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 >فغم نهرو ىف هانم لمس همهم تراظتهب رمصم عداقوو هر ماعةعبطمأه ديرو اد باج ناو در راعسدب ان

 اح كنب ىلاصن تمكح باك همكم تاحوةةو.شاك نع ا د تو ىلع نالوا

 ردات ىكيدلي اداشناو مظن هنازحخاع

 اثابدعسيعا تيقنمىلاع رصموبدخ
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 لازحرج مشحه دنسحريخ ىدمروكن 30 2

 كك دهعادس ىداواايلع راب اهي

 لاذبيا يداك ا هدسق | مادهريخخروما

 نامر 5ةىدلب ءارادصا هذيهيط بتكق وجرب هل

 لا كم هرم ١

 لاجي اايهرزوا ىنبرش اس مها 0 :

 مران ىديد ثدو>+ هثلابثوزح عبط ماخخ

 لاك اهلوادج ىداو اىدا+ ىفجو كناحوتف

 هن دنا الا

 عئصلا ىف ةقئافاا ةسورغارمدمقالوببة ن'اكلا م عبطلا داب ثلاثا ا داحلا اذ_هعبط مات ناكو
 ةنوأ ارشانورامعلا ل .ةمورامذا| ىاح < رمنل اىلو ل دع ثوب ةكل ملا هذهز ارط ىل ت نمز + عضولاو

 امن دنفاةداعس د“ ديدسلا ىأرلاو دي دملازعلاىذ * لام الاو ىنامالا همادقا بارت ملل تقّوشتو 5

 قاد ىفهدرهز ع او# هناطلسو همكحز عدلا مادأ + ديعدد هر شم ىلاو

 قارلا + مامهلارظاناارظاةدوح باكل اذه عيطاطولم 4 هئانفا

 يديملا دمعملا هباثعي ظوفحملا + ماودلا لع ىلاعملابترحوا

 نول>رس دعا * ىدتفاةدو> ىلع ةريضح #*

 نيفنسو ناش 2 ةدعقلا ىدنم :
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 ىلا ةرعش نم ع فاالاد_ءتزش'امو

 فرشلاوزعلا مامز,ذخ" الا لالا

 نب رهاطلا هل | ىلءو هلع هللا ىلص

 نيدطا أ هياعحأو 3#
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 نما
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 1 0100 وج >7 5 ل 71 لن ل حب قلك رو سدو دمحم سو ص صبسسممسم ل دو

 ادو »* ىرابلادو- ضيف نمار طنسم قع ىراسإلا دج أريقفلا لاق »* مح رلانجرلاهتنا مسب

 ينال اوراق اح طا دلو دع هنهاالاهن احودف باوأأ هتبحم لهال مهن 1
 هك
 ساو هتان احمان_بمهاراو د هنمزالا عبج هيمهلماف هناحاتم امم مهاوراو 5 هيسدعلا

 5 ماكل أت , الاب نيدلا ىف رعلا“ى هلا ده اندست عام دكسو :الصو# هتطاو رغاظ همعت مهلع

 اهفدعتو هب هرج .”الاواْدلا فاو دعسف هب .دملا ىلاذكم ن ماورجاه نيذلا هءا صحو هلآ ىل ل_عو +

 مهلارع ارعمةدباهلا هدؤطصاو 3ع نيفراعلا بولق هت ىلع تعبط دق ةيك ما تاحوتدفل !باّمْتاك

 هعبط ماتا دمعسل ار دصلااةداعس صر دص 3 نيدلا ىحم هفرا ربك ألا مامالا هفلْوَمَنا ثدح

 لئاذفلا نف ىلتملا + لجالا مامهل | هدهعتمس دلق نمو 03 هعفن مومعلا حو هللا ىلا هب هممان رقت 533

 اهب ذهتو ذي ههمدعت هعم تداق دق تنكو 5 ا ب +« لام لا لدأب

 اعسو بدع أ عبطل الامن مهلا لضفب م 8 قى 237 همهأ | هدهصعت ىف هعم تفتر 5-0-5 ةعفتنو بع ىخح

 دع علا نتمقوذ نانا ىلّنعذا * هانعمو هظفل ٠ نسا ضار ف فرط اوشا واط

 هيعلاطع الغاشتدو د باءحال ١فاأت نع هفاوم حدع املستم »* هوذغل | دال: فاخ ىناسل نان ع قاطاو

 اهو * بترلا جوادحادتمان فر * بدالا نما دّةعهل تغصق #2 بادضالاةصانسعلاغتشالا نع

 قب رط موقأ ىلا ةيادهل اهل ًأسنو قمفوتل اهتنابو
 اول_سما ىل_ةمّدولا نر فاح مهأ * اولسمعح ىل_ءمترج ناىالخا

 لّوطم مارغلا ق قى رشف فطلب #23 اوند ,هاو» ىف ىلاح حرش نءو

 لد قاذثلا لوطو * 0 بص مهلاولوةو

 ل كام ل د نيدلا ىحلن جد 237 مهل د ساول_3 ىقءاوضرعاناف

 < لكم ردم مقا دجنعو .لصلج اعلا لزتما برقلا هةرضح فدل ماعإ
 رد 2 العلا لكل مرلاو قتاله
 لك !تشكلاب ملعلاو نيدصمط ل 2 اعراخ ل-<رارغا بنغللو

 لهعداح نادعبن ا تديدق ةفيقحلا كتاهلعهي

 ”لضفإو مولعلاف باتكح ”لجا * امنا ثاحوتفا| كش هنع لسسو

 لخ> دمي ثكلا بناحىف هلنمئوس * همكجردب م_فهبلاعمقدت

 لمكحاا دسعبلاردصااهدادما * هدمأذا هعيطافطا لماكحت
 يدكتاو امان هنف مهعنراو, مع اددوسؤاد حرضعلا واع 1
 لاي 61 نإ ا( مهعجساو « اديمهطاواردص م-محراو

 لدعاو كح سانلاب مهفأراو * ةسدو اثطواسأب مهمظعاو

 لثاعال امّرْغلا تائ_سملا نم هب .هليكحفاسح ريذلل ممبرقاو

 لضفملا باكا اذه اهسالو + دهاشمظعا بتكحال هعيطفو

 لمم لامكلا ثاحوتفلا عطا *« اًنرْوم تلقف اعبط هتسحاهز 0
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 النبل

 اهلعهنزالف اهفتاسنالءادرح ادع ضرأ مهف كلذ نم ْئث " عدو امام مهتنبز مس 200 :

 1 انل ل_ءال ضرتعملا لاتف ىتانزالا ىوظعامو ىنومظعف تشر فى مهتشزف“ ىل_عتدن | ىتم هنات

 : ماقملا اذه نياك نيملاعلا بر هللا فاين ىنا ىمسحأ فلاخ نم كادوا سعيا الط الع ا و

 ٍْ ىلع علط ام الولف لمل ذل ان موزب زعلان +هلكسمالا عجرب هيلاف كلامدادنمناوضرر ادنيأو كلذ نم

 ! روع حشر نسالا نوكتال ولطال ناذ م ددو د> ىلا اوء-رام موسرلاو دو د- 1 ازفاح نم ٍ

 لاقو مه دءسدو لح ىدعت ند مهفوخو مهسفأ امهلظو ,تااهحاناة ام اوفرتعان اوذافن تاجردلا 1

 ةجنرلاهنتاتاكهقناةعسر نماوطنةمال مهد.سدو دحاوزواحو مما ىلع |وفرسا نيدلا ىدابعأب

 1 ةلاسرمهعاوا ردك ميسا لصحرلا لك !لصارأر شرعلا لعد ائو كسا: ككل ىمعست ادهاومهتلخ

 هر ءاملاع صاع ملونيملاسعلل ةجز

 ىلاعت هللا بانج ىلءَدرمَعْلا ماسة لسو هيلع هللا ىلصداطعأ امو حلاعل | ىعه هوه يللا باطلا اذه

 ةمصعو ناوكز و لعرالهلإب هلأ دابعنم ةمنئاط ىلع اوعديارهش هنالصف تنةيذخأ هقعتسيامو
 اناس كإسراام كل لوشب هللا نا دمتتا, نيماللا حورلا ةطساو ه.حو هلع هللا لزتاو هلوسرو هلأ تدع 1

 ىلت م مها فوعدتتنكمملع اعد لديه ل وش هناكءالؤه لمه مسرتل ىأ ةجر كئءبامتاواناعلالو |
 قع اطاممةفواعر مهل ىوعءدا ذا كناف مهسرتل ىأنيماسعلل ههرالا ك انلسرا امو هيد مالكة باع

 نإ نكي © مم يف اعدت جاو م_ملع توعدو مّتنعااذاو مرتع اطىفامترقو كنمعءرورم» ىرتفأ |

 ةدايزلاب ميس أ كناكسف مسملعكت اعدبن كاس“ اهلك كالذو ايما اوان انغط اوديزرينادالا مهدخ 1

 1 هنملع هلل | لص لآ هيز هي هيدا الل اسو هنس لعلنا ىلص هللا لوسر هبنتقدي مهذش اون يذلا نامغطل ىف

 حاب كفل كل هلل ماهو نواعيال م_ماف ىوق ده ا مهللا كلح دعب لاقو ىلد نسا ىن داهتلا نأ لسو

 ىسعلوقوهو مكمل ازيزعلا تنا كناف مولر ةغتن اول دامع مم اقم مدعتن أ ىلاعت هلوقال ا امقوا ال

 ١ سا دنع قالو دو[ مجا دو هلا تدع ياا كتل هلسررك دال لوقي هللا مالنا هملع

 1 نماذه نيآحام_صل ىلا هلك هلمل لسو هلع هللا ىلصدلنا لوسرا سماق يلا دب الا هد مالتسلا هيلع 1

 بنذنمابنذ صخامواعيج بو ذا ارغب هللا نان او كصزو لعر ىلع لو هناع هنا ىلصهناعد

 روفغل اود هنا لاع نماملاعرلسو هيلع هللا بصدد لاسر! ف ص لاف ارسنمافارسسإ ص ملاك ||
 اهل هللا نيعدةرومالا ناالولو ةجرلا لوعث نه ذب الف نيرادا!ةراع عم لوعشلل ماللاو فاالان يحرا

 دعب مهل نوكت تلم مب ةجحرلا نيع هللا ىلا توملابلاةدنالا نيع ناكل تادودعماماناو داوم الاس

 ةرح ٠ الارادلابفملعماقىذلاوهدو دا يت_عتفدود كا هج3- ءنلدو د_كطلاءاقيتسا

 عقوامو ان ْومداوامألا هللا ناش نمد ؟تاماخاندلا ران ههضعي قغاهماخإ يدودنسا
 لاهاذهلو ةجرلاهمف هنطابو ئث 1100 نينامعالا نيب ناك اعالاذخالا

 هنعهسفتزيمامل هقراشفي لولذا هقرلف تح هللدح ار هظام هنالهل تنطب ىلرهظ نم
 هلق نمره اظو ة-جرلاهنسبف هتطانىذااروسا وهف هروهظ ىفّقلعا نطدف

 هلوصن ىعاشتيال باسل ذه ىف مالكلاو نورعشيال سانلاو باَذعلا
 ناك نمل ىلا عت هلل اءاش نا فاكه ذأمم ىلع هسنتلا نمر دا اذهو نت

 وهو قلعالوب هللاو د_.هشوهو ععسلا قلاو أ بلقدل
 دنح كرامملاءزاااذ_همت ليسسلا ىدسوي

 ا ولو هةبفو نسحو هنوعو ىلا عت هللا

 بادلوا نه عبارلا ءزخلا ىلاعت هللاءاس
 ةنام_غنزاود_>الا

 رع
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 لازا انا" ةعاجلا نيعلا نال هّدع اجب ل ازا ىأ هّقنع برض ىلاعت هترمض> هل دال ءربَغ سل قا نيع

 تاتكمملا عج ناو هسفن هناكم ا لهح هنا لعو رمال اًديدح أ نم هع اطاع هءاعةعاجل ١ىالطادنع

 اهلع درة دح |الا مثام سعالا سفن ىف ىأ هل دالا دحا ىقننامو هلوةوهو مكسملا اذهقولدم

 ىذلا صاخلا مسالاب وا دوجو ىف دداسمشل !فرهظي مكمل اذ_هواسهلاه- نماهلهحو اهلع نم

 1 و ْن ِ لا تاكمماطن اك الا و ءاجسالاوءاعمالا مناك امول هادو[ لاع هنا وفل اتت ىذلا ركمملا كلذل

 .٠ هناغ نءلطا

 علطم لكى قحلادوجو ىدحو | نطوم لكى قا نوطب ىروهظ

 عست | نم قاضف رهظ مل ناكناو نك ١1 ىدوجو ف دع ناكولو

 علط اهنيع فناكن ا اه دعسابو اهنك0ناناو كالاة_بحانف

 عشب رطمالو دعر ه«بعسااف باجوو هناالا قري ااوه

 أ د_:عو تنك نك !لوناكوهواناالا مامورخ الاو لوالاوه ةيوهلا نعل وة ىلاعت هللا نا لعأ
 ا رصبلاو عمم اوهو هت ستو هن الص لع دق لك لدمالا مثامو نيفصن هنو سب ةالسدلا مس ىدوجو

 : اعناص ناك ام اهب عئاضلابالا هلم كالت الانافاناوهامرخ الاو لوالاو هذ هسفنالا ععم اا ىم

 هيطاخت هلكت ثيح ع نم هسفنو أهل وس ثدحح خ نماسهب «سفنبو اسم | ميف عاصق ايف

 دخاتث ماو ناوك الا تدهتاو * داو عالاو نا بعالا تدّدعت

 !ٍ داش وهام دوت رقا + هريبخغ متام هللاالا اف

 || ىدبع”ىلع تا لاهو ىناميا عمسو ىباطخ ىف ىلا عت ن طي نيملاعلا برهتلد-+لا ىف ىت.عب ترهظاذاف
 ىت- دج وأ ل ىناكت اق تح لقب غهناف "ىلا اهّدرةباوالاف برلاوه باو ا فوادمع هب را ىعسش

 رهاظلاون طاب ملا نيعتف عماس لوا ناكو ل؟ ”اه لوا تنك م لك القا ناكو عماس لقا تنكف نك ل اق

 : ةررجالا تتن”امو ينالا ةماوالا تحصامو ىبالا ن نط امو ىنالارهظامو هسفأبو ل ميلعئىث * لك وهو

 قاطع وهو للا هتطعلان اف املاعن وكس, ناك نك !/ناف يلع وهف 'ئث لك اناف ىبالا

 | هنالءا سلا ىلع هيو ودب ةالصلا ه_عسشت ىف ى كل ذب ف فرتعادقو هنو ىنيرومالا تطمراقدوجؤلا

 : اناف لاحرب_غالطاع ناكل كلا ذكن نكي لولو نكممو بجاو نءّدب الف هنمو ىم بالخل: اامىلهناملع

 هتئثم ناطلسو هءاكح أ ذوفنو هرادتقل نر اظفاهل ةنيز ضرالا ىقءامانلعجانا ىضرأوهو هتنرز

 نوك ١ ند ىلع دج ألف ةمامال أ ىندلقو ىل ةنز ناكواضرأ ىئاعفس ىهالا بلق مث نب ز نكتل نكا ملا ذاف
 . ىل>رو ىديو ىناسسأاو ىرم هلق ىف“ وهذ هم وممالا قت زامو هن ذب زام داما نيعو هءلعالا اماما

 || رك دو ضرالاو تاوعدارونوغواهرومل ضرالا تقرم او هلدب ىذب زف ىلك ا رون ىناعجو ىديؤمو
 كلاب لعجأ ىللاف قلخ اع ىنةرعو قاذلا قاخاو هتريغ تدان او ىنهلذا لهو لول ذ ضرالا نإ

 دسعل|اهتزواحتدو دما دة هب ىلاعالام هر اهظا ديربام ىلارظن | اناو فاكف قا نصف جرفتو
 لعجتي فدك ض رتعاف لاق ءادتا 02 *لعلأ لشد ل ىحاودأ عشب كالا

 هل دالو لول ذ كبل تلق تن لل اقفال : نم م !مهلع و هرطن تك ءلصأ مه هس لا

 هتفاخو هّنملو ةفيلخلا اذ ه ضرتعي كلا اذ َه لياذلا هلذأن نم لذ نم ء«مطظعأ هذى وي اذ نم أ

 ا كنسيتي ار لف هنمريسخ واف غ نم ىل-عاي ريسألا ىداو ىف هل دوجسل ار هن ص أ نمعلل 1 اذه ىدعف

 2 7 تاك ولف ىدح ىدتتو ”ىلع ضرتءاو ىئفلاخ نا ذ عمو ىرا دّدق ذو فنو ىجدظع فرتعا نهال |

 .راصحل



 ا

 رى 1111117 صر ار 225129222222222 ظ ا

 قبامر هعمع تي رمض هل-> د ند لزمه ةلزامم ةفرعمىف 2د* (ةنامطو نوعستل او جس املا ٍبابلا) 3

 ب "ل دالاد-|

 قينمو قدنم قد || || قامناىف قدما دوجوالوا |[
 قيتساف مك امريغ نم اينغمىل تنكنا هلتلت

 قلي نم معا ىتالأ | مكنيعالوال ريغ اناام
 قحاب تعنتوا قلاىف || || ةفوشكم ةمكحلا ىلاراظناف

 هيلعوهام ىل_ءمهالااولعنيداهلتانءاشعل|عسالو هنم دا لسام ىذااداح الا لزنموهاذهو

 نءموهنمو لاحلاو تقول اهاطعأ امي هي لاك نم مهندو ”ىهلا سهأ نعهب لاق نم مهنة هياولاف | ده عمو

 ريصت مه دلع هنال هولاح ا ىلةغلارظلا باصصأ اما ةفلتذغ قالا لاروح اق هيلاق هنا ٍل_عيالو هب لاق
 بسلا ف فالتخالا لعتو نيتاذالةدحاو انا ذ ىرئانل امو نحخو لاحم كل دو : د2 وانا 3 كتاذلا
 تاذلنيدشلا لف فالتحلالا عقوامفو ةيمدع بسنلاو دوجولا فةدحاونيعلاوهوجولاو
 ناسل لع لئاقل اوهوهو لوشيو هللا مالكم عسي ىتح هرجاف لوي هللاف نية ذات نيتي نءةدسحاولا

 ركذ هنال ايفا شالوق كل ذرع-غو هل رو هديو هناسساو هرصبو هع« تنك ل وتيو ه دج نملهللأ ععسو دبع

 هسعمس هلا مولعمو لعيو هب ريصبيو هب عج و هر ماكسي واهم ىىسي واهب شط ىذلا لاسقف اهماكبحأ
 تاذاماق كا ذريغو هديو هرمصنو ه دبع ععم نيع هدي وه قدا لعج لاح لكى عو حسي هنا ديوأ عمسل

 حبست نحو كاذب هلع عم لوقي كلملاو نورتي هن ىذا! لوقاذهف هتيسنااو هتفصاماو دبعلا
 سانلا نمو هب تسعأ امالامهل تلقام لود لوسرلاو هتمريخ ان لوب نلعاو كل سدتنو ل دمح

 ةنامالا لج نم قفشتوىلات لاسحلاو ضرالاوتاوعسلاو ةرفا1ا ف نودود 1 ل
 لعفلا نا هتاايءانعلا لع عمه سفن ىلا ىأ هبلالعفلا بست نمالالاعلا فاهغئيعُت اطاشتا لوقتو
 لمعلا عا هدجومو هقلاخوهو مهملا لمعلا فاضاق نولعتامو مكشلخ هللاو لودي هللاو هرعغل ال هلل

 ىواعدإا لاح نيآو

 قر ه0 هم ايا در نمعلا ف ىهالاو

 0 لاح ن-

 ناملس ركنمطحال ,حصنك اتماولخدا لل اهماانتهل تلاق هي طخ لامع تطح ا ده دهلا لافو
 لكوطناىذلا هللاانقطنادوالا تلاكو مهلجر أو م.م ديأو مهتنسلا مويلع دهشت مول هللا لاهو هدوذجو
 اذهناالا سلا لعفلا فاضاوالا تاكواخملا نمأ._ثكرتاخ هدم خساالا ئذ نم ناد لاهو ئث

 ”ىهلا فير عتوهو نيقولخملا نم دح االو لبالهسفج نمدح أ هلع س ارينا هل دنمل نكمت.ال لزم
 هيلع ساربنا لاحم هناىريف هسفن ماكح أ ةتيهأم نع هل: تح, ناهءانقمو لابخ ةريضح ىف
 هبلعس ًاريوأ دح؟ ىلع سرنا لاحم ا نم هنا ىريملاعلا س .وفن ماكح [تامهام نع هلفشكناف دحأ
 هلعئالوهنق هلك ملاعلازب زعد جشم وهو هدقن ىل_ءوعأر بال داولاو هسفن ىف دح اونمالانإةى-١

 هلوق نم هسفنىف هبلءودام ىلع مالا ةروص ىلع علطب ل نم ل.ةتام ماسلا اذهن مهدها نما
 ءارانم دوجول اهل لصح امر مدعلا ىف تباشل اهتمع هنا ليختيف ىدبعنييو نب ةالصلا تعمق ىلا عت
 مكاو قطادوجودوجولان ا لعامو نيعلا اذه مساهملع قلطأا ىذلا قي اهوجو ىفاهنس ع مكح نم

 دوجولا مالا نسفنىفو دوجؤلا ف قا دوو ملا مانقم مالا هل مد دوجولا ىف حلا كراش دم
 ا

0 

 نع
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 را تلخ اف يكس قو نهتم لح ءأشن بئر ةمكحلا تلطب كذالوآ انا دءاذخ لاا
 ٍإ ور رت ا حك العام لي_صتع ىلإ ىلا عمبشلا| كلر
 ِْ اهنف برمشلاو لكالاب هللام_هذصو دقورانل | لهأ كل ذكو ةرخآو د سف:لك ىفىذغتلاف ىذغتلا
 نوبرميو نواك أب ةنلسا لاو شطعن نءنوبرمشيو عوج ن ءنواك أف اليراداماالا دلا اذه ىلع

 || ناك ىذا اهامزلا نان لعن ءالا ءاذغىعسملا ءيشاانولواذءام مهناذ عوج نعال ذاذةلالا ةوهمث نع

 : حوال يعلو ةد ذاف لارءالفهرب دئاعب ألا را نفعنا تعا ام غرف دة «فنازتخالا

 | اد_هنولعتالف باح اىف راسثلا لعأ نا اكد .اعمه ىذلا نفث تحل ةجاحو بلط ىلا ةعسطلا
 ا مالو -ءااالا ةذإال هنا كلنيتفا اولا نأ مس مه دودقملا نال نوأمظي و نوعو<ف ردقلا ١

 ١ لأ ىلسع علطتامةيراغوراسنلا لهأ ىلع ةعلاط مهنيعأ فاهرون عزندت ةروكمسعشلاو لهاا
 أ مهك الفاف ن الا متح ا.سةروص ىلع ىراردلا عبو ناصيس رمقلا كا ذكواهفو ويك لا قات دإأ
 ا ةلاردا» نع هنبعأ هللا سمط يذلا عمه هسفنيؤ سلع الاوهام ليت :مهنيعأ ىف ةسومطماهنكل
 ٍ لازاماهثو كلاس فانه سعشلانا ل_هناءكص مهنبعأ ىلع باحلاو ناريثاا ىف ىلاراونالا

 1 بهذي كو فوسكلا نوكي « ميلاعتل ا له فرعام كلذ نكي لولو انعابح هقلااغاو امئماهرو

 : ريدانشم ىلع ىردتام ىتاارومالا نمناكو لفهورك ذام ىلع كلذ عقيو اننيعأ ن ءفوسكلا قات

 || اناوت فحدقرال اذهود اعاملعلا | ذه لكم بلطا هّشذو نم هللااسهلعا دق ةمك# نيزاومو ةءوضؤم
 انعنب نم ئامةروصلا هذهوردقلا اذهنافانن.عأ  لاردا نعاهرون لاز دقوأ تفسك دق سمش'!نا

 مار ارانلا له د مشتق سهطوريوكتو فوسنو فوسكم ءاآ اهياعولطتول ىلبع لطصن نأ

 ْ ادعابشدلا ىفاوناك كف فيفطتلا ن مناخدلا ىفامل اروناهل نو دهشيالو ةيراغو مهيلع ةعلاطةرامسلا

 || ةرامسل هذ هراوثأ كارداع نعىعراشلا فمه هك ذك لا نم عئارمشلا هبتءاجامراوف الار دا نع
 ا لضأ ناك امناوالمدس لضأو ى رعاة رخ : الا وهف ىعأ هذه ىف ناكن مو بك اوكحلان ماهريغو

 !| قيرطا!ىلاهدشر نعد امرانلا فو ععسال نكلو قب رطلا ىلا هد شرب نم دعاس دلا ىف هتاف الدس

 1 لحل لف دي دع ىلاابا ذعو هير سحب ىلا ةريسح هديزيلهب اف أم ىلع هيمدننر نمد نكاو قدرت محام هناف

 ْ نأ كل ذي هنميلط هدّقع ىف سائلا ظعو نك همن لمل ال ىأ هل اسمال ةنملا لدارامنوهلحايصالرانلا

 || نم نيعم اسأل أن نمنأ لعب و هددعامع ه اظعي ورك ذي هنافرك ذملا ف الع هللا فر عاش هدقع ىف سانا عفن

 (| تازنااذاو ىلاعت لاق كه ض ص ىلا اض سههدي زب نم سانلا نموءاودو ءاغش ظعولا كا كنوكي
 ا نيذلااماو ملء ةفاعلادقرو نوريشتس مهواناعا ممدازف اونمآن يذلا امان ةدحلاو ىهو ةروس

 || ةقمق ع فرعي الف فاتت جازم او: داو ةروسلاو مهسجر ىلا اسسجر مم دازف ضرع مم. اق ىف
 || ودو صاخ ص سه نم صاخ حازملءافش همن ىفالفلاراقعل انا نول عب نيذلا ءابطالا الادب الادذه
 |١ كاذكودي الاهذبب الع سانلا قد[ بيبطلاف صا نض سه ىف ضم ةدانزو صاخ حازم هلعوءاد
 || نمةروص هلر وظرو تمام نمليلعلا ىلا َعًايىذلاو ه ريكا اهفضو ا مدؤياعف بولقاا سبط

 فالذع ماعلا ىف ىهلالا مالا عق كلو هب قمل ىذلا قمل ان ولسا ةروصىلا هحردتسل هضدقتعي |
 : لد 9و اتا دنع واق كلذ كو رطلااماوب ديلا لع يمس ورا حشا ل

 ودو هينهلا هنا ب بكوكوأ ناوسوأ تابنوأ رخ نام قول ىف دقتعي ىذا! ناف هيف نوكح شيال

 !| هفهداقتعال هلوقىلا عجرب هلع قملا وها ١ ىلع هلدوبماملاهلالا كلذ هيطاخكو هديعي
 قف كلاذبان دإاىف هّقطم . نأ ىلع داهتهتتاو هنم هلا اراد اكمنم ا راتدو ةرزن الا ى هلوق ىلا عجرباك

 ىءسألا ئرذن ماعلا ف فالحل نوكمل كلذ نم اعنم ةنهلالا ةعيشملاو قداسسلا ىلعل نكل هدمعي نم

 ]| هللاوئث لكت عسو يلا دج رلانقاثمملا د امكج> ىلا مالا عجريو 5 رخاالا ضعيو اين دا ا ىف كلذ
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 هلاوحا ريل دع و دست ِدااوا
 عملي ب كل :لاتسا ىلا! ردسلا نينا بش قلاهقل اا نه دق ه كلذ ىف ةريصب ىلع نوكف

 ممل أن نمرثك !اناليلا نأ لعاو ةيضاسلا نورا ااهيفهتلاذخ ا ىذلا ماقتنالا ماناو مذلا مانا ى هو

 انهة< ما..ةلابهبلاطي هللا ناقءالملا نم ةصلاخ نوكت هدابع ىلع هللا اهمعُ. ةمعن نمام هنافاهن دلا ىف

 10 هنه ا ىذلا لطوملا ف اهفرصصي نأو دا الان اهدي ند ىلا ا تفاض او ا ماعركحشا !نم

 ىهابازرلا ف كاز كحصواذاذناالل غرف ىمدوهشلا اذه منلا فهدومش ناكن ةه.ذاهفرص!نأ 1

 هءوسرو!ملعريصلا بلاط نم مينلا هنمضاي امفءاكتلا نماه:وذشن وايالبو تئاسصم فاهسفت ىف

 ةللاريغ ىلا هللا ىوكشل !نع سفنل | سدح و# ىذا اربصلاو ا ىضرلااه لو هنعاهعفرىفف قحلاىلا

 كنوك عم ةارلا نم ىوكشلا لاح دجتابل ف رعضا ىلا ”ىوقلا او تت كنال هللا لها ةياغاذهو
 تتاعدقو هلْزنا نمالا كيلزينام عفر ىلءر دقي الو ئن هدببام نأ ملعت كننال دن _.ث ريغ ىلا ىكششتت

 ىأو هنلعاهب معتملا نم اهيلعر كشلا بلطهلقاوا داو اةةوءاللا نم يعنلا اف صلخت الءالبرادرادلا

 مناهنا معنلانم_هلهطظ روكشلا ىدانعنم ل لقو ىلاعت لاف كل ذاو سفنلا ىلع هنم شا فدكت
 ا نو كشراامص لكل تايال كلذ ىف نا ىلاعت هلوق ءانلق امدي وب ماعركسش | بح

 بالطيب فواناوةدشلانماسمفامعوركشلاهنم بلطي ةمسعتلا نما مفاعفدربو 0 عب رلادةشااذا

 اولوأركد ساو هتانآاوربدمل لافاني هرب زال هتاف او خذ هللا كر دن مسي اندم نم
 ْ غالبلاالا بصتهل سل نم نكستالو بايلألا

 تسلمون عويسالا نموهوالصاه دعت مونال هنالا مع ىعدو ميةعلا مولا ف + ( لس هف) <«
 ادهلوا ديأ لازيالرانل لها ىلع ةلظ هل لوادبأ ل ازبال ٌتاد 1# لهالروت هراسبنةديالا مولوهو

 اهلدال الارانلاا ىف دولخ الذا ةنلا ىلا ةيوقسعلا دعب اهتمت ردع نيل اهيذرث اكسل لها نوع

 اههيفهللام-ماماف مهجوثيرانلا مهتب اصا سان نكلو نوو.يالو اهم نولومبال م مهافاهلهأ مه نيذلا

 تال ىلع طلست: امدنع مهتسماذاراالاناوسحال ىح ةمو انيق نومانبف مك وهو تيد اةناما

 كمل دوو ةياذعهذهف باقاا ىلا اهدلخت نم عنم ناميال او حراودلا ىهو لك الاي ىصاعملا
 داى مهرظتنير اذلا بان ىلعناميالاو همون لاح منان ومر اذا! ىف مهتمعدمحودلا لعف مهمولق ىف

 ةيملاتننت 6 نوتبنفةامك ارم ىف مهسمغذ هلام يهجرخا امكاوراص دقة هوما ا كات نم هللا مهثعب

 ةدحاو تلج امئدلا ىف دح اودالاهتنا نا لع نمرانلا ىف قينالف ةنلبانولخ دي مث لمسل لمح ىف نوكأ

 ىنكي 0ناوابن دلا ىف !مورغىلا سهلا عولطت دمءاهتنا ام نوفر عتب داقم ةنطا ىف ةنالا لهالو

 كالفلا فةدوسوم اهبورغواهعولط اهاجأ نمرهظي سمشل ريس تناك لا هكر اف سم ةننحلا

 ا ريداقملاىلاةبورو ف شكة ا اا لهالوةدوبو مه فابنعب كرا او اهفةسوهو هنا ىلع ىذلا س المال

 | اذه مهل ناكو اسشعوةركب ىعسيا مانا ىفم ماعنأك ام هب نولعبف حوربلاباهعربملا هنفولا

 ايف مهقزريقزرب كاذد_:ءهتلا بت أنف كلانه !منوركذّتمف ىىثعلاو ادغلا ىعست ةلاحا.ن دا ىفنامزلا
 11100517 ووبج 77 صاخٌقزرو>و امشعو ةركد اهيف مهةزر مهل لامك

 اهب رعشبال ن نكلو مسيل اذغلاهبن وكياسب يعنلا نيعوهامنا لك الا ىف ماودلاو عطقن الا داهتك اف

 لكم أ اذاتانالان ا ماداهلك أهلوق ةروص ىنع !كالذو ةعسطلا ملعن» العلاالا سانلا نمرشك

 | هتازخىفلاملا اميلطا وان وم ابفاو هلق ةقيشلسا ىلع لك انالوءادغب س لك كلذف عشب ىتح ماعطلا

 اهالوتتذ يح هديوقرو اهيف لعجا ذافةب رمشالاو ةمعطالا ن 17 ال اذه وعن الذ ازمة لحملاو

 اوهفامت ادهنعحرذ ل اهم هب ًدغد و لاح ىلا لاح نم م ماعطلا كلذ لمس و ريب دتل اي ةعسطلا|
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 هاا

 اظنااءو سف نظ ىل_ءو» لب هلعب ركشم ىلع كا ذ هلعف ىف هن ابا اع َةدمَقلسا ىلع هسفت ىلع هركم ام هلعف
 حانأ امال ولعفاف تصر |ترفغ دقف مكس كاماولعفا هنا مهل لاق دقا دابع هلل نا كل ذو ىلوأ ه سف

 حاير هامإلا لتقف انف صولا كب هللا قوعو كل يراوح رع تعالو اواعا مل ناو هلعذ مها عرمشلا

 ةريصب ىلءاسهيف ن 5ك, لذا هسه نظلا ءوسانلق ا ذهلف ةباثملا هذهب هللا دنعو وف كل ذب هل اعالو هو هللا دنع
 هنا هسيقكابب كرجب ةمالع هتفص ذه نأ هّللا لعد دقو قلاب ناجن ملامحالا اذه عم ةقدقلسا ىلع

 نممظعا هللا دنع هياعناسثالا سفن ةمرح نا ميلا“ عرت كلالعلاكثيالو موقلاكئاو ا نم

 هسيفت ىلع هنق د.صناو هريسغ ىلاق نم مرا ىف م ظعا هسفن لّدق نم هناو براس الامي هريغةمر 3

 قل فو افس قعن الا اوما لكم م لخلل ”ططاصلا ماعلا وزوال دا نصزيالا ىف ملظنعا
 ىذلا هّتدجلاف مدقا اد ه ىلع معلا ىلاو نيدلا ىلا ءانع الال هان مادا تثزاعت ا الا ىلاو هريغ

 انطبام مهل ةديصنلاو هللادابعل ةعفنملا نماذهرك ذفام.الولودل امها نييوانس امو 4لاقحالانقفو
 يس دل ةظعوملا لصف هنأث هيضدق ٠ لدفلا ناكح نأو طسلااذههشلوقلا

 انمناف اهانرك ذتلاهذهل ثم ةنسحلا ةطظءوملاوةمكملا كير لييسىلا عدأ هيلع هلزتا امهفلسو
 سهالا لزني نم ميك كاو مكملا نيبواهتازئماهاسذ] زناانالة مكان تعجس هللا دابع ىلا انم ةمسصو
 دو اير فا دنع دوك ىتاا ةظءوا ا|ىهفذ ةنسحلا ةظعوملاامأو هتنتسه هب ىدعتيالو هتلزنم
 دقو ن_بسحاو مظعا كِل ذناف هارب هنا ققح نع فدكف ارت كن ا كح هلا دبعتناناسحالاناف

 سفن عرشلا نا ه.فنواعتلا !ةروصو مالا كلذ هللءابقلا ف نواعتلا هيديربىثمهلوقنوكك
 هنيعش كل ذ ىف عرمشملا عم مودي نأ ن نموا !لاعلل ىئيذرفهملع هنعردص نم لعسفلاذهركنا دق مالا

 هظعوو هراكشا ف عرشلا نيعم هنا ٍل_ءبالركدملا اذ_هنوكينأ ىدارفو عرشلاووه نان :5ا نوكش
 لعفت آل لعاشلل هاب لوقي ىذاا كلمللو عرمشلل نيسعمالاوهامو مالا اذ مت درفنادقلوةبف

 همزلا دق ىدلا دبعل ا ىهم نان فلكم كالا ناف قئماضب كلما عمن وكمف لعفا هتلي ناطمشلاهل لوي ذا ||
 كلذ فهن ماق نم ثوكمف كلذ ىل؛ءناسن الاه دعا سيف هنعدايني نأ هي هللا هفلك امقدا مين هيدللا ||
 ىلءلعفلا اًذهالو ركنا ىذا اوهن مال اوةالصلا هماعلوسرلاوهو عراشلا ادبعم نوكي دقو ل

 لأسم قهم م دََمملا لوسرلا ظعو عم ظءاولا ناسنالا |اده نو كح فلا ذيف اظءولا ىف مدعو هلعاف

 هللا ىل_دهتلا لوسر هللة نسا ىف هّيفر هل« نأ لو هلع هللا ىلس صوتنا لوسر ساينل ا ضعي

 هللالوسرووه ثم كا قاماق دقت نوعلا همم بلطف دولا ةرثك ْك سفن ىل ع ىنعا مبسو هماع ا

 عم هبه: رمشف هتلاناونيعشساف لادو ىوقتلاو ىلا ىلع اوواعتو ىلابعت لاف مل-ٌمو هيلع هللا لص

 ىعامو هتلازارساب ملاعلا الا كل داعي الو باسيل ! ادد نموهف تل الامال ا هتلا هلعفرالامو لعغلا ىف هدمع
 موس كل لصععو كتسقاع دمت كل ترك ذ نا نيعملا ن نكجو سفناا !ده نع لفغت الف هباع قثاقملا

 ىوبعلو ىدعنيبو ىبب هذه قلا لوقف نيعتبت انا ديعتْانادرعلا لوي نيعملا عمناعالا ف
 ديالفةالصا ادوحو هللا دارا اذا هناعالا مكح هلو هلل ىهف ىدمع نيو دب هذه ىلا3هلوق ىنثفلأ

 م-هفافةالصا اروهظ هي ىذلا لحما دا دعس نم

 لح يبي أاقنالام انا ىههف هللا مانان هريك دتامأو هللا مانا مه ركذو ىلاسعت هل اوقىف *(ل دق) *

 هللا مانا كلف ار هلوقب هركذتن أو هن مون مس 5 لعق لطناملقااملاف ةقيقملا

 عمن اس فوه موب لكهلوق ىلا ةراشا كل ذ فنا ىلاعي هلوق نوعذم ىف لخ دتواهنع ل ذغ ىف تناو

 نءللعتق هيلع لاو>الا باتو لاوحالا ىف باعلان ةنطف هل ناكل ىأ باق هل نكن ل ةربعل كل ذريغ
 نيكل ؛!اوقلاونيعلا دحاو ناشل اف نأش ىفاهف قا يت ٍجاامادالا قة اقحو قا نوؤش كلذ
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 مسارك ذاع اواكانالا مكلامو هوقب لولا هذسه ىلع باك هلا هيندقو كشالبث دح ثدحل ف

0 

 1 تتم مكملع تدر .ت-لاقو قسفأ هناو هللا م ارك ذي لام اول كس ًانالوهلوقو ةلغدتلا

 هللاوء ءاسمنالاف ارث ماةينلل هناف هب هلل اريج لها هلاربغ فرعشلاو هرهلناريغل "له اموريزنكنا م و

 لزغتلاالائونامر 1 ايما دانا وو ذ اورمأامو 1

 ىقماظعي باك, ىناوخا نم صخش”ىلا كتكدةلو هلق ذه لهامدل نس 02 حلاو هنو ىف

 ٍْ اذه عمدل تركذو نول لع او مانت 2 كتككا .ةلزاتسو ةتالتف قرقلا نأ تاكد

 همسحا لوش ن ماع الل عي لوسرنا ةناكباوحف

 الا لئاقلا !ذهقلا نناجىونواف قتانع لعاود م كسفن ااوكزتالف ىلاغتهّللالوقيوهنظاوااذك

 ل ىرعا لكلاعتاو تابنلا لامعالاناف هللاىلا ةيرق لوقا كلذ ناكءاش ةراوذ "ىأىفءادتا

 ْ .هللا ىلا هب رق ناك ام لكورلا ارمسلا همق ىلع مونىلاعت هلو ناسنالا سفن ىفام ىلع عاطم هلل اناذ ىوام

 نيتاسسلاو ةكشانالا عة ولو ختلا ظفلب ناكن او هلل هب لهأو هلع هللا مسساركذ امو هفاعرش

 ٍ هادا مولعلاو ةمهأالا فراعملافر انتعالا نماههساشرام للكحا ذهب دصقا!ناكوزاودلاو

 ا ةمايقلا مو ىلحتي ىلاعتهلتا ناوهو هبفدلا عجرتال صأ انل ناذركح لا ذركت ناو سالف
 ْ مكب رانأ لوقي وهوانب رتسا كنمهتانذوعن نولوةدفاهتماو دوعن ىت>اهيفركش ةروصىفهدانعل

 ال[ ظافلالامذهّكد كم اهتالتةاودئاقعلا ةفرعم ىف هملعش<عاق هيل ىف رسانهو ىلا عتوذوهو

 || هاوناعالا لماعبالهّت اتا لئاقلا هاونام فال وهو هتتاريغرهاما ىف اهدف ىعسملا ةروص ناكناو

 : ناكنافوهام هلث اف لاحو نو ديرب هئاهو لوقلا لارا فاك قئاقلا لاو ا سلع لدم كل 3

 اهلك امناقانراعشا ىف نترك ناك نس ناو ءاذبلاوهفاو دع ناكّن او نتن او ءالولاوهفادلو

 موو نك اماورابلاو نماةصوءاس ةءامساو عب دمو بيم_ثت نم ةفات رود ىف ةسهلا ىفراعم

 رئاخذلا هانم باك هانحرمثو قاوشالا نات هاننعم دكعاذل امطن كلذنم' انحرشدقو كلذ
 ناجرتلا اذهىف هانماقت ام عدس نأ انركذانتوك ىفاثيلاع ضرتعاُ تا ءاهشف ضعن ناث قالغالاو

 بش نادارااهفنيذلا ىلابوفم ةنوكل كا 3لعفامنالامفاهلاثماو ة.هلا فراعم هيدارملا امنا
 هب عفتافحرمشلا ىلا انمعاود تكرح اهنا ةلاسقالا هذهلارعش هللا ءازف بيبشتلااو لزهلا اذهلثم هلا
 كلذ نم هللا ىلا بان" هج رمش ىل_عفقر الق ءانانعداامو هان هام قد_صالاء مالو ةلاث داق سانلا

 ىنيةصئماكو بطاخ هنأ فرعنال نغ واهل بطاخوهو ار ما هو ىلار ظن الحراش رولو عجرو
 هنا ال ل_ةوال اك ناف كلذولا هاعدام هلأ: ىتخ هلاحانلهجاذا «ءاعراكنالا ىلع م.1ة: ل ىهالا

 الا رطنام هنأ انلعاههدجو ىلا بطلا ارطن ضرملا كاد عدس ص ماه و بييطوهو ااه بطاخ

 كم .ال9كا5 يق لسو هماعدتلا لص لوتترلا ن مسالا دورولةدامعدر طن لب هنق هملأر طاااهلزودعامىلا

 عمل قركتملا لعراكتالا نم كوانر لا نم هيلعراكنالا سيلف لاقحالا اذه عمءا دس | هملثع
 نمريثكه مف طلغباذهو لاقحا اهلا قطب الاعالا تاركن نا مصت الذا تالامتحالاهذهد وو ناكما

 راكينالا فاسمسالو هسفن ىلع طاتدعام لؤأ نيتملا نيدلا بح اصناف نيدل بام ن مال ن نشدنملا

 رك الق الف موب نا ءوسىلاالس لاين افلا نسح ىلا دندن ناقزمسغتلا ىفاطورعشريغمال ناف ةكاو اخ

 ناو هب وطن. نأ هّماو ضعبلا كلذ نما ذه لعلف مث نظاا ضعب نا عممدقو نظل ا عم نيدلا بحاص

 كالذهل ٠ نكيمو لبق ىهأب هدف قطاقمل_عامو نظ هنوكبهذخ اوي هنلانأف سعالا سفن ف مل- ءلاىفاو

 ىلع هريغ نموظ سلو ةريسدل ىلإ لع هسقن ' ندم هنالرعغلاب هن طنءوس خ نمىلو 1 ناسنالا سفن نطااءوعسو

 اع ب ا ل مت ا

 ب :



000 

 مقع موي باذع مه.تآيوأ لج وزع هللا لافو ةدحاو مكظءاامنا لق زيزعلا ياك ف لسو هلع هلا
 | نيعجلا سانلل وكمال طظعولاو نلفاغلاءانعالرك ذتلاف تاء الا ثالثلا هذه ىلع ةلزانملا هذه راد

 فوعا امهفوذع نم كا ذكو ىبال نم نوكيا مهظعبامنا ِهناَف فرعي سانلا طءونملاقاذهلو ١

 توكال سهرتلاو ف نوكي دق ب.غرتلا ناف بهرتل !ىرجت ىردعال بيغرتسا اف ىلال ىمن وكمان

 مانالاّنال هذءنوكي مونه دعي سل ىأول_ةمانامز تنال ىذلا يقعلاموملاو نمنوكسحر,امنالا

 نو انفك درا اوىثنا"هلمالافراهنو هلل نامون امهو لبق ىذلا مودل انباوهمود لك ابندلا ىف

 نام غىفوادبأن اعمال امماف ناوبالا نابه ذيوام..ه دعي ناست أي يذلا لملل اوراها!نادامف

 ناوكلاورومالا نمامهنهدح او لكف نوكتي ام ةدالو نوكي ضب ىف امهضعب جالب اوراهنااو لالا

 نماوتلا ةدالولا ركذراهنلاو ىنا'”هلءالا نوكتو ثداولما نم لملنا ىفداوناملىث للا اركذواهتلا
 حاشناا حاكتتلا عش مدا نهىو> و هنمراهتلاو لصأ لمللاو هتللو ىناشلا موملا ادهو

 هللا لعف نم تدار ذا هللا لح أ نم موقب نا ىهو ظعاولا اهم ظعب ىتلاةدحاولاف * (ليصو) *

 عاطان م هناقهلوسرو هللا ثم ماسقلا ىف هلوةفاماظعتاماو ةريسغاما هم ل موقت نال سأ ام هنوكفف
 ىنوكم يظعتالو ةئعسط ةريغالو سفن ىو نع موقت ال ة:_فوأ ٍباكيهلل 15 هللا عاطأ دّةفلوسرلا

 ىلعا:ةكحه:ءكدح أ ىراالا ملسو هيلع هللا لص لاقاك ةصاخ هلؤسراوأ ةصاخ هّشناما ىدازذو

 مفر ىفرثك اهل وةفرثكاوأ نآرقلا اذهلثا هللاو هناان رق ىلع هيلا لوةمف ىعشب دطا هنتي هتك ل
 دانسالا ف يرقلانا مولعمو همل ا هللا ندثيدنلاو نيمالاح ورلا هيف هللا نيبو هن نار قلا ناف ةلزتملا

 نادبإل هناف همف «ءكح ص هنال كا ذو قد رطل ا ند صني دحاو صنع ثاولو هيض دعما نم ةشرعظعا ||
 قدصا!ىفنوكمالو ه_:عل شن ىذلا لصالا ف4_.اعوهام ىلع الف غل. لا نمةروصربلنا بسنكم |||
 نافهفناسالا وةغالا لدينا كلذو ه_ةم هعمل وأ هنع هلة, نمل نالف مالك اذتهربخلا لوق 1

 ىذلاتنا تنك أذاو هانم هءهئاج هلقنف ءاكءامناو هنع لقدر نم هب كت ام نيعل تن الن اعمل ||
 نارقلا ئمرتكا تر دحلا ناكاذهمف هنع كل م> رتملا همهشن مار م هنم مهفتدقو هّتقيط ىف تنكمنع لشقنت |||

 ةيراكالاىلا ملبسو هملع هللا لص هللا لوسر ل دعامو هلم ةقمطا هذه نع لزن اذا نوكي نه تاو 1

 هلوقو كبلق ىلء نيالا حورلا هءلزن ىلاعتهلوتا ةاطساوب هنانارقلا ىفاناقامناو كشالبرثك ؟سالاؤالا ||
 ىندز بر لقو هنحو كل !ىذة,نا لسق نمنآرقلاب لهتالوهلوقو كرر نمسدقلاح ور هلزن لق

 حير نا اظءاول جن. الفان ارق ىمدبال ىذلاثي دس, اوهو ةطساولا عفرب هلا هللا نم نوكب امجاذع
 نيذلا نيرسفملاو ىرادنلاودوهملا نعل ةذسذ ماوطل اهذه ىفلخ ديالو ةنسااوأ باكل | نعهظعو ىف

 نيرودهنمنعانيوراكمالسلا هيلع هللا لسر ءازنجالو هللا بانج قيايالام مهريسافت بتكف نولقني ||
 د ىلا ىن_ةةوالاقف تءقاامرو دنمانهل لاف ئيظعاولا نمناكو هتومدعب ناس اهار هنازاعأ]]

 بنز رعد رو هنا. لاف مهركذاو سانلا ظعا تنك تلقف ىلا تد 2 مب روصتمان ىل ل أقاو هب دب

 ةبحما لهادلاهاممربنملا ىل_عامدشنأ تنك اراعشا ىلرك ذو ىدابع ظعتو نم برقلا بلطتدابعسو ||
 رفبكعامهللا سلخ ا كال ذ ف تاقف كسل رمض> ىاماوأ صعب نا لاق من ىلعددشفم ماوس فا

 رشف تءلط اف هتفده ذه نارفغا مسهلل مل دنعرضح ىذا !ىلولا كا ذ لاف رعان دج او ايلقانا قال

 هس ىف ظءاود نب نأ تش الف كل ترفغف ىلوءاعد كف تدحتس اف كئماملق ىمقاالوانع دج
 أ ندا لها هلو ىذلا مالكل نم هناق هريغب وأ لزغتل ناسسلب هتلاركذ هلئاك هف دصق ىذلارعتلاالأ ||

 هلثاك هي دصق ارعش هللا قوس فد ثني نأ ىفءرالو هدءاعهتلا منعا ركذامم هنافاعامسوالوةلالح وهف

 لول نافذه ىلا ةيرقةساخل اناضودي نم ةلزخع هناف اك دمو نا كح !ممشت هللاريغ هفصو لو ىف
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 ة ب1993 سس سس لسانا

 | ناروكحالاو هناوك !نمهيلعهدورو دنع قاساو 0 هتان الا همطعتاهناناو ىلعالا

 ةمشمدوهتو ى هل !باطخ ةفرعم هفرعب كا خلئق نكيلانم هك رموز نفخ مف ران تادوحرملا

 ىلاعت هاف مالسلا هيلع ىسوم قءصاك كل ذ دنع مف ةتغب سهالا وشال ىح ةمسا الحا نم

 الزنماب هعفريفا ميو قط |اسهيف ىربة يور لك | ىهو دب فخ ةيرقر هارعقةب دن © ةروطصى الاهل لام

 ناك ذهو سلا ىفرثأ هل ىري الف مد مشم اذه بمغلا فلاي الفتي هلا لزنموهو نوب ده الفال نال

 اذه بحاص ناك ا ذاف ل ار داقا ادع باص صخا ن نمد ادعي لش نبا نوقنمل كاتم

 ةدوهثشمةروصس ل. نا ذب ال د هاشم لكواكملم توكلملا ىف هدمت لب هن و»ب>حاصريغدوجهشلا

 فيرصتل وريث اتلاننوكححل الاه ىفرهاظلا مسالانرهظفكلملاةروصب دوهشلا اذه بحاصرهلظ ف
 قتكدارع : ىتيسلا سايعلا ىباكو ىلكارداقلا ديعك ةمهلالا ةولاو ةفيرعلا ىوءدلاو مكملاو

 ناكف ةمهلاو ةلوصلا ىطعٌر دال! د_عوبدوملا نازيم ىطعأنازمما ىلإ ناكو هّتضو قو هّتسقل

 ديزي ىاكناسلل بدأ هسماع ظينكي نم مهنم نيعسق ىلع ماسقلا اذن هباعح او هلع ىف بسلا ن نم تأ

 ولعل اروظ فرداسقلا دبعك ولان هققعأ تاعلطد ثلا هلع بلغت ٌّ موهتمو ىلبتدللا ناملسو ىاظسنلا

 ىلار ظنلاببداع ءوس قدرطلا ىف مد دعا ذأ#هو هماةمىف هنم ىلء اوه نم ىلعو هلاك ش أ و هلاشمأ ىلع

 0 .؟ ىلع مطشي ىذا نم هننا عم ب دأرثك [ كلذ هللا ىلع هلنان عطش! ىذلا ام أو همف ظوفحلا

 هللا دنع ىهل أ ماع طوت ىه هنال هبلع مل طشلا ل ةءال قول ئ اورودلا عرج هلوبشل هيلع مطشل ا ليقي

 اينو لراس هلو اك تر ند بدك فت دقهملع - اثلاف صامل اهجولا نمل وهم

 ةيسسلا ف تقدصا ترهظاوأ اهيلا اميسن ةروص ىاثلاعلا ىف 0

 ةصوصخلاروصل !لدقتامغ او كلذ لم ةقال ةبعاصلا ىلورهلاو اه رهظتروصلا ناقرو ولفلا قدصوابلا

 وعاذكه ةمعانصلا ىلورهلااهلبقتالاروصا هلا بستبف اهلا اةيسنلا ىفناسنا له تان كل

 ىلب جار داسقلا دبع ناكو لزاسملا باصح أ قنا لح أ ىلع ملعشل او قا ىلع مطشلا ن مدانرك ذاعق مالا

 1 0 رتاعااكو لالخ 000

 ةعورمشبا ماك الان نوعفربال ل 0

 هللا ىل_ءلالدال نافل ابو مه دنع فماكتا الشع دوجو عم هللادودح د_ة:ءنوفش الواسأر

 مييرعلا اعجب عال لالدالا عم بي رقع :لاأىدان موددحاو )دج هلل له نم نيب ردملا نم حصاال

 لسسلا ىدهب وهو قلالوقب هتلاو ةديدعا | يباله الامالو

 2 5س 117751771111220 5555552555555

 مهر ذنمو ىقرعي ل سانلا ظعو نمةلز ام ةفرعم ىف « (ةئاملثو نوعستلاو نماثلا بابلا) *

 تندنيلحرلا ىأن نكف فرع

 رعمالو لع هقدح نوكصح 1 هل_سل قالا تاذآإلظ قلخلا
 رش هنوكو ود سل هنبعق راس راو هو ماق ماق نا

 ا ل تشتت ت33 تي

 ىلسص هد هل اعف ىلاعت لاهو هللا مانان مهرك ذو لوي هناك سهلا نا هنم حوربْ ل اداو هللاان ديا ملعا

 هلدوجوالدوجو نمل بحأف
 هلهع ل ةعلا هما ىذلا اذه

 ترظنناٌملاردبو ىنا سعشلاق

 امه سلواتالا امها ناكف
 در اونم تسع

 ررضلاو عفنلا لازل لوزيولو

 ردد ا ةيفركملا نع
 ريخعد ت ناريتعافام_هاوس

 قلو ن وكلا هدو روهطلاهل
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 لوسر لاق كاذاو عن اريشا اهب تءاجام هجولا ادهمولع صخاناكهحولا اده لهآ نءهناهاوعدو

 ىلع هج ىبأ ةنب ا بطذ هن هل لمقو بلاط ىلأ نب "ىلع حف سانلا بطخ امل لسو هلع هللا ىلص هلا
 قر سوا هوس ام وس ىمةعضب ةيطاف النو م يلعتقا ليس هنا لوسر لاب قف طا فدجا ١

 ”ىهلالا صاسخلا هجولاب هيفرعم عق هللا مّرحام لل تالو هللا لأ ام مي رحت ىل سيل هن اواهّرمس دام

 لهج ىنأ هنا حاكن "ىلع ىلع مرحاه هلا ىلع لاو هامو هع ر< ىلعمرةوهامءاشباالا بلطي ل

 تنوهللاود_عتنب عمتجت امهّللا اوذ ىتنبا قل طي كل ذدارأن الات نكحاو لاذ هلالال-ناكذا

 كلذ نع بااط ىبأ نب ىل_ع عجرفاربخ ىرخالا هب جوز ىلع ىتاودحاو لجر تحت هلا لوسر

 كاذب ىلوأ سو هلع هللا ىلص هللا لوسر ناكل ه اطعأ هنا لولملا اذه معزبام ىطعي هحولا كا ذ ناكولذ

 نم صخش * لكل ٌديالوربك الادمس كاوهذارفوالا اظلناومءالا كلنا حال بتكلا لوس
 هناهف لاش نمل املا ىفهتلادعس هيو صاخللا هجولا ن ميش تاب فصو صوصخ

 ملاعلاتمعف صاصتخالاهوجو نمت ردصاسم اف ؛ 1 و يتلا هللاة_جرهلا ثتالو دعسيال

 بنذناسل هلعر لوهّلن يدق اهلكذلا 0 هناانلع -ىصاعلاو عئاطلاو ل_هانلاو
 قرودم صقل را نم عن ارم لا عمو ني دما ماكح او هسجولا اذهم هنقرعم عل

 هلمصع دغدارآ آنفن وكي صاملاهحولا اذهن مل ال دتساالو باك رطتريغن الر

 لسسسلا ىدم وهو قملا لوب هللاو هانررقام مزلملف

 مياصلالمعلاو بيطلا مكلادعصيءلاةزانمةفرعم ف *(ةناقلثو نوعستلاو عباسلا باسبلا)«
 قداصلا هللا لوقاذه هعفرت

 هدا

 ارودل اوتانالا عجب ىذلا الا همَودَقح ىر دي دحأ مهند أم

 اركشوأ مدد قنع ىلاسامو مدق ىلعاك ابسقحلاب ماقو

 5 'ايشب هب صصخخت مل مكمل اتا || | انيقالخ فايلعهلالا نم

 اريغانبق لي وأ لاذ, صقن | | انةحلف ارقناذي .ديرنالو

 لص لاف وهلا ىلإ ارجاهمهتي نم جر نمو لوقب ل بزعم ناسسدقلا وراي او هلال
 كم جف ىعي فلا دعب ةرعهال لو هس لع هللا ىلص لاك م هلوسرو هللا ىلا هنتر م تناكَنؤ لسو هلع هللا

 اهاوسوا عةلخ ىذلاةءعسطلا مايجالا هد هن اسالا سفنلا توم هللا لعب دقو نبا ىلا مام هثاف

 اهنغن دقق ملا ماك لج نم ىهىتلاماسجالاهذ_هّةئاسثالا سوفنلا هذه ىنكسفانسلاب اهلّدعو

 0 ىتل ا يكلمملا هذهرمب دل نمهللادنعاهلاع هن اسنالا سهفنلا هذه نا ل_عاواهانا اهتكس اواهبف

 كلذري داقموريب دبل تاكو ماسعلاو صال اهربب د ىفاهل نيعمم ل دما لعابت امح ىفنكر هللا

 ادعهل_هأ لاف ماعلاو صان اريب دب لا كلاذ ديحف نازيمللا,قفاوم عرمشلا ناسي هناهحو

 هللا لص هقلالوسر لوق نم عدباالو عجارلعا ١ د ه لص ىف دج ا لاقام ةعببطل ا الع نة نات الل

 ناككاثنا لك" الا ىف مو ةدربلا ء اد لكلصأ 1و ءاودلا سر ةيجلاوءادلا تدب هو عملا لاف ذا اسو هإ

 تاق مدآنبا بحي سو هملع هللا لص لاك نسمتلل ثاثو تارمملا تلو ماعطلل ثلث بالو |

 ناو هنا ءرس فهل حد: نا ىلا هللا مكس هيف كح لازا.غ تبا ادهربب دتىف اذه هيلص نمقي

 رهان مشاكل دنباعابإف مر بع تود دلل كي هللا همف مكه امنا هاد امكحي هبق مكح

 نودإبخزربحوجريغالول ذاك هلع نمل امه دق هنا دج و هنعدر :تلاذلط و لكمهلا اذه ةلظىف

 ةعرسلا هللاو هاطعافوملا اعف قربلا داو اك ةعسطلاىلاع ن نمداو هنالافارب هاممراملا ق وذو لغبلا

 اللا توكل قد و هيهسح هل كلهن مارساهد ه حيرشب تاوساو تتر 2
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 هنقرظمن ال سانل ارثك أن نك !وهللان عا |ىلا قد رطوةلالده.فوالا لع اهتماخ ىجيمطلاا لعلاو قطاملاو

 سانلا ضةي نام ةلالدلا هذه نع بانجو هلع مذلا عقوف هللا ىلع لادلا هجولا كلذ هبلط ثدح نم

 ناو تامولعملا ىف هقرغي ىلاعت هللا ناف هللا ىل- ع مولعم لكن م مةلالدإا عضوم بلط ىل_ءهللا هون اذا

 هللا نع باح هرطت ل ىهىتا تامولعملا هذهل هعجب نا ىف كن الانا عم هلنا ىلعابتل الد هيولطمن ناك
 كرت, نادالا كلذ ىلا قيرط هل س دل مث هللا نم لب الايس قاتم لاا ىذلاهحول اهرع ىأ

 ركذو ةنيكسو ةدقا صوروضحج هللا عم بلقلا غرا س ايو هرطاخ نمجلاسعلا عييجبو تامولةملا عيج

 هل خفرك ذلان ع رقلا نم داو بالا مزلا ذاق للاب هاعىلا هاصوب لمل د فرت. الو باقرك ذهننا مسالان ىههلا
 ادوهش ههلعت ىلا ىلو دف ءانرك ذامل همامهل او هةمضول ىنعأ هدنء نم هللا همتوب ىلا ةجحرلا ىههذهو

 نمهانلعوان دنع نم ةجرهاننتا ىلاعتلاقالع هندإ نم هلعبف هريغور ضم اكهتنا هللا لهأ ىل اك
 بابسالل نوكح نا لص ذا قولكم لكل ودو هللا نيبو هن ىذإ صالات ا هحولا نمالعان دل
 فنلاو كفتب ال ىف ذاب اريط نوكيت هب ئقنتف ىمبء ىف ل اها كر هاظلا ناسل كل ذناف تابدسملا ىفرثأ
 | علطيال «_-ولا اذهو ىهلالا نذالا نءالا هع ف سل نب وكت اورهاظلا فني وكتلا بس
 لوسروأ كا منم صال, ةسهلالاةرانعلاةبامتو برقم كلمالو ل_سمه ”ىندسعلا نم هلع
 مالساا هلع ىمومل رضا لاق اكهريغد حو ىلعال هب صاخللا هحولا ىلع كلذ نم هقنا هعقون نا ىلووأ

 كل ذ ىلع علطيال هد بعل هللا نم ىذلا صان هولا نم ناكمنال تنا هلعتال لنا همنلع لع ىلعانا
 نكلواريثك ارومأ هنم هللا هلعبو هجولا كل ذهلو الا قول نمامو هب هللا دعا اذا همحاصال ا هجولا
 ف1 4 مدقتالء د ىوو رش لع لكوحو هبولا كلذ نم م علاكل دهان ا هنا دسعلا ضعي فر ءبال

 ملع ىلع تناورمضخلاا هل لاك مث دحولا كل ند معلا كل ذداطعأ هللا نا لعب ةيانعل اوس اصوربدتالو

 ملعب ل ناكن اوهحولا كلذ ن مهن -:ًايام فرع صال ههجو لدعدق ىسوم ناكن افانا هلعاال هنا كسل ع

 أ مزالمووفهجولا كلذ نم اهاكءايسشالالعا ذاق هسفءهتلا لأسيل مالسلا هلع هملعرشتللا ههبندقف كِلَد

 | ةرثك ع م هلَعشتالق اهنارظنب وهو هللا ن عزوكحب ءامشالاو ةمهاالانوؤشلاو ةدهاثملا كلت

 1 ١ كل دو هلق هلأ تد :ًارالا امش ترام هلوق قف قيدصلا ماةموهو ملاعلا فتان اكلا نمد هاشبام

 : ثدحت تام وكتتلاو عاددوبش فوهفنيوكتلاب هللا ء ا ارو طرت هانت دان

 ىلعاننبلا لصوا مق دحأ هبنامو ثداسملا كلذ لبق هلدوهشم هللاو الا هللا نع ث د ثداح ءىث نما

 هانذخأ ام نحت نكلو قيدصل اركب وأ الا هدوم ىلع فكشعملا بلة ىف هنم نّوك-امو هجولا اذه
 هيفا هللا ىتعاأمتاو هسفانركفالودارأ ام هتعانمهفامانوكل هيلع قي دصا اركب يأ هسنت نم

 بابلا كلذ هنسوانش هللا عفف نين م اذه اناقو كل ذانر كتاف هفرعن تكن 1
 هنعنياكل كل هللا نم ىذا !صاملت ا ه-ولاوهاذه نا انفرعفق صوصإلا لعق ملا نمانل امال عف

 1 11 ا

 هجولا اذه لهأ نم هنا ملء عرشلا سمال ةفااثو ةمصعم اهاربن إ(حص ناف هذوفن نم دب ال ىذا
 صخش هلاو هيفهل عقالو صاخلا هجولا اده ىلع طق هعلطا| ام هلل نأ لعمف اذه فالخ دقتعي ناكن و

 ىباعلا هلعياكق حلا هنا هبفايقيقداقتعالاو عرشلا عمابدا م-ظعا دحان مام هناو هر هننإًاسعيال

 اذه نم مهظ> نا نولع ف هملعىهام ىلعرومالا نواعب مهن اف هجولا اذ_هنم اظل لهاالا اوس

 نيبطانخلا ةماعلا حو مال_لا هيلع لوسرلاو عو هب الا انو فيلكتلاو عورمتمملا مالا

 مر<ىذاافرخآ ضالإل انرودئاذإ ةنال هع ورح . الا لعوهدح ال ضفال اوسلا ىلع هيابضيأ

 لاوول ىتح صاصتخ اري غنم نيفلكملا عج ميدسحاو ىلع عورشملا باطلا ف مووعلاب

 ايذاكناكو عسجلا دنءارفاكنإاكحرهاداغل ا ىفمذلا ناسل هماع هجوم صخش ق-ىفكاذ لد

0 . 
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 وا وم ورح ا ضاوي
 رهظامالا س لوول او نعلاف كل ذريغوىلا عيمسلا ماعلا ىللاووذناسعا ال بسن ى هوداوق

 ل-,ةابهف ىدي اك ىتااتامحلاف ط.2ئ ث لكم هنااال| قمل ةنازستغ 4 شكتلا ى ولاَ ةماعلا

 ةرمضملا هملع تيماش اناف توملا اسما دضوالد ا دومثلا اذهىف همل عمت قدا ةرمض- ىلا هلوخ د
 رحل ا ىلاع سالب ا شرع ف فاص لف امهلاملا هتام- هنع تاازامو قدا ةرمذح ل د هنا لذتو
 سلبا شرع ذلسو دلع هللا ىلصهنتا لوسر هل لاسقةىلاعت نجسرلا هيلع ىوتسا ىذا ا شرعلا هلا
 تام دق قا ناف هلا ةيوسنم هسلع ةيفاد هتاسح نا ىأراذادوهشلا اذ ه بحا صان حص

 داو ل وا قطاف قملا ةممج ديوهو قع ىف

 نكملاذا وناكناك اذاذ ضعشال قانا قح وهاش هتافص ع. ىف قللا همدعا ل نم ةَمشل ىلع

 هئلاناو طقالهاج اس .اوهتلا دع اال. اذهاو العاج نكتإلواملاع نكت هفرعن الو حالا سفن ف ناك

 لال هللا نا لو هلع هللا ىلههلوقا ذه لثم هنالك ىنمادا مهد مشي امم هئاسلوأ ميلعت لعفلاب لوي
 منوي هلعو ةيقدانتعا نيعدحا لكون ف قطا ناك انلو: ولسا لل ةداشالا فرح كلنادأ

 ند هش قاد ! ازعف هبحاص ناكوهو هد ّمفو هدّمع لكم نع بهذ دّةف ههروه ىذل ا هداةةعا نع لمع

 ىذلا لاو هضهدقءةروص ىل_ءناسنا لكبرقهدّع قلعتمناكىذلا ق ةلئاق هسفنلودأم ثدح :

 الييسلا ىديو وهز قنخإ لاق مقار دقتعم لك ةروصوهلب الدعس لع ارو 'فقحود ا

 قءهتم مواعلاو فراسملا عجب نمةلزانم ةفر ءمىق + (ةناقلثو نوعستلاو سداسلا باسبلا)*

 ب ا يي ب ب يري تت ج ا ات بيسو ع ةيحوتوو نسب يسم رب ل لل ل م سم

 أددرغالا كلا اا رومالا ريسصت هللا ىلاالا |
 [روج ةلرخأ يدا ..[| اهديك ميا

 أروعش نمهركم ىفانلامو || [ااه رك اثنا تاما
 أرد اريشإ مناناتناك اهلا ف, فصتت امناولأ

 . أرودت انباع توملا>رترأ اهنااهلاحفف اهقد_صنم |

 20 ًاميقللر لجذم ةظعوم اندنءامدابف ز اححو ا

 اروشنلا مويوسملا تعندلاك اهنوكف دبعلا لاس اهب
 اروعاذهدع<نمو اهنءأأ || ىضماماذا فصنلا لعوهو أ
 ًاريدقلا يلعلاوه هلعب | ||ىذلاو اهبماق اهنازيمأ
 |رومالا مامز هللا هكلم || || ذالعفلايف يملا دجاك |
 اروفغلانيب .ويفايمالا هن , اسعسنأب دعلا رهظام | ١

 نودوس مي ب ببر ب ببسببسبببلسسج حس م يربببص

 قلق كلذ لا كس اود دبع هف رعب نأ لح وزع سقت ىف ةىلاعت هللا نا سدقلاحوربلااو هلاانديأ لعا

 5 ب اناماو قلعتت ةفرعملاف اسما! بسر امو تاكا نامعاوأ ةصاخ بسنلا الا هبلطت مولعم اننا

 رظالوركقرغن هةرورمضل ا. ناد انعءالاو تاوذلا ٍل_عتفاهلا بشع قلع مولعل او تاثكمملا ن يه

 | مكي هب فصول اما تءرابخالا لعوهواش ملا بسنلال_هتوايف هللارك ذاب اهكودتس هنلالب

 راكتتالاو ماكح لاو كل دي لعل ىلا ل دوبال اذ هريغب ىاصتءالا راسخ انو ىرظنلا لد ادلاب املعدي

 ىلعال هلع وعمي نا هدامع ند ةقطاذأ راواهعمجالو اممقر طالا قرفتف محلا ةهانت ريغ |

 هلوقوهو هلع هعم < ىذلا ام لعلا قلعت اما ههداسع ضعبل حابا لب لعت ىت- ةرثكل ا هذه عمات

 اتا الد ثدح نما, يفر ظارال مولع عجب ىف هسفن ىف قرتفا ني قالا هنامهل نيش ىتح كلذ قرظنلا ف

 تامضاررلا مولعوةسدنهلاو باسسملا مولعك قى لسا ىلءا مف ىتاا ةلالدلا عضو ه نع هتبح قا ىلع

 تل بام 1 2

 و.
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 مصيالو دعي م دعني ل ناو ناكمالا ةياوقعمالا مكحالو مدعلل بيصن دوجولااهلو بق ىف نكمملا نيعىف |

 أ رو دص ه2ةمق- ىف سا هنالالصأ مدع دوجولا نعنوكيألو عوقولا لاحم مولعملا ف الخ نال هم دع

 هياكل .ىثطرمشلا مدعلوأ هسفنل مدعت ااغ اسهم دع لل دلا ىلمعي قاارومالا نم همدعتااق هنعمدعلا

 القع همكح لوزيال ناكمالا ناف كيرلا الل نكمملادو-و لصفن ارد ةلا اد_مودوجولاىف

 ناسع دوجو ناكن او الصأ همف قملادو+ول ييدتال ناكمالاو نكمملا هسفنل ثد ل ادو-رخلا نع

 اههسفنلمدعتتا ماانلقىتاا ضارعالاامأو ءانرزة6نكلواهدو>و دعبالصأ مدعتال تاكمملا

 اهد> نكءالةلوةعم ماكحأ اهل ةممدع ب ايس اما [ّمَممَمْه اهدوو نامز نءىناثل|نامزلا ىف

 ماهيف ناكمالا مكح - عماهمدعلاعتسال ةيدووانانيعا ضار ءالا تناكولف اهب مكحجملاا الو
 0 ءادو دخلا. ل- 1 !كنامم تاثكمملا ن نم هسفنب عاق لكى لاصتسا

 ىوسامم قولخت لع الفاس يف شالا ةروص عي نا قول نكمال اىدودوا ص 5 عومجل ابو امس لمدفتلا

 روهظا ا ىف هلَمَت سم هيدوجو نيعاوعاقجا نعن وكي بسن عاتجا ةمف.كل قعين ا لوالا لّةعالالو هللا

 هلعي نا ناكمال ىف سداو هنت الا هلعنال لعا ذهو هبا ملع موكحلا ناكمالاب ةرقتفم غلا ىف ”لَقَتسمريغ
 1 | كادوا دلل يزعلا شاد ذاعو :رمءاسش نم هللا هلعينا ىنعأ ميلعتل ا لمةيالو ىلاعت هللاريغ
 الأ ئث لكس فنيو أ هسفنناست الابو أ لاعل ان اعلا لوصح لاسملا نةهنث اريسغل هلو دح لاحم قالا تاذب
 ةبعص اهاث اهلعيناكن اواملع هبنا دح [ نا تلعالو تعمم ام ىنا "هلل ا هذه مهفتف هلل اريغل هسفنل
 نم كل ذكوو»وهووه هناكل ون س.ةليكى هام أنو! الو ام نولو ب ءالعل لوف نا عمرّوصتلا
 نا همكحراساذهو وه هنأ لءبالوهدهشي و وف قا عم ةصاخ ةرود ىف هرووظ لاح ىف قس ىف ملك
 قا لوقيبهّللاو .هللاالا مام ذا هلءاوس لل دالف ه4_سهن هر وهظل نيملاعلا نع نع هلل اوٌرس هبت اورظن

 لمدسلاىد وهو
 2ث اه ث ث 59592929292222 22ئ2522555252:25252525255555559592595395959؟ 777577522

 2 هخاص توم ىف ىلع هؤازعو
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 م دق ن لسور وكب قمل مدع هليع م كحوهو

 || نعمجرتملا لسو همليع هللا 1 ا منك اغعرام كعمودو ىلاعت هللالاق

 هلا حاصوهَدْختاَو رفسلا ىف بحاصلا تن مهللا ىوقل اديدش هنوكل ىو» ن ءعوطتسي الق - نأ سلا هنر

 معاق هماع قلطرو هن قملي ىذلا هح ولا نم هةيععلارهاظوهف روهظااودورافسالان م رفسلاو هرهس ف

 اهتءواثراصنالا جامح ترهظام من: قل!ة امك تدمخ تادوح وملا ىف ىرس ةءهلالا ةامملا رع

 ءوث لكة امح نع مهل ىشكسم هئاثهقناءاملوا ضعبوءاسب 0 ل
 فشكلامال كل ذكر ديالف نمّوعع سل نمامأو اهيزينمؤماوناك ذا نامي الانا نوكر دي نوبوعت مخاو |
 ةعتسم اهلكتقظ تادوجوملا نأ. ءافةاسك ا هذهنأب رسلورفكلا نم ةمدعلا هنا لأ. .:نامالانالو |
 م4 هام ام نأ نول .ذتسفأ دب اى لك امل اهذهىف ىوعدلا تدصهلاالا اهدجوم ىلعءانلا

 ءاحأا مب اوناكىتلا ةامملا نأ مهتيؤروهو هو دةدعاام فالخ ىلع مالا اًورف مهبولق نع عزف اذا تح
 هن | كِل ذ لج ٠ نفك ذريغو هرمدبو هعمم ت د ميدعلا قدروا هس انع قل ىل هلبالو ولسا ةأ مح ىب

 قل انيعوهلبانلق اذهلو* لير راع لافامر مكب رلافاذاماولاق را

 | دوهشو تافاضاو يث نكاو لحم او لوألا نع ريبكأ ا ىلعااوهو قالا هنأ مهل نيستامل قلااولاف
 لااا 2 © ١

 ىد زر أمد“
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 مادعلا ف نوكيلا فلما ىلا ناك امم ا معنلانم ه.فامودو مثلا الول

 ماكلا فنوكلا عاماننابعا تدبق أ | نكح لاقى هناك
 مظاا ىف ىمعلا لثك ىرامحا:كح دمر امم امانومع ا_:كعفولف

 م نوك+ :نةفاروأ| [انروهطاروالادووفنكلو

 0 وأل ربيت هؤفوأ| |[ انةلاخروئااوائتامعارونلاو
 اااجبعا

 0 م و ْ

 اكرفتمملاعلا قرهظريللا نا كشالو ماعطلا ىلعابيف سانلا عانتجالة دام ةندأملا تمعساذهلو هلك |||
 ةيمامالاةروسلا,صوصخلا ةمهلالا ةروصلا ىل_عقولخلا لماكلا نكملاو نوح رع نواح ْ

 مدا ىف لاق اذهلو ماعلا ىفةماعل اةيابنا او ةمامالا كما اذهلو هلكربخلا عمه اعماح نوكي ناو دال ْ

 لو هلع ملل لدا اعسالا لع لصح دقو ىعسمو مساالا ئامو اهياكءاصسالا مدآلعو مالسلا هيلع ٍ

 مدانال لالا لعلا ن ههناقء ءاعسالا لعمدنع لصح دقدناانلعف نرخ الاو نيلوالا لع تلع لاه نيح

 عماوج وأ هنا هريسغ ىل_عهن صخاسمف هسفن ن نءلاقو ىسحلا دوحولا ف نيلوال نهوهف ةملواال اهل

 ىسيعربغت سلو ميه ىلااهاقلا هتلكو ىلاعت لاف تابعا ناسعأم اكلاو ةلكعجب ماكلاو م مكلاأ]

 هلكربلا عج دف تايمسملاو ءاعسالاهل لصح دف دفنتال ى هو زل اتا اهلك ابر ل 1

 نوكل هن دايسر ظنا نهو ةم قل مول سا: :ادسانا هلووهو سانلا عبج ىلع ةدايسلا ىكساف
 نوكيوأ هلل خوك نا عش امقدحأ نم ىوعد هلكت ن تب ,الفماعلا قدا ىلحت ل ةرخ - الا

 هععمتنكىلاهتةلوةوهو ضحل ارينا لمص ىلا عن لصو هلوةقهداسعن مءاش نم هلنا نم |[

 نم هنا كّسالو بولا ا لوطولاوهو ةمئادلاةدانعسلا ىلا لوصول اوهاذ- هوأذ_ هلاثمأو هرصدو ١

 هله ال مواعملا ٍناق باجل اةفص لت ىلا اطغلا فكدعب عوجرلا لاح ا نم هناف عجرب ل لصو |[
 هوادحاع مهراصب او مهرئاصن ءةطغال اهلا فشكن ولمكملا هبا لاجرف هي لعلا قلعت دعب هيملاعلا ْ

 نيداائادالا مهءالؤهو ةمهلا مدقتاك اهلكو ةينوكل ا تافسلان م هماعاوققوو ةمهلالا تافصلا نم ا

 امو 8 رق ىسديو عسل اوه ىذلا نارقلاورك ذل له رخو لح وهلا الح قلا طاسلا ومص ُ

 ناو هلعءىهام ىل_ءرومالانوريف توما ع مهراصنأ نعءاطغلا فك ند _جاذب الق ةماعلا ٍ

 م دج ةزارطالا نامل اوءافشالا كرر دن سلو :ادحدلا نور اذا ماووكمل

 اعماح ىعما اوريخأ لل عماج ريغ ىأ بي دأريغناكولو عجريإل لصو نموهلوق ىنعمأ ذهْفاَوَعُت ناورلعلا

 رهظف بيدالا اذهاهعمب ةفاتخم ةريثكروص فر هظدحاولا الا اذ- هنوكل داو سصأربخخاوربخلا |
 هد إو ةقرت هنن قري اوه تتاروصلا دنا عسا قا احدا يترتش وس تح

 ةفاتةروص ىف لاعلا ىف ةرهاظ

 داو ماعلا عم < نأ # ركشتسع هللا ىلعامو

 هله نكت مل مو هنا ذي هل مصغت لمحو روسي هلاججا لصفي لاعلا ف ق- ةروصب رهاظ بي داالاف
 هرك د نعذ د ةفهتلارك ذا ذاو هتلارك ذاؤراذ ا نيذلامهءالؤهو ب بردان سلفل-رقتوةلاو فعلا |[

 ىذاارهاظلا مسالاودوولا ةروص اعلا نال لاسعلا ارك ذدقف ناسلا "اذهب هتلارك ذ نة ملاعلا عب

 نطاسبلا مس .الا اذه لح نمهل ناكف هسف' ىلع ليل دا !نيعهنال اا اذ هلولدم و لدفتلا هيف عقوم

 ماعلا تامولءملاروصد دع ةددع.مهناقاعتو نطابلا وهو دخاو مل_ءلافلاجالاهب عةو ىذلا |

 قامو هنارودقمالو هتامواعم ىهاذتتالا مااهقئاقد هطاحالا ةهح لعهيربص, تامولعملا ف شكيب
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 رس كك ككشكلشلادلب

 نم ىدنعام لع ول هب فكه باعرهظاسمب هفرثأ تح ىأر ىذا امن الغل تع هسحاص نعامهمدحاو

 فالخ لوقيثلاشلا لماكتاا لاعلاو ةللسملا هذهلوقيام_منهدحاو لك اسأر هب عفر ل ىذلا اذه

 لدعلا مكلسا ناك سفاممسوفن نم ناناعيالام اهتم لعمف هته دحاو لكفرئؤملا ببسلا عبو امهلوق

 بامحملا بحمل اوهاسي رغاذعتلعاذ_ه تلع اذاف اهلهال بتارما نيعمواهلز امم ءامسمالا لزم

 صأأ هناف اذه لثم رهظي نا ديرعل | ىلع راغيهتلاناف هن رصتلا ىعشرالو هفشكا نكمال 0 ىلع ىوة<

 نموليةاململاعل!نملوبقلا لدحالو بسناايالا لاسعلارهظاخ ةدئافلا ميظءوهو دوجولا همضتقي

 بنلا ىهام تلعدقواهل مك اذ بسلا, لباشلاو بسنلامد_جوم لاف بسنلادالا اضلاعلا

 اهبو ىدو>و ححاجف ا

 ىدخام ىلع ركشلا هلف

 انتفةداعسلا تدحامق

 ىدياودوجولا مك مدع

 انضرتؤملا دحوملاوهذ ا.

 بد'هللا نمنوكال 6

 تا

 ءفعشلا ىلا مصاجق

 ءاشي سل فكه فامع

 ءىث ءلةكسل .ىلاعتهلوققملا ق-ىاندنعءانثلا مظعأ وهب زنت ةفص ىغلاو نيملاعلا نع ىغهتئاق

 لزنهءىذا!ناسالا: لاعاد: ءءانثلا ىف غلب ا ةفصللامن وكو ةدئاز تناكو أ ةغصلا فاكت ناك ءاوث

 تناكيلعءانث ىص> اال ل-وزع هير ىلع هئانلو هناعد ف ملسو هلعهتنا ىلددهّنلا لوسز لو, نآرقلا

 كاردالا لرد نعزهتلاريك الاقيدخضلالاقو ئه .كسل ىلا عت هلوق ديرب كفن ىلع قدنت ا اك

 ن٠ ملاعلا وس ىف لاق اذهلو هن اس هل لثم الف لما | ىنن نم مظعا هسسفن ىلع ىئاام هناصس قل اًوْاردا

 دو-ولا ىف ىلاعت هملا لعل تدنسأ اذاف هيزنت مدستلاو هدم مسيل ئث نمناو قطانوهام ثءح

 ادهةداراوةر دقو ٍلعوةامح نم اهتد بسنالا اذهل عت ناكل نكي م ملاعل اداوم هنا اقو

 نعءالا ا هبًامشدجوأ افتاذ ىل_ءةدئازاناسعا تناكن اف لئاق هنا عرشلا, تشو لّقعإ ارطن 3>

 نعمئامن اوددئارب تسل ت افصل هذه تناكناو قلعتملا ىلا اهنم ةم_س قلعتلاو ث د- ىذل ان قلعت

 ماعلا فرهظرامل ةفلت# ىهو بسن تاهجوتلاق تاككمملا داحب ا ىلعا-مت اهحوو تاذا | ىهو ةدحاو

 | ة-تاشلا ىهو باسنلا نمتلاز ام لاح لكى عفا انمكحح ىل_ءلمادوه ىذا فالتخالا ند

 اواكام اوناكءالعلا سوفن فودت اقعلا ىف

 قس ىلع هدّقع ىف هفااش نم نأد : ىطصملا ىنلا نعدراو ثد دح ءاح

 فو مث هسه ىف ه-ةفاواذا الا انشر نورك .ءرهئاد نمهلامو

 ىقكوهالالا ودو هفلكىذل اهنع قعلزناو هبه ءطاخام كح

 تدحو أ قلما بناج نمو قلل ا بناس نم بسنالا كل مولد ىف لص للهف عيدك هلك ل وذلا مؤردو

 للدسلاىدهب وهو ّقلا لوي هتلاو نوكيا مان رك ذىذلا اذه نم حضوأو بسنب تبدو باساب

 أ 7 0 - : معمر نإ - 3

 | ناكولو عجرب مل لدو نمو لصو بدا نم هلزا.ذم ةقرعمىف * 6 اًهلثو نوعستلاو عبارلا بامل1) +

 بردأريغ

 022225 5555575572 ليليا 122222 ش2 شتت 2 ل ا
 لاو



 ةاجلا مانجا نههأشناام عسجلب ين اسنالات ةأشنلا ىوسال ىلاعت هلا نا كاناوهّتلا انديا معا

 لو.ةلد هاي هوهل دعو مج لك ىف ةمكسملا همضتةت ىذلا سيئرتل ا ىل_عاها ودب رصنعلاو ةيعسطلا

 كلذإ ةريدما 21 كلذ د_:ع هيفرهظذ هحور نم هبف نيف' ”يهلالاحورلا ن ه هيف هضقن ىف همي نا ديربام

 رون بريض»ك ة- مالا تاضا ف: سوفنلا تاضاختف لكيهلا كلذ بانه ةروص:ترهافف لكمولا
 ريغو قيزاور صو رجحا نم ناولالا هدام اراونأ ىطعتف حاجزلا ىف ىلا ةفاّلا ناولالا ف سعشلا

 لحنا ن مالا هيف ث دح ىذا ارونل ايف فالتخالا كا ذ نكي ل فنيعلا ىأر ف حاحزلا نول سس كلذ

 ركح ابها ةربدللا سوفنلا كلل ذكمريغ لح او هنمع لل اق لح انالا هريسغ نعء از هسف: ىف نيعئالو

 اهنسعتدنعاهرو وط مهأىفا م لها يس سوفنلا ىقرثا لكابهالو اهدا دعتسار دّقبالا سوفنلا
 رو رع رومات مدعو نام تاك مالا ل ل
 ىعسملل ىتلا ةةطانلا ةريدملا سوفنا كار دا نعناملاو سالا سن-راهارثك ابدأ هللا نا م هذ
 ناو ىلاعتهتلا لوقءاناقام ىلع عد !ليادلاو كلذ نعس اناا ضءبل ف مكواناومجوانانو اداب
 ريخىلاجباد<الف انلاثماامأو دم_ثالاناهةصوف هللاةمشج نم طب امل ةراخلانمىعب اهئ
 | ءلاكدنا كلذكو كلذ ىلع دما هقاهةظفواه دست اندعساو .انيعانل اهم كج دق للاناث كلذ
 رثؤتالتاوذلاناف هلدملتقل كدكدئامل هير ند ىل ملا سفن ىتلا ةملظعل االول ل برلا ىلكل ىلا
 هسفقرثا ىلكملا كل ذر دقي هلعف هفرثؤللا سفن ىفامازخدو اهر دقءام_مالا ىف رثؤبامناو اهلاثماىف

 كهل ٌلساجالا نعل, قولا قبو مو هانا ةروصف لخداذا كلما ىرئاناقدلرهظاملهفرئاام
 هسسقل ٌبماف هقرتعل ن نم ةلال اكلت ىف 2 فل اداه ؟ مم-وفن ىف نزو هل مق: كلملا هنا نوذر نال

 ال|نوذ ةرعكنيزإ!سالاأىأر اذاق هلد مسو تذدأتو هةرتج اق هلع هسفرت اق هردقو هك_طظع

 كلانا هنا اواعكلملا عمالا لعفلا اذه لثم هنمرهظي نا ىطعتال هتلزن»ناو كلل نم مملابعل الإ ذبرق

 ا مرسلا ار همارتحاو هديؤرااوردامتودلا وعسو أو تاوصالا تع دج وراصبالا هيلا تداف

 هتوكو كاملا هنا ازولعامو م_هاةدومش مهنروص تناكد ةذهتروصا هو مرتسا اف هيلعلا نم مهب ماقامالا
 ىذا ارفق ىفدرو همعس تح ىذلا ملاعلا ىف مكأ | هتطعا ةمد سن ةينر ب مايغاو هتروص نيع سدااكلم

 || ءاج لاو هنا ل_بو هيلع هللا ىل_ص هللا لو سرت آ اريسا ضعي ىفةوببلا لئالديف اظفاشلا معنوي هجرخ

 أ| ركولا راسو هملءهلتا لص هللا لوسر دعت فرت اطل ىركوك بيف رش هعمو هلل مال 1 هيلع ليريج
 |١ امهبا | ىلد تف ءاعدأ اغلب ىتحامهم تلعةرحشلانا مرن ..الاركولا ىف مالسلا هيلع لروبج دعقو دحاولا

 ٍ دع مالسأا هلع ليريجامأو هيفرثؤي لو املعي لف لسو هيلع هنا ىلص داما ترقانور د فرر

 ا هاراع هلع هضرئاف ىأرام ملع هنا لعلا ىف ىلءهلذف تلعف ملسو هيلع هللا ىلص لابتف هيلع ىشْعمأر ام

 ْ سلوم ماقامالاءام_كالا فري الف هفرث أ هلر لفل_سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هلعب لو ىشغلا

 (ريخ هلك كلذ نمدد_:ءامرجخالاو ىسوامهدحأ عمضف نآرقل نأ ردي ناصخم ىرتالا للا الا

 || ىدإا سعال نم هتنمضت اممدورشوتب الا كالت هلع لدتا هن اقل هلعرث أن مالا كل ذ لد هيفرئؤيالو
 ْ رثالا نكي اذ بف هتوال:لرثأ الو هترخ> نآرقا او ادع ال ىفاعملا كال: نع ىعارج الاهل عششو هاكبا

 الا كف القس الا كلت هل تارك داك اانمملابعلا سفن ماقاملرئالاامناودن الا اظةلةرود

 ١ كالذ#لاه دقو رامدنع فةوو ل رول اذاو 1 ا هس عدلا كاستل نم كب ماقام

 ةودر دق ىلع هنماق رةتوعو أ هلع ىثغيو أش هديو بدو هبا 2 نع ببغإ ىأ كلهم ةرورمضلاسف

 || تاوعسلا ىف نم مقعصدفروصلا ىف نو كلذ نم دب الهأرامم هسفن ىف لص> اموهف هفعضو أ ىلاتلا كلذ
 || دقدور < دنع هنملوها ديز دنع مالا نوكيدتف فاضا سمأ اذهو هللا ءاشن مالا ضرالا ف ندو

 1 هده ندامفريب يتلا نم ل.ةتالوربب ىلا مكح لك امهل ىف رثالا سوةئالذّدب رصنعلاو ةيعسطلا



 1 اقل: رف ريمه 015 : هيا كذبت ء . ةتييف [ةدقنإ هللا رزيق هزه ات املفأ ف ناك 2 ءهلالا |

 أ وعام هللان نم نود شيال ماا و مكس للا مانهلامو قوق م اهيلع لنام

 مهل نيل داب يطب زم دعمت عال ريغالمهلا -او ممم اسعاهلثا ن نمتوده شبام او هماع هللا

 : دوهشلا كل :ىفنولوةمفاو رام نيعم 4ااو-انا مهدوهش هنعاوربلف مهلسفنا مهاسلا ف دولا اذه

 نمالا كلذ مهل نكت ملف هملع نغامالا ىذا نم ىرنال مهلوق ماسقم نداذهنياودل تاقو هنت ىل لاق

 ظ هللا نأن م هياومّمَ اوناك ام قينرط نع نوج راخنانوتسافلا مه كمل واف مهسفت أ مهاسنأ ىل اعتدت ل

 | مولعة هلض املا بان نمنيجارلاريخ هنأ هسفت فدؤامأو هماعوه امو هلاح ثءح نمالاد-هدمشمال

 ترهظ م تجنرال تجر ىدهف هيف نجلا انه دجوأ ىتلا ةجسرلابالا | دحأ نيةولخلا نمدح مح ربام هلا
 ىلاعت هلو ةذهدنعنا--!ىل_عهللا لوةوذ لولا كلذ ناد دج نأ هللا عمم ىف لاهم قول غر ودق
 هم عمن ىذأ !لخلاب لضاغتلا عقوف لئاف ناس ىل_ءىلاعت هلوق ند فرسشلا ىفمت سوم هععسىذلا

 | هدسعب هتحر نم ىدا قول نماهرووطظ ثدح نم هتحراضرأ كا ذكو هللا لوق:نامولعملالوقلا
 ' نوكت قواعةروص ىقهدبعب هلاةجرناالا لاما, ةيلطفالاو لضانفنلا نيعتف قواخت ةروصزيغىف

 سدل ى ٍهكاو مور 1ا اذه ٠ نم هشفن ىف لال نم مح - ارلا هدح امتحن لب »زيف قو د نع محرب هناو ةعظع

 هللا ةجرو ةَدفش ٠ نءنيقولخا ةجرف نيجارلاريخوهفملا ةلازااهند هيلع دوعيال ةدلاخ همجر ةتلدك“ | 5

 ةجرلا ىراصقن ال ةجرهفنوكءالاش طدن سات 1 ردو هيل ماع او حا ودا قللسم

 دوحولاىلامدعلا ن ههحرخنأ ذأ نش دو قوس و طبلاهدادعا نسف

 در اا ادع هىف ديزيو أ ءاذ ةجر هشطن ىف نوكي نأ ديالذ ةجنراا َه ةنفص نم هوان اك نه

 قنوكك ال نب طنا دانا ال انس طبنال دشا ىّدطن د ديزو لاق ديد كير س طدنا٠ أ رقم ىراقلا |

 ال1 1 ا د عود 5 .نأهلن 1 الهنا هئحرلان مءيمهشطا

 رهظف لحما اده قال اما ا كلو هنا قلش باسل كلت ناعن أو طايل ل اطعام سالا |
 عون هشطب ىنذ هدمعت سطنا ذا هللا نا مث ةجر هلق قودحا نم ماقد الا باطرال ليخاو لأ ةرودد

 ةبس انامل ةجر هشطب بوي نأ ذنال هدمع شط نأ دارا اذا قواخملا ناك كشالب هدمعهنالة جر

 هةشط ىف ىصقتسم نأ تا تل اهنلع قمملا هنال كولو هدنع نيبو هني ىلا

 نب و هدب نس ملىذأا ”ىبنح الا ىف كل ذك اقول او هسه قطب رق لل د دنع نكي منع به ذم

 سلط 1 همهصم له نم م يانا دايس ةحص دوج وبمن صم االوذب دودع ةسمسل سشطاس ||

 نيمعسملا الو نيشطابااالو ندِح :الاريخ هنأ طق هنع ءاجأمو نيج ارث اري هناحس و هفاةمسر هيودشتال

 هنو كعم اذه لاثم أو نب ركأ.ثل رخو نيحارلاريخ نب رفاغلاريخو نيلصا ذل اريخ ءايناك نيب دعملاالو

 دخالاب هفصو نبب لصافلا ا مققحف ةءاضفالا قير طال بذعيو كيد ذخ ًايومقتن وشاب

 لئدسلا ىدهيو هو ولا لوقي قنادر ةغااو ةجرلابهفصو نيبو ماقتنالاو |

 كلههلانهام ىأرامدنع فدو نم ةهلزانم ةفرعم ىف #* اةلثو نوعنستلاو ثلاثلا بانلا) <

 نوكشتىتلا ىستاعدنملاو || || نئاكبسلورود مقالا
 نيعتىذااوههفقاساو ٌدح اوءيث تاماكلاوحورلا

 نول هماقخ هلا ىف || || تباكس لري رخلا ملاعلاف

 اوشبتق همالكل مادهو || || هقلخ ءث لكى طءاًكاذلف
 ”نيعالا ذاتلف هتغنمل || || اندوسومالكلا نيعزنك ملول
 نيف ى قالا تاهحوبو اول هلالا ءامعا نوف

 نقدش 5 و مهن || [اذ تنكنا هانتحام عدمخ



 يي يي |

 || هلا اج ىلعمهفطعب مسوغ موقتةحراقلملا اوجراذا هنوقاي ام دنعةجرلاب مهلا عرس هللانافأ
 قءاشتالو فلاح الذ هناكس لنا مهجر ممتهسريفربلل ا ىفدر واكمهيلعد رتمهلاعا اهناف هللا مهجريف

 5 ا ىلع: هئاز مهم ىرخأ ةحر هلل نامت هسفن مرام اف هللا الخ محر نة قرافن الواو دد نكحو

 || نماةا- مسراذا اممم توا ناارعر ومو ةولاعل ن نهْىلادَماَد واخ م_متجر لجا نم هن مهجر ام

 | كلذ عممديزيوأ ةصاخ مو-رملا قلما اذ مٌويام ةلازا هب هتجر نوكسح:ن اما اول الذ هللا قلخ

 ةعافش هب ب اذعلا لوزن نيب و «_شب لاحو با ذعلا ىدتسا نول نما صم حرك نم لثماناحا

 آ| بي رشتوا عاخ 1ك امو ةماوّس هيلااناسح ا نامالا اذه دعب هيقعب ٌمهلذخ الاود نوكحر 1

 | فاضاوأ باذعةلازاناما هلثمانا وح هيدبعلام-رىذلا هلمعبادبع هللام-راذاق رخآس أ كإذف

 'دازاك كلذ ىلعهديزب هللا ناف ناححام ناك .لعءازج هجر هافو اذا هانا ناس-ا ةدارز كلذ ىلا

 || نحر هلال نجرلا مهجر توج-ارلا لاك كلذا ىلاسعت همة: ادب ادي رو ارك دام ىلع دبعل اذه
 |١ ,كحناقضرالاف نماوجراهلوقامأو ةرخ الان ةجرلا صاصتخا ميحزلاوةرخ الاواثدلا

 ل مولاوحا اهماطت تلا ةهنرلاب هلا سها نعم موجسرتق ممتع نوزو اجتنو اءاز اوان الملا باحصا نو ده انثنت

 || ىلاعتهلوق وذو راغغت سالاب ركسرتن ةكئئالااالاءاعسلا ق سل ومحب هلاح بسح 56

 هده هانيكو بابلا ىف هلوقاماو مي-رااروفغل اود هللا ناال ؟ لاق ضرالاى نانورفغتسو

 ا 0 هنام_شالا هماعّدراقءاسالا فهتتلانا الاّ ذناسن 3-وهفةلرانملا

 دخاؤوي لف مهم ارحاب هنو س ىذإا ى ك2 هللا: لركف هللا - او 5 مهبسنف هللا اوس لاقق

 0 ند هناف موسرل اء ادع همهفام فلا اذهو مهجرو مهل ر فغفدإلا دخا م هزخا الو

 هعرشامهناف هللا ىندقف اعرش هنايتان هللا ه سها ىلا هللا ح ىد اذا اند ىب ءانلا نال يسفتلا با

 01 ا اذكه ل ف0 57 5-< لو هقح كرف هسف همركمتنار يلا دق د كرف هقاالا هل

 هتلااو دش نيذلاكت و كل نأ ىلا عتانانا همسمامأو نامبنلا ظفابال و رتهنع نعفباقعلا

 || ق- مقنو هللا موقنف ءالؤه هوئام لثم هللا يسداناع اس
 انلامعابد |اةةهه سان قاوسا ءازس هللا اني ز اصف هللا عمرو ذ> وة اص هيث ىلعءامشالا ىف هللا

 الا رمغال' :لئ[قدحاو كرت اك امعلل نمهودهبسا|م هللا لرتامغ اهللا اوس: نيدلاو اهل هللا انّةفو ىلا

 || ةنم سل هللا قوق- نيدو انيملاعلا ىل_ءهلاضفاو ءادتا هنم ةنممملع لضفت مهم ءل طفت نا مث |

 [| ل_ءاف مالا قي رطن م باوثل ا اذه هياوةدكسا اماولاناكن اذ ءالاوه كل ذ مهلع هيلطتام ىلع دازاذاف
 ١ مهممنا لشي ل مهيسنفدقنا اون نيدلاك او ووكح#الو لافالتءالامامتىف لوةيهللاىرتالا اذ
 4 يرو دل ءالؤه ىلع دوعيريعض هفامرخآامالك أ دسك نوةعسافأا م ه نيف املا نا لاق لب نوةساقفلا

 5 نب رثاك !حركو 200 مهام ةرودد ني:دؤملل 6 حيراخ هنال قسأق 0

 5 م نكو هلع كتي هبنتق لزانملا ف نيقفا: اة باد 1١١ دهىف مدع دقو هلع مهامةروصي

 ا ا كدي نأب هناا بءرالب : هللا جست ن 5 نوك_:ةهللأ اوعي عنقتالو نيلماعلا

 : مهانأن هلااو:نيذلك اوك الو هلوقباناب ام هان ىلاعت هلوقامأو ةمرحواهاحه دبع ديزيف

 / قابفنلا فرش ةلآ ىف هتةدق انك ذرخآ طجتاذ هذ مهاعريعجتا اداع ًاقنوةسافاا مهكئلوا مهسفنا

 يلا نم عضوملا اذه قلبا 0 ذِئاف باكلا اذ_ه نمريعامف لزانملا ف دوما قاف لاوهو

 ا هبر فرع ه سفن فرع ند مسيو هباع مت قايم لو رواجا ىلع لاك و اعتههنانا كل ذو بايح فلا

 هدعانيتا ذافاشرف رعننأ دنرت ىىد>الاإ سوفت ةفر «مقرطا نأ جس الو « :لءاليا دانلعجال

 ١ هذهىلا هبسلع حبر نأ ل ىلإ ناك يذلادجحاولا تاع ءاوذو اسوق ةفر ءداينيست دقق ةفر ءملا

 ٍ روع ا ىل_ءاسةل>اباوان_بوقتل املهح ىلا هنمح ر 2 ىذااودورجت الاتيان للا ةفرعملا



 | لجاعلا منغ هللا ةمسر مهلك قلخلا للان. نأ ديالف ةجرلا لوصو هيلاو هجر لءغلا اذه. ناسنالا |
 نال هجر ضعبىا هجر عطق نمو هجولا كلذ ههللأ هل-صوق هجر لصو نما عام دنال لج الا

 ه)صوّقامو لصو هعطق فهلرخآ محر ل دو صاخم حر عطةنيعن اف مينأ هل نكس ال عل الها

 ديال هناف فن رعتلاب عوطقملا لعن رولا مي هيو ةلوةمدعافشلاو ماحرالا ن نم لوصوملا عفشيف عاق

 قحلاهل لود هّيع م>رلا اهل عطقن - باطاذاف هلاجر عطقدق عوطقملا كا ذاضرأ نوكح ن*

 فعاف هاهقارلوةنزواصتاو وغلا ةقا لآ ف هلاجر علبقا شيا هئانهلغيو كنمذشا كلذ <

 نمبلطد ن طوملاّكل نال توةعدق لوب ٌةرورضا !.ف ك_:عوفعا ىج احر ك.ف عطاق نعتنا

 : هيف عقشيت هلرخآ محر لصوبوا هو وعي هلت ةجرهأ انف هنعدلا وع فوفعيفوفعلا بلاطلا فئاخلا

 || نوكسف نيج اراامحا قبو نونمّؤملاو نوسنلا عفشو ةك_ال ا تعذش ةمادقلا مول هللا لوتىنعماذهو
 بضغلا ماما ىهف هيضغ تس هللا ةجر ناف ةجرلا ىدتس ام لكن د هلاثماوهان رك ذامهدامع ىف هنم

 هنض.س د ةجرلا دف دمارخا ا ىلا هتلر ىحدابعا ا نم ماقد الاب هواش ىف ىرح هللا ب ضغلازيالذ

 بضغا اهيطعي ىذلا ىدملاو مهفاهل مك ا عجربو مهملع طسنمف ىلع بوذغملا دسعا | اهتهلو انتي
 000 ا مي>رلا نوحرلا نيبو تفاعلا مد رلا نجر انيداموه

 نيملاعلا بر هتتدجلا ناك امناو ميحرلا نجلا اا مي-رلا نجرلا هلوتأف ىدنم اوه نيملاعلا بر
 || ءارضي دقي لوانثل اوهودجلا هناك ا ذهلوءا ضل اوءا”رمسل ارهظت ىدملا اذ ه ىف نال ىدملا نمع

 كوة سوم لعهتلا لص هللا لودر ناكحن ءا تضلاوءا< رمسلاا رعي هال ىدملا اذه ىءا رم مالو

 ||| ءاّرضل اوءا سسل ىف ءاح دق هللا دم لاح لكى ع هن دعاء“ رمذلا فو لضفملا منا هلل دجملا ءاّرسسلا ف

 || ههادع فاخيو هتحرو-روهتادمح وهوالاةرخ الارادلا ف دحأ نمامو ىدملا نيعناكاذهلف

 | هذهنب ملاعلاف محرانلاهلوق نيلاعلابر هللدهلا هلوقب.ةءهتلالعذ «ملعهرأرقعاو

 ناهلوق حرم :ملاةروسفف ءاجاعهسثاذ_هو مومذمو دو<* ند هيلعو»امعتهلوسداا ةجرو ةجحرلا

 .ادهق مهضعب دشن ا دقو ارم رمسعلا عم نا مثع رسب ريسعلا عم

 حوت قركفف « مالا كيقاضاذا
 ظ .حرفافهتركفاذا + نيرسي نيب رسعف :

 ألا رسسعلا اذ_هىارمسعلا ىلع في رعتلاو دهعلانيثللا عاللاو فلالا ل داورمسل ارك هنا كس هنال
 ا عمطلاو ءاجرلا مه دذع ىوتقمأ هدامعءل هلأ ن نم بد هساوهورمسلا ف كا ذ سلو لوال/نيعود ىناثلا

 : م>رانوكحر,إف مهل سلم و ةجحرلا قهددسع ىلعدزر لنا هن اف نيجارلا م-راهنافهللا ةسرفف

 ]|| عاف هناه+ عمج نم هللا ةسر هب تطاسنا نم باحال هللاو ذك شال, ني_جارلا محراوهو نيجءارلا
 : ةياثملاهذهم هتلاةجر نا الولو كل 3ىنانوعزان ةءاج نافءاشامرخ الا لقءاف قت اهلا تعصا ذاو كلذ

 هناق نيلها + اءانه بالنا لأرسا هقلافا دنأ هللا دمر مهل انبي الاذ_ه لم نوللئ اقل ناكل لولا ئم
 الف لسو هيلع هللا لدص دم لاق ذهلو رش لكحاتفم لهجلا ناف لها نم حقا وتعالو ةفص منام
 ىوق باطخ هللاَمذ هبامشةَوقو هن_سئثادخل باطاتا اذه ىلع هبطاخ نلهاملانمننوكت

 لثص>و خان دقناكو بابشلا ةوقىف نكيملا ل مالبسسلا هدلعحونل ىلاعت لاهو كل نع ىبهنلأ ف
 نيلهاملا نمنوكتنأ كظعاىنا ةداعلاو فرعلا ىف هبا وف صامت هسمفلازيالىذلارمعلاوف
 نم دبال هناامخومشلا باطخو بابشلا باطخ نيب قرقلا نم ديال هناف هظعونمح باطن اى هب قذرف
 ءاترسلا باطخ ق:لوةنذلاو>الاب هللا ىلعءانثا اف نة قرفناك لاو>الانبب باطلناققرفلا
 انلع دما ىلع ثءابلا فالتخال لاح لك ىلءهللد+لا ءاترضلاف لوةنو لذفملا مزملا هللدلا |

 اًعلطم هللا قلع لب هللا دامعب هللا دامع نم ءارلااهاف هلءقب سو هلع هلقا ىل_طهّللالوسر كلذ

 ناو



 هاتر محرم نءو هانجر م>ر ند هلز م هقررعم ش «(ةنئاملتو نوعستلاو ىناشلا بابلا) *

 هائل وهيلعاننضغ مث

 يلعب ىذعا" دازأ م
 ىوياسسل ىلا تاك

 كانسعم نيل عدلا
 مكس نمدهانانالك

 هرهظت ناهريلا ىذلاو

 انهئطان تاوكءال ارهاظ

 هك وكلا لان

 توكل لاو كلما دوجوفأ|

 توم نع ماع ن هادبأم ا

 توكس هنع نم م اقم ىف

 تورباا خزربف مناف
 تو.غر 2-2 ثتودهر

 مي-رلا نحرلا نيملاعلا بر هنا مي-رلا نجلا هللا مسي عماسا هم الكحاتنف ا ىف ىلاعت هنا لاق

 راج ودل كلا لس لاقي نيلاضا الو مهياع بوذغملاريغ هنأب هتعن نأب لاعل ا اذه دك أو

 مو هيلع هللا لص لافو هللا هعطقاهعطق ندو هللا ءل_كو اهلصو نم نجعرلا ن ع

 سو هلع هللا ىل صلاقو ءامسلا ىف نم ممكجرب ضرالا ىف نماوهمرا ندر امهجسرينوجارلا

 ماعلا نأل-عا نيجارلامحرا قلو نوئمؤااد نودنلا عفشو كت اللا تءفش ةءافشلا ثيدحىف

 لعجرانلاو ةنملا نيرادلان هرم نيذلاناناو سنالا لاعلان ىعاو عسب نعل ىلع هنأ دن هللا ماك امل

 ةجحر صخش صام : لكنم عير لكل تاجر عبرأ لاعلا هنعضتي ام عمجب ىلع ىضقي ىذلا باحكلا مأ ف
 هوفاف نستجاولا يجرلا نج ئاةلوقاه زيتي 'يلعسل ا ى ردو باكلام ٠ نمىلوالا هب , الا نمذف

 تلا ىهق نانتمالا ةجراماو ةممرلا هس ىلع مك ينك هوقو تالا نوت كلانفا

 ا ناذنمالا ة جربو لمعي قاةكس اريمعن نملاثت

 هج مهرادو مهن ؟سمناكن او مهنءباذعلا ةلازارانلا لهاو ىداعلا لان. اهيو ةبحاولا ةجرلا

 هلوق عم اذهو مهل تنل هللا ندةجرام ملسو هيلع هللا لص همدالهلوق ناننمالا ةجردهدسهن مو

 ق.فوقا#مبمطعاىتلا ةجرلا ىهو م-هلعابب تمعنا تلا قيرطلاىا مسيلع تمعن انيِذلا طارد

 اوراحب لذديا دهلا نم مهاطعا اع نيلاضالو مهيلع بو ذغمريغ كل ذي اوناكسف ف.اكتل اراد ىف ةيادهلاو
 ىتج قاف <كساربغ نم ءادتا كئاؤا ىلعابيتننم ىتلا ةجرلاا لع نتما هملع هللا سذغ نم لوي

 نف مهنه ةريلسل ىه ىتل ةفالضل "تلا افةنا دهل اه مهيلع تنم دقذأ ,ٍولع بوض مريخ مسيئاب مهتفصو
 ةثااشلاة ب الا ىفىتااةجسرلا ىهو نان هالا ةجرب هللا مهجريف هللا بضغ نم هانةدتحسا ام. ليزي ىذاان
 بالا مأ ىف سلف يحرلا مسالا هفيهامف يعتلا مهطعيو باذعلا ممتع ليزيف ندسرلا مسالاب

 فنكو هيضغ هتجر تقيس مالا هال باسل ىف ذب لك ىلعةك الا ىهو ةجسر اهلك لب بضغنآ

 الف هئمدعظق محرلا لعفس نجيزلا م الا نهوهامنا هللا نيبو ملاسعلا نيب ىذلا ب ثغستل اذ تلت توكل

 ثدحلا ةجر متن ن ؟«الو كل نمت رحابة ير دنع نمالا لسنا ةاومتلا لا تل ١

 ءافاعالا هلع نم مايدندحا طرحال قاطاو مؤلعم لك هلع م :قالانال مومعا| ىف عدقلا هجر موزع

 هبسقنمحردشفم ةداو ماعلا ن م بع يي م>راممهاعردق ىلءقلخلا محريف

 محراذاف تافثدصلا لم أ هسفن ىلعناسنالا ةقدصو بنغلا!ملأ نمهدحتاغ هل هافش هناؤ ماقتنالا كلل

 هنا ءاثول لوي نأ ادح أ بقاعاذ انا الا هدح ىذااو مدنل |ىهوةجرلا هيقعا بضغل !لازو هسفز

 ةماقانا ل ضتالمل هسفنل هداقت!ىفةرخآاماوان داما كاذ لوقي نأ دب ال نسا هتعوفعل ناك
 نمو دف ل عن اسن تان اللام هللا د_ذعنم عرش ةودط عا لسقلاادهنمدودحلا
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 رس حمس

 اوسهرأ ملة ءاعمالاف و ||. ||-اقحنا.عالا فقل تنأر:

 .قارلكق همكحاذهذ || || ىدحوكاذف كاك تساو
 فارما هلنةذو ىنإرااوه اده فالح نيششملا دنعو

 قارومأ وا ىعأوا حار هظاف مهول: قاف لد اهل اوهو مهل مق هذ | ن نكلو مهولدق: لف لجوزءهللا لا

 نيذلا نأ مهام لاه تانثدملا نا.عأ نه لعفلان لت ةلارهلخو لاثت مالا عقوالف ىيدكتلا باطل اذه

 لودتتملا ىف عقو لآلاف لدا 000 ىأوأ مكحل ف.لاا|ةلزءعانل من اقم متلتتان لد : مهودلتق

 لثمانبلا ةسنلاب هببراضلا نإ ذكرت انلا هنا هب براضا ىف ل قو لئاقل اهنا هف لقي لوتل الاب

 فاكملا هلم فيس 0 مان لماعل اوهمتالب ل اعل ادب 11ىلاقد كد فقال

 نيصخلا ن هم اكلك امالتساو السق:ةعسلا ىفهللانيعدوسالار لاك تاني راضلا ديلا ماقم

 اهماطت بسد ى وأ ةيدوجو نابعأ هل ل ماكحالا ةبجوملا ومالا ةفر ءما هلزات 1اهدهرب را

 لهودام ماكحالاوا بنل هده همف ترهظ ىذلا لحما قلعلا دو اهماكح ار ذل اوّدعم ىنهفم اكحالا

 مكتلخ هللاو لوقو مهامه هللا ن نكلو مهول 571 لاق ام لثم جرملل بنل هذ و نكمملانيعوه

 نءهيضروظيامودو قطادوجوىفتاكملارثاماكحالا هذ_هو قمل دوح و لحما لهون ولمعتامو
 ق>- دو>و ىف دااش ةروصديز ىريق ىلا دوحو ىف تاتكمملاراب'ا قر ةروص د سد هروص يفرومأا

 الكو ءاوسةروصلا ل:ءاهاعةووصا كات ىرتةلاج لك ٌكاَذكو وح دوجوىف ديز ةروص دا ىروو

 لوق بحاص لكل نكسم < .الؤنلوقاا ىلعناكام فدكو هللا لهأ نم ةفئاط هب لاك دة نب سهالا
 لونالا ىهالا كا ذ نبع هاو رخل سعال هش سال مكللاتيثاام سفني لب دحاو سها ىلعتابش هلا

 هلوق ثم اعمنياوةلا قمكلا !دههلنوكم دب عا ”ىأبف ق>اللا تش 9قداسلا تان وهف

 امفن تايئالا بّةعالب تائالا ىل_عتيش ل م هنء هاف: نم جرلاتيئاك . تيمرذا ىف ةمرامو

 تيع١اذهلف ةد>-اونيعل تنئاام عرسا امو ننام عزم أك ىردهللاز َنكلو لاقوانإامثا اىنلا بقعا

 هماعهرو صردقالا هك لس نمت ىلع تيش ال ىذلا» ءاملانآلباهش 7لامسلاكإ لا ةلزانملا هذه
 رادقمو نش فوه موب لك هلوقنيعونهو ل ىطعي ماةملا نال هامعد : ىلع ةةانيغولاسر مدقق

 عم نوععسال م 2 الا تت كاسر درفا |نمرلا مولا
 ل35 هعجم ا الا ناك مف حدملا ةياغهمشا فدكمذااذهر ظئافاوةعممموك

 قاطادوجو هئمعف هيرةبوهل ال نوكي نأ هل الو سفن ال عماس وهف هيالا عسا لف ةرورمذ عمن

 نوفصتقري اودهدو+ولاو مهعمسالاريخ مهيفهللالعولو هرثا كل ذناف نكممل مكحملاو

 ضارعالا,هنع كف اوععسام مما نواعبف ماو ذىلا اولودل مهدحواذا مهععاولو دوجولا

 بطاخن اوهف نيماكدملا مالكو نيتوضملا تاوصأ اهب ععس هل ايمان ذالاك هل مهو عم اسل اوه قالا نال
 لوسرالو هللاوسحسا انئااعاوقةصىأ" اونما نيذلااهيأان عماسلاماكملاوهو بطاخخلاو
 عام ا,لوسرلا الا املكشم انعم- امو دحاو ىهالا نا انبعف نينث الار ك ذ دعب عادلا د-وؤ مكاعداذا

 اقام هنن مالكلا نا م اكنملل نامعتا لوسرلاو ها ”ىوذعملا قملا ععسل ولسا مالك انعمسو ل

 هللا عاطا تؤ لوسرلا عامب ن# ملسو هيلع هللا لص ده نإب انيعدومشملا ماك_ةةلو هللا
 يللا

 هانا“ تس اف: 4: ةآو# قَتغشلف

 هانا دوس دو»وتخشلا نعد دهاشب ُُك

 هارا ىنارب اك #« ءاوس هسفْنحتق

 ليدسلا ىدموهو قا لوي هللاو امفاك ارمدتخم بالا اذه عاجانرك ذدوو |

 ف لا ل ل ب بيس ل يي ل 2 ا 2 تبجبجب7ب7ب7بج72727232222223222 222 <

 تاندلا] © ٠



 هنمانالا ةعتةراسمنااو ل للا عما |اند نع مولعملاريغدلا مويلا ا ذسمالا دع 2 نكلوةرتك مالا :

: 1 

 امتتحرخ كردتالرابعالا نال ةسان' تحمس ءاوةساشلا نك اوكلا نَذ ه.فاعطةاهربك اقهيف

 || رودلاوه ىذلاريغصلا نامزلاحردنا ئادوشو متلي مدو ارفصيىلا ناوملا ف طالخالا تمسقك |
 مكحت مانال سيما 0 تعسدقناا ارهشرسغ ىاحوربلا دادعسروهشلا تدذدعتوريبكلا نامزلا ف ةعيلماو

 لف انمسقتال هللا يسقي ةعسقم ىهفر مها اريد ةعسقم امم إف برعل ووش ىنعا ترعلا مانأ الا ىأرلا

 ٍ روشلاف حوربلاهذهرمقلا عطقبى رعلار مدلارهظ كا ذكح وربلا ذه سمثلا عطقب ةنسلا ترهظ

 دحأ,ةمملا نامزلا فريدقتلا عقب + عقاولا بسحر دقت اود ويرلاز ثوم وأ نو رمدعو ةباغ ىهلالا:

 مويلا مولا نعاواذ_مبالاربدتقنلا عمال موملابوأ ةعملانوأرمشلابوأ ةنسسااناما ةسعنرالا هذن- 5

 ىدلا طرا كلل اًةرو دءاهتنا دنع ث د ىذا اودوالكم سءعّسأ | عولط ىلا س مدلا عولط ن مزيغصلا

 ' ةطمغ ا ةرودا نا لعق الم سس | عولط ىلا سمشأ ا عولطر الق اكنيعل اب نوع ىذلاوهو لكل انروذي

 اق فصال ةد>او:ةرود ىوس طا ٌكإفلا فاق اهسفن ىف اهاّدحالو 0 كلالفالا

 مكملا اذ_ماهسفنف ىعامراركتمتلاو:داعالاو ةبابغلاوءدبلا اهيقانضر نذف ءاهتنالاب ١

 مودلا ادم نو ةعنام ةنس فا[ تحمس نرردنءامو نأ درود5و ريغال هم لانو ارمشلانوأ

 رئاسو ةعمك م ولورمّدكخ ونو نك مول لاجدلا مانأو ةنسفا انت هرادقم ناكعون ىفو ريغصلا

 نورمثعو ةنامتومتلا موو سعشاا موؤهراكا |مانالا هب دعت ىذلا موملافةدودعملاانمانأ كهمانأ

 ءاهتن أنك ذا لكلا يل- ماض مولل 1 1 اح ادد سعشلا مان نماموي
 بكوك الىذلا ساطالاوذو ىدقالا كلذلا هعطقر دقي بكوك لكموب دخ أنف طم ا كلف اةرود

 انملا يشأ ا ةنديو ام ئمعالا كفل م ةحردأا طاهر ؟ 31 نالراعالارضقل
 .دقو ةن سونام ةجرد لك ةجرد نيت_سوةئاعلث سعف بكوكلا كا مويوهفنينسلا نم عمجا ا

 فاد نع مويلاوهو دبسالا يف ريسالاو تفي ربصم مارخا عيرابتأ مدقتملاكي رابلا قا لركحد

 / 0 00 .مارعالا خبرات لع نم برة: كاد باس لع اق ئ دخلا

 عطقلاب سس الان ا * اقمار "تاير دبل

 مدهقر اذ سا 1 نم موقع نبم هءعكجلا فى اطاناو مانلا ءاريامف ىلاعت قلل قارادقاو

 هلع ثننأ ىالاواعفرا هلا ع يدمر ديحاولا تبل[ لح تت نيس اودكثاف مهدوجو 5

 كلذ ند

 انيعجا ارطت بيلا اذ *« اانيس ع ٌَمفطاك انفط دّقل

 ىللاق مث ملبالا كلَ فعال مس 5 [ 0 ا ٠ الاثنملا ييعحرشو

 ردقلااذغمد“ الك تاق بل" وعيزاو عض ىللاقذ تمذنم كلك كتل ا
 لوشر نءاثي دخ تركْذتف هريغنعؤاكءل ابر قالا اذه نع لوقت مدآىان ءىلاةفنيتسلا نه

 نمهملا ىئنسن ىذلا د! ١ك ذزوححي دق تلفف مدآ فل اة ام قلخ هللا نا لو هيلع هقنا ىلص هنأ

 ىقنىأ مدقلاة در هلمصناللاعا!ناف كش الب ماعلا ثودح عملو هجم اذ جرانتلاو كتارا

 : لازال مجرتلاف هناذ نم ناكمالا نال خّض دوو حرص مدع نعهدجوأ هل لوعشم هنالةءاوالا

 ْ اهلثابعالا تافاضاو نامزلا ةروص|مرو دف ماك>الاروهظ لت يه ىتلانامعالا ىلع دازام لكودل

 صاخ مساو ٍةْدِصو تءنو نولو نو كو ةفاضإو ةمن لكلو تاذصو توعثو تاولاو نا وكان م

 تنشام كِل ذذعب لقو هانركذام لكيف سعالا قنقحت اذه ءامماوأ

 ندم هماع تدب الىدلا لا.سلا كإبملا ةلز انم يقر عم ف 3 « (ةناقلثو نوعستا اهدحالا ب املا) *

 لاو الارلا ءادقا



 مهطاخاذاا ٍدِهلَو نو دهشيو نولعيهللا لهاو نو د+شبالو نولعي الوهادع نمو نو دهذيالو
 ةعفا اوموا غل اًكع هنا همف تحموعا اهقهللا قاع ال2 م_متاوذ نودهشيو نوعيطبو نوععس

 أ + فو ف نوكس اهيئهم ةأرملا نع ممحراكه اف نكت ام لورق هم عيطموهذ ١
 توز راو ن ونرألا هنامز برلاقنكتمْؤملا م>رمل اعلا ف ناجروهفهدوجوم ةنحت هيأ دادس

 قلط:دحاو لكنو كبص نم خا الانالا هبهملع مكح اع دج او لكل ككل اكبان هالبؤاامانو

 نيعلر 1: :اانالا ٌنوكيالاذهو بسلا عافترالرخ دلل اناَمَز 010100 ئث هل_ةكساهنلع

 :قلا ىل_ءو هيلاعلا ىل-ءفوةوموهىذلامك-1لا فرظنلاىلاتاقتتا اذا هك الد و

 00 در دو لا تح »نان اسماك رس ذل انانر دع او لكح ني معدل اىزوكي انة عبع لالا
 هنامز تالاث ديزةوول ورع ة وا نامزو ورع ةوْب ديزةونانامزف ديز نمرمعل ةوذما اتعص ل_.ةوؤردع

 ||| ملاعلاو ذارملاو دنرملاورو دمملاورداسقلاو كلاملاو كلملاو كلملاو كلملا كا ذكو بالا هنامز نءالاو مالا
 ٍْ هسفنلمولءللاوهف سفن لعي لاهل نوكيدق هنالةدحاو نيعل ا نوكست دم مولعملاو ماعلا نر يغمولعملاو

 ٍ نوكيالوامو دعمالا ادنأن وكن ال دارملاّت الدار اودي رملا فال هل مولعملا ملاعلاوهف فم مللاعلا

 مدعم الفدجو اذافامودعمالاا ديأرودقملا نوكيالرودقملاورداسقلا كلذ كحص تحواادو>ؤمال اديرملا

 6 اشيا هلوةننوكيال باري هملعدوجولا ءاقاىأهناقط رشا ماو هسفةنالاهدوخودءبدل

 هلن اخ هنا هدو لنا نوم دعتشفم كلعدوجولا ءاقيل ا ]ل ثا كك سم هن ديرب مكمهذي

 قالا انركتح دام ناعدقاذاف مدعلاب هفاصتا ن نافع كزوأ نك لك دانا ريا

 ةمهوتمة دم نامزلاوا مانالا !وراعهتلاو لملل | نامزلا نان مهنفاولداهف ساذلا عمل دا كلة دعبف

 لاوهإلاةدخ اهذتعاو ف تع ل اكان كددالت ثداح تر ادعم ناضل او ”لالذالا تكسر اهعطقت
 جحالنالا» رابتلاو لدلار دعب هللاو. "ىنامرلا بسنا ىف ةدحاهلو تَرمَسسا دقابنافابي لولا كرضنالا

 ”ىرصنعلالاعلا فامعالاو ماك الا نم همضرهظب نأ هلع يق قبسامدا الرب وكتل او ناشغلاو
 ىاوامو ةذالو هتلعةلاهتلا نالة وأ لللاو همر استلاةراهناا ف ثادح ا رابتل او لمللادالوا ندفف
 قىضيرا او للأم ادامات دلا فلا لازئالفةدالو هلعاها نافدوأ راجع !اوذَما لدللاج لمللا

 ةيئانثلا تدلل قداوأمو ةضاخانللل وأ انموبى انعم داو نأ باو عأءانلس ع يقفوا خلا
 امهلاثماناذهةامدعتادقاناوًافناديدجراهنلاو لمللانالاشتوخ اع هامانلاةماقىناملارابتلاو

 لا راهنلاو مهجر ادق لكلا ناك ة ةرح - الا فاناكحا ذاق لاثم الا هءاشةوهذاوجاشت ناو اممامعاال

 كلدف اهتهفني رك لات و دح نم نانلاورانلاف دو ىتلا ةدالولا عماعم_تجن لذ ةنملارادىف

 1 ٠ الا ةدالو ىش هل هف م سه نم م ىسع لم »و مد نم كروح لكم

 جالباب ىبامز حاكن نع ةرخ : الاؤناوك الادلو سلفةرخ الا نوكج ا قابل الثم مدآو:

 ةرخ الاى هللا هوببقو ام-هل عمال مولاوغ ىذلا نامزلا ىف نالثماممخاق لءافرا وراه قىلسا

 مولا نركحب اههعومم نمو ةنءارابتلارون ىطءاو رانلل للا | ةلظ ىطعاف راسا او ةذكسا نيب

 ةهد را نامزلا مسقرف مولو ةعجو رهشو ةنسس فروصحم نامزلاو نيرادلل عماج هنأف ةرخ الا موب وهو
 قوفو سفنلا نودا-متينرو ةعسطلا نامزلا دوجو ىف ٌقصالا نال ةعبرأ ةيعشطلا لوصفلا نال مسقا

 ةيهلالا ماكحالاىف عسرتلا مكح نايف عبس رثلا مكحو لكلا ىلو مهلا ءاكحلا «بهدت ىذلا اهبل

 سال أ لزن مح ةعسطلاى عجب ل ارهظتهلالل ةهولالا تحت هعمل : رالاهذهمةداراو ةردةو لعو ةاح نم

 فب رخو قمصو عسر لوصف ةعيرأ ىلا ةنسا|تعشقن افةنسلا اوهوربك الا نامزلا ف عب رتلارهظف

 رصانعلا اههسقت ةعسطا |اهتعست حوربلاو حووربلا ف سعشلا لوزئاهيؤم ك1! كا :اعشنو

 بآرو ءاموءاوهو ران ىلاريصانعلا تءسقاك هد ارتو امو ة-ءاوهوْب ران ىلا ناكرالا ىه ىلا

 اوك .٠



608 

 نامز ملا تمر انو كابل تأ نمزلالعنم لد جف باول اةمأو ا دج نوكماهرمش ة در: فيز! نم
 لزاميدّقالو نامز تاندعمللو هذ ديز ئمع ىسفن ىلءاب+وأ ىتا "ىلع ل :ماركب وجو نام ديز ّح
 ايام ىل.ةتسان هبلعمكحو هيف ىذمامل ىذامل اب هيلع مكف هل فرطال دم مدوّدس ىحأ هتباوةغمو
 اكو اهزلا ف دعا تسوق امن كاكا ون الاون الا يشم وهو هيقوعامللاشاب هلع كو بق

 لزالاةام:ءامتضرت ثمحةراغغأاوو ديلا اها نيعتف ةريثا دلا طمحش ىف ضر فت ةطقنلاكنامزلا ف ل.ةدسا

 ملاعاالاز الق ما وداادل لادا لادا نامزودوهلءاودااورخآ الو هللا الف نامز لا فرط مدعدنالاو :

 لبقت:س امو هنم ىضمام لازيالو نامزلا مكح ىف ملاعلا ىف هنا مكح لازبالو لاما نامز مكسص- ىف ْ

 ىضام انامزلابامتءري عت قناه قةرومامانانا هراس.خا ىف هتئامالكف ىرتالا لالا نامز مكح ىف

 ىشاماو ناث فود مون لكلا اف لااحد اه: ءربع ةنمت اكرومأو لق سملا نامزلاب اهنع ربع أر وهانو

 اا نع فرصءاسو نوكمف نك لون نا دان درأ اذا لبقةسملاو امش كءتلو لة نم كَمتلْخ دقو
 ةيدوجواثعءدلك اذه دنع بلطيو نول الف ىانامكيراسو قل اريغي ضرالا ىف نوريكس نيدلا

 فراظا الا ذوا.فرظ امدو نكلا .>الو الة ءالاه د الف فراغا اكمل ىهو اف هلك ذ_هنوكي
 | لّةعلاب لمعي الو مدولاب لمعي ام تلّمع نا مثاريغال مهولا هيك ىها تال مهوتم فرظل فوراذ د
 نوكي الح رهدلانانل ىعست ةيدسنا | هدهلفاندو-و ىف هبلا دنس ىذلا قيلادو-ولاالا س كارالو

 وهفاهماكحاب ٠ امثالا ناعا ترهطظ ةيففءتن االا كاحالذا نامنزلا م كيس نم مهو ملال هلالا مكتمل

 نامعا ريق هتفاطال هدوجو باح فلخ نهرهظت وماكان تامكمملا ناسعاو مئادلا تالا دوجولا |
 تاوهسلا باص فان م بك اوكلا ىرتاههارئالو هدوجو باح فلخ نمائئامعا ى هو تاكمملا

 نوكيأم بمال ةفاطلل | ماين الا تاوفب بكت وكلا نيروانش نا لفنان تاومدلا كرا
 ىلعألا دابعلاراصبا عقتنالو همم هام لكب ميت اي ىذل اوه هنا هفطا نيد دابعي فيط هلل اواشع ارو

 نطانا وهف بوح ارهاظا اووذ هبات ان ول ارهظفابملا هيف مهام نوغمضمف اهو شي ىتاا بابسالا|

 ذسهشتالف هان قرهظوهروهظىف تح انم ناهس انيجلاو كلر هانا وغو كلال اعلا

 لكفاندوجوو انم دع لاح ف ادسع ل زن لو اير لزيلو هنعيجلا عفت الو هاويبي نع
 |:«مس عام

 | لاسرألا ةنسلاو لاكشالاو لاثمالا ةبناوهفبانبط اخ ملاذا اندوجوو امم دع لاح ىف انعطاو

 هدوهْتم ن احح نمو هنح نم عاطاف عمم لوسرلاو ل اوهو باخ !ءاروام هدوهّس هانم ناكنخ

 ىا ىداعلاو عبطملارهظف هلع هلاشما م57 ن د هملع قل ىذاا دلل عطب لو ةرورمذ عمس لثملا

 ىقهّللا بص حااغا مهذب لاق ا ذهلو هللا ىلع ىصعامّةعاطلاب ه ها «سفذفت اه هناوكل لدم .بع ىصع

 هتتفاوع ومها ةفل اع مهياعر ذقدقو مه اهو مه صأرو مهذاكب هنأ هلع ىف قيس هنإل هدابع نعايندلا
 هلاذ ب حو مال رف يلع لسرلا ةن-لا ىلءعمهطاخل ةقفاوم او ةفلا خخ اروهظ نم د: الق تاكو اىف ش

 عسل ىو 5ك لاقو هللا عاطا دقذ لوسرلا عطي ند لاف هنال كل ذو لوسرأ ا ةروص ىف مهنع هناكس

 فااذللا٠ نه ةفلاخملا تءعةوفلوقلا اد ه صام ةرو ملا ةرهاظلا هتروص لوسرلا نأ الولف هللا مالك

 لاسرالاب بو اف ف شكلا ىلع هسا فلا نأ نكس: الو ىءابضتلا مكاو باسل اراد
 فاريج امو ىلاعت هللا دحأ فااخ ات نجر ةياكو ىهف بام_سالا ىلع مذلا عقوف بابسالاب هبايحنا
 مههأةءعم ادوهشهنيةراسعلل قاس! لازبالو ةدووث نيبو عبحملل باسسسسالا لازتالف ىلاسغت هقئاالا
 لقعلا لع هللا نيذراعل دنع ف لكلا فطاو نيب ود ا دنع فدطألا فكف هتبح نم قف بحل
 بولةمهلف رصبلاو ىلةعلا نيب نوفراسعلا عم ركن ةلادي ىربام نيعلا دهثتو رضنلا دهشيالام

 باقل ن هم-م:.نيدسق ىلءنوب وعجناو امينوععجس نا ذأ م-هلو اجب نورمصب نيعا مسهلو اهي نوهقذي
 نراع:نون هوما مهو ام ردسي نيعهلو هر هقسفشب باق هل نم مد هوأ مم رزصببال نع هلو هن هقفيال

 2 هلع كم نع



000 

 تاه نموهامو ىنداوأ نيسوق باق مده 6تاكف ىلدتف ىند نم هنالربخ أ برقا انمع ند هناف | ْ

 مهسداس ص نولوةرو مهلكم منارة ثالث هم ولعملا ة.تفلا فهكل ا باس ىفن ولوش كنونطلا |[

 ولتن انيآوددعلا مراد #ه مهد دعي مهب نوريذعاسق قرش ىلع مهام لوب بنغلاناجر مهماك

 : ملسو هيلع هللا ىلص همنا ىلاعت هلوق ىلا ىرتالا لثاط ىلءاواص> امو اوطافندو ةعملا دقن ةح ىف اواذخأ

 || مولع اا فام شق ازتس قالو رهن وا مالعنلا م يلع ءاسنالا ن أش ن ن.ءالو هنأشن م سا ةكذلا

 مهماسجا هتيؤر نعل ةىرتالا قد هلوقو ماز مالا, هفص و فاس عر مسه تئللو ارارو رمد تح ءاول

 'ىنن ءالاانعو هتاطاعتو هتعاضخ عم العالو هما دعا ذيريرغأن مالا عزها, هلث مىسانااو بلا

 ابعر م همتءانئلمامو مهام ؟ردقو هاراي مامعر لدم انهن يبس ١ اهلل ءارامم لود وهام مونمري لول هوبي

 هللارك ذاموامعر هولع ناكىذلا وتس كب 5 مهماسسح اروصالا مهماندهاشأمانال |[

 ّك وب ناك اذ_ه عم و ماما هم لفسأ مهف عالطالاب هفصوف مهماع تعلطا ااا الم هننع نق رالا

 ىندال اربث أن ند اناقاك هفاورؤي الل ابعر مهتم“ العو هماّهم نع لزتم م مب قحلا :نأاةوخ ار ارف مهتم

 اةالك لاو هطاعسأ مأ هللا ىشرأ ىر ديال هف ىلم الساشور وسو هنن هنا انساك لالا

 ميار لعابعر ”العوارارفىلو.نأ هيلعقشحتلا اذ له ىلع حالا لع نءو هللا م اوعملا مهاب

 0 قفل اذه اهتز طلت طوقسلان ماقو>ر ةيوالا5 ةاوهم فرع ىلع فةءالقاع

 || ولع ىلءانشي كل ذبانفرعف ىساهتيتارو ىلعا ه”ولعف مهن أشو م.تيتر ولع عمو ديلا ىلع علطول هسبن هب
 ناسعاوايعرانئلمالو لون ملوانا ةدوهمذملا تأ < ةسفلان اسعاف سو دعت لشد اجلا ةقئو

 ل لباع لا لاروتم تا ذا لار ظافاسعر ولو عنبنم ارارخافولالمس مملح غلط اول ةشقلا

 ىو ىصعو ل اسبح اهتمع ىف مهيصعو ةردسل | لاسمح نااعطقلء ناك انلقامربدتورظانلااًديؤراوأ

 ملدعت ثمل ن نكورظتت ”أملعاو ىرتا ذامرظناف لاءداو ىصعل |نيسع ىب دو تام هكا نيع ىهف تايحانر ظنأأ

 لوب هللاوركش ل لعلا دها فاني هيؤراانر 5 .0اذاق ملعلابر كك .الوةبورلابر كش هشلاناف ىوتتتمال ْ

 . لدسا!ئدهيوهوقحلا

 « كنامزاناوىفامز ثناق *< كلنامزالقتناالو

 انيقوطا فاطخلا ءاح دقو

 كيرمش هلرسل هللا ناب
 هنفنوكلارمستاو> ناف

 أ هنعلوعملا دحاولا نياف عض هكر تا ا

 ,هذع لاسرالا نعم ا

 .نكحودرد.بالو لثمالو

 هنصو ل-ع ىلع هنم نكف

 وهالبانا تسال تاق امد

 ىيسقا.ىلوق5 تةقحاذا

 اع 2 ندعلاو لوقا حو

 ود نم تنا نم يل: لق تلم
 ىلصهللالووسر نع تين دق هنافاوق دصورهدااال انك ءامو نولوةب موق نءةباكح ىلاعت هللا لاق

 ةلدوجوال ةيسننامزلا نا لعا مالا سفن فوهاكمتااألا مهكلها اغره دلاوه هتان مسو هيلوهشا

 هناو ةمسنهنا نم ءانرك ذاممهمالكنوعنتم ن ءحررفن هتيهام ىف مالكلا ساشل | لاط ادقو نم ف

 طرمشا !فورحواذاو نذاو نيح لم لاؤساا ثو د<ءامسأ هل ث دحف ىتع لاؤسا| ثودح ثدح

 لملف هلمكلا لقعت عمهلنيعال اهاعسم مسااهناف مدعلا ةظفاكى دع سعأ ىجملاو نامزلا ءاعم اهلك
 زم علطت ىتمو سعْل | تعلط اذا لثم سعشأ !تعلط نيح باو ديزءاح ىتم لاسّب هانرك ذام مهما
 سعشلا علطت له باو- ىف تءلط اهاهتنا ن ذا امهمو هلل |نذانا ذاو كِل ذىفاهل هللا ن ذ ان نيح اسمر غم

 تل ف .



 رم نكلوةنماناكو « .اناكلانلكف * نك امل تمقيناو * نكي ل تد:فناف

 || نكس دقام هل سعم 5 ةقرمشم تدناريف * نكي ل فاك« روهاظتال هرتساف 35 نكمسي كف هدحت

 لوةيهارتالاّ ل1 فرصمملاعلاو ملاعاافرصمىساف « نكسنمودنتسم * نمدهاوسانلاف
 ديال لاوسو ءا دروع ن ند ةباجارودتب له افي رمصتةباج الا تسلا ىناعداذا ىادلاة وعد ب.حا

 تذهل ماك وز ملت نايل ادا اهدا ا هفّرمصتةانيقالا فّرصتهلاق هسفن قفّرصْس نا

 أ ى رعش تمل انف يبدكحت: م ادح او: ا تاقناواهداص تنكد- -اوانا تلقنافر ك2 ال تاقاعتو

 ا ادهن هحالر ضعب رهظ دقو لعن يح - ماكولبناو هاعب م هلعيالا ع لاع ل لاق هللاالا امو له نم

 ١١ هللانا نولوقي مهنا مهنع كش كلذ مهءاج نبأ نمفر ءدال رظِولا باص نم هفث اط ىل-ءدوهشملا

 ا هتمهأم نيعهدووجوو هدودو ىل ماك . الودو مولعملاب ةطاحالا ىندَسب يلا لعل نال هسقن لعد ءدال

 || هلال هان: الهئاهبازع طاحاوا هانت ال هناالا هءاطء هل نوكححرال صاشتالامو اهريغ سدا

 ةبوح ىل_ع هسفنل- هبال هنا كل ذو ةمصأ ا ىلا اهح وهلا ادسإف الوق ناكن او ا هوملاعللالو

 ىهانتت الابن اتارو دما عمجو تاكمألإ لعبا ةطاحالا لقتالاهما هسفن لعب لب ةطاحالا

 وكلا ملاع ىلا تديونعا ١ ىف ترهظ: هل لاعل ا ىفرثأ فكر ار كي نمشراا اذ_هىرظناف

 ل او مث متامو ءانلخثا لب صاستوناكإلا يبسحواطز نان ف تر

 اماووهذ ملا عا! ىف مالكل كف 0 وطانرال هنا ثدح نم هللا قمطنتل مسهفلا نيع تفالا قيامو
 نطاوم مالكا نأ الا لازلاواطمللا ع ناي فاو تعمدت اكل تاطيغالبضف مو اتبكسللا ١

 نويعاهتياعلاردانع اوش اناث رح هنن دامم عستلا ب>رلا# اهفهل نيداسصو الا و ١

 , باطل ا لصف ىذتتام ىلع 35 باودلابو طْس . ني- قطاسق

 باحملارمالانءامفاوع * موقراصبأ ارس - عج ربو

 ا نكم ناو ضئ ارغلا قل ضاذهل يِتأا لذ اوذل اريثكت ىف لمة يناعملا هذه مهفىلا لسسلا تدرأ اذ داو

 أ | نيب عمتف حاتنالاو حاودز الا نم هيفامل تاريخا لفاون دئاوف مظعا هناف حاكسنل | لف اون نمرثكتن ا كل
 | لثو كااغتش | نوكمف نطايل اورهااظلا مسالا نعرداصلا ملاعلا نم ئث كتوذب الق سوسن او لوقملا

 : كيلعيأاع كيحأ اًداوّوملا كج كلذ تلعفاداف كل ةنمدمو رتام لمصحتل برقأو تأ ل

 || اله هل ترمصقهل كاهأو هنامححا :هلجب نم ٌكلعجو همرج ىب - كر داف نوك ل دسةءو أ نيعئل دش نأ

 | كد اءاذإو ومسم قادم رثلا كلذ حرخ هتصاخو هللا له منان رقلالهأ ىف ثدي دلل لاقاك

 عم هرتمام همك بف كار هظف همم دقل امس ,ركوهل وزنا ءاعسو هئاوتسالا تر عو هنايقلالالع كلع- الهأ

 عجاضملا نءتفاهش جي ونج نالنيعأ ةز:نممها ىتاام سف: لعتالف ىلاعت هلوقربهو كف هنوك
 مهُشورعو ةمفاص ةريذعموهاش هس ردنا كلا ةسهاالادراوملل اله اوراصو ةيعسطلا

 1 تعاضة دسم هروامقو زوم مج اوبأو ”نلطعم مهرانآ هةر واخ مهبل هثلا ى هلام وساع لك ع

 ٍز ٍ اذاف هلاه> ىلع نس سف قادت 001 ا م اهلافقأ تافم

 اهيلاعم نع لمس ذافا ماه فا عضراعم دبحا عطتس لفاهزاعارهظا ارقاهرابخ أ تدرم»

 طالتخ الرثؤي رمال اذهنال ودينا هّتءاغغدوهشلاهاطع !امالا ابق هلقوذالذا لوةدام ىرددال

 قينادرابلاءاوهلا قوبوراملاءاوهلا حرز ىذلاركسلابو لسللارصس ابهيشت هتلظد هئوض

 ا ا ال ا ا نادك 20 3 بكم

 1 اقرا 0 طل 67 ا :ةيركسنلاةوذلا هس

 || مج ناكع لوقب وعامو نيذظي بيغلا ىلعوهاخ ىوقلا ديدش ةروصىنذملاةوقلاوذ هلع ىو



 دع نم رك دام امك 3 معلا دو-والول

 درواذب نارقلانا * لمنانداوركجااناف
 د جب

 اواعلو ىرخأ ةفئ اطنيعق هي اور دنفو نيل ا لا تش 5 ىلاعت هللا لاق

 مهو مهانركذ يذلا مهع الوهواننرعف بالا اولو ًاررذلو فرخ هفئاظ نيعفد>اوهلاوذامعا

 هجولا نم ىنعهزيعو ىزت نيعالا ةربثا دل مسق ىذلا طخللا ن نكيملف هيلعودام ىلعمالانو هللابءالعلا

 را ارهظاو ني وكج اءلاصفتنالا عقووزيبقأ |نيعتالت ادعم. تنكو اهلاهيناكىذلا

 هيلا ةيانالانان سعأو عرمشاماذل عرمت وانع مظل اوراونالاب ب ه فت فصوو هع باح ابان ذصوو

 هرأسع انةقحو اناعدقاع انلع دعب هيلعناك املا حالا عوجر ديري هناا ءانملالوزنلاب هتسفن فصوو

 اهدت ىتلاىوقلا عبجان 0 ذو هب رصبت ىذا |انرمصدو هب ععسن ىذلا انعم هنا هسفن ن ءلام انعمع

 نال لصفل لبق هملع ناك امه بلا هالا عجرام ه.ثيالفا:ابعالصولا اذه تدل اوانسوفن ند

 ة_عسعلل ”هلياف هرب ادلا ناانلع دقن ال قانمرثاق طلخا لازناولوزام متحالنم طلخا هد دنا ىذلا

 || هنضرفءزج ىأ نم نسق ت اذ الا انه ملعلا لوزبالف ةرئادل!تاصتا اذان لبق كل ذ لعن نكت لو كاش الب
 00 نمةمهلالارابخ الا فدر راملاهف هّتض رفدح ىأ نماهامةنامغا واه

 اوعدتام انا نجرلا اوعداوأهللا اوعدا لق ىلا .هتلاق كلا تافصب قلاتافاصتاوىلخلا
 ع هديع-هللا تاق ناو ىسحطلاع اعسالا عسمج هتمع- نجرلا تاقناف ىسطلاءاعسالا

 هامسا ال قللت تافص لمي ىلا كاإ ذكو هئافصو قالا ءاعسأ ل_.ةءلاعلاوهىذلاقلذتا كلدكو

 هنوكو هللا ىلاءارقفلا منا سانلا ابي ان هلوق لئهلاج الاهل شف لاج الان اهلمشي نكلو ليصفتلا

 مالعالا ءاععالا ديربمهوعس لد هلوةودو مالعالاءاعمالا كاذب ىعاف لصصفتلاب لذعلا ءاسسأ لقي ال

 ىعم ىل_ع لديال لع مسا هلام قا نأت لمصفتلا ىلع ق1 | اسهابشمف مال_ءالاءاعسالا ىدمعامو

 ىلا ءاعسأ ف لمدفيلابارتشال ا عفر !ذهلو مال_ءالا ةلزنم تلزن ةقاشم هن اع-أ لك و هناذىوس

 ىذلاانتافص نمهذخأ ام مظءاف هملءانهبنام ندكف ماعلا ءاعتا ىف لم فلا اارتشالا عمي لو

 0 فاذك 0 قم كنوليناو هاك لع رتل

 لكس ل هلوقوهو للددلا - < ىذإاهبانلع هنمنحنان دخأ ام مظع ًاوهتوعناهلكف ةَمدقلا ىلع

 انعذخاو هنعانذخ اف هبر فرع هسفن فرع نم ا ىث

 هنود نينا ةمخانو|[> || يوك ىئاقهك كدا ةريحاسف

 هدمع هلعف هضرك ل نهو هنا دريد هأمحأ وريكح ود

 هيوق د علا ىلا هلانأف اة ان وكل 1ئاتوةناكاذا

 دهعلا اذدألالاو ىلاعت هتلاوه ه زمهلا ريدك لالا نا لعاو هللا لاه توقلا ام هللا دمع نب له سل ل_.ق

 دوحو هسفنىف ل عح ىذااوههول املا ناذ ك.الاترهظام دولا ىأكنوك ىلا هلوةف 0
 كالاحاام كلذاو كناذب كتف رعم ةصتن كهلا هناهقاكلنف رع هير فرع ه«سفن فرع نم لاق اذهلو هلالا
 ل اا هيمن ا يلابالا تبلام ماكحالا نما نق إا لكح ماعلا ىلعو كييلعالاا هي )عل | ىف هللا
 اهلك ةيهلالا ماكحالا تعفترا نهذلا نم ماعلا عف ةتراواذ ماكحالا ذم فوصوملاوه هنمع ثدحتن م

 م 10500 و ناكناو مكحالب قباذاو مكحالب نيعلا قدو
 انل مصامان دوجؤ تظعأ هتاذ ناالولوانتاو ذ ىف هيرلعلا تيئااندوجوو هدوجو نما امعأ دوجوف

 قو كلك ىلاعت هللا نءهدوجول اد افت_سالاعلاناءانعلا لوق عما ذهو نيعدوجو

 مكحلا!ذ_مالاملاعلا سلوان اوقوا:ععم ىمدص نيع هني وه لعفس هرمصبو همم تنك هلوق نيعو هذ

 ناف



 انمودىاناامولععنو .فهل لثمال« ءاوسالا ٠ نم ةييمصت الا هب فص ن أن عال م 0 وهنا فصل

 5 نطفاق نب رفا اذا يبس ل |م دع 5 تاق اذه هي فصت 0 .عاهريغ

 هحورعى ىلاعت هللا دصقب ةلزانملا هده بحاصف ةنيعمريغ مادا ىف هي دؤنو أن اضمر مايا ىضقنف

 ءاش ال لاعفهلاوهاعو دس عتنااعلد ىهلا نيدعم مسا دصق نعا رع سفنل ا ىلاخ بلقلا غراف

 اهفكينا اوأ طفح عم هنم نوكيأم بسحب كجورعىف هعمنوكتن اوهام |هنم هيلطتر مال طال

 كرت ء لمع ع عدلا اح ةاعاسهو تقولا ى- ءاضةقال فماكملا نم كم 2 و

 ناف كملع» رح املالحم كاع نأ بدالا موزلو ظفعتلا عممريداسقمنايرط لم تنأ أ هضتن اف |

 لانقتبالام لب رطاخم كلرطخترل ام ةلز انمى قدما ن نم كلود. بولدالا اذهل تتطلب

 لمسسلا ىدم وهو لا لوقب هللاو ةرايعلاهعسالو

 ىنوك كلاو كنوك ىلا ةلزانم ةفرعم ىف +« (ةناقلتو نواملاو عساملا بابلا]* |

 ىد كلااسو مو انو ودلاذت ملأ

 ىقعتذخأ اشأ1تناو|| || الضن مولعلا كنعدخآ
 ىنا ناسللا لوةياذا|| || ىببحا كيف قنا
 ىلصد اوما: 'لوقءاذا ىَدنِع لدم لولا لرعطا آه

 ىقلا ىهتشاالئزدولو

 نم ةروص لكت ناكفا- ملاكم تقراف امهنهةروص لكن ال ةلزالملا نيعمذهذ ىلدتف ىند مث ىلاعت لاق

 ْئيتروضلا نيت اقر ةلاو س وةتلارهظأ سوق نيتروصلا نم ةد_د-او لكل نيسوق بأكن مىرخالا

 مكه اراصالفنا صأةرودلانر مط مَةد_اوانمء ص الا ناكسف ني_فصنب ةرئادلا مسق ىذلا طقم

 نم ناك رخ الا سهالا ن نمّون د ىلدتلا اذه نيعىفو هل ناكولعلا نال لدن دحاولا سهالا نم ناكني سهأ
 مق ناكل سلا د :ااناعاهملارشالا ىعالا ىلدتن الاجور ع هون دن اكمف همأا ىل دنت نم ىلا نا دترخ الا

 ايرطقنيب لصفالة داود راد ناك اممالا عجرياالاربث الا نم دحاو لكنا دتامو رخآالا اذه
 ةالصال وس هلوم ميسقتلا عضاوتة زر ادلاىف ميسّتتلا بجو ىذلا طفلا ةلازا قناع ا هبمماكف

 ةمسقل اهذهتلزاالا لاوس دبعللامو لأسم ىد.علو ىدبعل اهغصنو ىل اهغصنف نيفصن ىدبع نيبو نيب

 هعرضالا جر هلادرا لأسامىدنعلو ةلوقيهلاوس ىلا وا هيا اف ناك اكرمالادوعي تح

 ذا هدعبغاملو
 عع

 ويد 4 ءلدق

 انعق>اوا:قرتفاو

 اندرتفا نيس تندح

 فوكلجأن 0

 * ( كلذ نمو) *

 1 ممهمشظططسوبس7_ ير رب رو جم ببجبجصجططبمب ١

 0 ىنادتلا ئمناكو || ىلدتلا هةمناكف

 : ىنارب لوشب 17 ىريعت ةارا َىح

 ىرس ىف لءا نم ىئيطاخ قاستشاو ب نعانبقتلا الو

 دحا مكتم ىذلا د 95 ددكللا ىلع كيدي لعح ا

 درو ىت_هغهللق * !اصولا باطظىلاحرباو
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 يم ل ارهفتلا ف درو ا هي 2 ”,لئاعس ق1هق1و ع '

 اعقاونوكحم, نأ حصيالئنلا لا امياف هللاالا هل + وتزيد باسلا اذهىهلوقاماو هللا

 سدل ل | ام او دو-وملاملاف لال الباشيل الات اق ه ارهأكصرهف ىلا رال لد مناالا كر مق

 نمدنعهباشتمريغ مككمو هفهياشتملا ادق م 5 - هما! لوؤياموهليوألاوال انا عناذهلو دوشاوف

 اذاف همكحو ههباشتم ىنعيانبر دفع نم لكه انمآل وةب لهل ا ىف مسارلاو هللا الا سيو هلو أت لعب

 كِل دنم هللا دنعوه مد :عوهفهياشتل ا لاعلا | ده قدح ىف هنع لازو مكحم هد.>ءوهف هل امهللاهدها

 عضولا مكحي رهالا س هى ىوهاكص ءاخعريغ ن منيقرطلا ىلا هسيح الصأ هبا دماذي اهل ءودو هولا

 ا مل ماعلا لع ةياغفاسم اشتم هم ُّ نءلزيم هلل وأ فرع ناووهف هم ءلطظدملا

 هملطيرخ . الاهحولاّن الاه اشتم هئوكن ءلازام َةَةشملا لءعوهفنءو+ولانالد> اولا ه-ولاب هلع هللال

 لعب نأ هي ةقشلما ىلع هللا لسعذ سنحش اذه ب هللا عا ىذلا هجولا هبلطامنعضتيو هيلع ل دبامب :

 هلعبف ني ري كس اوناكنا بناو طاوأ داو لك قس ىف نييناملان ههملا لوؤدام ىاهنو أت أ

 هلنم لكقح ىف ظفال كلذ هسل ال رتؤيامب ماعلا لءنال.ةةبالث كا ذاناقامناولوزبال اشتم

 ٌْ لوؤياس للعلا عم هدأ ىلع هباشتموهلب , كا ذك الا سيل هياتم هنوك نع هجر هنا مكح ه ف

 | ا سب زاخو اال لطدالوتالو يدح هلئاعالا عنقك كي دقالو 7 لا

 جتافمامأو كلارتشالاو هيسثلا عم هقاخئ * لك هنا ىطع | امك هقح قس ىذ لكمايشنملا

ادالا ٍل_عت الف باسلا ادع هند ىقووهالاا عاعيالف بنغلا ١
 / اهنال- ءتالف ٍل_عت تناكن او هللا مال_ع

 عيبا فم ىه لد ءاوقاان متادانعلسالان ناانلروظا مالعالا نا لءاوا ذهل هينتف بغا ا جئافم

 تامولمعم لس دوه الو حالا سفن قف ب.غ امو دو ضدقو ماع قلطتد بهوالا تام هلال بنغلا

 هصتق دنع هاظرو حوتفمو خفو حاشفم ٌمفاهل لوبقالامام :مودودعولا لوبقاهاامامتمواهلة يامال

 بانلاحوتةملاو يلعتلا خفلاو لعلا لوبقو لع الك دادعتسا حاتشالاف هنعاناخ حوتفملا اذهتاك ام

 هللا لضفناكو لغتنكت ملام تلعف هرت مام دق لكى تن أرترسو فق: اذا هعم اتا تنك لا

 بيغ حتافم مننا لعبف هللاالا هلعتالا ذهلف ةسهل ا ةحتم وه لب بستكمريغل دا دعت اف اهظع ك.لع

 هللا نمدا دعم سالا لدحاذات بومغعلان هدرغم درغم ف صاخ بمغ حاستفموهام للعيالن ةكضأ

 ناسلا هلع نا نالا لحن رقلا ٍلعنمسرلا لاق اكريلعتلا ع هر ىح تفل قبو حاملا لص ىلاعت

 ددقتيال ل مقتلاق هل -ارلا ىلعت الصلاكهباهجو فاول و اغياف تنال الاذخ ندو فلا نيع مي اعدل ا

 همحاتب ام بس هناق هتاج امى هير هن كل بام فراعلا فرعبال كذدحد# عتقان را

 ١ مدبلقام عراطتلا نالت ستركغ نم نرفع اشبع أ ةزوش فاك تاو اوس هالو هم لاكن د هب

 | هيج اشر امم فن هايج هلادعال كف هللاىلا كلذو هرطاشف قليام بسحب وهفاهتمعةروسب
 نم ةرعفهلودبابلا اذه نمو هتلزاتم ىف هتاجانم ىف قا هل لوةء امملعيال كا دكممتلب تحال ا هر

 ىلعبِي ىذلاواهركخ :اذهلو اهرذقنيعبال هرش_عبد عل ااهعطقي ىلا هللا ماءاؤرتأماإ
 /| هللاءاسةلانالا اهتسنيعي ام ىر ديال كسا و ا مددعت فراستخ اال اهل رخ 3 مادا نم تع هرفس ىف فاكملا
 !| ةفص لك ىنهو بلس أ تنأيح ن نماسهل لثمالامم هش ةفصئ أ ىف ىرديالف هلل ثءالموصلاو كلذ هن ىف

 : نالاهلا لعلا اذهب نوكلو هلئاال حا نارلعياك اهلعناو اهي فاسصتالا دبعلل نكعال ةءهل

 [| تيعس م١ لكب كلئسأ ىف امهال هير لاس 1 م ههاذهو هّدنصت سل ةهولالا

 "| تان 0 كان هى لخ دف كاسغل_عفف هي ترث [:ساو أ كاشخ ع نمادح أ هتلعوأ كل ةندب
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 أ كنعبيغ لو هتدهشا نيفراعلا ن نمتنك ولذا فراع”ىلووت سا كنوكلالا ضارتعالا قي رط ىل_عا

 1 اريسفتالارارتعارتسلا ىف ىأ تأر نيغالام ٍة ا ىفنا هلوق مصف كل اوس تاو راش

 ِ دود © ناكل اعووسم ناك و لواعومسم ناكو هن تةطغا هن أر هلو ارو_بم نإ تصا ام نمع هنأرولذا

 |أريعملارتسلا ىف هلال فر عيال باح هنعاتبج اووف امولعم ناكف هترطخالاا دو دحم ناكو لو
 أ| رتسل فل اع ةمهل |تةلعتفارتسداشٍ رام انلعجالا انما رتسلا نيعهئمع ناك اذاف ةنطارهنع

 ا عم مالسسلامملع ءايبنالا تع احاذ هلو تلا الاكل ف نمل اوي رقسلا وهو

 : ا نيذلا هللا ىلا ئيبر هالله الو سانلا لبءىضالا بد هناهسشتلا توعأ هيزمتلا

 | رمصبلا ف دتيفرمصيلا نع ةدطغالا عفر همدشتااب همينسأ | كلذ ف.ن وكيفهيلعمالاود ىذلا باجل

 (| ديدح مو.لا كلرصيف لءاطغك نع اننتكحجف ىلاعت لاك رش اريصب فصتياك ديد هناب

 ا نو نورمان قدك ءرب و هكر ديو ها رباع هءاسلجريذعو واج هاربالامرمضتحلا ىريق

 : ناب ىلا عت هقلانربخ دقو دحاو سلجم ف مسهعم مسه نيذل نين اسورلاالو ةكلن الملا نوربالاك امسش

 || ىدانركذلا ساو راذاث سلاجناهذهبلط ف نوح امسسلامهوركذأا سلام رض ةكئالملا
 أ عفر نمالا مهكر دي رسال ا كلذ لها نم رشبلا نمد | سيلو مكجترغب ىلا اولهاضعب مه ذعب
 مكب ”ىبنلا لوقا عست لا فدكلا لها مدو مهكرداف هرصن نع ءاطغلا هللا

 ا نويكحر ما :اوةزانللا ىفاهما دقا ىلع ىثتدكت الملا نأ نومحتست ال اداكر زيئانلسا فاش نودع

 "لكل نأف انقج نمؤع س لفالاو نايعلا تحاصهيولماسعي اع ن طوملا لماعي نأ مش نمؤملاك

 | اذ هلاك دقو رصبملا كردملادوهشملا ةلزيمهل ارئاالا قج لكل ىتلا ةسقيش لا تسيلوةةيقح قحأ|

 1 هللا يلصهلنا لومبر لاسقف نق ن نمؤمانأ لوي هععم ىذلا لحجر ال مسو «.لع هللا لك هللا لوسر
 ازرايير شرعىلا رظنا نأ كح ل راالاقفكناما ةقيقحاف ةقرقح ق- لكل لسو هنبلع

 ٍ ةيرااورظنل اية ةمشخل ارمسفف مزلاق تفرع مسو < دلع هنا ىلبص هللا وسر لاف ةمادقلا مول عن

 عقاولك ل يثقل ىف هكرداف الث هشحف عقو نك اواسن> عقوام ةماسقلا موهنالنأ اكي هزعجو

 ا ١| شرعلا لثماذ ها ءارتذن أ كحك. ردءا هللاق ذا دياعلاكس لا ىف

 ٍ اا تك سل شرعلازوربو ناك لع ىأ ىف دياسعلاو ىل_كىلا هلق يف عالا سنت فدوجوم
 || ةدهاشمو هيؤر لعهدبعب نم سانلا نموهارينأ نه هعنم ىذلا بالا ها ر هنأ حبس هللا دمعي نم
 | لجوزع هلدوه شم هنا عم هفرعيال هاررالىذلا اذهنوك الا هاربال ىذا إو هارب ىذلا نيسب سداو

 نم ناسيالا اه ديشادإت ل دنالاج اق لاكي 16 النو ءاا زله لثم نكلو هدر كر الا
 || كي اكمكح مهنءلوزيو م دامعفف هللا نورينيذلا نمل ذ دنع نوكمفاس واه < نأأدل ن نكمل هسقن

 رفا ال قى ام سفن ل_هتالف هلوقاماو كالذل_عاقدارت

 ١ ءالؤو» لاس ءافخ | نوكذف ملعتالقلا سفنل اهذهنع كلذ مهوافخ ا الا انه مهو زواق نولمعي

 |ار دقتالف هلا دنع مهماقد له نأ معو اج ىأ مهل ءازجج لعتال ىتلا سفنل هذه نع هللا دمءمهلامو:
 م سن ملعت ملف هقلش ف هنعنمهاطعأقمردق رح هللا ا وز دقامو هسفن نع قا لاف اكمدهردق. رق

 00 10 2 فولت لكمال 0 ا نيعا5ر 5 امل د

 ١ 0 هيقرلاق ولعممو ا 0 ةدو>-وم نبع 6 نوك

 ٌ يربال هريغناك ذا هارامب هئيعَتَر رة ءاراذافادوجوموأ امو دعم ناكءا اوس ٌورلل قرملادا دعتساو

 ا هن الص لاح ىف لبو هلعملنا لص نا ل وضر تاك هاربا هنيعَرَتل ةيّؤرلا ىسوم لس اذهاو كلذ

 |١ نوكش انلقاك نا.عالاو جاسم هلال هنع5زة لة ةالصل تناك كا ذاو دوهثوةيؤر تءاصأ
- 



 ةعاطلا تعقوام هنأ. م وكت نمردقلاو ءاضقل ا مكح مقام اف ةفلاخ هنم تعقوا ذاف ةماعلا

 هللا نموهفعقوام هنم عقواذاغ عاد هلروذل1 او هنعّدب وكت ”لةغل !نالدتدام معى هلاح نم هل صم اخ

 سفن قوهو عرش ا باطخ مكمل ةمصعمةروص هرهاظ ل-+11ذ_هىف عقاولا كلاذإ نيو كس” نيع
 هدنهلرت؟الدْددمَع ةحنسملاتادوسؤملا ملحن ا اذه ىف هللاهدجو ا دوجوم عقاولا كلذ ىنعامالا
 رهاظاا ىف ناك ام لمعلا ناكل معلا كلذ ةيئاوملا سفنلا دعستف هسف ةعاطلل راالاك هنا فلخلا
 تاكرك هدا اولا هتكرحامتاو بذي سل هالا س ةنىف هناقريخ نا ساو بنذ ناس | .اعىرحامم

 موسرلا كعابلار طم للا اذه فةروصءاشن اكل ذاغاو ةصعملابالو ةعاطلاب فصتتال فاكملاريغ

 ةعاط نم ع مثلا مكحب ج+ج> ىف هد ذع ىهام بس هبلع نومكس .ههف غلام ىل اق: نمؤم نم ترهظ دق

 مهارح مل كلذ ىف لام>الا مهل ل* دن اف هيف لا_ةحالا مه ا لخ ديل اماد- دريغم عمزلب ام ةصعموأ

 عمارا لك أين اضمر ىف ابوس هتك ةدلب ىف هترمصب ل برككل ذريغ ىل رعت انا ]تاجا وحر نأ

 تا اللا ءتال ضم هي نوكينأ همفلاقحالا لخ دقن نموا كةفرعم

 : كلغش لب كل ةنع هلاّوسَك مزاد الو لاهح ال !!ك- ه عم «لعراحح :الا ىل_عمدةننأ كل س لفك لد

 ا تعم-نذاالو تأر نععالام ةنللا فنالسو هملع هللا لص بابل !ذ هى هلوقام وكب ىلوأ كاسب

 كلذكو ةنحتكتالملا ةرعست كا ذكو هرك ذناملالا ةنج ةنللا تيعمام هلا اعافرمث: لق ىل_عرطخالو |
 1 ا رك سا وي لا يا 1

 مهم رهنا هننوق ديالو هنوركشر اذه عمو هنوربو مكورانأ لوقيو ةمامق ١١ ىف لت ا نوك عونلا

 وهوانبر تنآهل نولوقءانم هنوفرعت ١١ ةمالعلا فمها لَو اذا باحلا عفر لعةبورلادوجو عمأأ

 عم مهل لصح ىذلا بالا اذ هوهاخاوذرتعاو هناو تقاىذااودو هتماوذّوعتو هوركناىذاإ تاك

 مدعلل مكح الو ىدو>و باحالو بوجع دوهشمأ دهف اى داعم وأ ىدو-و ساو ش له دوهشلا

 :يلذغ ف سانا اورومالا عمجب فاد #الا عقاوان دل ىف ملاعلا زال ا رطناقدوجولا ىف

 انمعاو اند نعةدوحوم ىهام ةسوسحملا بخل اوانعم ناطمثل اواذعم كاملا نا نموانااك ع

 ادوهشاناربهلسق وهوهق» ارئال ثمح ن نمد ووش اناريوهو ناسا الو كلم ار دنالف اذه عمو ةر ظان

 دبالق مهنعانستاك انعم انس ناكول ذا انش ىذلارتسلا اذه وهاش اةيعالانامع !هارث نيف امنع

 ةلظلا نك ةلظورون نم هند وانس تلا هسفن نع هتناركذ تلا ب جلا كاذكو كل ىف ةمكح نيمعت نم
 رونلاورظنلا ادب اننمعا ىل لع بلا انلعج ن ندتت هرنلذ تانك 2 | تافص هتعاتف:و هيزتتلا عقو

 اين دلا ف مو.ل |نيفراعل ادنعوهو ةما. لا ىف ىلا ىفانمدقا كوه هنار 911 د كاتو اهروهظا

 1 ءالع ٠ ىميدول ود هلا هر 5 و دو-ولا تان دا تاكماارودىف نوفراعلا هدهشدفم ل1 اذه ىلع

 هناصسوهالا سيلو نيب ومحما حف نطاسبل اونيقراعلا ءالؤه قس ىفرهاظلاب ىعسيادهلو موسرلا

 ىتفاتخا ناو اد ةينمعةده اشم ىف ةرخآو ايفد نولاريالو ول زب ل هلخأ م ه نيد ا هنا لهأف ىلاعتو

 هلانلق ورنا لآس دقو ”ىلولا نم ةفصا هدم قدحا ىبس وثلت ةاق لاف ناو مه دنع ٌكِإد حدب الؤروصلا

 ْ ا ا وو او اسم نزيك ن الد تام

 نيب دق هناوا دش ىف كذدتالان هوم تنك ناركشرو فرعي هناو ةرودمىلا لوح: وةروص ق ىلحوستلا

 ءاملوالل لموهامب قبلا ىأر دق ىموم نا ملعت اذه تلع اذافهل ىلصتم ار دق بس <ر ودل اىف ىلتتأ انا

 لآسامتاو يالاذه لثمو كل ذ لع دقو هللا ”ىلو ىدوم نال ةفلم# روص ىف ع اماوالل ىلع هنالعدا

 عافتراب مالكلاكمريغدلني ل ماج هللا هصخ نمءاببن الا ٠ نكو ءا دن الاالا اهكر ديال ىلاروك اى ىل ردا

 ايوباطب ىلا ةروضلا كلت فها ريْنأ هير نم مالسلا هيلع ىسوم باطق مالنا هس اع ىدواظت اسوا

 4 دهرتم لوف افلام ج امو هند دودربخ كا دفءاسلوالا اهارب ىتل ارودااىفد هأباهبتيورام او همام ا

 م :
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 قمار مدقهلهب تعفش او متم عش كواوعوسلسالا رع نماسلعلان م” ىلب رغملا ساب. ءلاوأ

 قالطالا قالطالاءاز روسنا كف تك هناش ىف ديعل ا اهحامصامتاو ةندويعلا باب بابلا اذه

 ركذامو ءارتذن أ تح هقا دعت نا لاق فنا >الا نع لسو هيلع هللا ىلص هنا لوسر لو ربج لأس ْ
 ءازعام انكوقوهذنا حالا الا ناسج الا« ارك ه ىلا هتهتنالاكوةداسعل اركذااو لمعلا

 ةنعةلا.عاروج أ اهنال فعض ةئاام عيسرلا رثءنمةد.ةمرو>الاو قالطالا الا قالطالا ٍِ

 هتبادنعد دعلاب ديم هنافاقاذو از ناكحولو دو دعملا اهرجاد_قت. نأ تالف نامزلا ةيهانشم |
 عجب ميربصلا نال مولعمر دقي دب ديف هللا !دنعوان دنع هلعو نيعم باسحريغي هرج فول ةناقرباصلاك

 ردا لاذخ اتلامعالاورادقملاذخ أي لاذهلف ةعورسشملا لاسعالا ىلع سفنلا سبح هال لاعالا ||
 /لاحدل عصيت 0 < وهو هوم نيحىلا لامعالا نم فاك 11«بيف ماقيام ردق ىلءف |

 دع امولعمن اك ناو ةدنغاو ”رلدهدنءردقمالو مولعمريغ هنكل هزجيأنوكمرباصلا مساؤ ريصلا ١
 هلددامعلا ناب ةدايعلاريصا | قرافو نوزوملا ف نزوالو ليكملا ف ليكريغ نه عسلا ىفئفز امناك هللا
 ةداعلاف هفياكنت م دع لاح ىفالو هم دع لاح فن وكحج الربصلاو هفلكت م دعو همدع لاحفف ١

 قطا فصواكأ هلا قط |لوزنو هئاقترا لاح ىفهتداعه دهم ناك اذافةرخ الواد هعم حريتال 1

 نوك,ن أ دبال هنال لانعالا نم ل_عوذدبعلا نا ث ردح نذةلزاسنملاوهو عاستجالا عقو لوزتلاب هسفن ٍْ
 لمعلا اذ ثيحن ههللا نمداتلب لو هلال هقأ ارب هناق هي دعصي ىذلا اوه اص عورمشم لسع ا

 ريغ هلعىف هنو عم هاريف فلكملاا ذه فرط قالا نامث م مواعسر دق فو فو فب اخ ل هللا هنبع ىذلا يلام
 لمعل كل دو ؤلدل "الاكو لمعلا قلحج لت ها ودالدأ لم اعلاوه هقنا نا هلعل لمعلا كل ةهلدوهشم

 هدف صخشل كا ذدهئامرظنيو هبقدب دعوام ثدح نملامعلا كا ذ قاس | ىطعي قلسا نوكمف ف 3

 نامزىفا هنءاللفغلا مدع هقزرينأالا اهتلب اقم ىفءازح تام همدع لاح ىفاملع لزي ل ىتاةتداسعفف :
 نمّديال هناهدوجو لاح ف نكح ملا ىفايناةىذااوهو اذ_هالا مام نيفلكملافتالفغلاقلخ ||

 لفغلا عف رتلزاملا هذ هىديغلاا ذهبي انعلاف تالقغلا مكس نام زى هنال هئممرهظت ةداسمكح

 اونسحانيذلل ةدابزو سلا اونسحا نيذلل هلوقىفةدانزلا ىه هذهف لاح لك ىف ةدابعلا نع

 هانرتذام ىه ةدابزو لماعلا اهتسعباماثروجالا نملاعالا اع ليرو>الا نممهلامع سس أ لامع الاب

 لمانعلا نأ ىريف لماعلاوهنمع لمعلا تقوىف "هلذغلا هقزربال هناف.ةداسعلا هذه بح اصق>- ىف
 نم ناك و لهرجاف هئئاوه هدنع ل ماعلا لمانعلا ىلعالا لمعلا هيلطي ىذلارجالادوعي ساو هللاود ْ

 فدكرجالا هللا ليقول ن مرج روجالا :هلباسشلا هلأ ال اوه ىذأا فاكملا ل دكف هر دق ىلءروج الا لمعي

 نمدوهشلاا ادم فاكملا اذه بررجانيأف لمعلا دق ناف هردق ىلءالا ن وكيل ه هرج نوكحب

 هل ل_دح الف فاكملا اذ_هر دق ىلءهرحا نوكف وحلا اللماعل اوه فاك! ناهإعىف ىرب نهرجأ

 هزوهظالولو هلردقالو هنيعهدنع لماعلا َنال ل ماعلا رجاردقىلعالا ةصاخ له_ءلارجا ىوس

 نوكيام ىلا فااخلا ل[ م ىرت اذ هاو ه سف: نمر دق ل نكح ملء|_عىف هير ةعاطبهفاصتاو
 ناكول مم داعس لضافتت لو هللا ةجررب دع امن اوهردق مك دعسا ىعالا سفن فردة هل ن اتحولف |

 نولتءافتم لامعالا ف مما كن لضخ انف داعتلا مما كشنالو ةداعسلا هءنوة حسي ردقوهل
 اهلعف ل _ضافتلا هب عقب اعف كلذريغ ىلا دارفناو عامجاو ماودو لع نيعو ناكمو نامز و لاح نم

 قانا م هلعردقو هير ةعاطالا هلردق ال هنمع ثدح نم تاسنالانأ اناعفر دقلاءازج شام هنأ

 هيثاهل عبات لمعلاوةدابعا ذهاريف فاكملااذ_هدوهش فرن هانر َراكءازا نيمعتورظنلا |اذهدعر
 ه.«دع لاح ىف هيلع ناكى ذل ا لاما ىلع هناو هل ءلابقالاءالو لامعالا نع ضا رعالابف دتيالودو

 ةيصعلا ىهذهو هوحولا نمدحو هيفرث اهل نوك الف هنع "هلفغلا بدجشوهلاح ىلع همسفرتغتم

 6-5 كَم ١ يه



 قارن كت اك ينربتك ١
 تا 10 تدان" مك

 ظ قلخ هذ ن وكن سفن نعو |

 | نعانشوم_ثضعب تاس نيعمربغدازو نعم نيعذ ةدانزو نس! !اوم-انيذال ىلاعت هللا لاك
 تعمسنذا الو تأر نيعالام ةنكا فنا لسو هيلع هللا لص لاقو لايلاب رطتعالام لاسعفةدازلا ||

 ركذوىذلا ادعي لسعام 0 او رمشدلل مول ءمريغ نوكسصي ندب الفرمشب باق ىلءرطخ الو
 مهل قخاام معلا ىتوركتق سفن لعتالذ ىلاعت لاكو لوه *لوهجت ةنزاومرمثد بلق ىلءرطخ امهننا

 نمئشالو ن:ذالاب هنري ل نيعالاب هنرق 5 هنوكصإا دهاشهمهأدنا لاجالا ىلعانإعفنيعأ [ةرق نم

 ةاجانملا دارأ امهنا ةالصلا ىف عرق تلعب ملسو هبلع هللا ىلص هلوقن أ اناع كا ذاو تاكاردالا
 ىلص هنافءارت كن “اك هللا دمعأ لاقذ ىلصملا هل .ةىف هللا اانريخأ اذهلو ام فداسان نم دوهش دار اغادأ||
 اهلوصج الواو ةسرلا ذهل نوكتي نم هللا له نمو هارب هن اك ناك امهنداس,ءىفهارينأك مو هيلعهللا |

 لضعوأ عب رد دوم نم ةدابعلان اق دارت كن ”ك هلللعالاهاخ لمعلا نودةدابعلابامنرقام |||

 لكووهالااسهلعيال بل حتافم هيقودقنالا هيو: لءيامو هلوق بابلا اذه ىفو مصتال مصدوم :
 فاول ونايف هلوق بابلا اذ هنمومدامهئئابوأ هللا مالعامالالعيال هللا ىلع فوقوم هلعوهام ْ

 نم ةلزانملاه ذه ةروصاما|ةنسعم مانا نيمعةريغ نمرخأ مانان هةدعفهلؤقن املا !دهنمودهتنادحو |[

 هدصق ىف ديعلانوك نأودو تعنالو لاحالب هلفا عم س وللا ىف دير ونالاقاكى مق نيعدلا نم ديعلا

 نء«نيبوةروصلا ىف دب قرذالف امس هنن ىلعمدصق ىف نيعن م هنأف ًايشدقلا ىلعنيعيال هللا هلعيام ىلع

 تقولاو هاقو مكح ىفوهف هنيرعتب ال تاووال نيم هنر دعت ةلزاسلا هذه بح اصف يفرح ىلع هللا دبع

 ةدامع ىاىفهم#:7 ىهل 'لوهجمداراول امهم نوكي نأ هتاغف هتقو هأفي ذاع ىرديالف هنمال هللا نم

 هندانعل انفاتم هناالا هلع ىةق لمعلا كلذ تسسائبالام هتلزانمىققللا نمةدابعلا نإ: هل تنم ءاش

 انلعىفاقث اذ هلا دجو ام ماسةما ده وةدابعلا ىلارظنلاب ةدنت لمعل !ىلارظنلا,ةدابزونهف للمعأ كلذ ىف

 هتهج نم الملعت عراشلاا هلرهظن ال لع لكو لمعلا'و ةدابعل !نيب نوقر فدال مهرثك 1 نال هللا لهأ ند
 تماق ابر للع اذا لمعل !ناث للعلا لمعل | ىف اهتمرهظلا«هريغ لع لكى ةدايعل |نوكسف دءعتوهف
 ةدابعلا نأ لعاو ةضحلاةدابعل اال لمعلا كلذ ىلا هعقبال للعب ملاذاوهلعلا كات ةمكح هلا ةدابعلا

 لكم ناسعالاف الصأ ةقولذمب تسلا_منال قولعرجا اهل نوكي نأ مصيال ناسسنالا ىف :ىاذ لاحأ]
 نابعا نع ناسعالاهذهل مناف ةقولغمب تسيل اهفةدايعل او هث داحةدوجوم ةقولْ# هنا ىوسام
 هللاريخا لب طبش ريغ نم ني وكل اد هللا سها لهي نأ هل محا مب هدوجو لاح ىفو همدع لاح ىف ملاسعلا

 هدو+و لاح ىفائم همف نكما همدع لاح ىف قكمسملل ةداسعلا يكف نوكمف نك هل لوقيهنإ ىلاعت

 ناكولو ام هجوبةداس ف ىوعد نمهلالةّدساو هيفنل هرظنو هيأر ماكستساو هدو+و لاح ىف تب الذل

 نكم.هلل ةدايعلامكح ناانلق اذ_هلف ةدامسلا نم هاعّد امر دب هتداسع مكح نمهل صقنسف ناكام
 هتعنو ةرخاو امن ددو مشل | هيصعتسا ل _قف هتردصتس | نف هدوحو لاح ىفانم هم دع لاح ىف هنم نكما

 تع هزيعالو فصوه ديالو كالو كدعضنالوءىشا لزحتالو ئش حرفيال هنا هتااحدذه تناك ذا

 انامز تكحض ماسقملا اذهىف هنعلاعت هللا ىخر حاط سلا ديزيوبا لاق فصوالو هل مسرالق ”ىدوجو
 لاف تحصا ف.كهللقامل ماسة !ذنهىف لاهو ىب الو كدضاال موملاانأو انامز تيكحووو

 الطالاب ه4_-سف: فضوفىل ةةصالانأو ةفص هل ناكنملءاسسملاو حايصلاا امنا ءاسمالو ىلحامصإل

 هل نأكنمو هسبف هكلبع ىذلا دمسلا ةداراب د مّمم ديعلا نال ةصاخةداسعا اىفالا مصبال قالطالاو

 انضش ناكحدقو رجالا ل_ثوهام هدرا دبغلاّنالْنيعّبالو هرجاهدسةيالق قالطالا

 هكلتلا قازلا هروص باقي

 داب :



 ك0

 مو! زم

 انيعف تافاسار اج: هك تل ذتااولعداخإ قم واق مو اهءاقودوم ىدتستل ب اهسفنب

 | اذ كحرلااو ةديرماذكى لاو ةرداق اذكى لاو ةملاعاذك ىلا ةيسنلا نيعلاكل:نوك.تةدحاو
 نولو#» م هارتال ا اوءاص" الءاعمالاو تافصلار“ اننا ةزب وعي نك او ةدنغا ذكى اوةرعشلا

 سصهالا سلو اهضدتقت نع مهدنع هزتموه ىأ هيزغت تاقصاسملا ةزعلاو ةمظعلاو ئغلاو ءازركل اىف

 ءاريكحلا لب,اهلال توك نأ ب < هيءارربكلا ماسق ن ءهزكموهامتاو هولاكاك نيققحما دسنع

 !| ضرالاو تاوعدا ىف ءاريركحلاهلولانتف ضرالاو تاوءعسلاوه هللا هتمعىذلا هل

 : ضرالاو ناوعسلاا ىهاملالع وكت أ هئاذل عمنلاىأ نيزعلا مالا ةقيقحو قالاةيوهىأ وهو

 وهب وه س ءأ سها هن موقد تأ ن هلج و دو لاعلا سف:ىفالا ريك اذ ءاريكحبلاالاسلو لهل

 لع هنأ د © شرم "هل نمو قلنا ىف ترامب يك اوهو هوجولا عسجب نم د> اولا

 |١ تاوعسلا سفتف ه.ةاخ ىذلاءاريكجلا هلو لودي هن "اكن هنارريكل الحم ضرالاو تاوءسلا

 بحاص ىأ لال1+اوذ هنااولاةذمه_سوف'ىف ىف هوريكف عقو كل ذكو هن مه-هالا اوركب ىتج ضرالاو

 اع يلا تالا 7

 امو تبت نيسع ىأىلاو تماق : نعو توعنلا هذ ه ىش نمو تعن نمو تشصو نمو تدع“ نم'

 ًامظو عون هاروت هللا فهود >أو ةقشح "دال قط اللا دلل لحام هسقنهي فصواعق هلوق

 كلذ لاشهماو عارذو نك-عو ذيو مق ىلا سدنش وح رقو بو طّحسو ىىذرو سىذعو لص ضو:

 ركع 11 هننا ىلا بو ملا مالكلا ف كلذ ن ا دروأمو لسرلاة سلا ىلء هللا نع رابخالا هبت دروامتأ

 ىق> تانصاواك هذ_هنا نية34 دنع مالاف رورو لم فاو ةارودو ناكر قو نآرقو فهن هذع

 ةمسهلالاع ام«الا»_..حاضبأ راق تما يوك دن كفا والا ن ناو يلا

 قداص“ دناق هسفنيققحلا يه ذماد- ه ص. مت رغ نم هؤاعتا لكلا وات ل عراظتلا عما ىدسللا

 هساسفلأ هب ىعسامالا هعشالو ه سقت هب قصوامع الا هقصخالو فقوتلا ىلع ال3 ىف ن تال

 اك نم .لقالث ئالو انلئاعال هنأ كلام دتالت هتاف ةقص ان يشن الواكح هل ث دن الو اسأل عاش ال ٍْإ

 | هناالاوه لمسك ان دوحي وب ىلةة الانا هيانل ن هلو ه سف هسفنل وهف هئمى 0 1ك ساو انه

 ثيح نم 1 يا ا يع متل لبق كلذاوهترود ىل-ع ماعلا 51

 0/51 ل :وع ا شذخ اقع نال لدال ا هناعتأ ىف هن اان إعف هت ىلع قمل هقلطا ام

 |١ ا .:طط وأ ئعذرو ا:ئمقو انلصفذ تاقصلاو ءاسم*الا هذ هب هسقأخ ارهطو لاما هتلأ هل "هل نمو

 ١١ انتاؤدال هتانص هلك ل ذا داق اذا ف كح انقاا خاج: ةصوالا ان دنع ماعلا تاقص نم“ 2 ركود

 قال ا نيء ىف تاثكمملا قناة ةهلالا تأ للا ىف فال دة الاو قلاب وه ةقشطا ىلع ماعلا تافدو

 : هب رد 1 ةراقو هند وامن ىل اة داغلاب و و1 انيارانا اني ًارامف كك الذا اهاكردا ىتا ةزوصل انيع هناك

 مك ياا هس وه نيسع ند دب القا“ 1عوسسلا الهنالا هم اك انعمنالوانرصسال هنالاهانن رام اعمبو ان مصتا

 ْ لزتا!اد_ههلعىوىعام ضءءاذهذرخا الأ نم ئثدحاو لدكس لق لا يهصوهني-عنهدبالو

 َ لأ اىدم ردو قحلالوقي ىلاعتو هئاصس هلنأو ىءايريكلا عضاوتلا
 ار ل م ل ا ل ا ب يسم

 0 6 : لصق نييعنرع يقنرا اذاكلدوةلو يع ةلز اذم ةفرعهىف « (ةئاقلثو نوناملاوئ هاثلا فام لال +

 دعبل مدع مود سان كلم نطل ند نعمل ا بصق دقق نيعم ى كا 16 هكر

 ءاوسلا لعنوكنابتناو ]| !|انعقجاذا ضعفا! لعن وكت

 ءاصضالو ها . اوس ذلد زعن وكلا قام ق.ةكأ ا ىفو

 ءامعلا هعلاط هنع نعمت قوق مع نياركسءلل للف



 دا

 نيع ىه مهلك مهتلدا نمعف هل لد فلاخ هنوكحل هه هفلا خت ليل دهد_:عنيفلا ا نمدحاو لكشف

 ىذلا ىلا ىل_ء قاما اومكحح ثمح نم عقوامن اداسسفلا داو هقثلا نياو قا نياق ممتاهش

 ةلدالاهذههتلاح اعالامالسلا ميملءلسرلا تءاجامو نيلسرملا ىلعمالسو لاق مث هدجوأ
 هلاواساذاف ءالؤه دنعةرملا تعقوف مهرظنف ممذك ١ قمه رظن قف مهتدصف هتتنثااموةيرظنلا

 : مهلااوداةنأام مناف مهتلزتم مهازنن موملادامتنالا ناكمهلا وداقناو هلسر نسل أ ىلع هسف:نٌغهلاف ام

 هسفن نع هبربخ أ ام هنعاول هنود دنع ن ماواج ىذلا ىلا او داقتناامناو مهلاشما مهن ؛ اف مماسعأ ثمح ند

 رظانلا فتيف هللا مالءابالا هسف هللا دا م ملعب الذ كلذ هلا لصو نم ليوان ىلعال هسفن معي ام ىلسع

 لوسرلاا ده هرءاج ىذلا ناسللا كا ذفوهام عوذو م ىل_ءدهنا هيف هههف عمدروامل ىلستلا هوم
 1 طفالا كلذهل عضوام ةقرقح ىلعهنافرعتلالا ناسللا اذهب هبءاجام هنال كل ذ نم دال
 0 ا 15| نيل عم دعنا اعدعللا اقوي ل-ه2ن تحتج اوناسلملا

 مهبلع بحاووهىأ نيلدرملا ىلع لاك اذ هلو نولسرملا داش مهلا داةةف صال نعلل ا كلذ ىف

 هنازاحام نك ذاع انثلا يقاوع ىأ هت ددلاو لاف م مهلاشما اووكشت مال_بوهلوقبداقنالا

 كل د ىف ىلا عتهفنا ىل_عءانثلا نا هنع .سفن هزئام ءانمل |! بقا وعف ىلاعت هللا ىلع ءانثلا هناو دصقاما

 د_4باو لاك اذ هلو دبالواقح نوكيهولاف ىذا !نال مهسوفن ىف كلذ دجو أو هيمهةطنا ىلاعت هنوك

 هنوك الادولاواملرخ ؟الوهرخآىهالا بقاوعو هللا ىلا عجرت ءانثلا بقاوعف .بقاعلادهلاناف

 نم <نرلا همم سلا ممش وره هن هنود ثيح ن م نيملاعلا بردهناق مف مق ىلاعت هعادو-وه

 هلوقامأو ميك اري زعلاوهالا هلال مهءلصمو ,مذغمو مه ضو اعلا دسوهو ةسدقملا تعنلا
 اضاصاهلىةسلاو ولعلاو لةسوولع ىف رود ماعلا نأ ملعا ضرالاو تاوعسأ | ىف اربكجااهلو

 صأبالا ناتتسسنلا نان اههل ن وكب الواضرا ىب عس هم لفسالاو ءاعم يديها كلاين

 هل ضر أو هف هلق امو» ءاهعسوهف ل ظأاف تاهحاذ + ه:ىف حالا كل دنوكحوو امه توكم سو
 نمدلون اذكو لغسالا“الملاو هذ ةعسطلا نمنوكتالك هنا لغسالا' الاناو ىلعالا “الما تلت تش ناو

 هتيعمجوأ !ههزيم هاه < ىذلا حزربلاودوامبتب عجنم ماعلا ل كاو ىل_عالا"الملاوهفرونلا
 رظنلاب ات قلاو لوعغم ماو ىلءاق مسا <.فرثؤلتاو رثؤملا ثدح نم لفسلاو ٌولعلانامهزيم

 ةنسا ف كاذامناهمل ا نابوسنملاءاربكلاو ةم_ظعلاف لاعلا دوجو هيف صدت اء ىشب فصترال هسفنىلا |

 ءابربكلاهلو لاقف ضرالاو تاومسلا الا هاش لعحام هل ىذلا ءابريكلا بسن املهنتان ال من اوهفلا

 ىلارظنا دال اعلاف هللئئذلا ءاربكحا ا, فوصوملاوه لحل او هس: ىفلاقام ضرالاو تاوعشلاىف

 نم هبيقهلاميددئعرتك ام ءابرتك ادواريبك هير ىعس هي قلب انعازتم دج و واريدغص هسفن

 | تماهتا- ا كلذ كورييك هبر نأ الوريغص هناملع ام ىلاعت هلل هفارثؤم ماعلا نكي لولفرهقل اوريثأتلا الا

 ىلاعتو هناحس ىغلاهلهرقف ىفهنلا دنتسنا ىذلا نأيلعيو دقتعي نأ حاشح اهريغىلارقف ةفااودب ةجاسملا

 كل ذكو نمنءمام هنال ىغلابف ديال لاعلا ىلار اطظالا نع ىرعمهناذىلارظن انوه اة سخيف

 سس ىو ازعسنالا رست رت احا ىلا دك لذي يف | ورغوفل لنيل هلع ل 3ك أر ظناذا |

 2 ماكان هيردصلا فصاوق دقق ىل اهرعلاو ةفلغفلااو قفل أو ءاروكسلا ل#وه ديعلاةهلذإ ديغلا اذه |

 ةدأ اراندن ربىرابلانا رظنلا لهأ نم لاق ن 1 ةقراب تقرب انه ن نمو هب مأق ن مريغأ همكح قعأا ب واتا

 |م1ن اهمكح ةدارالا تبجوافامدارأف ل ىالةداراقلفن ثداوللال# سنل هنال هن مهم هن داح
 | قيقدح مهل تامو يربك ىف هانركد ىذلا سعال اذه حور نممسهدنع حال ىذا اوهور دقلا اذ- 5 هيمو

 بحو ال ىناعملا نآن ورب مهنم القعل ار ثك أن اخ ةظامذم ةّمستأر ايعنّل ذ نع اوربع لبهرخ !ىلارظنلا |

 موةتالةيدوجوةدّدعتمانابعأ تافصا!اودنئا موكل مهيلعارط طلغا ذهو هب تماق نم الا اهضاكحا
 1 كل 10 210720110050 ب ب د م ن5 نب 277 يت تي نسا
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 رظنلا لع لاحأف ىتاةدل ناكن ام رك دا معنا ةراشا كلذ نال أك[ كب اطال: ! نم هعم# مريع هعم

 ىلا مهل قي رطالف نيفئصلنيذه ىدعامو ديهشوهو ععملا قلاوأ هدلعلاوحالا لقت ىركتفاا
 هلا فرع هسفن فرع نك مهلا فاضي نأ قلد | هةعس وهيل فاضي نأ قدا هةحكسامع ملعلا
 اننلؤبا اذهلفدلك ملاعلا, كتف رعمنيعاليأد هنوك نم لاعلان م د>اوءز كتفرعءذا قلك هلثاعال

 ماعلا ناكناوملا عا! لئموهام قاد قلسا الا دوبولا ىف اما ةملثملا هنعانضنف دحاولا ةلزنم ماعلا

 كاكدلا - ؛اذهلاثماورافغلاوروفغااورفاغلا ىف ةمهلالاءامسالا ىف مكت اك اضعب هضه: لئاسع

 3 ل اها جلتام انني سمار او ناعالا,ت زيت ناواده لاما همضناف لاعلاكبتارع تزين او

 نجح هنا ار دعا سإوأ ةلوقفث آر ةااقاماو ”ىوبنا ارينا ىف كلذ درو مهم:«ناكتص لوق لب اقم ىفالا

 3 ممال_بلاهياع ىسوم ىلع تت ةاروتلان ام هرارقا عم وى *نمرمش ىلع هلل الن ام اول اك ذاهردق

 مد لبءايشالا هب نونثكحب مهلرونالفم ماو ذىأ مههوجو تّدوساف هللا لعاووذكف هللا دنع

 برهللدلاو نيلسرملا لع مال_سونوفطصياعةزعلا بركب رناجسهلوقامأو تورصببال مهف ىع

 ىلا هلوق تت ل دف لخادتلا نماههفامل اهنم لكش ا نيفراعلا دنع لززام هن الاهذهف نيملاعلا
 د>او لكولامح ىلع لك ىر كفلا رظنلاب يعزف هاذا عويس تاه د م

 م-عيالف سما ىف ةعقاولا لا علا تادرفج معلا هنع ::: فوسايفلاااماف كلذ ىفهنتلا لن هيزنتلا ىدي ٠
 معين 5ل انعمانوت تقولا اد- هىف هيلع نا الوالثمل اوزلا دنع هعبصا حو رع نب ديز نأ مه دنع

 ٍإ نسعلو ها ا نيمعتلا ىلع معلا ده لوصح نال نيسعتريغ نم ا.ةلطم فصلا هدهب ود نم ملاعلا فنا

 ماعلا فن اوه ىذلا لكلا لعل | ىفءزملا اذهبرلعلا اذه مه دنع حردنا دقن ساولسا نعهزيههللاو

 :ركرط هذه ب اصناف ريبك معملعلا كلذب متافو مه دنع دوصقملا لصح دقو هاما ذم وه نم

 تح ديعلا اذ هنيسعت ىل_عدلل ةخلا موقتئث”ىّابضهريغ موقت نأزو < نيهملا صخحتلا ند ةتبعملا
 بحاص لصا نمناكناو هكر كلب كوع لوا دلا ىف هل جبن. ام همرحو أ ةرخالا فا لع هذخأ
 ىلع كرما هذه بحاصل ءازشاو اسندلا ف يهولاراكسناو ةسوسحا ةرخن الاراكن ارظنلا اذه
 ةقيقح هعنتاماج ةلدمملا اذهل لع نأ هتاذاةعئاملا ىه هكرلا كت ناهبهذم نمناونيعتلا
 لعفنا مث هتيدحال ل والا د اولا كلذالا هنعر دصام هللا ناودو دساف لصا ىلعن ان و ينكر كلت

 ماكتملااماو هءلعوهىذلا لكلا معلا: لب كلدب ىلصفت هللا نم مملع قلعتريعن ءضحد نع هضه:ملاعلا

 نشرعلا لعدهئاوتسا ىفالثم اقف ث داب ههدشنلا ىلا ثدحلابهمشنلان ءهببزنت قلّةّتناق ”ىرعشالا

 رادقملاو ملا نمل ذىفامل مس سل هنالماسجالا ءاودساهءاوتسان وكي نأ هملع للسعي هلا
 كلذ فاودشناو كام ىلع ءاوتساكمء مي ا رداقملل حرملا صصخملا يلطو
 وتسالا نمدهيلااويهذام ىلعا داهشتسا

 قاروممدو فيسريعنم .*“ 5
 عدقلاو ثدحلا,هوهمثشف ث د#رش ءاوتساو قارعلا ىلعرمشب ىوتسان شرعأا ىلع ولا ءاوتسا وهيك

 ق-ىفىلاعت لاف هولاف ام فال ىطعي مدعأ ارظنلاو ئث هل كسل لوي هللا ناف ثدحم ا همثيال

 مهفّرعتل مهيلا كا|سر ا ىذل كير ىأ فاكس[ ك_هريعض لسو هلع هللا صدم كير ناس رظان

 عهرظت ىف هبهوفصوام لست 0 عنتمملا وهىأ ةزعلا بر مهللعٌكَتط اسوي هل ارتأو مهيلا هن كاسر اا

 قدا ن مقالا فرعنا او قا لاسعلاو لقعلاو قل هلع مك ال قس ١ناو مهلوةعب هءلعاومكحو
 هغلبامف هتوصعو هقدص تدثلوسر ةلاسرب ,نآ ىهلاح و ادوهشو افشكهلعانعلطأو انملاهلزتأ اع

 1 ىلال وهلا ليةيال هقئايرلعل اذامهلوةءباول دن_داومه نك راق تو نوعا انلاهللا نع

 أ ءالقعلا فاّتخا ا ذهاو همشلاو لوخدا ا لل شيوالا لقعل مل د نمامو هيلستلاب ط لوشن لوح
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 ( لكف هنع ىغتفالامف هلل انزاقتفا نيعقديءابنغا نو هسفنل ”ىغوهف هسفن فصواك ”ىغلان
 ريدم ار ةدغيهناذ ىفةّوقكا ذ درب دموها لعاف مسارب دملاةربدملا |دهلرب دمو ريدم هللا ىوسام

 جدلا قبو سيل !يورع عما قتلا لإ دجرب دموع اب لاوغمم ما ءارب داو هربب دنت همق رهط .

 اذهىلاالاريدم ى ار تنال هنوكل ةقيلاا مم اعز ”قاذرةفرخ الاى ادن اق يكر تس هئاطبو ةنمع

 امهتمدحاو لكف هنسيربدملا اذهىلاالاربدم ىلارقتفيال هنوكل "غلا, فصتربدملان ا[كةشسدي ريدملا
 ' 11 را ملا انغو قالط الا لع سلاحا لكى خخ هواه اود دنملا نعال هتيضارت الا نع ىتخ
 لاكن مرفك !ذنمهلوب قلطتا نم قطازعن هنا د لا اض ار ظنل اب قالطالا ىل_عرقتغم قللت و هاذا
 ماه قلو قسمت فيوضوملا قا درع هلالا دبأ عفترالزقلا اذهف ءاسنغا نفوريتف هللانا

 فصوبال ىللاو ىلا الا مام هنالك * هراقتفاى 0 ل

 قايناالا تام هنالءىث :هاحنغىفقلعا لثكس او ئث قللتا لثم ساف قل !ل_ةهوداخراةةفالاب

 قالتاالا ءوش حاماسنلق اك هنالئيث قا لشد | 21 تمرات هن اذا غلا, فصال قاسللاو

 اهلةدح اوتاذهننءوهتاذثدح نم قاس اوري كة تاوثا دمع ثمح نم يللا ا
 : ءاحامهناف 4 , ال اهذنهمهل لع .ءالقد انرّودام لعئ : .لئكسل ىلاعت ةلوقإل عب )نق بنو ةريثكءاسع-أ

 لمحت ماعلا نع ةلثملا ىننديرأ ادام ىلا ف دع .تكحصأتلالا فاكلاةدانزب هسيقن نع هل اما

 نعتفتناو لئاعال قالا غام هنال ةملثملا نيا نع تفتت ا ىالثاملاب تملا قلعمف ةمفس مقالا

 لثا.عال قاخالا منام هنال ةملثملا قاذلا

 ناسلاا,روثلا انءاجدا قاعملا مدهقت ادكوف

 ناتنلا َمْئ_ٌكناوقح || || درفربغن وكلا ىف نلت

 ىلا ىئرال اهتاذب دارفنااهل نع كجر

 ىناشملا هسقتب نم مكح ةالصلا ف قلاعنكم
 ناتذثاتحالاذ لحال | ||اهمض هتءقالكازيدق
 او ءاَر نك يدع نم لانقذ

 قة يومبدلل ق تددجرلا || نإ زوعالل امم زوع تلق
 دات - اع ل ل تش

 الا قط 0 000 اولاك اننلء مت دهش ل مهدول اولاق# مهن 0

 منو مذهب قلعت هب قوطنم مو حدم هر قلعتي هب قوطنم ىأ قطن م حش هبقوطاملا فادخاو هّقطنا هتناو

 هسفن ىف هملع ل ولدا اوهام ىل_عهنق وطنم مع وملاعلا ىف هللا هلع ئطاوتلز ود هب قلعت قوطنم

 قطنو هللا دوت للعلا اولوأ ةداهش حدملاٌطنفهانر تحدامالا مامو ةققحن ءرابش اوهف

 || قطنو مكشلخ هتلاو ةقشلبلا, قطنو لكل اديربةلوا_غمهتادبو ريهفهتتانا لئاقلالوقمذلا

 ةلهاوسل ,منوككحل هردق ق> هللااور دقامو هل وقام 2 الاو' نواعتامو زوعلاب

 مهامبو مهسوفنب هوذصوف موا لثموهالو لثم هلاو سل مهفهر دقر دّةدالد سها لهج نو هوفر اسف
 نملالثملعج نمو هسشتلابالا نوكالو ىو ل افصولا نو ديربم_مال كاذالا مهل نكممرالو هنثع

 سلاملاوض رعت ثيح لهما: م_همذفاهةكسي ىتل اةلزملا هلزنا ام ىأ هر دق ق- هر دقاسف للا لمقال

 || ىاملانال كاف قلا لة نم مذ مهب قاعتي ل ملا هلزن ام همفاولاهولذ مهس وفن نم ل-ع هيكل
 | لر درامتاو سامقد كر ديال هللان د قلخلا ل_عف حدمالو كلذ ىف مذ هنو وعمي الف هاكح ام هلا بش ال

 ٍ ةعسبال ىذلا دوهشلا عملوسرلاوهو هنعمجرتملانالياماو هسفئباما قالا باطل عمدلا ءاقاا
 وست مانع ص ص تحصد زم تحس سس ع ا نم ست مص ع ص



 تكءانأ

 2 تخت |1111 12[119121 0

 اهدس-رئاسك اهنيءواهقلخ ثء-ن مةفاكملاةعطانلا سهنلا ىتح هللا ىلع ءانثلان ةقط انئهوالا |

 نان الانا معريعملا لهب هد 5 نمذهلناو رحال كلاخ) ومعادن ؟ةنعس اهل راق

 ناسالا امنا انهالا مركلا نيو تابهيد د_> اولا كلذ ةيصعم فهذه ٍةعاط ل..ةرال هللا ىرتفا

 نمؤملا ماسلا هلع في امك هركلوةينا هديعل هللا 8 نم همن ادق 1 ءزكلو بفم ركلا كرب ٌكرغام

 هاعب افا فرتعا اذا هنا هلعلال لقوأ تقرسال لقوأ تدنزال ل ىنازلاو قراس ا لوةيذالاعلا

 كلذ ه نع ةلاؤرد قال لوةمل ةلاقاا هدب ههنمف كالا ىدينمب ش هد ىلازلا نوككامر ذدملا

 لسسلا ى دهم ودوقملا لوي هللاو

 ئارربكلا عضاوتلا لزانم ةفرعمىف «(ةناملثو نوناملاو ماسلا باساا)*

 ا هسفن نع لل_ضلوهح وهف كساس ندو*ن م هلاه نم 1

 هبسلح ندوه نم هلاهام هفاص أ فرك هناول

 : ةهدس“ ا هنينو ىلادللا ىد ١ سس لكحدو>- ولاهو

 هس دق ندو يندالا هلوز هسيفنوكلاىفام لكو

 لإ هسدخ ىلارظدتالو مع ىلع تن اق مالا تنافرظناف

 نوفص اع ةزعلا بر كير ناحس لافو هردقق> هللا اوردقامولاقو ئةولتك 1 ىلاعت لاق

 انه عمو نيملاعلا نع ىنغ هللا لاقو مكحلاز زعلاوهو ضرالاو تاوءشلا قع ءايربكلا هلو لاقو

 : ا بعت لف تض ىه هنع زاب الا نم فا |يف لئاقل اوه هلك

 تننولوزتلا اذ. نم ءايريكسل ا كلت نبأ آوهداسع ةلزتم أ.ه هسق لزاف :مع مل كالا ادهلمم لوقب 1

 ب هنود حرشا هللا نا تدثو ةومص هل س دل تاثنلا ن نم بج هللا نأ ..جأ | ىف

 نسب او ةعطّقنم ضرالا نمةالف فودو تلضام د ءباهدسواذاهنا نشا دما سل[ ملغ قا[ ةفاجلا

 فاعل لستم ىلإ هت هنا هلدع تن .وهتقاشا دهم مدبع هيو حرفا هتنافا م ح رشف توملاد

 ناس ىلا عت هلوق نم هلكا ذه نيأو مملءدروا ذا مهبئاغي بئاغلا لأ شكت! ء.كسج دمملا

 ا نيا ندا اوردقامو نيملاعلا برهتندحلاو نيلس را ىلع مالسو نوةدامع ةزعلا بدكير 1

 0 2 مكحو قدص لوقو وح لكو ٌئايربكلا عضاوتلاوهاذهذ ةعفزلا هذه ن مٌلورَلا اذه

 دخلا ىرل[تهسن انج الطان لطاسبلا ه 10ا :اراقددايعءايلعن مهنرييدل نعدللا ا

 لاح ىفانا ري هنا ةفدل ا هذ مب ىو أ قا مود ملا هيرب فص د دييعلا اك 1ةاو مدع لطاسلاناذ

 ىلد هلوق ىعم مهفأ | ن نيم مجمحلا ىلءو هجن هلجكت نع ل هلوقابمأو مءةيفرال يجو نيءةيؤراشم دع

 اينةهاخ دقل ىلاعتهلوقوربألا ادد تالهحت هو>-و ضعد ىف هبروص ىلع مدآ قل هللا نازإسو هياع هلا ا

 لاكمال عمل نيلفاس لفسا ىلا هةرابغ او قل ا ةرود ع هاك الاذلا ذاب مي وعن ن دحاقناسنالا

 د 0 نه هسسف' نع للا نب هفايصت اني أف هيلع هنا هسف: نع كذاك فا صوالانةرودلا
 ا ا ساو لوزتو ءاوعتسا نمر ادتمملاو
 نيلام1ا ىف فورءماووهف هاف ةرعامانتو عأ نع هبت هززولو ها فرعام انتوعْس ه سف: يقصي لوأف

 دج الور داو هوولعلا نيسوزلا د_ال نوكأ نيبو زئث لكن 2 ول نفسنا فر عر
 عونلك ىفذلذ د لعحو عون :لاكلذ نامعأ دوجو اعمجا اذا مهند امرهظ. لىثالاودو لفسلا نيجوزلا
 مايح الاارنماشتا يتلا ةعربطلا ةيلوةعم نيبو هنب نضنف ودخل ا اذه ىلءان دوو ىفمالا ناانلعب عونا

 نماكسح توك ناديدل هللا وشاف لكو ىذملا ج ادرالاإملع ههح ول ةيسسنن كا ةدعسطلا ٍ

 هنادس دوقتبأ ب يك لالا بوك لاك عذاو توكم رااىلا بك ارلاراقتفا مصب 26
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 مهو هلل دابع نم ةصاخلا همهفب امم هيفامىلا ةماعلا مهف ىلا قيسياع ازو اعوابدعت ىأ ةريعاذخ الا
 ركذت هلا لاك دقوءالعلا هدامعنمهللا ىشخ انا هناانةرع دقو ىشخع نمل ةربعل لاق كل ذا وءانعلا
 قالطالاامل ن كَم. الف قا هدبق نمو لان راعلا نم همن ناك امرك ذل العب ىتح ىشخعالو ىشنع وأ
 هيلا عجريامم ةحاءاننلع مّدقتب ىأ انملع طرش نافاخانلا امهلوتودمشا كا ذ نم حارمسلاو

 اهل لاق | ذهلف هعم بعتتف ةشرقل ا نيعىلا دقي هنوكل هم الكع فت ربئأ قطب نا وأدم وكلا نما ى

 ىلءهلالاقام امهملع هللا ىلصالاه اف لود! !ىفدلا ما, نا امه اصوأو ىراو عمسأ عم ىنناافاضعال 1

 ]| تءمللربقلاءانة لود كىءوما اكبر نك نوءرفاء-هل لاق هالوقي نا هللا املا دهعىذلا هحولا . :

 الا اولعبلهّتادو-و ىل_عال_ادنوكامت هنالوةيا م نورضاسملا هين نأ ديرامغاو هلوقيامع لوجلال
 رظنلا ىلا امهلرةمهوعديو هنتر طاوملا ناار كل ةلئمالاك اذا امهنأ لعاذا لئاسعلا نال امهقدص
 مهفي نم هبا ده ديرب هنا هلاوسل دف همصح ل اال هناف هلا ىلع ةلالدلا عضاومامهاوق ىف امهمصنل هدف
 اًذهو باطالا اذه ىفنوعرفافست اف ىدده مث هقلخ يش لكىطعا ىذإ اسرالاةفهيءاجام هموق نم
 امهم الكف ناكف هقاخ هللا هاطع اف نوعوف هاعّد اى لك امهلوق تحت ل ديهناف نيالا لولا نم
 لاقفةلالدلا قا ديزيل لاؤسلا فام_هداز مئ هلا قاخ نوءرف هيءاجام ناك ذا اها نوعرف باوج

 ]|| كانرك ذف تن تيدشام لثم ىشرالو ىر ل ننال باى فى ردنءاهلءالاقف ىلوالا نورقلا لاباغ
 | مانعىلاكاةدعبالاهام ةلالدلا ىفداز مثركذ هلعا لاق هللانال تيت اماهلا تنكولذ تركذتف
 الأ مهنضسا|اهق هموقدنعهسف:بذكمنا ةساررلا بح هطعيْل نوعرف سفت ىفارعذم كل :لازا تي الإ
 إلا ظفلتت تنم [لاق سلا ىأرالقم_ماريمض ىف مهعم هكرشا ةنيقسافاموقاون اكفهوعاطأ تحن
 قةحم لع نءنمآهنان الاهلوشب هللا تينا كا ذتاقن الآ. هتنادل لا-ةفوعم لازام ىذا هدة ثعأب
 ناعالان ا هدابعف هتنسترحو هللا ند ةملكلا تحولا ح اهسف الا ناكنا و ملعأهللا 5

 عمت الاكس نون موقالا تقولا كلذ ىف م-م.هلزنأ ىذلا باذعلا نمؤملا نع عفديال تقولا كلذ ف
 باتهناانلع عم كالا دن عمم ويفازلاالو عطقنلا دح هنع عفريق كا املادنعه م وقراسلا
 ا موتعسول ةت دم لعنأ ىلع تعسقول هيون بان هنا حد ل ةفزعام ثي دحو هللا د_ذعةبولا لوما

 | دنعهلنان نما نم لك كل ذكه جرب لسو هيلع هلل | ىل_د هنا لوسر سهأ لب د1 | هنع عذدن مل اذه عمو
 هنوقاضةرخ الازادلا ف مهناعاهلنا لوبق عم مهب سأبلا لوزن عفربال ناعالارافكلا نم سأبلاًةيؤر

 ارازوأ او.سك !كلذدعب اوثاعولا مر مناف مهل باذالو

 ظ || ىوات ؟ىدانتك [] || ىو لا قاثتااهما :
 ىوستول همفدو مولل_,ةرداتاف

 | ىوح اناكءابثغل || || لاجر ضرالا مهب
 ىوسقلاقام لثمأأ "|| انقلخ نجرلا ناخ

 ىوقاناكدااطف ارادتقا هاطعأ

 5 ىولبناكو نكمل || || ىث لكل نكلاق

 اناء ىلعالا كير مسا ميست ال كلاس ىد هةر دقو ىّوسؤ قلخ هنأ هسقن نع لوقي قلساناك !داو
 تطعاام ىن اا رطتاذ ىلوالاو ةرخ الاف همس اسمو هدو دح د:ءفوقولا هةزرو هب قس ادق نمث هللا - 4

 الهفهئانعسانانعموه وهن ومانعموهف منك اغا مكعم ودوهلوقف ةسهأالا ةمعملا هذه ةبانع
 عملا ر فغي هللاخه عم قا نوكرال ناسعالا نم انبعو ناوكسحالا نمانوكف راعلا نيعىر
 ءاوق نم ةؤقالو هللة شد هنا عنجو الا ناسنا نماخ مسج ايد ا والرةغبال فيكف د> اولأ

 الا :
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 لضف!ناف برقالاىوقالا هجر لوصووغنمالالاعلا فاه كدذكحرمالانأ قمع

 أ اهلءع ةقدصلال_ذفأنأ ةقدصلاىفءاحدتو برقالاف برقالا هل_دماحرالا ىف ةالتصلا

 لئاشلا هنا هنمه سفن نمد علا ىلا برثأ هتلاو هسفن ندويلا برق دحأ ال هنال هقفناسنالا |
 وهام ادمف كالي برقالا ل_صو دةذد.عءلا هل_صوا ذاق ديرؤلا ليحنمهسلا ب رقأن شو 1

 هللا ةجعر رح نذ هدجر عاستا ءاشالا لكمعاذهل و هقصنلاناف نب رقالافىلدولا ىف ىلدالا

 ٍْ اهرصوو اهرخ نم هلا ةبر ل لركحذام فالخ ىلع هال نأ الولو سفن ىل_عالا اهرذ >اؤ

 6-00 0 م 7 انلهفلطأ اك ةنملا نع مانو ةاظاو اه رد ل نع اهردن نءمف هللا ةمحر 5 سنام هلل ن لو

 نممهنخ هللا ة جرى عماطوهوالائث نماق ئث لكس كبل هلوقىنهاتكحؤمتاأأ

 ١ قد رطل ا ىفانخ-ث ىدي نيب ةمادش ا امولا دعاف تنك ةنملا مكحي هلانت نم ممهنمو بوبجولا م كهلان

 ا ةقداصلاو فور ملاركذ عقوف لبر هيلع لحد سس ادنالا تر 2ع العلا له أنهى ىد د رعلا سايعلا ىلأ 21

 : ىلع اهدربأ ا هللا ىلار وغلا ىلع مشلالاَعَ 5 ةالا لوقب هللا ل_> رلا لاف

 هيزتتاطرالاالهيد رفا ىو اهنا خعام رك اوهفهللا ن نم برق الو هسفنىف ىفرمالاوهكاذكو دنكلا

 اش أم ع نخوا: تحام ثحانعم هناف هللا ىلإ هن وسثملا محرلا عاشت. الو توملاب ماحرالا عطقي و

 هنادمدقلا 'لهح نول اًوس نع عادت لاح كو لاحتراو دقذبوا ثوم ت قو ىف عطقلثو تو ف لص“

 هيراف رع هسفن فرع نمملعأ هسفنبو هفهريغ لء نمو لوجأ هزيغب وهف 18

 هب ما هوو 2
 دع و ا ا ةوذ نعريخ دنال

 هبال 0 اعاف ها عر اكو

 هس ىف سوءا تءكال هنأ  هلةلكتسف نأ قحاو ١

 ىدقىلا حىذلاالا هرآرسأ فرعلال تأمك

 هك

 حل _؟ت؟©©بن©سس 222 ل-ل53ُ5ل22 رايت يايا اا تتبتبتبتبتبتبتمتتتبتلللل

 موماع ب وتب نأ هللا ىسعل اةاكءالعلا عج دنع عقاو هللا نم جرتلاو ىشنعو أرك ذي هلعاانسلالوق
 | نعالا ركذتلانوكءالورك ذنب هنأ هللا لعف نان أ ىبمعو لعاو ةبجاو هللا نم ىبدعءافعل!لاقف
 امعم ىنااق اعمال هنلا هتاوع دبام ىلا سحب ال هنأ نمامهفو ىأراملامهل لاق مث ”ىسم قب اس لع

 هناكيمصوأ ام هقح فك نوكي امىرأو كر ةلاسر هبل ا اتعب اذا نعرف نم ععسا ىا ىرأو عمأ

 هليرهظي نم عقبات ارركشملا نمرتكشلا نالركس نء,ىىلع نوعرفذح ملف باطانا فلزعتل اونيللا ند

 ادا 00 2 :رمسو امها 2 0 اييكلادجلا

 4 ءاايكرتالا ادا 0 00 نرد

 هرعدبو هقلخ عمو وآل ١نانوعرفلعاملو هركش ٠ ندادهفايذر كب . ةزوص ىف ىلكت: ةماسقا | ىفىلاعت

 هديعناسل ىلعلاف ىذا اوه هللا نا لع ذا ىلعالا مكرانا ى وانا سلي لاك كلذا هاو: عبجو هناسلو
 هي دومعت هللا هد .ةفدمقلا لكس ذلاو ىلوالاوةرخ . الا لاكن هذخأ هلا ىلا عت هتناريخ اف ىلعالا م يرانا ْ

 اناع هي ناعالا ند هملع تامام ىل_عدم هللا هذعياذا ةرح . الا ىفو هللاد يع هنا هاعب ىلو ال ىف هير عم

 [|ادهفىآ كلذىنا ةرخ الاوىلوالافهدق هنا هلدهش دقو ةداهش هللاةداش دعي سلوالومو

 2 كد لاول
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 اع ىلا تبا ال ىأهملاوهريغملا ىف م اوهن .ًارعىلا بستنا نم دعبلا ةئعللاو هللا ن ءذدكو ديلا
 "سراروسل تئالو هللا الا بستانةلف دع سرا تسخن نهوىبردهنارقم>رلا ثمح نم نق هجر

 الو مدتخالو قرتفنانال لص وهام اني صرع ض راع هنال م كين عضأ مومل اهنع مصل ا ىف ىلاه:لاك

 لام ناركتلاح -دالو ضراوعلا لرقامالصا ناكولذا لص اوهام اننا, ىذل اند فق أضءب انضود فرعي
 هتضش ل َنَش 0 :فكوانء لازالو انقراف الو هنم انقرتق! الو طقهنءاشازامانا ةىسن عذراو

 هنالانعجسابهما انمقف نوقتلا ني آلاف ع دعو دوخو ند ةفصو ةلاح "ىأ ل عوام اانعدموهن هو

 نم لْضر هلا قرضا! مكحيماذاو ااوقو»و هسف:ن 500 ١١ عنفد فةيافوةدخع ا نمالاانمام

 هل نم اكن وكشف ءوس هنا هيف هنع وحل قابعت قدا ناك ن مآلا انمامو هاناالا نوع دت
 ىؤاتن من نل ان م يا اهوركم لكف اضفءا ءالا ما اعلعزواعتل

 ىقلخلا عيج ىلعام اعالج ىوقتاا لج هائلقام لع نك ةاهملع تهتمي وأ ارشل | امثزيم مومع ىوقتو صوصخ

 ناف 00 ةاعاسهالا حالا اذه ىلءانه امو ضصصخ شانا ةدل دس

 لو هللا ناف هريغ ىلع ل ضفلا هلرهظ هي وةحتو نا_نالا هلعاذا ىح هيلع هيلو كل د يار عرشلا

 دبالف هملا غرتمحراسما نجرلاو ماحرالا لص: صم دقو نولعيال نيذلاو نولعي نيل ىو سب له

 وهفانلم حر هن | ثم ن نم ائاصو دق د كالا : هللا ناف هنري هتلصوالا سدلو هومر لدص» نا: هسهأ أ عبطملا

 هناف ةفلاوا 6 اومو ةمصءموأ صال ةءامط ن ماك ةلاج ىأ ىلع معن الينا ةوقلايدفاررلا ١

 5 رقلاماحرالا لنص أ امهنامان !عطاشاحن نمهنع تعطقن !ناو هساح ند همحرلا اءلص عليل

 اذات مالتسلابولو هكماسرأ اواص لاق كمالسل انولو اهل ضيم -رهلوالا صم ند هامو كلباو دعسلالا

 ى عمت ةقدصلا نا م فرغ و هناجر نعع ىفءاله- ناؤوعالا ةقعطلا لعل صن لانجرائلصو

 مكلماك وها هلام نكلواهؤامدالواهم واهلا لا“ نا لاق وز لئاسا ادن عقتن البق نحل رلاذب

 ىلع سائلا نم قيدصهل نوك نادحأ لكل دب الف ءوس لكن هه هلداهوان ا اناقدقىهالا سفن ىف

 ترب لكش هبنأو همالهوخا هنالك شالب هجر بسنلا فوهو هقي د_طةاعاسع نم هلّدبالو ناكني د ىأ

 عي 4 - نسر |
 اريغ ةمعنو هلئأ ع فتم مدل يوجع

 ا مهن م

 ءاو> مالاو مدآ مهوأ | ءافك "لينال ةوجن م سال

 ءاوااو نطل أف هن نورخاش» بدنمولصأف م- هل نكت اف

 ءالداىدهتسان 1 ىدهلا ىلع أ || مما لعلا لهالالا ل_ذفغلاام

 ءادعأ معلا لهالترلداخلاو | | |: 0 *ا لكر دقو

 امهدح ادن اثاو ةهلدلانىلو اوهفْنَسا ارتل ا نب عجب ف نيطل ديار قو نيدلا دب ارقناتب ارقدنار دااَو |

 || هءارق ثروذ ثاريملا فىلاعت قلن ال عفاك نيطل اًةنارق ىلع نيدلا هد ارقمد_ةةفنيطلاءرخ الاو نيدلاب
 ارؤيكر خ الا خالاو هدحو لاب انمْومدخاولا ناكف ني دلا قانماتخا اذانيطل اًديارق ثروب لو نيدلا

 بهذدو نتلم له ثر اوال لاف هثارتم ف انيصن هلل عج لو نيو الا دح [تامو هلل ادي دعا

 || عطق نم لكو ملسو هدلع هللا لص هنن الوسر مع بل اطون تام ام. هب[ لا بااط ىفأ نب ىلع نو دل.
 نا | ىلع لئاقل اهناف عطقلا بناجال ل دولا بنإح كل ذ نم هللا رب ئىذلاذرخآ صد ى> ىف هجر ا

 مجر ل دوفاهدك سلا ل محرلا كلت عط» لثم ةئيسلا عمو تو هرعشا قس لومر :

 دضعل نحل اق اهعليالو سرا نسي ها دال ون هوهوخأأ اذهوورع مجر عطقو عع ديز '”لدىف

 لصولا ىنف اهعطق ىذا م نال دنيع هنال اهعطق نم عطقيو ااصو نم
 عطقلا فو لصاولاب ةمهل اةبانع ةنك

 ءادح و



 8 حاسس

 هم

 لعاو اعلا ىف ةيهل ا مكح كلذ لكو هلهج ةروص ىف هلا لزنن اعلا نكسسي لنا هلع ىل_ءملاعلا |
 هتداراو هضارغا عسج لد نم عونمو وذ ريتق نكم تاذلاب هنالاهماعوه ىتلا لاعلا هس ةناهملا نا

 هل عقوام كل ذناف هق-ىفهانلقاع هضا رغا ضءىلدو هتادارم ضعد عودو كنب الوات ذاعنم

 ناتاذلا عش وهف قالا ةداراب ناعقراغا اعمديعلا ةداراودا ارا كل دف هن دار امال قالا ةداراالا

 مل صاخ سحأ ىف ذ خوف ديسعلاةدارال ناكل دخلا دارا نغادودومدوجولا قءننوكح
 زعهللاةداراب عقو عقاولا كل ذ نا نيف نكمملا دارنا نيسعل عقو دار 1ا كلذ ناكولءوث لكفاهذوغت

 ىهوهناذاهلذيدويعلانالهتاذلان انهم ناك امتاودتا ذا ناهم نكموهاكمتاذل ع وتم لا علا لو
 نيهتسا نمو باغرش- ن. هنا نمةلز اذملا ىفءاجام مصق بولغمر ةدم نيهم لكو نيهم لبل ذ لكو ةلذلا

 لسسلا ىدهم وو قا لوقي هللاو عم

 ةمعملا ةشااو ديرولا لمح ةلزانم ةفزعمىف (ةئاملثو نؤاُملاو سداسلا بابلا)*
0 

 اهيزن اقاطم د

 اناوامضام اليقَمسم

 اناكم انلع اس ددوم

 1 انافح دقن انارت نان

 انامزلاو لدعفلا اظل

 ْ اثار نم قعصلا ىدر دقو

 ىبع دي راووُش ل

 انوهحان كح انا نأ

 ىلالح ىرتنااها فمك

 هناعتابؤانعمدت وهي ناكف منك 1غ. !مكعموهو لاف ديرولا ليح نمهبلا برها نو ىلاعت هللا لاق
 ند هلع لدتامث مح ندةبامسال لإ ةنوكف هتيدحأ عم هسفن عجا ذأ قللا ناف انمانملا برقا أ

 كلذ نع دباَكَلانوكتن ادب الف هو ام-او هنيعاهمالولدمو املافدا ماهلوأ دمام ىلا ةفاتخلا زثاقحلا

 لك هلوق لث.نونلا دي دشتو ةرمسهلاربكبآناو نك لثم عجملا ظفلي تاماكبلاو ظافلالا اعف

 لثمءءامسا الد وهدارأ اذادرف:دقو نوطظفالم هلاناو رك ذل انلزن نانو ردقب هانقلخ ئد

 لبال ةمثنعلا نعفب اك كل ذ نا لاق نا ىعمالو انا نم نش ني اود وف ان الاهلا الهتناانا ىنا هلوق

 تا وجوملا ناسعأ هئيع نوكست وأ بلا ةناع“أ نم هءلع ل ديامالا ةرثك| امو ةرثكجحاا نعىه

 ىارود'اىوق عسب اماه : وهن علاق دقذا تاكرملا تاكَمملا قئانق- فال الروصلا فاتختو
 ا هوما ةفاضاو نكممانيعت وش عم هيدآر ةوه هنأ ل- ف هي هنع هل فشكمدامعن م صخهدلا يجأ اذا

 نيع ععسلاو دبعلا نيع هععم تينكهلوةفرع- لاف هوني: تح لاق دسا ىلا امته خ قا

 هللوكت دنعروداملا الا انعطاوانعمىدواذا لوشن ةالاو هععسالا ادع درعلا نوكالو قدا

 هريغ س دأ هيعمت قااو هانا مسه ىف هير هّةءاطالول نوكمالو نك هلل. هام عسبعت هنا الولذ هتاف ّرمصت ىو

 000 اطعأو هسفن نعهرك دام ىلع صالا ناك 1ذاو كلْذَن ء هنا يسهل فد كحق لاج لكف

 دارفالا ح وهالا تادو-وملاو ىوتتل اني ع نكي لاذاو نو انا ةسظفل ف عملا مص ف شكلاو

 هيفندرفاف كلذ لاثم أو دبعت لاا ىففاكباب باطل تاندرفملا ريكو تن ؟الاووهلاو هللااناو ىن'ا ىف

 || ىل* دئاعلاريمضل ا درفاف هملا برقا ندخو هلوق فان دحأ ىف هسفن عجبو مكعموهو اقف انتمعح ىف
 ه١ ثمح نم هيعصد قاف قادتنا ناك اًمباف هرالا نيعل ا دحاولا الو انبالا عجبا نكح لفنانالا

 سفن ند انقلخ هنأ ةدح امو دحاو اء انا مهاقمحر سانلا ع.جو هئم هنص# م>رلا نال نهحرلاو

 ةنصش مدآ نا ث رح نم ماحرا نفءا_فثوارثك الاجرءاوحو مدآ نم ثيوءاوجو مداوهو ةدحاو
 آل هللا باك ف ضء ىلو أ مهنمعب ماحرال اولوأو لاف ماحرالا هل صب سعأ دّدو ةبارقل | تدعتف نوحرلا نم

 نم ةنْا_مماف لوصؤ محرلل نوكت نأ دب الفانم فدولا اذهب ىلوأوهو ماحرالا لصون نأ ىعأو
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 قل اناغملاعلا ف عوضوملانازيملا ف نيتفكل ا نيب لل عال نيعوهف عفرو نازيملا ف ضفخ لكف

 روظام لا دتعالا ىل_عناكولو نينفكل ادحال عفرو ضفخ ن م هنق كيال قالا نازيغاةحالا نزرال

 5 ويم م يو اذان ل دعالو البطل ماعلا ف نوك

 اينالاف عفترااكعرشلانازيماهف عفتربو ءاقيلار اد 0 دك رامبل

 ىطءملا, فوصوم اوه نزيىذلاوملاعلا ىف يكح اهل ناك ام ن ازيملا الولع اطعلاو عذملاف عمطلا نازيم

 همق سدل ؟ ىهل الدوا نا قمتدتل ا لهآ نملثا او لاه تاك ميلعئث * لكب وهو عفانلاوراضااو عئاملاو

 عقاولا عنم ا اذهو عذاملا ولالا الام كحاغ طوق ل لسوق داس تنك ١36 لات تن ذمات نم

 هلبقي ال نكمملا الا هلةيال نكلو هبف عئمالف ىهلالا دول !امأ اسنلق هركتالاذناف عجرب اذاملل ملاعلا ىف
 بس قلا-طاادوملا اده نم لهن لباوقلات عاملاو متاملا تفرع لب اسقلا تفرعاذاق لادا

 ناكاداراصةا!هحورّوستو ةَمْثلا ضستفاهرو سءشلا ضءف فراصقلاو ةقشلاك ا .تادا دعّتسا

 داوسااالا س مدل 1 مدمس 8 1 ملا

 ىذلا حارملا نطعت 1 لوقسقدلانافاهلاك * 0 اولا

 راصقو َهَعْش نم ملاعلا ق ديالا اق صاسلا لبي ىذلا حار ا ىطعت م 4لوقي راصق!اوداوسلا لق

 هيفدبال )اعلا نافاقنك اماقثك مكنم دي الف داو لقي حا مو ضال لب حبا نم نم دي اهف
 اهدحوأ ىتلا ضار غالا عم ل ءةوه ام ىلا عت قساو حام لك هذ نوكج»,نا بالف يتكرم

 هروهط نيعفماعلا ىف عقاولا اوهدمكمل |هّتضتقاىذااو ةمكملا هيضتقتام عموهامناو هداسعف

 تاكل ةهكش 1 اللعول هناف ةمك لاا نيعوه لب ةمكح#لاا: لاعب ال هللا لعفناف ةمك1 1 نبع

 بجورالف هيلعاموكت نوكيال ىلاعت قحلاوه.ءلعاموكحت و ول ١نوكف كاد هل ةمحوملا ىل ب

 اما ع ريغ بجوم هد دلع بجو هتاال سفن ىلع هبجوأ هنا نا رك ذامالا اسس هس العبود

 نيعنادل طاغا دهو حازملا اد هريغ ىعئمدق لوة.ناروص صاخرخا حازم همض ر 5 لع د ”ىاف

 ىذا|بايلاىفانمدقاك ىرغنكي ل ل هسفن نعي ءيذلالوش.نا عدي الو هريغال ارهظام نيعوه حاز 1

 نكي مر هظدقو ةيمدعبسنلاو ةبسن بيكر لا طئاسلا يس دكر نا بانل ذل هلق

 رهاظلا اذه كلذكو طا لانامعأ اريغر هأظأ 1 هوهامواهعجو طقاشلبل اذه سكرت رالولروهظ

 مصيمل غاذ ا نكيملاذا وتعسم؟ ا ند ةقمشلا ىلع ماه حازملاريغوهام حا ءازملا اذهن ع

 | وز امو فاطم قزف كا نات راع عاملا عئلباو عادل ىف: كل الا دونجا علا

 لاك كاذاو ماعلا ةنسلآ ىف ء طاوتلا هيلع عقوأم بس :| ناقل ةنملا تازو هلاثم ولعل اذه ىلع

 ىلع غ طاوتلا نو دقذهلعاوظاواعالا لزن الذ ه٠وقنأس انالا ل وسر نءاثاسراامو ىلاثعت

 هماكح أ ىهلزنا ام هع مهفمل هلك كلذ ىفمسهل عبات قطاونوكيال دقو «بلع قئاشحلا ىهامةروص

 قاس ءاحاد- 3 تراس تك قبول طر لل ل ! لع علجملا للا! لذرق تسئل غزاوي دغ وانا

 هللا نيأء ادوسلا لاقفم ملا لسرملا ناسل هملع ىذلا ٌيطاوتلا لحأ 0 مقالا وح ىف ةشاالانعورشلا

 تابولوسرلااهااهال فدل ةمئب ال هناق لئاسقلا له ىلقعلا لءل دل ادا لوسرلاريسغاسوا لافتولف

 0 هسفن قهروصتاعالا هدوم لّقعي نات طاخلا ادع مهقهررقق الهنا ل2 لع ر ناك

 ينال نكلوءقلا لص ملوةرولطملاةدئافلا فن را هرّوطتو هلءأط ا ونامريغب همظاخ

 اسوم ماا مقلاقع عدلا اتراك 0 ا اذه لثغ هذه ليم لاس نا

 «مدص ال اذ او هلبعت هل -قىف مالا ى _ :لاعلاف ةلاع 2 وهللاد - و هقدصماكأإأ
 3 لش هله 1 لَه : 2 ١

 ماعلا ,
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 | ناقهنم ىلعاودامل عم هّقح ىف بولطملا كل ذ نيمسا ندهن مف باطياس؟ لعاج هنال عنمئشا كلذ |
 نودزلاطلا اذهرىلا ةمسناان هللا دعو هو هانأ همدس هب هدنعمظعيو باطيامر دق له دق بلاطلا

 سلو هيف لا سام" ءاطع أه دس ع ند ىلع هناهال كلذنا هنم ع ومملا لح ف هيولطم هعنعف بلاطاا اذه

 هعيش اهيريو بلطام ة را ا ىلعو هسفن ىلع ف شكلا هقز ريو هنريصي نيءءاد نا هنلا خفف نا نكح

 الط قه ا ىلار اتتفالاب فص" ثان قطه ةنايفإ كفر هررذللا ةيوخام هيل اعلان ١ فشكلا كاذف

 هللار كتف د 1 ._سنلاب بولطملا كل دّدن .مسال هعنم امناو هيلع هّتناهال هعنمأم هللا نا لعفا ده لم

 لاق اعرف تلاطلا لاب تارح . الا هجولاو عنم نيهتسسا ن نم هلؤقهودو نم هحو اذ ه كلذ عمم ىلع

 نوكفلوالا نيك وخز ةناطاجل ايس يكاانجإل تس م ل هطعاول تح

 اعما. ل نع نوفعذد منال ضرالا فاوغبل دابعل قرزاةللا طسدولودهل وق له هب ةجر هاد انا هلل ا عدم

 بابراىف كا ذرهظيورطيا اورمال اور فكل او هب ىئبلا الا متوقف لفلور كمل مقزرلا طب هع

 ناهمهناو بصاملا نود هنا ٍل_عمو بصنملا ه.لءوكك بصاملا بحا شتر اراد افاست دل! ف صامل

 ب>اصت ًاراذاو قلكنا نمو قا نمناسال لكب اموم ذم لازرالفءاش فيك هنزعب بصنملا هفّرمع
 هنلادننءناسل لك اد نوكيق تامذملا قوف هنا لعتف لالا ىلع مكحيو بصنملا فررمطي لنك
 ءاشيامر دقب لزنن نكلو ه هن نع قدا لاق مك ةمكحو < ىطعي دو ةمكحو ىح عنيت ملاعلا دنع 0

 هقرر طس ند ىلع لعق فرصا رميح هدامعب هنأ لوش ىلاسعتهننا نافذ نازوالاب ص مقل ادهملعل كل ذو

 دابعلا ىطسلا ةوعالاركذ ام كلذلو هب جف هريغ ىلع هطسب ىذا ار دقا | كا ذ هذع ضدي نم ىلعو

 هسون ةدأح نع لش هنال هل هطسامف جملا ممم عقوف ضعنلل طس دق هنال لكلا جيلا فاض و مهاك

 نا ىلدالا هراقتف'هاطع اف كالملا ىفهل هللا طس كلك ةيرورضريسغىه تلاه سفن ةجاةيروزرضلا|

 هل لس نا يمشي هدنع هيفوهام لوص> لبق ناكد قو دنعاسع عاقب لو هريغ كلم لءصتت ىف عسي

 الا ىله- نا كل ذي هل لص ملفهري_غ ديف وهاس ةداءزلا ىلا قوشتو عنق أمداطعا الف هر عدت و هضعلا

 يتبل اهيل ديا معنا هيلا ك3 داع حي كلارا علا كل دءاَّذاا عرف ضرالا فىئنلاب

 0 "ا! دهسا عنمنوكي دقو كاسل ' نءلوةيادكحه عنمام ناههريغ هبلطىف اًريْزع ناكولف

 هلاو- 1 فر“ لقاسعلاف كل دب هللا هدنعسدأ هشووهقاىلا هنغوجر كاسم دنفاتاك مدلج
 مهفلا يسع َحفيف لاوحالا ةيسسنلاب قلل باطخ هلك كل ذنا عي وهلدقنا هل هأ امو هتافّرمصتو
 بدنملا ا: هسطعب مدن مرق نوح لدعم لاتشلاو ىلعفلا باطلا كذا ه- عع

 اذ هانع باغامو ديرت كا ذ سيلا: لق بصاملاا كال د ةق همطعت ام هس هفهم_-يفناكح نافتاقناف

 نزولا اهب قنل ةيعرششلا نيزاوملا لاسعلا ىف اناعضود- ف هللا كلو هبانملع تا دىذلا

 نازي لش ديامردق ه:هانذ + [نزولاب لاعا اىف همست دير ىذلا مالا كلذ ى انعام ناجي د

 رادنةما كلذو ىرخالا ةفكلا ىفارادةمنوزوملا ةفك لياقه ىفناف نازيملا هلة<الامهنم و
 وهو ءاشيامر دقي لزخ هلوق ىعما ذهو تقول !ىفدملا اشدعام نوزوملا اذ هن هال نيعب ىذلاوه

 رد: ىلعوهفال كمنازيملا نوكي دقو مولعمردقبالا هلزنت امو نازدملا ن . ىرخللاادفكلا ف ىذلاردقلا

 ةفكلا نمداباقي امر دق نوزوملا ع نم ذخ أنف كذع حراخنازمملا نا نازيملاو لاكحلا نيب قرفلاوليكلا

 رءالان هذخ ًانالف اهاكن مع كإ ذفاَم ةلاحي ةْغصت ىهام ثمح نم كنا ذيع وهلاكملاو ىرخالا

 جرش دقن نيتفكلا دحان اذا نان ازا فوهاك ةقتما لعوهف لاكملاذ باكا هاوبقردمالا

 ىلصتىنلاف هريغوأ ف فطن امأ ىرخالا ةفكلانمداباقيامر ا دم دنع حرخ هنالانزو نوكينا نع
 لزب ل هال ال2 نوكينا حد! ملاملقلساو نازيمال لاكي لزن عرمشلا هياء لزتاا ٍلسو هيلع هللا
 ماعلا بتا هب س< هعفربو طسقل | نض ضف ثريا هدب نا هسبغز صو نكل لاكملا ةلزئم هسفن

 000 كك 1271
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 ١ انتل نكي نا دلك 1 نجوا زانعلا ف 3 لك زعل كور لكم ذرذكول ازانطكل الاجل ْ
 || ىفام لكو هرهظدو هين اهتساواه لاخر ةحامتاف هنابتسساو أ هرشح نف ةهالا َةَتّقح ىلا هدوجو ىف
 ىع نك ىئبش كى غش امل ىجشامالارهظنالف مب تح ةعزمهنال هللا اهدجوأم 5ك دو-ولا

 عضاولا ميكا لهج دقفةمكح مالا كلذ ن 000 ا اكان ل هج لش ارنجلا و كن
 ع هسلادتنتسا نم تق دق هتعقدقر لاعلان م له اف تاقناف لهجلا نم عنق ائبنال ودل

 ريغاللعلامدعنعةرابعوهاس |لهطاو دي دوو ةمسأ ل علسا ناكول اذه مدي ناك انلقهدوجو ىف
 نا .صلاريلتا ىفدرواذهلو هّتضرفاميح هسفنل حبق كاوريشلاودمد_علاو ىدوجو سان سدلف

 ولؤدلا مش ![بسناف كلا رسل راو كي ديف دككوتاو ادن كرد ماعد ف لاو رم ةللعدللآ لص ىلا

 ضح اريد: انيع هنالزيخ هلكد وج ولا هلل الا لع اهنال ذا هنن ىلا هدا | ناكل ادد وجو ا سها ترسل ناك
 اذهلص ناكل ذو مهل ىف كل ذنيبنف بلغر 2 نءانلوقودو بابلا لص أ ىلا عجرنم ىلاعت تاودو

 امبروأ هيفريثأتلا لديه دنع مظعب امر دق ىلعو همفريث ألا ىلع ىوقتت همه ناف أرد ةرحا صدأ لكنا

 رصسلا ىفءاسنلا مكريثأتى رئالا يهلاو هاما امشالا ف ل اعفنالا ناف همقرثأ هل نوب الن ا ىلا ىَدْؤي

 الود هنولعفي ىذلا ادهن امتهماوعطقورودمملا اورقتح ا امالولرودسملا ىفرثؤملا مذ دنع فورعملا

 هدنعمظعيو لءفلا َكِلَذ وق ىف ةمهل اهذه هلي سل نمو كالي رثؤرف هضرث امر ودا ف رؤي العوا

 ةدحاو لج هيفرثؤرالهناف هلاقوأ هلعو لول او, لل | كلذ همفرثؤين ا سانل | نمدر هينا ديرب نم

 ءايشالا ىرتالادوجولا مد هجوتلا قدصاذاف ةلزان لا هذهىنانل لبق باغردس نمانلقا دول

 || نمف:أت لاثمالا نان لاعلل ةموكحتو ا ملاعلا نعارث أن وكتن ازءتملاعلا نم ىهو ملاعلا ىف«ةنمثكللا
 || امرماداعاب مهل ا ةلعاذاف ماعلا تاير ىنءااهلامهار كف ملاعلا ايفرئؤملان وكي نا اهتةرشع ثدح
 عرشنف لاوقال وأ لاعفالا لبق نمناكّن ا هنع ثنو مال اكل ذ داعيا ىلع اها نيعملا بسلا ىفرظنت

 هحوتتفهللاىلاهحوتلاءالا همفرث الاف نكسر النا ثم هيام ناكناذ لوقولاوأ لاا كلذ

 ةمهلا باص ناكن اف هيلا 1 ل ا لل ارك دن رعت ىلا قد كلا اعدلاب كلذ يف

 هبتاعتبساامو هتتوه وم ق مرقس نكي ل ناو هسظعو تلت اةوق ينج ىف هيضرثؤملا كاد 1
 هللا ةمظعىلارظناان ماعلا ىفءىب 0 الا لصأو لاح لكى بءهدنع بولغموهف همفريث تلا ىلع

 دو ل ع ب اق خدر افذا ذا لاعلى : لكو بسناا لعن نهاد .هوريقح

 ناكر ظنلا ادهبدر رطل نم سفن ىف هتمظع م ظعت هناف مظعت_سامالا ميظعلا ىلا بشي نأ يب نال هناف

 امبروأ ماعلا نمئشلا كل ذهدنعمظع 3 ا ا ا

 ءىثلا كلذ ةزعروصت حالا هن الاهذهروهتيال 0
 زري زعباشملع ناكناوزب رعب هللا ىلع كل ذامو لوي د: .- ئذلا كل ذَدْر ع هدنع تاصح اذاف هلاثمأ ىلع

 لبشت ال ىتلا هللا ةز :رعىلا ةيسنل ابريقح هيزع ىلع نلف ميظعتلاو بدالاوهاذ هزي زءالزي زعلا تيثف

 5مم 1 ا لع جحا ناذ مككلا اذهلجالرأتلا
 ماهلا ناف لخ ديال انلقال مز بالا ل ار ملدا! ارثالا اذه لش دب له
 ىفةباجالاو ىذرلاو طضسلا ياسا دحوم لا وهذا يي لكفب رصتوئث لكت وكلم هدس؟ىث لكد

 نافهنوكديربام لكى انطانوا ارخاط اعل !كر< وهف هنرثأءىذلا كلاذل ن وك ءىثهنع جب رخاف ءاعدلا
 ىملاعلا كل دبا :اقناهسفنىفرث ل وةننا هانت اغلب رثألاعلاامهيفرثأىذلاوهفهمفرثأ مناك

 لعفلا اذهب هللا طخ١اف صخشلا اذهىف هملع طّذعسلا بح وملا مالا داحاودو بحسلا اذه مَدقُم

 | ردق ىلع هتجير مكحودئر فخ مو هيو ةع هيف رهظيلو ادبعل اذواق كاوادبعل اذه ىفهدحوا ىذلا
 هقح ىف نيهتسا ن«نوكي , دقو عنم نيهتسا ن نم ةلزانملا ىف هلوقامآو طخسسملا الا برقع 4 -. ةرهظيام
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 برقام فراكتل االو) هنال فدك _:رادفالو فاكموهامو تقولا همظتق حجو ةئاباوأ ىواستلا

 هلكرحالا عجرب هسملاو لف لكل نال ك1 ل طال كدعلا واع عال هلأ اوغااناسنا نظمت

 ءاصأ ادهن هلك ملاعلا ىفددرت لكوهلاثمأأو هلك اذ ه ىل_ء قرنا! ةبال تالزاملا لع بحاصصف

 هضعتامو”ىهلالاددرتلا لصالاو كلا :هامم ك- هلرخا ءىشةناةهللاو ناعمصالااماو”ىهلالاددرتلا
 ضعب لصفلا اذهىركذ نلف ل دسلاى دمي وهو قللا لوقي هللاو كليم ةيهاالا ءاعسالا قئاقح
 هزك ذنام كل د ند 3 اامناف ةسهلالا فراعملا هم تالق الة فاح :|لصحام

 عنم نيتسا نمو بلغ رةح نم ةلز امم ةفرعمىف (ةئاماثو نوناٌملاو سمات |بابلا) <

 | تاماقملا كبف تعجولواردق هل ناهتنادابع نردعال

 |تالاهلاابق مهتاوولو|| || مهقئاقح ىدت هوامسا سبيلا
 تار رهعسلا ةسكّتنم مارحإ| | ت عنا ىذاا عرشل اوكهتنا اذاالا

 تاسملبا هق تنكح ع نماثنع || || هلثا ن جلا ىب لح أ ند
 تع مسح أع | اهب طانت ىئسملا كءامساناف

_ 

 نورد قطر مهللارب 200 كمرعزال ل لفاو سق قوذل_عوأ ل.ل دولع هلا

 ا اح ءانع نا ىأ بولقلا ىوقت نمابخ اذ هلارتاعش مظعن مولاقهقهتلارتاعشم طع ن ند فدزو هيلع

 1 هنن نكن كلارادق 3 هللارن ”اعش لكنا مث بواَقلا ىوق:ن ءاهتيعرتاعشلاو أ بولقلا ى هن نم

 : مكحانأ ام-جواحور هيف فرص منام عنج تعم ادو دح ةئطانلاوةر هكر 2 رح عج ىف فاكمال اهل

 ز مدلرببشف يسسا د15 كو مولاة فاكملا اذ_هدنعه تامرحا_واع>و

 ١ ةرح - الارادا١ ىف وكت 6 ثامرحنوكد نان ءاهح رارومأ مع ناذفمكحملاىف هللا اهةاح

 ىهتشتامامفوكلو« ادن ثرح هللا نم ءوب ا ىلاعتهلو وقوهو عئم ريغ ند قالطالا ىلع هنا ىف

 ا فيلكل اراد ديعلا مايا رفرخا عفتراف نوفك ان لعشاق مودا ةنللا تا[ ناكر

 ا الف! 3 ىف هنت اتامرح طق سف هنطوم ىف نكللو قمح همط امعت كهف فّرصتلا ديريف نطوملا اًذهىف

 1 رخو مف هللا تامرح ماد ن مو لاق امهر دعاه ظعي لا ذا اهريخ دقفف ا طعت اا دع الواس سارا م عقرب

 ا نين : الا لاثمآ اوناكم مهلعتيلغاذالاو>الا باص نا بس دعو لواذه لاكامت او هر دنعدل

 1 تطيامت او رباكالا نمدج لالا تلطءالاذهلو هتلادتعربثك ريخ كلل عوضرتلا كرا

 ؛ امسلان | اعطق لعنف كل انه ويخاف دقق كل  نمرا دإ اه هىفا انتاف ا فدك لاراد ف نو ماسقلا

 1 ريلخا ده انتوفي ىذلا لادا | ذه لمص 2 ىف لمعتل "ملاذا! ذهريللا اذه توغب هللا دنع ةبانعلا لهأ نم

 ١ عت رهن 2 سا د ا تلو كلل اذمانفدتااذا افلا ف

 الأ باح ن ند ةريثك ةعاج م.ئمان ًاردقو ريثلا اذ_هانل تّوفملا عالا اذ 20

 لولدملا فرمشب فرشي لل دلا ناك انوا ارطتوالاح هفتمانل معي هلل !قوذ لاحريغ نم كل ذفراننلا

 : هاثدخ أ اذا اذه هيناهتسيالو هنمئث رقتحيالف هلك سفير مش لالا ناكمنتا دوو ىلع ليل دولاعلاو

 ةيبلا و تقلخ فدك لب الا ىلانورظللا الف هلوةفنآر لاق وهو ىركفلار ظذلا ةهج نم

 هلوةكو نآرتلا ف ةدراولا اهلك ةير ظينلا تان الا تدن فبكح لابمجلا ىلاو تعفر فدك

 هيلا ضرالاو تاووسلاَى راض قنا وقود الإ ضرالاو تاومسلا توكلمىف اوراظا وأ

 الرو“ 3 , الا هلدصعس هللانا رثملا هلوقودن الا ل ظااّدم فركح كرر لاارتىلا هلوقو

 تقع اما تان اهذيه لام داو ىلكاونا مسهل نيلي تح مهسفن فو قاف ال !ىفانتانآم-م 0

» 



 هع

 ةروصلا مالك الو هنا عمسالا هللا مالك مهستالو هب كبطاخام بس نكو هكاردالم -هفلا نيعتت
 تارقوه لب طب مهارو نمد هلناو مالكم ٠ ءارو نم ماكتملاو عمدلا ارونم عماسلاو ةرودلا عمسالا

 اووف 1...( 118 ةقسمامأو دنع و قمح اق ريغتلاو ليدبتلا نه ظوف#م حول فد.

 ىلعةلالدوا بهز رواج خلف هؤمانلاو نمتقام او وحتخمل او هنشت لعاطاوالارتشالا طعب

 ىتسطلا للا نمهيفامل مها وطا اف ل اعلا ىف باطخ لكهياشتمو مك ندر ود وهف هماع لولدم

 وهو قرف ”ىرادتقا لقب د هس نيعو "ىهل اءالما ع يدل وطاقم ناك كوس زكاة دل لذت درا ةنوكل

 وهورومعملاتيبااورو: موه اك ىوطمريغرغاظرو ثتمري سهلا بان نمال ةراششالا بان نم كنمع

 ردبلاوةيونعملاو ةيسملا ىوقلا مسأرلا فام عوفرملا فقسلاو ههاعو هذ قدا عسو ىذلا باتلا
 ع كيرٍباذ- ءنا :هكرعإ بحوملا مكحا مل اراثلان مايمفاعة د ةوما ةعيبطلا ىأرودسملا ١

 انهم ند 22 ل ل تتاح ةداوسملا سفنلا هب دعست ام

 اديقماهعيط ثيح ندواةلطم اس كما ثيح ند ةمافسلا ل زاتملاهل تناعذاابلع اطقاسل عقاول

 روهظ نيمككانيذه نو هنا دل قرتلاو هيل دنل قتل | امن دنع نك هانرك ذامريغ مثام هنال 0

 ةلزام ملا لثم ةمهلالاءامع-الا نيب ةلزانملا نوكت دقو خسارلا [علاو خاشلا دإاهل ىتلاخزاربلا :

 مَهسنملا ه_لطيو نجرلاوروقغلاو ٍباَوَدلا هيلطيف هللا أ فلاخ ا ذاناسنالا ذه ىل_عبرحلا ىف
 ىىددرتولءاقان!ئثةقتددرتاميالا اذه نم ثي دكا ىفدرو دقو مهلاشمأو لذملاو اضل و

 فشكلا اذه تقذدقو ةلزانملا نماذهو قاتل نم لب الو هنءاسم هركآو توملا هركب نموملا ةمسن ضيق
 طس ىل معنا كلاته ٠ و دبا يود احدا لتقف هان ةهئيارو

 | ةيكح تلعو ا * قه - دف نادي الفى لكت عسو هتجر نا ت تلعو هنن دأ ع ىلع ةجسألا باد

 دادضالاو لحم اق لاثمالا!هننا قاشو اهدو>و نامز نم ىتاثل |نامْزلا فام ةنال ضارعال غادعنا

 رهوالا قي اكق بل ةسضرعا | ىفدإ_ةمرخ ضرع ىعم زم نكي ملاذا ل2 توهث ضرع تثولذا

 نوكتف ةداعسل اٌتادنوكيوأ هقلْخ لو3نمءامشل ا ٌتادامان وكشره وا ىلع ةلا لدب”نكيلوأ|

 اهلا ال نمفو صاخ تعب نيتوعنم موق ف بوجولاب نوكتاكنيضو < ناسعا ىلع ةرمصافالتنا ةجر

 ةفصلابهلتءحوو اهودساىذأإا اذهتلاناكنانتمالا بأ نم ةجرلا هلا تهين وحوةدمقم ةفصب

 ةنمالا عاف هتلانواهلان نائتمالا قي رط ىلع لكلاو هلةدحرلا تحوفابب فصتاف هتطعأ ىتأا
 ناك ةدارالا نا دمم ىف بلت ىف نج-رلا عباصا نم نيعيصال نيب ةلز انما ىرسست مث اعرذو الصأ ةمهلا

 امه دج نيّمللا نيّدمللاب بالا ىلع ناطسس لاو كل ني ةلزاسنملا رهطت من مهمالا اذ- هنمال ا ماكح الا : 0 ةاتالؤ شرعلا ىلع ىوتملا هنالهلالا م 5 ماع ناجرهماقاهماقاناو نادر هغازاهغازا

 نوكيالو أ اكتر اد ف نوكيناام اولي الق هلق ىفددرتلادجوافلكمن كك, ناف هلق ف فاكملا

 امممادحاو لكك ظو ل اطيشلا ةمالاو ةمكلملا ةمللا نموهامنا ددرتل اف ف. اكترادف ناكَناذ
 ٌدحاعلب لن سصكهملع مالازوكف د انف ىف ةناعا لو د كلذ ىف فاكملل نوكين اهنا هم تذفن امل
 نمئاسذءامهدإاو ّنَضْفامهتهدحا تكا ىلع تيلغىتلا ناطنسشلا ةملن ءناب راضتمف فراكتلا

 ةمج لب يرش نازع راعي امرت م نول دف سانلا نمني رضاللان ل َنموأ امه اريجوأأ امها

 نع ءّرشلاءنيسصلا كرس نوكتاذهلف امهق- ىف هاو «ساعق اهثااويستكين ا ىلا كا ذ ىدؤيامب رف ضرع
 دوو الكت ادافوخالو تتاكمربتخ كاك ناو الا مهلا زق طاو 11 فرعاو مهفاف ناطمشل امل

 فاو ا

 ددرتلا اكنير طاشنا نيد هلزانملاو ددرتاا كل ذؤ اممم لعفباع ف نلع حازملال نلف نإ ضأ ف ا

 امهتن ا نيتعاط يي فاكملا !اددرت : م هقح ق ىل_ءالاو ىلو الا كلط لح 8 ند دعا | ىف هناريغ" ىهول الا

 ىل_ءاماني راد داعتدحاو و ضرغو أ ناضرغام_ةاتانيّتمللا نع وهام " هلا دّدرتا د_هف لعش

 7 27772 2 سمسا
 ىواسنلا :
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 نيب طسولانيع تش نأ لاحم انك رخ الا تن! نيعل والا ىئنلاف ىف فرط نيباطسو ىلا تايئاراصف :
 ١ هل ىرلا تامشان لالا تالا ىلءدازدقرتت الا ىنالافامسالورصللا هلع مكهفروه# هلال نيمغنلا

 ةلك ىف لاسو هيلع هللا لصد تو. ردك رو ول ىىرلات شف طسوالال ||

 ناكل هيروص دوشتام ا ده نكولذا دمعال د ةمهلال ا ةماكللا فوه كل ذك م ارالماروداكفقملا

 اذكهو هلمرؤ هنيع ني قرفالذاهنيء قتلا ى ملدا عمرا ونا اةهيمرد شباك انمار

 ىلا وعدي ن نولي هلناىلا ةاعدلا اياعناكى وااةريصءلا ىههذهو مهلتق هللا ن لو مهولتةتلف

 ٌ قةحم لع هنال ةريصب ىه- هسلعوهام ىل_عرهالا هي'لردا اذا دحاولار دالا هلئا ىلا دي نمو هللا ٍْ

 فانا مكنطاوملا فالتخ اب هيلع مالا فامخ اف ارمدب ىع“ ساسا ىنرهظر ام ةمسن نيع هب كر دا اذاو

 ىهفام ةظفا ةادا لثم نطرملا فالتخا. فاش :تناكشس> ةدحاوةروصب تناك اوةادالا نيعمكح
 هلوق لم امكتن نوكت ع نطوم فو هّللاالا هيو أت عبامو هلوق ل ثم ةمفان نوكتن طوم ىفةدحاو نيع

 نطو فو نياسماوناكولاور فكن يذلا دوبامجر هلو لثم ةمهم نوكت نطو ىفوراسنل ا ىلع م هريصااه

 أ| ىأتو ماوةتسالا ىنأتوةيردصمنوكتدقو اذه لاشم أ ىلاهيئترماامالا هلوقلثه ام-انوكت
 /| ةرود كاذك ةفاتخم ماكحاننطاوملااياعت كح ةدحاو نيعهذهفاهنطاو منه كل ذريغو ةدئاز
 مد مد هنلطناكىذلا نادي الاهذه ىفهركذاعفانل هللا ناداق ىرام لّقعي نا ماكح الا ةلزنع ىلعلا

 ا ةفراساد هو نيعلا هدهشتام ف الخ ىلع سف: ىف مهالاو نيعلا ىأرزاضار وز كم ىهاست | ةسوس /

 مع ىعامت اةيدودولا ةرمد1اف ةرودنم لك مرود ىف هلك ل اعلاف اق هب داحورلاو هن هسا وعلا يح

 ا دا هال ا + لت :اهالا دهو لمم لكلا او ل ,ذمو سوست ىلا وصلا نم دارتام مسقت م 7 لايقتا||

 متن هب ثوأو ب الرهاظلا لعأو هءنومر مهلكلو معلا ةلدأآباحصأو هرب فو مامفلاف دهشملا اذه

 58 » قرغا |ناريغ هياط سفوسلاالادمثملا اذه ٠ نمدرقنالوروصلاهدهن ههل تءاس ىتااىناعملادالو |||

 هذه عم انقرايفف ةقرقح هنا ل وقلي كاذب لون ال نحو هل ةقسق ال هلك اذ 50 مهو |

 ندةهياننع دوهشلاو دمشن امان لعقد اندهش اامء ءارووهامم هبانلعاامب هلوسرو هللا: ةفاوو فتاوطلا

 ةشي نم قولا ضرالا لع لءهانررقام لع نموائرب اصيهب هللا رانا ىذإ نام الار ونان انا اهاطعأ هللا

 ل ذ نم ضرالا كارامع مهنيذل!تادوجوملا لب هرمسأبملاسعلا نا ملعو مالتسل ا لع مدة نمط ةريج
 الولو ىهالو دو-ولاهل ناكذ ا هر وه ثدح نم امثنمواعةلاخ ىلاسعت قا الا اهند صاخ امو سلا

 الو اذ دلاءامسأ | ىلا قإسا لوزن مدالو قل ا نيبوانش ةلزانملا تع ام هانركذام ىلع سعال اوهام

 تدامر عاظأا م دل مكح الولف هقلخ قا ناىلقان .ر هش ناكى ذلا ء امعلاالو شرعلا ىلعءاوتسالا

 ةروصىقهللاو 0 راانف رع أم خ نطاسلا مسالاالواو ةرودلايلاعلا اذه روظالو ةرمؤط هذه ا

 نكيلو هلوق لع هر لاقفرودلان «كل ةقوفا هند

 ني ةيسانملا عّقنل هب رمشن ةروص با. ءارو نموثأ ادمنت دبش رصنل اوهللاود ىارلاق يردن

 1 كبلق ىلع نيالا حورلا هيلزن ديعلا باقىف ىلا ناجرودو الوسرلسريوأ باطلا نيتروصلا

 وفا نبل لورا هاغلاو طلاسيولا عافت ايعيصاشما هولا ندهىرمشلا لوسرلا ىلا هللا جوأ (داف

 ا نرزك:دقواسوأ انما الس رممناكتناالوسر ةامهسملاةروصل ا كلت باح ءارو نما قملا مالك ْغ

 ْ' تاتو ءااروس عيشي ورا اقل نع نءىرشلاع ءاطغل كل اذافء ءالوالا ضعبل ةشراا هذه

 سشطابلاو عداس 0 اللا دح ودق ضعن ند هممذعل عام»و اذع م مكعلاب ط2 ىفةياشملاد هديب اسهاك |
2 >> 

 ل اكلك ت الزان اق رشبلاىلا ةيوسنملا ىوقلا بجو ظفا + اوروصأ او ل_.ةأاو س لاو ىث املاو ||

 5 هللا مالكو عع ى و هرحأف ىل<تااروصو ملانعلارودو نطاسلاورهالاو رخآأ الاو لوالا نيب ة.خ .>زرب

 خربلا هياط ىف هنءاحامر اخامف ه5 ال هللا مالكوه عومسملا مالكا !نا ت تفرع دقو ءاكمملامجرتملاف

 رن كم نة



6 

 نم تالزانملادحو ةدئاوهنلاة,_سنلا ىهورارسالاو قث اعلا نم هنعهل مجرتئامذخ ًايامنءاروصالا للا
 ضرالا ةئطابلاةسئانالا ةروصل!تقرافوءامءاارودا١ تقرافاههفامبن» امو نضرالا ىلاءام_علا |
 لحم او ةلزاسنم ال لوزتّكل ذق ضرال ىلإ حال اهءانو أ ءامعل ا ىلا تاضو نافل ازاسنملا كاتفاسقتلا م

 هاكانع نمءاش لى ىلالا تاطلن | نوكي اهتم تلا ةريضحلا هذه ىع-نو لزم عامقج ال اهرف عقو ىذلا ٍ

 لوسر ىلمع ا اهنمو هج احةرود ىف ىل هارتالأ مال سلا هلع ىبو.ههلثا ماك اهدو نسألا ةرمض> ||

 هذهع اعسالعناكفاهاك ملاعلا ةروص ةرمضحلا هذه ىفهل عمش كر مسوس لعمتتا ىلصمتلا |

 0 مادا ناك مالتي ةعلع مالا التيطعا تلا ا 0 | عم لسو هيلع هللا لص دهن ام انعاومدا الروصلا 1

 نيلوال لع هلئاد 2 ا ا نع لاق ثمح م-واع ملسو هملع هللا ىل_ص دمت هللا ىل طعان يذلا ئيلوالا ٌ

 ةلزنملا بتكللاو فدصا ا عجن +وباطا1نا لدفو ةمكملا مال سلا هملعدو ادهن أ اهتمو نيرخش" الاو (

 ماعلا مالكو اا طسام ىلعالا لةلا ىل_ءقا ىلما انهو تردص ةرينخلاهذه نها

 11 1 كتر يسر شمات ا لكلاو يذم امذتف نعسسمد هنو ضي ا

 ةنللا ىف مهاوعدرناو باطلتا اذد تاكمملا نم عاملا قّدفف نك لوق اهداح ىف ىلاسعتهللانه ||
 سقنالولو ادبأ كح 1ع طغس !الف مكنع قاضر ةسنخلا لهال هنا لوق د دع ئيلاعلا بر هللدملا :

 نمالان وكنت ال تناكأم تناك تاكرملا نأ لسعاو تاملكلا تكمل نابعأ ؟برهظأ ام نوعرلا |[
 دك د2 نعل ال هتكرح نءروصل ١ث دق هريغوأ هسفنَر را ناكل را نم ددق نع ءويش ىف لدم ||

 كره امف لوح ان نم ناك ى ذل ادصقلابو نطوملا سس روضلإ 0 ا اهنا
 1 ترتب فرح راهظادصق اذا ناسنالا نم جرا سفنلا ىف فزرطاهييس< هلق |
 نع هيزيغ هصخاعسا رولا كلذا نيعف نطوملا كلذ ىف فرط اةروصتهتفنا هلوهىذااهنطومف |
 دصقا دام نيعتلا' دادتما تاس * كلذو ردح اذا هريسع ةهرودن ع هنرو در زجل 6 ادريبع ُ

 0 مطد ال ةترعم فورحر هلأ هسفنىف فور [نانغار اهظادنع دصق معى ةلكراهظا ا

 ل 1 الت مخ ةمسست ىهو ةماكلا عمدلا ف ث دكت ضعى اهضعب عمسلا ف ١

 هذ مدع عمابطعت فوركا نكن ةزوص ةبعما ةبسسنلا كاتى ادق اهعج بسن اهناالا فورشلا ||
 طقس ءاكرش الا نعل دات ب اكن «بكرملا ماعلا نايعأ ب. تحرتا ذك ةيعببلا ةبسنلا :

 نجلا ةاديشتا لت - اذهانرك ذامغاو طئاسلا عجة بالا هطثاس ىلع دئاز صب رسل بكرملاو |

 | 1 قا و ٌكلّدلُف ىهانتال فوزا هذه نامعأ ىف سك رتلاو ٍْ

 نبعلر وظت ل فيكو تبك رت اذ ذاعوتنأ ع نم بكرملااهي أ لعافانقاد لازءالدا<الاو دوجولافامتاد

 نكن ل سأب هيلع م كه بنك ةمسنالا ىدوجو م ارل طامو ْك 0 ا

 را اع :رك نع تانئاكسلا م سفنلا :نف دك روض اضن ففاخبت ترك تلا لبة هن مكس

 نك عم عمت جن ةبكس ه فو رح نءابهسا' ار رج ماا ووكص رت :
 انلوقامنا لاقو ةدحاوالاانرأامو ىلاعت لاف نك هلوقودوةد>اوالاهرعأام ةلك اهنوك

 د ولا و ىلا كلذ فصتيق هنمع ىف يشل اكل ذ نوكمف نك ه لوقت أندر اذ: 5 ْ

 ع الا ةهلزانملاف ةضرحلادو+ومريغ سفنلا فر دمت نا هناالادوجو هريغ هنأب فصتي ٍ

 ا نم ناحسف ه نمووهام ماعلا لع هانلقام لعن ة نامعالا ف تاكلارودر عظتوناو ك6 1

 اي ”الاوىوالاو اطال : ةرهاظاا ىهفا مافخ فاهرهظ او اهروهظقرارسالاهذه ||
 ةدحاو نعملاو :

 بسال ْنوكلاودر هاط نيعلاو 2 بدنلا مكطاوةدحاو ئيعلاف

 هشناام نيع ع قش ىرهتلان تجحراو قام نع ثب :انتمرذا قف تندناشو ىللاعت :لاك|

 ل تكد ٠172 2220732-227 30202720225 22 222092723255207 مم تلو

 رر ادق : .٠



 ىدس مولعل|تالزانم

 دانع الو ءاره الو لادد الو لاغت الن

 داشرلاو ىتلاىلا ىده | || ىلةنَف رصقالّةعل لقف
 داس ىلاىركف ضعبو | |[ حالصةلا ىركذ لكف
 داو_لا بهاولاد.سلا || || ىرققلع لعلا عفنأف

 6 د

 هلع لزةءلرخ الا بلطي دحاو لك نينثا ن نم لزنت ىهو انه نيلعاف 5 لعفتلز اذلل نا اناراودتلا كدت را

 لد اوك نم كلما ذهاجر ام كالت ىعستف نيعم عضوم ىف قر رطل ىفناعمتدصف لقف تش فدكمروأ

 لوزتلا دوعاا كل دب باطي هنو كحا الوزن هانمهءامناو دوعص دبعلا نم ةق.ةل١ ىل_علوزتلا اذهو

 هي لزنيو هيلا هب ىرمسي ىذلا هقاربو وٌ هعفرب ملال له ءلاو بطلا ماكل ادعصي هملا ىلاعت لاف قلاب

 ءاعسل ىلا امر لزش لاف هنع ملسو «لعهللا ىلص هللا لوسر 17 00 قي لوك هلع

 قا قلخ لوزئانمو قادت - لوزنا 1هفانبلا لوزناانه فدو هلوطب ثيدالا هلل لك اذدلا

 ةغصدلو هملارد 5 ذل اوراغسلا ةفصاذلف هئع ىغل اوءان ركجاااوولعلاانل نوع نأ اما ن 1 ال هال

 ءايزيكلاو ىنغلا

 رص هي رإ اذا حح و ريسقف هنملا انلكف

 رييكلاانع ”ىغلاودو ناو فا الا

 0 ودل ىقئاو دع ل ىف اف انا الا

 ري-هن دبعمانغىلا [| ||ىاتاقاذ تاعنأدعدو
 دج جس سس دس سس بلبل

 لزتي هيو هلع لزعت هيف هه .ةلسا ةقستح ىلعو دل ”يغلا هناف اناا هباطتل ىف ل ود اما:لعام كل ذالولو

 اذ_هناكن م ععس هناف لوةنام لعب وهذ عما سلا ملكا نوكمف امان الوزنو أ هلز انم تناكءاوسو انماع

 رهظابفو حرت ىصال اةرودب عرفلانافهنالا . نكس لاو هناك الو هريَغ همالكعت ساق هماقم

 وعالا ما حاولا لت ىف ها اولا لست عورفل اف عار خلا

 لمادكءلءىلناكام | || لمس لا ىلن اكول

 لئلذاادسعلا تاو | || 'نيرع تو تنأ كاذل

 لو "ىلع لزخ» ىف || || دبعو هلا نم تبع
 لي دع نو هنا لوعم قّرلا هفاذا

 لون هلذا هّماَقف نوك لدي )لاق هللا

 كِلد نعو

 ىكو هنمدبال || ||ىذلا ضالاوهاذهأ
 ١ 1 طدم كد نكن اذا ىلوق ىلع عاف

 م هيلع ىح لآ كرظاناذا نكو

 امد ىلع امي تنك أ لأ نة فازخ نأ[ تف
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 ةرودلا كاهل نوكت اهمها ىلدن ةروص ب باح >ءارو نمال امهمط ا الود داسع م كال قانا ملعاو ا

 اعف ماكت نا ةقطانا!تدارأ اذان سن الا نإ دل هرحانتا اةووصاك ااا دلع ااءاح“

 نوكح عماهعنوةروصلا كلنا سلب اه دسح ةروص با ءارو نم هّمأك ن 0 بطظاذ ىأوا ىرخا

 ةساطللاتالزاالاف لْز انااد_مش الف |[1ا ى.تح هانرك داك اهتالعأو ةيرواحم سهنلا

 مه

 ا
 ا !
 ا
1 



 اهب

 ممناعان 5 هر مج طاب نم مهتنا ال مث قدعلا اذه لاق هنا انا ىلاسءت هنا لاقف تاهل

 | يلق ىفهلل اناكنان<ىناسنالا كيلا! ذ_ه هللا ظفح ناسن الا نطان ىف هشدج ٍبلق فوهو مهل اش نعو .

 ىلعو برلا مسالا هّدنعم ىلع لعجو ناطيشلا شح ىلق هلي اًةمىف ىنا الا ركسعلا اذهو سلا اذه

 ري د ار هنقاسىفو نحرلا مسالا همم دم ىلعو كلما مسالا ةنريسم

 تاكسإلان شهي نعاامتاو نالساناط_شوهامو ناطسشلا!ذ هى ةمدقملا ف ىلا نحرلاةلاسرب

 سانلارودص ف سوسو ىذإ| سا_دحللا ساوسولا رمش نملاقو ناو سنالا نيطامسُ لوي هللا

 باد مه نا نيطا..ثو هنطابو ناسن الار هاظ ىل_ءناطلس مهل سنالانيطاسش ناف ساسلاو هنا نم

 سال نيطامش ىلعءار الان ولخ دينيذا امه نإ !نيطام_ثو ساننلا نطاوبىفس نال نيطامس

 نان الا اذه ىلع لمعب لاَمَتلا ل ازيالو ماكحال انماب ةنورهظيام مها نوادفيو متلو د نورب ديو

 نامالا هنع باسي و هيل أ هدربل سدلب | هملع لتاقي و هناعا هيلع ظفحأ هنعهتلأ لت اممف ةصاخ نمؤملا

 مدةموه ىذأأ هبر ىدينيب بجو ه_:مأربت هج رخ ا اذا هناك ه-:ها دس هنداعس قد رط نع هجرذعو

 لوقي ارق ةدراكم فرعنا ولك كانمها انفو ءو نجرلا م مالا نيبو هش اريقس و عجيو ةناعملا بحاص

 اممناامميقاعن اكف نيملاعل !برهننا فاخ ىف ا هلع 0-2 كك اذان رغك ١هل نيزي اع ناسثالل

 ديري نيم اظل اءاز كل ذو لاه كلذاو لمعلا لظااودو لرمثلا وه انهرفكلا نالاهفنيدلاخرانلا ىف

 هنيال نامل هلاك اع لو هيلعهتنا ىل_ص هللا لوسر هرمسفو ملاشب مناع ا وسد نيذلا م-مملاف نيكرستملا

 هل وقىنانه نا معالايدارأ ىلا عت هللا نا ريسفتلا اذهبانلعف مدفع ملل كلرمشلا نا هللان لرمشتال "ضان

 هيلع هللا ىلص ىبنلا لعف دمحوتلاالا هب اقبال لرمشلا نالها دبحو دب ناممالا هنا لفي م ما ااو سلب و

 ْكرتو رعاظلا ىل_ءدةعاو هيلي لوءاسطعأ | ع نم هكرت نم ليوأتلا ل رتا ذهاو هاا اهللاعت لام لو

 هجر نمو هرم ماك ءاب ادار هداراام هللا هلع ع نة هنلاالا هون لاعيامو لاه ذأ هنن كلذ

 مهأسر هب ظفاتامق مهليوأتىف اا ءادعلا نانسال ا كلذ له1ن م نياو اممالر ذغ هلا هقل هللا

 اهترثك ىلعاعاكةمهلالا لزانا ا ىف ساو العف والو ة هعربشب نأ هل عرش اهذاماو لنا ن ءهجرتامقاما

 هقلكن الو هلل هه لع رتنال و قوةحلا ىدويو فاضالاىل طعد نمد دن امو باَكَلا اذه ىفانركذام

 همهل اامب هنن 1 :اعأ اذكه ةصاخ لزنملا اذهالا برو دبعالا ُمامواهقحديدوبعلاو اهقح ةاورلا فويف

 بيك ب رغ لزئموهو هن اسن | هنرو هنمهّللا لعب نأ ةداعلا هب ترح ىذا لزنملاا ذه متنا قب رط لها

 قلمكمدح او صخت ىوس هي ىقتعا دحأ تدار امو! هاك زاسمملا عسم_نعنمي هلكو هلك وتمت هلوأ

 صخشلا اذ هريكو هللا هر تامنأ ىلا هماعلاز اكو كرملا ادع رو و هاا اي ل ضاسسالو

 هفارتعاناهب افصتمواملاادقتممو اهبالث "ان تالا "مالو ىلالو الزئمف رعامل ىفا عم هع ًاراخ

 صاخ قد رطبهللا نماها_:طعدقاك ناواهينيلثا هلا وادا نعالا هل ةالوا.هذم ىح اا سفن نم

 ْن 0 ل -ىلعمنلا لضف هلعتل اهب الثا هلت انيررب نأ دبال نكح, او
 قالا قييوروثدا او مدعلاب قلي نأ ديال هالا ناو همه انمم تاما ناو هةاخ ىف هللا لع ءاهتنان لودي

 نمسوسلال ه1نم هلا دهّتعمهب ل حرصو لولا اذه. لوةب نمدكع تيأرفملاعالو هسفنا اح
 ىلع تر دقامو ان دمء هب حرص ىتح بهذملا اذه ىلع مدي ناكوانمدخواشعم ج ىصقالا بر ءاادالب

 ةج مول ء هيدا ن ا[ححو هدلعتاموأ عجري لوأ كلذ. نع عجب ري لهافابا هقار ةدعب ىرداالو هنممددر

 0 ماسة طخ اوكا ه همرإ ةمصع ةروص هه: ناك امناو نيدهل ن نكيرل هناالا لضفو

 . لدا ىدبيو*وقلا لوب هللاو لهاا اذه نم م-ظعاىل و للا بث“ أ سه ىف
 اادنمللا

 ةامث تالزانملا لجو ة اطلنا تالزانملا ةفرعمىف « (ةئالثو نونامملاو عبارلا بابلا) 5
 باح ءارو نموا وألا هللا هماكي نأر يشل ناك امو لج وزع اود رم ع نموهوانان نو ءيشف |
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 تالرابم

 ب



 كك

 ا دل اءارمساا هلو 000 5 0 مسن الب* ”1 رشا زاد ءادتمك ىعانادصلاو ||

 ْ ضر دال و ردت الا- الا نركتسل فاما لاخي قطاع ارضلا فلوق نيبو لضفتلا ما |
 ا ا ا ص تن دقةثالثء ءالؤوف نيمامالا ىلع اههستف مدت لاح ا

 نمو مهي ديأ ناب نم منال ع ناش نع هناك افانلالاكنالزك او هو ةعزأ ناس ذالا ىلا اطم كا
 ١ لعج امك هلناسا ظفد نم تاهل !هدا_هن نم ةهج لكل ع ماقو مهلئاعت نعو مهنا ن 1 مهناَخ ْ

 ١ 1و صاع يل ظفح هيلع بلاسغلا ىأ ةهج دتو لكل تاهاسا هذه مهموزلل ةعب را دانوالا ا

 ا اذا لج 1 عشار نع الام لكم ةعاجبللاكو نعت نكت ديز مكضرف اك تاههكارئاسسا ظفح هل

 || ةعاجلاالولف لوهحلا كلذ نههرش انام لب هنوق بلغاو هل ىفةوقةعاجلا نددداو لكلفه.درفنا
 ْ الا اذه كلذك لج ناك عومج افلح ىلع ردةيال داو داو لكن ال لمحل اذه لقتن ا ام 9

 || ردنا ف ف سصتاهاذ|[ها اح اص في رمصتىف تاغفصاا عبسلا ظفح مهلفلا ديالا انو ةعيسهدهف

 || دعب رالا "لد هذهف مشل ىف اهقي رمصت نم همق:وري1ن أفي رصت مح اص ىلع طفوا [ىف ف”رسدتو

 | مودعملا كلذف دانك دام طفح هل لصح نمو اوينطن ا اذا نيتمْوملا نم نولقعب موقلانهانزك 3 تل اريشع
 : هةاغمللا عفناوا ده تاعاذاو ماعئ لكب هللاو نطاملاورهاظااىفَنيذ هريغ أم ةعصعلا كلو

 || ةنمعملا ةقرلا فوزلاو ةمهلال ا ءاعسالا نم هانرك ذامم هلام ىل_ءكل انمع ىذا !نم داو لكب تنم ||

 1 هانرك ذام عجب قود كل ل صدف ةيرونلا حاورالاو نيرْوكح دما نيدنلا نم هثوروملاماهفالا ||
 "| لد ىلاعت هللا ىلا هب ّرةمءاراك ذالا لع مولعا1 نم لزم ذهىفو هلامعتسا نع لقفغت الن ءانعا فدكو |

 روهالاٍةاوعمل_«و هلل ىتلا ةيكرملاءاعسالا مءواهاوهثو ةجرلا صاصتخا لعو ةمهلالاءامعحالا

 || لعو نامزلا لعو توكحال او كلملا لعو ءانثلابع انثلا ٍلعو لاغلا فةدام سلا بنتا ص لعو ماعلا لعو أ

 م_ءوةداعسا |ىلا قرطلا لعو نيستلاو ناس ورحل ةعومداع داتتسالا لعوءازخ دعا

 أ لعو نيريصتملاوةريشاٍلءوءاقشا موشبال كالا نءدرطا!با.سأ لعو ماعئالاو منملاو ةمعنلا

 تايد أ دوم هىرقأ نشر 2 ةفاضالاو تاذااب فب رعتل ا ٍلعو بمحملاو لئاسل |

 | اياهم هلع عم لعي ىأ ىلا عت هللاال ا اهلعيال ورسصتتالوإ ص اهتف اهتم لع لكو لزتملا اذه اياع ىو |

 | لقو هلوقودو باطريغن ةاهيطعا نمو اهءاط نا للعلا ىفةدانزلا عقتامتةواهلةياهمال محالرصتتتالا|

 ىبش ال مولع !ناف هسفن ىف معلا ىهان نافاطعىدزبر

 ةّش مف هبف اهتنالا | اهلوق نع سفالا تمم دقو

 ىتتش هنا تلاك كاذأ هسقنف مالا اهلهم
 همهم لوح تك مهم ارفن انيارياقو
 | هلبالانم بلاوذزاحتاف [| | مهتمهماهوأ تمكحدق

 ١ فصوا ّذهاو ل.طغتاابو هيفريب دنلانكمل ا اذهلاكلم ىلا ناك ه تاكل مناك نانالا لاعتأ ملعاو ٍْ

 !| هده ظةاس ىلاعتوهذودالا كيردونج معبامو لاقو ضرالاو تاوهسل ا دونح هلل نأ ىلاعت هسفن 1

 ةوقمااودونلاب هسفنن فدوامو هتكلم نيع ىهو هنعسو تلا هنرمضح اموكحوا داستالا ةيسلبإ كحاأآ

 ةكلسم ىف هلعرثؤيو هرنط- ىفهعزاش اعز انمدل قاض نأ هقلخ ىف هتئيشم تقيس ىلاعت هنأ لءدقوالا ١
 اذه ىلع هطلسو الجرو الخ هل لعسو ثرا اا هاعم لاكمال ىت تلا هلك داع قياسو همف هتئثم ذود

 هرطاو>ءارغس رورغلاده دعوو ءل-رو هل. ”ىناست الا كاملا اذع ىلع ةدعلا اذه بلحاق ناسسنالا |
 [0و نإ جيب ء[ رالف دك ”الملاد انج اهدانجا "لب اّقمىف هللا لسعش ناسنالا نيبو هن ىلا |
 هذهنم هنمانرذح ذخ أنا كاذب هللا انفرعو ةقاسو ةمدّشمو ةرمسمو ةنعم هلع دقو هشيج باق ىف ||
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 مالسلا هلع ليربج لاةفتببل اذهب مكفأوط ىف نولو تن م :5 امهلأسو ةعكلا, فاطقلب ربخ هنأ

 هيلعلي ربط مدآلاةنريك أهللاو هلاالا هلاالو هلت داو هللا ناعستبلا اذهب انفاوط ىف لونك
 ةلكتك الملا هلعت ال ث .- نم مدآ هللا قطعا ميل اعلا 0 قالا وقالو لوحالانأ يذاو مالسلا

 تح نمزنك نم نال 1 ل ا لا ا

 ةزيتكم ىهاما شرعلا تع ةزخاكازو:كحإلاو هيؤطنلا هقافناف هل اًةيرقك اذ لعجو شرعلا
 هبوطنلا هقافتاف هلا هن رقكلذ لعحو انتم سلا: ىل_ءهرهظ ا اهندزتكر اهطظادلل' ةارأا داق” 0

 ددعل |نانسل قت ولا ىف قلك لون رهام ارع رتلاعر دزرت نام ودكم ادعو ا

 ةصدآ ةروصىف ى م زيكلا اذه داحا دارأ امله انأ ىدوحو م أالاز :كم الذا هتازتش ا ةرود تناكو

 يذل ناكل ده دعما هي تماكتاداخمقلخ ن هءاش نادانا هزغتكي نأ ديرب ىذلا مالا | ذهب تاك

 عفت اقةرودلاذ ال 0 ناكملا | ذ هناا شن ا اذاق هلع كاف ه.ف هنزت 0

 ءادّا+_:مرهظ نمفالا ارغكن كم لو اديئامتاد ديني رك اذذااةنسلا ىفلقتس ل زيل مهقلا دنع هروهظد ١
 فقاتريغ نمءا د | ةمسسح همس نس نم لك ىف اذكهو ظفملاو لاق ال مك ه:مرهظ نم لك ىفال

 صاخنتا هحولا نمددعلا ا ا كت 1 هيلا هللا نم الا ق ولد دح أ ند

 تمهفنازانتك الاةرودا ذهذ قو دئدىف هنزتخ ا ىذا اهل ام قة ىذااك اه راهظال ديعلا اهب قطنم

 ل<ود هب قظان لوأةزانتكان سلف كلذ ىدعامو”ىها الا صاخلا هجولا نمالا از انتك !نوكياهف

 اهلكم ذهفزتك هناباقوصوم ناكب جةمرك هم هفمات نمو-قوهو هفق هللا ا ازانتكالا

 ب تنآنم ءللعتا كا ذفممالاام فكوزانسك الاوزتكلا ةرو د. كلعا نا دعبو زونك اهلك ام 5 الزودر

 تن ا كادر لمع مهنمقلتو أ هتفقلت اذا هلل ع كسل اعمر ام ل "ال لح يأ هلزتك

 تاآاهف نوكتالو هيهدبعت سعف كبر نم هند ىلع كاذدنعنوكسف ةّوبنل ابراسشمن هه كل دامو

 لاليةلًاسمبانلا اذه. نمو كذمثرولامو هثرتام نةحفانورومثو كح ليام اوهزاننك اللة 1

 قيسا| نأ لعذا همهف:سي ةنلما ىلا ىتق.س مهل هوقىفلسو هلع هللا ىلص هلا لوسر انل هيلع صن ى ذلا

 لمع ارجج اهل ناكنللذ ىلع لمع ن فنين اها كنب, ىأ ام هب لات انل فام هلرك ذا لو هيلع هللا ىلدهل

 سلفرشا !نيتتامأوز انتك اال النا فنالا نوك ةدئاذ اذهفاعم كا عرجاو ني بتلارحا لاالملو

 ىأ كيد و اناا لوف ليو مقا حتي :!1تاف ىسط صو هاماو”ىبهلازانم كن

 ّرشلاو لاق اك مهي لمعلا كيل اةيرق نوكي كل ذاو كنازتخ اوممف كا ء جو وفل دابع هترنتكإ ىذلا تنأ

 ةئس نم كءباصأ امو هلل ند ةنسح نم كياصأام ىلاعتهلوقودو ل داس ع ىف هنزتتح مل ىاكن لا سما

 نملك لق هلوقامأو قخهراسخ او قد مللاعت هلوقو همل | نساو كل اءوسل ا فاضان كل سفن نك

 اذهوريخ اذهو كفن نماذهو هللا نما ذهنآي مك اوهو هللا دنع نمكا ذب في رعتلا ىأ هلا دنع
 نوداك,.ال موقل ا ءالؤ ولا مهتم ءانرك ذ ىذل! لهح ند قدح ىف لاق دهلو هللا دنع نم لكى عم اذهرمش
 اهو هللا نخ ةن-سح نم كياصأ ام تاقدق ىفاف هن مهن دخام نو عةمدال مهلامىأ اثنددخ: نوهقش

 هللا دنع نم لكتلقاسإف هلع وهام ىهالا ىلع تدصتو لاح الا تعفرف كنسفن نإ ةّممس نم كياصأ
 هللا لوسر كلذ لءاملوءوسا أ نبع ل هليا دخع ٠ نم هنا كل ذب م العال ار مكسحا | دير ا ىا هللاب م اع الب ١

 1011و فارق فالوب كلك رشلإل ا ع ارمشلاو كي دس هلكربشنا لاق سو هلع هنا ىلد
 امجرفاهيف ني هال ار وهلا لم ىعذا ىو ةّءااوروعقلا نيب لدفمل ىوقت هنااهاوةةوروخ هنااهروذل

 ىوعتلان هروعغ ١١ اه دمع هيزعع اماه مهل !اسمف هللا اهاعف ىوشت هلك هنآ همف تملذقو ىهالا اهملع سلا

 بامةلاودو لصالا كدا افءامخ رومغلاو ءاثسفلاب سه يال هللا ناف سهالاب يع لو ماهلالاءاجا ذهلو

 كدةودأ او .



 العف هتاذ تلج تماظاعتناو [| [|الزن هتمظع اذا مي-ظعلا نا
 العفىذااودوهتريغ باند || اهعجاناوك الا لطأ ىذلاوهف
 السرلاو ”ىولعلا الملازواجدقأ| || لجرىوسانلقام كردي سلو
 السو هسفن نع ىهمدو هل دخت | || هعمجا قلذتا نظي نعف ماهو

 : الكمفاصو ىف هل.سولا ترأأ [|اندجأ هللالوسر لوسرلا لاذ

 أ رسثع ىدااورشاعلاو عساتلاو نماشأ او دانو الاب صنخ عباسلاو سداسااو سمانلاو عدارلاو

 ءنكاش دلا ملاعهللا امفك ماكحالا هذ_مبو لا بالا, صخر مشع عسارلاورمشع ثلاثا ارم عىناثلاو

 1 ةسعلا موتي وخالف نطو الا اع قس او اذن طوع ف.كحص /ءلزتلا اذه

 ْ ملاع اذدتب نيمامالابو قرمثملاو برغملاو لاعشلاو بوذا انتي داتوالابو ميلاقالا ظفصت ل لادنالاب

 || ىذلا هنافع الؤه عجب اظذحي باطقلابو سملا هكر هكردااموهوةداهثلا ماعواندلا لاعىف ىذلاةسبغلا

 : نس رداو مدآ م دو اسنرمشع ةعبرأ باق لج «الوعود طفلا تركت ملعرو دي

 "| ىسعو نوراهو ىو نايلسو دوادو ىبءومو مجابسو دودو افدسولو مها ارباو حونو

 ]| قدر اطار نمت دحأو لكلو نيملاعلا بر هلل داو نيعجب أ نيلسر 1:1 كلو لهو متاع و

 1 ةماعلا ون اهل تناكتاو عب رشتلا ةوم هل تسل نم هان رك ذ نم هثريو هصقب ريخو هصان طلعو هصخ

 6 ءهلالا ءاممالا ٠ ل هناقرمست ام كلذ نمرك ذنلف

 : لمجلاو ىجماو تسمملاو رهاقلاو قانخْلاَو ندعرا و مرو ىداهلاو نزرلاو هللا

 ٍ از ”ىتيلقىلار طاب هده نم ”ىسولا م ا سهطاو داوحلاوقلاخناو رداقلاو ا

 فورح .كملا فورح نم مهاوديدؤلاو اهمال يحز وبلاك .لاف ثراوايسلت ىلتعرتلل ل

 ١ نكلاو ءايئاو انقل فاكلاو ءارلاو داصلاو .يملاو ماللاو فلالا ىهوروسلا لئاوأأ|
 1 قمبتأب ىّلا# ىهلالادا دمالا ثمح ع نم مهلا ذه نوذلاو فاقلااو ءاملاو نيسلاو ءاطلاوأ|

 نونلاو نيعلاو لاذلاو لا دل اذاضي أ دا دم الان مهل ام رو صىف فورا ند مناي ىدلااماو مهم ولق

 ْ: نيسلاو فاك <لاوءاتلاو ميللاو ماللاو نيعلاوداذااوواولاوءاملاو ءاطلااوفاالاوءارااوداذلاو

 1 هناحاوعوطا زيك كر اود ىذلا فلا مال ن مبكححرملا فرالاو ءاهلاو ءابلاو فاقلاو

 ا 6 را د دع م نمتاح الا لطب ك رامز ةنملالا ساتغالا 8 ند فورا

 ا ا تسبا مل اعلا ف صاو لقام ىلع اهلةدياقلاهن نودوتاعنإ لك ىف حالطمالا ا

 سلول تافكونحر  سا اسنالاع الؤوانيعفذي روثلاحاورالاامأو !ماكللا

 |١ ىلع مالسلا مبيلعءاسنالا قت اقحاييةاتوءاسبنالا بولق ىل_ءاهانرك ذىتلا ةيهلالاءامسالا

 || ةروك ذملا ةعابجلاهثارودارفالا نم د_اولا درتقلل ل_ص<و:هثرولا نم هانركح ذدنم نولقأ|

 ة وات اينو رشبلا«انيتالاو ةكللا لوول نس يزوخس كتل يورط ومش رول

 اذههل نافلسو هيلع هللا ىلص دمت ىوسدانرك ذن هاهلعتال مولع .ياالاء ءاععالا نم صان اه>و ا

 : ءامعلا شرعت حت ىتلا ةعسطلا فازونكهتلن العاني رخأ الاو نيلوتالا لع معدق هنًريخ ا هال هلك معلا ْ

 ِْ تاملكلاروصزونكملا هذهر روصو ندعملا ف بهذل!نازت اكد ابعلاةداعساهتمارودا اهفزنتكحا

 لعرششلا ماسح ضرارم 5 ىلعالااهراهظاهتتادارأاذاروظتالف ةيظفالا فورحلان هةيكرملا /ِ

 ”ىللا هللادال ا ةوقالو لوحال ناسنالا لوق لكما اظفاتلا نيعام عافتنالاواهقافناو مهتنسلا ١

 : لو أو لو هيلع هللا ىلصهلوسر ناسا ىلع هللا ن نماهلع صو داما زودكلا نم تاماكلا هدو 1: :ءإ |

 1 دج اضم هل مه نم ىفث | نم 1 تاع 2 --



 هاب ع
 م سي 0 سي يعم 3 جت هيد 1 3 2 ع دمع 3 - بو كوع

 هديعنال نأ انا عرش منولعيال سانلارثك أنكلو تادوبعملارودىهلوت نمنيبأ نياودومعم لكى

 ةرفغملا فن ىلع مّرحواكرششم هلعجورودل | كا :ىفه دبع نم ىدعو اهنمع هنا هانا عناوابنم ئث ىف
 هدنعامةروصد لهشلالا تءفتراامو ةيدح اوما عفت :رتكلددعب ديالو لرش ا ىفةدخاؤملات.ىحوذ

 ةيوقعلا دعب ةجرلا هتلمث كلذاو بةوع كلذلافكيرمثلا نع ةرخ الاىفةغصلا كانت ىننا كي رمل ىف

 كرمشمل ا هدبعام ةروسبانهانم لاءلاورانلا نم حرك ناو
 3 الفالواب دإا ىف هلع نعحزحزئام

 كاذك هلا نكسب مكلر شا اوةروصلا كا: ىفدو.«ملا ىل_ءالاهلع قلعتالو اين دلا ىف هنمع عت هنال
 واف ع جرب نأ هل حصياالو ملاعلا عجري لوةرخأ الا ىفاهنعلرشملا عجرفةروصا ا دوه هلاح ناك ان او :

 اروصلاو نايعالاد»اش ىذلاالا هلعن رسل نكساو قاب ؟] ا

 اريالا قّدص هيف, َّك رمشلا» لوب ندو باص ادم ود لوشب نك

 8 ريا الو نيع 5 نيعىف هل سلو مو دعأ كيرملان ا

 لصد لوسرلا اذه هلعبي صتخا ةّمالا هذه لق ناك ىلو الو ىن هلعيال لء مولعلا نم لزنملا | ذه ىفو :

 ارهاط عاقملا|اذ_ههللصح هر دما َةَّمالا هده نم لماكل افةيدمحلا ةّمالاهذهو لسو هلع هللا

 لسرا ىتلاةهالا نم هنوكل لهن ن كحاو ها لم لو انطابوأ ارهاظ هل لصح لماكت اريغو انطابو |
 هب رذاانافاريبكوأ نمؤملا ناك اريغصم مممْننمْؤملادالا هنا نمرئاكءالو لسو هلع هللا لصد اهلا

 لزءع ةمالكرافكلِز 0 نكلو ارافكءانأ الاناكنار كا افم-موعيشالو نام الا ىفءاب ءان اللةعبات ا

 مالا هذهراؤكمالا دووءملاوها ده هيرق نم مظعد مظعت هن وقعلا ناد ىرج الأ ةتالا رافكن ع

 كل ذهّلل نان ادقو نيملاعال ةجر اهم هلنا هل_سرا ىتااهتلاسرب رفك ن منوكلاباذع سان 12 ا برتا

 انلع دقو هسفن م يف مكححملا هنامجسس ىلوناذا مي لعف نوكيف يكف مسلعع اعدلا ىفهلوسر بدعي ْ

 د !نمةمامقلا مون نيكرمشملا ف همكحس ام معينه نذهب ىلو وهناك الا رك قلخ ىلا انب دنام ىل اع هنأ :

 ا

 هنحرصاآلو فطالا كا ذ فرعا اهكرمشم ةّمالا هذهريغكرششم هم ىوةسال ىهلا فطل اف مهأنأ ||

 رن مكح علل قير طل ا ىلع كب تيمردقو هت ىف لم هحرخ ِناَدكلا اذهىف”هدقو ثيدخحلاةناما ١

 ا هلذةوعدلان م هيك رخال اهتدر ةأاكلا رفكن اف امن هرفاكلاو اهتدوم ةردملا ةَمالآ هلل هىف ا
0 

 ا
 ءزح مولعلا نم هن ودعام ىلارظالاب لزتملا | ذه ىفهانرك ذىذلا اذ_هورئاكو ةّمالاهذ_هريغ نءنمؤمأ|

 لسسلاىدم وهو قا لوي هللاو فالآ نم لد ءز فلأن ف

 ىد# تامظعل ةعماجلا ةمظعلا لزنم ةفرعم ىف« ( ةناعلثو نونامأ او ثلاثلا بابلا) |

 هللا ىف همامق دَم_ثاامل!سو هملع هللا ىلص هللا لوسر نأ كلذ و5 ةرخ الا مكح ناونع هلعحو اين دل ىف ّْ

 وهوالفك ا روشة الص لك ىف مسيلعوعدي لعج ةمصعون او ,5 ذو لءر هو ىف قحلا ىلع هتريغو ْ

 مهلعءاعدلان ءءء اد اعداذ ا هانا هتياجا نم م ملعاملكل ذىف هلا ىلاعت هللا جوا تونقتلا ْ

 دف سانلا عجب ىلا لس مه هاف مهجرتل ىا نيملاعلل ةرالا ل انلسر امو لاذ ةحرو مهل ءاقيا

 تاوزنه ةتخيص قرب ايملاو قينونلا فارع ديد ةلج لاورو حو ناو ةعسرلا هوجو عاواب اهلل ا

 هب لرش نم ناك اذاف مهيلعءاعدلا نع ىو نراعبال مناف ىبوقدعا مهللا لوي ناك هنا مسو هيلع ْ

 هندخ اًوم نكحاو ةذخ اًوملا نم دبالذا كرش ادةرخ الا ىف هللا مه ذخ أ ناو لسو هملع هللا ىلص د

 اهيفمعبمعهللانا مالا نمليمهموفذب مالا هذه نمرانل !مهتباصأ نق ملسو هلع هللا ىلصرك ذاك
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 هد

 وهامو سانلا هس ف عس ودب زري! ناف ىاقحلا خزربلا لزخ موه لزم دك 5 هى :

 خزربلا ةةمقْف نامخال خزربامس نيرحأ ١ ىف هلوقفف هبا ف هب هللاانو رعاموهامت !|تونظناك ٍ

 ىذلا ء-ولاريغ هحوباممهدحاولا قلانافدهنا دامس, !م قلب ىذااوهو خزرب همن نوك ال نأ

 سل اذاف نا.قءلب ال ىت- نيهجولا نيب قرغب خزرب هسف: ىف نيهجولا نيب نوكينأ ديالفرخال ادب قلب

 هب ىلإ ىذلا هجولا نيعامش وه ىذا |نيرهالا د>أ هب يدلي ىذلا هحولا نيعن اكسصاذاو خزريب

 ”اكنالا نيو اسفل ول ٠1 ل اء لك ررلع هتان هر كسور ىلا عزرا ع ار الا :

 رض. أ لك وه ضب ألك ض ا. هلا شمووهام خزربلا تاعاذ- هتاعاذاو نيعل ادحاو ىل_طدافلاو

 || عدو ضس أ لكصوف هنمعيود لإ رخآ هحوبرخ ضي[ ىفالو ه نم هوب ض أ قود امها ذب

 | نيرمالا قدح او ضاسلا نيعف هنا ذيالا ضاسلا ام هان اةامورش الانع امه دج [ناضسالا |
 || لكف ةتانالا كذححو قيقحلاحزربلا لاثماذهفرخ .نانعاحار ليوم ْ

 "| مسقنالو مسةان د حاؤلاو ا داو توكلال مست امو ق.قحلا حزربلا وهدد - اولافاهتاذب ناسنا

 ١ | لباش ملا دحاو كو .لاذاودحاو سلف هتيعىف ةىسقلا لبق ناهناث هسفن فمسق ال ىأ
 1 دهش الو لّهعيو كر ديالو لعن خزربلاف كشالب د_> اودهنا مولعم دحاولاو هناذدب ني رهالا نم وش لك ا

 || امهدجاخزربمهدنع ىعسملائ ذا كل :ناكناواعسواخزرب نيتي نيبئث لك اولعج سانلا نامن ١

 || ناذللا نا ردو افاخزربهوعن امن وهنا ذللا نا ىهالا قتلي نأ عن مال هنكلاريغدوأ اربكح ْ

 : ني ردو! ارواجتو امهنب نوك خزرب نم دب الا _ب>الو دم ايه د1 الو نازواحت ١

 1 خزربني رهوطاد نب زيا نيب ور»وج هذ ثاايريح ام_هز اسجآ نيب س دلو امهزاس ارواحنا

 وهفرخ * آلا نوعرتي لك نيعاو رج الا زيءرهوج لك نيع نوكسح, نأ عناملاوهكشالب لوّةعم ||
 || هتلا قل هللالاكذا عرامشلا مكحوح فرءاذ_هفرع نم هناذب زيح لكو رهوح لكل باق دق ||
 نع ةزيم“ + اس اعلا ترك ان كلو كشالبهف مسالا لوضع ءيئهسالاروهطءاملا |؟

 "11 اهعتمنا نع عزاشلا حان ف هنم ٌةماتلا ةلازاريتعي هنأالا هلصأ ىلعارغاطع املا قنع ءاملا ||

 ْ ءاحلا ىف ةيماحتلا نأ ادلع ع عراشلا مال هذعا:عنّسا كلذ نم عنمامو هانلمعتسا ةساسنلاهمف ىذا :

 || ةساحأ اه ىذلاءاملا لامعّتسا نم عراشلا !:عنماق ئث سعب الهنا ذفروهطع انانأثاتتعو أ
 1 ارجل اهب ردها انتوكل سد ها ئشلا لا مع_تسا نم ماانعنمامت او ستوأ اسخهنوكحا ا

 ملعافءامملا سا امقتل ولو لج الن اسةئلن ال عئام ع خزربءاملاو ةساحنلنيمفرهاطل !ءاملاءازرحا نم |

 || روصا هذه لأ وقول | ذه ىلا ةنلل لت تان تنارباهاكة نسا قوس تلاروشلا ك1 ا

 || اهنلخ دةروصىهتشا نةقوسلا اذهاواداذاف ةنلا لهأ نايعأ ابهيفباقتت قل ىدو |
 أ | رود نمةدحاو ةرود ةعاجب ىري دف قوس ند اهيرتثم ةجاخلا, فرسه اي هلهأ ىلا اهب فرمصناو ||

 || اهزرضف اهنزاسو اهيذ ل دواس سل !اههف هتوهشنيعنف ةعاسجلا نمدحاو لكامهتشنف قوسلا كلذ |
 | لش ددق ةءامملا كلت نمدحاو لك ىلارظا فقاو ان.عب امتثال نمو ةعاسملا كلت ن ناهد و لك
 ا 1 ا اخ جب رجا قوسلا ىف ىه هاك ةروصدل اودل> ىلا اهب فرصناوةروصلا كان ىف

 : قلعا ليت ح زربل اع محو ةرخ الو ةأشنلع نمالا نامعالا هببحوو عرشل اه. طاع صنىذدلا مالا |9

 ْ لعيوهر ودىف لَو ارمي دهشيفةدحاو نيعااوةروص ىلا ةروص نم نييفلو<:ةددعتمروصىف |
 قددهسفنىف هلاحسقألاو انحاذا,تطعأام بس تكرداّوق لكف طق تاَّوئاماملاالقع ||

 || نيعودالو هملع للعلا هب مكحام نيعوهام هتسفنب لع ءهلمهمكح فرصنلا قدضو همكح ىفلقعلا ||

 || هلعنلام هسفنن ءقملا هاعاموهو هءاكح ام نيءوه لب نيد هريغوهالو هلدرصبلا دوه هنمكحام |
 هااالااو دمعتال نأ كدر ىذقو ىضماومكحو ىذتوردقردقلا يلعلا ناهس ناك ال ناذص
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 هش ذاذةلالاوةوهشا أدر هى نك روةدالول سا عونلا اذه لثم حاكنف دل الو داون ىذا اوهذ

 سال اريخ ىفاحاكن هنوكسص نه نيجوزلا سنجريغهنعحرخ ىذلا حاكنلا ١ذ_هلوالا حاكنلا

 هاوللا حابرلابر مشل عيتانو مهفاف زيدوزلا نم دحاو نيع هب_ثرام بي رغلا لكسشلا ١-من داو بف
 دارج الى ذل رغلا لكتشلا حاكتات هحاكت هيشيف ميقعلا خي رلاامأو يربطلا حاكسذلا نم

 متالولا نهد هاشلا فاسرع فرعا !ىف ىمس ارو -ةملاوهام يسطلا حاكسنلا اذ_ه سارعاو ءئث

 لجلا اذهدنءرلا نم هزربب امو هفر شل ا ىف ىىسطل ا حاك. ذل !نم دلو امامأو فوفدلا: برمذلاو
 دعس حاكت وهذ دوعسلا عولط دنعوهودوءلاىق ءاملاىرح نامزرانالا حاكت عقو ةروصو

 ةدالولاعوقوو ةًارملاو ل<رلانيجوزلا نيب د لسرو ةمطخ نامزو هذ كلذ ل_.قامو د.عس عااط ىف
 نوكي اك فهلا ىف داويام هنمو عسب .رلافداوبأم هنكر حلا نم نيعونا !نيذه ل نامزر دق ىلع

 همطعتامر د ةيالا همق نامزلاربث أن 5 ند ىلل-.هال هن اق ه_ةعسط فالةخ ان هنامز فان هن اوكا لج

 تكمض ةكّلفااراونالاران 1م اف زر رخل نزار ضرالاَو ا مكتاذاف هعيطو ها له

 نوكيالذا حاكنلا نم هبلطي ام لج نماحوز ناكامناو جيب حج ور لكن متنا ”اوراهزالاب ضرالا
 ةقاخن اريغو حتاولسا نم ساموه تادن 11 ةفلخل وراه زال 3 «ءزربت اموه هسرع زيعف نيجوزللا نمالا

 ريسعن ءالممس ا ارعالاو تاو الا نماف رطانرك ددقاذهةريدق ءىث لكى لع هللاو ةعتاع ا هبتازئام

 ةيبرعل نال ة سمع ااهانمع- امنا: ةسوعالارا رشالا اأو كلذ ف تاهمالاانريصح نكح لست

 ةسصخالاارارسالاو لزنءا بتكلا ف تاكسمشلا تا , الاك اروض مهلا نيع اكن ىلا[ فر »رشسالا نك

 نمو هللا ال اهلي أن لعبالف ةلزنملا بتكلا ىف تاه اثنملا تان الاكىهو لئوأتاانال في نعتلانثر دتام
 هّلئا هركذىذلاالاامفةرسلا جارذتسا عيتيامو مدقاسمقهلالو لو دام لعل ىف راكسفلل نيل هقإ ةلعا

 نا دار ؟نِهللاالا اوت لعيال هنا هسف هلل ارك ذ دقام هعاسناب قلنا نعل مم ىأ غرز هبلق ف ىذلا وهو
 1 0 ا ا حز الا ىلهءتياورارسالا كإت ىف ضءالف ثلا ذاب

 ارسسالا كت «ملعت هللا ىلوههب ل عاذاف ناقرفلا همحامصل تي هنا لاك ىلاسعت هنا ى وقتااندل هللا

 ىتلاواشلا ينكح انين ووو كاع ادار ا رشف كن ازطلمس تراكم هاا اذاف ةسمعالا

 ل 111 شان قرتؤولو محا لفات رطاها ةبياشتم اهالد هللانالاهب لعلا لب زك تناك
 صاخ هو نم نيفرطلا دحال امهم نمدبال هناف هناسش لا كاذ ىفا ساهل موأ اهقلاخ دارأ 8

 روص نم ناك نا لزم !كاذ نمو أ قولا كلذ نمرخم الل رسل ام اهم م لكتلف نيف رطل | نعب تعج ناو
 نكذو هلوقكو منك هومر ا ةلودكو وتين نيكل يرغ 3كرا تار دو درع تقرر ذاك
 ناالانورظن. ل هذ هلوةكو ضرالا فو تاوعسل ا ىف هتناودو هلوّدكو ديرولا ل.- نم هملابرقا

 را.خااماوةلزنملا بتكلا فاذهل امءاوافصاةصّكلااو كير ءاجوهلوةكو مامغلا نم لاظ ىف هللا مومتاب

 كلذ عبتبالف ةماشتنارومالا نمةرثكى د الفأل معنسلا ىلعدي ىسوا ام قلسا نع نيجبرتملا لسرلا
 لعأ نموه سلفاهنعفشكلا ىلا هلدوملاقرطلا عمت ندامأو غيز هبلق ىف ندالا في رعتلا دعب

 اال ىونؤمس ان ثنملاو برع هنال ثان الازم مكناوه ىدمخن اف ةماقتسالا ل ه3 نهوض لب عزا
 ةرومسم ىه طافلالا فو ةمع ةمهعلا لهأدنءةسر علاو هند رعةمع الها دنع ةمدعأات ى معا

 ةس رع اهلكف فاما فامأور هاظلارودلاو ظافلالاو حالطصالاىفالا ةمع ئامو حالطط الأ

 ىناهملا ناف كلذ ئءبهلع هنا ءاعدا امج الص هل لع الغيت كلايالاعو تانغ رع ىذا نك اهفةمعال

 ةرود ههه ترهظام باكر تل االول و اسيف ب.كرثال طا با منال ظافلالا لها دنع صودصتلاك

 لزملااذ_هاوابف ع الا لاطاهائرك دنا رم ؟وكدالاب مولعلا نم لزمملا اذ_-هىفو دوحولاف

 مّدقت اف ٍباَدَل | اذه ىف لز ملا هذهرصح انركذ دقو دوجولاو عدلا لز ادم نم لزتم لكى عةدا.سلا



"نابع قرهاظلا داحالا نم هحاكنلا اذ يق ا يدل امحالان موق ىدلاحرفلا سار الا"
 : 

 0 ماطاسواهرثأ أ اناو اها عسم ىفالوامسفت كر اهل مديال ذا فءام-ال ارا اروهظاو تاكمملا
 : ( نايمة هفايتاطلب هلل انامل اد ةحامل اورام فالا نم همفامل نكجمللا نءىف

 ! عاطقن هيف مصدالو دوجولا ٌحادرقسم حاكنلا اذهو اهلا سارعالا ةماكاورورسلاو حرفلا
 ْ رول [ىف عقبا اوروصااو ضارعالل :هلياقلا ناسعالا ىف عقيال حاكسنلا د_تعلا اذهل قالطلاو

 || ىذاا دوول اًدر هنال علْخ وهو اه دوجو نامز نم ىناشل !نامزلا ىف اهسفنلا هم دعو>و ضارعالاو
 أ دوحولاب فصال قلنا تاقناك صاد نكسحمملا اذ_ه نيعاقادصلا ةلزئج هنال «بلعاعاطعأ
 | هيءاج ىذلا هلوتوروصلا ىف قا ىلئانلق ل << نمي الو هن از نيأو دودرملا اذه لبق نة ثداسملا
 || دو-ولا نم ةضرعلاوةيرودلاتاكمملاهندرامنيعوهاصودخواموع اذ شكمان اروانبا ا عرمشلا

 | ىروهكادو-ولا ةمسنوهل بحاولا ىىسقتلادو>ولا ةمست دوحولا فن اس هل قطا تمدعن ا نم
 || اهب هكردنانل نيعال هنال هل بجاولا ىسقنلا دوجولا ىف ىلتب نا لاح ا نمذذا هقاخت هيف لتي ىذا اودو
 1 هيطعت ثءح نماش الا هارئالف ناكمالا مكحجح انع لزب ل ني صان دوب ووانمدع لاح فن ذا

 ١١ فصويةراشف لديتلاو لوا !لمقي ىذا اودو ىروداادو-ولا ىف هلت نوكي ناّدب الف انقئاقح
 1 ادح قى نطوم هنا نطوملا اده ىف ىلوانرظناف هلكت ىف قدا هيرهظب ةرانو هب علت ىذلا نكمملا هب

 ا قيرط له أ نمريئكلا نانانتي رطل هال هنعانععقا ام هيلع هينوهيلاًاموأ ىذلاعرشلانالالولو

 | ععنمو هلءمالاوهامةروصالوهءاروامي الو دال ذب مهل ةفرعمال نكل ىلا ىلتاو د_مش ناو هللا

 | لاعلا عم هنيع قامو لاعلاوداموملاعلارود ص فيك ل_عدبف عربشلا دصق ن ابن نمدانررقام

 || نوع. رئانبلاواثييلع نمو ضرالا ثرنن نانا لئاقلا هناق ماعلا نم قدا هئريامو هنم ىفي امو
 | تاكم ا رود هيف تعلتخ ا ىذلا هةلخ نمرهظ نه سف ىلكتن ىذا دوجولا الا هما لع ثروامو

 ١١ اذه ع نم همدعو!اَمَنادعب نوكيا او هناتيو هنع ثوروملا دوجو عمنوكيال ثراولا نالامضارعاو

 | عال_دخالاو ماودلا ىلع ثراووهذضارعالاورودالالا كا ذ سلو مدعلاب هفاصت ارودو نطوملا
 ْ ةيوسملاةهوعداا عم ادهو ماودلا ىلع مزال حاكنلاو ماودلا ىلع لصاح لوب.ةلاو م اودلا ىلع عقاو

 | هل لمعي الفم دقلنيع ىف ثو دخلا مكح هللا علاف انثدحم ملاعلالزي ول هنوكع م لمعي ىلا _عتووف قلسا ىلا

 || اذهرّرقتاذاو دوجولابوأ مدعلاناما هل ىبهلال ا عجرتل |مكح تدت لزر ملهناذ نم هلال هلا ىسهتذي فرط

 مابا لكلا هذ يد دارزاةبطنا عر افةمهلالا ةمسنلا ف

 ة نكي وأ ىذو بسلا فه ناكع اس نكم لكل ىذلا نصاسشتا هول اوه ةناهلال ا ةيشنلا

 ْ 0 مو ةعسطل رمذف- ىناسورلا حاكنلا امأو الغ سو اولع هجو لكبو لاح لكُل عدانالا

ال الل [ة دوس ناب ةتاكر وعلا ند#ربط لالا حاكتنلا ف تذاؤا ذا * ولالا حاكستلا ف
 || حور

 || كلتهي تيبق قزالاحورلاوهوداو عاتولا كلذ نءرثهظا وعقاو الفا ب ىبقاهابا قلحا سكن اف لكلا

 بتكحلاراطخالا مه ورفاسيواببلع ىجسيو اهربديو اهب موةيداولا اذ هراصوةروصلا
 وزعملاو ةسوسحل !قازرالا نم ىأ ىنعمو اسح اهيلع هن دوج ام

 حاكنلا اذهل زك ىذا ك1

 عقب حاكتنلا ادهدوجو ةيعسطااةروصل هذ هىالااهاروهظال ىتلا ىوقلا همقنامنا ىناحورلا

 | هءاطتاموهفىىسطااحاكتلا امآو ءانبلا اذهدوجوبرثالا نما وا لصحانمب حرفا اوذاذتلال اهل

 ىعسملاءانتي الاو ماس الان ةم «بطلانيتروصلا عاج ن نمروصلاهذهل ةريدملا هم رخاحاورالا هذه

 نا فارهظ.ف تابنو نازح لكن منيجورلا لاشمأ حاكنلا اذ 5 نع داو سفاح اك: سلا لاعىف

 نيع هيشرأم بي رغ لكش اهبنم داوتسف نيلثملاريغ نم ماستلالا عقب دقو نسرف نم سرفو نيناسسنا نم

 ميقع هناف ادبأ دايال نيفاتْحم نيلكش نيب داوم لكو سرلاو راسجلا نيب لغبلاكَنيجوْرلا نم دحاو
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 اه ططسو هيراجم ىذريو هيتاهبحرفيو هيراهلجأن 5 0

 ىلع هباكن ما هانفرع ىت> اهلاثم أو تاكرحلا هذه نيعو هسفن نعاذه لاق القهيراهي بضغيو هير

 تاكردا هده نهب لزن اام سس «ةعدرعلانااتقرعو مسو هيلعمّشلا ىلصهّللا ل وسر ناسا ظ

 هتنامكح د اذهود.علا اهم ىأ اذاامرهظ هناهسفنقللا امم فصوىتا|ماكحالاهذها ةبجوأ ا
 ا مزلل فاض الا هسفن مزل!ول هناو لج وز عدّلل جيش ا_عرصاق لّقعل انا انفرعؤ لمعلا لمل د داهنو قدما 0

 هقب رطنعءه.يلدعبالو هلهتناءزعح ىذلا عضوملا ف لال دةسالاورظنلا لعجو قاثااونامالا مكح م

 (ملاهاضرعءالو هولا ىف هككيرشال اد> واهلا هنوك ىلا لصوملا قيرطااوهو هلهللا زء+-ىذلا 5 ٠

 1 نع دلذعالام هنآ هلووقب هير ىلع هن م سم ناديرب ىذا ارصاقلاهلالدت سا امآو هسفن ىف هيلعوه

 ىلا ناكل لاك نمهل لونان اق هديرتامف حد 32 انلسا ذاق كلذ ىف هد مسقمب ثداحووةثداو أ 5

 أ قمن منا كل لاق ند هودعم :ثداحوهف ثداواأ نع واب ع الام لك كله هنوةبابملا هذ

 !اثدا اولا نعول نمقال هن ثداو ا نعولذال نمفم 6 كلذامت اهل لوة:ةرصخم تادوحوملا

 اهل.ةرنأاماولالفامانق مابتءالخ اذا هنا تاو ةرعزةراوللاناننه قدعرتسالا ةاهسقامأو

 اهلثم ثداحوهق ابنع1- 2 لاذاوابهنءولذ الف ه.فالا_علمقناف ةهضنوهامزخا صضالو  هسفنل

 ىذلانا لعتتناو هانتتالابنالدو+ولا فاهاوخ د لهما هلكف ثداوال- اامأ هللوَشنف

 ثداحلا كلذ ل_همن هسفن دوجو عم نيسعم ثداح نعاكأ ابهنءاساخ ناكدق ثداوالا لش

 نماق هسفن دوجو عم هذمعب ث داخل كل ذ نع الخ دقو هليقام هلمش فصو ىلءوهامالول هنال هسا

 تداو كا نعل م اذاو دود -وهري_غثداخلا كل دوهللب انتلا سفن دو-و لةءدو ال[ هضرمف# ثداح

 هلاساذاهد بع بس هنا هدفت ع نءريخ ادق قملاف هسفنل اهل هلويق عماهلشمان" داخنؤك نا مزلد . الف

 فدو ناقل ندو عراتتن 1لقعانر ظناف باناذاهديعةنوُس حرفيو ءاضرأ اذاهنع ىذريو

 || رهف هسفنب ل عاوهو هللا نعدخ الا كرتنو ىلثم دبع تن ًاومكملا كنعدخ انامويهرو كر بذكنو

 كلذ ىلا ةمسنلا له نكحاو هتهامو هد< هلك | ذه ةقمشح ليو هلك اذهب هسفنتعن ىذلا

 تاذ قش ملعت نا ديرت كرظنب لقعا,تنأو هلا ذر كمل انماعرخحو انرذح و انعنم دقو هما ذب انل م

 هلل ع تافةدحاو "هل تادلل ضرعتتال ةسلر ااةفرعمكر ظن دعس الو ك1 ا ومال كعلاح

 تنكح نانطفتف م-هلاوحان م هرافساىهدابع تاكرح سد د رعتل لزنموأ ل- < هناانل نانأدق

 ا رءالو الفعال هسفنىفان' نا رمال توكي نا ثدح دق دنع سهالا ناك اذا مزليام هنا ث مياس لقع اذ

 كلذ ف هسفن ف هودح ال كدنع هثوداح عيصصوعو فض مودل اندنع تدح دق لوقتكاناعرش د

 دارأ نك هروهظو هناسل هلا حات<الفاد- ه عمو ةنس نيس ذنم ةدوجو م هنمع تناك دق لب تقولا

 || ىلحتلا هل لب دسقت لّمعلاو دسّمتل القي ال هنن !ناف هعرش هب دي نيب مدة: وهلّةعلرتدلف هللا ىلع لوخدلا
 ١ هتاصس دال قلاةرودلا فاكر ىذا اهلل دجلاف ءاشةروص ىأ ىف كبكر ناهلاكةروص لكى

 دهاز هلكا وولى لووك ولف هتف 2 هلو عال كلمات لبان فاتر كيش الو ةلع ست ةروب
 هعسن ثردح نم هلع مكح تحت ل-خ ذيلو هسفن هب فصواسف قمل عم فقو نمو هلل الامر د قح
 اًءطووا دةءنوكي دقو طولا دةعنوكي دق حاكسنلا ىعس نالدعاو اريبك اًولع ا ذ نءهتلالاعت

 ىبسطو اح فرو ى اهنمو نيجوزلا دّعبالا حديال طولا نال دقعلا نيعّىطولا سفن نوكحسو و :

 ألا لع قل اهحورهت ىهلالااماف ذاذتلالادّرنوك دقو ةدالوال ىعأ ل سانتلادا رهنوكي دقو ١
 ةانرك ذاع هن ءلعقلاه حو اذاف جات الااهعم وكمل س1 دارالانناكمال ا ةرمذح ىف نكمدملا

 ود نكمملانيعف نكملل دوجولا عامتجالا اذه نعدا وب ىذا !ناكف نب وكتلا نكمملا اذهن مرهظا
 أتش | ادوجوو نكمملا كا ذنيعف اداوعنا حاس ل ىلا ىملاىدارالا هجوتلاوالهأى مملا

 هد 7س

 سارعالاو



64 

 هاا اكل ج22 113122217257117 277272- 227753239 1-2517 727215512521717 م وجودنا 1

 | رعش الوالا_ج ا هيرعشادهلو ملسو هاعهللا ىلص هس ن هوك "او ةوعش هرم وج كا ع :

 قوم هرعت هنأ فرع كا دلتاكا5 تروا فوهذر ءنادوقدص. نموأ هي هللا هلع ءاندالا المصفتهي

 ْن ا!نذو دكر ه قس مناةلغماق وده صوأت سب ىيعانةفغماءانىرتتأروعشلا لابقءوزوعشلا

 هاف رعيالو نانا هنارعشبو أن اوما عاونأ نموه عون ىأ عيال نر تحاواناوح تبا كاذ ف

 ىشاا كا ذ زيءوهام ل_عبال هلَعْناىث ىلع ىو هنا قو دذها لش فرعي ممريغ نع هلصفمانمع

 اتةبامنيعوهف هلال ءامسالا محامأو ءافلخا| دهلار وعش ىعسس ا ذه لثك قو دنصل كا ذ ىفنزتخ | ا

 ءاعسالا عموم طيخا هللا مسالا, ف وورب ادم فوهالاهلا الىذلاهتلاوه هلوقل_؛موهو ٌوهلاودو

 منو وم ديفوهالاهلوقب هسفنل امجوأ ٌمدريغل ةئرملا هذهنوكينا ىناف الان لدم أتت

 و>هلوق دعبىف الا هللا مسالا تت ل ددقف ةمهلال ا ءاعمالا ناسع | ل بصف نمءاجام لكشف وما

 هر وههل ندالا امو هب وه هل نه لك ىلعو بئاغ لك ىل-و هللا ىلع ل دما مناخ هللا لكن ممعأ وه ةلك ن اف

 تاو ىوفبولتلا ىل_عىتلامتاواناامأو امودعموأ ادو-ومروكح زملاوأ مولا نأك ءا 2

 نمو ىمريسغأ هلا هللاىفلسو هلع هللا لصدلرقوهورو.غلا مسالاالا اهب َْحاف ةمهلالا ةريغلا
 مرحام ألق سو «يلعهللا لصدمحل لاةف ةنطانوةرهاظ س> اوفا لعجو ش-اوفلا مرح هنريغ 1

 دحأ نما لامع نوكتف قل ةسوبر هلخ دتنا باق لكىلع من نطبامواسمن ءرهظام ش>اوغلا د ||

 ىلع نيا عبط كل ذكروا ج ناحل دك 97 هدحأأ لكم عي لب , هلاوا بر هنا هلق فدع :

 اكو درف د در لكىف انها نط اودملا ل عفن الا_صأ ياا ءازك هلخ وة زاسربحسصحم ل ِ

 دةةعناسوهنل !مدعالو ةدول الان ىوعدااب ظفلُم نا ةئسلالا مصعب لوهلأت اهلخدي النا هلع

 ىلءروءالاب ملاعدحتا لك امهنالاهلاشمأ ىفالاهمسفن ىفاه دمَتَعت نا هو دعم ىه لباس هريغىف ةهولالا|

 ترها دق يتاوذلا ذهف داو ةهاملا فاهمكح - اهاكل اش ءالانادح ا لكل_ءيالف ىهام

 ىهف باسل الواى هانرك ذام ل دف: ىلعةسهلالا سا رعالا امو اهعاونأ نهدانركذام لفت ا

 رقسلاف ةءم.سحو تب ونعدرافسالاو هرفس ىف ةمولعم لزم ىفرفاسملا لوزنوهو سي رعتلا ند هقدشم

 هب تءاجام ةقشح هدفت هب تسرعاماو انهمس رعتل الزخم نا كح هي تسرع تل قلا اذ- م

 هل سرعته رز ل نافل دهون اح روظاواه رفس أ ىذل اوه هللا نال هلا ىلا تدسئامناو

 ايتدماودملا كا عزفس ف ملاعلاق موب لكى مل الا ح لج انهف ها هسفن نع قا لاف ىتاانوؤُشلا ىهو
 با ا اسس ا

 نمافبلتل كلذ« لعينادارأ ام ىل_ءهننا هعلطملا مف سرعتفدداسع بول_ةل ىلا اهرفسي ىتأ
 سرع نمر ءت بولعلا ضءب نكحاكسود رط ىأ ىلع هب لزن دق ىهلار 1ك تاقالوالا س 5 ا

 باقاان رطاملا كل 3 لْزن تح هيترعشام انمالءاج قيرط ىأنمفرعتال دةرطاوخلا نماجب ||

 كلما د قاس ول د ءابلع قات ىلا ككسلا ءاوخا ىلعففا ارمثتسا مهل سانلا ضءدو |
 هلباقي هب لزنا ذاق لبقاقب رط فى نم فرع ءرطاس1تا لقا اذاق ه.حاصن ءدزتو قي رط لكف رعتو (ٍ

 ىذا ءاهلكاذح هرخ . الا قو رطال سيل م ك- قب رط لكل هناك هم رعبامر دق ىل_عهن ةماركللا نم

 عقترا اداف ماكح الايبود تراسلا مزاج ديا نات كنا كا كل ذا اًةاعارطلا نم هانركذ ||

 هلع لزانا | ىف جات<الفةداحاو قب رطريغ نكي ملف قرطلا تدح وبةرخ الا: ثنلا ىف فراكتتلا ِْ

 دقعلا,سرعل !نوكج الذي رطلاةيد_>الزي#_نع مام هناف الصيت ىلاهب مب سرعملا هنا نم

 بوجو لوقا نهايندلا ةام1-!نامزوهو ىيكتلا نام قالا ثاسلا لوا ىف .كاذقءاشطتاج د
 هكركعنل د دل د نفاس انتم رعت لزنه قا ناحساذان كاذ رعاة فراكتلا | ١

02 

 7 كم اذ

 2 ترماذداخ داما اوىلاهلا ىلعاديااممادىفاعملا ن . م بلقالرهظدامىوذعملار ةسااو مولعم سوما



 ةءايعلا ةوزنلاة زكا طجتكا ام ىلءاوةثوكت ا الا مها لصح نين دن واعيالو نطاوب قءانعل ادع

 اهرعل ادقلغم اهباسف عئارسشلاة وذ ىه ة>ومنا كل: بارود اماىتلا ةصاخلا ومنا اواهيف عب رشتال

 لوتالا بابل انمتعلطا 3 نلعل اورق | ىف ناملا نم مام ىلع هللا تركشف ”ىنالو لوسرالب قةحم اهي
 ىتااروصلاكنيرك الار كش نطاب هنمّي ار مهلا عادلا جرخت هنم ىذل!نوكل هلا هبل ىلصب ىذلا
 فلخ نمد اولاالا اركاشرا ملف ةخولئكرحصح دا !نمرهاظااو ةخوللا فاخ انا تاك
 | لجوزعىلاس3ىبر بطاختاةفركشل | ىلء ىلا دعاسم ةلاملا كإ:ىفدجأ لو ةرهاظلا تاماكلا

١ 
 اركاش كل دج ا لاركش تمراذا |

 ىلا بسنلاب قاكلا لوةع ترتد

 ةريع محارتلا كن تغل دقو
 2 . .٠ ا

 اروفكن وك اركشا ملانا ناو
 ارونغ كلع سأ [لف تعضو
 انكتب ادع اهب تاع

 دونغ تك اور عش كرو ارهاط كنتو د كتر كاذلا
 اريصب مانالل اصيخضُش تثمدأ| || ىتاا ل-املا ف سيبلتلاب تلق دقو

 ارهظكنم اكمال هلا لع لزي مر مالاو لعلانان ف.كحو

 ءاملا نيب مد مداوي: تنك انايااقر ءمهلوقبي رشل اةودنأ ةقباس نوع لسو هيلع هتنا ىلص دمت ناكو
 قديزوأ هناهسف ىذا ملنيسنلا تاشو هللا لوسر نك لو ىلاسعةهلوقي نيددنل |متاش نيعوهو نطل او

 مرت د داوم عامل ادلب راازينمو ةيساساملا عفرلانلاجر نم دحالا«انوكي نا هنعىلاعت هنا |

 ىقعب ةلاسرلا نا ملسو ه بلع هللا ىلص لاقو نب. تلا متاح هنا هللا لعف قيس هنوكل هلاغب ' رم رهط

 نوكي مكح هللا دنع نمل عرمدي ند ل د را و ا يل ا

 ىتالو سانلا ىلا رمش فا ور ءب لوسرالف هبانّدح ىذا اننعرشوه ٌس دل 4اع

 ءانرك ذامري غدار ولو عب رشنت او ' اخ هنا حر مدق 4 لعن وكي هير دنع نمدن درت عرش 0

 ند ىذلا عرشلابىا انبائموياطسةم كح انس لزن مال هلع ىسعناهلوّدااضراعم ناكل

 هلعرش حسن ل عب عرشال هنادارأ ٍلسو ه.اعهللا ىلصهتاانلعف تو لوسرر هنا هنف كقالو هس اع

 سا.لاورمضلن او هتمأ ىف ةمامقلا مول ىلا «-تئءب نأمز ند هملاعلاف نان !لكلوقلا اد_ممل>دو

 ملسو هيلع هللا ىله هللا لوسر ةمعي نامز ىلا مدآ ن هو ةرهاسظل | اسر هلع هللا ىلص د دم أ نم ىسدعو

 مل سو هلع هللا لص هللا لوسر نمرهظف ةمتاناب ”ىنا اوهو ةّقباسااب ”ىنلاو وذ ةنطابلا همم نم
 |رخاوهف كلم اةرودماتخ هلذمالسل اه ساء ىسع ةستاخامأو ةوينلا ىف :ق اذن |نيعةقباسسا انا
 مدا هيرذ ىعأءانالا هبشي لو ىرمشب بأ ن 6 نكح هانهتثنؤمداةرودب رهظوروهظ لوسر

 نامزالارورع ةمعسطا ل اولطأ فلق مل هناقداشمملاث للا نطنل ىف ثيل : ل هنافّئشنلا ىف

 نم ةروص ىل_ع ىلا نامزلا ىف ةهاسقلا مولى ملا ءاسح أ ىنعب ماكس هلام ناكل ةداتعملا
 راوطالا فل ةنملاو لسانا اف نو دوعت مك دبا موعتم لخا دهنافريثكلا نامزلا فاهياعاواج

 افيرمثت ”ىترخا ىلا مدان هىربكلا ةيالولا مح هاطعأ نامزلا رخاى ضرالا ىلا لزناذا ىسعن امن

 0 هالو سرالا 3. لكمف ةماعلا ةيالولا هلا مع ل ثيح ملسو « طعدهللا لدول
 1 ال >امأوملاعلافمتاو الان موهف ةماعل اةرالولا مو كالا ةرود محل دن كو

 || مالسل اا هماع ىسع هت“ م تصح ىف لش دفتر هاظاا مم ةمأةيالول صاشلا َحلتاودو ضصاشلتا

 اقْح ناكناو مالسل الع ىسعف هستمأ نم ىلاسعت هلل ”ىلو لكو رمضان او ساس !تكض هريدو
 0 هساذب ىدمل اتامتا اذ ها ثر لل تلعو: ىنمود امتنا 5 ه مخ تا مودك رمت

 هللا ل وسر ن٠ هتلزئمو هيعساالو هتءالعىفاطعأو قالا هر ىئذرع ةناعستسو نيعستو عيرأ ةنس برغلا

 ىلص



 ءايبن الا ىلع عل اذ تناكاهل بالا اذه نمو تَقاغانيدلا لك الو مالل#!١ملع لسرلاوءاسنالا اهب ال

 ه7

 ىقىذااىذالا نافد.-وّدل ا قيرط كلذ نمو قد رطلأ ن ءىذالا ةطاماَنمةيفنوذا الَوظحوَتلا
 ىقالاو ةئطابلا بابسالا| ىقخالاف ىحاو ىىْح نعب ىل ءوةداسالابو :لنا لاو ل اكرمشلاهقيرط

 0 ءاهلكم ذه د-وملا ط.ف تانث دنا ىلا ةموثالا ةمسن ىل اور هاظااباسالا

 || اهداضرا ماناعا ىعست ىلا فصلا بس< ناعالا قرطن مقيرط ىف ىذا لكو دمحوتلا قب رطى ىذا
 1 ناك ام نك ةفصلا كا ةيجاتيودب ةنسملا ةفبصلا كلن هىذالا هب لازنئىذلافاهتي ر ا فعذإ خف 3

 هدوجو ىلع مّدقَتملا نكممال ىذلا مدعلا ناف ةقباسالو قالطالاو هل بان هدابع ىف هلا كتمان
 ا عمج دنع ةصاخ هدوجو ثيح ن مالا نكمملل ثو دخلا سالفرودتل ادنع نهذأ ا نم تالا عيرس ا عقل متنوضن ىح قيقدل-ءوهو هد ةياسدلس ا سلطه وسولا تسويه

 : لك ىلع ني هال ارب ل هدوجوو هم دءنوك هقح ىفان دنع ثدحل امن او كِل دكس لان د_:ءوراظنلا
 || ناسملا اذه نيبام نكلو هءاكما ىوس سل هثو دح لافراظتل | ضعي ناكن او هناذا نكم هن ال لاح
 اغلا قد هد نوكب نان كك هنا كل اذه مدت را لاعسحل يراع قلد هنن دلل

 || ف دارتلا

 ُ هب هلع مك ىذلا مدعلا نوك ن ههاندراام دب رينا لحو انكم ىعست هنوك انثداح سن هن وكن وكف

 | نكملا مدع الدوا ظنل عوايل يف انعتسو ناق هدم كادك رجال يلح تال
 ْ ليل همدسعناالا هيفانبهذم سبل نكيلو مظعناك رئامشيو همدعلال هتاذا دوجولا ىلع هل مدعلا 1 0 ”لوة:اكنكلو لاح ادوجو لد مساكم دو>و لاحسا ال سفن ٌةفد هل م دعل | ناكول هنال هسفنل
 1 لاثمالاب هتروص فمتاو لاو قداوسلااهلو هنمع ىفل َةَتاخالف هنروص ثدح ن نسال هسفن اعاق ناك اذا هن ثيح نم نكللو ناك منك : 0 هنوكل ةقب اسهل نكمملا دوب وذ اخج سه لزي ل هدوو نا اك اج سه
 | | سيل هنإل هتءاخ نيع. همي اس نكل هعاَحو قياس هلف امسفت اند امل |نامعالا ىوس ثداس لكف دا دضالااو
 ٍ هيلع مكيف مكملا:ةعاللا نمهذ شبا اازيقتامناو هسفنل م دعت مث ةصاخ هن وكن امز ريغ هنوك ىف هل
 1 ىناشلا نامزلا ف دو-و هل سدل هنال هَمَتاح نيع هّتةباسسنيع ىو ةتاحلا ىف مدعلادو ةدياسلا فدو-ولا
 باببتك الان كلاس لكمملا لصي ىذلا باسل ىلالصو اذا كلا سل انا ل-ءاو مهفاف هدوجو نامز نم
 با وأ فالخي ةتبلا هيفدرالهلك ل و.قىهلالا بالا اًذهو با_تكالا,كسصمال ضال و ةياشعل ا مكي ةيهلالا بهاوملاواءاطعلا حرذتو بابلا خشي مث نيكلاسلا هتاخد لولا ىف مدقرت اف
 لوقاه.فو تان'دحلا

 (اعمج لوءقلو درلانكما | | هبلا تاصوادا باب لك

 اعطم اعيعم هءاج ىذلل الوبقوهق هلالا بان ريغ

 اييرصإ مدرب بابلا ,هنلا) | هل لديكم ا دولا
 اعوش> دير 3 ىلأت ثاأ ىبان سدا هير هب داننف

 اميل تي تنطغتول |اعيدب اهأ كف تس اعتناك |

 1 ا افدس | تيلام ات 1 اعومد قارقلل تش نا يكساف

 بحاح هلءاماجودقم هن دجو ”ىهلالا بالا اًذ» ىلا نامز له ند نياص اول | "ءإ < ىف تاصواف.و

 تدراف ةقلغمةدودسم ةخوخ تيا روةرودنا | ةثارولا ةعل> "ىلع علش نا ىلا هدنع تفقوف باونالو
 هللا صتخا ىلاةخوللا 55 ه5 ىل ىللق تعضو ىو ىالذ تلف حضن الا اف عرقت ال ىل ل .ةفاهعرق 9

 اقمكلا 1 تنأ رفهءاروام فدك افافث امسح هتد_حوف باس لاق توتلاا م ع ارمشلاا عاش

 هولا كلت تمزالفماك> الا ف نيدهتل ا داهتجا هملا ىدؤيامو عنارشلا ف هثرولا ىذا مهفلا نبع

 ذإا تل |نيعّدل ذفهءلع هام ىلع تامولعاارودهفلخ . "ل ل اع تانلاكلذءاروافق ظنلاو
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 م 3 2 اخ 2 -_ . 5 ع دك 7

 هنا لود نم قددب لهو ةدارالا قاءمامو هلل اربع ديرب نمو هّللأ ديرب نم ع همفو ةمآلكن دا

 معهمشو جاردتسالا لع همفو نيدضااب فصت | نو توملا ف سابتلالا لع هفو قدصيالوأ هللا .ايرب

 بادملا ىف صقن ةفص ع رشل او فرعا فا. موكل هملا بنتن ا ىجشالو توعناا نم قا هلءشام

 لس سااىدم وهو قا لودي هللاو مولعل |نم نوذق لع هسفو ثدخما ىف ةعفرو فرش ىهوىهلالا

 رارسالاو ةيهاالا سار عالا ددعو م:اودا لزنم ةفرعم ىف * (ةناملثو نوال او يناثلا بايلا)

 هيموز)ةيوسوم ةمعالا

 دي سدل ل-ء خزاربلا مدع

 هنا لكك ب هدؤقنلا دل
 اضيق ةمدت صخشدارأ نثاف

 | اطسولار فارطالا عج ىذلا الا

 اطسئملاعلا ىفه.ف ةننوكح

 اطسةمعن ضخش دارأ ناو
 اط_قدقه مف هارت نءملاعلا ىف هتجر نازيمىف ىلا طسقانا

 لع اهدي ف طعن اةرئادةرودل!فدو>ولاناا:إعقباوسا!نامعأ يتاوذلا تناكامل هنا ل-عا

 نعت ل ةترلوةعم لكلو بورملا لةءوالا برلّمعالو هولأملالةعوالاهلالالةعبالذ انهازا

 مام ىرخالا نعو ةقباس ةدحاولا نع لاقي هيالوةعم از ةقبالاو ةمتاما نيبن ا لءذاكىرخالا
 تثني بلع موك ابو هيلع موكا ىلع م جا فكل ذاق 15 باانيع ةمتالنا نا اناووو

 لو دا سرعو لوخدو دّمعل سرءو دّقعل سرع نيع ىلع سا رعالان ناولعاو دما سلا نم ةاخلنا

 لوخدلاو نيعداحالوأ دادو-وأ ّىطو لوخ دلاو نيج وزلا ىذر هيلع عقب اع ةرابعدقتعل اودقعالب

 باهولا مسالاكض وع نعال هنال ةهلاحئاكسن نم لضفا ةعكتالا ف نك, لام ءامالا سرع دف ءالا

 ةنمومةأ ساو ىلاعت لاه لسو هيلع هللا ىلص دوقو قلخلا لضفا اضل هب صتنخا معسل ى طع ىذلا

 اع ح راخ حاكن لكو نموا نو د نم كل ةصااخاه 5 ىبَل ادارانا "نال اهسفن تيهونا

 قانوالو طابرالو هسف دقعال هنال هل تامئال ىذلا لثاسلاى ؟ عال امل الفد وابف ا

 ف ءايم ماع التان الد تعاج ءاعا ناك امكلذالولو لاح الا اهنمعتف ميتاوذنااماف لوقنو مجرم

 متام لاق هلاسرتساو ”ىههل الا سمالا لزنت ماو د ىلا رطن نف سك, الو ةقاس َةَعاخ لكئاو اهم فوصوملا
 لام اهنبتلوصفلانوكلءاشالاىف يتاوخناب لاك لزنتلا ىفءامشالا نيب لصفلا ىلارظن نمو سام

 نس . لاو نيتملكلا نيبال مم نآرتتلا ف ترظن ا ذاب .كرتلاو ماسقنالالاعفاذس ه لكن كر

 افرق وال تان تلك نع دالة وهال نو زمل لكمة رخو دنع لكفلا لوس وتلا
 سعأ تاكن او ةمسعمةنآ ىلو الادمان ناتروس نكن او ةنيعم ةلكلو الا ةَمافن ناي 1 ناكنأو نيعم

 مافن ل>الاةّدملا همف ىهتنتق ىعسم لجأ ىلا ىرج اين دلا فام لكالات دلا ىف اذك لج لدق ثداحي
 ممْحزوللا ىلاهلاقتتا دنع نوكي س ذنرخ .[ناوللا(ى سافنالا» اهتنافهمكح هلا ىهتن امعوشثلا كلذ

 لوح دئيبو اهبل صفل ! ىلا ةمامقلا ىف ةّدملا ىهتنت مم ثعبلا نيبو هناي لصفل | ىلا خزربلا ىف دما تنك

 ايف ةماقالا نيب ىذلا لصفلاا ىلا ة-:للا لهأ نم امفوه نمق- ىفراسنلا ىفةّدملا ىبتنت من نيدادلا

 نيب لصفل !ىلا اهتم وحر ال نيذااراثلا لهب اذع ىف ةّدملا ىبتنت مثةنملاوا ةعافش !اباهتم حوردلناو

 موتح نعأ ف المخ ابرانلا ف نومعنتت ب مهف * الكت عسو ىتلا ةجرلام كح لوصح نيبو 0

 مادلاثدحماناكإذو ةقمقد ةمفش لاجن كلو :دمابرهاظ لج أكل دع قيال مث هانركذ دقاك
 هلاو- أقرافت الف امتادهدوجولا ماودىلاراهتتفالا همزال هلعلا وحالا بات هن اش نم نيعلا

 ةطاما هتمتاخو هتلاالاهلاال هدب اسف نام الا امو دم اد دعب اسو َةَت اح نيب هلا وح ىف لازر الذ لاح الا

 نم ناميالا ىف ىل-ءأالف نودالانةتاملنا نعو ىلعالانةقياسلا نع عراسشلاريعف قب رطلا نع ىذالا
 دحوم
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 لاا الا تامو لخادلا رام اوراداارادااف اهلا داع مراد نم حرخ نمةلزنج صوصخ ام سعأ |!

 ةداعالا ناعم ان لعق مراد ىلا داعرادلا ندي رام !ناانةالل اهي عيناي عارومطال لاوس :

 لامار رول ا ا هللا له توعن ل-ءهبفو رادلاب اهل_طافملال- تهقفو :

 هتنانملاع هنا لعبال ن «نماخلا و وك ناع فاك ندءانعلا ند هناريغ هللا ملاعالا امو هللاواعلا :

 ملعتل ه هدهشاسوف هل اسولذال لاكن هقاملعت له هتل اسولف طا هنا لعيالو نياسعيو د مشي نع مع ىلعودو أ

 هللاةىفهدرمشاىذلا اذه لوقن وه نةهللاشمف من لوي كل دومه موه أم ثءحح ن نمهندهش ىذلا اذه :

 !ز اذهنا فرعام نكلو هب هفرعي ىذلا مسالا: نالفود ىأ اذكوه هل لق اذاف ىرداال لوةيهل لاب نغ ١

 مسال العب افوصوم نأكدةؤ دومثمل اذه ىلع مسالا اذه لجحالا لهج اخ مسالا كلذ ىجسد وه دوهشملا ||
 مسالا ادد ىعسهدوهمشملا اذهنوك الادافتسااموهلدومدموهام ث حن . هدومشملا لعب انو دومو ٌ

 داقنات بحاولان كمملاىلطل جاذلل قادم | ن نع 20 انوا لا يالا دانشنا )هدو مولعملا ||

 اي رعلا عم لاعلا ىف عقاولا فالتخالا بس _عدسفو امشي و هد وأو هبلطامف بجاولاهل

 هرهظاىذإا بسلا امورارتغالا لع هو هناطلس روق عم لعل ىلع م 5 -ىذلا اه فالتخالا عفر بجوب

 نع بكا ازيمهللانال باستك الاو بسكل انيبقرفلاو بكلاو لم_علاوهام لع هنسفو |]
 هفو ىؤلالاراتخالا لع هيفو تدستك ااماهءاعو تدسك اماهل لاشف ىلعبو ماللاءباستكالا |

 ا عيطلاهلو دع هنا عمم دضا ةجردضا نو حج دضلا ىلا دنتس ىتهلعأ|)

 ترخداتلت ان ازرخىأ ىفو رسيلت ةطاحا ال ة دهام ٌةطاحا لاعالاب ةطاحال ا إ همفو هللا فضول

 معهيقو اها لماسعلا ىل- 1 رع يف فاه دو مدع اهيكس امواهذر كمر كا :

 تابتاملالعهقو قل > اهلا لج نمىهو اهسفن بلثتالو قث انتللا ىلةنىتلا ةرمضحلا ام

 وهو اباضقلا ضعي ىف لصفل | لذ كلذ عمو لولب فصّالام م تما اى هلا مرام :

 ةمهاالا هام للورد هى ىلاعت هللا ٠ نم لسرلا اهماطي ىتلاهراسغل لع همفو هلاثمأو عارتقالا ا

 بلا هفاصتا عم بورا لبن م بورخلا ىف دهزلاودو ةبدمابقلعتم بي رغلعهسفونيوكشلا ف[

 لهآ ضعبلوداوس ااو ضانسلا لع هيقو ماصتعالا لع هيفو هبلع فصولا كاذءانقبو هيفدوهزملا ف

 ةمالاهذ ده لضفو ضعي ىلع مهضعيممالا لذة لع هسيفوداوسااو ضايسلا» ءاعمهيقفشنل ًاتقيرطلا
 نم افدفثكى هارف هتثعي لبق ناك د هو مدلل نم لدو مهالارئاس ىلعةيدمحلا

 0 هدو هما رمث وأ هتمأ ىف هتفصد ذهن مرمكت لهو هنمدل شك امهردق قة

 ةدهاشم ىارذ مال !هبلع لسرلا نمناكوأ ىسوموأ ىب»عك ص اخ -ىنعرشلاعيتم فدكلا اذه
 ميقا نال مدع «هنق بان هنا هعيشم ا ده ىذإا صاخلا ىب لا كلذ هنع ءاحىدلا عرمشلان ا

 ند هيرهطظامهنع غال وسرلا كلد نادل مو !ء هللا لص دع عرش هنا ىلع هعشتاف هعرش كل ذناو 1

 قفا اذا هنا مث "ىبالا كل د هم نمنوكيو أ لو هلع هللا ىلد د د ىف اذه لثمرمش < لهف عرمشلا

 ةيدمحلا ةدالا هذه لزا: هىفاهااشي له هتلزخ د لانو ةنللا لشد مث لوسرلا كلذ ةم فرش <نا

 لؤانم هتمأ عم لوسرلا كلذ لزا:هىفدلوأ هتمأو لوسرلا كاذ عابس أ لزا: »ىالا اهنملزنالوأ
 ئذلافئككج ا! هاطعأامبه- عشاام ثيح نم ةيدمحلا ةمالا عم لزانتم هلو عي وهام تيح نم

 هسقنل كلمدععل : نهو كل كردي نو هولا كد مصل ٠ ندو ةفصلاب كل صن نمو ةبضعأ ا لع هضوءان

 قر ةنايسلا لود ماققمهل ن هو هللا بدنعل نمو ةردصأاب ىلوأ نمو هلل كلتا نمو .
 اذدلا ىف ءاز1ا لع هشضو سّدبو عل لع همقو لاو>الاو تاماسةملا لءدقو ةيحاصملاو ةبعصل | نيب

 هن. رقل ا ىف محاجر دو نمي دا فان_صأ لع هيفو ملعهيوهامق ةداف:سالاب ماعلا فاصتا لع هيفو

 عض كم 1١



 5 رد 55 ءاشنااندنع شن هتمذلا ةعسملا مكحالانيلف انلذساندرا :

 | ةفرعم نع لن هلوقن دوه نياو هدد سج ملص امو هعسط ىلا الا» اذكر رخال مه هقا امم لدلص ا ىلا

 امم رطاخةلرطتعالذ دبعلا ني وكت ل< قللا نوكيا ثلا ف لاسبللا رشح ىف نا - ءاوةهد ||

 هذ_هىديعلاةئشقاممءاشي امءاشاذا تاككمملانامعأ هني وكتكة رض اهذ_-هىف هنوك قطاوالا |
 عقب هادا | ىف دبعلا ءاشينأالا قا ءاشاخ هللا ءاشيئاالاءانتيامدسلان اذ قلعا ةئيدم نمترضتلا ||

 هذهىدبعلا عمو وان ذوفنلا فقحلا ةئشمكف لالا ىفامأو سكملا ىف اذ دا! ىفدبعا اءاثي أم ضد

 ايندلا فن اسنالا نطاننال ةّمشملا ,متجح موعىف ةرخ الا فوه اكدبعلا هوا ثبام لكى لءةرضملا
 هذه ناسنالا في رمصت فق مل افهاهتشا اذا ءث لكهتثمثم نع نوكت.كل ذلف ةرخآ الا ىف هرهاظوذ
 ةوهشل ةرخ الا ىفو رضا أ فهذه ىف عنان قلفات انامل فيالتوخ الالف ةيوبش فو انيدا ا قرضنلا

 دي ريام عج هلدجومأ دنعلا ةيقارحالا للغش قد الا ىملا ةديشم تحت همم ثم ىف 01 اودامديعلا ا

 هل ىلا ىل_ن اق ىلا اةروص ف قللا عب مند سعلارةرخ الا ىفاذكو اذ داا ىف ةرمضاسا . دهىف هدانا '

 ديعلا ةئتم لول داحالا ف لون ا وهفاهب غبصتا الا ةروص ىف ا

 دوجولا ىف ةلاعف امه هنا واخ املواموع ةنملا ىفةرخ الا ىفو ةصاخابن دا! ىف ةمل اللا ةرمذخل ا هذه ىف
 مهلاو ةمهاالا ءامسالا ىف ىت-ءامشالا عمجب ىف لضاغتلارهظاك مهلا ىف لضاسفنل ا كل ذيرهظ س لاى

 تديح | نمىدرال كنا لعفتالامفهلوق لثم لعفت ال دقو اهم احح ريغ مه ىف لعفتدق ايدل ىف ةلاعفلا ْ

 ب ديرك مارد عراق ةعا لمت لالي لعفنلاوةلاعلا مهلا ضعي فا

 ديالو ةلاعف ةمد لكترث اسال اريغب تقلعت اذاغ اهقرثؤتال دقا ذهلف ةءسنعلل لباس مهلا نال هديرب
 ممل لسرلا فا ذروظ دقو لءفنت دقو مهلا ض»باه لعفنت د قف م هلا ف يعا هن ىفامأ 1 ُ

 مالسالا ديرب نارخآ نم ديريو ٍل_سفهديريف مالسالا ديرب نأ صد ن ملوسرلا ديرب مهعاسش اومالس |

 اهي قطانلا ةداراربعن هديحوتلاب ةداهشلابةنحسلالا كب رد: لودرلا ةمهثتكلعت 0 هديربالف

 ثيح نم طق هللا ىصعام هناسل ناف هناسا عفنت تناك او اهيحاص عفتت لن كج واموع تعقول ||
 اهيسقن نع عفدلا طع ثيحروب 2و هف هك رتل ديرملا ةفكرتس ع نمهنمال فلانا هش تءقواغاو هسفن

 هنلعج اذا اذا ناسللا قطنل «بحاص عمس هللا خفولو هتاذ نم عد اطوهف سفنلا تال نم هنوكل||
 هنمالرشخلل هف ترهظ ةفلاخل ا ناانلق ا ذهلف تيما در ظفلتولام عرمشلا دارأ ام فلاب ظفلتي سفنلا ||

 اوناك ام مهلجرأو مهيديأو متن امهءاعدهشت مون دروأك هكر ىلع ل دعده اش تاذلان عدا هناف

 دكرحو سفنو حر فو بصعو دل بو داؤفورمصدو عم نم فر صم ةحراج لكك ذكور اه. نولمعي |أ
 هلهملع مهاعةرا.ع فو * م6 دارباع ا ذغف سانلاو

 نعدابنلكذار ذئاب ةفطانلاهسفن:أشن ثيح نمو ةيعسطلا أشنثدح نمدمعس ناسنال ا

 .عفترا ثيح فيلكتلا عفترا اذاف فيلكتتاالارةفلاخملا نيعامو ةفلاخنلا ترهظ عومه لابو اهتبحارص ْ

 ىمالا سف: ىفوهامةّرمسم بحاول نكمي ةءاطو ةمئادةقفاومالا قلو ةفلاخانمكملا عفترا
 أ مواعلا نم لؤتلدهفو سلا نم ىذلا دصلاةطساولارمال فا ةميتسلا عم فلات ْ

 نأ رفل ا لعورطاخو كل دورمشب نم ءارقسسلاا ةجحارتلام هو قاسا نعنيربخملا قيددتو قدا دمحول ١

 هنقو ماعلا نمدحاو داو لكف ىرمس ىذلا ماسلا دبحوتلا لءوهاذهوءابشالا هب تزيمتاست غل ا

 0 يه مدا رعدشو هرخ الوارد عطةنبإال ىذلا لسانتا | لع هدفو 9 ىهلالا فثكلا لع أ

 | هلعيال امم قاكنا نؤ دلعلا نم هيف ا درفت ام لع همفو ةرودلا ىف ارتشالاو« ايسشالا نيب هيسشنلا ؛

 : ارتان وعلا ملءهمقو ليصفتلل عجل الع هفو ةماقم_ءالاو لملالع قو هللا مالعانال قلل ْ

 ةداعالاو ةداعلاو قلخ ا كدلك تدسو لكش» مالا: راركحت ةداعالاورارك م امو عجرت |

 ىذنجبلاو



 رظنملا ةعدق ةسوسحل اهتروص تناكن او هق الخ اوهأ نس> ةروص ىل_ءاهرّوصلفرودملااهرود

 ةروصلا كا”سذدع و ىلاعملا كل: دس< هن اكهقالخاو هلع نحر دةبرظنملا ةنسحالااهرّوددالف
 رثأ عاملا كاذ نم لج ةأر ملل عقو نافاهنسح ىلارظنلا فنامئرفتسي و عاسجلا دنع هنمعلو هنأ سمال
 حر لنا هنا ىتح ديالو ةلزتملا كَ دولو لا حرخف سفنلا ف ةروصلاا كان: نم هالضتام لجا كلذ ف
 كلت ةدمه اشم نعممالا كا ذامهحرخأ ملا ىف ةفطنا لوزن دنعنيدلاولا سفن فرط صالف كاذك
 عئافولا ضعب ىف قافتالاب عّمي دقو ةأرملا موب ةماعلا هنعربعتو نورعشرال ثمح نم لامك ايف ةروصلا

 كلذ نمداولا جرخفام ناو حوأ دساوأ باكة روص نيجوزلاوأ نيجوزلا د سف: ىف عاقولا دنع

 ةرودداولا فرهظ.ةافلتخ ا ناو ناو. حلا كل ذ لذ نم نيدلاولل عقوامةروص ىلع هقالخ ١ىف عاقولا

 اذهب مهتفرعم عمم هو ملا فوأ ةروصلا فرهاظلا سلا فى مالا هنلخت ام ةروصودااولا هلام

 د رمل ا وهو عمطمريغ ف نوعمطب مهلهل منال ةسهلالا مولعل ا انتقا فاسأر هب نوءفرال ناطاسلا

 دهشيالو لقي صا داوملاَن اذ علا ىعاو و فورح الا ىفالوات دا فادي نوكال كلذ وٌداوملا نع

 تالا ق مهو لص الاى مما نولشيو مهطاغب نورع ء«شيالو اذ_5 نم مظعأ طاغرظنا | لهال سلو

 نم لقعل سيال اذهلو ةلعدل عنشم هلال مهب لصع ناكمالا ىف سدل ام لمص ىف مهراعا نوعطتقيف

 هل عقي ناكسأ ن نه هللا لاعالو حور بالف ناكسا حاورالاو دك اللا لاعفوهو لاسخ الو مهو مكح
 ىرالق ه.سفن مكح نع لوزيبالئ شلاو ناكمالا هتاذ نم همس هللا ىوسام لكن اله دهشن ام لكى

 هياعوشأم ىلع مالا لع مالا هب ريع دسمل الواعاد د ناكمال ا هيكدق هسفبالا ث دحمو دق ن ههاربأم

 مادا لالا نيب كلا ادن الزاهر يرق نال هس ف هل ردو امهو دب رتلا لّمعتف

 ىهو بآرح 06 ىلء ل دامل مالسلا +لعابركز ىلا هللا كل ةفو ىرتالا هنا مالعاب كل ذاو لع مهن

 نيحادلو هبهينأ كلذهتلا دنعن مبلطق هللا هان اهزر اه دنع ىأرو كل ذابركز لعدقو ةرّرو لوس

 كنا ةسطةير3 فطعونملو جرد دنع دنع ن نم لوقا او كن ذا ٠ نه ىل »بر لوةءاها ا قشسعت

 هتدانف ةهلالاةيالعلاب ص اصتنخالا نم هننا اهاطعأ امو !هتي سم ثيح نمهلابخس ىف مييهوءاعدلا يمس

 لرش هللا نا قزرلااهد_:ءدحو ام دنع بارا الع لخ دهنال بارما ف ىلصي تاق دو ةكتالملا
 ىذلاودؤاروص>وةّونلانى < لمكف تاك سه نال لاك ا وهوا دمسو هللا ن هةماكب اه صم دب

 اناكي لوتنلا نعو للحل رشم نعميرم عطتقا ام ان دنع ني:علاوهو ءاسنلا ةرمث ايم ن 2

 ها نما عطقنملا رمل ناله لم ةنجتناك ا يءاينتل ارز مالنا ها

 مسا نيح مالسأا اههياع ىدع هني اىفابركز نم لام نا ناطاسرث امر ظنافاغثاه نكن تي

 اق هللا ىدعا نيا دل ا ع نماسنو ةلزنملا نم هننا اهاطعأ المال !1 ماع مب سم لاج نسح ىف ابرك وق
 ةريبك طق ةمصعم مهنم عمي ل نيذلا مهو نيل اصل اهداسعىف هجري مهلخ دي نأ مهاكء ادن الا باطوهو

 وهدلثم هيا الاناطاس هم رهظ نم تب ار امو مالا هملع انركر لاح ن نس عا تبأواموةريغضالو

 ملغ نوكيى 5 برداوقاماوالواعوقولا زرؤصت ىح لس اه ةيبط يرق كندا نمنع ل١

 لوب نأ هتلعج لاح رد منكي م نافل اذا كلت لإ نم ةلالط اهذه نيافر ةاعّو أ ىهاوربكلا ى غاب دقو

 ناهريغ ملعب ىح كل ذب هللا مالعأ و دصق نوكمق ايام قش هلا كل نك تحولا ق كلاش ا ده لتس

 اهتوقةئا سنالا هدطعا دّوق هسفن ٠ نه لولا كل ذناكناو عقواكهقر م نأ داتعملا ف اشيأم لعفي هللا

 اك ذوألا عضوم ىف هللا ه رك ذاف هاك ق هللا هرك ذاك صقن ةفص ن 2 اولذعال هنا : ثاسنالاناق

 ةفحتناو هود ف ناسالا نا ك1 تاس فد سوس

 نك هبقر نم هئمرهظاب هماعءانثلا عمل هلهتنا هقلس ام ىلا ”قرلاهل ن وكمل نيلف اس لغسأ ىلا هّدر غىلاعت
 سلو هماا هدر عصام كل ذالوأو قاخ هم هلال هدل اد رامت او هيلا در ىذل | نيلف اس ل ذسأ ىف قب نم سانلا



 ند م

 اتفقا الات ىارر لول بع مانو دل: نيضاكو ملقم اذهل لاح نت تدخ

 نوكي ىأ ماتلا هد سح ثدع يد ثدح ام. موقب اخ ث دح س >-١تناف هئنع ىهىلاةمثرملاةروصلا

 ا ادا 0 ل ا

 كلذا دج الدقو مونلا ىف : هارام عقو دق س سلا ىف اج لو ترف ليلا لرد ياك

 عسرلا ماريرضلا جشنلا ده لك ناكدقو فدل !هذيبءالعللأر طي اذه ثدحأ هنادلاهسنتنوكمفارث ا

 هيلق ماش الوداع ءاح هسيفمانادا ةصاخنيتلالا مو ناكفرمدع" ىش ةرقلا هللا دعى 93 قلاملا

 اولعدق مما نونعزب يذلا ء مط ا دن ءالوريتعمربغ موسرلاع الع ي وهو لادا عا ابا دعت

 اهردق فرعي الف مد دنعاهار دقالو بتارملارئاس ىل_ءةمترااهدهخ ومش لعمهصقن دقو ةءكسملا
 ١ معلا و ةترملا دهر دق فر عيالف ني ذهريغو ضخم كوؤأ يبن ءيلهأ م هللاالا املاطاسةوقالو

 هءاصح ان يبمسل ساجو عبصأ اذا سو هيلعهلنا بضل لوسر ناك اذهلو ةوبما !تاماةملوأ

 قدح امو لاعلا ف ةحرابلا هللا ث دحام ىريل كل ذو ايؤر ىأر نم , تحن له همها لوقي

 00 ا 0 اداادع ه ىلا ديو دقو لبقتسسملا

 روصو الا نارك امماحرالا نفع ءاد ثي فك تح ماعرالا ف كروس ىذااوه لافذار ايتعالا

 6 0-0 قاعملا م-رلا كل ذ ىف هللا خفي ىو: :عم لهحو ىودعم حاس ع نع ءاشي فرك تال تملا

 اريدواغ اساصق نيدلاو ني دا ىفانت 8 1 تأ رّدلاو هبف مالسالا كيريق 2 ءاعد

 تياردقلو نيدلا نمل ىزب نموا هسلع ىءارلا نونكيام سنس ىلكاسندو [قنوالوو اخو غرد

 ودا ل_لخ نيدلا بذهم نب دجأ نيدلا سعت ودو قثم دي ءاضقل !ىكوام د:ءقشم د ىضاقلا

 اون كيلع عل دق هنلانا مونلا ىفدل لوقي لئاقو هماكح | ىف هعدعو كح الع هدداسو هللا هّمْذو

 لام اة هم .هاالا ةمصولا| طقس ن نمي هل« هتلاف هل اهترك ذو تاظقيتساو هصتشنت الو هن دت الفاغب اساسا

 اهفىلاعتهتنا لاك اروص ىناعملا تاتقامل ةيلابخلا ريض اهذهوروصا ا مفرهظت ىَتلاماحرالا هل نم

 اهريغباهح اماه سقت اهم-افهدابعنمءاش نما رةرود با ارودةتاوهشلا بح ىسانلل نيز

 هعاعو هزي م ذامهةو مثلا هةلع مسهل نيز قلطلا ب بالاق هركذاعف ةوهشلا ب>ال اهل 1

 لل لابن نان ةيعسطةروض اهنالةؤهشلا ركن امتاو هركذ اسزيغرج آس فاضيأ ةوهشلا.ءاش ن ع

 هللا دجوأ امي ركعرف هناف هلأ ىلع مك عرفا .ةهذءاش را ل ف فاادك

 سلق هريغو لا ن نمتامودءملاوتادوجوملا عمج ىف همكح تاع اطل دال انعأ

 اسيل لارا دسالاو هييلالإ ةردعللا الط دعق: لاب كن نمادوجو مظعأ هندجو ا امق ةمهلالاةر د : عال

 قوةمامقلا ىف ىهلالا ىلثاةريضحوهواموع بجو أو كلذ لاشماو ةسجرلاهسفن ىلع بتكويبوا

 0 -حموكجح عم ءاممللا هتش ام هناطلس مكح ةروق نمو هللا ىلع هتلارئاعش مظعأ وهذ تاداقتعألا

 11 اسم عش ساو ملال ا انيدتس الب نان وراسجلا

 قسح ةروص ىل_ءاهروهالف كلذ م مك_< نأ دار ناو ءالعلار اك نمءاش ع نم ةروبص هنأ سها

 | اذاوةروصلا كلن هملع تناك ام نس هنأ سالرك ذيوا رود !املعةاروأ 4. ارت لا روس

 عم هعاسقج ا دنع هنسفن ىف مقيلف هداو بحني نأ ن اسنالا دارأ اذا ةمهلال و دلا نم هنهتناهديأ اهع ١

 دي 2 مطل .١ ١ ل ال 709070070917 هدا و هل ا و سس ع د سس سس

 اهروص

 0 ءوشيولا بدور < تندلحإ 0 يا 1 كانه هنيرود

 : 0 0 را هما سولو عغاذل 11
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 ل كل دفا كرك نعل كل اصاضشا اهارتث ا يلج نأ ا اهفدقلااهلثما 5

 || لاقودو لدلقا ارثكوأ صالا سفن فريثكوهو ريثكلا للقاذا هللا ناذ ةرمصبل | نيعب ىانعملا ى تاكو

 || ىلاعت لاقاك نيستلا حلا ىف هسفن را وهو سلا نيعبال لاملتا نينهرالا هازتاك ضالا ست
 (ُ فاك امو ئيعلا ئأز بلش همه ورب لاو مهتمعأ ف مكال ةيوالم ءاقوكتمعأ ىف مسقتلاذا مهومكب ريذاو

 ا اعف قد دريعدب رب ىذا ناك واي ذكد دعا !ن نمت ًارامناكل لا. نا نيعب مهرب ملولف سا ىف مويا

 أ اةوتكلاف :لةلاواقلماقل ا ىفد رثكلا ناك لانا نيعب ةكارأ كل ذك ارأ ىذل ناك اذاو كانا ءارأ

 ْ نيعىوسنيللا كاذ نكي مواهسسن رشف لانا ىف نيللاكلارأ كرا ىف قر ئيلو لاس ااهفوحننال
 نبللاكي رمش ةروصىف هدا نم لعلا كلذ كنسقان تيرا رو لاكتا نيعبالا ل_عوهو انما هّتيأراخلعلا
 سل !نيعب هي ارولف كل ذكه أر دقو ىسح بر.ثب سل نمقلتا اونبلب سبا لعل او لامك انيعىف كل ذك

 كةظ دب لاح ىف لابخلا نيعبالا هني راسخ سفن ىف هيلعوهام فالخ ىلع هالا تبأر كنالانذكن اكمل

 ا قدص لالا فوهو هلعبا ف قداص هلا نال ىهالا سف: قوه كلذكف كل ذي تنأ انجشمال تنك او

 || نيرخ الاو نيلوال الع ةيرمنحل ! كلب برع |ملعف ددلانةيرشضلاب هللا نم مولعلا كلت كلذكو هن رك
 ا لالا ةريض- ىف لص> دقو ةرورمض افشل قى راذطو أ ملعملا نمباظاناي ماسلا لال مح

 بذكلالاو ةظقنوأ مونىف ناكناالد م هامعفف بورضا اوالصخخم برمضا!نوكي نأ َدب الف برضلاب

 ١ !ذككو سهالا سفن عست لو ستان امهر نم مل !لمخك ىلا عت لاق امهللاوهو كل ىربىذلا
 : عقواشكربعيا ذهلواه ددنوكي ىت> لاششتا نيعيالا» ارتامه ناقلها مالح نع ذا را

 نيب قرنولعاااذهلثم نع لذغت الفةروسلا كلذ هلادارأ ىذلا ىعملا ىلارباععل اهيزود2 ىأ كلذ نم

 اهليصعتل ض رعت هدابع نم ءاش نم هللااسهيطعب ةمهل اةّوَدبالا كل ذ ىل_ءردقتال كنا لعاو نيعالا

 هل«ةيامارتاعق ةرابعلا زرت كاذكهالا نك لو كسب هير كنا تبا راعري 2 كناف هللا نم
 هساعلد ريح ىفا و وشي لا هتدس بئارملا اوطعأو هّقح نص ارظالااوذو ولذباصعأا ى ربالا فضتملا

 ىنعموأ انل ام نيعيءان ار ىتح ةمجدةروصىف لة ناحور نكي نا اولاتاد ىاكأ !ةيحددهنا مالسلا
 ]| مهفهقح ”ىهلالا علا اوطعب ملواوزرح لذ ىى_سللا نيعلا هاكردا ىلكل !ةبحدوهفالاو دست

 اوفرعذ تن. ليريجو» لو هلع هللا ىل_صدهللا لوسر م-ها لاقف اوقّدصام نيذا !نوقداصلا

 سانثلا لعب ءاج نيح مه دنع ل وه ىبارعاةروصىف مهللثمتامل هيفاولاع اما واراذامبوأاوأرام
 هنوكل لءادلوسرو هلا اولاةذلئاسا|نمنوردنا مسو هيلعدهقلا لسد هنتالوسر لا .ةفمهتيد
 | ثيدح دي ثيدطلاا زهناحزانليريجاذه_هل لاقت مهدنعةلؤه# ةرودفرهط

 ٍإ اننا نوكيوأ ةقكر زا ةرودلاوأ ىكما لاه وار لع :لة<لءاهلوسرو هللا مهاوةف ةمحد
 ||| نم ب شي ناو هععااواهج نككحاو نانا هنا اوله اخالوأ ثي دحلا اذه ناكن او حالا سفنف

 أ توكل اق اموودام كردملا ِل_عبملام لات نيعب كردا امك ردا هنا ىءارلا فرءبالف برعل الث انق

 أ ةيرورمضلا مولعل ىف 'اشرطظنلا اذه ىف نك ناناسنالا ناف ساب لامختا سانا | نه ةهعسش مظعا

 اذارومالا نءهلنانأ لصفتلاةَوقهللا هاطعا ا ذاناتلزنمرعغرومالا ضعب لزنأ هسف نكت ناو

 اذع هنا لعلها نعاب رك هاف ءهاعار ىقتلانيعلا ملءاذا ىهام لعيفاهآر نيع”ىاباهآر

 || هنا لاقام هموت لاح ىفهارهناهارباهة هدو هلعالولو هان كذا هلا لع ال نه هللا لها ندريثكو ملعلا
 ىفملسو هيلعهللا ىلددارتالا هكاسو < ىأر هلا لوةيوادهلثم ةلغتملا لاح ف ىربمكفلامخ

 وهاذاةدس < ةروص ىف لامن نيعي هل كل ذر وظيو الا هدسج ىف لاح +. فن ىلع ىرججي امنا صك
 لموأض مل عنو مانامدتعع وصولا هلل. .ةفايل عم ةروصن ههلعام هسوسحت ىلع مكح

 فسر دئاواعولا باتا هنا لوي لقانا الو ناما قحط ام هيلع ا



 0 ةددحو تام لاقي تاك دك رادار ليف نحال 51 مالت لان
 اننامعا ترهظ نيح نم ص لب ىلا ةنمعد نك اما ةقواخملا تاكا نم ال رد اوهام |
 لقافاهانرع تلا. رقلاراذلا «اائ داارادلا نطوملا كا ذا« ملال ارود نمروص نو ا

 الايكات داارادلا ةراع ىفانل لع ىلاعت هللانا غن نكن مولا عل ناكدقو انئامعال انندوو |
 200 كلواشدلارادلاهذ_هىفامايفةرخآ ىهسرن[نطوه ىلا ل ةةن: غانبيلا هت
 رادلا كلتلعجو اند اكاة3 هسا ىهتنت الجا ةرخالارادلا كانت ىف انمدافال لعب لو لاملانزيم أ
 نيعلاو رخل ديتلا اذهب تراصفايندلارادلا ىلع ةفدلا لدي ودبابمريغ ىلا ادبأ ماد ني وكلا ال :

 ماعلا ._بنو هللاءاذعلا ىد ىف ةري> مثام دش قا ىلعف ةريح فر ومالا هنثا نمل لعال نم قبو ةمقان ||
 عمقلكلا ديدتالولو ةرخآواسن د نوتات ةريخلا 5 ةلظىف مهادع نمو ادنأ ةحرف ىفءالعل اف هنا ىلا :

 ديدحتب مكح ىذا اوه ءاضتقالا اهو للملا ىذتقت ةعسطلانال نامعالاىفزلملا عقول سافنالا |
 نيعوه مل اعأا لام نيعفاول ىتدتلعال هللا ناهننا نع لسو هءلع هللا ىله هللا لوسر لاك كل ذا نامعالا |
 دوشيالو ماودلا ىلع سافنالا عم ملاعلا ديد دهشيالو هل فثك النمالا لاعلان دلعالو قالا لادا

 للملاو باعصتسا قادلتا دي دجت ىلع ماودااف تاقناف با هصتسالابالا عيال للملاو ماودلا ىلعات الخ هللا

 ماعلاو قلخي هتازإ قالطناو لدستا.ف نكمال ةيتاذلا ماكحالا تاةباهصتسالا دؤجو عم عقواموه ١
 دو هش هنال همف باَدَملا ىف للملا ىذَسَمي ال ديدحلا ميعنل ا ىف بيلقَتل نال لااا دوو حم مصلالو لعق هئاذإ 1

 نافةبامنر ,مغىلا دجوبو دو ءىشث لكت عسو ىتجحرو ىللاعت لاق اذهل ورورمسو حابتب اوحرفب دوش لاه أ

 ماكجل ىهاغ از امق ى هانت الام لود ن ءتةاضو توتنالابدوجوانمع تناكو لذا نيعال مكس ةجرلا

 ىف عي ل علا ف نوذسارلاو ميرا نجرلا نم تادوجوملا ناسعأ ثود< تاددوجو ل !فيْس دع ا

 نوداوغلام هوبابيلالااولواالارك ٌذيامو .مو>رملاو ةيحرلا اير دع نم م لكمي انما نولوتي هان لعلا ١

 ه.ناكىذلا ارداطل اررشقل بالا كلذرتيناك امدعب ةينرعلا ةداهشل اىلا رومالا بل نوجر طمس نيذلا |

 001 _ نمرابخالا عقوو قا انريخ أ |ذكع ماتم فال آةعشت ىلع ىو يلزم اذ هو هنود

 ةسج كان“ ةفئاطلو ماتم فال آهن الث ىرخا ةفئاطلو ةصاخ ةفثاطل ماقد فلأ اهنم كلذيدوجولاو ْ

 فال هثالثاهل تلا ةفئاطلا ةعفرلا ىفاهلتو ما اقم فلأ اهل ىتلا ةفئاظلا فئاوطا ا عفراف ماقم فال ا

 نال كل ذو هل ماتمال نم فئاوطلا ىلعأو ةعفرلا فماقم فال ةسدس اهل ىلا ةفئاطلا املتو ماقم

 نو.هلالامدو هلع مكحي نمال مكهللا هل نم فئاوطل | ىلعأ نا كثالو اههف ناك م ىلع ةكاح تاماقتملا

 هناشع ةصاخ نبي محلل الا ساسثلا نم دحال كا ذ سدلو نيكاسل ا مكح اهو منع قا نوكحا

 ثنو دعتم اع كتل اوأ سلا انم مهل تةسنيذلانا مهلاثما فىلاعت لاف ام مهل تةبسةمهلا

 باعحأف نو دعم تاماقملا نع ةقعللا ىلعمهفتاماقملا هذ#ه”دل نمر انلاناقرانلا قعد

 تدّد_< تاءاغلا كل: ىلا اولصو اذاف تادامو تاءاع ىلا مبهم.ش ترص ادق نيداام_هتاماسقلا

 مكصفرخالا تاراغلا هذهل تانادي مها ملا اولصو ىِتلا تاداغلا كات نوح رش تاداغم_مولق ف

 ريمملااذهالو مك !اذههلاخ ىدمحت ا امو اتا درمهالا اذهمها لازربالو اها بلطلاب تاناغل امهءلع

 هلةباعالف ىدمخلادوهدم قل او هدوجو ايلا ىهتش ه سفن ىفةراع قعلل سلو قدا عاستا هعاست ا

 ماققالوايف ماعم هلوالا ةلاح ن ٠١ ماق هءاحكحصد انهلد هاشم هنأف مدا ىوساموهدوهثوف ٍ

 ثح هللا ةؤر ملا ةناعن نمكلذناىرو همادعاو أ هسلعلاطالدستو ءؤاضقناهدنءزوجوالا

 نامزلارخأ قالَ :ذاهلو اك ذيع دال سلا هملع ىسعو هبرا ملاو هسّقن ىلارظنلااب هقح م هج !اىقثو
 ةوطاحَف ةنأع ىدمس ملإ سدلق ديقتلا ال هنا تالكو هتلكو هللا حورودو ىريكلا نال ص هيو '

 اهروصناف تدهوشاذا لانكا نيعدالا كردتال ةروك ذملا تاماقملا هذهنا ل_عافاسرباا هش

 اذا.
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 | هدج نمهللا عممىف هان غدتالص ىف دبعلا هلوقب الاس قا لوق عم ل نم ىلسعو دهاشملاريغ

 اهظعاهماقمناكا امو ةفالك1نابالا همظع نم ىلع لماكلل!نانال امظع ام هللا ناف تاماسةملا متا نم
 ناكلاو مةئاسن الاد ًاشنلا فهنا عدوأام نعءاطلا لعامو ةبأ ةرالا ميظعل عقو نم هبفن ءطااا عقو كلذ
 تاكو ةلزا هذ مولا نع اا ىهو ةفالكنا تناك الف نعطام ملعا ن نعاطلا كاذإ مّدَمءولف ىمهلالا

 ىلص هيث تيبف ةيظعةالصاا ة.ثرع تناك ةالصلا ىفالا نوكيال ىذل ا ءدجس نا هللا عهم اان ىلسملا
 سيلفدو وشل اذهريغل اهم هر نمو ثراووهذدخلا اذه ىلعةالصلا بع هنأ د نكملسو هيلعهللا

 دحاولاة بدأ ال ةرثكل اي دحا ىنعادح اولا نمريثك.] ارو دص لع مولعلا نم لزتلا اد هقوثراو

 ذاذتلالا دّر داري دق هنال حاكتنلا هلضافم لعو تامّدملاو اننا !لعو نوكلا او ىهلالا حاكشلا !ملعو
 لعوءاطخلا لعر توفلا فوخ ةردابملا لعو ميساّقَتلا لعوانادولا لعو امهاد اريدقو لسانناا داريدقو

 معو تانامال ا ٍلعو فورملا ان يضم ل ا هريشعيام لعوت ” امهلا

 ةعاطلال_ءودودحلال-عور حا + نأ قش ام ٍلعو مدعي نأ تش امل_ءوقوقملال-عو امورخلا

 ةرمشعلا دقعكد- او دمع ىلا عجرت ىنلا ةعامجلا|اىهورئاثعل العو ةمضقالاو تاداهشلا معو ةمصعملاو

 نادكالارثاثعل ام ةيدصل ا ةرمشاعملاو دمع نعن اك نيجوزلا عاج انال اريشعلاب حولا ىعءادهاو

 ّندورشاعو ىلا عت لاك هرشاعدةنوكي ذئنمحو هيلعوهام ىل_ع هعمدشع دةفول 1 نيد ىلع ءرملاو

 افونض لو علو ةزدلالعو ةريشاعملاوهب ةيصصاا كني مودي هنأ فر ءباعّن َنهولاص ا فورا

 عادحأ لءو لجرلا 3 رااهفكراشت ىذلا لاكلا امو ناكا ذامب ةأ را كن لجرلا لذفلءو تاراعجتلا

 تاس ]| لءو ناممالا ةقيقحام لعوع اانا بتاهملعو ةسهلالا هر انعلا لعو سي دقتلا لعو قوقحلا

 برص ةنسملا بدصت نيب قرفا ا لعو قاخللو هود ام لعو توملا لعو هل صحت ىنت و همف بغربام لعو

 معو ة هلا لعو هتناكمو نمؤملا ةمرح لعو تءقوتلا هل ديالام تقودامو تقوتلا ل_ءوةكسلا

 لوش هتلاورمشدلا نم لماكتلا عم كاملا هيف عتجام لعورهطاورسسلالعو قفرلا ل-عو ناميالا ءاسن

 لسا ى ده وهو حلا

 ةس# ىلد .عىود وهو عبمباو ديحوتلا لزنم ةذر 2 « (ةنامتلثو نوناثلاو دحالا بابلا] *

 رمشلا ف. ىف هدهاسشن ن ند هدهاذم لمكتتحاو ةيدمخلا رمال نموهوفرفر ماقم فالا

 هرخ وأ

 حور نملل> حورلاع ركاشرف || . |[تقلخ ىتلا نارع تنب | مب سعاد ظ
 حوالا نمتاوع- عسس قوذ ند ادع حورلااهاتأف 1 ا

 حويانسنمانيف فرعشاو سا | | ةفرمشم الع ةبهاهاىدسحا
 حورلاب ظفالاب تيعد اذا عدت ان تبق فيس اهل سلو ىحت

0 

 0 ا ريح لوةن مهللا حور ىسع ةيهلان عت

 ءاعق ناك اكسو هلع هللا ىل_د ها لوسر لاَمذ َتاَْح قانحي نأ لبقاننر ناك نيا لسو هسلع هللا ىلص

 ىلاو لا علاروص تههش ا «بفناوءامعلا ثردح مدةئامفانركذدقؤاوه هتحتامو اوههقوفام

 ىتالاةنوننكى هللا ىوسام نوكل ءادلا ىناض ناك نكي ل ثداح هللا ىوسام لكن !ليلدلا هماع موب

 لازالذ لاعلا ىه تاكمملاو تاككمملا لاعفن الا ماودو ىلا عت هت داحي الا ماو دف هناذا دوج ولا ب>اولا

 ناعأ نالةيامنريغ ىلا الخنا دا دّتما لازي الف ماودلا ىل_عرهظتنابعالاو ماودلا ىلع نيوكتلا

 يروا ىودر عامملاعلانامدةتامفانلو هو الخ الا ان ايعابرهعتالو هبا متريغىلا دج و تاكمملا

 | ادبأ ديدح ىف مل اعلاف الخ و أءالمالا امو ءالم قرمعي الف ماعل ارهالملا نالءالمرمعي نأ نكعام هنا



 معمل

 | نط بح بح سسسسسسسسسسسسسسللللللللل7؟_”ت7970739672722ش 2 727379 تف تت 2 كس

 |تا ب ادح عا م "ىو ثرو كا دف ملاعلا هلعبف عقاول اوه

 أ دحوتك ردا هلقعب همضر طتول اعالع< ىبنل | نم قاّتف هقح ل ةءىفوام ىذلاىناعلا قت 2ىفالاثوروم

 نمالاه هلع نم ه”ق- ىفذل ذ ن روك ةءامسالاو فاصوالام 5 نم هب قلعت .امضءدوهدو>وو هللا

 يول اعمالاودامعالاريخت لع ءاسدن 0 لا كا 1ك

 |نمءاسأ الاريغ فال هسفنىف هلع ص الاود سلام اولوةب نأ هللا نعمدراسخ ا ىف نومؤ دعم

 مثلءادلا كل ذءاطعا اب ريخف ل دل د هنا لمل دب سدلاعق ليكي دق لاعل ا ناف لاعريغو ملاع نمنيربخلا

 وهام ىلع ملعل ايريخ دقو لو هيلع هللا ىلص ”ىبنل اة معلا ةجرد ىف لزننال ادهلف كل ذ دعب هنع عجرب

 نم ملاعلاريغ كل دكو هم لاح ال لوخ د نم هان رك ذاملةقيشللا ىلعنيعتيال نكلو ىهالا سفن ىفهنلع

 ريخا اذان كل ذك سا لسو هملع هللا ىلص ىنل او مهر ابا ىف هنوفداصر ال دقو لعل !نوفداصي دف ماوعلا

 ىلصدنق كل داف كشالب قدصريملا كل ذ ناك كشالب ؛ ل اعدل لصحل اف انربخ ! وهف هلل | ةه> نم سها نع

 هياعودام ىلع مالا اولعدقف' لوسرلا هلافاماولق اذا م مالءاس الا هئروءاذعلا نا لو هم ءاعمللا

 اذنك 5 دا لو السل اود )داتا نمسا كير كل رخو هعمل لي دحر

 دبعلا نا ثراون سياف ببحتريغ نم كلذ بحا ن نمام ا وانثراو نوكيذعةنح هللا انس تاسنالا ف

 هتدابعلالا يةلخ اف نو ديعنلالا س لانو دامو ل ,غلالهلئ كولد ناكل

 ديعلا نم لاا ىنان'ىف هنا نا م ثي دل ىل+!نم كَملْخ مدآنب | انة الا قط نا

 هيحو ار ذ-وأ عمطو وا عبط ديلا هيبح لله هيلا هيبح نمفمالكلا قب هريْغَن مرثك اااه اهمأا برد
 نكلونئمّوملاَو و- هلل | لاق [كهيسدح ع نمله مو "ىلا بيح لاق ماسو هد ءاعدللا ىلص ىو دنلإ ناق هنا هملا

 هلع هلتا ىلا ص ىننل اوناصعلاو قوسفلاورفكلا م كلاهَر ركو مكبولق ىف هننزو ناعيالا م كلا كيجسدقلا

 نوفراعلاف هلو اهلا سانلا فعضلهزاهظ ا نكعال ى حلالا مسح نمركذي لو بدح هلو ىلا لدءام لسو

 كاك ةلص اه اد هالح ندلا ىف ناعلاةرق لعحنو تطلاوءاسنتلا نم هرك ذام بب> نم نولعي نطاوملا

 الودقوأ درواناطخ ه-.فنالهنطومو ليتم ةريض-ن مهن ديس هيحاذب فدو ند 0 ل

 هنافءاسنلا اماو مالكلاو دوهشلانيب عمد ن لاو داق هلو وللو لال امراهخ قالا 'الذ نوكالو

 دق ةبسانملاو بسانملانيءوهببحىذلان اكملت سانملا ىلا ثسِانملا لس ىشتقت تاس انملاتناكانل
 ' ١ كرك نأ ىدت وسلا ناسمالا نق نيوكما نكن اعلا ناككنإو سطر غو ةضاذ وكت
 ءش لكىطعا ىذا ا لصالا ناك الاكل الا هنعر دصيال نأ هلاكل دنربو همذ لعشب ل نمد دبالو
 ّنهلعح قدللاءاسستا فال[ كلذ نوكمالو نان الا دوحو نملك االو ءىثلا كلذ لاكوهوهشاخ
 تناكالو ءاسناا لماكلا ىلا بخ هنع تلعفناىذلالاعفن الان لحرلا نمءزح ةأرملا والك هنا

 هنيع ىف .لدمالا هنعرهظا ف هسفنالااهبق نوكام ني وكت لحت ناك اخ لجرلا علض نيع ترك ذاك ةأرملا
 اذهىف ملسو هيلع هللا ىلص< ىنلا ثرودةذلعلا اذه لئمهل لصح نف سهال ا اده بع اامرظناف هسفنو
 هيلع هللا ىل_صهللا لوسر ناف دن اجبر ساافن الاو سافن الا ع نم هناف بيطلاامأو هجولا اذ مب ببحتلا

 نمو تابيطلل نوبيطل اونيريطال تابسطلاو لو ب هاو نجسرلا ىلا هفاضأف نسرلا سفن تا لوي سو

 ببطا مساالو بيطلا مسالا نمالا نوكحي ال ب بطلا سفنلا نأ |.:!عق برطا | ىلا_عت هناا

 كلت لكفابنململ اهل لح ع نفذ هعجبا نوكلا م: ىتلا ةماعل ا ةمرلا ىف غل امم هناف نحرلا ن متوكل

 ةقدقملا لعشر اوه كب ذانق دقو بل“ ىهلالا تءئلاب هاف عبطلاباثدبخ هكردا ع نم هكردا

 جالصلاف قعد :رقتاعج هلو ب مالكل او دووشا انمي عجل! نم اهفاملالا 5 الصلا هملا بحامو

 لوف اذك دبعلا لوي ةاخانمةالدلان ا مومعلا ىف فورعم كل نال م الك-الالو هعمسل ضر ءئامو

 لعالاّةر ,بكةالصلا تناك امو ثري دل! ىف درو اكنيذصت ىلصملا دع نيبو هللا نيب ةعسةنم ا مخاوا ذكمتنا
 كس سس



 كك

 || نعاد_هاولاه ةعسطلاتادوجوملا ندرهظام لكف ةعبطلا ةنا دوب ةيعسطلا تادو-وملا ىف

 1 مها لعالو عبط كيلوأ هوعع ىدلاوهو هّاالا : نكي هتاخ ىالالا "دو اكرمالااو دوف ةعسالا

 5 تسيل ةعسطا نال ةعسطلاد امل ى جدملا ” اموره دانا ى 1 هللا نأ الا مهل لءالورهدلان#ب ر ةدأا تعد

 1 صاوقنا دنعهنر نلعو مك ااذههلق انا او يبطدوجوم لاب ىهفانسع اهءدجو ناريغي

 3 ةعبسطلا مكحن آان اعف ىنج اووف ل دثاو م. الات ىعسملا ىلع يما طلعو هدابع ند

 نا ارو ةغبنالا اولا نعمل 0 0 مال هدلاناذرهدلا مكح فلان

 ةعسطلات ىعد امواميزنتر هدإان ىلاعت ىعستف هش نوكي اعر هرإأ لاصفت ا: عب ل_دقنإ انتا كالو |

 : هل يمام او ةعنسطلاب نيش الفد شفنل لقت يسال :ىشلاو هلو غلب هريعوهام حالا نوكلل |

 ءاعمالا عضو لصأ اذهف هفرعرك ذاذ او هر دي هنا فر عمرك ذاذا تح هريغل
 ثكانثتاونانثاالا امو د هريغئثال هتناالا اف

 ثداح ةقيقحلاب ىلع ىناف *« انلهلاقىذلالعلا هعتنادق
 الإ لءادلا يع هنا هسفنناسالا ةقرعم مد هير فرع هسفن فرع نم مو هلع هللا لصالوق عا

 اربع كل ذلف ةمعفشلاا ماعم ىف نش و نأ ىلل دلاو لول دملاب لعل !ىبءامدعم ليل داان لهل !نوكي نأ بالو

 كلذلف ثالث عباروه كنينلا ث : اان وهفدَس داو قل ادو-و انشر اضنلا غل عاو عقشل اد ركل ا

 الالاف م ا:ماثثرو قعلل نا مثرظنل ان علا اذهل يساكىأ ث داع او نين :الانيدهل تلا هشاوانلة

 الص ىلا عوحرلا كل ذي بلطي امن ار ”ادلان ىدتسام لو ن نك اهلوأ ىلع ةرئ اداارخ ا فطعل .6 اهلوصا

 لال دّسالاورظنلا نعانلع نأ اناعف كراش هريغنم فصولا اذ هانل صلخ اخ انإع ىّتح نم انرطت اكرعت

 عضو رمصبنور ظننا م تل اننافص يع ها لاق هلالاسلب نكن لان ظننا ث.> نم هيملاعل اوه هنأ هانعاع

 ري لكو ماع لك ايف ماللاو فلالاب مفءاسنالا هثروءانلعلا ملسو هملع هللا ىلص هلوق ىفرظن ا مث ثروب

 ربخما كلذ هرودتام لع ىأ هلع دقفريلنا كلذ عماس لكو هيربتع املروصتم هنافريخت لك نا كشال هنال

 ثّدح ن٠ لاق د: لسو هلع هللا ىلصهارتالا كش الب ث :روووفاف دصوأر يملا كذا :ككح ناكء اوس

 , بذاكلا, كح همكحراصو ندكلاه شم ثرودقهنال نيداكلادح ا وهف بذاك هنا ىربث يدي

 قوق هنق لش سانا مؤللاو الام عانخو هقلشو هن تام ممكحسلاملا ىف ثراولا مكسر اصايك
 دعب كس ءارهل نم هن :اللاعوأ قطنرب لكح هنفلخ دءاسال ا ماللاو فل الان معاملو م معن حا

 ناو هروهظالع ل دغي مل كل ترهظ دكا لاكول ىتكلرهظ دقهناهروهظ ريح قف ارعاط نكي لنا

 موهفملاهفحدقنال ىذلا ىناثل موهفلانو هللا ءنوريذحلا م ه ندا اء ءاسنالاهثروءالعلانآر هااغا لهأ

 مالسساا مهياعءاسبنالا نمثوروملا لعلا نكن اوناكن 07 اوريخأامب نيريخلاهثروءالعلا نا لوتالا

 ندءاسالا نمهتثرو امام هكار دااهر طن ث.- نملوعلا لقت تالامءاس الا نمءلعلا هثرنىذلا

 لمني ز, الادح ءاسن الا اهل نيعتف لوتعلا هزوحت اماماواستلداءلوةعلا دلك اموهذ ”ىهلالا معلا

 ملعف نار دكالا لع له عالشلا ني ءاسيتالا نم هئرتىذلالعلاامأو ىات نئمطءل نكلو مهاربالوق

 نيعتلا ىلع تاكماا ضءن ا هللا نع نيعثءاس الاف ناكمال !لسق نءهلكذا ذنال ملاعلا ل اموت رخال

 لو كم [ 2

 : كاع مدودالا نان نوعحرتان نءلاودلوةفنيعلا ام ًافامكحوانمءاهلعن هو ضرالا ثرن نغ

 ْ يح مكتوابناو ىلاعت لاف ةفصل اهذهانم ثروف هبال, ثلعن الن منذ كلا اماوىهتنتهملاف اهؤديوهو

ٍ 
ثروام مهمالم هانكرو نذل اع ءاسن الا لعوه هلك اذهو شطنو

 ثرو فرش او دو همة ىلع معلا الا انو
١ 

 م دنع صألا ةلزْم لزا انا ارهاطلا بب رقلالوالا موهفملاف كنامعل رهظ كل- نم ىأ كا هلوشب اعل داخأ

 : اهئاودثارونوكمال كلذ نافرابخ الا نو د ساو او لوقعلا هك ار داب لمس ىذا |العا اوه سل



 تك

 ان دلا فو نوكف نكح هندرا اذا ئثللاموعةرخالا ف لوة:كاذاو ككلم فو كناذ فاهربظت
 ايدل فو هف هعونما عوونت”ةرخالا فو كعوننل عودتي هلاف كل وكت لحم اين دلا فكل قاف اصوصخ

 نم ىهلالا ثاردملا ف كلذكو سالا ده بع امرطتاق هنيوص س ليدخل واكو كنوع 8 ٌ

 اذ نوكمآل مهّمعي رف هنالثلا ىلا تمعضنا او تنأ تلج اذافتةثالث عبا رولان : ص

 ةشرملا كل ىل>اف هنزل ماراذاك انده هن ز اوم نو كاد ةينباع او وطال قش ى

 ىو صوصاللا ثاريسىفامأو ايثدلا ف ثاريملا مكح اذ_هاهلا س ذل ةعامج لكرف كلك كرون

 تح صوصخلا ىقايدلا ف كناق ةعبرالا كت عبار تناك نوكص لاس ةعررأ عيار هناثةرغت الا

 رتسفةثالث كلان'هللانأ لاك نمرتسىارفك اذهلو قح ةروص تا كاذك ةرخ الا فوق ةروصدأأ
 ندال ةيدسملاةرودلا ثمح نمالا اتا الاقح هسفنىأرو هثالثلا ثلا نيعو» هلال هيرب سفن

 هيلع صوسنملا هيئانقلا قطا نم هدهشاع ه_-ةلخرتسف قا> قودوهذ ةفودود هب ىهأم ثمح :

 ةدكلم تن اان هللانا هسقنن ع لاشذ صوصخللا لد نم مناكاذاهتافصوهديع ىوق عج هني مومعلا 1

 نائئالاو هنالثلا ثاث ىذاا ردو دح اوهلاالا هلا نمامو ا َ

 عم هنا 0 هاوق عج قا نأ ل_عدق هنأ م هق< ثااثل اوه هلي مثلث ى ىذلا ةماعلا ن

 داك هنل نا نسال اذه لاعف ىد نود ىلت نالت ة لع مهنع بح هلاالا اق ترا ْ

 صب ةهئالثةرودىف مهعج قا نأ ىأرذ نورعشيالم مو هسفن ف هدهاشاك امهفهدهاش هنال هند ا

 تع هنال دب اودل الاهل نمامو مصوقماو قلما ىف نيهحولا ف ةنالث ثاان' هنا ايف لئرَعلا لوق

 اذهانل لصح ام هناف”ىودشلا”ىهاالا ثرولا نما دهفهثالثوهو دحاو وهفهريغ سل هن الثلا نمدحاوأ
 ال اددال ثاريم مصنالو لسو هيلع هللا ىبصدانثرووهانإع امف”ىوبلل اعابتالاوءادتقالابالا دوهشلا ١

 ةطعاو بهو كلذامناو ثرويس لف 06 ا و اا لاو ٍ

 ا

 هلمع دوما ثمح نم تن :أو ثراو علا ثمح نم تنأف ثراوال هفيلخو بنات اهق ت تنآةحمو 1

 تن نمالال وأ سلو د>او مانأ ناودسح اومكبر نا ملسو هيلع هنا ىلص لوقف ىرتالا ثراوال ٍإ

 عموامنانثانيونأ نا ملسو هيلع هللا ىلص ”ىنلار تسصذامو كانأ تفرعتن أ نع تفرعناف هنع .

 رفعوا كلو شرعلا ىعهي ونأ عفرو هلوةلةمىوحو مدآن نعاناقر زعاطلاف

 لاصفنا !مدانيع ىو نيعف ىلتأ او هاكنتفاتخم نتروص ىف دحاوباالاناك ام هعاضنيعاملالا'

 انردطاخ داو باءالا متاخمدآ نيعوهذمدآ نعىوح لاصفن كاذك ديزنيعوهولاعشلانعنيملا | ل

 ركل نا بسنلا ةريسشك ةدحاو نيعلاف د_او هلا. نءالاردصام هلك ماعلا نأ امدحاو تانعالا | ١

 مكحلا اندجو أ انبعان دجو كف مكح داك اانلالو نعدوجو انلرهظب ناك اذالاو كا ذكحر مالا ٠

 دوحولا ناكام قا الولف

 هلم قىحلا دارادق .ءازح

 ْكشريغي مومعلا ف نم وهاخ 0

 هلالا ناك ام نوكحجلا الو

 3 وهامو ن-عنيلئاسلا لاوس

 وهامووهذ صوصاناىاماو

 ىلا ةرخ الا ىفوايندلا تما داما دا!قاهاكت اداوم ا نمعون عون لك لسان تلاودلاودلا ل ازام مث

 مداىامأو مدا ىنو.ىسعو ىو>- فا دلا ف كل ذروظامدااولا لاوحأ تعّون ”َناو ى هانتالإم

 مكح أ ام رظناف نداسعملا ف كلذكو هروزبو هس ارغقاضتأ عود لاسا قو ناكرالا يدل :

 دااوتلا فمضن نأ انل نكت ل دوجوم لكل ىذلا صاخلا هحولا ىل_ءانعلطا|او هقلخ ىف هللا ةمكح

 ةدحاوالا هىهأن وان رمأامو هلوةوهوهمللا نوكحل!ىفرهظام لكان ةضالءةدحاوةهلجانل ||
 ل 0 بج



 ه5 ه6

 ردت الوزع راثلا لوجو 5-5 م مكل-اب ةيعمسل !ةلدالا تضراعثواسفلا لع نم ناكنا ىتفا

 دشالا هقح ىف هناخد_ثالا هس قح قوه لم عيوح ركلا عفر برق وهاس ىتفبف عملا ىلع

 هاهو وليل ىف رلإسو يلج هللا بص هللا لوس ةالص ىلصيف هن ”ىنعملا هناف ىلفللا ثرولا نم اذهو

 دم حازع هله لماعنو كاذكموصيو اهدادعاىف اهتايكو اهلاوح أن اهتيننككح ىل_عو 5

 هناف لبنح نيد جاك ريشيامو لك ًايامو هن ريشمو هلك أمىف هقالخا ىل_ع نوكيو كلذك

 || فمك ىغلب ام لوقف كلذ ىفهللاةي ناكو تام ىيطبلا لكاام هنا هتعاشي وردباشملا هذه تاك

 1 فني اك دس مند ملص سنك املا دعمت( لست |لوسر للا

 1 : د> همفدرو نكلو ةصاخ ةممكب تاممكل | نمناكّن او ةصاخ ةسفركب هلءذ لسو هيلع هللا ىلص هللا

 اع طي رطغبال هنا لون ىتح موصي ناك م سو هيلع هللا لص هموصك ب لع

 طقرهش موص من :الو نا.عش موصنمرثك اوكا ذكر طقاو كإ ذك تنامصف اًريقوت همق ىوارلا تةوبلو

 || هسهالهء لاف هل_هف هيفوري 0 ناو هيرومأم لعفو ا موص لكو ناضءرر شالا هوجولا نم هسجوب

 اننععسو امان ءارنم ادحااش .ًاراموهتلا مكسحي ىنوعتاف هلا نوب منك نا هتنالوق تدم اذه

 ْ -خدراملادومت نعيد هاردا دل اهل لاقي نمل ابرييكح لدرالا مدّقلا اذه ىلع لعدتعاا

 ! ىشثحلار دب هللا دبع مدا ا ى -اص كل ذب نريخ أ ءادةقالا- نملاسل | اذه ىلعناك هناريخاو باطاسأ 5

 0 لوي هللا نالء و : لك فل سو هسيلع هللا ىل_م هعيتملف عز حشلا نع

 ىلصأ ينو اراك اولص ل_سو هيلع هللا لص لافو هلعف نع ىهنب كلذ نم أش صصخ ملام ةنح ةوسا

 انامرم هن لخ داف ىدهلا ىلع تردقو تم ناو كح. سلم ع اود ميلا فلافو

 ده دخل نو جحابامر 0 ىدهلا ىلع تردق ناانضدأ لخ داف ىرخ رب مت ناوةرمعلاوا ||

 1 كم ارا نم لف ترعسو تفطا ذافة درفم ةرمعبا عقم ل دا ع نكل يح اامر < لخ دتنأرذحاف

 ١ هلاعذأ نم ءوش لذ ال نأ ىل-ءمزع أو تم م هكسن كل فاو عاب مرحا كلذ دعب مث لكح لالا

 || اذا كل ذ نم امش كرتتال ةعاطتسالا دوج اهلكمادآ مزتلاف كلذ نم كل عب اسم هلاوحأ نمر وظامو
 ا ةمظع كلذإ ةمصتنلا ناف أ هنمالرتنالو هل ذباف كعسوالا كل ذاك ام هللا ناؤ هملع عبطتسم تن ا ممدرو

 ٍ نطاس قاعتياف ىونعملا ثرولاامأو بخلاف بحلام كح تلع دوو لا اهلنا ةمحم ىهواهردقر دي ال

 داك ا ادم نم هسْفنل اريهطت ن ملاودالا

 ١ عتي الف ملا علا فو كبلق ىف هناصسورام“ ال ةبقارم اوروضحلاالا سالو هناا لك ىلع هيرركذ نم راسو |
 ٍْ 0 ىهلا رابئعاورظن كلذ يفك! !!اوالالا وق نم ةوقءوش: قلع الو كءعمىف ل_هحالو كنع ىف ْ

 .ٍ كال ذكو ةشاع هن< تور افا سو هيلع هللا ىلصهننا لوسر لاسناك اذكهف كلذف ةيهلالاةمكملا ||

 يل اعت هناف ةمعرمم ةووم ثراوتنأفةمعرشلا ماكحالا طا.::سالا ىف داهتجالا لهأ ن متإاكسص نأ

 ريغ هب ىفتو كفل هعرمنت نأ مكجملا ن نم كل دو داهت-اهملا ىداامربرشنف كل عْرشدما

 نأ ىف وهامدابتجالا نا لعاو هللا هين ذأ ل ى دااعرمشلا ن نماضبأ كلذ ناف الذل است ل ناو تا ساذا

 || ىفرعمهفو | عاج اوأ ةنسوأ باك نم ليا دلا بلط ىف عورمْملا داهتجالا امم او طاغا ذه كح ثادحت ٍ
 ا وعاد ه كعز ىف هر لعلاو هلم ىف تدهتج |ىذلا لملدلا كلب ةلأملا كات فم تحسحصح تاسثا ىلع أ

 : مودل لوقي ىلا عتهتنا ناف المهمأك :: لو هيلعاصت دقوالا شاكر ام هلوسرو ىلاعت هللا ناف داهتحالا

 1 كل دو نيد ن نم صن نيدلا ىف ةدايزلا ناف ةدانزلا لبةيالف لاكسلا تورث دعيو مكن دكحل)ن الكا

 ا ثاكرحىفو باتل ف مهفلا نم هب ك يلع شيام ىونعملا ثرولا ن مو هللا هب نذأي ل ىذا! عرمشل اوه

 اهمها ىل لمنام دنع ” ىهل الا ىلكااروصن 0 كتاذوؤكلله<اموهف ”ىهيلالا ثرولا اما و هلك ماعلا

 د ا ع لت ةروصك .لءرّركب الو نطوملا كلل ذ ىف كرمصب هنن |ناف هبال لم دل كناذ
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 مئارشلا ماكحأ مام مكسصح ىفن ا نالاب تاهيل | قانا لع هبفو امهتب فاؤيامو نمؤملاورفاكلا
 ةسهلالا نئملاو ءال الا لع همفو هعاوفأو هي ابسأو سيدها لع هبقو صانع الا ضعس لاجك | قلعتم معو 0

 تائيادملا ٍلعهبفو ”ىنوكلا مظعتل ل _عوةن دبلا تادابعلاروضءاشن ملعودوهعلاو قيثاوملا لعو

 ةماقا اع هبفو في رعتلا لع هيفو" ىنهلالاع بلل رع ملفو لإ ديالا رعت ود الو الازع تقود م لالا

 كاملا صنعي ام لع هبو هنا دنع م همك ام تارتسفلا باعصأ لع هبفو ىواعدلا ىلءنيهارب اريلا

 سوفنلا نم ميلستلاو ضي وفتلا لع همفو لوبقتل اوّدرلا لع هبقوءادنل اى ةيابنلا مل_ءهبقو ةقوسلاو

 هنقو نوكت نطوم ىأ ف عسجلا مام دح اول ااا لع همقو اهل وص ىلا اشالاةروريسلا لع + بقو 8

 همكسج» وداعملا لع هيفو فاللناو ةةفاوملا لع دنفو ىدهلا لعو ىونعملارونلا لع فو عامتلا لع

 | يم دعابملا لعوقو عانالاو عانت الا لع هيضو لاثمالا لع هضوروبجما ةذخ اوم ل-عهبفو

 علخ لع هيفو نيبحلا فانصأو هفرشو بحلا لع هيفوءاشالا نيب سناحتلا لعهقور داو فوالا

 قحلا هسشنل_عهمفو صوصالاو مومعاا ىف نطاوبلا حسم ل_عوفو صاصتخالا لع هيفورادعلا

 م. بقر نانو هاج لود« لعل سيل عل هانز الامد كاذ زمر قلاب

 ديحوتلاىفهمكح أم هعساربغب هللا ىع . نم لعهبفو لوسرلا لع ب < ام لع هيفو بستكحلاو ٍبهولا

 نعىبلاو فورعملاب مالا عفو كلذ تواشتلاو لالخالاو لالغلا بئارم مكح لعه بفوز
 بتارمو حرر ا عفر لع هيفو بتكلا لهأ هب 7 قشاملع هيفو قطا ىف قلل ارث أتٍلع «بفوركسحنلا

 ىندالا مكحت معهفو عجرباًداملضعب ىلعاهضعي نك امالا فرش لع هيفور اسال لع هيفونيقتملا
 ىدهوهو قحلا لوقي هللاوربخلاب ضد رعتل الع هيفواهلوصاىلا 0
 اكسل

 ىدمحملا ماقملا نمءادنالاهُثروءاشذعلا لزم ةفرعم ف + (ةئاملثو نامل ابابلا) *

 سالا ىف سد عم لك ىلارظناف

 سنملاو ماكح الاب ع وئلاو لدقلا ىف

 سل قو كشوف لاذ نم سانلاو

 سفنلا فو ىعملا ىف ةاحانملا عسم

 الان سافنا ببطا | فو سرع

 عل نيعلا ةّرقام

 اي سي 0

 ادبأ اهريدغ دع دهشت نايلف
 اكرتشا دقانحلا ةأرملاو ببطلا
 اناءاسنلاو ىدوحو ةالصلا نف

 ىف ىنيعةَرق تلعبو بطلاوءاسنلاث الث كاني 3 نم ىلا ثلح ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق
 «ىمعأ الو“ 0 ةىرما لشفالف داو كان اودح اومكبز نأ لو هيلع قا لص لاو ةالصلا

 هلوقودو لو هيلع هنا ىلص مد[ بالار نيرب ماشت امتنا دنع م 0 آنا ىلتمغ ىوقتلابالا "ىلرع ىلع

 نيعون ىلع ثرولا نأ لعاف هنم عرفتام بطاخع مدآ سفن ىنعي ةدحاو سفن نم ,كصةلخ ىلاعت
 لاعفالاامأف لاو-الا نمرهظب امو لاعفالاو ظافلالاب قلعتب ام هئم سولاف سوسحمو ىوذعم

 ال هيف هيءادتقا هلعفي نا ثراولل حإاامث هلعفب سو هيلع هنا ىل لص هللا ل وسر ناك امىلاثراولار اك .ناف

 عج هبا هّسارقو هداوو هل هال هترّتع ىو هير عمو هسفن ىف هل صاخش مال للا هملعدي صتخشو هام 5

 هلع ناك ا ةمضوملا لو هيلع هللا ىلص هنن لوسر نع ةيورملارابخالا هلكك لذ ىف ثراولا عبي وولاعلا 2 5

 تفلت> |ناواهنمض تن الو ا ملع ديزيال تدروام دح ىل_عاهلك اه: ًافاهمقسو اهصدت ن مهلاعفأ يف

 تّنن تلا ةباورلا ىلع موديوةدح اوةَرمولو هذ ماموو هدم اًنقوةياور لك لمعمف تاناورااهبف

 باغيف ميرحتوأ للحب قلعت نأالا ىلاسي الف قب رطلا ةهج نم تش. ل ناو كاذ نمىورام لذعالو
 اذاوةياور لكيلعفملذ مي رحتأ او للكتلا ىدعامو مزعلا ىلوأ ن م هناف هب ىلو وهف هسفن قد ىف ةمرخلا
 لس

 ىفأ
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 || عد ار هنا قا ةيدرة ىف لو ةننأ عصام كل ذالولو درف ءاكلا دنعود» ىذلا عفشل ارتوي ىذلا د-اوالو

 راانةراتورتؤلا عسفشتب درفت ةراتفةمسن لك درفوهورثك او كلذ نم ندوة سداسو ثالث ْ

 || هتيدرففنيباق مهسداسوهالاة خالو مهعباروهالا هثالتئوغ نمنوك.ام .هلوقوهو عفشلا |
 ماعلا ف لاق دب درقلا حالطصا ىف ءامكدلا هب لوم ال ىذا ارتولا عفش هني درفالا نيعملاركحصذلاب

 || نما دحاو نوكمالهتلا نافاعفشو أ ارتو مهددع ناكءاوس مهعموهال ارثك الو َكإْذ نم ىندأالو
 || ىلخلا لق ا ىتف طمح مهارو نموه ىذأا فما مهبلع بءقرل اوه لب مهتيرتو نمادح اوالو متمعفش

 اهيف ناك ىتلا ةمشرملا كل: ىف فوقولا نكع الابيلت ىتا !ةمترملا ىلا قلع لّقتنا علل تناك ىلا ةمترا ىلا
 عمق لخلل حدنال ىذلا هيزنتلاو همظعأ امو هقداام”ىهلالارسلا اذع ىفرطت أ فاهملا قانا لاسقتن ا دنع ||
 || هراا كلن نعقملالاسةّال كلذ ىل_عر د ةءالو قا نط نأ بلطبا دي قاذناف هكراشم همضقحلا ||

 قل او ملفت قلح قال اف ةس اكل ذنوكسالو ىلا قادما وسلا عدت ول هلاق طاسة ةلددعلا ناك دل
 كلت عيار كشالب هللا سلجم مهعجب دق م نم ىو ىف ثالث نم ةعاجب نوكي نأ ثا ذلاثسو هسفنل قح
 لجرلا كلذ مب ةعنارلا ةسترملا نم قدا لمتنا ميلا سلجوءافرخ؟ناسسنا مهعب رناق ةعانجلا
 لقتنا مولا سيخ نم ءاجنا ثم سول اولاطأ نات ةسماسلا ةمترملا ىلا مهعدر ىذا! صخخشلاو

 سماخ ناكأم دعي ةعاجل اهذه ىنعا ةءاملا سداسوهو سد اس نوكمف ةسداسلا ةدترملا ىلا قحلا ||
 ْ نموجراىناق هللا دنع هلع نركح شت ميلفع لع ىلع كمن دقةلعاتدحا ولا كلذ بسلا ةعاجلا ْ

 نيا انمريع نم بتك ىفهدتال ىذلا هتلابلعلا ماده بام ىفهنرك دام ىن- لعن ع دفا نأ هللا |

 || ىولاوهو هللا نم هسف مهفلاالااند_:ءاشتر زعلا نءارقل نم لكن م ةطقن هلك اهو نفل !اذه ىف
 ١ لان اةالص نملسو هياعهتنا ىلص هنن لوسررتو ناكهانرك دىذلااذهفانماعقملا هاقياىذلا ىهلالا

 لوالادحاولاوهو ىوقلارتولا ةروصءاشن نع حيران نمهملا ىعسملا كل ذةرمثع الا مات اماو
 || اوفك هل نك لوداوب لو دلي ل ىذلا . د>الا دح اولا هن ايربكى ىل اعثو هناصسءىثنااوهف هلل! الا سلو

 هناعسانم سءانالا اهلك ام ناضمرب روهشل !لك اىرشع تالا هب لكىذألا لجرلاو لصودحأ ]|

 || هناف ةعيزا سماخهتلاناك اذا سمانا ةعيرالا ل كف ءىث لك كه بف لج وزعناضمروهو ىلاعت
 |١ طددك ةسيللا س داس هللا ناكو ةعد رالا تره ذاه سم نم اهسنح نم ء احا دا اهتعد رأ اهءلع ظفح ىذلا
 نم لاقتشالاو ملاغلا ف دوجوم ار ارغلا حصانه نمو صال !ذه بعأ امراتتاف طفلا هنال اس اهملع
 رشع قالا ه.هتالكىذلا ل لا اذه مسأو هاف رك ذاملدادعالا بتاع ىف لمدن هللا ن اذ لاح ىلا لاح

 ىنسحلاءاعسالا هلو هلوقوهو هئاعسا نم سءا لك ةةشح هل ىلتي هلنا نال هللا دمع ىعداست او هللا دبع
 || همودناق ناضمررم موصك مسالا كل ةنيعف كلاسجت لل ىلاهنم مسايهنوعداذافا مي هوعداف

 || ماأ نم موي موصيهيبشتوهامناريشعدحالاروهشلا نمرهش ىف موص لكتف ارهشرشعىثالا ف بجاو
 ٍ ىادتالا انلقامناو ىادّس الا ”ىهلالا بو-ولانناضدرالا سل ب>اولاو :هلةأن هنال نا.خمررجش

 || هتيدااذا هب كسثملو َكلَدي وقع كسفن ىلعهانأ كيا ان كلعهلنا سو ىذا! مودلابرذنل لج نم
 أ هيادأ نامز ىذم اذا هنعب هضقت ًادتبملا نأ ادتباا بحاول نيبوهنس قرفلا نكل ب>جاولا باوت

 |( قرتلاوخادهنهض#: ل هنامز ىذموهنا د لعرَدع لق تض وأ هتيسناذا قوكحا !بجاولاو
 | ىلع لص-> دةفرتدء ىثالا هذه أ نم هانركّد ام فرع نك ”ىنوكلا بج اولاو ”ىهلالا بجاولا نيد

 أ لبرلا نم ريغ نود ةصاخ لسو هنلعدتلا صاد هيبناهاطعأ هتان ا ةحتاسفلا ف لبقأك ةيهلازواكا
 ا ىم-ا ذهب و ةصاخ نءارقا!ىفالا ةفصصصالو هلل أ دنع نم لزتم باك ق دحوتل ش :رعل از ودك مرتك نم

 لزني ملام همفو ةلزنملا اهلكب تكلا فام لكه فخ لزني لامو فدصااو بتكلا ف لزئامنيب عج هنالان ارق

 ْش عمجام لع هيفو مارهلاو لالملا لع هيفودةعلاو لذ الع مولعلا نم لزتملا ذه ىفو ةفيصصالو باتكف
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 مد فوادوجو صلو سالب كال نول 00 او م لا

 ند نيشي ا ضنا سل 4 هاالا ءام*الا ©: قذ» زناقح هبطعتامىلا ماعلا ةيسنف نيفيا لك اذكهو

 ردافقلالهنرلا جسسالاك ماعلا بلطت ةمهلاالا» ءاسمسالا كاتو ةمهلالا ءامسالا كلت باطي ماعلا ملاعلا ||
 ءانعسا خوءاعمالا ذهل اشم ىلا للا وزدلاورهاقلاو تسملاو ىخناوراشلاو عفاشلاو قامو :

 هده نيب لصفب اك لمصفتريغ نم مملاعأا| سافن | نم م سقت أستم حرك سن خ نكلو ماعلا بلطتالة هلا

 ١ اسأل اهذه لاش او قو دنقل اوزئزعل او قعلاكح اورتسالا ءاسس افا هت ؟اهانرك ذل امعسإلا |[؟

 دحأأ ىلعالا مسا مام هناف تادلا ىلع دياز عم ل ةعتربغ ند ةصاخ هناذ ىلع لدتءام-ا هتان دحو ٌ

 حورس ىذااو هو هيزتت ىلع لدياماماو ديالو لاعلا جدتي ىذا اوهو لععف ىلع ل ديام اما نب سهأ

 الصأ هلل ةملخل | ىوس هيفاملع مسا ماشهقنااناطعأ ام كل ذرمغاستع قطا هزت قوكل ضقت: تاففضةئم ||

 هءاعب ازهظأام ىلاعت هناك ذب دسو اننل دس ملام هنسغ ىف در هللارث اتسااموأ هلع ىف كل ةناكتاالا ||
 ىلع ءانئابب عقبال مالعالا ءاسمال نال الصأ ىل ع سااهبفن وكي نأ لاما نفهلعاببءاسشثللالاانل ا

 اند_دءرهظ نم ىلءاسم قش ىلاى هىناعملا كلو نيب لدغ ىلا استلم ءامسا اهنككى ميما

 قانورداقلا ولا علاك ةيلظفلل ٠ اعسالا دس ةانعسملا ىه ىناعملاو اهيئاعمب ىعسملاو هو انف اهي 2 ٍ

 نسل ا,فصتتال ظافلالاناث طافلالاهذهالىنامملاالات سلو ىسملاءامسالاهللف ءام-الا ||
 فورح ىلع ة دئازب تسيل مناف ام اد ثدح نداهلر امنعاالق اهماع ةلادأا ام :اعل ةيعتتل ا مكحالا مميقلاو أ

 اهن.أشتتارتولان هر د قحال هطول روض ابشن ( كلذ نا ذاتك الطما يك ِْ

 هنعرح را للةع الا فصخملا اهلقعي ال هيد رفلان أ لعا 5 رفل ا دمعهل لاي ىلاهت هللا لاسر ن5 ل>ر

 قللطتسا ن نكيرلف هيدر نأهل مصامه سن ناكولذا هنعدر هنا نعفنوكي ال تعش ادرف ىب مدبملا اذه درف نا

 00 عفشلاالا 0070 رفنا ىدلا كل ذنم دي الفدر هلأ مس اهلعأ#

 نمرفكلاب ف صو هللا ناف درفت سدل د - اولاخهي الثا ادا رفالا لوادي دحالاب هبشتلاوهامت ادرفل ادننأأ

 اهثالث عبارو نيتثا تلاثثىلاعت هللا ناف ارفا حصص ناك املنينئا ثلام“لاعولفةثالثثلا.ثهئلازنا لاق
 هدو او قات انتو هيل - د ىفناكن منك امن !مكعموهو هلوقودو غاب اماغل ان ةعبرأ سداخو

 عموهف غلب اماغلاب هس الد ع ارملاسعتوهف هلت الثىف ناك هو هتشنلا ثلابوهفهتنشت ىف ناكن هو

 فص ادانتساق لاما مسالاوهامنا قلللادنت_سمنال مهقرافبال ىلا اناوناكشدح نقواخلا
 قدعم لكل هنادي قلاملا مسالا ىعأ املطي وهف ناعمة دع دعس مسالا اوه تاس كحل ا

 قالاف همفال قولخلا ىفاهرثأو ةصاخ عما اكىناسعملاهذهب قل اذناق لانا ىفال قولخملا فرث أ اهم
 0س دارلا نيع تاكولو مهلك 18 دأ هنال سماستاب ةعيرالا ىف دره ام اوعبارلاةعيرالا ف در هسا

 ناكل اذه ناكولو صصخشر ع نم ةعبرالا رارل؟نمع ةعبرالا ن مدح او لكو اهلثم ناكل ءبرالا أ

 لعد اقاددع تضرف :ىخددع لكف اذككو كلذكرمالا سلوهدوجوب قالا عيرب ةعبرالا نمدحاولا ٌ

 نعذسي ةعيرالل سمات هنعضمت هناف دنالو هبوح اللاددعلا كل ذدهدنوكي ىذا اد اولاَوملا

 اذهناكا.اوددع لك ىفاذكهو اهسفنل ةعد راامخاف همك ال ىهو اسماك وهذ هنمضتنالو ةعررؤلا |

 دحاولانوكنأدبالذ د- اولا ىوسهنتا سلو هلل التو كمأل ظفلطلاو تادودعملا ىلعددعلا ظفلعأا

 الوهعدرأ سماحو .هنالث عيار لاةمشرتولا عهسشماو عم ةداارثووهفرتوو عفش ن هدام ظؤوح هلاديا ْ

 لكن مريولا انو اةيدرفلا ف نولوةن» مككلف ةرمعر مش اعالو ةعب رأ عدارالو هسه سمأخ همق ل اش

 نيو ةيعفش ماقم نيدر ذ لكن يف عسانا اوعن عئأسس لاو رسءادناكاهتهرتو لكفا دعاصفهثالثلا ن هاددع ا

 رتولا عدي ىذلا دحاوال نوكيدرفلا ناف 00 اان دنعوءاكملا دنع اذه ديد رف اقم نيعفش لك | ْ
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 عزان لحال - ىامل الب ق1 !فراسلا دنلا صلخساو هدم ا دا هصاختساف

 |١ هلاكلم هنوكى هل ددومعلاب قول لا فصبق هللاكلم قواخلا نوكن يبو هند قرغم اكلمك 3

 الف اذ_ه عمو مدقتاكقلذنا نمريثأت قللا ف ناكناوهلدي دوتعلابفدتالو كاملا كلع قلنا فصتيو

 هنم ناك امالا هيلع داعام ريثأتلا كل ذ ىف لسمالا ىلا ال ةلذ نع سا كل ذنال هر دوبعلاب فص

 وو كل دملءاف ءادد ادن ن نكي ملامهبموةيو هنمناك ام هيلع دوعي قولخنا نافق 111 فالح

 ةيادهلا نأ لعا ائدانولاة يعمل لاهو نابكقإ لال ن نم امام اررولا نمةعساتلا ةعكرلا
 || ىلا هانعمدوعيو داه موق لكلو هلوةف نوكحرأو هىدادالف هللا اضن نم هلوقىف ىهلارثأ
 هنكل قفومال هانعمداهال غاموهف هنلادنعنمالوسرالا وكب الذوكلا ىداهلانافلوالا

 || سانلل نيبتل ىلاعت هللا مملع همجوأ ىذلا ناسبتل او مهل ىذلا ناسبلا ىف ىلا عت لاه نيبم عج داد

 || لو.ةلمهةفونا كملع سل ىأ مها ده كءلع سل ق.فوتا | ىهىتا اةيادهلا ىف لاقو مهلا لزنام
 نيلباشلاب ىأنيدتهملالعاوهوءاشب نم قفوب ىأ ىدويهلنا نكنو هناسنب كن سعأو دب كتلسرا ام
 قفوتلاةادهالناسلاةادهمهءالؤهف هبلعمهد جوأ صاخ حا نه ىلع هناق قفوتلا

 || اتلقامناو ةصاختلانالا الا قولخلا اوه ىذلا ىداهلل سلو ق.فوتلاوئانالا هللاود ىذلا ىداهالف
 : نع هغل .اهققدص اذا ديعل انا قت احلا. هللعال ن مدنءررشتامل هان دمشتسااع اندومدتساو كلذ

 : اننا هللا نمو هللا ىلا برقا ال هنافاوعز اكس لو نيعماسل!سوفن ىف ىقكلذرثَأ هناسف هللا

 | عمو مولع همالسو هنا تاولص لسرلا نمهّللا دنع نم هيءاجامق لولا ىف بحاالو هلا نع غسلبتلا
 انف ارارفالا ىءاعد مه ديزيامو خبلبتلا ف قدادلا لوسرلا لال نيعماسلا ف لو.قلا معانا ذه

 ' 0 نذ ل قام نيعم سلا نم لبق ئ ذل او عدملا قة دحلتاو ل رثأ اهلام ةمهأا هذهن ا انششحت عم ميم

 ل_-:هلوءقهل ىشتشي خب 2 هقا ىفهّلنا همهوام ثمح نملبقاماو خيلاوس عدا كيلا

 نيدتهملاب لعأ اوهو ىلاعت هل اوةوهو هلعمهتلخ ىذا هتناال ا هاعيال ساما حازملا اذهوهلاثماو اذه

 : قدص مدع ن :ماذه نأ ك.ف همالكل ارث ادت لف هللا ىلا عادركذذ ا اع ترضضحاذا اذهدعب لقتالف

 فصالات اف قؤضلا ل ونق ىلع ثقولل كلذ ىف هقئاذكَز طفام ثم كن اذ نمكانم بعل اود لي الرك ذملا

 || نمال عماس نلف سلا د طال ملعيف هلمقب لو اق- ناكن افرك ذملا ىئادلا اذه هيءاجامفر م

 ديمو اعلا لواف ةهيفرثأو هنن كلا كل دي ءاوزتاكنح نال قوشسا ل را

 ١ تناوك نم بيعلاورث امو رك ذملاكل ذنم ردص هنسءناذ_هناف ىلق فرث أ همالكت اق ركانإلا اذه

 | ريث أتلا عقوامناو سعالا س اى نيركذملا قق> هناف قاسا كاوبقل نكم مثلا كل ذناملعتلف ىردتال
 20007 -هك.فرثااق نامزلا نيبوأ كدسسو ارك ذملا اد هنو كس ةمسنل كل ة نود سا اا انهى كنف

 : ةيسنلاوأ ةينامزلا كلان دا ةيسانملاَترثأانغاو كم هلزث الو دلل راكم ذا اللام
 || لاوسكيفرثأ اقوي فكلداقتءاالرتاالاو هفكداقةءالرثأ اجرو ركذملا اذهنييو كس ىتلا
 : ةقفاوع ىأ قيفوتا انا اوقف ناسلاو قيفوتلابةءولالاةبادهلاريسفت فاشلقاذهلو كلذ هش اموأ

 |( نيرك ذملا نماسءقاوهامضر ةناسلات 05 نيلاسإلا ىف هتاف نابل انالزك ذملاو عم ماسلا نيب ةيسنلا

 : هدهقةدئاف لقاو ىلاعت هللا ءاشن ا درت هققحتو كل ذراعا "يلا ادحاىالالوبقلا عشيلو

 : هيفرثوي لقعلا ملا ناف قا ل درو هريك دت ىف ق دصلا م دعت هانا َكممم نمرك ذملا ةمالس هلعسسملا

 | هللا دنع توتتمم هللا لع ب ذاكىلاعت هلو دع هلابك رمد ناسا ىلء ءاج ولو ءاج نم دب ىلعءاج قدا

 ذم اذسمو هيرهظىذلا للا ثمح نمال قدوهام ثمح نم لقاعلاهإةءف وح هيءاج ىذلا نكلا
 || ىلاعت هتقا لاجر نم لح راب مش يتارتولا نمةرشاعلا ةعكرلا ةروصأ كف . هريبغ نم قطا بلاط
 ىلع ةفوقوم ىهفرخ الا نع نيفياضتملا دج اهبدرقأ ال ىفاضا تعن ةءوب رلانأ معا هيرديعهللاهي



 امن او ىلاعت هتناوهو هّتمكلا اكتم هنوكه دنع 7 ذعر وظيو ىلاعثدل هَ دومء دبعل | دة ءرهظت يح ددعلل اك.ام

 ىذلا لكلا ىف هلعبامناو نيمعتلا ىلءءز 1| ملءيال هنا نا هللا ىلا ادر طذ اه اطع أ ةغئاط لحال اذهان 8 ١

 | لص هريث ا:ناك اكَنيتروصل نيب عملا ان دنع ىوقا اهلعف ناكف ةسو ست تاكرح نما لال بد سج
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 | هتثعي ةروصب سف هنا نيظل اوءاملانيب مدآو ابن ناك ذا هنم هدعِي ف ىوقا هعسجروهظي لسو هيلع ها

 ىشام ثمح نمالهل عرمش ىه ثمح نما هوه ىن ,ب1ا6 ىوتس مكح ةغبرمشل ى_ لواهلك عت ارمدلا عمجب

 محرلا دبع هل لاشي ىلا عت هللا لاجر نم لج ر اهند اف ارتولا نم ةعب اسلا ةعكرلا ةروص أكن طقذ عرش

 امان نمامنال هبت ماك ند ىلعاملا انادعدوعت اهمكحر اسهظ | ىلءر داسقل اريغ ىف ةجرل نأ معا

 | ناكءوحر 1١ ىناه دمقتت قعد داقلابتماقاذ ذاذ هيف لعفلاناهرث اراهظاو مور 1١ ىلا ىدعّ لا بلطت

 م>ارلاف موديلا فاز او موحرملا فاضرث لو دب مالا نمهنع لازاموهو م> تارا رتل ن اون اهل

 0 - ارئاةردقبو اهباشي موح م هيف تذغن ىذلاو أه دمفنت ىلع هتر دق ثم نماهب مود سه

 أ دجحر لك اه مود-ر 11 كِلدب ةج-رلا قلعتل محارلا ىدأ امتلاز اورثالانيهجو نه هضاهرثاف كم

 ا حالا ق>- ىف ناذعل ا ةروص فلق ةجراإذ اذ ديفا ىلعارداف م>ارلان كاذاالا معن نوكت

 اهذفن“ ىلعردات ىف تناكاذا موحرملاو محارلا قحف ميعتلاةروصف لا هاورادتقالا هنع تءفأ

 يكن 0 0 ابرخاع ع نإ اند نيتلباقتلانيتروصل تابقدتف

 عناملا كلذ مك ك2 كاذو ةغاركللا لدي وقف اذ نم اه دفنت نم عناماهل نوكيذقرا دال ذ 3

 رهظو ىهلالا لءلا ىف لئاسخلا بعص نم :هلئسملاهذهو اهد.فنت ىلعرا دتةالانانفص> م هنو كح نم
 ىددرت هلءافانأ ئث ىف تددرتام لاه ثمَح ىلاسعت هسفنن ع ةمهلالار ايخالا نم ميسعا | ىف كلذ مكك
 توملا رك هلعج ىذلاوهو ىءاشل نمل ديالو هنءاسههرك او توملا هركت نمؤملإ ةع-إضيقىف

 هارتاك كرتشملا سحلا ىلا قلطملا سلما نعخي وره تاودو توملادالا نوكمال ىلاعتهءاسقل نأ ىلعل دو
 سااو لاكن ملاعىلا سلس لاعنملاقتاوةافو هنا توملا بورش نمابرش مونلا نوكل مونلا ف
 8 . ؤردعب ةعجرال هيرهءاقلو تملا هب ور نر يغهنو م دعي تملا ارياكه موف ىف هير مئاسنلا ىريفلرتشملا

 ءاقبلا لاح ىلا در م مون نعال ءانقن نعءاسقللا ناكَن اق ىمسملا لال أىلا الس ع ظقتسي غانلاو هنع

 ىنافلاو ٌءانلانيبقرافلا اذهف هئتءباج ا عقيال ةماسقلا موثعباذا تدملام ك1 هيحخؤ

 هللاءاثنا اد_غنونوكيكلذكمومل ا مهاكممانيفراعل ا فص ىف ىكملا نامعنب درع لاق كاذلو
 ردقبالو ةلك الابحاصب ةجرلا هيموةة:بسطلا ىرتالأ ةجنلا مكجخ ن مبعأر مذ ىلاعت

 مدع هسفن هلأ وكت هلعلا هذه بح اصب بيبطا | نا ذّةجرر دق ىلعذ همالي أمال ا هبف اه ذي" ىلع

 ربدسف ةذادع لبا. ا دع ال فدك ثتملا ىرتالأ لا تام هب هتجرالولف همالب اريغ ن ههضاهدانفنا

 هملعهللا لص هللا لوسرو حبيرمصل ادهسشملاو يصعلا فثكلا ىف هني أر دقو ىهيلا لعلا ىف كل هنزكذام

 هناو هل+ نم ه.بقاعي اعف هنعر ذمعيو ىدوعر ةدولال اهاوع دا لاج دل لمي ىلاعت أ دقو جم سو

 قاف عناملل هتجيرذفنت ىلءرادتت هلام ىذا -ارلا سفن ىف لالا لم هوو اكمفئش نم كلذ ىف دسم

 مهفاف ةريح ددرتلاو ددرتلاب هسفن قا فدوام اهمظعالولو ةريلس ا هذه نم مظعأ ةريح ”ىههاالا لعلا

 تيالعا كلما دبعهللاةد ىلاعت هللا لاجر نم لحر اتم ثنارتولا نم ةنماشلا ةعكرلا ةروصأشن

 فصل كلما قللا فصتاو دبعلا اهب ىعمت ذاق اكلم ىعست ىِتاا خرق هذه ثدح ىذا اوهمنلمملا
 نوكيال هناق قالطال ىل_ءكالمال كلما كلم قاساو ق الطالا ىلع كلم قولذملا ناف قولخملا فاصتامب

 فصولا اذهىا كلم او كلملا مساهل ناكاذهاو دوجولاو ف ثكلا لها قا ىلها فال ءز 1| نعذس

 ةعرام :ماهسق تيتو لو عل تشل اظظد هن وودماب ان ال ىلةعلار ظذلا ادههناس نوكأ: ة3نع رف
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 ع دار 2 ناو ؟هفالد ةماعلا قرهظت الو هنف ةهعبتنت دو+ ولا ىفاصاخ كح سالا كلذ ىل طعل

 1 هعش نكثر اكن الا مكحو ىلستلانمدقملاوهف هباشتفر ع ه عما فركش ةروصىف ىلا داو هنادي

 || وهذهقاانقزر ىذلا ىودنلا عاستالا امو ”ىهلالا عاس الا وج اذ هف َرةنالوركشن ناو توكسلاب
 || نوك عاجلا ىلصاذاهتالص فاش ى.ًاتوانعتتا هلام ةئسح ةوسا هت الوسر ىف مك ناكدتل هلوق
 | لوعف د مع اع تااو عبتملا سو هيلع هللا ىلص وهذ م الصب ىلهبف ةج اكل او دو ضي رااو فيعذلا اهيف

 5 توعدا- 0 هانرك ذامب نجرلااتعبتا فعضالا 5 الصب عأ اك اذا ىل_هت ناان سعأ م لعاق مسناو

 رظناف نوءويتاان مق هلع ٠ ني اع ىثمف ةقافلاو حاس الا ع نءعانقثاق- هبطعتاع نجر اانءماو

 || ه1ةص هذه لجرلا ذهف ةدام-سل ىف هب دويعا او ةدابعلا قئاقحو ديعلا ىفةدامسا اقث ان ح ىطعتا ذام

 | ةعسما اماكحاو ةمهاالا ةعرالاء امسالا ماكح ا تروهظفل دعب ارا ة «هتةحرلا هدم و ماعلا ىف

 1 هايد "هن ال_ثلا تاجرلاهد_هانهاىجا اندلعت تا اوال ماعلا ماكاو ةمعسطأ5 ًاثنلاىف

 : 1 ءاننا فكنا ةروعاك اهاكمد_ه ىلع ةغيملا لدا اذهلف هن داوم ًانعتلا ا داخل

 !| نوكمف ايهو هؤاطعنوكمةراستف زامل عل لاكشي كلاكيت متنا نانو وم لي رافال
 : نوكمت امركمؤاطع نوكي ةرانا ممالادبعنو مفاماعلا هؤايطع نوكي ةرانو بادولا دبع ىطعملا

 || هراطءنوكيةرانو داوطلاد_عىطعاانوكمت ادوجدؤاطعنوكيةرانو ميركسلا دنع ىطعملا
 || د. ىطعملا نوكحج ناراشإ» زا طعنوكي ةراتو ىضَدل ادعو ثرغملا دبع ىطعملا نوكمف ءاحم

 | "دمنا نييكراهو نحال عنب اهبنج لباووصتابسأر تاطعالا ضمادات ١ فلا 1
 سالت دقدناكلذو ىلا_عتىغلا 5 !انعملع ندالا هتش امو تاسهل الا ىفع انطعل اذنه

 معقل ارو هرمدلاو هنعمل تم تيك هلك لففا وق عج هني ود ثرح ند وايل ا

 دبعلا مام اذاف هنعهتلازان كعال ىذلا انغل اهناذأ ىف ىغلا هناكسوهو ثيدحلاه اوقوهئاذعأن طلت

 سلو ديعلا اذه ىوق ناسعأ ىف ه هيد وهن ال ءو ِِء لك ويتعالاةقمت اسال اذدىف

 ىلءنورثؤويو ىلاعت لاه هن : وهلودامب هديعرتا دم راشنالا» اظعاا ىفالا اطعلا ميسا نمكلَد

 قا ناكىطغملا ىلع عج - ربالضفراثنالا» اطعناكاملو 00 ةضاشت

 : ىلارارن مالا مولع ن مادهو ديعلا قس قمت و قالاقعىقو-اراشالاع اطعق لضفل ا ةفصر ىلوأ

 ٌْ فيكما هلو.ةل فول ةياغف مناف العلمعل مهم الحال“ اهيالانالا مف في رعتلا:طس نكعال
 0 ارتولان عي داسلا هكر هلآ اكن بطلنا ةنيدءاعسالا قابوانمم فاسصتالا

 ا اهلك ت ال العلا ن .هرهظبامو وفاسهلا استعن ناك اذا نامعالا نا لعا نم ”ذالذسع ناصع ف

 ٍ اللا دن وك: نا طرشي نيمعتريسغن هناك ام لعن اكعد ىأ ىاملا همعديام ةدك +_-و ىلع

 أ| هزن_هقدصي ىرورضل ا لعلاى انء وأ ىدانشاودخ للذال ناكزا سل اذار كوع ارت

 : ٍبدانف تملا اذه ىوءدقدص ىلعىل لدلا نبع ىرالرمضلا للا كلذ ناكل مكاطسا س ة:ىىوعداا

 سفن فكلذ ذبل علا لصحو هقدنص ن ههقدصاذاف ىوعدلا هده ب> ال قدصملاوه تالالدإ هذه

 داعو ىوعذإاهذ- هنحاصلاف دصهليلدلا اذهو دنع لصاملا صخغشل كل 3ناكه دنع لضح :, 3

 || ىأ نهارود + ني_ةدص نيب ىوءدلا بحاص ناكف قرا ىفوهاكقافناىفىا اوك يدصنلا
 || نم ذككن م هسف:ىفنامالا لالا اذ هداطءافهاوعدف هءاجاعاق ددمالا د مل تفتل ا ةهج

 أ| ىءأكلذالا دارا سءاو عملا اذه قدص هسفن فنقيشم هاف نوكلا دعولو نيذرطل ا نيذه
 | كا دو مهطاوناق ندلو نلنالا اغا فاو: طتتلا ىربد ةيكراإو ذه ةروضاق هقدصو لعل لو
 ادّرشاحور قرمس لزب لذ نيطل اوءاسأا نيب مداآو اين ناك دا هالا نطاب ىف ةعكرلا هذه هنم تعقو

 آلأ هرود هلعف نمحورلا كلذ رساو تد.سح# هوسج ةروصر ملسو هماع هللا ىلص اهعكر تح ق دصم لكف
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 558 هممو نكمملا كِل ذهقر ؟1 1 تبادل ولام زا صان المو ا خع كتر ثاكمملأ :

 اذه ةراشاالو 0 0 ا ل ب يع انثلا

 اي 0 رانا دلل وحولت اسال اتدس ويازردب كاسل كورلا هعوقو أ[

 لرختملا باوثلاو سوسن! باوثل اكل ذب لهده تام ثالث كا ذدبعل لوي نأ اثلثم عرمشل هي ءاج
 دادمدمعل اركذ كا ذكو ال ةءوالابخ و اس> دعب امالقعوالامخوا ح ممايق ىوذعملا باوش أ او

 لعن امنه ف: ىضر كل ذكومد تمم هلك ماعلا ش :رعل ناك ذا هشر ءةنز كلذكو ةمهلالا تاماكلا

 كلذ مهطعب نطوملانال ةمهاالا ىذارملا قالا نوفرصتالو نولعفي ام ممن رانل ا لهاو نما لدأ 1

 ناكامناو هطض!امو هللا ىضربا عادلا نطوم ف نوفرمدتي مناف فيلكلشل اوان دل نطوم فال ||
 اذاف اندلارادؤهتلا ططسبامباهلدأ ل َر تن نأ دب الف هططس نمرادهتلااهلعجرانلانوكل كلذ |
 مكح ىلا اهلهالل املا نوكباذهاو هنلا تاض سىنالا اوكري نأ نك الاهورعورانلا راداونكس ||

 اهنم غرفو هتلاسر تهتتا ىذلا لوسرلا ف لوة.امءاةشراد تناكناو د لكت عسو ىتاا ةجرلا :

 زاداملا ءاقشلارادف لون كاذكل وسرب سدل لاا كلذ ف ناك او هتلالوسرهناهتلاىلافهناوأأ

 ربغال هيزنتلا ةفصب هنو دمعي ءاكسملاف ددقتملا« ءانءلااماوءاّوشلا مكح مهنع لاز دقاب ف اهلغ ا ناكن او ء امد

 21 1نودمفءاكسملاادعامو صخشلا م كال ةلادال اوأ لك امكصف لعفل اًةفصب هملع اونثاناو ||

 مهلعاودازو اواعامف ءاكمللا اوكراش منال لمكلا مهءالؤدواعم هيزنتلا ةفصو لعفلا ةفصب هللا ىلعأأ
 الا هنءر دصام ىلاعتهنان هيلع تمكحو مهل تماق ىت ١ ةبيشلل مهههشروصتل هواعب لو ءاكممللا له اع أ

 مهرظت ىف مه دنع تشر لذا هباّكىف هسفنب تعذام هءلءزودعال ىلاعت هنادو طقشف هيلاراشملا دخاولا ْ

 فرصلا ناميالاو ف شكلا له أ دنعو هسفن فرمالاوه ىذلا هجول | ىلع لسه صاع الو لزنه بام ||
 رهاظدقو ىلدعا ارظنلا ه-هحن هكلدب لوقي نع مهربغو نياكجمملا نمراظإلا لوةع ل صءوأا

 نيب مد داو لسو هيلعدتلا ىلصا بت ةناوكت قف ناتاباومتلا ةيزتولا تاكل هْدَهَوَود مكح هلك ملاعلا ف ٍّ

 ىديهّللا لاحر نملج راسم 2 رولا نم ةعبارلا ةعكرلا ةرودأشن_ ةما.قلاموهىلانيطلاوءاملا |

 ةتاذلا ةوسرلا نم ةقولخش امم اوجحارتمل هدابعؤهتلادحوأ ىتلا ةيهالا ةمسرلا ناراعا نجلا دبع ا

 ةيومكملا ةجرلا هذهو ةجرلا هسفن نع حا اقر لونا كن اك ماعلا هتلادجوأ ىتلا |

 ةجرلااه دم هسفالءىشلا ةجسرف ؟ىث لكت عسو ىتل !ىه هن اشممالا ةجرلاو ةمتاذلا ةجحرلا نع تدل عفنم
 قوشلاة شو بلا هسفن فصو دق هللا ناذ + فن. حر لكل دووشلا عقوابيفواها ارظنتو ةبتاذلا ١

 كتف هقحىف نسح !نمي محارلا ةجرامأو ةيئاذإا ةجرلاهذه مكحالا مهملات هبامح اءاسقل ىلا

 ةناذإا ةجرلا ىفاهل دهشمال هسف: ىل_ءابتكىّتاا ةجسرلا ىهو 0 سا سبا را يح

 ىدوملاعاستالاو <ىهلالا ماعنالا لوعش همضتقئامو هملاءاسأ نم محارلا ةسرامأو ةينانتمالاالؤ
 ةجرلا ع لوما كلا رق قي دش ا اهاطرخ ىلا هكر او هو نان ءالاةجرالا اهل دهشمالف

 قيس اعمال ا هلع ءامسالا نم نجرلاربغ نود نجرلاو هّنلا ناك ميو ةيتاذلا ةحرلا ىفالؤةن ودكملا ا

 نيران ووكر قل اننا تك او «كلو هللا مسالا َلَحَو نمحرلا الا ىلع لئآلدةانعسالا غبجيت

 هانلعاق الا سفن فوداكبد رغ ميس: هناف مسقتلا اذهب ةجرلا ثدلثت ىلع هنن هللا لهأ ن مادخك ل

 1 ه نع مهل فشكد ق هللا نان ظ عماش اصأ هنعريبعتا اكرتاذامل ىرداامو فدكحلان مالا

 انقررهللانالهانف رع ماك ثمر ون نمو نع فوقو كلذ ىلع اوققو مما تلعدشذتاّوينلا لهأامأ و

 هذه لف تكا امكعمودو هلوةوهف ىهلالا عامتالا امام ىوبنلا عامتالاو ”ىهاالا عاستالا
 صادر يطظد ىي> فوقو ندذف مك ان رهظ ثمح ىلاعت هع اضن نكف ناكش مسد, معلا عمات هم ةنعملا

 ىطعي ٠
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 الف هةفصوذ_هتناكاملاه ًاشناف نيطلاءاملانيب مدآو اس ناك هناف نطابلا فلسو هلعهلا ىلص

 || هرهاط ىلع تمكف بيقلا ةبسانملالملددسج تماقاف ةبونعملاروصل كات هتبدصتسا دس ر هظ
 هللا ىلص همفو اوس ا دنك هلةموكحن ا ةك الا ىهفهرتوهتناكفام توب ناك ة عكر ةريشع دان

 نم لجرا_نمأ ثنا ىلوالا ةعكرلا ةروص كل ذ نة نيفلت نيهجوب او مكح هسيلعو اورهظل سو هيلع

 تددجت اذاةلوقعم ل حورة كوهودل مس ا هناالةفصلا ثدح نم ركل ا دعب ىدي هللا لاجد

 نامل_عاورسشع تالا: الؤهروص ن نم ةروص لكى هش اذكهو هب ىدبام هككصص كاكا ةروص فقالا

 نوكرمشملا لاق نيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق ىف لجأ و ىلع[ ل ثم ةسهل الا ءاعسال| ىف ”هل افلا

 هللاىلا انور شلال مددبعتام نولثاقلا«ماخردقلا اذ هنولس مهو لجو ىلعأ هللا اولوق لاق
 ىذلا هللا دع نم لوسر هن | ملسو هملع هللا ىلد هنا لوسراوق ددولف لجو ىلع مد دنءوهف قلز

 || مهل نيدويعم مهواعج ,موكحاالاةهلامهوعءام ةهل الاءالؤدةداسعب هلاٍبرقتلا نويلطب |
 ١ لود. كةهلاولاقاذاو كت دامعو ىأ كهل اوكر ديو ىرق دقو ةدامعلا ةواالاو دويعملاوه هلالانال

 مهدنعمظعأو تأ هللا ىلا !هتيسنومهودبعنيذلءالؤهل ةهولالا اونالف دمعت نيذا!نيدويعملاو |
 ' مكاوقاذ هىأمهللوةيكلذَف هلضافملا ةءنبب لو هملع هللا ىلصدتنا لوسر لاق كلذل مهفارتعان

 هود امالو لضفاةراخخ ا ناال”هلضاغملا ةينبب ريك اهللا لغد 5 الصل | ىفريبكتل | ىفءاجاذهلو مداقتعاو

 ١ هنال ناسعالا ىفال ةيسساسأملا ف ةهلذاسفملا تءقوامتاوهزيغو بكوكن هةدولالاهملا اومسنامالو ْ

 أ ناف ا ض| ةوا او قل النا الو نورملاو نزلا !الودمسا او دعلا نبي سل هنالنامعالا ىف "تل ضانمال 3و

 نال ةعكرلا ةروصأ مت .ةذخاوملادع لرمشللا ل امتلعةزوصلاةنهاهخ ق هيلاانا عد[ (!

 لاو!|نع عرف ةياجالا نالعاو بسجملا دع هللا ىلا عت هللا لانو نم لخر اهتم ًاشنن ارتولا نم

 ا ناكل ىلع هكفدل تسدد هاف اك ددعا ةناحال ١ هيكيدرتومم مسِس ل هن اعدو هلاوصرثومدعاذهق

 0 طخطسق هللا طخ و بضغنف هللا بضغيو ىذريفهللا ىذردبعلانا ملسو هيلع هللا لص ا لوسر |

 1 لاؤولإدبعل قروي ىلاعت قاو ةمدسااو باَكَلا نمدروا# كلذ همس اامو كدغف هتنا دن و

 : ةطقنل عجربةرئادلا ىهدْئهناو ىورك ىرودهالا ناملعتل كاذو طعس ٍّء قعإل طغسملا لعفل او بهل ٍْ

 ّْ هنالوهالا هطقخ-ا !الووهالاو اضراافرخ الاو لالاوه نوكمأ لوالا ىلع رت“ الا فطعتنف ات ادا

 ١ مكل عرفت لوتت.هارت ال  هانرك ذامال ل اعل !ىف مكح > هلن سدلو مذاق ةريسغلا ارثوم توك هيلا 1

 || الا لّوعي الو ار دشتوادوجو نكت مو ناكلاناز ولفانل غرفتانخاش الاهل لغشالو تالقثل اهأأ|

 || كل داو اقاضمال ا برلا ل_ةءبالف تائاضا ىهاجسفتلا الل طبت الو تائابضالا تاطباو اذكهالا ||
 || ةرانورت اعنا |ءاعسأ ىلا فاضي ةراثف هتفاضا تفادخ ا ناو ةفاضارمغ نماقاطم طةنارةلا ىف ءاحام |]

 || كيو تفرعإة الو ادكه كي ربك تفر «ملقعألناوت لاوحالا ىلا فاضي ران نايعالا ىلا فاضي أ

 ,بجاو مث لدو اًدكن وك. نأ هتاذادو+ولا بجاولا م_كح -نأ ىلدعلا يسةلا,تفرعامتاو الصألا

 : ىلءفوقومْلدو> وذكر كاع ىلع افوقوم هبلسعلانوكي نأ ذب الذ كرالا هز ءدال المأهناذادوجو أ

 دوجولا ف عرفلا م ك- كإودو-ولا ىف و لصالا هذ كير .لا ىلع فوقوم كولع هتيويرب لع هلاوودؤجرأا

 نمل رايتها ارتولا نءةثلاشلا ةعكرلاةروصأشت علا فعرف لا كج هلو هيرعلا فلصالاتناوأأ

 زدملا عمالا نوكيال قلطال اف دمةمو قلطم نيعون ىلع هللا ىلع ءانثلا نا لعا بهما دبع ىيدي هللا اجر
 : مهلثاك لاه كفن عيت نلا مك ءلعءانثىمدحاال ملسو هملعملنا ىلص هلوق لثم :

 قش ىدا!قوفو د ىذلاتناف ملاص ْك ك.لعانش ا ن ن2

 ْ ميج دو-وأ ا ىف لخ دي نأ نكعال هنال هسلعءانثلا نمىلاعت هق بعام قولت طرح نأ نكمي الد
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 ةأشنو ماركألاو دناهالاو ددقعل اولا لزتم ةفرعم ىف 0 تيدر هما لال< | ْ

 ىدمج لزنموهوراسخ الاةوودفءاعدلا |'
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 ءور#و ح نمو نيحلنم فادح

 نولكح نماناكا || [انملا تدب الف
 نوكم مولءا.ئمو فصو مول_ءاب

 ءمولع 5 0 مول_ءاهنمو

 بلثاف نمو || |( لصو لثاف نك
 0 ىلا عت نم نادهسف

 0 هنوك امو هاوس هبوحصاك

 ا

 هثالثدقعلاو ةعساهم عباصالافد_ةءو عياصادا دعالا نم طثاسلا ىهَم هريشع قتال ناملعا

 هاوسانوكبال ىهاادهشمورخ الا نيذل مكحر شع ىالاءالؤه نمدحاو لكاورمشع ىتاعومجلاف ا

 ١ مدمن نم 1108 - اولاق ددعلا كلذ كمل هتادابعن ملحرددعلا اذ هعرمدحاو لكلو ||
 !ناكولو ددعا نم سل د اولا نال هع رةريشع ىدحا لو هيلعهللا لصدتتا لوسررتو ناك اذهلو |

 "01 اعشإ لورد ناكم دودعللا ف الوديع ا ىالد جاو هل ةيرتولا ت هكامددعا٠ نمدحاؤلا» |

 ةروص ىلءلحرلا كا ذياقنوكي هّممأ ن نم لجر أنام ةعكر لك ةعكر ةريشع ىدجح |ملو هيلع أ
 | هلىذل!لجرلاو رش ع دح الل عماد اوهفرمش *ع نات اموو ةعكرلا كلت ىف لسو هيلع هبا لص ىن :1!بلق |

 نمددعلال وان اف 1 هو راعي الو ملعب نطايل اورهاظلا ىف - 1 و وهورسشع يال | ءاقن

 االو هئم سل لو الا د-اولان افددعلان مريمعدجلا كا تنل ادم دع ىالا لا تع ل اذافنئالا

 أرشء تالا فوهذاكملا اذه هلوددعلا نم هسل هنو مم لوالد اولادالارشع ىالادو-و حدب

 اروصفف تزنتكا ىتلا ىناعملازونكن وجر ختسب نيل امهر ثع قالا« ءالؤهو تناالتنا لوب اكوهال
 هنودر خسف ا مف ىذلاز :؟لاوهوروصل اهذه هيلع ىوختام لع اهلوملاعلان هروصا !لعاهلف ماعلا

 ةيعصتسملا ةتازإا هللا عمة ادإا ةاحاسن ءهياةماوة دايعلاو ديو بلاب سانا لعامهق لوألا دخاولاب ا

 نيعمدوجو مكل سيل ىا ّمنكحاش امكعموهو هلوةل_ئمدادع الاد حاولا باهصتسا |
 تعقوفاالانز ١ همن قلالاو ةاهتيعمواعرهل موهفدادع ال ناس ءارهظتد- - اولامةدد اولا نود ُ

 رهظيمل هبسفنؤد_>اولاتيرضاذاو رخاالاو لرالاوهف هروهلتاددعلا تتارعد_>اولاةفلا |

1 

 نافدازالوعوثلاكاذ فءاضت مل دحا لاترد ك1 فر ل ىوس برضا ادعي حراملاىف |

 د>اولا ناك ةدابزاهفرهطظ ملاذ هاف اهم دح أ ىف هن ضامن اةرثكلا كلت ىف هئتبرضىذلا دحاولا ||

 ةئام ف دحاو لوشنفناكثح دحاو وهف فءاضت الف هس ف برمضب امفالو هسفن ىف دئازلا ليال |

 الصأ ْئُد بورضملا ددعلا فهنم ديزبال ةرمثعب ةرمشع ىف د>اوو نيزئابنينثا ف د-اوو فا اهنا فاأ

 ا كلل اوأ ييمصلا ددعلا ن هئاكءاوسوءئثهسفل-<وأ ئئاف لع نا ىلاءّيد حاولا مانقم نال

 تريغتولذااهت د نءريغسال قئاقحلا نال هلع ضاع ل قتاقحلا كرب دحاولا قا ال

 000 نكي ولاحق اقل ازيغتو هسف: يف قط اريغتو هسفنفد- > اولاريغتل

 لك ذئائادع مسملاودو هيلع دقعيام ىل_عدقعياذهلو الص بلقنتال قثاقملاناتئفاتاخالو ْ

 تان 01 سرت هن كن نك

 | هنمووصل اهذهو ةرهاظل اةروصل | ىف ةعكر ةرمشع ىدحابرتوب ملسو هماع هللا ىلص هللا لوسر تاعج

 اك تال يل ااا ببنت بسبب جي بيببسس ل سا ضضسشللالللال

 رار
 هج
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 0 حلا ”ىأ ةار ادم بح اصو ميل ت بحاص عتجا اذاو ميلسنلا ضقا له قافنل ا ىلع ثبسا لع
 معهبفو ععسو هنا نق لاقيوأ عم هنا لاقي له ب<ي لوى مدون اذا عماسلل عئاملا بسل امل همفو ملاعا

 تايون دعمن مايل دلا نادل للقارات ارهو لواقلاو ىمعل اوهو ةلظلا

 هنا_عحس نلادضولا يره بسلا لع هيقو ضرأوءامسو ناجو سناو ناومحو
 نرد رت تي اقبال مأد_جوتلام كح قف ءاسقم || كح هل لهوكارتشا هعم نكن الو

 موعنم هناف نينمؤملا الا هللا محربال تح ةجرلا ىلا ل املانوكاذهلو نابالاموعلعهيفو موق
 معهيفو بالا اذهنملا اوحالا فب انهلو موعملاوهداوبلا لع هيقو نامجالاموع مكح ةجحرلا

 هلل ضغبلاو هلل با! لع هو ال مأ ملاعهنا هيف لاقي لهلعلا فداصفمل ا.عب سلو للعلا فاكس نم

 ىلصغملا ةدئاف لع همفو هبقهضغل ىلع هي هقررب هجؤ هللا ن مهل كهلل همف بح هجو هنن ضغب ىذلل له

 بويغل ا لع هقو اهتمام ن 5 اءامشالا ىف "لدن ا ىلع ناس الا ةرطف لع هفو ل

 امولعلا عم باس الا هذهل اهنا ثمح نماع اني هلو ها تاسسالا واب لعرب واهم معي امو

 ايدلا فثعبلاو ةافولا لع همفو ماعلا تام معا ها لع هقو اهل بابسا اهنا ثم> نمال امامس او

 بتارهملعهمفو نيتتوملافئزربلا ىلا لاشتنالاوةرخ . الا ىفاهتمثعبل انو كر ىتلا ةافولا لعو

 صوم بي رغملءودو لرش اريغو كرمأملا ماعلا ا موعملع هفو مّتادامعى ةبكلا احاورالا

 لكل عهيفو هلعرداقلا نملعفاا رتل بجوملا بها ٍلعهمقو هيرعُس الو نآرشل ا ىفهملع

 ناكءاوسدوجولا تامولعملا عيجب مت ةبت رم ”ىاو ه-ةمع ىف ىعسملا دودو كل 3نم مزاب الو ىبسم مسا

 رخآ اج هي لمعلا تليف اًزربءازللا نمنوكنام لعهسفو نوكمالوأ دو-ولا لاحم مول_ملا

 جيل اهبل ةداضإو ندمت تحسر لوشن اك مالا لل ازاي الار باو تما :املةدرلاٍل_عهسفو

 ءادتباو مكصللا :دمءاهتاوهوءاسنالا ىف حلاوه دلاكوه لهفاهةيرط ىلع ىهلبع وجراهدنعامو

 فالت> او فنا ا لءهبفو اهنع عوج رابع كلانسلا ف نكي لةدحاوقير طا اورخآ م 5-3

 ملع هيفو لال د سالا لع هيفو رطنلا لع نيبو اهنا قرفلاو ةدهاشملالع هيو هلع

 هسّسَنلا لمي ال نع همشن نم لع همضو لاح ل شخ لاه ال ناكن او لاقم ماقد لكاو لاجر لع لك

 ةداعادت تسلق كا ذكن كنت لناو ءادشالا ةرود ىلعاملاةداعالا لع همفو ا ذىلا هاعد ىذلا ام هم

 راهتلاوليللا مكح لءهضو تامهملا حاذب | اع همفو المأ هدضا الخ ئثا نوكحجب له لع هيفو

 نمريثكلا جارخ لع همفو نيولدو نيديدح ام.وكو امملاريوكشلاو نامشغلاو حولولا ةسسنو
 مع هسيقو» د> اولابالا بكرتن ال ىذلا ىهسطلا ب.كرتلا ىل- ءجيردتلا,الا كا ذ مضيال فكودحاولا

 انهو أ هيلع هجول ند ىل_ع مك لك مدي لد ماكحالا لعضو ءاسسشالا ىلع تالاصتمالا ىتعدام
 هذهفو هملع موكا ىل 1 ير دوجولا ف نوكي ف كفا كاما حصتيالامايتمو حصيإام
 وهدا هللا ىلا بن اذا لطانم ع رجالا دروس ديرقا# 0- 0 مضوغ للا

 معهيفو لامهاال”ىهلالاهمال هناو هللا ىةلاقملا عاستا لع همفو هكلم ىفهل كي رشال ىلا عت
 تاس . الاهده هنعضت|م لع هيفو اهكررتؤدامو ةصسل ارثؤتام

 ير ا لوا
 هب تطرر دقءىق للا فرعبال

 هع تنا نكلو تالجاعو

 هرضُئديف ىداعإل هللا للذ ند

 هاف لعاان تيمح ىدلا الا

 هسالب | ص | له ىلا مك نمو

 هسالفا مص هانغىف ىذلاوهو

 لسسل ا ىدهم ودو قا لوب هللاو ف.عْصنل ادق ةيام لع همفد

 6 كا ١ ؟” 7



 أ عمودازواف لولدملاو لرادلاهجونيينوقرفيممنافلولد1لوصح نع ةرابعوهليلدل!هبونأ لولا ولو كولر كور 171 لارا لرد 0 لادا 0
 ١ نو ًاةيورلا ل كارلا ف ديؤرلاو لملدلا هجو نيب قرفال هناك مولع 0

 0 ا ل ووك د ناعالاب لعت ا

 55 هى حدقت ى 1١ عناوملا ع ءاقتراو ةيؤرلادوجو عم وع + ما ْ

 0 ةمالسى امهع [اًةحاوا مهل قرهااروشح عمرخ الا ارالامد-اوإ لا نامت داارملع ل لإ ١

 ارهاظلا قرم م نم مكر مثك | ذهورث أ همف نوكللالو ةمعدسطلا سل ىها باج ادهفرصيلا ةسآح ْ

 آد نا هللا ةيئونبك لع هنفو لعيالامواهنم ملعيام لاح الا لع هيفو سكدكاولارونطاملاق دديومأ|

 همق كح هسفن نعرك دام هنا ناك ٌتمهتنا ضم !لكف ضاسل الثم كلذ ل مو ناد, تافاتخ :

 ضعإ ىلع قدي هناري_غاشب رع“ !!ةدّت اق لد ل اذه لثمركذو) هنال تداو>وملا فلم هل نوكرال ٌ

 هريغال مكلا كلذ هنا نمي طاخ | 6ع مكحلا كلذ زيعهل ىذلادوجولا هل ارهط نك ماهفالا

 00000 1 0100007 ردح ىلا عت لاف ام

 5 , الاهذ_م بطاخ اوه كا ذ فرع ىذا اذ كلذ فر ءيالممضعيوانههربكلادار اام لع دق سانلا

 قلعت مومع لع هضو* امسشال ا ىف ةملثملا ىنن راعي ن نم هب بط اخ ئيث هلثكس بل ىف تح باطخ لكىف ا ذكو

 001 ا ىو الا رجالا انواع رعاك مو تاموأءملان”ىبهلالا لعلا

 هقو ماكحال اه دن هدحاب اماع موكل ارومالا سفنفع ءاذعل نيب لصفلا ىف قف ىلإ ا 2

 كارا ضل ولو راو تداعشالاا نع شرع «ف تانااهاكى هو ت0 نهى بام لسع

 ىذلا بيس !امدل نيم دقاعق هسفن ككشيام لع هفو كادوا نا ار ءاىف

 كلذ لتعرلاعلاق نيانشلالالقلاو ٍولخ ةدهااةقم ةحىأنم ملعهبفقو كيبكشتلا كاذ لاه هزعذدب

 لش ال ىلع هسفن ىف ىلاعت هنا عمرك و فرعي ةقلم 0 ل

 ةزوص:رهظب نمؤملا ناريخأ دق عر امل !نوكل كلذو سابتلا الا لاعلا فا !ذكعالا ىلتتا انوكمألو
 ءاششبالو ةدا.عسي دحأ ىلع عطقيالف قشوهو ندّوملاةروصدرهظن رفاكل اوديه_سوهورفاكلا

 ةداعسلابو دمع ل عدا الاب ادع ءلاندنعا دهئاتملعر مالا ساتلال

 الخ هنو ئثانيلعس تلاه عطقن ملا ذاامأو الع س دل أدق هال ن نوح 00 ىلا ىلع

 ةجرلا قأتامناوءاضةلاف لدعلا مول ماما مونو ةجرلا ن ملدعلان او ةماسشلا مول ةعرلل م كيلا

 مكلا ةجحرلا ت تاو لع موكحلا هند تضقناو لدعلا 0
 صاشللا ىدولا لع هرفو صلخت هناهلرعامب نعأو قاخلاوهامو و وس هيا حريع ىلا همق

 ىهلهت اهئاعم فالخاب ةمهلالاع امسالا تددعت ل لعهو وو هلا ا سدل نم همق“ ارمشي ال ىذلا هّلنان

 ةيدوجورومأ ىاعملا كإت لهو ىناعملا كاتاهبلا تمس ن نق ىهو ؟ىناعملا نما محتال ءامعأ

 نم سام لع ه- ءفو تامو كل اوانا ذل[ لدعلاو فاسنالا لعهسب فو اهلدوحوال بشوأ

 : كرمشلا د لع همقو ةيوتعلاب نحتسملا نع همن ىف العلا نعمامو همكح ةّدمءاضقن ادعي ق اقصتسالا

 وسل همة ا قلئاقل نا كل دو هو لكم بذاكوهوأ ق د_دل ! ىلا كل ذ ىف هو هل له كي رمثلا
 ىلعرهظ ناوهلنالوق هنا بسن انت نموهو قد دا اىلا هح وهل نوكح.ن ادب ,الق هللا -غ

 هللان أ ميمتلا ىفلسو هملعدتنا ىلص هننا لوسر نع درو دةو هدبعناسل ىلع هلاك هللا ناف قولخم ان ؟ا

 ٍ ملعهفو هن ميجرتملا مالك يعوع نامترتلا مالك يعف كل ذبتارقلا قطنو هدبع ناسل ىلع لود

 1 َن منينكسوممللا د عوقوب عطقلا هحتنيام لع هفو ماكح الا نم هب تمأف ن :9لاو> الا هيطغت ام

 | لكن نم طل او هططسالاهم ىلا لعف نم فدكل اهل ىذا !فر راعلاهطتعسام لع ه.ؤو ليل دربغ
 ابو ترقا قانا ! ىلا هلاح نا كح طخخس !ارهظاو ه«تطانو طخ هي مهن لول تح نطابلا

 ب

 ااذا ىو سال ا دونشل ةمأم ةااىف

 ”| مسح الل دكا كوالا دج درر 6 كار أ اح ك0 نس لك بك نيس ل مسمن ع سس اا كا ا م ا ب م



 .-تصقتق#
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 تادوجوملا فا ذههدمشمناكن مو ىح هنانفوصو ءوهنملالا نوكي الت عن ادهو هدم هير عبسم ]

 نءولذال هنالادبأ ةول- ىف هناف هتولج ىف ىذسام ةماعلا ىفةولخ ىعست ىتلا هنولخ ىفءامحلا لكى تسا

 اممافاهبالا لعفي ام لعفبال هناف هندب ةيعرو هن اضعا نم ىتسالن اكس ىف نكي موأو هلطتءامسو هلي ناكم

 ةواخ ىف نوكي نا حديال لاخلا اذه بح اصفال دعالا هللا د+شت بالو دهشتق دهشتست نا ديالو هنالا
 دقرلسوكيسلع هللا ىلصهنا لوسر نا كلذ ىل_ءليلدلاو عاملا ةجر دب قسد ةفهلاح اذه ناكّسوادبأ

 هربق ىلا نسعي نوم دقىنومدق لوي مهنم دبعسلا ناوار اوس تيملل نا لات هنا ميعصلا ىف هنعركذ

 سنالاالاهنم كل ذ عمس ئث لكنا لو هيلع نتا ىلصريخ أو ىف نوره ذتنيأ ىلا لوقي مهنم ثلا ناو

 هتلالوسرنا تيثو ناومحو تاينوداج نم تما اكل ذ هملعت ءامم ئث لكملوق تحت ل. دف ناعاو

 | بذعيربقلا بحاص تراها لاف هلغبلا ترفنفرسا دربق ىلعرت هتلغب ىلعاكار ناك سو هيلع هللا ىلص
تلا ضءنداراف اهمامز لرتو مب دملا لخ دورح ا هامل هدقان ىف لاقو ترغن كل ذلف هربق ف

 اهكسع ناةياع

 ىراصنالا بوي[ ىأرادءانفب امسفنب تكرب ىتح سهالا لّةعب نمالا م وبالوةرومأم اه:اناهوعد

 وش لكل نرانعس هلك, اذجهو نسابو بطر نم هنوص عدمة اثر نذل ا نإ سلا
 سنالا عم نوءة نا ناف نيعوذلا ني دهدارفا نم دارفالاالا سثالاو نا نماد_هدهشدالو ا

 عممهفابلاعسنال راسب | نعمراتتسال مسالا اذ_م صتخا هناالا قطان نا ا ل ]

 ةباد نمامو نيعونل انيذ_هريغىف ىلاعت لاف كلذاو هنطان عمناسالا نمرهاظا احح ينالا
 قيفنلا تافص ف نوكرتش نيذل |مهلاشمالاو مكل اش داما الا همحانج ريطيرت اطالو ضرالا ىف

 اذاو هل ةوهو منا نورمش اك عي نوريش< م-ميرىلا مههفىلاعت لاق مث قطان ناو > مهلكف :

 املا ذج نق انني لصفب اماكح «ببنب هللا لصقملءاضقلاو لسفلا مون ةداهشل| ترمثح شوحولا |!
 ناو ىلابعت لاف لعذال ثم> نم هللا دنع ند نوفلكم نو.طاخم مهلا لعل ءاداذهو در دايرة
 كلدهللاهد_مثانمالاهدعشدالو هاعت ال ثن نم كلذ نمتيال ه سمح نم وتلا توكيتدقو كذلك ريدنمونم دحاو لكل نوكي دق مهريذنو مالا هلي نم مهوريذنلاو ةمالاركتفري دنا ميفالشالاةمأ نم

 انولد اجل ممئايلوأ ىلا نوحوب مم ارك ذو مهنورتال ثرح نم هل بقووه مارب هنا ناطشلاىلاقاك
 كلذ دمشيوالا ناور> نمامو تود لكن وععس كم ملاذ ان هنوععس وائيع فشكلا لهأ كلذ فرعي هيلا ناطمسشلا ىو نموهو هلعو هرطن نمو هسفن نم كل ذ نا ناطمشلا ىلووض ىذلا لالا نظن و

 دحال هللا ف دكر الو انةح ىف لالا ةروصب ءانما مهفانئبا اهنو دهشي ام غسل نع هللا موس رخأ كلذاو :

 هاربام ريغ نعرت:تاوهوهنامالا هللا هقز راذا الا هانرك ذامم تالا هفشكب ام ناسالا عونلا نم

 مهةلابورثك الاف مهعاعسابو ىئالاراصي انذ تأ امدتنا نا في رعتلاب هللا نمجوتالا كل ذ نم ||

 ردعتا | كلذبءاشفالا فر ذعي ذ خل كالذ ضعب نع فثكلاي هيل 'ىوبناالا عضولا ةمكح لطب ادّتف | فئاكملا اذهءاشفا اذافاروتس كل ذنوكملالا توصم لكو املا ريرخو حابرلا بو, هتاوصأ ىف |
 نيدحوملا نم هناك هدةتعي الوهو كيرمشل ارهظا نم ملعو ءاجرلا ءانئل_ء مولعل ا نم لزملا ادتهاتوأ]
 د_>وملاوهناذإئدلا لعفي نم بابسالا نمنا ىرب ىذلاوهو هدهّدعي وهو كي رشلا أ ن. :

 هيعيبطل ا عئاوملا تعفتراو صفعلاو حازلا عتجا اذا لومي نكمتناالا ىل_ءافال هنا ىرب لاعفالاىف ْ

 ةرعاشالاكهقداولا داجتاىربنمدحوملاوادحوم هنوكعمدادملاوهىذلادا بلا نمي الدلتا :

 داوسنوكيالو ةيعيبطلا عئاوملا عافترا عما هعامتجا نوكسحي نا ىني ناكمالا ناو مهلاثمأو |!
 نولوةيمهمناث نيدحوملانمماكت لا ىفامأو نيمعسطلا فاذ_ه هسفنوللا كلذ هتلاَقلُح ناالا

 لول دملاو ليل دلا هحونبب مهي رفت عم ةرور د دوكد لوا دل تاق لمادلا هجو ىلعرثعا دارظاسنلا نا |

 | اولوقي نا مها نكت .الو لول دملا لسححالو للدلا هحو للسح هلاف لمعلا ميلسلا دنع ديالا ذهو



 تاتو

 لوقو هر دق ق- هللا اوردقامو مش 20 سدل نمو هلام[ نم كل دريعو هد مع هيو هحر ةو قاخنالا :

 هش فراكلا اناني« اهتم ماكان نولعتامتولانم انا سيرا ملسو هبلعهقنا لصهتنا لوسر

 ةركفلاب 211110 م هنأ ىتعات دا دعتسأ ءوسو مهد | دعاس أ نسح> ىلع ملسو هيلع هنلا ىلص ا

 هقح ىف عافتراو ماقملا اذه ىف لد> نم ىلءءانثودو اهلا دا دعتسا هل لص< نا هّاغفتوملا ف ١

 اهتفص ىفاهكراثت نا هللا نم كيلعءانفل اةياعوراةتحالا فنان الان ودم اهارطاب ف .كحوأأ

 ناو اسما 000 ارفاق الخ تاروت كداؤنذحمانأ]

 اهل اصم فرظنلا نم هن موقناع اهل ارسم كنوكن عل فغتالف ناسنالل هللا نمةلل 2 ١ةردسم تناكأ]
 اًتاكوو اهلحأن ملابزالاو تارو داَعلا كد رمش ابمو اهنك اما ف.ظنت نءاهاطديامو اهفلعو امس |

 ةحاحلا كاسفن ف ل_عجواسهل لرسم قيل نوكم 1 يول هيا تان ذؤلاو ارز روكا ند 0
 كتاذ ب صنبالا هلت نكت سفتالاثدالاهمغلانونوكتمدلب ىلا مكلاقث المت ىتلاانافابلا |
 بك ارنا هذه ةطساوبالا شسحلانال لخكلاو ىهولاالا هماالسدت تنك امىأ سفنالا ق وهو ||

 ظ لوسر ب ذغىلاىرتالا كلا اهجوح أ اهرثك أ اهلا كو أهتنان اريضستل اءاسملع كل لضفالف
 ظ درتادواعسو اهواذح اهعماهلو كلام لاق فكل يالا ةلاض نعل ةسنيح ملسو هلع هللا ىلص هللا ْ

 اهلا عيجبو اهلا ةحاسملا كف لعجو ةجاح كيلا اهل لعجا# اهءراه دع ىدبرثشلا لك ًاتوءامملا |
 ماهل راض كنانرلعل ا نمهملع تايحامو كذع اهانغتسالالا ادهامورارفلال آ اهل نم كمة فت ا

 ىلع اهلا نوكت نم هقنابفاسييلا كراَمَتْفا لع لداهتمءىث لسصخت ىف دوه لذيواهل كمل |
 فرعيام هلل اوف «سفنر دة فرعو صا كلهام لئاشلا قدصا_مم لذفا هلا هسفن ىف لص يفكمه نم ||

 اند كاهن اعو اهوا شادن نمالا رتوغالا :

 اهاءاعب نمال اةنايصلاالو * هدناك نمالا قولا فرعدام :

 ريطلا تلعفامك غلب ام هللا تن بارخ ىل_عمودقلان ههعانتماو هسحو لمفلاربخ نم كلا لضوام ا

 كادر دس ىرئاراالا ع نءماسهريغنو دلّمقلا ةمصاخ اهل ىتلا ةر اجلا نم هيمهتمر امو لفل باصصاب

 ملاعل!فاوفاكة ار باعت نم موملاعلا ف ناكل مذ نءمكف كل ذباهملا هلا جوري عن ماسم |!
 لاق لهو هذع لمعي ال نم ىلا هللا ىو لهو مهريغىفرهظامو ءالؤه لكم نم الا ادهلثمرهظاملا)

 اذاة خل امملعموكتلهوموغملالا كلذ له مهل نيد همو:ناسسلبالا لوسر نمانلسرأ امو ىلاعت|إ

 ريغ نم دو أ اناومح نا طق ةائلاو ىلوالا ةّورنا | ىف تعم« لهاو دعس اومهفامع اولمعيوأ اوهلاخ

 تدب د غافلا الغ ىبوم بوح را رارف ند تنا نيأ هللا ىسو لقي وأ هللا ع أ عع ناومملا :

 ريغنعناكل هر ارارفىرئااولافامم هللاءأربو هللاهو.ت اف ممدكححاولعبل هنأوسهموقا |
 ريغ نعابتم مهقافثاودنامالا لم نع لابو ضرالاو تاوعسا اةبانا ىرتا كل ذيهاناهنثا سهأ ْ

 صمالاو ضرعلا نيب قرفل انمهلعوابيف هللا نحف لفاواجس نمسعأ هما لوؤبامونامالار دب لع |
 لاف نانتالابىلاعت لا مهىعأ امو ةمالسلا اويلطو م-مسفنال اوطاتحس اريح ض رعناك اسأف :

 علءامهبَقّوبنا ارذحو هللا هال ةعاطنيعث اطاشن !اتااق اهركوأ اعوطامتتاضرالاو تاوءسلل :

 لزئاامر دب لعربغن ءهنم كل ذ ىَرتا هللا ةم_-ثخ نم عّدصتو عشفن لبج ىلع تآرقلا لزنول ىرتاهرك 1

 انل هلوسرو هللا نيباك تانغاشلا لالا مصاها بوذت ىبلا تاسفب ونقل نم هي بطاخ امو هلع هللا ١

 الا سنلام لوابتنو ععسشالو نمؤنالو هقح ماسشلاو هل ةعاطلاو هناي رلعلا نم هلل تادتولذملا هام ْ

 هراتفرءامنامالا ىلعانلبو أتانرو نيبذكملا نم ةقمشللا ىلسع نمو نينمؤملا نمنوكتل هملع ||

 قطان وهن مالا ا نماماهلكت ادوجوملا نا لع نم هنارلعاو نيعةدهاشم كا ةدرشن لال اند :
 وهوالا «-سفنب اقري غو هسفنب عاف ( َُىث * نيمام هنالاتموأ 5 ابنوأ ادانج ,ىسلاق ةطبان ناوتسبوأ

 عل نم مف
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 نو سور ام نول غقيو هنو. دعبال عاب مهناع ىلا ام: داوال االول ؤمدارالا نم مول قانا نوصعمالا
 ةبعبطةدارا ةورخلا كلم داردلا ف صا قلعت ىف هو ةومشلاو ةفر ءملا ىلع سنالاو نا ارطفو ْ

 || لّدعلا ىل_ءام_هرطفو ةوبش ىعمست ةمعسطةدارالب كت الملاك ةهالا ةدارا ناو سنالل سلف
 | +_داخزا دا اهز_:»هقةوبثلا هماوغ رمل نلعارو ليدل ابن ل هب نكلو م)عبادتكحال ل

 || مكسسمما ىعشتام امفمكلو ناكلاىلهال ةرخ الارادلا ف لاك كلذاو ةرخ الا رادلا ىفال

 || نوكم الةوهشلا نال ان دلا ةأ ثن ل_:مدعسطا_مفاس شن ىتلا ةرخ الا ةأشنلا نابانل امالعأ
 |١ ناسنالادافتسا اذا ةيهلالاةدارالا فب صنانولام ة ةيعسطلا سوفنلاو ة.عبطلا سفنلاىفالا

 | اسأا املكف : ككل وق ههقهللا عج امكلذتاف نييكحوسو سالك ناك ٠

 لا تسباىتا مول_علاق ةقفاوملابركشاا نمو هذسحالا سفن فا طعناكو ةقطانلا سفنللركفلا
 وقام 4 نوكح, ىالا ف ثكلاو ماملالاو ةدوزضلاو ةرطفلا»ء ام !تاسنالافالا ||
 ا ناق لعل اىلا هب :لوصولا لا هتركشاانامأو هد والعم ا ا ْ
 كجيلالا 210 لو هور اال االا يلف سمسا تاكد. ندوهامواذ_هثاع نبأ نهلل#بق ||
 || لكلاو اها ىذلا صال هجولا ناو ذو ا د ذك ابنة خخإل] ل ال 0

 | همالع اوهللا لعن نداذ_هووهالارطذي امو ناكم الا ىل_عديزبال يصلاركفلاف هللا ىوس دووم :

 لاقف لا لح ءاطع نب الا اذ لهب الجر تداغف لج ىل ءاك ارم اطعنب نكركحلا كا ةكلر ديو 1

 || ممل لع ندا ذهفء اطعنب ا ىقساف ءاظء نبا نم هلئان ل عا لا ناكتف كل الحا نع ديرب هللا لب لج 1

 || | يلع ل ب لئارسا ب نمز ىفةرقينا يدا | فرك ذ هناف ٍلسو هلع هللا لص هللا لوسرامأو هلناب
 |١ ىلدهللإ ل وسر لاذ اك ةرشبا ةباعأ | لاقف ثرعلأ كفل ( زل 1 تاتا

 هللا ىبصننا لوسراهن اعولف هريخ ا نيمالا حورلا نا ال ذورعور كيوي او انا اذهب تنم لسو هيلعدهللا

 || اوقل> ناو سنالاوهل تةلخام تاعدق ناو دا فاةصا نم ةرشي هذهذ تنهال اها ماسو هلع

 مهل فشلك امم ع نكد م-رطف وهو لوسرلا نال ىلع لنا فيرعتسالا كلذاوا ا!عامو هللا اوديعمل

 ْ عرمس ىحبرالا سأر برضي وهوراج ىلع بكسحار لد ىلع هللا لهأ ضعي مو يمك

 : راج اذهذ برضي هسأر ىلع هناف هعدرالا هل لا ةفراجلا سأر ىلءيرمضت للحرلاهل ل !اقف ىشما ىف

 ْ ماهل ةسنسه نه ص نيأ بو < اررظن اكد ركمفلانالد رامثلابرومالا هسا لوؤئام اعد ْ

 ١ 2 مااق اذه عمو هناكا د تاه تنورات ا ماش عنو ْلرمأ هملا لوؤبامفرعتو كفر عل

 ْ هللا ف ميعصإاراظالا لله أ هيلا لصي ىذلا ماستملا ا هتافاسماءنوروطةممدو هللا ةريملا ف |
 اا ودىدلا لال تلا ىعي م هللا فرعي لن هفهللا لاه كلذازو ىل- هاا لهو ا

 || اهنويلطي ىتا|قيرطلا ىفةريس ىأ الالضاو دازف قيرطلا لس سلاوالدس لضمه لب لاق م ةريللا

 : لاحد داو هللا ىفةريسلا ىل_ءةدئاز ةريسصع دل سهف مهراكفا قي رط نم ل ا

 || وهو «فركفتلا نم عنمامنركحذتاا الا سياو ليدساا ىف ةدازلا لعجامنا لافامممف
 |( نمسحالا سفن فود [كهنلان لهما لاحوهو ىعاهذه ىف نكن دو لاةفىلاسعت هللا تا ذفرظنل|

 ا لاف كل داو قيرطل اودو الدس ل-ذاو لاقفداز مان دا! فود>اكى امر . الا فوهف تاذلا ثيح ١

 : مهني تنكنا لع ءاهادغنونوكي كاذكع ءلامهاكو زيفراعلاو ةفرعملا ةفصىف ىكملانامعنيورع
 ةريلا ىف همسشنلا عقوامنا ورانا اغلا ههم-ام هنا ماعتالاب ل الضاا له أها هسشن ْ

 || لاق ِهنالسو هيياعدتلا ىلصدتا لوسر نءدرو كاذاو هلئايءاسلعلا نم هللا فةريح دم الفهيفراخلا فال |
 || ثيد حلا اذهقيددتوروداا فال: نال ىلكت |لهال ةريطلا ماسةمّواع نمرلعامملا ره كفى دز هيرل |

 ]| هيدي طسب نم هسفن ىلع هيهّللا تا امانا دقو كلسفن ىلع تدنن! تنا كل عءانث ىدحا ال هلوقأ|



 ناتي ىف هللا نع هغلب دق ناميالا قداص مومو أ مهل او> او مهره نعل فشك هنا نوكن مالا
 هه لوب ىذلانيقّتحملا ىلع هللادح مدعم انماماو انخش لوقل || ذه ىلعاندعاسو مه سعأ ةنسوأ
 ىركستل اهلل المع نب ىلهس انملاعةافالو5 هنع ىحاذا نولقلاّت وق بحاض ”ىكملا بلاطوبأ

 ةولاتاتلخداملو نينس تس نباوهو نارقل ار هظتساو عفريةريغصوهو دس هبلق ىأر ىذلاودو

 لذأم اسغىدنعناك امهروني ىلا فدك ارك ذا ا كاذب صاخلا نفل كات قال نمي قدرك ذ ىلع ,

 هلوسر هللا ىهأ عاملا ال2 نم ثراوىناتاعق ىل لاخ دهسا ذه كتفي فئاكملارونلا كلذ ١

 قونبوهنونا تققحتو لسبقنم نيم ملا كاهسوه ميهاربامكساةةلم هلوق كاذو اهعاستانانعأو 3
 هداره تلعفلسعلا دعب لنا قوذتنا كابا ىداوانىل لاق دقة بلسان ىربربل حل اص انش ناكدقو
 تاقو ةركحي شل تئف هل ثم همدق ىلع تب ًارام هللا ىلا نيعطقنملا نم هتيأر نمزبك !نض ناكو

 ىاهنصلا شب رعلانب سايعلاوبا لاف اكله عتالو هور نعال هتتمظن موظنم فن أك امل
 هماظنو هرثنانملا ”ىهش * هعامم لعال ثري دح ءاحو

 ىلاح ىف هتلع ىذل ا مظنلا ناكو

 لسعلادهد نم ىلطنا لثم ناك

 كلاح ليل ةلظ تديو

 اك كدا لاق ىلر تاق

 7-52 ىذا" كا مع

 ىل لانا كرو به تاق

 ام مث ىضرا مث قاعمف

 ,ىرددق لوقم-هفي ىدذلاو

 مذملا هقدجلا لاك ناك كل ذكح تةدص تاق سلقلا ىلك نمأ ذه لاتو سفنلا اذهبزجشل اسف

 ده ادحتاو ءارضلاو ءارسس || نيب اوقّرؤاملاو> الا ىفدب راسسلا ةمعئلارمس سانل الع 1

 ىسأارلم دو هدب تل .ةفجشلا أطخأو ىداوا تقدصلاةةدحولا هلل

 انيصالات ا ىعادلا قداضلا اذا |

 قالسو تناآذتلا لوسرانلقو
 ًاددركم هب ىلناعأ تساو

 ا ا دع
 عدبلفءام نمو نمْؤملفءاسنخ
 ايطار لل تعادلا
 ةلاح لك فن اسما هاول انآ

 تتاأامب لوقأ لب ريسغمئامو

 ىدااالو ىسق:ريغىلوسر سلو

 لفاو انع حابصملا ىضن
 للعلا ب اسا بلقا ىف تئروأ
 لمعي ارون تلق هيغتبت
 لحأ تاق قاغم بان لآ

 لم برشالب رونلاادمف

 دجاوتل نيذه نيب

 انمْؤَم تنكنا ععسلاهملاقاأف

 ارس ىدعسع ىلا

 امم الع سصهاالا ٌتاعىأف

 انطوم ةمامشلامو هكنوكي

 انلع ملعلاف هللاالا مناف

 اناانا لود اذه نم تاقناف

 انريسغل نوكمال تعن كاَذو
 م كورن نهرا
 اننمع ٌكننبعف ىريسغ هبطاخا

 انلعمو لوقأ

 ان دنع هللا ناق ناوبح الو ىبع سيل هنا ةماسعلا فورامالا لهأ دنع هسف لاش ملاعلا نمئث لكو

 عل هأ دكرذيو هناا نمؤملا دكرديدير ميستب قطان "جوش لعلاو هن هندق هرعملا ىلع هقلخ ام هرطقدق

 هريغل نكت لةوهش دل لعجو هين هاو ىلاعت يعل ىلع هلا هرطغق ناو ملا امأو انيعفثكلا

 مماربخأو مه أو وهلا ال:دارالاو ةفر ءملا ىلع دكت الا ارطموافن اهركذ مدقتن م تا واما .



 هم و

 1 هدد راونالاملاع حابس لع همذو مسه َقّرفي اذامجرابتلاو لمللا دالوأ ل_عدبفو مورا

 ماى * لك تعسودق ةجسرلا نوك م عهبفو نلاملاقهتتادنعءدو#وهونيتداضماا نيتفصااب دبعلا

 ةجروأى * لك تءسو يلا ةجرلا هذه ىه ل هذ هب تماق تاغدلا صاخخمال ا ضعب نم برقلان تذصو

 ىمععالا لوقل_ءهمفو ديعس هللا[ ءقوهو ةداعسلاىف هلدعرلا لوطا دعت نمل عا هضو ىرخا

 رايثعالا لعهضورمصس كنام ءازرواهارثالت أو ةلظاارصباىفارتامأ أ ._ثرصمتالى _عأ كل امريصملل

 هسشنلالعو ع.ئاوولا ىلع تالالدإا لعو نيثداولاو ثرولا لعواسمسلا لعو كانت ناكمالا لعو

 لك ملء هبفو نيساتلاو اهعسامتو ىهامةيوتاا لع هيفو قاستشالاو قوشلا لع هضو ةريغلا لعو

 | ديعتلا لع هبقو لاوحالاريثأتل_ءهيفو قوذلا ل_ءهبقو لاج.الاو ل.صفتلا لع هضوئ*

 بنا ارألا لع هيفو ا لاقثالا عر عو.فو قالطالاو

 لد  ومملا لع هبقو اهحتفو ماللا نوك- -: فلللا لع هيفواضعب اهضعب سنو عا اريشأ | ليد ملء همضو ٍ

 هبقو ماسلا و ةمخزربلا قثاوملاو دووعلا لع هبفو هب فوذعام عادي اريغ نم فب وذلاو
 تابجوملاتافوأ /عدهبفو كلذ فرعي : نم تءنامو برقل |نيءعىدعبلاراهظاو حاردت_الا لع ا

 هماسق ىلهعلا ىطعن لع نوكي نأ لام انم هناك لمعلا : نم لمعلا ىذَمَعب ىذلا لعأا هم طعام لع همقو |

 عفانم لع ه.فوالما د ن وكن عفا ث.>وزمعل الع هيفورثؤي امو ءامسالا ىف دكرمشلا لع بفو ٍ

 دوصسلا بناه لع هيفو نانالا نم ىسفنلاو فاطب_كارطاشلا هب عفربام لع هبقو ءاضعالا||

 1 ا .!لوتي هتتاوهدح“ نم هدعب عذرال ىذلا دولا امو مهد هسا ىذلا امو نيدجاسسل ا ىف :

 ليلا |

 رارسال اه ال ا اوراص>-الاو ةعمل ا ةمالا لزم ةفرعه ىف * (ةئاملثو نو يسل او نماثا !بابلا)*

 ةمهلالا ةرضحلانممدهةمارخأتو رخأتملا مدت ةيولعلا

 ماركلا ةكتالملا ةعتجانأ || رمدملا ىلا نوفراعلاريسطي
 امرخلا ارزاق تءئربغل تاوذإا تاذىلا

 ماقملاو هْْيملا لاملانمأأ هدو لك قمججاد لمكت

 ماما ندع ماما م-هاكف ىذقيف ودب مولاح ده اشو

 نماعرقلا لا وراجو لكلا ع مق تابت مها مالا هل جن نم مها ماها نأ كاباوهللاان دبا لعا ْ

 عم مهلف م -ممالداماو سهل ك سل نم بيصن م-هلق مهةلاخ هيت ن .هنولعيام ,هددستق تاهولخلا ْ

 ىل!كرر جواو لافو ههدسلو هيالص ل_ ءدق لك تاقاصريطلاو ىلاه:لاق ةصاخةاحاةمقحلا||

 "| كير ليس ىلن اك تارقلا كرم مىلك غن وشر ءياموودشلا نمواتوب لاما نمىذختانالحتلا ||
 للا لعب هصخ مالك هلت اى والا ند ءوش لكفالل ذاهكل ست نأ لست نافل ف ع شاقرسو 1

 رهظتال ىلا عن ان_صلاو تاكردلا ندهناويملا نهرهظبام عسجو هكاردال_هعمسهللا تف نم هيو

 هلك كلذ , م-هسفت ىفاسلع مهل نا ىلع لدئنازوالا نمكلذةفىر ,باموةيوروركفو لع ىَذَن مالا ||
 نيرظانلا دنع تضراعتف ماعلاريبدتلا نم نا اللام مسهلام مسن ىل-عل دتاروما مهنه نوري |

 نم عضوأ هناف اندنعالا حالا ماها ن نم اهي كالذلا اوعءامب رومهملعم هلأ مه:باقرومالام ه ىهأ ىف ٍإ

 اق لات اتوا نشوف كل لفك ١١ حدع نمل ضالا هيلع ق نمل تعقل

 كلي مهةحلا ام لهنا مهلهااعو هللانلعلاو فراعملا ةحر دي معة نم كلذكو مهم هنو دهاشبام ا



 مه مسا

 ناكمائام سهالا تلعاماذا| ||[بجاومث بجاوالا مناف
 ناسنانوكلا ىفءاعم ىةلااذهو

 نارينو داخ كبح ال قلاوه

 ناوضرواكقو هيدي بضغدهل

 هتاذ نع نم توكل ىف لك الف
 .نأف هاوس دوصقم مئامو

 هنا معا هادبا ىذلا ناف 2

 ساروا قد اذكب هدبالق

 .:مالكق هءانئح ىذلا اذه

 ناس لقعلل هبفباذعرادو

 | ناهرب ماقام ملك وص كراكو | ناس اناك ام قمللاروهظالولف

 تركفناقحاود| || تمالكف هباشتج ىذ اود
 ناتهب فام

 هنع تجرتو ةيدبترلا ب للا رود حفل نأ اعل تا يفت تار تك

 ىلدبقو هبع هي هوذا أمت ىندنا قحلا ناب تلعدقو

 ىبلزتت حاورالا حيبتالفدب
 202 كاذو

 ىندصقت فا حو ماودلا ىلع

 ىندهشت ناكن م هسفقن ىربأ 2

 حوت ني> هنم هشام لكس ىدصخ و ىفر ىف د>والاذإ

 قدعي ىملاهلا لاح لكى || || ابعد روص ف ىرتتىلارطناف
 ىندضعب هءشىهلا تدجو ماأأ || همواةياليهاب تمهغاذا

 قدح ىف نارين وكلاو || || هدحوب ىر ىرب لع لكذ :
 قدر د : قدا هما! لوصولابو بحي نم ب غل! ىنام لعب هللاف

 مع همقو روبزلاو لمن الا وةاروتلاو نآرقلا ىعو ةعب رالا بتكل ا ىفام مولعلا نم لزنلا اذب-ه ىفو

 هدا ووو مل او لسرلا ىلع مالكالا لزنامو يكل لازرنا فيات

 !حورلا هب لزن مغ نابعش نمفصنلا هلل ةقفاو مر دقا "هلل كاذو لق: امفاشن دل ةامشلا لاك
 هكو 1 وك 000 هذس نب رشعو ثالث ”ىف امم سو هيلع هلل ا ىلص دمت لق ىلع

 وش لش هءلعودام ىلع مالا دهاش ىّتحءاطغل ا هنع فشك ام لعضو اليزتوالازرا ةجرتلا ةيجست لع

 عم مسرالب قبس فءلكتلا لقع باهذو لوعذل ا ماةملا كلذ ىضتقي وأ ةمعمسلا باد الاب طا

 راوحلا ظفح لعهبفو نيفرطلاو نيبطالا لا -اوباد ' الاوااصولا لعهبقو هك الملا. نم نيعهملا

 راوملا ظفحابط اخ نوكيوأ هب قاام ل جب هراج هيزاجح له دراج ةمرح كنا ذاراما لهورامملا ىلع

 مصل اووذعلا بنمو قالحالا مراكب ىهأي هنأب فوصوملا لاح لعهيذو هنءاسا ىلعةءاسالاب هيز اعنالو

 وقعلاو بقاع كلذ دعب مث هنعءادالا ىف ىنغلان يطع دو ال ا نارح ل حك فو

 نب قرفل ا لع هيو . هتعنا ذه ن ةقتعرتملا ناك فس ئازغمبلا بالام اي ؟قامتل اؤاتملا ب دان

 قرفل الع همفو ةْْز لك نطومواهند هرطحامو اه: عيب اامو هن زلا نم مر ام لع همفو هند صو ىهالا

 هينهض ىذإا ناك اذا نوكي نم ىل_ءةرخ الارادلا ىف لردلا عج سه ملعهمفو بيطلاو ثدبكلا نيب
 قاوم اهلج طعمة ع مو ل اوال البساا# انثاا لع همفو رسسومرخال او سلفم د> اولا ناصع"

 توملاّلعهبفو ال مآ دا الا لبق م-هلاح لم توملا دعت م- -هلاح لهو مهموم لاح فاضعب مسه عي

 هنفو ةنللا لويد لبقو ةماسقاا مول فراكسلا لع همفو . نيتضيقلا نيب لصفلا لعهيفو هتشامو

 ئث ىلع فاح نم لع هنضو نوكل قدرف ”ىال هل دم العال ٠ نموءامثالاوءادعس لاق تامالعلا لع

 هلآساذا مركلا توعنمال بجوملا بسلام ل_ءهبفو هيذكي هللا ىلع ىلأين مدرودقو هللاهذك أ
 لئاسلا اذه ةفصامور دقي ا ذامبو لعفي لف هلذي هلا سام ل ذو هتاساو م + لعر دافوهو مورحلارطضأا

 مور لأ



 || لهأامأو رادراد لك ىف قلما ىف ةمهلالا سماوالا ذسفنتل مهنا نيديلاب ةفوصوملا تاذلا هلباسشم ىف
 للعم كل اهون مهيلع مهو هيلعاوناك الوءا رو ةئالسرحأ م>لب في رصتلا اذه مهل سلف نيملا

 لاعُملا باهصأ مها مهيذ ل-.قنيذلا ىرخالادملا له امو قا عاساب انمهاوه مهعقو مهسوفت

 و مةفئاط رالف كرا مظعلاكم هقرط هملا دربال ىذلا هسأر عنشملا مهتمو مهسؤراو -كانذ

 قالو ىرخالا» ده نام ف الخ هلا ند ةفئاط لك دهثتق اماكمواهلزخمو اهماّشم همطعب امال !هنالثلا
 صالا ناك ملد> اولا ةرثكلااالولف ,هدوهش فاتخ | ةرتثكحا ادحاو ضالاوهامالواف داو
 ةرخ الاف نيرادلادوجو بهساذ_هو وهكلصالاف ةعسقل ال .ةدقو ةمسقلا لبد الادحاوالا
 نانلا ىف تاجردلاب بتارملالضافتو نانمالاب ملط لاو بوجولابةدمقملا ةسرلاو نازيملا قف نتفكل او

 0 را ًَ

 ريثكلاد> اولا الا سلف

 رذغا|هككئالبات- || | رورغلا ل ءاجاماذارطناف

 رودصل ا هععم دنع قمضت رورع هلوةنام ل

 || ىدوملبك هتتاربغرب دم هل رسل هل ىلعتلا ناكن اخ هداسع نم ىل 2 نا .توربملا َةعص ىف قس ا ىل اذا

 1 !مادباةقطانلا سوفتلارب ددكح هللا رإءج دقرب دمهل نكن او ه-ةنريغ هيقام هن اقطع ل دكذت

 اارييدح .امتاق ناكن ادعت ليلا همكح لكلا كلذاهقمكح ايار[ كلاهما اك

 | لازاك ٌةصاخ هلريدملا ماسقةلازاالاو هامو ىبنومد_سج ىق وعدل! مكح ر هظق همابق نءلازدسملا
 || لازذ ضرال اديمهب نكسلالا هللا هعضو ام لمخلا ناف هريغ تشب لو هسف: نم تنشف هّدتو نع لبحلا
 || دعب ىسومقافأف هي همانق لاز ذا قعدلابحاص دس! ورلاربيدت لازايمّسلبج تاازذاةمكح

 || نمهريغو» .ضوعل ا دو>و) هيلطي نم لانه نكسج مل هنال هدي دتو ىلا ل_حلا عجربملو هنقعص
 ا هريدم لاحلاب هللا نم م محلا با باطذح ورلا !ده ىوس قولة كري دم هللام صال دبل! اذهو لالا

 || اهرب ديرب دم نءاهل انغال امال اهلرب دم | ١هسور ىلع ريبدتلا طفح ةدعسطلاةأشنلاف قا ًاخملا هللا هدف

 ٍ نوكساابلط اذا عومملانعاهل انغالامن اوهلا ثمان هنعابت انغتسال هملع لمح هر دتوظفح ال ضرالاو ْ

 || فطالاو ةج-را] ةلاصالا, قول لا ملا ل.ل ةيدتولا عوجر مدعو ىسوم ةقافأ هلع بساذ هذ
 |١ فرعتالف :رهقلاىاهتينر تناكف ضرالا دم تنك :ثرسرهقلاةرودبءادشبا تزهظفلزتتلاو

 || ىذا ابا انهتوريجوم رهةنع هللا هلزنٌ لج لوافالابح تراصم اضراتناك امامنا عضاوتلا

 | ناك |مدعياضر5 راصق ل دكدتلا,ى.-وم ليج )باح ال دوبش باج هنءٍبِيتحا قا ناك
 ْ تاكاذا ىلا عزخلا# هلكد ل امل ار است ةضاعتلا خف كلذ سنو جاع فخ قرع ل المح

 || ولعلا ىفامت.ناك ا ناضراهريصتو ل امم اد !دستم ا دي زعوهامنا ضرالا 3غ نشوفنملا نهعلاك
 / ميدالاّدمةمامقلا مون ضرالا- ءهللاناريخلاءاساذهلو ضرالا طسقدازط ا وا

 ِْ هنيمبف نكيول ئش هس ديزي ن أر يغ نم لوط هناف دال نانالاماذاو عدالا دعاه دمه.شف

 || ةعسف دازف هم ناكىذااًوّسنلا كاذ شرفو هذبق نع طسنادمالف َودنَو ضيقت هن ناكححاماو

 : نوكيأك اهنم عاستلا ىلا اهمطسلوط نم ناك امانه داك هطس حاسه ضفختملا عفرق ضرالا

 نم باج الي فقوملا ف نم عمجرصيل اذخ اف اًماالواجوعضرالا ىف ىرالف ءاوسدلل ا ىف

 || دوجولهدابع فءاضقلاو لصفلاب هتتا مكح نو دش فاضي مهضعن قالا ىريا ضافخاو عافترا
 نطاملاو رهاظااىفنيهدّقلا مكحو نيذصولا



 لشم تافصلا كلب طامترالا هلم اعملا ف سانال اورهظ كل ذاورّرقا ذاف ةرمداقلا سوفنلا فار رقنأ]

 اهفهقّدصو 3 د زجو هرظن هاطعإ ن هاماو هياورهظام فالخ مه سف او هيلع ةماعلا ىهام

 تي ا كت هسفن نع هيريخ |اعق هير ىلع ء هلةعم ا نعحرد ال ىح لب وأتلاهتاهفرتخا 1

 عم هيف هقلا لسع ىلع هللا ىلا كا ذاوإسناممالارونالا م 1 باالكأ امأو ةيزكم 0

 ه.ثوعبملا ناسللا كل ذفف الع ئطاوتلادىناعملا نمتارابعلا كلت هبطعتاملقسقمتلاو ناممالا ٍ

 عرشو مهل دحامف هللااوقت مث ملء الو ع ندا اونم اندو-ولاو نى دك الهأ امو لوسرلا اذه |!

 ناسع نعابيناعماوفرعف قول لا ىلإ اهتي سنو هللا ىلا ماكح ال اهله ءءسن نئب هئاو قر ٌرفاناكرق مهل لعشل ||

 هل ناكل هم قرطلا فالتش او دحاولا الا ىف لوقعلا توات رظنافاوهتتاانهىلاو ىرورمضلعو |أ

 فئكجلاو دوهثلا ىلع ”ىهلالا تاطلت ا فاول د 1و هو قالا باطخت عمدلا قااو ياس لمع |

 نويعلاهدهشت ىذاارهاظااوهمتنانأ ل_ءاف» اندو هانح رمش ام ىلع مالا ناكوءانرك ذامر َرةتاذاق ||

 دوه مهل لك لف ةدحاو لج هنع سغ تامول علا ىفمتام هنأ كف لوقعلاهدهشن ىذلان طابلاو ||

 روهظلا تعني مهادوهش هود لب مد دو>و لاح ىفالو مهم دع لاح ىفال هقلاخ نع ب.غوهامكلذك ْ

 هلعح ا ا را وهشلانم مزلب ال هاري غر اكيالاووناديلا نوطيلاو أ
 عونتلاقىلاعتق او لوسرا ةزو2 قأرا ذامانلادعام ل#* 0 ول ا

 قا |ناكنا'ىلاو ل وكرلاناكن ا لوسرلاود ٌىرملا كا ذنأر هاط بب_دريغنم هسف: فدع ||

 1 رديالف هقئابرلعلا نوكب اذكحو هارامف هءلعمالاوهاملقياطم هسفنىفق-نادجولاكاذو ١|

 نءريخأو ةياثملاءذ بن مالا ناك ا داو قولذم مكح تدق ل-خ ديال ىتحر ظنالور كشتبال اكعالا ا

 ايف ىلحتت ىلا روصلا| ىلع هي مك اب هءلعانمكح ماكنا هذه تاون عارإوللا ف لوطا اظفن ١

 ىوءدهيف نكمل هنا هتقيقح نمملعب ىذلا نطوملا ف امسالو هريغم سيلفتناك ام تناكمدادعل |
 . هلل الا ةهولالا ىف ||

 ىللملا نيع ةناك * لثم ترضتال هّنل 9 ْ

 0 عااذإ هكتماتإكو :

 لعقو هئمن مالان 4060# ردست ىذااألا

 هناقودلا ىف ةفئاطلا تلاه كاذاو تق هداك كلام ىل_«روهظلا ىف ديزءالرومالا:لاعلانافأ||
 ق-ى ميحرلا فزولاودو لسو ه.اع هنا لص لوسرلا لوب اك لاجرلا نةلمكل امكح اذهو هتقو نبا ||

 وهو عبرلا هب توه نمف عفشو لآ ما ىف فطلت لالا كلذلازاذاف اتهم اقص ةماسقلاموب ةفئاط
 هجراو ىذرلاو ضغل ا ةفد:د_-اولالاملاىف قالا موةيف قمص» ناكم ىف سفنل | ىوش مكح دوق

 دي لكل نيديو نيتضبقو ذ هناذ هسف د نبب حزرب هنواكف لذ اوزعملاو نطاءلاورهاظلا مكى با ذ-ءءلاو

 هر اتصأ ىلع ٍلسو + لع هللا لص هنت ا لوسر اهم جيرخ نيذلانيباَكَنلا لثم موق ةضيق لك فومكح

 ١ يوب همبهلث اسمقو مهر اشعو مهتانأ“ اعساو ةنملا له اهءاامهدحأ ىف نا ,هريخأو ْ

 ًولخ نحن ند مهرب اشعو مهلئامقو مهتانأ ءاعءاورانلا لهأ اىءارخ ” الاٍباَكَلا فو ةمايقلا عونا |

 ام. نأ فيكم ةنردم قاروالا تعسوام ةدوهعملا باكا اذه بةكولو ةماياا مول ىلا س انلاوتنا

 نآريغنم قيضلا ىف عساولا لادا لع ًَنم ماده سو هلع هللا ىل_دهلتالوسر ىديق ناداك كاذب

 هللابلاعلاوه كل دفافو ذهل ل صحو ةدهاثمرومالاهذ_هدهاش نة عساولا قمضيوأ قمضا ا عسو

 ىوس هيلع عطاق لءلدهل سلو «سفنبالا كر ديال ىذلا نأ م معلا نافاهسفنف هللعرومالا ىهاعو

 تسل تلا دسار هلا لئال لاب ومالا فرع لط نمأم و لويقلاذل لتعمل اهدواهشلاهلؤتطملاو هسفن '

 هللا ىدينيب مهذنو َردملاامأف ةسخئانالا هادي رفطتالو لئاط ىلع لص نأ لالا ن؟نولطملا ندع |

 ف
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 ةرثكال تلا ةدحولاف هنمع ىلع هب مكحي امو هن اذ نيعوهام مكل ا كا ذ مكح هلنوكالا ها تادوجوملا

 ىذلاحدقلاهبف حدقيال سفن دوجولا بجاولا بكرملا بح.اولا تاذلا بيكرتلا نا لءاو لاحت اهبف

 باطن ةيئاكمالا تاسكرتلا فال ا ىلار ظذلاب تاكمملا ىف ىناكمالا ب بدكرتلا كل 3 نافر اظال اههشوتي

 ىذلا كلا ف ل 0 ةعمألا ئشلاهقهكسي ىذلا فالخعاصصخم بكر رملا اذه ىف صاشخللا بك رثلا

 هلنوكي ىذا امناو لاكش الا ل رم ود للم هكدا وصال هقسمال لاكتسالا نيك ١

 ةرعاش الاكراظنلا نم تاسفصلا ويم دنع هع دق تاغصهل هنوكهمف حدشب لام هناذ ىفاريسشك هنوك

 تشاو ىلةعل ارظخال ا ىف صاحت نم هاذ سهاد هماع م كمال ىلاعت هن ا ىلع طقالملد يقي التعان دحو امو

 || هتاذىف لد وتلا صاخاق لع هنان هلع مكح هنا ناسعالا فهل ظال فرص ل ةعدنا ءاذعلا نيب |
 ةلئاقلا ىعسا ها مناو بسنلاب هيلعاويدككحف.راظنلا نممهريغاماو ةيلعلاب هيلع عكس نع ْ

 || هن انهيلعا ومكش ةرعاش الكر اظنلا نمءالؤهريغاماو رداقو ل اك هنا هماعاكحام ههفدي رداقلاو

 اهي ارصي واعمسو امالكو ةداراوةردقوالعو ةامح ىعست هناذي ةمئاك ةءازا هع دقدت اذ ىلءةدئاز تاذص 1

 ءاعسالا عا اهب اعمثمح نمءامسالا عج و ريس ا عم ع اك: ديره رداق "جنا هيقلاشإ]
- 

 له> نمراظنلا نمو ىلاعتو كراس هئاذب ةمئاقلا ةعدقلا ةملزالا تاغدل هذه تت جر دنتةبهلالا

 غاب ناك امناكو لو ىلز ا يدق قا تاذب مئات ىنعملا كل ذنا هنم لعب الوقعم عم ”ىههلا مسا لكل ||
 رظنلاب اوقفتام-مناريغ ادبي لوقي هنا ”ىنالقابلا ىضاةلاركب ىلا نعاس رو .دادعالا نم غلبام |
 | ءاعبانايجاماوتيانسواماو بين اماوصسص نيا تاوااف يستلت داو ٍْإ

 || هنا هقدص ىلع ةلالدلا ماه أو هللا مالك هنا لاهو لسو هلع هّننا ىلص لوسرلا هجرتامودو عرش !ءاج مث
 || حورلا هب لزني جون ىوالاوهنا ىوهلا نع قطارام هللا نع قطط ام لك ىف هناريخ أو هللا دنع نم

 رك ذو سنام فصو روما نماذكو ا ذكى عىلاعت هن أب هسف:ىف اماهلا هللا همهلي وأ هيلق ىلءنمءالا |(
 أ | لسر|ناسل ىأب كلذ ف كشي الا مناع ٌىطاوتلان فرعل ىف لعت تارابعب ريشا ام ىل_عاماهتاذ نع |
 ةمعفمو نيعاو نيعو نيعبسصاو ني دين نمايلع هئاهناذدو ه سفن ىلا ىناعملا كلت فاضاو لوسرلا اذ ا

 1 كلذ لاثماوتوصو مالكو ملء ورمصبو لوزنوءاوتساو ءى ثوناتاو ش.ثنو بكتنو حرفو كضو ٍ

 1 باويضغا اهولعف نيفاك !اديبعلا نسا دارا ا حو يضرو را وعر حو ةلوره نم

 1 اذدهو هباعهللا سذغ هنقدصتع قطيالثم قةصتاذا درعا نأب هسفن فدوو بضغل |لمقف مج ر ا

 || هب فلكوأ طوخ ناسف لك لع هبتامالا بك يئاهن هللا ىلإةبس!لوه مل ٍ
 || نام الاب هلويقف لعل اهلية ذك لوأ نأالا ةءاقعلا ةلالدلا نع حيراخ هلك اذسهو هللا دنع ند ||

 || هيلا ةبسنلاهجوب علا انع ىف ئثدلثك سيل هلأ عماذك هلا + سفن ىلع لسا هيمكح مكح هلال ىلوأ ||
 | نما محو 0 1 دول هن نأ انب ىلوأ سفن ىلع هأب هناس همدكحو هسفن َن كل يا ىلام
 برلا هيمكحام عسب لو هيد ىل_ءهيمكحامب همكح فلة ععستان .ىعاانت هيلع لةعلاوهو قوات ِ

 || |سو هيلع هلا لص لوسرلاوهو ىلانعت هللا نع مجرتملاو ام اىسالو ادهن 1 دا

 : هن اذ ىف هنال صه نمد الف هيرخا - لكش مامق ناكما عم هريغ نود هب مود صاخ لكش نوك صد لاب

 ١ اذه نعحيراخ سفنل دو+ولا ب>اولا همضتق تقي ىذا | ىاذإ!ب.كرتلاف «سفنل كل ذ ناف لاكش الل لباق

 ا بيكر لا ىنعمو بكرتلا ةيلوةعم عم ةلوهجت بكرتلا ةدنفر اظنلا دنع ةيهاملا لوه < هال مكتمل !

 : رامخاىف سل فضوي اهوفص ناو هللات ادق 1 لوق- ءاابتاحصا نيفاكملا من

 ا ءاحاملو نام ا

لسرلاا وب دكو هوّدرو مهاوةعب كا ذاور كسل هناذ ىف هياعوهاع انيلادرابخا
 ا نم مق ّدص نمو 

 || هتفصهذهدلا ىل_عةبعجلاب ىاودل ارفؤلو تقولا ةحلد1 لقاع ميكح ن.ةسامس كلذ اواعجءالؤه ||
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 وهو هلل هنارهظب ام عفو هلك اذا بطانخلا نم بطانخ اا هديربام لع همفو نينمؤملانيبد لو
 ملعهفو دكر اونوكسلاو ةطاحالاو تاهملا لع هسذو هللوهو نوكذل هنارهظرو نوككحا ا

 ع هر - . 9 3 5 . .

 المأكل د عصي ل_هفوملا نطومىفنامالل بجوملا بدلا لع هيفوةيوارخالا عفانملا |
 : امو

 بابسالا لع هنفو لاا نع حراخ نطوملاو ا هلاح هنطومنوكيف صاشا | ىفلاسإ اوه له نطوملا

 نمدمح ام لع هبفو "ىهلالا ىلكلاروص نهرود ىهو سوفنلا ىف ةك 1! ءاهوالادو-ول ةمحوملا ا

 ديعولاو دعولا لع هيفو كلذ بي نم ىل_ءو ملصالا ةاعا هو حالصلا لعهفو هركبامولاؤساا 1

 لسا

 دغاوقدصلاو ةورقلا دوع“لزخد ةفرعم ىف + (ةناملثو نوعي_سااو عداسلا ب امأا)

 روسلاو ةولؤللاو|)

 لصقل او مكعلا قا هلالاءاجو لدعلا هبقف نازملا عضواذا

 لثمالب علضو لم ىف ءاعلصو تل عب دب لكش انلموقي

 لفل ديؤي مانمدبالف | || هابل همعجرتنم دبالو

١ 

 هلكيرمشال هدحو هلناودالا هلا الف ةمترملا”ىدحأ ىلاعت هنا الة عواعرش تن هنا هللا كل دبالعا ا

 كلذ ناف كا | ىف كيرمل ال موه اخ ىلوىىلاعت كنوك,نأاماو هنناىوسام لكك لملاو ِكلملاىف||
 ءاغشا هتلارمصأ وهف نيعلا دوجوك ةىلولاامأو نيعلا ىننم ىهالا سفن ىف هنال قالطالا ىلع ىئنمأ|

 لاف هقعذل هربوا هلذا نم ىلع هرصتقهلان لذ ال هيث ديو هيفطصي ىسع بيحضلاو هملاةيرقأ ْ

 عوتو نمديالوالا هللا اورمدنتن الافات ني رصانل اريخو دو لاقو كر صم هلا ءاو رمصنت نا ى ات

 5 كو لذلا لح !نهزصان ىأ لذلا نم ”ىلو هل نك لو ىلاعت هلودودو هانرك ذاك كلورصتلا اذه

 هتافصوأ سلا هئام-ان ةرثكلا ىدحا عرمشلاو لعل لملدب ىلاعت هنا منيةصول'نيذه نعاريسكت

 ناتطوسمءاديلب هلوقيه سفن نعهيريخاامب هتاذىف ةرثكلا ”ىدحا ةصاخ عرش ابؤدو دنكيشترأ

 هئمع, تابوطم تاوعلاو نجرلا عداصا نم نيعبصا| نيب باقلاو اننمعاى رهو ىد_ تتلخالو
 ةلدالاو هفننعاببب هللاريخا تاذإ!نءرابخا اهلاثماو اهلكهذهو تكرابم نيعىلر ىدياتلكر

 عمهفوقولهل كلذ ىف لي وأتلا فاكتانمؤم ىلةعلارظنلا بحاص عم اسا !ناكناف كلذ لدحت ةملقعلا
 اظفانملادر اولا ىنءملا لو ةعم عم همه هللا لع ىلع كل ذب ن هآناميالاد نطابل اروذم عماسا | ناك او هلّدع

 نمدارملا كر دف هتريص نع هل هللا ف ثكب نأ ىلإ ةيسنل ا لهجي نكلو كل ذرمغو نيعو عبص|و دين هوي ْ

 ىناعملان ءريبعتلا نمهيلعاًوطاونامب ىأ هموقنا بال االوسر لسرأ ام هللا ناف اهُسكة راسمعلا كل:
 ظفال ا كلذ ةلالد نع تبل اريغتيال ىعملاف عمال | ىلا اهندم ديرباسة فهدا ع لصون نا ماكسملا ديرب ىتلا

 ةرابعلا كل عم نم لوةعملا فكل ذ حدّ الف همسش فدك له> ناو هلع :

 ٠ لصاعلاوهو 21 ريثك ودودحاو 00

 هل_طح نم لعلاامنا
 هنا اريك كاتلا نا

 برش اوهفقوذإ|قي رطب

/ 

 نيعنوكي نا هملا بيكرتلا ة مسن ىندا بك الا ءاف ةرثكحل ادحاو نوكم ال هذبع ىف سهالا سفن



 أمس

 ًَ انلع مم اوه ىذلا عونلا اذه ةسعسق ىو نطوملا اذ هلثمىف سجنا, صتخادق هتلاناام دامو
 ا ا رك مءاقال ادع شداد اعارمال ا لاسعلا فربتعت ىتااماسقالا نم ىئارام هللا نا
 || عضومو>و نلقءانسقا ةسغن ع ءاقالا هن نشط 0 ءادعا هل ترئا نيح ارهاق
 ا ةرسمو ةنم# قبامو ىدبع باق ىعسو لاق نيح دبع ة أ ث:نم هللا هافطص [ىذا اوه راما
 ا اهدكن ىذا ودعلان اك قب نأ ة.قابلا سامالا ةعبرالاو هن #11 اذهلف ةقاسوةمدّقمو

 ا نعوة_تمملاب ءاملنفاشتاعا ن ءو ةةاسلاو همك انه اقلنفانفلخ نموا ديأ نين هب هناربخا هللا

 || ىفالا نضر غهلام بالا نم شدحلا كلم لئزيا بلقل ا ىفالا ضر غو دعلل سلو ةرسمملاهاقانفاتلئ عت

 ١ نك امالاهذهىف مهر نيذلا ءالؤوم هعسو ىذلا هرظن عضوموه ىذا ديعلا ب ىاقنءهللا ب ذف! ذه

 ا لمس لت :اقيىذلانالسو هلعهللا ىلصهلوقو سدا اذه لت :اشب هيلعفا مو دعلا لخ ديىتلا

 0 موه دعو هذءادعالام_هو ىلسلا اورفكنيذلا ةلكواسلعلا ىههقتلاةلكْنوكنل لئاقي ىذا اوه هللا

 ٍ انه نياهف ةصرغلاو دعلا بلطي بلا تاهخلا نم مرهاظلا ّنَم هتع نوب م ضو نطاسملا قل اقلا

 || همر درصان شملاو ها دسعأ ىلع نيئمّوملار صان هال هبيصن هنا هملع صن ىذلا عملا نمسا هلئاك
 مهرصن باق مهلا مهل ىلومال نيرفاكل !ناواو:م1نيذا!ىلوم هنا نا كلذ

5 

 أ ايفاو ايخ عتاد

 هرمعت ىذإ|تاقلا هلق

 ديه ريغ ن مءىلا سةجوع

 0 ىهلالا شرعل اهلوذو

 0 اضاضيخا

 دوك تالا هك مع ىل

 18 عاج م
 هرطس ىذاازاح ىذلاف

 تا
 اك هللا هلعت ىذلاو

 || ىلا ةيسسنلا,فلتكو أ لع مولعم لكلو !تامولعملا ع.م< دحاولا لعل قلعت له لع لّزمْلا اذهىفو ا
 || لعضو هنفصالو اعلا تاذىب دام ةم_فوا هب ةعاك ةفصو !ملاعلاتاذوك ل هلع اوداموملاععلا ْ

 1 مع همفو كن مو وف كاعب لع نم لع همفو عاتجالاو فتان مءاشالا نمي تايسانملا هنلاىدؤويام

 ىذلانامعالاو كلادويحم ناك او دك رت ىرجاملرتو َهَمملاىف هتكراشمودنت#ملاةيامسودانتالا ٍإ

 ٍ لزنا ا اذهب صاخع امو تاماقملا لعو هب ماق نم ىلع قالخالامراكم بحونام مل هو ئشهزاربال ||

 ٍْ ةل له هيف ل-عدبفو "لهل ا ىف كل ذكو د دعا اري: كودو ابريشكو ذ ع نمو لِلَعلاوريثكل الع هيفو اسهنم

 ِ ةلنموهامناو كتم هديربا.ب هل نوكتصتنأ !ما كتم ديرب نملك ع من وك نأ كسطعي هناوهو م دق ٍإ

 ٍإ هل دعت نأ ىقيش. ام لع دو هدمق ىذا م ك1 1نموداقاع ع نمؤملا دمستو ضارغالا فالتخال مدق ا

 |١ لاعلا نمكلب ايام هنا هب لعد لع هفو هلداعي فكه سها له نم هلم انعم لع همقوهل ةعتسس الاس |

 1 هيشىوتسي ىدا!لاخاو هو مكمل !ىفبانذالالسؤرلا قاحلا لع همفو كتةفصالا قطاع نمالو ٍ

 ا ىربتلا م شي رحتلا لعهسبفو هتّتامل سنو هقوذ ام. عونود ىذلا طسولا عونا سنو «رلا|]
 ْ: ل متامو ةظةدل اف سوا ةروص فلانا كاردا اع هسفو عفش الما ى ىريتلا كلذ عل له هنم ا

 | | ار. كح ءاريبارسسلا ىفريغصلاكو ءامهارب بارمسلاكوه لب لح اد نمالو حراخ نم لت سوست
 ْ وعدي ىذل!س سلا لعب مفو لاملتاو سلا نعجرااذهفدوسادعبلا ىلة مار ضل !لطاكو :
 || رداع هنا مهو لع همقو هيدرباج هسفن ىف ةمالعلا باطبوأ اللاب هسذن ىلءو عدي نأ ىلا ناعدنالا |

 || ردت ناك الوأ قولذت ه_اعر د ةيال صال عجرب لهزامعالا عجرب اذاملو هس. لعر د اقب سلو هيلع ّْ

 ا اي هلرترا يت لع هضو همع فرص م هيلع ا



 هع

 نمؤم اك عتوريغلا هيفد هجامم كلذ نمهبلا هللا لصوأ اج ةحارلاوه لانو هريغ همدقن لمعت هذال

 دوعفش مدسبو وريف فقوملا فو هو هلنان“ العلا لزاستم ىريف ةنلا لهأن هدوقنو هلل_ءال ىذلا

 كلذ ةلزنم ىفهي قرتل نمؤملا اذه زاكي هلع بوت هنع علف» ءانزعلا نمراستلا لدأ نمود٠ نمىلاهللا |

 تيوتا والمتتاانم م لا كل د هب ماه ندالا ام لزخي ال ن انما ىف ةلرتم لع لكلا نال ةنلسا نم هرلعلا |

 موتيال لكلا واهلحأ م هنيذلارانل له نموه مل- علا !ذههلناكىذلملاعلاو نانملا نم تلزم ٠

 ىذل!ديعتلا“ نمؤملا !ذه ىل_ءهتنا لعجف هب موشي لحث نم هدب الف ةلزنلا كاف هسفن لزننف هسفنب

 ىذلا اذه هبلسي لع ىأ فرعتنا كاع قينكأو ةرسح نماعمظعا اذ هتلر ىلا معلا هب قريفلمعال

 اماف ةهش هش :اث دلا ىف هملع تا ددق هناالا سعال سفن ىف لع ىلع ناك اذا هنا كل ذو ابنا نه موق

 0 لي 115 1 ين دنت ناش دلع نك اني هلع عمهنع د !ازااماو رطنلا لكن ىفوهفهتريح

 وشو ماعد سل ىذلا أذ مه ىلع ماو باس ىذا اوه للعلا كل دف ملع هنا لعةرخ الان كحش

 ل_-هٌ دنعتوملادعبابدأا ىف قيال هللا ناف هانرك ذام ىلع مالا ناك اذاو ةنملا لهأ نم

 نم كل :ىدد ءامو رانل !ل_هأ هلع نوكب نأ قبلي ىذلاكلل- علا ىوس اهلهام_هنيذلارام 1

 راضتحالا ددعو اا دلا ىف هن لاعلا ىلع اهبهّللا ل2 دي ةنحلا لدالالا نوكت نا ملستال بلا مولعل ا

 اذهفالعرمالا سفن ىف لاذ ن اححو لا د ىل_« توع مهري ا لعلان عدل زرت هلاهرطخع ةبمش

 ناك دقن م همف عمطيو امن دل ىف هب لع مهل مدعي ملا ذا نانا ل_هأ ىلع ماني ىذا اوهملعلا نمفنسلا

 باس ىذا! كل ةنا ُمغملا نم نيكسملا ظح اذهف ةهبد ىلعت ام هنان خا هلع ماعم رانل لد نم هلع

 و معلا كل ةنيكسملا اظ ناك ةهبشلا تنخد و مغالف بعت وهسفن دهاج ةريشل اناث دا! ىف هنع

 ىعسامت اوهسأ نع شر اردت. الن بالا ناق هنا دنع فنا اوطلا ننعأ» هىليسلا ءاشباف ليلا نبا

 ىلكت قح ىفو هسفن ق- ىف لاحم داو معأ ىبعر ارهتسالا ناو ليكسم لزملا نا لع هنال لميس ننا
 ناك ؛الن مدق هيَرقَ سي ل نموا بأ امّتاد دي دج مسبق مالو هقاخ نأسف هنال هير قو لد هنر

 نياوهف ةرخاواند امتاددل ىثالاو لسسلا ىهو قب رطىفالا لرحتت الو اكرم ىأ اياك

 لءف داز نمل ةبالرفاملاو هضارفاسم هءالوغشم لس لاغرفةمناكاملو ةرخآواند لمسلا
 ده اجا نيعاي الا هذه ىف لدسل نب !نوكيدقو لمعت همضدل سلاج هيذغب قاساف ْسغملا نم ابيصنهلهللا
 ني الواهيفهللالاك يل اهللا ل سس في رعتلاو دهعلل نيتللا ماللاو فلالا لجأ نم لمد !توكيو
 ردقلا ْ ملا نمدهاجما اظاضي نوكسف داهلسا ىفاولتق نيل ٠ ادهشلا عب هللا لسس فاول ةنيزلا

 منكن ا نيد مجد رانيا ل1 تقدس دل اموغوس فورعمو حو لييسلا نبال هللا نيعاقالا
 نيدللا نيتماكلاب نيد ضبا | نيب هللا هلعا انع : هب قرفق ن اورفلا مويه دس.ع ىلع هللا لزت امو هللا مئمآ

 ىلا دلاةودعلاءل سلا ءانب ادرس الاءاشإا مهو هللا له ناك ذا نيمد هلا ىسركلا ىفانروظ
 ءاشاواندلا5 امل انا مشو هلل | نع ىوصقلأ و دعل ايمهو هللا ند ىئازلا هناكملاو هب رقلا ل هنا

 لفسأ ناك ل نيذلا ةلك تناك ذا مها لغسلا لعف مكحنم لفسأ يكرلاواهلدس
 مك اذه لكوابلعلا ههنا هلكت كذا ةداعسلا لهأ مه نيذاا ها لهأ يدل نق لع[ تناك كلم
 كئلوأ خا انممهل تةيسنيذلانا هللا لوي تةبس ةمهال اةيانعل لب تمدقت دملال هنا ضد سلتا

 نودعيابنع

 ىودقل ةودعلاءلريشلا لها نام[ [ ان دلاةو دعلابهللا له ناذلا
 تلعاانزاق دق هاندأ ىذلا ناو [| || ىلذءاانز اعداضقاىذلا ناف

 لوأ هتاكمىف قيرف لكحن || || .كنملفسأ بكرلا نظاتالا

 الو



 هيلع ات كسلا مىرتالا ا + قةلايغانهزع نايل هناك ادا اذهكل

 هك ملكو ,مانملا < 551 هك مكح هل نوكي نا ل 20 هقامالو

 افك اذا ةمضلا اكل مابقي فلكل لع بجو [ىذلا دا لازادلا ذه لصؤانلد لقعلاب

 ناكمنال لادللا مكحلالرادلا مكمل عرمشلا باطخ الوريجتلا هفع عفتري ل ادإاهذ_هىءاطغل ا هنع

 لاك -نمرادلل دب ال نكلو مدا اهذ_م وه نم نءريسحتلا عافترا سال ا ىطعب

 || رادلاذ ارفك الواوكر شا اموةرطقلا لعم_مااتاعناو رادلل م_مئان يتلا نكت وركرلم هما

 ناوضرلارادؤ ف.اكتلاانع عفترافرادلا مكح نعانجرخابلا انلتةاوةرخا الادعوءاساذاك م 5

 «هذه طقس مل هتوا_ةش ىل_عرخآ علطاو هت داعس ىل_ءرادلا هذ هىف امههقنا هعلطا ند كل ذك اي و
 ا ةدلا ةحلساوهامتارادلاءهذه ىف سماوثلا عضو لص نال فءاكتل ا الوريمعتأ | امتع ةعل اطملا

 || ءاطغلا هع فكن م ناكل اذه الواذ اهيف نم ما دوا دلات ءادامريسكلا عفر لاا ن ؛ ةرخ الاو

 ِ ب>وأام هسفت ىلع ب> وأ ناو هن لع رد ال ىشلاو هنئا الا العاق ىريال هنال ريجمتلا هنع عفترا

 ودل كزدولو هكرتب ىدعن زي قمل ذم ءاع هيج وأ هل انمح 10000 وامفانل اتا ”الَذذ

 || مغلا نا ثم- نمالا هب قلعت نم قلعتنال مكشا نها مكحلا اذ_ههل نكيمل هسفت ىلع هبجوأ ام
 ا نم هيىفو اذاف اًمكراذا ةاضع. نكن لامست ل ءاس ا تيصاشالغ قا ةبجيو اطال ار

 ا ماماناقاّر يش ناكن ارينا ىف ناكاذا ! كا هتاقناف قالا مراكدو هنم هن هريغ بلع هبحول ل

 أ | رمشأ أن ند ةبرص + ا *ال ىذلاودو ضخ ريس نيعسق ىلع ءربخ1تاوري_خالا

 || نود ةسسصعم#ل صاخت ال نمّْوملاَناَف عامطأو ىدعاذا نمؤملاكو هركملا ءاوازلا تَرَ هاشتاك

 : ةرخ الاىف ىهالا عجربق بلق هل ناك هسنت اذ قو ةع اطة.صعمامم وكب ناعالاناف لطم ةءاكط

 || كاذك عوم !! نو دىيص ركحو لاف كلذاناقامماو غول بلا لبق :لل ناكىذلا سال اىلا
 || ريب دنت ىف ممتما اريممغو نينمؤملا ,ىلو هللا نال هنن ىلول او هلوريب دى ميتملا نال د , سل هوك عم

 ٍ 00 :رثلا ىرتالا برقالا ل نم دعس عرقلا نال ه- -ادوجو عمه هكا طاب الفدا

 || مدملاو اوةرمملا هل_هدك ىذاا لصالا فر عب عرفلاو دهس عو رغأا نمامأف 2 رمشلا عرئالاالصأ

 | نمالا هل سدل هنا هللاب ءالعلا هفّوعف هيلع ل دب لصأهل نكي لو هماقرس كح ان حردنا دق هانأ نا لع دق
 : ةياثملا هذ مب هسفن ىف هللا عم سلا لا ناك الف هرومأ ىف هللا ىلا عجريف هتلاوهو هال ناك

 ١ مدعو هلا لاعفالا ةفناضا 3 هائلا فور ااوعلأو هلودام هلع رووسل مخمل فا - 50

 || نيكسملامكحو تمل اريغل كلذ سدلو ةئسح ةرعش *: لكب هل ناك ياي سأر ىلع حسد ن ايف هيلعريمتتلا
 : لقت والا نان فعشان كر الجش دان رضا ه اطلارصانلا م دع نم ميتملا مكح

 || نيكسموهف لاصنافةلوص 4نوككاس نيكه ناكم_فعض لا افعض هللا هدازا ذاق ةلاصالا كح
 ا هللا كور لاه كلذلو هما ءاهسنتغن الام هسقت تاكد قة هان كلاننع ام هئمرهظ ةناف ةقنا يشعر ادقف
 || باذكتام ميل[ باذعمهلو مريكربالو ةعقلا مون مهملارلخ :..الو هنا مهماكرال ثالث لسو هسيلع هللا ىلص
 ٍْإ ةزوكحم نايف ناكس 11 نأ كرك 1 ىف غلاب دق ىأربكم سه لك :اعوناز تو

 : بر ف الذ فعذلا اذهل هسأر عفربر دقي الفل _دالا 55

 || اماورتىلااما ةيالوهيحاص لم كنالالا.لاملا ىمساذ مو لاملاةوةدسفنىفدح هنا لاملا
 || هللا مكيف أيامىلارظاورادقالا راج تحت ن كس نم نيكسملا ف. لاد عا لاح ىف هكتار ىلا

 ديربامللاعفل ا هئاو هملا الا هنت نم لم ءال هنا لعو هنلعو هب هللا ىرجا اني نأمطاوراهتلاو لدللا ف
 || كناقم_مولقةرسكنملادئعانا هلوّبو ريسك هتئاريشس لالا ىف ندع وهام هقئا نم همست نايققحتو
 نكي ل ناو حغملا ىف هيلعاظح هل لعف الو ةوالاج هنن الأ اسلج هدئع دحت ام هلق مسكس | نمل تم اذا



 إو  0

 اعل 0 11102 د رجا ما ماسك 3 تاور 1
 ”يلفانلل ةلفاتلاو هسفن ىلع مها قدا هبجوأ ام هللا نمدابعلا سددذو مملع ضرفام ههداسع

 8 ه.ءاحامبو هن نامعالاو هقي دصتق هللا هذه نماسو هملع هللا ىلص لزسرلا طظحاماو كلذلكف

 اميفنذاام مالكلاو ةعافشا اريخوناذ الاو :ال-دل!نامز نامزالاريخ نا ناعالا قدي امق

 نمهطقش الب هقعصاامو ل نيح ىلدفانماع اليقم هر دفووانملا ىلا لوسر هيءاجاسمم | كه نجحرلا

 ه.جولاوهوانما!هنم ل وسر هنأن ق1 اربخف هبوب دل! اماق ىلوو ضرعاامو لبق اف ,رسغل لكما لت

 نءهراخا نيبو هن ناعالا ىف قل ار ابخ | نيب قرفذ قدح ا نعدرابخ الفهيءاحاع ناعالا امآو تردملا

 أ اناو هلك م فرعبالو بطاخا هيرعشي ل ناو هرمس ىف ق [هيطاخ نمالا هي نمّؤيالف هيءاجامف لإ
 ناذاو بوله عامم نعنوفرعب نيذلا مهروذاو ف دكا الحأو هماق ىف هءاحاعو هب قد ددتلاد

 اريثك اف الّدخا همفاو دجول هّشناريغدنءنم ناكولو هللا دنع نمءاس اذه نان لوسرلا مالكوراصب او

 || نال قدا مالك عام ىف كل ذلقن مو راصتناو لوسرلا هيءاجاهفاناقامتاو ةريسصب ىل_عهي نومه ؤمف
 هنمانشتروصو انزئمال ا ايار اغماش ار اذا كل ذكس يا ىلا عت قا ودان ار دف هاني راذا لوسرا

 ةصاخربللا در لالا ناد الاو بولا انانئ> امور اصب اوانلك اذ هربخ قي دصت ىف ىلقن لا ذهلف ان اراغ

 نسم د>ح اوكارداامءاولا ىلء قارا الاوناذ الاو بواةلا كارد اناف هب ماك قالا نوكلال :

 لوسرلاو هّلثا تنقود ةفاذد تاعاذاف هاش و هانرك ذام لعاب مرا ناذرالاو طا كن بواآلا انرك ذف هكر دا اف ةصاخ هتروصو قل !نم هتازتمالا هريغو اذه نمن اكح الار دا ىأملاعل
 هللا لها نمه_عاجلا_مؤ ككل ثاف هلوسرو هلل هب دوت: نا ىلا نم كتف نعتام

 امالاايف اك الف نامعالا قب رط ن.ءابهيف ءاكت نة موسرلاءالع فكن هللا نعام اورب 2 لذا
 اهزربا تلا لوسرلا ىدي ىنعةزمتملا نو دهمشي هثالثو أنين ىرتا ذ هاو قو ذ نع ماكي هناف انماكن
 قا هنا ندد هثالث ا نم صنحشف سفن هن قي دصتا او هيءاجامف هق د_ص ىلع ةلالوبإا ضر عم ىف ىلا

 قد صو نم ىذا! ناا: ل عفد_-اورهاظا|ىفلاردالاو دحاورمصءلاب رظنلاو د_حاو سل او قدصو نمأ ثااثل اواهت م ةلالدلا عضومب هلومس ةلالدةلالدل اكلته دنع مق ىقاشثلا صذشلاو هدعو
 هبحاص لم ناكو ق د_صالو هيءاجاسع نما ام َةاطساوري_غبدابا هب رعتو هبل قا ىل_تالول
 من او قدصالو هب نمآ ام ةطساوريغن هارا همي رعتو هبلشا لوسرلا ىلةالول هرءاجامب هتانعا ىف كلذكو
 دقوا سالو هلناسعالا ل_صح نيأ نم فرعي نمؤم لكحامق نما فك كى ردالو نمؤمارعشب

 هريولو بوعد عمو هأرام دنع سو هيلعهلتا لص هللا لوسرب نمآن م ض»؛نااسنبل اغلي اسايأر
 ناكاش معلتالو اكلتامو هلبح نم هي نمافهاوعد ىف قداسص هنا هسفن ىف دحو لب ةلالدالو ةردعم
 || لع /كحا اله دازردقا | اذهبو ىلت نع كلذ نارعشيالو هباقل ىل_كقلا نمدانركذامالا
 هرب هه نالوسرلا طف !ذكىلاالو اذك ىلا آل اهوادفامرومالا مهغشك الولو ننمْؤملا نم مهرغ

 كل ء ضرتعي الو كل كااعفا فاضت نا نامزلا اذه م لكان كا ناكاسف ىوعدلا نع حيوردلا غولب ن اوأ هرقل | ىلع هناف غولبلاا ىلا لعلا اذه نمىباتنلا ظامأو هدنع نم ه.ءاحامفو هسفن ىف

 عسج قد_قتلا عقوو كيلعارو حت ترص ل١1 ناوأ تغلب اذاف كءاءرسحالو كنع تادكالو
 امم قلعت امام ترهظامالولو كبف ترهظ هلاعفاامنال قالا ماكحأ اهيلع ته>وبو كناكرح
 قطاداراق كل لاعقالانا كاوعد نيعوه كف تروظ ىنعمو مكحلا اكسس نبلتا اذه
 كلامف فرستا نا زا اماةةح اكلم كل تناكول لاعفالا هذ #هنان كذرعي نا فلك اج ريمكلا
 اع كِل يش ناكف ل_طصح دقرظُل او لّة_ءلا ماك_صتس و لح دق لمعلا غولب ناوا ناكل ذ بدسو

 ىلل_صحولذ كإ تسلف ىلا عةهلل كذماهروهطظل ل“ تناىتلا كالاعفا ىرتن ا لمعلا نم هللا ءلاطعا

 كك



 ه4

 لع هام اهضنالا مانعا نال سبع قالا قابغاو بفوهامومدوحوو هنعىفال هتمعرو هلى.
 رهظي نمىلارقفلا عقب ابف كل ذريسغو مدعو دوو نمابماع فرصنت ىتاالاو>الاوهامناو ل عاج
 قوةلطلا ضعي ىفانل عرشا لن كلو مالب الفدا ذةّدساو هم يلط نفك دملعأف نيعل هذه ىفاهمكح

 ىلاعت هنمرحالا نّكل ذىفامهي طاناو قالخالا مراكم نم كِل ذلعحو اسذل مظعأ ناك اها تا ذاانا
 || هلظدعب رسمت نمو ىلاعتهلوقوعو هقح بلط نو هللا ىلءهرجاف مصاو عن لجوزعهلوقودو
 || وفعي هقوة-و هت- نم هوعيضامفهدابع عم لعفي كلذكو كل ذهل ناك لمس نم ا

 نووةسال نكلوا وناكث مح ةجسرلا مهمعتف نيرادلا ىف هللا ةجر ىلا لآ املا نوكمش ىشسيو لصي
 تاحلاصلا اول_عواوتمأ نيذلاكم هلع ناتآمسلا اوحرتجان يذلا بسس مأ قابيل 0

 ا نواعدال نيذاا نيبو نواعي نيذلا نيب ىلاعت « وس لاك نومكح ءامع اسويهّتا#و مها ع اوس

 || هاطع [بيصن هسفهلئث لكف هاناهاقوالا امه دنءالو هلع هلللرتب لن م دابعلان ءلئداكلاف

 هد_جعبدأ هللا فز اذاق عرمشلاب هل هنارك دام عج هسلعدر هاقواذاف هل عرش أم يروا

 || نواعب نيدلا هتناءانلعلا نمالا اذ هنوكسج الو ءازرال لف ءادّشس اواناشنم ا هتمهذخ ايف

 ٍ ةداعس !!لين ىف قرطلا لكا ىلع كتهتدذ وهالا مولعيال و ملال نمدارفا مهو «لعوهام ىلع الا

 اذهلو مافعأ هفلاكتشالاو م ب بطلتاو لع مالا هدعبو ىخااءاذه عمودداعساهقوفام ىلا

 هدامع دنع ابعتو اقح هلهللا نانلعلا ىففاكردقلا اذدو زحتل اوهو ةريللا فدراعغلا هللا له لعج

 تاكديصلا داخل ولاه متلكولا مك ريغلا قوة-اضي أموتم بلطي و قامدتسالا مك م ثم هيلطب

 ْ قت قو هواكوبلنأز مج ةهتروشقنن ماعربت مود قح ىف لد .؟ووهف اه رعي واهس ريق ةلاكولا م ع

 الف هدمس لكو ناد ارا نمدعلل سافالاوالمكو هوذختن نا مه لأ اهكشح مها لم كو موق

 امو لاا وزال اذهن رخو او زليكو هو دنيا يلح دفا هايتك وع موهلا لزرنو هداسعل كال ذب عرمت

 امفىلاعت هللا د قحادا د دقي اعقالا اهتم لمة ال هنا ديرب لقعاسعالا دنع ةالص ن نم هللا لمّ امن دع

 اهرثعلاقف ظلال رردتس ع ةالسو 1ةتس يدلل دطاوولر ستارت 1
 هانمعذ عملا ناعف 2 افا !ىفالا فدئلاركذامو اهفص اهثاثاهعب راهم امس دس اهعسابتم اهعست

 هف ترص ااموهف هتيعاماماق هبل الع الا نمانفاك ام عسمجف لباهل اوقاو ةالدلا لاعفا عج

 || نملاعلا برهقدلا ىناثلا ميحرلا نجلا هلامس لوالا مستقلا ماا هعست هو ةسحئافلا

 عباسلانيعت لابو سداسلا ديعت لانا سماخنا نيدلاموي كل« عبارلا ميحرلانجرلا تلاثلا
 | نيلاضاا الو مهءلع بوضغملاريغ عساتلا مولع تمعن انيذلا طارص نداثلا مقّتسملا طارصلااندها

 اهانركذ ىتلا ماسقا ةعستلا هذه نمد او مسق ىف هسا عم ريض < مل نم هن الص نع ىهاسل ار ساس انا
 نأ ميحرلا نجحرلا هللا مسن ا ىأر نأ فدنلا ىلارمثعل ا نملومقا !ىف تلاركذ تا هو ةحتافلا ىف

 ووفدرتحلا كح“ اسشالا فهلا مكحح ناو ةحاشلاىفءانرك ذام ىلع ةمسقلاف اهلصفي القاتم

 هبا تسل هلوسلا ناو ةعتافت ! نع يلوسل ا ل_صفف لصفل | ىلا هداسّتج !هادأ نمو هداسبتح ا ىقهعم

 دنع كشالب نآرقلا نمتلك ىلوو ىسأ هلوسلاو نيلاضلا الو عساستلا ءزيسا هلهتنا ل_عج اسهم

 ةعدتلا ىلع داذامو تاماكلارئئاس نم نآرقا!ىفرركبامر اركت ثم روساا ىفاهراركسو هنايءالعلا
 اد_وذقاسلا نعل ذغي مث ةماكلا | فورح نماقرح ىل_دملا لمعي دقف ةماكل فور واللا ىف لّةعف

 نمو "هداك هللااوابشل هل ماك اما نملقاسعلاق اهند لةعامالا لبقيال هلا ماعلاةواعلا
 رثك لنافلئاوثلان مراكللف الدلا نم هلفاون ىف حمال هي ءارق ن مهل تربج هنالص ىف ابن ءضَقتلل

 ةواصااري_غ فروض هتوالت نههل تاك ةضد رفاا ىف ةحكاسفلاةأرق ند هدقنافلفاونلا ىفاسمآرق

 : هنوكمدق هناف الصف هلاعفا
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 اس جسما

 وهذ لس لا نبال ىذااو نتملاةّولاو ذره هللا ناق ةَوَقلا باسو ةردقلامدعوزمعأ امها لص-ىذلا

 ءاشنااب دللذ ا لودي لسو هيلع هللا ىلسد ”ىبنل ا ناف هللا ىلا د د رطل نبا هنا ثمح نمهل ىذلا اظملا ا ' 5

 ةنولعاأم اندلاع انبانماونوكتالو لما ءانيامهوةرخالاءاشا نماونوكفءاسثياةرخب الو
 -ىأ الا كدر او لمعلا ةئاذل الانا رعاك تف نارك لمعلا ف صالخالا

 وهام «بفىلاعت هللا مركحوه كلذ ف ناك اموأ ادوةتوأ امومذ.م لمعلا كل :ناكولو نات لع
 ىذلاودهو كرب هتمانا اف ىريغ همقلرش ثا الغ لع ند لوب ىلاسعت هللا ناري_1نا ىف حدو لمعلا زيع :

 ريغلا ىلعدوعي هنمريعذلاو لمعلا ىلع دوعي هيةريعضلاو لع نمالع صخامو لمعل اركسف كرم 5
 كشالب لماعلا هناف لمعا |نمًاربتي الىلاعت هلل اناف كّرمشملا ىلعدوعيوهريعضو كي رششلاوهىذلا 0

 فصشالو مسعد طال هب :اف مدعلا ن هءىلرب هللا و دوو هللاو مدع هنال كي رمشلا ن ماريباماو

 َنيَداا ىلا هلوسرو هللا ند ةءارب هلوقىف كن نزكحصو ة همك ةءاريلاف هناذادو-ولا بح او هنا هب

 نملاق هنالمد_عوهف مث سبل كيرمل نال كي رمشا | نم ةءارباضب وهف نيسكرسشملا ندمت دسهاع

 ةروصل نال لمعلا نمهللا بيصنوه هنت لولا صالخ اف كيرمثا !نمىرتاضي وهف نيكرمشملا
 اطار رصال حالا حتا ل نع مخ قدرا ا ىذلا قطادتلا فا زهاستا ل مانحلا ف ةزاهاجافلا]
 لكيعهنالوتناذهلف ةصخ# ةفانذ ا ئهف اهتمزهاطدو مثلا: لمعلا نا كشنال ةرهاظنا ةروصلاو
 رخآس هال ةفرمصم ىهو ل [ىلاعالا عتبالرصبلا ناكل ذو ىتْش لل داندو رهاظلا هعمانمئث
 سالاو هلماعل | ىهام هل < ا ا الادوجوو توملا ليل دب سول سلع عقبال

 اهل فرصملاوةل الا هذ م لماعلاودا أ سوسحلا» ارونا كاملال _ءاكفتل الاالا كر داام
 وه سل يعد ىلا اولَمَدادقف ةناودحلاو ةقطانلا هلقاعلا سفنلاب ىلّقعلارظنلاء العدم ا ءربعملا

 ةقطانلا سفنلا ف دوجولاو عيا فدوهشااو فكل ا لهأ 'لر دا كلذ كف سلا | تاكد. هن
 ىعصوهو لءاعلاوه ةقظانلا سفنلاءارو ناوفرعفءاوس ةسوسل اهل الا ىفرظنلا له كرداام
 لقعل ارظنلا لها د_:عو هللا لها دنعءاوس ةسوسحلا ةل الاكحدللمعلا اذ_هى سدفنلاو هللا

 تدل ”الاتول عمة دح اوله هلع ىف صاخ ا هناناند_دعفصترالف كاركالا 5 ه كردي ل ىتمو

 لاعفالا نيا فرد اكمام اوبل كلا ناكل اول اهلا وه رايكألا ةرزوسر لاو راك ود فرو

 داسعلا ىلعهللا وسان ووردت اوعي رسل وس ءاسامب شعت لتر لا نواعي موق

 لاه مث امش هءاوكرشالو هود_.عنأ داسعل ا ىل_ء هللا قدس ناف لاق معا هلوسرو هللا اولاف

 هلوشب لسو هيلع هللا لص هللا لوسرر كح :: هنما مهاش دينا كل ذاولعف اذا هملع مهدح ام نور دنا

 كرسشي الو اهاص الع ل .عملذ هبرءاملو بر ناكني ىلاعت هلوقودو ءامشالا عجب هف خد امش
 هءدءاقلركذوةبدحاهلوالا# ءىث مثامو هب دحا هلءث *:لكمح لخ دف ادخاركتف ادح أ هير ةداسعب

 ملسو هلع هللا ىلص هللا ل وسر هرك ذاك لاق حاريسغ نم ىنذرلا ةلاح ىل_علدمادهتلاءاقا لقي لو

 هللا لعجامب كلذ ىف كشا اهل نطاوملاف دمعس هللا قل نم لك انت اوضولاراذاع افدكللاى َكذَو

 ىذلا لعش مكنم ىوقتلا هلاشرن نكلو اهؤامدالو اهموذ هللا لاس ع ناىلاعت هلوق كل دكو اهيف 1 0و

 كلذ هداسعىلا دهءوءى٠ لكقهسفو 2 اع قا عاذش ىوقتلا اثم هيبصي

 ىلصهلوقودو هيلع مدهاعامج ل اعتدهلاوةتنا مكنم هظف دهعبفوأ ىدهعاوذوأو *لاقف

 نا ا دهعهنثا دنع هل نا كاسح نهةد نم عمضي ل نهم كأن نفسنا تاو دل اىف ل سو هماغ هللا :

 اه:مهعسق واط عنف هداسع نيبو ىلاسعت هند حرش * ىبلا ةعسقلا ىلع هلل اًةاح ا مةالصلاو ةنلسا ءلخ دي ,

 هل لءجدق نيملاعلا نع ىنغلاب هفاصت | عمدتت ناكل ذاف هسصتو هقح هاطع دة هعسقا ممدثأ و

 ةنكسملاور فلا هلصأ نب كنظاق هنبع هلعامدقو هذ اياسمن هيلارتتفيو لاعال نوكياس#
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 هت

 أ اهلع مرح دق ناكو هلو انتاهل هللا لح اامالا لو انتتالا م اهبرلاتعاط نم تاكو اهلاهجوأواهانا
 : ذخ [ناك ام همف قاي ىتح هيف لغاذ ا محغملا لك اال تن اكف نيد هاما نم لولغ همف عقواذ ا مسغملا

 مشو هيلع هللا لص دم دمال املا هتاداز ىدمحملاعرمشلاءاسالق دها ملل معلا صاخمأ هنم

 ةمالا هذال هلفانرانلا نماهان ذخ أ ىتلا ةمعطل كلت تناكبف كلذ ري غنم مهمعطاام ىلع ةمعط
 مهعمد> اج ل دحال تعقوام داهلا ىلع مهلامح كل خناكولذا اودهاج موكل مهانااهاطعاامو
 أ ايصنان مق هسفنل لعجو رك د نم هللا اهمعطأ ةمعط ىهامن او نب ده اسملل ةضيرف ىهاخ هكريشا | اهمق

 نيد هترمدنل اممصن بيق هسفنل لعج هللا نوكل بسلا ناكا إف داسهلس ىف بيصن هذ مهرصن هنوكل
 أ| نم سهلنا الادب الا تريتعا اذا مسهل سياف اغلا مهو هللا نيدرمصن نم لكدتلا بيصن ىف حرردلا هّللا
 دعيو لسو هلع هللا لص لنا لوسرل ةسهلتا دحاو اضيأ ة سف مسقاق ساما ةعبرأ قبنمم متغملا

 || سدلناو لسو هيلع هللا ىلدهللالوسرةبارق تيل لهال ىناثلا سهلناو نامزلا ةفيلخت دف اذا لوسرلا

 || ءاذعلا ضعي نعدرودقو لسسلا نبال سماسللا سهتاو نيك اسملل عبارلا سلناو ىاتبلا ثااشلا

 ْ ملسو هيلعهللا لص هلا ل وسر ناكحح ىللصالا ند س4:اوهىذلا طظاسانأ ىلا ىا نياهنظاو

 || هذهل هت اهلقنرانلل ةمعطل هذه تناك الف قبام سقي عهتتاذه لوقيو ةبعكلا هجرذكو هضيقي
 أ ىلع لاومالا باج ىلع ب> واف نيروك ذه فان_مالابة> ةاكرلا نا الا لام ىف لعج امك ةدالا
 / نوري مهف اهذخ 5 فانصالا لع بحو ملواهذخ أ مامالا ىلع بج وأو اهحارخا صوص ه>و

 || هلو مح لراهذخأ كرتن هو هت-ذخ أ مم:ءاهذخ أنة قوة اراك هذ-تأوأ مهّش- كرت
 امماسقلاو يساقتلا هذه لعب بواطملاوه مامالا نا ل-ءاو كلذ

 فسو. لا4ازاح نم لك ام

 تيتو دحر أم كلو دك تحك نأ

 فصنملا مامالاوهلمهلانا |
 هي دارو تبيح م

 || ةروسفىتااو هي الا ٌفعامنا اولعاو ىلا تهلوق ىف نيروك ذملا نا مامالا نط ىلع بلغنا
 لام تيبلف قباموا دكه ماهيف يقي ةيدصاخ سلا مسغملا نم مهظح فا: بضالارك ذاسف قلارمشملا
 ءاوسلاو لدعلا ندهديربام ىل عنيده امل اهاطع أ ءاسشن اف هاربامع مامالا هدف فرصتي نيلسملا
 قمل نيءامايصن الا له أذخ دعب ثوروملا لاما نم قيامف لءفب امك :لضاغ ارو ةمسقلا ىف
 ا ادا زايصنالا باص ىطعنف تيبلا لأ نم ماحرال اىلوأ ىلع قبامب دوعب نأ مامالا اذه دارأوا مها

 || نإف قي امو هدحو هنن ىلصالا سهلنا نا مامالا ناغ ىلع ناغناو ماحرأ ىلو أمم: وك مم مابصثا ىلع
 || مخملا ىف مهل لع امو تاق دصل ا ىف اسبيدت هللا لسد س ىف ني د_هاسملل هلا لعج دقو ىلا عتهتنا ىع-
 || مالكلاضرءامتاو هبلسهلف السل _ةةنمهلودب هلداطعا ام وأ ِةبعسقلا ل_.قمامالا هن لقن امالا

 || مك اوءاما: ضرغام ةصاخ ىلاعت هللا ىلا بولا ظلسأ نم هبفاما لزنلا اذه اذه لمه ىف
 ١ مولعا | نمنانالل لحام قيرطلا اذ هىفاندنعماغملاا ناو موسرلا ل_عىاتعسو عاشملا ف
 || هناا سفن ىفةرامت نمؤملل هناام حح سف: دانه +وةده ا نءاهارا هتلااناطعأ ىتلا ةمهلالا
 : هيلع مسقبأم ىلع مسيو مغم و هذد اهج نع لصح لع لكبف ميلالا بادعلا نم ةيجنملا ةراصتأ !ىهو

 | ناعالا هنمملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرا ىذلاو صال الا هي قلعت ام هنم هنن ىذلا بيصنل اه املا

 ١ ةياغلاىلا لماعلا عولب لبق لعل نم لصح امو هم يىتاتيلل ىذلاو مويقةدوملا هنمىبرشلا ىذا ىذلاو

 || هبل اهلاعفاو هتكرج غول لا لبق ىىصل ا ناذ هيلا لمعل ا ةفاضا نع هنغدام اه د_تءاتغا او لصو

 || ل-دعب حيال لوقي لسو هيلع هلا ىلص”ىبنلاو هل تناك ام دعب هقلاىملا هنم لاعفالا مك عجر غلباذاف
 طل وهفنيك ابملل ىذلاوهلهللا ه-:بعذا هسفن نمل ىذلا هّقحو هذ غوأيلا لبق هل لصحام لكف
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 را تمص

 أ لبق ل مالا لعو لملا | ىلع لمقراهنلا لع هس لا عفرب هنا لاك مت نازيملا عضو هلوتب ضرالا ىلا هلزنأ

 ديد. ااماا ون كاكا نلا 0 ءلا دما حد 0

 ا 1 وعنا ريزاعب دمعت رو هلا هدابعىف هب

 نيكرمشملا عم هن اسس لعفي كمن هرفظ نعر ةظاذا مهلتتيو مهلتاشي نادل لعجو مهر ف نيعزاننم

 تاباهول تح طول اني هرفظو ةغلللاذ_خأو مهانأ هللا لاهم ةةكممماهأدمو
 ةغلللا كح هقلخ ىف هلع قاس مك قملا نا مو مكمل ! فد اوفرحقف اًةفاتخا ام نزلا

 هام او لطمملا نمقحنا لعيالو كلم ىف ىرعام لكن : لعل تسهل تسل ةفشللل |نال هئلن ةيلغب

 مهقاعي الفدوهشلا ةماسقلامول هشلخ ىلع مق , هلع عم هقلش عم هللا لهفياك ةنيبل اهل لوقتام بسحي

 ماعلا فامأ هلعب مكه نام اعلا س 00 05كيلو دلع مناع احددوب هفاوراش ءبالا

 لح نال ى ىحم بلع موكجل 21ىلعةلا ةماكالف قا بتاج امو ضرغلا نمهلامب ةمّللف

 لوةياذهلو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرناسل ىلعان دل ىف هيمكملا نمهل عرش الا ةرخ الاف
 اذاف مهنف هب مكح ا ناك تءرشو هب ئتثعد ىذلا قلاب ىعب قملانمكح ابر هير سعأ نع هير لوسرلا

 مكلكو عار مكلكل اك مث مامالا ةغل للا ىف مسالا هالك لعجو مهتازتم هقلخ ىف هسفن ل زنا قا نا تاع

 قا نمدلف ةدامالا همت ص مهخم صدم لكل لصق قاما عج ةمامالا تمعف هتمءر نع لوسم

 ريغ قملا ةروص ىلءوهوالان اسنامتاغ هقفّرصتلان م هللأ هكام امر دعب فّرصت وردقلا اذه

 حتا حاحا عرش ام ىلاعت هللا نأ ملعاو غلب أ هّتعاطو مظعأ هىعأورهظا» ءالجربكاالا مامالا فدل

 ءادحإا مهيلع هيحوأ ضر ذنيوسق 0ك ءوهو هداسع ن منيفلكس 1١ ىلءهمحو أ ضرف ىلا هعرم ا مدس ا

 هسفن لذع ن موملع هبجوأامم كلذ هبا اموةراهطلاو عياو مايسصا و ةاكّرلاو ةال لاك 0

 يتجمد حرر مولع هللا هم-وأق كلذ نكي لو مسفن ا ىلعهومجوًارخآ ضرذو

 لام أو ةرلاو نموا ار صف سفن ىلع بجوأ هللا نا هنرود يلع نان الا نإ اندتعهتناققدلو

 277222222222222 لدلل

 رذتلاكمهسفتا ىلع هودجوأ نيح مهأ هب وقع مملع هيحوأ مو قح ىفو هللا* اعلا وح فانه كلذ

 مهسفت | ىلعاودجول نا مهل سدل هنا مهفّرعمل مماع همحو أف هسفن ىلع باج الا ىف ةسولرأا اوجازو

 نال مولالو مذ هب قلعت امل هلعف هسفن ىلع بح وأام لعفي لول ىلا عتق حلاف مهرادقم كلذ نوذرعمف

 بجوأ ال ديعلاو بجاولا د- قلت هسفن ىلع هناحان قلع اما ذهلو دب ربا لاعفلا هنأ ىنتقت هتبتر
 بجاولاكب حاولا دح هن ىلع هبجوأ امةدوص: مي لاذ هي قاعت ةسفت ىلع هسجوأ ام هماعدللا
 اعمنيدجاولا ىف يع هؤازف هب مدن ل نمف ةهظع هشلعدبوةعلاو ميظع هرجاف بقاعي هب مي لاذ ا ىلصالا
 ٌكلَذِل نكي لن اذ بحاولا ىلعا دئاز ىأهلذان كل ذ ىعدتانحاولاروص ىلعا دئاز لاعفال | نم ءاجام مث

 لفاونلل تسارجالا ىف تهل القتس هال ع كلذ ناكو ةهلفان نكي ل ضأ رفا فةروص ني-عدن الا
 لعجو َضْنارهلا ىلع دئاوز ىهو انس ضن ارذلا :ًاثذ ىف لعفم فاكملا ةأشن جزاك ةأشنلا يم مث
 يع ملاذا اًذهلو لفاونلا أ شن ف ضئارفلا بو+وريغنم هسفننماهم دبعلا عوطت ىتا!لفاونلا ىف
 بجحاولا ضرفلا نم صن اخ هعوطت نم هتضيرف ىدبعلاواك1 هّنلا لوب ةّمان ةمامقلا مول ضن ارفلاب
 ىذا. ضرفلا ننس نم لك ح اولا صرنا نفس نم صقتن امو لفاونلا ف ىذاا ضرفل ا ةروص م لك
 لكدنعءافحالوٌكشالانلق الافن أ ءانغلا تيع-لذحاورالا ضعه ىللاق هلع ئث لكلفا ولا ف
 اورفكن يذلا ةلكو انأعلا ىه هللا ةلكتوكتلالا نمؤدلل لاتقل لعام هنا نا عرش انملاع نمؤم
 نة رح ضلواناذ نا وزع وعن لكم نلح هتاف كام دفنا تربتاج نفسك اقتل ىلذدلا
 اهمعطا ةيعطرانا] عاغملا ىطعأ ىسلاو لاملاو د اهلا عرمش تقو نه ىلاعت هنل انا هنا لسر مهو هلأ

 اهانا



 نامالا نهرفكي الام لعهسفو اهاجأ نم ص قنلا: فالف عاونالا صاخت ايةدابزلا لبقناو

 اهتال2 نوتفيو ءاهقذلا ا هركحج ةلاسههدهو .ىهالا ةروصىف ان محاص ثنح اذاةدوقعملا

 َن رقااهددع ىاحاةكاتت يو هللا د: ءاهمراكم نموهو قالة الأ ماده نمد عام لع هبقو

 ةعاتلا نعحيررخ نم همكح لع هنقو هلاثمأو مهل هللا هع ن مهلرفغت نا هلوقلثم هنمدي رباعف

 ريخناورشلا لع هو قحالل او قباسسلا لع همقو انموشو هتعس دّقع دعب د ماما ةعاط نما دنحب ا

 ىدهلااو لالضل ا لعه قو نيب ردملا تافص لع هقو ةيزملا سوفنلا لع هيفو نا يالا مكسو

 لسسلا ىدههوهو قلل الوش هّتناو عسبجلا ماقمدحاولا ةماق الع هو

 ةرضاا ند ءادعال اوءاملوالا نيب عه ا لزغم ةفرعم ىف « (ةئاملثو نوعيسلاو سداسلا بابلا) +

 ىده#ت ماقم فل[ ن مع لزنملا اذهو ضع عممهضعي سغلا لاعةعراشدو ةممكحلا

 امهصع دقفاب: الدب نكح, نك || ||اهلك آتقحلاران مءاغملانا

 مح دق قحلاب هسئان لاذف || || اهل هلعاهتم ةنطلس سالف
 اممر ىذا ا سسرلاب ةماسقلا مول هلداعي خوسنهوهذ ىذماف

 امدقلاو راثلا لحأ ونانملالهأ || || هزني ذم ماني لكحااف
 امد ىوهلاو ام ىف مدقتاف ةفرعمو لع هظح نكي ل نم

 انلعلا كرام انغاي اظح || || هتحرل_ءنمانقز رب هللا
 اححف

 اذهل نمو هدابع ظوط» ند هرذاو ظح هيف ل هنا لزنملا اذه ىف دابعل نانا دق ىلا-عتهنق انا لع ا

 زيزعلان املا ىقلاهو قولا قدن م ىع ءبءاضقلاب قدأ هللا قح ملسو هلع هلئا ىلصهّننا لوسر لاه

 اسمو أىذلا هنال ىلاعت هللا وح ةمصولاو نيدلا ىلعةمصولا مدقق نيدو أ ام ىدول ةمصو دعن نم

 اال ةصولا ىلعنيدلا نودي ءاهشفلاو فّرصنل ا هفهل ىذأ لاما ىف ىصوملا امحوأ نيح انس م

 اهلا هللا لعجو لوقا هيو نيدلا لبق ةمدولا نوم دقي مبماف رعاظاا لهأ ضعبالا هللا يعط كورال

 ىداسبع نيبو يب ةالسدا!تم-قلاهذرخ الازتللا ادهنؤدودو فدنلاىلءةال_دلاىفهلىذلا

 نيبو هللا نب هعسقل اهذه ىف هناهسىواسق لاشام ىدتبعلاو ىدبك .علاهةدنو ىلاهشصت نيفدن

 مسقت سا ةعبر ا وهو قبامو معلا نمهدحو سهلنا هلا ْمعملا ف هقح ىف لاهو لصاذا دنع

 ةيسنلابةال ا | ىف هظح نهرثك [موستملا اذهىفهللا ام هللام نود ظلسا نم فص لكذف ةسجن ىلع
 مدق نمرثك ا ةالدلا سقف سهلا ظ> نم مظعأ ف دنلا ظفالاوهدسعنيبو هند لالا اذهل

 موسما فاّمصالا نم قب ام ىلارظنلاب معا ىف هظف ةصاشلا ةوسقل او نطوملا نيعىقرظتلابو منغملا

 لودي رخآ نطو مىفو هي نولماعّ ام مهلماعو مهمسفنا ةلزتههدابع نم «سفن قل | لزناق مظع ا مهملع

 لعج هنامث هتروص ىلع م دآق ل هللا نا هنعمجرتملا لوقيرخآ عضوم فو دلثامملا ىننف هن القتكلذ

 تفاتشاناو ىلا هب ىعمت ما لكب ةيعستلا ديعالف هءلعاسهلطا وهنقءاعتالاروهظ لحمنانالا

 مكطاهل لعج رمز ام زغتإل:دداو مسالال ولدمةلوةءف بدنلا

 لاقف عزانملالتقهتيتر ف هعزاننم هناد عرمشف ةيدحالا ءاطعأو هيوك< ام هل عرمشو هقلخ ف
 لاملا تءىف فّرسصتل هد لعبوا .,تهرخ الا اولد قاف نيةفيلخت عيون اذا لسو هماع هللا ىلد هلا لوسر

 اوم نيذلا اهماان ىلاعت ل اةفانمف ل دعوأ نبل ءراجءاوسدل ةعاطلانان ماو اموعرظنلا هل فرصو

 نافباوذلا نم مامالا فاك سا ندوع اةالتا حو مكنهىحالاىلواولوسرلا اوع.طاو هللا اوعبطا
 نازبملا ىلع كلذ لكوفعلاودب وقعلاو عنملاوءاطعلا مهي ديأبف هللا هال: داك اذكسي نادل لعج دق هللا
 ىدلاوهنازيملا ذو هعفربو طسقلا ضد نازيااهدس قللان اا لزعلاو ةملوتلا مهلذ عورمشملا
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 ريغ هاوعد ىف ب ذاكودو تقو فا يرهظي الئا دح الا .هركذنال اقوداند موا قولا اة ذخر

 مناف مهاقبط ىلع هنا« 0 ااا هلاثم اوان هرتس الاثم اوان أ ادهاف قّودعم

 ىلع لوخدلا بادآ لع هيفو سوفنلل ض ا ىهالاو لاعل | ةلازا لع همفو هللا إ-علا ىف تاسّمبط ىلع

 هللاءاساج اضي أن يركاذلا نافركذ سوم ال دو مش سول هنا سدلج هنا دب نم تاذص لع هبفو هنا

 ريثك اهفرعيال زك 3ع هب هنوركحم ذيىذلا مسالا ثدح نم هللاءاساج ةقشللا لءمدو

 ةماكا لع هسبقو تابتوجرلا عاونأو لذفلا ةجرواضرلاةجر هرطعتام لع همفو كماقتلاا ع

 دنعروجالا ليصافت لع هيفو كا ةريغالو همفريعتال لاح هلا كرو أ ماود ميعنلا كلذل له ميعنلا

 ىو: لدو هللعو كل ذ دش نم ماش دامو بح لكى جردنملا7 ىهلالا بنس الع همؤوزيقت اذامعوهللا

 نئءاكسلا معهمقو حالا دا بعامو تادقعملا لع هيفو داب لاخلا تا هيعالوا

 ةكس لك ةسعوتسم ىف هرأ ا اعلا نواف نل اكن كار اهعمج له هن بككحب عج

 هسبلا عوجرملا لاح عونتل لالا عوجرلا عونت عه فو ىرخالا ةنمكسلا نيءوذ سل عوىف

 بجحوملاب سلا ام ل _عهمقو واتح "لل هللا هانغىهللانع اينغالا تاجرد ل_عهمفو اضنأ

 لثم هيلا عحر لص ىهلالا لعل ا فا هل لهو هنمع ىهو اهتم نوكي امور ذدبو ثبذكست نا ةعيسطلل

 ا ا ا ءقال_ثالا فاسفسو داسعلا لاسعقان همذنأم

 ناو ض:ىلع ةمهلالا بسنلا ضعي لسضفتىف ة.هلالا مولعلا ند لع همفو ىل<نوككَىّتلا ةرودلا

 اس معلا ءلا ىف نوكي نا لاحم ا نم هناف لصالا اذه ن م فن رضعب ىلع هضعب ملاعلا عقر
 00 ا تعول ام ناك 1 نكن ات جالا نوكدو ملا هأ
 نأ جشم لع همفو ىل هت هللا نو دن نم دمع ن «د.عىتح ملاعاا ىفةب ورلا نان رسملع هسؤو ىلاعت'هلل ا ىلا

 هتاعاس نم نامزرلا نم هللا هاننطصا ام لع همفو ىشذي نا جب امو رخديالنا ىج.ذ.امو مولعل خرمرتش دي
 ان هللا ةعستل بدلا اموره دلا لصاامو هسن قرهدلا لضافت لاءوهو هزو مينو هيلايلو ةماناو

 لعل مسالا اذهمهللا ىعتوأ مسالا اذه لجالار هدنامزلا ىعع لهورهدالو هكىلزا مساودورهدلا

 سالو لاعأ آقنامزلا مكح ىهش لهو اقل اخ لازيالو اهلا لزب  هنافر هدلاهللاشا رممأ ىل < هنا

 ق> ىلا يد هنار هلع عماةراجالا نع اكلتف هند اعس ىلا نعد ند ملع هءفو هنمالالقألا تاك ظحامو

 هناي هلع عم ةتهاسبملا ىلا ىادإا برسل ام لعهيفو قللا م لعهمفو ىهيلالارمدنلا بابسأ لع همفو
 لهف هيلع :روظ دقو هملاغي ىوهلاوةوقلا قعلاو ىوقالا ةيلغلاو كا ذ نع لو سم هنان هلع عم تشاابم

 للا ةماقال هياصتأ مامالا« السا لعهشو ىطاالاو دكر لكعرهظ»الف ىلا ن م بيصتهل ةماعهروهظ

 همقو هيقديعلا دي دي عع لاح نون اا 82 ةندوأ كلذدال 0

 ىذلاق فو 1 ل 00 0011 صااخللا لمعلا

 لئاف لكل ءاغصالا لع هو اهنع ولو سم م هو مهالا سفن فنازتخالا ىوساهنم همهلامودابعلا

 ةلئاقل سيال الق هيلع بصق عهسامللاعفنالا عيرس ناك ناف عفاسس اقرثؤيلا كا كن انأمو

 تاداعم ف بدسلاام لع هضو دحاودوصقم او فتاوطل ا دنع هللا ىلعءاع“ الا ف التخا لع هقاو رش

 نمهدنتسماموردقلا ل_عهذو دحاو ساهم ناو عاوتالاتالاومودحاولا عونلا صاخلا

 هتضبق ىف لكلاو”ىهلالادر طل !بابسأ لعهبفو هريغوأ ح .اردةسالا زيع ود لهو ىهلالا تعال

 تاو :!ملعهمشو لا نا نهايتك ود رطاانوكح, ند

 و 5 كانانس .سأ عفر لع همفو الا 0 هاكىناعم لزنتالورودلا ف لزتت ى عد ذل

 ةترملابلماكوهو لاكلا ةجرد نعلاعلا لازل عفتراول ذا لاعلا نعهعفر لاس هناف هنع عفتدا ن*

 ناو
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 كل ذرهظيامرثك أو اهمكحزووطل ىل+اموطبل يشوه نكاواهدو+ونالامكح اها نوكبالوةرود |
 اهم هانا ةمازلاوىنازلا دح فدو د١1 هماقاىف لو هناق دو دخلا ةماقاو بطلا ةعنصىف

 بطلاكو ةرهاط نيعاهلامو ةهحرلا مكح نم دودحلا ةماقاو مهب ةجرلا عازتنا نيءاذهف هللا نيدىف ةفار

 ةجرلا مكحبؤ كاد لجر عطققب لو نطوملا اذهى هجرناد ةلك الا باص لجر بيبطلا عطقاذا

 نيا, عين مقا نطوماهلرامروصب هيفرهظت نطوم ةجرلإفاها نيعالو هل+ر عطب مكح
 هتلارون نملالا ةانحدلا] اا هذه ىف ةمءرمشلا ماكحالا ىفو كل ذكس ءلو لاك ذ نم تعزتنا قاسم :

 هلق ىف ةرلا م كح تدتوهو لودقأ ا ق-ىف هبلقن ٠ ةجرلا هللا عزت دقام ظ لآ "الا ناف هتريصت

 لك قلاع ناو ةقلشخلا ف تركت سر كاما نااماف لتاقلا فاهوهوكححصح قبو 3

 | نوكتدقو مكملابتن اكعروسلاب هلا تكام كيرا ةجرلا هفرهظتف لسي نااًماارقاك"

 هنوكع م هذع نوكسحلا حازتءايق حلا دييقتعءوشو بي رغرلع هبفو ةروصاابنوكنتالو مكمل
 || فاس ىادإا نماهتروصناف هللا ىلا ةوعدلا ىف ةسامل الع هيفو هكل هو هن اطلس تحتو هتضبق ىف

 د.وعلاموع لع هيفو فطعونل ةقع ءاعد تورهقو ظاغ ةقدب ءاعد ُمفوعدملا ةروص ف ال_ةخأب

 | همهاالا ةاشنلا كان .القعوالا خو اسح توكلملا يف نال ودا ملع هيفو مدآ ىب ىلعهذخ أ ىذلا”ىب لالا

 : ا تئشنااملةئاسنالا 5 ًاشنلاناف

 هل نامز لاوهىذلا رهداانيعوهف هنسدطال> ا ثدح نم نا نالاروداادوعي مث ةناسلا لودفب

 1 ل اهضغيوأ انفاكبو ارومأ هيذلث دجلا توكل فد <

 ا هده نم ةقشح ليلة ار هرمدع ىادمسلاو هلام لو< نأ اماو هر 5 ركت لاحوهورلةعب لوح

 | حراك اًماف ثيلثتا !اىف عسبرتلا اهاو عسرتلا ىف ثدلثتلا هاف ةمسلا ثلث ةخسلاب ةهيشملا ذ ءاكنلا]

 ١ اهعيزامأو اهطدلخا عسرت ف لايخو لفقعو سدح نم ةنالث ىلبعاهميقت 0 اموهذ

 ىف مكح ا هع رئافاث اللا ماسقالا نم م مق لكف ةعورأ ى مو اهلك طالخالا م جس نا تلعتلا ف ||

 ا مهسفنا فتان الان ورظا :ااروضملا لهأ الاكل ذيرعشب الو لقعلا ىف مكحو اشتاك

 : هسقن لدق ع ف هسفنب ىدمع ىنر دان ىلاعت هل وق انمحو هلل ِهْدَضِب انسم د_:عنا الا لهج مع هسقو

 ْ لاكلاوهدجو اذا كلذ ناو ةقاطلا دهج هلالابهمشنلا فرظنلا لهأ لوقوه قاما اذهب لوقلاو

 ا ريغف لع نوكفاما| قياس ةياغ مام هناث لود اع هلوهامق قا قباب نا له! نيءوهان دنعا ذهو

 ا ىهلالا مالعالا لع همضو هسفن لقعول هلو ءاذ> الف لاما اذه ىفن اكن هو عمط هريغ ف عمطو لهدم

 : عشقي لسه مالعالا كلذ نه نيعماب بلا عامجا ىف علةءاذامو نورك اذان ةهلالاةداملا ف

 ||| ىلع قلخا عمل هاعملا لع هقو مالعالا كل ذد- دع ععسبلا قلعت فل ةديو أ دح او دح ىل- ءععب لكف
 ١١ لوه< نزولا قي قد لواندلا بعطدريزع ءل_ءودو مهءوساعال كلا م مهرمس اع مهئانصا فالتخا|

 ١ مهلاجاتهتنا ادالاح . الا باحصأ م 5| امملع هضو هل ل ه< ذ حو فشكىلا همحاص جاةح نازيملا

 : نك« ام لع همفو هلا نوع ا ير را اهدالا كل ذدعب نورخؤوي لش

 ٍْإ معن هدب الق ىطعي نا عشر ناونامالا اطعا لع هيفو اهنم معانا ن كعالامو طور تلا نم مم مهل نأ

 مومن اوهامو كلل ذ نمدومحن اوهام مهتالاف نيالا عوض هتف مكمل اذهل لاوحالا
 كك نعدز محب و هلسس رميست ن عد ردد بح -رشدلا ن مدد لعل ال ال ىذلا هتلانتكت الملا لع مع همقو 8

 ا تيح نمءللاب لعل صلخت دش خوفنملا حورلا الا هيفام ب تح هنأ شن ثيحن ,هةعسطلا هقام

 ٌ هللا لعي هنا ىذا نو ءف ةمالعلا ىو. هَل مدام فكل الملا ماقم هقلهتدانعف موةف ةكتالملا هلعت

 ا هللاالع ءدكت المال ناف ناتبموروز هاوءدف ةمالعل اهذهرغ ند كلذ ىدان ةةكمالملا هل هلعت ام ةروكد

 1 ماعلا لعلانال اذاوع دؤف هيلاطن ام نق هريسغانوكنال هللا كله لكلا صلاخااعو فنصلا مي ىلا عت



 3و

 [ةاذكم نكو كل هترك ذام ىلع ةدانزلا ن هرذح اذ لئلا نيعاذهو دراما هذ مم ىلءاكتاا نمؤملاف همشو
 حانللا ضفخ نيالاو مهل تنل هللا ن مةجراعف ه_كلءانت# هل ءدنل ىلاعتهللا لاو دقو هللاق الخان م

 لاقود را تتنك كت > اوملاىف لل معودهر هك ىلعر ةاكلا قزريى لاعتقال ىرتالا ةسايسلاو ةارادملاو ا

 قلخ نمدحال تينقامو ننطال لاو لول! تيد ىناىلق فنا هبت دئاو هتقذاملماسشملا اذهنمو ||

 ىلح 9 نمدخحالانّتسعلا حاس ل ولملان 5 مدخلا درامو ماقملا اذه 5 ندالا ةجاح مهم دحاو دنع هللا ٍ

 ل و ول لاكاواو“ انيغار لقا سلخ اجعل كلاذ قمزتك 1 ماوعلا كلذ فايع طخ تاكولو
 نافقالطالا ىلءدوهثالو قالطالا ىلعموم ذمرمأ لاعلا فا لولملا دنع سانلا هب عفا ةوقلا ١

 : كلذلو ةرورضا انه قمدو-ولان ع افقالطالا ال دسقتلا لدالا نافهدمقتلاو>الانئار هه هوحولا ا

 دمع ن اهنوقىفن 1عجربامنا ميصحأ !ىدلط ل انعم انوع ولا ل دام لكتاا ىلع لد ادلا لدن آ

 1 كمال اوه رذار ادملاققحتن 0-5 -- سدلو د. ةملاأ كلا نمررض هلعأر طبالو ةروص لكي 0
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 أ نيانم ملحتلالا قفانملا هب :زاح ىذلاءاز1لاب هللا كفّرعامو نؤز مه نا غامهاو وقوهو قاقثلا ||

 |١ هقدص سانلاةارادمنا مالسلا هيلع لاق دقو كالهلادراوم سنحت تنانوكتّت> دخن ا

 نطفتفثاك أم ناك دئازلا ةرع ىح هناك ارادملا ىلع ديزيبالو َةَمِمَم- ةارادمنيؤرطلا ىرادي قفاسملاف

 111 0ر21 ف رقاو داق وشو ا وزوهو تآرشل رار أن م ميظعرس ىلع كتهن دقن

 عم فارعالا ىلءريشل- لا دكن كي لولو ةحخل | هلع تداق كل ذبو قاسقنلا ىل_عءدازام الان اة مهدت
 نمو اف الوءفم ناكا ىهأ هللا ىذةمل نكلو فارعالا باص لاحهلا-ناكو فارعالا باص
 ضرع لو هيدام الاهل روظا زئهجولا دا عمدرفنا اذا هنافريخ لءاف جانودو قفاشم ىرادملا

 || ةءاشملا هذه اضدأ هعم ناكرخ الا هجولا ىلا باقن ا اذاف هعمرض < سل ىذلارخ الا هدؤلاركذىلا
 ا هزئف ريةروصل ايهداسمعلرهظ هناق هنرو هده ”ىها ال ماقملا ناف هللا عم نيل انس | ىف نطاسبل او

 11 كنآ كلذ قف لبخت هناك ارادملاّنيعهدهو انما الوق هل الوةؤ نوع رقى قح ىف نوراشو ىس واىلاعت

 : توك ى وح همق هحر دنس ا ا.طاسدل ُّط سنادحأ هحاح هدنع ىذقاناتدرأ اذاتنكىناكاذو هلبا

 دل راق كرو نع تلفرول لغات ءاذق ىلا عراسو ةح امل كا ءاضق ىف لها سل ذوقه الملا (

 رعاظلا دال[ كلك 5 دال الذ ةحاح أضَق همه ليقانان ة-اح ناطل سال ىذقا ت :كف ةعذاملا نم

 سانالةح .رشع ةئاعو ةحاح هن امدحاو مول ىف ىلاضةف ةريثك خا وح ىف ىل ا عمقا زا :

 دحاوو »وام قى ٍةعوام اززم فرع ناتالا2ِ 1 فرششا ىف منك امرا «موشو اولا

 || قافتلا وه قافنلا ناالا|

 ه قالاب نكت هسفنكف
 اك ا

 ع تاغدق ىذا ادمعا ا ىلع

 | امام نكتدامعلا لاذ نكف

 تك للا ا

 قانولا +شاذا هذمخو

 قاسم#ه تركفااذاتناق

 قايطلادهمعت تنك اماذا

 قافولا نيداا كد: ءرهظمف

 هقاّةحساب نطوم لكى مَ نطوم ناكر فل او نطوم نارقل افان ارقوانارفهنوكن منار ارد

 هللاو ل_عاف كَدمعن دقو قد_هالادج+شت الام الا فىءادهت نطاوللاو نطاوملا لدم
 : اولعدق هللا (لعاا ناف هروهظ عمت اقل هيرعشت ال ىف 35 - ق.قدملع مولعلا ند لزنملا اذهفو ققواما |

 : ضعب ىفةروداهلام عامس 00 اه اسنا اولعدقنونئمؤملاو ةجرلالوع* |! ا

 هيفاهلام ىذا نطوملا كل ذ ىفاهل مكك ا ناف نطاوملا ضعب ف ةرهاظ ةروصاهلامامنوكعمو نطاوملا |

 ةروص
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 ١ رظتسش ههنا هلودح ل.ةروده هيوهاع لعلا نمد دنا حرفي الن اسالا ناف موعريغ نمريثكلا فوه

 : ىلاةذخاْوملاةَّش هءاضةن ادع ةرخ الا ىف لكلا ل اموهبح رغب ماضي أ ه دنع لص اذأق لا ىفوهذهاا

 ِ ةروص ىلع لع> ندو هتروص ىلع مدآ هللا قا خ لزغهوه لزنلا اذدو هءلعوداعو:د_ئعاعح رفلا

 ا هللا نكلو ت .مرذا تءمرامو عصا ذهاو وهالوهوهفةرودل | هذه ني ءود ىعالا كا ذ ناكف امم سعأ
 ,ٍ ادهلو ةام روظي ام لك ىلع قد نأ اهل مصئالف هءلعىب ه نع لدأف ةرودلا كلَ نمرهظيام لكف ىر

 هل-سر ةمسلا ىلع هسفن ولا فصوا ذهاوهرسانملاعلا هءلعود ىذا نعي هلكسهالا ع_جرب هم اوءاج

 هب لخاالو كلذ نمعئث لمح ا ام مدَشب ام دق هلك ملاعلا هب فصو اس

 هئيعنوكلانافركتالذإ| || هضقحلا ننعقللنانيعف

 هش نيمأ افريتعاق مل ثاو دانن اقر لاذ تقّرف ناك

 : كا هو ذهنامكهملع تنا ام كال ان ةرودل ا ىلع ىوعدلا ن كل دال هنا لعةرودل | ىلع كل« هنا لأك املو

 1 اهمنوكن مالا دمعف كاملا هلن هةرود ىلءامال كمل عدى ل ىو كنسفن نيرا

 : نم قيل تأ كاريس سك هلس ننال نموملا قف هسف# ن نموملاَن 2 نهوملا همعا م ةيمود

 ٍ كاملا فهل ىوءدالف هل سفنال نم نمّوملاف ل ارتشالا ل از وراهّقاا د> اولا هلل كلملاراصتاكنل هوه يدب

 || كسفن ظفحاف ىلاعت هللاودو ةقمقح كل ان ىوعدلا هل نم ةروص ىلع ام وكل ىوعدلا ةداص تناك

 ٍ نا ىلعتدهزءاداو كل تناكىتلا كلهن نعىتاست نااداف نامالا نع باس ىوعد نهىتاا

 قداصكناف كر كيز ا« اند نمو ْ. فنال قا سفنامن ا ىلع لعو روذح انعم اخ اهنع بات

 || نا لءافاذهتاعا ذاف كلذ ىلع لعاف ةعفرلا ن هللا دنع هيضتقتام تاعدقر اثبالا ةجردورثؤمو
 ناريغرخا الا نء تيغدسماات توهج ود هجو ىأ عمو هبر ىلا اهجوو هتاذولا اهحو نيهدو ناسنالا

 ا لالا ىذكيرهحو نع تبغ كاهجو ةدهاسشم ىلا تهحولاذاكنا كال ذو ابيلع كهبنا ةقمطل انه

 ا سود ور د فا رغ ترس ع-و 2 كف هيلا تيلثنا اذاق كلاه كيمو ءارك لإن

 م ىلسق أ كله-و تكرتو كير هو ىلا تهبج و ناو هدم الف هل نا تناكىذلا كهسو باطتواسمذ

 || ديال ىزاظصاخلا نالقن الاهل تيلشنا اذاق هاناالادومدمالوداوس سنو م ا نكح. مو كللع

 ١ «دشفتالو نانناذ جو هد نع ىرتو سنا ىلا اناا ديزتف ىشاملا سنالارك ذ_نو مظعأ سنالادأعو

 | هد»و رورمسلاو جاه الا ءظعمف نيوجولا دا ال سنالا دعم ةدحاو ةروص ى نيهجولا نيب عمت

 | هرخ الاف كا ذ مرا: دلا فاحت عج نك نيفرطلا نيب تعج ا_مو كحل نيتلاح نيب +بخز رب ةلاح

 اارفكلافرطوهو نيفرطلا د ا ىلا صاغ ىلةن' اذاذ نمؤملاورفاكملا نيب خز رب هناف قفاناك

 ااا دس نر. ءانو دا هلال بان ا اذا ناك اس زرب نكي لو نامعاللا حصا: ولف ناعالل صاختت لو

 ِ كلذ ىضتقاقاف:ةرخأ الا قوس اهاو كلهم مناف قافتلا ةسفص ع نءانهرد_->اف نيفرطل نيد

و ءاذعلا نين هوما ن هريثك هيرعشبال قرقدرحالالا اند 2-2 امو نطوملا
 هلع 0 دق

 : د ناولاهولانم اولا اونمأنيذلا اوقل اذا انه زمتفانملا نا كل ذو دسم“ وو عممسأ الازم هلق
 || مذلا م-مةرثأ اماوتكسو كلذاولاهولا م حمانا اولاكمهنيطايش لا اول اذاو اودعسا ةقشح

 : او ديالا اوذتأ ب ني ذاك ا امهمدقنا ىلع ءاو دمشق نوز سمن ةللامنا اودازاغاو عقاولا

 || هتزخ اًود ىف هسفن نعريخ | ىل هللا ىرتال او دعس ةدانزرع-غنمقاشملا ةروص ىلا ةرول ل

 || ىلعهءاودادزا ابمهذخأ انغاوركح انا مهاوةيمددشأ ا مهروس هللا لاق فيكمهان

 20 يي لي ضأخ 22222 يضر اص ري لا ا ا ل ل لل ب
 0 كك نادك
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 أ| لاح اراخخاو كولا مالا كاكا هههشيقالطا ال ىذا !ماعأ ا قالطالا نيب لاس ا
 .: هولا هذه ةطساوب تامول علا ىف قالا فّرصتوه اذ هو قالطالا اذه مكحدل نم همحامو زي انللاو
 تناكة يسح ةروضفالارومالان ماعم ارو دينار دقيالق ل الذ عمورصءنلا صاقنا قتلا 4نااك
 نكل ةيل.ذتملاةروصل ا كالن* اجيال! نم هدأ, نكن لوأ تاسوسحلاىف ةروصلا كلت ةدوحوم

 | اعاد واسعا الوم ا دااىف لازب , ىلا نا لعاو دو>ولاف نرجو الدق 6 عخودحلا

 «شيال ثمح نم 1 هلالا ىلا ن ءناس الا قرطاو1نا عونتناف هلقلا مفر اويل عيوتتسا

 بحق ةرخ الاواثدلا فةرهاظاارودا١فال_:خانانولعي ملا امحح هتال_هأالا كاذب
 : اة ال ل وكم الا قو ْئْش لكني_ءو>ذار هاظااوهذ هعون يع سلا ه5 تاداويتوملا

 ا هرفمه ىذأ انامز لكف ديدخلا هءلخوهو ىن> فل دبتلاواين دا! ىف هترودر ها ظنيع هنافا ا“

 || ىف ه .رهاظ عونتنف لعفلااعاددل لكلا نوكيوانن دا ىف: طال رخال وك الافو سل ىف

 كلذفاعايست اب غمصتمف ىهلالا ىلدكأ ايف نوكي تار وصلا ىف ادا | ىفهنطان عوني ناك اكةرخ الا
 نانالل بهصسم ل ىلن ا كف نطادامل دااىفوره اط ةرخ الاىف هناريغ ىلا مانا ”ىهلالا هال اوه

 لازبالو لزرلةناش ىفوهمون لك هلوقنم قا هيضود ىذا! ناشلاءامءريعم اوه كلذو ةرخ الا
 || تيان سفن قئذلاو «فن فئثل ا ىلا الرظانل ا ىلا عج ار ذا فرعنانال الاخ كلذ ىمعساسغاو
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 || اضيأةقة> عوذنلا كلذو ةعونم»ةروص فرط !:للروظيو ل ةيةتالقث اقحلا نال ل ديشتال ةئمةح ىلع
 رهاط لكف عوننلا ىلعتوثلا اهتة.قح لبةدح اوةروص ىلع توبشا | لبةتالف اهءوات نعل دش

 || رهو+ نيعىفملاعلا بسان. امبالا ملاعلل لتنال هنال ةمهل اةروصل ةمهاضم ةبل أك هلم ةروصملاعلاىف

 || ىريو هنمو كنم سا اودو تبانلابتياشلا ىرين انضنأ تناث هر هو ثمح نمناس الان ا[تبان“

 كناريغكت اذكر دئاذ ذدكو دكر جا دكت هم و كتم: د( كلا و دعاشل اذدوكلئاوهو رهاظلاءوهاظلا
 ض حو لوو لذ نم هت امفكىف هعونتىفا ديز نا لعتاك كريغال تناكنا ةروص لكف فورعم

 ريغتدق لو ةئةىهالا كا ذكوهربغال دبز هنا اوحالا نمد بل ام لكو بضغو ىضرو ةمفاعو
 || هلعلاخلا لدتا ذا ناكلاذ- دو جرجا لد كارلا وسو وس جار اف
 || نيعو لون نم هب كلر دي نيعف ني ل ىلاعت لاق كنينع م ناانلعف هم دعت انلةو هف رع

 ىأ نيددملاه هاميدهو هلوقوهو نينمع ىداهتنا ام نانا دق ن اغا ناقد رط مهو لوتل ا هيل دب

 / : رعاياك نات رطل !هنانم
 ترك رخل هيف د ىت رط هنا ىلعاد2 1 5 1

 ٍْ تءدرامو مادي راسو , أر نم معاق قب رطاهل زيع لكف نودعأل ىب رطلا عطق ل اء

 دم كرا ن ااه تكرذأ ىلا نيعل اريغ هنن ىرلا نااسمم 2 راش كلو تسرد

 : هيد ةروص ىف هللاود» ىتارلا نا اعطق عنف لع ٌبحاسص تن َّت | نيامع كا نا ملعتف لو هلع هللا ىله

 || هللا اهتلع> ىتااتاد الا نمهدهو هينانال تناو كهيندق هنافاذه الا خل او ل ثمل ا سدلو هب دس

 دهب وو هءافر ءودل ل- قا 1 ععسلا قلاق سلق ب 5078 5ك نلف ىركذواههف نوكم و هنعنواقعب موقل

 : ملعب الفرم ما اةروص هرعت كفللاناَع تانلالا اولوأ مهءالؤهو نا ذكى ءالأ نا ملعيف هسه ى هبل

 ا | ربع كلدبو 0000 'ال ذالولواسا مث ناملعن مالابلاا |

 | ىمالان 01 الا لماذملا هيلو او لعاب جوي يملي لال يخلو كاز ملضافلا

 أ| صخمن : اك صمدت هكرداامو هلعبام فالخ مس نارلع واع ادجلالا ”ايولاوج ال هاج ان قال عود

 هروطق ذلاع لكو ههقفىق < ءقفلاو هنراع ىفرحاتلاك ”هماشم همضتةب امم هنااا صغنم» .لكات دلاف

 لبا دا ىف لعبال هنافابث دلا فالخيةرخ الا ف كا دانا نوحرف مم. دلا هم بزح لك مودع هلوق قسد“
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 تاو نك اهماررو ذااو ةيفارملا لع هسضو دو امو جهلا ند ميام لع هسفو كل دحلرا اذا 8

 | ثدحو تارمثمملا عاونأو ىرمثلا لهآ تانص لع فو عقال العلل. دو حى الا اخذ او ةعدعلا 1

 ةمهلالاةءاجلاوةباوؤلاو ةزعلان . ههللانزخ ان - ىلعر يظر ام لع همقو رمساموابتمءوث ب امنوا ا

 مكح همكح- لهو كلذ ن مهعئم ىذا هينسام هي لمعلا ه- ءاع بيعامم عممانب لمعي ل نم ملع دمفو |

 ردت قركت رفهللا هبقاعف لمعي لف 0 ن 5 نوكيوأ هلع ىلضفت دق هللا نوكمذ ععسا ل ند

١ 

 مهماسسلب مماقا ومهفو ةقيشحا و عع» م مماق اعد كلان ك١ ىتوكمالو لو. هناقه فلدع

 لافامو عم و تاو عسل ل نيد مكح مهمكح ىأنوعجسنال هو ىلا.عت لاو 700 :

 رسغن ىف عذت ريال ناكمالا ن كلو ةيوقعلا لاوحال ارث ارنب سخالا تااغناكن او موية مكي ا ذاع ىلاععآ
 ىلكوذملا هللا ىطءدأم لع همفو مهفاق ءالؤه لاثد !تآس 5 هو هللا لذف ن دق رعد امل حال

 ىدؤملا بولقتلا ىلع عمطلا باس لع هبفو ةسولالا ةفالكنا لع همفو اكورد ها لع را

 ىتح نيب ذعم انك ام وىلاعتهلوت ملعلا اذهن وضشيو ملا نم ةشيبلا ةماقا بلط لعهمفو ءاقدلاىلا

 ةماقا نمد الفهملا هج و نم دنع ثوعملا ةلاس رتش ناد الفاصه*ثعن تح لشي لوالوسر ثعذ

 ضوعمخلا نمابف نوكحج .ءآبر هناذمماا ثعب نم صخشت صخش لكدنعةرهاطظلا ة:بلاةلالدلا
 ا ند لكد:ء حاوضولا نم لمادا !نوك«نا دب الف !هتل الد سانلا ضع ر ديال ن اث.< لاح الا اوأ
 ةجرتم الا هذه ىف ةذخ املا تنمعت نةدتامدعب د>ناذ. نحو لوس لادلالل : تح هيلع

 هذا.عل ةجرالا كل ذ هللا لعن امورظنا | فال |ىلا ىدؤملارطفل !فالخ !نمهماع قا, اوهام ةمظع ||

 هنن امو مركلا هتنيام لع هو ءثبلكت عضوا ا ا

 ودوهضنوكتي الا لع نموه هنابنوعماسا العب ىتسناعالا, ظفاتلا ىف لاكشالا عفر لع هنو للا ||
 لامحالا هملا قرطتن ن نكلو عضولا ىفةءيدبلا لون ءياموه ناكنا ورهاظا|ناذ صودألان هتءريعملا

 دراذا قا بحاص هءلا عجربام لع همشو هلدأو نالدخلا لع ؤو هدابع نم هب ىدعا ند هلع همقو |
 ل.سلاىدب.وهو وللا لوي هللأو ني رك[ كل[ فركش !اوني رباصلا فريصلا عاونأ لع ه فو ءه-و ىف ا

 | قداشحلالاعو ىلا كلا ىهاضَتلا لزم ةف رعم ىف #* (هناسملل رنوعب_سلاو سماشلابابلا)* ||

 هعم تافاران وك يد لا

 هاصقا بره ادعب مث ىبد نذ 0 ككل هع هاندا

 ةيكلملا لج [ن م مكستلا عاونأ نم عوند لا !ىفىلومللو دمسلا نم ىلوملا ةلزنجا:هوهف ةقطاسنلا
 هل ناكىلوملابالا ةلزناا هدهد. سال حصن لاف اكل واكنلام دمسسلا نوك حصن ىلاوملان . ههلاممانو هب هْنأق

 ةرو+ىاىف اهروديهناالا م كل نمو ف ااه ات كيلا ىف كاك حا طعت ىىل | ىث مديل دب ا

 7 عال لصتلا دنع لابطال اذهل وكري نصح تحااواهسف:ىفامروص ىلع سفنلا تناكناوءاش

 7 ليلو داوناق نال تاس وخان -رد نعد رز ود لا غلل سلو هل. 2 ىفروصا | نهدي رباه

 زيعالوأ دوجولا ف نيعهلا.مو تادوحوملاو تامو دعملا ىف هفّرمهّدي فّرمصت لكذ سلا نمالا هلمع
 5 لاف نبع عومج افلام ةرود:هروص:وأ دو>ولا فني ءهل سو س42 ةرود ؤهروصب هتاف دل

 دحلا اذه ىل_ءالااهروصي نادل نكعال ةبوسحت هيدوجو ءازرسأ اهلك ةروصلا كات ءازأ نكلو



 هكا
 يجد عجب

 ا ةثنوت ةقيشمر ازال ترا 1:1 ةكئاورشب 55 ىلا موا الومل ايعات همك

 قافولاءازل ا لعهمفو الوسر ثعبن ىتح نيبذعم 1 ءان ل قامو مالا منيا لاشلا ل سوأ
 مغمتقو لخلل تاذعلا ل هخو تاه هولاو تهاولا مسالا نك ذذ ءازللا نعح راو هام ىطعااذاو

 دقو هاني تالا ' نق هتروص شن اود معلا لد اناا اوجغرلا اذا هين ناك امزلاعل 5
 هلاَغتاق قلطااوهو نوكي ف.كمتلاد ى-أتلا لع ضو علمت انس لج لك اب اعلا نس ملع |

 نظااوملعلا نيب قرقلا لع هسفو بدوالاو ىلزالاب ل.علا ىلع ثا او ثححأ ا لعهمفو دمقملاتناوا

 وهو قا ىلا عح ريم اذا دناعمال لاشي امرلع هسفو ماصتعالاو ةوصعلا لعومقو نظاا هلَغ ى 5ك

 هجوب دا.علا ىلا فاتن 9 يا لاس ادا غلا اعد انادي عيان لعشر فا.هثالا لع ىلا عجرب

 لاعنالا نمو ةذ<رغو ةذم اسما! حالطصاىفناس 0

 هدلاح هلل هب دومعلاق صاخت ملف ثلا رتشالا ن مامفامل تشريد ءاممدو هلا تق ا ىهام

 هلوقو هءمدد_.عتامودو نيدإ أ هل زيدل هللا اود ءلالا اورهأ امو لان لاقك ميز رمال

 درككملك ان توران الضر نانا وقر عشومل اذه ى ب .ديتتانودو نب :لاتضلع < دمءاهتنا لك
 كا هنا هرق لايام لكف اهصاغقح هجوريغب مهم أب ند نووكي ى اس نوكلي ال سانلا ناك

 مست أن : اندست ٠ ندع هل حاسس ى ىكذنواظإ مهمسقت | ن نكلو لاف مث م-هلاسعأ كلذ نمو هل كام هناق مول

 | الكلام اود اوالظات هناكن ا لظي ةسان ن تاو لاق هناك كف هي لمقو ماعلا ىفملظأ | ع ةواسإ

 ادودح ه.فمهاّدحالو + فّرمعتلا مهماع هللارخحام مهلاكتام ساسنل اد: كان اكو اككا ند
 م غاوعدسانل | ىف ةش.ةلس ا ىف لظخااف هلل ىهاست او هل ىهام ا فال نا نا ندعو هاد ع ةعوتم د

 ىت>لدلقا|ىريثكآ ا جاردا ل _عديقو ةيذاكلا ىوعدلا ىلعالاهتلا مهقاعاف مهل هنامسهل سلاعف

 هلوق عمو ءا شالا لاح الا ل_عدس.فو صالا سذ: وري كحرهو لبلق هنا ه3 لاستي

 عيدي ذاكى وعدي هلع ىذا م مملع هبقو ةعامسأ ا كلت ىلع ن نوم دةةسالو ةقاسنورحامس ال

 نادل ا و ندروهامووهفنيعلا هملع بجوف هدب هل ميو بذاكى ملا نا هلع ىلا

 هاو سماه ان لع هلانمعم نوكيف هملع دا ام همطعف نيسعلا ن ءاكشل ناالو آملا ىلعنيماادرب

 فرص ما 21ظ2ظ21100010 هبحاص سفنز رحا دق نيعأ | ىف

 هاوعد ىف هيذكح مماناف ةصا+ نيمأا مالا مثالا ند ىع للا ىلع قم .ملو كلل 3 نم ةعئام ن نيمااو هيف

 ناكو فلح نم مما هيلع دوعيفاذاكتفاسول لزج و وذ هيلع بذاكتلا فلاش لاوداعو فاش لاا

 ئاطضا هه متنلو هاوعدؤبذاكودو راثبإ ددياع المم لحر ىلع دال +رك ان 05 هامعف

 كايد + ك[ل-ا ناكو ىذملا ىلع يملا« لع ذا اًدر نا هلع املا لعيب مالا بجو اق اوعد

 ىادملا قلل ناهداطضتل ارو أ وهو املا حصنام هلع ىذملا ادذهفان دنءرزو<ال ناك اكناوكلذ

 فا هلعس ىذلا هناك فلاعلا هللط مث ا هملع ىدملا ىلعوةئافلافاخلا ا هللغناف ى داقلا مك

 هلع خملا ماو نافرخأ هلفدداست دل تف ركل اب ا < هاف دام ارا او
 هلا خال لام ف فّرصتلا نهم ه:كخ .هنال هلاععدللا لع عال ادفع اتت ئااعاع تلا ئطعاف

 لاب ,الو لاما كلذ هنن اهقو لاملا كلذ ف فرص مادام دما ىلع مالا لازبالو هم فّرمعتلا

 قمل كرد 20000 »نكي مو لظلا ىلعهاخا نا 00 ن٠ كل ذكهملع ىعذملا ىلع مئالا

 ىونوازوجامناكو هل عهّلنا بو اع لع فلح ولف هلع نيم | تحو أ هلق ا ناف نعمل ارب هلا أ
 ةصاخ نسب مثالا هملع ملا نبع ىعاملا ىلع قي لو كل ذرب أ لف للا ىف فصال نم املا صداخت
 اذ_ماملا رظاال ةقسطا ع رمل ف ل كتم ةذكهاو + نتاواكغلا نيهلا ىهو هب ذاك نيعمثا يملا ىلعت

 ه سفن لظ ىلع هاخا نيعب الف هسفنل بع ام ساسنلا بدع هناف هللا لهأ نم ناكو هن الا ريمسا ندالارظنلا

 اذا



 1 اة> الاف دص نو ححو دقو يحال دقو ركن قو هسلءوهىدل اهحولا ىل_عدب

 ىذااووفهان ام ىوسءانجام ىلءهذخ اًويالا دج ناوهو ةرمسا لع همضو ةريثكى هو ىلوعلا نم 1
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 ١ نيدلاو رش ا لس ذعر تكافل غصيل تدك الا 83 داز تح عضل رك ل كول | *

 نوءدين مم اموق تي ًاردّقلو فراص كل ذ نع كلة فرمصي الف مهتم اعو نيمل#لا هع الو هلو -رلو هلل ةحصنلا|

 (| ان اذ اانا و ضفاول ىو اوض.ةنا هللا دنع ن نم هب اواجام مههوجو قمهلعتراذاناشلا اذه لهأ نم منا
 عجرنامو انبتدقوانسفن | ىلءانينج نو ءالؤه لاثسأ عما ذه نم مءيشب ام ءاكت ام هللا ءاولو كل ذ ىلا
 ا لمأدو مالان مهتم لهج هاك ادعو كلذ ىلع مدنا نوره ظيوءالؤغ لاث» ادنعلوةلا اذهل ئمهلوقن

 || ارو وقل قءاوس عطاسلارونل الا هنطادىف ىراال هللا نءربذملا ناف هللا نعربخريسغ هنا ىلع عطاق
 هسفن فاجر حوا ةيضو ةما دنواضايتنا هيلع ذدراذا همقعأ قدا لاق ناو هسفن نع او 0

 || لكىلع ةءجاو هللا دابعل ةصصنل اذ له ىلع ل وج اذهفالو طف بحاولا قدا در هالو ذة همالكل ءجو

 أ نيذاانولتيو هئرولا ف لوقي هٌدنا نافررمضلا نم هحصني ىذلا نم هيلعأ رطب ام ىلا الو هللان نمؤم

 ْ نم رد فات رووح ريغ نيسنلا نول يو هلوق ىلع فطع لوقا اذهو نضاعلا نم طستلان نو أي

 : الأ هلل | ء 0 1 05 او مهبل ثراولا الو لوسرلا غلب ام ىلا اوغدب م نيدلا مذو موملعع ءانثلا

 || لهااجزعتى 0 و نوعمامتريشوها 00 همجربو هللا لقب لق هماع

 ١ تن 00 ا ويتمم عر ا رن ةوال

 قدصل انيبو هند 'قرفووهام قى ردا فر ءاذ 5 فرع دف مومذموهو ىدادقّق-ةم-غلاو بغا

 || لأس الو همدص نع قداسدل الاس اذذهلو فكك تاهناو وج تشيل يالا نانا

 اجا قدح كاو بح وام ةلكاقإا قد دام ءاك كانو ةعمتلاو ةسغلا اق هن ماك اذا قاطاود ل

 8 عسنم ل ه.ءاع بح لناكناو ا هلع بجو ناكن ا هق دلسص نع قداصلا لأب اذهلف

 لع هيفو قام سالا ىف لكتينا 0 م او قاس ا نيب قرفلا لع نك هيف كل كلذ ئد

 ا نر ةفصلل كلذ نم ناتج راف هن ةهبيم الهد هير ةلزخم «_ةمهلانرثا ىل_ع هللاريغل ل 3 نم عشيام

 ١ انهنمو“ نيك انااريذ وهو هللا ىلع مكهعام لع هيفو رخل م كح لذا ا كال ذىف ناكل ل ارا تءاربغ

 دئازودامتاذلا ىل_عمكم 00 رعاشالان . راك اكوقياكمناذ نيج تان افص تناكول هنا ل- ل

 كحاتجلا نسا قاف مولضأو“ ءااعلا ندةريم «ادق اه تاز كس دحر امعو هالو تاذلا ىلع

 31 ندا هان هيلع موكا ىلع مكانا اطماغل ايامنا دس دواي" اًتوادهات ةلالدلا د رطوأ بئاغلا ىلع

 ١ ص ةمسن قةلالدا ادر طر الؤ كل دي هم اع مكاخلا نم ميظع لهح- همت ةحو هبلع موكسلاّتا ذلءيناريغ

 : | مكحمأ | نتقولذلا نهد الزوال هلأ نا لع هفو هنلاوبوسنا ا كلذ دق .ة- فرع ناريبْغ ند( د ند ل

 | ىلع بج وأ نم ةلزخ كلذ نوكمف هملع مك كلذيارو أم نوكين أ الا غلب ام كلزنلا نم :اب واو هلع
 : را كا ناف ىلا فال لا | نه ناك ا هنن: ىلع ه. - وه ناهلزو «اسمخ كلذ هلذ هسفت

 ا 0 لف نو ةداقك بنو أه راك 5 14: از < لهل ف هماع مرح ام لعف هسفت ىلع بو ول:

 بجوأ ن هىل_عةرافك الوكل خهلز < < لدا هيحوأ املعشب )ناو ةنوَمَع
 . هلعف هل عب اذم لعف هسفن ىلع

 راراضالا يوه مللع هفو هيلع ءازدسا ل فعتو قلل اركملا لع هيفو دب الو ل عشب نا الا هل هد و دا مالو

 معلا كال ذمكح هيض امتع أب لاعلا دنت ىتلا بام_سالا لع هيفو رارطضالا عفش امو را.تخالا ىف

 هقاخ ىلع هلل ةخغا موق:اذ_مموامظع ازوذزاف دَعْف اذه لثم ا ندو هسفنالا ن مولي الف «فنذخا ||

 مع همشو ناسحالاو مركب | هعص ءاسنل اهل ب> ورفغو قءو مملع مهطلست دعت مملع مركناذا هناو

 ناوةرخ الار ادإ' ىف مهذاك ام يلع هحتش ام ىلاو أ مهفاك ام لع ىلا ل* مهوع ديا ذامل .دابع لنا ىوعد ||



 هنلاهل لمح عطرادلر محل ونس لا ارجل لتعمل 1 عفباسوروندإلا 3 هللا نم دمج امرا
 عوجر ىف ىنعأ هلل !لهأ اهيفراح هل سس هدهو نانو: سالو ناعوجرلا ىوتسس لدراتخ الاب
 بساذهفةيدوبعهلكرارطضالاو شور ةحئارراستخالا فناك ذارا.تخالاعوجرورارطذالا
 ءازعلارما ام ىف تارظانملاو تارضاحما لع هضو ناسنالا قدىفتانيعوجرلا ىأ ىف فالحل

 ىلعالا الملا ف كلذرهظ مضعب عماهضعب ةيهلالاءاعمالا تارضاحم نم هلك كل ذن او مهب
 مههاصخ لهف نوما الو نورتفي ال مهعبست ىف مال_ىلا مهياع مهملاو هتنان مهلغش عم نومصتخع ذا
 ناكهنوكع م هنارح | لكى بع هللارك ذي لسو هملع هللا ىلص هنا لوسر ناك مم عنست ند مالسا !موماع

 ندقلخ نهفالتخ اامأو ال مأ هنن ارك ذود كلذ لكىلهفهلدأ عدو متسل اح ىف بارعالا عم ث دي

 ةعسطاا ملاعف ةعزانمل اركشر الو كاذ ل ردي د | لكو ةداضتم عئ ابطل |نالرو كح ::مريغف عئابطلا
 ةمهلالاءامسالاب .هاعلالصأدوجولا ىف عازنلا نوركس الف هتنا لدأ امأو ةعسطل | قوفاسفا-موركشبو
 قفاوملاو فان او لبا !!هيفو لصالا اهنال اهتروص ىلع اعلا دج وأ هللا لد ملاسعلا ةروص ىلعا ناو
 لم قولت هلعم ناكن مو ىركشلا هرظن هاعم ناك مو هللا هلعم ناك منيب قرغل ا لعهفو دعاسملاو

 ىرلعيال ىذلا ”ىهلال العلا ىفامسالو هلع وحلف ”ىهلا اقل! بحاصاماو هلعت ى+طفرطت بح اصاّماف
 هللا لوسر ىسمت كلذاو ىركشا ارظنلاب يكف ىهلالا مالعالا«ْ كر دين ارعب هنا همالعانالا ةققلا
 [مفركفتلا نم لسنم مهمءاةردقلا اذه نع سانلا لفغ دقو هلا تا ىفركفتلا نعملاسو هيلعهتنا ىلص
 ماكن هناف هذه نمربك أ اهيلع هللا دمة ازاي دنع ىلازغلا دماح نال سرلو ركل ثيح نماهملعمكلساو
 هلاقام لكف أ طخ | كاذاو هريغىفو هله أر يغ ىل_ءهي نونا ىف ىركفلارظنل ا ثدح نم هلل 'تاذ ىف

 كل ذ نم هب هللا انلع اال ةضةانم غلب ادو لهل | تادات ىدقاب كل ذىف هلام أو دءاحوبأ ءاجو با أ امو
 قركملا بناج اورصانل ديعب ليوأت ىلا ىهلالا مالعالا هب عقوام فالس ركل |مهاطعا املا ودئاحاو
 تنارافىلاعتدملا بش نا ىئْش ف يكو هنلا بشرنا تبشر ام هسفن نع هللا مالعا بناج ىلع قدا

 هلسر هب تءاجاماوعمس ل هللا لهأ نم ليلا | الا هناع ىلع همف ضاخ الا | ذ ىف بدافةوم فتوادحا

 مالعاب هش مهلا هللا مد اطعأ ىت-اولو أ لو هملا كلذ لع اواكو سفن هب فدواعف مباع شا تاولص
 ءابدالا نمانلعجح هللا مهرطتن ال هيهوفرعف دنما وحر شو ىلاعت هنم لا سما تناكتف م هيولق ىف هلزئارخآ
 ىف تاداعلانئازخ ىف هأبخو هسفنل هنتام_دافطصا نيذلاءاسفخالا ءامربالاءاسقتالاءانمالا
 ناكل هف فرعلا ىرت ىلع «سفننءدلاةول هللا نع هغابالوق هللا نع غلبملا ل وقعه فو مهااوحأ
 وهو اذ عم ”ىهلالار مالا, فرع هّللارمأ نعهلاق الف هلل دنع نم هي ءاج هنا هأعدا اع هسفث ىلع اذ او

 نميريطناب رهالا كلذ هءلعئدق هريغوأ ناطاس نم هلل انا نما دح ًاريدنابرهأ اذا ناسسن الا لوق
 دشأوهو هتلاناهتساهلراذلاو هل ءدرلا ناذ عوم او امسح اماو ام سفن اما هسفن ىف اررمش هيد هأ

 ىنتدل كا ذ دنع لوةمف هللا ىلاريتا ند همل | جدام هنا نه ةريصب ىلع هنال هنا ىلا عادلا ىلع ىْدِعاَم

 هلناناف كل ذ لثماولاو اذا نيفراعل ا هل مه ىهيذ كا خف ررمذل !نههملعارطاملا ذه نمئث ىلا هنوع دام

 يلاعتهلوق لئ ٠ هللا هأ نعدنعل ااهلاق اذافرفكلفءاش نمو نمؤ.لفءاث نف مكءر نم قدا لقو لود
 مكملع هبولتفءاش هنكلو هب ك ار داالو مكملع هتولتام هللا ءاشول هسه أف لق مالسل !هبلع هسنل لاقرذا
 ثراولااهلاقاذافممسفن |اسم دتساوا-ماوددجو ل اك ق لسا هنا اعف ايا مكمهف لوي هب مار دار

 عقب امرثكو اذه لثمهلوسب هللا ىعأ اذهلو هيلع م الاودام لعب فرعمووهف ذا اذه ىلعاهلاه نموأ

 نم عقبال كال ذواسو س مهسفنا ىف اررمض كاذ ممقعيربك او هأ اذا هللا لأ ىلع بتعلا ساسنل نم
 خاب هل لبقو غالبلالا كل -اعام هل لمق ل سو هماع هللا لص لوسرلا ناف ف ثكنع لئاق ن مالو نوم



 نير دا يدا نوك الزنا تم قع راما قل هى لكدوجواضيأ بهسلا ناكو تادقتعملاىملاعلا ىف ||

 ١ ةلالداهضو او تالالدلا م ظعانافانلءو هلع ةلدا ن هم كإدكو انملعو هيلع ةلالدو فو همة تان الا ||

 مسا لكن اكن اوِباَكَلا كا ذ ةثرفر هد لانه ٠ نك هيلعلادلا مسالا بستم دحاو لكبل- ءلاو

 | لالمانمكلءاوديز مكّضرفاو ”ىلغماجف لو هيلع هلال ص هلوقكءاعجدالا نمدربك وياج ا

 || انيلع زنا امهىلازيزعلا نآرقلا ىانيل اراش ال ىلاعت هللاناق نال اضعف مودك عق ةاومباكفو |
 || باكل ١ شابا كلت لاك هنانا ىلاراشأ آةراتو باكل! كلذ لاف ِباَكَلا نيءىل لةراشالا عقوأةات ]
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 سفن ف فورا مهذنجرلا سفنو»وءاهعلا فمه ”رهظاو مهقلخ هنال ةسجرلا ىلا عملا ل اه نك

 ثدحم ملاع هنادي دحأ عمداسقنعالاو حاز 1١ قملاعلا فاتخا كا ذك ةفلتتم ىإ هو حراخا فم مك

 ل.دنتوعامن ا اغن ءانرك ذام لكف تاد الا لصف رمال سور هالقق لفل اردنا يجف ارئالا

 لس يا ناسا ترب د انفال نيزك أدر كلا نعمل: نمريدتلاو هسفن ىلعئذلا

 ١ مهيرتسهريغ نمو هسفن نم هدهاشام نيعوه هبفركف ىذلا هلملدو كلدلاعلا فرءربددلابو هللا

 1 قاطاود فراك لذ نا مهل نيش ىح مهسفنا فو قا الا ىفانتابآ

 | رطنالبربب دت نمهملا فو 03 ثدخحلافركفلالمربدتلا نا

 ١ رشلاو هللا نب قّرغب هب ع ةصاخ ر كفل! ناركتلا صاخأف

 تش ب

 ْ ناايندلا ىف كلذ عفتتت ةيؤرلا لع نم لزتملا ادهى قل اناناامو باسلا ال ->ى ماندرو آ ام قدح

 نءالا هلوقب هللا ىثنسا نم كلس ىف "الذب علفتتاو هرخ . الا ىفدوجولاو عي اودومدلا لهأ نم تنك :

 1 أ هادا م ىلع وسم الك ذلا لحأ هو ل>أو هللا ةصاخ مهف بداح ةماعلا يضاف كيري

 ْ تناحوأ قا ناجى كل ذءاوسةدسحاو نيعفف قرفت نيعو عمجت نيع م ف ةيلهالا كلذ مهاطعأ همف

 || ةلزملا بتكلا فانصأ عم ولعلا نم لزتملا اذهىفو . لس يا

 : وج وكلا نيستا لس هو مال 11 تسجل نكلذويخةغص مسا هنالاماك كا ياست اكل

 5 نجا لل م ىنعأ بادن لا ازد قاد ءام» -اوةبتكلاانزكة دقو ليد نيد اعم مار كو

 نمل طف نم ق5 ماككنالا دج قم موكح لكلو ةزاشاربغ نميباكل ار ذوةراشالا لن آد

 || ند مم ماقام ثمح نم هللا د_دع سا:للام لع +بفو ةزها اور كسلا نبب قرفل الع همقو كلذ

 9 هسفن نم هير دسعل | لزن |ثءح نم هينم هديع ىلع لزني هللا ناف هير نم هلم كِل ذ نم لع تافصلا|

 : نار. اؤهاذه ةتلزام ةعفر قوفت هريغ ةلزغم ىر اذا هسفنالا ندولب الف هير نمهسفن لنا دنعلاق

 فشكم وب هلاف نياغَتلا موي هيف لاسقي ةماسقل ا موي ناك كل ذلو لعفن لف كل ذ نم ًانكدقم ناكث مح نيبملا
 1 تمّدق ىنتملال ل هام اوهورفاكلا لوة يف كلان ترعاامايندلا فةبعقاولار ومال نيسستوءاطغلا

 || فايسأ نم هملع دا هسفن هم نياعامو هه دن هبا ذعف عمي ملف كا ذ نم اسم ناك هنا هلعل قاس

 هتلان لد نوكي اذا هللا ىل_علاال د_بالا لع هسقو رك الاب اذعلاوداذهو حيراخ نم ناذعلا

 قرحلا اهنمو فاك ابمتمناكىو-راونالا فالتخا يالا بدنلانمهفاعوأ ملاعلابوأ

 ١ تاع الا فالدخ الع همفوهنا اهسا نم ممساوهو اهماعر هدلا ص ءامكحو ةيئامزلا ت تاكرخلار يدا هلع هفو ا

 : ةبحوملاٍبا.سالا لءهسقو دمدعأمو اس اههق نيرظاتلاتاهص فالتخال

 رخاوهو هلل دج او هو هّمدن ىفناسنا لوا دب ماكنت ام لوقا هيفو ةرخ الاف هنف ترثانم هملالوؤيامل

 هبضغ قيس ناهللا اًناحدمرمسملا ءاسقشل انيافءانمااب مخو ءانثلاب لاعلا ديف هلل دحلان ا مهاوعد
 عامجا ىف هياكح لع هنقو مومعل اهب ص اه إطعام دعب هيجبرعاستا مصخعوأ قداصااوهفهتجر

 هم مذبامو طيشتلاو ىنأتلا نمدم< ام لع همفو تّرومدقو ام_-مرظانمو سلباد هللا دنع نب له



 ه1

 وهام ىل_عءاربن اوهام اهارين !ٌرملا نمهيولطم ناك بلطلا نع هلصانخلا قمم ىل_ءديؤرلا ىه
 ةيورلا تناكتف تاظامريغىالاهل ىل تاس هر كنا كل ذكن كي نا هنال هي هلع ةروص ىفال اهل لكن الو هل

 ءارامجذاذتلالاهل قو اذاف وه سيلوبلط ام يعل ذنال .ةيوهو نلط ام نيعءاحام هنافاناذمما

 معلا ن زمهاطعا امهلاانانسم ا اضرأ ىلحلا الذ ناكف بلطرم-غ ءنم كل د دعي هل قلك هيواطم هن الدذكو

 لان الو بلط نوكممال هللا ةيؤرز نا تابع كا هتك ذ ام تما داق هلا ل عرطخ الوه دنع ناي ملاهي

 لاجر نا عم هن الا هنأ قا ع ن.ءاهيلعهينا دخ انأ ىل اعىفام "هلم هدهو ناش مالا لاش كءازج

 لاخلا نماه ءوقووا لوائل ةلهسذخ أ اد هلل اهذه ناءهلم ااملعاو هتاموامواعت هللا

 هللادابعنيب كا ىف زضاذتلا نمدب الف هيلعلا ىفهدابع نم ىوسام هللا ناذ نيمكدلا دح !نمدر اله
 القعا مف فو ديفا او ةرظذ ىذتقم هىفاعرش اهتنث ,والقءاهزوح ىرعشالاوةيورلا عن رتل

 تاف ناك امفشكلا لبق ناكولواكوذوافشك اموت هللا لهأو نانجالال 8 رش [قال اوفا

 فشكلا له ه.ءاجامب لوقب نم ناكناالا هءلع ناكحام ىلع هسشيبامد اطعاامل هدرفثكلا
 ةيدحأ هل هسفن ثدح نم هللا نا ملعاو مول« ملا ةيقرو لعل انيبامر ديالا لاملاهلعءريغتال هتاف

 ةرثكلاةيدح أ هلدرفاع ا تح ن نمود>الا

 دىتا هللا اوهىل-ق ىل_ل دوت نانو هلا كلا اعا

 ددعلا لحا نمهيشلا ناّءاف

 دمعحعلا هللا ئراقلا ارق

 ةاقساف 2 ما
 انكدلا لكلا عجر 1

 ام دنع همق لقعاار اف

 دحانم هلاللًا و نكح دي

 ةذدللا هسلع مهولا باغي

 ديا هوا و عزرمشلا ىف ءاج
 در 0 نودكحةنلزاذاق ا

 ل 9 2

 هنمكملا لذ اكانو :

 تادقتعملا فال, االاهفهلو ضو هنا وسلا لاتستطيع اذا خو

 راكنالا عقواذهلو ةدح- اولا نيعلا فتادّمتعملا فالّتخا لص ناكفدرثكل هذ مهلا لاعجلاا]

 اهققاش مهلعذ خلا ةروصااىف مهل لجتواف مكمران اهلوقوهروهظد:عفتوملا ل- عأ نم

 ا

 منال هناوزئاف قاثملا هيف ماعد - >1 ىتااةروصل!ىفمهل لوح راكد الاع وقود ءقدوركناام

 تاداةتعالاروص ىف لكن كامو فةيؤرال بثكلا ىفىلاعت هلت امأو مهرارقالالدامؤاوهوذرع
 بيثكلا ىلحتو ةرثكلل ماعلا ىلتااود كاذف قائما ذخ 1 ىف فانتم لو كا ذ ف مهمل اس فال ال
 دحاولا ضالنا ىلكااوه هك1مىفوهو هديعل هللا نم نوكب ىذلا ىلتكأ او ةرثكل ا ىف ماعلا ىلتل اوه

 هلانورفااخضو قاثملاندخأ !ىهلانورفلان ةمامقلا ففقوملا موف هاناان قرف دح اول

 هبا يلع كح ىذا! الانا ناكمنخانمله أو انروصق ق واتكلم ىف نو هلا ور فاو بيثكل ا ىف

 مؤ فال الا ىفهوفرع يذلا مهف كير محر نمالا هلودو نيفانحم نول ازبالو هلوقن مزيزعلات ارقااف

 نودوحرملا ااخدّةؤ هتصاخو هللا لهأ مهءالؤهوترثكلا دب دح؟ ىلعهنلا مهعلط !نيذل ا مهفهووكتبإ

 الوهلوقمكح ىفتعنلا اذهءاواخ دف فئاوطاا نم مهاوسز م هب هللا ممصتخا ىذا هالا اذهب
 هنادس ناكفءانرك ذامال !ءانئتسال ااناطعا اف كد ًءاوأ عفااخو كّئاوا اوفلاخ منال ئ يقلع نول ار

 ى ملعب هنال هدوحوو بس قرار لقا اسلا دوو. كتالالا فرم فال ”ةلءسملؤا

 يعم ومالا !ةةطواشساملا قلوقاتخاو كلذ فيهر طق تفلتْخاو هنود ناكر منكن مل هنا هسفن

 مم هالحال دا ةالد>اناكاملو ماعلا ف فالخ لكس ملقا ا ومع



 ها

 : راهةلادحاولا هتنمكت او ددعل ىف مكسملا نهرهظامروظدحاولا ودق ادبأ هفعذت دحاولاو هبف
 اا راهقوداماذافالصأ د قولذم همواسي نا لاخلا ند هنالراسهةلان ى فام نيلباسةاملاىب تكمن[ الولف
 أر هاقلا مكج» نيالا نيب عّمف كدللا# ازعااوهف هريغ هسواب الف نياب امد ىهست هنا ثمح نم هالا

 ما مر اهقأا عسل هن ثمدس ن نمد رااح كاذلف للا ف يمك ادح ار هظ.فروهقملاو
 ش أ ءاع٠ آنا ثم ع ندر اهل اورهابتل زوج مكس دفا يسال دج 00 مدي الو نيلباشتملا
 || نيمدقلا نيتاهنمو كلذ هبا امو عفاشلاو ناضلاو ترمملاو حنا ن هاا نكن اك ةريثك هل لب اَمَللا
 ٍ دقق ماعلا قراس امهم 3 هريغ نعورطظت نع غ نمْؤملا َنيِنمْؤملا فو ثوعبملاريغو ثوعبملا ةَويملا فرهظ

 ||| نم امهفةيؤرلاو باحْلا ةفر الاب را كعاذك عفشلا كمكح اهرتسا كت -نالف سمالا كل ناب
 ٠ْ افي مك ك2 ناكن او نيمدقلا ماكسأ
 || باجمل مكحر هيظ»إ كانه هدب .ود ىلع ملاذا اس لعمق نضرخدل ارلا ناالا تايسالو اهل هاك
 ١ فوشنالو ضرغالب هللا ب سا رهقلا م 0 لوزبناد ار نإ 3 ةيورلا الروهةملاود ضرغلاف
 . ىذرااورمشلاو لومقلاب هاقلترو يذق ادا راا كح لعب هسق و ملاعلا ف مقرا

 |١ كلذامال الا دكر د فو هت: هنادالو ةلذاانفدتيالو حادلا يعنلا ىف .هةمهلا هذه نهلازيالف
 اا وا_>دالنا-نالا ناف هملاقيرطاا له هنال هما ل ماسقملا اذهبحاصريزعو
 ْ قاع نضل تمس لل زي نامل يع اسهر عزت ءارشو اك

 ١ ماكل قاد ايروكا قلعتم نوكت ناو خذو 5 2اوة هع ن ندال انيعمنيعال الو ه< هيلط

 5 كلَذَر ككلق 3 اهي لماعوأ هسفن ىفهدجوو أ هععس هي قلعت وأ هنمع هملع تعقواةهري-غىفو ا هسفن ىف

 عقاو لوبةذلل ف لصحواب !اط هنوك دة .ةح ىفو دق نوكيف حوقولا هل هستعدق لوو ةاداسعتم

 ريسغتلا هئم قا بللطاريغت هكلريبغتلا ع قاولاىف كلذ ىذاقاناف هرهغىفوأ هريسغ ندوأ هضرأ هنم

 ريغتلا بجوملايذتل ءوه هريغت قريغت هوه لب هيقرو غةع سلو عقاولاو هريغتلااو عماولا تلاطوخت

 باطق مالا لهجن ةلاهك ل تدل ا ركنامالاماقلا اذهل. كادر محامو ا

 ا ديرأ لوب نا نانالا ةقيقحم .طعت ىدلا ميلا بلطلاامناو ديراالن أدي رأ لاستف لاي للا

 ٍإ 2و هضدةداران 2 55007 3 لع وكت ةلاح نم والدال تناسنالاْن اكلذو ديرتام

 َ مكح د:ئعفشف قلعتم رمش مكح لام اكلت كح ناذيالف ةذارأ يك ءنمامف ماشي ناد

 ١ را فد ف دع عزمت دابا ياالاوخ دب ياا هليلاجلل رمق خر

 ْ قطاع ع ل انا رك سوو

 أ نادجودل عقي ملاذا ماي ناَدب الذ قلسا هرب غ نع قالا ةيؤر بلط نموه دمس سعأ لدم ديع وهف

 1 هلع مكعالر مك< ثداو طاوتادار ااوءامسشالا قااخن اف هسفن ىلع ىف اوهف هندار اه,تقلعتاسا

 ْ ةيهلالارابخالا ىف درو دقو اندلاف :للعملا ةحارلا اذ ميزو هناق ديره ةي اعط عم اعلا و كل

 ْ ىذلا لالا هنعلا !ازناسالا هلمعتسا اذاء ءاود ىلع هنت اذهةديراامالا نوكيالو دب رتو دير ى دعا

 || اعتم_ضرنا مدنيا لو ىلاعت هللا نا راسحالا عك نع تامهلالا درو كلذاو هانركذ
 ٍ تطاس ٌك]تءدقا.ب ضرت ل ناو دومت تنأو دبعلاةداراعضوهوهو كيدبو كل طق تر اكل تعدق

 || كل تردقامالا اهتم لاشتال ىلال بو قزعو عة بربلا ف ش-ولا ضكرامف ضكر ب -ادلا كنلع
 : تشلالعدافاءازعوهذهتلاءاشيناالانؤ اثتامو ىلا عت هلوقامأو ءاوداض أ اذهو مومذمتنآو

 بت ا ندع ال ووو ديم تيهدع هع كعب

 || هف سلف هياعسي لاشي ام لكدتا م-عاو لضف و هللا نمدجرو ةح نيتاتوهفاكح ةمارتل ا ىفديعلاهن

 ا تدسلذ بلط نع ةيؤرلا نم عقوام عقواذاف بلطي نا حصن الف ناش !ةيقرلاوةناعس بلطل اذ كاما



 ل د ديسير

 تازهعملاو تالالدلاو تاب الا اواعنيذلا مهو لما د لمص تورطت نع ع نمّوملا مهنه ناتفئاط نامعالا
 ىتلارادلا لعاو ماجر اذا اونأ» امطع |اع أ كملت ن ندؤملا م٠ نوال امهيق عفش نيدلام هءالؤدو|]

 نكئالملاامأو ةيرتلااث دلا قناميألا مهوطع امها مكنوندؤملامهيف عفش عونلا اذوف انينأن ذأ

 محرا هجري نم قبو عب ار عفاش امو انو م نكي ل ناو ان دلا فق الخ الا مراكم ىلع نأكن د 3

 ةيانعلا ناريغقالخ الا مراكم نا: ًبالو ناميالا ةسيجن دال طاريخ اول عام نيذلا 0

 تقيطاورانلا باونأ ةاغذا,مف ىرخال ارا دلا هذه لحأ قيدرادلا كان لع !نماووك «نامهأ تقيس

 نوفا او اكهافاهنم هحيوركلان ماوي دقمنالاهلهأ ةجرلا متذتيف حورللا نم سأبلا عقوو

 رادلا كات نك اسل لسن حاز ىل_عدقامهلعج دق هو نيجارلام -رآ حارخا اوراملابد حب ورذلا

 اهذ هنو د5 - ميعن ل واودوردقلا اذهيهيعتفاوحر وأ اا اماما حوران ارو :

 اذهلو باذعلا ىو مال / الا لوزتف باذدعلا نوذدعتستءامشاا غار ةةدم دعت :هاشم 205 اهفمهااحو

 ريغو أ ببريغ نم هكا ذاذ دكت نم برللا ىلهتسب امي ماكنا هبا ذعتسا ىلا ل امملانالاناذع ىم ||
 ناسنالا ض رعب ىذل ا حيازأا لاح همضّتقب الا اذكع د نشا امو كار رز م ةح أح :

 نءامفامل ةملأّملازتالرانلا ناهانلقام قدص ىلا ىرتالا ىلاعت هللا ءاش نا دع تر اد لكم عن مهذاف ْ

 ىسركلا ىف زتروك ذملانيمدقلا كنت د اوهو هم دقا_يفراسملا عذب ىتحءالتمالا مدعو صقنلا
 مسالاف ممر دنع قدص مدقمهانا | ونمانيذلارمشوةلوق ةتطااهرتةسمىتاارخ الاءدقلاو

 | لزنتو ساو لامر اد ةنلاو ةدمدو توربو لالجر ادا ملال ني رخالا عمرا. اوءالؤه عم برلا ||
 ىرخالاو ىلابالوراناا ةدحاولا نام ذمقامذو ىد ركلاى دق ىدحاقدصاا مدهققف.ظل ىمهلا
 نمدل لعال نم همهوت اكرهالا ناكولو اههمق ىلا ال كل داف ةجرلا ىلا ل كا الو نعال

 هلك اذهفديدشلا شاطبلا ناكالو بغلاب هسفن هلا فصوالو ار اطايذخالا عقوام تالاثملامدعأ|
 ةنلطا ناىوَدتلا له ىف لق قدقو هلّد_ءاالو يَذءامردقال. نكرر ناد رغانا ,جلاوثالابملا نم
 روماللفهكملا اذهرهظامةالابملا الولف املااناذع مهل ةعاوءامّشلا لهأ ف لاكو نيقتمال تّدعا ||
 018 0ال ارع م ءلاعلا فرعي اذهبو هنطوممكح - لكي دع ماوه اهةرعاذا نطاو د مهكحالاو |
 ملعبال ن“ ءو نطوملا كل ذ ىف هب هل د اعنا قا ديرباس؟ ن نطوم لكحص قولد اعيو هللا عم بدأ: ل ازرال ْ

 لذاامموى الاوركذلا نيجوزلا قلخ امهبو بح او تاما ام-مورقفاو ىنغا نيم دق بف كل كس ءاأ

 لرش لانعلا فرهظام امهالولو عقرامم ماعلا فئ * عقوام امهالولو عفنو ٌريضأ عنو ىل طعأوزعأو ٍْ

 هلياع ءاشاع مهمف مك لهو امذم كرف اإل. تاواركات لاقل و مكمل ىفاكرتشا نيم دقلاناف ا

 دو دن انامل بجوملاريغتبرهغتت دو د_طاك ماكس الا ناذ هل .صاغتىلاو هلاان ا موادقو مكلا نم
 تريغتف هنمع لاقل اوه ىرتفملاو اذه فالخرخآ د هالو. لب لتقدا همف ماهي ال دح د ءارتفالا ىف ا

 ةبانعلاف نطاوماريغ ريغتت ةمهلالا ماكحالا لأ وح[ كل دكف مهفافاسول بوم ارمغتل هملعدودللا ّْ
 ةكرمالا عجرب هسبلاو نجلا هابل علاب طبشلا شرعلا ىلع هئاوتسا نوك لعل ايهق تلا ىربكلا ا

 قاكاملو قمسا هتجرفاجراونأك ام هتجرالول لاعلا ىف ءاحرلانال نيجارلام كراوهكلذاو |

 وظنوا اورهاظلاورخ الاو لالا لم ةسواالاءاعسالا لباقت نع ةرامءنامذقلا ||
 عملباو سنالاو ةسهلاودعبلاو برقلاو لاسم او لال كة دامشلاو بغلا لاعف كلذ مكح لاعلا ىف ٍْ

 ناامرانااو ة:طاوةرخ الاوان دلاو طسلاو ضيقااوروذطلاو ةسغلاو ىلكااورتسااو قرفلاو ١
 نيفرطلا مكحر هظ هثالثلا ىهوةي درغلا نعني هريغ ن ءاهبز است هب دسح ؟مولعم لكل ناكد حاولا |

 دارفالا ترهظةردرفلا نعورئافااودرابلاو نام اك امهنء ود ىذلاءيثلاو خزريااىهو ةطساولاو

 | فرعضتلا ىهان:.الام ىلا ارتووأ اعف نوك,ن ا نهددعلك و لالو عافشالا ترهظ نينثالا نعو ||

 همق



 ليبساا ىدهوهو ىلا

 كي

 ةرششخلا ءامشالا قباوسو ةسشرلاو ةيؤرلا لزم ةفر عمى « (ةناغلثون ء.يببلااو , عنارلا بابل )*«
 الشنوال دعاهم امان ةئآو اهمدق ىلع ةفئاط لكمو دقو امدق نول ناي امدقر اكل نا و ةميرلا

 ةيدمحلا ةريضطا نم

 هلناك ناوك الاةلظىف نأكن م

 هعضوعانودفم لكاارمناو 5

 هعمهعاط هدم ىلا 00 مح تسلا

 هعجأ قالا نودةيانعا | مكح

 ٍإ نيحوز ئش ود سا 00 مويعمم ©

 || ةيعفشلا ترهظو لاعفن الابرخا الاول فلابد اولا لفسلا رش الاوولءاابافصّتمنيجوزلا دح أن وكمل

 ا نيعلا داو ناك اوهنال تالا دوج ملا نا ملعمل ولان ةدحاولا ةماكلل ىف تناكو لعفلاب ىس ركاب

 ا ةيعنش لأ اذهف ةمسنو هيدو-و تاذو هذ هنع ماعلا ند هرهظام ىلا ةمسن كح ةاقتتاك كد

 | ةيدرفلا ترهظت ةيسسنلا هذه تاذلا لقت ىت- ةيسستلاو تاذلا نيب لوقعم طبار نءدبالو لاسعلا
 ٍْ ىلاددعلا ىفدارفالا لوا هئالمااذ لسدالا ىف عي ارالو دارفالا لوا ثالثا تناكتف طاارلا ةماوةعم

 || هرتويوالا عفشن ماقددعلاق ىهانش الام ىلا حي اورالال وا نينئال ابا معربعملا ةمعفشااو ى هاشالام

 ٍ صاللاف درفلا« لذ ةمعفش هي نوكب دحاو هعفشوالادرذ ندامو عفشلا كلذ ةيدرف كان الوكتساب

 ١١ تل دّق هيلا ارقي ورقتذيالو هسلع مكحالو عكتلس اهل ىذلا ىغلاود عفشلادر هود رفلا عفشي ىذلا

 هنال ةماعلا ةمسق ترهظ هي هسفن ىبءركلاناف دن اجرلا ةماكلا همف تعسقت ا نام دقلا ىمركذ ا ىلا
 |١ لكلا ملا ىف نالكثامهو لدالار هولا ىف ةرعاظلا ماسح الاروصن م طغلا شرعلا دعب ىناشلا

 || ىرخالا هم ترقتسا ىذا اناكم اود نمد ناكم ف مدق لكت رقت _ساف نام دقلا هملا تا دق ىدسطلا

 0 هلا لةمإر ناكم ام_ه دعب س دلو حرج . الاوا هج دحاولا ناكملاىب مف امهرا ردمسا ى متموهو

 | نايطعي الذ نمسرلاوهو انترهظ هنم ىذلا لصالا نمالا نا دمسإال نامدقلا نانتاهف نامدقا ا نائاه
 رطّبامنا اودي ديل ا نيب هن اريغ مكان لصالا ىلا عد برتةءاسملاناف ةجرلاالا

 : نيب قدرطلاُكل ذزيم قد

 | ةنطمرذسلاو نمت لزانلا مالا ف_سناكف ةياغالوءديناك ام قيرطل كا ذالولوةياغلاوةيادبلا
 !ارارةتسالاءاهتادنعوءاقشلا نماخزربوةرخاو اندلاع ىفروظامروهظ بساذ عيفءاقثلاو بعتلا

 اا رادلا ف لولا دنع مش ناكف تاقناف راو.اادرارقلا راد -ارلا عقتورا.ستلا ىدع قلب

 أ ناكل ذورطن كتاذ نكلاو تقد_صاس اق كل ذ5مالاسداو ةحارلا دونا ارانّدامملا:ةد>اولا

 || خجلا ءلصاح امو دع هنوكن م هقرتل ان نم هيفوهامب همءافاكهرفس نوكير فام زيعوت ىلع ني رفاسمملا
 لم لزنلا ىلا ل وصولا ىف لما دفاوهالارمغت ن ه ظوفحم لاحرلا قانعا ىلع لو# ةف#ىفهضار خا

 لزألا ىلا لصوا ذادنووملا فمعذدازلا لم ءاق همه دق ىلءقيرطلا طقبرخا رفاسمو هئلا ىف ةنللا لدا

 اا ران !1١١ ىف قشيو بدع ع نم لش ا  هف ةجنارلا د تاهت نهيتت بانا و تعملو ب282 55

 || ةّمثمالو ةنللا بحاص ةيهافرد تسل امهثب رفاسمو ءيث لكت عسو ىتلا ةجرلا همعت مث هلزتم ىه ىتلا
 1 ا زرعنا ثلا عا فشد رامنلا ند جرت ةضفناطلا ىهف بعتو هح ارنب ورايا نوط

 || تبعتلان هو نعم قدام ردك رو الار تملا مهيف نوكيل ذاق تاقيط ىل_عمهونيجارلا محرأ

 مار عفان ةعافش امان اودودجا ازال رد ةانمحهجلا كاف ث هغزأ نواب الوز

 || لد أو ناعالا له قنوعفشي نو:مؤملاوءادن الاف نيج ارلا محرأ حارخاوهو ماعلا جئارخالاب
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 ريخلا ىف درواكمنع ةرايعل نوككن ا دي الف ةمسن لي ض رع توما حااخكا هب2وي لدي لو لما شيك
 ءادّحالا كل ذ ىلا اهتاوءادّ ان نمر ادلل ديالو ةرئادهناف موما!ىةملوالا ىهام لع همفو ىزرلا

 مولا لوتاواهبورغو سمشلا عولطبورابتل او ل للان لدفن دقو سلطالا كا ةلل ةدحاو ةرو دمودل ا ناذ

 اهل نكي لو اممورغىلا متل عوخطي موملا لوقا رهط مث لحل اب ناك كلذل دكر دنع ضرالا,نيعت ىذلا

 مومل تدعو موبملا كوارمات لدلإ حربف ةعلاط تدجوف اهفرش تسب هناف حلا تال طرا

 طلاق عدلا نمهذخ أ نم هللا خخ ام كلذلو بورغلاو عولطل ان امول عمامدو راهو لل امهنب امو

 ىنعأ ةًأرملا نيبو هب قرفي ذئنم-و ةنسلا لوصف ءاضقنا نيذعلان صررتي متدكرملا ءاشتسال كل ذو مودلا
 َناَلِع لدفهمفترثأ امو نينعلا ىلعتَر هدق سطل ىف داشعملا؟ ىهلالاريث ألا بايسانال هتجوز

 لسانملاو ؟ذاذتلالل اكمل ناك ذا امن قرف لسانتو ةذل نم حاكلا ةدْئاف تمدعف لوزتال هيف ةنعلا
 ةرودتهتتا اذا |ذكو عومملل ىرخ أ قحىفو اذكآ ىرخ ؟ىفواذكل ةفتاطق ة2 وأ اعمامولزأ

 كل ذنيعله ةيعسطلاما جالاةرودىفحاورالا دس# لع ه فو هرخاىف ”ىهلالادخالا عقو مويا

 حورلا لهو؛ ءاعسلاةقوز ىف هانركذاكى ارلا نيعىف كلذ لدوأ اهيفر هظ ىّتاا ةروصل !نيعودح ورلا

 ىال ىبعدوجواها ةيقمقح ةرودةروصلا كاتو ةقطانلا سفنلا ىنعأ مسجلا حورلك ةروصل ا كات
 مهلرهظاماوةب مناف مهلك لب سانلا ندريثك اهافغا هلم سهذهو ةمت.ةلاروصلاز/ اسكر ظانلا نيع

 مهلاكشا تادو مهداسحا ىلعروصل اباودكحو مهسوفت فون -درتولفةدسدتملا حاورالاروص ن»

 ىركفرظن ملءال قو ذ إ-ءهناف عجربا ذا حاورالا دس كلددلَشع اولع مهارب نمنيع ىف مدروصو

 هم خوفاملا لكحاا حورلا نمةريدم حور نماسهل د الذلاعلا ف تدسحت ةروص لكن اان دقو

 اان تناكنا تعطقوأ ان اومح تناكن ا تاتقاذا حاورالا ىف ةدصتلا ةروصل انا لع نمورربصل ىف

 لك كردي كلر دتا هاف كلذدعي تكردانااهناو تومان نم لشن اك دبالو خزربلا ىلا لقتتتا مما

 حاورالاروص تلعاذ_هللع ىل_عتفقو اذا اضيأ انه نفخ نان اريسغو ناس انأويللان مجده

 تداواو سافنالاو هلع درو نم ىلسع قالا ن نم دراولا فيضالامّلع فو مجرئاذاملةدجمملا

 همزاب امو تدرواذأ اهلمس ا ذامع رظاسلف هنم تدرو نم ىلا + .-ار ىهو قحاهاوددعلا ىلع ملا

 تاداعلا ٍلعهيفو قالا ىلا ةعجار هنع تبلقن ا اذا ميلع علعامو هي درتا ل دخ الا ف اهعم بدالا نم

 عجرت ناو عش ىف ةعسطلا ىهامواهتاذإ لعفتاهنانو.عسطل ااهاريىتلا همسثلا عفدواهقرخو

 اهاسحالا قريلس ام عمنقو ىناويملانانالا ىلعناومللا قرم لعهمخو نوكل ا ىف ةرهاظا اراب ألا

 هنوكي مهعم لخدوأ ظفشلل مهعم لخ دله لاوحالاو لوا فن اوك الا عمهسفت قاسالاخ دارلعو

 ملعهمقو مهعم لوخدلا كل ذهناذ ىضتقتوأ مم ةباستعو ةيعص مهعم لت دوأ هفم هاملل ماعلا

 هسفنلالا لم_عبام لماعل انا ىلءاعلا باطن : نةوروجالا بلطت ىتاا لامع الا امورارحالاو د سعلا

 صاوخ مع هيضو ةاسلأ ةصوص# ىف ِ عاامراكإ ا ياسا ع اتقو هرجع ن نم ةرحالا نكس اذاعمف

 كل:هل نكملرخ[ناسلب مجرتاذا ىتح مسالا كلذ فورح ٍييككح رثح نمةسهلالا» ءامسالا

 يجو تاس او ند عملا ماسج أ حيا رهو تبكرتا ذا ةماكلا فورح حا ع نيب قرفال هنا ةمصاسخلا

 ناسف ايش عينلتو ناومح لمقف سح هيلا فيضاى ابن مسجوه ناويملا مسج ناف ناورحلا

 ريثأت لع هسفو رخاناومح هيذتلب ن اويح هيأتيام نيسعو ىجبطلا ناورملا ىل-ءتاذللاو مالالا

 ىهالارثؤمال لب ةسم دعروم أ ىهو تادوجوملاف تبدسنلاربث ان نم كلذ لصأو ىوقالا ىف فءضالا

 رز رخآو وبقي و هسفن نعربخي رخآو كل يو بسناب ذخ ايو هللا نعالااربعال هنا سعي نم لع هيفو
 ةصاخناو هللا له قاوذالا لها قوذ نءريخ نمجانلاو لّقعن ءربم نمكلاهلاف وحن و هللا نع

 | دما بدك دماعلالاكشاملعءهمضو كلهملا داس ةنالاو ىقملا داقنالا لع همفو هناملوأن م



2078 

 رول ركل جرف بلس اذار دوجرا ىلا ةنممدعلا ىلا سن برقا نكمملا عا ةنالدؤسولا |
 الا نسف داحا ونا كوكا ذك ياو هل ضراعدو+ولاو ق.سال ا هنال هتريضح م دعا اك ن نكلاف |

 ىلءهجوت مدعلا مك قاذ عوج رهبلاعوجرلاو باهذلا, تاثكممللا ةروص ىلع مكي مدعلانال |
 ةروص نيع دع ةروص ْنِمَع امتاددو-ولا ىطعيدو+ولا بحاو نهداج الام 0-5 رودلانمدحواما

 رازس أ عرمرمسف ةنهلاالا ةكيشملاب كلذ قلءتامةودرو حاولا بيحاول دابا نينو مادعلل ما دع انيب تانكمملاف ا

 نيع هنا ماهفالا لو الرارسالا ضد اوغىلا ةراشالا بان نم م كه ديأشت نا هلوقىف هملع هللا هنا

 كل ذوهوالا مك فص و نع اخ لاحتو ناكم او بوجوو مدعو دوو نم مح لكبت وع: م لك
 اهارئالو بالا اذه فركذاهل مّددنام هنافاهانركذام كلذالولو لزنملا اذهاهنعذت ل: سهدهدهو معلا ||

 ىف مهفلا نم هللاانقزراماهانذخأ اهنمو هريغو نآرقلاكىلامعت دنع نم ةلزنلا بتكل ا ىفالا ريغ
 رث الع هيفو فاكملا اهب لمعي نا خرمشلا ىنم تا! لاسعالا نمدالدلا ة داب عوج ام لع همفو هالك

 قفرلا اولوةي نا مهل اما ىف ةماعلا ةنسا ىلع هنا ىرسأ دقو راملاب ىلاعت هللا ىدوأ كلذإو ةرواخم

 ىف ةفللاو هشفرووفرفملا ىف بحاصلاتاامهللا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لأقو قي رطل !لبق '

 ىذااوه و تيبلا ىلع هتمّدمف ةنلسا ىف انسب ل دمع ىلنب ااه وةنوعرفتأ رمال اكن دو هل كو وهف لهألا |

 اذا اللقا مث مدا نكرت تدكد قل راو اريث أن ىف هلال اكو رادلا ل,قراسملا مهلوق ف للا هن ىرج
 اهيلا همسن نم نموليال مّملا عضاوم رواج نهورانلا مكسقفاوإظ يذلا ىلا اونكرتالو لاكو انة ذأال

 )ع هيفو د الامالاودامو هذوفنل عئاملاام دفن ملاذا ”ىهاالا سهالا لع هيفو |

 || اخ هللا ءار لكحااو قلخو ى- نم هازاج نم كالذي هازاج ةرخآوا دل قاع لماع لك ةازاس# ١
 || قراغلاو عما.ا هتلامكحو اقرفاوعمكلذيو قرغلا نيب قرف ملعهمضو ريش اوريختا,ءازجالا نوكلاىف ||
 عطقت,الامو كل ذ ند كلة .اموةواس لاو ةداععسل ا لع هسفو ىريس امو امل هيد حالا 1

 تلد عا ال طي نطحلا ده اهامم ابتدا ون اولا مسن 1 اذان 1و ىإ هلام را اواي لعدتو" ب

 ١ ةلالد حارا ىلعةَذخ اوما لبعج أم الول هللا نا هن ملعب لع همفو هدم عيساالا ءئث ند ناو ىلاعت هلوق

 | ذفامالا ب هوس ناعما هقلش نم ادحاامهللاذخا ام :

 ا ةرخ . الا قاما افةرح "الا فكل ذب هيكح واد :دلا ىف ةمامالايهمكحوءاسق هاا اهاع اديعما!نوكي «فركو أ

 || ىف هماما عامتا عانشما هبتأي دامسجاو نعشسارا ةم ىلا لوزيالام لانه عاستالا ند هنكلو عاستالا مدق
 || ةداعسلا لد ن هفورمصملا عبنملا كلذ ساو دعس مامالا نال ىرخالا ىف هعاستا ن نم رشا

 ع ماسنالب لا طامو مم اصنلا نم دعلا ظحامو قت نمو اضع ءهيفوهماما نيبو هن لاح نا دي الذ ؟
 هللا ٠ نعءلشعب ن نار ع ااو ةدرلانمهع كلذاو هتاعونصمو هتعنص ىف هتبحتو هللا دو موع لع هيفواا.غم :

 || هنوكح نموا كاذك ةعاطا موشي ال الصأ ةصعمهل صاختال هنا نمؤملا نأشن هوَنمْوملاهناف

 لص لاعلان ةجرلانافرَو هّنالام اذه ةدراييفاهةواتش مسالا اذه عم صاغ نا نكمي الان دود
 ' ديالو ضراع فءاكشلاو فماكستلا ةفاا وهو ضراع هس نال ضراع هأءاملاودوجولا. ياذا

 ١ فئلكملا ف لاو الااريبغت عورمشملا مكلساريمغت لع هيفو نيح د بولو هعفرل ضراوعلا عذترتق هعفر نم
 || لدعلا ةداك ا ىه لهةرخ الا ني زاودو تاسوس حلاو ىناعملا م نز ون ىتل اةيونعملا ني زاوملا لع مو
 ىه لهوأ هملع هي هللا م كا مك ا ىفروج ه_.طءارطام هلكملاسعلا لعين اث ها

 || نيزا ملا كر دترضبلا ةساسن تناكتحاذاوءامنالا نزولا الاف ةيوعحلا نيزازلاك يود
 أ | لاعالا ناف لام الا لثتك لذ موأ سا انهكردباك ةسوس< ىه لها دنع ة هوس اةرخ الا ىف |

 || هسفن. مودي ال نم ةقمتسو ناةنتال قداقلا نال 'ءل_ثءاسملا لعتف ص اخ اًةرتخ الا ىف ىهو ضارعا
 : ةروصىف هب قود توما ناىودنل ارينا ىفدرواك لم نوكت ناد, الذ هسفنب موي نم ةةمةخل ةرب اغم

 تا كه اخ



 أ اهل اة ولا ]لا 0111 زر داق ار ةعفد ابلغ مب لاسفل 01 قلفت لا. 5 نغانز
 اهدعملع ءاهسملا مار ةلئاولل كتف ءامسلا لامن ىلا ةةزرلا اه ةوءاهسلا سقف اداهنل اما ةلقلاك

 ناولالان ا كلاش دقو كاذكت ساو ءاقرز كنع تدعب اذا لا عر كارت طال اذ كاتم

 ٌتارلا نيب موتي ضراعرمال مسا ىلا هرظن د:عرمصملا ثدي نولو نول "مس موي نول نيمست ىلع

 لعرظاشلااهاريفار طا تاثمهك ق٠ ةلانوالادز واتا ىف ثدح ىااناولالا لئموا ده لدم عي رملاو

 قداقملاو ماهظحو ناولالاناولاى يف هل دال ا ىف تاهم هلال *هكلذو هفر ءد ىذلا اممتاسشلا ابنولريغ

 لايك تاكو قال دو أ قلخال قاخو د ةقرقللاب هكملاعلاكو تنال تناو تمهرذا تيمرام وةمهلالا
 نان ءاوهلا نعل عفتملاءاملان نع دلعْفْمم ضرالاو لمدملا 20 سوال 1و -وه

 11 ل131 مخ نوتيلا[ ضوه ىذلا ءامعلاىلا سنا برقاره كاذإد ان دنع ل هالاوهءاوهلا
 ضرالاناكءاملادوه نمو ءاملا نكررهظهّس ؤطر نمو رانا نكرروظهترارح ني ةنوطرلاو

 ءاملا نمد اموهوداولا داو ْضرالاو ءاوهلاناداوءاملاوزانل اوءاه_علاوهو سلا نء!ءاوهلاف

 نيناوكلا فدجااذاتارفل ارم ىفانيار دقو ءاملا كا ذ ىلع ضرالاو ءلصأ ىلع ءام قد دم< لامو

 كلذوراح دال ا كلذ تحت نمءامملاو باودلاو سانلاو لفاوقا هملع ىثءاضر ا دوعب لامعا ادالم

 ىر<ءاوهلا ناف +.ءلعهرارقتساو هنمع هلع ظفحف هت وطربه3_؟ىذااوهوءاوهلا ىل_ءءاملا

 بوبا كاذاش ار دقو هنفءاملاذهش الف هسلعءاملا نكس نكسو نقتحا اذاو كرئاذاءاملا
 بودالا نم ىلعالا بقثلا عضو تددسو كدب هتكسصو هن ”الماذا بقثلا ذوفنملا هلاشماو بصقلا
 هنوكسل نك اسلاءاوهلا ىلعالا ءاملاكإذ دقعي لذ ءاملاىرج هتلزااذاو بوبنالا لفسا نم ىر ال
 بيط نم هلعّرعامم متاورلا لق: حجي زلاواحير ىعسءاوهلا حوتاذاو هلك ماعلا عت ةروصودو
 اهناافصو كاذإو كا ذريسغىلاامرارحو ءامسشالا ةدورب ررلا لن كلذكو ماسملا فا ثدمخو

 ةوقالاا مءريخوام منت :ىلارومالاهذهاهم َقلَت الو نيعماسأ اىلاراخ الالة: فصوو ةمامغ

 ءاوهلاو عبرلا مساهل ثدس هتةءاوهل ذل رحت مارتجالا تاكرسو نيمئاشلاو نيعماسلااىلا مشلاو عملا
 ريغءاسشان اهل اغشاو ءامشا ن نعزامحا غي رفتوهامناف قرانا امأو مارحالا كر ه0 هيقو مارحال كر 2

 اه ةتروشورؤمالا رك ا تل ىهامت اوءالخ ملاعاادر .عامفام هنال ءاشالا كل

 ءاععالل سلوئث هيلا لمع سالو ىب * ىلا لمص سال نمعل | تيري" ء ءالذنأ الم ىذأا لو اورو

 تاذهيضتقتاف اباهذا امو اهسفنسف اهب اهذاماداهفالتخاوروصلاهذهثادحاالا قلعتم ةيهلالا

 ارا! 'راوضلا لوم هناف هنق فاتت ماهفالان 5ك :- نم قح مالكهناف فيطا ماعوهو اهدجوم

 مراصبابهتلاذخ ىذا ديدحلا قلما درفنامز 0 عش ادرك ءانعفب ديدج قلي تأيو مكبهذي
 تاقدّةفتاةناف دو ولاو ىثكلا لهأ الا سل ىف هنم سانل او هسفن ىفوهاذكع هال ناف هنع

 : همراقتفالالازء القد فثددت 2 يلا هزات اننا ومش ىل راقب شيلا 5 ردوا نيعءاقبب

 هلل ا ىلا رقفلا نيعىف لكلا داحصالا هللا ىلاهر ةفروصلاوءاقبلل هللا ىلا هرقذر هو افامتادهتناىلا

 يما طراق نملزنملا اذهقو لاعلان ع ءىئغلا ةفصب هلع ىنثملا ىأ ىغااب دمجلا ىنغل اوههتلاو

 ةناكحو باكل اذهىف مدقن :دق كل ذ ىف فاالدن اورظنل | له أ ضءب به ذموهو نيقولخلا ىلا ىلا-عالا

 نع سفن وا الذ ا هر هنولماعب اع هنوأم اعبي فيك هداسبع قملا ميلعت لع هضو مهلاو ةاوهمف بهاذملا

 | عجرب م تانائالا عب ةح ىلع هسننلالعهمفو 20 ةلماعم

 ةّماسعلاةرانعلا امأو ةصاساتا ةرانعلا ىهو نقولا ضعه ياشعلا لع هسفو مكحل انو ةروهلاب

 ةيربو اريغلامعالا ف ةيربخلا لامعالاريثأت لع هسفو ىلاعت هلا هلك ملاعل ارقنوهلداح الا ىهن

 ملل

 دو-ولا



// 

 ماسشملا اذهب تصاخ | امو همك شي ال ثري افثكوةيؤر هلعي ناوهو ةريصد ىلع رهالا كا ذ نم توكل |

 : ىذلا نءزوظاموهو سضرالا نمحي رت ىذلاو ضرالا ىف لي ىذلاوه ءامسلا نم لزني ىذا فاضي

 هدب

 نطايلا لام لاو لمعلاو لولا ىف عاتالا هل لكن مالا ثراوالو هئرولا مهعامتالو مهاود لب هللا لسر

 ١ هناف بحاولا"ىهلالا مالا ىلع فوةومهراهظ !نافره اظل ا لاس ارتس هماعب < ثراولان اذ ةصاخ

 لتي ةرخآالا فوهدابعنءاسندلا ىف مومعل ا ىف هللا بصتح ا اذ_هاو نوطبلا لصالاو عرفا دلا ف
 لسرلاعلع لاخلا نمرهظام كل ذك بلل هلكتك ناكهصوصخ ىل_ءدل ىلع نمل ىلئ اذا هدابع ةماسعأ
 حاتحالذ ع"رمشع سلو لوسرلا اذ_ههررقاملعادثراولاو مهل ع"رشنل هقدص ىلءةلالدإا ةهج نه

 ىتحلاذالا هظحاف الع ةمالا ىفةوعدلاءاقب ظفح ثراولاف عرمشملا هملايا ملا اروهظولا

 نكي ملاذا لاح ارو عطا ةدّئافالف ةمالاهنم لبق ام هانضرفول نكلو هب أب الو عرمشب أو ثراولا نا

 دصقالو لمعت نعال هتناىلا كلذ ف لاو الا نم مهملع هللا هرهظا اف كا ذ لعاف لوسرلا ناك[ يلوبقلا
 || هللا ع نءنوكمل بابلا كلذ فو 55 اهيلطو هلل |ىلو همف لعىذلاف مالا ىف ةماركىهملاوهودبعلا ن :

 ا هلززي ال هم امم ىف تيانو هير نمر وف لعوهف هقلخ دنع كل ذيرهظي هناال ةريص ىلعهسفن دنع هلاوحأ ىف

 أ لعشف : ىلعلا هتالكو سلا هئامسا ىف لمصغتلا نم هي قلعت امو هتئاب هلع عونلا اذه لثم ةماركقوهالا
 || اهيفامعتارايعلا نماهنم حرذعامو اها دعو اهاوس نيحاهيف هتئار ذيامر ذب نم تعط ضرا فون ام
 ةئيز كلذو عاولالا فاد ضرالا نع حر ىذا نالاهمتا رص ىلع ةمعانصلا ةملمعلا لاعفالاو

 || لاعفاو ةرابعف ةحاصف نمهل ةزوهف هدس+و ناسنالا ة_عسط ضرا نءحيرخاخ ضرالا
 | لد ,زتلاو» كل ذو هبرّدق رعم ىف هعرش ند همقر 1 اع هلةعءاعس٠ نم لزني ام ل_هداك ةمكحت ةمعانسسم

 || ىلاعت لام مهنا اهلا هعزرورعزللئاضلا لمغل ف1 ل تشان هلكن هاف حرعب اموهباق ىلع ىهلالا

 ضرالا هّتجرخا امودو «عفرب لاصا !لمعلاو ضرالا نمح رخاموهو ببطلا ماكل ادعدي هسا

 أ سه الاف حراسعل انيعود حراس ا نيعو لاول نيعوه لزاما نيعفءاعسأا ىف حرعي ىذا ا وهاس ليو

 ٍ ةدوصقملاعفاو ةدود_# لاو ةدوهم ماكحأو ةدو+ومناسعافةدالووحاكنو ىئناوركذ

 ناذلمعلابالادوحولا فر وظيال لمصفتلانا لعا ثّةدو© تاذلان ىهو ضرعلاب ةموم ذم ىش امام
 أر ظنل اكل ذريغ ىلع هلصف ناو ملاصلا لمعل اوهف ةمكسملا لاعجا لامس الا فهل مصفغت ىلع لماسعلا هل دف

 |١ نيذاا ف اصلاريغل معلا نوكي ام ريدصأو مللاسلاريغ لمعلا كا ذف هس فنان الا لمصفتىلا

 |١ لاص لع هلكووف ىهلالا مالعالاب ل_هفاسق ىهلالا مال_عالادال ىلقعل ارظنلابرومالا نول,
 ||| ةيسنلاب ملا لمع لكل اوريغال هليصفتىلا ةب-سنلان لا صريغو ملاص لمع هنت ىلةعلارظالاب لصفامو
 |١ صةنولذ ا لالا لاكن م تاقتئش ناو دوجولا ل كنمدوجولا ف صقنلا نا لوةب اكىلاعن هللا ىلا
 || لعلا عمايداداسقلامالو اصل اريغ لمعلال ونام ام هنا ملعاو مهفاث اصقان ناكتاملاععلا نم صقنلا

 || داسقلا غستالو لاق داسسفا ان نم هتلارذ-دق ”ىسها الا عضولا ىف امرا رامل نكلو قمم ”ىمهلالا

 || ضرالاقاواعنودي رالنيذللاهلعش ةرخا لاراذلا لن نان نيدسفملا بحال هانا ضرالاف

 || هركذ ىل_عانم دقا كا ذادا_فلاركح ذ نيمجأ سال ا لبءالقعل نيب فرعلا فاشبأرو اداسنالو
 بمكرت لحن م هققت قارعالاوهاكىرت ل اورو روصو انيط اشتق ل كلل اًمكامناو

 ريبعت ال" ىهلالامكحلاريمغت هيدار اق نبد.سفملا سال هللا نا هلوقاماق ىعسط ىجاْه ماطتو صاخ

 ِ تمادام ضرالا هل.ة:الولعلا نال ند صو هف ضرالا ىفاواعهلوقامأو ةرودلا,لادياالونيعلا

 لاب اقاهدمم نكسل هب هللا هلت دوو لجو هفاسيفاخم اشاسل اعهارتام لكو ضرا هل ىه نم اضرأ
 را [نلفورطع ىلا اهظعبهتلا ”مضالرر حو هارت ءازجسأ ى هو ةركأل !لثم ضرالاهنتا قافن اصر 5تسنا
 ف تت .ةبولو تدام كاذاوان اكمل تقلخ نم اهماعرةّدسل كلذ دعب ضرالا طسءامعلا هللا



 ه5

 | لوه# دحا لكدنعةر طفلان مولعم همم ”لجاالودىذلا هللا ناا5نوذرعب ال دولا نول و ه<ث ماقملا

 هلذ ادنعالا مولعمريغهنكتل ماودلا ىلع التم لزرمل لب هفرعام هل لدول فدو مشلاو لقعلابه دنع

 ىلاعت لات هنعالا نوربذي ام مهنال مهل اس نا هقناان سعأ نيذل ارك ذلا لهأ نآرتت|لعأ ءاأ تماكو

 هبف هللا دهمشي ىذلارك اذا ريع اخو ول اءاساج مه ذا لخأ نال نولعتال َء منك نارك ذلا لهأ اولئساف

 دهاش واتوب نم ةنم ىلع لاق إملاوه كلو هيلعوهام لع مالا هذيأ هسلح نعالا هلا ذ هنا

 صخشل ! اذه ىلع ىلع اهب ىتلا هدفصو هذ هللا نعل علا نم هين ىذلا ىأ هلو ترو ةلكو هد هتم
 هيلع هللا لص هللا ل وسر ىف ةشئاع تل اق كا ذإو هس وال عاد ىلع نوكيا ةودق لاعنركادلا

 اماواغ كل ذب تلعامتاف ماودل ١ ىلعهقنا عم ةسلا لاهل تتنثاف هنامحا لكىلع هنن ارك ذي ناكم هلا لسو

 لسرلا ابنا نم هلع صش هنا عم هسواج كلذ ناكو و ٍلسو هيلع تلا ص هللا لوسر كل ذباهوبخا

 اهل امو ةراثملاهذجمه دمع ع نكي لوو هان ءهب ءاحامف هانا هتمأ ةعز اندم نم ىرامل هداوف هبت شام

 عمتوكن ًادءالف اوناكاغناو" ذاك اغدطتا مهقم كاغت هاتفا ةرقرشلا مهري ع نيبو هن نكي

 هرك د نعهرك ذىفاطعديزبالرك اذ لكف لضفلا ارهظي هب لع ديزهالا امو صاصتخا ةمععهلنب ركاذلا

 لوصح نمد الق قدا سلح ود ٌتإَذَف هلكركذإ ا دعب : ىذا اوهركاذلا نال هناسلب ركذ ناوركاذي سدلذ

 سل ذاهد:ء نكي ملا هأ هسلح بو, نأ دب الل 2 هسفروص- ىذلا ركل لامعا ناف ةدئافاا
 قا ساجو> كلذف ليال وذالا سااسالو ليال الحلا الا ى..لفدوللا فاش لذ كلانه
 ةدئافلاو اهعمهتنان ناملعتنا ةَمّوم تناك كا ذا ةءاعل اةباغو نورعشيال ثمح نم مقام مسلح ماعااو

 دب الذ قلسا عم ناكن يف عالا وف كاذكف كعم هنا ىفال هللا عم تن !نوكح: نا ىف ى ماما

 ةيهلالا ملا ىههدهف هدنعمل_علادوجوالا س دلفه كبش نمو قالا دعش نا

 هحضواو حاهنم مظعا ف شكلاو خم نم هتيم فرش ا لعلاف

 همنع هللاناف افئثكح هلفأ| || بلطف قالاملالا تاأسناف
 هحش هللا دو-وناكلاىوعدأ| || هقاغاٍبابلاناع رقلانمدأو

 روعشو وف هو 9و هيدسو" 0 ت هيطعي بابلا حقد دعنا فشك نءهلوصح نوكال لع ل 08

 كاع قلي كح تا ة لاوس بابل اس لو قام طاكلاو باسبلا فل نم لصح هنال لءال

و هلعتالرخآ ىعمةرهاظااةرودلاو سلا اذ_هفاخ نارعشت كنان باسل !قاغودكلذو
 | ترعش نا

 نهعارصملازيمِبابلا تتفاذاف رخاالا عارم لا سفالاو د_حاولا عارصملاةرهاظا اةروصل ان هب

 نيعارصملا نيب ام تاصق كنال لمصفتلابالا هت ًاراق ٍل_علاوهكلذف بابل اءاروام كل ادبو عارمدملا

 مذ مالا كاع سلاف كبرو تناوهو قلخو ىح نع ةراسبع بابل ان اكحن اف كفا دهزيمت ىتح
 صارطلل تراك كاوتخ را كلام تاز وا جلا عش ل اهوزيغالف كيو نقال بعز
 بابلاقلغ عمروعشلا5 هير فرعه سف: فرع نمل سو هبلع هللا ىلص هلوقوهو كبَر لعتو كت اذ هتف

اوروعشداوهكِلْذو لاعب سلف ماعهي هنا معزي امهتم اعلا ثد اراذاف بالا مم 2 ملعلاو
 ع

 رثكو بابلا“ ءاروام هلزربادقدو+-١نآو هل بالا خفدق هنا لعتو لعلاوه كا ذة ملع اهفاسجلا تعفترا

 فلخ نا اهتنامل_علان مروعُلا ظ-امناو لإ رتحص سلو لعروعشا | نا لمخعت نم ساسخل|ن أن

 لاق ٌمرعاشوهمهلوقل رعشاءانلءامو ىلاعت لاه كلذاو وهاس ياللي ل عائم باسلا

 ىأنيس نارقو ىلا نم ةسلاحم نعوذ: ىركذالا هيد انشعب كلا ادني يروه نانا رطامو

 نتدح هناآإرؤف شل فز ؤهتلا سنام تيعام لكفلقراومش ء هذخأ ام عج ا نيعف لصفمرهاظ

لو كلل ذ ىف ةريصب ىل-ء هضوهامف الع نوكيو صالاقفاوولو
 ىتح م أ ىكاوعدبن القا اعل عش رس

 مص دعت ادم د و هوو ص هو مص تصمم هلع 2 0 ندعم ع م م صب دج رع فص موه وه ع لكج
 نوك
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 فياكتلاةَوِو عب رمشتل هل اسر ناف لععاف مهسا مالل ارمسكب نيذاكمءامبنا الو نا رشم طز اناةلاكلا مذ
 عرش ”ىنالو لسو ها ءهللا لد هدعب لو رالف سو هسلعهللا لص هللا لوسر دنع تعطقن ادق |؟
 اهقو مالا مهيلعةئاسبناو هل سر ةنسلا ىلع هعرش اهق هللا نمت مهفو ةمكحو /_عودامن | و فاك الو |!
 ةرخاوانند عادو» لب ىنهتشإ ال لب ديت اف قا تانكو ماعلا فورح نمدوجولا حول ىف ه.تكو هطخ |

 ناو 0
 ةرهطم احور ىلَوط ا اثناو

 ىللزن: نكاح ور فرعال ىنا
 انافرذمكل لععح هللا اوقح نا ىلاعت هلوق دنرت

 نا سحادو- نكحجاو#4 ال ١ اننمالاذف عددنا امو

 ناعال فت قثوهدْششو * قلع انني تس ةؤوينلانا ْ

 هان امون در ناو ةصاخإل مولعه ىلمهقلا لود |

 اذهناف ناسنالاهرهظتسا اذان آر دا ظةح لثمو قالخ الا مراكم لثمو تارمشدملا لثم اهند ةانيلع |

 لَكَع ع ىشم نما مداوهو هللاهاشنا ناسنا لقا ناك كلذاو ةيوروملا هو. ذاع ءازحأ ن الار

 ا
 امن! هنو د نمو مد ١ انماقملاىفامأو كلذ نمّدبال ه ة-ارتلا5 ًاشنااهذهل ثراووهف كا ذدعب هتحردم :

 | دم ةوئنا اف ادوح وه داعن نكي ل نيطلاوءاملا نيب مداوي ناكمنال لسو هبلءهنئا ىل دج ثراووه 4

 ىلعو سو هيلع هللا لص دهشة روصالو مذ“ الدنا الا ةيعسطلا ةممد ١ الاةرودا ارلسو هيلع هللا ىلص ا

 متاخ ىلا غد ع نم ةثرولاوبًالسو هيلع هللا ىلصدمتو هس ئاننالاماجالاونأ مدا اق نيس الا عمجو مدآ ١

 ىلا مدن نم -ىنو لوسرو نامز لكبف ىدلصت تارموهاحن لع ءلكورهلظ عرمش نيف رالا ل هىهالا |
 ةروصلا ىف لكلا مكح .روطف اهاكءامسالا مدآ هللا لع اهتهو ء كلا عداوج عبج -قوأ اذهلو ةماسلا موب 5 ١

 ناجسمتلا تاكو تاكو هلعدق | ىلمدختفوءاحسا مدا يأ ا ودلاو ةممد الا 1

 بهذ ال نيعل اق هد اكح أ تادشواهرود تبهذناودعنئالاهر هدوح كنح ن هدب ادو>ومودفنتال 1

 ملاعلا فل اذدقلا ارهظي ملولةروصلا ىف لد وعلان ههماع قااوهامللاعاا ىف لدينا عقو لإ ؛لدش الو

 عك 11 لاه ادع زعألا قفا لعالم ملاعالوالاةمهلا ةقيشح قمشلف ملاعا !لمكي مل
 ءاشاوق هنونكن يع ىلك ءاشامسهنو ته زيئعفرودا!ىف”ىهلالا لودل انيعودملا اعلا 2 نيعنا

 ا يي ع مخ هلياع اثيناالانؤاثتا كلك

 حصتل مولان اوالع نسحأ مكيأ فياكتلاب كولسسل كا ذ لكرودل لدين توملاورهونلا نيعل
 00 :الاو عازم اهم قلخ نم ىلعهنح ا ملك الر رعي هتاف لع رم ل 1

 فشكوافروفغاارب زءااوهو ريبخلا ميكطاوهذ ناسعالا فو باطلتا فتان الا لمص#تن 8 5

 10 0 دال ادا نلج دك لهنا الر اووغخلا نكتار راع نصت همك الدمام

 ماعلا 0 2 ل أ ان لوذغملضاف هلكملاعا اخ ناك اب ناك ملعلا ا

 صوصا1نا قو مولع] الزنا مومعلا ىف كل ذو هة«:صودو كئاملا لع دك املا ةعنصب لعلاو هللا ةعئد

 ليقموقاو لددس حضواو لل دو انءاىبهذدو-ولا ىف ق1 ارهان ةعنصلاب هنال مولعلا عقرا ةعئدلا لع :

 مهلامو مهاوس مهفر هي الق مهي "ص تاوقس ةماعل ةروصد مك اى رباكال ا هللا صاوخ .رهظات 5 ندَو ْ

 ميلعرهظامل عاصالابم_ملاراسشممودعلا فنوزيق» مهنافلاو الا باص فال ملاعلا ىفةزعم 1

 هه تشات 2 سالك اوقنادقال ثا قرت ن ملاح



 م 3 ١

 م ميحرلا نسرلا نم ليتنا ىلاعت لاف اك لزنا مم هنال ةمحرلل هنا هطسىفاتلقاغاو شا

 ريبخ يكح ندان متلصف مث هتان تمكح ا باكل 3 ف ىلاعت لاقو نواقعي موقااس ر عا رق هنانآ

 ظ ىِتلا ةمكل ا ةرودو باطخنا لدفو همكم ا هّللا» 2 نمالاهف عيال الصقتو هبقتانأ الا ماكتاف

 قدا نم تامواعملادتادوجوملا هقحتت اموروسالا بنام لعةيانعلا لهالريبقتا مي 51 ١ احاطعا

 ملعتفهللاانان امان وكءاطعا هقح قاخ لكىطعبل امهل اءاطعا هققلا ' يش لك ءاطعاوهواوا فد ىذلا

 ريبخلا ميكحلا هيث اطع !|5لئشعي ن 0 روم

 لصةملانمتالالدلاوت اب الا لصفتفاتب صاب ىدءتيالو اهةحامطعمو اهل زا: مرومال ا لزم

 ماكحا لعو ةمكسطا وأ دق هن ا ىلع لملد مي كتل كم كي الط كلا اذ_مباهكاماىف اهلعجاذا

 هلزنا - نع هلع ىلع لءادلاعلا الا سلو ”ينهاالا ناّكلا هى َجلاتادحوملاو تاب الابهتجرو تان الا

 معنانه نك ميحرلا نجلا اهقباوسواهةباوسزيعىوس تسنارومالا ةَماَحو م داو

 سانلا نك ءاقشل اوءانعلا هكرد أو قب رطلا ىف بعت ناو َه 0 امو ملاعلا بنتاره

 هعم د نم مونمو ةنملالدأ مهو هيلا لصو ىذل ا لزلا لخ ديام سفن ة>ارلاو ةجرلا لاش ند

 هنادنم لقت مث انامز لّدعاو ص صامبرو هجا نه بس هبدصنو هتقشمو قب رطلا بعت لزنملا ف

 7 ا حا هاوحرخ نيذلا مهاماهلهأ مه نيا ارابنلا لها م هو حارتساو

 عمه نق نوعش و هنور عل :ء-هل الزتمراشلا تسل كلون اف دن اماامفهتنام -مامأ مموكح عم

 ىزأ !هلزئم ىلا لصي ىتحهّقب رط ىفر فاسد |اسهلزمي يل اىل_هاسملا نم لهتم ءالؤهلرانا امناو مهيلهأ

 يقدح اف انجاذ ف ةزيقم تاك 1١ عار ومالاناف ليصفتلاو ةمكن آلا ىنعمادعهذ له أ هبف

 نّوكتتفدو+ولاوهو ني وكتلاءاه سواه اريواسه سفن ىف هس لع ىهاىلاعتو هناصس ها اهيلعي و

 | هقارل_عىفو هسفنىف هلكرهالا لب لاجتا تاكل نابع ىف سيل هناا كلام ا هقنا د نعاس هرحأ نع

 انيعو ا لعلاجبالانيع فلبسغتلا فدك نةرهظانفو انةح وان دنءلاجباللا عقواف او لصقم

 ءاكمللاامأو ةصاخ ةثرولاو لسرلا الا سلو باطما لصفو ةمكملا هللاداطعا ىذا كلذ فاة حوت

 وو لاجالل فوم لا نوت ءدال مم اق ةيراعم مدع همك مساناف ةغس الفلا ىنعأ

 ا "لي نادجع يبل ياسا تال سك لمقام هاطعاىذلا ماما اذ ا ارامكح

 حورلا نمي رصنعلا ةعسطل |نمةلةملا ةاوسملاما.سجالا ىف ةخوفنملا برا حاورالا نيمعت

 و مسج لكلا هنبعواهردق ىأ ماسجالا لقاها هلا ركذ اذا وهلا فاضملالكلا
 دنع لعفلاب لصف: !ىف كال ذرهظمف هملا فاضملا لكلا حورلا اذه ةوقلاذواكوملا اهلي ااهاور

 | نم هبفام عج ةاودلا فيا لدا يكرم قشكت زيكجمملا ىناجرلا سفنل اود كا ذو زفنلا

 نيم ل نمهنعضتن امو تاملكلاو فورحلا

 | بتاكلانود ماسرلاوأ ماسرلاو بتاكلا ءاجاذاذ ةرود اذكو اذكروملانم دادملا

 هكدا عسج م وداد لد سك تكلا كام هركذ يام ب حب ماسرلا نود بتاكلاوأ
 هلل امهاطعان يدل مسهف قدك[ لا ا صقبب ا سا | ل

 أ هم قدك طعن نأ ملسو بلع هللا لص هللا ل وسرانر 1 تالا سنو 2

 كلذاو كل ذانل قاانيسدالا سلو قطان د قح ىذ لكح هقهسإم لعن ى- كلذ لفن الو

 نهال اهلعيالفاريثك اري قو دقف ةمككسا وأن مو ةمك م ادانبت او هناهس لاف ىلاعت هيلا هفاضأ

 | ىذلاوه< ىمللالا لعلااندوجو ا نكت وانتامع ا دوجو انيهواكىلانعتهقلا ن هدم ه قيناهشوأ

 أانينعطُملا كلذ قم ناكلا ١ ذهو هلق ىلعن مالا حورلا لازئابوءاماالاو ماها الاب هلعي هئاصس هنن ا ناك

 مالا ”هلج اذه ىناك ع ور ىف ىناحور ثفنو أ ىناير ان او”ىهلاءالا خال اهوا اءتيتك/امهناوذ
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 ٌارلا نع ىفرهظي ىلا .عت قل اناريما نوكي سورعلا داكوريطي ماعنلا داك كلذ ف لوقت ةيراسقلا |

 رظنلا فذ_خ اي هللانلاعلل شطمتملا كل ذكو ن اماظلا هنلاءاجاذاهد_:عوهوءاع سلو ءامبارمسلا|
 بارسلا ىلا نامظا!لودولاحر هو ءاطغلا فثكح اف هسشنوأ هب زنت دقت هدف هنلعلا ف
 دسقَتا| ىف قالطالا هل لب صال ا دمقا كل ذب د_ةمريسغ هد :عهللا دس و هركن اف هدمق مهد ل ':

 قله لاف دسقتلا نموا جر نا لالا اذه حاص دارأ هن"اكفذ هريد#ت ىأ هءاسح هافوذ
 ىنالد بقت لكئيعاناق دسمتلا ف قلطم ىناىرعلا الاد مما اذه ىف كل لصحال هبا ءاذوقدل َ ا

 هيقو هللاركمواوركمو !د.كديكاو هلوقنم”ىهلالا دمكلاوداذهو دومشمو مولع هلكملاعلا انا

 )| ءابتالاهيزتلعهيقو لئلا ةمقرلع همقو هلج ا هيقباّحلا غلي تروظيال لجان طون ضوه ام لع

 هللا مالك اورمسفدق مما نوع مهو هللا باك عت لاهم تاماطلا ن«نورمسفملا ممل بدنا |
 مبهاربا "هلك كرتاكل اريك ان كلذ ىف واج داف لمعلاو لول ىف ةعسعلا هللا ل ف مون ءهيريستن اعف

 ن ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر لوقىفاورطظذ امو كلان هما اوبن امو مالا هيلع لدلخلا ||

 اهرجوقوملاءابحالّن العامل نكلو قوما :اسح ا ىف كاثام ميهاربا ناو ميهاربا نم كلاب ىلوأ
 || اهجوهل هللا نيعف لعلا بلط ىل_علو م وهو قوملا هّللاءاسح ا نوكيا هته هحو ىابر دي لة داق عم
 ؛ ىد-ودو طولو فسو ة دق لا ذكو قوم ا هللا ىدع ف .كح ءفهبلق هملا نكس ىت-هوجولا كلن

 || نعل هن كلذ لكو نيكللملا ىلا ناسماس ةصق ىف اومن كل ذكو نيعجب أ لسو هماع هللا ىلد ديو دو اذو
 |اريسفتى مهمتك اًوللهو هللا مهرج نيذلادوملا رك ذاع ةكتالملاو ءابن الا ضارعا اولعتساو دوهملا ||

 ' مكاياؤ انني هاف لو هلع هللا لدهن لوسر ةنسالو باف صن كلذ ف امو كادر زعل نارقلا

 نادلذ هتمسع ىلع لءادإا ماق نم لع همفو هنوقف هيزعب نم ١1 لاعقالاو لاوق ل اوراسفالا تاطاغ ند ا

ع ةمهلالا عنلا مظعأ سام افةدوم#ا تاغ دلا نم هلع هنا هتثا هلعااع هسفن ىل-ءىش ١
 هدبع ىل

 ا قح هناو لايكت] ةسرلعه فو ماسصتعالاو ميلستت الع ه.فو ثدفك كرر د عتااهاو لوشهللاوأ|

 تادولو ملا لزانم ةفرعم لع همضو ديعب ملاموامتديعاموءاحالا لع همقز اهلا ناقل اعمل

 تأ الارلع هفو ركاشا اور كشلا ل هسقو معلا ىف ةلضاسفملا لع هقو ىلع اورتساا لع همقو ا

 ق> ىف ىرينو»و ل- وزع هللا - ىفهب زنتوهامو هب زتلاو ىربتلا لع هقو ةدامعمارغوهداتعملا |

 لدسلاىدهي وهو قا لوي هّللاو متاقيطو هللا له أ يساق:لعهمضو هيزتتالقولخملا
 لضفملا ىمكسملاءاملا ىف ترهظرارسأ ثالث لزم ةفرعم ىف ب (ةناملثو نوعبسلاو ثلاثا !بابلا)# ||

 ةيدمحلاةريضحلا نموهو هترود تاقا ناو نيد الا دبأ لاسعلاءاتي وةرانعلاب لاعلا ىلع همن سه ا

 ماركح ةًأش حاورالإ| |[ قامستا لع ص:ة”تامانقم

 مالظا|نيعفرونلا نال أ | ىسلج ىرديالو اهي هوذا
 ماعلانرهظي صقتلانيعذأ| || رو ناكحام ةلظالولذ

 مايقاابددوعقلاب دست || || اهارينم ةفاضالا لعاذا 93
 ماس انرهظي ءدما ناو ءاهتاهل دودولا نا ىرب

 (ماودلا عملازيالدوجو || || ءاضقناو يدب نيب لاخ

 5 كىوطمري-ع طوسمرهاظوهفدو+ولاردورو مقر فروطم باّمكه لك ماعلا نا هللا دباراسعا

 اضع هفورح مذلاباتك هلءجو هيلع ل ديامو هيفام لعيو لّدعي هرووظبو ةجرل] قولذث هنا هطسب مهما ا

 ةسمك نم ذوخ مه هفورح ىلا هيئاعم مذواسهانرك ذىتااهوولا ىلع ماعلا سد رتودو ضعءدىلا ١
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 | ن صحخرشت سواها نشا و مامتاودو-ولاىف ةكلمهلل ني-ءالواكلم نوكلف ةستر ى مواكتلم :

 هلعشلو لاه كلذلو لَو ًاثيالمذ الكن وكلا فافلو نيو داك لكن كلذك نورك عي لسختام

 ماكتملا هدارةاىلة باص نوكي ام ليوأتلا نف عماسس بلا دنع ثداح هناف مالكل كو ثيداحالا لدوأت نم ٍ

 58 اوسدجو لكى ةياصا ليوأتلاناكناو ماكتملادا سه نعأطخ نوكيام ليوأتلا ن نمو هثيدح ||

 عخيشال ىذا عمال مهف لذ زان الو نعول اهو الا ننعلا نللفاج اطول اذ داره
 ناك امل نكلو لاقت الا تلبقناو تامف.كلاوقاو دالا مولع ناف ةرابعلا كلتالو حالطصالا كلذ ْ

 هل كر دملا عماسلا م_جفي الام مزاب ,الو لاس اماولاه ث كلدل عماسسلا م اهفالاهنعةرابعلاوا_م.لوقلا ا

 كلذ ىسناذاهل اركذ هواهم ظفانأ كا ذدل نوكمل هق اذام ىلع هي ل دب اظل ىلا عه سفن عم لط هيالن ا ْ

 ىذلاثيدحلا كاذ هملالوؤداسع ةرابع ليوأتلاو +-_.ذدا قوذال نمنع مهفي لناورخآت ةوىف ||
 ريعب ري نوكلالا اريبعتايؤرلا قريبعتلا الو ةرايعرو ءالان نءرايخالا ىمسامودل ام ىفهدنعت دح ا

 ىلا لاسخن هلل وهف وهذ عمال لا | سفن ىلا هسفن ةريضح نم هر وكت اسجزو <« ىأ هيو مساج ْ

 قداطيال دقو هع ملكملا لامخ 11111111100 ا

 ىلعههاطد ا رمال :ءثدحلا مث مهفي سلف قياطب ملا داو هنعامجق ىم# قياطاذاف ا

 ل ىلا هل< نع هيربعام هنال ةراسعال اظفل ناك ه باطن لنا ورابع نمي ذقن فن هدفت قدام ودام |!
 هر مظع ىل_ءهسنتلا ةراشال ا هذ مباناد_كقاسغ او بست نه ىلا مالكل كلذ بن ءاوسو عماسلا ا

 1 سول وسام كج م ل موتو اا

 لقا فوحوتدفم انؤرلا رييعتىف ىذاملا ف لعفلانيعو ءاوساا ىلع ىعملا قر رط نما هو

 اهرسسكيو ىضاملا ىف نيعلا حو فم ل ةدسملاو ىذا ففع اضءانؤزلارتغفوهو فقختو موهطم ا
 انؤرلا نملاسلتا ف فعضاانال ةرابعلاىفةْوالاب ؤرلاريسغىف فرعضتل ناك هناو هلم سم ىف |

 نع فعضفاسح ءاربهن اكل عجوءا د شا هرمتتسا هسنن ىف ليتم ىهأ نعربعب ايؤرئاريغ ىفربعملا ناك |
 ريغ نم همفام هلرهظ ك لانه لاسفل نافايؤرلا باكرا ضعتسا الوركفرتغ نم لامك نعربعي نم

 ةوقلا ىلا يامح اف سا باخ سس لرختلا فيعضوهف كل دك سيل ظددسملاو نارلا نمرئاض سا |

 ىداولارويعىف مهلوق ىرتالا لعفا | نيع ديدشتي كو اذكر ع نالفربع سقف هفعءريبعتلا فءذف |

 كلذ ناك كسا فرمضاحوه لد رض سم ريغأسإ 3 رهنلا نال فرعذةريغن مدربعا الاتوع دواوت ْ

 نذوتةناعتسالاو مثلا مراضتسالا ىف امل فيعضتلابناعتسافر | ةدتس ريغ نملابخلناىفارم

 بلط»ىذلاسمالا كلذ ةمواقم هنوقىف نسل نمالانوعلا ب اطرال هنال ت 1 1

 موفاف كلذ ىلع نمعملاو نعل ابلط: نادال هل ل ماعلا ناب لالقتسالا نكميالام لكف هءاعنوعلا ١

 رغدلا كلدفد>حوملا نيءوهامرخا .ارمأة دعا الادل دج و ملل هدوسو نكمالام ةمر فر عد امه ن نمهنافا
 هلاصريا قطلادارأ اذاهتنا مالك عمس ىتح هلوق :ىعمرهظ انهو مالا كل ذراهظا ىلع هل نيعمرخ ال[

 ىلاعت هيلع لمص سذا ةطساولا ن مدي الذ ةراشالاو ءاعالاوٌأ فورهاوتاوصالاب ماسلا نذاىلا ١

 ىلص الو هيلارقت هيام لع مولعل | نم لزنملا اذهىو ليسسلادصو هللا ىل_ءقمهفاقهب تداولا ماق |

 ىرك.فل ارظنل 'ملعو ىلدءل ارظذلا لء وربما لعنمب قرا ماع همفو قرفل !نيع هنا عدلا ناب لع همكو هب ||
 معهبقو هيبثتاابتارمو هش اذاع لفاغلا هس لع هسقو ساو+للالاردان لص ىذلاوهو |!

 ريغلا كلذ هلعبف هريغ ىل_ع هصق.ةوعام ىر دءالو امش صخشلا ىريدتةةورلا فرش ىلع لءلافرش |

 هيلعوه نم هيفالواسلاب ل صوتي اعلا قرط نم قيرطةيؤرلا نالةيورلا نم عأل علاق هرب نادودام |
 مار هظي نا لال! نمو ضرّقثلا لع امهو ق1 اةروص ىف لطاسلاو ول لع همو .ضاخ سعأ ىلا
 لءفوحنلا ع ان_صىوهاذ هو نيعا!ىفهلثمالةيسنلا ىفهلثموهف سان تريغ نمرخ آس أ ةروص ىف
 0 7 1 71 000 0 010101 167 31 5 1 تا ع تع ع هةر ع هد عمم د تع دسم متت عع سعت >

 هنراتملا



 هل ىهامامن العبة روص فر هاسان لكوحو ىلا ىد ىف كلذ لوبقف ةقشمو فاكت هنو كوت ١

 ماعلا فالخ رمالا فيكى ر ديالو لسيو نهؤمش لد وألا تاكوأ ىف هلعرذعتيو لوأتبف ة ةدق

 الو في رشهرهو+ ثيح نم هلك اعل اذامسق: ىف هملعرومالأ عاش نيعدتنا هغلطا فش ىذنا ةمحلا

 روصل| ىفالا :لضافملا ترهظامور هولا لضف ىف“ اوسلا ىلع والا لّمعلاو ةدودلاناو هدف لضافت
 تدروام عجب لوبق هيلعناهاذه لعن مو عضوأو عمضوو فرشأو في رمشف بتار || ماكح أ ىهو

 اهراكفانلوةعلااهكردتال تلة“ اغلارومالاوةرخ الارادلاو هنا قس ىفرومالا نم عئارمشلا هب
 انرك ذام ىوس ملاعلارهوح سلو ناكل ناني رهو لاول تلو ريو انالا كر دماهل سلو
 هتروص ثدح نم مكحهلو هترود ث.- نمهلن وكمال مك رك نذ ماعلا ىلعقالطاللف
 ءاسبنالاو لسرل اواي اصحأ مهو ف ثكلاا ىلع كل 3 ٍلءنم سانا نك هرهوج ثدح نم هلنوكيال
 كراش فدل ل_ص- فيكالوءاح يأ نم فرعي لو هلّعو هتؤقىف كلذ دج و نم سال !ندو توبرقملاو
 رهدلا,نولئاقلاو علا. نولئاقل مهو صالاوهام قست ا ىلع ىرديالو مكسللا ف فدكت1الهأ

 موا لعال فئاوطل اءالؤهن ا ممكل- || ذه نم ئن مه دنعربخ الفءال وه ىدعامو ةعسطل ان نول انقل او

 نم هللا لهأ هناداام نيع كل ركام مهند ةفئاط ء لع تاس ولف مكلسا | ذه ىفاكرتش ناو هللا لهأ هلعبامج
 ةلعلاء تولت اًملاو هللا لهأ هر ءاملال ا اهريغو هللا لولا ن كتل كذب لوقلا مولع تام كلذ

 ةفصوهوالا ل سصفت هضم أب ق داو زكاقل> نءري ل اوهو عراشلاىرتالا نورعشدالادوذو

 كلذ بسسو ه وو هرطن ثءحح ن .«ك2/33 لقعلل مادهالو هتياوهؤ ايف وقوم مانع اولا اا

 ابر دبعاف ةماللا تدر 5 نافرهو لا نيع هنا لضتي لو ماعلار دوج ةروص دنا لءيالو لد أ فرعبال

 مكحالف ةروصل |نيعوهام قالانالهماعسعالا وهاكمكلساتنث او هسشتلا تلو فدوامي هسؤن فنصو

 انابئاريصبلا عمم اوهواهم جرت قئاقحلا ناف ةبباشملا مدعل ئث هلثدكرسل لاكاذهلو هملعهمسشتلا |
 نوكيناهتحردىفداو انسدالالذ لضدقف هسقت نع هريخ ن م هير لعن ل نك ىح لق هنالروصال

 نكشنالوش هقاو لوقو العار أ ق- نيكل االكو ئث هل: كسل هنا نما (مهتانفص فريش انان هوم

 ناهز يفاراك رك رابط قتلا و درتاوا هب طسح هارثا طفح ئث لكى بعو طيبك ءىش

 قرعو ديز نعاذه سدل اذه هجو نم لمةةناسءعالا تزيتو ماكحالا ت دخت اوروهالا تلخ ادت دقف

 هره وج ثدح ند هملاعلا ف لوقن كا كنان ا امهم اوورعو ديز نعاذه نمعادس #هدحو نم ىلبقو

 عسمسلاي 9001 سل ىذا اذه ىنعي ودو 2 ل دل ىلاسعت هللا لاق كهنروص ثمح ن مو

 نسال وطكا امذ زكر كر ظل مكحو هام عمسلا مكس وريصيلا

 رطني ءايث ن هوزعتءافءاش نمو || || رفكيء اش نمو نمولف: اش نك
 ركشبو رمسنا هسلءقمق- || |[ +:اعدق ىذلا معلا عنك

 رعشيو كاذب ىردينأ لوشن || ||اهبانطت نكف ىوقتلاهلاناذا
 رك ذيءاش نا ىرك ذه:كحلو الطان قالا لوا اذه لاق امو

 رس تان نك لحال رطل | عا امعااةريط اوه
 رض وانف برقا ادوحوانلع هنانع دو-وىف 0 او

 ه سقت ف هل ضن ىح هب ظفاتن ال هتاف ثب دح سال نم اظفانم لكنا ماعا * ( هو ةراشاو لصو) *

 دوجولاىلاهزوربل داربامأو هسفنل داربال لاسإا ناك اماو كلذ ند دب الا مءربءيةروص همقيو

 ةروصل ل.قي امنوكي دقو ةس نوكي دق لكما ناف س اق 01 رهظي ىأه تسعى ىلا

 نوكين اليخت دقو لئمامافاصخ* هنمع قرهلظش داو هلداو ف داو هل نوكيهنا ل. ذكي نك ةيدوجولا
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 رشهاز بكو ك هنرودب 3 هقنآ ىف حالام كالواذ

 |١ هللا هبكحرامب هضعل هضءعلابعس نا ملاعلاتاذتذتقاو ماعلا ىلاعتهتتاقلخا و ||

 !| اهارتىتلا ةن اكمالا ضراوعل ا هناذ,باط ةلاحتسالالوشلدا دعت سالاو قتاقل!نمهلع |
 || نم دوعتلا بلطي عاقكحح صاخ ضر اع نيس عتوهو بلطلا كلذ فدصق هل نم هملاعلان ةماعلا ف |
 || كلذااهلطو اهل تةلخ ىتلا ةرقلالحأن هىئسلا بلطتةرحصشلاكد_دةريغ نم هيلطي نم هنمو لّدعب ||
 اهمكحيءاملا امو الهلا ىفهناصقن مكصح «مكح ناككلذ ىلعداز نا مولعمرادقف ىل-ءقاذأ|
 اهنمملاعلارهول ضرعت ىتاارومالاهذهو اهتلاخالا سلو مولعملار دقلا هيلع طفح ظذاح نمدءالذ أ

 داق ملا علل ضر عينا مدبال مالا سفن ىفنكلو داسفهيفلاشياماهندو حالص هضلايام |!

 ماعلا عناصل دار | عقاولاوهف همفداسفال حالد اما و هددوجو هل ديراام فالخ نوكم.هناف هيف حالصال :

 ىهالودوجو اهل سلو اهماكح ا اهناف ىناعما تتوادق تل! لاوح الا امأو ماعلا اخ كلذا هناف |

 دو-ولاىف هلنيءال لوةعم هنال ولكنا فصال مكح اذ هو ةرهخ | هب تماق ن نة :

 دو>ولا ف انه نيعال هد عيناي ختان ما هماكحا تيجوأ ىتلااواكىاعملا لب ىنمعلا |[

 هي موكسحماو كاش او مك. اراسصف دوجولا فاما !الواهمكحلل نيءالولالاو عكا اهلو

 مودعملل رث م لاا اودو-ومقدوحوملرث أالةق ملا ىلعفةلوةعماا عمة مم عرومأ ةششللا ىف ا

 5 ةهمدماابكل درهظي هم د عروماالا بسنل ا!تدساو اهاكس دنلارثالا نال مودعملافودو>وماىف

 ةقولاى ناطلسلا مكصيفالثم ىفانالا عونلا ىف ةقوسلا ةمترعو ةنطلسل اة كبارا ا ماكس أ ىف

 || اجت نم ىلا ناالات تاردلا مكلس[ ناك اذ او دع وجو ةتطلسلا سلو ةئطلح !اةضرادي رباع |

 ية 0 هظاذا اهسفن ةيعمج ةيعسط ةروص ىل_ءنوكتال نا
 تل تروج اكرم راقت فاروس هقول هلالا -ىلمتلاكو انوسا رمش لك كإملاك لكلا لاعفف

 هلعمككف ناو. اوناسنالاةروصك ةقمق-هل ىهىتلا ىفماكح الأن مةروصلا كال ام ارلا نيعف

 ناكأموٌناسنالاوناوسا هيشتت :رهظىلاةروصل اكلت لغو هتاذللاو مال "الا ماسقؤركشتلاب

 مكحياما يلع مكي ناهلامناويحوأ ناس ذااماملعي اذا ىفارلاو حالا سفن ىف مكمل اذهل مشت

 هنمعو هسفتىفرعشلا فلان ةروص ىلع كاملا نا لءاق كلة ةخوسإلا تفك هئيع ةرروصل كات نم نع

 كاوا "”ىبارعاةروص رهظلب ريح لئهرشلااذيأ هفلاخد_ةفرشنلا فلاذتاكو

 وظل وع رو ناكنالا ف ماك لكمملاةروصلا لإ :ىف سنا فنالا قةرودا كلت نم ةداتعملا

 نانالا فاهم ةمتاسشلا ىوقلا ن نماهماكحأ عبج ةرودلا كلت عت واضيأ هلمختم ةروصلا ى هاك

 كلذ ف كلملا نعأىلامخ ناسن | ةةمقلاىفوهف ةرهاظلا تاسفمكلاو دكرملاو مالكلا ام ماقاك
 تيهذاذافاملامخ اناسنا اهنوكن نمةروصلا د ىلعاضيأ سهالا سفن ىف ةروصلا كلت مكح هلو نامّرلا

 هدقق- نعريغتال دحاو لصال ا ىف ملاعل ارهوج نا كلذ بسو اباه ذا اهماكح آت ده ذةروصلا كل:
 كاثمالا دو ىلساو درف نامز لكى سهآلا ضن ف ليست ةضراعىبهف هشرهظت ةروص لكناو
 || ترهظترهوللا كل ىف ةروص ترهظامهتدوجولا لوبقلة اسهم اهمادع لاحق تاكمملاو ماودل ىلع
 ىلارعالا لاف اك اهعيشاهماكح أ ناف هل ضموُأ ةسوسحمةرودلا نإ: تناكءاوساوماكحأ عم

 3 ٌكَدَعت در نم اريج مد ءذال لاف ناسخ اهل الج لج قبلا فديٍاسو هيل هللا ىلص هللا لوسر عمال

 0 ا ا لا رانا دووم ع اكد ٠ نس نأشنمذا ١

 عستم هلبش الو ملاعدنعاذ_هلثمنومالو لاعلار دو- ىف ن.كحخ ”ىهلالا بانا فاذهو

 كلذ لعب نموملاعلاروص ترهظ همقىذإا ىنامحرلا سفنل اود لالا رهو نا فرعنهالارطاخلا
 ممل

 هنأف



 | وديك كنوخا ىلع ص قتال هئبالبوقعيلاقكاذاو مانارا دتقالا 1ناكمف يعمل فثكو

 || هبوخا نيعالاهل لئمأمو هارام ناك امذا هابؤر ىفهل قدا لدم ام لب وأَس مهلع نم ملعالا ادكشل
 | قورعو مدو م1 مهاكوارقواسعم ني والا ةروصو بكاو © ةوخالا ةدوص لافتا شئاق هيونأو
 هذ هر و ىلا لكسهلا اذهل نمو كالفالا لاعىلا لغسل! لاع نم ”هلهنل ا هذه راق اوخلا]
 ر وطاف يكف رجا ىناعملاو ةلزنملاولعو مّدقَملا ةملا ره ىلا دع مث ف .ثكلا فطادقف بكاوكلا

 امنا الولو ىرجام ىرجام ةرمضخللا هد_هةَوقالولف ةد>اوابؤرلاو اهئ .طل فدكف سوح ا دوعسلا

 ناسسنالا ناكل ةةسملاو ىذا نيعن الانا مامهلد-امنالنيفرطلا ىلءتمكحام طسولا ف

 رظن هلذ هعسو ىذلا هلق ىف هّنوةسكن يب و هشرع ىلع انو هه 1 اطسو هنتر هللا لعح لماكلا

 م ةرئادلا طم < هنا ىريف هش رع ىلءهن اودساىق هيلا راظن هلو ةر ادلا ةطقن هنا ىريف هيلقىفهنلا

 ٍْ هتاهتوالاةل>اد نم طمخان مطخروهظالو ظدحلا ىلاةحايشوالا ةطقتلا ن مطخ رهظريالف طرخ ىذ

 سصهالا عجربهأاو هتضقىف لكلاو طش ئش لك هناق اعل اىوس طاوطختا كالو ةفمقتلا ىلا

 ترهظ هسفو هنو ححو هنسيملايعلاهرع ىذا اودو ط4 1و َةطَمْنلا نيب ضرفام ءال_هئاذ هاك

 حيراخئث منالو يت ل جوزع هسنعحرخاه ةطقنىلا طدحم نمو طرح ىلا ةطقن نم تالاصتسنالا
 2 2 4 بلاو ثعبلا هسنم لكيلا لب هتطاحا ف 000 ف طم 2

 عل لف + انو ناسثالاراظتنا ال بق نانالا نيعتراقام نعلا ناسث الواو

 يود هب فان طؤو د* قلخ هفانلعو * رود هيف انلهو 2 ىح- هف اناقو

 كلاتله يعل لاق 37 هي وهاماداق ان كا[فلاو فلا خو د كاملاوكلملاوهف

 قا لاج الواو هلا الو يدقلا نس مام ملاعلا نسح الولذا كل تمص ذا تدع تنسح ىأ

 وهف هناكم نه حربامو 4بعس ٌكلِعلا نارو ديف ٌئالهلاراد هنو ىرو دم الاف لابج ملاعلا فرهظأم

 فصوو لاعلا دج و5 ناو قا نا لدم برشوأ هدابعل هللا نم اهيبنت هناكم قراني ل ىذلا لمتنا

 : فال هقلخ ند قاخ لكب هتبعم عم هنأ دب هقلخ نعوزيمتو هه رند ةلزئمق لازم فصواع هسقل

 طث اسولا دكرحو لزانم ةعطاقو ةقراشم ىهف طسولا ىلاو طسولا نم دكر مما ماق طوطالا

 || لئاسلاو بمحلا ا ٍيةراحىتلا لئاسبلا ةيوعا ىهواهريغ ىف تكح رد الوا تازنم قران

 رب ادلا كلفلا اها الا

 مكئامشحاب نفق انلا
 هسفن قدحلا نءىلاعت

 دك افنان انماع رودت

 ل ءاشى كلغشف

 لع ء 1 هدأ

 0 ماس تنانملا

 ران مكح ريس هلآ
0 0 

 رهاشلا مكلا ايل ١

 رساخ ىضقن ام اذاتنآو |

 رحاتلا 2 ارلا ب تناثأ

 : ربطاق ل هلا

 راخلا فلا 0

 هقوق ند مث مكقوفن و

 مكح#تر ىف قتفااننيعت

 ندحرت امو رود كاذإ

 ىرسلا الاريا ىبأك قذف

 تثناف ىهنلا نومع ترتس

 و 0 نه ا

 رباخلا رساكلاانأ لاقو
 راكلا ىدا لع لشد

 رذداسلا دراولا هنمع نمو
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 ديرولا ل.-نمه.لا برقا نو +سفن هب سوسولام ل_ءذو ناس بالا ا ةلخ دقاو تنورصنال ن كلوا

 ربواجلا م !نمناسنالا مس انيآو ماهلالان اولا نو

 0 هو د ىسلنمو ىل_ءأ نك

 هنبعمواك او سبلا رمل نم ) سدق ندو

 ]| هنوكىل ناك ذاهب || انوغذم تددادقل
 || لا ىمهم نيافأأ | ىوي قالا لكف

 || هن هني ف د || || ىلوق ىلع ثحب نذ

 د_:ءوهام فال لئامرا دحو لثاح ضراعو لثاز لظف ىذرعلا باعاو ىذر ءاالاملا ل هاامأو

 رهظم | ةدايعالا لع مرا داو دعايتم دوجوا] ضراعلاو دجاس هللاب لاعلا دمع لظا !ناق هلنانع العلا

 هماقأك رضغلا ةرو دق ةريغا اهلنا قافت فتاولا فراعلا ام ىنغتسي لا فراعملازونكن 9

 ا ههحوربتغ ىلع هدف فّرمصتلا عقمف لاملا بر ىف تقولا كل ذ ىف تدجوام ةيلهالا نا لءامل هنأ اما نم

 | بصانو مكتلا عضاو ناهسسف ىديال هيف تثاعو اشيعذذت ا هتك امرهظواف نيح دعب أن نإعتلو
 || نينو لاثمالا هللا برش هيو لاسلتا لاعانوك هاك اواةمعاهلجا ندوتالالدلا لاسر هلو تان الا
 هده ءاحامو نولعتال ناو لعب هللا نا لامالا هللاون رمنت الف اهات لاق هتاف هلعن درفنملا هنأ ىلاعت

 ا لايخلا كر دياهتاعبق انؤرلا ىرتالا هم دةمودو نوكللر عظق همم لاثمالا انا برضام دنعالاة ب الا

 ا ةرضحالا ةمعملاو ذها_ميفد# ةرمضح ىو هملع تتةولاودامو ناك امو هنوكل بقن وكام ىربو

 اى قبطوال اشم همهو ىف هل لعجو هلا ىف ل ه- نا دعبالا هب وقس اك هلع ا: شم نر لكو لالا

 هسناو> نع ماي وأ هعمسو أ هرمصن هب قلعت ند هقراف اذا ناكل كل ذك هالا نكي لولو ةلاشم ىلغ هومحت

 ةروصلاشم ىل_عسحلا دنع بوبا نا ىلع لدف نإ نزكح سال ا دن ال نو هب قلعتملا قراف

 ضد هرّوص ىذا لامملا كا ذراصو هبح ديازتو هدو فءاضتق هن دهاشم مزلق هلامخ ىف اهأشنا

 ىذلاوهو هواقب هيو لاخلا أدِمهحوروه ىلدالا كل ذناق هبرود ىلع هرّوص نم بلط قلع هرّوصم

 || هتعنص نمهلامخ ىفاهي وسعت ىتا ا ةروصل !ناف هلع فو هتعند هنوكألا بحمل !ابح بجوتسا امو هظفح
 ”تاجساو داع هنا حرت علك : تا لعف ىلعو قلعت + فنبق هملا عج -اروهامالا ب >ا اي

 انبعهبحأ نمو مهدومةموهنا>الا ناف هلاح نورا اوانبع هنوبةعال لب همقمم ممم مق أ مح

 هيحاام هسشنل االول ب لكف ةصاخ هر همكملا الا س دو هلو هسفت هرودالاثث سحااماف

 ؤهك هن ةيرقلا نزلت و هلع كات هن عسَوو هلق ىف عراشلا كا كرو هن قلعت امل _تلا الولو

 طبخ اف نوط ا.عف ةرئاف ةهْزنملا اما والدجتمو ده اشو الثمم هو دبعءالؤه لثف هن ازأ ضعبكوأ

 اهجردي ىتحةلدالارونهرون قوذيناميائامو هسشنلان ملمادلا مهعنعالاو اتاظ ىف لظال ىواثع

 مهم مهولاو هقر فسم مهم منال تبل لهأ مه.“ الل صال و ءوش ىلع ضاهر ع هريملا لاب الف همف

 3 ملمكل ا ىفالا ماهوالا مكحالو مبيق ماهوالا م تحج. دو>-ولاةق "ه1 لاك زف عيضة نكد عب

 ىوقتاكهلةعرون ىلع هناعارون ىوشت نك ةلدالا هلام هللا ف عثارمشلا تءاحاذهلو احلا

 || ريت مما علاق هرو فاهجرداامتاواهراو أ نيع بهذاا بك اوكلا نمهريغرو ىلع س عشا ارون

 كلَذك عوم2ا!نورصبالو سعثلارؤنالا نورصيبال مهتكلو بك اوكلارونو سعشل ار ومس هلك
 هتفشك ام تدعئامذا ةهزتملا ىأر بود هناعارؤىف هلةعرون جردأ اذاهتلال_هأ نم لماكلا

 لثملا نماهل هللا بريتا اهناعاروناهاطعا امرهاط ت دعت امذا ةببسشملا ىأر بّودواهراون أ موا
 سوسحلا فطاف ىنعملاو سلا ةحرد لام تازاحم لئلا ةسردزاخلاناعاو المع ل ماكلا هفرعف



 : نسم ويس هتحاضوود هد

 رطخ ىل-عد 2

 ريخ هد ءام دسشتلا قلط لو هل _ةعب نيسملاوهلا كسق نك :

 روصل ارثاس نع هيزاتلا ف تا ىروص لهم ىلءىل:ل < اماذا ١

 رصتلا اذا مولظ نع وفعت كنان | || ىكتركذتناتلقاذام لاكن اف

 © ارمتاكرصت لانا انتقرو | || قر وص تزح لذ لق ىلثح تناامو

 رظنلا ىضتقن ىذلاك لهم لكى لت || | اح لئاقلا بشع تنك ناف
 مشلا ىو عدقلا ىف لاح لك ىلع || || لك ثمهدشلا هسش لكف

 ركنا امل ريجو ناطمسم ماغران || || انومسلدوصسلا هنتاع رش دل
 رذاءتحدوهلا قيمت اثأ |انماماتناو يحسم كلاخأأ

 رانا :ريشلاة روصو قلاش ارادلو

 رصبلا ةوطخ نم مادقالا ىطخ نيو ١ الورهم تدنثناف ى سل انا ا

 رب الا نيعلاب هللا الا وهامو 0 نعوا انلصف نم

 كشاذا دبع ريشا ديزهزاحو || || ادباملا رن تنل كا
 د ىلاالاوعامو ١
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 رتتساف ل_سرابرقل!باح نكلو هسفركح

 قمَكَو نوفراعلا هم ماها ذهلو هيلع داع هعئاص ةعنص ذا هسفن نيع هنسحو ىلا ذ لام هلك مل اعلاف
 ةروصالا هه نوفراعلا ىأرام قلاةأ ص هنا هنعانتارامع ضع ىف هيفاناخا ذهلو دونا
 ةبحملاثرواق ةتاذهملان ب رظانلا بوق ىف هل ةسولاو هناذإ بوم لاسجلاو للا هتاحسوجو ل
 ارك ذهتلاان رظن فرصنلالا ماعلا نم نك ذا فنا ىفو ماعلا ىفثانالا ا: اك دا هسا
 كلذ فاعزلا بل اغيو هفر هنوددعتلالاانةاخامواملو ىنوارمصتو اععممواطعو انام اوالئءواركفو

 1 زظن ناو الهعو هد هاشم هيلعلا ىلع تالالدلاو تاب , الا نيع هلءذ ملا علا فرظنل ا ىلعالا * ىلع 1

 الوكلا سالف ى_فرلاو مى ةدووتا اراها ل هرطا قود قيرطلاةياغبلط نيبو |[

 ل ع هبفانمان اوهانافانإع ناو هسففان ركف ناو هءفانلقع ناو هشو ا وس ع ناوهيلاف

 ادوهشلاو رس غلا ف دودةملاودوب رعم لكف دورعملاو نع لكي هملاروظنملاوةن[لكن -بولاطم او هو
 هي ةمسلالاف ميسم ه دمحو دج اس لو لل ددأ 6 هالك هدقفت ال

 نورد الف لاعلان .هولصةينانوقر اعلا موربةرياح ه.ف لوقعلاز هَمْداع هعاه هي بولقلاو ل

 م-واوةعريتو مهماسهفا لكشتف نو زعل م هذ كلذ ماهل قت الف ماعلا ني_ءهولع<نانوموربو
 مهل ارةمست القرود امو٠ تدوفوؤ»ام تقو ىو و>تدو قنولوة.ةمّماسا ارييعتل اىقدنع صضقاشو

 مهن ةدهاشم ا هذه لودتق قي رطل اودي الا نيع هنو دهشي منال مهاوي رط هيلا مه عصسإلو مدقهبف

 ميجام فراعلا ىلعر كالف ةهاراالا ىشامو تارايعلا عتطتوهاوس ت ساو تار مرا الا سهدَتق كلاقإ م

 اله لوسرالو ”ىل ا ا ميا هناالولو لاعملا هد 5 ىمهعسامو ملاوعلان ماهنق :

 َنوؤكررغتسملو تانا الا نيعوه ملاعلا بلقمو تان. الا لضاغتل كلدو: .ددلا لدا ىلعرُي :[الو اداوالو

 لخاتاناعف هئاعسا فرهظ ةرودلا كا .هنال تاجرد ضءب قوف ا مذعب عفر دقو اس مقود ىلا يح 1

 سنالاو لبا تةلخامو لئاغا اا وهو نيملاعل ا نع ىنغل اوهذ صودخلاو مومعل ان ضعب ىلع اهمضع م

 رداقل| نههعطاحاى ةماعلا نيو عئاملاو هم ضياسشا نيو ىغلا نم ىلا انيافنو دعيلالا

 رثك أنكلو هسفالا فراعالو لوسر فّرصتاق لاعلا ىف عوام نيعالا هلك اذهل هفرهاشلاو

 ةريخ هركف ىفو لفت هبلق ىلءودو اثغهرصب ىلعورتو هن ذا ىف نم سانل ا نم نال كا ذو نولعدال سانلا
 مكيمهملا برقا نحن طرغملا برشلا الا فراسعلا دنع هلك اذهودام هللاوو مهد هعمسل و ةبمشهلعفو

 تت كم 16
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 جو عد

 ايهدناسمارابل الأ 0-1 0 مهلزانم قةداعلا لأ لعاولتداذارعلا ا

 ةلاهتس ااهلع ءىلا ل هابل نوكسلاةمسن ةعجرتاذا لو بولقلا لع همفو ةدحاوةامحوةدحاوراد ا

 | عطقش ناش فوه مون لكنأ ف ركفو ترك دناذااهتلاخ نا ت تاعامل نينامز داو سه ىلءامتوش ا

 | لصفملاو عماجلا معلا لع همقو بءلقتلاو في رصنلا لام الةدحاو لاح لع قب الاهنا كل ددنع ا

 ناهسفن ىلءهتوقوأ همضرت ؤدال ىحهلنا مالك وق هتوقب مواقي لهاا ناس الا لهو عقانملاو ةباضمال ا

 مح امرومال اراهظان داو اطننا لعمنفو هللا مالك ال هسفن الا مواقد : لذ هلل مالكه مفرثأ امرتس ّ

 هيلع مكهفدحاو أ ىف ناكمالاو لاما عت ف .كوزاولا عمدا الا ف بيترتلا نمامف هلع

اعس ال لودعلا ةلداو ىلقعلا لمادا ن نكمم ىلتعل | لما دأب لاس# هند |
 ١ لعهبفو عضوملا ادهىنالا ضر

 هل ول هعح لطم هن نال هيوهاو عدى نيمصخا دس[ قد ص لءاذا كالا لو قللاراهظال هع انيقان

تح يدي فكماعي نادل لد ىوعدلاريرعت ا
 1 كاذهل سدلوأ مالا س ناو هام دج قدا هلت ى

 : مالسلا مهيلعلسرلا يح ملع هيفو قلاب حادي م املا لع عماذهو هتسغىفالو مدن اروضح ىال ا

 ٌ معهفو ةلاسرلا٠ نملوسرلا ظحام لعهقو ”ىههلا ميلعت نعى هامعاو ىر ور َْظ نع تسل :

 هضراعملا ترهظ ناو نيلئااريغ اهلي اهمال نيل ا "هل :اهدوهذ“ ىهلالاو علاش جاو مل كامرا ا

 لوتتي هتاف باجل عفر ىلع هدابعم اك ام هتنا ناد قولخلا نال ىلعالا ول ارهظاشف.قواخملا بناج نم ||
 د ني د و ا

 هلل هللا نم ةيساكبك «انلاق هلزنارخآ ع رشي ع رشام عفر ىذااودو عرمش ىذلاوهو عنارششلا ف ا

 هللا ملاعلال- «ف ةلالدريعغ ءنم م ىلا كل ذديدر امفو ةلالدإان قولا ن نم ءاجامف ملاعلا أ كلذك

 هلدارلارخ ال[ ىوطد تامزؤهأم كح 1و اكرر عز تامر ناك ايس هوا يطاق مقال نم دنا

 ماعلا قل |لازناٍلعهبفو مهفافةضراعم ىها.ة نامزلا ىفاكرتشي لنا ةققالا ىلع ةضراعملاو

 دل |ةلزنم كلزي هنال علا نم فرش نب لوقا ماو لجل كان فمن يمت ةلزْمئشلاب

 هتملاعف سهطاا لك تزحدقل

 0 بط لكن منوكلا ىف ىذلا ناو

 هتْملدقنمماوقالال-ءدقو

 هتمعطامق سوسحلاو لمعلا ند

 لسسلا ىده.يودوهنئالوةب هللا

 هقاخ قنوكل ارطش زاح نم

 هقفأى علاطلا هردبو ةتقو ىف :تقولا نيدع كاذذ

 هقلخ قرخ الاهرطشو

 || هقرش ف برغي هءوضو هيرغنم علطب هردف

 0 كلمن كو معاه هب قوام ليا

 لاما بحي ليج هللا نالاق هلا لسو هيلع هللا ىلصوهللا لوسر نع ملسم باكىف ميتا اريمللا يف درو ||
 عجب د لب عجقلا نمئش همفام لاجل اذدياغىف هلك ملاعل اف هتروص ىلع هدجاوو ملاسعلا عذاص لا عئوشو ا

 دجواامد جو لو لاعلا نم نس االو عدبا الو لج اناكمالا ف سلف لاجباو هلكن سلا هله

 لكىطعا لاقام هناف هيرهظو ءزاح دق لاهل او ”ىهلالا نسا نال دو اامللثموهف ىهانت الامىلا
 انل كلذ نيب ىاىده مث اصبق ناكف هقلخ لاك ةحرد نع لزنلئث هنم صةنولذ اهلامجونهف هقلخ ئش

 هقلخ يش لكىطءا هلو

 انو
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 || لضفي ال دحاولا يمال اذا هنا ف لضاسفنالو ةمهلا ةيسو َةةقح ىلا دن: سدوهوالا هاا ب ورمذ
 : هملعود_هبنمو لبق نم مالا هلا عجرب ىذلاوشو هجولا اذه ندلاعا انمي هل_ضاغمالو هسفن

 انمعاامو ىلا عت هللا لاق 5 ةدح او نيعل د امهمال عملا لهأ | اوعءاذهلو دوجولاو عيالها لّوع

 أع وتم هلاق بايلا اذه ىف مل اعلا بيتر تىف هانرك ذ ام لع هيلع و هام ىلع سحالا ف شك ن و ةدداوالا

 لاددخلا بالا ىف هانرك ذام رئاس كل ذكو مولانا ىف سل سرت ةيطخلا فقاسملا

 أ| لاصفنالاو ىوكلا لاصتالا ِل_ءاستد مولسعلا نهلزنملا اذ هىفامركذ ىف + (لصو)#

 لامتالاو كرد اى دن رعملاو لوزخلا تو عم قحلاهبزنت لع هبفو ىوكحلاو ”ىملالا
 0 تو ترثكتا ذا ونقل مالك هلكت ناك اوهلا دنع نضال س كلا نيب ناك رغل |ل_عهبقو
 ١١ اذكي قدوم ىلا[ ساحن | ارتفاع هيقو ايما سترك ام داكن وكل لهاهر وتو ان عانأ ١

 | لعهضو ماعلاف ليضفتلا ةمكح لع هو لايخآ الالع همفو قععالا الملا لع همفو هب نحو هريغو

 ماعلا عم نأ 1 ركتتسع هللا ىلعامو لئاشلا لوقلءهمفو دحاو لص نم عورفل اءانشننا

 قرغأ الع هسفو قاطاةروصو ماعلا قناشح عماجلا لداكلانافالا لعوه ادعو د-اوؤق

 هتيالو ىلا درت لزعي لاوك ةشرعة م سوا ىدوحو ساره لهو داعملا نعم اموداعملاو ا دما نيد

 || ةبسن لع هبفو ركتملا ةةصاموركنا ىذلادانعملااموداسعملار ك2 1نمركن ادا+ال ىذلا بحل الع هبفو
 بضغلل قد. لذى لك ةجرلا تعىت- بضغلا ةجرلا تمس فيدل و مذ هللا ىلاءا.شالا

 | نضعتلاوةدانولان مدس فام عجرباذاناو ملاعل | اثنا لع هنفو قلاةيادح لع هيقو هشرهظب لك ٍ

 ' الما صق:ماهقلا ىلعةدابز لكل هو هنع ص ةئب امو هبلعدازامزيع .يماسقوألاكرطلان مدن اليو ٍْ

 || لثمو تابت لاو ىنااكو ةداسلاو تقلا ل ةنتزانوقل سلنارو اهتم نا سمأ دجوب ل لع هنفو

 نمو هلم. دع ثمحل غ نه تقاكمملا هي هللا ظفح ىذلا سهالا لع همفو تد.مرذا تمرامو تنأام تنأ انلووق

 حرتامالارهظي امم هيقر هلي الق همفةدار زلا لقكتال ىذلا لاكل مل اعلا لاكرلع همقو 1

 هلا سحاق ماعلا الا هماتدعب "اعلا فروط اق هنموهو همق نكي لها همقرهظت5 هماعدوع.قدنع

 اراضي ليمتسءاملاك قئاقللا بسحب ةعونتم تالاعتسا او تال اهتسالاب هذعربعملاوهو هبفةدحاو
 اذاد!ولا ناو هلعوهام ىلع الا فرع 3فرع ند ىلا كإدكو ةروصلا نان اسن السي كلملاو ٍ

 الا لاخلال هلا لءبانه نمو همّشلا الا نكي ملاذا لامتحالا نداهملا قرط امم مالا أرب هسأ هبش ىلع رخ
 صالا مع هش راما شان بابسالا ّك م هو ةمدامالاةلماكل رودلاثيدح عراشلاهتدقو قا

 ملعتملال وقيام مع همقو ةمهلالا ةبترلا ىلع لا ةريغ لع همفو كب رمشل | تاما ىلا رمش ااعد ىذا

 مصانا ىلع لوف ةجحب سالامو ةح لوقا نموهام ملعهسقو. مالا خشب اعلا هلًاس اذا ماعلا نم
 هَ 2050 نطوم ىو لولا هيلع لدياموأ ةصاخلوةاانيع
 ةعسرال هناو نول انيب لعل ابءاضتل ا لع همفو ةحلا نيعوهف عداسل ازدعي لوقملا كك نات لولا

 كلْذاو سانلا فالي له نم مموبق دل هللايعاسلع مهلك دكت الملا نا لع همفو لعل اةسر نم فرش

 قالطا ام لممقلطاامو معلا اولؤاو سانلا قس قلاك مث ةكتالا اووهالاهلا ال هن اهلنا دهش ىلع: لاك

 لو تالا فال دمحوتابال دوجو لازال لاسلا نا دوجولا مءالاته دمحوتلالعودو ةكتالملا

 قواخنن كعالام لع همفو ةمترلا ىف ءمىلارتشال | عم املعل "ةمترلا دل عج دق كر مشملا ناك او ةترملاف

 0 زوجالامو دوهعلاو قثاوملا نم هضقتز وعام لع همضو 0 اةةفاودو هدح ||

 مو نمدنتع مأ الو أر غ نمدو+ وه هنا ىدنسانلا : نم صد2سذكل ند مهولا ىلا قين سام

 هلافامكر قالو هسيدكت فزع رالر راق قايم ةقاغ رش نا قرم اءإو مدادوجوب 1

 | نيتكناللاءديقنام لعهد همدعب و ّلاعلا ثود< لود : ند هيرشو ضال سفن نكميودو ||
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 بطلا قى :وتاكرالا ةتاواةشلاب ثدكلاو ونقف تاسطلا نمتاشيللا هيهظتازيعا تاعورشملا
 ا الاوت... لل ]157 اتنس طه داتا تطل ف بنس يتاجر اف اتاداعنسلا

 ىلع ماعلا دضن بيرتاذسهف تاوعسلاو ضرالاراهق د او هنا ىل_عتالالدلا» هذه بصانو

 ىلعاضيأ همف انمظن امو ه. .ةانوقفاو امةدمصقلادعب ركذنسو هيدرفن ار ا“ ل! ضعبل صاخ و هيلا د رط

 ةدصقلا ىههذهو لوال !عضولا ف ىرخأ ع رط

 كا

 هدوحو ىدلأ ىل_عالارسنعلاو

 هدو>-وىدلا هللد

 م راو يار حما
 ىربنانعهملا ءاشاذا يح

 ناودأ 0 8 َّك 3 ناودلاما ار رع

 لباف م06 ىلوتهلام 3

 * ءلا همساوا_هظعاكححلف هراداف

 0 ىع .هركحود ىلإ

 هدعلو حوربلا كو هدلعل ند ا

 ردحر ءالدلا عم لوزتلا 5

 هوة ءام مماضراراداف

 هقوقو لالا ا كلف ه-ةوق نم

 ه3 وف ةرهزرل إو هقوف ند

 ىرتشملا مث مجيرملا هقوف نم

 هنعبط لك انوبيام مم >0 لككاو

 مهراعش مار 0 , الملا مهف

 لوكِلاوغ نكددذ

 هدسعلو تاسنااو نداعملا مث

 تداوف

 انموس-روهظ ىودقلاةياغلاو

 هناكرا

 ةفل> داعو هنرودداء تحور

 0 زا ىافلا ةرودبو

 ادوساءامضرالا ادج وح |
 اهد:عوحابرلا نكد ىلع ىرد 2

 ناسعهلا ملاعو دو-حولا رهظ

 كر ال رخاتمالو هيد و

 ناكمالا نم امولعم ناكسحام

 قل عير ع جور دوحو
 ناحكحرالاو كالقالا ملاوعل

 نحجرلا ىوتسسمو ميركلا شر
 نامدقلاهمامسقان مح واب

 نامزالاردصم سى ك اوكلا كلف

 نانبلا د ءاوق هس.ف مق.

 نا لارصعو ءاويلانرهكج
 نامل! تن اتح فاض كت
 تاليا سس تلا 11
 ناوركصولا ىزعي ىذلامن
 ىنارونلا ماعلا حس قلخ
 ناسحلا هعما نهدو-ولا طفح

 ناطمكلاوملاع كد

 ناويملا ملاوعب انا تءاج
 ناديالاو يبككص ,ةلاملاعف

 ناتسرلا ةسفمطل هلال | ٍِْش

 نءال_ةئااو كل ال_هالا هل رذعت

 نادل , ماع ىف ,انل. ىدبا

 نامغطلاو كرمُدلا لدالتا*

 نادك يكن هاقلا ل ك0 تاناط

 ىلا ل

 ظعلا <

 01125 ل ا ل عسل ا ا ا ل كك كل طل بسم

 تالا م را الا حور كنا هتاطاسز تك عن تراد

 _ 2س272يرربب7يي727ب7ييبب77ي_ي_7_7ب7ر ر_رر_ ب7 72-73722772222 2222 911

 اهعآهوحو ىلع تامولعملا ف لضاملا ناملعا ءادمتاملاعلا لعلنا أمن اىذلا عضولا بت رتاثهذ

 نم هنم لضفا لوذغملانوكي دقو ةصاخريثأتلا كلذ ثدح ن ههفرتؤلان 0 هلكف ريثاتلا

 ىلعليلدا اوى ةحملا ىلع ةمةلساو هطورمثم ىلع اطركلاو هلو قد لالا ل كت اكَلدكَو رخاهحو

 صخاوهام ىلعقلعتلا ءو عيل ذفلا نوكيدقو هنمعت.ح نمالهل لول ههوشام ثدح ند لولدملا
 لا:ناو ةاوامسا | ىلا كلذ ىداالوضغم السد اى هلكم وحولا نك ال ورداقلا دلاعلاكهنماقاعت |

 فالتخ ا ىلع تاقولخلا ىف سلو اىسالو همق صقن ال مان ل ماكي رشدوحو لد لودغمالو لضافال |
 ا

 اهيدرض



 م
 عير

 تك رد اارضستلريثالا كلذلا كير حت ةملكلا س لاقت دعاضا تع قاحو تال

 م عدو طرا ىلعلا ناكل صوصقخلا مال_سلأ 4بلع س دارا كلقلا اذه نكت او

 نسسدكو مانلاربودتلا هيدا عدوأ سنكل اا ستلتا نماحاساكوكه بف قاخ عباس اكان كلفنا |
 د عقاخو لالللاو سالاو لاهجلاو ةسهلاو ىهااقث ارلارظناو ىهشاعامسلاو ماظنلا ١

 :لا ةسناحور كلذلا اذه ىف نكساو تاراذهلا ن نكد نم تطر* ءامريطقت ةءلكلا سفنلا هت دعاسسم |

 نماحياساكو كهف قلخ امم اناكلف كلغلا اده فو> قرا دأ مث مال لا هلع فسوت مانا لينا

 : تاساشاوةدسإةلاءار , الا كااهمو ماهلالاو ىسولاو ماهبالاو ماغوالا هيدا عدوأ سفكلا س زكا

 !| تايلمعلا تاطانئسالاو تابعاتصلا تاعارتخ الاو تارمثملاو تاطاننتسالاو هد رلاماكحالاو
 : تاناهككتتلاورحزلاو تاسمهولا تالاعنلا ىوّةلاو تاءاصالاو تاطلغل انمراكفالا فامو

 ثأر الأ 0 ةماكلا سمتلا هن دعا سم دنع قاج تا ىلطلا وما ازعااوردسلاو تاسارفلاو

 هديع مالسلا هيلع ىس ع ِ هجاكو هدحور ةماحور كلفلا اذه ىق نكس او تاساسلا تاراضلابةبطرا

 : امرا هدا جاوا اساجوكسبف نااار اعلق كا اناا دل 1 هّنما نناوهلوسرو

 || تاداوملادادما ةملكلا س ةنلا هت دعا سم دنع ق اشو تالال_عمضشالا,تالاهسالاوويرلاو ناصقنلاو

 نكساو هيفصو هلوسروه دبع مالسلا هلع مدآ هنن ةمناحور كاقلا اذه ىف نكساو تاراصعلان كو

 أ اهنمو تادعاقلاو تامئاقلااهتخ تانلاتلا تاقاصلاةكت الما فاند !تاريدتساا كالقالاهذهىف
 : لعجو تاوعسلار اع مهق مولعم ماقمهلال اانمامو مهمعارابخلا ىلا عت لاك كتادجاس !أوتاعكارلا

 لع دك حا دسملا م 3 وس

 بصرتلابو نا اه دس !انو تاشلملا ا

 : تناردلل ماكح الابر تاسقب اس || ء ءانتعالابو تاحتاسلا قو لانو تاعزانلا تنتشنلادو تاطشانلا

 اذه فوج قرادأ غتاكراطلا تافرتسملا موجرايف عدوارشالا ةكفاملا اذه فوح فرادأم

 || تالماعلا تاّمباسلا تافصاعلا تايراذلا هدف ىرحاءاو ولا ةرك هنو د لءج رمشع ىداحاكلف كالغلا
 ربرهمتلا ةريئا د ةركىعس تالرعتسملا تاراضأ ا نمتانئاكتل!تارخازلا رو هن ّودو تاربصعملا
 أ ب ذه قروظناو تارئاطلا ماسجالا حاوراةر كلا هذ_هىف كيداو تاريطتلا ةعانص هن ذم لعق
 || لا. لاوتالتاقلاراحالاو تاكلهملا قعاودلاو تافطاخنا قوريلاو تافصاَتلا دوعرلا نيتركلا

 || كلغلا اذه فوج فرادأ مث تادماخلا هاملاو تالزانلا تا دعاضلا تانراذلاحاورالاو تاخغاشلا

 ١ اهف ىرحاوتاوملا امحارارس !نمتانببلات انالا يف هرانربخ أ ام هن احس هف عدو ارش ثعىلان اكلق

 رشع كلان اكل كلفل اذه فوج يفرادا متامماصلا تاناودملا ا بنكحساوتا راحلا مالعالا

 1 ولن لع ورع ناسف 3و اكنلاانا6تانا راو تأت انلاو نداعملا نهتاو كمأ | بورمذ همف عدوا

 ١ تائورزملاو تاسورغملاو تاّييانلا امتمتاييلا كل ذكو تانر او تاسارتلاو تا“ املا اهنم تاقمط

 ناسنالا نو تح م تانوءملاو تانضا+لاتاناو.كاو تاعضرملا تاداوملا اممتاناويا كل ذكو ||
 تا“ ازعملا تاكولخلا هذه هلت دهق تافصا اوءامسالا ماعم هبهو مث تانثدحملا ن م هأنركم لام عد بمحل اهأ امم

 هيرح ال اهل مص هلي وسج . نمو تانادبلا ىف ةيلوال رمل مص هين ا تارا

 : تاوعسلا ىفاماهيفنال ضرالا ىف فل هماق او تاناغلاراهظا محو الا< دي هنف تاءاغلا ىف

 انانضلا هليبصتو تاما ركلا فانصانهصتخاو تا“ لاول ات تان . الاندديأو :

 : ناشر تار ,طعاا فا ةارعالاو تان تملا تالاكللاو تالقنا اما 5-5 لانو لال طك ٍ

 : تالزغستلا فاكر منيع رالاو سدا اا تاسع لاف اقر ُط هفمانرك ذك هركحخ د لوطا كك

 "| ى“

 يعل
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 || نعةردقلا نع عادكر ع لاعلا اودنم اتاك اضا.فالماك اماناقاناظفاحاملاعرلءفل تاحوللتلاو

 : كلذ ندع هرادأغ 00 ءامه»الا ىوتسم ىهو تانام ىلا تابراخلا مولعل اوةدارالا ناطاس

 ؛ باص دنع ل ةالاوهو تاّونلا ىف ظوفحلا حوللاودو كلفاا اذ_ه نودسوفنلا .

 || لقعلا ناضف ةضئافريغ ةضافو ل اكريغ ةشان ةقاباهلعأل 5 تافش اكل 0 ا

 رظنلا ف ىومهلاو نكح ا ىف: اننهلاد جو مث تاناغلا غواب نءزمملاوروصقلا لحتف ىهذأ|
 ناكف هنالك اداعبالارودءامهلا كلذ فرهظاةرود لواخ ناس.ءالاىفالناهذالا ىف ةعاعلاو ا

 تائاوهلاو تا ارتلاو تان رانلا جوربلا ترهظ :ةناكرالا ةعيرالا ناطلس هناصس هلع هجوف ناكملا

 اخ اءطحملا ريدتسملا ف طالا فاقثلا مسجلا اذنه ىعتف ناوكتخالا تزين ةتاءئاملاو ||
 !ٍ مولعمرا داو دنا نع اهزنم ءاوتسا نجرلا هعمان هلع ىوتساو مب ركلا معلا شرعلا لاسعلا

 اكلف لوالا 0 5 ناحذالاو لوقعلل مولءهالو ف.كمريغ دنع

 ملعلازيزعلار يدق ميكح ضلك فقرغناف نامد-ةلادبلا تادنف تاكل ءاه اثنا
 : اهمكحاو اهلكرومالالز انم هن بتر عنانملا مام تاروهةملاو ناسك تاّردن اديسو أ هدنعو '

 لعجو ناولملا فالّتخا نع ةعاسىلا فا ١ن.ةعب_بلا تاريث اتلا ىف اومكحو اهرذهم تان احور ىف
 ناسنال اردقملا دّرةملا لوزئرمسم سور قت_سدا دنعس فرزطو حوزغ طسو ند زامل وكم

 || سكلا سنللا نماحاساكوكهمفقلخو انلاناكلذ ىناثل |كافلا اذه فوج ىف هناصسرا د غأ|
 ' لأ تارسسحو بركلاو نزمل اور عولاو كلاس ا قمض هب نرقو كلاحدوسا لكميدا عدوأ اريتفارضسم ||

 تاملاو ىافالاو َت ارق لاراصمالاو تاكملهلا تاز افملاو تالا ارارسأو توم لا تاركشو توذلا

 || قاحو تاممملاو امعلاو فاسفلاو تاسزادلا قرطلاو هلوتعاوللا تراه كورسا كاناؤشلاو
 ل1 ةيناحور كاذلا ذه ىف نكساو اش دملا نيضرالا نيكستل لاما ةملكلا س ةذلا دنع اتم هاندع

 : اكوكه ف قلخاعباراكلف كافلا اذه فوج فرادأ مث هلوسروهدبع مالهسلا ءلعميهاربا ||

 | بابسأو تاموكشاواياضلا ف لدعلاو تاتسابلا لذتلا هيدا غدوأ سنكلا سنلت !'نداحاسأأ

 تادامءلارارسأو تاماههااوتالا +_تءالاو تامعت لا ناسا ضسلاو تادانعسلاوريسللا |[

 أ| ىلا رظالاو تاوعدلا ةءاجاو تانرونلا تاواكاو تا اهريلا تافدضلاو تانرقلاوأ|

 || ةملكلا سفنلا هت دعاس هد: قلخو تارجبا ىر عضومب كسنلا لوبقو تائرعب نيفقاولا :
 ' مالسلا هبلع ىسومهسن ةيناحور كلفلا ا ده ف كراو تادداملاتارراحلا ةاسملا ل لت :

 (| سنكلا سنللا نهامحاساكوكهمض قلخاسماخ اكن كلغلا اذه فوج فرادأ مث هنكوهدعأ|
 | لهو تايس اررودقزيمتو تان رهمد !نزاوملاو تانفهرملابضاوقلا,بهاذملا ة باج هيدا عدوأ
 : 1 نيب بورملاو نعفلا حاشياو تاسملاو تامصعتلاو تارب دتدسملا ىلاولاكن اسة>

 ' ةملسلا لوقعلا لها نيب تاسض اولا ةلدالاو تالستملا هتلستلا نإ اقنو تالالضااوتاءادهلا ا

 || اذه نكح ءاوتافينهدلا ب وهالا فيطلت ةءلكلا سفنلا هتدءاسم دنع قانو تالدذتلاوأأ
 ذيع هفو>- راد و هل مدس ضو هولطلا اطعتملل ىو نوراد هءلوسر ىتناحورح در كلقلا ا

 راوبالاو.تامن :اورلارارسأ هيدا عدو أ امكان اكرم ءامظع 10 ذقاخا_سداساكلف يالغلا ا

 ١ تاريئت لادا س>الاو تاريثلا تاعاعلاو تافطا1ن ا قوريل او تاعمالا | تانامّذلاو تاقرذملا

 || عوباو تابلاعلا تبقا اوبلاو تانؤلَوللا فراصملاوتالدتعااتآ اودسالاو تالماكتلا بتار ماوأأ
 || حاورالا علخو تايراملارونلا سافناو تاسسسأتل ا ملاسعمو تان راسس !ارارسسالاو راونالانب |

 تامغنلا ف عامسلا عاونأ نحو تالكشملا لئاسملا ل حوت ا.-بملارومالا حاضناو تاردملا

 تااهتنالا وأ ىلا تاسناحورلا ىنانعملا عافتراو تاسنغلا تالزتلا فدارتو تادراولا ىلاونو |
 ةمسسسسلا هديلسلس

 ندد
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 ١ عيربشلا ا امانا 2 ملا فور اطقم كررت كلو را

 1 لاصالاف ةئابتمامن ارهظ نيس ادا عم ركرتشملا نم دحاو لكل ناتح ناو كريس كين :

 ٍ موفينا دب الف اهؤدارت عمو ةفدارتماس:هو هْساستماهتمو ىلظفل هفلارتشالا و نيابنل اءامءالا ىف

 ا رادإا د جو اف هلءانرصتقاو هسسفن هب ىعءامانلعف رخ الا قنوكحجر ال ىنعمد_او لكن م
 ١١ ءامنإللا لعهاطعأ ةفلخ وامام اف لماكاناسالا لعحو ناو.ملا اه نكساواسندلا

 : تاووسلاىفام عج هنم لك سان امودطسو ا ناقش اذ _عارذدو ىلاعملا نم هكلع لادتاك

 هسف تا ناو تقدص مو دعه همض تاقناو تةدصدو>ومهمق تاةنااةاخ قلحو صضرالاق امو

 ناسنالادودوهل لاخلا اذه و لاضتا لاح ن لاح هلَو لام تاودو تقدد مودعمالو دو->ومال

 أ ليريكم الا سفن هتعازاهمرهاظلاكاردالا هي قلع: اموهو لاصفنالاحو ناومللا ضعبو
 نوكي ىذلا لزتملاو ةفحلا قلو هريسغو كم نم كلا نمّرمسلا ملاع ندرهظ نمو ةمحدةروص ىف

 ا

 تس , رعتلا ىل لع ف انلا اذهى ةمدقتملا ةملاثملا ةروصلا ىف كذا دقو لعام

 ندعةنح ىف ضد اةلففارم قف !!نالعا هتقاولفنا لمار تتكلف (نمان ل صف) <

 ةرائزلا م تهحمءالا هماعلأا اه عاح دن الهصاوخ و كلا ةرمذتحو اهتعاقو نانا ةمق ىه ندع هنحو

 ' ! ع واوا تازلل درزأ تكلل الاعغا طفوا ارو جزل جر اناس ١ اذ_هىفلعحو ا

 كالت ىلاغت لاك اضعب ممذعي فنصا | كا ذ صاخضشا ل_ضشبانرك دن 3 © فنص لكو نوئمؤ مؤ ءام اوأو

 ْ مهلا مهارانم لقسم ضعد لع نيسنلا ضعدالضف دقاو لاق اهو صعب ىلع معذعا انلذةلسرلا

 1 هنق لش دق قلكتا ى يعل د تاحرد ضعلب قر وف مكضعب عفرو لاق بانلا اذه ٠ نمو بتارملافاوكر رتسا ناو

 قع نوءراسفةتودلاَو كفا مهاع دّتسا هنا ىف مهازانم سانلا دخ ؟اذاق ةرخاواسش دمعدا ىنب ىبعمج

 : نيثكلا ف نوعي و طسوتملا مهتءو عب رمسلا مهن موئيطبلا مهن مهمر ةعاط ىف انه مهيشسو مهعتا عودت

 : ديد او ىدنل اىلا لذطل ا ىرتع ام اههفالا لزتي الو اهبل ىر انرورمذ أ لع هنن سه فر ءد صخش لكو

 ىرب لإ عاطت_ساامل هرم هريغب قع .نامارولوز دقامل هدب" ص ريغ ىف لرش نا مارول سطانغملا ىلا

 ِ مر ةيالاستاذايعبط اق دعت ميعالا نم دي وهام قشع وهفهدصقو هلمأىهتنما ب غلب دق نا هتازنم ىف

 1 ا ا مو صيغتتو م اراد تناكل كاذالولو هلاح نم نسح أ هدنعوهام سفن

 اَمىفدْنَم مث سيل هنا ىلع ةلزتم سانلا ىفدأو ىندالا ميعنهدنعو هتتلزتم ىف هشوه اع ميعنهل ىلعالا ناريغ

 نعال اتت زووم لو ل لحنا زك ا: عنا نس ىلعأ ال. نموهالعأ او ةصاخ هلزنعالاهل ميعنال

 دينا مها فذع ن وكمال مخ اث.ك باد ءااورانلا لدأ ىلع باخلا طعب ىلو الا ةيورلا ىف ةيكملا اذه

 اوفرعمل كلذو "لما 811 ةجلرلا عونعو فاذعلا لح انقنا لق نوكت كوالا ةيؤرلاناف : كلذ نماناذع

 ' نمير ميخعا لهال ىنعأ مهلو ةجسرلا مت كل ذد_عب نوكي املا ةيئاسشل اذيؤرلا ىفو باحلا باذعاتوذ

 | | ثيحح نمددع اووهفدح اولا لأ اكل ذ ىف تاداةتعال رود ىلع اماعامل 2 ىلاعت ىلا ىب تو ةيؤرلل

 ا ريالا اروح هزل نءاوغي_هكاهوأراذانرودلا فالتخاثمحن هريثكو هو ل2 وه

 ١ ضصاخداةتعاىق هلع ٠ ندهودقتءم لكرو هلذ دقّدعم لكى هلع ن ه0 ةا اعام ةروصرو ميتال او

 : هسشن الو هي رس هس فدل مكحالادوجو دقتعان هونيعملا لق دعملا كل ذّدروصروت ىوسدل ن نكي نيعم

 هتاصس هئف هلع ىلع ىلاعته دنع مءاحاع ند هاو هيسشي لو هزين لذ «لعوه ام ىلع هن اهداقتعا ن 1

 : تاداقتعالا مع نم ىلعا وه له ىرديالف هللا رع هناقتنولا كاد الالعبال صاصتخالا ودل



 م4

 أ ةنللا لهأ هملارطنيرانلاو ةناسا نيب عضومف 1 دك ةروص ىلع توما ا باذعلا لاح ىف مهو أ
 هءلع ىبحي ايو نيمالا حورلا هعمشمف توما ادب ه مننرلوةيفاذهنوفرعتمهل لاش. فراسلا لهأو ْ

 لال سيلا عقيو توف الف دوا رانلااو ةئملا ىك الكلم !لوةبو هي ذيفةرغشلاهدسو مالسلا ||
 باوالا قاغتوا نم حورخلا عوقو نم ةنلا لهأ بواغىف ناكمالا عفتريو اهنم ورشا نسراننلا ا
 الزم هَعلَغ نيعفرخا ا عضوم هي سنا عن خفنا اذا ىذلا بابلا لكسش ىل_عاس مناف ةنللا باولأ تفَنيع ىب دوا

 باد رقس با ريعسل ا باب مح أ باب ٌُمهَح باق ةعبسل ااماوأ“ ام«اامأو رخآ الزم اقع

 تانوخ امأو باح اوهف شال ىذلا نم ال |بابلاودو قلغملا بابلاو نيك باد ةمطخلاٍب ان ىلا
 ل |هتلو تنك امتناك ةبعشلا تاي الك ايم 3 نافابمةبعت لع نكن ةللجالا سيت
 ”ى؛ ىلءاريخ لمع نف ضخ اريخلا ىل_عابن اري لك ةبسنكم هاما: دو هيلع ليج دسعلا ف قلخ |

 || رخل ل 3و هنع ىئعي دقو هب ىزاج دقو هارينأ دب الف اًرشلعنمو هب ىزايو هارب هناف ناكدجو ||

 موبهتباديهيضتقتام هلباقبامب لة ناتب الق دب و نع تام ناو بان دقاسم داقناحج نأ

 هلدوءب هور دذع فاكملا هم شح زد ناكاس كفاكم لكر ناو طك اج السلا كب 0 ْ
 نطانناف اييدلا فاشهرطاومللا ف التاي ساشنالا عمنيرادلا ف تاكهلا فاتقو هل ثا |
 اسغنيعلا قشو ةداه لانه دوعمف اذه اسغناكناو 0 ا

 ىلا ادياامت ادهملعو هنع علذت تات.دوروصالا ماه لوكتالو ل دب الرو كاو تائرهلا هذه نطاب '
 ءاضقن االوةراممريغ ا

 قسطا هللا ءامسأنارلعا خ خزرلاو درخ الاواث دلاو ةمهاالا ءامسالا ةريضح ىف *( مياس -ذ) * ا

 | حاتحالام اهتدو انرورضاج ا تحا تاكمملا املا باح اماهن» 5 هدير هعااعمو تافئاضاوب سا ٍ
 ديال ىذلاف قلكلل الط نم هوأ قدس ا ىلا مهسن وقام اهن :هو ىرورنذل ا يامشحالا كا ذ تاكد ااا

 هتاذي ناك اهلطب ةعيرأهذهفرداقلا ىلعلارظالا فوهو نشكل ئاقأ ا ديرملا ملاعا ىلا اهن٠ نكمملل ||
 ىلاو ناكرالا ىلا طالخالا دنتسآ 6 ةعسطل |ىلا ناكرالا دنت سناك ةعسطل ا دنتست ةعبرالا هذه ىلاو ||
 نم قامو ناكملاو نامزلاو ضرعلاو ٍظ واى هو تالوقملا ثاهتا اهزوهان ىفدنتستةعرالا |
 يده نعف طسةماو داو1ا ثرندملاو لدفملا ناعسا ءاعمال هذه ىلو مث ءامسالا هذهل هن دسلاكسؤ ءاعسالا ||
 راثلاوةالاو ةيفاعلاوءالملا ناك اممءوةرخ الاوان دلارادلاوةدامشلاو بغل ملاع ناكنيعسالا ||

 دحاولا دممحتلا ماعلا ىناديمخلاردضامب:ءوءارمشلاوءارمسااو نينا نيوز لكنم قل امهنعو

 ىنانوقلا ترهظ نيمسالا نيد هنعو لاح لكى لع هلل دل ىناس# ءااد مدخل او لضفملا مالا هللدهللا ١

 5 الملاو ىلعالا «الملاوتلاعتسالاو نوكلاو لعفلاو ةولاو ةءلمعلا ةَوقلاو ةيلعلا دولا سفنلا :
 اهن»همكح لطغتام لم مطعت مزار ال كا ذارانأ الااهياطت امسن ةمهلالا» ءانسالا اتناك انلو وحالاَو قلل

 لد ؟ملاعلا دبنو اوشا تالة زجر نط نكت قفناول كلذ حدب اءاو لطعت لام لطعت مدعو ا
 مناف قات ا دبة ةاىةي دودو نامعأ ىلع لدن ىعسملل لانا ا و نادرو 1

 حي ذعولو ناكل هلك م اعلا م-رول هناصس هن اانلق كا دلف الطعملرث الامان ق قبالاو مياهمكح نكي |
 بحجاولا ناف ناكل ىمسم لج ىلا هيذ_عءولو ناكنل هذعب بدو هدب م-رولو ناكل اك ماعلا :
 الدي ربامللاعفلا هّللاوه لي هقلخ ىف هدفت ام ىل 1ءهلو ركمالو هسقنل نكموهام هنع تنال دوجولا |

 لسرأاإف ةصاخ ةيسن قالا نم هنم ةقمةح لك لطت هات قناقحو ىتارهاذدانيرارملاعلا هلا ناش ||
 ىلاعت هتاذ ىلعاهتلال داهنم مهب هقلخت اب ىعست اها بسنلا كات لجال هب مهلسرأ امم ناكل هر ىلاعت هللا أ
 قزرو ىاخ نم ماعلا فر هاظلا + ة.ةطاورئالا اذه مكحهل دوجولا ىف هلنيءال لوةعم سحأ ىل اطلعوا

 قرت ضغب وت لصو قاليعتماو لتر اهل روق ةداضو ناهس او لف فتن ارداكلاو ق”رذو عفنو
ٌ 
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 ددلر



 ا

 ا برت ديس دنا الع و ,ىش مدقر ههعثردق كل ذفاهتلازاةداعسىلا مال" الاءاقش نمراستلا |

 ْ ا يلا ةروص ىلع دلا ىفمهاكقللنا نوكيف ةمعنلا طستتو ةتحرلا عيةءاضربةنلباوهنابو ا

 ءايضرلاةرود هدامعف مكحل اى ايا لود ةرودرخاو هلودأ نولوكف ا
 ا قال الّومتف

 ان هله 41 ءفناك ام ةلازاب هبسفن ىلع 6 ووقع مسرب نمل فاسملاو مرا نا ميعنلا ةروصىف
 || مهقي كن مو ءانمون أ دقف مهنة هبلع بوضغملا ف كا ذ ىرمب ُحهيبْضْغأ نه ىل عيب ذدغلاوجرذلا |

 ا هياعوهام ىلعوهقهاسدعو هني وه ثدح نمو هسفن لعل ثددح ن مهللاو + لال | املا ناف مهفيو لعيسف

 أ صن تاماقمورهظتلاوحأ كل ذا فد كحلاا ءاطءأورابخالا هبتدوو ىذلا اذهامناو

 أ س.الاو هلك اذه نمادياموهو رهاظلا ”ىهلالا مم الا نعم هدابعقملا عيل دكت ىناعمو ْ
 | لّوحتو نالقناو ب مدت ن رم ه4بقملاعلاوهام لكف اهمال ىمعبت دقو هل وهوهو نطاسلا ١

 | اتاو هللا ءاطعلاولاعلا )عى مةمودورهاباا مسالا ,حص+» نمل ذي قانو قرود ىف ْ

 ناالا هنالقحت هوجو ضعب ىلعئث هلثكسبا ىوس هت ماش ديانامو ايلا ال هبلاوهف نطابلا مسالا |
 | ىمزك 1 ناكمالا ىف سبل نكلو ددنع هن .فناكناو نطابلا مسالاب قاعتاهل هيزئستلا فاصوا |[

 ١١ ناف اهدراوالا مكس ناو ىلابعت هلوقامتاو ازد ع كسا لستم هل د ىذلا ان د_:ءمهفلاةياغهناقاده ١

 || كا ذداعد_اًةتحلا ل هأن مرمشللا ضر ىف. لا ذاخدورولا ن هدب النا ملع ة_:كلا ىلا قيرطلا |
 أ | نيلذاس لفسأ ىلا ب بنكاوكلا كلة ِرِعَمم نم مهذب رر همزاسف ناك نارران ارا ك0 ْ

 || تاو لمع ىو ممُهجنالعا اهتاكردواهلزانمو ايباوناو ْمهِجىف +(سداسلدف)* |
 || قدرلا نما هتفص ىلا تءحرف اقتر انتاكذا: ضرالاوت ا وسلا هبلغ تناك ام ىلع ضرالاو |

 || نيرورقلا ىل_عرورجلاريرهمزلاةزوركايزاتلا ل ه3 ىلع ةن وانو ةعلاطا باها بك اوكلاو |
 || م ولامامعنوةذا كلذ فاو دلني رورحلا ى_عرب رهمزلابواومرجا امي ةذخ اوما ءافيتسادسعب |

 ا اريشو مهماعط كل ذكوا دبأ مهيلع ءادوهو كلذالا ميعنلاوةذسلا نم ٍ

 || ن | ظا رصحح هني وأ هدجح ناكأم ه تع دربب ام بس نابت | لكل موقزلا ةرصش نم نولوان, ١|

 أ اهماوباو عهدِض كل ذكو شاعلا ةرارثب هباهذال ةذللا نم 4 دفا دران ء امدبعف شطعلاةرار<ع

 || هلع هلا عيطنيح ند شيال هلع عوبطم بالا با.نال ةرهاطظلا فيلكدلا ءاضعأ بس ةعيس |
 || كلذ قاغا لوخ دال عالطاةبكفالا ىل_عراشالف ةيدوبعلاب هسفن ىل_عو ةس وزان هللرقأ امتع |
 || لخ ديىتلا ةعب_سلا الا رابثلا باونأ نم هتلارك ذا هراكملا,تف- ةنلاكحوهذ بالا |
 ا رؤلبلا فوه سسانلا نما دا هلع و دال ىدلا قلقللا تاسلاامتاو تالا نال
 || ىهو باذعلا لبق نمدرهاظو هب رلذيدوبعو هلانرهتلادوجو:هرارقاب ةجرلا هسف هنطاسف |

 || ةنملا ف ءانركحذام ىلءفاهتاخوشواتاكردوم-وازانماماو ةدئفالا ىلع علطت تلا رانلا ||
 || م-مف لامع ارانغئامناو صاصتخارانالو تاريسءرانرانلا يف سلو صقتنالو ديزتال* اوسلا ىلحي
 || ىلعايدلا فناكىذلا هلع قب ةنالا لبهأ نمراص نمو هل. رقوه ىذلا هلعو هسفنب اهرمع نم ٍ

 || كلذ نم هتاف هب ناكل لمعلا كلذ باص اهاهأ نمناكو ل ىذإ ارانلا ندناكملا ف هتروص' ||
 أ داعم :طويلاداعف كرتو لعف نمفاكصام فال تاوعو راسل كاز دوو 8 ثاكملا |

 اا "تح تلاط ناو درع ا ع ءالكوا مال ىتاا ضرالا ىلا توملادنءمسحلا |

 لكىربو اجأ اهفباكلا قة ودع يورط لاسرة
 || نخ امنافهلمأ امل ةوم

 || اهيلعهللا نداماعنا اقام نشرحملا تريشحو ا؟كثي>انإلا امنالحالوانعانجرخ اقهلو هب
 ا كلذ اهيذتقي رود ىلع نامل اقم اف هللالسف ناودإللان ء لمعت_ساامو نالزغلاالا 1

 || اماهأ الاد رانلا ف قيل اذاو ةصاخلابن دإا ىف ة#ثللا لد هب ىذغت ناورح لكحو نطوملا ا
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 أ نازيم فاك لكل ريشا ضرأ ىف نيززيا ومما عضوو اسما مسه ىتااءاضدسلا ةكدردلا نم هولك امه

 :رتإخ هنازم ءاتفكتل دس تعا نملاناكم هلعجورانلاو ةنملا نيب فارعالا مدروس برضو هصع |
 نيفاكملا لامعا نما دلا ف هوبتكىتلا بتكلا مم. دياب ةظفلا تفةوو ىرخالا ىلعام_هدحأ

 كلذ نءهناوظفانامب مهسفنا ىل-عهياو دهشامالا ممولق تاداقتعانمئئابف سدلمسهلاوقاو ||
 1 ارو نمهذخ أ نم مهنمودل اعشن هذخأ نم مهنمو هنممن هاك ذخأ ل ميهتخلا م: ديانمهقانعأ ىفادوقلعف
 ةمئالاالا كوس دلو الملقانمت هياورتٌثاو مهروهظءارواث دلاىفباكلا !وذننيذلامدو هرهظأ]
 نيبراشلاددع ىلع ىناوالا نم هلعءام قف د ضوملا,ءجواولضأو اواضنيذلا نولضلا لالضلا /

 ارو لا ن مورو لاي قي زاوهو ةضف بوبتاو بهذ بويل تادوبلا هسفاخرت صقتتالو ديزتال هنمأ|
 بصدق نوال اوةءاضال | ىف فل رون ندري ىوبو نو:هؤملا هذه برش نانومالان اذه ثعينت أ

 مهلع ديالا ةسرؤ دحأم_هنرعبالراونالا ميشغدقااءنود_عقمف موقب قوي و ضرالا كلت
 ةيولالاريشنتو ةكئالملاو نيطامشلا نم هني رقعمناسسنا لكي أبو مهنمعا هيّوقتام ةمهلالا علنا نمأ]

 لكع مستو طابو قس نم هبل منو عدي اوناك نيذلا مها ىدياب ءامششالاوءادعسلا مويلا كلذ ف |
 لسرلا فالذي سانلا نم لزعبءاسنالاو دارفالا رمش ةور كن مو هب مد نمآنماهاوسرلا ةمأ |!
 ىللصفلا شرع ىدي نيب ضرال اهذ_هىف هللا نيع دقو مهصع ماش مهلفرك اسعلا باحصأ م-مناخ ا

 هللا صد محم وهو دومهىلا ماقملا كل ذ ىعس نسا ىف ىلا "هل سولا نمت دمها ىمظع دن سه ءاضقل أر ١

 نون وكبف اهريغ نع ةزيقم ةدح ىلعءاعس لكدكت المتاوعسلا كت المةكتالملا ياتو ةصاخلسو هيلع |
 لسرلا ىلع عئارسشلا,لزنىذلا كلملاوهو ةعاسجلا مدي ٌعاتحورلاو فصءاعس لكل هأ ف اة
 باصص نع نوزاتعفاوفاخ اهلج نم تلزن نم ةفئاط لكو فدصا او ةلزنملا ب تكسمااءاج نأ

 هللا دنع نم هنوكل هسومام لرتو هسقلخ دااو لجأ نم لزتي مل باك هسفن دهيعت نعو تارتفلا

 | لمحت دن امل ا ةكئالملاو هشرع ىلع )وزع هللاَىأي ٌث ىدهم لقاعن م ىركفرظن نع هسومان ناكو |!
 | تعدقو رخ الاب ناملا نمرانلاو شرعل انمي نع ة_دلاو ضرالا كا: ىف هنوغضفنثرعلا كلذ

 ٍْ اسمهالا نوماك الف شحوو ناجو كامو نانا نم فقوملا له عج ىلع تيلغو ةمهلالا ةدسهلا
 |قلاىادرهصمايوقاسسلا هكوهو هدامءنيبو هللا نيب با عفرتو توص ىتنو يع ةراشاب

 دوهعملا دوصسل ا دصمالا نك نيد ىأ ىل_ءاصااخ هت دس الا دحأ قيالف هتلدوصسلاب هللا هأ نع ||
 فن ”ةدصس اهال فارعالا له نازيه جب ريةدصسلا هذ_ميو هافق ىلعرخءابروءاسقن أ دصس نمو ٌ

 ناك امامأو مهني ناك اهف هدابع نيب مكسجل-او ل هذل ىف قلسا عرمشدو ةنللا نولخ ديو نو دعسف
 قح هيلع لامفهدابع نمادحأ هللا ذ_ث اًويالف هطقسا دق ىبهلالا مركلا ناف هللا نيدو مسن |

 نودو لسرلاة:_بلا ىل_عدرودقام مولا كل ذىفمال_ىلا مهلعءاسنالارابخأ نمدرو دقو ريغأ
 ىلص د نم للوالا ةعافشلاا عدت كل انها هرظتملفرومالا لم_صافتدارأ ن اونو دام همف سانلا ||

 "رم د ربو ءاشام متع اهفش نم هللا لبس و نوءفاشلا عفشف عفشينا عفاش لكف مسوهبلع ولا
 نيعفاسلا نم هّبع اش هلل ادر نكءاعفشلا بولقىف هللا اهطسب مولا كل ذىف ةجحرلا نالءاشام مهتعافم ١

 هدايع ضعب ىلع ةءهلالا ةنملاراهطا كا ذي دارأ امناو همن عوف شما, ةجر مدعالو هلاصانش ااه دريم
 نانملا ىلاراشلا نم مهحارخاي «فع كل ذ عفرب نم مهن مهنءةواقشلا عفرو ممداعس هللا لوميف

 ةعافشال ةيهلاءاعسا بنتا م ىبهف راسللاو مما دنع نيجارلا محرأ ةعاضشب هتعاضش در دقو |
 لدفنيجاراامحرأ قبو نونمؤملاو نودنا او دك_ئاللا تعفش موملا كلذ ف لوقي هللا ناف ةققحم ْ

 رامل
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 ك9 سس سس
 | اوديو هللا قالخ اءاوةلغتتل اذه ىلع ف: كح | لدأ علطاو عقل ارتسو له ارهظان هنادس

 اذاف هنتادنع نم عئارمشلا تءاج كل ذيو مسميواسسمنورتسيو ل اعلا ن نسا قورهظيخ ماما ل ْ

 1 اذ_موداو ءدؤفبذاكوهذ م كلا ه فال ىلع ماعلا عم م نوكيوهلل ةملهالا دي نم تبر

 ١ هند ب مدآق دل هان اهم هوك ادق نرك امو رافغلاوروذغل اورذاحمااب هناحس ىعست هلامماو

 ناكدقؤ ابنه نكح ىلا هيضرأ ى ةغلش هةرتاوم سو ءدرال داارالا هقدر هل ددعأ لعتو ناكوالا لإ

 أ| فصوام دكت الخاو سلب او مدآ سه ن مناكور اناا همف زن ىلغا لعجو ناكرالا نم ناملا هلبق قاخ |

 أ| د-وملاناسنالا ل-الءامسلا ىلعع (علازوطتاكسماو كانك ىلا اتشالن نار هلا اف اند ١
 : توام را د يي ل ا أ

 : ركذلو < بف هقلا لاكتىذلاربكالاركذلاو هو هل اهلل لوقت ن ل مرا ةخيو را قدا 00 1

 : مامالاأ ذهريمف وه مسالا اذهق هلل !الاهلاال لوي نم ملسو هملعهلنا ىلص هنا لوسر لاه ربك اهنا 1

 اهكساامهتلانالدمعلاناكهلاثماواذه نافذ ءامسلا قثنتفةعاسلاموقنو ارخآضءة:ىذلا ||

 1 تاو ريل مال هاو ىأ ةسهاواج ااهمف لاق كاذاو ضرالا ىلع عقتتادلجأ ن مالا

 1 ضرالا هلا ثريناىلاةرخبآواخزريوايت ند ناكرالا )اع تالاعتسالابر هظتروضلا واستر طفى رحم 5-5 ّ

 لكلورانلاو ةنطانارادإاو ةماما!موودوةرح . الاىقامالا يدالق ندراولاريتوهو اهلع نمو 1

 ا امهورامحلا مدقرانلا فو قدص مدق هنا قو هللا اناعو سالاو نا نماهولمامتمةدحاو 1

 ا ةغلب و لقاعلل ةئتغ هيفام ٍباَدَلا اذهنم نفلا اذهىف مالكل اًرمدقو ىسركلا ىفناذدلل!تامدقلا |

 : هدوطةمىلاها[صونرف اسمالداز 1 0

 ءاضّقلاو لصفلا ش رعو بنا ارماو ماعلا ن م هسلع ىو اموريشملا ضر ىف * ( سها لصق ) + ٍ

 نمثءيوروصلا قيزش اذا ىلاعت هللا نا عا لدعاا مكملا ىديزيباهلعةكل الملا فوفصوهماجو ا

 ْ اجارخا اهتمع ىوساهتطب ىف قدي و اييلانقتا ضررا تح رخو را *-ورونقلاىف ٌ

 ا ضرالا نماهنف انس ىلوالا ناف ةرهاظل !ةرخت الا ةًاثن نيو ةرهاظلا اذدلاةاثنْنيب قرفل اوهوان نال ا
 ا حارخ ا ةرخ الا أشنو اضرعوالوط مرا ىفةدادزلا لوبقو عير دتلا ىلعت ابنا تيذ اك انين انّسنق ا
 ٍ اهداعا لا ةرودا ارشنب ةّمشملا قاع كاذاو املع انح ردع نا قس اءاذد ىلا ةروصلا ىلع رالا نم ا

 : :ًاشن كا ذكفاهبمشتةروصروصا ىف سبل هنال لاشمريسغ ىلع: دف تشامان ةّقودوملا ضرالا ىف ١

 ةاسنلا م تا 0 0 ا 0 . الا

 ١ ا - او لور ارا للا ىلا اعلا نوت هتزتخا 8

 1 الواح وءاهيذ ىرتالف طسنتو ميدالا ةمالوا ضرال ا دقف عمت ىّتح ضرالاو ءاعسا| ىف لو دوت اةمفك ا

 1 مموج بكوكملا كافل ارعّتم تحتام عجربو اذ دلا دعي دحال مونال هناف ايف مونالف ةرهاسلا ىهو ع ا

 ا ىلع اولع ضرالا نم طارمدلا عضوبو ضرال ا نمر عقلا نيافاهرعق دعبل مسالا اذهم تاع م ا

 : ةنمل واوا ”ةتطاروس حراغ وهىذلا حرم ا ىلا هاسهتشن وكمف بكر وكملا كالذلا مطسىلا ةماقتس

 ةيدأملا لهأ لك ان امه ةمقنءاض ةكمر د ىهو ةيدأملا ىه حرملا كل ةىفو ميعنلا ةنج ىه سانل ا اهلخ دي ْ

 ةاروتلا اومافامماولو لثارسا ىبنم ل.الارةاروتلا اوداقا اذا نيئمّؤملا فىلاعت هلوقوهو ١

 نم مهم مالا نمانريغو هب لمعلا نمان سها كلذ نمل هعنو ناعالادانبر نمانمل الزنا الكمشنلسو 1

 وهو مهقوذ نماو لك ال هيف لق ىذل اوه مدا نغ ضعب رفكو ضعبب نهآ نم مه: دفان اك نما |



 ع

 1 هن نضال ركل لعاهفاز طاع [ىب لطر [ لك ل اع باقل كنيضزألا قع اهلمحو ةفاقثأ :

 وهل عونوءاذغو وهل عون نيعون ىلع ىهواسمنعسانلارثك اراصبان هللا ذخأف هناسح تنطب نم |

 ءانمعسف هتامح ترهظ نمدوصلا نمو اناس: لوالاو ار وان دعم ريخالا فنصلا !نع-هلءاذغالو |
 اهل سفنالةروصملاعلا فنوكب نان دلو ةحافلا سفنو ذمه الا سقف لكلاو امكراناونح |

 لاكشالا نمناشالا اهدحامم ةروضلا كا: تناحح ءاوسة نمو ةنتاذةدامعالوةامحالو |
 فيك ة روصلارّوص»ناالاوهاف دصقريغنعودصق نع قلنا نمابدحا نمو ناو .مدحوأ ||

 هدوشتو اهتم هفرعتف هنيح نماهيلا فرعترومسمأ نءاحور هللا انج سلي والا ترهظ نعدي ىلعورّودد ||
 ابورغو سعشا!عولطبرابتلااو ىلا لل ارهظف فشكلا له هفشكم ةرخاو ان داما دهالا وه اذكهايف |[

 اهلاكب ةنسلا ىف جوربلا َئارَح نماهوذخ أ ىتاارومال هذه ذ فذتل قدا مي نيفّرستفاناون مهلعحو |

 دبلاوهو حارمدلا ةعبابلاءاعسأ | طس ف لعج واك الق ا اهاعم اذهلو ةو ا دس ا ىف اهريس لعجو ريلعلا أ

 نكت الملاو حاورالا نما اعءام- لكى لعحمو ماها ىفئذلا لكلاوهو اذكه هاك شو رؤمعملا ||

 أل | روم ىهو ناكرالا ف رهظ ىذلاملاعاا اص نولزانلا ءارفساا مسهفكئ المل ااًماف اهنورمعبأ)

 كلديءا رفسلاءالوهلل_عال سلطالا ءركرح نءواسهلكب ك١ وكلا هذه تاكرح نع ث دامو ةمولع م

 روتسو نمد !نمنيفلكملاروصكروداهملع ىئار,بكو كجم كافل او ةعباسا ا ءامسلا نيبو ىلاعت |أ

 القروصل ارث اسنييواهتس طشلا لزق بحل ٠ نم هلع تناك اسع تريسغتو تح 5 ةلاوسلادلا أ

 تاقثفاملعل لاب الا قف تداقاهاعنوكت نأ امسلالسأن ٠ .ماهاحد هند رام ىهفط اسلاك

 0 ءاعهدلاىفوابت دلا# اعسأا قرمقلا تهكر اولا هو اوك تنبت ون تنك ٍ

 وهوردحالا ةسماكتا قو سعشلا ةعارلا ىو ةردزلا ةثلاثلا فو دراطعوهو بتاكلاة اغلا

 ١ لاثملا فا ها:ءهراكلئاشملاوهو لحز ةعبام بلاقو مارموهوىرت_ثملا هسداسأاىفو خيرملا :

 نم ءحوربلا ةكت الم اهتيهوو حوريلا ىف ىتا ان ارنا تازنواهاكبكاركحا توسان مدقتملا

 5 0 و ناومحو تاسو ندلمعدمو داجنم اهقداوام ناكرالا فترثأ اهتمهوام نن اردنا كلت :

 : ماعلا قثاقح عج اهم قتلا ةرهاظا اةروصل اوهو لءاكلانانالا ةفماخ ناومك اناس الادو-وم 3

 هقالللا لتعام ىتاا قا قف انقح ماعلا قت انقح ةمعج ىلا فاض ىذااوه ىلءاكد انا نالاو ||

 ١ ةروص لك اذاهسنج نمالماكًا عون تاذداوملا نم فص لك ىف لءةروصا | هذه نمر هظ نمف كل ذرهطظ

 نيءون لكن بيب لعجو نان الان اوما ىفو قاوةولا ةركش تابنلاىفو بهذا |ةرودندعملا ف ترها ا

 ناوشملانيبدرقلاو س ا:سنااو ناوملاو تانا ا نيب هلَكلاو تانلاو ندعملا نيب مكلاكتاطسو د

 كال هسملع تمل أب هتفرعفا باها فرعتو تحن تك اةروصلكف مونادنالاو |:

 ناو ةفلَدْحم ةح نه ىل_ءرودلاتناكواهتروص ىلعالاهارتاشغاهسةن ن مالا اميل !فرعتاموةروصلا |

 - روضا !نف ةفادك ىهووةدحتاو سفن نم هللا اهل مدآ ى ب ” ةدحاو سفن نم تقاخ تناك

 تامتراو قع اولا دع تداول ؟منزاقم املا ثدخلاكنيلطالا كلذ اةروادب ولا ثادح اك

 ىراوحلا هذه ةح امس دنعناكرالملاعىفتاوعسلااهعدوأ ىتاارومالا ءاضما لعبو اه سه ءامس

 زرِزعلا رب دعس كل ذ لكت اق ارتفاو تاناارتق | اهل لعجو بكوكملا كلفل ىف ىتلا ة«ولعملا لزانملا اهار دقو

 هللا ىلع ءانئلاو ةالصلاو ميستلا مهلغش ل اعلا فاو هادعتال مولعم ماقم مهتم دحاو لكلف ث فدع ىتح

 لارا ذاقروتسسلا كاتم دانوزوصلا كلمةبقا مالا مسهل نسل ةزهطم كال ديار ةءوذ سم

 ميقا كلذ ايهتعلار دد ةدروصلا ككل ئاراذاق المل ا امواره كلما لازبالو ا ارطام نوفر عل

 رويت اة ا١حاورالاع الؤدورودلا 5 مييسأو ةروص نس | ىف ترهظفرتسلا عفر تنسحو

 0-لا ْذ|"ْ"ذهذذمككسسببببببببا  <ب©7ح حج ح7 حح>حجج 0



 0 0 ل لاعلا وص وبالا كا لا از قول 5 كارمن
 : نيديلاباه ولم هنوكل» اعسالا لع هن. .ذحورلا متن ةئزو أك هنح فحورلا منو نيدملابمدآف رشف كل ذءرب

 1 رمش سرغ قا ىلووا دلاةام دال ناتو تلاوات ةقالذت اهلناكورهالا لان عوم ابق

 1 للاتناف اهضران مه اموال هني وامه نر دلل لالا للار ناشر ايف جورلا عنو هدس ىلوط

 || هاونلا تطع !!كملع ىهام زيع امه ةحن ههلك ةنطارقىفتطعاو اهل مز ضرالا بعام لع> |

 | نمامسعأي صاللا ههجو نم هن ق للا هالؤل نم لكفاهر شف تلا ىونلا عم لمهتاموتنلذفلا
 || لسا! ىدهيوهوق كلا لوي هللاو صاصتخالا اد ههلبسل نم ىلع هزيمو قوفُسم هب هناقرومالا

 || تاداوملاو ناكرالاو ضرالارتاوعسلا ةئهو بكوكملاوهو لزانملا كلف «(عبارلصف) ءأأإ
 | همعتب م هرفك عم نسانل ان ءاس,يذ نم هت را رضرالا ىلع عننا هيءامسلا هللا كس ىذلادمتعلاو ||

 ١ كو كس ناقل اذه قاخ هقلا نا معاذ اهنهسانلا لوز تح ةرهاو ةطقاس.ءاسعسل ىو مالف

 !ا.مواهؤام-سلطالاوامضرأ كلفلا اذه ايقاع تانحلا قاخ امه امو سلطالا كالفلا فزوج ىف

 أ | ني رمثعو اناث كاذا || ذهرعشم ىف نيعوءانهف الف ىف ةقاك همضو وف هللا هلعأ نمالا هاهم ملعبال ءاضف

 || زييو اهني قرفالو اهيفةرامسلا عطقل لزانم ت.ه- ىتاا بكاوكلا هذه ىلا فاضاام عم ةلزن م
 ١ ىذلا ا هاوزن ىف ماكحالا نم هن صتخ امو اهريسفف لزاتب تاسا ىتاارشالا بك اوكلار 6

 || رهو بكوكملا اذه ىف ةنمعملا لزان ا هذه ىئعي لزانمهانزر ٌدقرمتلاو ىلاعت لاه حيوربلا ىف هانرك ذ

 | .نادعالزيتالو ملا |ذه ىف ضورفو تار دة ىهوءاشرلا ىلا نيطرمشل ا نم بكاوكلا نيب ةقطنملاك
 ْ تزيتام كل ذالولو اهيف راسل ا لوزنب الا لزانم اهنا تفرعام هناك بك وكلا هذهبالاريداةا!هذه

 ١ | لانهن ع هناف ايت دلارادلا ىه هت<تامىلا كلفلا دهر عقم نموا مصاخضئانالا بك وكل ار اس نع
 | اهنم لقت ن مل قت: فايندلا ةروصرتغ اهم ةروص ىرخ اللق ىرخالا ىلا نارتام ةلاصتس ا نوكب همك امىلا
 || رموهفاه قيم لكف ناسناريغو نانا ماهيف قام قبو نا فارغون اان م ةئلاىلا

 ١ لصميل رملط الا كدا ىفاسعطت ب وكلا هذه ن نم بكوكل كل هللا لعجواهلأ م هنيذلا راذلا لهأ

 || :لك دب ةرقح هس طعتامريث اها رشع ىنالا هتكئالم ىديابو هجورب ف ىتلانئازيلنا كلتن

 : 0 راسل "اس فو اهيف ىذا اروثلاو ةفادش عث ا.ط ىلعاهلعجو كلذاشب 0

 هعمان ماهل ماد لت ن هود لل اهنمع ثدحنإ مو»ام سعشاارونو ىلقلا مظعالا نكوكلاوغر

 || مرجىلا رونا اكل ذنوفم_ذب سانلاف ضرالاو تاوعسأ ارونود ىذا هتارونالارون اق: روذلا

 /| اد هاف ماودلا ىلع سعشلا ىف !ناالا كا ذ ف بك اوكسحلا نيب و: سعشلا نيب قرفالو. سما

 نيرطانلا نمعاىف رتم--دىروتلا ىلاشا ىل_تاكلذ ناف اهريوك:نامز ىلا اهرووو به»ذيال

 أ| ىاكلفلا اذهفاكالفاثدة بك | وكيلا ة نيه امينا والا نيب وابني ىذلل باع
 || ةرارملا هبة تطرئا اه بطر راحودو ماعلا !ةام-وهف تاهوم خلا عبيج مي ءاوهلاو اهرط

 || لادم ءال ا مكح ىلع قزاموءام ىجنهترارح تاقو ةيوطرلا هسقت طرفا امواران ىعم ةنودذسأاو

 . لبقاناكرالا ف رسلوْر 2و با او ىرح هيو ءاملا كك سماءا اوهلا ىل_عوءا اوهلا مسا هبلعقب

 لادتعالا ىل_عةيوطرلاو درا رااح اودزال عرفودو لصالا هنال ءاوهلان 3 هلاه سال | ةعرمسا

 اذهلو هملا صقتس !برقاءاملاو اهلكتاصةةسالا لص مظعالا صةتسال وهذ يشد لا قب رطلاو

 ,ضرعلا.الو تاذلانالدب وطرإلو ةدورب راس 1 لقت لو نسل هنا لمشيو عم * لك هنمهلنالعح

 عبس ضرالا هللا قاخ املو ىلا دا اوءازولاو نازيملا ىهو ةيمئاوهلا وربل (حوربلمظعاف ءاملا فال

 | |ردقو ضرالا قاخ الف ءام- ةبق ضرأ لكى ع نوكحح ا ىرخالا نمرغص أ[ ضر لكل عج قانط

 | اما أ اقابط تاوعس ءءس نا دلا كاد َقَتْف نا دااودو لات !ةروصءازوهلا ىىدكو اهتاوقااس يف



0 

 م

 1 (| ة ما لطابلاناو 777 و انا عش زكم زاطل اناعالا نعت نمدرعش ادكيتاعألاوناغالا
 نطوم وهن ناعالاو لود بذكلا ناكف بر ك١ ةعيدخلاو نكرم اع سانا انمي حالصالاو هو

 || .«2امهقناناف نمؤمريسغ منام هنا لع نمملاريغو نمّوملا نما ذه دجوب دقو ناميالا بع نه ةبعش
 || لكف لطاسلابرفاكو هتلانرفاكو لطاسبلاب ن هو هو هللان نوم نيبر وص ىهالا ناف رفاكر د ماما
 ةنحلاىلاو ب رطناعالا نم ةبعش لكلف هب دمقتامهرفكو هناا نسعي اعمر ذاك ن مومو ف هللدنع

 نيذلاراسالا لد مهو ناعالا بءد نم مهب ماهام ثمحن كراشلا ليو هل لك نعل لع

 از درقلاةن الاوانلا ىف تان قانعم عم نامالا بحش نم هضاوناك اج هفان نم نونبر طال

 مال_لاو ىوأملاودلختاو يعنلا مهلرانلا ىفكنيعال سودرفلا ناف امميةمهل مدقالا لل بسولاو
 لسراام هللا ناف ةصوص## ناسح !ىرانلا لهالواواش ىتمةيورلا تان !لهالو ندعو ءءاقألاو

 ظاغاو مهلعد امل نوب دود وممرنعمملاالكهلوق فذ ئموب لاه امناواملطمم_ملع بالا
 نع كضغل ا لاح ىف ناك لذلف تغطلل | نعت دب تعض ىبرملا تاف ةقفشلا اهل ةدورلا وبضغلا لاح |

 اولاصل مهن انو ل وق دعب لاك هنال ميذعا ىلسي لج نأ باجل ا كاذهئرواف ىوفاف ايو هير

 دنا لح مابأ كلذك دو دديق كاذار احا عوقودمبالا رخل لاف مو مسا
 لا فال نوك ول يال نادل اهشال ال اودع ا تالي راح ىلع نوكينا فاكمالو

 || اهتم قاخ اهم ماه تاذ لكف ةدسج- ةن_ بح اهلكهلاقالخاو هللا قالا نمقاخ ىل_ءرفاكو نهؤد.

 || لكف هناف نانجو ران نم ناك ث رح هيدعسين او دي الف قلقا كلذ هقصتسسي ىذلا عضوملا ىف هفرصصو
 ا رانلا تاكردف كلذ نمرحأ هلذ هلا ل نمام أ ىلع نانا لك ىؤ< ناد. الو رحأ + طرد.كىذ ا

 || اسرية تملا نسف تلازم كاذدأع ىعسملا لحال ا ىلا ىنهتنا اذاق باذعلا عطقنب لام باكر د ىب ها

 اًماموب هيلع ناك ى ذل ىولالاىاخإلا |

 دحين )نجرلا اذادو<ع نمو » هّتنملاف“ نا امرك اهلا (ش
 ١ رظنلا اذ همزلا هلت دهعو قعر طنو هلّدع 1ع نمهل ناكم ل اىل تو المع فقاكملا ىف هللا لعامل ||

 | خا ادهعهيلعذب اند عطا نمالوسر هلا ثعب مهلاشماوتاذلابهلا ىلاراسقتفالا ىلقعلا

 يلو ىرش دهعو ىل_ةعدهع نيدهعنيب هللا عم نامت الاراصف لوالا قام. 1 قرّرتنام ىلع

 ىذلا غلبملاامهبىلع ىم غلب و نيدهعلا نيد ىلع تفقو الف لوبا كا ذيل السا هيلط لب امه“ اذولاب ||

 تلقودهاش نمهغملي

 ناد_ةعهلنم صلخ هارئا

 نا دب هبنةلج مك

 ىنادي ةاصضلا لمص: ىل نم

 ىنادت ءاق ولا ىلاف ىلاق

 قاتع اقه اكل ما ى دكوا

 با دهدقعو ىتح دقع بلقاا ىف آ

 هناع هتسطعا اع 3و

 1520-0 | تا

 0 ءافولاب اعرشو ال_ةع

 لص# ءافولاف ىتسعن تاكنا

 ْ ه ديو رمصل و هعنجم تد :كلا هنا هبرنع ملسو هيلع هللا ىلم هلا لوسر لوقوهف ىتعن تنك اىلوقامأ
 اناالءافولاو لمعلل دجوملاو لعافلا تنا ىا تن ىسفن ىعأ تنكن ا كا ذكف لص##ءافولأ م هومر
 انعام اويناشع -ىلءامهمك عرمشلاو لقعلا ىنعبامهاق هتنهلكهالا ليان دع فقول دا االذا |

 || هلوقىف هللا قدص زيعم اس !ادننعقةكللازهانلقامناو اهلعةردقلاولاو-الاولاعالاو واح هل ند
 أ تان طارش عمم ىف وط# ةرش نا لعاو شادي لدا امل دما ىوقاو الد 'ئيئرثآ ا
 ا . تاتا 5 تااييتاودبا .امسرغاش هللا ناق نينا | نمي فرهظامل مدااك
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 ك1 ل ردا عوود كاع ا ةيِشقم د 1 رخو اتاك زارا الا

 أ( دئاز ميزو ةنملا له سايل لللاو نلف االا رعاة باكا ]ف سلو اهاك تايتنحار ابا لع لطم

 || نوكل لضفذ صا هدا ىب وط ةرحش نال كالت ن هتان ارحم ماك | لوقت ام ىل_ع ءاسبا او نساسا ىف

 قةشتام اهم ١ىفاهلم كراع الا امنا و جسيفي جب وهام تلا ليه ساس ل ناقه دس .اهشلخ هللا

 افشكميمعلاربللا ىقذروم اهكراهزالا ةزمادجلا لكل فان نامجتل اين !ةشوطدرلا نع اند ماكالا ْ

 نم لتر ماقول جر ل خ دف سانلاب بط ناك لسو هبيلع هللا لص هللا ل وسر نأ الد نسااو
 نورمض اهلا كشف حسني سن م1 قاع قاخا ةنلسا لهأ باش هللا لوسراب لاسةف ئه تلا نش رتحإ ا

 اذهاباملاعل هاج لأن ن وكمت لاهو ممم لسو هملعهللا ىلص هلا لوس زل وا هركيذ كم لكوم

 تانملار ل مها لصخل ةنلارمثا مَع َقةْدَت لب لئاسلا ىلاراشاو
 || قه تصتخا ناو ةذج لكى راسهانعم مدان ةذج لكى م-واهتيحاص نعاهزمعروس ةْمِسو مدس لكن بو
 هللا ىلههلوقلثم هل_ذضفاودانعم نم هءاع ىهام نكماهب تصتخ اىذلا م ...الا كلذ ناق مسالا كلذ
 لكل ليا ايللا ناك وذي وكت رشاو ليم رشا مارشاو لالخ هكسكسلاو ” ول كقول

 أ| ةنجو ميعنااةنجو سودرفلا ةن ىهو صخادي ىعب نعود نكلو ضئار ةلاو مارشباو لالطاو

 || ة:- لكن م تان1ا ىف ةنج ىلعأ ىهو ”ليسولاو ةماعقملاة نحو ماللا ةنجو داحلا نحو ىوأملا

 ا هللا ف ةلنا لوسرن ةدعو كج اوظو ةزوص ةسنح لك ىف ااهلذ ةندج زا ىلا ننعم نة قالا 1

 مهانا هناعدو هتثعب دكربب ةداعسلا ساينلا لان ثمح هلل ن نم ةمكح هما ءاعدباهلانهدجو لسو هلع

 كالا مطس تال ا هده نضرا لمحو اهاقو هاند ساتنلا نكدع ع1 ههللا لزن |ام هنسثو هللا ىلا 3

 : لكفلبع>و ىلاعت هللا - -ءاشنالودفلاهذهن ءايلالسع و اسس وراتلا انقتسوح اعنا 2101

 ىذلا مسالاوهوءامبالاةيرتوأ هنع توكسملام مظعالا سسالاو يبسسا» ءامسالا ددعب ة-رددنام ةنح

 م. لكلا عمك هن لكي هلو ةصاخ ”ل.سولا ةحردىلارظانلاودو ملاععلا نع قالا هب زيسق

 5 را ل ا ل امن رفا ادد ءىلبعة ت1 الزاممو مهفاق م 5 ىنهلا

 نيذلارانلا لهآ تانج ثاريملابا: اذ 6ص اصتخالا تان> ىف صاصتخالاب ه انك ناتع لااا

 0000 ءاعمتلا ىلص ”ىبنلا ناربلا ف درو ادهلو في ادعادبع ىلع ةئ امم هنا باو واهله أ مد

 اهم أ 0011 :لا باويأهل تهتف ئثب هسفن ث ده لو نيتعكر ىلصوأض وف نوف لاك لبسو

 ادعس لاوعنر ررقن اهواك اهباونأن ماهلش ديال نا هيلعاك هنعهللا ىؤر قيدصلار بون لاسةفءاش

 ةناعءاضعءإلاو باوذع لكلقلابحلا اه بحاص هل هج ربخ فو هس اورككىب!لوق سو هيلع هللا

 دح اونِمز فن اسنالا موقي دقف باقلاو لجرلاو جرفلاو نطبلاوديلاو ناسللاو نذالاو نيعلا

 ثاف امثمبان لكن م هلو دلاح ىف ةن امثل ةبنحلا باوبأ نم ل> دقاهاكع ء[دعالا دك هلابعا

 عستم تا :كلاتاخوخامأو لاب وذوهام ث محن ماسلا د1“ نطابوخزريلاهمشتةرخ الا امن

 ناسالا يف عذبلا ناف عس 1 اه عسب ,لاو ةيعش نوعيسو عضي نامعالا بعش ىل هو هحود> نوعمسو

 اش امو هللا الا هلا اله العاقوير طلا٠ نع ىدالإ ةطاما ناعالا ىعش ىف داق هع ىلا د -او نم

 ا نايل نضع ل نعونن ىولجإلا راكم نع ىشف]ن وق الحالا مراكمع لا-عإلا نم قلعت ام

 تحاضن تحث ناو ةوملاع انا ن نمور ىف هو تارمثشملا فهلا حو نك انمؤم نكمل ناو

 ةوسلاكلنو ”ىنلا كل دفع ومحلاافصنان 1الا ونا قلطتاف هللا <--ر مومعل ن 5 طغيف است ةرمشنمل 1

 ىتلالا وكمال كل ذو عيررتفل ف يكيلللا سول : ريشا ]ماجن عم نلف تعطقن اواستيلع تربك لا

 | ربخأ املهتاناف «لعاهرثأ ارهظوا_ م فصتاو هب تمأق ن ف مكح ةمعشلا هذها نوكيثاذب الؤ هصاخ

 || لاقل اذك اناعاد سس اهناضألوسرلا اسي ومايا

 21 اع 012227210120722 357 277155777757 121 0 17771 7 ل 2 - 2222 22222222 222222222 يو تس محل ييجي
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 نوح

 ا هناي ر- اردنا[ قالا 219515147 20116 اذه تعا م: طناف ذ كنا قلكلا هكر :١
 || هرخ الا قلباقلا جام ناكمسق هرظن تقو ىف“ ار نتا دلاو قا اذار 2 - نم نيقادلل |

 || كلذبف ةماعةقلطم ةحرل املا نال ةكاخل املا ىفاذه هيلع مكحاذا هب منت ىو ضنقتلا كح ىلع
 هفلعحامب ساطالاكإغلا هللارادأ املو نوعم < امرمخ هناف هةجرو هللا لضفب ىنعأ اور غلف

 || هتكرح دنع هقدجوا اراهنالو هبفللالالماكا م ورود يس لاس منو دانا
 1 ةروصحم ةموا_عم دم نيع لكى ف مهم اكح ال ل_هعسو كل ذىف مك نم باوذل اىلا هب جوأو قا اك

 ١ هرثك أوةذم هعرسا ىزربلا مكاو ىزربااو ىوارخالاو ىوابت دلا لزنلا بس ددملا كل: عونتت

 ةسبل ام نم مويوهإماك ةرود مولو ةرو دفصن مودذ "للطاقم مايالاو همانار دق ىلع هتاسواكح ِ

 نيد_هني امو نو ملا مولىلا كلذ نءل_قأو جراء ملا ىذ موب ىلا كلذ نءرثك اوةرودنيرمشعو ||

 أ كل حرب لك ف رسشع قتال ك المالاءالؤه نم بنان لكل لعجو هل_ضافت مانالل تاجر دنممويلا ||

 : اذه ةشر هيطعتامر دق ىلع ممم لن نملا تم نومهم ىتش مولع ىلعاسمنم ةنارش لكى وخل انرخ نيث الث هانا ١

 ْ اذهو مولعمر دةبالا هلزنئامو هتازخان دتعال ارش نمناو ايفهللالاه تان ارا ىهولزانلا!

 انهاود ظح اتم هظح ناف هسهنىف مولعل | نم نئاز ملا هذه نم هلل صح ام فّرنام مهم لزاسنلا ١

 || لكىف ام وبمه دنع مشي نمنيلزاسنلانخ ناسنالاو تادل وملاوناكرالا لاعىف هل ط- ام فّرصدو |

 ا لكف ميقن ىذلاؤهف ةماقانيلزانلارثتححاامأو ةماقانيلزانلا ل قاوهو فرمهل و ةنازخ

 : هناملانيبام نيازانلا ىق ابو ةتسةئامهدادعتسا همطعب امو هللا دنع هتيترر دق ىلءاهنملصمعلو ةناوح ||

 ٠. ناتسو ةنام تالثةننس لك ة نسال اىلان ىعأو ىيلطال ا:كاغا اذه ركرحر دق موملان تعاد مودلاو نس أ

 | ٠١ وافطلا و دكقلا تايد ملاجتل اقهأ دمج عدا زاك هدجو ل ةرلعإف "دكر ا هذه مانا ن مامول ْ

 || رهظر ام ىب ه ةمهلال 1 اردنا هده نمهلصالا مولءلاو تباوملا نما ّمافومعو لزاما او ىراوثلسا مه 1

 ْ ترعسو ضرالا ىلا ة-تاشلا بك اوكحلا كافر عقم نم رهظر امل: تاريثآتلا نم ناكرالا لاعف ||
 || ا هلهأو نانا ىف ارظنرشء قالا ءالؤهل ل_هحو ةعبدسلا ىراوألا ةعرمس نع امطم ةشان

 || ارظنر مشع تال ءالؤد ىلونعوهف مكح نم نانا فرهظياف باح ريغ نم اصلخماببفامو
 || مكملا نمايفمولامنورمشاسافرانلا ل هأوابندلا له امأو ةنا لهالاشب رمثت موف
 || برشو لك او ني وكح : نم تان! فر هظر ام لكف مهانركذ نيذلا ميلع نزل ز انل مهو باونلانالا ْ

 ! كات نمرشع تالا باول هذ د ىدبأ ىلع ةومثو نوكو هلا ساو موا_عو نوكسو هكرحو حاكسن و ا

 مونع ل دحام نيبو مر شام منع لسام نيب ناك اذهلو مهةاضتسا ىذلا ىلاعت هللا ذانزث ازخنا

 || مطع نو باوالاو با حل اكرا نا اواتدلا فمها مهنيذلا مم نيلزانلا ةطساوللب مهرسئاسمربغب ||
 |١ اوهس نا هلاثماو اذه ىفهلوقوهو هللا نا نملاس داا ىف ناكرفلا كلذ لعل _طحرتبكن افرفو أ

 كو بام مكتعرتسيىا مكتائيس محن ءرفكو هلاشمأو اذه معوهو اناقرفمكل لععيهللا |
 هبل ملناو هلال 12 سلا هيلا ةيفرن اف هند ها ُتد نم لأم ا الق

 قل نن مكدلجا ةزمزتسنو ىا كلر تغفو قى ةحمل!ناكمدالا و ءادسنع ياللا نهولا مكب كلك كلور موس

 هلسريام ماعلاو هنمعب اعونو أ هنسعب اصخش همق نيعب ام صام | ءاعدلاف نيعم صاخو أ ماعءاعد ىف دي انعم ا

 ةجرلا نم هسفن ىلع هبجوأ ام ميظعلا لضفا او ذهللاو ءوس مهب ل< نا نكي نمم هللا دابع ىلع ملط ||
 مهرشع ىتالاباوذلاءالؤهو عورفلاو لوصالا ىف ةاصعلاكب اذعلا ىدتسا نم ىلءاهنمهيزتمااو ||

 ايف لعحو كاملا ةعلقلاك هلاولعو هدس اهةلخ هللا ناف ندع :جالااهلكت الس اءانب اول و نيذلا ||

 || ضب كل لاك ةيؤرلا دنع هدابعل برلا انف ىلهب ىتااروصا نمر هااةلاوهو كلما نم ضي الا سيثكلا
 || هللا سارغمم ديان لعسو تاوملسان هراسصبالار هاطأا ءاثءااودو دلل اوهون اول نسما
 م تحسس
 تس تت 2 تاك 1 جت 17 0127271010202 : 3 57+ طع نختلف
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 | رح : الا لوةدنو ةدولاب د اولا فدصل !لوةبف ىلعالا هاا مصعب لج نماذهو ا

 وهل | ن نءالاحاورالاهذب هدحوملو حاورالا هديب 5 نمالامهحاور أ دجوبل يوننلاو ماسقنالاب |

 > ةماكلا سفنلا ف نيتللا |

 اهمالا فرعيال داو « هلالافرعتال سفنئلاف

 اضأو

 اههشم هسفن نمهل نكو

 اهيتنم هتصو أ اع ناك
 اهزبم هاذ نم هل نكح

 هتيصو ىذل | ىلع نك نمو

 | لاعلا فرهظافعوثش لكماسقنا نم هضعتاململاعلا ف ترهظ ةرمضخلا هذ - لن قوات ةسلعلا ١١
 ماعلا ف ترهظنيأن مءايشالارداصعالا مهريغ ىلعهلنانءاذعلا صاخ امو هلعو هيف ىلاعت قلخ امالا ١

 الوبقم لاعلارذعناكاملو ةمسقل لة: ةعماج نيع نم دب الف موسقم ىف ماسفنا هناك شال لب اتتلاو |
 نتساكرودغلاوهد ةجنراادلا علال امهتلال عج كذا مه رامتا ف نورومي منال عالا سفنفف ١

 لبّشيال ها ع نا هلعل هنا ارفع ىف ميرا هنال هب ةجر الا ةروصب هلعن ل نم بوأق نعال ذ نم '

 نيمعتلا ىلءةدحاو تصتخ ااهخ حا لم لكل هلي اه نيعل انوكل ىلا ةقيشم هنيطتت لياقلا 026 ٍْ
 حاورأ تدعصاذا اذهىلاو ةيهلالا ةئيشملا مكمحلالا ا زع لكذ :هلباق اوك ع مهري غتود حازم ||

 لسسلادصق هللا ىلع و صا قب رطاهلف ءريغف مدقاهل سلاهجا رعم كوكل وتلا

 املهللاناملعا بكوكملا كإذلا .طسو ىبوطةر هثو تانملاو حوريلاو ساطالا كلذلا يف لبصفإ ©

 ماسقالا ىمم-اههقرسشع تا ىلع همسق ارب دم صاف امج ءايركذ ىذلا ىسركلاا اذه فوج ىف قاخ ا

 ٌفاوهو ىبارتو قام نيب مهفايث دا لهالرصانعلاك ةبنحلا لهال مهاكلماب:دح رب لك نكسأ اجورب .

 دسفي عمو دسفب ام د_قيو لع سيام ل_.سو نوكش ام ةئحلا ىف نّوكءالؤهنعو ىرانو |

 ةيمامالاتلافانه نمو دسفب عمو هذ فرعلا ىف مومذملاداسفلاوهامرخآىهأ ىلا هماطتريسغت |

 ءالؤهنوكبص نمو مهطش تةىذلاملاعلا ةمأ مهةكئالملاءالؤهناف امامارمع الاب |
 دادمالا نا نورعشيال مكة سامالا ةعصعب ةممامالا تلاه كذا مهلز امم نع نوريغتال ريشع قتالا |!
 مه ذفانلاءاضقلاو لضفلا دعب اف لعلنا ذا راسم اوف منو حارر اك داكوتا اذه نم مهلاقأن ا

 نال بتا م عنرا ىلع ءمهنرشع فا اوناكن اومهمث ه هاوس دقتعت لام اف دا دعتتال ىو كلفلا اذه ىلا |

 دبال ةعنرا لزانملا هذه نم لزم لكلو خزرلاو ةرخ الاوايدلاهئالث لزاذملاو ءاوق عبرا ىلع شرعلا ١

 اوناك كل ةلف رمش ء نأ اع ومما ناك ةعبرأ ىف ثالث تب رضااذاف لزاسملا هذه له ىف مكمل امهل مهم |
 خزربلاو اهل ىلا اهيلع ةعيرالا مكح قيىرخالا ىفاراندوعتا دلارادلا تناكجاملو رشعؤتا |
 حوربلا نم دبالف ةعبرالا مكس نمايفدبال ةمطلاو ةعبرالا مكح نم هبفدب الف ةةاروسفف ١|
 ةينانةه ىلع ىدخلاورودلاو ةلمضسل او ةعبرالا نم ةدحاو ةمسشىه ىلع سوةلاو لاو د_تالاف |
 ةعبار تمم ىل_عتوملاو ناطر كاوبرقعلاو ةئلامث ةت سم ىل_ءىلادلاو ءازود او نازيملاو 1

 لزنم لكىف ةالو ةعيرأ مهو ثالث مهم اكتسأ لزم نكل ةدحاو ةعسط ىلء ثالث لكنم داو لك,أأ

 اهإ؟ووهىراو ا ا نمد ياو موبلاذا الأ هلزتم لكى مكملاه4 لكلاو |
 ةعاجلانود لقّدالق مودا بجاص عم مكح هبق ىراولا نم ىفابال ن نكلو اهحاصو 1
 نم ددحاو لكن اف دسالا اهل ناكناو رمال ك5 ةيعاس تاثو هموم ةبعاسلوانالا |

 كلذك اهيلع مكتلا نءنمق ملل بالذ ناطرسل اسهل ناك او اين دلا كل ذكابذذ مكس هرمثع قالا |!

 لّدشالا عبار لزنمئتامو اهيفمكح نم نيقابلا نمديساو لكل دب الذ هلةسلا هل ناكناو خزوبلا |!
 0 راب اس داءاران داع نال ىلا لال مالااث لا بحاصناكدق افران الا ١



 ١ وعسهقوالا لا قيتضالو طلاس ااا الزج 1701 دالو ةواشرانمفوال 3ث خام هنا

 1 ةيردلا اهلا رد 037 كلاضي أ ةجر ةُعاق ىندع ىلعىتلا ةَمئاقلاو نيرهالا تلعف

 !/ اهلماخ رهتاو ةّدشلا هاف ىراسي ىعىتنا ةئاقلاو اوشل ا معأ ىه ىتلا ىمظعلا هما |ىلماح نع
 تروهظف هلع ى مام اهيفان اىتلا ةماقلا اهلع تضاف! ىئلباشتىتلا ةعبارلاةمئاقلاو كلذريغملعبالأ|

 كلل لماحالتارةةامت ىهف ةئاق هححو لك فى وةدّشو ةجراهفو هلظورو ىهفاهترودب ْ
 0 "الا ىف نونوكمف اهلمحي نما هب هلق  لكو ةمايقل ا ف ناكحم اذاف ةماقل موب ىلا مورلا ةعبرالاا ا

 اندنع مولعماه ددعو هنتر اهيواهملع شرعل ا اوعم اوقنتعاف لكنيبامو ةعير أ ايدل ىف مهو هام

 تدسيلوهومهوام نيعم اولا كلن اند اقحلا ل اردانعةرصاقلا ماهفألا ىلا قب_الئل هنساال ْ

 رودو قرت ءاوهو عساو٠اضف ىسركلا نيبو شرعل ار عقم نيبو اهتمكحاضيال ضرعت ملاذهلف كل ذك

 ىناجرلا حاسفن الا كا فن اكم ىلا ناكم نمريطت شرعل ااراوز ىفءاسلو الا نم مد ىب ض عب لاسع |
 تدجو مالسل! هلع لاق[ :ةجرلا ىلا دربلا فاضي كاذإو دما ملا ءامملا لع شرعلا اذ_همتاوقوأ|

 ةمدخهل ىهامن اهل ىتلا "هله او دمام !ءاملا هلمدعامنا شرعل اف ةجرلا همف ىذلا لعل! ءاطعاو هل هانا درب
 سفن: ءاوهلا كا ذوءاملادج ىذلاوهودرابل اءاوهلا ىل_« هرم دماملاءاملا كا ذوالالج او امظعت ||

 امي لع رواظرلا يذلا لاعنلاماك هقلللا لل كل: قام دس العيال تسعلا ىهىتلا ة ةاظأا

 | ضرانوكتف نمعل !ىفال ةفصا ىف ل دو ضر الا ريغ ضرالا تاب اذ ارمسملا ىلع سام انو اند ||

 هذه نم لصف ىفكلذركذ قأسسو اتماالواسوعاهفىرتالف ميدالادم دعو داسف ضراال حالص
 ةماكلا تعسقن او نيم دقل ا هبل |ىلدو لكسشلا عي ع شرعلا اذه فوج ىف ىسر كلا قتلو لوصفلا |

 تعسقت اوءوش 1 اماهلاةدحاو حرش رعلا ف ىبهف ةدحاو شرعلا ىف ىه ىتلا ةدح>اولا

 نموا قرهظي نا هللا ديرباملسكرتلا كلذ ىدتفل ةجرب بوم بضغو ةجرىلا ىءوكلا ىف ا

 قح نذأ ىلاعت لاق عناملا ىطءملاو طسابلا ضداقلاو لدملازعملا هنا اهلكدادضالاو طسلاو ضمَعلا 5

 اذهالا نكي للاستاذ ناكاذا ىهالا ناريغ ةماكلا مانا نماذ هذ باذعلا ةلكملع ْ

 هللا ىلا ىرتعاا ىف لكلا عج مو [| || امعهليصفتفنوكلا ىلارظنا| ٠

 هل مكحالاف ةرخآو اندأأ || فاتةروصلا ىف قفةملصالاف
 هللان هللا الا نوكلا ىرب الوأ| || هملاعل ىلحم هنوكنم هللاف
 هللا نم مع ىلع دا كو هدجوم قانا كلدو>و لءاف

 مببرتلا ىف شر علا لك ىلع وهو ىسركلا| ىلع نام دق !تود_سا شرعل ا ىلع ند-رلا ىودس ا كف
 الا ىلدئام هما ىل دتام هنافءاوسالا ةحار عضوم ىسر كلا ةاّقلم ةقلك شرعلا فوهو تاوةلا ىفال

 نيمدَعلانيتاهلور ا.دخالا م دقوربلا مدةو بحل مدقو قددلا مدقكناتف تودثلا مدقلاو ةطساس.ه

 || راح الا نءباكل ا اذ ساق هنل ااننيع ذاملاع دربال تقولا عال ىمهلالا للا ىف ةريثك بتاع
 تاوولخملا عج ىسركلا اذه فوج فو دماملاءاملا ىبءاضيأ ىمركلا اذ_هرةموراصتخالاو ||
 ةملكلات مشا اذهلو تاعمقملا نمةكئالمهلوءاوس شرعلا فوهكه ذى م ناكراوءام# نم
 سافتالا عم, ميسقتل امهلكو هللا ناك م يناياتسا ل هبد- نوفر هد ال فصلا ذك هنال همف

 اوقلخ ىلا ميتسقتلا عادوا فنا باولغتسشا اهراهطزومالا ن مو مهيد هدي شو لف
 اهوم-ق مهل تلحت ةدحو ىاف تادحولا ةدهاشم نيبو منن لف متع هللاريخأ < نوعمطملا م هو هل

 دمحوتلاةكئالمامأو هولعامل نام الو مه دنع هلْذع الزء تلك ةعسقل الا نو دمي الف مكحلاب ا
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 ةعسادهوحوٌق اهن' دلع م ةعبت لوصف ى هماع م ال اوهام لغاهتمةرودةرودص لكى ءماك ف

 : لصفملاو لمجماورخأنملاو
 أ ءيئالودوجولا,ف ودوم هللا زالعا ده (ءاوتسالا شرعىلا هيلع ىو<اموءامعلاركذ ىف لصف)+

 || الو هلا ناك مال لا هملعهلوقوهو دوجول ا نيعوه قملا نا لوقا لب دوجولا, فوصومتاكمملا نم
 ماعل اروهط ىنعأىهالا اذهءدب هسفننعرك ذقملاعا نمدوجومئثالو دوجوم هللا لوب هعمْئبث
 هني وه ثيح نم ملعبال ىلاعت هنالاعو هي لعلاب ملاعلا ىلع دوج فرعي نا ”بحأ ىلامعت هناوهو هنمعىف
 ردقلا اذهو ملءبال هنا ملاعل العيب ناالا لاعل ا ىف ىلاعت هنملعلا نم لصتال هناو هسفن لعي ثيح نمالو

 أ انإمعأ اهل ناثمح نم تانكممللا سالو هللاوهو ل.عبالاما ع دوجولا فنا لعدقذا الع ىمس

 ٍباط ايدو والاستو امعمساةلعئاهان | لزالا ىف دوجولا بحاول قواسم ةدوجومال ةّسبانأ
 ص كلذ لكنا زري غورصبو لعنم ىوقلا عجب اها كل ذكلانمالا ةٌوقاهل نا وابمطاشا ذا ملا
 ىرتاكت ادوجوملا نماهارب نمور قلعتت اهو نامعالا كات ىلعو ىدوجوريغ وة مكحو قوش

 دما ذهلو فا اهب فوصوملا ةجرر بج وو مكح ةبحلاو ةبحما انل فدتا الف ةتو.ثةيؤر اهسفن ىه
 ةجرلاالا هناحس هنع رخاف هسفنب هدجر نيع سقنتملا نمسا ازوربف هسفنلا قف ةحارسقننملا ٍ

 ةروص لقاك ىهاشتالامىلانوكي امو ه:مناك امملاعلا عمج ىلع كافى لكتعسو تلا
 / فرط لوا كلذ ناك ةجسرلا نيعود لد ةجرلا هيف نا جرراخ وهفءامعا ا ةروص نجرلا سفن لبق

 ىلقلاكنمْؤملا فراعل انا نالا بلت ىلاعت هناك ناسن الل بل ةلاكمل قل ناك قحلادوجو هلبق
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 15 قللت بارو كورلا تك يرش كلذ نمد
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 اك 3 ل جدع ب 7-5 كك 0 2 ل ُ عضَح م ار بيب كلر ىرمو |)

 ةرحاظلارانلا با د أب ل
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 كلي م هادو قاتلا اف [َمَو تاَوهَسلا تابق كب كوكملا كلفلا ةٌروُص كلذ ْنِمَو

 تفلاون َدعلاَورَيَعلا ميَهَّنلا كسي ىذلا دعلاو ثآلثلا ناكر الا/» ضرالاوه و َباَّبْلا كلت

 ملاكا ورح لم اكَتَحَيلا ةطقنلا1ن اكسالا ون اَوسحلاَو

 "و ميحاوسا» 0 دعم 0
: 2 

 0 4م

0 

 رج 1 -__

 تح سب

 اًضقلاَو لّصفلا شو باو او امال! َنِم لكى وكياَمَوَرَم اّضرا ةَرْوُصَكلْذ ْنِمَو

 | ىلو الا سلو بكوكملا عطس نب ب اَمَوُه ةيداملاَودّسِبل جرعلعَو ةكيالملا فتفضل

 | وكما طحت قوف حالك تملا عزل لبو كلذ لبق فعالا تاك ماكل راَدّح ىلا

 ملاعلا زكر ةطقن ىلا كوكملا تَعاَمَيح ْمَجيَواَسيا
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 0 شسسسلسللس7؟؟77فش©7©6 297779797767670 22373غ3 2723 22 / تلا

 1 |١ ميلعلازيزعلاري دقت كلذو ضدرالاوهوقادتاوسهالا ىمنمىلاراخشا هنم تعرفت مت رخال مث وهف

 ٌكلؤوهو ةطبجناةرئادلاودو ءامعل اريه هلكشنو هنرمدت ىذأا لما | لكشملا بورما ىل#شملا اذهذ
 لقعلا طقنلا هذهىف ىمظعل اًةطقنلاو ةمهملا حاورالا ناسعا لاش مةرئ ادلا ىف ىتلا طقنلاو تاراشالا

 ظوفحملاحوللا ىشو ةماكلا سفنلا ى مناتطتن اهلخادىفىتااىمظعلا ةطقنل !بناح ىلا ىتلا ةئادلاو

 ةعسطلا ةسر سفنلاةرث ادإت ارواحلا طقنلا عيرالاو 4لمعلاو هم ةلعلا نانو لا اهيف ناشطة الا كن انو

 وهو لو هلارهوح ىش ىمظعلا ةرئادلاهم_هفوح ىف ىتلا ةربثا دلاو ىمظعلا ةعدسطأ | تأب ى 5 ىلا

 نيمدقلا عضوم ىمركلاوه عبرملا لكشلا اذهفو- ىفةرأ ادلاو شرعلا وهذ يوما لكشل واسهل

 |ةلامعلا تت ىتااةرئادلاو تان ىب مةناُغلا ارئاودلاو ساطالا كإذل اود «ذوح ىف ىتااةرمئادلاو

 ا تاوعسلا لاكشا تحتفتاهرعتم تحت اهفو مهب وه هر ءّةمتدئامو لزانملا لف بكر وكملاكلةااوه

 ضرالاو تاوءبلا تادياذاق مه كاد لك ةباثلا بك اوكلاو نآكرالا نمامنسهتيام ورالاو
 ةحا ثم الفدارملالبعاذا 0 وار سام اوناسعالا ىفالرودلاليديتلا حتبامتاف

 رخاالاوءاملا د اولا طلثااسرع ىعسأ عب رملا لكشلا ت ت2 ناذللا ناطلت اون اراسعلاو ظافلالا ىف

 : ير ل وس وت ٠ 7 اودلا ةفاصناوءاوهلا
 طوطخ ثالث ضرالا طوطخ نم طخ لوا ىل؟ىتاةبقلانيبامو ضرالارئاودلا فاصنا فارطا

 ريدا او حيوربلا سلطالا كلل ىف ةبامعملاريداتا اوريثالاو ءاوهل اوءاملا ناكرالا هب الثل ا ىهةرجلاب

 لكبكو كة روص ىهءارج ةطقناف ةعبسبلا بايَعلا نم ةبق لكو لز انملا بكوكملا كلفلا ىف ةنمعملا
 فوج ىفوةروصل اهذهريغةروص ىلاةرخ الاىف لمس 0 عنيجب حث هب هنق

 ”دكن الملاو ءاضّقلاو لصفلل قالا ِهبق ىلكتن ىذلا شرعلاو با اورشنل اورمشلا نوكم٠ يك نافل
 ةكنالملا فوذصو شرعل نيب دوش لابعلاوشرعلا كلذ ىدي نيب فوفص ةعبس 0

 عضوم نط اروس حراش ىذا !حرملا ىلا بترو نيقصن ةربكادلا مسقب ىذلا الذ نوشم طار تاز

 هلاثماو هاك اذه لكشاسو طارصلا ىلعز اوما دعيو ةنللا لوخد لبنان 1لهأ اهلك اب ىلاةيدأملا
 رن م 1 هيدارملا مسا لكس لكى لع بتك او

 | ىلعال لاول والا ل قعلا ع لقا ل طحت ياليل لاقل ه اهلا

 3 ولتفع ( ١

 3 7 2-0 0 وت ٠

1 
 3 1 0 هي ١

 0 4 | متارموولالسلا» |

 / 1 21 ا ا .

 ا ل ا | ( د9 1 . ا 5 ٠
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 ناسنالا نمعهناهئاضعا نم؛ ب * ىفالو ناسنالا دبى لاش ال الدضر وعز ةثاؤاو ةتناشس 3 :

 نم نكلو ى> هاكدوجولا لب قس اريغالو ىلا نيءابمنا لاش. أل ماعلا نامعأ كل ذك ن ا الاريغالو :
 موكحت هنان فوصومهناف دوج وم لكهنكلو قولت ريغ هاب فصولام هنو ا واخد نوكبف صر امو مم :

 رف هنا هاوس ىعسملا فانلقو َتعنلا اذهب هملع انمكتف نيملاعلا نءىَعهناهتلاف لون اذكهملع

 ءانئتسالاب ههجو ىلعانمكحو كالهل ابد * لك ىلءانمكح اكهسلع موك لكلا :هملعانم كف هقلانىلا

 اسفن هل نان هسفن فصونا هيون ىلع هبمكح ام هتروه نع نم هملعموكحم لوا وهف الهلا مكح نم

 ةجرلا لوءت الا اذههؤارفسانغلب وانتاسعا ترهظ اذا لعنل نجلا م الا ىلا هفاضاو ءافل | عتب

 || بمغ لوا سفنلاف مهفاكموحرملاال 'هنعروظت ال نجسرلاناقاملا هلك للتاو سانلال امواهموعو

 وانو ندحرلا مسالا: هيلع ىوةساىذلا مويلا شرعلا لمم برلا هعما نم قالا همقناكق هسفنلرهظ

 ٍْإ انراظتوكمأل ناله لاقر ظىلا تول جو هرِع سلو هع هتعرهظن عزتاكفر مط ىرو فافش فياكلوا

 عج ءامعلا اذه ىفدجوأ مث ءالخ انلقام كل دالولو سفنلا اذهزرو هر ءالدتا مكر وظ هنمعالاهل

 كل اهريغ هنأق هع ن نمالا ىنعي ههجوالاهروص ثتم> نم ىنعي كلا ههنا همف لاق ىذلا اعلا رود

 نك .الو كلاهب سيلق هقئاقحن ءالاك لاه ملاعل رود نم ءىث لكذ ىثلا ىلءدوعتهنهجو قءاهلاق ||
 هتةدقح لإ مرت ا دوجولا فاه قلو تكلع اذا نانالاةروصنا بيرل اذ لاثمو كلمنا[

 امو دعموأ ادوبوم هنوككض رعتالو قطان نا وح ناسنالا لوةنفهلدل [نيعو مو دا اهزيعىتلا ()
 فرط معلا للا نم لوزيال مولعملا تان دودبولا ىف ةروصهل نكت لناودل ل ازال قات هذ هثاك

 ا ثدلثتو متن م لاكشالارود اف تفاسخ ا مث ةمكلف ةرأ ادةروم هتلمح ماعلا ةرودقتامولغملا

 | اذهىفالا ة- ايسمهل ا نترعلا لوس م توم اا ةكتالملاوادوتوالاص هات الامال را ّْ
 اارودو تاع اروص نه هتلجو همئاوقب عسرتلا ىلع شرعلا نيءاضيأ هبقرهظ ىذل ا ريدتسم اءامعلا
 فرحها ىهو هترود مكح نمالا هملع ل دن ال ىتعملان افا ملعةلادلا ورا ىهىياا اهءاسحا

 ترهظ ه.فو ريثكلادحاولا الادوجولا فاق مولعم أعلا اعلا وهذ د [ةععم تحن نمالا لعيال فرااو |
 اهاوسام لكنافاهاوس امم قلاب ةمستقحأ ةعسطلاو ةءنطلاو سفتتلاو لقعلاو ةمهملا ةكتئالملا ْ

 : مكملا اذهو مااا روس 3ك ىع 1011 قواشن وعر اللا ع سقنل اونو اهتءرهظامفالار نظاما

 ْ ع > موع قرظناف هسفن نع هنريخأ ام هذع ىلع نأ هسفأ نعاهرك ذ قلاروصلا فق لا لك ن وكل ْ

 أ ءامعلاو ءامعلاروصنملب ةعسطلاروصن هةروصة هي ةلساىفهناللقعل مكسر ودق رظناو ةعسطلا |||

 هدوهش مد عل ىو هل !قوفو سهما !نود: ةعيسطلا ةسدر لعج نه هلعحام او ةعسطااروص نموه

 عانيسالا 3 اهكح كر عل | ةعسطل اهب ىنعب هناف ةلاقتما هذه ىشمو دوش بحلاص ناكناوءاشالا

 اهمأ دلت مدلتف مالا ىهىتا اة رمال تنمل ةمسن ةعسطلا ىلا ةجسنلام ىهفهاوحاسخ شرعلا نم ةفاغشلا
 ىهانلا ةسرقلااندةعرص اعلا كل ذكو اهنعدلنوف نم لك ىلع ةدالو اهلف اهتعةداوم تنبلا تناكناو

 تايلا واتنملا عساك ةعسطا هانم« كا ذا وناوسملا م حس ىقطالخال !كلذكو اهتعدلون ام ةعسط :

 ركع نيرعتلا انعالا ترحل لاكشالا نم ءرهاقالل اذن سانزتسناماو اننا اهعمشو ىتنا مالا

 برضالا هسقنناسنالا ةفرعم لعد امهنلانأف ل: هريعنم ىناعملا لاردا. نءةرصاقلام اهفالا

 ماعلا نقلا مس اوهىذلاءامعلاةروصاذ_هو هبر فرعي مل «_س' فرعي ملول ذادبر ةفرعأ لهم

 ةسوبرلاةسرالا همر هقوفامورودلا نم هم رهظي امل لو ةعسطلاةّوق نءةرودره ىذلا ىسطلا|

 اذهنم هنعركذامب عرمشلا انل هب.ثفءامعلا ناكف سفنتف نجرلا مالا نمءامعلا ةروصتبلط ىتأا
 هلع دقعيءاود هم ةامو ىحالا هقوفات هلعولعيءاوه هقوفام لاتف بي رقلاهنروص انمهفف مسالا |

 لص نمرهظ عرف لقاوهو اهاكروصلاو ءاسالا لصأ ءامعلاف ءامشالا هف ترهاظ مى هتحتام ىأ
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 مسج ءاهنلاو ضرالاىلاةظقاسىأ ةهارذ تدون ىهفءام- !|تقشناو ىلاعتهلوةودوءاعسلا |
 ريصتق ةلئاسلا ناهدلاكرج ا اناخد تاداعفرانل اًرانهعنج لاس ءام-لاتوهاذاف باص فافش

 لوزرالاتحابس نأ الاروفاها لذ وعلا تسطف سعثلاءوضل ازوةَر ملا تنك ران لة شاموا
 ىلعرانل الع ىف ماكح الا ن م ىطعنق : دإ | ىف اهريس ناك ىذلا ماظنل اريغ ىلع ىهف ترث | لب الرانلا ىف

 حوللاالو لوتالا لقعل !اهفرعبال لكلا ىف ىرخ أ ةًاشن دي دنت ىرخالان الا مف ىلا عت هللا ىسو امر دق |

 نالا اهلعيالدم اهعدومحن ا ماقملا ف ةمامقلا موب هللا دمك هنا سو هءلعهتنا ىلص لاه كلذإو ظوذحلا !

 قللا شنق مو.لا دحأ اهلعيال ةبها!ءام-أ مكح - نم كلذ فروظ امبيسي موءلا كل ذىفاداداهنثا ىناعي |[.

 لاك كنذاو ةرودلا ىف اهتم اناواشدا اة اسنريغ ىلءنيرادلاو ةماملا فمهتمن ركي امو مهل اوحاوأ||

 ةمايقلامونواعتالامفم كيش كا ذكل اسرع ىلع تناكأبتا نو رك ذمالواذ ىلو الة ثنل ا ملعدقلو

 الملون امج هركذنإ اء ام يفاموتاثلا ةكشو مهج ةئيدكن 1 راق تال اذع حر دن ْ

 بوث هتنأب رضاك لم برش ريغ نم ىناسم ا روتي الن د ىلءاهروهتبرشسل هلثمأ هلك كلذ ||
 ماهفالا ىلا برقا كلذ لكحايصملا:هرونل لشملا برشا كوءاملا لوزن فاهردت ةيدوالانالثمأإ|
 مسا نا لوقنف هريغل نيش بكل عفل نيباسي تاسبلا هلعنانالا واخ هلوق وهو حالا ةقيعضلا ٍ

 رود ترهظ ةريادلا كل: ىفواكك اف ةرادتسال كلت ىعسشة را ددسالا هلق لكش لو ناك ءالذتا المال

 ىالوزيمتم ريغ« اللا ”الم ىذا ا فزيت الامو هتمزيحت امو هفسشكو هفمظاو هالع و هاندا هلك ماعلا ْ

 ءاللثا ىف لكلا مسملا دهرا ا لقعلا م هوبام ةطاحالاب ىلا فاصت!الولو ناكملا لةءالؤ ناكم ||

 سه ىف ىهانش ال تناكنأو تاكمملار ام !مهنوت الاكس وحلا سسلسادورش نمالا* ءالزتا مهولالو ْ

 بخ ناكو اكمل لبقبالوزيحت الام لكو لالا لعل كلذ ىفلخ ديو انس ءوهفابتم دو اسوثرعالا ْ

 د.خودقو دوجوملانامزلاو ناكملا ىفالالةعتال ىعاننا انالءانممريغلا ذناريختيالامه لاق. نا ||

 تناكناو بئارملا نمدوخولا فل دام كاذكو مهو هنأ عم ىب ءانثنلا هنفلقعي فيك زيكتالام 0
 مودع“ رادو مختوم رح لك لزج هناك ىو ةمم دع بن بنارملانأف هولا مهو ايجات ادع ١

 مدعللف دوولا لا. توأ هريقل دوجولا بجاووأهن اذا دوجولا بج او ناكءا وسن هير ىف مكسملاب

 دب الذ ىرخ الأ ع نءةزيق# ةس ع لك هس ع ضخما ن :كميللو ةمنس ضخ ادووللو ةمل رد ضخ ا

 هاوسام ل-ءز و هسقن لعب و هق هيلع ىئعام ىلعدتن لع ىفاهلكت امولعملاو لوةءملاو مهواملارمصأا نم

 ةهانتم سانحالاو ىعانتلا,ف منال دوجولا فل ديملاماذكو ىهانتانفدتال هدوحوو أ[
 لوةعلا تراعاهو هلإ_علارصحن عم ىه مان الاسو ىث مانناع طحت ل عل اونأ هلعف ةمول_عم ىِهو

 نم هب فصو ىذلا فصولا ىفه- فن لا دادق الا تقق-نا قاسانا مث اهراكفاث مح نم

 ة.عملانو ىلقلاب هسفن فدوو ضرالا فو ءامسلا فو شرعلا فو“ امعلا ىفهنان هسفن فصوق ةيقر اظل"

 نيع قرهظاموهو مكملاهل لاقت ههسوالا كل اهءبث لك هلوقبءى لكنيع هسفن لعجوئث لك و
 انزال ادوسولا فان نيعلا مكح بهذ ف ىلا ارابغا مكوكن ءمد سس ىانوعجرتهسلاو لاه مءامشالا ||

 ءاضعأو ىربهو سحو ةامح ن نه ةرياغتم ماكحاب هفاصتاو هل صاقت هلم ناسثالا سسانالثم كلذ نيو

 ماكحالاءذهاهيفرهظت تلا نامعالاهذنه تلو اناا ىمسملا اذهب قلعت ام لكو تاكرطلا ىف ذل

 امو هنمرهظام هلكملاعلاروص قل | ىف ماكحالاو ماكحالا هذه عجرتنا الا ىلا نانالاريغ أب ١

 5 ىن لكفمكح لكب مالا وهف هتمع هنا ىلا لكلا عج رب ممكلساهل لاق اذ هلو هنم ماكتسالا درهظ« ||

 نابعأ ىف ةءهلالا ماكحالان « هير هظام ىينسو اهب هملع مكفهناعءان ه سفن ىعتسفا ذكعالا نوك الات اذ

 هحورنعنادنالا قسناملو ضو رفارف دف يزعل امسالاءناعالا كت سفن ىلا الءامثالا |]
 :رغالو نانالا ئعابنأناسثالا ورق لام الف دقو باقل ىذه هع وسسكالااناستا ساد

 لإ | حو



 موس

 بتكلا تلزنق ريكا ولع ءاعسال ' دذه نع هللا ىلاعتر فاكلاو له ال اءالو هدو-ول لطابلان ى ء-تأمىلاعت

 اكلت سم هدعسناكى ذل دمعسلاب هبنعربعملا كِل دف ببطلا قبو ثيختا بهذاذاف هسط ىو هئمخ

 ءاضس همسي رطاهنافاهم دة ءاَمْدال ىتلا هتدابعس قدوط كاف قرط لك هياغىًرونيدخأا

 نابل ىلع اهب ها ربتف اهك اردابل علا لة الرخأ بابسأ مثو ةيلقعلا تاذالاو مال الاف آزه

 هين نا هللا هسحأ ام كلذ نمبنتصو هستأي نا هب هللامسعأ ام كلذ نم ًايئاسهاعبف ىسولا.هلوسر

 عاطأعاط نع امها ةمحوملا ةمعرم ثلا بابسالا ذهب هلع دنعامهرك ذتيخالةعةذللاو لالا لع دقو

 اهةدخاو وما عاق هب ىهو تام نم قدس ةصاخ ةدفص نم هللا نيعءامالا ةرفغملا نم ىلوأ ودام

 ةريصب ىلع دح !نوكحح, نا م مدن الق ةئشملا فل _خداهتناناكم 1 ءاموْلرشلاالا س دلو كب الو

 هللا مصعن مالا مع لل لوح لاو ناحل بارا لكس كل ًارحىذااوداذهف تاققلاو

 ةعئاملا ةعرالاهذهل سماخ الو َهثالثل هده ن ع ةجراخ ههنا لع ىف ةهدعوأ ءامحو ا ءاحرو ف وذ

 اذهب ىفو نغ هنا ذب ن كم لكل هلو .ق ىلع هللا دهاعدق نكمحاودب ودعلا ضرعتلاو ةفلاخلا عوقو نم

 دتتفابج اووثالا حت نكمملاريصو كرف هنن ده ضن ناف ءا د اك.شالب هدعسي هلا هللا عم دهعلا
 ءاحىتلا قطا ةوعدّدر ىذلاوه اذه لاثمو هبيديال هنا لمخت امل هتاذب ضرعو هللا هملع دهاءامعجرخ

 ىذلا 0 مو ةمهاربلاكمللا دنع ع نملوسرلا ام

 هلا عشت ناع ا

 0 تار كيو 5

 ١ هاو نحالا قار لالا ىالعلاو نمؤمل ءالنامبالا دنتسف نوما لاعلا قملاوهذتوعنلاهذهب |

 ْ لكل الح ناكب اق لك ىف !هتعفنم ترسم ةثرولاو اءاعرلاو ءاسفلمل ينم وملا بولق ىلع فمتصلاو ةدههلالا

 1 باوذلا| تضر ءءاوهأ ىهف ع ورشم ا نءةلزنم تسل تلا ضراوعلارومالاامآو بيط

 || اهليقناكىذلانيعااولازاذا اهلاوزباهمكح لوزيفاهاتاثال ضراوعلاو ارو اا
 1 بجوملاناكذ اهمجوم لاوزل“ ءاهش !اهنعلازدقو هاش لان نم تال دوس وا

 هنع ىننلالا اهل داق مهتمرانلا لخ دنمو ةداعس ىعسملاودو هضبقن نم دب الف ض رعايذر اع

 ١ نب فهو نموةدي>اونيءوذال نينيءوذالاهانررقامر دق ل_عيالو هسفن ف صالاوهاذكه هثخ ىف

 || نكلوةداعس اه اتناك ناوىرخالا قيرطلاو ايمأ الواجوعالو ايف بوشال ةقن ىلثم
 || اهّيائىلاقواخم ل سالف فواختو ةرمضم تاسبحو ةيداع عابسسو كلا هدو زوابْممم قد رطلا ىف
 || لصأ ىلا ناتو دح او لص نم ناسئعبن نارواحتم ناسي رطلاو لاوهالا هذه ىماسقب تح
 اا ها رامك ٌرماهلا فرّودمامههشو ةياغل'وةباد بلا نيبام نيلصالا نيبام نار تبقيو دحاو

 ِ ىرب سدلق ى عأ هبح ا صوريي هلال هيءحايص قد :رطىام ءاكببلا هيا دهاشنف

 فواتح نعال قرط لا تان الل كل هايج مرسلا ل عر طيقريصيلا قد رطىمعالا

 ٍْ املهلك اده ندريخ هدنعام ىربعالا ىربو هسا ناك ا !مقناكول هسفنىف هوو لاو هالا٠ نم ىربامل

 ١ مالا ش< دخل ةمح هغدلتوأ5 رفح ىف ىّدرْتب تح هريسب دل مريصيفربص الف ى هعلا٠ ندهيلءو»

 ا ا ارطضم ىدسف هععس الف هقيبدك نوكي نم اسال نو هثبغب نم بادصالا نق هبح [دد برعم سف

 || نانالاوهو لقاعوهامبو:+كلاو مالا, سع ناوي-وهامبناودملاو هدعسف جرف هللاءاشام
 || لولا ملإلل بيل لالا اولعخ ةعامب كلذ طلغ تح ةداعلا نماك وذذلملا بسلاو مؤملا بسلا لعب
 أ اهسالالقع هةذللاوأ هلال ماقوهامتا هيذتليو أ ناسنالا هبات ىذلا فاو كل ذك رملو ايئاذ

 ظ
 : ةريصل يلعوهاك اب اعددح اوما نم ةريصي ىلبع ىبصع صاع هنا لعو ىصع نمو ه سهأ نم ةربصن ىلع

 اولا ةريصي رعغ ىلع هنوك الا قباسلاردقلابةمصعملا ىلع ءرحاق اماعع ءأ ارا نم ةعامطلا ىف
 ا د

 ا دخالاو ماقشالا ناف ةمصءملابّةدُح اوملا ىفةرعصب ىلع نو كسي نا مصياال لب ندوملل جس الو

 بسسس للسجل

 اة ارا



 بحاصلعبلا_مقةداعلا هللا قرخي ل ةصو هت نامزا ىفار دق ءامواعم افوقو اهضعبلو يك اوكلا

 هذه عم هريغناكمالا فوج ىجضو ببتر هلك كل ذو ءا سلا فدرها نم هللا جواام ضهد دصرلا

 تاكرط اهذهدنعث د هللا نا م افشكوا د وهم ءانرك ذام ىلءالا كا ىنرمهالا سلو نازوالا
 لعحو ءامسلا ما ىف ىسواا.تاروماتاداوملا وناكرالا لاعب واعسلا قرطلاءهذهىف ةسكوكلا

 نمو ىلاسعت هئلريسلا اذه دنعرثال ا كل ذ لعج نم ساننل !نك هدامعل هللا نم ءالّ اةَروسم داع ل ذأ
 بك اوكا تاعاعش حراطم ناكرالاملاعّنأ ىأر ام هعاعشو بك اوكلا دكر كل ذلعج نم سانا |||
 هللان ارفكو لطابلاناناعاممدازةلطايااناونمآنيذلااماو هتتاداناعاممدارفهتلاداونمنيذلااماف ||
 دّدع ماسرالاب هك الم لكو ىلا عت هللانا نب دتهماوناك أمو م راجت بحنرام نيذلا نو رسال مهو ٍ

 وذو رمشالابلّمنتلا كل ذر دقو هللا مهل عرش دقاك لاح ىلا لا نم ةفطنا | نولقذمل فطذل أطقاسم ١

 هدنعءىث لكوداتعملاددعلا ىلءدادزتاموداتعملاددعل [نع صقنتام ىأ ماحرالا ضرغتاموهلوق

 تاكرد ا, كلذ طيرو هنوكسسو هناكرحو لءف ةصخشو صام لك ةمصخش لهي هناعسوهف رادقم ||
 قلع امالو ماسرال اىنام ملعب الفاهل الاه دنع هلل |لعجو اهلرانث الا بسن نم بستفةيولعلا ةسكوكلا
 مارالاب نلكوملا هكتالملا نمىلاعت هللا هلع نمو ىلاعت هللا ال امولعمر دق ىلع فطلا نم قاذكالام
 ةفلتةءرومأ تاداوملاو ناكرالا فاه دنع ثدحو :دح !وتيولعل ا ةسكوكلادكرشلا نوكم اذهاذ
 ةفلتخم ةس نما ىلعهعضودقدقلانال ىرصنعلا اعلا صاخخلا تاير ىفرطتاهغلسالورصعغتال
 ىنيفلتءانلعسو مدآوهو ةدن-تاو سفن نم سانلا قلخ هنا نا لعن د- او لص نءناكتاو
 امهتبامو دوسالاو ضءالاو ثدملتاو بيظا!انمومداوقو د> او لدالاوانرظن فيدو اف اًهاوشع

 قلخامو + عورذناكلاو لصأ قات « ةريثك عورفلاو درف لصالاف * قلكنا ىيضلاو ىاذلا_عساولاو ||
 ه«سفوع لاعلا فرهظام لكن معمل ناسنالل لامم برضالا نائالا نعجراملالاعل اهلنا

 ان دلاوراسشااو ةذلا تل لأ نمو مكلا عومي وهفدوجولانمةدوصقملانينعلاوهناسنالاو |||
 بذعملاو مثلا وهئاهراناوة.هلالاءانعسالا عوج رهظ هيو تاسفيكلاواسواكل او>الاو ةرخنالاو
 روبل اوهوراسخلا فاكملاودو بقاسعيو مربو بذتعيو منن نادل هللا لعج م بقاعملاو مورملاو

 ةماسقلا تناكوإ بأ نمو هلكم اعل اراد هملعو لصفلاو ءاضقلاو مكملات قا ىلتي هلو مرات اىف

 ايدالفسو اولع هلك ملا عل كرب هت اح ىف ضرالاىفامو تاوعسل ا ىفامرذ هلو نامل ذخ أ هيو
 عفن دوعما ل اعلا ضعبل هرض»و ضءءلهضعب ركسف تاحردلا توافمم ناسنالا اذه عون لءجو ةرخآو

 الا ف الخناب هلا اخ نما دح أ ص خامو ضر ءلاررخس الا كا ذ عفتناو هسفن ىحىفال ارطم اخت هملع اذ
 باوتفءادعسلا نود نمو باونوءافل ءادعسل افءاطعلاو عنملا ةمزا كلهوىناتالاعونلا اذه

 باوت نطابلاىفءاسفلخ موف مم دبأ ىلع اعلا ىفاهرانآ مكسر اهظا ىف هللاءامسا نءنوبون. الخال
 نم مءفراسملاب رت سمو ىعرشش عضوب ”ىهيلا ةفل ال بئان هنال لمللاب رهاظا اوه بئانل افرهاظل ا ىف

 ءاهلخ قاخلا ىف ماكملا ناكاملو رودس رو ىف ”ىدارالاعرمشلا نا عورم لامك. اريغت ةمكح
 ةنطالاو ةرهاظلا لاعفالا نمّريضيامم عفنيامو لطابلا نءقلا هعرشاسب هللا نيب هانررقام اباونو

 ملعلاورفكل او ناميالاو لطابلاو دلل الث ٍبواّشلا هللا ل عفن بول ةلاو حر اوما نيب له علا مسسقو
 وهذدوولا فهل نيءالمحسصص» هناللاوزو ل المحض | ىلاهل امل هشساو رفكلاو لطاسبلاف لهلساو

 هانا دنت اندودوا مآ ةروصا كزتو مك كلذ بلطف ةمولعم ةرودو ردا مك هل مدع

 نودنتست ملعلاو زا او ناعالاوةداعسلاىلال املانوكباذهلف نامدعْو نالدمضتفهنادح الذ

 ىذا |نالم.م هءاعمو حملا نيعف ومكح تشرف ل_جوزع هللاودو نيعلا ف ىدوجو سأ ىلا
 توعنملا ءامسالا هذ ىمسملا هلتاودو دوجولا نيءوه لب دوجو هود مكملا اذه دوجو اذ

 د



 .دصقاامىرت ىرصر تفتلاف || || هب اوماف مهب ماق اكو

 .درعن ا:كردتلا اذهبو ان ناكماك امكحو

 هدهثاال نكحاماماذان || | نكت ىئمعكيملاذاو

 هدهشم ىلاعتو ىلاعتدا || أ انا مولسعم ريغمانغف

 هدو زوكحموزنوكلادااوأأ || هفرعا ىذلاقللاامنا

 ىلعلا ريبخلا فطالاوههللان العا قطلانالا امتءامو ضرالاو تاو بلا انة >اموىلاعت هلوق

 هناهل عال نم ل نق هنو هزتف ريصبلا عسعتل اودو ؟ىث لذ كسل ىذلا يلعلا مي كل اري زعلاريدقلا

 لردلا عج ره دهشوهو عمسلا وااو أ يلتهل ناك نعم ىذا اوه كرت ملا ظفللا نكبل همسش
 اهلعجو با.سالا عضو نيملاعلا بر هللا لراست صالاو قالا هل نارك ذوءابشالا هللا قاخاو

 ترك ٌدنانانرااه دخت ا ند لكهنعّدصت ىهو ادا اهاعن هلكىلاعتهمل لصون ىهف باخ ا تسصا

 :لصقتمالو اهعئاص ملعتال ةعنصلاناف اهةلا تل هتمريغاب او اهئارو نم هللا نا ايجابا ىف بابسالا
 قوفةبقتاومدلا عفرولالمالاو حاورالا قلفن اهعفاسنم واه راضمدخأت هنعامافاهقزا رنع

 ىرخاللاقب 0 ل م
 ماعلا مارا نم هللا ولام ةقرعد نعرومةااوز#لان هلوقعلا ىف قا اا ىرتت لسر كِل دب لسرأو

 ربخ ىلعفوقومو* لبر 0 م نم هب للعلا س ءلبدرتلاو عضولا ناك هفئاثكو هفث اطلو ه-اورأو

 ناف ةسئرتال ةماخُلا ذناكمار كفلاقيرط نم «ىلعلا لعقاعتمواسّجروصل ئذنملاو اهل لعابفلا

 اذهل.قاذهو اذه تح اذهوا ذه قوفاذد لودي ىتد ص اخ الا فدووشااءالا فرعيال بدرتلا
 ريداسةملا ىول_علالابعلا ىفر دق ىلاعت هلل نا مش هلك ل ذ ىف ناكسالاب مك ىلقعلا واذ هدعباذيدو

 بامتلاك اهلعسو تاوعمسلا قلخب نكهملاو ناكم لاو لاو لاما ىف نوكسلاو تاكرا او نازوالاو

 لعجو مارحالا ملاع عضو لكس ىلءٍبابلا ادد ىف كفةو:بساكضرالا ىلع ةبق دعب ةيف ص رالا ىلع

 تاكترح تاوعسل اهذه ىف ارت ابسو اهريس فاه لءجاموث اهمف قلخو هك اب تارمسل اهذه

 لءجاملهللانا ماه أ ءاعن لك جوأو ةعيطم ةعماس إذ اعاهلع+و صقنت الودي ال : ةردّقم

 ءامكاوهلوقودو قس وطببكو لكلا قرطاهريسل تبدد -تاومدلاهذ ٠ ىف مودل ةحاابسلا

 ريسلا ةعب رس ىهو بك اوكل اريسثو د ثدحت 'لالفالافاك الفا قرطلا كل: تمعسف كبحلا تاذ
 07 رطمتامغنو تاوصا اهريسل ث دف اها س املا“ اوهلا قرتختفا ت-اسموهىذلا يلا

 هيراطلا تاتا اكو اوكلا عطق نم هثداملا كل الذالا تامغن كف مولع -نزو ىلع اهريس نوكل

 ضعب ىلع امضعد ل مك مل ريداقم دصرااب لع دق ةرهسم ةداسعب قرطل ا هذه ىف ىردت ىهف
 ءامهسلا نم ةمولعم يرو سررت نار ا ار طي نيب رظانلل اهريس لعجوريسلا ىف

 بك اوكلاةءاضا الولف ءازحالا هل ثاتمتاومدلا مارا نا بك اوكلا مارا نك اهالا كال” ند

 معبامسأ لعجو اهءوجرواهريسر ديورصيبلا اهكر دي تا | ىهواهرخ أ: الو اهم دقت فرشات

 اهم دقتو اهريسو بك | وكلاادس رعد ل ذمهاطعأ لمعلا مكح ىفاكمم ازراجاستر كل الذالا ىف ةّسهلا

 تاوعدلاىف يك اوكلا اولعحو اه. ةرئئادلا كالذالا ىلا كا ذاوفاض وابّيعرسو اهتطءواهرخا:و
 ابتاكرح نازيم كل ذ ىطعيب هلاك ام لكف اهضاسسل صربلاكو أن اسنالا مسج سطس ىلع تاماسشلاك

 لوخدو تافوسكلا ل-_عىف نوبددد كلذلو هنسعب ريسلاريسا !ناكل هورك ذك كلذ ل«فول هللا ناو

 نازوالا فنوبصم مهن نيكحا ال اريس هم ثد_ < ىذإ | للا ىف ضعب ىلعاهذعي ك الفالا

 هذهل لع وركالا اذه فوح ىف ضرالانا ورك الكت اوما ناوهوسراكرمالاَت 153



 وههدنع لصح ىذلا مالا اذهفددتع نكرم امرأ صال ضرب امناو نوك«الاذهتاذلاننوكي ال

 ىذااوهو ضراعلا مالا كِل ذهن ماو نع سانلا بي او بولطمال ىذا بلطل النو تح, ىذا

 مدختسم ىهالا اذهب ماك ىذلا صضشلاو ىناذدل باطلاق سعالا كل ذالا بلاطملا سدأو ابل اط هنوع-

 أ مالا اذه 0 را سه ىف مرزسم سلط هن ا انلعف بلطلا اذهادقافودوادو-وم نأكدقذا هل

 روعشسالو هب لن ىذلا صخمتلا| اذه هل ..هع ىف مد سا دقو سعال ٌكِلَذِإ نا ذ بلطا اف هب ل> ىذا

 هيهللا صام لعهبقو ةريع ضعبل هضعب ملا علا ناور ابتءالاوركَتلاو رظنل املع همفو كذب ساسنلا

 | لامب هلع عمهنمدوجولا فل دامه اذه هلناالا كل ذ لعيال ارمتمعج كلذو ملاعلا ىف ةقرفتملا مولعلا نم
 ىرخالا ل ءنمهملا فيضاامب ةيعجلا لعادل لع ند هلذ قولذت هر لعل ان ف ست | الو دوجولا ىف لخ دي

 ميدق!!ناف كلذ نم سفنلا فل_طعامو ميدقلا ىلع ث دنا. لال دمسال الع هنفو كلذ نمديالو

 نوكجراملءهنفو ثد#لص-ام لكو بولطملاوهاق ثدحلا لصحناو سفنل فل صال

 هللاءام-ا فرعت انه نمو هةحتس اما هل بجوا ىنعم هب ماك نم لع همفو ىلاعت هللاركش هيف لكوتلا

 هن ةماعلا ىف اعملا نع نوكلاءاعءاو سوففنلا ىف اهران*[نعنوكلا ىف هللا ءاسعس !ناف هئاعسأ نم ىنسحلا

 ءامسالا هلت بجو أ ىتلا هب ىناعملا ماسقل هناممابرثكتم نوكلاو نيعل اد_> او هنانمسا ىتدزتم قاس
 توملاةدمج[ثمياءهيفو بلاط لكلاو باخ نمورفظ نم لع هنو ثاريملابا.سأ ل-عدبفو

 عضولاب بكه لكو هذ بكر تال نمف تو دلل مكحال هناو مكي نعذو ةسمدع ةيدسأ هنو كح عم
 امولع وأ ارداظ اسهل ل < دقو ةمهلالا ةئدشملا هتضةقارخىهال كل ذف تع ل ناف توملا قمتي هنا ٍ

 نم نكمملاهم_ضتقيامع هللا ىل_ءمكملا لعهسقو ةصاخةمهاالا ةئرشملانيعمكحالا ن وكم ألدقو

 ءاذعلا الا كا ذ عم لعب ال نكلوريثك كلذ نم نار شل فدرو دقو هيلع هللاوهامال نكمتوهأم ثمح

 اموريشنلاو ريشحلاو ةساشلا موي لعهمفو ءامشالاة ها. ءاذعلاو تادو>وملاّوث اقح .طعتام

 | ىذقاا مالا ٍلعهسفو هبق نيقرمدتملا بتا هو همف اذا نمونبكملانه مودلا كلذ هب صتخع

 نو محن وهام ثمح نمالر عش وهام ثمح نم تابنااننا فالا هسشنت لع همو وهام موملإ كل ذ ىف

 ىهنوهكوقوهو اعاودو هسةن ضارغا برقي نأ همم ىلع هستوهفمدآ ةرصشل! ترقب نأ ىبنان»
 ٍْ تابثلاو نيكس لءهيفو هكرتوا هب لمعلا اهل عرمشي لام سفنلا ةداراوهو ىوهل نع سفنلا

 ْ لعهيفو مديامو نيولتلاو لي دمتلا نمدم عام لع همفو لعفلاو لولا ف قئاقأا هضعتام ىلع

 | قلاتاذ دارفالع دقو ةىهلالاو نوكلاريخستلا ة.كح لءهمفو دودتملالاههالاو لاسومالا

 : لوقلابهقالطاو لاك انءاثلا دسسقت لع همضو هيىدتقي نا ىئش نعوءادتةالال_ءدمقو ةدولالا

 | نوكلعهضو روهظلا كل ذهل بجوأ هي قاعتم لع نعرهاظو مولعم هنادوجولا قر هظرام لعهمضو

 هيفمهوت هلك اذه عموهو ديرولا لبح نم رةاودو تاه, دق ال للا نا هلع عم نانالأ

 مكح عم مالا ةَمس لقعمف هلع ىلسع مهولا مكح نعولذي نا هتأشن همطعتال ديدصتلاو قوفلا ةهج

 كلذك اناث اهي ناكىلارومالا نيب عجب كمهولاو ىلةعلا مكح نيب ن الا ىف عمصفرمخ ًاتربغ نم هدو

 ةفتط ف ةمكح رع ىلع ةفئاط مكح ىف نوكرف سانلا ف نآرقلا بتا م لع همفو اهساكحأ نب عم:
١ : 6 

 هيد ةيمأ ةمخول رارسأه ثالثور سس لزنم ةفرعم ىف « (ةئاقاثو نورعب_سلاو ىداحلا بابلا)

 هدقرتسد مركحا اذ ّىنوأ 7 هدعدسن اكلمان دوول

 هداصقن اماما هأنأ داو هل سوفنا | مهما ذل

 هدحاال مهب ماق ىذلاوأأ || مهلك لاع قلل اامغا
 5 وال وا ا

 دس دع تس سس بنتا« تاضتتم# بتتس



 ا نونو ةرود ناترود مهل مالارئاس كا ذكو مهب نامعالا ثدح نم لسرلا فلخ ةروصو ة.ءالاهذه ا

 || انقووان ةاخ مهروص ىل_عرظاذلارظن عقياشقوف مهلسر فانا مب نوؤوكص,ةروصوانفاخ ام
 || لاعف الاثر وامأو مهرس ح ىف ةرخ الا ىف ءاماعل !لاو ا هذ هذ عوملا ىلعاشقوو مهلسر فاخ

 ددع يف تح هعابنا انل عيا امم ةئرهو هملع ناكل هذ لك فاسو هلع هللا ىلصدقل'لوسر او عستنيذلامهف '

 ٍْ عيستو دارو نماهف هللا هماق | ىلا لاسعفالا نم هلا بشر ام عسجبو هبرمشو هلك أ فو هداك

 هاع هللا ىلص هلوق مكح نمال ا اس,ملع دازاست اهلص د_هداسلعداز ناف كلذ نم صن ال تااصو ||

 ْ ديف كلاب ىسولا لتمق هاش مم دبع ناك متو زوما وح ؟ةنارواس ارا نتاتتار ْ
 طبانسولاعافتراب " ىهلالا صال اه>ولا نمو هددسي ىذا | كاملا نمو ةمكلملا ةمللا ىف ثراولا كلذ

 |١ نا هيءا رق دنع هبلق ىلع اهوذ لازال اًةذا د هلعالزنمن آرت 1 رقي ناو هاوقنيعو ولآ نوع ناو 1

 || لكدتع نانمالا ال لزتتلا دعو مت هتستبال اهل االزت هن [نليو أمس قرأت لك ةءارقشت كا ١

 أ ءدالاصاخ اذاذتلاهيذتليو لازال س< لام ا ثراوثا نامغ ناك راك ىاىراقن م ةءارقأ|إ|
 أ| تما لدي ريو: أه ف لاق ىذلاوهو هقنادمحتالاح ءامنق ذ دقو لاس ثا ريميحاص كلذف هلاثماالا ||

 ْ نورةدامنافءالؤه ىدعامو بولا ىلع بغل نم لازئالاةذادوجووهو نارقلاتر يطتسا يد

 || هباكلاب فحاصملا نمثارتلا ظفح ناكنا ةموقرلا هففرح ةروص نولخت مهف مهلا نمنآرقلا

 || صالخ اريغنم هؤرقاذاامأو هيئملءاعاوناكاذا اذه مهاعمنم هوقاتام فورعروص نولضتوأ

 1 قردان توسل . رو هو هنو ال: ل ىف قف ًاسشهسنم هققا لتنال ىأم هرحا:تزواخ الق هشأأ

 |١ دنع لكل ذف رعد همحاصوهق كلذدحو نذ ئاربملاقوذلا وهو ليزنتلا بحاصالا هبلق نمتآزقلا ٍ

 ْ لوزتتن م هنءارقزيب وهل اسْح نم هنءارق نيب كل ذ دنع قرقي هناف فّرعم ىلا همف اة الف هانا هداؤ>وأأ|

 || لماكل ا ثراولاف لاسو ل ءذوالوقوهامن ا تارعم همف عقب لوسرو ا ىبنلرخآ سما امو ةدها م هر
 || فصتا نم لزتمو» لزنملا اذه نأ لعاو بتارهلا هذه ضعي ىلعرمصتقا نم صقانلا ثراولاو عجننءأأ]

 || ممسباييفهل برضو ةمهلاالا هلال نم بدهزهل لمدح هل ل-ه> نك مال ماع ءابنالا نمةدلخاب |[

 ْ: ةجرلعهبف لوةنف لزانا ارث اسكمولعلا نمهفامركدنلف هل دهن تقولا يال لوط: اهمف مالكتلاو

 ْ نيو لزنتلا ةوالح لع هفو اهلكتاذلتسا اوءاناالاوءانبالاو نيب ومحل اجر نيدو اهند قرفل او تالا ١

 راونالاو رارسالاورامغالا لسع هيفو هتوالت دنع ادي دج نآر ل ا هيلع لتي نم هسسفن نما سع |

 معنانا كل ذو كارتش | يفهم دال عقب الامم سفن لكبةصاسخلا بنارملاو دماحت اعاون أو ةيادهلاو
 أ مالا اهءاحاذاف كلذ نمّدي ال لاعلا ىف بث لكن عام زيقتو اهب صتخت ةقستحوأ ةفص سف: لكل هنا

 سفنلا ظ- ىندأ اذ هوا ملعروصقم كلذ هق ود ناف ةصاالاةةمةلسا كالت ىد رط نم ”ىبهلالا |

 ة.ضصاللاب ةيعسطل ارومالا لعف حح وهف هي رعسشت ل ناو سفن لكل هناف ةسهأ الا ةزيسعلا ماشقم

 قو عومج ان ودارفالاب نيعوت ىلع ةيعسطلارومالاىف ةيصاختاناريغ ههاسشاو سطانخغااك |

 || هللا لها ةصاخو ةروص كح ىفالو حا نه لكى ىرمس ام ةمعسطل ا صااو1ن!نأف صان حءازملا

 ةدهاشملاو توكلملالعهبفو ملاعلا فام لك ىفاهمكح ىرس مهسفنا نم اقوذاهيلعاوفقواذا
 ملءهنقو ىمحلارصتلابلإ لاش لاردانالو لئَتالو لبر يغنم همدعلاحىف مودعملاةيرو |

 || ءامعتسا اذاهدادعتساهطعب امال ملاعلاو ناسثالاهب ل_ءيام ل-ءهمقو ةريسملاو ريخلا بامسا

 أ|نانالانالعهمو ةلاسرلاو ل_سرلا لعهنقو لويلا:َوهل سل هناف َكلَدقوف لشي الءأخوأ
 اءالبا ا لع هيفو هللا لهالال ارك ذتهنا هير عشب الورك ذ توها ادل لص لع لكف ىبش هناالا تاذلانملاع
 همذو ةبلاطملاو نلاقي رط ىلع نوكيآمو ب ودلاوريرقتتل نيب فيرعتلا فتاكر ةلالعهمقو منلاو

 0 ل بلاط لك نمدأ اف بلاط لكناولاعفالا ف زن تافصإم أ



 0 و

 ومالا عفرو ةجرلان مودا بع هنأ لااا هذوفنو مكدلا دعب نحو ءوسلاب» ءأ ل د كر 0 0 ا

 هنلع هللا ىلصىبنلا طارصوهو صاخا طارم هلاام أود لكه جر تمعفمال الاىهو ماع ةقاش |

 هنلا فاضملا طارمصلا اذه ىنعي هل. سز عمك قرفتق لل.سلا اوعبتتالو هوعتشافاهشتسسد ىطارم

 هرابخا ماما مويرسانلادسوحو نيالاو املا ني مذآو ابنك لو لعد لصا دمت ناكاذو

 ا !نامزلاب اد عل ارم نم ه.هدقتام عجب نانراعا ةماعلا هتثعيو هسلا هب جسوأ ىذلا ىجسولانانابا

 هتوك كلفن موك هللا ادق ن كام حذو باامامتم قباو حسن اماسةم هتاعبب حدنف هعرش نموه

 ةويسلاو لاس لا هي مو مسعو هنالك ىف مكتمل هللا انادةفهتلا تانك لاعلاو ماكنا عماوج قوأ

 بصن ق داهتجالا م جانيذملا هتثروف عد ن هو لق ن هىوذاا الاد لو ا رهاظ هب محا :طاندب أ دباك ْ

 | رب لكم لمانع تروا نامزلاب هلق اون اح نيذا ا لسرلا ةلزنم ماكحالا

٠. 

 نم 4 مس نم لزم مكحلا كا ذنوكق اذكوه هل ةسسملا هذ 5ىف هللا لوسر هن ءاين ىلا هللا مكح نا

 هامق ماكتاموأ حامصلان ملقنلا لهأد:عش دااناكءاوسدمّةس ن هثن دل اة عفر 5

 ع ءدخالا : ىعأ ماقملا اذهب راو رح فو رطألا نا هكنع دفا ذم ترها"

 ىلع ا نعال عان د أو تنم نعاشمم مكلعذخأ هنامزءالع بطان هنءاش ورامف لاسقف لا

 انمماذيضو ماكحالا نم عرمُلا هيأن دبعت اق في رمش قوذ ماقملا اذ_هىف هللادمح انلو توءتال ىذلا

 عرمشلا عب رشت مه ءاكحافدابتجالا لعأ امأو عب رمشتلا الفي رعتلاوهو ىجسولا نه ةءالاهذ هل قب

 وداناو مهل عب ريثتوشاق مكجلا انا ذاررة ماوه لسو هملع هللا ىل> دهنتا لوسر نافاواطخا اذا

 سفن ىف ٌكاذ لك ع رمش لدن بحاص و هذدهتحما باصأ اذاو مسو هلع هللا ىلص هللا لزوسر عي رمشت

 ئطخل او لقان الا سفن ىف بيصملانكل هن ال داو بصملاو ني دانه ىطخملا ناذ الا

 ررقاخ هنوك ل -.5هللادنع مولعمو هذ د.رتحما اد_هراظ دنعالا لعب ل لوو مكحررةد سهالا سفن ىف

 نيدعتلاو لمصفتلا ىل_ء مولععهدءوهامو هللا دنع نيعملا مولعملا ك.لاالا لوسرلاودو عراشلا

 ىلءهيموكح اودامالا حرم ا ىف مكح - مهلام هللا ل-هأو عي رمشنلل عب رمل غ ئطخملا دم مب 5

 اكلم ناك امالا ثربال ثراولا نام هممت ا ىلءةثرولا مهو لسوق هلع هللا ىلصهللالوسر دع نيمعتلا

 نال ثراوب سلف ه4: ءشرول ي> هنمعه ءالموهام طخ اد ملا مكحو هفعتاماذادنعثوروملل

 بدالد هلا لل | لتس قمل لور حالا كا طراق للا ذأ امريرت ىوسهدنعأم
 لوط رماسملاو ءاسرألا لو[ تنرو م رخل ذاب اركاب انيفتلا للعامل فرعا

 ادرغمر يدق داو هعشامو تام دلو رقبح اس ريدغن ءتامناف ضئاراااذخأ

 هءنامعال'امأو مكاو, لالا كلذ فداص نم ةمالاهذه ن كدلك ىفال هلاس ىفوأ هشلخ ىف هئرئردتف

 ”ىن عاساهبتوئموملال دو هلع هللا لصد عما سو هلع هللا ىله دمع؟ ندا ند لك هن ند[ هذ
 هن نموأ دقوالا ”ىن قباشم زاب علامال ب نامعالا ىف هلفادنع نم لو ءاسنةذرعتص لكو باكل كو

 ع نو فصوف هفلش ءاسبنالاو لسرلا عمجبو مددَملاو ة ءامالا هل لسو هماع هلا ىل_ص دمت ”ىبالاق

 ةروصو انعمةرود رشا ف ناتروص هل نوكد نم ىلسرلا نم لسو هملع هلل ىل ص دج فاسو لسرلا
 | | ءاذزعل الات سلو لسرلا!ف دف ةرود نانرودانل ناريغا.:فلخ مالا عسجو ىبسعك لسرلا عم

 هزه

 0 عالبالو هضرغ قفاونالىذلا قس اذ هو نسح هضرغ قفاوبوأ هدأ هو هع طالب نمقحىف
 1 انف لدعف مالا اذهلاوزوج ا اوز وفن ةدحاو نيعىلا هالا اود: يلو نس س ل ه-| لهو هعبط

 : اذ_هناوهلوقوقو عماتا هعرش :ونيتلا هللا لمحو نآر خلا اوذو 2ع 1 هو

 ”ىهلالا في رعتلا نمهللا همطعيناوذو داستجالا نم ىلعأ ماةموهو مكلساب فن رعت هللا ندهل

 ١ ب وسلا لعن لاوس نع تنقل اذار ملسو هلع هللا ىل_دهللالوسر | :



 لال

 ّْ قالطالاءاندسق دقن كلعءانث ىصح اال لام يدانةلط ا اذاوهان دق دقفاش هلعان لا ناف ةرشاىف ||
 نءلاق دو ىلاعت هقالط طا ثدحلا 'لردادقذاهطب ريدسقتل اناف ىنغلا,فصول الف دقت نمو هانز

 |( وهف رععان هأ هنا لعأ هتلاو نظااقن ةامالووهام قردنالفانريش نيملاعلا نع غنا هسفن

 ٍ ردد انفرعم نع :ردلو ان_بوفت هششح مل_عت الو كر دن الانا هلعلالا اهلمص 2 فان سوفت لع

 ْ هد انلوق ىلا غصاف نيسدر رهاظ هناف نوح الفا ذهريغو ةفرع ءال هب ةفرعم كلذ نوكسضز عا هبانا

 || عومم زفت ىلاعت هت ةتاذ ةفص معلاو دمع هلك ملاسعل او دمعلل ةمتاذ ةغص لهل اف نيل اك ءاج دقو انلع
 || هيدهيناهتنادرينك هلوقب هملاراشأ دقذ كير طارصامأو زيزعلا طارصلا هد اذهىف هبل اانرشا ام
 : حرم اناكل وشي ءامسلا ىف دعصيامناكاسرحاةمضهر دص لع هلذي نادرب نمو مالسالا هردص حرمشي

 "| ىلاراثاف اذهو نونمؤي ال يذلا ىلع س>رلا هللا لع كل ذكه ششمق- نعحب رع ال ئشلاو ةنعبط نع

 || نوكيال هنال اعلا فامهنمّدب الف قيضلاو حرمشلا هندارا ال ارك ذامو اهقّمسم كرر طار هركذ مّدعَتام
 ا عمو لان بجوأ ةهاركلاو ددرتلاواضرلاو بضغلاب ىلاسعت هسفن فصو مث دج و دقو ديربامالا

 أ هنع عفتران ةراخالا فزيخلاكو وهفءاهدلا ىف دعصيامناك هلوقنيع !ذهف اقل نم دب الف ةهاركلا

 | لردص قيضي كن العندقلو لءاكلا قس ىفلاق اذهاوالصأ لماكب سدلف هلل اداسبع ع نءنيفصولادحا

 |١ بوبرملاهئاعدتسال برلا طارص طا اريعلا انه سو هيل ىذا قعر ككاو هوري_ص ام نولوةباسع
 | ىف ضغبلاو هتاىفدولاانل عرش اذهلو ةماقتسالا نعحيرخو فر نا دف هنعحيرخ نفاهقمسم لو

 : ىداعي ناوهو هلعءازا نم هللا همطعدامال ا طظح هيف درعلل رسل هل صْخْلا لع نم كلذ لعجو هللا

 | قا نكلو نيتفصلابٌئتاقل اود برلا طارمص ىلء كلا لا مهالاو نم ىلا وبو هءايل وأ ىداعن مهلا
 ١ ةمولنوفاخالو لافاذ_هلو هلماق نملالا هدامع ندد > ال موةب ال هللا ناف هسفنل ال هنلدل عورمشملا

 || نيعتاذا ةهللا ل_عالا د قوات سل هنافا.عتجا اذا قولخلا قد نم ءاضقلابو اة قوم ال ا

 + وأ ىذلا قولذلا ق-ءادآ ىف د> ا غهلوه ىذااهللا و- ءاضة؛ قفوم اد.علا ًادياَم تقو ىف ناقل

 ٍإ نيدلا ىلع ة.صولا مدق ىلاعتهتنا ناف نيدلاو ةمصولا ىفءاهقفلا مولا <_ءاعام فالخاذهو هل هللا

 ٍ هلع هيلع داع هللا ىد ىف حاس نك ىنضشي نأ قحأ هللا ق> سو هيلع هللا لص لاقو هللا و- ةيسصولاو

 || فيلكستلا مالا نوكم ال برلا طارمصو كسر غةرمث ن جاف تلعف كل ذكدل لق راكست ناف هقح ىف اسف
 ٌ 0 / املانوكج اذ هلو هيدوجونيع طارصلا اذهل ربل فيلكتلا عفتر اذا

 75 وك عم ع رش اعف ىنعي ميَقَّمسم طارسص ىل_عيبرنادوه لوو نيصاعلا يف ىبهلالا بضغل |مكح
 أ بدأتو كلان لعج افريملا مال عم مهل هنو معو مهتم هعوةودارأ امىلاهداسع ىداوش اذ 5

 | نيدلانم همكلل عرم” هلوقوهو مهيلع هللا منن يذلا طارصوهو مذملا طاربصامأو لس 1 ءاوس كل ساو

 ءاسينالارك ذو نييدلا اوهقانا ىسيعو ى-ومو ميهاربا هبانيصوأمو كبل اذبحوأ ىذلاواجوف هب ىصوام

 أوهولوسرو ”ىن لكل عماسملا طارم هلاوهاذهو هدّنقا مهادوفهتلاىدهنيذلاكءلْوا لاق مث لسرلاو

 ١ موذدءاسنالاناءاحام بان ىراخملا هملع بوب ىذا اوهو هلع عمت ناو همف قربا ناو نيدااةماقا

 ,| لكلا اف هماكح | ضءد تفادخ ا ناو هنلاد_فع نم هلكهناف فد رتل نيدلا ىف ماللاو فلال ايءاحو دحاو

 | وهنب اك-الا نمهفاوفاتخ ا اموهلعاوقفتا ىذلا با حلاو هو هملع عاق جالاو هتماكاننورومأم ||

 | هللاءاشولواج اهندو ةعرش مكتم انلعج لكل ىلاعت لاف لسرلا نمدحاو لكءا هللا لعج تلا ةعرمشلا
 | ناك املو هتماهاو ديف عاقج الات عأ اماهنم فاتح لاكمكعت ارش فاحت لف ةد_>اوةمأمكلعملا|
 ا مهمل مهلاعفا يد ىف ىوعدلا سانلا فناكو نا. س>الاو ل د_علالهأوهوهنمفال_:نالا |

 لسرلا ىلء”ىبهلالا مكسلا لزرن هتعتسل ع نءىلاولهأ ىلا مالا اود ملو هوراتخ ااهف م هراستخاو
 ١ اذهنابلوةعلا ىلع”ىمهلالا مكشات و سنار ةعاط انهو ادراج 7

 ا

 تحتم



 سيد

 هسفن هزت نمالااهودهلاش ال هيزنتلا طارص اذه نأ لعاق دبجلايزعلا طارمص ىلا ىلا«ةهلوقودو

 ىربوان 5 لوقيو ىشووهسيو لفغب ناسنالا نافزيز عاذهو هجو لكن مادمسو ار نوكي نأ

 دنع نوكي نأ دهحلفاذ_ه نمديالو ؟افدابعلا نمهريغ ىلع هتلفغ تقو فةدامسآةمل سه هيت فتل

 ماعلا نمئث لكىلاةريتف هسفن ىربو نيقولخملا ن نمد> | ىلع ةدامسنم 'ئث همق سلاذحت ادمعتوملا

 الو مهوع-لق سمهال ابل لع ال نمل هنق هللا لاق ىذدلا مسالا باح فلخ نم قل أ نيعهنا ثمحي نم

 اهتيثاث اهثارو نموهوابملا دبعل ا !ذهرلت لعجو بابسالاب هنع هل هنت بكتحا تاذلاناريقف نا ال ناك
 بقعام ىردهقنانكلو تيمرذا تمم رامو سو هيلع هللا ىلص دم2 ىلاعت هلوق لثم كح اهافنو انمع

 ريزعلا طارص اذهوارابتخا ىأ“ الب كلذ لعفس ان بح-ءالب هم نينمؤملا ىلسلو هلوش 3 . الامنيه

 اع .ًاانعم نوكي هملعف هل ىلا لزب هبلع ىذلا هطارم ارد هنأق هرللعلا ىف مدق قولخم سل ىذلادمجلا

 ضرالاىفو تاومكلاىفهتاوهو هلوقودو ضرالاىلاو امندلاءامسلا ىلا شرعلان ملزن هملعو اك
 لورحيوهف هلعرش ىذا قب رطلابهملا ىساذاهدمع هلا بّرَمَْ ام فاعض |هدبعنم بري هيلعو
 حورعال لوزن طارممو هام ةزعلا طارسص لعن لولا زار دس اهيل هس الاقمار اذا
 كلذ نيع نتف هلالاشل ةفصاافاالاانملا لّرنامو ار زءناك ام لول هرف قولخن ناكولو ه.فقواخ
 لوعفملاو لعافلا سا باطيدرو اذا لعق الدوم ادماللابىؤدسجلاب هشعن كاذا د .ظاريملا
 هسفن لع ادة لاح رقل د اولا سهالا ىطعي نأاماو اذ - هل ةماسعم نيرضالا ىطعي نا اَماَق
 تاهماهاع“وهيروص ىلعمدآقلخ هنوك ان دنعهسفن لعد ىتا ءانثوظعأو دومحلا دما اوهذ

 كفن ىلع تين متن لسو هلعهتنا لص لاق كاذلو اهتطاحا تحت مسا لكل دنت ىتل اءامه-الا

 ىاءانثلكف هير فرع هفن فرع نملاقامل فن رمشتو كام ةفاضاهملا هل ماكل | سفنلا فاضاق
 ءانثلا نيعءانثلا كلذ ناكمتروص ىلعهد_توأ هنوكل هسفتوه ىذا لماكل | نانالا ىلع هللا
 ىلعتيرتثاكتنا سو هيلعمقنا ىلصالوةفانلهفرر هنو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةداشب هللا ىلع

 لءاكلاناسنالاناكاملو كملعْ وانو ه كتروص ىلع ه:ةلخ نم ىلع هي تدنن ام لك ليس
 يزعل هاعس ا دهلف لول لاب طارم هلا ف صتيالف هش كاس نأ طارمصلل نك ل دم اي زعلا هللا طارد

 هلورهلاو لوزتلا نم هسدنن ءريخأ هس ف لوزنلاب صتخم هناصس قملاف هسفنل عونم كلذ ىأ

 هع :رمث كل ذو هط ارض هللاق هللا ىف الا كس أم شمع ةَقيشلا ف فراعلادبعلاو

 هطارصان او ىطارصومهفأأ [هطابر انو ضار هب
 هطانم تمم ,كض# || || قداصلوةوهفىلاةمرظاان
 هطاطفانأو ىلق | كش ىدبح وهو هن انا

 هطلت ىوطدقت هرقا || || انراصنا هةككحردنافزع
 هللااكللا داق أكو اره ا و را دل دلع

 الصأ هنو دال هنود نء نيذلا قلخ اذام ور ا همذ قول مدقالف قلاسإلا هنالزب زع طارص ىلعوهذ

 نمانجرخأىلاعت هلياو نان دن لعام لكس هنال نيسملالض ىفنوملاظلالب انيعالوالمإل

 ةلظىلارونلا نماسنلقنف دسجل اري زعلا طارص ىلا اير ن داء ارناف دوجول ارون ىلا مدعل!تالظ
 انيلعهب ىئاام ىرتفانملع تا اًداو انسوفنىف كلذ ىرتف هسفن لسع يش هانععء اذا اذهلو ةريملا

 ةلذلا نم هملع نحن امبو هانلهجو لعاسو ئش هلئكس لب انع هسفئزيمو هنعانزيم مث هسفن ىلع انثوه
 رولا ىلاتالظلا نمانح رخ اذا انلقام دعيوه نة امود نم لوّدنف هسفن ىف فصولا اذه نع ىلاعدو

 انعقو ا لع ءانثلاب انفأكو انماعو هسفن ىلعهنم ءانئاندوجو دعب ءانثل ايءاجا لن انزيقف نن نو ودود
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 تض للف ةنلألا نو والا ارسأأَنه عدو مال ا مريلع لسرلا مقرا ءأو قنا :
 2 دع هل ال- هزرئاقق ىل اعتق اا ىف هعمساموهه-وىف ىوعدإادر ند ةهسفتلا ةلؤاارودالا وهل

 رازلاءذه قرزشلاو تاس راو را لمان شلال ارومالاكل ذكر سل

 ىيعسم لح !ىلا ه قىر لكو قثلاودمعسل امال” الا هذهىف ىواست دن ةؤ هريغلؤ هل ماعرعا اذهو

 يذلا مهوةلماشل ا ةماعلا ةجسرل اوما دا ةحارلا ىف لدتو هنوم نمح ىلا هلج ا دمع ندمت هللادنع

 مهوابين دا! ىفنيلووجنا وتاكمبمال مها ىلءالو مهسفنأ ىلع نوفاذعالو ريكحصالا عزل ممزدال

 مهيلع ل سرلا نال ةحارلانم هنفمهامل مومل اكل ذ فل سرلا مهطتغت نيذلا مهو نومولعسة رش الا ىف
 ضرعل أ نم هلج | دمع نم منهو مهمسقت ا ىلعال مهما ىلءريكألا عزمل مون موملا كل ذ فن وف انك مالا

 0 مه::و ةنط ا ىلاراشل ان نم هيف عفشي نا ىلا مال "الاى لح ادتعن همهتدو ةنللا لوخ دولا

 اورذك الواو نم امنيذلا رظنلاقدرطي نو د>وملا م اع ا ههسفم هجرت نأ ىلا هلجأ

 لع هناك : كلذ ىلء اود امو هلالج ل هللا او دحو نكتلو ندم ءاووكيإل مهما طقاريش اولعالو

 | هنا نظي ناك ام داقتء أَن ء هنفرصوأ هتريح ةبهش دف هل تحدق ناذ هلع رع ى ىنج هيلع تام مهنة هللا

 صالا سفن ىف لع كلذ نا ةدانقلا مون لعف هنع فرصوأ هيف هزيكت مهلا دب م ىهالا سفن ىف ءوهو لع

 لح ا دمع نم مهنمو همجردلاتو لعلا كل ذةرع هيلع داعةنلسا ىلاراستلا نمىلاءتهلتا هجرخا ن*ودو

 هللا ة جر همعت ئاندنع ةمولعمهتدمواسنينطاتل |اهلهأ ندوه ورانل ا نهحير اكسل نم مال اللف
 رانلا ىلا مهرظتب ةنلسا لهأ ل ًاتياك ةنلا ىلا هرظني لاب هنا ثلا مفامعن هل سا لعب و خهج ف وهو ||

 ا تاسع بان نات امم لءىفو أ هللا دمح وو ىف ةبث مهلخ ددقو هلا دوج و لع مهل ناكتاع الّوهف

 هعئتب ال رعالا سفن ىفانطع ناكت ل 3نا هل نيمت اذا ةسامقلا مو هناف دقتعي ناك أم ضخ :ةىلا هتفرصوأ ||

 ىذإ انما لع علت ىذلا وه ملعلا كاذف سأيل ديور د_.:ءانئدلا فنامالا هعفتي لاكنيبتلا كلذ ||

 وهىذلا اذه للعقل. ودحوملانموملا كلذ لهج دخؤيو نينمؤملا نيدحوملا نمل الار لعل نكت ل ١
 ملعلا كل ذب نسما معني امن دلا ف لهاشسا نموا ه عن ناك كلها كاذب .رانلا ىف منتمفرانلا لهأ ند

 هداج ىف ةبشدل تح دقهدي-وامل هناؤء دحوم .الهتلادوجوب ملاعلا اذا ناكىذلا ه- لع علش ىذلا |

 لكب ميعنف لجالا اذهءاضقنا دعبورانلا ىف مال: الا باعصال د دما رخآ اذهو هّتفريصوأ هتريدهلئاب هلعو

 ّف برتعل اوأ ةسلل امل هغدل ىهذ تان او.كساو ةنزلتا نم م مهجراسع نيبو هني قرفالو ىلو امتي هجو |

 حراوطاىفاردخوءاضعال | ىفاداقرتساوةذإ ةغدنالا كا ذا ع غودلملاو ةحارلاو يعنلا نم غدللا كلذ

 ةيقانمال الاث يضغلاداتوعتم قا ماداف بضغلا تقيس ةجرلا ناذا دي اما دادكع اذاذتل !كل ذذتلت
 مال الاتعفترارانلا ام تن التماو انم دقاكىهلالا ب ذغللازاذاف اهلهأ مهنيذلا مج لهأ ىلع

 له أ ق-ىنامنهنوكباعامحاردهة:ىهفةرمضضااتاناوشانمرانلاىفاسنبضغلاكاذرمثتتاو |
 'ئذلا”ىهلالا بضغلا كلا ذ لال هنن ماقال ىفةذلال ا نم ةملس ا هدام ةذللا نمراستل الح دعو رانلا ظ ا
 موهتبقعا قمن واعنال مال كل ذا ةذإ نو د < اهله أن اامف نمال ورانا لعتالو نابثلا كا دكوةرالاى ْ 1

 قرطلان اهلنا لهأ هخلوةب ىذا اود هفانماكت ئذلا طارمدلا اذهو ةجرلا مهبق تمكحو ةححارلا
 داةتعالا نم بالا هءلعوهامب بلتلا نم حرت امنا سفن لكو قث النا سافن ادب لوز ع هنثا ىلا |!

 عماجلاوه هللا نافرهدإ ا ه#ع» -انم هلا ىلا هلوص و ةره دل هل_ع> ن نفهدو-وماعل اداة نعالاو هللا

 ام اان ا لجوزعهلوق نم هبل ار قتف» م | لكي ىعسهن اكس هنا امم دق دقو "هلباةثملاريغو "لب اشنملا» اهسالل ||

 هللا كا كل ركل ناو هلارقملا دنع هقاوههللار ةدغب ىذلا كلذف هللا ىلا ءارقفلا من ساننلا
 ١ ناك ام ناكل ا دك دن د متعا نمو ةعسطأ | ىفهل ىل: هناك ةعسطلا هنأ دقتع | 0 لا لاالو

 0 ا دانك دماج الاى رو هداقتعا ةروصالا هل اروظ. الف

 2 7-7 :ةينار اتاك طهطا ك0: قر
 1 كلارك 6 1١ ١
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 : ا 0527+ قلانم ىلدتانال قاما ق ىلا ىفبالو هل لح اذا

 | | لك ءانف نم كل هتركذ امل نطغتف ناسنإلا عون ىدعامم ماعلا نم فدص لكى لاناسنالا ةيسنقلخلا ||
 لدكدت عرشلا ءاج دقو قلك ا ةدها-ثع ىلا ىفيالو هله اكس هلكت دنع هسفن نعمل اعل | ند ئث

 ردكالاو لماكلااثمفو فن امالا قا نمانةرعاف ىنانرلا ىلكتلا دنع ىبموم قعصو للا ||

 :ديزفاركاشامإ لاما لدسلا» ادهو هدبع ىلع ممنلاهذه هلل اررقالإف هقلخ ئبث لكىطعأ هللا نان ٍ

 كلذ لعهذعيو هنءاهلسفهمعش اروفك اماو ني ام هنا انلقانال اهتم
 ىيلمال_لاهلع ىسوملاقو ناس هتلاناس دعا ىثع قيرط ىأىهنسفناناسسنالا ل 1

 ماعلا د_كواام هللا نإ هش درج ىنخا هللا نافاعيجب ضرالا ىفنمو ا اورفكسص: نال ارم

 ىلع هؤازح نوكسف هير فرع هسفن فرعاذا هنأف هس هف هاف 07

 ةدامعدودمعدوفرعاذاف هنوف رجب يح هنوددعبالو نودبعبلالا لاك كلذاو ءازخلا مظعادهب رب هلع

 مهتلخاخ كلذ ىلءمهازاش ةيتاذلا ةماعلا ةدابعلاءاسقب عمةصاخةدابعهو دعمه صأاذاف ةمتاذأ
 اردو اهنئث لك دو+ولاهامكلالا ضرالا ىمومرك ذاق نيملاعلا نعئغوهاذبف مهلالا ||
 لاق هن"اكنفةدونعلا مام ةظفاخا ىهف لولذا بمال ضرالا ىفهلوتف ملاعلا قث امل عماجلاناسنالا |
 اهلزنمو ةفاللا لم ضرالا هللا لعج كلذاو نيملاعلا نع ىنغهنتاناف تن دبع لكو منا اورذكم نا |

 هال ىا هسسفن ىف هّيدومع ماسقم نع لوزال مهم ةفيلخ هي دويعلا قلعاج ىناىا ىك هن اكف

 ةقللنا نال ةمامالانهركذيلو ةفلخ هانا عج اذهلو هتيثر نءابمهدمأ تلا تافصلاب ةفالذنا ةترهأ |
 ةركذتهمفهلا مالا هامءاخ هيلع موك روية« هنأ لعمق هةلخس أ نم هيلع مسالا اذ همك بايطد ا

 0 ا لا ع اووهمسل او 00 ا

 موءوهصض اذه عقوف ضرالا ف ئئالخ م ا لمكلا ةعاهبا ات قالو ذة /

 هذابعنمهلئاع اشنمو رس معا دارباللاقو َهف ةفالدنا مكح ماعلا ىف اوذّومدَتف

 ىمناوءاش مساىأب هع نأ اذهدعب ىلا الف امرأ دق ةفالثنا نا لعامل اماما سانلل كاتاج ا

 دسم مهرغلو قالطألا مهل ناك َه رظن هفرع نع ازم-؟ هينوفراعا !هفرعالو 0 ىع

 هلداضتقا دعس هنعالز «نم هرم هاف رع نهد لمدن ؤ'ئىش 1 1 را

 روهظلا بلطت ةفالذنا تناكاماو دمعي ناكم نم هيدانمف بن اج ىف قا بناج ىف هسفن لعب هه زنت
 اذهنوك.نأ بالذ يحن ءاطارص ىلعنا سفن نعرك ذ هنغ ةفللخ هلعد ىذلاو هفاذتس | ع ندةرود

 طارصاهمر ْريْزعلا طارصا مم و هللا طارصا مد ةريثك اهدحوف قرط | فرظنف طارص ىنعةغيلإلا

 0 ملع تمعنانيذإا طارسصوهو منملا طاربصابمممو لسو هيلع هللا لم دمت طا ارصصاهتمو برا

 لراولسو هيلع هللا ىلص دمت لسس ىذا مامالا اذهراتخ افاحامنمو ةعرمش كتم انلعح لكل هلوق :

 يعنالو لسو هملع هللا ىلص دم طارصالا هسفن دمعت أم ن نكلو اهب هناياو اهرب رقت عملب كلا 51

 ٍ اهلكعث ارمشلا مكح لقتناف ةماع تعب رمش نالدنلا طارص لكل 4 فاسصوالا عسج- درو هيالاهتمعر

 عمج ىدع هلع ىذااٌماعلا طارصلاو هو هللا طارمدا_مث «ءاذتت الو اهنوضمد هعرمشق هعرش ىلا '

 ىلع هيرو ىل اعت هيروش هب كاسل !نا ىرو ربا مكحي كلاسو هف هيل واتم هلادهشي هتاف ىههلا دو مش ١

 هل تضرعضارعا كاف ثصنل اقوي رطل ىف هكردا اذاو ةجرلا لاهل امناك ا ذهلذ حقتسم طارم

 قب اهلل
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 ا هفرعي نأ ىلعالا دارا اذاف مهفافالصادوجو نامعالا نكي ل لاسعل|نم بتارملاتلازولذتلقعنا

 الو ىندال ا ىلا ىلعالا فرع ناد الف ىندالاب ةطاحالا هل ىلعالاو ولعل | ىفهل مدقال دال نال ىندالا
 || ولعلا فدل مدقال ذا هنمعم دعنت هنال هل |قرتي نا نكعال ىندالا نال ىلعالا هسلا لزنن نادالا كلذ نكم
 ا لعم كح هير ف هنو. نمو هتينر ف ثو.ئلادلو لوزتلاهل لءالاوا ان' هتننار ف لازال اديأىندالاع

 ا ىلاءث هللا لعف كا ذكو اهماك نم لوزنل |نالهلوزن نيعىف يل اعلا هت مق تاثومتلوااا

 ا لير ذاك مهل نيبيل هموق نا لالا لوسر نم لسرأ اخ «ةلخ نم هما ىلا هلسر مهنيذلاهن'ارغسف

 || ىلصدجلو ءامسالاب مد الالا لك امو باطلا لصفوشو م اكلا عماو+ هاطعاف هموق ةماعلا تناك ةماع

 ١" مهل ع رشام هنا مممالام هاعداقمهنلو مهتاسلبم ميرةلاسرب مهلا لق ملكلا عما وجي ليو هيلع هللا ْ

 || قيرط ىلعاهب نوم كحق هللا دنع نما ريال عا ءاعاواكامالا ماكحالا نم
 هلع اوناكامالا ماكحالا نممهل عرشامانلقامناو هللاديعةداعسلاممر وتل هللا ىلا ةيرقلا

 ب>او نم دبالذة خالات سلو انهااوح أملاسملهءاعنوكت سومان نع مالا نم ملت م هنال
 ا روظحلاو بودنملا كل ذكواندنع ضرفلاو بجاولاوهو مهلعمهسو.ان عيضاوو ىهماما هبجوا

 ١ هللادنع نم عربشلا« هءاحامو 0 ل حابسملاوهوركبملاو

 ١ 1 هن قوهو نوعزبامفم هرطن مكح نم هشلعاوناكىذلا اذهمالا

 || اود_بوهسلا اويلقنانا نولعيال ثدح نم هللا نم رح الذي مها ناك كذا أو نورعشي ال ث مح نم

 3 نأانمدارانيحاشلا فّرعتام هنأ انقر ءهموتناسلبالاالوسرلسراامهنأان رالف هدنعكا ذأ
 || نادي نكحاو هاذ هيضاقتامماثباشلا هفّردت ناكن او هنا ذ همضتقتاعال هلع ندغاعالا هفرعت
 : ةراسثك بتا ىلع قلل اتاك امو انبلاهب فرع امزيبو انعهيززق امني هناذءاضتقا
 || ىتناسنالا لاكىلارظنلاب از ماعلا نم فن رك نانا ول دايك كو
 || ءرح ةفرعم:قانرلاعلان مءزطلةف ةرعم لكشف لماكسللا ناسنالا نم ٌمْر.ناولا ناسنالا

 أ املك العن ناكولذا ىلك ل_عال لكل ع هتنايهلعف هتنان هلك ماعلا اة فر ةرعم هللا هتفرعمناق ناسنالا الا ||
 ٍ لماكبلا ناسنالا قل- ذن هتاءلبهاوال هتلاررغبالعكا ذ ىرتا كة لوقت نا مهوب ل

 | عومممل اعقلطن.الاضعباضءيوادرفادرف هسلع هئامسا عج قالطا نمةروصلاب هنكمو هتروص ىلع
 | لكو ىسحلاءاعمالا نم ممسان ما لداكلا د_يعلا نم برلازيقل ةدحاولا ةماكل اىفاعمءامنالا

 ٍإ ةسهلإلا ءاعسالا هذه نمو اهيهدمسوء دينا هلاك اهب دين الماكلادرعللو الا سد هلثاءامسا

 | اهو نانللاو فطالاو ةد-رلا ءام- | ىشواهم درعلا ىلعءانُملا قي رط ىلع اهب ىلا عت قس اهوع ديأم
 | اذهب يدي هموقىفناككاذكو مركلازي زعلاتناكن !قذهلوق ل ثم ةمذملا قيرط ىلع اهبهوعديام

 | نواعت فوسف نورا امكن :مرخس اناث ىلاعت لاه مذل | ةهج ىلع هبّةب ركع انه هب قاس اهأعدو مس ال

 | لماكل ا دبعلا ناكو لاكل | نمءاطعأ اع هسفن نم لد اكلا هف رعةروصلا عاش لماتلا 1 ١
 ١ ناسنالا ىلا قشعف ةرحلا بان ىفال اًممهل هللا لع دقو هنا ذب هلبأع هنال هسفن ىف هنسع نع فو هاك

 أ متم ىفف سانملا ءزكلانالا باكا هر ان دو أ مهودو ارادوا سرف نسناكك شى ا نم لاعلان م قدشعام
 ا هبر اج خ نم هلئماصتخم ىثعاذا الا همفهلم كحال |.حاص هرب اسقدو كلذف هقشعل بيسان اوزلا كلذ و

 ْ كلذو هملع ىشغمف هنمءز ال كب ف يفمدهاشاذاق هئازجأ عم هنو اهاكمت اذي هبات هناق مالغوأ :

 هلبا يق هنروص ىلع هنال هن د هاشم دنع هيف ىف :لءكوأ ىلا ىراذا د ادعلا كاذكهلكب ءلانانول ١

 ' قحلا عملاعلان م لكم ازكقر ند نم فان لعد ءل يدودصل زحل ف قباك هنا :

 | هلع 5 قا ةروصوهملاععلا نم و : هلعوهام لكن الدف نفود عشش هل ىلجتاذا ا
 ِْ ىللاف ماعلا ىف نادي الف قا ةروصود س دلدو>و هل اعلا نم؛ 06 : نورك, نا خالدا



 م

 لجرا.ماعنالا فةدانزلا لدم || | اهتروص لامع الا ىفةدابزلا نا

 لجأالو دعادرصجي سلو أ |( ىحلاجرالا اهفرعي سلو
 لمأ ءركجمىاناو قة أ اردن ىذاركجم اهط ىف هن

 لمعلاو لعلاالا مدعي سلو هنرمدد> رس نم رداص هناف

 لما انءاحدق هن نيرظانال اهئس لصأأ اهل عورفلا نا

 ةبهولالا بتارملا مظعأو نابعاللال ب :ارمالوهامن ااههجب ارومالاو اهلك“ ايشالا ىف ةمكحانارلعا ْ

 0012 أ حوال 0و را انا سصالاماق هيدوتعلا بت :ارملالزناو 30

 ىنعملاف ةترملا مكحو هو هسفن ىلع مكح ىذا اوه نوكنهلالا يل كرا
 ةماسلو لو عم ىحأ ىشا امتاونيعدوجو تسل ةبترملانال نس رملا بحاصالا مكملا كاذيم كتعالو

 مودعملاريثًاترومالا بعأ نما ٌدهو هريغب مك ا كلذ موقي نأ ام او ماكحالا اهلوا مب موكحت ةمواعم

 اهتم مكح لكم اكح أ ةيدوبعلا كلذكو تارااالا رثؤتالف ةمسناماو ايدوجو امأ اماذؤوملاف

 || ىلا ةكرملا نع بئان هن اكف هسفن ىوس هيلع كحام ديعلا سفن مكيللا كاذ موقياَماف هتينار ىذتقد ْ

 ماخهلالا ىفامأو دبعلا قح ىفريغرأ لثمالا ئامو هريغ لعوأ هلثم ىلعم كعوأم ك2 !اذههإتم-وآ |

 1 مكللاوهناذاهدوجو بوجو ةترلا ماكحأن م هيلع دوعت ىلا ماكحالا ما )لثمال هنا لثمالوخالا ْ

 ٠ قو هيزنتلا ىضتقت ىلا اسهلكل الكا توعنو ةححرلاءنئمْؤملا ارمصن هسفن ىلع هباجماو ملاعلا نعهاسنغب
 .ال| مركلا توعنىهو اهلكولخلا توعنثد بعل | نيع بلطاسءاذب ىذتقتىتاا ماكحالا امأو "ةلثامملا ||

 1 بلطي رثأ اهتمامودبعل الا سلوريغل | نم دب الذ نم ىل_عو نوفدب الف داحب الاودوملاو لاضفألاو

 نم ماكحا, ىلا عت هللا صدخعو كلذ نم ديال ة#ترملا هتبجوأ هلالا ىف لصأ هلنوكينا دي الوالا درعلا

 نمديعلابالاموةتالاماكحا ادبع هنوكنم بلطتد بعل ةسصوانرّرقاكق انا بلطنال ةمرملا هذه

 لاشالادو-و ماكحالا كلت بطن ماكحأ اهل هناذا دبع لكف ةماع ىهفاصاخا دمع هنوكح ||
 0ع ماعت نأديالفدإ مهد ع نعةفلشخوأ قللان ءةفيلخ علان ناكاذا اهف قل ادو>وو ١

 مكحهل ىمَم الذالاو هفلضتسا نمةروصد رهظي ل نا هنال ةقزلللا هك رع ملط مدقق مهفلخسا
 0 ةدايسلا ةدئ ع هطعتام ىوسهفلخسا نمةروصب هروهظ س لوهلامداىف |

 / اهفزصيالاماكح اهل نايمفلعتسا ىذا !هدسفالااهذرصيتأن ركحو#ال اماكحا ةفالللا ةتروأ :

 ىريكلا ةمامالا اهتمربك اال لاا عرت لق ىريكو ىرعص فال او هبلع فاذكسأ نمفالا (ز

 اهقوفامىلا ةبسنلابىرغصا-ملع قلطأ امهتنب امو هسفن للعدل تاكد ةصاوملاعلا ىلع

 حاسه ديسلاا ماسقوهفهدمسفف دبعلا برر اتاماق اهتكتامىلا رظنلاب ىريك اهندعب ى هو أ
 5 :ارملاناف ةبترملا هتلزعد قف هدب عحلاص+ مقبل نمو ةدامسسلا مكسج» هيلع قيمل ل ْ

 دمعلل نوكيىذلا ريثأتلاامأو تناك من تناك لح ءللاءال تاذإان لز زعلاو ه تبلوتاا ىف ايل

 1 ::ىل هلع هفلذكسا نم نيع هل قى نازك اهرفجنملا ناديت مف ةفلخ هن و 5 ؛

 ا للا نال نعفالو نم ىلع مثنكيلاذا قدصبالو ةغلخ س لنك نكي ل ناو هن هدفا

 قالك ن اهل «_كرملا تضنقا فدك ن اكملا لمءال نس ىرتالا تاحاخلاب دب ىتح هفتوك ناكم

 ني ىرديال ارثاخ دبعلا قالو اولا بلطو ءاعدإاب دصقب ىّتح هيلع ىوتسا هنارك ذءاشرع

 - اهلان ةطاحاو شرعو ءامس نمهسفنل ةيقوفلا قلاب نف ةهحاذهللا هتلخ دبعلا نال حوت :

 عاد نمله بئانن مله لوقف اندلاع عم «ىلا ام رز د هلودو هللا هحو مثو اولوامشاف هلوقءاهلك 0

 بئارملا م كتي ا عير ف فماذا ملسو هيلع هللا ىلص هنع لوو رفغسم نم لد
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 راونالاهذ م رصبلا طاح والنةءلر دينا نكس انكر ارهنالا هذ هب لةعلا طاح ا ةرمصبم لكسب

 عادلا فشكلا مهلورابخالا نيفطملاهدابعا صوصلتا اذهو اسمح كردي نكعالك

 ةنازللا هذ هنا ماعلا ىف دي ردا قالا ىهانت الك مهفشك ىهاشيالف ديدسحلا قلثل
 فشق هس ءملوعفملاو لولو لول او لعل ةلاو لسعافلا لع“ وبلال مهلا قرش

 لعملا ةيسنى هطخاشي رطل تعاف لكل نال عنف ناكل نير كتلاو ”ىسهلالانيوكتتلا ىلع
 دئادشلا هلعنّو مورخلا بابسا نم هنكع هللاناف ريغلا ل_عدوآاو 0 تما الع امأف هللا ْ

 سرا لاو مو ةبعسل ا ىلا قم ذا!ندهورونلا ىلا تالظلا نم هح رخو حر هلا رومالا هنع عفريو

 هنناءلعجامن اهريغلا هرطت ناو هريغشلا هرظن نماهبلار ظالا قحاهنسفن ىأرو َقئاَعْلا فر طننماماو

 هلع ىلا هتمذ ف رمدف هسفنب هسفن لغد اوسخ لك ع ]دق قل ىلعريل لان م هنفامم دوعمل
 هترمامح ىف ملاعلا عمجب ىأرو هنا ذ نعهل فشكو هي رب ىنغتساف اهّمحَو هللا ءاطعاعت ء ب لك ماه اطعاو

 ىلا ةققرلا كلت ىلع ه سفن ند ماعلا ىلا ن قس فرامل نر كلل قنافراىأرو 7

 بسغلا مهتم لاعلا فام لكى اناسالال صوص ل سانلانيدلاسلا
 لوم :باسالامو دا همكم اسحالا ىفهدهبشيال هنال ملاعلا لو هف بامسالا نم قا ةلصون اك“

 ادامعهتل نا اكو لماكلا دبعأ ! اذه ىش نادي الف يل | لنج ىف ىلا ىدنوا ذكن اك اماذك الول

 1 اذهن ولو داس ءدّنل كل ذكمكح همف بحسلا سدا هللا دنع نما ده ن وأو قب بامسالا عم اوفقوتاو

 تاق رانا م:دواذك انع هللا عفدامو اذك ىرحام هتصالولو هنم هو نالف ”دكربب

 نووئطتلر سانل اف نيل ال ىف هماّش م هدامع بولقىف قانا ءاهادقديعادِهْفَن ظ ةملع نعل دلو نم

 هياعصال لاك بنو هيلعهللا ىل_د ددهللا لوسرنا مهلا دخلا قرود دول بالو كلذ ١

 ركدف ىلا ادونالالضاوتوك ملام الاقى ورع ناعم خف ىف تعقو ةعقاو ىفراصنالا نم

 انهو نالف هكربا دهسانا | لوق ىع «داذحو ملاك دتتافرانلا نم درفحا فد ىلعم "0

 دحاشملا هذه ن < ضرعأ نْ كلذ داشاو ىفانتالو كمه ىفو كرطاش ف ىناعجا مهاوقو الق ةمبم ||
 هتةفصت طبتغملا ترا ىف عاراوظرخت الانا اكرساملا رئامملا كإذف ده اشااو دوهمثملا نيب قرغب مد ْ

 مهلعا ادا ىلءنولطاعلاف .انرلا لنيل اع اور نعيم جلا نتج لا هازرلاو

 نيعسق ىلع لامعلا لامعلاو لامع لاسعو ل امال لاسع نيعست ىلءءافولا ىلع ن وأد اعلاو ممصخت توعن 1

 لعل او لماعلل ال لهعال ءازلسا نوؤريلاعال لامعلاوءاز كلتا امهالكو مهسفنأب لاعو ى< لامع 1

 ءازعلل لمع ساو هللاوه لد اعلا نورب مهذ لماعلا انحاماو لمعلا ء ارح مهباع دوعمضءازح سعت لم مال

 ا وهف ل ماعلا مسامع ءافولا نعرودقلاوه ”ىهلالا ءازلسا نولعدعف لماعل ار دق ىل_عءازإلا نال ؛

 هانت ىدسأ اللسو سلع هللا ىلص" ىلا لوقودو هدمات هيلعءاشثلا نم هللايءانلعلان ماقال ءازج |

 هناف هلع كةوينامفر ظناف كلَ ددعو ا كلسفن دنع نم دنع ن كلو كسفت لع تنس امتنا كل طع !

 ًاراوسسأ ىلع ىو هنافا دج لوطي ه. ذمالكلاٌ لصو اذهو يسن ىلا تيغصوىتل تم تمهفنا كعفلي

 هللاو بالا اذه نمردتلا اذهب ىئتكيو كفيامو ىدرياموزيمتو ضدلنتو طالتخاو ب هوراونآو ||!

 لسسلاىده,ودو قل !لوق» ١

 جدو لدبتلاودوبولارارسسا نم نيرو رم»ؤ دير 0 ا 1
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 لعفل نانأ نيامع ىذل عيصلا ناس نانو هيف ةريملا ت تلاز تنس اذا ىتاا مولعلا ن هتناكن او ةريل ا ىف

 ناف كماسقم هطعبالام تل ًاسالو جردإت لش عاذ هس ل للوعي الو هدربالو ةريطاهنعلازأف

 ىذلاهحولابو ”لكسملا:لهاجوهو لاعب سلف العن كلا نالوقلا اذهلثملاهاذا ناسالا

 وهفلاعلكف قفوم ىف ناعم جام حالنا وسو معلاو لث : سلا اذه هب ىلإ اهنا ةلاسملا ده 5 قشر

 ءابإعلا الا لعل ار دق لءيالذ هل ول كلذو ير او ق.ذلا نه وهامن |قادلاءوسو ةجراو هلا

 ىنذتقا ان ذهل ياذا ص“ ق-ىفكامدنع تءعفددقلو ةّدمواددداها ةءامالىجلا ةعسلا هلف هللا

 هنافءامسشا ةثالثالا ىث لكن ءوفعي كلا ناف هبح اص لهقي نا كلما «باطيام سفن بنذلا كلذ

 امقوفعال ىتلاءاشا هثالثلاو ةءوقعل اةروصىفالا ابنك ولملا ل ضافءاموامقوةعال ذاامعوفعيال

 كإملا اذهلءاح دق صخشأ ا اذ_هناكذقو كلما ىف دقل اوّرسلاءاشفاو مرعلا ٌصَرعَتل اولاد دع |

 هدو ريغتف لشي النا هم هعافشإل كلما دنع ت7 زر: هتصق ىغاب الف لمق ىلع مزعف كلما فح دقي اع

 1 د ككلم قثأح اعول هاو كلما ابي !هل تاقو تعسف لق نم ديالو رفغيال بن دوه لاقو كلملا أ

 هللاو نيلسملا ةماعن 1ىاهتناو كلدَكنا كلذ تدقتعاالو لدنع تعفشام هملاغتو كلوفعمواشب

 هتاف صال كا ذ نع ىلوفعلاب عقوو ل نمريخت ىوفع مواشي انذإحدراعلاىراام

 حدقب اكره بكر ند كر رسا ىل_عهعلطتن ال دنع هل تبجوأ ىتلا ةئرلا ن مهلازنا هس وقع ل عحأف

 حرفف كلم ىف حدقلان ءعتعامف نيعم كامالاضي انا هنع لتقل عفد ف هل تنك مك ىناذ ا ْ

 سومحلاك دي رخاو هتعلق ىلا ىدب ذع نم دعص م ىءاريش هللا كازخ ىللاقو سمو كل د كا

 هعينص ىلا _ع هنركجشو ه.دأتو كلما لقعن متصعتو ىئْش ام هدوف هن ر ىت>ةىلاهيثعنو

 نوكيا ذه لثمي و هقحورك شلانيعاهراهظاناف هلع منملا ةمعن هلع عنملاراهظا ثلاثلا لاملاو

 برضو ىلاغت لاو رسل اهانعمرف !نافاهرتسنا رفكلاو منلا لاوزاهل نار ةكلاننوكت كدي ا

 2 ترفكف منملان همعنل اهب ةياغاذعو ناكم لك ءادغراهقزر اهني ةنئمطم ةتمآت ناك رقالثمهللا

 فول او قزرلا ةلازان عودا ساسل هللا اهقاذ أف هللا منأب 0 :ااهذوب نمل ماع نا ىلا ا

 مكن ديزال عركُت أل ىلاعت لافو اهم رطبلاو رمش الاو اه دحتو معنل ارتس نم نوعنصي اوناك اب نم الا ةلازان
 ةمعت نم هلثم ىلع منا اذا حانشحل اريقفلا ىن كف نيملاعلا نع هانغعم اذه نورذكتالو لوركماو لاكو
 نعانغلا قلطملا”ىنْعلا نمهنحرفاوركح كا ىلا يوحاوهف اهبهءلعنتماو اعاباداطءاىتاا هللا

 فيئمماقم اهماقموفب رشا ملعلا ةقب رمث ةنازخهذهو نيملاعلا
 هّقح قد ىذ لكءاطعاو لادتعال أ ةنازخهذهو دوا !نئازخ نم + (نورشعلاو ثلاث لصولا) *

 ةنازرخ ىهوهدابعنيب لاعلا ىف لدعلابهّنن معنا هن ارك ا هذه نم لضفل اةنازتخال لا ددعالا دن ارش ىهف
 نمل ل ضفل ا نم هفامل ل دعلاب ماي هللا ناو اهماع فعن ىلضفلا ةنازخ ناو اهبان لغو اهمكح عطقن أ

 دخالاو لدعل ا ناطلاس هضرهط غ نمنوكف هب رعالا ف لدعلا ىلءفوطعم ناحالاو قملانهلذخا

 ناسحالاو ماعنالا دما ىذقْسي الوددخ اًوملادما ىذقننف ناس> الان هءلع فطعب ناناروهأم مير <

 نبذل ناس>الاالاناسحالا ءازد لهءاساىنوكلا ناس الا ءانرغو ءادنش !ناسعالا نوكي دقو
 اهلثمةّيس ةئسءازحو هذخا ملا واب وول منا علل 120

 امف هنع ىئع اهف ىلا ةفضو ذه ىأ هللا ىلعهرحاو ىلو اوهف ةئمسلا ىلع ةمملادز اج + لو لصاو بع نك 3

 نكاف ”ىهلالا باتا صتخاهفالريغلا و-ىفوغامت | لدعلا ةماقافريغا | قع ع نع ىرعم قد ا

 ىلعسانلا نءنيفاعلا رجا لعجاذهلو هبافودوم”ىهلالا بانا ن وكتالو قاس مراكم رضأنل هنئا ||
 وشو بورغلا نه مهنع قا خا اموهو سانا !نيءانردرارس الا ب تاسرا ةنازاثاهذهو هللا

 ,امعال اهللا سغملع نم ط.ك<ال هناف لوسر نم ىضترانمالا ادحا هسغ ىلغرهظب الف بغل املاع هلوق ا

 ءاش
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 ماك ءارتفااَء ١ مد سانا اما هلوقلع ىلع كاذب لانه ديزابأ هلعدقلا هينامف لا حالا ناكاو

 لذا لا هتاغسو ىسملا هواجس لكما سلا هبلارت ةدغب ام لكب هملع تملا 5 دبجلا"ئغلاوههتناو
 | ةروص لكى ناسنإ يراقب ةقك روم قم دار ادب ال ماودلا ىلعاساكتس قل الاب
 قح ىهفايلا هراّقتفا داعا ذ اف قاب ىنغتسملا كل ذ دنع ىهذ ةرودلا كلت نع ىنغّتسا نم ىغدسا ادق

 رقتفااموامماا هتحاح لجأ نم لذواهب ارّقتفا هنا بوعجن ا لت |هارهاطلا فو قا ,ساوهاهعباو

 عاانلا لضاْمتلا امو داو ىف هتنابءالعلاو داو ىف سانل نع ءوث لكت وكلم هدس ىذل | ىلاعتهتتالا لذالو

 ا هب ْىطذملا مهو مهضعب دنع مواعمو سانلا ضعب د ءلوهت ماعلا ىف

 اطم ب.غلاو نطابلاورش الا لعفير جاو لوأو نطان ورهاظو ةدامثو بمْعىلا دوولا يف هللا هعبق
 نءو ةملوالا هم ىذلا طْمأ ال ضف نم سانلا نو رخآ اطمن ةداهشا اورهاطااو لونال ا لءجو ا د>او

 له مهو دمق نم ساينلا نمو اهتلادم ىوس نم سانلا نموديرخن الا همذ ىذلا ملا ضف نم ساسنلا
 لغا اوريو هانءايتشألا وح قوربتشءاذدنلا نش قدرت الا هقىذلا طلال ولا 0[
 بالقتال شنب اوواشس دق الساونا كا ئشانلا مهقلعت نم ىلوا لقسم مهاعت هللا
 ةمهلا بحايص نم قلعت ال اهيلعال اهل ناكمي ةّقاعتم ةمه نعدرواْا هنا ىلوا هب مهل | قلعبف همم

 ةدئاقهذهو هبلعالدل ةمهلانداعلهلال هسلع هناا ناكولف ةرثؤم مهلاوق .الايّوظلا ن حج نم

 ندانتاودةماركلا قار دانون ةقلعتمة خه ىك لعق الادرواذاك ميعذ لكز اج | ملع طفاج نم

 هلت ةسضكف راك و شه دش الاد اه . نهفالخ كلذ فى أت 0 ةريصل ىلع هعد

 بحامعو هق# نهذلا بحاص ماقامو ىذمو لابملا قراف اب رقلاوزلا عيرب-وهو هنلم هايعمو

 هنا ىذايملا طفح ناالماكن أكن اّدبال الل دعب ملا ناريغ دعب بملا فال هعم بدالا نم هيلع

 هلعج هملع نوكمف فما ئارْج دوما نتا نم د هللا لع دقو هريبخ هناك ليف لنا

 | وهلا لازتالف رعافالا يق ' الاالا هل قلق ىشاملاو لابلا يف لاح يحابصوهفةئازلا كات

 هذه اواهف هنْرَْف لالا ق اع و اههف هتنزتخ ا اما ثم جرت نا عمت هنن زر باد ىلع 0

 رخ الاندابلاو داوملا نع ةدَر ا نامل 2 جوع رد يحاولان اندابس ةظفاك و

 ||| ةقرايغم دن عاملا قأبام لومي لْغَبْسم ىه تبقب ودهن ازا كت ىفلثملا ظذ< هتتكو دق 0

 ةنازخ تيعامناو ظذحلا دئازرخىف هيقلتفم ذخ أتفق "الا اذه ىلع ىضاملا نامزلا مكحو لاا ن امر
 هلسدل نم فالخج ىشاملا نامزلا هيلع مكحيالفءادلاوهو لاش نامز َقأ الا ىلع طظفحت انهملال ظذملا

 ىلو مس ىذإ اوهو بهذ نبا ىر دءالفد اسنيقدبعلا هذخ أب ىشاملا ناو ملااددالودادعتسالااذه |

 اذا اذهم رعشبال ذ نعلاو هب لعوادل هطتنك قطا نوكفناسنلاوووسلاو ”هلفغلا ناطاس هباع

 رداغبال هاف لاقوهربار شهر ” د لاهم لهعت ن مو هرياربخ ةرت ذلاق5 لمعي نك هلوقوهو - هلال ١

 ىذا |لفاغلاوريض< ظفطا بر لماكل ا دبعل اف ارمضاح اولعاماو دجوواهادحاالا ةريبكالو : ةريغص

 لدعتسملا رضح عادلا وهو لاما نامزلوهامن ماعلا م كلا دمعي نوب نماحرلا نيبفهلرمشب يهل طفح ال

 لك احب "حج لاملانامزف ةريغال هي أب ام اهح ورةرود نامّرلا ناك ىضذاملا هب قامو هنامتا لبق

 ليج هنالثلا وحلا فاك الث: زالا تناكالو نامز لكم قام لكل طراضااو ظفاحلا هنال نامز

 قايالرهقلا ناف نيالا ىأب امرهقلا:قأبالو ةظاظفااورهقلادىأب ام يللا أب هناث فطعلاو نيللا
 نيللاب تاس !نملق ىف اهايتلتف ةوملا ع اةراح راسل ردع .نيللانو روهتملا تاذؤؤ ةدوملاو ةجرلاب

 ناكر ”املاةبادهلاجىناثلا لاملاو مكجإلا نم نيل هسرطعيابل موانقيال نيللا بحاصو

 أ ناكنافد .ةراحامهلنيببنا بج هبفراحامب ماعلا ناف هلوتبامتاو هلام لآ لاس اذارتالا
 ل ا ا ل اوعمللا
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 ل رروسل ارهارو قرا 1 ركشل ار اقل ارهامو ل هاو لاس رز كتاوهامو ىحلاوأ
 اوهامو ظوفحلاو اظنللاو ظفاملاوهنف مهوتملاو مهولاو مداولاوروك ذم او رك ذا اوركاذلاو ةرؤصلاو ا

 | اهيلعو ةريثكلاب وةدحاولا ىهةدحاو ثعف تافاضاو بسنو ضا ارعابرعالا كل لسا لوقعملا ||
 ”ةليئدلا اردودلا اذه نيعتاذإأب ى مو ءانر دام افا ثدحأ ام تا هلك اعسالا قاطنتأ]ل

 تاهماهذهو ناكملاونامْرلاو ضرعلاو ىروصل اردو ارهظي هو هانرك ذام لكل لب اهوولللا |

 : ٍفيكلاوددعو عضوو ةفاضاو لعفنمو لعاف نمابنم بكى هناغ اهيلعدازامو اهريغ سبا دوحولا '

 اننا داع الا ىنعملا ناني ىذلا ىنعملل لب اقأ ارهول اوأ ىناعملادىن اعملا موقت له فرعي امنه نمو
 ندح ل_ءوأ قريشمداوسلوةمفداوسلا قارش أ لثم فوصوملا ىنعملا هيماق ىذاارهوملاب ٌتاقود |[ .

 كيلعداحىذلا قل اوهامو تنأ نم تلعاذ_ه تاعاذاف هيدي رمثم ضاس ف ةرجوأ عركقلخوأ ||

 تطررىتلا ةيسا.ذملا ةملوةعم عم هما نمىث هلئاع نأ نكميال هنا تلعو.هقايش او هلكمانرك ذاع
 هير فرع د مذ هسفن فرع نمهلوق ىف كيك لعب هر كاعدو-و طب راكهنس»كنبعو هدو>وب كدو-و

 الا راصخاو ةرثكلااةيدحأ نمدخاولا ةيدح [تلعو هتلانهسهفرعأ قانا, قانا فرعأت اف ||
 : بيشامو زي اذاع ثد_#ا نم ميدقلا زيسكو رص امق همدحو هعدق دو>-ولا

 ماك الاوءامسالا نم ثدحلا قولخملا ىلاب امو .ماكحالاو ءاعسالا نم ىلزالا عدلا ىلا :

 فالتنا عجرااذالو هيرو كل ىمجتاذا قملانم دهشيامو ملاعلا نيع عمجرئاذاملو
 عوذسري غوهوه موكب زرفادخ ةدحاو ني. عن كح اردارباغتل لههرباغتو ىلا ا

 | دنعلاصت هللااماخ هلاالو كبلاال ةيسل عجتار ىلضلا ف عوننلا كلذوأ هثسفن ىف
 ! هدهشناذكعو تنًأوهامووهوهامرخآ سم ىلاو أ كيلاانت اسمه[ نيرحأ ادحأ الا قدامو هتلالْسه؟ |

 ميسج بطلتاو ميظع ىعالاناذ ىدس ةريسملا لأ راجامو ىثرام فرع ىأر نمد كصاخأ
 سافنالا عمد دصتلاو لزان منكملاو لصاخملعلاو ل صاح ل اكلاو ماطدوجولاو ماعدهشملاو

 راوغالا ماتعالردب سلو لوةعمربو لوقعم ني لوقنم ىذا ىلغلاش امو لوقعم ناو ك الاى

 نود ةريسصس در سالب روب و ًارون الب رسب درفنا نةراصرالا واوأو راونالاو رارسالا ل_هأالا
 لسحب لو هيدرغنااملناكجرعاظ نود نطاسب وأ نط اننو در هاظب وأ ةريصب 3و درمصب وأ مهب
 مالا ناف مانتلا ال .بولطملا وه لالا نكلو هنلعود اهقامات ناكناو هيفدتان او لاكىلع ا

 هللا ناف هما عم ةحرداا هدهدل ىلدح) قدمو هدمفبو ماسلا وديع ترايمق لاكلاو قلل الو

 مانع عم فتو ندو لك دة: ىدتعا نك لاكلا با تكحال ىده مم دقف هقلخ ءئش لكى طعأ

 ناسحلاىلولا هنازدعل ا ماستم ىلا لوصالاوزوفلا مت اءاوهتلاانةزر مرح دف
 رومالا عاطقنا م هوتف تارتفلا هئازخ هذنهو دو1نا نئازرخ نم * (نورشعلاو ناشلا لصولا) +

 | واذ هلاظفا- لاي الف هباظوذحم ماعلا لازيالهقتانال عطقنتنا مصيامو ةعطقتمرومالا ىهامو
 نا ىنغتسا: ملاعال هسفنب هروهظلالا نيملاعلا نع ىغوعام هللانأذ ماعلا لازل ظفحلا عطقنا

 هشلح ن مهزيمو هفر ء نم منك هل 1 هروهظي هسفن ىلع كوالا اى ليارالل تيل ل ينل: الافرع

 هنعزيم قللاو ىلخلا نعزيم هنا لع نم منهو «تعزيمو ع مأ هقلخ نيعوهأر ديف هقراح نم هومز

 ازيمع ”للهبا ىف مث ناللع هناق دي نب وباراحا ذهاو قلخ نع قالو ىح نع قلخزيع ا داع ىر ديال نكا كو

 نمرخ ال! ف صالاهل لاك امو نكس ذة راقتفالاوةلذلا فزيبلا قا هل لاق ىتسوهام فرعامو
 ىغبالدهاشلا هضعبانلت ىئغيراقتفالاوةلذإ| تلقناف ماعلا نع ىسهلالا ئغلاوهو زيسقلا ||

 ارقتفم تايودو بنا ع ىلع لالا لعج دق هنا نافية غلا اقتفالا نمول هل ذلا ةلذلا نمد هاشتامل |
 الوضفمالضاف ماعلا لعد اب رطعاضعت ممصعب نذل تاجرد ضعي قوذمهضعد عقرو ضعف ىلا هضعل
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ورشأ ا ماكحالا عاشفترا عضو ىلا لصوالإت :
 نا نسعى اردرح - الارادإاودو ةلع

 أ| نسحلا هلماك اهلكىلاعت هلاعأو ىلاعت هلابعأ ىهفدريغالهللاو هلماعلان ا هلفشكش هنالأألا

 اهتابسعأال هللا مكح ةغفلانم كل ذ ناكاسم !اههلا بني ناكىذلا بتلاو ءوسل ناو جبقالو هيف صقل

 || سانل انف فشكلا نامز فلو هانرك دام ىأر ناكىتههرصدو هتريدن نعءاطغل ا فشكن م لكشف |||
 || لعف نب علل سلو هللاالا لعافالو ةّمسح اهاكهللا لاعقأ نولو ب نيذلا مقتزتاين دلا ىف كلذ ىرب نم
 اادتدالاةردعلااماو راشنالا ن هلمعلا كلذ فهلام نعةرابعوهو هماا فاضملا تكلا

 الصأ هئداحةزدق منا توربال بناف هلل 'لهأامأو اهلحم ىدعتتال هناقترث مه دنعامل رثأالق

 دبع ل ىف ىمهلا م ل "ىنولا مسآ نم باطختاو فيياكتلا عقوان او ىن قلقا مس نوت ٌْ

 نم ةرداسلالاصالانادؤوينيلاءأد ع يل كلذىب اك 3

 مكملاذ 00 وقاساان قاساافافتلاو قاسلا فثكدنع ةماسقلا م 3 00 م ْ

 ١ وحدهللا نعءرو دو هللا ىلعدورو هدحو نا اللف هللا ىلا لاعالا كانت ة مس مهل فدكمف باقعلاب

 نعرو د_دو ةداقتسالا هللا ىلع لانقانيبوهفلو الا دورول اريغرخ اق يرط نم هللا ىلعهدورؤ نيع

 عقلا نوكحج امرك او ىرخا ةدافسال هّللا ىلع لابقآلا نيعوهرودصا | اذ_عوةدافالاب هللا ٍإ

 هم لع ل نك قلنا ىف قا ىرب نعوذ هللا ىل_علاسق اوهام رح نمهلتا ن ءرودصلآف :

 نيبو هيادادوسولا تحاولا نيب ىلا ة.سانملا لاعب نم هبفامل قاخلا ىقملا ةيؤرهللا لهأ نم

 هلعلقأ هام نيع ىذا اًرآدوهملااذهدنمعلا اذه قرد ناكصا ذة رفلانرسولا للا

 نيعلا ىهامدبعل العا ذاق ني-علا كات ىف نكمملامكحلا اخ ىممو أدوحو هدحو هللا الا سل

 ْ نم ىذلا نوكلا لق ن مهل ب ناك ام لازو لاب. ل ةمو دعم نيعنعهناو مكم او عامو ةدو>وملا
 الذل نا ناكأم هنعلاز زو ىمبط دوج وم لكل سساودو نيلقثلان ناو سنالا ىعم هل-أ

 || تعفتراف مال سلا هلع سب ردا مام نمهسصنوهو ام 000 نط و ىيشللا

 ترو بهاذا تدعتاو تار 11تزع_ةقو ارم هاطعأ املاسعو هام همدجو هتتامز تلازو هناكم

 هلابقا نوكن ن ه هالعأو لابقالا مظعاف بساكل اور دال اريغورداقلا ىوّتساو بنا املاَو لوا دنا

 ايطحم هنوكن ههللا ىل عل ةموهق ىلخ ا دل ه سفن نيع هلأ نعدرو دصو ح راسلنا + هن نيعهللأ ىلع

 2 لق هعسو قا توك هل ادلا هسفنب مرو دص قاتلا ىلع لستم وحي راختاسفنلاب |||
 هيريلرهاظلا طبخ ى ودا ىلا جراسا سفنلاف نطان”ىبهلا مس انيبورهاظ ىهلا م 1 نو عفت لكف أ

 دهشي الف هسفن ىف قاس نيغ هيربل ن طانلا سوال سما قاف: اق ال'ىفق للا نع

 ندأ ةماقالا وحناسابالا لاعقالا : نم لعفىف ضارتءاهناذ فهل الفا ة حالا انطانالوأر هاظ

 عاد المولاعلا قاخ ا. هللا نا ىلوا.لعتل مث نيتفاضاي نيتروص ف ةددحااؤ نيع ماكملاو ماكتلاك ٍ

 لازال الثا" المدق ىذا ارهوخلا اذه ناريغدح اورهومل ان وهف ص الودي زب رهوح ماعلا ىف قا

 فقكو في اثكلاا ع ند هق ف طلبو لاكسالا : نم هيف خفيامع ماودلا ىلءاه الخ ه.فىلاعت ب 2|

 ةرونص لكرمج وناولالاوناوكألان مضارعالا ن نمهفث د<ورودلا نم هيفرهظيو فث اطللا نم :

 أ ةمسرلاو ةتاذلا ادو دما عدت هيف عفت ىتلارودلا ىلعو تافدلا ن نماهف هدجولامب فياثكلا ن م همك[

 تاعاذاف همق ث دكت ن نكلا ارهوح كل ذ دعب هللا ثدحأ اف تائاضالاو بدنلا ماك ارهظت مشو

 ناسلل ا هب تّوصن امو تذالا ى هامو نذال هعمنت امو نيعلا هملع ىهامو نيعلا هيلع عمت ن هم عاقا ده

 هعهامو كد !.اوعاامو كش ا هدعط ىو دب هر وس راك | ىهاموح راوخلا هساتامو تودلاوغامو ا

 سمللاو مطلاو مشلاورمصبلاو ععسلاودامو لعلاوهامو لعل ادكردبامو فنالاوهاموفنالا
 7 ٍ ب 7 ع تت
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 لك اهلاو ةئانالا لكابهلاهذهلةربدملا ةقطانلا سوفناا ادعامو يت دلما مول امتاو اذع

 هدف نم دوا حلادهشت ادهلو لالدةساالوركفتن ءال ةرطفلابهلنانع ام ءوهاك ةلل اننالا

 ئىدعلا نمدباهرمأاجاهربدم ىلع حراما عبجو لجرالاو ىديالاوراصبالاو عامالاوةأشنلا

 دودملا ىتعت فرعتالامالهللا لاعفأ ف اهف ىرحجامبرابخ الا الا اهتدابش امو هيردود1

 اهل ةفّرصملا سوفنلا لعةداهش لاعفالاهذهنيسعُم ف رعتلا اذ وكت ةناسصُغلا الو
 كلذريغالا بير دم< ميستلاالا لعتاماهياعدوهشا ا سوغنل اهذ_ه ىوسام لكناذ لاسعفالا كلى
 لصالا مكحي ةقطانلا سوفنلا ةراهطل لعلا اذه نم اريد بعص مولعلا ىفامو اهترطذىفهدحتامل

 فيلكتلا قلعتو نابننالا ثدح مسلاو سفنلا عامتجانمثهيلع ترطفامب اهاوقو ماسجالا ةراهطاو |
 ةئاوملاس وفنلاوابنعل فلانا ىفابها ظحال ةقطانلا سوفنل اف تال اخنلاو تاعاطلا ترهظو

 ىلا عتهل ةهسم هللا دمح ةقطان حر اوملاو ف ءاكتا بلع سل ءاشالا فاهعيط ,تج# ىرخت
 ةمئاقلا ةععمدلا عومجلا ثدح د نكَّناف ةيوقعلاو مذاا هلع هجوتملا ىداعلاو فلاخلا نأ

 غلابلا لقاعلا ننال ناف ةصاخ ةفلائ امومذملاوهفناسنالا مساهل ث دح ارت سه نا الاب
 'لرت ىلعمومذمالو فلكب سلف عوالا اذه نمءاشالا هذه هنعتلاز نموريغال فاكملاود

 مف مهل سماخال ماسقأ ةعيرأ لب ال ماسقأ ثالث ليال نيس ا مسقنا هللابءالعلا مث هع
 ةتطا ةبب شو رهاط لل مذخأ د همونمو ةنطأد ةببشالو ره اظ ىلل دريغ نم هّننا نم هللان لعل ذأ نم
 معلا ف نوخءارلامهثلاشلا مدةلاو مولعلاءذاذتلالا لهأ مه ىلؤ الا ةفئاطلاو راون الا له مهو
 1 و دل 7 |ةلوص م ا 1

 هعبارلا م نتلاو هدعتدتم نع لوتملا تكتمل
 0 امص ةطاسالاو دوجولاو عجلت لغأ

 مهد ازاثثيح ماعلا ىفولعلا كلذبفي رصنلامسملو هواعاتف هسجو مهنع برغيالف مولعم لك

 نم ق لفن الغلا ءالؤه اد عاموز ارسالا لهأ نداضب مهو مولع فةحداق ههشارث االفنامالا ,:

 رابتخالا ل هنأ نم مبنم ناكح نم مهراسسخا ف نوروبجت نوفرصيامفنوفّرسصت هللا 1

 ليدلاىدهوهو قحلالوقي هتلاو
 هللا لغال ىلا نئملا ئخزاهظاهنازرخ هدو دولا ئازخ نم * (نوريشعلاو ىداحلا لولا )

 دهاشم مهلو لاجر ىألاجراهلو لاقتثالاوءاعالاو لالغالاوزاص الا عضووروددلاو دورول ا ىف
 هذه نمو لاص الاوزدغلاب هعساابفرك ذب و عفرتنا هللا نذا ىتلا تو سلا مهو لاحرلا طح دنع ةحار

 نوكي نادنعلا ىئشامو لاعقالاو لاوقالاو لاوحالا فلاسعالا عمم < ةجرلا ةطاحأ ملعب ةنازملا

 ىههف لاغشالا نم هنع لغشبام عسج نم ىلا هتهملا عارفلاو لابقالاو هب ر ىلا هول نم هلع,

 موثالا قيرطأ وش هنان هيلع ملاعلاوض قب رط لكب ةعطاقو مهالازا ذعا :هلياقو مهلا ندعمو مركلا هن ازخ

 لكنا رملعا مركلاو ىهلالادولساانل هفششك امب دن اًرِلتا هذه نءاج-رتم باوضال ققوملاهتلاو لوقاف

 ليوحتلاو لي دبتلا نم نمأ دق لزتبالو هنع قتربال هملع هللا هرطفىذلا هماق-ىف لاعلان مدوجوم
 هدمعسو هصشا دي اعاد قرت ىف هنا نا فالان ىعسملا اذهالا لمم أل اهبلطب ىتل اةدانزرلا ع نم هسّأب عطقو

 قشلاو هللا لهأ الا هفرعب الف هتلان ٍلعلا ىف ثلاءاقترااماو فئاوطلا عج دنع مولعت دعس ااًماف

 جفلاهل عقيف ”ىبهلالا مركلا هبف مكحيو ةجحرلا همعت تحن اتش بامسا ف قرتىف ناك هنا فرعبال

 ' دقوا لعمل دمحفام قى تافلاخملا كات ىف هللانرلعلا نم هم قرتام كلذ دنع فرعف ل املا ىف

 تانسح مماسهللا ل دسك كواف ا اص الع لعو نماو با” نمو ايندلا فاح دوما اهتدهللا ىطعأ

 عربشلا مكحب هتنعاساع اهتدح ناكدقو ةئدسح ةئسوار ناكححأم نيعهي ربنا كلذ ىءهو

 الق

0 

 0 م ردو هب بح يمص جمؤر يعيب



 ا حا ورا ويح هس

 ربوع وسرد جن جاحش ووو جيو هج عد ممر

 دود قف ىذا ىفقوأ

 00 هيلادباركحت تمقف

 ل انوللع هدوخ ىندارَو

 دو مد آاو فشكلا ىلع ىرب ىلاعت هن اوس هنلا

 دوعسلا لزم ىف ردا 3 لاقريسغ تا ا

 1 54 - . 3 . ُ 2 : ع
 بادجهظ دى 5 7 هللا ند نواعاالف ريسخلا ىد رطنم هللاد ءالعلااماو

 : دل امافقنالاةردا نك 0 1 ناو لاو همتلا يي طافلالا

 :ء كلذ إعفرصو نم ا هسشنلا ف نم لّرتاهف لب ءاقتلا ىآرو هتغابالا كلذ نم لزتام لزنام هناق ْ

 0 ةدراولاراخإلاهدهنمالا هملعوهاملعبمو هرب فوصوملاو ىعس ملا نال ني.عتريغ نم هللا ىلا ٍ

 ا||ه رات اهاطعأ ام بس اعزنم هللا ىف تعّرن ةفئاط لك ةريشكف ئاوط م-هقرظنلا ءاماعاماو هنعا| :

 ١ تامالعلا ناعك مهو اديد_ثاف الت ا هللا ىف مجمالاقم تفاتخ اف هر لعل ا ىلع الما دهن ذْحَع ا ىذل ا ىف

 : اناهرو ذمه لعج هللاناننوتاملا نونمؤملا مهودووثلاو تكحا ءاماعاماو اهاوطنراال

 ١ ىذلاامأو اهماولوقي نارين اورظن ||ء الع. نم هنا ىف ةلاّقم لكل هأ ىّداام أم ىلع ناكر فلا كل ةمهفقوأ

 ١ مولعم نا ذ لكك سلامو قحوهام هنسيفوأ قحاسهاك لهو قس ان م مهر ,ءاصوممولقل لت
 ل 1 ل ةتاذةدابعو صح ةداسع هتفص هده نم هدنع.فادوهشوافش ثك مسهل

 مآ ميت دابعقربلناو رظنلا ءالعاماو ةتاذوهمجدايعف مالا فرب د ىلا حاورال تاو

 م علا ىه هدد منو هطعي ل لنا بنج لو بيمدسعلا مسو هيلع هللا قلد ترا

 ١ ا رع ١ لح هدبعي ةيتا ذل ةدابعلابو تاّدو سعأ :دابع نيت د امعوذ هناريشاذ

 لكو ضراعءاقشناو ضراعمالاو ناطلنسل ايو ةيتاذلا ةدامعلا نال ةجسرلا ىلا ءامقشالا فل املا
 ىجينيالو هللابلعلا ىف ىلقعر ان هنو لق طق ىنل مدقت ام هنا لعاو ىعسم لجأ ىلا ىرك لئاز سر

 ا نم هللاب لعءاياوالا ن مهمه ن لكو هتئادولعلا ىف ىلقعر طنهل م دق ال ىطصم ىلو لكك ا ذكو كل ذهل

 ؤ ناكل د س سو" ىهلالا ناكل 0 نموهالو ئطصموها اب او ناكناؤوهذ ىركفر طن ةهح

 د اخيه وول ومع لع رع ل لا د نع هي هزيع ام سها هلأ فهد رظنلا

 1 ءاحام دضعت تأ | ةلدالا ىف حدة يوه درب هنافم دقع فل اني هير نمد انام لكف هملع دع اذان درت هيزتت

 نيبو هش لاحو هسفنل هعنطص ور ظنلا مولعن ههنافطصا لق همدع هر هللا دعا ن5 هير دنع ند

 ا هسلع هللا لص هللا لوسر ناسا ىلع هللا دنع نمءااسعو هلتانناعالا هقزروةب رظنلا مولعلابلط ||

 ١ هناقلسرلان 50 ةىلؤالاةّوسلا ىفاماو اهلوسرةوعدت عىتلاةّمالا هذه ىف اذهلسو ّ

 باسح نمةضانرلا مولعلاب لاغتشالاوأ ةيلمعلا ع انداانوأ قزرلا بلطي لغشل ا ل! بمحو قزرب ا

 00 د هلالاب قلعت 5 ١

 هير تايد عا لع ل تحا ذل كلذ السناب موه شمالا لرضلاح 6 1
 دعس نا اماو هتلخ ىف هنداع هللا ىربأ اذكحوه كلذ هريتل س ل هملقىف اناكرف كلذ دنع هللا هقزرو ا

 هناعاثيح نمالا هللان لع هدنع نكيب ىذلا جذاسلا ةمتسسىفا دب نوكيال هناف لعلارظنلا ب حام |
 ادرار لقو كلذ لءاف هذه ممتجردىفو مهعموهف ةرمصضل اودع قع اسنتالا ثراوود اد دهوهاوقتو 1



 ل

 || لمش ىطت ىف بغرب و تيشنلاو للا كاب كلذ عدول مرقو برضو لّدق ن و هلأ
 تك ىو لوزا بفولاةثالا قاتأو تارتفلا باحص ىف كلذ ىل_ءهرحؤي هللاناو ةماكلا ا

 ةقيرطلا هذعرهظت و لوسرلا عرش نع + حورخ هملع مارحو كلذ هلع مارق لوسر باطخ |
 ْ دحفةروصلا ىلع هقلطن ةصاخ ىنانالا عونلا ىفالا عاونالا نم عون ىف ةمكحلا اهملطت ىّتلا ةمعضولا ْ

 داهعوهديؤي لازيالفلوسرلاو هو هريغدح ا اهعرش ناك ملاصملا عب ريشتل هوعدت ةمهلا ةَوقه سة: ىف ||
 عم كلذ لعشب )ناو مه-ههفروصدتتل هتل اسر نم مهنع ىتخام مهل نيس و لوسرلا كا ذ اهل هعضو ام هما ا

 قحاوق نم هفلخ نا لعب ودو ىل_داذا مامالا فءاجاك ةماسقلا مول ىلا لاف ف لزب مل هملع هتر دق ا

 دقتبف لخفالا كا ذهمدةيناالا ةساقل ا مول ىلا لافس فلي مل هيلع مددتو همَدعي لفهنم ةمامالاب ||| '
 | فوعنب نجرلادبعةالصو ملسو هسلعهللا ىلص هللا لوسرب ركب نأ ةالصكخ هسأ نع
 اءافن تقولاحورخ لحال مقتو ةءكرهتتافدقو ءاجاملإسو هبلع هللا ىل-د هللالوسرب |

 | ىلع مهركشو هفلخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلصف ةعكراواصدقو ملسو هلعهللا ىلصهنلالوسر |
 || لعاو مكح هل تنئامةمال هذه ءالع نمنيدهتحما مكحررق عراشلا ناالولو ّمنسح ا لاعو اولعفام |!

 | لبق نيذا مهو هللا نم هللان )علا ذآ نم مهن ”ىههلالا لعل مهدت ىف بتاع ىلع هناء ءانعلا نا |

 مهل هللا ب صن نيذلا مهو لال دّم_ساورظت نع هللانإعل اذ نم مهتمووهال اهلا ال هنا اواعافقمهلا|

 | لوأ هلوتلثم ملا هنا مها نيش ىتح كا ذفرظنلان مه ساو مهسغن[فوقاف الاىفتان الاوتلدالا |

 اتدسقل هلاالا ةهلاامهفناكولهلودو ءىث نمهتنا اخ امو ضرالاو تاوعسلاتوكسامىف اورافل ||

 هلوق لثم هللا ىوقت نم للاب لعل | دخن م مهتمو هير فرع هسفن فرع نم ملسو هملعهتلا ىلصهلؤقو |
 ٌنوفرعثو نوكر رشملااهدمعىّتلا ةهل الا نيبو هللا نيب هن نوقرفت اناهرذمكل لع هللا | همنا لاما

 نجوأ سانوأ هكن الموأ بك اوكواراصماوأر اح أ مهن !مهوعءاذامهلع عم كلذ نم اود عام ا
 ىاهلاثمأن صدودبعي ل نمو ىهوابنم او هتخاامةدانعلاناوصتا اذاطوى مسم لك شرح نواعن و |

 ذْخَأملا اذهفىوقتلا نع هللان لعلا لصح ن «ىلعأ ف ئاوطلا هذه ىفامو ءاوسلا ىلع ةقشملاودملا

 نيك اس اريخ وهف مكس لكب لاح لكى بعو مكح لك عم كسي معالا مككا هل ن اة ذخالاا ف يتارملا ىلعأ
 عجريدحاو منا اواعنيذلا نوم اعلان وئمؤملاالادء صتخالاذهلو ءادتبالعلا اذهنوكيالو ||

 لجيواو دح ا اريال لانا مهرطن مهاطعاو مهمهث ترصق كا ذاو لعب ناز هدوم ىلا لصونو هنلاا !

 3 نمف هيدر دق ىذا | هالا كل ناو دي ملام همام صان دق 7 مه دنع هناقهو درو هوركنا هسفنب قا مهل 1

 | هأربالو ىلا نا يهرظن ,هاطعاو مهممه ترصقالن ديالو هودرهللا هنا مهل ل ضو مهل لاكو مسهل ىلوت

 رون همطعي نا نمّوملل د الذ مهل هيلت ىف هنوركسح ةرورضل اذ لع ناو ىلزتعملاو فو .فااكد سا

 نم لببساو لبلل ىلا هنعمقناروخأ مةيؤرلا لأس تح هسفن ف مالسلا هيلع ى هوأئ طعاام هناعا

 هل لت نأزاجوءاشاذا ث دم لكمارنزاج ث دحل ىلءا داو هيرو هر لبطل ل دك رتولاملا ْ
 لعطسناوادوجوواضدك اهواعف تاماقملاو بتارملا ىل_ءنامعالارون طسناواوذماواواعاذاف

 مهل هللا لع هللا ىوةباولع مم انامياواذع كالي مميراوفرعفاهوفرعف ىمسوفناو دهاشفمهسوع |[

 اولعوىوقتلا نعل _صانملا للاب وىرظنلا معلا وىرفنا معلا هللا نةدوكردأام نيباناقرذ

 : قدداق ناةرفلا ا ا_ههل بصح لو ىودَدلا ىعذا نك متالاو مولعلا هذه نم ماستل اودام كا ذ دنع ا

 دسقتااءادو#ث افرعقالطالانامومذم ناكن او مدعهاولدم ىأمدسع هلكيذكل ناك هاوعدف ||

 ديشتلاءامومذماقرعقالطالابادومتناكناو ق> هلولدم ىأ ق- هلك قد_صلاو يدم ىذا |

 هيمذيىذلا|
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 مول دال انزع ءال كتالملاتلاةف ىلنوسدعتو ىدمح نوعس" مكنا معز مكناق ف وقس دقو بم

 ةفيلخال هض رآ ىف هللا نب ءةفلخ هناكلذ دنعا واعفاهلكع مسالا مهلعف مهلا ذاتسا لعق م محام مهنا

 دم لاكلابهلدو مث اريك ًالاديسلا فرجت ىت>لماك نعل ماك اهاسقمل لازام م فلس ع

 هنتاىلص واو مدآدوبولنيطلاو سفنلا دوجول املا يب مدآو هتوبنب رع ىذلا ل سو هيلع هللا ىلص

 دس لا ءابوسالا هع مث ممءامسالا عسج مدآق وأ اك اكلا عما وج ملسو هيلع

 سانلال تح رخا ها ري هشما تناكو كو ماماهك اوفي ملا لو هيلعدقلا صدم ناك ير الاو

 عراشلاربخ نع عب متو هف ماك ال ا ىف داهتجال ا مهل حابأف للسرلاوءاسبن الال زان قد ترو هللا لع-و

 رفاو بيض ةمال اهذهل لهل ُكإ ذب هللا مه دبعتو مو دعم ى :لكتااكعب رتل | نم بيدم دهتحم لكف

 ةعبرشلا طافت ةهمال !اوزهءالع رمد مهيب ىوس مملع م دق لف مدس ب هيف هل تيلي و عب رمشتلا ند

 هذ هءاذعن راعااسرالالوسر سابخ الا فوفصرال راو اس لا ١

 تاماقملاولاوحالاوموسرلال عي ذاتسالاةجردق لا لكوناك امو ةثالثو نانو مالا

 ىهتنب نأ ىلا نيب دما ني ديتحلا متاع اسلوالامتاملن كلذ فسهالا يهتشي ناىلاتالزالاولزانماو

 وهتوعو هنعذخا ناذاتسارخآو ل عتمرشا وهف هنلكو هللا حور سيعود ىذلا ماعلا جلال
 نودجم مهطانأ تدك ند مهذخأت هس رب داو سفن ةلسو هيلع هللا لص دمخ ةمأ نم هراعحاو

 هنوالكلهل.سعلاعراشلا هاهم ىذا ار كسل اق مونلا هاناورمسلاهده+ دقىذا !نانسولا ةذلك ةذل اهل
 ناكو ةعاسلام وقت ميرلعق مابا ءابسشا لمسلا“ ائغكعاعر نس ٌحاهردةر دش ال ةذ|تومال نو دف
 ناك سو هيلع هللا ىلص دش ىلا وأ الفم ه ذانساو لسرلا لعم ممالسلا هلع ليريس نيمالا حورلا

 ىذلا صاشناهحولان م يجلد هاذ لاول همحو همأأ ى 0 » نا لقنآرقلاب لعب

 4 لا جو اهقىلاعت هرمأم ةساخ ةروص ىسولان لزانلا كاملا هللا ل عحو كلما هب رعشال
 ىلدأ نس اف نسَدَأ هتان الاف سو هيلع هللا لص هئف «ذاتسا عم ايدأ بلكت كاسل يلو ال
 5 رز 4 عج العنا كلالاضأ ادب ان وم لاق هسفني هملعت ىلو هللا نا ىلوق ديؤي امم اذهو

 اريغا رلو هسلاالا هفاضأ امو هسفت ا تهم اق هناماشلعن اع هن ارك عستاف هان ًارقاذاف
 نيج أف نداهتاّنا هلود ف لسو هلعهللا ىلص *ىبنلا ظفلءاجا ذهب ورث د ؛ رعتلا اذ هى هللأ

 ان راس كلذان دحوم اننرعازكحو هّللاناق كالالو ةطساول ض عام هنناالارك يلو ىدأ

 ريغو ةطساولاب ميلعتلا ع جرف بولقلاءاملعو موسرلا ءاهلع نم ىنعا ةغ ؟اط لكى ءالعلا نم هتثروىف
 ميلعالا دقق لولا اذه نمل نيت كير مهب الا لزنسسامو كلا لاق كل ذكو برلا ىلا ةطساولا

 هسفنب هلع نعةر داتسالا ةبتىص هسغتال ناو هدملت ىلع ةب نه هل ىربال نا دامسأ لكل ىلا بعت عرش هنا مث

 لسسلا ىد,م وهو قا لوقي هللاوهبلا عوجرملا لصالاو هاذه هي دويعو

 ةيعضولا سماوذلاو ةسهلالا ماكحالا نازح هدو دوما نئاززخ نم * (نورمشعلا ل_دولا) +

 أ لاسرانانةي رطنيقي رطَهَما لك ىف ع رمثدامب هداسع بولقىلا هم-حو ىفىلاعت هنلناو ةيعرشلاو

 دبعلا كلذ ىهسف هلا دابع نهد _بعىلا ةكتالملا نم ن احح نم وأ لي ريج ىلا نيالا حورلا
 قعرخ ا اقيرطو هب ر دنع نم هرءاجامبو هر ناممالا مهلا ثعب نم لع ب< واستو الوسر لوزتلا كلذ

 لسرلا نم ةرتقلاحىف ه-عورف ىب.ادقلا ىمهلالاح ورلا ث فب و هسفن هللا همهلي هنامز لقاعدب

 جورفلاولاومالا ظفحو ءامدلا نّدح ىف ملال نم ىئسن ام كل ذ ىف هللا همهلمف لمسل | نم سردو

 أ ملع او كلساذا ام نوعج ردع رظ مهادهبت ةريغلان هةناو.للا سوفنلا ىف هللابكصراملل

 مهفو< و كلذ ادود_ح مهلة حيو مهلاومأ او مه امدو ماها ىل_عنوذم ابق مسه اصموملا

 1 د لا هيد مهام مو ألا اناا مام 0 م و 2



 د

 الوعي شاد دلما هني 1 0 كرة انعالا ل اس اوناممالاوةاسنلا

 رارسالاو نا رثالال_ءواماكتكت الملا ماقم لع مولعلا ن مدن: ارينا ءذه و لستتلا ديت وهو 8

 ىنولابرمشنلا نملاسرالا بولق ليكم الاحبار انه نمو: نان اان لضفلا ال ىنامزرلا ل_ذفااو
 ارهح ناكفاسغوأ ارم اذ_هلردا. ند كحومماهلالاوثيدحلا. اءلوالا تولق ىلعو عورمتملا

 هلاالروشنلاب روب! ىف نمثعانوروددلا حراشورومالا بتىهناممسف ةنازكنا هذه نكةداهشو :

 ردا ياعلاوهالا

 ٠ ملعتملا مزلزامو لعتملا ىلعلعملا ةعفزو ميلعتلا ةنازرخ هذه دوما نث ازرخ نم ب (رمشع عساتتلا لصولا) +

 ةحاحو ذرةتفم بلاط دفتس مهلك ملاعلاو هللاوه ةقهالاى معمل نامل_عاهذاتسا عم تدالانم

 ١ انفارها ل هح نمو هرر لهح دقق هسقن له نمؤ.ه سفن لعد دقق هفاصوا هذه نكت ل نك هلاكوهو

 ٠ ناكلنيس دقق لعلا ةساالم نعءىرعو مكحول ا ىف هءلعراج دف هدا ها طعن لنمو هقحماطعا ||

 هاطع ناو هن لعق لا بئاينفالع ىلع !ناملعلا كلذ بس هيل اعلاوولعلا وهام اهلكفرمثلا ْ

 ْش معلا لبق لعتملواو ىتماالو اجو عءاهبف ىربال“ امس ةمش'ءاضم ىف ىشع وهف هن لع قانا بناجق ةالع

 ىزلإا ظوفحلا حوللا ف هلعام بتكي نأ سهأف هلعام هند نعى ةعذ لولا لمعلا تالالداانال لعتلاب

 ش اذهف "ىلع هملتاموأ ىتلعامله بتك ام لعملا عمايدا هل لاق نأ هلع ىذلا هلعن ؟اإقواهشف هئمهقلخ

 نوكنامو هل ءدقامو ناكام بكا هلل امد ليصفتلا باطفال تال وق لعملا هل لاه ذا ملعتملا بذا نم

 ناكىذلاامغل ا ىتكف ناك امم هلع ام بتكف ةريغال ةمامقلا مول ىلا ياش ىف ىناعوهو كيلع هئلم امم

 ناّكَلا اذهىف هان 6و قئاقلانمادعلا كلذ هلع ىو امو هقلش قلك نأ ل دق ى ياو

 هلك كل دود لع مهاموم-هااو»ءاومهمهامو ةعجملا حاورالا دوجو بتكو» هكا ةئلا تان

 مولعلا نم 24 : لع ىوامو دوحوةروضو هدوحوو + سفن بتكو ميز نانا نا تكر هلبعتل

 ىعانتالاملوخدنال ةماسقلا عوج ىلا ةنم نوكيام لسا هلع ىلما هلك اذه نم غرخبإفحوللا بتكو

 ىل اعد ىلا هلع ىلماف ةهاذتم نوكأ د بالف ىدوحو سهاد احلا نأف بك اللا. دو>ولا ىف

 ىذا! ئدل اًرصيلا قلعتم لب هيرمدتلل قاعتال ىلمحاَنال معملا عمايداسأرلا سوكتم لقلا بي حصو ْ

 ةهحم عومسملا ديال ن ا ععسلا ةعشحو هملع قا هلام ق واعتملاوه مهلا نم عمسلاو هذ بنكي

 جملا واهلك تاه اداماو ةئيعمةصاخ ةهحاما دق هنا ىدحلاريصبلا ف الذ ةنيعمةددحاو

 ةهح ىف الئاكن اودهنلا عجا ركل ذف ةهج ىفوا ةهج اذ ملكتملاناكن اف مالكا هقلعتم نان كإ ذك نشل
 عسواو دسقتلا نع حرخ ا ورصنلا نم هب زمَلا ف لدا عمسلاف عماسللال هلا عجار كل دف ةهحاذالو

 وه قول ذاتسا نع دخ العم لواو لوالا لّوعااوه ملاعلا نم ذاتسالو اف قالطالا ف عذواو

 لوا ىقو ةيلكحاا سفنلاءالقعلادءظوفحما حوللا ساو ةمعرش ةنععالاهذهو ظوفخملاحوالا,

 ْى امكح ىثفحوزهيو قلخ هنم مد ال ىوح ةلزنمب لّشعلل ىهو لّمعل !نع لعفنم اعلا دووم

 تتترتلاو ةرونلا تهمنا نأ ىلا داجحالا» قلنا هننا بتر ثداحلا لعل انلعلا تو ثداسإ اندوجولا

 نم مدا ىف حن مب وقت نسحأ ىف اهاشناف ةسمدآلا ةيئاسأالا ةاشنلاهذ_هروهظ ىلا ىهلالا

 لبق هتكحنالا لءذ لاذ, ىهلالا مالا نعةدج اسهل تءقؤف هلدوصسلاب ةكتالملا سعأو هحور
 فاس نم اهتراع ىف ةةلخ هنا هنفا اونظاعرف هفبلخ وه نم ”نعاو در لف نسرالاىاتلزاخ مث

 هنم بكر تامل باعث تاو هللا عرسن للا نا اولعف هنأ دن ىف هعئاسط لباستنت نم !ًواراماوضرتعاف

 هتروص ىلع ناهس هقلخ هنا مهلعاالق ءامد كونو نضرالا ىف اداسفرث ومفاع از زر هدم جلل ه ل اسح

 ضرعمم هقوفام هريغو ىرصنعلا ملاعلا داتا ىلع ةهحوتملا اهلكح ةلهلالا ءاسسالا هلعو

 ىقومتصس له مهداعا ىلعءاعسالا تود و نيذلا ءالؤهءاعساب فؤكبنا ل اقف ةكت الملا ىلع تامعسملا



 أ لقانلا ىلءةدهعلاواّتملا لصوام ىل_عىنالقابلا به ذاذ_هىلاو اهنمعىفاهادوحوالاهلكردملا
 || نولهجال اماعاعالط املا فتالامماو لمخلاو لاملاو بها ذيل عج ىلع .عالطالام ول فشكلا لهأو

 نمنوك ىفدا هلال ةمالو لع نوكت نص وا ”ولمالو لكتتم ن ءرص لة رهظتاغ امش هنم

 : تلات امذه تنشأ نأ ع نمف شكلا بحاص معيوالا لث امامو قلات>اامو ابمنمضةانتامناو كالا

 5 هللا ناف اثمعهلوق لع الو هئطتع الو ام لئاقلار ذعمقيواهءضومىلا آهمسنش *لدااو اةهلااوا

 لكف هنر وص لعءهد>ونوكمل هقاخ لباةبع نان الا قاخال رالطانامهْهب امفاضراالوءامم قاخام

 1 هاناواهاكءاعمال ا هلع هللا نآق هدحو لماكلاناسنالا الا ضعبلاب لاع لكلاب ل_اج ملاعلا ف نم

 دآم ملاعلاو قل نيبازربناكفملاعلا ةروصو قدما ةروصنب عمف هتروص تلكم اكلا عماوج

 لاملا ةبنر لك ةشر ماهذه ىف لصح نك هف هتروصاضبأ نلفتاىريوهشوتروص قطاع 10

 1 ءاجاكمملع ةمهاالا ءاعسالا عج قالطا هم قس ا ةروص ىنعمو ناكمالا هئم لمكحا ال ىّرإا

 درودقو م> -ارلا هّللاو نوجرت ممم قزارلا هلئاو نوقزرتمممورصانلا هلئاو نورمصنت مهمةربما ىف

 : نيملابعلل ةجرالا كانلسراامو محر فور نينمؤلاب هنا همذ كلذان دّّدعاو هلامانأعن ف نآر لاى

 ا نال العلا عبجمب لوقي ءاسع-الاب قلختلاوةسمءوناوكذو لغر لعاعداملا مهجحرتل ىأ

 ةيهلالا ءاعسالا عيجو رداقلا ملكتملا ريصيلا عيعسلا ديزملا ملاعلا ىبللاب ىعس فصتم

 هلو اسمع حيردال ا 00 هن زلت اعما نم

 لواد+لانادنا ىعم لاا اكَف ايفاشأف رطاسممانرك ددقو لمدقتلا لعاب تانلا دهانةد_حلاو

 ولدت الذا لاخلا ب> اص ىلء اهب لعل برقءل لاكش | ىف نيلثمت نيترمضخلاو ملاعلا همفانر وصرت اودا او

 ْ اهل طبضنالذا مدولا مكح اهءلع تلغيوهروصتا ذه عمو لام هنا لءتامف ماهوالاا مكح نع لوقعلا

 || :َرَداا ىلع باغاذل ةركذملا ةّوقلا هملع مكحتو ةظفامل اةَوَقلا هطيضت ذئنمحو هرّوصت دعبالا كل ذيملعلا
 ناك اًذهلو لعلا فاروص## مولعملا لازي الف هرف طرفا رك دملا ناف اهمكح تدق نمح ركن ةظؤامحلا
 هذه هل ءتو>امو لصولا اذه ىف ءانرك ذام لع نك العئ * لك طاح | ىلا عت لأف هناطا# مولعملا

 لعودوعبنياىلاو ءاح نيا نم م لع ادبام هنم هلادباذاو 0 ماعلا لع هب لعو هسفنلعةرازخلا

 هيدرغنا ىذلاف ههلختو 00 ا هقح قى >- ىذ لك ىل امعأف ِهمَح ءاقوح نم عكست اه !

 هيطعشق دووم لكه قع سا املعذ ق1 اوهام املاعلا نملماكلا هيدرفتا ىدلاو قا ن اوهام ا ملا

 ٍ ناث صتان تنأو تامكصاخ تالاغت ناف هتفصت | دقف هقح هتيطعا نإ فاس الان ىهدملا وهو هنقح

 ةماقاىف انلاملعت ىلاعت هللاٌءذ دقو هتئرئثلاب لماكتلا ىد_عّ الفدو د2 | ىف صةن دل !ىفةدابزلا '

 ا دقفىلاغتلا كل ذبامظعت دصق ن اوووف هقح اع اعتقل اهزنو همي دف ىلاغت ن هءامشالا ف لدعلا

 'ىااالاهتلا ىنءاولوة :الومك دف اولغةاللاقف لاكبلا عضو م ىف صقنلاب« اجو لها ىف عقو ْ

 اههدودو هلل ىن اعماق ىناعملا ماكح ا الأ تسل رهو لاو> الا ىلا عتهلنا ىلا بسن. نأ ل بمَّولغلاف

 اذهف ىعملا اذههماق ىذا الحا كاذ هب توعنملا لاخلا اهنا ذ,تطعا همف تدجو نمف تدجو اذاو

 معلا ىهو لسقف تا ف يكب سنلاوأ ةلوقعملا ىناعملا ماكحا هولا وحالا ىههذهفنكاسلاو
 هللا ىلع اولوقنال لاف نوكسلاو ةكح راو نيل او ةعاصشلاو داو او ضال اوةردقلاو

 ادادناهلاول_ه-و لائم إلاهلاو رمضوداولاو ةبحاصلا ىلا عتهملا | ويبين تاك اهنا ولا

 || هدف لغي1 نملاقو هللا نناود ةفئاط تاامو هللاود ىسعاولاةذمهلسرلا هظعنو مهني دفاولغ

 كلس د شفاك سم كلس نك هملع مالاوهام هب دعي لف هنمحورو ع ىلا اهانقتلا هتلكو هللا دعوه
ْ 
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 ماسح الالاع دودو ناكللاهتاذا عج تناكحواذالءلا ىفقارتفالا ةمولعم بغل ىف ةقرتفم ١

 هللاالا هن اذا دو>ولا بجاو .مثامو هللا نع الا هللاود سل د ودوم مئامو هللال هفغئا الزا |

 بنغلا كلذ حاتفم ةئشملا# بدغ ىهو ةعسطلا رثارهظ ةئشملابف هتاذاال هن هدوجوم هاوسامو |

 امدع رات تاكو اويلعلا رف عسنلا|ءدخ ترش ل ناووييغ حاتفملافاهل نعال ةيهل ايست نةثشملا وأ
 عل طاسلاروئلاود بغلاف امنه, الف ق>الو قا ناكالو الدادوجوادو>ولا ع هلا نكي رد 3|

 ةّماعلاةناز1 ناو هف روهاظ هئيعىهلامو هلكذوولار بكلام
 || تدراناواهنما زاخ تلا

 مدعتيو اهمالا دو دما لّدعبال ىِتلا دودعملل ةدتازإادو دحلا ىفرظناف تاقامر وص كملع برقي نأ

 الا دح قتذدخا اذاكلذو دو-ولا فصول 0ناواعات ا اهدو>ونامواعم نوكرو اهسدعن مو دعما ١

 تدلع اشالل ةيكيشلاو ّمعالا س دخلا تتفعو ئااوه هف لوقف درفلارهوخلا عا الكم رهواا 1

 لأ تدرا اا الإ ومسح ا

 لإ هنمصخا وهامع تق دو>وملالوقتف اهلى اذلا دل اودواهتاذبالا تامولعملا نيش" الو هني نأ

 : ةديهو بسقف , اعلا ت ا مهل دوو الو ةيئرشهلام لكدنع ل صفناو دووم ل كح هل دذ

 || ىاءملاهذه عام جابو اهسفم موقتال ةفصلاو تافص اهب مولعملادو ددملل ىه ةمولعم ىناعم هاك
 : زيحملا لوقت مث هسفن موةيالدوج وم كسه نم حرشلالةءوابس> كر دتةبدوجو نادعا اهتم ءاح

 لوقت ناكسملا لب اقلاواةح اسملا ىف ردقهلامودو مكحزيكل او رخ ؟ازيع اذه هنعزي# و هريغ دكرششنف

 هنعح رك ضارعالل لباشلا لوقت مث ميدلي ام لكو مسلسا هنءحرفن هناذ مقال ىذا ادرفلا |[
 ىلا ناكسص ىنا.ءملا هذه عومدب و ضارعالا لقي امزيحتلا ىف هعمل خدو ضا رعالا ليشبالام

 اهسفنب ةئاكروص ىناعملا فال !نمرهظالف مسطارهظدودحلا ةيقب عمفل اتلاناكادرفاوهوح

 10 ضرغو لئاز ضرع لسا ىودام لكن اانلع تافصلاوا ضازعالاكأ بي موقئالا خم ةيلاطو

 هيلع طخ ظؤاح ن نمّدي الف مودملا مكح ىفه_سفنىف ةياثملا هدب وهو دوجولاب فئضت ا ناو هن او

 قمللاكو اسم للعلا ناكل بسنللال زل |تاذاهدوجو ىنعا ملاعلا ناكولو ىلاعتهقاالا سلودو>ولا
 0 لل انو يوما لطب هر الز ايلات مكس هبل اكلك ازد ول اف

 انحرم ملاعلا دوجوناكف هدوج ون لءلا ق.سو ةعشملاةمسنلالا كلذ سدلو ماعلا ثو د مصيف

 ملاعلاروهظ ناك او ججرلاب فصال ىذإ|ىاذاادوج ولا قواسيال# رملادو>ولاو همدع ىلع

 هسفنقوهاقرهظف فاعملاهذه عمجهلضرعدودحا لو ةءملا اذه ناكو ىناعملا هذه عومشمنمعىف

 دودلا سفن ىهو هيلعاه ديدحتب هدوجو ظؤ اذ اوه هلل ناكهملع دّدحت ىف اعملاو ىناعملاهذه عومتريغ

 طفح ىفهل ءادراقتف اى ملاعلاوامتاد قلاخ هللاو سدل ىف هْئم سا: ددح قاخ اهلك تادود#لاف

 ىذلاوهاذهو هنبعهيةندو دحم ىلاعت هتلااددوجوم هتاذا لوةعم ملاعلاف هديدد:هدوحو

 ثمح نم لاعلا ةملوةعم نع تاعذو اًءاددرفنامز لكى ملاعلا نامعا ديد: لول ىلا من اسما
 ريغوهامنيعل اولعلا فو ىناعملاهذهل لبا.ةلاوهو مهولانالهل دو وال ىمهو سم اوهودو دع وهام

 باغ نم ىلع بعصو هرّوست لكشاذ تالوةعم عوج هسفن وهو اسو تر اصف ىن املا هذه علم

 دو>ولات اردو اورهوذلا ىل_عضارعال ديد ةقثاط تااقوآ ةريح عضزموظو همهو هلع

 هله ئث هنعبامغذ هلركتموهامل لولا اذه بحاص نطفتامو ضرعلانالاهلءاشبال ناك ناو
 اهادعامواضا ارعامهدنع تامسملا ىهو ضارعالا ضءدددحتت ى ىرخا ةفئاط تااقو هلعفءيثدل ل ارهظو

 ققرلاداوسو هذاا ةرغس؟ ةدزالا انس ينو مسدف اضاارعا لعل |بيطضر أ لت تلين تناك او
 نيعىاالا اهل دوو ال بسن هلك كلذ نا لود نم نو هبدو>و انامعا اهم نم ق-ق هاك اذهو

 اسس عج 2 22 ع ل عم ع صد هه ص ع جمس صمم عطس ا 202 26 ع هج م م توم ميصو مفع
 لردملا ملل
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 كلذكرسملا!نكلواهر ونالو همف:سعشلا الو هتاذ ثدح نمرونرمل| ف سداورمةا| ىفرهظي ىذلا :

 سل تاكمملا ف ىذلادوجولا كل ذكس عدلا نيع سا ءهناذ,ث مح نمر ورِمَتلا ىف ىذا ارونلاق كردي
 ىلع رمقلانمالل طسنااروألا كلذامورمتا| ىف سءشل اوداخةآرااىف ةرودااكو لا دو>ونيع
 لوسر لوقلهنا هللا مالك ىف لدقاكرمشلا ىلا فاضموعنو سعل ارو نيع سعشلا نيع سمت ضرالا

 لكلو نآرقلل لان لكل وقو هال: اذا هلا مالكا لسو هلع هللا لص: لوسرلا لوقف لق ميرك |

 نومرب منال قافتا مهفالن> اهللالهاق هان, كحذام لك نوكي فشكل او ةحصلا نم هحو لامع
 هللا لهأ الا نيدضلا نيبلاعلا ف عماجالو لاحء انفو نيعءانف نيب دّدرتىهالافةدحاو سوق نع

 رخ الاو لوالاوهذ نوفراعلا فرع هيو نيّد_فلانبب عما. اوه هباوةم ع ىذلانال هضاخأا
 لوقغملا اوقرافف نيتفاة نشأ نمالةدحاو ةيسو ةد-حاونيعّنم نطانلاو رهاظلاو |

 ٍْ تدمرامو مهامومهفمهدهشاامب قا مهم -نوَعَمخانومولالا مهلب لوقعلا مهدت لو

 ل ىكوهللاانلس-و نو تنثاف ىر هللا نكلو تءمرذا

 1 لوي نيدموبا اندش ناكو مسرلا لالدهضا دنع قل انيشامناو لوةيناشلا اذ هى مامالا

 ةدهاشم لوت» رسال نب مسالا ناكو ةسوزلاّة دس هاشم ذدلَتلا عقملديدو.علا مسر ءاقب نم ديال .

 || ناءةححال نيصخ نا باكل اذهفف اذهلدق اتم دنع هنا ىداص لت اول داءاتق قلل ١
 رودلا متاهمالف اخت هنالك ناانم ةقدقو الع صخش ىلعرّركتالَو ا !ناودحاو لك ىف اذبأ

 ا اثةرودىا ىنف هب رصنعلاو ةيعطلا ةكتالملاو ةناحورلاو هب ونعمل

 || هلىلبت نمو مسرلا »انتي لامةي ونعم اروصلا ىفدل نبت نخدحاو بك رلاو ةفلتتم بكاارملا كبك
 هل ىل ل | ناكةدهاشملا ىفةذللا م دعب لاق نمو ةدهاشملا ىفةذلل اء لاقي رصنعلاو ةمعسطلارودلا ىف

 «ت تح كقوذاك ل ذفكانلكو ىل_عادوهلا”ئاو قطندهاشاعو ق دص ل كف ةناحوراروصلا ىف
 هنم لغتو قرت نمو قران نمو قرافملاريغو قراقملا لت لصؤلا اذهنمو هانلعام كاد نم

 دوه الملا لءتو ةراهطب فوصوم لكتل تاراهطلا عاونا لعتو ةندبلا ىهامو هير نمش ىلع وهنم
 نكرم مملعتو نالوسر همف عقل هنم زمسْفامو نيدلا ىف كا ا مومذملا ل #ملاو

 لك قا كو دا ذات اهلا ماسر ةرالوس 2 نمل واح نمو دو>و م ّىئد نم تاوول_غلا نم

 مكح كه سفن ىلع لا ذب مكحو اهلكعت ارمشل | ماك ا مف هب مهلداعهيدولم اعب نأ دابعلا نم مولان لطام

 ةمهلالا قالخالا ىهنا اوك الا فقالخالا مراكم ناو هقلخ ىلع

 ءاعمالاباهببشل كل ةواهزغ ىلع ةعسلا لضف نوخس دولا ني ازرخ نم * ( رشع نماثلا لصولا) +

 ةكمال عرودااهلك ت سنلافرثؤد مو دعمن منقل اان اوراؤد دؤ ومن ف سدأ تبل اناف ةمهلالا 3

 نم هام بسغااب هنعريعملا مشا ىلعوهفرثالا اومكطار هاظنيعلام و دحم لكتض كيلا ورئالااهلو
 اهل سلق توما ن نعو هيفنيع اها نسلق دود ولا ن نعنعنا هس اعدعسطلاو سغل اوهف هنمء ىف باع

 لاتحمل لثم تناك او ةعسطا نارمغ مولعم لاما نا اية مولد ىهو ققحلا غلا لاع ىهف همفندع |
 يمهبنغلا اذه متافمو كاذك سللاحاورودامنءرهظيورث ااهلفدوجولاواهنعتو.ثل ا عفر ىف ا

 ترا طال قت نة ظن امعءالاو ىث لكبملاعلا هقناالا اهاعيال ىتاا ةبهلالاءاسالا

 فاضتالو ةريثك فالتخالا د ةمولعم ةفلاح قام اهتم لعد ءام*الا هذهو بعغالا هحاتقم

 هناهحس اهلعفاهب رثكتل < هندعاف هبدوحو اروماتناكولف اهم يكف الراعإ ضس ىلا ىلا الا

 افرام نماذكم انيمسف نفاه رانا ف المخادع نئاق انلعو مولعم لكب م اع هنوكث محن نم

 ةيئاغامناانلعفاهي هسفن فرثكتي لو ملا تيسقاها سمى وااو ءامسالا ترثكتف انسذرام* 3 :

 تنا تكحامدوب اهعاست+ ا ان»را" ؟جرابإاقروظ ةعسطلاماسحالا لاعا_ميهلنا خفاملو نيعلا
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 ىلحلاو فشكلا قيرط نم هللابهللعال نم لوقأ ذهفريغال ىرظنلا هللاب لع اىفحوضو ديرص ىهاسمنا

 لسسلا ىدهي وهو قللا لوق:هللاو

 نمءانفنمتتناهن !ةنازاناهذهىفةداسلا ضعيلاق د دولا نئازخنم(رمثع عياسلا لصولا) «

 سانلان مناف هدوم قة الو هذشكمكعسا ل نمابف طبخم هلة سملاهذهو لزب ل نمءاشيو نان ||
 ماقملا اذه ىلءمكح مف هئاصقتساو لاما افيتسا نعاس ىبتكمق هيواطن نم ةقرانل حولت نم

 اذهلثمأر ط دقو الاحر هّدفص هسه ن نم تداردةوهافوّسا دقدتا اعطقوا هاته نم دهاشاع« |!

 ساتلاوعامعاتع طاحأف ةحن هيلع رخئزرلا لع ىفناشلا اذه ىفزريملا ىرتسنل اهللا دس, ءنبلهسل

 نويل دوأ هلع ىل_ءةفلت لاوحاىف لي ديتءارامف عشب لد كريد فقو لو خزرلاف هيلع |[

 ظ سبل ثعبل ا مي ىلا هملعم 1ك ودا ةمهاراك ةدجاوةلاخ ىلع |

 | دخويام دنع تباثريغ ةعحرلا عب رم هتنارامل ةفصلاهذه ل هان ِ انات ًارىذلا اماو نأ رييدص)

 ْ هسفن ىلع فاخقد ارتاملى تدع ب (قاناىللاقف ةعرسلا هذ يال ةراىذلاام تا
 ا 0

 |اورمدتقاولف هسق نيمسا ارلا نم نوكيالو عا ق.ةع ىف مدق#ل ترثتالف هدلاح هذه نوكت نمو أ

 عمو قداصنماذهلثم عمساذا ىنجالا ليختف ميءىلواناكجل اومكح ملوهواناعام ىلع

 ح١ارلا ناف فالخ سلو اذهل _:هىفافالخ مول نيبّن ا ةددس او ةلاح ىلع خزولا فتونثلا مدع

 توبثلا محصل ا ىفديزيوهدهاشا_ءاضيأل وقيم ارلاريغو ملعلا نم هغايموعتو هده شاسع لوي

 موب لكى دق! نافاثدإ!فوهاكخزريلا ىف لدنتلاو ريغتلا ىأرل نينام زماقأو ولو: هنسملا بهذ ىلا
 | قالتاو ناش فوه مون لكضوالاو تاوعدلا ىفنمهلأسي قاع لاق و نام فد رفلا نمزلاوه '

 ىهلالاعاسنالا نينامزوا نين نبع ىلع لأح ل ل

 لاوحالاف سفن لكى هيف قال هللاو سفن لكى بجاوهلزيبغتلاف هللاىلا لاغللرافتفالا ءاقيل
 | اهتئاق- بصحة دحا ولا نيعلا ف ىطعي نأ تابعالا مكه و ناد .عالأ ىل_ءسافنالا عمةدّدسم |

 فاد ىذا اوه دوج ولا نيعنا ىربنماش احا ن 5 لاوس ذب تاكل ايدو واذا :

 ةرهاطلانيعل!ىفمكلاو تويثلا اهللب ةّئبلااهل دوو ال هاو سال ا تاثكمملا ناسع|لاوح ا هنيلع ١

 قلل! نمهتدافتساو دودولاب تفدتنامعءالاتاىربنمائاكانمو قبلادودولا ىهىتلا

 ءايالذا سافنالا عماهب قلع ااه وسكب لاوخالاناف ترثكت ناو رق وحلا ةدحاواسماوىلاعت ||

 نكي مل نم ىنفن تح هلود نووكن لوالا ىلءذ نامز لكم ىف نانعالا ىلعاهددح قاسافاببالا اها |

 ىئعام ىلع لزب نم بو هيزنتلا لاس ل ذو توعنلا بوم نوكمف دوجولانيعىفرثاد الف |
 هملع لذتن اابنغ نغىلاعتودو تاكمملا ىوس سلا ملاعلاناف نيملاعلا نع ىنغلاوهو هنمع هلع

 قا ناوقعلا:ةدوهشم ةاثلا ا ماسعا ىف تاثمحلا ناف ه.لعةلالدلا ءانلقام ىلع بلطد نممئام هناف |
 هدهشت ىهواتوشاهدهشبوهف دو>وملاال تاثلا اهرمدو اهنمعب تاكمملا ناسعاللد وهدم
 دادماواهف ةنهلالاءامسالارابآو تاكسملا ناسعا دودو: ىريئذاارخ الا لوتتلا ىلع قادوجو

 دوهشلا اًذه يت اصدنعاما:لباقلاناسعالاورانث الا كلت ىفتةاهئاقبلراب“ الا كاتب اهل ىلاعت لسا |
 هل َى.الف هب لئاسقلا اذه قسىفىفاكم سفن فن هيل هءاعود ام ىلعدوجوم ه_سفنف هال اوالاح
 نابعا باعامماَشم | اًده بح اصرطت نع بع تو قطادو-وىفتادو>وملاحب :ردنتو هللا الا دوهشد

 ا انعاءامفيلوقمف شاع ىذلا مسظعالا رينلا عواطبرظانلا نع بك اوكلا

 أ لعدتنيلوتلاالكواهريسو اهمكح ىلءاهكلفن ماهناكم ىف اهلاح: ىلع ىه لب مالا سفن ىف تدنفامو
 | زونلا ف سعشلا عمرمةلاك قلسا عم قانا سمأ لع نم ماقملا اذه باصصتا نمو ةفئاطاا نم

 ا
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 أ هس هتعرف كل ذل دأ نح ىذ لكم ةبسو هنا رومالابث دلك هيلع الطصالا ن ك<ىذلا |

 0١ | 15 مكانا نآرذ لا انملع ىلت اذا كيشنالز . و نيطاخملا ندّن ٌيطاوتلا هلع ل دي ىذلا ظفالا فرعو |

 رمل لا نا ىسوم نيرو هللا مالكعمس دق هللا هلك ىسومو هللا ءالك

 || لاردالا فىو ايضا نكمامطت اسولا عقرب هللا ن م هسفن ىف هللا مالكم عس نم هكر دي ىذا نا ةقوذلا

 نعول“ اثناّدطساولا - نعد درا. الا قرود ةطساولا رح اصدد اولا ناذ هذعة مرتلاب هعممل نم

 ١ نبكر يملا ندد> ١ناو ه.ءلام الكل ةفاضا ىفىلاسعت لاق نارا ١ ىفءاجا ذكو ءاشنا مالكلا تح اصص

 ىلا مالكلا كلذ ةفاضاىف لاقو هتناىلا مالكلا فاضاف هللا مالك ع عس تح هرب ف لراصتسا

 ' ْ لاوو نيكس شرعلا ىهدنعةوق ى ذى ركلوشر لوقا نارقلا ىنعي هنااهسقم لاّةفمحرتملاو ةطساولا

 ١ مع ىلع تفقو ناطلا اذ_ههزئفامهلالا ٠ نعت مهفناف رعاشلوةبوهامو رك لوسر لوقل هلا

 1 | مالكلا نب قرف نك همالكىلا ثو دللا فاضأف ثدد همر ند مرك د نم هممت انام ل ”الذكو لل_لج

 : نكمل الا طل اسولا عافتراب ه.ءالكن اجسرلا ععما امو فر عم ٍضعل فرعد_ةف لوعفم م هأهن راكتملاو

 ا انساتا كدر دف مالكل ! نس نم هععس امل م م قرىلا عماس بلاى ا

 || ىلبا ف مودقو هناذا بويع لاس او لاسم! ب < ل هلنانا لوشن لسو هءلع هللا لصدتنا لوسر

 ١ عطاقدأ م كم لف ةروح فقوم لإ ذ ف فاو نيف لوةعل ام و هب ور ىلا سوفنلا قو شف هب ه سفن

 صاراصاالاةب و زرق دنقتلا اذه نا اواظف ىداعلا دسقتلا نمراهدالا فام لاحت ةيورلا أَي

 : هكر دال هلوش كلذ ةلاحا ممم نيئمؤملا نع ىو اع روقوذاامدعا كل ذو اها نا ذ“ ينط

 : ثٍوهو لةعلانذلر دينا مدناف ثدعغامهالكو كار دارت اصملاو كاردا راحاللو راعالا

 |١ تادادعت_سالا تفاتحا اذاو ثو ذا فن د# ىل_ءث دم لخفال هنالرمدمل انكر دين ازاجوأ م-

 1 وى :ركسفا | هرظش قا اك ردا هنأ هن لبق ىدلا دا دع_سا لقي نا تادادعم_سالل لب اف لكىل نئاخ ذ

 1 نومك الذ مكحلا ىفاوذتب نااماو ةدحاو 'هلج هوزو< نااماو ةدحاو -لاض: كل ذاوقت تاكا

 ىذااامأو مسوق ن م هنو دمشي واهم نوكشيال اذ للا في رعت مىتأن ىتتزاوجالو ةلاحاب هيلع

 : ىف هماع ىب ةأم يسع قزاقمل االورصبل انالو ل معلاب عال بعالثخ ارم هب هكر ديالو الَعع ةكر دنهنا معز

 هدعج ملكتي . نأ كش ال ةمعسط ناوي داعلارومالا تسب قرشال سومت مده تاث ل. 10

 : 0 دس هم الكب هت ؤرىلا داع هللا قوش امو قاوذالا مولعاب سالو مولعلا نم 1

 ا م الكع اع« نأ لعفامتب ورا باط ىلع هأرتجام طن سوا عاسذترامهقلا هلك ذا مالا نم ممهفمالسلا هيلع

 ا هلل هلك نمرقتضياسغاو كل ذفركقولي ناكل اردتفي الف هنع مهفل | نيع طئاسولا عايفترانىلاعتهللا ||

 نمو عباتلا لعبل هنو ةرلا لاس مهلا نيعماسقلا اذه»ىف عمسلانيعناك امإف باكو لوسر نم طناسولاب

 | سانلا ىلءءافططداهنا ىموملهتتا دهش دقو لاعب تسل هللادب ورنا هللا دلع ةبترجلاهذههل تسيل
 ١ مكديزال ركْشْنْءلَو لوةي ىلا عتوهو ني ركاشل | نم 5 ,اامذفت لاق ةمزاك ومالك
 ات ارا ايحاوا اركش مالكلا همس واه طصالا ةويسف لك تارا تدق ىو و

 1 هريدا ن نارقلا صنىفدرواك هلهماقاىذلاط رشلابهلاّوستقو قدارأ لذ هانا قر ةمعن هركشل

 1 شالو ىفوتستا دابلايةتسالا ااوةيؤرلاق ولعت نعلا١نامَز ىنامستان ذخألا ل" الاو

 ىلا هير لما ةيؤرا ذه نمانل لصفب هيلعتل ليلا ل دكدتق ثدحوهو ىلعلا ىل ىلا عت هللا نا

 ليع ىنألا عموو كلِدكدتلا لاجف ىبومهارنا عناملاف ثدحم ءآاردقف كلدكدتلا تي-وأ
 ليج كلدكدتلا مايقم مالسلا هيلع يسوم قعصل اماه دقو اعسالو لمع نمل عذام كلذإ ام لابقتبسالا

 | عون ل كح ىفهرص_ قالا ىأز نمو هلدسم ىهلالا لعلا نم هّمفي لاطع لسا ل ردا نم هنالسعتا من
 || ةمص هلع ناك ةمسقن تالا هدي هلعناو ةدامريسغىف هاراذائث هعاونا نم هنوقيال ماعلا ند
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 امحالا نوكلا نه امش قاخامهللان العا * دوا ا نازح نم * (مّيع س داس ١ لصولا) +

 ناو ىلاعتهلوق كلذ قادصم له سالاو ىلءالا لاعلا ىانا ومو أ انابنو | ناكحا داع اةطان

 اروهغ ا يح ناكدنا مهدهيست نو عقفتال نكلو هدم حسيالا أ ند

 ىلج نيب قطان ناو حو هذ فاض ناخب مسج ةعرسطلا ل اعف ْىثد لكتف مكعم» نع مهتهنست ارئاس
 ىخاموع صقانلا كل ذفدو دم تف هنم صةناام لكف 31 |ذه لوف ن لصف ل دف لكف تاس

 ناوم او تاينااو داب افدودطا ت تفلتخ اكل ذاو ل اوهف هنمرهظامو سانلا ضءنَو د م دانا

 : اًذكه مالا نإتحاملو »ع هللا لى عيدسم ىف وطان ناو. فثكلا لها دنع لكلاو ناسنالاو

 : ردو لامجو ضراو ءابع» نماماا وو تادو>+وملا 5-3 + قا بطاسع نا مصو عقو لبزاج

 لإ هنالئ وي يلظتو زهطزسل تكم الاوءانه رمال ع الاطاهتسوو تا ولولا م لال دريغو

 اهركوا اعوطعانتلا ضرالاو امل لاقف هن“ ىلا كلذ تطاخامع ْىْم لك ىلادواو ئث لكل لت

 ٠ 00 ىواكلذك ضرالاواهرماءامعن لكى نجواو نيعئاطان ااًنملاق
 كو عسطبال نم قب نكلو عسلباه يحبو مف انما نماحورباطخلاراد_ ىنعي كءلاانيحواو

 انك, اكمل ىهعغلانريصبلاو مهاب عماسلا فصوءايشالا بع ان عييسلا عب 0
 مهفناو عحرالو لع

 تيخ ناو لورقلاب قر 017 ترااذاس وفتلا هفص نمدخلأ

 تا اذا س وهلا تباامل هيف . اهريخو ر اناا دو>والول

 دولت نولوق, ٌباذإو نولمعي اوناك اع مها راو مهي دياو ,تنسا !مئيلع مدت مول ىلاعت هلوقةنمو

 هالاب ل-عا دولا تناكف تم_هذ ئث لكوطناىذلا هللا انقطنا دواخلا لوف انملعمتدهش م
 وطنااو هيث اوم | نمددح عومت نعنا_.الاريغىرعو ةصاخ نا الإلمَوةم الصف قطنل | لعج نم

 0انالا نكرر ولس اعلع هللا لقو ىرب الا ىل رع مكلف ريثكلا لءلا هناك دقف هيقدومشلا هتاف نُ

 هللا دذع نمهءأح يملا ورب اع نم لع هارئا 0 هماع د مش لا العام هيلع دهش دقو هدسح

 مها عمم اننا صصقن م انبلا هءجوااع مالا ىلعن 2-1

 قداظلاا لنا قاتلا هربلاع صخشلا د_مشق

 قطان لكيو هب جوا ىذإا هبلا جوادق لكلاف

 قاا1لاو قالئادو-ووهف هريغ هنوكى اي رظناف

 هل فوشكم هلكرمالاناانلع دوو قدامصربخ نيب هالاريضخن ا اذاف

 ناقداشلا ىفهةرسو « كش نود قاعا ملعتف» « نيبمرهاظ هلك لد «باجالو راس مام

 بيزال ىذلا نام كارمن داهشكة دال راش داهه تف ىرقكئادب شي نوكمفني وكتلاب ج ويف

 هندامش عكف نيلحعر مامن داب“ ّق ملسو 4 .اعدللا ىكص هللا ل وسر هماق ف ةع زج ةداه شكد

 ماتم هن داهم مقن ل نيع ةداسهش دهشول ةعزخ نال نيعلانةداهشأل نء متاح ولانةدائمملا ناكسفه دحر و

 هنمّدنآ نار عماجلا ل اه 131هنروشلارع اولا كسفتاو .لوسر كءاَحدقل اناء هللا ظفح هيونيثا
 هدو ةمب زخ ةاداهتشن تدني اب اوكا ع نه لوسر مءاجدقلةنآالا ادعاصة نيا-رةداهشالا

 هل قو ذم لكن كلو ماسهذالا ةوح ىلعال نكل مدبف ةقوذاارومالا,ث دحض اامتاو (مسننو ل-صو)

 كركشملا قوذا ا ىفالا َةَسَعح نع ّئش امن اف ةداخ لاما كلذ بساشإام هئممهف بورمضم لاشم
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 ل راؤالا هكردتاللاك وقود لءربتللا اهدهشيودسفن |

 ناكىهل الاوةوكلارولابف م« نوكح هفرعي4لمعلاالواو » نيءهدبش'لرونلاالولف
 المع اوكردن نفاه دوو لاخ ىفانا ىها ماهم دع لاح ىف هل ةرهاظ:لزتل يلا تادوحوملاروبهظ

 لاج ىف ن كما انا الولف نيل! !ىفاننع اهكر دي قطاو اه دوجو لاح ىفانمعاهكردنو اهم دع لاح ىف
 هدوحوروُيو قااهدهاش هناكمارونق لاا نعمت الو دودولا ل_قام هسفن فروت ىلع همادع

 همدع لاس ةتلط: رو قالت رو فون قلبا ندوب فلا نياماولل اولا نيفواتامد هال |.
 نافاذه نمرثكا لصولا اذهل قو هير ىلع لمادلا نيع هئالرون لعروت وهذ. ةدنوحبو لاح قامأو |

 هرونل ثمان لعجاذهاو. لثم برضبالا لعبو د مشي نا نك. الو ق علا لمملا مدعل ايف اركم دنس اللا
 ىرد بكو كاسم اك ة اجلا ة_باحز قحامصملا امص اهبف ةاكشك ض رالاوناوهتنلا ىف
 ىلءر و لاق مث ران همست لولو ءىضي اوي زداكب هس رغالو ةمقرششت الو نوير كرامة رش نمدقو :

 سانلا لاثمالا هللا برضيرو: هيد._تااو هنشملا لعق نيرونل انيذه ءاشد نم هرونل هللا ىد مدون

 ضرذ: مم غوةؤ نتحص:ال ىذلا لالا لاش مالا بريضفزو<:و لدصوتلا ل م برمخ هإ_هشس

 اش قا1انوكال كا دكض رفااءادو-ودو>ولا لاسم نوكحي:الاكف ادودسو دوبؤلا لاما

 هيشملا نيعلثملا برض ناكولو نيعلادادوجومنوكي نأ مدبال ضرفلابددوجو موهاسك لئلا بمضي
 ضرغاابالا هعم لثا ا برمذو هسثنلا هب عقوامانه نوكي نا مدئالف هجويالا لسم برض ناكاسمل
 انليقاذهلو ىلاعت هئماضر برا اباغ ىف ىلاعت هنمدعبلا هءاغ ىلءاسنا لثملا اذه: برضنانلعق
 برّتاوه:ىث هلكرسلوهاكفديعبلاو بي رقلاانل ىجمتو برقلاو دعا نيبائعمْف:لثملا بري
 نوكمالئْدلا ٍْضَرْفَنال ةروصلاب دمعيلا لدا ان بن رقااوهفريصتلا عسمتلاوهو دي رولا ليسن مائنلا

 ةضافا ناف ىمىلا عجن دو عجبىلا ةفرع نم حالا ةضاقا لحولا اذهفىو ذل انيعالووهك

 راهنااو كلاود ىدل ا ىنامزلا مودلا لمص ليكم ع يبخل وارامن عج ةضافاوالذا تافرع

 بولطملا ندهن ردا فدطا با. جودو بول طا ةيؤر ىلا ا فرو دو فن نع لوقعلا شوشيام سقت :

 رعءاسشلال اك هو.كراديحارص ا اذا" نوكنام حرباقوشلاناف [

 ناسنالا,نارومالا بعانح عرادلانمراندلا ت:داذا اموقوثلانوكامحربأد ْ

 نَمنا بْن الادمديو هقلش كلذ ىل_عهنآل لذ هند قا دشن رئاسلا ماهكلا ف لاوهو رتاسلا

 همها فقل اكحرهف هب لدن ال هنا لعدقاع لاكتالل دبه 'هنال هسفن نع بدغتال هال كلذ هدف

 25 دل اًمنامعا هةفدص قال اوهامالولف دب رحال دب موف هند ع ةرالاعه مي نا هنمداران م 1

 يتسن لعرتس هنككاوود»الادوحولا سلودو+ولا ىفالاانوكتاواَوالا نوكي فدصلا قوه معلا نيع !

 جر ملف هيانلع ىلع انرتسا“ انلعاذافانملع ةفرعما ىفانلاحاوان اناا فّروعت متانرهظاممت هظفحأا ١

 لسدسلا ىدبيودو قل الود هللاو ةرانو ةرات نكلو واوارئاس فدص نعال | ؛ 4

 5 ادئااريغب نوك انلامو || | ىددلا نفورئلاكلذف

 ادنبا هس نوكلاْ لا ذر سلو هناكن كسصت هيدا نك

 اديدق هنسعىقىذلا اذه ادي دق هيو اي

 ىدسارامن ها هني ياللا دتل او هف

 ادنلا نذوانم ىدسااوهف هتلقىذلا .سكعأشتت او

 3 اسر كوس وك
 2 ايس
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 اوشا طنا ذللك 11116 نتا "ا عشا وكحا هرواهعش ملا ا

 : ةذا ىهفءانركذ اكن اكن اةيناوملا سوخ تلال: ةداالو ١0الف د ل.قدرتم اجدومدلا ن .هاهل لصعام |

 لحال درع لعة قالا سفنلاو ةم-سح ةذلف ضرغلينو حازمو عبط ةمالم نعناكن او ةملع
 نإ ل.ذتمف طاغو سسلت سفن ىف هلعودام ىل_عضالاب هللعال ىذا نانالا ىلءارطرواملا الوةذا

 هير ف 'رعدف ههسفن فرع نم عراشلا لوق نس>اامو رومالا قثاقعلعلان م«الؤهدعاامىتاانأأ

 لق ند سال | هلل ىلا ؛لحتو | لاح هءلعم ك2 نان نعل جوز عهّلل |ىلاعةفهسفنا همش مالا هبلا بش ملف

 تاناهنلادعباو تاجردلا عفرا اني غلبو تاق الان مماناوهتناانمدع دعب نمو ||
 . ا ىتااراونالا نم ةمعساملام يالا وعلا رج را را سما ل_هولا) *

 ديباشل 0 ارا : 2 ةباظم د فدرلااوا وامن 4 ىذا

 1 ضخ فو قل اا ضرالاو تاوعبلاروتاثا لزم

 كل ذكوهوارون ىنلعح او لاف تحارون ىرع5ىفوارو: ىرمد:قوارون عم ىلعجاامهللا هن اعد

 هلثا لودر دازافراصاالا دكر دتال تك ىونعم ارونلا نافر اص الل رهظد ىح كل ذ ةدهاشم تلطاماو

 تادهاج ان انرالالارهطظرال كل ذو لّمعل اوناعالاهكرداام ساس الر دينا ملسو هملع هللا ىلد

 رخخاىف انمكست اها ىرئالواران منا لعن نكف + دنزالا اهرثت ملام ىلطدتال +هؤماهراخ | يفرانلا

 قاطافرتعاق دهاش نمو ارمدنتةساورظت نا تا دوحوملا عبي اذكعور انقل اوحيرملا قافارحا الو 1

 هير فرعه سفن فرعنم قار هرهظركقلا: قالا دانز تحد قاذانارون هنوك نمقلذنا ىفءؤمخم
 ىمورهانضلا اوهف اهرهظا ءاشىد هير نددو ىل لءوهف هدنعرانا افدانزلازيمو حدقلا فرع ند

 ءاحامحداقلاف ريصنلا عيمتل اوهفر عطاذاو ّئث هل فثكس داق نطباذاف نطال اوهفاض اف ا

 انلروعمالورولو د نصتانروط هتسخقدوجووا مدع اك انياانعم قل اكءدانع نمروت

 دنافصو ةناعع | ْق لا انوكح نس ءنم هلام هلل

 دحاو نوهملاو ريث حص نذف هتاذرونمنوكتلام نوكللو

 بلاط لكلرهظام لكف دحاو بولطملاو هتتاىف تالاقملا تفاتحا اذهلو ارصموا ارخدانتلا |

 بلاط نالاس داق د انزلا فرالا بلاط عسا اودوعي هسلاو ادب هسنم لكل اق هريغال هللاالا سنا

 ادساواهلا هنوكو»و ةسترملا الا هنمملعبال هناف هناذب ريصعلا لعل ىفحدق هئاذ فرعمل قللتا نم قمل

 هضجدقلابالا كل ذنوكيالو هلت نعالاةدهاشملا نوكتالو ةده املا ىسهفهناذي لعلا عار ن أف ةداخ

ا ذهول دمم:ةروص ىف كل ىل#و هرظنب كاةع هد-.ةادممالاهارئالكناف
 سف: ىف «لعوه اسف حدق

 امودوئلابالا هتدهشاش هتدهشام ىرصي رونو ذو هتفرعام ىلةءرونو دك سفن: ىف تنا امالولو سعال
 رادبالا ث حنمضرالاو لوعلاث يح نمتاوعتلارونوهف هبالا هتقرعالو هتدهشاةوهالارو

 جامسدملاب هزوت هيف ىوامسال ىضرار ووهو حابصملاوهىذااروثلابالا هرون ةفص هللا لعحامو
 حابسملا ير نع كاردالاو ةيورلا ىف واعي هناف حاسد كناكتاورملاو سعشا اًةنوربهاداان رو

 نياهتلابع راشلا لع مكح اامرطتاف ىو اه-ةيؤرلابودو هانفرعامانملا هلوزئالول هنال شرا هس وهف

 هو هبالا كر ديالفروتلاءالا كر ديالرونلاورو هنال رادبالا هكردتال لاك اًدهلو لقعلار ظن نمود

 أ كاذيرطتاف يوتبم هلاكب هناو ىهلال بانا فكلذي ولات مول_لايذا ذ تلا اهل ةقطانلاس فنلا

 فرعد اكدمشي الو فرغب الف هروهظ نيع ىف ىو فااب هنال ف.طالاودو رو هنال راددالا كردي

 5 هيسفل
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 5 ةاكيالا نب حاب ال ناك اذهلو هيوم ناسا رك الر اولا لع باطخ ال نيعلاف

 : ابعكلذو هدو-وىف هب غلا تاذلملاب ئةهوركملاو نو دنا اورواغغاو باول لمعتز ةعورت ||

 ماكحا ”هرالث نا ددراب وهف هس اطمشلاةرهاطلاريغ حاورالاو ةيكلملاةره اطلاجاورالا نمهينرق ا

 ناطألا هب ىذقو ٍباَكَلا هب قد بيام بس ّدرااو لويقلاهلو هيانرق ناكحو هملع هند اذ مكح

 1 تاوصلان هاطقلا ناس هللا لبءو باجا 0 نوف هيرو فار ةماعلا نمناك اكد -.عسو قش مبنخ

 كلذ ىف دروام هباعو اك رمصتا ءوسدملا ب امي طفاش ا نرتامو ات بن , املا نحو دنع هللا نا هال اهياْغف

 مركح ن م نإ عسسف نواعم باقم ىأ اولظ لالا ودو لوالا مهفلا قديدتلا ضرعمىف

 ةعساو هتجرف م.مءاهعاطقن الة ذخ اًوملا دعنو مهل رفغاع ةدحلا اوملالق نوي_ت<اووك ملامهّللا

 / دسشت ريغ ند دولا قلطمو دي ددتردغ ند ركمنال ةعماط بف لاعاأ سفناو ة_عماح ةغلاس همعأو

 ملابعلاث ناف اهاكن طاوملا ىف ةثئم ةجرلاّنال ثوئبملا شارفلاك ةمامقلا مون لاعلارمتح كاذإو

 هللا نهثاشينالا كاذب بلطتف هوجولا ةعونسم رودو لَم لاو ا ىل_ءملاعا!نوكلا ملط ىف

 | كاذكو مولا اذه ىف مهم امينا ببسا ذه ءاةشااىلا هءذون ا! ةرودل اكل: هم بهذتىيلا ةجرلا

 ا دابعلاب ةدمرلا ىطعي ىذلا نملل ىلا ةواسّمأ | نم هنع تح رخل شوفنملا نهءلاك نوكت ةءلصلا لاما

 نيِلَدْمل ا نم هياةث عم قد نداماو دوجولا قناع نوقماملاو دوهشبا لهاالا ةانلقام ىر ديالو

 اموحاورأ لازرتالفاناك ثم تايئادامداوس نع هبامهزيملالا مالا اذهب هللاامهاعءام َنِلعْمااناك

 | سدح ن زمام إكج ب علا فلزانم كل ذكوةرجاواجزربوايتذاد اهيا ةنفرتطابالس ارد

 سرق انا نو.دصم مه ديرجتلاب نولئاةلااماو نيود لك امملانالا يعن امهلاامهتاشن

 || ماريغرييدتلا الا ايفاسهلامو ةيعسطلا داسحالاو ما سجال ا هده ن ء ةقيقللا ىفةدّرع ةقطانلا

 نوئطخخ هو د.بقناهحولا اذ 3 نمنوبيدممهفادياامماد سوفنلا هذهلرببدتلا اذهنا اوفر ءام

 | داو تاذلان هلدةنمريبدتلاب هادا دنع ةَمطانلا سوفنلا نافربب دتلا نءلمةتانخأبا ولاكن

 ا قاذاهاربب هللا سمبل لركج قاذإول ريدتلاو هل دفنمالو ةلصتمالف ةمدضنلا ةقدقألا و

 || هقالعح ىتلاباسالارثكاو بكاوكلاورمقلاو سعب نيب قرفلا ناريغامم ا ذراوثا هل عطسنئامف
 || ةملاع ىهفادت اذ اهرعب تناك او ةَتطانلا سوفنل او كل ذب اهل لعال اها ذإرمب دنل نا لابعلا تاصم اب

 1 زرغو احا ذيدل ريدم ىهام تابع زج ىلع علطت ف شكلا اهل ىتلا اممم ”هل_ذضاسفلا سوفنل اف هرب دئاسب
 وه ملاءالرببدتلا هل نغةريدم حور لك ادكهو لعام + !لءتالو لعتدقو كل 3 تايمز < ملعتال هإبضاغنلا

 هلالا - نكيال ىذلا قاذلاريب تلا عم لكلاونيعملاءز !املاعلا ىلابعتهتتاوهو لاسعل|تابمع زي للعالا

 || كلذ ىفا هل ىطعا ةمامقلا موب هدغراو شعذا ىف ةداو.ملاانهدوفناهبك !سصةدعسلا سوفنلاف
 | اوقلا اذاو ىلاعت لاه ىسضلا ن اكملاف تمسلو تقشاذاس هح قيضاو لادشاىفامنا!كنطوملا

 ةقطانلا سوقنلاو ةناورللا سوفنا| لاوحالاهذهارو.ث كلانهاوعداةضاب اكم م هج نم هم ىعي ابئم

 ىرالا بات" ىمهلا كلذ إ- ءديزم امال اه.كجا ملاوح!فالتخان م هلعتاعةذتلم

 نيصخحشلا نم داو لكىلاعارطب ةيناو ح سفنو ةقطان سفنامهنهدحاو لكبا نيس فانه اتوذ
 هنلع ةيلاغتن ناو وقس ان لت مانن ناد نر الادب منتو دحاولا هيف ايف ب بيس |

 دف: لطعت تال لل ىذلارخ الاو ةيرطنلاة ب ركشلا هل الا ”هلطعم هنم ةقطانلا سفنلا

 كلداهاصول هناف لولا مالا كالذ ةمنا اويل هل عانق ىتدو م دهامو اهركقفو اهرظن نع ةقطانلا
 بسلاادوحو عمملالا | مع لوزف ةسئاودللا سفنلا كلذ ىف هعبتتف هم قرغتستت لوالا ب سااىلا
 ق>- ىف عيفترب لو نيصامشل دج ىحىف مالا عفترافم ره بسو ةقطان سفنو ذانلقاكن يصضشلاالكو

 || بناج ىلا اهرظن هقطاسالا سفنلا تفرصاذاف ءوذتس ةقطانلا سفالاروْناو1-١ناذرخ آلا
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 هنتر ىف كح لكم د:ءّرةتساف نيقيلا لعو نيةءلا نيعو نيقملا < قدصلارابخا ىف قالا ةفرفت

 ةمكح لعو فرع د: قيرطلا | ذب هللا فرعنةءامشالاهردكتيل هنارعو ءامثالا هيلع سنلت لذ
 كح رهظاذهلو هّنءيبط همم و هعسج هتف دصق جاج ارم ىف تارقءامنع فد كاف رهو+لا نّوكت
 هللا ىلعو للدلا اذبب قف هب ف شك, ىذلارونلا هلع ودو ضايبلا ةململا ناف هم دص ىلع ةعسطلا
 ليقادمق

 عاتلا نيب عمو عامقسالا ىطعبو عامسالا عرقي دوجولا باز نم » (رمشع عمبارلا ل_صولا) *
 هبثملا فاو انا نال اضيأ ملاعلا نم ناكل ماكلا نابنالا اعلا نمدوستملا ناك اس عامملاو
 || نم قا اهادانف ملاعلا فةدد تم ناسنالا اهعج ىلا قد اةلللا تناكو ةمعسطل !ةاثنَل ىف لم اكل
 || ةلانالاةنازلن اهذهىلاةةورصصمملاعلاهوبوفاهتازخو هذ ناسنالا اهتيعجس نم ناكسف ماعلا عبج

 ةنيعتم ةكرشلا ةهقتسم ةماقل |ةمصتنم ةروص تأر ف قث اتا هذه عمم قالا ءادن ن ءرهظ ام ىرتل
 حاورالا ترودت تقولا كلذ نمو انالاةروصلا هذه لثمع ماعلا نمادحا تأرامو تاسهإلا
 ماللاوةالصلاهملعةلوقو انوسارسشراهل لثف ىلاعت هلوةوهو ناسن الا ةروص قتكتالملاوةيرانلا
 لأ دووشلابالا اهتم اش لعتالوروصلا| نم هلعتامفال ا لك شتال حاورالا تالالجر كلما ىل لب .انامحاو
 . حاورالا ناقنانالا قل لبةناسثالاةروص فال لاعلا ىفةروص لكى روصتت حاورالا تناك
 ا ةغص ىه ىلا ةركسحفلا عيان ةرودملاةَوتلاناف نا فاللاكةرّوصملا ةوقلااهلاخ رّوصتلا اهل ناكناو

 | نوكت ةروصم ءوقلالثب ودعا ال ةمسفنل حاورالا تاذ تافص نم حاوراللرّوصتلافةركفملا وعلل
 اذهلو "بطلا ملاعاار وص نم هببكردااهقالارّوصْتت الفاستا ةرّوصتلا اهل ناك نإ وام أ الاهل
 ]| سدلو ةعسطلا لاكش الارو هدمهل لعال مموكلروصتل | نولرقبال حاورالا نم ةعممطل اق :ةوذام ناك

 | نكناو ملاعلاروصنودهشال ةعسطاا قوفاخ ةرخآو اند نومهلا ةكئالملا و لمةعلاو سفنلاالا

 اهتاذلاهءوض ىطعتاكد صرع نم ةعيبطلااملاعلابت اذيدادمالا ىطعت ىتل |ىلكل اوس فنلاكم_مضعب
 اهِيفْ اهلغل ةمتاذ ةيسناوللمعلاو ملعلاةيسذو اهل ىاذلا ىنعم | دْهْو ريضوأ هع +ذملاهنم دصقرمغ نم
 | ةقشلا ضيس" شعشلا ىلا بش م5 لمعلا املا بسنفاهاعاماو اهرغواّماع نماهقوفاسعال

 ترهظاواذك شعثلا تضِ لاقف قارحالاو نضستلارانثلا ىلابْ موراضةا!ه-وداوسو |

 ١ بلاذ تنك ناملا عل! فم الاوعا دكهفاذكت نكس واذكت تن اواذكرانا!تقرحاواذكشعثلا

 5 ىلا مدع نمزرب ماعلا عسم3 ةروص لك ف لحن اذهلو ريدقى ن لكى بعف ميلع“ئث لكي هللاو ةئطقو

 : هيلعرب غتف عج دوجوىلا قرفدوجو نمدو>وىلا دوو نمرهظهناف هد ونا الا الادوجو

 نيباملاعلاو ناسثال نيف دوجو ىلا مدعن م لاخلا هملعريغت لاعل او عاسقج اىلا قارتقا نم لاخلا
 يش لاعلا نم نابسنالا لثكسل اد واو مدعلاو دوجولا

 دوجولا نم نوكحالا [| || دو_-ولا ةضحم اناا
 ىدو>وىف ىذقد مدع نم مدد ىلع عال ىسدل

 ديزبملا ة ذل هقاؤا لم باكلا فىل سلف 7

 دودسا توكو نوكص 1 || دو_عسلاب صتخ اكلذا
 .دو_هلاب ل اك ىزلا الا (| || نوكلكرمالا ىلدصتا

 أريغتف ةروصلا تريغتف عئاملا دمت اكمك م اريغتف مسالاريسغتف رودل!تريغتدما1 لل امو
 ءامعسالاو لاوحالاوروصلا ند هلع ىهامع نامعالا بطاذت عئارشلا تازنق مك اريغتف مسالا



 اا

 : ةسور م ةدنع لاسر رح الار ادلا ىف هَ ادنعومتم تاتا ونال الا 30ش سارت

 هريغو انين دل ةاسملسا ع نمدو>ر ام عطق هل بجو ض صو ماةدش كل ذا هدرءاوسو ناب دال

 !ميرعشيال هبلقو هنطامىف تناك ةرهلنالا بان الورم اة رمض تر يغ هنا كلذ هعوم تئاناوأ ع نمّودوهف

 || ىنالا هسفنىهلالو هرهاظ ىلع عيكس هل جاظي ل هتسفن ىف هلع ناك ىهأ نءالا هلا لامام ىلا لاما
 | ةعيشملا ىف لدحل اناميالا هل بوب ىذلاراد-الا هل ىذألا نمزرلا ف ءاح ىذلادرفلا نما كلذ

 هتئشم هلع ىضقت ىذلا نيو || || ةداعسنل موك زن _مكح |
 ه-ةةشح هترآ لاح ىلع لاذو سد_ةمزءزع صلة كلذف

 هش هلع ام وب ت درشالو هنن رط هلع تان ه.الولف

 نياق نوكلا قل دق سا نايك الا ضرعلا انس لأب الان لا نم دنعلال قدا اذاق

 || حرربلاةامس ىلا ابي دلا ةاد لا نمدمعلالاسةّنا ىرغصا | ةنءاسقلاف ىريك ا ىرغدةءاسق:

 هناا ورا لحن 0 مو هتمانق تداع دع تام نم سو هيلع هللا ىلذهلوقوهو لثملادسلاىف:

 توع و دحاو اربال هللا لاجدلا هتءآر ذ-اا لود لسو هيلع هللا ىل_كدلنا لوسر نآق هير ىرب

 ىربكلا ةمايقلا وهو هيف سانلا عمم ىذلام اظءالا مطاو ثعبل | ةهاسق ىه ىريكلا| ةماسقلاو

 وهو ريسسأا باس طاوهو شقا: :مريغو هباس- ىف ٌسِق امو تساكو لؤسم نيبام ناسالان اف

 ىف َءاعلاوكاو لاعالا ىفللعلا ن كلا لا سنا لاو ةشقانمريغ نمد.علا ىلع لامعالا ضئرع

 ىلع لاوس نيءون ىلعلاَو هاا محا اذام لوقف لسرلا هللا عم مولا لاكاكلس رلا فس عم ادنللا :

 ر رغتباذيأ حب ولا قي رط ىل_ءولاؤسااي 12ه وهذ لو سوال قاسا ةطسامم قد رط ىلا 1 ريرشت |

 نولعدتل كنا عوج نع اموارعاو اك ادقو هراعكال لو هيلع هللا ىل ص لاقو ةدشووهف مخ لا

 سلجم كا ذ لد أ مهو نيصوص# موقف ةراشدااوراذنالا هحوملاؤسلا أذ هو مونلا اذه رعت نع

 تاذلانةداعسالألار رق ةتلااد» دعب لاعلا هللا قلت اق عجبا قحىصالا هملعوهام ىءهيش ودو

 ىدلاوطادوحووهو هش شال ىذلا ضل اري !نال ضررعلا مكحي هي عقو نه ق-قءاقشلا عقوو

 نوكلو تاذلايريتت ل11 ناك ا ذهاف ةصاخرب انا وهو بسانملاالاهنعر ديال لاءلدوولا ى طعا :

 دودجولا بجاولا متر ف نكيرلف لديلا ىلعنيقر طلا دان هقاصتال ناكمالاب هيلع < 1ناك ماعلا ا

 هني لول هناكم ان ال ضرعام عبطاا ةعالمو ضرغل الن عدعود ىذلارمثلا نم هل ضرع هناذإ ١
 كلذاو قللا بناج مال نكمملا هج نمالارهظاة لاعلا فتمشلار عظردقااذهفمدسعلا نيبو ١

 ثيح نه قلدنا فوهامناو كلا سبل ءلرمشلاو كي دس هلكريل ا هيئاعد ىف سو هملع هللا ىلص هللا لوسر لاقت 1

 هناكما ا

 اقدلا ناك ىرولاناكمالو ادعلا نش ىلا تاذلذ

 اسقللا فري خ لكباورمشداف , بح او ق- قالا ءاقاو

 اهب ودو_ح و :هئماشاو انيكرو كلش اي
 : قتلا ريانانريدتااماذاك || || ىريددم هلام رخو هذ

 ططط ل ٍْ

 0 ل م هذهد #فرافعالا

 ملعنيش ن م لقت اف سفن لأب هير هل مش ع نمل ذكهبر فرع هسفن فرع ندا مسفت اهدوهشد اهدحوم

 : ناسنالا لعب اند نمو ملء نيتيىلا النيع نقي نم ق- نيشي ىلادر هي رمز ىل ادرا داق نيب نيعىلا

0 



 اتا

 نوكيو نسح لعن اصوحو هقح حالا فودقف كاذكناكناف دهتحنا صضشلا كاذ عسوف امج ا
 هلنيزملا كا ةنوكيو نيرجالا بحاص,قعلا بيصملا مكح نيعاءوسهداهتجا ىف هاري ل تءوسهنوكمكح |

 ريغ نعانس> هآرو عسولار دقب داهتحالاءافتسا نع نك ناو د>اولارجالا بح اص ةفدلاهذبم |

 0 01018 وانما هام اةرنم ىف هس لوري ا دان ول عت ا ذاهب ىرديالف ةثيشللا قوهتذاهحا

 هرددبعنظ دنع برلاو هيربانظءاسو هّقرمالا ىفواخ هللا ةجر نم طنق نق هسف: ىلع فرسأ نمث هنأف

 قارس ا لوصح دع. الاةنغ بلا اذهتاكتران هطونقلهف طونقلا نع فرمسملا قا ىهتدقو ||
 ىرديال لمهماشيأ اذهءاوسفارسا لكمكح ةمكحو أةرغغملا نيب و هبحاصنيب لو<رثأ هلريتعم
 هدوجو عموأ طونقل |عافترا عم اعجب بوذا ارفغي هللا نا لاك هئالرظانلا فصنا اذا همفسهالا ام
 هيدخ اوم نم ديال هناق < ىهلالا سسالا ىفةرثكلا مدع بلطف هسفنعسو لدبي ل ىذا كرمشملاالا

 كلذ نمىرامو راصعالاورهدإاو نامزالا فالتخاو ةيتامزلا ل ل | ةفرعم لقاسعلا ىلع نيسعتف

 ىذلا قامو دماريغملا اعدم ىركامو ثتامزا انما اهلع لوقملا صاخت هالاى دمأ ىلا |

 ىذلا رفكلا كلذكو ماعرمأ وهذناميالا اماوريصابجوبىذلا قالاامو ركجذلاٍبجوب

 هقانرفكين م ارفاكى عمو لطابلان نم نم انهم عنو قلاب نمآ نما وعو قه ناق دص رح

 تالالدلايهديأ اناس ءاجىذا!قي رطل اوءالؤهوءالؤه ل" امنيبو توغاطلاب رثكي نمارفأكى عمو
 اهسأرةطلاصا!لامعالاو ةئاط لكد_دعو هإثو إم كح ىفدو> وم ا هللا دنع نم هنا هّتصك ىلع
 عملا هذهنم ضغاةبدوحولارومالا ىفامو ناك امنامالا ناكح 4 ةعبا:ىهفنام الا

 دسق هللا لعو لع اص هذضتسفانسح لماعلا هارب تح نييزتلاب سلا لمعلا نرق هلا نال
 كلذهلناداخ هّللا ىف دهاج نماه ارب ليسساهاك اهنا لممسلا فلوهثلل م الئاو فلالاءءاف ليمسلا
 هتلاددرغناف لبسلا نمهيلعمهامة قلد نار ذعو هسفنفدشالااهنمكإ سف ةمهاالا لمس ا داهملا

 هللا مرون ىلعوهف
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 هلاهما نيع هلامهأف

 هلاجاب هارت نضعو هلمصعسس هارت نيعف

 هلال مكح ىلع موقو هنانسحا مكح ىلع موقف

 هلامعاناصخم طسس و هصصخا اصحش ضيق.ؤ ا

 هلانقانوأ هضارعا دحاو همكح نم نادكسف

 هلال ذانوأ هل ال دان هناسحا مع نمنادسو

 هلاشفالوأ هنارسسلل | || لبا هداد_عان كج

 نئازرخ نمرمشع ثلاثل ا لصولا] + ميقتسم طارمد ىلا ءاشد ن نمىدمومالسلارادىلاوعديهلناو

 ىطعب ىذلا نمّوملانال لريشمو نمؤم نمد->اولا ىلا عرتكلا نم عوخرلا حالا لآ ام *(دوخلا

 كلذو ديدح مولا ل رصف ءاطغ كنعانفثكف هلوقودو كلذ ىطعي هلع ىهام ىلعرومالا فدك
 دلال لويمتسا لكال ان بهذ نش نس مقك نحال دخلا مة تا اشنالا ل هسورخ لم"
 نقلا نافةلاصتاوهتداعس عوطةفراضتحالا ل.ةنيقملا اذه هلل صح نق هينامالاودمحوتلا
 ةريصم»و ىهالا نم ةئب ىل_عووهف قدا نعلودعلا نم هعنمع حي رصلا فششكلاو ميمحل ارظنلا نع
 دعبنكلو ةداعسلاىلا ل املاناكَناو ةَئشملافوهف راضت>الادنعنّشملا اذهل ل كح نمو

 لقَس ئذلا مالا دهاشي نادم ًالاراضتحالا نوكمالو هيون زر ذأ نم قدا دش باكترا
 راضتحالا كلذ لمة نم كاراضتحا كا :نوكءالو توملاهرضحاف كإذ دهاشي ل امو قلإل اهملا
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 وو



 د نيل

 ْ مهلرانلا نفاوةمنيتلاامأو ىلاعت هلوقودو دولا نئازرخ نم ةجسرلا تعدو دحلا تدفوتسا اذاف

 || ديال ليدبتلا نال ىنامزلا د اوهاذ_هو ضرالاو تاوعسلا تماداماهفنيدلاخ قيبشوريفز اف
 : تقو ىلا فاكتلا تقو نم ناسنا لكّو-ىفوهو كل ةدنعة ملا ىوتنتف ضرالاو تاو مسلاب عشب نا

 || امهف قشلاو دمعسلا و - ف نطو فياكُتلا لبق ضرالاو تاومسلا اَمِب يطاخمرغهنال ليديتلا

 || ىلا اولقتناوء ازا باذعو قافولا ءازخلا ميعن ىبتنا تبتنا اذاف ةلمعملاةّدلا هذه امهلاعأ تاسشن

 ١" ةدمهلام دو دحتريغ ءاطعوهو مودنود موش امدخالو لاعال ان اهطب ريل ىتلا ةيهاالا نئملا سعت

 ءامتدالا فدودحلا ةمافا تهتناو فاكملارعءادهتنانانهنامعالاورفكلا ىبتنا اك اهماسمتنان ىهتشي
 : كبرنا اششالا و -ىفكيرءاشامالا ضرالاو تاومدلا دم ءاهتنابءادعسلا ىف فازخلا ىعنلاو
 | اناذعءاش مالا فىلاعت لاقامو ةمهلالا ةئيشملا هب تةلعتام بح مالا عقو اذكو ديربام لاعف

 م ءامتْسالا ف ةدارالام 2 صر لاو اكل | زيانإعفءادعسلا قىلاعت اتاك ذود ريغ

 ناواهعاطقتاب* ا.قثالا نع عطقن.و همكحاببلا رت ةتسمءاقشللن اتا دعلا ل ءالاو

 : سل ميعذل ا ناف اوناكل زم ىأ ىف عمه ا ىلع ”ىهل الا ىضرلاو نئملا مت مث كلذ لشم ىل_عدمعسلا ءازج

 | ليو عبطلا ةعالمد -وام ثىف لا ذ ىف ةنكحم الارث اال سوفنلا ضرغو حازملا هلمّشبام ىوس

 ا هلع ناكل نيتفئاطلا ىف مولعم ءانثتسالا قاعتمو كلذ ل- ءاف هبحاصلا معن كلذ ناك ض رغلا

 ا هضارغعا لذ ل م لع ند ندؤملا هماعناك امو هندب ةعحو هضا ارغا لذ ن نمايندلاةامخلا يعن نمرفاكلا

 ٍ وهو نإ الوةي هاو نتفئ اطل نمدحاو لكح فكن نامز نم كا ذ لك ًايندل ا ىف هضا سو

 أ : ليدسلا ىداهم

 ا لكناذ هلام هيحاص ىرديالف ”ىهلالا لامهالاوهو *( دولا ئازرخ نم هرمشع نامل !لصولا)

 ١ مكح تت وهو هذخ اوامو هنلا لمد أ دقذ هبهيلالوسرلا# احاملهتفلاخحم ىل_عءناقعلاق وس دنع

 ا دل ةماقالبقوذعلاو ةرفخملابةباشعلا هلق بست له ىر ديالف لمه ا ححو ف اما مسالا ناطلس

 || لام> الا اذهناك الو مولعم ل> ىلا هتان دو دح هيلع ماش فذ_ثؤيو أ مكمان هءلع”ىهلالا
 || ىلا بناج نملامهالا نا لمهملا ةروص فصولا اذ_ه بحاص ةرود ناكمللا لهما نعف غوس

 ا ىل_عورطخ ىل_ءوهف هسف: ىلع ىج امي دخاًوماّماو هلروفغداما يا سلا هللا ل-ءى هناف حدنام

 ا مكحع يل داعلا ما أملا لعمكح مكملاناف مكمللا ىضاملاباكَلاىف هلويسام لءريغ
 ١ دحاه بح و لاحو ل ىلعوهىذلا صدشلا ىفرمنءلااتاوذخ الاانا هلع موكا ىلع

 || فراعلل بقرتلاب ؤكو ةفلاخنا تقوى هدخ اوي لف هللا هلهمانمالا سلو هانرك ذامم ني حالا

 نمامو هفمالا ةضاعام ىردبال هنال هقح قاناذ_ءلمهملاةروص فوهىذإ|لهمملا ىصاعلا

 : عقت ةفااخم نم ةّماولَك الف ىمكح ىضو عرشاماو”ىهلا عرشاما سومان تدم ىهوالا ةفئاط

 || ةذتاًوملاوأ وفعلا ةمقا هن م لاخلا هذ_ه بحاص كفن. الف ناك امن اكحا سومان ام
 الخالا هما نمناو هلوقودوروهالا عسج سداوتلا تعدذةف هسومان عضاو «لعهرّرقام ىلع

 حا هللا دنع نم ها هيرل- ءب هيلع لزن جوال هللا ةدارانريذنوأ هنداراو هللا صاير ذناماوهف ريذناهق

 ناذنالادوفناكفدسعلا اذ هى نكح را دال لم ةف هقدر دن :اداجت | نيع هقلعتم اا هللا

 نو هللا دع ن نه لسرلا هب تءاج ىذا” .ىهلإلا عرشلا نب قرعلا اذ 3# ءاح نبأ ع ندر دي لو هسقن ىف

 ءاغشاهدح دم :ءفقوو همرتحاو هسومان ق < ىفو ند مهااصم م جعاس الراصعالاع 0

 َّك ”اك هللا ديعت نا ناسحالاو البع نس ن نمرجأ عسضبال هللاو هن هللا ناوض

 ناكناف هلعءوسوهفاذ_هادعامو لمعلا فن اسحالل طباضا ا ددلا وجا دهفالار ناو اا

 قيداهتادعانس> لمعل اءوسدب ور نوكحنااًماولالذ انسح هآرفدإ_عءوسهلنب زنع



 ّىش لك نععهنال ّئث لكق ملا عسودق

 ءىف لكو رون لكف قحربغهقىرتاست

 كلذ نمو 9

 ا دودولات اد ُمهه>رانو | | ىدو>-و ىوس سل قمل ارانف

 | دولا مكح ىلع اهفمهو سانا اهد دعا ةهلان

 ةأىهاناسلب ةعقاولا ةروسهمف ”ىل_ءتسلتو ةعقاولا ىفىتا اهدجدم لصولا اذ هىفتباردقاو
 نيرخ الا نم ”هلثنيلوالا قتل ممل همروص نان لكان ع تالعؤملا كال[ دمام

 لعفت لفواولا فرح كلذ ملا ملع تددرفا ده لمق رم م كل ذ نم ىداذع ع نكيلو فاعلا واو فذ

 راولا,ءايناذاف ملاعلا نيب عاطتقالا نم ف ذل اكل ذىف هي قبلا هام تاعو ىسفنىلا تعجرف

 عقيام عاراهقطننمواولا لازأ اذاو لالا موهفملاو ةرهاظل اةرودل|ىفكارتشالا هب عب ام عار
 نمواولا ف ذحي دارأام تلعف هيزمت امالاهل ةقمقح ال هنالئشا | كلذ ةقمق- هب ىذلا دارغنال اوزيل هن
 :للئامملا ىئتماهدوجوو اهمدعب هناوءايسشالا دوجو عم يب هلثكسل هنارلعمل هلل اوهو كل ذياهشطأ
 داألا لصح دقوروصن.إل ةيسا ل ازيشيداج الا نالال مآ هبسانملا نموه له الا مالا قيامو

 هنل هاكسهالاو هن هاك قلك !نالال_دآ لئامملا ىلطءنالو هنمديال سانتا ناا اعف قول! رهظو

 قلخ ىلا فضا قل لكو با قكا ةلطي ىذا !ساحت ادوحو عمتدلث املا تعفتراف": "كرش الذ

 لضافلا ركل قدما ضءعب ىلعمهضعب قلخلا لضفو لهاخلا نمماعلا لعمل هس احذر وصوزاعت
 حفتر يالف دي ره ىف لكف هبلطل لوضفملا ىطعيوهركشل لضافلا دازيفلوضفملا نمراةتفالاو بلطلاو
 ار ل رن ف ل زمتلا قررا رد نا ل اع ترا لكل ضافتلا
 قواطريغ نم

 دوهشلا ىلع لاح لكى | || ىدوجو نم قملاىفادان
 ديزمنم له لام الب || || اناةفمكتاذ تءالتما

 دوجولا,نوكلا ىلعداج || || دقن هربغ نوكل !ءالعام
 دددعلاك بزلا ةيرام ارسال نارك 3و

 دوحلا ةدلام ردن قود مع ىلا مع ند

 ةنطان ةيؤئعم لامعا اشبال ةدسحم ثم هللا رانوماخإلا3 رو دواملا مناهل مهجرانفا
 اهتاطعا ىفةيز لا لهان لعف ينيب اذعلا نيب هتفص هذه نمل عمل در هال ةسح لامعا اش مهج رانو

 ىذاا رهقلاوراغصل | نيبو هند .عمشل مهيدي 0 0 ك1 عل مم «ذندرعاص مشو دب نع

 وهفراتلا نم لفسالا كر دلا ىف قفانملاىرتالا 3 ملا نما ذف نود حام سوف: باذعوم

 ةرهاظا!لامعالا ن مهنة أمل دعتم لوال كر دإ اىهلامورفكلارارصان هه.لعناك امل هللاران

 خهخران ان نمالو هتناران نمهعصعت نمهدتءعام اهلفس ًاواهالعأ موج نم نافرفاكلا فالح

 قاابملاعهناف قفاتملا] اح سكعو !اةض ىلع هناف دقّتعاو قالا نةمتساو اهدح ىذلا مكحامأو

 ناسنالا نم لاطنامن ارائلاورمضأ ام فالخر هظا هنأ ثنرهاظ ىلع كل ذرهظر لو سفن ىف هب ودعم
 لرتكن طابلل له+ اورهاظلل لمه اكح نطابلا معلا نطابورهاظ نم قح ةروص هملعرهاظت لام
 ةوخ الارادلا ىهدامعل ةدهلالاتاذ_خاؤملا ناسسأو بنام ناس الل نيش انهورهاظلا سحاولا

 لداخ

 1 ا حي 11 ميلاني

1 
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 000 انه. نمو 0 مال درر هناي ل اوبجالا جحا هاما ل :

 كل دنع 2 00 8 0 ا هت لع ا ىدلاوحل

 هلاكأم لد عش ام ةحرد نع صقنسف هدسنع نمهظينتسا اب لب' هد م هسا" ىهل | باط ظفللا

 ْ لوش ُهللاو قا لهأ نم تنكمب تلعاذاام كل تنبأ دة فان_سح ناك كنا و مقرلا ىف دزتالو ه سفن نع

 * (دو+ا نت ارخ نم رمشع ىد اا لصولا) *

 نطعلاو زوفلا راد ناراد راذلاو بهللاو هللاران تاران ناشلا |

 بسلا نم عزت الن وكلا نم عراف || || امتشنمن وكن م بسن اهلكو

 همكحت لعلنا لعل | نم فخو نرحل ىلا . محتال سلا ىلا خجلاو

 اهيءاجو تءاجث مح ماللاو تفل الان راثلا ىناسعت هلوق لثم ةقاطم قطااهءاجر رانلا ناهتبا كاع ل

 ممهجرانهلوق لثم هللاريغىلا اهفاضارانوةدقوملا هّلارانهلوق لثم هللا ىلا اهف سارا تا

 ل 00 نمرابجابتريشاو تر ىاكلا ا

 ا 0 !اطت ىلا ةدقوملا هتلاران ىحو اهلافرطظ دمعلارهاظ

 | نيلالسأ ني رانلاًاشنم دبعلاو ةرهاظل ارانلا تره ةنطابل ارانل اهذع نعو ناسنال اداًوف ىفرهظت
 1 فاك الواو قمسا بضغام قلل االولف هقاخام ىوس للا يضع ام كلل ذكمأشن ا ام ىوس ه.نعاس

 ةقيقللا ىف دحأ ىلع دحأأ ىنج افران بدعتام ن نطاسلاورهاظلا لمعينيرانلاةروصأشنا ىذا

 . يملا ارظنلاو

 اق نكاد_.عنكف * ّيشتالف لمعتالف
 اهالاىرترطناف هتقلقام ىوس مثاق
 اقلخوأ تنك اشنل + قليلا, ولذا باذع

 كلددمو

 ايفطم لالا ىفاهملاعباك || || اهدقوت لامعالابو كتمرانلاف |
 اهيشنت كننم لاح لكى تناد اديأ راه امم عسبطلاب تناق

 اهدنا مونلا اهلا تن دقو اهف رصت قف لع كسفنل اغا

 اهلع .قللتا ضرعمولهنأب || || انللاه هتلاتاق تامملال بق

 || هلق يضغيملايضغ ةماسقلا| موب ضغيهتتانا مالسلا مهيلع هلسر ةسلا ىلءرك ذ ىلاعت هنا لعاو
 / || راد ىهواه العنا اه دعو هنال دبه نم لهرانلا تلاقاذا ىلا ناووإ_ةمدددعيبضغن لوولدم

 ١ تضغالا مدقل ا كال: تسلف تالتمادق ىأ طق طق لوو همدقابفرانملا عضمف لاق بخذغلا

 ْ مموج هتجر تع سوف ةعساولا ةجراام قلت فصتادقو بضغلار اداب: اذ ت التحاق هعشو اذاغ هللا

 ْ اهله هه نيذاارانلا قنم ىنع أ ابيق نمهللا محرو هتنزتخ | اع ةدّدلم ىهف همضغ نم هب هراه ”الماع

 : نمىذلا قواخلا ناق ”ىهل الا بضغل | نم ايف عضواسع مهجمناك اهيفابعت ةجرلا هذه نموها لعصت

 اوولم واعالف دولا مضت ىف درواكءانفا هنم هبف لصحام لكءناث قوام هواعالى نب نأ هنشمشح

 ةنلا تءالثما مكح نحت ءالثماو د 1 قح هللإ ب ضعو قالا

 - مم هي عاد هه

 تا



 ءكملل

 ريغلاهطءد] تاجر دددابعضعن هللا عفر دةقنكلاو نيفزاعلا نم نيل ةددح اوةرودد ||

 لاثمالاةروصىف مهل ىلهحنف ةيورلا له أ نم ةماعلا امدو تاحردإ اذه مهل حمصي 0 نيدلاهداسع

 هللا ةريسملا ةفئاطلا كات نم دحاو لكح دة:ءفهللا ف دحاود_ةعىفشتالا عمتتاذ واو :

 صا ىل_عاوةضادةفءامدقلاو هلي انطاو ةلزتعا اوةرءاشالا نم قفنا نك اهنمرخ ًالاددقتء ام

 مهناثهتلالهأنؤفراعلااّماو هلعاوةفتااهفاودططد.نازاف ةفئاطلا كلت هم فاتت لذ حاو ||
 مالا مسهل طيضمب إف نيت ةدحاو ةروصىفالو ني _مصخشل : دحاو ةروص ىف ىلمكيام هللا نا اولع

 ةرود ىفهل جت ةروص ىفدل ىل_ئاذا هناف هسفنن هنا سالا هآرو هصنع ل صخش لكل ناك امل
 نارلع ل لكفامثاداذكهقلانم رخ الاىلتلا اذ هنمهلعيملام لت اذه نم لعفاهربغ

 نيبةدئ افلا هب عتتاحالطصا كلذ ىفنيسعينار د_ةيالفهريسغ 0

 ماقدال ىذلا يهبالا ماقملا اذه بامجأ وق ىفالو نواعبام لاق: الو نواعي مهف نيطاخلا

 ْئش هلثكس ل هلوقوهو ىلاعت هعقوأ امال اهواعام ىلعل دياظتل هملع اوعي نا هنم ىلع [تأكمحلا ف

 ىرخأ ةروص لثاتدحال اهف ل يةروص ىف :لثامملا ىننف

 حالطصاهطبشي سلف لجو || || ىكف ىردين اسهال ازعف 0
 حاضفقةهئسسلا هلع ريسعت هارتاذا لوعلاءإ_و5

 حالخلاهنوك راكفال || || الوقع ةدلقم ماوقانم

 حالفلا مئات لهج ىلعأ|| | هيلع اوعج دةر كفل ان مهف :

 حاختلا مه ءاخ او ططصا اف .وأرامع نوذراعلالاكو :

 حارسا! الا انيهلا سدلو | نوكلا فهاثكس لف

 ماعدو>و لب قالط االو دمت توعن مريغف سفن ىف مالا اّماو قالطالاب هملع انمكسصح اندست ف

 || هدوحو تكنك ءيثلا كلذ نيعهّيوهنوكتالءو كروهظالف هنيءءاسشالا اموءامشالا نيعوهف

 نمو هفرعاش هقلطا نك نوفراعلا هفرع اذكه دسقتلاوأ قالطالا لش فيكصحتة_ اش اهذم

 1 : لو د

 | ان عمجلاو هزملاودو انلادوهشم هاوس سل هللا

 53 هل هملغ مكح امهالكو دحاو همف قالطالاو دمقلاف

 انلعم ةريرسل انه دحت بل ادتنكُنا هتيعي هيلا رظتاف

 انو اعدت تار دقام ىرب نا عررصلا يلطاوهاذح

 دي الف هةلخ ىلا هال ةرمض نمءارغسلا منال مهتم ةلكت الملل الا ةحضجا حاورالل لعج ام هللا نا لسعا
 ردق ىلع ةصجا مهل لعف اذه ىطعي ةمكلسا عضوم ناف ورعلاو لوزنلا اهم مهل نوكب بابسا نم مهي

 سحالاو قلنا نيب مهف قلخل ا ةرمض نم هبل !نوجرعدو هال ةرمضح ند هنن ورمي ىذلا ىف مهرتا سه

 ناف بولقلا ىلعةرفل هذه تلزئاذ افكلذ معاق كير صهادالا لزنسامو اولا كلذاو نو ُدّدرَتي

 َتَراَداَو اهدادعتسسا هعس امر دق ىلع ه.تءاحام لسع ع نمابهتطعاريغلل "لاق رهاطانولتابتأر

 عراشلااليل سلا زال اني رغو اسس ا كلذ اقل نضال رت انيق ةسردا 5
 ناوك الاف ناكناو هللا نعىودنل اريخلا هيءاجو . ركفلا هبلطبامم هي ملعلابف هتلانل_علا فناكنا
 نوانكحاه دمت لاذاو نواتلاتدحو اذا ذفاهمكح اذهاهتاداقتعاو اهماكسأ لعبف

 ندم هللا نعنو ناي نيذلا مهءالوهفاوه ذ نأ ةكئالملا ف رعت لفئش هلة كسل ىف مهنيذلا نيفراعلا

 همي ولا
 1 ١ ره
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 1 عقيالو ةماعلا نيبو هب قرفالف ناطاس سيل هناو لوزعم هنا لعفل | اذه هسفن ىلع دهم دقف هءلعاماو

 ريناب+ و ىللعءفلا اذهنا فرعالو هيلع هللا هالوامر دعب ل ةفرعمال لاح ناطاسنمالا ادهم

 ٍإ الو هوهل كلذ د_ذع هعفش الو لمع 33 ه سف هسسعر) هللا دع ةا هملع موقتو ةمامقلا مول هلانو هملع

 || اذه طع امد كلف كلاما وغاعذلا فول اعاو ماي ةتايلتل ا ةلطتان عرش اما لكالو !ةززش ار اال
 اذه صاصتخ ا عم قاسملا اذه ىف كل ناندةناهق-اهف ودق ةسئرملا هوت اعف رظنلا نم مسالا

 1 معن موتالاةثثالا تدوىهالام ظداهنف مر اان قا سلاف افلا دنعقا بااهيلاىذلا برلا م مالا

 1 "هلم ريم ل- وكنا هزل رس انك هل تراس انلاو هلعدو ءالبسو كلانؤخ لو 000

 قدادا!ىولا ديسلااهئان هلعل هئها اذا هنم ىف هق دصوا رو هنا مدا ا

 1 ىل_هف مدنتملاو كل ذهل نال دبع د ديلا اذ هةمو دولا تن نم ءىنمدحامهمو ىغلا

 ١ 4. لا غلبم غياب وأ ةهف اهعاما كلذ قءاني وهدم هادو هنن :م امام حالص ركوب هدب

 ا هع ند 52 الا هال ىل_عفقوريغ ندا 00 اطعت لاح ةزوضرأ ه>الص ايدمسلا نم

 أأ سفن امللاملاةرودت ةقفاومانعةرو> ًاموهفاسهع دانا نماهغدتبا يلا ةسئاش را ديسلا

 ١ ةرح -الاو اسندلا لاملالاءاجام عرمش ْ*أا ناف تارتقلال هك رسما وتلك بزخأ: نل 1

 ْ ةعقاو 5 منال ةمولعم اهملاصمواندلاو ةنكم لقعلا ,تكح» ىناماواهةلاخراسخ اءالا فرعنا

 1 ملاصم 1 فوت ام لعابتدلا لاسم فقو الف ةرح'الا فال لاجت اهل اسم رظنللف ةدوممشم

 ١ فكقفنا ولا ىف تاذءاصملا باطنال هءلءنوكت سومان نم ةفئاط تلخاماذهاو ةرخ الا

 (| ابندلا ىف ةعقرلا همطعب الع لعوابع ىأر لصولا اذ_هريدتَنكَدب ورااوركشلا بح اص ناسن الا ىف

 ٍ لعرنينامزلا لعو ندودلاو لاوحالا ٍلعو عملا نيعىف ىذلا قرفلاو عا لع هيلا مضن وةرخ الاو

 ىنعادو>ولا اذ_هيل ءاقبلا هب عقيم لعو هلالج لج قا تعسو ىتاا بولتل العو نوكلان صتخع أم

 فر رش لصوو هر ةبقاعل ااعو اهاكت ادوجوملا

 دوحولا ىف ةدامسلا هلمصت دع لك ةدونع تخححاذا

 ديزاا مال عالاذيهلعإ] |اودشو هدي_سلةءركست

 دوهشلا ند ةيسف سصهالا نأب ه6 لاجل !ناسلانريخو

 دودسا ةيالم تك ىداذا هوحولا وذعتهل

 ديرملابو دارملاب ىدق|أ || ازع ليو ةمقر ومسف

 1 لانتالىهف تاسفكلاب لعلاودو قاوذالل لصولا اذهو * (دواانئ ازرخ نمرشاعلا لصولا) ]

 | لاقنتالف كلذ ىلع اوةملاذا اًماو اهيف نيعم حالطصا ىل_ءاوعتجا اذا اهمانرانيب الا

 ذاذتلالاو تاسوسحلاكحاةوذالا كر ديالا م هللا ىوسامع لهل اىفالا نوكيالا ذهونقئاذلا نب

 أ هجول حالطصالا هبف نكعاذ_هف ىركشلارظنلا نم ةدامَتسملا مولعلادذذلتلان دةدعا عوام

 || ودورارس كاملا ل ل ةذهاسعل ف توكياعذلا توذلاانار بر

 | 525 ءانشاو لاشم اسفل مّثنا عوسام لك ىعأ ءا.شالان اف ىمدحلاو ىرظنلا قوذلا نع حرا
 تاكاردالا عاونأ ن نمناك عون ىأن 3 قو ذو مطابق لاو اذ لدا كادع مهفخالا يف حالطصالا| ْ

 نيعوهأم صخش هنمهدشد ىدلافحالطصا هطمغن نالاحا 0 20 ساىلاعت ىراملاو

5 

 ' فراعىلا لصون نارهالا:فراعر دةبالف نوفراسعلا هنرغبا نمو ةةسناوزاسرخا رست ا

 ّْ ل اكمال ابالا لصوّلا نوكءالو هل لثمال نمد نعفر اعإ !نمدحاو نكح نالهءر نمهدوشيامرخآ

 ىلحت الذ لاعلا عسجب لقي نأزاجدحاو كلذ لبقا ذاف انام اهياعاحلطص ال ةروص ىفاكرتشاولف
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 لارا دال .الانيعيايدلا نيعالدرخ الا 0 ورادلابزتسقلا

 نولَقتش : .ةرخ "الا ىف سانلا لازتالف لاوحالا تاتا ناو جمل |كاذ هيلع وهام هالو ةعاجنو

 لاّتالاف اهظفح برلان راف ةتباثناسبعالاو لاوح الابن ولت اندلا ىفاون اكص ايل اوحالاب

 تناك اجءازجراد ةرخآلا نوكن ةرخآ هجو نهماعب هرخالع كاذف نواقتت اذاهفو عما, اوه

 -ىهلالا بضغال» اقشلافءاقثو ةداعس نمر هظام ةرخ الا فرهظرشل اوريشلا فءازخرا دافندا
 منيف ىودنلا ريخلاب عطقنم بضغل اراه ارهغنم ةجرلا طس ىذرلاف ”ىهلالا ىذرال ةدانعسلاو
 ىهوةرطفلا ىل_ءداونا فالانا اذهاباَكىف انمدقدقو امسالو ىذرلا تح ىبتن.الو همكح
 ءاطغلا ف ثكد بالا ضبقي نيح ضب الن اسنالا ناو أ دع نو انير هنا برلا دوجوب للا

 انسأب اوأراملهمنامبامهعفن كيرف لاقامل هل !انازي غانم قمالاريشعالو [تيوشألا طبعي لف
 مسهعقتبال هنارك ذام سأبلا كذب هقلا م هز و مهنع عفدنا اخ ا ملا تل دمهنع عف ءقدتلالا ا ا ْ

 او ةرزنيحاونمااملس نوب موقالا اهناعااهعفتف تنماذب رقاتباك ران ءاوق كل نيو 1: هز تالاف

 مهماعا مهعفت كيف اناوق ىئ_ءماذ_يفاندلات ةايحلا ىف ىزشلا باذعرمهنع يمك لأ انلا

 يقي هللا نافاذه عمو ةرخ الا ىلا ضرعتاف سنوي موق عفناك ايندلا ةاسكا ىف مع سأبلا عفرف |

 ميعنىلا ميعن نم مهلاوح أ ىف ني رادلا ف سانلا لاق اتنئفءاش ىتمو ءاش ث.ح هدابع ىلعهدودح ا

 انحور مساانا الاانو رعام هلل اناا دل ةمواعم 5 دمريغ نم ميعن ىلا با دع نمو تاذعملا تاذع نمو

 هناقلءاهللاو دود اةماق اةدمردّلا 5 هنأ ةنسفا أني هرا دق ناكمويىف هلوق نم

 اذه ىناهقحلبفءاقشل ا ةّدمءابهتنا ىلع هن ادعلطا ادبع هننا مح -رةفشكلا قيرط نم كلذب انل1- ءال
 مسملاب راو قاسملا ذئمويكبرىلا ناك املو لفت بغ نمالمث كلذ تاع ىناق باك م عضوملا
 لع واه عدحالنوكي نيل لا ىف ىوبنلا ربل ىف مص ا ذكه ةماسقلا موه هد ايعنيب 0

 0 ١

 اريثك اربخ ىريف 'لسأر عفرادل لو بف اذسه نم ىتلغ ىكذخ بر لوقرف هللا ىدينيناسفت فرخ الا

 تن لوقف اذه نم ىلعر دقي ن نموت رالوعف ن جلا ناطعأ نم لوقف برادا ده ع نا مولطملا لوقف ١

 هيلع هللا ىلصهللا لوسر ل او ةنلا نالخ دمف هد ذخ ابق هنع توه دق لو ة دف كام أ نءْلوقهد ا

 مركلاف ةماقلا مويه دابعنيب لسن هللا ناف مكس تاذ اوهطصاو هللا اوهةتافريخلا اًداهلهدار ,ادتعلسو |

 هتاف بخ نعويو هتح مدلل طقسب تلا م هلثع هدابعنيب لسن نا هاش ن 50

 هش الريغلا ل ظرءاش نمبقاعشهدامع غن ند هقوشح ل مةقصلا هذه ىلوأ

 ءاش ىدلا هريغلر مصش كر 0 ام هللا نافر غل الط ن ل ارشاد خالا ناك اذ هلو هء ضخما !

 وهفىرالاو ىدغملا اوداضيأبرلاو ةماسقلا مون مهءاستا نم نوءرمت ءاكرمشلاناف هلريصتس نا هن اس

 هيدويلهدإو برص: نك مل الا انهم عقي ام ةمرتلا نه هيرب نم لاح حالصا هن اش نم ىبرملاو هداسمع ىبرب ٍ

 نيحهدا.عل ةسرتهللادو دح كل ذك ءنطوم ىف كلذ هعفنمل هقحوق ةحلصملا بلطو هس رت هل نمل دو |

 نمدارأ ا ذامبريغصل ار عدد الا كنورعشب ال ثمح نم كا ذ ىف مهل ةداعسل اهم مب ربوهف موماع هللا اعماق ْ

 نلو هل اسعلعا هناف هسفن ىلعد.علا نم هدمع ىلءقفشا دسسلاو دمسلا اضيآ برلاو هأناهنرمكت هسرن ||

 نم لورءامر دق ىلعذ همضاضا هفصامن أف دمعا ادو-وال | ةدايسهل مدن ال هنالد درع فالتا قدس سب ا

 ةئاطل || نمهلاخنالاو هتبعر م ىفامن ادولغش نكي ملاذا ناطاسلاكهمل ا فاضملا مكح نم لوز ف اذملا ا

 نعل غش امر ذة ىلعف اهطورشرالا نا طلس هلبشنال ةمترملا ناف سعالا سفنىفلوزعموهو مسالا الا
 رحأ نمةرخ الاىفهصقنو ةنطلسل ا فدل ظحال سانلا هل نمناسن اوهف هيرطوهوهل ىف هسفني هتسعر

 اروم أ نع ,لفغتو هدمصو همعلو هوهلب اند | ىف اهّمح نم همف طرؤامر دق ىلع اهخوّشو اهزعو ةئيطلسلا

 هلام هتل اسمه مطعتامب همق ىضقالو همل اتاي لف هيلع هاناعر ضعبهناغتساب ناطلسلا عمساذاو هتمعر ||

 ظ
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 اذهّنا هلوةوهامنا مدآىن ىذلاو دبعلل هللا همطعي رصانريشوهفملعلاالا امو را تا

 نم ظوف مدنا سلبا لءاملو هن لق هنو ا دنع ند هب هللا هربخا ام ىهسنف كولو كلو دع

 لع هناف برقا ةروصبال لك الا ةروصب هءاجةرْملا برق نع الةرصشلا برق نعداهندق هللا ىاروهللا

 وهو سلب اأاف ددو ىّوح هتحوزو مدا لك ًافاهزرمب هاناق ةرهشلا برق نع هر ىسهنل لعف ال هنا

 داقن!اهنم لكألا كل د هثرو ناك كلذكو ىلسال كلمو لخلل ةرصش ىلع كا دال هلو_ةىفبوذكلا
 هثرو ًافاهند لك نمفةرشلا كلت ةمسصاخ نم كل ذ لعجو يم هل لاق امو ىلسال ىذلا كلملاو ةنحلا ف
 ضرالا ىف ل_عاحىنا ةكئالمللهلافاملاشب ده ضرالا ىف ةفالخلل هللا هطسهاذ”ىهلالا ايتحالا

 ردفلا دعي ناط.كلا لاف هئاوغاو قدعلاءاشل | نمنانالا نم ن وكت دفا ان لك هللا لعف هللا
 ثدحام قالا هنع عفر دق نانالا نا لعام مكشماهعوقو كاذب ىنعياهراهظان ىأ ءاشسفلا كسحأبو

 رقفلا نم هب مدعو املالضفو ناطمشلا اهم كسه ىتلاءاشعفل نم مكسنم عقواسمل هلم ةرفغم دعي

 قيعالا صرع الا واود وع ادعي هنال-ع هناك سلب | عم# ىلع تر ماهدشاوة بأ ظعاهذهو

 كلد قناسنالا ىلعةيوقعلا نا لمو هنكرمشب نارقغي ال هللا نا لوب قملا عمس هنو ا ةصاخ ل رشلا

 اهنمحي راخ سل هناف مه ىفهاةكس نمو كرشلاّهب وةعنم دب الذ كل ذ لاقام هلئاو اهدما ىبهتنسال
 ةماقاراد اهنوكن مالك ذنمالا فوذنا سلوءاقشااةّدَمءابتنال ضرع لو كسلا ديؤم وهف
 ءاوس هلع نعت نم ىلءّدلا ةماقا لزم وهفاكر تل اذو> امل رششملا نوكىف هللا ق دصف اهرمعب نم

 لهجو !مايسا هلرفغب لا ذا هدابع ىلع قس همي ةسهلادو دح ىيذدرخ الا فو ان دلا ف كلذ ناك
 تعسوىبلا ةيهلالا ةجرلا ف سلبا عمط اذهلو هكرش لج اندم كرشملاّدْ ب وةعّةّدمءاهتنا سلبا

 هاعناعاو كريشمال دحوم هسفن فهنا ٍل-عهنالاهق الطال هما نيع نمايف هعمطو د نت

 هلعر دش ام ناسنا لك قد ىف عرشلا ا هبءاجىتلا مهتداعس قرط دابعلا نعرتسس هنالارفاكهللا

 برهّتنا فاخي دنال نكرسشملا نم لدي مو نب رفاكلا نم ناكوريكتساو بأ ه سف لاف كلذ نم

 نعو نامي نعد وما ناكءاوسريسي نأ ىلا نيدحوملا ل امإ_عدقو دحاو هللا نا لعيو نيملابعلا

 ادحومابفكرتن ال هللا ناو اهفدسحوتا لح 50 لقتال ممهج نآف ناع اره غن مرات

 لهجو هجو نم ل_ءذ هسفن وح ف سلب ادقعاردقلا اذ_هىلعف هدحو ناكم قيارط ىأب

 هاك ع د انْصوأ ادوحوموأ

 روسالا:قلخلا لهجأام || || ىريمذىف قحلا ىللاق

 كراع ىلع نضر مالا فا رخ
 راسص) قرول | هان بدن 5 ىئدتملل ىدهم

 روعشالو س د>مل_ءال أ || قوذل_ع ىلا ٍل_عدق

 روهطظ الو ءافح الو كر نا ءانتم الو

 30 0 0 6 ا 2 0 ب ب ب 2-2-2-2

 لدنال فاغتل اوهف قاساابقاأسل !تفتلاو : ىلاعت لاق * (دول انئ ازرخ نم عساتلا ل صولا *

 فتلممالاو تابثلا ىطعي ىذلا مسالا أف قاسسملا ذئهون كو رولا ىلاعت لاشف مت ىلاعن هنا
 2 الا هأ نيعاسدلا هاذ ةرخ الار ادلا ىف فاغتتلالا اذه تاسث نهد الف قاسم ا نرلا ىلاو هالات

 عقوفني رادلا دوجوٌتاقلا صرلختلا نمةرخ الا ىفامل اييداانطومهيشيالةرخ الا نطومناريغ

 ااه 2



 فناد
 0 ا م

 ىقاتكسسالاب اهلم 0 هناكهسفتلال هم 'رماو ةقصال لصفل ا لعم هناك هسفن نع لف اعل سدل دل نم فال

 هذد نعف ل اهلا مكحالولو اهركشن اهنداعساوأ امر فكن اهب واقشلاما 7 ىهلا تانفااهلانامناو

 هدحى وهليروللا ىف ظعا اذهف ته امههناف لفاغتو هلك ا ذهماملاعزاك ناواذ ب. فنا ام هتفص

 ناناملاع هت ارض سسم ناكأ ذاةنيعل اوغل بحاصك ل فاغلاو سومغلا نيعل ابحانصك ةلاملا
 هللا لامعاله اردزادقىدلاريغلا كل د ىلع عل احو هذع باس ناز/اح هريغهم ”رحامم هماعودىذلا 1

 ناك او هلا ةقنشلا هكر داود ءاطع املس لذ, نارشل كلل هادو هلعملنا ةمسعت ركشوانا ٍ

 د صاصتخا ةوشاهوناوهفانمؤمناكن او ةدحاو سفن نمهانا اوال تلح نم هوا هنافارفاك

 ىلص هللا لوسر لوقبهدابعب ةجرلاو هللا قلخ ىلع ةقفشل هلع تبجو لاج لك ىليعقىداعس
 ملاظلا ةرصنامتأو عسجلا دنع ةمولعت مولظملا ةرصن امأفامولظموأاملاط كاخارمصنا لسو هسلعهقئا
 وهف اهمراهط ص: املكف اهنا ذي ةرهاط اهمال سوفنلا_ميشنم سل لظلانا لع هناف ةمفخي ومن ةجبرأ
 انهنموروهظا اورهقلاوهامن ااهمش نمىذلاو اهتلمج ىف لوبقلا نماه دنعاملاهل ضر عي ىذرعحأ
 هنلا قاب نمموهامناو هنموهام ناكن مقح فدي ز نمر دص, ىذا ملطظلاف هتسوسوب سلب ا اهملعلخد
 نمىذلان او سوفنلا مش ند ى 5 كلدن ال ه سفن ءاهدع ةعفادم هفناسستالاو ناطسشل اودهو

 صتخت امم عفانملا بلجو هلكن او محلا هيئلر اشترت املا عف درت امشملا عفدوبا عفانملا ابوها اهم

 ررض لكفرخا .[سمالالراضملا عقدلالا كلذ .سيلف عفانملا باجي ناوسلعاتأز اذاف ةينأسمالا سفنلا هب

 اقناك انني دصاخ هسقن ىعراشملا عفدلوعامن اناسنا ىح ىفوا رخ تاوح ق>- ىف ناؤمملا نمار ظب

 سلن | ىع هرمصت ن !ملاظأ 5 ةرصنفاملاظ ىمسفدحأ قس ىفرلافلا هنم عقوو ةئاثملا هذهبناسنالا سفن

 ىلع هلع هللا داقننو سوةنل 'هلدص ست ىذأا مالك 0 هردص سوس ىذأ |

 نال الا ةرمصن ىفربخلا ىفءاحاذإو املاط ناك اذا هترمصن هذنهذ كل اذ نم ناطيشلاه ملا سوسوام در

 نوكن نادنال هنالةوخال !اهتندوأ ىتاا ةرمصتلا ظفاب. ءاعاذهأو هانركذ ام هندا ازملاوهيدب ىلعذخ ان

 مهن. وغالاب رب امستم لوقو هردص قدما سوسومل او دعلا نالمانزك ذامالا اهو وش ىلعةرصنلا

 ةيدعلاو طفل ارون نم مهفو مهلا ىتااامب هملا هللا مهصلخت انيذلا مهو نيصاخملا م ممل دابعالا نيعجسا
 مهيلعتو مهل ىلوت هللا نال ةحورهقو :وة ىأناطاس مملع كل نسل ىدامعن ا ىلاعت لاق اذاهاو

 هناقئشب مهيلع ل خ دي نيأن منعال ادعم ةناكو هلالج لج هتنااوذْدع ا الف : ىوقتلا نم مههف لعاب
 عدس .ط سالف هظفح هللا هحو ةهللا كلت ىفدحو هلعوهثد نع هحرخعامب هلع لش دبل هنم لوا |

 هنذل لبق نمءاوغالاب هسشأف تاسنا هنا لستم لدم نانثاةروصىفهلد تف ةسوسولانهملالوصولا

 هلعل ليوأتلا كلذ بيس:هبف عوقولا ءترضيالف كل ذهل يبي نادانداالإ وأتهبلعر خام فدل لش دنف

 امسح ءاريفول عع 00و ناواوم او اق هس لع دن ال ناتنآلا ل١

 كلذ راصدهب هعاقيادي ربامفلتوأتلا نمهانرك ذامب ناطاس هلع هلام ىذلا ماعلا انما ذب اجا ذاف ْ
 هاه لا لك لعروس امؤهغنارحا لف باصا ناورحاهلفأطخ (نافدابتحالا لنهأ ن ء ملاعلا

 ذخالا م كج عفرامهمكح نيب و ةعانطلاو ةمصعملا ع رش ىذلاهلنا نافمدآ ىسناىسنتاؤدا سه

 دقف حورشم أى الان اننالا كرما هد ملا قس ىفاوعفراك ئطخملاو ىساتل اح ىف ةمهعملا
 هظفحي هللا هجو مذ نطانو رهتاظ نمناطبشلا هالوناميًافانطاب واه اظن هلتا هو ناسن الاب طاسا
 ةهج ىلع مملا عقرب لساف هلع هللا ىئاعاني رقلاقح ىف مالا هماعهلؤةوهو ناطاس هلعالاك

 مكح عرشلا ىو هنطادو أ هر ا:ىلع أ اولو هف ةمعرش انه ةحخلا نال ةح ىأ ناطلس هملع هلامخ ملل
 ةغلابلا ةخحاهلنو هلةمعرمشلا ةحلانالن اطلس نم هملع هلا_ةردعلا !دبع هيفا امفةذخ اوما عفرب

 نيعست كابا اولوةب نادانعل حرمت "انهو ىلا الق ةخلاردل هنن اةرصن ىه هلع هللا ىئئاعاف اوتو
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 (أ ىذلا عونلااتأَف هلةغلاوهوروضللا مدع عم 06-5 روضاسا عم نوك عو نيعول ىلع

 المأ هلل ءبجاووه له .بجاولا إذ قرطنلا ىلا عجرب مسكن يهسق مشتت فروطإلا عم نوكم |

 لأن موهو هدجح الف مالا كلذ بوحجو ىلع لد ءادإا باط ىف هللا هفلك ىذأا هعسو د_و> دّتحف

 انام اطخا: نكلو هللاد نعرصالا سفن ف بج اووهو يلد هيضتقي مالا هيلع بجالف د اهتجالا

 ىدادقو كل ذالا هللا هفاك امو ٍلسو هيلع هللا ىل_دهلنا لوسر ضن هللاد:ءروح أ هوهف دّتحلا

 هلبلد فر عيال مكح ىف هريغدلقي نا دهتمعلل س أو هدحت لف لمل ذل سلط ىف دا مجالا ند هللا هاك ام

 هباعاومكح نيذلا دامجالا لهأ ص الاكاذ ف لاس نان ءاد ىل_عرثعي لا ذاهداهتجا نم منكلو

 مكحملا ىف مهدلشب الو عالا ادهىفهوقيجوأ ام لع مكليلدام مهل لوق,تاهلاؤسةرودو بوجولاب

 اهلع بالف هسق دة هدامجا ىفهل لس دقام للءلذلا كل نك ن اق مهلمل ديدوفٌرعاذاف
 ا| رطنل

 كل 3 لياد ىفرظنلا كل ذ دنع هلق هرظأ نمرغءامف هملعرم بل ناكناوهءارو هكر دق هن اق هيمكساساالو هنق

 ٍْ للدّكلذنا ىف هدابتحاد اذان اف لبلدي سلو دهتحلا لاس | 5 رظن ىف لمل دوه لهل و لا دّملا

 هل سل هاف هنلعرش الا كل ذرثعن لهجوب همق حد تاو هب لمعلا هلع نيعتالم ادونذع ا: نمدنعوه» اك

 أ عئاماذهف دهتحنا كلذ دنع هسلعلملدلا اذهمكح ىذلام يئن اولا كلذ دملةنالو هيذخالا

 ا اكرر ناك نا َكاَدْنَب وه لوح مع كرو ل_هق نم هسدلع كاثبوجو م عينارخا الا ممسقلاو

 ]|| عناوملا نمرخ "الا عونلاوروضحلا عم اذجرت "عام امو ةعاطتسلا مدعفاسعأ ناكن اورارطشا

 ْ دخاومريغءوهو ةيلكلاب كلذ كلرتاذك ءاللةغااذاذك قئلنغواذك- نع هلع نيعول ىلع ىث حو يلفغلا

 1 نايسنلاو انآ ءانرك 3 ىذلا دهتحما لاسوهو طا مبةجرهدامعن 6 ةردق هللا ناكهتلا دنع كذب

 ١ ٌثدِح نم هي دخل اومفىل-ع مالكلا ناف هن ماك وأ لمعت لام اههضنا هبت دامو لة غلاوهو

 || كلدندخاؤي هناك ةمسغلاو ةبمغلاكم اهفاتلانمعالا لعدم ظفلتملا كلذل سنل ناك ناقد ظفلتموهام

 ||| هيلعاق ةب لمعي لفي اطذلتلا ىلعدئاَز لسعداو هب اظفات ناك ناو ظفللا كل ذ هبلا ىَدؤبام بس

 ا ناف سفنلا ثي د قلاب مهل الخ ديالو هناسل ثم نم هللا دنع لو سم وهف هب طظوات امنيعالا

 ل ل كا ذلناذ سفنلا ثيدح الخ عرمشلا فرخ أ مكح ل ئذلابمهلا

 هنا ”ىكملام ارا دع ملاريغىف امو عقب لو أ لظلا كلذ هنم عقوءاوس ميلا باذعن نمهقدن لظيد اللاب |

 | نمايكر , 0ِناَق ةصاخمنلا لا نم كلة ذلرتا ذا ةنيسجس ما تكد مهام لعفب لناقمهلاىدخ اًومريغ

 | هلاثماوا ذهفدهلا ىهي ىلاةدارالاو ىسفنلا ثيدتلسا نيب قرفلا | ذهف+ لعالو هل بنكي مل هللا لجأ

 هدابعذ ختام هللا نكل نانالا هفاكول بعص ف. ليت انكق "هلع ااَماوهدارعب هللا ن هةر

 عراش هضوهامءازرحا نمبءرح نع قمع هناق ا دكى لما ذا هناقا دكر ع“ هلذغلان مد ذخ اود لاك هل ةغلا
 يهاسلاك مج لابعإلا ضعي يفاذك ىفلفاغلل هللا عرش دقوا ذك نع تلفغ نموهف لماعوأ

 عقو رىوج هل سوسو ىذا ناط_بالامعرتو هنع ىه-.املاريجومسلا دوعسدل ع رش دق هاف هتالصيف

 مناقب هتئاودبتلا لفعل لقاغتلا كل ذدل بجو ىت-لفاغت نافل ماع هيفوهامف:لفغلاووهسلا هنم

 ا ىهسو أ ناسالا ل مغ! ذا هكج زوأ لعف هلعذلتا بجوأ امني وهنب لوعامفدصاق ل معتم

 ْ اذ هنوكم وأ هنبع كلما الا دبعلا ناك ناامسالو لثمن دمع ىل_ءالضندل ىأرو هتيدوبعف

 ىلا ةبترملل ةيزيملا ٌكإَب ىريام هريغ ىل_ءةيزعمهسفنل ىريق ىلاولاو ناطل باكر الا ىلوأ نملفاغلا

 مباع ىهلالا صاصا إلا ثمح نم هي ةيياعلا ةنصلا الو صالا ىلو نمناك نااهق ل
 يلا اإل واح اسال قالخالا مركو

 لهو نالذ ةمقئثىأو نالفوهنمو ىناداعوأ ىلثمنالفوأ لثم تنااهلاحفلوقباذهلو ةيدره أ
 || رح الا كلذي هطوي وهنعه سقت هزنن ل موم ذم سعأ لكن ماذكوهوأ ىتعر نموأ ىدبعالاوه |

 1000 ا وز ا ل ل كت
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 ادنرنبإ

 ١ ةلك ولا مسا وح ىل ١ ايلاف 216 كا اوافكتفاطا لف قرد تحصل جونو هنسقن نف أ

 ىذ لك ىطسيو هنت ضاق وش لك لري ىذلاوه يكمل َناارتك اري قوأ دقن ةمكلشا قاوا ن م هنأف |
 هندامعفف ةسهلالا ةنوعملارخ امش مودي دهرا شم عل هاو ا اا

 هني دوبع لقعي نوف نوكر دق كاملا ناف اكلم هان ضرفامدمسلا دبعهانض انظرفان افدهن دعاسم نع

 هنقق ”رصتي كاموهفد.علا ادعامو هديسل ةعاطلاو عمسلا هلاحد ب علاق لقعبأل ن دف نوك دقو

 دسعلاون>و لّتعب نم فالي هيف رصتلا نمدعتم مدعبام هب قلعت نارغ نمءاشي فك كلاما
 عتملا ةوقب هنأ شن فهصخدق هللانال كاذب هملع هللا ثا لاومالا م ام هن قا في رصتف ماقاذاف

 هللا اك هيلع“ انثلا عقوق كل ذ نم هلهعتسا اووف ةمصعملاو ةعاطلان د هنكمو ىلا ةماكلدرلاو

 مه شنو موقف نكي )واف ا ل زبا 6رداكل را اع را بضل لوح ذا هلوقب ةكتال الملا ىلع

 .مهلعفو متع ناسصعلا قننم هيىاامب مملعمتا ىئاام هلوق ىذتقي امو هللا حدر ىذتقي ام

 أ لذ فاكس ةالصلا فهيد ىدننمب فقواذا ىلصملااىزتالا هيلع ء ءانثالرو محلا ناقه مه حام

 .كاذونيدنلا,لاسا نمنسح وهو كلذ تورو ةنلاوهاتاتم لاحق 1 دنس ىدينتد لادا | دمعلا|

 | كلم هل اوق ىلا اوا نم ىلاعتهل صل اهنم“ رك نيفصتهد.ءنبد وه ةالصلا مسقامل ىلاعت هللانا

 ]| دبعلل صل رخ الا ءزدلاو علا هاننطعأق اعمجهلل ةَوَعل نال درعل | نم ىنعل اذمل !ةلزمع ا ذهف نيد مون
 لا هناف لالا ىهو ىرسسلا دملا ةلزنع ءزملا اذهفةرو لاارخآىلا ميقاسملا طارصلأ اندها هلوق نم

 || ءرج و ءاهّم اهقعضىل !ادووما دشن! فيض نم قش هنت هيتس نه دبصل ورصألا نافاالا|بانملا

 ١ ادهلف نعمسن لاناو دبعل لادا هلودوهو هدبعبب قهنلأ ند ءزجلا اذه عمش هد بع نيب و هللا نيب اهتم

 : كقيبتكتلا و دو اميل حالك يقرا ةناعلا نوي ةينيدحلا حرجا

 نطابل عج ت ااهتروصو لاممدلا ىلعولعل ا اهلق هلل م لانا نء هانزرقاكىرمسل ا ىلنع ىنعلا لع نا

 هدبع هللا سأ ىلادنلا عمجب ةطاحالاب عمل دعاسلاو غسزاد «ىرسسأ | 2 رهط ىلع ى كك

 ةمكللا هذه ىلارظاةدعاسلاو فكلا نع وس ل ل

 تاق هنالص ف ءاعسلا ىلا هننبع ىلصملا عفرين ا لسو هنلعهلتا ىلص"ىبنلا ىهن مث نيتسع ىذل اهالجاام
 عضوم ىلارطتلاهلدمح ماهل: ب ىلا هتامضوهو قفالا الاهفوقو ىف هللاش الو دمعلا ل قىقدهللا

 دودسلا لاح ىفةالصا| ىفةررقلا هللا لعج ا ذهلو هي دومعو ه_سفن ةفرعم ىلع هل هينملا هنافددوح»“

 هنع لزتعأ دصت أ ذا هن اقدوصسلا ىفالا هن الص نم ا ناطمشلا ند موصعع تاسنالا سدلو

 تاق دوحسأ انت حو ةزخلاهلف دوست دوهلاب مدآ نبا حأ لوقيو هسفن ىلع ىي ناطيشلا

 رانلا ىلو

 ديعلاناوهو هشمانغرفىذلا لصولا اذهب قلعتسوهو دوا نئازرخ نم د(نماثلا ل_ولا) *
 | نايسبتلا نم هف هللا لعجامب كلذو هدوهش نب وهند لمح دقو هقلاخ سر نغرهالا سف: فرخأتم
 | مالا سفن و لام انوه كا ذ ف الخ دهمشي لالا وةداسسلا فام دق هل نا لما ف”لفغلاووهشااو
 | كلذك لازبالونامرحلاةباغاذنهو ءاّمشلاهللب كَ ىف هلةداعسالو دوهشلا بحاص هيلعوهأم ىلع

 || ناف هناميا هعفم اهب نمؤمق هملعوهام ىلدع هالا ىربذ رمصبلا دتعف ءاطغلا ف كحل ىح
 دلع نمءاج ىذا اريج وهو برغلاب نمّود نمالا نمؤملا سلف نا _لامالريشابالا نوكم الئامالا
 | ىلع قام هنارعاو مدعلاودوجولا لبقين كملاكب ذكل او ق دضل ل بقن ريخ وفا مرممللا ن افهنلا

 || ببمناهرضيمح ا نكاهؤاداهملععرمشلا يجوأ ىتلا قوشملا نم هسلع بح امع ”يلفغلا ن مالا 0

 هّقح مالا فودقف هللا دنعرذعلا هل يت عناوماهتادا نيبو هن تلاح تاهتادا ىف هدهد ىعسو همثمع

 جناوملاو عناملا كلذ عمهلعْئث بوو قا هبطاخالو حانجالو «بلع حب رحالو هندي هلل فدو

 ا 0ع 2 1 190 1 5 ال1 1017 21219002 ات تا تشل و تس حا عج مجدل صل وص عم ها هع ومع لل دج عا
 لع



 معد ى
 كال

 عت واو م ف وبرلا ن ندمايف ا و نملالا عدنال ةيدومعلاف هسفنا ,

 : عرش هب ور نعرخأتلا ها ء ىلع نحو أف ءوث مهن دونعلا ن 5 امف سلا فرع اهقرعن ن الا

 (ض رخ أن ىطعي رهالا نا لعمل ىلاعت هنلا ةالصلا بسنو هب ر ةمئري نرخ أم اوهو ىلهملاب هممسل ةالصلا مه

 ١١ هرااننعاملو كب رز دفلافو مكلع ىلص ىذا اوه لاف قولخحلاب ثداحلا معلا ن نع تداول

 1 ككل اطاناو كشالبرخ الا نع نرفع قدح از لكنئانع مدع عش اذه نعرسسات ن

 دجاو لك لبَشمؤهتزيم دق ةمترلا ناف هفضل ارتساالوهو كارتشالا مهوسف خ - الا ىلع قلطأ امدحاو

 انباع قلطتاني ديان ىو ولا ةهاالا امسالا نا اعط لعنان اف اهم زم ىلا ةسرلا هيطعتام ىلع قالطالا كلذ

 ا رهاظلاىف عقو تلا ءاعمالا كلت ةمسننا ىلا ةسربانلعبو امر ام :اعب اعطق عنو هللا ىلع قلطتو

 . هنع انلصفناامو هول ريالا انع ل صةنااخ اثملا مسن ريغ هللا ىلا مدن اهم اظفذللا ىف مق لس ل ٍ

 رعش هق- الا ىطعا لب هسفن ىلع نجا انم هتستر مزلن كانت دوبعدالا |[

 ىلثلا كل ناءدتو ||| ندا كل.ناندقن: |[
 قىح هلوق لكف ا هقسوأ تدم ىلَقف

 سو هلع هنا ىلص هلا لوسر لاك لطاب هللاالخامئئئثلكالا .دسللوق عملا اذهفوأألا

 نءادخ اهب هلآ ص خام ةمن سعد ذهو هنم عدلا اذ هىئعيدسالوق 5 :رعلاهملاق تن قدصأ

 لبجا ل هنن مام م أب لع نك ىذا اوه رك اذا ناذلذو رحاذزااالا اهب هملع ناو سانلا

 .ٍ فاضاامياومعو مهنا مهامستةروصو مهمينف هللا اوه ىلاعت لاكام نامسنلا نمناسنالا هملع .

 | ابن معنس مهل هللا برضوأ هس ون رلا ىفا ا - مها ناكناَعلاو لا ومالاولامعالا نم مهمل ىلاعت هللا ||
 هللاو هير مسارك ذهدنع نم ةجسرداناو مهنه ىتعاام هللا تعاااغ مكتانعا تكلم اموأ لودي
 ةسلاخلا هتثرواو للا ةسلاخركذلا هثرواف هللا ءاسلح مهنورك اذلاو 0 سلحاتا لوي

 هدعن هريغو هعم .رعو قدا تناروالا تيكر امي ذملا لوقبه شالا قست درو قيل لها

 ْ اهنا نا نم هوو ناكانعورشاتج ولا ةيؤرهتثرواو هن طار اريغب امش تن ارام هريغو هضهرعغو :

 1 ازكدو لاف كاذلا: كل نع رشات اعمدحبو مد اهنف هلو هتو هن نم ءآتاودتح وبرلاف مها برض !ٍ

 عجن م ملفا ىلاعت هللا ىلا هس وب رلا درفاو هندوبعم اقم ىلارخأت ىأ ىلصف هير مسا
 ْ تلو ههوجو

 || هده صدق فصتا: ىذا لاق ام ىلا ىرتالا هنن صاخت دبع رك ذا ارك دا ازيغل ةدهاثه ةفصا ا هذه
 أ ىلصالو هير دنعن ء هنا هب قا نم قاتصالف هن ريوه سفن هرك ذي نآرقلاوهو هب ر رك ذهءاجا لاخلا

 : هل م نكي لولو قالا هللا لوق عمم - دقو هريكمو هاوعدن ءرتأتالؤ لوي 1

 : لدامفلوقلاكل قد صا قل ادرنمودهلهأ : نمنوكمأ هب لوقي و هلا عجرينا هععمن مق كلا أ

 لورلاوهو هلا هيا نمبذك عقلا ماقل ل اردتسا نكلو لاكو هللا هّمْدْه هلاك نمهلاو هسلع

 هاسفن طلاغف ىحالا سفن ئىح هنا نيتي ىل_عوهو دانعب امو ولسا هنا مضيق ليضا لولا ذلو

 اولعوالظ مبسفنااهتنةدتساو اهب اودحو هتفص:هذه نيف لاف هيءاسلوسرلا اذه نوكحا

 ريكححتملا لغشاذس هو ىطع هلغأ ىلا بهذ ث قالا نع هرءاس نعو ناهي ذكتدعب ىلوو لاق غ

 || تأب لةز تملا نالو قيل هلا لعب رهاظلا هولا هتان هعمم|ميزكى ذل راسا ر هلا رطاذنا لوغشملا

 م : لك ن .تالالدلا تفلتشلا كل ذلو كل نممفدقا بكرا اهاوبق هوة فنا لعين الا هللا اهم

 م ضارعانهلا ,هذخاام مها همجاهوابةي نا ماوعسو فر سيل هيأت مهءاجولو ةقئاط لكو- ىو ١

 فمن ادقف هسف:ىف هق هب املا هقريغ نعرشأتن مو لداع ميكح يلع تا ناذ ابنع مسهلؤالو ||
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 ماعلا هللا حجرخااقنوملاعلااهركم الف فءاكتلار ا دان دا ارادلا ف قا نما مالعالا مدقت دق ا

 اهلاو ةلاصالاددوح وم ةداعسلوهذ دوج ولاودو همدارأىذلاريقللالا" رشلاوه ىذلا مدعا نم

 قملاىلا هحو اهلذ امندأ أ ى هدو ةهشراد 1 را ارشا ىذلارادلا ناف مكتل ادد هى.

 لطاةين ةبشلاو ةرخالا ىلا اهنعلقتسو اهفام مدعم اع قطاربغىلا هحواهلوةدو- وم هام

 مهجرب نادارأ اذاداعلارذع ةماوالالا ةمصل ا هده ىلع هللااهلعج اموءاوسلا ىلع ة مر اواوبلا

 دبع كلرشملانا دحام ملاعلا نمؤملاف همءنصءانمعاهل عئاصل اناف هقلح هللا فطل اف مومعلا ةجر

 هلّرقاو هن ركا لب ىلاعت هللا دحام ثملاو ىئلز هللا ىلا انو ٌرقملالا مه ديعت ام لوشب هععم هناق هللا

 ىورخالاذخالا ناوذخ انما نيآنم تلعاذاف هلا رقد دخت انم ىلعءان ريكلاو ةمظعلا

 دنع ةمظع لكقوغت ىتلاهل ةمظعل اةيدح اىفالو هتلادوج وو ناميالا ىف رثؤيالامدلا ف دودحلاك (]

 ةبرقكسانملاو مالعالارأ اعشل او هللا تامرجو هللار اعش م طعل ن ند لع> نا هللا هجر نم هنأف عسجلا

 مظعاخ انأ ةعورمشم ى مو ةمظعل ا ىف كراشملا نماضدأ ل نواقلا ىوقتنم كلذ ناو هللاىلا

 هتلي> فنانا لكاه دب راس تاقواذل ا ىف ةماتعل نأ ىأر امل هللا ةمظعل الكي رمشلا كرمشملا

 0 بام نوكل كا و اولا تعقوا لنا ىلا هملق ىف هنا لرمثملادرفاف كاذ عمو ٍ
 هطوذندش لودطالا امآو صاخالا كءاوا ىلا مسالا لقنو نيتمعم صامل قج ىف هللأ ص ارع-غنع

 ىجولاىفهللا لاكو رهدلا الا اكلم امو مهضعب لافام ىرتالا اهلعق املا هتنارطف ىتلا ةرطفلا
 هيءاجلب هللاوالا دس هيءاجواذ_هلاقدارت رهدلاوه هللاناق رهدلا اومستال ريصصلا مي رصلا
 هبرود مهوتم او عاغاو مهد ء سوسو هام هياولاق نيذدلادنءرهدا١ناف هدامعغل ةجر

 اذ مظعالا كافل دكر كرا اهكلف ف سعتلا بكو كصدكرح نعراهتلاو لءللا دوجو ماعلا ىف
 لدلألو موسلا ناك هنق سعلا بيكو حصرو هل رابئااو لملل [مهتكر<موملاهلىذلا حبوربلا

 0 الو ماع 1 كيلا 0 عبدا دع -و عمرام الو

 جمس ب

 اد قيقد هناف لصولا اذه قف سعأريغ نم ممتد راما عرجال نودع

 اذف هنا زذلا هذهةناقلثو نيَحسااو عساتلا باسبلا نمدودانئازخخ نم « (عباشلا لصولا)«

 ديرب هنارآ ذاا هضقىف كا ديهلَرقا هريغ نم هلل هنن دومع صلت وهب ر ةمنر نع ديعلارخأت بوو

 بحب نم قلل ىلع مدقتلا ل ولا نافرتبلاو بالا عضومايندلاهتامح ىف كلذ هيصصتسس نا ملا

 ىضسأو مكحو ىضتةوردتو دوحولا مّدَهَتاده قواخخالو ناك دوجولاو ةمشرلاو ةناكمماندوجولا
 رخأتلا بحوفاؤاشينا هللا ءاشينا الا نؤاشتاه ةمترلا مدقتاَذ فه سلع ىضشي الودربال“ ءاضما

 قوام لكل ىطعاو لاهتهل ةيدح الا نوكل ةرثكل | ىطعا ول 1نافهوجولا لكن مق حلا ةتر نع

 اجب رقي تح ةيهلال اة دحالااهنم ملعيلةيدحا عنا لعبفاكو ذب دحالاهدنع نوكتتازيتل ادي دح او

 هقلُح نعام زي هب دحأ هلل نا لعامد هاوساع اهي زق اةوذةيدحأ قولت لكل نكي مولذا ىلاعتدت
 قام ىلا هتالثلاو نتثالاكرخأ ددعا نوكن الهي دح ا ددع لكلو ةراكلا هب دحأ ةرثكللف اهتمّدي الف

 هدبع ىلع قلك لو لا لك لحو هس ردح دوج و وراك ليل ايلقع ادوتسو مانت الام كلذ

 دوجولابرخأتمهيثدحلا لءلادو- وفانسفنابانلع نع هيانلع هن اسر ااممقلاخ متر نعرخ أتي نا

 انسوفن نءافوذ هلضافملا فرعذل ضعد ىلع هضعب ملاعل ىف هلضافملا له وان ثدخا لكل ادوجو نع

 ةلالدلا ناكاهن ا انسفناناتلعنالعئلانسوفئياناع نع هيانلعرخأت ناوانملع قا لضف كلذ نم ملعتف
 عقجحالا ذهلو هسفئلال لول دملل بواطم لءادإا نالاثت ايعاوانفنالالهل نوب ولطمان انلعف يان مع ىلع

 بربزاوهسفنل دبع دعلاف هو>ولا نم هحوىفادبأ قساو قلما عقحيالف ادي لولدملاوليلدلا
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 رصيلات هريسغ الا سلو ائارهئنعالا سيل

 رطخا ميظع هيضاوبكر دق 0 ركفلا لهأ نبأف

 رظنلامكح لع هيمهل || |[|اغ ع صالا ضراغت

 ركشل ان مكي ولطم هلال || || و سنلمولل قود لبق نا
 1 روصدلاق هدهشت ىدلا نيع هناود لق وهام لقوأ

 0 همرح ىف سطلاو ضان فوتبا أ ثد ًارام بيلح نيل ن 2 انمع تب 1 ةعقاو

 ىلا ةيرةهللا من ءهللاريغل دح“ َّ ندلوشانهلااب رد ا وهو ىب دُ

 الوش هللا نأف ىتد فشلا كادر ة هللا م اريسغن ٠ع هللاريغل دب نموت دعس قايل ا

 اغنام هعموهق مهل هنال هلي عم قلت ام قللنا مهلا ناف ادحأ هللا عموع دئالف هللداسملاّن أَو

 هعم نوكت ىت> هفرعتال نا1!ناف ىلا عتهعم قلك |اممهلاوحاو ميتامزاووهسكسا يفرط لاول ١
 هللاريغل دوه مصيالو ادحأ هللا عم وعدتالف هللا عم ىل انتا عد كو خام قلذلا عم هللااعد نك

 دوصرلا فاد اج دولا قلاب لو الاون ثيح عت مدا نوكلالا

 كيم افاردظ رسولي ارنئاهسوا يت تادركأ وسال

 قذاك ناودودسلات دو<لاب ا ادافد صان ىتحالا هادحس ناّكلد ىاراذا هل سلو اًعاطم

 طبخ ئث لكب هللا نال هلل سلا ىف دود | عشب نا حمال هلال ادبأ هللاريغلالا سملا ىف عقبالف

 لا ل ا ع عار هي-حوالا ىارام هللانال همام

 هنافادب[هتلارمغل نوكت الف هللة داسعلاو هللاريغل دوكسلاف مد الاو دسا ىلاعت لاق هللا ىعأ نعالا

 مهةايعالع ءاكرم 5 اودعاف قار هللا ىلا انور ٌرقملالا مهدبعلام كرش الاد دقو 1 نءمظعاال

 مصيو واختة داعب هت هقارسأي نا صبا دتلش سأبال قل اذ, هو دع مموكلالااوذخااخ

 ريغ دوت نمو َىسةَنلا عرب ن ءوادتلا ها نع قول ةدامع دس ن ةقواذملا دوصسلاب انرهأ يا

 ناك هللا هربغن ءهانا دباعريغ قولت دصت ناو دعسيف ةعاطن أك هللا سحأ ن - ناك ناو قولخ دباع

 تلخامي هللا ىلا ةيرقالا اهدصقام هنال للاناوضرءاغسا الااهاعر ق-اهوعراةاهوءدّسا ةنا.هر

 مسالاب هين عتل لرشملا ذخ أ نم كب الذ اري هب ناعلف هسساحال هيد دبع نع دنع هللاو هللا نع ةلاخ هذه

 صادرون او ةدامعلاب صادربنا لاحملا نمو هللا ند كل دب هأ هملع درب لو هعوضومو هل<#رغ

 ةدامع . نم فنان ةلاصالاب ىبانالا سوست ناقد دحام كيرشلا نع ةضولالا الا م

 قوات مه دنعتب ال هللاريغ مسه دبعتيال ىح ”ىهلالا مال ااهيلعوب رانا اهلاثما ن ماهسالو نيوولإلا

 ةلرشملانال ىلا عت ارييكلا هلل هي زمتل الا قولذملا ىلع م الا اذه عضو ىف هللا, رشي لرسشملا لش ا

 نعملع نمدبالو لامخوذهنال ىلامخروصتن بالو ةسقتلا اطار هاطتاكرح : نمهتدامعف هذال

 قسد“ ىبنلاو كب رمشلل مسالا اولقن كاذاو' 1 | 0 قنو دسقتلا عقلا هي َز ا . ىذش ىقع ليلد

 ” عا ءار كن ”اكهّللا ديعا هقنادابعل ريلعت || ضرعمىف مالا هملع لب ربل لوةي ا سو هيلع هللا

 اسوسحت ثو هنأ مهلعرق -امباو هلع الو هه زيت دابعلا ىلع هللار -اقايم سصلابكلا قهروصمب

 هكردي الل النا نافةروصالو دس سدا مروي ودنس < نا هيودودس * ند لاخلا ن آب هلع عممهل

 هاكاذ_ِهَقلطلاردقامو لاب ددشم سوسحلاو را سد وهف كنردوحالا

 ةمهلالاةجرلا هذه نا قلدنا فرع هيد حلالا عقو نم مجراذا ىّتجئث تعسو ىتااةجرالالا
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 ةيوقعلا مكل لمعي لو هسفت ىلع هيت امم هيلع انثلا نم مم كرتام ىلع كدخ اًويِلَف اهلح ناك هنا

 تاي !ليصحتو هش ةاك دبعلا دار اذاف هب ةرامملا هذه وهن م كل ذراع نم اكن درا اعاروفغ ْ

 لع ىلا الا عقر نم كلذ ىفهتلا لع ع ىلعناك امناكمدم<الاهتلا دمح الذ هن داعس

 لوو لعفي لن او ايزدلاة املا ىف فكل له نم نكي ملا ذا هملءودام ىلع ىهالا ىل_ععلطا كلذ
 ىدكحلا دن ءونامرملا ظعا اذهو هنشدريذ هنو أت نع رخاشك هللا همرحو هلو أنا ؤهف

 لخاذا ماقملا اذه لهأ نا ذروام هن لهملاو هللا عم دال ءوس نم هملعناك امىرب ىورخالا

 ةمالعلا كان مهلر هظاذاف ةمالعباديقمال اب راو دبعام مال هب نورتيالو تورك ةرخ "الا ىف مهل

 لزلا اذه نمذتن وركتم هلودام ا و

 هيلاالاهلا ءىبنا ب سابق هن تاق ندع ىعمي ىلاعملاءىجيو ح وتفلا عاوت دا لعو هللا ىل_عنييدؤاولا لع

 ا را وقل رج اف وعلا نتاع«( نادال لسولا) * نامزلالعوأ
 رفكدقىذلا صدك اكلذف|| || هشفب لو قل ارتسنم
 رصبلاب وأ لمعلا نيعيهنق || || رظان ىل_ع امفتعغ سلو

 روص نم اديدق امفرهظي || || لزب مل ىذلا هللا كرات || ٠
 ثنم هنأق رهظ دقو رهظام لكىف || [| امادام

 دعنا مد ”ال دباع لكو ناسالان اف ةداهشلاب هن داع نيع بيغلاب هللاةدايعن اهلنا كديالعا
6 

 ديعاقةدامع هلعصت الفالاو هدبع.فاهب دباعلا هدههشي ةريصبوأ ارمدمب 0 ايفا مادو نع ل ١

 : ىرصيلا دوهشلا ب عاضنأ هدلسع هزيع ىت-رمصماروتلا ىف هيل هلعا ناف ا اعال ادوهشدالا

 ا دا ره عمم 1 و هين ان 2 رينادعبالا كلذن 1 و

 هنا ىلص لوسرلا 1راكقب اس دن زمرالومأر طوف زها نس «نوألا ناو ةروص ضال ا

 راضحسافروضاسا لش نمالارمض<تسيال هلا لع هنافراضحتسال ادم ًافءارتكن' اكمل دبعا لسو هيلع

 ناوهردقوهدحرادةااودل اى الا ارضه سال هنا لعب /ناف هل دورعملا روض نمع ةدامغل ا ىف هير دمععلا

 هنال هيفراعلا هردَشب ملودد مامن اوهاريهن اكهراضدتسا عمور دمي ملوهدح ل كلذن ع اهم هاع ؛

 مدل مالا هلريصةن ل دا هيلع مرخخاف ىرخأ ةروص هتسضراع ةروب هد امه رولا عج هارب

 ن1 ا ول ا ةنكاكلاروصلاب هتطاحا ||

 نطاسلا نم برق الو هنيعر هاطلاالا نطامل !ىلارهاظأ | نم ب .رئاالق نطابلا نمرهاظلا برقءاشالا ١
 انسخ ديرؤلا لبس هنأب تونغ يروا لح نم هللا رقه هتمح طابل اال ارهاظلا ىلا |[

 كل ذكوانلكروصلا نم تنآف تاق نافاطعدي طم م الفدهروصن هدو>ولا ىفاع طختالوةروص لكن ع ١

 اهملا بس ابىلانالف بواطملا نيعف تاكل ماكح ا اهناف بولطملا ني تناكتاورو.هلا ناالا لون ١

 الع لو لمن م جالا هلو تعنأو فصأو بنا فدك لعا اف فصو لكو معلاولهجلان 5

 ثدح نم نطابلل نوكي ال مكس رهاامالؤ ناكر فال تنكن او قح قل او هاكر كنت ل ناو تح قححلاف |!
 لكو ةدابعلا فرهاظ هنف تاقام ثيح نمرهاطلل نوكمال مكح نطابللو ةدابعلا ىف نطاب همف تاقام |
 لعالم ملا هبناذهلو هنالا دعت الق هنالا ىث عيل ماعم مكحدل ءاقم لكو مولعم ماعم هلم ل

 هعمسف هرالا هدععمالو هرالا هنرصنااقهرصن و ديعلا عمم - هنا لاف هلنانع اندعلاةسر ىلع ءانذا جما

 ماك ا هيمكح اعف هماكح ادعبالو مالعا ىلا مالغا دعي سالو هبال هند سعاخ ٌكرصب و كعب نمع ا

 سدلف ٠



 ه1

 نه باطبي لالا ناسا افعل ا <_فماق ىذلا لاخلا نا هةريسامو هءوساسم هلا هئمدعلا

 ىصاعلابئاقلا ةيسصعملا لالالا سيل كل ذفري.بتتلا ىل_ءاتا هلع هب عمجربو هيدي زامكام قالا
 ىلع عوجرلاو ةرفغملاب اًماو دخالااما ىبداغلا ىلع ىهاالا عو>رلاف نيمعتلا, بوحولا ىلءامتاو

 ةنسلالا حصفاوه وهلاحن ادلب دبعلا هنم باطامالا دبعلل هعوجرب قملا ىطعااف ناسحالاب عئاطل
 ىئعانلاوهدابع مه الاود هللا نا ىهو ةمهلا دس ىلا دنةس دابعلا ىف ىداعملا لداف تارابعلا موقاو
 نافعوقولا مدعبوأعوقولاداّمارومأملا ىلع هجوما ىلا ىهالا فكما اسهل يشمل ىلاعت
 ىمالا ةدارالا تءاطاهناف ةعاط عوقولا كاذ ىعس واعث اطدبعلا كلذ ىعس عوقولان توجو

 ىلع مكحلا مال اة نق ىف سيلو مالا ةدارالا تصع مالا كل ذعوقوب ةئرشملا جوتن ناو ”ىسهلالا 1

 ةيهلالا ةئيشمللالا كلذ سلو هببنوأ ب ررمأ ىصعفرومأملا دبعلا ف هم تشملا مكحر هظف ةشملا 00

 هلل الا عود>رالف هتعاطو أ فاكملا ةيصعم عحرت لصا ىأ ى او عئاطلا نمو ىصاعلا نم كِل نيْدم

 هللا ةيوالولاون وبا مهملع بان م ىلاعت لاف 5مملع قلاع وجرب هللاىلا دابعلا عودرو دابعلا ىلع

 هلال ذاسعلا عوسر ناف هلا دانعلا نمدا.علاىلااعوجر رثك !هلتاف عوجرلاةب وتلاواوناتام مهملع
 هظفحيالا نكي ل هبلعدوجولا قب راو ماعلا هللا دجو نا دعب و هتابالا هت ىلا اوعجرام هللا عادران ]|

 قاساو هللا نم هسفن ىلا عجريو ه_سفن نم هنناىلا عج ريد بعل اف ”ىبهلالا ظفحلابالا هلءاقبال هنا [] ٠

 ماعلا ءادشاب كلذ نعريعملا ىلوالا الا هسفنن مةعسر تناك افهداع مدنا لااا

 هيلطاملزا وعلا لعب قالا سلو هسفن ىلا قملا عوجراتزولراشنالا ىذتقت هئشملا تناكولو 1

 زل لس د لامك حرملانم مجرتلانمزاوحلا |||
 اذهلو اهفراشخاالقلعتل ادي دحأ ةعشملاف هتاذا حرملاوهف أ نوداىهأهلح حره هنا نوك تا |||
 نيب وهدابع ضع نيب هب اخو هرتس ل سرا اروفغ هنوكنمقحلاناالا اججرحالا ادنأ نكمملا لقعنال |
 نمنلا ةهو نملاعلانع”ىغهاورتسلا كلذ ف لاقف ماعلا نعمات فهلا نا عوسرالا | ا

 نوكيالملاعلا دوبو عمن هال الكو رابشخالا ةئيشلا قاعتم نوكي وأ ملاعالوالا هب ركل نكتب |
 وهفبك هالاةرودمل_يالو نيملاعلا نع ”ىنغهتلاو لوي بالا اذ بودتتاف امهتسدحاوالو أ
 ن الاهلءمالاوه امواهةلعّتم لعو ةوالتاهلاهاهلاقاذارتسلا اذه دايعلانم هنععوقرملاو ١

 دب الف صاضالاب ةهانةمريغاب اق دحو ل تاث ملا نم بام هانغ قلعتم ربو ىمالا هيلع ناك امو ٍ

 مهف نكاملاع ىمسملا_علا ضءيناف ملاعلا نع ”ىهلالا اًنَعلا فص قاع هبقدجول لام ءاعب نم

 وهام مها لعالفةيدوبعل اىوسامم هدابع ههزتتاع قملا هب زئتامأو هلعدقف اذكه 2 هلال انغلا ْ
 ءوس نم نوكي ام مظعا اذهو هدابع عم هسفن «سف قدا لع لاح لكّىف هيربذكيناف هيلع مالا

 ندي ةلوك وخر ندع نمور وهف هتف: ىلا هستالع هلق ىلا ناعجس هيسنا ع ههنا هللا عمبدالا ْش

 اذه نمرثك او هن ريهنم ل عا هسفتدبعلا لعف اّمح نورقاكلا مه كَءلْواَت ضعبب رفكيوءئث هلئكا
 نمهّللا هلعبام دح ىل_عدسفنل قمل همستأموعلل بن نا هل غش نمؤملادبعلاو نوكبالقل هلا
 ىنللا كرشلاوهقنلا داماوهلعوهام لع شالا كار جس ءهللافشكن منك ملاذاكلذ ]|
 دوما او دتاو تو هبت قال سالو دسك تسلا و هناث |||

 ىثد هسفن ىلا عت فدوامو هسفن ىلع ىئااع ىأ هدم حبس! نا هنادس ول اىحأ اذهلو تئاقلاىف |

 قا هيفصو ىذلا ىفصولا ْءالذ نع ههزنن لهاشا هزل ادهو فصولا كادي هملعع ءانثلا ضر عمق الا
 هي هسفن ىلع تاع ىأهدمح الا ههزني نام سهام هللاو هلا ىلع ءانثهن ا ىربامبب هملع يد زخأو هس

 هدجرغي ههسدضع نأفق ناس الا اذدالاه دمع مسالا ئىث نمناو هلسرةنسلا ىلعو 0

 مدس نوهةفتال كلو لاك اذهلو كلذدي رعت الودو هسفن ىلع هب ام ضعب فقل بَذ

 كم تت ١
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 رمد نا نعردصاغ ريس ا دضهناق كلام دل ترمشلاو كيدي ىف هاكرخل أو ىلا عت هير بطاخي هن اعد

 هما هديعالام دوه نال كم دع رشل و لكد وبورك نارا مدعوم نم كاوريللا الا

 ىلدقمنو سيول س قل ىرها لاك ةس رع غل كا ذتالر وه هيفانلقامناو بسن ماكحالاو كح وهف
 ليضيف نيعالامراهظاوهو تح او نيعهلامءافخاوهوترسلا لعب هنا ىلاعت لاك كلذاو نورهظب ىأ

 رهظا ىأ ىنخأو ترسدلا ل عبق مكللا سفن نيعدوجو هل سيل هنا لعب هلئاو ى- كلنا سايل

 ارسلان م ءافنما قرهظ او ءادكهورغصا! ىف ىنعب اهقوفام ةضوءدام ىلاعت لاف مك سلا نمءافختا ىف

 *يث لك ههجوالا كلاه ءىث لك هانرك ذام دس أت ىف ىلا عت لاه ةلوقنم ةغارهاظل اوهىفانن اءوثلاو
 دوجولا ىفاخ هنششح : ءوشلا هوو ههحوءوث لكق كلاب سلفالقع هلعتو اس هدهاشتدو>وموه

 | ناانريخ ا دقل_سوهيلع هللا لص هللا لوسر نافرودل!تعونتناوريخلاالادوجولا ىف امن هّلئاالا

 ظ هضوهام فال ا الاوهاموركشض ناش فوه موب لكمت ىلاعت هللا انريخادقو ع ون ىهلالا ىل غلا

 ْ هلاومكيملاهل لاك كلذاو سعأ هرثكمالو ريغ هدهشيافرهظ هسفنلو وهالاوهاغرهظام لكف
 ءاقي ىربو كلبمام هازادأ هاندصقام فرعامو اكل اهداناعجءو *لك نا دقنعل نم ل نوعدرت

 دلانان درأ ام لع ةرخآو اندهلادومشم هنمع
 ا لعق ىهجو وهفلالهلا فس فصَني وش لكن او كلاهلا*

 أل قعموهو نوعجرتهيلاو هلوق ىنعما ذهف اه مكح ىلا اهدرف كل مل اهم اف ىهجوريغ تسل ءامشالا نا
 | هده نعةرابعانغلاو هتنص هده نع ةرابع <ىتغلا ناك ا ذاق نآرقل ارهظتسي مل نم ىلع نتي فضا

 قلطملارشذلا هلدنعلاف قل !ىفال دسعل ىفالا انملك_ةام نكتو هتفصانغلا كا ذكو هللا الا عالق ةفصلا
 هناكما ةريضح ىف تاذلاءاكلا ع نيعلا دوم لزب ل ملاعلاغ ملاعل نع قلطملا انمعلادل قل اوهدمثسىلا

 رهظيام هنا ذي ةمم اوه ملاعلاةرخ ؟ن كمت مكح ةّدسقح نم رظانوهامب هسفنل قا اهم رهظي هماكحاو
 قح مكح بس لصو هنا لولا اذه ”ىلو اب ققح# هريغال قا الا سلو تادووملا نمنوكلا ىف
 دوجول!لوبقو*و قايل ا مك قا لوبقو مكحلا دوجو عمنيعلا سفن ىف قاخالو قد قلخ ىف
 نيعلا ةدح أعم ةرثكلاالا امو نيم ةرتكسملا ره ل كل ذالولواذكمالا نوكيا سلو مدعلا مك

 0 وادا قحلاودّدعملاريثكلا هناق ماعلا الا س دلو ةرثكلا ماك ارو هل نم بالف

 لو هللاو برلا ن نمد علازيقف قا نمو تنا نم ملعتف هلع ىحالا ام لعل قد رطلا ىلع كبت يمر ْ

 اذه نر و سماح لزملانم هي قلع وهيسات اهقدولا نئازرخ نم +( سمانا لصولا) »

 011 ”نومجزتملاو لوقو هلكرمالا عجربهملاو لوةبهللاناقزب زعلعوهو دابعلا

 ملاعلا ظفحو مهبلاهغتش ةشالاو بلا ع وجرلاالا نكمل مها الف نيملاعلا ن اي حمدا

 هنم لبي ال ذا هر اعلا نم صخش صخ لك هيلطب ام بسحي هناجس هبلا عجربق اًثمعددحوأ امهناف'

 أ هضنقي امالا هطعب الؤهقلاح بها وم ىلع هدا دعتساب م كهف دادعتسالا نم ه سفن ىف هلعوهامالا

 ٠ رونا لقاك عاط أن هدام لاط تحضن نطل لش داو ءانزك ذام لع رخالا نع انو هلط

 2 اطعافىف اهمدامعارهظىذلا ىلا ةفصد هل ارهظ ممم هعاطا نثلسرلا ةنلا قع

 اراهظاالا كا ذ نكمل هير ىصعينا ىلا ىماعلا اذهىدا ىذلا بسلا ام كلذدنع لعداسع
 . || نيعئاطلا ىلع عجزف ع وجرلا ماع هناف مهلا وحا بسحدابعلا ىلا” ى .هلالا عوجا موع ةمكمل

 1 ناج لوا ىف ةيانالاو ناسنا لوا ةمصعللا ترهظو بقاعن او ةرفغملانيصاعلا ىلع ءعجرودءوامب :

 || قما لءامردق ىلع كلذ ن اكو ىهاو الاو ماوالا بس ناو ب انالا ىف ىصاعملا ترمشتنا مث

 | هياطيامب هللا ةعاط ىللاعت هللا ”ا عند 0 واخر د .ف تافاشا سلا "يهلالاعوجرلا نم

 دنعلا



 غم

 م ا و عمم ع ثلاثل باسل ا ىف هعضو ىف مولعلا نم

 ديعلا ىفائغلا ةحردةباغنا لعب ناكل ذو هب نغتس بالام هب ىغتسيام لعوهو اكو ذ هلعب ناناسنالا ١

 ايي دوما رسال امد يرش وو بتم ذوي وبا تالا

 أنا ىرالوهتلىاالارقتفي مدنا: * لكىلارقتةمفهق 90 رنا ل حقا فورت

 هب يعل م الكت اى دل هع هسغن فكل ذ نعو ف هيدب ىلع سانل ا داف آن او هسة: ىف هملار د

 ؛ ريالا مسالاو اسهل د داوامعرش مح هيلع هقاطبال هناريسغ هلأ م ء1كلذ نا: دئاف هطعبامم

 لحوهذهتلادناك نارانغلاو 1 يدي تاع امام ديعالائغلا ماقم ىلإ طعب ىدلاوه ىت ملا

 دنا بحاص لاف ه سوسو ملاعااب لهجلا ثرو 2 و هللا دامع ىل_ءودْزلا ىلإ ادعي هن اقايمعل اًةيفلا

 ١ بطاخامهتنا نا لو لاح ب>اص لولا اذه لاك ىذلان اك ناواذه هللا عمرك ديت ملاعلان مو

 ا هللا قلداق مب و حالا عبشنلهباطخ عودت هياط ةفر ءأ لوبقلا نم هوس لعح امر دقبالا هدابع

 نع بيب عال نمو ىشر عاشر ةفلافراةةفالاوهو دح اوءيث ىفالا د-اومدق ىلع ملاعلا ا

 هلادوهمشم هسفننموءىث لكن مى اذلا الا لازال نسا لاعلاو ضراعلا الاب هلى اذلا مالا

 نا ىرتئالا اديأ هير نع هسفن ىف نحسب ال هدم ىهأ تحاريفاد_هعلازرب ,الؤةرخاو ان داماد

 1 هعدتف اذه عمو هتدوصسلا همعب م هناف ىنانالا عونا اذهالا قوام 0 ةاعىلاعت هت دودسلا

 ١ ةطوتمد جا اف حامخريقف دسم ءهنال قا ذهل دوه انالا داس نوك,نا ول ال هناف دودسلا

 هللاىلإ برع نملاماو هنلاَماهدنعهل دوهملا كا ذ نا ىلع هريغل دعس نا اّماو هل ده نااًماف دعاك

 مد "الدو ملا نم هيوسه مو مسهغلك انج هدابع هللا محا ذسهلو مدوالا | ذه نمد ال هعزىف

 هنا سعأ ريغ نع تاوولخم د عسي نم مهنم نا هدابعىف لعحابع هلعل سدقملا تن ةرذعأو ةيعكللو

 <لقيل هناهس هملا اهبب رقي ةدابع كل ذلعجو تاقواضملل دو هسا, نان او كلم نم ىحأ نم صاف

 سمالادالا بل العم م_مملعق علل قبس الف هللا عار يغ نع هتلاريغل نيدح سلا ن ع ةمايقلا مولا لاؤوسلا

 صاخ قولا ىف كلذ عرشد# هنافق وان دود زوال ةيالرش اع ممسهل لوقف

 نيدحاساو كح رشعدح ا ورمشلاو سعشلا ىأر ىذلا مالسسلا هلع فسو انؤرك الامشو بح

 ا هسفةدقلاو ةسكر وك ةروصقالاخ هكاردا ناك ماسح عقوف هتو>او هتلاخو هانا كاذ ناكفهل

 لب وأتاذه هال مالساا هملع فسول لاقف ادع هلاورخ هبلع اولخدايإف ارق ةواّمم ةفورعم

 00 ا ورلانذ طومفف لام اق اقَح تن اخاف نع 21قاقح 0 اًم-ى راهاعج دقىل بن هاىاب و ور

 هيروم ام وهام ىلاىب نتا مهام هللانا الا يا 00 اا دع د مرسي ناكامو قحالا اخ

 ىصاسعل ا ن نم عن اطل ازيقسل ه- ياا هنيب وهب رومأملا كأن مند قرش نا دار أف هنعىبتمو

 هنأ 0 مقاطع لك عملا جرا تعتاد ودق لك فا اي

 1 ةروص ل تمت اذان هلع دي ىرقفا امةروص و هيض وهسإع ىرتمملاو اريذالا ير سلا

 ا قسمنا ىلع عماسلا هذ اف عماسلل كل ذب فيرعتلا نع تكس هنكل ىلابخ قع هنعربسا» ءا وس موذلا

 : هب وعلا تعنلا1ذ به بحاص ب ةعاك ا ذلف هما صو ملاعلا تاقيط نيب ناقرغل اهلل ادار أف سوس

 ْ ملاعلا نيعئاطلا نم هناك هلروفغملاو بماعملا ةاصعلا ءالؤه نم نالع اًثاموماند :رفغملاب وأ كلذ ىلع

 : نوب وعما مهنمو دو>ولاو فشكلا لهأ ةريصب ىلء نام اعلا هدو هسفن ىف هيل ءودام ىلء هالات

 ىسحلاو ىونعملا دو-ولا فاي ةدحاو سر ىلع عئاطلا هينا لعمجي لفاعبطم هنوكسج عملا دنع

 ملسو هيلع هللا ىل_دلافادهلاو ىطاالا قاطادح والو قد نعدوحو م هنات حالا ىلابكتاو

 ١ م سما مساس سخسمت بسس. مس تمحيص جبت سدس سس باج مساح جسي عج سم هيج سمس. بي_.يصجج يح صج مست سم 1



 5 عا

 | عساسملابىنعأال تاق عماج سيل كل ذو دوجولا ىف برلاو دبعلا نيب عمي نا مهولا بحاصةباغوادبا م
 أريغاذهورخأ الا ىلا هتيسندح ىلعداو لكىلا عملا ةيسن عماجلاب ع امتاو ماس نزلا

 دوجوو هئنعبرلادوجو نا دبعلا لابو فملادوجولاو برا! لاب وس لادو-ولا فدوجوم
 نيلاطاىفةلئاو دوجو هريغو دوو م نوكي دق هنمع ثدح نمودبعلا ىلع همك مكحدبعلا
 مشي ماةس ىف موقيالنا دمعلل ىيبنف هنمعبزلا دو-وو هلمع هدوحو سل اذاقهنمعىفءاوسلا ىلع

 || صالاوداك ةدوبغلا مام هنم ل لص- ام همحاصو لهج نيعو روز كا ذناف ة ور حتاور همقهنم |
 ا هريغامأو هتدوبعةدهاشم نع لفغبال ةدوار ةحاار هيف هنم مشيال ىلوةنم .ديزآ الو ةددع

 ٌفالخ ىل_عه سفن وهو كال هلل كا ذف اهران'روهظ نه هماعهنوربامل ةسوير هملانوبسْن د قف
 جشلا نم ذدإتلا فرعاذاو ةملع اهنمرثآ ة وب رالرهظبالتا لاحم كاذناف هنمملاعلارهظب ام
 || حشلا درتي قللا بنا ىلا دري هلافهتداعس همفاع ذات كلذ ىلءهقلا مق دةذةياثملا هذه هلا
 | كلذ قح ىف لاخلا نم هلع هللا ركام ميلا ىف ارظان قب و هيلعال هللا ىلع لكتاو هنم فرع هناف
 || لعيو جشلا اذهناسل ىلع هللا نمت هذخ ًايفددشب لع وأ ءاهنر وأ هيد هاي سهأب وطن نمد. لا

 | مقيول جشلا دقفول ٍجح ةسوب رلا ماكحا ناد رج لحم هنا هسنن نم زجشل هلعيام شل | نم هسفن ىفذيلتلا
 ىلصهللا لوسر عم هنع هللا ىضر قب ةصل ارك ى أ كح هزيش لامي هلعل ماقملا كلذذلتلا كلذ ريغ
 أل عمسن ا نكمالام لاو برطضاالادحأ قيام لسو هملع هللا ىلصهننا لوسر تام نيح ملسو هيلع هللا
 هنلعريغتام هنافركبونأ الا هعمشا ىذلا هلوسرب هتقرعم مدعو هروصقي موملا كلذ ىهسقن ىلع دهشو
 لسرلا هلق نم تا دق لوسرالاا د#ءاموائراك لاةوربنملا دعصف هلع صال اود امو مهام هلعل لاخلا |

 مكح نم عجارتذ اش هللا رضي نلف ةسقع ىلع باق نمو مكب عا ىلع سلتا لق رآ تامنئافا
 هعبان نم هعبانا# مَدَدَدلاو ةدامالا قوكساف ةعاا ىلعرك ىلأ ل تفذئنمح سانلا فرعو همهو هيلع
 ناكئموأ لو هلع هللا لص هللا لوسر نم اذي 3 لهجام ه:م لهب نمإلا هتعب نعيفاخت اموا دس
 ةعاجلا ىلعهلضغب هتانح قل سو هملع هللا لص هللا لوسر هل دمشق هنافالو ا موأ كا ذ نمر طن ل ىف
 ماقمءافستساوعو ءانركذامالا سلو موملا كلذ ىف سلا كل ذمكح رهظف هرد ص ىرقو ىذلا ”رسسلاب
 هنلعهللا لصد لعق سو هملع هللا ىلص هللا لوسر قح ىفو هقح فى شب هنم لع ل هنأ ثم ةدوررعلا

 ىرب هنا مكحتالا هعم سل اع هللاوهو هملاهاعد نم عم هنع هللا ىذر قيد اركجانأن ا سو

 عجب نه لب هنم هعمس باطخ لك ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناسا ىلع دي هناصس قرا هبطاخعأم
 انماقمنوكتنا هللاءاشنا وحرنوَد ربامو هب اطخ نم لمقي أم نازيم هسفن فق ملا هلعدتو همط ايام

 هتعمسامو ىسفن نم هفرعا هس حبا نمالاعوذ ماما اذه تق ىنا ةقداصريغىوعد اهلع الو اذه
 ىريشقلاةلاسر فني روك ذملا لاجرلا نما دحاو الا قيّدصل اركب ىبأريغ نامزلاب ىم دقن نمم دحأ نع
 سل اذهو كل ذاوعطتسي ل مشد نم ىنما مازن امسفن اولي نا سانل ا عمتجاول لات هنا هنع حس «ناق
 هنا تلعراعصأ | نمركي ىبأ مدق ىلع ىنا ةعاج ىلت ده امل و نوكمأل هريغل ةيدورعلا مط قاذنملالا
 ناهرع نم د اوةّرم ”ىلارطن نم لع هتناذ كل ذ ىلع ركشلاو دما هلل ةضحماةدودعلا ماّقمالا سل

 لاجرلا ضعد نعهناكق داوسلاو ضاسلا بحاص ىَحس كل ذكو ةرخآو امن د هسفن ف هنن 04 نو

 ناو ماقم لاب >ادوهف هسفن نع نكح نانةرخن الاواذ دا ىف ه-ولاّدوسم هنا فراعلا ىف لاق هنا
 ١ ١ سنالاو نا تتلخاامو لاق هال هق- هل ناسنالا هللا اخ ام فو دة هتعن نوك نا ارمغ نم هملعرتع ظ

 || نانالا نوكينا ىئبنراذكهف امدق ةببوبرلا ف مهل لجان انطان وارهاظ ى نعي نو ديسعناالا
 ليسلاىدهي وهو قا لوقب هللاوناونح ناسا وهف لع, ل ناو هلقاخام قح موقمش هسفن نم

0 

 ا

 ك0

 حيي حبس سس اا سس ساس
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 1 هل تاع وبر اهفام ىتلا ةَملطملا ةدودعلا ف قا كماقاناف هب ورلانالا سه
 اهيفةسوارلا حالف ةدوبعلا ف هفلضتساف ةدحاو "لعب هنع,ةفماخ هنف ىلوامف فئخملا مكحال َ

 أ هدب ىرسأ ىذلا ناعسلاعت لاق هّللاكلمىفو هللا د_ وهفامتاالالقتسا اهب لتسا ةفيلخلا نال
 هناثهملا ىرسلا فاضاامو هب ىرمس هلءذ ىرسالا نع تح لكن ع هدرحو اضحن ا دمع هلع المأ
 ماقملا نكلو لوي نا هاناكل ىرسسف هنانآ ةيؤر ىلاوأ هيلا ىرسس نالدع يد ىذلا نايس لاول
 نئارخ نم# (ثلاثلا لصولا) « لابعذالا نمل ءذىف ةسوبرلا نم هلظحال ار وب هلءفس كلذ نم عنم
 ص١اوالا ن اف لاؤ ا دنع عقاولا ىعالا لع نمضتيوهو تلاثل |لزنملا نم هي قلعت و هبسانيامذدوملا
 ةيدحاولاوةيدحالاو هب وهلا نيبقرفلا وهب وهلا لعن عتسيواناوج عب امائمو ءادشإ عقب ام اهنم
 نمءىشىفلاعلا نمش هبشاها لهذي وهلا ةَقمقحو هب تعئرالو تعا. اذاملو وهام هللأ ىوبمو

 نمضو لاو> ال نئارقيدرواذا هللا مسالا هي دمة امةرودو هوجولا نم هح وهاب هذ هبشالوأ هوجولا ١

 نوكينا مص تبئول ىذلا لثاسملا ىنن لع نمضسو بتارملا نيت ىح هلا فاضدامل ملاعلانوكش 1

 رعش .ادسهبلاطنو ديبعانبلطيفدبسعلا نو برلاوه لبءانب نخنالو باانلوعامم اسوتيولاعلا
 رصيلاو ةريصبلا مكح نع لجاك || || رين اوركفل ان ديدحتلا نعىلاعت
 ربعل او تال ال دإ !ىف لاح لك ىلع همورام ىوس هئح اننل سلق

 رشلاىوس تلعام ىلا معاو هريغ تققحت ام ىلا لعأف
 رظنلاهناذىف هللالوسر ناسل ىلع همحو ىف نجرلا عنم | ذأ

 ' رطخ ىلءنورظانلا نوكمف هب املاعت سا ىذاافةالو لاقف

 نموا م نمقةفادوجو || || دلي لو لع نجح را داون لذ |[

 ثدح نم هتلادااعدو+وملا كد طدح دوحوم ىف ةوقىاح امهق هللا قلح. نا تاكمالا قنكيملاملو

 ىلاعتوهفهدامعل لام ثمح هملحت دنع هن اذ هنكر صبر دي لول الج هنك ل قعي كردي ل هياهمابق أأ]

 ناسنالا وفي نا تش. الفتي قرالوالعال هسفنوه هبقلر دي ىذا اردالا ردي ال ىذلا ىلحتما ||
 فكر هتلانالا كل رديال نكاردااردالا ل ردن عزمتلا قيتصلا لاه هببلا غابيال هنآ لعدقامماسع

 هلصتت ل ردملا فصو ||

0 
 حاخلابانرال دوصةموه حاودزاو حاكن هش لك

 حاتن و حاكن ىفان ارتف 4

 حامدناو 9 اًضْنا نيامو» انلاو-انم رهظ ىذلاف

 حارفنالانيعقضلا نيعنا || || انب وهف ههنخامكح

 تن ١ ىحتا اذاف

 هوجولا نم هجوب ةبب وب رلاوذب دوبعلانيبهل عماجالهئا_ناسسنالا لعبنا دولا نئازخ نم هلا لعاو
 داوسلاو سفنلا تافصق ناكرتشيام م انالباقتناو نلثملا ناق لباسقتلا ىف ءاسشالا دش امهتاو
 امهعاقج انكم لفالب اًةتناو نوحخ لاو دكرللاو امهعامجا نكمل الباقتناو ضاسنلاو
 ناولالل عماملاونوكلا نوكسلاو ةكحرملا عماماونوللا ضاسيلاو داوسلا عماشلا ناف
 هقناعم< عماج نم دي الفملاعلا نمن فاتح وأ الباقت ناو نيدض لكف ضرعلانا وك الاو
 ديعلافةدحاوتءارومالا نمام عار الا عم عمال دحاو كح رنا: رزلاو ديعلاالا

 دبسعلاو برلا عتجيالف هجوةيبدوبعلا نم هيف نوكيال نم برلاو هجو ةبب ونرلانم هيف نوكي ال نم
 3 1 ا

 0 ٍس |
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 ةلدالا ضراعتل فاكملا بع هنتشااستاو نيسن احلا الصلة مالا سن ق اهنا 5 ةهش هعح ىف

 ىلع دي هجو اه نيقواخلا ىدبا ىلع ةرهاظلا لاعفالاك تالوقعملاىفو كلذف هدنع ةيعرشلا

 ةصاخم مالا سد: ىهو هلع ةدابشلا ف ترهظ ىتلا قواخملل اها ىلع لدي هجوو هقامنا
 همشدق ق1 اريغىلا هحوو قحلا هش وحلا ىلا ةجوهلرجشلاةةزملاورسلا كلذكو نيناخلاد>ال

 هقلالوسرر كالو نيالا دحال صلختالف ةلللاو» وصلا طالتخاوهتوريمتلا نئاوتتعن لطانا
 لاش نيعف ةعا هان أذ نما لوهومءاسنىأي هنا هبلا ليك ناكف لسو هيلعدتلا ىلص
 لاطتادارأنمدارأاذاو ةهظع "لكم هذهو هبلع مكحاملوهف سما نيعف ةقصس ناب لو

 ًابنعصقنناذ تناكأم تناك م.اهلحي ةكدّمع لكل ىطعف رحاسلاهدقعامل رظن رصسلا
 ملسو هلع هللا ىلص ”ىنلاناف ”ىهأ ا لءوهو لكل ا لحيالا هنع لوزرام هناف هيلعرهالا د تاماكلا

 هاطعأ كف مي تح كلذ نمّدبال قيرباحيرالا ثفنلا نوكيالو ىور ف ثفن سدقتلا حورنا لوقي

 حي رهناف فلا فالخم ثفنلا فل كلا عمف هقير نم ةيعببطلاا هنأ شن نم هاطعا همي رب هحور نم

 ًااهقولخادلا درابلاءاوهلاو حرام نارادلا ءاوهلا ىطعت ةئرلاودو رصسلا كإادكحو درجت
 | ًاةيوطرلا نمايهفاميو دراملاورانلا سفنلا اهلومةلارعس تعسف ةعفادلاو ةيذاخلا ناتوقلا

 أثفنلاف وك ىذا قي رلالثم كلذفةوادنهمفو نيفنلا ير اذهل وزاخلا نقلا ود قررا
 ىل_ءهللادجر طس ديرب نمنبد قرفل ا لع نعضتو:دقعلا فرحاسلاو عورلا فحورلا هثفشإ ىذلا

 ىلاهلا ةجر ري ىذا اوهو هدامع ضعب نءهلنا ةجر ةلاَزا دب رب نم نيدو مهصاعو مهعُت اطهداسع

 اذه ناكل هبضغ تةبسدتنا ةجر نا الول ةفصل اهذه بح اصو هسفن ىءاهر هك الوئ لكت عسو

 فصو هنبعوه لص نعءاسشالا دجو أ املىلاعت هللا نالعاو ادبأ هللا ةجرهلا النم صدثلا |
 دوجولا ىف عونلا كلذءاقبال هتروصن م هفامع هظفعل ئذلا كلذ ناك ت رح ئش لكعم هنأ, هسسنت

 هب | نع بوبا فانلقكصختلاءاهريغو دما: اهتنع ىع ةدحاوةروص نع روصل|ةرثكت رهظف
 نرخ هنازلناذاةر وصل |ىفاهفلاخ ناو اهمزاباملو اهبمشي امل دوما نئازك نم ناز ىهفةدحاولا

 عماج نم ديالفاروصريسغ ىلع رخناووهف اهيفنوزخملا نم نئازملا كا” ىفامنزخعو نئازخ
 ||| دوهشم اذ هو لوصالاو عورفلاو دل اورٌعلاو قرولاو بلا ىف ةيوسحلا اهرهظاؤاسمهتم عمج

 بوبحلاك ءافلذنا نم لماكل اف لاثمالا ىلءدياز :دحاولا ةرزيلاوةدحاولا ةبلا نم نيعلكلا

 اهصاضتخال ةلصالا ةبحلا هتطعا م ةمح لكى طعمف ةرزيلا نمروزبل اوةاونل نم ىونلاو ةبخا نم
 قارواللام قا نم مهلف ماعلا نمءانلخلاادعامو ةصاخ صخعشلارالا تزيمتامو لاكنلا ىلءةروصلاب
 ةفيلطلانانالا لضف لعياشه نمو ةبخاوأ ةرزيلاوأ ةاونلا نملوصالاو راهزالاو ناصغالاو

 هنافهاشام مهفاق تاقولخلارئاس م لماكل !ناسن الانا ش برت وه ىذا ناو نان الا ىلع
 لمكلا نمانا له ىبسفن نمٍلعأ اذا تلقناف دوهشلاو ف شكلا هاطعأىذلا هتلااعلا بامانمأ]

 يو ابوروسلا عشا رمالك ارا هنعتل سام مناناقاناسنا ىهيىذلا اولا نموأ

 هبق هسفنر خ ”الاىكربو 1 : سه ىف هسفن نمّؤملا ىريف همس, 3[سع نمؤملا لعوب لميت لم

 0 ادار ونسوا ا ناضل ىهيلالا مسالا ةرمضحىفالا كاد سلو“

 | ىعي كيو خا نياوالصات ةوخانينمؤملاك اهلك ة مسهلالا* اعسالا نا لءقهسفني دحاو هناك
 ظ ررس ىلع ناوخامسهف تنلياقتملاءامسالا ا دعاماّماف عفاشلاورت اضلاو لذملاو زعملاك اورفانتاذا

 | هسفن ىأر نة سوه ثمح نم نمؤملاو لصملاهناف برلا مسالالا* ءاهس الا نيب مصب سلونوهك اف

 | ل ناكناوهلة[سالناوسللاناسنالا اذسهلو ةرودلا نمءارامبءافلل نم دم هنا ل عاذكك
 | زلال ةروس ل تعال نارلا واصلا لع عمرا ةلاقصالو ءالح انباع يي املا كك

 رودس

 ا

 ةارع
3 



 ءاأأ
 لا ل ف ساس تل ا نيل تي يي ثتبح ف 5352كه8 | اسم يبس بباب ل - ل ب بيو

 | هدايعو "ولالا برسل نكح هال هنملا نيع نم نا عمل مار را هللا همم

 أهذهف هرك ذ نه هن ىصو ىذلا عرشلا نا كك قح نع حو 1 فرصت هجو أ قفادةمالاقلطم |

 | هيفىذلا قارتفالا هيفَقرذتنالن او هتماقانان م دق لكل اواضي هضعب سني ماكحالا عونشمي الا ٍ

 ريغبالابم تئشام لقف تش ف كةريثكق ئاسقح ىلا ةدحولاب وأ ةدحاو نيعىلا ةرثكلاب وع ديووف ا
 ىلا

 نيل ا

 0 ىرولا راو

 1 ”قشااىدن نع اناجر نوكجرو

 دولا تانماذهصه مهج رادب ا

 دودخلا نعراصةغالا ن نامل هنادن"ل ل

 ءا نسو

 ؤ 7 دوجولا مكح ىف لكلاف

 ١

 والله 
 1 101ر1 الا ا 111 ل رك اتسسالا شللاالا

 ءاعسالا نم هب ىنتباملعو ل-رلاودو هدحو عراشلا ةصتخما هاوالا لعهبف لاخلا عساو لصولا | ذهو

 أ _تاضاود> اودلاالا هلا نمام هلوق فب دحالاب هتعثو هلالا مسا لول دمو كلملاكلام لعو ةبهلالا

 يادوب ايس مكبس لد سال ةا وزال هال ىلاو مكهل لم رمضملا ىلا

 مسالا فال او ماسهلالا ملعو ديبقتريسغن نمهللادنع نم طقتأنلاهنوكو ةسوب «رلالعو تغتلابوأ

 لزابملانجىلاثلا لونملا ج ندهن لص. اموهو * (بابلا اذه نمىناثلا لصولا) + قي اهتمىّيلا قرطلاب

 نيؤءاشالل لاردالا هب عقيام نيب لصفلا لءاهنمامولع نهضت وهو ِباَكَلا اذه ةروكحذلملا
 فيكو ضرالا ف تزربا ذا اهنمرهظي|م ةبحلاو5 اوذلاوةرزبلا نازتا ٍلعو ةصاخ هسفنالا هكر ديالام

 اةددهالااهف ىل- نرتب ا ام طعتال ةرزبلانإلةداهشلا ىلا ببغلا نم لالا ور ل كل

 نمو بودح ةماعلا ن موىوةاوألان ماهلاثم أ روزبو قاروأو قاس ع نم هنرتخ اع قلفشف ضرالا ىف

 تطعاامو لاعلااهنمج لا هيل اها دسم مايك عع اعقل فاهتبعرهظشووزب ةرزنلا
 ايف نزتحث وهامالواف بوك نابع ىوسنماهمرهظامدنتساملو بوبا ن هرهظامفاهتاذب

 اولعا هلوق ىف قلطملا ىهالا مع نمذنيو دونما نئازتن نم هلك اذ# دو كلذ لعاف لعفل انرهظام وعلا
 ا ال هللاريغىلارورشلا ةفاضا لع نمضسو كا ذف غمصلا فالتخ او صوص لمعي ددقملاو مشا

 لدف لا ىلا هتفاضا ىف ةذو هنمعيف هند اف كملا سيلرم ءانلاو لسو هيلع هللا ىلص لاف لاعل دنع ودعم

 اولاعوهو ءوغ ٠ لكتوكلمهدس ناف قمل دس ناكل أش ناكو لذا مدع هنأو شن سدل رمثلا نا ىلدع
 دجو ًاورّدقو لعأو لصفو هيديابو هيدببو هدو نكيو هل | الاريغي ول الاء قلخامكل نيس دقو ئث 1

 ءاموىنا لوةعم وهام نحب لوقعم تاق نإ ريثما لعربك اذهلو اناو نحو ىلا لاستتف دجوو عججو

 هل اع ال ن نم لوقد> اولا ىف ةملنعلا نونو ميلعْ ذربكك انبع عمجللاوأرامو دحوف هيلا, باطما

 ىتلاَقئاقملا ار دا نعهّتعأف ىلآلان تم اه اذا لوجلا ةلظ لع نعضتيو برعلا ناسلب الو قاتلا
 هلثم نكس اسنلا ىف هب شع ارونهلاساعو دادس ًافاتص ناكنموأ ىلاسعت لاق املاع مس اهكارذاب
 لون نم ىوق أ ناك ا ذارونلاناف ٌةلظنوكيدلر ديالو كر ديام لك امو لهملاو لعلادارأ تاذظنا ىف
 عقب الفرونلا هبا نا هللا فاسو هبلع هنا ىلص هللا لوسرركذ ا ذهلو هي كردي لو ناسنالا هكر دأرصبلا
 اهرصررون ىزاوملارونلا ىفالاروظتال سفاغملا ىرتالرمبلارو: ىزاوب ىذلارونلاءالا ف ثكلا|

 و هظي مولعم لكوهو تاهمشل | لع نعضتيو قفتلاروودد أ

 ا حا نكسانلا : نمريثك اهلعيال تابتشماه مانو نيب م ارحوزيب لالحوهام قازرالا ىف أ

 تماداماهلعم دة, الفمارؤاناهتطي نااامتاو لالخ اداه قمل نا اماق اهىحأ هلنيس ىح اهدنع ٌْ



 1 اذن

0 

1 

 3 .[| ةماقا لعمل فلارباشي امرثك اىراصتلاو دوهيل اراك اةتعيالمو هند لعراش لع سل معو

 . || "قلنا هق اركمنم ا ذ هوا ماع هكقا ب قشب قي رط ىلع هنا ىلع للد كلذ ىلع هنربانق هني د تاس حج
 || تؤم فالزلا 1 11 قل لاما ا نمالا د لكه.رعشب ال ىذلا

 اوناكن ا او نيكرسشملانهنن مهتم لوراةكلاداوةلسأ اذهلو لرمي ن مالو قالا لوجين م مهرفاك فى الو
 تاطمشلا لثكىلاعتلاقاك كرشا نمت اوءريتاوكرشا اذافاوكرمدي نا سنالا نواع جن يذأ لمه
 ل قملا له لطابلا: ل دال هملو ىلا ناط.ثلا جوودو رذكحا تانالا لاكذا

 ' || نانالا كلذ ىلعنكل و هنت | نم فول, ناطمشلا دوف نيملاعلا بر هبا فا ىناكنمءىربفا
 2 مويمالسلا مهلعءايبنالا فاضت اىهسفن ىلعالهءاوغا لبق ىذلا ىلع ناطيشلا فوق هسفن ىلعال

 لأ نم هنأب هلع ضن ىل_ءناطمشلا نم فوم عاضترا بيسو موسفن أ نعال هما ىلع ةمابقلا
 نمل عدقءنا ىرب هن ا كح هيرب اعل ىل عندي مسقأف نيعسا مسه وغال كيزعبف لاق اذهلو دم .-وتلا

 || للامن سنالا هه ىوغااع هم أافهلاز اًوسدقنا باأ كلذ لسا لف همل ! قيام لكل هلو قنا فال ا
 | ىلاهدرناناطمس كلا ءازح ناكف س الا ند هعشا نم ءازحو هءازح هلرك ذو قم هلل أسامل ىنعي بهذا

 هيلعفلانوءاق ريبغلا قشينا بلظ سناب انال كلذ ناك امتاو هعبنمل هنمراكح سلب ال ب ادع
 - هلا تعن كلذ ناقدحال ءاقثلا ىلا ىد دوبام عوق واضعتال ةانناو ولا نم هسسنت مق دفق اع
 هبر طارصض ىلءنوكيىذااوه يقتل دب لاف ةلالخلا قيرط نم ىدهلا قب رط هللا نانا كاذاو
 ماو اهلك ذهو مهدعو مهكراشو بلح ًاوززقتساو بهذاهلوقىف هير نعأ تحت ناطمشلا نأ عم

 نيعجتأ مهني و غال كتزعبف لافامل هلذناجا تناكاملو سلبا قشام هللا ن مءادت ا تناكولذ ةبهلا
 هنموءادشالّرئاع هند عرتشلان اف فنلكتلا نم هنأ سام كلكملاٍسعناك اهب قش هتيو د :تكسجالو
 || توفغل صولا اذه تديقامو مومعلا فرهظاكرمالا ناكل هلماش ةجئرلا ناالولو لاوس نعلزنام
 || انصوامو كلا انحوأ ىذا او احون هب ئئصو امنيدلا نممكل عرش ىلع 0 ةرشملاف تب ًارفةوفغ

 || نمهبلا مهوعدتام نيكرمتملا ىلعربكهبفاوقّر تس الو نيدلا اومهانا ىسعو ىمومو مهارباهي

 ىرخالا تسل ةلوقعم ةَقدق- ىلع ةمالع مسا لكو سمسا [ىسالا هتاف ماكح الان ريثكوهف ةدحولا
 || تاكتاو تايعسلا ىنسعأ“ اهسالا كلتياطت ةريثك دوجولا ىلا مدعلا نم هجورخ ىف ماعلا هوجوو

 هللأ ”ىبعالتمث صاضالاو ماكتب زاتكو هو دحاو ملاءوهثد> نم ا

 || ءابتج نيب ص الارك ذلبالا-الواتعث انه ”قشالركذامو بش نمهملا ىد و ءاشب نم هملا ىبني

 || هايتجا نك هملا نيسمالا الكو ءاسنالا هب تع 0 ءابتحالاو ةيادهلا لع نمىللبقمت ةيادهو

 أ ءارو هكرتو دع سل هبل ”لصوملا قي رطلاهل نانأ هلا انف بو هلق الكي لوا هنلاميداجساتلا

 أ امسا ةواقكللركذي لو ةماعلا ةيالا هذه ىف ىلاعتءاجامو لمسلا هان. دهان ارو ذك ام اوارك اشاماف |
 لأ ىتلا ةجرلل مكتللاناانلع هملانيرهالا لعجو انه ناس اوهو تب ادهلاو ءابتجالارك ذوانمعالو |

 || هجو نم ىدهنال هلعربكه- ءلاىدىذلا اذ هنوكحالا لرشما فرك ذامو يم لك تغامر
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 1 هيراف رع هبفن ف رع نم هلوقى هلعالملد قا هلع ىذا اهدوحو نم ةرثكل ادهش وهو دحاو

 : كا دلفهسفنب هتفرعم ةروصبالا هير فرعبالف دحاوىف اريثكو أر يثك ىف! د>اوالا هسفن فرعامو |

 ”ا1]| نسفبا ءاز ىلعنانالا» لن ظوركلداكل تي هسا ىنل فانالا» بانه جا همنا انام
 1 00 محوجالا ام هءازتج مع ام هللا ناف

 ا

 | باطما كا ذبهتتادارمهشان نءمهفامرشملا نال كاذوهوجولار "اسنود ةءئادحولاب قملا ءاعده دع | |

 أ ءاسج الابل رشفة ا دهو انتج | نيد ىلاعت هنل ا ىهالا لاعجو هد قفر هشلعربك كلذنا قملا لعالت |

 أ ىارالو مهسفت ١: ىلع نيفرسملاب مرا روففلاهئالعيا لانأو اتق نرعالا ىف هايد سويا دهلاو |

 ل ممل اممم م دام ع حس سم مصل ب ممم 7 يسم 0. ةعمجسل نحل يع ل را حسا اوال رس اص ا ل
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 أد اهنا روس انس ءاورال نم نست |. دا دانا اواشاذاالا .ههارتالف |
 | تعي ايس ةنلل ا نيبو هن اواعجو هللا تاب هكئالمانا اولا يذلا ىف ةكالملا قس ىف لاقف مسهار | ْ

 ِ كل نها انريجات يل تايننلا يسن نوهر 35 اكو اضامان :كذاممملوقل ةكتذ الملا نهةئملاب

 | ههجو لطظىث الهه دحارشاذاو هلو ىفم.نعهقلانربخأ اذهب ثوهركي امد نواعجيو 4 اوقىف

 | هلرةوهو بارتلا ىف هسدي منوه ىل_عدكسمياهيرشبام ٠ وس نم مول نم راوتر طكو م واخوات
 أ ىامتدل اوقىف دكت الملا ىلا ةيونالا ةيسن يباع هللار ككاو تان بنذ ”ىا,تائسةدؤوملااذاو ىلاعت

 ىعمراتتسالا فنيطامشلا نيبو ةكتالملا نيب هلال رش الف نودهاش ,هوانثانا ةكئالملا انقلش مأ
 ةنللا نمساغلارو دصىف سوسوب ىذلا سانا ساوسولا رش نم نطامشلا ىف لاقف ةنخ لكلا

 -يالملا ى_ءيايسن ةنحلا نيبو هنسباواعجو ةكتالملا ىف لاقو نيطامشلا انه ةنانعب ساذلاو

 | انلاعفا نو.تاكوظفاح ب نولكوم ناسنالا ىل هللا نم لسر ةكئالم او نورمضخن مهن ةنملاتلعدتةلو

 | نا نم ناكدنا سلب | ع نع لاكو هللا نمانبلا نولسرم مهذ هتتارمأيناسنالا ىلعنوطل سن طايشلاو

 ْ | ينم ممروشسعمررنالا نمنع تسرب معا ودرس نع ياي فات ال
 ةكئالملا عمدوصسلاب مالا مومم قسما ىتعأ هلخدا ةلاسرلا مهن“ ارمشااف كتالملاكو مهوربالذ

 عدرا سالف مهعمولخ دأف سلياالا اودحسف مد ١ الاو دعا 7 كانخح

 5 ءاكذران نم هقلخ ىف مهنع هعطقمدكت الملا ءهعطقف عطقنملاءانئتسالادانو تمول دو ءانثتسالا
 قلط:. الو هننا ع لثتم لو ىبأ هناف دوصسلان نيرومأملا نم هتجر نمهتلاهد_عنأنمالا لوم
 تعنلاا ذه مهيلعق لطي دئنيخ مهارثالفانعمم هروض> عم انعمهراتتسالالا نِح مسا حاورالا ىلع

 اذافةداعمهارأ :الوراهنلاو لالا انيفنوبفاعو نانالانومزالب نيذإ امه دكت الملا نس ةنلاق

 ىذا انيعن نءباخا هللا عفر كا ذا مههةدار اريغن منسنال نم م هازر نم مهاربنا لحوزع هتلادارأ

 هللا عفريأ م هاراقانل نو دست اناروهظا دنس او كاملا هنا سم اب دقو مهكر دف مهكر دينا هللا ديرب

 للعم هارن لي ةيمش روص ىلبغال مهارندقورود ىلعاداسجا مهارندقف نيعلا ىأر مهارتفانعءاطغلا
 يا السا كتالمناقايطوهىلاهتروصوه هس, لك لي

 لاحتسا كل ذكدنم قلخ ام لص ا نع سنالا لاحتسا ا” نكلو ٍبارتوءام سنالاو ب رامران نم اورون
 ٌكلملاو نامل همفلرتشا ام كل ناد دةفروصلا نم هيلع امه ام ىلا هنماقلخام لصنع ناو َكلملا
 ا ءركرتشملا ةفصا اما امهنهدح او لكن ءانلرييعتلا ىف هلل ربّ عمف ضعب نع ام ضعي هيزيمتامو
 اديعسواستشّنِا هللا قاس تاتا ظئرظذن 1 ءاش فيك هبامهتم سنج لكدر فن اعامتاو
 ىوارفاك تاطباو ىنالا قش ىعسو ءاقش ]!ىنهل ظحالادمعسكلملاهلت |قلخو كلذك سنالاقلخو

 يو -لاو ألا نطابس لاف ةنطبشل قف امهن كرش : كلذاوانمّوم سنالاو نا نم دمعسلا
 كل تناكناوامادب سفنلا نأ انلعدقو سانلاو ةنلانم سانلارودصف سوسو:ىذلا

 اعل نيران فما ارا فوس طا اعاد دسقتلاى مشنال

 ةسطرتغهب تماق نا هبت ماع رخآر مععابلا كو ةسنط تاق 1ك اهنأأ بح |

 اها ةمأعلا سوت ىلا كي ذاق ناك راموضل ناك باق ماها قلاام ريمخلا كل ذ نا اعطق
 | فتاولاو هب لماعلا ةواق * ىلا هي لمعلا ىو ىذلا لطابلاوهريجتكلا كل ذنا اعطقٍلعتف صاخرب 05
 | اذاو هنقشيناهضرغتالهبلا هبحوائادهبلا سوسو هردص سوسوب ىذلأناطشلا نا هدنع

 ْ هي لماعلل لسحب ىذلا قارس كلذ نا لعتقدب لمعلالرتفال وأ: بلطيوربجتلا لإ ةءركي هيأ 55
 | قول اورفكلا ميلا هكوم هي قلق ف هني زونامالا مولاه ببح نيذلا فشكلا لعأالا ةداعسلا |
 | اذ هاومهتوفنن 3 مهو مهنه ن 2 ءانلع. نكلومه فنك منا او ااا

 كم طن ١
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 17 عفر نكميالو بالو ةئيشملا ىعسب مكح نم نطوملا اذهىف دي الف عجرب اذانإ دوم ميدقتلااوأ|

 هتعاروتسملاررالام ىلا مسقمإ له ملعي نأ لاعلا نعرتسام لع همفو هولا وتلا

 هننعهرتسو ارتسلا عفرول لعين أن كمي هرتس عفربالام لعله ورت_.لا عفرب هلعيام ىلاو ادبا هلعئالف

 ةداهش كلذ بل اطل! لوبقو لعاف مسا ىدملا نم ةنيبلا بلط بيس لع همفو هاذا لعب نأ نكعالف
 مهم داش ةلوبق لوف ةنسا |ةدامشب هسلع ىدملارك ذي ىت- كا ذ نوكيالو كاملا مكحريغنم دّشبلا

 هتلعدب اودهشاملهتمنانسناازاوجوهب اودهئامف مهل ةمهتلا مدعودهو رخآ هال مأ ىركذلل ١

 0 ةعاججلا ةءاعا لع همضو زوحال هنم نكمل عم ةج احلا دنع نابل اريخ اننا لع قو مهفاصنال كاذو

 ْ اعّدرنوك له ةداسفنلا ضارغالل لئالدإا در لع همفو هعامبا ماشم دحاولا ةماقاو دح اولا ماشم

 .[| لاعلا نمظفح ند لع هيفو لاخ نعال وأ حتت امفن ىف ى هاك لثالدلا كات نوكى هد نع لل نع
 5 ْ امها ملع رهظباموزونكاا نم ضرالا +_اع ىو ام لع همفو ظفحا 3ىلو ظذ- نعو ظفح اذاعو

 ]|| هبفو اضعب هضع ماعلا قزر لع هو ناصقتنلاو ةدانزلا لهبالو مولعم د_> ىلع هنااندح رت
 | كرتثيامقو هعاون 5 ف الخ ا ىلع ملاعلارمشن لع هيفو مهتم نيرك اذلاهللا لهأ ةفص نمراخدالا لرتملع ||

 دودم بس لع هنفو هداسع نم هللا ءاش نم ”ىهلالا في رعتلا لع همقز فئص نع ف:_صزيم ا ذاعو ْ

 |١ ماع ضفاوفرعبن ال قدوكسلاباو اذ ءاعسالا ,هلعنالالةروصلا لحال ناكامنا مد ال ةكمالملا

 | رككساالو هنمري خانأ لاقالو سلبا ىنأام لعل اهروهظ دعب دوصسل | ناكولو ءاعسالا نم هللا هلعامع

 هللارلعا كلذ دعب مث نيطن ههتقاخوراننم ىنتقلش لاقو انيطتقاخ نا دعسأ أ لاق اذهار هملع

 ةككالمالانلقذاو هتهقنمهررك ام ضعبف لاك اذ هلو مهن هللاريخ ا اماولا_ةف هتفالخع ةكئالملا
 ملعتل للملا هذهل كلان لعج اف نامزلا نم ىضس امل هوذا ةادابو لاعفالا نمىذاملاد أفادت |
 ءلثم هناق ناسنالل ناسأ | دعس نا عرشأ ! ىف ىب اذالو هناذ در هل دوعسلاب هل ضف ىلع هلعن مدآ لف

 لجرلا قلاذا لدرلا ف لسو هيلع هللا لص لكساملا ذ هاو هسفنل عضتع ال6 لاو ههوحو عرج نم

 نيدضنلثملا نوكل ل هلاثمالاةوادعىف بنسلا ام ملع همفو معن لاه هقساصإ ا هل لمقال لاقل نأ
 ىدالاالول هناف هبالا فرمث هلامو «_لعرتفا تح ىت دال ند ىلعالا ل_هجام لع هبفو رخآ صالوأ |

 سو هياعدلنا ىلص لاق دهلو فكي لو كا ديهل د مشي لاجل او هر اضف الة دئاف ”ىاف ىلعالا ل ضف رهظام

 هنفو سانلا دبس هنا لاخلاو ءاقلاب مولعم هئاف كل ذمكلعرذفلا تدصقام ىأر فن الو مدادلو دمسانأ

 ىءاقدلا نم هملءودام ىلع هههأ لو كل ذي هلع عم لوما هياجاق هؤاقش هشاسهأ لأس نم ةمكح لع

 دمسلا نم لعفلاا ذه مكح ام هسهأ لا هتمأ ىلع دمسلا همقاسعن مث همس سهأ لّثنع رومأملالعهمقو كلذ
 نيدضلا نيب ىوا تا ملع همضورشع ةسجلا لع ه.ةورهتل اذ أ نم نيبو ةحل اذ أ نم نيب قرغا ! اع همفو
 فرعتال تناو هلباقت اذامب هفرعت ل ناو كيلع لزانل !ف.ضلا ًةداركل ةردابم ا لع هو هيفاعقج ا امفر

 معي امهنم مسدق نعش ىلءفانضالاب ةماركلا ناف كل ذي هل هاعتو هتلر نم فرعت امر دّقب همركتق هتلزنم

 نامالا هب عمبامب في رعتلا لع هبفو نيفورعملا اهب لضفيرخ الا مسقلاو فورعملاريغو فورعملا فضلا
 بدينا تش نم لع هنضوظعاوملاوريك ذتلا لع هفو حئاصنلا لع همفو شوت سمال سنالاو فئاخلل

 ريغنم فرعي نأ سنن نمو عسب نأ ىجرذيال نم عتب و بد نأ ىفبذ نمو بصب نا ىج.ال نع
 كناجن قب رطن لعلاوهو هب اعلا نم ذبالام لع هيقو فرعبالو عبتيو بهن نمو عاستاالو ةيعص

 ارملا اذه ىف هنم انقل اف ةصاخ ة مسن," ءلدو ني امو نيعمسلا بابل نيبو هن بابل اذه (للدو) +

 ْ ناحلاوةكئالملا نعأةير ونلاوةيراثلاحاورالا قا ال ىلا عت هللا نا كا ذو هرك ذ[ىذل اردقلا اذه

 || دقواوناكث محو مهسلاجت فمهعممهروض عم سانا نيعأ نءراتتسالاوهو أ ىف امهم كرش

 || انع باخ اىنوروّ مرهون ءروتسم باحاف ارو سمانا سانا نيعأ نيبو امهند هّنلا لعج
 دج : 5



 ا اي“

 | اهفرهلظن نم لكىلءةدالواهاةأثنلا نالدأشنلا هدهىف مهوالب الصا م ك> لفعل لقعلر مدالتاك رر

 الااسفن هللا فاكيال هتوكل كدب اغ أ ى ىياذع اهل لاقو هنا شعت ا ذه عمو ةمئر قلسا ن ند ىلعأ ئامو

 نب تعمذل َّئث ل سدل اهيا لاق م ىل- هل الإ ذىفامجت داعس لعحو |ّمةمقح ه.طعتام اهعسوو اهعسو

 امتقيق>وه ىدلادسعتلا الا لعتالف ةدمقم ان مناف هتديقف همدشنلا نيبو هتديقف هيزنتلا |

 همتتتءاوحالا ام جني لقعلاف
 ىوطر 1100 دل

 ه- رغ ناكح دق ىوهنءهناف

 هحرذ ىركفااو ىروريشلاالا
| 

 5 رصالاو ريصالا ئذتقت ازاناوئث 0 ارخهدنعنا زي زعلا هاك هدانعىلاعت قا هندقو

 || نيتمدقاانيب دسقتلا الولو دس قتوه ومولعم ر دهب الا اهنمأش لزني ام هنا نهم ددسقتلا ىضتقيا

 ا قالا فاك || رسما هلو الص قح نع قا ره الولع ةضتنام ا تروا ربىذلا

 كك ام نواعتالن وو < ا, د- نوهقفنال ن كلوا د حوامعدقداا وتلا تاني سار

 ' تركت لكنوكيو ةدئافلا مت ىت- مهولاو لّدعلا هل ةباسع ”ىهل اربخو ثر دح هلكعرشلا ناف <
 ِ وداقم تف 2-11 تدلتف ناو اع دق نولعت لب امدح نواعتال ىهالابو هللانءاذعانو اسطاخم

 : ثدخمدقاب توعنملاهللا مالك الاوهامو ث دخت مهر نم اك مم_متأب امنيعلا ثيداسحا
 : قاعتالو عهمسلا عن ةوامهثداحداومىءاحو نيعلاب م دق ناد ”الانث د < وهف ه هوععس نيح مسه لاذع

 5 مدا, فوصوموهام هنم هيلعتا دىذلاو رابخالا هذه هسلع ادا مهقلا قلعتواججالا

 لاكن ملاك كلذاو هحونممد_ةااو هحو نم ثو دا هلف ثود_+ ان فوصوموهامهفمو
 3 ىلاعت لاف فان ماكحالاو ةدحاونيعلاف ملك: هباع رصني هباع ععسإ قالانا

 ١ ةردقلا,باهذا| قلعف نورداقأ هب تاهذ ىل_ءاناو لاقو ةعكملا با هذا | قاعف مكجرهذب

 ناس انه ضرعتسف مادعالا ال داح الا ةر دل | قلعتم ناوهو فب رش معا ذهو ءاشو دارأ هير دق هبا

 قلعتف لاحىلا لاحنم لامة اوهامناو مادعالا سل انهدارملاٍباهذلا ناد اولا الا
 تّداعتاقل اد اكل ذهل ةردقلا تدحوافاماالقتنا ىتا الاخ اه هل ءموك ل اروهظةردقلا

 1 نافدو-ولا فهن اهب ا ىلءهلهر كمال ىأ باهذلا ىلعرا دتةالانهفدو نارخ الارعالاو داح الابالا

 ةسلعدوجولا قبب طرسشلا كل ةدوسوب طرمش طورمشموهامن «٠ ءاقب ىنعأهسقن عاقلا نعدوجو
 ملاذا هيالا طورمش ملل ءاترالو طرشلا كلذ دوجو عنم نأ هلو نامز لكف هب هيهللاه دلع طرشلا كا ذو

 : ةرد_قهلاب هسفن فصو دقو ةردقللا ىقلعم نم سل ل اسمالا اذ_هو طورمشملا مد ءزاط ممل! 2

 : عزانملارهقمفهءامقب هتئادري لال هعفد ىلءرداقو هذ 0 كلذ عا

 أ مدكشلا نمانلعانب داررقتوا ذهانإءامل ورا دتقالا ماكحأ ندم كحرهقا او هءا :عئاتملا دار امىيالف |

 ا اذه ىو هحو نمارخأّتم هحو نمام َدَمَتم نوكيدقءئشلاناانم دقاك ههكحورخأت نمو همكحو

 هسفو لصف, امو اب. لصت امواهلصا نين مو دوجولا ىف ةعقاولا تاشلثملا أءمولعلا نم لزمملا
 ١١ دوما قريظنلا لاقت لعهضو. نآرقب تسلو انام اهريغوةاروتلا نوكو باكل! نارقلا ةيسانم عا
 العال مأ بسريشغب هدو> ورو< ىله بسسالادح وبالامدوجو ف ٍكيبلا ةمكح معو مومدلل ١

 ةعفتمل لرد د املرت نم لامه الار مع ه قو هاقتاماياعدراملا ادب لب اوَهلاَو مع هضو

 ناراتخا. نءوه لهوأ هعفر نكمعال عنامل كلذ لهفدل عنامال ن *د.عولا ريخ أت لع هذو لت هلكو

 بالا ىف هانرك ذمهوتم اوه امن او قلسا ىفىدوجو دنت سمدل سلهنافلاعلاقراسخالادوحو
 0 0 ا ل ”ىيلالا ض هيقااو ءاهرخاىذلااك ءةالاةرمإ ُظ ؤ 0و عيداجالا يف تيوتا رايضالا و لا> الاول عضو مدقت دقو باسم | ادههملب ىذلا



 الح اولا .علا نم دوعتلاو مالا ديرب دق ىوهلايدتأق ءديشب نا ذبل لب ءاقلاقرثالا نوكي بانل !ثمح :
 أ ىوهل راف كلذ لبقيال ب اقلاو نيعلا كات ف امهنمدحاو لكدوجو لاف لدبلا ىلسع امهلبقت تا ا

 هلععرشلارع ف. اذ لورق 4 لوبقلا اذه نااناعلباتلابريجتلا ىوهلا لبق لة لياقلانهيلعاروعجت
 سفنلاهقاقاخالف !مفدت ا نمفةدارالا قلطمىفهروهظ ىوهلا فلباشلا مكسح-رهظو لبق
 نيعىوقلا هده تناكناو هلوقعم ةسسن هب ونعم ة.ناحور ىوق قلخ تئشام لق ةغيلخل اوأ ةقطابنلا
 كلا لقتال ةدح او نبع بنوا اهيرثكعجرتىتلا ةهلالا تافصلاوءاعمالاكايفدتا ن ا
 !نانالا فى, ةفلخلا اذ_دىفاهقاخ ىتاا ىوقلا نهناكفنيغلا ىدوجول ا ددعلا الوابندعف
 زيموركفلا ىعست ةّوقو لق علا ىهست وو مهولا ىعستةَوق ناسسنالا قلطموهو ناوبحلاو ىلءاكلا
 | نعامسف: ىف ةدرحلا ىناعملا ةرمذحو تاسوسحمن ا ةرضحاماعهالوو ةغلخلا اذهل هثالثلا تارمضحلا
 لاو سلم |ىفرط نيب ةظدوتم ةرضج لالا ةرضحودا اوملاضعيىفالا ا هضعن رهظي /ناوداوملا
 اه فّرص- مهولاو لعل  مكح تحت ةروصم ةروق هبف لعجو س اولا اهبحت ىتلاتانايداةنازرخوهو
 ا هوت لد جلق ل دعلا ىلع مهول ناطلس# ةًاشنلا هذه ىف ىوقو أ الب مهولاو مالا: لّدعلا
 رغفالا ام ةهج نمل ةعتال نوكتل يداوم نعنوكن نأ امأش نم ىتلارومالا نما سمأ كر دتن أ
 ةداموهام هملابوسنملا هلعك ةدامىفوأ دام نوكتن ا نع هزينسملا هللا ىلا ب وسنملا تافصلاكة دام

 1 روصتلا ادهوروم الاهل, .ةينأ هبف ضاخاذا | ذم هلع عم لقعلا وق ىف نك ملف ةدامىلا بش .الو ١

 لاسخلا ف ةرومدملاةوَلا كك رو دكا لالا ىلا عفرب سا اف همكح نمال هبلعمهولا مكح نم
 وعول تيا ناقد كاع ارح ثم> ند د ا هوا اا

 تاكح ناو كال: ديشم معلاو ام هابراعلا هياطا كل ذفر كهل | ةَوَعب لمعلا منع كل ذترّود د5
 | غد مولا |نم لب مهولا مكح نم لقعلا هب فّرصتام ثم» ن مال مهولا عأن ءةرّوصدملا هيرودام

 اكلم اا سوح دمقم هناف لدعلا فال هقالطاللا ولا عار حولا كاف يتالوروشلا كنت

 معي ىنعم ليال هنا هفرثأ هناق لمعلا ىلع مولا ةنطاسا ا ”قلخلا ىل_عسلاغلاناكاملو
 راص معولا الا اب مكحال ىلا ةروصا ريغ سلر وصلا كل ذوروصس الا ّةدام ىفالو ةداعب سال هنا اعطق
 || نو ناطلسه_ةمهولل سلف ىرورضلا هلعامأو رظنلاب لام هيوهاهف كشالب مسخولاباديقم لعلا
 يفك ساناب نمداومى الا رظنااءاهلمقي /ناوداو هنامعأ ىفالو داوع تسل ىناعم مث نا لعد

 نيفاكملاو سانلا ىلا لسرلا لسرأ ءانرك ذامم فاكملا ماع | هملع بكرام قمل لعامل و مهول ا هدطعب
 |اولامفلسرلا فقوموهف تاسو حل او ىناعملان ,بنيرطلا نيباو ءمصل ةصاخ لاس اةرمض> ىفاوذقوف

 | ىعريرشتلا ده دعب فاكملا بطانخما اذه هن 0 *اكملنا دمعا ةرمضنللا هذ هن هناا لعجلا 1

 | ىأءارتنككل نافل لاقف داوملا نعتدر ىناعم غنا اولعالاجر م نارلع هنال هنم فطل ارك عأ
 | كفلك امدذع فوةولاو ه:مءاسملا مزلا ىأد ارب هللا ىنعب هناف ءارتال كنا كلعأ ىذلا كامل د عم فشن
 تنافاكملااذهادنال هناذ ةلاالا مكان مفطلاوهرخ مهو مكح ىلا م هو مكح ىلا باطالا نم ل دعف
 موق هازي ثم ناكا ذا دبعلا نافمهولا هدمش : نا دي الف هحو لكرو عرمشلا لوشبو ا لةعبام اهرب هنا لعد
 |( ىروثلا ماعلا قةيراس ةريخاهذ- هو هريشئ ل سيل هلا هلع عم هنع هزيم ذا ه دش هذع هجرح اولقف

 !| لدسال"ى ىهلالا | ٍل_علا فودامو < ىهلالا لءلا ىف هءلعوهام ىلءالاره يطام ماعلا نال ىنارتااو ىرانلاو

 ل ذ عوقولاابنع قالطالا ىننتلباوقلاو اهنعدسقتلا اهتاذب ىنات ةمهلالا ةسرالاف
 1 | نم كاذانةرعن باكل هب ويسورلعلا هيمكحام ىأ" ىدا لول! ل در امىلاعت لاو هام دوجولا ىف
 1 [قحلا ىلع نانا باتل اوزلعلاف ٍباَكَل او لعل ءافلخ مهامنا ءاشللناو مككساامهل ناكذا باكل اورلعلا
 !آ | لوتعلا اهضنتام اهقالط م اوهالا ف باكو -هلنوكلا عج رخنيملابعلا نع ىغوغ ىذلا

 0 دف نى من"

0 



 | ةرخ الارادلا قو مهتامعأ ىف ىعأت رخالا له ىف كا ذكو هس انتنيهجو نملاحوهفةمهوتملا
 نوكللءاتبلا بسن فلات هللءانبلا ةبسنف مهبلعددملارارقساالو رب الا ىفمهءاستب ىهانتالو قت
 'دوجولا قرصخاو هلا فقالا ١

 قة دق دوجو | |
 قبساقملادوجونم || || ىدو جوي ىلعنا |

 قلبدلا لءاحأ || نوكح ناعأ اذاف

 رخ اللاكزر دحاو لكتاك ملاعلاءالا هلءاشبال ىمهلالا تعنلا ناكوهتلابالا هلءاقبال اعلا ناك املو

 اذكهنانهملعاموكحم هدوجوءاقبل هبىَدْغَتي

 كشالب ناكلا قزرهنام | | اننوك ىذغت قزر4نخف ||
 كفا نم هضام لوقا ادهواهلا هنوك ظفو اوك انظفحف ١

 كلملاو قرلا» كلملا كلل رقي || || ةلا-لكف نوكلان ا ورغالف

 ْ ناسنالافنيعلادوجو طررال يكلللاو ةفاضالا طبر ضعبهضعن طوره ءدقلاو ثداحلا دوحولاق |[

 || همطعي نباهل نكي ملاذا ةودالا مو دعمه دوجو لاح فو ناسن اوهام ثمح نم نيعلا دوجومالثم

 هكا كإ مهل نكي لام كلاملاتعنمود_ءماضي او ه كل ذكو ةوبال [تعئددوسو ردم را وشو

 || هتاف كل كلام هنت وكب ىتح كلم همف لاب الن يعل دوج ومناكناو كاملا كا ذكو كلام هنا لاقت
 || نيعلاثمح نموهف كال بوبرملا باطيانر هنوك نمو نيملاعلا نع ”ىبغهدوحوو هناذ ثمح نم |

 بال لاععلا ىف مكح لكناانركذدقو اريدقتو ا دوجو بوبرملا بلطي ةسبب وبرلا ثدح نم زو نلطنال
 ىذا ١ىاذلا تعنلاو امنغناكمروهناذا حلا هةدس ىذلا اذا تعنا الا ىهلا تعنىلا دنتسي نأ
 ءاوسلا ىل_عةلذإ !ورّدفل | ناكناورمْفلا تعن نم قح ا هن انا د عىلب اريقتف ناكهرو قاقحتسالاب ملاعلل

 || ناذلا لاعفنال اوءىثلا ل عرداااو راقتفالاوةلذا ا ىل سلامي ىلا برت ديزبىبال و !لاقاذهاو لا
 || قوم ود هنات لعفتملا فال اقتفالا:ل ءفتاام لغتنا هنعىذلا الوردالا كل تفس الانا

 حالف هون طدتسح قالتاب لاو قذلان قلنا ناكناو ادهم قللت! نع قمازيقق راقتفالاوةلذلاد
 در وع وه دال الا مكحلا دنتسا اذالق لئاسقلا لوق.ةءاودقلزملا اذهودارزتانكح ١

 ديرناملل اعف كبرنا هللا لوقل تنطغ:نا انلقاه دنتسمامعا رءالاف ىوهلابمكحال قل اونوكلا ىف
 لكي مكحال هنانباطللا هيلع هجوةفرتكلا »وصوم نوكل او همكح ىف هلعر بتل انهسفن فسوف
 'طتعام لكي مكس ال ىأ ىوهل | عبتت الو قلاب سانل ا نيب مكح اه هل لمقال هنا مث هل عرمش اهب لب دنربأم
 برد ا:لقد الخ باقل اربج ىلاعتهتت لاك كلا هب وأ اع مكحا لب كنم د ألكىو.مابالو كل
 هبت عبو مهل تعرشام ةماسقل |مولممال ىف مكح نكملف ديرتام ل_فتتال رىأن ا مكحلاا

 ْ مهلعةحلام وتو مهد :عانقدص تشي ىت>دب رتاعالاانتسرأ ام كناو ديرتام كاذنافمبلا ||
 ىقلملا ىلءريستلا لدؤدغلابلا دج اهتنوكت اذه.و مهيلا هسسنهيلسرأ امج هم لك قطا مكحاذا
 معديرامل لاعف هنا اممكتتل اوكا ىفريجتأ | ثددع مث مهسوفن ىف همض مهاسع قالظالا مهل ناءاوهالا
 || ناك يمدمع لاوس نسف همكح نوكي ىتح كل خىفىل اعتهلً اسي ن ا هدبع سهو ع رشاجالا مكححام هلا

 || اذاملتلعدّمذتادارالا قاطمالا ءاوهالا تسلف كلذ. هير صأ نععرشلا نمهيدنقاعديعلامكح أ
 نم هنافا دقمالا مكحدل عقب الذاتاطمناكناو ىوهل نال_تل ريتا | دنتسا وءاوهالا تذنتسا

 6 لَم ا



 ىفعسبال تقو ىل لصالا لوو ىبرريغ همق ىنعسي ال تدو ىل هنم لك ال ىذا لم اكلاديعلا لوشمف |

 هل ةفماخ لماكل اناسن الا ن اكاد ماو نيبناحلا ىف اعلا اهقر ةتسا|واكتاقوالا نال ىسغنريغ هيف ْ

0 

 اا امه د لاه ناف لوضغمو لضام لكلاو داهاَتو دوهشم لكلا دوهشمو د هاشو ىلاعت لاق |
 لكم. ءدس اج الارخ الإ دح او لكر هظي الف تنارخا لا اس5 1 لاك ناد ارق الا لاعانا

 نايم نالوتلاو دحاوأ

 قاح اهب صغدقو * هلم هب رش تبإ رش قت نأ ىف نمل * اخ ابو قحامف

 قيتساف تاتاماذا * ىنعأىذلا ل لاَةف أ || قلئام لبق نخ# نيعىوس امو

 قحلاىفركذلا 0 ا ملا الولو قلكلاو قدا نيس رود سال ناف

 سفن هناك كذع ىشالف ظفاملات ناو ه كيال لزئامو ظوف#لا تناقلزتملار كر ىلاوابتناف

 ارياهمورتام ل صاخت ا ان الولدموهاموعلولدخ وحان لوةتناكاغو احلا

 ١ لوالا نعرخ الاورخ الا نعلوال زيت كنعدهزيمو هس دعزيسعو كب لقو هب لّعف صاختل أ نع ءزعاذاو

 : ملاعلاحورملاعلان ٠م كنا رعاظلا نم نطابلاو نطاسلا نم رعاظأ ايم كدعهزيمو لاعلا نعزيمتو

 3 قا نم كننع تزيماذاف كنود ملاعلل ىعمالف حورالب ةروصلل ىى_عمالو ةرهاظل |كتروص لاعلاو

 ملاعلا ةفرعمع كلم تفرعو قحلا ةفرعع كر دق تفرع ماعلا ندو ١

 جمزتلت الو امدمزتلتالف | || ةنطفو صوَءو تااذتنكناذأأ ال

 ادهعلا لزن امل ئمادهعتازنآو || || !دبعاذإتنتححوارراذإتن>حف

 ادعدكر ىلا دعا: مكحلاغب | || عوهسناكنا صخشل كلا تنأا 1

| 
 لمعبالو حاتفم لكل ع لمعي هناف هعمضت الف دوا نئارخ عئافم نمحا اتفمه. كتان ىذلا اذهفا

 ودالا اهلعنال د غلا عتافمو حاملا اذه هقلغأ ام هريغب عتفيالو قواغم لك في هبفولع حاشفم

 هللو لباب هسقن ىلعد شقق عمطمريغ عمط نمو كااهاحىلا لصق ع مطن الو ةنمالا لعتالف

 وهو ضراوءامس لك فةروصهلذلثملاهلو ضرأو ع ام«الا امو ضرالاو تاوعسل ا ىف ىلعالا! لثملا

 ضرالا ىف هنوكنم مكرس لعب ضرالا فو تاو هلا هتااوهو هلا ضرالا قوملل ءامسلا ىفىذلا
 ىخىذلا مانعموهو ءاعسلا ىف هنوكن م كرم م عل ةأشنلا ثمح نموع اعسلا ىف هوك نم كرهجو ا

 ةركتوم 0 ا ل ا

 هددت ىذلا هناف هحور ىف ههكح نال همكح نحو هنسصراص الا روط بدلا رقاطو هو الا

 رهاظااوهف شضرالاوهذ لوزيلا هلذدساو< مولعل ٍ ١

 ققحم أ هاينلق ىذلاناو قطن حلات قل! نانايدقف

 قفلم ص هانلق ىذإ| سك الاط علل تذكن ا نا دعت الذ

 هفلكسا ىذإ١ناف هبر فرع هسفن فرع نمريخلاءاجا ذهمو هبرب هلع ىلع هسفنب هلع قيس ذهلف ىلا عت

 يلا ءةروص ىلبعةفللاو «فب هلع نمملاعلا لع

 فد: لهادوجومهنوكن م هللان لعل ىف ةربلسا تمشبو دوج ولا ف ة لخ دام لككأ» اننيوقتدوحولاب
 وهفافوصوم دوحولا نيءنوك ىهانتلاماو دارأ نا ى هانتلا,فدّالو اورو منول ىهاساب

 اذهف عطق“ مهدوجو ةدمءاهتنىعانتلاءاو دار ن او ةدوجوم هنمءنافدوجوم م لكوهاكى انتم

 | هيلعد دملارورع سل ءءاقينالوهدو>و ىش ا شالا م دال اولا الشع مصيال ا

 ةمهوتملا



 او

 اريصي تكف ىري غىربكو || || اريثكت نكف قام« تدسحت

 ارو.غتنكربسلا نوكنيأو|| || هدو-و نبأ ريغااب الئافاف
 اروفغهفقملانكقحلابف أ || مسلفزعيوأ نم ىل_عىلاعت
 ارقنت غلا ناكحالوانغأ| || هنوك ناكام هللا الو هتاوذ
 ') ارب ادروجتإلا ماك ىذا املف||' |١١ يعل اور عقلا قلخ نمل او[ نع

 || هتفرعذ كب كفَرعىذلاكناك ةنازإلا هذهحاتفم قل اًكاطعافدوولا اخ لو دوجولا ناك اذا
 ا هناف دوجوم لأ وهودوجومرخآت ناو مولعمرش اودو موا_عم لو تناق
 هما ىدههشظبررال ىذلا قا اوعا ده رلعب سلف كل ذكن 5 ل ناود ووش معلا نال مود ءملا

 ل ىنءاو نيعىف نعالوأ نيءىفانمعوأ عاق انمعهنازرخ لكن م ددوأف

 ا ف ل ا مكطانالا اهل دوجوالو اهب ناسعال دوج ولا ىلع مكتب اهيمكح ونامعأ اها

 رصخ اذ لرتالا ةرودصب ارخآ تاكن اول دوجو ىف ترهظف را دإا فرط ءاةتلالالماك كل دجو اف كيلا
 ىتلا هلك لا عااروص كل ف ترهظو مكلسا فك ءزيع .لو هنعزي مذاكتسل صل الف هنيو كاني لاعلا

 نم هسفن ن 5 نم تاعفامملسعلا كل لد اهيدهاكفَنش از ركنا كات نماهحرخأ

 نم دحاوناطع طاحأ ن ف تاعام ل هوهف ىهاضتب الامم نت ازانا ىف قيامك كل لاهو !درفا درف مكمل
 ىلع طبل لدو ط.ىلا ثدح ىّتحةرئ ادل ا افرط قلااق لاشمأ الا أم هنال س :ط انا طع طاحأأ س :لا

 ةطقن ىلا نوعا ا طل اءاهت نانا هزواصتتلو طسحلا ىلا ةطقنلا مطوطلا تن دق ةرثا دإ | ةطقن

 يذلا عاةطتن كير س فدي اروي دتلو ةروق رتسسا س
 رشا مكلس هج را نم هّمصاو لالا طدحلا لدا د نم ههقصنرتخا رحل نك سه طمحملا نماسهيلا ىيبهتنا
 حررت نا لاحملا نم هلال هنروص ىلع نوكي ىت- لالا طملا فرط ءامتاك اضن ءاقرط يلد نسا
 كلت نءزربب اموهو ىصاشتيالام ىلا لوالا طمحلا فرهظام طمحلا فكما ن هرهظ م هترودربغ ىلع
 ضانلا ضعيوادبأ امتادنوكلا ىفىذااديدملاقلذلا اودو هءاءىوعام هاش ال ىذلا نت ازذلا

 ةروصب نكلو سافنال ا عم ديدج قل نم سنل ىف مهل ىلاعت لاما لذ نم سلق سانلارتك و
 قاشو قح طسحلاف طقنلان اعلا لوصح ىف بس طمحماو طبحملا دوجو ف بس طقنلاف هانركحذام
 رئاودلات طال لوألا ةرئادلا نست طول لك ناس ؛نكح ناذهف نانو قح طقئلأو
 || لر دتالو فرعتال ةسضخرئاودلا هذه تدحأ ىتااىلو الا ةرئئادلا تراص ره ظنت ل ازرئالو تغلب ام احا
 اذهفاهد,شر اماه دهشي اف لاقد ةريئاد لكف اهترود ىلع ىهذابنع تدعبو ا اهنم تب رقد هرب اذ لك كال

 تناكسانحالانئازرخددعل وا سماهددعىلو الا ةرئادإ|ىفةرهاظلارئاودلاف ةداهش فبسغوص |
 | .صاضم أ رئاود حانت. الام ىلاراودلا نمابنع ث دحمو جرذك امو اهنم صن. الو اهيفداريال تناك
 سنملانيياموعو اودع نارا صخمشلا ةرئادنيع ل دتو ىهانتالام ىلا سانجالا كت
 ْ عونلا نال صاخمت الا نمالا فرعتالو ةرمصد نكجاو عاون أ ىف عاونأ أ لدنءثدعف صخشلاو
  مك- هلارهظأ نيفرطل انا تلق تش نا نيفرط ند طسوتم لكو صخلاو ,عالا سنا نبب ودعم
 قحلابىاننتاو قللت قلا ةفرعمنيءاذهو نيفرطلا مكحرهظأ طسوتل انا تلق تدشن او طسوتلا

 نكت قلد ايوا دوبش الولو نكي ل قلاب قلخل ادوهش الولذ

 نك لون وكي نمالا متامو || || هتدهش دق ىذااوهفنكل اق نك

 نكن لو نكقحلانهساعنمو || || هق- فرعي قلنا هلع نك
 تي يي رت جرير 222ج جااااييصيصصيصسص٠7٠ص٠س٠س

 | طودملم ا>الو ظوقحم ظقاحامممم دح او لكفادودو طخ طفت ةطقنل اوالع ةطقنلا ظفع طلاق

-+ 
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 ا ديعلا موا ” ناوهدلوو تر 5211و كرام لس ناشر تاعاقجااندلا ىف

 106 ند هنمحوز هور ثرح نم لجرلا ع كذو ةرخ ٠ الا فوأ ايندلا فناكءاوس ماسقملا اذهىنأ

 نم نيدولوملا كح مهمكح نوكحب مك ا امشداوتاهحورأأ
 امارك كت الم دالوالا حرختفاهرك ذم دقت ىتا !اتاسوس لا روصلاو ماسح الا ىف بدلا حاكنلا [|

 قملا ىلتك ىنزرب لت نع كلذنوكينا ديال نكلو حاورالا دااونوه ا ذهو ةرهطم هاحاورأ قبال
 تانوسحل ارو ىنامعملا رج نيرصلا عمجوهو ادوذنج تارضحلا عسوأ حزربلا نافةدمملاروصا ١ ىف ْ

 :«ةعانريعىت الاسم ةريض> راسو م نوكحب, : ال ىعملاو ىعمنوكدال سوسحلاو

 مك كام اوهف مولعم لك نيعر طانا | نيعف باقيو سوسحما فطلبو ىناعملادس<وهنيرحلا

 ةصد الاو رولا سفنتنمرهظت ىلا سافنالاناالا اهوا هنوكع م هس.لعم كالو مك ىذلا
 همقةروصال ىذإأ س ةئللافااي 06 حاكسنلا سفن ةننم هسفترهظأم اروص انناححاذا

 ا ؟ىثنلا اذ هةروصو ايندلا ف فشكلا لهأالا ةزخ الاف كا ذكر ديالو فكل لهأ هزسع

 ٠ || ارثك هتانيركاذلا سافتأ نمروصلاوأ ةكئالملا شن ةروص ةنللا ىفحاكنلا اذهنعداوتملا
 ا امناولسو هلعهتنا لص هلا لوسر نء كل ذي رابخالا تعص دقو لاعالاروص نمهللا ّى دلحامو

 اال هيسرك عسو لاقاكلعلا نعةراسعةغل ”ىمركل انالْئاز ادع عضرب تركلا اك
 هذهو عاونالا صاخمأ اهفنئازإنانانانداهود كا تحوهلاءىأ ضرالاوتاوعدلا

 ديالف هانم هنا دوحولا هرصح ام لكذادو+ولا فل_> ديال ىهانتالامو ىهانش ال صاخمالا |

 وههناهانركذ ىذلا ىمركل ىف لتي الذ ىهاشت الا طحن هلع ن اف هلعاند ىبرركحل !نوكي نأ ||
 لضفأنالعاو ءازحإالا ا رح اك شرا انا در تن اوطنل فود ىذا] ىنوكلا
 ٍْإ ملعلاوتابهلا مظعأو تافصلا فريش ا هم دقف لعل هللا هاطعأ نك معلا هد امع ىلع هللا هيداجام

 ا ردو قاع ةتاطدقم اع اوم واع يلا : هل هناف تاذلاياغي رمش تاكناو

 اهلدأو تادوجوملا هلع اقل ادوجوملافا هيف نزتخ أ ام فرشد نارها فرسشتو ئازملا فرش
 0و ىلا ترشلا قهالا لري عاما أو اهمظنعأو مواعلا فرش اهي لعل ف اهفرشأو

 ةروص# نازدتاو بتكمرخ الا فرش او هلى اذ هفرش لهل ف هب لهلسا نم نسحأ هيراعل والا ءى .
 1 | لكفورلاعلاءرلعلا هنا نو هللا ملعلا هنازخخ نيد ازرخ ىلا ترثكن واه سهو تامولعملا عاون راصخلاب

 هناذ ثدح نمو ىلقعلا كاردالابهن اذ ثمح ن نم هللابإ_علاكح ناز خ نتناز خلا نيت اش ع نه هن از

 هنافص ثمح نم هي لعل او نوع ثمدح ن نم هيللعلاو هو امسأ ث مح نم هر لعل او ىبعسلا يرششلا كار دالاب

 0 ثِح نموهو ععسلا ثيح نمو ىركشلارظنلا ثمح نم كل ذ لكو هيلا بسنلا ثمح نم هرملعلاو
 نئازرخ ئازخلا فو نئازخ ىلع ىو ملاسعلابلعلا ىف ىتلاىرخالاةئازهناو فشكلا ثمح ع نموغاك

 ةماشلاهناوذ ثمح نمو هيوبو ثدح نمو هناكما ثيح نم ماعلا ناسسعان اعلا لوال انت ازدناذ

 همسسو هنامزو هناكم ثرح ن موهساىهثدحن هوهناولأثدحن و هل اوك أ ثمح نمو اهسفنا

 زول ارانالا لعو مولعلا ن ماذهل اشم ىلا هرهغ نمو هنم همها روم هنوكو ءريث أنو هعضوو هد دعو

 الا لعل ةبازخ حانقيةت اجلا هاطعن نث ا اننله محا م لاق ىندالاو ىلعءالا» الملاو :رخ الدو

 دوجولافمدعلاوهوهدضروأ سفلي لدزمتاذامبو عدق الو ثداس< دسق:ريسغ نما ةاطمدوجولاب

 دوجوو ةلاحاو ناكماو بوجوو تابثاو ىث نم ماكح الا عسجب رهظت هب هنأف هنمع فدو وملان روهظ
 هدوجو هّسهامو هئمع نوكب دووم نمالا خدنالو تميل هك اذ هو مدعالو دوحو الو مدعو

 ةرثكلاب لون ةدوجوم هتسفدملا هملعز ربت ىتلا أ امس ناف هملع همكحالارثكتل | لفي الهدوح وو
 1 3 ءاعسأ هلف مسا قش لكلو دحاووهو هنمعىف

 تدد
 «© ب
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 ناسنالا عقد لءهضو 0 رهاظ فل اع نم مكح مع هرفو هبفوهام ئسنلا لع هيفوالزلا

 لتاف ناكت او هسه لّدِق ند م ىلعةذملا عي رحت ىف اهقح هللا يلنعت نم ىأر الاهل ام اظعا هسفن نع

 ىئطابملع تفرش ولو ةقطانلا نق نايم تسيل ميج نال ةناوبحا وسمت الا يحال الل

 نيبواهنب كلذ لاحو برقالار اولا قل همر مع هسفن لق ىذا !ناف مظعأ اهروننال كدالب اهبسهل ا

 لل له مّر-اموللحام لعهمضو هسفنل ىذلا صاينا برقا اذه نعدمعفه سفن ى وماهو اهكلم

 ناسلاب هللا الا مر الو لاحمالو هلع مّرلاو مرا ىف لاوحأو ةصوصخ رومالوأ هندعل مرحوأ

 لايقل ريغت لع هفوءاهكملا وشال منيدرتحاوأ لسو هملعهتنا ىلع هللا لوسر ناس !عرشلا

 نم تا.طاخما فتاساملا لع هفو ةعاجلاماقم يظعلاة ما ارلعهيفو لاوحالاريغتلىهلالا

 امفو هلكذل ذ نمدم< امفو ناكعون ىأ ف ل؟ امملابءازخلا لع همقو هللاىلاة اعدلا ٌنِفراعلاوع ءالعلا

 قبلا د وعر قطا كا ,ةمهلالا ةمعملا لمعه بفو مي

 *« (دو1 انت ارح مت افم لزم ةقرعءق 2 اًماثونوتسلاو عساتلا بايلا) 5

 رادتس وكلاو تاقامتلق| || ىنأبىوت لاكنا املتاقأأ

 3 1 هيلع ىذا برش وهو ظ , ىبمح تأف سؤكلارب دمع
 راعت كدا هلاىفأ | بح لوقا اولاق مث
 راحتف لم ك0 1 0 ميركلاناساو

 راسل اواذدعب قاد الضفو انانّمأو هئمامرك ْ

 ا ظ از كل ام نإ تاع اي كل

 را ارطضالاو همشري#ا م ك١ || الخف كل هجانأ انها

 لاثمأ هلوالا ناكمالا ىف هنم لك !الىذلا لاعلا ىفهتلاهدحو أى ا تك

 اهانا ال نتا ازا هدهاملع ىؤت 2 ىَتاا لاثمالا هذهو هسركح ىف ئازلاهذهو دوا نتازخ ىف

 دجوام هنمدو عون لك ءاقءلةرخ لاو اندإ ا ىف درف نامز لكى دو ءىث لكن ملام هالاق اهصاانعشأ

 لاف فشكي ل نملالمأ اين دلا ةدم ءابتنان هصانه مث عطقنت له ىناسنالا عونلا اذهى اب اك فانحاو

 لخلاف قاىناسنالا عونلا اذ_هىفدرخ الافدا اولا ناو هنت! مدنسعد لاف فدك نمو هناا
 امهو نيفلت# نيسنج نيباضيأأدلا لاو اهركذا ةروص ىلع ةءئاسنالا يمد. الاة ارا لحرلا حاكش ىف
 00 . اه عدلا وق ان الا ةروص ىلع نانا ىف هللا نهأ ثنا ىءاللاروعاو مداوم

 ءاسلا نمدهدنعع نم عج دارأ اذا لجرلا مك كش درفأ | نمزلا فقناخ اند ورولعاو سنالا قامبشن

 عمد شفريغ نماعا د فطقن لب ةءونعالو ةحوطقمال ةثلا ةهك اف لتمرحأنالو ماتش ند

 ردشال ةداوةوهش ةعفد لكى هلةم_فالاوأءاروملا ىلا لجرلا ىضفأ اذاخ عط بمطو لك ا دوجو :

 نم حرخت ةريثم عير ةعفد لكى هنم نوكفاوالح :د_ث نه هملع ىثغاندلا ىفاهدجوولاهردق ()
 حر ونيتعفدلا نيبام أ شن لمك« و ةعفد لكى داو اهيف هني نم نّوكسفةًارملا محواهااتسفدركذ ||

 نينرشللا قىنا-وراادلاولاوها ذهف امعسط ادري اور ةأرملا ن نس واللا ضنا محارم هور .
 كلذ نمامهنعدلا وامع انالادهاشيو اذبا امتادّكل ذك حالا لازب الف نيل“ املاو نيفلت لا نسنحلا

 الار ةروصدده ادبا هلانودوعبالو رومعملا تريلا ناس نيالا الملاك املهوح اىنلا

 مسهمعنق ىوذعملا يعنلا ماقماوغابالو سوسحلا يعنلا ىف دالوال اع الؤهل ظحالو ناشثالا ع وذلا

 عوذلا لاربالف سطل ا ئشنلا همضّتقي املا ذو همو: لاح ىف هاربا بؤر بحاص يعنكح جرب
 مهلام لثمةرخ الا فامهل ناف هب ريشنلاحاورالا داو امو هانرك ذام هدكح نك دلاوتب ىنانالا|



 !ع اهل
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 1 اع تركت وللا يجوب ىذلا ب اا لاعهنقو هيرماعالةداعلا ىطعي ىذلا لعلا ف لأب |
 نامالا عمىهلالاذخالا هوجو فالتخاو ةرخ الارادلا ىفهنع كلذ عاضتر اوان دا ارادلا ىفنامالا

 عملالطل اك ىهواهلةنتىف هللا هجو باطت صاخخن الا نع ةدو-وملاروصلا ماع لة لع هرفو

 هقو هلامثو ا رونلا كلذ هتنم نع نوكموأ هراندتس اوروذلا لاةتسا دنع هتعةرهاظلا صاخشالا |

 هسفتلالا هناف ذم نوكينأ مديالو أ وم اريغب ذي لهو عومجما ىف اهلا قمل اذنتينأ قئلعأ|
 له ةمشملا لخ دتىذاانيدالو صلاخلا نيدلا هتلالة هنمدبعلل امو نيدا ا نم هلنام لع همذو ذاذتالادال
 لاكورمسعلا كيدي ريالوريسنلا مكبهللادي رب لاقو جرس نم نيدل اف مكملع لعجامو لئاقلا هنانهتوه

 ||| ةاثينملاىوابصاو نيرلا هلواضيأ لاق ةححسلا| ةمف نما, تثءب لافورسب هنئا نيد مالسلا هملع |إ]
 ٠ دلع هرذو هيلع ةوقل انما حان أ امال اهيقاكام هاف اهعسوالا اسفن هللا فاكمال لاقو هيلغي نيالا اذه

 : ىتح منلا نماهيفام مطنيبو هين لوح ىىح ءارضل ا دوهش نانالا ىلع باغي اذاملو هللا ىلا غذا :

 . [اربصلا نيب عمق البلا ىفءالملا عن دهاشب هنع هللا ىضر باطاننبرع ماةمناك اذهوءالملا نمر ]

 5 قبلا لماع نس مكحس همفو علا جحاردتسالا لع هبفو نيلع بح اص ناكو دحاولا ن االافركشلاو|
 "|| ىتنملا تفي قمواستفلاو ىتفملا ةفص لع هبفو ةيرعنلا لع همفو كلذ ىف لع ىلع هنا نط وهو له

 | مع همقوال مأ اماما نكي ملاذا مامالا تذا ىلا ىتذمل ارتي لهو تفتسي لناو ىتةيوأ انفسالا دعب له

 كلذ نم لولا صم امو ىسولا فانصا لع همفو ل صاشتو تادوجوملافرظنلا نم مولعلاحارطتسا
 هتفصامو يملا علا كل ذو نم مولعم لكم وجوب ةطاحالا ملء هفو ىحولا نم ”ىبنلا هيف كراسي امو أ

 ةاحهلوانتىفىذل!قزرلاوهامو ةئاحورلا قازرالا لع هفو عجرئاذامل تافصل ا لضاف: لع همقو
 عيمتلا نم ا و ام ا ال ْ ١

 ملاعلا عمجب همفىواسنن ىذلا قزرلاو هنم عمشي ال ىذا قزرلاو هنم عيشي ىذا | قزرلاوهاموالتمالاو

 قوزرملاراقتفالةدابعلابقحأ هنا قزارلاب لعل [اعهمقو ضعبتو دملاعلا ضعب صخب ىذلا قزرلاو
 :لَرهملا ةءاكحو نكاسلاوأ ْكَرَدلا له ماقملا, وح نمو توكسل اوك رحكأ | عهمشضو قزرلا ىلا

 الأ وحوهتلا نم قزرلا نكس لا لاهو نوكسلا ال كرا قزرلا كرحتملا لاقذ كا ذ ىفاكاحت امل نك اسلاو أ

 ةسقي هللا دنع ىلناكناذ نكسأانا نك سلا لاكو قزرلا بلط ىف حيرخأانا ذل رصتملا لاقف تأ ن وكسلاب

 لافو نك اسلا اهب ىيروالعتم عجرف قيرطل ىف رم دجو ْكَرَعملا حورخ دنعفب ىتأب وهفقزر
 بح اصواقوذ كِل ذب إعلا ىلا كلذ ىفائ اكتاا تاك اذ تنكس لاقو نكاسلاا اهلك أف تقزرف دكر

 كتتااهتا<ىبانهنبال هب ىصوأاهف ريكا نامل نع ب اكح ىلاعت لاقو هعم نمال هلك أب نم قررا

 هقواهلات أبله لو هللا ههتأب ضرالا فوأ تاوعد ا ىفوأ ةر فص ىف نكف لدرخ نمهس لاقثم |

 ملء هبقو الصأ هسندقام لع هلا ىر ديال ثمحي للعلا دعب نامسنلا لع همفو قوتحلاءاداو لدعلا لع,

 لاخلا ف الت الع هيقوقازرلا مسالا فالتخا لثم ملاعلا ىف هروص فالّتخاو قاؤلا ”ىهلالا مالا

 مع هفو وح ىادتوكي ىح هملعو»امىلا سانل اوع دي نم لع همضو هّتيور لاحق دهاشملا ىلع

 نامل سو هيلع هللا ىلص ىلا لوقو باسنالا لع هو ناس الاو نسل !لعدضو ةسهلالا سعاوإلا ||

 [| هللاناف ىوقتلادالا برع ىلع ىمع الالو ىمعأ ىلع ىبرعل لضفالف دحاو كانا ناو دحاو مكبر ||

 الا وه لهف مك امن هللا دنع مكمرك [ناىلاعت لاقو توَهَدملاَنيأ ىبسن عضاو مكمن عفر أ موملا لوتش#

 || هماقاوءالبالا لع هقو لاجرا ذهلو لاجرا ذهلوةياكو هللا ذْحتب نموأ هللا ةن اكو نوكي نم ملا
 الأ لماعلا لاهل !نوك لع همفوديعلل نوك,امو كا ذ نم هل ن وكب اموءالب الا ةروصو ىلوملا ىف هماكحاو
 الأ لخادملا لعهمضو يععنل ا ملظعأ هسفن ىف همعنف لاما ءىبد رناكناو هسقنىف لم ةنج قماندىف

 | بتكلا نمهريغف عقو اكلي دمتالو في رك نآرتلا ىف مصي الف هللا دنع نم اظوفحم هنوكع منآرقلا ىف

 ةلزملا



 عج و

 تاقرلعلا فهر دقالعالت ناسنالانا همالكن م هسشعاشفدو اعف لاف هنأف ىسونلاببلادنسسلا نياالا

 ةهلَةلان ىعيو لاعفالانلعلا عاسنانان ىنعيو همولعتعستا ةي ر كاةضرملاة دعا نع لرناكو هموأع

 و نبذل هز قياراش لا موقلا ىأرديحوتلا لسعف بأر ناك دووشلا قي رط نم تاذلاب ل_علا

 ىذلا تراثلا لعهيفوءالقعلان مدع اج كلذ ىلعو قطلاةيد-أ ىلءالمل دةواعجوددعلابديحوتلا

 رظنلاوركفااءالا مالا فرعي النا ةلدالابصن ل_عوفو ةرخ ” الاىفالو ايندلا ىف لاوزلا لمقيال

 لهج ىلعمعلا كلذ فرعب نم د_دع لد هّللاري_غىلا بن ناف هللالا بش .نانكمالاماع همفو

 ىذلاود نميلءر هيلعايمهللا مذأ سهل اامعئاهاكتادوجوملا نوكم ع هضو هتلان هلل اريغل همسي نم

 لوعشم م عمنا نساني نوكيذ نا لجو هيلع عنملا اذ هوه لهو هيلعابمهللا عنا

 نمو ىحي الىذلا تيملاو تو.يال ىذلا ىل اوه نمو توملا ف ةاس1 او ةاسلا فتوملا لع هءفو
 ةرضحلا نم دنتسا اذا و ماعلا فراكتالا دوجو بس لسع هسفو ىبجحالو توعال نيدو ىحو تومي

 كياصاامو اهلمعين ا ىهن ىتاار ومالا ن زمهيلعرهظام هملا بش ام دنعمدبعلهلوق لهو .ةيهلالا

 هلوقو فورعموهوار كتم ىم-اذاىلو هتناىلا لعشلا كلذ ةبسسف نع يما رانا ف0 1

 امولعم سلامي هاي نأوهوركتملانعتوهنو هلمواعموهامب مالاوهو فورعملابنو ص اننيذلا
 هلعفب سعأ امل رتوأ ةكرتي عاام لعف ركنملا ناكحااذإو فرغتلال تلا ةركحنا!نمهدنع
 | لص اىلركتملا مساهل مصق هنع ىبتموأ لمعلا كل هيادوم أس هلا لعي ىتحالا اركتم قى هنأب فدولالو
 هضراعرومالا ضعي ققملا ىلا همسن ناق نييناملا دال هصاخع مدعو كلذفف ةريذلا نم 0

 ةركنلاب هقلي و ةفرعملا تعن لمعلا كلذ نع باف :يمسلاو“ ىلةعلاو ”ىسللا ل_ءادااوأ بدالا
 عدو تفس ارك وبكت نمنع دو. انال لاعفالا نم مومدملاب كتل صيخااملو

 لازيىذلاوهو هللا, ول ىلعريكلا هل دينكاو هللا ىلع ريكلا نانا بلق ل> ديال هنا لجوز ع هللا

 لازب ىت- تتار :ىدعوك نم كب ةنملالخ دال هناق ةمللا لخدم د دلن.حو هلم

 ةروص صام ال | ضعن ن نمرهظ ناودل عضاو اولا بولقلا ىلع عطدق هللا نا لاصق هننا ىل_عءامتأو

 هلا ىلعال هللا نم ماللا مهملع لسرلا م هو طناسولا ا هن | سهأ ىلع ءاربكحلا
 ملع هبقو هناذ لهجي نا ناسن الل ا قاذهلراقتفالانال هماع اريكلا قولذملا نم لمت هنا

 ملع هفو هنم هنغ قا لدتا نم ةءاربو قرا هيلع ىذلا نم ليفكلا ىلا قمل لاتتناو ةلافكلاو لمحلا
 فالتخا لع هو ضي وفتلاو مياستلا ل_عهبقو همام نمدخ وي نا ناسالل بو3 ىذلابدسلا

 ىدلااموة :رطفلا ىلءاوداواك ةرطفلا ىلع اوضمت.لاذاملو كلذ بسام توم ادنع قاد الاوحأ

 ىلاعتهللا ةجسرو عصئال مأ اهنعج ورنا حصن لخو ةر طفلا اس اقل نع وا

 مويلع هدنب ول ربمهسفن ىلع م مدهش أو مماناروهط نم مهذخ أ املس انلا ىلع دهعلاذخ 1 ىف قا

 ل ا ا هدبش لوا رتنآ ىلا اول اقف
 : ةحل انبي قرفلاو ةماقلا موي ةجاحم ا اعهبفو ركحالاض رعلامو ىبقعلا ىف كيرمشل ا نم هب ربتو

 لعهبفو نواس م هولعفيانعلاسال .هيفلاقيىذلا نطوملاامو ةعومملا ةحخلاو ةض>ادلا
 مهماكحاو بنت< امو هللا هأ نع قيام لع هو ثراوو لوسر نم هنا نع نيغلبملا ىلع بديا
 لخ دي فيكوالقع كلذ ناكما عمالقع همف لدبتلان كءالام 0 هيفو ةنيير غن ع و ةن نع كلذ ف

 لهأ نمدح ىف غوس لههّللا ىلع مكتلا لعهبقو عرشلا ماكحأ فل خ ديا لولا ةلدأ ىف عسنلا
 نيع لش لع همفو ماعلا م هدا ول نم هللادجو فيك ملءهيفو غوبالوأ هللا نم صح ريغ نم هللا

 مسا هبلع ممل دبعلا ىلع مالاءاقبا ىف هدلعداقءالانيعءا رضل او هوركحلا عفد هللا ىلع داقعالا
 00 ” ىلا لالا ةفص رع نوني داقعالانيذه ةمدامعا لكن وكي ماا مساعأ ل |
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 : هفناك اذا كَم ىف تئافلا ىلع لصاخلا لدف تاعام كا ذالول هناف تناغل |نيع ىف لصاملا لع اهتم

 كلذالول هنا لصاخلا نيعف تئافاالعو كاقشا كل لسدحولو كب واطم تئاغلا ناك ذا كنداعس
 كل لصحولو كواطم لصاخلا ناك,ذ كندا هس تنافلا ىف ناك اذا لصاخل | ىف 1ع ستافإ ليغ ةتاعام

 هللاءدعشنملالانوكيالا دس ه0 سم يا التناول امش

 ملعي هللاو مكل رشوهوأ .ثاوبحت نأ معو اريخودو ًاشاوهر ا ىسعو ىلا.هتهلوقزؤهو

 01 اا رذلا حراك كاسر لت لسوهلجتا قضدقأ لوسوا ىورام نمو ةولعتال ع او
 اهلظذحت هفرعب نم ضعب متل فكرت: كم لخداذاف نابشلا سصيام اهبف بدصبل مر
 جرف هعع ىلا عوجرلا لدعتسمف إب نم لخ دام لمد هنوغتف مونلا هيلع هللا لسرب هملا قاب ىتح
 ةيصعلا نململا فلاَقي ورعشبال ثدحح ن :رم هظفذحو هتعدعْ كلذ فن اكو هل>- نم لخدامهناث دقو
 قلل كلل ذ تدثم نك هسف فانت د ماوه رلاعفالاةيدحأ مل مولعلا ن«لزتملا اذهىفو دعتالنا
 بكلا.نولئاقلا مهواسفخ اكرش * لإ ذىف تشم نمونيشفثاطلا ىدحاوهف ىقاغلل كلذ تشم ن نمو
 مسا ةلودلا تالا ل رديالاموهو ةدحاو لج لخ دم همف ب كلل دل بهولادالا معي الام لع هفو
 ةداذدل ساو ساوملا هملا بن نمم ناكن ا هيلع لعاق مسار دملاودام بح ىل_ءلعاق

 لكاوللا نحاصكة سوس ارومالا هكارداف ساوملاهملا بش 202 اواها ةنسعما ااهلاحمال
 ”هلدوم قب رط ساو اودهل ةمول_عم ىهف س> هبلا بنيال هنالهل ةسوساما لاقي الوهناذباضيا

 عم ناولالا نيب قرغب هكاالا تر أر دقق لصح هن الل دع امج ال بولاطمل اوه مال ان لعل او لعل اىلا
 هتصولا ىفهسفن هللا دح و مالعالا لع هو سأ هبامعرمص سف هس ىف هرصب هللا لعجو رصيلا سدح
 مهفهعش ل ناق هنعمهشلا هعتاذا ىهلالا مالعالا ذه كر دأ ىذلا معسل امو كلذ ل_عناسل ”ىاب
 اهقلوقلانلماكلاناسنالا هتجنا هو ناومكس!ناسنالا ةمتر اع همفوال م عم« هنا هسف لاب لهف
 مك اى ناوملانانالا لاخي لماكل اناسنالا ناو لعفلانالا لءاكلانانالا نم نوكءال

 هلاش الى مهلا قزرهل لماكلا نافةدابزو له اككلوهون اولا زربو ٌقزريناويحلان راسأالاّن أف ١
 | تاق سير لع هيو يتلا كقلاو قو ذلاو شكلا مولع ع نم هبىذغتياموهو ناوسللا ناسنالا

 وهقالعح ابن نئامئاشاقرذعلا اود هل اهفالااةزر مهل لعجامو بابسالا ىلعمهلاحأ ثيح

 هب دوش ةرعصلا ن نعد>حوم منمؤم لك اقانمْومناكن او رم ٌموهفال !ةعاهسنا !نموةدا ع بحاص

 حس دحر زوالو هسفرجبأ ال هنا نم هيمو دحام لحو عئارمشلا ن ميلا يرد ترام وصلا
0 

 هن مكحح امو هلفا ل اعقل نفدهنلار ظن امو كرو هلعف قرحالا لوصح ىلا جيت هجو هبف لهوال مأ | ,

 راسخالادح لعراسا كلانهتش موس : 1نأق ةثلارملا تونس ازاست الا الاهم هلثاعال هناف هللا ىف ا

 هيلآت دش .الدقم دو دحت هنأأو قولخلا هاعن م لع هيفو موه ام هلال حابملا دح ىلع حابمان هَتْش الو

 اذامبواهنم بكرنوقعئابطلا فالتخا اما هسنو قا صئاصخ ن ماثلل ناك هلع قالطالا ,ٍ

 هناك ةعسطلا ف فال الارهظام هل ةعسطال نق فالتخالا مك الولوهل ةعسطال نم فاتخا

 مكحلمل ادرئ ل اونععلا درفملاف سمع لعوهوابنم فلا تاهذ فالخرهظام دال فوات الول
 ضع ىلع هضعب ملاعلا فقوي ةمكح لع همشو لول اددرفا | فودو لعفل اءفالفنا اهتمرهظ لب ؛اوقلابق

 همولع تلق نمو همولع تاق نم همولع تربك ن م ةمر لع همفو هنو د كلذ نم نكمل عم ءهنمدافتسياعف |

 نص هللا لوسر هللا أ اذا *لعل هلق ىف ممضعب دنع فرمثل !ناكن اوةرثك نعال لق نو ربك ع

 ظ قب دحأأ ترثك ناو تامولعملا ن نم هلع ناك ن مو ةرثك ةدايزلاو اعلان مددانزلا بلطي نا ملسو هيلعهللا ١

 || دحاولا ٠ نم لق أ الو دح او ل نع بح اص وهف قال اهب دح أ ىلع ةلالدإ | نيع ىش ىلا ناطيركما

 ]ا 0600:0101 ز ز ]| | 0000 ا
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 اهلنا كرشالنعلا ةد.حو هتمشحالا هل سدل قحلاو

 اما ذتقاكمالا ةضاكش ىلا اذافدض رفلاحز انتخالاو

 اريق ه سقت صال افةنناو الن حرقا لع 0

 ا
 صا الا اه دنعام ةيبهلالا َهْم ةيشملا نال ةدحاونيعىوس قاموراسخالا لازناكمالا لازاذاو ا

 لْئاَقْلا همه اكسال اخ نيمكيلسا نم نست دحا اووكح ىلعءامشالا لازتالوءامشالا فدحاو
 دسع نحف 2 د دونع قلنا ىو هب وروما قف قللت قو قلل قحالا ثامنا تيثذتاكمالاب.

 ةيوعنملانمعلا فاهلرث اال نقم حا دنع ا وام روشهؤ هيوعسانرهظ ناو

 ا نمدعاقلا يع عاَملاَتنيلا ملا فابن وكل ازيال لب انبع يهذتالوءاحاذ ا اهلبامع لوزتاذ_ هاو

 نك ال دعاقلاو همانق لاح ىف دعي نا نكمال ئاسقلاف ههكحب تحب نمدعاتقلا نإ اٌئاقلاو هتنع
 ىهام نيعرومالا ف ملا ةسشق هسفن ف هلع م الاوهامالا قا ءاشامو هدوعت لاحف موق نا

 اماو لا وهو مالا عبت”ن ا اماخ هال نيع ف الخ اهتلعج نا ةميشملا ناف مكمل |لازف هءلعرومالا

 ليدبتلا لي الوهف ا ناكهبسفنل صاود ص الانا كلدنابب و لاحودو م الا اهعسن نا

 انوقاناطلسهلن اف مهولا نم ظفدكت حو تمالو عدا الف هنمع ةَمشملاف هنمع تسل سس, ءاشمري وه

 عفر ام دع لزنلا ١ د تابج دال ميلسلاا لمعلا هيطعي ىذلا .هعلا لءلأ نيبو اهتتي لوح سفالا ىف

 -ىل_ءبعص هتلخدالف َةَقْحم دعب كل ذو هماا تاصو يح همالعاب هلع تلإ دّدساف همالع اىلا

 تدثتلاو لجرلا سحب هفىثما تنك هبف ارسال لظم لزنموهو كل اهملا نم هيفاملهبف فرصتل ا |
 تءرش نكح هرصياالو هن تسا عضوم فى دقت ثا ذافكلاهم نم كاهمىفعوقولا ةفاخم]

 عا ترصفاكلهم تلا تلع غارفىف دق تعمواذافهملالّةَننا اعضوم بلطا هلقنىلا

 ىرخالا مدّلا ىلع دوعم ناو هَِْرَق م ىتدقلاعضومدحا حالا مشو انرعةفرصتملا دس ١

 نراقملا راما نمرونلا مدعل ا شرصباالو ةلظل ا هذه ىف ناكم ىلا ناكم نملّقنتا كاذكتزاموأأ|
 ىل ضرعب ام ىرذا امر دح ىلعاناو همف تفّرصت امر دق لا ذ ند تاعف ىرصد ىلجر ناكتف ىرصدرونل
 انا تاقىفال ىضن ترطاخ اذه عمو ىبىذالا عقول تح هي س - االام ئذوي نأ اوم نم قب رط فق:

 ذود ناوح ىبت اي نا نما مل تدعقا ذا ىناذ تفر صتوأ تدعق "ىلع ءاوس لاح لكى لسع ةلظىا]

 ىلىب راف رصتل ا ىف تشتلاف هم عفا كاهموأ يذوب ناومح ىئبنأي نا اًضيانمآ مل تفرصتناو 3

 يي

 1 حايصم حارس ةرودب حرراخ نه عرشلارون ىئفنا كلدك انااندبف ةدئاغلااءلطدو عقل | ىلع هتحرف

 ٌكاذو هضطت ىتلا ءاوهالا نم ظوف< وهف لوسزرلا هناك .ثمو ةاكشمىف هنوكل ءاوهالا هكرحتال ٠
 'ةرضح هر 5 ممْشأ او هير ىهلالادادمالاو هنجرتنا بلح ام بدا | هعسحو هباق ةحاحز ىفحامصملا

 ” 1 تاناوب دكلاو كلاهما نمويرطلا ىفامافشكق جراف ارونلا اذه عمرصيلارون عقجاةهدادمأ
 ايلا ضرءتولو رضءناويحالو كاهماههفامعاض ةعحت اكل سور ذ_<وابنم فاض ام لك اتمنا

 منك تاناومحلا كلتررمخ ةعئاملا هسف تل انودخحلاو عناوملاو هتاوهسو قيرطأ | عاستال هنعانلدع ُ

 هنع ضرعاو هريدتسا نكلازالو فطم ل حاصملا اذهرهظ نادعيو رو نمهلا ارو هلهلنا لعحت

 اذ-هف هرابدتس او حامصملا نع هضارعأن هسقن ىلع ىنج نم نوكمف هل ةلظل | كاتو هن اذ هل ىف ىبثم

 قيرطاا ةاس- نمرطخ ىلع هتاذةلظلو هذ همعسف تنثناووهفهراظنب لقتساو عربشلا رند كح

 مدان 0 ىنأ الو ةانا هيف هلرعأ ىف مهتسسال نا لقاعلل جيذف اوم ىف عقيل تاف

 ةجامولع لزنملا اذهىف ترأزو لقاعلا فل معلا ةدئافا ذه لمص ىف عارسالاو هملا ةردامملا ف

 كم 7 0 .٠
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 ادبع ير لهو ةببوررلاالا سيلو هبق مظل ارهاظوعاسمف مداخ ثيح ماصالا لا ناس الاف سانلا

 [ترصتإ داك كا اكءام ع ٍعْدأف هس , ور ىف هدمس مح -ارو هس داو ومع وع حرجا ذاالا هير مصانع

 كلامو هنقٍتروهامف تعقوامن اود دودعق دمعن م ةموص> تءقواةهعداحو هيف هعزانهددسهنف

 هلهج ىلع صنحةيسن هللا ةبسنلا هذه نات همه» ءاالود ذاال نم «بنمءالعلاو هللا لهن هريثكو هل

 | ىلخلا هلع نمع ه.قولخلا قا ادد لعج نم م- مةنيهحو ىلءهيقولخا اورمسفق هك تانك كلذ

 نمرهظام ةماع نحو صأ هنف لق هبال تح ه سفن ممعلاوهاذه هةلخ لاعبال ىلا_«:قحلاو

 د>اوالا دحاولا نعر دمام هناب نولت املا مهواها سام هللا قلخ اهبةدو>ومانمع هي قولخملا قحلا

 ىذلاوهضامهشاذهذو هرو دصهلعل | تنجو ا "لع نع لولعمرو دص دح اولا كا رو دص نإ|ححو

 إ 3 هءلوقا

 الا هل نم ىلا ديحوب كاذو حالا سم الاف هللا ىعأ ءاحاذا

 أ ةكتالملا هب لزنتاورولعلا ىمناهاكماسجالا نانعا حاورالابى و2 م بولقلا هنت لعل ناكاملو

 وهذهرهنحوو موال اضي أ هدامع وح ىف ةطساو ريغ نم هب جلو هم لو هللا دابع ولك لع

 امآو انسخ نماحور كيلاانحو أ كاذكوهلوقو هدامعنم ءاشن ن نم ىلع هسا نم حوراا قار هلوق

 ءاشينم ىلع هسعأ نم حورلاب ةكئالملا لزني ىلاعت هلوقووف .هدابع بولق ىلع كن الملا ليزنت
 تاتقحوزا اذه لزن ا ذاف هملعاولزن نم مهدهش سءغلا ف نوذاتسالاو نواعملاههقددابع نم

 دوجوو دوهش بحاص ناكسحف « بلع لزنملا باق هب ىح هرحوو هللا» ءاتاابوأ كلملا ليزتُس دسعلا

 دبعلاةرظنلا لاحىلا عطقلا ةجرد نم هبحاصلتننيف هسعالخ د لبقب لءالوددرتورككف بحاصال

 ٠ هعضوم ىف هيلع لزب اَمأو ىربف حرعياما ىتحناملاعلا

 تاذلا دوهش ىف قّقحلا تعن تانآالا ةيؤرت جورعلا نا

 ّى الا كيرب ىذاملاىلارظناو || (| هنوكدمشت لاملا لعفل رظناف
 تالا ارثكاق هدودحو ةيطقو نع نهربم دوعح ولا نا

 تاومالا عم ىن الاو ىذاملاو امتاددهمثي ءامحالا ىف لاحلاف
 ظ /
 ظ
 ظ
 ا

 لاعفالارو دص هنعرهاظلانلقةروصلا ىلعلم ماكلا ناس الاى : اخ ةدئافاقءالّؤه نعر ذتعملا لاق ناف

 دسيعلا عمم ىلا نوك نا ”ىهلالا مالا ةاغ ناف دبع هناهدنع هتمعدوجو عم اهلك تافولخناو

 ادبع هتمعرب_هضلانتنث افددي وهرصبو هعمس تنك ه تديحأ | ذاق ىلاعت لاف هاوق عمج ليهرصن و

 انه ذامدي ؤيربللا اذهفدبعللال ىلاعت علوه كلذ نا هنمو «بلعو هب روظياملعجو هلدس وب رأل
 مالكم ىلعاع ىثالف ربخلا اذه مهل نك لو ا اعفام اةيلع نيستحت هراور ذتعاوأ مهياعوهو هملا

 انلق لوةنام لون نا[ةلعد ناكمالانا اولافناف ل > وزع هللا نع هيتريخ ا امفاعسالو ةومنلا

 | مالكم بلا اذعأ لقال كاناك نسم قالو قا ىفال 4 لوقعمأل نيهو .تاناتمالا
 0 : نكل المع عقا وريغادهو حجر الوالا لقعتالراسخالاةلاحو

 ٍ ةدحاو ءام امشالا ىف ىلا ةئنْسَة هن ب>اوواهنادب ب>جاوالا

 ظ
 ظ

1 
 ات
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 امبنيام لزنا امو ضرالاد“ ءامسلا قس هسفت قرمالاو ل م 0 1

 ضرالاو تاوعسلا و ا ام انمءانلا تيتا مالت 0

 دو>وم نمرهظامو ميظعلا لظلاوه كرم كاو نوكرشنا.عىلاغت لاك اذهلو هو دمعي نا َق ول اوقعلل

 كرمشاهناال كرشل ابها اوغاهنوكلالاةدايعلل 0 هعد * ناركذامو ىناسنالا عونلا اذهن هءالآ

 تةلحامو لوش هن اكف ن اننالا نطادنعةرابع نما نكح :مادااذه كرش *اىذااوهسنآلاو :

 مانطانو ارهاظ نو دنعبلالا هنمرهظي اموهو سنالاو هنم نطنامو تانننالا نم رم_ساامودو نا ا 1

 قلخ لاقو اهي رهاظ ةموصخل نيب ىأ نينم مصخره ا ذاق ةفطت نمه انقل انا نات الا رلوأ لاق
 هردقزو احنالوا دنغالا هللا هقلخامو ةبوبرلا ىفهاوع دا كل ذو نيم ميدخوه ا ذاف ةفطن نم ناسنالا

 نم ةموصان اب هفصو نم نود هنانالاب هّمو د2 فصوووهالا قوات هعرانامو هسور هير حزانف
 ىوعد ف الخ سأ ىف قولت نم نوكي م اصخ نمام هناف ةسوبرلاربغ ىوع د فو مهريغو ىلعالاءالما ا

 هعم َنِل !له ىرديالف مك ا او عماسلا ىلع تع "و كلذ قهدس قا نو نان نك وغوالا ورا

 هنافةيورلا ىفهاوعدالا كلذ ىفقرط ايت لانتالا ذاك !هاوعد3 قداصوهل هو هودخ عموأ
 همشل رقاد هلقهقلا هما كلذاو دبع هلاوما وعد نذاكمه ناهتئا قلخ نِم م عماس لك ملعب و هسسفن نم عي |

 0 ذالا اذه نا مدلاح نوكي فدك هش ور ىف هبر عزان نك هنموصخ قملظلار هاظ ىأنيبم ريصخ هنا

 هم . وورلاب فرتعي كلذ عمم مم هس .ورلا ىف طظدح هل سل هنا هسفن نم لعب هنأق هسفن ىح ىف كا 3 ىف ىعسهدملا
 :قنش قنامهناة نك وكوا كل !ناحوا لثمن اسشاوا ناومحوا تاننوارح نمهّللا قلخ نم قلك
 هريتغابت دن هيرخا :1عانن منمأتلا و قساف نا ونحلاناننالا الا هدبعامو تم دنع دقوالا تاىولتللا نم
 هممت يانا ءاوربخ سانا ريحا تاهت عدت سدس دس ١ مد

 نم كلذ فالخ لعب وهو كازا ءوعاط أف هموق ف تساا منان هسفنلاهاعتان موهسفتلا + اعد اامةنال

 ينلاش 2 قلك ال ىلاعت قانا رلاءاو مداقتعا ىف ىا ىريغهلان موكل تاعام لاف كل ذاؤ + سفن

 ًا2هللا قاخ اه ةمكسملا مال هذ ةميسلا وةناعتسالا ىذتقبام لكفءشدستعأاسم نا نكلا ١
 قل !نءرودضا!ىفىتلا بولّتلا ىعنمالا كاذامو نيس ممصةوهاذاف دم_عينا ىألاو قد لالا ٍ

 ةلرششتلو ؟ئىث لكى دل ةببوهرلاب تّرقأف قا ترصد ال هيلع هلم قم قا نع ةضرعمريغ تناكئ لف
 لالخ هلخ ديال ىذا الاصل اوال اصالبع لمععملف هيرءاقلو جري نآك نك لاق كلذلو ادح ا اهءرددامعت ا

 كرش الو لا قفل رشلا الا هبف حالخلا مدع ولمعلا ف لاخلا سلو حلاص سلق لاخ هيقرهظ تن اقأأ]

 | كريشلا معو هالاو قلك ا ماع فئث لكوهودحأ مسا هءلع قلطن, نم لكم فركتف اد هب رةدابعب
 لعفو تعنصو تلعف لثمىف ةكهتملا روما هم ورلاودو مومعلا فىذلا كرشلا وهو رغصالا
 هتلاىلا|اوعحر هذ لوقلا اذ- ه تاخحا تعج اراذا كنافروفغملا كرم داوها دهون الفالولونالق

 اذه هياوالطت ىذلا مظعلا /ظلاودورخ اهلا هللا عم نولي نيذل ا مسهف صو صان ىف ىذلالرمشلاو َ
 لارا ةنسن ف كيرالا او !ظوهل ةهولالا ةءنادحو ىف هللا | ولظقهتلا عمدلا هلا هملع لوقملا

 سمح ةمانقلا مون مهنمأ يش اكو رشد هواعج ىذلا نا هّس ادحو ىف هلظال كيرمشلا لظر هللا م هذخأف

 مال كلف ءيشثاهقلخ ناو ةيشل اتت ناخ ال هللا نا ةَقرقحلا ىلعذاها نم سملا اهءابرال قوة ارهظت
 ١ ضراوعلا هضترب |تاذلايدبع قاخل اف لاعبال ىلاعت هقلخ ذا ةمكسسا نيع هقلخ نيعو ةمحالا

 قا1ارئاس نود هدحو قاسنالا صخشلا قالا ضراوءلاترئااملب قاسنالا صخشلاامسالو |

 نكلو هدم خب ميسلاال | نمناو لاه كالذلو كيرمشلا نب 3 هّعل اح هر نيت نم ل ىلعف هاوسامو |||

 عبله اودبع تالا ع ةماش سان هاعغ انوه دقي ىف عجب اريمذ ا دهو نوهتفتال َ
١ 



 | لوخدلا ف .ماكحر-ىفنيقداصلا لاوحام اهيفتي رو. ةها.قلا موب هلعنالعلا ا جانو
 ”ىتاطسلا ديزيوبا ماتملا اذه نكيتنميؤ ملاعلا ىلا اهنمحي ورد او لاعل نم هلالا ةريضللا ىلا

 لعب الذ كل ذك نكي ناو دوجولا هْربْوِباع هيلع مكسلسا لبقي ىج مدعلا صقل ع اهف تأ ارو

 ايفل ىلا ةروسلا كان لع م تاع هنلع مكح نهظ:ةروص ىف ىلا كك ةروصةنروصو

 مزايالو ةنسلاو ٍباَكَلا ىفانءاج ام ل كح نم بنام ىلا عتدنلا بدن كل 3 نمو اهمكح هلمكتدمو
 قالخالا ىفنوكيدقو قالخالا ى ال ةيعببلا ماسجالا ف" ىهلالابطاالءابفتيآرو هسئنلا |

 لماعلا ىذعتي الام لع اهيذ تن ارو ماس بحال نط رم نم مظعا هندإا قال الان سفنا نفرح

 هيلعوءام بسحب هلع ناف هلحا الامم لداعل اناكن انا نها ذ ناك هجا نو هعبط هيسطتقي م

 معي هنا لئاسلا دنع «بابع ل ذنوكمفرلعيال هلا بحق ل_عيانع لأب ن ملدعاب ف تيآرو هناذ ىف

 لكان امنع أنام بسلا ل_عنال هلا لع هماع ه سقت ىقرممالاوهاك لعبا هياجاناق ةكع ةلأسام

 ١ ضعبدب لسحيوأ هيلع تواعتي لع ءلكس لصح لهدحو اذا معلا لود ىلع نواعتلالءاهبف تبآرو

 مكمل مكح لعاب تءأزو لسرلا لاسراو عئارشلا 0 .ءابيقتأرو ضعن نود .مولعلا

 | نطوم فو دون طم قوا مومدمالو دومشالوا مومذموًادو#ثوه لهو سام لعل

 0 ”ال د لهو اهم د عقوام ىتعا ةدحار ةعفد تاكمملا عوقو نم معئاملا لعاب ترو موهذم

 لماحىأ نضر عورهوحالا اموال مأ عقو له هسفن < ىذلاو نكعالامفو كلذ نكمامفو المأأ|
 سا رد رمت منا لغو دعو عشب اكل دف لحد ا رو هسسفل معاك ىالوكشو :

 ملعابض تءأرو ددعلا نم ةعستلا ةسرم ملعابيف تءأرو اثات سلوأ كلذك رهو+لاوتافصوأ|

 هر قولخا قا لعاهبف تد رو ىدعوا ىدو-و هأ له ةعرانملا ىلا ا١ء_-هاداام نييوصلشا نضراعت '

 نيعتلا عاج بحاصهبلا ب بهذا ع ءامنالا عسمج ءاععالا نم دحاولا مسالا ة.عستلع ١ من تنأرو 1

 قا لوي هللاو اههقاوعو دمام ا بنا ممل اهف تنأرو يلغتلا ملح باك ئيقاز مسالا

 ١ لدسلاى دوي وهو

 صضاللا ةريضح وأمس وتب لو قا ل ثم لاعفالا لزم ةفرعم فهئاملثو نوسلاو نماثلا نايلا

 ةدداو

 لكلا نعشي د ا,ىزاشما نيأف لصفلا ىف ىلثم سنحلاريغناكاذا

 للا 21 للف نارقلااق ناك 17 |: قللت" لم رطلاو قطان نا
 نيتلا دأب لكشلا ووفد || د ازا تنا'انعالا“ نضرْمتْالُف
 لصؤلاب ورومالا لصف لوقب سدقم ميظع مش ىل ناكدقا

 ةمامقلامونالانوكي ال لوقلا اذهو سانلل تاق تن بسه نع ىسعابهتنا لاف ذاو قافدشا لاك

 نوتيلا مكح ىلا هش ناكمالا مكح لاوزو بالو هعوقو ققكا ىذاملا ليه ملا ع نعريعف عقواست

 عوقولا فدك [ىضاملاهقاسوءاوسلا ىلعلبةسملاو هنف ىضاملا م كف ةياثااهذسم ناكام لكو

 اوطلغ هللا له نم ةعاجب ناب كّتطنو قا انهلنا ل دعسا ”ىلوالعا لاش سالا ىلعهن اشي ن ههةةدو

 : هللاىلا مانت: الملهل اوقا!ة يشم انكلو مهان دعاس امو مهطاغ ىلع مهان دعاسو هللا دنع نمءاج ىهأ ىف

 ]| هب قول اقلاع هضاوطلغ ىذلا سهالا ناكل ذو قدصو ق-لهأالا هناحسس هبل ئتنيال ىتح
 || قلاب ضرالاوتاومسلاقلخ هنا لوةيهتلا اوعمسامل ةيدوجو اذبع هيقوللا ىلا ا هاولعسو
 )ذي الا مات قللاعت لافاذهلو ماللا ممانهءابلاو نارقلا ىف ةدراولا"تان' الا: هذه هيثاامو



 سن م مت

 | نااكورع نع عونم دي معننا -ةلعتساغ فاما مسالاامناو ف عئامالهتاءاطعفاهنم نوجرفعال |
 ”هلذاقدنيب قرفلا مع تبأ ارو ةجرال وعم عنع هناال عا كحادهف ديز نع .عون# ورع ميعن

 هللانا ايف تدأروكرتاذامل هياعوهام كر نمل عاوبف تيأ اروةرخ : الاى مهننيو انذلا قنيلوذفملا

 فص لك ءلماعمو ماعلا, قفرلا لعاهف تنأرو ةروصلاا باح فا نم دوبعم لك ىف دويعملاوه

 دودحلا لعاهيفتيآرو ريغال هسرغ ءةرفالانانالا حام معاريف تءأرو نفرلا نم هن قمل اع

 7 صاخانر هنوكن 0 ا مازوأ واعرب دامو تافّرصتلا ىف

 جاستا ٍلعاهبف تيآرو لكلا ةروص ىلعءز 2 ناكتاو لكلا نم ءزالا ته ةمكح ل عابفتدأرو
 مزلد مفناوح ناس لا لكفنا اومحرخ لكو رح ناسنا لك لم احتحالع نيةدسافلا نتمدقملا

 ا لملارث انلع اهيفتد 0 هنازيم فر ءنالاذ_هو ةصحص ةصتنلا نوكتالنا نس نمل دانس نو

 ناتض نالثلاوهع لازتث ثلا بسكن يسادلوزجا الا سك ام هدد سدلو هنؤرثا اذا هلثم ف

 ام_نبامو ضرالاو تاوعنلا انقلخ امو ىلاعت هلو عم حدب فيكو ثبعلا لع ايف تيأرو مهفاقأ|

 د اىلاعتهنلا لوقو الطانن وكم الرظن ىأب وائبع نوكي رظن ىأبف امهنبامف ثيعلاو الطان
 ةيضرع هلضافم ىهو ثانالا ىبءروك ذلا لضفملع تيأرو لطابلا دمقامو دسقف انعو انقل

 ركاللا نميتناكلا كل نكمملاو ناكملاو لاخاو لامحمل ماكحأ لع اهنف تيأرو |

 مي لدودح أ مناطاسا قيال هناوديدس> الا ةنطاس لعتب رو اهب بود اق ”ىمهلالا
 ىحل اء لودي ال نم كا ذكو عوج اًةيدحأو ادح اولا هب د> | له دي ريام ايف ىلكعلاب لاقت ىذل ف المأ

 ْ هدنع مالكلاكرتو عامدلا بادآ )عاف ترو عومجملا ةيدحأوادح اولا ة يد ادي ربل هاببق

 ىلعا ناك اداب و ىلعالا !ذ_هود نمو هل لدم لا برض مكح ىف ىنءالاب ىندالا قالا م_عابف تءآروإ]] '

 ىذلا عئاملا بسلا لعاهف تنأرو ريدا لبق همدي ناكنم ىلءءانثلا ىلع روحنا رعايق تاروأ]
 صخمشلا نم لوزنلاو جو رعاالعاهيفتنرو قح>الاو ىلوالابذخالاو دشالا لول نم لقاعلا عنم .

 ترو هدعضأ نمو دعصا ْدامل دغص نمو هلزنا نمو لزناذ اا لْزن نمو لاو> الا الّدخال د>اولا
 موينعلا لهو صخع دا لءاعتلا مي لمف رابجالا هلق تياتي هناف خزربلا ف سانلالاوحامل_عاهف
 ءوشى ” الذزانع الل قأتالىج جلا تاب الا ةدئافام لعاهبق تب ارو ص امش الا ىفو ا نامزلا ف صوصألاو

 لعرداق هنأب هلع عمهوجؤلا عيجب نم ىوقلا ىلع فيعشلاءرجباىذلا بيسلااام مءابيف تيأ آرو تنا
 ىبهن ىصع هلا مدآ فرك ذ لو مدا الدووسلا ىفالاءوش :.لكف هب ر سلبا ةعاط لعاب تارك العا

 ةروصلا لعهنوكلمد ال عحرب فرش كلذ لهدتنا أ ىدع ه- فلق. لو بأس لباىفلمقو هللا

 سلبا ق> ىرك ديو ىدع نمرك دف هب ر ىدع هناءدآ ىف هلاركحذوماقملا اده سلبالامو

 أ| ىرخاةنآ فو نيدحاساانم نكمل لمق ىرخا هنآ ىفو هير سهأ لاشتماىلا هناركذيلونأالا |
 نوكي نا ىبأ لسق ىرخا هب 1 ىفو .انبط تقلخ نا دد-ا !لاق ىلق ىرخا ةياقم اا البق !

 لأ رارتغالا عاف تبأرو رارشالان ءاهط ىفامو تان ال اهذه ىف قدا ل داف اامرظت انف نيدجاسلا عم 1

 0 با هللا لس دق كو اكرلا اذكهو مم دم هل تف ناو نقول ا ن نم مدا لضف ند معاق تيآروأ
 ثأرو مع ملمدآ ل ضف نأ, نيدمانأانذعشمالسلا هيلع مهارب ا لدلخت اريخا اذكهواهتأر ةعقاوف
 همكجح-> ناواهل لاثم نررنضوةرخ الاناونعايزدلا نال عءاهيذ تيأرو مامالاو عاملا اهمفا

 هدطعباع ىلا حلا تح لقول دلو ال ىدلا كال كابو ترو ةرخ . الاف لكارمتا

 اهات ولا هثداحم تبق ول )عاف تءآرو لَدش ال هدايع ىف هللا ةنس لعاهمف تيأ ارو همك اموهلع |

 قحلانا رد عا هناك منوكح, اموةئداحتاودوهشلانيب عيا و اهنمطر تلا تا ل

 د
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 دجناو فرعشل نم كل د ناو ةمامقلا مونممالا مكب رئاكم ىلا ممسو هيلع هللا لص ىبنلا لود همس سه

 ةعاج تازانهو 0 هب اقرش نطوم لكل نافذه له دله-مالفهنطومف

 دبال هنا لهحوا كلذاقرعءاوس هلع ناك اهالانانننالا رام لعابيفتنارو نيفرسشاادوجو ىف

 رودلاو لخادتلا ٍلعهفتبأ ارو هأناهن ده ا ثعالو هن لعلا عقم ال ىذلا عضوملا ف هفر «فددوْش نا

 تتلو دودومخ وا رولا فلا نوكأ لول لا الا ةروبلا يللاووتال ناو
 لح كح اذههئادات تح لال هللاناف ىهالا هلع ىذلا عةاولاوهلب عوقولا عانس اىلا

 هنم 0 هَرَدِص ل عع لشي نأ دري نمو مالمالا هردص حرمشي هي ده نأ هللادرب نة لاقو

 دوعب نب ىلاو ءاحامعو ءاج نملو لاعلا نم نارا ةلْرَم -لعاويف ترو انم :كلموهدوع ناك اك

 لئلقو سغأ هلع س تب . قرص وركمتو دكت اواذ نأ د ”الا نم يل عن | هل ان ناو سمداتل ا ٍلعاهبف تنآرو

 هدحورخدلاومدحو مورلاومدحو نامزلاو هدحو راها اعوهدحو ىلدل راس ايف تب روكا ذلعاف

 ناسنالا مزلام عاب تبآ ارو رهظاذامفو ولبصفتل العارف تيأرو اهدجو 5 َدملاو هدحورصعلاو

 2253 نانالا !ناو نيت دنلا لب اعترلع ابنت انزع كم .الف عرمتلا لصف ىذا هللا مكحنم

 دوجو قودامتا :انالعلاو تلح وعود الاف تاذعلادوحو سس ل عابق تءآرو هيرداك

 تفدلكت مهل نا وحلا 0 و ا ىلدو عبض درا 0 ا ادعس

 لاك هطلت دج الو رعشال كو زك !دارعشلا ناو هير شيال معاذ قو تم لاوس ئملا
 ةجرلا ناك ارح ندعن ن نكلو ءادس اب ذءبالىلاعت هئاف ناوسملابو مال< الا نم هن موقياملهرغص

 ىذلالعلارارسا نما ذه و باذ_ءلا عقوام ريهطتلا الولو ريهطتلل ءازطا الا باذ علاىف ىذتقتال

 دوحولا ىفءي كرر نار كوالا دفا نزع ار لور عا كيو راع نم اتم نس هللا« ارذتعا

 لكف مكلاثمامماإلا همحانعربطي رئاطالو ضرالا ىفدبادنمامو ىلا هت لاق ممالاةزم ةماودوالا

 مهريغص مالا عسج ةمهلالا ةلاسرلا تمعف مهالا نم هما اها بالكل ىف لسو هيلع هنا ىلص لاو د

 ملغ ايف ترو اهتذاع اهيااثعب ريذن ناسل ىلع ”ىمهلا باطش ت2 ىدوالا هما ن مايك مهريبكو

 نوكل_ءابهف تءأرو تارافكلا ىف رييغتلاو تاواصلا تافو أ كح را عسوملا بوجولا مكح
 هدبعهاعد لل ذكماصعفد دمع هللا أ حف ىلوأ دبعل ان ةفصل ا هذهو هقل اضع ال ديعلاةدارا عم ق ملا

 ل والا ادع تا وشال عئالملان اىرالا هارب .رمأ < فلما يصر

 ىدهلالا# اطعلا موع ايف تأ ارو هل 1 الما نيم هنممأن ةالصلا ف قفاواذ ا دمعلا نا وح هش

 اب لا لافتا م ةفئاطا دي الا هتاف فاكملا ماعلا ىفرئاكلا نابتا <ىهلالا مركلانمهناو
 | لمعلاو هيوملاب هلل دس ند سانلاْن د سنج لكو ع وف لكى * سفن ىل: هب سفن ءامحا ريبكيريبك

 ح ةفئاط وح ىف دمعولا انا بيسو هنساهشح ةيوقعلاذخ ادعي هلل 3 نم سانلا نمو حاصلا
 | ميع ءالان فاواكح ىذاان اذعلا لي دس كت ءاوأ قَدَع ةيشملا تبلط هدا تهتنا اذاف ةمهلالا هدد كثملا

 | عوقولاو هحاةدارالان وهذ سهالان لب دينا عقو دقو سهالا م كح نم ىوقا ةئشملام كح نائل جملا

 1 اولا قتيل اع نوم ةذاسع نما اُثنم هيلع علطاو هدامع ضعإ نعرلعلا اذهدقارتنو

 كاعل رتسأاك] دباه>رركس بىأ اروُفْ فر اروفغ هللا ناكو دس !لاه كلذاو ا رعثك ؟ اريخ ىوأدقف

 0 رغد هللأ انادتنا جر نماوطتقنال نيفرس 11 قلاهوتاملسج مت اسدشا لد ككران لورق

 امم ٠ احاك حاصلا ل معا! بحاصو فئاثلا قد ىف ةجرلاو ةرفغملاب ء ءاخ م>اروفغلاوه هنااعج

 ١ ىولالاحاصفالا اذه نمرثك اواعنج هلوقب دك او ونشاط تعا أ رع لا. دشرنملا و

 الهامه ةدحاو لكل ناو مهِجو ةنطانيرادلاةراسع عم نوكحح,ام ةجرلا ىلا هداسبعل ام



 مو

 1 ىل_عو هنءدبط نمالا ةسوسولا ل قالو ىساق مدا هه وا ام ءزج نم قول و هو هلا سوسو أ

 دوولاريبغما بحتنالت هلي ةاضء“ ند هتنمط ىف هل اس“ كليو 5 به عم ُمناديلا ته>و هيعسط

 ٍ كلذ لشن كى فرعا علام ىلا مانام اًمكامغاو امسفنىف تريغتام5 اروتلاناف ةاروتلا
 0 هدنع لوقعم هللا مالكن ا نولعل م 4 نولعي مهو هولقعأم دعب نم هوفر < لاف هللا مالك ىلا

 1 هلا اوذّرحام مهام ا

 ٍ ىصعنيدنلا عم مدآو مهمال علو لعل مهل قل هماعوهام ىلع لصالا اوةباو لالا نم مهتقس :

 . ءالعلا لو مودعم مكسملاو مكح هنال هللا مالك ص ءاسم او بعا اذهفهللا مالكا منح اظدح لو هسفنب 1

 || هن ىفةصعلا همزلب الفدا مكح وهام مدآو مهعاشال هنوذرك مدو فر ءالعلا دتءوهاقه

 هللاناف في رمش لعاد- 0 عيجيووعالوسر ناك ذا م كى نم هر نعوةناعق ةودعل ا همزلتو

 تدار سلا 6 0 [نانا هناق ىع موكل انا أ ىدع ماعلا ف عحام

 ىدهلا هيلع لزنا ىذلاوهنوكي ىتح هيلا لصو هنا لاسقيال ىدداذ- ه هلل بق نمو هير نم ىدهلا

 || لادموه ندالا ىدهلا لع ىمعلا نس امنا دنأ قعددتعنوكالاذ- مناف كلذ ملعلاهل ل د>-و

 معهش تءأرو هلع هروب كل دلف عبط فل اك ىدهلاو هعبط قفاوب ىمعلاف هسنجانبال نيرصالا ف
 تب ًارو الكو هداف ل ل1 ةروسف ىل اهتةلوف وهو ماكنا لكوتلا اوهاذهو دّمعا هللا ىلعو ىأ نم

 || ديعلاركشو فاكملا ركسشنيب قرشا ل- ءاهيف تبا وو بسكلاب لاس ام معو ثرولابل انام لعاببف
 قامز سترتبالا اعلاف قائل عقب ١ نأ لاحم ا نم هناونامزالا حول ماكحالا عون معابف تيأرو ْ

 اهزيعوروم اى ةاهك ارتشال ل ضافتتاهتبرفهءام»اىندهشا هللانال ةإ_ضافمو رخأتو مدَقَبَو
 هناف كلذ معاق نمد“ هلا لد دعب ”لذاقمال مسا عملارتش ا همذ عقدال مسا لكوروما ىف كارتشالا عم

 اهلطىف ةيهلالا ءاعحالا مك نم هنأ رف همدسامو ضعن ىلع هضءن ملاعلا طيلستلع اه تنأر وزب زع

 ةليلل املا ىو اعمال يضايق ناعم .ةايج ادد حاج مابللع ىهامو اهتءالوواهروهظ
 ْ اونواعتو لاف نواعتلاب مهمطاخلا ذك سهالا عقواملو نيعملاو ناعملا هنأ دود ىلع قالا يرش ثاذاو
 ناودعلاو مثالا, لءةقيقللا كاتب نونو اعني دق مهنا ءدابع هملعاورطفام نوكمف ىوقتلاو َرِيلا ىلع :

 كلذب هقاخر دعب هنا هجرلا ىلا و ا ام ب سوهورذاعملا هبلا ىبهتنت امرخآ هنب ار فربما لع تيأرو 1

 أ محو ذايندلا شت ل ءةرخ ل مر سل

 تله- ذا سفنال ن ركب طر تاج 5, ولذا عمت الو اط ”شلا نم هامحورو سبط
 لهذلابو بكرملا دس اوه ىذلا ىهربطلا ءزمل انال اهل سح الذ ام. حا مدعلاهلهج ىلعاهييش نم
 ادبأ ف لازتالو اهلهج اهات ناي هلا لع ىهو تقرافاذا ةةرافملا دعي سفنلا تناكفاهواقش

 ا ا - معي دح لك اموةرخ الاوان ذدإاىف ىعيبطلا بكرملا اذ ةاهل لعح نا اه هللا ةجحر نك

 ارح "الا فدا جالا شو ثعبلا لءوهو ةعجا اعتب و هنعناومح لك و اال ىذلا تكرم ا

 | لَهش نمرادإا هد هنذ' هلاشما اب هعم لقت م كلا دي اهلا عج ربالاثدلا ن ءلقتا اذا ناسنالاْن او

 رازلاوأ ةنلاالاراد ام هنافاهمعنوادلارادلا مت ةنملاورانلاورانلا ىلا لّقش نماهنمو ةنملا ىلا

 يطع اقامه دحا فر أ نيرادلا فن وك, نا ديالفدو-ومئثالو اهدو-ودعبا اذ مدعتتالابدلاو

 : ضعن ناكو ةضغه فام كلذ نم ”ىودنل ريكا فدرو دوو نيرادلا نيب ةمسقنم نوكت نا نقكلا

 أ لسو هلع هللا لص هوقو راناالدأ هيرشي ىذلا مل اوهو اراندوعت ىدرح الودي ةناضعأا
 |١ ةضور ىريشمو ىرق ني وتار ذااو لشلاو ناو ناعسرت دنةنلان نماسمنا ةعرالارامنالا ىف

 || انسلو ةريثك كلذ فرابخالاو ةنلا ضار نم تاضور تأ 0 سلاحو ةنملا ضار ند

 0 اهف تنأدو اناعانل دوه ماسر دمع ن مهيأ امام اند نعرمالا لب هللا دقحندنلقتلا لع أن م 0
 مدسسسشسشسشليسللل

 لا يشم ا تا هو تا ا: تس الود“ هددت رد 9 3 5-9252 - جر 1 سو 9 0 صم
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 اهب ىأي نا هبلطو قرمثملان 11 رص سعشلاد هنا نأستا تب دحر كذب مس 4عماهفا ف برقالا ىلالدع س 4

 هنالا دس اف ناكت او لاقم همفهلاهف توم هنوك هللا نمزآعا اذه ذدل تاقف هرفك٠ ىذااتوت نرعلا نما

 ةهيدملا ىلعّنسلاب همّدقت نم هن ذكاون كتل تناوقرشملان م ةعااط سعشلا تناكدق هلل قهلاهولا
 لا 0 لل كل ال سكي اللحالو كمكح مالا لعن, اهل لوي عل مولا
 نكي مولا ىلع مالسلا هملع يهاربا نا نورمضاس1ا لع ىتح ىلاعتو هنا سهلت ا نمازاسعا هلئوم
 ىلجت موب لك هلخ دن ىتل ا ةكنالملاهاذاو ىبلق هب اذافروم_#ملا تيبلا تبر م ةهولالا دب ناذورمل

 تقرحالا هنو د ىلتول دبع بلآل اهبف ىلع وهف ةلظورون نم باح فل ا نيعبس ىف هعسو ىذل اهل قا
 .ايئدإاهعورق نب تفةوذ ىهتملا ة رد ست ئح هتفرافانإف ديعلا كلذ نم قلل لاع ههجو تادهحس
 ىهو نلماعلاحاو رار ودطام انف! ىرذف تح دصولاعالاراونا امت/ثغدقو ىودًاااهعورذو

 ءاتسم-انل رب ىفاهانركذ ىتلا ةعيرالا ىهلالا بهولا مولعف ةعيرالا راهنالا امو ناسنالا ةًأشن ىلع
 علخو ارون ىلك تريد ىتحراونالا تيشغف نيفراعلا فرافر ةاكسشم تنباع بدولا مولع بتا سه
 زنا امو هتتادانمالقلوقلا اذهدنع ىلع لرناف تاتشتاب الا ىبهلا تاقفاهلثم تدار ام ةقلخ ىلع

 قوأامو ىسعو ىسوم ىوأ امو طابسالاو بوةعبو قاحءاو ليعاصساو هاربا ىلع لزتااموانملع
 "ىلع برقوت ان الا لك هن الا هذه ىف ىناطعاق نوإسم هل نو مهتم دح نيب قّرفنال ممر نهنودنلا

 ”ىدمح ىنأب ىرششنلا كاذب ىل تناكو ىلركذ نم عومج ىنا تلعف لع لك ح ادذم ىل اهلعج ىتح مالا
 ملكلا ماوس انآ لزب هملا نرخ او لس سحر تأ هاف لسو هلع هللا ىلص د ةمعج د هنرو نم ماما

 ا تل اهب ربل دل اهو عالاو ه ةّمالوسراهم صخغ ل تب صخو

 ىبسح تلق كلذ لل دحام دنعف هنعالا لوسر ذخ ا الو هنمالا د ذخااف كلعَق قهيفنب دمخر والا

 اهلكءاعسالا ىف اعمءارس الا !ةواد تلشك ناكما د عل ارو اكم دوا فقر: الم دق ىسح

 اف ىدوجو نيعلا كانو ىدوهشم ىمملا كا :ناكف 2ك نيععو داو ىعس مسه ىلا عجرت اهني ارق

 تحقواللم م ةس وه رلا نم "ىفام ض< دمع ىلا تلعائش نمو - لعالالالدو ”ىفالا ءاحر تناك

 كلذ لبتاهتيأر كح اوه رشتلاةدوبعةيدح ا لع مولعلا نمابق ترق لزمملا د نتا

 نم بمغلا عطني نيو ةداهشلا نيم سغلا لع ترو ةيدورعلا ةيعج تير تنكحافاو

 وهو دوجولا وهام ىأدوولا ببغبيغلاىعاو ةداهش ديعلا تحف لكلا عجريو ملاعلا
 هللاالا هلعبال بنغلا كلذ حاتفخ دوحوع سلام بيغاماو رئاصبلاو راصيالا ضع نع بيغم

 نيذراعلا بولق ىلع اهلزئتو مولعلا ديم ئازرخ تي رو نعونمم دعبلاو برتلا لع هسف تيرو
 لأساذاف لاؤس نعال ءادّس الز امو لاوس نع اهتم لزنبامو بولا ىل_ءاهم-ي نمؤ قت نمو

 ركحج الع دز بر لقو 4لاقذا لأ بنا هس ىلاعت هللا ماكل أس: ملعاادب نهناسنالا
 لوزا نم ةذل مظعا لاوس نع لوُرئااناقلاوسلا اننه تخلد كح ماع لزم !-عىأف 0 ا

 نافاهقح ةدومعلاواهتح هس اول رلا ءاطعاوراعتفالاهلذو ةبغملال ار دال د : قنا لاوس ريع نع

 هلْرْملاَولَع نم لاوسلا نع لزنملا علا فو هقلخ ئش لكما ىلمعا يق - ئوش لكى طعب نا رومأمد.علا

 تا ًاروري_تاماو دوُهَْساَماَف رضنلاو عمسلا ىف تان الارمعه- تد ارو هللاالا كلدر دقر دعب الأم

 نماهظم< ملو هدس اهتكف كس كاد نم تبت د هللا يا كل ا فاعف ءارولا

 مهسا ىترس ىف ىللمق كلذ نم تبهتتاإف ىدوم بام اودووبلا هفترح ىذلا في رتتلاو ليدبتلا
 كلذ نم بما للا قفى نت طاحا دقو فقاواهشأنا ةجرر حاستا قد دهشاو ملك ملا ىرأ لب باطخلا١
 به أ ا ذه ني ني دملا نم كلا ةصرنياو نا.سنلا نمالو ةمدعملا نم هظفحامو هند مدآىلخ نأ

 ناطمشلا نال هدعسط ةهتي مالا ةسوسولا هنءاحامو هيعسطو ل ناددلاتهحوامو
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 الل 1 يول كلا نضر هاما 10 ةراررخ ادق كل تاتا نيب وهنا اع
 زيدللا كل مص ىحرعغلا قحرف ست تازام تاقانيبالا كر ديال لاسةرمشابجالف ىوذلا لع تاق

 رغلار يمال كلة هاذ د زا سعال س ا هسسفنل يساماريغلاق ا الا ىس لاق هلك

 مام

 ا داتا ا١هئا اذ عال لاف دما اكن ةقطنم عاسالو هلل دماخملا أب هقاركا دك كلاوا

 ل رعاك 20 /ناس 1 ذا 000 هيلع برت اال

 90 متداسسو نا كرر قس كر وذ تالرش ريس تالا ا

 ىلإ مدننا لور 3 0 اويل ا ل ىلاعت ا ةاّهعض تررذن ىجاخا ةيقرلا |

 ف وص قرر لا ها مول كدح وذا لمعأىق كشرلسو ةيلعللا |

 تمىتح هتباراقروطلا هم باح اهلا ىلاراس ناو كا ذك تقيل لاق ةامقعصلا هةنقنناكقوعضلا

 اههتنارعالعلا هل ب نم تنا تلتف هلا الا تءجرام ىف كبملا ت تلقا ذو تير نمتاعف تفاح
ْ 

 ؛اريغنو دهبي تصصتخا ا ذاعف تلقاماشعاب وجو ةبجاو لاف اهت 2 ًاسزوح ل ذنع هللا ديور تناحص

 تين اامَتمْفاالف تن ةر نه تاغ هتيارو نطوملا ىلع فلتخاالذوه هنا لعاامومارأ تنكلاك ا
 اوأراوناماذاف ةورياسج مهلعن ءنيبو نا نيبو انمب قرفلا اذ_هقدنالا دبأ ىلا هني ور ىتيصصتساو

 دقو تام لكم آرل هنيؤر نطو توما ناكولف تلقانلقام لثم اولاقلاو درولف نطوملا مهل هزي حلا
 ضم ءاقل كن: ىف ناك اذاووع هنا هبرلعلا نع نونو عت ىلا مله هني ور نع باخخانهللا مهقصو |

 همس نم دل ىف ك.ءلع اسو هملع تلسو هّتمقاف همل|كاتجاحو همما نم بل اطتناو هنيعب هفرعت تدل |

 اذهاورلعلا ىلءالا لوعمالف ه هارت ثحيوهوهلاملاط لازئالف هنن ًارامو هش .اوذقف لارج مو

 هللا نإ ت تاقرلعلا ىلعالا لوعمالو هلاريغ هماع لوعملا ناك هناذ نوع ن نكي لول ذاهن هناذ نمع هنا لعلا فالق

 ناكفلا م اراغتن م , الذ هملحتنأ تا ءركذو لبخلا بعاد

 ردت ىلع هنم اعف ىبلعت ىلو هللا ناو تاق عصا هكدىذلاف ىموه لون ىل ءصلاك ل يعل ل ذلا
 هدا عار دق لعالا دج ا نا كياق نوكنلا نسال هنمدفن هب ءاذعلا عم لطفا ذكك لاقف ناامعا ام
 هئملمظعت الان اق هلكت ع نم هنم معتامالا انسه> ن 7 هنمّل_هتنل كناف اننا كنس الفا

 ةلك ى هئانلا كوعدنلال لا كو دتالا اس امم هبلا بست قرخالف الدادعتساو دق لالا
 ذك تاقهللا نود ن ءانابر  اضعب ا "ضعي دعي الوأس هيل رسشن الو هللا الا دمعت الا م كس وانس ءا أوسا

 مف تلةوهلاق كيمو تاك مم ناهز كح اذا تاقوه تلذكو لاق تارقلاىف ءاحاأ

 :لاف قاوذالا باححا كل تح: هل ناة هيحاضالا هلعيال كاذ ىف قوذب لاق تد_دتخا |!

 هنلع تاق مالسسلا هماع للا ريهانا: تازنق تفرصناو هّتعَدو م بت ارملاردق ىلسءقاوذالاو ٍ

 مستهل لعق لا ءابريكب نولئاك ممن ال لاق مهرعمك هلعف لب ثتاقىل تياادل تلدتق بحرو لهس دودرفأ

 اوراتخ رتاج ااا ااه ماولعا كا تاق اهلعت تن لاه اذه كاوعب كتراشاق تاق اهنو دخت اىلإ ا

 هبسلع ناكام ىلعتدزام لاف مهند م.ماع ةح دش اها مهول ساق اذه يهريك هل عف لب كلو هيلع لدن

 0 لادا ني داك [ةفالشل ناو الا تاوتام تلق ىهالا
 هنادلالا ىف مولا داقتعاناكأمو هموق ىلع ,هاربااهانن ا انح كإتو كلذ ف قا لافام ىرالا

 مّمدامعفنوعحرب اواكام أو هدتغاهلاذورع ناكالو يملا اووالا كلت ن 5 مناعنك نس ادور

 ءامحالا بس ا تادورغأر < تدع وى ىدلاىفر ميهارب الاهم كلذلو هلا ال ةئها ؟هوتحتاملا

 ل الاهيزنت هسفنىلا لدعفا تدماو ىبحاانا 00 مهلاهعذو ىلا تول القنامالاو
 00 ءاحامع نب ندم روت ميهاربا لعاملو , نور دا نور مه دنع
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 00 االسم ل2 42سىىظلل 777
 ل هرظن ن نم قا ىف ملكت نمو دحوتلا ىلا ال دبحو تلا ةلكت ىلا الا سانل اانوعدام ا ذهاو ل" ”اف لكل وه

 لات توكل تنال نمالا محامو ةسئر مادبحو هدابعل عرش ىذا! نافروط#< ىف ماكنام

 ل: بحاص ةلز:ءاهولزت: مو ةدرق اهوذذاو مهعاضو أ ىفاوبذك ثدح نش عضولابالا اودخأ ام

 ل ىو ىداد- ان 3 قريخا فاوطلاق اصخش ىعقاو فتأ ارىب لع ةردحالا ةئرلا

 | | ميراتلا ان دنعرّرقت املهداع نعهنل آسف ةنس فلا أن وعبر أى لاف هنوهنامز نعدنل ًافدشفت

 | لاعلل لعاالو هللا” ىن لاي لاك برقالامدآ ن نعل أست مدآ ىأن عل است لاف هدم نم

 ءاتتانقولخلا ىف لاح الاوةرخآ الواد لازءالواهلانخ لزب "هله اهنأالا اتلمكح اهدا نع فقنةدد

 ءاثاعالاهلعنم ئثتوطصالو هانلع هانلعااف ددحتي سافنالا عم قلخناف قليلا ىفال ددملا

 فرع تلق نوضرعمهلذغ ىف مهو مهياسح سائلا برتقا لاق ةعاسلاروهط ن٠ قنا 4 تاق

 اهريغرا داندلا ليكن أك لهف تلق ةعاسلا طوزمش نم مد دوو لاق ابمارتقا طورش نه طرمشد
 ١ حالا امناو مكيأل ا اهنعتزيتام ةرخ الاو مكجحإلا انندتناك امرادااو ةدحاودو-ولارادلاف

 || ىردنالامو ىردنام لاك ام. تلق لازرالو ليل باهذو ناستاو تالاصتساو نازوك !ماسج الا ىف

 ماعلا فرعو هللا فرعنخل الا وه باو.لاو ”ىفاضا ىماًاطانا لاك باودلا ن أمن نيف تلق

 لباقتلا نءدبالونيرظنلا لبا اطلت ناو لازرال ىذا بسصتسملا لصالا ود باوصلا نا فرع

 نمط لنا لئعسو باوصلا»لاهًاطلتا مدن لاكن مو اولا ًاطلناب لاق نك أطالا نمديالف

 لوب حو.ثلا ضعب نم تعماذكع تاقدولبا نملاك ماعلا ردم ةنص ىأنمتلق باوصلا
 | هللا ةحر لاه ضرعلا مونسانلا لاقتنا دعب ل املا نوكح اذام ىلاو تاق لافام حلاق

 | لاق ع هتجربهدجواهدجوا ىذإاو هتجرب هاقياقاملافن امشلا لافئث”ىأ تاقئث لكت عسو

 حالا ام تلق دادخالاو.لاثمالاءاهلعل دب: ”ضراوءلاواهدو+و ىف ةتا”ضراوعلا "لاحم
 را كلر مواطن رزاب كن تفرش اودع د ملظعا هيولاعلا لاق م اظعالا

 تاقوهالا اهياعكإ بال قيرط صخُم لكل لاقف ىرخا قي رط م لهف قي رط قار امهل تلقفدملا
 ا ب ها هس ا هْنأف

 مك ىبنباناام لاقفا.دالوسر كنوكعم ةغذللا ةفلخ تنا تلق لمكححملا ثراولاءانح سهلاقو

 ااساننانوراغا ا ىلا حو: ناك ىن الاؤسإالا ةلاسرلا تذخا امو لنصالا

 0 0١ ل كلاب اان دسار كلاما ني هر نيا عارم تالا هيلا نوتفتليام مهدنع)لاعلل قالو هتاالا نوريالفم_هتح ىفمدعنيدوجولا نااوعز نيقراعلا نم

 ا م مئافاوقدص لاك نيفراعلا كئاوا لاح فا اخ لاحا ذهو ار دق مسهل تلعف ءادعالا ىب تمس ال

 | مهصقنف لاعال تاقمه د نءلازام ماعلا نم لاز لهرطت نكلو مهقوذ مهاطعا ام ىل_عاودازام,

 أ سم اامردق ىلع قالا نم مهصقنف ماعلا مدعم مرتعت مهتافامر دق ىلع هلع مالا وها معلا نم

 أ ماعلركذالاوعتا نوه ذتنيأف قا فرعنم.ق ملا ىل حم نيعوه هلك ملاعلا كاف ملاعلا ند مسبنع

 هلع مالاوهامع

 يشل نسق درا نخ || || هوك ىوس الاكل سلخ ر|
 لصاحلالبنسلا نملصوحو || || دشن ءانغل ام الئ اك انف
 لح الاب دقنل ا عبت الو تثاف ىلا ا

 لط ايل ان قملا حزمتالو || || اهضارغا سفنلا عستتالو

 ١ انةح ىف عنصام ىلع هنركشف بحرو لوسو در ف هسلع تس مالسلا هسلع ىبءوع تلززنو هّتعّدو مم

 كا تور رو رو وس و سس سس سسسسسسسسسسسسسْسْسْْسْسوْسمممسمسطسسسساساب#لا'٠ُ| ١
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 اناخ

 ضورفملا ريدقتلا عمم الخلاف سرفاذهو حارفنالا ىلا عراسا دههلاح نملءاج اذا ىض نحسلاو

 اف <ىلا لاككلا ةمسن نك رعم ىلا كل درك ذام لو هيلع هللا ىلصو ارتالا قثاذلا عم مالكلا لموهام

 0 لا 5 < ميهاربا لاق اكنامزلاب هنمربك آىنال مادا كلذ لاقذ لع ةيرغلا نم هتلمحت

 1 راو دن كرد نايل ةههاط وا نار طواف لاك اكو ميهارب اهضشامف مها

 هلل[ لودر ءرك د ئدااديدشلا نكرلاو لسقل اوه طول دار ىذلا ديدشلا نكرلا ناف هلل ىشاح هيذكأأ 1
 لقتالفقاذن مىرم هش كل قو ذالاعف كفن ىرجت ال ناكل هسنا اذهفهتاوه سو هءلع هللا لص

 أ تاخهلاعام تلقلهلانام كلامو ل هتلاوالهلوقأ تنك اما ذكل اكو ادكهل لقا نالف ضوعان ا تنكول

 نالاح لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسروهو فسوي ىف عتجا دقو فءضالا لادا ىلع مكاح ىوتتالا لاذحا

 هيرع اعددب لمقي ام همل ا لسرملا سفن ىف رّرَعي نا|بلطي لوسرلاو هملءارتفم هنوك لاحو نحل ا لاح

 ندب الف مهبل اهنوبع دي ءاج نم لم نم ةريال هنا دح أ لكدنع مولعم همل بسن ىذا او هملا هيدوع دياعف

 /لخدتال ىح سلما كل ذ هسفْ رمضت لو هير دنع نم هرءاجامب اودمؤمل مه دنع نال ذ نم ةءاربل | بالطب

 أرض ال ن منيو نطوملا اذه لئم فرض نم نيب ريبك قرذو هروض< نير يضادا سوةن ف ةهشلا

 نفسو نا لعملا مسفن ىلا ةدوارملا تفاضأو هنأربامل هتلدغف فسوب نك مل ةأرملاتناك اذاف
 ةرامال سفنلا نا تلا لب امسفن تر باغ هّقحىفاهنم فدولا اذ قحأ هنا تلعو هل> فز زعلا
 لوسرالا كا ذر دق لعامو هيل | كما ءاع دنا دعب نسل ىف هتماقأ مال سلا هماع فسو ةَوَمْف نفع سأأن

 رايخاىفكارتش الاخ هل 1 تادف سول ىلعءانث ىادإ | تمحال هسفن نع لاق ثحح سو هم هيلع هللا ىصدللا

 تاكاذهلو ىنعملا هي دحا ىلع ن اسلل | ىف ل ديا ذاعف نيعي لو اهيمهو هب تمعدقلو 0 كنعهّلنا

 هسعن نع هندو اراه اال ارا تركذاخ حالا ناشوةوسنلا نع لاش نا هلوسرناسل ىلع كلمال

 نيعالوا أ كلذ نعريعتلا ف هللا مسي ملام و كا ذ نم مهو ناكسحام لازفاهدوارهناتركذامو

 تمههو قمءدررتام لع قرهةّثل لت مه امناق تقدص لاه ناسالا فلارتشالا نمّدب الالاح كلل 3 ىف

 قعي هب تمهدشاو لاق ا دهلفا بنمو ىئمرهشلا بلط ىف عدوك ارتشال اف كل ذ نع ةدلاىف اهرهتالابانا

 قا صع>ن الا ( هلو ةٌكلذ لل دهبي اص نم داو لكديربامفرهقلا الا رسلوابم مهام نيعفف
 رهقلا هندارآدن ءناهرلا هّللاه ارافامسفنن ٠«ءاهدواردهنا طقةروسلا قع ءاحامو هسفن ن نعةندواران 0

 يول لافاك نللا لولا لف نت ةدننأو ار ئذلا ناصربلا ناكو هتمهدي رتامف هتعاهعفدف

 لاح لكىل_ءفعشااب ةفوصو مة صااماغ اهسو اهلع فعن ال ىأ 0 كالوقهلالوقذ ثتوراقو

 لوسو در ةملع نإسف مال- لاهل سرداىلا تقرصنتاو هتعدو م هتلالداقتا ىتدفا هلت اَتذ

 /_ءتاعامنانملا لصواك كسلع سهالا م- مما فنك هلت ام ىدمحت !ثراولاب الهألاقو بحزو

 ادهفنو دينو[ فلان امىلا هانلسراو لاف همل ا ىوبام عم فقاو ”ىبنلاو هنف كك ثتالالعنافوطلا

 تاقذ ا.لعان اكم تءقرام قرد ا الولف لاذ قرا, لوقت كنا نع ىلصو هل تاق ىلا ده. جواامم

 ددحوتلا لاك موق نم تءلط امنا غلي تاق نطاسل | ناونعرهاظلا لاقف كناكم نم كتناكم نياق
 دحاهركناامدمحوتلا ناف ديول ىلا الددحوتلا هلك ىلاوعدا ابن تنك ىناف اولءعفامو لاقريغال

 نامزااءاذعناسلان اوان ددععورشم عورفلا ف داهتح المكلا عضاوا تاق ترغاذج تلق

 قا فالةخ ال ارثكدةاذ تاقاهعسوال | اسفن فاكب نا لح اهلنا نان عورمشم لوضالا فو لاق |

 عفلتخاامءايبنالارشاعم مك ار ف تلق حازمال عدات هال ناف كا ذكالا نوكم ال لاق هم تالااقملاو
 مهدججا اسنالاقافتان أ لع :داقطا لعن 0 لان دا اقاغ اورظن نعهانلدام ان ال لاقق هسق

 ةلدان ا مكللق ةا6هسة:قصالا ]ل هف تاقرتظن ل ناصع ن نم دحاولوق ةلريع دخولا لد

 | دنع هللا ناف هسمف لاق ن نم لاك اكو ا 0 هك ارومأ ل. لوقعلا



 علا

 ئح<ملا ىهجو تددرُم كلذرلعاف ء طولا هرهطظ ا امةروصف 2 لا ىطعي ىذا ود ىئبهو ىذلا

 رانلاوةتحلا نيب عضوف ةماسقلا مون هي هللا نأ اذا توملا مب ذتكنا تريخ أ هلتلدو مالسلا هملع

 | ىحيىناق ىلالا كا ذ شر الو من لاق ماو روع لاكولا هنا نوفرعيرع الؤهو ءالؤه هاريل

 أ تيد ص هلت اتف ىاوسهل لب ضالذ توملا ةلازأ نم دب الفن اوكار اد ىهو ىعم قبال ىكدضناو

 لكىحي ىف مس الااده ىفةيالولا همأ سحىلنكلو ىللاقةريثكلاعلا ف ىب<نكلو هيىلا ترش دهف

 ىروههلبف. 11ش >*ه 8 ناورخأت نمو مدقت نم ساسنلا نم ىب< نم
 ىذأا هلل ده | تلقو ثوروم بح اص نماريخ هلل امل از تاقف ىدشع ن نكي لئن ىلع ىنببنف مهامكحال

 عتشضةدحاو تلمسم نعاتلتسأ ىت-مالسلا امهملع دعو ىسع هللا حرر ىنعأ ةدحاوع اهس ىف عج

 قلام اليه سفن نعربخأ ىسعنكلو قيل مالي اهصصخاكن انؤتمدحاو لكر روض< باوملا

 لاف ىلب تاقف نار قلا له نم تسل !ىللاسقف متأ ماقد "ىف ىحب ىلع همال بر تأ ياسا ولع

 ةركحللا ف قنيعفنطلاصلان ءاسو ف هللا لاه دق سدلا ىتلاخ بأن يبو نب قمل عجبامفر لا

 لاق مث مذهل تلق ةركتلا ف تعد ئعل اها ند حاصلا نم ها جلا نم ىسيع ىف لش ملا لاق من ل تاَعف

 «سفئيو عال ا هللا نعمجرتن لاهلا بسنامم تلا ةءارب ىلع ةلالد دهملا ىف همالك نا نادك عدا
 ريكحنلاب كلعقحلامالسو فيرعتلا لسن كلو تقدص هل تاق هللا نم ىنعي ”ىلعمالسلاو لاف

 امهمدعنيبو ماللاو فلالاب هدب قرف الف سنح في رعتوش لب نيع فن ر توه ام ىللاقفم ءاركتلاو

 ةكئالملاب ىسع فو ىف ىرشنلاءانل حالصل اءاجو كل ذكح الصلا ىفوءاوسل ا ىلع مالسلاىفهاناواناف
 دهاشاملابركز ىدلاو ةمهرثأ ن + كاذ لافف ارودح تنكملذ ه)تلقف هللا لداقا تتدفادقدك تلتن

 0 دا عص كاهن اشم تقرتمسلاو لاجرلا نع ةعطقنملا لوتبلا بسه ىتلاخ

 | اروصح تحرفن اهلثمادإو هقز رينا هّللااعدفاهلاح ىأرو هتبعاف بارحلا ىف | ماع لخ داملاهريغل

 حقنا لاكلا نم نتا فداةمدهرأ تاو ةتس يان ءايسنلا نع اعطّقتم

 عاملا نم غارفلا دنع ةجوزلا نهب رذع سفن ةدالووٌدبالو حانوه ىلولشت ال لاَتق حاس همؤام ةئوللا

 نيجوزلا نيب عاقجالا هلع عقوام ةروصن حررلا كلذ حرذفءامايت دل فوهاك عبر لازئالا ناف

 ةداهش لاعو هنع باغ نا ب.غملاعات ددلاىف هلعرمالاوهاك هدهشبالن مانمو كلذ دمشد نمانك

 نييددرتمانا ال لاف كواعسذه هلتلقمم هيلعلاهمعت نم هللا كداقا ىتدفاهل تلتف هدهش نمل

 هلتاقماللا !مملع سير دا دنعو فسوب دنع كا ذكو اذه دنعو اذهدنعنوك أ نوراهو دبع

 ئلاخ نا وكلالا ىم دعا تّءحام بسن ةم ١ر1 ىلل اقف ءاسالا ن نم هريغنو دن وراه تدص* ادام 5

 اليوطانامزامهت«نالاهوخ انها واج لات ىلا نوكل نور اغ قاودن انس درو راك

 ال تلقهماو هسالدوتو>اوهىرتأةوخالاهذهام ا اصم_هاخادومىلاو هلوق ىلز اسقف املاعو

 مهءاج مث كشالب مهوخ ا وهف 'دوُم لف نم ملا ص ناكحودومث سانت سقلا ىعسف مهو وهف لاق

 بيعش ىف لاو ني دم نم برعش اكو نيدم نماولوكب ملاملةكرالا باص ىرتالا ني دلا: كلذ دعي

 مهوخن ألقي بيعش مهل لامذا لاف كيال باس ارك دءاجاملو اس ع مهاخأ نيدم ىلاو نيدموخأ

 كحرع مث نو دراهل ى ىم برق ىسعلان او محرهلدهل كرابزف 9س له نم بسسعشو نيدهن ماوسل م ال

 نيح ىادلا بحب لل فسوباب بروي مسو درف هيلع تاسنا دعبل تاق مالس ا
 ىجادلا باجال يدو هب تدل اام لثب ىلع اول هنا هسفننعلوقيلسو هيلع هللا لفل لو سوو كاعد

 نيبام صرفلاو قوذلا ني ىللافةوسنلالوةنام كلا |نم نار 0 ندسلاىف قلو

 بنام لسو هلع لقا لصادملا بسنول لاس فن نم هقو ذو ىهالا ضرهن نا نيب ريثكض رآلاو٠ (ىسلا

 ةعسلاملاعنمناك ةجرناكحال و هروضح نم هنءارب ىلع ل دا اسمن اذ هتسغب5ءاربلا ةعص باطا ىلإ
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 نحداو
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 ' ىنرواح ن نم ةيع) ثدبْح ا ذب بطون افانو:سم تنك امهالول هنا كذسفعت ىمهريغاع هملاطم كيلع

 | ىريغىذلا اودو توعئماوههناف هيلع هئسح داعذ تنومسم 2 هلق هترواجمو هتبعص ىنتئيخال

 | ىذا! ثيدلا اًذههنع نوري اكل دك [ اذاملو هل تلتف حن اورلا لهأ نم مشل ا لهأ ءاشم ىف

 ءاح دق ىل ل قراسنلا نكر ىلا ا نلصوامإف هدنع هتكرتذكئامو كامط ةرواو كاتوذعن مهيستك | ١

 هديب .١ ةقرافمو هتلر فرطضم و هفربلا ليربج ىلةهعمن مو لع هود لاعبل!تعيدقوالا ةفوايملا :

 اردتاب ماجد جلا ةرمضحلا ىلا لصودق ذا هعسدكرتاال نمءزسهنأشنى هدنعىللاهفأ

 تاق هيل ارظن الو هلع لوعائ *ةدنلا تا 0 ءاوس -ىلا ت دشن: قربصتةوغنو :

 ءاملا نعوابهنع تجرخ دئنيحو اه ءزس ىمتذخ أ ضرالان اهل تلَقفتي رتنع ىتلأسو ىدلاو ىلع ا
 قرا ةماهل تناوا_مسالو ىدعتاف هقح باطن 8 كس أ عماهل ىرجا ذكه ىداواب ىللاسقق ى ىئدبطت م

 هلعيناالا ىلا ةئشمىفام دح ًالاعيالو هرشن أ شا ذا لود هنافأل مأ اهيل عحرتله فرعتالو

 نياناف هل تلتف كدضفانا اذه هل تاَعَق ودع هش . مس ىف هنمعن عو هي دينيدأت | اذان تفتلاق كل ذب قملا

 ىتارودلا ىف" ىو ىلا ارقد طسب نص يلع دلي ناي يستنتج ًاراذكه من لاف كس نعو كيدي 7

 ةداعسلا نسم ىضقت لا نيمفهك تاقملاعلا لاه ةضويقملا ىرخالادملا فنك اف لتقف هن دي نعي

 ئداوابكلاةؤلاعشلا ناضحأ ونيعلا تاصض[نييانل قا قرف دشف تاقف ةداع_لان ىضقت ملاقف ٍ

 ىنع ىف ”ىبف ةكراسم نمي ىر ىدياتاكو ىلا عش ىلعو ىندع ىلع ”ىيبمسسن ىرتالأ هلامشو كس نم كلذ
 لاف ا 0 نماناوسامو قالا نيعىف ىوانأو ىلاعث فو

 هريس نط 1  داوصم نيرادلا ةراع نم ٌدبالف رادلا كلت لهأ يعن

 هيلع بوضغملا ىلع دودخلا ةماقا نيعوهذ هل رب هلاسرا تاف بضغلا لازتمقأ اذاو تهقافدودملا

 ةماعلا ةجرلل مكجملااراصدود+لا تهتنااذاف ثيل تعول ةجرلاوهو اضرلا الا قييرلق

 اندااَ 0

 دعب مكملا عجربودو دحلا ةماها ةدمهدهو ةنسقلان نوس ىلاعت لاق اك نامزلاب ةساسشل ا ىهتنم

 ل ا الا نمسرللو .يرلا نجحرلا ىلا ة ل

 ضراعتىف مكحلا قف هتة.ةل عنامدل لذم هب شطبلا ديددو»و بضغلا نم مقتش هتجسرب يح لاق
 ملع هناف مهقافاةبفالا مذراعت ىفءاسسالا مكح لازب الفن ورومغم ةجرلا ققللاو بسنلاءامسالا

 مكح نا كسفنل ىضرتهل تاقول نم الا مهتمامو هنعذبانع ف سانلا لب هيرعشبال قيقد ققح سرغ
 نماذهذ هريغ وح ىفءوسيىذلا مسالا كا ذ مكح لعجوال لاقل ءامسالا هذه نم ءوسام كملع
 ىهواننفال ءامسالا فءاعسال اركح ءايدووشلا اذهداغ اق له أقل, انوهو قالتان ساننلا لهجأ
 دحر هلكدو>-ولافا وناكث مح هدابع ىلع هتجر هللا طسسبف دنا عمتتالفاهقئاشح داضتن بسن

 ىحي هتلاخ نبا هدنعتدحوف ةيئاثلا“ امسلا ىف مالسلا هنلع ىبيعوتلزنق ىلاعدام دعب هنع تلح رم

 4 داودحلاو اسحلاتناكاملو احور ناكل هلاخ نب د ناك و لو هن اود املا تناكق مال_لا هيلع

 1 تور 201 "جن حور لكمنال ىسع هللا ردتع ىحي تدحو حورلا ةمزالم

 لاهام تمهفق ىال ئبضو نم ىلارت 2 لاف حورلأب تمعست ى - انشعتدز اذاعه تلتف اميلع

 لاش كن ًاشنكمن شن نكن نم ىوملا حا نما ار دقفهل تاق ىوملا تح ااما ذهالوأ ىل لاف

 ىقبعو نم مانقمانأ مقأ لاك ىناقم كلذ مب 0 ية نروامردقبالا م صاسأ نتا فولا ا

 سيلان و هنأطوب عضوملا كلذ حالا اعضوم أ طيام ليرتح ىعي ىصهوىذلاناف قوملاءامحاىف

 حورلاه ًاطافرودكا كات حاور ىو لكلا حورلاو ةصاخ ء طولاب ةرودلا مقنناا.ةظح لب ل
 5 1 ا

 كه ت 4ا/
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 لع ءفتلا | هديزبام نورغشيالو اه مسه تانآ هاك ماعلا تاد ماقتو هلك لاعلا ف لاو <الا ا

 آه ةلاقصب ئتلا نمو هركحجنو هلةعب رظنلا نم هرسىفهللا همهلي امبالا نيب وحبا قل اريئاس

 هباعو هن مهامنيعءنوركملا ماعلافادووواقوذوادوهشوافشكت ان الاد ذه نعهل ف ثكتل هياق

 متم ماجن م اكس انا دح ؟هملعر ك2 امأيشالا هذه ةفرعم لانام يلا دعب رطلل هركذالولو
 اوورشتالف لوق هللاو د ىلعر ك2 م نمدح اوالو كلذ ىلءاًوطاون دقو هق ل امال نوهرضي ا دحأ

 ىذأا وه هللا نا لاثمالا هنن نوب رضي الف هللاءالو أ اماف هَ  الاةذهن عتب امعىفمهو لاشمالا هلل

 كلذ ف ىريف لاثمالا نم هللا هب رمضام ىل ولا دمشدف لعنال نت دمعي هللا نال سانلل لاشمالا برمي

 نم هنبعوهامو عاملا كا ذث يح نمهتيعوهف هلبرضام نيبو للا نيب ىذا ا عمان سا نيعدوهشلا

 هللا هلوتك لاثمالادلهلتا برضام فرعي وه لب لاشمالا هلل برضيال ىلولا لثموهام ثمح أ
 نكوك اسمناك ةحاجزلا ةحاز ىف حامدملاحا.صم اهفةاكشكمرون لثم ضرالاوتاوع ارو
 رون ىلءرونران هس لولوئ شباب زداكب ةسرغالو ةمقرم ال هنو هكراسمةر م نمدقولءىرد

 لاثمالا هللا برمذي وءاذد نم هيلثما!هروثل حابدملابروتلا اذه ندهدابعلهب رضا هللاكدم

 هللارو لاقي نا ىبش ا حابصم لكوهام صوصخم حام اذهذ ملعئن لكم هللاو سانا ||
 هللا ناذ لاهي الا ذه لثمرصبلا بح اصل هرون هلع طسن الك حا مصملا فدكي هنوكن مح ابصملاك |

 ىذلاوه حاملا اذه لثة ىدس هيلثمملا هتافصو هتوعنو حاصملا اذه طورش نمركذ امرك ذ ام
 سانللالا لاشمالا برضيام هنالاق دقو لاشثمالا برضي فدك لعب هللا ناف لما هب رضي
 برضد# هللا نكنافرطتناف لاشمالا اي رمضناغ ماعنال نحخو ملءب هللا ناف لاشمالا برضضن ناانآ منو

 دنع برضنلفابورمضمالثم كا ذ فهل دخن ناو ال الا وهوه دنع فةااف سانالالثم كا ذ ىف

 برمض ىف با وكلا ىرحتو هلعب هللا ناف هلل هي رمت الف للاءالا كا ذ نولعيال نيذإ| سانا الم كلذ 1

 نمش ىلع كناف ىرحت الف دو مثو فدنكب ح اص تنكن او رابع اوركق بح اص تتكنا لثملا َكاَذ
 ءانلو أ ةلاحهذهف لثم ا نم هسفنل هللا برمضام ىكام لثم هند مش اهي دست ؛همض تنام دصقت الف كرر

 مالي معلا ء اجبر كلذنا فهكلا باح أ دد- ءقسانلاقالتختاق لاه ايلاثمألا ترض ىهتلا |

 مدعيا عار لق لاق من ال |ةهثالث نول وقمس لاقفلاشتسالا لعفب ءاحاذإو مهو دهشام

 نوكيأم ىلاعت لأكو مح دعب هللا هلعأ نمو مهد عاش ن داما للقالا مهددع كىنعب مهلعبام

 نكلو ني الا نيب عجبا ىفةراشالا باننم مهسداسوعهالا سالو م_وءبارودالا ثالث ىو نم
 اا لا الاتساع ال هلال ةيالث كامل لذلث جاردن نس لان اهكح
 !| سداسوأ ةددرأ سداخهضلاقيامناو مهعم ناك ا ذا ةاج سماخ هنا هف لش )ل ةيلثملا تفتلا اذاف

 هسا اولويلو ملك ءاثو ةعيساولا اناا عونلانم نك ا رد ها

 هّلباع اشنا بدت مهفاف مماكم نما"
 ا

 ل ءوهناذب لخ 24 لئاعدحأالف

 القع نم بزح ىف نكو ب الثمهأ برضنالذ
 هلي نال انزع نياوكل اترك ةلك || ٠

 العؤدق سانلا لكو # الم هل برشأ ملف | 1

 نعقلازرا ءاعسالا نمانثاريم ظ-وهو قاعسأ ن ههئاسأ ىف هتانآن هئيريل فاس اهتلادار الف

 ىلصال ادا اولا هذب_* أى ىل-ةف ىنم َى هنآ ىضرأرا لذ ىناكرأ فى حبزف فاكما قارب ىلع رعوىناكم

 هتناهاو نيهمءام نم قول كنا ىللمشف ىذعب تدةفءاملا نكر تقرافالف بارت نم هللا هقتاخ ىذلا

 ىلاقوءاوهالا ىلع تريغتءاوهلا نكر تئبالق نآرج ىنم صنف هتقرافا ذهلف بارتلا, صاف هتاذ

 ىلناف هط اسريغىف هاجر دعالو هر دقو دعب نا هل من ال هناف نع لور الف ىنم كف ناك ام ءاوهبلا

ْ 
ِ 
| 

| 
| 



 نموِيَو نورخآ هيريعيو موق هب رشف هعم ال باطخ الفهودعماماو هلق بدق قيدنز ام اوهف هلقع ف ظ

 قو قاف الا ىفانتانآ مممرتس لاعتهل و3 د م هلم عب هرتو نورخآ هن

 اهانركذ تلا ةقيرطلا هذه ىلع تان اال اهذهنم امش هللا هارأ نك ةفئاط نم ةفئاط صاع لو مومسفنأ
 8 رطلا ىيدا ذاالا هيلعراكمنالا عتيالو همالكفرطنو وقدصت هنافّوي رطلازك دنالو ةارام ىلا هلق

 ( تاءلشنو تان كا ءا ل ن6

 قل نإ

 هلشهب نحن فرصتي ان انسفذ قالا اهفوه ىتا انوؤشل | نيعىهو تائب ولت انفو ءاسم- قا ىف ىهف

 القا دهاورهطأ

 ىيرفكي كنم اذهو .* ىولت كف ىلاد
 0 ىوعدي كيلا ىذتلا مالا نع لأسأ لذ

 ىردن مالا سلو * هيردأ تسا ىناك

 ىئوك- :تزيماملرشسدالا ىش ردي ولف

 قبح و ئيدهس | اولاك الو انك الو

 قينعيو هيتعاف|| [|اتلقدتو اولا دقو

 ىبشيو ل دأ | هيشباو هننفاق

 3 ود هيضعاو ىنحدوق همضراق

 22222292 2222222 ل ل مي تك

 مع ىتسسح ةمهلالا ءامسالا لكوءاسسالا نم كل ذريغىلا ىسحلا هن اعسأ ىفىلولان قا ىرسأ اذاق

 || ءام-الا كاتنيعانض ثد_- ىذا اوه فقتل كلذ ناو راك ماعلا لاو-أو هلاو- 5 تاناقت
 تباقنا ىذلاو ه:هتياقنا ىذلا لاسملا مساك ءاعسالا كات ماكح [لاوح الا تالقتنأانلعاك

 نمو اوام>ر افورملسو هلعهلا لص ناكمي>رلا فورلابو تراَعتهناكباقا هب ىعساوههسلا

 ٍ رو. لاو ا_فن ىلعو ضعب ىلعانسذعنءا دش انلءذلا:_مهمن نء4ملابو انموم ناكح

 1 عزفملا مالا ماهيفاملرامص لكل ةبآر صل ىف ىراولسا قوس <, رلا نم هن ىلَب ام تاكروكسشلاو

 لاسملاكح وه ىفامولني رسشع ةربسسم سعثل |ابورغىلارامةودك نم معيرلاناشإ رخ ىسفت نم

 تانآاشإ ربنا هنا دارأ نكللم كلذ نمرثك ا عطقناكءارو نم مبرل اواغرافز هل اناكو فبككحو

 | نى شنامو انلا او-أ ىف باقتاهف هيانامم والا هسقن هب ىعب < ما نما نوكش ران كم1
 نم قحلا هيريخ انأ اريصن اعبعت نوكمل هتان ن از اكد اوم ىف قدا هب ىرس أ دس وتاني ان الاود_هملع 1

 ماك اموهو ماعلا ناسالاب وهلا هين ىذلا همالكن ههلزن أ اموهو صال ناسللا/ تاير ىلا

 كي لا مدل الام وعلان ناكحامناكه.نوماك امم لاعلا عمجب
 قطن نأ ناسثالا عسو ىف سل داهم يعط ام ىّش صاللاو ماعلا نال ايد انععسضدوهملا ن موامعع»

 أ ءامسالا ف ءارسالا نم هظح لك ذاف هنع مهم مهتعهب ىدخ مهفافق وطن قطنا ذاف قطا نأريسْغّن

 لوألا بكرتلا كا زدغاسك زدنا بكر داع“ ءارسالا كل ذىفهتلاءاسع- أتانا لا ست
 ا لاع لكم ذخاب وملاعلا فانصا ىلعرع لازامق للخت نيح هلع نكي ىذلا لعلا نم هل ص>انمل

 ٍ صيف صضرال ا ىلا لصي نأ ىلاروطروط فر هظر لازبال_ذهن اذ ف كح رت. ةهئمهدنعكرئام

 ْ 0 ءياوناكىذلا ناسلا اريغان اسا هم اوعمسف م اكد ىح هرمسىف هسلعأرطام دح ف رعامو هلهأ ف

 نوعماسلاهللوةفءاشام هتان نمىناراف ىف ىرسأ هللانا مهل لوب اذهام مد مدح ه4كلافاذاو

 || لاخ هل خ ددقو أ ةّوسلا ى ديل جر ا ذه مهنم همشقلا لوقيو كلذ نمتمءداامف تب ذكف كان دقفام

 ا
 ما



 فاك

 ليف أ يلح ءلا بام )أ || تعدشن ىد هحولا تاحسملا

 ىندأو نم سوق باكان رة هللا ند ىن د ذأ سعالا ىلع همل دتناكف
 ىلحالا وروملا همس أم 0 لزءع هنعنوكلا نومعتناكو

 ىل_ص هاجس ا برق فقو هقسع توص س ةالان همطاخم

 ىلس هب تع مس أم ىهلا 4| لذا تاكل حرا :

 ىجوأ ىذلا بوغلا ىف هلا وأو هباقنيعنع ملعلا باح لاشو

 قلو | ةور_علاب نسجرلا هدبأو هرد قى لا ردي الام نياعذ

 ىل>الارطاملاب ندر اهمركتحاف هير ه>ومىلا اكاوشداشفلأو

 ىومنلا ف كلذ لبق نمىرح راغب || || هبلق دهشأ ناكد5 اذ لبق نسو

 ٌْ ءارس أو هذ هنانآ نم مهم ريانا ل الدنالؤاو سو هئوو نم" اشنم حاورانى رسب نأ هللا دارأ ا ذاق

 مهييكححر لح هيفءأرس الا اذهف مويف مهم ىرسأ نم مهنة مه ارسم فانت مهذنيع ف رتقو 0

 ظنسسلاو بكرملا اعلا فانضصأ ىلع مهمرعنأب لاع لكن م مممسا بام ىلعءا را اوسف

 قنسلا كلذ عم هنمكرئام نيبو هنن هلنا لسري نأ هعمدكر ةروصو هسا مهنا ذ ند ملاع لكع م كرتف

 ىذلا صاخلا هحولا وذ ىذلا ”ىهلالا ”ريسلاب ب ىتح قدام دوهشهل نوه دهش الفاناخ ملاعلا نم

 دبعلا قسف هبسانم عمْئش لكى ب اكىلاعت هعم قسفرتساا باح هنع عفرهدحو قباذاف هملا هللا نم
 افطاانونعمءارساو هال ث مح نمالود ثدح نم هب ىرس او هالوه قناذان وهالوهءارسالا اذهىف

 ناف ىلا توه ثدح ّنههنروص ىلع هاك: ىلاعت هنروص ىلع هنروصو مل اعلا ةروص ىلع لصالا ىف هنال همف
 ددحال ىواسملان اف قا ةروص ىلء نا نالاف لالا ةروص ىلعناسنالاو قا ةرود ىلعملاعلا
 نم حرظنملف جا لكف جب لكو با نراك اذا دناق يراسل ا نمد او لاو اس نيواسسل
 ثبح نمال قا ةروص ىلءهناثمح نمهسفن ناس الارق كل ذك بوه ث.>نمال ا وهثح
 |0000 وكدا لم بدال ناك كاوا وخل ةدوصلع مهلا ناو لالا ةدوس لع نا

 ناك اموملا.علاةروص ىلعامتأ ثن ىف ترهل فارتنآت ناكف ملاعلا نع ةيئانالا ةيمسلا ةأشنلا

 ارح الاو ةتراانلءالاوهفملانعلا لكهبذ نانالا دو تح توا ةروصف لال لس ءلاعلا
 ةروص ىلع نا نالانملاعلاف هلمعدجو هنلرت ثدح نم همة[ همر ثمح نم ناسمالات دوجولاب

 لامكحاا ةروص ىل_ عسل ناس الا نودملاعلاو ىلا ةرود ىلعملاعاانو دنا الاو قدا
 نكعال هنال ههودو لكن موه وح اذك ةرود ىل_ءهنا ئثلا فلاش الو قالا ةروصقف

 نيءوض سل هب داو لكيعْزمتدتف ١ ب و ب هنوكل ١ هنا ح ىفانلقاموه هلا. نأ
 |انانانانالاواتح قمازيم كل ذك اعج ميلساو ءا ءان ءابلاو اذا فلالا نوكو هورخ الا هيزيتام

 ا اذكلوقتنأ مصي ناسعال ايت اهب عب . قمع 2 نكي نا هناغ ىواستلابّلا ذناب دقو املاعلاعلاو

 أ لقعي لصف نمي الفزملا عقودقفنيرعأ ىلا ترشأ دقفافذوت ال اذكنيعلوشنلإ اذكلواسم

 لاق ىج !1هتدح ا ىوسدحاوالقسإلذ دحأولا نيعىفةرثكح تناك امام لصفلا كلذالو ْ

 ؟/ح ب ١ قالطابهرثك, هناف 3 يد و الا نيعوه هيلا. ىذااداّماورخ الا نيعوهالا
 لصفر لصوف دحوةري_ضل ا داعاف رثكفر اًسأفا ذهودا ذه لكن اهربلا ةماقا ىف لاك مهماع

 امناو لاعلاةروص ىلع ناك ام هنا | عال هام ىلع دبعلا فتوا ذا لة ء نأ ل_صولا نيعىف لفل اذ

 ”ىهياا مسا لكس, ىمجسملا هنا لعمق همف هتانآن م هيريل هن 5 ا

 هنالا- ىف ديعلا نول اهيو هدابعف قار هظي امو المأ نسلسان تو عنملا نم مسالا كل ذناكءاوس ١

 ىوف

 ا هقةنح د < حن



 ان

 اهشي 7” عاقن | عام هيسناكحو لالا هعز د رلاعشلا تاكو ن1 لع

 ه_لءهمكحو هتف لالا نانرسن مدان تافاك ما [اه د دل حملا تامثعأا ٠ نم تطءاف حاولالا ىف

 ىردي ال ثيح نم ىو نع كلذ لبق هلعي نكي ملام هب إ_عافدع سفن ىف هللاد اطعأو لاخلا كاذب ىوقتف

 دا لوقيوهوركبىأ توص هيي انوص ععسف قا ىلع لو دلابةيؤرلا ف نذالا بلطف هّتهجو

 بعيلا اذ ههسغن ىف عقوالف ىل_هي ىرأ هس سفن ف لاقو باطلا كلذ هعار و ىل_هد كرر نا فق

 هتكن المو ركح ؛ لعىل ص: ىذااود 20غ ىف قي ةصا اركب ىأ توصي سئاو باطلتا اذه نم

 نالقئلا اهيا مكل غرفتس هلو: ل ثم ةالصاا نم غر فالف و ول ١ةالددارم اوهام كلذد_:عل_ف 3

 ىدعتال ةصوصخ ةنكمأو ةصوصخ نامزا ماعلا فانصأ هقاملنن كلو نأش نع نأش هلغشبال هلا عم

 سه مث ىو ام ةفقولا كِإ:ىف هيلا هللا جواف كلذ ىف هئدشمو هلع قيساملاماكمالو امنامزام

 ل وأم هل بىف هيلع طرف م هداقتع اةروصهسلعتريغتام وريغال لعام نيع ىأر ةلخ دف لوخدلاب

 || مال هلع ىسوم هلأ سف مالسلا هيلع ىبنوم ىلا لصو تح لزتف هلياو موي لكف ةالصني هيلا هب
 || لاف لو موب لكى: الصين ىتمأ ىلع ضرف هللا نا لاقو هناحأف هلع ضرفامو هلل قاع

 كتم ن اف كهحن أ ىناو هنقىمأ عما تعتوافو دهسقو ءو ٌكإدق هال اذ_هىلا تم دةتداق دنا

 اف دلال راع نوم ناش ؟ءدل ل رتق هير عجارف ف.فنعأ هل ساو كبر عج ارذ كا ق.طتال

 || ريخ اق ارمشسءهل كتف هعجارفكدر عح - ارهللاةذ ىدو مريخ افارمثع#هل ل رتف هعحار ةكيبر عحار ىموم هل

 ْ هيرهل لا شف هعحارف كير عجارهللاةذ ىمءومريخاف ا ثعدل ل رتف هعج ارذ كرر عجار هل لاشف ىدوم

 ١ ىبر نم ىجسأ ىنا لاسةةكر عجارهل لاف ىسومرب_تأف ”ىدل لوقا ال دبيام نو نهو سن ىه :

 ىئدمو فاطو رخل الزنف رجل هل | عولط لمق ضرال | ىلا لزنو فرمدن او هعّدو مئاذكو اذكىللافدتو |

 | هينباترائلاش او هر زك هي نمؤملاريغو هقّد_صهن نواف ساشلا كل درك د دج بصاالق هتسملا

 ندا اوم لات تاسودم لف اكل دانا :ناكىذا!صخشلابو ”لقاقل ا ثيدح مهريخأ م

 ىأر نم نيب دكملا نم ه صنع هلأسو لسو هيلع هلل ا ىلص هللا لوسر مهربش أ كحد لا بلقب مهريخأف

 هعفرف ىلصث حو همف ىشمام ردقالا لس وهملع هللا لص هنم ىًار نكي و مهل هفصي نأ س دق أ تن

 نوكتو هحوربءارسسالا ناكولو أش هتعن نماوركن أ اخ ني رمذاعلا هع ذثًافهملارطن ىتح هلدهللا
ِ 
 ءارسالا نأ مهلعأ هنوكهملءاوركت أامتاودح ًاهعزانالودح هر كأم همون ىف ئانلا ىرااكاهارانؤر 8

 ههه د اوءارساامتد ةره نول الثو ةعب رأ لسو هلع هنا ىلصهلو هاك ط اوما هذه ىف هد ناك 3
1 35 2 1 - 0 3 
 ىناعم مق نو دهاش همخزرب ةاحورتاارسسامهلفءالوالاامآو اهاراتورهحورب قاسلاو 51

 فءارسال ام_هلو ىتاعملا ندهروصلا كلت هنمذأت العلا نوطعيلامخلا ةسو سعروص فة 1

 لص هللا لوسر ةعاججلا ىلع داز اذبيوءامسلا فة سوس مدقمهل تسل مهنا رغءاوهلافوضرالا |”

 ل ءا رست ل_سو هيلع هللا ||| 1
 ةسوس# ةممصح تاحاسسد اي

 1 فدع اعدت لدا ءارم 0 لق اهقوفامك تاوعسلا ن هان سال عم هتثرول هاك كل ذو |[ 3

 ا را راج وعل الا فالف دمتم قاسيا كات ارش ناو نال نم ةضالا 1

 : ا فهو كلذ ندهن هش امك تاد_.عيم هم ىناعمو تامخزرب روصو بواقي ٌؤرو حاورأ راغم 5

 لل ارلا بدترتوءارسسالاب ىهسملاانباَكَف 8

 ىمقالا دصسملا ىلا ىندالا مر1-ا نم ةديشنع ئرسأ هللانأ را

 ىلع الاءالملاب رومعملا هش ىلا ادصاف تاوعسأ ا عيسل ا العن! ىلا

 ىحزالا ىوتسملا ىلا ىئسالا هشرعملا || || ىجالا هسسركو العلا ةردسلا ىلا
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 انها لصدح ناك كفمر الاول لاه ادخر م بجلال لاق رج متفتسا ندا ءاعسلا ىل /

 مسر هءاع هللا ىلص مد ١ اياذاق دمتثو لي ربج لخ دف خفف هل !ثعد دق لاه همل ا ثعب دقو لاق ملسو هيلع ا

 هللا لص ىرورانلاةرعءاششالا هدب م هراس نعو ةنملا لدأ ءادع بلا هب صاختتلأ هتسج نعو |

 نوكي فيك كل دنع لعو ىلاعت تار كة مدنع لع نيذلاادعسلا صاخعُأ 1 12 اس هيلع

 || ىءارااوةارملاف تامر اروصلاو ةيع رملا ةرودلاكمل ناكف هريسغال هنبعودو نيناكم ىف نا لالا |

 نيبىذلاءاضفلا فهساعلو#توهو قاربلا هن رعمم ملاصلا ىنلاو مللاصلا نمالاناسح م لاقفأأ

 لخدالفهلىلدو لاكو ىلوالا ىف لعفاك ةناثلاء ءامسلا لب ريج خفتساف ةيئاثلا» (مملاو ىلوالا ءاعسلا

 اهبيهنكس أو ءامش | هد_هىلا هلتا هعفر لبن , الا ىلا تعمل هن هنأق 0 < مالا هيلع ىسعباذا ٍ

 ةدمحاو ةعاسانءلفغيال ةمظعةرانعاش هلو هيدي ىلعانعجر ىذا !لوالا انطشوهو اذ همكحو
 ' 1 و ىرامال ىيسبةلك اذه ف لا رعسو لسو هد نحر فهلا ءانشن ا هلوزتف كود ان اونتراو
 مسا وه لعهللا لصف سو-اذاف تهتف لقو لاق خفساغ ةثلاثل اءاهدلاءاج م صاخخالا 1

 هيلع س ردانا ذات ت فق هل ىلقو لاقو حفتساف ةعبارلا ء ءاعسل ا ىلإ حب 2 لوهسو هب ب>رو هيلع

 1 تاومسلاب تاقع داك و ادعاناكم هللا هعقر لب ن دال ىلا تامام هناق هد مالسلا

 يحيد نورا اذاف تدتفف 4ك ل .ةو لاهو عفساف ةسماشلا» اعلا ىلا هنحرع مث لهسو بحرو هساع

 هلل بقو لاكو عفتساف ةسداسلا كا الهسو هباسحرو هيل ءاناست مال !امهماع

 لاوو عساف ةعياسلا ءامسأ ا ىلا هب رع لعسو ب>رو 00 ند

 ا كل راب 11 فرست جبل انكار طايح :«داشلا هلع عازم ذاك تت ةهل لبقو

 فلانوعيس موب لكل دي هتاانفّرعو نيتعكرهنق عكرو هيلارظنف حارصلارومعملا تبل اهل ىعسو
 حورالاو بكاوكلا علاطم بانم لوخدلاف رخأ الاب ابلا نمنو-رتطود حاولا باملانمكالم ||
 ىتلاةاسطاءام تارطقع نم مو لكمتش ا مهقاخ ةكئالملا كئاو أ ناربخاو بكاوكلا براغمباينم أ

 هيكل راق داش ارو همافغتا نم حر امد اعريطلا ضن اك ضفنتب نيح ليربج نم طقست
 اهاشغدقو اهآرف هلمفلاناذ اك اهتروو لالقلاك اهّمناذاف ىهتنملاد ردسلاىلاهنحرعم هيف ةسغ

 ىأرو اهرونل اهتءد ىتحاهكرديال رسبلا نالاس معلنا د عبطت_سالف ىثغام رونلا نم هللا
 نيرهاظلانيرهنلانا لب ربج هريخاف نانطانن ارو نارهاظ نارهتراها ةس 5100 حجرخ

 تارفلاو لسنا !نيربغل ان نيد_هناو هيلا تاك عازم نيئطابلا نب رملاو تارهلاو.ىلذلا

 ءامنضرم رم ةعرأ ةنللاىفهناف نيللاو لسعلا ارهمامهو ةنللاىلا ةماسقلا موبناسءجرب |
 راسن الا هذ هو ىتدم لسع نمر مو نيب راشلل ةذإر خس نم رهو همعطريغت ل نبا نمرهمو نساريسغ ٍْ

 || ءانرك ذامرانةاةريغص ءزجءاهقانلو ايثدلا فقاوذالا باحصأ اهذرعي ةعبات ءامولعابم راشا ىطعت |
 لزني املا ىهفحاورالاًرقماهناوةردسلا كلتىلا ىبتنت مدا ىبلاعأ نا هريخاو ءزاسا كلذ ىف

 ىلص لزتف هتصنم ل انهو مالسلا هيلع ليريج مام اهم واو دوه اماما يرعياملةن امو اهقوف ودام أ

 هلسو هيلع مالسلا هيلع دعتتف ان دنع ةق اريطتوهو فرؤرلاب هملا ءىسواسم قاربلا نع ملسو هيلعدللا

 تةرت>ا ةوطخ توطخولر دقاالهل لاسقفهب سن أمل سا هلأ ف فرذرلاب لزانلا كلم ا ىلا لب ربج'

 عم فرمصتاو هس ءدوف لفغنالف هتانآ نم كيريلالا دم ابكر هتنا ىرسأ امو مولعم ماقمهلالاانماق

 هللا بتكرآسب حاولالا ىف مالقالا في رص هنم عمم ولا رهظنا ىلا هب ىشع فرفرلاو كاملا كلذ
 تست انا كا عت لاق كملت كو هدام ءءلابعان ماك الا ا هسا مو هقاش ىفهن رعامام

 شحوتساف هريملذ هنعرخأتو ةعم ناك ىذلا كلملا هدرفاف ةحزرونلا فحزم نولعت منكحام ا

 ا دخن دولا هءاصاورونل كلذ ف ناركسلا لثم نامه هذ#خأ او عنصي ام ىرديال قبو هعم هريملاملا]
 سس



 ا

 ايم اللا مسلما تسل ا ل و و ل را ا ل اال ل ا

 5 ير توب دوي ها يمح ميسا تت »1و بوح كومو ججوجمم مى نت 02-2 : ا 5-7
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 اننا

 ايان هرالا لرئاو كهل اد>و ١ | اتصان ةقيعضلا سففلل لوو

 اناضاهنلا ىز ا دقن 3 .لككودقو هتفلدخ ىلا

 اناستالا طفح نم ات دّلف ىلمسو كلاذو مره ىلا ا

 اأودو هلوةوهو ىلاعتهلالا صولا كلذ ىجْشالهأب هسفنفصوف ءيئهلئكسل ىلا عتهتلالاق

 اح ىف ليلا نم قابلا ثلثلا ىفايندلا ءاعسلا ىلا هلوزن لاح ىفاتك اي انعم ىلاعتوهف منك فيأ مكعم
 هنوك لاح ءاعسلا قو ضرالا ىف هنوك ل اج ىفءامعل ا ىف هنوكل اح ىف شرعلا ىلءءاوّتسالا ىف هنوك

 اديعهتلا لةنافوهالا اه. ف صون انكمالتوءنهذ_هو هنمديرولا ليح نمناسنالا ىلا برقأ
 هيرلهلاوحأ قديعلا هللا لّقناذا كلذكو هنعتياغىتلا هتانآ نمهيربل لب هاربل ناكم ىلا ناكس نم
 || اهقراشم تءأرفضرالا ف تيوز ملسو هملعءتنا لص هلوقل ثم .لاوحأ ىف إن هنانآ نماضيأ
 || ىرنكذكو مالسلا هيلع يهاربا نعىلاعتهلوق كا ذكو اهنهىلىوزام ىتمأ كا غابسسو امم راغمو

 دوهشو هور نع هنال نيل نيسع كإذو نينقوملا نم نوكملو ضرالاو تاوعنلا توكل هاربا

 ىلاعت هيلع ةلأدلا تاب الا نم ناك لا كل ذ هر هللا صخاام هيربل ناكم ىلا ناكس نه هدسبع هلّهن َكِإَذكو
 || ال.اهدبعي ىرسأ ىذلا ناس ىلاعتهلوقوهو ب الا كابالا هللا نم ملعبال صاخ فصو ثبح نم
 || لوب ءارسالا ثي دو انتانآن «هبرنا هلوح ران ىذلا ىصقالا دما ىلا مارا دعسملا نم
 || ىذلاأناوةدحاو ةمسن ىلا ةنكمال ا ةمسنو ناكم ى وحال هناك <ىلا التان الا ةيؤرلالا هب تيرسا ام

 *ىبنلاىريناهتلادارأالف نام يم د ناد ىلا هب ىرمسأ فقد كف نمؤملا ىدبع فلق ىنعسو

 ا ّدادينيمالا حورلاو»ومالسلا هلع لب ربح هللا لزنا ءاشام هتانآ نم لسو هيلع هللا ىلصا دج هدبع

 ا اناعل ةكتالملإ ةصتجالا لءجاك اهو ذ بام_بالابرلعل اهيريل هلي وةتو بايساللان اءثا قاربل ا اهل لاسقب
 أ نيسنج نيب داو ىذلا لغبلا نودهناف ةمخزرب ةيادقاريلاو لاعلا ىف اهعضو ىتلا بايسالا توبي

 ارو دص فو هالا لاعو قلدنا ملاعرو دص ىف هللا له اهللع ةمكل داو سنج نمرهظ نه نيو نيفلح
 || لسرلل قاربلاو مالا هملع لب ريجهذخأو مسو هيلع هللا ىلص هبكرفاهقوفامو ةعبسطلا ماسحالا

 نطابلا فو رهاظلا ىف هبام_هه: هيكريل هبلا لسرالهلل_سرملاهجرخع ىذلاةبودلا سرف لثم
 ىردي الن نمل هسضوك م رشتومذكاذيمدتل رخا نوكماس لعالهينوكلام لك 00

 تلال لشوا هسلعهّللا لد ءاحل انلقاع هانر راك صالا سن ىف فد رعتووفروءالا عقاوم

 بابساالانايأ كا ذلكمالللا مهيلعءاسالا اهم طب ريىتلا ةتلخان هطب رو قاريلا نعلزنو سدا
 | نود هدنقو اولوروم ام هناب هلع عم هطرراست او قاربل ا كا ذ ىلع اكاردب ىرسأ دقوالا لوسر نام هناف

 أ ةيادلا ىعجص ىف هللا اها رحى لا !|ةداعلا ةمكح تنثمل ءل لاذ نم هعنم ةداسعل ا مكح نكلو فقول ةئاحج طدر

 ١ للا تار لنا نموهو سعت هاب قاربلا فصو فكل سو هملع هللا ىلع هارتالا

 وهروثعل اورثعي هنانقاربل!فصوقةةكم لا ةمشأ الا "لذاَعلا ىف همحاص هيأضوم ناكىذا ١حدقل اهرفاك
 0 ليربج هعمو هءلع بكر رف قاربلابمالسلا هيلع ليربج هءاج ىصالقدقلا نعي الا ىلق يو ىذلا
 ءانا نيئانان مالسلا هيلع ليربجمانأ آف برشل | ىلا اح او سطءؤوا قرتخ افء اوهل ىف هقاربل اراطف
 ْ تصأ مالسلا هملعل اب ريح هل لاش نيلل !لوانشف هناءامهكرعفةر للام رك ل كقول + ءاناو نيا

 جررخ لعلاب مانملا ىفهآ اراذانيللا لوا ٍطسو هملع هللا ىل_ص ناك ك لذاو كنمأ كب هللا باص طفلا

 ١ ا يب ار لاك ملسو هيلع هتنا ىلصمدهقلا لوسرنا يتلا فىراخما | ١

 1 راو اولا لاكدتا لوسرإهتارأا لالا ع ىلذف تطعأ مث ىرافطا تت ند دحر ”-ىراج أ ار



 ساب

 لدا ناةناف | ٠ 17 02و لمو لاذطا نيدمعام لع دسفوت لاعبو تنالثو |
 هلع نيعدي ذتح هنعلدامام هلا دوش ناك اذاف رظنوركفن ءالكع 0 ل اعلا

 ْ ناكل ذبريسغلاا عفن نيعتناذرا .كئانوهتاروم أمن 1 نقلل لعايادوتاب دك اداة داس | ١

 هلع عم هللا اثنا نمؤمان نان الأ لوق لع همذو هللأ دنع نيعمأ سلا لويق ند سنن ناو همل انو دم

 ملاذا هللا عم بدالا هلعئا فرات نمل ةدئافلا ةهظع هل سمهذهو نمؤمهنا تعولا كا ذىفهسفنف

 0 وهما عمابدالا اساهدنعف ب مو هادعتن اف هنقهنئا اع لعج ىذلا عضوملااهبقطانلا دعي

 نامزلا فةدانزلا لعهسفو هتيسن م هتلعدق تنكىذلا الابل 1 ئشلا لعهيفو بلط
 ةشئاعل ني رشعو اعستربشلا نوكيدق سو هلع هللا ىلع“ ىنلالوقو ع  ربادامل ناصقالاو ْ

 رثك انور مشلا مسا هلع قلطنب ام لان لغ ىرمشلا مكللا ف كلذ نمذخالا تش اذاعوهئالءاف |
 هللا لاللس نب ام لع همفو نامعالا مهلمث ناو هللا نعنيلفانغلا ىلعانتا لدا ةيصصر ايا اعميفو '

 اهتم ىرلا دامو سب رغ م عوشو هاسملا لع هس كو هطخسأ ما لاعلا مر اوس هب لماع نأ :

 هتمهللا لعح ىذلاع ءاملا ةفصامو ىوربالامو ىوربامهاسملا نمناف ىورتىلاه املا ن نمىورملاىف

 هّللا اخ ىذلاءاملا فددوو هاسملا نيب نمفددصو ضو هلو فام الكوخ ل ىئنلكح

 نممهللاهدعسأ نم ةمالع_عهسفو نيهمءامن منامساالاا:ةاخ لاستف ةناسهملا مدآ نه

 قيبامل-ءهسقو ات زامواتامح اموامسفن فا دلا ىهام لع ه.فو اينالا ةامط ١ ىفداقشأ :

 ىهاشالا ةطاحالاةروصلءهبفو ءاشلالةبامو لاعلان م ءانفاالةيامو ىفيامو

 قدا ف دكتو نا لاو لع همفو دوجولا ىفهلوخ د لمحت هنال هب طا هلا, ف دوب ال ىهانةنالامو
 هي ولسا مهمزلاف ممسفنأ هومزلاوأ ءادتبا هب ىلا مه هزل ف ءاكتود له هدنعن م ةلزنما عتارمشاانمهانا

 لاملاو لعتل الع همفو لعفلا ىفةناعالا لبشب نهلعهيفو لوعفملاو لعفل نيب قرفلا لع ه.فو رذنلاك

 هلع لبقتو سوقنلا هلبقت اداملبب رغلاملعل |ملع همفو هنملعلا عفش الام لع هيقو قاوحعسالا لعهيقو

 ةهشم دنعح دقو ًاهنع ضرعملا ىفاماعدن اقب عمملعلا نع ضاارعالا مص» له لع همفو 0
 با لءهمقو مولعلا يال ا ربل تق ولا الا

 وفعل نيبو هنن قرفا او ل1 1ع همفو بخ ام ذهالوأ هكر دتنأ اهل يش اموةريصملا نيعنمب لوكت ب

 رومالا ىدعتتام لع هضو ال مأ اذه ىف مكح امهلو رردعلا للبرامج كرلاز 0
 ىسومو ناملسة مق مهل اعف ىف ىهل الا ءانثتسالا نعرباك اللا للفغا ىذلا ام ٍلءهيفو هللا دنعاهرب رداشم

 | نمليو ةحارلا ثروب هناذ مولعلا لضف وهو جم امل ىتبش.الامدر لعضو مالسأا امهملعامهريغو

 ترا ".و هن نمهد محام لع فو معأ هللاو كا ذ ىف هملع ضارتعالا

 با.سالا عفر نأ بسنعالا أ 0 حوأ ام قطان وك لعه.ضو ه.ف فقاولا لاحام نيالا نيب

 ا دو>-ولا لاحهنطعنامو هللا زقأام عفر مص الذا اهمالااهعفراخ ا هعفر هنا معزر ن ةلهح دقفأ|

 ةنقو اهعذر نكمال ىلاةلوةعملابا.سالا نيبو اهعفرزو < ىتلا ةداّعملا بامسالا نيب قرفلا امو
 اهيشاموكنعمهاسعأ ىذلا ام ةفدا هبشل اذا لع همفو هللا دنع هلام هللا دامع ىلع طانتسا نم مع
 قالو هللاو صاوخلا لع هسفو لمجال ني ةساسقلا موي هللا داسع نم لمح نم ل-عهسفو

 ليبسلا ىدبي وهو

 ههشك ام ىذلا سماخلا لكوتلا لزتم ةفرعم ىفةئاملُو نودسلاو عباسا!بابلا)
 * (هكر دنع ماهفالارودقو 4نلباقلا لَم نمَعَدا نم دحأ

 1 اناونالاو قالغالا عفبو « انانسالا تشي لكوتلانا



 و دك - هجتنوب سوتنوأ جم

 م

 و ةيكنلل ار

 يل

 1 ثيدح ن ند عم 1 ىلاملعلا لعمل لصوت ىتح ميلعتلا ىف ةسايسسلا اعسفو ماللاوةالصلا ملعءاسالا

 /| ند ىللدح دقل دا سا اي لعتملا هل لوشبف معلا نم هدنع لصح امي هتدافا دق لعملا نا لعنملار عشت د

 ١ سهالا كاذب ل- ا نمد لصح ىذلا ناملعتلا ليضتيواذكوهو عر رفاد ا عاذكوا ذكتص لاف
 . ةهابنلا ع ندهللاه هاطعأ اع لعتملا حرشمف لعملل هالا سفن ىفدوصقموهو ل_عملل ا دوصقم نكي

 نم ماع هيفو ه- ملعت دصقهذ انسانا هعزىفهدنعن ؟ملالع هدانسأ ركرح نم لع ثمحح ن طفتلاو

 || ةرودةعرعشلا نمان اس تلعدقلو ه,نو دك سانلا ىف هععستف ةعابجلا كلت جب رت وأ جرضق هللاالا

 || اهتنعتاالا كلة قافتالا مكع ىندشناف ىنفر هبال نا ف ا ىلع قتجاف لف تال رهشأ الث ةريسم مهني و

 : ا 3 -وىبرعلا نب دج ىللاقفتاسالا هذه نمله تاقذدحالا تكن كأ مو

 : ىحاهانا لدم 0 نمودل ت كلف هكا ه لوط عمنامزلاو هسفابتلعىذلا خراسلا ىلرك دف

 : سب رعغىلل_> رام ٌرمو ىدرطلا ىلع ةعاج سلمى ةللدشا وس "للا سلاح تنك ل افاهتظفح

 ْ اهانيتكواه ان سس اف تاسالا هذهاندشنا انعم ث دف انملا سلف حامسلا| نم هن احح هفرعنال

 | اندالياهفرعلام ىئثمنب اةروصتم هذهفهلانلتف مهلىنام-ونالفل لاقف تاسالاهذهنإل هلاشتف
 || هم امر دنلفانع باغ دنم اهتظفحو ةعاسل اهذهىف اهلعكلاندو سنو عاج رمش ىف ملاقف ْ

 |١ صختورصعل ا ةالصد ءناموت ةيلسشأب سدعلا عما تنكد_ علو هام .ًاراموانع بهذ ف كالو ّ
 سا شاسع

 ةملاا داو ل نا ا قدرطل الله1 نمرع كلت نع لك ذب

 ل>رلا اذ ه كَل هقصن ىذلا 0-5 اذ هوهان أ ىللاقف هارال همة عال را ةهمأارظن 1

 لاف هّتْفص فرعت أناس | ارد هع ارا 'ىذاا ل-رلا ادهن اريخلا ل-ر ا تاقفناسارخيانب عقجا ىذلا

 ىعماهف تسماأأ || ىثم ننا ةرودةد

 :.هاشاوبما |ةيسواو دلل
 قضم مسا حصاف رادع هذ تعلخ

 -ارأ| ال ل هت واتا
 ىذا نصغلاك|| [|ابع هسقطع زهف
 انغا كتلاءاكإ | | تمارع تنأ لامر
 و ادسوتمو | اهات انوثه ددف

. 3 

5-6 

 نيحاسلا باح اساباث ناكر وا ناكدلبل اراكتن م ىسررالا نب دج- اهل لاقي ناكى بصلا اذ_هو

ىذلاهماقمايضتقي الالام | 1
ل صح لهو هيفوه 

0 للا كل ذأ 
 ع 

 ا

 ااا نهلاملا بر فّرصت هاكوم لام ىف فرص نا ةلاكولا قاطملا هيلا ضل لكولا نم ١

 1 دع اا لءرتستلاء اع ءاوالا باط ةمكح ل_ءهنف ء3و عرشلا م 5 -ق هدنعمتدحهلوأ
0 

 : ” نالت ءا راند وىاناف شكلا بحاصلينأ ودوف شكلا مولع |
 دعو ماعلا ىفمهرابخ ا لق د حاولا كل ذف نوث دحام دنءدحاو سسغل الاجر نم مهءمنوكن

 ١ هن لعب ال ثب دم هسفن لحرلا ث دح وأ ةولخ ىف ةعام عم شف لاسعل ا ىف مهس وهن نم سانلا ا كلذ ا

 : هتبأرله تفصوام ةفص يلءهتاووع لجرلا لاق هفاخ ةيلحو هيف تناكراث " ايدل هتعنا تذخاف م ا

 ا هسفنب فّرعو»و هيل ارظتأانأ اوالا كل هتفصوامو هنع هير امذ ىدنعُت كقدصي سلاحاذوههلتاقف 1

 ىهفىلاهذدشتاىتلاتاسالاامأو هدج ألف هتسلطق تفرصن | ىتحاسلاج تم لزب لو '

 / سجس ةئسف نأ , الا نحو ةنام سنو نيعبس نس هندو ندب ساحل اذه ناكومتلا ههتفو مهلا و



0 

 | كلذ عقر هللا لاسلا ماعهنا هعلطي هاناعر قح ىف نوكت ةحل عد لكف ةيقاعو حابم هنا حاسبملا ىلع
 أ ىذلا ضعي مهم ذبل سانل!ىدبأ - 00000 0 لافاك هب 000

 لوسرتاك 000 د 7 هرب :اوذتي ىدهملاو نيماعلل ةسرواسو هيلع هللا لم

 | 0 لاقف هننراعذ تاكو 5 قهسلغ تلغت قدم ريشلا ءاكتس اورتن هنا

 | «بلعت وع دنم مسهللا ىسفنل ىضراو مهلع بضغأ ىنعي رشدلا بشغب اكبضغاورشلا ىضرباك
 | هلوسرو هللا ءافاخ نيدلا ةمأ ند مامال مدن روم ةعستهدهفاناوضرو هلةجر هملع ىءاعد لعحاف

 (لسو هيلع هللا بص هللا لوسر ضنام هناك ىدهملامامالا اذهلالا ةماسقلا مونىلااههعومدب

 || همدعت دهش دقق ةصاخ ىذا هاا ىطخح ال هرئاوختيو هير هدون نوكحي نيدلاةعأ نم ءامأ ىلع

 ١ أركللان ههير نع هغا_اعف لسو هيلع هللا لص هللا لوسر ةمدعن ىلّدعل ا لدا ا ده. كة ماكح ا ىف
 | لثم ماعلا كلارتشال اوهو ةردحالا قئاسالا ل مولعل ا نم لزمملا اذ- هىوهدابعفف هلعورمشملا

 | ءذهوتيدحالا ىلا عت هسفن فدوفدحأ هتاوه لة ىل الاعتلاقو ادح أ هيرةدانعبكرشرالو هلوق

 (ملعهنفو ىهلالا لازنالا لعهمفو دحآ ركصن مهلةداسعلادا راو ىلا عت قدا ب: ةروسلا

 نيباسمق فادح ”هلدسم م الكل اوءالقعلا دس دع ةموأعم مال كل ةقدظسسو املك نراك || لعح ىذلا عملا ١

 هجوعم نم مالكلا ةماقتسا فرعباذاعو جوعملا مالكلا نم تم ةنسملا مالكلا لعهسقو راطنلا

 : ردد نيه كل عع لفرع 3 ملكت نم ل-ءهسفو اصودخواموعىلس سرل اهب تءاجام /- ءهمشو

 5 0 ءةو هللاالا قطنمال هنا لعب هنوكح عمل _عهنالعب سل هنأ ىري نم دنع مل- ءاالو

 هنع عفترأ نانالاهلعاذ دا ام ل_عهشو تداككااو قداصلاو ناعحري اذامل بذكلاوقدصلا

 م ىحاجرحابفرؤب ناضراوءلا روهالا نم سوق ا | ىفةداعلا هب ترحام ىأراذارم سفن ف حرا

 ىلع هللا مف ني ةصاخ ةنلسا لهأ لءوهو ةحارلا ا عىعساذهوءاربامل هسف:لّتقيناناسنالادوب

 هال ىف هّتدص هذه نمث بدالا ةمزالم عم ديالا ةحارهل تاعدةفاثدا|ىفايندلا لهن مدس

 ماسحالا ىل لءراصالل هللأ ارهظأ امٍل_عهفو هنن صردق ردحا لا نعىب او فورءملاب

 هآر نيع ىابو هارمانسسح هلكمار نمو عقاذامل رهظام ض 53-5 : هدذع خف ن مو ماسحالا ةيلح هنأ

 ضعب لوش ىذإاودو هعفتاو ماعلا ف لعن سحا نم لع علا اذهو مسح لاعفأب هناذ نم هلباشف

 ا لاف 0 ا املا دوما

 ني نكفمتنا ٠ 000000 1 دلو عا

 ىقكأقوشتلا نأ مع هىو ةداع قرخ يفز عظاسمثالا مهدنع سهتتال مناف دئاوعلا باد ام و علا

 ارومالا ىلاعم ىعامو عرشل اانؤأ لمعلا لهرومال ا ىلاعم 1 "هلم نمروءالاىلاعم

 | افاض ان وكشف هه كلم ورم هاريالرومالا ىلاعم ن هديزد اراَمودوأ ءالقعلا عب سعأ ىش لهو
- | 

 0 فقل ماكحأ !ماع هوو ريغسلا ىلعريب ,كلاادا راوهو سعال فلول الإ لون ةايجسشو

 | نم نكعال ىتا ريما لعهفو نوطبلاوروهتلابفاسنالا لبي قي م نمو نطباذا ورهظاد دا

 |[ متبل دو هسفن فمهالا كلذ هملع وهام فالخ ىل لعام سصعأ ىرب نم مع همقو امم حر نا اف لخد

 ل د اللا اف والو و اربلا عاستا عد فو ال مآ نب ىهالا ني عمم نو! < تتحاصل

 | الع أ ماعلا ريغ ىرثأ اهل لهو لاعلا ىفلاوحالا لع هبفو لن ايوه: ءف رد اهفرثالا ن هفار ةالاو

 ارو يح هدنعم ظعدام عحربالا ذاملو همم امعأغامو لماكلا ناسنالا دنع مظغبام لع همقو همفاهلرثأ

0 
 و



 نيوطاش نب ر باغ غلاف نب ناكلدمنب اياب ههناو رمدخ كاذكو سانلا ىلا جي رخو ةحارلا كرتف هيلع

 ءاملااودتذدقاوفاكو ء ءامهل دامي شا ريمأ هثعبف شدج ىف ناكر مالسلا هيلع ح ون ني ماس ني دشفترا

 ءاملا كلذ براش ايلا نم هب هللا صام فريال ناكو ن الا ىلا شاعف هنم برش ةامسا نيعب عّقوف
 قلاع تعزاندت مول احلل مهءزاناالناوخو.ثلل ماستلا فداكاو ةيلسشاب هّتسقلو

 2 شيلا ىلا تعح رف هتلاقم جتا ىلا لس ل اعو ةنلا قوس رمذللا ت تدقافهدنع نمت رخو لتس

 راش يتم لك حاس ا اى لاك 00 لبق ىنماكف هلزنم هسملعتاخ دافي د نم

 تافمث لاق ىناصوأ ىذا ارضاناوه كل ذاندم ساه تاقف خو.شلل مياستلاب رسضعمللا كلمصول نأ اممفا

 قىلوةىلا عجردق هب ارفةكم دعب ناك الفك ترك ذاك الا مالا وهام اذه عمو ةدياف هذههتندجلا

 الا ناصوأ امرمضخلا نا ةعاسسلا تاعىدمساردل تاَقف اسيف طاغ ىلع تنكى فنا ىللاقو :هلعسملا كات
 ماكحالا نم نكت لاهم افاهذ كلعازرت : ىلع نيعب نأك 5 "ولة سملا كال: ىف بدصم كنان ىفرعام ميلستلاب

 داع م اهيف قا هلزني ىتلا ةيترحلل يشل تحرفو كلذ ىلع هللا تركت اهنءتوكسلا مر < ىتلا ةيعرشلا
 ملفهنعمهراسدارهللا د خاف هنماوةتسل عضوملا كلذ ىلا سانلا عراسفءاملابم_هريخاف هءاصحأ ىلا
 قاف بح هت ىداموماف ىو نما ذكو ريس اح هبعسا أما ذم هلع اوردَدب

 نوداوبرخ الا موملاو هللا نود هوناموةدحتال ىلاعتهللا لاق باسل ا اذه. نموهف هللاف ضغأو

 ناميالا ممولق ىف بتك كئاوأ معريشعوأ مهن اوخاوأ مانو أ مهءانآ اوناكولوهلوسرو هل اًٌداس نم

 هللا -ىفالا اونكسالو اوكرتام مال هتنادنع ةلزنملا نءمهلامدحأ ىرديات هنمحو رب مه ديأو

 حاش< ىذلا بسغلا لع ىلع فوتولاامأو مهعبط هضتقي ام ىلع هللا باسل اراثر امجسفن قال
 ناكلذو هتماماىفمامالا هملاحبادحام اهءارو سل *هلعسم عساتوهو ةصاخ ةّدم ىف نوكل | ىفديلا

 مولعمو مولا كا ذ ىف اعلا هءلعنوكيام نأشلاو نأش فوه م ولك هنا هسفن نعربأ ىلاعتهللا

 لكما هذه نممامالا اذ هفهدهش ند لكل مولعم هنا فرعدوجولا فروهظاذا نأشلا كلذ نا

 عاطف دوجولا ىف اهءوقو لبق نوؤشلا ند هث دنا قا دي ربام ىلع قنا بناس نه عالط هل
 تكسو هللار كس هتبعرل ةعفنم هشضام ناكناف نأشلا كلذ ىلءنأشا !كلذ عوةو لةىذلا موءلا ىف

 فرصف عرمذتو عفشو م.مف هللا لأس نينمعم صاخهنأ ىلءوأ ماعءالب لوزتب ةبوقع هيفامم ناكناو هنع
 دو>ولا ىف هعوقو لبق «_لع هنا هعلاد) ادن اًدهافهلاو اًوسوهءاعد باو هلضفو هجر ءاليلا كل ذمهعهللأ

 مهمل صاخخت الا ل نيعيو صاخمم الان ةعقاولا لزاوثلا ىل-ءنوؤشاا كالت ىف هللا هعلطب مث هباصان

 كلتىف عورمشملا مكلا ىل_ءنوؤشلا كلت ىف هللا هعاطب مث هآر نم نيع مهنا مهف كشد مل مهاراذا تح

 ادنأ ئطذ الف مكللا كاذبالا عك < الذامف هي مك نا لسو هملع هللا لص دمت هسسنل هللا عرم يتلا ةلزانلا

 ا فاهتلي تأ حان ينك فكس ابلع عت لزاونلا ضءىف هلعم كل اهللاىعااذأو

 اا او نعمودعم هناخ امقعرمشلا ع كح كل ذنا فب 0 حامملاب

 درا ديربال هللا ىلعل كير ديامو "هل ءدرط هناق اقل_هبالاع هللا نيد ىف هللا ىلع مكح ”ىاب سبل نم ساس

 تناكاذا اذه اه دراطب ىعأو ملسو هيلعهلتا ىلص هللا لوسر ناس | ىلعا عنان الاهداراولو ةهلءلا كلت

 58 ذين ارهغنم هرظنو هومش ه.قذلا اهح رس ”يلعااب كنظ اف ةمضق ىفاسماع عرمشلا صئامت' 'لعلا

 ىدهملا عنياذه و هللا هين ذي ل ع رشي مك | ذهف اه درطب اهاناهط اينّتسا دعن م ايف نيعم لمد ا

 0 كاذا هنا ليوا عسالو هللا نيد ف ساسقلا: لولا نم

 انو نيدلا ىف لاو سا هركن ناكو َج مكر تام فوك !لسو هيلعهللا لص لوشن كلذاو مال اهذه نع

 مع امم سال قعر 5 - ىلع علطي لو هنعدل ت تكسام لكف مكمل اًةدابز نم

 ا تاتا لكسملا ىف ىذا عرشلا كح كلذ ذاب رحتو اف ثك ها هعلط ام لكو لصالا |



 نورد

 دوب هوه ىذلالوسرلا عه 3 فا سدمللا تنال ق دال اريقفل ذهل هنعالا مك |نوذخ ام |

 هللا ع نم نيقداصدل ا ارق بولت ىل-علزنسف هسلعلزخم ىزلا ىجولا عملوسرلا نا اءمتحادل

 لع باع او ملسو هلع هننا لص هللا لوسر ب خط ىلا عرش 2 هئازز اونلا مك فر علا

 هللادابعىلع مّدٌَنلاو ةسايرلاوداللا ب> نه هلعاوبك أل ةشرااهذهمها تسل موسرلا
 نهبصانملا فني.غارلا نامزلا ءاهشف ةلاح ىهو م. خالو ممسفتٌ ىف نومي الف مهلا ةماعلار اقتفاو

 نمسانلا ىلا نورتو مفك أ نوءمضق نيِدلان مهتم نيقنملاامأ و سردتو يسر داك و امك

 نومدهتيو نورك اذ مهنا ملارظانلا لعل رك ذلانموهافش نو تسحر و عشا ارافث ىنذ فرط
 لاحاذه مهلا هنتارظترال بائذلا بولت مم واقو سفنلا تانوعر مما باغي ونوق دش و مههالكف
 نلللا نمنآشلا دواج سانلل اوسل مم هنن ةجاحال ناطمشأ | ءانرثمسه يذلا مهند نيّشتملا نشب ددملا
 حجرخاذاو مم داعس هبفامىلا مهصاونب ذخأيو مهب عجاربهتلاق ةرب رسل اءادعأ ةيئالعل ناوخا

 ةماعلا نع ازيقالو ةساير مهل قيال هناف ةصاخ ءاهقفل ا الا نيممرت دعهل سداذ ىدهملامامالا اذه

 الولو مامالا اذ_هدوجوب ماكتسالا ىف ل اعلا ع نمفالذلا عفتربو لقال مكح ه ل_ءمهلا اللب

 1 ونوعمطبف مركلاو ف. ايهرهظن هللا نكلاو هل: ءاهقفلا ىيْذال ىدهملا هس ف.سا نأ
 اوفاتخاامفنومعفاشلاون و.فاللا لعب اك هفالخ نورعضالب نامي اريغن 0

 ا علادالب : ىف ناولتتتي ,.- اانريخ ا دقات

 هوعاط طال هلاوععسام ف._تلانىدهملا مامالار يقالول# ”الؤع لت لاسعلا لعاووقتمل ناضمر

 ىفةلالض ىلع هلا مهبهذمريغن مف مكح اذا هنا همف نو دقتعي لب مومواقب هنوعمطبال مما! كم_هرداوظب

 د.«ددحولال هللا ناو ماعلا ف دش قامو عطقنا دقدامحالا نامز نا نود ةدعب منال مكمل كلذ

 نون مهدنعوهف ةيعرشلا ماكحالاب”ىهاالا فيرعتلا ىدينمامآو داهتجالا ةحردهلادحأ متع
 افوخو هلام ةيغررهاظلا فهلا اوداقناناطلسو لاماذ ناك اذاخ هما نوتفتا7ال لالا دساف

 ىلع نيعتم هناف سانلا ع اوءاضق ىفءاصقتسال او ةغل ايملاامأَو هيت ورفاك م هنطاورب مهو هناطل س نم
 اذهمهلادمىف ىسلالا اماما هبصنو هقلخ ىلعهمّدقام هللا ناف سانلا عبجب نوداصوص* مامالا ١

 ارانمهل لطمل هلهأ قس ف ىشثمامل مالسلا هلع ىموم ةدقىف كاذو مظع سلا اذههحتن ىذلاو

 هءاجامريخ مالا | هملع هدنع ناك امو ةداعلا ىفابمالا نقي ال ىذلا الا اه. نوضيو امم نولطصب
 رطنعي مو ةروصلاا فرانلا ىهو هتجاح نيء ىف ىلا هللا هماكف هيد مالكن ءىلطل ا كلذ ةيقاع#لرغساف
 هلامعوح ىفىعسلا تقوفالا لصحامو اذه نه مظعأ وش ىأو رطاخ مالا كلذ مالسل ا هملع هل

 قحلانضابدس كلذ ناكو مهقحن ىف همعس ىفاصرح ديزيف لضفل ا نم هلت اعلا ا وح ءاضتىفاجب هلعبل

 كمه ماسقلا ىلعا ذه لكو دقو لاح لكى لعهد سع مبملال مهر دق ىلءو ىلاعت هللا عكا ذر دق ىلء ىلع
 هلوق نم ةلاسرلاو مككسا هلتق نيل اطلا ءادعالا : نمرارغل اهل نا ءاسنلا لءَنوماّوقلاحرلا ىلاعت لاق

 لامعلا ىلع سلا عنو نيلسرملا نم ىذا هازال كود يعش يجو مالسلا هملع

 ابلطءادعالا نمر ةءئاو.لا سفن هام اةرافا|ناف كاثالب ىصس هلكو هللا مالكوبتاحاحءامقو
 املا ةقطانلا سفنلا قح ىفالا هرارف ىف ساق ةقطاسنلا سفنلا ىلعربب دقلاو كامل ءاقب او ةامعلا

 ناطلسلا عاب اذ ذاق ممسفنأ ق-ىنالربغلا قس ىف نوكأ ةلداعلا مهلك الا كرحو ندبلا ذهريب دن
 مماعلإ نيتوادش ىف مالو لععلا ادهم ةملرإ ادت زعدق هنا لع هيلا نواح امو هسءرربغب لغتشا دو

 سالما 2 لش نم بعتامل هسفنا ةحار ل. ةينا ةفالخنا ىلو موهزيزعلا دبع رع دار أم
 | ىل'الةحارلا دار َنمباسلا ىلعتاء اللا بادصأو مي رتست تن أن ينمؤملاريم أ. لاةف هلبأ هملع خد
 ا ىنمعيو ناار لم ىو سر كنا قد 3 0 1
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 || لكلا . نكهننا ةمقب ىفالا |. هل مكحال هناف ةسوسخ |قازرالاامآو امه قرفلاوداذه هنءرخ اّيدقو

 بالا نمل اف ار يح ير لداخل ماالذي نم لك ايه ةمقبلا هداه نءح رخام

 نم ماعلا ىفام عجب نا كل ذو اهبنب قرشي ناالا قدامو هللا دمتِ نموهةناو ك الافق زر لكو هلا

 || ةمقب نم دينو ان كلام امها نوكيالوأ نيعم كا اماها نوكينامما واخي ال لاومالا
 ظنك مامالا اذ هالمكو مييلع هللا لءف نيلسملا عسجل ىهف نيعم كلاماها نك /ناو صخشلا اذهادهلا

 ُْ ىنعم تةرعن ا هللا ةمتب لاسعل ىف قزر لكشف كولمملا لاملا ىلع داز ىذإا هللا ةمّشب نما دهف كلذ ميلع

 || رمعا هللا ةمتيورعلامو هن ذ اريغورع لام ف ف ”رصتلا هيلع هلل ارح ال ديزل هللا ةمقب ذيز لاق هللا همي

 ميس

 سا

 (ٍ بس هيفمامالام مف هللا ةسقب وهوالا قزر ماعلا ىفاسف هنذارمخدديز لامىف فّرصتلا هملعرخا مو

 ا ططالا لاف را ارطضاريغورارطض !نيتلاح ىلع سا:لاف كال ذ لعأف همفمب كا نم هللا لزئ اأم

 ناف ريجخأ | مكح هيلع حر هياهايزربام لان اذافريستلا مكح هيف هنع عفرب ىذا | تقولا ىف ةحاس + اردقب

 || ناف لوة ىف ن امدريغيو لوق ىف ناعذل اب كفلونف و رطت دع دلت تالموهاهف فّرع هتدقّرطصملاْن اك

 || ناك ناولاملا تد نم كلذ ىف هنع مودي تقولا مام اف دحي ناو ناعذتلا.لئانلا دنع هادا دحو
 ناعضال هملعءمثالذ هللا نم ةقلطملا ةلاكولا مكحي مامالا كيو ا دح اكلم الاهف فّرصتدق فّرصَنملا
 هحولاب نيقاكملا ندد اف رصاك هم د: ال تقولا ماما ىلع هنّدَق هرعملا نيعتي لع اهو هريغالو

 لدالاامناو”:ىرةمكح وهو نينمّوَم منكن ا مكلريخ هللا هش ىلاغتهننا لاك هللا ةةبىفالاا عورسشملا :

 || فاكملا ىأ ام ارح داع« هر امو هللا ةمقبهاعءهاقب اك قداورح ماع.جب ضرالا ىفامانل قاس هللا نا

 فاول اريعأ او ءاقبالا لبق لالا َناذ رجل | عم اياكم اذ مرو الاح ه.ففّرصتلا نم عونمم

 || عرشلا هث رو ىذلا ىهلالا مكملا بس انكحام هللا مكح ءاجا ذافئشب هيفوكذلا قالطا نع

 213200111111111 م 2 ْ كا وكيامنا اهمكف ةحانالا لصال فقوتلا كل ذ دعب مكح هيف ملام دوعيفانملا |

 فرعاذه فرعجرذ ةحابالاود ىذا! لالا مك<ريجمل ا نم ىئثتسا ام قد ضءدىف ريع ءاجا ذا

 || لول هلوةىعمادهف ضن ىلءاهضءيرومالا لخا دتل_ءامأو قازرالا3 فّرمتفنككأ!

 || وهفرهظ ثيح بصتسم#ل يكلسا اذهىث'ا هضم وملاورك ذموملاو لمثل فرابنلا لي وورابلا لدللا |
 | طف هسفنا ادا هك لذ نم مش ساو ىباي لاو ىناونملا حاكتنلا سا !فوهو ىرظنلا لعل امولعأ| ىف

 ْ "لمعلا عاانصلا عبس فز انودو نع كل ياداعح سلاو معلا الولو هع املوه«تفئلدا رهوك لب

 ىولاعلا ف عوضوملا نازي اوهاذ هو هساكحا ىف ة مش هماعلخ ديول كلذ مامالا ل_عاذاف ةيلعلاو

 |١ نوك ام ا امأو همم فرصته « .* لكف لي نملاعلا ف نازمملا,ف عتب لقاعلاو تاس سلاو ىناعملا

 20 اال مولع ناث مباوتلا ْ نعءاوج خا مهلاثماو لسرلا نم :نمءاتلالا لع لزنملا سولا

 || ءاشب نم ىلعم ص أ نم حورلا لزنب لاقو كيلق ىلع نيمالا حورلا هيلز ىلاعت لاق هدابع تهمك ندأأ |
 ا نك الا ىفالو صوصنل فالى ونعم حاكن نعالا لوسر نم لاغلاق. ىهلامكح .رهظاقهداع نم 1

 ع
11 

1 
1 

 || مكحل ال سايقاا قيرطب نوكامو”ىبهلالا ليزختلا قد رطب نوكيام لع هملعنيعتت مامالا ساسقلاب

 ' هددسل هملا هللا هثعد ىذا اهلا دنع ن م كلملا هيلا قاياعالا ىدهملام كعاق هنا هلعيامت اود 3

 ْ مازال |كاءهنل|تعفزو احح اسو هلعاقا لضدجت ناكول ىذا -ىدمملا-قشللا عرشلاوه كلذو ْ

 || دوجو عم سامعلا هيلع مرجف ىدهلا ع رشلاوهاذهناهتناهاعسضمامالا اذهيكح امبالا اضمك ١]
 ىرث اوفي ىدهملا ةفص ىف ٍلسو هيلع هللا لص هتلالوسر لاق كاذاو اهانا هللا هعتم ىلا صوصنلا 1

 مكح ناف ئطعال هناالا مكحلا ىفموصعملل ىن_عمالو موهعم ناو عدتبمال عينت هناانفرعف طال 0
 را لش ىو جوالاوهنا ىوها| نع قط الذنان اي هيلا .اللوسرلا 0
 الق دووم مهدنع ”ىنلا ف كلا لهأو ادوجو م لسو هيلع هنا ىبص لوسرلا هية نوكل عدو ف 3
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 1 ناذ دا ةماقان هر وللا | ]1 0 10002 وة دودالا ةقو ماما دعت تلا دع ١ قدا | 1

 أ ماا |: هيذكيدحلا ةماك ادعيمذتع بذغلاع ءاقبو هنقالا دل أ يدب نا دا حان هكرمشلا لحال حالا |
 عبطو سفن بضغو هف هم هللا ى هك ايدو دبا لع عقلا ءرسؤيال كا ذاف سفالة |

 قطة داعا نم كلذ ىف ماقام هناف هللا هرحود ال كل ذلف هلل ب ذغوه امقدودحما كده سفن سالوأ |

 اهولع له مهلاسعا ىلا اول اذا مفك اهمالزتا هال اف راي اونو ىلا عت هلوقنمادهو اهنا
 لهادنع ةنازنم اذ هو رب ارمسا | ىلد موي اذ دا ل-وز عدل اوةودو ٌكلذرسغلا اهواعوأ قب وجات اطال |

 ل دلل يدنا ن هرذدكأو ه سف: قرظنلا نعريزهتلادودملا ةماا دنع كاكا لففيالف ف ثكلا

 ناف هلع د ةماهاب ىلد اند 0 نكي لولو هي_ذغ لاح ف مكمل انع ىممادعاو سوفنلا

 دود ا ىلع دا .ءاهانح رفاذاو هللا نمريخ همضهدنعامو هلل اذ ىف ماقام هنا لعامة شن كا ذا دجو |
 لئانمىف ىدنعامو لولعموهفالاو َدَسب اطملا نمةرخ الا ىف ١-21 كإ د هع طقسا هل هحرف نك لنا |

 م كلا ةماهادعي هيلع ق_هنارلعا ىفاف دا هلع ميقاولو ةصاخءانزلا ند بعصان ةعورمشملا ماكحالا |

 : موشي تأ د الف هبلعت انا ةماكا هله نيعام م م ا دايعلا ملا :ندتاااظد ||

 ثيح نم لو هيلع هللا لص هللا لو راو 1 ل
 هيلع سلو ىث هال نمدل س د هناف هتوعددز ند ىلع بضغ هب مد لاك أحال اها م ناكولف كاحو هام :

 نم هللا عمسأذ غلب دقو غالبلاالا كدلعنا ملسو هيلعهلنا لص لوسرالاذهىف لوقب هللا ناذ مهأدد
 ةوعدلا نع هللادمحا نم لع ىادلا فوك اذاوءاسالا ىنءا سانلا لّقعام-هذءاش نم مصرا وءاش |

 | هر دع ماعو هلع دج لها دت عمس ملهثا لعو معضل هب ماك ن مدد دا عتاد كاذاريغت لاو عسا

 لاو لك هلا جاك فن رمش لع اذهو همفهل هللا نيعاست مكسملا هماءنيعت م اح لوسرلا ناكناك هدنع

 1١ نانماالا سياو ماعلا فامدا ملعب ناو عتقازرالان مكمل هملاح جات املءاماو ماعلا ىلع ضرالا ىف ا

 هذ هل نوردملا سذالا ماعورو هلا ملاعم_هو مامالا اذه م تحج -م_يف ىذه ىذ ما لاعلان ىءاو

 'ء دارأ ن مال ا مكح مهمل هلات زيفنعلا يدها دعامو نوكسو هكرح نم «ف نون يمت افروصلا |

 ”ىرمتلا لاعلان وكت ان ع نوح راع مهةفىاروثلاملاعلااّمأو ناسا ماعكه سفن ىلع همك نا موم»

 دحاو ليزنت دارأ نة هير صاب الا لري است 0 هو مقا ماظل منه صاع“ لكشف +. .اومملع

 ءادتبا هيلعةلزني وأ لئاسلا اذلافاعسا كل :ىف هن ذأيو :مهأي هيرو هير ىلا كلذ ف ا

 لحأ اودحواذ ةركذلا سلا نو.لطي نيحايس موك م مواعملا مهمات ممنوع ؟ابلااماو

 ريغبني ركاذلا سلاح نمادحا مساع نوم دعي الفنارقلا نور كما ذل! نآر ةلا لع مهوركذلا

 : اًذعنم ضعي ىدانو مهلا اودعقنيلانمهتوكن هال هللا ن رك اذلا اود-وو كاذاو د< ملا ذافنآر هاا

 ةعاسجب يقي لزب كاد ماهالا لد اذاف مهتامح هبفو هينوشيعب ىذا امهقزر كل دذ م كسغبىلا اواه ٍ

 نا ةقفاومب كاملا ا ولدا نم سافياكدقو راملاو لدللا» ءانكدقاتانآنو:
 ا ترا او>و صا النا لمعلا اذهمهدق فلان دقفتم هاندةْفف نيعت اطو نعم [ناتناو نفود

 دروتال ن اان ايو لعلام هوا دْعْنيَدلا حاورالا لحا نم ملء ا ثبىفع الؤع لئماندةةامانذخ فاه ماكاو
 ىلا. جم ىف هيفملكشتام عسمشس نار اوهو نا احورلا فدل اذهل واط موش ىلصا ن الا شم أنش ْ

 ىي- هلك اذهو هنمهدادمالاوه ف فمهفأ اخ 'ا من ان تاطعا هنأ اخو نارشا |اةرمس نموهامت ا ا هنو

 قطا هن هلكو هسفنن هالاح هّنل 00000 ءالا هردق فرءدالو عام عفرا هنأف 4م حرك ال ا

 يك هما مس ليلا تا ركإمإلا عافترانا سف هدبعم اكمل اوه ناكا ذا دن افا رس ف
 | مدنع سلفاده د صل سوق ا ملووق نم ءاف هنءرخ ان ناذ هنعرخ اًدال مونلا لاك مولع نبع

 مسهقلا هيسعندتف ماعلا ن ه هللا ءاش ع ندوأ 0 ببأد ىروصلا ٌناطا هلك ذاق هدامع هللا مالاكب ا

 دقو
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 اذه عم لاو>الل ىن_عمالف سالا سفن ىف قطان ”ىح هللا ىوسام لكتال مالا سفن ف عقوا ذك
 هنالدبالو لاح ناسلاذ_هنااولاشفءاكدلا م هورخ الا سسقل امو دوولاو فشكلا لهأ دنع
 نعم رئاذامجرتمالالاعلا فا باح فئك ابو لوق ذ_دو دابا بع نا لاحم نم
 ملاملا نم هن سه لك حست اع ملعلاوهف هال اةالول بتارلا ني.عتامأو كلذ مهفاف ىهلاثيدح

 || نيب ى هب, نازمملا عقريو هيلو نادي ربىدلا صخشلا سفن ىفملعلا اذهب اصرظنسفاهل تقل ىتلا
 هترضنالف ىلاولا ج رناودالو ةبترملا ةفكل عجرترب غنم نزولا ف لادتعالاى اراذاف ةيلرملا

 رولا ل صأو هو كشالبروعفهب هخيراملعنع صني نال لوي هلع ةيترملا ةفكت جر ناو
 موسرلا ءالعد:عز/احودو ةدحا وانإ_ج هلع مكح نءلدعيو معي ناان دنع لاخا نموةالؤلا ف

 || ال دعو اط_ق اهوا يدهملانوكي اذهاو ةبعص لاس ىهو دوجولا ىف عهاون سدلز, اا اذهان دتعو
 || رهط ناو لد سلفالاو ديالو لمعلا ىذتعبان دنع لمعلا ناق ضرالا ىنعا الظواروب تئلداك
 || لف لاومالاو ضارعالاو ءامدلا ىد 1 املا مكس اهينذف لا ىهو ثالث بتارملاو ل-ءةروصإ

 ةملرألا كلت هبلطتام عجس هنا ىأر نك سانلا فراق. و عورمشملا”ىبهلالا مكمل نم دمت ص لكهبلطتام

 || هلع ىلع مكحي ءار ناوهالوف لقاعهنا لعرلعلا مكح تحت ف رص هآر ناف عمالسا كلذ ا نحف رظت
 |١ ضعبل كولملا ضعي لاف مكحلاب هلع عم هلو ل هاوه ناطاسو هوم مكح تآ-روهتم هعم هاعنأو

 "لولاقذس اال اروما ىلوانأ ىرتن مهل لاّعف هراشةسانمح مدصأ ارطنلاو ىأرلا لد نمهناسلح

 كب املاع نكي ناو لعام مكح املاعناكن اخ هسفنل ٌىرِبتسي لقاعلا نافالةاعالجر سانل ازوم | ىلع
 اذاف ةعقاولا كلَ ىف عورمشملا ىهلالا مكحلا ىردب نه لمس سنا هل ةعهملع مك اه هكحام ةعقاولا

 || مهماع مهتوهش مكس ”ىمسرلا لعلاو نيدلا ىلا ىتنن نع اريثكن اذ لعل اة دئاف ادهذ اهيفمكح هفرع
 اذهلو ىئْشالامف ف رستلا نع هيحاص دقي هنا لئاذفلا الا أب لّدعل اناث كل ذكر لقاعلاو
 || كلذا دع امورب زعتلاو ةعورمشملا دو دما ىفالا نوكت الذ يضغلا ىف ةجرلا امو لاقعلا نمالقع ىعس
 كير شط:نا ًارقبئراشلا ععسامل دشا ىثطبديزب ونأ لاف كلذاوئث ةجرلا نم هسق سل بضغف
 : بضغاذاو هجون ةيحر بغل اك ذ نهض الف + هنا سضغاذا نان الا ناذ دش ىشط ل !ةذديدثل

 أ| دو دحا نم همصن مادا ىف همضغف هب وشن ةءهل | ةحر نع صانع ال هللا بضغو هللا بضغ همضغذ هلا
 أأرهطتوهذايضغ ناكنادوهف رانلا لخ دينه ىلعدو د انس مبامةرخ الاف همضغو تار زعتلاو

 هلكنوكلا تعدوجولاف بذل شسسال ةييراا نال ةرح الاوابدلا فة 0 1
 ةجحرلا عم ناكفهدوجو نهدبالو هتبلغدق ةجرلا دو دو+ول ىف يضغل ءاجاإذ ءىشث لكتعسوو

 تمكل ةجرلا نم بضغلا صاع ل كلل ذ5نبللا نم ءاسا صلخي ملف هطااخو هباشا ذانيلل ا عمءاملات"
 || ىدهملا ادهف ىبتننال هللا ةجرو مهيلاع بوضغملا ىف هللا يضع ىبتن.ف لحما ةيحاص اه ال بضغلا ىلع

 ةفلا و هاوها بضغ نم فالخ اهءرش ىلا هللا دو د> ةماعا همضغىف ىدعت الذ هللالا تضغبال

 ةمالعواطساق ًالوارئاالاط .ةموال داعالا نوكحر, نا نكمل هنن يضغب ىذلا اذهل دك هضرغ

 1| كلذ ىلع بضغل ا هنع لوزرب هلع بوصغملا ىلع د١1 ماى او اكاح ناكو هنن بضغاذا ماقملا | ذه ى دب نم

 |ارورسلا هلرهظأو كرهط ىذا هتلاده اهل لاكو هسذاو هقناعو هللا ماكامجرو هنم غارفلا دنع صادشلا|
 إ ت.اردقو هلك ةجردو دا ى- ىف كلذ عج ريو هنازيم اذه كل ذدعب هبلانسحاامع رو ةشاشنلاو

 انعم عمس ناكو ن ومعي نب ميسهاربا وبأدل لاقي ةّتسةلب دم ىشاك برغملادالس ةاضَقلا ٌضعبل كلذ

 ىلاىأي ناك امواهم هنا ضقنامز ىف ةّدنس ىرلا هللا دب ءنن ىلعو نسا وب انحش ىلع ثر دحلا
 / محلصاو املا فق وهيلاانعادتوأامحاخت دقنالحر هنقلاذاخ سانلا نيب ىشع طقاكا ارعامسلا

 | ىضاقلاو هتكري ناحلطسق هسفن نينا | نيب سي ركذإ اريثك ةركشلا ليوط ةعمدلارب زغامنب



 ل

 ناكر قالو ووطسالو حاورالا نمةدارارتغنم هيرانلاو را تاورالا كر نرسم رش
 ' هيلع هللا ىلص هللا لوسر ملكي ودو مالا هيلع ليريحاكردانيحام_مءدهّللا ذر ةشئاعو سامع

 لسمو لا ا هنا لوضر كاد ا ل

 هّناراس امعنءال لاكو هشار دقوا ملسو هملع هلل أ ىل ملطاهال اقف مالساا هيلع لب ريح هنا ااعيملو د

 اورهظنالنأ وبامحالا عقارا لاح اف فعلا لاعر نوكرذ حت ليريج كل د لاه متنالاك |

 ريغفا متوفرعب ىن اعملا مها تدسعاذاعمارصبلاذوفنن هو لالا اهيا اح كاجول 1

 تاطاقلا هو :رعماماو * (لصو) « فادوبريغ نم دس ىذا اكل ذوه عم <ىانوقر هيقاهرومأ) :

 لسربوأ باح ءارؤ نمو امحوالا هللا هلكت نأ مشد ناك امو ىلاعت او قوهف ءاماالا 2< ىهلالا :

 00 0 000 اودر

 وهامنآ انمالكو باطش نع سل مح لع كا ذة سانلا دنعةيرو 0 رلعلا لثمات م ًابالعا رات |

 دافتسي مالكلا نموام الكولا نم فدصلا !ذه لثم لعج هنا ناك امحو ىلا ىهاالا باطلا ىف |
 "ىهلا باطشو هذ باج ءارو نمر أ لوقامأو كاذ دجو اذا قرغب اذهبو مالكلا كلذ“ اج ىذلانلعلا 1

 هل لصح دقو كد هعم-| نم هر دصق أم هممد مهفنف هيلع قلن 1 دق باقل ا ىلعال ععسلا ىلع همقلي

 0 لديام لع باطلا كل ذ نم مهق.ف بالا نيع ىعو ةمهلالاةروصلا كات هبطاغتق لصلاة روصىفكاذ |

 ا ملعب ىهاالا ىلكل اةروص كر دا نم لك امو باخ | كاد ءارو نم ماكتلا ناو باح كل ذ نا لون و هملع ا

 انا تناكناوةروصلا كانَنأ فرعي نادال اهريسع ىلع لاخلا 3 هبتحاص ديرباك هللاو هكذا

 : انبلا ”ىرشلال را هرع ىاموأ ثا اهب لرن اموهفالوسر لسريوأ وقام وهأ را ىل نيع هذ

 تناج ع نم هاش دانو هلوقو هنا مالكم هب تح ا ىلاعت لاف كالا لثم ةضاح هللا ءالك القناذا |

 ! ءادجوو هنعامصت اوانإعالقت ناق اهاو> نمورانلا فنم كرون نأ هلوقو 0 ءالاررشلأ |

 || باكلافةءاكل اسف: ىف كلذو اعمةروصلاو لوسرلا توكمدقو ”جها !مالكب نسل كل ذف|ءمسفن ا ىف ْ

 اذه مالكو ها: كذكح نك, ل ىتمواهرطب ىتلا فورا كلَ هبط اذ ثري دس نع ىتكاذ اكإذ ا

 موقر هباكلاوريغال هلك هنوك نم طئاسولا عافتران ”ىهلالاريخلءاّةلالاو لسرألءاملالاو طناضل اوه

 ىسهلالا باطلا نم هلك ذهف لءنءالاهرطس نم ثب دح نءالا ينكح مل تناكش م ةرطسمأأ
 نوك.د جولاو ءاقلالا ىف هللا هلك نم لكل كاذف هللا نع ةجرتلا مولعامأو ماقملا اذه بحاصاأ

 هللاءالكرودلا كلت حورنوك واهد_جول ىِتااةموقرملا وأ ةمظفللا فورا ةر وصل اهالخ مدرتملا

 مدس كرا نع قلك دس لولا قرع كلك نددبال مسرتموهاق هللا لع نع ِ ءمحرتناف ريسعال ال

 لاو> الانمهفلا نيع ىلا عجريرخا سه ن 2 كلذ لب بامل ا اذه ن نم سلو لاوحالا نشل نع مجرما

 نولوس هدمح حبسبالا ندناو لاسعت هلوق نو 5 كلذ ىل_عو موسرأا لع مووهقمو وذو

 / اتمح نأ نياق انكناَو ضرالاز تاومسلا ىلع ةنامالا انضر ءانا هلوق 5 كلذكو لامل ناس يعل 4

 لاح لوقنيعت اطانتاانلاق امهنعهلوق كل ذكو قش الالاحق اش الار ةيانالا هذه اولعفم اهم ن

 | دكحه درو امره الغ ىلع رهالا لب تان الادذه قد دا سعالو ميد لش 10 هو تاطخ لوقال

 وأنا مهااوحا نعال هب ,بنطاختامعنوجرتب امنا تادوجوملا نعاوجرتاذاق شكل لها دكرد
 اًمطن هاثءاواذهناكنا ل ودب م-مطعبف عمق ىلءاوعسقن |لودلا اذه باعاواذ_هاولاتلاوقطأ

 قلخ نازياجو ةقشحن روكي نا حصن ذئن.ح و ةاح نىشطاسألا ءالؤه ىف قلك نأ دب الفام الكو ةنقستح

 الوقلا ناد بامجاامأف لان اساوهوأ هانز اك عقو مالا نا كالذين لعال ن بما

 ادكف
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 دوه اب باطأ تدم دقو 1 هلا هلع تدصأدقل 1

 ذولملاو دونما ا تح انإاا) || ١ فوك لاف ذا قلاش تع ظ

 دسعلا قزفأ نا امو | اماما زيت نا اَمااف

 دو>-ولانيءف بخل اانا د اياقلتا دي انب ترعلادقن

 سهل سس كاسل

 ١ هاجم فالتخا ىل ماقأ مث ١ “َ للهم نوح ناىذرتاماىل لاهو ىله> 0 يفقوأ كاذتاآسالل

 ١ 1 2 ىلع لاو>الا فال اند ”ىل_ءام تلةفرصبل ا هتاذ نم ا ا

 نم نيعلا فالحل ىقاق اناو كلذ ىطمعت قلاع أن اف لاوح الا فالد>١ تر :اام اقر رغما

 غلاف حام | نيسعلا كنا ناش ىف موي لك كنوكح عم معأ اف 0 فالس كَ

 رولا ف اا د اج وج دج
 رولا قى 5 ملت امف همحو ل 21 كلادنو

 ل

 | ل ريثنا ىف نيل تعأ

 روعع 8 0 7 وطع هلاثم كنأَر دّماو

 || لاعلا ىف مزال كاذؤ باعلان اتيأرام ل داكن ان الاريصتخلابوهلك ملاغلالّوطلاتدرا |
 ٍ كءلدنوم وهن نيح كارب ىذلا ل_سو هيلع هللا ىبص تو دو ل داك ؟تكا١تناس الاى و راهاو لمللا ب 12: |!

 ١١ عمب دقو هب 5 عشب دق فنار ءلانال ه ةيكرلا ةرايعلا ةلحقف مقل ان ىرحالو نيدحجال ا

 هللا ىلصهّللا لوسرد دحو دقو برعضلااب عشب دقو هب دحو دقورظ: اان ان صاروا ادنعمومعلا سس غىق ا ا

 ٍ تنكو رامخ الا ا نلعقيرطف فهي رعتو تاطخ تلذلكو 1 ةرثكر ومادو ملسو هيلع

 ا ادحاو هللا ْض .ةىلاعتهب ىلع ريغ ىف ىنامز ع.ضأ النا انملد قطا تسلا ىلا مدقلا اذه ىلع

 ا امكن | هنم عقوفاريكيم ةيلهالاب هللا هصتخ ا فاقع نب دوس هل لاعب هتصاخو ىلاعت هللا ل هند

 َ 3 ؛ الى دهملاع ءاقب حدم نأف ا نا هلت اّعف ةعسست مه ىللاقف ءارزولا ام ! :

 ُ دحاولا كا ذىف عمجاادح اوناكح ناف هرب رو ها تل ميلع ءىاف ننسعتنوكتنا) ّْ

 || كلا ىهتنااهلا هتافةعست ندرك !اووكي أ دحاو نمرثك ؟ اوناكتاو هلا ىاتحام عم | 3

 1 هلا اتعلم هر ى دهم مانا فاسو اسد كرك نر هيلعهللا ىلص هللا لوسر نم 0

 || باطلتا ةفرعمورصبل اذوفن ىهو كاذ نع صةنتالو اهل رش اعالروما ةعست ه.هنارزو مامقنوكيانم ||
 هيلا جات امو بضغلا ىف ةجرلاو مالا ةالول بتارملا نيمعتو هللا نع ةدرتلا لعو ءاقاالا د: ءىيهلالا || ١

 1 ءاصةسالاو هغل املاو ضءعن ىلعامضعيرومالا لخا دتلعو ةلوةعملاو ةسوسحن | قازرالاو هلاك

 هذهف ةصاخ هن 3 ىف نوكل ىف هملاح حاتحي ىذلا برغلا لع ىلع فوقولاو سانلاىلا محاوملا اًضقىف ا
 رثك !اواكن ا هؤارزووا ادحاوريزولا ناكن | ىدهملامامالاريزو العن وكم, 1 كا روما هععس) ١

 | نيءؤرظاف هاو :ء دملا ىف هريصد ىلع هللا ىلا هؤاع دن وك تاذفرصبلا ذوفناَمأَف دحاو نم :

 ! ىرزمو حاسلالا قير طبولو هوءدق هتوعدملا ةياجالا هل ٠ نكمي ام ىريف هوع دب نع وعدم ل/حح 1

 ىدهملان اف هصاخخملا دلع ةجللا ةماال حا اريغن مهوعدب هاعذاذا ىادلا ةوعد ف تيحضال هنا هم

 ا 000 ءىلا.هت هللا لاق هكراشملا اهيف عقت ى 2 ءاسنالا ةجرد ىهو هنامز لهأ ىلع هللا ةح

 ٍ هناعدق ىطخ الا سو هد دلع هللا لدوهو ةعسا» نم ىدهم اف ىنعمتا ن ندواناةريص ىل_ءهللاىلا وعدا

 ' در ددعشا سلا هلا ىدوملا ةءفص فريللا درو اذكو هرب وده هانا رطل هعيش ههللاىلا 1

 ا مك نمو مهلك لب“ املوال | خ ندرشك اهلا و هلل ىلاء ءاعدإا ىف و ئيدعلا هدد هو نينمالكزا ل 1
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 مو ةالص ةكيفانسفكبأ | ةنسلاكىذاا مولا تيأرأ هللا لوسرانانلق مكساناكهمانارأ ل
 محررا هل ديا اذاثغلاك لاك ضرالاىف هتءعرساخ هللا ل ا هلا وردت نكلواللاق
 ايل ٠٠٠٠ ار ل تقر ةوقدارطع نوةرإو نوت كبق فوم نوفل نان

 | هادو مهملعرطققرطع نا اعسلا مآ هنوةدصي وها نوسةةسف مهوعدبف موقلا قي مئنمويديأف

 اعورض هر داورصاوح هدءاوارد تناكحام لوطاكم محراس مهيلعرت دف تنشف تنلل ”نا ضرالا

 اناشالح روع دي ملفا بسام يول رخل لزرع لود ةيركلا أي

 طيهذا كلل ذكود ايف كدغإ ههجو لابتي لمة مفهووع دي منيل جب هعطقمف فرسلااب هب ىرضمفان ايشائلت#

 اةادكلم ةمحأ ىلع هب دي اعضاو نين دورئد نيبءاضيبلا ةراسامادنع ىشمد قرن يح نب يسع

 حبي دو تامالادحأ ىنعي هسفن عير دتالو لاك ٌواَوللاكن اج هئمردحن ا هعفرا ذاورطق هس أطأط

 00 اع نو 4 ولاق هله فدا باس . هكر دي تح هيلطتف لاق هرمدشل نهم ةيسقل

 | ثعبب ولاقك مهلاتقيدحأ ال ديال ىلا دامع تازن ذكى ذاف روطلا ىلا داب عزرحأ نا هلا هللا ||

 نولرمددف هر ربط ةريسعب هب مهاو ارم مق لاو نول ١ بدح لك ند هللا لاق ممدو حب وجأمو جوحأب

 ىل.> ىلا اوبعن ناىلا نورعسي م ءامةصهد_م.ناكحددتانولوةضم هرخ ؟اهمدرعمت امقام

 ءامسلا ىلا هه اشننوم ريفءاهسلا ىف نم لدةنلف اهف ض رالا ف نمانلةق دق نولوةمق سدقملات»ب

 دولاسارنوكح ىج هءاصصأو هنا ىسعرصاس< وام دار ممباشن ملع هللا دربق

 لسريف لاك هباحصأو هللا ىلا بسه نب ىىسع بغربتلاق مودلا مد راش دةنام نم مهاريخ ةممو)

 ميصْنبا ىسع طم و لاق ةدحاو سفن توك ىوداسرفنوهصبف راكد للا
 هللا ىلا ب ره نب ىىسع بغر يق لاق م م ءامدو مهنتومعمهز هنالم دقو الاربش عضوم دحالف هءاحتأو |

 دقوم_سو لم مهملات يهجر تفهمه تحل قاع اكصار ماعدت[ لسوف لاك هناك و

 ربالو ته نم ّنكم الار طم م-ملع لنا لسرب و ني: س عبس هبا عسو مماشنو مشق نمنواملا
 كتكربىدرو كترع ى رخا ضرالل لاف فلز اكحا هكر تي و ضرالا للغش لافردمالو

 سانلا نم مالا نا ىتح لسرلا ىفهللا كراس و اهب نولظت_بيو ةنامرلاةءاصعلا لك ًاتذشنمخل

 غلا نم ةحقلا,نوفتكل ذذفلاناورقملا نم دعا نوغتكمل ”لسقلان او لبالان م قالا, نوفتكمل
 نوران سانلارثاس قس و نمؤملكورتشبتف اير هللا ثعد دانلزكخ : فانش

 عجرن ع مهيب نس بسب رع ثدي ددح اذه ئدسعولا ١ لاك ' ةعاسأا مون : مهلعفرجلا حراشاك

 اذه ةماكاةدم نم كشلا ىلعىنال_ءاف موتا سهو ىدهملا ءارزوب معلا نمبابلا هيلعان امىلا

 ثداو> نم ثداحنيسعتالو هنسعت الو كا ذ قش هللا نم تلطام ىناذا دإا هذه فام اما ىدهملا

 طح ىلاعت هن ىتفرعم نم ىتوفي نا فاخأ ىناف بلط نعال ءادّتا هنهتلا ىناعي ناالا ناو كسحالا
 ءاشيام هم لعفي كلم هلل ا ىلا تلسلب ثداحو نوك ةفرعم ىلاععت هنم هذ باطأ ىذاأ نامزلا ف
 ىلاعت هم ة:وكحلا ثداوملا ل-عىل_عفوقولانوبلطي هللا له؟ نم ةعامجب تيثرفاف
 هذ#ق ىلع مهو مرش عج عبطلا ىنقرسس نا تفخو كلذ نم تفنأف تقولا ماما ةفرعسام سالو
 تلقت ناو هب ةفرعملا نمةدحاو مدق ىل-ءتوبثل ا مدق ىئةزريناالا لا ل ترا امو لالا

 ا ال مع فالتخا تب آرو ىنرخأو قمدقدق هن أر املو ىلانأ الف لاوحالا ف

 دوجولا مكح ن |تدارو ىدع لاح هدلع تنك اكملت دنع ىلر فت سا اك تشن ةدح اوائمع .

 محو ءاظث هتبط ان ىدوجو نم ةلاتالا تبلط كلذ قع ىلعم 2مل مالمو

 د ومشلاب قمل ١ مكح نمو ا ا ,ىدوحو نم لقا ىبتعلا كل |

 ر !
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 |نودىدهملاءارزو ىنعا ةعام مهوانرك ذىذلا قدصا !نيعاذهف في.سريغ نما مودعق فثلاثلا

 ىدهملاوهودادهلا هؤارزوفهنامز له قدصأ نوكمش هبل عاذ- هىدهملا مامالا /_ءاذاو ةريشعلا

 معو فدي دمحم اذيالولا م تاما هن ارزو ىديأ ىلع هللا إ_علا نم ىدهملل لصح ردقلا اذهف

 ' ناوخا نآرقلاووهف هم مكحالا عقاومو هتلابإعاهنامز د_عبالو هنامز ف نوكمال هللا قلدنا

 ةقيلك هتماف اةدمىف لسو هيلع هللا ل_صهللا لوسرك ثامناو ناوخا فيسلاو”ىدهملا ناك

 ا ةسهنن شاع ةسج اوناكناذ هبكس ةعمرزو لكل ن آل هتارزوف عوئذلا كذبا عسا اا
 لعو ةصوصخ لاو> ماع لكل هناف ماوعأ ةعست شاع ةعستا فاك او ةعيس شاع ةعيس اوناكناو

 نواتةي و ةعست نمرثكحأالو ةدجخ نم هلق أمهاخهن ارزو نمر زو هن صخ ماعلا لا ذ ىف لصبام 1
 ماوهلاو روبطلا عابسسل | ةدئام هللا اهلعح ىتاا ةمهلالاةيدأملا ف اكعح سه ىف مهتم دحاوالا م-هاك]|

 ند قعصف روصا | ىف مهو هلوقى هللا ىتنسا نع نوكت له ىردأال نق قب ىذلا د_حاولا كلذو 5

 ْ لايسلا يشل دار ا ةخفنلا كل :قتوعوأ هللاءاشر نمالا ْضرالا ىف نمو تاوعسلا ىف 1

 هلتقيىذلا ةباشلا نالقدقو هنمءىفهلرهظباذكهاابش لم ىتفوهو حالا سن ىفالمرظتاف |
 روهظو فدكحلا قيرطان دنع ص كإذ سلو فهكلا بامص [نمدحاو هناهعزفف لاجالا||

 ىربكلا ةماملاو ىملتعلا ةيئيطتط قل ىو مورلا هدم حف نوكي و ةعاسلا طارشان تاكل َّ

 حورخو هينيطتط هلا ع عفر نوكح, وروسأ ةعيس ف لاح دإ | ورخو اكع 2 ةيدأملا ىه ىلا

 لارتالا هعش" نال وما كل سا ابا هجورخ نوكيو اموب رشع َةيئامتلاجدلا

 || لجرودو دوملانم مهلكدعامتا فنا طف ا[ نوءساهدحو ناب مصأن مهسبلا حر دوهبلاو :

 أ| دارملا له ىردأ الفءارءاق فك هشعنمب بوتكم ةفاط ةينع هنمع ن ”اكىملا نيعلا اروعأل هك

 || برعلا مف داك فللالا ف ذح هتاالاءامسالا نمرفك هنداراو لاعفالا مرش ءاسمل اذ
 ' ذ.عتسسي سو هيلع هللا ىلص ناكو نوذلاو ميملا نيب نحرلا فا ل:م عضاوم ىف فصلا طخ

 ريصااكب وللا ىلع ضرعبام نمفلا نمناث نتفلا ندو لاحدلا ميسملا هلق ع نم ةذاعتسالابان أو ا

 || عامشو أ ىلا ابنثد- نتنلا نم هللابذوعنءادوس ةّمكأ ةفككب الرد باقىأف ادوعادوءأ]
 ما 0 1 يارا مار الا قابمالا سراب 4ك

 ا 0 نب يزعل بعرس وو ىدزالا ساقلا نيدومج ظ

 ا قويا دج نادم ساسعلا اوأانأسا لاك جار 1 ارايلباد.ءنيدم ارب ؟ اولاعرعجاتلا

 600 رتب ىلع ا ىسيعني دم ىسيوإأا

 . عادسعن سل 1 0 0 الا تي دح انه دج 9

 ! و ف -نب ساونلا نعريضن نيردمج هسا نع ريبج نب نجحرلا 1
 1 ءنماتفرصناو لاق لذخأا ةفثاط ىف هاثنط ىح عفرو هم ضفة ا دغتاذ لاجدلا مسو هيلعأ 1

 || هللا لوسراءانلق لات مكناشام لاف انيف كا ذ فرعف هيلا نحر مل سو هيلع هللا ىبص هللا لوسرا 1
 ىفوخا لاجل لاقف لالا ةفئاط انش :ان د تعفرو هذ تضففل ةادغلالاحدلاتركذ ||"

 ا ىقيل> هللاوهسقت ع ءرااق مكمض تسلو حرك ناو مكنود هحاناق مكمفاناو رينا مكيلع

 ١ حتاوف ًارقملفمكنم هآر نك نطقن ىزءاأ دعب هسش ةقاط هدبع ططق باش دنا ممل ل

 اوننثأ هللا دابعاءالامثو امم ثاعي قارعلاو ماشلا ندام حج رعاك نيكس

 مول ورهشكموب و ةن كح مويامونوءيرأ لاق ضرالاىفهثيلامو هلال وسرانا لق اوم
 7مم ميحجحل



 ول

 | 3 راج عا ةامتلا قدارطالا كسلا يارا كلدن ن ند 008

 لسا لالا 1 117 لك اي غمر زولك كيزرمشلا اولع-تل الان لعقي وءادس ا لعفب هللا نا

 ضعب فةولنم اولعامل هّدح ىعالا فوب مرك اذلا اذ هنااو نر هدحو ا دو>ولا ىف[

 دوحولا ىف نلداملاةهلالالاعفالاالا هه دوضتم ناك امو ىاذنا صضعندو>و ىى ها لاعفالا

 ا اورج اا اسال دبس داش ل12 الا

 هللا مهتذف فاصنالا مدعوز اًرئمشالا ىلا مها ىذا اذ_هف الفسو اولع بامسالا نم عضوامف
 بابسالا ىلع ةقودوملارومالاو هنداكلاةردقلا ناو هللا الا العافاورب 0 نيذلا نيمو بانحلار اما ١

 اورفك نيذلا امو باطخلا اذ_م هللا ص ىّب عار ىهاهدحو ةفثاطل هد هذ لعفلا فاهارثأ ال

 | هبدشتلا هنعىتن نءاوأرامو مدع لطابلاولطانلاءاوئم اوكي رمشل ا باح هورت 5

 | هنن مهرتسوه مهرفكو هب زنت ناع الطالب مها عاف هكرتشم ةفصدوجولاناف مدعلا الا لرمشا
 اورسخ ىهنال نورس.ءامتا م عكتلوا ىلاعت لاق اذإو كاربشالان مه كلدىف 0

 نابباةريخلا ى؟ىدهلا,ةلالضلا اورتشاف هبلعوام ىلع مالا مامت اراها حب أ ردوجو ممراجت ىف

 امو ناسا ىلع ةريسا اور ' اكد 2 ءالوهو دي هينا تاو طءعألا نا راجومرملا |

 ا.نطاو درو اهماقمىف ةرياطا 0 10 لاو مياسلا لمعلا باصصأ

 0 او فا 5 ريما لبةيالوناببلامالا

 هل دع هللا ناف هناي ىف لاخ هل> د نم ىلع هنا أ ىف لاخ هل دي ىذإ ا نمؤملا هللا ارمدتس شق دصالاو

 اذهلو ادبأ رودنم نامبالا لد كلا نمؤملاق ننموملا نم ناكَن هوم ”ىأ لانا نمو خ دامر د5 ىلع

 مهتيعأن ماك اوأر مهللادح وةياصصلا تءَداا ل نينح موي ىرتالا ”ىلوالو طق ”ىنمزماام

 نوكع ماش هللا نم مهمهَلا كلوا نع نغتملاك أيش محرثكم هنع نغت لف كلذ دنع هللا اوسنف م-مراكا
 ”هلءلت ةئقنم مك هللالوقاو فو ةرثكلا ىلع مهداقعأب للخلا مهلخ دن كل كشالب ْنينمْومةراععلا

 هتلانذا نعام هليلقلا ةئفلامهتملاو اهدحوأف ةيلغللالا انه هللا ن ذأ اخ هللا نذا ةريثكة مق تل

 مها صاخش اق دوهشخ قدصارثانامآو ءاريدوسولابرب سن لكو ا سل هللاالا ئأغ
 نوقف قدصلا ىف حسارلا مدقلا مهل نكلو عئا رشاااهب تع أح تأ ةداعسلا باّنسأ نم ةناكملا كل

 نمانابكِل تحتف دم تدهف ناف 0 هعلَسا ىذلا ةاراانبا نونلا اوذامحاو :هلغلادي زي ونأ ْ

 ةحارىف نوكن انهنمو ادبأ ٌئطْحَم نو تنك ثمح هللا ل دعسأ هلع تاعناكتداعسباونأ

 تح قدصلاوخ ارمدنلا هفاوازارئالو مهنامعا للتي ل نيكر رشملاو لطاسأا ن نم هباونمآاثمف

 رافكلا هلع دهاذت 151 طق ”ىن مزمن ل 0 اذه فالح ناكو لو هعش ناك

 ىذلاوذاذ_هوىدهملاع ءارزوردَعلا اذ ه ىلعو هع زريسع نم فرص وأ لستي ىتحاّس ان لازربال

 ثلئلا طَعسبف ةئلاشلا نورتكي وروبسلا نم اننا ث ثلا طتسق ةمناشلا نووي واهروس تان طق سف

 لات

 ْ لافاذهلو مسمناعا ىف بتا م ىلع مهلعج و ناكر شمو نب رفاكم هامان نمؤم مدام“ «هللا نآف

 ١ قداصلا مهكهباورفكامذ مهمسحر لا اسحرو اض مه مهدار مسياونماامفمهماميا عماناميااودادزيل

 | مظعالا مكيرأ تح حوغصالا قورأ موللاتف مع الامل ستار رافال لف قدعلاى مو ةمهلا

 || امحادب و تئشام هب لعفت كناق تش مسا ى ذو قدصأقدصلا الاوهام ةيظعاملك هللاءاععا

 أ نيرفاكلا نامل هدو لبا نعت للام يراك لا تاتا هل

 ]|| ليةدحاو لج مزه النقي رفا نم قداصلاو تةوىف مرصنو نيلسملا ةبلغو تةوىف مجرصنو

 ىلوالا ةريمكسلا نوريكمف مورلا ل دم نوفي رييكسلاب م دارتالا ىدهملا باحص أس وفن ىف هنورّرَدي



 اثد

 | فشكو دوش نعقث املا لهأ ن مهلا نوفراعل ا هعب ان مهتصاخ نمرثك ؟نيلسملا ةماعهبح رشي هيدل

 | ىلءاةتحت نت دورهم نيب ىكمدقرش اضسلا رانا بسه نبا ىدع هلع لزنن هللا هدلقام ىلع | هنوذبعيو كلما لاقثانولمحءارزولا مه هنورصن.و هتوعد نوم: نومهلالاجر هلى هلا فيرعتو
 1 سانلاو ساميد نم حرخاهناكر دعت ناسا لثمءام هسأررطقي هراسي نع كامو هنمع نعل منيكّلم

 | هلل لدهللال وسر ةنس سانلا موي ساننلاب ىله نقم دمّسْف همام نم مامالا هل ىفةمفرصعل ا ةالص ف 1

 | لقي همز فو ارهطم ارهاط هلا ىدهملاهقلا ضيقي وزنا لتقيو بيلسلارسكياسوءيلع |
 فاسق دكم بالطب لحرب مث مانا ثالث لوسرلا د دم شيخا اذه ميلسإ ةنموج نم د-او لح رالا || شيلا نم قبال تح ةكسو ل دملانيبءا دبل ىف هتيرع ف ضو قشمد ةطوغب ةر مش دنع نافسلا
 ةمال اوكا احن آر أ هنن لانعرم حان رك شدلا كل ذنماروبجت ناك نخءادسلا ىف ههللا
 نآرقلانع زيالام ناطلسلاب عنب هللا ناربخللا فدرو كلذإو

 دقف نيااسعلا ماما نيعو ]|| | دمهش ءايلوالا مسن ا الا
 كس نيح ىدنهلا مراصأ اود دجلا ل[ نم ىذهملا دبسلاوك

 دو< نيح ”ىبمولالباولاوعأأ || ةلظو مع لكواجي سعئلاوه

 1 لوسر نرق ةمضاملا هنالثلا نور لان حالا عدارلا نرشلا ف تر وظو هناو أ مكلطظااو هنامز كءاح دقو

 || اماوروملا مط ناىلا داسفلارثكو دالبلا فبائذل !ترامتو ءامد تكف سو ءاوهاترشتناورومأ 1 || تثدجو تارتفامنب ءاج مىناشلا ىليىذلا مت دبلي ىذلا مديامعأ !نرقوهو ملسو هيلعهللا ىل هنا

 هللاناوءانمالا ل_تفأ ان ماوءادهشلاريخ ا دمشق ءلمل لق نيح ماظلا,لدعلارابخريدأو هليس أ ١
 | هللا ماو امو قتاقملا ىل-ءادوهثو افشكمهعاطأ هسغتونكم ىف هله ًايخ ةقئاطدل رزوتسي

 أ| بحاصف هسفن قوه امو ئاماوفرعنيذلا نوقراعلا مهو لصفي ام لصفي ممرو اعف هدابع ف هماع
 مهقي دم ةَم1ْ هلال همازتمو هتيت رح هيلا حاد امر دق هللا نم فرعي مشع هّتساسسسو قد فيس

 هلع هللااو دهاعام اوقدص ةياسصعلا نم لاحر مادة ىلءمهو نينه ارصن انملع اقع ناكو ىلاعت 1

 ا اريمسمهلمل فر ارعها هو دع ! قاد الا هذه ىف هللا مهاطع ًافءانمالا لضف او ءارزولا نوع اود 86 0 50 تا ا ا ل 6 ا

 ١ دحأ هيف دتاالو دح أ, ماعتام ضرالا ىقهنتا تيس قدصاا نا اواعفاو ذوالاح قدصلا لع لك 1ْ

 ||| ةباثمادقاب اوكلسو دمرلا نم ةملس نيعأب اورامتف همسا قداصلاو هتفصقدصلاَنالهنلا هرصنالا ||

 ١) لي نعل قي لو نينمؤملارصن هسفن ىلع بجوأ لب نمومنمانمؤمدق حلا اوريافدشرلا لبس ||
 ٠١ | لقينا نمؤمل ناكامو لاقو اوندآاونمآ نيذلا ابان لاقف مدحت اهالجو ةقلطم اهلسرأ ||
 ىبسف اودمؤت هب كرمدد ناو لاكو نينمؤم مهام-فلطابلاناونمآنيذلاو لاقو ًاطخالا انتموها) 1

 ١ ”رييدو هقاباونما اونمآنيذلا اهراا.هلوق ف ميهقلا هنا نيذل ا نونمؤملا مهءالؤهف انمْومالرشملا |
 ١ ١ لأن م نينمؤملا نعمهزمش لق نملزناىذلاناكلاو هلوسر لءلزن ىدلانانكتكلا# /

 | نيدلا مب نامي الاناو سهأ نيذلا ننمّوملانانيعتفلسرالابسخس ءارب خخ جامو تتكلاو ف
 1 اورذكو لطابلاءاوذ ها نيذلا نال لمل دلا نع مهتفرمص ل كيرشلا ا لطابلااو

 نولضملا م.م الاربخلا اذهم مهان اموهدحو هللارك ذا ذا مهي ولق تز أع اكي رشلاداونمآ يذل او هلا

 ١ ههحرظنلا اوفو ل: رودق نءءال مالا ىنعاناهربن عمهعز ىف كا ذناكحو مهوقتُسْنيالا 5

 || تءاجامريغ اهاناامواهانآامالا اسفنهتتا فاك امو هللا مهانىذلا مهدا دعتساهاطعأ اع !
 لَم 5 3
 اسف ل



 ىلعةرخ لالا اوح أنا ىرب ند مع هفو لضفأ نتلزملا ىأو قياس اان وح اللا قلي ل فو

 انااانك- رج" الا فهل ريل هايندلاىفهلوط ىف هنت رن هول -عهمضو كلذ: نمو ةنلاىلا قار طلا ||

 هر دي نيب و طع ىدهماهل لوةنف لحرلا هشأيةضقلا فل_دقي و ةعرلا ف لد عب ودب وسلاب

 0و علل نمافوخ همكح ثا هركنولخ دف مع أ هملا تيهذام فالخم مكملا !

0 

 | ةرحاطلا عنلا ىهام مع هيضوالمأ ىنلاهو ذنوكي الب الولا ف مام ”ىبذ نسل قالا لولا وكيع رغ

 نوؤفرعب اع و هلل | دمع نيب رقما تامالع لع هضو تاسالا نحال و هذطاملاو

 ةنج باص هلع نوكي نا جب ام مل عهسيقو رودالا عمجفف ءاوس اًيدلا لاو> ؟نازيم

 از لئاستحالا ةن يحلاظ هيلع نوكيأمو ثرؤلا نب تح اص هلءنوكتحتئ امو لاعألا

 هتاعس أن مهلا ىرمنام لع هيفورهالاو ىسهتلانن اس : الا لاعو سهالاب ا

 ةقص مع همفو هلو ءازخلا لعد فو ةلاوطانالا كلر ديالام لعد فو رشي لذ همفأ ارمشان ا

 هشو ءاضتلاو لصفال ةمامقلا موي ىلا عتدقلاىلااعدّسالا فقلنا لاو ؟فالتخا مد ءهيشوءازج

 اةيعض هلا هتل دقو كلذ ىلع هءرجا امو ةصاخ ناسنالا الا هبَتأي لو هللا دن ءلاوهالا مظع أوهام ملع

 ىمدبلاوىرظ ذلاو ىرورضلا لع ه.فواءلو هل ناك نأ ماو دع ىلولا بالتت :| لع فو ئث لك ىلااريقف

 لمسأ | ىدوي وهوىملا لوش هللاو

 امال اتامرلارخ !فقرهاظا ا ىدهملاع ول ف رغما 0 هوست اد داع ]ل

 00 ّح رقفري زولا ىلا مامالا َنا |

 روسفوفنيدهدوحو | || هلاو- امش: لنا كلالاو

 نام و لا هل لالا

 هتوكلم ف قلاهلالا لج
 رزو دب رامعث ةلضمام

 ريقنودو ىلا هارب نا نع

 قي لولال دعواط_فاهؤ الوفا إظو ارو+ ضرالات أ الم ادقو حرام ةفيلخ هللَناهللا كدي لعا

 هيلع هللا ىلد هللا لوسر ةرتع نه ةفيلإلا اذه ىل, تح موما !كاذدتنا لوط دحاو مووالا انّيدلا نم

 عباج , لو هناع هللا لص هلا لوسر مسا هسا ّىطاوي ىلع نب نسا هدح ةمط اقدإو ند ملسو

 0 وءانلتا عفب قلكلا ىف سو هيللعهّلتا ىل_د هللا لوسر همشن ماةملاو نك رلانيب سانلا

 هفلوقي هتلاوهقالخا ىفرلسو هب هللا ىلصهقالوسر لئمدح نوكأ نال النا مضي قانا ىف
 لاخلا مسقن ةفوكحل ا له أ هءسانل ادعسأ ف الا ىنقا ةربخلا ىلا وهو ميظع قاخ ىلع كناو

 ىدسمي نآرقلاب عزيالام هي هللا عزب نيدملا نم ةرتف ىلع رذع هلمحي نا عاطةسا ام هروت ىفدل ىنعقلاملا

 | شعل هب دي نعي رصنلا ىشِع سأننلا عما سانلا مرك [سانلا ملعا م مصيف انابج ال. الهاج
 لمحه اربال ثمح نم هد اسي الم هَ ىطخ ال إ_سو هيلع هللا ىلص هللا لو سررت ارم انو اسوأ

 ||| لعبام لوةيو لوقب ام لع ذي ىلا بئاون ىل ءنمعب و فضا ا ٌىرقي و قا ىف ف.عضا ا ىّوقي و لكتلا

 قام ادلو نم نيلسملا ع ملا را را الا هلل ىف هللا هحل صب دهمشي املعبو

 زعل مالسالا ف حورلا ف هنن و نييدإ | ميقي هلعأو لظلا د .. اكهعحرع هللا ةءدأم ىمظعلا ةمداملادبشب

 5 انو لق 0 سلابهلثا ىلا وعدي وهن زاسا عضب هيوم دعب بح و هل ذ دعت هن مالسالا

 0| عفر هب مكمل سو هيلع هللا لم هلتا لوسر ناكو لام «سفن ى هيلع نيدلاوهأم نيدلا نمرهظي ]لح

 | ديا داتصالالعأ ءاذعل ا ةدلّئم هءادعأ صااهلنا نيدلا الا قميالف ضرالا نم بهاذملا



 تا

 | نوكيلل فاضيوأ هنبعاهلا فانع لهو لهج ىح اص رط#وأ لعام طرفك رمغلابهقلا |
 تاداعلار ًالعهضو كلب موب اماوعاو هنم توك اع هنا قه نوكم ان نكأ فواناى -

 لاعف مه دوهشم لد م هدومشماقرب دق د لك ىلع هننأب مهلع عم عجربا ذامل دوهشلا لهأ رباكالا ف

 ىذلا ماقملا اذاه ىف مولاحتطسإوا فانا دانا و و اج يات عدااوا قاع نولهاح مهو ديربامل

 ' ءاوسلا ىلع تسلوأ اوسلا ىلع ىلاعت هللا ىلا ةمسنلاب اهاكر ومالا له لع همفر ةمهلالا ةدارال | همطعت

 وهو ىلا عت هنا لاف ءاوسلا لعن وكتال نا ىلا اهجرخ اىذلا بسلا وها ءاوسلا ىلع نكت لتاف
 قالت هلوةوهف ضرالاو تاومسلا ىف ىلعالا لثملاهلو هلوقو هملع نوه أ وهوهدمعب مَقلذناء دن ىذلا

 نم نوع مهؤا دس او مهاد انمنوعأ مت داعاوءادّسا سانلا قلخ نمريك أ ضرالاو تاوعسلا

 مهلع امهل سال انف سانلا قلْش نمار دةريك أ ضرالاو تاوءسلا قلفن ضرالاو تاوعسأ قل

 نولعبال سانلارثك نكلو لاق هنافانح ةريتعمرعغ ةصرالا!ناف امهنع نولعفنم سانل اف ةدالؤ قدح

 مام َنسانل ا قات نع مراحا فريتكا ؟نضرالا وا تلال قل نااس> لب وهوالا د [نمامو
 مع همفو قيس لائم اهل سدافاهنوكىف نيع لكءا د! لع همفو ريغال اههنع ”ىعدسطلا مخل | لاعفناالا
 نيب مالكلا اههف لاط فالخ ”لعسم كل ذنافام الكىمسام لع هيفودارفالا لوقا وه ٌىذا!لقالادرفلا
 ةثالث سانلا ملكتالا مالسلا هيلع بح دوجو ىلعةيآهلعجذا مالسلا هيلع ابرك هللا لوةورظنلا لهأ

 مظن نم دو-وموهاكنعرلاوةراشالا نمدو+ومرثالاو مالكلا الا ىئئتسا امو ىئئتساف ا ضرالاا مانا
 اليكو نت نا ها هناف تا نمو دمعلا نع قا هب انو هللا نع ةبامنا الع هس.فو قطنأا ففورخلا
 هنقوانلا وذا ضع انلقاذاانملئاّمااوضو همالكب قطلام اانا ريخأو ضرالا ىف ءافاخ انذعب لعحو
 || صاخشالاو عا وفالا نم هتحت اف هلضافلا مصتق داو سنج هناو هلك اعلا لعذت تلا ةبسانملا لع
 سدموهأ هانريتعاام ف الخرب عافك دن نم عئم نيلعنلا علش > بحاص ىسقنب مءاّقلاانا مامالا ناف

 ”هلضافللل سن !عاونا فةبراسهلض اهملاف لك او ىلد اكو قحساو يالا مامن اهتمام طخ هريشع ا اع
 تارشث الا لع هيفو رهاقلاورداقل اوملاعلاكمريغ ىلع م مالا اًذههيديزبامو ةطاحالابع اعسالا فى ا

 بهنام لع لمكوهو لة دا ذ لع واردت دهن كر. 0 ا ماعلا ف

 هسا نع محن م ىلعأن مو همقرثؤي ال م اضرلا فكل ذ لمت زيلعوه فلا موو

 صيال ى ةموركَحلا اذه نانالانوكين السي ٍءءوهسفن ىلع سانلا عمن وكي لب حال رموأ

 ا ند منكو كد ردم_< عسفنولوقبامع 2 عز :دقاوهلووو مكحلا اذههنوكنا 1

 هندا,ش لودقل دي هاا مالا راسو ضرافلّشي لونيدجالا 8

 || مكحاحلا لبقيال الع ن نكن لنا ًارطترومال هسفنّو :-ىالريغلا قسىف ىعسلا باننموهفأ]

 مولسانلا دمسانا لافاك اذهل ةلادعاا ىف سا بوف ا ل طال عظام رفهثداهش
 مونلا كلذف قدعال ىدح بعتلا نم همم اةهحاراو مالعالا دعوات اورغ ٍدقلاد صقاموةماقاا ٍ

 أ| ناو كلذ نم اهلعأ ام لسو هملع هللا صدت ىنعرصتقتف ةعافشلا ”ىندعب ”ىنىلا مالا ىثتاك
 "ا سصالا رخ ىف هبلاعوجرلا

 الأ هرخ اريصخ * رخ ىلا ىذشب ىفالا ىأر
 نطو* لع هقو اذ هريغىلا ردقلا اذ ب نطوملا كلذ ٌقمتال راسن ءدب دمحلا هّمالا تزيمت

 مهعقأت كلذ لهو قاسا ىلا م هريسغو سام )اعود رو سيلتلا عافتراو قالا عسسل رومالا ناس

 ىعَس ند همك > ملعهشو لمستسيامو هلل بج ام لع همفو هب فاصتالا هللالا عصبالام لعهيفدالمأ |

 مع هسقو هللا بشر نم في رتشتب اذرم "دب رب نم ل-ءهبقو ىلا عت هللا دنع هلل | هل 3+ ند ةرمصن ْ

 ا هنقو لوزباموامهنم يسمو ةصاخلاةودنلاو ةماعلا ةودنا | لع همذو ىداهلاو ىدهملانيبقرفلا !َ



 ا

 ىو

 هللا نم هناعالا تاطي ناههاودمعل | ىلااهلانعا فاض ادهاو تادامعلا لامعا نم هيهللا همك ام

 كاذ عمملاعلاو تل .الانالا عنصيالا مق عئاصلا ةنمعم تال الاول اعف الا ضعب فعلا هلا هناككلذىف

 ترثكن او هنبع ىفرثك ال هناف ةدحاو نيسع ند ل عمد ىلهفنموهؤ همقشحو ه دج ىلا نع لصفنتم |

 دحاولا نعردداق قحةرود ىلع حرف ةدوهشم ةمولعم ةسدعتافاضاو با مناف هماكحا

 دن وسنملا ءاكح الا ىهو هركلا ومالا ههاا عا ةزثكلاتوَدداَمَو نكمملا نعودو دداوالا

 تسمح نمهرظت نمو هي دحاب لاو هنمع ثىح نم لاعاأرطن نك تافصا اوءام-الاب اهتعربعملا قا ىلا ||

 008 سا هن اامريثكلا دحا ولاوهف قا ىفهرظن كل ذكو ةد- او نيعىفد ركل ان لاك همست 0

 ههح ىلع هسفت نع هم الكح ىهو ةدح اود الاو هسُدَنَل | نم هيزنتلا نيو ريصبلا عيمتلاوهو ١

 ثدح نيل لاعلاءادنو ملاعلا ىلاعتهءادنام آو وهم تنثاو سلب لصففهناذ ىف هءلعوهاعانل شب رعتلا ١

 هنعانسااضرةانلصفانآ م انعهسفنلصففام رانهدانت نحو سانا!( هيانىدان وهف لاصفنالا
 كلذ لعجواناوق عسجوانرصروانععسناكوانبحأ اذا لاصتالا ماعم نم ماّتملا اذهنيأو هنعانزمتف |

 دوحولا نوكال تح كل دواي هباحس لزرتو هرانعقرف هتازامو بو.لا ماكح | نيدو متلزخمو بحنا

 مكحناك اذاةوهو نم الامئامو +.ذ ةعفرو لوزن ند دب الف هن وستلا لاحت هناف ءاودلا نع

 بالا انمامو لاعبومحن لكو لزان ب لكو ّولعلاو ة-ءقرلا رخ الامكح ناك لوزئلادحاو

 ةدحاو نيعىف فاد ماكح اه: هف "ىلع لزانال | |_:هامو مولعم ماعم هلال ا انما بوسحو

 قناىذا ا ام ان راو أ | اوقتا نونمؤملا اهياابف

 قب نموأ حار نم ردأ ملف ظ امهفتسم تب د انف ىدانف
 قش امار دمع دس ام اق ْ همك لع كح مسقو

 قطدادعسو قبشو -قفبذغيو ىضريف
 فرمان م !لاعشا نيآو |١ هلسر نم للا الا اف
 قادت ىذلا دسعلا قلمل هلثم اذو اذ ىف رهظف

 قسام ديلا مع دف انتاحسص هالتامناك اذا

 هبقو طرقملا دعبلا لثمٍباحطرغملا برشلا نات بوح انابإ هدملا بخا لع مولعلا نم لزتملا اذهىفو
 قال اهرك دنيح ىفق حلا سدلج هلا ملء نم ىلا ه.فركذلا لهأ مانا هيررك اذا هير دبعلا ة#ل ام لع

 معمل هرك ذ هير ثا لعب ال هنوكو أ هزيم القي ر لءبال هنوكه ير هتسل اع هلهج بدسو كل دلعي ال نمىلاو

 ! كلذ لعب هريغو هير ةسااحم دهشي )ناو هبره ل ىت. لعب مصل ا ركاذل ا ناف هرصصإ ىلع ةواشْغو هب مأق

 هنردور كح ذاذا قحلا سلج دمعلا كل ذك هرك ذ نم سمل-<قللانااكف 0 هسولج دهشبو

 توكيتابرقل ادباغنال لْزت ل هنمءناف لزت ل هّيدوعف هن هسلاحواونيتل الاى اد عالاه«لاحالو

 1 قا هتسل ام نيب قرفلا ام لع همشو هندومع ىوس هنسعل ساو هذمع تادف هرصنو هعمس ىأما

 أ هب ثدحتن ام إ-عهضو سلاجما عونت عونا مآ ةدحاو كا ةىفةروصلا ل_هةولاو هوانا ىفىلاعت

 !| نوكي الو تملا ةدهاشم لكل هف تبلل ةدهاشملا نا كا ذنوك, ةروص ىأ قو حلا عم قلحا سدلج

 اننتاكم للا يدم لكلءهمذو ىلاعت هنا وه ىلتملا نانرلعلا نم دبالو تاده املا ضعب ىفالا توما

 ملع هنضوةردبالا ةداعسلا ىلا ل املاف ضرابعب ىادلا قش ناو اد ىئاحاالو ىشدال هنا ناكن م

 ريغ ىراال هتلاح هذه نمو هللا, فاخ هنوكلزب رءماَعدوهو هللادنع همكح م هللأب هلل ريغ فام نم

 نءهنامالا بلط نم لع هيفونينمّؤم منكن ا نوذاخو مهوقانتش الفهتنا لعب هللارنغ ف اخ فركت هللا

 لنآ
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 نم مسا 77 لإ ىلبأ ال1 مق نانكم ملام هنالعاو لمعلا ماكح !ىفال قاوذالا باص ىف 0

 ماعلا ىناموملا ءااىق ”ىح لكف لالا. ةقسشملا لع توعنملا وهف قبسلا ةدردل تناك ةمهلالا ءاسسالا

 ١ في رصت نم هنمرهظاامورُعلا نم لمح ام لصالا عرفلا هيشيالاكو لصالا اذه نع عرفوهف”ىحالا

 | ل_هالاو هقرو نعدّرعو قروا اذا سايللاوةبرعتلا لاح نه لبةيامو هيلعاهفالّدخا ىلع كءاوهالا :

 ( كل ذكلالابالا اهماكتاو هقيعرت ىءاقيدل نيرا د |هبو هيفرهظن ام لكم كةيكاو» لإ كل 1 ل١
 | ملاعلا عبجيف هّرس ىرسسف حالا تققح اذا هلوه م | لكف ةبهلالا ءامعمالارئاس عم"ىلا مسالا

 ل 2 "ل ذكوذب رعت هيزتتلاو هيزنت ميسنل اوه دم ميسألا ن د همأأ بش .اهقهيروص ىلع رفن

 دقف ه.مو#: نانع هناذ ىف هز هدر قرو نماهتن زو عورفلا سنالم نع ىّرعم

 هل لح اذاو فدك حاصلالا له< نا نكماللع اذسهو هلة فص نوكدالو هب موةيالام ىطعا

 اندنع بشن كلو ”ىلبال ناو هلكمد_:عوهلب دا ريغوداعن ىلا لاعلا ميقن نان كمال
 ىررال نمد_.عال دومشلاو فشكلا لداد_:ءىمسملا اه. توعنملا ةققح بسح ىنلكل ةاسحا

 مه دبش نيذلا فشكلا لهاىفالا انمالكس ل هر ا ىفىان !او دال نيعىال داهم اريغفاالا ايل

 هنايجس قعلا اتاذاعما "ىلا مسالا ناكحا لل هنا اعاو كلذ لعاف هسفن ىف هماعو هام ىلع حالا هللا

 ريغ لاعلان هدوجومدو-و ناكوأ املا مدعولذا ”ج هلك ل اعلاف جالا «_:عردصي نا نكست مل

 "جوهر ظن ىف داهل اف دن سم ع نم ثداح لكل دئالو ةتمل ا هدو- وى ىبهل ! دنت هل ن ن2 ل7 ىلا

 ةمم لع ةمسسل ةقراغملاو "جر دملاوربدملاةريدم< ىلطربدم ”ج ةقرافموهف توملاامآو صالا سن

 كي < نا "ىلا طرش نمام هنا م ديالو نع لزءوهامتا ةيدوجوال |||
 طرمش نم ساف ”سحاولو سح<ال دقو سحب دقو علا هطرش نمامن اوامح هنوكىبعدئاز لوةعمأ|

 ىغي للعلا ناف ساسس>الاامهطرش نمةذللاولالادوبوالو تاذللاومال ال ادوجو ساسحالا

 ءالقعلا عمجو لت تنأو سحلابالا كرديال هنا ةداعلا ترامب سحال اعلا نوكعم كلذ نع
 0 د نم دنع ةريثك قرطملعلا لودكلو ساولاو سا >الا : نع ههزنت عمن لكد مماعهللا نا

 د طاونر طربغ ن 2 'ةلصوم قد رطرخلاوالع :

 دورتم ةوه هل ردك اور رم ندا هلع ىذا انوه نول د كل نيتلااىفامولعمنوكش
 هناهمق لوقن الوان -”قرصوهو هلال قرليام ىلعانانعراصبالادانب ر ىرتانا كشنالامكسح مولعمو

 كل ةيؤر هذهف دسقتلاو رصحلا نم سلا هيلطنامل سوس<]]
 دقو [هزم هل ءوهام اهزئمداربلب دقت اورصحلادالو ن.كحلا لوةبالو رصنلاب ةيورلاب لود

 تالانتملااماو هللاىف ةيلقعةلاقم لك ةحصوداقةعا لكس يوصت باكل اذه ع نم عضومربغىف انمدق

 ا و م تءاجامو بحارامنامالاخهسف هللا ند ةلزنملا ة.عرشلا

 هن ل مم نك ل هباسأ ١ عدازؤهرظن ثمح ع نم لعل الماده شن الاع تءاي دقو وش تك سلاف لقسلا

 لقي تس الام لك ند هندي تفصو امهلانلسو دوهش نع تاكا هقو ذب واريخ نع ناكنا هنا البق

 اهضعب لاصتا اها دوجولا ف نامعالا تناكاملو اسر اهاعنال لب هنا ذياذع طال اننوكل كوردي لقعلا
 الاصتا هللا ل اعلل نا ىلعهل فشك ال نا. ةمالع كلذ هللا لعح ضعن نما ضعت لاصفن هلو ضع
 لصفنم هنهولا هَعدش- نمو لصتم هتساعافو هناذ مق ح ندوهفهحو نم الاصفناو هحو نم انودعم

 هزاعساو هماكح | تركت ناورثكال هنال هّسع هحولا كاذد او هو نم لصتتم لست ١
 تاعام مهل انقل ىدس تغاخ[ 1 د ه3 نا كح ا هيدسبانانا هقلخ هلاصتاقهنا_نا تالوقتسو

 هلاصفن ابيزعل اوهالا هلال 5 ةدومعن مدل لاسم كلا ستاو نوكجااماهلمهفام ان اعنااندنأ ْ

 ىلاعتهلاطتاننّوكب لاعلان هل اصفنانالهلاصتانالا ملاعلا نمي وكل انوكمال نكلو كلانا زريكحلا 1

 ع ُت 21
 ىلا



 ١ هنأف ناحود نم ام#مال صخالل لظلا همز الم نامعالا همزأ ههد هرظنر طانلا فواذا ا ا

 اهو ذهدبشي نالاخلا نفهللا دنع عراشلاو ”ىبنلاىعدملا اذه ةئئر ىلع لئسلدلا ندعي علطب ا

 نسمانملا لصف ا*) الصم و المت هلكهن* اوه وسسراو هللاانمادقلو رودتالاماذ هالاح هع لوا

5 

 أ كا: تذخ ا سحالا سفن د ءاحام لك نومه ن مفاندنع تشو ايلا لكن امو[ تدق

 ىناعا ىلع تاهعف بوجوو ةلاحاوز اوج نم هيف ىلة ءلاراغذلا مكح ام ىلرطنع لو داتا ىون 'نع /

 تيارذ ىلامخو ىريصرو ىرصن نع هللا ف كح و تما اذام وتنمانيا نم تاع قد كاذب

 اممالا 0 ا ع ارو النوع لا دع نه تجأرو هنالاكر ديالا مرمضتلا نعت

 هللا لصد مح ىلا مدآن -مهاكتايبنالا عجب تدهاشر ملسو هنلع هللا ىلص دمت "ىلا ثوعبملا لوسرلا

 ' وبيلا نوكي وهو نكن ع عرج نم مونم قلام ىح - هاك م م زينمؤملا ىلا عت هللا ند مشاو سو هملع

 ع ىلع تعاطاومهرا دقات تاعفاهاك ةعاإبا بنا سهتب ًاروهندهشالا مهماعو مهصاخ ةمانقلا
 ىنامعا نعش .اعو هني د ارام لع ى-ز حزام هلك كلذ تدهشو ”ىولعلا ملاعلا قوهام المت, تنمآام

 ىدوبمشلالو ىسعلالو ىلعلال) سو هلعهللا لص < ىبلا لوقلهلعاوهلوتااملمتجاو لوقا لزا لذ
 اةوكناحئار ا و ا هلام هو نابعلاوناميالا نيب ت ثاوق

 لالا ع نم هتاف امهنب عم لذ نامي | ىلعال نيع ىلع لمعتف ناميالا هب مقوامل ةئراعملا تعقواذا انه
 هسفن لهف- هتلزنمؤ هر دق نعال هللا ف ثك اخ فشكلا له نم ناكناووهف هتلزنمو هر دق فرعي نا
 نايعلا «-فرثاالو لدن :اامو نابعلا قود عم نامالا ىلع لعن هلم ماكلاو ةدهاشملا ىل_ءلمعف

 ديب قر ىف مهن و نب هللا عجام نكل ماعلا ىفالاجر هل نا ملعا 5 تنكناو لا دان ةئاذماقملا اذهل تن رامو

 ككل د سس تاكو هع“او هتمء نيب تعجءامو مهم تر نوك ١نأنكعدَعف مسماعساو مهص اخ |

 ازا مهن داحالو ناو كالا نمنوك ىلع ئعلطب نأ ولا تناح ىلا طق ىعضن تتلعام ىلا ||

 نوكيال ماتم ىد« ناو هنع ىندعابياهف ىنامعتسيالو هيضربا مف ىن 0 يوم

 ىلع قومتلا باطاال ضحم دمعىناف كاذارث انآ م ماعلا ىف نم عج هم هش ىف كرس اولو هذه ىلع ع تك

 تتارملا ىل_ءاىف ةدحاؤ مدق ىلعهلك م لاعلا نوكلكآن را اا
 ترك ذامو هتركتلا فىفؤت عممركت نءزد علان هللا تر ع لاسىل ارطدع ل ها ةعاخ هللا صفت

 ةيأآو ثدخ كيو ةمعن امو قات لوتلددح اولا نيرحالهتز ذا او هنداوالر ممل ىلاح نمهنركذام

 امه سفن ل امعّدسال ةمد هس ف ثي دحلا عماس نوكح. 06 الارهالاو هد ه نه مظعا ةمعن

 ةيهولالاو سو حن ىفالاجزحالو قدضال أف ى -ر دفو دنوكش اذهل ثم لان امامعتسا

 كلان :ءناكأذا هنافهرمدحلأ سوسن |ام اف نيم اهنملا نيد مالا ةريغلا مكح للك الانوار ةصاخب :

 قلعتف قداص هلى م نمو بذاك كايف عملا ناف ةمهولالاامأو ريغ دنع لد لعوهامنيعنكي ل

 يل ببلاد اولالا نوكتالهن اق ماما لم ةريخا انذاك[ ه ديو ةنهولال هيف تن نم نوكةرغغلا
 نم ثرويام ببطانامل_عاو ليدسلاءاوس نعل تنبا دقا _هف ريغلا نه ةقَتْشم ةريغا او م دقاسرمف
 ثرولا نوكي الو ةيهلالا ءاعسالا ثرون ف. كسو تاقزاف ةمهلالاءاس الا نم ملا علا هثربام علا
 نا ىل_عارداق هناحس قل !نوكلعلا نم عونلا اذهب ديراىنا لعاف لوق كل ذكوانلق توم دعالا
 نوكينا نكميام دبالو كن مناك( ىلاسعتهلةل1كناانبب دق ككنمالا عقوالو هلءفيالام ءادّب ا لعفي
 لزنف دحاو دو-ووهلد ننوك الن تاكل !ناف نانوكك نموها نروكب نا لادا نمو كيو دل

 / هلنوكينا لكس ا هل ناكر م ثوروملا لاملا ةلزئم لنك ام كنمرهاظلا نوكلا نمردقلا اذه

 | ةيبعاهناف ةتكتلاهذه ق قف هنع ناك كريغن عكا نئاكلا اذهنوكينا لاس !جهتوم عم

١ 

 ا

 نادجا ىف



 ّة ءامنالارخآ لس هلعهقلا لصد ناك ذي دمها قالا هذحو ةياز نا روق سو هيلع 5

 ااذه نوكيالو مالساا ميلع ء اينناالا عسجب ثري و هثرينا مهنم ثر اولل مص مهالاريخ هت

 || سعأب نثراولا ىلع تدار مال سانا تحرم اهم لسضقا هتقا تناك ذاق ةمّقتم تا لاعاد

 1 هل امنا ىلا هنا حسو رظنو هللا نم هثرو نه رون ضيف نم هلعف < ى : ثراو لكف ةمالاهدهالا هللا
1 

 1 ت تارئفلا باعصالءكص اصتخا ملعب سمل هناف ثرو نع نوكيال لع لكو مولعل اةنرولالعفرطتلامتا | 3

 | ءادن ب اوسلو مهيلا ثعب ل هنال ”ىبنل نوعية ءاونوكي ل مهنكل وءاسإعاوناكَن اود ارو لعب سيل مهلعناف أ |
 ا نذااامآو ءاشاهتلنااو اعو ل_ءااىف ةنارول اهلل -حردن ءاولزنف ءاسالا ةر طن هللا نم منها كاكا ١

 ةرهو>- ئدناوهامعا ءاس'الا ومص نا نورو اهسسقن ىف هملع هام ىلع ةوشلابالوءاسالانوزتبال 1

 ةراثملا هذ ب ناكاذا هناو ةسفرعلا قالخالا مراكم مزتلاو ةمعيبطلا تاوهشلا تارو دك م هسسفن :
 ىهالوان دنع ونا تسلو بودغلا لعيوطنفةوقاابروصلا نم :ىولعلا ماعلا ىنام هسفن ىف سّقتنا ُ 3

 شسقنن ءهورك ذامزاوج عم نكلو دولاك ام ىلع صاخش الا ضعي ىف نوكت دقودبالو كلذك اهمسفنىف 1

 2 ولا
0 0 0100 

 ويحل مس قلما ه2. 5 اي كاوا

 اهلا

 رومالا تايرح ىف عقيالو دوجولا ف عقوام سصخشلا اذ- بف سفن ق ىف ةَوَدلان روضلا نه هحلاعلا ىفام ١

 ملعالاهرانأ ند منوكَت ىلا مواعلا ن متاومسلاقونكاو كلا ةامسو ل الفالا تاكرح ىف ىذلنافأ 1

 || نعرت ذامو اهمسفن ن نم فرعتالام اهنم صخشلا اذ ه فرعتش كإمو كافو ءاعتو بكوك نمت كلتا

 ْ | اضعب لعب لب هتوم نيح ىلا سفن سفن لك هلاح هلع ىو جاع طاح هلا ميكح الو ”ىننمدسحأأ
 (| هما ىف هلع ظوفحلاحوللا عدو ادق هللا ناواه سا ءانع- لك ىف 5و اهلنا ناد هلع عماضعي لعدالو

 / هللا لعنم كنف هنا ظحامو هللا لع نم كفام ظوفخم اح وللا لسولو ةمايةل مولا تتم توكيأب

 ا ال ارثالا نمرلظنلا كلذ نع نوكي ام لعبالو هنو دوه نمل هرظن ىفهلك كلذ عدو هللا نان لعام لجوزع
 رصبلاب ملك ةدحا والاان امو لاق اذهاو لباقلادا دعتسا نع ل.رظنلا نعرهظتام را“ الانافهنا
 ٍ دوحولاب هناف ةدانح او ناكناو ضالا اذ_هو تاروظنملا نم كرديام ةدحاولارصيلا ةحنىفرظااف ْ

 'ئش نوطصح الو هدحو هللا الا لمصفتلا ىلعر ومالا عي الفدا دعتسالا ىف لياوقلا فال ال ظ ْ

 ىعام ىلء امن نمؤمالو ةعل رش ريغ ىلع سفن ةمفهتو ةواخو ةدهاج باص لكو ء ءاشاع الا هلع ند

 | تان جالي تامر سلدادعتسالا ادهدثعهدحو هملء نكي ىذلا معلا ناف مف: ىف هملع :

 هاطعا امر دق ىلع هللا ن نمو ةمسام 1 نمهيلع :وهامرددب كلل حاورالا نم قل, نا هّاغ لت < 2 ا

 | مهيعبتمو مالسلا مهلعءايبنالا ن نتاع رمح نال كاد م نمل لف شك ال هنالىركشلا هرظن
 " لو ةاةرتفل انامز المع لعالو في رعتلا باج | نع منيدعتلا ىلع مهتما داو عسنت لو مهمل اكن 1 7

 !لماعلاثراوللء ءاقالا نود هلا ءاقلالاّن ا اف عاسنالا هلدوصمر عدل ”ىنلعهمعب ىفاو ناو 35

 0 م ماياو هتتاانلعج دو مشم قو ذزيبتو يظع نوب نيلعلا نيو -ىبنلاةلةلوقب اة ىلعأ|
 نم نكت مل ةمسفت ناعم ىلا ةرهاظل ا ماكحالا ندي تءاسام فرو ةّوبنلا داقتعار «ظانمأ
 ا أناسا مقدقلعا نو معلا ملثاط ىلع لصح ال هتاف كل 3 نم هس اعل اهب دقت !ام هملعر يظاع "ىنلا]]

 ىاحملا هذه تود ”عمرخآ فرصمةدابز هلو هلكوح هيلءوذام ىلع مومعل اورهاظلا ىف هنا ”ىننلا اذه ١

 ل لع قحلادهاش ىذل ا لاعلا ث راولاكلذف هرظن ىف ىعملاو كلا نيب عمشلا

 ىريغن و ىد هد عمسل مث داق :ءالاا ةهدل رسل ىذا ااذهلوقب نا لمعتلا قعم ى سلو لمعتلابالا | 3

 000- مك طيارة دس ا 1

 0 طظذ كاي سرا 00-0 عااذهفةيردلاو كلا 9
 رشا طا 07 نع ةرقساو بولا نشا جو لعمل



 نت

 نوكحي ناكل د ىذتقا نطابلاورهاظااب هسفن ىمسامل هللا نا هندحورب كاناو هللا قديبال_ءا ْ
 هل كلذ لكو ”ىلتاوهفانعهرتسامو ىل/اوهفانل هالج 1 ”ىخو ”ىلج نيب الا ةيسناانىدوجولارمالا |

 هتلعوا كك سف: هب ترمس مسا لكي كلك سا ىف ملل ملسو هيلعهلتا ل_طهللا لوستر لاق ”ىل> ىلاعت ||

 ملعىدبت رثاتساو الاف هلعي ل نم نع ىناناوهانا هنثا هأعن هد_:ء"ىلاودو كلُ ندادحا
 ىنخاو هقاخ نيب وهن اموخو سلا لعي ىلاسعت هناف هلل االا هلعي الذ هللا ىوساع ىنخاد_هةكاسغ

 ةدامثلاو ىنلتاودو ب.غلا لاعوهفوهال ا اهاعناله دنع ىَبا بيغلا جئافم لثم وخال ا هاعبالاموهو
 لاعا اول#الواضبا”ىلتاوهواهتددهدجو لامواضي ا ”ىنطاودو تاس ا نءهدجواامو :ىلطاودفأأ

 ماعلاف لازيال دي زملاو <ىنلنا نموهفملاعلا ىف لاسعلا نم عقاولا دي زملاف ةرتخ الوان د نعتدسنلا نيتاه نم
 مسالا نم قمل هعمسامت ا نيلئاسلا لاوس نم ”لاف لازيال "لدا ىلا ”ىنحتا نم حيراخ دب لم
 رهاطلاورد الا ةمطعي نطابلاف هشاخ نيب و هب وهو نابلا مسالا نم هعمس هذم ”ىلاو رهاظلا

 هللانال_ءاولعلا بج احر وعشلا ناك ىتطنا بجاح ”ىلطساو نطابل !بجاحره اانااف ليث اسلا همطعب ||
 || هنم مالا ءادن |ناكح ناو م-هل ةيعبتلا مك ىلا هتوهف هب هنوام اعباسج هدايعلماعب لجو زعاأ

 مكح نه ىبهذ كلذالا ان ٠ نكعالو هسفنل هيسشإمالا هبل ابشالاب اكسر كلور رةوانلعا ذكه ن كل
 هللا قدهلودو هللا مكي فوعن اذهللا نوبحت حن "نة لا ا يراسل لااض ةطاتعما
 .ٍ ا باوعم مذا ىوركذ انني رك اذإ! ىف ىلانعتهلوقو اوت ىتح <لعال شان ا جيمتلا ىفلسو هيلع ْ

 هنمربخ ءالمىث هب ذءالم ىف ىنركح دندو 0 تن كرك دند

 اهلثم ىف قا نوكيالا || || ةلاحؤدنعلا نوكحاخ
 اهلاكش ىف مك اانانأ اد | 0 تا 56

 | رفتلا نو كمال كآذكو هطرغ هقلاع قدما نم ةفلاخملا هده عدت هتاف تلا سا نفلاننع لكتف
 |1١ هيلع هللا ٠ نمانانما كل ذنوكبامناو دسعلا ضعب ىفديعلا ةفاانخ ملء قلل ن نمةرفغملاو زواصلاو |

 قاد مانقف هان دىف هلا« ءاسان ل رفغوزواحو ىعدق دعا كلذ نوكل ءازد وهف“ از ناكتاف

 | لنا تحايل ق قادرو اهواهدس ا دب لمع الشم رفغملاو زواجتلاو مكدلاووفعلان 5 0

 * عش ن نءةدانبع هللا ئنمحانخ كتم هد ًانوانرلا ا ول

 ثاريملا لزتهوه لزنملا ادهنال- ءاو قح-ا هن قا نك كل قلح م رك مصاالودعنا 0 8

 ْ ةبسنلاهذهو هللا ىلا ةيوسنملا بستلا عمج ىفاط * ةاملعانوكو فيرشتا اًىدي لزتسودو ىونعملا |

 ا هر ةطورمشمو هلع ةفوق را 0 وكون 00 ّ

 5 ل لد هللا هللا يناج قلاذعوألا 5 هس هس .ءئسالا بسلا عج ىل 12 ا ٍْإ

 رفاو طظعدخ اهنمذخا نإ مل علا اونروامت اوامهردالو ارانب د اوثروام ءانبنالا ةثرو ءالع !اسوأ

 1 نزلات نإ تلد ترو اسزعأ ثرولا قليةقدات ماكر ئام ثروالءاسينالارشاعم ن لاقوأ]
 | ءالؤهو مهرطت قرظنلا له ًاومهفشكى هللا مهودحواعةرابعلاو لاملاو )علا ىفالا ث ثارملا

 لاري ىذلا هناف لمصفتلاو نيبعتلا لسع مم اكسو محاكر ح معي هنأب مهلعل هللا نو شن نيذلاع العلا 5
 مكمل امهل» امنالانا لسو ل ل الارسال اف كلبلقتو موقت نح

 ماعنا هنأذ هتامح ىف صاختى والا اف وو الا هده نمت! كااوتامو ىت> نوثرونال مهناف

 ثرامناف نامز فلءثراؤ لكو ثوروم لعد ”ادق تام دق“ ى ند مهلانام لكو ثاريمال" ىنلا كل 3 نم

 )امن لوسر لب ىنل تنك ة ما لكم اعةئاروف هنعرخأتن نمال السلا مهلعءاببنالا نم همن نم



 بلو ناجل يدوم جم

2000-0 

 زرابي سجن انج جو يح ديت وست

 دز رايد روع وو جب تويسا+ دو هوجو

 ا 1 يدا رسل ا نم لتقل م ل 5لدو سأبلا ىأر نيح هقر عءلع هرهظا ىدلا هش قنامعالا ْ
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 1 ار ىن :لا لوق لع هضو اضعي ممضع لضفا ذاسج هلل | دنع نيب رقما لضافن 4.

 ناوكالا ىلع هلاحو 1

 5 م

 0" 00 و فكك تنوع :رعاذانلوار دكا 0 لا لتتبع راش ارم |

 هلورانك | ذ:لدرج الالف ءاذاوومالا رهاظ ىفمهناعالوأ مالا ن طابق اعرش مهلتقفةركس متوكل
 لع هبفو الما ل 3 هفةيلاطم ه هر م الاؤرهداكاذ ةهدن مم هلشعق مقدر م ىلعءازسوأ |

 || ,هاوسنم ءالب ةشاادلا فهلا له ناك اذاملو هلككل ذىفاريخ هل نا بئادحلاو انازرلاب نمؤملا
 | يح ىلع سوفنلا تايحاذامل لع همضو نيئمْؤملا ند همهريغنو د موقح ىف كل ذءاضتقا عجرباذاملو

 نم هضامللهوأ نيلاهكلا نب ةمسانملا تعقوف ىف دعملا لكلا ةحردهنزام 2 له بهذا ااعسالو لاملا

 ْ ناسنا لكسلق مالسل ا هملع ىسءلوتو مهضارغاىلا هيمهاوصول هبلاءا ارقف مهن موك اود ءاضق

 | ضرا ىفهيلق نفد دف هلامزنتكا نفءامسلا ىف مكب ولق نكت ءاهدلا ىفمكلا وما اولعاف هلام ثمح
 || تاهل نكناو هّما ننانوكي اذه لثمو ادباىهلالا حوزرااود ىذلا هم اة دهاشعذتلب الق هتعسط

 || هيلع ليربجالا اهل هيهوامو هّماىلاب سن. مالسلا امهيلع ميه نبا ىسعك هلا بشل نكلو
 || قوملا تح هنوك عم ةعسلا ةعقبل ىلاالا بسنامن اذه عمو اهلعاوان ونسارمشباما لثتاملءالسسلا
 ىذلا صاخلا مسالا ىف هجاز نمو ةمهلالا ردا ل ب نيمالاحورلا تانه: نمو*أم ثدح نم

 1 لاجل اي هناا نيعتي له لاس, لأ سن رمو لاش ا ذا لا ساهف لئاس !|ةراجانيعي ىتم لعهبفو هفرش هن

 || هشضو تدق توت لول حط وج اوبس حرار 7 عضورلع هيذو لاو -لاقباطم باول نوكيف

 ا هسفن نمهب س< هنأف كل ةرهظد لنا وعماسلا دنع نطابلا ىفار رثااهل افا مرفكولو ةظعوملا ددّئاق لع

 || صالا سفن ىف قدص هنا ةبق اعلا ترغسا مث زك درا لات ملعهيفو

 || نييعت لع هيفو ركفلا ماسلا دنءاعرشو القمع هب لماعتامو تاكوالا ٍل-ءديفو كل ذهل اءال نكلو
 || ليدسلاى دي ودوقملالوقي هللاو ل_ءملعيال هنا لعبالا ع لعلا نا لع هبقو قالخالا مراكحم

 : هماعم ىن> نم ةجرلا ةرضح ىف تاصنارارسا لزم در ءمىةن امو نوتسلاو سماخلاب الا )1

 ددعنم اهزواحام اظن ةفورعم سنا ةسس ىح

 دنتسهاهأ سل اهب تماق ةمحر نم هللا ركذ ظفحم |
 دوصلا ىلاعملا هلالا ودو اهنايعا طفح ىذلا ىوس

 دح» ىدنع هوعدباذا هل هقاد ٠ نمءنوكلا فام عبج

 دلن ل هناصس هنوكح عم 0 انعأب دحوب مله 0

 دحالا تافص هنعفتنت) 2 ةريكلا عم وهف

 ددعلا دو>-و همم ادبالأ همكح قرثكلا دو-والول

 د هيككلو هلم نععلادبحو وهق

 دحوم ل5 ندا 1 | سر تا 1 ءالجات
 ددملا مك قنا لحو هرغ هكر رام زع

 ددعا !لهأو لكل ارهددق ره د تلج ند هن , احس

 دهعم هدرع نم لكحا ةناوذا نم ريغ ىلع 2

 ديالا ف همكح اشيالا ذك || || انمكح هل مص لز ا نم

 20 عم يح : يععو



0 5 

 | مح
 رع لا ىفرابخالا ةدئافاملعدسفو اعرمش و الشع ماكح ا ند هلل تي ام لع همقو عةلعم اهم 0-1

 نمةريح هدفت ىتلا راسخالا نه نط ةبلغو  انظدسف:ىتلا ندا اعد_.هتىتاارابخالا امو لوقعملا

 اهماان عم انعم لههللا لامع قلخن ا ل_عهبضو معلا ىفاهحدقل هر رظنلا ةلدالا فحدقت ىتاازامخالا
 نومدعدال منا قالا ن «مولعو نيدوحتوم ممنوكحمرتقل نوكم ا ذاغو هللا ىلا» ارغفاا من شانلا
 كح هلاوز ىطعي لئازلاو ىأب لاح ن نمو لوز لاح: مهباعلاوح 1 باقتودامتاو مهدوحو دعب

 ماسقلاو تادوعتااذ دعي عاقلاكَبعلا دح اونيمكملاب هلع موك اواكح هناستا ىطعي 2 الاو .

 نم.يسهفت ل اماك- ا دوعقلاهديريودوعتل امكحنيءوهو حاسب سل هنوك غاشلا لارز مك لئازأ]
 ةمكحام لع هبقو عطبشم الو دجاسالو عك اربالو عجل ذي س .!هنا ىهو اهلاراصدق ماسلا لاوز |

 ْ رظنىفروصلاىةدحاولا نيعلا لوحت نمرصبلا هكرديأم جرب ذامل ل“ هبفو معياع ملاعلا ماهشتسا |
 0 م تلقت لاعب ىهبلع ىهام ىلع ىهوأرمسبلا اهكردنأم ىلع امسقن ف ىد لهرظانلا 1

 رود نافرداو وأ ض ارعان نرثكتل ه ناسعابتاناساعمككيو ناسعالا نمىربام ىلا عجار |
 اروصاويف ىرنو ماعمكح ةمعسلاف مسج ماسجالا نمرسصيلات هيلار واظنملكو امئاورظنلا ففتحت |
 | وسلا سلو لفل تسي مش اور نامابتمولاوزلا عبرس نوكيا مام ةفلتخم ||
 صلختلاو ميظع لاكشأ هم ل عاذ- هو”ىهلالا ىلكلاو ةناحورلارودلا كل ذكو مس االارهظاس# ا

 || هفاكسا نم ىلعاهطرتشين ا طورمدلا نم بئانللام لع همضو اجري سع”ى :ركفلارظنل ا قددرطن همم

 هلعوأ هرك 0 و و كاما لما ا نروعب ملل
 بئانلا ل_عيوأ حدشت:هلث ؟اهرومآ طارتشالا اذه ىف خش و ان امم لك عنم رثك ١ هحلادع

 |١" لالالا اقوا ولف انوذعللا رفد مل هلع طيقخ ىف ارنا هلم هقلذسا نما

 ليقي الامو ءاشرلا نم لمي اموءاشرلاب هفاضتسا نمل يئانل ا ضرع لع همضو هطرتشا امثهطرش ىف هبلط اع

 نيم دذكسلا ىلع نعطلا فنا /عهبفو هكاصم نمل ا سبام لكى بئانلا فلخكملا ةياجا إ_ءهبقو
 مم ولقن اانريخ اوءافلذت او وللا ىلع نعطل نعى كلذإو ا دبر طخ معودو مود دخحس | ند همست :

 ةماعلا مم ةحلصملا عوقو نافمهلوعدننا ان هاو انلعاهر,فطعءاسناو انعامضبقءاشناهتنادس ||

 ارافك اوفاكء اوس هقلخ ىف ةَقسقالا ىلع هللا باون ما عم مهروج ةمكحامو مهروجن كا

 لزعنا فانلا راجاذا لهفم بلع اشلاقالطأ ن نعال دم_-عحرذام نيرئاجوا نيل داعو نيم هوموأ

 مع هبفو ةد22 ىرخا هب هبا قطاهلددح نةياشلان مقالطالا ىلعل رعناواةياسنلا نم همفراجاسمق

 00 ا ا ا تاو لحام ملا ىلع معتملا ن نم منلا دا دعت

 قفرلا لع هيفو اهاكهوجولا هذه هبف غو سي لهو ا مهن د عقو مالت وتعود لهوا كلذ لصركشلا نم ٍ
 ىلع ع وجر م لحو عجرت نياىلاو تح نيا نم ملع هيو نطاومىفظالغالاو نطاومى ميلعتلا ىف
 هيمن ”اللاعلا ىف سوسحناو لوقعملل عوجرلاو ه.ف عوجرالام دقا دبالواسوهواال ما دما ا

 نوكينا ىباتقئاقملا نافال ما عوجرلاىفهائلقام ىل_ءعوجر لاب قل فصو مث لغو عجرب ةميهلا |
 لائماوبابلالاو مال>الاو ىبتلاو لوتعلاب قطان !سوفنلا فصو نيب قرفلا لع هبضو عوجرمت |

 لأ هذهب ملاعهنالءيوهو ليل د كلذ نا ملعب ال ن لل دلا ةماق ا ةمكحام لع همفو عجربا ذا باقل الا هده
 000 هلع وهن عفش القان همق نوكمف هريغوشو | ليلذا | كادي دوصقم هةنع ود لهف ةفدلا

 ْ لماح بر ل سو هيلع هللا ىلص" ىنلا لوقودو ارثك ”عمياذدو لءل دن ذنا لعب مل ىذلا اذه لشن ند

 1 هلال لقانلا و هدنعنكيلالعهيدافتساو هقفلاكا د ل.5 هش ىلا هلو هلجعا ذاق ه.قشب س ل هدف

 أ لع ديقو بس هنمناكوأهلارواجم ناك اذا ئذلا مساب ئنلا ةيمست لعدبفو كلذن ءائذل

دعن وكي ان تايسالا نم زمر ليل ةقح ناسك ا
 'ةدحول | ىاعلا تاقلعتكسنلل |لثم بينو هو ام

1١ 



 ه6

 ركس هل ىلاشف ناو :كحاو

 تدلاو ردلا نأ ن نم هلحولب
 ردلاهيدو<ام اهنملإعلاو

 2 |رتسلا عفر د قف نيعاذ تنك ناو

١ 
  0قفََح سول هاوس ت سلو

 | ”ىرود .ىقحت نِف 33

 | تان سان ناحالرد
 همكح نيس ل_ةعاذ تنكن اذ :

 نزلا كم رشخت ارد اشتم ناوا|| || امتحن انقححر هب رش اف تنسَ

 د 7 2

 هركذ داوفا!ىج أ نم نادسق

 ا
 |ةني املا يروات ل11 ده هنو قالو كر

 | اهار لرملا اذه فم الا اذه دهاش نأ تءاحاذا ةهبشا !ناف هلزلزتال هم-مل اناو لوزال هنا تلعامف

 ىلالرازتلا كلذ هبّدؤِد و لزرلزتس هتاف لزمملا 0

 نا حالا لهوأ ببث وح ىناثلا لهوأ ةبشناكلوالا اعلا له فر ءدالو هلعب هنا عطقدق ناك اهفرظنلا
 | امةنأب رومالا تءاجاذاف هركشي اهداو هنال ةريص ىلع رومالاب هلع فوه سل هنا كا ذو راصف ةبش

 تاكل 1 نر ريثكت انآ لزنملا اذه قلعت هيلع ىهام ىلع ا.م!عفاهشن اح كتطع كتاشناو كالء عال

 1 الع هناا و اهدرش | الَو اهلك الت انا اهنمرك ذل ىدملا لاطلا بف مالكل نط سولو ريزعلا /

 ا وهودجل اهلوكلملاهلاهتمو ضرالاوتاوءسلا كام هننو هلوق كل ذ نة ةذفانل اراددالاو ةعملسلا لوقعلل

 ا نففطملل ليو اهتمو كلو ىلنيع هّرق نوعرذ ة[ساتلاكو اهنمو نياغَتلا روسي ريدقءوش لكى عا /

 | نادعب مكمانص أ[ نديك ال هللا" اهنمو عقو ثيح نييذكملاذئموي لدو اهنمو نيلصملل لد وق اهئمو
 |١ لدق نم صال هلل اهنمومحداعسل ةئطون هللا نلوةل مهقلخ نم مهتلأس نمو هلوقاهنمو نيربدماولوب
 ىتك او رست دئمون مهب ممر نا اهتمودلا ةبسنلاب هلع صال اوهام ملعيادن الا هذهب رّدصف دعب نمو

 عانسمال عانمما فرك ءاغ ىدهلا ىلعمهعب هللا ءاشولو اهندو الع ةريخ لكتناكف ماعلا نعةريدناب ||

 | اهيلعحراعمو ةضف نمافتس ممودسا نجرلانر فكي نمل العطل ةدحاو َهَمآس انل!نوكي نأ الؤلو اهتمو
 || ضعس مهضعي انس كل ذكو اهئمو ىىستامع سفن لكى زل ا يضخ داك ةبتا ةعاسا !نا ابنمو نورهظي |||

 أ اهنمو دي الا هيلع سنا ام ىلعنيتمْوملار ذيل هللا ناك امابنمو انئاب نم م,ملع هللا َنمءالّوهأ اولوقتمل

 | انهنمو هنرصتتلودب نتمؤتل اهنمو قينغلا تيلاب اوفوطنلو مهرودئاو فولو يتقن اوسع
 ذئموباهنمو ديدشلريللا بل هلاوابنمو ب الارشكلفءاش نمو نمؤملف ءاش نق مكبر نم قدا لقو
 ١ ىلع طةس ىدااودو ىد_هأ ههحو ىلعاكم ىثع نك انمو اهل جوك ب رن ان اهرابخ أ ث دع 1

 م ل
 | طا ذع هر دع[ ىناف مكنم دعير فكد نكاممو امن ىأ راصالا ىلوالةريعا كلذ ف نا اهنمو هجر

 | اند نمو اهلاثمأو تان الا هذه لزانمريدتف مدكانيأ مكعمو>زاهنمو نيالا نمادحا هيذعأ ال ْ

 || ىلع فورحلاو فورا فلا مال قاملاو سنملاو في رعتلاو دهعلل نيتللاماللاو فلالاةوق فرعت

 1 عسبطلاب ظفال ا ىفو عضولاب ىةرلا ىف امهالكو ىناعم فورحو ةءلصالا فورا ىهو ءامع فورح نيعتق ل
 || تناق تام هناقْ لاوس كسف:فرهتنا و>رتالف نع راخ ص مئات كفو كس ماماكو ناسنالا ف[

 كملع لما دود نم متامو هملع ليل دو كيلع ليل د ٍ

 ةكلدع هك رتىذلا اذن

 وهنكحب هيدلازاتاف
 كددنو نيلاتتاق كاع

 كدنءوهف هفام لكف

 هلك ماعلا لهو تانسالا ليصفتو ماكح الا نم تابسملا ف باسالا ام لع مولعل | نم لزنملا | ده ىو !



 نالالصغمهر دقر دم. ال هناث المهر دقر دقو هقح هّلناىفو دّهفهلاح اذه ناك م ةادعس الف هيلطت ىلا

 هماع ىسوم ثعب هللا نا ىرتالا هانسرب_غكل ذ ف ىهالاف ةرخا الوالد عل تال هللاب لعلا نم ةدادزلا

 اهلعىلوالا نورقلالاناخ نوعرف هلاك اذاهل لوقب نااتلج نم ناك نوعرف ىلا ةلاسربماللا|

 ظوقحلا حولا !ىفاهتتك ااه كل ذ نم هسفن ىلع همحو | أم عد ىسبالو فر لضر ال باك ف فر دنع

 اممهسقت ىلع هبجوأ ام ركجذتلاال مالءالانالا ل_عبالامف مالعالابالا لعبال هنا هنأش نم ملختلالا

 ىسشالو هن دامع ىلا كو عد" الدعم كدكح ىذلا ىر هل ضال هتاف ”هلئاطل اددملا ىف هتاكو أ ل_ةست ٍ

 مها امناوقالطالا ىلع مها ان قالطالا ىلعهو_: امو مسن هللا او هشفن نعىلا عت لاقو
 ”ىهلالا مسالا مهالون ذا يحرلا مهين هوسنالإف لال ذب مي>رلا نم ةجسرلا مهتلان هناواعولا# همفدوسنامف
 دنعدب ال ذا نامسنلا لاز همف هنازيم ل دع ىضقنا ذاق همل امس مالا كا ذوءدبىذدلا لمعلا ىفاواكئذلا

 معو نايعنعانمؤمالا فراكتلا لهأن مدح |توعالف ثوملاد_:ءاندلا فءاطغلا فشكنمهلاوز
 توملان د21 سادال هناف ميىذااوهاذه ةصاخ هيناميالاو هلا إءلا نم كاشالو هيفةيرسال قت

 كيرف ىلاعت لاق هللا هصتخ ان مالاالف منع ةيوقعلا عفر ,ىاماخال مأناسءال اكل د ةعفت .لحالا َى دامو 1

 لاهوهدامعف تلخ دق ىلا هللا ة: 5 اندامشتسا عضوموهو لاق مث ا اوارامل ,مهاعا مون

 أ مهانعتمو ادا !اةامل!ىفىزلاباذس ءينعاةقدك اونمآا س :ولموقالا "اجا ا

 لوقيمهناوديربامللاعفكءرناف ل | املا فناميالا كلذ عمناماو هتلخ ىف هللا ىل_عم 5ك

 مالسلا هلع اسبر ةنسلا ىلعو هناك انمل اهدهعاذهف اعجب بوذا ارفغي هللا نإ ىلاعت

 ىلع الاءالملا نمىيبلقىلالوسر || || هيفاامق قل !نانادد
 ل را تلاع رحاب لود ١ | اكن عدلت نع مالا فراح اف
 ىلملاءالو ىلملاءانإ) || هريغ سيل دحاو هبقسمالاىلب
 نظل حا نع ترفل | نس دنس ناكرف ذو
 لم هتريضحت :تحام اذا "ىلع ةلاح لكف هللا لوق ناك ناو

 ىل الو لازبال هنمزمامو || [|ادد-+ لازبال بيع قلبو
 ىل أن منا سو ىعأ نمناحسسف [| أ رهاط قلذتا ىف قحلا يكل مكخ

 لحالا هدروؤع 2ك ىدصح دوو هدوهش هماعتا 1 1

 أ| اذا ضوملا ف٠ ءاملا سرق دار ند عه اوه ىذا ايزعلا نآ ارَما | نمع فنك اكناو انافرق 3 هل لع هللا قثأ نذ

 تاق رذنارق لكونارقن اقر ولك ا هنعجت

 قارتفاف عا.ةجال كئمعد || (|رظناف قرغل |نيع عه |نيعف |

 قالتلاو قارفلابهماع مكحاف ثا ئع لثلبا سلف

 قالطلابوحاكنلاانمكح || || هسف تركفاذا انئشناو
 قاس فمالموللاقاسفأ| (| قاسنا ناك ام قحلا الولف
 قاسم ىبقعلا ىف نأ ل-ءال ىناعدهنعء اندورشدنعو

 قاق- قك_سفانط ناف تاس نم موس ىف هسلا

 ركل | 1001907 العلل ا طرا ا كت وجل ١ كك ا

 |متنم مهفهّدح اب قيرف :لكدر ةناقو و م نعد > > اولازيقف ريعسلا ىف قيرفو ةنملاى ق 0 9
 1 ناني اطار 8 شحوتسا نم مهخمو هدار منان 4

 مالاو قالناه تلق امدهتنو. < رددااءردكححر ال منعت ”ىاف
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 لاعلا ناكح ولف لالا رجوي تاو فاه أ روهظا هناكمال لاعلا باطت ىتلا ىلا ءامسالا ثدحأ ئ

 || ددبالا هنا لا.ءقلقاو هلامع ىلع يي لاببعلا برو :هلئاسعلاكهل» ءامسالافهدوجو بلطاما دوجوم

 ْ امفالا لأ ب امو اهرانأ "اروهظا سماع اسال هلآ تو هناكمال ملاعل | هلآ سيف برقالا ل | .الا ءامسالاو
 | عشبالن لانا ن نف ةققحت ةئيملاو قياسا لاو ماس باكل اولاسلاا دوجو نم ديالق هوجو لا 0

 | هللا نعءانغاناوسدل مهن اف عوملابءامنغأ ن نكذو ريقفهللانا تلاك ىتلا ةفئاطلا ىفريفكتلا عق ةدامئاو |

 | ىلامتلاف 00 ا نعالو مه دا | ا دوال

 || ةسن ىهام ٍباَكَلا ةيسنو باكل مككاف ميظع باذع هبف مضفأ اهت مكس قيسهقلان مباوالول

 || هطعتاذه ةّرملا ركع رد دن وهفءاضما نمف مكتلاءاضما نيعتو تاذلا

 واذ ناحالا قحالوالصا لعنكيرلو ماظنالالتخا قئاستا ت اد ولو ل دنت ال هو اهمسةنان قت اها
 ا راسل ارق نم هذساو اولاهام ندكتس هلوقف - يهلالا ناطللا ةمكح ىف لقاكلار طن

 1 هررمض عجريامف هولاقام بجو: سلا ةقىلاعتودالا بحوم مام ةنال هش لعاب اا
 ١ مهر 8 ق.ة2 ناك اذهاو مهاد وةعق هير اباد_عاوقودلوةاو هن . الامام ىفلافو مويلع أ

 ١ نيعاضأ وهقديزي لال هلافاع كحاحتحاام اود ل هحوراذ هذ ءاشغاباو سل مهناف عومجاب

 ١ نكمملاالولذ درفملا ةيسنبت سا عومجما ينور اقتفالاو ةاذلا لاك لباد دحتو دلما لي اف عومجما
مو نااطدوحولا و ةيهلالا ءام-الاامسالو هئيع ىهملاوه مسالاو ةسهلالا ءامسالا ثار هظام

 ا بولط

 || ىتاغوهالاهلاالهتا ىلاعتهتلا لا مودعم داح ا اماو دوجوم مادعاأماف مدعلا باطا | قلعتمو

 | اولا ىمسملا تسع ىه ىتلا ةمترملاوأ ةمهلالاءاعس الاف دحاو نمرثك الاتعن نوكتن ا ةسهولالاالا

 أ ديال هفّرصت لاح فنيملاعلا نع ىنغوهو فرص .اهلو فرصتي ابهف اهم تعننثمكملاو فّرسهتلا
 || دعمحالا هقلا فر عام هنازاركناددعس يأ لوق فرعبانهنمو هسفنف حالا بع امرنا هنم
 ْ لاتف ةلولغم هنادي لضل ا ىفدوبملا لوقامتأو نطابلاورهاظلاورخ الاو لوألا وه ىلت منيدضاا نيب
 || موااعأ نم 4 !اوقأناف < لالا مركلا ةفصن ءاودعتأ ىأ اولافاع اوتعلو دب تلع يدلل

 ْ ممطمسهقا ذأ اولا امالا ها ن ا ل مسمدنأ تلف

 ا مهناب مهفرعمل ىث : لكتعسو ىبلا ةجرلانمركل م طا انا كاد دعما دال ا
 هومهوتف مهلهجاو ع مركلاو دوما لع سبا ذا هنا يدنا ةشأو ب اذعلا دش دهون ذاكاواك

 ملعلا ىلعمهفوقوو كلذ ةلازاننومعنتيو هنتاي ل هللا نم اهيلءاوناكى ا! لاخساروصم مهسسفن] تيدعتف
 ا مهفاف ةئشملا مكاف* ءاشل فس قفنيناتطو سمها دي لب هقلا ىلع بذكلا نروأ مهلهج اولد

 ىوّملا نم هلع هامالالاعأارهظامو همك اهماكحأو هنيعمواعتافهتاذربغهتتيشمتسلو أ ١

 نطو

 ترد ول لول 2 + 7--

 ١ زواخ الو || | وه نكس دس 5 1
 كلل كس امناف فوه املكف

 0 ع 1

 3 هنمدو-ولا صر وهظأ || || هردقّو-هتئاردق نم ا
 هنعوهق هسف هلت نمأ| || نيعدأ رترعأ  لكحف 1
 هتك دووللام كاذإا | ءايإم نيسع هنسعف ْ

 : هددت نأ 5 ؛ الق قالط الا لع لاش, نأ لاحم ان ةاهاكع ءاموع -الاقناقح ع وت وهذ هللا تلقاذاف |

 كات هقحتت مسا ىأرطناف هملا تفضأ املكف لاو الل ةبعبتلا مكصق ظافلالا هتدبق ناو لاوحالا
 5 ةرولالا ةقرقملاو ةفاضألا اتسع م ىذا ل لف ةفاضالا

 كم 200



 ون ع

 0 قلل |[ ل11 هاو لرجل قارتاهلست ةحررت ماللا قو نييطانخلا

 ناك امو هيل نام عنو ذيل هقا ناك امدلوةلثمو رابخ الا نفل نالت ماو وق :

 تاوءسلا فامهلو ضرالا فام مك قلو ضرالا| ىامو تاوعسلا ىفام مكلرذسو مككاعا عمم هللا |

 ايم ل ياي تدالا ادهعمواناو لذ ىرالا تحتامو امهتامو ضرالا امو

 ناعمحال طاسالاودومثلانال طانارغ نم ءاسلح ناطاحل ||

 هتروسري_غىلا- ةروس سدلو نا هلقأ مل اذه لاق هناق

 فان اكهيوحت م هرال كلد ٠ د رد مكر نم هماعم همضتقي الامهملا بسن اذ انودا|ناف

 1 لالا لع دو انامص نوم لاك ساما (لصو) هق رك قم لاف نودي. تضولفا ف رشلا

 هنوكع م كلا هملع لزمن ” ىنلاو مهلم ىليولا ناف كلملا لوزرت ”ىبنلاو ىلولا نيب قرفلا نانهريغو ىلا اا

 مدع ىلع لمل دو هن نيلئالا نمان دذع اطاغا ذ_هف ةزبنلاو ةيالولا نيب عماج هناق امهامنوكيد وم اف

 لوسرلا ىلع كلملا هبلزنن ىذلاف كلا لوزنىنال كاملا هب لزتن امقو هاغانأقر ةلااعاو هب نلت 00

 ماهلابو عاشالاب باستا ىلولا ىلع لزني دق كلما ناف عباتلا ىلولا ىلعلملا هي لزني ىذلا فالخ ىبنلاو :

 هدوحز نامز نعن ام را ارا مناكحتناو هيما للا اد مومح ملامف”ى تلا هنء احام

 هنع محنك هرأ مهووأ هبلععضودقامم همقسوأ ”ىبنلا هيءاجام ةس د د !

 ل عوم تاتا نمىرشلاب كلما هسلع لزب دق و سعال سفن ف مدصوهو ىوارلا فءترتوأ

 اندلاةامللا ف ىرشلا هل لوتتي ل بوزع هللا ناذ ايدل ةاملسا ف كلذ لكن امالابو زوفلاو ةداعسلا

 نذإانا ىلاعت لاه مهاع لزنت كت الملانا هللا ويربنيلئاقلا ةم اقتسالا له ىفلاقو ةرح -الاىو :

 َمنكح يتلا ةن اءاورش أ واوزتالواوفاختالأ ةيتالملا مهيلع لزتس اوماقتسام ال

 قلا: 1 رح الا فوايلةاطاف مان مخ نودعو

 ا ل ا ورم 0

 ]132 هبال ةيض أح .5 ةدابزب مهنم نأ نم هنا نول ئ مهو لطان مهمكحو مح مهقوذف ”ىبنلا هن صخ امم

 نم مهلا لصوولو الغلا عقوُذلا نه نف مهقو ذنودعتبالو نعطالو خربت مهد نعام قود بحاص

 اساردقو هودراموهوايق ىلولا ىلع كاملا لزنس لوقلا هللا له نم مهنامز ىف مهعمناكوا مهم 2

 فمهنعةمهتلا عافترالهوركتر لو هوابقانمهوعم» الف ام ىعان نلثاقريغ ةعامج م دقت نم عئافولا ىف

 دعيلا س أر ىلعءادذلا باع مهو تاراشالا له أ نمهّنتنا لهأ نمدح لاك ناف مهل اثماو مهلاكشا

 راقتفالا ماعلا ةمسن نمو ةمهل اةبسن نع ةرداص ىصوالا ملاعلا ىفةيسنالو دَمشح نمام تاقدة كنا

 ||| اعىلا ب ٌرَدَت هعمةد هاشم ضع» ىف ىف لاق هللا نادوجولاو ف شكلا لهأ نموهو ديزبونأ لاك دقو

 ||| هجرااهلىلاعت قحلانادفتل ااهبألعافراقتفالاوةلدلا هلهتنا ل ااعذكل سدلامو ديرب وأ ل اتق ىلا

 ا ماس الاهل كلذإو ةةمقح ىلاعتدل ن نهو ىنسملا هئامم“أ ن مكلذ نم م ءاسامو ةرفخملاو مركلاووذعلاو

 الأ ران ”؟نوكتنا لاح انمو ماشتاوذ وفعلا مركب ااروفغلا ميحرلا هناعسوهفدي دشلا شطبلاو

 نم ماقتناو ذو نم روذغو نم ىلع بركو نع َوفعو نع بحر ذاهران ل ادم

 لصاحلاو ةفورعم ىلاطلا ةفصو قلاكنا لطي قولذللاو قولخما بلطي قااملانا لوب نأ دب الفن د
 ةماوةعم ىهاماتاذهنوك ةماوقعمن | كلانس دقو هبلطت ةمهلالا قالا نال ماعلا نم دب الف جينا

 نمونيملاعلا نع: ىغو» ثد> نموهفنيعلا ىوس ىئبعلا دوجولا ف سدلو ةسئرملا تنئفاسهلا هنوك



 جما

 ىفامو هلع مالا اوه امةروصالاهقان .ءملاعلا رهط رو ميكو مهجسغت قوقإ لاق
 01 نكمملانأريغمانل ادوجولا اوهو ضخ اريدلا ةضيق ىف ملا عل اورورشل ا دست نم اكّرش لصالا

 بوو مكح هنا ذ نم هل س هل هاف هملا بنام شا نم هيلا بسر دّقلا كل ذب ناكمما ارطت مدعلا ناك

 ٍدوجولاو ضحن اريدنا ةضيقف هلاف ترالو هملعرةساالو لانه نع ٌريشلا ل ضرع اذاف هناذادوجولا |
 مولع نم هيطعب|لا ةمواعم ةلوةعماران“آحورلا ىف مسجلا نا هنناب إلا ىف ةعوضوملا ةفر لا مات نم

 أ هسفن نم ناومح لك اه دج شي ةسوس# مسا فران هل حورلا ناو هيال اهات نان نكمالا قاوذالا

 هعجامكح نم كا ذو لاوحالا نم لالا ه.ف بلش ام ىهو ةرهاظران*آ همق هلل قا عمملاعلا كلذك |
 هناك ذواهاشفرعام امانا هش رعنالول اراب هفاك ام ثمح نم مملاعلا نا هناصس قل اري اورهدلا

 هسهأ لثتع لوهان فل اخا ذاوانع ىضرف هانيضر و انب> أ هللا ةعاط نه هان ءاامفهلؤسرانعتلا اذا

 نمةناحال او ها نمءع ءاعدا اف اياحا ءانوع دا ذاوانيلع ب نغ دانب نغأوما طن أنا انريخأ ءانيسعو

 نيا نخالاو كلنكللا رحال رك نار تسد رح را رام نمالا اشر عطا ام هنا اولعتل كل ذانرثا

 هوان دتعت ان دحلا توب سفن هن اكسس تعل اذهلو هنو ةىفامالائ ثلا ىطعيالوودالا متامو

 ىل_عهنوعت ىهفهلالح هقدع سلام توعُم هناك سان علو هيلع تداعمئانعف ترهظ هتوعن ةق شا ىف ف تي ويجاج + 24715 يلح 8

 اهمانفصوام ةفص لق نأ ت دئال و مصام هسفاىف هملءودامةرود ىلءاندحوًامالولف ةقيقملا

 || ىذا!لصالاوهف هلّو-لكلاوانل قح لام هدفا م فصوامم ةفد لقي ناكالو هل قد ى ماع[ .ٍ

 : لثمانل ا رمل ا نيعود لب رمل نيعن ةثودو-ولات رصش ىنعأ ةرصشلا هذه ناصغا اهسالاو هعرذ نحن

 0 تت مل سو هيلع هللا ىلص هلوسر ناسل ىلع هقتاانريخلا ام هتان ةفر ءملا مات نمو ةرحش حشلامهذهدو>و ىوس

 ُ | همف كا ذ لكو انطانوا ارداطظلاو> الا ىاننا ادن لص كل ذو ىلكتلا نطاوم فروصل !ىفىلاعن هلو

 | نكمالدغف هنأشفو مكللاٍس نت رتلا هسضتقي ام بس< : لاعلا نوؤش فىلاهتوهكا كورلا هت

 قالا وكب نأ نكع ال س ءانأشو مولا ىفالانوكص,نأن ءالمويلا ناشودغىفالان وكب نأ ْ

 : ل تاقلاملا ظنلانامٌ و ىلاعت همل ارظنلان هلك اذه ل

 : ١ 1م مو رخال داو قلعنالا هتقاشمل سل لب كلذ نع ىلا نرخ الوربج هتئيشم امو كانو لانا

 ا انفاملنياقثلانأد .اهءامتاو اناوسوه ىذلا ماعلا نموم كس: » عي نالقنلا هيأ مكل عرانم هلوق

 1 عارسالا فيقللا ةداعنمهنا امءاطالا لمثل اةداع نموان ا طباف دوجولابانرخان نيعوهو لّشلا نم

 ا ذو ومرخا ناسنالات بارتلاودو انءلع باغالا نكرلل ناسا نم لقت نو نيلقثل ا نم نكساو ندخف

 رصتخ نانالاو قل ارصتخم ملاعلاةرنصتن سلفالاو لّوطم نمالارصتتعالرصتخلا نال لاعلا ف
 أ لاعل ارصتخم هنافناومكلانانالاامآو ىلع اكلانانالا نع رصتخلا ةواضن وهذ قطاو لاعلا

 ' ناسنالاو ديدهت ةلكن القثلاهبأمكل غرفنسهلوق ناف هل قل ام نازيم هلع ميقمل قا غرفب هلو ةصاخ
 | نيلقثلا ىف ىعأ امهب ةجرلاق وعلل /:راش أ ةملكلا هذه نارغ باطلا اذه هلع هحوترال لماكلا ا

 رباع نوكمج د“ ىمأالا م حفل |ناكتاومكل ىف بطانخما ريعض ىلع هلا دلا ماللا عفى كل ذو 1

 | لامتسالا ةحردرخاو نيسلا ىهو لاي قتسالا هل اع احو هضغ تةيسهتجر نكلوًساعنوك اك

 د كا ءاغيتساو ف يلكتلا عافترالاهدعي بضغال ىت جلا ةجرلا نم هملاعلا ها هملالوؤيام ّ

 1 را تايوتا دع لباسا -ىهلاالامركلا نمانلع مكلهلوق ف بطاخلاريصخ
 ا ارا !ءاقش ثلا لخأم الآن و ذعت_سءادعسلانالاناذعءامْم ١ له هنأ .امىحادهلو ضيا ل 8

 هور ثءح مسهل ارا اناذ عكا ذولا ىمسف معن مهمالآ ىف مسهلف هب اوكر ١ رش اثسئلا ا

 ءالوه نعاوباغذ بئاخل اريعضن اف ىرجت تانج مهل ءادعسلا ىفهاوت ثم لهأ نمل دبالف بئاغل اربعشا 5

 حلب 5



8 
 ب رب بيع

 5 لالا زمالك وعام لد اعا رزتكل لع انا يكف لالغند نمل هذا تلال ونلاوخالاوا .

 نماهدقناق اهيلعت 12: ىلا لاو> الا ل_- نموهىذلادوحولا ناكتلا نسل اداه لمحل :

 هبقاهل عصيالو كاد عفتر بالذ هتلانييوابتيزيقلادوجولا بو-و ,حصح و وهالالاوكلا ١
 نوكم نأ لكسب هناللا او>الا هلع باكتتاللاو>الا فقتي َق وانا كاذو رخ ريت هلو مدق ْ

 اهنافناثىف وه مول لكهملع بلقتتالو اهيف بلعب اذهلف اهملع مكس | ىلاعت هل لب مكح ىلا ىلع لادعلل أ
 اهماكح اء ةرهظتت لاوحالا اهلع كت كل ذك سل ماعلا نيعو امام اكح أهل تبحو أ هملع تيا ةنول ١

 ٌكمغلاو ةمعملاوءاوم وتسالاو لوزنلامولعت لاوحالا ىف ىلا ساتاماف ىلاعتهللادس العاهل متو |

 ١ ١ ىرتلاذهن ككل ادابذ لقي كاعتوهف هسقن د يقلل فضولاسلكو بشغلاو ىقرلاو حرفلاو

 ءاعسالا نال ءاعسالا ف تءقونلاو> الا ىف هكراشملا تءقوفاهالجأو قورفلا مشو وهو قم نيبو ٍْ

 عيمس وهف قولا اها مصو ةبسنلاهذهريغ ةنسنبءامسالا اهل هنا[منيعل ا اهاهسصو لاوحال اءام-ة ىه ْ

 نيت هلوانل ةردقلاو لعل اورصمل اوعمشلا لاخر يدقتلا ملاعلاريصبلا عم 0 !تناوريدقلا ملاعلاريصبلا

 عم دبع ناسا لع لاق هقاناف انتالا غم تال هن ءةوتالاانلن نش هم نو وهوه هناف نتن“ ْ

 لوسرتلا الاوىر هللا نكإؤ تضرذاتسرامو هللا ءالك عمن ى د هرحأف لاو. هدا ناهللا ا

 دادعالات بئاررع دنحاولا بلقتك !اعأراهلغال لاوح الا ىفنملا بقنا سو هيلع ىلا ا

رسلالا نيّرس لزم ىل مسام لْزنملا ادهناللعاو 0 متاع اهلنال
 : - 01 دحاولا“ ىشلا ناوهو سعّ

 نمىرسبلاريصقلا هعاضف عآم هانث مد ١ اف سو سلا قاماق لوقتعملاو سوسحلا ىف هريغال هسفن :

 دحاوهنا هنفاهمل قتلا هسفتىوس تسلواهماجوزر ادق هن.عىفادحاوناكف ءاو> ةروص

 ةهولالا تنثفان!ذ هنوك لوةعمربغ ةهولالا لوقعمو ىلا «تهنا ذربغ تسل ةسهولال اف لوةعملا امو
 ىلعءانواريثك الار ةناذنممانثن مو مدآ نم سلا ىفثباكفائ.عىوس تسسلو قدا تاذ |

 اعلاف نلوعفملانيذهةروص لع ملاعلا اهلا هنوكو ىلا عت لا تاذ نم ثب كلذكفجوزلا ةدوص :

 تءمكح- اهفتاذلا مكح ةهولالا نافهنازح ا دلاودل ىأ دا اولا همفرثؤمو رثؤم ةروص لع حرخ
 هقرثؤمورثؤم نب هدجوأ نم ةروص لا علارهظ كل ذك ملاعل ادا ا يكمل |ترث "الق ملاعل ا داع أب

 قلخام لي هعونرب_غالوالدجالو ءامسالواضرأ ءاروحو مدآ نم قاخام هنا ناف سو سملل ىرجاك ||
 مكحلاو ةروصلا ىف امهلثمالا [هبئم

 انعماهظفل سدعب تاذ || [|!موكبدو-ولاناكىتلانا
 اهاوه نم لكىوهأو نم || || امرةىوهأو اهاوهالينا
 اها اهل ىح نمر 7 تزو تانرلاو ىبلو ىلا

 اه اوسواهل نيعاندو-وق انثامع اهدود>و تام تمول

 انعانتب ند نان الف درك اندو-و نافاهلوانلاسع

 | نمش لكف هل تناك كل ذكه ندع ن دكالة ترهظالو هسفن ىوس ءانئاموا دحاو لصالا ناكأ و '

 م ددلاكو قعلل ماعلا دو>ولا 5 اما دو يدر ل كلك نوت هربت والا لعل دتةنكملاعلا |

 ماك اسنع لوز 1 ار هيقانر 0 2 نجلا يتلا فرك 03 را |

 اتوا دسكمبب ادهلاحور عملا كاذانم قت ا |

 لعن 0 ترا مع 000 ا 000 1

ْ 

 ظ
 1 أ



 خ4 ظ

 ناو صةن”تلازام هللا اعقلخ مول نم امندلا نكلو صقنلاوةدانزلا لعدبضو هب ظوفحماو ظوفحم

 || قاضي أمون لك اسيدلاو دي هى موب لكف ىبهف ديْرَت تل ازام ان دلا ف صقنلا حرمش نيح نم ةرتش الا 17
 أ ىذلادعتملا - نم ما فل | باطن ن نك هنوكبباوطامملا دكنوكهنمنوكيال هنا لع نم ملء دضو ص ١

 ْ همق فصال لاحف هدبعب قل اًديانعرلع همفو هعرطت ال هنان هلع عمم دتر اذاملو مايقلا هتف صح ل أ

 ! 3 و املع هيف مهو ءابنالا نم ىو ىسعكو ءاملوالا ع نمهلاثم أو ديزب اكس دوج ولاءالو لءلانأ]
 || هفو ثيل ا دنعتسللا تى بطلع هنو هكاردان ل ةتسيالا# هكاردانلقعلا لقت ام لع همضو ا 1 ظ

 ان طلت ةبسن عدو درتجم لكىلاةياصالا ةبسن لع
 اويل اى ةرطفلانىهف ل اوحأ ثالث هذهذ مي ءاعتلاو ةيورلاود :رطغا ان ةيلمعلا عت اذصلا لع همقو ةيقدقلا |[ ُك ظ

 أ هسفو راننلاو ريتال لالا ”ىوقلا ريب دل او ةيورلابو لقعل !فرعذل | ىف يلعتلابو

 || ملاصلنيرقلا لءهيقوءالّسال او ءالبلا نيب قرفل الع هيفو نيشألا فانصأو قّراذاعو قي موق تام

 أل عدو 00 ولا ءازللا مكح ل_عهبقو 0 0 سا لهل
1 

 ةل يللا 10 1 لمة لاشلا لات مسالا

 ١ مولعلان مرا علا ةقح هبطعتام ل عه قو هنعرخ اتموهام ىلعمةةالارخ املا بسن 1

 هنو كح, نأ نك«امل_عهبفو اهافتاو مولعلا ىسأ ن هوهو قولخلا ةجسر موعل_عدنفو ْ

 || هتلاو قانا نمقياو قا نس قاد اةناكمو هيزتتلا لعدمفو نوكمالامنيبو تاكولخلا نيب ىواستلا |

 ليسلاىدهيوهوقملا لوي |

 حارتسا امهقرع نم نب سم لزتد ةقرعم ىف هامور نود او عبارلا بابلا)* 7

 < (ةمهلالا ةريغلاو ةرخ الاوان دلا ىف ةحارلا لانو

 200 هاوسنع صخمت ماقاماذا 24

 باتاالوهيدإك_ئالخأ |اهق ماقو هنتس نانا[ 1
 تا ىدفمتادلا هةكلع رع 5

 ا باي الو ديرباذأ س صن همق صالخ لاو وعدلا قدصل 1

 نيالا ءدامع نما رمشن نم -ىهلالاءانتعالا اببحو ىلا ةحئارلانةمهلالا ىريشل الرس أدل ١
 || تدروف قلاب ئث هدنعام لعفاانهدنعءىث لكل زل هتلاناق ةماسقلا فو ةمايقلا مونىلا ||

 كلذ ءدوبش لا ةسزك نتا لاوخالاولاعنالا نم هفهتاناكحامي ةهلالا تاس
 ”ىبهلالا فّرصتلا لويقدهب حو ىذلا توشلانمهلعناك امل همدع لاح هسفهرنمألا

 م حالا ناف نيوكسصتلا قدا ه5 لثتماةتودشلا ةلاملا كو هسفأأا

 ... بم علا

 نءعرفوهىذلا ىدوجولا عمدلا الا ثدحامو لزم قوشلا ععسلاو لزي 7 ئهلالا لوقلاذ عمسلاب 0 :1

 لاح ىلا لاح ن «بلقننال ناسعالا ناف ععسلا لقتن ام عمسلا نيع ىب_علاخلا تلقا قوبثلا عمسسلا ||
- عال رع ل فاه اماماكحا امسلت لاوح الا اناو م

 ءائسالا اطن لاو>-الاخ لهن انيعلا نادل ل

 1 لاوحالا ماكح أ بس< باق اوءاعسأ ن امع الل ث دحيو باطا ادةفوصوملاى م نا.عالان اال همهلالا 1

 بحاونع انهت اني تيم ةددح او نيعالا تام هاف ناسبعالا تزيتاملاوحالاالولوابءلاباقنتوتلا

 بوجونيعلاهذهلودوجولاو تورثلا بوجو ىلاهتهلذ توبنلا بوجو ىف هعم تكرتشاايدوجولا ا

 ىعملاددعتالةد- - اولا نعل« (ىسالا نا ا(مكف قعلل ةمهلال ا ءامس الاكنيغلا ه دهللاو>الاةتوشلا |

 ١ ءامسالا ق دد ل ءاوةعم عماهرثكتالو اه ددعتالنيعلا هذهل لاوحال كل ذكمرثكتالو ْ

9-2 

 ا . 0 : 1 4

 نعل | م هيك كا
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 ارتصم الو رهط الهل تءاح ىذلا ىعملا كلذ ناف ةدئ از ىه اخ نعم تءاج تناكن اف ةدئازىتهلثك

 ىعمريغل دئازلاو انبعالوالطابأ شقا ام هلثاناف ةدئازنوكنت نا ىئتتاف اهبالا بطاخملا سفنف
 تءاحامل وهف عل فرحلا انهم تءاحاذاف ىنءمريغل دْنازب ىو نا لاخلا ن ترم ا ديهانلا

 ديكوتلالاز تاازاذاف ديكوتلادهقلالا ةدئار فردا هلوتباعف ةماكلاب ئحال ماكنملا ناف هب

 قتىلاعتدكا اذافاهماةمموب امو .اهنود لة ساام هك دا اياك

 رهظالاواهعزىفادوحوو اًضرذلثملا تينا نمتءلب اقمىف لثملا يت ديك تل هش ةدئاز ىهاسق لثا

 نانالا دوام !نوكلل اوحالانئارشب ةفصللا م | فاكلا هذه ىف تقدصل معلاو تاقولو

 | ١ مح مدصعيو ماعلا نم ئنملئاع نال ماكل ناسنالا هلئاس: ىو هسفنهيفصواعالا لماكلا

 ثيع هيفام هلال قعمريغلدن از ماعلا فا سفنلل سنال اهب عقيربش اذهف هنروص ىلع مَدآَق واخ هلوقأ|

 هجولا نيهجو نما ذه نابي اناق لعفا ىف الث امملا نيف تاق ناذ قع دوصةم هام لكليلطادالو |]

 بشرم انيلعمف هلل انلعج لاعفالاف هدمحوو ىف تقاذاف ةرعاطةل اب لعشي نا دحاولا أ[
 وعو هلالثمانسفنا اماعج اذ اخانل الث م ءاناعح اذا! ذهفراعخلل م ودةلاك هل ندتفانا لعف ده اشلا ىفأ|

 وهفةيسنام اف ةنطانتلآ ىهودصقااو ةدارالا,لءةااوهف با اول! فنيهجولان ند : الاه>ولا

 اذه نمناسنا لكف كلذدح نزال لل نالت نسخ هع كاع اولا ناك ذاع دارالابلعفي ا

 هلا نوكتنأالا لاعذالا ىف ديحوتلا ترالف انيق لعفيواش لعفيو اناعشمف هلآ ن نخنامنافعونلا ْ

 مع مولعا !نم لزنملا ١ذ_هقو هلع نمءاشام لعءاشن معلطاىذلا لعملاولاعل اهللاو كلذ نمبديال ِ

 || ةسوررلا ةرمضح نمءالعلا بولق ىلع لعل 0 !١اسقل تقولا نم قدام ْ

 ا | #ه بح اص هملعنوك, نا 2 ةمهلالات ارمضملا نمامشهر عنود هن اجرلا ةريضحو ْ

 ا ملعهبفو عاذن :ال يلارا رح لوا ل دارل عقودا نارا أده مص لهو ةعنصلان نءىلعلا ا

 !| دقن ان الا ناق صخ [تارشملاو د َمعاابرلان ناو تارعشدلاواةرلا نب قرغلا لع هبفو كلو.ةلاودرلا ||

 , ناكر هور راتاناذ كيملوأو هن هو أن اطسش دل أ هن بعلد دامو هسفندب ثدح < ام ىرب

 ذيعتسيو هراسن ن 21 الت عرفتم ا قرنا نعاس لكي ناةلوقو خد الإ :هفودلاكلذا عراشلا تنثأام

 اهنافرخ ٠ الا هم ىلا انورلا نيحامتان هلع ناكىذلا هقش نع لوحنو هرضتالا من اذ ىأرام رمش نم هتلاد

 بدلا ةلاهتتا لّوصق ءاعدلا دنع هءادرءاقستسالا بحاص لوح امداَوتب لوحت اهنافهّرضنال

 نكلو درو د_5ناكناورئ الا لحي سل وهذا «سفرثؤد لف اذاعمهذخت | نمفاه رش يربو بصخلاب
 هقو هبرهب ىضربالعف لعب و هيرهي طخ العق لعفي دبعلا نا عرشلا ىف درو دف صاخ هجو ىلع

 | يلا اءايسشالا قئاقح ل_عهبفو لمعتسيالةروص ”ىأىفو ىلةعلا لملدلا لمعتسي ةروص ”ىأف لع

 ةرخ الاواندلا فلاءلا ىف ةعوضوملا ةمهلالا دودملا لع هيقو تامولعمنوكتنا مصيب لعلاب

 ةعزانم لع همذو ةيورل اوريدل اوركشل| نعرهظ ام داوملاو داوملاربغ ن يراد 0 '

 حرا اف تاكمملا الا ةعران هنا دمءامهل سلو ناعم نادسوأ ةرضح ”ىأفو مد ءاادودولا 1

 للعبالامو لاعيام لع همفو نوث الثو ةّسهنك امأو تود يوتا لعدتو بنولغم حوجر لاو بلاغ

 || لصفلالعهفو هن عف دي بيس متأمو اهريغو با.سالا نمدثا دشلل ةدعذختي نا تبني ام اعدبفو

 اعلان نانعاو ناوكألا تر هظ هيو هنم ىذلا لصالا لعضو باَكلا اًدهىئنانانامهاو لصولاو

 | ل وو ةيروص ةملع اظفحال نمو هيروص هملع طفت ع نمو ملاعلاوه نم ملءهمفو

 ٠ مع همقو كلذ ل < امو لاح ىلا اخ ند لاقتالا لع هو را انو يراغلا ماعلا ىلا

 | هينمامورومالا ف تدشنلا لع همقو ناويطا استاند الاب ىعأو دارفنالا ىلءنان الا 5 ع

 0 رم راو اسال عوف هلهاوت نمو روصتلاوزلا لعهمضو جت ادت اهو



 اند

 هسفنىف هللا ىلاعتاولاق اوةقو> اذاف لاح مالك

 هسارفو ىلع" الا هعرفف رتعاف ىل قولخلا قلافن

 20 ا سلا
 هش دصتىلا ىدؤملا كلماد لاطغا امر 2ك :الو عمسل اأهيدروو جرم ايعال ءاح يلا هللا 5 دابعي كلعف

 اذاف هعاما ىلع ندؤملا تودو ههدص تودثل هير ا الودل نا ل راضي

 ا م تبهتنا ت تروح هللا ودى مال امهماع لسرلا هب تّقطنام تاعو مالا فت فدا

 هلستق قا ناس ناكثمح هناو قطنل اىف ةقفاوملاىلا مهيَدْوَتْنْومل ا نم نيعبشملا بولق ىلعةنتن |إ]
 نيذلا ند نوكنف نامرملا ةياغهناث نارفكلاو اداو ةَمفاوملا عماحي ل.هالاىف هتلساكعرفلا ف |||

 نياك تاب ىتح عرشلا ىف توعنملاكب رديءاقنورسامللا مهَكتاَواهتتاناورفكو لطابلااونمآ

 ا لد عسب رمش ة وبر يغ نم هجر دف هي قلت عممام مستو ىأرام ىرتفرممبل ادد وءاطغلا فشكنبف

 | لاعفالا دو نافلاعفالا عاستال سف لاخلا عسب بابإد هو ةعتم َهق دصم سفن هّعَدخ هنارو

 ىلط هئمو لعاشلا ّق هرهظت لعفلا م ادام دب ع ىف ىف ء لب ىبتناللاعفالا بن ناقاهعاسناب عستي

 || لعفلا كل ذريغ نروكحج, ال ما الت لعف لكى كنان ااعىفدز سر لقو ىلاعت هلوقىف ديزملا

 ىلعتلا نم هصنع امج هريغنع لعف لك زيت .اذهلو

 قتانالو هسف ىوعرتال هتلق ىذا! قللاىف تلقدق

 ىلعلا لعل اوهو هددع ند ىنءاح ىذلا قط | 3 اف

 ىل فنك ديؤم هف ىلوهو ه درب ىل فكف

 ىنألا موعاهلو ضورفملا لثملا ن 3 0 0 مل ىلاعت لاق

 ٌ لاوحالانئار 3 هرطعت أم ىرب ىح فقودلا كلدش طا ١] ىراصقوأ ةصع# لاحابم نرتعت مدح

 || "كلئامملاو ىف ر علا ناسالاب ةءلثملل تايثالاو ىننلا اذهءاج هنكل ىلقعلا ليد ا
 ٍ قحلانا ىلع الاد فاك نا لمعلا حاف لعل دنع اهقالط | ىلع ططصا ى ملا ”هلثامملاريغ ناسالا فأ]

 ا لثمو ه> الطصا ىلسع تلزرت :هناسلب هنا اهق ناسللا تبداضصغ نم باطب لمادالو تلقا ”نلثامملادارا

 || هح اصفانالا رلكتملا سة: ىفام فرغدالو ماكل دصق ىلا عج هناقر ظنلانالو سال كردالادد
 أ ةلقعلا لاما فرعيالرعلاو هموقناسلبالا لوسر نمءانلسراامو اجت اك دقو هنن ن2

 ١ ةدملا 05 فر لثملا ظفل نع ىّرعد قاعتدتلا فضصوق درو ظفا لكو اهععساذا اهر 5 الو

 1 ةظفل نيب وابن قر ةالةفصلا فاكنا لعاو هكرتشملا ظافلالاءقلسو هببشتلا تاودانع ىَرعتد
 ١ ناسلل ىف ةفصلا نطوم ىف ت درو ا ذاف ةّقسدا | نطوم اهتلجب نم منطا وار اذييل لثلا

 | هلئاع هنادي رتواذه لثع* يق نا لاحم نخ ةدافالا الادب رئال برعلا ناف ورمعكديز لومتت ناوهو
 || ةحاصفلا فوا ةعاهشل ا ىفوا الثم مركلا ىف روعكمن ادب رتامن او ةيلقعلا هل ثامملا ىهو ةيناسنالا ف
 : لاك اذافةدئاغلاهل عقتل عماسلا دنع هنن رقبلاملا هيلعل دام كاذ هبشاامو نسا ىفوا معلا وا

 ٍ يعد تدرو دوو اهسال س ا ىفلا اهل رقهسلعلدب وا اًذام# لوقب نا دب الفئث هلثكس ل ا

 ' لأ لعين او قنام قتحت نا تالف قواخملا ىفناتنتقح ناتفص نانا هوريصبلا عمل اوهو هلو لئلا
 |١ :نلئامالا اا ةفص فاك انه تناك نان اهل هعضواسج ناسللا هيلطب ام اهريغوأ ةفصلا فاك 9

 | نيع سدل لما نا مولعمو قا ىلعدوعد ريغدو وهو هلْثم ف يلا اهلاباهل لم اا تدن ف لئاعنالثملا

 ككل مغلا تاسثا نيعلملا دوج وذاعرمث :الودل ةءالهلالثم ناك مهل لثم وهن منيع ناكولوهلئامت أ
 كد تحال هف تص ناو ناسللا اهركجب..الو كالي ةءلقعلا ىوف "هلثام لأتعناف 8
 ندلَذ فرصا رس سانا لعلا ىفوأ مركلا ىفهعاسنالرهلاكديز لئمازاجمال كاذف 4

 ع
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 رز شلل ل 6؟ 1 2لىسلُاُالح طل ا ل تأ

 أ نم هماعىهامب ملا ءامسالا هل ناوريسغال هّتسهولا فهل كي رشال دحاوهملا هنا اواعب ناالا همس ىف |
 ىل_ءوهبتك فل وزع هدساع نم ءاحام دع فقر نع ةداعسلاو ةاخلا نرقو تاحالا ف قادما

 مالسل ا مملع هلسر هنسلا

 دقتعاف هبتك ىف هسفنب || | هسفن نع قللا نانأ اذا

 دّقتع اف هي معلا كإدو نا امد نم اناع اك

 ددعاادو-و ىنْ ىذلا هب 0 5 ءلا طح 00

 1 هركف نع هلقع همار نمل 0 هلأ دك

 نمءاس نم لكن ءهمذ تال املا قافتاو هلقعب رظان لكن مهى تال املا فالتشا ”ىلو اكل ناش رو

 0 هلوق نعم ىل_عنينموملان م لقأعلافقوولو هللا نعرب لكو ىلوو" ىو لوسر نم هدنع

 ا ةدواوم اهناوةدالو اهلعل معلا ةعتنل كات نا همم كَم سنرتبه ركف نم لقتعلا هيعتااامنا لعوداو لو

 هلي دحالا ةمسن لقعلا حأ ا اذاام فالخم هنمعألا دؤلوملا سلو قاع الان ًافداون نا نت دةوهو هنع

 دانتسالا ىلعوةدالوتيدحالا ىلع لقعلف ذي هب امل تح هاو ةيدحالا هوس

 0 ا هنمو داون لو هلو وش

 ملسو هشع هللا ىل_ص دمت ةثعن دعب اهسالو نمو س ل هنا هيفكتفاة موه نكمل ناو هناعا ىفانعط

 هللا خفف مهل اوح اىفهللااوق دصو منامي! ىلءاولمع ا دابع“ لل ناو فاق 0 ليو ةماعلا

 هب و ةريص) ىلع كلتمهتفرعمىفاوفاكو دو ملا ىل_عدوف رعق مهر | رم -ىف مهل لحتو مهرب ”اصينيعا

 اذ_هنوكعت مهمالو مهما ىلءءادجشلسرلا لعج هلناناف مهمل !ثوعبملا لوسرلاوهو مهنمده اشد

 دوهشل |ىفهل هماق أو لوسرلاوهو هنم دهاش لالا كل :ىف هال: هل ىل 2 نيح هب ر نم هند ىل_ع نمؤملا
 امي رق لكل اروص فالتخا عم كل ذدعب هركن ا اممرصب لف هدنع نم كج ىذلا اذه لاستفدآ سه
 هنهتعصووا هلسر ةْنسلا ىلعو ا هتك ىقهسفن فصوامع نينمؤملا نم هلا هذه نم هنع نكح

 ةلاط هذه سح اص لوق نم كلذ رفكو لوسرلا لوقو هللا ب امن م كل دي نمؤملا لقاعلا نم اف هلسر|

 توصأب نيذاانولتش و قحريغب نيسنل نول نيذلا مهف نينمؤملاريغاماو نيعشملا نيتمرؤملا نم
 ىلص هذع ىلا: لاق لسرلا اوعِد ةرعص) ىلع هلل أ ىلإ و يلا دولا فهو سانلان هطسقلاب

 فشكلا ىل_عىأ ءانركذ امانه ةريصبلا عمو عملا ندوان ا ةريصن ىلع هللا ىلا وءدأ سو هملعهللا

 هللال وسر عداتلا ن م هنمعن هن ركز لوسرلا نم نموا اذه اذم نمآفكف لسرلا ف شكل ثم

 بحاص نءانعمنالو ان ؟رامواك اح نم هذخ أب نا لق الف هيهءابسا ذأ نمؤملا هيا لسو هيلع هللا ىلد أ
 قرفلا تلعدقفهدحتالو ةذحاو "لج لس رادو انام هونك تل نات موملا نم .”ىهلا نكح
 دنع نسؤملاف كل ذى ةلزملا ب: كحل هيت ءاجاموءالوالاو لسرا نيب و هنسع ةفرعم ىفءالقعلا نيب

 هليل دداطع ام دنع لقاعلاو هلسسهاطعأ ام
0 

 همكح نم للعلا مكح نياو
 هريغ هفردعب ال تاهبه

 0 لخ دادقلّمعلاو

 هدنص ىداو اذه لاقو

 سندس نم سدا ذا هبيالا

 ظ هسفن ىلع لح هن اكس

| 
 ١ هسن> ل رصاقلا هركفب



1 

 قعلا دشرت هقلخ ىلعهلنااهط تلا ةعساولا ةغباسل اهلنا ةجررل كلا: لعجاف ةبخحاءالؤه ىلعهراثراو |!
 ا فل 1 مغو ةمهلالا عئارمشلا باص ىف هللا ىف دئاتعلا فال ااناو ىلاعت هللا اثنا 0

 : قالطالا الا هلل ىعس الو هرصحو هرظنو هلّةعب هير دمقدق هناف همف ةدمشع بحاص لكذخ" ال اطلت اهنا

 ْ هضولناو قاس اةباصا دارا نك عاسجلا ن نع هللا عن اود. الو دش وهقئش لكتوكلمءدس نا إ

 ش دنعادوةفمنوكين ناجل دربم يك هعاستاو هلدعسسل هلعل هقفوو هقد !

 ِ امئادؤملا ىريىذلاوعرلعلاا !ده بح اصف دمهم ءرت لكلعوهوءداقتعا طب ردي هناتدش هلا ذا

 : عام هيسّساؤ أ هيتس هدمق ن ٍِح قعد“ يافا ذه عمو هلق ند ةركن | اذا هر الق ةروصر

 مهتل نم مهمل ا نيكحرشملا قح فاسو هيلع هللا ىلص هن دنع هللا داش فرظنا ندا

 هللا ىم-هال | اسغنولعئالو انمع هلاو ارامو نجسرال اودحما مهل لاو بدع هسنوهف هللا ناوةمل

 هويصن نمكاذاوركم لو كا ذ اوركناغ هلل كي رش هنا نجسرلا ىفاوامضتف نجسرلا ىعس منيع هنا اولعن لو

 ةقشملا فاول مهاوهللا نود نم ةهلآ مهوب نمءامأب ن ,وملاع مال هانرّرق ام ىلعاهلا

 ةدابع ىل_عنجرلا دوسان مهل دو ءايريكلاو ةمظعل ادمحو مه ده ىلاعتدل هناف هلثم ةمهولالا ىف
 لاشفادحاواهلاالا برغل |ىفاولعام ملالاروننمهدازوان مأتامل دحسلا نجرلاامو اولاَمْف بع
 ةراغ كلذ نماز 3 ىسحلاءاعسالا لفاوعدتامانا نجلا اوعداوا هللا اوعدا مسهل لق هسنل هللا

 : الدو يسال !ءانعنأل دسحاو لل ناك قاومت يس ل اولذع منال سمعللا

 لى للتو هع يار اراب رع اولقعي لق مهتسطخا فثكو م_هرئاصب هللا عاام

 هللا لع [كل ذ ِل_ءنيح هل ةمالعل اهذ#- ->نوقرب هبال ىيسم نلطي مسان مهلا ءاج ثمح مهل ا دمتم اضيا

 هتصاخو |

 ع هج مديد - - كيم 91ه: بنج قنا ) ب4

 كرتشتت اذا اق اهلكون اح كلمللاو نجرلاو برااوهلاق

 ٍِ كلفلاو حاورالاو مسحلا | دياذإ كرتشم مسملاوةد>اونيعلاف ا

 ٌكرداا نمضي اذهاوانش و انقلاخ نيب تاودا اهاكو

 كلملا هقاسدة ىذا باكل اعم || || ةبطاف نجسرلا لسراهبتءاج
 ا

 || هيدح اب قاع وهو عرشلا تو.ثلبق هك ار داب ةعلا لة: قيرط ناش رطدل هتان اعلا نا ل_عاو أ
 ملل | ىلا ضّرعتهل سدلو دوجولا بحاولا هلالا هملعنوكي نا بعامو هلكيرشال هناوهتهولا ىف |

 ا هسفبدالائسو هنعزدثلىحال ضر«: دقف هللا تاذ ةفرعم ىلا هل ةءد ض رعت نمو ىلاعت هللا تاذب ا

 || مكل فا مالسلا هيلع ميهاربا لءلخلا هيف لاق ىذااوه قد رطلا !اذهو مظعرطلن هسفن ضّرعو ا
 .تهولا فادحاو املأ لوكسح نممقنان اعل انا ىلع مهبمنف نولةعتالفا هللا نودن منوديعتاملو |

 ىدرطلاو هن ءلعرهالاو هامد رطب لعشر ام نا هيف حصن عا ىلعالا مهلاحا اف لوعلا تاكر دم نم

 ١ ا للا ملقعلا هيا اع أف هنود دعت عرشلاقيرط ىرخالا

 دلما دب ىلقعل ا م كح نادعب هفصوق هناذ ىف هس لعودامب للعلا هتلانا_علا نمر الاكل سملاو لحوز عدل

 |١ ىلتاود لب لثمهل برضا الن او ل عم ماه شمل نس هلق امف هتعدعي

 أ هللا امس نا لعل نكس#الاروم !ىلاعت هبل بسنف ملعنال نش لعب هنال لاثمالا برضي
 : نسي رطلانبب ةريح كلذ ٍثروأف هتمدع ىلع هك ع ”ىلقعلا لملدلا ما نم ىل ع اهدر هلن كمر الو

 || دس اول ل مءالّقعل | نامه دح ا ىف نعطل | ىل_ءردقيال ناديك نشر اطل االاكو
 نم ىلا كلذ اع مسن مءالقعلا ندو هردو ىح هللا ارردقامو هلوديوْش هلة كس ل هاب وأتدضعو ا

 هدابعن ندم بلطامو ضل م !انمأد مءالومأا ٠ نمو هللا اح
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 م +

 اذ مهورعأ اوقرشي لو عئارشلاو ةهل )الا 0 تامل اداقءالز 2

 نيذاالدالار طظنلا تاجا 001 ا تيد ميقا نم مهسفت ال هوعضوام نيبو هتلخ ىف ١

 هوععنو هوأرام هناورتغاام مهنا ُُ هللا ىلا هب رقل | ب رط ىلع م-6 !ةدومعم رودالاهد_غاوعضو

 ءافتس ادعي ىقحم هلرحالا باص ماًأطخ ؟ءاوس قالطالا ىلع دبتنأ ةداعسنم ةمسهلالا عئارشلا ىفأ
 ناهربهنا ناهربب سلاف اواضفد | دعتسالا نم سفن ىف هلل اهاطء | امر دق ىلع داهتجالاو هّةحراونلا

 ناحربالرخآاهلا هللا عم عد نمو هلوقودو موعز فناهربنءالااهلاهو دعا است هودلطام ىلع

 1 هلاطالا نإحصامًأطخ !ناو ذخ اًومرعغهناهرظن فن اهرب هل ماه ن دنا ىلع لدف هعز ىف ىت«د هيدل

 1 اسعدعبالنا 2 هلصاو رم الا هطءوهام ىلع دل اةباصا هدلدق ناكحكحامتاو ادودقم :

 الاوهام هباضصا ب كا ؤعيل لو هلع هللا ىلص ”ىب لا ىلا لد ريجءاحا دهلو هدوعتام ةلاصالاب هنال ا

 000 ل هلع ها ىلص <ىنلا لاقف ىلا ارعاةروص ىف نبةولخا "هلم ىف هملع

 ناكو و مهل 00 احلنر محار ل» سو هيلع هللا ىلص ”ىنلالاقفدو دل ةسقل اف ل-رلا "ىلع

 : 0 ل ”اكهللا دمعت نا با اولا ىفرلسو هياعتتا ىلص يلا لاققاسحال امها لاقت اةلأسامن

 كم 0 أَلا رب هنأف هارت نكست مل ناق لاقاد م ءمسوفنلا ىلع نعمت بنغلا لع ةدابعلانا

 ا عرشلا 05 اخ هأرثال تمدح ن 0 هه دوهمشلاَن مرح 1ع ونودولاريهلا

 ار كمي ئىدج وارشكد: لكي لام لاه اد عاود انتسا هلاورارتغاء الوهل هيفناك اعالا هلك ادهفىف /

 || حرفن ًاطللاقزرب ىذااورظالا ىفةءاصالا قزرب ىذا اوهوءاثد نمىدبم وءاشي نم لي لاقو
 آ 0 ا ا كرا دوال ادبانعلا 0 0 3

 تاا.و. اسوم

 يس سس ل سس سس سس سلسل

 نولعنال من 0 0 ا ل كل

 داهتجالا له معون رتل اوهوركذلانزن حمانا لوقي ىلاعت هنن اناف نأ رشلا لهن مهركذلا لدأو

 : هنافداسشفاامب لجو ىهالا سفن ىف دابتجالا لعأن ا نمدلقملا لأساذ دافع ئطخشاو بسدملا مهنمو

 ةيفون عم لودالا ىف مطر انى ا طش نيذااراظنلاو دلةمدنتساف لاؤسلانرومأس هنالروحأم

 1 اوهللان ود ل الا ذامعا نم هنم هوتفااف هككلا مهدادعتسا هنلامهاذاام

 ًادحومالا لاعلا قانغ 0 ل ار سنا و ا راب كول اها سا

 هوعو نم هللا مهر دعا دقو كريشملا ةةدامو كرما! امقاسملا اذهنم تاعدةو دحاو ىلا دنّةسه ىأ

 ادقتعم ٍبنذلا لعف دبعلا دهقاذا اذهاعج بو ذاارفغي هللا نا هللاةجرنم اوطنقنال مهل لاقف
 امو هرعت ون اؤيخالا تمام هس كادر هك 3 دنغاو تنذلا ناستا دقتعي ل نم لاع فيكف بنذوهلا

 ! اماولاحلا هع .رماره اطوهفهب كرمي نأ ادد ةننا ا هلارشب عاطل نابع كلر هلال اذندشؤل

 / مقزامب رابخ اوهفهباورهظ لد َّك دلال هأ ىلع اارتسام هللا نأف عقاولاوهف ناسالا قدرط 010

 ءاحاكلّمعل الو نيعل رهظت روما قرشا لا فو دارسي لرش روول هدو-ولا ىف

 | ىلعل دي لاو>ال نارتو كلو زمن تاق لع طخالو تءع-نذاالو تأر نيعالاماه فنا ةنلا ىف

 دحلا ةماقاىه ىتلا ةذخاؤملا دعب موف «بلع صالاوهأم هنا عسرك ذيل م نيكرم دملاةذخاؤم عطقلا
 | ناةدعاعما ودمحمل تهل ض ضعب عمرا املا نول دف ءا: 2 ىذلا نيدإا مولى هرح - الا ىف هيلع

 ”ىلوابرظناف ”ىبها عضو نعال مهرطت نعادو ذْحْا مهنوكلا ًاسشهتنا نم م م-منع ىغتال دهل الا كِإ

 أ الممل رمش ناف دلرمشم رخو رسم نم لاح لكى عءاننلا هلو لاح لكى يع دجلا هل هل ضو هلا لدع
 1| اوأطخ ا ناو هلجا نمالا مهو ديعافةن داك ةهل< الا لءحو هللال اء انريكلاو ام

 00 ددحو هللا ىلع ء انقلضك اوناكذاهتتنودماحاضب ا مهفةيدحالا ىفالا اوأطخ اف موف

 هراسياو



 م

 . موضعي لاف مر يثكلايدح اولا ريدقت اعابنمو عدجارلا ىفرثؤب ام قاسا نع
 دحاو ىف ملاعلاعمج نأ * ركنتسمي هللا لعامو

 || ىولَعا | لعن هلا ضرع مءابنمو عفربالامو كلذ ن 5 0

 | نع حرا رظنلا نم نكمل ا عمدكش ىلع لا شلل ىلا بسلا لءابنمو هريغ نمابم سن ند مكح
 || عدت لعاهنمو بئارما نم «نمؤملاو ماعلا نبامورلعلاو ناميالا نيب قرشلا لع اهنمو لعشيملذ 3 ٌُ

 ان .نكملا عمناسلا ريخأت ل_عابنمو اكافو ءازجب هيضاىه نوع نيدلا هدامع ىذا ص قملا 18

 || لع اهندو ىمماالاوفعلا هباطي نم ةفص لعابمدو هنلا ةجامللا عمملاعلا هارب سه الهحاضيا لادتتسا | ١

 || لاعو ةداهشلا ف سمغلا ملاع لا ملعابتمو اهنهرتس نا قش امو مولعلا نم فك نا ىج اطبام 0
 د ءروظت ملا ذاف لمعلا هراغ لع لك ناملعابتهو ركملاو حاردتسالا لءاهنمو بغلا ىفةداهشلا ||"

 ْ فالخ ىلعتاوعسلا َةممهناو ةفوحلا ةرك الاكال ةعتتاكءامدأ | نوكح لءاهنمو كا ذىف لعلام

 || ل_ءاهمواهيراد كا فاوأ اهسفنال له بك اوكلاريس عج رباذاملو ةّمهلا مع باص هرك ذام
 || لعابنمو هنملاعلا سفنفف هي لعل ارثويبام لعاستمو هبف ىلقعلا ناكمالا دوجول عزانتهسضىجذبالام
 || سند لكنموملاعلا نم عون لكن مراتخما ىطصملالعاهتمو رهاو+اناسعا لاعلان اخ ةلاصتسا

 || لوشب هللاواهيقلعتلا كرتو بابسالاب قلعتلا لعاهتسو ىناسعملاريغو ىناعملا فءانبالاو ءانالا لءاهتسو | ١
 ْش للا ىدبت وهو ىلا ا ,

 نيام هلعبل هنو دوه نم ىل_ءهفر ءبمام فراعلاةلاحا هفر ءمق هن املتو نوبشملاو تلاثلا تانلا 1

 حرشلاو ترطب ع ىراسلا هيزتتو هلعبنا هعسو ىف

 ب ؟نااكلا قطان هن ءاج تانك يارا عضو

 8 تاستك االو دادم الو عار الب تاذ تاك

 باباالو تاه ذ الو توعن الو تافضالو ْ

 ثان ! قب ا كلب اقل | لإ هان ط ددسن
 باول لثم نافحقو || || رودق ىف ركشل ١ هيلاط

 || حاولا دعاشم همدع لاح ف لزي ل لاعلان ا لعاف في رمش لزسوهو ىلقعل ادمحوتلا فلزتما ذاته | 0
 || هلةعاطلاو عمسلاب همدعلاج ىف قدا هفضو دقو نيعلا تبانودو جرح مدعف لزيمهنال دوجولا || '

 | اد هناالاهدوحو لاحىف تاكمملا نمدحاهركْس ملاذهلو ةدهاشملا ةفاضا هسلع لس لو
 داتعااموهو عبطل ابا هيلع باغنمم هب هضعب كرشا لاعل|نيبنمددحو ىلا بالادوجوملا ١

 داق هلائبع عبطلا باح دويعملا كا ذريص دقو هدهش برالا ةلاصالاءديسيو عرس ل ش

 ١ نماماو بكس اوكلكى وامل لاعلا نداما اهاريواهدهشد ىِ /١تادو- ومان :مذختاام | 5

 اهم هسفنتنكسواهداتعا ىتلا :دهاشملا ىلع ء هديعن امو اهتعداون امو ارصانعل اكلفسالا ماعلا | 1

 هييرقمل ةمدخ هل هسفنديعق هنمهملا بر ةاهناو قالا دهشراهل اذخملا كل نا هسف:ى مهولو هلا ا 1

 ١ هو دك اف ينلز هللا ىلاانو رملالا ةهل الا نعي مه ديعتاماولاق مها مهنع هنلاريخ | |يىلاعت هنا ىلا 1

 ١ دولاب سانلا اودقدقةلزنملا عئارشلاب باح اوأرُ دابت-او رظن نع اذ_هناكحو قلزب

 ةئبعم ةسهل هللا ىلا ةيرشلا قي رط ىلسع لايقتسالاو عوكحرلاو ضرالا ىلع ا
 اولعجو هللا ىلا اهوقاضا تان"دحن مالع اور“ اذ ل روس ال > لقت

 ا ةاعساوم رهظاذا ميظعتلا كل داونردو بولقل ىو نم كسا ملا ور اعلا كتل ىأامهل انين ْ 3

4 

1 



 ال

 لتنال وحلا نوكح ا عابمو رخ انالو دوجولا ىف مدري غنم اعما دعاصفنننلا ا
 دعي تاةصوثامساماتئشام كل لء+افادعاصفنياوقعم ن هدب الفهدوسوىفامأو هتبحرلا الا |[
 | ئ2 ناىلاةرخ الا ىسلعابهنمو تاناكلاب ةبهلالا ءامسالا قلعت ل عاسممو ةيدحأ لقعتالنا |
 معاهنمو وهامة رخ الاواندلا لوقعم لعانمو اهملاةيوسملا هكر اهذ_هامو تءاح نبأ نمو :

 دمصتتب ل ناو هللا هبو ىل_علبقأ نم شب ف .كف هلئا هجو مفاولوب اخي أو هللا نع ضرعأ نم لوج |
 قلطأ مو هللا هحو نع ضرعم هللا هحو ىلع لءةمرمهالا سف:قوهو هللادحو ىل_عءلابهالا

 قح ىف عصي م هلك !ةيعوهلك اهجوناسنالا ناك اذا كل ذو هو لكب هللا ىلع لابقالا ناسنالا ىلع ||
 لصالا هنمحرخامالا ناسنالا ىلا عجربال هناوهو بي رغملعاسهنمو هللا نع ضارعا هدفصدهدهنم أ

 ىلصهلود ىنعم!ذهودوعي هيل او هلكر مالا ءدي لع هدو هلكرمالا عرب هيلاو هلوقوهو هدصش ىذلا |

 اهننو كالا هعوج رد هتامالا كنع رخال نا دهج ان مكملة رتمكلا عأ ىهامنا ٍلسو هيلع هللا
 هفالارب أ الذا ف.لكتلا ةرمضح ىفالا كا ذ نوكيالو ع:دبام م دقرخ ١ ىلع هللا عمن وكسحن نم لع ْ

 نطوم متلدونارساتاو ميرلا هفعتبامو تارمسكلاو عرلا ل_عابتمو اذهل_ء ىلع ثداف

 نعاهب عئارمشلا تءاجىتلاةرخ .الارادلاةرخ الا عأو ةرخ ؟الوان دنوكيآل هيف نوكيناسنالل ْ
 مهجو ةنج ناتازئمةرخ الا ىفدرخ الا فرادإانمسقن ااندلا فلامسأن مسقنا ام لعابتمو هللا !ٍ

 ”ةلدفصالهنا هبف لاقي لاح ف نانالا ناكح اذافةذاو لاوأ عنو باذع نات زمان دل فو أ

 اهنمو ةرخ الوان دب سا ىذا !نطوملاهلىذااودىوعدااهذه باص لهفدي زبى ىوعدك أ
 رثالا نماهلام ضراوعلارومالا ل_عهضو م-هالافمهالابذخالا كرت نم لاحهس.الوؤيام لع
 يلئاعلا ةرثكح صه ملا ىشدقو نيللاصلا ضء؛لوةو قازرال ا نئازخ لعابنمو ملاعلا ف
 هللا ىلع مهقزر مهلك هللاقم هجرت ًافهللا لع قزردل سل نم لك راقت او كب ل خداهل لاسقف
 قرلال_عهبقو مكملا,فدكلاودوهشاءلدفلالعاهنمو مهتلقوأ ممرثك لرعضتاخ هللاقف

 له هيائتسانم تافصنم بئانالام لع ه.فو ةينلاودصقلاو مزعلاو ةمهلاو ةْسشملاو ةدارالا نيب |[
 نمهملاءوسلا يني اذامعو لوقلا بنا سه لعابئمو همف بماتسا ام هللا نم هيلطب اموأ اهلك اهب موق,

 اهنمو تانثالاو هيزغتل ا قي رطب هللا ىعءانملا | ىلا "هإ_صوملا قرطلا ناس ل_ءابهنمو بيطلاو نسما :

 ىلال لاو ناوكالا ىلا لمملا إ_عابنمو امرا! ىفءادعسلاو ءامتشالا نب ىواستلا هن عقبام لع

 ىلعالا موي الامم سفن ىلا قحلا بنام ةأشن ةماق ا لعاممنمو مديامو كل ذنم دمحت امو قبلا بناج |
 مالعالا ل_ءاهنمو لزانلاو عضاشملاو ٌماَلاو مزالل اورو, ارروكحل ا لءامتموهدابع ىديأ

 ةسيرقاالبسلا لعاهنمو تادابعلا نماهل ا هدابعقلا ىدىتلارومالا فق حا ىلا دصةلاراركس
 عررشمرغواعورشماهاعوابفكولسلا ناك اذاران* الا باستاوابمفنينك اماوةدعنلاو |

 نم حصبامو فو ريغ نم كا ذ ف ةسهلالا برقل |نيدعتو ميعصل ارظنل و ميلسلا لقعلا هضتقي ن كل
 لكلام ل_ءابنمو ناسنالا نم ةمسانلا ةبيرقلا هلال ىلعهلل دجلا ل_عاسمتمو مصيالامو كلذ
 روهظ لعاسجنمو اعرمش و القع تعئماملو لالا ىف عناوملا لءاسهنمو ماعلا ىف عفانملا نمدو-وم

 اهنمو للملاو لمتلامعابنمو قيما دوجولا نمدوجولا ىف هْرتَو دووم اةروص ف موذنعملا |
 نم لئاس لكي قملن امونيلئاسلا لاو-[ل_عابنمو نم هب عفت امةلاز ا دعنالا هب عفش الام لع
 اهنمو مومدمالو مرعبع سل هنوكعم لبةيالامت هدابعلاعأ نم قا لبشب ام لعاب: هو باوملا
 لأ نم ةفص لعاهندو هتيهام ةفرعمو ناسحالالعابتمو ءايربكلاو ةيهلالا ةمظعلا نيب قرفلا لع
 فقاوع لعاجنمو لثملاب ةضراعملا لعابهتمو هءوسيامدوجو عمهءوسام فريد ىفهنع قا بول,

 عوجرلا ل_عاهتمو ةرخ الاو ايندلا ف اهمكحو باراناوةرامعلا لإ _عاسنمو ىسحلاءامسالا

 ةيدخا



 نال

 ىلخ دوهشلا ف نم لكو || ىح دو-ولا ف نم لكف

 ىحمالو قح سلف ||| قع قالاو قم ديعلاف

 ا همإع دقعاف ههنتام ىلارظناو زب زعتقولا ناف اهقرقتو تاكرملا فرطظنل ا ىف كنامز لطعتال يلوا

 أ .ريرللا نافلرحماو -كراسا نيع ةصيتنلا نع نم تفرعةريصبلا ذذان تنكن ا كناف هتقيقح نم كطعب اه

 1 هذهفاهلعدقعائاهن أشن ءةررعمةر ذاسد :رهاظ ةصتنلاو نوكل باح ءارونملر ل اونيعلا قمح

 | لاّعَنالا نيع ودام ْكفَر ءلاحتلاو دوالاالاعتا هش ناوطا تنادي ىاوابكل ويست

 0-0 مقاس 1 ثاثل افاشدلاع ءامسلاى لارض هوت لشسامةلزان ف ل

 ع نءهدابع ريلا ءثك اذه لثملاكو رقس ممم ع نمله عادنب مه له بقنا ع نمله لوقف لاذ

 هل ناك امره االولا دتملاف : لك اذكهوامنيعال تن تنتام تاكرإلا نمدوصتملانائر ا.تءالاوركفلا

 ا يلا سارة رد وانعم ايا ادق رعبا مو هب ناسبت ”الا اًءءعناكءاو ةدئاف

 0 ايمن رراس ا ساس اس عم ىلع هسدلا عقب انه ن موالطان امو اموشرالاو

 | لاس قواسم كاف تون نعال هدوحو نع ”ىعوانعم نأ نيملاعلا نع ”عهنأ هلودو ق> ىلا عت ىذا

 أ تاكمملا ب ناطالولو هءناكد اناهقح ةهولالا قوهنالهدو-و نعءانغسالاوع ءام# الادب عشب هنو

 نآس تاأسنمدعلا لاح نفاد امرنا قوذدتناتداراآوت الام اّىوذلااهراَعّفاو

 اعادجو نادوجولا بس اواهتوث
 اهلاهدجوًافاقو داما ل-علا نوكما امن

 أ نع ىغلاوهف هلال

 | اهدو+وكهيلع ةلالدإا ىفاهمدعلب هنو ىلع ةمالعو هملعالمل داهدوجو نوكي نا نءواهدوجو

 ا

 ١ لاعلان ء هزاعس هانغنا انلعا ذهلف هللاب لعل نم دوصتملا هب لصح دووو أ م دع خ نم رئوثاىأف

 أ لزالانوكو ىلزالامدعلا نكمملا فاضلة رع لكم هو ملاعلادوجو نع هانغنيعهلا

 ا | تل ف ىو | ةشعتل ةوهأم ثدتَح ع نم هناكلذو هسلزا عمن كمملا م دعو لبق فيكو حيرت لتي ال

 اا لاح ىف 0 مكحمملا هناك اندوجولاح هل ضرعي والا مدع لاحد ضرءبامت نيمكعلل لورا

 ا حرا و رم مدت توم لاو مد لاس فلز 5 ىلع بوه ني مج رتلاف حصوهف ضرعلا

 ! تا فاه -رهظية بودعك دصقلاو كلذإدصقبالا نوكيال ل عافلا سساوهىذلاحرملا ف |
 || ىعملازا الو دعم ناكناو ارح لغشو ازيح غ رفاس وست هقلعتم ناك افهم هضعتام يسع

 ا ءاعدلاودستتملا ءاعدلا لعابنم ىتش مولع مولعلا نم لزنملا اذهىفو لاح ىلا لاحنملةنو ىنعمتنئاد ||
 ا ابنو اهحت انوا هبامسأو تاكرحلا _ءابنمو ه.لماعي ووعدم لكل لاقي نا عيش امو قلطملا

 | ليخسي ما لد سدل مأ صال سفن ف ل-ءهب ماكتام لهمل_ي هنا ليخت ولعبالامق ملك نم ةلزتم لع

 || بتارملازيقتل هللا قاخو هو ملاعل اىفاذه لثسرهظ لهو ملكا | ذه هلعنام نكلو العالا نونا ش ْ

 تنم نييعتلع هدو للا امو اللا دعا لعل | نم لهدم | هش ص هبله دق :

 || ةداعس ىطعي ام ابنم ليصفتا فو أ ةواَعْشو أ الطال | ىل_عةداعس ىطعت ةريكا لهو هب دي ىلع ملاعلا ىف ْ

 | د ةرعيالت انكم ماع كلود مسا هيفاريكم هنوك له هضريخملا لهو واق ىطءبامامموأأ]

 ْ يدااتار املا ٍلعاذا لدو هبريح لاح ىف هنطان ف ةريحلا بح اص هدي ىذلا قارتحالا بيس ملع 1

 ا (اهتر فرك ةلدالا صن لع ا ارتسالا لآ هنع لوري هيفربعلاانيعالا هنولعلا نوكيالا

 | مدلعلا لباقلا ل-عرعنا نكمي لهودوزب نع ءلد ك1 و راصتسالاورظنل ا باح ءالّعلإ هللا

 || نم ةفصو هلا لسع لدتوأهللان ء يعبحت له ةدهل الا ةينرلا لع اهنموالمأ الع هبفدرفتسيالنامز

 | دجوأامئاو طا داو دجو؟ام هلا نوك لل- ءاهنمو هقلاخ ىلع ةلالده نوكت نم ةفصو هم
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 ناو كالا ايي 1 0 ءالوتعلا 1 لالا ق2 2الررمطلاو ا

 ماقب هتيعف لالا هللعربغت ال ذهاشملا اعلاف نركلا3 ترهظ كانهنم ةاداعملاوةوادعلاف أإ

 ىداعت. نمز ىداعت فدكو ىلاو ن.ككح نت اعل نرش ام تمهق نا هلك قح هنافهيدادضالا

 هب ر فرع ه_سفن فرع نك كيك ملع نكءاو كلانا كلدبشأو كنم لدحوأ نم ناحسف ىلاو نمو

 هلال اًتمهلءبو ىوهلل ةهولالا بنا هلنانا ملعاو نيملاعلا نع ”ىغهتئاو هيلاالا ًا.سش بسنت ملف

 ههلاذخ ٠٠ نمت رف لاو ىوهلا عشا الو قاب سانلا نيب م ا مالسلا هلع دو اد هسنل لاقف

 ررع دقو ايدل ىفهللا عضو ىذلا عورمشملا نازيملا تقلا اذا ددعلاةداراىوس ىوهل | سلو هاوه ؛

 مع ىلعهتنا هلضأو لاق !ذهلوها وموكح نممكح نع تعدت هللاءاشنناالانزاشتامو هلوق أ

 هللاالا كاحالذا هلا ىف ةريحلا ها بجو هتنانرلعلا ناف هرهح ىأ

 اهلام اهل ام انل,لاكو || |[ اهلازلز ضرالا لزلزدَمف

 اهل جوُأ نيح اهمرملا تكردأ نيعأ تراظتولف

 اهلاقثأ كلت رخآ 1 اهرابخضرالا تثّرحو

 معاو دوش ا اذن توفي ريثك مع هنافودوجولا ىف هللا ةمظع دهشي مل دهشملا اذ هدوشي لنك

 2 تعاكو نطابلاو رعاطلاو رح 1 لوالا قثاقح عبر فاروص<# ناك املىهالا نا

 اق فهلاعفاو هسفنف ع رتلا دهاشن مالا نيك بحاصدهللا قدرط ىف نكي عسب رتلا ىلع ماعلا |

 ه:طانوؤو هرهاظيف هيرخ للا لفاونلا ماكأو ةياوالا ةماقالا ىهو ضنارغلا |

 || اذههلرم ا هتأشن هللأ مكح مع ن نطاسلاو رعاظلا فهلا مكحنافأأ
 | ىلاهتفضأ اذا مسدس ن اق لد اكددعل وأ امناف لاكلا اهل هّتسلاو تا ا

 ُكِلْن هلل اكلت نتعود باَتلا نم هحو ةهج لكل هحوأ ةمسهلبلقلاو لكااك ناك اهف_صنو اهئلث

 طب ؛ىث لكب هنوكنماهلك تاهل ىلا معاذاف رهاللا مسالا ىف هل لت اذا ىلا كردي نيعلا
 تاعفدمعلا لوبا :دو هاك اروناكحف ةهج لك ىف ملا نم هلا دبام ههووحوب باقل اممع ١
 هنوك ع مريعضلار هظف م ماع بقرلا تن تنك حلاصل ا دبعلا لاق 5 تن لوب و هبطانع وبران ا

 قلل لوقف هروهظلاح فركملاوهفارمذم هنوك عمرهظ دقو رهاظلا فلان رعذملاواريمذ
 ٌكذنع ىوس سلورعذم تن ن اقدح او هحو نم هروهظ لاحق نطابلاو هنولعبلاحف رهالقلا هلا

 ّكل ماو ةوقمظعأ تار عدلا عر مسالا فال رهاظلارمضملا تناف باطاناب دورتسم اهل

 نارك ارت ارو راحل عد 5 *«( ىحد)#* ءاروسالا ٠ نم للان علاق

 رهذملا مس الا نع ولع ىلا نأ لاخلا نع م لاح ىف ىلا عم هدهاشدم ضعي لاك

 ااا ورهاظلا فدولا ل_ثءالورهاظاا مسالا لئموعام كملع قلطن ولطمب كلذك هتةق

 نضل دحأ ب *بناثدح روصلاف هلارتشالاو سشتلا نوكلاى عقو املو ا

 تاراتخالاوتاراش الا ملاعلا ىفهتنا عضو ٍبئاغانيعرمضاملا نارظان :1!لضتفرخ الاريذحو

 هتلاررخ او هيلع اودّمعاو هتروصد رهظبام نب وهام نيب قرفلاو للا اذه عافت ر الرئاعضلاو ٍْ

 || نيب لدغق مههلع بدقرلا تن تنك مالسلا هملع ىسع لاك ةرودلا ىلع قولت ناسنالا نا ىلاعت

 بدقرلا كترود ىلعود نمال كنمع ثسح ن نيس بلك كاعد اعف ةروصا | ىبعوهامنبب وحلا

 | هانم تارعشملا ءاعسالا هذه ىف زحانلوةدوهةملانيعلا بانم عضوملا اذه لثمف تنأبا:ذ مهلع

 ' مادحو ةعدقةروص لك لت ى حو ةرعذملاءام«الا هذهىف هءفائغلاب نسحءزس وهووهلاب اك

 ةدحاو نيعىلا عج تي نار للا ا ار اك
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 سس هملعو سلت هيفا ده فالخ مالا نوكحب نا لاا نمو راسل او لاللاف نكسامهلو ا

 تدنو هنأشي

 روسلاو تان الا ترثكت ناو هنروص وهف هاوس تدهش ناق

 روص اهلونعت روس اهنكل || || اهلزنم ناكنمىوس نيعبّتسل

 دوهشم نوكس ام هنااك ةلوقعمدكرح نوكلل فاق
 ودي ءاوسْئُث سلو #4 قح فك دضااىلار ظلاف

 | ءالخىفالا نوكنال دكرطساو هنالخ فنك اسملاعلاف'الّتما دئاللخا ناف نوكسنيع قدكرل بعأف
 أ 5 هتناىلا كرد هللا ف 9 نكساكو نيا اهلام هن افةدازلا ليش الفت المءالذناو ماسحالا ةكرح هذه

 || اهيفهوعزان مدس وريني رتماوجرخ مهناف مدر هنمامىلا اوعجراىأ اعيج هللا ىلا اون وو لاق

 رفسلاف بحاصلاوهذاهيالا هللا عوجرالو هللاالا سبلو ّمحرخ هنمامىلا اوعجرا مهل ليقف
 اول مهياع بان مث هللالا مكحالو مكحلا هل نلالا نوكيال عوجرلاناف انعجر عجر ناف

 دصرلا,قللا,ناف * مدام 00 حق  دئشرا نع لدن الذ+انلق ام قدصادهف

 8 كيلع بات 9 اادح مث كريش ىلضملا هما نذ هنمواىداهلاوهذ هللا تكّر عاذاف | :

 مدح لكمدك قوذاد- هو عماسلا وه ثدحملانوكش ا

 ْ ا لا متجالوعتو ف عتجا اذاانلوقامأو ىجحرلا كير ىلا ناو داهىلا لم نك ةيوتلانهبلا

 |١١ ىلاو دقف هللا قاماوىلاو نك هملو دنع هنافاسأو "ىف ت لاو لهدددعل لوقودو هللا د الوهنوك نيعف

 |١ برا لو ىفىن دعتلف تضره ىدبعابل وتب هللان ارينا فدرو هانرك ذام ىوس عاقجالا س ءلو هللا

 0 وص مان الف ىد عنا تاعاما ى ءد_.عانلامةفنيملاعلابرتنأو كدر

 ىذا للصالارك ذااوهوراقتفاور اراطاك دينار اذ ل ننس لك هدنع ىتدحو]هندعو]

 || تنكناق قا عقجا دقف الودقا ىفىلاو نك هلرك اذا! سل ىلا: ىالاو نكمملادوو هيلع ىئننا
 : هسفنو هللا نيب تعم هللانهتلا ةسادتض هعمهتاوالو تلا دانا كسلا أ رو نأ

 || تنمريكخ ءالولا ف ناكناذ هسلوتب ورب هللا تير وةيعالاهذ هبح اد هتعس امرحأ كإذ

 هيالهج مهرثك أف هب مفر عمر دق ىلعهئاملو أ دن عهتلا ناث داع فاكرك أو مظعأ هدنع هللا

 قرغت ىح صاخلن ا ىلولا كل 3 ىلا هللا ةمسن هللا ”ىلو ةيالون كل لص ما ذاو هيالع مهمظعأ هبف ةربحو
 ١١ ناسا ىلع ىلا كملاكفةدحاو "ولج هّدمل ا واس ىلول ا كل ذ ىلا ىلاعت هندسنو كسل | هنا حس هس نيد

 || كالو دي الو نا | ععستو 1 نكي ملا لع لدغ عمسب اج ىلولا كلذ

لاكلذناسل ىلع قيما هي مب كت . ام كعم# ود ذا قيساب عبق 1
 إ هسفلب هسفن ث دكت ن نكمالانوكنش لو

 | حالا دهشنمالاو مام فرعد الو هسعنن

 00 "فت داعواهلوةوهوردنا ماقف نم نعف قارتفالااناوقامأو هيلعوهام ىلع

1-2 

 تنعم

 هل عشا ةيهلالاءاعسالا م 5 !نكعفانلا ق راغب ر ”اضااو لخملا قراشب ىداهلان اف هتقراف دف

 ّى نع قرضيال مظع باب هللان لعل ىف

 لوت [ىداامع ظ نال
 1 لوم الو لووق الف ||| ىيعتنألب لثم تنأام

 لوعلا هب انن5 اهف ||| اشنع ىذلا» ترحت
 اللا لا لل

 ع
 ميسي سسص مسا سىس سس م سم سس ١

 حوضولا ةياغىف هاف بولطملا قا ىلع رثعاعر فشكحلا بحاص هدهاشيامريتعا اذا قمح اق 1
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 معمل
0 

 ًالانقتالاول هك نس همس 95 م 0 رخآسهاوا||

 قلعت ملواةيراشخا ىعسفدبعلا ةعيشم اهم تقاعت لد مسعلا ل رهأ !تيجوااىتلا هكر اىفاوفاتخاو أ
 مهضعل م ءزرانةكح رح غناتئاذاهلك ادهو سعتر 0 ةدكركةيرا رطضا ىهضقلر ها ةئيشم اهم

 خابر لاه( لاب فاسو انسبناتماك اون صا ارغات اوك الاذن نافاونلتخ موأ

 امتاواهل امتاذ ضارعالا كات نم دحاو نوكحي نا لاو هماع نكت ل لاحاهل ضرع دق هنا كثنإل

 هتلاوهلهةدو-وم نع دنا تنئاذانوكسلاو كرما كاتدجو !نمفاوفلةةاواهاوسضاهاتاذأا ||
 شءترملاريسغو شعترملا كا ذ فءاوس وهجولا اذ_م لئاق ند + هلل اريغو | ىلاعت

 ةبراسخالاةبسنلا ف لوقت نو كل ناف سن ىهامتاوا-وادو>والناو 1 كل اق نمو ١

 لو هللا ةّششم نع هن داما هّمشاا كاتو ةبسنلاهذهيكح اهب ءاش هاشم دمعلل قاخ هللا نأ

 ىلع ةفوقوما ام .ثم ل_عجوا.:لودل ةمدشملا هناصسس تناقل اثينا الانا ثةامو لجوزع هللا

 كى ثم لوالا بسلا: دحاران د_دعرمالافةبرار طضالا ىاماوةيراتخالا كرا ىفاذ- هةئيشم

 ١  8دكر اهاطعا ةفشلا نه نار ,غ قلل ةّمشمنع تدجوىتلا ةّمشملا ىناثلا ب سلاو |

 فشكلا# ّئذملا ناشلاوه هقلاودّتنا» اشينأالانواشتاموهلوقودو نوكلا باح فا 0 اهيراشاو

 هديو هريصنو هعم“ن اكهيحااذا هنا تن اكدربغال هندار انيعو قطاف كا ذا دارا هسفن قدنعاا دو ناو

 نيعوهفهءاشام ناكهللاءاشا ذاخ ق ىو سل هك سمت قاهدح كا هاود عبجو ا

 العذم ىلعهلوق تقف اذاة هديك رح هناو اًكردت ا درزن ا < ا 1 ا

 : اذه عمواهرثأ ردت كدافاهارتال تنكناو دبي ةمئاقل ا دكرملا ىهامت اهدي كرح ىذا !ناتدحو

 بلةةموعام او ةتبل أن وكسملاعلا ف سبل هنا لعاو ىلاعت هت اوه امنا لَرلاو .ديلرحاديز نا لوقت |

| 

 لاوح>الاق هدوهُشم ركرحو ةمفخ ركرح غناالاانطانوار هاطورح اوان دلاحىلا لاحن مادية امئاد |

 ددملا كانتا اهالولو هفلتْث ارا“ "ا لاعلا ىف ىطعت تاكر 1 اواهل هلباقلا ناسعالا ىل_ عه ذتودرت

 ثدحم شرع ىلعهن اومساوهلمل لك ايندلا ءاسمدلا ىلا قا لوزن نمةمهلالا توعنل|لاو> الا هذه ١

 هميم نيعو هرمصل وديعلا عمت قالانوكي ناسحو ىذلا اذهوءانع ىف شرعالو هنوكو ا
 ل هيف

 دمص هنا هل اقبامب هسفن فصووهن افْح فرهظوهروهظ ىف ىنخ نمنادضءاشي و لرب ورمصم و

 كا :انعموهوراملاو لدللا بلقب و اك 0 كج ماءرالاو انروصي وهالاهلاال

 ١ هسهاب هان دج ف هتناالا هلإ الب هدحول ناانم بلطمت هب 0 0

 مكح نع هلذالو دلك ىف هتمكح قا كي ربتقو لك ام

 مقنع حاولالا نع قابطلا نم حرف نم باتلا ىف حرف ىلار طناف

 ماكل اةرمضتح نم انرئارس ىلع | || ةلزان حاورالا لسردب تءاج

 مدقلاب ظحت مل ىلالوقعلا ىلع ه.لطمزع ”ىقخملع لك '

 مدقلا ىلءالابعسسأرلا لع ىثما || || اهلزنا الالحاو اح تمَقف
 22ر1 10111 ل

101111111 

 نهفنكساذا نكاسلا ىف مالكلا ىنبةلاوحالا عب رالا هذه ىوسناوك اللن ك:ماملو
 دلل لرعاذاو

 نس نعف قرفت اذاو نع عتجا اذاو نم ىلاق

 هب داراو هتيعالا امو 03 هريغ مام هللاالا ملاك

ْ 
 ا
: 

| 

 ْ قاخام مكح 4 ناكفدبعل اةروصبرَّوصتفدال وهو هذ هل نيعالو هلع ىف ناك ذا هزيسو هذ هللا ف نكسف

 هر

2 



 :.رئاخل
 اا

 1 0 ةساةمك- -لعهيقو هيلاناسحالا قح ودا لعبال توكل هسفتلا |

 درا ,مغقق سصهاال ا ل هعّسا نم لع هيقو الم أمم ةجرلا ةهح ىلعللا ذ له مال الا باحصأ نم

 هحو هل ض درملاكهلوهام م 5 نعحرخ ا ةداضتم ةريثكءوجوهل ناك اذاهل عضوامفال ا لمعتسي لوأأ

 ادذاكى عسي قداصلال ع دردلما له بانل ارك ذئملع همضو رصضل اى ا هجوهلوربهلاكلا

 عهتسبالامم فارتعالا نم عفش ام لع هنفو مذيب عضوم ىأ ىو هنمو هيذاعّسيامو :ذاعتسالا لع هبفو

 هاب عم ًاطلتأب فرتعي ن نم سانلا نمنافاضي أ كح همف ل او> اللو فارتعال | ىف كح ن نطاوملل ناف

 | دوحو هكر هيداذدل الا دوحوو باطلا فرش مع همفو هنع لوزب نم سانا ن ندؤ هيلع

 قللا لوي هللاو كلذ نمهللا هانم هتبفوددعب باصأ مأًاطخ ا دهتحناةاحن لعهمفوولاعلا فكشلا

 ليبسلا ىدهيوعو ||

 ' لزنموهو ءزملاو لكلاو هحولاو باقاادوك» لزم ةفرعم ىف ةناملطو نويكشلاف ىناثلابابلا

 رعش نتدعهتلاونيدوعدلا

 ] ماكحاناوكالا نءلهسرمغىف | هل سل ىلقل ادوع» لهس ماقم
 مالعا رييسغتلاو عفر هحولاو || || هتدحس دعب اسأر بلقلا عقربال ||

 مالعاوءامسا بلقلا "هلو هتامقي د وهشم ريغ هن اق

 ما دقا قادلا م وإ_عىف هلامو هن دوم ديم هتققح ىذت

 || لعات ةمدعلا لزتءاضي أ ىعسو هللا ىوسام لكم حا همل لوؤدامىلاو نيكل لزتم ىعسلزتملا اذه
 نمولاعلا نع باغا ملاعلا سفنل ةداهمشو اسسغ همف لعجو انط انو ار هاظ هل لعج ماعلا قلخ املهللانا

 | لاعزم تلقلا لعش ره اظو ةداهش هلل هلكو ةدابشل اوهف لاعلا نم لاعلا دهاش امو بغل اوهقولاعلا

 اهلمقتسي ىأ هتلمقوهّسإ اهاعس اهل دب ةهحهحولل نيعو ةداهشلا ماع نم هحولا ل_ءحو بيغلا

 هتتاركذاهلإ اوقا ليمفا وموديل ةلصملا لاعفالضت لحل و داعاهلا تسال لسا ا

 ادباهسأر عفري ل فشكن ء دع ناك هل ددسن ا هرمأو هريغدصتي الف هن اصس هسة باقل نيعو تآر هلا

 : نايس دو هللا ٠ نع لمعلا هنعربعملا هعقرو هسار عفر ف دكر غن مدد ٠ نمو ةرخآ الو اين دال هند نم

 ىرالت“ * لكفامتادقحلا دهشيلازبال ىذلاوهف هبلقدوص- ىف هسأر عفري ل نك ءاسشالاق هننا

 نكي ل هنا ماعلا ىف ّنظتالو هنع هللا ىذر قيدصل اركب ىلا ةلاح» ذهو ئبثل ا كل ذ لمت هئا ىربوالا أ 2
 ضعبو هلعفهدوعس نعد فشكم اعلا ضعبامن او َقاذ هلدو هل ناقادج اس لزب ل لي دح نا دج اس

 رحالتلا وصلا نإ لعاو 15 فبكت رص ددسو عقر هنا رت ليت درع ءهافشكي لماعلا

 ٌوطاطتلاكلذ ىعت ضرالا ىلعدجو عضو وئطاطت ىلادوعقوا عوكروأ مانق لاح لت تاكا

 فوقولا هنلا نم انيلطفانراسصنال ٌقرملارهاظلا ىف اهيلع نكي ةلاح دج اسلا ىل_ءآرط هناانلعا دود“
 هاطعأ ىذااودو امسكةلاثماو كلذ لعج نم سانلا نأ لاح ىلا لاح نم لوقنملا اذهل ةنم ىلع |||

 ةزابع كر اف قارتفالاو عاقجالاو نوكسلاو دكرتسا ىه ميلا نا وكالابلعلا ىف - يهلالا فثكلا

 لةذرخازيح فرخ الا نامزلا ف د_-هوش مثزيح ىفنامز فد هوشدقر هوااوأ مسملانوكنع

 هتماق ا هسا دع ادق نين امز د> اوزيح ىف مس اوارهوملا دهاشينا نك كلرحتدق

 ثاازيح نيزيملا نيب سل نيرو اتم نيزيح ىنيعسجو انبي رهوج نع ةرابع عاقجال اوانوكسدزيح ق ظ
 ىوس مالا سلقام_ه دحا هسق سلزح هبت نيزيح فن يمدجوا نبرهوج نعةراع قارتقالاو |

 كرم اود له رحم اوه نمهلّكسسملا نم قبو اذهىف فشكلا لها مالكل العا ضعي قناوواده |



 قل

 أ ل_عهفو رورشلارشوهىذلا لهما نمد اهل ادزوفل |بابسأ لع هبفو 0
 | ىطعتالورخآنطوم ىف رهظتدقو ناسنالا :داعسل !!منوكحي ىنلارو.ءالا نمنطوملا هةحسام |

 هل طقسالوأ هنمعتبثام ضعب مكحالا| طق سالو أ همكح طقسي له هنمع تنام لكل عدو دا

 لقتسي الو همكح طقسامب لقتسي لهذ م 1 ال صاخم كح هنع طقس لب قالطالا ىلع مكح

 ىلا لعفلا فمضأ اذا ةدانزلا نم رهظيام ل_عدهمفو ثنحلا ف هنعتطق ستةرافكلا ناقنعلا وغلك هب
 كرتو ىتذب ام لعف لع هبفوالخلاو الملا ل_ءهيفو ىلتع قلخ مركوأ كا ذ بجوب ىرش هجو قولخلا

 ادعت نوكحيالفدو دما ف لخ ادد1لا لهوءا الا دو د ىفىدعتلا لع هضو ىجيبالام
 ىلا مامصلا اومتأو هلوتو قفارملاىلا مكيديأو هلوقنيبقرفلاوهوخدةروص فنك لخداذاو

 ّدملا لو>درخ الا ىفودودحملا نمد! ورخدح اولا ف ىضتقن ةنمعم ةملكب دح اذ هو لمللا
 دوهعل ا اعهمقو لل تالوادح لا ناقوهام هسف:ىفدحلا ةفرعم ىل-عاذ_ه ىئش ودودحناىف

 دهع مكح هلله ىهلالا دهعلاو اهب انآ ىتلادوةءااودوهعلا ىهامو تانامالا دامو تانامالاو
 امر ٌاةذللا عمت نيلاملا ىأب و بستكملاو ثوروملا لام ا نيب لضفلااملع هبفوال م قولخلا
 لمعتال هناخذلا هدنع ثارعملا لام لكلا ىلع لبج ع نمت هنافحازملا فالتشاءفاتخيو قوذاعوهو

 : ملك لاك دانك ةساررلا لع هس ق لوح وه نم سانلا ن نمو حو دفا اله أ مهنمو هيفدل
 فقول -ءهبفو هيسكة هج هنتر دقراهظاواهلجال لمعتلا نم همفاملثوررملا لاملا.ذ تل الام
 لاح ىلا لاح نم تال اعتسالا لع همفو هللا نم ىر اسْحا مآ ىناذفقودوه له اهبامسأ ىلع تايدسملا

 ىف عقت تالا سالاوةدحاونيعلا م 7 نمع ىلا نمدع ع نسر لاوخألا كام نادعالا هش لهق

 هتْعَبْص هلظظاف له هتعنصا عئاصلا ظفح لع همفو اد نع ةفاتم كل ذىف هاذا لاوح لا
 الا لصح الامم كلذريغو ةطامملا ةعنصك هلةدافةسمنوكن دق عناصال ةعندلا نا عونمملا نيعلوأ

 بكاشعلا زدت ناسف لتلك تان اوما ةع:دكر كفتلابال ةرطفلاب ةعنصلا نونكت دقو ملعتلا
 تان ”الا لصفي مالا ريديا ذه عمهلوق ىنعمامو هللا ىلا ةعنصلا ةفاضاكة تا ذ نوكتدقو لعمل ءاهاكو

 ىلص”ىبنلا لدم برضو تش. الامو نوكل |ىفرومالا نم تبشر ام ةمك- ملعهمفو هيلاري دل بسنف

 دوحو مع هشو هعفلإ مل نمو هرءاجامب هللا هعفن نمف حاب !اورطملا نم هنءايامق كل دي إسو هملع هلا

 | ةرابشللام ملعدهمقو انسفناب انلعدوجو نع هّللاا:!عدوبو كح ناعما ىفاماف ىندالا نم ىلعالا

 مسانةوشلا مست بابلا اًذه ىو هنال هم نوكيا“ ىلا ةفرعم لعضو ئانلا مكمل نمرمالا ىنإ

 : عاملا ان نولطلادمحوتلا ملعهبفقو هنهضتي وأ بس هنمناكوأ هلارواجم ناك ا ذائلا

 ماع همفو عضولاو فرعل ا مكي ىشوا اهسفنال لئاضف يه لها دساسا عقب ىتحلئاضفل ا لع همفو
 0 نوكيءئثنمقاو لك اخ فالتخالاو لمصفتلا ىلسعئثش لكدب قيام,

 ةهلئاللا بحخلا لع هفو لاثمالا نم لوالابءافتكالا عم لاثمالا عمجب ةدّئاف لع همفوةباقو لكل عساخلا
 هسفن نوكتوأ هب عطقلا «-فن فدح لهاذع لهم اذْكغ ا ن ملء همشوءامشالاب لعلا نيبو سانلا نيب

 هقفاونالام نيب وكل ذ نم ل-علا ىف اون ام نيب قرهقلادد_-و هسفن فرظنلا قدح اذا ىتح كل ذىف هلزل له

 هنظر لعب ناظا ا ناف مكمل. اذه اههمكح سلف كثلاو نظلا ىناَمأو ةصاخ لهما ىفالا كلذ سلو

 ا | فصوب نا نك< لع هلذ هله < لعن م هناف هله لهانلا ملعبالوأ هله لعانلا لعيب لدو دكشب لعب كاشلاو |

 : (| رظنلاب ةجح ةماقا عضوم فوة باسنع عضوم وأ ةحح ةماقاوأ ٌدبانعوه له دأتلا ةمكح لع همو هب
 || هفن ىلا هيشإ اذه عمور هلع هقحس الا ئش لان لاعلا ىلا بسئيام لع هبقو نيصخم * لاح ىلا
 10 نم ةمكح لع همقو لعل امم ءاجرلان قلع اعف هعوقو م دعوأ ءاجرتن ام عوقوبملاعلا نم ىت رتلاك
 ]| جار وأن اح الا ةمرمب هملا نسح أ نم له هلع ىلا عجار كلذ له هرب عطقيالوهو ندحالا

ْ 
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 ل
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 + حرب دوج لوب كوبا ختم وروي يح عطب هجم مع

 انك

 ةشنإو لع و 5-5 قام تالا تناكو ءامسلا ىلا ثراشاث هلاك ءادودلل | 2

 || نيه> ولا الكو مول_عم ىسععو اع ى قع ميلعف خو لدشقك لوعفم ى ىسععو لءاف ى ىمعع لدعف

 ءىث لكو مولعمئىث لكفوهفءاشلا ىنعع ئث لككهلوتنمءاسلا تناكذاتم الاهذهىف غلاس

 00 هللا هلعا ن نيوز 9131311 دابا اتا ذوب ةطاحا ىث لكىف هل ىأ طمع

 هل زم هسنع لع ساف أ هش ن ءلغتت نأ تدر ذى 9 اريبخ هب لّكساف ىلاعت هلوةفن مءاثلا

 هنع تل ًأسام ةق.شحال هنع تلًاسام مسادالا كرب ال هناف هلعست الف اشالا فهل قوذال نمو قوذهمف

 لئساف ةصاخ. امسالاالااهنمهدنءات اهيل ةربخالو ةعولالا ىفك قوذال هنا هللا نعدمعلا لسن الف

 0 ءقطارامخ انهت ةهولالا ةيسن دسعلا هن دويعلا ةمسستقهب دونعلا نعد بعل | لتساو هللا نعهللا

 || فرع هير فرع هسفن فرع نمدرو كلذاو ديعر ايخا ةهولالا نعد.عل ار امخاوهلاراسخا ةدودعلا

 ظ هفرعل هلالثم ناكو أ هبي أول هللا نا ةرورمذلاد معشالخ دم ةعولالا هسفنىف دح الف قوذ ةفرعم سفن
 || ناكح نافءىث هلئكس ل هنا هبر فرعف هه,ثي نا نكءالو سل ارّعّدش ن« مث ناهراقتفان اعو هسفنىف
 || هد_هىف كلذ عمان دّقف ىدصعيو عاطيو ىجربو فانه ةروصلا ىل_عهدحوأو ةفيلخ هماقا دق هللا

 ا || قمانالا امهتاخام هنا ضرالا وتاوعسلا قلخ ىفهلوق ةودو عساشلارثالااماو بابل اذه نمران" 5

 || لاعلاو راخا هدمح مسالا ىثن * نم او لاق هنال هعساكرامتو هد > ىلاعت هلال امهقلخ ام ىأ

 سنالاو نملا تقلخامو را امهو5: رع اسف لع هلالدع نعف لاق كلذاو هلالا

 الأ فال ٠ نةمهمسوفم باحالاو ةدولالا ىوعدوةزعل | نمامربف را ناوانخل نودديعنلالا

 ا ناك هيت: 4 نمو هنت دعس ىذإ اريثكل نم ناكمبنن ”نغ هقاخ ىف مهم دار ام ىلع مهب نا مهمهّقلا

 || هديردق يزد ام نا تضل انو كالا هىفهلوقامأو باذعلاه بلع قحىذلاريثكلا نم

 هترصبأ اذا ئش *ل| تسنآ نم سناوهرهاظوع ام ثءح نأ ن نطابورهاظهلام تحن مهدحو نايتالا
 ا روع هناف ناينالا نطاب لاو ترمصحا ىأ ران تت ا هنع ارابخا ىسوم قح ىف ىلا«تلاق

 هدبعب قفانملا ناقانطانوار هاطنودبعنلالا ن نطامون اس الان مرهطامتقاجا ولاكن اكفدنع

 ةاصعلا ضعبو انطانالو | ارهاظالهدسعيال لطعملا ارفاكل اوانطابو !رهاظد دعي نِمؤملاَو انطانالارهاظ

 3 هادم نمران : نا ا ل كا: برخ امو سماخ مسق امو ارهاظطالائطاب هدبعي

 عج كذ هلا دولا اركذام هللا لول الارتتسا امو هنمرهظام ثمح ن هدو ناسفالا قاعات لجو

 نطاشلا لعجو : مه عاف سانلا نمريثكو سانلا فل اقو ضرالا فنمو تاوعسلا فنبمهلدصتسبام

 اارفكفر رةكلانه أ اذا ناسنالل لوي ةجرلان مدعب ”الاوهو ناطمشلا نأ كِل ذو ضرالا ف نمهلوق ىف

 || كلذلفهنم هفوخو هيرب ناطمشلا ةفرعم ن نابت هللا نإ نملاعلا برهتنا فا ىناكنمءىبريا
 |١ لعا هتلاو ناحلا ىلع هقالطان هىلو أ ناسنالا نمرتتيسا ام ىلاةن الا هذه فن1 اف ريض ناك

 | هدابع ىل_عهللا لزناام هللا نعزمج تملا لسنا ةنانا نم ملاعل ىف رهظام وهذ رشاعلاارثالا امو

 ا لاجبإلا نم ةرابعلا املا بيفامنسلسرلا لمس ئسةيهلإلا بتكلا لوري تك اف

 |١ اهقليصفتلا فقل ابان ملسرلا تبانف ةرايعلادالا ةراسعلا لصفتالو لمسدغتلا نم هبلطت امو

 || ماعلا فدي راس دق شح هذهو انبلا لزنام هغبلم دعم لوا سات نا كلو درعل هلدج أو هلصشي مل

 | د ءرح أذ ىلا لاق لاح ىلا لاح نم الون اسل ىلا ناسا نمتجرتالو بتكلا تح رشاماعالولا

 |[ لام نيعال ل لْزَن :املمصفتوهف هنعنانأو لوسرلا هإصفامامأو هصاخ لزن 0 !

 نم ناسرملاامهفرسشعقاثل اوريشعى دا, ارئالا امآو. تاكو : ىأي لقعيو ةصاخ ةرامعن ناس لا عقيو |

 | طنارلا بيلا ةمتهو قدما: لاصتالا من ص امهوران“ الا ةذسه لو ىامانرك ةىلاثالثلا بكارلا |
 نموملاع اقبل بحوملا سلا لع كلذ نق مولعلان مزال! ادن ا داق مدقت دقو نيرحالاننب ا
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 أ لزم سانا يدنا كرما اقسم تالا 3. اوركأ كدا دا دلوقو الا اذهراركت |

 لاوز هلاوزبن رق: ملركذلا اذههضفنوكيىذلالاعلا امدح هله اهتناناسنالا لوقت االوافمببلا |

 دئاوفىفامو هلع اناخد ىذلا اننضشركذوانرك ذ ناكمم الا اذهوانثدلاودؤ«تملازىذلانوكلا |

 راكسذال اةرثكع مرتا ذةروصرك ذب ذيلووك مقار ذلو قالا تشتاق م مل راكذال
 ءالعلا ضعب ناقراك ذالا نم هريغ هحتنب ملاوظعا ىعأ مم.ولق ىف مهل تن 2ثاق هدحوارك ذهللا له هذختإف
 كلذ مزاد ال هل لاق فربخ نم 4بالا دسم لكذا هس هدنعةدئافلا عافترالركذلا اذهرب1 موسرلاب|
 و اهتطاو هل خقة داخ ةملكل اهذبم هركذ نم هررك اذا! ىف ترهطظ دقو ةدئاف نم هل, ال لب ظفللا ىف |

 ْ 1 او لعش ءانثو أ هن زد ىل مات اك علل فال هاظريخ هللب هريغ هحش الام فكل ارون نم

 : نم هيطعبال امة دئاقلا نم ىل طعب هنادل دك ألا قب "11 نعردكتج راما عار د ماع سا ونانا

 اامآو ةدحاو هل ملاعلا ف ثبعالفرومالا بلط ىف مخاو عرس اوهف هيدسقالو مكس | ذدخدل سيل
 | ناكناو هريغو س وةلاو دسالا مق حوريلا نم لها مم 20 عبارلا هبشي وهو سما رثالا

 1 | عقواذهفدلثم ىلع هنوكعمدئئاممن مدري ل لكد 0

 | نه طةسولو هرووظريخا دمت ى غم ىطعنو ملاعلا ىف عةوام لكودو لصالا ىف عقوامران' الا ىف هءش

 اهطعي ىذل ا هالاا ن نعصةن.نا َدبال هنكلو ىنعملا كا 3 هسف ىطعأ ىذل اسهال كل دلت 0

 هئم تمدعام ةقيشح اهعوتو مدعو اهطوقس لذعال تلا ضر اوعلا تايطغالا ىهست هدهو هدو>و

 اهاوصل نكلو عاجل ا اهل ناكىتل ا ةدئافلا تاصغس عام ريغ نم عاجلا ةذادوج وك ىنعم اهل ناكتاوأ|
 لخ افتدجودقوةذللا دوحووذاذ لالا حاكنلابدوصقالا نال عاب انالا لدم ال ننعم عاسملان
 اذا ةمهلا ب اص قلعت اموهف سد الا ارثاال ا امأو نيعل اروح ا:هتناانحوزا ذهلو ةذلل انعاجلا طوقس

 نوك نأ رداع هللا ناك ةل ان تقو ىف ول نال هتمهب لعفتسف ةل نال ةداعلاب عقب الام هنع نكح نادارأ

 عمو نوكمف نكهل لوب لب :ىورؤيفنا ليدصتالوةبومئالوني در هحول الوريم ريغ ن مءاضسا .امدآ

 هنأت ترت ىلع اهشالادجووء اعسالا هلعو حورلا هيفؤمتت ُعهلدعو هاوسو يدم هلل فاد ه

 قلاب ىعس ملا عل ا ىف هعضو ناسل لكرف اذكي ىعمت كلو هناسمسأن عيلان كن نع ءاشول

 كاذد دئافرهظًا و هدوجوبلعلا عم“ اكل !لكفو ربما ىفقاوبو سرغلا ف ىأدن *وترعلا

 الروح هنأ عم لاعفالا نم انعرهظ امبابلا اذه نمو ءافتكحالاورهظ اسمع ءانغتسالا عم
 كير داراف اني ديابالا دهاشلا ىفلعفلا اذ_هىلا )دوام نكلو انيديانال هللااسهلعشب نا
 ةيراسخا ةبلاقتنا ةكحرحانمقف لا ةتنالا بلطةدارا انف لعد ناكم ىلا ناكم نم ىلا

 فال ةيراشخ اةهثداحةدارا نعدحو هنكلو لصالابهللا قل لاقال اواناَمدناو اتسوفن نم اهلقعت

 نمام مث لقسعتا يل ادع واسس [شرؤيح ران |نانسنالاةةبرارطضا امن اف ُسعترملا دكرح

 كيرحتانزوح الام نيبوزو< امنع قرفمف ل نادالارهطتالف لممانالا اهمكح رهظأل لفتح
 عم لمللا نم ايلا ثاثل | ىفاين دلا ءاجسل ا ىلا ىلا عتهلوزت ب املا !ذ#ه نمو رم ىفالاهدو>و لاحت

 لوزتلا |ذهرعغ نم ءارملا كِل 3 لوصح نكمي ام لعفير هظ دق لوزن مكحا ذهفاك اغأ انعم ةوكح
 لشال هنال ىغل ا ةس سه نعدبالو الوزنناكنيملاعلا ن ع "عدنا ىلاسعت هلو5 ىل لاهّتفضااذا نك

 ًاىاذا مكمل نماهل تافاضالا نان مهفاف لوزغبالا ن يظن ذاهضتقتةلا ةبسنلالا لوزا اذه
 0 تنجو ون موكخف -روهطوهامنا نآشلاولدش'ال قئاشلاو فاملاريغل سلام

 نبا ارثالا امو مولعلا بلطي ماعلاو قالا باطب ولا فناكض ىلاعتهئاذهبطتال هو نموهناذ

 د !قفىهوأابع ايعرش الج قطا ىلءاهانلج مثنوكلا ىق لصأ ىهلهنوكلا ىف ةمضرظاادوجوف

 و هاملت[ ىلصهننا لوسر لوةكح لعكاءملاغلا ىف ت ترهظو هلال قلب امسح .ٍ
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 فاختسملاو هذ هل كورظالا فرص تال ساء فاختسملا ف فرصتلا نمهسفىملا هفلختسامفوهف |
 فالذساوةيرود ةضّوفةلاكوو ةشلطم ةفالخ المكو هذنعا امل هير د_.علا فالضتس او ىلذهتملاب

 رواس ال هيرأ لسو هلع هللا ىل_ص "ىلا لوقي هتأشنوهناذ همطعتام بح ةد.قم ةفالخ هدنغترل

 دو>وم نم مولعم لكب مسقاا دق ىلا عت لاو ةغيل ءاعسف لهاا ىف ةمرلخناورغسلا فبحاصلا تنأ

 ايل لهف تامولعملا عمو هسفنب مسقاف نورصس الامو نوريصس اع م قاالق لاقفمودعمو

 مدسقب لق هب مسسقملاو ام :لروصوحامف افنان داو لت الروخ سوا عل

 دم برو هاربا برو ةتئاعلوق ل_ثئم فاضملاواذكن لعفال هتاو درفم اف ادر ةءوااقاشم حالا

 مولعم لكي لماكلا نا الا مسي 3لا ذه ىلعف مسقلاب 0 ذاا ىف هملا فاضملا ف فاضا لش دف

 سعشلاو ىلاعت هل وةلثم ىف !٠ الاب هلل مقهوجو تالبوأت ضعءبوهو هرك ذيل وأ مسالارك ذءاوس

 هتامالا مس ةأ الف هسفنيالا مسقأ اخ نيتلا برو ىهتل ابرو سعُدلا بروديرب نيتلاو لمللاو ى ممااو

 وغللان هلاك ذخاويال لاقاذهلو هلع سستملا ف نيعهبدةهنام طقاسوهفماسقالا نم كذا دعامو
 نكلو َمثنحا اذا اهيف هرابككإ طق لا ناجالاهقأ دا ويالا نعت طقاسلاوغللاو مكنامياىف
 هنري تو اذا ةرافكلا تطقسنيعل ادن بلتلايدقعلا طتساإة ناجالا تدع ك٠ دخاوت

 هريغبال هللا يملا فاما ثأر لاذ ةروحح ملا نامالا ىف ةرانكلاناىف ءاذعلا ن م دام[ نيب

 0 ءىبنلا م سو هماعهلنا ىلص ”ىبنلان ء 2 ماللاو فاالاو ةفاضالاب ةقّرعم نا الانع 3#

 لوقبهللاناف بق هفلنتسا ايف ناسا نمةدارا عمنوكين أ لبن ةقملخلاف هللاري غي نيملا

 مدى واح هللا نأ هلوقفنأشلاو ناسالا فرمالا نوكحت دق ةرودلاو هرعأ ىلع بلاعدهاو

 هاد ىأ هتروصي هرهظ أ نم ىلع ىأ هسحأ ىلع باع هللاق هنأموهرحأ بع أ هروك لع

 مكحلاو ىمإلا دارأ امناو ةأشنلاةروصلابدارأ ام هنا ىلع كلذ كل دف هنشن» اهب عم هيف لزعل امكح هلناف

 ازوماران“ن نمننادنحألا ىلع سدح مالا دعوانا ةهتادارسرلا ملاعلاق

 ةزمسهلاو دم اءاع فناكبرلا نا سو همل عدلت | ىلص ”ىبنلا لوق هال قداطف ئاوه حرب وهو ةصاخ
 ضّرءتاموهنءاوهلا ةطاحاءاهعلا| ذه نع ىنذف ءاوه هنكئامو ءاوه هقوذام قمقرلا ب اهدلاوعو

 ءامعا اذهب ةياوهلا ةطاحالا ىننفءاوهلا ةب-ست نمىلو انءامعأ | ةبسست سلقهلن حالف ءاوهلا ىنتل

 بتارئلاوءاملا نب 0 سفنلاىفانس دقو ع.هلاال عومجملا ىت نم هيف دبال

 ناكرالار ”انامكح نم همعأ ءاوهلا مكح ناك اذهلو نيطااوءاملانيبمدأ اكتاطرمس اوروثل نيب اهمال

 لكّراح هيورانل ادقوبو هيريعوءاملاحيوعو ضرالا لرلزيف ناطاس عش * لكى هل نالوءىش لكل اخت هنال
 رثالااتاورسشع تالا ماسقالا نمىنائلارئالا اذهف مقاوللا حاب !وهوراصمالا فحاتالا هلو سفنشم

 ةودةس صر هظتل هنعءانغةسالا عمرهظاغاو هنع ىغت نا نكعامت ملاعلا فرهظي اموهو تلاككلا

 عم نيملاعلا نع ىعهللانالعبف نيقولخخاو تاككمملا اروهظ عم هللاالا دو-ول! ىفاملا دال ندئالا ٍ

 هدو>و عم هذع ى ىغتسي نأ ن كمي ىذلا حالا اذه ملاعلا ىف روت نملاعلادوجو

 وهووملعلا اذه هنعءانغتسالا عمددوحو ىطعاف اثيع ماعلا ىفهللا لعام ملاعلا نع قا ىنَءناسبل |

 انكملد هنع ىغتسموهو حاكتشا | نءداولا دوجو لثم هنع ىنغت بالام مظن همشي صاخ مظن هلو عفانماع

 ةمتن هناف حاتشالا لع ىطعمف هنعحاكتنل اءانغتسا عمءاج هناف يشعل حاكتو ةنلسا ىفةنللا لها حاكت
 عم لصال | ىلع هيف سالب عفان ل لما را معا ,طعاف ةسوسكت

 ا هلوّدكف عيارلارت مالااماو زالا اذهةدافاذهف نملاعلا نعانع هنو ١

 رنتك حاوتكي ونسيت نيو !



001001 

 لعج حوربلا هذه ءام- ةطمح تت ىذا |ملانعل | فرث آجوربلا هذها نوك نا هللا ىذت إف هردق مظعيو ْ
 كلذ سلو ام لماكل نا فالارهات فران“ الا هذه اب. لش الب ارمشع قت آن انالا اذه ًاشنىف هللا

 لوبقىلارظنلاب صقان هنكلو ناو ك-اراس مران“ الاددهلوبق ىفمتآنكناو ناو انانالل
 ةرضح اهقودلو ةًاشنلا كت هلع تن دح نيج ملاعلاناهقوصلل رمثع تالا هذها لماكل اناسنالا

 ةرواجم اهذهو ملا ةريضل نا نالا ةروا < لوالارثالا نسفنلا هذها لكلا مدهيوةبهلالاءاعثالا |
 قئاعذش ل صةوداعنا وماناس ذالا ىف ىهو صاصتخالا ةمن ساهنمةدد اولا بناه ثالث ىلع ا

 ةقباطملا وك هلع تقلطنا تح ةيهلالاءاعمالا نمدن صتخاامعو كل ذكل ماكل ىف ىه هو ماعلا

 ةرواحملانمةناشلا ةبترملاو هنعوه نمب لظا ا نم قصلا ”الوالط هنوكلو انتعالا ىهاالاوذعلا |
 لرتشنف هنع نوكي ام نانالا نعرهظبام ىتلا تاودالا ىهونيسهالانيب طب ارلا ةمئدشل أمنه

 ىديالاب لعفب امام ع ونصمىلا لصوت مق /| ةمعانصلا تاودالا قلماكللا عم ناوم !1تنانالا

 1 ذداح !ىلعته>واذا ةيهلالا ةدارالا ةلزمع هل يملا تا راق سرا :

 اذه هنسفن نع ىفمف قملا:لاصتالا ةثلاثلا ةمارملاو دارملاىذلا كا ذ نوكح الن ألام ان

 هذه نما تش للا نوكمأل ةنافقوذا !العىمدملا اذهو هرصنو مة مل ا
 الان تاك د فاح قرط تدخوو كلذانةذدتو ىهال وهنوكف ف هدوحول قرتحت ت- تاودالا

 01 قرطانا وحاجات قرط ا كلذا تاتو قالو قرطلا تس اننا نك ؟مزوهناكف
 1 ا !ىلهللا تبن ماهو خو تاعاس تسلا كا كا: ىف هتئانهقلا راذ نحت وذم ان ماق

 / نوكش هدو-و هولا كلت قرع ىتح ول انوكت لئرشلا عجل اذكهو هنأل هعمرو ضملاب

 هب سو هاؤق ىف قرط اد غاشب لنمو هيو هنأ سأو هرمدنو هععن 0 ىاوح :

 ههحو تاس تقرح الاهف كول ةمواالا بح !ىفهلؤق ىنعس اذهو هنم مهو كل ذات او هل قرمذالفالاو
 ىذا بالا عفر قوذا!قيرط نم سمالانلعلا هلل_ص< ىتح هدبع نم اهقارحا ق,سا دارا ةوق”ىاف
 ناكناق دوما كا لالخ سف دسنف هنحول روني قرعضتف قطا نيو وتل ا كلت ثم نم ناسثألا نب
 ىعللا اذهىفانلو كاذكق هناسل ناكّن او كل ذكف هرصد ناكتاو ةل انا هذه ىف هععب قس | ناكم عجم

 0 مكح هكنفأ دهب ىمكح و

 قدصي قمل هنأ هلع ىمكف

 قرح هللا هتلارك ذناالا

 هتمعط تادراولا بروىناغ

 نال قو ولا فم وتك لفل دموع 12 مصل | ثر , دا ىف وحلا لاه كلذاو

 || ماتمدبعلا ىف هتوننكمودنوهاوق نهةوق لب بث مح داس اهدنا نمنوكي لاضتامظعأ اذهوأ
 صهالاو ةملالو لواخالو ةطاح!الورص الو ف كتالو هس شروع نمهلال< قلي ام ىلع لازاام أل
 ناتوعنملا هللا لها افا تلاد رقأا لساو نقاب غالا# اموانلعامإالااندبشأمو هاناقام ىلع |
 ؛ انديوب هللاواب هللا ىلا اولبق او املعاوموادو تاريخا لفاوس اوما نيذإا هللادامع نم دم رطل اد ذم ٍ

 نبوغللانيلثملا نارمشء ىتالا ن ه ىناشلارثالا ةجرلا ىلو هنا لمعل او لوقلاودا ةدعالا ىف ةمدعلإب |

 دلما نال سفنلا تافصق كارتشالا هللثامملا هبحاصل ةملثملابامتم دحاو لكف صو نم ملنال

 | لالثم نوكيا رمان هش دانةيوغلااو سفنلا تافص فاهم رتشي ىتلا ى م ةءاةعلاف ةملقعو هب وغلا

 [قانالا دبعلانيبمئامو هللب أكو همفد]ة موش ام ثدح نم هلم م هجرت قوكت تالا كاذف

 أ لضفو هتفالخ تعصامواني ديان ىتاا ةيهلالاءامسالا عجل هلوبقالا كى :لطكرسل قار لماكلا
 ةففّرصتلا ف هتروصو هنلّكسا نم ماكحانهملع ةفماخوه نم فرهظي لنا ةفماخت اذ ةكئالملا ىلع |

 | الكوم دخاامهلا اوحأ عمجو هلام عبج ىف هفلذتسا نمىفلاعس ا دو ةفيلخلا نأ مهل ةفل خو عاش الاو
| 1 
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 روت
 تقكزفن

 ججسعم

 ل اعلا سفنلا وق 0 ةلجعلا سنلاةَرؤنم ركشلاءاشعلا تاودحلا كو : ١

 0 سد !هامعبامو عئاشصلا نم هلعبام عج ناوسملا نافربدملا ىهلالا مسالا :

 |١ للاو بك انعلاك ماك الاوعلدتالا كل ذل تشر هفرعبالهنعردص العلا لعروطغم || ٠

 نم فرع.فريب دتودي هروركف نعالارومالا نما ىهأ طنتسا امها ملعب هناق ناسنالا فالخرببان ناو

 ا رخال نام 1 ىمنردقلا اذهبو ردص ني نم ملعبالو هال لعب ناوم ارت 00

 اندلاف ةىناويحلا ناسالا ىل_عداز هناف ةيئاسنالا فل ماكلاالا سانلا عج ايفئلرتشيةلاحىه

 ناسنالا لعف ماعلا ىلع دا ذح نمحابملعقملا ءاذالاهاوقذخ ؟ ىلا لالا ةامعالا هقيرصت 1

 ]| ةفل وه كل ةنعف هشلخ ن نم هقلخ ىف هللا لظوه ىذا اريبكلا لكتل | ناسنالا نع ةفلخ لماككلا |
 ا التو ىلصالا ناسنالا لباشت تلا ةمواالاراونالل هلالط مهذ دح او ىفاذخسم نءءاقلخ مه كل ديو :

 هن ل2 لكذاف ىلا دا دعار دق ىلع ة د دعمه تالالظ هلر عظ.ف بناح لكن م هملع فاتت ىلكل اراونا

 الا هنعد_ والذ ةفلخ لظاا كا ذنوكمف ىرصنعا ادودولا فنا نالا ةروص نمالظ ىطعب رون

 ناومملارئ اس مكح همكح امتاوةدح اولد هلصأ ٌكذ سلف ىناوجلا ناسنالا اّمآَو ةصاخ ءاسفلخلا

 || ةموتملالوصفاان ض»: نع هضء: ناوي ارم اهل مودا لدفلانناوملا نم هريغ نعزيستنر هلآالا ||
 |١ الور ئاطاا الو لغمل ا الودل مودا ل سف ثح نمراسل اوهام سر ملا ناف نر

 ا انةراقاو ناعملانعمجات ةفذلاو عيفلكاذافتا ثا هل ند ىف اوما ناسنالاف دودلا الو عمسلا

 |/ ىتاالاناف امهتعنيوكتل اروهظا تائؤم ناظفا امو ةغرل الا مساو ةفالدنا مكس هاطعأ هنن نا ناعم
 || لعاج نا لاف نكلو هنمع ىنعملا ناكن او بئان هذ لشي لو هسنت مسالا فوهذ نيوكتتلا لحم

 || نانالا نيبانةرفامتاوهل هدجوأامب هاعسو هركذامتاواعادالوانا فا لاكامو ةغملش ضرالا ىف

 1 كقلخ ىذلا ركل كيل رغامنان الا اهيأان ىلاعت هلوقل فلمن الساكت ناس 0ك لا

 '| درو ىف "كلذ دعب لاق م ةيعسطلاة ب رصنعلا ةئئاسنالا ةأشنلا لاك اذسهخ كادي ةاونفا]
 : نم نوكتف ناوملاةروصفوأ اعلا قهسنع فب لخ كإءدف لاكلا ةروص ىف ءاشن ا ك.كرءاشام

 أ :ًاشنرغفرك ذ :لوناستالا سساهملع قاطمي نملالا نوكم ال ىذا كناذا مو هلا كإتقب ناومحلا "هل ١

 5 دكا قاخ هب سعي لقد ىوسف قل> ىذل ا احد ناكناواليدءتالوةيوست طقناسنالا ١

 || كلذ نك لو هيلع ها دعوولاعلا ةروص ىل_ءءاّوس هنالناسناللالا اعمنانوكرال لي دعتلاوةيوستلا |
 | نان الارهظف ىلا سةنوهو نكليدعتل وة وستلا دنهل لاق مث رصانعلا نمنقولخلا نم هريغل

 ١١ مدالثكشا دنع ىس دع لهنا وت تار سرر ءلماكتلا ْ

 : مالسلا هيلع مدآوهو لماكتلاب مالسلا هيلع ىسعوهولماكتلا هيشف نكةللاق مث تارتنم هقلخ |

 اهي الاىالا ن نكح الاثنا هيف افا مو هحور نم هين ناو ءاوسامنا ءاغلل اريغو ةفيلخ ةفلخ

 || نع صنف هماعك تنام كلان لعس اذ نك لوقت نأ هاندرأ اذا ءيثلانلوتامنا هل وم عماش ا
 || حوربلا كوه ىذلا سلطالا كافل ها مسقاملو سانلان .ءافتلمتا اهاطعأ تلا لاوكلا ةمترم ]|

 يكلذاه ص أح وربلا“ اعسىفهللا جو واعسقر شع نا ىلع حوربلا تا ذءامسلاو ناو قول ْ

 اهفاهق هب جوملا هللا أ نم مارثأح وريلاهذسهل هللا لبو حيوربلا نمهريغنع هيزيقت سه ااسييفحبرب

 || ةديزوهو بمكرتلا ملاع نم هّتعسطو هع ثمح ع نمناسنالا لعب بيكرتلا ماعز ءءاهسل اهذهنوذ

 |١ نللحوروهلب ,اهتهفطلا نيللاىف سبل قلادات كالفالا كير ترهظ ىتلا ةعسطلا ضخت |

 ْ حرج ام نانالاناف 4-:دوهو ةوقلان<:ءزيمم هناف همفال همضو يفةلاذغلا لثم ماعلا قدهنم جرخاذا ١

 : 0م الا لسا لل كا ولا ماعلا دبز ةضخت ناكناو ماعلا نع 1

 1 0 هديا كات لخ ا موهنم نولطملا أك م لا ا '

 33 17771 1 ل م 77:5851221215335785237157787105 تمت



 ا

 ا ا
 | العن داج نم عطقي نأ ديرب كلذ لاشم او داذ- 6 طاسخو غتاص نم هلاشمأو فاكس الاكحوأ .

 3 هنموإ_صفو لعنلا كا ذر دق دا1-2 نم عدلا مرتد خا اذاق دلطلا لع ر هيفا نجح ف

 أ هروص لعام اسعأ ترهظفاه دماهل دف هللا دار أ املو ضاخ الار دق ىلع هللا اهدد- وأ تالالظاو ا

 أ ىذح هعو نودى أ لماكلا نانالا نودولاعلا ها قلخال ف لعنلا,لعنلا وذ هلظىه نم |
 , هللا ىوسام لكملاعلاندبرا و ناسنالاةرودىفوهوال ا ءزح مل اعلا فاش هلكم اعلا ةرود ىل_ءهنروصأأ

 ءاعسالا ةريضح ىلعانونعماو دذح اذ ىلاعت هنا / ا سن ايو خو هير داماس لتحل ءد] هتف

 رعاشلا لاك فتعا

 ىزعبال مث قا سا لا ضعهدو تقا>امىزعت تنالو

 لإ هنف تاصحامدعب ةهلالا» ءاعمال | ةرمضد ن نءعدلصف مث فار 5 ةارملافرو.ل اروهطظ هد ةترهظفةمهلالا |

 الأ بولطملا لماكلناسنالا اوهادهو ىح هنطانو قلخ ناس الا رعاطق هنطابو هحور فام رهظةاعاوق ١

 ا | قاخ تر لماكلاناسنالا نمىناوملا ناسنالا ةسترو ناو. انانالاوهفاذ_هادعامو

 ا الأ عاف هقلخ ليصفتريغنم لماكسلا نانالا قلخ ىفرمالا "هلا ذه ىناودمحلا ناسنالا نم نيتاسلا ا

 !١ لكلا مسا فلاكشأ لكلاو كلفلا لكش ىلع اهرادأو كلةل نود ةعررال !ناكرالا نا املهلانا |
 نمءاوهلا فام الاعتشا هر ًافراسشلا وهو ناكرالا نم املي اعفاهرث ار هظ 1

 | حرم ىع هو طاتخلا ىأحراملاوهوءا وهلاورانلان + .هللاو و اهي ديالا كل دناكف دي وطزا |

 ١ ىأح رهو لق ىأح ره ىف سانلا عقوهنمو تابنل اورادزالا نم طالخا ىل_ع ىو هنالإب سه أ

 ءام- لكى ىو هناف هنذاو هللا هان ةرينلا بكاوكلا تضاف منال هلعشلا كل ىفهللا عفق طالتخا ْ

 ترش ا وراونالابناكرالا ترهلظت ضسرالا ىلع تاعاعشلا حراطم ناكرالا ىلءاهعاعش سحر طفادرمأ |

 0 ثلا قمع ةقملا ىلع ىهو ناومالاو تانلاونداسعملاا مق تداوو ترث اقول ءاضاودأ

 5 .تاعا. عش حرطواهتاكرحب ناكرالا ف ترث أ مناكرالا نعهللااهدجوثامناتاوعسلا نع كالفالا

 ]|| طارشأ نم كاذ لعو اهاوس اهقرثة انامل تدر اهتعاضبفتاداوملا نماهقداونامداوتسلاهكاوك |[
 داوام اهيفداوف كافل ااهعكت م كلغلا ناكرالا تداوفاهلءنةًرملا ةهالا دلت نأ اهطارشأ نم نا ةعاسلا ِ

 || بارتلادخاف ملاءعاادوحو نم ٍسواطم اوه ىذا !ناسنالاةروص ناكرالا فرهظ لواهجوزاهئباوهف
 ||| هللعّرعامع رمت ةّدم هكرتوءىش هلك سلذ | هلال قملب اكىلاعت هيد انيطهريصق ءاملاب هطلخو حزالا ٍ

 ا نمو خي رلاريغتمانونس م أج ناكف هتحر تريغتو رمخف ةسنط ءازحأ لاختي ىذا اراسملا اوهلانم

 || ةرارحلا دج ىت-انوقاكح هعارذب هعارذ ككل ف لاخ هناعأ فن اك نا كاد قدص ىر, نأ دارأ |

 لافام .كجحابهنم سما قاخ ىتلاهلصأ ى هو ةًاهلا ةحئار هفدح هناف هقشنتس مث هعارذ دلح نم :

 نكرخطب ناسثالاةرافن ترهظالف نونسمءاج ندلاصلص نهناسنالا انتل دقلو ىلاعتهتلا ||
 دنا اطعام ةاسل ارصنعوه ىذا ءاملان اهرصق تءاصو تءوقوهؤ از تمأتلاواهاناراسنلا
 دفان ىاوهلا نكرلا هتماوتاسملا هششرسف نال ام ةراخفلاةيالس نمثل ة.تالأو هّسوطرأ

 ىلا هتنيطةرهوج لاحأو هملعةب وطرلا ترذوتفاعنشماق ءاملا دربهترار لواقمل ةرارلاوديوطرلا |
 رصانعلا ةعيسطراب”فالتخال ةناد ةح زم ا اهكمذهو ماظع وباصعأو قورعوت الكا ا

 اهؤامسأتفلتخاف ةيلاوحلا اشنلاهذهنامع؟تفلتخ اكل ذلفةًاشنلا هذهءازحتادادعتساو |

 ْ | هيو ثابنلا دوجو ف بسءاذ اندم دج ام نامل هزه اذغلء+و اهربغ نم نيع لكَرمتل

/ 

: 
 ل نافانابن حف ءانعمو ضرالا ند مكح أ هللاو ىلاعت هلوشب همؤةدانزلاروهظو هو نعربعف وع

١ 

  5ىأ اهنم كا ذغل عج ىاانابن بنفق ىاوغي ىذلاّى د ىاتاناافاضاقت امال اوهامتاتناردصم ||

 رهظودبت 2و جل 1 ويكمل او 0 داع |
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 نانموهونئشبءافنوكيدالا نكئثلا |
 1 ني وكت سفنلاةباغو مومعلا اهل سالف ملاعلا ضعب ماسج الا نا كشالو عبطلاب هبلطتو هنع ولالا

 نانالا الا مومعلا ىطعأ ا من لف لانعلا نم رج حاورالاو ةمعسطلا اشنلا ىف ةيئرسا حاورالا

 |١ لكقرظن او لقعت تنكن ا لةعاف نا الا لكن م ءزج هنا ىوسام لكف ىهولال اًرسلا لفاح لماكلا
 : لك .اطوووه لان للاسر نم نآو هلوقوشو هب قا هفصوامو هللا ىوسام 5

 1 0 ارآنخ لم كلانا الل كل ذلعجواماعان وكتالو ةفالخ الواب: الو ماعلا ىفا م مهئمدحال ١

 2 اف هري_عق واخ الو ةحراح الو ناس ةطساو الب هنن وكتو هب ود ص ق هسفن قرظنلفهلاك فرعد ||

 : ناقدانرك ذاموهو هسةن نم ىأ هسنم ده اش هدنع هنا هلاكىف هير نم سس ىلع وهف كل ذ ىف ىعملا هل مص

 | لمع اموماسج الا نيوكت ةعطلاياغو مف تاركتلار كم

 | نو دى ىف عقدوأ كلذ ن .ئثث عقب لف هحراو+ نم ةسراج ةطاسو ني وكلا ف عرشوأ ىهنو أ سعأ
 ةطساولابه سن نعدوجولا ىف عقب : ملامهلكىف حدس الو لكد قف ةطساولا لرتب الذ مودع عم مد وى

 : هينكق و مال باامملعل مر ةئسلا ىلع داع ىلا عت عأ ةنافادو ولا فت رهظا ذة جاالاروصلاناف

 ١ كيان ع نكعالو حمبال ةصاخ ةعاطاا الا لدسال طن اسسولا عاضتر ابو ىىصع نم منو عاطأن همه

 . ىتهسفن ف ناسنالا عقجا اذا اذ هلؤدذفان هيرذتو ةعاجلا عمدا ديِإ سو هتلع هلا ص لاو

 ١ ا را اف طاق كرا ل دا دل هذيرباعق هنمه ت تدفن ادخاو ًاشراص |

 : هنالث ى ىوح ندنرتخي ام ىلاعتهلوق قرطت أ ودالا تسل ناسعالاو لاعلارهظ عومج ا. هناغ

 |١ ىلا هنالثلا قوفام وهورثك الو "هئالثلا تددام وهو كلذ نم ىنداآالو لاق مْثمهعنار ودالا

 || نان هناحسوهفاوضر 3 يلا دمر ارجوا ناك انا رجلا ددنعلا نمو مانت الام

 | عبارو ننثالا,ثااثوهو نانثا اواقأو ةبععلا ىضتقناهنال هسفن نهد او ال حصتال ةمعملا ناذ دحاولا ش
 || ةيعمونينثأ ىلا“ ىناشل ا ةيعف قملا نود قاغلا ةسعملا تفضأ اذاو غلب اماغلانةعبرالا سماخو ةثالثلا ||

 أ وهف ةقواخ اف هعموهام نيع هال غلب اماغل ا ةعير ا عدار هثالثلل عبارلا ةبعمو ثالث ثلا نينثالل ثلاثل |

 قحازيم دقنهمهفاف ةسخ سءاخالو ثالث ثااش سدلفّئث هاد كر سلف كل ذك س مل قساو سنس نم |أ]
 || ةفوصوملا ة لكلا سفنلا لظ ةعسطلا نا ٍلعأو هحو نماضنأ هتروصب رهظدةو هحو نم قانا نم

 ' تلزنىذلاوهفاهف قيو سفنل الظن منه ملا ظوقحملاحوللانعرمشلا ناسيلبابتعرسملا توتا
 لظلا اذ هدادتماناكو ةعسط ىعع سفنلا لظنمدَتماامو ةءاضال اوةيرونل ا ةحر دف لعل | نعي

 ةحبسلابو وهبش اًذهلو الظم لكلا مسكلا ةعيبطلاو ىكو.هلارهو> نمرهظف ىلوسها!تاذىلعألا

 : رولا قاتم ءهب تازئامل ءارضللا ةدّومْزلانسفنلا اوهبشو ةمعسطلا ةلظلا هذهلءادودلا ْ :
 || دعتساالفع ءاضعالاكل كلا م حلا كلذا تناكفهلاكشأ آو ماسجالا لاعروص ترهظ لكلا مسلس فو

 || حاورأ كانق اهلكمت ا جى تابلت رشتنافهتراناف سفنلا هءلعتهجو هيّدعتشا اع ملا |
 || دكرملا مكح رثأتل ضءرىلا هضءي لاعتسا م رمصنعو كلف نم ىلذسلاو ىولعلا ماسالا ملاع ||

 يا ١

 ا ! نيعى هس هلاك 0 تاس ىلا ن دعم ندد رضا صو

1 1 
 ا ىلا عت لوقا لعافرزقتوا ذه تاعاذاو رسب: اييضوسلا 1 ا
١ 

 ا نم داع الل لي_دغتل اوريب د ااريدعتلاَف ريبدس انداحالاوريدقتلا كا ذ نمدارملا ىئعملانأ ْ

 ْ هلكشو هتروص ىلعو يف ردع ليسسلا 5 نان شو هن تاصفو هنم هتعطقاذا ءىشلا نعئثلا

 ١ ضاسلاكرخآ رخا ص ىف هقر اق هناا أ ىف هبشأ ناو هتروص لعدو هال دةفر دقتريغ ىل لعناكناو ا

 ١ اناكحناوةض رعلا فناكرتسشي :هكردلا نول نة تاو ولا ىف ناكرتستيل اوسلاو]
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 مد الش رتلا ىعم ىلع ىدب تتةلخامل دعس نأ كعئدام سلبا نطا<لحوزعهللا لاق شا

 ريخانأ لاس يلب نا ىلا عتانل ىو ربكتسا هنا هن ءربخأ هللا :ناكتلذكو كرطتف تريكسأ
 200 .ط تقلخ نا دس أ د١ اهل لمقال لاهو نيط ن نم هسا وران نم ىدتلخ هنم

 سلب !لوجروظ انهفه :مريش مالا سن: ف كناك ؟اسحالا نسق ىلا كلا كرظفأ

 معامخاورأم 0 الما نيلاعلاب ديرب دقو

 ىهدكمواالاناف مالسلا مهباعهلاثمأ و لي ربك حاورالا هذه نم لسرلا ىِ هتةكمالملا نادك الم |[

 حاورالا ل2 دئملو مد لاوس يلدا لاعنينلا ينال دحالا كام باخ برغلا ناسا ىف ةلاسرلا

 مهلك ةكئاللا دهس ف لاقاذهلو ةكئالملاالا بطاخ هنتر كذام هتناّناذ دولا بطوخ نمف ةموملا
 مدا قا هللاّنا نوذرعيالحاورالا هذ هو لصتملا ال عطقنملاءانثتسالا ىلع سلبا بدنو نوعجأ |

 اوصف مهانركذ نيذلاءالؤد نمىأ نيلاعلا ند تنكمأ سالبال هللا لوقي هلئانمهلغشل ًامسشالو
 هن«لفسا الن اححرالا لذساوهو بارت نم واخ مدآّن ال نال !ىفوطأ طل ادوعسل اودودهسلاب
 دوه ابار سهأامنولاعلاق طم ادوجو لصأ هطقنلا اهطم ىلعةرئ ادلا ةطقن فرش فري امه نمو

 سعأ هنأ انفرعام ةيانالات سلبا هلتاركجذامالولو انانا هلا فيرعتىف رك ذم هل ىرحام مم الا|
 ||| هللا دنع هتلزتم ليل هيزتتل او هريسغ ىل_عفيرمشنل| ةهج ىلع الا هيدي ىلا مدآ فاض اة دودعسلاب

 ريعل أذ مهلح ا ع 010 تاو ءانالااف ٌرعم هلوق نيدمل اب هقا د هقب ريشت فداز مث ا

 قلخنا عفاضافاش دبا تلعامم باطن ان اعلا ندنيدوصتملا ل ةكل ا سانلا لع دوعن مهل ىف

 بر يذلا تير تنل ماغل كلدواًس دنا نمنونلاب ةمهلالا ءام-الا معو ةمهلالا ىديالا ىلا
 | نوكلاماهلم_هقمويلع هماعن ا نم ىهو امان هيديىلا هةلخ ةفاض اى مالسلا هياعأأ

 0 ا وا دعا ياو انا نالا فال هللا. اهوكلت ّْ

 |فّرصتيو ةبعبتلا مكحصمب ىناومملا ناسنالا تاكوالاف فّرصتم كلذ هلع هللا
 لاكام هانا ىذلاهللا لاعوهللا دس اهيذ هفّرصتق ”ىهلالا كلعلا كح اهفلماكلا ناسنالا

 فاضت لاعلا ىف قوات لكف مكصان[ىزااهتلا لامن ممهوناو كيلامملا قحفارم؟ىلاعت
 فر رصنو كه ديه دب ىهف نوكلا ىف ةّشلاخ دي لكف عوج اني دب تاعاسم لاق هنال ةمسهلاا دي ىلا هتاخ

 هدس ندع ةنح قلخو هدس هللا اهسرغىنوط ةركث نا درو دقو سهالاو قاذتا هلالا هنن هاكق لانا

 عجلان خزربةنثتلاو لماكحلا نان الاوهو مدى حىنالا اهانثامواوءجيو اهائثودبلا دوف
 ال عيل ا ىلا لصبال درفملا نال لامكلا ةجرد الفات اذ, زيفرطلا| لبان ةمنثتل او عمل الق أىهلب دارفالاو

 ىذلاملاعتا مسللا تاقوهفةروصاا لاكرهظ لم ءاكلا ناسنالابقاممالا درا ا ىلار تال عد اوامالا
 نانالاة شه تناكف نءؤملا ىد بع لق عسوو هنف لاق ىذلا ىلا تدرود و هللا ىوسام لكود |[

 نش وه مون لكبح ةروص لكف هسلقل بقل , هاسعتو اعلا وهقلا نيب بلقدناثيحن هلماكلا
 سفن فدو هنال ةسهلالا ةعسل هذه هل تناك اذا ذاو في رصتلاو بيلقتلا فهعاستاو هغي رمدت ىف

 تاشيرصتلا تسلو نوؤش فوهف مون لكف درغلا نم مرلاود انه مودلاو ناش فوه موب لكمنانىلاعت

 ىطعأ هنا قولت ىنهلوسر نعالو هللا نع صن درب لوا مف قا اوه ىتاانوؤشل هذه ىوس تاس ةملارو

 رذادا نكلاقف لوس ةوزغىف ملسو هلع هللا ىلص”ىبنلا ىف تقو ىف ذرهظف ةصاخ نانالا ىوسنك
 لوخدلا ىفمملعن ذأتسب نا دعب مهل ل وةفممملا أب كلما نا ةنلا له ىفريلنا فدروورذادا ناك
 ١ 0 ا 0 اش
 نوكمف نك ءىثلل لوقأ ىناف لعدامأ تومبال ىذلا مولا ىلا ىلا توعال ىذلا موسقلا لان

 0 لع مدس وخيول لبو هلا لا لس لاف وكن كسلا لوشن وال نتمسدنو ْ
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 ما

 امو نم فنص فص لكل مالكلا ةبن عفو اذ نمالارتشا هنن بالاول

 ْ ءالدنا ف فىصتلا لع هو الما ”قونعم قارتفا نييساننملا نعب عشب لهو بدنلاةفلاإ_عدتشو

 ةفاتحم ماسحالا دوجو ةمكحم الم هلكوهوا ءالخ ماعلا ىف لهوال ماء الملا ىف ف رمصنلا حضن ل هوا

 || اهنم فطلامو فشي مامو اهتم فشامو َةَمشعالا قرخلا لسن الامو تل أوهمسل اهنم قرللا لقب اهق ٍ

 (|| ات دولاعلا فزيمتلا ةمكح لعهبفو هقرخع و زب تس فثكالا ىلع فطلالا ةّوقو فنكحا مز
 | هفواميال قد نيذشلا ني قرا هب طقسا م رع هدر ال مارصل قتال وح اح

 1 نع يالا كاك دادع:سالا لع هو لاعش الا ةساخ لعل

 || ىربنم سائلا ن ةاسأر هكر واد اذ ف رمصقي ماهّسب رتو ههلعت ىلع ىئثأ لها ذئشلا ىاراذاو |

 ا ميلعت فدووحلا لذي شا لانا لودي نم عهنمو سفن نم ذسلتل ادكرتب ى ىت-هضاقرصقب وا ةكرتن هنأ

 سل هناف كلذ نمر كح ا همزاد الو هلع بع امو قوبف كاذالا هلعامو لبش الدنا هلمملعي نم ا

 0 سس

 اعدل والات اع نشا اسس را لا ل كاذؤ انامز عضم ||
 ١١ داشرالاو ملعتل ضقا الفن اسلا دعب هنم ىرتل اانتاو نيعيسسا | ىلع َنديزال رهطملا ع رشلا ف

 | اذهالا همْلب ام لعيو لوي نا هلة هن ثعباع ارتي الذ هلع ءاعدلا ىو هبلق ىف هنسأريت ناو هنأف لق لنآ

 | ءاهنعة وهلا اها مع همقو مظع طاغودواد- هفالخ ىلع هللا لهأن 6 ةعاج اًسأرو

 || ساسعلاوالوقي ناك "بد حاكلا نمرقنلا به يام ءهيذو ”ىبهلالا لعلا ىفاهل ةنه 2 هسنتلا
 || هللا قفرقفلاوكشي ناسن اهءاسؤ هّد أر ف هنرشاعو هتارذ نكحارع ةقد دا

 لأ ىرخا جوتزتدل لا قفرقفلا هملا كشف نينلا حترتف ىرخا يوترت ل لاقفر قفل هملا كشف حقزتف حقت |||
 ا هقزر ىف هللا هتسوو ىنغتساف ل كدقزنشلا لاقف عب رف عبر دا لافذرقفلا هلا كشف انثالث حقزتف

 )ا قاهرتسالا لع هنفو 0 0 مكث اهدسنع نوكد ند ّنددْحا قاللاهئانف نكد

 ا تا كو هللاثمالا قر نم ناسنالا صل ىف سن امو هنم صلختلاو ىنوكلا |

 / ةيولعلار ابك الا لع همفو هللا ق 0 عجم ام لع همفو هللا لاجر تام اقم مع ههشو المادبعلاةب رح أ

 ْ هملاح حاتم امها لع هيو لازتسالاو بالتسألا رح هيفوناوبحلا لم يقودانتلاو وكلام هنا

 ا قح ف ملاعلا نم حيرإلا عفر اعديفو فياكتتلا قلعت اذاع ونيفاكملا ماكحا 1 بعشهس قو تاون

 ْ راسغرب مل ع ا لا ماعلا ىف جرا دوحو عم هب م ا

 ٍ م عهقو رباوراننخالا لع هسقو همن هن] اعمق كلذَف ء.ىتدامو هدوم اف ةيسقت |

 ْ لفشل ىل رهو ال دنا ىملالالسكلاوهوئن : لككملعلا كدطعيام |

 | تل ل شفا 5 11 1 ا ا ا درك ل ل

 ٍ * (ريدقتلا ف قحلا عملارتشالا لزنمة فر اق ةناالثو كوتنلا وف داس كا ْ
 ١ تس ا  رررررمرمر_ر____ر_______77١7١جسللو

 هل 0 نإ ١ بقل هن ال

٠ 
 علا لعفتمو هيف لعافنم ناكام || || اودجوام هتاررغنوكلا ف ناكول ا

 / لودلا ليديتانو عارتذالا درفتم نوكلاىف دحاو هنكل 5

 أ, ل نيعلاىف هدماقتساالو مدسعىلا نب , وكت عحجر رب سلو

 نءزتمت لام ىلا رظن او للم اهيط ىف لود ىلا رظناف

 دسقى علالهلاانه | ([| كاف هقوذ ند اكدذ ا م قراو 0

 للكلان م تجف صال | ةرام تغلب ةردس نم كلم اهب أ |

  6للعلا "هلع | لد صالا ديما ا قرف هب تداع ا 5 اك



 نددملا
 ل كا عي

 3 ره انلذاه دنع فوقولا لقاعلارظ انامل نحو ىتلا دودملا لع هبفوا فر طالت افلم اال لوا مانا | ل

 | هري_غدح دع مدننا ناىرح ًافه سفن 12ل-:ع فو نك ان نخلة نح 001 نطاسللو دحأ#

 الك اا هملعدوجولاودامو ءانرك ذام لكمعدقدملا اذهفأ

 ىعل صرالارانمريغنم هوسر نان اء هتان "لدار تامولعمأ|'

 ا ا »ا اعمالا امهاع تهجو !ههدحوم نيمعت ىلع اقوا موامه سؤال

1 

 ا

 هحونامها بجو اىذلاعاقحالا اذبمادعس:فشكلا لهثن هىءا ىه ىلع ةنعهج كا 1

 هن كرشب ام لع هبفو نيلثع اسلفالاو ىسفنلا مكنللا فنيلثملا عاج لع همفو هتسرب ىوارخالا ماعلا

 اهفهلرخا رومان هنع لصفتإ ودصاخ هاسق هكرمش رشا ىذااهحولا كا ذنم هلم وهف لمه سل 3 هءوشلا ل

 ا مو لاثمالاةتابرض كالو ماس او لاثما ال مئانخ ةدنحاو هل لثمهلام مولعم ماك لام ا

 مع ىلعاهب رض لاثثمالا برمذ قالا لءلع نة نولعتال جنا واعي هللا نا لاف لاعو ل امماال هلام رضا

 ءارو ما.ةموهوءاملوإالا و ءاسالا الا س لو ييملعت هنا ىلو نيذلا هتلاءاذعلاالا لاثمالا تبرمخد الو 1

 هللانلعلا نم لقعل دنع ىذا ناؤركفموهام ثمح ن « دكار دان ليعلا لعد يال هن !"ذنر لمعلا رولا |

 هقرعن ال قيهدلثا |برض نم هسدنلا عضومو 0 : لاثمالا برمذو هيزتتلا لع ه و ثمح نم

 هل لثملا برض هنم قت ىذلا ىهالاف نيو رعمريغهب همشملاو ه.شملاو هيدمشملاو هبّدملا فرعنمالا ٍ

 لكدنعهملا لوصولا عونمم مالا سفن ىفوهو ندؤم لكى عما رحركشلا ثمح نم همفر ظذااف لوهحم

 ةلالدإا يملا. نم باطدل+ ال ىذا بدسلا لع همقو دو مشل | ثدحح ن ند عسرتلا مع همفو لس لقع ىذ :

 ةداهشلاو بنغلا عم هيف ىدملاو ةمهلا ةفص مكحتل او هاعذا اع مكمل ا ديرب /هنال كل ذو هاعداام ىلعأ)

 ىلا هعم حاتح برغلاو ىوعدلا نعةدهاشملا دنع هفانع ىقغالاهع دي لولو اهتيعي هسا ةداوشلاف 5

 ىلع هفارتعاو دولا بح ول رهان فرتعملاوهو ميظع سها انه نم ضرتعيو ىذاام ىلع ةنيبلا ةماقا

 هيلطتام نازيم نعدأ وعدب ىذملا ادهح رخ دف دو دخلا همش ىضذمت ل ناهرب ل اطيالوعكو ءدهسفت ا

 مك دق هناك اوعد ىف هسفن ىلعانذاكن اك ناو داعدا اب رتفلا نممكمبلا ماو اهتغفحك ىوعدلا :

 ناذ نيفراعل ارثكح !ماهفا نع ست ق ناهد انهو هب فرتعا ام هنمض: ىذل | دانا هملع م هنا لبق 9

 فازتعالا ٠ ندمهلل صح ىذلا لالا ىلعهدنع مظعياملا ه.عز ىف كلذب عفدمل مقارتع 3 كلا دو فرتعملا

 نم ه«بلع هفنلام هاهطو كل !ذ قلنا دنعهصهاهملا لوؤر ام هاه كل ذوهدو د- ه- ءلع تهمقااذا

 هيلي و ودا هللا قك تمظعناوقوةلاف "ل نس هندسفا ايش كنم ملسنالانا لرد تلو قا :

 هددت نطوم ”ىأى اليل دهّللا ْدْحَتا نم لع همفو بطلنا نيهف نيم نيده نعح رش امو كل سفن قح ا

 | اهيف لمعت .سانا شتا! نطاوملا ةفرعمو ةمهلالا ب راد الا راع همفو كلذ هلبجوب ىتلا ه اوعداموأ)

 نبي لهو ةجرلاو -ىهلالا لضفل نيب ةاخاؤملا ل_عهشو هللا نامعالا باف كاذرهظرام رثك او '

 هدمحجو عسبطلا هدركيىذلا مالا لع هيشو هتو دل ا يبكألا عذد بابن مال ماةأخ اوم هجر او مال ولأ

 في رصت لع هسفواوود ةعاطقلا كلنةراصودر لا كل درع ىك ن مو كلذ نم تاغيامو قدا

 هساعنوكي نا جن ام لع هبفو تاوولخلار اس نو دةصاخىناسنالا عوذلا ف ةيهلالا ل

 ماذمن ههدخالا ىفاع لودعلاوهد:عفووولاب لد علا هل ىذقيام دوحولاف ىاراذالئانعلا

 لهدا هلعي فكك لذ فالخ ىلع الا نسذ:ىفوهو هنعز قنا دال ا ةلعنام امل-ءهبقو قالخالا
 ب 0 ىهو هعز ماعلا اذهرلعوهاكواهسفنف ه«بلعوهاكدلعت

 قس ام لع هو ”ىهلالا ديلتلل ثلادم . ربو هنو دو*# ن مملاعلا هن ظعبام لع همقو بطخلا ةنمهىهف

 هيقز ام هحو ةيلثن امه وكت نآنغ نم ةدححاو "را هوجولا عج نم نا دض مولعملا ىف نركتاأ

 هبف ا "قوتك سوسحلا ىرلا لعهبقو نوكلا ىف ةيهاالا ةيلثملا تافصل ا ةأحاَو هش أم لع

 ”لارتشالا
 عي بسجل

: 



 لدتحأ ليما وهف هد_-حوع قوم ا لكم ُع اه

 | لكلا ىح راك ىلا ىهشاو هس اذا ىلحا هن ىلعف ا

 1س سل لدا سئ 1 1: كك ا ششظوك 2 -

 | هناا اهكرد اهنا ذة ا سه ىف تاكدملا نابعا ترهظأ اا1قارلانافقاحلالا هم و كلرهظ انهو

 ةوعتم هب رملا تاس انالدو+ولا ف 1 او وهو هنا ذ ىف هكردا ثمح كارلا رااقحق هروب

لاهروهظ عماهل دووالف مدعلابةلاخلا هديه 1
 ١ قالا ديحول روهظلا اره ىهعسف هانركذ ذا6قارا

 بسنلانم هسفنل بحاولا «_لعودام نكمونل بجوات بوجولاف بجاولاب نكمملا قل ىأ

 هسا دعامة دلطل ىف كلنا كر ىلاعت «-سفن ا دعام قالطالا ىلع داحتالا هلذءاممالاو

 لثممالاعفنالاةرمض-ىفلا.غلا دجو م قلاو ىلا نا دوولا ةريذ-ىف هنت دحوم لا. اف

 عنشي سلنم ىوسم سلو || || هععبارصحلا تت لخدي لكلاف
 اوعجدق لكلاو العاف اهينك هل-عافتاذىق ىل_ءبفنمل تعاف

 اوعطق هن انكج ىذل ان مهاكو [| || بع نممانلق ىذلادوو لك

 | هناف لماكلا نانالا هَعّشْللا لعوهفهسفنا دعام قطادداحالاةوتىفلاسقلا قالا تيئاذأو ||
 أ تادوجوملا ةيسن قلسأو هسفنا دعام مولعم لك فن ىف دول هناف هلثم ةبقطلا ةرودلا ىلع ئاعأ]
 || هلناالا هثداحلاتادجوملا نم هنوكح عملا. ئادحو قاملالادبحوتف ةيسنلاهذهلثمهبلا ||

 || لالا ىوسق حلا ةروص تايثدحلا نم ئث لقا هّتشمقح هتطعا ىذا ىهلالا صاصتخالا اذه |[
 || ىف.كلصولاو لاصتالاو ةلصولا دو هس اذهو :ةلدرلاةءاقىفهلا تاعداشلتام تققحتاذاف |[

 ' لئاقلا لافامامهفريغالنيلثمام نوكبالا نيلثملا نب دمحوتلا اذ_هىف قرشي لذ لقتنش ||

 د

 سالا هءاشتف الك اشف ربتا تقرو حاسزلا قو

 رهالو حدق كت حدقالو رج عاكف

 1| نم هب تمكح ام تفرعام نائطوملا الولنيلوةعم نيتطوم ىف رهظو هوه لو لاصتالا 5 دس نك 0

 || ةفصلا فاك, ىأفءىشهلثكس للاقاذهلو هسشتاا نعتادوبوملا نمش حرخ اهنيلثملانيبزيمقلا 1

 ىف هبشتلا نماردح قب اهلا ةف ل ال ضع هنلايهدايكح كارلا كاب !
 : ةراتمو افادت لئابملا نعلثللا وف ل اما لتس وع لخلا ي هلثهوهنمرغ لثملا لاميتا

 ضعي فاضي ١
 لكشلافونيعلاةروصفف ([ || لثااىف لثملا جاردنا لثم
 لظااىلللا حياردنا ل ثم ا هناذ ىف قيقحلا ىلعوهو

 || ةلزتم لع هانركح ذامىوس مولعلا نم همفو لزتملا اذه هيلع ىو امم اريس ايش انركذدقا ذه
 ( ملع همفو تادودجوملاف اهحازي لو هنلادءوسنملا تافصلان ,هاهزااغ لتس نم ىف م نياو هللا نم هللا لع

 || ىِبلا ةملقعل ا نيهاربلاو ةلد ا نم طينت_بملا ضرفلا ل_ءنموهنياو لزنملا ضرفلا ]|

 | ءضامدتبا3 اذ لعدن تمكحامق هن هن اهساهانأ هقي دصتو هقعست ام اهدحوم ىلع - ا

 ْ 0 ع . ناسف كرام اهئاعم نواتعينيذلا مهو بابلالا ىزالالا تال الا

 || ىتح قا نم هل لت ناك ام هركذت ىتلا ةركذملا ةركحاذلا وعلا هالكعاو هنآ لقعلل لقسعلا سفن
 | 00 الاو تالالدلاب هتفرعم ىلا هأعد مث هيلع ةعسطلا بح للسرامث ةبورو ادوهش هذرع



 ا 1 ا ل ا كيا د ص ير ا ا ا سل ند يا د ا دج
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 أ دناوتلا ل عج منابع اهل دجوت ناو ةلوشعملاتامولعم اوت ادوحوملا نم نا ريطا

 ا انثناءاشي نبيذ برضا ثالث ىلعةدالولا لقي ام لكىف لب ناوما ىف

 اثنا مسهجوز نافع ومعمل اع رم اناناواناركذمهجوزيوا ملل اع عر ءامننمل اسمو
 | اهقعءاشي ن مىل_عجعو بسنلا عمج ند لصالاىفامج نذوملا عه ادوجولف ىث ”اوارك ذواانار دوا

 || ةهولالاو تاذلا الات سلو ةرثكل ادي دحا الاي دح ادوحولا فاق هيزيتلا» ءامساكة د اولا لمقم ال نمل

 ةيدحاو عومجماةيدحا |.:لداذهاق مهف أفق ىسالاءاسالا هلو هللا رحت ادإ هال قت فصو ذهل

 هنوكوهامان اذ هنوكن اذ ةرثكلا ةيدحا قحدش الا ذه!نلك نيملاعل ا نع غهّللا نا تلق ناق ةرثكلا|
 025 كارب رالي ست ضاارعال امنه ق تناث ىمل اداهتعت لوقعم ىالخ تاذأا لوقف امنع
 ناكناو هنلاناوهو عملا هذه ىفرخآ !سها ل ديزاو ماه هلالا ىلا ةيسنلا هذه نم مظعاوىلوق
 هيلع مّركشمو موح نه نهدي الف ةجسرلا و دوإساو مر كات رعت هلا مولع نيملاعلا نع اينغ هتاذ ىف

 ىادإ!باحاك ىاعداذا ىادلاةوعدس جا سيرى نع ىدابع كلًاساذاو ىلاهت لاه ذسهلو

 ا

 ا

 لئثاسلل عرس 0 وى هناك ٌ تل اهباحالاو ل هلا لاو بلان مالا >الانلاو اوسلا نا كشالو اي هنا_دجس
 أرطخملاريغ ىل_عدو1 ١ نم سهالا سفن مظع | حام ىلا رفذلا طع دوللو هنأ دب لكاس نذل لاخلا ا

 لاح ىىوعدنكمملا يمتتالا ذهلوهدوجو لاح ىف هنم هنن اىلا ١ انف "اهي دع لاح ل ركشلاو

 | ىلاعتوهف مركل او دولا ىف مظعا همدعلاحىف هءاءدوحولا ةضافافهدوجو لاح ىف هرصت كةمدع

 ملاعلا دو اف «سفنري غليلد هلعلديوا ارغذهب مرعب نأ ن ءدر زنت كا ذف نيملاعلا ن ع اضغناكناو

 4 هسفنل عركداوح هناف ىسف:تعن هل دول اناو نمو مالو لقاع فك ثبالاذهو كراج رزرددو>-و نم .

 0 ا نمدي الق هنوك مدع لسكس هنوكي لعلا مك 5 د ماعلادودجو نهدي ,الذ

 | ةرثكل اهي دحا ن نمد الف ةدحاولا نيعلا ىف ةرثكل نم دي زاك رخل تهدم لسع :اهياطا نيتافصلا

 ىشو تادو>وم ا ىوسء وش ث:تاذلارا ولا تسيل مس ءاوا ةفصوا بسب لذ اه لكن م كك رع

 فرع هسفن فرع ند لسو هيلع هللا ىلص لاو او ادهلو اذ هناكس هيلع ةلالدإ !نيعابال ٠ حولا تاس ٍِ

 هرهظبام ىلعو هسفن ىلع لمل درونل او هللا ةقرعم ىلع المل د فراغل ااهفرعاذا فراعلا سفن ىلعذ هير 1

 ١ اها نواطملاوهفاهتمالا هتلعام اهلا هدح ومرهظو تادو>وملا ترهظ تادوحوملاروذق نعلل |

 اهراقتفا مصاهلايولطم هن وك نك ىن-غلاوهفبولطلاودو تاثثدحلا ق-ىف راقتفالا, نذوب باطلاو

 امو ةشش ة ههمود ىلع تاكمملا تمةيقدو>ولا هل نمىلادو>ولا ع و>راهدوو قرتسحادوجولاب

 وهلا قرود هنا نذ !اهكرد او مم 1 تاكمملا 0 معو ٌ

 هكرديام ةمقيكف ورظنلا فةمك اف هؤاَميو لاعلاروهلخ كإذفا بلع ىهىتلا قد امانه تاخكمملا

 قؤفوملاهتلاو كر دينمو كر دياذامورمدبلا

 لقعاذت:كناّقلا نععقاذلا ىو |! || ننعاذت نكن ا قالا نع قملا ىف

 لعفلا هضد-او ءرث ريغ ىرت || || اخاعم لقعو نيعاذ تنكح نافذ
 | لصفلاو لاول اب نو او لعل نم ةرضح عسوا نوكلا لامخ ناف
 لكشلا ةضدتى لكلا درمارت ريتعاف لك. شلا ف لاكشال ا ةرمضح هل

 لكلاب لكلل ماق ءزج تاقناو || || نيعمءروهفلكح ناقناف

 م3

 : | لاعفتالاو ةيلعفنم هلعاف ةدحاو ني_عفريك دنلا نم سفنللام ثءح ن دهنمو تب نر كد ان

 ّْ تاكمللانأبعا لع ترش 00 لودق املع هلوبقفاهنعهانغ مصو هبل

 || فصتاواف قرحلا لس الهمدعلاحىف نك ملاوهق رخال ءيثلاراوناو هسقنكردأق تاصتحوولاو
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 رسال ديالا الرو فاق ١ 35 0 اثاث هتاقبل ديد قلخ نمدبقم دجوإا |

 راظنلاب ىلوا نيعلا لاحرو ريسعلاب لوأ معلا لاجرذ

 رصعلا ن ع هر ةوق هلل ةعلاب فدو ىذلاف

 0 رودلا لكى ءومست هروص هاف ثكلا, ف صوب ىذلاو

 رغملايغنم ارهاظ هكا اعاده ]رع

 ملاصملاب لكوملا لهل هلمكو أ نع نكلوءاشيو ديرباك ةملا كن ارامغالاهذعىف بئاثا اذه فّرصتسف |

 ا هيلع طفح هللا ناف ل كولا اري "للغد نءف رصتو طلغ ناك فد : رصنلا ىف ليكولا اهفر لا 0

 | فني رست نع عقاولا رسل اترك زك ىلا ةنخاذح سزكارتبدو داتا كولا القد
 || بئانلا اذه هش فرص ىذلالمكولا في رصتنءنوكت قااةرودلا غل ةحردلان نه غلم ات "ةلفغلا

 || توملانالا نوكتال ةصاخا هي ابنل اهذه ىه ىتأ | ةمّترملا هذه نا ملعاو عفرال او عسفرلا لءدو ىتاارملازيقتل

 هشلةىذلا ىعسملا ل-الاودو فرءلاو مومعلا فروب.لملا وهو ىرارطضا توم نيهست ىلع توملاو

 || :ايح ف توموهو ىراسا تومرخ الا توملاو نومدّةةسالو ةعاسنورخ اًسيالمهلجا ءاجاذا
 ]|| تقولا مولعم ىضقملا لحالا اذهناك الو الحا ىضقمث ىلاعت لوقف ىضقملا ل+الاوعوتب وايد

 || لج ايلا رحب لك لج وزع هلوقودو ىمسملا لالا مكح هسغن ىف همكح ناكمدنع ىه-م هللا دنع
 لودقملاك ت.مال تموهف ةيانا اهذههل تححاذا الا هتامح ىفناسن الا توعالو هلاحف ىنعي .ىمسم

 || لتقدق هب ىنتعملا اذغ ناك الو تسال لوةةمد كاف توم نعال زربلا ىلا هللا ةث هللا لتس ف
 ١ هنامح فخ زربلا فةءابنل !هالوف ةداهشل مكح هللا ةقزر سفنلاداه-وه ىذا اريك ال اداهلا ىف هسفن

 || ىتا ةريشعلا تاراسنا اهذهانرك ذ نهالو ا هانررقام ىلع انّم- دقو هسفن غلا دقو ”ىونعم هنوئاتلا

 |١ لع هنملاو دل اهتلو ى هال ريثكف ناس .:الا لضبالام لكلعف نم باين لكهنمضتتامامتأو تاهتتا ىه

 ام دح اولا وقف ناك لهنا لعاو تاذل اد.حّوروف بالا اذهب قاءامو ىطعاام |

 ا تامول ءملا ىف ىلع مم سقت ن نم ماعلا فو درفمو عوم نم لاعا| ند هر وظام عجب رهظ دو دعماو مولعمو
 أ ةيدحالا لعامل ةبهاولاو دو امدوحول ةبهاولا تاذلاةيدحا كل ذامطعاو هس ةيدحات

 تاكرلا ف عومجما ةيدحاو طن اس لاوداح . الا تاذإاةيد > اف عومجملاىف ةمفخ داح ..الا ىفةرهاظ ,

 ةرصاقلا لوةعلا فو بسنلابةماسلا لوءلا فوءامسالابعرششلا نامل تامهلالا فاهنءربخملاى هو
 بترتلا ىلع أشنو ددعل ارهلظي د> اولاب هلال ددعلا ىف دح اولا مك. فر عظيام نيب او تافصلادرظتلا 8

 ني-عه ترهظام هتاعالول لولغملاق لور هس يدار لاوزو ح >انتالام اسلام ”ىبسبطلا 1

 || سفنلا مسا لمح املس تلا مساو فنا تاذلا مسا هناصس ىطعاو هةبع ىف دوام هقناالول لاسعلاو 5

 : ثناغد لا هللا ينح ىفتط رام ىلع مسحب م لو ىلاعت لاق مكث ًاتلاوربك ذتلا نم 0

 |ر هلا باطن ةحوتممءان اهبتيذكف تنوملاباطةروسكم فاك تاكل 10
 || ركذلا نمو عقاولا لسانتلا لج ال كل ذو نامْؤدو نارك ذيبرعلا دنءنيعلاو سفنلانافةدحاونيعلاو أ ١
 : وق نع ماعلا دوا هرم م ىهو ةدارالاورك ذمودو لو تاان" ىهلالاداح الا ىف اح كلداو ىت الاو 5

 || دو ةدارالاو هاندرااذا ركذملوقلاو ئثلانلوةامنا لاقف ثؤمورك ذم مسا نعرهظفةداراف |
 ْ د.>وارونبف كسالي ةد>اونعلاو لولا نعوةدارالا نع نب وكتلا رهظف وكشف نك هل]لوقننا

 08 شلك فتي دحالا ترسم ا درتسواكصو ىعمواسحو ذ هل راو تاثدحلا عسا لا

 سفنللام ثدح نم هنو ثدنأَتل انه 2 ا ا دالاغا

 دقن وفشل ا دوت ةعوش ناد هكتندمول مدعو ونأول
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 نخ ىلع ىتلا ةطغالا لحال كلذ نوفرعنالام هو هقر : الا الا ع ف كاذف قرف سانلا نيد |

 هانت ىنهف ةرشانعلا ةياشلاامأو اهقو مهم ىلع ىل- ءىاالافقالاو ةنك الاومههوجوو ممريصب ||

 كلاذز ننكحلاا كاذ نكلودح لكل و ولا نيش و ةمطغالا فش ك2توملاب هنا قوملا دو .ٍ

 انيع لعام ىئرفءاطغلا فشك اذاف كلذياملاعةماعلان د ناكنملال 3 داعس ىطعيال مومعلا ىف تقولا |
 ألقت ات مهل نيعلا كاتنوكن“ اطغللا ف ثكدنعو ننع مهلو وذ اتهدوهشلا باح ا امو ل رعسو هذ ٍ

 نواتةن ف نيدضشلا نيذه ىوسامو نيعلا ىلارلعلا ن مملاعلا لمدن و قا اىلا نمعلا دما ا

 | |١ لكل ديرم نم ديالف مدت ماع نعال معى معلاع ءاطغ ف شكب سعالا نو دب شيفر اضدالا ىلا ى معلان '

 ءاطغ منا كل تن افءاطغلا فدك ولةيادعلا ن م لاق. لاك مر دال رو كرما دس ةحاخ

 |سهاع ءاطغلا فدك همطعت ن نكل ل- ءلاىف اًمسَقي ديزيالف هن راعاذاٍل_عءامق ىدياست تددزا ام لاف م 1

 هناال نيعاذ ناكحنزا هتعفو لع ءاذ ناكنا هلعى انمي تددزاامهلو ق مصمق هلا سنع نكي

 اثيعهتفصمد_ه نم ءاطغلا فكن اكل كدت ناك ولد ام يلا سه الغلا فدكيدي نال ا

 ةدئاغلا نع ىرعم

 اك !كلا ةلاعملالًاساذإ * ىنعم ف.طل ناسعلل نكلو ٍ

 ا اك اح موقف خزربلا فدبعلل قتلا نءةاننلا هدهف ىدعال ىدوجو صاهءارووالا داطغلا ناك اخ ٍ

 ىناعملا نم. انامدصفاندلارادلاهذهىف ناطاس هلع نوكسف لاب ماع هب هيابنو ىقحهروصل 1

 اوم لا ىأ هملا ليك مهمف هللا لاف نيذلا روسلا له اسر ةالمك هةلكل امن 0 ١

 نب رضاخلار ظلو ىسومر 00 ىهو ص الا سفن ف ةنعأ سن تسلو ىيسنا ماوهر ا 0

 ُ ملاع للعةيامغلا !هل - نم فالخرحالااهارباك اهارادروول بي . رغلاوالا يح اهو ربم- مناف كر .

 لد اد سد هب ربامدد تحامالادسحالا ىناعملا نمه دست ام ىراال هناف ى-ووك هنريشأح فو لالا ا

 | نوكالا ىمو 5 ةيابثا ! هده بح اص نييورحاسلا نيب امو هنوق م دعلرحاسلا كال ذانمت | يرتوح ه ابدأ

 ىلا هل لاذ هاكوم سها وذو ىح صان ءهاصع ى.وم َولاف المكو ىموم هد او هنعاسات لع قل

 مكح نعل ”ىبهل ايما نعال مه.صءو مها ابح اولا همنا ا ١

 باقءام*الا كِل هلفهراهظارحاسلا ديربامىلا ةمصاخني رظانلا نوع ىف اهل مهد تع تناك ءاعسا

 بئانلا وح فتان! امرظنلافرظنلا هعيشف هنروظملا باق”ىهولالا هالادو همضروطاملا باةالرظنلا ا

 تاقدهتلا لو هاقلا نم كلم نءحب رخالف ءاملالا دعنالا ن 0س م ه.فروظذملا قورظنلا فلعفلاو ١

 تامالع ىأامسىهىتلاءاعسالا هذه لءهلو بئاني ل نم انو تنال م فروطملا |

 نونوكتخ زربلا ىلا مهلا قّدناو تولأب ءاطغلا ف شكد ع مومعلاف نيرطانلا نيسعا فر هظام ىلع '
 || ىلا مكح نموا ةرمضح ىلا ةرضح نم اولقتنامهناالا ءاوسمهماسج!ىفايثدلا ف مهام لثم لانه ||
 هنالد.حو ديانته ةيابنلا تناك امناوايثدلاةا.لا ىف مكللا اذه مهل قللا باون نوفراعلاو مكس
 قب ىفالاكحولا كح هتلاءالوتبف قللأ كلم نم مالا حر >2 ناوهوءاتلالا دءرالا ب 5 ارهظرال

 بامحسال قوهتنالاءاسش الا ف مكح نو , الذ ةمهلال اةريغلا رح ا
 دئاوعقرخو تان 11م ار ةماعلا ىف تملا 0 امهتادفرضتلاةريضحلاهذ- هىةرامتلا هنه

 را ركت ام هنالدثاوعسمالا سفن مام هنال ئاوكداجعنا ى مه لب ةداعةرخ تاسلن ققحلا دنع هوأ|

 نرفرعبال مهنا لوب ديد قا نم سل ىف مه لب دياوعلا باد ا قد هلوقوهودوعبام اخ ا

 مهو ةئاشاا ةظعللا ف هنوربام نمعوب هام ىلوالا ةظعللا ىف هنوراك ديد قلخ ىف ةلط لك ىف ف أ ١

 ْ هناقدانرك ذاك الاى هالا سيإو هللا لع |. ننِم نودقحْلا هكرذبا ذككقرخالفةداعا الف كلذ ند سل ىف

 ادناانعادهدو-ودوخولا!ذ_ه ىلع[انفاحاقا انقحلانوكيرادباامادقلغلاراقتفالا نوكيا ذب

 اع



 مك هيلع مكحافوهةروص”ىال هتبثةامغرظنافاما ىحأ هسفن ىل_عدلل قلساتنثأ اذاذ ةلورهلاو ||

 ا هلىذا!ناسنالا اند قل ةللتا دب ربو قاس ا ىلا هئمع ىف هلمعا هروهطقراقتفالا ول[ ف ا

 ْ هنادي لستم لك لباقي هنال كشالب نيلثملا مكح لصفل/ةنيلثملا نيب عقو لصفلا !ذ_هنافهريغال ةيلثملا ٍ

 (| ىدااوهو هلوقو هسف نفاخ م مكلعج ام اوةفناوهلوق هل كتسلثمو هلثم نء لل ازيعام هالولو

 ا ةئاضالا" اشنلا 3 ١ ىلع ةرطتلاو> !نامسنا اوةةلفعل ارنابتنوتالنغس اضيف ا

 نعىجو ةيرودلاةلاكولا 2 هذهفلمزملا روس المكو هدنعتن ال ىحأ هللا ناذ هللا الا فرص. 1

 رهاظااوهو قريت ال 0 تاهملاىف فرصتلالا راسا المكو هدخافوسالا هلاال

 أد و ىف اناث اهرك ذنو اهانرك ذ ىتاااهلكت اءانلاهذهونارتلا مع امرظناف برغملاوقرشملا ١

 ا 5 كلا ةيدحا اني هن دج اذ ماكح او بنو ذو يف ةريث تحصءا ساو ذولاعتوهو بسنلاو مكملانالا

 نأ فاشو مكح ىف هملا فاضدو تقو ىفهملا بش و تقوىفاناروهظلا سن ا ذهل و ةد> اونمعا او :

 : نمرهظ اذاف نطان ورهاظ نيب وللا همق ماو ام نيعناسنالا هبف ماقام نيعنا كل نيس دف مكح ىف اًبيلاا]
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 1 ةيلثملا عر وسلاف ا لا ”ولا ةماعلا اثملا ةعشرلا ةلزنملا ىههذهو نيالا دح[ املا

 هيلع امال بتال ل رد تا اهف لصملا 2 لثملاناكف هيلادتعالا

 ا نم هال | ماسح الاروص هملع ىهأم اهلا سن ة هنهدج ةروص تناك اكن او مكحلا نم حاورالا

 || لوزنلاوح رفلاو ىذرلاو بضغلا ف لاوحالا ريت نم ةمعسطلا فاصوالاب هفاصتاوهو هكذا

 || امأو هانيفو-سادق ةئماثلا ةياشلاهذه مكح ا ذهق لثمريغو أ لشمالا امو ةرودلا كِل هب وهام

 || ىلا نيب نوكي ىذلا للا وهو نلثملا نان ىذلا لوتعملا حزربلا قروولتلا وفّدعساتل اةانلا

 || برمض ىف هعضومو قملاوه نعرظنمف قالا نم مقال ازيمت بجو ؟لصفلا اذه نان لماكلا ناسنالاو
 دود.ملالطلاو صخخشلا نيب هي ئاقلا الاف دودمملا للا هسنع دتملا صنحشلاىفىذلا لالا لالا

 |هنع قلك ازيمت ناك طابق وحأهنوهف ةىصلأ حاملا ص مهدأان وهو خزريلاوه كل ذه نع لصفتملا

 ١ قاف اروهط ناك فاذا عال قاس لو قا توعمب سئلت قالا نال هنعوملازيرمال
 || ”ىثىلاهروهط قر اهتنقألا» فص“ لف هسفنل ارهاط لزي لق كا ةادتابق قلارومهت نك ل

 || ضعبقوفمضعب انعفرو هلوةو تاحرد ضعب قوذمكذعب عؤرو ضرالا فئالخ مكل عج
 |١ هتلامهعفر نيذاا مهو مهضعبا ةرودلاوهو ةناتالالاهءاطعان نرخ اضع ضعي دخل تاجرد

 ا فرصتسف كل قحو ه امق كلالمكو هسفن لعج نا كل هسلثمو نود اوشا انا مه مولع عوفرملاو او

 | هللا ٠ نمءاننعا نير ود نوكنتنا كيال قدا ةلاكو نادي رودللا ةضوفملا ةقلطلا ةلكولا م كه كنعدبق

 1 ال ا م ادو-وم ىشاحا ال دوحولاب فدان م لكىف اًتاطم مك ااهللاو>الاو

 || ةلاكو لا نع قم ا لزع ىسفنلا فرصتلا كل ذق هسفئب اهف فترصتقهناكرح نم اًمادكوس ف نا ف آلا
 ْ 00 ىسفنلا فرصتلاب ةلكولا هذه نعى دا لزعتاام لكتاك ةيرودتلاكولا تناك اذاف

 1 لاققد.حوتلا ىف اهلعدو الكحو ةذكحاف هلوش هدمع للاعت حا

 بد

 | بد رعاذاو قرم لا مسأ تثدح [تءاطاذاس عدلا ى 5 ىلاددحا ولا نيعلابو نطاسل اوهو برذملاو

 : بر هنأ كنطانو كرهاظىف دل كومنت اةوحالا هلاذل ن طاب ور هانت استالاو رقما سل تان ١

 0 هسقفن ىف مقال دحاولا ذاوهوهف روظت ناو وهالا رهاظلا نك ل تن ترهظناذ كا ذريغال

 | نم مموب لك احا ناف ةرخ اوان دادبأ امثادةباسنو ةفالخ ىهو ةلاكولاو ةفالذنا مكح لازمالفرهط

 3 [| فارصتل ا كةاخعسا مف فصت كلو ف ”رصتبكل هاف يف هتكرامنأشفوحساقالا ملا | ٍْ :

 : ام امو هيلع دو ولو 5 نيعاذهذةلاكول ران كلملا كلم هناا كك دفملخ ةفملخب تناف كادكو صن نعم |
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 || غل _ناراسو ه.لعهلتا بص هبين هب هلام مآ لك ذخ ايو هريد نأ نآرقلاالت اذا لات لكل ىجبنمف |
 انة تاذ فنا اورصقو نس اض نوكي لب أك اح نوك الو توالت قولة يلف هلعي و أ هلوقب وأ

 ٍٍه ةروانآوهتلخ قدوس :> ؟هللاناف ”ىوبنلا بزإلا اذه مترك نانا ناقل :مالوشأم ١

 نالّدرح ”ةلاواندلا ىفلازئالف ةنطابلا ام آواهروهظ عطقنا ىلا ىيهةرهاظلا ةوينلاف هتلخ ضعيف |

 أ لازرالا ذه نم بن مهل ماعلا عبمف ملاعلا طفح هب ناكذا عطني الىنابرلا لازئالاو ىهلالا حولا |

 "نامل دهدهلا لاه لغلااهياانهلق تلاقو لمت! ىلا كير جرأو هلو لثمدرك ذام هنت جولاو

 مه ضرفامو لاقامنيدهتجل ىفلسو هيلع هللا ىلص ”ىبالا لاه دقو هر طخ ملا تطح ا مالسلا هيلع :

 بصملان ب لضفواوطخأ مأ اوباصأ كل ذىفرحالا مهل ضرذامتاو هضاو دبتجا ام لكىف ةياصالا |
 لا ةنماشلا ةءاستلاامأو «دح لك اهلعبالرادقتل ةعفر ةسع بابل هذهو رحالا ىفئطخلاو

 [مسهرطت ىهو لاكرظناهف هسفنر اه وهذدل لح ىهو اهل ىل<ىلاعت هلا ثدح نم قحلا هب رتو تعمفش |

 ةاصىفالا ةرودلاهذهرهظتالذ ةبهلالا ءاعسالا نم كلا هملعرو هام ىلا عمج ارك ذو لاكرطت همف
 توسملا هشرع نم لب اعلا ىلع هلع ىوتسإاشر ءهل بدق -ىناجرلاه طوع ىذلا لماكلاناسنالا

 نلباقمررس ىلع نتكم تةدنملا ]2 رت راسل فو هبلعءاوةسالا وه تحح هلا
 نَا نمرهظ امف هلع ىلا ءاكناف توريملا ةفضرداقعالا ءاكت الا واضعي ممضعلياشي ىأ
 ب رهلظامفدنر ىلعاضبأ ىس لماكلا ناسنالاو هتكتم ىلعواعي هنا لماكلا ناشالا قوطبو

 ما ص ىلا ال دعا ىلا ده دامو ةدهاشملا ب ففايف ودا رطني نيح ةياسنلا ن منان الأ |

 ةداعلا قرخ لعفلا بسنرو هنقنوطبم قلساو قواخما ىلا دئاوعلا:لعفلا لاسعفالا ةرمضح ىف بسن
 ىاعاو قاخ ىفالا رهظال ناكَناو قامارهاظم ةقؤواخلاةردق- نع حراخ هنال قولا ىلا الهنا ىلا |

 اهتاذب قللتا ىلطت ىهف قلللا نع ةدّرت لدتا ودل لكت مح 8 نال قدا درج قلثلا
 |تاذىرث اق لعتاهل نوكي نا لاحملا نم ةمهلالا ةققملا كاتنال قاحو ىح ةلوقعم ن ماكي الق ْ

 فصتا ءاوس قلكلا ةملوةعم نم دبالف ىف اذاهلمكلساّنال مكحلا ”هلطعم قتنا لالا نمو حلا

 ةرذبلاكعدعلاىف هتوف ران“ الا لوباْؤم ملا نوكي هبمدعلا ىف هنبع تورث ناك مدغلان وأ دوجولاب

 ةردثدوحولافوةر د مدعلا وهذ دو>ولاةرحشا ||

 تن مث كيل رذنلا الولو ردن اكمالا ف نمعلا توش

 تنك ثيح لام ”ىهلا صأ نود تو نع ىدوهظ

 ةريثكحةههلالا قناقللاّنال عملا ةنوعو عفشلاالا ماعلا فاغ هانرك ذام ىلع ىهالا ناك اذاو

 ىبعلا دوجولاب فص ناو ل_ءا!ىفقئاقملا تاّومحلا تنفاضي اهردق ىلع ت اقتحم او :

 ادوصةم ناك الوانوك نك لاقالو ادوهشم ناك امزنعلا تومالولذ

 ادوبعم نيعلل قطانوك لازامو اداعت نيعلامكحح لازام

 ادوةفم نوكلا فن وكلا لبق ناكدقو هوك لج وللا دا كسا '
 ادو>وموادّةف ادادم لازاق هنوكيهف ماكحالا تنوكحت

 همعامالثم نكي ملول هنالا هريغال ةيلثملابالا حصن مل هع 1 مولعملا مالا هم 2 مكحح رهظاملو

 ظ 0 00 ا ١

 اةوتافاعمو ةللعاو 0 طولا كرولا و كا ا رف واااو

 | مدعو لادتعالا ةروص هانيطعأ اوسلا ىلع تو.شااىف مالا نكح ا افدو>ولا ناعم سلو

 ل
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 تدع“ ةمءالتعلا 2201111 قاشملا داهشلا اذم انلعاف تلقوا

 || لقاعلا نا اناق نمؤع سا ىذلا لقاعلا“ التالا اذه لخ ديفكت ىرورش سابو ارا

 ا عملا ماقف لمعلا كلذ هيشو ىدلا هنال هللا بجوملاو هقلاخظعتال نب هلت قل سو |

 1 دحوأ ىذااوهوأ كلذك لزب هسفنفوهلد دنتساا ذا هدو-و ىف لعب لقاسعلار طظافانل لووسرلا" 1

 هدنع كلذ لاوس لف ىئعملا اذهىف باَكَلا اذه ىف مالكلا مدت دقونا صال ا هدذع لاس او هش |

 / 0 م 0 ا ظذف هةعره ال ددشا

 ريطستلا ل جرم لنا دققلا كا .نالسلدلاب تأ هلأ

 هتطعأام هتهسامع هانج ميظعت اند:ءلوسرلا ةلزنع وه ىذلا لّعلا هنلع تح واق ءانثلا ودجلاب

 نءبانف هياهلماعفةداسلا هقدتستام لعو هبم زنثو هريبكتو ههظعتو ه درك ىذخ ًافةلقعلا ةلدالا

 ٍْ روهظ ىفهزاةدقاو هّما دهر ,ظنن لع هناقهدحو ا ةدابعلاو هب ةفر ءملا ن هرظنب هسفن فهد جوا مفقملا

 ناو ةلادب دحوم لقاعلك باشا هذ لحد كود هجوم تاقصلا نص دنس ١

 لوي لقي ملوملسعي وهو تام نم يصعلا ثي دما ىف سو هيلع هللا ىل_د ”ىبنلا لوةوهوانمؤم 0
 || ةنملا ىف جوليا ديل الان از رمال ةصاخ معلارك ذامتاو ندوب الو

 ءاسينالاّنال نامعالا لهآ نمر اكلا له قءاسن الاو نوئمؤملا عفشب و هريسغال ةصاخ هللا هز + د

 6 لوسر ملا ثعبام مهنوكل اونو إن كنور ناممالا قلعتموهوريللاب تعي

 ٍ هلع عمد نمؤي مف لوسر مف ةمآ ف ثع نافهدحو َةَمأ 3 مهنمدحاو لكرشح نيذلا مهفةرتفف

 | لدال صنلاءالا نوكمالرانلا ىفدولخنا نال هقااخ جارخانالا اهنمحرخ ات رانلا ل دهقلا ختي دحأب

 : رظن نعال ة هش ن ءال ل ارمدمو أ لطعمالارانلا ىف قيسالف دجول لو مهل لصح هو ىأب د.حوتلا

 او رظنانهاورطت :ينامهدادعتساو مخوق فناكنيذلاةداقملاالارانلا ىف قل هنوقرظتلا ف قوتشي

 هر4 ناهربالز مسا اها هللا عم عدب نمو نار لا ند اهّباو للدالة رئافلا ةعظع لعمم هدهوأ]]

 | ١ هن فاك ام هللا ناف هعسو فو دقوهذ مالا سف: ى انا هرب ىكحر 1ناو ناهز هلا ه.عز ف ىنعي
 || هنف لضاة: س وهو ةمشو ! هعز فن اهرب هلورهالا س::ىفهكناهربالوا اهانااموااهعسوال ا

 (| ملغ ال هنا لاق مث المآءاذ فرظنلا نمهللاهانتآامىفو له هيردنعهناسحامناف اذه ىلع لاغذ سانلا |
 رفغا برلوةينا هيبنرمأ مراكحوه ان ل:) تاور“ راس مث ملءنمالار ذاك | سدلو نورذاكتلا

 ( تناول رمشلاوأ لطعتلا ىلا الا لدت لفاهتشا ىتلا اهتءاطتسارظنلاتفو تلا قرفلا نه محراو
 ا
1 

 : ثيح نم ّملسو هيلع هللا ىل_دهّلنا لوسر ممتانه فشق هللا مهانأ اام او دءنام مناف نيجارلاريش '

 ١ ترلاقدا مه«هفلوسرلالاو ا ٠ نهج ورنا: داعسا ام اذان نورعت كال ْ 1

 هللا وسرردقاوذر ءق كلذ ىف هيا اق هسحلالا اعالا اذ هسا امو كلذ هلل اد سه أ نيح م-راورفغا |

 ماعدا اذهو رك الادبسلا ءنالابقدلا نوقف لا اولخداذ اكل ذدنع مسو هيلع هللا ىلص | ١

 عش نمو همدص هذه نمال ا هنوعد ف صدخ امن ال قع هلا دفن ىلا مدآ تقو نس ةياثملاه ذب وه نه أ ل

 مهالا نمر دعهل نم م لكف قرفل | هده سفن قرمص< ال نا مم تان لكل عشر و هلرفغي و محرتثا | :

 ! برضب هللا نا نيج ارااريخ تنو مح راورفغ!بر لودي نر هالا سفن فوه ىذلا لا نع هفلخت ىف 1

 : ةجرر هيلع ساأيلا نلغ نم نكت الواب هك ظح ن . ءهلنا”ىوان لقعتالذ ةعافشلا هذه ىف مهسكلا]| 1

 نع 1 نماهلو 00 نةدبوحولاو ولا رطاهلو انو اع اب نمنيد قره ِى نيتموملا الا بدصتنا هللا |

 ثبح ن ممههأةرخ 7 قا موش ام دلا ىف الؤهل ن :اوالاولوسرلان 0-5 هةعافدت .دنهفةنملا |[ ا

 ولا هعاعشل الونق مهيف انمطعت جاادم العلا ميقا اراهول> داذاق ةلملا نواح اتراك



 5 ا

 ىوسس هنم مهفيال اف ةتفاو 0 ماكتملا نك اذا عماسلا ف كادر 0 اكتب

 هده هلت د. رآام معيال نكلو عماس لكن مّماعلا نايت اوهتدقو تو ل قام
3 / 1 

 111// ةصاخ ا بنانسعا دوجوالا هللا تانك ىش ىتلاتادوجوملا نم فرعيالهلك ملاعلا كل ذكتاملكلا ||

1 

 '| ف اعووسم 01 اوربا راقا نم وعفا لجأالا تادوحوملا دوال - يرام زوبالو ا

 اا ؛لصفلاب هيملك ام دا |ىفهللا نع قطانلا لماكلا درعلا بوس
 مككنول او لوقىف وما باسم كل ذ ف مهفل فاضي بول 2

 : نم ةيدحالاربغ ةيايئالةب دح ا ةباسناه 1 و كا لعيلولب هنآي هسفن دوق معن ىتح |

 ىلع ماقااودذا بسكلا نمهملعتادو>توملا ىهامب تادو>حوملا نامعا ىلع ةسومقل اها ناثمح أ

 || تادوحوملا تزيتام قااالوافابيك اهدق ىأ ةنيهر تاكا نفقت لكو تدسكا اع سفن للك
 57 ات نم نانالا نا كلذل انمرج ا هنو قم وهام د اؤانسع سحالا ناكلو ضع نع اهضهت ,

 ” اا اديزنأب انلع عم انتيناسنا|ثيح نمةدحاو نيءاهاكد اح الا نان نعل ادا ومداح ال لماشلا |
 نعاهضعب زيست نيعواد دوجو وه اهل ىاازيمت نيعف ىبانالا صاخ أ نمهريغنيعالوورع نيعوهام ||

 أل لغتبصسنالب رشاش نك ةلك ىلعاهنءنئاكل ك ىف ةرضحلا ٌدلكدرر كل ناو اهبسف: الوهف ضعب |
 1 ىهوةماكلا هكر عانتعر جاو رجا و انتع الارث نك مسانشو دازبسغ ال نكن نبك لك ٍ

 01 ةعضخلا هذ-هناانلع اهدح نيع ىف صاع أب تزهو تددعتو تراك كف تان كلا

 | لاه اقبالا ذهاودوجولاو دايحالا الا هنم لعبال دو 0 ا يي

 اهضعبلو تا دوحوملا ضعمل < ىبسف: مدعلا كلذ ةلاحتسال امو دعم نك هل لاب الوام دع نكدوحوملل |
 ىل_عناكولواممثاداظفا-وامثاداك الخ هلناناك ةققلساهذ_م. وهدوجول رصتملا هطرش مدعل بات ||
 ل( اظفاحالو امتاداتالخ قلل نوكينا حصن ل ضارعالا ءاتب نولئاقا !قطالحااغلا بخ هر ام ا
 ْ مكعمودو قولؤع لكعم لازالق ااذاهلاهالخ لْزيلاذاو اهدوجو تادوحوملا ضءن ىلعأ]

 ' هانرت دام فرع نا تناماكلا نب لطفلاة ابن مه قداءيث الف كشالن ”ىدوجو أ منكو نك اهأ|

 هثدحاموهو نانالادو-وىف ةنطابلاو ةرهاللا لاعفالا ىف ةياننلا ىوقةعباسسلا ةباسم 87

 ' هلةفصرلعلاو لعن تح ىلاعتهاوق هللا باك م هنبآو هريغف هند امال ئاو ل1 لاعذالا ٠ نمهسف:ىفأ|

 بجي هلا هسفن نع ىلاعت لاك و انه هضةياينلانهديرباموهءالّبالا نعرهاظلا صال لعل اذهو ةعدق ||

 هن االاهذه قئث لكلارهاق هتوكب هسفن فدوف ئث لكتوكلمهدس َنأوهاعداذا ىادإاةوعد|
 (ني واق فكل ذرث اانر طن مهانوع دف هنن ةعاط كإ ذ ىف ةّةثملا لجو هءانغلكب ف ىلءريصلا نفانمعت ا اذاف

 ]ا كالي ةءاجالا تاصحربغلا ىلاةهث انتا هلءزجانسف قال هلا رح اهلكانتا ذءاعدلا معاذاهنااندجوف
 َ هسفن نع هن رب امفهقدصانلع ذقانال انهو قدصر ا رتخاالا اذ انف رخ اتريغ نمروفلا ل لعو

 عادلا ةوعد سمح هلود هذ تح هرهان وعدامي هانولب ا مقاتل وة ناك ”ىبهلالا ندالاةاعا ص الولو

 1: مكشم «نيدغاملا لعن ىح مكتوادلو هلوقىف ةحتصراننلا نوكت تح ىوعدةلك اناث ىناعداذا

 "ا رايتخالا ىف هناكس هنع انينف بذاكو قداصن ني ل املا

 / هقدص ىلع ةلالدلا ميقي هنا هاوءعدق قدصن مو لسرلاك ةقداد ىو عد بح اص ناكن افءال.الاو

 1 دوو معي لهل سدلام دام بذاكتلا هيانولي اك تناك ام ةلالدلا تناكتلالدلا باطن مواد اع

 ]| تيف”ىناكما وهو برغملا نمامبَت اف قرسشملا نم سءلابىأب هللا نا بئاثلا هللاقذ هر هانولب ام
 ١ اذهاو هم ءاعهجوت.ء الس اال هل ىوعدال ع نك ىوعدلا هلأ ءالم الاف هللغتخلاثماقو روكصي ءذاا

 ا ًائرارقانيعانسلع هب وربانرارقاوائلع هتنوربانررقأف ىلبانلقف مكيرب تلة انل لاك ىح هنئاانفاك ام
 || لع افانقدص لل انفك ةقلبح كا ذانسعدالفدسلا ةعاط بانا اًديةيدويعلاو هلام دوعت

- 



 ا

 رودالبروسيف اكاواود هدد ْ

 روسؤو رودق هدهشت دق نيعلاف

 درس ىلعهشرعف || | اهام قالاو

 : وصلاروصلا لباشنأأ || 5 لثملا لب اهب

0 
 ررع ىلع هناي هلهتج نمل لقو

 || هراكلا هذه داح نيب لدفلا نم دب الذرثكش تاك هل هنأ هسف:فصو هللا ناف ةسداسلاةيامنل امو:
 ةنالث أف نك هللوةننأ هاندرأ اذاء_كاناوقامنا هلوق ىفاهرثكه نم ا ضيأ ةدحاولا ةماكلا ع

 : نوكسو هئوكسوهو ضراع سال ”ىخ نطاد دحاوونودلاو فاكلا امهونارإ م الن نانثا فرج

 لباسم ةيترملا هذه ىف لءاكلا نانالا بانفنينك اسلاءاقتلالر هاظلا ن نمهنمعلازفنونلا

 : 3 وسل ري ملكو ةناسن الاد اهانه فاحش د ىلا جا و ةمدقملا ةماكلا نب لصتل اف

 |اانوكمنكملاذاه وت نرخ فرط درسر و سا سفنلا حرا فورحلاب |
 || فرحلا ردت ةملكلا داح الن رحو أن تلك لك نب نوكم نا نّوكملا دي الذ هنّوكب نخالاو كانه

 || لات تادوجوملاناعا ىه ىلا ةهلالاتاماكلارئاسف كلذ نمتبال هيلوالا قاعتو كالا |!
 هلعجو ىدعالاو اعزب رشاماكب تقذسوا فلاتر جر م ىلا اهاتلت هتلكدنا مالا ة لعىبع ف

 || ةاكوهف اذطان مأ ناك ارهاظ هنم ءز لكف ةئطاسل اور هاطلا هن ثن ثمح نمريثكمنال جيتا

 هنراك بدأ ثيح نمو هتلج ثيح نم هللا حود ىسيعنالا ببر تاءاكب تقدصو هيف لاك اذهلف

 ْ ماكتملا ةدوتق ل ازحآ ىو دو فررلاءنانالا قطن الف ممل اهاقلأ 0 ةوقوح|

 | ن مروظاع هللا نع مهفاك هسفن اماه هع وقل تياماكت تا ال رمل اننالا وهىذلا :

 : كا ذاكررخ أنو ب دقت نم مالكل ىفدب الفرهظامن :امع ًادودو ةدارا ن نموا نم: قامتادوجوملا ١

 : هللاوهرهدااو رهدلا كل ذرهظ بتترتوريخأتو عدتت ةيهلالا تاماكلا نابعاىىهوتادوجوملا ىف | ا

 مدشتلاو بترتلارهظ هيفورهدلاوههلا نافرهدلا اومستال مالسلا هءلعهلوقودو حر رصلا صنلات |
 ١ سفنا اف ناكحناف سفنلاب امتافوأ هباظفلتم مالكلا ناكءاوسو ملاعلا دوجوىف ريخأتلاو ||

 || نبالوقوهو مالكب ساف كلذ نكح مناولاسلادوجو نمهسف فورخلا دووى تيالف
 ىبرعلا |

 المادداوفلا لعن اسلل!لعس *« امناوداؤفلا تل مالكلا نا
 ةقباطم ا مكج هه داؤفلا ىفام ىلع ةجرتلا هلم رتىف عضيم ركل ع نكي 0 نافدا زينل قام ىلعدارأأ |

 مالكلا ف بترتل نوكينأ دب الفرخ أ لاو مّدقتلاو ةجرتلا ىفةرثكلا تدجودقو ل بادب سافالاو ١

 0 ىح ةزجاكا قلاعتلافو ةصاخلايملا الا سلو ةروصل هذه ىلع داؤغلا ىفىذلا ا

 اعطتتمالا كرد اي هعمس ةساح |طانخلا ”ىبرعلل اعوعسدوإ_عجو ىلاعت هللا ىلا مالكل!فاضأف

 1 قناقللا لهجو هنا هلزن امدح رش هللا ىلاانار 3 ىمسملا مالكا كلذ سن نم وارخ اتمام دعم

 || لكن يبهتاذ.لصفي بئانلا !ذهن وكيت او هانلقام ىلع مالكلا هبلا فاضينا ملكس اذا بانل تالق
 || اهلعي ىلا ةحلصمال هراهظ ادي ربام امرب ظن تح ىلو الا ابم قلعتتو ةيئاشل ادح وتل نينلكو نفرح

 هللارون نمالا هضعب وأ مكمل اهدار ام عسج لع هععس عم نم لك امو ه سفن ىفام ىلع همالكب ل دف |[

 ماكتملا هدارأ ام لعب نأ ريغ نم هفورح سرت ماكذملا م الكن م عم اسبلا ظح نوكي دق اذ هلو ةنريصإ ا ْ
| 
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 اا

 سالا ىلوال ةعاطلاب انرعاو رهظ هنرود هنا هةلخساو هيانتسا نم معدقف قلاب انوه ىذا أ

 ١ ىل_عامدشأ لهجلاو ةيلعاج هوم توف ةعاط نم ادي حرخ الن او هلوسرلو هنن ةعاطاادان سم ام ||
 ا مهللأن هك عملا ىدجتل لماكحلا نانال ا ىلا هو هز اكسس سم مولفنانالا ا

 فرعي ىتدح قا ا هناذو هسفبرهظلا نم تبلط ىتا ةفرعملا ىهر لاو ةفرعم ثداحلا دوجولا ىف ٍ

 مهم املالاراكنالا عقو ثيحوةرخ "لاى م ركن نمهركف أ امورك الذ فشك 0 ١

 لختاذام هارتالا هوركأ كلذ دنع تاغفصل | ع نم هيدوديقاماور.ملاماف هي قطا او دقو ىلةعلار اطظااا ن

 هركن انا دسقتلا اذهل قع ءادكا .امهل لي ولف ةسو رلابهل نوزع كلذ دنعابم ودق ةمالعلابهلا ْ

 ىئانهنا لماكملا ناسنالا ىفانلق ذه اذ هسفن ىلع الما دن وكي“ ادس اهلخت هناق هشلخ ن نمهدحا 1

 ا

 ثدح نم هللاو ةمهلالاةرودصلا هبلطت ىذا | اكسل ىلعوهب ةقر الود نكرر
 هدوجو نال هيلع ةلالدلا نع ”ىنعهتروصلاكو هدروحولا لماكلاناسسنالاو نيملاعلا نع "2 نام

 ناسنالان اف مولعم دحاو ىلتملا ناف ىلهكل ارركتي ل ناو فراعملا متأ ف شكل اف هسفن ىلع هتلال دنيع :

 د # عمو فلتر وص ىااهلكمرومأو هرارسأو هلاعفاودرطاوخو هلاوح ىف لقي هنا هسفن لعب ١
 ىهاذكهف بلقتلا ن م هماعوهام عمتلازام ىض ىه هّيوهناو هسفنو هنبع لعب لوبخلاو تقلا ١

 هيجحالذ يل ا م نافرركشت لو ترثكن او ىلهتل اةروص أ

 اهنز ناك َن مال هان 5 دام فرعبالواهق-اهانفودق ةعبارلا ةرامنأ | نهد ذ_هف هنءتافدكتلا

 وهام ىغلا ةفص هل ىغلا بجو لاملاوامنز ناكمفهلاب سالو ةهولالا قلد هيوو هئاق لاماذ

 ماعلا فتاجردلا عبفر نعناسنالاة بابن ىهف ةسماسللا ةيامنلااممأو كل دراعات ةروصل | نم هملع

 ةروصل ازاحام هنال هجر د ىف هعمدح# سل هنا ثمح نم لماكل اناسنالا نا هعفرب ةروصو رغال

 ءالحومف لماكلا ناسنالاالا هتتا فرعيالو هتئاال اهفر ءيالق لينلا ن ء ةعضر هتجردهربغةمهلالا ١

 || هفرعيناءزعلل نكع ل لكحاا لوصحو ةطاحالاب هيدا ير البو لكتاب ءزش در ةمالدا |

 فرعي نا لاح ساذ لكلا ةفصءزخللامو هةنسسفت : نمالا مثلا فرُكبألو هسقنالا فردنال“ يشل نال :

 هتءاكئو< ام فرهد و هلثم لكلا فرعي لكلاف لكلا ةجردهات سل هنال لماكل ا ناسنالا د حأ
 ةحرد ىف ناسنالا لكرهظذ هسفن له ال ءمذلاف هترودا ىوقلاوءاضعالاك امنالع ازحالا نم هملع

 ١ ىتناسنالا نأ كح: شرعا اود د يطع قف اكرم داع 0

 لماكحاانادنال اًديد-أت ب رضا ذافاهت دحأ !ةرود ىلعىناثاا تامق هند[ تن اك هد> ود

 هب دح ةءآو تجرخ هي دحأ هنأ كل ذدنعرظتتن ا كلذ ةدحاوةبد-أالاكا حرذع ل قلاةبدح أ ىفأإ

 ١ ترهظ  دحأ هنأ لاس الف هيانتسا ن نامكما كلذوالا لشملان ءهيزنتو وكلا ىفرث أهلامم بئاسن 1

 : 0/0 1 7 7 ُ ع 0 ع 5 3
 مكح نم اخ دعست كلذ نم كار هظام بس لعاق هي اندسأ ن نم هب دح أو أ بن انلاهر دح | له تعد

 هسفن نعهرك ذاك ةدحاوالا هس أ اف تنط:ةيدح أ ةرأالو :

 رك ذام الا سالاام || || اذكهالا ىهالاام

 رشلاىف ماكتحادلا| أ[ لصاف لوقلوقلاف
 راو ل هدم قأإ [١ دحبار نام ناسا

 ردتةم كللمدنعأ) || ىتحا عبف رلا تنأ

 8 ريتعأف دوش ىلع هنرودص نهَتذك نا

 3 ركشفلامكح فل دبإ] || هناف هتام

 ا رغغلا نمانمآ * لس لفعاذ تنكن ا
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 نثديالف فرعي نا ذارا ا ىلاعت هتنا نأ هفاف هنن نع كل 3 ناكل هنع نكم ملول م هل قلما هن اه ةياش

 دووم أ وهثم ند هر لعلا ىف ىلا_عتهلان واسم لملدل | نوكي نأ بالو هتفرعم ىلعالمل د بصبر
 ىعشت هسفن ىرب وهاس هسفملا اماعو لعل ىعست ةفصي فودوم و هأم ثرح نم هسفنب املاعءنوك ناو.

 العمل نان هسفن فصواك ارمي هل ناب هسفن فصو هللا نا رمدب اذ هنوكن هادوزددهاشلو اهم

 : ثيادح ىفدروو ىراو عمم كعم نا نورادو ىسوملهلاق ام ىهاال ارينا ىفو هلبعت هلزثا| ىلاعتلاق

 قاف الاتانآتادفقاف الا ىفامبصن هلع ةلالدإ | بدئاسإف هقلخ نم هرصن هكردأ ام عصو» ربخلا ||
 || هناذ, لا عار وظول هبانم تان الا نمابيف لعحا مب هيلع ةلالدا | ىف قاف الا تباناق ةصاخ هدوجو ىلع
 قي رطبال ةدهاشملا قد رطب هفرعت ناد ارا نمل هسفن ىلع المل ددمدنو هتروص ىلع لماكل !ناسنال قلن

 فتك مغ قاف الا فانتانآمبيرتس ىلاعتهلوةوهو قاف الا تانآىفةيؤرلا قيرطوهىذلاركفلا
 || ندا دنا مهل نيش ىتح لاقاتمو مهسفنا فو لاقو لماكلا ناس زال ىلغ احا سنا شارع

 قيرط نمرلاعلا ىلع برق الئل دديصن ىذلا لماكتا !ناسنالل الا هلع قلخ املا ةراشا كبرب فكي لو

 ل ارك ذفلظلادم ف.ككءد لا رتل هلوقوهوانافنكدورشلا لها ل اةفدووشا او ندكللا 1 ١

 ْ نم ةجسرمظعا قوائم الف ةمقاو ةجر لظلا اد ةجسر هقلفن هنمم دهن هةروص ىل_ءالاح ركال لظااو

 أ لماكل | نانالات ىناوملاناسنالا نم اماَعتناو اشطب دما نيقولخملا نم دحا الو لماكل !ناسنالا
 ا تش ىهشط ديزي ولا لاك كلذلو هنم اشطب دا ىفا ودخل نا فالادي دش سطدا دناتحو شظتناو

 أ| ةجيرلاق قل نع طي قط اوه فهل ةجرالفو ءاح ماع س ربطت هنال ةسن | ومحل أ هسفن ثح نم هم

 | كلذ و زمهطتلا اما تنكتسوانالا فاست تلا مودل نان ناك 2

 || قلخالف تأ تر دل اريفكتو تاجردللا عسفرو ريهطتلا لكشل ذىلا ىَتوبام لكو ضا حالا ومالا الأ
 | منادي است ةيوسالا لاك اونو دم 1 ىسبانالا نمهءافلخو لماكححا !نانالا

 هناصس ,ءاساةرهاظلا هيرودقن طاق دوهشل ا قب رط نم فرعسش دهس ىلاعت هروص ىل_ءهةلخ

 نع هلوةوهو لثاعالف لثملا هنع نو هسفن هب فصوام عمم هفصوو اهقثاق-ه بلع علخ ىج جالا

 ْ أ ةتستولما تضرتعاق ةروصلاءالا الثم نكي مو لاعلا ند مئي هلثم لدم سيل ىأ ماعلا نسى لكك 1

 : اعلا مدآ دو-و لمح دقو سالو دادضالا نمةروصلا هلم امل ةعسطلا نم مداةأثنَل| .

 قلن وك كو ةرودلا هذه ماكح ا ىه ىلا ةمولالاءاعسالا دهاشت لو ىرصنع ”ىدسط ىهلاؤهف

 قافالا تاب المعلا رظن مث رك دامعهللا امداق تضرتعاام كلذ تدمشولفدا داوق عمجوه مضت و عمت

 الف را 17 [يلنا هلع تاادسشتل نو دهيزنتلاة دهاشمب هم ةافالاتان الا كلت و كفي ضاعو | ا

 |١ لماححلا نانالا ى ال ىناومحلا ناسنالاق ككرملا لقعلا عمسا 0 تاطالا قلا هعمل

 8 كلما الفدر 5:1!( لتس مدس لس هفر ف اوسملا نابفالاوةقر ءهسن لماكا!ناسنالانافأ]ا ,

 | عج هج نم هلّدعن هقرع ىتاودملا ناسنالاالو ههوجو عبج نمودهاشام هنالل ماكل | ناسنالا فرع
 درواذاف هنع قلل ا هزنو هّدرقلارث ادوهشةلا رعش ل ثبح نم سخن دوب شل ماقناملكتف هلال ٍ

 عيزتتلا ىلا هب ىذش قب رط ىلعرفللا كلذ لوأتهدنعدسافا |لاسكلا هاطعأ ام ىطعب ىنهلاريش هملع ||

 "ىلا فرع ا قحلا اولهخ لماكللا ناسنالا لكلا لهش هقلطً امو رعشب ل ثمح نمهدخ ةصاشأ]| ا

 لاكلا دوجول نيةولخلا تاق ١ مولع لزت ا ودو دهشاعءاسنالا هتفصو ا دهلو لماكلا نا نالا الآ

 عسجلا بحهتلا نافىفاومح ناسن !لّقعالو كلمال هللان ةفر ءملا هده ىلا لصوامو قا هيلعوج ىذللا

 فوصوملادودقدملا هنو دودحلا هشرعو دودمملا ءلظود ىذلا ل“ ءاكلاناماللالا ارزهظامودنلا ا

 || هلقع ثدح نم ىلد ءاكلا ناسسالا هلعق ىلا عت ىلا نملك ال نذل لك الق دو-ولا لاك

 اسك و تاس ار د لش تكل ب | لماكلا ناننالا لع نموأ ىأر نك ىركشلا ىلتعلا لعل نيبو شكلا ىرصبلا ملعلا نيب عمش هدوبمشيف |
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 ةانتتساو هفلختسا نمنوكي ىتح لل ا ادرك الود تاكل ارو دماف شاف ءرهاظلا ق

 لاح ىف تاكَيملا نا ةغملخ الو نئانوه انكةفصلاهذم نك ل هو ه0 |

 اهيلارطنب امو ةتشىف قت اعلا نمهملع ىهاع ضع : نءامضعبزيعواهبلارظ ا” قللا ىدي نيب اه د 0

 لاحم ماسإالتا متو تش هدوجورو اهملع طفح ىذلا ظفملا مي ماعلاك تملا هناعنأنيعب

 مدقق ىذقب تاكمملا دان | بئنارث نافدو>-ولا اهيهتقىلاابيلعةجرلا طسباذ هلو ةيئيشلا كان

 اتم عقوامتادوجولا ةشش ىف لو دااف عقاولا هنافهراكن ا ىلعر دقي الامم ا ذهو ضعي ىلعاهضعب

 لزالاو اهللزالا,توعنما.ومثنال ةس صريغاسهاك اسما توسل | ةمئيش ىف هلع ىب مام فال

 ءامسالا ىف حصص صخاو صاخو معأو ماع ةمهلال اءاسم- الا ىفناك اءورخأتالو مّدقتالو همف بترتال

 |0013 راق ولا دهسرلا تاتش تابعا سبك بتول ورع تاو مدن هلا ةبهلالا

 متبل ىذا تقولا فسدت ون ةششقهؤاقبوالا نامل اتقولا ىفرهظ مث نيعمن 5« هبف رهظال

 راصف «+بفدج ولف هسلعّرم هناانلق ىاللا لالا تقولا فدجولا جره نك, ولذا هدوجو ٌةمْسْش هن

 نمادهو حصهدوجو ةميشل هلو.قناامالزاهلءدعا |ناكنا و همدع لاح فان ىه نكمم لكءاشب

 ءاجغءاندرا اذا لاقاذهاو لعل امكح للعةدارالا - فقوتة هم تركفنا لئاىملا قئاكد بعأ

 نكمملا ءاَه ؛ مجرت نماهمكح لقت اف نيعلا ةدحاوةدارالاو ةدارالا قاعتىفلمتسا نامزلا فرظ

 انتطعأ هير ملا :دكرح هذهف هدوجو ةبْسش ف هروهظ عجرتراهمكح - ىلا هتوبث ةيْسش ف

 ىل_عةردقلاوةدارالا,توعنملا نكمملا قواخل اهلنا قلش الف نكملا ةقسقح ىه ىتلاناكمالا ةبقمقَح
 رهظم نطابلا ىف هناصس وهف هنط ادىفال سال رعاظ ىف هتنا نعةباسنلا مكحم# هنملاعذالاروهظ

 فصل هذه هلىذلاقواخلا وهىذلارداقلا ديرملارعاظا| باح فا نمهدوجو ميش ىف نكمملا
 هفاضأام عبجبو هدس مدآه تانك ةرشابملاب,لعفيو نكهلوقكة مهلا عفيف هللا ةداران ديرملاهقلا ديوهف
 تعدو ناف ةرش امم دمعل | ىف مو ةرشايمريسغ نم ةيسنلا هله عمى ولا ىفلاقق هنت هدب قل ىلا

 كرك صاقت الخلا اذهىف هرهظا هناصسدل ٌكإٌدامتاو هسفانماكت الوان يولطم رغاج اهل مرت مغ ند

 ىلع هباق ىف هللا هعلطب بئانل اف ةفصل اذه بح اص بئانو هام ةدار ريغ نعر دضابم لكسف ُشس ا

 بوتسفركقو رظن نعنوك ةرامف هعالطا ىف نيب ريض ىلءعوهو تاثكمملا نه هنمعداس < | قاس! ديربام
 هاد امامهم دي هلر طع ةرانو تان الا لصفي هال اريدي هلا ثنح ن م لصف ا ريدملا هللا نعدركفو هرظب

 :١ ربدملا مسالا مكح ريغ نما سها دابا قلعتلا ةيهلالا 5 ةدارالاو ىهلالا للا ىل طعي(مهنطاب ىقدّنبا

 رييدتلا نيهجولابٍبئانااوهوهلديمموه ىذا|قولخلا اد م دن ىلع ن كل اذه 'رهظ.ف ل

 بئانلا فا جوت ة كش ىف تاثكمملا نابعأ * تبع لك دلظا تالا [ديا ل صج دع ةيدعللاو

 لابخ ةرضخ ىف هدوو ةششولاهتودثةدئاش نم نكمملا اذه حرخ أ هللا نا كلذو ة.ل مخ ةرمض ىف,
 هده ف دتنتق سحلا ملاعل اهدودجو بولطملا نيعل ا هد هروهيط ى بئانل نيبو هللا نيب قرفل ا عقمل

 اهسامق ىف ىعمنو كو رصبلا هكر ديةروص نكن ل اورو ارا ونا هيوم اجل ”اننيعلا

 نيعلرهظت نآنكع ىلا اًمروص“ الفةراشاو اء اعأ نما لعل ديامةدؤصو ا بنعتارانعلا ةروص

 ىلاسخ دوجو نم هج رخأامةدارالاب ب رخأامنا َةَققللا لع ىانلاف ناك اموأ عماسلا وأاعقىءازلا

 نءرصبلا دوجولا اذهب قلعتو ناكاعوأ ةيظفلوأ ةنعةرودب ديةم ىسح دوو ىلا لوقعمو مهو

 دوحولا اده لثم ف اضف عمس هكردفههامُماو امل رود ىف نكن او نعءةرود ىف ناكنا ىعازا

 نم سلفامهمع ىعت ناف كل ةقران + الاوةدارالا طرش نم د, ال  كحاو ف انل ىلا دا الا

 لو ده_فبئانلل سلف لاة.الامدوحوامأو ىلاسعت هلل كل ذ لب هلو هنم كل ذر هطولو بئاس

 ىهفةعبارلا ةءابنل ا اًمأو ةفرعملا بابل نم هناف كل هاننب ام مهفتف قدا صئاص> نم كلذ لب هنأ
 ١ سجل دلل را ول و ل ص سس و مص ص س22 ل مج مم بو تحسم ع سس عم مس عم ل اس ص 1

  4ةرأس
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 : 5 سل تاكل ندد ا نهج ةئناز زكا ْلَرَع :

 ءاطعاو ةاقتسالا ىلع هزربادوحولا ىلا هللاهزرباالف ناسنالا بدغ نملك !بيغالف لمعلا

 ترهظ هلثءقهلثع لاثمالاريسغ دماو هنادب لاممالادماقالفسو اولعرومالاَى هلا اهم خفف ةجرلا

 صقنكح اورالا نع ءماسجالا صقنل لاسعثلاو نملك هل ىهفحاورالا ترهظرخ" الا هلثع وماسحالا

 نذنالا هانركذام ىلع ملا علا دجوأ امو شماهل ىف هلاثمو لثملاوه نيدملا قلطملاو نيعلا نعلاسعشلا

 ةرمشع ف ةروص## هحو ند 00 ثا ”ال تناكن او تاككمملاو قل | نع حاتفملا كر مو ةهلا ةكرح :

 |١ ص:يخاعفاهتا صانهنسنا باكلا اذ- هىف لبق ن ماخاب ةدقو: يشعل تالوتملا هو

 نطابلا ةمهلالا ءام«الا نمدل ىذإا بغل | ةرمح ىف ىلا عت هلل نأ لاف ليمقو دلام املا اذهب :

 صتخ امو ةمس4| نم هملعوع امل تاوولخلا نم هريغنو دنا فنالا فرهظي مكح ىلاعتدلا دبا لعب الف

 أ رهاظلان نطابلا لص: ماداماتاد توبثلا هل قللا بغى مكحلا كا ذو ىناجرلا سفنلا موع نم هب

 مالكلا فلصولا ناسللا لقأ لعج كل ذاو ىفل هنع عطقن اول ذا قولخملل ا امنا نم ىذلا دا دمالل
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 : اذا كاد ىدا تولف ةعفادلا ةوقل اهزري”ىذلا سفناا قمضا مالكلا ىفآر طب ض راعى قولاو لدالاوه

 هعقادإاء ءابهتن ا نيب ناكسف لخا دىلاح :راخ نمءاوهلا دي ذالا ةوقاا تب دح كالهل | سفننملا ىل الع تقع

 اا ودام ثم> ند يادار هللا !قوهو ضراعهنا همضانلقا >_هلف ةح ارلل ماكتملا فقوةيذاخلا ادداو

 || دبالودهدض ثلا لباقف ةعسلاب هنع سفن مج راو قيضلا نم هدسع هيهللا ىلدنبام نجلا سقت
 | اذهو مالكلا اعف افقو ىعس اوه تملا كلذ لحمل امو للا

 | نتماكلا ف سفنلا نوكلا-:منوكي ةماكلاو ةماكلا نيباهن دك عجب و» ىذلا ملكلا عماوج نم
| 

 امك -و ”ىهلالا ببغلا ف ىذلاو ها ملعف تنقو اذ :| |ىكحا اىلعدقا نأ مسد
 : غلا دايو اب اتا تقدس مالك هتمردأن و هدجااعناسئالا فق

 ا لفل نا 0 نافهانركذاماهنءةراسعلا ةباعَيلا َق ّرطارا ارمسا ن :ماذه همكح ناسنالا قرهظإ 'لف

 ءامءاذهلو ىلاعت قِلا نم الد نوكسل الا لكلا اذه هللا هطعي ل ةءهلالا ةرودلاب رهاظلا

 || ملاعىهلاثمن م «_:ءرهظامو قمل ةفاخ و ههدحو لوالاف هلءافاخ هلا ثم نمد دعدامو ةفلخ

 هلت مح اذهلو هل نوكر نأ حدب مأ لكس هنمءالدبو ةفلخلا اذ هءافاخ مهف ماسحالا

 ىهف ةالاةياسنلا اممأو للوالا هياشلا ىههذهفددعلا| ده ىلع ةدانزلا لمقتال ىتا ةرمثعلا تالؤقملا

 : درواكريشل اةروص ىف لت اذا هلل نال اهتن أ حور ثء> نمةرودل | فص: نع هنادب ناسنالا بوم نا

 ْ: اههف لدتا ةروصل كلت حور نع ةءاسنلا ىه ةصايلل انه ةراسنلاف ىءمواس> ترون رهظب هناف

 اا ودام ثبح ند ناسنالادب ىلعلاعلا فرهظتىتاا ةمهلالا لاعفال ا ةرمضح الا كل : نوكححرلو /

 | ,لان ا قهروهط دعبالا امضام لعفلا نوكيال ذا فنان ملاوأ لاس ا ىف هلي نأ دي ربام لعفأ دب م 1

 || دباس متلاهذهناسنالاريغل سلو هدب ىلع ةره اظل ا اهاكل السا لاء ذأ ىف ىلاعت هللا ن ءناسنالا بوف || :

 اورطفام عم مهامت ارومالا ن مصاب قلعتت دارا ءالؤهل سل تاسناوند_هلاوناوخلاوكلملانافأ]
 ا ريعملاو» هذع لغشلاو هنعو هب لغش ١١هل نا ذالاو هنعال هب مهلغش و هلع ءانثلاو هت دوصتلا نمهبلع

 ارصملل رهاظلاوىناحورأا ى ءملا نييةروصلا عج 0000 ناس سلا" هلفغلاب هنع

 م ماعو ةرودلا كلت ةناحورب لاهفالا ن م قلعت انع بئان وهام اةبانتلا نيه نانا اذهف ش

 ماسجالا ملاعو نيعلاد دا سفرمغ ع 2 هتفللو ماسحالا لاعنم فخ ؟حاورالا

 ]| مدعلا نم هحرخ أى 3 نكمل ان اه كلا سال ع هى ديلامل ريل تالو لانك رسال

 || هدو أنكم لو نيعملا نكمملا اذ هدحو نأ قلل بو أى ءذإا ىنءملان عدن ان كل ذناف دوجولا ىلا

 1 هنانشلا لاشمدالا نم امل كر اع نعقرداملا لااا نار ءافاعسجأ | ورا الشم ناك اضاقكلا

 تا كا



 75 كل ذيرعلا هيلا "لصوملا قرطلاو اعلا ىنتفرمشب بلق ىلعرطخ الو ام الا قب رط نسمي تعا
 هل4 | ىف لعىأ هتقيقح ملعب تالا اعدك وهام قالخ ىلع ئثل اداقدع |ناف ملاعلا ىف ةلظ دش ل

 لاهايرحنان مملعل ا ىنن ةلظ نود هتاظفاما أ دقتعا دقف هماعو» سلام همف دقتعا اذك هععان |

 دعا وتد دلو ىشل ا ىف هعئاشد دهو نويستح اونوكن ملام هنا نم مهلا ديو مهلاثمأ ىلاعت ١

 نيبشق مهم داعس تغب سف ةئيشملل مل 1 ناكمذل رفغف دعولا ذاقت :انلوقي وهودن وريغ ىلعتام نبذ 1

 وهام ا هيلعود ىذا! ناف هلع مالا كن وهام فالخ ىمالا كاذىف او دةةعأ مما كلذ دهعمهل

 ةبشلا ةلظ ىمس اذهلثف راشخالا مدعناكمودّةتعاىذااو راسخالا

 مضت ال نمل لآ ىتاإأ || مكلوىلام ءاروزلا ىاب
 متن اولوقله تاق اماذاوأأ || ىل_ اولوقالا تلق اذاف

 مدقلاتعنهلدوجوم أ || || تح ىذلا ىهالا امنا

 مدقنمهنف رهظبىذلا ىف || انل سيل هنيعف دحاو
 مدعودو>و نصا || نرصح هرضحا ىذلاو

 ملظلا تاناغانم هلوأإ || ادبناهنمراوالااناق
 مهتااتالالد تمافاجوأ| || هكاردا نع هللا بح ىه
 مكحجو مول_ءهللتل أ || ىدهلا تامالعنمابفُ
 مكخش هيلع قلطلاوهامأ |اهمسقدق ملاعلار طف

 لعؤرانكح تالا هسا أ انوهف هين امكحف

 كوفكق ةروصلالَوَح || || هتروص تدي تقام لك
 مهتتاق اتباع مالاةلاحأ || تمبناق انا تاّوعق
 مكحاب لق هريغوأ ادبدق كرمال اوه له ىرعش تس

 مدق للاى ىلام راح || مكحانم انا هتلاو لاق

 جتافم نملؤالاحاتف اوهو هبقناكى ذل سغلا ه َْلظ نمدهّللا هزربااملناسن :الا نا هلاك دي اعأ

 كاعاوةبس الاهذهىفكتثاف اهم٠ اوسام لكن عرلعلا ىف ::واهلعي هناصس درفنافوهال ااهلعبال ىلا غلا
 نيعت_كلف فوعالا هلعئالامو كناذببيغلا عتافمتاعل معزتاموه تنكولذاو هتساكنا|

 لاحم لل ذ لكلا اهريصح اهم انعأن اال بحاولاو لاحم ن ءاهزيس اهلكي ىف 0 ا

 هلال هلعيال حاتفملا كلذ حاشفمابهنم نكمم لكل دوجو ةلاحاهل فرعيالف برغلا ةلظ ىف ىه
 لماكلا نانالا سغلا حاتفم هب عفحاتفم لوافهدجوم ىأ ئث لكلا ون تاالاده ومالقا

 سءةروس نارةلا بلق نم حراما ىناجيرلا سفنلا نمهرهظاف هللا ىوسام لكى هللا ل ظوه ىذا

 هلعجو مسالا اذهب ةداسلاهلتيئافةرب رهانااندارارهانان لاف اكمخرف دمساندارأ م سءادنوهو

 هيروطؤ هحور - نكح الىذإ|اسغلاىف هنم قيام عل عطقلاو ةجرلا هسلطت ىدلا لمجستلا اه ىه

 ىلظلا هنعدتم!ىذاا صدشلا ىرتالأ ل ظلا هن دس ىذا لا قززكلا> ود برغل (ىف

 صخشل اتاذيمتاقلا لظا كلذ قدتمملا لظلا كلذ لب امي ىذلا صخمأل |تاذىف لطهل سل ضرالا
 نكمي البغل !ىفدودمملا هللا لظوه ىذا! ناسنالا نم قبىذلا سعال اوه كلذ دتمملا لئلا لداسقملا
 هنطابورهظفدتماامناسن ال ارعاظفرهاظا اوهدودمملا لل اودّمملا لظاانطانوهوادبا هجورخ
 [|| نيع ةفرط هقرافتال هي”ءاصتم”هنطامىلا هرهاط ةمسنوا دبا ناسنالا نطابإ_هيالف سغل |قراغب ملام

 ْ نافنوكسلاو هكرخلا ف هنعرهظ |. مكح هلرهاط بغل فو بدغره اظلا فوهف ه-ةقرا_ذم حصيالو

 رع
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 انئعأب لما نع ملعلا تن لهذا ناكتا هنا لعتل مهكر دتاهناف لظنا نم لهشا ةلظا د عامواملاع
 هللا رهأ كلذاو تامولعملا ةطاحاب أع هل رسل هنال ةمزال هل لها دلَظ ىأ ل هاج هللا ىوسام لكف

 ةرابع لوا ةلظناكناو اماعىندز برلقو هل لاف للعلا نم ةدانزلا بلطي لسو هيلع هلنا لص هلوسر |

 مهن |و ةللقل هذه نم هللا مهجر أ دق هللا لها ناككىث ”ىأ هيوهام فال ىلع ءيئلاداق:ءانعأأ]
 نيمو اهلكءامسالا مدآلعو لاهو همق دقتعي أم ف الل_> ىلع هسفنىف نوكنا ىعأ نو ددعنال ا

 ىلاعت هلوت ىفاهمل اراشملا ىهوءالؤه قاستال وتوت تايب اناس ليال اقف تاما قب اقحأألا

 راشثملاا هملادنتسا ىتلاةمهلالا ء اناا هي ءانسالانارو نواس كذا ءالؤهءاس ا نونا

 لهو أ ءاعسالا هذه, قوم دس له لوةباربرقتو هك الملل اع: وف مهماكح ًاومهداجما فءالؤهب مهلا
 | ىف هللا ةفلخاو-رحو مهسوفناو 5 كلس دقو لع ع سا نشلو اولاف ث يحاسب قوميمس

 جا لعاالذا ردك جس ةقتاردقامرلاعلا ىيبادح [نارحت نكت كلن مهل هضرأأ
 ىيشالانهةادالاهذهف اهقدسفين مابه ل عما اولاق اذه عمو يظعتلا نمهلالخل ىجشاموهتلان

 نمنهلا أو نو ذختاسانلا تاقتنا1 ىلاكت هلوق ل-:مىندالا قح ىف ىلعالا نم الا نوكت نأ
 ١ اههف دسفي نم اههذ لعجت ا مهلوقوعا ذهن هدشأ لب هنا نود ؛

 ءاضسلا ةْضِشْلا نيعل | هنم د اوريو لاعشلا ةهج اوأراس

 ا

 لاقا ذات ناهلا اما لاقو هماو ىسعدمع نم ىلع ةجعلل اررةت نوكي دق سانلا تلق تنا 1 هلوقناف
 | كلذ عميس دملاو ق<ىل سلام لوقأ نأ لن وك,ام كن احس باول ىف مال! هلع ىسع

 مت هوعداملءزاكنا ناو بذكلا لهأ نم سدل ىسعن ا ىدملاّك لذ نطوملاو لاما هن رشي لع دقو

 .يوتلاوريرقتلاومال لاا هيلع ىسعل ماهفتسالاف م>ربرشتو مهي ودارأىلاعتةناكلذدنعاناع ا

 ا رقتلا ىلاعت هنم مصيو ةدسح اولها نم حصبال ماهشتسالا ناد دبع ن
 ساكاا 05 !..ةىفدعلا ةلظاتتاو هنع مهفتسأ م لعيال نمالا نوكيآل ةقرقلا ىلع ماهفتسالا ناف

 ءامهسالا كاسل نونمؤملا هااعصجب لنا ىلا اوووو هلوةلثمو اوئمأنيذلااهمأانو |[

 ىتااءاعس الا نم ناك نا لاسعل !ناسعأ نما ف كك ىههلا مسا تقو لكل ناكذا ةمهلالا

 | صام ةقفاوم مهيطعي ىذلا ى لالا مسالا ناف هسنع ىو أ فاكملا هي هأ ام مكح ضقانت 0
 2 ف مكمل اهل نوكل هنا دن ىلا صيو هبلا عجيل هيداتسف هتع دعي هع ىهنو فلانا اذه هيهّتأ

 الأول عب هن هللا عا اعف ةعف اوم ا مدعل ةرورضلاب هنكل دعي ن هوأ بيرق نم داعب ناك

 /امهوأريخم او اريخل ا ديربالث اان امهعم ناكحا ذا هلاراشم اوريشملا ن نم برقلاعمنوكت ةراشالا

 ,ةراشالاو ثلاشلا لعي ال ثمح نم هبل اريشيف هبحاصولا هيقلب نأريخما ديربامرمضاحلا ثلاشلا لعبنا

 اما كلذ فةلعلاو هيلا ةراثا مرتك اهللاز مئدعبااضيأنولوةيودعبلا سأر ىلعءادنموقلا دنع

 |ءذهفةراشالا هغلتتو توصل هلال نم نيبو ةلاسملا كلت ىف هنسس قرفالف ىلا عتهننان لهجلا ىلع لدن |!

 هلا نات كلاءل جاف ةراشالاو ءاعدلا ةكظذهفنينثالا نيام لعن ءثلاثلا تيحدق انهاكأ]

 ْ ماكتالنأ ىلاعت لاف ص رلاوهو ه.نودارملا الا هق نسال مالكي نوجا مدان راسا رتك

 ةققحلاة ب وستلا نالةلط تمعسامناك نيرصالا نييةيوستلا ةلطظامأو |صرالا مانأ هثالث سانا

 | ىلاعت لاق نيرهال | نبب لا ا هربكحصأ نمالو هو-ولا ضءن نمال هوجولا عسب نم ةلثللا |
 0 مهرذنت ل مأمهترذنا أموملعءاوس ئ

 وكن دود ظ هذهف موقت نعدورك ذ ام مهلاحن أن هفَر ءولسو +ءلعوتلا ىلص هينثل ىعمللا ١

 ارظنلانتب زا ف دساهاطك هذه. نكحار مظل ادشأ نمودو مم ماق ىوهل دح هلظ نوكت دقو له+ ا

 نذأالو تر نعالاماب ةوقودو ب 0 1
 0م يي يل دل + 5مل لل

 عد



0 
 كردملا ل رادا للفت هيدا دعتسسا ىلعاسفنف ابن االولف تاكردملاامًاورونل الا و ١

 : هشقلاردالاروحاردنال كا ذ ناك ه هارأ ىفارون سو هيلع 1 قل كارو ىايذلتال كل ذزراف ءارثاف اورو ليو هلعادتلا لطم هلوقوعو تلو دال ىذا روتلا اأو

 لعاماهالول ىذلا ولالا ا ا تا ْ

 | ناك اهكرداولذااهكردي لهب تماقاذاغ هماجلاب# 2 0 ةكردماهتاق لهجلاةلظكةيونعملا

 ظ رهن تال خلا اذكهو اس زر اكاد انرإلا كطردا اذاوارضروتاكلذ تعا

 لكشف ةرّوصملاو ةركفم او ةلداعلاو ةظفاملاو لختملاو ةقئاذلاو ةماش ثلاو هريغ سل ةسماللاةّوَقلا

 لكقرونااوهق حلاو قحلا ىلا ةينهلمولعم لكو كرد.ن ا ىلا ةءّدب امرونلا ىلا ةمسسن كر دم

 هسفنفهماءوهامب هلونقو لاحت اروهظالولو لاح تكحر دًاروذل اسف رونل ا ىلا ةنهل مولعم

 ىعااضب ا ياع بحسب اكلقعلا ماسقا ن م مق ل لك لع بحساب اذهلو هتكرذااملردملا لاردال ا

 نكمملا ىلع لاحت مدعلا ليققي نات اذااب دوجولا بجاولا ىلع لا لوقت بوجولا ماسقالا ىلع |
 .ب>اوبدوحولا فل اوقتدإ كو ناكمالا لبقي نا لاح ا للعلا حمو ىاذاادوجولا لمعي نأ
 ناكمالاب فضوبال نأ لا.ملل بجاوو ةدحاو ةبسن هءلادو-ولاو مدس ءلاةمسن نوكي نأ نكمملل ||

 بحاول ن نكمالو ا ذكى لعوأ اذكى ءنركينأ لاسعملل نكم لودنال ناكمالا ىف اذه لم لوقنالو
 بجاولا ل ديالو لايم لاو نخاولا مك تحت نكمملا ل-> دف اذك ىلءوأ اذكن عدوك نأ

 0 نكي لا بج اولا قاب نزولا ده نكمملا كح ت2 لان االو

 2ك [اهلفعا ةلاسس هد هو لعفب الو ا ذكمي لعشي نأ نكع هنا ن كمملا ف لاسةدن نأ مصيو لاقي ىذلا

 هلىذاارونلا كا ذالولو رونل ا ىلا ةيبسن هلوالا هريغو ا لاسم نم مولعم مام هنا تاعدشف سانلا نم

 || فدك الو لوي ام د> | ىرديالف دَعَا ىلعو هنا ال امولعم الف امولعم نوكي نا مدام ةبسن هلا

 10 لكي يلع هللا ناق اههحو ىلعاهم ةطاحالا ىلبعرمدقت تاراسعلاواهلةعب هنوكب عمروهالا بسنت

 ىثلاريغتئثالو نامولعم لاح او مدلاوامولعمنوك هءىذاارونلا نمءىشا !كل ذل ام ثمح نم
 هس ل 2 - اذا ملدا هي نوكي ارو هنوكن ف هريغس لذا

 تاشاوأ ىيننوأ مدعالودو>والوا مدعو دو> واه ذاصتا ىف اهسسفنا ىف ىش

 ىردتالو برغلا تنأ هب احح نم ”0 | رد اص 5[ 8 كارت اراده 22 رغلا لءلاوحا دهف 1

 م ةعلاطمق ادوحو أ أذو هنارغل ىردب ن 6 0

 ركحزاابو اقوركفاان هرونو ا ا ا ا لام اودلا حن منا_هيسف

 ||| هنازتجا ىلعوحي لام هلع لكلا مسا مصيالذا هلكىلاداعءز,اكوهذ ىنجاب هنعوه سل هلال هكر دي لذ
 : راو طق الكل الكور زب ازا ةلزدب لكلا هئازاريسغ لكلا سدأو لكلا ف عز +لاحردناف ||
 هنمل_عباق لكلا ءزحلا م[ عاذاو تابتزملا هلعتالو تايعز را ىلاعت ملا لعبا ذهاو لكل كر ديال |

 |لسعلا ف سانلا لضامتتادسهلو لكل زج هلا ل عيالدقو هسفنل ه سفن ىف لك عناق هت زحنعالا

 ىذلاروئاامأو مل-ءامهنم لعدقفالاو هنم هلعالا هسجو مولعملا كلذ ىفهل قي ند مئشلان اعلاف

 هفشك امهر ديو هكردنف مفحردتبإالو هيصتبقلاردالارونل“ فاكمرونوهف هريغ هيل ر ديور دب

 ااسالا د روندوج والو ثل ردملا رونولاردالارون رمل ا يرق

 كردي ر صنلاف لعام اهالوأل ىذإارونلا ىلا مول عم كح ةءسنف انذاك كردي رضيلاف

 ا | يياغأو (لصو) ةَضاخرصبااب كار دالاْنأك اذا اهريغاجب كردبالو امس ةللقلا



 م

 موقي للا لصاو ادعاصق زينات نم موق غنا .انالماسجالالتأ طق'نامثانلقامتاو هثيع ]

 0 س نم موشي مسكلا لداو طقن عن دن عطس ماك د قفا د عاصف نيطِنت نم

 نم ق معلا مساو مل هللا ني او طلنا نم لوطلا ا لقلت شل طقت نامت ند مسحلا |

 ارز مادا ن ةلدالا أ شن تماهاك ثيلثتلا ىلع ميل 5
 هن-ومةروص ملاعل ارهظف هلوقو ههحودو هني وه قُناَق- ثالثالاداح الابر عظام قطاوح اللا أ

 ده دوغو لام فهناك ةلطرو كة اتسف القات وضل ماو عع رو ل ْ

 ىلء لب املا نكمملا مدعل ا هلياق كم دوحول !ناكناو بجاولا مدعل اهلباق ابجاو دوحولا ناكناذ
 هلااروهلهتلا له < لنمو ىلاعتهلوقىف هملعدللا كيبنام لعاو صخشلا عملظل كب اق هةروص 1

 بجوأ اما ماع بحوأ هنان هسفن فصو كفوا دو+والاوهام نكمملا ف لوعجت ارونلاف روما

 نينمْوملارصنانلع انقح ناكو لاكو ةجرلا هدفت ىلع مكبر بتكهلوق لثم قزرصُتل او ةجيرلانم ْ
 فدا نُ دوجولاب فصت الو نيءهلدجو الر ونل االولذ ا نكححمملا ىف لعملاب هسفن فدو كاذك

 ناعأالا هرثكاق ةدحاو انمعناكن اودو>ولاف هقلاالادوحولا قالخ قوت تقاس ١

 هعمل مكحي دوجولا ف نحن كتاكمملا نامعال ةمعبتلا م كت مس فرثكلا داولاوهف تاكمملا
 رمال املا ةلاتخلا» ءاع“ لاو ةرثكلا بسنلا نم هسقنلا يدنا مانالولو اننا الل 1

 بوبرملا بلطي بلا نام ةصاخاهل ا هنوك ند هلك !ذهواني وهون هيقهلءواناعفقوتم لكلا ||
 ىلإ الطن مو ديال تعور هلع قال دال تال ىلا نتا ردقتوادوجواستا ذابلط أ
 نيع قملا 000 - دو-ولان 11 فا الو فواددإا ف :رعم هفرعتام تدان دوولارعسغ ناق ا

 لج هنع غل سلا لاعلاونيملاعلا نع يغوهفوهالا هلعاخ ا دوبوم هنوكن م هلعاذاف هدوجو |
 لاعلان عقلا ام بعت ا ىتلا ةيئارونلاو ةيلاططا بخاف رملا ىلاريقت نكمملاو نكمت هنالةد>اوأ]
 رظن الق هسفالالا رظنن الوهراطسو هنوكل ساروا نمد هع مح ىف نكمملاه,فدصتاامىهاسمنا |
 يخاف هعافترال لاحملاو بحاولا عفتراو ناكمالا عفترا نكمملا نعبخلا تعفتراولف باتا ىالا ١

 هجولا تاكس قارحا نمركذ ام بلا عامشتراىفهلوقىلا رطنأ اذكهالا نكعالو ةلدسم لازتال

 عم عم عفرت ل بخلا نا ىلسعلدف قرتحت الو ىرب قاخا هتان هسفن فدو دقو هّدلْح نم هرمصن هكردأ أم

 ريرشت فلوشي هنا كحن هقلخ نيءانهاموام ىلع دوعب هريصب قريعشل او بالو ةس اح ةيؤرلافةنبقرلا

 ةدوحبوم هج وتادسو ىلا عتهريصت م ود ااًكرديهنا كشنال ىلاعت هناف هقاخ رمت ةكردا ام مالكلا
 ريسغ سيرت رد افاهقر تالت اصسلا نافاقلخ تناكناو عفت تالف هنبع تناكنا ب باف

 مهنواف ةلد سه سلاف كشالب نون“ 5 0-0 دانقرتدا نمل تةرتجاولو قارتشا الوب

 الااورطظني لف هباوةتك ال لا اوملءولو قبلا اومل كنسوع اولعولو سوم ١ اريل اذه عم سانلا
 تاوعسلا توكلم نيعدنا اواعرمالا مهل فدكتا اذا منا ضرالاو تاوعسلا توكلم ىفال همق

 كلل اكلم مسا ”ىهلالا فثكلا اذ_هد:ءهءاعقاطاف ريكا ىذ.هرتلا هلعا[ضرالاو

 ا مكحالو موك نأشلاو معي الو ىرو د مهالاف ظ

 مكسحملا هنوكالاسنلو || || هرعغال هللاالا سلف

 معبالو تقولو || || ماتقولعي ىذلاوهف

 ليذكمالو سو الو مولعمالوئثلردأ امرونل االول هنا ىلعي حالنا هنئالدبأ لعاو (لسصو) ظ
 نيفراعلا دعو ىوقال ءاعسأ ةماعلا دنع ىهف ىوقلل ةعوضوملا ءانمءالارونلا ىلع فا ةكوالصا ْ
 تارمدبملاتكردا اذاوا«ههرونا| كا ذ ت.عمتاعوعدملا تكحردا اذاف هيئلردملار ونللءاعسأ ٌْ
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 اال ادب

 ةضحلا لالا عنمو ةلطلار قنا ضخاروالا علب ىدلاىوتلا عناملاوهو مودعدودالو |
 دو-رلا نمد, فد امرونلا نهقلتلا اذهب بدكم هنادي نقرطلا قلسف ضخ اروتلاب به ذننأ ْ

 . هز . 0 . .٠ ا 2 م 5-0

 نيفرطأ ةياتوو نيفرطلا نم ظوذ وهذ مدسعلا نم هيف دوبام ةدالقلا ند ىقلتلا اذ بستكيو أ
 نم نكمملا هب غيصن ا اموهو ملاعلا ىف ةرهانتلا تالت اوراونالا لصا اًذدهذ هللاإلا نلختار دقر دقيالف ١
 ىف هسفن ىلع هيحو | اع هسفن قل | فدو ام نفراعل | نمعل طفلا ندةاشأا هدم وهاعالولر نفرطلم |

 ةنافولا نم نكمملا هماعوه املاعاخ وك دولا وةجرلا ةسفن قع وكبر كفك هل وق
 فصتاقهدوحو هلع ملا ظفحو همدع هلعاعوكا هتققح نم هلع ض افاخكا دةلاضي الاخ ا ىارو

 انا دهلاضيا فتاك انمهتمدحتاو لكل لباكوه ىأتائثالا ىفاعم مدعلاو دوسولاهنركمملا |
 فدَالادوحوم ناكولف تانثالاو ىئالا نيب هفصوفف امهنب عمخل قنلافمودءمالودوحومالا

 قوملا قاولاو ظوفحلا اطال اوهفالاحم ناكل دوجولا,فد.الامو دعم ناكولو اق ناكل مدسعلاب |
 ىلا هداخ مدعادوجولاو مدعل !نيب ةريللاه فدتا اضأ اذهاو هنعح رخال تبان مزال هلدحلا اذهف

 بذككت لا لطان همف تاقناواق داص كلوق ناكوح تاقناف مكس اذه هل ناكمناذإ هنال نيف رطلا دحأ ||
 راونالك ارهاط فرعلا فنيفورعملا ةلظلاوروذلا ىعص نمسانلا هفزو اتام لمنافاذهتاعاذاف |]
 ارغاطدكردملا ةمولعملاةذوهشملا ٍل-ظلاو كاذلاثماو حرسلاو بكاوكلاو قوريلا ىلا ةيوملا |

 لهجلا ةلظك نطابلا ةلظولءاارونو ناميالارونو لّقعلار و: كح ةونعملا نطاوبل اراونأو سعلل |
 ةلط سااضيأ !ذهفرظنتلاو ةرياونظلاو ككلاكروفالو ةلظب سل ىذااو لّةءلامدعو كرشلاو أ

 ا هسفنب نكمملا عجدقف َتاْمَمْملا فرع نكمملاولاحماو بجاولا قا. -تازامم مذ هرونالو

 تالاسلاو تاسوسحملاو ىناعملا نم همفام نكمحلا ف كلذ نوكمام نبأو هفرط ةغيتسو همق.ةح ْ

 عساولا )علارجوه نكمملابإعلافالصأ نيفرطلا فال نكمملاىفالا همكحدجوتال ع ومما اذهو |
 هل ة3امهفرط ىف ليختالو هتفرطالاد لحاسالر< وهو نسا هيف قرغتىذلاحاومالا ميلعلا ١

 كلاذكر الا اذه سلامهتءامل لاعثلاو نيملاكح اعلا اذ_هكاردانعةرصاشلالوقعلا |

 نمةطةنلاكه ف: قنأشلا نا انرك ذامل ةمسنلا» برقالا ودام لضتلق لمعلا نم ديالو ناك ا لب |!
 غارفلاو ةطَمَلا نيبامو لْظلا لوزا مدعلا طمحملا نعي راما غارفلاو قلنا ٌةطقنلاك امهندامو لما ْ

 طبحمدوحو لصا مال ةطقتلا انيطعا اناو شماهل ا ىفالاثم ءانم-راكنكملا طمحلا نعحراملا
 نماطوطخ تضرفا ذاق ريا دلا ند طسحملاو قملانالا نكمم ارهظامْد اا ذك ترهظ معلااكلا |

 طف ممارو نمهللاوهلوةوهو ةطقنلا نم ةباشملا هدم هلكا ىلا طقن ىلا الا يتنتال طا ىلا ةطقنلا ||

 طمحلا ىلا طخنا اه: دجرامملا ةطقنلاو طختاءارتنا ط.لا نمةطقن لكتناكف طك خوش لكوهو هوقو |
 قاادوحو نع حرخامو طخ لكل لوا ةطقنلاكن كم لكل لوالا وهن الاو لوتالا وهف طخ اءاد ! ا

 اهؤادس اهللا نق تاكمملا ةرامتا طوطان اودوجولا لهب ال ىذا !مدعل كا دف قاس! نمرهظامو |
 || طلخا نمامه هّرخاو طلخا ةملو اك ةطقن ىلا ىهتنب اا طختا نأق هلكرغالا عج رب همل !وابتي امن هللا ىلاو
 دنع تافصاكمريغ هالو ,هوعال هش لاش نا قش ىذااوهاذه وكل تنقلت ين قءايمام |
 هلوقوهو كر رلعلا ىلءهللاياعلا ىف عراشل !كلاح أ اذهلو هير فرع اذكه هس: فرعن ةرعاشألا |

 كنعملاعلا نمح رخام لكنافملاعلا نمش لرتاقتالالدل ا ىهو موسفنا فو قاف الا ىفانتانآ مهيرتس
 طقن نم اكره طختا ناك [ذهلورمغال ذا هريسغال قالا هنا مهل ريم ىت-َك.-اونوهو قاف الا نيعوهف

 : نم مولعملا سلو طق نامت مكاو محلا بسكرتلا ةباغق طققن نم ةبكس هى شو طوطخ نم بكس م ١

 14 ا ىقالو مك اريغ طقنلا الو طقنل اريغ مسملا ا هريغىهالوود ىهالفتافدلا عمسلاو تادلاالا قمل

 هلك
 ىلإ هن ..



 ناو

 ١ دوو اعدضو 5 هريغي هلع ىف ناكناسنا كنان :الا ١/ ىَدعت ام لع همفو هلع هسفأ سد

 ةريغلاو هب ,رلماكحلانانالا قامملا لسع هيفو ةيفركلا !انان دع فوصوملاوهنمو تاضكلا
 همطءيام الخ ىطعي ىلءفلانئ ل مكح ناو هب زةروصن لعفلا'ناسنالار يظطاذأ ماما ىلع ةمهلالا

 ماعلا ف در ماظلا ناغنالا بع ميخو ةحازلاود هلل اورؤهلتلا لعهنفو ىوقا لفل اءاق| ال ةوقتلاب

 برب ودروهظ قمل ا دي ربام لع هبقو سام الا هله ى قليلا لوخدموعو كلذ بيسامو ةجرلاب

 ا ماقملا اذ_هبحاص حاتخ ودوجولا ىف عقاول اريغ ىف ةحلدملا ىربىذلاو مو سلا نانا

 معلا نمرُ | لاصملا نم قا اهاربامع لها ناذ ةمعرمشا!نيزاوملا لج ا نم ديدحر صن ىلإ ا

 هيلع اذا يشد دعو »و ءالقعلاد_:ءىلقعلار اال ىراصع تسلانتانوكلاف هر ماظلا اصلا[
 لودي ىذلاوهو ًاطخا فصل اذهل تسيل نم هيل عا ذاوادبا طخ ل قيشتو فشكن ءناسالا |

 ىهفاشو همط | ةلطح ىف كل ذ تر ارو أطخ دمعسن سدل نم باوصو باوصدنعسلا أطخ هيف ةاعلا

 درابلاورتاخا نيب رتاقلاكةطساو هنن يّدض لكوهو ل.صغتهنف نكميال ىذلا جازتمالا لع همفو كلذ
 نم نيب و هللود نه نيب قرششلا لع هيقو رئاقلا اذ_هىف ةدوربلا نم ةرارطا لصف ىلع د>ار ديال

 الادصقام هناقدحو لكب ةعفاناهتا ةعورمم نكن م ناو هنا اددّننا ىلا ىد رطلا لع همفو هللا ىلعوه

 هريس غنو دنمحرلا مسالا نضطحام مع هيفو كل ذىف ةمشملا درعللف مولعم ىسهلالا لجل اموعودللا

 ىهسملا لع هنشو ةيهلالا» ءامسالا ٠ ندهريع نود دنجرلا مسالا هن للعب نأ عش امو ةيهلالا# ءام“الان

 ْ ةدعوتلا بع هبخو امهْهناسنالا لاعىفامو ناعم الني وانملا ناو بواننلا 590000

 ا ليبدبتلا لبتي ام لسع هيفواعرم :والقع مهريغ نمءادعسلا تافص لع همفو نادمحي ناو نوكسلاو

 ِ جدام ل- ع همقو هللان نيئراعلاع ءازعلا ٠ ندزيموصعملاو نيظوفحما دعو تاعصلا نم

 ا فرش و هللاىل ةاعدلاةبانعلعهمفوا باع نيعاف ةمامالا بلاط نم ل..عهبقو نيْسْؤملا نم ىركذلا || ١
 لسسلاى ءدهي وهو نما لوقي هللاو هنا دنع مهتلزنم '

 * (ةدوهشماراونالاو دولا تامل ا لزنم ةفرعم ىفةناملثو نيتس وما بابلأ] *
 مساس

 ' ناهربو تانآكركفروو ناع اقصحا ا ىلع لوقا ارون

 ناصقنوتادانزاتقو هو || || هسشاذكفْبال لركفروتف

 نام ه.فام بقص سر ىف مع هىلعالا كناعاروو

 ناطاسو كح هكل اسم ىلع هرظان لّمعل اما ذا هماعىلو

 ناريس>و حيرهدست الو رطظتالوركفال ىرورضل اوه

 ؛ قو ابكر دءالو كردت ملا هيلر ديوك ردي رول نا كمي نم كاعجو كة ام هللا كلعل#ءا
 روثالا ارد انوكمالو هبل ديو كر ديال ن | ثم فطايو هيلز ديالو لر دينا ثيحي رولا مظعي

 ْ اذ هبنفءارأىنأرون لاقف كير تبر له ملف هيلع هللا ىلص لئس سو الشع كل ذ نم دب ال كر دملا ف 0
 نكححاو مكنم هيلا برقأ نحخو هديرو لح نم ناسنالا ىلا برقأ هتاف برق اةباع ىلع لوقلا
 !| تاقنتال ل لاف ضل د التل اود لاحم او ضن ارونل اوه قم افرمضتحلا فكاذ هللا لوقب نورمصستال
 ا 0 ونلادالو هناازإ ةالظلان فصال خزرب ةلظلاورونل انبي قال اوادبا ةلطظ يلة الرونلاؤادبا ارون

 : رك يدا انهو نا ل - هسمقر ط نمهلىذلا طسولاو حزتمملاوهو ا

 ْ نيعلانو هدأ دعمت ارد هملار طابو رونلا لم دب ةدحاولا 5 رطلا ع ندد دح اولا نيعاابف نيَسَعي رط نيب

 ٍْ هر رسرحالف الو رالي فرحوا يعل تترزتلظلا ارت تالا تير |
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 ضعدىذلا اهلها دؤدسولا فاهاكروضلا ف ديد قلخلا له ىذدكحلاهطعب قيقدرظن انهو أ

 ديدتال نا ىأر نموا دبا عوف لك ص اخ ا ىهانتت"ال لاق ديدكلا ىأر نك الوا اهتم سل ىف سانلا

 هلة ىهو كلذ دع ناس ادح والف ىفنانالاعوذلا اذه صام |تهانتدةهناةرخ الاف لاه

 لا نما اف اهلهالالا عاذتال تلارارسالا هل نما مناف ةدحاو ”هل اف مالكلا انتل نكس ال ةقتقد ||
 : امم ىطعيام لع هبفو اهتقيقح نءراسبخ الا لل قب الدل مثال نمو حش اورلا لعالالا لاتتنتال ىلا مولعلا

 || قىدكحادتف اما مال _عاذا ماعلا ف ىطعي علا ناث له ت نا ىف:ذاعسلا قام لع ه.قو ىطعبال

 الإ دعهسلا سفنلا قوشت”نالاح ا نياذكت لعلاق ا ذاف تنال لصاملا ذارخ [اإع بلطي رادو هب
 هرهلعىب تلقناف هب هلع ثدح نه هنعءانغتسالاا ىلا ىَدْؤي نال ادبا هللادحا ليال كلل هلوصح
 هيملعلاو هنع ىغتسيال هنوكيرلعلاوه هتركذ ىذلا غلا لب هب لعل اوه اذه ام كل اذلق هذع ىنغتسيال عج
 1 مهفافانلقام نيب واناء هب تضرتعا ام ني/ضراعت :الذ هبال مكحم 1 املاء تأفرخا سا هاندراىذلا

 ل( ىلا عئاوملا لع همفوع الملا با, نموا للاعلان ةجسرلا بان نموه له ضع هضعبملاعلااءالتنا لع هنقو

 ةجرناف هملعلوبقلاودرو اذا برغل اةيؤر ىلا سوفنلا قو دن عم هللا دنع نمءاجام لومق نم تعنم :

 اهبناممالابانرما اذهلو اهارب ثمح لاعاعدرالا هلو ةصاخ ء ءالعل الا اهكر دال ةعبرسشلا |

 - لأ لعهبقو عنملاعنم لعهبقو انيلعامارحا_م لمعلا راصو اهمك عفتراو تن دق تناكناو !
 الا صخشل اوهىذا١ل الاو ءامدارت بارمسلا هلاثم اش هتيار كنال را دلو امس هارتام

 : نيما كلذ ف 'ريغو هتأرامف كاشنالو هت راكمدحت م هتئجا ذاق همانعف كثيالف ملظتعي بارسا اى

 || لعودو هتكج نيح ميظعي سل هارت تناوامهظعو اراهظع اهفتناهتيأر ىتلا ةقاملا ىلعوه نم

 | نوللا توكل كاذو ضاسل اوداولاك نيّدضا | نم لك ىاهنم دي الف هلضافلا لع همو فقد رش ”ىهلا

 ألا عبجب هيف عق < ىأ امني عمم عماج نةدوجولا فام لكحوف ٌدبالف ةلضافملا تعقوفامهعج |
 ىلا دوحوم هلا اها لقا ذا ىرابلا ف لوقت نا ىلا هنطابلا َتَرْف اذهلو دوجولا ىف نم

 ' اة داش ادرج وللا لع واط اهكت اج اهاعوهت قام نيع ىف تعقو اسم | تلع مزن مو دعم سل
 عبجا ذدكحو مودع سل هنا ىف ةكرشلا تعقو دّمف مودع سيل مسا هلع قطن دوجوم ةظفل
 قحانوكو علان ةوهو مامغلا لع هيفو قاتم نساك ليغ 6 اذكرو كطاكلا دنع لاس ام

 كاملا قالا دره قمم ا_عهيقو ملا نم هىطعب اة ةكتالملاو قلو اةكتالملاوا ةماسقلا موب هسفَقأي :

 ةقدتللا كلم كاعتدنافمرغ سلو * وهو نطوم ف فرعو نطوم ىف له> ن كلو هباد رفمم لزب لوا

 ىذل ارطلا مع هيفو إلا كام وه نم لعتانهن مواكو لم م لع و ىلاعت لاق لعملا,كإم قولخن او

 0 عواده لارا لعد امد عئارمشلا هب ثنا

 نماقاطم بسعن نا ىتِشال نمو بعص»نا ىئشاامو ّنلا نيطاسم نيب و سنالا نيط امش نيب قرغاا

 هفواثراوواالوسرناكا دموع د عسا د ملاذا هللا ىلا ةاعدإ ا« اهلا لع همفو ىلاتالاعوذلا اذه

 ٠ أ ضغبل ايرخ الاو”ىهلالا ب 1 انني دضلا دح ا صا صسخ | لع هفزا دض ىش لكل ىلع قالا نوكملع

 0000 ار كس اسير هلال ل1 ردا "ا يلالا

 | تعطقن اناواهياعنمو ضرالا هللا ثريئا ىلا عطقنبالو عطقناام عرمشلا ناو لزاونلا ثو دح

 : ردقؤاعل كا ذلهفناوكالا ةيهاالا تاهاضملا لع همضودبتجم ل ماعلا ىف مادام عطقن!ام عرشلاف ةويدلا

 | ل عديفو اريسفت نحاو قملاب كانئجالا لثم كنون ايالو ىلاعت هلوق لثمرخآ ىهالوا ناوكالا
 هسفن سدح نم ملء هبقو هما ذه نمريشحي ةروص”ىأ ىفو ىسانالا نم هنطن ىل-ع 2

 أ ىح ىدالاىلاهوعدب نق هل اهوعدبالىندالاو هملاهوعدب ىبعالاو ىل ل_ءالانهتقرعم عم عم ىندالا عم
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 / تحت لدي ل هسفنن م كلذ دجو نم ددعسلاف تاريعلا بكست نا جيش انهف لوسرلا حبارشاو هلل |
 هللا حقنا تقو نو هلي ةفرعملا ن ل نال ايه ني اع باش
 نكحاو مالا سفنف هلع ناكناو هي هتف رعق مدقلا اذه ىلءادحا تنقاام قيرطلا اذه ق< ىلع'

 اذ_همهلاد دابع ضرالا فنارلعا كلو ضيقنلا الا هدئعدجا لف هيد تضر ءام روهنهللا 0 رعام ٍ

 لوجت هتلانةفرعملا بانا رثك !ناذ هيلعءاقبلا هللاء اثنا اوحرنو هن "ىلع هللا تف ىذلا هنن دما ماسقلا (غ

 ةريثك ة.هلا فراعم همضحدقت وتلا بعص ضماغ ماقموهذءالعلاو نينمؤملا نيب و ماقملا اذه
 5 م ةيضانملا كالو اسس ا هنا لع افاقو دماقملا اذه دحال لصح ل ىتدو 1 |

 ١ نيكريشملا اورفغْت سنا اوما نيذلاو "ىبنال ناك 50 ىلاعت لاهرذعب نيس لبق هنال هل نيستا هنمال |

 ' مهلوح نمو هْنِ دملا لال ناك امو لاقو ميلا باص امن مهل نيس أم دعنا نمير شلل او ُ

 : ءادعا الا ريخبا ب ناجي سدلق «سفن نع مسفن أب اويغرالو هللا لوسر نع اوقات نا' ب | رعالان ما

 ميخعا لهأم 5 نيدإا ىلاعتهللا ١

 الئمدبرضتال قط ادرفأو * الديهيىتشالو ا 6 أ
 لع ه.فو ريخلا نم ةيهلالا ةدانزلا لع ىلءىودع راب عنا قدفوتلاو ةناعالا ىلو هللاو ا :

 ديمع لع هفو ضعن نع اهضعب زيعوءامشالا نيب لفت ىلا دودحلاو لطانلان مولا هير ام 1 ؛

 || لدي دولا فهلدو ّدْشا نمو فرمثلاو ةعفرلا ف بتارملا ند امهنيبامو ءامسالا ديبعال تاركا

 قاادب صتخمام لعهفو مولبعل | نم هلك ملاعلاب قلع امل بع همذو مسالا دعوا ةءانكلاادبع ل

 عدو نيز اولا لعديفو مدعلوا تالله عج ذا تلاع هيفوهقلش نود تاغسلا نأ 1

 امهاوباو لوالار فكن يان ةةرطغاا ىلع داوبامت اق دواوم لكو لالا ف كيبرمشلا دا بحول ١
 0 دلرنم هركف تيسر مانه لْزْس لّقعلا لهون اسدسع وا هناك“ رمل اهنا واهنادّوهي ناذللا امه.

 ناسنالا هكلمام ملع همفو كيرمشلا تاسلا ىلا هتراطف نمهراطت هجرشا دق صخه كل اذه نوكف ني والا ا 1

 هيدهاشلاوروزلا لئاف + هملا لوؤيام لع هو هم فترصتا ذا هكلعالامف هق رصتو كلم الاه هنا

 نطايىفالو زعم ناكناو هال ارهاط ىفاك اح هتنا ءاقب ا اذامل وداود عاس ان موصعمربغ اا نوكو 1
 قداصل ام فرعي تا تامالعلا لع هسفو ىلا مكحابرلةىلامتهلوقوداوويهبقمكحامفرمالا ١
 ةسقارملا لهأ نم ناكاذا هسفن نمناسنالا اهدح لب لاقنتال تلا تامالعلا نم يهو بذاكلا نم |

 نونمْؤملاوالصا تامالعلا كات فريال هناف هلاح ةبقارملا نكن لنمو كلذ لع هتوةبالف هلاوحال | ١
 ٍْ نيديرملا لاح هءنؤفر عل قد هرطلااذهىفخوبشا اهب صتخعام لع هفورظتلا بامصا ن نماّتذرعع حا

 قيرطلا اذه نشل سلو ةدافالوبق شلا مولع ل بشي ناو نيديمهاووكي نا. نوقكس تمل ١

 رهشؤلل :داشلا 3201و يش فاهم لوس تجتركت سد ماهبشتا ١
 جشلا ىلا د هف تاقناف ةرودلا كَما ب>وملا ىت-عملا نع ىّرعم نطابلاو كلذ ةروصااب 1

 رك ل ءملا نا هلعل كِل ذ هملع بح اوو دي رملا نءدرتسين ا ىجبش لد اناق دي رما نعورت ثا |

 كلذ لهادق هللا نا كلذ :ءازئشلال_ءيفةرودلا كل ”روهظدل بجوا دي رمل ماقاذا ةروصلا كلت

 | ةلوت< سفنلاو ةروصا اهذ_هراهظال يحوملا ىنعملا كلذ هلع أ اذاو قاله نمنوكمنالديرملا ||

 نءمؤملاةروص) قفانملارهظ اك طلغلا عم ف ىنعملا مدع عمةروصلاب رهظ قدصلا مدعو ةنامخلا ىلع ١
 | اهيفام عمهبسامرانلا فق يضلا لعهمقو لمعلا كاَذإب جوملا نءىّرعم نطايلاورهاظلا لمعلا ىف ١

 دو>ولا نيب قرفلاو رانلا ىف لرششملا عم نرقي امو ةنلا ىف نمْؤملا عم نرديام لع هبفو ةعسسلا نم 1
 دحوتلا مدع زانلافؤ هم>وأ تاذدعلاو دحوم ريع دو-ولا نموه لرمشملا ناخ دمحوتلاو ْ

 تانكحمللا عمج لو دولء هنفو نمؤملا ني رق نم ْكرمشملا نير# فرءدانهنةدو-ولا تابئاال



 انين

 .دهجاف هدابع:لخ هلع ليكيال هللانا تاعاذاكرقسلا ف بحاصلا تنا هيرللسو هياعدللا ظ
 ادساهل دحتال كناف ةفب رمثلا للنت اهذ_ه له ىلا ىَدْوباملارظنتنأب للان كلذ نوكس نا |

 هانا لحااموهانمرح متزساخ هعرشامف هلانتقفاومالا قدا انئتفاوع انلرعالو ةقفاوملاالا
 كفن ىفاذه تاعاذاف هانمجوا همحواامو هملا ا دنهملا بدنامودانهركمهرك امودانحتا هحاناامو |[

 لكلا نب صخاو مانعا ىه ىلا ةنحملا لبال لنا كل تمص قد مانقم اهف تق كتفص ده تناكو
 لمص ىلع كتلاددقو ةيحلاو ”ةلللا نيبام ناسف هسفنا كردعب ىحملاو كإ كليعصي لاخلا نال
 |0001 1 د رالاد امل لدفع فوت هاو ودم دقت ل لق اوما نيد
 نوكبنال ابجوماببسااوزيمنانولعجي ثدح ملاعلا سون ىهننا ىرجا املا ىرتالأ هللخ ّنحمأ
 هظفح هل 000 ءادق ةللامملا امني نيذللا نيسخشلا نمدح 18

 ترو ةحلامملا تعقوو ننعةدها دق ولسا عم هأن دبش : الو هنعف هلع صالاود كاذكو هسسفن ىلع |

 : كلذ ف ٌتلقاعطاقان اهرب قادم<عاهرلا|

 | الاون اهربلا ىرا تح

 ىحيالف حوللا ف تس

 اصلا الو ملسلا باطاال

 انرسلاو فدكلا رب ها

 اسمعنلاو فورعملا رثؤينا
 احرص ل حاورالا لع نم

 احرص ترمهدنا دا اهقاس نع ا

 اعقص اهشرعنع تب مذاق | ا
/ 

| 
 2 الو افقك كلو ارتس ا | 2 ترا دا تفرعام |

 | املا وزيللا ناكل

 | ادب دق ىذلا ىهالا رظنأو
 ادعاالحان من رلا كاطأ 1

 هد'ع نم ص الا ىناتا ناف

 || ىلعلل اميلط ىدشت تدلا

 ىل نءافالا ىن املل تلقو
 ترش دا نيكل مرا ع

 هم 5 ب تانك

. 

 هتلمح ىف ناسا هيلعوعأم هللا عاملو ام الو انوبحم اودع هلندؤت ءالنأ لاو ربطت ءاطعأف | ا

 مهلالاقاذا ىلاعت هلا لع مهيلاددولاب هلاكش سا نمدولاهن نالت سا ع نمو هناسحال و اسحلا همح نم

 دا: ازذ قدا هقحتسام ماعم قللا ناجى ىلا اذ 2 انرك دال مها ىودعاو دخت ال

 سلف ىلاعت هماع انءاوش ارث مونوانسفنا يئانآب هلعلانملا مهضغسل كل ذو كو دعو لاذ باطلا ىف

 10000 اوذأ ىلع هراث ا انمل_عول هناقاد- هم مظعاهللان م انم-ىفمذنآر ةلاىفأ

 ىرعام ِ قشا نم ناطرالا هقراغم نا هنطوم نم ىعءعيلوسرلا نو>ر < لاةفدحاو قست ىلع مك 7

 ماعم كلذ م تا اطواىف -ئاسقب عم لوسرلا ا | دنع موت ال مكتاهقلال_ءانذ ناسنالا لع

 هقلا عمةوادعلا ىف مككرشاكلوسرلا عم حارخ الاى م كثف كما لا م 5 لورا هلع اه
 ىوسام إ)/تحانضص نونئمؤملاوءادعا مة اوةةولامبلا اول الثا ىلع صرحا | ووكل ا

 دعب رزا هساو ميهاربا قح ىف ىلاعت لاق هنأ ريد هللو دعاماصخ* نادل نيساذالوسرلان اف لوسيرلا |

 0 اا ع رذا ناكم الاد ىفهدنعناكهنوكل هلع ةَمْمْتلارهظاو ةظعوام |

 هأنأ هن عمتها رد هللودعرز هانا نأ ميشارب النسر هنا عا نعدل ف شكو همحو ىف هلهللا نيبالإف

 درودقو اهلحاهاواهساق قحىف مهاربا ناكدقو هنمأ: ربت هنو دعهناهل نيشالف لادف هملعمتلا أف

 التتع ئام قار اكلك هب تريفمد هذخ أف حبذةروصف هماحر نم :ةانآث 2 ميهاربا ناريكنا ىف :

 لع ناودا رع لس لاو يف التف شان ل استدقا ىف هاةوا ده قلو تان 1 هراش اللللا

 ْ 0 افاعي تكل كخ هللا دنع هياثملا هدم نكت اش ةرسح نماىذنع اهتلظع اه ءانمكاذ

 هلل



 نو

 نءؤعوهاقلاثملا تاذىف ةيدضل اهذهرمست )ناو رومالانلءلا نم لو هيلع هللا ىلص ىطعا امو

 تبي ىذلا ىاذلاودعلا فرعي ىتد مخ فشكو نازيمىلا حامد نكسحاو ناكع هللا ددعودالو

 || لاوزب هنع لوزت م ةوا دعل اهد_ه هل ضرعت ىذا | ىذرعلا ردعلا ند "لماع لاه للهلثع هلماعتا
 || تدتعاىف ختلاب ةماشاامول لوقب اب داعل ا ضعن ن نعرب# ىلاعت لاق م اهمجوا ىذلا ضراعلا كلذ 4

 | ىضنال كلا ناكو ف: ءاجذا دعب ركذل ا نع ء ىلضادلالملخانالذذْمتا ل ىنتل تليوانالسسلوسرلا عسا ١
 ىنعب نالفالا ىن ءاسذا دعب ركذلا نع ءىقاضااملاق هنافالو دخ نان الل ّن طاناطمشال سنالا ناطر 3

 لوسرىب مسسل هلل أ دمع ند مهءاحرخان انا عاسنا نيبو هل لاحو هنا امم قهدلقو هلا ىجصأ هلم ان 47

 ديالد ارت ىفاوناكت اودي د, اريل ن نأ هناا الا كلذ بيسو ملسو هيلع هللا ىلص هللا !

 او ركن ان وريبيستلا اوركنا ام مهفديغاو 8 رعدمو ةيلعاو ثنو هوفلادقاو كمنكلو ماعلا لام هنم 1

 هناقهب ىدات ناوول الا عبطلا فاًيالا ذهاوريسع عسطلاب فولأملا ةقراسغمو صايل اريتكل اذه 6

 لاوكلا ةمنىههل ناسنا لكن وكي نإ نك ,لامو اوزيل هلا ولف هب عبطلااةنثلا مدع هلاوزب مسي ْ ١

 ٍ مهالعاوىفاو نأ تلاوه م ”هلزم مهاند أف اضعب مهضعي لفي ناكح ناو ةيئاسنالا ىف ب واطلا 18

 ياش ني دحر اقر نون سمر هل ساس قا بنان لماكلا ناسنال اوهو هللا لظوش نم ا

 انراو لماكحلا نوكي ةلاسرلا عاطقن انامز ىفوالوسر لماكلانوكي لسرلا نامز ىنف تاسع

 بحاصلا نك ملف هثرب نم توم دعنال ا انثراو نوكال ثراولا ذا لسرلادوو عم ثراولاروهظالو

 8 لسرلاالا هل بقي الف عطقن ال ماودلا ىلع هللا نم لن ىهالاف ةمارملا هذ ههل نوكست نأ لوسرلادوجو عم ١

 "يه الا ليزتتلا كل ذاولمةذ لسرلا اردغفف دادعتسالا كاذدح ودك محأ ودةفاذاف لالا ىلع ةصاخ |[

 : ناكناف ”ىسهلالا لد زمتلاب هللا نعنوريذع مسمن 0 عم لسر م. مهيلع قاطني هر واووسف مج ولاقى

 1 موسرلا ءاماع ناساب هنعربعملاوهو هيوكحو هسلع لزتملا نا ا مكح ىبهلالا ليزنلاكلذ ف

 ْ سانلا ظحا دهف مهنم هنوطبنتسي نيذلا هلعل هللا لوقب ماعلا اودو مه دنعم ا طينمس ىذا دتخاب 7

 ا دا مجالا نآب لوقنال نكحاو ه. لوشن نو سو هملع هللا ىلص هللا لوسر دعب عسب رمش | ن ندموملا

 : لمع هيدا اكن طا ايلا دا دعتسالا لمص ىف عسولا لذيان دنع داهتجالا لب موسرلا» ءانلعه رك ذة اقوه ١

 أ ىلا ل سال هناالالوسروأ ”ىنالا ةلاسرلاو ةّوننلا نامز ىف هلسةيال ىذا صان [لزتلا اذه ناسنالا |||
 || اذها قالف الا سفن ىف كلذ نك لناف صالا سفن ىف لوسرا نم رّرقتدق تبان'مكح ةقلاخت

 ان ولمو يلعن ل لزسرلا اكو نإ يتسرعالا سفن ف هيلع مكس اوهامالا هلو ىلا

 3 تالا 0 000 انارسل ا 37

 | الصا كشاف نوفا ما مهمالعو دار هال فالا دس املا فر ودل ل هو هيل فهن لع 1

 ' قاك اذا قل نحاس نوكيت مهانركذ نيذلا م هاق اوةنخا اذافنامزلا اذذىف ىف ةلاسرلا ةمئادحول 0

 دبعتا ذه عمو تقال انا اهو مك ع ةدناث مهتما دحاو ةعسل ا ةرصصخم ماك الأ[
 : داهتجالا ىفداتجالا عقوذرجا لذ أاطخلا ناو نارحا هلو باص اناف هل. اد هاطعاانع دحاو لكك :

 ١ ريغوا ىيرش اضابلا 00000052000 م - ةيلالا لزيت نا روف :دقاذاف | 1

 ا م مكح هم نس دا نكلو ءادهضلزتتلا هلا ىف ةرخا الا نطومىرتالان طاوملابس< كلذ

 1 اناا قدا لاف ا كى 2 00 ةدحاف |

 سول ل سل يللا فنار 0 1

 ا همم ا 1 مكيحاصن نكلالل“ر كيان تدختالىرربغ | د

 ا ِ-_ - 7
 212212757722550 مج 0
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 دس نرجو جرنسومازس جن دجاج يجسد وجو يس يسوم

 1 هسدق فاقت تن واعلى ام | اذا همف صخعشلا لظ صّ:ىلارظنا

 هنفكيردقلا اًذهو اعفو ادب اذا سارع ندع لئلا لاذ

 هن نم ممككلا 'لاذو نكن موكل ىف تاج اند نكس ا
 هيد لوقلا مكخ هاوس لسصا | | هل سيل نجرلا سفن نم نوكلاف

 هيضتت هللا عرش ةمكحناف || | همرافلقعلا هضتقيامفالش | د٠
 هضم لق ءلاناكل نوك ولو ارثاالو انيع هل تير ناام

 هيلعو» ىذلا لصالا دوجولا هاضتقا ام مكح > ىلع ىلاعت هللا اها املءاشالا نا هنم حو حورب هللا ل ديا لعا

 ةرفانملاو فاللنا ىف ةقفاوملا لعشس اذ الخ والثمو ادذ هل اتوا نلحق عوام لجو

 نوكيا ذهاو هفلاخت عم فالذتا اداستاو ةبحتو هلصاوم ءاسملالا شاف لثملا فةيسانماودضلا ىف
 تاز ,و للاناث الن ادعتيف همكحالا'هبحاص عزمت الو هفل امتع ند هعم دجو ث 2 فالفلا ْ:

 | ةمسانم : ناين[ نلتم لكم لك بصف ةدوملا ف استي . عي ةسانملا ناف ثم عمرا 01 مكانا
 انو دل اديس دابف قئاقل ايتاكر ةأمهتس 110 ناو همن اى قال الث ا همشدف عمد لن اولا :

 ١ ةذلااًءاوناءقحالنأب عناوملا تدكحو اَعُسءهيق ماهو ان اع بح | بث افك فادبا ناعقيعال امن 3

 ١ باهذدديرنيدضلان : هدحاو لك ف نيفاللا نمب ىت َجااةدوملا امد نا دا وردا ١

 || نيعبا حددي ربا امهتدددحاو لك عت تام ىتلا ةذوملاو نيفالخل | فال دو>ولان ه هدض نبع

 دحاو ىلعالا د دهاشملا عقتال ت-هيداحن الا نم منكموانأ ىهتشي ودير نكلو دوو 500

 || لاثم امماذلا دبا ناعتالامهكلا هفالخن هسفن ىلع فالخ لكن مارا ا رك الا هيف بدغيو هنمعد

 دارملاو دحاو ل< ىف مطو ةحن ارو نول نيفالللا لاثموداوسو ضانيّدضنلاثمو ناضاس نيلُث |

 لماكحا|نانالانالعاف بنل اهذهىف هامان هديعلا ةمسن كش 1 ا هنمأأ

 مكحلا ا اا دول لتنال اواخر كل ذر دوا فاكزوملل هزه النوح ِ

 الأ اذه لا ةئقهزنع لحن اناذ لان ضاسلا فا اذ ضاسإ ناف هثالثلا ءالؤد نم دحاو لك فاض
 عقلا وذل ناله لئثموهو دحاو لحم ههعم< الامهماف لة مَداضي و ضايبلا اذه وهام ضابلا

 نءرخ الا هلبقيام لمقي هان ركسص امم داو لكف هوجولا عج نم امهلمثتة داو نيعامسف
 : سنالا نم هم ره عم نان الا ةفرعم بامأا اذهىفهللا حام ىدلاو ةيقالكلاو هيدضلاو ةيلثملا

 ىلع هنم هتروصرلعبل قدا عم ناسنالا ةفرعمو صخ نام من ثدح نمل اعلا نءهريغ عموا عنا

 ءاعسالا لعب اكل اءاطعاو ةقل هلع هتوكب قوام 0 ل اع دول ا
 ناسنالاف دو-ولا ف نوك نا نكءالذ ةمهلالا ةروصااندلك او ةيهلالاةروصلا ىلع هقلخو |

 نملانرادبع هنوكلاح ف نوكيا حصيال هنا ثيح نه ٌدض ةمهلالا ةروصلا ثمح نهلثم لماكللا
 نيعىف هسفنتيئاو هتنث قد اوقوهرمن و هعمم لأ نأ ثمح نم فالخ يل نع دلعفوم

 "او ددت الىلاعت لاو دعلا "للولاوهف فالخؤ ةضو ل ثم ةفر عم هب زر فرع هيسه فرع رك ةدحاو

 ا( هيدضلا نم نلثملا نيبامل مكلالاثم ا مهتوكلة دوملانمهملا نوةاتءاملوا نين ؤوملا بطاخ كودعو ىزادع
 دي ريو دعلا نق مهفاث د اواكتةشدح نال لع ١١ةدوعال ليلا هةيدض ودعلا لماع نموملل لاعذإ

 نيعاذهو هندوعال لملاةءدذالام كلثم ناكناو ودعل ا م ؟لماعاست ماناو لوسر نوح م قملا

 مهلت ان :ناان كإداودار [ :١11 سأف دوحول [نفيةض نص باعدت الل ١ تح نام

 | ند ممءاجام اورفكدقو دنا الاه زد قف ىلاعت لاق كاذإو كضأ ا هه ريس شلات دق يمر نمُكحارخا

 [نارغلا بعاامرظناف لثةاانخزربلا ىلا مهاقننف همف نونوكب ىذلا عضوملا نمم-ملامعا بهذنذ
! 
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 | 5 4 ةلباديرشيلام هنسرلعبف ةج هال لسع هيفورا كيتسالا لع هيفا اهتسا 0

 ىندالا ةيطاخم ىلا ىلعالا لوزنو ىنوكلارب رمَدلا لءهضوريلسا لع همضو فطللاب لازتتسالا لع هيقو ٠ ١ أ ىدانتاباوج بادآملعهيقو ءادنلاةيدح ا عمدقالتش اوحلا«ادنءديقو نسل هاودوهدلال | ٠
 | هجر نءوحوأ هب رع ثيحأ 3 قع -رههوه له كل دنمهل عناملا است ةرودلاب هرهق عم فطالا ظ 0

 افردي ل نملا ماسر اهلئانرو الا ىلاعس باسنك ا ىلعرلاعلا هنت لع هيفو ةيلبجو أ ةلوعجتاماعو 5 ١

 || نراطاا باوملا هلعرودس الامم لاو لا ناك اذا نيلئا لا باوج نعةريسملا باسأل- 1
 أ .ث.- ند باوملانيع لاؤدلاو ال مأاءاوج ىضتشي لاوس لكل هو هلاوسف لئاسلا هبلطي ىذلا 1
 1 مالكلاو تاوذ ذاك تا 8 لاؤسلاو ماسقت الا الو ليصفمل ا هم عشيال دحاولاو مالكلا : هردحأ ءأ 71

 نيل لع لطم هنا لداحما 5 هملعلا عمل دخلا لءه قو ماسقنالا لكم ني اف نيعلاىدحا

 5 ءوجولا عم نم لطان د وش وأى لس |ىلا ام هحو هل ل يف هسفن ىف ل !هل ناب دقو هلادج ىلع قيباذالفا

 0: ىوق أ نوكال ءى * ال ناف دو-ولا مواقي ال مدعلاو مدع لطالاق هوحولا تسيل

 0 وهال عم ىعشمل لاوع ا[ اناضرلاو فب وخلاورحزلا ل_ءديضوةدع تملا ع ءهسو يش كل

 ع عب عج
 دييئويينسب

 عهيفو كلذ نم هب ىذرنا عشر الامو ىذا نمد ىىذربن أ ىعشر امو حرفا نر 31

 ْ ذيزبام ا م دحاولا قرر دقق باخ ناو دنت ملا س هن ىفةوقلا ن 0 كلاىلادانتسالا هرثؤبامأ

 ال بعدل ! ىلإ ةتذي له نوكلا ف نوكلا ريث أت عه. فوريثكلا همواتي الفريثكلا وق ىلسع
 ملء هيفو كلذ فقالا بتاىحو ىبهلا جا نعنوكسإم همز ا ع نع نوكيا بع معلا ىلاوأ

 ْ اعطت ثب داحال ا ىبكت-ست سوهْنل ا ناف ام سوة ذل سن .ًاتىعتدئارااجفامورات الان

 : تا فو للا ف لاعلا لضافت لع هسفو ا

 < ىدلااق ام ةهدنم وك 2 ماذلاام قولي ناد ةئلاَ رع مل عهسفو هكناكناو

 لاط رل كالا :هاضاقم لع همقو ام فدو نا بحتالو مادملابف صنت ىتح 1

 دو وج هج بح جا دعم

 لق اضم نارا مص ا دع حوارا او ردو هيوم م اورد عطر يحل مايا ةهءاعالان ارم فصواعفاهواتنا عجراذام ددملا لءمشوهض.ةنماودءدعو ملا ءاود سن ءَ ١
 ١ لع هفوة داو نعوشو ةنمرائلا نامزلا ميسا تلع همضورخا صالوه لهوا اهيذدوجوملالعفالوه 0

 نلاطوا ضاووعالا بلط نع هزيم ا له ةلرتم ىلعا نم معو اهنع نوم اعلا هزت ناو ءازكسا لاعالا بلط ا 1

 لع هفوال ما فءاكشلا نع حرخ نم ملاعلا فل هو هسسام لاعلا ىنةلاسرلا ءدبإ_عءهنفو ضاوعالا 1

 ل لله لفسالان هَ ىلاعلا| هيزيع, اما :

 ا 0 2 نموا كبارا لود اد "ىسهلالا لعاأ ن ها ماو لاوحالاو راصعالا فالتخالا

 : 4. ةو فص فص م لكح فروكذااو ثانالا نب قرذل ال_عهمفو عساولا قد وا قم كلا ششا '

 ا يا لل 3 0 :نموعأا

 / "ا طماق :ادنعنءقطاوهاذ» ناكحنناهل نا لوقلثمءاشالا

 !| جولا بتاره ملء هو اندعساو أ انملع بند ملل  اولوشي نا هللا مهقفوب ملو نكم كلذنأب مهلع عم

 | رثمأاو موظنملاو مظنلا نيب ناكر ها يتلا ةلالدلا لعدم و نان الا ف ”ئيملالا

 1 لزنت مل-ع همقو لزتم ىلا لزم نمو لاح ىلا لاح ن نم باَقدلا لعهضو قلطم او دمقملا إ_ءوهوروشنملاو

 ىلا لوش هللاو اهبل بش نا ىشامو اها نياو لزتت نه ىل-ءو لزنت نيا ن ار ةيرانلا حاورالا

 لسسإ | ىدو وهف

 رومالا قب رقت لزخهوهو * ةراجان ىم»اك عال انا # لزنم ةفرعم ىف ةناقلثو نوسهتاو عساتلا بابلا

 ةيدحلاةريضحلا نم ف شكلا ىفّيكلاةدوعو |[



 مالع تن كنا كفن قام ل -ءأالو ىسفنىفام ملعت 0 هللا نود نمنيهلا ناو ىنوْذْحتا | ١

 هل لك مواهب ىم جالاو قلخ ذل نس هني ف كح تنأ هلت امالاايفنوكيام دناف بورغلا ٍ

 فم امالامهل تاقامهللاتف 4كةمهلالا» ءامسالا ناو لماكن اسست اوةفم ادن هلعلدلاىنا تاقامأ|

 يا هناك هماعوهام لك لوي نأ مزلي :لهلوش.نا هبه أ ام لئاسقلا لاق اذاو أش كلذ ىلءتدزام هب

 قل نما دحأ هتاعو أ ل سو هبلع دنا ىلص هللا لوسر لاك غلب امم ةدهعلا ن نعحرخ دفو هلوشا

 نكيامالا سيلووهالا هلعيالامم هسغلعف ىشب رثاتسا ىلاعت هناركذف كبيغ لع ىف هي ترث اتساوأ
 هيلع وهام نانالا نم لعفوهالا هلعبالام هسغ لع هيرثأتسا هللا نكل لماكلناسنالل نو كنا

 لوقو و ءيلعهقلا ىلصهلوق عتج الشمل هنال دال اب. غوهو هسفن نملماكتاناسالا هلعب الام

 مع هب ترث أ تساو أ سو هيلع هللا لص دم لوو كف: ام ماعأ الو هلوقوهو دح او سهى ىبسيع

 لنك الذ اهلوبق هنوقف ساامواسهلوبق هنو ىف ىتا ااهاكءامءالا لحم لماكن !ناسنالاف كسغ
 زوجالو ناالا اه صتخع ىتااءاعسالاك اهنع صققن هنااهيف ل ار ىتلا ءامسالا نم كِل د سلف اهلودق
 ةقمت ىف سا لك اهلكءاعسالا ىنعمهماعقلطينا مسالا اذه هصقن هللا نا لاشرالو هللا ىلعولطتنا

 ءامحالا ةم_فو ىه فكن انالا ىلا ةيهلالا ءامسالا ةمس لع نك كلذ لعاق هلسقب نا ىعسملا اذه
 ةبعجلا نم هيلعوهام هفرشو هلك ماعلا نع هزيّمو ناسنالا ةدسه لع ىه فيك هتناىلا ةنوكلا |

 وهف ةكراشملا عملعلا كلذ ىف هنم لك ام لع بح اص نوكي دقو مع لك ىف قوذلا ب>اص ننفتملاك

 هنادللا ف لوعنذ ضنلا ىف ةلضافملابلوةناك ةمعجلاهنم ل ضف اذهو صاخ هحو ىف هنم إ ضف |
 كلا ناننالا عم كلم !كلذكو هنمددلب ا هن انةدالملا فن اسنالا ند لضف راها نا اعطق مولع وراد
 هرعاام هللا ىضعي الفتي ريشنلا سايل نعدب ّرعتل كلذو كلذيهل هللا دهشدقو هن ةءاطلا ىف هنملضفأ ١|
 ةأشناا ف كلذ دحو امهملا دام نعهمستو هلفغتو تاقوأ ىف هرْذَك ةَداضمقئاشح ىلعوهامهنالأ

 ىت ورسول نإ كو لفعل اص لعفلا در داصم قئاججس هيلطتتبار صنعة اش: تاسنالاودم رطتعلا
 نانالا ةًأشنو هنأشن هطعتاملنانالا نم هَلَهعفاوم ٌدْسَأ كلملاف ةفاوملاو ةفلاخما هنمرّو دو

 غد[ ىصعو اهلكءاعمالا مهلع ىذلا ةفلختا ىف لاكو مهم امهتنا نوصعبال كاملا ف ىلاعتلاق ||

 ةيهلالا ءاععالاب لءاناسنالا ةفيلطتاو هللا مال ةقذاو !انلضفأ كلملاف ةيصعملابهمْضوف ىوغفهءرأ|
 متأوهف ةفلخ سلفالاو ىصعي و عاطب ىتح هفاذتسا نم هشام رهظ نك لنا ةفاسلتا نال |أ

 |نوكمال ةروصلاو علا لشفدهلام 0 هجو ىف لضف أ كلملاو لف أو ةيعاب اف ْ

 هنا اهلثمنع ةروصلا هيزانعام اهلاكو ةرودلا فحدتسالو ةملثمةروصب تسافالاو عومن بالا ا

 لزَملا اذهو كلذكس ل مالانا مولعمو اهتمع ىهلب المد ةروصلا نكن ل كاذالولو كلذ نمدبال |

 نمدعالا منن ايرتس ردا و هانرك ذام ىلعرصت الفن اهنريغىلا داك مالكا همف عست

 اهفترمدخملا ىتلا قْناَقِللا ىف اهرمص-واهمتا مو ةسماطلا موسرلا لعل ذ ند مدقناكمولعلا
 ناسنالا لاك ماد ه لهو حيراو قدضلا ىلعلمل دوهو هسفن لتي نا داكو هه أ در نم ملعديف وو

 لسرينم ىلع دحين ا هنود ف كل نكم لاملنانالا اذهف ماقتتالاو بضغلابهسفن فدو هقلا نافال مأ

 لمح وا لا هنم ماقتنالاب هسضْع :

 نيكسنلا لع همفو هّمشو اد دب رب ود سعأو هك درب ند ىلع ظرغلان هعسطلا هد أم هن مواشي :امىذالا ْ

 هبطاخم ناوهو هدحامل ه.قفرلا لس ىل-ءباطلللا ىف هللزنتاذا هلادنتساانحرفلادوجوو

 هسفن فازعكلذا دحف ظغأ دق ه-تمربك أود نهدي رف هظاغأ ىذلا ىهالا ىف هسفن ىف ه.هفرعيامع ا

 اكو ؛لداؤف هب تش'ام لثمرلاءامنأ نم كءلع صن ملسو هلع هللا ىلص هسنا ىل اعت هللا لاكا دلو ا

 دمفاهلماع ريغىلااهتفضأ ناو اهاماعىلا الا فاضتال لاعالا ناف ىنع هسفن ىلعفى> نم لك لع
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 "أ ناسنالا قل ها لئااكنوكي 10 ه1 شا ىذلا ثذاتللا ا
 ١١ لاقو ةد>اونيع وهف دحاولا لع دازام ناكحام ص مدهش ان ناكو لو ةدحاو ةَشمةح ل كلا

 ةمهلالا ءامالادسلا تراصت الثمدوجولا ف ميصنالا لئاعنا تقال[ ىف عشنا رشا لا

 ةروصوذ ناسالا نام ةشرو ةمظفا فورح روصت اذ ءاسسالا ىهام ثدح نم ةقباطملا كك ١

 || ىهتملا لع اهنم ةّمباطه دْسَأ لماكلا نانألا !ذ_ه ىل_عةرهلالاءامسال هذه تناكف ةمهسجا]]

 | مالا ناك هلل نوكمالو هلالا مالا كل 3 نوكم نا نكس .الامت سه ًابزعتت هلم نع لثملا ناك الو هلا
 هب صتخ ا ام نيعوهف هللا مسالا قا بناح نم هبف هكرا بالو هإُدد نع لثملا زي هب ىذلا ءاعسالا ف

 لثملا اذه هب صتخاامم ةفيلخلا لفاكتلا ناسنالا س.الارخ الا لثماا ناتو لثمن علثملا اذه أأ]

 || ىل_ع ةقباطملا مكحي لدتا تروص ثمح نق ةروضو حور نم ةبك م مقابل قمل اءامسأو ىنوكلا ا

 ا ءا.ع٠الاو لاح هلو ةلاخانلو هلا ىلع ةقباطملا م كي لدن اه انعمو اهحور ثمح ن نمو لماكلا نا الا آ

 ا هقص> ند نكلورودلاانتاد نما ىذلاف انئدىمرودلان ءديرخلاانلف لاو>الا كلت عض

 نع رع ةدرجملا ايفان ثدح نم أنادي ر - لاح ءامسال ا انعمشتف انس ىداسنع در د ملااضيأاشاذ]

 ُ روصل ا ىفانا ىلهأ الشي اضأ تازإاو ه ةروصرغ تاداانوهو رودلاب سايس الا ىلاعت هلو اهروص

 || ةفاللنا فاكرشف ةغيلخلا نا فالا انو هتاوهو قلخلا نو قلاملا هنأي قا دوجوملا ناقرشلا عم
 : ةروصهللا مسالا ىنع هيزيي ىذلا هن صتخم او ةفالخ ةلاكول او الركو هذخت" ن اان سحأ هناف ةروصلا ققحل أ

 ريع نم هيلعوعام ىلع قباذاو هللا مسالا ةرود دعب اطملا مكيع هماعءقلطن اروصل | ىف ىلت ا ذاف ىنعمر

 : ايلا ةلاح هلذ هنعهزيع ىدااوه مسالا اذهناسنالا كا ذكو هللا مسالا حور هءلعقلطن ا ةرودد دمسقت

 لصح- ام قملا ةروص ىل_عوه ند ملاعل!ىفنكي لولو دي ركل هلو ةر ودلا ند هيلع هن اذ ىهام ىلع
 !| تتلف فرعأ نا تبح أف فرعأ ملازنك تنك هلوق ىف ثداسحلا للا ىنءا قابلا نمدووضتتملا

 قحلا زثكن كي مل-ف ئثىف ازنكمالا نوكيال زنكلاو انك سفن ل-هذ ىنوفرعف موملا تفرعتو قلخلا

 || قدا, ىسك لقرار وبكم ىلا ناك كاع هتوشوهسشش قلماكلا ناسنالا ةروصفالاه سفن[

 : اروح ناكمنا لعو هدو>و لماكلاناسنالا هفر ءفهرووهطب زنكلارهظ دوجولا نش بوث ناسنالا | :

 : مدآ لعو ىلا عت لاك هيلا ةيهلالا ءامع الا ةيسش .كدلع أ دقاذهف هب رعد الوهو هنود ةشش ىف مقا

 هناعدفلسو هلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو مومعلاو ةلطاحالا ىنتقتت لكةظفلو اهلكع يا ٍ

 م هسن ىلا ءئش وأ ةهفاضا ىعو ة ةشصرفد هفاضا هدسهف ل سفن دب تدع معا 1 كلاس ىا- مهللا هبرأ ْ

 ْ سعنلا هظفل قو ةدحاو نيعلاو نيقبلالعو نيعملا ب هك ةفاتمإل ]نك نفل 5 نطفلر ذا[

 : فاضالئش *ل١تاةلدالا د ىذ رطَو م اولاف تح ناتسلل |تانعحأ 1لحأ نمادهاتاتاعأو نطل فاك

 : فاضت نارام ناترود ةرودطلاوةروضل|ىف عقو انهةفاضالا ناريغ مح لوقوهو ه سنن ىلا

 أ رخالا هجولاو نشل اماعو نقلا قكو تاطقلا فقاكو سعنلا ىهو ىرحالا ىلإ ةدحاولاةروصاا

 |١ ءا مسالا ناف ةنوكلاو ةيياالا ءاعسالا عسجل :هليانقلا لماكلا ناسنالا سفن سفنلا نوكتشا

 ملاعلل لب نان اللريقفل او هلل ”ىنغلاك ثدحل ا اهنم هب صتخع امالا هملع ةقباطملا مكح ل دتاضيأ ةينوكلا ||
 || قاكساو في رشتو كلم ةفاضا نوكنتو قمل اودو باطن فاكى لا ةفاضم انه سفنلانوكشفهلك ||

 حرسك قاقكسالا ةفاضاو همدخو كاملا د بعك في رشنلا ةفاضاو بز لام لم 5ك لما ةفاضاف |

 1 مالسلا هيلع ىسعل وق لثمن ان الا اهب عادا كن هلق ف قةغئاساهكمدهو تسلا دما ل

 صالا سفن فوه م قحلاىلا انهفاضا ىسنع سفن اه سفنل اهم قعد كيفن فاعاتالو

 ةسانلا تلك تأ هلوق نم هنع ىهساو هملعز رردو هللا تستامم ىرتلاو هللا ىلعءانثلا ىف تأ اودو



١ 

 نا

 ١ كر مصايد عكي لولا تاعفتلظو ىلكه تب ًاراطا بف ىدتمال نا كرا انه
 َْت رطتفهتيأر هي دوجولا دوف ىل ل_ققدب يؤ قلعتل دعأ ىذلارونلا ن كل هأناىك ارداالو هلا

 ىلمقف ستقف اهليزب ىرون تي ًارامو ىلع طسن اهلظ ترف ةلظلا كلتل قفار ىلا ثمح نم ىلا
 ةلظالرولب فن ف تلفت كن اذا دوحولا بحت او تسل كنا كل ق اذ تمن هنا كناكم ام الط كد لوريال

 ىكليقف صاادتادوّ+ولاو ضع *لارونلا نافادبأ ىدجومدهاش الف ذا تلقفا دبأ دجال ىل لبق ف

 دجشي امدهشالو لح الف العدي طم الف ةدح اوةروص ادب دنأ ءارتالاذهاو كنمالا ادبأ هدهاشتال

 ىلع دوهشلاو فشكلا قيرطنمالا فرع الفهبالا لعل دت سا نملاعلا نع”ىنغ هناف هسفن
 | اذه همزلتسيام ىلع لل دب ل ةعلا مككح اذهلف هنسعال همك الا لعب الفتي رظنلا ةلدالان او هانركذ ام تح
 [قوذةشردوهشلا هطعيو هملع ل دير دقلا اذهفدهمل اه نكمملارةةفبامتدوحولا بحاولادودوملا
 ماعلا ةمن اذه دعب قدبشأ ىلكه ىندهشاو قاذهقتا ندبش أ الف ىدتالو لاقنتالو قاذتاذه
 1110 راتاو دنع قاعتنا تاعو ف راما لعمل تيارت جم ذاك اق قع وو ىلا ةلك
 نيذلا لئلقلا نم ىنا كلذ دنع تلعو :ىلنم نكح رهق تحتانا ثمح ىسفن ىف تلاذف نبعدوجو ل
 ىدوحول ةلقسلا بابسالا ىهو ضرالاو ىدوجولةيولعلا بابسالا ىعو تاوعسلا قلخ نا نواعب

 داككر امكن قكرداف لاعفتالا سنن سانلاو ةدلعانل اًةيناهل نالاردقسانل اى ل ندريك أ

 تالعافلا قوفتردقلا ف ”ىلع اهل تلا باس الا هذهه دهشت أم ثمح نم مقل اةده اشم نع ست نا

 ةترااىف كملع ردقلا اذهاهلناكحذزا وباسالا هذه لل يقر اسكتالا كلذ ىدنع محال

 8 والعب ةتاك اتت ارهظتل كدسالا بابسالا هذهتدحوافةد ودقملا نيعلا كنا لءافرهظامف

 هتروص ىل_عهللا دجو امو هتروص ىلعوه نمالا هفرعي نا نكمي ل فرعين بح امل هقا نافاهسفنال
 0 واقي ولطملا,ةفرعملا تلصح لصح اذافىناودملا ناسنالااللماكحلااناسنالاالا انا

 ىهلالا فيرعتلا 0 دري كلدول_ءاف لماكلا نانالا نيعروهظا بابسالا ن 7 هدحوأ ام

 الق ةنملا هذه ىلع رك طقفىفاومح نانا تكل ول نا تلعو ضرابتكلا

 ّْ دو امانا الول هلك ملاعلانا تاعو نش" رملا نيب تزيمو ملاعلا ىلا ىّت هلو "ىلا لاعلا ةمسسن ندهشأ

 ةروص ىلع وه ىذلا ثداحلا دوجولاو هللا ثدانلا ملسعلاأ نم دوضقملا عد ىدوجو هناو

 نكح#ال عيدقلا هتان العلا ةروض ىل_عوه ىذلا ثدحلا هتئانإعلا نا تلعو مدقلا دو>ولا

 حور هاو الماك نم اذنهلو لماكل!ناننالازيسغ س هلو ةروصلا ىل_ع هقاخ ىفوش ع ناالا نك نا

 لأ همشي هاو هلرخملاملاعلا لج نم ىناومحلا ناسنالاناو هلدسو هواع هلرطم ملاعلاو ماعلا
 ا|ناسالا د 'رقلا هيسثياك ةنئرلا ثمىح نم نطاسلا ىفال : :رعاظلا ةروصلا ىف لق كلا ناسنالا

 ل_عاف نضاعلا تابقالا وو م ىناوملا ناسنالا ةحرد ل ةرهاظلا هلاضعأ عجب ف

 مالعالاوهسنتلا ن نعتاذهلو تاقعول ل امك! لوبق دا دعتسا ىلع كناف تاأ ى دانالا قآ نم

 | 1 امنع كلذ ف ' رعملا اكلو هسنتلا مصر لكلا لمشن دادعتسا ىلع ن نكت لوا ملا.علا نم

 || اهيل بم ىلسعالا ىدام ىادلا ناف هيلا تيعدامل لورقلا مده كالا ن مولتالف

 ا كنود قحلا ةسنلعتناك لع قبكنلالاعلا ةبسن وللا كلدرشأو اذه تلعا ذان ةريصملا ف

 || عج ىلع قلطنتق ةدوصقملاةرودا ا ىللصحتل ةىلا ةمواالا ءاعسالا ةمسن ىلع قولا ىئفقواف هملا

 لسا !ل_عافهوجولا نمدحوب مساابهنم وشب الذ ىلانعت هيلع قلطات ىِتلا ةمولالاءامسالا
 1 ىعست ىرخ أ ةروص ىف هتمع ناك عصري غهنم مهفب ال ةقياطملا م ك2 يمسملا ىل 0

 ةفرعملا تتار لمكتل ةثداخسأ ةفرعملاب هانررق امك فرعي نا هنا سنن دارو هامدنلو هل سس
 ادور نوكأ د را را 0

 ثداحلا
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 |[ئن كالا نانالاولشامدقاانااتيأااناذسهتاعاذاوءازك ذىذلاراثلا اذهكاذف
 ااوهن العىندز بر لوو هللاف ذا للعلا دب ره ىلاسعت همم باطي نا ملسو ه.لعدلت | ىل_ص هس سحأ لب

 || دو ورلعلا للا نمناسالاو ماعلا هل ءرطق ىذلاف هلاكو هند اعس هيام معلا ند دمت سي لاح لك ىف
 || هرقف ةدهاشا هتلاىلا رغب نا هّتف_ص هذ نم لكل تب الفا ذه ناك ا ذاق هملا ث دحن ار مفي ل ءلاو هللا
 | ةذللا عقت داعرقفلاملا هنعلي زرار هلا عطقنا نمهينغيل سفنلل لالا نمر فلا مكح هيطعبامو
 | ءانغتسالاو هللا نع ىغتسال هللا دحأ ىغتساول هنال الصأ هل وصح مصنال بلط وهو هللاب ىنغل اوهو هل

 13 هدذعهف هللا امتدح ىقلار ومالا نماَما ىهأ همطعي هللا نكل لا هلئانع انغّتسالاف لاحم هللا نع

 ىذلا ىلكلا رشفلا ه-:علب زال ني_عملاردغلا كا ذ لا ةذللا نمد دع امم هل هيهشغي باطلا
 ١ اذامالا نكمل سقف رج الواو هرج ناس فالو همدع لاسفل نكملا نع هان 1١

 ٍْ هل)_داحلا كلذ ءامملو ارخآ 1سمالرخ ؟ايلطدل ثدحع مثل بلطلا لالا هلي هذا هدنع دجو هانا داطعأ

 || ىح مالا ادهنع هلتللغشملا عئاوملا نعرارذو لذك ن٠ هلاخد ذه نا تب الف ةرخ م اوان دماؤدلا 3
 | بلطي فنك كلذ دتع لبق ءلعوهام ىل_عرهالا دهاثيقهرصن و هتريصت نع هللا ف شك

 ىغلاب هملع ثمل ىذ د.حلا ىغلاوههتنانا هلود عم هب واده لاثماو باطن ن مو 0

 ١ انلقالأو بقت دعنا هيلع له سس هنال نو د. عبلالا سالو نا تقاخامو هلودربدتو

 اذهررقتاذاو ةراشالا م ا 5 ىلاعت قدعل ةتاذةفصهو اهنم ىلع ءىثال ىغاا ةفص نال دج اءىنا |
 5 سال اة دهاشم ندرفد ا هيلعهللا صدا لوسرنوك تلع 1

 / ناك الو ممتمرفام موق ىلا هجو ىلا رظنولف مم دهاش م ىف قضلاو جرخلا نمهسف: ىف هد ناكأمل و

 ارا لزي ل هناف مف لزي لو قلك اىلا عجرف وذا هتف ىتس لالا !ذه ىلع لازامو هسفن ولك
 هسفنب ولدي نآهب رباط لكلا دبالذ مهفاق قلذلا لكنمال قانا ضعي نمالا لازاق هسفن عمارح

 هرهاطظ ىف هدهاشلا وهنطاد ىف هللا عم .واذجل ال ااذطان و وأ ارهاط نان الل لحام هللا نال هرس قف هير عمأأا

 ْ ع نم عحرياحلا دبأ غر رادار سل هيلا ارظشب نا دعي ةيادس اىف

 لوأق تاءالفهتنا ٠ نءلفغول هنولخ تدب تاسالا.٠ نطاق اذه لج لالا هنطاب ىف هقلا عم ةولختا ل ىلا ا

 اذه نم قلل هناك ىل ولا ءاحاماعادردت ادد 0 1 نعت دز هنركذام لعنأشلاناسمالا | ا

 1 هدا سلا تالق اهب سفر اذه ع 2 * لكى اهجو هَّنَأِب ىلع مدعو لكمهلا ؛

 ا ا لا نهر يعاني رولا نمدنرال اص ال م ١

 8 0 تاقذ قيل درع حل ع در نااح لفلان ورا تكد ةراتيراقمقشاهارالدا |

 ١ لرصب ىلت ىتلا ىلوالا ةقبطلا ىهف ةعسطلا ةلْظ اذ كل ةدوبمشملا ىلوالا ةلظلا ىلل_ةف ثالثلا تالا |
 ْ تدحو اان <للاثداملاس لا هللا هقوذف ةثلاشلا ةشرملا فالا ت دوام ةعبسطلا هدهنام أ

 : فعاشتو ةعسطاا م دلل كا ا ةلقلا ايف نعقتلاو هر تدخل ثدحدو>و ىهئامع أ

 ١ ىهو ةثلام دلل ةيئانلا ةلظل اءذهقونىل لق م ةلظقوهتلظ ترف سفنلا|ت دنا شلال ا

 هضعباك ارم الط تنأرفهنع ىلفغشكف لوألا لّوعل اودو سفنلا هدههنعتدحو ىتلا سدا|

 ١ هلااق تاقف بس دنعال قلل اهدحوأ اذ_هلب ال ىل ل .ةفدنعدجورخ آس سا ذهل تاقف ضع قو*

 | عقب كدوبش هيلع عقيال ىذلا بيغلا ةْلَظ نماه دّقسب هناكما َةلَظ ىهو ةينا ذل ةإظل ا هزه ىلل رق اللم
 1 ثمح نم نانالاناك ثالثلا تالظلاهذهنءفةدابشراضو هقرافو هتمرهظاذا همق بنغملا ىلع

 : تجردلا داواذاو نطلا ةاظو ةهشملا ةاظو مرا ةلط ثالث تادظ ىف هنأ نطب ىف فا ورح مسجوه

 هل نكي مناف لعلا حارمسالا هنطاب َةِلظ ىف ىبثملاهل نكس الف ةلظ هنطان وارون هرهاط ناك هيف هتلط

 ةلش
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 كلذ بسو ىمدورارفادهف هل ارارغلا باطيق ماعلا نعل زعع هللاو هللا نعل زعع ماعلا ناد يح هل ا

 فرءولفرخآاهلا هللا عماواعتالو هلوةىعودب الاهذهاوءدا ىتااذي الاى هتنارك ذام ىلا هلا لعدم

 الو نكعال جدع لاحم اول هدمت !ىذلا اذهل ةهولالا ة.-سأثح نداددوجو اسهأ همهوت ناك

 رارفلااماو مهفافرارفاا نوكيهملاةهولالا ةمسأ ثدح نم هءلاف روم ارارغلا ىنعما ذهذ بحاو ١
 ىلعجو باسالا| عضو هللا نا لءامل مكمف ال مكنم تررةفمالسا | هلع ىوءو-نعهلوةفولا لا ىفاذلا
 ىلعز اولا قاخو هم الي الاو عبطلا مالي امزاهتفاوبال امو ضارغالا ىفاوبامع ماعلا ىفارثا اها
 !امماق فثكلا لهاد_:ءةاشاءاغدتاناواممنافد اجل او تاناا ف ال2 ةدالاو لالا هب لبق. حا لمح |
 ةاحملا ىلاّرفَذ ىطبشاا ل_ةق نم عقوام مالسااهماع وهند عقوو ملالاو ةذللا ليال حبا نه ىلع

 نطاوملا ضءبىف ةعوضوملا ةمهلالا با.سالان هرارغاانا ىأرفرارغلاب هلل ص2 نانكمىتلا |
 فيرعتلا نع ىّدعم هنكل رقي هلعج بهسلا نم فوذلا نارك ذهنال”ىسطرارفوهذ داهملا دو-ول

 هذب رامي هتفرعمو هنو ليةناكاذ_هناف هقح ىلقعلاراظنلا فو لذ:ىمهلالاعضولا نمهانرك ذاع |
 هيلع بعشو هو هلسر نم لوسر نيبو هنن عجوة افلا قالا هامات نوعرذ نم افوخرفانأف دب قملا

 هلسرأو هلع اونوكينا ليم ارمما ىو طبشلا هن هللا تطاخ ىذلا مكاو وفا داط مث ماليساا

 عوضوملا بلا نم فوللا نم هقااملةب وملاك لاسرالا كل ذناكف هلم فاخ نم ىلا كاذب ||
 ريخ لاصباف نكمل ةردقالذا هللا ند فوخ هنارارألا ىف هه ناكف هدح ىلةعلا رظنلا فويلو

 هللا ءاطع امم هئمأو هللا دنع نه مكاو ةلاسرلا.هءافهتلا دس هلك كلذ ناو رح انكم ىلا ةرشوأ

 انلقامتاو ةبحىدعلا بلف ن.هارأام هك ذاءارأو هلآ نوءرف عم هرمأ هل! لوؤيامب لعلا ند
 انناالاق نيح هخالو هلىلاعتهلوقل هنم قاب «_عم فوخلاناو نوعر ىلا لاسرالا كا ذ ناك ةيوشع ش1

 انسلالوق هلالوقو لاكو ىرأو عمسأ معه ىنتا اناختال هللا لاقف جدر ناوأ ماع طرغثتا فان ||

 نما هفرعبامهفاضوأ لوقي ىثذوأ هيلع اننانتءا ندع دقناكام ىام رك نتهلعل
 اننا هلوق لما ذهو هيراعل اه دنعل_دحو همدشش: نم هتلاةم لمد لاف نع ديدشل | هشطن و انذخأ

 ةجرابعف هلوق وهو فطعتو نيل هم لادج وهو ندع يأن م-هاداحو ل_سو هيلع هللا للص أ

 مهرواشو مهارغم ساو ممتع فعاف كاو>- نداوضفنال باتلا طل داطق تنك ولو مها تنل هللا نم

 ةمحاو هنأ ند ىسدع هلك نا ءانإعلا لافدا يحفا وكلب الب مماودرواذا هللا نم جرتااو نعال

 رهظي ل نكلو ىدخ ناو هسفن ىف نوعرذ كا ذرك ذ نادي الف: ثلناوركذتلا نوءرف نم ىب دقو

 ىبوع شاع ل كالذإو هنطان ىلع. ثان اورك ذنلا ,تج» دق ناكن او هرهاط ىلع امك ذنم

 نكدتلا نم هنماقامالا هعنماك تقولاكلذىؤفرهقلاو تاطاسلا بحاص هناك سلما ىف هخأبالو

 مالسلا همملت ىبدوم هيل احلي رداطرخ آعئام لانه ناكو لذا لانه نكي ملرخآ عنامو قمللا نم ة.شمللاو
 امهاصوأامب هديأف ةرهاظلاةّوَملا فءوفاكتلا مدعل ىئادب نأوأ انملع طرغ نأ ف فاشلا لاقام

 مهومزهف نوعرف نطاندونحا-مبلبأق هللادو>+ نه ةيطاخملاهذ_ه تناكف نمال ان هبط ان ندد

 ةلدلا كلت هتاغشف هسفنىفلذن هءىوت ناك ىألا هدي مز مات ىش>وركذتف هتلاث ذا

 رمي مادا لعل ناف لعل ةدئاف هذهف ساحلا كلذ فاهم رشاد لف هرهااف وقر مك نا نع ةفرعملاو

 | اؤرطنالو هياو دخ | ام هقسشح نوفرعيالو ىوسوملا رارفاا ادم نردخأب نسضاملاع لزابجملا نم

 /١ ا ا ل لوا 3

 ٌَت
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 © لأ لع ةقااتلا سفنلافةرخ الاوا: هداف نا نالاؤباباذسلا لخل ١ دلو

 1 هلل قف ”ىدوي ةز انك ماه دق لسو هلع هللا ىلص ”ىبنل ا ىلا ىزرتالأ ةعادإا ا جنات فاهلاع مالا

 نوظعتو اهل الالحا ماقفاا ريفي لاعاشناسفت تسلا لمو هسيلعمقلا لص لاقف ىدوهيةذاتجام | ١

 ! فرع الا ملاعلا نم ىهفدننا حور نم ةْسوغنم ىهو فرشه نوكبال ف.ككس و اهتناكمو اهفرشلا]|
 || نب و ةيناودملا ةيندبلا سفنلا هذه عم ةقطاساا سفنلا نيب قرفالف ةراهطلالاع ىناسورا ىلا | 1

 : ( تو تع ام ةطاكلا سفنلا نا كل نان دف لولذاماو مم

 || فصتنق فءاكتلا» تيطوتخام ةيثاو حلا سفنلا ناواس نم تيلطام ىلعاس م دعاسام ةيئاو ملا س ةئلاأ]
 : : مب هللا نا ل معان صاخ جاز اهعبط هاضاقااحوجب تناكحذ ا قفتاف ةمصعمزأ ةعاطأ ||

 : ءاشالانامعأىلا | رطان لزب ل ىلاسعت هللا نا اعاو ءتضسسستا هير ا

 مدقنْن يرسل اا ىهلالا دوااناو انهمدعلاحىف ةنكمملا |

 / هر تاكمملا ضءهماسشبالا نك ال لكلا ردوا نيعءاسشب هيام ناك الو دوجولا فضه ىلءاهضعن ||

 || نامزالاءاقملا لةتال احا ذ ىف ىو ه.اخو اًعبابماع طفح < لالا ظفلا لزب لاهند سفن موقيالامم

 || هواتب هنأم اعل اروص هيقهللا خف ىذلا لكل اردو ا اذهل دج ول”ىهلالادو1!لازبالفاهدوحو

 || هرا الول ىل اعتو هن اس كل ذكو ماودلا ىلع هل اذغذاح ماودا | ىلع اقل هنت ل ازي الف دم ارت 1

 || هللا ىلعءانثلاب ةقطان تناك امام ملعلا نب رسم الولو َةَمطان تناك امن ادوجوملا ىفةاسدلس ارم ىرسأ

 دووم ى : ماش انام صخ اموت لا طظفاب نافددمح مسالائ *نمناو لاق اذهلو اهدحوم' ١

 لاب اطاخمنادقنا ادع دقو تودشلا ةبكش ىابا لع تناك ١ ةلاخا ىل دوجولا ةيئيش تابقابمال ا
 || هنوعتسامم االواذ هباه هامل امم ىلا ترذامف باطلا وو دسم تل اعمدكع 1

 |١ قداصل اودو كل 3ن ههبا-هةصواسع قل | افصو ام اهدوحو لاس ىفاسهل تلا توعئلاءاهمدعلاس ىف[

 || لاح هملعتناكىتا !لاملانالاتادو+وملا نا ءأتروظاق هملع ىهام ىلعءاشالا و اًمعرخلا |
 : نانعالا هيلع ىهام لكفاهؤاقب هبأم ثمح نمو اهنا. عأ ثمدح نمدوجولا الا تداغتساان مدعلا |

 : اهمدع لاف اومكح ناالا دادضالاو لاثمالاب رضا ارعالا املع تريغتناو اهل اذ اهسفناب ةمماسقلا

 علل سلانهل ف اذاهة دع لاح ف | همكش نال كل دوام ها ثدح ن نم اه دوس والاتقان كس ذل
 |١ امي قلل ا ىلا ةرظانا مدع لاح ف تاكمملا لازئالف ةستاذ ةفص مدسعلا اهل نكي ل ناكولو مكحابيف

 || ىذا امد علل لاو> الا ابلعريغتتق دوولاب ف دنت اك ودالا نم هماع ىه

 || لافت انيلعرتغت ام هتاف مدعلا لاس ,كل نكت تلو .نيسالا “اب اهل
 || دوجولا ىلا لوزيالو دو بولا ىلا الا لزيل لازولذ | تبان" هسة: ىف هلع ىه ىذلا مالا لب مدعلا
 5 ةّمان'نامعأ مدعو دوو نيب مهالاف دوجولابصاقنان ل اذه هيما |نيعلا فصتا اذاالا'

 ا سامو قلامتاو قاكنا تاعكنلا هانزربا ىذلا اذهتقةخ اذافةصاخ لاوح ىلع ١

 ءوث همشد الف نأش فوه مون لكوءىث ل سيل هلاف هيفطوت نأ جال ٌقشامو مكحللا نمهيلع ّآ

 ىلا -وهدوهش ىنادا ىذلا لعلا ا ده ن ٠ هلع تفتوام ىلع تفدو ام تاعو دو> ومءيشالو تبان' | 1 1

 || نمورلعلا ادهم دعوهو دهازلا اذبم متاَملا لولا ندالا عقب الءامشالا ف دهزلا نا ىلاو هعمءاشبلا

 ماعلا ناد هاشوأ لسعاذاف هانرك ذاملدووشل اوفدكلا مدعو»و هنبع ىلع ىذلا ”ىا+اءاطغلا 3
 || هنمعو هّتفص هذه نوه دهزرلا هل نكت ف.كهلدوهشلا لاس وهو هملعءان :ةلاو هلا ميبستي قطان لك 3

 ىكو هس قوه دع حي رخام يب مو قاف الا ىف هتانآد ارأو هللا دش ادقو ماعلا :لحب نس هتافصودهتاذو

 عج

 ب

 0 ع
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 تحسس

 1 قطا ن نءحرخ دعفهسفن ن ءو لالا نع جرخ نمو هسفن نعح رخام ىلا «تهريغنعحرخولذ هيلعوعام 1

 اذا لاس اب حلي : ال ن اكسال | هع ن ندو درس قال نء حرت نمد ا !



 كارل

 ل5 ماه افناسحالا نع لصق مأكل ذ لدم نحنا لهف هناذابوب<ناسح الاناث مومذموأ |
 اراشإا4ةةومكفروِ, نأ يسع نم ةناسح | لبقتفهيداعت نا هللاذل عا نم ناسح ا ىف ةمظع هر 0

 أ| هعوقورّوص ال نأ نك< لكس بعصوهو عبطلا نعحورخو دا د_هوهىمال الائةماو هللا باشا
 هنفاتسح !اهف نينسحل انيب ةنزاوملا لعو كلذ عفدهلن عام نطابلأ ناف رهاطلا ف كح هلنكيل ناو

 لضافتهبف مقوناف ناسحالا ثدح نمال هي انسحا ام ثمح ند جس بجرت سفنلل عقي له هامعي صقل :

 هنروهظلاو صاوذتا ل_عو رخمملا ملامعلا هللا ناسحا د_هاذملا اعلا نوما ىلسع هيفصهالاناه أ

 معو كارتشا هيف عقيالامم ةيوبرلا هقكسا ام لعو مع ملا ركن ل لاس ارق ادار :

 ةروص ملعو كل ذب ىعأ هناخاعرش اهنم انس نأ ىطاخل ياامونيوطنلا ىلا رظنلا ٍلعوءالش الل ساتلالا ١

 معودسهيامو كلذ نم ميمو دبكل وركلاو لما لعو ل املا ىدي نيب فارتعال لو عل

 هب داق امريصح ل_عوظنالا هقاط أن او لاما كا ذ حصبالوأ راظمع ءاضثمث لهو دمملاو قاطملاءانثلا

 هيفوهيتنزامو نضرالا تلزم لع هيفو ىلا لانعلا ن هريشملا لع هنقو هيلع ىتثمو يتم لكن مءانثلا ||

 هبفو ةلظل!ىفرونلاحاردلا لعه.فو هبرل رشا ا دحوب مو كرمة اورفاكتلاءاعد هللا ةباجا بس ملع |

 | همفو بغلا ةريضح ىف برغل | ف شك ءهمفو نمؤماراكن ا لع همفو ةمايقلا لعضو قزرلاو قلد لع
 [اروقانلا لع هب 59 ىوملا ضءالارش< الو اتم لكرسشلا عي لضاعوفو باحيالو ىدامب نم هلع

 | في رش لءوهو هلع نم لضفا + ءازح لكوا هلع نم لضفا اودءاز ىأ لع همفو ودامورودااوهىذلا 0

 ْ معي ناك ام لع نم ةيؤرلا ىطعت ام لع همفو امنوكىلا فاضم وهام ثم> نم برلا ةداسبع لع همقو ١

 ' لدسلا ىدهيوهو قل لوقي لاو
 ةقلاحرارساةثالثلزنم ةفرعمفدئاماثونوهلئاونماثلاباملا)* 0202

 * (راسبشالا جحتورا ديالا ورارغلاو راونالا

 للظاهقوذ نمللظ اهب أي
 لآك اهزراعاق لزئتلادنع
 لئملاوراءمالاوةءاطخلا الا

 لف فق موم دموع ام هنمو

 اولهحامءادعا مهلكس انلاغ |[

 ءادشلا ىفاهل ظحال ةرخ الاوان دلا ىفةدمعس ةقطانلا سفنلا نآ ديالا ةداعسسْ اء او هللا ان دعسا لعا ؛

 اهل ىهفىناوملسا سفنلاب هنعربعملا دملا بكرملا اذهامكرا هللا نأ الاءامقشلا ماعم تسلاسال

 لإ قي رطاا ىلعا م ىملا الا نوما بكرملا نفك لانا, ققبلا ناد اهباع ب كارلاكىهوةيادلاكب |
 ناو ضانرملا لولذلا ب تكول وف كذا قيال هلا تباعا اذاق قلما اها هنمعىذلا ميقسملا

 انمي تذخاو تعجسو هلع ترحب رطل ىلا مل ادإائهف تبأ
 اكل [ميشفملا قاتالوةغاا 2ادصقتام اوم سفنلاو اهجا م سيكرت رءوسواهسأرةوتلالاعتو ||

 قفاونالبا زم ىلعاجا قفتاو عرمشلاب ةملاع ل اا
 ةرهاطلاحاورالاو ةمصعلا لاع نماهمال ةفلاذغلا اهل نكي ال ةَمطانلا سفنلاو اهتم ديربأم ىلع ابك ار

 ل تجاذا هاد كحاارا برضا ةئاومللا سفنلا ىلع عقبات اف ةما.شلا مون باقعل |عقواذاف |

 ْ ةيراخاو ةقرسسلاوءانّرلا ىف دو دا ىرتالأ هيلعابم ىىذع ناامح اص ديرب ىذل ا قير رطلا نعتحرخوأأ

 ' تم اةفر هللا برضودبلا عطقو لّدقلا لان سحت تا ىهو ةنديلا ةناودللاسفنلا اهلحمامن !ءارتفالاو

 ]|| مال الل سحنانا ودللا عج اف عقحىتلا ةيئاودحلا ةساسملا سفنلاب لالا ماو مسا ىلعدودحسا ||

 ةليبتل 2 :نارزا داما
 ىرمامغلاريغنمو مامغلانمأأ

 هرهظي سدل ىنعم لكى لع ىو ||“
 ةيرك دوعو هام هلق

 هيدرفأ امث ىنعزام نمو

 الم



 اننا

 | نيام هتلبالا بلا نموياسلا نثبت ةدحاولا جدر و وكلا كتودعيرسانللا 7 1.
 هنا تسلا لة أ ودو ناحانح هل ن ماك الملا 5 هل د ءاسالا ل قاد علف برغملاد السل تاو لقلا |

 2 هه ام هللا ىدعيال عسب سم جار كلم قد لعألا لا نك تي الاسعا ةهق كا دقوفامىلاحانح ١

 | الا ةحاو دوعصللال لوزنلل ةكئالملا ةحتجا ناف دبعلا اذه باقىلا امهم لزتي ناحاتح هلأ
 ىلا ااهكولفا ىلا اهمال روصو لع ىذا اع اب د كدت الان ال لوزا ال دوعسلل ةيرمصتعلا

 رتاهكالفا ىلا تءجراذا ىهو ةدتجالا كلب ةرئاط تازن ضرالا ىلا تاززنا ذا اه دوو ناك نع ْ

 || ىلا لزنل هطسو | هحانج كي رحت كل رتولو دوعصلل هح انج كر ىرصنعلا ريطلا ماسجاو ابهتاذب || :

 || ىذأت هعبط عم قنو هلوزن نزيل نا هنال لوزنا!ىفنزوللالا لوزنلا ىف ه-انج طس اة هعبط: ضرالا

 (| نانالا نم م ركرح لوزتل ا ىف انح :دكرقم عبطلاوم 5 ةوهاهلوزتىف
 |١ نع ىحا6 م هلعبالو سانا! ضءن هل وحاما_ملءدو-ولا ْيلاَق دام ان دوةرخ ” الارادلا سعأ نمو

 أر اجلا سأر هيرمض نع ارلا هاتف بيضقير اهوا سأر برمضي و هوراج ىلعاك ارالجر ىأر هنا ممضعب
 ٍإ معامل هعدهلوةو لعفاب ىزاجت هناراجما ملءواراهما نيعهلعف برمز هسأر ىلع هناف هعدراها لاف 1

 ا قمم سم ها لفرض تلا نمل قات ام قدح ل وام هناناضإأ هلعلوأ هللا د :عربللا نم كلذ فهلامر اجلا

 1 ايد ب ريذلا قحكسا هيحاصل هيلع نيعتام قى ملاذا صخألا نا عماسلا اذه كاذب هبنف بدالل ||
 أ نم كلذ رمغىلاراجلا اذهنملوقلاو لعفلا اذهةروصل قَد هوجو اهلكمذهو هنمناك ا ءازحو |

 تكربو هل .دملا للا اهام هكا لفوز هيلع هذ قط هللا لوس لاو لعفلا اذهابلطب يلادوجؤلا

 ١ لص ”ىنلاو ومي نأ لسو هراعهلتا ىلصوباعتأ نمرضحن مداراف ىراصنالا بوبا ىبأ ءانغ ةفاسلا

 ٍ ثيدحو ةكم نع عيل نا ساحاهمسح لاكو ةرو.« اماهنافاهوعد لاف اهياع بكار سو هملعهللا
 ا ن مما أ ىف نمر نم ةئس ىلعن كاوسانلا ضءبوناثثلا ىوس ام عممش ةعسل اروهشمل فلا

 ا 0 مولعلا ن هلزتملا اذه نمددو حورو كلدو داو تادوناونح

 لأ نا بلا لعو ناسنالاب ة ىذا تاجرلا ملعو للا لعو ميككا ىذ.هرتلا ىلع نا دم لاق اذكءاملوالا

 | ل !العر نيناك ابن نيتاكملا ملاسعالا ةأشن ماقالو ناميالا بتا هل _عورتاثدلا لعو ْ

 : ىذثم نا.هللأ ند نوكيام لعوربغلا قوةاءادالا لعو كلما ال و1 اوه ىذلا ّقلملا ندرهظا ا ىناحورلا .

 | هلعيال ىذلا نامالا نم هملع ةيهلالاةريضلا ىهام معو هسفل كلذ قلاىلو لعو همخاقح ىف

 || تالالدلاو تان الالعو ةمهلالا بهاوملااهماقتل باقنتق لاو> الا بات ادعو اهو ذهتلابنوملاعلاالا
 || دوو عمئشاان اعل نع بلقلا بعام لو لولدملاة بدأ عماهفالتخاو لدتاذام ىلعو ||
 || ناو.للا بتا مراسعو هثارولا قب رطن اعلا نه ىله < املعو معلا بهوب ةمهلالاةيانعلالعو ثانسلا |]

 || اذاعو صاخ عووهوأ ناو لان قلي ناسثالا لهوءاو ١١ ىلع هش نونوكي امو نولض اي اذ عفو |

 || كلملا نوكينا ىتبش فكو كولملا بادآلعو نطانوهن نوح الك را! نعصتخ أ

 ا ةداعئاصتلا معو ةيلا الا ةكل مما حالصا ىف ةمهلالا تاريب دنا هانم سباك غلا اذهىفانلو كلكم ىف

 1 هنأت لعلا عم قطان لكى عب ذكلازاو+ لو غءابلان صتنم ىذلا دمحو تلا ادعو قوتلاوررشلا

 ا ىتشامو سساوحلاكولملاذانت العو هر نارام ريثكىف نانذكي دق امهناف نيلَقملا ادعام قداص

 ١ ىو ايذك ناك ناو كل :نم دمحاامو هس لاف تاسفصلا ن نم هيرهظ ا سرا ا
 | قامت ولان وكو ةروثمريغ نههيراعلا ديررامج للا ىلا لص هابرلعلا عمم دالل ىلعالا ةروشم
 ىلا لوقملعو هم هنلاع ئش حوا ملاذا هلنيعت ىذأ ا ىهالا ىف هباصص أ ةرو اج لسو هيلع هللا ىلص هيبنعأ

 | د رجله ناعالا ف جداقلار رثالا رم سوؤنل !ىفءاطعللامو اوت اودابتٍلسو هلع هلا لص
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 اندم

 0 ل ا و ادعو مح ر دج ءتااناودل 2“ 1 ا

 ملعلاوأ هيلعلا نما هللا ء 0 يعش الا

 تاكلفااو تانولعلاروصأ اهذهحاورا تادحاذاف تالوقءااوتادوجوملاتامولءملا ند ءاشامع |
 اذافامجذاواهمعنو اهدوجو ماوق همف ةممسلا اهروسلء ادخل ا ةلزنع اهجأ ىف م ىلا مولعلا نمهقناءاشام أ[

 مولعلا كلت نمتانرصنعل تامل اروصلا سون ىلءتضافا اهب تةقتوراونالا كات تغبسفلا ١

 الا ملعتلا س لوا ذعت ممضعب لعب مدادعتسالا لض اختل اعلا ىف نولضا فذ اهدا دعتسا هليقأم سسك

 الا ميلعتلا نكي لف ميلعتلاب عفرلا كل ذ نع ءىكف ضيفا كلذ لوبق نع ءمهدا دعتسا اهب ىتلا بخعا عفر |
 هتعفرا ذاخ هرج نعءاملا عنع ىذا عئاسملا عف ةراكتاكذفلا تاب داعل اروصلا كات نم ضفلا كلذ ند
 كإذكءاملا ار لدسلا اذ ها نر ىفءاملاىرح ٍإ

 كلذا فثكان كشااو لهل باح حاب نع عفرامنا اهلاشم |نماهريغل تايلغسااروصلا هذه نم معملا

 سيلو اهلهج ءاطغ عفر نم اهل عملا نا تلضق اهدنع نكي ملام مولعلا نم تادف ىناحورلا ض» لأ

 قئاقر تان رصنعلات ا. |ة-لا روصل نيو تاكلفلا تانؤلعل ارودلاهذ هنيبو مهفاف كل ذك هالا

 و لك ع همردص ىذا! كي مولا ىهو ةيئانرلا قنة لاو ةسهلالا ءامع١الإ دن
 معي هسفنن رم صان هحو هل ناكن او هريغ نم عب سملا دلعنال ىذلا ىدارالا“ ماا ديوان

 برقالا ىهلالا سلاودو نولي :لكرشتي هحولا كلذ ن يسرا
 هنعلاصفنالاب فدّرالسسلا اذ هو هنءلصفنمفوكلا سل اناث ىنوكلا سلا نم
 هللأ ىطع.ف إذ نم برق[ هيرقذ ديرولا لب- نمناسنالا قب ىف برق ناك او روان لاصتالانالو

 هللا ءاشام ةصاخهل ىطعملا كاذالا اه. لعبالىتأا ةيصاصتخالا مولعلا نم ةممل سون واعةروص لكل ||

 اهغلسن ا ناكمالا ف سلو اهقاذ نمالا اهفرعيالو ىدخن الو ل اقاتال تا قاوذالا مولع ىهدذ_هو

 ناك الف هبل ضفام نيع فرعي نأ نكمالو فرعي ال لضاسفت كل ذ ىف مهن واه ة ذي ل نم ىلا اهتاذ نم
 ٍْ مع لزغم تام انتا ىفالو لزانملا ف سيل هلا اعاو صاصتخا تانج ٌمثناكص اصتخالا اذ هيلعلا ىف

 دا لعام هسرتخ جن هملاعلاَّن ال لاعا | ىف ةجسرلا م .وعولفلزملااذهالا ناي نالاو ملاعاا عج

 ثدح ن 3م بيورابع نمو عيرم هتعببطث يح نموهف ةسناسورلاو ةيعسشا هتروص ف ناكرأ
 نم ةجترلا هن انف هجونو زقنو بأو ما نع هءعور تح ن نمو ةمبرأ ناكر أن ععئاسب هطعيرأوذددسجا

 ةجرلاريغ هتسوب هفرثؤتال ىح هس وطرهماع قبل تلا ةجرلاف هس د هجر هحو لكل هو>ز ةعبرأ

 اطذت ىتلا ةجسرلا,تعنامت هتدورب هملع ظفم ىلا ةجرلاو هس وطراماذتالثل هت سوم هملع ظفحت ىّتلا

 اذه. ندو ةعئنامااووفاكنل ! اذ مادام سلا ةروص ءفاكدلاو عناقلا ادهل ت.تنف هترارح هيلع

 هلاح لهج هسة: ىفاهياع فش مل ندو هلام لع هسان نا ياع فهو نك عب رالا تاجرا هذه تثعبلا لزنملا,
 هللااهن شكو رع ثيدحو ذاعم ثي دن ىف درو اي اوماك ال ىتح اه دو ممن نع بج نم نا يا او

 ول! لوصو لبو اذه لئج العأ فلل راش دقهنلا ناف اهلهالالاةنامالا نو دوال هناملع تح« ءانمالا

 : هتئاما نم لعام لم نيم أو عو هريغةنامأ لع دق نيمأ لع نماماو مهنه ميلا اما نيعون ىلع اذه لثع مهلا

 "1| تاهحرلا هذه ىلع تغقو اذاف ةنامالاءادانىلاعت هللا نمروم ًاموهو هلذأ نم ناك اذا همل العلا كلذ قا
 1 ىهتلا ىلا داسةنالا,تفدتاو كيداعس نعو هلثا ن نعل دءب ىلا ىدؤدام لكن يبو كلش ؛ت تلاغ ناسف

 !! لا اذهب ىلا اذه نوكيالو ىهلالا بدالا كرورفا مده شاذ كفاهرث اذه هلا ةلاعداج لاح لك ا

 اعاممط ىلع ةدجالا ىلو اكن الماو ةر امس !١حاورالا نموهو كنا .ح هينوكتاعو كياملاعالا كم ١

 الأ لدعاسءالدحاو حانجهل ناب ناسا ل هةيج»ا| مهلقار صج ا مهلقام هالعاف ةعجالاىف ٍ
0 
 ا
9 
 0 م بستا ودب شهزدص نم حرخ دقو لحردرا 3 ىلءاناومحاشأ اردقو هريغو حان ن رع

 كيرتت
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 ةلكملا عئانسلا نع ردا ا نورا مراك | عتوردتبالو مهنرمأ سائلا شمع ىعهلل ما

 || هنورر امه نولعفي ام ىرعش تمل مهمل! “لولا ةيسنو موةطن نم ةنسلاو ٍباَكَلا ىفءاجام نولي مهف
 : بايذلا دبصل تالابخلا بايترتىف تكااتغلاك ةمكم لا لاعقالا نم مهنعردصي ىذا فةد- ا

 صو صخر دقو مولعم نازيم ىلعمتاوقأ ن مْنأ اوكا ضءبهرخ ديامو هسق :,يقازرأ هللا لعج ىذلا

 || بد 11 فوخ هنورخ ديام فدن نواك [.ف م-حاوقا ىف ممسفن ىلسع مهطاش- او نامزالانم هاعو

 | ىذلا لمعلا مدعنياف رظنلا له نومبشن مسهفرظن نعد لذ ناكناف لغلاكم. ندوه ام نودحالف

 || عفرول مهو انس قرفالفةرورضلابالا هكردنالامفانومثا دةفارو رضاع كا ذتاكناو ميلا ب سني
 |ارادأ الا قىشءقونامالا لهأر اكو دومشلا لها رادنا نعهللا هعفر كىمعل اءاطغاننمع | نع هللا
 نم ناكل قاعلا نا مل- ءاواوفدلا اذا راقالا لهال تانآرهطتا اهف كلذ نان حامل اهل الايض ا

 || لمصوتلا كا ذ فر صتةر ل هسفنىفام كل لا لصون نا دارأ اذا تنثنا ماعلا فانصا ىأ نمناك
 || سفنف ىىذلا مالا, كمالعاوهامناناكاذا َكلْذَن مضرُعلا ناذدءالو فورح مظ.ةراسعلا ىلدع

 | امقووام الكو الوق فرعا ١ ىف ةامعسملا ناسسلل فام قوطنملا ةنظفلل ا ةراسعلا نأ وف كلاما كلذ
 ديرباع كلة اهفاديرملا كل ذ نم ث د< ابا تقوو موقرو تاَحَياقوو ناك اع وأ سار وأ دب ةراشالا

 ىلا تلاقاك امالكدلك اذ_هاضيأ ىعسوهسف: ىامه:مفرعتارثأك فدحو ةكمهفي ناقملا

 ةراد ىهودابج نم تجرخامن اهنا كل ذو انماكت ابناريخ اف مهماكت ضرالا نمةبادمهلانحرخأ
 ٍ نار در فايد مدتف ىح ةساسحلا اها لاعب اهريد نم اهلبق فرعبال رعشلا ةريثك بلهأ

 ار رفكو ناع أ نمهتلا اعف هسلءوهام صخ لك ةنريفا رجواربالاتوابونجاب رغواترش

 : كلدب يضغب الف هللوشي نأ دي ربامو اذكو ذك ىلع 1 رفاكه مم“ نم ندمؤم هوه ن ملوشمف |

 || لطام ءاضةفالوا من مؤدالرفاكلا لوقف اهت زازا هنكعالدب ذاك هسا مهنا لعب هنال مسالا

 : كنار اهذفتيهوسولا هن تيسواهىؤسن ومحل فوشامابلابودنمااهمالكق ان

 |١ ىلع معوا برع نم هناسلب هماكت ىهفناكن اسالا لهأ ىأ ن ماهسل اكو اه ده اشي نم عم مالك اسهل

 ا لاجدلا ثيدلج يف ل هركذ ىذلا بعصا اريخلا ىناهثي دح درو دقو هلك ل ذه ماحالطص ا فالتخا

 ١١ ىلب ىذلا ارحلاىف ةريرح ىف ناالا ىهف قاوش الان كلٍ د> ىلا هنا هل تااقو لع ىرادإ ا مي: تلد نيح

 : ملاعل ىف اهلثموالا لفسالا ل اعلا ىف ةروص ن نمام هنا لعاو لاجدلا اهي ارب زا ىل لا

 || لعل انم هد امابةرثؤبو دوحولا ىلذ ل الاسعل | ىفاهل امم ىلع اظذحم ىولعلا لاعا ارودفىولعلا

 |١ تاكلذلا تاولعلاروصلارثأ اذهفه د اع اهةقعأ اسمسفن نمادراكنا ىلع ردقن ال ىتا ارودالاد
 ١ تاكلفلا تابواعااروصل ا ىف تايلفسلاتانرمدتعلا رودلا رثؤتو تان رصنعلا تاماف ا ارودل ا ىف

 /( تانواعءل ار وصل ار د تالق تادا دعتسالا ند هلع ىهاعهمل ا جياشحت 1 بهولانذل ردعلاو ميقلاو نسحلا

 | اهلثملا ةروص لك نمددستم قئاكر نيملاعلا نب 0 تتاح اذهلابالرث 00 0 ظف#ت نأ
 ا اهنءريبعي دس ةوحرادمو جب راعم ىهف لوزنلاو حورعلا نو 5< قد اعرلا كت ىلع ةعطتت> ريغ لستم ||

 || ىلا ةعسطلا نم لزب اهياعة دم قئاهر ةعسطل نيب و تاكذفل !تادولعلارودل ا كلت نيبو تايسانملاب ||

 | هنامت ا رصنعلا تامل كاروسلا ىلع تضاف كاذب تغبصن ا اذان اهدوجو ماوق هءامروصا اذه
 اارودلاهد هنيواهروصابلع ظفعلري غال داسحاو ماسحأ ىهام ثيح ند نكلو اددو>وماوق

 || حوال مهلا ع نع ملسو هيلعهّلا ىلص عراشلاابةعربعىتلا ةيلكلا سفنل نيدو تاكلفلا اا

 || ىهملاوهو هنفئث لكف ليدمالو كل ذ دعب وحن هلنب لذ هيف تت كححاام هدلع هللا ظفحاملا ظوفح
 1 0 اساو وهلسر لع ةلزنملا دكر دك هنا تك هما ةنهلا ةمعسلا ءرش لك تار 2

 |١ ظوفحملاحوالاوهوئع ليات اعود ظوذحن حولا اوهوءئذ لكن محاولالاق هلاشتكو
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 مخ نع

 0 د ل ير ل ل ل ل ا ل رسل م

 نم اورج نال دولا نق زل عيضوأنلف زنا لل معي نأ يق سائلا بخ اذ 0

 : ةعاسلا موقت البو ةياع مها ل لاقو 4 الك ةيوعمألا ةانت تلا ى نت نار ماا

 | رحاى 0 داب هج لمفابع هذ 3 هريختو هطوس هيد 1 -رلا ماكت ىتحا

 | هرصتلا لوةفرا مالا فلخ ىدوهلا دعت مهولممل دولا بلط ىفاورشتنا اذا نياسملانانامزلا

 ا انهودوماأن ةأسرمرامسسا ند ل اما افدقر 21 10 *ال ا ل251 ىناخ ”ىدويب اذه لثمان

 هللا ةجر ىلع ةرحدألا كات ن مادايقعا هيراحسا ه قدح عار ندر اسهم الا ندا معي بع ىهل ارد
 هلع هللا ىل_دهللا لوسر لاقو' 1 ل كا را افوو

 نلو أمه لاح لك لعب اكله أ دوه اواكريش مناكو ىناه ماا. ترحأ نمانأ رجأدق ىناهماهع دال سو
 ققحتا ممرتسفدوملا امر اهتسا ىبا ةرصشل ا هذه ق-ىف هللا نم أ ذهناكور اولا قب مهل فوبنأب

 || ىطان“ ىو لكوالعو *لك امم لخدت ودون م اظفابءافل ع ءاشت ند هنمورب صدخ هلودان دنع

 0 لكو لمعي نم م ىلعالا عق ال صق نادر ةنيس ءاملا مدا هال ءهلوق تع لخ دف
 لقعي ئ 0 3( نأ تةداج بل ىنابو هه سإ ند ع عل ع نال ا

 هدهلدوبشلاو ف ثكلاو ناسعلا لدن ءنك - : م/نانامال انقر رب ىلاسعت هلناق هب هع سام هنا | نع

 | ىل_عهتلا سمط نيذلا نين هؤملاريغو مه راكفأ ممدبعتنيذلا ل وقعلا لد ابنعهّتناىعأ ّتلارومالا

 تافه-راو>و ةسقل ند يح ئىل لكن هءاسحلا همزاهب رىلارظان قطان ئث لكنا لعن. مهبول

 414 2. * ع ع 5 0 9

 محن مولا ىلا. لاكو نولمعي اوناكانع مواسرأو مهيديأو مهتسلا مسياعدوشتمو لوقت هللا

 || سانلا ضءد نع ىلا _عتريتأو نو.سكي اونك انب مهاجر دهشتو مم دي انماكتو مهها اوذأ ىلع

 !! ىنإحو طل آىذااههاانتطن ا اولاكاعنع عم دبش ل مهدؤا- + نولوةءم-منا مهماع دوهشملا

 || رادستسالاو لقعلا لهأ ن نمكناكلاوعد عمل نم سالانلعادوادلان كال ىلو اف مكلعةداهشلاب ى نعل

 | مكءاعد هش نات وزتمسس ع منك امو لاق ءاش اع هقطنم هللا ناوءوث 0 تلعدق دول اهدهف

 نم هنأت ىذلا نولمءتام م كحل هن راجلالا نكمالا نفح يأ واخ الو كرات الو سيم
 لاتتسالا مكن نكت اكدت سؤالا ةعاط ف | خوات هتىيلا ل الا يعاب اف حراوبلاثالا تار للا

 ا نم باطخ ا ده نول هعتام ارم «نكل_بال هللا نا مننظ ن لولا لمعلا, كنكءالاع

 م مدصا كولهأ ىأ مكادرا مكيرب حننَظ ىذا مكنظ مكلذو ناو طب كارد راجل
 )11 دل ا كيسا ناك هال لالا اورو ستقوم عبرا ضيا ىلتاو نب رسال ا

 ةلالخلا اورتشا يذلا كَءوُأ هلوق بقع نيدتهما ناك امو ممرات ت<راخ ىلاعت لوةينارسللاو

 ركذ ميلا باذع نم مكنت راد ىلع مكل دأ له لاكؤ اور ةلالضل ان ىدهلا !وءاناإف ىدهلاب
 ةرادأ ا ىلارومال ا هده ىف ل دعامت او هللا لسس ىف نو ده د هو هلوسرو هللا نوهّوت ل اةفةراتل ا ىب هام,

 ١ .بارعالا نممهريغنودار |تاونكوزانلان شيرق ةغلب“ ىرق ىلءلزت نارقلاناف !هريسبغنود

 || مهم اهنا ىلا برقأ نوكمل ةراكلا ظفا نامالاو ع ريشلا تاذدتنا كة راحتلا مهباع كل اغلا ناكالف

 كيريخاامىناقناعاور طا تكا هلل ئهام ىلءرومالا نعل تنبأ نادعبو مهلاوحا ةيسانمو

 3 ةداح هللا ى 2ك رطل هال فاكلا حاضبالاو فاش أناس ]ل ادهدعب لقالف لاحم كيريخاامن كمعالا |

 1 مهااو مايمالا نم اريدك الا اني تصرحااب عاشلا انزل فشاكم نم هداسع نم هتصاخو

 ]| كلذ تنعسامناو تادوجوملابو هلنان ةقرعملا نم هملع ىعام تلا دقانافانبلع مبا لالا ةوكلالا

 0 بس كي ا ا ايش ا ا لا ا ا ا لل

/ : 

0 

 1 | ةروص ف رعت مل هفانلا ريح أ كل ذانلهج ثدح ن ندوش ا : اه سعأ ما مجاق اه سا ع نمانملءمس مال

 | اهم نم« 1 لا ىل ماه نامالاو فثكلال اه 1 ىهذ فثكلا لهآ هفر ءداكرمالا

 0 يورو رككنعالاردستالو 0 أ نمناودطلاض عن نم نورئاملاغ سم1 ماسبماف |

 مهجأف
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 ناك ذات دوتفماهل كالو فزد زا الدجل قا ذر دلل نقر كل عاطل 0 كو هحتستو

 اهدوحو لاح نوكت 7 نيك هع لوجلال قل تاغ دل !هذلع ل ءانر دام لاما تاكل

 || هيراناناوٌ قد سيالدلاعاناوسوا قةدتال هقلاخ مظعتب اتامنو 5 قط'.الا داح ابممعل اهروهظو
 1 هيقفن ال ناس ابهدمح هللا حيد ووحاوه ن 0 دؤحولا فام لكن وكي ناّدب الف لاحم ا ده َقلَعَسال

 || ىلاعت لاقفةدابعواناعا نمؤملا هلي ةيو ةداهش فشكلا لهأ هععسف هين دح لكملا ام نكلو
 اارتلاوباجلا سسانءاخل اروفغاملح ناكمنا مههيبسأ نو هتفتال نكاو هدم مسنالا يك نمْناو

 أر انااا الا ىلا ةذخ اوم اريخ أت ى خدش ىذلا مسالا وار

 || راتءالا عم نوفقاولاراكقالا دبعءالثعلا مضونانجالاو ف ثكلا عون ءدابج فاما ملا
 بحاملنامعاالو فكل هأ اوك ل ذا هنعاوريعفره اظل نيقراشم نطابلا ىلارهاظأ | ند اوزان
 1 يطرب فلتوك , ممولق ان اع وةزرالو اسس فنا قتاذوحوملا هنلعو هاب اهات نم

 ْ موعمرهاظاا ب اوربعف ءابلوالا نم مزعلا له أو اعلا اولو نوقداصلا نونوملامأو مهدي نيب
 | روداودهشو نينيعلابرومالا ارارفهنع اوريعام ىنعملا ىلا هنمع ف رادو نطابلا ىلاره اظلا نمال

 أ| تادووملا قطنهللا مهععنانهونةدتاماو دحالو هو د_مءامراكنا مها نكس ل_ةنيدحاامنامبا
 قوثالارداو قوثقطنو ةتوشةاسحي هكا رد ةقطان ةسحاس م افاه دوج و لق تاكم ا ىطنلب
 |١ سلو !.ماقصو اهةوعت عيم !ماق دو ولاة تش تا.ةانإف ةيتوشءا.شا امسقنا ف تناكخذا

 || ؛لار دان هكار دىدوجو قطني ةقطاندب دو>وةام ةيح اه دودو ةمئيش لاح ىف ىهذاه:.ءىوساوتعن
 || كاردالاو ىطنلاوةيراسلا ةا- اا نا ضع رامرانذخأ هناصس هتتاناألا ىدوحو
 || ءانر كح ذام لاردانعراكفالاو لودعلا لهأرت اصيب هللا ذخ 75 تادوحسوملا عج ف ىواسنلا

 ١ هدهى هلع مالاودهامب لع ىلءنامالاو فشكلا لهأو تاكمملا عجب فو تادوجوملا عمجف :

 ىعم نيع لكل رهظأ لف هبامح تنطا ندو ا. ىم-هنامح ترهظ ناد دو-وو اهمدع لاح ىف نارعالا

 || بح اصاماق مستقلا 0 وفذكلا لهأدنعو مالانب ودنادنع مسقناف اداجنو انابنا]]
 1 لوقف م-هذووبش ن نيب وح | ىطع امو مغ دوش *مسحاطعأد تف صاصتخالا لهأدوبشلاو فشكلا 1

 ا كم نا صودا نامالا له لوةيواش ارالو انعمسامزبب وعش !لوقيوان روان ءعمدوهشا | لدأ :

 نمو تاوعدلا ف نم هلدعسهتلانارتلالاكو ةركئشو هدم حسنالائث نمناو ىلا عت لاق

 ١ نيذلاتاوءاو تاينااو دال ارك ذف تاودااورهشلاو لاما او مول اورمّقااو سعلاو ضرالا ىف

 1 ىلاعت لاهو ناميالاو دوهشلا له أ نيبو راكمالاو لوعلا لحأ نم نيبو نشا نيب ف الا مهبف عس 5و

 : نم دل هلو لاهو هدامحت دعرلا م 0 لاهو هباد نم ضرالا ىف دامو تاوءءكا امد هنو
[ ٍْ 

 اولخ دالغلا اهي اانتءلغ تلاف 0 لاص "لاو ود غلاب مهلالظواهركواعوط ضرالاوتاوءكافأ

و اهلوق] نماكحاض مستف نورعشي ال مهو هدوذجو ناملس تمطعال مكحز "1
 : اناعلاق

 نيش ءايشبء امس ع نم كْمْء-و هب طع لامع تطحآ نامل كا هدهلا ٠ نعلاقو ريطا اى وطنم

 سأل نو د- م اهموقوابج دج و مظع شرعا اوى 0 نم تننوأو مهكل# :أرماتدجو نا

 ْ مهلا زد رشأ لام لاك ر رك اهق هناا علا نمده دهلا اذه هللا ىطع  اعفراظن اذ هللا نود نم

ج ردو كل ذب: نقوال دانعلا نم همن اط نارخأ م مهماكت ضرالا نمار
 ْ لاققفدر ةاظ. نعلد 0 ااند

 || ممداقىفاهنمتي الاهذهىج ٍجلاَتان الان اعالا رقت ال ىأ نونقول الا ان ان اوناكسانلا نأ

 ا 00 مسدد شا لعرإ هل دصق ىذلا ههجوريغ ىلع هنولو ا: رواناميا كلذ نولمشي ىلع ١

 : مسي ناك دك | رخف رعال ىلا لاقو هم كثو انس ل. تاذهد اق لاهو رياوسطر 00

ىدلسا نأ هنع حد دق هنا مث عبأ نا لق ىلع 1
 ا كادت نكىذ ا هيأ عاطل ني مصو هفكى عبد 

 ع
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 ش متامو فاضالا سيخ غلا لع هيقو معلا ب لعتلعةبفواهبالا حلاصملان وكنت تالوامالا ملاعلا ما عقال ١

 هيلط ىلع ىلاطل لج ىذلا بسلا اسك لمي لو هدر همطع اانإف ا سس باط نم ل_عدبقو قاطم بنغ

 ريغ نمقالطالا ىلع باطل ىلا ىَدْؤملا بيسا | ملع اذه ىلع ىبذف هلمشي الو هدريولعج ىذا! بسلا امو

 قشعتلاهلنمالا هبفمكحيامو هنف مكمل هل نمالا صخشل | عتب ام لع همفو بااط نم بلاط صه
 قشاعلا ناكناوهانركذام مكح هلنوكيال دقريلسا عامنا ناف ريخلا عاسناال راشخالا عامنا اد هب

 لعهيفو بف جشيامو لددوتلا ل_عهبفو نيدكرلا نيب رهاظ قرفلا نكلو هنمئاقلا قشعللاروبخت
 ردح ام لع هبفو ماعلا هل بلطر نا ىجش املعهضوةرخ الاىف ءاطعلا مهأفعاضب نيذلا فانصالا

 ماعلا نم كل مام الهل بجوملا بسلا لع هبفو مديالامورذحلا نه مديامور ذم الامو عاستالا ند
 باشالا ففرشلا هب عقب امو باسحالاو باسنالا لعهمفو تتارملاب ماعلا ف ةلضافملال_عدشقو

 هيفو لغاشلا لاوهال ا لع هو با فن الا فن عطل نع لسو هملعهللا ىلص ”ىبنلا ىبنو عقبالامو
 بش نو ماكحالا لع هول اواو ءانثلا بةاوعملع هفو هيزتتلا لع همفوروب اوه نمو ريملا لع

 ١ الماملاعلاب ةجرلا باب نم هعوقو لرتلهو تنام عقوولو عشب ل ىذلاريدقتلا ٍلعهمضو اهم مكح نمو
 | د للعضو اب | نكتحح و 0 ل ميجا ةماعالعهيقو

 هللهأا دووم لك ة لأ لع هيفر عقب الو دفيالامو نقلا عفت و هنمديغيأمو ىنقلا لع هبفو

 وه ىله ن نمؤملا هنع ىبهنام لع همفو هنع لكساممرثك اب باج ع نمو هل لعامم لْضْفَأب زاح ندملعهمذو

 لمسلا: ىدهوهو قل الوش هتلاو هلل كح امهزلكو حالا نعرخ ان اذال وكرت نالوص الاى لعدءاشب

 نيرس تحت مهرهقو ةسهلالاةريضلا نم تالا لزنم ةفرعم ىفةئاملثو نوهناو عداسلاباسبلا)

 ع 0000

 للكل اوراتسالا ل دست ام تاههأ

 ضرم .هبط ىف ضرع ١ دالو

 هسلت سفنلا نوكت ديدحالو

 | لاج لكح ىلع مهالالا |
 | للم الو انيق لحن تدبامل

 للع الو بط الو ءاو د الو

 لعشلا الو ال هنمطسوتلا الو

 لاممكلذىف [كخح رد سلو

 ةرظانرتسسلا فخ نوكل ا نيعاو للا رصم الام رص ءثحعااو

 اذاالا كلذ ل_عتالكنا اهسفنا ىف هيلع ىهام ىل_ءرومالا ةف رعم نبا اطاا اما هللا دلال

 هلع فقتام دنع اهو ذ هتيلطام كل ل_صصف كتاذ ن م كلذ لذبش اوكسسَعت ند كيلع هللا كفتوأ

 ةسسسفن تاضا .ربهلورقل اماناد ا دعّتسا كمطعت ةمازاةب انعنالا كلذ لود> ىلا لددسالو اشك

 || ةعورشم راي لقد كلت :رهاط حاورابّوقحتو ةسهلاءامنان قلو ةئدبتاد_داجتو

 | قطصاام قحلا نال رابغالا عسجب نع لسحت غيرفتو ناوكحاب قلعت مدسعو ةلوقعمال
 ١ قل انيعب تاككمملا هّمْعص هذه ن نم نياعف حلا لالج عسوف نان الانورون ن نحح كيلقالا كتم هيون

 7 هيريصلف هرمصمل لو هنريسعيل تع ةدوعفمهل ماق 11 دوهدم 2 م

 || ةعماس ةعووسم هع 0 صاهم دغ لاح ىف ابنا تانكجملا نامعأ ىلع طسسبن ا يح ناسءالارون

 هريغنود 00 ناسعالا كلت نم ءاشام لسا نيسعف ا ععسو ةلتوداور

 نوكحتف 1 50 رم ”ىبرعلا نال انه نع ريعملاهلوق 1 م

 0 لزالااهمدع لاح ىف تاخسملا لزت لو هتك نيع ناك ليال

 هيدعاسلا و
 ! يا



 للا

 : همشو مهلعشت ةجرااغ دل اًضالارءاشعض مهاكق اذن او ءامنعضلاب ةجسرلا لع همفو اهدو د- ىف اهة-رومالا

 . ردح امزيقل ناببلا لءهيفو داهشالا لع هيفونيكقلا لع هيفو ةمهاالا ءامعمالا نوكلاث رو لع

 لعفنم هنع لعفم ام تم نم للءافلاب لءفثملاق ا اور وك ذإان ثانالا قالا ملعهبف وردح الامو

 رخ الا فرطلا نم الا ىرتش امك لعفنم هع لعفلبال رخآ لعفتمىلا سهالا ىبتني ىتح رخآ
 : ةدنحاولا نيعلا فهووأا فال ا لع همفوىلاعت قااو»و لعاف نعءالعفتس نوكمال لسعافىلا

 لب ريحرتا نم ةضْنقلا ىراسلاذخ ا انهى هومولعلا نم اس 2 ماعلا ىطعب امو زان الا لا تعهمفو

 اذه نو ءيثلا تاطقرثالا نوذتيب نيذلا بايلا اذ. ندولهفامران“ الاه. طعتاع هلعالواف

 ضرالاىفمهتأطو لعلا اذه بحاضص ىأراذا ءاسششالا مادقا نم ءادعسلا مادقا فرعتُبابلا

 | لاما فمهلوقو ضد رعما | عهبقو هلرهظاع يسع ها 9 مهصاختارب ل ناو

 | هلع هللا لص هتتال وسر نككلذاو دبر ودلال. هيفو بْذكللا نع ةحودنا ضي راعملا فنارئاسلا

 1 مكحم لعد ذو ملاعلا فمك ٠ نمبابسالا همطعتام لع ه.فوا_هريغىرتو ةهجوزغ دارا | ذا لسو

 ْ عيطملاز عهللاء ءاضر الا اذ 5 نموى لكى لع لاو>ال مب ك-لبان وقالا لاجرلا لسع لاو الا

 : ىدعتاذا ةفصلا ىف هه كل نم م صخشأ ارمعت نيا نم هلع هو ةاصعلا- نة ىلع همضغعو

 هضواريثكت اناو ا ىفكلذ :رهظرو هملع هللا هكر ىذا اسالي امادضودورشا هملع
 بابسالا لع

 امس ىث مو ىلاعت هللا ىل اء ءامملالا ثروىتلا
 ماسجالار ةسورطاوآنار ةس لع همفو رهشلا ب

 ئ جيامو

 || ممذعي لوق لثع ,عبطلاب هس ملاح وهام بلط ناس الا كركي نيا نم ا هد ل احتج

 | باغ ق عملا ةهج نموهف حجابات ىف هظفا ناكن اواذهو ةحاح هللا ىلا هل ها نم ريقفلا نا ىف

 | ىلاسعت 2 هلعل ال كوهللا ذذغ ا ىذا اوه مانا اذه بحاصو ماس دا تاجود مقرا ثا نود

 | در لب ةنبعم ةجاح هللا ىلا هل سيلريقفااف ملام اب لول ةجاحدبعلا كنيعيالف دبعلا اذسوا لصبامب

 نولزتموءاسنلار ا دهم فرع ند هلع همفو هلاح ناكو ماشملا اًذهدل ن نم جدام لع همضو هنذا ىلا هلكم حا
 | ىنومدقالعاادو صامت اا رار نمدناقإسو هيلع صدمندقا نوح ةهلو دولا

 || هيرانس ا!ةيونالا اسنان عاو نينسر مشعة سا ركف هسفن رح انساه الا اذهردق مالسلا هماع

 نءهدعيل لل ذ ىطعيال ىلقعل ارظنلا ناف هل تدمح نا تح اذ هلذ رهظا ءاسنلا ىف تناكو ملاعلا ىف
 ْ | ةدوتلانالا ةعراف ةناومحلا ةءعيبطلا ةوهشلا نع هزننامهنا لّعلا انهو ةيعسطلاةوهشلا

 || نك لولو نيله الا لهجا اذهر همكح> نع حرخا هش دهزامالا ءيثىف ددزاك ةيعببطلا

 أ الولو ةالصل | دبعلا تالاملا ف رشادودسلاو حاكنلا دنع نهاد وصلا ةيحالا» ءاسنلا فرشف
 ْ مهاعدامي قالا با اه نوكيروماىلا َكاَذَىَدّْوَف نيعماسلا س وفن ىف ةوهشلاريثانافوخ ||]

 (ارهظيالام كلذ نم تير ولع ال اردد ل فتش نام وم هل ركنلو كاف دكان | تدك امبيمهاههله لاقل ||
 ' جتنااهف ترن ولو بمطلا ىل اعت هللا امسا نمو ةالصلاو بمطا | ب> هعم نرق لا ذإو يو لضف هل خذ ىلع

 "| راغلا ن نم هلا نوج احح اوناك امل هلهالا عاس حير نيح مالسلا هملع ىب وم ”ىنهاالامالكلان مهلا

 || رانلاف نم كرو نأ هللاقفرانلا رهو هند نع ف هلك نع ادان هغارفتساو هلامع ىلع همعسف

 || راشتفال_عهمضو لعن قافتالا نيع ىف دج وناكفالحلا نيعف قه ادوجو ل_ءدبفو اهلو-ن ا

 ا الكان قدام ةقذلطولعلا وضد هلعلا اذن هو همأا هتاحو ىندالاىلا ىلعالا ١

 ارو نم هوضم درا ام نو دعتلالا ن :الاو ندا تقلخ امو ىلاعتهلوقىفامسالو نازيملااذهم نري دقي

 | لج غو تومعطما اا هموهثم درا ام هلو 5 م نومعطن نادي راامو

 || لاقفءاذغللانسفةوقلا ت :اك املهنالنتملاةَّوَملاوذ قازرلاود ل »لب .دامعنم قزرلا باطبالو مطبال

 ْ هناوملاعلا ىف ةمامال الا لع ه.فوماعط الوءاذغربغن هقول لل هتسعطام قزف وكت نودع

 3 1 8يقف
- 



 ع

 هنلانوكح:ناملاعلا نمذوجوم لوا ىفمكملا مزلي كل ذكف ارداق قا نوكعمهدوجورخأت دتذا
 مزليالو لركن لناو ,كنوكس تفو دكر ىلعر داق كن !كمدج و لناوأئب لا دا ا ىلعةردقا اب فدي

 قا نافل والا نكمملانيب و هريسغ نعرخ أملا تأ الادو>وملا نكمملا نيب قرذال هنأف لاح اذهنم

 ”هلاعسالا ظفل قالط | ناريغ تموهذناةدحاو ةرو-كلاف ديز مدع تقو فدي ز دام اب فودود ريغ

 هللاالا ماسة هانركذام ةيلوقعم عمهدنع فةنف لول ا هس: ىلع قلطا دق ناكناو هلل ا ىلع قلطا ال

 اهمكح-روهظ نمو اهنمدبال هنالثهدهف هحوتلا كادي شادارااملت اكمل لوقو هحوتااو

 ىنءاونوطب نعال نوطبنمالنوكيالروهلظلاو برغم علاط نم عولط نعالا نوكيال بورغلاف
 رهظف هللا هرهظا مانطان لزم لب نوطمل ا كا 3 نعرهظ نط ار هاظ نكي ل هنا نوط نعال ىلوقب |

 فوصوملا هعم عفترب والا هعفر نك ال فودوملل ىسفنلا فصول ناكامل *(لصو#*) هسفنل
 ذوجولا هيلع لمدتسي نكمملا نال امسقت امعن تاكمملل مدعلا م دعت ن اكو هريغ سدل فوصوملا نمع هنال
 رو.هلاو َوئاتلس |ةزيتتم تاكمملاو ىف تونهلمدعل | مدقق مدعلا :ىلز انو تح, ناالا قس لف الزا

 نمعود»و هللا الا امو دو>ولا ةلا-اهب_..كحج.نا هللادارا ابان كلذ ىطعت قئاشألا نال اهتاذىف
 امسفئ امس: ترق اهقئاش-و تاكمملا تادادعتساب تاكمملل ىلاعترهظ دو>وملاودو دو>ولا
 ' دمام اهمدعلا ق تاكجااردالا اهل نات مدعلا نماهلاح ىلع سواه دجومدوجوىف
 مثناالولف نّوكتفني وكلاب نكمملا ساب هللا نا عرسشلا ىف ءاحاذ_هاو اه مدع لاح ىفاسهل كر دملل
 فيدوالو نب وكتلابهللا هفصوالو نّوكتام هملعهحولا ذاق للا هاهم كرذم هنا معسلا ةقمقح هل

 ىلا تاكردملااهب لردي تلا ىوقلا عجب نكمملل كل كف مدعلاب توعنملاءئثاا كلذ لوقلاث سفن
 قا دودوالا منكي ملذا هب مدد ادوحو دحت م ني وك: لان اهصاالف تاكاردالا هذه صا

 قحلا تافد.قللتا فصوف ةينوكلاو ةمهلالا تاؤصا | تلخ ا دن كلذ اذ قا دوجو ىفاروص ترهظن

 لاك نءو قدص ملاعل الا تب ًارام لاذ نمو قدص هللا الا تب رام لاف ني قلما تافصب قمل فدؤو
 امش تبر ام لاق نمو امش تن رام لوقف تابثاا مدعو ةلاعتسالا ةع رسل قدصامش تن رام
 نياوكسلان ال الل ءاحا ذك ةسنع لاف رفا كممال نا اناقاموهف ايل هللا ًارالا

 هسفن كر قلادوحو هسلاانإق هيسقت هل . ور لبق ا ىأرف هسفنل همف روهظد قلادوحوالا د م

 ع ؟يشاا كِل دةرودى ول !ليقف همفنوكل .نالقىأ هلبق هللا تن ارالا ا بثت ارام لاف ت16

 تالا سالاةروصلا: كل اهئث لكف ىسنلا هذهالو ى اذنالو ىلا لعاخنالاو ذك سعال عيل نخ
 ههسودكيس ها ءا/اهزتخي وص تح نم كلا جلافئش دا ىلء دوعب ههحو ىفريمذلاو ههحوالا

 فاختف هولا ىف مكمل اءوشل كل ذا ىأ مك اهل «سفنل هيرهظ ىذل ا قملا 0 دو هتتمق-و
 ىذلامكملا عمجري 'ئشلا كد ىلا ىا ا ير برا لج ا ماسالا هلع

 نيععفف هداج رازالهالا عاف ةلاحمال دوصقالا امال ةلاحالل ميكستلاو مك ةجولا ىلسع هيمكح“
 لبقنم سهالا هلاك هل لب د.11لب هللا تاماك.ا لب دمال هللا قلت ليدمال هللالا لي دال ةدحاو

 ةروطالا سلفة داو نع نمرت الاو لوإلا هناهسفن نعربخ | هنوك كدي ينقي ده نمو
 اوةقامو اذا ادع خانبا فنو دودرملاناهلوق هيءاجىذااوذود رخ الاوخزرللا فو انه ةرهءاط

 اوجرعالواهولا-اهفةرهاظت اهنامعا ىوس تسلا مما او رلاهو رول ةرم. سةر كح كاذل ول اف

 ا[ فثكلاو دوهشلا اهاطعا ى 2 ةفر ءااو معلا غر رح هلال !اردالا د 2 نكي لنمو هونقدتام

 || قالا تادودوملا عد داشو ى اتنلا ل-عو سمطل طلا لعو تأ روما ل- ع مولعلان هلزنملا اذهفقو

 ةوفألا د 9 و 4 < 5

 أ مس ممسقن أ ن نع نو دست وأ هوأرام نور كح. ف ةكف اهم مااالا م ونمعاتر ظلام مو وكل اهنع

 دهيكويت + يسوع

 05 مدعي الأ ن نممالا عقب الو بشغل هنقر تهدمت ١ ٠ اقل ءو



 ا

 كلذ ىلع مانت هلعفت نا سك املغشءاضقب رطاشتا ةقاعتم قتلا نوكم نا تلاثل اال وقافتالام أ
 هانركذامم دوص#م ا سلو موثلا نم ه,ش-ءاشمتسا لبق هبتذمف هعزبف ىهالا كذب قلعتموهورطاننا
 هذه لبقي ىذلا ن مرهولسا نيعناالولو ةلاتسالان م سنن لكى واخيال لاعلان أب كفيرعتالا
 نم هملع ناك أم سها ىلا لمحت نم نيح لءامهرهوج ثمح نم ليت ال تيان'دحاو سفن ىف ةلاصتسالا

 ب د رد اظ نوكأ مضمدو قدب و اهضعي ىذع دقتال اههسالا كلن اريغ ةلاصسالا كات لبق لاا

 اهاوقو اهمولعقاهتل اهتساك ع و قديوا اهااوحاو ةرهالتل|بتاكرحو اهرطاوخ ةلاحتسكس فنلا
 كلذ لرديوهف فكل لهأ نهتاكرمالا ىهالا كلذ كر دن الىهذاهلا هاد, دن تانولتملان اولاو

 ىتااةرودلا هذهف تلتنافرهالا اذهلاردا نعهرمغىبعا ىذلا سيلا كا ذ هشكلا تل خهتعلازاو
 انلوتامن ا ىلاعتهلوةوهوا مو. ةمّكش ىف ىهاهررغ سبا تاكمملا اناق هام لاعلارهاوج اهيل لسكس
 كتردقىأ لبق نم كتل دقو لوقوهو دوولا ةئيش سدا نكل وق نعرهظاذاو اهاندرا اذا سلا
 ناكناو هنمعل هروهظروهظلا كش ةقمقلسا ىلع ىهودوولا ةشش نا تناكحام ىأ اش كن لو
 مالا قلعت دعب الا «ىفنلرهظاش هسفنلال هيرلنكلو هتقش< هريغنع ازيقمارهاظ هنوشةششف

 ةمعال شن ن نم لاتساف هنمعده اشو هسفن فرعف هفنلهرووط بستك اف هروهظن تك هلال

 اهيرهظ هلا ىلا هحفنلار هاط نكي مل هنوك ع نم هسفن ىف لاحتسا تلق تش ناو هدوجو ةمتدش ىلا هنومثا

 نع بورغو عواطنيب رهاظ حراس مورا د كاف براغ علاط هلك ملاسعلاف مي اعلا زعل ار يدق هسفنل

 هيلطرامو قا هم هيلطن اموهو ىسفت جووءافشو ر وهاد سان مهيلعهجوت اموهو ”ىيولا ىو

 لمعب الد قواّقوهديعهملا جواامع قل !لمعتف هلا ولا سوا[ قدا ىلا جوف ىلاعت لسا نم
 قلارهظفاتقو هصعي واتقو هعمطف هكرتب وا لمعي “يشي م صاف هملا قلما سوا اذا د.علانااكانقو
 قط ااعداذاهسفنالا نمولي الق هترودال ا قا ىف دبعل ا ىأراق ةيابالاو ءاطعلا ىف هتروصب كفلكملاب

 هوعدام مهنعريش ![ىلعف نم هلا مهاعدامف ىلاعت لنا او دعب لام ةكماللا ىلا ىرألا 0
 ةرودالا قنا نمدهمثبالإلاعلاو هيلا قلسا م_هاعدامت عنم ةروص ىلعاو بل ءلدبخال ا الا عج
 نيمأت هنأت قفاو نم ةحت اغلا ةءارق ل ؛نيما لوب : نيكل دسو هناع شك ا

 هلتلصف ةكئالخ الخالة ءاحالا نامز قفاوذ با هللا دنع ل وشم د حت الم انيس اتنال هلرغغ ةكئالملا

 لصالا او ام تو ىف قدا سعا ند لئتم اال ءازوسهل ةباحا تقو هنقو نركيتاالا ةمعيتلا كح ةياجالا
 ةقشملاىفو ”ىبسل هل ضرع ضراع سها ناصعلاو نرووكحتاف ”ىهلالا مالا لوبق ماعلا ىف

 هللا قلخ دامعل | لاعفأف هلكرمالا عجب هملاو هلوةوخو هلل هلكرمال الب هعاط الو دح اهلنا ىصعاما]
 عبار ما مئتاموةلاحتس الاو هروصو هرهوجر ارم اهمال قرود < هلكماعااف قل حالنا كل دا لحم دعا ا

 لكمن أي ه سفن فدو قا ناانلق ةمهلالا قاما نمولاعلا ىف ةلاكسال ا يكسر هظنيا نخ تلقناق
 هلوق كا ذكوا خوك ل بقام حرفي لوهدبعتي ود حرفلاب هسفن فصوو ةفاتخت نوؤشلاو نشف موال

 هللانا مالسلا مهيلع لسرلا مهو هيث وفراعلا هنعرك ذواول ىتح لال هللا نا لسو هيلع هللا ىلص 1
 ىلع ناكهنأب» ودعت دشذ هلال قملب هلم دعب بضغب ناو هلم هل بق بضغي ملايذع ةماقلا مول بضغي

 ةهابقلامووروصل ا ىف ىهلوع ميصصلا درو دقو بضغلا اذه اتوعئم ابق نكد : /بضغلا اذه لبق"

 ءادسا ملاع ال خدام كلذالولو روهظااىف أهريغ سل ةلامجسال انيعوه لّوكلاو هدامعل لحال

 رووا ىلاعت لبق كنف هال سفن ىف ميدصإ سلا ذ_هودوج ول! ى هتلاكو اسم ملاعلا ناكو قلظ اقل
 نكفم ىأرداك لاع هنأب لزالا فافوصوم ناكفقلخ م قلذع ل اضراكلذك ةفاترودىفهداسعلا

 ءاشاكنكمملا ةروصد ا أىف رهظفروهظيالدقو هدامت اةروص فرهظعنا لف نكحمملا دام انه
 الاوا سما ال االثم هللا هدجو اام ادي زنا لعن نو هن اكس هيلا هم .نلا ىف تاكم ا نب قرذالو

 كد تت ص
 م

0 



 كلا

 هعضوع رعشأ لو ىدنعناكذك 00 ١ ذأ كىسفنل ىسفن تلا تاذب

 هعةرشم نمرهأب هفتبغف || || ىلئام الكشال تيأر ىتح
 هعدمم لاوح !ىلار طناف امم الاب ىلا هن معمل له

 هعت ىسءرضحاث هتمكحر مس || || بتكنم نورلا كءطاذ ناف

 هضعب ليس كرا همق قلخو هرءالتما اكح ملاعلاب ءاللنا رع امل ىلاعت هللا نا هللا كدي أ لعا

 هنلا لاحتسا ىذإا كل د لاعلا نمد هلم ىذلاء ءالذل ا ةعسطل تالاعس الاب روما | هيف فامكو ضعنا

 قماره معنمو قد ف للا علينا هلثنا اوهكل دوام اد لس!لازرالف ا

 ةزخ . الا ةلاكس او ةرخ ”الاىلاايدلا ةلاكسا لع م هر ارمسىاننع كلذ هللا مه دبش نيذل! هللا هنأ ١

 || ناكسو تارفلاو قتلا قربى درواي دل ىلالامكتسا مايتم لامعس ضع ىلا اهضعد أإ

 ( ةرخ الاىفاهماع تناك ىتااروصلا فالخب اندلا ف ترهظو تل احتسا ةنلارابخأ نما منا ناحجو

 1 .اندلا ىفةيرتتلاحساؤ ةنلا ضار نم ةضور ىرمامو ىربق نيب ملسو هماع هللا ىل_كهلوق كل نمو

 1 0 مدآو امدلاىلا لاهسارانلا ىف داوود رس ىداو ٌكاذكو ةمولعم هز دعم هج م ١

 ْ | باحر وسلا ميلعريغتتقةرخأ الاىلا نولرصتسي مث ايندلا ىلا اولا هسا ةرخ الا ملاع نم سدلباو
 | ناكازيصموا |ىسحو | ناكأسور مم رْيْو ف كرما هملا مهلك ىذلامهوتملاناكملا ةءبطهيطعتامأ|

 / ذهل ءلا نمريتعاام هللا ناف اد نمةرخآتزيتامن ةالولو ماودلا ىلع هكر هاناو يحتضر يغوا

 ! نامل نوطبلا لءحو رهاطظلا هع-ا ند ساالل روهظاا لعش ناملاوىنانالاعوذااالا قل

 : ىلاتاحردلا ١> أ نم ضعبل هضءن ركام هسفن ىفوهام امهلرخ-ةام_هادعامو نطاءلاهعمانم

 امئاعالرهظت للا لو اهيلا ةمهلالا هكرخس ا مهتلقنامل هملا اولا سا امروص تاجردلا متطعأف اههف مهلزرنا ! را 0 3 1 ً 0: ع ا

 د نول كاطع اذاتايثدلا ةامللا تمعسو لاو ال اوامث دا رادر ا دلا هذه تدعم اذهالا ١

 قاخ فرخ الا فرهالا لازيالو ةرخ "لا تت تاو رقاق نورك قااررسلا ىلا حزولا ش
 0 الا فدهاشب الف ىهانش الامىلارانلا فرانلا لغأ و ةنحلاىف ةنحلا لعأ [ييف اهتم ديدخ

 | مانوها ذا ه سفن ناسنالا ىربكاذلا ذكه ىهالا ناك و هانتمال هاند ملاعلاف ل اونيعىف دبل :

 لاس دقفهلاريغ فو هيروصريغ ىو هله وا هفرعبامت هداب و هناكمريغىوا ةماعلا ىفوا ةنلا ىف

 تاكوا قاه دهءدالو تافو ا ىفاه دهعن روصملا مونلاىلا هظقملا نم هتلقن ىلا ك1 رم هبسفت ف

 || ىلا عجريف ةلاكسالا هيلا عرست ماها: :ةمومذم ةصبق لاوحاو اهم“ رمدعلا ةدو# لاو>اىلاو ٠

 ةصاشنلاةلاكسالا كاتى ه.يطعبام هش قل مونلا ىفهملا لاصتسا ىذلا ىنعملاءافمتساناما ةلقملا |
 0 .همق ىذأا موذلا نم اصح نيعلل س ل ىجيطلاو 5 الاودو برد ريغ نم هش .قذلاوه

 سيب ةلضرل الا وذل نم لقتل ناقاهتحأ)
 ركرحو أ عزةمرما راماو ردا اهل ماا

 أ .ةحع هام

 ناك ىعسطا ا مونلا نم اهقح نيعلاءافتسا الا كلذ قفاو ناف ظة.ةساف همون لاحىف هنمترهظأأ

 1 كلذاورخا موتفامفوتسي هنافاهافوتسال بنسلا لإ ذالول ةقب نقل قا َّن هّقد وَ اوولاذاو

 1 0 مم تار اير ذم ا ا ١

 2 رام هل د رع _ ما .ازمىوتسبال هنا

 | مكد" 1 2 من ل ءافشتسالا لبق هم : القدح ارلا» ءافبقسأ بد هن الل وطب و موذلا هقر 2مل

 ةددوا ادصقْنيظتسملا نم. اخ | هظقون وا همون ىف» ارب يعزم صهأبامما عيا بسح ىل_ءارضعنوا |

 8 لبدوةمربغوا ههابتنالا دوصقم سما لاعف باب سالا هذه ن ماك موا هك رحوا ةملظع

 قافن الاب



 ها م اوع ع ما هد هفئاقلت نما اشي ىذلا نطوملا فهلا | :

 وهوه ركم ىذا|هءاقلالاهّللا هركاخ هقلي للعب ملوهءاقل هللا 1 اهل هركذ هو هلل هللا بحأ

 ةرفخما.ىلاعت هسشافّئ ملا | ذ_همرك ام هاقلي نا هللا ركحف امةدلمو هلع رح ىلع هلاذخ !هاقلن نا

 هللا هركش ةغفااخلا ٠ نم هلع وذ أملالا هتاقلب انمؤم هنوكعم هللا ءاّقل هرك ام هنا لع هنالناوضرلاو

 نطالب بازل ويصل ةرفغملاووفعلاب هسشلفةر وعلا نم ةفاا_خلا هةدستاع هءاقل

 || ءاشا اهدرياهيلع هفودو دعب هللا ناف هلل تناكتاو اهلكرومالا در نا لع همفو للا مم ًاباهفاصتا ثمح
 'تاسرأ مهتهفااخ نمو تافلاخنانيب و َةنمْوملا سوفنلا نيب روتلا لاسرا لعهمفو هدابع ىلع
 ةلزئم لع هسفو مهضارغاقفاوباع هدا عهللاتهلد ءاعمل_عدبقو تاب وتعلا نيب و هاب روتدلا

 خير امو باب سالا هيلا هو دتام لس ءهبفو هيشران* الااهاهىتلا ماعلا ف ةعوضوملا بابسالا

 همقو ىنادالاب دعابالا ماصقأاو ىلاءالان 2 دالا قالا لع هيفو بحال نا ىجش امو امنم بنا

 زيبقلاوريسقتلا لا عهسفو هللا دنع ماعلا بناه للهج فراخ ا نك ىواسي ند ل هج ملع

 نامزولا يثلا ءاق وهوءا.ثاللراسعالا لع هيثو دوعيالامو هلع نم لماعلا ىلءدوعب ام لعهمفو

 هبفقو اناوحوأ انانوأناكا دامب همسي نكىذلا مسالا هنعلوزباهلاوْزب ىتااهترودداف

 لاهلانوك وعقود قادس مدت كوخ امنا ةتركل اكسال

 هنقو ةلدالانلعلا نا لعهيفو نينمّؤملاربغو نيددؤملا نم حئاصتلا لع هيفو ضعل هضعبتانآ

 ىعش نمملع هيفا هيرو رو تقو لك ىف هيلا ةجاسملا سامع

 ]' هلعراج ا وسن مولا همخأي دارأ نم ملع هم قو اهف هملع دهقعلال ن نمورومالاىف هيلع دمعي

 اذيكحامو انه َةماسشلا مون ىف نوكيام ةفص لعتسا ند هعمل مثالا نم ل ا
 عم لهاملا ىداام ل_ءهشضو بهول اريغ نم بولا لع هضو رجاهملاوةرحهل !لع هيفو هللا دنع

 ملأ باذعبانةئاوأ ءامللا نم ةراحح انملعرطءأف كدنءنمقحلاوهاذهناكنا لوةيناىلاهلع
 هلام هاذ ىملالا را اذه قرات نيقداصلا ن متنكن اهلنا باد ءدانتت هلو لثما ذه لاثماو

 تابجدق سوفنلاناذلوقلا اذ هلثماولاكام لوسرلا ق دص مه .ذعلةحاولذا ب ذكشلا قمبنم
 | لعلا لع ه.ذو 0 ميغ عدلا ومالا قضرلا لك فوات كا اضملا عفدواهأ عفاسملا بلح ىلع |

 | بايسالا عونتلع هيقو لبقي ليلالو علطت س ع امو عجرب اذا م ورخ الا نامزلاوةرش الارادلاب |
 ا ىقتش امماع هيفر نيهلالاءامكملاوءابإعل ا لضف لع هيفو هلل نود ةهلالا نم دعا نم بدا ملع همذو

 | هنفو نيعزانما | بتا مو ثيدحلا ىف عزاننلا لع هبفو عئادصلاو ةعنصلا لع هفو هءلعرب اي نا نمؤدال

 || نيذااو هلوقل ثم ق< سلام نامالا قلعت لع هشضو هباشتملا نم لضعملا نم موكما نم لجو
 ا ميفوفازلاوناهالا نطاوم لع هضواقشلا ل اهعتتسا بو ىذلا ىادلا لع همفو لطايلاءاوذمآ

 زومأملا قااكم ذي امو كل نم دمحت امو هنت-او قا فرع 1 همعهبفو لكو دل اوربصلا بنا ملع

 ْ مع هيفو هلعتام 4ليقفا أ لعو هلع هيفو مومذملاو دوما طسلا لع هفو ةبيغلاكح هانبجاب

 ظ اههتكحرص ىأب و وةرخ الاى اهروهظو اندلا ىف اهنوطن وتادوحوملا ف هب راسلاة ام ا

| 
 ا

 تكئفلتخ نا وهّللاىلا قرطلا لع هبقو هيا هذي بهذي, ف يكرار طضالا لع همقو اهنشكّماندلا ف

 رك عم هن داعس نعكلاس دي امواهمةداهسا| ىلا لصوت امو مدياموامتمدم_تامو قح اهلكف

 كرملا اده هع ىوح ام ضعبادهفاهت تادو>و ملا نار ةيهلالا ةنعملا لءةيقو هللا ىلا لد

 لسسأا ىدبي وهو ق حلا لو هللاو مولعلا نم

 ا ىمهلالا بدالا فىبرعلارس |او ةمكمرارسأ هثالث لزنم ةفر عم قد *ئلمو نونسياو مول ]اد 1

 ”ىعسطلاو -ىبسفنا!ىحولاو |



 كلذاهك اردا نعاهلنامياالىتاالوةعلا ترصتامنامبالاو ةلاسرلاءاناطعأ كف ه.لئاقلا لهو |
 | ىلعتام كاردا ع نع ةدها لا دنءان ولت قا صوانم+ نهآترصق كا ذكص ولسا تناح نم

 | اذهق هتدبش اسغ ةلاسرلا ف هب تنم [[كواسنن" سه ىف هكر دن نا ملسو هيلع هللا لص دم سف

 انمعىوننلا لدللا

 ناكىذلانا امل ان الولو هال ولف

 انالوم نهحرلا نم تالاسر تءاحالو

 اناسلاذ ىعمو 0 رابخاب

 انآرقو ان اهرذو الاو ةاروبو

 انادربراكةالاب ب ايلالا ولو هاععو

 اناس اوانامع او امالسالادتلثو

 اناسحم هاريلدب مىسأ ىذلا ناصسف

 نانا هاعم نم نة رلا ةرودن ص>و

 انادحوو تافارز ىرتن هلسر تءاحو

 اناقك ءاثامانه || | انااحو اناطعأو

 اءاحر 5 احورو ارامأو تانجو

 انالعاؤارارساو |[ || اداهشاتافشكو

 000 ىلص كس ايه ىالاو ولا ةدهاشم بلطتالف ةصهصنلا ىف كل تغاباو كمن دفوأأ

 كيلر انا كيا قولت نء هنا سم ىف ىل-ةءامو <ىبنلا دهشتوأ كن نع هديتنا ردخاو ا

 كمدت عضذ كسنمدقهمف ىذا اناا دالو عاستالاو ءادتقالا مزلاف ةيلاعلاةحرالا ن ءذداذ ا

 قازلا ةناكملا ف لماكححباا دوهشااو العلا تاجردلا لعأن - نوكسنا تدرأناهمدق ل ءاأ
 لزم ا1_هىو مة-سه طارصملا ا نمىد_مهللاو 1 ةمصنلا فكل تغابأ دقو ا

 هدامعنمب و هللا نيب ىلا ةّشبا ا ةملح نيأو ةقياس لامع ه قو م الملا لع همقو دارفالا لع ه فو سانلا

 | ديعولا ذاهناب لود ن نم ىلءد د 1 اح را و

 | لاو رو ور امو عام تلح مهلا هذان هى هقباسي هللا ناو هنم عقوامب ماقتنالا,

 0 1و ماَعَن الا ىلا ىلاعت ولات امسلاو ىداعملاب قباس دنعلاق فورو و

 رثاىلا دبعلا لصو اذافءاممالا نم هتاوخاورافغاانز وكف هملا ت'لم_ىان دبعلا لوصو ىل ا

 ميركل يان ةمهل ةجسرلاب هق ىلا لب نومك ام ام قدر لوعثو قرفغم ما اسس

 ةجر هشام ىصاعلا تامادافدب ونريغ ىلع تومي نمذ دمعولا ذاقناب لوقت ىتلا ةفث ؟اطلا الا ن وكمال

 | كح ةلرطت تسب زو كرت لاعانم تكردادقف لسو 5 ا

 ٍْ أ لصتامم عرمل اما اولا تضوااروحألان مةلاسرلا ىف هنءاسع اموناميالا بابىفىرتالا |

 : ءادا هدرنلب ةتبلأ أش ىلقعلا انرطل ثدح ن نم كاد نمانلمقامل هءنامالاو عرشلا الولو لوقعلا

 وأتى راج هناو ءالملاو ماقال ضرعت دمف ىدعادا ناسنالانا كلذو عبمجلا ةجرلا لوعثو |

 ا ما لعنومكحياوناكمهو ةاسعلا نيب وهني لاسورافغلا ءزابدق ماقتنالا دجو ةلط ا هذه قوأشلا
 اأو هوةم_بنا ت لان ولمءينيذلا ب نسأل مأ تومكتعل ا ىف ىلا هن هلوقوهو اذه لة « ل !نولصد

 زل سي ب يي ل لل ل لش

|| 

 ارك أ نعةفلعارا رمسالا لع همقو ”ىهلالاربرشدأا ل-عو نو:ظلاو ناسا + سه مل_ءمولعل | نم

6 

 ا



 ناك

 1 | هتعسوام ةبعكلا ايفو ضرالاورومعملا تلا ايفو تاومسأ !ناربشأو نمؤملا ف توربلا فريثأ َّ
 || ءناصس هقابراعلا ةعسلاب انه دارملاو ةنمؤملا ةيئاسنالا ةأشنل هذه نم بلقل اذنه هعموو هذع تقاضو
 لق نال ل رصصب ثح نم هارت كناكمدبعتف كن د بلا عار عمال وكرالا + ! ىلع كال دياذهذ
 : نيعو هلال قراي اك كنا ذ ىفارت كن أ كس هللا دبع ذم نط املا ىف هناك كرمدد هكر د, نا بوت

 ١ عمت لرمي ثمح نم هارثكن أ[ كحوكنريص» نيعيهارتن لءروهظاسوار هاظ هن أك ه دهسشت كيرعسم»

 ٍ ريغ :دابعلا نم هقمكسنام نب ولابخلا ىفةدابعلا نمىلاعت هقعتسإام نيب نيترودل نيب كت دابق

 همرح ة:موملاد ًاشنلا هذ لعح ا ذهل ف ةأشنلاهذهريغل كلذ سلوا دمّةمو اماطم هدبعتق لامكلا نطوم :

 ىلوَتب ىنعملا اذهىلا ترش دقو مركملا مظعملا هب ومرحنا |

 هلكمنع لاز دق هلك اًقح ناك م

 رلط هنق فناق ماك ىصخمش قحلاف

 هلك ق>-مهالاف هلظ هبف تاأوأ

 هلال للكل اف مرد همارح

 ْ لحال لادن ٌشاالام لكن ع
 00 1 1111 2 ا ا لل سس ست سس

 ىلع هدمعد هنأق ن ندوملا لماكلانانالا الا برغل ا ىلع هللا دم_عب تاوولتلا : نه دو-ولا فندم .لكفأ]

 هارةداهشلا ىلءهدبعا ذاق ةلظ لك ليزي ىذلا عطاس !اروذلا هتاف نامعالامالا دبعلا لمكمالو ةدهاشملا

 نمؤملاالا ماعلا اذه هل لص> نم م م افهاوساه موشنا ىتسبْالو هريغهندابعت ماها هاوق عسجم

 الأ مدت كلامو ةلزتملا هذهم نكن ملا ذاكنا لعاو نمؤملا هتاصس هناف هءربالا انمومناك ام هناف ىنانالا

 قالا قلخ ام هنل'نال_هتناودواملعلا ةجردلا هيكل لحام ىلع كلدااناف ةجردلا هذهىف

 قالا نيباملةرورضلاو ةهيدنلاب دوم مءاذهر حازملا توافتم هل-ءح لبدحاو حام لدعأل

 هشاتاه نان الاناقللا قيرطنض كل لضح دقو تاعالاو لتتلا 100 0
 اذان هنود ةتمدأو وم بود - ناسا نان طل اولا صخشل او اربالام هنم ىريق

 اهنبحوأ هدف تااكح زا اهصقلعف هريسغ ىف هسفن بءعرصل أ هّتْفَص ىهو هريغنم فصلا كا: |

 اهلكبش بسح قارلا دنع ىقرملاريصتاهناو لاك الا ةفلس قارملا نا لعاو نسح تاذتناكنا |
 ةارملا لكس همطع شا لكو ددعتو ةدازو صر رات ساو وعر اوتتسا» ضرعو لوط نم ٍْ ظ

 ةلاسرلا نم لدق مهنه صدم لكحو ممبرتالاسر مهلوةلاجا هس انا !لدع ألسرلا نات تلعدقو ا ظ

 حا عت ىلع هنال نيننعم موق ىلا ةصاخ ثءدالا ”ى نماق بسك رتل ع نمهح انف هللا ءاظع امر دق

 ا ل ا مسو هءلعدتلا صادم او روصتمصانأأ]
 ةح مالا لذع اوهنلوسرو ”ىنجا زم لكى ع ىو ماعحيا نه ىلع هنوكلاالا ةلاسرلاهذهلثموه ا

 هذها هيرهظتنا يِشام لك !ىكلعو ولا ىرتنا تدراوا ذه تاعاذاق:ًشنلا موقأو اهكأو ظ
 قا ناو ٍلسو هداع هللا لصد ىذلا حازملا اذه ىلع تنأالو كل ساكنا عاف ةئاسنالا اعتلال |

 كلوز تلع دقو اهلكش ةروصو اهح ا هر دق ىلع نآس كار وظتامن اف كلة! سه ىف نال لش اه
 'لعحاو عامتالاو ناعالا مزلا هنأ كنف هيريرلعلا ىف لسو هلع هتنا لصد ل تعصوىتلا ةجردلانعأأ |
 || ناّدبال ىلاعت هللا نا تبعا ذه تاعفاذاف كري غةروصو كتروصايفرظنت ىل!ةارملا لشد كساهأ || |

 نوكيت قرملاف ىئارلارظنىف رث اهل ةآرملا نا كتلعؤ دقو هنآرص فاسو هلع هللا ىلصدمحمل لن! ١
 .اذاف هملع هنا م ىهامل هن_سحاو هل د ءآوروهظ لك لبو هيلع هللا ىلص د# آم ىف قا اروهظ
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 اح اةتاموع ىدلاىوهل نب طاح ءاسم ذيل عج نا ةفطالارومالار 0 5

 با.سالا ُلدف تقوري غو بذحت دف ةيذاح وق كف لعحو تاذإان س رطررتاح هناف ةمعسطلا |

 نوكجبو دآم تاريشملا مول انلع دقورعشتالتنآو كيدي هب ىدْغتو 8 كما ار دانمملا

 ريغ نم ءاقبلا هبه نوكسححر صاخ نازيم ىلع تانوطرلا نم هءذج امم هند ماسم نم هٌوادغ ْ
 لم ىلا ةعساولا ةقمقحلا ضرالا ىهكندب ضرأن ا ىلولا حالا اهب اعتام طرغتالو طارما.|؟

 ضر نكسم_كحور مادامالا ةضراق هدمعتنا ا رع هنال كلذو اهف هدمعت نا قحلا

 ” || نارا عتقايفانوفدم ضرالا ف كنديدوجو عم فيلكلا اذه كنع طقسا اهقرافاذاف كند

 هذهىالا دج وال ىلا ىناعملاو ىوّةلا نم هتعسواملة+ساو اهلعحو كن دب ىوست سل ضرالا

 .اورحاهتف لقعلل لو ىوهلل ل اهناف اهفاورحاتفهلوقاَمأو ةةاسنالا ةيندملا ضرالا

 كامعم_سانافاتع ت>رخام هاك اذهىف تنآو امنه لّوعلا ضرأ ىلا اهنمىوهلا ضرُأ نم

 هرهللا كلان او توحن عرشلا حارمس هدس ىذلا لمعلا كامعّ:ساناو تكحماوو كادراىووهلا
 ٍ ىلعرومالا كار دال هيري_ددنيع هللا حث ىذااوههيشلاو صقنلا تافص نمأربملا مي مالا لعل ناف

 | ن1 مر فاشلع ل زننو دس حن ىذ لو رعاة ناقممالا ويرط رع مام ْ

 نم هلبسن لعج ع نيطنم ناسنالا قلخ درو لوقيهللانافا.مءقلخ ىَتلا هضرأ ىف هللاد_.ءاخن
 [|| هاوس مئةأرملامحر فرقساو ةيندبلا ضرالا هذهن نم عبنىذا!ءاملاوهو نيهمءام نم ةلالس |
 لعت اق هبفدللا قةرارحلاوةيوطرلان م هفامب لاعمشالاهلوبقو نديلا ضرأة ب و:دعش :

 ةأشنلاهذهىفلقعلا لعحو قلخ هنك هنمالا حرخاف هلاحور لاعتثالا كلذ ناحنأ
 توسلانم ةعئاملا بخلاب ذوقنلا كلذ هلام نكحاإو هي ءاضت_س ارو ضرالا ىفرمعلاريظن
 امانا م قردللا ضرالا ذه لقعلا اديهل عرشلا لمحو ةنكتحالاو نازاملاو
 ةلزنع وهىذلالةعئارون هطعبملام اهينامماهب معلا م ىلتعافا حارسا روي ضرالا هذهااوز |

 اناشن أك ءتدهاشملا-ارخا انحرذت وايفانةلخ م اضيأ ىرخالا5 أشنلا ف نعي اهفان د ئرمقلا ا

 ا 000 | ان او داسفلا دال اخ اد ضر ندا جاور أ لكن هيدا اا راو انهن
 |١ لاملا ل ثم لاحلاو اندهللا ىتعااملىلوالاةأثنل ىف هءانماامءا دعسان ا هندها ثمل ةرخ “الا ىف

 حاورالارمعت ةمخزربةلاح نيت أشنلا نب توملاو ادغنونوككاذكف كلذف قلللا يقترف ءاوس

 ةسارتلاداسح الا هده ن نع دوس داما ىهو مونل !ىفاهترعأام لثمةملا خ ةمخزرباداسج  اههف

 ىعىلاهللا ضراف كلذ معأف اهمناك انفو انماهجاؤزأ تحرام اهاوقنم دوق ل امكن اناف

 دوجو عم ةعساولا كندب ضر ىف تمدامو كير ةدابعب ترمأ امو نوف دما تنآوةدوجومنكر :كراأ

 هللا ْضْرَأ ةقشملا ىلع كل ةيدبلا ضرالاهذهف كب رةدابعب رومأم تنأف كاعرش حج .ارمسو كلقع

 ةيكزملا ةماسشلا ضو هتماقتماك دةةتامنمو كتوم نيح ىلا اهيفهدبعت نا كله ىتلا ةعساولا
 ا ةماعلا ةمامشلا تلعنيعملا صضنلا اذهتوءةيعزللا ةمامقلاتمهفاذاذ مديعتن اهفو هلوقوهو
 )| هللا هعشن اهنطب ف نينملا ةأرملا لج ةلزنعب ةرخ الا ةاشنلا ىهو خزرللا :ٌدمناف اههلعناكت مم لكل
 دف تام اذااهنا تمملا ف لبقا ذهل ةسانلا موي داون نا ىلا[ئش *لاراوطأ هلع فاتخف ءىثن دعب ادن
 نمت عساك خزوبلاَن هثعبلا مون ىلا خزربلا ف ىرخالا ةأشنلاروهظ هسفءدت اىأ هتماق تماق

 ||| ىلع هلدعيو هب ونا زيبا ىف هلوك نامز ضرالا ف هندي ةًاشنرعي دتق ةدالولاب ضرالاا ىلا نطبلا

 8 ةشاذةدامع ةيوارخالا هتأشنإ رضرُأ ىف ىنعأ اهيفهدمعف ةرخ . الارادلل كشاممقب سلاشم ريغ '

 / اذهلام ماد عة ثوكينا قس نمريغلا دبع نوكي نا هعنم ف ذكلا ناف فءاكن ةداسعال

 0 يلا ادعو كلقوهو ةبعك اف ل هج كندب ضرأ اهللاىلخالو اندهللالاحرماعملا ||
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 ةقزو لا تاببإلا قلل ًرقلا كلك لغو دحر أ انذلا هت هيف رك را لبازلا# كل

 ىهو موا الا سياورهأاوريلا تال ىف هب ىدتم رون هل نكي لو هللا نيب و هند اهاهلعح وابنم هللا

 هرارقاو با.سالا ةرثكب هاوعديف بذكف 1ع تصريف ةهولالا فاضأف ىهيلالا اعلا موانع

 0 هنا هلوق فق دصي لف ةهلآ اهلعجو بابسالا قلاخ هللا ىلا همر ةّكل ذنب هكرش ىف

 |( ىذلاو ةهلال ارثكن مالا بحيلا سلو باحميئذثل اذ هنا اد-اواهلا ةهلالالعحأ لاف ندلاق

 ا | عمابنع هحرذعام فشكل | نمد ل_دحام وبابسالاالارب ل هنكل بام_سالل ةهولالا ةمسنب لق: 0

 1| ىلط ىذلا اغلا سالان ءهيجحي لرش هناهيحاص هي رعشيال انف اكرش كل ذناكةهولالا دمحو

 ْ لا دق دعنا رطشمالا مالا منا قدس وودتادسل ىف ىوعدلا هل لفه

 ! تلق نان ةهلا بايسالل لع لواذهكلذ ن مهنأقأ امر دق ىلع هصقتف اه داصهدو-ودنع هنوكسو

 ا بذاكوه اذلقهقدص هعفت لاذالق لرشمهناءاوعد ف قدا صو هذ كرشمءناىذدا ىذلا كرشملاف

 || لرششم هناف قداص وهف ام رفك ىتلا هاوعدمذ_ههلالأب سل نم ىلا ةدولالا ةمف ىف هاوعدىف
 دجوي لف ةيعرشلاو ةملقعلا ةلدالاب كلذ نع تحي هنال ةدمخ ةحولالا ىف دكرمشلا ناىف قداصب سلو
 بارسالاب نيئسؤملا هللارشخاو لسرلا لاسر ان مها عرش اي دابعلا هلئاريتخ اف ق دصل ىف نععهاعذا امل

 لددسا ماو هاوعد هيطعتام قدعلا كلذ ا قدص ند هاوعد بس هردحا فنص لكف

 ٍْ ناستاىاوةدص 0 ع نيوداصلا

 ني اسعملاو نوقداص نماغلا ناف 0 مهل لاقي نقداص موك عم م هتان | مملعمرحام

 : اوةدصامف مهقدصن ء نيداصلا لسا ذهافاكدص» ةوكر متلو لص سووا علل اد

 || باطانا ىف هرمهريتح | امو ىواعدلا نم ممم بكر ام هلك اذ ه لص أو مهابا هللارايتخا نما ذهف

 نم ةلزنمر ادتخالا اذه ىف هسفنلزرنًاف يذاكلا نموا وعدى قداصلا هللا لعمل مهالماام لعج نا

 لوي نممهعزىف ةعزمملا نك هنوك لبق كا ذ ىف مهنهنوكءام لاعلا هناكسوهو الع كل ذب دمفتتسإ
 | مالك درفنيمعتلا ىلع تالف نم اروع تو محال ليال هنافا طع كلذ نم ديفتبال هللا نا

 د ايو قو راسا اللد انتا مهن رهاظأا ندو هءىذالا ع وقو نم فاخا ذا هلو انو هللا

 || ث داح قاعتلاو دق ل- لاف عوقولا دنع هياسعلا و راعت ىلا كل 3 فرص نم سانل نمو ظفلل ا اذه

 : دقتعي ام ل_س اوهاذ هو نيعم لد وأتربغ نم هنن م ماو هللا ىلا كلذ لع مس نم نيمْؤوملا نمو

 لاقامكح لن ىت>لاق هتاف مهتنسلاب هينامالا اوعدا نيذلا هدامعن هلل أ ن نمءالس اهلك اذ هو

 املعيو مكتماود هاج نيذلاهللا |_عيالو ةنحلا اولخدتنأ مدسحمأ لافو مكحنوادلو
 | نلعبلو لاهو نيعمءاز هلعرباصلا ىزاجي و نيعمءازح دهاحملا ىزاصف امهتنب زيت نيرباصلا
 ا هناشنىلا ناسنالا رظناذاثرابتشالا ىهو ةنتفلارك ذاما نيبذاكلا َنلعبلو اوقددد نيذلا هللا
 || هنا هتزر.لوهتأشن حالص هرامو هاذغاسبتملعجو انتا تلا نضرالا هعم تا نال
 أودو تح ىىسط ىعأ ن نم هقزرابنم هقزرب ل نأ, ةداعلا هفهّللا و ا نمواهري غنم ةداسعلا ف

 هلعبال فرطأ هاد هنامح هدام ىهىااهّس وطرو هترارح هماعر ةوف هيهتامح هملع قب ىذلا ب دسلا

 ْ ضعبهللأ طع اا ارا ا نسوهقلاالا

 لع كد نما وب اعف ل_ءفامل دري غ بايسال !تالط ىف ىشملا فهن ىدتهاامروثلا نمدهداسع

 | بسل كلق>_ امنا تبسم نل اكاقنثاو ,عمطتالفادبا عفرتال ةلديس تاسالا تح 0 وأردق
 ١ رولر عرتشلاوهو دب ماصتعالاب ل ممأ ىذلاهللا لبح هلافةديجاو "هل ببسلا ذل دقفي الفرش

 نااهر<#و بانسالا هذ- هربت اا ط ىفهيىدتمىذلارونلا هد زاهد ضاو ناسمالا فرك

 | رونلا كلذ نم ةشر ىلاعت هللا لسن كلو همف 0 4 بيكاوهواذك لع
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 | ضرالا بارت نمهتلخاملع : لكن وكل نطاسلاورهاظلا ىف هع الاو لالا |

 ىهو نكامالا فرشا هنكسم لع سه هللا ارو سل هناا ارواهءارو سل ىقا>دو> وم لزا

 هلال قملي كىناجحرلا ءاوتسالا ناكم طمحملا شرعلا لعجو ةمكلا د_عابيلعر هسا ىلا ةطقتلا |

 تاحاسملل ماعلازيحتملا ملاعلا بتارمنمامهنب امو ضرالاو شرعلا نيب ىذلا ىهلالا طامترالانامالعا

 ناهتلاداراالفريرسلار مامن اف ضرالا الا شرعلا فو ىفملاعلا عممفناكرالاو لالالا نم

 الولذ هنا اهله ىبلا صرالاوهو بارت فبارت نما اذن انملع قي رطاا برة هيدايعلا :ةلخ

 مهلعتدعفةدابعلابرهاو رونلا نم هارون قا نم هيشناللصالاع ءالذالا نكفةلذإ|ةداسعلاو

 ءادشا مماماش ىف مهقاخ نانم هديشا هللا ناالولفهندامعن مهيلا مهاعدامم لدالا دعبل ةَقْدلا

 ةلذلا هلامّةز :رعلا هلروذلا اف ةدابعلاب* اذولا اوقاط امانا اك اقتراحا ءىمهل نكي لفاهنم هاا

 ضرالا نمانةلخ نأب َق دبر طلإ انيلع برقن ا هيدابعانقلخ ن مرولطملا ناكححاملام هلل اهب امع نك

 ود يطق لاف هريغهضرأ ىف دبعي نا هلل اراغ هنن اريغ دمع ن ندائمديعاسأو اهفددمعت نا ىلا |

 اان ناوهتاالا هبعيلذم 6 | ذهلالا هللا غدبعنمدرعاخن م كح ىأ ءاناالا اوديعتالنا

 دارآاملو هلن ا ةدامع ن نعدح [حرخافعوثلا كلذ ا مراسل

 ةيضرالا نك امالا نم ةرجلاب ع اشالا ىفهدبع نم نيبو صاصتخالا ىلعهدمعنم نيب زيعنا هللأ
 بضااورابغالا ةهللادبعىذلاوهثدماتاف بطلان ثيم هقلازيمل رامغالا ىف ايف هللا دمعي ول

 هسأن عضومو هك راك نب يدلل دلع ضرالاو ا ل ا

 ةأشنلا ف ثعبلانانج ردا ءوانتاوماو ءامح ا اننكسأامفو انقانا بنك هئاعسأ ماك ابر مااا

 ل كي ىا دكا الا تناكناوةرخآو ان داك ثمح ةدابعلا انقراشتال تح ىرخالا

 ملاعلا نمدوصقملا لماكل ا دمءل اوه كا ذة ةرخت الاوان دإ ىف قلن املا دهام انم ل لنك ةدامع
 دبعل اذه هركذو هلنارك ذ نعدرفانمواهلفساو هالعأ هلك اعلا لفعل ىذلا هلك ماعلا نع بئاسنلا

 مسن رك ذلا نع نان الا دسعلا ل فولو هدوجوولاعلا ىلعهي طظفتسو هلك ملاعلان ءركذا كل ذ ىف ماق
 مسو هلع هللا ىلص ىلا لاقإ ركاذلاناسنالا هنعلازام هانم برخو كلذ يف ههامءملاعلا
 | اهفرشاعاهفر شو ةئانالاة أشنلاهذه هللا قلخاملوهللاهتنا لوشن ن مضرالاى و دعا سأامودنال

 || ىتاىلاعتل اه ةمهلا ةفص ىوعدلا نافاهتروصام لمكمل كل ذو ىوعدلا اهي بكر ةمعالا نمدب

 1 هحو“ مل ةةداصةوعد دانك ةقداص ىوعدىهووهالاهلاال هنا عّداف ىفد_.عافانا الا هلا ال هتناانا

 قداص هنالرهةلاو ةلغلاوةدشلاهل ناله اوءدهيلعّدر نم لكى عن اطاسا | هل ناكحو ة+ه_ءاع

 ]| ى_عيبذكلا ةبساو هملاقدصلا ةمفريملاوا ارمخ ىوعدلا تناكاملو مواّتي الف دملاى دسلاو |

 | وهو نامعالا ندؤملا عدافرامتخ الا نم ديال هنا كل ذ دنعا:لعاذ_هوا ده لبةيريخو دام اودلا

 ]| لبق نم هللممالا ناو ههحوالا كل اهو * لكن اووهالا هلاال هْناو هد >او هللادو- وب قيدصتا |

 لأ هاعدا اهفاهداص ن وكن | لقا هملق هملعطبرو هنانج هملع ىوطن | اما ذه نا هن الي ىعدا الف دع: نمو

 نم هفاك اع هسلعوأ هل ةححلا ةماقال هللا هريستخ افهل ةفص كل ذنا ىفانذاكَن وكي نا ل قو هل ةفص هلا

 578 7 الا هنيعنيبو هل بصنو ةدولالا نان رمسةيراسسلا ةدابعلا ال ص اصتخالا ىلع هتداشع

 الأار وفهلئا هقزر نافاخدب ىلعو اهمال ئئرهل ضي لف بابسال ا هذه ىل ٍلعهملا ىىدملا اذه ةحاح ”سعام

 1 اقلاءاهقد هاربوال عاف مسا بدسم اهم ارو نم ىلاسعت قا ىريؤ باءسالا هدد ه ف داس قرطعو هبفشكب

 قداصا ارم نم ةنيو هبر نر رون ىلءوه يذلا نمؤملا كا ذفاهلا هر طضا تلاهحاو طاددومو

 هلاغارون هلهتنا لعج ل نمو هاطغأ ىتلا ةسهلالاةرانعلاب هاعّدا ىذلا ماقملا نحس قولا ءاوعدف

 0 اللا نيحح قا“ را اسوس ادبلا ةسولرب هرأر ةادعبلاةفرون نم

 ثةتخ

00 



 ا 1

 لع فودوجولاو عسملالع هيقواروص اهتماهاو ةيئوكل'لاسعالا ني وكت اعهسفوهللا |
 بامسانيب قرفلا لع هفو ءازااو بامسالاو لاعلا لعهضو ماكحالا ند ةمعسطلااةأشنلا همضتقتام :

 ف.ضي اموولت نم نا #تالا ىلع دوعبام لع همقو اهءاعامدلا بابسا ل_ةفوةرخ الا تايساو امن دل

 | ةيولعلارابث الا ىهو ةدوكلا باب سالا نعىهلالا نيوكلا لع همضو هن ىلا هغيضي كلذ نم هللا ىلا

 نيح نمناو.للالاحل-عد هو ةيكلفلا تاكرملاريغتل لاوحالاريبغت عهسفوريغال ةيخزربلا

 هب قيرامل-ءهيفو نوكلا ف نوكلاريث ات إ-ءهسذو ىهلالا سا.قلا لعهبفو هتومنيح ىلا هنأ كن
 لضف لسع سيفو ليت ارحل فوريث املا كلذ

 ادههلعىوءامركا رك ذاذسهف ةمكمل اةياتعلا سيب اوتلا لع لعمل اوال

 اهعاستاو ةدايعلا ضرأو ةدلوملا لمسلا لزنم ةفرعمىف « (ةنامقلثو نوسهللاو سماخلا بابلا)*

 نوديعاف ىاباف ةعساو ىذرأ نا ىدابع ا. ىلاعت هلوقو

 يفتت كرب ءاع كو ةعساو هللا نص رالاَم

 | يدهش دوما نيعو هقلَعم باوبالا عمجو

 اهحرمشب للاروو اهنكسم قاضرودصو

 اهو فثكلا مولعو ةلظم سلا تامه
 اهديك ناسا ةرضح مل نم تيطعأ ام 0

 اهحلد» نجرلا ىبسعف اهيداسفلا مانا مث

 اهم ىدهلا مايل تادعناو تدشن

 |ايعضش زحملاناسلف ةهداصريغ و

 ءاوس هللا ضر أ ىهفامل ا الو امد لقي لو اهفاورجامفةعساو هللا ضر نكتملا ىلا »ت هللا لاف

 ىاناف ةعساو ىضرأ نا ىدابعا لثاف نمزعلاقو هدام نعربكحت بو هتف 30

 ضرالا ةفاضا هلا دارعلا فاضا كل ذكو هللا ضر أنا هلوق نم ةفاضا دما هبلا اهذاضاف نودبعاق

 اذ هريغىفلاكو نودسعاف ىاناف لاقف هيلا ةدابعلابرمالا ىفمهفاضا كل ذكو صاصتتخلا ةفاضا 5

 نيامرد5 فرع ملك لا ىلا ةفاضالاهذ- هز درع قع مكبراو د_.ءاوهللااود دعا نطوملا

 مهتفاضا ىف عسوو ملكتملا ىلا م ماض ا ىف هعس ولىفقسضفدحا وتدل نو د نيتفاضالا

 تقام مالسلا هلع هلوقوهو هسفنف هيلءوهام ىلءرمالا لعين ءالا اهلعئالر ارسا انهو سال ىلا

 صرالا قراش نم هبلا عي ىذلا هللا تيب ان او عاقتبلا فرش أ دكم نا عم جتفلا دعب ةريشال 26
 نم نينمؤملا اهنكس وهلا اهكفالق اههنكاس ل+الا هرحاسم جن رجالا انعو عأ نكاو ام راغمو
 نافدقافريغهنالرام لف ئث لكنيعوأ ىث * لكى هآر هيلع هللا حف ن فلا دعب ةرعهال لاق هدامع

 ىل_ثو ةعاجلا دهم ىف ةالصلاءادا ىلا «-حورخ لمه سهأ نع هملا هنم هد رحابيفدسهأ نعفرح اه

 ىسلاىفوا هللا فخ أ ةرانزىلاو ةرابزلا ىلاو دامهملا ىلاضبأ هجورتكو يادي ريتدكم ىلا هحورخ
 لعن 55 1 نافدوهش ىلع ىهلا سا نع ةحاش ىهامتاو َةَققلا ىلعةر رسل هكا ذه لابعلا ىلع

 ُُك ”اكهللادبعتناناسح> الا يت م عضوملا اذ هىفانيولطموهادوهش هن 00

 نيعسالا نيبهل هلا عب ىذلا نيتأ ثنلاب دوجوملا نيتروصلا,لماكلا ناسننالا هلل 'قلشاسل هارت ||

 كم ا 7 07
 حا ١ ل ام

2 



 همتعاف قولا ىفندقأأ

0 

 ىمافا ام ىكشتلاالول

 باق هب رد: لهج كادَو

 له هنع ىدورشالوأ

 ىاعدنم كسل تلقف

 ىاستاف كاوعدنياف [| [| هسعّدن سفنلل تلتف

 ىجافتنا نيعىترمضك هل
 ىابط نعوةنءؤي درع

 عاسنالاب لاح تحاضص

 عادوملا 0

 عاملا نيع نأ لاق

 ىاطقنا نمع ىلصو نيعف

 كلا تيك اه باعو 03 دكا 1

 هيردآ تنك ام لّمعل !ادو>والواذ
 هبقاناتنكامنوكلا دوهشالولو

 هنوك ف رعد ىاللان ا لأف ند

 : اع لهحنمردقلا اذه هنقكيو

 هلمأت نك امحوالادوجوالولو

 هبرتجأ تاك امملعلا لوصح الولو

 للا ه«فةحاع 2

 هفكن هعمل ا ني عى مالاوه

 لل_هحو عازتلا عفترا وعالطالاناكو نيتيعىذلاهعيص نابو نيمال وبرالفقناقلاتفدكنااذا

 راكي هم اطران”او هسراد قرطو هشطعمءادسو هكلهمزو اهم لالا هذهنيبو كش ع نكللو عامتسالا

 ةادملاهدنه ىبانقي نم لاح فدكو توعو دك نمال تمعو < :نمالا اهعطقيالف تن رطل ابق

 لاوسزواغمالوءادس امو تاحارلا ميعنلا نوكي تاقثملا مالاردق ىلعنكلو قياضملاه دهكلسو

 نأشلا اذه نم 1 ل ا ل لو و كعك باخ تناف ا

 ههوجو عبجب نم ضءبلالعولف ىر ديال ث يح نم لكلا نيعهبف لكل ا نم ضعبلا ناف لكلا لهج |
 اهتالالد تمضت او اهم انآ ترثك تلا لزانملا نم لزنلا اذهو لكل الع اضعب هنوكموجو نم نا لكل ا اع

 رظنال غرف الءاوهالا هر راع ةلوغشم لوقعل او اهتنكا ىف بولقتا اواهتمطغا م كح ىقراصبالا : نكلو

 لوقءل١نافءاو هالارع ءاوهالا لياقنوءادعالا ةمو انت لع مولعلا نم لزنملا اذه فوم ايوا

 ناكاذاذاهاوه نعذخالاالا تداتعا ام سوفنلا ناقدودقملا ىلع لص ل ءاوهلابىؤهلا عقدت ل نأ

 قشعلوبق هتلبقفاه اوه نيعىفةيواطم ةروص سفنلا شن اروصلا اشناىف اف ذاح ةساسسل اناملاع لمعلا

 اهقاهمكحامو دادعالا طئاس تالا -عهسفو دادعالاو فورا صاوخ ل_ءهضو اهم رفظف

 ةيئامزلا فورظلا لع همفوال مأ طئاسن اهنوك نءاهل تلا |مصاو بدكرتلا عساببق بي لهو اهنم بكرت

 بدنامو لعلة يدحا لع هبقو 11 -امالا- ناك اذا لبا نامزلا لع هو ىه نمد و

 ةيزاكملا فورظلا ف ىركُملارظنلا هني ام لع همفو هتاةلعتل كل ذاهن او هنمعل سبا ةرثكل|نمهسلا ١

 ىلا ىرخ لك هلودموعواهلةبامال ةرخ . الا نوكعمةرخ الاوانثدلا فن اوك الا لابخآ لع دبقو ا

 لكفددح شافامتاناغىبهتننالف اهدوحو ىف ماش الع ءامشالاو هباع نمد لكا دب الف ىيسم لحأ

 ناسعالاونانعالالاو>الالا لالا سلف ىب ملا ىهةباغلا كلتةباغدلءوث : لكوءامشأ نيح

 م عدو كل ذةدئاقامورمعب اذام ىلاوزيعيانمورابتعأل اوزاحغلاو ةقدشإلا لع هسفو ةياغال يعاتب اع

 ]أ ماكح ا فالتخ ا لعدبفو هانفوتسااموباسبلا اذهىفافرط ه-:مانرك ذىذلاوهو نيرادلاةرامع

 | وهام ثي- نم فنص لكح ٍبطان« هللا ناو نيفاكملا لاو-افالتخا لعهيفو ةعاسلالاوحا
 ا نوكل_ءهفو هنفةداعاال هلك ءدب سهالا نان ىذش لعدم فو كا ذ ىلع ديزربال «لءفنصا كلذ

 ةدحاو نيع مف لباقت «مفرهظ ناو ضقانتن او قد هلكو بطاخملا موف ىلا باطل ىف لري ق م

 ٌْ نهعمج هفلخ قئاقح ناولالاكو نوال امهعمنالب 8 نارك يا ا ع

 ا | قلخ مكح هللا تاذك مكح لسع هسقو لب . 1254501577 فو ضرعلا | ا

 مللأ
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 ١ ل عل ميلععلشو ةلاهملا باب مهتعتعلخ ةداعسلار ادولا اولقننا اذا مهنا نيلداجاوناكتحو

 ِ اندااىلا اودرول مهنا اولعامو ةيقاعلا نسل ان داا ىف لها نمه_لعاوناك ام نولاسيالف لنا 1

 أ نم هءاوماكتاماوماكت اف ل ديال ةصاخل ان لع فلا ناف اهمكح ىلا اوداعل ابياعاوناكتلا ةأشنلا ف
 ةأشنلا هذ_هىف هللا لعجامو مهملع قسلعلا كاذنا اواو ايف مه ىتلاَةَأشنلا ناسابال ا ىدلا اذه
 هراضتتسا نولطرفارها اواعاو احتج دة منانواعبو هواع د قامفئشلايءالعلل نامسنلا ايدل

 هياوناك امج لعلا مهنع با :نابريدق 'ىث لكىلع هنا اهيشتو امالعا الا هي نيملاعاوناك امدعب هنو دحالف ْ

 ءاسشت نم كلل ا قوت كلا كلام مهللا لقىل اع هلو ةوهوء ا شد نم همج-رب صة<رانلا اولخ داذانيملاع

 عزنتوةرخالارادلا فديعسلا لهاا دلةملا نمّؤملل لعلا نمهاطعأ اموهو لعل ا نم مظعأ كلم ىا
 نمزءتورانلا لهأ نموه ىذلا نمّؤملاريغملاسعلا نم هعزئفملعلا نم لضفأ كلم ىأو ءاشن نع كاملا
 هنمملعلا كا ذ عازتتابء اشت نمل ذتو للعلا كل ذيءاشن

 _ةمو لؤمىنآت لع | || فلك هللا ناب تلعامل
 ءارهدلا لازاال ناو

 دوح

 || دوه مقا ناد مشلالا هنفلخ نم ءجسل 0 تشعل

 دوغ2همودو> ود نأشلاو صالاف هتقفح نمال هنروص ناعم

 ١

 دود_# + حولاوههجوانلكف ةريصبت 4 -ولا نو.عباتتال

 دوجوم نجرلا وسمت سلف | || هتروصنوكا اف نمو دوج ول اود
 دير نوكلاقفاقفطالاراد/ | اهرمعن روئلاراد ناراد رادلا

 ١ ةجررلا نوكم نم فاسو ىنعم هجربف ةرخ الار ادلا ىف ةجرلا ىلا ل املا نا ىطعت قن الان الولو

 : اهقنوومال مهفاهلدا مه نيذلارانلا لأ صوصخم ا ذهو مال الا عافتر اوريسغال ةيفاسعل | نيعدي

 ملا بامأ ال با ذعباصص ا مهفكل ذو ذعتساف مال الا لاوزب ةفاعلا نم اهف مسهأ لص>امل

 ءاقشل اراد نم مهافاعممن وك ىلع دئاز ماوه ىذا نانملا لدأ ميعنكم يعن مسهلام ىأ نومعالو 1
|| 

 هسفطب سل بمهل كتم باتا
 فرس نم فارسالا ىلع فاخاىنا
 هبلطب تاهاعلا بحاص وأ اذا

 همعدلا ىلق ىلع 55

 همس سحلادوهشىذااالا
 هبئدق ع 3 ع رع ند

 اك هيد مولا لبق ناكىذلاالا

 ' هتاف نكلو لوقأ هيو ةداعسل اوه لعل انا. قداص هنافةدا«سلاوذ لعلاناموملا معز نمنالعا | ظ

 ا
 || لبايتا ذدل لعلا نكح م هنافلعلا هنعلازا دبعلاةو امد هللادارأ اذا هناودو فشكلا لد كر دا ام.

 نمهبلع ىتالو لهج لعلا عازتن ا نيعناف لهما هل-هوسكيوهلاوززت اخامتكم ناك امو هبستكا ||
 لهاخلا ناف بذعتامل لعلا عازتنانلعلا اذه هماعىلاعتهتلا ىسب ملولذملعلا هنع عزتنا دق هنايراعلا الا لعلا |||

 لاح جرفامريثكر يخ هتافدق هنا ٍل_عولف هنافام ىرديال هنوكلر ورسم حراف لهاج هنا ل_عبالئذلا |]]
 ىلا تعجرف ىارذ ىف ملا ىناصا دّقاو هبلسف هل ءناك امنوا هتافام هلعنالا مًاتاغ هنمح نم مالو

 لهل لعأ لءفياكىهلالارهتلا مواقاال ىتحهّلا عمابد مالسلا هباع بوبا عؤجر ىوكتلاهللا ||
 تقع امو نيدلا هج نيب ا وعم. ضارتعا مدعو ضب وفتو ميلسن له منا كلذ ف نوعديو هللان |

 تاق عجولا كا ذ ىف هيهللا تقام

 ىان قسسضل م كاذو * ىاردنموهنمتوكش إ

 0 ديوب يجي يسب هي سا لا |



00 

 ا

 أ مصيالذا مبنيامقباوقلفاذافهتاع العلا واقرا ١ 0 فدي للا نكيقءا دعامو نيعتلا
 أ هننا له نا هتنا لهأ نمالو هله أ نم سل نم سلحما ىف نوكي ناقشت :اودللا اده ىلعالا هيىطنلا ا
 توعْزر نيذلا مهو ةرعلا ىلا م تاه فاضا هقئابةزعلا لهأم ملعدر 1 هللانع ءالعلا مهورك ذل له أ مه
 ملعينونكملالعلا ناقزملا ذه ونكتوهامو نونكملا ةئبهكوه ىذلا معلا نق هَل اولعممنا

 5 حاصلا يأت علتمتا كاك لانعات :اهلك امناذركفلا له ا مواع فال لات الو ادوهش ْ

لمل دريغ نم لاقت امافذيقرالوركفريغ
يهكوهرعلا اذهفلملدلاب لالا هنماهلبقف 

 8 | | نالنونككا ةئ

 ىو ملا ىببطلا نديلاوهو ةقطانلا حاورالااينكسترادنارا ديايدلا نا لع افليلدلابملاعريغهر ماعلا

 ا | هتاصس مسقورادلار ادى م ئر اا راد هيما ًاشنآ|اف همشفص هماعهجووهدس هلا هقاش ىذلا لّدعملا

 |نيذلا نينك الا نمرادلكىكسل لسيام لسع ع ةرخ - الاواعس يسقو اندلا هاهم امسقنيعسق راد اراد

 !اهلكسو اهعضووا تروص لدمتو اهتنع باه ذوامم *انةلايئدلارادلل قلفن ةقطانلا سوفنل اراده

 | ةيفخ اهاكسر اد لثم ةأشنلا هذه لعف ةقطانلا سفنلا اهنكسا ىلارادلا هذهوهاكاسا مام ءافخو
 [ لها, ةقطانلا سفنلاوهواكاسفصتاق لكشلاو عضولاو ةروسلا ةلّدبتمنيعلا ةبهاذ ةيناق نب ا

 | هنيبتلاسو ةيثدبلا هتأشن ىعىتلارادلا هذع ةفاثكل كا ذو ناميالا وك شااوركمت | او نطلاو باحخلاو أ
 | نيع ىوس ةأشنلا هذه نكسا نيح نم دهشاق هن موقتو هعضرت همار -ىف هل_عجو هللادو مش نيبو

 اور | ىهسيا سما كلذ ىف ل لعجو مونلاب هلع َنمهتلا ناالولو نينكسلا ضعيهابا لهج هنا 3-00

 0011 قلق دلل دي راسل راقت اضل نبع نوع ريتا كم ءاناداف لايخلا ىهعسل ةروه ىف

 نماهدوهشث فلاداسجاَىف هلك كلذ ادبو هبمزنت نم قنا هل ىء اًرتوحاورالا هملاتردانو هسنآو
 لك فنان 0 + و دسم ساجر ع

 ةتاققب كاذ ىرثملا سحب كاذب ىوقتت نم هوسهمو هبزم سنالا نإ 1 واقرا

 رادلاهذه ىل>< نا هللاد دا ارأ اذاف اهتاعمىلاةروصلا كلند هدحاشم ق هتريعريعتلالءةاعتالع هاطعأو

 هنكسازاهلرب دملا اهحورةًأشنل اهذه ع نحمل حرأ َةَعطانلا س هنلاراد_ه ىلاة ًاشنل هذ هنماسدلا

 | ىلا هإث: ناهقادار أو ةماسقلا مولناك اذاف مونلا لاح ىفاهسلب ناكىب !ارودلا نم ةمخزربةروص

 ل ا هاظةقطانراد ىفو ناو اراد ىرخ* الارادلا

 قلفن اه سان الاك اس ليقتالامنال امتفصيفاهل ةناحم ىرخالا رادلا هذه سنج نماراد ةقطانلا
 ن لازاق ةعطانلا سفنلاهذه اهنكسا ئاهلّدعف اهاوفءاقشالا هيرمدنع ءادعسلل ةمعبمط ةيندية أع 0

 |. توتنهام ارا ميعنو لع ةبحاص اهلعجو نظااو كل ثلاو لاهطأو ى معلا حا

 |ىقناكءىن لك اهدهشاو باح الاب ,لعشلا مظتنافاب توا نيبوابنس فرعواهقزارواهتلاخادهارأو

 [نيلزتس ىلا ةرخأ الارادلا مست نانا الارادلا ةَأشنل هذه نكس و اسال والارادلا

 ظ ويغتلا لقت بر صنع ةقطانلا امسف: ندد اشن لعحاران ىمدملارخ الا لزنملاو دحاولا لزلاوه اذه
 أارادلا هذهلهأن م ناكن م دعبل ل هنأ نم نينموملا لهج ىطعاف لعل امنع بلسو لهجلا اهو
 ]| ىلع وءالعلا لقتال هواهلعأ نم ناك ذارانلا لهما كاذب لح دفر ومالا قئاكدب املاع« امكااراد

 ا لهملا اذدلقملا نمؤملا ةنحلا لهأ نم نك ملورومالا قثاق دباماعاسل ددلا ىف ناكىذلا ملاءلا اذه راع

 |ذيعت ملال كل ذ لعل هان م هنْلَع ناك امدلقملاهلبال نموا ىريق لش ادبت سل ةنكلاناف

ّْ 
٠ 
ْ 

| 

 / ]| كلذبلع نم هيلع علو ءاس كامب اهايا هاطعأ ىتلا هتمعن ىلع هتلار كةيواهصت ىرو ةنصل اكلت ن مهما

 ٍ |ةذده ٌتطعار رادلا نا لعيو همست ىلا ةريس> ديزيف ملاعلا كلذ 1 رطس وراملا لهأ ع نموه ىدلاملاعلا

 |نينموم اواكذا مهلعل نينسؤملا نم نوكتواش تان ةبذكتالودراشلالوغ خليل ىئاسللا ا

 ا
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 أ مهريس مهلا انة نوخت ام مهل ني ى-.اهلءاودار ىلا ةرطذلاو قاثبملا ا ىف مها هذا دعب أ
 مهندو هنعذخالا ف فقوتف ى فاد هنا قةعتاموابمةراحو وشل | ىف كش ةطس اولانهريح نم مهن

 5 رظنلا ةلدالا هل امم ”ىبننلا اذه هر ءاساعف ريح ند همب:دوال مآدوجو اهل ل٠ ورنا | لدا ىف هريح نم

 || ََد.ة-نيعمهل فدك, نامي ارون مهل نكي لف ناميالا مدعل كا ذوةريخلا هذه -ىهولالا ناسل امه رواق
 ي: لكبشانا ةماشااىفروننمهلاغ هناميا نمانه ارونهلهتلا لعب لن دو هنعناباوهللاهلاقام

 هلع هلزنأ لق هلعن ل6 ناك هنوكي ل نوكسحبإال هنا لءامو هنوكن وكي هنا لعام لعاب لمعبف ماع
 نءم.نموهب لم_عف علا هقزر نم مهنةهداسعل هنانأام ىلنابأ الف للا هدجوأ لسع لازئالاو
 هنوفرعي باكل امهاشتان يذلا ىلاعتهلوةامأو فقولو باترأو كشو راحو ل ضف للا همرح
 هنانواعبفهورصنادقو همقتعنلا اذ هوممباكب نوةدصم منان مهءاشانوفرعيامكح
 صاخش ا.تعنلا كا ذ موي هنازاوط تعنلا اذه هي ماقىذلا صخشل انوذر ءبالو تعنل ا كلذ نيع
 8 مهم اشير ذناو ىلاعتهلوقأماو تعنلا فال صخشلا ف لامحالا مهل دن نيرثكح

 اوفرعدق مما مالسلا هيلع ”ىبنلا نعو مهي دله ن ءهنوتكش قلاهلا نولعب مهو ىل!نوقكسل
 هىقيدصتلاهمزلرامناو رهاظلا ف هيرارقالا قملاب ماعلا نم مزلء الف تعذلا اذه ب تاما

 اذه لممقىلاعت هلوقو قيدصتل وهو لعامب لع دّقف ناسلل نهي دكن ا وهب ق دصم و هذ ن طاملاىف

 الواذ سفنلا فل_هلارارقتساوه ىذل نشل اوهو اواعاع اعاولعواولسف تاياارنأ سلا ا

 صوصخو أ موع نداصو صغار دقةامعلا نم ىطعي لب اغلا موع ىطعي لع لكامو اوئقتاماولعام
 ىذلاريغاد اص لمعت انحرخ ا انراولاكو ديعولاد اننا هنا ق دص واع دقر الا لع تاقناف

 عمهنعاوماملاوداعلاوّدرولو لوي هللاو لءلا مهل لصح لاملا هذه ىفممنأ كشيالذ لمعناكك
 ةصوصخم ةعسط ىلع هللا اهاعج ا. الارادلا هذهنا هللا لعاملاناق مها لصح ىذلا قوذلا معلا اذه

 ْش بسح ىلءاذ هّدضلبةيو:هلجاعلا بحو رلفغلاو ن امس ذل لقي حا م ىل_عناسناالا ةًأشن لعحو

 اهلعاوناكىتلا مهمأشن ف ايندلا ىلا ادرولممنا عهتعنيذلا ءالؤهةأشن نا هناهس لعف سف ماقيام
 0 ام ىلع ءاطغمهنبعأ ىلع لعجو اولبع دقاون اكح ام نامسنولا اوداعل اند ىف

 اوداعاملالأ اذه مهل قيولف كلتالا تسل ًاشنلا نال هنعاومناملاوداعل ىت ءمادذ_يفهلاولمعف

 سمغمشانندلا لحأ ماي ةماسقلا فَي نا هنع يعقل اىف لوقو لو هسيلعهقلا ىلص :ىنلا ىرئالأ
 دهاش همح نكلوامعن ىأر هنا مواعمو هللاو ال لوة.ذ و طقامعل د هار لههل لاقيف ةسعغرانلاىف

 اطقاسؤي تيار له هلي ةسمم ةنما سمن اذا سؤرلا بحاص كاذكو هبسنفميعنلا كل نع لاخلا

 اهيفنودري تلا لاملاو ةأشنلا بسحب اواكلاودرول كا رححوف طقاسؤيتد ًارام هتلاوالل وة

 وهدهنا مهتهدح اول نيعتولف نمفنواعبالن ل رعولا ذاغناننوملاعممناق نينمؤملاةاصعامأو

 هراسس ا قربجا اذاو ه.دمعولا ذافن اهل لص هنا - ءىذلا همس ىلعمدقا-ادمعولا هيه ىذلا

 2 ءلعمالكلا اذ هىلبق مدع دقو ل رتشم كل ذ ىف سعال ا ناف هسفن نم كا ذ دجح ال هنال هلعيال كاف

 مك ةفلا تا قاد ومشلاو فكل قب رط نما ع هراشخ !ىفربحلا دبش نق لزانملا ضعف
 ردقلا اذهنارلعاو هلروفغمو» لب لمعلا كا ذهرضي لذ لعاسج الماع ناك كابتنالاا م ك<الربدقتلا

 نونكملاةئهك علان دنا هلخعا ىذلاربملا هيقدرو ىذلا علان وخلع 1 )هدم مما

 مص ثيدحادعو هتلاةزعلا لهأالا ميلعءركحت. لهءاوتطناذاف هللا نوملاعلاالا هلعبال

 ا ناسا نوكملا ةحي وك لدك رتسخو هوقر عه صاح تستلا لش ]دع هيلع ع :

 هلعباع للعلا ثروب هتئابلعلا نا اننلع هنا العلا الا هلعي ملالق ىلاعتتي درفت الانونكم ناكجواذا

 يلعب الام مننا نعدقف ليال هناي دلا ىعمو صون مواعم ل روتي وهتملا

 1 3 ل 1 0
 اق ع



 قنإ

 | ميسا اورزعلا فال لمعلا دوجو عمملا-لابلوقلاىلا بهذ ن : بهذ كإذكح اذ هناكال»
 | مهفنا هيلعهللا بصءتتا لوسر اق اذهلو هبلاانبهذامفى ولا تدحو هيلع تشو هيريسخا اذا

 هابل 0 هر ل اذادهللا نا هنع

 ,هذامنيعاذهف معلا هبجوالعرابتعالاو مبنعلعلا باهذ وس سلواوربتعيل مهيلعاه در هر دقو
 | ةرختالا نعمضو اولعامب اولمعذ ايدل ةامملانمارهاظ نواعب موق قوح ىف ىلاعت لاق هسلا

 ىركا!كاذؤنا اهلل .ءلاوكرتف ممرخا اونفانءمهلفغا هتاقاهل اوامعب لذ نولفاغمد

 || هسسنوا هتعلةغنملعلاب ىنعي رك ذو !سهاىلاعت لاك د مةوهو ععسأا لاو بلق هل ناك
 مهنبلبمخ اوافغممن امن افشكح ناهالارو ام اواعنيذلا مهو نينمؤملا عفنتى ىركذلاناف

 ا | ماقواوركذت اوركذاذاق لاس سر وضد باول لدزجخ ناسا 5ر5

 اذان نين.ؤملا عفنتىركذلا ناهتلا د+تفاو اعامع اوامعف ىركذلا مهتعفنف :ذ هولع اوناكدقامدومثم-هل

 | سلفهب نمآامب لاعن سل لاما فهنا ٌكلعهيرك ذاع مسد اال اال
 1 اذهنااند_مشو ىرك ذلاب عفتن نمؤملاناانلعا دقو قداصوهو قدهنلا داب ناف الصا ن هع

 ْ لمعلا دوحوالا عفنلل قعمالو هتلاقي دصتناممالا «:علب د زرنا دب الف ىركحالا عفت

 ٍ 806 نمو لاسمح | هته قوالا هن لاعدنا م عزبامف لولا بفةوادح ا ىرنال 000

 هلت كسول كيا عم لمعلا هل بجولانامي اكل ذيهريسخا ني نمؤعالو هملادعب سلف لاسة> اء

 راموس ااناوةالنل هتك وشر نخ

 ىذا كاذ ناكف لا-الا هعم ماق كك لت اذ[ سانا ند سعد او ءد تقوىفالا ميتا سدل

 عم رمصو ّوحاذ-هناهندامش تقوقالا لاقتحالا هنع لوريال مهضعبودل ضرع ىعأ لعدنا لمت

 نوكي نا لق<و اه دص نوكينا لقح ناك اذا حالا نا كاذبة دا+شلا هذه بسو لام الادو>و

 وهوربملا كلذ تالق دحأنموم هبوه ىذلا كال +ةي دصتو هدوجو قد ص تقولا فدل ىلعتت ايذك |

 ناملعامو همن كشيال هنآبو هقدصب ت ةولاكاذ ىف عطقم فل اخلا كِإ ىف هل دوهشملا اذ هاف دصهنوك

 هدنع جرت لذءاوسلا ىلعتالقحا هعم تماعدراولا كل ذ «دنع باغاذاف هتالق<# دنحاأ ىلوتن ها

 ||| امدع توك عملهما باح مظعأ امو سفنللئاوغ ىنح أ ام ا رظناف لعلادال نظل |قيرطالا كلذ
 ١ ىنلا ناف كتازئمو نامبالا نم كظح لعتلا ذه ىلع لان هبنامغن او ةنم او دجلا هللذ ادوجو ناكر فك

 || ٍباقعلابقدصم ىأ ن ءوموهو ىنزري نيح ىنارلا نزال ميمتلا ثيدخلا ىف لوي لو «لع هنا ىلص
 ناميالا نا لعاف ناميان سلف لعلا همطعي ىذا فشكلا طعب ل اذا ناميال |ناذ رفغي دق ىلاعت هنافهماع

 جرخ ىزاذا ىنازلا قولسو هيلع هللا لصدتتا لوسر نع رخآىو قيقر باج فاخ نم لمعلا ىطعي
 | هلزن هللا نمءالمل ص َرعت دقن ارلا ن اوهو نسح ليو ان هسفانلو :لاظلاك اك هملءراص ىتح ناميالا هنع
 |اذهنع<ىلوا.لفغتالف لْزْنْن ا هماعءالبل ا كلذ لوزن عنم ”للظاكهماعريصب ىتحناميالا حرذيف هملع

 ظ اذا لعلا نا هلعل لعلا اهم لصحللالا اهرثكو تانآلا بضتامهتتانا ىرتالا هلعك تبن ىذااردقلا
 ش الب نم ءاود منا هلعلالاهرارم عر بشوي رشام لوحو اودلا باش لا ىرئال لمعلا مزار سح»

 ||| ناكمالاب هيرشف هّررش ىذلا اذهنيعءاوداا كلذ نوكي نأ ىدع لوقف ابنموكشي ىتلا هلعلا ذهل

 | تاقد ناف ناكمالاو ىسرتلا عملا اذهفدهملا عراسل كشال. اودلا نيعهنالاعول دب ف يكفى يرتلاو

 اذهةلاودولأملا فَوَتلاهلهلالا ناانلقءاوه ههلاذخا نم قحىف مع ىلع هللا ءاضاو ىلاعنهلوتف

 لع ءلاضلاناال لع ىلع هلضأونا عم ىءبلع ىلع ةلوقامأو هللا لدس نعدلضاو هملع مكس اودوه
 |. لماخلاوكو لا لع ىلع قلعت ةنداط# هود اود ةهح ىأ ىف فرءزال ىذلا رث اكل اوهلاشا!ناف

 1 1 المو هاا دس تسلك ريرصلللا هيا دك للعلا

 لعل
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 ١ لمسلا ىدهي وهو قدا لوقب هللاو لعب ساو معو هام لعهمفو لاخلا ىفالا كلذ |
| 
| 
 ا
 ا
 ظ

 + ( هيدج اةرضاحا نموهو ىنان رسأ | ىصقالا لزتملا ةفرعم ىف ةناملثو نول او عبارلا بابلا] +

 ملكلا ىف ريشا عاجبو
 مكحلاومكحلا فوذصب
 معفف حال باب كح

 مضااو روذلا مامتفف

 مّملا عضوم نع عفتراو

 معريغ فرطلاا دبدح نم

 معلا فتانآالا ندعم

 ىيلطت نجر اًةرسطف

 ةسرم سارى نكالذ

 هساح- جزماوهف
 همل اطالع عساو

 تردصةيصوىذه

 حو أ ام ءاذا دنع ذأ هرب نع ءاوس لاى يزنتلاريظتدبعلا ىهيزنلا ناهنمحورب هقلالدبالعا

 ِْ ان ف قدرت ع هسفن هللا لرش أ اعرم هو الع ه2 ءاعهذخ أ ىذلا دهعلا فتادابعلا ن م هيلع هللا

 بحوأ امع ءادا٠ نعهأرو هدهعبءافولاو هبدجرلا ن نه هسفن ىلع هبتك امج هل هسفت ىلع همجوأ عم 1

 || هلا هنومسش باحلا لهأ ناك ىزا!لمعلا نم هفاك اعف هنع ىلامامقن ءهل فش ناب هملع

 را هأريف قام ملا وضم الوهتلادهعينوفو يذلا ن ءانالفن انوع

 لثعواديدسالوقاولاه هقاسأالا لع انزل نام الاوز ا ادع دم :ءاولاتفابحو ةءاربا أه ذهل

 لأ عطب نمو هيون ذمهارفغو مهل اعأمهل لصا هولا اذان هولوقي نا نيئسّؤملاهدابع هللا ها لوقللا اذه

 ٍ هنامحا عج ىفا دبع هماقأو هتيرولو نيو هثهلا لاح هديعسلاف ىلع ازوفزافذقفالو رواق

 انانعجرالو فاخالو اناعا ار ربو فاخت

 وجو فام نم دبعلااغا
 قو ترش لكح نماذهاو

 ادعس ه>- و لكحو.هارتف

 كدرافلا ديعلارتك ها

 .ةدىذلا يناماذاف

 هم قد ا

 < ل نمو نطابلاورهاظل ا لعلعنمهللا دنع ماعلا نا هللا دما لعأ

 ىدانم لكف هلع فا اك اعهلاو-اق موه ناابح اص عن لعلا ةقيش- نا كِل: بسو ىنطصمالو

 ِ 0 الواعي سلف هن لمعل | اعرمأ والقع هلع بح ه ىذا! لاهل! ىفد :ذالخ ل عوالع |)

 «د نم دحن دق تاقناف كس اعالادح 1 ىلءدوعيام كلذ لأبو نا كفن طلاغتالو |

 لعهمساق 3 للا ىعسنا_عتلهيلئاسقلا نم طلغاذ_ها_نلق ل عالو لعلا نوكيدتف هلعن لمعلل ْ

 لل داسدلا5 52 ءلاالادرب لوانرك دن ءىلو نع ضرعاف لوقي ىلاعت هنت اناف لعب سلامو لعوهام ْ

 'ناف مولعملاةدهاشم نع لصح مالا لعلان ديرأ ام نكلو اواعام اولع مبا انلعاف معلا ن 7

 4 لعلنا لص ”ىنلا لاق امو العم الا سفن ىف ناكن او قبقح لعب سلف ىركق للي اد نعلص>ح ْ

 ايان منا دباصصأ ضعب سةنف عقوف هباحص يتصل اهعس لو نآرقلا ف ةروسر تحن ني لسوأ

 عطقلا ةهج ىلع بحاصلل عقب مو ةحافا امارتمو هلعهللا للص "ىبنااربخاف ةحتافلانوكت

 تجاو هل عقوام هريخأ نيح راسو هلعدللا ل-صهلاالوهرهلل )ات

 ةداناةروسا ماش ذل عتو ىذلابحاسلا اذهددعالرمالا سفن لعوهذلعلا كني ْ

 ىبريو فاخي نم ديلان سل
 ىنر لعف لكنع اذهلو

 0 ىتب ءاضيمقلاب لزاذاو

 ىب ريف دبعي نكح ملاذا
 ىنأ فراعملا ف مأق ىذااف
 كك اسنهل امم هيدلام

 ىدومدخ ملاعب سلف أمهئان عم

 عطقلا ه ةه> لبعال ن



 عايد

 ديو اخ نم هلعىف مسالاب مصعمل ميحرلا نعحرلا هنا عسب لإ نكيال لمعلا رادلاهذهىف قالخا|

 ]1 د

 ُ هلع صيرح رمال مالا اذه لنموه دالوالاو لاومالا سكر اشلابهاهرما ثحتاطب كا |

 ا (لفهعسا هسا اناطع ًافدار نال انعاسغ هنوكل هب هش امانبلطف 31 ا
 ا

 : ”ىهلالا م ءالاناق ناطيشلا دكراشم نعم د انيصحو ايان دح و اهش حور ك انلاعا ىلع هاني |

 1 ا فهر عتب فكل لع نسي ناد هن وانشإ لوب وهرش اب ىذالاو» ْ

 هير نة ىللعناك ةغصلا هدم دبعلا ناك اذاو ناطمشل نيب و ع ورمشلا لاح دبعلا نم -ىهلالا||

 ل لرملااذع موهلاوحاوهلاعا عجب ىف ةممعل اوظشحلا ىف ءاقبلا هل ناكو هكراشملا زهنماحنوزافو | ٍْ

 هللاةمكللا ةيسا,ىلوالاوعتب الا بحاصناوةب .الاو ليلدلا نيب قرفلا ل_ءاهتم مولع ىلع ىوح |

 ١ دوجولاو فشكلا لهالالانوكنالو ةيبشلا ليشتالثيا الان اف لمادلا بحاص ن مميكحلا سالانوأأ

 ضع ىل_عاهضعب هي زم امئالا ل اثمالا ىف نوكيالو عادلا عارتخالا ل_ءدبفو كلذكل ل دلا سلو :
 : هبفو”صاوخلا لعضو مهفاف عرتخمت سدلف كارتشال ا هبف عقوامو اههذ عارتشمالا م 2 ٍْ

 نب قرغلاملع همفوه رضي هل عضولا كل ذ نا هّققحت عماس مار هلعاع ملاعلا عف ةرئالهز>ال ىدذلا بسلا ملعأأ :

 زيمع لع همقو ىلب وال لوب نياو كلذ لود نياو اهرمس ناد ونيعلا خشي : ملى ل نانالالوق

 تانعللان ءاح مسا لكن اف ت دانا ءزيتوأ ةدحاو ٌةنج ىفتالاحزيتوه له ض»نن هامضع تانملا |

 | نع نيرا اجمال تنالتح لكف تاخاس انزيم |ناكناو ةنج لكه تست ١

 مكس نم دب الف تاحاسملا,تزيتولو اهل ماكح ال هذهو نيعلا ةدحاو ىهف سودرذ ةنحو ميعن ةذجو

 نيب قرعل ا لع هيفو حورخلا مدعو دمرستلاو دع -.ًانلاودولذا نيب قرغلا اع هفو اهلءاعالا :ذهأ]

 امهالكو دعولا نود ةّمشملادعولا لمقاذالورخ الا نود امهدحاىإ ةّمشملاب دنعولاو دعولا ||

 ىه لهوا ملا هبشوا ةركألا هش ىه لهءامسلا لعضو كات كد لاو يللا راسا
 ]| ىطعي دورمشلا نافدكرتموا ةنك اسءامسلا لهوا م ارو دل ضرالارودتفةركا ىف ةمخواةمخ ىف رك |
 ا دوهشهب ىضتب اوه له دوش ىلارطنرغن مهسفنفصالاوهاملعالا جدامو ا ركجامعبج /

 1 هبحاص ىل-ءنيجوزلا نمدحاو لكمركياذاسج ونيجوزلا دوجو لع هبفو كل ذك سل مادهاسش 15

 : هلأ نيب ونينعلا نيب قرشب الف هذ ةجاحالاع نوكي دق ما امهتمدحاو لكميلا حجادعموهاع وه له

 قرافاذافهاوعدةلاحىف تما هلقلخ ال ةهولالا ملا نافالم اقل هل له ةدولالا عتب نم مع هيفو ٍْ

 اهلاذدَكا نم مكح ل-عهبفو ىوعدلاهذهاها تسل ىِتلاتادووملارئاس مكح همكح ناكىوعالا |[
 واظم هناو هيف ىداامةلازا نعزحاعو هللا بسام ضاارريغدبع سفن فوه لب هنم ىوعدريغنم

 كيرشلا ذاخت اف «سفنلالهلهتئارصتنيف هلظف ا دبع هنوكوهو هقحتسام الملا اذه هنع باس ثدح
 إ ةيلعلا ةمشرلا ىفع ءاسنالابعارسشم" لب سلام قاسملا لع هيقو ىهام ةمكلس لسع هيفودابعلا لالظم نم

 1 ىلوالاندخالا لعهيقو املا مهلملاو اب جوملا هب ويتلا ةمهلالا باد : الاواناضولا لع هيفو ىلاسعت هلئان |

 قرعلا لع هيفو هنم ددالام لع همفو لخ ديالا هندامحلا ةردّقلا تدع ل ديام لع هو هملاةردادملاو |

١ 
 معه فو ةرودقملاو ةّساعلاو ةيفللاو هيلا منلا ل_عدبفو ماغنالاو مالكلاو فرذلاو توصلا ني

١ 

 نم نيب قرفل املع ضو ملاعلا نمم | ذملا هب محلي نا تشن ملء همضو ةمشناكو لورظانلادانتساة احن |

 | هيضو د> اووهو بقاعلاو مّدةنملا لع هبفو ف شكر يغ نع هللا ىلا عجر نم نيبو ف شكن ءدهللا ىلا عجر

 ْ لبجلاع انثلا همف يع ىذ|ا تقولا لع همفو هب لها نكميالام لع همفو هن لهتسان هن وبال نأ عب ذامملعأ ْ

 ديزملا لمعي الفءانُمل | نم ءاغ كالإ هب عقب امج ملعهضو نامزالاوهيلطتاواكل اوحال اونيعتب ا ذام ىلعو
 | دحاولا ىلا ريثكلا دانتساو رثكلا ىلاررثكلا دانس اودح اولا دنعد>اولا مكحرثكلا كح لع هيفو
 ]|| سلولطابا اولاين باسم ىعالاوهامد لسان يلد لسانتل كاس رعد
 مت حتت

 ” إذ
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 أو هقدا ع هسنن تناك دوهشلاوىلاعت هل نزولا ناسنالا ةرمد> ةآرملاو قالا ةرضح نازيملاَو ْ
 فيكو+ىهلالا قللت اةروص هنا ىهىف ىرلل هفشكن ملتريسلا اذهدهتلا فك اناو قداصلا دلا ||

 || أتي أرام هنعمتا ىفر قيّدصل ار كيىبا لوقوهو هدنء نمدوجولا فاهروهظوءامالارودص |
 هداراىذااوهواك الخ فثكلا! اذهب حاص نوكفءئدلا كا ذردصنبأ ند ىرفدزنقهتاتنارالا ||
 هداث افرع الودو كا ذك ل لو فشكلا اذهنمقالخ هنا لعيب ف دكلا اذه. هم قل /
 ىطعي نا نا ذ دنع ىلا عت هلل امها فاكالخراص ف شكلا هناال هيلع ىهالاوهامب معلا فكلا اذهأأ]
 | ىلع هجور الامق واخت ةبلاطم هملع هحوتت ال هتروص ىف هتلخ اطعام هتروص نم هقح ءىن لكحل

 هلاعفا نم لعف ىف ىلاعت قا هماقا اذافةدئاسلا ندفثكلا كا ذهاطعا اما ذه قولخل ةيلاطم قا |
 نمناكَناف هّقح لعفلا كل ذفوف هلة نماسهلام ىلارظتابيق هملع رولا اسهلغشب رومأملا ||
 لعفلا كاذإهجوتي لفعئثنلا ةلّدعم قالة بوت بم موقت ىتحارمأشنىفاهةحاهاطعااهلعفب رومأملا |
 لخ دف هّم> ىْث لكىطعا قاف او هقلخ ءىث لكىطعا قل اق قل بعللو قلخلا هذول عاق لغقحاألا

 اذ_ه ىلءاهقف .اهتعىهاارومالا نم ناكناو هلءسملا هذهىف قدا ىف قالنا لش دو قالا قطا
 || ملذامل ةيلاطملا هلع تهجوو اهشح اهافواف لعفي ل نافالصا انمعا هل رهظ الو اه دج وبال هنا دبعل | :

 أرومالا فرعي نأ سن اذكهف ابوح ناكف قللنا ىف قملا ما قمل ىف متي لق هسقحين لكاتب
 اارخ الادوبول نكمل دح !نمدجوب ل ىذا اوه ”ىهلالا بانا ىفكرتلا روصو ةمهلالا سعاوالاو

 اذهريغىفاهدجت امكناانلعل هلع لانهبن لمس ص هذهوهل ل رتدجوب ل هنا ثمح نمو عفهدوجو جرمان

 || ىلع ةعب رمشلا ظفحو هللا عم بدال ىطعت هيهنت !ىئّدع | نم. لواننلا ةبي رقدوصتلا ةزي زعاسمال باكل

 || د |نع اهنقكى شالو هللا نيفراسعلا ىلعال ارهظتال ىتلا هللا دنع ةنوزخ ارارسالا نم ىهو هللاداسع
 || املو شغل | انتس نم سل ىأ انم سلف انْسَع نمو هللا دادع سءدقذ اهب لاعلااهقك اذاف هللا قاس نم أل
 ىلاعتهللاانركشنيفراعلا ب ولت نودعح رشوه ىذلا ةمهلالا ةجسرلا باك :هلئسملا هده ىلعانفقو ل

 هملعنيعتاقالخ هنوك نمهانرك ذامةرودددعلا ماق أ اذاو ةنملاو دجلا هلذاطعلا لزحاو اطغلا عقر ثيح

 كاذب ىنعأ اقبل اهل نوكل هتروصهدجوأ ام ىلع ظفح نأ ابل ءوذىتلا ةمهلالاةروصلا ما نم
 هير رحأ نعهلا_ثماو هال كل ذ ىف الكوهذخاف هّللاودو هاعءاقبلا طفح نمل هعفددف هنعدو>ولا

 اذه لمكو قملاو هقاذي عاام نا لوغشم سفن لكف دسعل اق كا! ذ ىف بدالاءوسىلا بشالق أ
 هللا ىلا ظفحلا دروهو قةد”ىسهلا ملعاذه و ليكوتلا وقاذناىفهءرنذاب هقلخام ظفح عافهلدعلا |

 تت لاح لكى دنعلا اذه لزي لف هللا ماب دبعل نع ءامالا داحاو هللا رعأ نعةلاكحولا مك |[
 هناقةرخآو اينداٌثادادباهدوهش هللا د نعل زل هلاو> ا ع..ج- ىف هللا ها تحت لزر ل ندو هنا حأ ||

 ريطلا ةئسهكن يطا ا نم قلْخت ذاو ىلاعت لاق هللا أ نعةرخ الا فو ىلوالا ف ناك >ئثل اداحافلا]
 ديعلا اًذهنطومو هللا نذانالا ىلعات لمعلا فاكملا حا كل ذكو ىنذاناريط ن دوكتف اهيق زيف ف ىف ذأو ٠

 ريخ ةرخ اللو قياوريخ ىه ىتااةرخ الاودو قناورشوه ثدح نم هيردنعوهامتا هرارقتساو |
 نطاسلا ىفةلوداك نيعلارهاظف نك ءاطعرمو ىضرتف كير كطعي فولو كوالا نمل ١

 هنم نكح كح نوكيةرخ الا فو لاعفنالا هرهاظىفاتمهلامو نك ةّوقهنطانىف4نانالاناق |أ]
 نمو اهمدخ !نمهلنا لاحر نة مومعل | ىلع كل ذ هل سدلو امن دإ | ىف سأنلا ضعبل ىطعب دقورهاظلا ىأ]

 فالخال نيذاارباك الا ىأر دقو امسال اهل نطومع سنلا ذ_هنا هلعل اهيذ هتلا عم بدأت نم هننا لاحرت
 ملسأ اذا هنالرانلا ف نمذ نت تنافادل لمقو تببحا نم ىد,ال كاهل لبق دقانسلع و هلع مهم دقت أ

 أ مكح ىلا همعتالام مكح اواعجر ادا هذه ىف يكمل ا ةّماعريغ هتنا لأسر اهار الةرانلا لأن ص سلق
 ا نردالاث ماودلا ىلع هعمني رمتانملا هتانءابإعلاءايدال الاسد ذهو هنطومىلا لكلا اوكراق همعتام | ١

2 

| 

3 1 
 + اهل
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 | ناكدقو مالسل ا هملع ىسع ىف قداصل |ىوبنل ارا ءاجدقو هدعب احورك دي لو كلق نم نيذلا ىلاو
 فشكلا لانش ىأانئمال اانّسْوِبال مالا هملع هنا سو هماع هللا ىلص هللا لوسر ىلإق هملا جوا نم |

 ريخود لب كا ذك الاوهام ىهلاربخ سا هناماهلالا ف لضتالوةشالاهذولام ماهلالاو لزناذا
 لوسرلاف "صان ا هجولا نم مهلب دقو مهلملا اذه نع سمغم كام دي ىلع دبعلل هللا نمرامخ او ”ىبهلا

 رصيتب ٌةرهاربالو هرثأب سحب لوسرلاريغوهملا ونام د عرصب دب ور هاربو كلملادهشي ”ىثلاو

 | 0 اوهو طئاساولا حام راب ضصانللا ةحولا نم هباطعيو ا ةمهلي نأ“ ءاسشام هب هللا هه-هلق

 لرتشملا هولا كالا ةلو صاشللا هجولل نجرلا عباص ًا اشي ا ىلولاو لوسرلا هس. عمتي هفرشاو 1

 | اهمهل اف ىلاعت لاك سفنلا هل<# وهذخ اب فدكف رع هفر ءنكهش ةطساوالهرثك !"ىهلا ماهلالاو

 | مالعا ماهلاوهقهيلمعتو هلعتل اهاوقتو هب لم_عتلال هلعتل اهروذ هريغال مهاملاوهذ هَ . ودلعافلاق

 | لمعلا قلق ماحد زان ش قاسملا سدلاو اهاس دن هبا دقو لاق كلذإو هلا_ءالنمهنظباكال ||
 أ كاذك 01011 او زعل نا م خخ نررفتلا عطوم اق ةرئأمو ىوقتلا,لمعلاب روعقلاب

 ىوقتلابرومأ ههنا ىأرلد دب ن م نازيملا عضي ملولف هدينم عريشلا نازيم ىيرهنا كلذب هلهج بدسو

 انيعوقونمتبالهلانع ىوقنلااهلر وغلا هت فاض لراعمن ا مالا هاند ومفلان 2
 : ةفلاخلا لع تمدقاف هتلوأتليوأتن ءاهارد#ن ا اماهلروسقلا ناكو ةمهلملا سفنل اهذه نمدوحولا ىف

 | را ناك الو نست الايمتتا ةجنر نم اذنه ناكف كل ذاهل نكت الو ةسهلالا ةمرعلل كاملا

 ريقلا اهروف ىف قتتىأ اهاوق:اهمهلا بذاكلا ليطتسسم ار مئااوهوانذاكار فو اهتداصارك
 اهروف اهمها ناهنع همكحريطي ىذلا ىلطتسملاربغ خرخأتا هل ازال يلع ل لحلم هال قضت

 اهتضيام هن قتتامواهاو تو ْلوكملاريغنمهمفلوك ماوه امراسفننا اهل نيت لمطار فلا

 نيبام قرفتفهلامعمسا ىلع سفنلا هبنتنل اهمهلا ىذلا قمم وعون نس اه اهنكم ام الؤاذ اكن همك
 معلا دبعلا مهلب ل ءاشحفلاب أب لاك هناصتس هللا ناف امهم قرغلا نم تنكس ام ل.ادلاو ةبشلا
 هلوت لثمن الا هذه لب دبعلا ىلع هلل ةخْغ |تماقاملع اثعقلان لمعلا همهل اولو مهضعتدا راك ءاشحقلاب

 لسسلا ىف لمعيف ركاشاماهلم هانيب ىألسسلا هان دهن لاقفهلاش ابني نشر طلا ى؟نيددعتل اه هائيدهو
 مهسفنا نوع داخف هسفن ىلءرتس لود اروذك ماو لعفا ىعاناكنا وىهتنااس مم ناكناءاضتقمع :

 ماعلا هرتسب مت لعلا لوصح ال !ناسسلا ةدئافالو ناب هدعد سل قا ناس ناف لع ىلعالا د | لضام هناف

 قتاف ىوقتلاب هسفن كر نخىهلا مالعا ماسهلالاذ هملع هلل ةحاموةنذهل موش ضرغأ هسفن ْنَع د

 هل لبق عضوم ىف هنن سد نمو هنمذخؤ ب نأ شام م قتينا عش ام رودقلا نم
 ادحاواسفنهدينم عرشلانازيم عض الفةداعسلاو لهل ىيرط دارا نك باخدَعف هرف لخ دتال
 عضوولف لاوحالا نمهبلعدوجؤولاوهاموهو هعفربو طستلا ضف هعضبال نازيملاهدس هللا ناف
 ١ [نانالل لب فاكملل يش كاذاو عضولا اذ هد نعةدحاو ةعفد ماعلا ىئفلهدي نمنازيملا و 1

 |هكعرش ا ىنفادح او اسفنه دين م هعضو نا هنالافاكم مادام هدي نم عورمشملا نازمملا عضال نا

 |نازيل نوكسو فئلكملا ناز فلكم قدكرس لكاغ هذي نم نار وللا حول ملال ن قئامكج
 رع < الانامل اماواملكم هنوكن مهل نازيملا اذهف عرششلا ءاقب عم هعضو مصئالف م كح هسفعرشأأ

 أ ىذلا لعل نازيموه كاذخ ىرخ اوان دهدس وه لب افاكم هنوكن مال مال هعض نأ عش ال ىذلا

 |١ هتسنف قلل ا نزو نو دهشي هبف قادس ىذلا نازملا ل_ةءوعو هماكحا ند مكح عرمشلا نازيم
 ْ كلذةروص هدب ىتلا هنآ ىف ىزر فة[ سهدسرخآ صخشو نازيمهدس صخم ةبسن قا نازيمىلا

 | هلاسغهن ارو نم م الا اذدعناكو هدوجو ىفهدوبش نمرمالا ةروصٍلعفنزولاو) نازولاو نازملا

 |نزولاو نري ىذلا بسغل اف هريسغ سل هنآ م نوكل هسا هنآ م ىفهارام فاض ف هده ام ١ را الول



 ا

 ا ضرْغا كو. يو بخغتف اهضارغاىلا اسهل واو قه داكن اه رهلظت ْ

 .كحاماهرلع بوضغملا فاه ضغءاذم | اهباهايراخ ندد ساوا ةلامعف ةمض نم دعا سم“ ىوق

 اعاراولوهأم كلذ نالروقلاو ماهتنالا كا ذقلدعلا و ملظاانا زيم فرعتالو هنم ماَةّنالا ترهظاو

 لاكىذاارعاشلاً طخ ا اذاو تةولا سوءانو لّعلل كلذ
 ملظبال هلعلف ةفعاذ 5 د نات سوفنلا مش نمملاظلاو

 سقدال سلف فرت الا ياا قارا يار يقل لاو ولف

 مقل دو هنا دون كس اذه ءادهلو هش دةمج تناك ىلا تذداص ناف ةملهاح - ةمجرهقلا الا

 6 + لكىطعاو اهننا ص رومالا تتر ىذإاقحلا ميكا بدت نما ذ هو هقلاربغ ىو هقلاربغلو سن
 |١ كلذ ف ذخأملا ارا وك اخ لاقل تالا الاله ريئاسلو بام الا ىلوال لدا نوكحلا هقاخ

 مو دمج ميكح نم ليت هفلخ نمالو هب دي نيب نم لطايلا هبتأيال ىذا ايزعلا هرامكف هللا مهدّدع اك
 نلراقلاقرهطام تف رخل ةجنزلاتانسلا ىوماسغاسعذلا ةوشولااسات كا الاوزه

 ثمح ناسنلا هنع نانأ باكل انف ىذرء صاف ةجرلا ضفان امم اضعن هضعب ”ةلماسعموا قدا تناح
 اناذعهتنادلء جانا و هناذثدح نم هلك جر باكل اف ِباَكَلا اذه سف: وهام ضرعلا كاد ود
 مكلا عجرم ٍباَكَلا ناي هنبعو هعذ لج اىلا هيف مالا يبت. الاناذع هةلش بذعب نا مرك ا هتئاف
 ىنان الا لاعلان قاع بيرغمكح - ىل-ع ىنعلطاهتلانا ملعتا مث ميحرروذغهللاو هنمدب الام ةجرأل

 لوقا'نا ىل عش الو كلذ ىلع كلا ىعلطا| امال ما ملاعأ | نمناسالاا دعا ىلعتهل ل هىرداالو

 هثالث :لكءاضق:ادنعىناسنالا لاعاا ىفرهظب مكس اذهو كلذ نم كانا ىيصعت هلا لعا الام هما نع

 مولا اذه عج رب ىهلا مساةىال ىرداال دحاومونهللاد_دعوهوايدلا ماوعا نم ماعفالا
 موب ةنسفلالاو دس فلا ثاث كح ثالا دن إلث ىل عمق ىلاعت قا نارعدغهب تةرعام ىنال

 ءديمكح نان الا ىف اهمكح ةنس فالا هثالث ىهىتااةّدملاهذهو ىبر ه.ىنريخا ىذا اوه برلا مانا نم

 تالكجردىف مالا اذهىل ةراملهللاناريغهللاءاشي ثدحو هللاءاشب فكتوموةامحودوعو

 ماكح او لاو اان ا تاعفاهقرةروصا | هذه ىلع سهذب هلك ةدهاشماهلعتغقو

 ادهرثاام ”ىلءدرو ”ىهل اريخ ىدنع هتلاورئ ا امو هنبعملا 5ك !هذ نورا

 ةسهذ]ا ةماكللا ةضفو به ذ نم تاماكل !نوك ألا يور كجرا 5 قاتلا فودناو عزل

 قم اب ل نك <”ىنانرلا في رعتلاو ”ىبهلالاءاقلالا اذه غرفاملو 0
 هركذا امتي ور ماقنال ماهلا ماظأ تملقت ىن ءىترسوةروصااهذهىف ىلتلا اذه لأن ممدجا

 | هيقىرولا راح ىذلا بد.ملاودو هساالد رث سيحاتل

 هيردا تسا مالكف وهتاقوا هرمصع دا ناك اذ م تاك

 هلل نم هارت نح لكم اننيعاو برغ ىل |! لييسلا فيك

 هيو سبلنكلو قسفراتلاو || || هباطي فراظلاءاج ىدنع تلقوا
 هيردا تسلا دو-وت ارنا اه

 : مو ىف نوكلاراحو هنضترحدق
 هيضشدق هم ضوع هلل-هف هضصاق1للالال-و ىذلا اه

 ضالكشو سا || ان نام ءالا وها

 هينأعم نم ىدعم انا ىذلاالا

 ف اود نم تعويم لو ىانذا |

 توعب عطقن ا دق حولا! لسن اف ىسولا ال ماهلالا هللا نمانل نا لعاو نوكلا ىل_ءدوعي هض صاريمذ



0 

 اد ا ا بر ءاذغلا ىلطت ىلا ىميف ةةابلا سفللااماو :

 اهلونيم عتريسغن م ةهلثأ ع أد ثمح ن نمامار لكححالاب هنعربملاوهواهبلا باجي ج ران ةاماناعاد

 نمءاذغلا لقي نأ ل بذاملاامأف عفادلاو سذاهلاوكساملاو بذاملا ةعزو ةعبرأ

 "تانك ىلا ىلا دبكلا نمو دبكلا ىلا ةددعسملا نمو د دملا ىلا مذلا نمهل_ةننف ناكم ىلا ناكم ||

 هدعاس و هماوق هينوكياممهملا حا حامعامن دما ا ءازحا 3 ىلع مسقملا هناف نديل !ءازحاو قورعلا ١

 ونت لجس فم ى امو ناكملاكل ذ نم هقحىفوتسادقدارا داواكر. نع هب عقدي هناف عفادلا ا

 ذخأ تح ناكم لك هك« ىذا اوهفكسام ا اماو بذاملا دعاس وهفدرواذا هريغ ىحازيال ىتح

 ىذلاوهف مداهلااماو بذا او عفادلاد هالوتق هنعودب كرتهقت-ىو هنا ىأراذاف هّق- هفرسدتلا :

 ناكم هنافاهلعناكى ةدوصلا ريغ ىلعنوكي تح ىرتا ةروصهوسكيو اذغلا ةدوصريغب :

 جحجررلا ةريغتم ةووصءاسكو هلكش ةروصوع غهد.د ل صحالف ةسط ةدك أرو ه هع سح ةروص ىل_ع

 ان ءاسحالا اذه ةمكبلادوخو نكحلو ماضتهالا نم دايضنف يانلو مظنلاةدد.» ١

 جالص هنطاب وداف م الار هاظف ءادغلانىداغلاهدعق ىذا ادودةملادجوأم مذهل دوو الول 8

 هيطعبام همقرت دب ىت- هءاقب هسلع كسي كل ساملاو ةروصوملا ةهروص نم هلق مذاسهلا اذهلازءالو :

 هالزنا اذاف عفادلاو بذاملا هذ اوهاكرت نطوملا كلذ بس ها.فوتسا اذاف هب لكوامو همكح
 ناكججملا ىنءالعفام لثم4فنالعف.ذ مضاهلاىلاو كساملا ىلا هاّدررخ الا ناكملا ىلا هالو

 ةئيعماةرطروصلا كَ ناكحل ف عفادلاو بذا اهذخ أنف فات اروص هءفناحتشيو هلق ىذلا

 7 ةتاينلا ةنلا تنكعام ةعزولاع ءالؤهالولو ةيعسطلا ةَأشنل اهذهءاسقبا ديرب هللا مادام بنو عتيل

 اةويدلا ة لعام ةمابنلا سغنلا تيلط ةيعبطلا 5 شيلاء ده الف ةئاد ارا اذاف اهم واطم نم

 ىلنعةرارملا ناطلس ءاليتسايهنتااهفعضاو لعفت لذ م نامل ةريدملا سفمأ ١ ثعش' ىدحاما

 اتضح هيشابنلا س هنلا قيمه مكحال قبيو سعشلارون فارسا فعضيامكسم تفعشفا ولحم

 انمعروو لوضقلا نم هاو ندبلا طالخباب ىدغت عجرتف ىس ن م ىلدنال 0 معزول لود

 كساملا كل ذكو فعضي بذامحلاو ىودت» عفادلاو ديازم صقن ىف ةأشنلا لازئالفاهلثمأضيا اوهعضدق

 رصنرظنالو نذإ تعمسام ه ا سيل نال ؟الاو هده ريب دتلا اد هالولو ناسنالا توعناىلا |

 لكبهلا اذهىفاهناطلسف ةيئاوهشلا سفنل ااماودب ونعملاو ةمسللا ىوقلا هذه نمئشل مكح ناكالو
 رئاسفاماوناسنالاد ًاشنىفالا سبل ا ذهو اهعفشي واكل ذاه رضي له فرعتالو اه دنع نسحب ام بلط

 دصشالو ةجاملاو عوملا لأ هسفننععفديل ةوهشلادالةدارالادالاءاذغل الوان ال هناف ناوسللا

 للذنا «باعلخدي هنف ءاذغلا نمراثكتسالا فن اودملا ىف ةوهملا مكح قري و ةعفتملا هيقالاملالا

 الصا هع. الام هلو انت نمو هنم ىللقلا عفا اممر ذك سالا نم كل ذك لاخلا هلع لخ دينا الاو

 سفنلاق ءاذغإا لوانثىف ناودحلاو نانالا نيب قرافلا ادهف حاازملا هيرست وةوهشااهيلطتامم

 ليقاك ةيئابنلا سفنلل ةئاووشلا :

 قيدص باش قف دعنعهل *« تفشكت نيبلانذلاَنكسا اذا . ||

 || لخ دتثمح ةودعلا ىهوهلوانتو ءاذغلا ىلعاهل ةدعا#ملا اهمال ةينامم ١ سفنلا عم ةقادصلااهلف ا

 || ىهف تاذلادال ضرعلاب وهامتا ةمتابنلا سفنلا اهتدعا + ةاهدم الوانه رطب امل دع ال نم بلع
 |١١ ىهف هعيسلا ىهو هممضغلا سفنلااماو هترش ن مودالو هتقرافم ع نكمجوال ىذا مزاللاودعلا '

 روت

 اة صنلاو نكمل اود 1010 ام ناوبلاب ا هيدي 0 يعلا تزل ىلا
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 أنامل م نم كلذ هذ مك لزن هنمامىلا هعوجرو ى يهل الا سمحالا لوزن لع هفو مص صالا سفن ىف

 بيسلااد- هدرلع نب ههللا - نمل ذلعذ م لهو ءانلا رسكب لععاق مسا مالا تل طاق

 ماكان هةزعااو ةجرلانيبام عمت درسا طاسشرا لع هضوال م بيسريغ نموأ نيعملا

 أوهاجبو قللناو مالا ملاعف نسحالا لسع هيو ىلعالا ف لزئالا لع من امو لزنالا ف ىلءالا لع ١

 تا 0 0 او ا 0 لا مالو ست ةاقرل 4

 9025 0 مملاعلا فنان الا اذه نع داو ام لع هيفواهب 1

 ةأشن هبف فاتك ام عهبفو ريغتلا هقاابالاموريمغتلا هقحلب امو ل ة,ةالامواهنم ل دام ورأ امو

 ةأشلا كل تارأ هحورةرودفهنأشنن مهفات<الامود :رداظلا هيروص ثمح ن هنيرادإاقنانالا

 ةداعالاتدرودقذا هسفنفمالاوه فيكو اهدادعتسا بسحب اهل هللا هقلذك رخآح ور ىرخالا

 ءاعلاود لهو توملاءالا د عل اهاشلب الق + !نوك معهمضو بيرغ معوهو نوكيا ذامفو اهتق.قحامو

 ءروص ف عجرب رياذاملم اعلا فالتخ املعهضوو*»ن هدو توما لع هضو توام االا امل امو صاخ

 اومكحوأ سانلا دنع قئ اعل ف ثكرادا .موكح عمةرخا الاى ىهلالا ديددل ا لع همؤو هلمختو

 معهيف 9و كتداعس كا ذ فّناو كتقش- ةدهاشم ىلا ل ةربام إ-عهمضورومالا ضعبىف ابن اندلام 2

 مهفالدت>ا مم كدا هوعدبىذلاامو هراقتفاوهلذ عمامو.ةنوكي نأ قوالب كاطنالا

 ماي ناتج ايار هوي نم ديكر وشب قالا وانار هوع ع مومو اد- بع موشي نم م, ةمامقلا ىف

 ةقيق-امو وندلا ىنداو ”ىندلا ند ل_عهبضو لاهل ع الامر ا دار موب ند

1, 

 مءهمفو هنولوالا معدهبف ذو قاقكسالادوجو عم قاقحتسالا له اعسافالتخا لع هضو اذه

 باطلا نم م عفا املع همفو راصيتسالا لع هيو لصفب و مكجحت اذامب ةمايقاا مون "ىهلألام كك

 لس! ىد,يوهو قا لوي هّللاو ”ىهلالا فلا لعو
 ب | | | ٠ -تتج

 ةفرعس ىلاريشت ةممكح ةيمدطر ارسأ هن الث لزم ةفرعم ىف ةناملثو نوسناو ثلاثا !بابلا
 ١ ةيدمل اةريضأط |ندوهو هقحءادأو كسلا

 ىلسن أت تنكن ا ىبأ مامالل لق
 الو نيدااول انال ىبرب ىسنا

 ىقاخ تش-ودسا مو تبره ىنم
 ىبسام يال نم ى سنوي فدكف
 ىكسا نال فكك لكل

 همست مما ىذلا تاهحامل

 نط نللا ناي كرف نا
 ان موقي نأب انيلطي نالا
 يدر راو يتاح فتم
 لثم تدبام مكح اناقاذال

 هيلع طلساتاا ىهسملا لكمهلا اذهاةربدملا ةقطانا| س هلا ىلح امل هللا تاس حور هنااا العا

 سفنلاو ةبتابنلا سفنلاهّأشن مزاول نس اهلعجءايش اة الث يونا ألا هذ هب صالنحازملا اذهىف
 نانطاىفةداعسلا له: أ شن فنالوزفةسضغلاو ةيتاسنلا سفنلا امأف ةسضغلا سفنلاو ةناوهشلا

 كا تحسس
 كم َت .1ا/ :

 عا طع

 ىلاكشاءال ىفرب ىسنا تاق
 ىلاثمأ لملادو+و نا لهالاب

 لاحلابو ىضام اب ىنافدكف

 ىلاوحأ نم وم دا كسا
 لاملاك لاخلا هعنعلّعلاو
 ىلا ىلءاله> هترطخ |ىاوس

 ىلام هنىلام هفرعأ تاو
 ىلاعلا,نودلا نود سنأب سلو
 قام انءالااو ةارتطا تيلاو
 ىلاعا نمو! مولع نم هنيعل

 انو



 |نيدلقم ماسجالا وداسحالا ملاعق هينولت انشا !ناكف همسي ىذلا ماما نم لزنال قبس عم ةيععلا |]
 نرلودب ذئتنح مهسوةناورمذح اذاقمهيلع تالفغل اىلاوآلو كلذ مه.دبال هنوكنم كلذ فرعي و

 نعنزوكنامتا "ندع او هدفع مولعم هنافةدحاو هل + كل ذ نعهدنع هل هغال قوذلا بحاصو كل دب ا

 هرضحس ىتحءاشالاب ىلا نع لفغبافوذ ماقملا ادههل سل نمو ه:لفغ لاح ىفدوهشمهل قدا هئف م

 نماد>اوت رام و كفن طااغت الف مهري_غنيب وقوذلا باح نيب قرافااوداذهفامتافوأ ىف |'
1 

 ||| هلاحىل تفنصو ادحاو ترصد انا نو دبع ني دمت تن. يسم ىلهأ قتريخأ هنا الا اعوذ ماققملا اذه لهآ ||
 ش |هققحت عم هفعضو هبذ هنوق مدع ىللدتالاو-أ هنعترك ذابناالا دووشلا اذهل نم هنا تاعف 0
 ال تاداعلا ماطوشو ثلاشلا مسلطاااّماو « ليبسلا ىدسم وذو تا ا
 امتاداملع طاصملاو عفانملا فقوبو ام ةفلالا نماهل ك_صحامل ةّقطانلا سوفنلا ىل_ءةك املا |؟

 ىج ةفول املا بابسالا ناف عفتربال هلا لع ذ ارسسلطلا | ذه مكح نع عفترينا دارا نمدارأ اذاف عفت ريال ا

 رثأال ىذلا هب صاهلنا ههجو ىفرظنل ا ىلا صخحتلا اذه عج ياهعفدالو اهعفر نكميال ةمهلا عاضوأ
 هنعهيذ 2 با.سالان س< و هماع فوكعاارثك و هتف هرا.ىلا دمعمق ادج ىتخوهو هيف بسلا

 عم بد !ءوس كل ذ نأرطاخمءاجا ذا هب همسات م لبقيالو لعفي الف 4 تانامالا ن.ءاه دسم اهمْدحأم
 ْكَدَح ىف هللا ةمكح لطم الذ اهعذر نكمل بابسال هذه ناو نيرك اشلا نم نكولاطعأ ام ذغن هللا |
 | ىهلارطاخوهام ئلدقنو طا هناق معملا اذهىلاالو بتعلا اذ_هىلا غصتالف نيلهأللا نمن وكشف
 ا لا او 1 را كل ل ل ادلع ْ

 | ماعلا كلذ ل !هدارأ اذاناذه ىلع هدي زبال تسءاناو اهباونأ نم توببلاتنئال هللا نم تنك ىلذ |!
 اذه ههجاو دقىدإا صالنا هحولا كل 3باب ىلعهلةنامالا نمد :ءامع بسلا كلذ هملعلخدا |

 مالا فاح اس هلال نزاع ءاطع 1م نيل كل ةءاطع؟ اذاق نس تاناوه كلذو هلع ككتعاودنعلا |
 اناوعلا رح ىسملاوعادهو ءانَوُم يذلا اذه تملا ىادقو هتنحالا بلطي ى ذل هولا بأن |
 هنو مهثن نوقرشب الق بامسالا نماذخآالا ماستملا اذه باص نودبثاللاعلا نام دئاوعلا ف ْ
 ا قرخىف مهناف فئاوطلا ىل_عأ مدو ةيمالمللالا ماقملا اذه سلو ذخ أ فمك فرعي هدحووهف ا
 قرخ باححأو نرورعشال نكلو دداشملاو بوعجا نيبام ماما مهو ةداعلا ننعىف ةداحاا |[

 : ناف بتانسالان م نوذخالا مهوالصأ ةحت ار هنماومثالو ماسقملا ادهمهلام ةرهاظلا ٍدئاوعلا 1

 أ دكر نم ةرهاظلا ةداعلا قرخ بحال دبال هناف ت فش ن كلو لوزتالو مهنع تلازام بابساالا |
 ا هيلع ضوبقم نءهعتفمف ىوهل ا ىفهدس ض.ةيوأ فرع.ذبولطملا كِل ذ يع دوجو برس ىش ةسسح ا

 لأ نكل هل ايداتعمربغ هنكل بس نعحرخاخ ضبقو هدي نم دكرح ببسالا نكي لف هريسغو أ بهذ نم |(
 اذه نم هلصح وداتعمريغهجولا اذه نمهل لصح ىذا! لص عوةداتعمدنلا :كرحو داّتعد ضيقا :

 ٍ ل سهعم تاذاعلا جالط كج عقرد اأن كلذ عاف ةداعقرش هلاهيف ليقف داتعمريغ هجولا ا

 ١ اذه مولع نمو ةصاسلن او ةماعلا دنع فورعمريغدئاوعلا فوهو دئاوعلا هيلع مكحتالف هانرك ذامف 1

 هجوت ىذا | مسالا ل« هيفوةلدالا باص ىلعهمشلاب لخدلا لع هنفو باطخلاو تاراالا لع لزثلا

 ||| تادوجوملا سرتملعءهيفوةاملا نمر دقتلاوداج الا نيبام ل_ءورب دقتلاوداجي الاد قلخلا ىلع ٍ
 1 اديشن نمإعشضتادوحوملا ىلا عو ا دحوملا لع له تره نم ىلسعو نامزالارورع داحالاىف /

 39 داجا ىلع قمللاهحولاذااملعهضو اهمدالا.ثوأ اراسخا اهدقتلا كلدن احح ل-هو 1

 ا ناطاس ل لهر هم كح فرك دذتسي اذابمل!_عهمفو ال مأرخآس ها نع ضارعا ككل ذ ىف لهامم سعأ ا

 |لاوهو مهانيبولو هولاحأ ارو كاذب اور عشب ل ناو الار اكسفالا لغأ كل د, ست تح هدضعن ىهلا

 سف



1 
 0 يع م ع و ع

 دراوشلا سوفتاا ام نوسو.س تاس امسءرخ ”ايارادلا 0ك سرر 2

 هاطعاماذوذ معلا اذ هو لولا اذه نم هللا دو«نوريغال هلاو دجو امم مها ىجيش ام اهف رظذلا نع

 ميةتسه طارصصولا ء ءاشلا ند ىدب هّلئاو هبه ذمريغ ىف هءاومد ذو هنطومريغ ىف هوامعّتسا ث ترخو كلا

 || اضيأ مداطوهف ة يس اروهلا بلاقىف اهلخدب وياعملاد_فلا.كاوهوىناشلا مداطل انتأ و

 | ةءدجاروصالا ءالؤه دهشي الفدا اومللا نعةدّرحْلا ىناعمل اناا اع ءال ا ةرصاقلا ماهفالا لهأ ىلع

 كل لبيع نع - 1 هيلع يما عبود دايم 0 مكح خ 0

 1 منول. ةيالو' اروح 3 اني ا |!نينوحمصفة بس ا ظ

 1 ىهلا عضو هناف ل مساطا | ناف م باطلا اذ_ه هيك ةردارأ نكادوصالا |

 ْ قملا له ىذلا عضوملا ف اهماكحا عفرتالو 0 2 ةيهاالا تا مدلطلا عبد كا ذكوأ|

 ١١ كإ ذهاطعأ ىذلا مكحلا كاَذْفاهَعي رط نعاهبا اودرخا سانااض عن و .ف.اهمكح ىلاعتأ| ا

 : ل را ادا مساطلا اذه بح اص عفتريف ل ذ لعام هريغال عفترب ىذااوهج وردا ا

 ىهامروصلا نعّدّرما ىناعملا دهاشبل لمعلا ىلا هسسصعمف هنم ارا فرصنا م لاخلا اذه
 الأ نكىذلاداوملا نعا در هاريف لّدعلا ىلا همصح ىذلا ركمشا | ةَقمشح كلذ : نم دوش ام لوأف اهمينفت ىف

 ْ ا 1 اركي روع د كشف انهانأ همطعي لاخلا

 سن اهل ل صدف هسفن ىفداوملا نعا دّرعاضب اهدهاش لمعلا ىلا عفتراا ذافرلعلا دوهشلاقفاويناالا

 هرثأوه ىذلا للا ةدها ثم ىلا لَعَتنا ةدهاشملاهذ بق تحت اذاداوملا نعةدرحلاىناعملا لاعب
 دهاشف اهناكماو اهو دح نع تدّرع ادن دحلا ىناعملا تدر ناو هناق ىناسعملا نم دّرأا ىف

 لك ينام دعا واج ردح حاج وامها ناكىذلا ىلصالا اهم دعمانلا اذه بحاضصاب)

 هيفريكت ادهدزعهل عقف هناكم ما نيعهنم دهاشيام لوأف قا ىلا قترا اذافةيدامةروصريغف كلذ

 تاكّمالا نيع ءادّدا ىلا مهدهاش ىذل|نادف رعينأب كلذ فه دب ىلا ذخ اف نكمريسغ هلع هنافأأ 1

 قدرا نأ نكك و هسهن ىذا ىندهشي نا نكم هنا هش لوّعب ىذا اوهو ةدهاشالا ىلا عجر يذلا ||

 ند نيا ددعا ادوهشلاهل < رتدق هناف هدوبش لوأ قا نم هلرهظ ىدلاوه ناكمالا اًذِسهَه ١

 داوملا اعف كل ذ دنع س دا هرال ةدامريغ ىف ىلا هل ىليعن مث  ةريملا هنعلوزتو كل ددنعن كسف ناكمالا

 : ع هناالا قلا نم هل ىلبت دقامنيبعت ىل_ءدح ار دقيالو ىلتأ ١كل ذناك امودق ىلعهللان مماعمق

 | دم كارد لع ام نمع ل دام َةعد ضحى لاعلان ه دع لكتا ىل ل هللا نا كلذ بسو ريغال ةدامرعسغف

 اذه عجراذاف لاقثبالو هف للشام نيعم ال كلذداف رخآ ىل< ىف اهم هللحتاما نيعىهالو رخآ م

 || تارمضملا نه اهلخ دب ةرضح نماق ىلا ىلت هيص داو ما ماع هسفن ماع ىلا ماسقملا اذه نع دبعلا
 دق لا معيف طبضامالوا هنم طبض دقدرعلاو ةرمضحلا كلت مك لوحت دق نحلا ىروالا مكتحح اهل ا

 10 ل ل ءيوا وك الفرخ آى لو

 دقوةدهاشمهملع ىهام ىلع رومالا فرع دقو هلا. ماعلا دبعلا لزناذاف الصأن رغهناثكلذ | 1

 هركنأ و هك ملف ةيدس> ةروص لابن ا ةريضح ىف قملاى أر انامعاو العاهفرع كلذ لبق ناك :

 هقراشنإل لاح كرز هعم ىلا لزنف سو سلاو س1 ا لاعىلا لاخلا ملاع نم لزن مث بناجال اور ياغملا |||

 ضارعالاو ماسالا نم ةروصنو دةروص هن صال ماعلا نم هدهاشب ام لك ةرود هدهاشف
 1 معلا ن م هل1_صحابأا كلذ فراالو لاعلا نيعالو ه بف: نيعوشام هنا عبو ه.سفن نيعدأر ب و

 اهمكح يسح ةرضح لك ىف لوحتي هءارو ملاعالو هس ىذلا ماكنا نم هعم هلوزن ىف قالا ةبسصب

 مدع كلذ بيسو داستالاو ماسجالا لاعىفالا دوشريَغنم هب لوب نم تب ًارامزب رع دهم | دهو ا
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 1 هل د ه ركف مدخس ا ةصوقلا كلَ و
 ْ سل دل ا هفاك امج مامقدل نكي لولو هتوف اًةقحدازف هلمعتساو هقاكدقأ|

 نتي مواهل امعتسا نم هب فاك اعف قداصلاو هو بر تقدصوا ىلع ل يلدا! ىفنوكي وتلا هذهل

 ادا تاذيلعلاام نويت كصيام فرش ا اوأرممنامث اهفاهلمعتس ىتلا عضاوملا نيكسملا اذه

 ةفوالل باو لا ذاهب نام نكمامفمهاوت لامعتسا كر هيلع نوكت نااهل يش و

 اواي تالا هه دقا كرد و هللا لوق نم ع رسشامف مهل قمل نييدت عم هملا لوصول نككمالاعف |

 نم مهن |عم هلوسرو هللا | وصعف هللا تاذ ىف اوركشتتال سو هيلع هتلا لصهتلا لور لاتوركشلابذ

 0 نم العجم هللاف ميذاهمكح ذوفتن مدن الو مولع ةرّدقملا ةمصعملابهتلا لهأ

 ِ مالطلا اذه مكح - عفرل كَمْذون نا هللا دارأ اذا نا- < منم م رك ىلو هنا هبف فرصتلا اهل سلاف

 1 كمآ دوهشو كلذو لرقفَف ٌكإمعّمساو هتسويقب كدصويق هلازال كو هنع كح ام دهشت ىّتح

 راوطأ ىف كماقت قوَكدو+وىف ك.ءلع هدم نيعن هرداصك ناو بوهومّكل كنا كر 6 ليعساو

 اعود كءاطصاو هله نم تيكن نال ا او كمال[ ولع زو سو نان 0

 : كةفورظنلا اذه لثم كةفوا ذاف صاصتخا ةئمو كر هب ا ذع قداس هملع كا دلال كامو ه نم لزرع

 || هدودح دنع تفتوو ىهلالا اهفرصما ميدعتت ل فاهفراصم نمل ناموا وققرظنالاضأ

 هملا ترظنو هدم ءندع نمامهلا امهو همذتفرمدتامف هلك لأ تلعجوهردق تفرعذ ٌكردق تفرعو
 كقةزروقللان ءّدل فشكو امسفن ىف هملع ىهام ىل_ءرومالا كدهشافهاا كيهوىذا١نامعال ارو

 تاحصأ نم فثكلا اذهىف ةعامت ارو هنع بانج الا كقزرو لطانلا نعل ف شكو هعاستا

 م لام ا ا ا فلا مهارأ دق راظنلا» ءالتعلاراكشالا

 هبلامه وعدت أعرفم_مجر كلذ ىلع مه راق يانا دحماو لك" "لمح ىفلطاسلاذ اكل

 هلع هللا بص ناكححام قولا نم هملا مهوعدتامذ كنواهجق دعب ناكم نم ببغلان نوذ د ةد مهو |

 ىلام «بلعم_هامىلا هوعدو كلذىلا مهاعداذا لوةءف دمحوتلاىلا لرسشلا لهأ وعدي إسو

 ١ ىلا كوعدأ انو لع هبىل سلام هي كرشأو هنئان رك ال قنوع دتر انل ا ىلا ىتوعدتو ةاحخل ىلا كوعدأ

 مهناف كل ذك ىمالا سل مهل لافام لثم هانولوقي اضيأ مما ىباوج فلقتالىلو ايف رافغلازب زعلا

 مهو كيرشلا تن اموهو لورا اذههلا ضاعدام نيع ننكر شم مهنوكباوتنث ا دق توكر شم

 يلا ىمظعلا ةلزتملاو ميظ»لا ىلاعتو هناحسهلاوتثاف ورع نال نولثاف

 ١ لع هي ىلسيلاملاقهئاف مهل اقام لم ب اوما ىفاولوةب نا مهل ن كل ب مل لانه نق مئاكرشل تسل

 مهاعدام نبع أوس 0 م ميما اوم هلاالام هاعداق هءلالوسزلا م هاعداع ءالع مشو

 صدم عال ىذلا كب شا ودازو هبا :
 1 ركل يحاس ف شكلا بحاص لاا ذاق سو لعق !

 هللا ىلص هلئا ل وسر عمن نيكرمشملا ند هللا نعدعمل!ىفدشاهلر كفل !بحاص باوج ناك اذهل ثم

 ةبلامهاعدام نبع لاح 1 امهمافركسفلا باحص أ نم ةلاح دعسا نوكرشملا ناكو لسو ه.لع
 اب معي نأ نم مظعأ هنا اولاف ثمح هلع نام لعبال هللا نا اولافءالؤهو العلا ةلزملا لهنا

 وهرع ندب زنا ملعب هناال ن كو رعي نملاعلا فنا لعن نازوهو نك نك اعلا تااكرب

 مهاطعأو مهنم الاحدعسا كلرشملا نا لعب انه نفمهركف مهاطعأ اذه سعشلالاوز دنع كلدمملا

 "لضافلا سوفنلا ةولعلا حاورالا دادماملاعلاىف ةرئابسلا ةمهلالا سماونلا هذهَنا مهركف
 ايدل قرح توه اوتاادق موقدبسلا ىلع ةيناحور عاضوأ ىهفاسن ثدلا فولاعلاحلاصا لبا
 ىلعالا "الملا مهراكفاناوسلايوهي ولعلا حا ورالا مهياع تابقاف مهب واقابا م اوغصو ةعمسطلارم ا

 ِْ 1 اولعجو اذهالا سلو ال_دروءامكجو ءاسأ اوهسريللا با._ب؟نملاعاا ىف وعضوام مه دما
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 مسلط امام لك ب لكو نم لكى ءاداسم هنأ نعي يول مسالا ذهب مسلاطلا اغا أهلا لديأ عا
 ةيهاالارابخالا نم لقت اهك ريال هنافاه دش او هو لوقعلا 1 طءاستهلام كلذ نك اطلسم مادام

 هليقتالفةياثملا هذه نك ملناواسمازيمواهلب وأت تدع اهل لخديامالا ةمفشكلااةبودنلا مولعلاو
 هطاسوركسشلا هم طق هللان ريثكت لعتوشي هيلعروجل ا هبحاص ناك لاعلا ف طبلستبعصأ اذهو

 هللاقف طلسملا اذه مالا سكمفهتنانالارومالا نمره لعيال هنا لعب لو ملعبل هن رك 4 ناهيلعمتلا ||
 || ا فاهرهظ داوم اهوشكي ىناعملا ىلعهللا هطلس لاهل رثستالا ملطلاو ىنالا لقعاب هلا لعتال
 ىهف ةقطانلا سوفنلا ىلعهللا هطلست اداعلا مسلط ثلاشلا مسلطأ او هند هسفن عنب ىعملنكمرال
 عفر ف الا لاجرل ازيماموريثأتلاد وقو ناطلسل ا نمابلعهلامل هيل طةهملا ترحاهتماش تد.ةذامهم

 ثحي هن اطلس مههف مكحتس ا دقدلل ا له أ نم عام تيار فلوالا مسلطلا امم ةثالثل | تامدلطلا هذه ْ
 || مانعأ ه,نونوكفركف ةحئارهسفنوكي لعب مهذاذتلا ةبهلالا مولعلا نم ءشب نوذتليال مهثاأأ|

 : كلذ بسواناس اهتضوأو راوالا فشك اودىذلا هروب ضحلا نامعالا ممطعباكع مولع ن مذا

 || انا ةَنلٌأ هسف ةلدالارث الو ءوث بسكلا نم بق سدل ىهل ا! بهو ناميالاروننا كاذو هرك ذئامأأا
 نمهحو هنف نامي اللرثاالا ده عم وك شيال مح هلع تادامج وةلالدلان للعلا لح نمان_ ار دقأ]ا

 هلسلامي حرف ٍلعلا نم ناميالارون هاطعأ امبحرفاذا هناكف دبعلا بسكن عج رخالههوجولا
 لمعت هلناكمداهتجاو هسفد او هركف نعل لهو ام أي لعل صحت ىفركسفلا لعأ اذا هناو

 نكيملو قالخ هيسنك !امف نال بسك ه ضال سلام مظعأ هل بسكو هام هنا تناكف باستك او
 دوجولاىلا مدسعلانماوجرخام مهنا اولءولممالمهسوفشو مهلودانوهلهملالا ءالوه نم كلذ
 مهدوحو ذاذتلالا هياغىف مهو كل ذ ىف لمعت مهل نك لف مه دجو اف مهل هللا ةمهو بهولاو ةناانالا
 ركشل ا مهطعب ىذلا نم نام ال ارو مهمطعي ىذلا بولا مولعي ح رذألصالا اذه ىطعبام ىبءاوناكلا

 || لمع قملا نم مهل لص امركفلاو لّعلا نا مهفامج و مهسوفن مواهج فرخ الا بالا مدرظن |
 1 ناميالارون لعلا نما ميدو امم مهرة ناك ال لوف نوحرف هب مهو ىدهلا بهول لب بانك !الو

 || امل ع تاموأ ف نودهش مهنا مماحو مهلهج نم مهنا ركل ةهج نمهولانامع مهحرف نم مظعأ
 ااديدشلا علا كلذ نوقغف هضوهريتوأ مهيديأ نم هيزتق هسقم_عياع لت دتاهشركفلايمو ذا

 تابشامنأ اولعب تس تابشلا كلت مهنعلي زينااماتالالدلا عاونا ند سحأ ىف ,هركف نا نولعي و
 أ مهطعي نااماو سفن لك فىهلالا دي زملا همطعيامنورسسؤو دب لمالب ه.لعاوناكامىلا اوعجربف
 || انك ىذلا مالا نيأو هملعاوناك ام ذي لعل مه اطعأ ل.ل د ىهىلب ةبشب تسل ةبيشلا كاتناركفلا
 || اوناكل ميلع هللا تفولف ةبيش ناك لب كلذك نكي لعوهلوالا فنولوقيو هينو>ر شف هيلع
 ا نكي ملولف هنعاوءحر ىذلا لوال اًكاذ كح ىف موارهظاك اضيأناكما تحت هملاا| اوعحر ىذا اذهىف

 ودامت اذ هانفالكو ةءافكهيقناكل اذهالا هنعهفرصي فراصىهلالالءلاف ركفلا بح اصل |!
 || مهناو مهل ةدمملاابخاو ةيولعلا جاورالا نمالا ذًْايال هنا ىرب ن ماما هللا لأ نم نيمءؤملا قحيف
 مهرطنو ها ااذه لثم نعم مج ام لكنا نورااكم مود اغا هشمهام عج ناو مه ديفتل انولزتم

 رؤمال هذ هلثم نم كل ذريغو حاكشو برشو لك [نم ةمعسطاارومالاب مهلاغتشاو مهماوهشولا
 أ| لصالا هنا داو ل_عبالا ةحئارهتا ص مهل سل هللادسعال ناوك د سع مناخ مهعدانل مالك الق

 || ملاعلاو عمو هحاسم ىلع الا ل اعلا نم ءزح ءازح لك روهظو نادصتساو لاسرتسا الو لمصفتربع ند
 عضولا لصأ ىف مدطلا ناكاملو نيلئاكر يغب ونوب وجم هلك اذه نع مهف ىنعمو ةح اسم لفسألا

 ود تح مسلطل ا كلذ مكح عفر ف ةهلدكلا تلعأ لص« و دهمشي نا نع امءافانالا هعضاو هعضنال
 هسقن ىلع ملطوه هسفن قاه دقّتعي تا اهو مق ثمح نمنا.فالاذ هن نوعفتش مق هسفتك نآك ام
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 ءامسالا نمل ةىلوت نمولاةئئالاو لامهالا لعهبفو ةلو هما ةءبطلاوهوءا._ثالا ىف صاودللا 00

 ضقاش وهو :ىهلالا عتملااعهمفو ةهلال ادي راما لع همفو ماع دالول ىف رمكب ًابعيام لقهلوقو
 نم ملاعلا ونت لع هيفولسرلا ةعصع لع يفورخ اسهالوأ هناذإ هنا ذتقا نمداضتقا لهقلطملا دوما ١
 ءاملوالاوءاسبنالا لع هسفو عونتل اا لم شبال نمالا ىلتعا ا ل_ل دا ا ه.ط_عيامقر دصامو هليقنيأ ||

 بترلاو قاكم لاو ىدوجولاو ىنامزلاريخأتل اوميدَقَتلا ةمكح لع هضوع او نيد قررفا اوءالقعلاو

 فصوو ّىبوأ ما ”ىعيبط ماوه له فوحلا نهناوملا هدام لع هيو درلاو لولا لع هسذو

 هنمنوكراملالا ىلاعت فاخال هنافامهةوف نم اهب ر ةكتالملا تفاخاملو فودللاب ةكسئالملا
 سنجوأ مهلك ل ه فول ا: نوذوص وملا هه ةكتئالملا ”ىأو ةفمخلا بابسسالا نم كت الملا قوذامت
 | ملعتلعهسفوت رخ الا ةأشنلا فرعتانه نم وةريثك اسوذنةدحاولاحورلا ريب دت 500

 ]أ هيوةعلانيبقرشلاودن وقعلا نع هنتر همحت لا ذا و اماعلا ةترلا باص برتملا ىلعةءوقعلا

 سوفنلاةراهط لع همفو تافلا لاو عازنلا نم سوفنلاا هملع تابجام عفو مال الاون اذعااو

 ةستىه لع هضو مذيامو لرشلا نم دم امونيت داهشل | لضف ملع همذو ةمستكسوأ ةمتاذ ابتراهط له ||

 لك فدوجومزيقلا هب عقو ىذا اواهدو دحو اهمزاولو ةيئان الا ىفكلارتشالا عمدري-غنم نمؤملا 1

 هريغنم نمؤملا هب صصخ اذالذةدحاو ةمسأناسنا لك ىلا هتتسنفرحالا سفنىف قةعهنالنانا ||
 عبطلاروخ نموهوأ مهب ةحسرلا نم كلذ له قدا نو درباكالا نم ناوك الاةاعاهل-ءهسفو ّْ

 هلا ىلا بشرنا تسب نمو هللا ىلا باسنتالا لع هبفو ةمهلالا تاب اولا ةمسىه لع مسفو ْ

 ملاعا ىلا قا لوزن وهو بيرغ مل-عهمفو ةيدوبعلا ىلع دئازلا هللا ىلا بسنلا عقءاذامعو ْ

 ءازعلا رثكح ان اذ ضومغل !ًةباغىف هم هال ناف هتافصنهللا ىلا ملاعلا حيورعوا مهجافصف ا

 ةنويتلاراوثالا لع ه.ذو فشكلاو كل ذىأت قئاقطاو هدابع توعن ىلا لزن قا نا نولوتب هتان ١
 لع همقو مربأ اذالف ماربالا دعب ضقنل |لاعهسفو ةيهحولاال ةمهلالا تاهسلا نمةستقملا ١

 ةمهلالا رضا نم اهدعب و سوفنلا برق إعهمفو لوتعملاو سول ا ىف لهو صاصتخالا :

 ةيولالا بادآالا لع هيفو هن ىذتيالمهدوبشودتناءالعلا نمرباكحالا ىلعري ريتا لعهبضو |
 تفاتخا اماهئئاقح فاتك وأ مولعلا ىه فراعملا لهو فراعملا نمهدابعنءدهنتنا بحاذامو ||

 هلحال ىذلا بسلا ل عهيفو ناكرتفي وأ دحاوئث امهلهحاورالاو سوفنلا لعضو اهامسأ

 ”ىبهلالا مسالا لع هبفقو متري صاب مكملع مال س ىلا عت لاق هك الملا فو لم لك ىف مال.غل ارهظ

 نم عفتريل هو ماعلا ضعب نم ىذالا عفر بابسأ لع هضوال مأ مك همف يالا سءالل لهروصلاب
 عبجب نم ماعوه لهناسنالا ىلعن اسنالا ىوسام لضف لع هضوال مأ مكحح هل ال ىتملاعلا
 ىدبيو هوقلا لوب هللاو كا ذىفهلعلا امو د ىف هريغ ىلعوه لضشب وئث ىف هملع لضفي وأ هوجولا

 ليسا

 ةمهسلط رارسأ هنالث ف رعم ىف ةئاهلثو نوسناو ىناشلا بالا
 د

 كاوأم رقذلا تكتد لاكلاىلا [| || ةنكسسمو رقفهل دوحولا نا
 لالابولطمافرعينمنوكلا ىف || || اخ لكلا كار دال نزه#ت ال

 لالول لالّق ىف تيك اللول لاو فاقلانا نيعلا ةرقا |

 كانغأ ردقاا كاذب تضر ناف أ| || هب تاعدق ىبام نع ىوس ىلام ظ
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 1 الو هتالكمتئا قو كاوا ريتال الم عمال ل هيج دعست فم دقت ل انرْخأنملا

 اود ا الثا وا |! 0 تاي كاامغع 3 هللاتاجلا

 1 تاجردلا عفرا ةفالكلاو دمح دف لازئابلزن نمو دوةةوهف لازئارء-غب لزن نك ل ازئارعغدو ل ازئان

 || نيلاعل ا نعدانغق ملاك دهشأ اذا لاسةف وحلا ثروب ف كو لاف قالاالا ثرئالفاثراو ت:كنا
 | ثرولا اذه نمفرعتفدومدلا اذه ىحاص تنك نا تناال ااهتربال ةمهلا هكرت هذ هذ مهكرتدقف ْ

 ُ هنوكواذكهنوكن بت زيم دق ةلوةعملا بنار 1١ تسل كل ذكودو ا كل كح ناكر لو هلناالا ثام
 ترجو ملالاب ست لازاورتتا سما اذكن ضو ا اذكى موهنكلو لون اكةدن -او نيعلاواذكب

 تنئاردتلا اذهيف ىلطت تنك امادةافْكاراوةذللاب سارا وتر هضامىلا كاعد ىذلااق

 رودأمو هاو لهاجو لاعو ةدوعشم راس خآلاوةدو اوم ةراكيلا لاس لك لمن ا كنع

 || لصاوو لوىفغمو لصاقو ريجو ريو دا ضو ذب حو هسف موك#و هن وككو ٍديلعموكحتو ياو

 ىرتو ملك ملالا ىرس هنم ( انة ىافهريغالوهوهوةددعتم هاوقو ةزيقم هواضعاو هتامحكدحاو

 ضراانهنكسا اني الد دال وصال اءالار اهطال س ةئاالقعلا مكناال لانا لعاو هن رهاأمو هم

 ىفولخالا اذ هان رم تاولالاو كا درإا كل ديو سد ةوحالو كا

 مولع | نمابفو اهفلاشتام اه رغف لات ” لات دعف نا كنافا مفك ًايرغش لكل كلن لء-افر ايخالا

 سيماونلاو ماكحالا عمجو ىلا مالاردص نبأ ند لع كلذ نخىلاعتهتلاءاشنا كل هرك ذأام ل
 قلخ ملعهيفوءاميالاونيضتلاو عب رصتلاءاسشالا قرا ىلع هسنتلا ٍلعهمفو ةءهلالاو ةعضولا

 ملعهيفو ثالثا ءالؤه نم متال اوهامرطتاف ”ىد الان اسنالاوملاعلا ناالاو مدقالا لكلا لوالا
 1 ماحلالا لءهفودصةيالامرومالا فدصتا اهرثؤيام مءهضو ةنزاوملا لعضو ناميالادالا ل_عيالام

 || ااضقلاو تادإ مدلاو طورمشلا إ عدس مفو نيفرمهتلاو لامعلاو ٍباَككلاو ةمهلالا ني ءاردل ا لع همفو

 ىذلا قالطالا لعدم ةونوكسلاو كرا لعهيفو لامعا ناو مدل ةعساحم لع هيذو لاعلا ىف ةثوشبملا

 ا وني وكلا عشب ام-ميان ولا دّتعالاو لملا لسع هسقو هم همق دمت : هلع ن م هلعا ذاق هقدبقن ال

 ' لقت الف هسقم هد هتلزنا ثمح ءىث لكل زئاورومالا نب طاةتالذل ل سق خملاعلا نم لبق هقر هذ نكت لام

 ؛ ناسالا هب ىطاذعو باطو بطاخمو بط اذ ىف ةدئاغلات دمعوو دعوو بر ةأوس رةولودومو

 ْ ملالاىرسل نان الا وهام ادحاو حالا ناك ولف كلينر زحاوهملا يضر او

 || كف: مصاف لوقاام تلعغ انقل تنك ذا هتتتاكرسالا سادس ل
 : ناكرتخ لاكن ساو حورلاك نطابلاو هتنرهاظل ا هلل امه دعس | نيذل | هتتايءالعلاب قعلن نا تدرانا

 ْض ديراام نيب رباح ىصاعل او دهم عئاطلاةوهو تناالا 0 رودسعالا حالا افتعال ذك

 1 ىلاعت هلوق ىلإ كالان لع ج1 | مءىط ىلا مف ح رزبام باقث نحول مااا 5 ةعبطلا

 || ديذاواح هنا لسا ىانلق نا ناولالاو مت اورلاو موعطلا فلتتتو ةدجساو ضوالاو دب او اب قات

 || اهرهوج ثمحن هالااهنايعاىفاهل ةقيقح الا .سناهاشر رف ءاشالا ىلا ال تاك ار دالا ىلا
 : نبأ ند ملعاف كي هنأ اذا هلق مث هيلعوه ام ىلع ىهالا ىلءرثعت بسنل او تافاضالا دنع لش

 : ةداعسلاهل لق ثهنركذام كل عش مب أم بس ن نكد كاعداموْك اعد نمو تبعداذ الو تنك ني آاوتددَون

 ةرضتسم ل لاق تبا قو امتنأ ا اف امه تعب نافلعلا ف لكلا و لعلا ىفال نامالا ف

 نائنالا ىساناةثالثالا دوجولا ىفام هنا تاعا ذام دوجولا ىف ناسنا مو هرهاظ نود ناسنالا نطأب
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 عمرا

 ادحاوالا تبرامليالدقالا لاا !اذه له نم تب ًأرامزيزعهلدهاشملانكلو دوهشلا كاذ
 هللامث تنافهللةدحاووذكل ةدحاوو ناطيشللاهنم ةعيراتاهج تسلل هل لمص مدن ت>ر ةفماش !اب

 كتهجا هنمماكحأ ةسمخج عرشلا“ اناذكو كك اوهو قابلا قمرذتساو ودل[ 22 منك ماوصعم

 ىلتلا ىلع لزتنال ةموصعم ةهدح ىف مو عرمشلل هيف م > الذ كنم هنهج ماو كذم ناطم ثلااتاهحو

 ه.شلاكلزلزتال ىت-املاعنكتانمؤم تنكاذا للم مث بوشلا نم ةظوفحلا ةمهلالا مولعلا الا بتمأ||
 ءلوكلاو هبشلا هجازتهقاريغنعلعلكف هللا نمناكحامالا عي ل
 داز هتمأ نم هئرو نكهلك ل املا ازحت هريغلابثر او نكتالف ىد# كناف ماقم كل دمتم ال هل لق م تاكو أ ىف
 راس ىل_ءزيم م انطانالا مجالاسر هنعاوذْ !نيح هودهشام مم افرهاظل رودي ءاسنال ارءاس ىلع
 ىدجلا ماقملا مهل لكدةنا ذهف سالو مالسلا هملع ىسعك ةرهاظااهتعب رش كردا نمءاسنالا

 رظناف ريخ هنا لعتريخ فكر ر تنذأتسا نا ةيغرلاوروتفلا ىلع ليلدريلنا ىف ناذئتسالا هل بقمث

 ناملعاف ةباجا هنمذل دنع عقت مل ن نكح ردت او كب ركمسدقف كري تاز نافل

 ا ددخعلا دعب نذأتستئ :ىالذهللا عراشلاو عراش ثلا ةهج نمالاريخ هنا تاعامك ناك ةلثكناعاف

 قداسعتالو لمعلا ىف عرش اول دنع نمءاحامب تنماهللا لوسر د هتئاالا هلال لهو هيدي نمي كناعا |

 كد كل ع رمش ىدإا عرش اان ازيمو ك2 ايصمهقام ٌكمهلي وهف بسور ك.لعهّششا ناف طقئش ىف

 هاءمهام نزو ىف سافنالا عم هللا لغأ لازبال لبا د_-اواسفنالو الكلور تاق 1

 ا خل د نعتنأ هلق داسقنلا ةفراصلامسهف
 ةشطعم قب رطل اك كدا نم ىف كعم عفرتامالا برعشت الو كعم لمامالا لك أن ال كنافدازلا ف

 ىلص هللا لوسر هرك اذ_هلو +_لعتريجام كيفك, و دوهعلا ىف دزتاله| لبق مث ةيدحدالبلاو
 مهالا كلها ىذا! لاوسلا ناك اي ناسنالا لوضف نمهلاله.ءاثولا بو ورذنلا لسو هيلعدّلا
 هتايثا نم َةّمالا هذهىف ىرحامو ماكح الا لازنال بج وملاّوسا!نافمهلوذف نم ةَمالا هله لبق

 سانشلابو فيلكتل ا ن نه هسا ىلع ل قتلا بح ناك ملسو هيلع هللا ىل لدهّللا ل وسر ناق ىأرلاو سانقلا آ

 مهمالارجا كل 3 ىفمهانا عم لاسو هسلعهللا صوتنا لوسر ههرك امي مهسوفن اولغشف شالو رثك
 ار هسزلي الف ةتالارل اساماو اودصقام رهعفت هللاق كالي سامقل !تابثا فودانتحالا ىفاؤطخا
 هبحاصاو دلو هوعسشا نا نوريخ همقمهف ساق ن ءوأ ىأر نءناك اموهلوسر نعو هللا نءءاحامالا

 ْ ذلا لحل الا لأ ناان سأ ام ةنال ارطن اذه ىفو صخشلاا كا ذ ىف همكح عراشل ار رئامالا او دلقاف

 اعام-ا ذكعو ةراجت اهناث خيرلاو ةعفنملا همق كل عّمتامالا قرطلا نم كل #تال هل لد .ةْمنارقلا لغ أ مذو
 ت<راملاف انو داهل او ناميالارك د يلا با دع نم مكن ةراحت ىلعم تما دألهلاقفهّللا

 فرعت نم ىلا ءامكلالاب كل عل لق مث ىدهلا نم هيديف ناك اب ةلالضلا عانبا نم ق-فمهترامت

 هناثدخ اولا هللمقم مي دتهملا قرطا مااا راع كيلع الب م سني نا مواقبالدا

 0 كورت زا ىزلالا سدا نوكأ لفرع دس ل_عفلابو دوعبام لقأو تان.سحلا قاع

 هينزبامرظناف نك كميلل ئذلا 1١ قاذلاءدعلان كمماداحا قه عزانملانائهلهأ ةروصد قطاروهظاذاالا

 لكواراوطاملاعلا هللا قل هل ىلسق مةببشلا هذه نم حي ورخلا ىف لمعتف هنفنل مكي ىاذلا سمالاو
 دحاو لكح حرئاىذااامو كا د يلا ءاعد ىذلا امن هاوسام ىلع يوهم دن وهروط ف دهزربروط

 هنوكن مهللادد قاف لاحرلا نأشءاد_:ةالادل لبق هنعحورذلا نمجرفلا كلذ هعتم تح هد نعاع

 اوهو ناسحاو مالسا نيب خرب ناميالا هللة مث تكا ءادنقال لا اذه كنان ناثءدنىف نازملا
 عجايز دن مالتسالا مزلاَقم 2 االو ناميالا نوكيو نامي الو مالسالا نوكيا ذهلذ مالستسا

 ىلا لقمم نامالا اوهنيفرطلا وة ه.ذحزرب لكف نامالاالا نيفرطلا ةوق ىوشب رم م
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 ظ م 5 0 0 ءاهاض | ْ ا هم اًضيولف ا

 امعسالو ص الر با اخ | ! هيروص) ردت البلقا تلتف

 | هتجا حي هابلفىلق هاعد

 هللوق ام ىردي ىبلق نارل

 رشم ل هلا: لها نك

 عد كسل هلوو هرعف

 ا 3 عه هيعمل . ام لم ىف

 اعدلاقه ا ءاجام لدعم

١ 

 كك طءأ ىبااو هه: ام فصو ىتاا اهلك 0 هراقتفاو هلذ هسفن ىلع ظفح نك :

 ١ ا ناو نيدجرلا ب رانمللا خفاملو (لصو ) ظرفح ئث * لك ىلع هنأ, ف صتاو فصنا دّةف هلا ما ف شكلا ىف

  1منا هللاكو هملعوهلاع اريكش هبط اخو هب دي نيد ءاش ن نم هدانبعنم قا نقرأ نيديع يتلا ل

 | ”لفغلا كل تقلخا ذهاف نيتلصللا ىدحا| ع نمكلد.الو لهجا ههتنكهسقتاناو هتئله-هللا قت

 : نا.سنلاو :هلْغلا ىل_ءهتلارككاامه د ا مكحرهظبهلفغلا نودب هنال نيدضلا مكح نع ىرعتن تح
  1أ ىصعرتسلا توكاركمو عادخ لع مسمن ايلا كنوجر دتسي ناروتسلا لعأ نمر ذحأ الق

 : هس .اركنطانتي ًارولف كا لع هرتس نع تناف كيرالا كنعرت سا اف ديرولا لب ع نم برت [كنموه نم |

 موهسفنأ اواعجم مف باخ ارت كمر ذح اف كري هذ هعماهجوو كعماهجو هل ناف نيهجول او ذّكل ذكو :

 ١ اا مسج 0 ىقعكئاواف كفا "ىلا ل وع دب نم تد ًاراذاف ةبح مه دخت اانأ اماناج 1

 سهأب كنصخ دقذ هلجأ ن نمو كل أن م ميلعلابىعستو كابن مالا ميككسايهّقلا ع سب 0هل لضم لوقدصو ا |

 ١ كنو د:يثب صصتخ ااه تش هف كلا ام لكمنالو هم تاه! ىةطاسأ د كلوهودهأ سد 1

 هل لبق اذ هلال اريممناب ىعست ام هللا ناخ ريما نع ىّرعملارظنلا عبتت الوربللا عاهل لبق ملاك ىف ألا
 ه.كفريشف كياةوهو ماعلا بلق تنآهل لدق م المكوهلن وكت نارذح او كّتلاكو ىف ىلاعت هع دعا

 عمرجاو هنم تن نمو ٌكدمو* نم لهئال كك لوهو هل تا ند ل. وجمال هل لبق مث كن ملاعلا فرعشو
 نءنوكتف قثاةلا ةدهاشم كر ذكتا ذه ف الخ تلقو لعفت مل ناف امسفن ا ىف هلع ىهام ىلع ناعما

 ا لدعلا نعلازؤ هلع مالاوه ىذا ا قلل انءعهمحاص لام لوق هنالروزلا لوقوهاذ_هونيبذاكلا

 سأي الفد اهتجالا دعب تأطخاف تدهتجا ناف دصّةنتام فرعت ىت-هدصقت امل دو مشم نكمل هل لمق م
 ١ وهف هبل اهاطع أ ىذلا اهعسشب تذو د_ةفاهاناامالا ا سفن فاك ام هللا ناف ذخ اًومريغ تنأو كدلع

 نيفاضملا هدامعب ىلوأ قا هل لبق هدام هج ر هيك ودك امى دكو همكم تسامرتس ىلا ْ

 عموهامو مهسوفنن هوراشتالاورا ارطضالا ةلاح فهدامعاول ارب , ل نيذلا مشو مهريغن منيزيمملا هيلا |

 اورعمتاذباذاهل لبق مث هجسق ىدعتيال هنا ند مولعم ظح ملاع لكل دياثملا هذ م هملا فن ل نه ١

 هنا هلعأ نمو هللا الا م-هاعئالالها فورعملا ناف فورعملا وه نم فرعت تنأو فورعملالا كذتالف ٍْ
 ثراو تن نم رظناف ايبنالاهثرو ءانعلا ناف اهم بولطم تن أو نيقاثم هللنا ت اعدقملل.ةم إ
 قدصأأ هل لبق مث هتثرو نأ توا ناو ور 1

 1 ع نيكو هل تكا هنا ترك ذناو ةمعنلا دمع 0 اهل دك ععنل |تركذ نادل لة منه انالو 7

 معاف عنملا دعب ىدانتناف تقولا ميكح تن تنافدقلا دبعو منملا دبع تنك نيررحالا ترك ذ ناوهنل ْ

 ل رس نمت دواذاث كلاب لعجاف ةصاخ معنملا دعنا ْ

 مهرا سا ىف هيلع مهريص ام وهو هب رعشال لاعلا فاسخ ارهق هت نادل ل.ق غر ذ- ىلع«_:هنكقويلا ١

 هنلععتي هلال ىتلثا رهقلا نوبقارب هلنا لاجرذ هيلعمكح راستخا فيها سلاموهو املارهقو

 ةبلاطملا كنع عفريف ىلإ ارياسا مشي نم تنك كراش ا فربخلا تد.ش ناف ةملاطملاو هنا نملاوسلا

 كم 9 730
 ام - عض



 اقتل

 طولا لاحو توبثلا لاح منال ءالؤ# نع ضار ءالا ةلاح مهلام هقلانءالعلاو ىلاسعت هللا ند مينع
 ش | نول_ةممهفمهد_:عطوةسللرث الف ىداعسلا ماقملا ن 0 ر ىبلالا ماقملا نعاوجر خام أ

 | ىرركت 5 نموأ طةسامللص- نبأ او ع 00 عدو لع لوضوأ ةجر لوك طقانلك لع

 1 نورعشبال مهو مم هلل أن نعل ةعن ةيانعلا+ امنع نم اذهو هدنعا و ناك عو مهنعةذخاؤملا هنلا عفر أ

 || نمالا طتستام ىهواهلعنالا ةقرو نم طقستامو ىلاعتهللا لاق ىلاعت هان ءالعلا الامم رعشبالو :

 اد 1 ارغ نعةعرس طوتس طورهلاو هللاةيشْخ نم طمماملاهنهناو لاقاك هللا شخ

 سحمي ٠

 3 نطقاسلا فرهظ دق لصالا ؟تدهنز مالا | ا

 1 ب بسسس سل  تتلل
 ههحو ىلع طوقسااناكو هحوأ نمد موي خلا طعسادأ

 : ههتكن م لفك ىلاىلدتأأ || اذا ىردلالاناكامف

 1 | ههسش نم همسثلا فرعي اك در هسنعت نم فرعش

1 

 ا هياو سعآ ام نيبو مهن نلت اا ”هلفغلا ناطلس مكح نم همهسوفت نوطف< نيذا هللا لارامآو 0 لا

 ٠ مدقو فاكملا اعف[ ىف عرمشلا ركسص> قالطاكضذحلا فقالطالاهل مف ناد مهف ةبقار ادا 3

 ااا وهو هعسو هنا هل قل | نيعام ىلع ظفاع نم مخ قالطالا لع اما انطانال ارهاظ ظفحلا قدسقتاد |

 || دما ماعلا ف حا اكل نوت فهءارو قا نأ لعب ى ءذإا باحلا ةمزالم ىلع طاح هع

 )| الف ىهلالا ناويدإ | بحاص هال دوهشلا ال باطانا ةهفدالا هللا نم هل 0ع اا

 000 نعلٌوسهوهودهليا ىقاتاءاذاق توعنا ىلا ناح ءارو٠ نمالان وك |!

 تاءاجلاقى وتاولصلا لعق مال اذه ,هرشونيعجأ يعل تاداسو سا ماتمو* |

 1 امشالا ع نموهو ظمفح ئث لكى لع هتلانا او !عااوارانو الما ان ملفاوتلاةرثك ىلعو اهلعردقاذا |

 طفلا مسا ملع قدصيف ةفصل هذه قاوموشي نا مهد هر ةملثملا ةروصل | لد مهن ١: اوعدانيذلا+ و

 2-5 رم د> اامق هعراش نا هل ىلاقوقملا ا مرا ب رع

 رددال لهملابق لهملاولفغلا نم هلع ماعلا وهام مول اسم هفاعقد ريس أي ل اعلا نع سومو ا

 دبعلا اذسع نوكيفاهيلعهيئاذا اهفرعيناكناو هملاصم نع لفغب ”لفغلابو هلساصمريغ نم هحلاصم ||
 نق هلا عا 100 ا اظفاح هللا نم هيلع نا لعامل مسالا اذهل انتصتسمع :ثلكل عاملا

 |١ لوتافاناامثو 1 هلال كا قل قمر ذا تملا 0 قمع لل

 ظ_غ هاتا ىذلا قأوأ| || تءاح ةظفحلا اذا اذهاو

 طظرظك نهماحدزال ىرخف روما «ت-ازفادرفماق

 ط_لغ هلع ظف بقوه || || اولاقفرومالا محاز نم تاق
 0 يح نم سلا وسما »داع ملل ا بح +امتدآ «ايردعلا ىح امون ئشامتءارالو و

 || نآبرعلا نعمهبجو اهفمهجا زدق ىلاعت قدس أنا را امهل نانو دقتعب مهنا مم داق مقل

 | لاملاونطفتامو ةجازع ةجحا لاول, اكو ةسهلالا ءامسالاب قلضتلانهوجازو ىلاعت داع 0
 ٍ اهوعدا امال ,هواعس | هدهفهتلا ٠ نم ءانتعا ناو اهيلع ديزيىلال همن ىذلراقتفالاو ةلذلا نم هذ ةمهجا

 للعقل نيت ليقكل ذى ءهلثم تنكدقلو نورعشيال هو مهلا ءامسال أ را ل 3

 | ةرورض اعانةلطاف انس .اعاهقاللرل عم بال هاوءاعم -اءامسالا نا نم اعف هتْفرعم ند ”ىلع ب نمامب

 اناعاوار ارطضاانريغاهتاطأو | داّمتعا هللا ىلع ل- ءلاا ذب هللا هصخ نمزان اسم اطاوادامتعاال |

 ا د و ل و عربسلا توكل ١



 5ك

 ا لعام هلع حالا وخال ك0 نأ ل1 لع ار قام لك ىلءال ىطالعرلا

 ١ ناك د ىل_ء دمج ميكح نم ل نت هفلد ٠ 000 نم لطابلا هم ًايالكذلا" 0 تلا

 : ىلوقماتملا اذهنمودنيترهو معلا قارا

 قل_حىذلا 0 كرا لا تلا

 قميص 2 اطل 1 1 ىذلا لدتطتسعانا ىللاهَو

 قلغبال بالا ناف تكساؤ || || اذك الا ني وكختلا لبّشام
 قام هنا اع دلما | م -اوالا نيعلاام

 قطات الف سل ىف سانلاو هننعقنب وكجالادد حا

 قيس م-هلم هولا كلذا | || مه رانا للا باج فاخ

 ىسعي ىذلا كسلا اهناف مهضاررعانم فرعلا ىشنتساف

 اوتةحاذ_كهريغوهام 8 ماسعأ دحوم ىلارظناف
 قاعتانتاذ ىف هرود ند 3 طف ءانث قربام كحذ

 8 َجاعت ىر 6 ند 0 مهحايشا» ا

 | ةدهاشملا لها الة يورلا لحأالا اهلعبال قلنا نم قل ارم ابم ىتلا ةمهلالا ةعاذلا دودحلا م
 ْ ىهلالاري_كئان ردد ال هدامع ن عر نم هللا همطعي ىرورض لعب لعت دقن كريم اب راعت الو مهريغالو

 |لعلا و أىهل الريم اءالا لعب الذا ذه ا دعامو اذهالا ”ىهل ال اريخن ا ةهج نمر ديال ىهأ ماضو

 ا (هماكحا ثدح نم تاكمملا دو دح هاسهفالبتخ ا ىلع تادو>ووملادودنف رخل ال كرو اا

 | اهدوجوف ةدوجومابنو كحزءالا سل ةساذلاةيدوجولا نيعلا ةحوتيدوجولانيعلاف

 ا قادالوجورسات ن وكل اذودم - اولع نا نيقراتعلا هباعو الص دوو ماعم سل ذا اهتةمشح نيع .

 : مونعهللا يذروهو لبق انو 5 ميد عسا ان ل هقوف هللا ءالعااو دولا حارا

 ا هنا سافنالا عمات ادد ورأا يتناول < علف كغ بش |ماقملا اذه ىلعنوطظفاح

 ١ لقنافوهلاق فارلان هل لمقناق هللا الا تد ارامل ودب نم هماقمادهو لاحرأاع الوش نمنوكال

 : هلهنم همقرهظت بسن لاك حالا فكقدل ل ةنافوه لاه لثاسلا ن نة ل. نافوه لاق لث اهلا نكدل

 لاجادعشاقتراسلا رفا دبش وهاك نوع د
: 

 اقرع دهاببو ىدو>+ وب 0 تفرعادو د> هنننا

 انرصناام اهتدهاش ام لم || | هةلخ نم د اهاربول
 اه ع هن نب لزن ل ا ىذلاالا هتلقام ىرال

 اةصتمامكحوأ ىدو> وب عطاق لمل دنع اىلعوأ

 ا ةورقلا كلت قل او رومالان اعلا هاوق نك هاوق عمجو هرمصدو +-عم- قا ناك نم قدا فرع نمو
 ْ قطاوهام ثمحن ها ل قالاو قا, فوصوموهفا-م فودوم د علاو |

 ٍ ماعل اوعادهف هللان هلع ىدحأأ هير حال ما 0 مو هيالا هلعاق هنفصنيع ٍ

 (| طمس هل ل !اةي انهلا اصخش ده اشملا ن نم دهشمىف ةوقب تر قوز لاتسسال ىذلا قاذلادحلا

 ا 1 0 ءفوالاى و دقو اصخش سافيتي ارو شرعلا طقاس نبا فرقرلا

 | نع هنور مها ثم> نم هللا ةفرعم نعاوغلب ام مهما كل 3 بدسو نيطقاسا | نء نوضرعن هتلا لهأ نم

 || هدعباهنعا ضرع ا هوذمع ىذلا ”ىهياالا ماسلا كل ذ نم طّةس نم ملكه دنعراصدورصحانلف لك



 8 عا

 ا كا معلقا ش ا

 هلاوحاب لوهدلل لف |
 هذسع نعهنلافشك اذا

 5 مالظل !باحانسذ لهعللز

 ماها دنعكل د لعتس

 ماهلارو دب ت> الفءاطغ

 نال ىلع ىهلالا مالا درواذاةهروم ا ممىهال فةوتالرودأملا ف ذفان ىهاالا حالا (لصو) |
 اما ارماواتدرف اها اثما هاوأ تحت فرص نوكتن ا سوفنل ا تزتعاف لاثمال ا ىفرهظنوكلا ١

 لاخلا دريل حشا نال ةطساولا اهيفت رثا نكل لسا هاو امن انراع ىلعام او قدا هاو بم انةلاسوج ىلع ||
 ١ | ةنانقاق سل هرومأملار هباهبر نم ةنس ىلع ناك اذارومأأملا نا الا ةمعوالا ىف اناكهروص لا همفأ

 قطلاداح ادنعةيرومأ لا دوحول ل ئبقذوفنل ادل ىذلا ”ىهلالا مالا هءقلعت ناالا هنعدام ا ||
 اةةةكلاولاملا ناس اوديهرما |يقدقت عئاطدبع هلا لما فلاستبف و رس اهدجو ا هز“ اها ذافدانا
 ,صاعدبعلبةف زيع يروم للرهظإ ل هير ومأملا دوجول لهي لا ذاوئن مالا ن هل سل للون |
 ساب ةطساولا ناك ءاوسوءىث يحال كرم أ ءادالوقي فدكلاو لاما انو فانع يررعا |

 | دس اف لصأ ىلع ةمنم ىهو ةماعلا ىف تشفدق هل سس هذه ناف قح نا ريغ وأ ق- ناساب ملكت وأ
 ظ ناك اذاو بلتلا ف عمول باقل ن ممالكلاحيرخول ها نيعماساا اوزيل ذانيركذلافدولوتن

 ا رثال هلا ىلا سامت !هيوع ديا فاك داص ناكول رك ذ لا ىلا كاي نوريشي و ناذ الادعت ناسللا نم

 مهنا عهقاىلاةاعدلا قدصا غلب مهلاوحا ىفنوقداص مال ا مهيلع ل سرلاوءامبنالا نا مواعمو ||
 || هلع لوقت 00 ا و اا ار اا وو سقا كا ةراتسا لع نوعي

 لعق اءاعذ عبر 2 مهءاحامأت لاهو ارارفالا قاعد مهدزي اذار اموال يوت وعدا مالسلا ||

 اهفرطتاو كفن طل اغتالف ضرالا ىف اراكس ا اروفنالا مهدازام ملسو هملع هللا ص لوسرلا ناس ْ

 تاطم اذه هنءاس ند ل االو قالا ىل.قتامن ا كناف لمقاف ناطث نم ناكولو اًقح نكن اف همل ا تعد

 نونراعلا مه فدولا اذه باعت و ءا_.دالان ناسا نوفرعيام ااءامسثالا نوفرعي نيذلا لاجرلا
 تنكناو ادحاو ءنم ت.اراماذه ىيقوىلا لاهل !ىفنولملق مهو ةَماَتلا ةفرعملا ةمهلالا ني زاوملا

 تنوقطان قيرطلا اذدءاكح مدو ماما ازدهءاكح مهوماقملا ازد قهف ردت لاو ًاراق 25 0

0 
 ٠

 ٠
 ١ هلل اهب مد ىهأ ام هللا نعهللأن

1 

 هيدتحاعاها نولو هلع هد هءاط هعاح © ند هللق

 هفراص ٌةفدمهلا و[ اعددق ىذا! ىف مهل تسل و

 هفقاو هبان ىلع اهار | |[ هسافنان اعاعدام اذا

 هفراعدل اهاعددقنع اوك م صدا راداسا

 يبس سس سس سس سل سبيس يسال

 | اع سما م انج ع رد ا (ىلل- صوأ

 موفءالعلااماو هسفن نع هنعهللا ىضر قي كلا لاف مهل .ق هللا اوأرالا هتوربالو [-_.ثنودب شيال

 دو+ولا نك ذا ةفرعملانوفرعبو ةركتلانوركتسف هنو دهشي ام ىلعال ه..ذقحلا مكح ىلعماشملا اذهىف
 لا اورقتف ةيكبلا رهظ» ابسئالاولاثمالا تالق لصالا ى هوّدق 0 ْ

00 
 8 1 اوهام نا :ةالالثم 00 5

| 

 ا

 رمضح ناك ن اف نالف لوقت توه نمف رعبإ ناسا قع ءاج تاقولريكتللا اذه : رعئاهب عقب ْ

 | نم هيرب ا فرعمل في رعتلا ةريضح ىف همن ىتح ناسلا فطعب همر وأ هنم هل داوأ هتعنربكتس ل!

 | سانا نمو قيرطل.ا اذ هتاداسمهو هللا له ٠ نم ةيمالم | لثمدحا هر قدح ملماقماذهو تدرأأ

0 3 



 ات

 ا هنودح سنوكلافرهظب | | هاتسىذلا مامالاوهفأ
 هنودع نم كاد امنافإ اانع أر دش لك

 هتسقد ىلا اقحو اننعأ 0 اذعب ولّملا فتَروعت

 1 5 كال . :
 ا هنووش نءدازا كج أ ا ىريغدارب ل نم ناهس

 ةمانعلا لغأ مهو هدابع نم هللارث اعشو هللا تامرح ملغعي نمال ا اههف ماسي ال ةمخزربلا ةلاخسا (لصو) 0

 ماقملا اذه هن إتص لصوملا هس دج لها نملضوملا:ادحاوالا ف :دلا اذه دادس تقلامو
 1 همضفاا ودو هيف د ةدعب ناكن ماما ا هيءاج اش ععءانإف اهنمهسا# نم دج لو ةلكشم ةعقاو هإتءقوو :

 هان دذتاو هر يصلكو هلأ درسفابنمها:_صلقت هتءةاوانتماع صضرعف ىل_صوملا ىاش نب د« نيدلا مخ

 تت 00 كا را ل 00 5
ع اوهام ىلا هنم هنلدن ف ىسآ تازامو ماما اده له | نم ناكو امحاص ١

 هلة ا ناف هلاح ىلع هن اقب عم ىل

 1 مزاب الىناملا ىف لامنالا اًذكعو هللا لد لاَعَنا اذكهفادك عم لب اذكن هالا ذكىلا لاما وهذ هذ

 1 ا اصوالعن :تحااذاهعم لازءال لو هيلع ناكىذلا لعل لهي نا ل_ءىلا لع نم لنا نم 1

 هلام نا هيلع فات رويغلا مسالا ءاج كل ذ ىل_عقال اهآر ا ذاف هسفن هير ىف ىريل هير ىلا لام ام رظنلا

 لامعت هللا ءاشنا اذه بسقءىأب ىذلا مام اوهو هبر سفن ىفهدهئاو هسف:ةيؤرىلا هدرذ

 دبشت اهمالعأةثالث || || ادهثيناخزرللا لاح نم |
 باكل د هناو || || انمامعأل صح هنأب

 دش اهلا هلعأ | || ىذلاناذولاذىف مكع

 دعست ىبغلل هابح هل ىذلاو ىضترملا مامالاوهف

 ا دحسملاو دعس ىذااودو هل- نم دصس ىذا اوهف

 هنا

 لعفتملاٌنإل هماقم مب ملف ههرود ىلع ىهنملاماز ا الطن ادار ةق.قح دوماهسفندهش نم (لصو) ا

 ْ اهفرثؤم اود لءاهلرثا اللال طاف هنع ترهظ نم دوهسالا لالالا دصست الف لان مام مودال

 كلا نيب قرفال هناف امنايعأب الا هتارجالاءامسشالا د ثتالف ةدرلا ىف هنم ىلعأ ل ءاسفف لعفنم لكو

 : فرل ا نأ لعنمو ضعي ىلع هع ف رشز امو بتارملانالا لابعل ايمتاق ةنانالا ف ةقوسلاو أ

 || هده نم فرشأ ةمنرلا ذه نا لوتقي ناكناو هريغ نم فرشأ هنأ ىف هسفن طلانغي مل نيعللال بترلل]

 ْ هسفن ى- فما |ذهىفاريثكلسو هيلع هللا ىلص هنا لوسر لوب نيفراعلاءالّتعلا مادا ذهر ةمترلا

 | نيب ف الخ الو ىلا سول لوب ةمترملارك دمئاةيلعالف هسفنل رلذ مكحاثمرش اناامنا انااملعتو

 | لقاعل اف ه سف“ هفرش نكح مل ذا لها قجأأ هنا هريغ فرش هسفنف مظاعتن مهنا ىفءالمعلا |

 ص
 د4 الار دم ردعلا كإدن دصقي نأ ىنف ةمقلامويرفنالو مدادإو دمسانأ

 || ريفلاف دودملا مابقملاو ةعافشلا ةشرركذذ انعام طار راع هد سو هلع هللا فدوه ىلا

 تن بتارملاف ةخسارلامدصقلا ماقاا اذه ف هتاديص انو ءردق فرع ءضانل دان ان ٍْ

 | انرخفاامت هيمد-ع بس بنرلاو بترالافرخملا ناكاذا و هدو هللالاتاذلانر فالف ةيالللا ْ

 ١ ١ »ع مدعل اهرف نك كهانو مدعلانالا ]|

 ماعالا تباو دار! تان هتاتام لقعت كنك ناف ا

 ماريالىذلالوهملاتناذ < هتلقام لهمت تنكناو
 7 ا 1 ببصو



 انتل

 | اهلعقلخ ىتلا ةروصلا همطعتىتلا ةسونرلا نمئئاوطلا مال ىتلا ضخما تداعى ماقنالو هتيدومع أ
 اكلامابرادبعنوكنفاهيلع قل ىتلا ةروصلا ىف ماقب ناسنالا ناف ىلكت نكي ملا ذاف هيا ا لت نعالا ٌْ

 هذ هلو لعموسرلاءالعلو داقتعا ةماعلا هنا ةماعلا نيبو هند قرافلا ناري غءاوس ةماعلا لئثماكو لع ْ
 نيذلاةب انعلا لأ الا حيزملا ذه نهصلخت امو نتقمةطان رهاظلا حزتمملا دمعلاودو دوههش ةفئاطلا |[
 اذهلو مككلا اذهاهل سبل ةدودعت اهاوس ضر لكو اهل ةد اهمال ىتلا ةعساولا ضرالا هذهنورمعب |

 كلِعام سفنيو هيلع ريغ ىدعت الف هيف ف رصو كلم الما ف دبع لكل ناف نوريثك اهمانرا ||
 [بتاذبمملع ةك املا !هناكسف ةفّرصنملا ىه ةعسا اولا ضرال  هذهو امان رواكلام ناكدكلع ماتم ْ

 ةروصل |نيب وهند لم> اهلهأ نم ن احح نك هنورباعذو قحلا كلاملاةصنمو ةبب ورلا ل ىو ||
 مزال4كمكملاوعادهلدومكلاف هناذزنع ىف لا دهاشب اده اثتاضغاد.عناكذ اهيلع واخ ىتلا

 *# دمع دسعلاو نر نرااق + كلذ تاعنا ةرخ الاوامداا ىف هحولانو دوما مع ءالؤهو

 ٍ « طاغالو طلاغتالف

 1 6 ا مك داع قدرا
 هل وها تهننم كلا || ىذلاومكلدل ىذلاف
 هلكت مكافأتلا| اك ل لاف اع 11

 1 ٌكلساف هضرأ|| || ىفةقالملا قعم مكلذ
 هلدي كم اقأ ىذلاىفآ| هن روص نب مقتل

 6-0 رأ ىذلا ةنوالك ىف اؤاعاو

 وه سلو ةروصلا ىلع لك ملاسعلاو نأ فوه موي لكهنوكرث |نملاوحالا فتالاشقتالا (لسد)

 لعأالاالاس اذه دهشيالو لاوحالا باس ال انش كسمالا اذهدمثيالواهءرهظت ىتلانوؤشلا ريغ

فرءدال نم هّلنادامع نم نافنامز لكىف ضار ءالادددب نواثاقل ا الا! هديك الو تاحانسأا 1
 

 ا ل ا ا ْ

 سفن ىف يش هيالا هتنارك ذيال ثدح ”ىبهلالا باتا ىل_عراغنف مهلا هرهظىذلاوههلاخ ||
 نم لبق نيحمالسلا هملعءهلوقوه و سكعلاب رهظ م الانا اوأرالف هللادالا نورك ديال ن أ حالا

 هورك ذي تح ىهلالابانملا مارتحا اودار اواذه نماوراغف هتلارك ذاوأراذا يذلا لاك هنتاءاسلوأ

 نوؤش ممدها كل مجابلقت ىقاباوةةتام مهناف مهسوفن ىلع مهتريغامأو متيؤر ببسدالءادتا
 نا اولعو مهشيعباطلاعلا ف نولهحاوماداف قل !نوفرعبالاك قالا مهفرعنال حالا قولا

 اما اولا اوذرعام يَ هننءانض "لج نم ىجحالا ن:كحل | ىف نيناصمءايربا ءاسفخ أ ,هلعج دقءلنا

 وعن واقعي نيذاا الا اهنرعي الف ةداتعملاّت ان الا لثم ىهىتلا تاداعلا مكي ف*رصتلا وهو لاملاب

 نك ءامس ىلا هام نم هلوزن ىف قملاب موقد ناكمىلا ناكم نم ىناكملا ىلا لاقئالاباماو 0 ١

 هفر 00 ارهظرالف رعشيال ثدح نم هنم دمفةسسو هن ده اسمو فنصلا اذ_هدوجوب عتب. نأ دار :

 أ أهناف هلااهاضربال ةلك هنموددتالو ةماعلا ةداعة معك همدصنو «لنعءانغتسالاو هيلعدز رعلا رهظو []

 | ةصاخ حابمو ا بودنموا بح اودالا هلماعيالف هلعي ن 2 ريتك هتموت لاخلا [ده بح هلو 9 1
 مهلاح ىذتش. اذكه ٌ

| 

 | هر لا تاو هم سوو قرط ديك نك

 || هن نم كاذهدبشأ *« ءىثلكحصب ىلعوهف

١ - 

ْ 



 : أ انسقلفهقلاانسقلان' از ديم لااا عر اوذمسنابم ىتااكث محا معانل ل اوزال ىلا اتابع ىف |

 اوتحااةد فهءالنغانع فشكناو ةماعلا ىف مواد ءملا توما ءاساذأف هناشال اسكت ماّملن نه مكح انا ناكو |

 اك ام ىفاهانّتم يلا ىهو ىلو ال اةيوملا الا اتق ذاك + عاقل ل ءانلي الو لاح انما عرب

 | نشك وأ ةنع هللا ىضر ىلع لاق ل الضف يا بادعاشراناعوفاسنذلا

 ”ىئرا ارطضالا موتا ع وجرلابس امو دعس عوتسرلا اذه هللا ىلا عجر نكا نسعي تددزا ام ءاطغلا

 هلنادنع ىه ىتأ ا هسذن نأ هقح ىف مولعملا توما نوكح امدراغذ هللا دنع لانهوهوالاةءاحام هناقا

 ىلادسخلا اذع لا و كل غه قيتفهرب دت تااكىذللا م 6 ادهريب دن نيبو اعماب لاتخ

 قداض دععم ىف كلملا هلزن :ًاذاهكضاسا اير هنالض]

 ثيح ن مالا ىلا عم هنو كح نم لاح هملعريغتيال كل ذك ه ثعن ىف هلاح نوكيو نودع مول ىلا هذدع

 ىقلاةَأ ثنلا ىفو هنكسموةَّرَقَم ىه هد ىتلا نانا و ماسعلارم *11قفاذكعو نافل وْ ا همطعيأم

 اهتطانىفا دل 0 ا رداظ فد ثنل ا هذه هيطعت ل اةمريغ ىلع ةقولغ شن ىرف اهمق لزني

 دحاؤولا سقنلا فدكلم عمه مانفةرخآ الآ [ةتلاوذ كه ا مكحلا اذه ىلعفاها اخو

 تح هلك مطو را ا هدقفالو اتاد ّندرعغو جاوزأ نم هكمله نمش هدققتالو

 ءاوساهاىج حلا رطاوشلا ف ةيواسن دل ّ 1 م ناطاكهيفطرال عرس لاعفتا رادامن *اف نود

 ١ أنه هر هاا ةحص ةدمحاو ةروص ىل-ع تان" هتطاف ةأشنلا بول_ةءةرخ الاى تاك الاخ

 ا انيلئاشلةناانأف تو* اها باقم - ل ل او ا هفطاك بولا ف لوو هلا عب رسةرهاظو

 حو در هات )دا ا 35 5 "يس

 ا قل نا و ان و كرا لا تل

 مهمه نيذلا هللا لغأالا

 هلئان هيف نوتحح لكنءدهبلا أ || هلل تق طالا وص عود-زا نا

 ىضالاووهالا نوكلا ىف سلف 4 سشدل ءام_ثالل نلوشت الق 5

 ئهاسلاب هتلادوهش نع نكن الو 0 ل هللا عم نكف

 هللا ىوش دمسلالو لاري اه ميغا غانسعهللناف

 ىهام انناوك ١ىف عساَمَدلا ىذه ةدخاو مالا نا حالا بحل رد

 ١ اهقحع ماها ذاق هتاذ نعام افاهيفمامقلا دمعلا فاكي الفدنعاةتاذةصلات ةدختلؤ تي دوما( ل ٍْ

 مك هلاو ثودخلا عستىتاا ةعساولا ةمهلالا نضرالا نكسي مالا اهب موةيالو :دايع هماسقناك ]ا

 اونمانيذلا ىذايغ ا. ىلاعت لاف ةسرلا قالا هفاضاو هللا ةدابعب قحت اسييف نكس نمهنلا ضرا كتف ا

 ٍةنسف مومل ااناوةنا مستو نيعست ةنسن ماهمق هللا تدمعدم ىلو نوديعاف ىاناف ةعساو ىذرانأ | 1

 نكساهلعج ادهلو لب ؛ دممل | لمعت ىلا ضرالا ىب مامءاق.لا ضرالا هذهلوذئاةسو ني ريشعو نامت /

 ةلوققن ةبوئعم ضر ا هو ادبا ضرالاةذهى لايالفادبا دبع لازيال ديغل او ةتداع لو هدابختا ظ
 رهظت الو تاسوسحلا ىف ىناعما لكتوروصا اى ق للا لترووعطكو سلا ترهظ ن اوةسوستخول |

 دف :رقملا نضاعل شتم ناكأ ذاق ةتامع سلام كار دا نع سوفنلا ضويروصقلالا ةيسل اروصلا ىف اخملا
 وهاذهو تناكام تناكهتششاف + لكلراواف القرع 3 31و ا ىازالد داوم ىفىناعملا ربل هلئان | ا

 ٍ 0 ذالا دههشي ناهوحولا ن هدح ا ل



 ْش د د ف 0 لا كلفن ا
 ريغ ىشام باوبالاو ةينلاو ناممالا ناناوب اباء نوكحي ع سلاحا نمو ناميال ا وهو تأوي ب باد ّْ

 : ىذلا عورشا الو ىف هبلعنوكيىذلا لاش لوخداا ةلزبع ره عدلا لاما كلذ عورمشلا ١
 ةاحاساملاو هر حان . ىلذدملاو نوم اد مخالص ىلعم هنذإاو ىلاعت لاق باسل اوه كا ذ لو دا اوه

 /ش هلاوح] عسي فد بعلا نوكينأ هتاجاشم ىلع ماودلاو هنا ه ذنف سلحوفو ركخرد

 لاح ىل:نوكين أ ذبال هوك كل ذ بسو نيع لكى هبجاش هنالص قوهاكمتلا عم هناف رصتو

 ةاح هر اح سوهو ناكمكح ”ىألاسإلا كا ىفهقاوهو عراشلا نوكحنص نأ ديالو لاح الا نم

 ْ 1و ل[ قالا نالو واتح ووو لاح ل ف هيما” ناك ثيح ةم اك أ عم

 نهدي الف اهملاخ هناحسومدو اهعودو نم دبالدر 3م ىاسا ماكح | ام تقلعت ىتأا دمعلا لاعفا ىهو
 ةالصلا ىلع ماودلا وداد هفهلاح ىف هعم قاءارو ذ< ف رعدق ىذا دبعلا اذه هسجاننفاف هود
 هتامحا لك ىلع هقدارك ذيناكدنا سو هيلع هللا ىلصهنتا لوسر لاحن ءريخت اهنء هللا ىضر ةشئاعت لاهو

 ١ هن امحأ ن و رطل قر املا هدا يقرع ردا لان كيت لاف قطان ارح

 أ لاعب ىذا اوهاذعو ار تكحانذاهاكناسحالاهذهىفنوكيو بارعالا ماكيوريغصلاو زول حزام

 ]ل ماده ب -رينركذناا اذ. هتلاركذ نخ لاس ناركذو طفلا اركذ نع حراما باقلاركذهنف
 الا ردااءال ا اهرسفامةالصلا هتتارسفالو نوُتاد مهت الص ىلع مهنيذأابهقللاو هير هملع ىت ىذا! وهو

 هنةاحانملا مسقف ىدبعىندج هللا لومي نيملاعلا برهقدل ا دبغلا ل وتب لاسقفةوال ل اودو
 5 51 قورك دا ىلاعتل اد لوقيو لوشن نلعات لعف اج انما وِ السلا يع م:ابانملاقهدمعة بو أ

 | هنجام نموهسلاجي نإ || هب تنكر كذلا باكل تواتاذا
 هقام ضع همقو لصد الث نفريككلا كذلا ىوسةالصلاا ف

 هبو< سبل ىرك ذو هضنأب مك ل رقلا ةحئ اف لح نم

 ميو ديمتس للصم لك صلو ا ىلصملا ضرؤ دجلاق

 تاعاذاف هلكرمالا عجرب هملاو لجو زعل اق دبعلا هيلعركشي هللا ىلا ”ىراشخالاعوجرلا (لصو)
 ألا تنك اهراكماقلتنأدءالو هملا كعودر نم ديال هنافاّرطضم هملا عحرتالو ار انت هبل ا عجراف اذه

 لأ هللاءاقا بحأ ندإسو هيلع هللا ىلص لاق ”ىلو ا. ْكلةةارطتاف اهيلع دي ريال كتفص»ك اها هناف ابخموأ
 | ثوفنملا ىهاالارامخالا, فثكلا ىفانريخ ًاودءاقل هللا ءر كض هللا ءاقا هركنموهءانتل هللابحأ |

 ددغلا نأكل ذو هل لازأو هللا < اهلا اهل نم تحس ن نمانل لمقف صاسالا هحولا نم عورلاىف 1

 | قحلا سن ًافني ذهريغ امو ةعاطتس .الا قد نعريصقتلاوأ ةفااخن ان هادي رهظامالا مس زهقان ||

 ادنعلا ساق ىمكح نانرب عضوم تنأف ىردقو ىفاضتب كل :ناكأنناىدبعانأ هلو قي نأ كا دوى

 قحلا هسثؤي هنمعاذهمو هنم عمس لو هللا عم بدالاءاشسال هلل دمع لوقلا اذهلاهولف لوقلا 1دهب
 | 001 اا وااع هكر لص لاع جيتني اع قالا تام مو نس اذني اغ ىف قا بنا نموهق
 ةلازاو ةطساسموهل ان ًادعلا ةح لا سقي نآريخلا اذه نع مظع ًاريخ ىاوريخجالا قي الءام اذا ل اكو

 |[نعس مل ىهلالا هب رغتلا اذ_ه<ىلءدرواملو لضفتملا م : اريبللا فرطالا ناسف لجو عفرو لخ ١
 هياط الكت ىناعس ثيح ىهاالا فيرعتلاو باطالا اذه نمت ”التماامدو>ولا نع قاضلب دوجو

 ِ 0 ا شمر او اناناس دقو تويم هل لحام قلعأو
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 1 ع
 فواد تادوبجو عي ف داي اماسهتحود داوود ناحل جولات (لسورأ

 ملعل |اودبق ملسو هلع هللا ىلص هنعريخلا فدرو اذهلو ماعلا ىلع معلا هللا اظفح امهبواسحو عمو

 | عيجبوملسو هيلع هللا لص دنا لوسر دعا ةرمضحلا هذه نموهدس ةارودلا هللا بّدك انه نمو ةءاكلام]]

 ةرغدرداغبال باك ف لاكونؤلع_هتام نواعي نست ”اك|ماركل اكو ىسولا باتي مالسلا ءبيلعلسرلا

 فعص ىفلاقو نوذكم باك لاق و نيس ماما انما ئث لكو لافو اهاصح ال ةرييكحصالو

 أ ملا ةيتكلاو مهران انا وطعام تنكشف لاهو ةررب ارك ةرغس ىدنأب ةرهطم ةعوف ص ةمدكم |

 حاكتشلا عقو نيجوزلا مامخنابو ضعن ىلا مهضعب دانجالا ماهظنال ةريتك ةببدككحب كت تعم هئمو ا

 امولعهنداقا صايتا مضلا اًذهاماع طفح نينا .ءالاف مئاتنلا ترهظقمااسح الا ا

 ديفمريغام الكن اكو لئاط ىلع لمي للعلا دسفملا صاخلا مضلا اذه ظفح لنمو هدنعنكت مل

 [ مضل انف نوكن :ذوحوم لك امو مض نم دب الف حاشنا ناك اذا

 ُحدللاو قئاعألا انف مكملاهل ىذلال_ةلاو حوللا نود ناك رك

 مكلا ةدئرىف ناوك الاو هحولاىلا هعض نوك نوكح نم دءالق

 ملء ىلءدوحولا اذ_هقهنمنكو هتيظن دق ىذلا فرطتاف فيكلا فو

 القءادّس ا هيمهفلك ات هنا س ممملع ضرفامةّدع اد عم سلا هنن لعا (لصو)
 سلاكث ىعس سا هللو هنوعد ىدع دقف هيف همسل ان نع فلن نة اههقدوسا اهأاببلا مه اعداهاوس

 0 مهأعد ثمح نماه واخد اذ ااه ممسلا ف صاخ هو ىلعاهمف هس ااه مهرب رخ ناءالا

 اريشالو اريح !يرقلو عر ازا دوور الا حل هالاهول> دناق ارندكحارخأ ١

 حابملااولعف اذافرزوالو هضرج أ الامع همف اوفريص نأ عرمشلا ىفمهل حانأ ام دالعب س احلا هزهد دعو

 نم ىلووق ىف ىعمادذ_هقناميالانه_ععمرمضح لاذ, نوئمّوم مهو مهل هحابأ ىلاعت هللانا ثنح نم

 اًواجاذ!هوسلاجأ ايف لوخدلا مهل حانأ ىتاا سلاحا هذهىف سلاح هواه |مهاعدامثمح

 : ةحانالا يس ا هاعدام ثمدح ن قبايل

 أ -لباقم ف ىتلا ةهار كلاورلغ رم دوركم ار ىعأو ضئارفلا |
 . دعنا يلع هللا هنمجواو رذدلان ىيسفنا ىلع هومجو امد دعب سلاحا هدهددعوبدنلا ||

 |١ سلاما ءذش هاول_ثدي مناف كل ذ ىف ىمتعاط مييلع هللا بجوأذ م _منمرمالا اولوأو هبوض أم
 || ماايتالا رك الرد ةلانال هحانالا سلام ىف نعم سلاح اهذهانلعجامناو اودعدةؤ

 : جب اجالا يقرأ مهلام نم مالا اولو ا هبه ىحأ ام كل ذك لرتلاولعفلا نيب هبف قدا هربخو لذ

 اهدعأ سا احم هنلو ضئارفلا سل احم ىفمهل ةسلام ةنمعملا سلاحي ا هذه ىف ىلا مهلا صيف لءقمهل ١
 || مجرتابف سدل ةحانال ا ناف ميجرعلا ةحانالا سلا نيبوابتتب تارثخلا لفاون سلا جم ىمعستد د امهاهّننا ||

 || ةمحم نردتو ضئارغل اسلام لهال ا.:لا ةملاخغلا هتبحت ىلاعت نرقو ل رتو لءذ نه كلذ لكف انلقاكو
 | "تا نوكم الو لفاونل ددعي سا احنا هذهد دعو تاريملا لفاون سلا لهال ةسنا هذه نود ىرخا ||

 || يلا كلذ كو ةاكرلاودو ضورفل ىفالصأ اها نالا لفات عوطتلا ةقدصكضن ارفلا ىف لثم ها ناك مالا ||
 ' ل ليها وتوخو هناا لا ىم-تهدامعاربق قا سلاح سل ام هلو ضرذ لكو مايصلاو أ

 ١١ انباع هلا امك ام اهتس نم ةعدتسم امال ةنسح ةعدب ةماعلا ىف ى ا هن ةنس نسل 5

 || نم عماهبف ىلا ةسلاجت نوكي كلذ لكاجب لعن مددعو ك3 نم ساعد دع قعاهد دعوا الو
 ا ةسر ءهمسلا#ىريفاهم لماع لكد دعب هانا هسا امك هريس يف هل هللا فشكب نأ ال ارعشب ال ثمح نم اهتس :

 قت ب فو ل
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 اىزو> لعف'ئث -ىآو هرفكت ذخار نك اذا هركحملاريغو نا الا. نمط هماقوو ٠ ند ال ا ىلاعتو ا

 ءادعلا ضعي ناف هتةصاموهركجمارو.لاوهن د ةفرعد الا رظنلا قامو رو. لا ف الع عشب

 هشاع يهكحو ةومثلا نان رمسالا هل مود الل الاناث هءذخآَو وسف انزرلا ىلع هاركالاو ريما هدئع حن م

 نوكيالو عوقولانالاهندارا مكحر وظيالو عاقولادب ريثا ىلعدر 5 مز را احر

 لتقلابهلدعوتملا كلذ ىل_عهلدركملا نم هسفن مصعب ذشاسسو ةوومشلا دوجووراشنتالا دعبالا عاتولا ١

 نطابلا هفلاخ ناررهاظلااب همف عشب هنافرفكلا فالخع نطابلابا ذه لشم ىفءاركألا حدف لعفي لنا ١

 ديرهريغ هنا انلقل ذا دل ةدارا ةوبشلا نأ الولو ندؤم هناق ا هجو 0

 مس 2

 هاهتشاامل ديره ربغ || | هاريدق هال ىهتشن نمأ
 هاردا الار هاظىف هاهتشأف ٌرطضا هك

 هاذا هلنا هعفلر 0 ع هلل ف

 هادم ىلا ىرح هاسع | || اة -ناكوالو5تاقدق

 بجاولاب ماقام موقي | | نك قوشحالا امو

 ا
 ا

 بئاغ ىلع وأ دهاش ىلع || || بجاولا نم قوقل ءادأ ْ

 بصاغلادةعب رشلا هتعدق || || وقلا ءادأب مقي مل نمو

 | ناكدوحولا قهواهب ظفاملا كل ديوهدوحو هملع طع ظفاح 9 نمد الدحو اذان : 5ك (ل- ضو (

 8 ةعاقلانامعالا نال هملا طفلا سن كل ذلف هلل قلخ ظفلساف ناو كالا نمداكام ظلال اكلذ

 لشالو هر لو ظفطلا لش ال هنا تاثكمملا نمهسفُ موب الام فال اذعأل "هلي اق" اهسفنأب || 1

 | ىلب ىدلا ىناشلانامزلاود امنا ظفملا قلعتمو مدعم مث هدوجو نامزريغدو ولا ند هل سلف“ اقيلا '

 طفح نوكلا ظفاحو ةبقا ىهةظوف<اهسفُي ةتاَشلا نيعلاو ستر ظمؤح هلا دازاغ هدو-ونامز أ

 هناذاظو حم نوكحو نال .ةيال هنافهل ظوفحمريغ ديعلل فاقلا عش فقام قملاو هدو-ونامز

 | لك زاهتاريغد,ءنمل هلوةام مال_ىلاهملع هسنل لاقدق هارتالادل ل_ثمال ىذا! ىدوصلا |

 ابلوذنع | هلناريغف أ لق دئاردل لا قفهدوحوء اب هيلع ظفح نم هتاذببلطددويعم نمهتناىوسام |[

 ءاغب هل دوحوم لكف ذاشلا ىف ءايلا خفي ىناثلا ًارقدتو م ضرالاو تاوءكارطاخ |[

 ظوفحلا اذهءاذغوهو هللا ٌىلخ احلا درر طوح ”ىل 98 , ظفاح نءدب الف هدوحوىف

 فيئكحو فدل نمهؤاشب هبامي هي- غب هللا مادام هترود تريغت ناو هنيعلاازت ,الفدو>ولا هملع || ١

 مكلعّن او ىلاعت لاق طذعلا ل وعجم هنآ ىرب نموه نيظفاطا نم د.عسلاف كرد.الامو كردنامو ا

 داععلا اعف نوبقار 1امدءالؤهامت اودو>ولا ةطذح نمءالؤد سلو نين اكإبار نامل

 ةظدحو دوحولا ةظذح 0 دفركنف ةظفح 0 ,وهلوق ةماعلا ةظفط ا امناوأأ

 لاعفالا

 ظوطاهبام هقلخ الاوداق هقلذ ظذد هلثاّثاتلقاذا

 ظدلل !انثرامعنم «فعلدو هن دص: دق ىذلا دما اوهادجهف

 ظدالا كلذ هتعَدح نا كر درهس 28 هنق تلقام نلغفا: الف ظ
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 هظ عاب
 و

 لا رخفا مرهلنوا نازيمرهغ قعاهذخلا ىذلا نوكلا نءابانلل "للا لعااهارا دانا اوكاالا نم

 ةمص دهاتامل هنا لوشن ىدصت هل تااف ىغتسا ع نماَم أهل ل.ةنرومغ سو هساعدهللا ىل_دوهو اهنطوم

 ا رهين م كن 0000 0 ٠«عوانع ىهوقأا

 3 "0 1 لانه نك ةريطأا ن 2 رحال تت

 اولا ا 2 يعلو ظاان سلسال افلاو كو ىلا © نم اهطاوعوأ]

 قاف نوكلاىفكي ولط» اهماذ قل ا ةفص مهر ا ءاذقلاوببم ةنوع د 1

 | ةىلااوعجريف قاعداوع مسي نأ مما ذ ىأ مههجو ديرا تقو لكفو ىتعل و ةادغلابىدابءوعذا :

 ا اضأ ةن داو همولب :دلاةأاسلسا سلب 0 0 ا 0

 ا || ف فالغ ى ات الحس كا 0 ء ةرقانافغا نم ديعالا» لد رتص يل مهل
 أ اهي رهظ ىتلاءابريكلاءذسه هنع لوزيف دبع هناواانلة داس بسلا نا لعانركذ نا هنافانركذ نع مانيش
 ا لكى ل ءتعسط دقىنا كتاعا ىناف مهرهاظ نعاهتل ازا ىف تعمطو ىتفص اهنوكل تنااهتمطظع ىذلا

 لأ ىأ ا طرت هسه ناكو هروظىذلا هضر ءىأ هاودعمتاو هيرهظنا وربك هل ديالفر ا .بريكتم باق
 1 هديربام ىلاو لوسرن ا ا ىلع وحلا !هل لوي ام ىلا هذعهر طن فرمصب ال هل دو مم و هفدل هنس< بصن دقام

 نؤ اًشيبام م مافر ةكملفر فكم نا هللا اش“ ل0 نمؤدلف نموينا هللا ء ءاش تر مك ل هده

 نك الؤهه لعمل قا أ لو هلغمتلا لص 2102 تا نيملاعلا برهللا# اشينأالا

 نوفرصس ني نيذلا فلوو 2 - سا | ىف مهعم هسفن كسي دار مورق قلع ن نع ابح ىم لو هيلع ,

 ! هعم ماقال هن دحي كل ذ دعب دح أ همقا ام تام نا ىلا كل ذدعب لسو هماع هللا ىلص هقال خاهذه لزتلو

 1 ىذااود ص خلا نوك ى ّجح هديىفهدب لزت ل صخش هفاصاذا كل ذكو فرص ىذا اودن وك ىتح

 ملسو هيلع, هللا ىلص هدال> | نهداش ورىذلا اذهاهلب زن

 ناوك انعلاىذإهنفترهظاذا || ||: نايم ”"ىنهل الا تغتلا نورا
 نارقو عرش هللا ]وسر نع هن قا اع سبنللا ريخلا هلماعب

 ناحا ود امناء اوهامكح همكح لئعاف مالسالا وه ل اذف
١ 

 هلوقود هللاد_:ءهلىذلا ىذرعلاىحلاو ىاذق-وهفهناذ ثح نم هللابنعهلىذلا ءيثلاّذلَذ 5

 دهع هللادزءدل ساق فن غن « هو هدهعنأكو نه سف ىل 2-0 همحوأ هللا ىلع قس[ مدهع ف وا |

 خلاب اهاتبدي نم دل اردو مهللا دامع نإ ةةنطا لذ داع ءاشناوهبدعءاشنا

 ا 0 تر الق اهلهأ م هدو ةصاخ ومر دل هو ىاقعتسالا راثلا لدين م مهلا اكتات سلال

 ,نوةحعس نيدلا قاقعتسالا لهآ ىأثومرحناهياموبلا اوراماو ةمامقأ اموبمهل لاقي اذهلوادبا 1

 ل ا ودحر 2 نأو دب الفرانلا اواخد ناو مهنافنيمرحلا ادعامو رادإا هذه ل ظ

 ري تالا نكلوا ريخاولعدو نودر 2 ناكن او طقاري>اولمعام نيذلا مهو 0 هللاةنع وأ |

 هلام ملع كرت هسفن نم م ىلا ىطع | نك ةمصاسخلاب كل ذ لعشي نم نمةرودم-حروصو اهنش ةماقالاب 0

 هناك مالك هللا لغأ نيب همف تعنا ذهو صاخهتنا ن مءانثو هلز اسهال دف قحلا ىلع دازنمودحال ١

 هبدودع ماقم جر نم سانلان ةراسحا داع نانسالا قو رارطضا دع بحاولا ءاطعاىئ || 1

 كراك < هللا ل اعرامخلا مك ري غءمكف رج رارطضالا ناذ زارطضالا ةيدوبع ىلع رادتخالا |

 يووم عسسس ووصسموم كح هع همس عرج وس وب مح هوس مر وسمو ج حو روصو ب ع ويج ومس هموم مسج |
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 هدسقم هقالطانعْزمت نوكل اوهىذل ادق ا نال سقت همن نوكر ال قالطا ماسة روبصلاب هسفن ىعد
 دةفدوجولانيعهنا ثمح نم نكمم مكح لكل هلوبقو ةروص لكىف هما ةودو ىالطالاهدءق دم

01 

 دنالب نوكحي, قالطا اف | || انقامنثو نم هق الطا هدسقتف
 دوع ىلع ءديو ءدب ىلع دوعق انلوقب لاف ءادشالا فرع نك

 ىدكو ديك نمو ىردام هركش ند

 كلذاو قام <ةسالا نامز ىف دخالا لاسر | نع سح دال |نامز ىلا دخ الل ىكسملادبعل اهلاهمأد

 ا

 ١
 ىديالاو علا, فوصوملا:دبعىوق || || اه دربال ىل اركحملا ةَوَد هل

 | هنعهللاىذر ديزي ىلا ةرضحم ىلتو ىرزا هيددشا ىموم لاق ىناكو ىنهلا تعنةدْسلا *(لصو) *
 ظ سل هللا شطب و ةبنوكححل |ةرلا نمد علا شطب ول كل ذو دشا ىشط» لاف ديدشل كب ر شطنا
 ١ [هدبهش الدمعلا نا الا ةج-رلا نم دمعلا شط ىف ىها ذكو اهلعي وهو هصصت ةمهلالا ةجرلاناف كا ذك
 1 ميلعوهف ءىث لكي يلع هللاو ل_عبال نكملو شطبل اكل ذب هس: محرب ناكن او هنسغن ىفارث اسهل دهمالو

 ]|| دبعلا ناكانو ا كل ذ لي شطأن لك ام نكلو نوكسل ا شطب و هشطن تعسوف 'ئْث لكت عسو هتجرنأب

 هيو شطب دب رب وا فاضا هدبعي شطب ةققللا ىف برلل سلو هيرب شطبهلو هنبع ثبح نم شطب
 : هسفن قا فصواذاث ىثط هدامع ىلر ٌسط: ىفامو ىر سند ه-ةنالدشا ىذطب لاف هنن »ىلا

 تح رانالفرانلانهدامع بذعتف ل اعل اىف ةعوضوملا بابسالايءاشالا نمددجو اموهذ ديدشلاب ١
1 

 بذعملل ساو هللا نع بام ا ىفو»و بذعملاب متاستلا لالا نم هللا دهدج ونام ىلا فاضضم ٍبادعلا ىف
 ١ فطتةدشلاف ايذعم هنوكن مالا ديدش هنوكنمبابسال ا ةدهاشمب ديعلاد هكطمق بابسالل الأ دوش

 ا دحب نم باذعلا ىف مظءا مال "الا بابسال ةدهاشملا ناف هراكسن ا ىلع دار دي الاد_هو ديالوريغلا |

 بدلا ةلازنا ىلع ر داق هن الهي ناكنا اهسالو هسس دبي الو مالا

 لط صخشلا نيعاو دمنا نود ا لمح مكح 5 كلا 55

 لعفناهنع ىذل!لظااكلذ | أ هرهي هرسصا اذاف

 لهنا م هبسع ا ذذاف ا 1 ا ند حرس ال وهف

 ققحم نازيم ىلع نكلواهل ىذلا ”ىهلالا هولا نم اهلكءاسشالا ف قاسا ىرينمالا هيلعرهظ نع

 نازملا عضوو اهعفرءامدلاو ىلاسعت هنا لاه ضرإلا ىف اند انزيم هلعضودق هللاناف هادعتال |
 ؟ىنث لك ىفةدحاو لماعم هل ءاعي نا ىلاعت ديرباك ئْث لكف هدهش ناووهذ قا عضو بس هفرصراف

 هنم بالطب ىتلا عضاوملا ىنهنع ضرعي و هلع لمةيوامف دم املا هذه بلطي ىِتاا عضاوملا ف هدمت لب أأ

 ”ىبهلالا نازمملابلعلا الاهل لب مالو ىنخ هنف رككا دهشملا اذهو نازيملا ىدعالفاهيفهنع ضارعرالا |

 هنانماعلا ةحر دزاحوزاف دّمف هلسر اهم هللا بدأ ىلا هللا باد اب بدأ: وهدنع فقوو هذرع نك عورتا

 قرب هلعل كير دي امو ىبعالاهءاجن ا ىلونو سع نازيمريغ ىلع هللا ةفص مظء نم وم والعم ىلاعت لاق

 ارهاط ني ريكمملا ةرباسحلا فوهو اسغ تاه اعلا باص أ ىسولق ةرمسكتملا دنع هللا ناورامحلا كلذ ىنعب
 ةلازاو هلا ةيئادح وا ونمؤي ناعسانلا ىلءاصي رح لسو هيلع هللا ىلصناكو ىوقا مكحروهظلاوانبع :

 ىعالا| ذهرهاظ ةربامحلا نطاب ناكف نطابلا فريصءلار هاذا ىف ىمعال ءاجالف هالعاوناكىذلا ىمعلا

 ترهطظ ثدح قا ةفصالا دووم هل سل لسو هلع هنا ىلد ”ىنلاو لدح امد رمشنلا سفنلا ىف لصف

 ا
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 1 لرد دلاوا دبا لوذالىداسل امر ف هفدصقرج الا مسالا ل ديعلا ماه اريخاو لرالا مسالا ىف

 ١ نودتملامهكلوأ رخ الاودوهبودصو لوالاوهو قد_هلايءاح ىذلاو ىلاعت لاق اديارخ الإ

 مكمحلا | دهب نوقابلا

 د.علااقدصام لول ادو>والولو

 هنا ءاحام ثمح نمهعم يش

 مسمضعل لاف كَقْفَو نعنأك نافذ

 طاع ال ١ ىق افوال ان ل اف امو

 درفلارهظام عفشلادو>والولو

 دجاومذلاو ءاشالا ىف مكحلاهل

 نقلا مكح د مف دصق نعناكَن او

 / دعيلاو ليقلان ىلا تعب لوهج
 | متطعااماونمانيذلاءاناعللالو ةلدالا باعصال فه ساو قداصل اهز<وربخلا هقلعتم قدصلاف
 قدي دبعلا باق ىلع :رهظي رون ق دصلا لب لعل ذفداو تكلم لت مثار ازملاوتان الا

 ىشم ثيحربخلا عب رونلا نالريخملا عوج رب هنع عجريو ق دصهناروذلا كل دي فكي و ريتا !دخ#

 هدله و نع ا رلا نيب قرافل اوهادهف هعوجرأ عح ريمربخلا عجرنا هك هس لملذلاب ق دصلاو

 : قيدصتل او زمسنل | اهل دي ةمهلارابخلا ةعورسشملا ماكحالا نا دوجولا ىفلئاس ملا لكتشا نم دات
 || ناذىف ديلان قاف ديالو هعفري ريخنامادام هعفرب و هش ريخلا مادام هتبثف مكجم لا عبش
 لوالاريلناىفهسف:بذك اي قداصلااّماو ماكحالا خدت نورك ف ئاوطلا ضعن لعخ ىذا اوهو
 و ريدا ةقمةح ن نمناكحالاو ضفانن ”الونتلالاىف قداصوهو هعقرب ريخاو هيوش ريخااماو

 أ| كاذيهي ريان م ىلا رظنلا ثدح ع نمالربخ وهام ثم ن نم بذكلاو قدعلا نتفدا امك ناكمالا كَ

 || همشلا لّشال ىرو فك ناعالا نا نام الا هكدد لت اَعلاو لء دالريخملا قدصب لئاشلا نيبانزيم

 لحملا لخدلا اذه هدرف حداقلا هلمادىف هلع لدملا نم هبت ةمدع قعدت ال ليل ل

 سن لك ىلع عاف بقر ”ىيهلاروف هناف لاوزلا ليي النامالا ناف ناميالا نعهاش رع كل ذظرظنلا
 فرعدانلقام فرع نهريغوا كش مالط هبةعسض برغد دو علطب ى ؟ى<تح ىسئمروودامتتسك اع

 || ءاسشالا لعام قس اوه ىذلا لصالا ناق لمادلا نع لصاملا ملعلا ةمترهو ناممالا ةهج نم ملعلاة منح |

 || كلذإو ف ثكور ون ناميا للان !«ف هبروص ىل_ع قول لماكلا نانالاو هسفتي اهلعامن او ليل لان :

 ٌْ هلل د هنع هاهن امر دقي ناع الا نم هصقتش ليلدلا ثمح نم هبنمؤملاهلوا- و ةلدال ا هل ةالاع هغصن ١

 غصم تماصديعلاف ماودلا ىلع هماكت قساو قالا هلك اذادبعلا تهدلزتملا اذه د (لصو) *
 قحلا مالكل عمسلاحونمملاديعلاناف دوعقو مايقو نوكسو ةكرح نم هلاوحا هل ىلع ماودلا ىلع
 دبعلا اذ_هولتعالو تاانهلاو تالا. نم هيف نوح: اهفني وكلاب قرا ها عملا زبال |
 || هعم لخ دين ا نكءالو اتم اص لازال اعماس لاب الف هيفني وكتلادوحو نمادحاواسفن ماعلا الو
 1 ىلاعت هب ديمي فقاو تماص هلد | ىلءدبعلاو هرفق للا ني وكت كل ذذ ماكي درعلا عما ذاف همالكىف 0

 دوهشلا لعالالا لد ال ىتلا ةفرعملا بامل نم اذهنافمهفاف قحلات ان وكن ىلعالا عامدالا عفوا ألا

 قلاخريغال هتلاالا مثامو || || قطانقللاو تءصلا الانا
 قياقلا دو-ولا ىفهمشعلدت اندوهش ف هنيوكت اندمشف

 قداص هللاو هاذاق ىذدلا فالح | لملف ءاش ندو ندؤدا افءاش ند

 || فضتوا_ملعلوةعلا اه :ريصةتو تاما لا تف ةكلاو لوخعلا اهديك ةعض دعت | « (لصو) +

 قالا طلتخت ال ى قزم .ةلاهسسودلدًاامنادسَعألا ناف دسق:قالطالا نا تاعامو ىءللقالطالا |

 : 0 ماح هنأب هسفت اتت قالطالا كيش لاب دسقتلا نءزمي دق هناق كدسا قالطالاو أ
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 لأ نيفاكملا مركاوهو رانلا ف نمذقن”تنافاباذعلا ةلكه لع تتح نما لئاقلا تنا كنلااهتنسن اذا |
 نيذلانيبو يمال هلئامم ةروصاناو كسلا الاكل داشن انك افدوعب كءاعو كانممكحلا اذ_هو كدعأ'

 تال 50 هئمهديرئامفانملا دانناو اننل اًوس قدا باحد نولوت.ف ىتفرعم كنوفرعبال
 ىمسفنل كلطاامتاو كلك ملط انا رح كا انا ىداسقناف كتداراهبتةلعتامو كسفنالا

 اولاتف نور ءبال نيذلا كقاْس نمنمب ود انو سانا تاعجو ىتوعداا ىداشقنا نك ىمقتلد

 ا ال راف كلرح الآل كي دازال ناك اغا ىمداشتالات ا اولعامو: هاعذنج هنرخا ناحان الق
 تاو كلذ ل تان مكناس كنا عوداعس هنسفوت اذ لوبقاذ هريغ لقا امىناذ ”ئدالوقلا
 هللا نوصعبال تاقذ هفالذع ةقمشللا دبسشت ىعأب ترهظت الا ناك ف .كص !عتتناو هنتىلع

 هتداران هنم مالا نرقو خممداراام هللا نوطعبال ىدانءانثلا !ذهفلخ نم ةقمّقلاو مد سحاام
 نكمال ىذلا مالاوهاذه نكمل لون نأ هاندرا اذا هلوقودو قولخت هصعبالىذإ!ىهالاوهكاذف ||

 ]|| ادوهشو اهو ذك داع رك نوم راع كلذ فرع كلورتلاو لاعفالانرهالا ال هّتفلام رومأملا نكمملل

 عئاط د. عاذه لوةفنَوكت لعفلاب رومأملادبعلا اذه ىنّوكَس نا هب رومأللا لعفلا ترها ناف

 هلا ناذهل ة ا تناكهلنانم 5 نك هلءاف لملقو مكح» تمدلافئ * كلذ نم هد امو ىرصا لثنما

 هضتش ثحا رهاط همالكن اكمذبعب ماك اذا ولنا انوع < نآكة سفنب م اك: نمو هلل ةغلاسلا

 ناكو هملع نلسا ىدان هر ملكى ع همكح روطو كس طل تلت اذافهدبعماّقم

 ءاندالاق مذ. ىك سلام لك امو دم ك1 لك كل للنار دج كح ناسا
 ق#< سلام اهف دمح ىِتاا نطاوملا نوذرعب واهيف هن نول أسف قطاامفدمح ىتلا نطاوملا نوؤرعب

 نفراعلا نم نكمانرَرقامىوكلاو ىسهلالا دان الا فرعن كاهل اقانوءازج ةطااغما يف هنو انف
 هقئاهد نع لفغبالناهلاثمأو ماما اذه ملكت اذا ناسنالل يش بادآو رارسا هس لك

 هلهللا عرشام ىلا رظاملف كلذ نم ةمصعلا دارا نمو ةيانعلا لهأالا هب رعشب الاس اركم هسفناف ||
 تضقالت'ناو دي هربغ نم فدو ثمح هدذع فش و ىشد ثدح هعم ىشعف لسر ةنسلا ىلع هيو

 ىدز بر لقرهملا ع جراو هد_:عنم ىهالا [حادكم ىردااللقو كلالد كلَذف تءداصت ور ومالا

 ا هحش هنا نمؤملاهعسادس ىذلاىناثلا ماتملااماو *(لصو)* لقوالاماقملان ءانأدتاذهفالع |

 ||| ناكحزاف نامالا ىطعم ىععال قّددملا ىنعع ناكا ذا هلرهظا وهو ”ىناكلا نمؤملا مسالا نع

 همدعل اح ىفنامالا هاطعأف ”ىناكل ا نمؤملا ىلع م دهم نمؤملا< ىهلالا مسالاف نام امال | ىطعم عع
 هلك كل 3ىفنامالاه اطعافهملاهدانتساوهدوجوب هتفر ءم نيبو هن لو الوهدحوأ اذا هم دعيال هنا :

 نيئمؤملا نم ناكو فسم كلذ كر '

 اقدا ص ناكولو قدصب ءالولو

 اَئاَعا انافاهرتساف لدالاوه
 اًهئارطوان_ساهف مكل ىدنتف

 افياعر امام اج ىىَعَو
 اهزارو ار نجر اب 2 كاد

 هوك ق دص ند قا قدص ق دصدف

 هايس نع الا رسال
 امماملاعن كحل اروماكي رت

 هرتسس فاخ نم ر ونلاباه رص دف

 ةحاحوارةفنوكلا ىف نم وع دض

 قىرحاو هقدد قى هللا دقدصق هد>وا اذامدعلان 7 منامالا ءاطعا ن - قفا هن ه نرخ |انهق هير نكمل | ذص |

 [نمالا ادبا نوكمالربلتاو نيّتفلت# نتسنبالا قداصا اوهام قيددلاو قدصملاف هقلخ ىف قدصلا |

 0 هددع هللا مقا اذا هلل نامسارخ“ الا لوالاورخ الأ 0 !نوكمآلادباقيدصتلاو لوالا

 أ هنسع ن: هللا ماكأ اذاو 0 د امل 2. هسفت هللا ماك ورب : كال اطعأ

| 
00 



 عصر ا

 بسغلاىف 0 ماعىوةدابشلا لاعىل لد«د د روهظيالو ه+همرهاظي ىذلا سغلاوه بخ او لوصلاو 0

ر هيرودد و لاكلاو صقنلا هتعن ماضي الزب زعهماقدو مارال ”ىوق هناطاس ١
 ل ا ا ل_الارهظ

 ل سس ل ب ب ب ب ب ب ببي ب ب ببي ك
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 هيو2 نوكلا ىف .هماقدالف | || هسارم ىمرتاللمكملانا

 هب رحم همضلاج لكى هتناو هجرت يرلاو حاسدكلةف

 هم ا 2 هعطقشق ىلدعأ كلف هلامو

 هند 1 ال فعاله ن نوعا اوسلا ىلع هلو ىل لكلا

 همصقو هيصقن ىريط ح انج كنوع ىسوم تح ايها

 نطاسلاورهاطظلاو رخ الاول والا مسالاهل لزانملا م 1 نم لزمملا اذ هنا ْلاناو هّنناان دب لسعأ

 هرادقم هللا طع نم ساشلا نم ملال اهفرعيال نايضرو نا رش ىو< صالاو قللاو

 ةريغلاهل هلا رظان لفسالاو ىلعالا لاعلاو قل لا علا دوبورهظ هنعو نيكمتلا مامز هلهرا* ىلعأو

 ىنوكلاو "ىهلالاداقنالا ىطعأ

 | دابعو بردنع ١ دايقنال دابق أف ا

 ْ داوحو ليم نم | | ءاطعو موف
 د انسعل د انفو | ح الصل حالصف

 داش 3 قع و1( تاما كانا
 دانتسال دائتساو || |[ لادعنال لاصفناو.

 داولاد اورو | | صاسل صابر
 | داقن داك و ءاقمل ءاقب و

 اداعلا دامو )|| ب امال تاركا
 داهلا ءانممو | || ءاوتسال“ربرسو
 دادول لو شغل 0 اجو

 دابدزال تو لك ام دك لاو

 داشرلا نع اهلعأ| || ني ومان م واع نم
 داو ديره | || معن ىف باذعو
 داهتحاو دوحس || || اركذ لمللا ناعطت» |
 ىدانملاعامسا موي | |انما هللا نالعس

 اذهل قطان ناش :ناك عانس وجملا !ماطلم ل ١ تاكمملادوحو هللا حب رادو ا

 | قتيت- شتان اذه ه٠ نمرثكاوامهنم عجبأ كا كتارا كصاقفاوناالا صأت ثمحال دب رت ا

 هكرعتنا ب هنأ هسذن فصوامل نكلو نيملاعلا نع ”ىنغل ا ىلاعت هنافانانتماو ”ىناكمالا باطلا

 باح نكمملاو هسفنلالا ةقدقللا ىفداقنا اك بورعحلل دابشتالا ب 2 نشد نمو فرعنال هني تامل

 جرت نم نكمل هءلطام هعسو هسن: نم هي ناث ”رعلا بحب هتلظ ئذلا < رهلالا فطلا اذه ىلإ

 دمار عب نأ هلب اربغا م نك .الو نا ريغ هنم فرع ام ب ردنا فرع هدحو|الفدمدع ىلءدو-ولا

 بعص ماعماذه ن كل لاق هنع هاه و هيدره اب اسمف هل ا دانشتالاب هيلط مث هسفن هللا فرعيام تح

 ةدحاو كدعاثخ كلغ قسما لعد هالو كيدا لوقلا ليد. ام براد كنااكهعردقاال

 ثمح شلل نكس كيلا داسشنالا نمى اذ هل.ةن ىذلاف ىمال كنم كيلا بوسنلا رابتخالاو
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 سنغلا مل اعف هب زيت اذامب وةداهشل ال اعف ناتضقلا هز ا 0 ةودحاو ل ارابترأ ا

 مهيواسنف هللان دينو ايام مهتم قِلَسَف مهفرعنل ةمهلال ار ابخالا باعصأو ع انلعلا ىلعتلالدلا لع همفو

 اهفالتخالرث الف قرط !!تفلتخ اناوةروصلا فم +سوفئب انسوفنّو وون ناىف 0 علاق ا

 ملعلا بلط ىلع نيلعتملا ضرب اك لعل ارمشن ىلعءالعلا ن هرباك الا ص“ ر< ىذلاوهاذهو للعلا ةروصف
 ةىهديزبانأ ىرتنال دمإتلل لحرلا لاقا ذه نمو مهم هللا اعأ م م انواعب نيذلاءانلع ءااراتكصأنم ,َز

 هرهلع ردك ىلع هدابعل ا اروهظ نا لعامل هتلابراعل | ىف هملع هل تفل ة سه فل هنن ا ىرت نا نم كلريخ

 ةطاحا ملعهمفو مهنمدشتسلنا لبقانشلعت هلا ور نم مت أ مهنه هان دقتسا اذاهيءابلعلا ملعب للاخت ورق

 ىطعي لعودو ماعملء هناو ةهج نم ةهجالو لاح نمالاح صاغ الر ابتعالا لعناو تاهلسايرابتعالا

 ريما لامعاوةدابعلا ىفةدع اسما ىهلالا ىبنلاو الا لع هيو دب دويعلاب هللا ىلا عجرنمل ةلالدملا
 ىلاورخ تلا ىف تارضمملا ىوق لع هفو بعت ا ذامو امد بحت امو ةمراسللا منا لاسرا ملع هيفو

 ىريشقلا ىحاك فرعي اذامع تملا فوهجلا توملا ل _عدتشو هضاورذءامف مهاوق ىهتنت نأ

 تيموهو تبع سامآ تسوهأر ديلةريص»لساغلا هيلار انف نا تام هنا ممضعب نع هل اسرى

 هلسغدنع لساغلا هم كثف ىدنع تاغ ىمدخك ناك كن حاص ىلع رهظاذهلثمو يمالا سفنف

 سلا م ىهدرلاعوهام هيرو لوملعلا ى عدا نمو ولاعلا ىف عار الع هبفوال مأ تيموه له

 نيتةئاطالا هقرحت ا منأب هلعلراسنلا ىف هسفن ولي ادحأ ايا رامهناف ساا اه لاكشالا ثروب
 2بلس ياما ةاح ذك 9 ٠

 1 نا اعف هق ردخال املا اعنا

 ىوقلا لعل الع هفوي اهارب نم ىلعاهتحامو ل دت اذام ىلعو منلا تانآ لع هضوولا علا ىنرث أ هللعلا

 : بحوملا بسلا امو ىلعالاو ىندالا لع هفو باقل !ىفاهدجي ىلا مولعلا نم هاوساع بهذيىذلا

 زيا ىفءازملا باس لع همقو امنه دحاو لك ة ترج هلع عم ىلسعالا هكرتو ىندالا هيلط ىف بلاطلل

 || الا دلا تان الا نمدعبلاو برقتلا لع ىفاملع همضو ىمهلالاو ىناكلا برَعل او دعما لع هسبفورمثلاو

 نإ! ”دتشي نك دعو نعال لأن ظلا بحاص لعبا ذاع ل سام تو هللا ىلع

 هسقوع 0 0 طه 2 0 ل 0

 ٍ ا ارب كيتي رأى ارعرم هب فدو ال ىعاهللا ىلا بتراب

 اذامف لع هم فو هنعلاسيالامو هنعلأسيام لع ديفوألاشلا ةروصبر مطب اذامملو اشد س هلوهو

 تل وطا ىعأ يدا نم لع هو نوف دؤم هدف مهف عملا | ذه نيع ىف مهن لدفي مث ا

 رخأتلاالو مدقتلا لبقيالام لع هيفولاعلا لاوحأ ىف هيرثؤي ندي ريام ىذا ذا هاعدا ام ىلع لل دا أب

 هللاىلاو أن وك ىلا لهب رقلا نوكي نم ىلاو بي رقتلا لعهسفو هك هشولاو> الا نم

 لع هضوىلاعت لاه يديرولا لبح ن مناسالكحصولا برقا و هوال مأ هللا ىلا بر 2 مدن لهو

 رخ الا لعضو تالالدلا ةيؤر دنع لاقي ام ملعدمشو حاورالا نيب ريملاو قرف || لع هبقو ضارعالا

 ١ هل لاقيو لون ام ىردنال نمو هللاةيامو لوقئام ىردبن هرلع هيقو هسنجم ىلا قاحلاو داعملا

 5 | هتيم دما ىلا نع كربشلا ناواضرشواهريخو هللا ىلا ابار اهتريح اهاكرومال درع هشو

 7 قرلانمالتحالا عوام لع هفو كرد, ناز واس كر ديالام لع همفو ى هلالا كاردالا

 لسسلا ىدوي وهو قا لود هللاو عناوملا

 ك0 ب و يم و يم و سستم

 | نموهو تافدلا ف حاورالاو سوفنلا كارتشا لزم ةفرعم ىف هن امل نوسهناو ىداملاب املا

 دودولا مسالا نم ةردمحل ا ةربغل اةرمضحع

 نا
 خنل

 أ
 ظ

1 



 : لعمسو هيلع هللا ىلسص ىلا قبأ علا مدعولب د ريح ب قعصأءلافرلعلا ف 1 لير لشق

 : فتك اوهو كدعابانح كتوك اًمأوةب ونعملا ب بخ ا مظعأ م ا

 همالظت نأ تنك حاسم حالو) || |١ "هساتنك 1 كنم :لاط رس تناد

 ماتش هيلع عيطيم ل 0 هسغ رس نع بلقلا نا ْتْنَأَف

 همام نوصملا فشكلا بك نم ىلع || || تدنطوهنف لخ هنع تنغاذا

 هلع اع-> لعال تبادح ءاو انما ودل اسس 0
 سم

 : هعزفتسادق ناكف مالس لا هملع ىبومامأ لوقنو انسلتسم ىلا عجلرت الاستلام

 ١ ةملاطم سانلا َدْسأء اسنالاو لامعلا ىلع ىهسلا نم هبه امل هحرخأ ىذإا وهو هلغال راثلا ناط

 ىكلارانلا ىهو هتجاحر صب أ لق هلا جرخام ىوس هسفن ىف نكي لف ذ قلاع وأب مايقلل هسا '

 كي رانا ىنا تقولا سان اع هتحاح نع نم قا اداننعالاروطاا بناخ نم ةرصشلا نم ل

 ْ 0 ا

 : دما اهعمموراثلاهب م نم ناكمق هتجاس ىلع لدي نم يأ ب

 1 حراج ن مءادتلاهء ءاجوتوبثلادلعصدتو هبرىدانملانالعالف تبثوهرك ل اسانس خا ءادنلا

 ىلا اذهءادن مكحو م 5 ىلغأ |نم ع ون لكل هناف عامسالا ىف هقح بدالا وما تب , هسقن نهال 5

 | ب تسوس وا دهس نس ل ملف هن كان ام عامساؤممتلا

 ”ىهل الا مالكل ا اذهل نكي لود دساربدملا دباق هسو سم دوهشو هسح ىلع نا نالا تنثملاق ىلصفت :

 ا ه.ترجام بسحدهأوةو هرصن و ةعع» ند هاقلّنامالا اذهب لقال سلف باقلا ىل_عهح ون ”ىوسوملا

 ”ىبلق لوزنوهف لسو هلع هللا لصد صأ امأو مالسلا هملع ىمومىف همكح لاا ىدعت لفةداعلا ||

 ١ هاَقاَل هلا لزتأامب باقل ا لغتشاف هسشنلا اذهل كلان ل عج اف نا وفص ىلع هل سكى اما باطخو

 أن ءملسو هيلع هللا ىلص ى :!اريخا دكت الملا كن : كح ءاقعصو ام غ ل ذ ىعسف هن ديرعب دن ن زءناغف

 1 دوار لعل ور ناك تاودم لع ل مي ماكنا ىسولا ناك اذا نا لاخلا اذهنانرط تكن الملا

 : 00 - فدو هواذام نولو ب مهن أب مهتعربخ اوقاف اال مث مهمولق نع عزفاذا ىتح لاف هناف دكت الملا

 || لوزلا اذه نع ىلءعلاوهوهاناعاذكق ىلا لاف ىآ بدلات قا نولو ةمففقوانهو مكر لاق لوف :

 1 انهو مكيرلاقاذاماولاةرخ لادبولا رسولا هدهد ذب 3

 || لوتالا هجولا ىلعف ةكئالملا لوق نمال هللا لوق نءرييكلا ىلعلاودو قا ضعبا ممضعب لوةففقو ||

 ْ مكبر لاق هلوةودو ير مهلا لاك اذاماولاه ةهيدملا تلازو هبشملا ىلامحالا باطخلا لازو اوقافأامل ١

 || هومهف امن ونعنقملالودلا اسر لاف ىق حلا لاف ىأَق1لااولاواوتن ليلو ةاااذهدتعاوةعصاقأ

 || نب ومالساا هملع ىءوم لاحئييقرغلا | ذهف مدعااوهو اعمامدوأ مكب رلاق هلوقوأ ىجولا نم 1

 : معمولعلان ملزما اهوا ار مدل ا : الملا لاحو مل_سو هيلع هللا ىلص دمت لاج

 قااوهامو ىو مت نيءانم ا ”ىأف هفاخن ءهانْعل ةسفن ىلع ىتااوهو ههلك هسفن ىلعقجلاع 0 ْ

 ا ناضقح امواو ناقح اههرأ دل ا عدا كمل امو ع انثلانن ده ند 1

 || ةباش نلا لع هيفودلاو 0 مسا ماعلا ىفاع ملا لع هبفوةريألاو ةمكشاورلعلا نيب قرذلا لعهبفو

 لك اعدل ىهلالا ناطقا كلج ءثراووأ ”ىنوأ لو.رالا كلذ نوكمالو هللأ نعءةب وحالا ا

 1 دحاوىفهعدو أ لدو ملاوعلا نم هقاخ ىف هلعهنتا عدوأ ني لع هفو هللا لع لع هقو لاحت اطخالو ْ
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 نكلاو لفتلاو عدلا نإ ذكو بع ند هىمعلا اذهو كل ذالادهل 0 وك الانيبو كالا ؤ
 تجين ناف ىبعلا نيوابثي قرخالفةللا ىلعتةواشفلا نوكتناالا م 11 يعاود ةواغغلاو

 ىعالا لاح نمو َةِلظلا بح اص لاح نم نسح أ امح اص لاح نوك,د قف ةفدسلا ّدح ىلا ةلظأ ا دح نع
 لعاىنولماعاننا لعاف ةنك الاوهو باح كنب وانس نمو لسو هللعدتلا ىلص 0

 نا اوفرتعا م منان هدنعهقدص لق< نم قىح ىف كلذ عفر ف نولماعانلا مهلوق لق<و كااذ عفر ف

 ىردأ الف كلذ لّمب ل نم مهري_غدقتءا|ممودرالو هلوداو دحام هللا ,دوعدبامم ةنك ؟فممبولق
 عقر ىف لمعي مالسلا هيلع لوسرلا نا اعطق لعن انا ءاج .رلا ماقد ىف ىدنع عمان ءالؤهمأأهيلالاام ||

 لدي لو نيكرشملل لب وودي الا ف لاق اذإو نيعبسسلا ىلءنديزال لاك ىتح كشالب مهتمعأ نعءاطغلا ١
 | ةنكالانميواقلا جارخاو باخلا عفر ف نولماع مهنا لالا رقب لدياذسهف مكلليوو

 || لهطارخ او دسملا هنكن م مهن هبمهان | امل وق فم-هفقو با.سأ فالتخال ةنك الارثك امناوأإ

 ةعقاولا ءاشالا بعأ نمو باح لكل اونهنم غرفتي ىت- ره | هدنع ناكحام تقولا لغشرخ او
 ةكئالملا وعصتناوفص ىل_ع لاس هناكجولانهقلا ماكنت اذا ةكتالملا نا كلذو هلوق أ امدو>ولا ىف

 ىولادش وهو قعصي ناو ىلع دك سكىجولا هيلع لزئاذا ناك ل_بو هيلع هللا ىلصهتنالوسرو ||

 هلع لزننل هناو هنع ىترسي نا ىلا ىصس و وغرب و سما لاع نع ىنفمف هلق ىلع هن لد ربج لزتنف هملع

 | عافتراباماكتهقا هلك مسيو هيلعمقا لص دومواكرع هتيمحر ٌدعَسف دربلا ديدشلا موملاىف سول
 كاملا ةطساوبىسولا اقم نم مامعأ ماقملا اذهذهل لمقو لاكو هس ن ء لازامو ّيعدامو طثاسولا

 ىسبوم اذهو ىسولابحورلا لوزتد:عقعصي رشا مرك أ اذهو مالكلا دنع قعصي كلملااذهف

 ناف بخ ارانآ نم هلك اذه ن ا ملعاف لبحلا كلذل ى وعصو طئاسولا عاشترا عمءوش هباع ىرجالو قعص: ل |
 | تاكأمل يس ولف ديالو بحبح ناالا ن نكم مابح اهقلخاملهللاناف ترهظثدحاهلمكلا |

 | ةفافثو ةفطاو ةفيشكن عون ىلعةرّداملا قاخو هيدامودب ودعم نيعوت ىلع بخل !هذه هللا قلو امك
 رضبلا كردي ةفافشلاو اهءارواموابفامرصنلا كردي ةقضلااوا.هاوس رصملا كر دال ةفشكلاف ٍ

 '  لبقم اهفام كردأ اذا سايتلالا هلل مح اهءاروام ||

 سعال ا هءاشتف الك اشتف || | رللا تقرو حاجرلا قر

 رخالو حدتاغناأاخو |[ حدقالو رامبو
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 ةحوتب حوعبو لقشدلا لك ثريغس اهلاكشأ 0 وةفيشك الو ةفيطا اهف

 ١ رهظفع املا يومك لمقصلا رحت هناالا هن 0 سل نكسن و حراخ نم هنروص ىه نم لوح لرحتو

 ”دكوح نمتدكر حو هترود ىح نم :هكرح نم:دكرح ناكر حاهلف نك اسهتروص ىه ندودكرحامف نيعلا ف
 أ نعلا بحاص قرئالااسهلو بخلا اهعلعمم تاك ادا ةلدسم ىحالا دوحولاقانك ل ممل

 اان كفن لع تناوهو -ىح باو لهم اوهو”ىونعم باح نانا بحلا مظعأو اهل كردملا

 00 امفدر هى ى ىرسأأْا لسو هيلع هللا ىله هللا لوسر لوب ل ظعالا باحا

 ايدلاءام- ىلا السوال فرخ ”الارك ولا فاسو هل نأ لتلدما لوس دقو دس الات قار: رح

 الأ لي ريح امأف مالسلا هيلع لاق قل إتامل د نماعو هكا 3 نكون وقان وارد فرذرلا همشامهاا ىلدن

 َ هام لعام هنوكلهلاح ىلسع قف لسو هملع هللا ىل لص هللا لوسراَمأو هملا ىلدئا؟ هلعل هملع ىسغَف

 || تلعف كاذدن :عملسو هشلعدللا ىل_صلاق قا هنا قاف ام دان علب ر م هريخ الق هماع ناطاس هل ن نكيرلذ
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 رجلا

 أداع الا همشب وهف روف ةضاط كل [الاذلم عت ةوام لد املا عمتودتو 1 ركل الو

 رهط اهناو كلذَن رك ايل ئاقلا هال هلناريغ نم لولا اذه ناكول هنا تر اكنان سلو

 أ دهشملا" ىعشاربا ناكهن الدبل |نورمشك فيك هاا اج مهنيذلانيقاملا حف هتاف نما بعل
 ا قوملا# احا ةيفيك ف ميهارب اهدارأام هنع هللا ىذردي زبون أدار أف كوملاع احا ةيفيكللا بلطف

 || كل ذىدلا- ىلع ديزي فأن م مالكلا اذه لدف قودالءامحالاراكنا الكا د ف هوحولا فالتمسالا |
 لأ باذعلا ضقانت ةجرلاو نوسرلا نم ادع كسع نا فاخأ ىلا تبان ميهاربا وقام يفت ١

 ا
ْ 
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 ْنأ !لءول ديرب وأ كا ذك باوبالا حف لزنموهو لزنلا اذه لبةىذلا لزنا ف هانرزةىذلا هجولا ىلءالا

 ١ 0 ىلا قثملارم فرك ل ميظعل ادب راارابخلا سلجوهااو نجرلا سلحوعاأم قدملا

 : ريبكل سثالاو لالدالاو عمطلا عضوم لحبوب : قال ند رلاناف ءاقتالا هنع لوزيف هسلح

 : ناو ايتو ماقال نم ةماعلا فالثج لاح لك فمهقوذنو دعالنوقداص متع |

 ا ناسف هقوفوش "1 ”ىنلاح ىف مهتم دحأ ملكي ناقعنان راو كل ذ ىلا مه لدسال ةصاختاو ,هريسغ

 ا لكم مهنم عشبالو مهنعهللا ىضر مهلاح هد هلوش ن نم عداسلا فرعي د هريغ لاح نعمترتم هنا

 ١ مهلامو مهقوذوه ن متاماّعم نع ركل كاش نافهملاوعدت ةرورضاردانلاىفالا اني ٌ

 نإ و هسون اوكالا نيب هللا اجا دسا ب !بخ اه ذه الولف وااحو مهداة موهاعفالا" قرد وهلا ١

 : نم هنا نعل دقو ءامسْالا فدو دنا عضو بدس ىب مو قداعَل !تفات>او بنتا ارملات زيت امناو < الا

 ا همالك ني وهن دعا ثم نوي دحال عبججام هننا نا بابل | ذهن درو * (لصو)* ضرار ْ

 : ان ع 1 ةللاممةروصف لا لفل || نوكيناالا كل ذ ىلا لسسال هناث هتدهاشم لاح ىف : ا

 / ئدروروفلا نيدلا باحرع فزاعلا ع يحل نءانغلب دقو نر :ءووكتمرغا ذهو مالكلاوةدهاشملا

 |١ نافاذ-ه. نمر اهنع لشن ام نكلو م الكل اوةدهاش !1نين عربا لاه هنا دسسس الا

 || لوقىفىرتالاىروصلا ى رنا ادي رب نأ دب الف لح زج مشل ٌنظلاو ىلتلا ع ونىلرك ذيإف لقانلات !أس

 1 ةدهاشم نإل لاةفرمسف مٌعطق ةدهاشمع لقا دنا املا يح ”ىوشقتلا ةلاسر لاحر نم ”ىراشس اإل '

 ا ناك امو لاك كل داو لقعي نا باطما ةدئاخنال حم ردالء ءانفاا لاح ىف تاطالاو هدا ءانقو عيل

 ا نيعباجخلاو ىموكبا>ءارون ذأ احوال ادها همك : نأ رشنلا مكحود نو را

 لوريال اهدوجو نيعف اد دوش نع ىفناو هنبرمشلن ءريشنلا لوزباك اهند هيدا | رسل

 || هن رتش نعلازاذافرشنلا ظ-اده لوشن خو مثلا ضءب تءعس ىنالا >_هانلقام اواو

 | كاذ نع عجر ءانركذ ام ققحت الف هني اكسيل مالا نا هنع هنئا ىضر هل تن ًافرتخآ كح همكح ناك
 || ملكتام طلغف ديالا حرش ىف ملكت هناف اذه نم ىلا: لعجا ل تلقاكرم الا ناالا نظن تنك املاكو
 ا قاوذالا فل اذكال هناو هلكوح هللا لاه ىذل !نا لءذ نت و طلغل ا عشب انه نمو الا قوذ نع كلذ ىف

 | اذه نا لاجرلا ماقب هل ةفرعمال ن نم لوب ىتح ةبهلالا تارابخ اللاعب اطم قئاذلا مالكت وكمان ًادبالف |

 ٍ قوذلا بحاصوامهلرسفموهو امهنمءذخ اوهام ةنسو أ نآر 3 هرءاحام فل اع الاع كرك ا

 || اذه لوش. هل قوذال ىذلا ”ىنحالا نكل هللا ن نمي ءاحاع أن تناج ناك اسخا ن5هقاذامالا لاقام
 | ماك انالفنا نولوشي اذنه لثمن واخت مما وذالك قيرطاالهأ نم ةعءاج-لب قئاذاا نع |
 || مسوق ند هوفرعام منال قوذلا نو رك و اهريغةذامدل سيل ةسهلالارابخالا ىف دروام ثيح نم

 || ىلعمهقاوذالا باح [سمالاود كاذكو دحاو قب رط ىلع مهما مهسوفنىف نودقتعي مهنوكعم
 | هلاحهال اطعءاامالا مهنمدحاو لوةيالف ىثعالاو ى عالاوريسمبلا مهفنأريغ كشالر دخااو قي رط

 || دس ابولت!ا ىعناف ”ىوتعملا كولسلا اهسالو «سفنىف هيلعؤي رطلاوهامال ىد رطلا هاطعأامال |

 ١ لو< سدل ه.حاص طقرب ل ىذلا رصنلا ىعو قل أ نيب و كدب لوك بولقل ا ىعنافراصالا ى ع نم !
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 اإ| ىل_عدقا هّرقا يمزقذلف نيبتاخلا دح ا ىلا تاسهملا عجب نم لعسفلا صانع ةعب رش ف ”ىمهلاريخالو
 ةرخاالو اين دادبا صاخ الوأس تصاخ ام هال لاهدهو لّدعو عرشو فشكالا محامو ةمف هلا لع

 هسفنىف هلال صملخت هسف عقب ام عقواك الاوهام ل-عاهللاو + فن ىف ىهالاف نولوءباوناك ام ءازح

 انل نكت الو فئاوطا هده ضءد هيلع رهظ ناكنا د. الاصا هلسن فناكو» واذا صاخربغ

 ءايسثالاه ريك امو لاحتاهيلا ا طلخا ةيسسنو ةبهلالا عئارمشل ا لكل اىفناف أطنلا لع لكلا لود نا

 صاخم و هذ صاخانخهملا لكل عوج ص نالربخ اك الا حالا وها ةريخ دقو هلل الا هملع ىه ام ىلع

 هعمج لاعلاو قدا قفتاف لمسلاىدهيوهو قا لوقي هللا ناذ صاخم هس: فوهاذ صل ملامو

 هانلقامالا تاف حب رالذةريخلا عضوسو“ىل>او "نما لرشل اوهاذهو كارت الا ىلع ”هلءلاهذهىف

 الوقي ناامضاقا ةمهلالا ةريغلاو ىمهاالا دو-ولا نا لهذلف هانر قام :هلكسملا هذهىف انرّرقدع ذاذ

 لاعفالا فاض دحاولا مسقل | نيمسق ىلع نأش ١١ د_هىفنملكتملاناكلدو هللاءاش ناهنسام

 نوهقفب نوداكم ال موةلاءالؤ هلا هلل دنع نم لكم ىمهلالاةريسغلا نال لاف ناوكألا ىلا اهلك
 ناوكالا ىلا ةصيبملا فاضأو هنا ىلا اهلك ة نسما لاعفالا فاضأف ىناثلا مسقلا انتا وامثداح ىأ ا 1
 اهاكلاعقالا نا لاك نم امو المج ءانثلب مهلاسي دكمال هللا دنعن ا ٍىهلالا دوما نا لاقذ

 اًمآودب رهدلاو ةعسسطلا لج | نم نيهسق ىف اهانرصح اذهاف ل ارت ثا ةحنارريغنمناو < اللالو هنن

 نا ةهجولا تاصسسلا عنمت ىتلا بيخلا ىهق قارحالا نم قلحلا ىلع قاغشالا بحت ىهوةبانءلا بح
 تفصتا ال ممابعانال قللتا ىف ىواعدلا عض ودق هنا نا كِل 3 بدسو قاد نمرصبلا هكر دأ ام قرت

 دحا هركاات دودولا بحاووه ىذا جبرملا حجج رتنعناكدوجولا كل ناو مدعلا دعب دوجولاب
 دو-ولان اور دربغالودوهف كل ذريغو ا هنع تارابعلا تريغتدق تناكن او

 : هدهودافت_ىلادوجولا ادب نودو>وملا مه مهانعاناو ةقيقح مهل هنأف ا اداهل

 ٌكترحال هدابع ضءبيلادودخاهفشك ماموعاجنسكواف هعلد نيب و هللا نيب ىتاا بخل !نامعأ ى ح

 كرد تناكام هرمصن نا ىاتادو>وملا نامعأ نم هرمصن ردا امدهجو تايه انعربعملاهتاذراونا

 نءريعفهريغال قا هن انيبتف ىواعدلا هيرّر ىذا لكلا بهذيوقحلا دوو ىوستا 5000

 لهأز بل واحنا بتي كاعت هكتارا مقرا الاداد ا ام

 !- دع ارا سلا ريكا ىف هرصنو عع“ تنك لاصت لافايولا 0

 دوج ومقتل لة وحر ط تس ان نكمملا نيعف دبعلا هفص نيعد دودو نع ى م ىلا همفص نيع سفن

 ع ىلا نيد رغورصرو عم هذ بسنلا فةريثك اهنافاهسأب ترثكتولو ةدحاو ني ىهو هسا

 لوقعمو لو نامزو ناكمو ناومحو تاسنو ندعمو َناجورمُسو كلم نم ىوّتلا نم ماعلا ىام
 ل هللع صالاودام نيد دما, بتحا لاسرا:نيع املا ىواعدهللارّرةاملو ادهالا متامو سومو

 || مهلعجو ةصاخي درفنا لكلاب لكلا برضو لاعفالا قمهنيو هنو مهتيو مسني ىلا بيحان مهلغشو
 ]| سل فئاوطلار خام هوني ركاذلا سلجو عفركذ /ان ةسوسحملاههرو ص ىو دو,شاانهدنعةلءاسلج
 || هناسلحب مفنتا ركاذإ او اريثكه لنا نيركا ذل اوايثان اوان ارك ذ مهفصو امل ىل اعت لاك ركذي تعن هل دحأ مه دشي

 1 ءامءال ا لهج نيح هللا هجر ديزباد اىرتالا :لاحلا هذه نعدعب ةفصالا فص لشن ن ا احدعبامو

 : نحرلا ىلانيقنملاريشخت مول ةعبمبا مويأر تن ىراقلا عم# 1 عنص فيك قئاشلسا نمهقعست امو ةمولالا

 فى بعادهل اكو 0 ع مدلاراطا درو مه ىلا نيمرجلاقونوادذو

 تاذلا ىلع هلاد ىشام ثسح نم اسال عماس سدلح ناك هلال كإت ىف هناف هساحو ه ن هقول لا مسكت

 هطعي لامركنأ اناا لعاالدرغ نم همم هبلطنام ُتمح نم مسالا عم منك تم دحاو لك
 ل سس سس بسيياينانننلااااساس داع
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 كد

 كفضف هَل اههسسقت 1 اوقا اهلكملاعلا ةنل أفم دج نمل هللا عملاق ذا ىلصملا با ءارو نان
 الو هاهو نجا نا وكالا نيب ٍجااةناكلا بحلا اما ءائاماْملرت وءاشامابتم هسفنىلا

 كاملا نهووودا تاون يلزم غلا باجر اولا باتل

 درلان م ةناوبللا ماسالا يت لاتعا اايلساو تاامولا امو ماسك ]وصار
 لاس يرغأق اهتديت هلا ءملالاع كلدب عفديقديدشلار 1ااو”ىوقلا

 عق ديو هو دع نيبو هل لثاطسا هنجت هلاشم أو اذه قّدسف مهفومسو مهحامروءادعالام اهسه سفن نع

 صنتلا ىذالا اهب عف دي ةيونعم بح نوكتدقو عردو سرتو ةدو ن مد نع تكلل 5 لثع

 عبط تال لن رك ا كام صاد قح ىف هتمردصي صخش لشم هلع موك نع

 وه قل تح ةيافو هل نست لعب صخعت موقش هت ىف هيم ىرحال مذل هيون دفا
 هتهج نم ناكىذالا إذ ناو كل ذإ ب جوملا بسلا هناّم اذا | سفن فرّرعيف مذلا كلذ ماهم هسفنف
 هيلا لصصوتلا هنكما هو ”ىأب صخشلا اذه ةهج نم ناك هنأ الا اذه ةاذلا كلذ قةحتب ىتح
 هسفنب هضرع قوفءاذإا كاذا ىذالا هم ناكىذل | صح ةمشلا نيب وهليب الئاحنوكيو هبمذلا قاعتبف

 لكل اناانلع عمانملا عبطلا تالي الو ضا رغالا قفاوبالامم اهنم حقام لاعفالا نم نحن قلناك
 اا انسوفم كلذ نه قا ىلا ب ساب اماني دؤمدلا ناسا هيقلعتامل ن تاو هللا دذع نم ش

 اا توك هللا ثاذاشأو ترهل نان وافو نسحو د نم امو ١

 قاع ير ا ةدس نمكراصاامو هللا ن نانا اك 5 0

 العر نيك داس *| ةحن ار هانا اذهلف همل ااًمقوو انم ء”اااّتقو لمعلا فاضأف

 مهلا لمعلا انا وانمف ماهلالا هلفاهموقتواهر وخاهمهلأف لاه وانبلا لكلا فاضأف تستك اام

 هد-هفىله-ءلاقاخ نوكي دقو ماهلالا هُو اطع نوكيدَمف كب رءاطع ن ندءالؤهوءالؤه دع ذل

 هنا كلذ قار جيمصلا مالا قربخلا ةهج نمالو فشكلا ةهجن ءالالصأد.حو اف صاختال ما

 قطا نوكي نا ةبهلالا بسنلا نمنوكام ىلعا هناك نيالا دال صاخخر يغ قلخو قدح نيب طون سه

 ةرهاظلات اريغتلاوريغال قل نيعدوجو الا مئات اكمل هتدافتسا ىذلادوحولا نيعوه ىلاعت

 دب الفريغتلا رهلخام نكمل الولو مكسسممل ارلنام نعل الولف تاككمملا ناسعا ماكح ا نيعلا 0

 اهنأنرح عضومو هللا لاسعف ا روهظ ل ديعلا نا تا أعإ| ٌضعن تهدم قو قاخو ق> نملاعفالا ىف ا

 تروظ ىذلا اذ_هبا>ءارو نم هللا نمالا ممريصياهدمشتالو ناوكألا نمالا سل ااهد.متيالف
 نااضيا ةماعلا ضعب يهذمو ةرعاشالا سه ذما ذهو بستكماها وهفاهفر اغا اهل ديرملا هيد ىلع

 نراوتباضي أ ءالؤد ناف لوزبال قلن او للا نيب مهدنعلعفلا طرفاذه عمو ةقيقح ديعلل لعفلا
 اهءلعةردقلاهل وا هللا نا لعافلا ن:لعفلا ذهابه نوكيىتلا ديسعلا ىف ةثداحلا ةردّقلاناأ]|

 لازتعالا لخا هذماذهو كارتشالا لازانغا ملة تردقاا نم هنف هللا قل خامجالا لعذلا صلت انف
 مكحاضب اذكه ولارتشالا عوقو ممهلازامةلزتعملاو ةرعاشالاوان اص فانصاةثالثءالوهف

 وكلنا وبن تال هتوف كا لعل ةلواعم ىه تلا هتلعل لولعملا تابثا مهل صلخت ال للعلا ىتنثم ||

 لك ذا "هلع نع لولعم ناك ام للعلا ”هلعالولذ للعلا ا"هلعمه دعوه ىذلا هتاذا دولا بحاولا كاد ف ُْ

 نمفانصالا ءالّؤدا دعامامأو ءالؤه بهذم نع عفتزاام كارتشالاق ةلولعم لاعا! "هلع نود هلع
 هنا همف ئرهدلا لوي هلا هنا همض نش لوقن ىذلا نام »هاهيلا لوؤيامةاغف نين رهدلازنيمعسطلا

 ةعسطلاىلا كاذاوفضي نا 01 نهال لجبل نر سليم ارحم كاملا ”ىسطل اورهدلاوه

 اذهف الخ ىلع لدي لع نامو ةنلدو هل لكىف كارتشالا دوو لازا رهدل ا ىلا رهدلا باح او
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 و اتساروووا سو هلال لانا قع ثنا ممنو اقالسا فو

 ةرمضاا لع هبفو شو ديدشب نيفودوملا ف تاذداا ل_ضافت لع هفو ةماف لاو ةيولعلا تالمانلا

 ريخجتلا ٍلعهنفونك اسلاو ْكَركْملاو نط اقلاو لادلل عنلا رمح ىو +21الا عفانمإل ةعما1لا

 لعدبفو هل ل- اال هضعب و ىل- اهل هّضعن واالما هر كحل هملا بتل لحا لرسم لكل دو تا ارذهسملاو

 0 ا هو دنع اواو ملوتطةسريمخلا لك ميلر تو ملا دك حتا

 دارت رولا لضافاف ةقدقح قح لكل هلو ىف قا تامهسقتو ئث لك فهنانرسو وحلا

 مع هقود رف الام نيب وهن قرفلاو درفت ال امقو درر اهفو نيلقتلا نم ىنعاه سفن فلكم لك

 معهيضوروبلا ىهامو مهروبقفرورقلا باحصال ن وكسر « أم لع هو ىاذ!ارتود و مقرب لب اوقلا

 روماو أ ة دع ب سئ ه لد صا ارعالا لع هبفو هنمذوخ ام اوذوخأملا ةفصودتلا لك مدخلا

 ءاسنالل عاسالا بذا هلع همضو باخ اًوَدْر ءلا نم ةبانعلا لهال لصح امملع هقو ناعااهاةيدو-و

 هبقو هيلع ىهام ىلعتا دوجوملا بتا هى ةمكلا نان رس لع هسفو ىنقلا لع همفو دي زملا لع هسفو

 لمبسلا ىدهموهو قدا لودتي هللاو لاعلل ىمهلالا قيسسا لع

 ىناعملا نيعا نع ءاطغأ ا عفرو ماهفتسالا ىل< لزنم ةفرءمىفةناملُثو ني قوملاٍبابلا

 برا وعنا نم يدم ارضنا نموقو

 9 انظ لكسم ف.كف ْ دصصو نمحورلا ّىعصاذا

 هنام ىلع اكلف هارحأو ناححرا هللا تنثدقا

 هات ال ىهاانلا نياو || || لح اس هلر2 وه امو

 هناني ١ نيع هدهشت و |[ || هبىردت تنكولنوكلاولا
 كاك ندعم الو | هتاالع 8 جرش دق
 3 2 رنكذاامع ب انعا بهذم ن 00

 تال نم نار |[ ار وكحخنااعاو

 ىلههلوق لثة ب اذع تدعابتج ةعفادلا تال الاو ةعناملا بلا لزئملزنملا اًذهناكاناوهتلاانديا لعا

 تقرحالاهف كول ةلظورون نم ىم كلا انا نيعيسو ا باح فلن يعيس هلل نا سو ةسلع هللا

 هرمصن قا ىذإ | قال ارمصبانهرصنلا ناةراشاو ةّةكناندو هقلخ نمهرصن هكر داام ههدو تادس

 ىرب لازبالهللاناف هولا تاصس نيعوهوههرصب قمللانأب فودوملاودو بخ اهذهل لب اةلاودو
 مب رنعمسماالكىلاعت هلوق لثم ةيانعريخغ ب اهنموهنب ٌقرملا عا !تةرحاامولزب مو ملاعلا
 ّندواكساف ىلاعتهلوقلثم ناوك الا نيب ةين اك بح عاون ا تس ىلع بخل !نالعاف نونودجنذئموب
 انوعدتامم ةنك !ىناني واقاولاهو ىلا عت هلوق لثم هللا نع قلك اهب تبدتحا بح ابممو باح ءارو نم
 هدابعل ةماشلا مول ىلحي هلل انا سو هلع هللا ىلص هلو5 ل لدم هقلخ ن ءهللا | مم بهحح | بح ابن مو هنلا

 1 اهنمو لاق موا بح ثالث هما نيب وهن ةباور ىفو ههحو ىلع 5 ادرالا ممن وهل س دل

 1 ىسوم راك يباح ءارو نموا! .>والا هتلا هماكب نآرمثدل ناكحامو

 |عمس ىتح هرحأف لاقامو هكراسملا ةعَدِبلا فو نميالا روطلا بناجو نميالا ىداولا طاشو ةرحشا او

 ريهملا نإل باجل نيعوه ناك ذا سوهبلعقلا لصدجم باج فخ: نمريكملل هللا مالكو هللا مالك

 ااشيأ كول سو هيلع هللا ىلص هلوسر ناسا ىلع انأك هللا نا كشفوا 9 بان
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 مجييستلاالا ممدامعن رافع طال قول ناكبألا 0 الملا ضعبل قل ةجرلا متع اذان ئث لكح

 | مهتم كل ذهني ءادلان ماك نم ناكثدحو نان ىفانلاوحأب قلعتم هيانيذلاةك- ؟الملا تمّقبو ةصاخ

 رئاسكىلاعت هن دممعتأ او عبسنلاالا مهللغشالا>اوزا اودب وةكالملا سا كاوا مع لاثذإ ' عقبال

 ا اذهفرادلا ىتش منق,ةربصاج كج لعمالس با, لكن م *مويلع نولخدي :ىتالملاو ةمهملا حاورالا
 أ ميعنلا لهأ ىلع لخدتىتلا ةكئالملااماورمثنلا نمءالبلا لهأ نورباصاا مها: هروك ذملا فنصلا

 || ةريثكمنلل باوبالا نال بان لكنم م-ملع كن ”الما لو دنم بالهنا عم ذ مهلرجح لف نيركاشلا
 ا املع ل ا ا ىلا منلا نا ىأر نمو ءالبلا باوبأ ىهاك
 ا نم هللا ن نعسنا.لا دش دشا مذلا تناكذاع ءالنلا ماظعا ضواملع كثلان فماكسشلا ن ند اهيذ مهياع هحو

 أ( يمضرادف هللم نار ادل ل دمج لا ,الملا لوق ىف اذه ىلع م نا له لخدادةف انازرلا

 ءاحام لع راوي اشلا عاكنالا لاوحالإ ذرب كاذلف زح بلطالو كش ابوسو

 ىذا!فدكلا هم_ذ:ة,ىذلاودو اذ د ىلععت ايئالا رادلان اف مسعلا وو فني رعتلا نم قالا هب

 ءالبل اوركشلا نم مع ريصلاف ريدلا لاح هل هلع ممر ىلّتبم نمد دلاراد ىف نم عسج نا همف سياتل
 بسن تعفتر | ةحرلا ضقانت ىياارانث الا تعفتراو ةجحرلا تعاذاورادلا هذهىف مذلا نه معا

 || ى_سطلاءام»الا هلو هلو5ف ىلاعت نيب اك ةدح او نيعىلا ةعجا رامالرا“ الااهتننع ىتلاءامءالا

 قثاق- اهتعضو ةمعضوءام»الاو سلا ءاعسالا لذا وعدتامانا نجرلا اوعداوا هللا اوعدا لقلاقو

 < مهلالا ض.فلا نم كلذ بسانب ام باطتدا دعت سالا نم هملع نوكت امر دق ىلعف هل طتامب تاثكمملا
 ٍ دو لباذعلاوامل "الاد, لبقتدادعتسا اهل قل اذان ءاععا كِل ذ نم نيع لكل تعضو هديطع ا اذاف

 لباوقااعافترال ماكحالاهدبب ةصتخما ءامسالا بسن عفترتف لباقلا مدسعل نبع باذعللالو مال

 أأرذاغالو رفاغلا بلطي بنذ قلةرتاسااوهورفاغلاكى - هناف لب اول | ىف ناك ءاسم-الا نم هناك أمو
 نكمل كلذالولو هنمّدب الر فاغلاناف بن ملا لاز ناو رفاغلا بف اًتاطم اا هنوكنم بالا مكح
 فال روفغلا مسالا ىوس سلو ماودلا ىلع رولا عقوف ماودلا ىلع ديزملاو ديد قا الودي نه

 ءانثل_ع مولعلا نم رتل ١ لنه فو كلذ لعاف صاخلا عضولا اذهلازف عفترا لباقلا ناف مقْْملا

 نوكن ال صاخءانثلاع لكل ناف مهبر ىلع هءنو::. امو قاد ارئاسنود ةكتالملاو ضرالاوءامسلا
 نم عه ضرالاو تاوم-لا عجو نيف مولاه ٌْثضرالاو عبسلاتاو مل | هل عيست ىلاعت لاق هريغل

 || لاعلا ىف هنوئبملالئاسرلا لع هو ىوقلا نم ىناحورلا اعلا فامو تاءاكلاو هسشنلا لع همفو لعب
 ىه اهتاكرح قتدودلا ىح فب ريش ل -_عوشو ةلاسربالوسرالا ىشعال هناف ملاعلا ف ىشمي خم لك هئاو

 رك ا ءاهزيعوةردقلار انثآ لع همقؤ كل ذ لّقع نلاهب ىعسن ةلاسر ىف

 ”ىهلالا عملا نا لع همفواهمثار موباوبالا لع هدفو فلا ءوانرطم هنع هللا ىضر ةرير» ىلأ لوقو اهم

 ءابنالا لع همفو ؤطاوتلار دق ىل 6-1 ىنهلالا باطخل ليزا لع يسفر ىهلالا باكل وع نو ُ

 هشو قالطاالا ىل لع دنعا اوملا لع همضوىلاعتهنلا قلدنا در لعد فوهدانعن مركشلا بلطف كما

 -يئولاوةوا دعلاب و دعلا5 ةازاحم لع هو ءاماوالا نيب و و ءالولا ةروددنب رهاظلا ء ادعالا نيب زيمملا لع :

 لكرلع همفو هدنع ةقرقحال طلو هف ادع ”ىلولاوا املو قدس علا دعا نم نيب وملاعلا نيب امف ةيالولاب

 : كِلذب بلطي هئاق ه سفن ثمح خ نم وع ديا اق 4سقن رغلوا ىلاعت هللا ىلا اعد ناو ه.فئلوعدبامغاعاد

 || نافرو>الازيست لع هفو لامجالا ىلع باوثلا بتر تلعهيقو ةمتراا ىف لاكشالاب سنالاءاعدلا

 ىتاااهلاعأو اهباعهصا فرعي نأ دبالورو+الا ف بتا م ىهورمكحلاو ءركلاو يظعلا هند
 || :اشن ناك ةعب راروجالا نافال ماسمالا سفن فدسموه لهدم: ىذا قاطملارحالالءو اهبجون

 ا ا م كن هدسح شن ناامعبرا ىلع ناسنالا |
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 ىةفرعنيا نم هل تاَمف ك.لع مالسرمضخ اء ىلإ لاقف هفرعا ملام وو صخب تعتج لاو هنا هنعاشورو
 ادامع هلل نا ملعاو رضالا هفرعتالورضالا نوذر هبا ذاع هنت نا تاعف كب ىفّرعهللا نا ىل لاذ

 نع م هزمت ام مهتمرهظبال سانلا فنعضماعدئاوعا بح سانلا نبب ومهءاماواءايفصاءابرباءامضخا

 سنملاءانيأ دنع ضرالا ىفنولوهجن٠ املا فنوفورعمهدابءرصنى لاعلا هللا طفح مهو سانلا

 توقرعيامدلا فال ءادهشلاو نوسنلا مهطبغي» ادهشالوءاسأ ب اوسلةرخأ الاوان دلا فد ةانهملا مهل

 هلالو دوبولا ىف لعجدق هللا نا تةرع تنك أمو مرت ارس ف قطاباودرفنانوعنشيةرخ الاىفالو

 دحاو سلخ ىف هنارالا ”ىن بام ىت- مهلك هن امنا نيب و ىبب عجب امل ىلاعت هننا ناف ”ىنم دق لكى ع

 ءايبنالا مادقا ىلعمهنيذلا ممفو نينمؤملا عسجب تبر كلذ دع ثم مدق ىلعوه نم مهعمادحأر آم

 هللا عفنو كلذدعب متفرع مث مهفرعامل كلذل دحاو ساجت مهعم< ملامأف ءاماوالا نم مهريسغو
 نا اذه لبق لوةناكَو مالسلا هملع ىسدع مدق ىلءنيمرعلا سايعلاو اا :ذسش ناكحو مهو
 كاذب دارأ ام تلعف .مولق ىل_عل نال“ اينثالا مادقا ىلعم ه لبالانل ل.ةفءابنالا بولت ىل_ءءاملوا مث
 | يووكيدحاولاح حارعملا نيجارعم مهل مهّأرو نوفي مرام ىلع مه.أ ار كل ذ ىلع هللا ءلط | ام

 نونوكب ىفاثلا جارعملاو اذ عرشال ىتلاةودنااوءاملوأ ءاسالا مه ثدح نم نكلو امبالا بولق ىلع

 ماكحالا نم هوان اماولانل مهيولق ىلع اواكولذا مي داع عال نارا نايك: اسنالاءادقا ىلعهنف

 آت يت نمعرالا ود ايوا ”ىهلالا فد رعملا مهأ عقم تاو مهلا كلذ سلو ةعورمشملا

 ن.الو هللا نم كل ذمسهل صاذا5 عامتالا مكح هعمنرتتي ءاسسنالاراونا ةاكسش» نم نكلو ءاسنالا
 ةسدقلاحاورالا ن مو هن ادس هذ | ن نمءاملوالل صاخم هناف معلا نم ّندلا اذهادعامو يمد! حورلا

 انهو متلتع شب لكما ا " ىذ لكىطعسف لاذ فر عيل هللا دنع بنار اازيبم أ هلطاذهو

 ةبهلالا ةوقلا ىف بنا ىه ثالث كم الملل لعج هنلا نا ملعتل م هقلخ ىلعامذافا لاس هجر نسل

 دوجولاناف ةناغلا ىشو ىوق عب راداطءا ند همسجخمو ان الث هاطعأ نم هم مهو نيتوقد اطعا نم منك

 ثمح نم كل ذو تا الا اهدد علي ال ىوتن مضت د ةوق /كحزاالا ديزهريغ 2 م عسرتلا ىل_ءماق

 ةعسطاا ماسح الاكَن وك مهناف مهءاسحاث محن م ىوقاا هذه مهلذةيرون ماسح اك الملا نا

 بحاصوناومإلا بيكر رب ىلع ثالثلا يحاصو تالا بكر ىلع نئؤوقاا بحاص كاملاق

 لكلا عمت ةيمس سللاو يكل وت تيت تأ اول نينا ناسنالا بيكص ريع عب رالا

 لكلا ىرونلا مسملا هيفرهظ ىذلا ءامعلا نم ةيروثلا ماج الا ةكتالملاتلسقف ةطاحال آاهلف
 رودلانم هلمحامو لكلا مسالا اذهلءامعلاو ةمكلملاحاورالارهظن همفوروصل او لكشلا ٍتابقو

 لوطب كإذ ىف لصفتل اوءاوس ةمعسطلا ما.س>الا ىف ىلوسهلا ةلزنع ةناحورلاو ةمهاالا لاكشالاو
 ىلا ةعسطلا تحاك ةعسطلا ماسح الا ىف حاورالا تست ةعدسطلا قوق ىذلاروالا اذهنمو

 ةعسطلا قوفامو َةلَظفراونا ةيردصنمملا ماتا نر تانعلا يكرابو لالطظى راو ا رصانعلا

 ءا_عفراونا تئُدناو ةئاجرسافناىفراوا تئئناو راواىراونا ةءروثلا ماسالا نم
 لوتالا لمعلا تةة وهاس حدر لكنا مل-عاو هلعوهام ىلع مالا تفرعاذا هريعتئشام فدك

 مهاكؤرب دمور سم نيد ام مسهف ةكتألا اان كلمال حوروهذهقوذامو كإموهف ةملكل ناك

 تورذسملا مهنفةرخآو اند دوعصو لوزنو جب راعم مهلو بنا سه ىلع مهو ةظفح هللا يها نعهّلا لسسر

 ملاصمىف نورخسملا مومو ضرالاى فن. رافغ-الافنورخآو نينمؤمالرافغ:سالاو ءاعدلا ىف

 | ىذا! لمعلا نمردتتلا اذهو ةرخ الان ةشلعتملا ماعلا اصم ف نوردحسملا مهنمو ايندلاب ةقلعتملا لاعلا

 اانارذ اوةءارقلاكمهل تلا تاولدل ا هذ_هىف هتلارك دف مهدت اماو م مالصو مهم دابعوه هءلعمه

 | ا تعو ىتلهقلخ عجب ةمسرلا متنادقاءاشي ىذلا تقول كإازكح الا لازبالو انتالصف
 ع ةتيييسشييشسسمسلل هدد دشسمسللا

 ل



000 

 ةصلاخلا ةجرلا همفهنطاب روس انا مة معلا ةجبر نع لوم عنما ئذدير همش لآ سبام دقف ن مصضاُتلا ١

 دو>وملا اذه نطاننا ىلاءتنانأف سهالا هملا لوؤياجب هلعل باذعلا الا دب ملو باذعلا هزمق نمدرد اظو

 ةجرنءالا رداطاا ىف لوم نم نوكب الف نطايلا مكالا فرسدتال هتمرهاظلاو ةجرلا هف

 سافرولا نطابى الدب ةجرلا دصقنءالارولار هاطىتاذعلا نك اخ كشالب نطايددقلاواهل

 ةرهاط جسر مثهنًاريغ ةحرلا باوبأالا تشي بان هللا دنءاسخ ضارغالا ليتو ةذللا مدع ىوسئشب لا الا

 ضراوع مال ' الاخ َك | املاىف اهمكحرهظي م ريغال تقولا فل ايف نوكي ةيظان هجورتوابو مال

 اهع- طاوم رومالا عض ميكحريز ع هتلاودل ض رعبا مأتم تاذلادموح سم ماعلا تااوثتاذللاو

 لوسر نعربخما ىفدرواذهلو هدلو ىلعدلاولا ةقفشو هب ةجيرلا ن م هنطابو هبلقىفامدل ارهظأ هقح ىحالا

 راش واهدإو ىلع هذه نم هدبع ىلءَىهْس هللا ناو ابمذ لاق هلو ط هصقىف مو هماعهللا ىلص هللا

 هنعاهاملا اللا ةصااسشلا ةجسرلا لهأ نم نيعماسلاو هذا انل عب قاوذالا لع نم هلك اذهو أ سعا ىلا

 وددوجولا نا لذا مدعلارش * نماهجرذفلالاةدوجومام: امعا ىف تاكا ارهظأ ام هللا نا ل-عاو
 فوصومن , الاودو هنلعأر طب م دعلا اك هنوكن موذو ضرعلا مكحالا هدف شال ىذا ا ضخاريلا ٍ

 كلذددو-و لاح ف هلا مدعلارظن ند نكجح#*وهثسحن مهلا ىذلاف ضخ اريدتا فوهفدوولاب

 نادعتسال رس هدياو هدوجوىلا نكمملارظناذاف هدحو ثيحم اعلا هدح ىذلاريشانوكردقلا
 مكملا هللا نال هتدهاش ملأ تهلدو والواجب .افوصوءناك ىتلا هلال اىلارظناذاو هلدو-ولا

 هلل دهلل ااه دج ىتلاءا رم كالاوع ادي لانا الا نمو لاح لكى لع ها دجلاءارمضل ا فلو

 جول ارسم "رضا ذأ العاوهفءا“ رادع نسج لاحلك مدخلا
 دجلا كل ذ نكي لءارسءا رمضلا كلن ىط ىف نكي لول ءا ”ريضل | بح اصو دوملا ىلع ءانثدسجلاو اهدج

 ةحسرباو ث :نوكيال رض لاعلا فان مالا سفن ىف كاش لب انثدجلاوءاّرضلا لاس دمنا نمءانت
 صاع عن اط هنفل اف وهن ناعالا ةءاط يهوالصا ةعاطنةبو مريع هتيصعم صاختال نمؤملا ناك :

 ةئادابتا نال اعاد امص! رشفلا لازرالف تاذلاد ةرشتفم تاكمملا نا لعل ُغموحرملا بذعملاك

 ٍباشالا نيعمتنا ل عقل باساالا ىلاتر فاق ف ترقتفا اماه دنعاهل لص ىِتلا باسالا ٍراهاعضوق

 لغأدنءقرف ةالذ يصل للعلا هلال همل الار ل تح ىلا عت هن اما نم بادسال ا ءاسأف هلءاعسا

 ءاعدات ا. 0 ؟نأّدي الف باسالا ىلار اًهفالا عقاولا ىرن نو هتلاىلا ءا ارقفلا َنالاعهناق

 لزانلاءاذغلا كل ذةروص ىنعاهنامسا نم مسا اذ هف هللال ارّةتفنالو انع نغآسسموهو هل اانرةتفاف
 ءانثلاوهف هركشن ها هنال بامسال اركشد سعا كلذلر هقرةروصو ا ىبهلالا س.الا ظل ةروص لزم

 نوكين أدب الف دازامت هلاثثراواملو ”ىنلكعدق ىلع ء+نا هقنخي هللا ةجر نم نا لعاوابهب هلع
 ناف نوصل ال دود ربو ءامالاددع ىلع ىلو فاانورشعو ةعيراو ىلو فلا ةئامريضع لك

 اسثدلا ن نم عفت تال انبنالا بواق ىلع هللا مولعأا ناخ هثرو ند ىلع ”ىن لا كلذإ_عهّتلا مقاوداز

 ددع ىلعءا.لوالا نمدقالا ف نرك تادلة اعرمةَق لاجسرلا بولقالا وا سلو

 هلن ”ىلو قدام هنأ ىدفت هسمق تتدح مول ندم لاك هام خللا نءا 0 كِل ند مرثك اوءاسالا

 كلذ لة هتفرعنك ١ ا عم موملا كلذ ىف عمجا نا ىلةيؤلخادب تنتساوت ضرالاىف

 كم ت 9
 وه

 | فرصملا نطامل ادصق نءالارهاظنلاوهو حراوللا فّرصتَت لهرهاظا ا ىف نطابال مكلسا ناف نطابلا ىف

 ا قواذاف ة هنطاس محرب وهو هن دأب وقعبرضلا كلذ هملؤي وايد هنبابرمضي نا نال اهلز | :داهلزشو

 !' ملسو هلع هللا ىلصتى لا ناك ايمهوابا ذع بذعتبف مدعلا ةدهاشمن" الا نكمملا اذ هلاحو هب ماق نيف

6 
 |١ هلئاع اهساان اتانسالا ءاعسا 0 وهلا ءاعسا اما ع رشلاو فرعلا لاقي قلاع اعمالا نيب نفتكلللا

 < ,| ' عودا ليزملا اذغلا ىلا انعراس ع ول اانسماذاف ظافلالاءاعدال لاخلا ءاعد اهممهوعد.:ةىلاعت هللا



 نا
 | 2-1 - 'ظ

 رخأتملا قر هظ فكم دقاملا مكح لع هبفو عيا ذامت ىنوكلاو ىمهلالا دهعلا إع همفو فوصوملا
 ؛

 هّسندإا رودلان ةلعلارودل الدم لعهبقو ىمهلالا دعبلا نم”ىنوكلا دعبلا لع هيفورهظنيأن مو ظ

 نعطبثتلا بسعهبفو هناكمو هنامزو تمادلاو قطانل اني تى تدصلاو قطنلا ل-عدبقو

جو عمضوبلا |
م هع قو فنكلا دو

اا أش كامرا هبعيا
الاس وناسن

 يلم اع هبفو دحاولاداجيا ىلعريثكلا عاقجا لع هيفوحاضيالاو ماسرمالا لع هسفوناوحلاو تائاو د
 هنقو ةين وكلا ةضايرلا نيب واه قرغلاو ةمسهلالا ةضايرلا ٍلعهسفو هاشنأ هنوكل ىشنملا همشنب ام

 سل هنا لعب نم ىلع داقعالا بيسسع همقو مكمل اىفةرخ الاواثدلا ىفاهلامو متنملاةريضح لع

 هب عقب ىذلا لصالاوهامو هسشنلا سكعو هسشنلا لع همفوداعملاو أ دمملا ل_عهسقو هيلعد معن نم

 هبقورانلا فءاملاوءاملافرانلا دوجوو”ىسهلالا إعلانه دادضالا عاج اريثاتلعهيفو هسشنلا

 لوب هللاو توريداو كلملا ىف هظح نيو توكلملالعهسفو هنبعىفلاعلا ترهظأىتلا ةفصلا لع

 : لسسااى ده وهو قالا

 ةَمأ لك قلخو اهتلغو باودالا خقلزنم ةفرعم ىفةناملثو نود رالاو عسانلا باببلا

 ب دمحل ا ةرمضحلا نم

 مالعاناوكالاو قا نمانعن || || ؟هانا ناوك الا نمآثمرتال
 ماهلاو ن ا رق كلذب نأ || || !م.عآقطا نك ىلا ةريغند
 ماملاو برق ىل قّدحتإلو هبت قجاامىلذو ىراشتفاالول

 مالعادهللا باك ىف هب ىضق || || ىذمو ىسدو وملك هق-ىف
 مالع هللاو هدجو آكاذإ |[ || هس نامعالا نم ئث لكف

 مالاو تاذلف لاح لك ىف || || رتةمناوك الان نوك لكو
 مادعاهيفرتف رغ ىرتاش | || لطبأ هللا م الكو ىلا نيأ

 أ مدعي هتلاو ءاشعفلاب كسمأبو رقفلا مدعي ناطبشلا ىلاعتلاقتو نملاعلا نع”يعهنلاو ىلاعتهقنا لاك[
 اهيااب ىلاعت لافو دمج غلا ورّشفلا نمدن كدعو املال_ذفو ءاشسفلا نم كسعأ ال هنمةرذغم |]

 ديزرانأان هملع هللا ةجر ىاط لدي زب ىبال لاكو د.لا ”ىغلاوه هتلاو هلا ىلاءارقغلا من ساننلا ||
 تةوناوا لصي لاهّدع ا اونأوريغلل اهعتفاءاوب أ هتان ملعاو راقتفالاو ةلذلا لسلام "ىلا بَرقَ
 رخ [ىهيذعد دق هيام سعأ هلا لوؤياملباذعل اد اهتعربعملا مال اللاهتفاباونأو اضراريغلاودهف
 هءاصأ اذا نانالانافاه.رباهرك ذ هنوكل سهالارخ [ىفهّسذعتساامئ اواناذعهامسكلذاو لالا
 كلذدنع بذعتسفار اتحمالارطضم هملا عجرف هيرركذ باذغلا دما وهو بابسالا هب تءطةناورشضلا
 لح نملرشم مسساوهفاناذعدامسف هنامسنو هتلفَع مكح نع هج رخأو هر هرك ذو هللا ىلا هّدر ىذلا مالا

 تة-ام كا ذالولوءاخرلاو ةّدشلا لاح ىفهدابعل هتراشب قلا لسصوب فطل أ اق هكر دتاسمنا ةجسرلاب هب
 مالسلا هيلع للملا ميهاربا ىرئالأ باذعلا ةظفاب أف باذعلا ةلكه يلع تةح نك هلوقفف ةماكلا
 نوكج,ناالا اعجوم امل ىطعبال نجرلاو نجرلا نم باذع كسعنا فاخأ ىناتب الود
 ]|| هارتال أ لامعا ةيفاعلا نمضي ىذلا ءاودلا برك ملالا كلذ هب ماق نما دعس ةجر هبط
 ىصعام هاصعامل ةمقنلا بح ونام ةج لانا مع ىلف امصع نجح .رلل ناكتاطمشلا نا هسسال لا فيك

 | [كووردقو ص رغلا لم مدعمالتالا دس مهيربءاسبنالا معاق هئاك اش ىلع لمعب مسا لكن اف نجحرلا الا
 ْ كلذإ ًايناكناو هتوص عمسأ نا بح | ىنأف تقولا اذهىفنالف ةحاس ىضقتال الملل لود. هللانا



 000 ىلا ةريذحلا لعضو هنمح رخامىلا ةعجرلا مدع لع همفو تامولعملا ضعما ْ

 / ىلع هللا ن مةحاو ةمأ اطملا هب موةمار و اينو ناو نم فاكملاريغ ثعءعس لهو فاكمريغو فتاك

 م عرعر بيلا ليزا 631 هناا اح كلذ مهام مسمسقت ال نوُدعس وأ أ نيفاكملا

 بحاولارك ثلا ٍلعدمضو عفاسملان .ضرالاو انعنلا ماعلا فانا هللا نزتخااملدع هبقو ثعبلا |

 || هللا قاخ اهلحال ىلا ةمكسلاو بيسلا لع هيفوارج لك امري ونانالاهب عرب ىذلار كا

 || هضو مولا لدشي ى دلا نامزلا لع + فو هنروص ىلعم 01 قلخ ةمكلما هذه ند لهو نيسوز ء وُ لكم

 || فالتخ ا لع همفوال م لاعاهروض نوكيل و نب رذا #لا له انمملع هيفو هل نوكسال نمنوكس لع
 : قاطال ىذلا قداسااو قلي ىذلاق وداس الع سر عقلها مف متو ط فال خانني ر ذأ سملا ىلع تاوصاا

 | في رش *لءودو نير فاس م نم نإ ذويخ و ملط هتيم واديألظ قلما لن عم صتدلاك نيوقاسلل

 : نطةدال كردملا دعب لاذ اا رع لعوحو ةلفسلاودب ولعلاو ةنوكلاو ةيهلالاراقسالا عبجب نمشي

 ا راسأ باق لمسدغتلا ىل_ءاهم مالعالا ح مصيالو هللا مالعانالا لءئالف هي ةطاحالا امنأو دحأ لكل
 : نيرفاسملا ضعب نيب لود تلا با .الالعقورفاس لك ايتثلسي تلا قرطلا لا

 ١ ىذا ملاعااو اين دلا نامز لعهسضو ”ىرخلاو ”ىراشخالار هلا ندب قرفااو مه رفس ىف هو دصقام ند و

 || م. دم ءاضةنان ىرغصاا مهتمامقو تاداوملاز ناوم ارم نامز لعو ى :ركلا ةما.شلاهئاضقنادع نوك

 || هتماق تماق دقفتام نم لاك لسو هءلع هللا لها لوسرناف نيرمشألا نيذهنبب قرفلاو
 أ بسلا 0 واه اسم ةحبرلا لئسست ىتلا ةجسرلا ىجب رتتافص ماع هيفو ةمامق خزربلا ىلا مه 0
 ٍ علا لس ملا انم تع احىتلا ةيلقعلا تالالدلا ىفرظنلا ن نعرض رغأ سور هلدال ىذلا بولا

 || فالتخ ناهاول دم فاتت لدواهتاالدةروصامو اهتنال دفاتخت لهو :داتتعلا تانءالا نهاسم نبع
 ا هزوك ىف هقدص لع لال دان" ىبع لوسرلاك لسلدلا فرط ::ا| لادلا ل تك ىذلا د_صقوأ لادلادصق
 || هتدامةهتقان ىسأتلا لع همر قا, ارعو قطا دوجو ىلع ةلالد نوكت اهنيعب ةلالدلا كالتوالوسر

 || +ل2ض شام ل_ءهبفو عرشلاناسابالا مذيالوأ ةّةقطاناسسل ةهج نم هيحاص مذيل ههنا
 | دنعدل ودب ام ىل .عضبقيوأ لاخلا هيلعريغت مآ هيلعرسشحع و خزربلا ىف هيلع قبب لع ناسنالا|

 || نعهدر لهلئاسلا در لع هبفو ءاطغلل فشكل ا نيعوه ضر | نيع لهو أضل لبق ءاطغلا فك
 أربح عارم اوه له قا هادان نمل عارسالا بحوملا ببسلا ل_عدبفو المأ هلاؤس نعدل باوح هلاؤس
 أمم نمل عهنوروبقلا لج وب نينو ملكت فزلستل اكسس لسع ضار ل اوأ

 | ود له مهروبكنمنوثعس نيدلا لسن ام 5 بع هيقو نوملاعلاوأ كن ”الاباو ىذا به لهل

 |١ ب>واىذا| بيلا ام مع هس.ذوال أ ”ىبهلا سا ىلا كلذ لهو ةفلتروص مأ ةدحاوةروص

 | |رفانم ند حرب لكح جوربلا بيرت ناذ رصانعلا سرت هدعسط ىهو حوربلا سرت فاا نا

 || نءرفانتاههف سل ةيسانع اههترتف ناكرالاا اأو هانرك ذاكمدحت هتدخأ اذادحاو لكمجون سسانمو
 || ةيءاوهلاو ةيءاوهوةب راننماهلكة سارتلاو ةسارتو ةيكام نم اهلك ةثالثلادي راتلاف هوحولا عسج
 أل عدو ندرك ل ناكرالا يا اود نماهلكة يتاملاوةيم امو ةس ارتنماسهلك

 نءاهضءبزيقيل امشالا نب لصفلا لعهبقو قداواني دلوان دلو اندنعو ىدلو ىد تعني قرعلا

 1 لو لاغتسم الا لسع هسفو ناك هٌقارلا نكهددصو هنروصريغىارلا ىربام ل- بع هيقو ضعت
 | هلثكس دل هلثع سئالا ل ء هنفو المأ ةياكلادهاوس نع ىنغي لغش مم لهو لغة شي نم نعو العش

 0ع را ددلارادلا ف نيوقنلا ا دتكمت !!تالاخلاو تا امها الع همقوىع

 | هيفا ةحرلا باهذاهر هاظن ىطعت ىتلاءاعمالا نم ةج-رلا نم ”ىبهلا مسا لكلام ع هبفو

 (ٍ ا اًمدكسا ال ةفصلا قاّمحتسا وهف ةقصلا نم هملع وهاس تح نال هتعتسف نانا ار



 مو

 تاهاارب "ابنت مامالاب لل | اضخم اجيت ورب ثلا ل ب -هدووهش نع مودلا سانلا

 لاسمثلاو نيملا ىلع ىفارمشتسالا امهل مامالاو فلخماناكم لهذ تاهج عدرالا كلاسم هلناطشلاو

 أ ام_ممدخحاو لك نم ةدحاولادبلا تاطعتا لاسعشل او نيمل ا امهل ناكولو امسهلنيتلل |نيدمل ا اا

 نكمملاىلادو>ولاومدعلا ةمسللع ١> ما الاذان اميل نوصاصر نأ 2. دلطرا مدت ا درت

 | اتصالا تت نتسللا نتاع ننديح اومجو الا جرملادنغنم لو حب رملابالا لةعتال ىهو

 هصوص#عء اشالوا* ءمث لكل لبا اوغاا ىه لهلد ؛اوقلا لع هو هعاقتراوا ناكل ع ءاشب لد كل د ىف ٍ

 ااومأللا د ندد .ةنامل لهو ولن الاول قتام لد اوقلا عا تحك هنسلع نوكف لودقلا ف زيعنوا

 اذانا مركلاو ةمظعلابرحالا فصو لع همقو قرطلا فاتت مأ دحاوقيرط لياوعلا اهذخان انئىجلا

 كالملاوأ بسال هلنا لد مهتمع ن هو ىروملاع ءامحأ ىعمامو توما لع هيف قو فيد . رش ل-عوذو 0

 ا هنا ةكئالم نم طالخالا نان اوما دسم اهم ماك ىبلا طالخالا ضعي وهلد كالا اة رغاطو

 || نع هنا مكحي اهتمةدحاو ىلا فاضي له تاومسل ا ىلا فم_ضأ ناو تاوعسأ اك ”الم نم كلموهوأ

 ا ْ ءامسلا ناكس نم سن رغكاموهوأ توملا كام ىمملارهاشقلا طاخلا اذه ىوق ايف هتنا وأ امدكرح

 || هيوةتاهاو ة املا ندعم ةسداسلاءامسلا نافع امسلا فاتت هن ًاربغ تمدملا لثم ىحلا كلذكو ةعباسلا

 هنأ ثمح نمهّلل اوه تممملا نوكي وأ تبمملا ف مالكلاكىج ىف مالكتاو اضن توما امءام- لك نم

 ظ لطبتة ىلا اهعضو ىتلا بابسالا عفربر دقيالو حلا تدمملاوهذى ا كل ذكو هناعسأ نم ىلا مسا

 روصلا ىف غني ليفارسافامنكاما ىفدوجولا ىفادّرقنو تامل بانسالا عفرتف ارامل

 ىحت لاعمشالال ويقل روهلا هدهفرودلا ىف ىذاادادعتسالل اذهو حاورالا ضمَس 0 ارزعو

 ا هيىذلا كلملا ىديا ىوشي ىذااوهتوملابالانب لكوملا كاملا ادهو توم هةءاقطنالا لولو

 تاسنالاناءابطالا فرعتا ذهاو هبا ةمقب ىلسءهناطلسةَوَقأ تيمف ناو ا دس ةًأشن تاق
 ءايبنالا لع صئاصخ نم كلذ ناف ءابطالا ملعهملا بتنا ام هانركذ امريغ كلملا ناكولذ تام العلان توع
 كلل لدورخ ؟مكحدل مآ توما فلملعلل ىذلا مك ا اذه هل لودتملا لدو هدابع نم هللا هلعأ نمو

 *كئالمو ًادحاو كإدوه لهوا. حيورعلاو حاورالا ٍضبق مكحوأ توما مكحهل لد توم اءال ان لكوملا

 ام دارملاامو تافاضالا هذه لعن هدب الف هل +رىلاو توملا كام ىلاو هملا سفنالا ةافو فاضأ هنا ناف

 حورلاو توملادعد مسكلا هيلا لوؤرام لع هيفو ةدحاو هحردم ىلع ىهرأ اهحرادم فادزع لدو

 ةرضحلا امو ناوكالارانثأ لع هيفو ةرودل ابو ضر علا بنل اريغتي لهو امهنم ثعبلا ةغش ىف ثعببامو
 ماسلا لم ال فدلكتلا نامز نيفلكملار اب” ىشو ا.ملع اهماعصأ ف قو ذرشلسا تتو ىلا اههف كاست ىقلا
 هبفو فلكشلار اد ىف لقن لو ف.اكتلا نامزانلة ا ذهاف لا غل ل ىذا صخشلاو هلّدء ىلع بولغملاو

 رهظن الب لسرلا اهيلع تقلتشا| اماهنافذب دمحم هّمالا هذه فال ةدحاولا َةّمالا ف لسرلا عيان لع

 لعدضو سؤ هم ءاعهلئا ىلص دم عرش ماكحا هيلع ترتبو اهعرمش  ماقو اهب قصتنا الوسر ناكن ماهق

 اذاو ”ىاذاهلوهام ضرعلا مكحباهلمركلاو لكلا ىل لع تاح ةناسنالا 8 ذااهذهنوكو حئاصنلا

 : ىادرحالل مركلاو ةمت اذةيسنمركل نيبوابش سلو مي ركلارجالا اهل عدني نف 2 الا ينك

 فالتخ الع همشو نوصوه* موق ميركل ارجاللو نوصوصخت موق ميافعلارجالاو ةبئ اذ دل ةيلتملاو

 ىنتلا لع هبفو هنلا ىلا ضي وذتلاو ميلسنلا لع هيفوامهريغو نيلقثلا ف ةدابعلا ىلع ثءاوبلا بابسأ

 1 هعزان نمو كال مور أم ثمدح ن نم ىلاعت هتئاكمام ماعلا نوك ةفر عم ل_عهيفو هن عاملا ةفصو هن دئافو

 ١ ةدحولابتوعنم ها هللا ىلا فاضيام عه. ا او تاوعسلادوذح ههنا هسفن فصو وح

 ٠ 0 اسع نا اج ا رم انمار
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 ظ2ظ4

 ىلد هضم اهله لاعا ا ور ووو هاطلا مدآ ب

 ةموهو را دم كل ذَك هبف عطقن ا ةعاس ىأ ىف عطقناو لمكي ل ناو برلا مانا نموهف هرامنوهلبذ

 هللا دمع هب ازيم لب اندْنع مولعم رادقم امهموما س ءارصانااو لذاخلا نال رصانلاو لداخللا مسالا

 1 جامي ردع دج الاه دع ف امهر ذو ناسنالا كلذ رعردتب ناسنا لكى امهمكحو وهالا هاعال

 برا موياهل لكهبلا ترظن ناف ٍلسو هيلع هلبا ىلص دمت اهيدن ىلااهرطن تس كلذوامدلارادف

 هلعبال تقود مول هللا دنعهل رخآ سال مكمل عجربو برلا مولةَّدم نم ىضقن ا اماهلف تضرعا ناو

 دلمالاهذ_هرذ ىفو ةصاخ خزربلا لملال ا ام_م» سل ةرخ الا موس لصتم ةّمالا هذه مون ووشالا

 ارشالا تعكرر دقفو ءاضّقلاو لصفلل قا ناستا نوكي همون سعت عولط فو ثعبلا ةغن نوكت

 هليل نوكي و نانحلا لهالا.دبا هر ابن نوكمف تدسلا مول كلذو امهلهأب نارا دا ارمعبف مكسلا ىضَقْسِ

 لقأر موقو- ىف ةنس فل نيسم مووهو ُمهِجف مال الا ةّدم تضقنا اذاف مهج لهالايدبا
 مال الا تعفتراف تتيسوىتلا ةجرال مه له ىف اهلمريشع ةعسنلا تعفش موق ق-ىف كإذنمأ

 لزاملا اذه قو تلعن ا ممهج لهأ معن وهردلا اذه رمهفاق ميعنلادوج وال مال الا عافت راوتحارف

 ءادن هنوك ةمكحامو اكسس ا ذاع واهب ىداش نمل واه ىداني نيأوةدامسلا ةجرملع مولعلا م

 "لبس ىألالدلا ةمحر ءانسسلا ةأرملاف لات ف ناسمل اه,فدواذهلاو ل ملا تامل او

 ه.فواسحو نعم ةصاخ بئرتلاىفالا نيعاهل سل مكتمل ناف : لكعبجسال مكمل عج ماع هم ا

 لسررشلاو لسر ةكتالا او لسر ءاسالاناذ لسرلا فالتخالاهءاونا فالتخا ىلع ةلاسرلا لع

 ةعادلاةداعسسلا ىلاو هتناىلا ارا دوم عئارش كان كن لاوحالا فالتخاب ةانسلالتكو

 نعاهغا حرم وش اهفرثؤدالف ةزعلانةب دن ع ةجرلا شرع نم تلزنابال ئشإالو اهفجاحوعاال ْ

 عئارشلا عضو ةمكح مع همضواهم تبطو ىتاا ةعب رمشلا اهتقحل اماه حلا ةجرلاو الا هنا نداخاومكح |أ]
 ةرخ الارادإا ىف اهنم عضوام تنقون اذالو ةرخالا ىف عضو لو اندلارادف تءضواذاملو ملاعلا ىف
 مكملا اذمو ةمامقلاموهدوصل ا ىلاهدامع قا ءاعدك ارخآو ةرصشلا بر 5ىف مدا ىلعري هلاك لوا

 ةنحلا ىلا نوؤرصنبق ةدحسأ اهذهبممنازيم لقثنف ةماسقلا موي فارعالا لها نازيم حب رب ”عرشلا

 ةوقلعهفو ةنملا م هلخ ديامالو راذلامهلخ ديامم_هأ سل فارعالار روسى مهلزنمناك امد عد

 عرشو مهو دعل اق ىف اوّرْفي النا مهل عرش اذ هاو نيريثكى و ةرافكلا ىوق نم لدعبفن محلا

 نيلجر دوق نمّوم ةوق لكلا مهل عرمشف مهيلع ةّوقلاءاهقبا عمم_ممعف ف مث ةرمشعل دحاو ةوق مهضعبل

 ىطعاف هّنما نمنالحر كعوباك كعوبهنامسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر لاق !ذسهلو رافكل ا نم :

 اهيف صنامل َهّمالا هده ىف لب ؛ ماعلا فنام_سنلاو 'كلفغلادوجو هجر ل عهبفو هيحا ٠ ندم نلجردوق

 1 لود لكل لهو ةملكلاو قاما ىلا فاشملا لوقو هلا لوقو لولا نيب قرف لع هيفو اطمن كا ذكر

 ةملكل نود ل ودا! صوص! نكن اف لولا صوصللالا كلذ سلوا ءاضمالا ف بحاو قد ةلكو
 ةلك ىحام ثمح نم ةلكو لوقوهام بح نم لوةلكلاو صيصختلا اذهل بحوملا.سنلااف
 لسعلا عمري رقتلاو لاؤابذخالا عقواذاف قباسلاوهو لوّةالمكتلسا ىمالا سفن فتاك اذاو
 كَ رطخامو تناهيامال الادو-والولو كاغتلا ةرككرتصتلا ةبدصتلا مى مو.راسنا فروم# هنأب

 اهنم دسقتلا د- ىهتنا نيا ىلاو هب تمأق ن نمفاهساكح اراب ادو>-وو قابلا ديا ا لان ىلع

 ةماسقلامويقوذلا ىلاراسبالاو ءوجولا عفرتالجان 5 ىلا هلا هسقو نانسالاد اثنى

 هيفو راسا نعما فاخ نم بذج نءع عفرلا لدو فاخر[ داو انيدسو اههدكت له ايندلا فو
 ناسنالا تاهحردقلاو- اضقلا ,.ع لهو امهاذدعت ردقب الذدهردةوهللا ءاضت نب ناسنالا نوك مع

 ىعاوىذإاامو ديسهتلاو قئاسلاامهو ىداهلاو ىداخلا ةهح ناتهجالا هنم امهل سلو اهلك ا
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 ا ناب

 ةعبرالا ناكرالاد_توا ملياوتلا بس مكنلا ةفاتخم اهم اريغ ءاوسرصانعلا ىف ىهاك ةعسافلا
 حجوربلا ىف ىتلاهوجولا ةثالثلل ةطساوو نافرط نكر لكل ساطال ا كالا ىف ىتلا جوربلا هيلعام مكح ىلع

 :ةلذسلاو روثلا بارتالو طسوالل له-او نيفرظلل دسالاو سولاف سوقااو دسالاو لجلا مكحريث اللف

 ءازوط اونازملا ىلادإاو نازيملاوءازوملاءاوهللو طسوالروثا او نيفرطلا هليتسلاو ىداسأف ىدحلاو
 نانطرسلاو نرةعااو طسؤلا توم اةتودلاو برقعلاو ناطرسلاءامللو طسولل ىلادااو نم رطلل
 علاطب ناكسلط اطالا كزفلا هلع ىو ىذلا ملاعلاو نامزلا دوجو نال بتر لا اذه انيتراسغ او نفرطلل
 مول | نحو م سو هيلعدتلا ىلصةللا لوسر ثعبض لان م هيلا مكملات ةرددلا تعد ادد نادل

 لكو مالا ن ماهريغ ىناكام عاورثك !نفدكلاو نال هذه ف لدعلاو لعل ناكا داو هلاطاسف ّْ

 ةيذعلجرلا اكف صال او ءاغلا ف كلذر هظي تن تكلا ماظعو هناطاس م كس | ىهالا ىذمام
 «تنييكرادتسادق نمرلا نالسو«يلعدقا ىلصعتلا لوسر لات لح عفا هذ لجرلا م اكو هطوس

 لحواو دكر هريغ ةنكاس تاو وعم عدس همق قد ةفاناحد اد قاخ ناكرالا هللا قاخالو هللا هتاخ مول

 ام لعجو سلتا سنكلا ىراودلا تاحامسلالحت اهاعجواك الفا اهل قل نب اه صا ءاسس لك ف

 نم حاورا اهنكسأو اهحورعو ةكتالالا لوزنل متو ىلغت اءاونااهل لعجو كن اللا نماورمعي ار اع
 ةردس بكا وكلا كإذ رعقمو ةعباسلاع ءاععملا رطس نيب ىلا اضفلا ىف قلخو هدابعو هن ا.سنا نمءاش

 هركذ مكة: دقو حارصلا تنبلاع ايلا هذه مطس لاعو رلخكو عام ةماروزم انعانع لا ىمهدلملا
 اذاف هنا ىلا ىثمراملاةعب رار هذه لصا نم هحيرذعو مول لك ىف هلخ دن ىتلا ياللا ددعو

 امّأف ضرالا ىفاندنءنيذللا تارفلاو,لدنل نير لالحلاراد ىلعابهنم هنن ج رخخا ةنملا ىلإ تهتنا

 امههعطريغتف ضرالا حا نمامهيف رثاو مورلا نزرانمرهظذتارفلا اماو رمل لمح نم رهلنةلدنلا

 قئفالو نوهجو نوه-سدوعي كلذكو ةنملا ىلا اداعةماسقلا ىف اناكا ذاف ةنلا ىف هءلعاناك اع

 مدان ا[كتا وعن مويلا ىهواهل ل صا هنا نادل ىنعمو نادل قاقتر تناك امدعب تاوعنلا هذه دنا

 لمالاهتناث دحأو نيهمءام نمانقلخ اكباصعأو قورعو مدو مل وهو للص أ بار نم هقلخ

 حرخورامنو للا مف س ءارو:ةتاوعسلا فاما ضرالا ىفامم ورغواهعولطو سمدلا را :ااو

 نم حر هرم اك ارسسلا رون لكش كل كشلا طورت سعثلا ابنع برغىتلا ضرالا ةركنمىلبللا
 ءاوهلا قبب و عطق: وهلاعتشا ةؤقدما ىلا ىبهتن. نا ىلا لكشلا طورخغ ءاوهل !لعشف لدشفلا سر
 بكوكل كل ,لء+اهك الذا فرن الا هذه توسالوةراراسا ىوق لعتث هريغاقرتس هقوفىذاا

 لكامانايوربلا كاف دكرح لعج ككل غلا "هكرح هب دعتان مز مادالا كلت ىعمبوربلا كلذ دكرح مانانمام وب

 همس نعانمم ىذدلارهدااوهو كرديالو لعبالو مهوس ىذلا مهوملا نامزلا ةّدد”دكرح هب دعت موي :دكرح

 الل موب لكل نيعف ىلاعتو لح ىنسخساءاعسال |هلف هناعنا نماعسا لعشر ه دل او ههنا نا ىهانللاكو

 | رظنضراهلاو الملا | ه+فرهظ ىذل ا موءللوغ ىذل ا ب تكوكتلا مكاهرامو لل لكني قرفو اراهنو

 نالت ك انوهف ةرار 1-1 نمرابلا نم ةعاس لوا( ف مكح ىذلا ىكوكلا كلل ابتم ةعاس لوقا ىه نمل
 باس ابوراهنا !كلذ لما هل الا كإةفرابنلا نم ةعاسل قا ىف مك ىتلا ةيلءلل اف ىلامال ىف بلط» وراهنا

 كلذانركذ دقو هما ىراوما نم بكوكرظناالو ية ضر لكل لعجاعبس ضرالا ىتفو كلذ فرعي

 همويوشهكلدحاو مول كلذ هعط# ونا اذان حيوربلا َكِإَو ىفاعطق بكوك لكل لعجو مدت اعف هلك
 لعحو طسولاىلا الو طسولا نمال طسولا ىف ناكرال اول الفال اها غ تاكرح لع>و هعطق هث دس | ىذلا

 ىهالاو قاذنا اع ف تاتحرا ا هذه دنعءاش ”الا ث دحو طسولا نمو طسولاىلا اهرانع -ركرح

 لاو ران“ ىهو لّمعلاو عرمشلا لمل داهم مكحي ةلوةع هو ةسو < ر امثآ ىهو سدقالا بانا نم

 | لاتعا نم ,ةكئالملا قلو هاعد نه قحلا هناجاك لاوقأو لاعأو ايندلا ءامسلا ىلا قا لوزتك
 ا



 2و

 انتا

 هنورغ تدو ىلا عولطلا كل ذ لثملا اذهىف ىذلا ملاعلا ىع«ملاعلا نم همف نم ىلع هعولط ىفو هزنملا“ ىلثملا ظ
 ةب'اعريغ سمكا ناك لظلا كلذ نع بئاغربغرونلا كالذواليل هوع- مهنع هيورغ تقو نمو راسن منع أ

 ضرالا ف ثدامملا مالظل اواهيف ىذلا لاعلا نع بيغتو علطتامت وام ورغو اهءولطىف ضرالانعاأ]
 امالطظ هس ىذلاو امالط هنومسي لط ةقشِللا ىل_عوهفلاعلا نءاهفام تالالظ لاصتاوهامنا ||

 < نملالا"ل رطل الملا فىه هو ةفاثكلان مهيلع ىهاما ضرالا لط كند لعح كفكلا ادهااز يلوا '

 زنا هكر ية نا ىتلااب دنع ةمولعملا مانإلا هذه هنا لعج م كلذ ل_افرعغال هترتع نامعا لظ ا

 ءاع-الل تلا ةهلالا مانالا ماكح ااهر دَهَما سعشلا عا باقل ا ةكرحامهتث دحا نيذللا رابنلاو لمللاو

 اذان نودعتام ل 1 ردن ءاموناو لاف مادالا كلةرداقم فرعي امني زاوملاكىهف

 برضي كلل ذكو برلا س-اريغرخا مسالرخآ امو رهدلا ىف ئشن مث ىضشنف نيملاعلا بر مويل ىّتلا

 ىنلاريدقتا ا مانا ىهف مانالا ندم برمضلا دعب كل جب رخاست ةنس فا انيس: ىف اموب زيسو موب ةنامتالث

 ىذااريغرخ ا مسالرخآ اموهرهدلا ىف شن مولا كلذ ىضتقن ا اذاف ةمولالا مادالا نم حيراعملا ىذ مول ]|

 ىذ موب وبرلا موينيمو.لانيذهانركذامت او مولى مهلا سا لكلف اممتاد مالا اذكه حراعملاىذا
 اننا ىلعالا درب لامو !.هراكسن ا ىنع كا ذينون هوم ار دقيالف هللا باتكىف !ءاجاهمنوكل حراعملا |
 رهدلا فمويهلوالا لهو لعبامم ىهلا مسأن :.دام هنأ ةانرك داكسهالا لب لذى راكنالا مكح مهلف ١

 ةمهلالاءاعسالا نمامازئتاذاق نواعيال سان اريك نكسلو هللا مانا هع قا ىلع لكتلاو هللا مانا كاتو ١

 صا صارعا سفنلا دع مولا اذه لملف راهو ليل ىلا ةماكبلا رسفنلا ىف همكح ههدق لالا لّدعلا مول ىلإ :

 اهمو وهفةدافالانا ماع لقي نمح سقنلا هدهد نءمراسموةدافتسالابهرر ىلع لمش ني- اهنع لمعلا ١

 وهو هيلع ةوقوامنود ىذلاملاعلا ىف اهاملودو ةملع ةوق نيود سفنلا ىف مكحلا اده نم هللا لعخو ١

 مكطااذهناسوس#والوة عمو نعمواف اورحو ةداهشوانسغ ىب دا وجو اهنودىذلا ماعلا ىف رابنلا

 اهرهوح اهلما لكنا! ىلونهلا مون كا ذكو ليلو رام ملاعلا ف وذو ليلالو هيقرامالموت قتلا ف

 ادهارهاظملا عم اوه ناد هشلتلال موت اهمايفن ىفوهز اهتروداهرابو

 نيعو مودلا هتكرح ىف نيعتحوربلا كلفىلا انازنا ذاخرابنو لءل موما || ذه ىلا بسن امهم ىذلا مكللا ا

 ةافوتسم هتكرح هينيعتام دعب هفوج فرهظ نك ل هنال قوذ نم هنيمعتف هرف عطقي ىذا! ىبمركلا كلذ
 ماكحالا لثا قم وهام ءازحالا لئاقهوهو هرءم ةهج نم مانأ دادعتالو لما الو هلرابمال مون وهف

 رادقم لكل لعجواجورب ةا عملا ريداةملا نعت ماكحالا نييعتهشضرهظاىذلاوه ئدركلا ناكني

 تع-ةدحاوةرودراداذاف نمعملا كلملا كلذ اماو تلا ماكحالا كابر يداقملا تنمعت انسعم اك ماهف
 تق ىبركلا دسو انف عونلاو سلم ةذحااو شرغلا ىف ةملكلا تناكواهوإ سراكلا ١ ةهج نم
 شرعل ا مون ىه ىتلا ةدحاولا ةماكل ا كان ”ىمركلا ىف تمسقن ا ضرالا نم ةالفىفةاقلم ةقاكشرعلا
 نيتاه ىنعااتن كفر ايلا مدقو برلا مدقامشو ىبد ركسلا اذه ىلا انا دتنيآلل ا نيم دقلا ا مهسق تناكف

 5 ةءلحاو هللا هان ال همك دب دحا شرعلا مونو موملا اهسق نيذللا لمللاورابنلاكش رعلا مومل نيهدقلا

 جووبلا كلذ ىف عطقابنم بكوك لكل ورب اريداةماتزيم اها بكاوكلا كلذدجو ا هللا نا

 ةنامثالث نم ةجرد عطقي وهو هعطقة دم بكوكلا كلذ مادا ن ما دحساوامون ناك هلكبكوكلا هعطق ذا
 ملاعلا نمو امفامو دنس ا نب نكلملانيذع دعب 00 هدعنام ةنئسفنامىف ةحرد نيتسو

 ةيءاوهلا دريل كحول ىلا ملاعلارخآ ىلا يوربلا كافنمو هللاالا مهددع ىمخن الام

 لعال نيذااو ةدهاملامال كال ذ لعيالو كلفو كاف لكرمب ىذا اضل اى ةسارتلاو ةتاملاوةي رانلاو أ

 0  همفءاضف مهنن ناب مهل مارت اس يا نولوتب كلذ مهل



 انامل

 2 د ةيلوا نال قملا ةملوتاال لوالا وه كلف لزر ل

 زو ع مورست لانا ماكح اءاغلايذح ني هامل ل هوا رهد هنوك هامانادهل

 ىلع ا مدعي لخ ديو ب اوس ”مانال ا هذهو ملاعلا ىف مكلسانر هدا ل صاقتو هلا مانا لكلا و س٠ ءالالذم 1

 اهللاوتل كل ذفدح اولا نامزلا ىف ماك الا فالتخان هملاعلا ىفد ارامزع وا لابالب قدا ع

 وهوامتهانع باءاموهو بيغاهلملف راو لال ةيهلالا مانالا هذهلو اهرّركتواملقتو امن اكو

 اهمكح نععوهو ة داب اهراهنر ةمهملاحاورالاو ة«سطلا قوف ةنئاكتل اديولعل اح حاورالا ىف اهمكح نيع

 5 | ١ رياادع ا ةدتوتسسلا تكالو 5و ”ىرصنع محب رخكى لا ةيعسطلا ماسحالا ف

 نوفادلامهوامهن مامو ضرالاو ت تأ اوعسل ارانع,ه و ةعسطلا تحت ىتااةر ةحسملاحاورالا ىف مانالا

 تانقلملاو تامسملاوت الس رهاب تارجرززا معقل تاماشم ىلسعم هونوه ماو نولاّلاو

 ءالوه لكيوقارلاو نيتاكملاو نجر اعلاو نحل اسلا لثم كل فرعغو تاربذملاو تاطشانااوتاعزانااو

 جاورالاتدحواهلملم انالاءدهر ار نامسشغ نغف مانالا هذه ف دس ثدح نمهّلا مانا مكن تدك

 حلاو نعو ةعسطلا نودىنلا ماسجالا تدجو اهر ابن مانالا هذهل.انامشْغنعو ةعسطلا قوفىتلا
 هذهو هتكراشمورابلا مك ضلااخ لل نسلو هتكر اشمو لالا مك صااخر اهم سلفاهر اواهلما

 هللامسقاملو ةعسطلانودىتلا حاورالالباوتلا اذه نعدجو !اهفدس ىمست مانالا هذا ةلاخلا
 ثلثلاىف هداسعا لزنت هناهسوهفماسقا هن الث اهرامو ماسقا هنالث اهلمل لعج ماسقال ا هذ ةمانا

 لحت طسولا ثائلاوةي رصنعلا ماسحالا ,ةريدملا ةمعسطلا حاورالل هءا وهو همادا لءل نمرخالا
 ماسقا هثالث ىلعمانالا هذهر اه مسقو ةمهملا حاورالا هم ىلتن لوالا ثا :ااوتارخدملا حاورالا هم

 ىلع: لوالا ثلثلا ىنفامتا دهلنا دمحي ةحتسم ىهام لج ا نم ماسجالا ملاعىلا مسق لكىف ىل:
 0 00 رع 7 ا ا ا اول رو

 ” ع هروكتاما وز نعال وركت نعت كنا مصبأل هلة رخملاو صب نع 00

 لالا يل كا دو لك فقع رار منمو كلا ماعلا مم رع لكتل

 11و انوغاما بلا دوهشلا ىلع هلنودكسم مهل ىل# نع نوذراع مسهف نسف ها دءامو نلقنلا

 ةؤخ ا نم لإ ركحوهل ىل# نع معلا هدن_عذ.دمشي ام لم-_صوتااةّوقهل سل نم 1 اكو

 ةودهدمعنأ لع نمو هل ىل# نع معلا هدسع الل ذق ”ىهلا سها نعالا ملك ال يما هنأريغ ليضوتلا

 هلعال هناف هنامالا بحاص ص ارطتششإ نيمأي سلو هعوسل و ن كمل اع مب ماس وهوالمصوتلا

 نع نيملاعلا ءانمالا نم هللا انلعج ةرخ .الاواندا | ىفمهل ىلع ا ذا هل نو ركنملا مهوود هنا هماحت ىف قل

 هترهظا ىتلا سهلا اف اهمورغو سعلا عولطالاا هثدحبام مو.لا ىفراهغل او لملل اف تلق ناف مهل ىلع
 عواطلاهل ضرالاو تاومساا رون هنأركذ ىذإارونلا هعمل ارغد ىعسملا هللا مانا ىف رابنلاو لمالا
 مكتمل ”ىلزالا هتروص ىل 1ءقولخلاهلظ هنا انركذ ىذل ا لثملا ناسنالا باح فاخ ن ن.انياع بورغلاو

 .هراهنو انطان ولم ىعسف ءدصلا فاكسب ءوث هلُمك سل هلوق ىف هدو>-و نيع تس :اوةيلثملا هنعون ىذاأ

 اده عولطزيع ”ىناسنالا لثملا كا دوهراب ثءح ندر هاظإ اوهو هلل ثدح نم نطابلاؤزهفازهاط

 رت ب او اروعالا رو 0 ا ل

 امانالار هدإ 1 نيعوش ىذلا ”ىربالا”لزالا مونلا 10 اه ا ب ع اا ءامسالاهنتدخا

 لظلادو-وفروناا مسالا ذخا اذا هناو نامزرلا مانا نماهفرعنل ام 6م انك ين أرك ذملا ها تلا ةمهلالا



 د>وأم هللانالوقب ند ةكاخ نانلا نم نهؤملاري غناك ذا ندؤملاالا هب لوقي الواهحو ىثلكىف

 هيفي ردن ىذلا ”ىلكلالءلانالا ل.سفتلا ىلع ملاعلا تانيكزحجي هلراءالو دحاوالا ةماعلا قدرا هنعا
 نينو م منكن ا اولكوتف هللا ىلعو ىلا عت لاه زينو لا ىف لكوتلا للعج اذهلف تاي كردلاب لسعلا عنج
 نب 32 نم ةصوص ةفثاطالا ال كو هددت لو درعلا باق فنا الا دوو ىلع ةمالع لكوتلا لعش
 ءا.شالا ىف دوحولاب هل لءال ند لمخفالمكو هذآتاف هلوق ىف كا د ىف هللا سها اولثتما نيذلا نينمؤملا
 مكلاوماهوقب كلا لاودالا ةفاضاناو ل كاموهامف هناهسال.كو هْيَدَدئاف لاملا بح اصالنا

 ىذلاو كلم ةفاضا الراذلا بادو ةيادلا حرمك اعمتسا ةفاضاةقاضإلا |: ناو

 1 0 و هانلكوذانلو است دف نيف سد م كلان اوةفنأو انل لاك هتنانارئاكالاو نك هارن

 ارسال مك اهل ديال يا تالا او ايضا كولا لعب اناعل اكاموه ىذلا قافناىف
 0 0 ةقفتلا ناف ىهنن ىدو قش ثع .>-انمه را ماع قافنالا هللا ىلوتف ريسصتلا الو 1

 ق>ح دان ديالو هو>ولاب اننفرعا قاعالاق نول ودغم ندف قافنالا ى ليكحولا داندف

 هنالك ذ, نورعشب امو لكوتلا ىف ةياثملا هذ مم مهف ”ىرهلالا فشكتارالا لعبالا هو لمكولا ديانا

 ءاشب نم هتحبرب صتخع ةمهل ادي انعرت اصيل ا لها لاعفا مهلاعفاو ةريضب ريغ ىلع مهف باسر يغب لاق
 بج اولايهدوجو طوب ره نوكينادلد ناكل لاعلا نا لعاو ةدابزلا ل سقلاو يافعلا للا وذ هاو

 هنللعلا قراغألإ كح ذالا ع رشا ذا همض حالا لل ابتمق ى صعب هضعل اطون من احم هسفنادوجولا

 قل بالذ ةصاخدقلا لها لعفالا اذه نوكيالو هض ىذلا طامترالا ىضصب ضال تاركوسرمفا

 نوحر < ,هارتا ذهاذ ضع هضءملاعلا طاشرا ممنوناةفنوكلاو موسرلا ءالع مهنيذلاع ا َ

 ةباع فن كلو م ةسانملا نا مولعمو هللا لعوها دهو تس انمريغ هولا امال اوعي ىلاءمش نع ْ

 اهليقوةالصلادب انءاقسنيشاق هتاوموقو ىطسولا5 كسلاوتارلصلا صار 000

 امين رش اتلاف ةيسانمالاه# كل ذرتغو ةمصولاو ةالصا !تانآاهدم هب وقالظلاو حاكتنلا تانآ

 رهظا اهلبقىّتلاتان الاناه دع هد ىقلاذنا الا تلصتاو عضوملا ذهن كارول الصلاةيآ ناو ةالصلا نيبو

 دمحوتلان فعال عدردتملا (لكس) ىلاعتهلاءاي .اوارلع اذكهفنيتبع ىذ لكل بسانلا
 ”ىلعهدع 0 همهفا مل لك اساا لا فرخ سهأب هباحأف ىلع دعا فهمهذا هلل اقف سحأب لئاس || (باجأف)

 ىنالوي همامااناقهب رجا تنك نا لاقف -ىلعةلمادل لاقف سمالاوداذكه هل لاه مترخآ سحب هنا

 تهت لخ ديال هلاو هللا لد الع رلع هب دقو نآرقل | اع نك ىلعال هللا لعل ذلب ىود نعل

 نملزتلااذهلف نازيم لكن ازيم هناف نازيم هياعمكحالو ”قطنم نوناق ىلع ىزدالو يهتم لوصق

 وه ىذا سلطالاو لزانملا كلذو تاوع- ثالث اهتم هقوف ةعمسف الذال ف سلا كِإذ ماسحالا ملاع

 ةركو تاوع- ثالث ةعبساضبأ هتحتو ماسجالا ماع هبا وهو طملا شرعلاو ”ىمركلاو جؤربلا كِل
 عسرتلا دوجول لوصف ةعبر ا ىهو ةنسلا لوصةروظت كاغلا فا هعطبو ضرالاو ءاملاوءاوهل اوريثالا
 عسب را ىل_عهللااهلءجدق ةعيره سلطالا كالغلا ىف تارردقتاا ىه تا جوربلا ناف هانركذ ىذلا

 2*الث لصف لكلو ةءعسطلا ةعبرالاو ةمهاالا ةعبرالا وكس ةيسامو ةءاوهو ةسارتوذي رانبتا
 ىهانت.الامىلا ةثلابو ةنانثو ةَمقدو ةجرد لكىف ماكح ا ام.مبو طسولل مكحو نيفرطا نامكح ماكس ا |
 مالسلا هيلع ىسع هنكسا اذهلو بتاكل اوهواحزت# انةهج ند ةيناثلا ءاممسلا مخ لعجو اههفويسقتلا |||

 | رمش نعرشب و حور نع حوروهف ميسهو لي ربج امعورمشب و كلمني رهظ هنا نيملاعلا نم جرت هنأ
 وهف بتاكل ةروص ىلع سنلنا ىراوللا نم ..لعب ل5عوبلا اذهنمهريغىفكاذلعف مدل

 ىناثلا نال نهج نمىناثل اوهو ممسداسوهالا ةسجحالو هاوق ةسشر فرش هل لصد كانه نم سداسلا
 ىذلا ةهاالا ةروصلا لظوه ىذا نانالا ةروص ىلعرهااغلا لادلا فب لوالا عديم اوهو ءال اوه
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 : عامك ا يا راس ويسمي دج ةمالا دهر انشط امو هيلع

 ”ىبنلا لاكاذهاو هثرو نم لوط هرمع لوطبف نانس نب دل ىلا مدآ نمءايبنالا نمهللاءاش نا ثراوو» 1

 هناانلعق همر معلةراغلنيعبسلا لعف نيعبسلاىلا نيتسلا نيب اماما هتَمأر امعأ ىف لسو هملع هللا ىلص ٍ

 عسج ىلع بتارملاو ماكح الا نم هسسن هر هللا صخام ةترب هللا ممدخ نيذأ نيب دنا الا هما دي ربام

 اهيفدل عقوو هل تناكناو هلبق ىبنل تناكة رو مكح لكف سانلا تجرأ ةم ايست ذك ا٠ ءاننالا ْ

 دنع نكن ع ةلثم هتاف هريغنودهل صاخ امبالا لماكلا فرسشلا هل سدو هدحو هل صلخت لقكلارتشالا

 : دمر وهظ لقالوا هب رهظ نمىلا هانيسن ةمالا هذه نم رشم عرش ىلءهلاح ىفوا ايندلان ءهلاصفنا

 5 ريرقت نمالا هذخأ ام ناكن او نيصخشلا ةلزنم فر علو نيرمالا نيب قرغل ارهلغل سو هيلع هللا ىلص

 لإ هللا لص تا صاصتخال ا مكح نعزي ٌكارتشالا مكح نكلو هشأ نم هناف ٍلسو هملع هللا ىلص دمت
 (ٍ لصح نمو همن مناكن اف غلب ام !غلاب ةنسنيعم#ا ىلع ديري ىذلاو ةنسنوتسو ثالثهلو ملسو هءلع

 , لد دق هنا هب صة:وهاموْكرتشملا عشا! ىفالا ض» مب نيح ضبع ال هناف هاكى دا صاصتخالا هل

 : رع ةيانبل ناسو هيلعدللا ىلص هلا لوسر اهلاعج ىتلانيعبسلا نع هجورخ كلو صاصتخمالا مكح

 ا ىلا مولعلا ن ا هودمالا نمهريغ نيبو هند قرغي نأ هلعج ىصاصتخال ا م كلا قنيضوبقملا همم

 ءافلخلا نمدح او لكن أرك ذاذكو ”ىهلالا هولا مولع نم كلفاماو اسقلاورعأرلا كر دجال
 عرنشلا مكح ىفال ”ىدلا صاصتخالا فاوضبق مم انايلا ةنسنيتسوان”الث غاي ىتح تامام ةعبرالا 1

 لزاما اذهنماضيأ ةريشعلا تنرعتو مسهريسغ نود نم ةعيدالا* الود نيعت لزمملا اذن هن 9 رتسملا :

 1 فوعنب نجرلاددبعو ربي زلاو ةحلطو دديعسو كعسو ىلعو 0 مهنيذلا :

 ةئملابمهلدهشو ماسو هيلعهلتا ىلصهنتالوسر مهنيعهنم ىذلا مهلزغماذهف 0 1 1نبا ةدسءولأو

 ةفص نيددقمو دحاو سا ىفاوسل نكل نوريثك ةنحلاب مهلدومثملاناث مع امءابدحاو ساحنىف
 وتب هو نجاة اكع همن عر باجر تيتا نو ديزل الا نملك ة سانايا د ْ

 نيذلا مهو هنومستت اونوكي هللا نمريخ مهل دبف هؤلمخت الو مهب اسح ف كا ذ ن نكي ملكأ باس> رغب ا

 ْش اجا توقزيسنال لوشن قولك مم رىلعو نوريط الو نؤوتكيالو نوةربالو ٌنوقرتسسال |
 : امناو ةغلابملل لاعفتسالانءاجو هيصرملأ نم ددحال ىأ .نوقراالو ممدي )أ ةلازال ةمكرلا ن نوعدتس ال ا

 ' فيعضا أ هب ىدَمشي , ةوسا هن ال هسض ىع ىف هسفن ىف بطلا ليعمسساو مو هلع هللا ىلسص ”ىبنلاقر ا

 ينام ليلو دع الذمهع ا ركص» مهمكح اك لسرلا عد جا دكعو ناملاعلل ةجمر هناف ىوقااوأل

 مويس اذامل دح 7 فرعبالف فعضااو َهَوَقلا 21110111011

 نولغم_ثم مهسفنا ظوظح نع نوح راش مسهف ظااودرءاطلا ناف نوريط الو هلوقو تاماقملا نم

 رجالا نممهسوغنل اظح كل دب نوغتبال مهياعةس وب رلا هقكتتاملءاثو لامعالا نم هيهلبا مهفاكامع أ
 نكحاور الا نمد سيال حلا لعمل لاعالا نم ه _ءاعمهأم ىل_عهب هللا دسعو ى ىذلا |

 ناف نووتكمالو هلوقو ظوطملا ىلع نول هءيال ىأ نوريطتيال ى ءماد هت ماقملا ءاقو نم ءانزكذامأ|

 1 كاتو نووتكمال مسا مم-وفن ىف نو دحفر رانلا مست نادت مههصعد قورانلاهالا نوكمآل اوتكالا |

 | لاكتا هيلع نواكوتسف اليكو هنو ذي ىانولكود «مر ىلعو 3911 هريس لمسح ع ةبهلا ةودع

 ا مهقلخو مهلءاشالا قلخ هانا اور ف ىاثلا دصمأ ا نم مهتءاجح ىظسو ةفرعم ىشو لمكولا ىلع لكوملا
 ]نزلا اهةفوذ نال ىلطسو متم انلقاغاوهلاوتلخ ام ىلإ اول مها قاخامأ اليكوموذنع اذهل
 | مكح هنم عفتنت نو هدم هصصب هلالا هلك ملاعلا نم أش قاش ام هتنا ناف لوتالا دصقلاوهو ةملاعلا

 || هنماعج ضرالاىفامو تاومسلا ىفامانلرذخسو انا وسام هنالاذهوهامىئناثلادصّقلاو ةمعمتلاوةيانعلا |
 آلا ىلا عتدل نأب نمؤس هنال هلكه هاى هملع لكونه ىناسنالاريغو ىناسنالا ل اعلا ىف قلللا ىفنادصق
 00 ا ا



ْ 
 | رثكأو نيتروص ىف هسفن مهض»ن ىروو لال نيعوهريغتلابهلرهظ ىذل انا ليو همريغتلا ةروص

 || نملاهن ازيماذهو ةملاسخلا ةروصا اند واحورواس>اهننعف ةائلاروصل نيب قرشب اذهفوههنا لعب وأ]
 مونلا هللا له- امو فشكلا لها نم تنكنا نازمملا ا ذه نع لهغتالف كصصنو كتبت دقفهل ةفر عمال

 هبنو ىسملا ملاعلا هيشي رخااملاعمنالعبف مومعلا ىفلاسللا ةرضح ةدهاشملالا ناو لاعلا ف
 تباشلا نوكلاو ىلا ملاعلا فنا ىلعءالقعلا نم نيجانلا ةملاسل ناروصاا كات ةلاكسا ةعرسس ||

 ىو ةصاخ مالكل | ىفالا ساوب+س االو راسب الا انهكر دتال نكل سافنالا عمتالاعتسا ملاعلا ف ْ

 |أوحو ةريصلاهالا!ميق تارمغتلاو تال اسال ةروص كر دن الذ نمةن هلا ني ذه ىد_عامو تاكرخلا

 || عا هلكشل 3 لاو كلذ نعرض ركملا نان اهلك اف الرول اه دع ضف يمت اركتلاروأف شكلا
 لازيال هلك هناف ملاعل ىف ناك امدح و | س١1 ىفوا لام !ىفاهفالتو !اهلثم ىلا ةروص نه ريغتل لصا :

 مجمع |فدراولاروصل ىف ىهلالا لوك اوهو دع ىذا لال اريغتل ة ياهتريغلا نيد الا دياربغت |
 مول لك ىلا: هلوقوهةروص ىلا ةروصنمو ىنع٠ىلا نعم نخروصلاو ىناعملافرهظ انه نذ

 نوكيال مكة اهريغت ةروص لكفرهظر نا دب الف ناوك الا ف تاريغتلا نم هثدح اموهوتأشفوهأإ]
 ملاععلاريغت ىف ىأ ىركذا كلذ ىفناف هملعوه ام ىل_ءرالا ْكإ تنبأ دقف تمهف نافريغتلا كا ذكالا

 باقل ارسفنكاملق ىمدبو لاح ىلا لاح نم لل اهل بلل | ناف فلق هل ناكر لصالارهغتن ئركذ
 ا هديرنامدسقتل اوه ىذلا لةعلاندارأناف لامقعلا نمد قتل معلا ناف قث اة. ارهل ةفرعم الذ لمعلا 1

 || نواب لازيالفنيولتلا ف نيكملانلوةناك مست وهف باقي تأ رب الق بيلقتلابدمةموعام أن | ١
 ٍ لو# هنا تنثورهدااوع هتناو باقلاو لَوهتاارهدلا ةفصن هنأ انلعاملو كل ذيرعشي دح ل كامو 1

 | اناعت اقع نارخا سا نمالرهدلا همسا نم كلذب سفنلار دق موداو نأشىف مو لك هناوزوصل اىف |
 نكي مل ةباثملا هذبم نكي ملول لالا نا لع. ةد_> او ةلاح ىلع قال هنا ىأراهباق ناسفالا بقار هنا
 ريغس للقلا عباصالا ٍبلَعَتف نجرلاوهو هقلاخ عناصا نمنيعبص ني هنا دنتسم تلقتلا اذهل :

 ةراشب عباصال ا ثي دح ىفو هير فرع سف: فرع نك هف يلقلا باقي نادي ربامريغتل نيعبصال ا لاح ا

 سن ءالي بملقتلا عاونا ىف ناكناو ةجزىلا ةجر نمالا هيلي الف نجرلا ىلا مهن اضا تح همها
 نم تلعدانركذ ام تلعا ذا كناغ مهذاذ نمسرلا اعبصانيعبصال نا قا اهفرعي هنع تيا ةجبر هبط
 : هتعجاموهو عجبا باقوه هناواهاك ا ,ازجاو لقاهاود ىتلاهتروص اعد ىذلا دوجولا بقوه :

 || لاعلا بملقتن اكن أش فوه مول لكمتتا ناكالف ةنطاملاو ةرهاظل قاتلا نمي دوجولا ةروصلا هذه
 | انامزةدحاوةلاح ىلع طقملاعلا تشر الف سافنالا عملاحىلا لاح ملانقلا اذهةروصوهىذلا

 || نكحالو هللا نع غلا فصتال ننام ةدحاو ةلاح ىلءملاعا قولو ماودلا ىلع قالخ هنن تال ادرف لا
 : لاوحالا بماةتى هيزنتلادوجولاو فشكلا لهأ ىطعأ نم ناكسف دي دج قل نم سلف ساتلا |

 | رغصالاوربك الا م اعلا فرهدلا اذهرككغارفالفرهدلاوههتناو نام فوه موب لكوه نمل ةدهاشملاو :

 || مواءملاونانالا انا لوالا مولعملات رثأتلا اهل تلاعب رالا تامولعملا دودو ناسنالاوهىدلا |

 الو ةروصل هذه اقوه ىذا !ناسثالاو ىنانالا ملا علارهاظةرودوهىذلاربك الا اعلا نانلا]]]
 ' مكحل ااهلىتلا ناعما ةمقح عنارلا مولعملاو ثلاشلا مولعملاوهو ةمترملا بحاص لماكلاالا هيديرأ |

 ناميالا بعش لزنلا اذه نم بعشد و هانركذ ام ىوسرث أهل سما مولعم امو ثودل او مدقلا ف
 || نءامهتد امو هللاالا هلاال لوق اهعفر او قي رطل نع ىذال !ًدطاما! هان دا ةبعش نوع.سو عشن كل ذو

 | نم نموملا مسالا هب صاشناو نوما بلق فن اميالارهظ هفنمو ناميالا لز:ملزنملا |دهف بعشلا
 || هنن لمد ةمأ تذخ الزمملا اذه نموامتاناو ناميالا عش نمْوملا عر شانه ني ةيهلالا ءام*الا |||

 اح سس ل #

 ىريوو لالا قريغتلا هلا عرس و تر الفالابخ ناكناوريغت الو تش هنانئعلا ىف اسوسحوأ ١
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 اناكاذا بقلق هتلاةحرنء | |[ عسوانوكلادوجوفلهليشتا ٠
 انازاذاىوقتلاو عروتلا عم هر ان مو نامعال هلالا تدب

 اناه هئنعف ىذلازيزعلاوهو هيروص نيع العوملاب 1

 اناسحاو اناعاو ىةرو ىرع || || علال كحل قلنا

 راصتالاب هذع هلا سفنف نعل | لبق نم ىتنت أن نجرلا سفن دجال ىلا سو ه.ءاع هللا ىلص هللا لوسر لاك

 قاجرلا سفنلا كلذ لزنموهلزملا اذهودرهظأو هليردمم هللا رصن هللا تاثك راصالا تاككف

 اواعىلاعتهننا ىوسام لكو»ىذلا ماعلا ىفاهاك ةبهلالا لزانملا ع..ج ترهظ هنعلزنملا اذهو

 ىولاري1!ىفءاجو رشعلاتالوقملا ترهظ هنك انطابوارهاظ اسحو ىءداعجواحورالقسو

 رخآعو.لالورخآ سنك نوكمال ملاعل ا نم صخُو عونو سن> لك ىلا هوجودلو هانلقاملة كار

 ةروضلا نم «فن ىلا ىلا بسام ثيح ارم ىهلادادماو حورو ةروص لزتملا اذهلورخآ ص زمشلالو

 نطابلا ف هنكألزنلا اذهةروص نم نطابلاؤرهاظا!ىفدادمالا اذه مك ةروصلا نطاب نم نكلو
 |كلذو ةمهلالا توعنلا هذه نعربعا ار هاظل اور الاو لوالا نعنطابلاا مسالارخا اذهلوتأ
 اذككو ةدايزو لالا فامهمفت ل قوه ىذلا دانا ف هنملك ًاوهنم أ لالا ىف ”هلالا سعالا نا

 نطابلاو لوالاورخ الا فامن مم: رهاظلاو لقال ىفامنعضتي رخ الاق ةمهلال ا دو>ولا تاذكى ه

 عتمرصخلا نكلو هلبقامو نطابل | نمضتمل نطابلا دعب ئث ءاجولو لوتال اورخ الاو رهالل ا ىفام نمضي
 ىلعو ةعيرال ادده مكحالا ماعلا ىف غاموىلاعت هةوهالا اهل سماخالف ةعيرالا هذه ىوس نوك نأ

 ةداراولءتامهلالا نخ نيذه ىوسملاع امو ماسحالا لاعو حاورالا لاعر يعظ ةعررال هذه ةروص

 ةعيبطلا ةبهلالا ةمدرالا هذه نعرهظ أم ةعببطلا نعحرراسمل اح حاورالا لاعرهظاهنع لوقو ةردقو
 أ ماعنم ةمهلالا عرال اذن 0 نعرهظأ 6 اهفيطلو اهفيث كح ماسجالا ملاعرهظأامنعو عب رأ ىلع

 رانلاىهو ةعبراناكرالارهظأ آو ماسجالاروهظ لبق ىلورهو ةعربطوسفنوالقعربطستل اونيودتلا

 | عندا الح الاه دهل لعحو طالخا ةعيرأ ىلع ةيناو كلا :ًاشنلارهظ أو بارتل اوءاملاوءاوهلاو

 ٌئاَقلا تبلاكح هفنل إ_عجو عيرتلا ىل_عدوجولا ماقاف ةعفادو ةعذاهو دك سامو ةيذاج

 هللا نيم هنافدوسال ارد حا نكرنطابلاف نطاسلاورهاظلاورخ" الاو لولا هناف ناكرأ ةعبرأ ىلع

 رخ | نطاءنيمل اذ نيمل | ىلع عمت ةريصبل اورد | ىلع عد ة:نيعلاف هلندعسلا ةه> ىلع لةملا ضرالا ىف

 لبق ىتلاتوعنل ا"ةثالثلا مكح نطامل ا مكح مف نايرالار اس ىلعرل ا نكر فرش فرصبلارهاظريغ

 |نوكح ابتغقلا ةسملالا ةروصلاوه لزملا اذه بلو لزاملا ادب. .صوصخ او هو نطاببلا
 | لاعلا فمكمتل الزنا ادهلو لزتلا اذهلدادمالاةنازشوهو بللاباوهق اهخوروهو هلدادمالا

 ش |[ ةيرغالو ةقرشال ىهفدتي وه ةرُم نم دقو ةحاجرلا دج اجز ىف حاملا حاسصم ابق ةاكشكه لك
 ةاكشم ةعرراهذهفرونلا اذ هروهااةذاملاودوت زلا نوكب هنو لا هذه نءتاهيلا لستال

 | وهدرجتلاب اهنع ى ريو تاسهججلا| ع نع ةهزملاةنو-نلاوهوهن وهلا سماك او تزو حاسصمو ةحاجز 7

 ارظتاق عفان اوراشلاو لم اوزعملاك باقل ءامءالا نمد وهل اهذند مز ءاخ داشتلا وفور اختل

 | لاعلا نمئث هتافو لزم اذهل خد نك هيلع مالاوهامب رابخالا ىفةمولالا تارايعلا لك |ام

 | مهل هبش نكحاو ءودصامو.ولتقامو لخ دهن سفنلاو واهل ناطمشلا لمان او هل داق هقثاقحو

 ا [نودهاشي وةلاسللا ةرضيل ام ده نول ديس ابنلا نمرتكو ةروص“ئشت لاسألا ةرضحذا

 | ىوسنكيلو هيلعوهام ىلعزيعلا تباشلا دوجولا او ده اش مهنا نوعزيف روصلا نم مسهل ىلاتام

 | تلات ارداس اج 3ك نافل سرتلن ادعت لن * لابكتا هروصام
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 ْ تخول صرغواك ماسلا ام تادلا تاو دالعميضو تالا(

 | ,اهناو ةيهلالا دو داو طوطلل ا لع هيؤو دح او ىفهّننا نم هيث سل دناو هب ب دعت امو نا بثالا هب علام ْ

 اهاادع ةمولعم يش سلو اهب ةمراعم اما اخ ناك اج مهلا سايل مو طاتنت ال ةمووس سه ا
 ْ 00 لثملا نم 2 اليعمتو املأ عفرتال 3 منلا نيبو ابْن قرفلاو مال ' الا عفرت ىتلا عنلا لع همفو ١

 سيال مهنان رافد دل ا طلال واخ نم هللا سنالا عقب[

 را 52 هيكح ىلا لسكر هع لعل :الا لهوال مأ مككا اذه تلمح ملاعلل لهوأأ] ١
 اراخالا.ةمقاولا» متلابذا دشلالا لع هضو ال م ل ظلام همشملا ناسنالا كل 3نم ءزجوه ىذلا ةفملخلا

 بلت تفتسا هلوق ف سغنلا لع هسفو هلذلتسا | ىف صةنود لدوأ بواطا اذاذتلالا ل سوه له

 ملسو هبلعهللا لص هلوسرناسل ىلعهتناهارجا مالعالا ىفامهلا افطل انه نات نوتفملا كاف ناو

 هادف ه سف: ىلا كا ذ ىف عجر ناذ ناسنالا ةداعس هذ قح وه امالا بلقااىفهلثا قايم هلا ءاسنا

 ئ كاحاطك ع رولا نم ىلع لهسأ تن رام لاف ثدح ماستملا اذهم نيراسعلا ضعي لوق نعم اذهو
 هلعرباش نأ ىجشإملعهبفو نارقلا فلاو>الا نم ماظعبام يظعت لع هو هتكرتىسن: ىف ا

 لعهنفو تاصاملاأم ْمل-عدبقو ميياماع ااهمادحا ىلاو ظل ريغ نم ل او> الأ ىف "هل ضافلا لع همفو

 نيلضملاريغو مهتم نيلضملا لاسعل اىف همم الاذان ةمكح» لءدهبقو امهفالتخاو نيتروصلا هياشت

 0 ل1 نودهن صّتخا اذالوءاللا دنع ءادتلا ل_عهبفو 1

 نكي ل قطنلان اق لاحٍلاوسل ةباجاوهىلعفداز ناف ديزيالوألاؤسلا همق ع ةوام دعب اطم ىلع بدلا

 مالا ره دلو هيعمل ولعل للا طاق اوديفل ,1ةلاب ىواعلا ماعلا طاسرا لع هو مث

 بوح ريثأت إ-عهبفو ادباناكملا ولعو ةحاسمللمكصحالو ادبالفسالاوهدفتسملاو ادبا |

 رع فلولا نا وان د تاكا صّولع عم هيفرأ هجو ىأن مدل فوشكملا ف 1
 أ لعدشو هنم لحم نم ىعارداعالا نوكل مالو ودقلا مدع مالا م هيقوولفضالا :

 أ ةمقلع هلفو نوهر ك؟اعابماحصأ ىلع ستار ا مكح لع هنقو همكح غلب نيو سحلا ف لاس ارثآ

 هعتام لع هيضوسرر هتهقاتا لماكلا ناسنال الا ةمقدلوألا ئن : دمام هئاوةصاختر تهاون الا

 عدو ةمهلالا تاكربلا تارم ذح ملعهضو مهقدصن ء اولأ ب ناو نيقداصلا بتاىمو قدصلا 1

 نمداو لكف سالا اذ مك له مالا ىفدلارتشالا لع هبفو مذيامو هنم دم امورلطلا ب ا
 : مادا دعتساو* اكرشلا لاوذ ]فواح الر مالا ىفكارتشالا عم مكللا فانتع ما اوسلا ىلعع كرا ٍ

 || ةعرشلا لع هيفدرو كنان ثانال ا احلا لع همقو مانا ىدننمب موصخلا عاج ا ةرضضح ةروص مع هضوأ]ا
 : الاوادم ل 2 لوا افصل وءادنلا قام سانا لهيوأ اشو هملعملا لست ىنلا لوقو اهب مكحينيأو ١

 || ميصلاو ةمعلا قامنواعن ولو هملا اوةبتسالريجمتلا فام نولعبولو هماع اومهتسال هلع ١ وموت نأ

 مع هيفو ىدعوأ ىدوجو هال لو ةلظلا ةقشح عجرتاذاملو تانظأ الع همقو اويحولو امهونال 3

 : ”ىبنلا لوقو هتجحرو هب قؤرلاو حرا دا نينا ىلع ةقفشلا لع همفو دماحلا نم هريع ىلع هيزانلا لصف

 : ا همقو هلل أ لأ بسش نا ىجش ام لعهمفو الا لعب قم دارغنا لع همضوال مأ هض نقي ىلعوهامف كشلان

 | عنبطلاو لاوزلاّمتادب شيلفهليري ضراعدل ضرعتاو هعبط مكح نع لوزيال امسح هعبط ف نذ هلع

 1| تاع طوةياذعلا لع هضو كل ذمهل لصح نبأ ند هكح الملا لد .علاو> الاريغت لع هيفو بلغا

 ١ مولعلا ن هكا دريغىلاراذنالا صوستوةراشلاموعلع هدفو ةلدعلاو تان الا لع همقو هيقماعلا

 لسسلا ىدهيو»و قالا لوي هناو اهتم موملارك ذ ىلا انندصقف اهرك ذ لوطن ىتلا
 0 محححححح++7ب7ب7ري؟ي:(بيح(حب(بحححح_ 22222 227 7!7؟77_ ا ___7؟___”7_؟آق7لءبٍب٠+٠؟“؟-+ب+؟٠لب٠٠ل س2 72_27... دس

 ا * (دوجولاو عا باقرارسا نم ني رمس لزمم ةقرعم اذن اًمهاثونوءدرالاو نماثلا باسل ) *

 0 ا ب تس 27 2-7-22222---------- ا 0 2 0

 ث كد تكل
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 هركد ل تاو ررشم لس رع حان اا مهلاعفا عبجبو ضرالا :

 وهو هلعئث هسفلزن لهنا لقكذا ئش هسفمكحول هناف ةحابالا همكححح نأ لوقنالف |

 هذه هبلطت ىذلا يطا ف رصنل او دو لصالا ىل_ع كاد ينسف هيلا هسيفهنلا جوا اال مكحال

 ' || ىناثلا لصالا ىلاهدرنو ا لالا لصالا وهو ةسمللا ماكحالا دس> اب هماع كح نييعتربغنمةأشنلا

 روظ#لا مكح نالر ءاطنو خام او ةنلالا ف سس: سلو اهي ضال لان مكل قل لا متالوقومو

 بوجولا لزناك ال مآ هسنم عمت له هللا نمءال !انلح ا نم همكح لزن ى أ انلج | نمهن مكح ىأقلخ
 جيمحلارظنلا هيضتقب ىذلا لالا لصالاودو مكح النا لصالاف ةحابالاو ةداركحل اوبدنلاو

 نوملاعلا ىل هفاضاو ةطساولاو نيقرطلا معهناق ءاصاختو ءاوسلا دج معمولعلا نم لزنلا اذه نوضتيو

 أ اذ_هلعحو نيملاعلا بر هلل دجلا باكلا ةاف لو ىف دحاولا فرطل ا ىفلاّقف ماعز هاملاع صم

 نيلاعلاراصف مبحرلا نحرلا سر او سلا نك لا ةبكرملا نيتحرلا نيب دمحتلا

 مهئاعدرخ [نا ةنملا لهأ ةفصىف سنو ةروس طسو قع احو ةجرلا ىلاهل امو مو> سهدلوناف نيتجر

 مهو نيلسرملا ىلع مالسو هلوق دعي نيملاعلا بر هلل دجاو تافادل ا ةروس ىفءاجو نيملاعلا بر هنن دجلا نا

 ةمغنلا دجر هظذ ةمعن دجو هفرب هرفظو هرصن سقعنيملاعل ا برهتنادمأ نوملاسا !نومو>رملا
 ىلع تارملا هذ_هىفدجلا اذه لهذ ةطساولاو نيفر طا | مذ اهرخآفواهطسوفوةروسلا لوأ ف

 .تتارملا ىأو ةطساولاو نقرطلا فالّتخال بنار ١ فاتخم لهوأ ءاوس دج هنوكح نمءاودلا

 لع كا ةلكرتتا الاو طسولاو نيملاعلا نم لالا ده اود نو طسولاو ؟نبفرطل | دح له همف ىل_عأ
 لهوةيرشلاو ةمكلملا بئارملا لعهقودّيتاالا ادحنوشعالو هنوشخ نيذلا هتان العلا هلا همطعي

 امهنم فدص لكلو ا هكئالملا بتا صور يشدلا بتا رص له ىلعأ بتارملاىأوا ءاوسلا ىلع اهدنا سه

 عقانجلا نيبعتوال مأ عفاش اهط ىف راضملا لهو عفانملا بلج لع هبفورخ الا بنا ع ىلعولعت بنا ع ْ

 نا حالا رد ءهنقو ركفل او ارك ذلا اهيذ عباتلا عت لهتامهلالا ف عامتالا لعهنفو

 لككردباذاميو ةهولالا ىفهلالاد.حوو تاذإاديحو ىعأالمأ نادبحون دحوتل ا لهو قالطالا

 فاقت واهتناىلا 0 ل ا 2 م 1ك .ه نمدخاو

 هنعردصي امو دح أو هحو ىوسد حاولا وشلل سلوأ ةددعتمهو-و دحاولاع ئذلل لهل عهسفوأأ

 سالتخالا لع همقو ةموعدلا لع همضو "قوكلاو< ىهبل الا ىررلا نيب قرفلا لع همفو ةراثملا هذ ناك اذا ْ

 تافتلالا ناو لوعفم مساو ل_عاف سءاماللا مب ساتخلاو مالا اريسككحب سلا ىف همكحامو
 عاقجا ل_عهيفو قلخلا نم ملإعللام لع همفو ديعلا ةالص نمناطمشلا هسانذع سالتخا ةالصا ىف :

 إل ذو ةفلّحم هقاخ فامهماكح |مرتخ الا ىطعأ ام امهنم دحاو لكى طعأ له دح او قولخم ىلء نيةلاخ ا
 د لع هبفو هاهج نع عجربلهلاهماو لاما ىف لحام ايقفرلا لع همفواوعقجا امو هقلخ نم هبفاوفاتخا ا

 الم طن هنم ىذا ماقملا لهامملا معي ل ناو ةباصالا ىف لاعلا قطن مكح همكح له لهاخلا نم قطنلا |[
 ألا قرغلاو لعاجلا قلم هندى ماما قوس فلها ١101 ال نااالا قا ايح مار ْ

 ا دحاؤلاريث ان لع هيفو كل كلذ ل_ءب ىذلا ملاعلا م هس اموءالعلا٠ نم هير ديال نم كل ةىر دي نمند ||

 |”ىأب نيفاتنملل ةفصلا عج لعهبفو لصولاو لصفلا ل-ءهسفو هي دحأ عمرثأ ْسأع نايرتكلاف

 ًرهتالاك فقاوم ىضرلل لعو لوقلاو فقاوملا مع همفو لالشلا ىلاةادهلا مع شو مهعمجت ةقيشخ ||
 ْش ]| نمرصختوأر صخت الم ىرفناافقاوكمشا لغأ فقاودرص<”لهو ةمابقلا فتاوم كحول ١ ١

 ا ا اهقوقوف القتنم ل ازيالوأن و كح. فوقووه لهو فوقولا ناك ا ذاملو هحو نمره تن الو هحو

 ْ ]| سب ان لعدبفو نوكلان معلا بلط لع هفو مالسمالا لهاو مالستسألا لغا نيب قرفلا ملسعهكو

 1 ْ | سيتا امو 1 ا لا ع ىأىف قحاب فارتعالا

 دال 2-2 ج



 ْ ىلا ىذق ذايرغلا بنامحلابالو ىموم هللا ىدانذاروطلا بنا تنكامو مومأملا ,كسح مامالا

 فيجاس رع 0 هاش 0

 ال انمالا فر عد نأ ن نكيال لاس تابعا مالالإ,ال هده شي نم مد ك-رومالادهاش ند ا

 0 فيكى رأ بر قوذهسف م للا اا رسل للسلم ابلا

 دا ىبل ةكئالملادوص-لازاهن « ميكأا 2. اعمال أساذا + ىنعم فيطا نامعلل نكاو + كار اظن ضر
 0 لوي للصم مهيف ق قباممدآ بف ةفاللا تلازاخ مدآ مهسالاو دحاك ة دل

 مد الدوعسلا عقودقو ةماسقلا مونىلا «مكح عفتر لادا! ىف عقواذا ناشلاو ”ىسهلالا ىهالا

 امهترذ تيسنف مدآى سناك ةماسقلا مولىلا ىلهينم لكف هتيرذل مهدوصم ى.ةةكتالملا نم
 ا ةلالازاغالط للبس اه لس ئ لتقم هي رذتدعش مدادح

 : اهرحأ هلف ةنسح هتسن نه. لعف نم لكس بيصنريدا ف لوالل تل ذ نم لذ حصص لالا ىلعو

 ( اشاد بلع نين ل ل ندو ةمايقلا مولىلا اهم لنعنمرجأو

 0 د الملاو -:كتالملل ماما لصد لكف م هلاقثأ 0 ًاومهلا ةثآن وام <نيذلا مهو

 1 مدا ىب دوهسل رست تالا نادت رذو مدآ ىندعأ عرفلاو لالا نيب قرفل !ناالأ ١ هلدصست

 اعاو : بسلا قافنلتخ اودو سلا فاعتجان لعمل لعتملا دو دسهلاو دعس مذآوةالصلاو 3 ارقلا ف

 0 ةكتالملا ندور لا زارا اندرات

 - مامالا دنعاهمالددنعتةكت دام تسمامال تالا توتا دجال

 ىلوقو غلب اماغلاب هل نأ ماما فص

 لقعت ال وهلا هب كال ذوفعم برا هب دنعو

 له ال قا! اةءدنعرأأ ||ةلوهح هللاةبد:عوأ]

 ىلل# اهريغ دنع اها سلو ةمضرط دنع امهسدلو
2. 

 ْ ا تاو قاكلاو قمل اهب دنع ىلع دوعب امه ىو ةمفر ظلا ىلءدوعباهل قريمذلا

 ىلاعتهتلا ءاشنا مالكلا قا سو نيعلا ٌةمو دعم م كيلا ةءاثث ةسدعرومأ بسنلا نال ىدوجو أ

 ةيدنعا انلقااوباكلا اذه نم قاب هبا دنع امو دفن _مدنعامةريسق تناك مكباطقالالاوح ىف

 *اكمسالا عوج نيد هات حنا كردي ءاعشالا ند مسا هسقنيعتيال هلا وهام هللا نال ةلووجهللا

 هنعضتيام دارأمسا”ى؟ص صنع لاش اذك ل عفا هللا ههناتلاوحالاالا هصدختامو
 هيلطتاع : لاوحالا هدمقت ىأ قالطالا ىف د,ةمهناهف لاقي اذهل ءاسعسالا نم هللا مسالا اذه

 مسا لكحا لباقلا مسالا وهفلاوحالا ءافنا ثمح نم قلطدو هذ ةحردنملا ءاس»الا نم

 برلانا امهنم قرفلا نآالا اذه نق هل زقاق دعو ةروص لكل ”هلباق لكل | لوبه أك

 ناوك الا نم نووكى لالا فاضيالو هلا فمضأ نمد_:ءوهفهد نع ناك ئاذاضمالا طقم
 بئاغلاو بئاغريمضوهلا نافوهلاةيدنءاماو ةلوةعم برلا ديد نعف ةمولعم قلخلاةيدنعو
 تالوه سلمدبشا اذكرك قدرت هانم ىردنال هال ةبسغلا هتلاس تناك اهبل كال

 (| ل_خ ديال انكي بهذمالو ماكش ىتح ص هنلا بسم الكامل ىرتالا سنع شرار أ

 || كلذءاقب ىفالا ةعح سدلركتل كرت تااك انلقام يعتااو فالخ ”هلمسم هذهو هتوكس عاجحالا ف
 | رالاففام م كل قاخ ىلاعت هلوق ىف هي قوطنملا لدالا ىل_عسهالا

 ل اصلا



 ةالصلا لاعذأ نءأسش لعفتالو عفرب ىتح عفرتالو عكر ري تح عكر رالوريك ىحسريكت الف مكلسا ىف ةناكملا |

 مومأملا عم فصل ىفناكناو هب د>الا ىوس دهشي ل هفلخ ةعاجلاو ناكملاب مّدعَتاذا ماهالاق فسصآ

 هنعهتزيكر غالب دحالا عوج مومأملا دهشودب دحالا ودي دسالا عومجج مامالا دهش مومأملا ةدادحول ١

 ةالصلاو دعبلا ةنطمشلارناطسد_ مومأملا ةسصانناق هفااشناف هرهنادتقاو هاناهعامتال ةناكملا ||

 ]| ةكئالملاو هفلخالا فصنال هكئالم او ةكئالملا نم هفاخ ىلصي نم ىلارظنلان ماما وهو مومأأملا اذه لاح |إ]

 هيلع هللا ىل_صىبنلانليريج مآامو ةكئالملا هلق مامالاو مامالا هلق هنا هلل دك مامالاو ةكئالملا |

00 

 مه دئاتءو مهد صاقم فالدخا عمم م داع ىفادحأ هللا عماوكرسشإال تحدي دحالا ىلا هفاضاو

 ) عومج ادي دى مهل ىلوافرثكتو مال اوس فلست اذهلو محام انمو مهتح نضاو مهل او>او
 اد>اوا هصقممهدصاقهتناكلوةردحالا م د_ةةدوجو عم عؤمخما ىلارظنلا مهل نكح#:.

 كاذكسيل عقاولاو اد_> اواملعهللان مهلعر ةدحاو ةلاحروضملا ىف مهتلاحو ا دح اوالاؤس مهل اًوسو
 فدضاو د_> اولا ىلا عومجملا عجرف هلكرمالا عجربهمل از ذيدحالا عومت ىف ناكىب كلانا ىلعلدف

 الا ةالصلا ىف مامالا عرشامهننا ناو ماكح ا دوجوودو نامع ا دوجو عومجلا نا نول ةبالءا هيلا
 ةيدحالا جام مامالافةيدحالا عومج عاجل ان لبا قيواهبلا عومجملا ف اضا تلاد د>الا هب لب أسقمأ
 موصعملا مامالا بامصا مدو ل ىتحةالصلا فمامالا ةهدعد_ةتعا نم د_ةدعا ادسواو ةصاخ

 | نم ىهاسلا مكس نوكيفيك لعيلوبلا هب مونتي هنا لعفلابلءلأالا هنيدحا نعاوبسيالدحاولا نال
 ا سلو مدمن ا ذاق فدلا لها ند دحاو لكل عبتموهفءايبنالا ىدعامو ةصاخءاننالا الا سلو ةعاجلا

 نولوةي ةسامالا مهنيذاا موصءملا مامالا باعجا لع- ىذلا اذه لعع سل هنالموصعمو عة لوسرب

 ١ هبال نع «س مل ناو هنالص ىف وهس والا ماما نمام هناف كلذ فال_خ عقاولاو مامالا مدع

 ىلص ل صم ىافةيدحالا عومش نم هلباقيام بانت مومأم صادم لكه ب د الا عومج جانت ةعاسملاو
 نالاهلك ًافاسهتا ناول كلان ةعورشملاةالصلا ل صا م وم هو ماما نم هانرك ذام ده اش لو

 ضفخو عوكروةءارقوريبكتو ماسق نماهننسو اهضث ارفو اهناكر أ ءافمتس او امم أكن ةماق اةالصا اما
 ةشرملا ىهةراغإانالاهاك أ دقفءانركذامدهاشاذاو اهم دّمف هلكاذهم ىأ اذا مالسو ةممعو عفرو

 اهمازجا ىف ةمنلا باهصتس ا ىآةالصلا فرؤذل ان مومعلا ىف هنعربعملاوعو اهتباغلالا ةالصا | تعذوامو
 ةالصلاهذ_هلثئ تلص لدى انرظنا اهنم ورمل ىلا ام سلتلاواهف لو دا لو نم
 مدق و ىناكملا مّدقَتلا نع هنزيمو ا دوهشل | ىف كماما نيب و كن تقرف لد وام ومات سك ناكل

 نكي لنا ةناكمو ةعام فناكنا اناكم مومأملا ىلع مدعم مامالاق عاستالا كدر ناف لعشب ىتح

 هنكىحهنلارخ الاماعتنابدب دحالا عو لباقيودب دحالا لباقي هناك انمام او وذ دح اوال هعم

 مومأع سل هنال ةندحالا عوم مومأملا ادهدبش لف برق نيعىف دعبو دعب نيع ف برقا ذهف برق

 ةيدحالا الا دهاشي سيلهلم ومأملا َةقااَحح لاح ىفمامالاَناخةءامملاهذمتاكأذاو ةناكمالوان اكمال

 || ىلارظنلاب هدحو ىلدملاك هلال هذه مامالاف هّتسومأم نعلازامل مومأملا دّقغا فص ىف سل هنال

 هل دح«اف ةفملخ مامالاف امردنع لزم اهب ىلدملا مامالا د_ذعةلاخلا هد هى ىشوامرد_دئعفدت

 | دد_ع هلعفدحأ هيلع مّدَعَت َلوهددحو هي ىلص هنافاناكسال هئأكم هب ىف لعفلابةالسصلا . !عملالا لسو
 ٠١ [|| نمو ناكملاب مهم دع نا ةعاج ىفناكاذ اه سعأ مث هوجولا مت ىلع اه اهوا اقوأ ىف سهل اةالصلاا
 ||| هيلع هللا ىلص ”ىنلارصب نعءاطغل هللا ف شكى حالا كا ذ نكي لف اضيأ ليربج ناكملاب مّدقت هنا ىأر
 ٌْ ىلص ىلا لص اذهلو الفرتلا ىلعام او ليربج فل مهعم فصف ةعادجلا ىأر ف ةكئالملا ىأرذ لسو

 ٍْ | ىارف ةكئالملاده اشي ل صنهشلا كل 3نال دح او فص ىف هنممب ىلع هلعجو هدحو لج رلان لو هلع هللا

 مامالا



 ١ : همس مد ل 000 ع

 | مجرت قراضيال جرم اذا هللا دنع نئازلناو ىه تلازاس# مدعو دوجو نم نينكمملا دحاب فصتي نأ 1

 هذه اولا خفهناحس ىلا امناو اتاناكما نت ارح نع ح ورح اهلا ءاسشالا هذه ىلع نينكمملادحا

 وهو قا ةضق نءاجراخ مدا ناك ام امنع نوحراخو اف نة و اما | ترظوامل اانرطن ىح ئءازخلا

 ا هذه مدتعىذلا هللاىارإلو نئازللا رملو ءامشالا ىأر ند ننطوملا ف هسفن ىر. قالا ةضقف

 رئامعضأ او هللاةيدنع قراشت م اهنتازرخوا.مثازرخ قراسفتمل ءاشالا ناف طقءامسشالا ىأرا ئازخلا

 عومجملا دهمث دقفرودالا هذه ن كاد و هناذقرافت مل ةمهلالا هي دنعلاو

 0 هن وم املوهف هارب ىذاا اهنملزنم

 ناو تحل نعاس اهنع هلي , هلال

 نك امالا ةيدنع ىهام هين ا-هفرظ ةيدنع

 نك اسلكل فرظرهدلاوأ| |[نامزالهللا اهرهدو

 وهال "لبن هل سبل
 ىعم قدق دم هننص 8

 هك ال را هنكقم
 نياعت هدم ءْر راكع 0

 نماض ميرسغلا انآ امو

 يكس هيطدتسا نامل لا ايل اجرتسا ضال

 هءاناوعتم كا دل نكي تعهي ماق الو هسفن ىعسملا هنأف 0 نكي ل معا ث دحالو هم ةيلع : نكي

 ءامعلا ق لزب ل ىذلاهلالاو العلا تافصلاو ئسحلاع 0 نمو لئق نه هال هل لب

 ١ "تا فانلاو +قالا تلا ا ىدلابراوءاوج الام م

 1 م هلع يلد تال داود ْ

 || هلاال ىذلا هشاوذ ميحرلا نجرل اوه ةداهشلاو تسغل املآاع وهالاهلا الود -اوهلاالا ءاحام هنال ١

 ملعتت اأو ,رّوصملا ىراببلا قل اكناريكتملار املا زب زعلا نوهملا نوما مالسلا سو دل! كلملاوهالا
 ١١ كنان هن اذ ثمح ند دحاو ىمدم ىلع تفدارتناوءام-الاهذ_هنأ هللا نعمهقلا لهأأ م تنكاذا

 2 اوعدتاق ىسالاءام«الا هلفاوع دتامانا نجرلا اوعداوأ هللا اوعداف فلم ناعم ىلع ل دئ اهنا لعت ١

 ىههذهوألزاءام»الاءذههللزت لو تالولاملاو قالا ةفاتخلاءامسالا ءذههل ادحاواهلا الا

 ْ ةرثكلاب ةرثكلاو عمان عجب الب اف ءامشالا ابهذ هنوزلا تاناكسالا نب ارح اهي جلا ةمهلالانئاز ا

 عض طاوهللاناو هعم هيواخ ىف هير جام لدم لكو عه اةيدحأ كا ذف نيعل دي دحأ عم ددعلاب ددعلاو '

 نينطومانل لعج هللا نا لعار مومعلا ف صاخلا صوصللا ىف ماعلا دما قاطا اوهذ لع هفنك

 : نا لاقفد اهلل ن نطوم ىف فدو ةالدألا ن نطوم ىف فص نيقولخلان مانربغل كا ذ لع ل فيفصتلا ف

 ل ذو ةالصل ىف فصلا ىف ص ارتلان هاو صوص مهن امنب مهن "اكافص هل سف نولت هد , نيدلا بح هللا 1

 ممالا نمانرعغل كل 3 سلو كتاللا فوغصدت انفوفد لعحوا مر دنع فصلا ىف صارتتةكتالل انا

 ا عوج ةنالمدحو فدمامالاف اص ةئئالملاو مامالا وهو حورلا موب مونافص افص كاملاو كي رءاجو

 هيد الا عومج ف فوغصلا لدال قطا لقوة درافسنتلذاوعومجاةدسأا 1 ١

 رد لاق ىلا هىساني فوذصلا صاخا ن مص لكس نال عومماةيدح أ ىفال

 عومجلا مهل ىشفدي دحالا عومت ىف مهل ىلعاذهلف هيرب لعل أن نم هلعوهامو هدصق ساشا مو :

 ا هنامشال اهف كا نيع هللادب دنع

7 
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 أمها نعلطاو لعل نم عونلا اذه ىلع هبنادحا تيرامو نحورتلا ”ىبنالا اذهمكحوهو هبلع |
 نانالا هبليزبىذلا ءاودلا ٍل_عهبفوال مدر تكجحدامومدق:ن م هلع له ىردا ا هءلعىلاعت

 ةرثكلارودص لع هيفوهنمرئالا اذه باهذ عبدا ف دكت ام لءهفو هملع هات ىف نلا هضرثأ ام

 نان ذو هناردصملا نعرداصلا مع هنذو ةرثكلاو ةرثكلا هب دح ًادح اذولا ع نعردص لهو دحاولا نع

 ملاعلاهتعر دصام وما ناذ ةارافاكملا ماعلا لا امنوكمف اذه تيثنافردصملا مكح ل نوكي

 0 نم عيال اوهو ةحارلا تيسلاو تبسلا مولوهو دبالا موي ل دو عجم مولى لا دحالا مول نم
 « غارفلا مونت دسلا مولناك نكلو قاخام هقلخ ىف بوغل نه قلاملا سماموهلءاضتتن اال ىذلا

 ىهنالولا لاو>الا نمىلاعتهملاملاعتا اذه هلا جات امج هللا نم قاخلا قروملاوعلا تاقمط
 ةرضحلا نمهل امو هنو نانال اذن لع هبفوةكتالا دن إ_عدبفو اهدما ىضقالواهدنا ||
 ضارعالا نههل يقي اممو ىشلان له لضافتلا نوكيا ذاع عونلا اذه صاخمما لضافتو ةبهلالا ||

 لوققي هللاو هلع بولا !هبننل كال 3 نم مهملاف مهملا ىلا اند_دقدق ن كلو اذ _هريغ مولعل | نم هضو
 لءسلا ىدموهوق حلا

 |ءقادنع لالا فنصلاو ةيولالاةيدنعلا لزتمةفرعم ىف م (ةتاملثو نوعنرالاو عباسلا بايلا) <

 هلعىل_ع دازنم نيبو || || ةناكام/ءينمني 3

 همكح نم حرببأم كاذو قره لعؤ ىذا! اذه

 هك نم رخ الا ملعلاو || || هفبك نم لوالل لاح اف
 هدمهف ىلع كر لعق .0١تكتحو» ىس ال هكو

 همهو نمر ديدقو مهف ىلثاكامفرلادو>والول | ٠

 ه«لعىوس قعلل سدلو اعم بعل مهفلاو ملعلاف

 م نك 2 58 تا -
 | حاقمهدنعو لاهو انلعاندل نم ءانلعوان دتع نم ةجرماش ال افو قانهتلاد_:عءاموىلا+2لاقو

 أهد_عهتلا نا ىلاعتلاقواهب رد_:ءدكتالملا فصتاك ملسو هلع هللا لص هللا لوسر لاقو بدغلا

 فالتخ انهي دنعلا هده تافاضا تفاتخ اق هن'ازخان دنعالا يش نمنا ولاعتلافو ةءاسلا لع

 | هنذت نم هللا لها نم تدارام ثلا فرط ىهو ةياكوريعخو سدا نم هملا تفيضأام

 قالطالا ىل عةداحاو "هل َهناكم فرطوه لب صل#ناكم فرظالو نامز فرظد سل هناقوهام

 ءالعلا نم تمحف ان ىف ناكم فرظ ىهامودر دنعانل ل_ءذ دفن كدنعام ىلا عنهلوق فوه كا ذكو

 افرط هيد: ءلعح هللانامم نانالاو قل! اهم فصتاىّتلا هيدنعل!هذه قش نعاولذغ فدك

 ةذاضالاهذهو دوجولا لاحىلا مدعلا لاح نماهجرخيو ءامسشالا قل هنا مولعسو ءاسشالا نئازون

 ةكرديدوجو ىلا هححر درلدو+و نم اجد ركع وهف هدع ى لا ازادنا نم اهح ردع لاب وضل

 | 0 تافافاسالا عدلان ماهمدع نأ صال رهاط لب فريهلا مد عل | ىلا ء ءاشالا تصلخ اق

 قعاابنتاز ُ نام عامو رصدعل نعاهضعد اهإ_صقم انام ءاناهزيج لة دووشماهمدعلامثف

 ءامشالا نال كل ذر ع سدل ءامشالا تاناكما ىعام اا مف ةنوزخااهتم معو أ ب هش ىلا» ءامشالا نئازخ

 نئيرطانلل توفت ىعلادوسولاو م نم هتداغتسا ىذلاو تشل |طهل لراس :ابعأى اهل دوجوال

 قاطااهلزئاوا مايعأ فترهظال ايتو ئالمصفت هللا دن ع ”رلصفم لزت لو امن اعادو+وب 0

 7 اهلعن,ىتح اماهئارخ ىفئهامالولذ نوكشلا عيرأم ام ناك الا نافامث انرخىف اهل :اهدذع ن

 , | بال هنالاهعم ح رملا لري «تماهجورخ مصئالو نبع ةفرط ا هةرافي ال ناكم 1 نارا

 عسب

 «ديشوم 7 ترو

 نا
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 نم هب هللا ءام- ىذا اركذأ ا هيط_عيامل دو ادبي دأت هللا دارا إف مكمفاهمكحاكتىفةيرمشنلا مكح ىأ |
 كالا نو | هلع هنت دخلا نهمّدقتام هةح ىف هسا نم مد37دقو اوسالو هسا ىلءةسافنلا

 ةمهاالا ءاس-الا لءاال هللا ع+ ثمح هتارك تالا ددج وتباع

 هنأب هلع كى ذلا لعل اوهو لس هيلعهتنا ىلص دمحلالا دعب ١ طعت لو سهلا ىلع ةكتئالملا سالم ىلا

 هلاكردق ىلعالا اهمذ هللا دمعت نا ن نكم الهر ع نمهاطعا ىتلاةّدملا كلت فدو ادنا مدآلعف ءاكلا مارت

 ارمعلا نوكيا مدآ باطف ءامسالا نم مه اعاموةكئالملا دوصس كشالب ةمآ رملاف مدآن مص: اودو

 هريغو دواد هلل | ىلع هنن" صواعر دق ىلع هلل :دابعلاب ه.ف مول مالسل ا هملعدو اد هنب ا ىلع هيداح ىذلا

 هيطعتامرحا دواد هنيال بهو نيعملا نامزلا كل 3 ىف ةدامعل ا َكِلَس ماه اذاف هريغو دو اد كل دب موشي الامم

 مالسلا هيلعمد الصحو“ ءازطلا اذه ةدردل لص ملدوا دا ةّدملا ك|نلرت ولو مدآ لدم نه ةدامعلا كلت

 كات رتنكي لول هلل د< نكي اذه لثمءاز معىزاع مناف سفن عر نمءازج ةمنر كل ذ ىلع هللا نم
 ه.طعبل كلذ ف عحر هيج ند كاذكه طع امدرع نمماليع أن يح ةضيقلاف هخااكف دوا داَةَدملا

 لانةفالفشا ىف هعسارك ذيلها كا ذيدوا دل لعالو لمعلا نممدان م5 :ى عقيام» ازرع

 نعدالضيف ىوهلا عيتتالو هيلا ةأشنلاهذه عطف ىّتلا ةسافنا اقرطآ نم هانرك ذام لحأ نه
 تيدا هاو دير ومما ايلت نع ملال دا ما رذلا كلذ لغم فهر ذه هننا لس

 ةبقارع هه اف هللا نعال هللا ىلدس نع كل ضدف ىوهلا عشت الو نامز هلا لصد نا لبق هنمهطخ داو

 لقي واو فاسج دي دش باذعمهاهقلا لسن ءنول تينيذلا نادل لاقت ثيح هعم هللا بدأت لدسلا
 هنافثكلا باد تأ لع لزنلا ادذهىفو في رمش لعا دهو دي دش با نعل هللا لمبس نع تالض نا كناف

 هنءرتسف قملا هديريامر دق ىلع كلذ ةروص لك ىف فكما هلعينا فشكلا ة ةققح نم سل

 كاهل مون لب هل لت ةروص لك ىف هرمصن ذوغن ف.شاكملا نأ نه سا لف ءاثام ىلعهعلطب وءاشام

 سف:فقرطخامل ىريشلا سلا لاردا نع ةرودلا ةفانكح ماهقمىهام ىرد.ال ىتلا ةروصلا

 وهو هبلقف صخهلا كلذ هي ماكتام فشكلا هدطعب رخآتةوىفو رصيل ا اهكردا ىتلا ةروصلا كل
 قفرلا قام !عدهبفو ةقفاومالو سدحالو رجز نعال ف شكو دل نيعم لع نعرطاشنا ىلع مالكبلا

 م ارا 1و ماعلا دوجو ةمكح ل-ءهبفو ملاعلابىهلالا

 ريخلا تل تلا بايسالا ةياعر عه قو هد_س ماقم ديعلا هف موقعي ىذلا سال اوهام لع هيفو

 مع ىلعء اش ثمح هتروص ىل_علدبلا اهكرتي ىتاا ةدوصلا لع ىأ لادبالا لع همفو اهفرظنلا ب>اصا

 اح ثعبا موو توما موبو تداو موي ”ىلعمال ساو هلو: ىف مال. سلا باع ىسع ةلزئم هتلزتم ناو هنم

 0 مل _عربسع ىلع قلا» اثثمح هنعماقي ىذلا اذه ةروصن مال دي قل اوم قلاةرودلال عو

 تومي مونوداو مون هماعمالسو هللا لوقىف مالسلا هيلع و < ةلزئما هيف هتلزمو دنع ماقي ىذلا اذه

 حم دي هصاصتخ | وامع» د نمل لع ل ىدنوكحو ىل_ءأو متانيماقملا أو ايحثعبي مونو

 0 ءالاو مالاندار هنالا باطن نأ نال وعدي ىذلا سسسلا مل ع هقو ةمايقلامولتوملا

 ق+ى عفرتامن اواهعفر عصيالوا نهال سفن ىف عفرت له ريدا عفر لع هنفو هريسغ ىل_عقوفتلاو

 نامسنالا هلعبك وب * لكنا لعهنضو كاذب لاعلار ءشا ال ثمح نم هللا د_:ءةر دعم ىهو هقح ف عفرتنم 1

 الار لالا قصرط سل تت روض لقوم دك دل ملعع ادماالركذتو عاما

 0 اسااعلا وةق-قوعو أ انطان وارهاظ سنالا ىلع نا طمل_ست لهو نكا ىلع

 طلسام-هل سا سنالاناالا نما ىلع سالا طءاستىف لوقلا كا ذكو مال اود فيكوأ موصعم

 نملاروصن يسال ننال نه ن>-ورتنمالا نير هاذ ىلعالا

 هدسفنمكح نم كل ذنا لذ: و ”ىناا هلهيمف سال نطان ىف نلا نانرسس ناسا نطاد ىف هنا ذب ىرسسف



 '1١؟

 0 ىبل اركذ ىف عا ىدس ىلصتا كل ذرك ذام هللا ناف فرعي وركنف ةرخ الا ىف ىلتناكح درو
 لع هنفوهتنان * كل ذ لع باط ىلع بوللا هبنيلالا هركداان لا امل اهذ_هىفهلسو هسلع هللا
 مكح تعفرهي ىذلا ماقملا ىلاوماعنالاءاطعىلا ةدنتس ا ةجسرلا لع همفو ةجب .رلاال توجسرلا نئانرخ
 ملاعهلك كلذي ىنعاو رملاعلاب طسإام واخ هنمنوكو ىذلا مام اىلاو ملاعلا نم ”ىبهاالا بذغلا

 لعىف قرتلا لع هيقو قلسا قف طصالااةأعا سم بوجوب نول الا ملكنتماقملا اذه نمو فياكتلا

 ناوي وعملا مح الملاونقفلا لع همشو هيو هبف قأ رق بنس قرتلا لدو ىهتنالوا ىوش له تايفالا

 نةءهناقيطو ملاعلاب ملاعلا همشت لع هم هضو نحفلا هذ#_هرها ىهتأب ث.-ىلاوروهظااو اهفةيلغاا نوكت

 ملاعلا نء هللا دمج ميسم ءبث لكودو مييستلا لاعنانم فدكتل املاع هب شتكدومم هشة وهام كلذ
 قطانهمثتا|اماو 1 وا هت وداخل اعف همدقت نع ناسالا ههثتكحو

 نمالاءكلسا ند هيلاقامو هللا هبشتلا مصب الفان دنعامأو هللا لهرثك ادع سولاطملا همشنلاكلذف
 هلوقزيب وىرخا ه.فزقن ع ىلاعت هلوقنيقرفلاماع هيفو هسفنفف هيلعوه ام ىلعمالاب هلةفرعمال
 لاخلا ىف ةانلا لع هشضومالاو»فكودحاولا لن هةشثتلا لحما ىودحوفق اوف نم اهلام
 ىلاعت هللا لاه ىلا ىرمشدلا ند كلذيلعلا لدوال ااه. ملاعلا ودى ةتاخ كاذ لهاهنوكح لبق

 ملسو هيلع هللا لص "ىلا ناف ىرخاةروص ىرشلاو ةروص اذهل ما ةامحلا ىف ىرشلامهلاهف

 هنداملاةوقلا لع هفقوريضتحا ىرش فال الب وطانامز كاذدعب اوداعو ةنملاب ةعامبر مشي دق

 لغ هسهلالا وهلا نم اهردقامو اذ رّودتال مااواك اهذخا ثدحم ملدو تانثدخلا فام دتو

 ةهثداملاةوقلاو قالطالا ىلع تاكا اهلحم ةم_هلالا وَلا ناخال ماارتها ءزجا ذكا ذك نم ءزج ىه
 عطقلا ىلع تإعتاكمم لا نم ةّوقاانتدعشو نكمملا ملاعلا سانحا ترصحاذاف تاككمملا ضعباهلحت
 لكى !نوكلهو صان اريخستلاو ماءلاريذستل نيب قرغلا لع همفو ةمهلالا ةَوقلا نم كل ذرا دقم
 تاف ىرخا قش ع 6رعوابانورصسلالتعن موه لد نالةةلاابما مكل غرفنسوناش فوه مو

 دبعلاناف د._ىلا ىفال كىطعي قضدريضسو هف هدبع دنا حاتالم عوش لاب اءروبدستلا
 لعب ريضست نيا حل اردد سريضست علا ارضتص نوكأ دبعلا ةلزنمو هد تسر خس نأرمتلزغم تسل
 قاما نمو ءديتس ل اثما نمهدينسرتغلر مس دوو ادبع هنوكل هناذ نم هس قبري حشو هدم

 ةءورملاّقِي رطب ةداع نوكياماهنمو هدمس سها نع ريغلا ٌكاذإ هريضست نوكمآم اهنم.ةفاتحم قرطب
 َكلذهلراصفا دمع هن نم م هلريضستلا با.عصتسالةداعنوكمي ا ءاجلنا فب هلرطبسملا عم

 ىلاهلك ملاعلار انث لع همقو دمسلا هاب الو ةءورملابالةداعلا م كي هدلم#ترعغ أ رذستيف همملع مكان ديد

 اه.دؤمله4تانامالا نم هديعام ثسمح نم ةملاوطنب وا ةقملش هنوكن مه سل ارطتن له ناسنالا اذه

 لع هيفو هقلاخ ميسنلالا ةلاصالاب قاخام هنالراشخالا مك الربا مكعب قلسا نم لس صو هفهملا

 1 صقتلاو لابجحالا ع هبقوملعلاوةلْزنملا نم ءانتعالا كلذ هيطعيامو دبعلا ةبهلالاةيانعلا هب عّتأم

 ني هتروص ىأرنيح ةنسنتس هرعن مدوادإ ىطمعا مالا هيلعمدآناوهو 00د ع طنصفو

 هللا هريخ كلذ دنعدو اد للقرسكت اف هاطعا ام كلذ د- هب مدا دش دواد كلذ لمّةفهمح ًافهنوخا

 ةادا نيب هل عجالو هما هئنعامو ةفلخ ضرالا ىف لعاج ىنامدآىف لاقفمدآ هطعبلركخذ 1

 قل لانا ءجانادو اد هتفملخ ىف لاقو اهلك امسالا كتلعوهل لهب :ملف هب هفرشيامننبو بطاخلا

 لا لك ع هناك داهسا لعةسائتلا هر وب ءانتعالا وماقملاا ذه لثم نانا لعال ف ءامسف ضرالا ىف

 : | لاف سوهملع هللا لص هتنا لوسرالا اًدهردق فرعامورشلان 2 نوكنأم هنمنوكحو رش

 ||| هريغاو هفنل عب رثشلا ىذرب اى لاو هريغ قلو هسفنل نعي ريشنلا بضغن [[تضغارشان ااا

 | مكلتمرشرا اها لقد لاقت هيلا هب ىسوااهفىلاعت ير« بدا ىذلا ”ىملالا بيدأتلا نم اذه ناك
 ص0 لل اووُمملببفوبب تاع د

 ىا



 د

 أ نرش امرك هيناتا كلذ نالوا ناسا رس هيلع رمالا وقال اا
 هتلاوو نولفاغمهةرخ الا نع مهو ا. دلاةامملا نماره اظ نولي نيذل | ىمعلا ن للا هذه هب

 عاملا مدعت مهماع هللا م 2 0 الاو امثلة ان ارهاظىف ىمعلان مملعانءكجل لوقتلا اذهالوأ
 قناوعم موك عك نوعمسنال مهو انعمساولان .يذلاك اون وككالو ابعان ىلاعت هلو ىف مهعاصس عم

 نالريغال ةسوسحلارودالا نم م,ساوح هكر دتامع وهفةاسك اره اظءالؤد لعود !ذكعو عمسلا مهن
 ماعلا سطع لع كلذ ند مولعلا ن لزاما لاف نيلذا ع مهرصالو مهعمس سل ىلاعت قا

 ةريضحىلا شطعتل ا ذهءاطعا ىذلا لعل اذه د انتسا لسع هو هللابلعلا ن هىرلا هعم لقتال ىذلا

 ةروصلا ىف هربشل هنيعال هلثمو ا هبسانم عود لهركذا ايل صعت امل ء هبقو ةقرفتلانيع هي ىذلا علا

 كلذ دعب هركذ مث مولعملا كاذب هلعةروص هملع ظفحت لقد 1 هيطعتامل همسلمث صاداملاعناك اذا هناف

 ضعم هضعبنامزلا هبُش عم هيلع فلتخ ادق نامزلا ناف هلة مو ا ةمسسن ام نيع هزكذف هدعاشام لوف

 |ركذلا ل عوه لس ىانغ ةرودلا ىف هب هههسش عم دغنيعالو خونلانيعوهام سمائنيعنا لعتتنأف

 أرح ا عضوم اهلو ا ىر دتالو سان ا ىف ىه له هل ظل ادن اززخ نياود د تح هظذح نك هذعو ١ ناكناق

 ْ ىل#اوهل ظفام اوهو هتنازخ قل انوكمف هلرلعلا كل ذ ىلأ نيع ناكر ذنا ذاق هنا.سانامز همف ظفح

 | اديدج الع لعتموهلب ىذا ار كاذب سالفالاو كل ذك ىهالا نكي ل ناو ىتاتنلا] دع كاد 4
 ٍ هلْ سم ىهو ىسن امرك ذ ءاطعا ىذل ا ىلمخأ ىف دي دحملا عدو امن او هنن اخ ىلا نوكمت لونالا هلعل الثا

 '| ىذلا هتتاوهو هرك دي مملاعلا نمئشو ا هسفنب هلغشلام تاتو ا ىف هير ىسن._ دبعل ا نوكملع ىف ةسع

 || فصولا اذه لتس لهو ادبا ا لع هيفو هدي امرك ذ لع فرعت انهنك هنمعوه لب ديدحتأ ا لبقيال
 , لاق مريثك قلخ هراكناب لاقو عنا ارششلاور ومالا ىف"ىهلالا حسلارككا نمركتآ انه نموال ما هللا ىلع

 انيفتالوادبلاب لقنلفنيقي رط نيب اقي رطزمسنلا ل.عىفاكلس نحت وريثكق اخ اذبلا ةهج ىلعالهري رت
 || نيعمديا ىلاراجو ادب و« هناركذ هللا نممكح درب لذا هللالعىف مكحلاةّدم ءاهتنا ءانلعجوزسلاا

 ْ ةروص هتلزن هريغفرهظ نم مملع قو هيف شر طا اهدهاكلس ا ذهلف ل>الا كإ ذل وصو لبق هعفر مت

 .: هتعئامو هنقماةدنف٠ نوف هللا مكح ام س للا عقومل هيروص كلتن االثمو| اعيش ه سفن لعح ىت-هريغ

 || ريخأتلا ىطعتىتلارومالاو عدقتلا ىطعت تار ومالا ىف ةمكحلا لع هفو هملع قاطين ا شب ىذلا
 عمللذل || ذه مهل قرطتن يا نمو مهر امتعا ىف نيريتعملا ةلزنم لع هسفو رامتشالام كم وا مزمل مكحع

 زيزعإعودو كلذ ىف م-حاقيطزممو نيربتعملا ف لاذإ | امتاو مف لاذال هناف + فن فر ايتعالا ةدح ٍ

 رايتعالاا دّرح همصن لهق لا هيصناملءابل ا تعب همفريتعملا لهو هعضوم ىفرابتعالا ميةيريتعم لك امذا :

 واددوجو عفترا ل اعلا نمرابشعالا َةَفص ثعفترا اذافةريع مادامالا هسف:ىقرارقهلنوكي الف ةصاخ

 ]| هرخ الاىف لوزراكملاعلا نمراشعالا لازوا هريّدعي لواربتعملاوريتعاءاوس لوزبال هسفنفرّرةمو#

 || ةقصوا ةريضح نم له هيلعركتا نأ نمملاعلا ىلع لها اراكنا لع هضونيرادلا ىف ةماقالا دنع
 ]| لاعلاراكنا ناذركتملا لاية رش لب هنح كلا تا ال ءوااهننعقةيدوجو ||

 | ناركتلا فاعمج !ناوملاعلا ىلع له ا اراك ا ةروص هترود ىهام له اخاه ركساملفالا نع

 || ةممسو اىدو-و هاوع له ةقيو هام ىلءراكدالاوهاموال مارك ام ل اعا | ىف َةَسشملا ىلع لدو ٍ

 لسقلا اده نمدهلالاب همثتلا لهو سن ١ىفال انرهطرالا ذالو ماعلا فرهظ نيا نم سفاننلا لع هيفو أ

 ١ الع قولخملا لماكلا نا ذالااهاان ىتلا ةروصلا له قلذناو ىلسا نيب عماخلا سلا اةناكح ناك

 : انوه يذلا دقت فخ اةرولم ننس ل11 ىدلا نات الاالا تيل ك1نانالا !ذهسفان امو!
 ةروصساوأ ةمهلالا ةروصلا لظوه ىذإ!ناسنالا كلذ ةسشر لاشين ا 1 ناسنالا اذه بحق

 : توكل ثول كيا هتعانربع ىذلا نانالا اذ_دنيعالا ىلا

 ]ا

 00 ا 6
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 هذهانلب امفةدهاشملا دنعدسملا ناطاس هيطعيام باغئذأا نامالا ىفمدتانل نكي لايمدقالو أ

 اهزاف ىلامكر <رامملا يللا هذه ىلق نم هاندا ثمح للعلا ىف لضفلا 2 وانواتفةوتلا َكِلْس ةوقلا

 ةيرملا ىلاسلل هذه نململل !ثلث ىف هبل نا متاهيف:هل لل هذه ن هنيضاملا نيثلثلل م دقالام !هثلث لهأ

 نملهلودقابندلا ءامسىلا اهنمريخالا ثاثل ىف لل لكلزني اني رثنا هلوق ف ناديدحلا اهطءي تلا
 لل 119 لورا اذه نوماتعتل كر اش دقفرسفلا عدصتن يس لئاس نم ل رشختمم نمل ا

 هنلالوسر توم نامز نم ىهو اهنمرعخ الا ثلثلا ىف نحن ىتاا لالا هذه ثلث لوقو عطق: هلت هناربغأ|
 اهرخ علطاذاف نيم: 1 نسدح تلتلا ذك اوك را جماع ل

 -”ىوارخاو ”ىوان دل 2 نيب نحضنفانامعأب لزي ملف همت انل لص لب ىلتأا عطقن ل ةمامقاار ذوهو

 ىلاملل اهذهىف هوزاحامانز ةردقلا عولط هعت ةينامزلا ىلامللا فو بوعجت الو عطقنمريغ ضاخو ماعو

 نمو دةفامل مم ىلةااربج اهلهأ ريغل بدصنال ىّتلا دكر املا هلملل اهذه ثلث ىلت نمانا لصحاءانزفو

 دنع مهلاوحا نوكت تناكف.كنوفرعجال مماف مهل اريخ ناكر لسو هيلع هللا لص لوسرلاةدهاشم

 لوا فرعاق ازرزعاروق هللا ناكو لاق انيئمْؤملا هللا كم هنويلغي وادسملا ,بلغب لهةدهاشملا

 نمتنا لح ةعطانل ا اهسفنو اهحور ل سو هيلعهللا ىلهدةثىتلا ةيئاسن الا ةروصلاهذهنمكتلزغم ||

 هللاو ىناؤاهمعط ما اهسملءااهعث ما اهعمم مااهرصب له اها وق نم تناامواهاوة لاحت نموااهاوق

 هذه نم ةلزنملا فانص اصتخ انا ”ىلو ان ّنظنالو كلذ ىلع دما هت ةرودل ا هذه نمان !ةوو ىأ تلعدق
 ةاتنرلا ئوقلا لس عانس طع كل3ذ ان و.للا نم لبنان الا نم همس |ىوقلا ةلزْمةروصلا

 فّرصتتام ةناحورلا ىوقلل بج ىتاا يهامال باهولا سءالا اها نال ىوقلا متاوه لد كلذ ّنظنال

 كلذ لكو لقعو مهووربوصتو ظفحو ركفو لام ة ةوق نم ةيلعلا ا حاج هب نوكحر امو هسمف

 هب ععس ىذلا هعم-ت تذكمدابع نم هبحا ىذإ!ىفىلاعتهللا لاق اذهاو ةم.سللاىوقلاهذهداومن

 اهتلزنم هسفن لزناالو اس ةءناحورلا ىوةلا نمركذامو ةسوسحلا .ةروصل اركذو هب رمصمب ى تلازم
 هللا ىلا ةرّشّتغم ساو ماو هريغىلار قي نم ةلزتم لزتي ال قلساو ساودلا ىلار اةتفالا ةلزننم اهتازئم نال

 ذخ انالوا معو اهنمذخوي ىهف ىنْعلااهاطعأفا دح اهب لرشبم هملارقتفموه نم لزنف هريغيىلا ال

 ةأشنلا لمكتالاذهلو قل ا نيعهناو هردقو سالف رش فرعاف هللانمالا ٌىوقلا رئاس ند ىه

 ةقيقملا ىلعءافللتا ه ةيسلا ىوقلاف قحلابالا لمكتالاهنال سوسحلاو سملادوجوبالا رش“ الا

 املاعابح املك ماريصن اعمعم هلوكي ه سفن فدو فكه ناس هارئالأ هللا نع ةأشنلا هذه ضرا ىف
 | هب ىوتتلا هذه ماسقب هسفنن هناسنالا سحع و سو سلا ىف رثا اهل اهاك فاصوالاهذهو ادن سار داق

 همقسللامالا ةيناسورلا ىوقلا نمل قباامو ليختمالوركشمالو لقاعهنأب هسفن هناصسس فيلو
 قا فصوامكارتشالا الواؤ رب ودتلاو ظفل اى رثادل سلا ناف رّوصملاو ظفاؤاك ةكحراشم

 كلزنا الك ملقرسسكس الثا هياعانهمنا مل هبنتف ةيسسحو ةيئاحور ناتفهناناهف هسف:امسهب
 كناو سلا ىف هلك ف رمشلا نا كتاعاف لّدعلا فرشو لد هع سملا ةساسخل ةيسسملاىولا ةلزنم

 00 *ل مها تاهج

 هلع هللا لص هللا لو سر نم ترهظ همك هذه كف ع وياكل دكر اشن نا ٌديالف

 هلوقريطظتا ذهو هسفن هلعملاعلا قالا لع رمالا ناكذاهبر فرع هسفن فرع نملاق ثدح ملسو
 هلوش هحورةاشنو قاك" الار ملاعلا ةروصةأش نيت شنلارك دف مهسفننا فوقاف الا ىفانتانآ مهيرتس ىلاعت

 قمل اهارامف ىنارلا نا ىا حلا ِهنانيئاّرلل مسهل نيت ىتح نيت أشنو ذدحاو ناسئاوهذ مهسفنا فو

 منفمهلقز رطامو مهلعاامنسحاامو هنَمان او هيلع نتا ىل ههلنا لوسر فطلا ام "”ىلواب رظناف هريغال

 | ةنطناذ تنكناف هنوعب نيمآ هتجردب ق خلا تح هجر دم ىلع ىشم نمي هل اذلعجق رطملاو سردملا

 كو



 اناالأللا

 اا ب لزاما اذهتطعاانو اها اك اروضوات ما فالتسالا مات لرا رتل لتكتا | |
 أ ريغالءاملا نعود لبةروص هيفي الرهلا ف ءاملامىل هم.ث هفتقاو ةئامسخو نيه تستو ىذا
 لكش هضر هظوزوكلااءام نم ولسا ءام ئء ايمن ءام ذل ذدنع نعت ى والا ىف لصحامهنم صحا ذا
 ناك اذا لكش هضرهظ ملام نمعنا كل «عملاكشالاو ىلا نادال يع مك هانا واهات

 راواوىناوالاع امتالثملا برض ىف نترودااننب ناق رفلاناريغهنف نكي ملاذا رهظام نيعر مانا"

 ةن الاس لول مالا سن: ىفود كلذكو ىلصالارهنلاو ىلمالازونلا ىلاتعسر تدقفاذا لزانملا

 ا ها ادام اهل وجل كاد هتليقام ىلع راونالا هذه ءاَسب هللاداراامل هنال لزم سالو أ
 | توملادعيو مونلا قاندلا ف ديوانتدلاماسجالا هذه نعاهلاقتا دنع حاودالا هذ سها ترغ ْ

 دس نءاهلقنف فا حازملا ناريغ لل ذاين دل! ىفاهل لع اك ةمءسطام اسحاةرخن الا ىفاها قلخو |
 يدب الادبا كل دك لازال اوءاساروصزي أ مكه ايا تزيقف 1 ةأشنلا ماسح ىلا خزريلا
 ملاعلاف ب لكن شتا ىذلا هللا عنص ب عا امرظناه ادبا ةينمعلا ةدحولا نم لوتالا لاما ىلا عجرتالف
 || هللا ىلص دم ةروص ىه ثدح هسفن ىرب ل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر توم ةعاس نم متانهلكموبلا

 ىل 2 ناك املوامض تان ماعلا ىج جا! "هلمالاهذه نمرخالا ثلثلا ىف هنئا دمع نو ثعب. نا ىلا سو هيلع

 ْ اهدوجو لكأ ىلع ةماتلا فراعملاو مولعل اودَئاوذل ا ىطعي هما ناكولدللا نمرعخ الا كثاثلا ىف دعا

 || تومدعباهاراو اهطسو لعنم تا ةّمالا هذدرخآ معناكسنايندلا اهم ىف لت هلال برقا لت نعابمال

 | رد حلاو نافل لاو هثعي هللا هثعباسمل سو هيلع هللا ىلص ”ىبنل نال سو ماع هنا ىلص هللا لوسر

 ا معلا . اعين اكامم مهارهظاام ةصاخ نامياللالا ةباصتلا نرةودو لزالا نرقلا عدي لفرهاظ

 هي شور وصف نرقلا كلذ مومع ماهفا هغل_ ا. هنع مرتي هزءجو مي ركلا نار ماا هملع لزناو نونكملا

 ١ مش م ةلةعمداو سم ه.سحةروص ماعم هّقلاخ ةفصن ههلافام عج ماقاو تان لا توعم تعنو

 8 لا كك سبا حورلا ناكف ًاثنلا لاكروهظااحور ةماطان ا ةرودلا هذه

 كال ذ نم حالف ب.ع رس هناف مهفاف باطل 5 ع رود حوروه ثار ملا ىف عبست ها ١. لكو نوهصيانع

 ٍ ل نموا نسل فا :انرقلا ص او |

 ّ ةيويثلارابخالاو نارقا فورحّداوم نعادوذخ امال ةّمالاهذهن مني رخأتملا غاب اههفاوغا ل
 || هلدللاهدهثاث نامز لص رامإف مهم ون للمال لوا ىف نون دن نيذإ ارعسأ ا لهأ ةلزمنع كل خىفاوناكسف

 ثلث ىفى لسا ىل رمش اورشنلا مونو ثعلاو ةماسشا اركسر فلا علطي نا ىلا هر نش ىذل ا نامزلا وهو
 فورح هطعتالام هل بولشلا ىف فراعملاورا ارسال او مولعل | نه ىب ,طعافاشامزوهوةهدللا» دض

 ١ لمعلا هنا لوتالا نرقلا تاكو ملعلا ىفمتا اوناكفةدّر ىناعملا لب داومري_غىاهاطعا هناف راع ثخالا

 ا هب نم اخ اهسنج نم ىن ايف ثعب و دس | ىلع ترطفاممل 5 اشاهد اك ىواستلا لعفنامالاامأو

 ُ ناك اذا اهسالو ا ملع مكان م هم روقغأ !!و قوغتلا بو داس ٠ ن.ءابمقامل هسغن عفد ىلع ىوةنمالأ

 ا ةياصعأا نم نموملا ىلا بسمو ه لد ربامي ف مكن: ىتح ىلع لضفا ذاع لوّقتاهسنح ن ماهاع كاملا

 ا ةرقذ عف دي مهل اغّتشا ناكف هيلع هسنح مل: د هاش اهقل الا: نمىلا بش الامنامعالاف ةوغاا نم

 لدن لو هدابع ف قارارسساو مولعلا ضءاوغئلار دا ند دونم رثكلا يفك دلل كان ١

 00 هلنيدهاشم مهنوكل هنءاجامو هلودرلا ةروصريغب ناميالا ةمتر مسهل

 ١ ِ ءردقتال ءاد ا املعلومقلااندجوو ةلوةنمارابخاو ضاس ىفاداوسةب ومكماق ارواهان دجوو

 أ هنآ اننلط الواددرتد لو كلذ ىطعانامالا رونَدَود نال طعابباع هللا انفقو اا ذا ان_سوفن نم هعقد

 ةوقعطقلا ىلء انلعفالعر امخالا نم الوقنمالو تآرقلا نم اوتكم هانددحوام دع ىلءالملدالو

 هسقةياععلل ةجردال ىذلا بيغلاب ننمّوم ةلالاهذه فاو انب هئمثي انع هللااناطعا ىذل|ناميالا
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 سس حس

 نمو ملسو هيلع هللا لص دمجخو د ىذلاهحور ناو تءمال مكان ى قعمو ةروصوامهسحواحورهروهظ ىف

 مانلا ةظَقب لش موه ىذلاثعبلا موىلا مونلا دنع ناسنالا حور هفود ىذلا لح ا ةروصىفملاعلا

 املماعلا ىف ةقطانلا سغنلا اوه ىذلاحورلا هنا نينعتلا ىلع ملسو هلع هللا ىل_ص دع اناقاتاو انه

 ريكلانانالا هنا سانلا نءملاعلاو سائلا دبس هتاود ملسو هيلع هللا لص هلوكو فثكلاهاطعا
 هنا ىوسس اك لسو هلع هللا لدد# ةًأشنةروص هنعءرهظمل لي دعتلاو يو ستلا ىف مدقلاو مرا ىف

 هقلخ كلذب هاطعاامتانان اسنا هب ناكاحور هحور نم هيف من مث هحوردوجو لبق هلاقعو نانالا مسج

 ليدعتلاوةي وتلا لاح ىف لاعلا ناك لسو هلع هنا ىلسص هنأشنروهظ ليقف ةقطاناا هسفنوهو
 هتركذاعف كركف لج اف ةامحلا هيدا تعص ىذا هنمىناومحلا حورلاكه تكرحو هنا نطب ىف نين اك
 لع ناكواعوقلار ةومراسو هملع هللا ىلصهلمكم هيأش ترو هظب هلك ماعلا ىو و ةماعلا ىف نأك اذا كل
 تومل' فصتالذ كابالا نموا ةشرمم ماعلا ةداسناف 00 اهلهأ مه نيذاارانلا

 لاكو نوم<الو اهب نّرنوميال مهنا سو هملع هنا ىلص هلا لوسر نم 00000 ةاملاءالو

 ناسنالا لامخ ىف ةرهاظلا روصلاكملك ماعلا نم دك الملاو ىح<الواهفتوميال مهفىلاعت هللا

 | ططانلا نموها ىذلا لمالك اقألا دوج وبال اريبك اناسنا ملاعلا ءاذ نما كاركحو

 ْنَم ةقطانلا سفنلا هذهتلساكنوكتالو ةتطانلا اهسفنالا انانا نوكتال تاسنالا ةًأشن ناك
 1 ملاعلا سفن كاذكت سو هملع هللا لص لوسرلان هاهيلع صوصنملا ةمسهلالا ةرودلانالانادنالا

 روصلاف عونتلاوءامتبلا ف ةيهلالا ةروصلا م اًهلاكلا ةحردزاح سو هدلع هللا لص د<#وهىذلا

 ىئوسملادنس لا ةلزنج ناكمنا سو هيلع هللا لص هروهظ ل5 ماعلا لاح كلنايدمتذ هيملاعلا ءاقبو
 موذلادعب ةظقملاوهاشالا ةلزنع ةماسقلا موب هثعس ماعلا ةلاحو حانلا ةلزنع هتوم دعب ماعلا لاحو
 ريغ لاح لكىلع هقراشبال ىذلا صخمدلل لطلاكة مهلالا ةروصلا لائم ناك امل نانالاناملءاو
 هاربنارصبلاب دوهشموهف رهظ اذاو همف لوقعم وهذ ىنخا ذاف ةران' ىو ةرات سعللرهظي هنا
 ادياوالزالْزي لةرهظي الف صخشلا ف ىتخاذا لظلاكح هضلوةعم قلاىف لءاكتانافنالاف
 كيرىلارثملا هترودد رهظ هنم لظلا دمالفارصب هل نآبانوصوم هنوكنم قدللا دوهشم ناك ا ذهلو
 ىسملادوجولا ىفنيعهلرهظرالف هدجالفءإظوه نمف اتءان'ىأاتكاس هلعل ءاشولو لاظلاّدم فيك
 ىوسالو هللا ءاشبان قاب وهف لماكلا ناسنالا ىدعامو هلل اءاقس قان وهف هللا عم لزب لة ددح وهتناالا
 ىذا ىهلالا حورلا ضمفلبةلوقءملاءابهلارهوجىف ىروصلا لكلا مس اوهو ملاعلا مسج هللا
 6 ملاعلا مج نعت كف هب لاعلا مج ىف هلسعب نم منك نيعم ريغ ارشتنم لزم

 ن.- لاق انه ن نموةدحاو سفن نم مكا ىذا اوه هناصخت حاورا هحور نع كا ذكه ناسخ
 نصانمشارئاسو زرت حو روش دبزحورناو ناسنالاع ون صاخب اف نيعلادحاوح ورلانا لاق

 مج مدآ مسج ةروص نكت ملاكهناؤ هم صال ا ةروص سال ا اذه بحاص قّةحام نكاوعونلا اره

 ملاعلا مسكر يدملا حورلا كا ذك ان داووانرهظ هنمىذلا ]ص الاوه ناكناو هّرذ نم م ص لك
 تةرشااهلع سمشلا تريشتناو ّماالو احوع اهفىرتال هب وتسم ضرالا تردقول كليا اي هزيتسأن
 ترهظالف ضرالا ىل_عالو ةمسقلاءالو ىزمتلانهسيلع و كالو ضعد نع هضعنروذلازيعت مواهروُم

 امل ضعي نع هضغزمتو ىسعلارونلا مسقنا ةئاقلا صابطت هئالاءذه تالالط تديورايدلاو دالبلا
 رونلأ رسللزملا اذه ص ىذاإرونلا ناتلعاذه ترتعا اذاف ضرالا قرودلا هذه نمأر ط
 اهتنعوهوروتلا اذهاممرهظ ىتلا سمثلا تريتءا اذاو رخالا لزان ا الو رخ”الالْزنلا صخىذلا
 | ةدحاو نعروراوالاك لاا, تفلتخ اامتاو ةدحاو حور حاورالا تاق اهنع هقاهفنا ثدح نم

 يع

 ملسو هيلع هنا نط ةدضلاطت مولا لاعلان العار نانحالاووْْلا 7 ىذلا ناس الاى
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 ملا: 22ش 0 1 1 2 1 2 2222 ا
 لقعلا ردح اوله عوزم لارذطناو ىلقعلار نما لع هشوناعج ياذا نارسفناو حالا

 3ع هب ناك اف لةعلل هنيمعت هللا لعام هسفوأ ع رشمالالا كلذوف نييعتال ما لفعل ا هنسعب ىذأا

 هب رذلا دن لع هسفوهر كمالامو ةركي اما هيقو عرشلل هليمعت هللا لعجام هنمو عرمشلا ىف هندمعت

 لادا او الاوساكناكاذا ءاسشالاىف لخادتلا لع هيفوناساوهامب ناسنالاى نال

 ةبصلانيبعت لع هفود حاول ن نما ىف ةدحاولا تاذلا فلهم او لعلاو نوكسلاو نوللاو ةحئارلا
 ناو انمعم ىهالا سفن ىف بصنل !نوكينا ديالو ءاكرشاو لذ تنيعتاذااسهناو ثلا ىفءاكرشلا
 اماوءوشلانيعىفاما ةمسقل |تءقوا ذا نيعم نا دبال هناف كا ذ فءاكح رمشل | لهما ةعاشالاّت عّةو

 ترثدقو هلئاكرتشم ى يسسملاع هئذلا 3 هللا دنع ةنبعمرومال انالالدا ةكرشلا مصتالاذاف هتعق ىف

 امم مهل له ةهولالا ىف ٠ كرش هللا عماوذنت يذلا ىلا ىرتالا عجرياذال ارم :داقرع داكرمشلا لا :

 ةدكرمشلا حصتال ها اعرف ءاكرش اوعمدقو ء م مهام ةهولالا ف بدصن مهل سل هنا تلعاذاف بدصن

 اذه دنعامللئماذه دئءىذلاف طذ سها ىف 00 «لراشالو ىهلالا عاستاللالصا ملاعلا ف

 0 واسرع ارابتالا هب عقوام لوقنفالاراسشالا لسا كلذ لو دلطناناو اذهدنعوهامنيعودام

 رخ الادنعرخ . الا نيعوها ذه دنع ىذا | اذه س اذا لارعشا لام ةصاخزاشمالا الا امو زاشمالا

 الرج يفلت ىعرالا ترشد قتلا دكرشلا قالطا نعم ف شكلا اذه نم ملعب
 ناسللا كل ذىفةغل عضو لله لوسرلا ف سانلا فا |اذهلو هيلع اوتط اون اموهو هموت ناسا ب اك

 نكامالاو نامزالاو لاو>الا فال.ءةاب هللا نم عئارمشلا لزنت فالّدخ ا لع هسفو كلذ هل سلوا
 لبدسلا ىدبم وهو قا لوي هلاو لزاونا او صاخمنالاو

 فس هرواكار ةنئراعلا ضع هيف ق دص رم .لزكم ةقرعم ىف ةئاملْو نوعي رالاو سداسلا بانل )

 ةيدجلاةريضحلا نموهو لزملا كلذ بناو- نم ثعشإ

 وهالا مام قمحتلاو جولاعم || || ى وهلان مك موصعملا ىرت فيكو
 هللا لزئا اع 5[ هاكرنا اع كحاو عادت الو: || ]0 علال كانا مست ست ١ الو عسا هل لاش موصعمل تمنع

 هانمعتقولا فراع ن نمترظادا 0 ىوهلكف

 ءاعاتلا دع تقلا لال دخا تر اننا كرة الزومر هكا
 مااا ميلح ل مش و هندصق دق ىذلا ىعملا لعنامو

 هأنعم فراعا كلذ هس اسصسسل ىقهح ظفا فرح نوكلكالا

 ترص لزاما اذه و نيت ص ىلاسعت ترصالرتلا اذه قوتنا لاست هتاهضاش هاورافالاود صوتا لناس اذهناملعا

 ماسحال ا نيب ناف رغلا تاع لزتملا اذه نمو ارو ىلعح اوهثاعدف مس وهيلعفللا ىلص لاف اكارون
 ىرالامو اهنم ى راماهةثكو اهفافش واهقمطلم .ومعلاىف ةفورعااهذهىه ماسحالاةداسحالاو
 همون ىف مئانلا هكرديامو ماسجالاةرودىف :هلثمملا ةظتملا ف حاورالا اهينرهظيام ىه د اسجالاو
 ةنىه نا لاو ماسح الاب تسل اهمدفت ىف ىهو سألا هيطعبامت ماسحالاب ةمشملا رودا!نم

 ودوهنم لك االىذلا لد تلاوهف ناسنالا رم ةقطانلا سفنلا متسع ملانعلا نم لطاكلاتاسنال
 دراغااوه ىذلا لالا اذه دحر دنع نيلزانلا ىمنانالا نم لمكتلا ةمتسحو لو ةيلع هنا لصد

 لز نم ةلزمو مبيلع همالسو هللا تاواصءاسنالا مهوناسنالا نم ةئناحورلا ىوتلا ةلزتم اعلا نم
 مهنعهللا ىضر ةثرولا مهو ناسنالا نم دا ولا ةلزئم لاعلا نمءالؤه ةحرد نع لامكلا ف
 نا اوما ح ورلا ةلزنع مهفناودملا "لج نم مهو لكشلا فنا تالا ةروص ىل-ءوهنم قامو
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 اىذلا ناسبلا لع دما هيو الا سادي فدل نوكي و ىنت نوك؛ دوتاايتكع دركم |

 ل د مكح لهو عرشلا فمومذملا نامي الا لع هو ناسنالا هلع
 هضوايلا لقتنا ىلا ةرودلا هب جسق هدروصو هّمق ةحريغىف ل2 هلر عطف هلة مش نع هبل دعي ىلدو

 لسلة تاسو هر ياو ةالعتسلا تجنبا و همومدم هدوم كارتر بتاع لع

 ىتناو ارك ذود لهف اهلمةفهثونالا هملا بس, واهابشيقةروكذلا هملاب سن. ىذلاو هدو ا

 (تن,قولخم نان ىثننلا باطللا اذه نمضي لهف ىتالاوركملا ىلخ لاحهتلا نان ىناالو ركذالوأ ||
 قلاخ هللا هلوق تحت لخ ديو باطلا ذهن عج راخوهو أ باطلا اذه تهت لخدضنا هالا هلا

 ناسنالا صئا د نم سبل هتافديالو ةملعقلطتب اوس سا ناف طسوتمخزرب ىتتكلا ناذ وش لك ||
 هنالدًسْلار اطتنال وهلا مع دستو'قاسنالا عونلاصئاضتسو «تسسلةلونالاو ةروكذلا ناك ١

 مه الا باستكلا ف لمعتلا لع هيفو كا ذ ىلء دبا هقن هيف ىنمبتاادحارا م ماما ذهوى أيام كرديال

 | 1 1 ا ارتادر تما ذامتد ىضارتلا نطوم نم هنطوم نيأو مز نموهو مهال* افا

 ماعلا ل امم لع هيفو ف, . رب ءوهف ةرثك ومأ ده ىلع ىبذلاو ناعما وسد فوك عم زلم نم دمامو |[
 مهبعصتسسي لازربال ما فوم مينع عفترب لهو دك.المل امه نيذا!نااو ناكساو سنالا نم فنكملا ||

 اروذ>متا نانالاوهىت جو معلا باح ل عهمقو ل- لاوس لا عدو نيدب : الاد ظ

 فالح الع مبقو الن ادجاو ماعلا دجلا وه لاح ىالو ءانرلا لاس فو اد ثلا لاح ىف لد هنا عم :

 هضواممم وأ بسانملاريغب وأ بسانملاب له سثالا عقب نم :سنالا لع هنفو لاوالا فالتخ ال دماح لا ْ

 راو دو و حاتابو موس دم وعاش مو ادوعتوا موم ذم هلك له بابسالا ىلعداقءالا لع ١

 قلخلا نم ةلاكولا ىنن لع همفو توملابراعلا بتاره ملع همفو قلد عضوي بسوهامو قا عطول بس

 وهنمونا> الاوهام لع هضوال ما حا ىف قزلخعءافتكالا صن لهو نكي نب وةياقكلا لسع همفو

 نايعطدل لهةرونعملاو هوجولا عمجن م الئاعاذا نيلثملا لع هيفو ماوه نموةءاسالا لعو نسما

 عملازبال نمةريصبلا رونمالا ايلا هشنال هلم سمهذهو اممنام تعفترادقةدئافلانافال ما

 رظنلا ىطعاام هنال ةيئاسنالا لماكن اسنان سلف ةلاماهذههل تسل نمو دسفت_ديساسفنالا ||
 ةبقارملا لماعلا دع ىو الهو قلللا "هل ءاعمو هللا هل داعم نيب قرفلا ملعهبقو ديشسلالا

 نيعتف هضعن ىلع هذءباف وح ملاعلل لعج دقهتنا نإ ىرب نمد.:عامسالو الما نيتلماسعملا ف

 نوكسف هدبقا م نم كلذ لهف مهل +لع هللا محو ىِتلا قوقااءادال قالنا ةبقا ع لماعلا ىلع ا
 لهو قوقل ا هده قاّةعسا ىلا كلذ عجربف قليلا ةبقاسهنم كلذ لهوا قولا الا بقارام ||

 نم ملغف هللا لع اهقعكست لهو انشق لا تازإ ىنعا محاذا صتمتلا اذه ىلع ملاعلا اهقحسا

 ميعنلاو باذعلا تاةيطلض افت لع هنو لمصغتوأ عج نم هتقيقح ىلع مالا ةروص لزنملا اذه

 اوبرضن الذ لوا لثمهل برضيالن ا ىجش نمو لثم هل ب رضينا جيش ن مولا ءال | برض ملء هءفو
 لهطلام-م طانفنولعتال مئاوا ميرمضي فدك ملعيهللانا لاف لاثمالا برمض دقوهو لاثمالا هلل |

 هللامسالو هفن نمالثم طبنت_بالو لاثمالا نم هل هللا برضامرظن ىف هرع عطب ملاعلاف نطاوملان

 ىمعس له هللا لع نعنمس نم لع همفو لام الا ن نم هلهّلنا برضام لع ءليصعا ناسالار ع ىب نطاامؤ |

 مهبول ىل_عهلب زي نيؤراعلا هللا نعنيلاتلا ف نآر ةلالاح لبعمفو كشاليىدهمهتافالماايداه |

 ا طسلاوأ ضلاله لاحلاب نيلاتلا ىف اهمكح مده نتفصلا ىأو طسلاو ضيقلا ن نم كاذم,ثروبامو

 || لعذ تاانالا قرفهتنا نافال ما لّتعل ا مكحس همكح له لّعلا بااموءالقعلا ىف لقعلا لشف لع هبفر

 ١ 0 لح برقلا لع هضودشتلا وهو لاتعلا نم مهدمتذ نولقعي موقل تايآو بابل ألا ىلوال تان

 | قالخالا مراكمن دا ا ام هس انع دفن“ دواهتانع وش قدا

 همقو



 ا

 قي رظان هنالىث هرضن نع بسغبالو نوكلا قرم م لكك ردي ناهلاحاذه نمف لوقت كتمت |
 هلعص هلوص> ددعف لاحا ذهواهل ءاسقبال لاوحالاف لا1-او ماقملا نيب قرذ نثكجاو تةدصانلق

 همكح نوكف قال وح دادمان قل نيعب رظاي عجر هنع عفرامل و نامزلا كا ذ ف فشكلا اذه

 فك اذا مومعال ىذلا داتعملاالا فشك,الو أ كلا ال قزللا ىفشكلا هوانا صا مكح

 || تارصبملا كا: سعأ هلا لآام فرعي مل هنع عفرالف هتقو ف هلعوهام ىلع هفشك ملاعا قفرمصمم لك
 ْ ملعلا م_مم هللا يلطو كلذ نءاولتتنا لهوأ هماعاوفاك ام ىلعا وي له فدك اذه عفر نامزف

 ]| هودستف بودغلا مالعتنآ كنا اولاتف اومت مث قءابال نونظااب اواو انل ملعال مهلوتا كلذي
 | هر الاهذه قملا املعف ضع نع مهضعن اعلا بو .غرئارمسلاورئارسسلا هف ىلس مونى هنا بودغلاب
 هللزم قوف فشكلا بحاص لزتن الثا فدكلا بتارملهنناو فدكلا باحصأ عم بدأتلا

 : نوكتتفاناهجاناانل ل_عالو كلذ ىف لهحلاب هةصتو هر دعنالو هبعّتنق هلاح هقحعسلالام هنم ىلطنو

 مهلاديزملا نوكيا نم ةمولعم تاماةهرشدلا َكاَذك ةمولعم تاماقم ةكئالمال نا امو ناتلاهح
 هئم نوكت سةنرخ ا د_:ءهنضنوكيىذلا ماةملاوهو ماشا كاد نئااءاودادزاناو اسموّدعتال

 نب لضافتلا عدي اذهلو دي زماهنوكيماسقملا كلذ ند نوم ىعسملا هلكه بكرت حورلاقراشو
 ا معلا اون 0 هورعلا اونو انيذلادي زيو ةرخ ”الارادلا ف سانلا

 ملعم ولعلا نملزملا اذهىفو ضعي ىل_ع هضعب فندم لككح هللا لف تاما.ةملا وتاحرد

 لدنعلا مكحلا هللا هملع أب ىذلا شرعل اوه نمنرلا مسالا هلع ىوّتسا ىذلا شرعلا له شرعلا
 شرعلاريغرخ اسرع ناكن ا لهورخ شرءوهوأ ةئاملا هلمدش ىذلا ءاضقلا ولف ةسامقلا مو

 1ك زمر لمك زاب الا نك تارا سو هلع هللا لص لوسرلا لوق عمان هدلع ىوتساىذلا
 مهلك لذةركنملاة نامل اهذهامو ةعبر موملامدولاق ةرخ الامون عد ةيئاع دّمون مهقوف

 كلملا نمنيعم كامو ارب رس شرعلا لهو الماريغمهضعيو الما ممضعب وك الماناو وأ كالسا
 : انعم اكلم نوكي نا دب الق كلا نمد دابعو هداسع نيب ءاضقأاو ل_دغال أ هف هنال هاك كلم اوهام

 الم ةمامقلا موتنا اههف قاب ىذلا مامغلا للظ وه ةماسقلا مون هملعأي ىذا شرعلا اذهلدو
 ادب امنع هيقودسقتلا اذه نفاقاطمهللاناتا نوكي و مامغلا نم لاطظ ىف أت ىتلا ىه ةكتتالملاو
 || هنافاكوهلنأب فت ملاذا هماعءاوتسالا نعمامو لو>هل ىنعمامو المأ ةنقوفهل له شرعلا عطس

 ناكناف ماعلا نماداخ اكل موأ ارب رس شرعلا ناك ا ذا هلك اهو هدعبءالمالو ءالخ الف مسخ ذي ان
 اذ_ه هنمط هلك ذه همكح اذه سل رخ !مكح هل ناكع اس الا ملاعال هلك ماعلا نعةزاسع شرعلا
 فالتخاب ءاودسالا فالّتخا ٍم_عهقو هيلعوهام ىل## مالا معبل هبلعلا ىلا جات ولزمملا

 | اذامب وةدحاو ةعاج لكل انكي ل لو تاعاجلا فال خا لع همضو تاودالا مدعنو "ل>ادلاتاودالا

 داحآ ىلا قرتفت لو تاعاسملا تةرغت ىت> ةعاج لك ابهتمدعىبلا ةفصااامو ىرخ ند ةعاج تزد

 ىوق: نمىرخأ وق حا هم دق لهو سطا ىوق نم ثعبلا دنع مكطااهان ,ةوقل الع همفو

 هللا مكح لاو ا ل_عدبفو اهلكماسحالا ىلع <يهاالاحو رئاراشتلالعهيفوال مش عبلا لق نفل
 00 ىطل اورسشنلاو ةيولالا لا لع همفو مودل كا ذ ىف ىلتتن مهسا ىأب و قانا ى ةمااقتلا مون
 1 رشلاو ةكئالملا عمد لهو كلذ دنعملاعلانوكينيافر خت نافرخأت وأ ماعلا ثعب مدع لهو

 نم هخاممو مذلا نم قلنا فاصو أب قا ةدو نم ةلزئم لع هفوال مأ موبلا كاف دحاو ديعصف
 ْ تاودالا لع هسفو ةراحاب يععاف ى ىنعالاباهلوةوهوريغصلانرببكلا بي دات لع هبفو كلذف وعلا

 ل مك ىفاهئالتشاو ةروصاا ف تاودالا "لارتشاو اه تادا لكدضتامو باطقلا برت

 انف ىلكت ىتلا ةريضمللا تسع ةفلتخحم اهداكحاو تاودالا هل ند ىشو ةداو اهترودفال



 اند

 ا قافنالا ف لاكا ذكور ادملاو دا نءح را ماع مرك ف ارسالاو ممسفن أ ىلع وفرسأ نيل ا ىف لاكن ا

 ةحاجلا هللا ستامماودةهلي اور موةحالانعحرخ اع اوعسول1ىآ اورتقيلو اوفرمسمل

 : ماديا 0001 تر هورس لا نب عئادزونلك تسبوا اذا عدسات

 تونذلار ةغبهللانأ هفلاخالو ةمصاعر مغ ةعت اط هداك ةقداوم عيسط رادو م كتاوح موكنأ اتلأ

 كر الب. دقراق او ءارجالا نوكم الويب ذعلا عيل دمرسس ىف 0

 هملادوعبالقهلاروفغم هلرفغي نيح نم حربد ال هناذإ م>راروفغلا هلرفغ ىذااناف هلمكحح الو ٍ

 تشالنا نكماهلاشماو مسالا ادهريغهرفغو هلاز اواف محرااروفغااوه طظفادلان ال بنذلا كح ١

 | ماعلا ىفءافلختا هنا لاجر نم لمكل !نا لعاو ةفرعملا بابل نم هاف هيلا !اعأ ل هينتقدل طفاطا مدع
 نعل زن نمو ةدان زال ءازتج ةنهل الا ةيورلا مها ن وكن نيذل ا مه ب.غلا ىلعال ةدهاشملا ىلعاو دمع ِنيذلا
 لوسر لوةوهوةدابزو ئسملااونس-انيذلا هلوق ىف احلا ىلعةداءز هن وكمت ىذا اوه لاكلا اذه

 لاق هنزوالف هلعن اك املس هيلعهنا ىلصهتنا لوسر ىضقامل يرام تنزو اذا سو هيلعهقنا ىلصعنل

 اذهىف لاقو ةضواعملا ىلعةدانزلاركذ ذدق للان اىأرامل كسي ام ىلعلديزيل خيرا نازيملاهدس ىذلل

 لص لود عمر هظي انهو ءاز اوه ىذل نيد! ىف ضالخ الاوه | ذهفءاضق مكتسح أ مكتسحأ ماتملا
 ندعتر بع ند باطل اريض هرةداعتسالانلسو هماعهللا ىلص طن امل هن ال سكي دوعاو ملسو هيلع هللأ

 ذاعتساف كنم اقف هتروص ىلع هسفن ىأر ف نم ذيعتسي نم دح لذامسا نيعام هنالالب امم هل دع ملمس |
 مكلاثماىأ مكسفنأ اوك زئالفهلوق لثمنآر هلا تدرو لُلاوه ىذا | سفنلا نال هسفن نم هنلأب 1

 هلوق هحوتف مكلاثما ىأ مكسفنأ م ا لاقوادح هللا ىلع ىزأال ميشو هيلع ههنا لدم لوو

 دعما سفنوهو لثملا ىلع ك1 فايل ناو و وةدحاو نيفاكلانا كيس كاد ؛ دوع و

 هناك ىهلالا قثلار ىلا نم هلعلامل هسفنن نها داعساة هوجولاع | ىلعةروصلل لصد تنل هناف

 ةروصاا مك< رهظ ن5 ءالثباو فرش ىشلب طقف ف» رشتلا ىلعت ًاشنلا هذهىف ةملثملا ةروصلار عظام

 اي رب ردت نروح لك مزاهتلبالةسهلالا ةروصلا نات هيد قاكب فريشلا راع رعت لالا ىلع

 لاك اذهاو فب رشتال ءالّ ا لاعلا ىف ةفالخلا نا كرعشبال ثمح نماسهلا اركم هّقح ىف ناك ل امكلا
 ةرخ الاف ام يلاطي ىبا قوة نم اح اص ىلع نيعتي امل ةمدنم هرج الا ىفابخا سو هيلع هللا ىلص

 لع وسم مكلكو عار مكلك لامتفةاعرانلعح دقو ماعلا رومأن ما مالي هنا نت ىتحةساقلا موب |
 ليال هللا ناف لكس ملا هلي ةروصل اهل تعج نإ ةمهلالا ةروصا | نم مكح ص لكلذ هسءر نع

 دق نكلو باسحو ةشقانم ل اس لوةباسع ل مسي ال ىوهلا نع قط ال نمو نول ا مهو لعفبامع

 ىوهلا نغن وقطر ال مهو هلسز قدا لاؤسك نوعما هدف لع راملبال ع اهةتسا لاوس لكس

 باصصأ فقوملا لد أ لعرف بورغلا مالع تنأ كناانل لال اولاف مح ا اذام لوقف مهعمج مول

 نم دياجاالو مهعأ ن .نيواقلا اجا لدتا مهعلطةاهاذه عموا سك لاعلا مت امد لسرلا نا فثكلا

 هناحأ م مبلشي هناجأ له هن اسلب هياحاو ارمخاح ناك مالو نيرضاحاووكب لو مدموعدمسماا ل_صو

 هفرعتال م هتج» لاوحالانيارقلاناق هن هباج ا هلاسلب هباجأ نميراجا عمم دَشَف تاق ناف هناس 5 ظ

 اذ_ةدنع هللا: نءاومهذم منا مالسلا مس ءلع لسسرلا باو> نيع نم انذرعددو اهدهاشن هللا | ْ

 ىلاعت هلا اًوسنماوموفولف بورغلا مالع تنك نانا لءالاولاك مهناف بوالاةباجا دار هنا لاوس 2

 اوركذالق هم كلذاوعمسي ل نم نع مد و هناسلا ١ هر 0 اوعع» نم نيد اواذفا ةئبلالاةباجا

 هاف ثكىذلانا اذن نماندفتساو بولتلا باوبن ءناك لا 0 انلع بورغلا باوحلا ف

 ةاىهىماعلارا ر-أ نم قحلا 4 جاشريغال ف كلا دادعتسا هدنع ن < مدنا مزاي :أم

 ةزمدصل ى وانك كنك تلق ناذريسغالا 0 ةرودنآك اكن ا 0 ىعم 0 3 انا[

3 : 
 لو



 اقلاع

 لزنمقهرهظاف نواعتالاه ذى أ [دنو ىلاعتهلوقن يره ل ع ونلا اذهل قانولا |||
 ةنلا ىفهرك ذامهءازجج نوكمش هسف ماشي هنا هنذأ هتعععالو هنمع هنأرالو هركف ةه- نم هلعنال

 "ىو ىانإلا همس لم لل! ارا صان ريش ىلق ىلعر امحالو تعمس نذأ الوتر نيعالامم ١

 ركذلا اذهوةداعريللا نا مالسلا هيلعركذوةداعلا نيدلاوريما لعودنيدلا ناكاملوردقلارسسن

 ل لا ةنلانأب لسو هيلع هللا لص لوسرلاوهو رومالاب ماعز 000 ا
 رشلاو ةداعربدلا مو هعمل ىلع لا هدانا دل ل عرفها اءرطب ام نيرقلا نم ةحاملالا |[

 امسفانم تقاضو هيبنو هللا مأ ةفلاخ نيعوه ىذلارسشاب يو سفنلا ىلعنيرقلا حلاو هياكل 1

 همم لمة:ناب كلملا هقرعيال ىذإا صاخلاا هولا نم اهذت أك لي اهيلا هللا ىسوأجاملاوحاحلالااذهنم أ 0 ١

 ليدنتلا ةريضحاه د,شاف ”ىهلالاركملا نمافوخو اًساهتسا يف قا ىأرذرمشلا نمدايلع لاما

 نيفرسملا ىف اهيلع ىلتو تادس> مهن امس هللا ل دب اهيلع ىلتو ةجحرلا ىلا نيفاكملا ل" اماهدبشاو
 هيءاج ىذاارمشلا نيرَقلا نم تابقو ّمْش>ولازافاع.جبوذاارفغي هللا نا هللا ةجرنماوطنقتال
 وفعلا ل_عجام هللاناو ةرفغ م اووفعلا مومو ةحرلا مومعب هله لوبتلا نما: هعقوامب رسفابللا

 سفنلا ل_عجدقهقلاناٍإ عامورشلان م هيءاحام نب رشلا ناطسسدلا نم يلي ىذإا فنصاا اذهلالا

 ةراشي ةجال رمشلا ىم-ةذخ او مرعسغ 1 ركملا ةلرثم حاطالاو جراعللاب نير لارش اهل ربقف | :

 رداطاا ىمدقلا حورلا ا هانأ نال ةريخ تاذا ان سمْدلا ناف ةداع ريكلا لعجودح لك اه رعشبال ةمهلا

 ءاوبلا لوبةاهفروظ لوبق لاف طالخالا هذهنمةاوسملاةروصلا هذهاهّمأو هريغالربإلا اهعبطو
 ةرواح:أثنلا هذه ةلاصالاب تا.قوريش: انيءلدعل ا لوبقو كل دعف اوف هلوقوهو لدعلاو 1

 لحالاة يري ىلع ل دفر ةانتانهدجول لوهدضن ءةرفانكا دل ا ةداع نمو طالخالا ىهودادضالا ||
 مئناهت أشن ىلع دازام ىلع هتلبق لوبق لون اكسف ىسدقلا حورلا نقتل ةيو.ةلاو ليي دعتلا دعب اهلوبق مث '

 عجزت اذهلو هلع ت عبط ىذلا عم بطلانةداعاهاريختا ناكا ذهلقرهطملار هاطلا ىبدتلاحورلا اذه

 اهدوحونا ام ل اما ىف ةجرلا اهقهطتفريللا لويق نمدانرك دام اههف لصال ا نأف اهلصأ ىلا لآ ايلا
 ةيئاسنالا 5 ًاشنلا لونا هانرك ذ ام دب ٌؤباممو هَ الا نيع تامل اواديميامج حالا فن ةجنرلا نيع ا :

 ةروصل لع ةقو اء ايتوك فريشلا واو سر دش باع تاك ها اقف 1 ىلا

 ءامسالا قئاقح اهيطعت ىتلا ةفااخلا دوجو عماهل بسانملا ناك كف بسانملا الا اهتءرهظب ملف ةمهلالا
 دأشنأاهذهىف ةفلاخلا نمرهظام كل ذكمذن ا لاضعب امضعي ةغا اذبمب اهيل ىرط ال ناهلب اهلا ةيهلالا

 تناك ةروصااوهو كاذ نماهبم< ل صال ناف باذع دمرعست ل املا ىف اهيلا قّوطَال ةئاسنالا ١

 هبروص ىلع تةلخ ىذلا ىف ءاع»الا لياقت نمّديال هنال ةفلاخلا نم ديالف امتفلاخم ىف ةروسحم

 مصب ىتحتةأشنلاهذهىفقئاقلطاهذ_هروهط نم دبالو عناملاوهىطعملا الوراضا اوهام عفانلاخ ||
 لبايقفاوملاو تملا لباقي لطعملاو دحوملا باي لرمشملاو ىداعلا لباقي عئاطلافةروصلا لاك

 عئاطلا عيب رءاطع نمءالؤهو ءالؤه دع الكىلاعت هلوقوهو ةمسهلالا ءامءالادادمانم فئاخنا
 لياوتا!لاحن او هئاذا ىطعي هنالاعونم ىأ اروظ2 كبر ءاطعناك امورمشلاوريدنا لهأو ىصاعلاو

 محرلا قفاوملا ل ثم فااخن او قفاوملا ةسهلالا ءامسالا نمو ابق ةمهلالا ءامسالا رثأ اهدا دعت سان لمت

 هذه نم مس !مكح ىف لحنا اذهذادعتسا نوكينا دب الف لذمل اوزءملا فلاخخلا لثمو هداش اوروفغلاو

 فيك هلاح اذه ناكرمو فاااماو قفاوماماف كلذ ب7 ىنهل الا مكعلل هل وقنوكفءامعالا

 ىذر ءرششلاو همكح هل قب ىذا اوهو قاذ ناسنالا فريخلاف اهل تامثال ضارعالاو قاذ مذ هي قلعتي

 هسفنىلا مهفاضاف ىدايءابدكوق ل ثم اذهو نيحد عيدان ناعملو ىلاعت لاك نيحد ولو لوزيف |
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 داابلا

 هناف ىربغال قروص نيعو ىنا ذاهنا تاعو ةراشالا تم 0
 من دادس لك اانا اه تاق د ةداخهناذالا هم دحو هع دق هريغل سدل هل صاخت ئ *:دؤحوملام

 دال ا تالا كا دو ةرالن اخ :ءتارقلا ع نم ىلع لن أ اهف ىلع ىل: امتلعو سيلخلا ٍ

 هلل بانل د اهاكا مان رو سلا نماهر عنود مسالا آدم اتيت ووملا نع تقرر صالخللا روم

 ثيح نم نيملا قاطاوه هنوكع م ماعلا نا ىفا.مةراشالا تمهففملاعلا عومت نيعىهو هّدفصو أ

 ةدحاو نيعقملا فود عومجلا !د_هذهناذ ثدح نم هلل بسنا|صلخخق هنم ءزج ثمح نمال هعومج ||

 |0000 لست دع هللا قص دمج ةيدوول ا هثالا ن هةفئاط تلاد نياق لا نيع ماعلا فودو

 ةيدحالاب هتعنف دحأ هللا وه لقدل للة كلذ فىلاعتهللان ههيلعلزناميملاعلا عومجسع هبسنق كير

 ةغص نمهلام عمهاوسام لكن عنيع رزه اهباهف كراشبال هصغذب د أ لاعلا نم ءزح لكلو

 اهلك ةعوضوملا تامسالاو اطبع ًاروءالاىفهملادعصي ىذا اوهو دمصل هللا 0 كارعمإلا

 دلي لبابسالا الت هملا ىذلا لوالا دع اىلا اهتامسم لصوتل اناس تمع-اذهلو اهملا الب :لاعلاىف

 0و مةعوهامابنمو عقاوأ ىهام حابرلا نم هننال مب ءةعلاب حرلا تعن ةصلا هذ هيوهلداهال ىذلا سةعلاودو

 اوفكه نك لو مهدنع مولعموهاماويطوف نيلث الا دنع ةمواعمةدالول اناث مالسلا هملع مداداوب ||

 لثملاةءافكلاو هللانباريزعو هللا نبا جسملا نا لاف نم لام ملجال ةمحاصل انهو فكل اددارا دحأ
 ارقام لدغتملا نافوفكي تسلق 0 لاحرالو لوقي هللا نافادبأل حرلا لب امتالدرماو

 ةلعافلا ةجردابلعدهلف مدآ نع ”لعفنم ءاودو هتتوذكو هاش هللا نعل عفنم لاعلاو هلعافاوذك

 العفتم مالسلا هلع ىسع لع مل ةحرد رمل لاجرلا هنا لاكاملو هجولا اذه نم وفكي هت سلف |

 ليريج اهل لشقق مدان عءاوح تناك اي ةأرملا نعالعفممل_جرلا نوكحح, ال ىت يره نع
 ناكفمالسلا هيلع ىدعامه وذاك زامالغلل بهال كير لوسرانا امن اهل لاقو انوسارمش كلملاو؟ |

 || عمت اور ارشبازكذ هس أ ةروص ىلع جرخ كاذاو ل كرا روك لتسما تاعا نع ىلع نام ْ

 هلع ثمح نمرمشي هنسع تم نم حور هناف كل اوهىذاا هوب ًاامهلعنز اححرنبتلا !نيتروصلا نيب ا

 هيلع ن نهري ىذلا هبزنتلا ن هّلاعلا للا صاخ ىأ ص الخال ةروس ةروسل اهذه ىمعفرمشتا | ةزوص ىف ا

 0١ لان اطكلا دع عا قو ةدرح او نفق تامل هذ هعومجج ملاعأ أن دلل

 دليل هصقنا ذه عمو لاعلا فترهظةروص لك أ ماللا هلع مدان افةدحاو نيعاهعمهتالملاعلا ىف | ا

 هيزنتلا نم هتصاخ اكهسشتلا نم قل ةروسلا هذه تصاخن د اوفكمل نكي لوداوب ل دمح دخ أ هناف ا

 نعلبالملالا نع هلع هللا نس ىذلار دتلارسوه صالخالارسسّتا لعاف هملاانرمشأام تمهفا ذاف |!
 هءوءاشالا تزيت هيو هنيعفشيقوتلا هنافر دقلارس ىع١اذهفاهدودح ءا.ثالازيت لاعلارثك |١

 نم مدا ازيمتامودهشيو لغيتب ءأن تعب ثدحلازيف دقلا نم ث دحملاو قولذملا نم قلاسإ ل ازيع

 مل_يالذ لوهجلا هنا حس مولعملاوهفري غال هنع ثدحملا هي زيمتام بل زيت لب لس قوت نعم ثدحلا ْ

 اذهنم مظعاو هبلعلا نيع هب لهما نأك كدب لهما نيع هيرلعلا ناكن .ناكسفوهالالهحالووهالا |

 تا قافولا ءازلا وهف نيدلا ىف صالخلالا اًمأورمدبتساو لقمع نمل هنم مضوأالو نوكيالزيبقلا أ[
 لبق: نا نكمبال ىزاخن نال هع ةح نعءاسنااهافو ءاز ءزعج هللا نافدب زبالو صتتن,الاك او ءازحالا

 ىنعا هئمعب هفءاز | وت لدلا ندا نم هلع راوطام لعن هدادعت_ انو هدادعتسا هيطعيالام || أ

 هلعنمالالماعلا هذخأدالو لمءللالا وهام“ ازلاو اهانوءاز اان اكن ءا: ازال ف ةادعتسالا |

 ردصب هنأف ميععلا اوهورمشب بلق ىلدرطخ.الو تعم» نذأالو تأر نيعالام ةنلاىفنالقاذهلو ||
 ره ها ةنعال اهلل ىلعرطخالو هنذأ هتععسالو هنمع هنأرام دصقري#غن نم ل عنيلماعلا نم :

 أ

 حج

 فاقولا

 | ءاز ازطاوهكلذفهملق 0 0

 ظ

 ص010

. 



/َ 

 ا ود نمو له نكلو عسطلاب هلك ملاعلا فاعلا باط مكح لع «بقو ضراعتلا مكحي هاعدنمل اوعدم

 ةمهلالا ءاعمالا نم هبلاوعديامو عاد لك ةمالع لع هبقو ةاحلا ىهامو ماعلا نم اهلعي ىذا فئصلا

 نا لع هو هرودا عج هللا ىلا ليو هملع دعب الو هدي ىفام هف ناسن الا تاب ىذأ | تقول لع همقو

 يشل اءاشناو ىرلا ةعنصي لاعن هناسإت ةئر دم لاثا ا ذه تنباع دقو اههمار ىل_عماهسلا ةداعاو
 1 ةيعىلك ذناكف هدو ىتارلا ىلا داعد ام سه ىلا مهمسلا ىبتنا اذان مهلا, جربه رف لاتتلاو

 مكح دعب عزانتلا لع هيفو نامت سلو نامزلا لزتم لزتتي ام لع همفواهملساع ىلع عجرتلاسعالان 00

 ماما رتو كاملا نمو دوهشلا بتا ماع هسفو مكمل اًدر ىف هلرثأ الذا هببسامو ماحلا
 : روما ىفال اان دنع كلذ سبا نكلو ملاعلا ىف كلذ عضو بسامو دووشلا لوب مككبو لباس همكح

 ةدئافامو هسلا ةحاملا سم هريخ ًاتزوالام لعهنقو دود لا ةماقاىفالو سوفنلا فال
 ناوصلا ىك-_ءوهنمو كاذنوكيلزاوالاىأ ىو هب مكسإلاكرتيو إ_علا لوصمل عضو ىذل ا ناببلا

 املاء ت:كوأ ل لا هذ_هىف ىد_:ءوىااخن ا هلعت رك هنا لودي نم له هل ملا هذفىف

 تينتسا كا ذ لوشي نم تنك اذاو ىلع ,كح أنا زو الف ىلع فالخم دوهشلا دب شو ام سهاد
 ١ هلع لكما ىذلاو ىدكتم كلا هولا وع ا حو اا ارعالونركششلاو

 ٍْ ةءاربلا تلعاذا ىلعبالا مكح> الفنا ديالا ف مكمل امو لاوحالا ف كلى ىدنءادهو

 أ ىذلا اذه بسرلعو ىلع تكرتو دوهشلاب تمكح ىرفلا قدص تلعوةءاربلا نكح لنا
 ٍ ةدالو +_هلءهلناوهو نا نالا ىل_عملاعلا هبل_غدأم مل_عهمفو لزتلا اذه هنعطش هللا ترهذ

 || نمءاسشالا هيلطت م لع هقوال مأ هنلا ىلع ملاعلا ن ءربكتلا حدب له لعهيفو ةعاسلا ىعسم لع هشو

 قرخ لحم اف ةداعلا همف تقرت !ناوال م لءلان وكشف ةداعلا ق رخ هبف حصن لدابتا ذابلطر ومالا

 ا هيلع عملا ىلع منل ارب رقن ةرمضح لع هيقوال ماهناذ هسضتقت تناك ف هعبتف للاطلا ف هةداعلا

 || ةيونعملاو ةمس1لا اعلا ةامح لص اع هيفو كلذل هدحب ىل_عوأ ميلعتلا ةهج ىلع كل ذ نم نوكيأم
 || داشنلا مع هيفوال ما ةيسحلا ايلا ىطعت تس ةايح ةعسطلا ىف لهوال مادحا و لصأ ىلا عجرتله
 اهتهدج ثَح نماهرعا هما !لوؤب امورادلا هذه ىف اهات, :ةمىفاها اوحاوةروابندلا ةيناسنالا
 |١ ثمحملا و فلم 2 نطاومفرهظتةدو-وم نيعوا ةمس1 كا ذ لهةا.ك-او توملا ٍلعهمضو توملا دعب

 تيمملا مك توما نيعتسملا نيعنوكمف ةاسحلا كل ذكو طقف تدعو ادسنوكمف تو تمي لده
 ! بحالو طرشب تسدل لوسرلا م ّىأب ىتلاةن الا نوك لع هيفو ردّلا نع لضفوءاضقلا ل همفو ا

 نامالا عمن موع ملع هقو هللا عممبمداءوس عم داع هللا ةاعا سه ل_عهبفو اهب نايتالا هيلع

 لسسلاىدبيوهو قلوة هتناوةرخ الاف |

 نيدلا ف ص ال_ال اًرس لزتم ةفرعم ىف ةناملثو نوعد رالاو سماد !بابلا) «
 ا * (ةداعرخلا ٍلسو هماع هللا لص ”ىب-#تل لوقو دعرذلاىمءاذالو نيدااوهامو

 ل د ---

 ليزتت هللا باكنمقروسو | | هتروسنارقلا نم صخن لكل
 ليريجو لاكتملزنتلا دنع || || همدق»”ى ولعلا الملام أ

 ليلضت وىدعاهمانا وح ىو اهفطاعم ىو ا ان

 لدعو هيزتستو روو رات ادع انتابآ ىَرر ترظن اذا"

 ليملا إى اهفرط عرتشي ل || | جعدا تاف+ا ىف رظاونلاركب

 || اهل تبر فتاجالو سن ااهثمطي ل ةروسا اهذ_هاهتيأر اس ىلل قو بلح ةندع ةرولا هذهانل تاخت |
 ْ ىغىل لمق م كل ذ لبق هنا د تنك ىذلا لزنملا اذه همش ىف لت اثم دقو ىناح ىلا اىظع الما ممو .



 ( هرددوه ىوت كر 13 11 لور | ووتاك لظانلازهظو متر هينا ةلكاالزج " الا[

 : مهل ىلدو ةمامقلا موب هللا دنع ءالؤه كح امو ق> هنا هدنع هنوكل هنع ب ذض قدح هنالطاملا ف نظد ْ

 ىدوجووا ىدعمهاهلك د هلهو بذكلل او دخل اوراكت تكرم ىهيلا ددتسم |

 ناكن!كل ذكوامضعب وهوا اهلك اهمعي لهدوجولا بنا م نموه ةمت مه ىأ ىنفادوجو ناك اذ
 أ مال ةلظودوحولا ليقيال ىذلا مدعلا من فوه له مدعلا بتا ص نموه ةم سه ىأ ايم دع

 مدعلا سنه ىقوهو اهب دوو هس ص ىلأ هم ليشوالا مدع مامواام ةمسأب دوجولا لبةنال تم

 وع ىلد ءوسلاب ىوقالاب فعضالا هلع هفو نكمملامدعلاو هو دوجولا هبت وعنملا لقب ىذلا
 ٠ ىذلاا ف لعيالو فعضا مالا سفن فوهذ ةمهوتمةوق نعود لهوا فعضاوهام هسقشح ةونع

 ى> لاذ لهج هلعدىذلا بسلا ام هقعس امورومالار ند 4 نما قو ع

 برقلا ههلذا نتا دنع هيلاغلا نوركد يام ةكتالملا بن بتاع ل عهبفو بذي الامف ىجِشالام هئمره

 هللال هناهللا دهم هناصس هلوق ىف دمحوتل اةذاهش قطسولا ىف مهو هقلخ نيبو هللا نمي طئاسولا م 0

 | فارتعالا هحتنب ام لع هبفو «قاخ نيب وهنا نيبئث لكف :ءلضافملا لع همضورلعلااولواوةكتالملاو وهالا
 لا نعئشلا لع نم نيب قرفلا لع هيفوال مأ ل دعلا فح دقن لهر ابجالاب مكمل لع هيو هلثا دع قيللاب

 قحلا هيدر ام لع هيؤوال ماورع هيج ام نعوص دبز ههركيام يعل هو بح امودركد ام لع همفو نم

 عنصانا جئاملا اموال مأ فيرعت نم ةيهل اةباشعب هملا لوصولا نكمي لهو ال مأ كا ذاعي له قاد نود

 مءوروناانودةلظلاب هللا ن عنب وحنا لاوح أ لع همفو هنن مو لداعلا مامالا هلم لع هسفو كلذ

 ىلع جو ام لع ءدفو دعب بجو أن و وحنان ةجر بلا هذه لهو ةلظلاوروالانهللان ءنيب ودا

 مهديؤيا داع ةمهلالا ةيانع !|لهأ د اترلعهيفوركفتلاورايتعالا لع هبفوف.لاكتلان مءاضعإلا

 ىدتعملا دنتسي اذاملو مهنم مهنكتو ممل مها دعأ طا ستل بجوملا بيلا امو مه ديؤي نطومىاآفو

 قدح هنا هيف تلقت ًاراذا تنا ام لع ةمقو ىسفن ىدو+و ضالوأ ولا ىدوجو سهال دنس له مهلع

 ظ اوهام ىرداال هرف لو: مث قحالو لطابال هنا هذ لوش: مث ق> لطاب هنا همف لون مث لطابهنا هم لو تمم

 قطنذ لصواما ذه ن كلو هب لعل ىلا لوصول ا نكعو سعال ا كل ذيل ءلا نيعوه لد هب لهدا ىلا هدوعف ا

 هيفو هملعرهقلا ناطلسل همكح تك امناو بضغل نكسب الرهقل نار وبال نكح ملا نم فاطاب
 م ةمكح قي رتل صو ةدونتلا كلم لع مولا مهو ترسب موب ةماسقلا مولان تكمل | ةطاخأ لع

 0 اناذاملو ةطاخالا.- نمةدحاو ةفصلاو موملا كل ف مهمكح نيب دمولاانف

 د>اولاوه ال انعم كالا نارغاشدلاةروص ىلع ةمامقلا نال ةصوسخم نطاوم ىفالا كل ذكس دلامدو

 | رانلاو ةنللا نيب قرفاكنيرادلان ب قول طق اسوا نككهنبعب دحاولا كا اوهانهو طاسولا عافتراب

 قو قح هفص له كإ د ىل لع هارجا ىذلا امو مكحت ني نم هللا ىلع م ك2 نم مملعهفو نيتضبقلا نيد و

 00 امسالا نم هللا م

 يع قتكرطا عل ار رمتلا ناقانل تامول عملا ءامسالا نمرسالا نيد 2ك ا

 1 ا لام لهو نوزيم امو كل ذنوك,ةرضح ىأ ىف ملاعلاون موملا نعي كار كالا لع هو نوكح _ ل

 ْ أ ]| لددلا لهوالما ءاذعلاةحرد كلوني قلن له قداص اريخلا ةه ن نمد .هيامو ملاعااةحرد نموملا

 ظ ماكحالاورانخالا نم هناواجام ىل_ءةلالدلا ىف تدهن لسر ممن اهمئاعدا ىف لسرلا قيدصت ىل_ ع

 | اخانا تركف رمال لم قو نلعس نك طل ءادىلا نورشتعي وأ

 [وعدم

1 

ْ 



 | تاسردا'نمهنا لعاو هلال< قيلباكمتماكر دف موعموهو مهتاحر دف مهءدوهف اوناك اغيأ دابعلا
 ْ ىرخالا ةجردااو مبوب ذب وقع مهبصتن ا نم نيبنذملارتستةدحاولا ناتجر د ىهوةرغغملا ةحرد |

 بادعم قو ةرفغملا نمدح اولارتسلاى لاقف ةعصعلاوهرت_للاذهو بوذا ميصت نا نعمعرتس

 |١ ىنذلا نيب لئا مح ارتسلاف رخارتسةرفغملل عامو تايسلا مهقو ةرفغملا نمر لارا لاك م

 صاصتاو ةمهلاةيانعرتس بنذلاو دبعل نيب لئاذارتسلاوزو اجتو مقصو وهعو مركر تس باذعلاو

 تيس هصعي ل هللا فتح م ول بجد ددعلا مث بمهض ف ءاجاكءامح وأءاحرو ا افوح كلذ بج ول ةعصعو

 ِ ناسل هملع ىرح نا ىلاعت هللا نم ءاسخلا هعمل ف وا نك لولو هفوخ ةمصعملا دوحو نم هتعتع

 ةمصعلاو درا نعلا ياعم ذهودل مي ااعفالا ميقأ ام هنوككه قح ىف ابن ذ نكي لولو ناك م قح ف منذ ىب مهام

 1 نارا ىلا وهو هلناناعلا م دعبالا تومتالو بولقلا ترتام ىصاعملا ملعاو حاملا ف فّرصتلا نم

 لاحو بصاغلا | ذه همف هيصخق هسفنل ةيئاسنالا لا دع نمهتلاهافطصا ىذا !تيبلاوهبلقا نال

 ا ريا نماهيلعدوعب ىذلاريخنا اهمرحأ هنال «فنل سانلا لا ناكف هكلام نيبو هند 1

 سو هنا ىرب ىذلا با هلا باص نا كا ذواهلعهسنتل ا ىئشإ ةتكن انهنا ريغ لهل انامرح اذنهذهل 3

 1 ةواذا مطقع ل ههنأشت نيع قا نا ىرب نم ةجرد نع لز هنأش نرئاس نو دهيربلقلا .

 ل 1 را كفاروت | ت>اسدقءىث نو دءيش هنم صنخااقماو وا عمجبو هرصلو هعمت 1

 هذه بح اسادو.شموهفئلا كل ذنيعهنابئنلا كل ذن هير همفرتتسائش ىا ىلع هيرب كتي ىرخالا
 روتدسملا اذه قا نمءانتعا هنع ف شكل اهبل ىو أ ناف هب هننا حولا هلم اعمفرتسل اكل ىف ةفدلا

 | رهظر ملوهاَعبا هملعرتسلا ءاياندملا ىسوأ ناو هنم قل اوهام هفرعو هفتنعهلبرعاو هلهفشكهنع |[ ١

 00 ىعر وهلا كاع ىلع فضولا اذه بحاضو يقر وتملا اذههلعهسفتقوهام شالا
 ْ اناا وبلا طظسفحلا هناق هبرريغه مف لخ ديالا هير توه ىذلا هباق ةسارحب هل شل ىلقا !تحاص 1

 فق”رصتلا نع تا نولازبالة- هقارملا لها اذ هلو نوكتنيلحرلا ىأر 50 1

 ْ اودعب اذاو بيلا مظع او هف ىيواق ةبقا لف نعاوعفترا اذافهقلافدود مالها هو تاوكالاق ١

 || ىزلا صولا كلذ بح اص مكح مهل ام نكلو لاخلا مهيلع سنا هرسسانلاعل | ةبقا سم مهبولق ةسقا سعف
 || طفللاب ظفللا اولباشت سقرئئث لك ىل_ع هنالمهااسقا ره هنوكحا هلنوقا سح مم افانرك ذ 1

 : 11 مواضرأ هنمعد بقا رملا اذه هبقار هنمعن ممقاراكف ةقباطملاوهنزاوملا.لاثمالاهلباقم |
 ا هللا هنم هي هنقتكلسا ذا ةعجشولولس ماقماهناف ةسقار !١ةفنصنءعحرخملاعلافوهسفنف ا

 || ةقايمال لولسوهف هفكلاسلا عنم عئام نمقب رطلا كاذ ىف فوخال دا بقاربنم مث نكمل
 ' هه لع ريسلا ليش دل هق لمست ن ءىلعوروتلا لابسا ل_عمولعلان نملزملا اذهن عك وهسق 1

 |١ فشكلا ىضتربال نم نو داضيارتسا لمس وةردخن اواكللاهءارو ىدلارتسلاو باح اكظعتلا ١"

 |١ ءاقبا هللا ئيو ماعلا نيب ةمهلالا بخ اكح مهتود ليت نإ ةحرراشسالا ليست دةورتسا ءارواملا |
 ١ بيكر دوصٍلع هيفو ل دسي نم ىلعو لد سبا ذامل لع نعتسف ةسهجولا تاصسلا مهقر ع الت مملع 1

 ن.ملاعلاناسنالا قرغل و رك 1

 ' اذه لعو م الكل ىفالهي ماك اهف بيكرتلا نا عش مالكلا| ةينصدل نم هن ملكت ءامنيبو مالكلا د ةقشح

 : هنقو تاثكملا نامع أ ىف هللا مالك اوعم-نيذلا للان“ العلا الا هن صتخالزب زعم اع تامواعلا» نم عوتلا 1

 ْ: لباشلارنالوأ لباقلا عونتل لوبقلا عون لهفلباقا اتعنوهىذا!لوبشااو لومتملاو هتسلياَقلا لع ََ

 | هفو ملاعلا ىه ىتلا تاكمملا ىلاوأ هتنا ىلاو أها ذىفاهملا له عجور ذاملةسهلالا دو دل لع هيفو هبق

 |١ هرعص نو دّشتعبال امه ذم نومزتلي نيذلا ءاهشفل ا لثم هنورتسف قا نواعب نيذل ا نيعز انملا تافص لع

 ْ دا را اةمقنوس هدا مسا وهال ياا



: 

 هدف عقاولا كل ذوهلاكيلعوه لب ماسقملا اذه بح اص قرثؤويالا د هف هنع هسفنق حلا هزئامو كب رمش

 الط سفن ىف هفال_خ ليا هنعدناسلب لوقيو هنم.دهاشا مالا هسلعم 0

 كا ذكو نيد سذملا ةمقاعناكف .كرظااذاولعوانظ مبسفن أ اهتنق تس اواهماو دحو ىلاعت لاك اكاواعو
 هلالاوهف اهزيمنيح اهيفزيمتدق ماقملا اذه بحاصو هملعملاعلاوهام ولسا تايسر دف اذهةبقاعنوكت
 هلالاو ريكس + ديالف نيملاعل نعى غهتاودوهشا!فرخ الاودو-ول!ىفلوالاو نطاسلاورهاظلا

 ترثكفهلا كلوقنيبو هلا كلوني ناكرغلاا لعتل هلع 2 عنامل كلان لعج اه هلا لاقت. فريكتتل ااهإخدي

 تااسقذةهل الا ةدبع كل ذبَتّرقا لهجم ال فورعم دحاو هتئاورركحمانلا اهلوبقل لاعلا ىف ةهل الا

 هللا لصهءاحام اوركتأ اذ هلو اهتمريك ًوهريبكدلا ىلا تلاخامو از هقلاىلاانوبرقبلالا مهدبعنام

 هؤركناولو هللا اوركتا امو هسلعهلالا قالط نم داو هلا هنا نم ةئسلاو نارقلا ىف قراسو هيلع

 اهلا ةهل الا لعجا اولاتقمهفاقهتئاءالهلادالا اوكرشأ امدوركتأ اذا نوكر مشي نعف نيكرمشم اوناكل
 مصعو لعاب نيكرسشملا دنعوه سل هللا ضاق هللا ةهلالا لعجا اولاكامو باعءيثاذهنا اد_>او

 امس باك رفكلا لهأ ضعبل تيأد دلو هلا قالطا مصعامو دحا ىلءقلطين ا اظفثلا اذهدتنا
 ىر "ال هتحقو هدب نم هيذخ اف كلذ لبق هير نك 1 لو نوتيلا هن اسرع صخ# دب هتأر ”هلضافلا ةمئرملا
 ماعلا فاهلا عنصن فيكرظنتن ا لصفلا اذ هى ديرأ اناوهلوقهسلع ىنبع تعدو ىث لواف هنقام

 باكَلا كا 3 بع تفقو ام تقولا اذهىلاو هبحاصولا ِباَكَلات.هرو كاذ ن هتف هللا لقب لو

 نمهلالا م ءأق ةكليألا ةولعأ أه ذهل ةيودالا عنا نم هتاقءانركذاملنطفتسلف بنتو نيس د0

 هلاومكهلا اذهىرمال !لوقبابلا اذهنموتاسردإ!نمديالذ ا هنم ديال ةروك ذملا تاسردلا

 مو ىسو مدل ىلا علطأ ىلعا نوعرق لوقو ئسوءهملا موعدي ىذا اهلا اه لقب لو لعتل ىف ىموم
 ىرحتل اذه نس اا ىريغدلا نم مككت لعام لاكو مالسل ا هلع ىو مهبل ا كوع دي ىذلا هلتا ىلا لي
 لقي لو مكل تاعاملاك هناك هات دىف هملع باعا_مو ةساررلا ن نكلهتئابإ-_عهدنعناكن وعر ةناملعتل

 كلذيهرابخ اق قدصو مالا هيلعوع اع ريخ أف مهلهلا هنا همقنو دقتعي هموق نا لعالا ملاعلا تاعام

 هللا ىلا هب وسنم تاجرد مث نا هال! سفن ىف ناك الو نوعر ةريغاهل ا مسهل نا مهملع ىف سدل هنا لع هتاف

 ىسومهلاو هلو ىرماسلا ىطنا ذهل ىلع اروص فالتخالا هجو ىلعرثكت اجردا ا عفر هنوكل ةعقرلا
 دعحل اهّسا دح ا هتت اوه لق ”ىئغعلاوه هللا ناف ادبا هتتنوكءال برللو هلال الا نوكم ال ىهلالا ىلحتل | ناف
 نيصخشلالو نترهةدحاوةروص ىف صخشل ىلهنال هنا سوهو دحا اوذكمل نكي لوداوت ملوادلي ل

 هلالا هنا مكحلا ىد_>اروصلا فا ءاسنالا هلكت نا ىسومدهلاو لاق اذهلذ و

 ىلا عج ردتف تلقت انروصلا فالتخاءفرعيو رك ىلتاذا ةمامقلا ىف هارئالا ىل# ةروص -ىآىف

 مها لملدلا ىه ةمالعلا كد ةمالع هشدو مكتب لههلوت تاعول تلق فرعب تحرك نيح ةروصلا
 ةروصلا مسا هملع قلطم مولعم لك ذا ةمالعلا كلت ةروص تمعسف مهيرهللا اولع هيلع اهوا رام مح

 أ ليل ولا تاجردغ ةمالعلا ى ةروسلا كلتتاكاناوةزوسلا ءاعرركمناالهوفرع ةمالعل اف

 ىعأ نفر طلا فن مناهل تسل تاجرا اف ب اهنهل نسل ماعلا اعبنافهبام هل سلو اهبق ىلتل |نالدي اهم

 هسفن ف هملع هال اوهأكادبا نم لزازيع مل لاعلا لازولفملاعلاودو لاما ارهظنيذللا ديالا و لزالأ

 تاجردوملاعلا ةبسانم نعاهم عفترا ىلا هناجر د نم ةجرد هّقح ىءدملا نو قلسا قح ىف ءدي ما
 ىشدحردلا كإةفاهنم ةحرد ىف ملاعل ا لوز. ناتح ناواهدبا هانت الهناجر دنيءىشىتلا لاعلا

 قلل: |نعزيتام تح نمق ملا نا لعاوءادّس !هلابيق لاعلاروهط لبءادّس اهل تاير دلا ناال ملاعلل هءدب

 تاحردوح نمعلا لع ناكا ف خزرب نيدسلا نيد امو ني دي هل ن انه سفن فصو هناف تاجردلا نيباخزرب نأك

 عم هنالولعلا ةسن هبلا لقسلا ةمنق اهلهالرانلا تاكر د ىرخالا دسلا ىلع ناك امواهلهال نجلا
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 هلك ماعلا ناف ةجرَو ءاعدنمل ةياجاو دعيو برقو ةيدتل ايهدابع عم ةيعمو حرفوءاوّدساو لوزنو

 قاننالاعوتلا اه نم ندوال ك انا 1 ناواضغ اواو نحس نا وا مهما هل دسع

 ْ : 4 ىارواهلاش نا ة.رملا كلت ىلا فوشتف هعو نم ةفلخ مث ناىل-عو كلذ عومام د تعف ظ

 ْ سفنلا كات يح اد هإ_ءلب ناكحام عج ىأر راببهبطاخوهتقو عراشاهءرش تلا [|

 ١ رع نمؤملا اذه هب دخاقهب لاقو هنو لع عراشلا اذهان عر اه رظن تزكفا

 ىلاناو هللاَمف ىبتنأا هنا عراشلا هلعأامل هدو ا ىذلا هيرب ةمهلا ىاعو هيءاح عراشلا اذهل

 أر :ل| بحاص ث> الار كقمنا ل واس كلسو هبات عضوم هلعفس ب سه هنا ء ارو سلو ىبتملاك.ر

 || ىلاو ىنا-ورلا هلك ماعلا رودابمف سمن او هن ؟سم تلّقصو هسفن تفصف ىرمشل | قيرطلان نكل ىلقعلا
 || قيرطا| ىلع هكواس ن وكب نمالاهقوفام وبنف سقت امو ركتلا لع لص سقتلاهو د كاس

 أ ةتمهىربف ظوذحلا حوالا فام هسف شتا عرمشلا قيرط ىل_ءكلاسل اذه لصو اذا عورمشللا

 ْ هجولا ىلا تلطلاب عفاف ءار اه كررجج ماعلا نس هّناَعو هممصنو هظدو هسقن ىرو عئارشلا

 | قدوح ولا نابرس نيا.عيو هسشت ذخأو هيزنتذخأو لت ذخأو ماهل اذ أ قملان ءذش اف هب صاخلا

 : تافالتخالاو ماكحالا هذه همفر يظر ىذا ارهاطت اود نمورهظامق م ا نم كلذ دنءرلعيو تاكمملا

 ِ لعد نيم نو فرعلا اناكرلان «لماكل ا ل_عناصخمشاا ناد 5 قطناد اة تالا

 || لازيال ركشل ا بح اصف عرمشتملا ةمئر نعدر هب كلاسلا صن اذان و امبئم دجاو لك ىلع نأ نبأ نم

 سارا سو كس ادنا لازال عرمشلا بحاصو ىناحؤرلا دا دمالا هي هنتأبامار طنم سأرلا سوكتمادبا
 قطن, الفءئش لك ىف ةأراذا تورم هلاول ارئا لا همن لازبالاك تاكو ىف ”ىهيأالا ىإحتتلا نم ءاسح
 ةرئادلا كالخالاو ىلعلاح اورالاو ىلعالا “الما هيلع ف ءاوسانبع منا لعيالو هنلاالار اتش الو هبال

 اهنعذخاب نم دحتالف اهيلع هقحتبس امم هيلع تنمتا امهنلا]إ_صوتل ةحاسلا نك ا وكلاو دكوصملا

 نر نتاعوهو اكاد ا دخ  ه اج : نم قرامابنممذش ايوان ذءادآ كلذ ىَدْوَس دال اوداستعالا قرو طل ْش

 لأ ةناماوهودل وهام هلذساو هالعا هلكمل اعله اطعام عيج هناذ ف ىو هن د ةيؤر ىلا درا ذا هلكا ذه نع

 || ازهىف لص اذا نول عيال نكلو هلا ثمالو هلر خس نوكل ىفام لكنا لعو كلذ ىلء هللار كتفه دنع

 ا هنن امع هلاثمأ نآ ىريو مهل اممُأ نم مهريغ ىلء اهب نو ذيزب تاجرد ىلع لع ١! اووانيذإ |! نا ىآر ماقملا

 ١ لضفام هلاو كلذ, نورعشيالو هعم د_>او مام ىف مه ثيح مها نز<وهناذب حرف ف ذا دي مهل لعالو

 || ةنانعمو قشدتو فشكءاشترا تاجردلا هده قترااملو د .اعرمالاوهامعو مهبو هن لعل بالا م ملع
 دنع ادلى رمق اهيهلاثم ا رثك نود صةخاواهف را ىتلاتاجردلا هذههلنيأن هبلط ةئنشب

 ءاشد ع نم ها لعف هدابع نم* اسي نم ىلع حورلا تاجردلا هذه ن مقلم ا هناو تاجر دلا عمفر همحا ف كلذ

 زو هلك ماعلا ف تاسردلا كلت ىأ رو اهريمالا .ميعىحاذاف تاسودلابتاسردلا لب اقم داسسع نما

 |١ هل ىلا هحرد ن نموه ثمح نم نابنا كح سانهنرعش اللا عل وام ملاعاارهظ نسخ ًافابق

 ماعلا نما دا ور كالو ل اعلا ند داو رك الف ىداّتَتعاو ىبهذما ذه ىل_عو ىجماذ_هلوقبف |
 دق ل اذا يحاصامأو مام ماقدالنا ماّمدو مات د بحاصالا بدالا مزلدالو ىهلالا بدالا موزل عم ْ

 لك عا لماكل او دن هنقر ملا هيقولضابلا يذوب اماما تام رع 5 مهشلعرهظل

 يامل فالتح ا لحال هباح تفتح دقو فأر نم م مناك اف هباعر دةبأع رتست و لا علا ىف ةرود

 هبلع أ نأ نم معاموهنق دنزومرفكب لاهورظانلا اذه هلعوه ىذا دنقلا مدع هسقدقتعا

 ةروص ىف نيصخشل ىلا لكتالاك ةدحاو ةروص ىف نيصخشأر عطظيال نا مالا اذه يحاصا ىئبنف

 هلك كل 2ؤهلعروصلا فال_ة+> ارب ند هقدنزوهرفكن اق تاحردلا ىهتاجردا!ناف ادياددحاو

 داولاو ةمحاصا | نمالعو لح هلا ىلا هم-ش امةروص ىلع هلا همس امن وكيف دسحو هنم لهج
 را



 لالا

 . 9 , ها سس ان مسسسا ممسسسس٠سسملا

 ْ ام_منمدحاو لك مكسحف نازيا ىف ةجرلاو بذغا امرا فال بدخل كحرهظافته نفل |

 فشثكلا يدين مهلاقامل اًدرالا اذهانلقامو بضغلا مكح عفتربف ءف حجرتلارهظن نا ىلا لاعلا ىف
 ندا وسلا ىلعنيتشبتتا!ناوهلد_عىف ول تفالو ف دادع مكحال هتلانا ةمهلالا ةنذاوملا ف لاقف أ

 ندالا اذهلوس امو ذاتسالا مدعل فشكلا لهأ ىلعءر طد ىذا طلغل١ ماظعأن ءاذهو هوجولا عسجب '

 لانا ودم راب ال ادزارع فرع عرشتمدانتسا هانردق ذانسا ىدينيب نايل ٍ

 ىلع هدابعل هعرش امالا هركق ثيح نم اهكا ردا.لّعل ا لقتسيال ىتلا هتفرعم ىلا اقي رط بنام هقئا
 سوفنلا ضعب ةلدحو دوجولا هيضتقيرخ7انقي رط منااناعاملا ذهانلقامغ اوهئادناو هلسرةنسلا

 ةسعسطلا تاوهنل اكرتو ةضايرلاداوغصت سوفنلا نا كاذو لاكسحالا عفرننااندرافهلضافلا

 اك نم امواهكا امني ىلاو 4 تديراامو تءاج هنمامىلا قّوشننو سوح ارومالا ىفقارغتسالاو

 لأ توملا نم تن اعام ربدملاو ِهلْلَر راو دراسه أ سلا اذ_هءارونا ابتاذنمتلعو ملاعلا نم

 عفت 1 و نار قل تنك ىلااءتاك اردالا كاندل ىرتالو اهل كب هنانآى لارظمنتف هءلزانلا

 ىلا نكملاوأ هلم ىلا ضرعلا ةبسسن له مع ىلا اد هىلا هتيسنامفق رعااللا:هرخ اسمن ميال هنا

 |نم هدفت -وروصلا ند مونلا ىف هارتاعانأقر ةمونلاو توملا نبت ات تاع يكمل كلاب 7 ْ
 مسحلا ةروصف كلذرت لو لاحىلا لاح نممتانلا ةروصفريغتلا ةعرسو ةكؤملاو ةذلملالاو>الا 5,

 تانلل ا رطبامل تاقوالا ضعب ىف مسا لاعفن ا ىرتوريغت ام هت روض ىفهلاح ىلع مسا ىرتق ظقمتست م
 مسملا كا ذءارو نا هلك اذه. تلغق مونلا ىف عاملا ةيور دنع مالح الا ىفءاملا قف دىلدم همون لاح ىف
 : اهضعيرامت فاو مهفلاو مولعلا ىفلاثمالا توافت ترانا مم ةقالعرودلا هذ هيب و هذا را سعأ

 سمتامالا تاسوسحنا تاذان مذ اي لو ثاولشاذخت ارركتو دس هلا لات طاو ميلعتل ىلا

 اًرشتني لئ اضفو مول هد ىرخأ سفن ىلع ديرب لاخلا اذه بح اد ناو مسا !اذه ماوق هءامم ةجاخلا هيلا

 (أاعنامرتف ماقثما اذه ىلااهريغتودسوفنللا كلتلصوأ ىذلا قير طلا ىف ترظنف ام لعلا فو اهفديلا

 ' تد_هزفاسيف سفانتلاو ةمعسطلا ةرهاظا !تاريتثحلا هذه لوانت ىلع سوغنلا ضعب باكناالا

 ا هدلءمعام ىلع مهج-ارتْلو هقالعالو ةءلاطم املع دحال كرتت لو قالخإلا مراكك تقل ةوملكك اذ

 | أ لكوياشلا ذهب تاكا هلع ممالاوهام لحل فارشتسال ىلا ةمهلا تعفرو تاوفثلا ىلا تدويحو

 نال لماكر يغ صقان ًىهلاماهلاو ةدحتو ةركف نءودامناو ”ىهلا ع رش دءلقنت نءوهاما_نمرظن كل د ا
 دنءنم تءاجابنا انل لق ىتلا بتكلا فو همالكق رظنلاو عرمشلا عامال مهل نا لماكلا ماييلالا

 || ءادص اهتعلازو ةآرملال ثم تراصو تغشو سفنلا هذه تفصالف ل كالا ماهلالاوهاذ_هلثخهللا |

 | قالا ىلعالا "الملا, تّمصتلاو بو.غلاب تقطنف هنأر نكت ملام ترف ماعلا روصاومف سقما ةعسطلا هذه |[

 ةئديو هتعبسط ضرا ىلارفاساملالا هش رغي فرعام نكلو هنطوموهو «_:طومريغ ىلعدرو بيرغ |
 سيدقتلاو ميسنلاب هنع لاعلا كل ذ لاغتسشا ىأرو ماعلا كاذب سنالا لا الو لالدالا كل ذ هلنكيرلذ
 كالذالا كي رتب مهن ءصخ امتار فدي رصنعلا تادلوملاهذ_-هقدىفلاعالان ءهسقاورذ»امو

 ٠ امولعةكلملاحاورالان ءتذخاول عت نكُلام تاعو اسهنم ناكر الا ف ث د<عامواهبك اوكريبسنو ُ

 ٠ هش ناو لكلا ءيذنم هللا ن ءدخالا ىلا + هيلع تكلساذا هنم لصتاقي رط منا تاعامو اه دنع نكت

 | اهريغ ىلع كلدب زراهقوفت ىلا ترظنووهالا ثاموةياغااوها د مةتااَقذ اهصخ اصاخل اداب اهنيو

 ٠ أدباذخأنالو ةلملاىهلا قو دهس دلهلاحو سعت ادب 3 نمو هيض أيام لكسب تءنةفاهلاثما نمأ|

 ْ بحاصو هبطاخي ماهلاء ىفهلد سة ناالا 0

 > سالى اعتهناو ةبسانم ملاعلا نيبو هن هلا حنا نم هي هريخا اهفعراشلا دلقب ةيعرشلا قي ر طاادذه

 أ مالكوم دونا ديو ديو نيعاو نيكل ف كامو اردطا نانا ا لك

 هلززو

00 



 او 1/

 ىلههنلا لوسر ل اة ةصاخ ةجربةمالا هذه صخ هللا ناو ةصاخ ةجسرو ةماعةجرهتناانمدقدفأأ

 (| لزالزا ايدل فاهم اذعوهامناباذع ةرخالا فاهيلع سل ةموح ىهَةَما يَا نا لو هماعهللا
 دار. ام البلا نم اول ام ”لق نموا بانىفهل بدال | باك قبمبلا ثيدحلا اذه حرش ءالبلاو لّقلاو

 المال: ءامءانهشادمع :رفعج ىلأ نع ىدانالا ىلعنب دمه نع مسالا ىنأ قي رط نمرمختان هد

 ٍ ى أندم عس نعى ىدوعسملان داعم نيذا اعم نعركي أن بدم نع ىضاقلا قات ان ليعاشلا .

 ايندح ولام هلك تي ذح 0 هلع هللا لص هللا لوسر لاق لاف ىو ىف ن نعد نعد

 || نيادنءاسلاج تنك لاه ةدرب أ نع باسل فوانريخ أ لاق هناف قيمبلا الا هنعتعهناف ىدوعملا الا |
 لاقرانلا ىلا تلق سر باوّرم اذا اوناكو لاك راودنا سوربَق وب لعش ديزي نب هللا دمع هد نعودانز إلا

 ةمالاهذه ب اذعن وك, لو سو هلع هللا لص هللا ل وسر تعع- ىناف نأ نب اا لعفتال للاسف |

 مهنيذلارانلا لهأ أ لاقهنالسو هيلعدقلا ىلصهنلا لوسر نع ميمعلا ثيدحلا ىفدرودقواهات دف ْ

 ه.لعدلنا ىلص صمم ملودهم ونديرانلا موتر اص سان ع نكسلو نوكالوابةنووجال اذ اهل”

 هءلعدللا لص لاق مترانلا لهان م سا نعف ةماعةجرهدهْفَىَما نمسا: لاعتقال

 || لك اتا اوال تح مهتاماغاو توملا حبة لبق هلك ا ذهفر دصملابهدك اهةتاما اهيف هللا مهتاماق سو
 : امباذعلاومال الا ماقناميالاودمحوتلا عنم ةئمؤملا:دحوملا ىه َةَماَتلا سوفنلا ناف مهتمرانلا

 سعال تملانافامج مهريصي ىدل!قارحالا مال انس حالف هلل ةعيطم | هاك و سحلا ىعاساو او

 || اولخدناو ني: .موملاو نيد وملا نع تاذغلاهللا عفرتديس < لمراس لك اال نا تاك ل ْ
 نيذلا نيبو تأ سلا اوحرتج انيذلا نيزيمقلا ع ةيو ةمهلالا ةماكلا ىتحل الاراناا هللا مهل دآاهرانلا []

 || ىلا ىراهلح امهنيذا ارانثا لها ىلع باذعلا قو سأنلا ميميصن تيدحا ذهف تاناسلا وألا

 هذه عفشت ل تعفش اذا ةكئالملا نافرمشع ةعسنلا باذعل اةكئ الم مهكر دتن ا ىلا هللا دنع مح لج |
 مهنماراش | هللا بضغل م هدورش يرام را هناستاناوأ ىلا تصافشر حاسة

 عفشو نودنلا عفشو كالا تعم هللا لوي ةهاسقلا مود عشت ةكت الملا ناف قلختا ىل_عهلتا بانل
 ةيهلالاع ءاعغ الا ةعافش بان ن نمادهو مقتنملاو باقعلا ديدش دنع عف ثدلف نيج-ارلا م -رأ قيونوسْؤملا | ْ

 نسكت كا درعر تع هيو داع كش مالا تح مهللاذحو دحوم لكرانلا نم حرق

 هناح_سملل ا ةداهش * عماو دهش نيدا | م هنيد>وملا نم فصل ا اذهو هر هننا صتخ اكل ذلف نامياريغ

 هدو هتلاالا مهفرعي لوةداهشلا فلارتش ةالاندي انعلا مها تقيس انه ع نة وهالاهلاال هنا ةكئالملاو

 ءالؤه ىلع هنورثويو هللا باح نومرتف نيلةئلاك هللا حا تح :كئالملا نان مهتفرعناو كت الملاو

 نم هن اسد دو لدا ذرة ديك ناجل |مهلومت مدعو هللا حا مبتفلاخخ مينف ةعاششلا كتكوت ّ

 ءاضرلا ةروص ىف هيلجت ىلا «هلاح ىل_عا,يفاهلهأ كريو رانلا نمءالوه جيارتساب نيجءارلا مح راهنوكا]

 || لهأ لعلام اريغ 3ك باذعلا ةكت لم ةعاشو بكا لاعف ةيكمالا ةجرلا كس ع وعد ||
 أ|ةدوجومرغ ةفعم لاددحإلا مك ةنزاوملاتأ لعاو رورتملاو زورحملا نم هانزك ذاك راثاا ||

 لادتعءالاو لادتعالا اهمكح نال اعقاوزي وكجتلا ناك اه م كاهل ناكل نال م كل

 ادن نم ٍلسو هيلعهللا لص ”ىبنلالعانو لملاالا ني وكتلا نوكيالو لسملا ليا

 ناهحولا نكمملا ناف جراف تنزواذان نيدل!ىضاقل لا نيناكمالا د أ مجرتبالا لاعلادجوأام (ٍ

 نعرك ذذملاءالو هيلع ناكحام هسفن: رعرك ذهللا نا مث حجر رلانالا قادس و![فعاوسلا ل ا

 هلباقم ىلعملعلا بناس مع مح رتلال اعلا داق : اهم ىلع هي دق رم تتاس حرف فرعا

 || عافترال ىعمالو< ىهألا بضغلا عفتراو تقثو ةجرلا تحجر بنغلاو ةجرلا ني هللا نزاواملو

 ||بضغلا عافتر او ةج-رلا مجرت عقو هنا ل املا فمك ىهلالا بذغلل قيالف همكحلاوزالا دل
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 ْ لد

 اا يي يس تس
 كان امو لوق- دا ل اح لادم دخلا هام رعب .ذو عوتجلاكلذنمدرذ
 لدملا لع هن لعلا !د- -م لوةينم ةنصاموسوفنلاةيرحت كلذاهتطعأر عشمل ول ثدحح ن ند ةريصن ىلع

 2 اذاودو ضاوعالا لعضو ىلوالا فرظنلا + ءهمقو لاع 0و لمعمل

 !ثدحي لملقب هنحصقن أ وأ ل لَه دنيز[ اماو ءاوس ةنزاوماما ديرلامذ ةاقد عر تيرا 2

 مشو الما دقفا ذا هل ضرال نمدوجول ا ىف لهو ةيلعلاب هضرغ لذ نع هحرخ ارث [8بولطا !فرئؤدال
 ,كحامو لاوحالا نار ةاهعسقت ىبلا ةسهلالا حاولا ميساقت لع هو لاوحال ا. لاجسرلازيست لع

 نئارق نع هب رعت لهو تتوتلاوأ الم بوجولا همكح لص لاوحالانئارق نع ىرعتا ذا ىهالا
 معه سقو ىمال بوجولا ىل طعت لاح برقان دنع لدو بو>ولا همطعت ةمدعلاحةنب رقلاوحالا
 اذ_ه نع لوزرال امدع هنوكح عم لاحىلا لاح نم لاقتتالان كيلر نانو كا
 ةهصق كا دلعش 0 ع فصولا

 ١ ةروسو عقر امك :داعسلا لهأ ةفص ىلع تملا لهأ ةفص نوكلا ةفص ىفم دةدقهناف نوكلا
 | رار دل أ قاطو د ني رتل اده لع از واهلا او'ةمشاعغلا

 سلفانلت كممالا تدجو هتنزوو هنريتعا اذان 2 :ىأهحولزرمضو هحوب عفن هيقوالا ئث 0
 تا فلخ نم ءامشالا ترهظ هيهلاروب اهعذر أ واهمظعأ ادبآدحاوهحو دوحولا عم

 ة:هحو ها تارقلا لوزنادكحخو ةمدسعملا ةدحوملا ىهف هندوأ امتقرح"ال 0
 ارمثكمي لضي ىلاعت لاك هسجر ىلا اجر هيدي هنالرفاكلا رزمض جو هني ةو انامعا هدير هناف نمْؤملا ىف
 ةياْضاف ىدجو ن ةمالسعلا اناطعأف نيتسإل الا هيل ضيامو ىلاكن ا هتان هتجسر نم م اريثكدي ىدهيو
 ءادعسلانيب ”ىهلالا برقلاو ”ىمهاالا دعبلا | ءهسنو لالضلا لف نمهنأ لع ةمالعلا كلت
 اذهلوا - آلا دعلاو برتلا ةيزاوم لإ )عوضه له وكلا دعو ىنوكحاارتااوءامشثالاو

 وأم لع هيوئث دبعلا لام | نمهلل سل هنا لع هلعزم لعهسقو وهدا ذكو مكح اذهاو مكح ١

 نوكج عماوم فد“.ال نم ملا وعلا نمارس فص نمو للملاو ةم اسلا بجولام لع هيقورلعلا

 مقشسالا م عدو ءاوسرمشلاوأ هيلع نوكيىذلا ريكا نم هدبع لماذا للملاب هسيفتففصودق قملا
 نارلع هيضواندلا فهتنا ىلا نوكلا ةعجر بابسسأ لع همضوابنم عفش اموهنن ادن ءريخلا» نوئظل! ند
 قطاوعام لع همؤو هتطاحانوأ هدوهشب وأ هس لهءاءشالا نيعوعنامب ءانشالا نيعوم قملا
 سانلاّن اف درو عضوم لك ىفةدحاو نيعوهوأ هماكحا فاتت لهدرو ثمح مسالا اذه ,كنج>و

 لصو ميقةسم طارصولا ءاشن نم ىداوي و لمنسأ | ىدهي وهوقل الو. هللاواكرذ كلذ ىف اودرفت ١

 اهلست سو هبعجو هلآ ىلعو دةئان دس ىلع هللا

 * (ةبدملا ةرضخلا نمةرفغملا رارسا نمي رم-لزتس» ةفرعم ىف نوهدرالاو عنارلا بابلا)#

 نامياوقدضنأشلاو بذاكالو رفاك ناو نال الار تأ 1

 هناروزلا نعا وفك مهل تادف
 رياغم دوحولا ىف نيع لكاش

 ملقم مسك 0 مك و

 ماع غ نكح, م لدوحوالولو

 قلاخ سا تاذلا دمحو ناكو

 ةلاح لكى لستعلا لساد لدو

 ناصقنو س هنف نكلو ماقم
 ناشناهتنا وسام نوكل كالا

 نائمو قح هسمف رثسعص هضفمو

 تل تناكاالو ءاهسا تناكال 5

 ناهرب كلدب ىضش كلام الو
 ناس قللت اى قانا هلا تا

 وبر وسما# اح وجو دمج
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 ةيكحرملا ةحرلاريئأتلعهبضو الص ىف ةعافلا ةءا ةضرفىفد>و لءلدىوتأ اذهو افلا ا

 ةغث اطلا لع هرفو مج ارغلا لع هيفو صام“ الا ةلزيم ىناسعملا لد زينت لع همقو ةصاخ :ئىدم_ الاعلاف ْ

 ٍ ام ول َقنأ ىذلاامو اهنع قن ىدلا اك تاك -ةفلادوجو ع عع ملاهخا اههف لبسقو تعم“ ىت 0

 ٠ نع بح له بح ن مسد نوكو باح لكل هأ وه نمو تالظااو ةلظلاةنوكلا بحادعةلا

 0 معه فو هلا ىلع نوكلا ارتحا لع هيفو هلوسر مام دهاش هن ءوأ هير ةده| ثم نعوأ هند اعس

 ىلصءهللا لوسر بيّشام /-ءهفو هب رصاانل نيعزان اه اوال نيدارلانيدناعملا ”ىهلالا فطألا

 1 ملعهيفو ”ىهلالارتسلا بلط لعدضو امتاوأو دوه ةروس ف هركجذد ىذلا ٍلسو هيلعهللا ش

 بلطت ىتاالامع الا ةدمناف ”ينامزلا قافولاريغ ىلعوه ىذلاءاز1الءهسفو ىهانت الام ةطاحالا

 نا ارقالاوراكس الالع هيفو قاقولا ريغن مقاقولاع ازطاوداق هانسريعاملعرحالاو ةيهانضروجالا

 نمهل كو قلما بتا صو ىفامسملاو - يملا قلل الع هضودإ- < نيآو هتفصاموزعب وتلاوريرتتلاو

 ١ عض ملعه قو * ىهلالا دصتتلا لسع هفو بإابلا فاح ب 3 ارامل بع هيفو ةقامزلارادقملا

 || لاعلا ىف هفرشو لقاعلا ةمتم لعهبفو لثاسلا لاؤع دنع اساسا مكي نوكن ىلا ةيوجالا

 _عهسفو كلذ لةسءبال لقاعل اريغو هملار دان دئم هل ديالام ىآر اذا لقاعل ا ناف املاءناححازا

 ا هو هأ قل نع : فول ن رود قلاع فد مز انعاضف يرسل را موو دحاو صال قلخ نم :

 ا رقت لعد .ذو هللاءاش نمو هلل ا هّبعا س ,اب اكسح سف: ربكيسا نمم قر بكا نء ةداعس لع

 ا ةويئاحرف ةدسا هللا ريدا ىف احام ل ثموء يد هلك سل نمريرقتلا اذ ه نيأو هقلخ نيبو هن ةيسابملا

 مهقان ىذلا هللا نأ اورب لوأ ىلاعت لوقو ثد ل3 الف ضر اب ل جر نم هدبع
 . هبفوةوق مهم دس أوه

 دنتسمهلل>وهراشنا فروم < هنأو" قوكلاراسمالا لبعمبفو اهلممو اهفانسضأو هلضافلا لع

 هوندا ما هوو م 0 راسنا فهرس فى هلا ١

 : ل وه 0 0 ءهيقو هقلح ء ل ع

 تسلط .امنضالار ل كلذكم الا سلو ل املا هلاك موه لهفريغصل او :ىزيلا

 هركذتنا ىدتبملاوهقاالا هلعبالاموأ ناويح قح ف هن عقو رخخآ صح نم هللا دنءءىرب وهاموهنلا

 اهد_:ئعذخالا ىأرةصاج ةيسبهلاف نمهلاقامتاوءا دس اءزحدل لب ادءادخالا اذ ه ىلع نوكيالذ

 هلع أ ن رجلا لك حلا از 1 نك ةصاخل | ةيسنلا كاد نم هم ممل |! تينابع ةوخألارد ةءارب عم

 ْ ءىرب!منموه ةقداصريغ هيلع ىوع ددنع ىضقناف را تاء اراظشتاف ةيوقعل ا هذه هر قدتسا

 هن ١ اوقدصو هس ملأ بيش .امثءىرب وهو ذخا ادب هلقنمةهتامذخالاناكام او اهنا

 ْ ةفشاكملاورابتعالاو ةفشاكملا لع نءوشو هملع ىوعدإا كِل: لجأ ن نمذخأ هنآ فاوقدصي وعرب 1

 ١ نيعئتريغ نماهلم حرا عالاو اهدوصخ ىلسع ةيلعلا ف شكلا كل نيعب هنال أ العلا اذه لمسة ىف

 ||رامعالا لع نيب قرفلا از هنا هنمدخالا كلذ بو ام ىرديال لت الا ءابءاهل كلب رع وت

 وو نمو ونال يتسم لو ةناق ساو نباح اع هللا قام العدوي فكل 1

 2 ا ور

 : ريعنم ملاعلاو وطب ملعلا ىط ءانم ىطع ا نبأ نم هلع همقو قتسدهنأب قالا فصوب نأ ن5 نقلا ىلو

 ْ ى رام بدالا رت إعهيفوهللادنعابءاصص اى لاوحالاريثأتاع هيو ديلقتريكنا نا ربذلا ةهح

 نكالودو# ضرغ لكم هنالامومذموأ ا دومتناكءاوسو دودقملا ضرغلا لن: نمكلذف
 || ءاملصلا ساننلاو ةكتالملا نيب ةاخاوملا لع همقودراولاريغتل لاوحإال ريغ" مع هنفو موه ذم ضرع

 || ةمهلالاءابعسالا نم مص مسا” ىو نانا ىو ةداشلام وب هللا لعأ لزتي نبأ ل ءهسمفو مسعم

 : ه.طعي نوكحر,الا ها عو جلاب ىطعتا منو ضءن ىل_ءاهضشعي ةمسهلالاءاعمالا فقول معهضو
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 هر غ مامي ونثلامهءالؤهو ةفئاطب كيرش لكح درفانف دحاو قيرف ةنللالهأو ناشيرف ||

 ةبدرقلا نمثلثتلا فاملصلختلا مهل ريف ثملثتل ا.ه امأو اهلهأ وه نيذاارانلا له مهوأ

 ةيكرملا ةجرلا مهمعتنأ جرين كحرتد-> و نودحوم مهف دحاولات وعن نمدرفلان ال |
 ْ كلاثلاود>اولا نيب ثااملاءىناث ارادفثلاشلا قاتلا اوس مال ارافكحاومساذهاو :

 ةنادحولا ةريضح فال ةيئادرفلا ةرضحىف نيد>وملاب ثيلثتا لهأ قلاع رف خزرلاكحأا
 ةرضح الا ثءاثتلا لهو نيدحوملا نبي زي نر دقن ل ىونءملا فنكلا فدان أر اذكهدوأ

 نانعأ ترآرو ةنادرغاا فمهانعأ تيأرو ةينادحولا ىف الظمسهلتنازامىفاف ةسنادرفلا |
 ثلثتلا ل هأ ىلع دازامامأو نيتفئاطلا نيب قرغلا ت تاعف ةيلادرلاو ةئادحولاىف نيدحوملا [إ

 اندلا ىناوناك من ؤاشي ُث دح اهتم نومي ةبملا ف مهمعتو م مم > نم هللادم_-<نود-ان لكلاف '

 اوصاؤناذ اون اكسصاب مهل خورمنم قحهجولنز اند ثمح ةمهلالا ءامسالا تارمض- نمنولزنن :

 ةكرملا ةجرلاه ذهن أ لع افاذهتاعاذاو ةيناعلا ةنملا باونأنم اواش بابتىأن نوادي ||

 يقدر دو رع لك تعسو ىلا ضو ةّماعةجر نه ةيكح ما 1 تادوجوملا عج ب( ١

 ةجرلاو دهيو هريع نم كوو ”ىنو لوسر نم هسفنل هللاهأفط_صاع نءاهبزمت ىب جا ةجرلا هو

 ْ ترهظتدبا لكو تارقلاك قام هتانآنخ تاناو اروس بانكح لكل زز أو بنكلا هللا عمبةبكرملا |

 هملع تاداك هريغ ىل_عتادفاهبءاج ن نم لاك كراا قف قسولام هتانآنمو زامعالا يرطب

 قط: ل ناو لاملاداما هلا نم بزقلا سدا نممدحاو كءاعّداام قدص ىلع ةمالعاهل جتنا نا :

 | هله ن نعالا كلذ الو كاذب هقطن ثدخ نما ىؤع دل اناماو هير ةعاطرال" نم هيلع ىرباملىوعدلاب

 ءاسنالا ىف ةمكح ءاءلوالا ىف ةنوسنم ىهفءاملوالا ىنعأت ان الاهذهرتس نورومأ مناف ||

 ءاسلو الل ةبآ اهكحرتنوأ لوقي اهأشوأ ةمالع نم لوك 00 ساما لاف ىل_برلاو

 1 زامالاتانآ ىهو ةلالدلا ىت اهم ديز أب ىأ هل_ضاشخملا بان ع نما مريخ تأ اساللذباتناكحاك

 الأ نءةمالعلاهذه طق ”ىلوأ ن وكي الذ اهباحص ؟قدص ىلع ة باشا اهنق ما ناوأ اهبامصالالا نوكتالف
 1 0 1 راالا ةماو ىكيرق خوك الا ىلا عج ريربعضلا اهلشموأهلوقامأو هنت سة ثمح

 تن ناكامدنا جست ماكحإلا ف تلزن قتلا تأ رمل اىااهأ ىلعادي الادذه لج حميالو ىلوالا لثم ا
 هد هلشمو م 9 الو ريبخ يلع هللاَنألعت ملأ هن الا هذهرخآ لاما هلا انآ هلسقتنكى همكح !

 يش لك عدت آت لامن ها لاقاسن اوماك الا تان اندراولان ارقلا مظنب قملب ىتلا ىهءاعسالا
 هللنا ل سر ممن فمهاوعد قدا مالسلا مهباعءاي ءاد الا ىنأ لع تراهظ اتانا الادارأت ريدق

 هذهبهللا عجاف ةما.ةلا موب ىلارهظت :لفاهعذر ام اهممو ن رارملاك هلل تلا مون ىلاةيآ اهكج رئام انف

 [لاسملافو ءالك ناسللا فو نأ رقرو دصلا ىف هناقرودصلا فال تكلا فنآرتلا ةيكرملاةجرلا

 ليدطفتلا ىف مكحلااهلا ذِهلف ست رلان هملع مدعم هن اقرب دملا هأ نع لضفملا مسالا كلذ عضو باتكح

 ء ,ث لك تعسو دقو سنت ال فم ىكحو هفلاحملا عساو بحر ةجرلا لزنمو لعفلا لضفمللو دوق

 انئاعامْمدوءبامو نيرادلا فاهمكحانرك دنقلا منعم ألا هعفنملا هب عقرام امف فكردتلا اذهر

 لزلاوامهلزانم ىهتنتك ىلاو ةبكرملا ةجرلا لزاشم ةفر هملرد نع قو ا عر ل

 معيالام لع همضو اهيفدنكوتلاعقو رد نم مك ىل_عو هضدكؤ ت4 ىذلا لزنملاو همف تدك ىذاا ||
 0 اا ل راك عملا ماقم نعةنانالا لع هفو "قالا رش رو ط٠ مالا

 ةالصل اىفاهارقي ل نفةالصلا ىىلصملا ىلع مدضرفب للدلا دخ ويانه نمو باكا ةستافةءارقف

 ةالصلا تم-ةلافامناو ةحتافلاتمسق لاهم هنافهدمع نيبو هنسس هللا اهعسق ىتلا ةالصاا ىلصاخ

 | ارو ةمسفلا | ل لعج مسقتلا,ةدو وعملا ةالصا | لصفا ف في م ا ل ا

 هع اقأا
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 محربا مواهدالوأ ىلعن او.لا عجب فطعباهبو مهعلا اطو مهمصاع رت مهر ذاك هدامءقزر ا را ل غلو |

 ءا ماو امهضعبنيملاطلا و ضعنءاملو أ مهضع) نينم ولاَ اهلنا لاق 6توةطاعَس .واضعب مهضعي سانلا

 ةماشلاموةرخ الا فنا تحاذاف ةجرلا هذه ةرمثاذه لك ضءنءاماو أ مهضعد نيتفانملاو ضعب

 بن .ريلاو 2 جميردتلا ىلعهدانعابب مر كد دنع ةرخ ملا هجر نيعسنلاو ةعسنلا ىلا ةحدرلاةللق و

 الا رات والاذن هريغ ىلع مهزيقو مهب هللا بانعوءاعمشلا بتا ريتا !اذهمر هيل ”ىناررلا

 ا ل ا حورخال يذلا اهينونطانقلا اهلهأ

 مهنود اوةقوورانلا لهو تاذعلا كت المنيب اولا هه اكلم رثع ةعست ةيكحرملا ةجرلا نمدست

 مهعنمتء اش الار اسك ةجرلا ,معسودق باذعلا ةكتالمناف * لكت عسو ىتلا ةجسرلا مبتدضعو
 نمر هل ىذلاهقا بضغالتأ مى دشعي ىذلاناكد كلل سيرا دعس را 3 ا

 ةيضرعرر ل كا ع ىهأ دق نا ناكو ةمكح املا سات ىضقن الف نيفل اننا باْضْعا

 فال فر.هتلا نم م حونم نوه صرو هلا نآل انصمىأ اسير تكتل و

 ىنلا ىمهلالا قذرلا نما ذهورانلا له كل ذكس لو نؤاشيث مح ابتمءّوبتلا مما ناف ةنملا لهأ
 باذعلا نمرارفللابلطرارق ميَرَمَتسال اوناكل نواشي ثيحرانلا نم“ وبلا مهاطع ا واقهدا,عد ||
 0 -ارابمفام باذعلا تقوىفو ةحاراهنم رخآن اكد ف مها ن وكس, نأءاجو هياوسحأ اذا ١

 ددحملا بادعلا ند نوعأ بهعتسملا باذعلاو هوقاذالا تاذعلا : نم عون مج ف قيال

 كاع ز ملعى كيف باذعلا اوقوذيل تدغنا ذارانلا ىفمهدواج هلال ديا ذهلو ميعنلا كا دكحو 0

 ديدتس ٍبا دع لي دبتلاب مهماعد دن دئنمحو دولحلا ضمت نأ ىل لا | صصتسسم بادععلا هفنوقوذب 1

 نوقو ذياوناك لب :م_هدوأج يضنت بح :اوزفتسا لن واشي ثح ماهل نطو لا ا

 ,مباذعى دش لاقل كل ةدوكيقحاشنالا لوصح ىلا ديدجاباذع هس .!!نولقتن عضوم لكفأ]
 رشع ةعستو ةجر شي امعيسه دوق نور عشب ال ثدح نه مهركماكنورعشبال ثيح نددلل امهجرف

 عاضترابمدابعهقلا محرري هسفنلا مب صتخ ا هللا قاخ نم د#ح ةاهيف فرص ملهللا ديب اهنمةنئام ةجسر 1

 نيعستلاو ةعسلإءاصحالاءام-أ ةاهلالا ءامسالا ددع ىلع ىهو ةصاخ موحرمال هتملب طئاسولا |

 ةقاضملا ةجيرلا ةئاملا ماتوا. قولخملل لعال هتئادس ىتلاةئاملا هذه نم مسا لكل ةدحاو ةجسرامسا |||
 ل |

 هحرد ليات" كرد لك هكر د ةئاه ى هورانلا تاتحردملارظا. نادعا !قاوحسا نامزءاضقنا

 كلتورانا!ىفباذعلا ةكتالممواشن ىتلا ةحرةرمشع عستلا ةعساولا ةعحرلا هذه ديأتنف ةنلا نما[
 بضغلاةرودريغف ىل دق هللا نورب ممنالرانلا لهأب ةجرمهسوفن ف نو دحق ,متعسو دق كالا ا

 نيذلاراننلا لأ قح ىف هللا دنع نوءهثفءا دعالا نمهّنن ماقد الا ىلع مهضّرح دق ناكح ىزلا

 ةماكلا تتحدقو مهف ,معافشهللا ليقف مملعا واكامد_يمهانووكشا مه توجرخمالا]

 ةحسلاهذهاوئ لك تعول ةسحرل مم تحل المفر ادلا كانراسع من آرملع ةبهلالا |
 لور | مين نالرورحماو رورقملا معن موج ىيهاطعأت ةبكحر 1١ ةجرلا ىه كار

 اهلحأ د قموريرههزورورح تا داهترود ىلع ٌمهج قنقريرهمزلادوجورو را عنو رائلادو-وب

 ا .ذمّقبط ىف ةققبط لكا لأ الا نوروازتيالراناا له اذهلواهرب , رهمززواهرور اش نيمعتتم |

 ارورةهرور حالو ارور حر ورةمروزبال ضسب ىف مهضعن نورورةملارو اننيو ضعيف مهتسسإ ترا

 رادو ىعاانهاو اخ الا ا ةدحاو ةقص ىل عاين المهاكتوروازتي ةنطالهأو

 دحوتلا ةفص مهل ن نكي لراثلا له أ ونامعاديحونوأ اعديحو و 00 ديحو لهأ ف داكتلا
 يي ١ 1 5 نكيملاذسهلف لرش لخأ اواكو
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 هجولا تاكو اهنا يصوراونالا ملء هيو دحاو كلذ مكحرأ فانع له عج راذامل عدقلاو |

 داعملاو دال سه: دك ءادلل لجل يب لال لع فو :رثك تامسلاودجباو جيلا وتاوتكتا ناو

 لدسلا ىدهي وهو قالا لوش هللاو

 هلك كلا دج ةريضضح نم جولا لمصفت ىف نيرس لزم ةفرعم ىفهناملثو نوعد رالاوثلامل|ابانلا

 ىدملادبعي بيبل لكل (| || هنانآ هلل ا لمدم دقل

 ادثنما دش ان انعامسال اهطان لزب نم قطنو

 ىدتهاف ئدهلارو ءاجو هقنطت اشانلاريش

 ىدتملا هلو 0 رهاظ هراو ب ريسصا

 0 ا للا اتت

 -هنقلخ اد نابييناذللالزا ذهاس امه لصف اورب دما نيهلالا نيعمالاناهقال دعا
 0 الا سمول وك حالا فاما نفل والا 0

 |0رل  رم مدل 0 اذاف هلة دووم ى هو

 نيتجرلا هللا قل الر بدملا نا ٌمناطلسلا دنع سلجم اريم ا كح هللزيمو هني صفى ساو نوك 0

 حبحب ةطيسلاب,محرف ةبكيص ىرخالا ةسجرلاو ةطيسب ةدحاولا ةجسرلا هللا هقاخ قلخ لو امدو

 «ثالث ةمكرملا ةجرلل لعجو تاكرملا نمهقلا هقلخام عج ةيكصرملاب محرو طئاسلا نم هقلشام

 مخريف ناز تح نيذرطلا نيب ىذلا يري ان نيعةطساوؤلاوةطساوو نيو رطوذ تكرملانال لراس

 ما 6 0 نم ةبكرملا ةجرل بكرملا نم دورس

 01 ىوقلل وا غنلاو ةقطانلا سفنلا ف مواعلاو قالخالاو تاغنلاو ام

 محبو حور بيك روف ماسجالارببدئ ىلا ةعطانلا سوفتلا 2 ةيكرألا ةئااثلا ةسجرابو

 ا اديأ نمسوفلاهذهربدملازربأف تولا,فصت ىذا رم ا اا

 سكر وهو هنعتداوى ىذا مسملا عمربدملا اهبكرف ىلاعت هيلا فاضااحورلا نم املع”ىنهلالا
 ده قف ا ةربدماهلع-و توملاب هتفرافام 1 ببك رت ناكواو راسخ

 نعمل مسا اذه نأ اناع بك ارملا تفلتخالقةرخآ الاف اهفهبكربىرخاةأشناهل شن م بارتلا

 هريغلاهريبدت لاقتتال قامتسالا مك هل ةردم ىهام هنعةداوتملا ةقطاسنلا سفنلا هذهل ءوهىذلا

 الاهسراو- ْلَرَتال هلةربدم تمادام ]ما قا نم هل سفنل ا هذه ىلع هنعتداون ىذلا سلا امناو

 اهيلعهتصساماذهاهل ع راشلا ناسا ىلع هللا منع ىتاا لاوحالاو نك امالاىفو ىلاعتهتنا ةعاطوف

 امهاضرىفو عبطيو هيوبال ععسف ابني اوشن م سوفنلا نك ةدالولا قد نماه لع هلاأ مسخلا اذه

 نمو ىبسلا هجولا نم كيدلاولو صاسخلا هجولا نم ىلركشا نأ ”لحو زع ناك لاعتدلا شر

 موب هبا ىل_عدهشب ادهلو وريختالا سفنلا يمال مسلس بطيالو عمس ال قاعزءاوهام سوفنلا

 ما ماتو ىو تاق يراه رهقنالاادس هنو هجبراوج عيش و سما لج ةيانتفلا

 هدس لعجو هناا لهأ هللا محر باو مع زج هاجس ميد مه ىلبريخس ىل رجع ] ةمول مك زرجأ ىلع ةبكرملا ةجرلا

 ةعستم هاك ذلا باعلا ةكئ الما متدياهلع أم هَنيذاارانلا لهأ» انرجالا هذه محر بأ حر يشع ةعست

 | دحاو ةجراندلا انتم لعفنهقااهتلخ ىت|ةجمرذناىلامأورمشم ةعبسا, لع اعت لانا يرشع
 ..*: . 7ك مسسسسص تيس سس نأ ضل  سشسسا

 يس ويصعب :٠ -: وجت توت هير ومخسصو ربع دس و هه تمص" هج مو معل 6 ةمحسنس د م دس نس ها ع طع است 2 ١-٠٠ ٠ .ممص ص أ

 بلل قل



5 

 انقلاب لاب أل ىو درع هنا صو دفناو ةودستلا قهغشلا نع هللا لهأ عنم ل_عوهو قاّمدكسالاب وأ

 لهأ لضافت لعدسفو نانلك وة ة داو ةلكى مله لبصسغلاو لصولا ةلك لسع هبقو لثملا برضدالو

 0 معي كاسات لف ةلزنملا بنكلا لهوال م بدكل ا لضفا عم - اروهله تبكلا

 سْنَع هلكنأ نقل اهلدسبةزوس لاعش تان ةلاوروسلا ني هاقتا نارقلا لش فل د

 ةدايسلامايا ع رلا ىلع ىرخ أو ثلثا ىلع ىرتسأو مكسلا ىف هفدن ماشم موقت ىرخأو تاره

 نمهريغ ىلعز اعالان زيت ثآر ةللو ناسنالا 5 أشن نم باقالام تارتتا ا ىآنماهل ىرخ و تان" الا لع

 نس لعخ اءاوخاودوه شم مالسلا هلع لاك اذهلو نآر ةلاروس نيب ةاخاوملا لع همقو ب تكلا

 هضو اهقح ةمقو) نم همزل اير مدع لع "ل ىذلكو هلع ىههام ىلع :لف لكر وقت لا تفوق وخلا

 ةمهلالانيزاوملاو هللا دنع ملزما بتكلا نيب ةاحلاوملا ل-عدسقو همكحام ةءاسجبا قراف نم لسع
 ب دوجولا نيهاربل اكس ةبونعملاو ةموسحماوذب وعملا اهروص فالتنبا لغلاعلا ف ةعوضوملا

 نطاومنمتهلعلانطاومملع هيفو اهفالّتخا سما: دوه ةسوسحل ا نيزاوملاو ةساطاناو ةبل دحلاو

 همقو همف فرصتملا فعضلاو فرصتملل ةَوَقلا ناو ف لكلا فعضو فيطالا ةْوق معهسفو طيشتلا

 هعاشبا نع م املا مكحريخأت لع هيفو لضفلان ءام نيب امو صقنل ا ىن ىضتش اممةدانزلا ىضتقيام لع
 ناف هسفنيقملا ىلا لصوبالا مف هنظ ىلع بلغب وأ نعمتسي ىت> كلذ نم هعنمت ةهيشل هملع م وكلا ف

 ىطعأ فر خكلا,توملا لبق مكفسا هسف لع ناف توم ادئءانمؤم عجربنا نكي امندااىفرفاكلا

 صقنلا لمس الو اهايقي الام لامعالا ع نم داموا لا انإ را يقال كحك احلا

 هنشواهلثمالا ىزح الف ةئسلاانءاس نمو اهل اثم اريشءوهو !هنمريش إذ ةنسملانءاج نم عرشلا فوهو

 كلذاو حورحلافح راخلان مرث او دو حرا اوهو ملكللا نما ماقال ماه: اذا وه له ةماكل ا ذو غن اع
 مالكلا كلذ لم ام كل ذ قوفامىلا ماكستو هب قطنام توصهعاص- هاندأ عماسلا ف رااهلةلك لك أ

 | هللا هّمذامل ىلا نوكمف بلط اذا ب جد نم قتشموه لهو ل اعل ىف جملا لص أ لع هسفو ىف اغلا نم
 [نطلا دعه سقو ىبلا"ثل 3« اوذامودومتوعام نمو مومدم وهاس انااا ل ل :

 هو امسفنال تانآو تال ال داهنوكى أ كل له تان الاو تالالدلا ل _عهبقو تقولامكح رشنلاو ||
 لزت لع لزاونلاٍلعهيضو ثداو كاهن موقتال قكلاو عج رباذامل ةيشملا ثودح ل_عهشضو عضولاب

 نوكسلا مكحاهفرهظ نا جيش تل 7 نطاوملا ل_عوةدكرالاو نوكسلا لع هبفو ءازج لزنتوأ ءادّنسا :

 امندلا ع نموه له كل ذريغو بنتا صو مولع ن ماي دلاق هدامع هللا ىطعيامٍل_عهفو كرا مكحو 1

 عقنت نيأو اهرود له ةرهاظاجتروص تماقاذا هللا موال ةراصتسالا لع هنو 5 ةرخ ”الانموأ ْ

 "اب ع هاه اووي ينير

 0 وج ووو ا عرج جب جوج وجو رونو خطو يح مو ع

 مع ملدعلا اذهب قلعت و نطابلا ةروصوعو هب يت حورةروصلا كرت ىف فش ىتحالا عفاتاللهوأ | |

 ىلع هلكت اوم او وابل كاك هاظ ىعهامامموأن طاب ورهاظ اهل لهاقاطمرومتا | |[

 اذهل هشعواذهل هضعب وأ ماتا باطوشوأ ارب وهو ىذالل عفدوه له هفاواضتالا لل ْ

 بام لعهنف وضراع ضالوأ عجتلاو نسا تاذىلا عجار كلا ذل هج يسعتلاو نيستا ل _عهيقو | ا

 منع تلا بابسالا ٍلعهيقو عيطلا اذه هر كام هنهرهظ ع نعي رضا جرام طق نمدركيذ أ[

 لاقتنالاو ةماقالا لعد فو قلنا .ةداارظنلاسالا كرديالام مع هيقو هروهظ عيبطلا بلطاما

 نموهو ةّمان'لاو>الاولاو>-الا ىف لة ديعلاوأتءاثديعلاو لقت لاؤ-الا له لاوحالاق

 نمق للا هرقيام لعوركس الامم ىلا نم ركب ام لع هسضو ف شكلا ىلع ةفوقوملا ةبيرغلا مواعلا
 حاتنالاريغو جاتنالا لع همفودل ميال ىذلا لطابلا نمل اولا لقي ىذلا لطابل امو هرقيالامملطابلا

 اممم هرمشتلا عند |م وةاشنل امد هره اظ باح ل عه وتامدقملا جنن مو تامدقملا د وجو عض |

 ثدحنا مالكلا لع هفوهدمعنيب و.للا نيب ىذل باخ ا اموال مأ اهرهاظااك ةرشامم اهنطاسا لهو



 مهلضةرهظو ةماقلا موب كاذب اوزيقف مالا نم مهربغابق لمعت بلان لاسعالا نمد تصصخلام |
 اهولعلامعال هللا ىلعرحا قلختلو مهلاهلمع لامع ال هتتاخ ىلعرحا قسلا قام او ىلا نيب دةرتمرح الاخ

 || عب رسشني قلخلا ىل_عرح اقاخللو سانلا نع نيفاعلا نم موفعلاكق علل ةياعرقلدلل اهولمم لاسعالو هل

 قملاو قلل انييامدةرتتروجالانا هلع هده ىف مالا هاا لوؤبىذلاو كلذ ىف هلي وخلا

 .ةراحاللرهظ م كاذىفقادلادوجوالواروج ال اهدهروهظا قي رط مهما الا لوخ د كِإ :ىفق لخلل سدل ع

 قلاخالا لماعالذا قيرحّؤملاو و-رحؤملانالاعافوءازحرحالا ناك كلذاو نيعرحاللالو مكس |
 ىل_ ءقملاهرقاو كِل ة ىف هسفن لخ داو محاز كا ذاف لمع اروهظ هسفو ل عقل ناو قا اوهو لمعلا

 اندخ اولامسالو همف لاجل ا عسنن لزنلا أ دهو هلهج نم مهنمو كل دلع نم قلخلا ن اهلمقو ةج ازملا هذه
 نود قا اروج العدل ذ نك مولعلا نم لزنملا اذه نهضت امرك ذنلفا م احصاو روجالا نيسعت ف
 دوحولا نعضس بي رغلءوهو نمفلاصتالاو لاصفتالاو نبع لاصفنالاو نمب لاصتالاملع همفو قحلا

 مجرتلاصفنا دوجولا لاحت لصت او مدنعلا لاح نع لصفنا دقد ممل دوجولا ناف دوجولاريغو هلك
 ملعرلعلا اذه لعن حجم ريغىاذلاصفنا مدعلا نءهلاصفتاق قلطملا دوجولا اماو مجرتلاصتاو

 9 «تقوتلا ف يرتلا لع همفو تا وااو تااز كو لفل كو ا

 ىلصالا كاملا مكح عق ةواذا كءلقلا مكح لو كيلقلاو كلما ل_عهشوردقلاو ءاضقلا لعقلعت هو

 لاعتلاعتسالا مقا ةاموركالا كالفالا لاح نم ناكرالا ماع هيزيعن ام لعهبقو امهمكح فاتتع وأ ١|
 ةفانكلاو ةفاض-لاب ضعي ىلا اهضعبةل احتساب هناكراروص بهذتاكهروصناسعاتبهذق ناكرالا |
 .تناكامو ناكرالا ملاعب اهفنورهظي ىلا[ روصل ىف مهرو هظ مهتلاصكسا امناو كل ذك دل كالقالا لاعو |

 ةعيسطلا قوق ىذلا ماعلا فرهظتلو ةعسطلا نود نم ترهظ ىتلا ةمعسطل اروصا | ىف ةل احتسال هذه

 هرود فاللي هروص و هروص نادعا دب رصتعلا ةلاحتسالاب همكحرهظو -ىبهلالا للا ف ترهظ ||
 رقتفي لع ت الب املا لع هيفو رظالارطت ىف كل ةنوكب وا هسة: ىف ىهالا ريبغتل هلك اذه عج ر لهو

 اذهو هدلعفقوبريغ نم لي اقملاب لعل انو دهسفنب معلا ىف دحاو لكدر فش وا هلو اع لعل ىلا هب علا ْ

 | لع همضو هناكمو ىلعالا الملا ىف ةعممطلا رثا لع هفو ةددحاو نيعلأ نا ىربال ن م دنعالا نروكح» الا

 0 ىهلالا ظفللا ىف ننكحر.لاونيدحوملاعامجا لعهفو ىلعالا الملا لاوحا |

 إ

ٍْ 

 اننمهناالاذكهالا الات وكمال نا ىف قاما اطعاباننم وهوا اولهج ناو قايل ابءانتعالا |

 : نال رصتلاقيرطبال ءاعالا قي رطب كلذ .”ىبجأالامالعالانةرانعلا بان ن هادنعو»و 71 ءانعلا

 0 ارا هر تاكا ملاعلل عش له اهل نكلو مومعل ا ىف ىشفت الج ار ارسالا لعن :ىازه

 ةرهاظلاو "ةلماعلا تاودالا بتاعه معهفوهل لهو هن مو مل-علا نيس اس1لا لط دقق هلهال هطعب

 |ميسقن ةزلع هفو بك هريسغو بك اهزخ نعمت ءاج ىلا فورملا /عوعدو تارايعلاىف اهماكحا

 ارونلا: نموا ةلظل | نمهدوجو له هدوجو ىنملاظلا ع --رااذادو رصمال ن مماسم رمصأ نم نيملاظلا

 ةاتسالا عقواذاوءابحالاو ةانلا نيب قرتفلا ل _عدتقو فرعتالو ءامشالا ندع قلسانوك لع هسفو

 ا 1 وا فو ةابخالا ىءامحالاب رهظت هن داح# ةامح وأ مدع هانكسان لق عدن اكاجع

 ا نوكسذ'ئن فال هقاخو أى ىف هقلخ له قله هللا قلخ اذ امف لع همضو نم ىل لعواذامف ذاقعالاو نم

 ا اوهلهدش ءلرتشا ام عسب و دوجولا فقام تاو قيلا كارتشا لع هسفو اهت ائمنيع تاقولخلا نيع
 | لع هبفوريغال لوقعموأ لوقعم ريغالارتش :اوع لع ارتشالا عيجودوجولابو ةلطأل 11[ كارجبا
 ا | اهعمجت وأ ةريضح س ومان لكلوأ ةعماجةدحاو ةرضح اهمضن له ملاعلا ىف ةعوضوملا سماونلا

 ش اةوهاالا كد اىلارخ“ الا سومانلاو ةمكلا ىلا دحاولا سومانشاا بسنيف ريغال ناترضح

 ٠ ا ةيانعلاب له عقواذام تاوولذا ضعبل”ىهلالا صاصتخالا لع هيفواهءاوتآ ترثكت او ىودنلا

 ذا



 صخحيالو مينا همكح نامالا ناف نمؤمب سول نمالا لذ اب نوع سالف اهضعس ركوب ضعي |
 -1 !ةروص ىف نموا ىلءرفاكل ارهظ اذاف هللا ىلعهرمصن ب< مل صل فنيعدوحوهل نك لاف | ٠

 سلا دذهورفاكلا هيضرهظ اعضود هل ىلخ | ىلو امل لباقي ىذلاامناو هيلع رفاكالرمصنب كلذ سلف رهاظا | ٠

 ةجرلارجالا نم ىعااضبا هسفن ىلع كلذ نم قدا بجوا امو ةحان هءاغسش مصخلا فوقو عمالارمدنب

 عاوببم حار دقو لع ملصاو ءوسلان م للعام عن نم نان نمل اسحاو 0 ىلع ارحا اولعفم 8

 همللظ نبع ىنءاذا مولظملا ىفهلوق لدم عتربتلا اذهل لعفي ملالعلماعلا هريغلالع ل ماعلا هلم رحاب 0

 هتبلاطم تكرتنم ىلعهرحان وكي نا ىعْش نأكو هللا ىلعهرحآف مصاو هبلعقمتس اهي هذ اوي لو 0

 هيةملاط ق- هلع مولظملل قيالذ هن هجروّئسملا ىلع ءاقءاهنع رحالا كلذهتلال محق هنانخال

 لسرملان ال ىَدْؤملا نمل علئاسرااءاداو لماعلا ىلع ذدوعب وهناذيرحالا ىلطي لمع !ناكاسو 0

 بحي تح هلمهّدسا امه سلا لسرملان ال هلع هرجابحو هنلاهامرانمل هتاانسرءاداىف هلمعتسا ||

 هبلعمكلئساام لق هيلع مال اوهامت ماللاغز رعت هللا سها نع اهمال لسرلا تلاكاذهاو هرجأ هسيلع ١
 هرانعالا كل ذاولوةي لو مهامعتسا نم ىلعرجالا قاسصتسا اوركذذهتلا ىلعالاىرحانارجانمأ]
 اهلل ل هل مضفب لو هنلعهللا لص دمج صدخ او رجا نم هلع مكلكسا ام لةلوسر لكلا لاق هنا 1

 هللا ىلعهرحاءاقبا هل لسرلا مكح ىلا لو همفعهللا ىلص همكح عجرو ِهَتَما ىلع اهاضفداعهريغ 5

 مكلأسا اللةهللاقف ه:ارق اواو: ناودو هَمَما نم هتلاسر ىلع هلىذلاهرحاذخ اين اقلاه هان |
 هللا بح واامءادا نما لعنيعتفىفرشلا ىفةّدوملاالا مكملا هبت ئجام لت لع ىأارجا هماع 0

1 4 

 وهو ةدوملا مسانهلعجو هن لهاو سو هيلع هلتا ىلص هب ارق بح مهءلع بجوق غسلبتل ارجا نم مهيلعا

 دّدمل كل ذوهقا ىلعرجا هل قيهناالو هقلا ىلعرجا ل سيل هنا ليلو كلذ 4لعجالق ةبحنافتوبشلا |
 رجا نم مكس ام لق هَنَمال لوسردلاع اما سال كَما لقا ذه دعب هل ىل.ةفهيرسسدام هش رعت تلاد ||
 دعن رحالا كلذّدرامت اوىبرقلا ىفممةوم ىف هّمَما نعرحال ا طةسا اذ هللا ىلعالا ىرجانا مكوه 3

 دولا لضف دوعضملاسو هلع هللا ىلص هللا لوسر هقسك : ناكىذلا ميلعرسالا كاؤداو نو م 3
 هنناالا رجالا نم لسو هملع هللا بص هللإ لوسرةبارقىفةدوملا لهالامد> ١ ىر دبا ق ةدوملا لها ىلع 1 ١

 هسنل اةيارقا | ىق لمشع نيب قرفال هناف ةيارقلانع ىع لو ىل رقاايءاسا ذهلو متم ىرقا لها نكلو | 0:

 ةيارقلا رب رقلا نيب عجب ىلعف بسنلا فلو هيلع هللا لص هللا لوسر ,ءءاني أ امهتاق ىلسع نيب د
 ةيارق برهاود نم نيب رع قرف كلذإو نونمؤملا مهو مهب رّلل لو هملعهللا ىلص هب ارق نماندوف ا : 2

 رع قرفاممهجالطصاو مهناساف ناقرذ كل دىفامالولف هناسلب نارل الزنى رعوهوى رقبرقاو |!

 ىرقلا ىذاو لوسرلاو هسج هلل ناف ىلا عت هلوق ىف اغلا فنارقل اى كل ذرطت او ةيارقل اوي رشلا نيب 1 :

 ىرقمسهأ نكي ملاذا ةيارشلانافةيارقلا طفا نود ى رّقلا ظفاب ءافخ ةيارقلا نمني:موملاالا | بيلو 3

 ليقعانا ارئامتكم لخدم ولمس وهيلعهللا ىلص”ىنلا ل وةوهوثا ريمال و كلذ ىف مهل ظحال ناعالا 7

 هتلانونمؤياموةدحتال ىلاعت لاك ولمقع رمت لع تاع لع ف دداباثرو ىذلا هنالرادنم 3

 مهتريشعوأ مماوخاوأ مهءانباوأ مهعءانا اوناكولو هلوسرو هللاّداح نم نوداوب رخ الاموعلاو 1
 اهنعقملا اهافنامةيارقلا هب دي ربانم لسو هيلع هللا ىلص هلت !لوسراهل اس ياا ىبرقل ا ىف ةّدوملاناكو اذ |[

 ناميال الهأ ىفابن برقا ىفةدوملانا اناعف مهَس ارداوناكولوهلوسرو هللاَداح نم نوذاود هلوقف
 هتمال هنلا ىطع اامب مالسلاامهملع لسرلاريئاس نع لسو هلع هللا صرف هللا ىلا نوي رال ا مسهف مهتم
 ةدازلاءوةدانزلا لضفا|نال كل ذىف لضفلا نماهلامع ممال ارم اس ىلع هما تزيتو ىبرقلا ىف مهم دود ف

 ىسهنتاو فورءملان أت هما لكت ناكناو ملسو هيلع هللا صدت هسا سانلل تج رخا اربح تناك
 ىل_عروجا اهلو مالانم َةماام صةلروماب َةّمالا هذه تصخن هللا نوُمدوِن وركشملا نع

 كم 0 4



 ” مى

 | نيعس-الا لعف نسرلاءالو هللاب لقب ,لونجرلا اوعداوأ هللا اوعدا لق ل ب :

 أهلوق فروك ذملاهتلا ىلا اذيةراثالاو يرهقتامككذ لاحالف ىهمدملاريغرخ ا عضوم ىف هلعج اك انه ى 2

 ءامسالا فرهظ فالثتاوىبر هلوق حصيم هللاهلوقىف ى يلا نيع سس الااذه نكي ملول هتلاىلا 0 3

 اةروصقرهظهتلا مك نيعهنأب ماعلا ف عقاولا فالدتا ىلعم فاعلا هللا مكحر وظف ةمهلالا ا

 منقل! يرام ك- ىهو ةصوص#لامجالا اهلطت تلا قوة! ىهورو>الاىف * (لصو)*« نيفلاخما

 رجاتسا اذاذ ةسس-وةي وزعم نسق لع روج لاو ارجأ هيلع قمكسا هريغأ الع لمع نم لكف تذحماو
 | ارجأ ىلاوعو لوس لعاقح ل“ اعلا هيبحوتسا دقةلوعق نات (ٍإ

 | رطضمرهاظلا قريحالا لامعتسا قري خرج ؤملاو هيل اهلاصياو ىملا كلدعا داهل لومعملا ىلع بوو :

 ًأاباملا مكحو لابالا ضعي فرو عةملاعالا ضعي ىف لامعتسالا لوبق نيب رختريجالاو نطاملا ىف

 هولك طابلا فّرطضهرهاظل فري و هفءاشت ا لقي تاوء انا لقب النا هلن ال, هنعلازام

 ا كملف وحول لعوهو داصألا ىلإ نكمملارافا نءدوجولا فرهظريج أل وأفءاوس
 كامعتس أن ادب رآ هم دع لاح في حا اوللنكمملال اقف دوجولا ب اووهدوجولا جاو نم هنمع

 لمعلا ةروص هنمرهظ ىذا اوه دجوم لاو لومعملاود دوجولاو لمعلاود داج الاف ىئيعروهظىفأإ

 قحلا اذهو كترهظأو تل ذك تلعفانأن اى 3-لا ءلع ىلذ قملاهل لا ةؤولعلبق مو دعم لومعم لكف

 || رجالا نيت ف ءادّ ا هسفن فريخخرج ٌومماو ةراجا ىعسب رج ومما نمزج وما باط يذل او ار [ىهسملاوه

 هنعام لوبق فرت رحؤملاورحؤملا نينعتلا لعجء اش ناو لمعل ا كلذ ىل_عهطءيامهلننعءاشناف

 كالذولف ارجا كلذ ىلع ذخ ال لاقو هسفننرم لمعلايرجؤملا عيت ناو هدروأ اش هلنيعن اكن ارح ْوملا
 لماعلاءاشن اف هتمقبرجالانيعي ىذا اوه هنا ذل معلا نال لمعلا كلذ نم ةمقل ا وكح لوزبال نكلو ||

 راسخ ا نيب رو دن ةسع ءلكسم هذهو كاذ ةرحاالا لمعلا مكح طقسالو هكصرتءاشناو هذخا]|]

 نكمملاو رم اب فصواال قانا ريغ هراش> !ىفروبجم دحاو لكورج وم اورج ْوملا ف رارطضاو

 ا[ كل ررعر لم قا هلع شام لع نع حرخحالو هيدا لوقلا ل ديب ام هناانلع عمرا: تقصوي ١

 هلعو هلعالا هريجامذارودحملا ني عوهدريجي ىذلا نيعانه نآريغ اذه ىوسريللا س ط هكرتن نا هلع

 روبجم وهف عطتسي ل هل ءربج امن الخ ماروأو هنسعال هريَع هربت 0

 هل لومعملا ثبح نم لمعلا ىلا رظنل اب ريخت هناذ ىلارظنلاب ربج لوالا ىفو هتاذىلا رظنلانرير

 ىلع ى ا هسملع قحتسي هنا هنمعترهلظو داسالا هبفلمنا هنأ دوجولا بجاولا عم ل

 هملع ءانثلاب دوجولا هن اطعا نم هعم لعفام ىلع هركشي نا وشهي لرمشالو 0
 رحالا نم هملع قعتسا|مهنم بلط هدجو الق هناصيس الا ل كلا عييسنلا
 هدجواأم عج هد.عو هصسق ىدمحي ميسو ىتدبعاهل لاعفاعريَتم هداحاىف هسفن لع لو كل د ىف

 لماعلا ةبلاطم هيلع تنيعتفهلهدجوا امرا هفون لف ساسنلا ضعبادعام هرجيا ذوو تاكل نم
 مكح ىرسو هلع قافئالا عقو ىذا ارحالا» ادأبهل لومعملا ىلع مك نالدعلا كلل ع نحت ٍ

 ليزي الة رجالا لرتو لماعلا عّريتاذا ادهلوامتا داملطت ل اعالا نال تاكسملا عمج ىف ةراجالا هذه

 ءاوسو هذخ أي لواهرجا لماعلا ذخ ٠ ءا وسا دكحو اذكل معلا اذه ةعق لاق.ف لمعلا كلذ ةمق كلذ

 | مكح تحت 2 لخاد هْبا هسفن ع نع هللاربخ أ دقور حالا ةمق طفت لمعلا ةروص ناف هر دقي ملواع ادّماهردق

 هيانفّرع ىتح هفرعت لاماهنجاهسشا ع ءاشالا بترم مكاو هو كلذ نوكيال ف.كو قرش انه

 اىذلاومو َنَمَوملا هيضتقي نكلو هناذإ ناميالارأر صنلاف نينمؤملارصن اسلعاتح ناكو هلوق لثم

 | ضعشال نمؤملاو نمؤملا ىفالا كل ذر هظيالو نا الار صن نهدي الف ىو هناهسوهو ناميال ا هئتذص

 ْ نمْؤملا نم افا مب ن موي ىتلاروءالا دا دعت لجال ناميالا همف رضعس نم لكو كلذ لعاف نام<الا هسف



 1 ىلإ

 أ( فص: ل لمعتلاب هلا لصوولو لمعتلان مالا كا ىلا لصوبال هنال باستك الان نوكي ال ا دهلو ىجالا
 هنفاودجول هتلاريغد- دع نم ناك لودوج ولا ةمكح اههضْنَعَت ىلا رومالا سدترتل حولا لزتنف ةزعلاب

 ىذلان اقتالاو ماكح الا باع ىوهفهقانمالا سيلو دوجولا ةمكح بيترت فلا ارينك افالستخا

 اهتصحس ىتلا هتلزم ىفهلزتأو هقلخ هاطعأ هنال ماعلا اذه نم عدبا ناكمالا ف سلف هريغ نكمل

 اعشاخ هّس ار ل >< ىلا عهلزر ”ًأول ىذلا ىولا هيلع زن[ نمل هللا اهاطعأ ىتلا ةمهلالا ةوقلاهدهرظناف

 || لالجلا كل ذ لج هي نوقسطيامةْوقلا نمهتنا مهقزرف هلزنأ نمردقاولع مهناف هللا ةسشخ نماع3صتم
 !| لاب اًرعو ضرالا قشنتو هنمنرطف تا ووسلا داكن هسقمهل لح امئفااعام هلا فاو عمس ا ذاف

 هاطعأ املك لذ نم 'ئْن مهع ىرحامو ءإسرو هتنا لأ كلذ ععم دقو اداو نجرالاوعدنا اًده

 اوهاذخنااندرأواو اداودختي نا هللا دارأولهلوةىف مهل ىلع لعل نمىوقأالذا معلا وق نم
 هنلا نم لابا-او ضرالاو تاوعسلا هلعت لام ىلوو ”ىنو لوسر نم هللا له ٍلعف اندا ن مدان دتال
 : رزع ناو لنا نبا عيسملا نا لامتنملوقن مهوحعتام يب اولج مهسوفن ىف ةوق هللان اعلا اذهمهل تنآف
 1 رظناف هءاج ام مظعل هتيعف باذا هولا م11 هل تسل نم ىلع الذ لزنولو اووذيملو هللا نبا

 |١ أ -ىمهلالا ليلا ف لعد مامو قاما نعهانع 33 اموا داو هتئّثأ ادقتعا ع نم نا كا
 أ| اوعدتاو اوباتنيذلار فغافادعو ةمحرئث لك تعسوائي ردكتالملا لوقنمدشا قوق فعضأو ىنربح

 ١١ ءدتاو نان نحم م طظعأ ناس اى أو لمس نم نيخ_سملا ىلعام لود هللاو خلا باذعمهقو كابس

 ١ ا نانا يا 0 ىدلخدناوهتلا لهأن ملمكلان موهوح و لوقو هل دس

 || لوي هللاو همهنو هللارهأ فلاخت نوكيدق نمؤملا نالهّللا لس عامتارك ذيل و نمؤمللالاةرفغملا
 || بدالا ماممىفاوماقةكئالملا نم فصلا !ذهقاعج بوذا ارفغي هللا نام مسن ىلع نيفرسملل
 || اذهلبقهلوق ف مهنع هللا ار امواورخ اواومّدةاذهلو ”ىهلالا نانعللاراث ا لوقلا اذه مهلعيكش

 1 مهقو مهلوةاضياورخأو نيئسملا ةرفغملا بلط حاورهمفن ادعو ةدر ءوث لكك تءسوءاعذإا

 || مهلوقودو هتجردتفةمايقلا مو ىاذئمون تائدسل | قتنموتةبانعلا ىف مت هناف مهم موقت نا تاتيسلا
 أ لود ع سلال ناسا را ان ب دش نيب طس ولا قهورك دام اً العو َة ةجر ملل تضنو

 ا لاقواهتاع ثم بتذاانالأ ةرفغملا هللا قلعامو اتصماطص ةماسقلا ىف ل_سو هدلعدتنا لص "ىلا

 الأ لثماولاك ام اهعضوم ةرغغملا ءالؤه لاف ضرالا ىف نم نورهغّتسي مهما دكت الملا نم رش ؟ىئدص نع
 مج راشم تعونتفاونمآنيذلل نورفغت سي مهنام_معهللا ىح ىذا ارخ الا فنصلا كلذ لاقام

 دنع فن لسرلاو ناو مام لكب هللا وع د لماكسا ا ”ىلولاو مولعم ماعم هلالا م امو : اولاوامكح

 هدر ع عمت ”ىدمخن اوهريسغ ىلا ىرونالام وضعي ىلا ىو دوو نوريثكم هوما هنهللا وأم

 ا لز لع ولسرااب ناميالان رومأم هنالن اسل لكب اعدلا قلطمو هف هيءاعدلا نم لسرلا ف قّرفتام عمج

 : تكتاموءاعدلا اأو ةمرخلاو لالملا مك1|ىفالا صاخ ىو عم”ىدمحما ”ىلولا فقواش ملا

 ”ىت ىلع جو هيلز: اذا هكر تي الف هكرت ندوب لسو هتاحهزيا اص دمت حرا ئث هم لزب لو هنع

 ٠ .ك< لعج ناهدابعي هللا ةجسر نم هنا لعا مث لوسرريغوأ ناك الوسر 0 مييلع ءاس'الا نم

 ! "ناك ناناوعزانحو ها اوفلَتخ اامرظانن ا موسرلاء الع ةه- نم اذه ذخأتف هللاىلا هيقاؤفلتشا|م

 هّدرتن اى ىفانعز انت نان أ اناف هدم قملا انلعج نيفلاخملا دحأ ل وة دن هيف ركتسا] اوسراوأ هل
 ىف مكصتقاني ر نم ةند ىلعو ةرعصب ىلع هللا ىلا وعدي نم نيملاع امنا نينموماَكَن ا هلوسرو هللاىلا

 رعت ذه لأ نعل ودعا ناسيا نجلا يرطرض نس اعتدت ىلا ةدوعولا للا

 نا ثح نم هللا ىلا مه فال الار وه مكح - ىأ هللا ىلا مهمكسح> نيذاتلا نا ةقيشلا لءاممأو

 || ىر هلا مكلذا هل ثم يفهلوق كلذ ديؤد لب اقتل ءامدأ أ امسالو ف الد الا نس ىه ةيهلالاءاعسالا
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 ةطاحالا لع هيو لحال قلاب فرتعاو عزا نم موكحو نيعزانملا ىلع ةيمهلالا خا ةماقا لع
 ارعىطعف هدنعام ضعب وأ هدنعام دي ز نم دحون نب ى م لح هدايا هنود اذإاب ةيسهلالا ١

 صخش ىلا صخم“ نملاةّانعوداما مو مودعمد ا اوهاما_مموأ مودعم داجصان تادان ز فو

 نوكينا لةعلا فزو< الامم مولعلا نم نوكلا هب صتخع ام لعو مولعلا نم هنا هب صنع ام لع فو :

 هيفو ساونللاب قاوذالا مع هسقوالمأ لكعلا ف همكح وه اكعرسشااىف همكح لهو هتناكح

 قا لوي هللاو لزمملا اذه مولع ضعباذهف ةعافشلا نوكلعابم ىتاا مهتفص ملعوءاعفشلا بتنا هملع |

 لسدسلائدهوهو

 ةرضح اهعمج رارسأ هنالث نع نلصةنمني رس لزئمةفرعمىف ةناملثو نوعي رالاو ىناثلابابلا

 ةبوسوملا ةرضخلا »نم ىهو ىسولا تاريض> نمةدحاو

 رداق ةردقو مالسعو لد سه اهدعب تازرتصو داس إدلال

 رطاف ةمكح نكءود لوب || || نمةا.- قهطرش لوةنارسو
 : 6 رخ اءاض!توعنملالوالاوه || || ههتك كلر د.ءوثال نم ناسف

 نيعىف تابئالا موع ىضتقت هب الاو تنثافريطبلا عسعسلاوهو لاق من ىتنف ئشهلث؟سيل ىلاعت لاق |
 مالسلاو ةالصلا هيلعهلوةوهوربفل ار ظن ١] اذهديؤي و ةفدلل فاكنلا تاعحاذا هدعبامثو يننلا ْ

 عيواذا ا ؛ عرملا دروذؤ صولا اذ هفاصتالاح ىف هتلثامم قنوهتروص ىلعمدآ ى واخ هللا نا ||

 الذامهنم رخ"الا لتي ةصوصخم ةفئاط ىلع اروصتموأ ةفالإناّءاع هتفالخ فناكءاوسنتفسلخن |
 صامل اريدقتوا دوجوةدارالا مكحالواف تقولا همطعب ام بس مومعلا فو ةفنئ اطل | كلت ىف لئاسع :

 نيفراعلا ضعب لاف ناف رخالا كنافوه تب تن لازفمكملا هتفص نم لاوز لتئلاورخ الا لتي أ

 هتفالخ نم هرم اسف دكراشملا نع ىبنو ىسهلا ها نعاقح مل وهانلق ةغلخج سلانهلوالاك |
 هنف هلكوامم لكوملا ةغلخ كشالب لمكو لاو المكو هذا فوهالاهلا ال برغملاو قرمشملا بر لات كانغ

 امنا نحنوالمكو هنوكر زعامة يوكم هريغالمكو دخن نا ىبنف الدكو نود نم اوذختت النا لاهو |

 اوةفنأواناهلوقرخ رابتعار طمس كة غلا وهو ل.كولاىفو ةفالإنا ىعو ةلكولا ىف انملكدت ١

 نعهانلعف ف ىصت قافنالاوانل كام قافنالاو ةفالذلا م كب قافنال ا انلف همف نيفلختسم هركلعج اما

 ا نا عطار وخر اياكم ةغيلخ يأ قافالا 3 انعالبكوهمأ |

 ةتىه لكى هلزتتلال ا اههفانل ىل تو اهنامعا ىفهئاعسأب رهظو انلامانأو بتارملا انل هللازيسا ةغدلملا |
 ان انئامالوانرظنبال هللا < ا رف تا هيلع مكستفام 5 لزرن هام ارأأ

 كحا اوه نوكن هلع مكح -اسعقهلرهظي نأ نود قلخ امي هلع مكن نا قلاملا هللا ىلاعت
 هر نال نر لك فاما 52 مال قالا ناءالعلا لوق عما ذهوان اال سقت ىنع ||

 ةطاسؤب وأ طن اسولا عاشتراب هنع ةجرتلا ماةمىف هنا هماق أن ف هنعاجبرتم هنوكن م لو هملع هللا ىبص |؛
 رغو انا اع رشم م تملا ناك ءاوسو مسالا كلَدب همه ناانلف هيهامس سءانءاسو هب روثلاحاورالا

 لعج هّللااودْنت ناىلاعت لئاقلا هنافهءالا هلع مكحن ال ال يسع يسئل الا كو ف رخل ال عارشم

 ني ىلا منام هنال هنعح رع سلف هدب ناك امو هدس ىه لب انل ىهاموام فل اانلوامودواهب خب عقلا ْ

 ةءعأأ 1 : | ىهلالا جولا نا ٍلءاو نم-رلا د عدن ةقدصلانالذخ الاو ىطعملاوهف

 حالا

 بت 2 يي م

 : هذو طلاسولا فير شت هيدوصقملاو!ءالمالا قب رط ىلءوه لد طناسولا ىلا دانتسالا ةمكح لع هو | :

 / هلودما امل لف هت د لكل شوكلا ىف ان نب ودل سنام نيو ةتوهبنوزمانافر ف مكل



86 

 ّْ هلا دح 1 تي ًارامو لعل | دأه نم عفن مهقح ىف هب اعلا نمدءاملوأ هللا تجاه س داو لعلام هلل
 معلا اذه كح هللعر يظ نم ف ذح دعب ىلاعت هللا لهأن مدح | نع تععت الو قوذرلعلا اذهىفا ١

 ءانداللالا للعلا اذه هنن اقزربالو هن تا فشكلا لع ىفامو اما م-اصرعشيال داكت ة فخ ةمدعوهوأأ]

 قولخلاو ّقلادناو بوبرملاو بِرلاْنيب ةمسانملاو َةعباطملا م 2اس *الا نو ذخأن مهتاق ةبقارملا لهأ

 ماعما ذهو ناكم هالا ىعانيعالو مدق ةرمذحلا هذهىدل سلهئالز اوللاو ناكمالا كاس مبلع مكحالو

 هدهشاذا نكلو كل ذكسل هسفنىفىمالاو ناكمالاب اذه لئمىف مك لتعلا نال لقعلاروطءارو
 زومرلاو ماهيالاو ماببالا لعب مولعلا نم لزمملا اذه صتعو + ناكمالا تحت د ث دا هسف ركفاذاوولق

 ماعدب صةخخامورا ونالا لع هيفو ةماكلا ىه ىتلا ةيكرملا فورخلا /-عهبقورارس الاوزاغلالاو

 ةبهلالا اعمال قواعلا ليام لع هير ل متلو يح ازل توارت و نمةداهشلا

 هلنوكن فن ف ”ىمدع أو هو لهدا ات لع هبقو ريدتلا لع هبفو زاحتالا لع هبفو اهماكحاو ١

 1 رك اهاةهلو لاهلاف طاوس داير لع هيفورا دقالابرادقالا لب اقماع همشو ”ىدوجو مكح ْ
 صيام لع هيفو ملاعلا فرط ىذل اهيذ فال خالا ىلا ىَدأف ةيهاملا باطن م طاغلا عقوامت اودحا ا

 اذهلو لعل اابنأو اهاكعت ارمشلا لع هبفو ماعلا ىف مكح - هل نوكي نار دع نم هسفنل ىلاعت قالا هن :

 ةيوقعلادما ىذةئاو نارادلا ترمعتاذاف نيقب رفلا ىف ةماسقلا ىفام قالا كح اهتاغة كم ىلا ىردت
 لوم لعو لوم او للءاملا ملءودرفلا ىلعوزلا لعمّدقتورتولاو عفشلا لعهبفو ةجرلا كح رمش
 ماعلا ةعسق ع هنفو هللا ىلا اهّدرو ةذوكلا ةفئاطاا نأ ملع هفو ةملؤملارومالاو ابزرلاوانالبلا ىف ملا

 هرتس هملع بحي لح 0 نم اذه لعب نم ةءفصو ملإعلا لاعو هلل لاعوه امو م اعلا نيب و هنن نمو

 لوؤوتاداملو نوكت يتم ةمهلالا تابلاطملا ِلءو ايف سانلا لضافناو تاكاخنا لعو هنا إد ريس ىطعيوا

 مل-ءو رهقنءعوجرواملع نعع و+روهلجو ةمهلالا ةششملا ىلا مهلك انا ةريىذلا بسلا لعو

 ةقباسلا مكح مل_عوال ما امإع هقح ىف نوكم دلما هملع طربام لهورظتل ا راعو ديلقتلا ل-ءنيبقرفلا

 الماي اغلا اغا فاعزا مي لهو قالطالا ىلع بقاوعلا لعو مهلعهطعيام ضيع ملاعلا ىلع

 ”نلضافمالءا فريشأو فد رم *لاعلا ىف لهووهامو فرشالا ل_عو اهباجصا مكحامو تارتفلا لعو

 نوكجف ىوادلاىلا ابهيفر ظانلا لوؤي له ةعقاو ىهل: لاعلا ف ةيلضافملا تمجواذاو ماعلا ىف

 عل بحاص ىبسقنب مساقل اونا ؛مةعابج به ذم اذهو هلع لضف نم ىلءلضش ل 0

 مزاهل> ال ىذلا تسلا لسع هيفو فالتخالان هحملاعلا ىف هللا لع-امع ةمكحلا لع همفو ني نلعنلا

 هيت تل هيلع هللا ىلص” ىئنلالودو ناتتنالا ناظملا

 ةريخا م ءوهو هللا د لكلا ناوى لكىلءرا ددقا قولخمل سبل هناف ف شكلا لع هبفو قطان لطابلا هيلع
 تاسسملا ىف ةبهلالا بايسالارثا إ-ع هوى سهالا نمهل سل ند ىلءهعوقوو فيلكتل ا لجا نم
 ملعهمفو يداصتعالاو ىملالا للا هطعباع طابتغالا لع همضو ”ىبهلا لعحوا ”ىناذوه له

 لوبق لع هيفو هدذع هلع دوجو عمولابعلا ىفرلءلا مكح نم عنمت ىتلابخلا لاعهيفو ”ىوبنلادحوتلا

 مهعفشك لن او ةرخ "الا ىف مهل عفان كل ذناو باذعلا لولو سأبل ادي مر دفع هلا ىلا ةعجرلا

 ىنعم نوكسف مهتعحر نعام دلا ةام لاف وبنع شكلا مدعنالا نيدو عوق ع ا اننداا ىف باذعلا

 نوعجر مهلعا با ذعلانم هانذخ أو لو هنلان :اقان ددلا ىف نعي انساب اور امل مناع امهعفن كيرذهلود

 م ءهبقو نوعجرب مهلعاهلوشب هنم جحر الع ىلا هنال هعوحر لودي ناذعلا لوزن عم عجارلاف

 ىضقن امو عون لكى ةرالولا موع لع همفو هتلزئمو قا ةروص, خعلاروهظو ماعلا ىف ق!ءارارسا
 ءالساالا قب رط ىلءوا في ريشتلا قد رط ىلع ىهلهةبهلالا تافاضالا لع همضو ىضقث.الامو اهم

 عمج مل نمم نط ابل اورهاظلا نيب عجب ند ا  !نوكيامابنمو ابني ريشتن وكيامابممو |
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 ىلا هذو هنايس هللو انويضغا ىأ مهتم انما نو ةساانأق مه.قىلاعت هلل | لاف ثدح نوعرف موةكم هللا

 لاعمنال < ىنوكلارادنقالا ذوفنلالب اقم لل ةلعجو نيرخ الل ةربع مهلعممل مهنم مقتتافرادتقالا ذوشنإ

 ضيشضحت فرحوهوولذ لوقب بهذ نم ةروسا هلع قل االولذ لوقف نوعرفعىلا ىرتالأ انوسآ
 ةروسالاوةردّل ل نيدملانال عطنوهل عمسو هعزاننال ىتح انمفزرا دّتقالا ذو ىىدوم ىنعي ىطعأ

 ”هلالا صاصتخالا نمرادتقالا ذوفنو نداعملا نم هب ىل_هنام لك بهذ نم طحت لكشوهو

 اذ_هىف ىعملا اذهدارانوعرفنا هانلقام ىلدع كلديىذلاو قسوم كاد طع هموعل لو

 هموقنأب هلعل نينرتقم كال ا هعمءاجوأ لاق سا لا, فطع فرح ىحو هدعبدًابءاحهنألوقلا

 مالسلا هملع ىسومل نكي لذ نوعرة لوب اهركواعوط ىمودىلا اوداقنالتءاجول ةكئالملا ن !نولعب
 ىلا نوعحربف هعفد ىلعر د هال رد لاب يش تاهل ىلا علختر قد ما قراوس ةاذوخ

 القوهلهلاتانمفر طنلأنمهانعم فطا ىأ هموق فطخساف مهرا دنقاب عطب نم هعم ءاجالو وجر هلو

 رهقلاب || ارهاظ هوعاط اف كلذ لبقة لاما هذه مول نكت لو كلذ فرظنلا قيقدت ىلءمهلج | ذه مهي لعج

 هلل قبب لو هملا ةماكل انهم واقذخ أ الف مهل هلافامت هيفاورظناع اذطابو جربو فاني لحم ىف هنالر مالنا

 نوءرف كح فال_> حالا سفن ىف مهمكح ناك مقتناف بضغف هللا اورضغ ا مهمدعب سصن مهق
 امي هتطان ىفهتتامكحو هئمر دصا مهر هاط ىقدتنا رس الا ع ىسوم قدض مع هنأ هسفن ىف

 اصوصخ هللا د- ةعهتطاءفردقملاهناعاروهظ تاكو هنلا مهاعدامف ىسوم قد_صنم هدّقتعي ناك

 ةناهموق قرغفهلاحو هنامزءاحامناميالان رهظو ةصاخ هلاحب وهفالا نوكحر ال تقوم ْنامْرب

 كندي ك رصتن موملاف لاق نأ هدايعب هلا ةجر نقفنآ هناي اروهظدنع همودنود هندس نوعرفاخو

 نافدر هاظن ىأ هتدس هللا دم مده نأ هّللأن ن نمآن مل ةمالع ىأة ياك ذل ن 1| نوكح)ل كدودنود عد

 أفرفتو مهن ق نغلاف هللا ىوسف عئاوملا ىوقأ معلا نال لرشلا نم ةاصفلاب اطظوفحم لزر مل هنطان

 5 :رفصخو مهد عب نم نو اي نيذلا مالا ىنعي نيرخت آل الئمو الس مهلعفس مكتا ىف
 ةداعسلا نيب عجاف لماكلا "يهلالا صاسصتخالا ناكحالو هللاىلا عجرنإل هب ةناهناح

 دوفن نم ةروصلا لاكهسفرهظرنا هنأشن مىذلاناكملا ىف ةفالدناب ن نمؤملا لاكلا ناك ةروصلاو

 موك ةيالوراد ىه لب هق - وادب تسلق هفصلاه ذهل لعمب نا تسلو باَضعالا دنعرادتتالا

 كاش ايدها ف ناكر حاس ماوس لب نا هنأ أش ىطعتالو ها عتب ال سب ةيالولا كا: بح اص ىلع

 ادهلو ايي دلا ةًأشن فالذي صاخ حا ص ىل_ءهنال يضخ | ةفصةرالولا بح اص لمقام بغينا

 دوهدلاب تلماام ةكحالما ضرتعت لولو لاعلاف لمي لو ةفيلخ ضرالا ىف لعاج ىنا لاق

 ”ىهلام عَ "الك اذكعو مل علاق نوذسارلا الان ر عشب ال - وخ قيقدباضغا نعي اواَس ا امناكف

 ناامماقتالا ا نم م سلو ةجرلاب ماعلا قلخ هللانال باضغادعبالا نوكيال لاغلاءلح

 ةدابزريسغ نم هنازنم لع حاقتنال ارهظف تانط لع نسعملا ندا هنكل ءاقسألا نش نضل

 ةءاهتريغىلا ماقال ن وكنا الكل ذلف باضغالا هنمناكنملاريهطتالا ا دبأ ماقتنالا عتيالو ناصقنالو

 نمو ىهاش ال ىذلا ”ىدبالا مكمل ااهل نال هب ةجحرلا هبشعتو هللا دنع عم لجأ ىلا هب مككسا هت ىلب

 لوو ”ىهلالا مكحلا ف لدعلا نانرس فانها اريبك ادعى هبفر طظذلا ققدو هانرك ذاملهلانلعج

 لدتا ولالا 0| نا تامل نط ع داك ف ىربص قطعا ناز لضقلا هجر ناو لضففاا

 محرتملا نسل ىلع قس ابمءاب ءاح ىّتاا تاب د الا ٠ نم داس اب| ءنرخ فان رك د ىذلا ادهف لوحتنالو اه.سفنال

 هياع ىلع باضغالا ةفر 0 انذا ف فنصلا | دهرشل تسل نولقعي موقلو نوركف مودل

 بحاص ناهل ا ننب ةغب ذ> لعناكوهو دحأ لكمفرعبام رارسالا لع نم هناف هنت ىت-ءاصقتسالا
 رسلا بحاص هنوعسس سو هيلعهللا ىلص هللا لوسر نباص ناك اذهلو لسوهماع هللا ىلصدتنا لوسر
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 2 11111 :الابمكت 0 وقتما ىلعتاننلا ا هلع ا ا

 مهنوكعم ىئلزهتلا ىلا انويّرقيلالا مهديعتام ٠ 0 مر مسوفنا كلة توكل
 1 يترك رهاظل ار فكل نمل ذ نكي ل هلا لكلا اوفاضأولف هدابع ند ًازتج هللاوا عج
 || ةوئبلاب تعثوناو اودعسا دكسع مهنوك# ,قلخل ةماعلا ةبسنلا تعقون اف او.فام كد

 نكت نأ هللا دارآول هس اواس ”رملاراس ىلا كا ذفاودنتسا نان او هنت احا

 قاف صودقو ايوسارمثي ب را لت ليريسج نوكنم ةحئار هف لب بتل ازاجأف ىنطصالاداو
 ىشفالو ناميالا ل جال هلا ىولل_عودو هلعاهماكح اىرجاوروصا ١ ىف لّوعأان سفن ىلاعت

 نوكف ةبحاصلابل_هقلعتي نمو ءانطصالا قلعت قبو كلذ نم سوفنل ا ىلا قيسي ا مومعلا ىف
 داولا نعي اوهلذ_ذ2نأ اندرأول لاك هنال نيترودلا ني ءنوكحذف روما! ىف ىلحتلا بان نم
 ىهو ةمح اصل !ق- ىف ءافططد الا نوكلف مالا ىهىتلا ةمحاصا!نمالاروهظ هلامو اندل نم هانَدخعال
 ءزسو» ىلا اي هت اصىف هسف:نعجرخام مالسلا هلع مدان امه سفن نع براق هندا نم |

 نهج ولانم كا ىكعل دفول فر <ءاجواندا ند هلوةوهذ +سف:نوكي ع وم ابو هن هنم

 ئعأو 0 اريخريغىلا اودنتساناو ةونمااال تلا كلف ةونملل ء ءاب هلم دقاللا ناكسم نإ

 ”ىبسهملا ف شكلا _هدانتسا ناكَن اف حولا ىفوأ بتكلا فلس سرلا ناسا ىلع ءاحام ”ىهلالاريماب

 عالطالا ةلهالا ميفنال كل ذىفةدلقمالر ذ_عالواوءلطا امم ل مهن ئاذ ف عالضا و

 عالتطالا لذا فتن او عال طالادا دعت سالاوهو 00 ةأذنلا كجم

 اودع سرين اوكديحسا اذامل ا لدأف ماعلادا دعت سالاريدغ صاخرتسآ دادعتسالّكإَدِح

 موت موصفملا وهف !وا داكار دات مجالا باوثمهلف 0 اوذداصت1و كد دانا اوُطخ | ناو

 هلن .ه لك صال هر ىف باصمو شو هير نم ىلءس سل ن همم 0

 عبر سوهو وكلا ضيسمتلا ف(لصو) ىمعلا ياكل ذذ لكل رغك: ندامأو حانوهف”ىهلا كلهم

 تعي سبل هنالا دبا كلذ مهنم عقب الف ةصاخ اامأو قير طا اذه ىف نيككلانلاو ةماعلا هدامعىف هللا
 ةعرأب هملعا زاجالولهلوق له هناك بس هيلا عجرب ءامقالز وكلا ىلإ عجرب ربامف هللا نم ءاج هلال ”ىهلا

 قمت لوس ل اةفدتلا ةلط ضان نفسنا دقو ضر ض علا د نيت هلو وقل ةادااماو ءادهش

 لأ ىدهلا تتس نكلو ةرعاستلعللو ىدهلا تةسام ترب دّتسا ام ىرعأ نمتلمقتساول لسو هلع هلا
 هسفنل لاق هن اكهنم مهقياموهول ف ضاضتأا ةارذ هلم ىدهلا غا_ ىتح مارح ىنملحالف
 ىضَر تل الاعفالا نموه. ةنهياولغشامفالا دنا صاوملاا نم ضرضحتل ا عقيالف:ةرمعيتهرحا اله

 قس ىوأ هللا بان ىفاما لوالا نم لعأو تا ودام لعف هللا ىخرنامز ىنا'“ مهل او دسف هللا

 لعن اله اولوةر نأب هللا ىلع صارتعالا ةهج ىلعمونم عقبال مهيلعةةفشو مهب اتفوريغلا قح وأ هسفن

 ”ىنوكريب دن مج رتوهللا عم بدأ وس هناقادبا نع او ذأ نمرو.صترالا دس هاذكولءف نماضوعا ذكهتنا

 ةمكح همضتشن امال لعام هناانذَر هد نأ الأ سهال ارب دي هنان سقت قلسا فدوامو ” ىهيأ ارعب دنت ىلع

 هقلخع 2: لكل ا ىناازحب اك كا فويل هلق هزني لول ىذلا هعضوم هازنآ هنأو ةوستولا

 الا ةنسلالا عمجس فل ؛ناسلل ىف هعضوفءيل ارظنلا ضخ ةفص ىف هدامءارهظي نا نكءال كلذإو

 ىطعب ىذلا ”ىهلالا صاصتخالان ا لعاو مهريغن ءكل دياوزيقلةبانعلا لهأأ هينتل اص عتو هد ابعل

 ىق-ح ىف نيصاص:تخالا عا ناتي دقو ةروصاا ل امىطعب ىذا - ىهلالا نصاصتخ الاي ةدا ١

 ةفلاخلا نم ةععلاو ناميالاا صاصةخالاو»ةداعسا ىطعب ىذلا ص اص: الاف ص اخشالا ضع

 راو ةالادوقالا ىطعبال ىذا اوه ةرودلا لاك ندعي ىذا صاد_:جالاو ةءو تءةعتوعوا

 | بضغل نيم انااا ما ا ا نضام
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 ( ضر قناانا نيب نيجوزْئش لكن مقلخام هنامث ادبا ةداهشرو.كلاو ادبا بيغ نيعلاف نيعللال

 قد! ود هنياغنوكح,ءالؤهدن ادخو موقد نع تنأ+تاغنوكت ادغ ني دف لاعلا

 تا هّناَع كوكو الادلاووهىف تن هتاغنوكتد_>اولادهتلاف نيرخآ موقد ماو

 و ا ركرا الا دضلاووهنيعتنا هتياغنوكتدحاولاد_هلافنيرخآ موقدنعامأو

 ا موقدنعاماووه كلاسلا نيعو تن؟نيدحنلا نيعووهنيدعتأاةياغنوك.ةنيرخآ موق دنعاماو تنأ

 لأ هانزرك 3 نم لكو تنك لاسنلا نيعو نيدسلا نيعاممناونيدصتلا نيعو نيدصتلااةباغنوكمف ني رخآ
 كرر م>ر ندالا نيف نول ازيالو ميَشىلا هطارمص نيعىرلا سوةاأ خر وعتف مقسم طارمد ىلع

 لكلاف هلولخام قاخ لك ىدعتامق م_هقلخ كاذاو نيفلتخا اوفلاخ مال فالحل نمانا زا

 ىل_عقعلاةفص ءاوتسالانك امو اعئاط هنوك عم عمطع سا نم مهفناكحناو عئاط

 ىوتسم لا ذلاو اكلف شرعا! ناك اي اكلف هام اكس هل لعج هتروص ىلع نانالا قلخو شرعلا
 ليشتاو ماعنالا نمكلقلا ريغاكرملهاكلا ناسنالا اذه نو دود نم لعحو لماكلا ناسسنالا
 ا لماكلا نانالاابم وكر ىف مهكراشي و بكارملاهذهروهظ ىلعن افنالا ىو ساربملاولاغيل و

 ||| ةعبتلا مكحالا كلفلا ىلع ىوت سال لاك اريغو بوكس ه لكى عىوتسي سانلا نم ل ماكل

 ١ ريش ءاوهلا ىف ىشملانشيدادزاولمالسلا هلع ىسعىف مالا هيلع لاو نيح نيقملا ىف درواكهنسعلال

 : ىنث# نحشواسو هيلع هللا ىلص ب ىبنلا نمالا نم انمي رثك !مالسلا هملعىوسعنا مولعمو هن ارسسبا ىلا ا

 ىسعةمأ نام مالسلا هملع ىسعنمنيدلا فرثك ا اناال هسا نحخ نم ةسعبتلا مك ءاوهل ا ىف
 سال ناكناو لعن نكلو ءاملا ىلعمالسلا هلع ىسع ىشداك ٠ املا ىلع تدم دق مالسلا هيلع

 هلال لبو هيلع هللا لصد ىثماك ءاوهلا ىف تثمام مالا لكنأ ةبعبتلا مك انقح ىف اذ هىف

 لاتأك همكح ناك هعابنا قب فون هيف عبت نابرمأ املك هلاسباتهنمأ ض عين كير
 الأ هرصبو هعمس لا نوكي نا فرشلا فءاوهلا ىف ىثملا نيو ىىعمشا نمو انأةريصب ىلع هللا ىلا اوعدأ
 : 00 ا اع يود ارا ةحتملا تاريكلا لفاون ىل لع بوؤدلا ف

 || لة مآ اننوكن مال هنع ىبنوهيرعأ املةمعبتلا ل ل قلن وك نادل
 لمعلابه_ةعيرش عاشا ثرومف هريس نود صا نيعم“ ىنهنال صاخ عابت اوحو وسحاب م لب طّقق

 قمطتال ىن لك ةس؟نافىلابعت هللا نم هباء هذ- مو دعت يدل كلت سر لاو نم هيلع نوكيام

 علظام ثمح علط وأ هناف كل ذكى هال | سدلو هنود سهالاب لم ستف هلالثم تناكل هّنق اطال ذا اهمال اح

 رجاواهرجا ولف ةئسح ةئيس نس نملاتفا ذه لثم نعل سو هماعهّللا ىلص نانا دقو عن انتل ازربال

 صايل ارجالا كا ذ مهل سلوام نيلماعلا رجا ىلع ئازلا اهرحا | نمهلامعم ملعت دا يلا هلف اهب لع نم

 تره درهظ مم عم مالسلا مهلعلسرلاوافشكو ةرخآو اندم نوعيات مهف ماسلا كل ذا داو ال هد

 دست هل نكي لودوجؤلا قاطم هل ناك[ ىلا_عتدتنا نأ لءاو ادبأمهلاعامت مهم لازتالفنئسلا

 ىعم مسهفاف دسقت نو ددسٌةت هلع مكح<ال دسقتلا ناطموهف اهلكتا دسقتلا هل لب دسقتن م عئام
 || ةمسن نم ىلوأ هدم لييبا تالا رايها نيب جدني هملا قالطالا ةمسن

 لحلو للملا لهأ نم م مهريغ نود ممسقنأ ن ءدوجلا لوق لم بسنلا ص. منال روك 0

 عدلا ةنىف طخ تناكناو َةمسنلا نومعب اوناكف هسا ١ اوما دوو ذاق هؤاسح اوهللا ا حش

 مكسوفن ل نمرش نأ لب مكبونذ كل ل يللا

 اهدوصخ نم مكئتطخ نم لقأ ةمسسنلا موع نم و الفن مالا سفنق ماش أ ناو ءالّؤهنو داب
 | تاس دكتالملا اولاذ نوهركيامهلت اولعف ىرخأ ةفئاطاماو ناهرب ريغ نم هللا ىلعمك< كا ذناف



 املا

 0 ادعو ل كلا ”ىلات رس هناو ”ىناربع هناو ”ىبرع هنا همف لف دف نقش

 ( نامالاث د وهف ثدحم مهر نمركذ نم مهمتأبام هلوق ن مهبلا ثو دحلا ةبسن نيعو تآر لاف

 || ىلا بش انف ميضو النا قدم نركب لمطلاو لعل نيعي سانا كلازنألا نم نانا 1

 | رارقىف ةفطن ءانلءب مدلوق نيب قرفالف قلخلا نع ىذلا لعل مكح نموه ث دم هلوق نم نارا
 اذهلو هسا جاو هولي دنع نيش نأ عار ككل افا رعانارقداةلعجانا هلوق نيبو نيكم
 || سغنريغئشلااذي دنع تناكولف هلءاشتبلا ناف قانهتنادنعامو دافنا|مكمكح ناف دقني مدنعام لاك
 : لكي دنع نا كل نيبتت تان هت ءاعو نفت تاهت عاودت تع( دع اموانالان دعاس لأ

 أرصبلا كو ديبجذلا قوللا ضرعلل مالا خكرطوأ قاكح فرط تاتا اف دس لاو ل

 ةعماحه ب دنعل او ناكملا ثد< وهام ناكملا ب>اصو هل ثوهفةلالدلا نم همورتامت لج اوف

 نءهب زد كل ذا ءدوجو ىف هلا دنتسا نم مدحا دعجي نأ ىرورضل ادلقَتلا ف نكي ملاملو نب رهالا

 تلطغو تركن اكع از ) قف تركت[ اه ةيلطعملا انلق تركنا هلطعملاف تاقناف دو+ اوراكنالا هنأش

 دنتسملال ب تلاقو يلطعملا هتلطعفا ذكوه مم 1 1ملقف دنت[ تاطعام دنتسملا هنا نأ هوقتمع ىذلا ١

 || بورمذ ىلعمهو يلطعملا مساك ئاوا نم انك "طعم اضنا منا هلطعمكئلوا نا [كفاذك

 رظنالو هأ رقي نأ نموملل شال ل عودو للملاو للان إلاهلاشماو كلذ للا ل للطعتلا ىف

 (| نوموي الف ةروص لكقهو دشن هللان”هل و "يلخ لكملع اوف رعي نأ هللا لها ىلع نيعت اك يلج هبلا

 | ى :رخق لها هل مهن نوعان هللا له أو دو دحمالاه ركن اق دوضولا راسا هتالراكتا طر

 1 دقهدوحودهنةدوهشااموعدهلدالذدوحولا موعدلف ديشتلامدس ءىلاعت همكحو همكحمييلع

 1 هسفن فصوخهلاضر أ اهلعج ةفلغلا ذه دهمامل ىلاعت هللا نأ ل- ءاو هللالهأ نمو» سلو هدوهش

 ا لوذ هللا هجو متفاولو اهنياف اهبلومو نوكلل ةهجو لكف فّرصتل ابو ءاعسلاا ىلا لوزتلابو ءاوتتسالاب

 ]| كلامكلراتخ اهللان كلو تيلواميح هللاهجوناو عفرإل هناف ما اراد هملارطش ل هجو

 اذهاهمه كل هللا لعحام تاسن.الارئاسو ةالدا اوهو صوم لاح ىف ن وتدعم دلال ْ

 وهوى هلثك سل لاف هدشتلاو هيزشلا نبي هسفنل خيا فدلطالاو تعالوا

 رصبلا عجراف توافتن مىرتله قم الواجوعامفىرتال ةدهم ضرأ هلكلاعلاف ريصبلا عيملا

 مجدل ريما فدرو كاذإو هلل الا سلو دوجولاهّتفدنالملاعلا ةفصقلاو جوع ىذريغاس رب ءانارق

 | هيروص رهظ هيلع ىوتسا نم ان اكس افرظ ملاعلا ناك لفهنافصوداوق ع د اذكعو هرصبو هعم-ت 1

 ا و فراسعلاو هللا ةفرعم لا نع هنعهللا ىذر دما لكس

 'لاوست فرعا كالا كفورعم ىلعتمكح ام كنا لعق تفرع 38 ملعتل كا ذو فورظألا ف فر

 رظنلانال اذكءنانهلإ غال نم كش 2 ءانالا نول بس <رمصمملل ءاملارهظ ءانالل نإ تح نول ”ىاف

 : 0 مةروص ىاىف ىلتل اهلذ كل ذهاطعأ

 اسعد سعءاعولا نكن اف اهاك اهفءاموهو أ مفرهظي ىتا ا فورظلا لاكش ا «فرثؤت كادكحو دار

 هلنالةرادتسالاةروصفرهظاريدتموأ سمخلا ةروصىفرهظا .ةخوأ عسرتلا ة رود فرهظ
 اومكحينا هنا رسل نيرظانلا لج ىذلا اذهفاهاكشي رهظل ةمءوالا اناوز فىرس وهذنالسسلا

 || اطيس أر نمو ءاعولا مك هملع مكحءاعو ىفالا طقدرب مل نة لكشلا ونوللا ف ةعوالام كه هيلع

 : را ةصرالا وهذ ةسوالارئا نموها جت تاولالؤ لاكثال مه ضرهطاس دا ل

 || ةعوالا هذهف ةقباطملا م كه لعل دي هتاف ءاملا مسا هنعلازاماذهلو هتف ومدح ءاعوريغىف

 لسسسلا كل ذي ا بلاط هن :اىااملا ب لكف كلاسلا بدني فامف كلاس ص رالا ىف لمسستلاكمل
 ا مالا ارت ف هروص نم كك هع "ىف 1
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 :د_ًاتاتنفةنطلس هنفو || || دلتتماكسالا نم مكح لكف |
 د_حولو ليزتت ناك الو هب || || مدق اناعفف ىلناكأم هالول د

 دوهشمقعلل ىذلا مامالاىهف || || ةنطلسو دا: ةفالخلانا
 دو#ت هللا دنع وهو هعاط ىف اهحاص كفاام هنامالا ىه

 دوصتمنوكالا فوهفدرس ىف || || هير هللا دوو فن م عسج
 دوبو* معلا فا تافصلا نمأ[| || هيرضح هطعتام ىكردالح

 دومتو لوهت هلالا وهو || || مهلك لدا ماماوهقداوس

 ىرورضوأ ىرط لع لكمبلا عجري ىذلا لصال اوه لقتل نا سدقلاحورب كان اوهااندبا لسع ١

 دلق ن٠ مهنمو يتصل معلا باصصأ ةيلعلا ةقئاطلا مهو هير دلقن همن بدا ىه ىلع هذ مبنكل ىدكوأ

 0 , مهلع عم ه هواشام قاكما هب ككشم| بف مهككش ثر.<هن رورضلا مولعلا باص مهو هلع

 0 ةريئكهتلثماو ىرورشضلاملعلا ف دقي هنال نولوةب كلذ ىف مها تلتاذاف هنوا.قيالو نكم#
 | دلق نم مهنمو اه بن نأ فعنم كا ذف سوهوررضولا كلذ ىَدْوِف اهاوبقل ةفمعضلا سوفنلا لجا نم

 لاقل حر اعدم :دملتتلاوءاذعلا عج ديلقتلا مع دقف ءالوهالا غامو هركسجفهاطعا امفوإة ع

 مد هناريغديلقلانيع هيقدسقتلاو هلثما دمقم هلع نوكي نأ دي الف دما دوجوملا هناف هتقسعح نع
 قيم بعص !لزانملا ف سلو ةمواغت ىهو نط ل نتعب ف لجو اة مزاعم ىثو نطاوملا ضءع»ىف

 اده بحاصو ةراتوةران لزلا كلذ يح اص نال قدوس ا تامةع لزم نم |عص اوهو لزتملا اذه نم

 عرشامف ىلوأ برلا دملقتف هنعةحو دنمألو بالو كاش اوه دلل ناك اذاخ هيف مدقلا تبام”لزنملا
 هركفل هدملقن ثدح ع نم ٌكلّدع هبق تدلق اعف هب اعلا ىف هسفن نع لربخ أ هنا هنعل عيال هيرجلا ع

 دو+و ملعلاف داقتسم اعلا لهجلا لاعلا ىف لصالاو هيزعلا نمهضيتثلاطعأق هللدفهيرظانلا

 وه نمدسلقتن م ىلوأ دوحولا هل ىذلا قالا دمالقتق لاعلل مد علاو مدع ل هملاو دل دوجولاو

 اعهسفقن نع ا ل ل و ا كلم قول

 ةعماشلاةريضاا تنوابفربملا كلل د لزعي ةمنسعربخ لكل هنافر اخ الا ف ضق اننا: ل اس الوربخأ

 دل ا يح م للسقت ل كير نههشن ىلسع ن هحفقنا ارااكإنمل

 ثح نمهلعتال جرم[ ىل اذنالو كل دانتس ا تدحو كلَقع ةرورض ىف كل ل تاذاف هنع كن ل د طعيالف

 تذتماعنلا اذهدائاشاؤند جو كل رطن ىف كل لح اذاو ةلقعلا ةرورضل ا هدهل كلدلش

 ىلار فتم ثدحم كا افصو نوكبو كد موب اكلك كنعد ا كيبشبال ىدوحو رخو و قفنلا

 عبجب تنأوملاعلان مئث ولهم سددو>وملا اذهناهرظن ثمح نم كاعد لوقمف كاد م دج وم

 نانأ عرشلا ىف كل ىلع اذاو هانرّزتام ىلءةلالدلا ف لكلا عمالرةشيرلابعلا نمءزس لكتال ملا ءلا

 ىرتف كلف ثكيىتح عراشلا كل ىفدلقتف ةشرم لكى كل ىل كتف لاعلا بتا سه ىف تواسغنل نعل
 لكو توبشو تهنزنو تقرفو تعمف اهتموا م ثم هنأ رف كبرت دلقف هسف تنأ ام ةروص ىل-ءرخإلا
 رهظ نم لكى عةك اذا ىهو هلك ملاعلاو لل ىهو اهل عما1ا تنأو بتارملا فىهل الجت هنال تنأ كلذ
 ةمالعلاو ةمالعلا نم نيملاعلاناف تن كلذ لكو كل تلق كاذاو ام هبلارظانل | نيع ىف غبصتسفاهف
 لديامن او هتاذب اعلا ىلع ل ديال ملاعلاف نيملاعلا نع ىتذهتناو كسلعال ا ل دئالف ددحم ىلعالا لدنال
 هلناالا بتكلا"ءلج نم باّكَنارعلاو ٍباَدَلا ما َةَمِقَل ا ىلعوه قدا نأ لعاف هدوجون لعلا ىلع

 بستن نم بلطت ةبسنلاو هب موت نم بلطت ةفصلاو ىلا فص هنافاذه عمو ىتكلارئاس نود ةعجملا
 اهاناهلوبقل هةنلالا تذلتخاو ةلزتلا بتكلا تجرخ هنع ىذلا باكلا ماهناهمف كلذ لف هيلا

 هم
4 
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 ٍ 5 ل (قرودتاعاشا ارد نحن اماو اهلك نا قرودت "للا 1 نات نمتصتلا لل ةقفاوم

 اأرهت : نمر شع نماشلا هلل فو ناضمرربش مرتو لكف ناضمر ف اهانأ ارو نابع فاض اهاسأرو
 ١ ع !اردقلا ةنسلا ىلاما نم الم اهلع ع نأ هللا ءاش المل ى اف ةنسلا كلت ىف انم امص بس> ىلع ناضمر

 صورشخ اهل هلمل ةنسلا ىلامل نم كل ختاكَناف كلذ لعجردلا "هلم ىعست هب
 ١ ىلا نماهربغ ىلع ل ضف

 ريخ فاضف ةفورعملا ىلاملل نم كإةريسغو نابعش نم فصنلا| ”هلءلو ةفرع "هلملو ةعجلا "لدلك ةنسلا
 اهريغلضفابلا فاضنبال تلا ةئسلاقردقلا هلل لضفتردقلا ةرل.ل نوكتفر دق !لضفىلا "هللا كلت
 لا ردقلا ةروس نيترو سرا سو هملع هللا لد دجت يلق ىلعنيمالحورلا لزن زنا اذهنمو كلذ عاق
 [|د دقلاةروس هعمجت ام قرفتناخدلا ةروسو نادل ةروس هقرغتام عمجتر دنا اةروسفناخدلاةروسو

 نطفي لو امهعج ىذا ادحااولا لزتملل ن طش .0وناتلب اهم نتتروسلان ا لمت ةدهاشم 3- 3

 ناكو لزتملا اذه لخ د اذا ميدعلا ىثكلا بح اصو ةمعسطل | تالب اةّممللاهعجم نم تماق تلا هنأشنل
 ْ عمجت ام عمجتر دقلا ةروسناف نادل اةروس نيب وابن لب :انةتالردقلا روسنا ىآردبشوهو بلق هل
 : تبعات مال دمارلا لت فرع نادل زوج هذخأتف بتارملا لعهقر 3ك ناخدااةروس هيطعتو

 !ذكه ناخذل ا ةروسل ىلا 3 -اكردقا اًةروف هقرتلالا اهانا هتطع او كل ذ تعج ام | مماردَمل اةروس نم
 رمل اذهل دنا نادهش وناقرع ناتفشدو نانانسلو ناتنعام ها نانروساههو صالاوه

 ||| ة ةيارلاو يسمع ع ءلْزملا اذه نمذتو لمكم ثزاو هناو دولا ماّقملا لهأ نم هنأ

 ا مظعأ نمر هلا قيرطب روم الا فذوفنل|نال قش م ريغ هرومالا فذوفنلا ٍلعوّمرلاو عرواتا العو

 ملعوال مادي رصنعلا أشنلامكح اهمكح له ةمعسطلا ةأشنلا لع وفشكلاو ةنانالا لعو تاعّشملا

 "تا نينااح امنه ذللتلاورونلا عج رانا درا اورونلا عربا ذاملو مكقلاو زاونالا نيب قرفلا

 لهو ةلدسم لارتالوا دحال عفر لهوابنم ىلا ىلبامو بخلا هذه نمدا.علا ىلن امو.هدانغو

 اش .لهمدحتو هدش:ة شن ىأب ةىوسلا يدضلا ثلا نانالما بود ا ويدست سلا ار

 ,لوخدلا»فصتالفملاعلا نمزيعتلا لبقيالامب له هقحلت اذاعث هد .دن ناو ةمعسطرأ هب هن رصنع

 ناكملا ليةي الفزي بالام مكح نع حرا هص مكب هدلع ىطقتوأ امنمح ورثتانالو ماسجالا ىف
 و 1 ا نعراذنالا اهنعضتب تلا ةجسرلا لعو لواحلا الو

 هرج نمرلعلا ةنرعلا يورو دل بءدوهو بو رلا ىف هيزتتلا [عونيشبلا ل_ءتلءو دعسامم

 ندم أمال الالعن موهأ با ذعلا ٍل_عواب لزنو ايف لح د نملاهنم هس ره لكى طعت امو ةصاخ كسلا

 ءاضق وفن لعو ةصاخ سنوي موق نماهلو قو سأبل ا لولح دنع ةبونلا لورق م دعلعو تاذللا لع

 نادبعلا تاقبط لسعو نيب ودحنان صخخوه لهو أ ةريسمب ىلعوه نم لعرشل ا دفن له قياوسلا

 اواّادقو عبمجلا ةجرلا وعش عمنا دنعةءانعلا لهااسعو ع ع .ءاصنلا |عو هتاقيطو ءا لالا اعو

 لهءالملاو ءالّسالا عم هلهابهتلاةبانع عسجرئا ذاق مهنه سل نم ىلسا هباعايدلا ىفةبانعلا لهأ

 معو هلك ملاعلا ن نمدر) درق لكى + وجو وللا دوجولحتو معلا قياس ءاضتقالوا نب رادلا اضقال

 كبشلاو نظلاو لها به ذينيأ لعو عجرب دال ءانئةسالا لعو هن الثلا عوج قريخ الا عيا تمق

 لزنملا اذه مولعو ةايح نءالا نوكيا توملانا مواعمو نابلس لعوامل اا

 : نيع هلك لعل ناكن او هب ملعلاب ةداعس ١! قلعتتامم كلذ نم مهالاب فد رعتلا ىلا |مممان دصقف ةريهكح

 هلئاومال الا نمزوفلاو ٌضأ رغالا ير الست ا ل مولعلا ىف نكل ةداعسلا

 - لسلاىدّعوهوقحلالوعي

1 

 + (رارسالا فدملَنلا لزم ةفرعمىفةنااثو نوعيرالاو ىداخلا باملا)
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 لوك ذهلاو تناووتراب.للاخلا 21 اهقاو هلع كك اموحانف نئافل امض انش كاك "ذا ذ قاعده انا

 اهنمّدب الدوهش ةاعاصكلاعارامناف اهريغو هبلااةراشانمروضلاريعضب هرك ذاذاف كنعبئاع |
 هسفند لءنمةلوقي ىذا مالكلا نيونللئاقلا لاوقان م هللا همك امنعب رغب نكلو لاحلكف
 بئاغربمذ هبفاع بطاخم كا ذ دنعوه اة ديعلا قس ىف ةسغلا تلازءزصيودبعلا عمم قا ناكا ذاف
 'ةبلعلزمملا دبعا ناك املانلت مالا فكك ئاغل اريعضب هتف صدذه نا باطلتادحودقو
 مهل ةدوهشم ىهامع اشالا نمو ميلا لزنا ام سانا هنستو نيفلكملا ىلا هغمل شارومآمنآرش لا

 نيلئاقاا لوقهلهلنا ىدحاكهتنا نع ىك لب هعضاوم نعماكلا فرحنا صوير لو مهنعةبئاعو

 لدعي لذ كسلا لزنا ام غلب هل لقو مهنع ه. اكح ىف هولا ام ىلع ازا روضااو ةسغلا نعذ#: مهلوقو

 [|| فور !هذه بكر تريغ نم هملق ىلعىناعملا تلزنام هناف هل ل قام لاف همل | هللا لزنا ام ةروص نع
 الأ ةأثن هللا ماهأ الف انآرق هلك اذه يمسملاروسلا هذهءاشناو تانآلا هذه مظنو تاماكلا هذه بتترتو
 ناذ الا اتعمسو فحاصملا فراسالا امرمصباف اه داش امكح اهرها ً اهسفنىف ةروص نارقلا
 ملعب وهو هل ةعام دب ِهفَر- نع مذلا قااورصيملاو عوعسملا اذه هللا مالكريسغ سلو نيلاثلا نم
 ٍْ همهف ةروصانلا غليلةأشنل اريغو امس كلذ نم لدي ولف هلا تازنأ 5 هتروص قناف هللا مالكه نا
 انبلا هإ_ةنوافه.فرظن نارقلا اًدهمهلا لزتملا سانلا نم نيسع لكل هناف هلع لزناام ةروصال

 هيناعم عج لعدق هناانضرف ناف هلع لزنأ ىذا نآرقلا ىف ذءأ انارت ناك امل مهفام عم ىلع
 ئ”ك "الف ىناعملا كان عج ىلع ل دتتاملكلا هذ هو كلذ ل_عناف انلقئثهملعد شيل هنا تحب
 نمايلا ل دعي تلا تاماكلا كال ةيالف مخئاعملا كلن عجب فاي واست تاك ىلا ل دعناو لدعي

 اهفل اك نان الف هلع تزن ىتل ااهنعل دع ىتل ان امعالا هذهريغ نامعأ هب دوجو ن ادعأ ىف مام ثمح

 ديزيف ةلزنملاتاماكلا اهتعج ىتلا ىناعملا نق هتءججام ىلعامحاس ءأث يح نمةدان ْرلا نم هنطهئانع
 غلب دق -ىبنلانوكجذهئااهازتأ امو اهيلا لو دملا تاملكلا كاتناسعا نآ ردلاقرظانلل
 هللا لزنأ امم صقنب اضيأ جهلا هينذأب م اعرش : كللا قنوديزيف ىلالّرني لامو مهلا لام لمان

 كل:نامعأ هلا لزتأام غملت نم صقند5لوسرلا ناكفابهنعلد_عىتلا تاملكل اكل :نامعأ
 | تمح نم ةللمكم ةروص مسهل لزنام سانل ا ىلا غلب. نأأالا هل يبن نكت لف كلذ نم انثاحو تاماكلا

 مالسلا هملع لي ربج ناك لا داو اهيناعم ع نطابلا ثمح ن نمو ةقرلاو ةمظفلا ااهفورحره انقل ١

 ليربج عمدل ثناكتف ةدحاو :سهنآرشلا هسرا دي اسو هلع هللا ىلص دس ىل_علزني نانضمر لكف
 : ملسو هلع هللا ل صهللا لوسره دم .ناضمررخ ا ءاج نا ىلا ةَمْح ناضمر لكى مالا امهملع |

 هنتسكال ةلخادلا ةتسلا ىف تومي هنأ ل عف نيتهخ جفن ناضمرلا كل ذ ىف نيناّرم لب ريح هسرا دو

 هل ةنسلا نوكحتىّتح اهفتام ىتاأ ةنسسلا ناضمرل ةاشلا هقلْلا تناكف ناضمرلا كلذ

 ياغي قافرهش فلا نمريخ ىهىلارد- ةلا ليل ف تآرقلا لوزن تاكو لالا عسر تاغ هتوم لع

 هللا نم لزنأ باكرا ار قل ناك اك بكرتيامالا طب_سةدعت ساالىذلا طسسلادد علا: اس
 رهشلا ىلا فلاوه ىذلا مسالا كلذ فاضا مث يتمم نكشلارعا هساعلزأ نه ناكحشام

 هيىذلارمقلاريس هلك كلذلا تاجردلزانم عطقر دقىب رعلارمشلا وهنشلودقلا لش دف ريكتتلاب أ

 مانالا يول سيفو وعر وك اقرار الور ركل كلذ نم دي ز لاك واف رهتشل ار هظر.
 هلال إبق بتكلا عج مينآرقلا نكي لو هنلاسر عت نكتالف كلذلا تاجرد عطق فوت ساامل عجل اوا

 لزنلَذع فعلا ربشلا هكذلا ةمعلا الا ةرودرغصا ىف هي

 ةلضفالا لعحو !اهتمعةدابزلاوةدابز ل ذقالاورمش فلأن م لضفأ ىأ ارش فلأن مريخ ىه "هلل ىف

 1 220 ليلا كلت تناكو و روك ذملاكلذاهتاد:ءىتلا ةلزناا ىهو ردقلاىف

 بحجج

 - متقاوم
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 ريغ عضو مدلو ناك ام ءارمسال ا سعأ نم ناكو هيدرك ذاع هللا ىلا ةالصلا ةبسن بعر هنءلازف نآرقلا ىف
 أ اذه ىأر ناف دص- امبتبال ىلاسال نيتروصلا نيب هللا هماكا نق ىلاعت هللا ءاش نا هسفدركذن اذن 5
 || لكى عدل ةمالعى هذ ىرتاللامهادح ا دو ت-نودنتروصلا عفا: نيتروصلا, فوكس ىذلا

 ٍ ةهلالا ىرخالا ةروصلل ةيئاسن ألا ةروصلا نم دولا ىأر ناو صاخلا نانالا كا ذ قح ىفةروصلا

 اهَقف ةفاوذ ةرودلاةدها هال نيعلا ةدهاشم ماممىف هضاكلاةنايتنالاةروصلا تل

 ىذلاوههلوةن هكلاتهةئاسالاةرودلل ةسهلالاةروداا ن نمدوعسلا ىر نات اهل دوكسلا ىف

 || ىهام ىلعرومالا فرعي ماقملا كلذ ف لص نملب كلهاهتفاوناف دوصسلا ىفاهقفاون مل ىل هي |
 ملل لماكللا دبعلا نمةالدل او لماكتا ا دسعلل ال لماكتلا دبعلا ىلعهلتا نم ةالصل نا لي هناق هلع

 اقناذدل تن راه زعدوشمادهونافر ةلاونارقلا نيب عجيدقفناعرفلا اذهل لصح نغهللا ىلعال

 ْ امثاددل نيلاتلا بولق ىلعو سو هيلع هلا لص دهم يلق ىلع لزننارقلا لزئاملو فرااعما تأ سوك

 | فاصتالا لب ةتالوزيحتال ىبلا ةيئاس الا ةقمطلل ا ىعأالمه ءاسح ألخ ادف مهرودص ىف ىلا

 بوتكملا محملا ما ءاهلريصتلردسعل !ىىذلا باَقلا ةقطانلا سفنلل موق : حوراتاو لوخدلاب

 || بكرملا مسا ىلع لضقلاو قولا اهل مافامل هنا كا بيسو هقطانلا ستيلا

 : هيلع مالاو داع اهاهذ هةر ١آقامنود هن 1 هض فرست اوريبدتلا نم هتطعأ اع فنكحجاا

 || اناكو انضم اهم و دوساق ل حا ذا ىلقلا اهل هللا لعش اهل كل ةمق ار ومالا نمهنا تلعامو ظ

 1 اذههىلا ارهدهتفا يقرطنت لادن الا بس هي ىلعتو لعلابفصتنق ةقطانلا سفنلا هضرظا::أموق ع

 قوفتا كلذ نءادام تزف هسق هقرو همالكل الكم دما قل نوكل هس هدمفةستامل لحنا

 | هقلا ماكوه ىذلاحو رلانتكت الملا طمهم ىاقلا كاد نا ترو اهر دة تفرعو هنتر أدق ناكىذلا
 1 مةرام أر قت سفنلاو هب لزنتام بلقلا ىف مقرتلزنتامنا اهماكتالواهيلار 1 اذان دكمدلملا كا تناك

 || ترقاق امة بحمل ا لاخ نماملع أر طامل اه بدأت راهملعت كل ذي هللا دارمنا هّنلا نعاهمهف ىف عنف هش

 || تاقوانملا نم ئث ىلع اوت اهلرتلف لضافتريغنهةدحاو ةمسنئث : لكلا هلل ةيسن نا تفرتعأو
 || ثبح نمال قل ةءسنو ةلالدلا ثمح نم نكلوملاعلا ىف يجرتالو لضغتالو ىندأوأ ىلعأ» ءالبم نم

 || معاو توافتلاهسق رو ظنو ضعت ىلع ا ماعلا ا

 | اهلك ابنديءازعا عمج قطن نءاهل فش كارم خ اهب هلادارا اذا نانالا نم ةقطانلاس هنلا نا

 || تاروالا غشا الو هلَفَغالواروتق مهق ىرتالو اهدس دع نم دم<ال هدم هللا ىل_عءانثلاو ميستلاب
 رومال او ةهحوّدم اهضارغان هللا نع هلْعَتْسم ةطرقمرك ذا نءاملع ىلاعت هلل بعام :هلفاغ اهتاذ
 || اهيلع بحي ىتلا هتارئاعش هنا لعتواه دنع ملاعل ا مظع.ف هدو دح دنع فوقولاو هللا نعامب تت ىتلا

 ١١ اهل تامقملا ندا مسج نكي لو اهعسج نع تزول نا لعتو اهسقناهدنعر غصتو هلا تام رحوا يمظعت

 || اعادقرش نا تاءابنم قرش املا كل نا تاعا!ةاهنم فرش هلربدملا مسا نا تلعل امأشن ف ْ

 : ,هلجدشلاكت ريصو هّقح ىف تمدختساو هرب د ترحل اماهناو اهفرش نيعوه تافصل اهدهنم هيلعوش

 || امه |اهمسفت تاعق هشلاخ عيست ةوهنلاب هلغشلالا كلذربغو عمت و هنمعفف هل قوقحا_ملع ته> ووأإ

 أ لكو راوا مهسج مكح اهل ناكل اغتسشمالا اذهلثم هللا لاغتشالا نم ىه تن اكصواف هلةرخسم :
 أ|ى- ىف ةردصم امنا تلعاذاو ةمئاسنالا سفنلات تش [كمحعسملا! نعل غت_كاالهنا دربي دل مسكلا

 د1 فايلع نست نان فناوالا واو :ةكاؤللاو ةللاسما صرخ فار اراحر دلت 0

 ْ 3 0 ردا اولا وق ءادا فتلكتلا | .



 الحول

 ْ مكحلاناف ةسهلالاع ءامسالا قامسالو ماكح الارغت ر رغم ءام- الا نال اذ_ها اقامتاو'

 | ماكحالاوقن اذه ركع را ا ةفوةدحاونيعلاو مكتملا كلذ هبلطب ىذلارخ" الا مسالا

 5 تس ا اطلاع نم درا 811 دح -اونيعلاوء ام«الاو لاوحالاريغتل علا

 7 هروجممس منآلاقف لل الجخ هج :.هو هباو دوردل ا كهف لة ما 1 وسلا ضءن نم رخلا

 ١ رصلا كس لودتام لالا ألاف كلام دنع,ىكحملاارب رغم رزتتلا مرحدق 0

 "| هلا نك لىذاا دحاولا صثلاو :ماكحالاريغت لاو الاريغتاذكو ل /١تاودوأ

 فانخ اف لال> هل هّملا لكخاف هننع صخلا كاذرطدا اذاف مارتن هللعةتملا لكأر ارطضالا

 روصدا !ىف ىلحتلا لشي لزنملا اذه نمهللانا لعاو ةدحاونيعلاو لالا فالتخالمكحملا

 هنالخز زاربلاريغدوجولا فامو خزرب ةمايقلاو خزاربلا لهالا هذ اف_.ثواهةسطاو اهفدثك ةنعسطلا

 1010 ءاسشالاو عادلا ىعسو لاخلا نامزلا لم نيس زب م 2-010

 د نا ريع ادب هو نير نيب ربابعم ءر ل تحوم اهل فرطال ةرئا دإا نال فرط

 2 رلعرطل عصو فيتكك لطم حب قات هن :اث ثن ىف نيتعبطلا نيترودل | نيد لماكلا ناسجالا تح

 باقلا فيوم ع نمح راب اراخلا وهوانا ودنا هدا وو داع كلا مسملا اذهىف لوي

 7 :وقلاندلك لاعلا نودهصخو سانس>الاو َوْملا هبق ىطعملا ندا امي رشتنملا
 ربدياهبترود نمو ةمهلالا ةرودلا ىلع هنا كل ذل اعل | نمهريسغل سلو اهلصفي ور ومالا رب دي اه ىجلا

 ةضشرملادالا لمكجواالو ةسهاالاةزوصلاهل تمّتّنم لماكللا نانالاف تان الا لضفم سهالا
 موعطلاو اولا لر درورصبو عع ناومملا ىرتال ا هددعامر دب ةروصل | نم هدنعف منع لزن نمو

 ةروصا| هسف تاكولف كل ذريغو رئاطو سرفو لج ريش لب ناسنا هفلاشإالو دراسلاوراملاو

 ىهمسي الف صااخللا مسالا ىلا ماعلا مسالا هنع لوزيق لمكيالناسنالا كلذكح نان اهنضلسق

 مدانمةكتئ الما رتل املا ذهلوابلا الا نورظتإ الم اعلاذا هيف ةمسهاالا ةروصلا لاهبالا ةفلخ

 ةروصدلا لاكبهللامهلعا الف تلاكام تلاك ةفشكل اب رصنعلا ةلطملا ةيمسحلا ةيعسطا اةروصلا الا

 لولو معانا ءاومالا هع هملعت ىف لءفلانمهلر يظطدقو اوسالو هلدودتلااوعراس هلدوكدلاب رض هاو هنق

 هللا ىحال هن هولماعامت ىوللد اعراناعااعو نكح العرو لاو عروجلا هنسطعاىتا مهللاقو هللا مهلعب

 لءاكلاناننالااهاسكىتلا ةروصلا ىفق ملا ىأرو ل و
 هحو مةاولواغاف هيلع ىلد نان ماا كا ذ ىفرضف د: اهتدال ىر ديال نيتروصل | نيب ةربح ىف يدب

 ددس'ئث ىالف هنمع ثبح نمهللا هحو قا بناس فوهتروص ثح نمدهللا هجو ناسنالا ينف.ا

 لكم ىف سو هملع هللا ىلص هللا لوسر ريت كنيعال هلمشب م ةروصلا دوس | لشي هللا نق هدو دلظَق

 هشاحتسا سسو يدوم ساو هدحورونل ا ىف يقاو هب ىرسا| نم هل لمقامل ىرخا ةلزتس ىف ماسقملا اذه

 هلزنهريغىف هفوقوو ه) صنع هجران ثحولا هتكرداف ىرمصنعلا هعسمي هي ىرسا ثدح ناكاسإا

 توصاد اداب 'نمها دانفرصانعلا نم همفر عظام ها قحالا لسو هبلعهللا لص هنم شو سلف

 ركبت وصب ةشدولا كات هنعتاازو هملا ىتصوءادس الل سنًافدن سنالا داتعا دقناكذا ركبشلا»

 هيلا ةالصا | ةبسنىف ريكتف ىلصي كرر نا دما,ف# هللا ىلع فقوملا كا نملوخدلا دارا اس لل .ةذ

 اًلفاهلدودسلاوةالصلا:لسقتسي ىتاا كل ءاكلا ةمهلالاةزوصلا اقم لسو هبلعهللا ىلص دج ناكو
 ركبعأ توص مالكلا هملا بوسنملا ميلعلا مسالا هادا ف كاذيهل إ_عالو هل ةالدلاب هير هل قس ا ىفد
 كلذ هعزفاو فقوذ ىلصملا لديها تلك وقزلاو لس كرز نإ تسل ارق زكر قولا
 هيلع ىلتال هعزذناىذلا اد لك و لهحورىذلا ميستلا تتولا كلذ فلاح نال باامائا ْ

 هملع هللا امرك ذت .رونل ىلا تاذظلا نم يعرف هكا المو مكمل ع ىلصي ىذلا وه كاذدنعا|
 د02 لا777760606 م صل
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 ملح ىلا ه,ترهظ لاح فرشأ ءاوتسالاو كا ال هب ل ماعد نا مسن ام لعفلاو لاسحلاب ىل_عالا
 قدا لوةبف ض ”رازءاع-نم ءاومسالا ةلاح نم ىندأ ىلا تارثول فيكف كنلعا اوضرتعا كلذ عمو
 قح ىانوؤنعز ده فرع ءاش الار دوو هوادكا و سنا“ ءا. الار دقر دقي ن نه كلثم تدصقام مذ

 نضرتعاالو أش لق ملو اهم لرتةال نست متت قلعو هنلعتضر ةامللسو هيلع هللا ىلصا دمش ىزتالا

 قافكتتأ نع دق رح تر حادا ا ةلع ىسوم ىلا لزن الفريثك اذه لاقالو

 هللا ل_صدمح ييفهنم مأستو اذه لثم لج نعزممت كتم ا والاودأ د كل ذ ىف لي ارسا ىبنمتنسأق

 فيفعل ان هيلطت هتّمأ ىلع ةقفشلاو ةضراعملا مدع ند لعفام هبطعب لم اكل ا بدالا اريعم لسو هملع

 ذخ افءالاو طئاسولا ترثأ اما ذهذارتاس ىف لك الو لامالو هركالو رضا هنا دبعبال ىتحابنع
 هللا عمبدالا تح نمو هملعهللا ىلصوهىرامقو مالسلا هيلع ىنومهلا اهق عت محرتلا بلطي

 لاق نأي مالسلا هملع ىنوم ممم مالسلا مسيلعءانالان «ةغلمسو :قعمنلا 01 0
 نطفي لو مهادهن ّ هيلع ا عدا اذه نا لول هدتقاوها دف هللا ىده نيذلاكَءلوا

 أ ىذ!اوه ىدهلا كل ذو ف.فْذعلا لأسام هادهلاح ىف ناكاممل مالا هملع ىسوم نا تقولا ف

 فيذختلا هلآ ف هنا ىلا عوجرلا داهتجالا اذهداطعأف هب ىدتتي نا ٍلسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر

 ىل رنم نرخسا دال اهاطعأ ام لاق ناىلا مالسسلا هيلع ىءوم زيي و ىلاعت هللا نيب عجرب لازاق
 ماكح الا فداهتجالا هنسشال عرمش ينال عرمشو هنأ ىلع ةيلْزم ريشعلا ىلا ف ضخلا الا اذ

 ىذمأةمالسلا هملع ىسوم نيب و هللا نيب عجردامتجالان سو ه.لع هللا ىلص هناللاجلا الضال

 بالو هناف كلذ ىف ىموم بلق عي رمشتلا اذههربجو شحودسالو هنمىرجامب سنأبل هتف كلذ

 هلال خي امو قا ميلنعت هعم ماقو دابعلا ىلع ةقذ_ثلا مكح هنعلاز هسسفن عم ىموم عجراذا
 هش قمل اهماق واذ هم لثمدل ارطخ اذاوءاش نم ايىوشمدستوتلانالبعد دق نس

 هيلع هللا ىلص دم هلاك اهقهنم ىرحام ىلعام دنهدنعرثؤي نا هلديالف
 لد امهلوشب هيلقهللاري سو

 0 ىسوم مل_ءاف لدلقتلاو فيفختلاب هادو ريثكتلا,لوقلا مّدةتدت ناكو ةعجررخ ا فىدالوقلا

 لوقلاف هنم لوقلا قا ذاوهو ليدتلا ل ةيالام هشنمو قيدتلا لفتمام هلل اال! لولا

 ْ كاسب لرتلا ذم مالسلاهللع ىموم سه لي دنتل ا لمقي ضورغملالوقلاو لدا بحاولا

 نم هتمالهللا ع رام اشو هيلع |صور سا نادك وس ير لل

 تار دع اودع اص تلر كدا حا لكتا نم م ماكحالا بِصْتَف داهتجالا

 هنامسسلو مدا دح نم مدآ نإ ىف نابسنلاو دخلا ىرس 6 مو هيلع دلتا ىلص هنمآىف كلذ ىرسو هنم

 ١ مدآ هكرح تناكفناسنلاو دخلا اهيف ةعبطلا مكح نم ةيعسطلا ةَأشْنلا هد هنا مدآ باتلاربج
 ١ ثدح ن نم داك عقلا هوم مالا نا ينجم ىو ًاهناسسن ىفو ةبعسطةدكرح هد ىف

 نيبو ةعسطلا مك نيب قرفلااذهفرثأال ىبسط مكحوها ذكبدحبو هام ثيدح: نمو طرت وه د ها

 نم لءاقو اهمكح نم لفاغتلاو اهرثأ نم هلفغلاو اهمكج نم ىسانتااواعرث [نمنامسنل ان اهرثأ

 ماسلا لوالا هنال دل اىةعسطلا مكح مدكف عتجافاهزأ أو ةعسطلا مك نيب قرغب نمهلئابءالعلا

 يا مكح نم ناكن او دخلات هس رثأ هلنمالا نالدعش + دطانيلعا ريكف يعطل للا

 ةعضشلا رك نموه هنم عقاولا نام .بىللا اذكو لماكناسنا مدآن ال هن ان نم نب دج 1 |نموهف

 !هدبه نع امرظن اق نان دتقلا هيلطاوذكش ةثانأن م نيساشلا هرهظ ىف لماح هناف* انالامكحو
 ةرضحلا نمهلولزملااذبهماكحان رم هان ركام عسم .هو مولعلا ن نم ةفداكملا حوف هم طءتامورومالا

 اهب ىرتالو ةللظلا ىرتةدابشلا ىنذ ةلظلاةداهشلا لاع نمو ةعسطلا ملاعلا نامع! نمو بغا ةيسهلالا

 لع بغلا مسا ءاشإ عم ىزوئر بغلاف واي يرو اخرا تروس ا

ْ 
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 ءامسلا نات موندبااهقنالناخدلا ف ةغاودو خدلاهل لستة كل تآبخ امه لقفز, زعلا تارقلا ن 5

 هيلع هللا ىلصدل لاتف لسو هملع هلئا ىلص هللا لوسر هرعت اوداون ىذلا اهمسا داص نبال عف نيمنأخ دب

 دعت لذ ىور دقو ههتلا كلحأ ىذلا كر دق نع كج رخال اذبكلعىأ كلردقو دعت ٠ ناذاسخ ا اسو

 هنا لص <ىبنلا نم لولا !ذ_تدابا كمطعي رسم لوقلا اذهفو كاهن :ابخاملثك ارداب ىنعي كردق

 لولا اذه لثم لوب نا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ب جوأ ىذلا ماقملا ىلع فاضرو لسو هبلع

 أ دسدتانال دباص نيا هيلعرشعام هلأ ن نم ىو نعناك و لذ هللا نم ىو نعةلابخاع هي هناخدل

 هؤيخ رخال لختلارادا ىفلسو هيلع هللا ىلصدلوق لثم لوقا اذه ناك لد 33 تلا هن أد ام ء ارو

 العب لالا ةنرشيذا دوه نع الا قطن الذ ةبقارملا ماقم هيلع ظذصل لف بي دأتهقا نم كل ذناك

 | هللا نا سو هيلع هللا لص لاقف كل ذهقلا اف هز علالاًابخامهلأبخ ام لسو هلعدتلا لص "ىنلانا

 :ةعاج تدترالهلأبخامف هدصقب ني رمضاعتل لسو هلع هللا ىلص "ىبنلا قطنولو ىدأتنسحاف بدا

 ةئيسلاب اعلا هجر علو لولا نعل سوت هيلع هللا ىلص هيبن مدع هللا ن ل اكلنا وب تالف رع

 | ةرزح وزاخلاو نمل لهأ امسالو اشو ةنهكحلا مأن وفر عل : نورمذ ا اوانهاك هنوكن ع

 حرشلاعسن ةعظعرومأ ”ةلكسملا هدهىقونب مذاخل ا دنع هردق نع معلا كاذهح ردوا

 أ يع سأله
 نو دود نمل الا نوك.ال ىضرلا لرت

 نوم بعص لكف |( | فلخدل نكيناف
 نوك ءائحاخ ءاضر تداناو

 ل وعمل االول اذه

 ةعورشا دل لد ران نكادا6 فرم عالطالا له أ نم كيل اذالتاعلاف هتاركم
 | مزاو نعحرخالوركح كيلا ذه ههنا هن ىف هظوحف هذدع ند لل هدينم هنأقرمصتى هب نزولا

 , تعمسنذأالو تأر نبع الامرومالاو مدلعلا قتادانزرلا ن ند ىطعي نيع هؤرط اهماكحاو هت دودع

 0 ىلع تام العلاو دمت هنماهريغو ةقرافملا حاورالا نم هملا حج ورعلا ن وكي نكمت لان ىلعر طخالو

 مدر ا ب
 ءاشالا هن ف شكر هنافاعم ةلظوارونرفعح هاريو ةلظورعم أ رارو ديزد اراقني رظاناالاو>+

 | لزانلا قل أ همق قلب | هلكت الزانملانوكَت هضةلظ لوةفهتع ثحن ل

 أ كالا لوقف نيأىلا لزانلل قلما لوةيو كلا لوف نبأ ىلا دعاصلل قا لوف دعاصل قلد او
 هيحاص باظانمدحاو لكل بجو ىذلا بسلام انمدحاو لكن يعي تح ىلاعتفانشتلا دق لو روت 0

 , تنأو بصنالو ههدمريدع ند كممنو ُكدطعنف تعتلاا غ نم كرت بلا لوزنلا,تدصق قمل لوقف

 '"ةمدخو كل | هظعت كيلا جورعلا, تدصق قلخلالوش واد هريس غدصق ىل نكي لعب رتسم كلهأرف

 ىَصْطخ ال هنمكنرع اىناو كدفيلخ ىلا ىلعالا الملا لءدقو ككلمريرس ىلع تن أو كي دي نيف قنل

 كعم بدأ نا ىلممل مش امم كيد. نيب هنموقاامفىب اودتقا كيدينتب ىلسعالا الملا ىتاراذاق هن
 مهوكع م كةلزنج نلهاج مهني نال مه دنع نك,ملام عم بدال ا لع نمةده اثاان مها لصعت

 مهنا مة اعدهشض كدوضر اعبف ةفلخ ضرالا فلعاج مهل لوقت نورتفيال كنو هب

 أ دقو م ةمكستسا|م ”ىهلالا تدالا نا تلعانأت 5 ىهازلا 0

 "الملا ىربل كيلا حورعلا تدصق ةرايعلاو لوقلاب هنم تأ لعفلاو لاس اب ,اعتلا نا ترآرو مهملعتب

 لعالا

ْ 

| 
 أ
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 ءاوالا ادهلأم معو هئاعساود4لاةيولا نم صاءاول لع كلذ نخن مولعلا نم لزم اذه هنضت امرك نئلفا
 اهضعبابب ب روصا !ءايشالا مضاتىتا | تابسانملا لعو هدد نوكي ىذلا ملاعل ا ىف ةجسرلا مكحج»> ند

 هشضورظانلل اا ديلعل ا ىطعتةروص ىهو مالنتنالا |ذهيالارهظتال ىتلا بودل ناسيعا ةماعتال ض»» ىلا
 ةباعوه ىذلا مه دو قف ن نع هيفاواضيالثل هيفكاللل قير طاا ىلع هء وصتملامالع 0

 ا ةر اعلان رابخألا هداف لع هنفو نقوزرملا فالتج ا ءانفلتشا نا قاررالا عاوا لسع قواك ١

 عودا نعوأ لاو>ال ا بارق نعو ريس نعربلما كاذب معلا لوح لهلاوحالا نئارقب ةديؤملا
 عضوم فر ناعم عضو وأبدا همطسعي ىذلا ملعلاربغ لاخلا ةئئرر ةهيطسعتىىذلا معلان -ءوأ

 وبه نه نيب دوو هر ن نم نبق رغلاو كاذريغب وأ م هلا عّب له عاتسالا نيب قرفلا لع هسيفو ناعمتحال

 هاف سل ىذااو لمعلا هّاغ ىذلا ماعلا لعل لع هيفر ىز اج لكي ص اللا ءازاسا لع هيشوويه هناك

 واق يف مولعل !نمراكشالا هم دام 5 _عهسقو صاخ قد رطب ىلا نم مماعلا ةي لع هقو لمعلا

 عمهلق واخ امنيبو هش .لاحىذلا بسلا اموهل ماعلا قلخا مع هبقو نلاريرقت لسع هيضو نيركشتملا

 وهند مل ع هرفو به دين أف هتطمح تحت همواقخ ةطاحالاهلهنال اعلا نم ىو الود4 قلت اهولعلا

 نوملاظلا ناكححاس ىلا هب راسلاةيدوجولا 0 مهم مه سدلوه نم سهالا لأ نه

 وه نأ ن ءانمّوم هنوكن هننمؤملا "ىلو هللاو ضءدءاماوأ اممكعل نوئمؤملاو ضعي ءابلوأ !ميمضعل
 ةسسن اه قي ةباقو سفالاو ّنِلاذخ اهنا ثدح نمىوقتلاب فديو اأىوقتلابفدّتالو نيقتملا ىو
 ة.سنااهذهاهب قنا ىلا ةاكولاامهو سنالاو نسا ىلا بنتف هيلا اعرشو ارع ةمومذملا تافصاا
 ةحسرلا عوج نكمل قا ون نرخ ىهف مالا امو مهملو ناك اذاو اقم هنوكنمنيعملا”ىلووهف
 تتارملا ال ةصاخ عرمشلا ىلا ةيسنلاب بتارملا لع هبفو مهفاقرصانل | ىلولا نال يضغل | ىلع ةرمدتلاو

 ةريسملا لءهبفو هنا نو دنم ةهلالا ذا عرمش * ىذلا مظعال اهلالا لعد دوو ادت

 ةيادهلا باس لع هبفوملعلا عمل ريح ىذلا اك همولعم ىف ةرخادض لعل او كل مولعم هنا هب عطققي اق 3

 طسوالا عمل العدس قو نامزلا ند هرعدلا لع ه- فو ىدهلا نيعوهوناببلا هلعدلوق عمرلانعلا نم

 ثعبلا ف عجلاو ه ةرخ الاو امندلا نيب خزوللاف و قاشملا دخأ ىف : نطاوم هنالثقرهظ عجلانال

 سنالا ماع عقتالفاهلهان لقتستراد لك ةمايقلا دعب هتاف مد عسل ع لاذ هدعب امو توملا دعد

 نانو هك ماعلا ىفىرالاى ّحطذلا موه لع هيفو للملاو لتتلا لعد هفوادنأ عملا اذ ه دعت ّنْطاَو

 اذه صوص لوقبال فثكلاف قطانناومح هنأب هلموتملا هلدفهواءجاك ناسنالا هن صتنعال
 ناسنان وها دلل اذ ههل سل نمو ةصاخ ةمهل الا ةرودا اء نانالا د-امتاو ناننالاق املا

 كترلط مصاعد صولا اذه بحاصل ٍبلط اف ناسن الار ه اظةرودلا ىف شين اومحوهامناو
 المأ ماكح الا ىف عشب الا ه.:ءريعدش ناثعالا ىف عقب له ميشلا ةضامملع هسيفوناومحلارئاسا

 داو لك دحامو ةمظعلاب دمقمو ةنانالاب دمتم زوذو قلطم زوق مهنافزوشأا بناه لع هسقو

 دوهشلا مكح ل_عهبفورظنلاو كشلاو لهملاو نظااولعلاو نيقءلا لع همضو قاقحتسال ا لع همفو مهنه

 نع مو>- رملا نيب قرغلاو ىضر نإ ةحدراش هجر تاو هللا ل معلا كج نم

 ىد تورم راو ايريكلا لع همقو نب رادلا نم ممم دحاو لك لزمن او ىذر نعال مو>ر او ىذر

 لوب هلئاو سانلا نم لدلقالا ه هلعالرداطن الا هناف نيمعتلا ىلع فرعي ثد< ل اعلا قهموعرهظ

 لسلاى ده و هور ١
 ا

 ١

 ةروس دامص نبال !_سو هبلع هللا ىلص ”ىبن :لا يح هنم ىذا | لزنملا ةفر مد :املتو نوعي رالا بانلا

 ناخدلا
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 لانا لو يع تا له لور دلع املاكىع داع حرت دح ىلع اه انش آر لأ

 قكمفرسس ارا الع اناس دصمملا» دكا اك وتنفلا نم ءعاونالا هئالثلا ىف كل انصتفانا 4 لاقفاتمعم

 ةضراعملا نعزهلانبرعلل تران'ةرابعلا حوتفواقو ذهل تبان“ةوالداحوتففهاوح امو ىلت امبهآر نم

 لركسف كن ذ نم مدقتام هللا كلر فغمل تان الا نمهنارسا "هلله دهشا اع تبان“ ةفش اكحملاحوتفو

 دس الوش بدلا نعو ل ا ان مود اوملاو تيعلان مبنذإ| بح اص هقعسلا يع

 ةيئسأ ةوسأهلنا هلعح نا هتعدعدرؤل وكدشالب موصعم هنارخ أملا تنذلاق ةر مغملا اينلعاف كي

 ىلع ص ناك اهيلع صن, منابوذلان 2 هنم عتبامق هن ىمأنل اانمز ![ةيضعلا دامت هللا همي لولف

 اهقلخ اهطعب نأي كملع هدمعن مب وانماع مارحوهو عورشم هل صااخ كاد نا ةبهلاحاكحلنلا

 ةّمانتىأ هَل ا دعت اهاطعا ىتلاهتمعت ناد الاو ذهب ريخاو ةقاخن اريغو كا تنم ةقلخن اءانفر ءدقذا

 : مالسلاهبلعدوهلاق امك هلعو» ىذلا هير طارصوهو اهتسسم اطارص كيدهم و ةقلخلا

 : راونالا هه هنيبلسو هملع هللا لص دمت عرشو راونا اهلكعثارمشلاو مقتسم طار ىلءىرنا

 ' ]| تجردناو يكاوكلاراونا تيفخ سمشلا ترهظ اذاف بك اوكلا راونا نيب سءلارو:كح

 دوجو عم ل_سو هيلع هللا لص هعرش عئارمشلا ن منحت امريطتا هّوافخ ناكسف سعشلا اروفاهراوا

 ْ لئلا عسب نما ماسلا نعشق اس اذسهلو بك اوكلار اونا دوو قت ان ابع

 ةرظان اهلكقرطلا تعجرف اولهج نيزلا ّنِظ كلذ الطاب زحلاب عجرب لة قاما مهعئارش عمجو

 ْ 000 2 مهعل 0 ا 2

 : ماو هللا هنلطعاو ةتاعلا هتتمر هانا اهكتتم وأ ل ل لا لاح

 | ةماو سانلل تحرخا ةّماريَخ هما هللا لع وةرخ الاراداا ىف دومحما ماعلا ةدامسلاو ملكلا

 مهيلعزع ةّوبنلا باستكا.نولئاقلا هملا لوصولا بلطاذاو كلذ لعاف اهدنماقم ردق ىلع<ىنلك
 ل الق بابا ءاراماناو بابلا ىلا لوصولاو والاوهامنأ ب ملكا ناك كلا دكت لوصول

 ركف كه عقلا ةعلاطمودو ماعلا ناعالاردل تشب نم نمانلا- نفبابلا كلذال جف نع هملا ئلصاولا

 هلق عرشال ىذلا ماعلا ء ابنالاب هل عمي 2 ه مهمه هلبقهتلا ىلرالا امش بلف هنعهللا ىذر قيدصلا

 سرت رس الا : نم نيل كاول | نمو ةماسشلا موهىلا َهّمالا هذه ىفنايقانناكفلاناذدو

 4 قدح »نا هللا عدم دق ناحتفونا ناداد ناد هو عرشام 0 ع ا

 ِ امكتك عارشلا ريوس ئىش * ضع كل د نم مهيلع قباهللانأف دابت>الا لهأأالا هسقدل ف نأد>ا

 ربع ةونلاو سسنكموهام هحتف دنع ب انلا ءازرو نميز خام لكق مهلال عراشل
 : هللا هرمصتف ةمستكم

 ْ دوجو عمالاد ةزعلل نيعال هز ءلانفوصوملا نال ةوسلا نأ مكحا لاق نمهنلا لصد لقريرعلار هلا

 ةرهاطلا ةيساسسلا ة.مككا عئارسشلاق ب بلاط هلا لصين هّيرضحو هم اقم ىبعش هب هنت ماق نت لاطاا
 || لزنملا < ىهلالا عربشلا بح اصب صتخ وهام اوي زعلارصنلا اذهاسهأ سبل ةمهلالا عئارشلا ةروض
 || ىجامنا نمؤملاوهو ةعيرمشلا بحاصف"ىسا.سلا ”ىمكتللاو ىمهلالا عرسشلا نيعرشلا مت ةقمقلاو
 : كلذ لءبالو ةيهلالا ةريضخلا ن مع رمش لك ذخ أمو هل نيدسل ةقيقْلابحاصوهىذدلا ق زدحلا ىدي نيب

 هذا الطب عرش لكن ال َهَعشِلا ى كن نيد عل رمش ةااودح لزملا اذه عما دهلف ةقلشلم باص الا

 اهتسامس موةيريذن نع ةّاول ع امأ + هاو ةداهشا !ملاعىفةرهاظاااهرود عئارسشلاو عرش لكن طاب

 ثرلا ىف هر ةنلصملا عت لاح لك ىلعاسس اسوا اهلا عرمشل !كا ذناكءاوس اهقح-ىف ةدلصملا ءانتمل
 مدة:دق باكل اذه نم امد باناهلو مشا نم ةعب رمشلا ةلزنم تلعن أ دعب و همر هظتىذلا

 كح دغلؤ
2 



 5 اونو

 | مد الر مف دودسل ا مكح لزي لودل دوصسل امه سما هنت ا نال هلدودسلا نوكي ىتح ةفملخا اذه ناكم |
 1 ةروصاانالل اوربا اناقدووسلا اذهلثم ةرخ الارادلاق لوزيف تلقناف 0 ادبالماكلاو

 0 هي نبةرجلا

 00 ا هلعاتا لح 5 ل هفلاتىذلا هتلا ةفقشا هذه بات

 : كاسل ازاف ةرخاو ايتو مام دلل ضلوا نإ دل نم دب الف هسفن ف مالا نوكحص نامعْشإ ٍْ

 1 0 نكي لولو هنمو هش هدو لاو دا كاف عومجلابلخنفقلا ةروصو ماعلا ةروص ل هاكلا

 كاملا يور دنع سانا م> دزتاكلماكل |ناسن الادب قراماحدزا ىلعالا ”الملادنعف اعماج نكي ازكه

 | لع اهغبيسا ىلا هللا عأ فرع ةفر ءملاد دي هللا فرع نك مهماح دزال امسلا تطأ مهيلع علطاذا ٍإ

 : عقوامو هورثتم باَماَلَو ىراقتلا لددلاه هاطعااموهو لءريغب هللا ىف ةلداحلا نمأربف ةنطابلاوةر هاطظلا

 ل ليلد ةاطعا معرب مغ هللا ق ل داك ن مسا 1 نمو لاو توءعنلان ند هلع ق1 اوهام في رعتلا هن

 : تك الاه تازرت 1 فد رعتلا هب عقواموهو ينم باتالو هغ دك ل هتنآناسيالو لوي ىدهالو هركف ١

 ١ فاو اا كل روع !| ناكمل هتان اماه. ف شكل روناممأب ةفوصوملا ةلزمملا هتك ىف هللان ةفرعملا نم

 || ةسرملاهذه نم لزنا لها فة سالو ”ىلتعلا ارظنلاو ني: تحلااو ىلمل ا نءال قمل ا دماغ: نع

 ؛ بجو انلقاكمتت ا اوفر ءاذاو ةفصلا هده هب تمكن نما مدي مدا ضرعم قى وكلا نم تءاحا دهاو

 : هع لزرت نيج ىإ سو هيلع دلتا ىلصءتلا لوسر ل فاكهركشيمسو غن اواغشفر كشلا مهيلعإاعلا اذه ْ

 : هللا كرمصم وامةتسسم اطارص كيدبمو كيلعهتمعن سي ورخ أتامو كينذ نم مدقتام هللا كلر فغمأ

 || لاف كلذ ىف هلل قامربخا اذككوةمعنلا هذه ىلعار كم هامدة تمرو ىت> ماةفازرب زعارض
 |١ تلطف منلا هيلع ترثكا مل .ركشلا هنمرثكفةغل يملا ةمب وهو لوفي قاف اروكش ل ْ

 : تى را ٍبلط هركشفماقملا اذه بحاصارطخالواباع هتئاركشلا هنم ةمعن لك |
 ٍْ ركش !١الطيةدان زاهامس اذهلو هللا : نهال شف ركاشلل عنلا نم ةدايزلا تناكتف عق ةاولاو ىذاملا|]

 1 قليلا تلاع ا ال انحركشلانم 0 اال

 هجم ىلا ةمعنرك اش ||| ذه ديزي نا ىلاعت هلن ا نم تماطف هرك ذتو ى اع هذا يسن ةدسم ةروض هند [١

 : ىّتح كل بني ركأشلا فرعي نا هلأ سف لاس امل هياجسأو هنمدا عمق ل انعدام فك '

 أ مكن ديزال تركش نئلهدابعل هللا لاف اشلا ق- نم هلع بجو ام هلا دنع ىدأدق ركشلا نااولعب
 ركلاروصلاةالخ نوكلا هتلاركشب هللا فراعلاف ةدانزلاءانلعاف

 ا نومئاقلا هنلنوددملا بكي

 لازيالفركسشال قلنا تعن هل موديل ةنطابلاو ةرهاظلا عنلا دداز هنماذههتلا لعاذاق هتدابعف
 || ةرودلا ةمعن لعركشلاةًاشندوجولا فركاشلا اهب رهظي ةًأشن مظعاوةرخسآو ابندامتاددل حالا

 || ركشت فيكم عاذركّساارودر دة ىلعرك اشلل هلا نم ديزملاوريضستلا ةمعن لءركشلاةًاشنو ةملاكللا
 || همن نمهتنادطعي ل ههنا دعواملدب زملا هركشي ركاشل !باطا ذاذ كل نم مهالاف مهالان لغتشاو |||

 ريغالازواكتو اوةعو ةرفغم هدب زهنوكف ةمالسلاو طلخا نم هئروصو هبلطردق ىلعالا ديزملا

 طلختلا نم ةئيرب ركملا:أثنناف ركحشلا لاوس ىطعا ىذلا لالا ةجرد نع لزننف ةلهبانو
 ديزملا لصحتل ركشاذاديزملا ىفرثاهلوركشلا ةروصىف هطماختارث ا الفاطا رك شل | ناكناو اهنم عاف
 ريغو مهالان نيلغتشملا اونيبااطلاريغو دب زإ |نيبلاطلا نم هان رزقا ىلع ني كالا نا "ل ضافملا لصخت

 نيعاشملاو قولا .ه تاجلكاد مو عرش ا - لكل لاقامة فاتح هللا قرط خف هي نيلْغتشملا 1

 1 عروصإف دمت هينا ىلاعت هلوقاماو هلكرمالا عجربهملاو هلوةوهو قرطل | هذه ةياعىهةدحاو
 | نكحوتنا هذ هلو ةرابعا حوتفو نطاسل ىف ةوالد اح وتفو قولا نفل وتفوهو جفلا
 يق تت ا ا تت تت ا تت اككاب
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 نيعلا هناو ضرالا فنموتاو سل ا ىف نم عجب ىلع ناسسنالا فرش كل يطعب لزتملا | هذ عفتتريال :

 لكلام هنال لماكلاناسنالا هبىنعاو ىلج هلا هَذَا ىذلا هنال تا دو-وملان نمقعلا ةدوصقملا 4

 اتم ٌكِإَف رظانلا ةروص ىلكتنب الا لمكن الف قلخلا ةقانتت :ك ناو ةآرملا َنااك قا ةروعالا ||

 اهلاكوةئشامصق: ال ىهف نيهول أملا ند اماطت ىتلا ءاسسالابةمان' ةدولالا نا مةياغلا ىح ةشرملاو |
 ىطعي نا ءاشامت نيملاعلا نع ءانغلاب قلطملا ل مح ملا اهل ناكف نيملاعل ا نع "غل ا يشك سل قلاع ى ذعاأ]

 ميسمملا نوكيالو هلنيسنلاورخآ سمالال هناعيسمدمسب عييستلل لاعلا قا كل ذكلزي لو هق هلاك

 سفنلاك ى اذ همست نالنيع ةفرط عيسنل ا نعرتفيال ملاعلاو دوهشلا نعءانفهنال دوهبشلا ةلاحف أ

 "|| لماكلانا زال امس وخدمات ا م علا اوان لازال لاعلانال دف سفنتما 8

 هلاهلمخو ضرالاهنكسي ناو ماعلا ىف ميلكا هناي مهربخ أو هني رع ةكتالملا فرعو هتروص ىلع ا

 || ضالا ف نمو تاومسلا ىف نم عمج هلرذسفاضرأو ءاس- هب ىلعالا الملا لغشو هقاخ نم هنالازاد :

 رئاصبلا نعبكحاو هفاذتسا نمروهظي بئانلل مكحالذا قا بعهتجاو هلا نم ىأ هنداعج |
 ناسنالا نوهمشي ن يذلا سانلا بطاخ سو هءلع هنا ىلص هللا لوسر لاف رادبالا نعبح> اك أ
 هنويلطي ىلعالا الملا ناوراسنالا نع به اهلنا نا لامكلا ةمترنعنولزانمهو ةمسملاةروصلاىف أ

 لودولا نع عتتاهراكفأب لوقعلا هور, اصيل هكردتال | ذكرا صبالا هكر دتال كف نا هنويلطتاك |
 ضرالاو تاوعسلا ىف نم هاو ىلعالا الملا مياعس سها واهلك اعسالا مدآ لعو هيرفظا اوابمولطم ىلا ||

 ناسنالا هملع لولا ت-ضرالاو تاوعدلا ىف نم عج هلر سف بئانل ا, اذه همس _هفرظالاع ||
 نرحل لج موه لمكع مل اذإ مش الامل ازابخللا عونا ![دهف تشن ءال هتسمامهت ثنح نم ١

 هلاكو هنع ”ىغلا هير دبعي لماكلا نا الا عاد د-ووهو نيملاعلا نع ع ىغلانهلاك" 50 :

 مزالهل دوهشلا مكشس < عادل ىلا ناخ لماكلا الا عيتريغ نم هديعي نم منامو هنع ىنغتسيالنا |

 هل هللا لع> اذهلو نارظن قلاب د ين مومو اعدت هجفر ءم تادو>وملا ر ىكتحاوهفأ

 هيلارطتيو هسننىفالو ئثىف ه اريالف نئملاعلا نعابنغ هنوكنمهسلاةدحاولانيعلانرظاسف نينمع

 ّئن لكح فدوجولاىراسهاريذ ماعلا هبلطيو ماعلا بلطي هنوكب نجسرلا همسا نم ىرشالا نيعلام أ

 اهنابعاثدح نمال قدا ءامعمأءاشالا ىهام ثمح نمت لكىلانيعلا هذهنهترظنلاهذ مب رشتفف |
 ةجاللا نمهيلعوهامالول هنا لءفهلا ركسم هدهشي هنال ل اعلا ىل لماححل !ناسنالا نمرةفاالفأ

 رقفلا اذهل ماعفهملا ملاعلا نم ملاعل ىلا حب وح ا هنا هن فرعيفاور خم ام لجن مهمفاورضمامىلا
 ىتااةمهلالا ءام“الا ثدح نم قحلا ةلزئمرشفلا ىف لاعلا ىف لزتف ماعلا ”ىبهلالا انغلا ماقم عاجلا
 رذسم ملاعلا نال ماعلا نعدانغوف قحوهف لسا ءاعت ءاروهطالاهرقف فرهظا ماعلا فريثأتلا بلطت

 ماعلا نيع ثح نمال ريثأتل اهل نم الاهلرضساةملاعلا ف ىنعا هنفةمهلالا ءامنالا ريثأت هقحف

 ملاعلا لغشسلالا نان الا اذها لاعل ار مام هلل انا لعامل هنا ملاعلا ىلا هر فاق قدوسو قالا اردتشإلت |

 ةشر نع نولزان ممنالمهل سبل كل ذناف دومشلا ثدح نم هيا-علا بلط نعربضستلا نم هناك |
 اوطّرش الئاملاعلا قريضستل | ىوشف ملاعلا هفرخسال ةجلال ال ماكحلا نامنالا ارهظال اجلا ||

 رقفلا اذهراهظابلماكلا نا فنالا قذاوفمه هام هتنا نودعبال مهن الكل ذ ندهن ولسا مه سحاامىفأ

 وهورثالا هلن مالا هلرخسملا ىربال هنال انغىف محو ءاسع-الاكمرشف ىف اح ناك ملاعل !لاغشا ىف قدا

 و ماعلا نا.عاىف هتلالابر ةتفااخن ملاعلا نامعاال ةسهلالا ءاعسالا

 -اس ٌكلمهيقوالا ريش عضوما مفامب طغت نا اسهل +وء( تل ا تطال هلع هللا لص لاك اسهر امي

 ىلا دوا نال الا ءامسلا ىف كام ئكحراف ىلع هشرهللدجاسهلوق فريخأف هلل

 نيرظان هللا سعأ نعاوطأطتف دودكسلاباو هاو هه كلفنا عطود ضرال!ن ا اوفرعدقو ضافد لاو



18 

 : لم تعتودقةداوشلا تناك اما زى لصو دكا رع نبع مهن كيلو اواعاعاو دبش دوبشلا نا

 معهبفو هرامخ ا ىف همءّدي اهفناكمالازا اوج عم هيك ن هه هب ذلكم يأ نم قدادلا بي ذكت لع هيفو

 ءا: ارملا ىلع دوام لغو قارا ارا ىف ةيسانملا لءهفو فوحلا ن نطاوم ف ف وهنا عافنرا بابسأ

 ةدايزا نوكنالمأ ةدارزلا قيذلملا ىواسيلؤملا ءازدا لدو ةبهنوكح وأ ءازجن وكم قافولا
 قوفانا دعم هاي دز ىلاعت هلوقو* ءيث قافولا ىلع ديزبالف 7 "الا ىفامأو ميعتلا هب عشب أم ءازس ىفالا

 0 هو أ قافولاءاز ارطان ىه له ةددجل ا دولا هده لهفباذعلا

 ا ِىك نم ىلد 0 اذه ىف مهل لهةدودعم

 رانل است نا مهلوقل ضراعموه له نودلا اهم م هراثلا باعصأ كئاواق هتئطخ هي تطاحأو ةئس

 مهسعامو مهراد ى موراثلا ىف اذعلا ةكئالم نائم رانلا ل شد م لك ام لاق دلل ءااالا

 هتروصو مدآ ىٍْىشن لع هيفورانل ام هست نيذلا كاف هتك طخ هب تطاحأو هلوق دعب هللا لاف موراذلا

 هضوءاسأ اعف هنع هتلازوا 2 دبعل اهمف يقأ اذا ىذبا فصولا لع ه_فو ةيناحورلاو ةمعسظلا

 مجمد ىلعاوفقوذا ىرتولو درو هناف فوةولاو ضرعلا نيب ق رفاا لع هبفواهل نيتكتسملاو ق ودللا

 نيدلا ضرع موو دروو رانلا لعاوفقوذا ىرتولو ددوو مهر ىلعاو رفك نيذلا ض رعل موو دروو

 لاثمالا:داضمملع همفوزي زعلعوهو ةَمباطملا لع هبفو المأ لوخد ضرعلا لهو راذلا ىلعاورفك |[
 اهنعرهظف (بهنعنوكت امريمال ةدوومملا تاسالاوعفنلا لعميضو بك الاه سراح

 لهامم ىفيامو ىش الام ءاشالا ن م ىشواعولع هيفو انتو ىدلا طلغلا عقو نأ نم كلذ فالح

 أل كل فشك الف كد وهام ف رغص أ كءلغأر طبالق كدمو كفو : لكم ع هبفو ال مأتاذلان غي

 معه فو ملاعلا فانص | نيب قرفلا لع همقو هللا له نمدح[لكهلعيام اشيأرب زعل_عوهو كنعالا

 لاصولاو ييعنلا نامزكاريصقريبكلا نامزلاروهظوريغصلا نآمزلا ن نمريبكلا نامزلا لعهمضوءادتقالا

 لندسلا ىدموهو قطا لوشب هناك هللاو ناردسملاو مال "الا نامزكاري ل .كريصقلانامزلا روهظو '

 دارو سالا نلطت ةعفملا ىديزبب ةعد د رمسلا رثج لزم ةفرعم ف ةناسقلتو نوران عساتلا بالا

 نيعستو هعست نب هضتي ىذلا دل اد يول, نم يناثلا « أوألا همفرهظي ىذلا لزملا اووي معا رق نم

 ا

 حرس ىدالخ لحال ىلا لد تودملا ع د نمر دعا

 خفي كن وكب انوحارسلان يآ || || ةفالخ ديقم تنأ 1ك

 حرأ لد نا ملعتل حرش || |[ هلا 0 00 0

 ْ هلع هللا ىلص همنل ىلا«تهتل الاكس لاو دعي رمشلا فاوملكتت نمانلا نا لا ”ىلولا اهأ هللا دب عا

 عدبمو قولك لك ”ىقهوجولا نمىلاعتدهلام ثدح نم هيولعلا نم دي رافع ىفدز بر لو اسهآلاسو

 هعب ريشلا )عو مكنكر تام فوك تا لوشي ناك لب ةعب رمل ابع نم ةدايزلا بلطانةَعملسا لعوهو
 ةعب رشلا ىد رطظةياعو كلذ نململَصَتلا دب ريناكبف بعت لواسلاو كل اس نم دي الق رطو هع لع

 هعضي مدق لو ىف شتا لاش نم سانلإ نمناق مومعلا ىفاهّباغ مقل لا تسأو ةمسا ا ةداعسلا

 مدق لكوب قيلاديحو ها سل لك امو مدق لك فقط اهحو نال ةعيرشلا قير طق

 ةقيقلناو عطقنت ةعيرمشلاو هرموكحما كاذب مكحلا ةققللاو نيذاكملا فام موكحما ةعب رشا
 ءاقيلاو عفت ءاقبالاو* ىسهلالا ءاشالاب ةبقانةعيرمشلاو” يبيلالا ءاشبلا نضال 0 اودلااهل

 كَم 3 ع
 بنل تحال 33



 1 3م

 تنمت ةراثملاهذهم تنكا ذا كناف ةدحاو لد هلنا ىلع وانت ميسنأ ا قراشبال ”لوافاتوعنال ٠ الأ
 ميلا نب ةمانقلا موا وو دعب نيذللانياوبلا نم نكمالف احاشنأ ىتاا كئانث ةروصفف احور
 رومالا ف شكن م هدلعو عامل عقتال كانه ىوعدلا نال لاند كلذ ىلع مهلةردقالو َمقلْخاماوحا
 ا عيستلا حوراهق شنت لاذا» كتل زو ف الكت | نم ءانزك ذاق قبقحت قرطتا م كلذكسل اننداافوأ

 | انبط هنعامل ضر نماوقلخ اذامىنورا هللا نود نم نوعاذنا ميأرفَأ لق ةفئ اطل ىلاعت هلوقأ

 نع لعُمو.بارتلا ةدورب هك تكاد هدورلاو ةيوطرلا ن مءاملافاع ةسارتلا ءازحالا ماظتنال

 رئاطلا لكشر وها ءؤازحبا تمأتلاف ٍبارتلا ف ىتلا ةسوسلا يوطرلا تلازاو ماظتنالا مدعو لمملةلا

 هل هما ناكف هللا ن ذا. ناكرياطلل مالا هملع ىسع قل نا لوقلا اذه ل_جال قالا مدقف
 فنتق ىنذان ريطلا ةئسهك نيطلا نم قلذتذاو لاف كاذفف هكنوذأمهنال هللا ىلا اهب برق ةدابع

 انا مناواهلانوكالدسعلاو دبعرومأملاو هللانذالالا هتاخ فاض قىنذاب ارئاط نوكسش همف
 لاكاذكح لةعبالام نمو لمعي نم ءوش لك ىل_عقاطت ةظفلا ما ام ةلك مومعل "هلم ملا هذبب
 صم امةظفل نانولوتد نفلا اذهل نلت لا ضعب نافناسالاب لعلا ىف هيلا ع وجرملاوهو هي وبدس

 عجل ةعبال نم عج برعلا م الك ىفان ار دقور زري غلوةوهو لعب نع صنع نمو لقعبالاع

 دارا امتاهنلانودنمنوعدئام هلو ىف لاشالت ا ذهانلوامغاو لقعين 0

 نعانجر تدق اذ هف ىلو أ هب ومدس لوقو .باطالا اذه ىف لخدب الف لقعي ىسعو لّقعي ال نم

 .ىوحن وهو امتا دانا مهل نكح ؛لنادب هنلاعلا نم هتلفتو هخوعش ىل_عهسنت هيفاع لزلاأذه

 ناف ةصاخناوأ ةماعلا ةجرلااهاطعأ له ةجسرلا نم دجلة ولا هيهللا صخام لع اهتم مولع ىل_ع

 لعق. الن اوهو العر صني دخلا ءاول لهف ةماعلا ةجرلا نم ءزس ىهو ةمحاولا ةجرلا هرواحت ىتلا

 ءامعسال ا عمم هلنا ىلع ءانملا ىف هماعلا هجرلا ىلا اها دعم وأ فرعلاف سلا ءامسالاب الا هللا

 ,ةبهلالا ةجرلا ناف هماعقاطي ل ناو لعفل ا هدلطب مسا لكملف دقت يغ نم قلطملا لعفلا هل ذا تاناخكل او

 .ةموقماهدعق اهبةجرأ يلع نلطتق هلع نلطتنأ فرعلار < ل ىتلاءامس مال اوداه ه متهّماعلا | و

 ةقرعم هانرع«ريغص فرطا ءزج - ىلع هنمانرصتق فانا ه مف عضن نا :مزع دقات في رش لعوهو ءاوللاىف

 ْ عمنيم دعنا نم هيلع هبنا دحأ تيأرام بير غسسحم ٍنواساوهو تاناكلاو ءاعسالا ىلا لخدملا

 لاز نا 2 هيفوريخاتريغ نم ليصفتلا همقعب ىذلا لامجبالا م_علزتملا اذه مولعنسو هبمتفر 5

 ةدحاو ةرضح نم ةلزيملابكلا عجل دو ةبهلالا» امسالا نما هترمضحامو لزنت نبأ نم بتكلا |
 زاعالل تائاغمدسمقااهبتكنإو ةاروتلا نان اهلوزنت سف التخ اب ارضح قاتكوأ» ءامسالا نم

 .هيعساىلا ِباَك لك فاضيفهللا ءاَعك ةرضح فل: نادب الؤاز عم لزرن نارقلاو ةضراعملا ن

 1 لهتأ لع هرقو هللا دبع لهسدنع لدعلاوهو د. قولخملا ليلا هو ةيمالا مالا نسب صال ا

 لأ دب ن ني هللا هيزنع .ام لع هنضو دجو دانعرأ له> مهض ارعا ل هقلل ا ةوعد نع مهضار ءاف#اا]

 ' مسفو ةركسملا زا. لعل ةلدالاذ خل اع هطول فصو ضوقخاف سلو ةهولالا هن |

 : | مهتلاف ةلسااصتلا لاح هتكون اوال لولا ةروزاس لع هنو تيفال ءاعدلا دنع ةراجالاريخأ ا

 : | عامتجاو هيلعو هلدوهشملا ةمهلالا ةدابمشلا ماع همفو ةميشملا ىلاوأ دادع: ةسالا ىلا عجريلههتلان ع

 1 أ ناكاذاو ا 0 نكيلو ءادالا دعب ةجرلا ىف هلعوهلدوهشملا ٍ

 ل ةذابشلا لع ءلعلا اذهب قلعت وا دش نكمل هلعن مكسوافهدنع دهشي ىرح مكاخلا نما دمجش قا
 مهتداهش نكت ملاذا دوهشلا ةداهدثا هلع كرتي وأ هلعب مك ناك الل لهوا يذدوهشلا بنا مو

 0 ا وعل ال ١ نع سس وزن ىلعدوهش دهشتن ا لثمروز داش

 | كاما لعبو مايللا) ءالا دووشدي زا سبلو نيت قصسملا اذهل عفددقارعنا ل_عدقإك انا ناكر

 نا
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 نوةصيامع هلالا نوكيال ىذلا هلع ءانثلا رم ءىشب هلا لوصولا نم عنملاةْر ءلاونؤتشا ءلا

 عّبسلات ا اومسلا هل مست ل اذ نع كح ندر لا لك ىف هعبست هز [ مس نأ داو فص او نام لك

 هل عرشامو هتلاسرع اضقنا دنع سو هيلع هللا ىلصدمحلا هال اهو ءالؤهالا امو َنمف نمو ضرالاو

 ميسنل اوه اذه فن ىلع تدنكأ 6 تن لاقفهرفغتساوكب ردم سف هيلعءانثلا نم عرشبنا

 رك ذاع هرك دئامن اوءانثدل طبنت 3 نانل نكمل انررقام ىلع هللا ىلعءانئلان هال ناك الف: دمح
 نيبك اح هملعءانثلا فن وكتف نحن هموفنام ٌدح ىلءءالؤه هلعنام ٌدح ىلع هبتك ف هلزأ اهف هسفننع
 ةهضكحلا| تحت ل ديالو موسرلاو دو دحلا لسقبال ت اذا لوهجت هملع ىثملا ىلع ءانثلانال نيدلات

 يصل دا ءملا ىلع دتالف نيملاعلا ن -”ىغلاوهو + سقنف هيلعوداكف رعبالو

 ةفرعملا ىهكلتاق ةهبفدتوالا ”ىهلا مسا نماموانفصو لب.ةيالوأ انشيال ثح نم هملاان دانتسا

 نيرو تان ترا ء ىناوحو ئث لكه يلعرطفو ميستلا عرش هسفناهبماعت ىلا ةدوصقملا
 سفن فو وشن نكلو هلا اويهذاماوضترب ل“ ءانلعلا ناكّناو اذه نم هئثىلا او منع ظنلا لهأ ضع

 ظامفلالا قالطاىف يح  مصتال هنئاو ث دحلا نيبكراشملا نا اًواروبا كلذو علما هجو نم ىهالا
 تر تنال وخراب فو موت تدخلا نان مول لا دالرظ در م|لمقا ذاف هملع

 هللازحاعب سل نولو ةير داق هللا لها سل نولو ب لاعهللا تدع سل نولوةد "جهلنا مهل للقاذاو

 ىذا لدم لكع اورك تاسثاال نو هيزتت عيسنلاو ىنالا ةظفلب اوافق رصاقب س دل نولوةب دبره

 فالخم ةنسلالا هب لكنتال مسسنلاب هللا ىلع» انثلاور اظنل ياني رغاكل ماوككسف؟ىش لكم يهتلا قطنا
 ل كاس نملاكاذ_هلواههففتتو امعتو لكن ةنسلالا ناف ءامعس الانع انثاا

 ىلاعت هلا ةمكحر طناف كاسفن ىلع تننث 5 تن كءلع ءانث ىدحأ ال ءانعالا دنعامتاخلاتق هللا لسع
 ءامسأ اهلعف سلا ءاسالا هللو لاقف فدولا نع هسفت هن لب هبتك ىف ةفصدل لع م هنوك ىف
 تعنلاهيطعيامتا وءانثلا ىطعنام مسالا وءانثلا ناك امذهوعداف ل اتق تانصالو انتو عناهلعح امو

 ءاعساك ءام» ١ كل ذ لعح امن او هقلخ ىفاتعن هلرك ذام ىلا نوكل سانلارثك ًارعشرامو ةفصلاو

 انماع دب توعنانل ىه ىسحلا ةمهلالاءامسالا| كاتو ةلالدلل تءاجامن او ءانثلل تءاجام ىتا !مالعالا
 لزتشامتاهتنا نم ملا ءلاىف عئارسشلا لوزن نا انم دقانال اهب هسفت ىلسعهللا ناو اهيانملعاننئافاسم
 ّاطا ودقوالواّكلذ فقل اناسللا كلذ لهأ فداص ءاوسناسللا كلذ لعأ هيلع ًاطاونامم كى

 هن موعت نع تماق اذا تان'دحملا فاهم ىشب اسم هسفناهب قدا ىعسىتلا ئنالام اهدا ل
 نمّكل ذنا نطنل مهلا عماسلا مهغمل توعثال ءامسا اما ىلع هنو اهم هسفن ىلع هللا نتا ةفصو ا اّتعن

 ليشبال هنا هوجولا عج نمئ.* هلثكس لب عرمشلا لد لداكه سنن ىف ص الا مكحال ْىطاوتلا مكح
 ل دااامأو ”يلثامم ةش . الا لويق ناف قالطالا 0 ىن ل :مكح ساقدص ملاهلبقولهنافةشإ الا

 هللأ ني ءاسرداءادو لل لو هملع هللا ىلص لاف ئىطاوتلل مكتملا اذه عمو الص مب لوتيالف ىلتعلا
 ءامسلا قءادولا تااقف تعنلا ةلزنجال مسالا ةلزْع هقح ىف ةذرالا ناهلعل ةشرالا ظفل هيلع قطاف

 تناكف هريخ ىف هتق دصفءاعسلا ىفهنا ه سفن نع ريخأ هتلا نال ةنمْوماهلعحو اهلوق لمقف ةراشالا
 ةيدورعلا دق نم حارس ىتعلاو اهةدعن أو ةملاع اهنا كلذ دنعابيذ ملسو هماع هللا لصلشتي لو ةنمّوَم
 | لثمكح ساهنا لع كلملاوةيدوبعلا دق نماهقح ىف قتعلابلسو هيلع هللا ىلِ ”ىبنلا نم اهيش
 عراشاا بع امرظناف باول ىفء ءاذوسلا أ ىلا فرالاب لاكو ةشرالا دق نم حارس ءىث
 ا ايا را اا ىلا تاثالا تافص هللا ىل_عءانثلا فز زنترإ تح اناه ودنا نرد

 سلب اصتست ةروصلا كلت حور نوكنالو ةروص دسعلا نعءانتلا اذنه عتواذا توءنمهل هاك انوعن
 كاذْنوك فال رمد1لاو دا تدق ل دأ هناف هماع ىثملا هقحتس ام الهج ناك ين ءانمكحص



 انكي

 | قيدصلا لوقل_ثموهو قتاله أن مداحأالا كل ذمعيالو سمالا سفن ىفنمع لكيدو مم اوه 11 نا

 | هلبقهللا ىأر دعو دسقملا هنمعلئثلا كا ذرهظا ذا هتفر ءف دل مق هللا تد ؛ًارالا امش تبأرام هتعهللا ىذر

 اهبنيزتىتلا هللا هر كلف ةلزلل همؤرهظ قحلا سالم ند -سلمئذلا كل ذناولعو ئذلا كل ذىف هزيم
 دنعو كلذ ىب_ءهسفنىفرمالا نال كل د لعلانالا م هريغ نم هللا الحاز 5-3 الفقيد كلا ماقما دهددامعل ١

 نالوقنف ع>رن مث قحالب نلخ مه دعوه هريغو قطا نقتل ةبانعلالهالالا كا :نوكمال ةءاعلا |
 ةكلهملا تاق الا نمهبفام همدعبف هيلا لود !نوكي هنم ةجسرلا بان ىعسب ابان لزتملا اذهل لعج هللا
 لمعلا لل تاق لمعلا ىف ةنلاكبابلا اذه ىنعالزمملا اذهل هناف ىوسلا م ا نمافن ا اهملاانرمشأ ىتلا

 هظف# ىمهفذ لمعلا كلذ ءاتنارد ل سالك رج ةينلا ناف ممل اةص فرت زي طرود تنفع
 ةفص لكو دمعو لكف لمعلا ةنلاكم رولا ىهف نآرقلا نهةروس لكل و 1 ىف هننا اهلعح ءلوسل | كل ذكو

 صوصلتاىف مر لاو مومعلا فن جرلا نماهفامةلهسلا نافةروسلا كات ىفةروكذمءامشلا ب>و

 ةجيرلااما علا كل ذهل محريف ءاقشلا هب ثماك نم ىطعت ىتاارومالا نمةروسلا كلت ىفام ىلعمكتت
 يوت رسسملا لال ةعسرلا قلك املاف نان الا ةجبر ىهو ةماعلا ةجيرلاب وا ةمحاولا ىهو ةصاللا

 مسااهالعش لافنالا ةروس نم اهلع ملو ةدح ىلع ةروساهمل هد نم ىلع ةءوتلاةروسامأو ريس |

 5 ٠ص لو ممسغ:أ ىلع نفرسملا لاق هناك فطعلاو ةجرلايدابعلا ىلع ةمهلالا ةعحرلاوهوديوتلا

 لقي لفاعمج ٍبونذل ارفغي هللا نا هللا ةجبز ن هاوطن قتال مهسفن أ ىلعاوفرس أن يدا ١ ىدابعان فرسه نم
 نوكمدقو ذخالا لبق ةرفغملا نوكت دقدتلا سسالاب ءاجالف نيقرسملا نما دح أب دعب ل نجرلا نا
 اوذخو ناو مهل امىأ 0 مي>رلانءاخل ميح !اروفغلاوههناهلوقبةن الا مخ كا ذا ذخالا دعب

 ندا ىف ةعجرلا تناكناف اهريغب هداع ىلع عجربال ةجرلانالا نوكسمال ةمولالا ةعجرلا ناو ةجسرلا ىلا
 هتعجر ىلعة م دقتم متعحر نوكتفةرخ الا ىف تناكناواوبوتنل مهماع بان مهلوقوهو هملا اهي مهدر

 ةرورضلاب عجرو هيدي ىف طةس دهشملا كإ 3 ىفق لدتا نمرمضح نم لكن اف كلذ ستي نطوملا نال
 عجري نم مهنسواهلزانمو ةماسشل !ىف ةجرلاب هءلعهلنا عجرب نم مهتت مهدلعو يلا هللا عيجربق هيروملا
 هلك كل 3 ف صالاو دوهشلا هن : عي و لاوحالا هيطعتام بسحب كلذورانلالوخددعب ةجرلاب هيلع
 هسفنف وكيلا هماكحا هس فرهلتلل هللا ءانعم نمل ءا فرح هلك ماعلا ناك ىونعمو ىبدح
 مكعمو هو ىلاعتهقنا لاك ماعلا عمدقتا ل ازيالف فرحلاءاطمت سه عملا لازيالف هماكح ارو هن ال

 ا ا نوعستو ةعست هللا نم هل ل_هد< همف هعضر م دق لأ ىف لزنملا اذهىلا لخادلاف 31

 نكي ملام ىريفنمعستل اف ماي كل ذدعب مث هن .ةح لعبف هتروص ايف ىرب ةعسنا نم هيلا مدت ا

 هل ةجرلا تم دقن دقو هندا نما عهلامطعم هيلا قل لزئنف مواقملا نع قاعو ةعئمو عج ةريضح ىف ملعب

 وهام ا ام ىمالئثلا ةيلهأ نا عا و مالسا | امماعىنوم تحاصر لزنم اذ_هوهلوخ ددنع

 ىلصللاق ام اف كمدق تازو تنل مامس لا اوال دكراشم اهيذ عت عَ , الفى اذ سعت

 مناف املع مع ةالاطارابتن نوح <-هالنيذإام هواهلهأ مه يذلا انلا لع أ عيمصلا رس هيلعدتلا

 اهلهأب وهامو اهلخد نمتعن كر دبا مث 3 ىناوة املا تن مهم معن لعف نومحالو امة نوبوعال |

 نم تعن فالخوهو توملابم عمت ةنامااهف هللا مهحامأخ مهب 00

 ميسنلاو هدمحب ميسا هي لاعلا قلنأ ولت [نوكل هوانا ن .ءالؤح حورشرك ذ مله اهلوه |
 هللعىنااموةكراشملاهف عقبال لع اوهامو فله وهام ادب انثوهام هنت
 هلىش امر دق ىلع ه.فاضتالاو هيدولْختلا دعللوالا مولعم اندسنع هناصسدل سان مامو هناعانالا
 ١١إ/ هملا دحلا فاضااذهلو“ 'ىث لكن م اهدست هيلع ءانثلا عسل وهاس هملع أب 0 مالق

 بر كبر ناس لوقي هن اس هناغ ميسنلاهلا سلو هلع و دو همسي ىذا ءاع اان ىأهدمح ميسي لافف

0 

 ل ل عل هر

 ةرعلا
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 ْ ”ىهلالا م .الاو هرهظأ ىذلا 4االا مسالا ىلا دنتسموهوالا كلذ نمىْث نم امو نيعأأ ةرنماسنل

 اتا وأ جيم اناماهدصحغو منا ىلع ينو دعنا ةالف نراها. كاع لع نسا ىذا

 | نان دومحلا م املا ىف ةمايقا مولا م ىلا عتهللا دم_< ىبلاع اعمسالا كلتددع نعتلاس كل ذب تفرع

 | ةماسقلا مون نا ا صنع ىلا دماحملا نما هاف هللا اهشاعالون , الا اهلعأ ال نا تاع

 | كلذ ىئفاهيف ةموقم دما او ام. ةيولالا ترمششاودومحما م انتا ىف ةماسقلا موناهي هدم <مانعمسا ذاق
 ١ اهتمءاوأ لكلام« انودسو ةعب راو سا ةباقسو افلا اهسالا كلتددعن ا ىل ل ..ةفاهاعن نطوملا

 اه فنافةبولالا هد 5 نمدحاو ءاولري_غةنملا لخد هاهاصح؟ ٠ نءماع“انوعستو هعست موق ص مهمف

 ْ .اهلكو اهاكدم احنا هذ لبو هيلع هللا لص دمام ا نوعبسو هئام عيسءاعنالا هذه نماموق ع

 أ امي ادعو تب ولالا كلتنمءاول لك دهاشم هلزني نم ىطعبامم لزنملا |ًذهو هللا نم ةعافُلا باط نكست

 ا | لبو هيلع هللا ىل د هلا نه لزم اهتمءاول لكل و كل انه اه هللا ىلع راولا اذه ىئئدل ءامسالا نم هنق

 | ىلا فضأو ةمقع ىف 1 اذهاو قترملا بعص خاش لزئم لزتملا ادهو هعاسا نم م ىلهكلا هل هرولا لان

 6 ىو ل لماكل حرالاهءطقيالفمادقالا هلا: الاي ما دقالا توثمد-عل قيوسلا

 اء ءاوسلا فقوم هفقاوم ىف ىرفنل اهاممس ىذا | لزت اوعادهو هنامز ف ُبراو لك بحي لماكت راؤو

 | ةيفعلا هذهىف هم دق تيشو ظفاساو ةمصعلا, دعا | ذه ىلع هنا نع ل ناف ى و اةروددهمفديعلاروهظا

 ! هند اب ليحو مدقلا هيلزالاو هبنع بحل لازتالؤ هد دومع دوب روهطلا اذهَق هيلع قدينا

 هيلعأ راو ل ا ملا هياع هس ى ءاراع هي دودع دوهش نيدو

 |هدابعن تل 0 نيلابعلان 3 0 الز هقاناف ب بعص ا

 2 خلا ككاو طأادارأ 0 ه7 .ىملالار م نءاذهو

 ا هنوك دو هللاركم نم هدعدع ىلع هتمالع ُكلَتَف اهمزاولو لاح 1 هنيدوبع مزاملف هيرعشبال
 ' ىهلالا فر ءبلانالا لمقتسملا ىف هلال اهذب .ه هل قس نأ ن نمأ ىلعوهام هنا نعم ليقتسملا يف هنءآيال

 , كرما ن نكلوهلوق دها شي لزملا اديه قو لاجاه ءعمكص الولي وانولخدنال ىذلا

 1 الئللاذ هىف هل مود :وربصبلا هس لع عقو ىذا س 21ىق ىارلا اوه ٍلسوه ءلعمللا لص دهتو

 ا( لبع ناب و بر نببروصخ نمالا نال نقي رط نع اوسلا نا لعاو نوامعتامو مكحيقاخ هللاو

 أ هتاعدسلات ديسعلا د رطسزرلاو هناَع هنلاق برلاىد رط ديعلاف قل ديعللو قد رطبرالف

 | ابن ه1 موقعا ف هه ا تل ولا "ل النا ى ةماعلا دحاؤلا قيرطلاف
 ا نا اروهظطرخ الاقيرطلاو ءاوسلا نعم اذهو قلل اال قالا تافصان دنع ىهو قلن !تافص ماكحا

 1 دماعلا لع غلا ذهو اهلاثماو ىسحلا ايسالاك قللاتاف_اخا مومعلا قزيمب ىلا قحلاتافصا

 ؛ ا امو ولدنا ىلا فضأأت ةلاصالاب قالا تافص اهاكص وصلا لهادنعو اندنتعو

 || ىهد ايل ىلوق ىتح هللا دنع هتلزنم تلعدبعلا ناو لسا تافصا|ن دنع ىسهفاهبانسلا هلا ن مالوزرت

 02000 قالارهظ أ انوهّتاالا ةلاصالاب ىعبم أم هنأق لاءام- اان دعو صقتءاممأ ةماعلا

 مف لصأ# !لمام مجرما ىلا هراقدفاو هناكمال صقتلا ماعم ىف ىاذاو أه مهةقحوءاشامهن اع

 م -- وس أن ا مهغلب ا ذاف صقتتلاب ةيقاكلا» امسالا هذه ىلعاومكف هسفن مكللا يف هوعتاهقحو
 ْ امد ءامسأ اهنا نولعلام ومهم اهنصن ميلا ىلاعت قدلسا نم الوزن كلذ :نولعج اهي «سف:فصو

 لعد داخل اراعنا_بم قعلل قح وه مهل م الكف هعجا اكن عن قد !تافد قللت اروهط انه ذم

 نوك«الاندت :ءو هصاخ اهتم ىب م ءابعسالا نعا صوم لهالالا كا ذ نوكيال ةعاسجلا بهذ

 كاذب علا نوكنالاناوق نيبو كلذ نوكيالانلوةنو ميظع قرفو هللا لحأ نم صوسغتلاالا كا ذي لعلا
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 | تاراغكلا لعةبفو برلا نم قح اهلك اهناو اهفالتخا.ىلع ماكحالا ىفق يللا نايرس ملعةمقو هعلصيو |
 سلو ىدوُو سه مهله قحلاوهامو لطابت اوهام لع همفو قلذنا لاوحأ هر لصيام لع همذو

 هنفو فلتخمو أ دحاو أ هنياغله عيان لكل وؤيامىلاو عامالا ىف دكرشلا لع همذو ”ىدوخوب أ

 ديزي لوقو ناوك الا ىديا ىلع ىهلالارهتل اع هيفو برضيالن مم لاشمالا هل برغذي نم لع
 دعبالا نوك الن أح برفلانأش نم لهو ةّدشل ادعبحرفل ا لع همفو ماعملا اذ_هىف دشاى شط

 كاد نعنانالاو هبت ماك نيعةريخلا ليزت ىلا ةفصل ا لعهمفو ءالّسبالا عاون الع هسفو الماودكا

 رصناهف سل ىتلا ةيلغل لعو ظعاوملا لعو رافسالا اش نعرافسالا لعو ةسهلالا ساشنالا لعوأ

 ملعهبفو المانيعلا ماقم موق لهو ليل دلا لعو نيعلا لعنيبقرفلا لع همفو نيبلاغاوناكا ذاع ”ىهيلا |

 ردا ذاغنراع نم قبال اءاضقلا لعهبقو اهلمصافتو مولعلا بتا عع هنفو ملاعلا ىف ةليزلا عاونا

 نواقلا ىع ص خالو رئاصبلا ىعو راضالا ىعوهامو َنكلاولفغلاو َجِلناو عبطلا |عهسفو

 رود صوهو ا مّدمم دورو نعنوكيىذلا رودصل اوه لهو ىلس!نععوجرلاوهو رود صل !ةلاع أ

 لحن !قرافا ذا لحنا ىف هنوكح نم ها .عنوكمف ةفصال ل<رو د صوهو | بدعاو نع نكم ني وكت

 ةدايزلا عقتاس مكحي ةفلتخاهنافدي زملا مولعنيمعت هتفو داسع لوزيهئمر ظن حرف هيفهل خفتاو هر
 دحاوال ااهزاحام هنا ةمهلالا ةمترملا دمحول لع همفو ئاوكلا ىلعتامالعلاو تان الا لعضو هيلع

 انني ل دست ىتااروسل |ىهامو ريغلا كار دا نعاهبرتسنل انيلعلدىتلااهفانصأو روتسلا لع همضو

 موب انعلا لع همفو هنعال هيف بلقتلاو لزنملا ىف ةماقالا لع هبذو هارئالف هور بلطت نمي وأ

 بسنلا لع هيقو ٌريشلاوريدلا لعهيفو َريشلاوريفلا ف مئازعلا هصتتتام لسع هبفو موققح فاهكرتو
 دعبل اعدبقو اقحنو رفاكلا مهك كلوا لافاك عفت الامم ن امبالا نم عفت ام لع همفو "ىناجرلا |[

 ّنظلا همفرثؤي امرلع همضو نمىلاو نم ةعجررلا لع همفو ركفتلا هيلا ىدولام لع هنفو”ىهلالا برقلاو

 لاقل حاو عنمكانهامو اهلومقل لحنا دا دعتسا عم ةّمشملاباهقلعتو ةدهاشملا لع هفو رثؤرالامم

 رغولاثمالادا دضا نيب قرفل الع هضو لصفلاو ةاز احنا ف فاصنالا لعهمضو ةعئاملا ةّعشملاهذهامو

 امناو كلذب ىلع عمرصصملا ةهج ىلع هقوسا ام كان مقوساالىناف مولعلا نم اذهريغىلا لاشمالا

 رصخلا قيرطب كلذ: دروأ انقوف ىل عتبام بسحب هفام ضءد وأ هبفام ىلع هسنتلا ةهج ىلع هقوسا
 لبدسلا ىد,يوهو قملا لوقي هتلاو كلذ نعرصقاانقوو هملع ترينالا الع لزتملا فك رتأ ال ىفا ثم

 * (هي دش اةرضحلا نموهو قد وسلا ب اسع لزم ةفرعم ىف هئاهلثو نول الثل او نماثلا بابل ) ب
 مكسحلا عماج ىديلمكت نك || || ملكلا فو ىنعملا فناحف فلا

 ماكلا ةرضح ىف هلق علا ناك أ أ هلزنهناوكالا ف لفاستولو

 ملا ماعفال رونلا ملاعف || |[ هتنترب ىعملاف مد-ةلاوع :

 متلاو ءال الاىذهللا نماظح || مهل نا هللادابع َتردحتال

 مهتلاوتاف الا نمءىربلاوهو || . || هلطي لول ملا نوكل املظعف
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 ديه اهمءانةماسقلا مولاسو هملعهّللا ىلص هللا لوسر همف ماقي ىدلا دولا ماقملا فهتتنا عا

 ةنلعهتلا لصهلوقوهو ةمايقلا مون دوج ماما ىف قا اذاهرر ىلع سو هلع هللا ىلص اس ىنأ ىلاهللا

 ءامسالاهذ يب هناصس هما انثل اوفو ن الا اهلعاال دم امب هللا دجأف لاق ةعافشلا ىف لكس اذا لسو

 طاحال ناس وؤاع“أو ةصاخ حلا هئامسانالا همك د الىلاعت هللاو نطوملا كل ذاهمضتشي تلا

 ىخاامرلعنالانا ل_عنوريشب بلق ىلعرطخالو تعمسن ذأ الو تأر زيعالام نما فنا لعنانانال عاب

 *؟ ينام

 || ءام-أةيولالا فنين دجملا هتثروو ملسو هلع هللا ىل هللا لوسرل ىطعت دباب ولأي مست ولأ ةعمسس
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 صخ ةتسهذهف ةقراذملاب مسالا هنعلوزيواضرا نوكيا مرئئاس نع هن صالا, بارتلا حرت اروهطاشا
 نمو هانركذامو»واسين د نم لزتم لكف مكحاهل هريغ اهل ل ةلزنم تناكف سو هيلع هللا ىلص”ىنلا اهم

 : هل لزانزلا هذه نسل لك ”ىهلالا صادتخالا اذهركحر هظاف سثكو ةنجو ةماستو خزرب ؛

 ١ لعا !مضعب لسرلا هب تاضفام عمج ىطعأ هنوكع م ريغ ىلع دب هللا هلضفامو مل سو هيلع هللا ىلص هفرش

 هزماوانل هناسل ىلعهللا نانا امام هللا هثعب تلا لسو هءلع هلل ىلص جر نه هنأ” لولا اهيا لعل مضعب

 را ا د ىيعتامالعل اروهطظ ةلاسرلا طرمش نم س بدل هنا غلف كاذب

 8 ا نملة كل دق هق لص ىلع ةمالعب قأ نا كلذ رع هيلع بحال هظح ا ذه هغماست هضم علش

 ْش ا الولاولاهوهلوق تآرع اقع ءاخلا ذه ىف لسرلل ةحبر ناكش كلف مهلك ايبئالارذع ماها هدس كلذ سل

 : برعلا هقد- م لع ت از داع احةنال برعلا لوقوهام برعل اري غ لوقا ذ هو هبر نماليآ هماع لزن

 ا دوبلاكبرعل ريغ نم هاعد نم لكل دي ارهظ أ هنا هنعدر يلف نرعلا ريدا وكل هزاعأ فر ءدالذا

 هريغ ىلءالو هيلع بوجوإا م كال هللا نم كل دف تاناال ا ند ءاجئش -ىانكلدو سوحاوىرامتلاو

 ك.عانلزئاانا مهفك لوأ هلاقع نسر نانا امناوهقلا دنع تانالا امنا مهل لقدل لمت لسرلا نم
 || هناممالا فر ءتام عسجب تر لا نعضفنملاعلل ةجْيركانل سر نان مهب ةحرا كلذ فنا مهبلع ىل باكا

 || قرافالورشاعالو علاطالو بتك الوأر قال هنا لاوحالا نئار ري هند واع لذا هرءاح نم ق دص ىلغذيآ
 || ىلا ةفصا !هذبب ود نم اهلعبال هنا نوفرعب روم هللا نع مهريخ اف نيمّمال ا "ولج نم امنت ناكّلب هدلب
 أ ناكو اوءلطو اولا اكهب ا كلذ ند نارشا !ىفءاجام ناكتف هللا نم مالبعانالا لوسزلا اذههايلعوه

 ثادمح فرص خع ن نم كلذ ممتوة ف ناد لو | هتضزاعم نعاوةرصو ماس اب لزنذا ةصاخ برعلا هزاعا ْ

 ىراصتلاودوملا كلذ تلعو نارشلا نال افا اجهل اعالو هلق بتكلا هب تم جات ن نارغاءاف مهل
 || هللا لص دم لزم كل نيت دف هللا دنعن منارقلانال هللا ب نعن هدب الا تاضفي ىتكلا بنادكأو

 ْ اكل | توربخ عافأو اطعأ هن اهتم هرئَغف عمتجت ل مواعب هتنا هصخو لسرلا نم ريغ نم سوي :

 | مدعو حورعلا ةلاحي ناذ ' الاو بواتلا ىلع لازرتالاو تارنش اك ا حو ىعسإام يم هيلاهللا جوأف |
 .هلسرا هنال اكو ذ لاح لكفو لاح لكي لعل ا هاطعأف اهاكلاوحالا لع عومعب هصخو كل ذريغو جورعلا :

 | لعب هتاهصخملا اوحالا عم معلا م :هنااسر نوكت نأ َدب الف ةبنلخم مهل او اوةفاكس انل الا

 تأام ىهو سلا ةاملاو مولعل ا ةامح و ونعمل ةانش السل لش اسبو تدع توسل ءاضقا
 || نم كباع صقن هلوقوهو سو هيلعهقتا ىلصءننا لوسيرلامالغاو ابملعت مالا هيلع ميهاربا ةصقف
 نيندقملا ارد نعل نانا ف اهلك ارشل | لءد صخو قدا هذه ىف ءاجو د اوف هب تنثنام لسرلا+ ان د

 |[ هدهفاهس صخ ىتلا ةناسل ا ىفهانر كة ام هنم هرهغ دحعال ن نكي عربش صخو مها دهم ىدتعتا هسا

 ْ 8 لا اال ايننال | نم هريسغ اسهبف لزتي ل كز اذم ةعبرأ

 || بإ دودج باح ىعأ بالا مع كل ذنِ مولعل ا نم هلزئم نمضتن ام :رر دق ى ابل ىلع هللارسنأمدنم

 || مكلعملمتلا» اةوأواجابنمو ةعرش م ك2هاناعج لكل هلوق ل ثم لبسلاا دب تنرغت ىذل ا قرافا |لاعو ةمككلا
 ل عم مكح لهو الماّة داو ةّما لوسرلا ةثعدمومجب مومل امه لهو ةدبحاو ما |

 ا اوطعا|م كلذ مهعفنبف ملسو هيلع هللا ىلص دمت نا. ل ىلع مهل هللا ند عرمت مهنيد ىلع مهئانتب وذ زاب

 ١ مهؤاشب ًافةعرتلا 6 مهظح اذه ناكواوةاك اا واعف دشف مهتم راغصو نيذخ الا نْمةَّوَق نعي زيا

 | ىدل ا عرمشل | نمهمف طر ذاع مرته دخلا ن نمةذخ اوم نوكتف كل ذبنو دعسنف مهل ىد# عرش مهعرش ىلع

 || بيرغملعا دهوال ما هينينمؤماوناكن او مهعرش هنعذت ام عسم< اوامعي ل نيذلا ةادعل ارئئاسكه ىلع مه
 ريح املع هشضواهوناصفهلا لها املعراغ تلازارسالا مولع ندوهو ةفشاكمملا حوتف نمامتث ا ذل لعا ام

 | عورسشملالمعلا دسفيام لع هيفو ديت او قلطملا ناءالا لع هنفو ناك ام ناك م نفاوريحت مف ناوكالا



 1 ْ ا

 هنعألل دعو هللعرونلار انتا دقي ىذلاوهف نا دج لو نك قة زا فا

 01 رك ة فدو ورجل كلل اثديلا مو هلعدقلا كرب أو عنمشل ةنمسمنلا ىلا سرر
 هر نهود نملعرشلا مومعب واهلبقي نم ةجرلا مومعب ثو بم هنا ىلاريسثد ماسجالا ن هناولالاهنأ

 ةاطلتاو تعا نلكلاو قع وم عب نو ند نه مهن هل عرشبل هلا شعب نم عج مالسلا هيلع تم

 || عرس ا وهف طرح ا كاغلا تاجردرمقلا عطقر دق رهشا ار روش ةرهسههيديزيب بعرلا» رصن هنا ةعدارلا
 ركح ام ةنالرمهةلاريسي رهش ةريسم بعرلاب دب دي نيب رصنا ذاف ”ىرعوشو برعلل هن باس لاو عطاق

 هعطقام بعرلاب هرصن ععدتفر تلاريسبالا ناسللا باح 0 |

 عطقي داسنلاو نوكلا لاعىفرثأ اهل ىبدقالا كلل ةجرد لكمكح م ره فرمقلا اذ هةفانملاو

 هده نملقأى كافلا عطقي ن نم ممناكو لو هلل هيءانش لاب ١ الا كلذ ناتاسف ال كلتر هّقلا

 موعدنا دعأ ب واق ىف همءر مومعف طمحا كإذلا تاجرد عطق هريس عب رب اس عرس, ءاقسامم ءاشتدملا

 بءرهبلقىوالا هلاتق ىف دحأ هلاهاه دؤصقم هنا ل_غيدودةمو ودعالا بعرلا ل_ةبالذ تجر
 ةدالج نم سعرلا كا ذ نهومف شل! نم ديعسل ازيد هللاهاقش اه هلع دلختي ء:كجاو هنم
 كل ذناك بعلا ند هدحوامب ودعلا كلذ ةدالس+ نم صقنابعف هللا دب رام ر دق ىلع هودع

 'ةوهش قفاونامىطءأفهلبقدحال ل لو ءانغلاهلتاحا ماسلا :لدفلاو هللانمارمصتردقلا
 اموكلاب.ذاذتلا اهل سوفنلا نال تاغملا فامسالو اهاهجم بلطت نا سالا نطان قران ةومثااو هما

 ةّدشلا نمدوساكامهلب اقم انهم مننلا مهتوش. نا نودي ريالف لمعتو ةبلغو مهندرهق نع مهل تاصح

 أ فرضنا اذا ءاالا نمدرعسغ 1 مهل ىهتشم مطعأ ىهف اهلصذت ىف بعتلاو
 ْء لولغابف عقوناذ اهلكامتقرح اولا ند هران تازت 00 ذاف متاغملا كات تعجسةدعلا اتق نم

 لوبقلا ىلع ةمالعرانلا لوزنمهل ناكفابن هذ ىذلكلذامف ابو درب ىحراسلا كالت لزنت

 نمةبانع متاوهشراناتلوانتف هءاصص | ىف اهمسدقف كوالا ىلصدجل هللا اهاحأف مهلعفل< ىهلالا

 هننم .[ نم خرا او لنرلا نم وعام مكمل أب همرك افمالسلا هيلءلوسرلا اذه ةماركل ,ممهللا
 هلا دسم اهلك اهلعف ضرالا هسس هتلارهطن ا ةسداسل |"داصخن او هريدغل ]بق انمّوم هن مركب لامع

 | هللا ىلا! مفاضالت وبلا مرك اهنا تومو هللا تو د اسملاو ىلهنةالصلا هَسسأو ا هتكردأ ث مخل
 || ددعلخفلا نمدج اسملا مزالب نملانريخأ دقو ادم اهلعحنا ثنح نمهتناشن اهلك رالاريصف
 || نمل اةساوعامناو توملا قالو الثا ىفال ضرالا نمجربتال منال انا دحسم ىف حربتال هسا هللا |

 روس ىف مالانوموةامح هللاءاسل ةمالاهذسهف هتدىف هللا ساج دصسملا مزالمو 00

 ءاملا مدغاذاةراهطلا ىفءاملا مكحاها ناك اروهط ضرال ا هذ هديرتهنلا لعح ا ذكو ضرالاوه

 1 اروهط شرالاو ضرالا هذهبارتمها ماقأف كلذ نم 10 ات فاتعتسا ل ضوادتالا مدع

 ىعس اهتمناك ام هناف بارتلا نوكم نأ الا هن رهط الف بارتلا" ا دعاما 2 ال[ وم وإلا انقراقأ ذا

 ةقص- اضرأ ن احح ضرالاىفماداخ كاذريغو خئرزو ماخرو ندعم نمابف مادام اضزا

 لازف ضرالا ما .هنعلازو صاخ مسان درف دنا ضرالا قرافإ ذاق ه هناك اذه مت ضرالان إل

 لأ هنم هالروهط هناف اهقرافي لوا ضرالا قراف ءاوسف ةصاخ بارتلا الا هنمةراهطلا مك

 : ةراهطلا ىف همكلاهملع ”صنلا هللا قبَأَف هلافيرمثتهئاذب هرهطيف نان الاوهو هب رهطاللا قلخ

 ْ مسا هيلع قيو ضرالا مس اهنعلاز ضرالا بارتلا قراقا ذا ضرالا مسا ريغ مسا هلنمم هرتغنود

 : زجيإف جررلا ماه لع قو ضرالا قر افا ضرالا مسا خئرزلا ن ء لازرامكح بنارتلا
 00 لا ا واخ ام هلنأ نال ةقراشملا دعن هيةراهطلا

 الاهت رتاعجورخأ الاريسللا درا كالا اعط ا دفن دل ىاعتتتنا نا نار ال تلو كعدقنا
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 ع اتمالاع لع 5 الامل ل ل تار عي ملكلاو رقما ارح ١ نا

 ةفص ىهو تامولعملا قد اتعالع طاحأف هانشريغوهو درجولا فل خدي لام لعو دوجولا هرضحام|)

 هسشتلا ىف سداورصبلاب أ اك داو ةلكوه ىذلا ”ىييلالا سمالاكتانك هني ةظكناةريقل ا ل
 ىذلا نارقلايز انعالا ىل َّ ماكنلا عماوج لعامل ورمصبلاب مضلل ن نمي امدشت قحاالو ملفعا هيا

 ناؤهل ىح تلا ةجرتلا هللا ةلكوه ىذلا نآر ةلان زاعالا عقوف هللا نع هرم تملاودو هللا خالكوه

 نم اقام اكلاروصي فاعلا هده طيوزاعالاانناو ا زاكالا روس الداوملا نعد 21 ياعملا

 ناكح نما هنعءلزنو ةمهلالا ثنارملا ىل 1 ءاآودو هرصنو هعمنو قا ناسلوهف فوز لا مظن | :

 انلق نم لاو ا نآرقلا فان ىلاعتمحرتن كمدسءنعاجرتم نوكسف هنا لو هريطبو هجأعس ىلا ١
 سلب | نع مجرتنو ه .ولاتاف كت اليل نب رقم اوله نع مرتي هلا فرش اكل ذهضاساولاامو ا

 هدوف ص اصتخا ال ىذإ| صاصتخالا هل نمالا هللا نع ا عم

 ءامحالا مضت ىا انافكضرالا لعن ملا م ذااوهو تكلا نم ةفاكس انل ا ىلا هتئع ةئلاثلا *لصاتاو

 .يداخجالاهمرالادحاديمهسالت الا يمسح رجتيضاتا كا ق١ رهط لك

 ١ لالض قتلوا هلودىلا هللا ىاداوسح أ انموقان مهموقل اولاك ىل نارقلا ندا عمس -نآاملو 1

 لوف نسم لا هللا نو د نمدل سدلو هللا لوقو نَا نع ضرالا ردع سلق هلوقب ريخأف نييم 1

 كلا ارا لاقفإبب لطرا ىلا هجر لالا تعول و لا سنالاو نا هتعيرش 'ء

 افنص ملاعلا ىضربام لكبىا اذاف ماع هاملاع صخام ملاعلا محريل هلسرا هنأ هتناربخ اف نيم اعلا ةجرالا

 ءاح هنأ لون لب اهملسراىتلا ةجرلان ماهو هجر دّةذ هعرش مكح بطاذ وه نم ضعن ا دعام اهعْنسص

 همك ضاروهفم دمع ميسم ملاعلا لكنافكشالب لاعلان م فص لك هب ىضربدهتلا مكحو هللا مكح
 نطور ما رضاخلا نمنع لالا لخمس راش جاعلاةوعدل اعلا لورا اذه است

 مكلا نمهي ىضرامردق ىلع ام لسرا ىتلا هللا ةجير نم لاه دقق مكن 2 انامضارتاكناو هن وكلاب

 هنا ناف مهنمط اشريغو مهنط امش ن 1 اامأو ةصاخسانلا ىفالا عقاولا اذه سلو هيءاحىذلا نيعملا |

 مهل ءالم !دالوالإو لاومالا فكرا تامر نفسالالاعلا ناح كح ١ موهرم ًاوءاوغالا مهل لح

 نر هللا فاأ ىنا كنم ىربىتا ناطمشلا لوي رفك اذافرفك |ناسنالل ناطسس ملالوةفاناحداو

 رانلا فاما مقاولا اذه بقع امهءاس ىأ ام م.قاعناكف ىلاعت لاق مث هنع هللارابخا اذه نيملاعلأ

 لعدن وةعناسنالل ناكو هنطوم ىلا عرف رانلا نم قول هناف هلد ىلا هعوج ري تاطمشلا بقعأف

 ناط.شلا دافن اهفنيدلاخ لاق مث نود 11305 ناكخلاك ه -احام لو يقي لظ تح هرثكا

 كلذوهلوقو دق ةاعلا ىفاىنب ىذلا قارتفالا هنمأربتاذهلو هر 5 مك ءازجنانالا دلو هرادو هلزن» ف

 بد بقعا فالق أ ىلا نال هفكرشا م امماف بانقعلا ىلا ةراشالا نايل ودحا ولاة ضب راش

 9 هنمىذلاهاص ا ىلا هعوبردلوقو هلعف سقعدان ًاىذلا ناطيشلا موس ناكىذلاو باذعل اوهام

 مااا ا اذ بسسس جسح ججحس سسسس سس سجس مسالا

 ٠ نر لاقل مع اوايرصتلا نت نم عقوام هنم عقوامل ة نيا ىفمدآ ةسق ىف ىرتالأ لقال ارتغيالف
 مآل زنق درفاالو نثي لو عجباوطبعإ لاك ذسهلو سلبا طيهأوءاوح طمصأو ةنلسأ نمصرالاىلا |

 (| ضرالا ىف لعاج نا ىلاعت هلوقا ةفالدلل هنا هطبهأف بارتلا ن هقولذت هناف هنمقا> ىذا ها صا ىلا (

 طنعأو لسا انتللءاوح طدخأو هنم عقوام بشع طوبهلا ءاجامت او هنم عقواملةءوقع طبهأ اق ةفلخ

 ةيرذ فدل مودي نأ اوغالاهتتا لأ سف اتم قلخالو هرادتسلا من افءلضاىلااعوج الان وعر | ؛

 هدوول هلال مدآ دوو لصالا فكل ذ بيس ناك ضرالا ىلا هلارنا نم ههركنام هللا هيقاعاملمذآ
 لهو ةجرلاد هل رأ هننا أن عق ناك ام نحال ن نمناكف سلبا نهرهظامرهظو دوحسلا.رهالا عقو

 أ ضاخا ىسشل ارونلاكوهفلياقا| ةهج نم كا ذا او هّتهج نم كا ذاق هنجر ولات نةنيملا .علا هجر 1
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 1 هلك ىرانلاو”ىانالا اعلا ناكتناواسيف ان تاع مط مس اهنمزعسنو
 هتأشنب هرؤهظهاطعا لضفلا اذه سانلل تجرخأ مريخ اهلعف. فصو صوصخءالؤها ن كلو هنما |

 مهاطعأ نكأذا هروهظ لقوا علا ىف هتافاخ ةلزتم اهازنا نا مالا ىلع ةّمالاهذه لضفن مناكف
 مهداهتجاهملا م هاذااع ابا اومكحت نام هرماو ماكح الا بصن ف دارت> الا َةّمالا هذه ىطعأق عيرمشتلا

 : ل ا كلدىفمالل ا مملعع ءاساالا تام اهم اوقملت عب رشتلام لي

 ريخاف سو هيلع هقلا لم ده لوسرلااعداجةريسب ىلع نوعدبخ ةرورشلاب مقتل ثريرخأتملا ناف

 هبءاج ىذإ!ناف قلا نعّىط#ةو حام نب دتحلا ع نم هريغ مكح ئطخلا منة هلا نوع دراعف متعع)

 ارجاهل ل عج ىذا كاَذف هيلا لصوامو ملسو هيلع هللا ىلص دل هي مكمل مدمن دق كح أطخ !ناث قح
 ةياصالار أو داتحالاربانارجا هلة هدابتجانمّدَمَملا مكملا باص اناوداتالارأو هو ادحاو أ

 لخ دنملكو هللا دنع لوه؟ سلف هريغدنعو هسفن دنع نيدهتحنا ىف نيعل | لوهح سصملا ناكناو

 نومكحال مناف لوالا ءانلذتاوءاسنالا عم ٠ لسو هملع هنا لصدمجروهظ دعي ةمالا هذ هنامزفف
 ءاقبا عمممزح ىئاوراصو ني دهتلا ىفاوزيمتو ةمالا هذه ىف ملسو هيلع هللا لصد عرشاعالا ملاعلا ىف

 هيلع دم لزئموانه» كا ذبروهظ مهلام ةماسقلا ىف كلذ نور هظي نكح مهاذ ملَعىلوالا ةفالذنا ةلزنم

 موي هلزتمو هشرع ىل_عاف ىل! ىتلا ةروصلا ثدح نم نجلا نيع ىل_عمظعالاروزلا موبمالسلا

 ماعلا ىف ماكحالاو ةمهلالا ساوالا ذيفنتل ل دعت ا مكلا ىدينبب نكل نجسرلا نم ىلع سال ةمانقلا

 || نع مالعا بناج لكس هلوهتاهج عج نم ىرب هلكهجوودو نطوملا كاذَف ذخأبهتعلكلاف

 عبج عرف ىلا ةهلمسولان انملاى هئازنموافرحوانوص هنوععسو اناسل هنوري هنعمهفب ىلاعت هنا

 رهظب ةبعشلا كلت نم تانما كان م ةنحن لكف ةبعش اهو ةماستملا رادن دع ةندىف ىهوابتمتانملا
 ةيوذعمال ةمسسح اهاكلزانمدذهفاهف ةلزئم مظعا ةنح لكى ىب مو ةنللا كلت لهال لسو هملعهننا ىلص

 .ٍ نوكحبال ةلزنم لكلب صاخهياذهامو ىلاعت هللاودوهدج وم سفن ىف هتلزئمالاهب وذعملا تلو

 1 ا ا هىزلا هللا سف: ىفالا
 نم هللا ملاع لكملءب ةطاحالاف مولعلا ىف هتلزغماماو. هنا ذ ىف سدةنو ىلاسعت هللا ةفرعملا باسل نه هناخ
 ل اعلا الا بطلا بط انو التل م« رخأشمو مهم -ةتم ىلاعت هن ءالعلا

 || هلق ىنل نكت 57+ تسب صخ سو هيلع هلا 000ج ندهن هبفناوكالا ىدناتلمعتساالوهف

 الار انف نكي 1 لاثبلالا الإ ت تمضنا اذااءاوز هم لاكشالا ف سلودادعالا ل كا ةتسلاو
 ىهونئ ازا ميتامم ىطعا ذنريخأف سيدستلا ىلعا متون لمعت نأ ل هلا ىلا هللا حوا اهبوةتسلا
 اردنا نيعتربتعا نمو دمسلا هناتلع ذامجاوذب هنويلطي امردقب مهلا جرذعل ملاعلا سان |نئازخ

 هلا لاك تامن هعسج ثمح نمناومحلا نافريغال تادنلاو نداعملا نئازرخالا ضرالا ىف سلف ضرالاب

 فصولا همف ناك ى حام .طعا امو ضرالا تابن يلد نمان اانريخ ًافاتامت ضرالا ن نم مكتب هاو ىلا عت

 ضرالا ارح ىلع هلع نر مصم بحاص كاملا نم مال لا هماع فسوي !مبلط اذ #هلو هي اهةصتسي ىذلا

 ماتا اذه هب تماق نم قحكتسإ ىتلا ةفصل ا, ربخسأو مهلع هندامس صنف هملا لكل ار قفل اعط .فح هال
 اندنعالا نم ناو لوي هناحس هنا ممولعمر دةبالا امدح رخكالف اهيلع ظيفح يلع ظرفح ىنا لاف

 امح هلو دعب لاق من اهدنا اقم كلم نكن هفةفصن امذه تناك اذان مواغمردشبالا ةزتامو هتنءازخ أ

 ةحات اردت ب يلع مهم اوةدباماب ف نزخ ىلا لاذع قانا نعناع ىلع

 ماعلا ف قزر نةرهظام لكذ ةميلعرظمفح هلا|_نلع ضرالا نئاززخ متاذم لسو هملع هللا ىلص ى طعاالف

 انا صتخ امتاغملا هدب ىلا سو هبلعهقلا لم دمت هان نعالا همظعبال“ ىهلالا مسالا ناف

 ”لسلاو ازا عاشها طعاب ص اصتخلالا ةلرتم دا اذه ىلع ووهالا اهاعيالف بغا ع متاقع

0 
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 نسي ظل كن -

 ا ل 2 انس مشا لاو 5 قلع ا تان عانت اهتم .ىلعأ لزانت !1قوتسقم|

 : تئاجعهبف ىربهل> دبنم لزتملا اذ نال ءاو هوعتتافاهقي رطمسهانانأ ثيح هي ةداعسلا

 1 ةدصم لإ زك ءادءدلالاعأو ةدصتم ءامشثالا لاسعأ ىريهنا كلذ ني هريغىفاهاربال

 1 تدحو تلا با.سالا ىل اا ءلطروصلا هده سوقنا هللا لعحدقو اهتااخ دوحو ل عت ةٌماقارود

 اههوكحا د اةيرط مجناأ ىل_عنوريفءادعسلا لامجأ اماذ مهلط فنو دعو نواماعلا م ا

 ١ مهو دحمان نول اينراس اللا مهو مما ةدهاشمىلا قير م مهدخأتت

 : ةددعتم قرط مه] موقدفءامشلا لان اع امو ةجحرل ارةتسىلا مهلمحت ةاشوزوف بك !ىهنولماعلا

 || نو ديالو نوراحق مما مح ىلا وسم ىبشع قيرط كى نوفرعبال ضءعبفف اهضعبت هلا دّتم ةمعشتم
 || كإ: ىف نوق َرفَسَو كذلاو ةكانعلار هللا ىلا تعجو مهلاسع توا ذا ءامش شالا, هنا ةجرنماذهو

 1 هملا فّرعو هدها شرف هيحاص ل لا لص نم مهتم نيد الا دب همحاص ىلا يدنبي ال نم مهن قرطلا

 ' لما غل اريف كءلطفف : نام رسقك ىلع ادا لاوعو هوست عدا انا و هفرعبف ا

 : نورك قرط نادك اوناقيرطروصاأ هده فةوم نتاج ىلاو هللا ة_حردهلانت ”ناىلا هله ىلع

 |١ مدعلا ذا هذ هّباغدنع فتءالف مدعلا ىلا كلاسلا حرك هناف هلة باغال قد رطو دوحولا قدا هتان

 : دسقت هقال طافاغلطم ناححناو دقت هنأ دو-ولاق ولا فال هدمت دح ظيرشإل

 نم تلا رطودقالط ا نيدعؤد.ةموهفدستلادوجولان  هقالط اب زيقم هلاق حالا سفن ف

 8 رطل انتا نيملكُتملا لع ىف لاوحالا لثم مدعلانالو دو>ولاب هّماَع فدتنال ”ىنزرب نمير طل ني ذه .

 || نورفاكلاو نوكرتملاو نوئسؤملاو نو دحوملا هلع كإ فق دعادوجولا انش اعَنَوكح ىلا 'ٍ

 || ةءاغىلا مهب ىبتن الف ةدلطعملا الا اهيلع كلب الفرختالا قب راع انو ةيدوجولا ئاقعلا باح عمجو
 ْ نيع معا نخو قلما ميل ؟نيذلاة داخ هلنانع ءانعلا الا هيلع |بيالقرخا الاىخرربلا قيرضلاامآو

 : نوذخ ا ىف دابعلا ندب هللا ىضتي نا ىلا نومححالو نون وعال نيذلا مهف ممم انف لاسمح اشبأو ماسلا |؟

 هابنم اويستك او ةفدقيرطلا كلت ةقشح نم اوسستك ادقو قا دوجولا قي رطىلاّنعلاتاذ |
 : نيعي رال ا لها ع ندد |اببمهفرعب الو اضعن م مذعلا_منوقرعت ى 8 دو-حولا لزتمف مياعرهظت

 نرلاضلاو نيدتهملاوةر ,تلاو ىدهأا بتا ره ىلع هنم اوفعمل هللا لخالهللاهء ريض لل ثم برعض اذهوأأ

 تالظىفومهراكفأر < تالف قو مهتعسطر رب تالت فاي نودي اراوالب ؛ارون مهل هللا لعجو|]

 ةعسطلاو صلا م تارونلا نيب ةداوتم تناكذا ابتًأشن ىف هملءىهام اهرحو اهرب ةقطانلا مهسوهتت
 ا اًمراعن اكد ؟ ةيهلالاع اعمالا نم موق ةلوعخاراوالا كلتو ةيفرصلاه ب رمما ولا ةئطحلا |

 مضولار اا عيالاراوفااهذشأ نمو ف ْثكلاورومالابراعل اىلاا امم لصو هلت دج ام ثمح نم أم

 اهاربو ىربامريغاهتم هل لص< مل ةصاخ دنيز ءامسلا بكا وك ةجاعلااحارتاع نايل ا

 ىلغ تامالعاهو ذذتاخ اهب ءادتهالال ةعوضوماهكح الفا ىفاهتح ام- و اهريسو اهلزاتمءالعلا |[

 الا دال اراب ياو !مهاعدام ىلا هإ_دوملا قرطلا ىلع مهريسف هنوغتسام

 هقوسداوسن مواديسناكةةدامسلا لسو هملعهللا ىلص دم لزتم لعج ا هللا نا لعاو ةصاخزوقلا | :

 عداوة ىطعأ املو لزنم ةقو كلو صاخ لزئمهلذ اهكولم مواقتال ةةوسلا ناق مواقيال هنا انلع !ٍ

 ١ نمرهظاملقأو : 0 1 "ىلا سوما ثرتعمم ل داكن اسنا لكل دما هنا اناع نيطلاوع املانيب ||

 ١ |ملكلا عماج ماه دن 2 ا جاكءام-الاند داق سو هيلع هللا لصد . نع ةفلخ هللا هل هع ثيح مدآى كلذ 1

 || جب رو ءدوجو متل ىلع ضرتعا نم ىلع اعاكع اع -الا لعب رهظت مسوءلع هللا ىل ل ةددح ىهىلا|]

 10 كرخد م كا عطظالل يوسح دوج دو بو تاك لدوناىلا سضرالا قف ىن دلل | 2 م 1

 ةأام هنا و ذ ام هحو ىج !|| امم 3 رمز ر ولكهرو فحردلا م كا الا

 نح

 أ تع

 را رضا ا ا ا ل ل ل ا ب هس



 نانو اسعد ل قرا هلام هن هعمو له دعل عي اهلل عم 1 ءاقولا لعو هت سيال نع "يللا ل ٍْإ

 دكحلا كلذ لك نادل سلف مقبلا داقتعا همفدان م دحالو اذ لل اريدعم جيش نم نم ها هينرتقي نأ يالو

 | لعأ نهذمو انسهذمهب ءافولاف اذه لثم هينرتعب ل ناق لب ؛وقلعفي ل ناودبالو هيفريخلا هللا عم ١

 أ ردعواقدصلاب ةنعربسلاوهو نطابلاةدوصبالار داطظلا ارهظيالف نيتاشنلا نيب ءاوسلا معو صوصخلا ا

 1 ديتلا لبق امو دنرضح امو ليردبتل املعو هنبع به ذت نا راذح ةقرةل ا ىليق دنعرتسلا بلط نم
 معو لواالبلابةاوهوأ لو لابقالالهلوتلاو لابقالا |_ءودل.قينا نكمو هامم هلي ءالامو

 دمع هياوتامو هلحموءاضرلا لعو هقح ىف عفترب نم دنع عفتربا ذاع هدوجو عمملاعل نم حي رحلا عفر :

 هضهبملاعل اربثاتلءوىهلالارادتقالا ن .”ىوكحا ارادتقالا ل عوريدلايلبجمتلا بام لعو هللا ْ

 لعالا الملا هب فصتي لهورهظي فنص ىأ ىف لاعا ا ىف بصعتلا ل_عوال ما ”هلعربت اود له ضعىف ا

 نيفاكملا نامعا اف ماقي ىتلالاوحالا نامءالا ىف ةرثؤملا ةسهلالا ءاس-الا ف دن:سمهللهوالما

 محرلاو باّوتلا مسالا هل بصعتبف وفعلا مسالا هملع هوو مقتنملا مسالا هيلع دجوناذا ىماعلاك

 - 'رهظي لهنيفاكملا تاس ا نابعأ ىلع رهظيام لعو”ىهلالا دنتملان ىنعا اذه يال اوروفغلاو |
 | هن الثلا نو دل لزانمولعو هيف قرتتامو لسرلا همف عمشوت امراعو ةئيشملا مك وأ قاقعتسالا ا

 ال م ىتاا مرا ةعيرالا روما نم نامزلا ىف اهلامو عدارلا نرقلاو قسن ىلع ةبن الا

 هنمعفرلا لب ةيىذلا دوهسلاو دوححسلا بتارهو هلل دوعسلاب بنلطبام معو درفد>اوو :

 ىلا يدغئامتافقلخوأ ا دجاسمابعلا قلخ لهو هنم عفر. عقواذا ىذا ا دوهسلا نمد_خاسسا ||
 دعس موا دحس مث اتا قلخ نما دجاس قاخ نمنيمعتو ا داس +ضعبو اًماق هضعب قلخو ا دوصسأ | ٍ

 ادعولا لبصافت لعو هنو اقش ىلعو دبعلا ةداعس ىلع ابنم ل دناموءامسشالا ىف ةمهلالا تامالعلا لعو أ

 | ىوحيام ضعباذهف 'ىهلاررخامهالكو دعو نم لكى دعولا ذه لو هجو لكبذفن اذاملو”ىهلاالا |[
 | انغو نى-انلعلزمملا اذه نموراصتخالل ايلطاهركذنلامولعابمماكرتو مولعلا نم لزملا | ده هيلع |

 دالب نم س اف ةل. دب هعوقو ليقرافكلا ىل !ءْنيْمموملا هلئارصن ةاعدتسو نيعستو ىدحا ةنسديلع ||

 لسسلا ىدهيوهو قا لوقيهتئاو باوصلايلعأ هتئاو برغملا :

 كل لمس الين نع 21 لذ وام ةقرجسل + هاف توالاو عاام بانلا] ا
 هب وسوملا ةرمضالا ن نموهوأ :

 دو-ولا ف ضقانتلا ماكح ان 00 0

 دوعصلابو لوزتلاب لوهج # + ملع صأع عئاسط مهن

 دوهشلاب قة دن 1 1 را مو

 دوقعلاول_:الدإابد_.-و + اهفزيعلاوةرثكر هظتف
 ددبعلاو ةهونالا فاصوانم » تعن لكبدار ما ناسف

 ديزا اب فراعملا ف فدوبو * ئىث لك ط .1ناكسو |

 امح موه نأك 0 اا و دم 0 لا للعو ةسايقلا موي سانل ا ديسسانا لسسو هم ءاعهتلا لص قاق

 ىنل طعتل ءاييش مانل_هوهس .لعهللا لص صف هّمعب رش لوعشو هئلاسر مومعل نعت ناالا هعسوام |

 مداوا. 0 : ماكل عماوجقوأ اذ ملسو هيلع هلل | ىلص د ناكوالا ءىدل ىن صخامو هلق |

 هلزتمباسلا اذه فرك ذئافهتلاسر نامزو هتون لاح فال ابن نكيرلاسبنالا نمهريغو نيظلاؤءاملا ني |
 معتم م طظعالا ماعلاروزلا م ؤلةيورااو لكل اد: ا م قالا طاس ف رهظن لزملاف هلزامو ا

 | هنلا مالعأبالا كلذ اداب الو < 1١ه همن هو قا سفن ف يك ل الا

 ار 20 هنااا ما ود 5 المال ةعافشلا 20 دول ملا ماسقلاهل |
 انا د



 ا دوجوبالا عج رالف قاس لع موشالح ! 1 م مد ماك ”قاننالا متملاب دمعت يللا اذ

 || حورلا ةةريغ نم قاس ىلع موتاماق اهكراصخالا فالذع قاس ىلع موقي ذنب ف بف خوفا حول

 ١ را ولالظلا دودت هلل دودسف عفتلابةر مثو ةلاصالاب ا مو وفابذ 7 كا

 || ناويملا امهو حز ربامهل وهامروضل الباك اما ا تاسلاناكانكو قاس ىلءنيئاقلا صاخنالا

 تابنلا ةعب تنمضتف اهل اعيان اههل حرب وهامرود نم هشضرهظام نوكي هتعببك عتاب عباب اذا ندعملاو

 ْ ىراكس ع لعوة د ارب اة1ىه ىف ةرهاظلا ةروصل ادهاشي مامالا اذه نال نذاسعا اوناومللا ةعس

 || ىهام ايف لر دف صاخض الا نمرظانل اريغروص نم ةآرملا هل, ةناهم هتروصريغ سا ىفةآرملا فرظانلا

 مسجل + ااذهىفالاةروصاها ىأر امو هنعاسُع امهنامعآىفاجن وك ع ماهسفنأ ن رم هلع صاخشالا كت

 : نم ةعسلا ىف عبابملا ىل طعب ام هلع ءاطعل | كِل 3 ناك الار امداد تغالعةروشلا كتل نال ةلقصلا

 مامإب س مل هناورظاسأ !اىلا عحارودامناو اهلا كات عجرم الع طعت ل ناو هنعيأت نمل ةعاطلاو عمسلا

 ا رظانلا اذهملعلاذخاناف ماما هنا لعيو هريغن ءهسفن ف مامالازي اذ بو الصا ةعهلالو ةفملخالو

 روكا مطعتناالا كل ذكس نلف هتقو ماما هنا لضتسفر ارتعالاوركقتلا م تهجم ةروصلا كلت نم
 ا شكلا زملا كا ذفركللا بسام ديو اننا قفناداورابتاالو ركفرت نما ١١ ادنمرلعلا
 تطل هرظن ىلا عجروأ لب 6 نم مولعلا ىندشبال مامالا نات قيرطاا فال_ةخال مامان سلف

 راك ارا نم ذا قار سهلا ذولا از نان ءذدخالاالاتداتعاامدست |||

 |١ الف سفن لكف نوؤشلان مهشوشأم 2 > ابنا قحلا ديرب لاح لكى هناف هب رنع كل 3 هذ ١

 1 هيلعهللا ىلص ىلا همن هانرك فام ةحص ىلع ل دي عق ةودق لد درصبتسا اذا لق اعلاو هريغل ارطنالو هل غارذ

 هناا مالك ىلا عجرف ءامريغ ىلع ردي موب هلوزتو 5 نكيإل هلال دسففلاتلارابا نعراسو

 لكلا خشم مو تا ف نا اظنال هللا ٠ ندالا مولعل اذ دوعتام ملسو هلع هللا ىلص هناث

 ةدافتسالا يرطب مه وركفل نيب ةقالع هللا نيفراعلل قدامو هنو دوه نع كنظ اف ه:م لك ا١الىذلا ْ

 ديزبونا لوي قالا ةفشاكملاح وة نم هللا نءمولعلا دخان وك, ناالاامهلا صخشلا ىمايالو
 لاقت املاهوه نيو نالف نءتام لاك وه نيأو نالذانئدح تدم نعاتبم ,كلعمتذخا ىاطسلا |
 (| ىلا هرطت نم مظعا هدبءندبو هللا نيب باح الذ توععال ىذا ا ”ىبلا نءانلعانذخأو ىناطسلا دير واأ

 ٠ نم لوةعلا تارورمضلعو فرشا هللا نعذخ الاف ملعلا قفاوناوهرظنو هركف نءملعل اهذخاو هسفنأإ] |(
 ْ نأ ًاذالوكتلا الوالصا ه._ثلا تارورضلا ل.ةنالاذهلو لال دةساوركف نءال ةّصلاخ اهنال هلأ

 تاننلا ةعسلانلع ندعي دوهنعناسلااندصق ىذا اوهام هلّقع نيب وه: : لمح ناف القاعناالا

 ابيلع فوقولا ىلا ةمهلا عفترتل مولعلا ن زملزملا اذهسنمضس امكن نلف لانك أو تان 1 :

 ا حوتقملعو نو !حاوشش لعو ىلا ة فشلا وتفرغ تول اهب ىلكتلاو

 هنأ ىلص ىبنلا هأ نع ملسو هملع هللا بص" ىنل أدعي ماكحالا سن لعو هللا ن ء ةجرتلافتاّرادعلا

 معو دسعلا ضع ةيهلالاةيانعلا لعواهيفراسخالاو هلف ةلدالا نطراعبل دوج كس رتل نادرو

 ْ ةناقتسالا لعو نست او ناسل ا لعو ةار هال لاكل اوةأشنلا ماقلا ناو لاكنلاو مانقللا لءوتاراثالا

 رثودلخ ”ىهلالا صنلاتام اد لع ف دكلالعو دوه ةروس نم م ”ىبنلا بشامو

 || لو هتلاكملاعلا ةمسن لعو مع !اونيقملا نيبو اه قرفا او ةنن امطلا لعو ال ا ناركألا# كهف

 || لعتلهو دانجالا كاوا مهامو اكلم هنوكن ءادونسةنادقلاو 3 تس هعئانا ذاب ضيا
 "| الما لصصفتل ! ىلءام لعل ادحال ع ةو لهو لصصفتريغ نم ل اج القد رطالا لءتالو اءاصحالا قدرطن ||
 || هملاو لئاقلاوهو عجرباملو هيلا عجرباممدابعلا ىلع - يالا عوجرلا لعو نول ى ةنيلالا الأ رف 1

 ٍ م خشن 0 0 6-3 وو 0 تس ملل 0 ربا



 لاعاما

 هلعش نا هن هللا سحأ ام ةغا امد أب ناوهو هريغال ه_سفن ىوه ى وهلاندارأ هنا نيعتْكل ذافكل ذ ىف ٍْ

 مكح قيف هللا أ عزان نم ةعزانمىلا اهدي رش مكح فرصناهسفن هتعياناذاف هتعداهتنوأ

 اهنمعلاازللاز ولف اهتمعلةر مشات اف لوزتال فالدا ةقمتح نا هللا لعذا هنا سعال نيخل اخما ىف وتتم قح

 | هتعيابم هم 'ر نمانلا نم سطلا فرع نم لكفا بخ داعس هش نوكيا اخاف ريصماها هللا نيعاذهلف أ

 شاع د و داظ ةعس اخاف تابنلا ةعب ام نم ىهو هتبعبت هتمزلهعياناذاو

 اههننمكح لءاتفتاو نيعزانتملا نا رهاظلا عرمشلا ىفاذه لثمرهط دقو هتعاط مازتلارخ الا ىل_ءوأأ

 1 :مكحام فااالن او مكحلا كلذدنع فوقولا امهمزا مك امهنب مكس هضاعزانتاهف :

 هانلق ىذلام كملا ادهلوساتملا د م نطابلا ىف هتمام ا فرع ن مف مككلاىىلو أقل ةهج نم بوصنملا !
 وو هالامل انج ساو مالا تقتل تاينلا ةعس ةعب املا هدهانقط | هعيان نمرهاظ ىف :

 ةروص ىلعو لدعملاىوسملا مسك ا مك مالأ ترهظام امال قطا !اهيءزللا سفنلا ف ةتايثلا

 حور لك ا ذكهو هحور نم مسجلا اذه .رنل هللا امتنا نيح هنم تننتىّتلا هضرأ ىهفهجا نع 1
 لص لاقي هلامو ءلهأو هسفنف همكحو هعبابف هتقو ماما فرعنم دعسلاف ىرصنع مس ريدم ||
 نيعجسأ سانلاو هل امو هلأ ن نمدنلا بحا نوكأ ىتحناميالا دبع لمكب أل هسفن قح ىف لسو هلع هللا 1

 هركملاو هسفن ىوههتنا رمق فاواذاالا طش ام ناس :الا نالهركملاو طشنملا ةعسلا ىف طرتشي اذهلو

 هقاالا هنا عييابام هنا ةعبيبا مكحب هنافوو هفاضنال ه هكا ىلع هنو قيق هسه ىو هللا سك فلا نأ:

 ادبأ سفنل اودوعي ان ىذلا صخشلا اذ هديالا راصالاب اودداشامو مهيدبأ قوذ هللادنتنك دا

 ةمومالا نافهجا لهو هتعسط لعهسفن كش نمسانلا نم لدقناواهح ا نه كك تلق للاعلان
 مامامه ساو لاثتماوامهبربلاوهي ونال كاس>الانن اسنالا أ دقو سفنلا ةؤنملاو ىوسملا مدخلا

 ىبرشت نا ىلع ا د هاج ناو ىلاعت لاف مدعي الذم سها ناث قلسا سهأ ةفلا تسع ني والادحأ :سأب

 ,مامالا قف كلذ تب انا مهسوفن ةفا اخو هللا ىلا نيبدنملا عامان هاف ل الا امهعطتالق لع هيكل سلام

 مه و مكنم ىهالا ىلواو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعمطأ اوونم [نيذلا هينا اب ىلا«ةهنتا لاه حاستالاب قحأ

 روظ#لاو بجاولان اف همف فرصتلا عيأام فنصوالا مكح مهيأ قباموةالولاوءافلخناو باطقالا
 مدقملا مامالا كسه اذاف رزوالو هني جاف حابملاالا ةمثالل قيام هلوسر هعاطو هللا ةعاط ند

 كيلع تمرحو كل ذى هتعاط كيلع تبجو تاحاسبملا نم سهأب ةعاطل او عمدلا ىلع هتعبان ىذلا كيلع

 بحاولارأ مي لعاذاناسنالل لسمدف امجاو احاسم ناكىذلا كاد مكحراص وهلا

 ترعاامو ةعسلا هلم فرعاو هانرك ذامربدتق هتعبان ىذلا اذه مأب هئمةحانالا مكح عفتراو

 ىحأب حراشلا لزنم مامالا لزم كل ذب قمنا سعأ لك واكل ميك تس فكو ترتاامو 1
 قا هلزنأ نك مامالا اذه سأل بقع رولا اا 1
 هلذخزاربلا كح هلذناومملاو ندعملا نيب طسوملاع تابناانا لسعاو هعانشا نيعت مك لا ىف هتلزام

 هنمرهظأ خزاربلا ف لكلا ناف هوجولا ن رم هشام هتق.ةحح فشوكن ل هناذر اعلا نم ىل اعتق ناهحو |

 ْ هم خزربلا نالربدغال هنا ذب معلا كدطعي حزبا ريغو هريغب و هنا ذي اعلا كيطعي هلال خزاربلاريسغف :

 حزب هاف هرتغ ف توكمال ىنزربرس تاب فو كل ذ نم همش ديال نيؤرطلا همفرصبأ هرصن ن4 يفرطلل
 1 [ك> نوكمالو هب ر نيب و هسسفن نيب مكح نم لداعلا فصنملاو مكسننأ !هلودنمهب رنبب وانا هلوونيب

 اهعازرن ببسو لاح لك ىلعو هجو لكب هللا دس قانا هلعلاهالع مكصف اهم ر عزانته سفن نوكت ىت> ||
 هسفن نيبو هب رنيباكح ناسنإلا لخ درفدا دضالا ةداذماللاثمالا ةداذم اههفذةروصلا ىلع امنوك

 مك ا ىهف تعدا ىتلا ىهواهنمءالا سلو ىنجالاةلزنم اهلزناناهاوش نعاه اهني نآبارومًامءارتالا ْ

 روطفم هناف هعزانم كح م ىناذلاريغو هنم ىتاثلا مسملا ىلدع امنودرمهالارمدتقاوأو مصاعاو ِ

 ىلء
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 ريغالمكحلا ف ةلباقتملا ةمهلالاءاعسالا مكح ملاعلا ف هدوجو لصاؤ ىلعالا“ اللامصتعاذملو || ٠

 ما ب ماسع نمو ناك املا هلا اسوان لص دمع حاف ىلاست لاك ءهرهلالا اهداف

 تاداوملاءاسجا ىف ناكرالا نا اكارثا مييف ةعسطال نا ملعف ىلاسعتدنلا هلعا ىتح نومصتخعذا ىلعالا

 مكج- لوزا مه اومكحااوي مهنخااذا ىلا نوعجرةالو مهفلعجتار مث ساس: ناك/لفارثا

 هداسع ساو نيد | ةماهال عملا هاه سلا عرب ادحاو رهاظلاىف اماما مهل لعحو رحاشتلا

 هتماهاننيدلا قداسف ىلا ىدؤت هتعزانمنا معامل هللاان سها هعزانو هع رهظ نمو هوعزان,الثا

 نوكيناو مامالا ذات ارهظْل اه نم اند سما هللاالا ةها ! ام مف ناكول ىلاعت هلود هلداو هلادقو

 هتقو ىف هريغوركب ى اك ه #اسغت مامالاوه تقولا بطق نوكي دقف فد انارهاظ نامزلاىفادحاو

 اذهنوكيو لدعلاا ةفصالا نوكيال ىذا ا تةولا باتا ةفالكلا نوكتف تقولا يطق نوكيال دقو

 رهاظلا دما ىف عشب ؛لدعلاوروللاق رعشب ال ثمح نم نطاملا ىف يطقلا ٍباون "لج نم رهاظلا ةغلخلا

 ىلءادتسار اما ناوهتقوف ويصعب ءانشو تقر فمووهط بساماوال اس

 ف.سلاب هيقروهظلا ه ماع ضرعو ماقملا كلذإ ةلهالاهاطعا هللاامناو ةفالالا ماقد ىف هتنوسك

 روهظلا مدعراتشا ناو هريغممئام انطان وارهاط ةغلخ ناك فيسااب رهظ هلدق نك ههاام بح

 ردت ىل_ءالداع نوكيدةول دعي ورو< ةفملخ ىمسب ملاعلا ىفاس'ان هنعماق او هللا داما افتار ةملصم

 رخآالا لقي الو لق هعزان ع نم لداعلا مامالا مكس ريا اكن اذ يكعل نوكيوهناعسهتلا هّقفونام

 مهنمراجن 0 م هناانريخ او ةعاط نم ادنح رفالنا هللاان سعاو عزانملا هتاف

 رئاس نودهلاهتمع ةرصت برق نعناسنا لونا هللا ىم هان رك ذاج ةرصش نانالا ناكا وانت اورلعف
 ِ ةرهشل هذه برش النا هيشفتار مثل ارئاس نود ةفاللناب ةنمعمت رعت ناسالاوهاكتار مثلا

 يمنا نشل اوهن هسفن قوش ىعيىوهلا عشا الو دوادإ هتيصوف كلذ رهظو هسفن ىلعةنيعملا

 -ىرصنعلاو -عسطاا ل مس ةأ شن قرثؤف فالخلاو عازنلا عضو# نراقتال ىأ اهم رش نامذآ

 ةرهشلاهذههلوقف هنعدامواهيهرهاامق هللا ها فاانعا ببن اذ ةرب دملا ةقطانلا هسفنل كلذ لوي

 ةنافا ةمامالاو اضرعةنامالا تناك [كاضر ءةمامالا تناك امو ةنمعم ةرحشل نيمعتةراشالا فرع

 مامالا هنثارظنولو ةءلهالا, بطتلا اذهل وار ظنهرضع امرهظ مو باطقالا ضءباهم رهظ كلذإ

 نطاسبلا مامالا طرمش نم هناف موصعملا مامالا ىف ةممامالا هارتاك ط#ماماراجام نيعلاهذهم رهاظلا

 تنأكولف ةسامالا ت طلعانه٠ نمو ةمدعأا مام نوكيهريغناكن ار هلا سلو اموضعن نؤكين]

 هب لع هتنا ىلصدهنئا لوسر همن دقوان دنع كشالب هللا همدع مق موقد نادهتنادرهأو هلةيواطمريغةحامالا

 ناك هكر تنم هناك“ ذدلب ةيالو ىلع ادح ًارييض ل ثدح هلعشب ص زعل ىلع هيثق ذ هلكمانر ركام ىلع لو

 هاوتإ اهب سه نم ةمدع ىلعهبنو لدعلا ةروص: اهمذ مان لالا ةما دنو ةرسسح ةساسقلا موا اوهلاريخ
 ةيدعلا ىنعم اًذهو هدد. اكلم هيهللا لكو هلة ريغ نمهنء اح نمو اهلا لكو همس سم نع اهمطعأ ند

 هرجع كلذ هركلن + هريغو هنطاس لئاسوهف بصنملا اذهل ةبحماو اهب اضرلا ىلا ةراشا انه لاوسلاو ||
 نءاهنع فات نا ىرااملابم سلتلاو انه لوح للا دملع هتاف ناي امياع ل اودقعلا لهأ

 الداعن وكف مصعبف اب سللا ىلسع ىهالاب ىهلال ربما مار >اللا ىف كلذ هل موةيفداسفااروهظ

 مسا هيلع هللا لالا مسو هيلع هللا لص لاهاي رقلا ى-ريخجالامىمًايالددد سي ىذلا كلل اذا

 هفلاخت النا هسفنهعبان ناوهنطقلا" ذهات ان دعب ايةريخالا ىف رمأب الذ لات اهيصقو ميملا عفر

 اهبحاص دب سن لكعامز لعج دة هنئا ناف اهماكحا ىف هللا ةعاب نم هياج هاب اس هر مالو

 هاد ف كا دك و دسم : ىعي ىوهلا نع سفنلا ىو ب رماق فات نمامآو لاسقف هشلااه أو

 سفن عواطف هسف'ىو مالا هعشا هعش تا ىو ريغ :ود ناكول هناف هسفن ع ىوهلا عبشتالو
 ل 2100 ٠
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 يق نال وفاادلذ ةطسحلا ةريئادلا دوج وو أ ةطاحالا ةمسن اهتعترهظ ىتاا ةطقنلا

 وهالانوكيال عمساو ةعاطااو عملابالا عيابيال هناف ع.دابملاو عيابملا وهف نطابلاهلاكرهانتلا |
 اهفانلوةعمبلا ةروصركذ نلف لمعي ماامللماعلا عما وهف هلالا نو كحال ةعاطلاب لمعااو أ

 نوفراعلان اكن او هسلاانقيسهاانلءاماريثك اذعنعتسي بطتا | ةعباسم هانم“ 1 2-1
 سائلا هراهلظا ناك يمه دنع مهما ناك ام سانلا هنسمت نع ا ومو دهاش هنا لهأ نم

 رهظاذاف ةمهلالا وعلا مكحم رهظ ملاذا اذهم ه>الانالا اهل لغشال ةفثاطا هذه ذا ان دنع مهملا نم

 عاف «ابتروصو ةعببلا بصامل ناس وحاضيا# كل د لعاف ه قى-وهذائث "نع ئث هلغشي لاسم

 ةفيلللاو ثوغلاو نامزلا دحاوو ىطقاان هنعربعملا لانعلا قرظنلا هالو ند لواذا هناهس هلا نا :

 ةروصأب | هناكملاةروص نع ناكملا كلذ ةروصئينن : هيلعودعقااربرس لاشملا ةرضح ىف لبن ||

 ءامسالا عج هملع عاشرب رمسلا كل ذهل بن | داق ل نعشرعلا ىلءءاوتسالا ٍ

 اطسووالغسو اًولع ةْبزلا همعتلام دمار وم اجو تم ةبزو الإ- اهم رهظ.ف هبلطتو ملاعل اهب ططد ىلا ا

 طشنملاق ةعاطلاو عمسلا ىلع هع ملاعلا هللا هاو ةيهلالا ةروصلاب هيلع دعقاذاق انطانوا ارهاطو

 ال انو دال | نرعملل مو نولا علا الا فداو لع ارومأم لكة تع قلخ ديفدر 5

 نوذش أف لوتالاف لالا مه.تا سم ىلع ىلعالا "الملا سللا كل ذىف هيلع لخ دن م لقافلخدذ ا

 فرعي ال ذا مف نيمفصل انيتاهنوفرعبال ماله هركمالو طشنع نودتإلو ةعاطلاو عمسلا لعدد

 0 اوقوذيمل مهنال امعطهل نوذر ءد ال طشنم ىف مهفددض قوذيالا مهند ئ . ا

 هللوقيفاذكمط لئاقلاتنا اذ هاد لوقف ”ىملالا لعل نم ةلًأسم ىف هلاسيو الا ةعياسملل هيلع :

 دضتسف صخشلا كلذ د:ءناكىزاا نق ىل-_ءانوك < ,هللابلعلاب قلع اهجو لس !ىفدا لوقف من

 لا هنفهتفنص ىذلا باكلاو يطقل !ناشاذههنعحرخ دئتم>و هعبان نم لكمتم

 رو فل ةئسعم لئاسم يصاماجن أف انتقو بطقل اتامر لف تعفو ىلا هلنيعتانملل

 ةرخمسملا كالا ا نم ضرالاو تاومددل لامع نمنومدقملا ث سفنلا لولا لعل هل عباس لاف |
داوملا منا توما اهماسحا تقراف ىتلا لك امهلل ةربدملاحاورالا م

 7 0 تا

 لا نمدارفالاو نوه4لا هو ”كمالاا نم نولاعلاالا هعبابي هسف لاحو لكتو نكتسو ناكم نم
 صفا اذه هانا ن ولهم شم لكم بهو فترصت مهفهلامو بطقلا ةرث اد تدت نولخ ديال نيذا

 كلذ ناسا 17 ااا ناو ف دركما ىضتقيال مالا ناكاملن كل ةسطقلان

 هنمربك ا نوكمنم دارفالا فو ىلاولا نوكيدهنأب همف ٍلعلا قيسب نكساو ةملوالاأل د اولا

 ةيناسالاماسحالا ىفهلوق همضلخ دي وتاداوملا ن متايناا ةعب امم ن نمي لزنملا اذهو هتنانرلعا ىف

 10 ةباسوردصلل دكت ايرجا هناتابالا مهركذف“ الا نب 2

 ا اك ١

 رظااف اناسنا وهاما تنارد_دمناف تبناردرعمال تينردصمان ان نالاتابن هاوقدادعتسالاو

 ىطعبف هبلعرومالا ىهامهتارابخ | ىفهللا انلعي فدك ه سف قئاسحلازارب ,او نارقلا قاس بعام

 كلذ نوكيالو هش دوفنلادادعتسا ىل_عوهنمفالا”ىبيلالارادتقالاذ ةنرالذا هقح قس دلك
 ميكس مب اعلا ناحسفدوبحولا لام !قالومسف دوخولا بحاولا ىف هلدوفنالذا تاكمااىفالا

 نم ةرح هلعحو قاس ىلع اف هنال امال رش هللا اهنا تارهشلا نم ةركش ناسنالانا مسعاو

 ةعزانم اورحاشتلاو ماصخلا باطتدادضالاودادضالا نم اقول هنوكحل هسفىذاارحاشتلا
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 زسبسنسفول

 ا تت ا

 رودالادر رود لع هبفو ملعلا ىلا لها ار ةيفمك لع همفو هداج ام ىب يرخص لالا عج يا نع

 ١١ هتلاو كاذوحاموا اهاعدناوااهدح و مهنا مكحب لهن وكي قي رطىأ ىل_عىلاعتو هناك سلا ىلا

 ليدسلا ىدهي وهو قحلالوقي

 |١ نامز لك فتق ولا بح اص بطقلا تابلا ةعبام لزنم ةفرعمىفةئاماثو نوثالثلاو سداسلا بابلا

0 

 هيدمحماةريضخلان 3 موذو

 امو ىلرو ى ىاو ه- علي امدقاىذإا هللأن تيسفا نض >[ةانوفرو فاو دست ||| امتناع دتالتسصا | 00١

 اما هقلدو ةئضرا3 زر 2 الد نب و .هن 0

 اع نم هشرعل هوز هش رع ك7
 6 مع ه زام هناف هق 0 فدكت رغن

 ْ رهظب ىذا اوهنامزلا دحاو ناو ةصاخ نامزلا د> اولالا نوكنال ةتاعلا ةعباسملا نادل كدا لعا

 | محلا“ نال ذءاضما فراخ اهل موه هنا لعمل هسفن ف هتمالعاذهناوكالاىف ةمسهلالا ةروصلاب

 | هاناالا ادمع قى ورهظرال نم منمو رهاظأ ا مهن هل2]ذذ ريغاا دنع هب روهظا او هناضمامدعوا

 ىلاعا!ماةملاوه اذه امنت كلذ ىلعدي زرال لى مهلالا سمالا هب عقو امر دق ىل_عرهظسفروهظلاب قالا
 قلخ امامئتاداديعنوكش هتتنوكملالا ةلاصالا,قاخ ام دبعلا نال قيرطل اذهىف هملعدقعب ىذلا

 دنعا دم. سفن ىف ادبعزرب امفزوربلاند هاو ةدامسلا هعلخ هملعهللا عاش ادانان رنو كي نا
 جب جس جس

 ْ هيسانلا عستف هبلعهللا ةجر ىاطسلا ديزي ىبال ل ثق هيلع هتعلخو هب رة كاف هبلار اظانلا

 ْ مهعتمأفا ىبراهب ىنالح ةيلح نودمشي امغاو نودع-مس ىل سل هنعهللا ذر لاقف مهكر

 : كلذ نم كفن ىفدجت امأ مهكرهتو هب سانلا مست هنع هللا ىضر نيدم ىلال لضو ىريغل كل دو كلذ
 3 نيع هناو هلع ايلوالاو ءاسنالا لسفس هي رج نعدجر اري ٌربادَسقت ىف دوسالاو اد لهلامتفارثا

 ||نوعناسامت كنوعباسي يذلا نا عاققملا ا هيلا لاك هلا كل دانا لاقال لبق شضرالاىف هنا

 ىدباقوذ ةعبابملا فهديهلل ا لعح مثدافنو هّسناع اوس فرأى د لدتاك روض اامدعن هاقنفهللا

 ٍ اهولعو ارم مه.ديا اولعج اهوليةمل ةعسال عيابملا دي نوعيابملاذخا اذا ةعيابملاب دأ ن 9 نيعيابملا

 || ةقدصلا عضين اق دصملا نم بدالا ني قّدصتالا دينم هنبج ةقدصلا ند .رلاذخ اياكم هم دياقوف وف
 || العلادبلا ىه نوكس ىتح ىطعملادي ىلءاهذخا اذا لئاس !١دي ولعت ىتحام لزني وه شفت فك ىف
 ا مظعت ى> ةراجت هلاهقفنبل هلم .نحرلا اهذخأتف ةقونملا ىفايلعلادبلاو ىلعسأ ادملا ن نمريخ ىهو

 ا سلفانل فدكلا ءاطعا ىذل ايه ذماماو ةعاممللا بهذماذهت دازو تءدق ةماسقلا موناهدصف
 ٍ قلكعا اان لئابنلا دب عهدي ملا لع قّدصتملا ن م ةقدصملا لومقاهديطسنا ذا لثاسلا امنكلذك

 || لئاسلا ديف اهلثم قلي و قّذصتملاب ةماركحح لئاسلا دس عقتنا لبق نجرلا دببتعقو قّدصتملا |
 ا ماذعلا ىف دح ا لج لثم رصت ىتح و رتفاهس ريفةقدصلا كان يعوملا ذخ ايو لالا ام عقتشمل

 || اود لح | نم ىل ادع ناسننالا نا ىأراملي)+ ا نم ءاطغلا ناكث مح ةمهلالا ةريسغلا بادن ماذهو

 هتلاراغ ف سانلا ف نااغل اوهاذ_ههد امر حا هللا لا نم ىطعي و تامسهلا ن نم هنأش مظعيام

 ( همطعلاكاتةروصف اهالحاذاف منعت ىح ةقدسصلا كات ىبريف ماشتهالا ماشمىف ريالا ا هبانكلا

 | لكعا نءالا نوح .ال عودولاو عقت لاك ادهلو 0 "الا دب ىل.ءولعت نطع طع ا مق دودقملا لعد

 شرعلا ىلع ءاو:سالا ىف ّولعلا ىلا بش كى هللا ىلع طبهل لبحي سل دول لسو هيلع هللا لص لاق دقو

 ىلعدوجولا ةبسنوأ دوجولا ةارئادلا طمحم ظفح اكذغذعلا ط. 'ىن لكب وهاك اضنا تحتلافوه
3 

 4م
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 ةكحر اكل !الولذ هينا نوعىفديعلا مادام دبعلا نوع هقناونيعتسن لاناو هللا ارتعتساو |
 هب ناعم #لان نيعتسي دق نيعتسملاو هنن اعمس ا ىفنيعتسملا ق دص| مه. ن اعّسملا نم دوجولا» بواطملا ىف |

 ا.دسولءحدصقف بسلا نودهب لّقتسي نم نوكيو | بس نم دب ال ناكن او نيدعتلا ىلع هنعدانغ عم :

 ءاعسال نيب ةاخاوملا ماو لاعل | ىف هلض اهلا لعج دق هللا ناف هددعدهملزينم لعمل هريسغ ىلع كل دب هقرمشل

 نيىخاوام نئمؤملانيبالاىتاوامهللانافاهتاذلاهنس ةرفانمال ىَتلاءامسالا نيبال نوكتالف ةنهلالا
 ةوخاالا ملا سلة نامالا ةَوْسأ د ةف عم ثارمملا ف اظح بسنلا ةوخال لعب ل ليرفاكلاو نوما
 هئييدةوخاهثروو بسنلاوخا هيرب ل هير دريسغ ىل_ءو»و بسنلا نمهلْخا نع تاماذا ها رئالأ نابعالا

 لماكلا ناسنالاتوم دعبالا لبوزع ضرالاثرياماذ هاف نيدو بن ملا نيب انش ةروصلاو
 نمال مالا مهملعءاسالا حاورا مكح نماهيفاملءامسلا تراك هل قسم ىفالا ثارمملا عقيال قح

 نم دكر الملا ثراولا مسالا لزنأف ءامسلا هلل اثرو ةغفنلاب اوتعص اذاذ ةكتالمالالحامنرححأ

 نمؤملات باكلا !ذه نم ل.قامف هانرك ذامحح تاوعءاو ضرالاربنغ ضرالال در وءامسلا

 موو نامل نمؤملا لتي ال ندوملاو مولا ضع ال مؤملاف اصف هم دشن ناقلاك نمؤعلل |
 كراقلا نم هلع ىو انا تلف امال اذه فكزدقل ! اذه نمّوعَوْع ناك اذا نسل اال تق
 ثدح ْنْم مهي دانيروا هتتيشم مكح نم مه. داني له مهي داش نيا نمهدابعقللاءا دن ةروص لءكل ذنغ

 تادولخلالزانمو ىبهلالا باجالا لع هيفو !ههوا لبقملاوا ضرملا له ىدانب نمو هيلع مهام

 اذهبحاص فترصتالف تادوجوملا مللاصم لعودوجوم لك لب قولخت لكهب لمعي نا عيش امو
 ىوه نع هنافرسصتففجراخوهتو بولطملا هفرصيام بسح ىلع هريغاوا هسفنل ةحكلص هوه امثال لعلا

 ماكنت نيا نمملعش لئاك لكم. أب اع موقلا ل_عهبقو هملعال ئث لكل وهف حلاصملا عموه امن اه_سفت
 فاصنالا لتي زي رع لعوهو هلوةىفأط خا نم كلذ فرعي الن م دنع هما | بش اهفارذعهل يقف
 ةمادنلاو ةرمس+لا نم هيحاص ىفرلعلا اذه لثع لمعل الر ”رثؤبامو هفرعدال نع فمكفهلذ ا نمهف

 ىذنموا”ىهلالا لاهمالاو لك اوهو ىسانتلاو لفاغتلا ف ةمكشلا لع همفو هلامعتسا مدع ىلع

 ءاشالانوكل_ءدهبضو هاعالو هب روظي نأ تش الناكامم هيلعود اع هنع لوفغملا عجريل ةردقلا

 هيفو لالا ركحال ةراعشسالا مكح ىهفمبيدنأب روصل|ترهظ ناوءىث اهنمنيقولإملا دس سدل هللا دس
 خنر ملء وابنم نيعينا نكميأم نيدعتو نطابل اورهاظل || ىفدارعل ا ىلع اهغبسا ىتلاةهلال ا نئملا لمع
 دازامنبب واه قرفلاو اهفرشو ءاع-الا لع هو مهني رجاشنلا عفر دي رينم همف فقيل ني رجاشنملا

 معلا لوص> نيبودبعلا نيب لو ىتا!قرطل ا نع لو دعل ا ٍلعهمفو ٌمدوا حدمل عضواهم اهنم مالعالا ىلع

 هلنأب هسفنهللاحدم هر ورخّدتو دعت دل [ةشاورذكشي هيام مانعأو ب تكيام ل_ضفأو بلطد امزعا هناف
 هب ىم-زامو همق تانتمط ىلع مه اف قلنا فىناسنالا قلنا بنا سحماع همضو معلا الا سلو ةغلابلا خا

 هدس> أمن تح نمرهاظ ناس اةروص فناومح وانا اوه لهناسنالا عا ىذلا ناسدنالا

 ىضة.فدادعتسالا مدعل له قولخملا اذهىف ةقطانلا سفئلاروهظ مدع هنعزع ىذلا سلا امو
 هنال ىهلا ىدارازيمتوه لهوا ةملكلا سفناا نم ةقطان سفن لودق هب عتب امةرودلا هدهل ىشنملا

 نمنّوك ةعببطلا لهدءاذعلا ضعبنا ةيطبنلا ةحالفلا قركذو اذه لثم ع هنأرك ذ دقو ميظع ها

 ةنس ماقأو ةروصلادانان 'ناكف نامزلا نم صوص نزو ىلع صاخ نيف اناسنا ةلاسنالا ىلا
 همكحااناسنا ناكأ ىردناف تامو ةئسشاعف أش هب ىذغل ام ىلع ديزبالو ماك.الواهقلغي و همنمع عي
 هللاربتعيام لعهبفو باش>الاو ثانالا لع فو ناس اةروص فان اومح ناكو اسرخالا مكحح

 دشضي الق ليقاَماو فملكتل ا دعي هنم نوكي ام لوقف عومج اوا هنطابو ا هره اظريتعي لد فاكملا نم

 اذهناكا ذاوالوسر ثعبن تحن ذعما كامو ىلاعتهلوقوهوالصا ةذخ اًومربغ نم هعبطإ ىر لب

 نك



11 ]” 

 د
 لئاقلا اد ه»ىوهلانع قطن امو هبخا ةآ ص نمؤملا لاق ناميالا ةوبال ةوخا نونمؤملا امناو

 هسفن هم ىربو هاريف هالو 0 ننمؤملا نمدح او لكح لعجو ني: موملا نيب ةوحالا تدي ف

 قللت هولا لع قاع نمؤملا نوكسف ةباشملا هذ امهم ندوم لك ناك روصتما ل
 َّت رثاامةرودو هترودالا ىرب الذب فرط اهريف دا سعدنا 1 رملا باص لعب اكد ارب هنا لعيو هاريف

 2ع رملا هب تمكتسام ىرخالا نعلابو هتروص ةدح اولا نيعلابىريل نيننعدل لعجاذ ولو هبقتارملا

 رغملاوركتانضتنسل اةروسلا ف ظن لل كان نعش فنك د

 اذه هلكرثالا اذه ىرالوةارا لكش بس ىلع ساكستنالاو ٍةمامَةسالاو ضرعلاو لوطلاو
 اذاف كلذ يالا ةارمادذه ىف هسفنى ريثا عك اتاذاكح هفهنا لع فهنر ودق الارطانلا

 صاخدا دعتسلا ىلع ه_سف:ىفوهو قحلا هاريف قللا نمؤملل ةأراانيعود قلذلا نمؤملاناكح
 كل ذر دقالا ةدايلل ا ةآرملا هذه ىف هسفن نم قعتسأ ام ىربالفهدا دعتسار دّةرالا هل ىلا نمو ديس الف
 هج ولا اذه نم هبيش اف دادعتسالا كح ىأ رام ىلعرصتملا ئارلا كارداىف ةار ا هذه ترثآف

 هالة[ سه ني رهالا نم داو لك نك, ل نيسهالا نمب ةمسانملا الولذا ةو>الان مالا اذه نءعريمذ

 نمانتروصىف عقوامحال_ص ا اههفرظنل ا انيطعنلال اةارملاهذهانا قلخو لاثاا اذه هللا بصنامو
 فارلا نا ىل_ع اذ_هكل دق بوسعلا ةلازال ىل# ىدهذ ةريص) ىلع هنزل ىذا نماسم قلعّتامو للاخ
 رسعيق للا نمّوملا فو مصنو كلذ برتي قولخلانمؤملا ىف كلذ لبقدارب نكي لعمل لصعةآرملا ف
 نمؤملا د سهى «سف:قللا ىأر اذا نا ذكر _عن ىتمككولبنلو قلل نموا فهلوقووذ اذه لشم
 ةدّدعتمة اناره ىفهرظ مكمل اذه هنعليزيفاهف كل ذريغى ريالاهدا دعتسا مك هنا ىأ رقولخلا

 كلددنع ل_عفهريغال هننعودو تادا دعتسالا فالتشاةدحاولاةرودلا ىف مك1لا فاتضف

 ديسقتلا ىذا نم هب قلعت ام لازف هسفن ىف هلعوهام ىلع هناو ىطعأ ام ىطعأ دادعتسالا مك نا
 بسءال الا لعف لعن ىتح لاسةفبلاسغلاو ود نوكلل ٌةعا ةماقا باطوددرتلا ىذا الن الا لازم

 جودت ىلا نوكمال ىحةخلا ةماقا بسوهاساواعلا اذ - هلود- بسوهامو ملعلا اذه لوصح

 ةروص ثيح نم هنافةو>الل ىهام ةفالكتاو هبانتسالا ىهف قالا فةروصلاتهلث ام اماو ام عق دب ةحج

 هيرهظاام للا ةروصثم>- نم وهونادنالا ةروصنمدسلان د حوراودا ماعلا نملاعلا

 | اًذهلو ممضعيهارياكةوخ انةروصلا تسلف ماعلا قلعتلا اها ىتلا ةهلالا ءاسمالا ماك نم ملاعلا ىف
 نان ةسمبلاب نامالاةود تارزا د :ةروصااناالا نموا ودو صان ماىفالا ةوالارك دن

 انامسان كتل اتا ذ تاد_بلا فاهمكح نكي لولو هللااهد وأ ام بدسم ا ىفرث أ اهل ام الوأ با..الا
 اهدا ا دحوملا ديرو لحم امو لت ىفالا دو-ولا ل ةءال نمف كاذإءيوانايسا ا نوكق درو

 ىذلادارملا اذ هدوجوف امس لحنا دوو نوكف هد 1 اذهدوجوا للا دوي نأ ديالف

 مئابكالةل اك تايدبسملا يفاماكح آب امسالا نا تاعف ه هداحانو هيةدارالا تقلعت

 ىلءابي عني نا عئاسلا سفن اسجل الل لعال هنا هبيسو لالا العز دال عوسللاو حس افا

 "ادت الا عتصفامالا عئاصلل لعالو اّتقبقح هبسطعت ىذلا عنصال ةلااهن ابل لا اهل لب نيمعتلا

 | دجو ادا الل ةلآ نكو نوكبف نكهل لوقن ناهان درا اذا هلوقوهو ىدارا اهم م عئاصلا بانامو
 داجحالا ل دحام هناو ىئعملا ذه هفوهدار اامنارخآمعادئازا سارا هنا ذ ةماكلا نلت نوكزابمالا

 . اهمكح ليزي الف تاما فبايسالا مكج -رهظ لأ :اةلاو دبر 1١ نودو لودل!نودةدارالادردك

 ىسوم لاف اذ هلو نيماعلا بر هللا لراس هالاو قانا هلال اه اغا همط ءتامو اهعضو لداحالا

 نحتاناعو لافاملعفاناسل ىم دفا وهو ىرزا هيددشا لاو ىرهاىف كرش او السلا للع
 هلودفوهو نواعتلا نعم اذهف مهفلانيع باص هنع مهفيلهن هلازاشاام لوقلا اذه نم
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 لوع> نع .رمعلالا دهف» هرظنو هلملد نمال للا ن نم هيولعلا دخان -امآو هلّقع لما د نم مملعلا دخان ال ا

 هلعو هل ةعلمإدىف هرظني هيلطي ىذلا اذه سلو هنعزمتلافرتعش هنعزمت هعبارمالواجام هناق هللانلعلا 1

 زدعلابالا فرعيال نم ناص-لثةلافدبج ميكح نمبودوم معوه ىذلا ىلكلاو في رعتلا قي رط نم
 اذهفهملع ءانثلاءاصحا نع زعل ااماو ”ىهأافي رعتبحاصالرظن مل-عثحا هن ةفرعملا نع ||
 مظعا هنا لع.ةوهام هملع ملا اعل ادعبالا هملعءاذثلا ءاصح ا نءزمعلانوكمآل هناف قة لماكلوق ْ

 تاوولخلا ضعب ىف ل ق امك هاهم فص وهف غل وءاشثب طبخي نا نم :

 ىش'ئذلاقوفو ىش' ىذلاتناف < ملاص: كد عءانشا ناذا :
 اذهفرعاشلااذهلوقانَمَك كا اولاجتاتلا لاول كت د لرترعو قواك ىف لوقاذد |[

 لل دكة فنىمهالا سلو ةنكم قواخملا ىل_ءءانثلابةطاحالإ نادر 00  لدعلا لمضتيام عم قولخلا |[

 وهاموهدو ىش' فدا كتاف هلوقىف كلذو هل قمة ن ءاماوتتقداسماما احلا ءاشلااذ_هاعاوإ#

 هملع يب ىتلا توعنل ا نم همف هللا قاع امل لب أ < هناف ىذ ' ىذا !قوفو تقول فو دمها كلذ هءلع

 مدعلا ل _ةيالودوجولا ىف ءاستبلاهل هنا حودمملا ىلعا.هددم ىهانت الهءف توعنلاهذهو الحا نم
 ام هان لعوا هب هملع قم ذ هللا ب لعد لعد دعت سفن لكح ىف هنالددعت ماد انهه هس ءاع ءانثلاف /

 معيالو خو ةفداصموا ققحترلاع نعل د لاف ءاوسرعاشلا هلاد كىهالاق هب هيلع ىف هدذعن نكي ل ا

 ثدح نم هب راكب و ماعيال ث 0 نم دنعلا يرد ةنااكرعشت ال ثيح نم ىأ- ا ىلاعت هللا هشطنف ١

 سيل هناقدل غش امهملعءاننثلا» اصحا نعزحاع هيملاعلاو 4 فررعم مولعم قطاف رعشال ا

 ءاعسالاو تادا دعتسالا ا اوم هاطعا اما ذهف الص ن نكمدا دعتسا هيطعي الو ْكِإ 3 لو د> عسولا قى | ١

 ١ ندم هةر [تروتموملا اماهلودىهو 5 ةوحا ىلا لزتت م اهبلا لدول ةوحا ىلعا هد- هوهسهلالا 1

 نمؤملا هعزانفا ذك هنا هسفن نع هيربخا امج مهتدب عزانملا عقو دقو نوما هن ام-1 نمو م كسي وخانيب |!
 ىلقعلا هلل دفهرظننامالا اد_مهع٠دوخاهتناكفناعالا 0 عمجا ىذلا نيدواختا نم ٍ

 5 »ب ةعزانملا هذه ترهظ الف هلعلوأتهنكل هلاك عم هنوكعم سفن نع هيريخ | ام را للا ا

 تيا را لحد مكيو>انيباوحطصا فشكلاءالعل هللا لاق قلت نموملاو قا نمّوملا |
 قول هال هنود هغلس ىتح هيخا نموملا اذه عم قل 0 نون اكملا :

 لوقف هتازتس همطعي ث مح هعم نكملف هر هملا ترهظالو ىلداكل !فشكلا هكا لاح لك ىلع ١
 هزنمىناوراصنالا قكردتالو يش لدمكسح سلهقلاانا ىنا عزانملا اذهل لق هنع غلبملل و ول |نمؤملا

 ئيثءإ*كسل هلوقب عزانملانمؤملا اذهىلا < يور عمرا لوس" احو نيهصاولا فصو نع ؟ 1

 ىرظنلا لّمعلا لما د همطهد ىذلا هيزنتل ا نم هعونلااذهءاشأونوصياعةزعلا بر كرر نادسةلوتبو أ
 اذ_هنم ةحلل اصلا ىفقلذلا نموا ىلاءامشعلاءاسو هعازن لازو هسياا جو هباق باطاذه عم“ اذاف

 كناو كسفنب كلعنم كيرلءالبال هب كنمهسفنب لعا قذللا نمؤملا نا ملعت تنا ةلاولاتو بزالملا |
 زهلاف قولت لكنبيو كنس قرفالو كاءلدو ل ركفو كا ةءودو اثم هل قل وداع هيلع مكحتانمتا ||

 تناف نمؤم تناو انموم نا تص ناو هناذ ميلستلا عضوه ىف هعمفقف ىلا نمؤملا هنعزمعنالا# ||

 ناميالا عجب ناوهلثم تسل كنا لعت تناو هب قملت ىتأ| هنن سه ىلعوهو كب قرلت ىتا | كنتم ىلدع |

 عم١اذاف ٌكردق فرعاو ”ىلث املا هده كر ةالف هإ ثم تسل ١ كتاف 901 ماا همست لثم دس ا هندست سنلف

 هل عقوامب هساعى لسا نمؤملا نئماو عازل أن نم هم قوام ةللاوالاو لب ملدل | ىملاطهل انو لانه لم

 ادهنيبو ىدسإ نموا نييتوملاغلا نونمؤملا طصأف لدا 1 م عازملا غو و ىذلا هيزسلا نم هاوشنملا ىف 1

 0 هلزنأو هلسر ةنسل أ ىلءهد امعىلا هي وسوأ انعف هللا نع مهلا نكت ادي والتا سؤملا ||

 نموملادا انل بت نأ دع هلوق ريهد يمدح تامرد نم ىرتا ميرو نامالا هود ف ا

 امتاو



76 
 رع

 هودقتعاام عمج تديشاناو ادئاقع هلالا ىف قثالكلا دقع

 هود>امواو دهشاع اولاق

 هودقتعاو هولاه انعم مهفلخ مهملع جا ىذلا كاد

 هاو كيش امانر كل اوحم دَعف كيرمدلا نعهودرفانا

 هو دمع ناواوةشنوكرشملاو هدحو دحتوملا عرش لارذعأدق

 و د-و نهدو>ونودحااو مهتمريسخ أ كشلا له كاذكو

 هودح ل نيح هثالثلا لم اوةثالصأ هيفي نولئاقلاو

 هودمع ىدهلاو ةداعسا | لهأ أم نيح هلأ ند جمع حا

 هدوؤرط همغنع اوهزنتو مهاوغأذاماوقالا اوةفاوول

 هف رعبال فراعل اريغواهف لزني ةروص كج قواه. ىل زد © ةروص لك ىف هفرع» لماكل ا فراعلا5

 هريغ داقتعاركتو هضهداقت دعا ىلع فن طبرب لزب ملاك اهريغىفهل ىلئ اذا كيو هدّقتعم ةروصف الا

 ا ه.ىذااوهو هسفنىفهبلا له عجر اذا م رودلا فالتخا” ىهلالا لعلا ىف رومالا لكش أ نماذهو

 ءاننالا» اطعأ ام ىلع هال ناك اذاف ةركسفملا ةَوَعلا هتطعأ ىذلا”ىلّعلا لمادلا هلاحاو ”ىبهلالاءابنالا
 ٍ فالتخلا عبر رناوةرود لكنيعوهو ةفاَتْلاروصل |ىف هنمعىل املا يفهقلاالا دحا ىكراخ ىهلالا

 دح اىأراةبولاطملا نيعال تادقتءملالئثمروصلا كا:تناكحو تادةآعملا فالتخالروداا
 ةروص لكى هل ىل.ةللروهظل و ىلهتلا لوبق هيفدقتعا هناف ةروص لك هفرعءاوس هداقتعاالا
 رابخالااًمًاف لاح ةئرقو ىهلارابخانالا ملعيال لعل | اذهلئخاهريغ سل ةدمقمةروص ىف هفرعوأ
 2 رقو علا ثدي د1ا قروصلا ىف لوحتي ىذا هنأ لو هملع هللا ىل_دهللأ لوسر لوو م

 فشكس اصل ادملقتو !الّقعو امش كاما هوفرعينأ ٌدبالف هوفرعتلالا قانا قلخام هبوك لالا

 نافايت هن اكفةد ؤرلاهبتملعتافورعم ناكف ةفر ءملاهب تتلعتام دق :رعملا ةعباتتب ورلاو لقعوا

 راظانلا ةفرعم هب للا امئاو هَ قرا الو هتفرعم ىلا لوصولا:لوةيال يذلا نرسل هتملاف#
 الاجبا هيلعلا هل لصح دقو هللاود ةياثملاه ذم وهنمنا كلذ دنع لعيفهنف رعم نعزمتإ هنأ كلذ ىف

 ةفرعم ىمملاوهردقلا اذه كاردا كار دالا كرد نعزمتل ا ممضعي لوقوهوزمتلاو هب لها نيعق

 هلؤتبهللا هزاح ملناو ادبا هلعنالاك أ دبا هللا ىراال هناقهلوشب ىزو- نا لوقلا اذه بحاصو هللا
 هعلاوه هنا لعب و هارب هنا هلعن ناك ام فالخ لاح ىنانثىف هنم إ_ءو بست نكي ملامهلنانمهلادب و
 || ل كيالو دوجولا ةمتهو نافرعلا ةدتسه اكل هبةهثدح ا ةقرعملا قل ىلا عت هللا ناق ىريو لي هنا
 معلا نعزهتلاب يدقلا قلعتامو ميدقلا للا دي قلعتام ةروص ىلع ثدحملا اعلا هي دلع حالا

 لكنيع هنا سف: هلعوه ىذلاو «_سفنف هلع مولعملاوهاممالا و ةلعتام ثدحما بسلا كلذك

 نبع ىهوةدحاو ةروص ىلءهرمدقهنو كح مالادبعلا اذه ع م .رهلا عقواخةروص لكوهفةروص

 هنملعلا ن نءزحلانف هتالودل ىج. رامي هلع مكمل نعالاز افق روغاوحل 1 ١ رو

 لَم 4 م

 أ هذبب ههزن نقريغال صاخه جو نم هللا ةفرعم ىلا لصب اهم ىتلا هنف تقلخ ىتلاةوقلانامتاو في رعشاما |
 هقرع نمو هرفك لب ههزن نم ل هنسو هفر عدن ِءوقلا هذ م هببش ىدو هبيش نمر كو هفرع دَعف ةَوعل
 فص لكو هددشتلا نط وم ههبشو هيزنتلا نطومّ ههزنق همس شنلاو هيزغتلا نيب عجب ىنهلالا فير ءتلا
 | داق هوفر :رعبلالا مهقلشام هنال هللا قل> نم دح أ هله-حاخ هللا ةفرعم بحاص فائدالا هذه نم

 ملاعلا ىف هنم عي مفوض هب ل ىابنالا فب رعتلابو أر كسفلا ىه تلال ضوملاةولاة ذنب مل
 مظن تا دقتعملاو ءىذلا مالا اذهىفاناو هل لاعلا هنلا قلت ام



 1 عرحخ

 لوزبن مدجوي لوف عمسام عممو ىأرام ىأر هنم ىذلا ماقملا لا ةهلصوملا قيرطلان 0

 الزام سالت نأ صدقها نا لوز هنآ لوقن نحضفال مأ ما م اهلا ادهىلا لد عناملا اذه هنع

 ندودحو دج نكلانسلالا قل ةلْزْتمرك رمذالو لازعلالا الع ةم ره ىلا قر ند عنام نع نانا امو مهيلا

 نوكمنا مالسلا مملعءاسنالاهبلطي ىذلاحالصلا ماقم لعوراينعال ااعو هسفنالا نمولب القرصق

 همكحو ملعلا لوزن لعو فدكلا قيرطن هةمهلالا فراعملا نم ةيندبلا لاسعالا هحتنت ام لعو مهم
 ءاصحا معو مودعملا ديدحت ملعوماقملا ادههل سل نم م ىلع لضفل ا ةدابز نم همفاموءامذعلا نواقىف

 ىذااروصل اوهام لعو بورشملا فركسلا ميسا: لسعو هريغتودناسنالا اذهل صرعمتلاب س اغنالا
 | الع لالا 1 طار تعي ب توكيام وتلا نع نوكح ةء.ؤزغنب

 هللا ىضر ىلع همف لاو ىداا هند املا ىف نيعا ةزنم لزن ىذلا معلا ادعو لوري وددما غل نا
 ا ادلانم ماصخلا لحم ل-ءو قرفلا نيب زيمقلا لعو انش تددزّأام ءاطغلا فشكوا

 ةداعسلا ف متاقيطوءادعسلا ل امملعو ملاعلا لاكن م هنا ملاعلا ف صقنلا لعو اهمكحو قباوسلا

 ةدئاخ امو تقوملاريغو تقؤملاركذلا معو دوج ولا: نيفوصوملا فانصا ماكحا ملء وزو ذكلا حارضتسا لعو
 لمعتق هدير ٍلعىأ لوا ااا تحلل اح لا ممل هكوزو قوم ا اعو كادر تكول

 ىهو هدب لاعانيب كناث كنلا هلزنت ىتلا ةفصلاب ىلحتل اوأ ملا كاصو ىتا قد رطل نم هلمصة ىف

 تنارملا ك دلع تلزتايلعتتك اذا ةبوتعم تافصو 0 لامعالاب كوالا م

 نيبناكرذو بطلاب اه اعلا تلصو ةمحت سحاصت نك اذاواهسفناكّلطو اهتاذ نم كل تلو
 ليدسلا ىد,م.ودوقملا لوي هللاو ديرملاودارملاو نولطالاو نلاطلا

 2233 2 د ا دي تايد نب نو 012 27

 (ةيوسوملاوةيدمحلاةرضحلا نموهو ةوخالا لزنم ةذرعمىفةناملثو نوثالثا او سماسخلا بابلا)

 ىمنااىلوالوةعتراحأ| || اوتسالاو ءامعلا:نيب

 ىسل ا ىلا هاوس نم هلوزن دنع كاذكو
 اه انو انملدب و هضرأ ىف هدو>وو 8

 امعلاو ريجتلا ىطعت اهلك ملاعملا ى ذه

 اوسانتروصد ات اهلا لثم ةماس ىش

 ىسعنعو لع تعن نع 2 اذ لخ هتلاخ

 ءافسأ نم مسا نمّوملاو همخأ آيه نمّوملا ناربجلا ىفءاجو ىوقتتل اوربلا ىلع اونواعثو ىلاعت هللا لاك
 سو هلع هللا لص هللا لوسر ىحاو دقو نمّوملاب قلضتلا هلو هتروص ىلع مدآق لخ دقو ىل اعتدنا
 مهانألعف ةوخانونمّؤملاان !ىلاعت هللا لاو نأ اذه لاكو ىلعد-ذخأو نارزيمارادب هبا أ
 هَ , الا ىردص لح رشا برنوءرؤىلأ هشعب نيح هب رل ىسونملاقو د>او بال ةوخامهفنامالا

 ريثأتلا اهل ىلا ةمهلالاءاعسالل عماملا ماعلا نا ”ىلوان/عاف هلاؤس هللا هان اف ىسهأ ىف هكرش أوى
 بال نا اوحا امهوتاكمملا لياوغلات تادادعتسال عماخلا ماقملل قيقش ةوخالا مص نأ تاما ىف

 ما دا كا ةيدم الا هيلا ىهءامسالا نكلو هبحاصرزا ا ار
 مولعل | بعص ندىشهو ىئكجم اورتسلا نيباهماةم ىتلارارسالا معنماذهت اف مهفافاهرزا

 اك ناسا ءزوللا يدان بالا وخالا قافتانالار ا دةقال ا ذوفن مدنال ثمحروصتل اى

 02232727 س22 7غ

 نيعيلا هباكسس ى وا هيدحنادك رعملا هده دوح ول لصوو هللان تان“ اكل ا ةفرعمدو>ولا ىف تاصحو

 هللان ةفرعملا هب تما.ةف ثدالا هن موقيالو ثد< ملاعلاو ملاعلا هفرعملالا ماعلا دوأ ام هناف هيواطم
 د دعب د يح

 اما
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 ا هورغكف مهلك ال سانلا ن 1 مرثكو ليصفتلا اذه ىلع ضرالا ىف نمو تاووسلا ىف نم . عج هللا بح

 ىهاالا يصل ا ثد د1 اق درودقو هللا اوذك اكموذكو ىلاعت هللا اوشا هومسو هللاناورهك امك

 ثيادذلا كاوا ىلش نكي لو مد[ نبا ىةشو كلذ هل عش . نكي لو مدا نبا ىذكجح لو هللاثا (]

 تارقلان | لعنآرةلاراضعساو ةوالتلا د ءاهانركذ ىتَلا ةقعا | هذه هسفن نم نانالاد-واذاف

 ىل-ع هشلد 0 فرش نع هل فش كو هن اهسدل ىلع اذاو تقولا كل ذ ىف هير نه هانأأ ميظعلا

 نيعلا هإ عج هنا ثدح نم هنهتلادإ_ظفامو ةمهلالا ءاممالان هروهظ نم هّللاه اطعاموهن رةروص

 امتاد هيلعلاةداءزل هلوبةو هدنع هتلزنم نعهلف ثكوهل لدتا الع عسو تح هنلق مروا دا

 اعجب ضرالاىنامو تاومسلاىفامم هقسقرخه» هامو ةرخ .اوانند هباهتريغىلا كلذف لقرتلا ع

 وحاممتمدخى ماعلا لكىأرو هيلع فوعشااو ميظعتلا نيع هنلا لاعلان م ءزس لك ر ظن ىلار ظنو

 م دل ةوالت !ارنع صخشلا اذهل هلك ادهرهظي وهي رةروص ف مه دنعمزونياتلال ا

 هدككو قرش "هزم هلى ثكءاذهلو هير ند هأن آو هما لزن ىذلا هناودحملا نآر هلاول هناا د دنع

 دوجو عم ةسقت : نع هيرث واع هسفن مرك ءدل ف شكو هناصسال هقلا لت اذاو دبجم ىلعدرجم ىوتساف

 دجزلا ني«ملاعلا -. رظنو نمؤمريد غو نهؤعن هسا 6 اضةىىسو هررثا امل ةجالا

 لتققو مهلا ةجرلا لاصداىف عسولا لذي لد ملاعن نداملاعالو صن ماضصخ# * لل دب ص لو ههسرف

 ةءاسالا نعواو هع بن ذا وان اسحا ةءاسالاب مهازاحو مهاذاو ,هاهحو مهءابعالمخكتو مهراذعا

 ميركل! نارقلا وا صر و لا ل ا 1 ةحار ه فام لك ىف ىسو ازواحت
 ددعلا هر حزن ام .ظعأو هب لماعام لثب هلماعي هللا ناو هب ر نمهاننأ ىذلا نآرقلا هنأو هتفصهذه ناك

 لثج هللا ىلع مركجاذافهديعة يوب حرفي هللا ناف هرهأ لائتماو هتعاطب قدا ىلعدب مزكشيام
 قيرطلا اذيالا درعلا ل هال ةدومحلا قالخالاناف مركل ا مظءأ ا ذهو هللاو دع ظاغأ دمفاذه
 اهتوعنملا قالخالا مر اكل متملا وهف اهذخأ رزتنامكح قالخالا ذخأ نك هانرّرةىذلا

 د هعلح تنانالع لاحم ا م هنأ انلع دقاناك هللا ىلع ء مّركتلادالانوك الكل ذو ١

 2 !ل-فار َِح هو دع طخع» 7 ادبز ىذرا اذاندإ داعملاو هعااخمل 2 | نم هسقن قدم دعما ا :

 | ىضربام لكشلار اخذ هللا عم هما فيرمصت ىلا ل دع مب معتلا كا ذ ةلاخسا ىأرالف ماعلا عم هما

 ادهىف يقأ داق هعلاتج ا: ماسلا ناد قفار افجر لو هلضسنا لك لاو قا

 اذه نمرظنام هللا ناف هّيفصوهتروص هاطع اف هملع لزن< ركلات ارقلاناملع ةوالتلا لاح ىفرظنلا

 اذاف 00 اىبر لوشمف همعنو همرك اف ناسنالا ةروص فوه ىذا !ناو.ملا ىلا الناناللالا ماعلا

 ضنغيلاو ل ولاو قدعلا ىلع هفنكو هقزر طسإو هتجر نم قدا فرصت لاعلى ىلاتلا اذهف ةرصنا]

 هقمفوُد ى ها ص*غ اكو دعلا طدخت 1 كافر هنعاطا قاابانح صخو رش الا# ولع لا

 ىذلاميركلا ثآر ها! ول هناق هنو الث لاح .ىق هنفص هذه ن ةقررلا ف ,ءامكحعب 11و هدامع ضعي

 مركلا مومعل نينمؤملا بر لاقامو نيملاعلا بر نمليزنتىلاسلا اذ رو

 ل ست نع و .تولدا ذاك ءم-د نموولتت نء ولمن ام "ىلوانلعاق ابن ائدلا ةاسلاو قزرلا ف

 كلذ ن مولعلا ن لع وطعم نقل اذه فرش ىلع هشتلا ف فر دا اذهو كلعولت
 بمجتيام لكو قالا بت عومنمدحاو ”ىفاشلانالبقنيذلا ةعيرالا داتوالا لجو نآرقلا لزانمإلع

 ةدخ امو كنم* ءاطع نءهذخ اب لهو كنمم دخن نمو دلع قبنامو كنمدخويام معو تلو وفة

 لاح ىذلا بدسا ا عواننلا لزتت لو هدنع ىتلا ةيهلالا بتكلا بنار ضعب و اريج ذخ ' الا[

 - ل !هيلعهلوقوهو هنم لسرلل ناك ام هللا ن مانا ن وكب نا نيب وانس

 اع ل را ميا دح ىف دي 1 ا ا
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 انعن هاعحو ضخ نم ةءا ا ركلانآ رغلا هيلع ىو ركلاشرعلا |

ءاف هدحتو همركو نآ لا مظعل متركو دحتو ”ىبلقلا شرعا ام ظعف دمحلا نآ رقلا هلع ىو ساق شرعلل
 

ا مدقتدقو ثياثتلان ره امته ف صالاهلءوهام نارقال توعن هنالع :
 اذهريغىفاذهلبقمالكل

 |١ دارفالا لو د1 ىهذ هنالثل ا ةملسم هنمع دوجو اهيةرهظن ى ملا ىلوالا همن رأيا فهن اود رفا مسالا ىف بابلا :

 انها هب يشن انموظنم ضعب ف ثيلثتلا قرعشانل مدقت دقو لاعلا ىف ثييلشتلا ةمئر كاتهرظتملف |

 ةعوطقملا ]وو انل قاوش ”الا نام تن اولد ىفوهو ىنعملا :

 م ا ظ اضاع 1
 اهنبهم عسرلاب اضور سرحأو || || ةعب مدخأو اكالذفا فرأف
 امحمو ايهار ىعسا انقوو | الفل ان ىظاا ع ار ىبس | اًقوف

 سس سس

 لوزن ثود>ح ”ىلوا, تلع دهو ف اوشالا نار ناويداانحرش د ن:ءاهانحرشوةدصتا ارخآ ىلا |5

 ضرع أ مه ذع ض رعأ ام نكلو ندسرلا نم هانا ىذلاركذلا هناو ل ستريغ نه بلقلا ىلع قلطالاثآرقلا |!

 لبسو لص ةرئاسح صوالمسوالهأ هل لاف ببحرتلاو لويقلاه اعلن لد كافور د نعىلو نم

 دستملا نارقلا هنا هب رنم نآرقلاءانأأ اذا امو همكحت هملع ىوت_سافدلاش رع هبلق ل_عجو تح مو أ|

 || هلق ل_عيو بح هو لبهسو لغأب نجسرلا نم هال [مديعلا اذ هاضي أ هاقلتف اهانركذ ىتلا تانصلا !

 ترهظن مركوأ دحموأ ةمظع نه هيءاجام ا ةنبعملا ةفصاا كات ثمح نمهلاشرع

 || ةمظعلا ةفصن هلوننتاكن اف تآرقلا هي فطوام تلعلا تصون نإقلا 5 5[ ارثلاةروص

 اضايقناو اراتفاوةلذو اراكناوانابخاواروشجو ةبقا موءابحوالال جو ةمسهبلقلا ىرثأ
 أ دنع ةمظع كلذ هئرو أف ةفصلا هذه. هدنع هلكتآرقلا غبصناو هتلارئ اعشل امظعتوةاعا هو انذو
 اوعمسام منال نيلقثلا ضعبالا صخشلا اذه ةمظع تاقولخلا نم دحأ له ملوهتنا لد دنعو هنا

 لاا دبجمقلابحا اذالاتهئالسو هلعدتلا ىلصهتالوسر نع رونو فير ءنلان هيلع قحطاءادت |

 | ىح ادقىلاعتهللاناالا لوقف« امسلا لهأ كل ذب لعب ناد ىح أي م لي ربج هيف انالف بح اىن|ليردمل

 قا ونا م لع ن نكلو ضرالا ىف لوبقلا هل عضوي مث مهاكء اهلا لهأ هبصف هومحاقانالذ

 تلصو املاك نيلومحملا لادبالا نمناكو ىناردسلا ىسوم انبح اصانريخ لويقلا اذه نمءامنالا

 اهسأرهقلا عجبدت ةهظع م لبحلا اذهقّررطو ضرالا هيهَللا قّوط ميظءلبجوهو فاق ل .جولا
 00 اهقلخ تمظعتساف ىسوم لاق لبحلا اذهم ةطبحم اهترادتسادعب اهن د ىلا

 شا لاح فمك تلاكو مالسل ترف تلعفف لاق مالسلا كلعدرتابماف اهاعلقلمع ناكح

 كي دح أ ضرالا هجو ىلع لهو تااقف ع يشلا اذهب لعلا, كل ىنأو اهل تاقف ا ني دم ىلأ

 :١ ذمهّننانا ل اور هنوله و هنوةخحس ريثك اهل تلقف نيدم ىلأ خشلار دق

 نم هاج فانا هتفرعو تاناويملاو عاقبلا عبجب هتقرع ضرالا ىلاو ضرالا نموا هتبلزنا

 1 ا ل ه را ضرالا لهأ نم ادحأ نانا. ا هن) دعاا

 مدآدتنا قل امله تلق ىردأ اللات هللا باك مسهالا | ذه نس تاق ةراكاهدهدنم تالق

 رتل ىلاعت لاف بسنلاو ةيسسنلا مصت ىتح اعلا ىف اهمكح هاطعأ ةروصلا ىلع لماكلا نانالا

 رجشلاو لابملاو موهتلاورمسقلاو سمشلاو قلطأف ضرالا فن مو تاوءسلا ىف نم هلدصس هنا نأ

 0 نا لمقتل لمواط تاهراخلاف انما نمأ [.ش لرئامو تاداوملاو تاهتالا مذ تاودلاو

 هبحأف هترؤود ىلء مكّلسا ىف بوما ملاصلا م دبع لف مهلك لشي لو سائلا نمرعثكو لاك سانلا

0 
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 نايضة سلا 7 ريب ا
 عب سس

 0 ل 0 ا 0 0 ل نحل

 0 رع نكدب نال حرا هي وتما كذا سرعلا 00 وسلة م م ةفلاذب

 0 نالدب ملكش دماقما ولعت نآرتلا ىاعمدلا كيذا 5 وهللا اوقئاو اناكر ةمكل

 هيلع ىو تاع لسا ل ةماكلا كل: هنمضت امدوحو لعينأب وهام م 1 لأ صخعلا م

 يي اكتمل هدصقام مهد نا مهفلا امناو ناسللاك اذ لهأ هيلعأطاوامم

 ملكسملا نع مهفلاو مالكلل مهغلا نيب قّرفت نا كل ج.ةفاهضعب وأ مالكلا كل ذ هنمطتب ىذلإ هولا
 0 نم لكف ةّماعلل مالكل ا مهذو هملق ىلع آر ملا لزت نمالا هلعلام م انما نع مهفلاق نولطملا وذو

 ىلعهيدارأام ماكشملا نعمهف مالكلا مهفنم كامو مالكلا مهدت م ركشتلا 5 َنَ نيفراعلا نم

 ريخلا ىل_عتلص> هللا ن مدل صحت ىف تلمعتاذا أ ىلعتلا هن دةف اضع وأ هوحولا لكما نينعتلا

 صان امها اذه. باقل ىلع نآرقلا لوزتق هللا نع ءمهفلا قزر نممهقلا انلعج ةمكسللا تنتو وريثكلا
 مهفلا ضرع ىلا ىلعدرعلا ةواللدو قا ىلع دبعلا ةوالد همق هنعمهفلاو دبعلا ىلع و اةوالتىب هج

 ميلعتلا قيرط هريسغ ىلءناسالاب هول مث هملع هانا اريرةُش كلذف ةراصن ىلع هنا معمل هملع هع

 ىلءوهىذلاةريصنل ارونملا د.ءا!نالرخ !مهف دي دح قلخ ديد و رجالا باستك ال هسفنل هزكذروأ

 ةوالثلا4 ت وك الواهامق يتلا ةوالتلا ف مهفلا كلذدل نك مةي الا كلت ىقمهف ةوالن لكى دلهي رنمرو

 وهننتوالتلا فهم هفىوتسا نفاذع ىف دز بر هلوق ىف هءاعد هنا باج ىذا وهو اهدعبتلاا
 هدذعتب الاثمو ر وهف مهفريغ ند ىلتنمو مو> ىه ار وهفموذ ةوالت 3 ىف هل ناكن مو نوم

 ثدح راف لازنانالا كا ةنوكمآلو ةوال:لك ىف هللا نءاهيذ مهغلا هلدّدحتب ىذلاو ةظوفحم ةّسا
 نمهلازنا ث دح ةراناو ةم ون رلا قاطم ةرضح نمال ةصاخ ىلا لا ىلا ر ظن ىذا برلا نم.هلازتا

 رم ةهجرلا هلو اعاطم طمحلا شرعلا ىل_عءاودسالاهل نجرلا توكلاتاطم نهرا !

 ةنمعم ةهج ىلاوأ بط اخو أ بئاغىلا افاضمالا نآرقلا ف برلا درو ام هنا كل ذك 0 :

 نجرلا مكح هلهللأ مسالاو نم جرأا لثما ا صاع ءاعدب نيعمو أرك ذل ةصوص نيعىلاوأ

 هلودلدمو ااطم در وذ نجلا اوعداوأ هللا اوعدا لقهلوةلثم اًتاطموافاضمدروذ برلا ركحضح دا

 ىارنموهلالاو هّللا نين قرش مفدير ءدلا دصق ىعار نك هللا ظفانال هلا طفل ن نكلو وادم مدروف مكهلاو ا

 نك قرق ناو دس ننوقازرب رخال ستور دح ايم تع ترسب ١
 دنع نوكشدمالو دمتم لزتن برلا ع نم ساقلا ىلعل از "الاى هثو دح ناك داو دش ال هلل ا ةلظفل يح 1

 ةففصلا نم هملع لزئام لك هملع لزنملا باتل نوكيؤامظعان ا رقوأ اد انآرقو انه رك انآ ةكلذ

 ةفاضال ادق“ ل ىلقلا ىل_عنجرلاز مهلوزت ثد>اذاو ادي اشرعوأ امرك اًمرعو امظعاشرغ

 نجرلاّ ا مءاعسالاو تافصاا عومت هللب ةصاخ ةفص د..ةمريغاش رعهل ىاقأ |ناكف صاح ضال ٍ

 مهفلا ىف اذ ءلع لزنهنال كل ذانلقا اواهعوم العا |توعنلا شرعلا اذن كلذك قف جئسطاءاص*الا هلا

 نماعيس ان ادقاو هلوق ف عضوم ىف ةمانعلابهديسقتو عضوم فنآر ةااقالطا كا ارقلاىق هللا نع

 عضوه قه دقو دمجلانآرقلاو دمت نآر هوه لد : ل اًةف دمحم اب عضوم ىف هدمقو ميظعلانآر ةلاو ىلاما أ

 ل ل كلا ةف صرخ
 ىوتسا مهلوةف قالطالاب ىلقلا شرع فصوف دسةةو قالطا نإ 5 كا رثلا توءن هماع عل هاو مسه

 هب قاع هدق شرع اادبقامو نجلا فسلاك تافدلا نم ئث شرعلا دمعي لو نجلا شرعلا ىلع

 برع ركأأ ف لاتوظلانآر ةلا نمهدخ اف ماظعلا ش ىلا بر هملتعلا 3 لاصتتاا كر هلا 3
! 
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 اذهلو لت لكف كل لت نم اذه نمىرعتفاذك امنوكنيعوهاما ذك اهنوكابنملوةعملاتاذلا
 نيت لود اورو الوات لمي حاب هفاوس ق ىلجت امدقن ا نا قاوذإلا لها نشك طلاء

 ةعس لعدتلا ةعسلءنغنوُش فوه لب نأشف مانالار ص ىه ىتلا سانفنالا مانا نم مون لكى وهف

 نآرقلانا'لااو هللاان ديأ ل _عاودوجومنود دوجوم ىل_عاهرمصقالورجلا تم اواخ دير هنجر

 ديجلا ميكحلا هنا نم لزني دي دجت نعالا هولي ن مهول. ال !دياامتاد هلنيلاتلا بولق ىلع لازال ادد

 اًثرعذخملا ىلقلا هملعنوكيام بسحيو لزن اذا هلوزن ىف اهلع ىو شرع هلوزنل نلاثلا نولقو

 قحىفو نيلاتل ضعي ىح ىف كلذو هلوزن ىف ةفصلا كلَ نآرقل ارهظب ةفصلا نم هملعنارقا !ءاودسال
 نع هنع هللا ىضردنملا لكس هلع هلوزندنعاهم باقلا شرعرهظبف نآرقلا ةفصلا نوكت مهضعب
 لع باجال هملع لزمملا بلقلاونآر هلا عاش راع ل رسلان نول املا نول لاف فراعلاو ةفرعملا

 ارةءاحودبضت ريغنماقلطم نآرقل ا اك نآرشلا هب تعنامب شرعلا تع هللا نالعاو باوملااذه

 | يع كاملا نارذلل ىلطملا شرعلاو :ناطملا نترعلل قلطملا نارتلا دنت ةرعسغ نما علطما نئرعلا
 نآرقو ميظعش رعل ميظع نآرقفنآرقلا هيد اجب دمقملا شرعلاو هين وااو زو وداود كيلا
 لكتافامهنب ةعماخلا ةفصلاب هشرع ىلع ىوتسم نآرق لكف دمجم شرعل ددجم نأ رارقو ميرك شرعا ميرك

 تان الاكس :رغل ىذا عاف راتاحردلا و نيعلا ةدّدجتمال لااز زنالا ةد ديم هتفص ثيح نم نآر 5بلق
 11مل نشر تآرقلا همف لزناىذلا ناضمررهش هلوق لمة قلطملا نآ رتل انآ تاروسلاو

 ئراقل لاقياذهلو نآرقلا جرد عافتراب هناجرد عفترت بلقلا# شرعلاود تاجردلا عفر هاوق ىف

 لزانملانيعتاجردلاوةءارقااءاهلا ىهش ةبارخ ا ىلا "قران ىبهتوأر ةتتنك مق راو ًارتانارقلا

 اًتلْخ ناكو اًقلطم هيلعوهام عبم< هلعئودساو همكحه بف رهظو دبع بلق ىلع نارا !لزئاذاق
 هبلعهلنا ىلصهلنا لوسر قلخ نعابنعهللا ىذر ةشئاعتلئس هلاشرعب انا | كاذناكباقلا اذها |

 37 دبل اذه تكد مكح اهلي | نارتلابفغا ندا قارنا ر

 00 ن ار ل ا انترماذانارقلا

 ىذلا عونلاب هصسيو متنا مظعي ناب هس لع تمكح هلل مظعتا أ اب ”ماذاو د.« ناكف ةداغتسالاب ١

 ايلف أ ارقلا ىف ىهلالا مكسا نم ىضمامو صدق هد د 1 -رماذاوهتلا ىلعءانتلان ف .الا كلت تعأ

 كاوميلع هول نم هي ىف يقينا هلع تمكح كحد "ابره ذاوريتميناكفرابتعالاب هملع تمكح /

 ىلاتلا نكمل ىتمو هش مهفلاو نآرقلا تان الرب دتلا نيعوهاذهو كلذ لءْي ناكنف هب هبلعم صف مكلا ظ

 هده هبلعىوتساامهنالهئاوتسال رع ناكالو نآر ةلاهملق ىلع لزطخ اجر ة ولا ا /

 هذخ |ناكّنا هلعم ظافلا نمد تلصح تناكهلامخ ىف هلثم افرحأ نارشلا اذه لوزن ناك انت او ماكحالا
 اهللارظنو هلام ةرضح ىف فورهلا كلترضحا اذاف هام عهذخا ناك ا هداك ف ورح نموأ نيقلت نع
 هارت قيفورملا كإئءاضبىلا راصيتماالو ربدتريغ نماشالتفاهنعن اللا مجرتهلاب نيت
 طاح نم موقق فاسو هيلع هنا ىلص ل فاين هنم هبلق ىلع ل لو ناردلارحاال ةدرتلار حاولو

 ىلا غامدلا مة مى ىذلا لامهلا نم لزني ىأ مهرجان زو اال نآرقاانؤرقب نآرقلا فوزح
 موا موف لاهو ىو هنم هما: ىلا لي لفهر دص ىف ىذا ا باقل ىلا هترتح زو االو هن مجرتنف ناسللا

 هدهنم عمو» سلانمالكف ةمرلا مد نمرث ا ف ىربال ةبسرلا نم مهسسلا قرمياك نيدلا نمن وقري
 قتلا هب نمؤملا بلقااو هنا ذ ةفصو هرر ةفص نآرقا او هلق ن ءءال:نمالاى الا سلو نيلاّلا نم هتفص

 امو شرعلا اوذتاجردلا عبفروه ىذلا قملا“ اودَسا عسوىذلا شرعلاود ادهف هعسودق عرولا إ

 يح دقو دب فق .اتواكو ذنارقلل اثر ءهمل5ناكىذلا ماقملا اذه بحاص نعهللا همام نس در

 فادنأ



71 

 اب

 وست همت ب كاد مق اذاهفوقافتالا بن اذامفو قاقتالالع

 محال او نتفلا ٍل_عوملاعلا فومسلا ببسرلعو ع ىنتملاودو ىبشب سبل نم ًاينت هنم ىذلا بيسلا ملعو

 نامزفمهلا عا نمنيدخ الا ىفهحت أ امو فدكلا ىلنوككف.كهتلان ره ذدخالاةروصلعو

 قوقحلاع اذاٍلعونطارملا ضءبىف ىلمتلاورتسلا لعو قوما اطعادعب ةهاسملا ادعو فملكتلا

 زيموءامشالا تايش ا لءو نقيل تامالع لعو هيرداس نمو هقح ىلا يحاص لى ط دعب ىدؤي ن هو

 اهتقر ةناودوجولاو اهعمت يلا طاورللع امشالا نيب هسشنل ا لعو هبلطت ىتلا ةئيشل ازيق نيا لكس

 قوقحلعو:ىشلا تاذل مقا مكملا هنا لوزيال قرافلا مكح نا !؟لوزيال عماسملا مكفرخاروما

 لبق ماعطلا ميد هنو لزانا| فضال ماعطلا مد ةن ىلعمال_سلا جد هم بيس عوني رئازلا

 روهظوةلاسرلا ٍلعو «دلعنيعّتالامو لزتملا بحاصب فرعيوهلوقي نا فدضل ا ىلع نيعتي ام لعو مالكلا| ١

 هينرسلاةلاسرلا لعو ضعي نود لاوحالا ضمد هييسامةلاسلا ء ادادنءرشلا ةروصفف كلملا 1

 معو فاضا ف.عضوأ قاطم فس« ضوأ ىوق ىفرثْؤي له ةوعلاريث ًاتلعو ةبهلالا تاي . الالعو

 ىلا بلط ام لعو نيجوزلا نيب حءانتالاو حاملا ٍلعو عئارمشلاو سماوتلاو تاسايسسلاو دنبهقلا

 لسسلا ىدهيودو قا لوب هللاو دسّقتلا ىلعو مومعلاو قالطالا ىلعهداسع نم ا

 * (ةيوسوملا ةرمضلسا نموظو مو دعما دي د2 لزم ةقرعمىفةناملتو نونالثل او عبارلا بابلا) *

 ىوهلاتق_دحت نأ ىلا نع ةرثكل وقعءتدترائرون لا ىوه

 ىوسلا توم هيعيام قترلان م || | «ءانفص بوشيال بي تءاجو
 افصلاوةو ئه نيب اسطخ ماتق هتاذدن دودولا تعنلا هشاو

 العلااههحوأو قاشعلهامح | || هلتدح» ىذلا قشعلاانا لاو

 داعفرادلا فناك ىذلا ديز مدعكىفاضالا مود_ملا فال نوكم ال مودعملا ديد نا لنا كدي لعا
 مهمر نمرك ذ نم ميهتأ نام ماقملا|اذهىىلا_عت لاه قولا ىفهدوجوبابتعامو دعم ناك ام دعبر أ دل ىلا

 000 موااهمدعد_ان ما.ءابدرتل هذ ضارعال اى اماو هنمءىالم هدنءان دك ناكف ث د2

 او تركت اه اهمدعد عنا مماسعا ىف اهعوسر ل < هنا ىلعلارظنلا ناكما نفابنامعاال
 نوكينا نك را نامز فنك اسلا َكادْدلَ 2 منوكسا أ اههقءامت مدعلاب ت1 لّرعملا ن 5

 لل ذريغرخ كل رم ىفاهةاخ هنوكباه مدع نامزو  اهمدعدعب قل اهدجوأ كراك لتْنِيع هك رك ا

 نوكي الف دكلا فا ذهوارا موأ ند: دو>ولا, فصتنف ابيلءدوحولا ديد كلذ نوكمت لحنا :

 مسا ديد سلا ىلعقلطا اذاف دب د ىفالدي دج قاخ فوهفالص اى روكي الف ىهلالا عاستالل

 رظنئا فناكمالادو-وأ ل _ذف هلْثم نعل دقو هزيهرمسعي ىذلا ىوتلا هبشلا هيطعيالف ديدحلا ١

 افناددعتلا النا ديد اراهنااولءالا ف لاقرو دو>ولا هلع نا ددح مدعن ا امنمعنا ىلقعلا |[
 هما نمالو رهشا|نموهالو ىرخالا ةعجلا ن ند تتدسلامولوعالو دحالامون تنل امون وه ٍْ

 ددعلا ل قا ىف ا د-اوناكىذإاد.-اولا دع الا ةريشعلا نم تكراره *ءد>الاد>-اوالو ىرخالا

 ةقشح امهلو اهاثمةرمثعو لذه دحاو اذ_هلب بيكرتلار عطذكمحو ددلعا ١" أملا ىلا ١١ ىلا ةريدعلاو ١

 دكر عد دناو نط رهظام لكونيثالثلاو دحااولاو ني ريشعلاو دحاول ورش دحال ادي دحا ىهةدحاو

 ةقشح هسفنا دحاووه لب ب كحرت طءسا ا د.حاولا نيعوهالودسكرملارت الاد حاولا نيعوهام

 هدحاو نيعهبلا فضاام عمدحاو لكفلاو دحاوو ديامو دحاوو نورمشعو د او كل ذكو ةدحاو 1

 عوكل قافصلاو ءاعسألا ماد ني سها ن ا '



 ةيوذعملا تاو كالا نماماو ةمهلالا ءاهسالا نمانوكسحي نااما هلع ناثالا ناذه نوكي ام بسحب

 لوأ ةثالثلافدرفلا مسالا توها ذهو ءانركذ ام لع مالا نوك. نا تن الذ ناكء وش ىأ ةسوسحماوا
 ميزت لاخر ا منكم دجو ا تاكمملا نانعا نمرهظ امرهظ مسالا اذهنعو دارفالا
 مكلا كاثمدرفلا مسالا ناك( مهنا مح درفلا مسالا ىلا نكمت لكرةتفاف درفلاوهو ةئالث ميلا
 عوج قةباغلا نأكانو 1 كو يدا ةءالروتل حالو تالاكمل ىلع

 ةياغتاكاهلا عيار ةفاضا نع ىغلاو دوصتملا اهم لصحو عبجلا لقاوشو دا ارفالا لأ ني

 ريغهبف لاق هنا هللان كرم منع ىحامو كلذ نع دزربلو ةثالث ث 5 هللانا لاف هن الثلا كرشملاةوق

 ىطعا نمناك ًاملءامسا ثالث هلعسلا ىف ترهظ اذكعو بام نمانثالو ةعبرا عبار ءاجام ةثالث ثلان'
 واوو فاك فرحا ةالثوهو نكل وق نع”ىههلالا نيوكتل او ميحرلا نجحرلا هللا مس لو ئيوكتلا

 هناالاواولا نوكسو نولانوكس هاطءاضراع م الاهلروهظال نونلاو فاككل نيب اؤلا نونو
 نعت وكي امفريتعافنامعال ازور ىف ترهظ فك ةلوالا هي درفلا نانرسرظناف هان وكس نونلا ىف
 هذفمهتادانعو مهلاعًٌروصْنيةشنملا نيدياعلا نمرضحا نخاكوقحاهلعج روما ثالث درفلا مسالا
 نم هللا دنع ةجرد ىلعاو 2١ ناك أشنلا هذه ىف هقح قدح ىذ لكى طع او اهءاشنا هندار ا دنع قوما
 وهو هللاد حاولا قلادرفلادحوملا اهد ص. قوّتح ةثالثاجذ ةأشنملاةروصلاةهدصقام دع: م
 منا دعب اهدا اوهودرفلا مسالا نمةرودصل | سفن قو هيعمل اوه دمج عيعستل ا نما مم هقحسام

 ةحردإاهذهو للاود»و اهدحومواهتلاهتةفصوهام و ودلتو هر غصنتو دوجولا ةرمضح ىزيمتتل نكت

 نءاهدوجو قريغالامكلاثلا قمل اودب اضن الاودوتجولا قروماقل فمن تنل تاجرذ نس لوألا

 فئئصا !نافّم_دريغل كا ذواهد_جوملدوُصّم وهو | ممريغلا كلذ قحةأشنلا كلت هبطع هيطعتو ةيلصملا

 فنصلاو نيعلا هذ هدوجو ىلعران ”الاكلتروهط فقوتملااهرانثأر يظنف همهلالا اهالانلحاولا

 اهلئشنملادصق.ف :ًاشنملاةروصلاهذه دوحولال اهل نوكتال ىتلا تام اقوة نما مفامرخ الا
 اموّكل :نمرضح ا ام بسحب دباعل ا اذه ىلع ”ىهلالا ءانئلا نوكسفامهاكرومال ا هذه ءاشنالا نم ىف
 هدوولرومالا عسجب ىف ثالثنلا ىرمسف هلع ةروصو هتدابع ةروص ىف هلك اذه عمن نم مهنة دصق
 هاعسامو ةثالث تلان'هلنا نا اولا نيذاارفكدقل لاَتْفرفاكهناث ثناء لاق نمف لاه دهلو لصالا ىف

 الط ىلا [نلاعإ يوصى اناولو هوس نب دنا هيلع اذا فل اهيا قبب تاك امتي هناغ يشن

 ماكح اهل تنكن او دحاو هلا الاهلا نمام هنالا رفاكمام-ناسلا |ذهرتسالف كل ذىف قالا عماسلل نست

 ةئالث دهل ) الانا ىد.نماماو هباءرمال اوهام لاق ناناورفاكلا ادهرتس لوافاممديالو ةفاح

 ددعلاءاحدقو دحاولاماكح اددعلاف نيكرشملا نملقاعن وك, ناهتلان ذوعنو لهاح لرش كاذف

 ىلعاهتلالد ثح نم ءامالا هلذاو ءدتامتانا نجسرلا اوعداواهننا اوعدا لق ءاجو ىلا ءاعمالا ف
 ماهفالا نكلءامسا ىهام ثدح نم اهنم نجسرلاو هللا ىتلا سلا ءامسالا ىعسملا كل ذاق ىأ ىعسملا ندع
 كرف ءانر ددقلْرملا اذهقام رسب دكا ناب !ىاب هباطخف هللا هذيربامُا اردا نع ةرصاق

 اراع كلذ نخلودنف نينمؤملا عفان كرك دلاناف ىرك ذلاىد رط ىلع ةعفانلا مولعل !نم هيلع ىودعام

 3 0 ا لأ حاورالا لغو ني وكلا فون لعق نيروكتلا# انها

 لدنل له ةداعسلا ند ْن اهيدوصقملاامو اهتياهنامتاءاعسلا لعو هملا لهل ان ىبتن نو اهلمح دصقام

 هنملاّوسلاراماو ىذا !بلطل اوه ىذلا هنا ذبام ا هبلطب نا مه دنع أم ل اصيالو أمه دبع سلام
 اذاملورومالا لمصافتتٍلعو هنقشوو هدكو هيلا هعسنم هحيربو رب ريس ىاسلا!ذههمطعذش كل ذىف

 تاما نامعأ هر لباوةالوأ ةسهلالا“ ءامع- ءالاوعو لدا ىلا لهاهمسقتو اهل صافن عجرت

 دعولا قدصوءازملا لعو ميسقتلاو ليصفتلا اهلطب ىتلارومالا نم ن اك أ ”ىأ عومي مللوا



 ناكناواهّماىهف ةعسطل !نعاضيأ ةدوجومهلةربدملا هسفن هلا هش :احورو ةعسطا | ازحجاهف

 اهسان سفنلا ىوقتا الو ىدغتاهدنعامو نوكتاه جر ةتال تالا فرثا ماللفاحوراهولا

 ىلكلاريثأتلا اهفرثؤنالف ةعسطلا مكح ىلع ىوة:ذ_ةغابلارظن ىسدقحورب هللا اهديا اذاالا
 ايلطا هوز ةببحتم دودوا مة مّتعال دوو ةعسطلا نا لعاو ةملكلانهلاوز نكعال هنافرثأ ابي قيثأو

 ةسرتلا اهل نأق اهبلاوعاحتستو :1ا كا ذيواه دالوا ىلع يظعلاو مل ااهاوءانالا بحت امنافةدالولل

 نهنوحربب المال ةءعسطلاروماللا دسعالاءاني الارث كح أ ىرالاذهلو اهاوسنوفرعدالف مه

 سلو نودحورتملا مهو مهسأىلا نورظانمسمماف ل لقا! الا ةمعسطلا تاو 3 لملاو تاسوسحنا

 ءامبا مهنا ىلع نينحورتملا ةمالعامناو ةمعسطلاروهالا دسعاوهاكرودا1 ىف عّونتلا مدع مهتمالع

 لسا ا هذخاو ةيعسطلا تاوهشا | نع عمههزات مهما

 ىرمالاال قابلا ”ىهلالا حورلاوه ىذلا مهاب قوعللا مهتمهف هبلص نمي تامقل مدآ نبا بشح

 ءانحور نيبو سهالا حور نيب قرف هنال ملا ةفاضالا ءاسب ىسور نم هبف تغفو هلوقا فال انلقامناو

 قحلا ةلكوه ىذلاحو هرلا نيعدوحولع ايلا حور لءجوديرأتلا هينوكي اك سمالا حور لعفس ةفاضالا

 نم ةعسطلاو حورلا نعجيراخنا قالا دوهش نم هيلطب ام ىلع هيديأتبل هسارىلا نُ ةعسطلا ىف حوفنملا

 باطما ذهو كا ذ لك امييفو ا مه.وااممنمءانيالل ل<ةهوهام ث.>- نمال امهئع ”ىغوهدام مح

 تاسهتشملا ىلعام مك و هفاهيلا هنمالوزن اهياعن اند الا مك تاو مُسلا ىلا هب ىوقتو هلان اذا زي زع

 ماقملا اذه بحاصفةوهشلا مكح تهت هريغوةومشلا ىهتشموهف تام شما ىف ة ةووشلا هملع مكحت ام
 كَ نول نذهب صال هملاع نم همم ىبتثينمم لاؤسلل ةاج او ءاضق هسفن ىف ةوهشلا نع ثدي

 ياللا همءاىفاها ىلع دقي ومحترب_غا مير ىلا ةرظان هو ىناوسحلا حورلا منت ف نوتشيام ةورمشلا
 ةبيشتملا قب ريشا د ضاغل !سوفنلا ىهد ذهذ ىستشتامالديرتاماهنعنوكتبا مسالا اذه !ملع علخو
 ادهيفاوم-#نا سانلا نافاهشلءافو معدن انغّتسا عم همالرابلا داولار طن ةعسطل اىلارظنس هل ىقنع

 مهنمواسهقلخ اه اليعاق لكلا يلع امج اك ماهاق دي دوبعلا قلسءافو هللا دمع نم يينخاماسقن ا مكملا

 اهاطعاف هلع هاا ة دامس ًاشنماقاف دمعلا اذد ىلع هقحتس 2 همست ىذإا ةسورلا قد« اذو هللا دمع نم

 لكرهاظ وهام مدس ةدابسىلارطت ريغ نم لوالا نا حس يدب ةنىلارظنريسغ نماسهةلخ

 ةماق الهلل. :عنم مهنموابمسفنالرومالا هشتاق ل لمعتال دب علان ال مالا سد: ىف ى هامعالدأ 1[

 وهدا هنبعو هدو+و ىف كلذو هد.بسة دامس ة أشنو هنيدوبع شن ماكاف امهتلخ اه اطعاق نيتأش لا

 هذه ةماقايربخم د_:ءاموةدابعاانارومأم هنو كح هللا دبع نم همم 5 كان هرووهطا لحم

 ةتاذلا ةداعلا ىف هّللاهماقا نهمهنمو ةمتاذ ىهاأم ىهأ ا سها ن نع هندامعفةيدومعلامزالبهديعفةًأشنلا

 ةدانعلا ىفةوةلا ىوقاوهو اهاكهوحولا هذه هدمع ند هم ممو ةدابعلا فال لمعلا الاء رس ربت

 || ةدوصتم تناك اق اهنمّديال ةاثنلا ًةماه | نام الخ تش نلاءادبعلا اذه له نم دمع اةأشنلاو

 هللا ىلا تف.ضاو ىلا عت قا اهداف اديابعلا دبعاةدودةم نكت ناو ايملع +_جوايبللا فضاديعلل

 سابتلا نتا م للوملاوا اهنع :هلمغلا نءىلوا اذ داما ىلا ه_دقل اودياعلا ن ءاهروهظ عما لع جو

 معريغ ىلعهءاشنا هللا ىلوتسف؛ ئشس هنا لعب ال هلال شب يي ا هو ئشإ امددهشن 5

 اذيهلئثمهنم رهط ثدح هللا دمصف هنعةرداص دع درابعلا اذ دومُسف ف ةروص مون ى ىدح هنم

 لايعالاروص نم همم ع جت اهفركجلا ؟"ذنكهو ةدابعلا باب ىنعا بانلا 11 ب_هىفتاتمط ىلعمهف

 (لصو) عجبا ةجرد نع لزانلا مهنمو لكلل عماخا مين ةفل ت2 قداقبط ىلءابف مه ةنطابلاو ةرهاظلا
 ا 'ئنث نينثالا ن نع نوك الو تاتالا ردالا سل ادار ةنبلاع  .:هنع نركتالزسالا ا

 نوكياما..نعنّوكي تف امهل عماخماوهنوكيو ضعس اهضعل طرو امهجوزب ثلاث كي ملام الصا
 0 ا ا ا ا ل ا ل ا ل ا ل ا

 ب كم اند
 01 / ا | 0 00
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 تلد نم نسر رز نأ : كماوقا متوكل كسل اهلصو او اهانا لا طع !كماوق ارم ىتا كل نم 01

 هنما ىتل اةئامألا ءادارجا اذهل لصحيورتغلا كلذ ماو هب نوكسل «ريغىلا هادو. هماوق ىلع دي نرام أأ
 | هطعب إف هماوق نع نع ل ضةبامددنعناكو نالذ همعطنتساث ثيم ولا همنع تلاوه كافرا

 أ قزر نم مهنمديرا ام هلوقىفةنا الامام فدار ااودو ريغلا قح ىف سب نأر بدلا اذه نم مزليرلف هبا

 ىدنعونالف ىنمعطتسا ال مهضعي لاك لدم اهاطع أ ونانالا هنا قلخ الو نومعطي نأ ديراامو

 كادلإ ثتحاسما ىل_عتعطتسا ام ىدنع ةناما مطتسسملا اذهاناكواف ىباوق نعلضفب ام
 معهللا لاطعا كل 3لبقوا هتعنم ام دعنأ هل سل هنا تلعىّتم هللا هنعل سدلب ال لمقام هلمقف همعطنمل

 هقارسدناو كنم عاملا لودحدعبالاهل سل هنا تاعاموا هبحاص كا نيعوا ١ ذهل سل هنا فشكلا
 ا نادرتملامم سعأ قعلل لاف سلب |ناف تدخ كلا ذبهإلاستمف كلا ذ تاع عنملا دعي لوي نا ده الف كاذع

 عوتودعب ادوصسل |كئمدرا ل ىنا تاعىمهلهتنالاقف تدحصسأ مد الدوسل | نم تدراولف ىئم عي
 دوس |تدراول كنا تلعةيانالا تءقوام دعب هللاستذ كلذ لمقو ا هالا نامز باهذو كد ةيانالا

 ١ امهقلا مهعلاط نيذلا لعلا لها نات لهملابالا دح ا ذخ او لذ كتذخ كلذ هل هللا لاف تدحسل ىنم

 00 ا ا مقداد لاول تدع

 لحب سنل ةيرقلا لحتو ةيرتلا الا مالا لاثتمادارملا سلو عالطالاب ةيرلا نيعف ميماق مهتم عقب نا

 ثبح نم نولم اعمهف مهبر نم شب ىلع مس ماقدرت تاعاتتلا اع [نايرخملا نم ةواذاف قيلكت

 سمالا عانتار هاظلا ىفةروصلانمهف هن تءاجىدلا ةطساولا ريسغن م ىهلالا الا مهدؤوت

 : لاح لكى هلل هني دومع نع بغي ل نم هنا اذه نم لصاحل اف عامتا ال نبع باص ن طابلا فو ةطساولاب
 قرلا نعهقابا هجرذعال قب الاديعلا ناذافل انوا اعيطم ناك اوسواعئاط ناكو هلقلخ ام ئدادةف
 ا ل ما لات نال هدب كدي دقوقرلا ني درسا راو لدي كاع
 ناك ءاوسنبالا ىل_ءةونبلا مسا باك افلاختو أ اعيطمناكءاوس هلع بصسشي ةيدويعلا مسا
 هتهقهدووه ثم نوكر نأ اما ني:لاح نم هسفن فد ماولالهل ناخام فو ىذلا دبعلاف اناعوأ اًانأ
 هديسزازتعالا ماقمىفموةب نأاماو عوضللاو ل لاوراسككألا هيدصنف هتمق مايد ىف موقي وهف ْ

 وهراالميكحو لاذ كلذ ىف هلل |.و ىقزاما مالغلا ةيّتعك هوعلاو كلذب سقلا هس لعرهظش ا

 الات ركن ىانملا كلوب هسفن ىف مالاوعاك ادبع هل تدصأو ىلومىل ص دقو |[

 نيدلاحلا ”ىأ قيوهل قلخ ام فو هناي درعلل امهتمةدحاو لكد شت نان دو« ناثلاح نان اهفالادو خشم |

 مدع دع مب مهعلاواذملث اف نمو ادهم لئاق . نةدسسلاب زازتءالاوأ ةمقأادومث لهدرعلانىلوأ

 نارعالا روهط بط ىذلا نط رخا فش ن طاوملاو تاما انا كلذو هرك دال كلذ ف عجرتلا |

 هتمث درعل ا دوم هنا ذب بلطيو ىضشي :ىدلا ن نطوملاو هتلابز ازتعالأب الا دمعلا هسف رهظ نأ جشإ : الهتانأ

 ال :متررففهلوقدزا رتعالا ىفمهضعب متحا دقو هنوقدورشبالا دبعلا اعد واج اقبل

 أ دمر دقو هللابز ازتعال | بلطل هنا ىلاًرقي دق هناف نشير فال ةحمذهو هلتا ىلا اورغف ىلاعت هىهأبو مكن ْ

 دعي اتا ذ_هلوراتالاو احا ىعروطنموهذا هر هريغى لا ال هّتجاحو هللا ىلا هّتل ةنوكتل هللا ىلا |
 | بلط ىف هللا ىلا اورقّلب ه- هلا نورت رخآ اهلا هللا عم اولعحالو ىلاعت هللا ىلا رارقلاب صال

 || نوءرذ نم فوللئاب هلاع ىذل ا مالسلا هملع ىمومرارفاماو اهلعمترطف ىتاهنم مك ءاوح |
 هرىلاهرارفناكسف هللا لءىفام ىرديالف كل ذ هكذا هملعم عطاسب نا هنا نمل دوج نا يمت

 | تان ' انوار ارععالانهستم فان م ىلا نيلسرملا ن م هل عحو ا ءو كح هي ر هبهوق هيزمعتلا

 لركن امظعا روج اه نان ال هد هى ةعسطلا م كح هيلطت امم فعضام هنمدشا تاشملا

 لاتلا ةمزالم فون( راق ا راع ناحل !او ةَوَدلااهلَيَلا حاورالا نب وامن

 أرثكالان ا 0 .فريودال) حورلاب اديؤمناكا ذا الا ةعسطلا بحاص ىوقتيالف صنعا |

 ه3
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 ق1 لوم داو انيبزاعلا نأ 2 ابلط ىلعتلاطلا ةمع قوتك ثلا ها

 ليسلاىدهوعم |

 ىلج ا نمكسقلخو كز- | نم ءامشالا تةلخ لزم ةفر عم ىف * (ةناملثو نوثالثلاو ثلاثلابابلا) +

 ةيوسوملا ةريضخلا نموهو كال | نم تا مف ىل- نم تقاخ امك مال |

 تدستك اامب ىزحت الوريخ لك نم تبسك ىذلاب ىزمتا 0

 || هب تلعنا تكي باستكالاام سار عام نيدلا ماون ريش نم تين

 ( دحال نكي ملف هلنيعملا هماقم ورا ةدفال و ةلذل امام ىف قل نم عج قلخ ىللاعتقنا نا هنن اذ ديأ معا ا
 رغىوةزعلا ماقم ىف مهةلخ هللاناف نيلقثل الا ه.ف قلخ ىذا هماقم نع قر ءالؤه ندهتنا قاخ نم أ

 تلا مهتاماقم ىلا قرتلا مهلف ادا 5 ةاملاىفمهل تلا مهسافنا عاطقنا دنع هملاتورتني ىذلا مهماقم |

 ارا تانيرع ا زري فمهف بالا فلخ فوقولا مهثرون ىتلا مامات ىلا لوزتلاو ادومشلا مرو

 || ةدامعلا ىفالا لاقام نوديعلالا سنالاو نللا تتلخامو ىلاعت لاه لفسق اروفك اماو واعف

 صالانعطم اهناط ناكف هل ددقاع ماق نم مهنة مهقلخ هنمدوصتملااهلعجو مديانةدامعلا لعحالف

 | آم هىف دعا كانالاهلا ال هنن اانا ”اريخا منو ديعا مهل لاق هئاف ةدابعلاو لاعالاب هلعدراولا هللا

 اهسور ةدايعلاوةروص ل معلافةدابعوه ام لمعل او لمعي سها اذ م ىركذ إد ةالصلا مقاو ةدامغب ىحا
 || لاخ لكل علب ال ةدايعريغب لمعل او نرتن لوأ المعي تنرتقا لاح لك ىلع هنئا دنع ةلودتم ةدامعلاف ||

 حراوملا نمر هص لمعل | نا ثح نم نكح ةفاكملا سفنلا وهىذلا هعوقول دصاتلا ثدح نم
 ىلعهنمدوءبالو هنمرهظ نا لمعلا لبشنف ةحراملا كاتهبىزحتاهناف ةصوصخم ةحراج نموا |

 رهظرام عمجوقفانملاو ارملا ةالصكةروصلاءاريخ لمعلا ناك ا ذا ئنحراوعلا هةسهالا سفنلا ١

 سفنل ا ناف اهنعىهنملارمشلا لا ع! اماو ةدامع سفنل | هب دصةت ل ىذا ارينا لاعفا نم هحراوج ىلع

 |١ تاكرلا نم اهم سوفنلا ديرتام نع عانّسم الا امموق ىف سل هنالام ىز<ال حر او اودصقتلل اهم ىزدت
 ريدلا ماهل لب جررحلا عف رجرا وعلو اهللعف س وغنل !تراحناق اهل ةعاطلاو عمسلا ىلءةرويجامنات ||

 (١ حراول او حراوملا هذه ىلع ىلاةالو سوفنلاناف حراوكاواهلف سوفنلا تادعناو مالا

 نمو كل ذك تسلا سوفنئل او هحو لك ةعمطم ىف هسقفرصتامت ةراتخربغةرومحم رو

 عئاطلافةدابعلاولامعالاب هله |نيد هللا هال انا اخت امصاعناكف هلد_دقاع مشن ل نم سوفنلا

 || ناكَن اق لمعلاب رهالا ثمح نماعيطمن هج ناوراتخالاورارطضالا ةلاجىف ةدابعلا هنم عتتن | ا

 ٌآ نيملاعلا بر هنئا لراس ىهالاو ىلا هنل ناق سهالاو قانا ىف هلدصقام عوقو زافدقف اعثاط اعطم ١

 ْ لمعلا ةروص هسنم عي وراس الا لا ىفالرارطضالا لاح ىفالا ةدابعلا هنم عقتالف ىكاعلااماو ا

 ٍْإ نيلقنلا هللا قلخ الو ىهالاو 3 نم هلد_كام مش + لف هللا عال فا اختر هف هلعورشلالمعلاال |

 || هءاع ل اغتشألاب ةح رمل موق.ال يح كلذا موغرف قملا ةءلجاوهو مهتاذعهدصق ىذلا ماسقألا اذهىف |[
 اذادهنلا ةحمملع تماقف ممدصقاملاوغرفتما مهلحا نم ةصاخ مهماوق ام ىتلاءامشالا اكن مهماوق
 الريغلا قسى هلحا ن هقاحامف عسل ا ىف ةببشهلموقي ها مهضعي نم لع هنا غدلاوقلخ اعاو هون ا

 ْ لاقفنملاعلا بر تناو مطت ف. ىو برايدبعل ءلاهل لافاا لاكو ىنمسعطت لف تعيس لوب هللا نا هغاب أ 1

 الرا يدع تدر اولكنااما همعطت لة نالف كمعطتسا هنا ل_عتولا هلدقنا | ا
 || هلهتلا لاقذ عبتلا مك هب يتاهانا عفتننو دن لاف ةببشلا هذه هل ت>الالف عئاملا كلذ

 1 افكناال نيدملا واود قازرلاود هللا نا نومعط»نا ديراأمو قزر نم همهم ديراأمإ قعتدهقام |إ

 | - مسالا ن 1 ل 0 0 ْ
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 باكا ةروصو كل ذربغو قرو ةظوفحتربغحاولاو ظوفح ولن م هف بونكألا نيب قرفلاو نودتاكلا |
 روهعملاريغ نم ملاعلا| نمروم<لا ٍلعو ل دنمهدهشيو لزنملا اذهن ملعب هلك ذهاهريغ نم ةبهلالا أ

 ةنكمالا ةراععو الا سفن رومغعع س وأ انراسا هكر دتالامب رومعم له رومعملاريسغو

 نب قرفلاو ناحو كإمو ىح نم ه4مق لزب اموأ ند_ءموأناوحوأ 1تاسس نه هابف نوكح اع ؤ
 معو ديبقتريغ نماتللطم ىلعلاو ةفاضالاب ديم عسفرلا م الا ءاجاذالو عسفرلاو ىلعلا”ىههلالا مسالا
 ءاليالااعو هترودرهوجو !هرهوج ثنح نم لاذ لههد-زواج اذا هدضىلا دضلا بالنا ةمفمك
 عقاولاوهو ىضاملاب هدسق: ىف هملع ماس 0 تامزيتللاو تاجرا 31

 نود مسقلانهبلع موسقملا صتخ ا اذالو اننيعهدوجووأ كح هعوقو نمدبال ىذلا لبقتسملابوأ | ,

 هاضتقارخا صاوأ هةموهلهدارلا كلذو المادارهل لسع اضقلالعود>او لاعوه ثيح نموهو هريغأ

 ااا يعم لكلام او: توغل لع توعنل يسن كعو توتا 6 ةرلان طرمش

 معلا عمدخل | ىلا ىد وللا بسلا اعو ةفصا:ناكس.نا هتفصىالو هن ىفالهمكح فريغتلا |

 مذلا لهو مومذملا علان هدول العلا لعو ال ارو ذعم لاما لهو مكلا ىفلونا هز لز لهناو

 سفنلاو سلا ف سوس رثا لعل لهو اذا ال ىضرعل ا مكمل ءالا هيفالرثأال مادل ضرع ىطر ءدل

 هناسل ليلو هتكرحو هنول و هجا نه كل ذا ريغتسف بالو ةبدصم هب عش هنا ملعب نكس فن اىفالا هلرث العا

 ىعامهدنعفوالادوجوران راب الاهذهوانوخ سفنلافرثا لعل ناق لوةيامىردءالو لوو

 معو علادوجو عمربغتيالف انوا فرثؤيالفةيوقلا سفنلا بح اصق عقب دقولعل نال ملعل ارا*

 ىدوجو هاب بذ عبو أب ذكلا ةب_ساسن ىت د عمان بدعي لهب ذاكلا ههبدعب ىذا!ىهالا |

 لثم هّوقعلوهذبذاكلا هنعربعي ذكسو ىهذلادوجولا فدوبو ةتهها بذكلا نوكحا
 هو لستم ئدوِسَو جاب نوكسف لالا ىلا هتيست لدشعو أ تدع حاب وكس س ا ىلا هس

 ىذا عوضوملان ازيملاب مهلهل تانزاوملاهذهيراظتلاو موسرا ءادلعل عال تا دهاشملا ف ةسع مولع
 قادس وهاعوطوم هنوكع مهئاو ضرالاوءاعسلا نيب ضرالا طبوءاعلا عفر دنءدهللا ةعضو

 ءاوسهلوةىفع اوسلا ل عو هلعفامو دوم همف لهو عجربا ادرك سا)اعو عارو ضف و هدإاب ىعسملا |

 رفغتستنا مهلرفغتست ل مامهل ترذغتسا مهلعءاوس هلوقو نونمؤيال مهرذنت لم ردا ملغ

 هسف عقو ىذا !ايندلا ن نطومو وكملع ءا اوساوريصتالوا اوريصأ هلوقو مهلهّللارفغي نافدّرم نيعيس وأ |[؟

 راذنالامدعوراذنالا» جادا ع اكووتش ا هباائفةرخا الا نطوم فال ىل.ةب نا ىذه رافعتسالا |

 | لعو قافولا ءا 0 روك اع ةوعو ورع الا ىفمهتح ف ىوتسا كاذك اوئمؤي لذ ا

 : بدسرلعو قافولاع ازطاى 5 ةرخ الا رادلا قهرثأام هلع د ةعينأ هللا دمحام# هللأريغىل رلعدا م عالا ||

 || ةاطاعم ادا ةجاحريغنمت اطاعملاببسماعو عونلا كل ذءاسقبال ل سانتلا هتعنوكيال ىذلا حاكتلا |

 ١١ نان :ةمالا نال تابهلا ىفال عورسلا ىف ةضواسعملا عمنانتمالادووملعو ةحاحىوعدىفالانوكتال أ[

 عفريىذلا بسل اونانتمالا ناطلس فعضيل هساعةًافاكملا تءرش اذهلو لوقعم تامهلاىفأ

 وهام ل_عو جولاو دن اهكلا نيب قرفل! !ل-عوّوضواعملا عمن انتسالا تبن ن او ملاعلانمنانتمالا |
 لضاهم له له لعو ءىشال نموأ ىش نموه له ماعلا قلخ ني نم معو هللاقب ىذلالقعلاو ىوهلا

 نزتخااموةيهلالا ازا ٍل_ءوال عا ةمناعسملا ىوقلاك ضعدىف اه ضعي روش ةوقلا فحاورالا
 ىأ لع ىيسشلا ماعلا قرتلعو ىدوجو فرطظوأ ةبسسلاو مله قملا ةيدنعل_عواماكمنيأو اف |

 ةفيطللا ىناعملاريثأت ةروصملعو ىبسطريغ ىلعو ا حارعمىلا ايا رقتفيف سسط ىلع ل شنوكي حارعم

 اعلا نم هلالا هلع نوكم نأ ىف مد امل_عولاعفالا ىف دصقلاريثأت اعو ةفشكلام ارحالا ىف

 لزنملا اذه هيلع قوام ضعناذهفهيزنتلالا > !إ_عو تقونو دتةو ىف نونظلا ةسخ بس ملعو
 1 اطال“ ةطاطملا لاو 1ث و ةلاقلا .. راكارلال لع دوما اح ال اال الانا تت ال 111 37+ ع... .ذ درت 01 لا
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 ةودوهذ مهفلا ىلا جتحااممامالاالواف ادسافالابخ ىمم فداصب ناو امهعصالا بخ ىمس
 ا نطاوملا هفر هم ىلا مدل حلات كا كة روع الا ضم اوغو تاكمملاتام_مملا ىفالا ف؟صتنال

 ! هنال لمقم_ ملا ىف هنم ان الف اذ # عمو هزيمو هللا اركم فرع ء”ىهلاالا عوذوملا نازملا هدس ناك ا ذاف

 |١ دبات الف تةو إ/كتح يقع ئنذلابلعلار اًضكسا مدعو نام_سلاو تالفغلا لقت ا ًاعنلال ده:

 ملاعالف قل ادو+و ملا علا دودو لصاو لوصالا م كح عورفلل نوك.ناالا اهاوصان عورفلا قالا ف

 تاذلاب بوجوىلا مسقن بوجولا نوك مث بوجووهام مح نم هبوجولا وهو قدا دوو مكح
 | سناب لعلا مكح هللاب لعلاق سفنلاب للعلا هللاب ملعلا دوجو لص كل ذكور سها اذ_هريغلانبوجوو
 8 مكحح اذهاهبلعلاى هان . الق سفنل انع ءايإعل ادع هل ىل> اسال رج سفتلاب لعلاو هاداوهىذاا

 الوش لاح لكىنف هتلانلعلا ى ماش الق مكلف هب قلي لصالا اذه عرف وهىدلاهتلابلعلاف سفخاا

 | يسعنا 7 لالا فثكلا سطع اذس ه هب رباذع دي زيل هسقل امل هللاهديزيف العىندز در

 !ا كلدامعا وهتناب لكنا ل_عىفادبا كلذ مصيالو سفنلابلعلا ف ة لص ا هقئايرلعلا نا ىلا راكفالا باعصا
 نانا هلعسس دع لع دل ورا دوجولاال ةمترملا لصاو م دعمه ودو ةصاخ قاسالعىف

 ا اووانست ناو لولعملاو تدل علا ى ىلع علار اظالا لوي اءتحدو>ولاروهامالصا ة#ترلانناكناو

 1 .ادو-و ال الةع ل لولعملا هةر ىلع مددت للعلا ةسترنا مولع كر كالا وكل دوجولا ىف

 نفباضتملان مد او لكت اف ديرتامت تاودو ناشي نسج 0 ناهي اضم ا كلذكو

 ءونسلا ”نلعقدل' هلعوش نأ لولعهو لولعم هلوه نأ ”نلعد> او لكف ةفاضالا هن تماكنل لولعمو لع

 اممتامعاثمح نمو اهل ةلواعم نوككن ا ةّوذملا تم وا ةّوبالا هل ءو اهل ةلولعم نوكتن ا ةّود الل تمحوا
 || هيلعلاةفالعاهذْدَتا هضعبو هللالانعل اعلا نوكب ابل اذه قلعت امم هناا_عاو لولعمالو ةهلءالذ
 ةدصاخ وهللا لهأ مهن آرقلا لعأ نا 1 اريخ فريخ او هللا لا .عق للا نا هتعدراولار يلا ىف مالا

 : انئبقماحرالا اولوأروهظابهتم ىتلا م>رلا لعجو مومعلا نم صا دّدخاو صودخ ةلزئم ةيلهالاو

 عضيف ىوة:لاوهؤهدايع نيو هلا امس هناح سهل لعجو هسا نم نص داولا ناامنمرلان زم هي :

 هماعد ارحا هلوكن كه طعارتحا نمو همه ن نمالا تام هنال مف 5 همس عفريو هما قلا مويرلاعلا باسنا

 ١ الن دلوكرعلا دق عد مات دجال وو 5 :روغملاو مفصل اوزو اها اووفعلاب هّتعنمكح ن هزك داع

 وذو هيال اهلنا ىلع ارتحاام صاع لكفوفعلا امسالو:اصعا!يفالارهظام لكل اموع همكح رهظر ثا

 هيو ”خيدلا بسنلا الا هتلاربتعا امو مدوهااذارثا همف لاو اللام بسنلا نا هلل قّتم هسفن ثيح نم

1 

 معا نا ”قمطلاوأ ”ئيدلا يسنلا صضشلا ىف عمتجا اًذاه سايل را

 ا ال ”خيدبسنهلو نط س دنهل نكي لاذاف ”ىمطلاو دل بسبنلا ن
 1 اك نولسملا هلربذ "خد تدندهل سدلو يطب شو ذناكناورافكلا هثرفارق اكن "وا اسم ناك

 | مهتذ .ةرهللا لاب ءملاعلا نأ ثم- نك تاقعنا' ل :لخ لكعيى رمل الا هلبدنعحرخ

 00 ثمح نمو مهماع ق فش اف مهم ىنّدعا هل له اوه ع نم مه,ف نا ثمح نمو

 !ٍ ران ةروك ذملابسنلا ثدحن مو مه فو ةروصلا ضعب لع تع ناش نمو ممانتسالاكلا

 || مخرلا بلان ىهسناذهلو ناسج الاب ىىلارطخال سو لكرق ىءشلا مالنا لصولا نا را شالا ملا
 1 | لضفا لع ابن مولعأ | نم هنمذتي امرك ذْنلِذ لولا اذه ىف مالكل ىف فاكردقلااذهو وناس !هانعمريلاو

 أن 0 م عركلا نم ميككسا مرينا ماهتمنيبملا ةفرعمو اهبتا صو بتكلا لعابنمو لاكسشالا
 ؛ بتكلا نمو فائصالا : 00 :ىوذءملا نم موقرملا نمروطسملا

 ْ باش رءهسفنب لقلا بتكو هدي. ةاروتلا بتكهللا ناك باكلاو
 ١ ع !اوء م ناك هل د ,ءبتكاموأ
 ٍإ
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 أ هسلع مكلسا م ٌكَمَمال لقهللبقالا لوسرنم مهنماخا ذ_هعمو نوه.نملاو نوقرطملا مهف متسع
 ا اوعساق هلع رج الاقهلسراو هم رجس ىذلا هناق هللا ىلعال ا ىرحج !نارحا نم مكتصتغاب ام ىلع ىأ

 رحالاام اواعمهنا ةتاعلا نيب وهننا له نمءالعل !نببقرغلا نكل مهسوفن ظوط-ىفالا اوغلب الو |

 ىسيامن اف هاف عاس ل كف مكحلا كلذ عجب نمو هملطيال نمم مهتم هيلطي نمو هيحاصنمو ||
 فالتخابرو>الافلتختو هنن هلكس حالا لب عاس نم عاس ىنئتسدال ناك م ىعاسسلا كلذ ناك سفن

 نودوددم< هصيستب اتطانملاعلا دجو | اهلجالو ةمواةفداهمافءانثلاو حدملا بح اهالعاف دصاقملا
 ىوقلا نم ةعسطا|هياطت امروجالا نما :نودو اوكا إ-علا نمةدانزلا باطرو> الا نمكلذ

 وهزال ا ايعسانركح ذاق للطي رجا كل دءارو سلو ىناو ملا حورلا ىذا اذا ذثلالا دّرت ةسسحلا

 | اننمع أب كناف لا ةفرثكو اننبعأب ى :رخ ىلاعتدهل وق تاعملاعلا هللا ظفح تلعاذاف ةمعاسلا سفنلل ظح |]

 هظوف< ىلع بلاغبال نمالا نوكبآل طفلا ذا قا نيعوهفاما سا لاعلا ىف ظفاح لكن رثكحو
 ةلزنملاهذ_همهاملاعلا طاف هدودو ىف قيل ا نيع نكن هي تنااملاظفاح نكف هظفح ىلع ىواقالو |

 لارتشالا عقوناو مهريغ ىلع دوجولاودوهشلا لهأ لضف لعل كاذو قل |نيعا مهنا نواعنال مهو :

 || نيدلاو نولعب نيذاا ىوتسسي ل لقول عدل نص لثم قمل ةرضح- نم همزتم لع نم سدل نكلو ةفصلا ف
 رقسا نم مهنخ ضعت ىلع نابسنلا ًارط اولع مهأب مالعا اذهف بابلالا اولوأردامنانولعبالا

 ىذلاوعلقعلا بلو بابلالا اولوأ مهورك ذتفركذ نم مونمو مهبسنف هللا اوسنق ناتسنلا مكح هلع ْ
 رمشق ل هأ مما لوقعلا له أ فالخي لمعتسي نا ىج.ن.امل ل امعتسالا لهأ مهف ءالقعلل ه.ءاذغل 'عّب
 لمعتسال لّوعل نال هوامعتسسي نا نش اماولمعتسا امو اول ع باسل ا اولوأ هذ ًافهمل مهنعلاز
 ىذلا لقعلا هلمقي الاه هللا نمدر.امل لورا ةفص نم همف ا لّمعلا لمعتس اف با ىلع ازمشق ناك ا ذاالا
 مهماوق بام اوامعتسافمهلءاذغ ىلإ نال بابلالا اولوأمههقنال أ اذهلفهركف شح نمدل بلال

 كالذاواةءاذاف لد ىف مهرظنناكو قفتانا هسلعوهامىلءصالانولقعي يذلا مه لقعلا لهأو ||
 ٍباباصحا مهغ لوقعملا كلذ لامعتسا ىضتقي ام يس هوامعتسا ناف لقع باص اواكح

 مهشي تاكنملدادما نهدلا فو «لعتتنكن ا نهدلا ل بللافو

 ايلع ةجرد مهقلاث رهف بحاص ناكا لع قزر نملك امولعلا قزر دف تان'دحلا نم مهفلا قزر نع
 مهفلافصتي ثدحلاو مهفلا,فصحإل و ملعل اهل هنا ناف قلثلا ملع نم قدا لع لصف هن وتاندحاىق

 ةصاخ ىروهلا”ىهلالا دادمالا هقلعتم مهفلاو هتلايءالعلا نيب لضافتل ا عمي هللا نع مهفلا فورلعلابو ْ

 ةرتحلا هذه ىفالا هل قاعتمال هنال ,هفلل مكحل انه نكر لو اذع ناكة روص ريسغق دا دمالا ناكن اف ْ
 ٍ لحم نم لاق ال ا ةلاحربغ نم ةد افدس | دمفتسا عدبال ذا همهف نم هدافتسا امل ا دنفتسم ىعنادهلو

 باطلا اهملعت دير امروصءاثنا لعملل همهف نمالا دافتساام دافتسسااق ملعتملا ل< ىلا لعملا اعلا

 لظااالوروالاالو تالظلا ىوتستال كف دافتساام مهفلاةوقالواف هنع مهفلا دفتسملاو ملهنملا

 ىذلاريصبلا الو لعق مهةيال ىذا اوهو ىعالا ىو سيال | ذكت ومالا الو ءامحالا الو رورخلاالو ||
 وهو معاق ئثهلث كسل هنافقلخل!الو قا ,ىوتسالف ةئيسلاالو ةنسللا ىوتستالاكلعضمهشب |

 قحلا مهلماعت امل ةجرلا ناريغمايمالاو مالعالا نيب موهفلاو لوقعلاريشس مهباف ريصبملا عمعسلا

 هجولا اذه نم ًاطخالذاعضولابدصتلا قيرطاوطخ ا مأكل ذىف اوناصا مه داهتجا' هملاهاد!امج
 نمئشلا اطي نكس هالا سفن ىف هملا فمضا امريغىلا'ىثل ةفاضا نمهانرك ذام ىلسعالا لاعلا ىف
 ناكوران ةوزجءاملاىف بااطلاكو هذ لصح ملهنال وصخ رجا ال باطاارتجا هلق هل عضو ىذلا هدسريغ
 قلي هسلع مهملاو فشكو ةريصب ىلع اسهلودان ع ورفلا قل ملا علاف ”ىبهلالاركملا نبع ماهبالا ف

 | فداصاذ

ْ 

 أف عرفلا كذا لص ا اهنا لمضتي وهو ةفداصملا مكصف اهلوصاتةفاوناف لوصالا: عورفلا
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 اكلف مسا اوهو ةرادتسالا مسالا هلق لكشل قانا كلذو ةرادتسالا ىلا ما حالا لم نيس

 لصالاتاذةروصي هنمرهظام هنةالفسو اًواع ماسجالا ملاعرهظ كإذلا كا ذ دكرح نعو ارب دّمسم ىأ

 هسفدحو نادءالةروصل هذه نع صقن نموةرئادا!ىفرطاقتلاوةرادّتسالا هه تاكنم لكوشو

 ناصغالاو لاب, اورا>الاورإهثالا قاروا ىف تح ماسح الا ىف كل ةرهظن را دتسالا ىلا لم
 ل ا هوتلاو ضرغلابالا ل امريغ طخ ماسحالا ملاعىفاق

 ءاللنا ىف قبل لكشلار بدت نكي مل ولف الخ! هبال نادارا هنا نال لكشلاب رداطلا لكلا مسا عا
 ءامشالا رودصل اذكتس» مالا عقواماو مسج ىفال ةمهوتم كور دعاس القنا“ دامك تقرا

 ةرئادةروص لكشلا ملاعق ىهالا اًده نوكينا دي الذدوعبهنلاودبهنفهلااهعودرو هللانعأ|
 لإن نوكجج الو دس ىلا ىهتت هدادتم ا اغاو هباعحرخىذلاقيرطلا ىلع هيلادوعنالهئالاإ '

 احوانعم هم ةرادتسالانمدبالف هلا دئاعوهو ادباهنسلا دعب ل تاكؤل هلال ىطالالكشلاف ١
 هبلاعج 11و نر قا يكل قرظناف لك ثلا ريدتسم هقلخ نا ةروصلا ىلع ملاعلا هقلْخ نمو

 ل د عسواهككىث لكت عسوو تادووملا عمج هجر تعكلذا» انا هنروصىذإ اونا رهظنل

 هال جسرا ا ىلا ماعلا ل | ام. نمديالف ةيئاجرلاو ةمهلالا ةعسلاهذ هىفركذ يضغلا ار لواذعو ةجر

 صالاداعدبلا تعجرو تهد اذاف هلكسمالا عجرب هبلاو لئاقلا هاف هللا ىلا عوجرلا نم ملاغلادبال
 سصهالا فرعف العو ةجرئش : لكتسو ىديملاوتئت : لكتعسو ةج-رأدبماو ىدبملاوادبملاو ءاديلاىلا

 ةجولا ق سالولدوهشلا ادهن ا نيا هللا قاخ ىل_ع باذعلا دمرت نم نم أف ةجنرلا قهدوعف

 اهفهللارت مدىلاةعسلا هذ هن مهّللا هجر ب نم ىلع باذعلا دمرستل ةئانمالا ةماعلا "ل انا

 هتناودح اك هبستح نك, ملامداةتعالا ذه عم هب ةجرلا نها نم هلو د نا ه) هج ةجحرلا قدس نكلو

 نا ودا ىفام وسور ةلاهملادقف هلدعو س :ومطم هنريصل نيعف همه ةهيش بحاص هنالدإ عع

 حاب وي ووص تسدسف لكلا قم ملاعلا لكش شساروس ااو تخل ل

 ةجررلاريظت ذو ذا موه ىذلا لعل ا اهتدب تربو ءالخ قي لف ءالخلا ىركلا لكشلا ةساكءالخ ىيبال
 ردصاذكو امسفن وحق هنرعامت اواهريسغ ق- ىف كل دب هنرعامو هنرمخو دو-ولات عقلا ةيهلالا

 لاقوهنالا لش أم هنالددجو | هسفئافم دمدع حسا وهوالا مل انعلا نم :نساهةروصلاهذه ىلعملاعلا

 تقلخ امو لاف هتدابعلالا ,هةلخام هن |هينؤ هلل اريغلو هسفنل هب سي نأ ن نكمي ادا دعتسا همف لعح نه
 نقل هناروكح زملادصقا ان هنم مزلر ال هل قا ام مهدد لعف ام مه 0 وديعدلالا سثالاو ّنللا

 اهتاذع اوقلاممدت :رهظاوامسقنا :لعتلا هتسرتح ا اعف عقو كبساحيو لكسب كلذل و همقف و”رضتالل

 لذا هريغ نود لحل ىفهانإ رك ذ اكس حالا ناكاساو هه دجوا امرغفف هش وك و 1 09

 نسسانللءاف_ك هنا امتوطن ن نم ح رع امف لافو تانا ا نماهريغنودا ماا حوا هنااهنع هلئاانريخا

 هلانمعم سا هاريضن ةح لحالا ضعب ناكن او < سل تاع ئش لك تعج يل[ ففرلا ةلزتم هلزث اك

 نوككك ذا قزرلا دانا ثرخلاب دوصتملا مدوج ولان امشلا هنم دودةملا نا ىآكلذا ضد هتام نكلو

 3 اذ_ه نم هقحفف جبر نايا فرعشلا رقتيا جلا تيتا مالا مده ناد ١ هلوزننع
 لباتق اذ[ دعس نم ناك اهتاحتص اع سل لور نلإ اما ادع هام نكلو صاقنتا
 ماعلادسقلاب نكي ل هجا نهدا دعتسا نم لسعلا لك ال عقاولا ررضلأ ن اكن انبلا عضل ءدهلا

 رافال نم هلع ىهاسع هيزيتلابتايثداملاناسلب هيلعءانثلاءاقبالو هاما ماعلا هنا ظفح نارلعاو

 ناسالا قا اذاو هئام-ا ماك ار هلفنلو هالكت نوكمأ لإ جبانعلل الو هب ماقعالا] طفلا نكيرلذ

 رحالابهمعسن رقاد بهاو هسفناالا ىسنال داعش ىسامالا ناسنالل سلن اف لاذ هنروص ىلع

 هتئانل_علا فمهتبت صو لسراا دعب سنلو لذسالاو ىلسعالا ملاعلا نمهلرحجا الن فال ىعسي تح
 ا ن1 ا



5 
 سل اهلك يع ةنلا ىهىبلاءادعسل ارا دف مها اوهاودو مدقلا كا: ىف باذعلارهظردي انعقباس ١
 ابنت 0 اين ناوك هيو علم نم نيرا ايقشالارادو ىيعناار اغئوش ابق

 نوعراسي م_هف هبال مأب فيكن بام مهو هلل ماقتالابالا مهل يعن الف هيلع هلت |مهطلس نم

 355 ءيرانلا ف باذع قي الف نو صؤدام ن نولعشي و مهام هلنا نودعيال هللا حاوأ لاثتدا ىلا

 مسالل سيل هناقءاعسالا |0101 يس فليت لاا مااا ومالا
 مسالا مكح نم كلذ امناو صخشالو ةرضح نيبعت هل سالو همكح -روهطظ نم هنففد هيلطتامالا

 5 -روهظد هقحافودسادّقف ناكل اموأ 0 ماو ماعلا

 | نيجرخع امهتمامهلهأ امو نيرادإ | ىفن 2, : الادبا ةمر كس ام ةرثؤمةيهلالا» ءاوس “الا لازئالو هريث ل

 ىتح مهباذعةدم ماج ورانلا لهال هتلباقمىف بالا لعج نانا ل هالي ورلا تناكاملو

 اذاف مهض سهى اضصو مسج ىلا اجر انه ةيارقلا ةروسلا متدازاك اناذ عدي مرلا مسه دي زتال

 ةءاسالا نم مسهل مدقنام عمل انه مهل ىلتو) هناث اومعتنلال دسم منو د بالا قدددملا تضقنا

قو باد عءايااو مهمارجامم هللا نمءايح ”ىناسحالا ىلبعلا كلذ مروا ةيوقعلا قامصتساو
 تضقناد

 نياق نع نكلو لصح دوو ميعنلا ضرغلاو بالا مع مهلفةب ؤرلاو دوهشلاةذ| ولعن ال مهو هدم

 .ىدبيوهوق حلال وق. هللاو نولوجح ذوب مهمر نع ءمبهق بالا اب ميعملا نم هللاةب ورب ميعنلا

 ليسا

 ا نموشهو هيدجلاتاماقملا لهال ةسسهلالا هسارالا لزنم ةقرعم قت : املنو نو:الثلاو ىناثلا بابلا

 8 ةبوسوملاةريضحلا

 ويس

 راوطا هعجبو روطوهف | نووك ةوإدتسال لاخ نملك

 راعمسم اننوك قرسوهف هاوس سل هلالا فطعوذو

 رارطضالاو هن لمعلا مكي دوجول هبات امعا ودب

 ريش كيل لعادل ١ اروكتاك ام دو>ولا اهانتول |

 نعال اروطلا بتاج نمهان دانوانا اهي رعتم السلا هملع سوم ق- ىف لوش ىلاعتهللا نا هللا ل ديا لعا

 هثروأ ىذلا مهاعونللا ن ههفناك امه هالروتلا بلط ىف رخهنال هن انخالروطلان : مءادناا لعذ

 ,ناكو ءانحن الا هل علضا او علضلا نم ةفاضالاب تةلخ امال د5 ىهو ءانحن الا نم قا نم ىلع ءانحنالا
 ىوحتام عجم انا عنا ءاثحألا نمبلع تنغاام ظحو أنا ةماقتمال عالضالا فاننا

 ةغرافاناوزاف تاكل ةرادتساريسغ ىلع تناك ولام فالخناهل طفلا ىفاهوازحا قىواستيف هيلع

 78 :ولطم امال اراثارف هتجاحةروص نيسعىف ىبول ىلحتلا مق ةوو ا 1 ىذلا طبل نم ةذعب

 اانةدستف اناودوهو هلجرخام# هعار ةيدسدل كاذبا ءالودو اهنم هب ر هادامؤ اهدصقذ

 تاس لا ىف
 هب ردن نمل ن -!و هكالاوهو 03 هتجاحنيعاهارب ىبومراك

 ١ ةرادة_سالاىلا ليم هنن نوك نار مع نمأم طخ اهلخ َتادوحوملا ند قل ىذلا قلشام هللانالعاد ١

 لفسامو ضرالا فوالع امودو ّنا ومسلا ىف ىلاسعت لاكتو ىناسعملاو ماسجالا اعف اردتسمو أ

 ىلع ظفاحلا ع نمونح انفيللاو طع لكب هنأب هس: فدصوفامهظفح هدؤيال هنا اثم لفسا الذا

 كح ذناذ ون> حاورالاو ىناوملا فو ءانغا ماسح الاروص لكح لكش ىف نوكف ظوفحما



 ع

 اهعّدتملو ةرهولالا ايف تيعداذ ىرخالا ةفئاطلا اأو نانثا دعسو هثالثلا نمدحاو ام شف
 نالاوراونالاو بك اوكلاوالمالاو”ىسانالا ضعبو ناوي او تابنل اورام ال اكحاب سفن

 ىلعاواماذا مهو دنع اني ذلاوءا دعس مهلك ء الؤهف هنم ىوعدريغ نم اهلا داو دسعن نم عسجو '

 لبقاوب و لام هللا نو دنم هل مهو دكت ا نيذلا نم ةماسقلا مولد ءاربلا عقتءالؤهن مو ءاضشا كلذ

 مصني لوذخملا كاذب ل_ءامهموىفاسنالاعونلا اذهو نا الاس دلو دلوتلادهش لل توملا

 نيذلانيكرسشملاباذع هللايذعاذاف تكسدنكلو كلذ عّدر ل هنوكعم انه ةءاربلا هنم تعقوالو

 مالكب قلخف اوعتوو مهسفنأ اولظ مهلا ثيح نمءالؤه بذعب امناف مهلرفغبالهنا هللا وهركذ
 ريغلا قح نيكرسملاةذخ اًوخاهم مهنوبلطي ضارغا فقوقح مهم مهملع تهجونو مهتءاسا ىوعدو

 نم هسفن لمس ىذا! ىفءاج ام ليل دي هّللا دن ءريغلا لط نم مظعأ مهسفنا مطظوىاعت هسفن ةهج نمال

 هجعءاقشلا راد نيكرشملا ل داو ةماسقلا مولناك اذاف هقحىف د.عولام ظعو هيلع ةئلا عرج

 لبخ دن كل مهعم نول ديال منافاهراسعو ةنحلا لهأ نموه ن هال أورو لماع ع نم عسج مهعم لخدا

 مهفدلا هنا همضاو دّقّدعا نم ةروص ىلع امنوكلانودصفاسدلا ف امتوروس اك ف و١ لسثملا مهعم

 ليما لو كلداوعدا أمم مناف ماعت اللالا موواخ دينو دوبعملاو ماقتنالاو باةعلاراذل ا نولخ دب

 نونغبال مهنا اواعي ى> مهانا مهدوهشب هللا مم دعتفاها نيدباعلا قس ىف ةءاكفاهولش داامتاو

 هللا نو دنم نو دبعتامو مكن ا ىلاعت لاك مه. وعدا امك ةهااناوسل مهنوكل اًميْسهَنلا نم منع
 ةهلاءالؤهناكو ل لاقو ةراخلاو سانلااهدوقولاكو مهج بطح ئرقدقو هب / الا مه بصح
 هدعن نم ءافللناو مالنسلا امملع ىسعو دممحكح: داعسل لهآ نمديع نمفلاقو اهودووام

 نتن الااهتعْلئلوا ىلا انموهل تقيس نيذلاتاركس نعو وكص نع عّدم نمهانركا د نصو
 رثؤياملنودلاخ مهسفنأ تّمشاامق مهو اسس سحن وعمال لاقامن او هّتفصدذهف هن ردابتشم ناك

 نافماةّدالان نلف بضع بحاص لاملا كإ:فوه سل هنال فوللان م هبحاصيف عاملا كلذ:

 ةقفشو ةعافش نطوم هنافءادعسلا ف بضغلل ببصنالكلاندو فيلكتلا رادو عقياممنا هل بضغلا

 كلذ نيكستىفهللات نواوغسم ءادعسلاو هتلاالا نطوملا: كلذف بضغيالف ءادعلا نم ةجرو
 نطاوملا ضعب ف ٍلسو هلع هللا لص ده لوب م نيكجلا عا اون هطعيامب ىهلالابضغلا |||

 2 ارهظيام ع ونشلاهنمع ةفئاطلا كلت ىف عفشي كل ذ دعب مث ةقفاوملاو نكح تالابلط امك امص

 ىلءال مهم !ىلعافوخ مهيف عاملا كل ذرث رباك الا ءادعسسلا نم اههسسح ععمند نطوملا كلذ ف
 ريغاو دبعابىتلا مهءا اوهأ تدس> اهتّدم لدعلاب مههف تضقناو اددحدروةعلا مم تغلب ا ذاف مهعسو فن

 قبل ةدسحت ةروصبب اذ علا عقوفم (مطاوةروص ىل_ءوهودبع نيحاهلاهودّةّمعا ام ةروص ىلع هّللأ ا

 رود ىلا نورظا ام يعن قاهلعأ مه ثح نمسانلان مر كك قييواممثادءامسالامكح

 توملاكحرمللا اهدهشي ةعافاروص قال اندم هترادا مم افاهم نومعنتيفةيدعم ما وهأ

 توملا لوزبالفتوملادض ةام1اَنالرانلاو ةنلل نيب م السلا هيلع ىح هحذ ف لما سك ةرودىف

 *الع هنارانلاو ةنلاريخأ هناصس هناف ةنااؤرانلا "داي وكي ةق واحلا رو دل اهني د1 طادوجوالا
 ةراعاوجل 3 نك اعااهنم عب واهفاولزناذافاه ”الماكنمةدحاو لكل ناامهل اعف ةدحاو لك

 ام منع ريعملا نيتقر كا روصلا هذهو امه ”دلم ةئافاروص نيرادلا لغأ تاداراع اثنا اهلهأ

 هعاط ممدارا قل نأب ةانع قب اسىأ مهبر دنع قدص مدق مهل نا ةداع لا لهأ ىف نيمدقتلا

 ةنس>روص قم ةرو. ةىفمهلعدرتدابعلا لام آنا درو دقو مهلاعأو ةدسم اروص هيدابعو هللا

 امه وامن وك ام وءامشااوةداعسلار ادىف مهعملخ دتروصلا كنق مشحوا ةصيقروص ىو منو

 ةداعسلا لدال ناك ام اضيأ مدق مهلفهمدقرابخاابذ عضومللا ن ماه الم تيلطاذاءامتشلار ا دامو

 كَم 1 000
 1ع



 ا ا

 ردقب :راردادل نصل نتمكن رز لفل 2ك تاوراكوب يود :ةراختب هلا رده: نط أ

 اذكوداناالا ديعبال هنا ىذقو مكح ثمح ةبهلالا ةريغلا ةهل / ةذختملا نامعالا ىف مكسللان هلكت ىرتالا
 اهلم ٠ نثو سالا ىلع ىتق ظفان وامك موسرا» ءالعق و اناالا اوديعتالا كي رىضقو لاقفريخأ

 ىارهللا ىلا مهم رقتلالاع اشالاهده نو دبعيأم مهنا اوفرتعا مهتاف ججتلاوهو مكحلا ىلع فكل

 ادهاو مهل ااهومسنف ةدولالاالاةروص امو ممانتسا ن هةرومصل هر هالات اوذلا هزت عالزات

 ةمسنلاق ا 0 11 ل هللا اولسو 8 مهحاوح ق علاخإ| ىذق

 مهوعفالاو ةهلآا منا اهنعّملق نأ ىإ منا اهو ومس ءاعج أالا ىهنا لاعنا ذهلو ماقملا فاو 1

 اهلادخاالو دب عرج لكامذا ةمءالا مهد نعزيتف ناكأموأر هنو رخ اذه اولاقل مهوع«واف

 ٠ ا0 حوس لعد اوعب ولع ةعلابل | ةخحا هتف تاو لك الورم مخ لكسالو ردن كالو |

 لكل عضاولاوهو -هسفنل هناف دمع دعما ىظعأ ىوهل١تاو هتلاريغق هللا دمعام ىوهلاالول

 تاقهشوديعام 2

 ىوهلادنعامسمتلا ف ىوهلا الولو #* ىوهلا سس ىوهلانا ىوهلا قءعو

 اذه لثمرثأام نانالا ىف هناطاسةوقالواذ لع ىلع هللاءلض و هاوه هلا َدْحَت نم تدار ذأ ىلاعت لاك

 حيذلالوبقل توملا دس كى وهلا هللا دج ةمايقاا مون ناك اذا هلا سل هنأب لع ىلعوه نءةرثالا

 هنع لحل ادرؤاو هتروص فب دعو هملعةلانوءاحوراخ هن ماقن نعق هب مكحام ىلع هررقهدس> اذأف

 ىذلا مكلا لثماذهىفممكف موسرلا» ءاطعدنعالرات دنعر 2 نم بجتو معد ىف لدفن

 ىدص لود هنعهللا ىضر نيدسو ا انش ناكفريكن م ةرذل اثم هلق ف نم ةنهلالخ دال هلوقىف

 ا ًافهلوه نم ىلاربكل ادوعي وأ ةدس مموروصرانا!قوه قب وهنودةنحلا هيحاص لخ دمقل 5

 عمابفىّداام تعا نمابنمناتفئاط ةهلا هللا نود نم ةذختملا ةهلا 0 2

 يار تكلل لالص ايادصت ةماا اومحاامتاو اوعدا < اوس مهنا مهسفنأ ىف مهلع

 بحامت 0 وو ا رو وفا ا ا اتلاف مهف

 00 سلخ ىفمفر عم قةدكوودصو ةريص ىل-ءكلذ تعّدا نمانجموركحت ةلاّودلاهنع

 5 اودنام نولوت, مهاوقبو مهاوقبالا مهمهامو مهاوقنيعقحلانا اواراملساحنااه اضتقا لاح

 مهنع مهلوقىفةداعلا ق اركان دوهشلا اطعأ اكو قاساربخأ 5 قالا نمع ىو مهال ”هلثاتلامهاوقف

 عماد هلم هنع لقن نم هنع هنا ضر دب نىك نود س عاق ان الاهلا ال هتتاان ىو هللاان ا اول امو

 وع هنا صن دقنامعالا ضهدىفهناو تالا نامعا ىف هلاعفانر هاظااوه نا نأ هلعو هتو.ثو هوعج

 هعز ىلع دان ىغتسا ىذل اذملتلا قس قنيفراعلا ضع»لاق كا ذا وه هنارك ذي نادعالا ضعد فو

 ادههل لمقف دب 4 وداريعذةسحفا ا هللا ىرب نا نم هلريخةسهدي زيان ىرينال هلل قدي زيه ب ور نع

 هل ىلحت هنال قمطيال ام ىأر لاسةذ هتوم ىفدي رب ىبال ل. ةفذ تلا تام هيلع هرمدل عقوام دنعفدي زي بأ

 هدهشي ناكىذلا ىلا ثدح نم مظع ا هالجتانا ثدحن ا ىسدوم قعص امهقطي لفانا ثيح نم

 مكي طاخو طبخت ناركس لوق لاف الط اكركس لاح ىف كلذ تعّدا نم اهنمو دي رملا كلذ هبف
 صاخأامو ه.لعر كك

 ىداوفنع ى 9

 ىداعيو ىوودف * ىور3-ور تدزام
 ىذدامو نأ ل. ة ب: ام تنأان اف

 قلن اضدأ اذه لثمو نولوسملا مهو ناركسهنال جرحالو هملع حانحالف نورخا ناو دعساذبف

 مهسفتال ةضولالا اوعّداد ثالث فانصاءالوهفهلدوصتع مهلالضااق لاعدء ل ض ناو ةداعسا !لدأ,
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 ريغنءاهل اس هنوكلا هن ورلا نم ىنبوم عئمامت او اهب كردي ةل[ىهامناو هكردتالراديالا ن أب ملاع هناف
 ليقا ذهلفىهلالا بانملا قامسالو ميما هب ىجوبامالا نوعيتيالءاندا مهناف هملا هب ىبوأ "سهلا هأ
 ءادّا لا اوان بدالتوفآيب وقع دج هش ىهتتاالمدعب فطل كار دتسا لو دس مارد

 ىلع ةلاحالاب لأ اردنا هيلط امف هن ماك دق سأبل انا ملعالظنا اركسلا ل ثمناكف هقوش 5 هملعولج ىذا

 ينور نوكلل ىلحتلا كا ذ دنع دناف هر رهل ىلكتف تاكمملا نم لمحلاو ىلتل ا دنع هرا رمتسا ف ليلا

 كاذاف هلاصسم نوكمل ءدجوأامناوةربدملا حاورالا لدم لبجلا ىلع ةروصلا ظل هللاددحوٌأام
 هقتعص ف ىسوم ىلع السلا هيلع نوم حور ظوحو لاا هرب و ةيليخلا ةروصد.م عدلا

 عجرامو ىدوم ىعموم عجرواةافأ الف هنأ اشن ةروص هم اعااح "ناك ىذلا ليجلاو :ارام ب و ورد_ذع

 معامل ك ملا تيل ىلا سعأبالا عقيال نادل نب ناك ام هنم عقودق هلا ىسوم لع البج لييملا

 هل ئالاعونلا اذه. نم دحال مد: ام. ارب ال اذا اذهعوقونينمؤملا لوااناونيباو وعلا بح هللا نا

 انمام هنارسو هملع هللا ىلصانلعأ منينمْوملا لأ هنا ىو ىدا كل ذلفدآر هلاالو هني قره ر لاس هنأ

 انقا> ىتلاةروصلا صوانيفانل لي ىل!ةووسلا,مالعا هك اذه واسافكسملك دي ويك رسل ١

 هناهن زدب ور ىءوملاؤسن ا نظالو بزاقدالاع عامشالا قوذلسرلا قوذنا اعط لعت نو اهللع |

 هذهدليقهتلا تنارالا ًاسشت از ام هلوةىف هتعدلنا ىتخر قيّدصل اركب ىأ ةلاح تناكىتلادن ٌورلل د قا

 وهام قداصلا قوذ اخ هتن”سصولعل هلدإصاحا مناف هنتر نم ىموماهلط تلا ٌورلا ىهامة ٌورلا
 اهدنعءفقوامولوقعلات ا رام نما افالقعالالهنو اهو كشنالد هس ان وراف قيدصا قود

 ركق نع نوكيمللان ٍلعهّلا لهالالوءاسنالل سلذا هئالثلا اهماكحنا نم مكح ابيلعابب عطقمالو
 هن هارب نم م مسمممو دقي الو هارب ن منيث ارلا نخ قلاب ةفشاكملا حوف مسهل لب كاذ نع هللا مهرهط دق

 ى>اصد سا ف دصلا اذهنالءارهناٍلعيالو دار دقوهوهدنع هأرب نم مهمدو هسفئب هأرب نم مهند

 0 انهرهظتال هتيعنأب هلعلو اربال نم هم مومو دو-ولا ىف هروهظةرودفرهدالو قدا ىةمالع

 نيعلا ىلعال مكَللا ةروص ىلعالا نارلا نم كاردالا عقب الذاه الو هةرلاعلانامعا ماكحاروساالا

 لاقي تح هيل ىف مكمل هوه ثمح نمىرال ىذا اب زعلاوهر ىلءالا لثملا هاو هارام هن العض
 دقةروصلا كإتد دق كور قدح و لدقصلا ميكا فنيعلل ةرهاظلا ةروصلا ىلارظنا ى رب لثملا هلتو آر

 تاكمملارود لن قلاوا دب ءارتالذاهالعو هىذلا ل.قصلا مسالا نيع كك ارد نيبو كنس, تااح
 ه.هكرديىذلا ناورون قل اوهىذلا ”قرملاناملعتل قملابو قال ىلا ىف ماعلاالا ملاعلأ رب لق

 0 نم تناوهاوسداراك هتمرهظى ءذلادإ_صأأ ىلا داعهناكتةرونى جودناروتفنرووهامنا.ئارلا

 كنوكنمالا دكر دتالفءابمالا نمرونا اوءىث لكدي كر دا امرونلا لب رونلا نيعال لظاانيع كذمع
 هيرانتسا دبعلا باق ىف عقوو قلاب بكوكع لاما ذاذ باج ةلظلاو ةحار لافلاو كلظ نيعىفرونلل الساس

 تارابخالا عاوناوءاميالاو ع رصلاب هبر نعربخ اف فوخلاوةرب رس | همح اضن نعلازافع ءاضاو تاقلأ

 هلق فاوهذهحولا لباقام ءوث لكنا اهلعلالا .اهروهظ ىلع يلا فراخ ا اشالا نا ٍلعاو

 كهحوبولب :اقتاموعو لعا قفامثو ضرال ا ىلاب رق ىأىندا قفا ف قفالاالا هخولا لب ايالناكذ ا

 كلذ ف برقلا برق ورادةملاودحلا هل درودل ا ىلء ىلل ناك اذاو ٌلرهظ ىلع كاتاّسا دنع

 برةااو* ض»:نمامهضعب برقنيذلا نيسوةلاروهظا نيفصن ةرئادلا سسقت هي ىذل اطل ا نعن وكت نا

 ثدحاد.أ قلاب ورنوكتالو ديرولا لسح نمبرقاوه ىذلا ىطيللا برلا ىناثلا برقتلاو لالا
 تنوكالذاىلدتلاهلو ىنادلااناذ هنملوزنلاو انمحيورعلات لوارنو جورع نبب ةلزانمىفالا تناك

 هداسعل هيف لت ىتلا ةروصلابمالعا هلك كلو هملع نيدذاولا قلتهلو قرتلاانلو ىلع نهال |ىلدنلا
 هانةاخ ع لكو مولعمر ديالا هلزنتامو همكح ىف هلوق تحت هداسع عملخ ديل رادقمو دحوذا ماو

0 
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 ىعسلا برق لعو نيتجرلا مع مولعلا نم لزتملا اذهنعضتي وع ىلع املاء ناك اذاه,ف.كف نمؤلا |[

 معودبالا لعو مكحنلان نم هباشنملا ل_عوقتفااو قترلا لعو دو دحملا بر ةااوهو عارذااوريشلا برةنمأإ

 ءازملا لعومكملاو يكسملا ةشممورومالا توين عو قشياموهنمدعسامو عانتالا لعوةلدالا

 ريغ نم كعانم كدهبف سدم الا ملعو ىسيعمأدالواةناجاكم ورك ملا ىلا ةياجالاب ريخلا لعوقافولا

 هناتلعادب دحرمصيلا ناكوع هامل اذاف كيلعاسي 8 011 فرعتىذااهحولا

 اده ىلع مهو نةروصلا ريسغتالا هب ةيدلاع هلا ليددبعو مه كدازافْك د.ناك امالا كاطعأاما|

 هدتسعهنا هبرعشب الو هب وربىذلا د :ءءاملاو اشطاع لزب ل همرحن نمو هيورششم ىف ىرلان لاقرلعلا

 ىوسءاورالا مهيلطتام نبع سداو ضرالل رطملاكوهف هللان نوذراعلا هدهوب ”معان سانموهوأأ

 نمالاتوراالو تيرشاف هللا فالتخال هيروص تريغتفار طم 0 اا انين اناا

 كتمالا كاطع افىهلالا معلا ىرلعأا ن نمعونلا اذه - ةمعف نا ارصعملا امام كلذ ت

 "ينل الومق الات افرعيالهقالح اعنا ذلف لعد فن غولاءلكتذوهالا هلم ل ا

 رسعلا,تان احتمالا ٍل_عو ةداعسلاوةاصتلا بابسأ لعاضيأ نمضني و لولا الا ىلولا الو "ىبنلاالا |

 انمسهاد هل دَتم ا نمو ه ها ىصعنم هللا عال ثتع لاهي ىتلا ةبسسانملا لدعو ار اخاف رار دلاو |

 0 :ك ىلعالا ىف ىندالا ريث أت بس ملعو بسانتلا مدعيو ا بسانم ءاادو-وب

 تاناوملا هك ؟راشملعو يناعداذا ىادإاةوعد سمح اىلاعت لاهو اهقوذامىلا ثوغربلاةصر كم

 لهو هدر نبأ نم هضعبدر نمز هذر نين نم قطا حمدان ام لكّذو نم هللعو ىل تلا نع مولعلا فنادنالا
 ىندالاب ىلعالا ةذخ اوم لعو نينح موهةبامصتلا مز انيأ نم لعوال مأ مهيف -يهلالامكملا ىواست

 بتنا رملا لعو عسيملا نيعىفةدحبولا ل_عو ىنح اوالاو قياوسلالعو هيصن نم هيسصنق هنلالد ضئاذا

 ليدسااىدبهي وهو قمل لوب هتناو تاحردلاو

 9-0 بت 2 010 ع ا >ةة تت ب ت7377777تتت

 ىلدتلاو قلتلاو قرتلاو ىنادلاو اهماع ةَوَعلاو هولا لزنم ةفرعم ىف ةناملثو نوثالثل او ىداحلاب ايلا
 هيمداال اود دمحلاةرضحلا نموهو

 اهنا لاك نم ل اردا نعزحتتو اهننع كلر دن فيك نيعل تبع
 امئاو ه اوس ادووهشم كيمو اهنحآ اهنع بسغلا دورو دوهش

 هيدش ملسو هيلع هللا ىلص ”ىننلات وكل مل انك هلمةىذلا لزنلا ند و هنسب لنملا اذهنا هللا كديالعا
 ' مامضنا الو مضت قر فاكر ديال هناو باصعاهنود سل سمئلاوهرادباةهلكرمقلا انني قرب هلثا انني ور

 هدابع قا ل2 ةروص نع هتسال سو هيلع هللا ل_ص نانا دةوانريغل ةرراضمالوانب موب ررمذالو

 نيملاعلل ةجر هلسراو يحر ف ٌرر نينمؤملاب لاقف هيلعهللاىتا اذهب وول بق هنممال ”ىنهلاغام لوقب

 لوةأ ل امم ةهولالاه اوعدىف لاحدلا ع نيددعاب سو لعمل ىلص لاةذرفاكت يانمؤم محلا

 ىنيلا: 0 املا ىننمامو هتمإل 1 دب ّ

 امناو اه روعلا قناجا ذب رلصت تناك ةروصلا كاع ناف 00 8

 ةمالسلاهمف تعقواعف هبشلا عوقو نم لعامل كإ ذك سول هنا ان نيب كل ذ لبق. نمت ةروصلا تناكاملا|

 لاجرلارثك !اهزاحاك لليكلا ةءيرز< لذاةروصا!فصن ىلع هنال روعأ لاجدلا ناكامئاو بمعلا نم
 هلزوام لسة كالارطناىفرأب رلاَف عملا دكر دأ هنتر هلك املىءومنا لوةنو عجرت مث

 كاردالاال كاردالا,كردملا هناو هن ةكردي كار داوذ هناوهللانسانل العا لسرلا تناك ذا هم لاؤسلا |
 / , ها . ىو مب _لييسلسب ا
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 هنأك



 ل 0 00 ا ا سس حسم هس سس سس مس سسات

 رمقلاتخا من لاق اهفرعت لهو تاك

 رشلاى ا ىلع لاق تر لم لع كلك

 رك دلان انارض لاق || || ىتش"اذامو تلق

 رصلا ما فيدو ىوسرتسلا فرعتام
 رمل | ملف هك قفا ندز لوقت

 رزالا دق اعم تلح ,ّمَعن اع اتلق
 عش هضداما درج |! || "فدع جه قإ يعط
 رطعلاوامازلنا ع ر || | هتنأكح هفرعو
 رعت نا سوكر ان لك دحو

 رع-ةنم لح زاعا .أأ || اناكح اهنادرا

 رهظام دوحولا نم ([ |[ توهظأ دق ةرظنا
 ريشدلا فا ىعمرسلا نكي مل حاتنلا الول

 ره قلخ دوحو هلنكحو انلرس
 0 كذنعا تدب نكورسلا تلا اذا

 1 نفل نع 5

 د انش نمل ادياذا ىذعلا ىلع

 اح ايش هد ةدافاو متل هل

 هنود -الاىفو انه

 ياما و ا 3
 ررس لع متضرر: ١ كلف !؟ى ول 111

 رولا نم نلمح || 1 ىرذاان اهنل | ىطفت
 رود لع اودع 0 , دام دنعف

 روصلا كلك لع ناكل تداوولام سن- ند

 انودتو ع تاذوأ مكاح ماما ئذإ نم

 ركذذو» نكي ناو ىهفىنا نك ناف
 رسسخ ديزل ومع ١١ اون ٍ نك

 3 باطامو 0 عل لالا ةتوالد جو تطل

 لل راامدخ تدداعت ناو تفرع دفق تعططا نع كدوبش هييوذش و كلدوحو هيصضتفع امالا

 هبقرظتلابنعماو هلع ناك دورون رمسف مال لاو ةلاكالا لاوس لاا دش اف تمهو دف تب ًاردقام
 انشا لع حيز دواماناالا قدام هتان ةعرسو هتلحر بس تناك هلعدسفر تكجحختا هثروافهملاو

 لاعسسال وب نم ترفاسو ىضق نا ىلا اضسلا رادااد هراضتحا تدهشو .جرعهدودقم ىلا حار عم

 00 ولا ناع_ىلا لاووهالا نم لزتملا اذ ه هيلع ىوحام ضعباذهف ىوق

 هللا مهذخ أىّتلا بابسال |نهرذح ىلعن وكتلالا ةمضاملا نورا راسخ ارك / ذام هنا نارا -عاو
 سلو ةدودحم كا هدو دعم ساغ أف توما امو دب 5 سشطيلا مم شط طد و هب اه دخأاه

 وون ةفد انساوهفع اهلا بنس توملاو ىلولاريس ا ال نمال هشام نعد 11

 21 0 وعمود

 كيد كن رس



 اعشخ نوجرخف
 ارسح 5 فد, انعم

 ىدرو تاذععرلا

 مهين ىزرتولذ
 هل_س سه اع د دقو

 ىل_عءاملا قبلا ىح

 + اوم ا ةيطصت كك

 لصاف مكح مكحلاف

6 5 
 دق هزار انو

 رمشنملا دارحلا لثد
 رهسم سخن موف

 رقسىف دولخ ىلا
 رحدز افمهاعد نيد

 رصتناق فيعض ىنا

 ريغنا ضر ا,تنأو
 ر دق دو ميكح ل

 رخزلارصأا مادو

 0 لح صحالاو

 رمدبلاب مل ل هكحص
 رم د و ة انج ولقلانم تماق ةئضس

 هاظوح نسعي ىرح

 نءحاورالا اهقوست

 رفكن اكن ادعو

 5 0 كلُح 79 |

 رزوالاول اّمف ىدومكلا ىلع دولا اهلزنا
 اوجرخا قمل مهادان

 امر اولاكو اوطح

 اعلا هبات

 لبا نضرب تنأو
 نك سالا ا ىذقذدت

 ةعدلع عكر
 امو تاك اب كو

 هلعفمت امنااو

 تقاوم! ل دعم

 معان مالا تاوملا

 داتا
 اهاكر من و

 لحاسند مكلامو
 اودهّمحاو اولهساف

 هتدبشاىذلا اذه
 اوريتعاو اورحدزاف

 الب هللاو لكلاف

 ىف دبا هلقنم

 هب طن اوويساف

 3 دإ ننال اه

 ريخابنم ٌمد_ئعام

 ا ا

 ىوعرتاه ارث تاق

 رزولا نيع انا مد

 رقتسملا من كيدا

 رم م ءام مح ند

 ركساونزخاو ل ءام
 رق دق ارو دع تاك

 ركدم نم ىل-هذمكل

 رطتسم و كذم نوكت

 رشورخ نمنوكلاف

 ربزلا ىف انا ةاذك
 صو نقدا كلو

 رحردع امد رف
 رطخ ىلع منو
 ردع ا را

 رق
 رحل |! ىلا ىقاثل ْق

 ربغ نمب اوظعناو
 ا
 0 اسع | عأ

 ركسلا ظذلاوريتعاو

 رشلا ىطعأ هلضغب
 اي اندلنعلب

 رطولا ىضقت تضم لاق
 ,ردسلا دنع من لاق



 ءوس عابط عابطلا ناكناو
 ىءاحرهقة< دق كلدوحو

 لاعتول ىذ نأب َفِلَع

50 
 ىرزراتدذشو ىدنادعل

 ىبر تننف دئلولا ةبقاول

 لاس نم 5 ام نياعا

 للاعت ةدءةمروص نع

 ىفاف فدهشيو هدبشاف
 حابتراهدبشع ىنذخأبو

 ىءاوس ىسللاب دن اق

 ايريس تملا
 مالظ الذ مالظلا ترفنف
 ىيسج لمل نم هب انع تزلس

 لاصفناتاسئاولا ناكف

 لاصاللا مركنمّنظلا نسف
 ىلا اناام قَد دعو

 لافسفف كوفع بنحب ناكل
 لاعتلاب ىلا معلا دعبف
 لاقملانع لحي دم-وم

 لاعفلا نم عملا هبت درط
 لاما ةفشاكم نع سدقت
 ىلاثمملا ف قع لتملا نع
 لانى لاك لامكح
 لاقعلا نمريسالا طشناك

 لاب حالصو ةيانع نسي
 لالهلارون نم سعلانباو

 لاصفنا موهىلا لبلالو

 ىلاعللا نم رابهنلا لسا

 ىلاصتاثانآ 1 0
 لالاتا| عم دولا ىناعد

 "1 عاب

 : ىلاقم اوعقساف لصولادعبو
 ههاسسشالا تاك سس تلادستل ١ نو سستم 8 كيلا" ١١

 كيلو تضرتعا < هقسشحت ىف هلع ناك امن!اذوهز! اودي هقيرط ىف ضوونلادارااملك لو ناو
 | ناتففل « دوجولا قئاقحي ققحكلاو « دوصت:لا ىلا غولملا و« دوهشلا نيبو هند تلاح دوؤك ةبقع
 | « اللا نمهديراامنيب و ب ”هلئاح# قترملا ةبعصاهت ارق + اضملا نمهقملامل «اضقلا ةيدعن وكلا
 ْ « ماصتعالا ليح تيلطف# اه ما نماهيطىفام فرعاالو « اهرجفل عولطال 'هلل ىف امنودتةقوف

 || ىلا تلعف « تيقبام بلطلا مزلٌ[ن أب « تددون كا ذ دنعف *مالسالا ةورعقثولا ةورعلا,كسنلاو
 * عطقنا ام لكمهلا ريب دن ةقالعن او * هللا ةريضخ ف ةلعتم « هيلاثم ةروص ف ناطلتا اد
 | *تدهثام تمظتف# ىساسحا ىلا ىتردنع# ىبالفا لاوز,ترمشنتساف « عفتراام همف همكحو
 || نمالا نمرذملو «اهيلع لّوعملف « انما ىاورظن اذاف « تدحوام ضع ىمظت ىف ىلو تبطاخو
 تيدوىفاسل ىلع هيام + تي ده عمتساة « نورمان موقتلاالا هنناركم نمأيال هناف هللاركم نم

 ىع

 ةيقع انا قف لا رفسلا ف قيرطلا طسو

 رفكنموأ ىتط نمف أ || نحمنع ترفسأف
 رعسو رقز تا مهج 000 2

 وجو ظمغلا نمىرت
 تت رس دق اهر وع

 كرو د اهسعشو

 'ر رند نمرخلا هه

 3 3 رطقت ادو اهفهسو

 را لق اهو

 رينا عم اوقرعتل ها

 2 ىغناق لاه نمل كم اولوقنالو

 رذو عمت دقام || || مه أ نم ناكو

 0 َّئَد للا نعا نخل ١ امهاعددقو لاق
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 نوموايالف مهريغميفمكصحاف مهمعت مهلاسعا و مه ذعمهلاعاف ن ويسكن منك اعءازج ِْ
 مكتدعوو نإلا دعو مدعو هللا نا حالا ىضقاملناطمشلا لو نمانل هاكحا هف هللا لاف اكمجسفناالا

 3 ٌمصسأو مكن وعدن االاناهرالو ةحالوةّوق نم ىأ1ن اطلس نم مكملع ىلن اك ام ويكتفلخاف

 هللاهوعدامنا لسرلا نمدوعدإ | قدصد دهشت تازدملا تناكاذهلو هحاحا مزلي اعد نم لكس دلو

 سانلاناامعامف ناطلس نم مكملع ىل ناك اموهلوقودو م_هاعداملمهلاناهرب ماقام ناطمشلاو
 مهل لاَقذ ناهريلا نعد رعلاناطشلاةوعداوباجاوام اورذكو ناعربل اوهظ عم ىملاةوعداود

 مالا ىلارطنولفمهملع ةحلاموق:هنىذلا ىناثلا باكل مكح ىلا هنمارظن مكسفن!اومولو ىنومولن الذ

 ردقلاوىناثلا بالا مكح هيلطب لوالا ٍباَكلايءاضقااف مكسفنا اومولو مسهل لقي لوتالاروبزلاو
 هعسالو مود ص باك رصخالء ايشالاقهلنالعو دوج وم هن الروص نيباكلا الكو ىناثلاٍباكَلا

 نوجره- لاو اومكحلاهلوةرخا الاوىوالاى ةدجه اهللذ ىلعا مقدر طسدالو طوضخ حولالو روما

 دعبالا ىلع د دوعيالف روك ذمبر دا هناك مكسملا ىل_عدوعي هيلا ىف ريمضلاف اعلا اوهو مكمل ىلا ىأ .

 ىلع مك ءاضةل اخ نآرقلا هب لزناىذلا ناسلل !نم مولعملاوهاذه لاحم. رقبالا برقالا ىّدعو
 ردم اوك أح ىضاقلاف ءاسضقلا مكحرغالر دما ىف همكح ليءاضقلا ىفدلم ج>ءالردقلاوردقلا
 ادهو اًديقمئث لك ىلءهلنا ناكو ىلا عتهتنا لاه تسمم هما نمءامسشالا ف تءدقونلار دقل اف تقؤم

 هرودطق ىلع هللاتدمف هناطاسوهنوقو مكمل دوغنل اهنمدشا ىلدع رع ”هلما ىف ةينوقب هتدهش ا لزنملا

 ىدنف طعس دقو 00 ار دع عز هر خس واح اود َّ مكح نكي لو هلم ”ةلمللا كلت ىلع

 هللاق خا ىلا هبتدتكع طا قهردقوهن اضق نادءْنقَر دو 1 نال * لع هلا لزتا ام تلعو ١

 حر ىبلطي ىلعدرو دق باك ناك ذا ناؤخ الا نيب ل 6 00

 لأي ىلوملا باكدرو ميحرلا نجرلا هنا م :لايللا ىفهيلا تتكفل اما اذهدورو فداصق ىلاوح

 هيلع دربام مك كلذف نو لىلؤا 1

 ىكاححرششنعاممّمم تلأس || || ىلاوملا لوما: نيدلا باهش
 لاصولا نع تصد نم ىلثمو ىلاوملا نيب ند دورطملا انا

 ىلاوعلا د عئاط انااهف | || ىردق تلهف هاحر تدصع
 لابنلا لعلابتلات خادت ىتح نارجملا مهسأب تبهر
 لاجرلا نارك د لعذ هنا تا همس ان قصرت

 أ لل اوما داح [مقذ اك ىباو ري هباس تفقو

 ىلاوملا نيب نم دورطملاانا وع نذحو ةريف»تاقو
 لالا اذان ىعيضت فمكف ىلرق> عبضملا ددعلا انا

 لالا ا م وهعلاناو مكنمق الخالا مراكمناو

 لاضعلا ءادلا ةلازاريغل, [| || يكس ولادك ترمثن لهو

 لاضالاءو ةهيركراذح ماهس نم مّوتملا رخدن و

 ,كلاوملا يش نم لضفلا ناف ءوسدسع دسعلاناكاذا

 لالض قف كبود تفقو فدكف ىسفت باقع ماكقاب ىدهعو

 لاما نيع ميضرف ثاقل || || ؤعضو ىزي نع كماتساو
 لاجل اتانترلثم ف.عض [| [| ىزعلا-فقاوانأ اهو
 لاؤساا ف اىظع اناحلاو ىم ّنظلا نسح هلا تدعن



 0 موه تانآ مذ نط ورت:_داام رلارواظامع رباعامه الكوم اعلا ةمثرملا نعىندالادوهمشلا

 رظانركم -هااو ةبمشالو يك هلع لش ديالف ههلعت هللا ىلو . ىدملاق نو - موقأ تانآ ىفامكحا

 ةءاصالاهيدافا َى 2 وهلا هيلع ةمشلا ل وذ دل .ةب باصا اًداوّدِإ مكر وقىلا ا

 صاخ الو رمدنلا| خخ 0 سا هدااو د هورحلا بحاض ةملاف قرطلا فاللتحال

 ىهسي لاع في رش لزنموهو لزاسأ ا نم هناوخاكه لئاسه نم هلعسم لزنلا اذه ىفركذنلف ةرعصبلا

 دادمالا ىلا راشتفالا ند حارسلاق امل احارس لع لو ارو هلعد هللا نال قيرطاا ىف روثلا ل

 اريثم ل عجو ىولاودىذلا ”يهاال ادا دم الل اريذم اجار مس لوسرلا ناك ذ_عاوءوضاا ءاسقبل نهدلاب |

 اهنهثعشي ىلا هل شفلا سأرف قارا تاما اد هلو دادعتسس ل هفامرواذىأ

 ع ءهاالا» اعامسالا ندهرونل اود هاج ارس «رهظف حارسا ن مه 'رلشفلا سأر ىلءرو: !!لزْن هضىدلا ناخدلا

 0 هرمقلا ة در رابتعالا ادد. ند تقرعف 'ئ : نددرو دقسإال هنالابتام-ا 3- حارسلا نس

 ىاطم ىرمقلا روألاو ليهم 0-5 انخا ارس سءْسلا لعحو ارو روقلا ل عحو ىلاعت لاك

 ةروملا نقاب لعلا ن 5 معاف جا را روق يارس لكف راوالا م مد 1 اذ

 هللا نننوكحاهدح 5 دع ىلا نيعسق ىلا مقلي تامولعم لاب قاعتمودأم ث تخول ىلطاا لعلا نا

 هللادذخأي لح ءو العاندإن هدانلعو رس كال قا ةناو هلوقوهو ىوعتلا قي رطت

 مكحامت روكلاقلارتشالا الولذ معأ تح -مكلأ :ولناو هل اوق لد ١ف.اكتلاب» هاناهث السا دنع نوكل نم

 00 مكح هل ناك للا ةرو دد نأ فال اروظناف معلا قلعت ثو دح نم هقاخ ىلء مكحاع هسسقت ىلع

 0 دعرمصبم ةنوش الف قلاب راو وع هتوفب الف قلاب عمة رمصتو هعم» ىلا ناكذ

 مكلا ناكّواطاةرود ىف ناسنال|نوكمال ىذا لاما فناسنالا ةروصن قا رهظ ناوادوجووا

 ةرودل١كإ:ل بس امهمل اب سف قمل ةرودهل سءاىذلا ناسنالا ةرود ىلع مكس ا لم هللا ىلع
 : نيإعلا ني ذهناش ن هدام .امل> ع ندو جاهم اوحرفوءاضرو بذغو باشو زجشو لاتناوةكرح ند

 0 2 هيمك 1كم موو داع ل دك فاماهامءاناكنيباك دوحولا ف هللا لء-

 نك .ام ىوس ةمق سارح [اناكو ا معْنَوك امو تاكمملا ناسعا ضعي هش مولعمر دقو ذ باَكوهف

 مهمل اطن هب و نيفاكملا ىلع هللدخا موقت 5 فيلكتلا ما دام هيفةناكلا لازئالف ةضاخ نيفلكملان ع

 هن نحا هنا هباَك ى هل اانربخ ا ىذل | ىلاءعت قما هب كج« ىذلا نسما ىلا مامالاو هاذهو عالانال

 هاساالازبت زاجل اهرالوشنا

 امانا رار ا 0 هه م0113 سيب تسوهورا ل ل

 6 0 انوا اا نفاَضإا نيكو ان نيوز ء ل هناا

 ”ىدهاالام كمر كا ”ىيذمادل ىذلاع ءاضقلاف تاقعنا فاشل اب ريبخما لالا ملعلاوهفاو ءاآ

 دوحوم ا كلذ رغما همر ةعتملا ةطدملانيعمدوح ومى هدوجول عشب ؛امردقلاو ذك ءامشالا ىلع

 نكلو موملع ةحللا من دن لد لأ ن نعيد لادوولذ ضرالا ىفاو +لهدانعا قزرلا هللا طسولو لوك

 تماهردقلا عم ينلادسوا دار هال اكو >الو مولعمر دقب ,الاأ. تن لزتاااع اثيامر دب لزن

 ل23 نمو هريغةحلدأ هنا لعب داز اقع اذدكحالا لوصح عمهديباممريغلا عنم ثدح قالا ىلع بلا

 عقرف دامعأ اعاصم "هل ند هلعفلا اذهل ع-و هنيع ماوةل هل قزرويهاعق ضرَعلا عشب الو اضرق هلع

 هيلع ىذدا هدانع ةلزكم هسفن هتاصس هللا لزتا الو ابر“ 2 اضعب ممضعي دخت -ل تاحرد ضءءقوفمهضعن

 نولمعت م دكامع ءازحاك اخو ءازج ةلوةوهو مماعدل ةغلابلا هتك ن ءادعووالا درك ا
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 ريثعاو داعو 8

 حصان قيفش لوق مسهل لقو
 هريغد وجو نوكلا ْق سلو

 اه وهو انل سل هل وهف

 رود نمانل حال ىذلا نبا

 هئيع لاز سنغلا ىف تدهذو)

 م لسع نم ىرا اه تمدعوا

 < ةةاوطول مو ملاصف

 ركل وم مكنش ل مه دانو

 رقتسم د وحو سل ىف ساو

 رسم نوك هجوي هل سل
 زود نم اهتيقعاو تهد لق

 رصنو نيسعا | دوهشم ناكو
 رهظ نوكلا 4نوكلااب موتي
 هز6تحاإ مدع نم ادنامو رتمسال رهاظ :ى- 0

| 

 هصقنورونلاةدابز لاح قردبلا هو لالهلا ىب ميسم نيد 2 ا ٍ

 قيامو قارلا نيعىهناذإرونلا موع لاح ةارد, هنو هور دنع تا اودالا عافترالالاله يمسف |

 عاعش تحت راصالاْ ار دا نعهراتتسا فهي ر دب نأ ريغ نيمكح#ل !نيذد نيام ى وسلزئمرمقالا|

 هنوكلاح ف وهاك اردب سعلا ىل,ىذااهجولا نموهو انت ىمسته نب وراصد الا نيب لئاحلا مثلا |
 هسفرهظ امر د ىلع نيماقملان يده نيبامو اسحب سعشل ا همضرهظي ال ىذلا هحولا نموه اردباندنعأ)

 هجولا نمر وتلا, رهظي زنهجولا دا نم هيرتتسي امر دق ىلعو رت الا هحولا نم صن. رودل!نمأأ
 همالعإهتلادارا “رسل كا ذوامتا داو ءيوامتاداردي لاء الف“ ىافلا سوقلا عوعتل كا ذورخ الا

 ناسنالا ةفرعم نمهل ب صز املا رويعلاب همقاوريتعمل عقلا: لثملا اذه مهل بريضف هللا, نيقراعلل ||

 ىلاعتل اق اهيةرهظي ىتلا بتارملاربغتل اهقدلا اوح ا ريغتو ةروصلا ىل _عهدو> ول هللا ةفرعمو لماكلا

 لبةدحاو ةلزنم ىو هلام نيتلاملا نيناهىف هناف ال اله الو اردب هعسا لو لزانم هانردقرمقلاو

 صقذنلاو ةدانزلادخ الا هلو ىلدلاوىنادتلا حردرمةلاف رمقللالا لزاتم هلوق قد_هالذ نشا ا

 روهظل قاقشن الاب همعن ىلاعتهللا نا مع ةداهشلا ةرمضح ىلا حوراتاو بسغلاةريضح ىلا لويس, آ

 ننقل ىلعرمقلا قام نار ووط نيرها ىفاهروهظذ اهل امش اكو ةمهلالا ةروصاان لماكلا ناسنالا 1

 ةفئاطلاًّوس دنع لسو هملع هللا لص هللا لوسر دهع ىلع قشنارمتلا نابحاصلا نع رم ىفدرو ||
 اودهش اني رضاعلا سو هملع هللا ىلدهننا لوسر لاسةفقشن اف هقدص ىلع ةبآ مهل نوكي نا برعلا نم

 لاؤ..لاه مف عقو ىذلا قاقشنالا داراله ىرديالف رمتلاّقشناو ةعاسسلا تيرتقا ىلاعت لاقو
 هاظااوهو

 ظ

 عقواذكورَم مر هساولوةيواوضرعيتب ؟اوريناؤ هلوقب قاةشنالا بمعا هنا ةناالا نمر

 اولآسام عوةولاو دهان رمضاعلل ملسو هيلعهتلا صهننالوسر لاق اذهلو كلذ اوأراملههنملوقلا

 عفت بال هناف مزلب الا ذهرظانلارظن وأ ىهالا سفن ىف عقاولا كلود لهو رهظامالا مهلامو هعوقو
 امو عازنلا لو هربخا لوقو ني-علا ىف رهظاكس حالا سفن ىف هنأ ريسخااذا ربخلالوقبالا لامحالا

 ”ىبنلا مزلب لف هعوقواول ًاسام عوةو دنع ضارتعالا نم مهنم .رهظام مهتمرهظبالن ا مهلاّوسىفاوطرتشا

 كلمفرمقلاقانتشناءنوريخ قاف الا رم سانلا أجمم لاؤسلا هذ عقوامرثكا ملسو هيلع هللا ىلص

 ناك امرمالا كل ْذْناكَرَمَتهرما لكمتنا لاف َرَمسم رص. همفاولاك مهنا منع ىلاعت هللا لاك اذا هلو هللا
 إ ا[ لها دهسا رعت امر ارشل او قحناورادبالاو لال »الا لبقام ةمرملا ىجزربوهامالولرهتلاف

 هّسنف لعلا نم مهغابم كا ذهلوقوهو لعلا نيءىف لهجو قاب قاقشنا اذسهف َرَدَمآسم سها ىذ لك
 لاقفراصالاورصمللرولافراونالاورارمءالا نمرهظت ىتلا مولعلا نمر ات عالاورظنلانا لءاواسإع

 هكيجررداام هروب رصبا| م اطءااماوزو-ىأ راسالا ىلو أ ان اوريتعاف ماة1لا اذهركذامل هللا

 م
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 لا

 ىنلوالا ىلعف لابملا ةءهلالا ةروصل ا ىلع دوج وملا لبةيال وا لثملا لةءال هتروص ىلءهدو> و هل لد |

 ىذلارا دةملاو لكشلا نم ناكل ا ةروصلا ىف هبف ىكنلا لحن ارث ا هوجولا عمج- نم قا نعةماثملا |

 ىلعوهدو+و نع ىف نكمملا نيعمكح كل ذهن رهظ ناو هناذىف هسلعوهام ثدح نم ىلهئللا هليشبالا

 نم ناكالف ةلثامملا هوجو عمجب نملاعلا نمئث اهلئاع لف ترهظ تا ةرودلا نع ماشا ىف رخألا
 عرفل ا ىف اهمكح رهظف ةمحوزلا لبق لصال نال نيوز ان ةلخ بث لكيم لعجلا» ناكناحوزةروصلا

 رك ذنلف لزمملا اذه لئاسم نمّةد> اول سم هذ هو عرفلا ىف اهمكح فلانع لصالا ىفاهمكح نكلو

 نارقلا ف مهفل ا لعو ءامسالا بنا هلع كد نْم باكل اذه لزانسر ال انركداكمولعلا نم هةهضتن ام
 نم «فكرتشيامف ماعلا ارتشا لعوددعلا ل_عو هسفن نعناستلا فها وى لكق طن ل بعو

 ا.قراصعالاو نطاوملا فالتخابلدعلا ماكحا فالتش اوماوءلا نيب قرقلالعو بتارملاو :,تافصلا
 لعو بحاو هضسب و بحاو هتققح نامعالاو ىراطلا حسنلامرخآ عرش ف الطانداععرش ىف قحوه

 اذاملتاهمالا ىه ىتلا تاداوملا |عو ده اومذلا ندكل د قاع امو قا ىلاو قا نعلودعلا

 تاهتالاهلم2اموءانآو تاهمالءاننا نوكت ناريس نمءاسمالا ناسعارهظت و لاعلا فتعضو

 لأ لعو ركشلابديزتو رفكلان بهذترهطت لو ةنطابلاو ةرهاظلا منلاريدقت لعوءانبالا حالص هيفامم
 ٍ عدب ا ناكمالا ىف نكي مل هلجال ىذلا ىلكتل اورتسل العون اوما نمتامهرتغنو د سنالاو نا ةاشنا

 ]| ىدوجولا لاهكلا ف هتمديزاال هلاثما الا ناكمالا ىف قبب لف بئارملا عمجب همومعلملاعلا اذه نم
 نب لصانقلاطلتكسوسحلاو لوةعملا ىف نينثا لكربب وءامثالا نب لصاوفلا معو لوصالا ظفاحلا
 هيلع ىوحام لءوال مانياوصفملا نامعا ىلع دّئاز هال لد لصاوفلا هذه عجرتاذامل سعّشلاو لافلا

 قمل لعفتام مل_ءوءاشنلاوءانفلا ل-عو مالعا هام ىلع مالعالا ل_عوىن اعملا نم دو>ولا فورح

 ”رهلالا قدارسلا عوق | ىلا قللا نعهتمفاضا لدعلا هزئبام ةفاضا لعو ريغال لالا قرهظرامم

 [| نودمثيامو نوجرخماذاملو امنهحورخلا نودي رينيذلل باوالا كلت شيامو,باودالا نم هيفامو

 ساو سس 22

 85 فاحت دعس

 ءالملا ل< هبل الوؤيام عواباذعوان اةعىمسا ذانإو باذعلاو باتعلال_عو مهجر خامواوجرخاذا
 ||| ماقمموقت لهتامالعلا ل-ءو هبدسامو ماعلا نم توكسلاو سردلا لعو طسوالا الما ليال ىلعالا

 لانه نكي ل ناو لاوحالا نئارق نم مولعملا قطنلاو تازكتملاكال ما ملكآملا نم ةرامعلاو مالكلا

 ءاشالاددرتلعو ماك الا نمءابنثالا ىف تام العلا همطعتام لعو تالكر اهظاو فورح مافن ةرابع

 بابسالا لءو”ىو رخالا ملاعلا ىف ةيعفشلا مكسحح لع ولا اوحالاو تاماقملا ناش لعوءا.تثالا نيب

 || ىلا نمدرياع ةاذلالا ل_عوراكفالاو قاوذالا لعو بسملا ىلا ببسلا نم مكمل -ا ىلا ةدلدوملا

 لا لعوملاعلا هيانشام ثح نمال ةمهلالا ةروصلا عفت ثدح نم ىأ هتمعفش قب رطنمناسنالا ىلع
 : فلخ نمرارسالا مام لعو ءانف لا- نو كح الذهماع ةردقلا عمهري غىلارظنلا هملدتن عنعام

 ”رلضافم بهذلاب بهذااكلاثمالانةازاسلا لع و ليثقلاو هسثنلا لو ”ىمهلالا نوصلاو ةريغلا بح

 تاعاربلا نيب قرفلا ل_عو لاثمالا نيب"ةلضافملا عقتا ذاع لعوتهلذافملا لعو رايثدلا مكس فوهو

 هتطسام قهضيقو هضيق ىف قللا ةطسابم لعو تءارسالا فراح الا فر اكحوالاو فرافزاو

 نملزنلا اذه هلع ىودعام ضعباد-هف لاوحالا هده بحاص دنع ةدانزلا نم ثددامو

 ىلع رهو نرذتدا لا عم ىهاننبام ىلا ل سانتلاب اهْوانباع رم ىتلا مولءلا تاهتا
 : لسسلا

- 

 هع

 (ةيدمحما ةرضحلا نم وهو ردسلا نم لالهلا نم رمتتلا لزنم ةفرعمىف ةناملثو نوثالثلا بابلا)
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 |لاقف ناطلسلاو رهقلاو ةجبرلا نم هشام نجرلا نعال هلا نع جرتمدلا نانأو ناذالا عمبميدبقو |
 ىلا الا اه ادور وص امنا |, سو هملع تا ىلم هنت لوسر هالّف هللا مالكعمسي 0

 أ تا ءالكل انيالخ ناكح نمناكم.ملكسملا ةجرتلاو كمالب هلل مالك لاف هتهيرتلاح ىف نذا

 : |لبقي مجرتم قببالف فحاصملان م ع و ردصلا ند عفرين ا ىلا انا وصأو افورح ىلت لوو نا

 ماسحا لثم ناس الا مح ةروص تمقبا ذاف ةروصلا ىبعقولخلا نا-فالا قب .. الف هملع نارقلا لوزن

 | ىلا ضرالا ف نمو تاوم-!!ىف نم قعصف روصلا ىف ئغن دي رملاب ةيسهلالا ةرريصلا تلازو ناويحلا
 ءاهسالا نمهيفمكعام بسحب ىلتصو ىفاعم نقءافحلا هلب ايف هلدضال ىذااروهظلاوهو روشنلا مون

 | ملاعلا منلا عنف شرعلا الع ىوتسا ىذا نجلا وم ئتز نعبو قلاةجلا مهدق ىمسملا لال ا ىلا
 || تان. مهلوق لثم مالا نوكمف لباقتلانال تابسانملاو تافاضالاب ءام-الا ماكح ا رهظتو

 ]|| دوج وال هدقفي بذعتل ىلعال ا معنل ا هقو ذ دعب ىلعالا ىلععاول ىندالا معنو نيب َر ردا تائسراربالا

 تاراامادةنهلالاءام» الا مكح اقبل ةفاضاو بسام اذعاذ هف هرءاضرلا مدل ىندالا يعنلا

 ىهنو هن عأب هكلم نو داكل م هالوو دكلم نع رتنآ ن اطلس هجرخا ناطلك الع ةلزف بحاص
 : مكحتوةنالو ىحام ثدح نم هناكملا دوجو عمع ءالب اذ هتدجوالوتا هدف ناك املا هدق_ضااذا: نكلو

 || ادهةهرطاخف ىلوال ارمضح نم قتح ىف تادعلوالاىلا رطنلابةزملا هذه لعيد نكلو ىبمنو محب

 لا ءاقب ىملالا ابل اهل نك ذادوجولا نم اهعفر لكس ذا ءاعسالا مكح نمةرخ الا ىف قردقلا

 يك و هاطظلا مسقلب هددصإ ن ن ىذلاروهلتلا العا م ىبسملا

 كلذ سلو هيلع دقعي أ قا بناج نمهل ن وكي رخآ مسقو قدا بناج نمهروهظ هملع دعب ىهأدل
 ْ ريغونأك كي هظوحت ةمهاالاةروصلاّنوك دامةعالاوروهظلا هلناف ةصاخ لماكلاناناللالا ||

 منهلك اذ وذ كل ذريسغو المو كالفأو تاستو ناو.-و تناسنا نم روهافلا هللماكلا نانالا

 ماع قلة دوصقما_,تالداسقعال اهلامو رووا اهل لماكلان اال اهب منيل قل اهرهظا

 رهظام نيع سلف نطابلاورعاظلاوهو همهلالا ةروصلارهاظ هنالهنعادوصقم لماكلانانالاو
 | فلام ءامترالاب اب وهام مكحو هللا ابا قاملاوهفءادعامو هللاءاةس قالا وهفم-هفاف نطبام نيعلريخي

 اهعنتس مننملا لازيال تح نيعلا م اودال لاثمالا ماودتلفءابالانوهامو نيعلا م 0

 :أشن لضفيلاعأ هللا فرعلالا نيوز وش لكن مدهش اموت ةَرهسم باد هسلع ىلاوتت منااو
 لبةبال نمحاودزا هيرهظ لماكتلا ناسنال اوه ىذا | ناف لعلاد سل ل شفنا لعبل ل ماكل ناننالا

 ةروصلار اصف قلل اةروصب رهاظاا لماكلا ناسنالادوجولا نمضف لع لانوهامو حاودزال اهناذا

 ةارااقرظانل اروصكن اناث ام ناتروص دو>ولافرهظف هتروص ىلع مدا ق لفن نيحوز ةروصاان

 ةرودلا نمرهظام ىطعا رظانلا نمرظنا ا عم لمتد مسا ةةمةد نكل هريسغ هالو هنمع ىهام
 ةروصل !كإ ذك ىتمللال حلا ةرضحل رثككلا: وصلا ىف مك افرظانلانالدآ رملا فالتخافاتحت اذهلو
 مك هوجولا عج نم قتلا م ك7 قعر هطظت) ةهلالا ةروصلا كفاك ناكمالاةرضح.ف ةنئاسنالا
 لكشلاور ادق اروظف هفنل دو>ولا بح اولا ةريض> مكح فالخي ناكمالاوعو ىل !ةرضحااهملع

 هرادقنث مح نمووهوغ اهلكمقت امدح ثدح نموه ةآرا اذه ىفرظانلاوهو بحاولا هل .ةءال ىذلا

 ( اهداف اهلك كوع ار 1/١ فوغ ىذلا ف ناكمالاةرضحرا نيون عزل ب

 كلذإ لكم اوه ىذا ارطانل ارطن لاس الا نوكمأل ةروصلا" 'ره اطل ناك [اورغصل اوريكل ىئاهرا دّدمو

 لكل در ناو للا 2 ةرااظلاةرودلاتناكفرظنلا لاوروهظلا ل ىلا ةروصلا تدان

 ةرضحلا أو هوانمر ةصاموعو ناجرملاو رغاوملانمربك اموهوْواْو الا امهم حب رع رئا امهم دحاو

 وش نم ىأىش لدم لثم س داىأى * هلثك سما لماكلا! نانالاروهظ ةمحوز ىف لاقفرظطاناارئاال

 سس سل ل ل ا م امم سم م مس ل ل ل
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 يي تت

 ةرهاظ همعن مكملع غبسأو ىلاعت لاف [كميلع ماسعتالا دوجول هضر ءوماعلا لوط ىف نطاومةعد راى

 روص ماع هضرعو حازرالا ماع اعلا لولو هضر ءى ل مو ملاعلا لوط ناكملان اذه هلذ ةنطانو

 اهتريضح ىف ةقمقح اماسجا تناك ناو ان ال'لضملا مانجالا سب د ماسجالا لقنلو ماسجالا

 ماسحالاو اهلاالر طاش |نيعا ةعح 0 الو ريغتلا نازل عرس لانس لكدتعاسا نس |

 ماسحا ىهدو+ومريغوا !ةو ولم طانلا ناك ءاونف رظانل انيعل ال اهسفنال ماسح | ىب م ةقشملا

 اهنعافإل ماعلا ىهو كامن أ مهر »م نمهملا لش لاكاك امنا ىفال ماسح ارخالاوا 1

 نا ذكس يل ه_سفن ىف ص الاو سهل ىذلا ميلا ةروصن ىموم نيعف ترهظذ ىعسلا ىف اهل مكحالو
 9 ءاقللاو روهظا| اذه نم ,مكحلا اذهنم ثااثلا مسقلاو

 اذهفز#و ارصشي رادتقالا نا ال ”ىهلالا رادتقالا نم اندلا ملاع لمةبام ىنهدم ىهو اكو

 هللا لع ىف قيساع همكح نع ىرعم هفالخ ”ىركفلارظنلا فزو< و دوجولا عقوا ذكو لباسقلا مكح

 ترمدخن اذ عوق رئانالا فرعتالف اهفهللالع نءةاّرعم ناوكالاىلا در ارظنلانالا ناكما مناع

 ماك أب انطوم نيرمشعو ةّسو نطوم ةنامعيسرانتساو ”ىبها!لحتنيءافخاوروهظا|نطاوم
 ىوتسا شرعلا ىلع ندحراا هلوق ن م”ىخزرب لك عقب ءافشو روهظ نم نينطو ءلكح نيبو فام

 مكمل ا4خزرلاورشألا فرطلا مكح اهنم فرط لكىرءالفزيذرطلا دوجو خزربلا !ذه ظفحا

 رسل نطوملا ف هن رهظالم 5 نطونم لكى هلو فيضدلا ىثكو فيثكلا فضسف نيفرطلا ىف

 ةقشح نمو اماع نمو ضرالا ثراولا هللا ثربن ا ىلارادلا هذ_هملاع ماكحاهبلع ىر موو

 اوهوراتشالاةروصبو سهلا هكردا ام وهو روهظلا ةروصن امندا! ىف )اوعلاروهظ نطاوملا هذه
 نورصن اع مقا الف ىل اعت لاق نا وكت اللا نمرادالا نع رتتسا امو ىناعم ا نم سا هكرديالام

 نمدبالا لصفنا هيخزرب لزالاو ديالا نيب ملاعلاف انع ىامو»و نورصنالامو انارهظاموهو

 الو لمقتملاو ىذاملانيب لال اكرت ال اد او مالا ناكلو مكح امةارهظام هالو لزالا
 وهو لاعلا ىف اعاد حرببال خزربلا م تح اذهو لبةتسملا مدعاا نع ىخاملا مدعل ازيتام ل احلا

 لوجو هاك كلل نجلا سأل ل ومااطم نا ذاع جيت ءرهظام هالول نيّمم دعما نيد طبارلا
 قار وهف حار ءملاو لوزنلاو في رمصتلاو ني وكتل ادملقا ساو مالا لالا نانا درا اا

 ملاعلا نمرهظي نيع ”ىأ ىف هلك ع وهم ملعب ىجبالا هشرع ىلع نجحرلاو نججسرلا ىلع مهم لزني هتاككرلا
 اناوقب همل اانرش ثاىذااوهو

 اولع امل نجرلا هما لزتي ثمح نارذلا مع

 لكعل 0 0 مديطعي ىذلاب

 ا ولّوع هيلعي م-ملعو || || اوقيسامدق هللا لاجرف |[إ
 اولاندو هنلا متم هب همق مهريغال بولطملا مهف

 هذع م>رتسل نارقلا هيلع لزق ناسلا هلعن انالا قل لاق من ناردلا سمعت نآرقلا لع نجح اهلوةف

 لزني ىدل اهل نيا ملعفزيسقلا لع نار شلل ناك ف ناسنالا اذ_هال المش ل ىذا ناسا ا نه قحلا هلعاسع
 لزب لازال مث نيمالاحورلا هب لزن مث لسو هم اء هننا ىلص ده نق ىلع لف ماعلا نم هم هدلع

 هللا َت تاولص لوسرالة عادلا ىولاو 4 ىل_.ال دي د> بولقل | ىف هلوزتف ةمامقلا مولىلا هتمان واق لع

 نيباخررب تار ةلاراصو دل أ ن 0 ءاد_>الاو ءامسال ا ىلا غسل. لاو لذ ىف ةملوالا همالسو هملع

 نركحج الك ع نط لج هلا ناقهناسلافا. مرتي ةدوصهبلق فروا ناسن زالاو حلا

 ثوصو فرحاذد هريعق تديالا 0 ف هع-قو لاخلا 5ك 3 نمعلا 0003-5

 كم ع 1
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 ملع ه1 ةيعسطلاذاوملا ص0

 تاماكلا لع هيفو مولعلا بنا م لع هيفو تااصقتسالا لع هبفو داوملاهذد هبلا عجرتىذلا لصالا
 اهتلزتسو ف محلا هيزنت لعهيفوروشنملاقرلافروطس ملا باكا لع هبفو ةفاؤم ى هامثيح نمةنهلالا ١

 دوحولا ىفامورهظت نامعالا ”ىىفدودملا قورعلا لع هفو اهلمدت ىلا هرفسلا اهو سكحلا ٠

 ةمل نب قرفلا عه رمدعلا/ىذغتلا مع هبفو مثوهامو زينت, اق اع وزع اذاعفدحاوالا ْ

 لكف باوثلااءهبفو ةعجرلا ع هيفو تاومالا ىف ب رق ةيسن نيبو ءابحالا ف برقلاىف قملا
 دبعلانوكي ف يكو روج الا بامسأو روذلا باصت اني قرغلاو مب اوث نيبعتاف ىنعا فص فنص ٍْ

 موقتناةمهلالا همظعلا هيزنت لع هو اربدمالواساكم نوكح,,نأررغنمهدبعوهن ااربجأ

 مولعلا تاهت !هذهف هلا دوش لعلا كلذ مادام تعمل هلعن مهلعول ىذلا بيسلا لع همضو ناوك الا ١

 لسلاىدبيوهو قا لوقر هللاو ىهانتت ال لص افتاهفو لزملا اذه اهيلع ىوح تلا

 ةيدحماةرضألا نم وعوءالبلاىلا غارفلاوءال الا لزن-ةفرعم ىفةْناملثو نورشعلاو عساتلا بابلا

 تدحودق نجرالو داسعلا بر اهدحوا نحول ملاوعلا نا

 تده دق لاسرال اوركذا ا مك ىف تقةظندق تان الاهّتلت ىذلاو

 تدخح ام هاهعت العلا' برو الو | دحا نمد هركشرإ مأتلا الول
 ااا ننكوسووسييسس7 ومص نس مل 00 مس ص يس 2-9 ا لال

 هبرود ىلع نانالا لي قول < ملاعل او هنارزوص ىلع مدا قا هللا نا إو هيلع هللا لص ”ىننا لاق ا

 لاقوةروصلا ىلع تكن انالاق يو ملاعا !دّةةولو ةروصلا ىلع ملاعلا ناك ام ناسنالا هنم دتفولف ||

 اندلا فهرب د تناكىذل | ”ىومسطلا لكمولا اذهربب دن نعاهازعوهو توملا ةقئاذ سفن لكس مللاهت |

 اليل مارتالاولالطاوذ كار هجو قي ونافاببلءنم لك ىلاعت هلوقاماو اهف اهتماها لاس ىف

 ىلكل انا ىلع كل ديا ذهفامعدّركابملءناكاذاو ا ف ضف اهفناكاذاهنال تاف اههف نم هلك
 ريغف لدلانال ةنوكةرودريغف < هلال 2 نعال نوكمالع ءانغلا نال اهلعن ند عج مي ”ىنهلالا ظ

 ىلدهتلا لوسر لش ءانفلابال عو شلت ارهل ىلعتملا فصتاةزوصل ا نيعدهنا هل للا فرعا ذا لما ةروص ْ

 0 ئثل هللا ىل تام ملسو هملع هللا ىلص ل اف فوسكلل | نعملسو هيلعهتلا |

 0 سال اهيمش اذهلو لانكلاو سلا نيب ىتلا ةمسانملل ءانفلادال

 وع هناهل ىلهملا فرعبال نكلو هل لكما ىف اعوشت ثروبنأ دال نكلو وهدلا هباف 0

 هروهظ ىف دسقتلاب ىخووه هنأ كشالرهظفع اةلناوروهالا لعنم اذ هو راكن الا لحأ امسالوأ

 ىللانيعنالعي -ىناستالاعونلااذ_هىفهلان ةقر ءللا لماكلا فراعلا ناك ذا وه هنال- ل

 ءاه رعاظلا وهوانععلا اذ_هىف ةرهاظلا ىه ماعلا تابعا ماكح | نأو دوجولاب توعاملاوهأأ

 تكسر اكنالا نطوملا ىذتقاناو وه هنا ىديام دنع هب رقأرارقالا نطوملا ئّدَتقا نا ىأرام

 0 ا ولا و نارام هلعلرارقا الو راكنابال قطن .لف فراعلا |

 اكاذا الا كإمرتب دنع نع لزرع ءالعلخو دب ر وه لب بهذتال نيعلانا افرع ةروصلا ىلعءوه نم |

 رولا انحدار رهايلا لب لاا ل !اريب دتن ءكزعوهف ضرالا ىلع دوعي اع قريضلا |

 جل دق وهو همكح عبجر هبلاو هريغلال برلا مسالا ءاقلناو

 فرست هنو 1[ فره ذاكر كلا بحاص هذيل نينطومىف ءافلاوروهالا ىنعاأإ

 ةنوكبدا متصلا ا نَموَح : الامست !او مون و ةظّشب نم هلاو>ا عج ىف ب رتسم ديعلاو

 ةعيراق
 م 2
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 لإ هيلع ملاعلل مكح + الف لاظاا ىف ةحار هل سلف ملاعلا نه هسلف أدق هناف هبالا ةحا 06

 ١ عضوم نع فشكناف اريسياضمقهملا لاا ضيق سلفملا اذه ةحار هللادا ارأ اذاف هنئام هلا وهفالب نصالو

 عضوموهو لاظلا اذه هنم صولا ناك ف اروذلارع هملا للا ضيقاذا هنال سافملا اذه ةحارتسا
 لعأ حارتسا اذا رونلا ىف هلةحارلا دو ول سعثلا ىلطد رورةملاكهتح احل هلاف سلغ ا اذه ةحئازر

 ىلارثملأ هلوقىفدي الاهذه نم سلفملاحا ل او لظلا دماغك كيرىلاَرت لأهل وقل عفن :وكنلا

 وهف هيزالا هياهنلاو 0 ام قود صاءدب ىف كير

 ا 0 نو كتلا لهأ قبو هدوحو ءاهتناىفرخ الاو هدوهش قلوالا

 ةيفيكلا عماوفةوفلظا ادم فرك هلوةوهو قا مهطاخ ثمح نمالا لظا|ىفاورظنام تولفملاو

 مسهلعف دو دمملا دو ,مشال هلة ملا دوش ةيفبكل|نال لالا عمال هللاعمإلا ارضا هل ع
 دادمالا اودارأ اذاف موب ولق هب عام اما مولع ن مّن دنا لعمرك هزت مك

 ْ اوفرعؤ ىلاعت هللا لاحر ند هلمكلا» الؤع ةهحن هه رف كالذمهانأ ةهج عا م اورطنمهيتأب

 ا نيقباسسلا نم هع اسلا هدهلا واكف هلا دنع مها ىبسام ةيهلالا د 3 رلامهل مهقوذالاجر هتلذأ

 هتان وش لك هلا ىطءاامكهق- قسىذ لكاوطعأف داصتقالا قيرط ىلع تاريانا ىلا نيعراملا
 | لوزنلا مهلوءاكتالا ني وكشلا لهالو ءاوتسالا مهلف شرفا نيوكتلا لهالو شرتلاءالؤهف
 ]| ءاعسا قئاقح ني وكلا لهالو هيزتتلا ءام»اقث ام ماو دوعصلاو عافترالا ني وكنحتلا لدالو

 ا هحؤلا باح أو نب وكتلا ديلها هيلع مذ ام ضعنا ذهذ لالا ىف لاوحالا نوريغي اهذاهسشتلا

 || درب نوفرعبال ةضادرو ةدع ار ان ىف ةقشمو دهج ىفمهف ج سلا لهااماو نيدلانيبام مهل نيذلا

 || فورذتا باحسالالا نوكي الو فورعمالا قاع ال قوشلا ثال نيبعتلا ىلا قاستئالا زا رحالو نيقلا
 هباضا ىدااربذلا لجالريدناب ىأ هنّنأمط اري هباضا نافد انهم نفرح شع هنا نودع نيذلا

 ألا سنا نكوهقةرثكف ورا ا ءريسغ نود فره اذه مزال ال ىذإ اه ذذع نيعم دست مرش وهو هنم
 الأ هتمغنو تلم اش هلا ةحررفا ذه عم نكلو افسش ىلعالءافش قعوهف هيراهنافراه فرحا نش قع هامش
 ةنحلانيب روسلاكناذعلا هليق نمهرظاظو ةجحرلا هسف هنطانن اهو ماعلا فدوحووم لكلو ةغباس
 بضغلاب ه-فن فصو قنا نالدو-وم لكحح نم هيلارظنن ىذلا هجؤلا بس هلاح ديعلاورانااو

 نيدملا نمّدي الو نتضيقلا نمد الف هملع ماعلا نوكي نا هانز كذا ةيالف هنرود ىلع ملاعلاوءاضرلاو
 || ةدازأ نيّتفص نعق ول هنال نيجو زانقاخ وش لكصو نيثثا لكبح زرعلا نمّدي الو نيزادإا نمد الو

 نيم دمتم نعالا نوكتال ةدهننلاو ةحتت لاسعلا ناخ قلل نم قؤلذش لك امهدجشي نا ذلل مهو لوقو

 سنح لكى بالاةروص عن الا دو-وك ةرودلا ىلءهدجؤا اذهل ”ىهلالا لسانا وعاذهو

 || لمصافتو هيناعم ثيح نمورعاطلا م.الل* اضعالاكهل.د انو هو ازحنا ثمح نما عل اف تاقولذلا نم
 رهاللا ىلع ملاعلا ةأشْن تماقف نطابلا م-اللاهران“ بالا لعتال تلا ةنطابلا ةيناحرلا ىوقلاكهمتا سه
 ةثالثلا هضتقتام لزتلا اذ_هقانس دتاذسهف ريكا ري زعل اوعالا هلاال يل ءءرث لكب وهو نطابلاو
 نم لزاللا ذنه هتعضت امدنان ماعلا نيب لضافتلا ابرمةرهظ ىتلاهثالثلا بتارملاو ةمهلالاهحوالا
 : ريكنا ىف هثثدح دراولا عفراو ضفغلا هد د7 ىهلالا نازيملا ل _عو تارشنملا لءكلذ لوأف مولعلا

 ود امنع هيفو تاكرللا ل ات لع همفو ةصاخ ةمعبنطلا تاكرذا لع هيو قالا هد مشا ىذلا ىوينلا

 لأ محلا اهمامعأروهظ لبةماعلاروص نم ىلومهلا مكمل هممت ىذلا ءامهلا ده اشا ذا فثاكمال

 ٍ ”ىعبطلاو ”ىاحورلاو ”ىبها اللا لسا ناو جانتنالا اهم عقو ىتلا يلوالا ةيدرفلا لع هبفو لكحملا

 ا ضب قدفنالا ذالو دفننال ند و دف نعف و ”ىهلالارا دتقالا مع هشوزب زع لعوشهو كى :رصنعلاو

 || هبفو نيّدضلا نعوه لي نيدضا | نيب عماج لصالاو ني دضلا نيب عدا هلاحا له كلذل عناملا امو تاكمملا
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 ئئالف هارب نم هتلرشاف ةروصّ ف قطا كريز دخلا بحاصنأ اددتل ىوسام كيم | 1

 | ةروصق هل ىلكملل دمشتاذا قلنا نشالو دصتلا مدعو قالطالاو تدنلا عرافتراىف هاربهناث |

 قلظم ٌكرد.الؤرح الا اهكرديالةروص فءار تح دنع ىلامءةوهو قارا دمعت ةروصلان اف |!

 ىتفاش هد لد« ءاحاذاى ىح ْن : امظاا ف لاق[كمدوبهش نع روصلا ثمهذ ىذلا سافملا الا دوحولا |

 كي ال نرع دك دل هن أف ءووأ الد لع عي هد سنع هللا دحوو دوصقملا همايش ||

 كال ادب تعطقتال نيلاعلا نع ىلا اخف نيملاعلا نم سلفملاو نيملاعلا نم هللا سلفا نمالا ||

 قف هعشتاف اقح قالا فرعف هنعى عااد نا سالفالاب عجرف عجراذاميو عمجر نا لف هملا حلا

 باحصأ ن اماتلا فشكلا تحاص ملسو هيلع هللا ىل لد لاو دو+وودوبش هير ق>ودوهشو مدع هلمع

 : ىذلادقتلا ادهن 0 قالو مند تلو مدس ديا نيكل اور تعم سوبحلاو نوسوبحم دما

 ١ ةنتيمىدللاباحصأف مس هددت دلل باعج 1 نمقالطالانةرودلا ىلا بر ةأوهف دا بامصال

 هنافهلءاقمال ”ىري 00 ةرورضأم هديهدف 5 ءامسشالا ىف ىلا ىرب نم

 نالدح ن>اصوهف هالادلن .د لك حال اهل نإ الا دملا سلو هسلفأأف ئث ىهالا نم كل س ءادللق |

 قلغللا ف هنتي رط نع لز دقف هن ن قع حر نعو سلف ملف نات ةمدارأاخ نيروكجح)لاى الا

 ىنذ ادار ”اط نوكمف نب وكشلا هل نءف لاق هلال وعلان وكلا قود هو لاق ناني و كتل ابحاصلالو ||

 سانلا ركل ءاوتوهو ىلوا لصالا ىلع ءاقلاق هدودو هاطعافهننانذان ار الت نوكت ىرخا هاني

 مكلع اممال برثب لهأ اب هسلف أف لا نمل سل دوجولا ىف مسه العأو دوهشلا فمه ًاوهملع

 نورك ذتالفأ نولعتالاعف تناك ابن انوالات ةأشنلا علعدقلو نولعتالاغف م ك2شن هقلانافاوعسر اق

 هدنع نكي ل ديدج لعنم سنل ىعال ةن ىلع نقلك ف عمق راغالا نل وف نو ريا لست نال

 هندوحوداومق الار اظل ا نوكيالذاةيورالوزيب دتالورطت بحاصب سلف لسعبالا ماما دهئشن هنأف

 اولخدا داف نورعشبال م هو هش معوني دج قا نم طلال مهفدتل اغلا نع مسح ىجلادو دكا ى هوأ[

 رطغملاد رب لد لع رطخالو تعمس نذأ الو تر نيعالا فال !هيفن وازن الف ةماعلا مون ةنكلا |

 ءالؤه نم هللا انلعسه دع ساقتال ىذلا لعل, كنظاةهوجولا ف بلقتلا ماقمهلو باقل ىلسع
 ةمدهلالاةَودلا مهلنيذلانيوكنلا باخ نا ُْنيسوبحلا دا لهأ ماسقم نيب وائش لاح نيسلفملا

 كاذدنعاولعمهلي وكتم هرمعت* الخ همف قيام هناو هسرتو ملاسعلا م ظذ اردهاشاذاناعالادابعا ىف

 ني'وكتلا نم مم ديأب لصح اك كل ذالا“ قيقا نيوكتلا سلو مودعملاد ا | نيو مهن لاح دقهللا نا

 علا رجه ا[كحاسوا موةفا دعاك ادعت فاتاف نوكف ةماعلا دو>وم او هو لاوجالاوضألا

 ماعلا ف ناكم قيام مودعا اد اج اوه ئذلا نب وكل !ناف كل ذرعغ هر دق ىف سدا نكس خو

 ىتلا "لاحم تلازامؤهرهوج ثح نه هنامعأو ملامعلاروصنم هترعاسب ةنكمالا تاازف هضرهظب
 ماوعلا نيب و ميش قرفلان الا ريسغتلا بنا مالا ني وكلا باصحال س ءلف لاوحالاريغتابفرهظر

 ةلزن مهف مهل داتعموه كلود اتعمريغ فني وكتاب هيلع الؤهو اسف نب روكيلا اه ةئاسلز نا

 لهأ نياع ادافع هان سلا نب كل سل ىف حرسال دومشلاو دو>ولا بحابضو مم داع ةماعلا

 قلخ دق هناوناَعةالا الوةدانزلا لقيام هناو ماسعا ا دضنو ةنكمالا هراسعن 7 هانركذ ام ني وكتلا

 ترسكلاروسلا ف ”ىهلالا ىلهلاكت انهلاداحاو لاما الا في رصت مها قداموةروص لك أ 1

 ني وكنلا بعت نم ة>ارلا نودلط فني وكنتلا ف نودمقم نورصاق م -خأو مهز اولغو مسوق

 او ارتساق ةحارلا دوجول لظلا ام فمك كب رئلارت م هلوةم هرارسسأىف ”ىهاالا باط1نامهتاض 8

 : م يكس 1! ةناووص لع ير ءىشلا ل طو هلا ل ده اذ هددع

 ووو ور ورع ا

 سافملار
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 ا 0 اذ_هلموقتو عيبا ىف ةقرفتلاودحاولا ىف ةرثكلا ىريو كلم نعالو هسفن نع

 : ةدادرىب م لب اهنا ومش هقالعالا مو ةملع ةيسانمو ةقالع امس و مهنامف هلو مولع هل ماحروص

 . هجاولا نم ةنعيتماروصلا كلك نمالامولعلا ءذهن ولان. هنملا نبع ن نداهنودزرب مها هللا لضف نم

 ْ هجولا نع مولعلا كات قو ذالو ءام<تامورودلاامهبعتحت امو. متاموروصلا يور نع هجولا مهييالف

 ا ىتلا مولعلا كلن نم مهل لصحا م ىديالا باك أ ل_ءنوضرفي ءادعسلل ةمّر ىلعأ ةمشرلاهذهوب :

 ْ هولا باص نا[ ممجولا بامجأ ةساونالا ىديالا امص اهنوذخأب الذ روصلا كلن ماهولان
 ١ هحولاو قاوذالا ةفانكم مولع !كاتن ا كلذ سسو هحولان م.اهولانل دوصلا كلو مالا: اهولانام
 1 | نعناك امم براشملا عون "لعمل روصا اه دهدوجوب ب "كو ارملا كلتريَع رهظين أ كبالذ فالتخ ا هام

 هلو ره او عازلا و عال تورسشملاعومتتت ىلملاو عار دااوريشل انمهلاوحأ عون :ةئف عونلاةقالع

 || محأشن الع ىهىتلاتادادعتسالا نم كلذ نا لعباف مهن وابن ةقالعالاب« براشملا نم عّونتامو
 ايهلاق عار ذوربشن هدرا دةملاب هنع ىتك ىذلا ”ىلدعلادادعتسالاريغود ىذلا

 ١ تفلتخاامتاةمهلالات

 ٍ نومعنتف أش مهنا وح ظوظح بنتا سه نم هممصقلا الو مهلوقعد هك ادق نم ءىث سه ذبالو اذهل

 ملعاذهملع نمورخ 5 6-0 مين نع 0 * معن مب ال دح او نامز ىف اهءاعمب ه ةقيقح لكو ةحراج لكي

 || اذهل ماقملا اذه ىف سلو ل اثم ريغ ىلع ا.ندل ا ةأشن تناك لاثمريغ ىلءاهأو ةرخ الا ةأشنلا ةزوص
 ا بلطي قام ىلع مهو تادورشأ ا ىف مولعلانونغي هجولا ةروص وهل تلحكااذا هنوكسمبعا فصلا

 | مهل عشبال مما كلذ بس كفرعأو اهلين نم مها ديالو مهلاهتوكعم !تمهياوراتتع نا هناواح وش لك
 || لاح ىف مهمال كل ذو بهولا مواعف ال براشملا كلت نم ةقالعابتن و مهن ىلا مولعلا ىفالاراستخالا
 '| ناكملاوانامزلاه اهنا اهوم دقف صدي لع كابعالا ضم اوراس لاعدلا تاي ا

 ضعن ىلع اهض عن مدقتىف مهئمر اتخالا عقو لامع الا كإت ات : للا اذهىفرهظاذات لاخاوأ

 (ٌ ىهشلام ةداعسلا ل هالناةرح الا ىفهلوق ةمكح ىرتالا مهلامعأ لاح ىف ىرح ام ةروص ىلع لاننا

 || ةوهشةدارا لكن كب ملئببتشم دا ح لكن كم لا نكلة دارا ةوهشلاو مهسوفن ديرتام ليلو مهسوفت

 ' ةدارالا,لاعالا اود افدصاخ دو داع الا ةوهشلا ا الو هر دلي ال اعو هيذت اناع قلعت ةدارالاناف

 لعدقف هتصتشي هذاذتلا لمعلا ىذتلا لمعل لاح ف ةوهشلا ةقزر نة ةوهنشل ابك املا او ذأ و دصتلاو

 ىغو ةوهشب ةتتل ا لانة دهام بحاصوهفةوهش ريغ نم لمعلا لأا-ىف ةدارالا قزر نمو ههعتول ٍ

 : عنتم نا هنأشن داع رفظل اورهقلا ةروص لاس اذه ىف ىلا نم فنصلا اذهلن ا مثىلوالا نود ةمت ع

 !ا صخر لرتودنا دشلايذخ الا كاذدل تن تأ هلازنا ىلع رادتقالا ةفص نم هلعوهاع هيمي حيد

 : ميال ارخ :اللوزيوكتلا تيد ناد - الان افتصلا امو هحولا له لاوحأ ضءاذهف

 || اوةرافاذا ”ىولعلا لاعلان ءمهناكسو مهلاوحأ ىف مهزيف نيفنضصلا نيذ_هنم نيوكستلا لهاتف
 || ىهتنملا ةردس د:ءاونكسا ثيح ىلا م-هحاورأ جرعوءامسلا باونأ مهل تدتفو توملان مهلك امه

 اونلكخاعق مهعسو لذيىف ىهتنملا اوغلب مهلا ع لاح ىف مهنال روشنلا موىلا اهم تو-ربدال
 || نمنيب قرفالف هتقاطر دق ىل_ع لك اغاسم مها قي ىذلا دوهحلااولذب لياوناوامو لامع الا نم
 : 00 ملاذا سلفي ق ده نم نيب واسع ريغ هل نكيبلاذا راشد ىلا ةئاعقدصَت
 هللار و نما. هاشغ تسع نجل اىهتنملاةردسودو نحو ناكم مسهعجبو اوزو> كانه نمو عسولا لذى

 تحاصن الا مهرد سعرات !!لودىف' ده ل ثم نيس دوو اهتعش نأدحا عبطت_سيالق ىثغام ١

 فلالا ت> دود اوسهللا عجريدتتسمهل نكي ل هلالهقلا ىلا عجرو هلله ذفدا دل نكي مهردلا

 : لوقعما دهو هللا ىلا مهردإا بحاص هقبف هللا ىلا عجريلذ هيلا عج ربامرتو هددعام ضءنىطعا

 ٍْ ردق عراشلاريدءااج ماقملا فهاواسا ء_هردلا بح اص ل ثم هدنعام عيجفلالا بحاصلدب اخ



 انا

 لسسااىدبم وهو قل الوش هللاو

 نموكو طئاسلا ىلا 3 |١دنع تاكرملا باهذ لزتمةفرعم ىف هناملثو نورشعلاو نم اثاابانلا

 ةيدم# اةريطخلا

 بيت لزتموهو هم تمدام توملا نمش لوخدلا مدعي لزنملا اذه

 ناسجاو ىمعت ىف دلخلا ةند ىف ناح رو حورو د ِبَرَعملا نا

 نامياو لع نم هنبا ميسي هريصس هللا ب ادعي

 ناحرو ص# نع مكحلا هزيم هعلف 3 ايا

 ءزج ىهو مالح ثاغضأ ىهام ةقداصلا ايؤرلاو تارسشمملا ىهو ءارّغلل عت اهولا نوكست لزَْلا اذه نم
 مفرب و هب ضفخع ىذا قحلا دس ىذا !نازيملا ف دك فشاكملل لص < لزنملا اذه نمو ةّونلاءازجأ نم

 الاثم هنا هلعجورهوملا نيغ بهذي لو ةروصا !نيع بهذا تاكرملا ىلع درواذا لالا نالعا

 تارلعاو د ةرهالاروسلا باها ابعالا بهذ يللا نع ىلا فوصوموه امش

 نب ديهلنأب هسفن فصو ذا هجو !هئالث لاعلا ىف قلل 1 ىلا نم ةرهاظلاروصلا

 هءامحأ ىلع امم حرخ نيذلانيباكلا ىف كا ذاسبو هيلع هللا اص "ىنن ىن ارهظاو ملاعلا ىلعامم ضبق

 ءامسأورانلالهأ ءامسأ رح 00 ابقورمهثأنا» نادم نلأا سنا

 رع ارد واتا هك وهلا سامو تا قارا ه نآرقلا لدأ سو هيلع دلتا

 تاريملا ىلا ةقباسملا كلذ مهثروأ ادعسلا ف صوصخ مهنيذلاةيرقا!لهأماةموه كلذو هتريضحو

 لكل ماسقا ثالث ىلعهوجولا م اقنال ماعلا سسقناف هقحى وح ىذ لكءاطعا نمداصتقالا قب رط ىلع

 ةدحاولادملا امأف ةسهلاو ةيظعلا هس رمىديالا فانصالو صاخ فص امن املو ضامن فن ةدص مسقاد

 ىرخالا ىلا بوسنملارخ الاى لاو ةيئاذ ةمظع هلل هلناشلا ميظع اهلا بوسنملا ف:صا أك

 لهذا ,ملاذاابندلا ىف بص انملا باصصاكمسفنلال تيت ملعمف "اذ هيملقع تدلل م رمل يظع

 قرف ذهفمهلسانلا بولق ىفناكىذلا مظعتلا نعل ازاولزع ذاق ميصنمنوملظءبفموسوفا دى لف

 ,فنصلاو هلل ل اعلا ف نورهظد رخآ فنصو هللاب ماعلا ف نورهطد هللالدا ن هم !فتصف نينفت اطا | نيب

 بامصأ مهو نيدملا تعجب ىتلا تاذلان مهرووظف ةدازلا امأفةدازو عومجلاب رهظد نيدسلا نيب ىذلا

 عارذلا باع نيدملا باعمصأو فيلكتلا نطاوم فاما وءراس دنرولا |نلول أوج أ ةمهلالا ةلورتهلا

 عا لصابملا تدوف عار رذإ اوريشلاب باطخل | نيعت دمع تفملكشلا | ن نطومفاورهظا ل ىهلالا عابلاو

 عاد ةدهاشم وهف ان ىوهأ نمو « ىوهأن ا نيدنلا نيام فنض لوقف ة 4 رملافزيبقلا

 ناجح الالا ةماذإاةروصل اهذ- هى ىجنال شرعهلهللا نافاهقاوذا تفلمخ |ناو اهينارم عطق ءاطملا

 ْ قلاراونالا نماضعب مهضعبو كش ىلا اذ هىف ضعي ىلا مهضعب رظني هحولا لهأ مهو شرعلا اذه

 ةرضحر بغف قلل أه ورو قدا جت نيب عمجن طوم متامورظنلاو ىلتغت لاس عمتوك مابه

 ةماقملا لو هو قحلا همضرهل- ىذا الحارق كلذم هاطع أ هحولا باعص أ نطومالا لاثملاو لاخلا

 ردلا فرفربهبلا هملدت لاحىف هنءربعف هن ارا ضعب ىف لو هيلع هللا ىلصهلنا لوسرارهظ ىذا اوهو
 هسغتلو هتدهاشمت ما دماقملا اذه ىف لعج نف فرفر ىلا قارب نم هئارساىف لْعَداْب توقادلاو

 نع



 مكحت اييدلا ىف ءامشالا ىلع مكس تناك ى ءااءام-الا مكح عجريف فلخ اذ هو ىهانشالام

 نان فر ءملازاسدف ةيهلالاءامسالا ةفرعمزاح ن4 ثرازلا مسالا اهل مسريام بسحب ةرخن الاىفاهف

 نياق وصعود هدم ماب ذل دابا متت لطئا ديد هوجولا لك ىلع

 ,لصوتنا ن تحعال ى لا بنا رااو لزانم لاو بترتلا لسعو هبي زانال لو ىلفسلا ملاعلا يآ هزنتو

 هلي ال نع كلذ ليش ن مو”ىسطاو ”ىونعملاتوملا بورشو ةاملا ف ائصأ /-ءوالاحالو اكو ذابيلا

 .املطتة د> اونيعا ماك ىه وةدحاو بعدا دضالا نوكسفةدحا ونيعاهعم له دادضالا معو

 ةماوتبوهو أنامل تاذل ى تان كلة ىلد ”ىهلاالاداحالا ىف نامزلا كح لعو ببسنلا

 مكف هلهملا مدعو هلوملا بجو ىتلا قاوذالا لعورهدلا ”ىبهلالا مس الا ٍر_عيانهن مو ابنءهلزع نكم

 ريخاتلاةلدالا تضاقا نارخؤبو مدمن ةلدالا تضّقا نا مدة مف ةلدالا سسك ءاشالا ىف قلسا ىلع

 رغنمتو وتلا د ىذلا اكسل نمدلاوناهنموكبىذلا حكت لءوةطاسالا قيراط كو

 دهاشلل برغلان مروظر ام لعو هب موق: ةفصب وهنا ذب لهان دهشي ا ذاع انارا قمل ةدهاشم لعو دلاو

 هنم لاثمل النا ىف قببالنا ثيحيةداش ناك امدعب بمغلا ىلا ةداهمشلا ع عوجرالعو 0

 ةعسطلا مالا هفرثؤي وأ هئافص لع قبله ةعسالا اظى لزملارونلا لعو لمختن نا هنأنث نمن

 ”لضافملا معو لبقي الو أن اصقنلاو ةدانزلا ناميالا لقي لد ع ومنا ناميالا لعو 2 0

 لثو هيلع هللا ىلص < ىنلا لود قعمامو" .دلساعلا ف :طورمتللا دوما زا لغو ارمرثكو اهفالتخا لع

 ةلطارتب ا زوح دا دانا ان .طعي وانمم ذخأيال هلا لسعات م تم هذي وانرلا نع مكاهتمل هنا نكيول

 نوكح», ناريسغ ن 2 ىملاه ملأ بش: 3 مل .عو ضوص نام ز ف قلخلا نو د قالا لم اعمىف

 ىلع لا الارإ_ءولكستر نا سلا هر ىف هنأش نم سل نم قظن لعو ىنثملا لن أب انوصوم

 دوحوملا ىف هبل سي مكح دحاو نوكيالف ىبهاالا ب ذغلاو ةعحرلا نيب ىذلا خزربلا لعو نملاعلا

 ىذلا ام لعو م ك2 |ىفناهحو اهل ةمسنوهوأ الا سفن ىف ةدوجوم نيع هل لهو خزوبلا كلذ مكحام

 هللا ٠ نعني رتل ةم_سلا ىلع ةدا«سلا قد رط هللا هنابا دعب مهم داعس هنفام ىلا ضوهنلا نعنلةثلا دعق!

 ألا هلوكعم كلذ ليقيال ىذلا نطوملا نم هنمّل دبملا ماّقم مك ا ىفاهبف لدبلا موشي ىذلا نطاوملاملعو
 ' ددعلا ليقنف ةدملا نيعل له هءاهباع موكتجملا اهددع عجرتا ذا وددملا لعو هناذإ لب دل الش

 توم نم الا نم ل_دعاملع وامتاوذاددملا فاد ل_هودحاولا عونلاّق صاخم الكا

 دادعتسا فالح ال فانت له ناسعالا ىلع ماكل فولتت ا اعوان واو طوال مودا مكح

 0 هدسعلا تاوكلعو ةيكسصا1اع ءامسالا ف الخال فدع لدرأ تاقوالا فالّتخ اننامعالا

 ا ا نمو ةداهشلاو ةقردصلا ندب قرغلالعو هللا ند نيد :صلا نم دحاو لكلامورازحالا

 لتلامواملعع اعسالا تعونتاةاموراسلا بنام لعودري مع هب م ضذ ىذا ركحب : ولا سلالات

 اموت طش ىذلا بدسلا لءو نيام املاونيتأشنلانيب ناقرفلا لعو انولخ دي نبذل قانضالا وس

 ١ ردكحلا ماقم د> اولا هنف موق ىذلا نطوملا لعو ّىسدلاو ةعرملا نمب قرفل اوني رخ ان عرسأو

 بعصالاوهامورسعل !نودرمسلاب و قمل فاصنا لعوةرولاب عقاولا مكتلا ىل لع قبالا ءاضقلالعو

 نيتلب اة نيتفصلا ركسصح ن نم ديسعلا ماقد لعو نيرهالإ لعاقلا وهناك ذا توهالا نم دمع

 تنصت نا هنأث نم ىذلا.هبف:ءوثلا خالناىلا هدوم ىدؤِبام ٍل-عو دي ايزي اك هل فدؤالف

 لسرلاوةلاسرلا لعو هب ونعملاو ةسوسع مل اراشملاو عفانملا لعو عمج رياذامل* ىهلالا جذملا لعو بحلاب

 اهمكسح» لو ةيسهلالاةبانعلا معو ناجوز ىث لكن م لزم ممدعو ريدتلاو عارتشالا ل-عو

 مولع لع لك ىو مولعل! نم لزنملا اذه هنم تةيامرمصح ةيفال ماسالا ف اهمكح لثم عرفلا ىف
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 دوهشلا قي رط نم هلاءاذعل ا زا تحص كاذللعيدوج وملا كلذاةيروسنملا ةرهاظل اةروصاان ناك ثدح أ
 وهف هلع باسل انيع س غلا لعجو هلك نيعةداوشلا لع ةداهشلان 5 مبيغلاهزيمامكدوحولاو 5

 هدهشتن وكلا نم ةروصلافهءارو امدشي باع او هنروص نيع هبا ناك :بوحألال نامجلل ةداهش 1

 ثسمح نمو دمع شع دب رب فراعهنر وص ثم> نموهذ بوعي قحلادوجو نعهنروص» بودحناو

 دوهش هللا هقزرنافارغغ هسفندوهشب وا ةروصلاباما بوعجت ةروصأ ا فاخ نموأ ةرودريغو هام
 أ مهدو مش نعدتنام هامعأ نيذلارو دصلا لهأ نم نوكف كشالب هير فرعنف اهفرءدقفانبع هسفن

 دورولاد_هدنعوجرلا ف ىًارودصلا ىف ىتلا رئاصبلا نايعا ىهو بواقلا ىمعتن كلو لاف اكمدومش

 رهظونيلعلا نيب عج نخاهانا هللا هاطعأ ىتلا ةمهلالا 5 وَلا دورولا فدهاشا عالار دصرال هنالءانثوهم

 مكح لزنملا اذه نمو * (لصو) * مياع ئث لكب وهو ةداهشلاو بمغلاب لعأ | لد ن نموهف نيتروصلاب

 ىلع ل _لدكل ذىفهذوفنو ضرالاو تاودسلا فذهب هنال بسمع مكح مهو ثراولا ”ىهلالا مسالا |

 قلللال وأى ناك كف تاو يلا نوال .طيضطرألا لان مو كوكرمو ضرار تاومسلا نارخأأ

 ءادن اليدبتلا عقوامل كا دك م اعلا قاخ دوجو بنتى هانم دق تاوعسلا لبق تتلخ ضرالاناأ|
 ةفضلاىفال ضرالاربغ ضرالا لّذب وللا نودرمسملا ىل_عقلخلا فقواف تاوم-لا لبق ضرالاب

 00 وروملاكِلذ نوكي مّدقتمكلام نمالا ثراو نوكمالو نيعلارك دام ةفصلا ىف ناك لذ

 ممربالذ ضرالاو تا وهلا ثاريمهلنا هلناربخ | دقو ثرولا مكس ثراولاهذخ اف هنعتومف

 0 امسالا ىهو امهبف ف رصتملاا لا كلامامهل نكي لوا ذهربغنوكيال ثراولا مس ءالاالا

 صاخن!هظنلاو ةروصلا هذه ىلع تمادام ابفيكحملا اهيدم تذقا اذاف فلما اهل

 اذه ىعس كا! ذ| لوبقلا ةدم دم | ءاضقنال ساشا اهمكح ىضقناو اهرب دن لازدق اهل ةربدملا تناكو

 لّديفهملع تناك ام هكح لازاف ثراولا سسالا اهالوتف انثرو نابعالا: هذه تراص انوملاوزلا

 نيع قيولو مسالا اذهالااهاا دحوم اهسلا الو ضرالا فرعتال تح تاومسلار ضرالاريغ ضرالا

 ءامسالاو هملا تنباع رقا ذه لبق ءامسالا نم هلاكذم تناك م ترك ذو توقنالءامسلاو ضرالا

 ةريغلاو ىمنملاباهةلعتل امسالاب اهمكح قلعتق ةريغلاب هسفن بتصو اهم ىعسسملا نال ةريغ اهلةمسهلالا

 ىلا تفتليال هنالهنلا هيلع موكسحما دار ةناوهل كلا ديرب -ىمهلا نا لكفزانغألا ووش نم ةانوكام

 ةصاخ ثراولا مسالا اذهالا< امساالو صرال ا هذه فرعت ملفنيعلا ف ضرالاوع امسلا لدفهريغ

 مكحتناف ”ىلضالا لاملا مكح ل ئثموهام ثوروملا لاما مكحو دمحوْاارهظو ةدابعلا ىف دكرسلا كلان

 فلتضف قاوذالا فاتخف سساكلا مكح هنع ثوروملا ىلصالا كلاملام كو بعاولا مكح ثراولا

 لاؤسراظتناو شلكت نطومىهنال ءاشيامردقب لزني هلاح بساكلاف فرصتلا فاتضف مكحلا

 باري ىطعيثراولام هم واممدبال ىلا بتارملا هذهل ظرفحو هف هر ا

 ىيعسم لح ا ىلا عر اهفءامشالا نوكحيف اهدما ىنتشإال ةرش ”الانال رادقمالد لزن'و

 اهبف لزئاه دما ىضَقْس و ىيعسم لدا ىلا ىرخاشدلاو لحالا كلدل>ال ءاشيامر دب لزنف

 لطيت ضةنو أ دمالا لع دازا ب اسح ريغي ىطع او لجالا:دا واسم مولعم ردّدب اهكحباام

 ردم مكجد هْدع ثوروملا ىل لصالا كلاسملا مكحو بهاولا مكح ثراولا يكف همكحملا

 توت نلفزاد قمرا ٍداهلعف اهتاوقأ اب فر دقو لوألا ضر الانا قاخ ىف هلوق ىلا عمست الا تمقملا

 اكزار هنوكسمامنءقزارلا مكسحح بهذ اهقزر تلمكتسا اذاواهقزر لمكمست تح سفن

 قزراهلثراولا لوةءفهللوةرام ثراولا مكحم- لارا“ قفازرلا قو ةصاخاة دما هذهىف

 موب ىلا قاخ ىف ىلع ظوفحملاحوللا ىف بدكسح ا! ماقال لاق هللا نا ىرئالا ة دم ءاهتنا الو ردغريغب
 هنال ةرخ الا ىف هقلخ ىف هلعيتكينا عصنالو اههانتوا.يدلا هدم ءاضقنال دمالا ف برم ف ةماسقلا
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 ةأ لوس اوصح عشب روذلابو لهما توم اهلب اب لعل ا ةاسح نان تمم هيداو ب وفنان فريال كلو 3
 نمل ةامملاب ُث توملاب همصو دقق هانيمحاف ام ناكر م وأ ىلاعتل اه همكش فلهط ان وكي ةلظل ادا

 0 ا وهو اح ناك او تانلظلا هل ثمن رك هلدم سلق هدهشي هباروث هلانلء+و لا مدام
 تيس مدحت ةضحلا ةلظلا كاتف لعب ايس نكي نافن طابلا مسالا هب هيلع مكح ىذلا بيغلا ف
 ١ كلذ ف ئاعح نا دعب ىم هقدصا هلدهشي دهاشلاودراولا ىنربخا هانرك ذام ىلعرادتقالا هناصس

 |ةروس لك لقأف ءيزوسلا صاصتخان ا ىلق فدو>-ولا نم هاقلا امله انا ىدوهش ىر نم ةنس ىلع

 ١ ' لك ىلعهللا ةمالعاتمنانابةروك ذم لك لاجامن اةروسلا ثاتروشنمف ةنطملالا ةعرلا عادا

 || لافتالاو ىهلاتةمدنعةءوتلاةروفدراولل تاقفهريشانم ىلعناطا ل اةمالعك هنماهناةروس
 | ةروسىأ ةيونلا ةروساه امس دّمف لد فلان مكحو اهلصف نا نيلصف ىلءقملا اهمسق ةد>اوةروس

 |اوه دش او دما تضغ هنكل ىدبا تضغوشاةدانغلا نم هلع بطعم حت سروال

 || يضغلا فدا 1برضا ميكحلاوأ ةجرا ىلا هملع بوذغل! لؤمل يحرلا الا باوتلاننرقاف باول
 ١ || ده باوتلا هه تعنىذلا ر.الالار ظراخ ران ةّدملاءاضتن ادعي هملع عحرب رف لسا لا ةفايبكس

 | مككلاو يحرلا نجراانهلزا :محيوتتتو هملع بضغو هنع ىضر نمركذ عماجنارقلاو ءانرك ذاكدمكح

 | هقتلتعنو عمستو دهن ن وانل دراولارابخلا اده هللا دنع نمهنا لهي هيو لوبقلا عشب هيثاف عب وتلا

 أ نطانلا هلع” نق ”ىبهاا حور نم عورىف ثفنن ءالا تمكحالو تاقام هللاوو كال ذ لع ةنااودبجلا

 |/ لوزئالو تدلئز يدصنت مث ةملواال !اهل هي الولاو ةلاسرلاو ةيالولاننب قرفالرهاظلا نع بحتحا نيح

 مودلاامأو اهلا لصيالسانلا ضعب و هيلا نولصي و سانلا ضعباهاانسف ةلاسرلا وةذشلااماسرد وو
 ا مكح ةيالولاذ ةرخ ؟الو ايد عفترتال ةيالولاو قلغءاهماننال دحا عب رشتلا ةوبن ةجردىلا لسصالف

 هناه-أ نم سلو ”ىلولا هنامسأ نمو ةّونريغب و ةصاخو ةماع وش نطابلاورهاظا اورخ الاو لؤالا
 : ةيالولا عطقتل موةيهلالا ءامسالا قاهل دنتسمال هنال ةلاسرلاو هودنلا تعطقن! ادهاتلوسرالو“ 5

 |١ هطساوو نيفرط اهلعجو كح اهدحوأ الع ءاشالار دق ىلا عت هللا نا ماهظنحت ىلولا مس الات اف

 || نيب عمصف ةلماكلا ناسنالاءاشنا ةمشزريلا ةطسا ولا كلف فرط لك ىلا هحو اهلنيفرطال ةعماج

 : نقلاخنان 505 روف ىذا اربط ن وك دف خسف لود لشمس او هو داجعالا نيو ةاعلاوهوري دق: 8

 قلاب قرغ هللالا لعفلا ىربال ن مهنأق رطنلا له نماهيلع عمشربغ "لم هذهوا داحاوا ريدقت
 |/ اريدقنالا نيشلاسللا ن نسحأ لعيمل هنبعفف ادوجو قعلاو هنمعف ادوجو قال لع نأب قللتاو
 | تاكمملا ناسا ماكحاو هللاالا دوجولا ىف ىربال نكلو ٌكِإذ ىرب نم هللا لعأ نمو اداحعاال
 ٍ انام اورد نكلوركفلا. لاس إال ىذلا مال ارظن طنلاوها ذهو هدو-و نيعف

 هنأت هير فرع اهناكماف هلع لزت ل هنا هسفن فرع نك هير فرع هسمن فرع نم ملسو هيلع هللأ

 | تاككيملا تادادكتسا هيحأ ىه دوحولا ىف ةر هالنل ا تاريغتلا نا فرعنمو دوجولا ىف دوجوم لا
 ةطساوو نيذ :رطملاعلا دسو أ الف كل 3 ىف بناه ىل_عءاذعلا لب سانل اراه رهظم نيع هنأب هير فرع

 لا اشناو ةريئادلا طحلاكرخ الا فرطلا لعحو ةرئادلا ن نم ةطقتل ادع ول كف ل )+
 ناسا رئاودامننامواضرا ةطقنلا ىعمو اشرع طمخما ىهفرل رن اودو بتنا ىه ىف نيذرطلا نيذه
 | امل ىلع و اطاحا ام اعالج هناحس ىلوتو ماعلا نرم قا ام سانح 1 صاخضثال ال اهلعح كالفاو

 صاشلنا لملاو ىوتسا شرعلا ىلع نجزلا ىلاعتهلوةؤهو ىناجر ىلجت ماعلا ىلتلاف اي اصاخ
 أ 'دوعصلاو لوزنلاو جورداو لوخدلا نوكي ىلكتلا اذمو هتنانهلبعلا نم صمت نم كل
 أ( ضعدن ءهضعب ل ابعلازيمو هل ثدحي نوكي نمو زواجتأ او قارتفالاو عامقجالاو نوكسلاو ةكرتساو

 دو>ود لكعموهف هب زي ام نيعوزي-ةام نيءوهفهالا هزيماخ ضرعلاو ةروصلاو ةناكملاو ناكملاب
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 أ بلطي نم كلولاواتعل اهدادهتتانةتلطنو رق ىدملا ىلا ا كلذإ تش , ملام ا.جوأ ان وسوم ناكر انابقا

 ددع ىلع ةمرفف هدحوفتوملا لب ,اقلا ماعلا ىلعةاحلا لاسم | ةمتره ل تاتو كالهلاهداداعتسا

 فكصتْك لذ ىلع ة وقل اه اطعأو هب هللا تعا ناقد 0 هاوآ توم هناذىنادمدلا ىلا تاحرد

 فرشتلا لالع أ ىنيلا دون نحط ناكر عوكل ذ ىل_عةوقلا طعي 1 ناوءاش فك هتروصف

 اي فرتطت ةمهلا ة هوك هل تسلذا فيرصتلا 02 مج هسعن باح فل نمهزع نأك ناو ةيروصق

 ل كلم ان رشل لوط و هان اه لزمملا اذهىف لزنملا اذه لاحر قود نمانرك ذدقٌكاذف

 ةمكطان وطن :ا صالخ الا عقي هنم لزانملا ىوقأن نموحو ماقالو هني هلل انا رحال تعا دو

 ليسا ىدهوهو قطا لوب هللاو هللا دامع نم مصاخ 3 ن انيعيرالا دعب

 جنصححلم

 (ةيدمحما ةرمؤلسا نم فصخل اولملا لْزئمَهق نعم ىف ةلاملثو نوريشعلاو عباس !١بابلا)

 ا ا ةسع سه ةعل رمش *عادتالا

 هلنو نان نم .توذسملا عرش امسدق ةق.ةحربغي اذ هه

 هلمصفت ن _ ةيرزلالا 292 2 دس د١ وم رولا ا أاهر دق فرعدو ى عر نأبلوأ

 | زامل نساك قرر لع نوحصتتو د هل او: ضاقملا لعلرتلا اذه ءولط حف نا هللا كد لعاب هلض اقم بورمذ ىل_عنوكحم#:هلضاهملاو هل ضاقملا لع لزتملا ادهمولع نم نا هنا كديأ لعا

 مولعملا ىلا لوصولا قيرطب وكت دقو تامولعملا رس عسل هلضافملاو لمعلاب هل ضاقمو

 | لضافتم هللا ن نءهلعدخأي ىذلاو ناوك الا نمنوكن ءهلعذخ ًايرخ و هللا ع نع هلعذش ايدحاوف
 ءاعدلاكب اسال ا نم بس نال هدأ نعهذخ أب نم مهْموداوعتن ني ع هذ م هميم

 ءاذعلا نيف تاذلاب رخاوءامسال الابر او لاعفالاب قلعت لعف مولعملا ىف هلضافملاو لعلا نم ةدامزلا ىف

 نوكمدق.لامعالا ياض املا كا ذكو ىبهلا لع لكلاو مولعل هذ هتاقاعتم نيبام لضفلا نم

 لضافتلا هرف عقوأم قمح هم طعبأم بسح# ءىث لك ىفردقمف لالا, وناكملابو نامزالان واهم انعاب

 لةعلاك قافتالاب هنسفهسشنلا عقو وااتافتا ناك اذا نازمملاو لاكملا هسفريدَمَتلا نوك نم دف

 بنارملاب هيفريدقتلا نوكسحي دقو ني زيفقرخ "لو ازيفقدح اول لف لاكمب سانل أب هللا همسقاا ْ

 هدب رام بصح لاقيفوعام عقبا داعو ددعلا وهانغا رلضافملا بان كار ص <: ىذلاؤ تاجردلاو ْ

 ال ةر جهلا دعب ةقفنلاو تاسردملعلا ازوو 5 نيذااو مكماونمآ نيذلاهلا عفرب هيريخن اوأ أوضاولا

 هنمةزعسملا هيضايطاخم ديعلان وكي «عضوم لك ىفالو كم له ىف ةرعحملا لبق ةَمفئا ارح اهرحأ
 ةقشملار دعب لضافت ريخلا اذهف 0 اا لعي نطو دب فوو 00

 لواعع نم لزنملا|ذهو ناطتف فرعتةهرخ ؟ىفاهيمعست ىل ان امو ىشامولع نمضتن لزنملا اذه نا عا

 لحم فصنو ماعلا فصن هبرة وهو لزانملا لزانرك ذدنعناّكلا اذهل ىف هانركذ ىذلا 0

 نمهودصقامفةياغلا غولب نع زدهل اورهشااب لكللا ىلع ةك املا ةزعلا مام نم ملاعلانامعادوحو
 نعزع تح كلذلافام كيلع ءانث ىبدحا ال سو هلع هللا ىلسص هللا لوسر لوقلثم هنا ىلعءانثلا.

 لوز ع هملع شب امهناف ءاسسالا نمان دنعامالو كاذب حاولا فن لذا هلط هسفن ىف ىتلاةيافلا غول

 نوكيالو رك ذااوهوءامسالا كَ مالكلاالا هلع ىنث الورهظامالا بتم لعيالو ملا هئامسأيالا
 هسفن ىلع ئاامبالا هلع تب الق 4 سف هان ل يساعالا ىعسنااندنعزو< ال هتافانم عضولابال هنمالا

 ءاشاذا هرتسو هر ادا هتسع قع اًسنملو أ |

 بابجحالف اذهل هم ىفىلوت اذاق دسقمريغوه هنا لعبا صنع لتي لام نكلوءامينم قىفوا
 لم وهو هل لتي ل نافرتسلاو بالا تومادبأ توبعالفهدومشب هادا ةاسحا لذ ىلعتتا اذ_هدعب

 اآديا
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 يرام اهنال ةعيبطلا نمالا ماصخلا عقوامو مكحلا هلو ىوقالاوهو ”ىبهلالا ”ىاحورلانازدملا |

 ”ىناسورلا ”ىبهلالا نازيملا نيب واش مكحي نا هنم بلطت هللا ىلا تعفتر !نزولانالو نازيملا كدب
 ةدعدسطلا ماسحالاروهظأ ”ىرونذلا ”ىناحورلا حاكتنلاب اهلع هحودملاحورلا نب واهب تح

 ا احورةروصر دمتم ماعلا ف مسج لكناتكصذا ةناسالاريغو ةيئاسنالا ةيمتزلا حاورالاب

 :روص دوك فوض كاك د6 01 دل ندم نو 2 وصلا تا

 ةرهاظلا ةاسحلاب فص مناف توملاوةرهاظلا احلا كا ةهروص لك ىهو حاورالا رد دن لبعت

 اهل ترهظوريب دل! لقت ةيعدسط هروص ترهظ اذان ريبدت حورال يسن هر اهحورذ توملاو

 ايها ةروصلا تناكفركزلا ةلزمجاهل ةربدملا ح ورلاو ىثنالا هلع ةروصلا تناكاهيا ةربدم هينأرح سفن

 معدل نم مع امشالاب للان ”نلخ ماهم هنزحلا حاورالاهذ_هوالعنةروصلا كال حورلا ناكو دل

 نوكلر. دملا فاهل مج يع ىتاارودلا حاورا نم هللا لعاالف لئلقلا الا لعيب ال نم مهتمو ةردثكءامسشأب

 هللالعلا ف مهنودو تابنلا حاورا هلابلعلا ةسر ىف مه:ودوداجلا حاورا ىهو كل لينال ةروصلا

 الامهلام اذهلو هب ةفرعملاو هللانلعلا قءروطفم فانصالا هده نم د>از لكحو ناودحلاحاورا

 نوروطغمدامباو هذ ةكحبث الا ااماو سنالا حاور امتنان لعل ىف ءالؤه نو دو ىلا تدمي ميسنلا

 . ناو سال اوةوهشلا ىلعو هللاب للا ىلع روطفمناوءللاو ةوهشالو مهل لوقعال هللا للعلا ىلع

 اودربل لدعلا مها هللا لعجو مهح اوزاثمحن ال مهروص ثدح نم فراعملاو ةوهْسلا ىلع نوروطقم

 مهاهللا دج وبملاهل عورشملا لحما رتغىفةوهشلا ةعرانم هب م.مععف ديو ىىرشلا نازملا ىلا ةوهشلا هنأ

 مو-اورا رطفت مل كل ذافةز كهلاّوَقلا ىهامغا مولعلا انةقال هللا مهاطعا ىذلاو مولعلا انتدال لقعلا

 ءايشالابلعلا ىف شنالا بتاع تاضافناىلو نيلةثلا | دعامو ةكئالملا حاورا ترطفاكفراسعملا ىلع

 كلن امنع تدحو ىلا ةعرنطلا كح اهل ريدم ىهىتَلاةروصلا مكح قل ناحاورالا ضعندارا

 ةروصل |ناف لاحم هتمرىذلا: اذه ملعلا هل لامتفا دب !|يازينم لزتتال نه ومكملا ف اهتلزند اهلزنت وةروصلا

 لها ىإ مةياكلا سفئلاىزالأ لوعفملا نملعافاا ةسرنياوا منع هل ءفم مامن أذ ةعسطلا| لعف لعفتال

 لفةمعسطلا ةماكلا سفنا!نعرهظدولوم لوا ناكملاعلاروهظا امش هللا وزاملو لوالا لقعلل

 را مكح هل لكلاو لكلا مكح هلامءزملانالءاسنثالا ىف ةدلكلا سفنلا لثم لعفتنا ةعسطلاو قت

 هلما ىه ىلا ةعسطلا,ةروصل ا قانا نعل هانملاحورلا اذهز عاطف الكناكءازرجالا ن مة مح اع هال

 نم باطو هلل اىلا هللا نم كِل باط ف دوعف كلذ ىف لعل اء ار دا نء ىروصقو ىزدتل كا ذ لعل لاق

 لقتال هلي اكربغةروصا ااهيفرثْؤتىتلا لياوتتلا دج وذ ةعسطلا نع لع ام ةروصلا نعل عفن اهلا
 هل ىطعملادا دعتسا بسحب الا مّدقتامتانشالا نطعيال هن اصس قلاو ةعسطلارثا لودقاهل ىتااةروصلا
 مرتضرعغفف معن هنا لعو ةناوص نم هآطخ حورلا اذرنول ننال هءارعفما هنطعبالام ل.ةالذا

 ةروصااىلا هنم قلي امزاربا ىلا لوصول ليقف اهدا دعّدسا هطعبام بس< هنروص عم فوقولا بلط

 قلاب ةفشاكملاح وتقف هلرهظ ةئل ايلئاو ةمسحلاودب ونعملا تاثكمملا ناسعا نمام نبع راهظال

 لا م ىلا ىعو امان م د27دقوةب را ةمتم بناه ثالث ةرابعلا حوتفىفالو ةوالخلا حوتقىفالإ

 عقبال أكل ذرعا هنأ ناكرومالا هله نع تاكل بلللا اذه هفرتسادق ةنال نا وك الا قر نع

 نددهلنا 0 لاا اذه رهظو ماقملا اذه. فصت ١ناف هنلء هال اودامجالو هبا لع ىفاسع هل لءالو

 ةمهلاةيهوم لال! نانزعاهلا< وهف ماعلا اذه لاصتالا نعزع ناو داح الا ةّوق همهوو هداه

 قالاهلماقف دوهشلاو مك! ىف ىترتلا ىل ٍلعىهو ةناثلا هلل رالاىلا كل ذ دنع ل دعف بستكمماقملاو |

 قعص فانوسومالواكدريصبف امل اح نكي زو دنع تو ههدنلار امنا ىلعر دق ن اذ ىنادمصلا ىلعتلا ىف

 مكان نددهللا هنكما اهنذا دعت لح للي كاز روك اح لاعقتالان مهللا ند م باطام هل ناك
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 الا كد دة الوءامالا نم هريغن مال هقلا مسا نم ةمهلالا مولعلا هذه نم ا-علكو ةاعلاو زوفلاو

 (هنفءاعمالا ضعت كزاشم عب ءام-الارتاسنوددهنا مك صوصخ لزتم هناف هضاخ لولا ادذهففا

 ةفشاكم تق جفاهلين ىلا كمد ةمهلا عفتر مل كلاهاتنعمولعلا ن هد للزخ ادك ه هيلع ىو<عأم ضعب اذهفأ

 أعضودناهياكق لامهتلانالوقت لزنملا اذه هلع ىوكام ضعن ىلع مالكلا ىلا عجرم هللا نم |

 ' | دوول نيعزاشملا نيب عازتلا عقتربل سوس ةرهاظةروهملاعلا ف لدعلا ةماقاهب رهظملنازمملا

 قالا ةهملا كتل مكح» لام ةهج ىأىلاف مل املاوهنازملاناساو نيمصخلل نيلئاسملا نيتفكلا

 اهققد امهتمدحاو لكل نيعزانم مانا لءنيتفكلا ىدحا ةهج ىلا لضريغن ,م هتبقى قد وهناو

 نركيال ك املاو ةعزانملاو ماصخلا عفتراذ نازيملا ناس كاس هي لدب شرا فاصنالا هل عقف هس عزاشب

 أ( هلا لوسرلاك اذهلو كاس هنا لهج نموا مكشلانعهلزعنمالا هعزاش اه عزو نافادياامصخ
 هروذ> ىلا لوصولا نكعو اهروض>ح عم عازننوكيال ىأ عزانت ىتينب ال ىندنع لو هيلع هللا ىلص

 ءامدتلار "اسي نيع عب هللا ناولفد دس ولا نا ءامدخلا نم دحاو لك داو عازئلارهظ دةفاذاق

 ملاعلا ىف عازن مصب م عفريو ضخ نازيملاهدسب ورك ا اوهوداصرملابهنا نولعيو ىلا ةدهاشل

 ماعلا ف عزاش نم تد ًاراذانازملاو نزولا بحاص مك املا نع باه ىف لكلان ا هعوةو لدف
 ف كاسلا نارتو هع احس ليز الاعزاش لو امهدحا عزان نافهتلا نع باح ىف هنا لعق |

 بحاص كلذ ىف عزانملاف”ىهلا دس ىّدعت ىف عازنلا ناكناف ىهلا قل بحاصو ا دوه بحاص اما

 بحاصف ل انريخ هتكحإا ُئىارملا هو ”ىهلا بدا باص ةروص:رّوصتموا مهلا ثا

 اهنم ىتلا ةيهلالاءامسالا مض مهتعم-زتملاو عذاضن اجرت وهامتاو عزانموهام ”ىهلالا بدالا
 زعملا نافةرخ الاف ىلصالانازملاواينذلا ف ىف ىرشلا نازيملا عضو اهلجا نمو ماعلا ىف عازتلا شن

 ما لكحو ممخ غناملاو ىطعملاو مدخ تيمملاو ىبحمناو مد عفاتلاورتاشااو مدخ لذملاو
 لدعلا نازيملاو مكسحلا مسالا» ءامسالاهذهنبب عوضوملا نازيملاو مكلف ءامسالا نم م لبانقمدل

 نالب اهدملا نيمسالا ب ”'ح ىف هلءق هدا دعتسا بس هلو كف ل ما دادعتساى مكمملار ظاقءاضقلا ف

 مانعا نع تما تك لاو قاما نانفاروم قولا لياغ نازا اوملا عضو تلعاذاف نيعزاننملا

 هللا نيبو كش قراغلا ناريسغ ةرتو ضفة الد نازملازوكح قهللا نع ةياشلاّكل توام

 قالعا ىرتنمل نزتامغ او نزولا ف كتم تلرثا ال نتاو ةئدشلاءضغك و ةئيشملاب عفربهتلانا نزولا ف
 نع تح ”ىنْخّرس انهو ةّدئْشم بحاص قلو هلنزتف قلسا بح اص فرعت ةمالع بحاص تناق هد

 ل قة © تلا

 نا كل ذ ىطع الحم ادا دعت_#ا نا تضفخو ا تعفرا دا نازيملاءنيعت ةئيشملا ناوهو نيفراعلا ضعن
 تاىلاعت قلنا لعامل وان هلعل نري نا ةمالعلا سحاصا ىطعا ىهالا سف: ىف قاادو>و

 نتغتقاهرئااغ امناودادعتتاوهامعدا دعتسالا ىف ةَدشملارئاالو هل نزولا اطعال ا اذهدا دعّتسا

 رك لت اووض الولع نوكانا روصدا سانا داسيا انهي شاش نا رع
 بلة: راما نكلةدورب باقتتال ةزارملا نا ةعسطلا ل-عىف لوقنام لثم باقنتناالودا دعتسالا
 تاقئبالا زككس وه ىذلا دادع: الاف ادرانالواراح هنوكنمالانعوالحم هنوك ة هج نمادراي
 تادادعتسالا نمهرغل لباكنيعملادا دعتسالا ذولا لراقلا للا امناو اذكوهىذلادادعتسالل

 اناا ناةعاج تركن اهدا تالا ةطصتت امور غو ادا دعتسالا دعي امسك قيم ا

 اهلرثاالذا لحنا كلذ دادعتا همطعبا ل لحما اذهىفاهارثاأل ةئشملا نا اورو لما هذهىفاوطلغ
 عزان ةعسطلا نازيمنا (بابلا اذه لئاسمنف) تلتعنا هاننبام ىل_ع ىهالاو دادعتسالا ىف
 نيعمئثش ىف امن ازيمروهظنا تلهذو لعاج لع و هامان ازيمن ا تلعا-1”ىناحورلا ”ىمهلالا نازمملا

 اهءزانو ناحورلا”ىمهلالا نازيملا!ميازيم ةعسطلا تءزانالف ”ىمهلالا نازئملاوهو لعاج لء<وهامنا
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 ىديهلك اذ - > عمو هنوز را أم هّلثا نعمل _هناو ىوهلا نعقطن.,اللوسرلا نأب هلع عم هبل لسرملاو
 ناممالادو-ول رّوصتلا ىف مولعلا بعصا نموهو ء.نب مككل هللا ىلا عجريف هيءاب ءاحام سنى هسلع

 ىنءاباستنال ا لع همفو هماما نوكي نادل عرشأم هفلح رن ماع هيفو مدخلا ن مان قندصتلا

 هيفو فشكلا قيرط نم همض هللا مكحامهلاريغلاعرف نوكيا نمو اهلوصاىىلا عورفل باستا
 ع نبأَف قدك ىهن ةدو>ومةروصلاو هلدو-وال مدع لطاسلاو قطاةروصب لطاسلا روهلظ لع

 يال قلاو لمعلا نيب ىذلارتسلا ل_عو قعلل ىضامت اةرودااورهظ ىذلا لطابلا
 رطاخلاءذخ او اوملوالار طا ادخلو ومر غهناوىناثلار طاذناو لّوالا رطاخللا نيب قرفلا ٍلعوقحلا |

 ليف لال ورا سس فاق نة لوالاةروصريغىاثلاوىناثلا
 دادعالا نمرهظ لوالابو دو+و لواالاو مدع هلصاو د دعل | بت أ م نم دازاممىناثلاو ىتاثلا ةمترمل
 قل اذ ناقل لق نك هب ران لاثمالا نم باخ ا هقرتسا نم ق احلا لع همضواهلرهظوهاممرهظام
 ةفاضاهف واذح ناكملجال ىذلا ”ىمه !الا بسلا لع هنفواهاوصاريغن عورفل او اهمتاضريغبرومالا
 اذهلثمتطعاةمهلا ةيسن ىأف قوذريسغ نماهي معلا روعشوهو ىلاعت هللاىلا قاوذالا لع
 ةفصلا ةماارا دهم لع همضو قوذاا لعوها دهف لعب وهو لع ىح هلوق لم ”ىبهلالا )علا ىف مكطلا|
 ريع مامالا ةلزنم فلاحا لزنا ىدلا صخ مهلا اذه نم عقاولا اذه عفر ةلازال ديعلا نيل سال ىلا
 ىرهظ فاخ نم ممكاراىنا سو هيلعهلنا ىلص" ىلا لوقنا اذهلخكو قئاتطإنواشلت ل
 زع نات فلخ فلخلاو ماما مامالاو مامالا وهاجر ظنلام 5 ا اماما اوراصه ورب هنا
 مامقلا نعهزمتل قا ىأرالو هطاغ فشكت لذ ذ لثملا ةميدعلا ةفصااهذهمكحر دقن ءبتجكلا ع
 سنا ةامح هيلطب اد_هارواحم لزنملا د ا ةاملاءدب. |
 ةعاجب ماقش ثدح هريس ىل_ءهسفن فرش هظفا_مف هسفن غب ناكى تلا ةفصلاب هلنيةقوم نيد 87
 ليا تا ةلاهلا نيب دقو لامملاو ماقملاو ةرودلا ىف الا يلف ماع هلاشمانم.

 ريغلا سفنا لت الخ داف تغلبامت غاب هلعاهل اما قوة-نم مظعاامسفن ىلع سفنلاقح

 هسفن لئاف لعحو هن م هقوقح قلعت عم ةذخاًوملاووفعلا نبب وهفةدخا اا ع ةّعشملا ىف.

 رم دش نا قد اهقلا ق>- نادرو دقو هسفن ىلع هسفنقح مظعا ةنطلا هلع هللا مّرحنأب رانا ا ىف

 لعجو | ذكه قولا هذه بترول+ال ىذإا بسلا لع هيشو سفنلا ى- كل دكح لءذ ريغلا قح

 باحالاب مهل هفشكمملع هجول اذا هلها نع قم ارتس نم با دع ةفص مع همفو ةمهلالا دو دخلا هدهاهل

 ا نع ه لدع ىذاا|بإب عوامل ها دتنلاهفاادح «د قا نعل دع نم لع ه.فو ”ىهلالا
 هنفورخآ ص أب وا مما مما ذع له خا لهأ باذع لع هيفو هللا دنع لودعلا اذه همكح امو
 هقو ةنهلالا ءاممالا ن نم كل 3 ىلو نمو ةم_سنا اريغو مهدنع ةمسنملا لاسع الاب فن رعتلل عجل مع

 فيرعتلاربخان م ةسلاجماوةدهاشملا يرطب لاعلا ىفاع ناوك الا هكردتتال ىذلا هللا لع قلعت لع
 ةيدارخالا ىوجتلا لسع هيفو هللادنع يعم صو خخ نامز ىلا لامجالان م ناوك الا نمناكامع

 هللا لهن مادحاواهنركاش ماد اذا و نيداننملا نيب تاجانملا بادآ لع همفو هيواشدااو

 نامالا بنتا حل ءهمقو عساولا مسالا نم مهسلج هللا نوكل هللا نيركاذلا سلاجت عاستا لع هبفو
 مل -ءهيقودوجوملا نم مهد نعام عمم ملفا ىذلا امو نيسلفملا لعدبقو عفرا تاحردلا ىو لعلا 5

 ناك نا ف الدخالا اذ عجربا ذاملو فاد الو | فان له عجرب ىم دبعلا ىلع هللاعوحر

 همفو ”ىملالا بضغلا نمركذذلا نعىوتلا هيض ماع فو هملا عوج ملا لانسوا عسارلل لالا
 لعهضو ةيهلالا قئاحلان م أوقرفت هقشح و : بازحالا قرفت م بع هثو ىعبالامو ىتعيام م اع

 ءاقيلا ل نع همقو مهتفصو مهتم ءاحامو ,هكزتاذاملاامحاكرتنم ملع هيفو قلعت .اذامب ا
 7 12222 2 سم ب رت سل ص وس ص سمع ع سو .
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 ةكَلانءاحنمو اهلاثماريشعدإف ةنسحلانءاجنم هلوقو ةام>- صاصتتا!ىفمكلو هلوقو نو دبعءل حسمت
 | ةرنثكح ىمحتالامم تاب الا هذ_هلائماو هللا ىلع هرج طصاو نع لوقو اهلثمالا ىزتعالذ
 | ةصقكهرفكيمهكالها مالا صصقو تارايتعالات انآ نم فالف ىرك ذهنوكاماو .*« لصو +
 38 رعهنوك ماو + ل صو .سرلا باحاو يالا نجا طرل ا لو داعوح ون موق

 | ناسقتو ةدارز نم ظافلاربغت صصقلاراركتوهباشنملا نم مكحمل اناس و مظنلا نسح نم هيفالق

 ا ةصص لكن وم هلوقلثم ظفلا ازاجا عم مالعالاو يار «لاى نواطملا عملا َه ةمقول جم

 | ىضقوءاملا ضغوبجلقااععان ول امىلباضرااد هلوقو الدجالا كلدوب رشام هلوقودعلا سه

 ىلع ىوحت ةدحاوة بكف كدلك الا هععضرا|نأ ىسومماىلا انمحواو هلودو 3 . الاخ الا

 نمهنفنان اا عفان هنوك اماو *« لصو#+ هللا نف ىرمشتب نبَعَو عفانه عيني او نيتراش

 1 مس مهريغنمحالفلا لها توعنو ةواعْشلا لهو ةداعسل !لهأ تافص

 , الارخاىلا نودءاعلانوساتاهلوقرةب الارخ [ىلا تاملسملاو نيإسملا نا هلوقو تان" الارخاىلا

 ءامسا ذهلف فرعمل ها نعاس نانا ذآ لكو ماكحالا تانآو مودا نيتسؤملا نع تجاهل نذر
 قحلالوقب هللاو هضالا دج ونال ىتلا ناعملاهذ_هلاعماجارهاظ ىأ انارق هلعجو اهلكءاممالا هذ

 ش ليدسلا ىدهي وهو

 هيدمحلا ةرضملانموهو ةعزانملاو زواحل ا لّرتم ةفرعم ىفةناملثو نورشعلاو سدالا نانا

 ىسحلاهناذءاممانود || || اك امها هللا لزم

 انع هلاز ١١ دهاو | |[ هرهظروتلاورووهو

 قداالودلاةداىحو | || ةلظم ناكلاتاوذف

 انزرحام معن سحالا هلج | || اقرش ةروص هانرحم

 انم هدارا دق ىذلاب || || هلثئاس توصدتلا عم»

 انلزاخ انع اذهلو || | ادبا هسكت اذهاف
 انماهدو>-و ىلوصص ىف اندلو نا ءاش اذاق

 انغاطكديرسشلابرطب || || نتقءرد لابلا لباب
 انلحامو انعانلصتسا || || ىناف انل هي انرهظت

 هلع لديوا نوكلا ىف هتمرهظرلع همفام لزانملا نمهريغ نود ةصاخ لزنملا اهنا هللا ل ديا معا
 ةيولالا بتارا عماد اوهىذلا سالا اذه ثدح نم هللا مكحالا كلا ىفوا مسالا ىفوانيعلا ف
 لزانملانم هريغفف كلددخال وراك وةعب راو هئالثو نيهجوو هنجو نمرات معلا كل ىف ىأ هبف

 ةضولالا ىلا ترطتواءوصنم العن يرش عت الث هضتأ رذ هلاك لزنخا ىلا عفر هيفا عمت !أف

 هللا لص هللا لوسرالا اهعجام لل قواهجو نيعبران ههنا اهرظن تدحوف اهاكمالعالا كلف
 هداسسلا نمهل لصح هش ن نم همق هنرو ن نقولا علا عبجب ىلع هندايستناكلزتملا اذه نموا سو هنلع

 هتلادهشيوهفاحابص نيعنرا هنا صاخ ! نمل ةمكشل ا ى طعت لزملا اده. نو هع | هذ_هىف هردق ىلع

 لزملا اذ نعضتي و هئابحلا لكى صهقنارك ذي )سو هلع دلتا ىلههتلا لوس ناك مهلاوحا عمى
 ملسو هلع هللا ىل_دلوسرلا هلا لسرملا ةعزانم لعو حاشنالا تام دما ىاودزا ةفرع مى الا نم

 لوسرلا نيب مكمل ا هللا ىلو <. و زيا اذه ىفامدخ عج بف هللا دنع نم هيءاجاس و هب هناا عم

 لسرملاو



 لدتام تارايعلا هذه نم ,هذي نا دبالف نوكمآم هدابعل هللا نم حاصفالا اذه نم غلب او مها
 | لهجتو مالكلا ا ذهملءل دي ىذل ا ىنعملا فرعمف هللا نع هب رابخالا عقوامب ناسلل كلذ هنلع

 | مالكن ا تنسين ءانرزقام تققحت اذاف الثامملا قننم ىرشلا لددلاو ىلقعلا للدلا ىطعاالةبسنلا

 هلك بتاع نيعت هفدرخ الماوارو زوتارووو انآرقى ملا هر ظفلتملا ع ومدملا اولثملا اذهوه هللا

 رباةملكللذ ا فورحداح 3 سل قىعم اهتنعج ثدح 2 ةملكلا مث اهتادرف رقم ثدح ند

 |رئاوهو حرا وهو لكحاا انم ةَسشم ىبرعلا ناسللا ىف هلك تعم اذهل عماسلا سفنف |||
 | مالكلا لوقا عمسل ادا دعتسارثالا كلذ هاطعا عماسلا سف: ىفرث ا ةملكلا كلذك مواكملا مسج ىف
 صا ىلع ةمالع ىأة نا عومجلا مسا دعاصذ تاملكلا تمظتنا اًداف كل ذنم دنال مهفلا ةطساوب
 مح عوجملانارَر ةكلقنا ةملكلا عم فورخلالثم اهدا رمزا لغتك كح مالا ذل وأ
 | عومجلا مساهم غلستا م 500 الاتمظتلا اذان عوممملا كا تادرغنوكمأل

 ا هبا لكدارغنا ىلع ةلزمملا كل ىطعت تان 100 :0تانا الاهذه عومت ن كل هر يط ةلزخماه انعمةروس

 |  نارغا|ىفانك !سعا كّطعا دقاذهذ فورحو تالكو تانآوروس نم ءانركذام ىوس تارقلا سلو اهتم
 ْ أ ريبكر يكح نار !اوفورذلا ماظن فلننعف تاملكلا فاتختف تاباالا فلن فاتك لزانملاو
 : نم هسفامحا رمال كلل ىلا كاتكوق هب رهحلا لخيل ةنلاان ا سو أم ل.صفتل ا ىلع نيبنانمه دول
 || تانآ ماظمنال تالت ماظنتال ةمقر فورح طنووفاناكهانلزنا ناف امالك انلمح اذا اذهوزوتكلا
 1 دحااورا دّدم ىلع مال اراصف ناجر سفن نع لولا ناك امهم اكرم ىلع كا ذل دروس ماظن ال

 | اناكهنوكف سفنلا ةفص تسل دملا ةفصو ةباَكَلا لاح سيل ظفاتلا لاح نال لاوحالا تفل ا ناو
 || فورحاف فيطلو فيكن ب تاق بيغلاو نطاسلا ةروصل امالكمنوكو ةداسجلاو رهاظلا ةدوصل
 | ايظا وكاد ى دلال حوش وللا: قنملا ىلع ةلالدلا ئذ هلهتاهىلا ةمسنلاب ةقيثكدحو لك ىلع
 | .فططا اح ورلاو حو ر ىهو فور !اهلمت يلا ىهو هو لكى بع ةفنطا ةلالدلا نكل انيثكن وكي دقو
 | ةرشعنارقلال دعت ةروسلا هداه ل عحبو املقدروس نم ةروس تارغال لعج دق هتلا نأ ةرو دل
 | نارقلا اذ هروسنملعحو تارقلإ ىآىل عةدايسلااهاطعأةنآ نآر دااتان ال لعجو نازوا

 أ همالكوه ثدح ند همالكل كلاو را ت8 هحاططعا الخ كل 3 هن هعارو همت نت ةروس

 الع هيل ىلا عت ثلا ىلا عرمض ام مافنلا فالتخال لضافنلا عقو هب ملكة موهام ثبح نمو لضاسفتالف
 مت قل اتاناالا د نضهيفاع ارو نارقلا نوكأ هي ىلصو* ناسحم ا لْضفتملا نما هتاف هيل انا موا ام
 1 ميشال ا الاسحاال هلوقوانتد فا هللا الا ةهلا امهمف ناكول ىلا عتهلوق لثم هز كما همشلا

 ”قاودسول هوقؤالسس شرعلا ئذ ىلا اوغسألا ذا ءاوثو برا نما. تأق اوقو توق اول اا
 أ رودا!نال ارون هنوكنموهف ةلالدلا ضرعمىفءاحام لكو هدم نمةروساواف هلوقوا ارقكا انالتخا
 | تان الانم هيفاظءاض هنوكامتاو *لصو#* روغنلارونلاناكذا ارون ىمسهب و لظاارفنملاوه

 ا عطبنم هلوقو نالقثلا اهيا مكل غرفذسو ناش فوه موب لك هلوق لثم ناقل اورومالا ةقشاكلا

 610 تراسلاكو هلوقو ”ىدس تةلخامل هلوقوع الؤهءام» او هلوقو هللا عاطا دقف لوسرلا

 أ ىرح ىلع لديامم كلة( امواخ ا وقتو اهو وذل اه يل قالو ةواشا هلع لكلق هلوقو هتلاءاشب

 ' تانآو باَكلا ةتافكفءافش هنوكاماو *لصر#»# نولمعتامو مكتلاش هللاو هلو لثمو قاما

 ا رج انهدانعل دعولا نم هسفن ىلع هبواامم هنفالف ةجر هنوكاماو * لصضو * اهلك ةمعدالا

 |١ تعسو ىجروهلوقو ةجرلا هفن ىلع مكر بتك هلوقو هللا ةجر نماوطخقنال هلوق لم ىرشلاو

 نآرذلا فدرو صن لكو ةمك هنآ لكف ىده هنوك ماو * لضصو «* ءاسرّتبا لكو ئئلكح
 لا الا سثالاو ّنِا تقلخامو هلوق لثمو لهو لأب رهاظا الا,دنم مهميالو لاقحالا هلت ديالا
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 ةمهلا ةقشحىلادتنتموهوالارثالاعلا ىفام هنا انلقدقوةب الاهذه نم هتلاوءىف جرارظن نم
 عسوامل هللا نا ءامسالا نم كلذ نا ملعاف ةنهلالا قثاقلا نود نمتد.عو ةهلالا تدّدعت نيا نِخ

 هللا اوعدالاكو نجرلا امواولاه نجرللاو دعما لاقو ,كيرهتلا اوةناو لافو هللا او دعا لاف اهف

 رثك ااماهءاره دنع رمالا داّرف قلل ناسالا رف اراض عل : اوعدتاممانا نجرلا اوعداوا

 وهاذهاهل نام»اناذهوددحاو نمعااخ اوعدت امانا نجلا اوعداواهللااوعدا لش ل هناف ناكامم

 اوكرشا ىذا ارظنلا باصص نيكرشملا,ةجررالا لاكش الا اذه هنا قبأ اخ لاكشالا عفر ىذلا صنلا (
 هناخاوريتعا الو اوركج الواورطنامورظنلا هللا مهاهاثمح نيدلقملا ودى دمعولا قد و ةبمش نع

 | تا افلا يلع م بسسملاو داتا مىلعاو ىلوا يلا مالا ديلقت ل عوهأم

 هسفننع هب ريخامف ىهلالاربلتا عمودامتاو ىركفلارظنلا مك اهمض قول فرص نا ىئشإل
 نيج يم العطا انمعماه-و لوقا !كل ذيدصة,الو لو أتيالو صه الودي زبالو هناع ساةءال

 ناكو هبح اصارذعلا ماها دقفر طظطذلا ادهلتع مل رطن نخناهيق نتا لع ىلا ةبسنلا ملعلادريو ةيسنلا

 ان ارقهلزئاو ناسعش نم فصنلا هإ ل ردعلا 'هلمل انافرف باكلالزنا هللا ن العام نيملاعلا ةجلر

 تانآ اذامو اناكرف ةنسني رشعو ثالث فلن كلانهنمو ائدلاءاعمىلا كال د لكن اضمر ىف

 نمو انارذل تنابعش رهش ىف ضرالا ىلا هلوزن ند بتارملا نيسو لزانملا رك روو
 حصبالو ناكر فلكل دف +_بفنب هوا نم انمو تار هلا كل دف هيهول- ن هان انارك 5 ىلح ناضمرر مدقق

 هدنءنكن ملك دنعتنكاذاو كتشع ناكونع نإكحااذاذ ةدحاو نيعق ام ىلء نا

 هناي غالركذ لاي هركذي نم دنعو ”ىثلك ع موه لب كلذكس لوهورا دقع هد ءةئث لكض نال
 ةسج ىلا نينا نم ةم وظنم افورح نآرقلا اذه لزتاهللانا عا *«لصف# نيركاذا |سلحا

 ا . رعوارك ذو ةجروءافشو ءانضو ىدهو اروواروسوتانآو تالك هلعجو ةدّرفتمو لص مفرحا

 نيل جل ءاعسالا هد ه نم تعنو مسا لكلو الصفمواماشتءزاك#واانكحو اهحو امنيمو

 ضعب بتا صرك ذنلفنآرقلا مس |قوتسااهل انماو قاما ذهل اعماج ناك وهلا مالكهلكورخ" دلل

 سعال نأ سها مسالا اذه. نمموهفملاوافورح هنوككلذن 5 *لصو#»* هتازئمهلب ا لهأ ملعبل هيوعت

 مقرا فورحولذ طذ نارةلاواطخواقروةباّكىمسرخ الا سال اواظفلو امالكو الوقىسملاد>اولا

 هتفص ىه ىذا هللا مالك ىش له اهءافوطنم اذورح هنوكع جرياذا إف ظفللا فورحولف هب قطني و

 روصف ةماسقلا ىف لت هناك ها لّسو هيلع هللا ىلص يا ا و

 فورا مالكلا نوكي نا دعب الفروصلا ىف ىلكتلا لقت هنقسشح تناك نمو رك و فرع ةفانخم

 هلالح قيلب ام ةروصىف ىلصت لوقت كف ةهلال< قلب اكروصلا كلت ضن نمهتلا مالكه اهسملا اهم ظفلتملا

 ديلاومدقلاو نيعلاو كاعغلاو حرفلا ل ماها محو هلالح قملب كف رحو توصد ماكنت لوقن كا ذك

 ةسفيكريغ نم لوقعملا ىنعملا ىل_ءهيناميالا بحام ةنسلاو باكل ف دروامم كلذريغو نيعلاو
 تمظتلا اذاؤ ةبسنل | لهجو ىنعملا لع عم لد اعنا نفث : 1: ىكسم شل لودي هنا هسشنالو

 كضوانل د ةروس تدعم تان الا ملط اذاوب ا تمع“ تا ءاكلا تملظت اذاو ةئك تعم فورم

 هللا مالكع مس < هال اك لا توصااب هسن:فصوو هلال قلي ام اسفن هلنأب ةيينعت

 عقوامب لوقعم لإ ذ لكو افرح ىعس عطقناثدح توصا | نم هعاطقنا ناكو انوص مسن سفنلا ناك
 انف رعةرودلاب هبسف: فصوالو تافصاارئاس ؟هسشنلاو ”لثامملا هه ىقنعم انلهب ”ىهاالا رايخالا

 هلنأب ه- سفن فصووة دان ن طاخءال ارداظل او بمغ :رهاظلل نطاملاو نطابلاو رهاظا | هناهلوق عد

 اهحاورا ىه تلا ىن اعمال فورظطظ 0 فورا اروهظو برغلان هه هحورخ و هذ اسف

 نيل هموقنامابالا ءلوسر نمانل مر اامو ىلاعتلاوو ىطاوتلا مكحم اهباعةلال ذل تعضو ىتلاو

 مهيأ



 | لا” لكدنعديدجو هو بتنلا ف لادتعالا همم همفو هلزني هناف ممسقتل|ن«مالكلا هل .ةب ام ةدحاو

 ملسو هلع هللا لص د ىف لقا ذهاو ىوهلا نعىرعمو وذ لا دّةعالا ىف هلا سانمالا هلوْزن لقب الفا ديا

 هنعريخ ا نم ةلزنم ةمئرملا ف لزني لذ ىوهلا عستي ناءاقلكنا لسرلا نمهريغ ىو ىوهلا نءقطترامو
 باح ف اش نم هملع لزيسف هع سلما هحور لغشل هلوزن سد لا: لكحام داكو هلا نع وطال 2

 زوا<النارقلا ن ورقي مهنا نيلادلا نمموققحىف مالسسلا هلع هلوةوهو اذاذتلا هضرثؤي الف عبطلا

 كاد ىلءنيمالا جورلا هيلز قوذإ!ىف لاكو ةذئفالا ىلءال ةنسلالا ىلع لزتمنآرقاذهذ مهرحانح

 هملع لزن ىذا اكل ذفاهدحو ا ذافةذا لكقوفتا هر دقر دق الةوالح هلع هلوزناد< ىذلاوه كاذف

 فرع م_هفلاب لزني هيلق ىل_عنآرقلا لزب ىذلانا نيلوزنلا نيب قرافلاو ىكالىذلاديدللا نآرقاا
 نارةلاريغىف اهناعم فرخال ظافلالا كان تنكتاوأر يام ىاعم فرعي هلاساريغ ناكن او ارمدام

 ماقم ناكأذاو ةوالت || دع هلق ىلع نآرقلا لزنن نع ناك اذا هتوالت ىف اهذ :رعيو هيلي تسلا

 هنع هللا نر نيدمويا نيشلا لوقي ناككاذلو دي ريام هيفا دوجوم لكدجو هانرك دام هلزخمو نآرشلا

 نآردب سلذ مومعلا اذه هلنوكمال مالك لكودب ربام لكن ارقلا ىف دن ىت- ا دن مهدي رملان وكمال

 همالكوه نمريغهيلزنن نا نك ملا هذوصوم قرافتال مهلا ةفدوهو بالا ىل_عدلو تاكو
 اذه قا ماكف همف قطا لوزنوهنمّوملا باث ىف نآرتلا لوزنف نموا ددمعبلق هعسو ناو اركذف
 عياتنلاملان ى مساع اىلال او ةطس أور ن نفر حلق قدس مهلوقوهو هد هرم ىف درس نم دبعلا

 ناكل واذكىلااذك نم لزتنف ىلاو سابشو ةياغلا قرح هملع قي هعباتت :واضءن هضعن مالكلا

 وهو ملكت ا وهو دبسعلا باق لزتم وا نكولزنالا لاعلان مناسللا ناكر ىلعالا ماعلا نم باقلا

 ناسنالا يهدف اضعن ا مضعن ىلتو تان  الاناسالا لصففناللا لاعن «فورلاو نغلا دج اوتلقلا

 ناسنالا ةلزع ةلزملا فدعلاو تحوا انمنآرةااوالت لنا امل دفملا هناق هباسا ثم> نمانلات

 سلو لماكلناسنالا كاذب نعاو ناو اامهفملاعلا عومج ن انالاو بتكلا عومش مناف ملاسغلا نم
 نيب نم هيلع لزناامناهتثرو نم هاوسامو همسسنو هتاهج عمج نم نآرشلا هيلع لزنا نمالاكلذ
 رهطتسا ىت> تامام هنا ديزي ىلا نع ىح هلم اكلا هثارولا ىهو بءغرهظ نعد ردصىرفتساَف هضنك

 هدنج نيب ت>ردا ةوسا !نانآرقلا وأ ىذلاق ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاكو نآرقلا
 نعنآرقا اهءاجو هسنجنب ةّونلا تسردانم نكت عاستالاءاباوالاوءامدنالا نب قرغلا اد هو
 وهن ةهحاومالالزنال نآ اردلان اكمزاهماما نماهبطعا م هفلخ ندب ؤرلا ىطعا سغرهظ

 داتفمرب اهو نم كارلو دكا د وو ايد وو مسو هيلع هللا ىلسص ىبنلل

 اهراغ ن٠ ةسهجز مس انس الرنل كل ذانق ذامل و عرفا مكي هحووحو ل صال كح ارهظ ىعسف
 ناك نارتو ه ثيحنن منارقلا عم فقو نك ذ دعنالاوه ن.كح صالاانفر ءاق ةتعنامع ءاحو

 رهظلاده اثفاناكرذ هقح ىف ناكعومتودام ثم-نم هعمفةو نمو علا هيدحا ةدسحاو نيع
 قوذلاواذ_ملوتيالرخ الا كلذو علطءوّد-و نط ورهذف هيا لكل اسقف علطملاو دطاو نطيلاو

 حاصاذهو مارحاذهو لالح اذه انلةفاتاقرفلزنتاا ناكرخ الا ىهالا ادهانةذاملو فادخت

 ةنوكلارام الاو ةمهاالا ءامسالا ترهطظو بنا رات حاالت م

 تاناو.ملاو ناكرالاو ةعسطلاو بك اوكي اوةكتالا !ثد._هفملاعلا فةه'" الاو ءامسالا ترثكو

 ادحاواهلا ةهلالا لعجاااولاق ةيئادحولابءاجاملدح اولا نا ىّت- ناو ىبءانالا وراح الاو تاينلاو |

 اذهاو ناهربالو لل دالبرثكن مم هتلا امناودحو نم بحعلا س لع شللا فو باعئ *هلاذ-هنا

 ةرثكلا تامثا ىف ةمشهل تحال ناهتلا ند ةجرهذسعهو هد ناخربالرتا اهلا هنا عم عدي نصو لاق
 نيكرم ملل يلف كل ذرخ وق دتمس انور املا ف هعسو لذي هنا هنعزو اتي هلا ناف ناهرن هما دقتعاف



 هيقع قلا عم ءايشالا تراصفناميالاالو ٍباَكَلا ام ىردت تنك ام مية. سم طارص ىلع ى زنا
 مدعلاوهو اهلامغب نم اهظفعل اهنعرخ أتوا داعس هضامىلا ميدرمل شالا ىل اعت م دَدَنف اهنعارش أتم

 || فيطالا فطاي آلا عاشتمالااجوق ف سل نيمكعلل لباك ل<ىهو دوجولا !هملطب ام اهملطي م دعلا ناف

 قواسم هدم واسم همست ءاعسا هللا لال < لعلا نماها لصح اذه ىلع اهعلطا امل ىلاعتهتنانا مث

 هدجاف ةماسقلا موي دولا مالا ىف لسو هملع هللا ىلص لادا كدجشملا اذه لبق كا ذ لعت نكت ملام هملع

 اذكهواهم هلع ئثفهللا همهاب اماهلا همم لوصحلا, ماقملا كا ذا هانا همطعين الا اهلعاال دداعمب

 هثروا هسا ذات لزم لك ىف صاخءانثهل هانت الامىلا ةرخآو ان دل اعل! ىف ةس سو ةلزنم ل حص

 معن هنموريطا | ىسع دس هم هللا قلخ ىذلا ”ىهلالا لعل |انم هد_:عن كح مرخ ال عءانثلا كلذ

 ديزب وبا هيوشحت في رشل_عوهو قوملاءاس-او ضربالاو هكالاءارباهممو اريطناكنف هيف ىسع
 تما اهمف غانم معاسأف دصربغت هلع لتقف ىناط لا دب وااَمأْفَى ردا ا نوثلا وذو ىناطسلا

 حاسقلاب دق ليثاا ىف هب بهذفاهدإو حايقل اذخ ىذا ازودتلا هنءاف نوئلاو ذاماو هللانذانةمح ا

 هلىئبش ام هناهس هلع العلا اذه نعهل فشك اذاف سنو»تودلسا تلامس هقوج نماه.لا الأف

 لاح لعب مانقملا اذه نع حرش نم ىلع فارسشتسالا هل ن وكي انه نمو ماقلا اذهابملطي ىتاادماسحما م ||
 لزنملا اذه سى حاس لزئا ذاق نآرشلا لزنم ىعسا ذهلو عمامملا لزتملاوه لزنملا اذ_هنالنحرالا |

 هنافنينما اهسالو عبطلايهل ىداعملا سلب اوضو هدانحأب ودعلا هل ض رعت نركلا كلا ماعملا ادهنم |

 مدا ند وهن عج هنافمد الهنا داعم فال هوجولا عمج نمزفانم
 . راسلاو بارتلا نيب ناق سلا

 عجب نم دض ءاشالل هنافءانالا هددصامو مصانل 3 هللان هل مسا | هق لص عماش كلذإو اعماح

 ةوادعنم ك1 ءانالاةوا دع تناكفراشللرفانموهوءام نم مهقلخ هناءانالا فهلوةوشوهوجولا

 | قيرط نم بقلا ىف تام الع هلل ء>وراصالا كاردانءان وع ودعلا اذ_ه هللا لعحوهل بالا

 | اذه هقناناعاو هئاّقلا نم تامالعلا كلَ ظفت<فرصبلا كاردا ماقمهلموّقت اهب هفرعن عرششلا
 كلملا هلع رهظو ناسنالارهاظ رئوي )امهم برغا اسغ هلالي امم هلعج ىذلا كلما هع ناسنالا
 هماشمديزءالوءازخلا لش ال َكإ نال كا اوهو نيعملارحاو اهرحا سفنلا نارحا ناكسفنلا ةدعاسع

 سل كلما ىعاوغو ناسنال ا اذهلر تب و كلذا مغيب كلانا ناسنالار هاط ىفْرثاناو صقنالو

 | عبار ةمصعملا فو ةعاطلا ىف بار نيتل الا فوهف ناس الا ىلع ءازملا كلذ دوعنف مغلاءازلل ع
 | ةيهلالا قئاتلا عج هنذاجت اعماس ناك امل نآرقا!ناملعاو كلملا هلرفغتساذهلو كلما نه
 ءاق ظفد لزئم لادن ءالاولادّدعالا هثْرْك فب رخئالو جوع همق نال ءاوسلا ىلع ةنوكلاو

 ق>ىف ىعسر لمو فارغا نءالا نوكبال داحالا نال داح الا لزنموهام دو وملا ل-غدوحولا

 ءاهباهلذءاقملاو ةموعدلا هلراكح لادتءالاهلزنئم نك وهانرا اذا هلوةو*وادارااهحو قحلا

 تريسان ارقنأولو هلوقودو فار الا ىلا لا دّمعالا نم لَ هلزنم نع لزنولذنوكلااءاميونيوكتلا

 ففدع لذ لمللا ىنعي اعدصتم اعشاخ هّبأ لبج ىلع هلزنم نع عب نآرقلا اذهانلزنأول هلوقو لالا هب

 ا هلع لنا نمهن ناكءاوسلا ىلع قناه ا هم ذاحو هلزنما ذه ناك و هلْزتم نع لن هنال هنروص هءلع

 سو هيلع هللا ىلص هنا لوسراعداماءتاذابلط د لك اهءاطق لك تعسو هجرلانال نيملاعلل ةجنر

 كنال مهجرتا ىأ نيملاعلا ةجرالاكانلسراامو هل لمة كال ذ ىف بتوع هساءاعدنم ىلع توذفلا ف
 ند ىهف ملك تعسو ىتجر نأب قطن هناو ةدرالا كل سرا ام ىنأب قطنن نآرقلاو نآرقلا باص

 ,مالا كل ذكو ةنملانيعنمالا هروهظناكات قاةكسا هفنوكمف نوكلا نكي لذا ”ىهلالا ماعنالاو
 ةمسسل ىلع همالكو هم الك هناف هلزنم نع نآر قلا لزاما ذاف هناا نيع نم ناك ةجسرلا قدهساه.ىذلا

 مه
- 

 ةددحاو



 ٍْ ناكم ىلا م ت8 ا ل

 ْ اا معد اه كف اواضرا ىهد ناكمو ءاسمد ىو ناكم م نيعسق ىلا مس ناكملاو نكمهىلاو
 نوكمال هسلع خ نكفملاو هناكم ثم نوكي هم ن هاا هلع نكم« ىلإ هذ نكشه ىلا نيمدق

 || واخنا و قالا فر هاوجو ماسجا ةق.قلعا ف حاورا كلذ لكو هنن ىوسام لكرصح اذهو هناكم ثمحح
 ]| هنال هبل صرف عع زيتوال اهلل هزيم ن هاموهناكم ىجدت هيزختلا ف بنا م ىلع حاورالاهد- هو هي
 ا 0 مزعتت ةناكم هللا دن ءهيزغتلا كلذ لرش. ف هسفنالا فرعي الذ اوه ثح نمالا هقلا ريال

 ا هنفركذ لزنملا اذهىف لزئمدريسو ةداكلا اال ةنكفملا حاورالا هيزنت ىلع ىو لزنلا اذهوهريغنع

 || هتلانا ثزاموهام ثبح نم ماعلا فدن ىل ل)_ءىوك<لزتا اذ م ناكفاع عد نكمملاو ناكملا هيزنت

 1 وهاذاف ىرامردق ىلع ميسف هنيترو هسفن ىأرف هال< قل | ناك أب هزيل اذه ىلع دن اكت1اب داع ىلابعت

 ْ قدليال نا ا لاس قانا كل ذو هريغال هسقن

 : توعن نيهزتملا هللا نيفراعلا ن مواوسن هىأرم بلغا ا هرهقو ىبح جاةزعاا باح ناو هقلخ هر زيت هن

 ْ كلذو مهنعحي رخام مهي زنت ل ىف نيطلاءاون اكح هنأ, مهنم عسجلا رماذقوةفتا م لع واذا

 || نمو كا :فرعام ةزعلا باحرتسالواف هريغال ةمكحلا هن زي: كلا ذ ناكف هقلخ ىف ترس ىتلا همكم

 || لاعلا ف ناميالارهظف الا اذ_هءاروامباريخ ةفرعملا تراصو ملاعلا فر فكلارهظ باخخلا اذه
 ارو ةسملاوهبروتشملا ىريرتسلا ناقرفكلا ل- نم رقارتاسلاوه ىذا ارفاكل اف نموا وراسل نب |

 | هننا ملكت نأ شدت اك امو ىلاعت او باخحا هماقخ رتل !ذهنودنموملاورفاكلا قس
 ْ بحاصح ربا هناصس هنا مث مالكلا ماسقا نمريخت اوريخلا هقلعتم نامالاو باح ءارو نمو اامسوالا

 || نيتفصلا هل تشي ونين اسللاب هعزتض يتلا كا نيب عج ا ماقمال لصدل ةداسمشلا ىلا برغل |نمرتسلا اذه

 عتم غلا ناهلعل ةداهعشلا نطوم ىف نوكم ال تشل نا لم زي ناكلب هن قالا هل ءذام هنظ ىف نك لو
 هيروعشملا كل ذو دام نيءعتري- غنم هءار و نك نإ هم امماع وهلا ليصو مق هنفام لعبال ىجلا
 هلا ديال فامفاضا الا نوك نا مصنال برغا| ناو برغ هنت-ىفام هناو دي ربام لعفي هللا نوكن عل غو

 ىطع اىذلا هلل اود لب هسفنلاكح قدسي نم مام هن او هللا دس ر ومالا نا لع هراسح ىف نكي مام هللا نم

 اهدجومتاذ هيضاقتام يس عام اواستاذ نداهل ئىثال هناءامشالا تاعاملو هقلخئىن لكح

 || ثرح تفاخ ىلاعت هتلاوهو هلا تدنتسا نم قناق> هيلطتام يس< اهللعددحت لاوحالا ناو

 هتف اهتلاح د تعامل اني هيلع دمعت تناك ام عسج تكر رتف لبق سملا فاهفهللا لع ىلع قنا م

 اذ هالو وش لكت وكلمة و 4 ارظنا اىل اهمل ارظذلا نم تريعو دي دج قاخ ندا دي دج !يدس

 ضرع و اهدع لوطب ىدملا ناكف دعب نماهادانل هملا سب 7 ةنماهدرو ةيفاهمافا يذل ماع |

 ماما اذه ىفءاشالا لدحا هانا مث "لق ىلع هلامورفاسملا ناف قي رطا ىف فراوصلاوتاف الاهل

 دوولالا6ناودو>-ولا نمهفصنلا ىلع اهن او قشاهن العلا كل ذاهاطع | ةفرعملا مالعا نم اذعاهل عفر
 نماها حد مسق ىأ تفر ءامو اهدنعامتأ اش مظعو تهزف معلاو دوجولا ف لكلا رهظاملاهالولو اه

 تءمساإف اه.”تدازفهدبعنيو هن نيفصن قا اهمست ثدحةالصل اةدابعف اهل كل ذرهظ ٌمدوجولا

 ىديعل اهةصتو دبعلا نصت ىف لاق ودي لو ىلاهفصنق هلوق فهي رعشت ل ىذا ! اهلا اًعفاومريإلا رك

 || فاخ نم هل حال ديعل انا ال | اهلاح ىلا تعحر ةنكسمو ةحاحورةذو ةل دم لاوس او لكسام ىدبعلو

 ط2 ممارو نمهللاو هلوق ل ثم هنعارخ أتم قللا نوكيلزغ ىف هناودو هنظب نك ملام باخلا اذه

 || ناف دلة ىذلاوهوهئارو نم هناهتلا هريخ اف اج قرطيالام هلبقتسا اذارا رتل لحرق
 أ دح اوهالا هن داد نمام هلوقن ماهلالو ارخإ لراج ف نو كتم هر ن ثيح ند رقي هملاف هئمَر

 هلوقوهوّقد رط طاامبمربل مولا ماما نوك ىذاا رايد اس



 نك

 رك روردمكل فاكتر تاطرلعو ةيهيلالا لبسلا تاقشملعو ضيقنلا بجوملاناطوالا نع
 تبحوملا ل ا د 0 ط: نعدريملا لعو ناعلاو سلا لعو

 اهريثآتو ا الادرتفمكو 0 ورام كلا هلصوب سها ام عطقل

 ةنوكولما رعاابتوك عم لابعالاةيورلعو عساو ومل_عوهو ةيهلالا ماكحالاو ةيركتاروذالا ف

 اهماكحاوام انعا ىريهناق ةنوكلالاسعالا فالخم امنانعاالاهماكح ا ىرت ةئوكلا ضار ءالاو

 رتس لذعو عيل اهب دح أ ن 32011 ىلا لعو لوصف ليضانفلا غاجا و وهسددقللا# ادنقالاإعو

 حيال ما كل دع الا سفن ىف حإ لهو طورشملا ضغبلاو طورمملا بلا ل_ءوةرثكلاو عب هل اةيدحا

 ل دعا حعوحر الا معلا ىف حدشي لو مصيالوا ءانقدلا ع

 أولي قرعلاو 2 هدرؤر مصلالعو الما ةمهاالاع اه*الارب 0 صاخ م اىلا

 ءاحرلا معو 5 2 :رعلا نعذا لعو ملي ودم امفرابتخالا لءورخ الان وام مهدحاو لكني و

 تامالوا قولا دست :ءىلو نمر آني لهو دما او قلطملا قدا نع ىلوتلا هصتنب ام لدعو كرتشملا

 ريلاريغب ورتسااب نوكن دق ةرا نوكح مءوال ما قملا أهم فص له ئشأ | نم راقملاٍلعا

 هرىزاجالواءازب دحاولا نكن او ناكرتشف مّولب نوكي له ميتلل اًةاز اجتو عي ركلا ماركا بدسلعو

 هريغف هت رهط امل هلع دوعت ميدللا ةفصوهوإ ىهالا سف:قامؤلء ارا موانوك لهو ناس>الا الا

 عفان فب رش ل_عوهو مياعّتللاهرهظا ىض :رعرع ىراحا قاتاودموفاما كالذي اعف هنم اههر 5

 1 هرقل ءدهسفن ف 0 0 0 عل

 0 210 متبل لق ٠ لا تاو علام كاع مدس

 ايلع ةمالعلا كَ هلعنوكف هر كاملا ناظلا سفن ىنطلا ام لعد ىلا ةمالعلانعةرايعانهملعلا

 ا ا ا 1 ا ارلهنم كجملات < تاغّنطاذهنأب

 العنكملو معلا نم مهغاس كل د لاك كلذاو تامالعاهاك يد ليلا رااكرلا م امو

 معو ىءرششلاو ىلقعلا مارخاو لالخ لعو سحالا كلذ ىف ةمالعلا مهم عطعا ىذا كلذ 0ك

 ىرتشم هناكف ةصاخ عانمسالا الا كلذ ف ىرتتملا قلعتمال هلال برع لءوهو عاضرالا قةضواعملا

 هللا داتا لءو ةمكتملاو لعلا نيب قرفلا لعو همفةءاسنلاو :ىدهلالا مكحلا ف لدعلال_عوعاتقسالا

 صحا ف ناعم لش عوبتملاو عداتلا ماكتسا لعو ناميالا ةمن سهو لعلا دمتم نمل ذ لهواذامم ناتو

 عس ام نيعتبف عسلا مكح - اهمكح ل_هناطاسلاود ىذلا مامالا ةعباس» معو هاى ناعتالوا

 هنعام ادانو هسنتأ | اعوال ما توما ىلع ةعدابملا ىش لدو نوفا عساف لخيليهو ىرتعل اهو

 ب املاو عجرملا هملاو باوصاان عا هلئاو للدسلا ىدهيوهو قطلالوش هللاو مولعلا ن . ملزم ااده

 +(ةهيدمجلا ةريضضاسان نا را الزخد ةفر ءمىق هبال ”ونوريشعلاو ماخاب ابلا)*

 :دح الا قدا د توا 2 1 ىارعت انصح. عملا

 درب لو ن صشنب ل نوعستو عسسل 0 ءام«الا وه هلالا اذه 7

 تالثعلا + نم هأن نك ىوس رو |سلوءام»اعومت نيسعل ا

 وسل مل دحا ىلع ىولبالف ريثكلا نيع هتاسعب درق ىوس مث سلف
 8 دنصرلاق كاظعا ىلا مولعلا عم ء ريكو, ءىث الف رثو هلئاو

 دلما نك اس دقاق متامريغلاو سل اق هلل ا ريغ رب وم الف

 4 1 وج دعو نام ول انستا ىدلا أ وهف كم اع هن دو ناسسح اراريخ كءط عل
 ةسلسلسلللسل

 يشل
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 الءادنوكينا مهوتام نيبو !منب ةبسانملامدعو اهردقمظعا اهيفركمتلارحو فرعت ام قلاهتاذ |
 بلطاك امي بلطت ناز وحال لب مظعتلاو لالا اسهل لب لّقع اهدمقبال دمهو اهرّودتالفابلع ||

 ناكاذا لاول نالهلاؤس باو نع مالسلا هيلع ىموم لدعاذسهلو لاّوسلا ىف أطخ ًافتوعرذأ
 هاجاام هنا نوعرذ ىًاروهن ماكتاع ىنوم ملكت كلذلذ ةّماع سل ناكو هتعباوملا مزليالأطشا|

 امٍبلطم تع لح دئال ىلاعت نس !تاذنا ل _عامو هحوتم كلذهلاؤسنا لبذع هنالهلاوستح ىلع
 نوعرف لاس ةفالما قة دوه له هنع لوكسملادو-و نع لاوس لهو لهب اطم تت لخدتااو |

 مكملالسراىذلا مكلوسرنا كاذلاونطفالئل ني رنداعللال اغعشا لهذا نم هيفعقوام لعدقو
 اعدهنال هسفن ندءاجامهناو لسه هل سرا هنا مالك | اده ىف تياام نوعرف قا ل_عامالولو نون :

 ( هنوف :رعتالف مكش ع رو سم ىأ نوذحت هنأب همصوق ىسوم هلع ناك ام ىلا نوعر 5 هسسفاذاو هريغ ىلا ا

 ت.قيورمسل ان نولهاذلا هقرعامو ةردلاء الع هرعت ورضاملا فرع امؤداما هبا وحن ىسومهفرعف ا

 ىذلا تقولا ىفالا ه:سعرقخا امو اهمهكحح»> رهظامو هةنيط نمع امرمغ نوعرف دنع ةريجنا كلت

 معمدقذاّكشلاو سللا عفربا هلا ىمءامو لب ارسا اودي تنمآ ىذلاالا هلاالهنا تنمآهضلاق

 تنم[ ل اواف مهمل هدنع ندنوراهو ىمومءاج ىذا! هلالابالا تدمآام ليمارس اق تاتورضانملا ْ
 هللا دهمناك اذيللا ىموم لسر ا ىذللال دههش هسفنل اولا هل هريغدلا نم ل-ءام هنا هموةارَرق دقوشو هلئاد

 ْ للا يرعب هرمي ومالا كديف عراق لي لل دعو علاق هلافاع يللا ان خا لاا ْ

 روها لحم ه 1 11 كد ىلا سالو ف ةعدبطلا ةلزنع لدحر ن 7 ةأرملا ناك < ىنهلالا الا نم

 توك ايف ماسحالا نانعار زهط لحم < يهلالا مالا ةعيسطلا نا امك ءانيالاناسعا |
 نيالا ىلع قوم نوكلاف نوكحجتال ساالب ةءدطو نوكنأل ةءنطالا صاف ترهظا منعوا

 هل ومب كلذ فك.لعد رب هللا ناف رخا سها لعف نا ري-ًءْنِم 1 داجا لع رداف هللانا لقتالو

 ىذااوهو صا ءيث لكل ةماعلا ةشسشل!َكلَتق نوكف نك هل لوشن نأ هاندرا اذاءوثا انلوةاما
 ةيديشلا كلت ىف صا ئئروهظل هجو اهبلع”ىهلالا مالا ناواع انتا ىلا نعئلارتشالا هش عقوأأ
 ىرقلاعمجيو ضارعالاو لاكج ئالاورود!!ترهظ داسحالاواماسجالاترهظاذاف ةقلطملا |
 هتحت أم قلخنا قلخ لبق قءلاوه ىذا !ءامعلان عرشل ناساب هنءربعم اوهلبامرو ةمعسملاو ةيئاحورلا |
 ةعسطلا د سن ىح انكر لاكشالاو روداا لمتد دوحووم مم٠أب ان وا عمو ورك دق اوه هقوفامو ءاوه أ

 هن! ىورمام لكودالعإو لقا اعل امنع رهط ىذل !لوقالا حاكسنلا باك ىف ةدتلطملا ةمئيشل اهذدنى مو

 نم فرعن الا انلرهظتامردقالا اهتمهفرعنالذدوحولا, فصّتم سوسحتو لوةعمو فمطلو فسشك ند

 سعالا فرع نمو د ارملا من سح نر عسر دبل 2 لحاف رع نخ املا لصوام ردقالا ةمهلالا ءاعسالا :

 نيتق.ةلسانيتاه ىلع اهدوجو فقوتم هللا ىوسام تادوجوملا نات لجرلا متم فرعدةف”ىسهلالا |
 5 ل سل | ماعلا ىف اهتد 1 - الق لوقعلا ن ماها ا اهله ثمح قدنو خت ارا جاك 1 هتناريغ

 ىلصةلوشب اهتنتر ىلع عراش ثلا هيبلت عمةأر ا ةترهانه تاهجامأ ميترج اهلهم كل دو بكرملا لاغلاق
 تاعذ ذاحورلاو تاملععأ اىرتال ًاالفسو اولعنوك د امه نهال اذ لاجرلا قد قش ءاس لان أ لسو هءلعمللا

 ١ دهوامعحب رخل ةلاهسالاةعيزسداسجالا كات تناك ناو ةسي طرود رف لت كاد

 ىداش مامم ىأن نم اهنفعيرفتلا نو دلزانملا ن نم هنمضتام تاهّنارك ذنلف همف لاحم عست عساو لزتم :

 هللا نييةوادعلا بس لع اضيا لزتملا اذعهىفو الما ىدانملا فالتخاءادنلا فا لهو ندْؤملا !

 || نمدحا ىداعي لهو دحاولا فرطلا نمو انيقرطلا نمدحو نا موا دعلا طرش ند لهو هقلخ نبدأ

 هبفاهتوبثو بولاتلا ىف ةبحلا ءاقلا لعو هريغلجا نمال هسفن لج ا نمالا ةوادعلا نوكتالوا دحالجا |
 بي رغنلا لعوالما ةيسانملا بحلا طرش نم لهو لح لا ىقلذ قاخو ا ىدوجو لاقتلا اهواَعلا لهو |
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 | اهالر ةوسرابو را طكازلا رسل ...١ اه نأ را ذابمألا مكحلابك الا عطقيالذا

 ٍإ اهلوق لوبقو تل ذ ىلا قّرطتملا لامقحالا عممداوا ذهن ىف اهاوق حوزلا لوبقو :دعلا ض.ح ىفاهاوق

 نيت سها ةلزنم نيدلا ةداهش ىف لجرلا لزنت نيل دع نيدهاش ةلزنم انسهه تازنتدقف ضئاحاسمنا

 مكمل فالخادتن
 رثكلابا:هليلقلاب انو *« لدقلا بانه ريثكلا بانف
 ريثالان هنقيللا ء اش نمو * ىرثل اب هقلل اءاش نك

 كاطل ابدل نوع | بلطربغ نم هناي نمواسملا لكس اهءلط ن ةفاللا تعصامةووضلا لامالول ٠

 1 عدم لكو نضرالاو تاوعسلا ف تلقث ةنامأ اهنال اهنم لقت بسم اب. بلط نمو اه ماسلا ىف عدم ١

 دلو مون هيلع مالسو همعديامةروض ىلع هناحتماوا دحا ىبئاحاال تناك ن مف ةفصل هذه تناكمرحتت ١

4 

 ةبانعلاو باطريغ نم ةفالخلا هنءاح نم ةلزئمد دهفام ع وطقم ةيهل اةدامشامح ثع. مولو توم مودو

 عفشامالول ن احتمالا عضوم ىوع دابح ثعبا مويو توما مويو تداو مول ”ىلعم الس او ل عتريغ نم

 اذهىلوال اردو ىحي مكح همكح ناكف ىدي مكح همكح ناك ملل عل ا ماكضتسا مدعل دوما ةلاح همف أ
 دوهشم قو ص الا سفن فب الات وفن هلة عمكحتس او هل ةعت ناذ هب وطن ام لقعتم رسغاقطنمناكنا

 هيرب نآب ساو هللادان اعرب وهف هب قطناع روما مناكن اذ ةداع قرخوهنب رضا دنعداعلا
 وهو ءارلادارفنالو مدآدلو دانا ٍلسو هيلع هللا ىلص هلال وسر لاق ام ارق بلاطالو عدم ساق |

 اهاكهدهو ع دع سل هنافريم تعالو نعال اذه لثك ىهلا مانع فرعموهف لطابلاب يتلا

 لوسرلا لوق كبمحيالو ةسطقل ا فىوح بتار ما عبجب ف ناكرتشيو لاجرلاوءاس لاب ارت لاو

 سانلاةملوىال هللاةماو ىف ملكش نق ةأ ما مهما اولو موق مشي نل لو هيلعهتلا لص
 ءاسنلا نا "هلّمسملا هذه ىف لسو هلع هللا ىلسص ”ىبنلا لوقالا درب لولو سانل امالو نمفع اح ث.دماو

 نكمي تافصلاو بتارملاو تاماتملا نم لجرلا هلا نا مصئام لكىأ ةمنغهبف تاكل لاجرلا ياش
 ىلاعت هللا ةهكح ىلا رظننالا لاحرلا نم هللا ءاسش ع م هللا ءهش ن1 نوكوج.نا
 ءاتفمدولا ىف ء اهاهدازفةًارملاى الا ىفلاقو ءرملال-رلا ق لاف مسالا ىف لحرلا ىلع ةأرمالدازاسف

 ةجرد َنماعلاجرالو هلوق هلب اتم ىف ماقتملا اذهىف ةجرد لجرلا ىلع اهلف لجرلل ءرملا سا ىلع لصولا ىف
 ةماقاىف قالا لملعت ترك ذ ناو ءارج-ةزمهو 0 ا ةلعلا كن دْيف

 ىرخالا امهادحاركذتف امد ادحا لضتن ا هلوق فن اسنلاددحاولا لحرلا ماعم داهشا | ىفننأرملا

 ىسنف مسو هيلع هللا لص لاهو بنش هنا مدآن ع ىلاعت هللاربخ ادنقف ن اسسن نعالا نوكمال ريك ذتلاو
 مايل فردص نويل بسوؤفوتجو ذن مغ اكمدآناسن نعم دآ ىننامسنف هت داتسف ماد

 اهذصوامه فتدبث ؟افةريملابالا نين ارا غشا نق شوام قانا ىلعممسنذهلثااو ينال 00

 امزعلدغ لو ىسنقلاقفلجر |لاكلا ىلعنايسنلا بنو هلكال ن اسسنلا فصن ةريخاو ناس نلا

 ةركذملا ىهد نينأ ارا ىدح ا مشت نأ نكي الداهرك ذتالواسأر ةداهشلا لجرلا سني نان ا

 هدهىقانريخ ادقوهو كشالب قدص هللاربخ > ناث دم تدهش اعتاضقلاركذت نيبعتلا ىلعال

 تءصت أ ديتق بش الو ةداشلان ءلضت الد دحاولا نوك ”نا دي الذ ىرخالا ركذت امها دحا نا ذب الا

 نارقلا ىف هنع ىح ىذا ىسوم لوقوهو ةمهلا ةفصاهنع قا اراسخ اء: دال ا ىف ةدحاولا أ ارملا

 اظذلامهالكو ةفصلا ق ةالط او هللا ىلءتااذإ ا قالطا الا ثدن ألا فرش ىف نكي لولو ىسن. الو ىبر لضيال
 ركفتنناعراشلا انابيدقو صرالاب لاجيرلا نم هل لعال نم هرمسكي ىذلا ةأرملا باقل اربح تلال
 كدا ارفغتساو ٌسناالاهلاال هنأ لع اف لاقف كل ذب ها لب هللاد.-و ىفمالكلان يل ا تان

 ةفرعموهو هن .ةحو هنسشام باطن 7: هللا د._حونىف راثث نارطتءامانهو هو تائمؤملاو نيئمومالو

 هياذ
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 انيموةيالو بيست هيفانلوالا ىهلا مس !نماف هاك ةيهلالا» ءامسالا اكل ةمهلالا ةروصلا نمهملع 0

 ناسنالاع ءاضعا ىف مسالا اذه ىف لسو هياعدللا لص“ ىبنلا لاقل الا ىف همكح ىرسسي والا عا

 : ىلا ص اهئاوضعلا ىف لالا كا ذ دوج ورث اف ىمااد مسار اس هل ىادتإلأب هئمودعس> اا ذاهنأ

 || نيمالا دلبلا اذه دن اطلس ىهىتلا ةقط انل | سفنل اب كلذ اهب هجسج ع نمءزح ملأت هلك ملأ ءاضعالارث اسف
 ضعب هملع لما كام لزج ةقطانلا سفنلا عم ىهو عضوملا اذه ىف ةيئاوملا سفنلا تلا هلماحن اق

 ةياجالابو لوبتتلابو ةجحرلابو بضغلاب هسفن فصو دق هناصس قدا ىرتالأ دهانوحت هميقدكلم

 || الوقانلاذاو ءانضغا ةرهاج هانصعا ذاف امن 0 هسم هكذا ذ لعجو ا ده لام ءار
 || هدنع لو.ةلاانرثااننثآ اذاو اب رىضريامالا لوقنالو مالسلا هيلع لاا هانيضرا انمهسسضترب اا

 1 نمنف تيل اكو ند ملا نش وبسلا مهصئام هلكاذهو ىعالو ب نماعاماسامو الولو :

 || ءانرك ذامرّرقتاموةداهشلاهالل.لدلا,لوالا ب.سلاوهف نوهناتحتانؤ ةاناو ةدحاو ما سم تالعدالوا ا

 | اهعطقنامكملا اذهب عا امرطتاف هللا هعطقاهعطق ن هو هلا هلصو اهلصو نك هلق بسنلا اًذهديا
 !| برقلا اهيذو ةعزانم ةروص ةروصا اف هعطقام لصو ىف هي "هل صول او امنا ةداع سلا لعجو نجسرلا نم هناحس 5

 ٍ همسشنلا ىننالا اذهىف ةيهلالا ةمكعلل سلو هله ا ىلا بي رغااًدروهو لصولا مكحانل نوكمل :ى مهلالا |

 همست دههذ اهعطق ْنُح نحنرلا نم ةنصخ هلع هتاف ماعلا فان. شاه انعطق ذأ امك سيل لاه هنا

 |١ انس ماو هئمال هتجر نم هأنا عطب , اهعطق نمدعوتف لدالا مكي ٍء ءيثهباشبالو أشهبشالوهوهب

 ا فاض "الا هلكرهالا عجرب هيلاو ىلاعت لاك هناف همم تعطتقاام ىلا اهدرتنا وهو اهلصنَنأب :

 | لاعالا نم كنفناكا مف دي تنا ىدتقتل كلذ ىسخر الو لفغبالا دنهشو هملعاسقر هسفتل عج كل لمعلا
 ا لعج مدا ند ةنحت ءاوح تناك كي واعر كراقتف ان ةفصلاهذبم ىلواكنال ىمش" الو لفغتالف

 هنم تعطق نع اهاصت نال سهاكاذإو ةجرو ةّدوم نجرلاو محرلا نينا هبشر ةجرو ةّدوم امون

 نب ةلوعجم اةدوملاف ملاعلاريئاس ىلعهب فرمشت مالا | ذهىف ط- كا نوكمق كل لصولاو هل عطل نوكسف |

 نجوزلا نمدحاو لكمدحاموعةلوءحلا ةجسرلاودا اولا بج وملاحاكنلا ىلع تايئلاوهنيجوزلا ||
 أ هلص ا ىلا عرفلاو هلكىلا ءزلا ننح ةأرملا ثمح نف نكسب و هملا نصف هبحاص ىلا نانا نم
 هلاوزب و لكلا مسا هيلع مصب هب نال هاوي ىلا لكلا نينح هتتوز ىلا لجرلا نيتحنو هلها ىلاس رغلاو

 || ناامدادمالا ةيئانر هلرهظ مل نكح )ولف هّدم هنال عرفلا ىلا لصالا نينحو مسالا 2-5 0

 || ةمباثلا نابعالا لزتلفانر لزي لو ملاعلا نمد الف بروهو هسفن ىلعان رن وكي نا عصي مل هالونوكلا ||
 || مر لري لف ةجرلا نيعب اهتاعدّدسال اهيلارظأ لزب لو دوحولا سا اهيلع عل ذم زا راقالاب لازلت

 لاكبر راك تاحسالا ف ةدوجسو لاس فراس

 يوم امص مسا جم < هيج صحت

1 
/ 

 تت ا دالك امن او ىتنلام انهت ار دصم تركف نا كلَدهد ققج

 تال 8 الزا لزا ل ىنا الا بعا نم
 تاالو ضامالو هأ هاوس (ىش هعماموادوحومكب رناكدق

 سل حملا

 1 أ مهل مصقءانبالا نامعام اهلالا كلذ نعرهظفامكتأاق هلكءزملاو هؤزح لكلا لط ةجلاوةدوم لاف

 | ابر لزب هناف كل ذك ب رلا سلو ةولالا وشو هلعاونوك مل ان الل محانبالا دوجو ىطعاف ةوبالا م دنيا

 أ هبلارظنلا ناف مدعلابفصتاوا ن نكمملا دجؤءاوس ناكمالاب انوصوم لزم هناكماف نكمل نافالزا

 ' وم نك تاون زم رهن اكسال كر ماكل و هدوح-و ىلع مئلشن همدع لاح ىف لزيل

 || نبالادوح وهل تثدح ىتلا ةمارحلاو مسالا هذه نم دبعلل بتعالام نيبو هلل بح امنيب قرافلا اذهف ||

 || نيلجر ماقم نط اوملا ضءبىفةًأرملا موةننا لاجرلابءاسنلا قول نمو والا ىف لاجسرلايءاسنلا قحتلات
 ا!املسلا -



 نابحا نع مكحلاب هر وهظو ا ١ ادحاو اثمع ناسح>الا ىلارطظنا

 | ةجرد ءاسنلا ىلع لاجرال نكي ل ةأرملاولجرال ةعم اج قبح تناك املةيئاسنالا ناهقلا كديأ عا
 ةجردناسنالا ىلعملاعلا سلف ةبملاعلا ف ناكرتثيريبكلا ملاعلا عمناسنالا ناايةيناسنالا ثمح نم
 ركحاضرالاوتاومدأا قلاش نا تنثدقو ةردءاسنلا ىلع لاحرلا نا تنث دقو 0

 لاق دقو جرملادوجو ىلع ةمالعلاو ةلالدإ فا رتشالا عم كل ذلعيال سانلارثك أ ناو سانلا و ا

 كلذ لكاهب صتةعامواهمحدو ضرالاركذ ع ءامسلاب صةخعام ركذواهانب ءامسلا مال دْشا أ

 ىهناسنالا ىلع ضرالاوءامسااهب لذفىتلا ةحردلااند>-وف ناسنالا ىلع شفنلا ضرك

 امهم مامون داومو ضرالاو ءامسلا نعل عمم ناسنالا ناوهوةأر ما ىلع لبرل اهم لشف ىتا ااهنمعب

 ةحرذتسم مدآن ع :لعفنم ىوحاندجو كا كو هنعلعفنمودال لعافلاةَوق ىو ال لعفتملاو
 ا رلا ةمرم نم لع تالف هنع تلعفن ا نرم ةجردي قلت نا كل دب ترصةفريصقلا علضلا نم هنَوكَتم
 ردقالاملاعلا نم ملعبال ناسنالا كلذكل را ةقشح نع اهكاردارصقف عاضااوهو هنمتةلخام
 ووو دنا بط باجر ند هدوحو قذخاام

 نم ةعسطلاةأر ملا تمشاف رصتخلا اذهنم ةواتنابوكعم ادبالجرلا ةجرد قدانال ةأرملا كاذك
 لحمم 0 م>رلا ىفءاملا قاب لحل ناق كل دك لحل سااوابف لاعفنالل ال ا بيكح

 راولمالا ف تالاقتالاونيوكتلا اهلومقل ى الاف عونلا كا ذنامعا رهظ.ف قاكلاونيوكتلا

 تناكاذهلوءاسنلا نعلاجرلازاتعر دقلا اد هبفان وسارمشب حرم نا ىلا قلخ دب نماتلخ ةسقلخلا
 لصاقلحرلا قا نم ةأرملا تذخاام ردقالا ناقعنال نهال لاجرلا نع لمعلا تاصقانءاسنلا

 ل وبقر د5 ىلع لعل او لعءنعالا نوكيال لمعلاو لمعلا دق ىلعءاز 21نافاعذنيدلا ناصتناماوةًاشنلا
 اهنال لح رلاد ا دعتسا ن نع صقن اهدا دعتساو هنأشتن لصا فهدا دعتسار دق ىلع ماعلا لوبقو ملاعلا

 انييف عقبعىتلا ةفصلا بلطي بابلا اذهو لجرلان ء نيدلا ناصقنب ةأرملافضتئنادب الف هتمءزح

 لوب ادار رئي اتي نر انه راقنمالا ماع ابعركلا رمان هر لال اااحا
 تنوس'انلا ىلاعتهلوقو تاركاذلاو اريثكهتناني ركاذل او هلوق ىلا تاملىملاو نيلسملان ا هلوقلثغامهل

 ملسو هيلع هللا لص هننا لوسر لاهو تاحت اس تا دياع تاب ات هلوقو نوح اسلا نودماسخلا نودباعلا
 ءانلاو لاجرلا عقجاف نوعرف ةأ سا ةمسآو نارع تنبيه ءاسنلا نمو توريثك ل اجرلا نملك
 ةثعبلاو ةلاسرلابلجرلا لضف دةةةونااءالكن اذ ةملاكلاءال ةماكالاب ل-رلا لضفو لاك اةحود ىف

 هك مط هباصح | ىف لضاغتلا عقب لرتشملا دح اولا مااا نا عمةلاسرلاو ةثعبلاةحردتأر ل نكيلو

 لا ل ا ولا لافو ضع ىلع ممضعب اناضف لسرلا كلت ىلاعت لافاك

 نوكمال مك: ا اواو لاجرلا فو متانسنل نا ياكل ىف, ءاسنلاو لاجرلا نيبةلنا

 ءاسنلا ناكّناو لجرلل نوكمأل مك ةأرملا صتخم كة رملل نوكيآل مكي لجرلا صنت دقف لجرلل
 ةنصْما هاف نجرلا نم محلا ةلزئم داجحالا لصف لجرلا نمةأر ملا ةلزم نا لعام لاجرلا قئاَمُش

 محرلا نا تيثو نججرلا ةروص ىلع مدآق ل هللا نا تاءاورلا ضعب ف درو دقو هبروص ىلءت جرن هم

 ءانيالا ناسعاروهيرظو لسانا | لكم ىهو مدآن م ىوح ةللرئم نجسرلا نمانلزتق نجحرلا نم ةنحئانف

 سحلاب بنرالو انييديا لعالارهظياخ هلل ناكن او لعملاف لاعفالاروهظ لحم نه لإ زك
 مينم مولا لوو ادلع (ينوكوشو ”ىهلالا بسنلا مدام نمحرلا نم ةنصش نكن لولو انيلاالا
 قاطملا ىنغل او ةمهلالا ةزعلل ناك امل ةمسنلاا نسردقتلا اذعالولو لكلا ىلا ءزملاراقتفا هملا انراَمتفا
 انقل املانبفالااهتاذدهشتالف اهالجتانرص لكلا بسنلا اذبةانبل ار ظني ناالو انملع فطعينا

 هلع

ْ 
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 م-هلو مهس او ىل_ءو ميج واق ىلع كالمالا لوزرت نما>رب غو تارمشمملا ن نحل نى ! يه بوم
 هللعرودت ىذا صخششلا باطقالاب ءاو باطقالاو دارفالا نشو باطقالادارذالا مهف تاريشمملا
 هب هرشب نم انلع < هللاق تان" الاوت از ريما هلام للعلا حاسم هتوشبملا يومان تاما

 قاد باقلادوعتن ءنادابعلدأن مالح هللا لمع نس لوس ل هيلط . لوديالاىلا مان

 !لوةياماوذر هب ملف دن امز لهأ نم خومشلا ندم ةعاج ىلع كلذ ضرعف دس رق هبلق هللا دبع نسا لوس

 هك لاف يش ىل_علخ دن ادابعىلا لصوامإف كا ذ فرعي نم باطىف لدحر ةكلذاو قودي منال

 اناس اي محم مدار ورا هان يا

 ادا ف هعفربال هندص# ن مهسأر عفر لذ هةقضااك !إ:مرالف هلق دود ىل 1لدع هعاطأ هللا ناهلاوس

 ”ىئلاريغفا دبأ عفت ريال ىذلا ب ندصتسملا لاخلا م 5 تاوطعا ثيح ةوهتلاةياعا ذهو عب رمثنل ا دنع بلقلا

 هللا ىلا ةمسنلا ىف ةرسعملا ىف م ءامشالا ف لث والا شوا رخال كاناعأدقو هشفاكت هلعاذا

 قلفنا صلا قافنال مبصلا قاف لثم تجرخالا انور ىربال ناك ةلوالا تارشنملا تزاش تارم ثنملا

 0 تب اقلاع الع: نسحا امرظناف مولان 2 ةريشمملا هذه بحاضص قلفن م لدللا نع

 اتضخم ةديزوهوةّوبنلا نمابماع قب امفةمالا هدسمةللا ةبانءتلع هلع كامهتو كا هانركذام

 ىهلالاديحوتلا لعوديزتتلا لعمولعلا نم لزنملا اذه نمضي و لزمملا اذه نم ردقلا اذسه كيو
 ةمهلالا ملا لءواهل صافتو لاب الا لعو مالكلاو ةئيشملا لعو ىلغسلاو ىولعلا ملانعلا هيزتتل-عو

 هبحو ني رهطتملا همحو نيباودلا ه.- صاشللا هحولاب ىعاو دوججولا عسب نهال صاخ هو نم

 لسصفتلا ةدئافةيتاف كل ذكنكي ل ناو تاقيطلاهذهىو است مدغل ةسلا هوجو ىواستت 00
 دب ما وتادراولا دنع تابثلا لعواهتضاب رو سوفنلا ةدهاجت لعو ةمهلالا ليسلالعواسيف

 بنام ةفرعم ءونالزانا لعوةءانعلالعو اندلاىفء ارا لعو باتعلا لو ىسنللا سنانملاب

 لعودم<امو ك كلان ممديامور اونالا لعو ماعلا ل_عو ىلا خلا معلا نم قا للا ل عوق جالتا

 تاراضولا دورات لعواهنهدومحملا فرشو ناوك الان ةقلعتملا ةبحلا معو هرعشملا م ونامالا
 لمدسلا ىدجب وجو قل لوي هقناوهتلاعما وقدصاذا هللا لهأ د املعو ةم ةنهلالا

 5 ةعداملا ةرضللا نم

 نادب الاوحاورالا ماع ىف || ||. ناركذلا قامت ءاسالانإ

 ناسنالاب هنعربس اودو || || ا.ماعدوجولا دج مكتلساو
 نارك ذلا نم هي ثانالا لصف صراع صح أد 4 ان ردو

 ناسعالافدحوتلا َةَدَشَع || | اءيفيكص عاجلا ةسرف

 ناقرف الب امهن» تدرق || || (متراوءام-لاىلاترظناذاو

 والو رهخلا ماقملاوهاذهو عفر لازأ ١” قالو لزنء وش فراق 5 دنيا يدا الا

 1 صال اوعرشينا مسهل عرش ةءاسنالانا الولو نودر هااالا هفثدنامو نوفراعل ادإو- ىذلا

 ا دو عم قروضلاا اوتيل مراعللا ةالض نكتلو هانكذلترهتلاخ تناكتل ونا واحس احل لا

 ١ ىوالا ةرظنلاو لّقالا رطاساتاىف فعض ام وشال جلاد ةوعلاو نيم اخ ديالئذلا قدا اننعاو

 ْ دعب ملارتشا هيف عقبال هلل اهلخخالا نوكيال لول كلوالا نكرم او لالا ةملكلاو لولا غاسمتلاو

 / ىتولان ملسو هيلع هللا له هللا لوسر هنأ ديام لدار ظناف قدصيالو قدص.ف لخ دبام لخ ديل والا

 الاردق تمهفنافادنأ ىطذال ىذا !ىولا لأ هَ ةّمالاهذه لاحر ىلعهللا باق اهنع هللا ىذر ةشئاع

 1 ا ااا ررررر,,,ررررررر_:_ر_ر_”_”ر_ر2222222

 ا وشو ةهاالا نطاوملا ضعاف لاجرلاوءاسنلا عمجب لزتم ةفرعم ىف هناسقاثو نورمثعلاو عبارلا بابلا

 ب ا ع
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 ىح ظفللا كلذ ى ىعم فرعبالو هللا ىلإ هتداست ثم ن نمل علك لجين عمتك ناسللا مهفيال ىدلا |

 ةراشي نيمدق ىلع ىه مو تاراشنلا ةنمهلالا تاناطللا هل نك هنعدل مرو ماكل هلحرش

 ريخ لكف حي كوجاو ةرفغم :هرشدف هلوق لدم تزمساع ةراشن ومملا با ذعن مس هرمشف هلوق لثم ءوساسع

 وهقدرهاظلا ناستالاةرسششي فرثؤي ل ناف ىرمشربخوهفّرشوريخ نم ناسن الا ةرمشب ىف هدورورثؤد

 قةكتيامب هّيرش ريغتتالنا هسفن ةوقىف نوكي صخش فاما نيلجرىالا وكمال كاذو ىرشبال لع
 رشنأ كل ذرثا له سفنلا ىوقلا اذ_هولخ الفري اكل ذ نمربكن اكل ذب قدصمريغ صخش اًماو هنوك
 روخاماو هعوقول ققحم ملاعامانياجر دحاو عقهسغن قريخما ادهريخرثاناق روب لوأ هنطاف

 اهةلعتم ىرمشد لوالا قسفرتلتا كلذ نوكش اعمق دصمالولاع رب غوهذ هسقناف رثؤي ناو

 ةسسجلاةروصا ةناشم ا ةدوصلا كان هلامخم مهن لولفربللا اذه. ترث ًاتىتلا هسفن ىف ةهليضتملا ةروصلا

 ْ تدر رع ولذم رمال فرش ره تاؤانزالو ةوورتسهنطاءقرثؤت تاك الو هقحن ف ئرشم 1

 ايل ل الد زر ضاببلع تحتال اهتح ف رئاشنلا تكامل داوملا نع حاورالا
 لأ حازملا هلرث أ رام كرت_ثملا سلا ساسحا هيدسامت !ىناحوزلا ٌداَدَملالاناف رثا رغنم ادّرعالع

 ضعبل كاد لص< دقو مالو اه!ةذاالفاه دّرعب حاوزالا اّماو تاساسقلاب و ةعالملا مدعو ةعالملا نم

 كحال مو.لااناو انامز تبكي وانامز تكحض هنع هللا ىذر ديزبوا لاف قيرطلا اذهىف نيفراعلا
 : اضكانعالا دهشاخ هتعسط ىلا رطن ريسغن ند هحوردّرجم عم فقو هناق هانلقام نعودو ىياالو

 1 هسفنلو» ثدح نم هتاذ محو ىلا ةمصولالادمحوا ثدح نم قم دمحو فرظنلا نع عفترلاك

 ىرعم ادحاوال ادحاو دمحولا كا ىف هد انظف كسلا واعي اهي ىتلا ةسترملا ثدح نمال

 كل 3فوهف هسفنل ه سفن لاعهنأب هسفنل بو فمريغ تاكمملل الوه تاقاضالاو يسنلا نع ١

 نوكجلا رير ىف بتارملا سا ادهو هنسعوهال ثمح ن نمزل و زيساوم فج زمانا ادام

 دئاقعلا قهّيد>!ن ابرسىف ةمنادحولا لاكتاف ةناددولا لاكال ةيدحالا لاكوهو هب قلعتلا نع

 بلطي ىذااود ىنام ل !(كح كا ذ ناطتال ةيدحالاو نيدحوملا باطب ىذااود ىنادحولاناف

 [|| مأتلا بايسأو ةاذتلالا بابسأ هلع اي افراعتب ار اذاف كلذ لءاف همكح اب رهظمل ماسحالا
 نع مانلادرجتلا هتقونا عتق ةذلملا للاب مولعلا انشق ىف لوقعملابالو س وسحلاءالإ ات الو دتلب الو

 لملق هدحيىذإا لملقلاو لقد د-اووهتلاءءانعلا هسلا ىهسيىذلا هسنتلاىوقأ اذهو هتعببط
 ىاذلادمحوتلابهلعبلاّةرضح ىفهدابع نمءاّمنم هب مركيهتناامئاونادجولا اذهل باصصتشالا

 وه ىذا لكلاب باتحلا َكاَة فايس الاوذاذلالا اومن ءالقعاا نم ةفئاطن اف هانرك ذىذاا ||
 ||| نولئاستلا اهلارطن ىلا ىه ةمهلالا ةيئادحولا نكت فصولا اذه نعهنا 3 ىف د> الا ىلا ىلاعت هملع

 هناذ ثمح نم قا رط نك نولعيال ثمح نم مهجر دمسنس ىلاسعت لاق نورعددالو لوقلا اذهم ا

 "ىوبنلا ىمهلالا حولا ىدابم ىلارظنتال آ هانلقام فرع هّسدولا ثمح نم هرظن نهوهانلق أم فراع

 هيلعوج ام ىهالاب هلاعال نمل يذتيفةوبنلا عاطقن ادعب ةَمالا ف تمقب تا ىهو تارمشمملا ىهامنا
 تارمسملا جو ناف ىحولا ميستس هل لعال ن مهنظامكحص مالا سل ةَسالا هده قد ىف صقن كلذ نا

 || نم ةوبنلاو ةطساوواضيأ ن وكي و ةطساوريسغ نم ديلا ىلا قا نهنوكب ىذأا معالا حولاوه ؛
 نم هنافامب ىلاسال فر اعلا دبعلاف كل ذكت سل تارعشلاوابف كلملان مدد الفد الو اة ساولا ابحت 1

 || ةطساولا نع ءارسشن ىف حرببال نم مهتخا مف نول ضاف سائنلا نأ الا هملع تارسشمللاءاسقب عمةورنلا
 ركدتاذهلو ةوبنلا مهلامو طن اسولا عافترانتارشمملا مهلف دارفال اورمضماك اهنع عفترب نم مهنمو أ

 اهلنكملامو ةطساولاب تا ارشملا نم وهف تارشملا نمنوكلا ىف مكح ند ناكاسش ماك الا مهيلع

 لست اهاوسس نم تضف لسراف ةطساولا كان ودب ىرشدلا نق هناذ هل مكى درا لعلا الا نوكلا ىف

 تبورض
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 طادو-وناكفهدو-و ب< ملا ولو بو>ولا هسفزل ىطعا ىذإ اوه نوكي نا همزملمف هفنل

 رادتقالا ذوذن ىلاعت هملا بش نا دارأ هناف همعاذ هفرعي نادارأ لئاسقلا لاك اكوهفه.فنلاح سه
 2 رعشبال ثدح نم تاثكسملا لسق نم قدا ريصوهضتشالاعهقاعفوهامرادتقالا قاعتملع مو أ

 هناكسانل قرغمل عوقولا نكمم هنا ذ ىلارظنلاب هناامالعا عقبالامفءاشول لوب ىلاعت هتلاراتساةدئا |||
 ةهج ىلع لامن انوه اهةلعاذاف هيةدارالاو َهَميشملا قلعت ىننف نكمع سلام نيبو ناكمالا فروهام ننب

 هسفنل لاحم اذهواندا نمهانذءالاوهاذذت نان درأولو اداوذخت نأ هتادارأول هلوق لثم اهقلع تن

 ىذلا اذه هملاراشاىذلاوهو نكمملا الا ابتش لخ ديال ىتلا ةدارالا قلعت ىن تت لدا ف.كف ||
 لث.داح ا هلع ف قيس دق هنا ثمح ”ىبمهلال ١ مركلا ةناعن :.ماذهتن ١ معافدل اوقىفهانئطخو هانم وح

 ديالبإ_ةعنا ل ءاذدبم ىذقاسأف هعسق ىف هيدا عودت ىذلا لقعلا داق م صخشلا اذه

 عوقولا لادا يعدارالا قلعت ىلا عت هللاربخأف هللابل_هجلا ةباعودو 0 ىللئثم دقتعن ا

 اذه خلا د و هب قلعت نا حصن الاع ةدارالا قلعت نت اذ نملعلا لماححملاذخأسف هلايلسلا

 طماط ا 2 رتسنف لعشب ناك ال اوول لاف ام الول هناك هنا لقعلا فر.عضلا

 | ركل دينوق هلع يمت ايل تنام لعل لماكلا ملعبلو ارب اريخ دصحقو < يهلالا رادتقالا د

 بق مام لع هجر دب هيلع هل تؤ دو هللا نأ ملعمش لقعلا ضقانلا خه ليتل هللا لع ل ثمح

 ىلع هللانا لاسقي نا تب ىذلاو لامحلا ىلعر دقي للان أب ةعامبلاه دقو روصقلا اذه هلقع
 نلظتةدارالا ةمسن ناامكح هن قاعس ىذلا اهل بلطت ةردعلاو هللا لاقاكردق 'ئ ل

 امدعوا ادووواانامثاو ا ناححا ف: هيقلعتب ىذلا هلم بلطي علا نا اكميقلعتت ىذا اهلحم

 ةيسسأ لكقلعتم لعب لقعلارفاولا ملاعلاف هسفنل قا بنام عسجو رصدلاو عمسلا ةيسنّكل ذكو

 ريغ ند هلمعي هنا ل وهن ن نبا تقم >- فرع ةفر اذ ه لثع رومالا فرع نمواهبلا هق.سخيف

 نقولا ىدبا ىل_عرهظت ىتا اهلك ل امجالا ىف ق1 ادارفنا نع باغهناف ةمهلالا ةئيشملا هينرقينا

 م ا ناكناو اهني وكت ثيح ع نماهف نقواضملل رثاال ناوي وكتاد

 اهدوجو ميال ققلاروهالا ند ىعموا "كرس داحا ذا اذادتباَن ات مكماورثالا نيب نوقر ةنال

 لدجالف هسفنب موال ىذلا اذه ني وكت هسضرمانب لح دوو نمتيدل فابن الداومىفالا

 ديعلالوةياذالف هتقتعاذا مكمل اورثالا نيب قرفاا اذهف هضرثاهلامو نكشملا اذهاداعالا فمكح

 ديالا هنإ ! قحلا لءاملو كل ذ ىلع هنقع هلل |ناف ةد-او "هل لعفلاق هلرثاالو اذه لعفنو ا لمعت

 اذهلو مهنع”ىبهلالا تقملا عفتريلىبهلالاءانثتسالا مهل عرش كلذ نولوةيمهناوهدابعنم عتب نا
 ةفاضا فان الاذهو هسةنىلاالهتنا ىلا هفاضا هناف لقسم لعف ىلع فلح !ذا ىئئتسا نم ثنحاال
 ىرتالاءالقعلا تاجرد تتوافتردتلا اذهم وةيهلالالاعفالاروهظ لحم ء مافن يةولخنا ىلا لاعفالا
 نئلعفت الام نولوةت ل لعلاىلو أ اءالو بابلالا ىلوأ ا.لقي ا لاق فيك ىلاعت ال
 ماعلا تاق ط نيب هلل ازيش هل ال هلل لعفلا نا لعب هنالع انثتسالامالا لعفي الام لوقيال لقاعلا ماعلا نال

 مانعلا نم علل نو دوصقملام هءالعلاءالتعلاف تاحر د ضعب قوف مهضعب عفردةىلاعت هللا نا اولعمل
 اذهلو باطلا كا ذي لاعلا نمدارا فنص ىانولعش باطلا عقاوم مهاعل باط> لكح مومعي
 نارقلا ف ىلاعت لاك كباملالا ىلوالو ءالّعلاو نيملاعللو نيركشتملا تان الا عوني فانصالا عون
 ةفئاط قح ىف هياور ذنملو غالب هنا ىو سهنم نواقعبال ةصوصخ ةفئاط دي رب سانال غالب هنازئزعلا
 ركذملو باطلا اذهب اهتع ىرخ ا ةفئاطوح ىف دحاو هلاوهامن !.اولعبلو باطللا ادهم اهنبع ىرخا
 بالا ىذا هك نت الآن وكت هس ف ناز ةلاواضياىرخ اةقتاط ىف فاس ١ رانا
 ىيلاكعاسملارجا ل لسل عماساا اغالب ورذحلا ب قرتملا اراذناو هديحود . معلا با نااطا اديحوتو

 5 مساس سي بيب سبب جيب يب سس سس ا ااا يي سس ب سس



02 

 ةلااتإت الاءذهنوزتتسلا مليئا هرغر كلا ل ثا ولخاو اعلا ماتو ةماسل

 وم ءاذهفملاعلا م 0 غلتت ةيئاسفنلا

 تيدر ارتاع روك هركل راسك ل 8 عد اكتم داانادزتا اذ ههيشاعكتلذ

 بكاوكلا ةيئاحور ناو كل ذداطعا علاطلا نا لوي ةصوص# ريداقم ىلع ىرسمنعلا اعلا ىف كلذ
 اه لانو ةفب رشاسفن ىوقا هده هتطعاو هسفن تفرش ةطقنلا طقه ىف علاطلا اذه ناكامل هنا هدع

 ها نيح ىولعلا لاعلا ىف هاك اذه عدوا هننا ناف مح هيلاف ىذلاو تامهلالا ف ةملعلا تار ما

 كلذ ىفهملا هللارظت نعهودرحو ةناحورلا ىوتا اهذهىلا كلذا وفاضا ا ذاف هداسع ه.هللا ىلتيءالتا

 نم مهيلع فأن 5 ملاعلا هللا بترا ذكه هناف هولافامكنيسصم اوناكناو ار انفك نوعي ردقلا اذ

 اذممهلعناف كلذكس ل هال ن اكح ناو باج معلا ةئاطلا تلاق امه نكمل ءىف مهلهج

 مهلعىاامتاو مهلعنم ةقيشملا ىلع مهدلعىااخ امانا ور ىفاذه عدوا هتنانأيلعلا فاني ال

 اروذكح اماواركاشامتا لسسلا هاش. دهان ىلاعت لاق لسرلا,ةداعسلا قرط تن اسأف مهلهج نم
 ملسو هم .اع هلل ىلص هلوسر عاملا ن نم هن هللا مه سه امج لمعلل هدابع هتلا قذو» ناالا اذس هدعل د قبامو

 ادهىوحب ولمدسلاىدبم وهو قدا لوي هللاو همنا هو هدو دس دنع فوقولاو ىبنو صاف

 ذخأم لعورابخالا معو للعلا لءو بسنلا لءو ءالثبالا ل_عوءامسالا ل_عوهيزتنلا لع ىلع لزتلا |]
 ءاضتلا ٍلعو تافصلا لعو بتار 1 اا عب فيولا هول ا :

 نمو عيجرتلا ل-عوءاةيلاوز وهلا بابسا ملء وءاجرلا ليتالاقتنالا لءو عئارسشلا معو ةمامالالعو

 كناحسفانب ةفصلا هذه مايق نم انمدعب هللاف هو ذو قيلسا اوكرتو مهءاوها سانلا عملا معلا اد 8

 لسسلا ىده.يوهوقحلالوةيهتتاو كلا بوه اور فغتسا تناالاهلا ال ل دمحبو هللا

 5 ا او نو ا ا د ا (ةيدمحما ةرضحلا نموهو هب رشد رشم ىرشب لزنم ةفرعم ىقةناملثو نورشعلاو ثلاثلا بابلا)
 لسرملا ع ركلا نم ءىجلارحا ىف ةلاسرل اد ريشدملا ءاج

 لسرملا”ىنلاب ةوبنلا مخ امله ةبالولا مخ > هى قاف

 لزتملا باكلا ْق ان انا انرا رقاو ظح 2مل نه اناو

 اهتاعت اذهل لعفلا قرثااها ناك امل ةمهلالا ةئيشملان العا بوق عيل 1 قدس را قرة كرا
 0 اف درعلاهّسْش م فالح هسفن ثمح نمال هج صهابمو ؟ثمح نم ل اهفنالا لقب الاعب '

 هللا 8 لون نا اذك لعفتانلثا داانل هنا عرشا ذهلو نوكمال دقوءاش 1| نوكردقءاشما,تقاعتو |

 ا يك و لصالا مكحي هللا ةَدْسمْن ءناكملا ةعشم هانقلع ىذلا لعفلا كلذ عقو اذا تح

 ا هدد ا م ع مم هناك ءاشام هناودو مكح همفاهل كلو هتوك فرعا ا

 نو اثنامو هلوثوهو لعفلا كل ذاهقلعتو انتّمش نيعدوجو نمتبالف هنن ثمنغاهدوحو ناكذا ١

 لتي اذكنوكعما ذك عفلءاشول هلأ, ىلانعت هللارابخا ةدّئافو اًواثتنا ىعب هللاءاشي ناالإ |
 ةسهلالا ةئشملا قلعت ىنىذلا عالا كلذ نان مالعا هب قلعتت ملة .هلالا ةئيثملا نوكلالقعهغوتو أ
 نيرعال د حالات مسفن ف نوكيا فب لاف اكمال هس لا اظنلان هنوك لتس سل هنوكب ْ

 نوكمال هناف هنوكب ةيشملا قلعت ىن لتس ناك ناو هناف هسفنل لاما فالذع حرملاىلارقتشسف
 هدجوالهسفلل دو-ولا لاحم وف امدا<ادارك [ول ىلاعت ها نا ىلا بهذ سانلا ضعن ناق 0

 لاح ا يطعا قلانالوة.لوقلا اذهب حاصفدو>ولالاحادوجو دارأ ام هنوكل هدجو:ملامناو

 دوحولا بحاو هناه.سهناف لوةزام ىرد.ال لئاقلا اذ_هف هناكما نكمملاو هب وجو بحاولاو هلاك
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 عقوا د هاو لوضفلا نمالا مهلع لخ دام هنا هانرك داع كل نان دقو هنركفتلاب هون م اهف انراكفا

 فلتخ اام هلعاوبلطبنا عراشلا مهل حابأ ىذلا ىمالا ىرتالا» اوهالاوراكفالا مم تبعلو فاللا

 ا دنهسفاضإأ اونلتخا ام هضاوفلتشاامت كِل ريغ مهنم باطولف مهند نانئاهمف

 ا نم لب ةفث اط لكم ةلقعلاةلدالا تعقجاانلق هسفاوفتا ىذلاوداغ تالقناف كادت اولا

 ١ تاتخاام مهنع ىغوهو مهدوحو فهلا نودنتس مهدجوا|ادحوموهأ نا لوّقعلا تارورض

 وهقالا نوكي ىىد> انهاوةقوولف هدوجو تاسئاهدامع نموا اطىذااوهو نانا َكاَذَف
 || الوع قا ناسنالاامتاواوحلفا هب هس وهلا فاضينا جيش امج هلوسر ناسا ىلع مهفرءبىذلا

 || ةج لهالاو هرظنه اطعام بسحب هللاق ماكتنف اهاربغيف اهم فرمصتق ةيركف ةوَوهسفن ىف ىأر
 اا اهك اردا فاتذف انهتسازم قالتخ ان اهراتت فلتطف حاملا نم ةداوتم ةركفلا واو فلس
 هناهسلع ىشدمو هلع رشاممزتلاف هماما قا ل_عج نمت انلعج واندشرب هتلاث هتكردأ اعف اهمكحو

 ا اهتداعسروما.لوقعلا ت اة ساولو ىدس لسرلا ثعبامشانا ”ىلوان عاف هريغ برال كا ديئلملا

 ههشنالو انهشيالهسلا اندنتسا نمناك املنكلواثدعلس رلادوج و ناكو لسرلا ىلا ت>ات-اامل
 اذه ةببشولخ ديالا لعاعطقان اعف انما اهدانتسان 2 وأي هلا اندانتسا ناك ناك امائنع انمش أولو

 ٌ لقت نأ ىلاو هلاحنامنالا لهع ةرورتكااننق ةدحاو قا ءمدالو انلثم لالا ماقملا

 / فرع المكلا ءلو هنال هملا دنتسا ىذلا | ذه د- :ء قمنا هنو اَعْسو أ دعس نا هتداعس سسامو

 | فّرع ىلاعت ءاشولذ كلذ ىهلالا في رعتلا ىلا ةرورضلاب رقدتقاف ىلاعت هقاخ اذاملالو هب ديريام
 ثعستناالاءاشام نكلواملع كاسي ناهل ىش ىذا قي رطل ا نعلن اناو هن داعس باسسأب نم

 | السا هتعاطف لوخدلاو هعاستاناه سهآوا ماع هم دقه رتغنمال است نمال اوسر ةّمأ لك ىف
 َ اهمءام 1 ىتلاهتلاسر ىف هتدص ىلع . الاو ةنسلانهديأ ماهق هلعف قيساملا ملع جلل ا ةماق الاهل هئم

 1 مهو ىلاعتل اق سصهالا محد ازروح هنال امسح نم اناقاماو اييلع ةحاهل موقد

 ١ :أ اوذرعبال تح لجرةروصىف لزنلاكلمرشلا لوسرلا ناكو ل ىأ الجر هانلعل
 1 0 نودع كن الم ضرالا ىف ناكو ل ىلا عت لاقو سنا نيب عقبات ا ةمنرملا ىلع

 كاذىفانلو الوسراكلمع ءامسلا نم

 و هوقدصام مهم نكي ملول

 مسوفن ف ىتا كلذ نال
 مهلنخلالا كاسح يسهم مذ

 0| تةطنو اسفنخ نأك < ولون اويح ماكتواف ةشر !1ىفهنودتاناويللاعض ومال اناناس ا

 أ ىلع ةماعلا نم ىاودلا ترذو اذك اولعفاواذكن م اورذحا مكللا هللا نم لوسرانأ تلاقو

 /' اهقطن اولعحو اهقدص ىلع هل , ًاباويلطي لو لولملا اهل تداقت اواهوظعتوابم كريتلاواهعانلا

 'ء وو مول 37 نالضالا كنار لت السنن

 ١ نر مهاماو دسك نا مرملع ب نلاقي تاطلس مهل 2 وتعلو يقام

 1 نم ىل_ءاّولعو ,مسفنأ كاذب اولط ول ءواسلظ مهسفن أ اهتنعمتس اوام اودحنو كلعت لاك اولعوالا

 آل داعتسال كةلخ. نم ىل_عربكش فيكن الفان تادولو هللا ىلع م*ولع كلذ ىف حردناف مهلا لسرأ

 1 لم ثعببنا هللااشاح هللا لع ن نكي هللا دمع. نم نانا 1 هنا لاكو كل نم

 ا ىلع ةمالعلاب ءام ءاحدّق هللءقف مظعنت رقلان م لحر ىلع نارقاا اذه لزئالولاشلا اذه

 1 عمماده لدقلا كلذ نم هنأ الاهذهق حر سلا نالعت تسلأ ا 0-0

 لم ا 300
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 | كلذك ناكو لذا همدءبوجوالوهدوجو بوجو ىلع ىلةءلبل دموقيال نكمحلاو نكموعوالا هذ
 هلع بجوال فرظنلاب هسفن لغشي لقاعلاف ع رمشلا هيلع صنام الا انلاك هناكما ةقمقح 01

 وهالاهلاال دحاو هلاهتانا لعافدوعيالابثم ىضمامو سن اه: سافنالاو ةريسيةكملا ناقد هادعتال

 ”ىلواب ضرعننالو ةمرملا هذههل نوكي نمل وهلال | جبت الام ااهيناعم نمو اهند مهفي ىتلاءامءالاب عم

 دعب رطمزلاو هتفاك امف ضوالنا نع كجرذع كلذ نان ةضدكلاو نيكل ةصاملاىف :ضونلا

 للهجن م ثا هعرش ىذلاركذ لا لاص " الاو و دغلاب كي ررك ذاو كيلع هللا ضرفامب لمعلاوناميالا
 لويقل كيلو كاع رضحأف هلع ند هءاشامي كفرعب نا حلا ءاشاذاف هللا قناو دعو مجسنو

 نمأتو كملاعىفهب ىشمتو كبلقهب ىح< ىذا ارونلاوهو عفاشلاوه كل ذف هي اعلا ن :م كمي وكيطعيام

 01 مروعا و هروتلا جاف راكنالا اهي ىلا مولعلا فار طن ىتلا لوكشلاوإ |هيشلا لظ نم هيف

 ةلطظ لحما ىلعارطام معزي اك ارون هللإىنركفتل اهاطع أ ىذا املعلا اذه ناك لف هضرهظي ىذلا لحنا ف
 امئاوهيلعناطاساهاالورونل ارفنتن اسم [ّثنم سي ةلظلاو تأر طدقوالصأ كمكشنت ةلظالو ةبهش

 اراونأ تسل هضنيشئاهاو هللا تاذىف نيملكتملا مولعنا ىلع كلذ لدف مظلارغاملا رونلا ناطلسلا

 مهملع درت ىتح مهصقن مهاو دبي الذ كل 3 ف هللا نم ةن» ىل_عورول ىف من | ةههشا !دورو لبد نولمختني مهو
 لبلدنا اعطق لعت كناخ ممل ا ةىلو ىج هاا نوعرب ىااعيدنالا كالا ا

 ىذلا ىلزتعملا لملدو للزتعملا دنع ةش هنو ق,اوه ىلزتعملا اههغن ىَتلا "هللا تابثا ىف ىرعس الا ||

 ٍِ وسوم كاش لال مرفت فابن  عمرعتالا هع شمل ىلا وج قر شمال هيلا
 ملا تهدام فالخ ىلاعملا ونأ بهذدف ةر ءاشالانالثم مسهعبجا اوفصتاناو نوفات همه و

 0 زم ىلاذاتسالا هذيوذاتشالا ا ا ب اخ وحال

 هنتافمهنالا قم ةغسالفلا كل ذكو ةلزتعملا كا ذكحو ىرغشا هنا ىدي لكلاو ع يشل هش فااخ

 مهو دحاو ساو دحاو ماتم اهعمجي ةفئاط لكن وكم نيفلتخم نولازيالو دقتعينأ تبني امو

 اعدقءا اناوالسرزيلملا امي .ًادوربتعتال عورفلا ناف مهعمجي ىذلا بهذملا كل لوصأ ىف نوفاتخم

 لوصأىفا وفاتخادقادحأ مهنمان.ًارام مالسلاوةالصاا مهلعامهند نمو د2 ىلا مدآن ماس دحو
 ل011 ل ني انف الو ادعو رد قس زب ددناو لك لب قال اتحاق له دختم

 | راس لقت مبنكلاا هب تقطنو نوقدو لّنل ناكولو ليل ديان ءلصفناف طق ةهمش هب رب هلعو ه دةمعم ىف

 اهلهأواهلاومأو اهسقن ىف ةماعلا ف تمكحت ءاسبنالاو اهس مسالو هن ماكت نم كا 3 نم همف ملكت ام

 لعرفوش ىاودلا تناكف م تعجذلا. نمةوغلاهذ- هاهريغل نكي لو تبجوأو تحانأو ترخو

 كل ىلع لئالالاالأو مهل لا نوقوفي هميلا نوف منال قا بانج ىف ههفاوفلتخ اام لمن
 رح الا ىلعم (نمدحاو فل الو هب رب هلعى ةبهش هيلعتأر ط هنا مرنم اح أ نعلقنالوت از عملا نم

 | لقنال الو هب مهلع ف ىأ هللا ةاوقلَمْاام لسا عاسان ٠م نوقتملا فشثكلا لهأ كلذكو كلذف

 |كاذداف هركف ثمح نمال هرابخاو هفشك ثمح نمهسفرخ الاد فلاي لقنمبنمدحأن ءاإ
 ١ مهبلا ضرعتن ا ةهشلا نكمر ملاراونأ تناكمهمولعنا ىلع كلديامت اذهف راكفالا لهأ عم لخدبأ

 هوعرشام ىلع كاس نمو لسر اوءاسنالاأ م هورونلا لعاب صتخاامناروئلانا تلعدقف 0 "هل :

 ناكولورون ىلعرون مم رنمروت ىلع مهفهللا عم بدالا اومزاو هللا اوةةاوهوررقام دودح دع لو

 هركش رظانلا ناف هل بحامو ىلا تعن ىف نعي اريثك :افدنت>اهسفاو دجول هللاريسغ دنع نم

 حرض هتقو ىف هعز ىف لملد همطعب ام بسك تقو لكف وه لبامئاد ةدحاو ةلاح ىلع قسيالهدةعم ىف

 ىلع تكلس ناف كل لمح نيأن م عقاشلال_علا قي رط ىلع كدلاددقو هضيقن ىلا أ نم

 ناطلس نبي وائْس لوح هللاقمسقنل كعتطصاو كرانسعاو كد ذخاد قتلا نا ملعاف يةّدسملا هطارمد
 كهذا 00ة0ة00ا

 انراكؤا
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 م مانالا نم هلو عسب ةيدحأ هتدحأف عومجلا د>حاولاو 4 هبضالت مصترلفالاو ميياع تقال

 دحاو ماماالا اهمشال هنالد هالبسلا لاوسإلا مدلودحاو ماما عما ف عامج الا سرر

 اطعب مل ناو راونالا مولع مولعلا ب تبتاص نمهلوثآر ةالاعج مهرثك أ ىأ مه ًارتانوكو ةعاملاىف

 رون نم ماما كب الو هي عرس, روتلا فرو دال راف عاقملا 3 ا ارسالا مولع

 ةعاجوأ ةدلبوأ هب رةلك ىولانعلا مه ترفو دقو , يلع هللاهالو ىذلا لاعلا ىف هن ىىشعو هيفشكت

 ثعبا ذل سو هيلعدقاىلص قنا لوسر ناك دم( تق نونوكيو بل نوعجرب أد مهل توكلت

 معلا كا ذهيفناكن م صاخ مل_ءهل في رمش ماشمودوامه دح ا ىهأ نياحر ةبرمسلا تناكو لودي ريس ا

 هللا ىل- ص هّللأ لوسر همدقاديز نب ةماسا ةراما ىفةياععلا تن :عطاملىرتالا اماما نوكي نا يبنف 1

 سلا كلذ "ل ىفو مورلا ضرأ كل ذ هش أ طب ناد أو هن دملا ىرراسرربف سلا ل يول

 هب ةراما ف منعطامهقاو ل اطدتراماى نين اطال لسو هبل هلا ل صدقلالوسو لاف عوركب وأ 7

 مييلعو مالسسلا هيلع مدآةفالخ ىفدكن الملا تنعط دوام ريدجوأاسمم قلن هنا هللاوامأ كلذ لبق ٍْ

 كاذىف هللا قالخ دال ةداسا قح ىف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باجأ < كلذ ىلع هللا مماجاف
 صان تلق ناف مامالا بسن بلط ىنعا اعلا ةر طذىفادو-وم هنوك عماعرمم بجاو مامالا دامت اد
 نيدلا ةساقادان أ دق ىلاعت هللا نااناقابج او نو كح نبأ نة مامالا داما ىلع مالا: عراشلا
 مهلهأو مسهلاومأو مس مضت[ لسع سانلا يشن نامالادو- والا هّمماقا ىلا لدسالو كد الب

 6 هجر ترو د موكا عم 5 مهضعب يدوم :

 عانتماىلا ىَدْوَض انا الملا دحاو 00 بدو 00 نكح | ووك هنالا
 هلةيهولالا دمحؤت ها هي لعلامات سها ىذلا هنا ديو دار ااام كنيس دقفداسغلا ىلاو ةلصملا عوقو ٍ

 تك سل هناالوهتاذ مسقنت هنا لعام لي ملووهالا هلاال هنا لع اق ىلاعت لاك وهالاهلا ال هن احس
 ا دل هنا هحفص ىف لاق لب ؛ مس سدل هنا الو مسج هنا الو نم رمهناالو

 اولدتسلالا ىركغلارظن لاب هاما مهرعأ الو مهلوةعب هضاوضاخاع هدابع هي رعتىلا هناحس
 وهامنا نينثا نيهلا او دخت الف ةسرللا ىف ةمئادحولا ىل_عالا لدتالابخا ىأ دحاو هلا هنا ىلع كلذن
 هنعتفنو هسفنلا تنشب ل تافضدلاوتنشاف هوقاكىذلا دوصقملا ن ءاوحرخورظنلا ىفاودازف دحاودلا

 اوفلتخ امن هئاسنأ ةمسلا ىلءالو هياك ىفابيلع صنالو هسفن نعاهذن. لو تافصلا كات ىرخأ ٍةفاط

 نم لوضف هنكلو هرزتت مد !ناكن او هسفن ىلع قالطي لام همللعو ولطأ نم مخ هملعءام»الا قالطا ىف

 العولح هادف ركل نععرشلا» هام دقو هنا ىف نوملك او دخا ٌمدمض ضنانتاو هيلئاقلا 0

 عرشلا نامصعمهاوذف ىلا ف اننانا يفركشتلا اوضرعتتالىأ هسفنتلا عرذح وهناحس لاكدقو |[ ٠

 سل لئاق نمورهو-وهلثافن دو سدت نشل سد لث اق ع نمو مس+وهلثاق نك هنعاو مامف ضوحلاب

 كاذىف ضوملااب هتلخنم ادحا هللا امو ةهجىف سل لاق نمو ةهس فوه لئاف نهدرهومج
 اهوقر ا م2 لجأ و تاكا كك رعم قيقعت ن رع اولّمسولو تئمللالو فانلا /ةدحاو هل

 ”هلخادالوأ هنع ةحراخوأ هذ لخاد ىهلهو كندملث كسفنريي دت فاك ضئاسإلا اذهل لءقولو ْ

 عم ورصس وفا تالا اذهب ْلَرََن ىذلا دئازلا اذهل هو كلذ ىف كلّدعب رظناف ةحراخالو |'

 مسج لاوأر وج ىلاوأ ضرع ىلا مجرب لهو نيريثك 1واد> اول له عجراذاملر كفن و ليضع و

 نا لكعلا فرعالو ادنأ املقع الماد كلذ د-حوأم َة ةنع هلا نو دكا ذ ىل_ءةملقعلا ةلدالاب هيلطتو

 5 ندا قاس ىلع موةيال لوخدم كلذ فال. دموع ااملكو توملا دعبادوجووءانتبحاورالل |
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 دوجولابدعلا فصتا نأ نم تلع دف هملعل انهبنام تاةعناخ تنأان الوان تنأ ات كتروص ىلعو
 فاك نمو ل-عنمو عم-ن مو بطاخ نمو مودعملاوه نمو مدعلابفصتانمودوحوملاوه نمو

 ضعبلاه هناذب كنع ىغلاودو هناعس هملارقتفملا كناو كتلزنمنبأو كب ر نمو تنأ نم تلعو
 ةارملاىفام تلول امك هللا الادو-ولا قام هنادي رب ماقملا اذهدار آو هللاالا ةمل !ىاملاحرلا

 لاردا عمئئ ةارملانمرظاننل |ىالوالصأ ئث ةآرملا فام هنا كلع عم تهدم دلال لكن مالا

 برص نم ناسف رثأ لك و عام قلع ظانلانوكوةآرملا نم ةروصا!نيعف رثأتلاو عونتلا

 دافتالووهالا دوجولا ف سلو اش هبشيالو وش ههشيال هنا هلع ةلالد ناعالازرباو لاثمالا

 ةروصااواهفرظانلا قاطاو ناكمالا ةرضح ةارملاف هاد الا نيع دو>وأرهظالو هنمالادوحولا

 تادسحةارملافةروصا!لئم سرفاماو ناسن اانا كافامناو كلماماف كتناكما بس تنأ
 !لاع لك قاما وكعماسهلاكشا فالتخاو ةرادّتسالاو ضرعااو ل وطلاىف ةئسهلا نمةارملا ٍ

 اهسكتار او دو-ولا تاككمملا بسك :ىههلالا ىلعتلاو ناكسالا ف لاكشالا لثم تاكمملا كاذك

 ذوأو هتقية- نع حرخال وهوه ناكمالاو ضرعلاو مسكاورهوملاو كلملارهظمف لاكشالا
 دعت ءاشن ن قيما هين اوم ااق لاا تاالاو كع الف هللا هذه ىف ناسلا اذه نم

 فقوتتاخ هقالطا ةقرّشلا كلطعت ىهأ قالطا ىلع تفقو نافال ءوافشك ةقمقحلا هده ىلع كوقو

 ؛ارعاامج هتلاىلا برقتو ىملالا بدالا ىلع دتعاذ كاع رييبحتلا هلىذلا هللا عم ايدااعرشالا
 لوّشي هللاووهنمو تنأ نم فرعتو كير فرعتفك سفن فرعتف كتعا فشكي ىت وح هيهملا برق نا

 نيعنمقدصلانيع اهفنوكي تلاد ةرضخلا لءو نمهجولا لع لزمملا اذهىولسسا!ىدهم وهو قالا

 ددعلا ل عو ملا ل عولاوحالا فالّتخ ا لعودو امد هبفنوكياممدبعلا هيرتتسام لءوبذكلا

 قازرالالعو قحاوللاو قياوسلا ملعوري_غال هعسبط ثيحن مناسنالا لعو هيشتلا لعو هصاوخو

 هظومّل اعد مليك ولا ق ةافنالعو هجوتملادوجولا لءوكيلقلا لع و ةعئاملا با ل_ءونئازدلناو

 نيملاعلا برهن داو ءاضقلالعو ىنقلا ل- ءو هل سبل لاملا نوك عم كلانملا فريصت هسفهفرصنو

 قملا لوقي هناحسهّلباو كدابوأو رم ساال1411 كد و مهلا كاس لوقأو
 لييسلا ىدهموهو

 « (ةيدحلاةرضحلا نموهو قلختاب قالا عاب نم لزنم ةفرعم ىف هناملثو نررشعلاوىناثلا بابلا) < 00

 دحاولا هلالا لع لئادلانيع دحاولا مامالا ىلع مانالا عج

 دسافلا لامخلا ىلع لملدلا لاذ هماقم هلالا ريغ ىىد ا ذاق

 دهاشلا ىف يلا ىسنلا ليقال ىذلا لعلا د-اول اني تاهيه

 دئازلادو-و نذ ةعل رسل ى رطعل ىذإا نم محصل ا لقعلا لمقال

 دح احلل لثامم قثاولاو [| || لخادم هفركفلل ىذلاالا

 دناعمو ملم د سس انل اود | مهاوةءعربع ماوقالا كيعتال

 هنادصسلنا لاكو انتدسفل هتلاالا ةهل [امهف ناك و ل ىلاعت هنا لاقو دحاو هلا مكهلاو ل>وزعهتنا لاق

 رخ الا اولتقاف نتمكن عي وب اذا لسو هملع هتلا لص هللا كوسر لاقو ةفيلخ ضرالا ىف لعاجسنا
 هذهتناكاملو عام 0 ةنمءافلينا لسنو هتلع هللا لت لاي اموم
 وهو هير شرقلا هل لاقي ىرحي ناو .حاسممو لئاسق عو < ىأ اشي رق تمس لئاسق تعجل سلا

 نمديلا حاتسياميايلاعمابهيلتسا نم قالخان افصتتم ن نكي نا مامالا نإ ذكحو عقجت ضم ١
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 هلعح ىدل | فماكتل ا نم هسفن ىفهب لمعتو قلخلا ىلا هل ام هملا قلت نا نيط املا نمار دحادصر

 هلم ىدنسم هناكو مسم رتالاسراوغلبأ دقنا لعبل ىبنو ضأن هدانعلا داع لا ط هللا

 لارتشالا عقوامل لكن م ءزج عاطقن | ال اقمقح اعاطقنا بيغلاا كلذ نم بنغلا اذه عطقن | ىأ

 هناق ل صتملاءان :ةحسالا فالذي عطقنمانلق ةقسقملا ىف هفلاخا لو ىئثتءانلق كلذ ب بدغلا ةظفلىف

 لصتم ىئئتسملا ادهف د. زالا نافارادلا ىفام لداملا لوقت تاذدلاال لاملاب ن نكلو عطقتماضيأ

 رادلا ىف نكي نا تقم ب الرادلا ىف هنوكح لاح ىسانالا نم هريسغ قرا دق هناريسغ نانا هلال

 || ةقمتملاب عطقتماذهفراجالا نا ارادلا ىفام تاقاذ اف ريغال لالا ىف عاطتن الا وهال ناسنا

 نيطام_ثل ا نمةدرملا ل> ا نم كف الملا نمدصرلابلسرلا هلع علطي ىذا برغلا َكإ ذك ف لاحلاو
 ىلا ةلاسرلا فاضاف مهمتر تالاسراوغلبأ دقتا معيللاهاذهلوهتلا نءامنو غل ىتلاةلاسراا وه

 نال هللا نم دل اسرلا كلتنا اونةدسف اش لسرلا ىلا ىنعا مهمل قلت نيطامشلا نا اولعامل مهم”رهلوق
 كلذ ل هلوسر نم ىضتران مالا هلوق ىف ةنسعملا ةروصل ا, مه ىف هنعربع ىذا اردقل ا كل ذ لهو هرب

 هحوال اورهظال اوهو كام صامتا حولا اذه ىف نكي ملوأ كاملا ةطساو لوسرلا اذهل مالعالا

 رمقلا لوح ةلاهااك لسو هملعهللا لهنا لوسرباهراونأ فت ةكتالملا نوكدولوالاو

 ىحولا نما ذهمالعا فهلهتنارهظي ىت->لوسرلا اذ_هىلاالسسدحت الا ارو نم نيطامشلاو

 كفا لكفأ ىلا اف الخ هلعدامعلا نعزه نع باغ ىذلا فءلكتلا ل-عنم نكحاو ا

 را هواهلك ال هلةعب هنن ا ىلا تان رقلا ضعب لعب دبعلا نا نوريذا كلذ ف

 هللا قالخ ن نمدح كلذ بالو ىلا سفن ىفام لعين مالا ددعلا دبالا ةداعس ىطعت ىلا هللا ىلا هب رقلا ||

 بعصأ هريغالو اذ ها داك ف 3 ءاشامعالا هلك. نم ئشي نوطمحالو لافاك هللا مالعادالا

 3 هللا نبات ايىلاعت حلا ع اذادبعلانالعاو ةفئاط لك ىلع هإةسملا هذه رود نم

 . هدح لعبنا هدد ىلاعت هللا نافدح ةيسال ديعوهلا ةْسا هذ هو هاوسام لكحزننو

 داحاوه فعتالااعفنالا ةعلاطج هللا لغستثيح هي تعم ها لع ماقملا اذهىف ديعلا ف

 ان لاحالو م اهحرخأام اهناكا ةرمضح قدوجولاب اهفاسعتاو ىلاسعت هير دقن مم نانعالا

 توبث عم مدسعلاةفوصوم تناكنا دعي هن تنصت دوحولا ةماناهاسكح هنكل اهنطوم نب و

 || هنطوم نع هحرذم لو نكمملا اذ ها قل اه اسكىذاادوحولا كل ىف مالكلا قو نتلا ملا فنيغلا
 امودعم تاكناو ادو>ومالو امدءنوكالدو-ولاف د-وو امو دعم ناك لهدو>-ولا كا ذودام

 دو>-ولا ناف دوحولااهيلعهللا علخ ىَيلانيعلا هده نيب و هند قرفالف ناكمالا تناكنا هترسض حا

 ناوهولا#ىلا ىدوي و لسلست ا ذهو دو-و ىلا حام ةريضحلا هد_هىف مو دعموه ام ثمح نم

 معاف حلا ف.كفناكمالا ةريض> نءنعل هذه تحرخامو تدحو دوو نيعلا هد هدجوال

 قرا لحما نك-او فارلا نيعرتغالو ٌقارلا ننع ىبهام ةارملا4 ىلا ةروصلاكن يعل اهذ_هلدوجولانا

 هناد ثم> نمرظانرطانل اوابحاذ ثمح نما ص ىهف ةرودلاهدهتر هل هم لتملارظانلابو هيدنف

 ىل_عةروصلا ىرتالوطذخأت تناك ذا ةآرماك اف ةرهاظلا نيعلا عّونتب ع ونت ةرهاظلاةروصلاو
 ا مكح -اهلّدار 1 ًارالفهحو نمهتروص ىلعو هو نمةزوصلا كاةريغ قع هسفن قرط انلاواهل ١

 هقدر :ًاامهتاذفرطانلان ا انلعهحو نمةروصلا كا: فلا رطانلااشب رواها ذيةروصلاىق

 ىلا مكح نم ترهظا- م اورظانلا نيغالو ةآرملا يع ىهةرودل ا كلت نكن ورث ات لانو ةارملاتاذ

 اذا ادهاواببف بمغ ىه ىتلاد :ارما ف ةرهاظا اةروصلا نيب وةآرجلا نيب ورظانلاند قرفلاانلعدآ ارمالا

 اهعطس ىف تناك ا ذاو تب رق برقا ذاوةآرملا نطان دعمت ةروصلا كات ىر.ةارملا نءدعبيرظانلا فر
 كلت نم تنكناو ىنا هفرعتىرمسلا ديلا ةروصلا تعفر نعل اهدي رظانلا عفرو لا دمعالا ىلع



 م

 هل ىجمامك هرسيلدلا م,ردقف هقلخ ىلا ةلارمد هاتاقايك خو ةوةتاذو هيديقم و عامالا

 هلدوحوال ىذلا مهوتملا ماقملاوهو خزريلا ىفالا هسفنب فتيالن !دبالو هر 1

 تقوىف فرصتي ىذإ| بيفملا بدغلا نمئث جرم النا ثم ةداهشااو بمغلا لاع نيبمهولا ىفالا

 فاولا اذهوالا هوجولا نم هحوب ةداهش نوكحي نا هماع لمصرسستال ىذإا س.غلانال ةداهشلاب

 ضارعالاكقى .الوأامئادتةداهشلا ملاعف قد نااماولذعالف 0 ةداهشلا لاعىلازرباذاف هلعي

 كردين | نكعال ىذإ! بيغلاىلا ل خدي هناف ةداهشا |قرافاذاوةداهشل اقرا نا دب الف. لناف )ا

 هنمحرخ ىذا مانقملانالهتم جرش ىذلا تقلا ىلا هروهظ دع عوجر هل نوكيالو :داشادنأ
 -لا ا سغل اكل دف ىلا بيغلا ةداهشلا فهوصح دعي هلا لقت اىذلاو ”ىناكمالا سغااود

 اتاتقوةداهشلاءفصتي عجر هيلا لقانا ىذلا اذهن ملا لو داب لانا و ا :رهظدال ١

 اد هىفناسنالا فتواذاف هندي رخىذلا ب : بسغلا نمعحر لو سعغلا كلذ ىف ل. دكا ذاامتالاحوأ ١

 سفن نم ع | هريسغ نمو ه+سقن نم هاو سان لك نيبو هلا هفقوأو قطاورتخلا هب ققدتو ماقملا

 واكل نسضاوسعم ]عازر او دقو ىذا اتملا كلذ ىفابهنعحراخوهوهتيعو هسفتىرب وذبعلا ||

 اهقذسفن ىارىذلا قملا تقنع حراخ وهو قا ةضقىف هيرذو هسفنمدآى أراكم نبع

 تاماقم عفرأوهو ماسلا اذه قى فقواذاف< ىهلالاريلناىقدرواك اهنعاحراخ هسفن هس :ورلاحف

 هل دبه نم ىلع هن لضف ىذا !هنع هللا ىذر قيّدصلا ماةمناك اذهو هنو دوهن ماقم لكو فثكلا
 دارأ كلذ ىأ ىرديال ةّمالا نموأ ني رضاملان ماما هلع لضفهنا لسوهملع هللا ىلصدتنا لوسر ||

 وهو ماقملا ادذهىفمقواذاف رغال هغشك ىقدصل ارينا هءاحنمالا ملسو هيلعهللا ىلصهنتا لوسر

 تانب'اكلا ضعي هملا لدّْشٍ ىذلا بمغلاو تانتاكلا هنمدجوب ىذلا بمغل ا نيسغلا ىلع فرم نسا عفرأ

 ىذلا رومآلا هذه عا سانلانمريثك اهاعيالردقلا "هلل هلءسم هذهو ةداهشلاءاهفاصت ادع
 ةيدوجورومأ ى هله ةنوكلا ضارعالا ىهو بنغلاىلا تلقا مث ةدامشلا ىلا بءغل!نم تجرخ

 راح ىتاارارس 9 ا كلو دوجولابالو مدعلابفدتتال لاو ى هوأ ةسنمع

 ىهفهللاىوساممنوكتوأ ماعلا نمنوكتف ”قيعدو-واهلالو هللا ىهتسلاماف اهفقلللا

 ىهف هيلع لست لو اهلبقملا اعلا ىلا !تيسن اذاو هيلع لصتست لو اهلبق هللا ىلا اتيسن اذأ ةلوقعم قثاتح

 دسقتلا بسنكه لنا ىلا اهتدسن لمحتسإ امام ملاعلا ىسىفو هللا قح ىف نيهست ىلا مشات كلذرايتعاب

 قالطالا ةبسثالا هلك ملاعلا هلبقي هللا ىلع ل تسال ىذلاو هلع ل ستالامابتموهملا ب نتالف

 ىذلا قالطالاامل ةلوقعملا قا! اهذهف هللا لقي الو ملاعل اهل .ةي دسُمتلا ةمسنو هل.ةبال لاعلا ناف

 نكمالو ةدوجوم ىعالو ملاعلانمالو قللا نمت ساو لاعلاو قلل اهاقي اذلفاهاوسل نوكبال

 ا ا ظعو ةريطلا تعقواسنه ند !ةلعلا لمعلا سن

 ةداهش نوكشئث هنم دجوبال ىذاا يبدل سغلاوغكاذو كلذ لسع هللا هعلط ن دو هتئالا كلذ
 ا ةوهاموتدامشل ا دعنءوب *ثهنلا لقتش.الو

 فرعيالف مولعم لوة«هوه لب مولعمريغوشامو مدعلاو دو-ولا نيب هأؤرط ىروة سر نكم# ك«وهالواضحم
 زوجم] نيعال هنوكل ةداهشلا قالطا نم ىلوأ هيلع ب .غلا قالط ا نكودومعمالو دءاعوالو د هل
 هسغ ىلءرهظر الف بيغلا ل اعل اذ ثدح هنا هس هيواسادرفناىذلا ب.ةلاوها دوف اماسودهشينا

 لاف نيلباَهَملا لعب سفن قاف دوف ةداهشلا لباقي ىذلاوه ةداهشلاب هنرق ىذلا بمغلاوادحا

 نع ناف هيعسال ىتينفلا قلاع ءاوخرو يملا عطل رجش |تاز زائهدا ارااوهاذه ةداهشلاو بسغل ا ملاع

 هيلع علطأ ىذلا برغلا بغل اوهام دي ريانلق لوسر نم ىذر انذالا هلوقفف ءاتئمسسالا ةدئافناك

 ةكئالملادل ل_عجا ذسهاو دادبعل ا هنع باغ ىذل|ف.ءاكتلا لع كلدنا ٍل_عفهطراذاج و لوسرلا
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 || كا ذفاوفلتخ !سانلا نافردو-وأ ضرع ىب لهو ةروصلا لع نمشني و فاشريبك مالكه شالو

 رودصلاو دورتؤلا ل ءوضوءداهتشلاو سلا ع عسر لعل لعن اها عبق ماع ةعجرلا /عدهيقوا

 ]اهدا ,رصو للم الع ةنفو قيغلا ىداصل# اوأ ىهو قاردال ا لع هس فو هدح امورايتعالال-عهشو

 هبلع لوقوهوال مأ علا اهلول دم لهو ةماعزلا ىل قاع «سةوزو ال ن نب اسم فصول نازود نمو

 هريغنودروالا /_عهيقونامالا ل-ءهشوامعز ىب 0و هتينرام موقلا معزو مراغ م معلا السلا

 هيفونارسإ ل اواهتنمزاو ةحب را ةرجانملا لع هفوة رباخلاو ةريدنا لع همفو ريغال لزلاروتلا ن كلو

 || ىمالا نيب قرفلاو صاخو ماعوه لهو نوكي اذامفو" 0 هلالان ذالا لع هيفوديعولاودعولا لع

 ١ د.-وتلا لع هيفو ةطاحالاب | علا فضو هبفوال مآ مالا ف ىدعن كنذالا ىف ىصعد لهو نذالاو

 رادنالا لم عهفو ةوادعلاو ةبالولا ف قلخلا بنام ل-ءهضو لكوتلا عهضو عج رباذامل

 1 ةفص فرش مع هضو قملاو ةعاطتسالانيبقرفلا لعدم ذو هنمر دع اذ امو همر دكت ع نموريدحتلاو

 مكحلانيبق :رغلا مءهيفوركشلا جئاتن مع هيفودابعلا نم ”ىمهلالا بلال بيس لع هيقو مركلا

 ' ئدبب وهو قلما لوتندقاو ”ىهلالا ”ىلاجالا باجلا لءعهيفو ءايشالا بدترت لع هيفو وقعلاو

 ليلا

 نةءودو ةداهشلا لاعو بيغلا لاعنيب قرف ند لزنم ةقرعمىفهناُملتو نورشعلاو ىداحلا بالا

 ةردجلا ةرضحلا

 راصأ راصرالا رئاصنلات ا || || راونأ نام اللورو لمعلا
 راصنأو ناوعأ ب سكلى لمعلل هعجلأ ساسحال او عمسأ او نيعلا

 راكفاو ماهوا كنصسح ال بحال سرغلا لع كر دتنيعلاب

 راكيا توصلارتس تلخابناف ١ راكي نع تلا مواد نسا <
 رادارادلابر له رادلا || || ةفرعم ناوكالا ف ناريتعا اولاك

 ربعملا لاعلاوهوىلاعت هنا ىوسام لكدي اعلاف دويعمو دياعنيب مسقنم دوجولا نا + ىلولا اهيألعا

 0 هللادبعهلناىوسام لكفءانرك ذامالا دوحولا ىفامو هللا ىهسملاوه دونعملاوادسع ىعملاوهنع

 . [|ويهلا ةقرعمب و هدمح ولو و هتلابكقر لاب لاا الا مسالا د 3 وجاك

 ناعالاتناذهالاةداعسلا ا قي 0 ور سلا رمل فوتاجالاب هداية احلاها

 || لعلاو هلعترلو أ ءانلععا اوسولمشن ضخ دءلةتوهو هلادسع ند لسرلا هءتءاج ىذلاربكلا هقلعتم

 أ| هضحدقتال قدح ةرورمض لصح معلا ادهن نكي ناو د ريلالا فشكلاو ”ىلةءلارظنلا ةاطعأام

 هنعربعملاودو سحلا هكردي لاعثلام” شام ناملاعلاعلاو لوتن مث لعب سلفالاو هب ماعلا دنع هبشلا
 سعلل تقو فرهظو تةو فاسغم ناكن اف سغلا ملإ هر هنعربعملاوضو سلا هكرديال ملاعو ةداهشلاب

 | رين اناماو عطاقلا لل لااا لقعلاب لعب نكل سمل اهكر دين ا نكمالامسغلا امن اواسغ كا ذ ىمسالف

 نصت لاذو اعلا نعوم علال ىيرطوخم نحل اهكر ديد ادلة تال راح 3

 تراحو لوقعلا,تعانا هانرك دامدو هتنع لعل ا مكر دم بيغلاو ىسحس لاردا هل نع هللا ىوسام لك 1

 '| ا ماداسواههالعقزيع .نادارأو العن نحب قلاع اعلا دك هلخدإدا ناسنالانا مث ب تانلالا 3

 أ[ ةدحاو "ولج هنع لاكفتالا هل ديال ىذلا كى اذا اد.ةنلاوهذهدحو هلئارالا هسفن دمقي الثا ىف حدف :

 ا ةسعل ناسالا دش ملاذاو لاوزلا لءش. ال كلمو هو-ولا نم نسيم "هن رخلا ليعتال هبدودع ىف |

 سال وب لبر بزجاج جوي نخ
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 أ اهولمس لا لوق ةقباس 795597 جص لعن براس  دعودقو ره دعواه قدمف | :

 || ةمظعلا مسالا اذهنالراسملا ىلا مدقلا فاضأو اه:ورمعباةلش اس قلخ نأ, ك3 فايل قدضف |

 اارانلل مدقلاب راسؤما مسا صيخا اذهلفمركلا نمةدوجوم ةنحلاو ةمظعا ا ن نهددو>ومرانااو

 !| ضرع لو امعرك ذ ثيح اسهاومث وني رادلا ف ةجرلاموعثيدحلاب ادهنم حورتسف هلا هفاضاو

 ا *ا ضرعتاموامسهالّتم ان لاقو مالالاركذل :

 تدل اثنا ىرسش كف مدقةقب اسرعالا اذه ىفنالفل لاعب وادبأ ةكاح ةقباسلاف همضغ تس

 ىعباس يف نيدلاخوراسلا ىف قعبابف نيدااخ ىلا عت لاق ام اسممنوحرخالرانلا ىف راناا لهال كسلا .

 ل ا : لو ةنحلا ىف

 اة ويل الزان عواد تحالطط كل دودج وجا ظعالا ةنلا يعن ىفهتالاقالو

 لاك دف تلق ناف هن لقت لاذ هلذراسنل اباذع ىف طقاده لثمدرب ملورادااو ميسعنلا ىف دوللاءاتلق

 || ىلع دوعب ريعخلاوةرخ الا نطاوم نم نطوم ىف كا ذات |اناةالج ةمامقلا مود مهلءاسو همفنيدااخ

 نامعلو لانامكصا.موامحرازوالا ىهىتلا لاقثالا لج ىفاومقأ اذاذ باذعلا ىل_ءالرزولا ْ
 رزولا لج ىف ىأ هم نيدلا لوقف صودخم نامز ودو ةنآلا مهااشثأ عم الاقثاو مهلاقثأ
 يمنا واسد راننل] قل ابا واسصي نا ىلا عروش زم مسج ور نم هتوامك ىذا عضوم نم

 ضرعأ نم ىلامعت لاك مهريسغ مهروهيظ ىلءنمهذخ ًايالو مسمءرتفيال ةدملا كات ىف ههضنودااسلنا ١

 اذه ةماسقلا مودل هإاه>-ورزولا ىل_ءريسخلا داعاؤ هيف نيدلاخارزو ةماسقلا موي لم هناك ةنع

 راغلاو ةنملا نم مهلزانم ىلا اولزني ناىلأ مهروبقن مسانااح ورش نمهندم ةماسيقلاموب وللا :

 رازوالا لس ىف دولنا هيف ناك اموهبف ناكحام ع : اضقنان ىذقتش موملا كلذ ىضقتو ا

 ميعنلاو بادعلاو نانحلاورانلا ىلا م 201 هبقنوك فرطدولخلل قمل مويلاىضقناالفأ

 دب ال ناذعلا نكلوراسل ا ىفدولكتا ف درواكمض دولدنا ىلعل دءوش  بادغلا ق دروامو امه. نيصتخلا

 رغاوطلان الا نيقب ىلع صوصألا ةه-ن 7 همف نحتامو كلذ ف لجأ الا انع بمغ دقو رانلا ىف هنم '

 رهاوظلا ع مهلك فثكلالهأو صن اسم دز ةلوهخ هلل نكحإو 10 ل> الا ىطعت

 هلوق عم نش قي د اع ضنالوا ياوطن مهفشكث بح نم نوعطاقمهف ءاوسلا ىلع :؛

 دربنا الا كلذ نمرثكأ ناميال ا لهأ مزلءالو كلذ وهف دارأ ءىث ىف ديررامللاعف كير نا ىلاعت

 هبلع لولد او نال لكب مبسملا ناصسف الفالاو نم هؤملا عطقب دكش لعلا دمي رتاودم نيسعتلاب صن إ

 فلتع مي زنتلاناق لا لكي قالي ىذلا هيلا قلع ابنم ةج-امولع نوضس لزنملا اذ_هو ناشر لكب (ٍ

 || ودام لكنك ذا هءاعوغام لكن م هزنف هسفنب هلعر دق ىلع قحلا هزني لاع لكناو ملاوعلا فالتا

 هر ريد : فانك اذهلو هبدصتخاثداوملا ىعغا هب ثداولا ماسق نع قا هزامش ثدحم هلع ا

 هن هروهظ نوكم لحم ىلا هدوجو ىفر ةةفال نم ناس ال ثم ضرعلا لوقمف نيهزنملا فالتاب ما

 ا و هدجول دحوم ىلا هدوحو فرشة في ال نم ناس رهو اك وةبرو ا

 ضرعوأ مدجوأ رهوجالا منام هنال تاسهالا ثدح نمهيزتل ارمصح ا ذهذ هكست ةادا ىلاهدوحو ىف

 : نادنالاو ماعلا ]ل ذ نمو تافصلا كلت ع نم هللا عسي هريغا نوكتال رومأب صنعي فند لك ريغال

 اذ هنمضتي و كلذ نعد ف كح اذاهنم ةخش هلال لاعلا تاهنست عم هللا عبسي لماكلا

 مكحلاو:أمالسلا دسبع ةيلاريشي ئذلا هب قولخملا ىلا لع نمضتي وءاسشالازيسمت لع مولعلا نم لزنملا
 لدعلاب لمس هيعس كلو ىرتستلا هللا دبع نبا لرش مامالا كل دكو اريثكح همالك ىف ناجرب نبا ١

 قحلاالاامتبامو ضرالا) تاره اانتاح امو هلوق نم هذخأ هر قواخلا قمل امكملاوبأ همسو |

 هلو ١
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 نورتتست حدك امو ىلاعت لاق هيلع دهشت تناك امو سفذلاركتتاكتركدآ المل رث أنت حر اوما تناكولو
 سفئااوه 5 -افالوسم هنعناككئلو ا لكداؤءااورمدملاو عمسلا نالاكوتي الا مكل ءدبشي نا

 هذخأ اذار "ام اىلاولاى رتالا كّبعرب تاعفام هلل اًةيانررقاكم دو فوهرصدو هعمت نع سفنلا لأست
 فشكي حراوملا كاذك اهيااونم ماقتنالاب ةيعرلا حر فت فكه هتمءرهثاغتسا دنع هيذعوكمملا

 ةمرحن ال اهءلع اهيالو ىفاهربَدت تناكىتلا سفنلا ىفهارتامج اهمعنو اهحرف نع ةماسقلا موكل
 ضرلا ا ام ةتامارانلا ىف هللا متع فلك ئلمْؤملا ماعلا ىزتالا خر اوللادنع ةيظعهتلا
 راثلا د اور انجاز داعامإ 2 راتتلا لكأ نم م سل نع هنا نم هبانع لالا, سحب الفاشه

 ةدئافاخ تلق ناف ةثنمالو باك كا ذيدرب لو تقول كاذ ف مالا هقلا اههمول لا تتح راو تناك لو

 ىزرالاروصلا ىف لعفلا اذه ىطعي لحما كا ذف هّتقمشح ىطعي ل< لك اناق ام دوعت ّى-حاهةرح

 تفشنالك امنا: تعستو سعتلاق ترسشن اذا ةقشلا وهدي وههسودوس وتلا قدس اراد ١
 ناك ولو باذ_علا دوصقملا ن نكرر صوصخلا جارملاو صوصخملا لما الا كلذ ىضعأ لهف ضد

 ةلؤملا بابسالا بسحب ملالاوأ ميعنلا بلطت سوفنلا ىف ةاسملا ل<ناف ةتامااه فهلا مل
 م.م اولا ريغ ىلا اورظنو مهجرخأو ىلا عت هلئا مهاسحأ اذاف هان رداع ةفؤضوملا شلياوتلا" سلا

 اولعبل اهيلع مهئشنيفا مو: سن ىتلا ةروصل اب مهملع هللا مدنف كاذ مهءاسامو-اوراص دقمهنوكو
 تاكو م نمو كنمبذعب نمىن أ انتل دف مهرس امىلا مهؤو بام مُهاَشننمح مه.لع هللا ةمعن

 هنامسأ نمءامسأ كاطعأو كلملا هلا كالو دقو ن ارسم اءو.تف كاع دشن كسءر لع ئالف لاوس
 لماعدتسعأب كلم اعب هنن أن او كالو نم ةفص نم سل كلذ نا فختالو عزت الفاعاط اكلم كاعشس
 لأ اف دهعلا تحت كا دأ مدهعلا تحت كل ل2 دو كاع بجوأ مه سفن ىل_عبحوأف هسفنه

 هسفن ىلع همحو ام لكي ىفوو دعا لادا 1 نوكمل اذه كلذ لئمهسفن لعيشا لج دقرال اى

 كر "ىلع ي> وادق ديعانا لوقتال ّ> هلع فامن اهلك اذه كءلعهبحو ام« افولا ك:مباطو

 ىسقتهنفلخ دا لا هف كتل دا له هلت لوةمف بوجولاو دهعلا تحت ىناشدا لب ىسفتل نكت لد
 كلت لدو ىدهعت كت كالخدأ مل دهعت حت ىسفن لخدأ ل1 كالع تيجو كىسفن ىلع بجوأ أ ١

 برىلاعتءاوق ىعماذهو ةغلإبل اها هللذ ثار اب لق ىلاعتهننا لاك ٌكلدهعي فز ا ىدهعي تعفو نا

 | مالسلا هللعدستلاروم امال تلاد عاف هه هك لكل قلد قاحانالا هللام كي لهو قلاب مكحا
 اذه نمرثك أو قل انمكح ابر دمش اب لقى اعن لاك كل ذهل لوب نا هنا حسد سهأو ىهأ مكح | ةلغفل نا
 فيلا هقطل نم ! ذه نينلا هم نمادهس لا ديعلا|بياامف توكتامدابعلا اع لالا

 ءاشولام ريثكنع قعو متضي مل اهدهعيهل فو نم م لكد هعي في ملأ هسفن ىلع هبحوأ ام لكب هناهجس ْ

 لااغبالو ضراعبال رداقإ مع م ممظعلا لذفلا ردع رد يظن اتمني دا

 لاسةفهدي ىف نتضيقلا لعف ىلا عت ىعلل نتضو قم امهن وك ميستلا,نتضرقلا فصو بسنالعاو

 مال هنو دج و هنوهسي مسه هللاالا اوفر 0 الؤهو ىلا الوراستلل الوها]

 ييعنلل الّودو ىلا الو باذعللءال رهف لقي م همركب هللا نا مت ةضرقلا نع مسهل حورخالو هتضدقف

 رانلاو ةنجلا قاخاملهقلانا عيمصلاربلنا درو اذكر اهورم عيل ني رادلا ىلع هئاض ام اوىلانأالو

 لاع كابك اسرادلاةراعتناكذا اناكس اهؤلما ىأ اهؤلم”ىل_ع اهلاممتمدحاو لكل لاق
 اذهلوابيفل وادلاءالا الخ نوكسحال ولعامال ناكلاءناطوالا فرادلا ةراععو لئاقلا

 ظفرلفف تلاك دمك اهفرابحلا عن ذو اذا ديم نم له لوقت ت لكما لغم هللا لوش

 ابيذهللا قلضف كلذ مكالا ام لع هم دةياهالم دف تأ الّمما دق ىأ طق طقدب اور فو

 مهاطعأ كلذ مويطعيتا لبق مهلعأ دق أب ةقباس ىأ ق دص مددقمها تا ىلاءتلاكابةورمعياملخ |

 كم ْت 1
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 4ع!

 * (امهزيمتو نيتضمتلا عيست لزئم ةفرعم ىفةئاهلثو نيرمشعىفوملا بابلا)

 اعمس دق وهف كش هذ نكي ناو أ || احي ردق ص الخ الا, قا لماعنم
 اتم ام ديعل | لامي لعريخو أ || بستكمو بوهود نالعللعلا
 احدك امديعلانال ظس نزولا ىف أ || هلسلب كلا لع مولعم كاذك
 اجر هن ازيم اذارسي امكح 1| هلزاوم تنخ نا كيلق مغ
 احدقامريغ ردق ىلا ىلا مسي نأ سلذ لكمال كدانز حدقاف

 اههح نا لّقعلل تفتلتالف لهح ههشءيثال نم تاذقركفلا

 احق هنانام !ذ ا ن امعلا لع ىرتلحلا عب رقت بان ىلع + داو

 ىيعئلاراد يتلا 5 هي ا اخو هكتالم ءايقشالاراديف نا لعا

 ماع ناملاعلا امهو نائيذقلا كِإَذكو هلل مدل رح ”الاو هلل عشر دحاولا عبطم دمع مهاك قرذال

 ا اال تت تاركا نال حالو تارا عمال اقشلاملاعوةداعسلا

 لاعبو حراومجلا هذ-م فودولاو هن دابع ىلاعت هللا اهذاك ىتأ ةفاكملا هل رب دملا هس همف هفرمص"

 متةفاوام ةعاطوهامو ةيصعموهأم نيعت نم سفنلا هلعتامح راوخلا تاعولذ هلك - ام ئءدهرهاظ

 تطعأ دقامن ا رغهلالل اس دة ءاهعسمالاتادو-وملا نمأ بش نيعتامابن اف الص فلام ىلع
 ملعت سفئلاو هلعتو ىهالا كد قل ظفتحتو الا هأ ىف سفنلا اهفرمصتالف ةمطعل دولا ايذلس ا نم

 اهل 1 يل

 كلن نءعجراو ا 0 لأسف 1 0 ل اسال 0 2

 دواملاو كاذك لحرلاو ذك اذكى هدملالوقتو ا نااار

 فرعنال حراوملاوال لوي وراحت كا ذنمًامشركشت لهههنلا لوف كاذك ةنباالاو كاذك
 غصتالو اذكو اذك يلارظنتال ىتكى فو يلوسر نا ا يلع كل لقأ لأ هنا لوف ةصعملا الو ٌةءاطلا ام

 لعفي مث ساوكلاب فيلكتلا نم لل زو اذك ىف شط الواذك ىلا عستالواذك ىلا

 سعاع ءاةكارادىؤ سمنلا تددعاذاك هرهسعو نطلا وسم امش نطاسلاىف تكد

 باذعلا عاونأ ن نما فر اة حراولاامأف باَذعلا عاونأو رانلا نم حراودل ذاق

 بثمح حر اوملا ٌكلذكو هللا مهدش ل رتل ير كل 3 نوم ناهس دعت الانادعو مسا

 ةقاطانلا سفذلا لع فاتت مالالاوابل م ك2 تناكى جلا سلا كلت ع نم ماقس الأ الغ هللا اهلعح

 لاعفالا كلتىف مالالا سفنلل لمْ سحلاناف”كاوسللا حورلا اهنا هلقن ” امي واهكلم ىف هارئاع
 ىلاعت هلل ةحسم ة دعمت هيلع نزلنا ىشام لثم موج ىف متادلا مب م«نلاالااهدتعامحراو او ةلؤملا

 هساسحال ملا وذعلان !ناسثالا لضتمفا سلا تناك لاعقالا نم م موقبامل د هيأقي لبعد سم
 مانلا نا كال مانا ذا ضيرملاىرتالا ة-راثلا كام لًات اوهام اكل ذك سداو ملالاهسفتف

 نالاملاومعلا دجالاذ_ه عمو دوجوم هتظقيى هب لأ ىذلا حرجلاو دووم هدب_:عسللاو 7

 همسحلا مالالا همع تعفترافريخ هدنعاتخ زرملا ىلا ةداهكلا ملاع نع ههجو فرصدقملالا اولا

 مالا هعم لقنف منتي ةنسسحاب ورىفوأ لأي ةعزشم انور ىفامما لع نوكيام ىلعخذربلا ف قبد |
 مالالاهبتماقةداهشلا ماعلا هسفن عودر وهو ضر رملاظتمتسا اذاف لقتلا ثدح مي.عنلاوا
 هن سالو هلمععال ن 0 نادك لمن ءالقاع تنكح ا كازيشد _ةفعاجوالاو

 2 ممم
 تناخولو



 د

 وهىذلاركشلااذ_هنمالدبهناصس لف اثيعدوعت اعلا سمع تناكف هقلالا ةلزنملا هذه تسيلو |
 هدم عسلالاىث نم ناو لا ةفهنرود ىلعهدوحو نمءالوا ام ىلع اركشمدمحب عيستلا ةقيشعلا ا

 ا هتلزغ مناف هتلزم ىه ىتلاةروسلا انطعب لو ةروصلا ىل_عدوجولااناطعا امي ةملزالا هان عدي الاف

 هلنوكمآل ق1او هلك ًانال هناف كسنب هسفن نعقعبال لاعلا ناانلق كا ذا و ةس وب رملا انازئمو دس وررلا
 ْ تابق نكمملا ةعيبط تناك ا ءلودل ىسش عيسنل ناله دم ميستلا هتقرقع تناك هل ىتبيالو كلذ |

 || ىاهمه.ةحو مالا ةعسط ىهو هةلكنا نما ثم تلح هامتو نكي ل نا دعب هئسعقرهظدوحولا

 || هملعدجو أ ام ناكمنداعلهدجوأو ةتروص ىلء هللا هدجو الو هش ىعو ةروصلا ىل_ءاعوبطم
 || هنا ةقيقعلا ف هنلاانرشأ اموهودن الا نو ديعتلالا سثالاوّنللا تدل امو لامفهلهدحو ام ف الخ ||
 | ةروص تناكاملو هيلع دجو امقالدا دجوامق سالا عمّا كرت اق مطب نادل ىئبنيال هناصس ||

 | ارهاظ ىصعف اعبط ناسنالا ىفةزعلا هذه ترساب زعل ةمس.م:هالوةروءأمنوكتالنا ىطعت قا |

 || لام هللا هنعل سلب | ىرتال اريسملاو ىبنل او سهالا ليال نمةروص ىلع هنال هنرود ثرح نمانطابو

 || بر هللا فاأ ىنا سلبا لوي رفك اذاف رفك !ناسن الل لوف انطان صعب مل ةروصلا ىل-«نكي |
 || ران نم ىتقلخ هئمريخ ان لاو انمط تّقلخ نم دس أ لاذ مدآ ىلع ارهاظالاريكتسا! امو نيملاعلا

 || هلظ نيطلاو هللا ءامسأ نم مسا رونل اور ونا اىلاةب رونل اًةءاضالا ىف برق رانل او نيط نم هتقاخو ْ

 || مدا هللا رطفام سلب | لوجو نيط نم همتلْخ ىذلا اذه نمكملا برقأ ىأ هنمريخادأ لاقف ةضح |

 || نم ةكئالملاالو سلبا دنع نكي لوابملع هقاخ ىتلا ةمهلال ا ةروصالال مه.دس هقتلخ ىلول نا ىف هملع
 || هتعاطو هيلع قلخ اع ناسنالا ةمصعف لاك ام سلباو تلاقاسع ةكتالا ا لكلا ضرتعاف قوذكلذ |

 || نم ىتازنم اوذرعي و ىزعل اوالْذَي ىأ نودبعنلالا سنالاو ّنحلا تّتاخامو ىلاعت لاو هل ولام |

 |١ دوسملا هناف هديعل هحولد.ةموشو هدمس دقم لعلاو دبع هنأف ةداسعلا ناسنالا هش رطفممازتم ا

 || ةنهلا ةفصوه ىذلا دوجولا هلو هماعاهزذ لاحم ا ةحردب نمملا قط لذ نيملاعلا نع ىعهللاو ١

 هل ل ص>امو هتحردو لا ا ىلارظنا ذاق دسم دافتسمهدوحو نال قلطملادوحولا ةجر دي حلا لو ا

 || مكبر انأ لاقو ىصعف ءانريكلا هكردأ لاما نمهزاشماو هلو. هسفنرظنو دوجولا نمهب دنم ||
 || دوجولا بجاو ىلا هراّشتفا ىلار طن اذاو ّنا نم دحأ اهاعّداامو ةهولالا ىّداو ىلعالا

 || قاخام هحو نم تعاطف هير عاطأو لذف هملعركشلا بحو هملع هي هّنسدو هتمدوجولا هن داقتساو أ

 || ةئلامث ستر لاحم نكيلولف ةمترملاهذههل سل ىذلا لالا هدوبمشو هملع قاخام هو نه هتيصعموهل |
 نكيرلف هلا رمل ىل_ءوهزرالرقتفملاو هسفن ىلءوهزرال ءىشلا نآق هملعو هز نم نكمملا دجوام

 اناعهنا ىلع هنت دماف رام“ آلا نم قءاق لا همضعتام س2 امرظناف نكمملا نم ةمصعم عتب نارو د
 || بابلا اذه فاكردتاا اذه وامظعانيلع هللا لضف ناكو مهغن نكت لامانمهفو لعن نكس لام

 || لعو نامزلا ل_عودحاولا نيعفف لكلا باطخ ملعو ةّورنلا ِل_عوءاعدلا لع ىلع لزنملا اذهىوتحيو ||

 || هللادنع ناسثالا سفن ةلزتم لعو قالخالا م راكم لغو سك رتوناهربلا لءو ىذعتلا معوىوتتنلا ١

 معو سيدقتلا لعونازيملا لعو بيغلا لعو لكوتلا لعزل ساسفناالا لءو ناميالا لعو زمملا لعوهريغنم |

 || لعودرخ الاةابملالعو يلعتلا لعوني وكنتلا لعو ثمنا دعب س33: نهرلعو و ثلا ةريضح ا

 باطملاد باب لعو لوقعلا كرادمملعو نارسملاو عررلا لءوةرتسلا لعو ةجرلالعو هريغنمةراجالا ْ
 ماعلا ىف هللا لع ىبهتنب لهو ةطاحالا لعو :ىبسهلالارا دتتالا لعو ملاعلا لعو ”ىهلالا مالا سعف 1

 تنك امنكل فورعم بهذمودو ىأرلا اذه ىر.ناكم كا دحتاو اصضسالا هرالثاف تب ارامؤالعا 8

 قا لوش هللاو لدتا ءاوساني كاب هلاف هن الئادت تير دقوال ا به ذم نمام هناف هيالثاد تنآد ا

 باوصلاب لأ ىلا.هتو هناصسدقاو لربسلا ىديج ودق



 م

 لفادنع عفوا ترق دفا رع ذر 11 ةلفكر ىدناب كنت تبذك اامعرس انف هدعام او

 بوعي اكول سىجلاو هنلاتدعس كل قي دصةران زتدرأ اذاو سسدالا امم 0

 هلل هت امتنا نم لاعلا «ىيمهلالاس دالاو ةلاهطلا هذه كسفنل را كاسلا با.يسالا

 لءوهللا هاغن ىذلا عضوملا هللا انام تن نمو هللا هتنث أ ىذلا هجولا ىلعو هلقا هيث ىذلا عض ذولا

 دامس ايتن ءابعتسيلا كرك. دابح احلام تنك ناسف: بذكت. قا ءاتكألا جول !
 نمؤمالو "للوالو <ى ٍثالو لودر نمادح آت اراخ لمعلا عطش ال لق ب امس 0 هع رم

 يم نسل رانا سقنلل اهانذا اًعلطم بابسالا قر نع طق حرخ د.عسالو قش الورفاكالو
 تاعفاذاو ةنملا ٌكلع مرت لورا درتامان هرم قر له هاقلاف كنا كل هلا ناف
 هلا تس ةروصلا هذه ىلع كتومو كيو بنس سفاسلا| ْكرناق بسلام 8 ته تنأف اذه ا

 نع جووا دوب ث الع هماناودتاهبسنام عرتنا متت تنك ناالقا النا اف بيلا نمت :

 تايسالا عطقي هودارأ ام تاهج لب د هبهوشام ا ىلاعت هللا لأ ملك نم عمسنام |

 ىلا قيرطلاكل تان و قدلاةحردد د ىلع كر تم .ةلآدقو تامسالا عضو اوان ت اهحاك ا

 دعو نيعجسأ م ادهل امولو لس لا دسقدتلا 1 تاع قفار يراسل اهعضوأ

 5 علل عقو نبأ نم كل يبان اف همءاط ىف همش ةرانو هتيدعم ىف قحلا همي ةرانديعلانا لاف اذه

 لاعلاو هسنح نم لاشما هلناس الاّ او ماعلا هناسالا سر كل نيسو نيه الا لوبقلا لق -ك ا

 ديرأام ىاعم عمت نادعب رارس الار اعلا احل ذك نص انو نقم رجل هتلمح |
 اي نأ دوالدأ قع لت اسملا سؤرل ةطياضا اةرمصتخما ةعماسملا مالاك كل نوكي م طنقاهلم صفت | أ

 ديعلا نع ىنك كلذ ىفانلقنابت ودع ىلعم اطئلااذ هكهِس لريغل ا
 ا
3 
 ل

 هش رط قو دف عاطأ ناو هنةيقح ودق هللا ىدعاذا

 هتقملخ ىنعملا بلطي قلدلاو [| || هلدو>ولاناكامل لوبقلاالوأ ٍْ
 هن معا ةحدبل دعتالف || || 4ترظننا لملد لاحنانا ا
 هتقءاس ىفودشف سعأ لكف [[1|| هل.ةيناكمالاو نوكلا لةيأل ٍ

 هتقيلخ اهاطعأ هئماباشء ([| || هتروص» ىلعالانم انزذكلذا
 هنقشع ادوح هيكشل هل هه كك قع ليم نوكللل ناكول

 دير ءااهقىذغتلا نع هأ سدأ قطاودر نم ونكصإأ

 لق ءاللاحلاو دوجولا لاح لبقالا < نكي ملوك نأكا اا ملاعلا نا ميجا ”ىلولا اهب هللا كتفورلعا |
 ماعلا هتلادجوأ امو هلبقيالىذلا لاما ةقمشح دوجوللاهلو.ةب ن نكمحلا ةقيتح تفلافن دوجولا
 لكى اهلكءامسالا هللا داطعأ اذهاو ماعلا اذدهرصتخم همشبو مدآلعجو اريك اناسناهدجوأ 1

 هدوجو ناك ذا هنادي لاعلا الطب ىتلا ةءهلالاءاسم-الا ىهو ماعلا داجعا ىلع ةهدوتملا ءامسالا |

 اهنعوهلع انهنالا تناك ذإ هيووض أ مدا قل .للا نا ملسو هلعهللا ىلصهنلا لوسر لا هةفاسمك

 نمركشلالاشمالاو ملاعلا باط ةروصلاب هللا هءرك الف ةريبك نان اهتلم<ملاعلاف لاعلادجوأأ

 دوجولا وه هسمس كلارك قانمن !:لك لل اق ل نجس يتلا ةعشلا تناك كلذ ىل_عنانالا ||
 هسفال ىسدقن وكما 0 ل عناكذا هكدا اهلعح و ةلاملا هذه ىلع

 افك ًابالنا هريك ىف هسفنع نع قع اذا هلىجشرو هّمت.ةعب نوه سه نانا لكو لام فالا اهلك اف

 لك ًابنم ام هنال ةروصلا ىلع ناكّناو هسفن نع هنله < ماعلا قي ل كلذاو سانل ا اهمعطب وأ
 لكالاوءاذغلا نعدزنةم قحلاو اهتم لكسر ال ه-نعقعملاو ملاعلاو هللاالا منام هناف هَنَددمع

 لا 2



 ١م

 لويةمَقلاهحوف لوتءلا ىلع | | اهكردمزعامولع ترده دهشاف
 لولغم سملارهق تحت اناث | | اهذنك ناابف ٍكلَدعر احب
 لوذ#*وروص:مركملا بحاصو حم نم هاطعتام لْضْفَأ سما

 نوركحو نا هتقيقحب تناكنم هناك مهف نوع فو هتجربهقلاذلالول جلا ”ىلولاابياهقنا كتفورلعا

 ا نمو هل ةمسفن هقدصدسعتلاناف هنيعتمادامدو-ولان هدحول اقلطم نوك نا عحصبالا دمشم

 اقلطم وكن بلت كال 5 هحوا د قهنوكد ,نا جدبالاةلطم نوكينا دقق

 هتلع ءاقمل 5 ىهلالا ائذللا هصصت بس ناوزمعلا هتفص نال قالطالا لبق: ناد. .هملاة و5 ىف سدا 1

 اننطماعو ةفهص نم كلذ نافع اثنااه دمعي الن اوع 2و1 دعنا يطا وللا راعتفالاف

 مكيلا ا وا يعل ديعلا كح لاند و ما ل قا بجو انه نمو َةِيْدِم قالطا

 نرخ ب نك 11 كلل ىلك ب>وملا اوهف ب>-وأ ىأ ةجرلا هبذن ىلع

 هسفن تاكو مهفاكف مدهعي فوأ ى ده ءباوذوأ أو دهعلا ف لاقو امه افطلو م_مبةجسر هدسعل ةسفقن

 هلوخ د ىعا هلك ا ذه نكلوىلاعتو هناحجس مهلا ًاتكلذ مواركذ هلبق ىف هقدصا م هدنعلب ءادلا ماكامل

 6 ء ”ىغوشام كلملاو نيملاعلا نع ةبنِعتاذإ!نافان اذ هنوكن مالامهلا هن ةهنوذ 5 نم هدامعلدسقتلا ف

 بلطي كقول اق ىلاسعتو لج ىلا تاذالد بلا تطعا ةيئرملاف كا مسا مصابل كلم االولذا كلما
 0 امل 0 رتالا الاخ هن 0 سا اهولخ هي ا

 باسالابَ قشعت هن! 1 دب تامل كك دز دينا“ افولان ه م4سقت م لاعت شنق

 قالا عضواضيأ اذ هاو ىلإ ته وقود ب نع وش ومتلام اعبط اهلا ليملاالا ء1نكج)

 ادو>و قواخابالا اري دقتوادوحو قلالتا م ما حصنال هنا لع ىلاعتو هناكس هزال ماعلا ف بإ.سالا

 نم كل ذريغو ميرا وروكتلاوكلاملاوروجغلا لثم نوكتلا بلطي هلا مس با لك بل ذكواريدشتو

 ضر آو عارز نعالا هليفس تدثت لو ضعبب هضعل اطون مجمل اعل ارهظو تا انه نف ءامسإلا

 فاك ملاذهاو ب نايسالا دوحو هدامع بولق ىف همم اسيل رطملامدعاذاع اًة_تسالابان هاورطدو

 كيسانادل لاق بس نو داببس هل ءامناو هتقدتج هنيضتفنأل هناف بلان ءحورالا طقودابعاد>-ا

 اها وإ هناك ب ابسالا كل نمل نوم جداا واكوتفاقلا لعدد روكلك فر ”ىلعف

 تاذ ف رعلّش لو هنتر فرع هسقت فرع ئ ملبو هلع هللا لبد لاو هبه فرعءالو هللا فر ءام

 هفق كش الب بورملا بلطي برلاو قاطملا هقر عع لم .ةملل ناو قالطالا ىلعع انغاا اهل برلا تاذ ناف هن زر

 : هلالانال اهلنا كل هوهالاهللال هنا اعي ناءسحأ كلذأو هن" رقولخلا فرعاذ_مقدي قتلا ةحنار

 ٍ ثثملا هفرعم ىلع لءلد لد بابسالا تايئاف دمةةتالفةفاضالا نع ةشغقملاتاذو هولأملا بل

 هدمه ىقلخ ئذلا اوهو لوتالا بيلا عم فقي نأ لجيش امن او هعفر مصب لام عفر اهعفر نمو هيرباسهل

 ”ىهلالا بدالاب هب ر ةقرعم ىلا ىد درطلا ٌلإسب فك ملعبإل هيلا نرش | اع : هل لعال ن ندمواهصنو بابسالا

 لزع ىفبذكو بالا ءاسأ دِقْمهَللا هالو نم لزعنمو هللا عم بدالا ( ىس بابسالا عفارناف
 ِ ديعال عزانم وهف قحلا هرّردأم رت نمو ايهك رتب لاهو بابسالاب رفك نم لح" ًاامر لت اذ ىلاولا كلذ

 ٍ اون وك لا ىف لارأو نيلفاغلا نيل اجلا نمنوكتنا ”ىلواب كظعأ ين اوبل اعال لهاجو
 كري لوقلاو اهلا َباْغَيلالا مل امرا ءاطالا رت مدرك اد تقو لارا افتايسالا

 كاذكو شطعاا لا كلذ . عفدتل ه:١بربشتقءاملا ىلا ىردكو ىبالك كرف طعلا ل د ًايايلإا هذا
 هسغضم كك ىف لد> اذاف كَ ىف لعد ىن < لد .هلواثت الن الح لغو تاك د زيدلا تلو ان تعحاذا

 دس

 كم ب كل



 م

 سفن ىوه لؤال ناف كل ذكس دل لوالاو هباعاروج أم نوكمش سفن ىوه قفاو امعرش كح نوكمذ
 كضارغاف”ىلؤابرطتاف رسفن ةيرقا|قيرط ىلع عرشلل هس لذ دوه عرش مكح قذاو ضرغو

 هكرتاف كرتلابوأ هلعفاق لعفلانحرسشلا كدلعمكح اذان عرش !ىفاهمكح ام كل تضرعاذ اةسسفنلا
 ئطخم كنا تدةتعاو هكرتتلو كرتلاب هسقعرشلام ك2 كفرعمو لاؤلادعبي كءلع بلغناف

 ٌكداَقتعانمودهن اضمالبقهبقعرشلا مكح نع كل اوس و كثح نمهوجو نمروخ ا

 نمو هكرت بح ما رسمت لعلا دعبل داقتع!نمو حالا كل ذ ىف هنكح نع تا اس تح عرشلاىفالزا

 دصقن لك يوكح نمو هللان قا كس قيرطي مفصي واودعي حر روقغهللانا ىلا كدانتسا

 ىسوم لة كم الا اذه ايمانك مر دقلاو ءامسقلا ىز اساادةتعمكنوك نمو هللا ةمرح لاهتنا

 مول ام تنأو كدلصعم نيعف امهح نمزوح أم تأ ةريثك هو وهذه مال نسل اهتفاع د

 هو-ولاكلت ىلاداز ناو كسفنت ىوهود ىذلا صهالا كلذ ءاضما نعءوقو د2 و هحو نماسف 9

 21 انو هن ميرا نم نمؤملا مو هيلع هللا لص لاعمال كلذالووبكنا

 صأي ناظحسش * ١ نافمهاعءوس سانلل نب زب ىذا !ناطمشلا امانرانمؤملل هللا هاعحامنا هلك اذهو

 ئذلا اردكحلا نيبو ىصاعل | نمؤملانتب هللا هإ__ع< ىذا ارثسا !ىهو ةرف-ةملاب هللا دعوف ءاشمقلاب

 ةرفغم مرتسسلا كلذ ةكرب نمل ذوهقلا مزتحام عيدالو ةصعم ان دقتعبف ةيصعملاعوقو دنع هيدرب
 ا ل عزل اما ديم راع مالا هشلعرتس ني رثس فلخ رتسوهو ىرخأ

 الضفو هنمةرفغم مدعي هلئاو ىلاعت لاك تقولا فة لوالارتسلاف انهيلع هبقاعي ل ةرخ ”الا ىف هلع
 مدعي ناطسلا ىلاعت هلوقىفرقفلا نءتاطمشلا هيدعواللضفل اوءاشعفلاب هسهال ةرغغملاهذهذ
 ناطشلادارأام ةعفادمىف هناصسهنع قطا بانت مح نم َنِمْؤملا هللا حاراخ“ اتسقلا كرعأي ورقفلا
 عواشيال هللاو انئاطمش ادعو هن عذدانهلا ادعو نموملا هدام ع نع هللا عفدف نمّوملا فه ءاضما

 هللاان سعأ ةقمقللاهذ_#هاو نيبملان ارسلت, ناطملا اوت لضفلاو ةَقَدحم ةرفغملاف تااغبالو

 نينمْؤملانعرومالاهذهراشم عفدهسفن. ىلوتٍ ىذا اوهق لا نوكمف انروماقالكوهذخ# نا

 ىح هحردم_سفناطسشلا ةعاطدبعلا داعب نا هضرغاست اوامتدعل ةيصعملا ناطم_كلاضرغامو

 | دبعلا نيب لئاسللا ”ىتاصتعالارتسلا عقرالا توكيال كل ذو ديالا ةو اتش همف ىذلا كرش ان هسعأب
 لسسلا ىدهي ودوقحلا لوي ىلاعتو هنادكس هلئاو لزم دلاو

 هجوب.ةعب رشلا هوجو نم هجوددبق نم سفنلا حارس لزنت ةفرعمىفةئالثو ريشع عسانلا بابلا

 حرخام هيفصتملا ناو قزرلل بلاج بس لكوتلا قد رط نم قزرلا بلاخلا بدلا كرتناو اسمنمرخ
 لواعموهقاف ازر هنوك نم هللا عم سا> نمو بامسالا قر نع

 لي وحتو لي دس هذ ههأ نم || || ليزتت ضرالاو امسل ا نيب هلل
 ليثمت ّنهل اروص ا.م و أ || روص اهبط ف زوص نم طي

 لملضتوهف ناو همق قا ام || || ىلعنوكي ناهض ق حلا ةروصو :

 لدزنتو نآرق همف ا دقو انئلاءو ساءمءنبا ماعم اذه

 ١ للم و حبست كل امن اف || || اهفرعت تسل لاح كنَرغي الذ
 / .

 - 0 هل

 لوةعمو عرش هديؤد ىوقا داءانمنا اهمزتلاوامم لقو
 لبمخناو ةارووو روز اهم || || ةرهطم ىلشم فد هبىضقت
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 نمدنلا قلف هلوسرو هدب نة رثك 'يطوروكلا لع غفل 7 اح 5 د أ

 هلاحةروص ىلسع اهأرب نم مهنمو هيدن ةروص ىلع اهارب نم سائلا ند هنداعس هدو تحب امهيو 0
 ىلعلثع الن اط.ثلآ نافريغال ةرو.هلا كلت هب هيلا قلت امد همهف نيع نكيلف هب: ةروص ف ت | عادا 000

 هللا لوسوةروصريغ ىلع 4ترهظاذ ذاام أواه ٍلعانل نكي ل ىتلا ةعورمثملا ماك الا نم ىلع ضرعتام |[
 كلذ ىف تقولا كا دف عرشلا ةلزتمىلاو كلذ ن نمد: ال الا ىلا ةعجارةروسلا تادرس '

 ا وا دهناالاء اوسايؤرلا لثم هيفاعار ىذلا عضوملا

 6 مو ىلاعت لوقف ءاين دق ناك او لبي تحكي رش منام هنال كي رمل لست الانلتاذهاذ هسبفنقأ

 الا هض رغا ةفصلا هذه بحااص دلع فف هيد سهأ عرسشلا نوك قاغتالادهل عقوامت او هن دصقأأبن نكي مل هن اضمان 1

 هناضماىف عرشلل له ضرُعلاء انما لاس الاخ مةدجرادوط لا ْ

0 

 7 سلم حش تهيج 7 1722- ميم لي يب ممم هم جرس

 هكلافاخ هتعد رمش هللا ن نم ماع هلثم كلمةروصوأ ه-ورو ”ىنلا كلذ ةقموح كف الصا< ىةروص

 نم اهفرعت نك ةمعرمشلا ماكتجالا نمةريثك ارومأ ةروصلا هذه لثم نعان ذأ دق نو لادوهن

 ضٌضعب ىلع ةيعرشلا ماكتسالا نعوض كل هن ىتبط حام تض رعاب اف بتكلا ن ندالو ءالعلا َة ةهح

 ىبنلا نع ميدعلا ىف ىوردنا هب نربخأ ام عبسجب ىربخ أذ بهاذملاو ثي دخان عجب نماندال, ادلع

 نيدنلا عفر كلذ هج نمهنا يد كلذ نم بهي ناكوادح او افرحر دايغام ل سو +لعدلت ا ىلص

 كلذ لع نمان دنع ينيدلو ةدحاو لجان دالي لهأ كلذ لوقيالو عفرو ضفخ لكى ةالستلا ىف

 اك 5 دح هش ىل كور نيث دلا نمن اكو حاملا نب ىلا. ءنب دب ىلع هتيضرعالف هنأ ارالو

 رامخالا ت تعلاط املا به جيم ىف لا ٌددعب هيلع تفقوو لم هرك ذل سو هبلعدللا ىلسدقلا لوسر نع

 اذه<ىذمرلا ئيعوأر ةيبنو حب است كا كلاب ءتباور هيقنا كا ِذ دعب تيأرو
 ملسو هنلع هللا يصدم ىبنةروصن مذخالا فى قفتا ا ذكهف - ةناتلاو كامل ودب هيو لاف ثب ددلا

 مولعلا نم هى أنام لكو ةعو هعو رشملا ماكحالا نم ايش ديالا هذهب تلجت اذا ةروصلا كلت نعذخ ًايالف

 نا اهريغىف الو 00 ابئمودخ ًابامفهيلعرسع الع رملاو ليلها ىدعامرارس ءالاو

 قلطملا دوججولاو ضحم مدع كر ثا! نافدل.شتالا اف كلرششلا الا دئاقعلا عمج- لبق ةمهلال اةربخنملا
 فوصدوألا هر بقع ع هبق دقتعبام فال كي * رش نع حراح هنا كش ال كو اء رشلاو مدعلا ليقنإل

 ةداعملل مدادهف نايهربلا ةرود ىف أت ةهبشلان اف ةراشالاهدهمهفاخ هيهل نإ دربالرخ اهلا هللا عم

 | ىوجو و ثءئاهل سفن ةدارا هناالاةدارالا نيعود ٌصرغلا نال مم نخوه اجلا

 اءاضلا تاكل ”لدانملل ةامرلا اهيصنت ىلا ةراشالا وهى ٍصرَعلا ناك اضرغ ترس تتثف

 هب تمأف نم نمد اوشا اضرعةماثملا د ىلا ةدازالا تبعت لوزتالدباب ىف مو اهدصقتهامرلا نم

 ادومت ضرغلا كان ننجح اوبسو كلذ هش سانتا لاروق ماهم نه ىلا نالو الا بالذي هت . 2|

 م نوكي نأ سقئنلا ىلا هومسساو 7 ىسف : ضرع همق ل ةاذا هنا ىل_ءاوططصا ينكلامومذ موا

 |ةدارا هنأ ى را فصو ونمو أامومده نوكي دقو ادرهوك عدي نءىرعاذاو

 ءاضقلا معأف سفنلا ضرعي ضرعوهو هب مذلا قلعت هملع للاغلا ضرغل !نالاضرغهلنأب فد لو

 اهلجال ىتلا "هللا نيعودو هئاضما ىف جاعللا نم هيجاصي موةياملهانركذاملاضر ّ ءىعف هتيعردقلاو

 سوعلا صا عا صار ًءالاو صم هلعلاو هكر ث ضرغلا ناكنا هكرتو أ لعفلا كل دع وقو ناك

 جانا هيلا ذاراام امم ديرتلة دارالا ابو هللا جاع سفنل نال سفنلل ضرع ىهأ هن أن انلقاساو

 5 اة داو لا دهلا ضرءالفد انرك ذاموه لدالاف عواشلاا هل دحام ىلع هكرتوا رودال نم

 ”ىعرشلا مالا سهالا فدا دول ىتكرتل وا لحفل اند دف عرمشل | مكج نم لاس لو ىهالا اذ. ”ىسفن

 الذ دنء هيض بو> ولانوأ بدنلانوأ ة>انالاب همؤيكح ما لق عرمشا :|!نأب ىتفملا هسنمفدو هم مكح
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 :؛ ناك ث دحلا ر قرق نب هاربا نب قاحماونأ ح زمشلا اهيلعدنكل اهنعرخأتم ةعاجلا ىفاذاو هةلخ نمىلا

 ىداندف لوقي ثا لسو هيلع هللا ىلصهقلا لوب نع موفي ناك هما, تعا ثيدحلا ىالضافا دس
 + عادتس نمالو عادنمالو هن ادنى لوقي وهنوص عفربرقرق نب اناكو قي رطلا ىلا عوجرلابسانلا ف

 / ىلع ءاوعالا تيلغامل هنا لءاودحأ قيرطل اىلا عجريالو دحا هس< الف لاق اوله قيرطلاىلا اواه

 ةدمعبلا تالي وأنا ىلا اونجو ءاضسلا ةجحنا اوكرت لولملادنع”بتارملا ءالعلاتدلطو سوفتلا |

 هيقنلا نوح عم ىرش مأ ىلا كلذ فاودنت بل سن ىوه هبفمهلابف لواملا ضارغا اودمل

 كلملا ىقنريخأ دقلو ممتاهقفو مهتاضق نم ده عة عاج مامات ار دقو هب تفي و كا ذ دقت عيالا عر

 مالكاذه لثمف هنيبو ب عقو دقو بول نب فسوب نيددلا حالصرصانلا كا نبا ىزاغرهاظلا

 ىدلي ىف ىرحن ام ىلعركتت تنأ لاكن ا دمرحلا ناش ام هل تاّتفنادمرخاب نتج لاكو كوامب ىدانف
 0ك را برا 5 نأ نم سف تن دهتعت ام لتس يع دقتعا هللاواناو لظلاو تاركا نم ىتكلممو

 | وه هيقفىناتفادقلو هلا ةنعلم_ملعف كل ذز او ىدنعددي طخو «.يقف ىتفبال اكتم هنمام ىدايساب

 اذهناذمررمُم موص -ىل ع جال هنأت فشقتملاو ىدلاىف هدابق هدنع هبقف لضفا ىلنيعو نالف

 ناطلسلا لاك ةةسساارو مش نم تنثربش ىأ هيف ىلر اس الاو ةنسلا ىفرجش "ىلع بجاول الب هنبعب
 أ هللا هنكمدق ناطفل انا ملعبلف موعمجهتئا رحر ىلءامسف نالفوهو كلذ لرهظأ لو ىنطاب ىف هتنعاف
 : هللا دنع ىضربهنا فزغي ىوهرملا طع هنلا نا قارا انا يناناطس لبر لالا ةريضح نم

 : اوناد دق لوالا ردصلا نا هلل ودب و هرظن فهن ب عاهسو هضدل اهي بد ر علب واسهلع ءوسهل نسر

 هنعتوكسملاقاومكحو اهو درطف: اشالل للعلا اوطبنتساو ماكحالا ىفءاذعلا ساكو ىثرلاب هللا

 || عج لبسلا ! ذه هل دهمااذاق هطابنتسا نمةدلعلاو اهرني ةعماخا"هلعلل هملع صوصنملا ىف هباوم كاع
 او ل رع درر اليل لو لا لك قيرجنا ككل انالقم عزا ”ىعرش هجوب هوهشو هأو د لذ ىلا

 رخاريخ هل نكي لول لو اه ناكناواصخ نوكي ثر دحلا اذهناوللوةيو ةيوبنلا ثيداحالا

 لجرلان كنا ةَقينجوبأ هبلافوأ امعفاسهمقَلا اذهناكَنا ”ىفاشلا هب لاسقاهل مسا وهو هضراعب

 دملقتس جاولاناو :ءلضف هيذخالاو ثيدحلا نا نوريو مساك ةمئالاءالؤه عابتا لوقا ذكعو ايفنح

 ىلا عو> زال والافةن ومملار ايخالامهلاوقا تضراعناواومكجءامف مهلائماو هُم الاءالؤد

 لاقمنا هللا هجر ىفاشلا ن نعانوردق مهل تاقناف ةنسلاو باكل اورام الاءذخ الا لرتو مهلن واقفا

 ٍ دقو ثي دخلا ىه دم ناف ثي دحخلاب اوذخو طئاللا ىلوش اونرمذاف ىلوق ضراعي ثيدشسا مانا ذا

 || ىصاس اسر ورامو ىلل دف رعي ملام الكب ىيفا نم لكى لع مارح هياحضصال لاق هلا ةفينح أن ءانور

 ّْ ةبكلاملا كاذكو ةمعفاشلا قي رط نمالا”ىفاشلا نءالو نيمفنلسا قيرطنمالا ةفنح نأ نع اذه
 قرمثملابو برغم ادار ص مهعماذهانل ىرجيدقواوتكسواوب ره مالكا لاحت ىف مهمقياَضا ذاف هلبانلاو

 | 0 داما تاو ءاوعالا ةعيرش ها تخشت | دّةفهيهذم ىلع هنا زب نم به ذم قعدح أ نما

 1 راوتلا تكسو حامعلا ىتكلا ف ةرفعس طة دو سيول تالا اطال حاصلا ثدداحالا هنا

 (| لمعلا لرتاذا نكاو لي ديثلاوريمغتلا نمةنوصم ةظوف < دين اسالاوةدوجو م لب د_عتلاو عب رختلاب
 اهلحامتلارابخالا ةضراعم عم نيمدكقنملا ىواَتغن م-(سفنا اونادو ىارلان سانلا لغّتشاوامأ

 ' مهد ال تلقاذاو اذه ع نم مظعا خس ىاو مهدنع مكحاها قي ل ذا اهدوجوو ايمادع قرف

 أردنا ضراعن اهل لاق بهذملا بحاص ناف بذاكهتاوودو بهذملاوه اذهكل لوقي أس كلذف

 | به دم ىلع ناكل فض اواف ثر دحلا ىهذمنأف شلل ىف ىالكنخ 'لرتاو ثيدحلا,نفن الك

 || ءانررقام كلن يتنادعبو عسا دي خب هتلاق ضراعملا ثيدعلا - فاعلا زاك لزوم” قناشلا
 ا هسفن هروص نم اضوع قل  ماقأهب ررثاو «_سفن نعبغرو هضر ًءف دهزاذاناسنالان ا لاف

 ةهروص



 هاد ره م ليوا ع ادح ١

 ىل ماك ىسفت تقراق نا انا

 انسو ءاهبو نسخ تاذ:
 انسلا اذ سعشلان اكو

 ديتشا هاج ىلا ليشلا ىآر نم

 هلاشا ىلع هنم اد

 هتاضرمه ىف يدع راص

 نسح م الكب مج رتتسلف

 نكي ل دسع تملا ىراال
 هن ماق هيا اذاك

 1-2 ىلع هللا ةجر

 رشدل ارعسغ نم سنملا ىفاهلثم

 رش عرشلا ندد
 رثالا كلذ ىف 00 |

 رك هقدشب انا

 رت د رك 1 اط
 رسعلا لع سي وريصلا ريض
 ريشف ع قاذف نم نكمل

 ريش فرخلا نم دعم ا

 رشق ارم نودلا ىاارو

 رمال تدر
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 ْ باصأأ دانا امج »هلا ئطر نملك هيا رعبا اد هاني ورانا ميلا :ىلولا هما رلعا

 ا كلذ نم لح ىف ىتلعح اف كذم تان دو ىنا سامع نب !ايهل لاسةق كل ذ نم هز سس هيلاع ءاف هضرعنم

 || كلهتتارنغنكحاو اهلح االف نيل ملا ضارعا م<رسدةهللانا هللا مرح ام لح !ناهتئانذوعا لاسقذ
 هلعفدل عباام ىلع ناسنالا فلح بابلا اذه نمو معلا ن نسحأ امو فب رصتلا اذه ع امرظناف 6

 || هتلاهمصعنلالا <ىهلالار ككاو با ردتسالا باب نموهو ناممالا "هلك هتنا ضرفف هلعشبو اهلعفيالنا

 1 لقي لو هللا لارأام سان أ نير مكل لو هملعهقا ىلصسنل لاق ىلاعتهتلاالا عرات ماج هيلط حملا

 ١ اهأانىلاعت لاف اسمو دل تق نا حس منال

 || هلوقنا كلدب اذهف هسفن هترآ امم اذهناكف كح اوز !تاض سىس كل هللا لح ام مرت ل“ ىنلا

 ٍ هللا ىلص ”ىبن 1 ناكل ىأران نيدلا ناكولذ هير ىفداريامال هيلا هن سونام هنا هللا كلارااع ىلاعت

 : هسفندت ارامف لسو هلعهتنا ىلع” ىنلا لاحا ذه ناك اذاف ىأر ىذ لكى أر نمل وأ ل سو هيلع

 لوسر هركذ ىذا داهتجالا نا ل دفةياصالا نمهملا برق ءاطنا ندو موصعع سل نم ىأر فدكف
 مكح عي رمشن ال ةعقاولا لئلا ىفمككاريبغت ىل عل لدلا بلط وهام ما سو هيلع هللا لصد
 || ”ىردتكسالا <ىدسالا باهولا دمع ىضاقا | ىنريخ ا دقاو هللا هءن ذأ ل عرش كلذ ناف ةلزاتلا ىف

 : تارام تام مانملا ىف هتومدعب نيلساصاا نمالجر تر لاك اسمو نيعستو ةعسن ةنس كج

 . ةعوفرملا بتكلا هذ- هأم اا ةعوف ص ا.تكو ةعوضوم ايتكت يار دقو لاق اهنمع اتاكد

 || اهنع لأسي ىتخ ىأرلا يتكمذهىلل سقف ةعوضوملا بتكلا هذامو تلق ثيدنللا بتكمذه ىل لست
 || ءادعسلا ةححمع ءاضسلا ةحضاولا حنا ىهةعب رشلا نا هلاك ةفو لعا دس همفىحالا تيأرفاب ماا
 ْ ه«لعلزنأا ل لسو هلع هتنا لصقل لوسر لاك كاد اهكرتنمواخن اهيلع م نمةداعسلا قي رطو

 اطوطخ طخواطخ نعرالا قلو هيلع دللإ لصون وتود هع ىطارصاد>ناو ىلاعت هلوق

 ْ ةوعبناك اهةسسم ىطارصا ذه ناواملات لاهو طخ ىلع هعبصأ عضو منالامصشو انممب طخنا ىناج نع

 |اراثاوولسس نع مكيقرفتفهراسي و طلشا نمي نعاهطخسىتاا طوطمللا كلة ىلار اأو لمسلاا اوغبتالو

 : عطتنم اها لاشي طسخار ءملاع ىطاش ىلع برغملاب هل دم السةْنن دع قربخ ادقلو ميقتسملا طختا ىلإ

 ءاضس ةعجش مولاة تيل كلت فاق ماع ف نمرباك آلا نيكساصلا نمل +ر ضر اهارو نشل بالا

 كمللست نال ةلوثاهلك ردو واباعشو قد انش اهلامثو ةمحغ | كلن يب نعت ارو: مسرون اهيلعدي وسم

 | اوشعاهفنوطبخ سانلا عج تيارواسيفىتلا ةلظلاو اهكر :.تصترابكاس ءولو اهقيضا

 ا هو ريسي هعم ىو دع اج رجل دج نط ةريكللا هناك

 00 و 0



 رامخالاخ نم معلا ىف درواك تار للا لفاو هللاىلا بّرَدَت نمالا اذ_-ه فرعبالو ميظعلا ”ىل )ءلا

 تنك متيشلا ١ اذان كاست لاك ةضااذاو هنحا لفاوذ هلا هلا دبعلا بّرَشتاذاف ةمسهلالا ةيونتلا

 سهالا ناكها ىلع ديتنكهلومذا ديؤمو ادبو ارصب و اعم“ هل تنك ةباورفو هدبوهرمصلو ةعع»
 ناكح هتان أنزل لاو تكلا لاذ _هاهاطعا لا ةماركلا تناكف رعشب الوهو اذه ىلع

 هحؤرب هن اح لاح ىف ناسنالا عمس ناك اكهيرب ععس وذو هعمل عمسإ هنأ لت وهذ هرمصل و هعمس

 ا جتأام لات فدكب نقلا لع ىفقداصلا هساىرتالا هن رب عما ا نعال ةنقو هله هنظىف

 أرح ولان عاخا نم دهن اف وح دق ناكو اح كمر دعوام متدحو لهم مسهطاخنيح مسنم عمجأ َ

 د_:عقاذلان يع الرهظت ىتلا ةالاهذ هو نوعمس و نول عام ليصو عنم ىلءاورطف نكلو مسا

 هنأو 4 مهنا لاعلاوهر هاظلا سسالافاهريغو ىدوم ةرتعككح قوملا ءام>اىف دا اوغلاقرخ

 مهسقت ال ةامكسأ ةمسساو تادو>وملا نع ىخامل نطاماا مسالاو ةريدملا حورلل مسجلا ةلزنع علل

 ةقباطم ةئاودملا ناف ةرهاظلا هتروص ةئاوساف قطان ناومحهدحذاناسنالان وكب عوهلابو
 اهيواست االراصتخالل ةرابعلاملاعىفاهوخب رفرصح | ناالا سانسلا ىذغتملا مسجلا ةلالدلا ىف

 ةرامعءان دنعوه ىذا اهلك ماعلا هانرك ذامىوس انعم سلو هانعم ثم نم قطانوهولالدا ىف
 ةروداابرهاطاا وهف هسحو هّيذغاو هماسح | فان نكحا قطان ناومح هللا ىوسام لكن ع
 دوجولا اق دوجولا ادلا"ىملالا ىلكلا نع ةنئاكلا ةتاذلا ةايللا نطابلاودو ةناوحلا

 دو-ولافنطابلا مسالا ن ندمرخ ”الاوحو رهاطلا مسالا نم لال اوهذ هلاعفاو هؤامساو ىلاعتهتلاالا

 هبحام ىداامئامدعلطابلاظقاقالطا نم موهفملا ناك ذا لطاملا نم ْئش هسفام حلك
 2 ىملالارادتقالا نكيلو لعفلاب قاينادرفناال كل ذكممالا ن كم. لولو مهفافدوجوهلا

 ىذلا< ىنللا ناحسو ىنذعال ىذلاره اظلا ناسف هنع لوزت تاناكمالا تناك لب تاثكمملا عج

 نورئاح نو دّدرتمنورّعم نوركُم د همسوفهروهأ دش مهاعاو هنف ةرعم نع هن ىلا بح رهظرال

 قناقااو دع انراصال لجو ةدها ثم لا هده لع انملعنم ىذلا هلل داو نوّءطخت نودصم

 فرعينادارانمو يكمل ار زعلا وهالا هلاال هسلاالا دانتساانم ناكالو هلعإلا نيعانل عقتإل
 روصلا كإ:تقَقطانلا نمو هروصوةراّدسلا لا ىف رظنلف لك ملا هذه هيل انآسوأ م ةقمقح

 صاخالا كَ بعالل نيب ومش ةبررضملا ةراتسلا باح نعاو دعب يذل اراغصلا ناسصلإ دنع

 نوذرعش مهانضرفنيذلاراغصاا كلوا مهراك | سانلاو ماعلا روصف كا ذكسهالافاهيفقطانلاو
 امعلواوهل هتودخت نولذاغلاو نولرطيو نوحرفب سلا كلدو راغنذلاو م-مملعقأ آنه

 ىعداصدم ىهالا لوا ىف حرت كلذاو الئمالا اذه بنام هتلان انواع و نوريتعيءالعلاو

 هدعب حر د ىتلاروصا | نم فنص لك ىلع ملكش م هدجميو اهيفدتنا ملعب ةمطخ بطنعف فاصولا
 اذهنا اواعملواوريتعمل هدابعل الثم اذه بسن هللا نا ةعابجلا لعبت ةراّتسلا هذه فلخ نم

 عمو قئالخلا فمكحما ردقلا تسب اح ةراتيسلا هذه ناو اهكرحم عم روصلا هذه لثمهننا عم ماعلا

 فاصولا بغي مئابعلو اوهل هن داوُذتا نيل ىلاعتةوتوهوابعاواوهل نولقاغلا هدف هن اذه

 ةراتسفلخ هير دنع انع هتسغناكب اغانو مال_-لا هملع مدآوعو انمفدوجوم لوا ةلزنع وهو
 : لسسلا ىدهيودو قمل لوب هللاو هسغ

 ضارغالانةيدمحل اربغو ةب دما هع رمشلا سن لزم ةفر ءمىق *( ةناممط ورش ءنماثلاباءلا) *

 » ( كلذ نماداو هللا انافاع ةبسفنلا

 انا
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 اهم رعبست اهم او ةمسقت : ةدصاماف ا.منءاهلاوزز وال ىت جلا ةيتاذلا ات اصف ةريدم تقلخامأإ]

 ا تافدبس رق را أ ةئمالا اهحاورأ اههطعتامو نكت )وأ ايفا ه-اورأ تناك اوساعاد

 سس 00 مالكلاوهو صاشللا ركذلا كلذ اهتراف حورلا اهتقراف اذاو ةصاخ اهدوحو

 قلع نما اكو اهلكماسجالا ىف ىتلاةيتاذلا اسما فئاكملا ءلر ديف هريغوأ ناكاصيست سوما :

 قراسلادب عطقلثموهفر مث عطقوار# حر سكوأ ةيئارسكل ثم هماظن ىلع هجر ىحأ ناك دج أ م

 حور ماعلا ىف ةروص لكل نافلة شاذلاهتامح هلع قي والخال ورانا هننع ل1

 تيلاكحورلا كات لاوزب ةروصلا لوزتو لنقلاك ةروصلا كلن ل اوزبحورلا لوززت ةيناذ محو ةربدم

 ةامحلا كلَ و ”هلثارربسع هسق رهو لكل هن ها

 ا ةالاو سانا ىلع هكا مما نإ نا راضبأب هتلاذخ أ ىتلا ةمتاذلا :

 ركلا قلخلا بامصأ ارباك ايلا دنتسان اا رمشلا نا لانقيالو لسو هيلعللا ىلم هلا

 ب سا ع قاكلا فيرصتو ءاضقلابقح أ هللا وحنا معتف لاقي هال

 ىلحتلا نعام ال ةيتاذ ءامشالا 5 انملاهذه تناكام اوهللا نيدفف ةفارامبم 5 ذخأتالو لوقي هارتالا

 ا هل لمت نااالا هفر ءد هعل> نم ل ل هنورعمو هتداسعا اهةلخ هنالواهاك تادوحوملل* ىهلالا

 ماد ىعلاو العانر نمد ناعو ىلاهت لاما يدقلاخ فرعين قولخلا ةقاط ف نكي لذا هسفن هن ع3
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 اهيفوهامنامئادلا مهل ىلكلاناف ناو سنالاوةكالملا العامر هاط تادووملا لكل دهاشما دبأ
 هفنىاسعهريغاربعتلاو قطنلا ىطعأ نم ىللاامأو تانلاو تاداسم اررئاسكرهاط قطن هل س دلامف ا

 باح فل نم مهل ىلهتلا نافاسهاوقو مول ةريدملا وه اوزأ ثمح نم ناو سنالاو كئالملا مهو

 لالدة سالاورظنلاب ناو شالا ةفرعماو ىلكتاانال ىهاالا فب رعتلاب ةكئالملل ةفر لاق بغلا

 ترطف تاوولذ ل ارثاسن ال كلذو ”ىهلالا ىلا تاون واخلا ٠ نه م-مودندو مهفاسحالة قر 1

 هلعيف قيسذا نيفاكملاب ةجرماقلا اذ هرتس للا دارأو لمصوتلا ةرابعا وطعب /ةناتكلا ىلع

 ا نيح دكت اللاكمهل ب نكيملاهف ضارتعالا موضعل ىلعردقو ىصاسعملا مهلعر دق دةو نوفاك بنا

 هوصعول ينال م مءرتسلا عقدا ذهاف مهعم مذا ةدق ىف ىرجام ىرحو اه ف دسفين ءاهف لعخأ اولاق

 ةيظطع ةذخاؤملاتناكو 7. ديور ناس مسنات دهاتشاور اول ل

 ا نت تلد[ تك ةرذعملا ف ةخغل امهل تماقزتسسلا ىلعهوصعاسأف ادي مهلانتال ةجرلا تناكو

 ١ اذولوارذعاممنو دعو مهياع ضرتعاول 7ك ذاوددأ نام سللاو هدامعل هللا اهلعح يلا ةجارلا

 دابملا مهاطعأ ىلا م اودناف مهادعامو ناو سنالاو هيئاللاالادقلخ ٠ نما د هللا فاك ام

 : 0 وةك لقا نواسملا مبلطي نيح دوما اهل ىئتخ ا اذا نامزلارخ ؟فةرحشلا []
 0 تام اف دقرفلا ةرصنال اهل قاف ىنلخ ىذو اذه لسماد -ىدوهلا

1 
(2 

 ' 0 نماللاوتمام اود انسافن !ىانل 0( ةعادلا ةتاذلا

 ىلاعت لاك ملاعلارب دسوه ةقرقملا ىلع قاف تدهف نائم ير 1 اذه لعف لالادجوو
 ا هدجو م دمول ىلع هصات ةلالد قاخ لكى لمع, دلو رع تال ما الا ل صفب مالا ربدب

 لئاقلا لاهاي
 دحاو هنا لعل دت 0 اهل *يثواكى و ٠

 || لاعلا حور هناصسوهف هلع هنا مهر طقام بسحب ها ىل_عاهمست.فاهلصفي ىج ٍجلاتان اناا

 هقلاالا والو لودحالذا بسب هب و شلبي هو ملك هيو رص هوو لاما عمسب هيف هديو هرمصبو هععسو |



 ؤ/

 ةامالاوز مسا نعحورلا ةيبغواهل سعشلا ترهظىتلا ماسجالا ةرانتسال سعثلا روهظكا
 مكحاهل ةلوقعم ب قارتقالاو عاتجالاو توم ةةرفلاو ةامح عامجالاف توملاوهو سلا كإذ 3

 يطال ويحل ىقوناسنالا ىف ىتلااهلكىوةلاناملءاونابعالا ةمو دعم تناكناوره
 الفسواولع ماسح الا عبج ىلادب وسنملا اهلكىوقلارث انس كا ما

 كلذ نعهملو مدعت امام مدعم ومسجلا كلذ السا هن اطعاوهدوجوب نوكج:ح ورلا ىب ا

 ةيلكلاب مسللا نعحورلا ضرعا داك م هفاق ةصاخلا ةَوَقلا كان هنع نوكتىذل اهحولا كلذ نم ممم

 ضارعان سلف مونلاناماو سلا بيغ لمللاكتوملاب هنعربعملاوهو ةام .كلاوىوقلا عسجهلاوزب لاز
 سعشلاك ماشا ىفةامملا دوجو عم ةيساس | اهتاكردم نيبو ىوشل نيب لوك ةر *ذا بح ىهامتاو ىلك

 عقيل ناوةارخلاك ادوجوم ءو ذلان وكي ضرالا نم صاخ عضوم نيبو اهب ناصنلا لانا
 توا ذه تفراقاذا 0 ا لاح ىذلا عضوملا كلذ س لالا

 كلانهرابهلا ناكف ع دولا كاذ هيءاضاف هروب رخا عض ود ىف رهظ هنمال ديل ملل اءاحو ضرالا نم
 روصلا نه ةروص ىلع ىلآ هب هتادح تناكىذلا مسخلا اذه نع ضرعا اذا حورلا نإ ذك انه ناكايك
 سو هلعدقلا لص لاقاكحرلاىف ةرودلا كاندب تبغ ةروص عج داصلا.اضيأوهو خزربلاوه ىذلا
 اذههبى حك نكىذا١حورلا اذهب تنمح ةروص انه سسملاكريطلا كل ذفرمضخ ارم اط هنا نمؤملا ةمسن ىف
 مولىف علطيح ورلاكاذكاهرونب تادوجوم لاريذتستفا_تباعىناسثلا موملا ىف سلا علطت اكو مدل
 يق رسل نازعاد ثعبلاورشنلاوهكل دف هب ىكت ةسملا مائس> الا هذه ىلع ةرجخ : الا

 ناك لو هدب هم ناكوا هلارو ات ناك اذا[ ثلا مسا ةئثلا ةمعست ناب نمروصلاب عبو نرقلا ةروص

 اروص ىم-هبفمونلا فو توملا دعب حاورالا اهيلا لمَتنتىتلا ةيخزربلارودلا عسب ال نرتلا اذه

 قيض نم شرعلا ةعسنيا ملاعلا لكش ىلع قيضهلفساو عساو هالعا نرقلا لكش هلكشو ةروص عج
 سم ركاردنوكن اذهاواتوموامون ةخزربلا ةرولا كا: ىلا حورلا عم ىوقلا لةتنتو ضرالا

 اوعمسوااو ارامل عم سانلان ا, نولئافقلا لزانه نمو هماعرمالا وهامب كن اعادّتف ءاوسىوقلا

 1 ىلءاهمضنوكتو ةمخزربلاروصلا هذه ىلا حاورالا لاقت ىلع تهبندق» ءاسسنالا

 تاناومك ا هذه ىلا عج اركلذن اء العلاو لسرلاوءاس'الا لوقف اول. كتان اومملا ق فالتخالا كلت

 1لتر خا يح ذم وم تلح دفما وكوت ذاع برتامناو ان دلاراداا ىفىتلا
 هشاوعرمش ىذا مالا اذه نم برآ,غئانلا | اأو ةلزلا سحكلاا ىف ك5 نمءاجامو لسرلا لا اوقا

 ةوق تعماذحو عمتلا ل وقلا فلي وأتلاع وسنمالامهلع قاابةهيلا اويهذام كلة نماوح 00
 بمص نماريؤرظألاوامهمق ضوانان الع نسحا| كيال او توما مكلوةعربتنعب ىأ كولا ولسا ىلاعت
 همساو لهما لعامطاقاناهربهبصنو امضاواللد هك كلذ لعجو سانتا لها ا كل
 هسفنب لهتسمريغ هناو هدجوم نم لاعلا ةيسن ميلر الاو لوالاو نطابلاور هانم همساوروثلا

 نانعالادوجوءاقبل مكمل ةّادبستلا ناو نيع ةفر ط هنع كفل ىلا ذر اَمَتْما هنا ىلا هراةتفاناو

 ىذلاروذغلاوهو ءاشامالا هلع نمئش طاخحوا هقا هكر دينأ نعام غبنملا زير ءااوهو

 ةايحناك دنءرَرقتنادعب كتريصب هارون ىلوان اعاو هلالج هنكوا ههكك اردا نع لوةعلارتس

 ىوةلاذاامهماظت لوزيفتومل 1نوكمابنع اهلاصفنابو اهل ةريدملا حاورالا ةاسح نم اهاك ماسالا
 ءاشالاعمجرف ةابحلاناملعاف اهريي دس هللا هلكو ىذل اهل ةريدملا حورلا لاوزب تلازاهل ةكساملا

 ةشاذىرخأ ةامحو حاورالاىلا ارهانىسنو اهانركذ ىذلا ةاسللا ىهو برس نع ةامح نانامح

 راشتنانةريدملاءاسحالا فرثأاهلرهظي حاورالا5 امح نارب-غحاورالل حار والا تاك ايكءاجالا

 ماسجالاناف كلذك تسلاهل ةيتاذلا ماسجالاةابحواهانرك ذىّتلااهاوقروهظوافاهوض

 ع 1 تا



 اهاوسو اه اني دةرادإ تمع

 اههشي ال نم ب. رذت اهب رخو
 هماق | دق امع ام الع ناكدقو

 اهماهاو الو ا اها ال مو

 ارنا: هن ومدني ان ككاو
 ىلبلا دب اهقو انيق تثيع دقل

 ىوتساف حورلا كلذ اهءلاّدرو
 ةيلانعاا اهلْشو ان دعاك زوو

 اهالب او ايرك احور اهتكساو
 اهامقسىل نه لعثلا عمل ند

 اهاردا ناك ىذلام ىرعش تا 5 0

 انها ل و بالا قان اهمال
 ايقاوقا ناك امو اهات نك

 اهاو أمم اهمسودرف امتكجرأف

 اهالع مث 2 اهذدر ن امر دعو

 اهاكسدلنو اكله اه-ثرع ىلء

 ةنروالاو ةسارتلاو ةنراثلا اهاكماسحالا ةريدملا حاورالا ناب ركلا < صلاو يهلا"ىلولا اهي العا
 ةامح هن 3 ترسو ىلا كلذ حالا ىث : ىلع نورهظر اسك ىامذ:فدواهل ةام اف اوس سعثلل ءوّضلا"

 هماعرهاقت عضو لكو ص ضرالاهحوو ءاوهلا مسج ىف سدا ا ءوض ىرس مةلرهاظأا حورلاكلذ

 تاومدكارو هللا ىلاعت هلوق ى_ءمامو هن امد دم سل ن معو ملاعلا حوروهن هملسعي انهن هو نسمشلا

 مهن و يدا يلع ةاك-ثكمرون لثم لات لثم م ضرالاو

 هولًاملابهلالا طاسترا ىف للاب هدر ءاارارسأ ند - لاءد وف لاعلا هللا طخ لد ءّب الاوذه ىعم

 هدماءاذشن ا ىلا هنمح ند ه ىعي امتاد هظفح هللا لو لول هولأملاو بوبرملا ناف بوهرملا نرلاو

 اند. 0 .ءلا ىف ملاعلا نع ب تح اولف هنمءوهؤاشب هلع ظفع و هظذ ظفاح هلنكي)

 نطاباانوملاعلا ىتترهاظلا مسالا ةفرعمو الع ن نطابلا مسالاو ادو-و ادبا كاسر هاظلا آلا

 تاسلا اذ- ءاقار هنوف الا ناسفالا ةاند تناك ذاف هاندهشروتلا مسالانوهانفرع
 ,كح» ىنائاثم اوبل نيل | ىوسام لوا نلقثلا نم نيفاكملا مب وهو ءالّب الا نان هنأ

 ا كر ها وس اف 0 لع ىالكء اح تحسد ونانالا ل اتا ةداتعلا

 ىف <« انها ىلءءاملا ىلع هشرعن اكو ىلاعت هللا لاك نيلعُبلا نم فاكس لكى ب_عىب الك هنالن ا ىلع
 وهواهلكت اذوح و! لصاءاملاناف نوكت هم ىا ءاملاف نانالا نا ايءاملا ف شرعلا ناكذا
 دم مس هللا ىوسام لكن اف جهلنا ىوسام لكو ؟ىش لك هللا قاخ ءاملا ندو ةمهلالا ةاكا شرع

 ءاهع و ضراو تاتو دامو نانو تطرالكت كراكات زرودقو ”حنمالا جيسنلا نوكيالو هللا

 نيب وناميالا له نيب وف ثكهل سدلن « .هري غو ىف شكلا لح أ نيب فال اه. .ذ عقو تلا ى ةهدهزدو

 كردا نماماو لاح ميست هنا لوةمف هب تءاجامريسغع ىلع عئارسشلا لو أن موأ عئارمشلابلوقءال نم

 عجيياذا ل ردم هصيست وود ام هتابح بس فال امئاوهتايحف فالَحالف هتابح س ا

 لقاسعي سدا ن اولا نمنا1اوناسفالا ادعامو كل ذ لشعب لقاع ىنمالا عيستلا نوكس,الذا
 شرلاف لعل اانه لقعلاب ياو نانا لاو مدر و نر را فلاخلادنع
 هاتعروهط لصاءاملا ىأءاملا ف دووم للملا نا انعت ىدوحو فرح ناكو كلا نعةرابعانه
 ناعالا سو نامعا قروصحتملاعلاو هتلا كل موه ىذلا ملاعلا روص همفرهط قوبهلاك كا ءالوهف
 ”ىجسع بث لكو ة املا لص ءاملا ناك ل وهلا ىوسام لكوه اذ هو ةسسدع ةلوةعم بسنلاو ةيدوجو
 تاكو لا فءالّم الا ىفةابحلاو توما هةلخ نيب وءاملا ىل_علوعمجا سشرعلا نيب نردهلةعبات بسنلاو

 لاقو ةيمدع بنو ةدو-ومناعا كا ترك ذامكح شرعلا 08 نم ىأ كولا ولسل ءاملا لعمشرع
 مسا كلذ ةاسمح مسيل حورلاروهظف بسنلا توملا دنايعاللةايملاف موال ةامحلاو توملا اخ
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 0 ا لا ا يس صفوف كاب

 مدخ داو” ىأعم ميل :تةوىفهتمددلت

 5 هىاراذاف ةنهلالاع ءامسالارئاسدالوالاو هللاود د.سلاو ديعلاو5هناستالاق ت تتولاكاذ ىف

 لأ رجالا نماثل فال نع امثغملا نمد نوكمف ثيخملا مسالاريذست تحت هنا لعبف هناغاف انوهلمذبعلا

 نةحفءامسالا نم ىتبام كل ذكو فسطالا مسالاريضست تت ناكمي فطاتفهسفن ىف اقمعض ىأراذاو

 نيذمارلا ٠ العلا نم نكن ل ديس ىفو كاسفت ىف عم لع ىلع نكف كدي سو كرر مدخت فيكى وا

 اذهاضيأ ىوح وءاسن الاو لسرلا عمادلعلا ةناكملاو ىوصقلا ةجردلايزفتو نيءهلالاع مكمل لعلا ف

 هلاش ناوزيبقلا لعوام ملعلا انملا لدوام لكلا: ى ءاواهلك ةمهلالا» ءامالاب قلذتلا لع ىلع لزنما

 لثمىفهدابع نيدو هللا نيب ىهاالا لضافتلا لعو هملا لوص ولان و هنب ىذلا نامزلا رب دقتودبعلا

 لك هولا كلذ قايل نا يح مهعجب ىذلا هجولا امنيجحارلا م تو نيقلا للا نسحأ هلوق

 "هلضاقمالو هل دسع لكلاو لضاش:الورئاكب ال ىذل اوه دما ناك ذا هلو هلل نيب ”هلضاسقمالو

 لدأو قيدصتلا لهأ بنا هلو هعجا لشفلاهلديسلا لب دمءوه ثدحنم هدبعو دما نيب

 ىتااتاقدلا لعو هيلطي ىمهلا مسا ”ىأ نقلا لعوهريغو كرشلاورفكلا لهأ ب تاسم نم بيذكتلا
 ةققح نم له هدمس هه كيا بشد ىتح دبعال بجوملا ب سلا امو دبعلا نمد اهدر كي
 رارصالا لعو تامالعلا معو وللا لعو ةصاخر دةلاوءاضقلا ىلا عج اروهو أ كلذ باطت ياعوه

 اورصي لو نارع لآى ىلاعت هلوة ىف نآرقلا نعةجرتلا فنا ازا باك ىفهانس دقو قلع اجو
 انلريسفتلا ق هاش دقو ئوارخالاو ىواسدإاءاز رحل لعو اشهد :١أ نولعلم هو اولعفام ىلع

 دئادشلا لعوتآر دلالعو ناك رفلا لعو ىوقتلا لعونيدلا مويكلام ىلاعتهلوق ىف ؤ بالا ةئافف

 0 "اسو ةعج ورهشو ةةسن ملاجحدلامانانوكو 6 لاوهالاو

 هلع ناهناالا هيصصتساو ماد انكر غصب و اريبك دلو مهلا َناذ ةأسفلا ةدمىلا عمجار كلذ

 برضلا عضومر دنت اليلقارا دم هي عقب ام لو ىفالا هب سح<امبرضلا,بقاعملا نا ىت جدددعأم

 ديكلاو عادل اوركملا ل_ءوعج -رباذاملوهتدئافامع اَمُشلا لهال حلا. دارفنالا ل-عو هب سكن الو

 17 فرص لي تع و رسل لوا يلتبس زلل دهني قرفلاو ا

 نم تيأرام في رش ببي رغل عوهونيملاصلا لزانم ل-عوءابتالا دعو ةيامعلال_عوارباس

 هللانوكيالا كلذاس ا رامو هتفرعمانماع نم ىذلا هنن د4 اف ةصاخع اينالاالاهقرعي رم نراعلا

 هللا ىنكف مهب صتخي حالصلا موتلزملا مهعتارشو مالسلا م هباعدل سرا ماتلا مارتحالاب اةملعتْنيما

 هؤلعمصو همن , رط سانل ا لشغأ ىذا حالصل ا ل_عولا ”ةلصوملا د رطأ ا ىلع كنهندقف هن هنرع ىد نم

 ميقآسم وهامغاو كا ذكح سل قالا قيرطو اهقتسم اطخ قيرطاا اوذخاو ةعبارلا ةّقمطاا ىف

 ةرئادنوكبتن ان ةرئادلا ةماَتّتساُم ىشام ء ءاشالا ىف ةماقتسالا ىعماواهج موقااف ةرادتسالا ىف
 اركح طوطلنارثاسو هبحاصلاب واسم طرح ىلا ةطقنلا نميري طخ لكن وكينا ثمة

 ناامكحالاوزلا ىواستب عالضالا ىواستم نوكي :نآثاثملاواعب رملا لكشلا ىف ةماقتسالا نا
 حرم لى لكف نيقاسلا ىو استمنوكسم,نا نيتاسلا ىوا تملا ثاثملا لكشلا ىف ةمانشة الإ

 قا لوق.هتاوركسلاو ةماركلاو ةرمهملا نيب قرفلا لعو نيعلا لو هّتماَمَتسا ىهف هل عضواسع

 3 1 ليسا! ىدهب وهو

 راسي لعئذلامامالا لزنموهو هناكروءالتنالا لزنم ةفرعم ف « (ةئامملثوريشع عباسلابابلا) *
 , هلع ىلا عت هللا ةجرتن اهنب ناكىذلا نيدم ىلا لزئموهو بطتلا
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 ملعهمقو ريثكلا فيكةهللابءاذعلا نمليلقلا الا هف رعنال بد رغلعوعو ليصفتلاو لاجحالا نيب ىذلا

 ارعشمهناقاريجادبعلا نامل وادسءمم:وكع ماها نيتحتسملاوروجالا لع همفو ابسحرتو نيواودلا
 ىلءنوعلا بلطابتمو ةيسنلا َك:نمةراجالا نوكف هملاهنمرداصل | لعفلا| ةم-ن ىلا ةمسنهلنأب

 ىتح هلع ضرتفي الربج ال اوةرجالا لبق ءادّا هراع ضرفلا نعت ةهج ىأ نمو هدسس ةمادخ
 ةهلاحو هبدومع ةلاحنتلاح ىلع قلا عم انهناسنالاوهدس ةعاط هملع ضرفدبغلاو هسفنرج وال

 هلرحاالو ضئارفلا عب ةاكنلا 1 الصلاك ض را انافاكم نوكمأ دبع ةنوكن ك ةراجا

 ىل_ءالرحالان نم لضفأ ىه ىتلا مالا نمهدسس هلع هب نمي امل لب هضرفءادا ىف ةدحاو هلال

 بودنملا لامعالا كلت ىلعفاضرف هملع تسل روم ىف هتداسءىلا هردن ىلا عت هننانا رحال ةهج
 اهن بلطن ل برق ل ناوابلع هتراجا هاطعأ هدمسىلا اهم ديعلا برق:نافروجالاتضرفاملا
 هناث هلب اهب ىذلا ازا هل ضرقتلاف ةزاجالا ىف ”ىبنجالا مكح همكح درعلا ناك انه نغ اهبلع بتوعالو
 لفاونلاب ىلا برةّدبعلا لازيالو ىلاعتهلوةوهوروج الاهل لفاونلاو هدابعو هلا نيب ىذلا دهعلا

 قا نوكما ةيهلالا ةمحلاهل تحت ”هلذاسنل اف ثيدحلا ارصب و اععس#ل تنك هتيبحأ نافل
 تلذفف ةنلغلاو رص و هعفم ىلا نوكي نا تلزم ياللا نم هتلر : ىلا ىه ةمهلالا ةبحلاو هريصن و عمم

 ىل_ءهّللا رثادتفهاوهديعالهتلادمعنوكنا نانالاراتشا اذافرج الاكر اشنادب ءلفذتملان ا

 اهفهدسس ةمدخ هيلع تبجوأ ةبدوبعلا كاتقراشح ا ديءالرارطضا دبع ضئارقل ا فوضو هاوه

 دل اورخ الا نو اق راسخ الا ذك دوت نا دانا رطضالا هي دوبع ف نانالا ني.ق هملع هضرتفا

 هدمس نم سلبو هدمس نم لك ًايهنمهلتيالامالا نام هسا هدمس ىلعهلام ىلصالا ديعل اكو لمملا
 انتادل! فوه لغو هي ونال نال رااجرفال نراك ازرالف هماقم تابجاون مؤقيو
 الملا فرصته ف فر صتبف هديس كلما ءيجاباف هللا عمة: ىو هللا عم ةماسقتلا ىفو هللا عم
 هرخؤمو هد.س مرح ىلع ل وخد هلاموهتو كو هتقفناهتمةرحالا نم هلنيعام ىوسةلامريسحالاو
 هتراجا ةَذهتضقنا اذاف هلع حوت ساام ردقبالا كلم ىف فيرصتالو هرارسأ ىلع عالطالاالو
 نمبلطتةبسنالو ةقمتح هحولا اذه ئم هل ساو هلهأب لغتشاو هرح وم قراف هترحأذخأو
 ةنملابا,نم كلذف هملع علو هسلاجت و هفلخ تعم نأب لاملابر ةملعنع ناالا هز تشا

 فردت لملج ماسق ىلع كتب دقف تنطذتناذرايتخ الا ةيدوبع ة ةرخ الاراداا ىف هنع تعقترا دقو

 نم دحأالو مهسفنىوه مهكلع ل هلنيطاخت ادلع مله وك عم ءاسن 0 أ نتا

 ءاعسالا وكح تحت مهلوخ دىلا عجار كلذ نا لءف هللا ىلعالا ىرحأ نا | اولاف اذه عمو هللا قل
 ءاس'الا تراصو كلم اهل مهو تاذلا دسعة قرش! اورارطضالا ىف وهف ةراحالا تءقو كانه نق ةمهلالا

 | واش" ىهلالا مسا” ىأ تدل اوخد|!فراشخالا مهلذ مهنقاه ران اروهظلمبلطت ةمهلالاءامالا

 ا ”ىبهلا مسا لكباطي روجالا ةمهاالا ءاممالا مهل تنسف كلذ ةمسهاالا ءامسالا تاع دقو
 اذك كضعانأ ىرحأ تحت لخدا هل لوف هتم دم ءاصمالا| نمدرغ ىلع هرئؤينا ”قاذلا دبعلا

 1 كرف تاذلا ةدوبع تح نم دمسلا هيدا ىتسح مسالا كا 3ةمدخف لازيالف اذكو
 تانثالا لذنتاذيلو اند ا”ىأىلا عج ردت هحءسااملغفاداقم دس ةوع اعود

 هدم_سضرفءاداىل ارداسو اهلا لكه ماع مرحف ةضورفملا ةدليسملا تاما عيحاو - ءاشاع دعت و

 تك دالو اء دع هل ىفهسشنلا فوهفءاش :هلفان ىف لخد غرفاذاف كلاس
 كلدءادانمغ رفاذاف هى يسغ» لت ثي لهدم لأ اذارارطضالاّد ب دوبع مكحيه ديس عموهف

 هذخأي نا بحداو لكو متمذخى هبغربامدلاونبعينا ديالف ءورخسنا هلم هديسدالواباط
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 اهبهل نم هيصصيالك هتلبق نعرخ تراسل هل تلئثما لو ايندل | تيقب ام هم ماك ال هتجرخ اول افطقاهنم

 لاجدتو جتا وفك :دا ص فئلزوا رولا ةحاسونيخاناسو ايفر آي
 معاوهتلبقف ظااملان اك هتلمم قران اوةنحلا ىأردقو ىلصملا هيفي ولا نالسودبلع لنا لص
 ىلصملاهمجاشيق للان او اهله ررانلاب صتخت ءامسأ ناو اهلحأو ةنلساب صتدقءام-أىلاعت هت نا

 كتهبنامع لعاف دسةلاورادقملاو دا ن نءىلاعت هناذ تناك ذاهناذ ثمح نمال هؤاسمسأ ثمح نم

 ةدهاشمهجرخ أ امو هتالص فو هتلبق فهما قحلا لازام سو هلع هللا ىلص هللا لوسرنا هملع

 ىلص”ىبنلاريخأ امنا او انطابو ارهاظ الصم هنوكنع رخأتلا اوم دمتلاب هتكرحو اهيف نمورانلاو نانحلا

 عسب نمانر وما دده اثمنم انتالص ىفانارطامباناامالعادالصلا لاح ف هلك اذهب سو هيلعهللا

 لاهدقو هتال_صلاح يف هنطانىفهلةياهلا ناوك الا ىف صم ارطاوخ فني رصتو اطعو ذخوارشو

 هدهاشاع انل لسو هلع هللا لص ى .لاربخ ناكو هتالص وهو شمل ازه<ناكدنا هسفن نعرع

 رومالاب هلاعال نمع اهلا ةماع ضعيهدةتعد اك انل ةعورشملا5 الصلا ف حدق.ال كل ذ تا هئالصىف

 قملا عم روضالا نعءناسنالا جر وةالصلا لط_امم هلك اذهنا نول نملاصلا ضعباعرو

 لقمع نمل ةالصلا نموهو قحوهناوك الا نمهن الص ىف ىلهملاهدهاشيام لك لب كلذ لع مالا ام
 هرصبل ترهظ ىتلا هتلبق ىف تلا تاسوسحما نم ءابعهده اشنام هتالص ىف حدةدالامو ةالصا اددارملا ام

 ىلسملل هركب و فالخالي ايلصم هنوكن ع كلذ هجرخمالو مماكرحو لاو عل |نماب:او ذو اهدوجوب
 رومالا روصورطاوملتا ل ثم نم هملكو هتريصن نعل لكي اما ضي كل ذك الك ىف هشع ضمشبن ا
 هل ىلت ”ءل ذم 0 ع نا هو ل ير رو هللا دذع نم ىهو هنطابىفهل ضرعت ىت أ

 روص 0 امهملقو هبريص نعي اهكر دي تا دي الف هرهاظ ىف تاسو سم | ىف هل ىل 2 منطاد اهم دا

 ةهلبقلاهلابقتسا عم هلع رمشام دح ىل_ع املصم هنوكن عدا ذ هجرخخ ل هنا كو هرصس تاسوسحلا
 عمه عرشام د> ع انلصمهنوكن عتاوك الادض. نمهنطاب ف هدهاشام هحرذمال كاذكه ه>وب

 ةدايسعلا ّكإ:ىفنعورمشلا دنع هنمةنولطملا ةدنلاب هنعربعملاو ه لابةنسالا كل دوه رةلامق_ا

 يبو دلل ناسك را قلشو لعد قاا ىلع هلوقيدأ تح !نافهدنعاذه ح دقي رومالابهلاعالن 3

 هنلع هللا ىلص هللا لوسر هدارأام مهنامو هع سلفئش د اههمق سفن ث دال ءوضولا ب ةعدرعلا

 ةروصلا هذهو +غ:عمثي دحلاند دبق هناف لسو هلع هللا ىلصهدبق ذاب هظفا فهرظن ىقحامو سو

 هنالرمص نملال ثدحي نملالا عراشلا ضرعتام و هيلقنيعباهده شامت ااهمف هسفن ىلصملا ىزيىتلا

 عمن دك ناف هسفن عمهنمثي دا دبق روصلا ن مقل اهل ىلت اع هبلقن يع ضغي نا هتوق ف سل

 هيلع هللا ىلص هقالوسر ناكدقو هتالصف حدي ال كل ذناذ هتالصف هل ىلع ىتلاةروصلا عموأ هير

 هلع لديام لين هللا لأس ةبغر ب ان ورفغتسارامغتسا: ب ايمتوالتفّرماذاهتالصف ميسد
 لوحتي لامكوتهالصن ءدح رق ىرخأ هند ثدحالو الصم ةنوكن ءكاذنمئث هجرخأامو

 ةنتثد>الو ههجوب هتلمقن ء لون : ىلصعملا م ادا هتلدق ه ةهحربغ قارس ةه>وملا هرهاظ ىف

 3 ناسنا لك امو مهب هتجروهدابع ىلع هللا ل ضف نم كاذ لوم ةصيضت هر الصف هنالص نع هحؤرخ

 نم ل.ةنامفلسو هملع هللا ىلص هللا لوسر نع ”ىورملا ثيدح ا اممأو مهتم دارأ امو هدابع قلل ب اطذم
 اذهنا ملعاو هانرك ةامف حدق امل مصولو عصي لابنم لع ام ىلا اهم تن ىلا لصون ا ىلا اهرمش ثءةالصلا

 انرك 3 ىذااردقلا ادنهو ميظع صاصّخ | سو هيلع هلثا ىلص”ىباايهلر دّقلا ليلج مب ملذع لزعم لزتملا

 لوطيو ةريثك ب اكل ا اذنغ باويؤن اف مولعلا ن لح نر مل 2
 هللا ل_عىف لهو لانجسالا لع ىلع ىو هنا لع ءاقهديرب نم ىلع هل ص تر ذه ةنفامرثكع ماسف مالكلاا
 مع !| ىلع ىو و لمصغتلا لع ىلع ىوحو ةسهانم ريغ ىهو لمصفتلا ىلعالا“ امشالا لعبالوا لاا
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 . 2 . هس ةجتا# 12

 تيه 5 - - مج شئ

 اأوهئذلار 5 ا دل 0 ع بتكى ذلاصخلا كلذ نفت ةقك

 : تتشو صخشلا اذهب تاي هئاعدم ةققر تمقي تان ذ اف هدعع هبا || قحلادارأ ت اف لوالا ضع 5

 ١ ىنتناودكرت ىلع تثوأ لعفاذاحوللا فتبئام بس دكر قبو مالا كلذ صخمشل كا ذلعرف

 ا مقلانا مث نوكيامردق يلع متو نسح لعةروصهتنثاو لعفي موك يوك نم قا هاج هلع

 ا فالعمر كيسا رك ٠ يههذش مالقالا هذ. هو اتادرهالا اذكهرخ ا | ع بنكي

 ١ ةفصلا نم مالقالاو كلا كِل ذ ىلع ءالمالاو ىلاعت قا هد سهأ ام ب مدح ىل_ءودمب ىدلاوهىلاهت

 ١ نارهأ فاتتاام ةيهلالا يقم هذهالولو دّدرتلابهاوسو ىلع لزن لا ىسولا ىف اهنع ىنكىتلا ةمهلالا

 ىذلا دّدرتلا اذه ناإك اضم اقح اهاكرومالا تناكو بف دةرئالو أ ىفدحاراسالولاعلا ىف

 ١ ا مالقالا هذه ددعو قن املا اظوفح ماعلا ناك ذا ميف هدوجو ىّْيم يح مهسوغت ىف سانا اهد <

 || هلق لكف كإفا ا ميردددع ىل_ءالق نوّدسو مقام ثالثراسبللا اولا ااه اّكمكح ىلع ىرحي ىذلا

 (| كلت ف لزنا ذاف كلفلا تاجرد نم ةنبعم ةجر دولا ملعلا لري لقلا كا ذ نمو هريغل سبل صاخ ملع هللا ند
 || نم ةحردلا كلت نم دخان: كالفالا ةئئاملا ع نمريسلاباوعطقت ىبلا تك اارخلا لزئامةحردلا

 اأرثالا غلف اهكلف ٠ كلذ لرحتتف بكركلا كلذ ةنانوز ةرقدطءنامردقب معلا كلذ نم عدوملا معلا
 ||| ناكحرالا ئمرثالا كا 3دىرمس مثرصنعلا كل ذدا دعّتسا بس + رثالا كا ذ نم لبق ناكرالاىلا

 ا داوملاكلذ مسج ناصقألاو ةدانزلان 5 هن قام تيس هنا ءانسأم ايف ثدحصف تاداوملا ف

 ا ريدقتا كلذ لك هتطشيو د هروذ>-و هتلفَعو هناسسينو هاهحو هلعفو هحورقوأ هاوقفوا

 1 ةريبكلا كرما مك مو.لا فرابلاو لبللا نيعيو ريبكلا 0

 (| سعثلارا نأ اهذقنتال ةفيثك ضرالا ل_ءجو هتط.ح تتامناف سعشلا كلذ دكرح ىل_عةيمودلا

 | هب ورغصي ولئلابك كدكورغس و نك ابق رابلايكءاذهاو صرالا لو ىذا.

 أ صرالا نمرومعملا فنيدو-وملارابنلاو لم الا ادهم ورابمللاو لمللا ىفان دنع ناصقنل دارا

 ْ ةنسفلاكك ب ردنعام ونناو ىلا عتهلوقوهوركُذ ذمول لكو ب درا ماناو كالفالا مان دعت اهسم

 ]| ةنسنم رابتلااهفنوكي تاك امالانااعطق لعن نو ةمولعملا هذهانم انا نم ىعي نودعتا
 ا اراب رد ل 'عضوملا كلذ مويف عضوملا كلذ قس ىف دح او موي كلذ نا نا ذك لمالاوروشأ

 ١ مو هك هللا لص لا لوس راي اح جلا مالقالاهذه ةناكع كداب ا دقف هدعنام

 ا لولمالا نم ىواعلا لاعلا قاخأا اايراه دسم ةمهلا ةقض- ىأىلاو اهّدع نمو ”ىمهلالا لعلا نم

 ا رارسأ ىلع ىو بدع فثكوهو تاداوملاو رصاننعلا ف اهرثأامو كالفالاو تكامل
 : بتكننااهلدبالو 0 ماعلا ىف تاريثأتلا عبج نوكي مالقالا هذهماكجأ نع ةبر

 لات اوةيوايدلارادلا ذه بارخو ةبككلذلا مارسالا هذه لالخخاو ب 1 وك ات

 | لذسأ ىلا هرعشمن م مهو نماثل كلل عطساهضرا ىتل ا ةملعلا نانا ىلا « ءادءبلا كف ناسا

 ١ ىل-ءالا للام ورانلاو ةنملا باىفباْحَلا ذك هى كنار ددو ءامششالاراد ىهو نيلفاس

 ْ تاتا انونفا حولا ىف تاسثاوو# ع نم مالقالا هذه ن مىرك ءين ل ايوفخ اح وللا فا

 || حولوهفرخ اس أ» امناومكحلا ع وقو د:ءتائالاوو تالا )تان ئاوحاولالاهذهىوحلا
 | ريدعس ده ”لطقما ب قاوعو زومالا قالت ان: هلالا مل دل ادع ىذلاوهنومأ ءسذقم

 ا فكم القالا هذه نم لثّتلا ىف قم ا ىهلالا شكلا قيرط ع مءاسلوالا بولّتلو يلعلاي زعلا
 لثمملا كل دنا انلقاماو اطئاحلا سرع مو هيلع هللا ىلص ا لوسرأ هنزحلات تائماك ميعص

 ا سلا هس لوتلالثم هنوكع مشق



 مدنو 00 2 ان لك طر

 م دخو لذي ءاج ةنالرصتس كنا امل

 مزح شرعل ا ىلع دمع هرصنأ ام كدنتعو

 مدخلا ضءننمناك ذا هل نيعلرا تءاف

 مدخ لاذ هماقم نم ح كام دنعو

 لس هئلعدقلا لص هلا لوسر ناني مبهقلاروف ركل  ئصلاو يحاول 'لديأل عا
 ىلع ىوتسا ىلاعت هناي زعلا هناك رك ذ هناحس هللا نكوءامسالاب قامو نآءرلا هقاخ ناك امل

 لعشل ماسجالا مظعأ شرعلا ناكذا هسقن ىلعءانثلاو حدمتلا قي رط ىلع شرعلا
 مالسلا هيلع هسنل

 نمهنلا ىبهتن ماقم ىل_عأ ناك ثدح هب هملعءانملاو حدقتلا قي رط ىلع ةمسنءا سال اذه نم

 ناك املابور هيءارمسالا ناك ولو همست ميسو هيلع هللا ىلص هي ىرسنا هللا ل دي كل ذو لسرلا نه هب ىرسا

 7599515 لل عراك ا هتحاف تارعألا نم عجوالو ادع ماشا اه ىلا لوصول ناو ءارشألا
 نم عقوملا كلذ اهلأمايؤرلا فو تالا فرم أ ىهو ىلا هن هللة ور سه ىلا ابن اسنالا لصي

 حّدقلا قي رط ىلع هسفن نع لسو هملع هللا لص لا ةفانؤرلا دوق هن اوملسا لي نان الك ذا سوفنلا

 مالقالا في رص هبق عمن ىو رهظ ى تح هيىرسأ هنارك ذف ىتدوهو ةباغلا فرك ءاج هنوكل

 هنا لاسو هلعهنتا ىلص دمت ىلع دوعي هنا فريمشلاوريسبل | عم ءااوههنااشت اكن مهيرتاىلاعتهلوةوشو
 وهو عامسلا هظحام اهتم عمسل و تان الا ىربناكف م الدالا في رمص عمسو تان الا ىأر ف هب ىرمسأ

 دسملايدوقتلا في ريم فيرصهل # ةغئانلا لاف توصا ١في رصلاو في رصاابهتعربع هنا توصل

 عبمسود ثح نمنكلوءاروهثمح نم هعمت هيلا لصد مامةوق توكلملا نم لقينا لدف

 حوللا ىمدو لدبشال ىلعالا للا هتك ىذا ناف طوف احوللانودو ىلعالا ملل ا ةمر نو داس تيان

 ىلاعتهلوقوهو تانثالاووحا حاولا ىف بتكت مالقالا هذهو ف هتك اماوعبت الذو لا نم ظوفح ا

 هللا تاوادلسرلا ىلع تكل او ىصأ او ”ارمشلا لزتتحاولالا هذه نمو تشن وءاشبام هللا ود

 ةرابعوهو مكملا ىفزحسلا دحاولا عرمشلا ىف لخ دي و زعسنلا عئارسشلا ىف لخ دياذولف همالسو مهلع

 هللا ىلص دورتي ناك انه ىلاو ىلاعت هللا ىل_ عل. ب كاد ناذ ءادبلا نءال مكمل :دمءاهتا نع

 وءمتف ا منم نك دا اًذهىلا هر نيبو ىءوم نب هيلع تضرفامل نيسهلنا تاولدلا نش ف لسو هلع

 ناىلا حاولالاهذ_هىف امك ىتلا تالا كان نم هللاءاشام ملسو هملع هللا ىلم دمت مَآ نع هللا

 كاذدعي عجراش هيدا ل وتلا لّدال هنا ملا سوأو نيسجتارج أ اهياصا تيثأو ةسهلا هذهابتم بأ
 حاولالا هذه نموه دنغ ىع-م لح اوالج أ ىذق مم هناكْلا هذه نمو هالا ادهن اى وموت

 هذه نمو هلع ىف دقوشو توملاب نمؤملا ةممسن هضق ىف هسفن ىف درتي ىلاعت هنأب هسهفن فصو

 اهفةرم اورومالا ف ىف وكااددرتلا ىف امارس وكي ىبهلالا ددرتلابابنع تك ىتلا ةمهلالا ةقسقلللا
 ىتح لالا كات ىلع لايامو هلعفب الوأ لعفب لهام هأ لعق ىف دّدرتن هسفننا نان الادحو !ذاوهو
 سعالا كإدف ددرتلا لوب و دحاولا سعالا كلذ عقب و نوكف امقدّدرت ىّتلا رومالا دحأ وكب

 بتكي وخلا حول ف بتاكلا للا نا كا ذوا يفددرتملارودالا كا: نءحوللا ف تنثىذا اوه عقاولا

 لوزف هللا اهوعمب باكا كان تك مرمالا كلذ ل_عذ هبف دبعلارط# ىذلا رطاخلا نامزوهواماىحأ

 سغلا ماع صخلا اذه سفنىلادّدتح وللا اذ هنم ةقءقر مث هنال صخشلا كلذ نمرطانل كلذ

 لقاارصأ اذاف اهوغمع عطقتتو هادا ثو دح ث د2 حاولالا هذه نم سوفنل ىلا قئاقرلاناف

 اهعضوم



 لاهور ام همضرث ًافوضعلا كلذ ىلا بصناىوتق طاخت كا ذاولعفءام .طال اأو كاذب مهل مءالفءاهقفلا

 ازوع تناكو ةارملاىفواخ كل ذا طعم دنعاندجوامع ركل ذبىانا نودي ربانالفانل ا سول ساشلا ضعد ١

 بجوملاس لا تفرعف سانل |تريخأ م قربخ افاهانؤر نعابتلأ سف اهلؤي اضبق ةضوبشماهديو

 نيعلش' كناهلنا عموناو ككىَم كدي رقاهل تاقفابترراسو ا: ذأ ىلا تئْخ ابهلءاهدب ضل

 ا تب رقف عفنت ل ديناف كلذ ىف كقدص هللا لعو كلذ تيقن اذا كنان كك امم نيسحت ىتلا ةقرولا كلت

 ةقرولا تصحو اهدي تهتناف ةقرولا عاتب هللا عم تونواه اذ تحتفو هتقزلاو اهيفنماهديتأرملا

 كلامنا مه]تاقف كلذ عن عىولًاسف كاذ نم نورضاملا بيعتفاهدب تتفناو اهتعلت افا فف

 هنامز ىف قفتا هنعهللا ىضرماللاوةالدلا لضف أ اهتكاس ىلع يو بنل ا ةرعلا را داما سنن يا

 نامزلا كلذ ىف فن افءاكذ و ةنطفاذ ناكو هوس ىل_ءهقفلا ارقي ناكو ةنسةرمثع ثالث نءاوهو

 ”لانزأ ناك ام حررفانتلاقو ةّمملا رف ىلعاه دس تب رماه رف ىلا تاصوالف ةّسم تاسغة أ انا
 مكحلا ام ةثددملا ءاهقن لكسضاهديةلازا ىلع دحأ عاطتساا هبت محتلاو حرفلا اهدي تنسقناف
 عازنلا لاطو ديلا دلع تكيس اهز دق هناا قال نما علت د لئاق ع نمواهدي عطقب لئاف نك كلذف

 ا عطقم الف ىحلا همام ءا رو جه عطقنالف تملا ةمرح انبلع تبجوأ ةمرح ىأ اهقفلا نيب كل 3 ف

 دلحت نا كلذ ىف مكمل ا نأ ىرأ كلاممها لاذ نادصلا "لج ىف كلام لخدذا كاذكوها.جبقدنم

 أ| ءارتفالاد- هلساغلا تدلخ قلطا” اهديناف ترتفا تناك اك ةيرقلا د ةدلح ننام ةلاساغلا

 ١ خومشلاب هوقحلاز ميظعت دل! نمعب تقولا كلذ نماكملام اورطتو كلذ نم اهقفلا بحتفاه دب تقاطناف

 ملعلا قدر دقم طظعل ميظنعتلا فردي لعأب سابع نب هللا دبع قم هنع هللا ىخرناطالانءرعناكاك

 كلذ ناو هللا قلن مدح ًااهيلع عاطبال ةقرولا كلت ىلعراغهتنانا ىسفنف هللا ّقلا امانا تلعاملو

 لزالا اذه ىو< و ةقرؤلاّك ل: تعاشاو اهدب تةفاق تلقام اهل تاقةًارملا كلت هيهننا صخر مس

 : بلاامملعو عئارشلا لعوب ورخال لاوحالا لدعو ةمان لا فقاوم لعو راغااو ناذملا لع ىلع

 هللا دنع متلزنم نيب قرفلاو هللا دنع ممتلزنمولع عماش رب دام لسرلا تفرع ةلجال ىذلا بجوملا
 هيزتتلا لعو مهطاخع مساىاب و قحلا مهلارظن. نيعىابو ممننمؤملاسانلا دعم هتازنمو

 قحلا لوي هناحسملن او ةدةملاءامسالا شب تارضح نم م ورلا ةرضحامو ةمظعلاو سدقتلاو |[:

 ! ليبسلا ىدي وهو

 | حوالا ف ىملالا مهلا ةثوقنملا ةمئاقلا تافصلا لزتم ةفرعمىف ةناملثو ريثع سداسلا بابلا
 تارضحلا انساىامهو ةيدمحن اون وسوملا ةءلاجلالاةرضلا نم ىناسنالا ظوقحا

 متلاو تاودلا رس

 نع ص وصخ ادو
 هناذ نم ةرمض1ل

 هلمهاوق ند ناكو

 اكار ىعسي ءاجو
 مهجزام دق ناكو

 دا نوكبأ ١ قلو

 راكي دا
 هلقو ىف نكمل و 1

 مدقلاو ثودحلا لع
 مدقق ىدبعن ىدوت

 مدق اهف هل ناك

 مدق معلا ةسر ف

 مدق ىلع امشامو
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 مدعلا قحلا هدهشأ
 مدع نح لئوكح
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 ميظع لعوح و هللا رعسالاابفام لعيال لادن الاهذه لثم ىف هللا دا هام وةلاصالاب قهسملا

 نسغنلات الهلا دحاموريغلاب كالهلادحامو هريغل كلها نمو هسف: كلها نذو لزتملا اذ ههنمذت

 فالتخالوأ نيكلاهلا فلاوحالا فالتسالهءاونا فالتا ىف كالهلا لهو هنامز رادتمامو
 نم مدعنر امو باذعلا نم هطسق ماقلا اذه. ”ىبهلا مسا لكذخأب ىتح ةيسملالا ءامنالا قثاقح
 هلوسر ىصعو هللا ىصع نم نيب قرفلا ٍلعو هريغوا ل الم مدعم الو قسامو اهدوجو دعيءامشالا

 مه امصعىناف هللا ةمصعم نم مالا ىلواناصعو لوسرلا نابصع هنن امو ىهالا ىلوا ىصعو

 لوسر ناصعهتلاناصءىفناذ ةصاخ لوسرل ىف الا مهن امصع هللا ن امصع ىف سلو هللا ىحأ نايصع
 ناف هناسل ىلعو لوسرلا غلبت. الا كلذ فرعبالو ىبنلاو ”ىهلالا ىهالا ةيصعملا قلعتم داهتلا
 هبف ىدعب مها هنلذ اذه عمو ماسقملا اذهرمشدلا نم لسرلا ريغل سدلو هنا لسرالا ءىها غلبيال هللا

 قولخما بانه قاعي ها لكف هلوسرو هللا ةمصعم هبف عمجي سما مو هذ ىدعي سا لوثسرلاو
 لكحودهتا ةصعمكإةةقلامنا نا: < قلعت ىعأ لكولوسرا ةمصعم كف هللا لوسر وهىذلا
 ةيصعمو لاقو هلوسرو هنا صهد نمو ىلاعت هللا لاك هلوسرو هللا ةءمدعم كلّف نسناس نمضي سها
 ىتلااةقصلاو ةمظعلا قمكسيانرم لعو هسف:درفأف لض دقف هلئان ل رمش نمو لاكو هدرفأذ لوسرلا
 لماما كاملا ل_عوةزعلا كلم لعو كلملا كلو كاملا لعو قدا نم عامسلا ل_عو ركذتلا ل_عواهيلطت
 هللا لص لاك شرعلا تت ىذا ازنكلا ٍلعو مظعالا لوهلا ملعو ءابهل اكلم لعو لولا كلملا لعو
 زتكلاوهامو شرعلا تحت ز نكح نمتجرخ ميظعلا<ىلعلا هتئانالا ةوقالو لوحالن | ٍلسؤهملع

 معو ةينوكلاو ةبهلالاةّوقلا لعو هللادال ادوقالو لوحال ىوس هبفزونكملاركذلا نم نعضتن امو
 تاملكل اداوم نعةدّر اهسفنأ ىف مامذت اهل لهو تاملكل ا ةريضح ىف ضءد ىلا اهضعب ىناعملا عذ
 مامهضنالا ليقي الف سفن ىف ىمالا ةلاحكسال كلذ لهذ مضاهل نكي لاذاو امنا مذاهل سلوا
 ”ىبنلاناوهاندهاشو هانبأر ببعل_عودو قاس ءباَكَو قولخلا دب اًكَنبب قرفلا امو هللا هدازام وا
 ناذهام نوردتا هباصصا لًاسف باّكى لع دب لكب اضراق نانوطم ناباّمهب دي فو جرخ ملسو هيلع هللا ىلص
 مهلثابقو مهاب اءامناو ةنللا له ءامسا ىئنملاهدس ىذلا لوتالا باكا فن ام_هربخ اف ناراكلا
 رانلا لهأءامسأرخ الا باكا ىف ىرخالا هديىفو ةمامقلا مولىلا هللا هت نم وأ نم مهرئاشعو

 ىهام ىلع ءام-الا هذه بتكي قولخل ا ذخ اولو ةماسقا موبىلا مهرئاشعو مهلئاسقو مهئابا ء امسأو
 نوقولخما ياكم هلابك فرعيانه نة ملاعلا ققرو لكك لذي ماقامل نيباكلا نيذ_هق هيلع
 يعيب ديف فاوط فوطب وهوالحر َقلهنا حاملا لهأ نم هلملا ضعن نع ( ىع دقو)

 سانلاذدخ أ لهوال هلبالاهل لا قفرانلا نمك:ًاربهللا نم تذخ ألد لاةذهلبالا اذه حزام لجرلا
 هيطعينا هللا نم بلطي و ىسي لعجو ةبعكل اراساب قلعتورخ ا لخدو هلبالا كل ذ مف مذهل لاق كلذ
 مهقدصيالوهو كعمح لمان الفنا هنوفرعيو هنو مولي هباصصأو سانلا لع رانلا نم هقتعب هيك

 بوتكماهف بازيلا ةهج ن مولا نم ةقرو هلع تطةسذا كا ذكوعاببف كلذ ىلع ارقسسم قي لب
 ىلع ةمحان لكن م ءرشب هنأ ٍباْحَلا كلذ هنآ ن ءناكو اهبلعسانلا فتوأو اسم رمشف راشلا نم هقتع
 اتامز امو هللا دنعنمهلا سانلا ملعف امالقنال بالا تيلقنا ةقرولا تبلقالكريغتيال ءاوسلا
 بوتكماهفةرحش ةقروهللا اهاطعأو تماقدق ةماسقلاناكمانملا ىف ترانا ةأسمال قفناف
 اهيلع تضبقن ادق ةقرولاو اهمون نم تظةمتسا ام | قفتاواه ديفا ,مكحسف راسألا نماهتدع

 اهلي ناك هنا ثمحب اهلعاه ديورضرقدّتشاواهفك ىف ةقرولا, ست واهدي مف ىلعر دق: ال واه دي
 دش نم اهدي عف ىلدعدحأ عاطتسا| فاه دي مف ىل_عاوردقين ا اوعمطو اسملع سانلا عجاف

 نم موسرلاءادعامأو رع كلذةربو فرع ن ممهنماخانقب رط لأ كلذ نعاول سف لاجرلا نم نكعام
 ءاهشفلا
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 | ءامسالا تاانو موماع هللا بضغو ىلاغت لاو مدآن با ىقشو ىدبع بدك ملاعت لاقو هللا ئم

 | هلك كل ذلقاسعل ا لسو هلخمم دعب بذغي ناو لثمدلبق بذغي لامذغ بضغي ةماسقلا موب هللا نأ ةبطاق
 : فصشقح رفلاب فدان كوم ديول شن هنا ياعم هيلاملس مة نع هربش ىف هللا ىلا
 ا موي د اند لاعتاذا كد هنأ « سفن فصوو ةوص#ل تسل باش 1: نم بتي هنأب هلسفن فصوو هع

 ةالصاادب ربدهملاع اجاذاهدمعل شدشمتب هني هسفن فصوو نملاعلا برتناو كىْز :رتستا ةماسقلا ِ

 مسد هلكىلءبحاوهلك اذ هذ ناميالاو رتل فل قو وزفكلا دال 07 00 ٍآ

 | هل'كسل هنا فيكيالو ق دصي ولست ول ب لب اذكن اك حل الو فيك انه لّدعلا لوقي الو هب نامالا
 || الا نو كحال طوة لاو بوجولاب باذعلا فدوو ىذالاو بضغلاب هسفنفصو هانا رالف ئث

 ىذالا ىلعفاذهوه هسفن هبا فدو ىذإ ا ىذالان ا انلعف ىلاعت هللالا يعش . الولعلاو ٌولعلا نم

 |١ ١ نادعلا هب لخ هلوسرو هللا ىذا ىذلاو دو هقح نم ىلعولعلا كلذ نع هطقساف هب فصتا ندوب

 |١ .ةحمستامنبو صااسا نيدلاوه ىذلا نامالا نيب تعج هانرّرقام تاعناث ناو لاف ىز تارا

 ا اذع ندرك 2 أيماتملا اًذه نع حاصفالافنكمر الو هسقن نع هي ريت ام لكى هلل ميلستلا ن م كد سح

 || هلّةعدردع حالا اذه نمق ا راعانم اورسورا وو لق لارجاع قحلاربخيناالا غلباالو |

 مهكراستذ الو مهلاح مهل لسن ن نةكفرومالا هذه تاوأتف لوضفا ا اهكردا الوةعالا هانرّرق ىذا اذه

 انمزتلا اذهلفهدرتقهدارع سدلوأ هلعدمعتف هلافاع هللادا هل ذ لد ىردن الان اخ ل. واتلا كلذف

 ءاجحاجج نونو داناو دب هللا دا سه ىلعهلا دنع ن ماجاب نونمؤمانا انلقا ذه لثم نععانلئسا ذاف ميلستلا
 ٍ دا سهو ل_سو هيلع هللا ىلص هلوسر دا نم ىلع مالسلا مهيلعيإسرو لسو هلع هللا ىلض هللا لوسر نع

 ْ اذ_هىفهنلا ةمدسنلابلسرلا نوكن دقو مهيلاو هناصس هللا كل ذ لكى رلعلا لكتو مالسلا يلع لسر

 اذههنوأت ىقرعتالومانساياعتو هناصس لا اهلنا هرامخالا هذه اهلعدرت انائمرحالا |

 - او نين لاننا ذه ناك ىأب ىلاعت هللا فد رع هيو أف رعت ن هدقو دعسال

 : هت رهحاو هتشاكزب رعو م: فانود رتقاو قابوس هت اش لشتلا

 أ( ناف بانلا اذهل ة<الف اذه نمرثك او هملع يجو نم ىلعٍب اذعلا بوجو ىنعمب تلعدقا ذهف هبح
 ( لوقعلا نكلو هللان فر ملا نمهللا انكمامبانل اما دنعانحر هف لاخلا ناكناو ةساعلا ىف قيضدلاجم |

 أ داشنالاو لومدلا نمل ذ مهعنع سنخلاع نيا لعولعلاو ةسافنلاو ةسانرلا بلطدو ىوهلانةيوسجنا
 || ننمؤ حال الاركدنام امممركذنامو غسلبتل اب مولعلا هذه لثم لاصي ا فاكتن ىتح هللا نم لسر نحن اق نحو
 : ىلازاةفالاو ةيدودعلا ةلذب ققحلا مهسوفتاومزلاو هللا عم م ممسوتن ةمفصس اول مشا نيذلا العلا

 || + كو هللا نءريخلا هرءاحامل مياستلاو ناميالاباماو ملعلاناما متريصبهلتارونف لاوحالا عج ىف هللا
 أ هديه ن نم هللا انهِلسأ الايد | د انلاو لالا قي رطااو ئازلا ةناكملاو ىربكلا ةيانعلا كلف لسرو
 وو رق فاز داك م لوو نمذتن وهف مولعلا نم لزنملا اذه نمذتناماماو هتفسص

 أ لسرلا هللا عم موي هلوق لثههدابع قا هنم مف ىذلا ”ىمهلالا مسالا لعاضبا هو باذعلا

 ارح ا ل ا
 || مالا لاله بجوملا بسلا ملعو ةنهلاوا ةيلوكىه لدو ةمهلالا رجاوزلا هو في رش لعوضو هيلا

 ١١ اده نم حرت : نموا يندلا ف كلذ لكمهعم ةداقملا الهو موك لهم نين مولا دكا د نمو مهرفكدنع

 1 0 ا .نيح نينمؤملاكلالهلا عقواذاملوةرخ الاى كالهلا
 || نوكروه له مداناراملا س 1 بجوملا نوكرلا لءو اولظ يذلا ىلإ اونكرت الو لاك [منوكرلا نم
 || ملا ن نع ىلا لاتاش هس تاو كرا ىلع باذعلا ف.عض هلؤؤقو ”ىونعموا ىبس

 ]| بادعلا نم اوه ىذلا فعشلا اذ_هبسام ” سمت

 كد َْت 1
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 - مجيب جبسومحتخ

 انتم زك كارالا قفاّرلع دارا نم هبالعىذلا و اعلا ةيقاع ىأ نيقتمل ةفاحلار لاك ادكيلَو

 قدضصهدعونأل هنمّدبالمزالمهأفةرخن الافامأف ةرخآ الاوان دلا ىفةلزنملا فاعلا هللا مهطعي أ

 31 : الف ىلاعت همم مهتلزنمو هللا دق ل اريداتم نيمعتو بتارملازبت لحن ةرخآ الارادلا روح همالكو

 نيرابللا سوفنناذهدهزو هاون هقدص قدحت ن ملكمنافايندلا ىامتأو ةماسقلا موب ول نيقنمل ولع ند

 نم مسوغ ىف لصح ام مهل :اذ مهمتا ص مهوجازام موكل مهمظعتىلا معاو درفوتتنيركملاو

 قنملا اذهىلا هياورهظ ىذلاولعلا كل ذلقتناو مم ريدلاو مهتم داو دصقو مه ولع نع نيقتملا يظعت ||

 قتلا اد هىلا لزنو عض اوي دقهنا هش لبق اذار ا !ادتلبورعشالر ن1 ون هامل واعلا قاع نو

 ثيح نم قنملا ىلا لمن ارابحل اًولع لب هل الزن رابحلا ناو لف_ءالاوه تلا نا راسملا ليضيف

 ولعلا نا تشق ءىش هنم هدنعد-وام هولع نع ىلا لّدسولو ىَنملا ادهولع تعرانملا لزنورعشبال

 هللا ةمكح ىرتال هقَدع هل ساوهام هكر ع يرد دويعب هقتكوهامتا ناسالاىف

 ءاملاالعالف هسفنىلا ىلا هفاضا امو هلّواعلا فاو عفتراوالع ىأ ءام لا ىئطاملهلوقىف ىلاعت

 تناكىح ضع ىلا اهمضعن مذ باشخاىف ءاملاعافتراةوطسن ءره هنا دارا نس هللا لج عفتراو

 راصوءامل ولع ىلع ابيف نمب ةنمغسلا تاعف نينمؤملا نم هتاحن هلئادار | نم لك اهيذ لخدف ة ةلفاس

 نمناكن اوولعلا ةفاضا كلذ سدسو ه فن فرسكن 8 املا نامغط ٌةنسفسلا قس ىف لازو ارت ٠ املا

 هلع طفل ىل هته ىل ءاملاًواع فاض ولفءاملاىلاالاّولعلا هللا فاضا ام نكسلو هلا ابو هنا دنع

 ناذعلا طوقسف ىوعدلا:مؤشاذهذ ادائثءاملا هحو ىلع رهظرالو ةنمفس هملع ولعل نكييفهسلعأ

 ةذتههتطعاف ٍتدعملاهللا مسالا ةبكلم ةفص هنوكل هسفن ف هعاضترا نم ةطوقن ناكاسن !بذعملا

 نمٍباذعلا سفن ماقام بذعملا مسالا ىأراملف بذعملا هلا وهو ولعل اهل ن نم ةفص ٌولعلا ةمم ةمس |

 اذهلف هراوصوم بذعملا ناك نيح هيوهزب ناكىذل العلا نع ل ازق هب بذعملا ىل ٍلعهطقساهسسولعلا

 و هك اديب بذعيال كاملا نا معا معلا مالا نا كلذ قمقحتو بذعملا ىلءباذعلا بوجوب لاه

 لما سفن ق مالا كا ذرث أف باذعلا هي بجو تسب هتمردص مال همي ذعت دير ىذلا كلذ ىلع بذغلا

 اذ_هلعفدقو مق قدي نأ هصخمواعل هس احح قءاءالردقلا لما او كاملا هءىذأتاسذغ

 فضغلاب هنع ربعملا هسف:قكلملا هدحناكىذلا باذعلا كمملا لزنأف كلملا سمع! سها صخشلا

 ذهن لقول جل نحو اذان لعد طقسا ىأ ضخنلا اذا دمحوا َكإملا سفن ىف تبخذغلارعاىذلاوا

 لرزنةحارلا دوجوامن اواند كا ذكمهالا سلو صخشلا اذه باذعب هتحار كاملادحو صخشلا
 صخشلا ادم هلزناالق هي كاملا يذعتف صخشلا اذهلعف هثروأ ىذاا كلما سفن ىف ناكىذلا باذعلا
 لاوزبالهلعلا لاوزءاغشلاوءافشلا نموهو ىئشتلا ةماعلا ف ىمسو هامان ةحارلا دوف هنعلقتتا

 رخآ صا لالا كلذ لزن هنوكمثت ةحارلاوءاغشلا قسشت اذهرخآ سخش» لملعلا ىف تناك ىتلا هلعلا

 فصت || ذهلف ىمهلالا مسالل ةقيقح انهولعلاو باذعلا لاوز ةذا ىلع ةئاز ىرخ اًدذإ كاف ةزا هبا ذهل

 تاقناف تطقسو تبحو ىأ ب اذعاا ةلك هيلع تق نك أ ىلاغت لاك بوجولاوهو طوةسلا,باذعلا

 ةقرعم نعانزعالت انق هناطس لانعلا بانا قح ىف كلذ ىشت فدك نقولا قحىف ع“ مداذ_ه

 هريغو اذه لثمهنع نو كلذ مرتان نا انتئاقحواذلو ةءو انك رئاذاانل ئدنفز هتلاانل وهل

 هثعب ىذلا لوسرلا ني دصت ىلع لةءللاماكت حضاولا لءلدلاو لّدعتلا ةوقناربغ كلذ ىاعت لمعلا وقناف

 هسفنف هناهس هءلءنوكياعو هةلخ ىف يو نوكنام هير نع هير ىذلا هرابخ ا ىانلا

 الماد فق مزاسملا لقاعلاف عراسؤلا نوددلل ديدرغنا اذا لمعلا ه_ءلعدإ امم هسا امصبامو

 هنمو +_-لعنوكي انت ىلاعتو هناكس هر ر نع هي ريعام لكتاالب اف عرمشلا ةمدخ ىفطسول ادودشم
 عدا ىلءريصادح اال مالسلا هماعلاقو هللا نو ذوي نيذا ان الاف نا سفن نع قالاريخا دقام ناكف

 نم
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 اداب لاعمال مو د س دل سمار هميشملا ىل رجلا وهو ةد امش هب ر هلك ن نمل انساميددسولا ا

 راهم مهخب نم م ىندد2و هد“ ىرولا عمه ذا ليللابىسنومان : 2

 لكتزاتماو ملاوعلان ماهل ن موتنا رمال ترهظو حرا دملاو جراسملا | تناءن أ دعنو
 نمةفئاط

 و

 مناف مولحلا نجل ىرودجاب تاهعار دف لاجل ا ده نم ضرغلا ٍضءن نك دّتف اهحراعم اهربغ

 اهتماتبال ىنلاتانهتتال اهم ءركذنلف ثا ذ لَ ءدي ليوا لع ني ءست نمو ف ىلغىون < وهو في رش لزتم
 هضفن قلك ؟اسلل نوكيدشف لاس فكري دس كر للا“ اودلالع ابنك قاف وتد اهنمضفو

 لدي و ه بغت ىفامريغ ىلع باوملا هل عقوو هلاؤس هدسفأ ل أساذاغ هنع لأسي نأ نسي الو امها
 روصو هنصن قاع ةروص ولا مهر ل تدل لئاسالا او مناكامتا بيعلاو هنع يفقد تحت ا

 "ىلا نومدتك مكن :امسو هيلع هللا لص لاق اهرب رتو مكسحا ملا دنع ىو اعدل ىفار م
 هاوعددنع هسفن قام هش اط طمو هباص ارثتحادانءمورج الا ند هيد ندا فوك مدح لعاو

 ةمواعم طورش هلو هس ذاع ديو از يدب يانج نأ ديالك ف لكحل رت كذالك 1
 أ أهرامعربغو مم كلالف هارامع ل المالا تاما 0 فو مكحلاوردةلاوءاضقلالع هل فرةروك دم

 نوكح ىالا رسما لءوروتلا لو ةمانة !فسانلالاوح -١ل-ءونامزلا معو ريداقملا لعو

 نا أو اهلمصاشتو موب تاقيط لو ةلظلا لعو ةلظلانودوهو ضرالا لدمئاذا نسانلا هيلع

 ٍْ ةصوعدلا ل _عو كلذ ليست ما هيلع لجامع لد وه لهو هيلع لمح ام ر م ناس دارلعو اهشقلخلا |

 ةرواحت ل_ءو”ىوهلالا طفلا لءو فول لعو ةرضاحن ا اعو قوةفساءادا ل_ءو قتلا هيدا لعو

 تضرعتاذارومالاةاعارم لعو الما عاطم ّدح لكحإ لدو زوامختي الامو اهتمزو احتبامو دودحلا

 اذاملو عارتخالاو قلما ٍل_عو ةقرغتلا لعو ماركالاو لالا ىذ لعو هير ىلا هكولس قيرط ىفناسنالا
 قملانيب ةقب املا لعو ىهلالارادتقالا ل_عوروهاظااونوكل ا لعورارم.الا لعو تاهنلا لعو عرب

 كلان دقاذ_يفثعدلا لعو لمبمو ا لهت ميا | لدو هّتءكحامو لا.دالاو لاهمالا لعو قلخناو

 ىللدسلا ىدبم وهو قالو. ىلاعتو هناحسسهلئاو

 * (ةيدجلا ةريضطلا نمباذعلا بوحو لزنم ةفرعمىفةناملثو ريثع سماسخلا ب ايل ) *

 لودولا ىلا لدسال نكلو ان دعا انقئاةح تقحاذا
 لوزتلا عمءاودسالا لا نم || || هجو لكب ماقملا ادهولا

 ليلخلا نم ليلللا امس نياو هلا قربنا حدب ٍفكو 8

 ليلكتا سفن ىلع ىلصاك || || هيلع ىلص هيبيح تيآر

 ا لوسرلان ب ثيدحلا ءاساذك || || هفقرفلا نيععال | نيعف
 ليلدلا ياط اهط> لودع تدانلعلا سوم تافأاذا
 ل روما راع را ا نومع هدمت بنغلا ّناول

 نوكمالو ظعسا دا طلاحلا حو لاشي ف بذءملا هعوقو باذعلا بوو نا جلا ”ىلولا اهماراعا

 ةعضد هلن هر ١ لهحغص هده نمالعال فهلا ذاولعلا ىو لو ىادولعتلو 5, نيبالا طوقا

 ةيبضتلا زك افاملاو سرالا فاو تو ك١ ,النيذلل اياعش ةرخأ الارادلا كلت طق سف هولع هملع كت
 |١ ىلانعلات ! لتوقو طقسدولع هلع ظفح ندا نكمل و هريغبالع نفاسب فوصوملا ةدارم نوكأ

 مقا ذااواعل اهل ىذلا هنا نم ةعفرلا تناك لف مل ءاناكم.ا انءؤرو ىلاعت لاق اك همازئم هللا ىلع| ند
 هذخأو هللا همدق نيريكحملاو نيرامللا نم هسفنب العن نمو هولع هتلزنم يلعأن م م لك ىلع هللا
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 انا

 هلا همضدق الا هئم 1 0 هامل ىجولا كل ذ نم هطسق ىلو لكل نيعتسف مو قم مولعم قزر هنأث

 لمعيف خيلبتلا ق هثرولا م هو ةمايقلا مويىلا|ذكخو ساخن + | كإ ضحي مل ىذا اهدعب عداتلا ىلا هل دويل

 ١١ ]| رابتر 0 "حام يدع هاوس دوق هلاح يح :ةيالام خت ما ىلع

 فتم لاخلا نال 4 لو اوقبف تناعتل ولات املوابنت 2 هيفا زوعفالا 0 4
 0 ل ل طضال اريغ ةلاحو ةنملااهلع مروع  [رارطضالا ةلاحناذ

 ةمهلالا“ اهسال ا ىلا اهلوصو هياغف ىو علاج زاعم ىقفع ايلوالا تةراذا لعتا مثهلاح همضتشياسجالا لمعيالو

 ردق زعراوالاو مولعلان مابيلعت ضاق أ اه-رانعمىاييلا تالصوا| ذاف اهملطت هم هلال اء ءامعمالا ن اف

 لاوسر ىلا الو كلم ىلا كل ذر شمع, .الواه دادعتس اردد كعالا اهنه ل !.ةي الف هر تءاج ىذا ادا دعتسالا

 ىلا ِباَكلا فواهبحو ىف لوسرلا م ههيفااعقموهفوراونا ىهانناو عيرشت مولع تسنلاهناف

 ذ نكلو ليصاعتل ا نم هيشاع : عمسالو هلعللو !باكلا كلذإاع ءاوسو ريسغال ةفصتأاوا 4 لع لزت

 كلذ نِمّدبال هنن صو هباّكو هللا نعىسولا نم هالو سول كل نذل ئذلا# نع لولا اذهملع حردال

 : فلو ماعلا" ىو لوسر لك مسقي 1ص ثيح نم مهاناخ ةّمالاهدهالا هلوسرب ىقددص ”ىلو لكل

 نمهّما لكى ل ع تاضفا دس و هتفيحصو هناك" ىن ل كح ىجو هيضدقيام لكن" ىهلالا ضعقلاو

 دينا لاق همحوو هين ٍباَكمطعيام قوف ةمهلال ا مولعلا ف ”ىلولا نكح ىد.الذءاسلوالا

 ! ىدنل س سالف ةنسلاو ٍباَكَلا هلدهشيال 5ك الا لاو ةنسااو باكل يدق م اذ هانلع ماقملا اذهى

 || حاولا 000 : تنم تاكلا ىف ان َرذام لاقا ذهلفريز علا باكل ىف مهفل | ىنالا طق ”ىلول ختي الف
 (| ةنسللاوبادكلا نعةدحاو هل قولا 6 رع القدب الإ ء ء .ث لكن محاولالا ىف هل اندشكو ىبدوم

 || لعلاو مدع ل هملاوالهج هندجو هتققح اذا لب لباسم الو ل عالو لب سلف كل ةنعدح جرش نا

 || اهانيعالةروص بن رثل مهلي دق نكلو هعرسشل سان عسب رشت هسف لع ءبادبأ سه بال ”ىلولاف قة دوحو

 اما 1 لك لبصفتشي جوي يكاخاو ايو حو 0

 لعملا ا عبي رشنتلا نمهلردقلا ا ادع تلاد روم رجلا كلاما
 | حرخ اخ عراشلا سان عالا عّرش امنا ذه لثم عّرشي هنا هل عرش دق عر اشل انف هب فاكملا عرمشلا ند
 ”ىلولل هللا لع نياو تاق ناف الفا ذه فالخ ماو انهن هىلولا هب صوب دقا ده لق هسعان ءازه

 1 ا وي حاسم 0 11 تامل هيا ١

 الرو كلاتخ رم سانا سنتا ملول 0 كير وا عزاب لصلاورناعرت

 اهل ةيهلالا ء ام-الاف كلذ ىلع ءامشالا نمريثكو هولا« انرحا نم تاريشملا ىهام ةّوبنلا ء ازحا ند

 هملعهلوقوهو ةطساوربغب تاقوا ىفام رنعانركذ نم ةفئاط لكربتا ذهلوروهط حارعم لكى لع
 هيرحاش .,لصم لكن القي لأى 1 نم صم لكل ماقملا اذهو ير ريغ رسلان مالبلا

 مكنمام لسو هم هيلع هللا لص لاف فقوملا ىفدرخ ””الارادلا ىف كل ذكو ماستالا اذهىف طئاسولانيأف

 لكف رعي ةماسقأ ف نأريسغن الا اوهازكو ناجرتهند» و هند س ل اح افك هللا هماكمسالا دح | نم

 مشهانا هللا م الكنوذر ه3 تام العلا باصصا ها٠ العلا الا كلذ فرعي الادلا قو هملك هز نأ دحا

 تال وبيلااخاراب ميال اللد دابشلاو يلا ءىلع انل لعسو اراوط ا انتا نم ناكسف
 هيملا لحل ااوهواسغهيرهماكنمانخةداهشلا ملاع ىل_ءاهتاالداةرصمم راسنل اهيا لعجو سسغلا ىلع

 هلآ هنالاردب رم مدنا لت ىف قبل لا كك زئئرح تكلاومكس ازا ةفصرادءالا كاد فر دلال .ارمقلاب
 2 10 - 32 يأ - و

 [سمسشسشظسلسلللل»
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 هلع بهاذا حارسلا ليات هيف ليات ,راصفلاطاهذخأو هيجاوف عج مروتلا» :رغ ةحزرونلا ف

 سنالا مصيال هلا ةفر ملا هتاطعأ دقو هسملا نأ 51 ربالو هب سنأ» :اد>اهعمربملو هفطي لو هلع قشر ميسا

 ىلا عجرب صاخ جو ىلا كا ذات ف ةسناؤملا تفيضا اداوددسعو هللا ندب ةيسائمالو دانملابالا

 ناك ءارسالا نا كادي اماذهو هسفنن هدارقنال ةّثحولا ةفر ءملاهذه راسو هيلعهللا ىلههتطءأف نوكل |

 ف.كو هن« كاذهتلا لعالذ شاصتسالاو ةش ولا, فصنت ال حاورالا نال ملسو هن ءلع هللا ىلص همس

 توددىدو“ ده يره الا عاملا وول ال ىلا هماع باطو هسذن ىف هقاح ىذااودو هلعبال

 ناسدالا تاذن هسمعتو هب ساو كلذاَن نأ دوهعملافهسنا ناك ذا يذلا سن ًاتركبىفاتود هع

 ىلهب كب رنا فذ دهم ارءادنلا كل ذ ىف هل قو ضرالان دكرت دقو ولعل ند هءاحفكو نطوملاكاذ ىف

 ىذلاوه ماما كل ذ ىف هع الف ىلاءعت هللا ىلا ةالصاا بن: ف كب: رتب

 هلغتبال ناهس هنوك 20 ةالصلا ةمسنب دارأ ام لعف يالا هتكتالمو مكملع ىلصي
 6 مكل غرفتس لاقفرخآ صا ند غرشب ىتح > | ه١ لعفي ال هْنأب هسفن فصو دق : كك

 ىلد دمعت :هنامعا | ك] كيدي ' ري نيل شنب عم الكأ ىلصي كب رنا فدهل لبق ةقمشط ا هذه نب . نالمدلا

 نينراعلا سوفنىف ىلعأو ا هيشاوهفهل غّرفتلا ماقم ىف ههقي ثدح لسو هيلع هللا

 لاحهل سالن ع هلا . ىدلا نه نكد ًاومظءا هملا غر هتملان مناسالا لاش ىذلا ناق تاذ نم هد

 هعدناكف هذي رمشتو لو هلع هللا ىلسص "ىبنلا لاح ىفاذهف هنع هين رومالا كإ:نالهملا غٌرفتلا

 ىلاظ هدر ٠ىفدعقو هنرمد> لخداسأف دفّرمشي وهب رقما هدسع ضءب ىدتسا كإم ةلزتمع ماقملا اذه ىف
 ةعاش كل لزب هتولخ ىف كلا ناف اللة صب رتل ل.ةذ فهلا هحو ىذلا ىهالا ىف كاملا ىلارظنان نا

 ' مكيلع ىل هبىذل اود ىلاءتهلوب هلل ةال < هلرعس :كا نادال منع لخت ناك اخ كلعام كالا

 ىجواامدد_.ءىلا جوُأف ه لا ىلدت هاندااإف كَم -ىفو كلح ان 2ك باغامنا هلل مقتأب ق قوس

 ري كل دعا ىذا كِل ذاق هلعةروصىفهل ىل 2 ىأ نعلا اوامر لا نذكام

 عسإلا ىلع هللا تاولص كت الملا جر اعد ند لسرلا حج راسا اه تلت يكل
 هاطعال ”ىلولا هلع رعولذ لسرال الا نوكم ال ارعملا اذه ةيصاخ هيطعت صاخ ب اطخ جارعملا اذ هلف
 الوسر نوكي همك هب حرعاذا ىلولا ناكتف ةلاسرلا هيدرقتتام هتصصاخو هدنءام ةيسص نع جاارعملا اذه
 حجارعملااذهنا تل ني تف قاغ ا دقةودسلاو ةلاسرلا بانا لسو هملع هللا ل هللالوسرريخادقو

 هسا ىلعو هيلع تذرفدقح.ارعملا ا ده ىف لبو هياعع هللا ىل_ ص ”ىبنلا ىرتالا ةتبلا هيلا لوا ليبسال

 عجار هلاك مالساا هلع ىءودىلا عجرابإف كلذ ”ىلوا سلو عب شت جارعم وهف ةالص توست
 هللا دنع ةلزما اورجالا ىف نيس تدقب و لفلان اسهل تراص نا ىلا ثيدحلا كَما نع فقع كنر

 اًذد قءاسأ الامرهكحراشبو مهلا“ ءام .اوالا جراغمنا لعاو لوط هسفو كلذ ف عت ثيدخلاو

 ف رفرو هل عقارب ىلع هتريصوو هّتم م ىلولا جرعفالسرالو* ءاسنا من وكندال» اءذواممتوكن م حارعملا

 ةنالث هذ فن رشتلاو ةيالولا بتاره ند : زا صارخ تسب ية ١ عم هج دص

 ةيهلالا ءامسالا ض.فتف مىملعءاسم»الا تاهجو جارعم عيارلا حارعملاو ةروامم» قام جراعم

 ا لالا د ىلا عتارمشلاو فيلاكتااراونانم 6-5 ةكئنالملا جرا عم ىلع اهراوا
 كلل ديكلملا جراعم عطس حراعملا نيب ناةرفلل عضوملا اذ هىفهديراىذلا اذ _هةصاخةداعسااىلا

 ىلع ىأ لوسرلا لعّشللا ض.ةياكهنف نول ىذلا لحمابءاب ريللا غيصتتاك كمملا هن غيضتيفروتلا

 لوقدام ىأذ مال_سأ | همملع هلوقودو هن احور ثدح ن م هنطلد :فلوشزا هن عبصتق هج رانعم

 لوسراوادحاو تطاعاشا تالا ناف كار ط2 اه فالح رح هعاسنا ىل_علوسرلا هضيفي مح

 ةحالا فالح اردق لع ىجولا كلذ مسةبنالوسر دب الو اهلا محا ا ةمالاو ةمالاف تطاخ
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 اهعجدتفاذه عم و كلذ ىلا ل صت تناك يمان شخ ناكو ل هنو شخ وأ حيوربلا كلف ةسوام لردت|

 لضافتلا نمابمتانتمطو نيالا نم قئاَقلسا هذهنيب امرظناذ مطلاو مثلا ملا كل زكو رمل
 ماعلا زعلاريدتت كلذ نانالا ىف ةيئاحورلا ىوقاا الذ عاستا نم اهكمالفأ عاسنانبأو
 رفكلاو ناميالاو ةيالولاو | ذكحةلاسرلانأو ”ىهلا صاصتخا ةوسلا نات اعاذهتاعاذاو

 لاش 3 ةكواخو هلي بسك اهلام ةكتالملاناف صاصتخا بسكلاناو لاوحالا عبجو
 منا شنّنال لال دّتساو ركف نعسل نو امولعتداز ناو امام بكتالذ اهادعس ال

 لاقاك ةدجالاباهنعربعملا ىه ةكن ”الملااهيلعمه ىتلا ىوقل او نانالا: ان همطعتام لثم كلذ ىلعتال
 ةناهس هل لي ريح نآريخلاىف حص دقو عا رو ثالثو تم ةحنح ل واالسر كت الملا لءاحىلاعت

 اراقلا ل كن بكيل هام قوفامف فوضت ٌكَمْلك قآفل سل ةيئاحورلا ىوقلا هذه حاج

 ةوتاهل سلوامنودوه نم ىلا اهم لزنتامن اةكئالملا ةكجأو اًولع دعصيوالغس ى ومىذلااندنع

 هملا تازنىذلا كلذ نماولع تعجرا.نودوهامىلا اهماقمنم تاز اذاف اهماقم قوفا_ مي دعصت

 نمالاحانإلا ىطعأ امرياطل ا نا[كلوزنلا لح أ نمالا ةدنجالا تيطعأاف هادهتال اهماقديىلا
 هحاشحي لون لزناذ اكل ذ فالخ ىلع كلم او هح ان العالع ا ذاوهعماد» لزن لزن اذا دوعصلا لجأ
 قوذام ىلا ولعلل هحا. :- رئاطلاواهماشم نودام ىلا لوزتلا :كئالملا ةحتجأو هعبطب العالع اذاو

 هللاءاطعأ ىتلاهتقاط نمرثك أب فرصتي ناهل نكس ال هناوهزعدوبوم لك فرعيل ٌكاذو هماقم
 5 او لامكلاب هللا ل الح درفنسل ارهلاودقلاو رصحلا كت 2 لكلاف اهأنا

 نم جرعيالواهلع نود ر ,عبج راعموحرادم ةكئالملاّنا ل عافاذهررقتاذاف ريبكلا «ىلعلا

 انمالكامناو هلع ربستالف ىلا عت هللا ءاشي ناالا اعوجر هجورع نوكم لزن نمالا ةكنالملا
 هللّنالواعلا لاطلوهامتاجورعلاواجورعانملاةكئالملان لورا ىعسامن اودوجولا ىف عتاولا ىف

 ناك[ لونمْؤملاء دبع بلق عسو هنادسركذ دقو ا|.هسالو هظفح هءاصاخ اهجووامل كدوجوم لك ىف

 هتلامعاطعا ةكئالم او هلولعل امّولعلا فوا لغلاف ل اوسقالطالا ىلع ولعلا ةفص هناصحس قلل

 ”ىث لك ىف قا ى ار طت مهلف هريغلال هللالا نوهجوّيال مهم ام نما وهجول اذا ثمح هلال علا نم

 قاسأ ىلا نورتي مما ثمح نمو ةكتالملا لزنت لاقي هيلا نولزني ام ىلا مهرظأ ثيح نم هبل نولزن
 مهلوزنىف مهفةكئالملا جرعت لاس ولعلا ةمن م هناحسهلو هملاثولزن ىذلا سهالا كل ذ دنع هناك

 اوجرع مهن |لاقي ماما مىلاانماوعجراذاو قلا ىلا حورع قاما ىلا مماوزنف جورع ب اصح ا
 نوكتلا ىلارظت لك هسلا اولزنامت مهم ديأب امم ضرغل قا ىلا نوعجر يم وكس ىلاوانبلا ةبسنلا

 نوجرعب حراعم لسرال نيع هللا نا م + مهفاف حورعوهذ ناك م قا ىلارطن لكو لوزنوهف اكن مم
 ناف عاسألا عانتا مو اهيلعنوحر هد حراعم لسرلا عاما عاستالا نيعوةكتالملاح . راعم هام اهيلع

 ىضقي نأ لبق نم ناءرّشلاب لدقتالو لوسرلل لءق اذهلو لوسرلا عدات ىلولاو كلملل عيان لوسرلا
 ءاقلتو لوسرلا ىلع جولاب كمملا لزناذاف هياملاهذهب لوسرلا عم نو كامل عيان غصدوهف هبحو كلا

 ىلا عوجر نالها ذبح عكا رع اذاف هنمفاقلتف بحاصلاودو عداستلا ىل_«لوساا ه هامل همه ْ

 ةسيدلاكحي قازبلا حورعل لوسرلا حرعو هناذب قاربلا هبحرعف قاربلا بكر لوسرلا جر عاذاو هلضا
 كإملا جورع نم لودر احب ورعْزيَمف ىاذ هحو رع نه هل هحورعفالو## ناكف ةنرمسقلا هكر او

 لزنف فرفرلا لوسرلا ىلا ىل دن داّدعت نا هوم ىف سدلو قاربلا هاّدعي ال ىذلا ماسقملا ىلا لصوامل هنا م
 كلذ قيطبال هنا لاقف ةمعطا |هلأ ست ليري> هقرافو فرذرلا هب دعصو فرذرلا ىلع ىوّتساو قاربلا نع
 لوسرلا لج-ام لئمالؤومش ناكل مالا كل قوذهدوعص قا دارو لف مولعم ماّعمهلالا انمامو هل لاقو
 هبحز فرفرلا ادعس الىذلاهماّترن ىلا لوسرلاب تىرفرلا جارعملا ىلا لدواسلو ملسو هيلع هللا ىلص
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 ةيدجلاةرمضحلا ند

 ادد عع سس

 رارسالابر ا والا بلاق ىف

 راوك الاوراودالا نال
 راهتلا دحاولا تعئالا

 راربال ١ ةريضح نم دكو لأم
 نازكالا هد نيتروصااب

 رارسالاب معلا لحال تدو

 راوطالا نع اسف اهحورال

 اهمولع "ىلا تقلا اذا يد

 اهك المااهك الفاىلا تداع

 تنثناق قالا نسح اهازدق

 امنا فراعملا نا تنقتو

 قحاس ماعملا لوط تّمشادقو

 0 الل زان مهار دقو قأ دنا قا ىلا عت هللا نا جلا ”ىلولا اهب هللا كل ديأ معا

 نينسّؤم ننمؤملاو ءاسلوأ ءابلوالاوءاسبنأ“ ايبنالاوال سر لسرلا قلخو مهقلخ نيح دكت لم

 ضقت. الو مهيفدازيال مولعم نيعم هناصيس» دنعزيقم كل ذ لك ير فاكر فاكلاو نيقفانم نيققانملاو
 عقودقلب هملع قلت ماقم ليصحت ىف لمعتالو بسك قواخل س دلك دحأب ه دح أل ّدتبالو مهنم

 لولا كالو اا 3 ال ف نص لكو دوس وم لك كرات ماعلازب زعلاريدقت كلذ كاد نم غارفلا
 هصخع قير طهلدوحج وم لك اذكعو نوصسي كإذ ىف لكبك ١ وكلا لزم ىلاعت لاما ارجمرغف
 تاتو ةلزنم نانا عقجح الو ا دبأ دحاو حا ع ىف نانثا عمت الفاعبطو واحور هريغدح ا اههلع كا بال

 ىلاغت هنا نع ةحردم لكلو ادب هريغلوسرلاالوان اسناكمملاالوا دب كلم ناسنالا نوكيالف أ دبأ
 ىلع ريغ نأ ”زاولواهيلعلاسلا الا اهلا الاهصتع صاوخ ع ون لك امال لب تفدص لكل

 عاوالأ ن نم حو لك ادكهودحاو لزنم ع ونلاو دح او لزنم سنا عج ناو اهيفام لال ةحردل ا كلت ا
 ٌنلذك سادحالا سنجىلا ساندالان مسنح لك كاذكو سانالا نم سنع لك تحت ل١
 اضع مهضعب لضفن و و ةوسلاع ءاسنال اواضغن مهضعن ل كعب و لدرلا ةلاسرلا عم را لا

 ميس همن كلف ةمدح او لكل ورا كافوعودح اوكف ف عاتت ب" وكلا تناك تاواذه
 ماقم مهقّرْش اا تاوولخ ا ىف عا عسجللا ىفرمالا 0ك هريسغهف دكر اكيال
 هلزانمىهف لاعلا ف صخ : لك عطب هش ةمهلالا ءامسالا كلذ هلك ملاعلا عم هم ىذلاريبكلا كافلاف

 قود قالا هدو أ ىذلا هي صاخلا كلشي هيف يسن كلو هولا نس تنوفا را
 عاستالا دبأ لزتم 6 نا عمج الف اديأوه نوكيالو وهناك هقاذولو ءامسال | كالفن 5 هقو دهريغ

 لعهدنعاش هي ا ءامسالا ََّن ع حرخ هنأ قدر طلا لع نم جدا نم لكف ةمهلالاءام-الأ كلذ

 للملا هتيكلمن ءوأ نانالا هش ”اسنا نع رخ فدكو ءاعتالا نعام لعيالو ءامسالا ىهاعا
 قئوامواقح لفن اوا قل قحلا راطرايل ا بوكت نءلالا سو تاتا اذه مصولو
 امناوَقئاَمْلا ىلقىلا ىل دسالف ماظنلادسفناواماو لان اوالاحتو انكم بحاول اراصو ملهي دحأ

 لدختفاهف ناقل .و تالالا هلع لقلت ود اولا صخخشلل ضرعت ةمضر ءاارومالارطانفلا ىرب
 هلهح نم م سيلا يَ طورخ هلا نيعوشام لاح لكو هف رمصن ىهزابنع جرت فيكواهنعحرخدت هنا
 ةلاسرلا كلف ىف لكلا عبس ناو ضعب ىلع مهضغب اذاضف لسرلا كت همح اص نع 0 ةّريمملا ةفصلاب
 ل 0 اطوارمشنو اًمضواعاتارومالا فنا“ ل ذورسنلا عطقن ملالهلا عطني
 ةياغبالا انمل وا انْ هنوكسولملا نم كر ديال سملل ارمصملا نم ٌنسملل |نيأف ساو اهكلذ ىف عطقد
 نايزوجف نامز ناك اواعتارصيملا ىف ل سرتو كبع عفت امذئءرمدملاو هقر ءهسملاذاف برقلا ند
 سمللا ةساح تدارأول سمللا هعطقب ام دف اسم ع 50 9 :'م ةفاسم نيف يوربلا لفل دك اردا



 تا

 1| نا كل تس .ًاوهدا دماو هروف ىفلسو هيلعهّلا لص يبن ةدوص ىل عكا عجو كعمهلاجو راسو هيلع |

 ليربجسحامصمْن م هتلشق ت دقتا ىذلا مال لا امهيلعليريج عماضنأ هترودر هالااذهىف هعمكتروص

 تدنتسا نارظناو هسفنىف هرون ىل_ءوه لب هنعهرو لقتتاامحيرمسلا نم دحاو لكوارون تلعدئاو
 !لمكلب هللاوال هنن! ىلاوأ لي ريج ىلا اهدانتسا نك له مالسلا هلع لي ربج نع اهذخ دعب لسرلا
 ةريص ىلغهللا ىلا اعدورونل | اذهل ثمةوبنلا نعذخ /نمكلذكو لير بج لوسر لقامو هنتالوسر

 هللاىلاب ضف حجارسلا نمدستتاىذلارونلاال دادمالارونوه هب وعدي ىذاا روثلاو ءاعدلا كلذ

 لصالا مك هللا ل وسر ةطساوهتنارمأ نع هللا ىلا ىاذ/اوهو هللا دمءلاق.ذ لوسرلاىلاالكاذَىف

 يلع تلا لص لورا وحل يقبع قى ىف ميلا ةهلالا عواعلان -هبلقف هيلع ديهقتا فام مكحال

 زيزعلا باكل فديدح مهب ى أيات انو + اذ ناحل ةىلولا ذهن الراسخ الاو نآردلا نم مرلسو

 همالسو مولع هللا تاواص لسرلاف لوهنلاوولاملا فرحلا كا ذ ىف ىنعملا ذه نا فرعي هزيم نكي
 ةمهلارارس أ ىلع تضقو ب بايلا اذهىفهاندروأام ىتأابتقت-ناف اضيألعوهو مهفلاانلو معلا

 نوج ان, نمو نو دخان ن نموه نم عمو ميبب ين ني ةباثملاهذهم مهنيذلا هللا ايلوا ةمسه تاعو ا

 ةرخ .الارادلا ىف ةرملا ف 2 "مهل لهو ة ةرخ الارادلا ىف مهتازنم نوكننيآو توادشتل د ككاو

 َن ءمج أف ءاس اب اودسلف ايندلا فاما المأ ةمهلالا تادادمالاو ةيدونلا فانه كرش دنهل ناكاك

 راونالامهلددحتناوالوالارونلا» اًتياهرثألهدادمالا ىفالارم مالا قيامو مهَش رطاوذخأ ءاسنالا

 لوالارونلا كاد سلف نهدإ|تانوطر نم ءاوهلا ل اعشاب ارم لاروت دة م قا نم تان الا عم

 ةدحاوةرودصراوالا لاصتا ىريرظانلاو هنبع قبالورونلا كا ذ بهذالو هريغوخ حارسلاارونالو

 رظنلا ثمححّنم كاذ ند ده اش هلك ظ-3١_هّىَنطا نهدلا دادماالو) هنا فرعي هناالاّدن روثلا ىف
 | لعديزيف دوومشملا كل ذ ىفهرث أ مودا دمالا هر عوام ةفرعمرلغ لا ىلع دي زب نعم لا ثمح نمو ةروصلاو
 اعد. نفودلذأن مهلا اناعح هسفن ىلعهؤاكب و هحوت لوطن نا ىئبذ اذه لئسدتف نقهدنعنكيملرخآ

 بابلااذهىففاكردقلا اذهو هنلعرداقل او كا ذب ”ىلم ا هنا ةربصب ىلع هنن عم درفت اوأ ةريضو ىلع هللا ىلا

 ةيسء ام اممالا قانا لعن متي هلا لعاف ماعلا ملزما اذه هلع ىوح امرك ذئلقةَدئاَملا تصح دقو
 1 امر ملا ٍلءوةلاسراسا ثدح نمالا مم لسرأ ىلا ةناكملا ثيخ نم ةلاسرا لعو

 ىااو كم لح و كي نعت اهوهاما فول اوهقافاخض مدوهشماموه:هنوكيام فانع وأ

 نوعاطب اذامف داببعلا ةعاطلعو كنم كر ذوعأو عما تاوذلا فلولا نعتاذلا هرم ىلاعن
 !| دس كوسرلا عطي نمل وي ىلاعت هللا ناف مهل سلوأ قاةحسالا يرطب بصن ةعاطلا كات ىف مهل لهو

 اوغطأو هللا اوعطأ رخ اماشمو لوسرلا اوعطاوهّللااوعيطأورخ ؟ماقو ماقم اذد هللا عاطأ

 سحع كلذ ققكتو عاطملا فلم و ةعاطل امضتةناهلك تاماّقم هذهف مكتمىهالا ىلوأولوسرا
 هلا ىلا !تيبشنك لوسرلاىلااهتنس ةكىحال |ىلوال ةعاطلا ةبسن لهو كا ذك ةعاطلا همف عشب امل.كفتو |[

 لوالا نك اذاملو نلجالا نب ,ب قرفلا لعو تانقفاوملاوتانفلاخلا جانت اءو ةفلتتم نوكت لب .المآ
 نب وعدملا سانلالاو> ا ل عو نيفلتخم نيررهال مأ ةدح او نيعل لهارخ ١ ارح الآ نك اذالو الحأ

 ساجيناو ةراجالا ىلا مهوعدي ىذلا امو ىادلا قدسي للعلا عمةباجالا نيب و مونن لودي ىذللا ام هل اولا ْ

 ماعلا لعورابتعالا لعو ىونءملاو ىلا لدا باوُدلا ٍلءوةدحاو ةوعدلاو ذحاو ىادإاو دحاو

 مهني تعج ىتلا ةيسانملا اموهللا نود نم نيدوبعملا ف ماك ىذا ارمسلا لعو ”ىلذ لا لاعلاو ”ىولعلا

 ةيهلالاةريغلا ل_عورانلا نم اررجرخالو ةرغغملامهلنتلو ديالاءاتْساوقْاذاملو مهد مع نمْنب و
 لمسسلا ىدم وهو قا لوقي هللاو عجرتاذاملو رومغ لك ىفةريسغلاو

 ءاءاوالاونيسنلاو ةةكح الملاح رادم نيب قرفلا لزنم ةفرعم ىف « (ةئاشلثو رمشع عدارلا بابلا]# |

 * ها
 ل



 هد/

 ةلاملا هذهىف مالسلا مهيلعءاببنالا موطيغتوءابناب او سب نيذلا مهو مكمل ىف عباتت علا ىف لاعوهف

 هذعاول عاج ىوتتلا دعهتلا نع ةفئاطل هذه ذخأ ناكو هللا نعذخ الا ىف مهعماوتصرتشا نال

 نيزاوىفهللا نءذشالا مهاوقت مهل حنو ةياسملاهذ_ماوناك ناو مهف لوسرا اذه هب مهءاجانم
 لص ىلءامئتادولا عماوبالسراونوكي مل موكا طابتغالا عقوو ممرئادىفو مهتط.- تدتو لسرلا
 مهنماماةم عفرأو عزف! لسرلا تااكناو مهتحارل طبغلا عقوانهنخالصأ ة وبر اهبمشي ل مهتدومع
 مولا كلذ ىف ل_نرلاو هبا افون مها دي الوريكحالا عزفلا ممزحيال ةمايقلا مون مهارتالا
 مودا كلذ فءالؤهو مهسفنأ ىلع فوانا ىفممالاو مبسفنأ ىلعال مهعأ ىلع فولت ةَدش نمةءاغف
 قيدصلاابيأ كيصنمّولعب كتفّرع نأ دعب ملعتل مث ادؤو نجرلا ىلا اورمش مناف مه دنع فولرثأال

 طرتش او هللا ةعاط ىلعنيرباسملا هللا داب عن ءنيقداصا ىف اوطاغ سانا! ناكل عرمش ام عاستا ف
 هللاىلا وعد, ناكحا ازا هللا ىلا ىادإ!نا مولا قدرط قاذالو هل ءوهأم ىلع صالا فرد ال نم

 نود هيلقوهئاسلب ىداناذاو هتوعددرتالف لوبقانيعماسا سوف: قرثأ هللا عم قدم ةلا
 مالكلانانولوةفناذ الا ىد ع الو بولقلا ىفرؤي ل ةععسوءانرءاع دناكوامذارغأو اندلا بح

 نمامهللاوذطلغلاًهباغ اذهو ناذ الا دع ل ناسللا نمح.هرخاذاو باقلا ىف رثأ بلتلا نم ب رخاذا
 بغار هّتسعر ىلعةقف_كاريثك طوةحمناسلو موصعم سلق نمو قدص ناداب الا هدوق اعد لوسر

 لوي اذه عمو مهق دو ىلاعت هللا ىلا ماعد لسرلا لا وحأ هذههناا مهاعدامل مه اكسا ىف

 لاقؤ ارايكتسا هلوةىلا ارارفالا ىءاعد مهدي لفارامنوالمل وق توعدىنا لبو هيلع هللا ىلص

 رثولذ غالبلاالا لوسرلا ل_عام لاو تببحأ نم ىدبتال كنا لاكو مهاده كمل ع سدل ىلاعت
 باطلا )سو هلع هللا ىل_ه”ىنلا ههفاش نم لك لس المالكى هقدصا دحأ ىف دحأ مالكح
 لورا ةفص هبلق ف لع< نأب عماسلاىةبان ءهنت نكي ناك لتوقو ههجوىف مالكل اًدرو بذك لب
 ”هلشفلا ىرتالأ ارينماجارسوهلوتب ىلاعت هف صواك ةّوينلا حارس نم ”ىهلالا روناا اسم قلي ىتح
 ناخدلا كلذ لعّتشا جارسسلا ناخدلا كل ذ تماسا ذ اف :هلعمش مريغ ىهو ناخد هنم جر اهس أر ناك اذا
 ىتلا هلشفلا سأر ىفرةّتسسب ىتح قب رط ىلع لزنو جارمسلا نمرونل ا +_هف قا تودي وطرلا نم هدفامل
 ةداماهل ناكَن اهدي رونلا ىف جارمسلا ةمترب قلتو وللا لعشنف حيارمسلا ىلا ناخدلا كلذ اسمه ثععبلا
 ندا كل ذتان وطرب به ذيرونلا كل ذواه دع نهدلا ما دام ةرينتسم ترتب ةمهلالا ةيانعا| ىهو نهد

 قا تناج نم دادمالا ّقروروذلا همفروظ نأ دعب تي دح حارسا هعم قبب لوهؤاسشب هيىذلا

 باق"ىاق اهمرولا مهتعد امناوسانلا اههسفنالتعدامءاببنالا نافهسلا ل صيام د أ ىر الذ
 قوشا| ذهنه ثعبنا محايل َسْدلا سأر قارتحا لدم ءاعدلا كل ذىلا قوشلا| ةقرح هب ماهو هيهللا ىنتعا

 ةوق ىهو هل تفلا سأ ا ارانلا كات نم ناخدلا ثاعمنا لثم همالك فل وسراا هل اداعدامىلا ةمه

 بلقىلا هب عجرف ناخدلاب ماق ىذلا لاعثالا كال ذهبا دهلاو ثولاو ةوونلاروب نم تب ذخ ةيذاج

 هيهللا ىدعانافارو له أىلا 0 و "ىلا راق مل تالا ذذهتدقنا مكرانتسا وىد_ةداقف همحاص

 نيمعسالا لغسشهعم كلذ دعب لسرلل قي لودادمالا كاذب ةبادهااروو هيلق هلت هقفوت هديأو
 ارو هانلعج نكلو ناميالا الو بالا ام ىردتتنك امنامالارووهرونلا كا ذ نا الا ماكحالا
 ىلاو ىسفن ىلا لقب لو ةريصب ىلع هللا ىلا وعدا هنتر نع مالسلا هيلع لاق ان داسع نبد ءاشل نم هب ىدهن

 لصو الف لوسرلا اذه هلع رش ىتلا ةقيرلقتا ىلع هير ىلا ىثم نمؤملا باح اذاف ةياغال عضو فرح
 هلوق وهو لوسرلا كل ذاعداكهشاىلا وعدي راصفاناطعو خمو تايدو مارك ا قات ىلا هاقلن هنا ىلا

 ةري_هب ىلعاضيأ هللا ىلا وعدي هعبتا نم نأريخأف ىنعمتا نموان أ ةريسصب ىلع هللا ىلا وعدا لاف نيح
 هللا يلصهللالوسر عمكلاحي كِةَرَءدقف هتراشنا ا و”ىهلإلا باطلا جقاوم امراع تنكن اف



 رومأبو هلاناملاع هنأ لك فنا ىف صنوهامن اوةلاسرلا فصنب سافريذنامفالخالا ةّمأ نم ناو
 مههفناك هنا لون نو اهف لة: ملواهللا لاقا لوسرلا ناك ولو لوسرلا الىبنلاود كاذوةرخ الا |
 اشي نمو ناكمهتعب هيرش مكح تحتو مهلردف مهعم لخدو مهقفاو ءاشنمو هتلادنوماعءاسبنأ ||

 الإ ناك منا هسف لق لب هل اسري نارقلا ف صن هلًئبع لو مهتم مالسلا هملع سي رداناكو كلذ فاك ل
 هللا لصد حوردحو ”ىناسنا حرر لوو مالسلا هيلع حول اسرلادب ختفا صخه* لوافاساقيدد

 هريغو ذاعم ىف لبقادهلو ةلاسرلا ع ند ظهروا مدآ مسج دجو ”ىلاسلا مسج لوأو سو هملع

 ا جل ويلا ا ل ع
 ءاسبنالا رو مهو ىسولا هلت مهو دلاسرلا ىف ظ مهلف دم لكف مالسلا هباء لوسرلابلدتملا ديْ اسالاب !

 هنو شعم الو ةجردلا ء ده مهل تسلف ثيدحلا ةياورىف بيصن مها نكي ملاذا ءاهتفلاو غسلبتلا ىف

 ىلع ةممالا مهو ثيدحلا لحأ ىلعالا“ ءايعلا مساقلطتيالو لسهانتلا حاف تيرس ليلولا

 مكح همكح ناك مهنم ثي دلسا لهأ نم ا الا لهأو داعلاو داسدزلا كِل ذكو همه

 : مسهنع نوزيست و نبا موع عت دمربس لب لسرلا عم نورمشحي الو هنرولا ف ن وزيت ال 00 ْ

 نيلاصلا نمن نمو ةماعلا نع مهلعل ن وزيت م داهتحالا لأ اهففلا نا امريغال ةلءاصا امهلاعأب 1

 ِ «فءذخ أو دوهشلاو ف شكلا ملاع ف هبعصو هغشك ىف لسو هياعهللا ىلص ”ىبنلا عمثي دح هل ناكن د ِْ

 نكي ل نمو ةلاح ىنسا ىلعو نطوم فرم[ ىفدويكص نيذلا اصلا نمناكو ةماستأا مول هعمرمش

 مانم لكى هارولوابحاص ىهيسنالو مونلا بحاصة جردلا هذسمب قلي الو متن نمي خ كف دك دال :
 قوما هنيتك مخفاغ كيجاحإلاب نمل مصعيو هنعذخأي و هبطاضيافشك ظقيشسموهو هاربىح

 || انونأوهمالسلا هيلع ميها ربااوه حيارتاببالاومايزكن اناني سه هتالثلا» الّوهف اهّن رطةهح

 لأ تاد رفع عيرأ لع لبلاد مااأ عيرأ حت ملا ماى أو نيإسمانا_هسىذلاودو مالسال ا ىف ٍ

 مهارئاو حونو دمجو»و هتامدتم هذه تناك مرظناف تام دقلا بسانت هع ةصتنلا تناكو ةمساننمأ

 || ةلاسرورهاطدسحو رهاط حورءاءالاءالؤه نع داولاو ةققنلان وكام ودرج ادا تنل تلم :

 انلعالا رأي عومي ب روك نقل الؤح هو ناكنمورهاط في رش مساورهاط عرشو :

 ةفاللتا لحن م ضرالا ىلا اهطوه قفتاوالو نانا ف ترهظتأشنلا تنكاملو ةئاكموامدنمأأ

 تاماكلا قاس الصح دقي ولاوءايتجالاو تاءو كاروهظب تاص>ةب وقعلاناف ةمصعملاةبوتءال |
 نمريفغلا لسا ةرخ الا ىلا عمجريل ب ركتو في رمش" طوبه ناكف ةفالخللالا لوزنلا قب لف ٍةمهلاالا
 روب هنالرعاظلا ىف ة سور تناك ال ةفالللا نكلو نينمؤملاو ءاسنالاو لسرلانم ءادعسلا هدالوأأ
 مع لذ هذ :طان ف ةدوهشمهل هي دوبع تناك اوار هاطءدس تافصب كلا ىفف رمصتبف كلملا كح ا

 معرواجم فاكر هنعذخالاو مهعابتاو مج دكلمر يظو هعابشا مه نيذلا هيءر دنع عج هي دوبع :

 لزتياماريثك كلذلو كلذ ىطعتقئاةللاناف هتيدوبعن + هتعرتت رادقملا كاذب و برت ا رهاظلاب :

 تناكرادقملا اذ فلعل هذهلءاودتيآهذهو ىلا ىو مكلثمرشران امنا لقءاسنالا ىلع تا ا
 ءاقتنالاو ئوهتتملا هلاح ناك مو ةنبقءاقنا موس جوز ءاكبلااندلا ف لسرلاوءاسنالا لاوحأ |[

 هنأب هلعوهقح فيلكتلا ماقمىفونالنا هقوخو هردحو داو نافل نم ديلا 2 ا

 قا مكلع ومقام او لعمق لصلاقماقل ةزعبرسيالو حرفي كريال هنعلوتسسم ا
 هللا وقد_عباذه لاشم و رخأتامو كسنذ نم مّدقتام هللا كلر فغ دق هداه ا ىف ةياحصل ا هلت تاأق نيد ا

 لاقوهناقتقحمللا اونا لاهو ءالعلا هدايع 0 هللا ىدحامت لاهو 3  الامدشتامهللا كلر ةغبا ا

 قتلا يلتءتتاىلوت نامل نم ةثاول ظسوخا ذهو هلاك وهللا| اودئاو َحعطسسا|مهَللااوا :

 هملا| هيو أن نم هذخسأ يم دبسعن ىذلا همبن عرشب ىر فرب أ لوقب لب هديسس ن مبرقبف هداسب نم



 يس ا 00 كاي ب 2

 مولعلا نم لزت ا ادههملع ىوتعامرك دتافردَقلا اذه نم و ةيشانللانر نأ نيقولخما نمهريع ند ١

 ال مأةدارالا همم نمو أ هطرم * نم لهوال مأ هغص هل له ”ىمهلالا مالا لع ىلع ىوح هناكاذو

 || ةسهلالا ةماعلا ٍلعو ىدهلا لعق توربحلا لعو "خزربلا لاعلا لاعو عاممسلا لعو هيو ريضو تول لءو
 دوعبام ل_عو هيزتتلا لعو ةفص ىه دنا وابم فودوملاوه ع نمورهظت نيآو عجرتاذاا

 ىلا هجو كلذ لدو ”ىلقعلا لملدإ نم هب ق-" :الام هدامع نسل اب:ةهتلا قلطأ 2 ةرضحلا لعو

 ٍ ىحام ةلولغم هللا ديورب زع كادكو هللا نبا ىسع ناوريف هللا نا مهل وقودوال م كا 3 ف هيلا دنت

 1 جشم لعوناميالا لعو هتلعتمامو مومذلاو هنمدومحاو همكحو نظل لعوا ذه لاشماو مهنع هلا

 نمو ةمسل ىش

 ٍْ معو ب كك وتلا اس0 رون مهمل ادتةسي نأ

 ْ لعو هدبعنيب مدقلانيب ةئب املا لعو نيتي تصل لعو قلنا لاوح أ لعوءاسعدلا ن اساؤلا لوزا

 : هقلخ نود بغلا لعن مقملاهد رغتاامو بسغلا بنا ىهلعو هللا حو أب ماسقلا لعونتفلاور ملا

 ا ملاعىلاعتهلوقوال مأ لاعلا قح ىسغلا ماه ذعلب زين للا لهو بيغلا نم ملعبنان نكعامو

 ْ ةيؤرلا قلب هقسي ل ثح نم هسفن فاسيغو أ انعاسغ هنوكل له بغل قالطا عجرب اذا بيغلا
 لوقملعو ال مأ ةطاحالا ةه+ ىلءهب قلعت له يا الاكل زاةلعو ةمصعلا لعوةدامش نوكش
 || عجري راذالواصحالا : ىنعمامو ةنعا لخ داهاص> نم سل اع اا ”ىنلا

 ١ اصحالاو ةطاحالا ندب قرقلا امو لخ ديالوأ ةطاحالا تدك ل دباك ىه اسالام مش دخل لعل

 ظ لبدسلا ىدهيوهو قا لوقب هللاو ىصخالو هب طاع د>اولاناف

 * (ةيدسح لا ةرضخلا نم حوذلاوءاكملا لزتم ةفرعم ىفةنامثاثو ريشع ثلاشلا بالا ]

 حوف عرش ةلاسرلا لص أ | || موسجلالسأ د اللوتأ
 في رمش لصأ ادهم ناو

 ماركح ءانال داو انا

 فوةوىاوخاو اورمض>اذا

 هيدي ىلسع تينا تنك فاق
 ىسوم ناكو ماما ف كلذو

 لأ قاطعأو

 اولع ىئحورف ىنامغ أو
 قع ىف ةلاز

 ماقم م هعضو اورمضح ناذ

 صرف "لع ندلاولا دي

 حورلكل دو>ولافزيزع
 حو لئمةءاضالاف ىروذف

 ١ ك1 0

 مجسملا لق ىلع قدعاسو
 ا لول ان هيف ى

 حيرصلاو ةراشالاب مهذأ او

 9 ا قرقفأو

 ىو ابرقتلا ىلع فتان

 معلا مدا نا ىنآ 7

 ىول_ءلانانزومر راع

 ْ ءاب ان الا ل وأ مداواحورءان" الا لوتأوهفرل_ىوب بع هللا لص دهم حورانح اورأ لصأ نا هللا ل ديأ لا

 : داش ن ف هير نم ةعب رش ىلعدحاو لك اين ناك ادق تاك نمو لسرأ لاوسر لوأ حنو امنج

 لشد نمورفاكبس لذ لدم نموارفاكن كم عجر مث لخد نة لخ دي لءاش نمو هعم هعرش ىف
 !| ىلاعت 0 نك اما ع ب لعق نارك يالا باكو لولا قدس
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 اذه هاندرأ اذا ئثلانلوقايغا ىلاعت هاودوعو ةدارالاب ةّمشملا قلعت ةدارالاف راشتالا موهفملا نم
 تاط داوهو تاذإا شرعى ةّسشملا نأ قي رطلا له نم سانلا ضءد بءذدقر ةعشملا قلعت

 اهغ كن الا رابتخالافاهم راسخالا قاعتا اكلم ةئشملا نوكرهظ تاذلاىأ اهتحالم ىأ

 خانني ىف تددرتاس مسجلا ريكا ىف ل لالا ددرلا وهو لعن ل ءاشاناوا لعتء اش نانابملا
 ةحئ اررهظتا ذهلوان اذ هنو كح نمت اذلل لعلاو توملا ركن مؤملا ىدبع ةعسأ ضبق ف ىدترت

 لوقلا ل2 اماعرم ”الوالقع لدا اعلا هب قيسو مكحاف ةئيشملا عمر اسال ارهظي ولعل |عمربملا

 «تبفرلعلاو ىلا ناك ذا كلذ مودم مهوّتالك دسعلل مالظان امو هبشعاه.فريملا ةدءاراو”ىدإ

 نابع روصروهال مدعلا# 1[ ىلا لكن ءانرك دام لع نموراتريغروبجت هلعوهام دح ا الف

 نكمملانا ل_ءودبالا ةحار حارتساو هلصأ فرع و هلك ذه هملع ناه بوجولا ةرود ىلع تاثكمملا

 هءاعلاودالاو بوعتسم هل ىلعتلاو همدع لاحفالو هدوخر لاس فال هناكمأ ةريضح نع حي رخام |

 يذلا نونكملا علان هاد >و نيعلا كلت ىه نيعلاو دوو لاحو مدع: لاحنيب وهفرطتو لوحت

 هِتايَّرْعْلا لهأالا هركش مل هياوقطناذاف هللانع ابرك فوك ميا يروق خلع
 ملعأر قي ناك اك نيح سو هيلع هللا ىلص ”ىبنلا ىلعادر نح أ مم !!ثعب ول حاورالاو نا ناك ا ذهلو

 تنغلا ملاعىلاو هم سن برقأ ةرضحلاا هذه ىلا مال كاذو هباحصال لاك اذكو سنالا نمناءر دا

 ركراشملل نسحأو قثوأ هللا مالكل م هعءاقتساناكفانطاب وارهاظ رودلا ىف لولا مهاناف إ
 ةمساشم نرقأ هللا ةفصلانمهف مالكلا تافص نموهو لاح ىلا لاح نم باقلاو ع وننل ا ةعرس ف
 سالالا اذداماولا#موجرلاءامسلا نيب و مهن لمحو عملا اوعتم امل مهارت الأ اهلنا مالكي لعأو
 ىذلا مالا اذهاماورطتملا م راغمو ضرالا قراثساولو < ناهريغو هباصحأ ةعب هرم اه ثدح

 ”هلضنباورع ةماسجت ىلا ةعيوز باصصأ لعضو الف« اعسأ !ىلا لودولا ن م مهعنم ث دحأو ثدح

 ا هنلا اوغصُأ ناءرتلا اوعممالفأر هد وه ؤرحت هَل[ ل 0 لا هعمل تاما 2

 ١ كلذا اونطفتامهردق مظعو ناء رّلا ةمتربمتفرعمالواف ءامسلاريخ نيب واننس لاح ىذلا اذهاولاكو

 انعمسانا اولاقو هي الا ىمومدسعت ن نملزنأ اا انعمسانا انموقاماولاةذ نير ذنم مهموقملا اولوذ
 (هف لوقي هب انعام نما هلمل نجسرلا ةروس مهملعأرقامل كا ذكوهب الا دشرلا ىلا ىد اب عانارق
 هملغهللا ىلص هللا لو سراهالت انوي ذكنا رذئالا نمْئشالواولاف الا نابذكتاكب رءالاىأيف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهل اسقف 1 ننام تاولوقي مل سنالا نم هباصتأ ىلع كاذ دعب سو

 م الاى افا تهل ل هاف كتم( لاطافسإ لح اوناكت نا مكناوخا ىلعاسمولت ىنا راسو

 هذه نم دحاو نع ابيرغاش دحاش وردقلو نذكناش ر كثالا نم ىئثالواولافالا نابدكن

 لامعا نم نامرلا ريد نموهو بلحي ىلزني ناماسنب مهاربارب رضلا هب ىت تح نما نم ةعانجلا
 مهنم ريبكْخ يش ىديزي هنرضح أن لاه ةطتخ اقةمح لتقدق ناك ةقث باطل جر نعول

 باطح نخر أر نوزع ىردأام باطلا ل !اهنانع نب التقاذهدهلاولامف مولا يعزوه

 لجرلا لييساولخ هنعهننا ىضر زيشلا لاسقفانع نب | ناكوه ةعاسلب ات تااةفاتلّتقف ةمح ىل تضَرعت

 6-5 انللوقي وهو لو هيلعمتلا ىلص هللا لوسر تعمم ىناف هملعم ل لئسالف هناكمىلا هوّدِرو

 سنالا ءادعا , ند ىو همح ةروص ىفرّوصنم كع ني اودوقالو همض لّةءالف لّتقفهتروصريسغىف

 0 منلاق كرد لوامو لعق لسمقاا لويبر تعم لرشتالأأ اذهارهل تاقف باطما

 يدع يالا نم قيبامو هنمانعهسف لو هع ا ىلص دنا لوسر ىلء اوم دق نيذلا نيببصاّنح نم

 نا نم لجرلا كلذ سما (لرك ذنب ذي لو لسو هيلع تلا ىلص هنا لوسر نم تعمسامب ىناصص ا ىف مكح انا
 زر يدل[ يان هنانتدح يدللا ميشلاثيدحلا ادهي ث دحيه هسا ن ءهلأسالو

 نعم
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 أأ هانم ايفذردولاو درك لالا يدك كالا رشم 0 ةاندات خ زوبلا اذه ف

 : دودولاوامعَدْس اثلا نيعلاوالا ةدو- وم ةروص نمات ىب هامال اهفداحالاو هنثم لسوحام

 ار دالا كلذ ةروص ىف قاحا ىل ام أب هئاسلوأ نم -ىلوىلا حوبنا قملادارأ اذاناملعبوثلاك

 || قاد, رام: دهاشملا درع ىلفلا كلذ نم ممهفيش صال ا"ىلولا كاذ ةَقيقح ىِه ىتلا نيعلاهذها

 ا هب رش قو ةن ريضلا قيعلا مالسلا هب هنلع ىنلا دجو اكرلعي ن نكيولام لع هسفنف -ىلولا دهر هاعي نا

 اذكى رطاخ ؤفتدحو لودر 3 نك هب رعت ال ند مسئمو كل دب رعشد نم ءابلوالا نمو نيللا

 أ ىلولا اذه قطن ماّمم ىأنم ماقملا اذه فرعي نم فرع.ف لوي ام 3- ىل_ءلوةبام نوكيداذكو
 ٍ هينشاناوهدسفيام هيو شيال صااخ جووهف ناطمشلا ن نم يصح رش كانو تسيل نع تأودو

 | [دم ناشالي ني رلا حجم ىلاعت هلوق ىلارظن اف هللا لد نمتنأوخزوبلا اذ هرمأك يلع

 ىلقولا ىدآر مالا لكشاالاو رخالا نع امهدحأ زي ل حزوبلا ٌكلذالول ىأ نا.غسال أ

 | ىزاارخ "الا فصو امه دحأ فصوال ىأ نامغيال خزرب امهنب والا نيلباَمَت ما نجا ىلا ال

 | ردر لعانرك نا حصبالا ذهلو هللا ةجرربالا لانا ىتاا ةنللا لود لودو زيسقلا عت 7

 '| ةنمللاحراخنيب لص هدوم طخودو جراخ كنأبالو تلح ددقكنأب فدي الف اهلا لوشسدلا لا

 | ىلا هنن ناف مودعمالو دوجوهالوهفم دعااو دوبولا نيب لصايقلا لال !|تجوهئاهاذخادو

 |نمبح لاو هلدو>وال هنال تقدص مدعل اىلا هّنست ناو اًسان* وكل ارهنم هشت دجودو>ولا

 || نبعلا كلت ىلعأر طيمث ةّسا'نيعهلو همدعلاج فئث مو دعملا ثا لوشي نم ىلعر 207 ءاشالا

 | نكمملاو ه ىذلاخزوبلا اذهنا ئاذههل نكَشر ال لاوحال او كتم بهل! لاوتسالا تاتا ىهودو>ولا

 | مدعلا ناكل دو هنادي نيرجالا هيلي اق موه مدعل ا ةبسرن عموتلا تول ةيسمن بيس مدل را

 || ةان"اةبع نكمملا نيعةروصلا كلت تناكش هتروص همفدوحؤلا ىأرفةارماكقلطملادوجولا ماك قملاظملا

 ا أ لقف ىهانما م دعب فص: :ااضبأ اذهلو قلطملا دوجولاةروص ىلع رش ادهلو همدع لاج قلقا

 || ىل اة! م ىفقلطملا مدع ىأرف قلطملا مدسعلا ةآر اك قلطملا دو+ولااضي أن اكف ىهانت.ال هلا همف
 || فوط ودور نكمل اذه هيفصتا ىذلا مدعلا نيعوه ار ااهذهىف ىآر ىل جا هيروصوتشال 0

 || نيبةرحاظلاةروصلاكو مو ديعم هنأب نكمملا فدتاف ىهانتال قلطملا مدعلان 6 ىهانتال هنأب
 أ ثمحح ن نموه الو هريغالو قيل ا نبع هنو ثيم ن نموهم ع نكمل فمما نارا نع :ارملاو قارلا

 ْ || عام تلاكو نحمل ا ىننىلا ةفئاط تءزئادهلو -فاضا أ هناكف هريغالو لان |نيعهم دع

 || ةمو دعم, يللا ل ند ةّسام"ناسعا هانرّرقام ىلءتاكملاف ناكمال اها لمع لو لاو بحراوالإ

 | ىلعتوالزا ىلصتلا ناقالوأ سفن هل هلعو ماعلا لعف بقت ولا لع ةريضطسا هده ن هو مدعأا ىلدت نم

 ا د.ةمسالوالع هر قحلادب زبالف دوجولا هلاج سلام ا ديأ هيلع ماعلا نوكيأم ىل_ءالزا ملاعلاب هلع ْ

 ١ مناك ةركع ناك لاو |ناك تلت نافت دامتنمالاو هه فةدا رار ءهللا ىلا عتب ورالو

 ا ناكن يأ ن .٠ 5 ىرخالا مدعتلا امهاد-اروهلقتف ىرخالاىف 3 نكن ىلإ 1 هل اَمةلاخىف 5 نكمملا

 اراك ازاتحأ هسفن نم كلذ لع هنأوهو نيد باو 1 افانموم تنكنا هلتلق ةمشرلاهذ_مهلملغلا ١

 : ىلع < ؛ارنع تيثدقو عرشامع قللامالك ىف "ىهلالاز مسن | كل ثدنادقو هقلاش ع نم فدو اذه نكمملا

 || ادهفامءلوحت ىتاةروصلا نماهملا لوى هال ا ”الازادلا فقل
 || هقلعتمام عونتلا اذهذ تاقناف ةءهلالارورداا عونا عون لاحىلا لاح ن نست بانت لصأ
 ٍ لقعه لعل دالو ةنسالو بارت ه. قطنالو راسخ دارالل رسل هاف الاثلقةدارالا هقلعتم له

 أ نكيملاشي لامو ناكمقنا» ءاشام البلا هءلعلاك نكي لع اش ناو ناك ءايثنآف ةعشملا كل ذامناو
 ١ :در ا وادرو ل: نكي رلامدرداموةثي تلايْتاسنالاو رق 55 [|
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 قرحلا معاول هحمزبو اهف هملقنت ى ولي ىبع ل ا! الق

 قشعلا نم تقتشا ةظفل قشعلاو || || ة دياكم هض هقسشع هدازو

 ىنع ْق لغلاو مدقىف مل ف هلهس كر هسسلح ق هالعا

 قرفلا قفاون هكسم مللاو ||| هرب دب منج ةكسمي جو راق

 قطبي ل هنم حب ارس هان ناف ؤ اوحربامدسقتلاةريضح ىف لكلا

 مسملااهنع دجو يتلا عئابطلا عاقجا قرفلا قفاوب دي رأ
 حاولا ل اعز هلأ دو>ووغهو دال ىذلا قاطملادو-ولا ىحو اهل عبارال هثالث تامولعملا ناملعا

 لاحت اوءوالص دمعت ال ىذا اوهو هسفنل مدعوه ى ءذاا قلطملامدعلارخ الا مولعملاو هسفنادو-ولا

 نين نم اموءاوسلا ىلع اناكل امملع نزولا مكحي امندتاولىت- قلطملا دو>ولا ”هلباقمىفوهو
 رخ الا ةفصذحاولا فص نا عئاملاوهررخ الا نم دحار لك زيت هبل صاف مهن والا نالب اعدم

 ريغنمرادقملا فءاوسلا ىلع ناكل هملعنازبملا مكحول مدعلاو قلطملادوجولا نيب ىذا !لصافل ا اذهو

 مدعلا ىلا هحوودو>ولا ىلا هحوهلخزاربلا خزرب وهو لعالاخزرللاوهادهو ناصةنالو ةدانز

 ىهاسال ىهو تاّكمملا عسج هيفوثلاثلا مولع اوهو هناذ, نيمولعملا نمدحاو لكح ماب وهف

 اهلارط ىذلا هجولا نم ةّسان؟ نامعا خزربلا اذ_هىف اهلو ىه اننال نيمولعللا ن مدحاو لك ناك

 نك هلاك هداح ا قلل ادارأ اذا ىذلا ئثلا مسا اهيلعق لطم هجولا اذه نمو قلطملادوخلولا

 نكون كلل اًعياذهلو قلطملا مدعلا هنماهلار طب 'ىالا هلا نورد وم نانعا# سلو نوكأ
 نوكدامو هيلع صام خزرنلا اذهىف تاكمملاهذ هو نك هلل قام نئاكهنأول هنا“ ىدوحو فرح

 ىعانت ىذلالاعلاوهاذغو ناوكالاو تاءصلاو ٍض ارعالاو لاوحالا نمي فصخاع تناك اذا(

 مالسلا هيلع مدآ ةدمط ةريه ةمقإ ن م تقل ىتلا ضرالارعىذلاملاعااودو هملا ىبتن فرطهلامو

 تاكماادوحووه خزرع ,لا أذهنمو ةضافا ه راع لد ةصلا محلا ىف فار 1 رهاظلاروصااةراسع

 هرطن ن انام ع ل اذا لختو لاخ ىذتانا لكرامبوك ل مءاشالاو ملا ةيؤر قلعت اهبو

 تاكمملاتادو>وملاهذهو ةرمضملا هذهقئثلا َكلدَر ظانهناىرديالوهوخزرلا ادهىلا دنع

 ىه لب ماسحالا تالالظا | ةلزنع خزربلا اذ_هاهنمضت ىلا ناسعالل ىه ىلاعت ىلا اهدحوأىتلا

 نابعالا كت تاازافاه امعأدوص- عمهادوه.لاب هناس قلس !اهفصو ىتلا ىهو َةبَةِةللا تالالظلا
 تدحتو ىتلا امم امعادوح-» ىلاعت هّللَةدحاس تدحو اهتالالظ تدحو الف اه دوو لبق هلة داس

 ىتلاتالالظااهد هل ٌمدوجوم لكو باودورصُشو لابحو متورقو سعشو ضرأو ءاهس نم اهنع
 ىلع ت الال داهل قل اهدجوأ تالالظام اس أ تنوكتام محن م ةّساثلا نامعالا كات نع ترهظ

 هكر دتالامف هنعرهظت ىذلا ماده نمرثك ا رونلا لثم عمدت ابنا ممتردص نبأ نماهسفن ةفرعم |
 ءانرزقاك اهلنا الا هتعتدجو ىلا حزرلا ف ىتلا نيعلا نا هب دن ىهوهملا بسشتا ذه عموالوط

 نيلالطاانيذ_هنبيتناف قلطملامدغلاو قلطملا دوجولا نيب "هل صافلا ةمخزربلا ةرضحلا كلتا

 كلت كاطيهدادتمافهلرادقمال لظ كنعر هلو اهل رادقمال ةريضح نءدو>ومه تن انزاد ود

 ىل_ءقلطنب ىلارونل امسالان مقلطملادو-ولا لظ ىب مةنخْزوبلا ةريضحلاكإدو ةءخزربلاةرضحلا|

 ا هتالالط ةسوسحم اتالالظلاو لظلا كلذل لظناسعالا دو>ووالظ اهنا ذهلف هدوجو

 تدون او تاكمملا تناكو تابثلا مكح ىفال لاوزرلا مكح ىف لالا ناك املو سحلا ىف تادوجوملا

 احر دكار رلاوا لا كاتحأ كان و اهنبب لصفمل تالالط تمعس مدعلا مكح ىف

 ترهظاذا تادوح ولأ نايعالاز .بتارملا زيهتل لاحت اوهو مدعلاىف قلطملا تاشلاهلن منيو
 كسل

 5 ادوه



 تكف

 ءامسالا لع هشضواهقّرفت نيعو اهعمدت نيعف هش تفلتخ | ام لءو ةناسنالاىؤقلا لغتنا اوام

 اذ ىلا هوءدي ىدلا امو قلاب دارفتالا ل_عدبقو اهرثاامو اّمرمضحامو ركاذ لك ركذلا ىطحت تلا

 تاهللاءامسا لع همفو انظطأ وارهاظ ناسنالا ةملكبالا مصيالوأ دارفنالا ىلعالا الملا ىف مدي لهو ا

 وهو الل قا فيرمصت ملء وهو كالا كلم لع هفو ةرمؤح لك ددح و لع هبفو ةسوب رلا ة رمح نم 7

 تثعينيانموةلاسرلا لعضو دمعولا ل_عهبشو سنملا ءاسباًءلرثت ىف ةسامسأ الع هبفوزب زع ماقم 7

 قلب ىذلا نطوملا لع هيفو هملا لسرملا نملوسرلا ماةمامونافالا تافص نم تمعب نمو لسرلا

 || برلا مانا نم مون ىفنامزلا نم ةنس فاء اوطناكنامزلاءاوطن ا لعوهو ةصاخ اب لب رباك الان رغاصالا
 أ| ءاوطناكو هملاعو ةعمالاكوهو جي راعملا ىذ مابا نم مول ان دنع نامزلا نم ةنس فل[ نيسجءا اوطناو

 تباوثلاوةراسسلا نم بكوك ل كلو سءشلا مادا نم موب ىف مولعملا نامزلا مانا نم ام وب نتسو نامت الث
 ددعلا ةئيشملاتابثا لعهيفو لزتملا اذه مول ءنموهو اوءاسنار دقب ةئامزلامانالا نماهلر دقت مانا
 لوخدنيب برغلا لاعف ناسنالا بلش: ٍلءهفو اهيلاو طنب ”ىمهلا مسا ”ىأو ىهة رت
 لاكحلا,ىطعي لمعلا نأ درودق هناف نازيملاو ليكل ان ىطءبامو نازوالاوريداقملا لع هبفو حدرخو
 نعملاعل ازع لع هبفو ةيهلالاءاعسالا ىف هعساامو هب قلختلاو نوكلاب قفرلا لع هيضو نازيملابلاسعالاو
 معهبفو قيرطلاورفاسملاورغسلا لع هيفو هر دق فر عيفدبعلا كاذب زيقتل دك اردا نكسحم الام اردا
 ناكناو ةنملا ن يعزم بستكحملا للعلا نوكيلهوال ماةنملانيعنمهلوص-و هل+ | نمرفاسنام
 ةضزاقملا ٍلءهمفو لاعالا روصءاشنا لع همفو ةنلانيع نم امهالكو نيلعلا ندب ناقرفلا عقياذامف

 || هتنامهل لاكن يح ءاينغا نت وريقف هنلانا تلاك تح ةفئاط كلذ نم تدهفامو عجرباذامو ةيهلالا
 || صاصتخالا ةجرورتسلا ملء همقو ضرةلاانم بلطي دم بر ناتلاقف انسحاضرق هللا ضرقأو
 ل.دسلا ىدبهيوهو قالا لوي هّللاو

 مهظفحوءاسلوالا بول ىل_عىجولا لوزن ةين كح لزن»ةفرعم ىفةناملثو ريثعىناثلا بابلا
 ةيدمحلا ةريضاما نم نيطاسشلا نم لذ ف

 بسببي سس سس سس

 قلعل ١ قثاو.م هب تطر دا ||| قاعنم ناسنالا قات ىدلالق
 قسن لع اعجب هن تننأ دسقا || || قلعزم نابس الاى اج ىدلللق

 ىذعل او صن | نيب مليا قلنا قلع نم نانالا قاخ ىذلل لق, || .

 قللناو ءامس الاب قالا فيك قاع نم ناسنالا ىاح ىدلل لق

 قلعنم ناسنالا ىلا ىذلا لق
 قلع نه نان الا قلح ىدلللق

 ,قلعنم ناسنالا قلخ ىذلللق

 هرص نفح ال ارصد ترد

 نعم ناننإلا قل فدل
5 

 ع 5-0 .٠

 ىهج نم صالاتياردا ىن
 رصختم ق يطالا ملاذ ىف لكلاف
 هرهاظ كو ىلغلا بح>اصق

 هنطان دوهشملا قديشمملا بحاصو
 ع

 اة ارح ١ ادهن نسمح
 قرعلابسانلا مادعتلا دن ءلعلا
 قفنل ١ ف نعإلا نبع نار قتلعأ

 ق دحلاب ىنحدق اذه ل نراك
 قط قى نوكلادوحو تلعح دّقأ

 قيطنعتدهاش ىذلادو-ولا اك
 ناقلاو :ئوشااريز كت اراد
 قسلاو نافسالا ف' ىنافطا عر

 قلفلاو راؤالاىف ىذا اهلل ع
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 ىلص لاق هسف: لعب نمالاا هللا لعيال ذاوه نم تلع تن نم ىتفان اع تنكولءابهل | ىفرودلاكملعف
 كسفن نمالا هفر رعنال كنا كلعأو هسفننمكلعق ول افهب رفرع هسفن فرع نم ملسو هلعهللا

 هللاءاشناهدروااناذ هاما موب ىل للا ثيدحامأف هما َىمونامولوقام لع 00

 نمزفاساننا هنعهللا ىذر ”ىردختا دمعسىلا نع ملسم حرت هنا كا ذو ميعتأ ىف درو امكح

 هللا قصهللال وسر لاَقذ ةياقلا ٠١ ارت لحمش | لوسيزإلا ولام مس ودلال! يم هللا لوسر

 رم اهب ور ىف نوراضت لهو باصض اهعم سيلو ةريهلظلاب س عدل هر ور ىف نوراضت لد متل[ سو هيلع

 ىلاعتو كر اسمن اد ور فنوراضتال كا ذك لاك هللا لوسرادالاولاك باس اهمف س دل ردع يلم

 تناكأم هما لكعبتتل نذومنذا ةماسقلا ولناك اذا امهدح ادور فنوراضتاكالا ةماسقلا مود

 قس ملاذا ىتحرانلاىفاوطقاستوالا فانصالاو مانصالا نم هللاربغ دبعي ناك دح | نيب لفدبعت

 اولاكنو دبعت حدك ام مهل لاف دو ملا ى دف لاه ٍباَكَلا لد أر يغو رجافو رب نم هللا دبعي ناكنمالا
 اولاةنوغتاذاغ داوالو ةمحاص نم هللا دعا ام جب ذكوهل لااقتفهللا نب اهنا لوقنوارب زع ديعنامك

 انضعب مهضعي مطخ بارع. . اه: احح نهج ىلانو نشف نو رتالأمهعلا راشفانةساف انشطءانا ايران

 نما هنأ ل لوقو عملا دعنا ولاكن و دعت منك اممسها لاق ف ىراصتلا ىدت مراسنلا ف نوطق ا ستسف
 ران انرطعاولاه كوغتت اقام 0 ؛دكمهل ل اعيفهلا

 نوطقاستءف أضعت امضعد مط< بارس اسمن اك مهج ىلا نورشت تورتالا يلاراشيفلاقانتساف

 قىداىق ىلاعتو كل رامتنيملاعلا بر مهب افرح اهو رب نم هللا دبسعب ناكر ءالاقيس ملاذا كك

 انقراف انثي راباولا# دعت تناك ام ما لكعسنتل تورظ اكد ادام لوةفلافاهيةهوأر لان مةرود

 ازال نان فولدت كيرالا لوةشلاق ممحاصت لو ميلا ام امرقفااتداا ىف ساشا
 5 هنوفرعت 7 هبا هني و مكن له لوقت. ةىلقُ . نأ داكمل مهضعبنا تح انالثوا نيَرم امس هللا

 قدالو دولا يفتن كداجلا دبش ءانتلت نم هنن دحجسب ناك م يتاح ءفشكش مانولوقبف

 هيهحو -ىلعرخ دعس نأ دارأ 5 ةدحاو ةّةرط هرهظ هللا ل ع>الاع ارو ءاقتادحس دمع

 امير تنا مننولوةف مكب ران الوقضةّرهلوااهق هو ًارىلاهتروصف لو دقو مهسؤر نو عذر ع

 ىو امركذنافمالكلا لاط دقو هرخآ ىلا ثيدحلا ةعافشلا لكتو مج ىلع رسسخلا برضي ملاك
 نآكفال ما هب قلي لهانب اصصا هيف فاتت او موسقلاا مع.االا لعل كن ماعلا لزنملا اذ_ههيلع
 الزتعمناك امو سلدنالان ةقير طلادهذه خاشمر اكن م ققريقلا دنملاهللاد- بعوبازيسشلا

 ىلا هدو لامع | نم سل دئالاب قيقريقب هباصص روض < هسا ىفارا ىم كلذ ىف هتضو اخو هي قاتلا عنم

 معهبفو بيغلالاع اكن هنفو ةيهلالاءامسالارئاسكمودقلا مسالا قلذعلا نم انلوقىلا عجرنا

 هلع لزني نمد دامو حاورالا لزتم ملء هبقو عباتتلاب هللامالكف صو مع هبفو بيغلا ملاعريداتم
 فسو انخيشنا ىنغلبف ىسفنب ادرفنمةدم روبقلا ف تعطق: !تنكدقلو سفنلا قسضو لقثلا نم
 هلا تثعيقتاومالا سلاج حاروءامحالا ةسلاجت كرت ىنامسوان الذ نا لاق ”ىتركلا فاح نبا

 نبى دجوف "قلعت لطف الح 1 .ةأو ىعشلا للصف سلاخا ن هتبأرل ىتئجول تلقو

 ترظنفاليلقالملق بدأب ى اح ىلا ساك حاؤرالا ن 7 قرضح نم ىلإ ءماكتااناواةرطمادعاةروبقلا

 هملارطتاانأو هملع لّزنرىذلا لقثل | نمهسأر عفربز دبل اكو هسفن قاضو هنولريغتدق هس .أرف هيلا

 جس يشغل نع فخ دراولار دصو مالكلا نم تغرئالفب ركل نم هيفوهامل مش .نأر دقيالف مسن 7

 هلناوأل ! لاك تناواانا ىوملا سلا جت نم ذاتسااب هلتاقذ ”ىمع نب لف ”ىلاهه-ودرو حارتساو

 لزتعب نأ دارا ندالوت لاكي كيو فر طع رز كرم لاما ىلع ىدامتول هتلاو يوما سلاح اانا لد

 همفو قاخولا ملاع هناف ةفااوفخ ا نم هّتيصعو بدغلا ماع ةماّشةسا لع همضو نالف لم لزتعملف ساسنلا نع

 ع
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 ةبحنا فزجشلا كلذ مالكن هاسح ه سفن ىف بودي بلا كا ذ لازاخ هس. ل ددقني رضاملا ضب |

 هول اسف لاحر هلع لخ دف ءامنماذكح ثلا كلذ ىديزيب عجرن ا ىلا بحت ا كلذ قشحت ةوقل

 ليلق ءامىلا اورظنف ىدي نيب ىذلا ب ىلا كل ذوهءاملا ذه لاقف برت اننأ اراماناؤوهنياسحلا كلذ نع

 ءارحالا كتر ا ىرعش ىلا ف هديب يلح دلل ايوا عجور ف كواشإف يش اا ىدي يب ريصخلا ىل_ع

 | ةرخ - الادأشنلا فرهظامت ًاثنلاهذهىف هيرهظيامةَوَتلا نم ىطعي قد رطل ا هذه ىفناسنال ان العا

 دحا لك ليال ن كلو هي ويدل ةأ ع ثنلا هذه لصاىفاذ- هناق ء ءاشةرود 6 اهمفرهظت ىت جا

 "ىأ ىف ىلاعتدللا هبلفروصلا عمم تلاع ةلدعملاّةاوسملا ةأشنلاهذه ىأ كدكرءاشام ةروص”ىأىف

 || دعب رخال هان[ كن غهلوق كل ذكو تناك ة رود ىال لوبقلا ىطعت :ًاشنلا هذه نأ انلعًافءاشةروص
 || هسكرتو هوة ىف ىتااروصلا ندتناكحح ةروصءهانيعف ةرهاظا!ناسنالاةرودةبوتنمغارغلا |||
 لمحت ىفلمعسفروصا |لبقت ةَققحو لدا ىلعهنا < يماالا فثكلابناسنالا لعاذاف اهلبقي شا ١
 ماعرود نمةروص ”ىأى ةداهشلالاعفرهظ همي عاف صال اذه ةفرعمىلا هبل صوم صا

 سانلاو نحورت مسج هنا نوفرعي بيلا اعف نينتاحورللرهظف ن>ورتاذا ناسالا نا غلا
 : هيلع لاق متل دي نوذّرعي ىحءا دس ادسد حوردنا نولعبال د احوراورصبا اذا ةداهشلالاعىف

 لاهور كاداوسديدت باتل ضان ديدش لح رةروص ىف نيمالا حور را هلع لش دنيح مالسلا

 همتكروملا هيتيكر دنسأف ٍلسو هملع هللا لص سال ويسرا لا نبل م جحد ااذم هفرعبالىوازلا |

 || اهلامو ةعاسلاو ناسحال او ناميالاو مالسال | نع هاناكلا اوسثيدحرك ذو هر دخن ىلع هيفك ع ضوو :

 || نهنوردنا هراعصال مالسلا هيلع "ىلا لاق باغانأت اة هلاوس نم غ رفاق طورشلا نم

 || سانل ا لعل ءاج لي ريج ا ده مالسلا اع لاشتهو دع لف سلاف لجرلا ”ىلءاود رةباورىفو لجرلا

 سنج نمو |سانلا نمهريغ نم حرا نم دست اذا ”ىناحورلا نوفرعب سانلا ضع نأريغ مسهتد
 || هي ونعملا ةئاحورلا ةروصلا نيباضضيا نوقّرقي و كا فرعب دحا لك امو اهيفرهظي ىلا ةروصلا كلت

 1 حورلا فرعا ىناغ اهتقمكتو اماعدقو اهتوفرعد تامالعي لخ اد نم ةئيهتااةروصلا نيبو ةدصحتملا

 || هكتالملاو ك3 فرعتال ةّماعلاو ةمقسشللا ةيمسملا ةروصلا نهلخادنموا حران نم دسجتاذا
 ا نو ديزيف اهاثم اوربا هس رغةروصب نا مهدحا ةروص مهفرهظو نحوزااذا ناسنالا نوفرعي ماك

 نورهظب اكممضعبةروص ىلع مهملاعفاورهظي نا مهصق ةواذم رشا ةّحاع ىلع
 1| ناك ل

 : ميلعلاوعالا هلال املعر داقلاو ءامشالار دم مييكملا ميلعلا ناحسف انس ةروصف ماقملا اذهان

 تان احتل |ىف؟ ىهلالا معلا نموها ا هلع لا هذهىفهن أ دىذلا حالا ادهلدانا لاو ربدقلا

 هتطش ناثالاو هتلمح لاعلان اك ذاةداهشلاو بيغلالاعفرمالا اذ_هرهظأل ادني ةءهلالا

 | لولا عتب ىتااروصلا كلت ةقيقح فرعدالو ةناةارودلا فتاملجل ا ماقمةروص ىلع هنوقب كلملاو
 ديعللالا ماقملا كلذ سلوامم رهظب 0 ناو ءاشةروصىأ ىف لّوحتل اماقمهلن مالا ةققللا ىلءابمف

 ا هنا وح ةدحاو هله دمس تافص نمىشيهيشت ناةيدويعلا ماقد هطعبال هناذ صاامتا ضمنا

 || لوألا نم اهلعوه ىتلا َةَوَملا ةفرعم نعد مس و ىبشو ىئفي هنا ةيدودعلاب قة ىف هنو نم
 لحدالا اذهالولو كاذب هسفن فص وا ذا هدئس ماقملاهلست سفن نم كلذ فرعبالن ا ث حب روصلا ف
 || ليحسدا ملاعلا ف همس از نوح صا اك راس اناو”ىهلالا

 || ناكولو مالا كل ذا هيلع نوك«ىتلا هتروصفف ةمهلا همت ىلا دنتسال ما ملاعلا فنوكحي نا

 || نحو هلعهسفتو هسفني هلع مالا ءايسشالا لعام هناف هللا معن رع جراشو» نمدوجولا فاك

 1 لاعزييوانْسإ قرغلا نآريغ ءاشدهروص نم هروص "ىف توكلملاو بيغلا لاعفرهظو ًءاشهِداَنِبْمْلا

 مى
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 ىالومان هل تلتف ممذا سحأو مهلاع بسحي ةبودالا هئمنولطد هنلا وشي للعلا ناو هندي نيب

 لاه ة لا حز 2 لاقو مستقلا لجرلا اذه دنع نمءاو ديكس رم انثأب قعحَّرذو ىلتحرا

 فاحت اوهملا تدشك ىب مظعت يجول ةريقو ةلاح ىلعانا تنكالو كلذ لة ىئفرعب عد نكي موت هم هيلا 0

 ماك "يلع هذبع تعق ةوالف سانلا نيب هسأر ىلع« تنفق وف لغشلا نم هن ناك ل ىنرهشو ا قدرنا
 ةهضوخو ديشلا لان ع4 تقفالتجأ ام لاو ششبنو طسبو حرش ”ىلع لسوى دعقأو ىلا

 تالاف ىلإ تقع :الهو تنعتىللاقو رذّمعاو نوكيام لك ىلع ليكولا نم ءاودلا ىدةتكساف

 تاوظن ىمئثمامدسعي ةّتعداوذ ديب لعاشملا تثمو ىاشل ماقف ةمللا نم رشا تشبتو
 عجرف هيلع كلذ ز عينا شل نم تفخو ةجاحلا !امهل تاتف ىتاما وذلاب ىثعنا ىل_عاشملا هاو

 وهو ىمرك !ندكحر#»هلنةف تاعفام ىل لاتذ هتكرت رتاكلا- ىلع يشلا تدجوف تئجو ىلعاشملا

 ع ا ججشلا مست هنم ناك ام لمسدفت هلت فصوو هفرعا الو ىئفرمدال

 نا كنتم فل رس عب راناتدرأة لعل" ىلع عزط اريك تيأ ارىناك شال كمركا ىذلا مداخلا
 وفا كنس ميزه دولا ةاعالا ىياشالا مزعج 8و ندم ا ةرق كلم وبال

 تاصفن انا ىلا تبأرام كعم تلعفو كردق تمظعو كةمرك ًافهتروص ىف كلت زَّوصتو ىلكش نع

 تلسو هملا تف كب لعفتام رظناو هيلا ول لح الو لابس ا تعش رسما الكورد دقو

 تاقام لاسقذ ىف ىرحام هلا تص قف يشل ىلا تعجرف 5 امك ,هعبم ته ذَق تدرطو“ لعل بقي لق هيلع

 لاحرلا نع هال ان دهالحو تن ةراهمالا لاتةدوسا امداخ تعجر ىن.تحابعهلتلقذ كِل

 5 انش قرفلاو ءانمسأا معد سلو ء |.ىسلا لع هيشياذهوريثك

 لرطت ىف كاذامن العلا اذ هنم هضيقتاممل دنع ضيقي ىذلاو اعيش دتالو تاكا٠ [.عسلاب تاكا

 ىرتال كفن ىلا عجرت مث ماجا لخدت ىوايمسلا للعلا اذ هبحاص كارآاذاو هدمت الذ هيلطت م

 ناخد .ارام أش دج لهنا اذاف ّعانلا ىربام لد .هوهامغتا ء شلال طلو ارئاملك ل هممت كلذ

 ءامهسلان اف تاريطقلقوا فرحاوا ءافءا صاوي كلابخ ىلءمكحتو ناطلس ل“ ءاروسلا لع يحاص

 هفرصيو سما نعرظ انلارمصي هب فطذع ىذا مالكا اتفتا اهفطلأو تارطقاتلا اهتثكسا بورشامل
 همذ تلك !نا كناف كل ذكس ل 1 ركذ ىذا ماقملا اذهو هنادي فوهو ٌحانلا ىربام لدم ىريف هل امخ ىلا
 اندحو دقوربغ الهلاح ىلع كعم قب ناك اموا باسو | بهذ نمائدش هسف تكسم| ناو تعسش

 هيلع لاكاذسهاو مالسلا هلع ىسع ةمئاحور عمات واس لقا ىفاةوذ هاند أو انسوةننم مانقملا اذه
 مكتئدهكت سل ل سو هيلع هللا ىلص<ى بنا| لاف لصاو كنا هل لمتف لاصولا نءىمن دقو مال_سلا

 ةعابلا كات ىف نكح لف يق بو ىر ىمعطب ةياور ىفو ترتب قاسو نعطي مطم ىعم تن انا
 لصاوو عيش كا اذاناكف سانا ةثمهكت سل لقي لو ماقملا اذه هل نم تقولا كل ذ ىف اهطاخ ىج دا

 انوردةوالصاوم نوكمن امص سهلا ةرضح ىفال لامدللا ةرمذح ىف لك الا ناكل وةداَتعم دو ىلع

 رغال>رتقوفو -ىلكلا ةمحدةروصف هروهظك افدرعمال-ر سلا ةروصىف رهظ ليريحنا

 مالسلا هملع لي ريش ةةكتئالملا نم هريغةروص,ف :كنالملاف بمغلا لاع فرهظ هناانغا_ لو فورعم

 اذهلو ماللاامماعلمفارساةروصفالو لماكسةروضىف سنغلا اعف هكتالملاف رهظالا

 رخارشب ةروص ىف رهاذفريشلا نم لثقلا وقل نمان ار دقو مولعم مام هلالاانمامو هنعىلاعت لاق
 نم كلم ةروصف كئالملا دنع غلا ملاعىف كا ذكاملل سلو ورع ةروصيف ديز رهظف هتروص ريغ

 رشلاةروصفرشبلا دنع ءماللا هملع لد ربجرهظ امك :كئالملا دنع كلذرشلا لب ةكتالملا

 نم نع وءاشةرود”ىأ هكنالملا نم كم ةروصف دكتاالملا دمع سمغلا ماع ؤناسن الارهظمف

 هازدقو هما ف مجشلاهةماكتتف عم ىلع لخ دةقي رطلا هذه لهأ نم نيبملا نملاجرلا ضعب نا اذه



 ناك و لذ هيلع ناكىذلا حازملا كلذ نعي هرششن ا ءاشاذا مىلاسعت ل اقذ ةئيشملاب قلعا ذهلو ءاشامنكل
 روذن ىذلا لعاا وهو لزمملا اذه مولع ضعت ن « هيلع هنن ا ديرتام ىلا عيجريؤ هرسشنأ ملال هنمب وه ْ

 امهعومج نم هلا ةرمضح امن داون دق ناكناو ناترمض- ةريضاساو ناملاع ملاعلانا لوقنذ هيلع

 سحلا ةريض> ىه مالا ةريضلساو بسغلا ماع هللاقي لاعا هلو بسغلا ةريضح ةدجاولاةرضنلا

 نمداوت لاو ةريصبلاببسغلا لاعْْر ديورمدبلاب ملاعل ااذهءلر ديو ةداهشلا لاعاهملاعل لاتيوةكاهشأ او

 بلاوتلا ف ىف اةملاروهظودو لالا لاعم اعلاو لاما ةريضح ةرضحلاف ملاعو ةرمضح امهعاقخا

 ناميالاو دوعلاةروص ف مالسالاو دمقلاةروص ىف نيدلا ىفتابثا اوئاللا ةروصف ملعلاكة سوسح ا

 ىوسرمُش ةرود ف عرالذتو ىارعالا ةروصىفو ىلك لا ةيحدةروصىف ليريجوةورعلا ةروصفف

 |.مهقارتفا لاح ىف ففصولا كاذ امها نكي ل رامهعاقجا دنعجا لاو صفعلا مجدا وسلا وطاكا

 ةرضح نافةداهدلا ملاعو بيغلا ماع نيملاعلا عمجتامال تارضحلا عسوا لاذ اةريضخ تناكك لذاو
 لاخلا ةريض-نا تاع دّمفد داهمشا اةريضح كا ذكو ءالخ ابهف ا ةداهشلا لاععستال بمغلا ,

 نولي «نييزاحورلاو ىناعملا كفن كن اشن هيطعتام ىلعو كل ل ف تس .اعدق تناو كساد ؛عسوأ

 يي نعملا ر 16 روصتملا تاذفرثا عدو اذاث مح لر طن ىف ةسوسحلا داس>الا فنولثم و

 م ويل ذملا 0 ةناف نيناحورلا نمو ىناعملا نملاسمللا ةرمض < قدا كنا كشالو هسسفنف

 هانا نماييفف”رصتلاو هكا قدا تنأد يلع ى ولا كلدحوا ىتلا كاوق ضعي

 3 م ءالملا نم نومئاحورلاالو لام ةّوقدلنأب فصال

 هذه كف ثدح مهنملثقلا ف ليعلا فدان ًافليذلا ولدت ملا ةيلابكلا ةريضال | هده زيقلا هلف

 صاوملناو الا ةساسلسا ىرتلا تعحرو تماناّدا الا اهلك دعألو اهم :رعئال ةماعلا ةَعممح ةرمضملا

 لوأو برت هلاك ا ةرضح ىف بيغلا لاعيف ناينالارودتف ام قةحت ةحملا دوم ةظولا ف بلل ذنوري

 لوخد ةداهشلا ملاع ىف ف هلوهنطان وهىذلا هحور لو>د بغلاملاعف هل هنأت قوهو اىسالو

 ماعف لثقلابالا ةداهشلا ملاعف لوخدلا هل سلو كلذكس دا ”ىناحورلاو هرهاظوه ىذلا همسي

 كلذ هلذ بيغلا لاعفنانالا زي ناف ةطقيوامو "هلثمم ةروص لاخلا ف سملا هدهشف لاخلا
 داراناو بنغلا ماعت موهو سآلا هكرديال ىذلا هحور ثدح ند الامخال ةقدشح هيقزيقت هل د اك

 برقأوهف هريب دب طب ىلا هر سأا دو ب 3 را هبرهظد يلا نورت نأ

 بدنكيمانقملا اذه نكحباو:داهشلا لاعةدوصيف لثمملا *ىناحورلا نم بيغلا ملاعف لثقلا ىلا

 0 سلامن اش الاد 3 ىف ماسلا اذ _ه هل ناكر دةافهللادجر ناسلا بدضو ه لشملإش و

 ناسنالارهظ.فةداهشلا لاعيف ءنروسر قل ثنلا ةسور ثيج ندتاتسلالاةرقا3 لك تيغلا ملاع

 كلذ عفو دهرر او تاينلاو تاناودملا روصفو هلامما مدآ قب روص ند ءاش ةروص ”ىاق

 لاف لم لاهذهىف هتضواثو لدع ةققثىدنعوهو هناي رطخ ومش نم ِش قريخأ دقل أو متم

 ىدذعنكي لو ماقملا اذه هل نم الحر تمدح ىناكلذو كلو امي دصت كل 3 نم هندهاشاع كل ريخا انا

 تمزعاذ ا ىللاًمْفهعو+ردنع حالا بكر ىف لصوملا ىلادادغب نم ةمدصل اهنا اسفريخ كلذ نم

 اًيشناكو تلذ ىلع هتدهاسعف كم هبلطا ىذلا انا نوك ا ّتح بورمشمو لوك أم نمشي ىدتتالف
 ”لعي ضر "ىلا ةخاحهل ضرعت الثا هنماسي رق ىدق ىل-ءىشمااناو ةراحم َةَمْش ف بكرفّنسادق

 ىديسا.هلتاقف لاق ماسقل ا هنع ليزيو هعضتباسع ىوا ديال وهو ىلع كا :بعصففعضف لابمالا
 | ركشملاك ”ىلارظنف اشو ء اود هناتسرام نم ذخر اخس بحاص لوبس ىلع ىذلا لجرلا اذه ىلا حورا

 ليللاببكرلا لزناإف توكسلا ىل_عتردقامن لالا هيدازفلاق هت كير 1
 لادرلا تفدو دقو دوس ا امداخ ناكحو رايتس ليس بحاص دصقأن إ تذيب أف لع اشملا تج رْسأو

 مدح



 رطخع وهو مالغلا ةبتءاموب ىؤر «امعط ةسوررال فرعا ال صااخلا ضحماديعلااناق اهتاعدن دوبعلا |
 كنماذه فرعينكيولو هيف تناىذلا هبنلااذهام ةبتعا4لمقف هسفنب بهما هئانلا لغش نيش مف '
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 نم السما هذهو كل ذريغهلامةصاخءاوهلا دلو مولعلا انقالدحو نان الا ىف ىذا! لّقعلا

 مولعرمقي رطزمالا انبلا تاصوالو اه رك ذهريسغت يرام ىرتستلا هللا ديعنب | لهس لثاسم

 مولعلا نملزَملا ف قبامل تاهتتالاكمناف ءانركذام ىلع كلذ نم انرصتتاف ةرثكى صحت ال لزنملا اذه

 ليتسلا ىدم وكوقللا لوي هللاو

 3 ىف رعش

 نسحلا ملعلان نجسرلا هصخ نم لوق ىنولّمر ىنورثد

 نكسدق ءارح راغىف وهو هلقفالاب حورلا ىلج نيح
 || نكمل داوفلا تاءامغفف || || ه ءاج سعال همق هسفن

 نفلك نم ةعوم ةروص | || هرط اخف ماك "لمت

 نسولا تع ندقمهالاق || || هتاتا ىذلا ام هتل أس

 نسللا باعصا مركا ىذلان || || ىمركحادفهتلانأوه

 نو ءالبو مواعىف | || ىتحم ”ىتو لوسر نم
 نو هلل ىلق َّنَح ىدلخ ىف هرضح انك

 ناتو اذاو هدهد ىعلَس 1 ذلف

 تنكاش دشن انأو تظةئتساو اهم تررسو ىتحرفأ اور تيأربابلا!ذهىديشت هلل نالسعا

 وهورخفلا بان نموهو ىنفت اذهلبقهتلعدق

 دحاولا لاذ رصعلا قاملانأو < نوزع هياط لعق
 نم تغلب قاف ىلثموهف مث ناكن او ئمرثك ادي دوبعلا ماقع ىقحت نم ىلعف موملا فرعا امىناكاذو

 معاو +: ادع هل تصصأأو ىلوم ىل بص دقو هيأ ال فر كحو هش نا ىلم ل قمقحو لان موملا لبق

 كلذ دقفتول لع لك ىو عئ انصل باص | ىف ىترربتم منسم لكى هذ دحاو نم دب الن امز لكى هنا
 ماد اهشحم دو هاد س هلناو بتار ما اهلج نم ةيدونعلاوهائلقام ىلع سصهالا دجو نامزلا

 نأىلا اهنس و انش لو<الوانملع اهكسيناهقنا نم وجراىهلا صاصتخاب لب لمعت اهلنا مل” ىلع
 ةرابعىهو ةصاصتخالائئاونلل لزنملااذهنا لعاو نوعمحامريثوهاوحرقملف كل ذبفابماقلا
 ىلا انحاوراةداعا تناكو ان نواعئالامف مكةشنو ىلا عت لاق لاحو ماسةم لكة مل وهادي نع

 د و و م ع

 هنافنواعتالامف ىلاعت هلوق حصن ايدل: ةأشنلا فانت ناكئذلا صامتا حا رئلا اذنم قعاند اننا

 ةرح ل ًاشنلا ىف ىب نودوعتمأدباكل عنو نورك ذتالولذ ىلوالا ةآشنلا ملعدقلو ىلاعت لاق ذق

 محم

 | ةرح الاى انمشش كلدكو قيسلاثمريغ ىلعان اش ناهتنا ناقل املا مدعفدب ونندلا ضن لادمشتاما

 ريب دتىلا دوعتامناةيئاسنالا حاورالا بطاح انلق نو دوعتهلوق ةدئافاخف تلق ناف قس لاممريغ ىلع

 اهربق نماهجرخعو هبسلعت ةأشنلا كلت لح ىذلا ازملا ىلع ابن دلا ف تناك يةرتن الاف ماسجالا
 حّيازملا كلذ ةداعا ىلع هن ةرددقلا عم لمسلا لمج ىف نوت ةيلات لت منوتش نيحرانلا نمواهذ

 نكح



 امه راقل نادهشب ناوارهئلاامهو نارع لآ ةروسو ةرقملا ةروس ىأتام لم ةُئأك ةروص اهنم فرح
 ام.مواابم ظنفاتلا ثم نموا اهقر ثح نك ةمامقلا مون فورحلا هذه ةروص تددئاذاو 1

 || ىانغاروص فورا هذه تقلخ اذاوةدح اوةروصوا نتروص قاذغ لد اهئم ةدّد_ثملا فورولاو

 ْ نملالا دهشتالف ةداهشلا تناكح ناف ةداهشل | نيع ىهلهاهتءافوو اهلباقم ىف نمو اهتراف قتئث *

 نامالاهلدهشت تناكناو قفانملاا_م ظفاتو رافكل ااهقر دقوابم ظفاتوا اهقر هنا اهم ظفانع ندر
 ةدارالاون اميالاو ام لعلا الا سفنلا ىف سلو ظنا لمس الو مةرلا هلو ىقاست باقتلا هلم ىذل ا ام

 طقف ةروس ابن وكن موا اهتءارقوا اهقر نمنيوار ملا ىف مسعتلا اذه ىلع الا نوكككلذكواهل

 اهل ىهراناويملا ةروصل ءاضعالا كح ةروسلا فتاد. الا لهو فورحو تانآت اذاب:وكنموا

 | لالشلا لءو لزنملا اذه ل نم هلك اذهن اوما ةروصل ءاضعالاكال فوصوملا ةيسفنلا تافسلاك
 ريغوا ةقولخم ىشلوفانامعاةدوجوم ثناكن او :ذوج وم ناتعأ اوا تلقا ناهس رن لهو ىددولار

 نماهضعي ودابعلا و واخ نم امضعن واهننا قا ع نموا داسعلا و ل نم ادع ليف قوام تدك ماو اكل

 :ىع-املىلاعت هللا نأف ناعم اريغو ناعملا - نه ضعب ىلع مهضعب تاولذملا طيلست ل- ءوهللا لح

 دانساالةن.زداتتارهو اتوا نانمتلجو هتلالاتاسؤادوتساواكاذاول دونا ٠ كر 0
 هسق

 هللادانجاههنيذلاو دامح الا الوش نمهللا دانحا نة عتاولاودو اضعب مهضعب براح ناف هب رام

 كلذ ل ءعجربو كا اهم ةمهلال ارارمسالا نم انهو ني رخ الادانحالا كلم نف مهكحاامهللاناف
 : حاورأ كا ذكو فااخن او قفاوملااهنمو داضتل او ةعزانملا نم ةيسهلالا ءاعسالا ماكح١ افامل

 : دب رق م تناكو رمش اهلكدتي رق تناكو هن وتلا دارأ + سفن ىلع نيفرسملا نمالحر نا ىور دقو ةكتالملا

 : ةجارلا كت المهضتءزانس تافدل-حاءاحقيرطا اىفو# يسفايلا ةرحمأ ادارافريخ اهلاكىرخا

 مهن عازتلا لاطالف مهَتمملا مسالا دانجا مهنيذلا ناذعلاةكئتالمو مسا الا هنيذأا
 ا نيبام اوردقنا مهلا هللا جوا ةيهلالا 2 ا ةعروم- 1 ناذلا.ن نفد هاطأا نتاه نم هلاستن نمف

 ا هر دعا انددو لحرلا اودحوف ن ني رقلانيبام اورد اهلها نم ناك رقا ناكامم الاف نَيِرَقلا

 داعسل ايدل مكف ةداعسلاةيرقوفرعغال :
 تفاعلا واسر ةكرلا يك :الم هتستفو

 ١ لوصح دععنالا

 !| لوا نماهاطخ ةوطخ لكو لعام كلذ نمهّللا لعدّشف اهد- لعيال نكن اان داراوأ هبلق ىف وثلا||

 ا هرثاامو كلذ بيسات ىناكملاريدقتلان مكسملا عقو اذ- #ه عمو ةدوش ركرحو ةرعسمف هن رق نههحوزخ
 لاعالا لعو ةعر اوه مارتسالاكذتإ لح تاقلا نركتقل فل دم هن كل ليد نوكلاىف 8

 ْ تناكاذاو فلكم لا لع ندع ى هلد اهلدوحوالو ا فاكملا اهم لمعي نال ءقدوحو اهل له ةعورشملا :

 ا اهنءدبلا ب شب اعالا هيقاهلرث أ الذا بسنلا ريس ن نم اهعناص ىلع ةعنصا | كح فك لع

 : فاكملا ناك اذا نعرملاو نهارلان 5 هلمعن نوهر مناسنا لكن درو دقو مومذملاو أ دومحلا ءانثلا نم م

 هّللاالاهتنا فرعام هن اوذ هتتل ىف هللا مكح بعا اق نهرلا نعع
 1 اذه ىلع ءاسششالاو ءادعسلا لهو

 ْ نم عفاش ةعافشري-ع ندمرانلا نمهّللا حرك نم معوءادعسلا نود ءامةشال أ هب صتغوا_كملا 5

 || مو ىلاعت لاف م ةسهلالا ءامسالا ةعاذش نعوه لدوأ دقت ال يت ىنانتما حارخ اوه له نةؤلخلا

 ءاقنالا ناك الو: يذلا كل دان نع ناك نم ئناولا تحال هنا مولعموادؤو نءارلاىلا نوملاريدح

 ٍ لاثما مكح ىف ملا ناك ف باسملا عب رسلاو باقعلا دي دشلا مسال اوهو هنم ملا مكح نم فوللا

 ناكنافرخال اءامسال اهذه مكح مهتءلازو نجرلا ىلا ةماسشلا موي هللا مهرسشفس ةدهلالا ءامسال هذه |

 صا ارعالاةروص معو ةصهونانصاحورخوهقب : نكت ل ناو ةعافحورخن وكر دقف اذه لعضالا :

 داجحلاو تان :لاو هاكناودلاوناوحلارث ا نمناسنالا هيزيم اميل ءو هتضقىف لكلاو قع ان ءا[

 1 لدو قالا تاوولذؤل را اس فران ا و ناسنالا ةفطاالا فراعاأق نوقولذ قاتلا
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 وهذة قرريغ نم * نم عمه ثّدح نامأو ىوللو ب 5 ماهلالاوهف امفنناكن اذ ةيئاحوزلا]|
 0 ل ا تاك اكلملاهلئارتنااماو ثدحما ||

 قح ب اطخ هارقفاوناف ةنسلاو باكل ىلعهضر ءشامأ وناكناذهبلا هيءاجامب هيطاضي تاو.> || ا

 نفالا ارهامجام العاق م كح ناب نوكيدق نكس مكح ك2 ثادحاالو مكحةدايزالريغال فيرشت وأ

 كال الس وقح باطخدا 0 و ناكلا فاو ول [ناو د :ءامّولعمان ونظم ناكام عج ريق هيلع

 ةينأطمش ةققرىه هنكلو ”ىبهلا ىل الو كلم ةقيقرب تسل ةعشرلا ال1 نااعط دو كاك رم ا

 نم عامسلا لها ىلعاذه ًارطيامرثك او كل ذنم لجا!ماو مانت اذهلثم اهل سل ةكتالملانافأ| ْ

 صاوالا باوواتدناو تاني رعم ءلاالاَد ةوينلا عافترادعد مولا« املوالل اق قالا ىف قملا

 || فلاخو ا اعرم هايل 41 ناي جمة تس رطل د تنال هع لع رع هاولاوةيهلالا | |

 حاصلا درعلا لاق كل ذإوريجتت ن نكرر سوة باعت ل 1 هللالوسرلبق اشامز مغ فانا[ 0

 : هل دهش دعو هير نم ةعد رش ىلعوهو كل د ىط ءآهنامز نا ىرها نع هلعفامو مالسلا هملعرم ذل

 مال لاو ةالصاا هلع دمت ةعب رش ىلعرضخلاو سالاف مولا اماو هاكزو ىسومدنع كلذ || ْ
 || ىلعال في رعمتا! قي رط ىلعالا كلذ امها نوكييالف لاح لكىل_ءو عاستالا مكحوا قاف ةولامكحاما ||

 ىلءا م قحلا هفّرع انتسالا انف مكحالف لزن اذا مالسسلا هملع ىسع كاذكحو ةّوبنلا قيرطأ|
 ناف نطوملا اذه لئاوغن نمانتاوخاان اوظفحف اسنناكناو ةّوبنلا قير ط ىلعال نب رعتلا قيرطأ/

 اهلثم لنا فا اذاو هياهقشعتل سيلتلا هنم اهلعأرطبو سوفنلا هليختو اًدج بعص همت أ
 !| ناكل ولان ملكت اذا كلملا نامه اسفي نيح هلثكة مف نوكم امو هلج هيلع ناه هانرك ذىذلاءاقلالا

 لملاك لت اهلل حي ىذلا معلا نوكيو اهعامسدنع حاورالا قعصتق ناوقص للغة سلس

 ةدافتساواءاوحوالاًوسرظنلا نم م لصاحلا ل _علاكو نيفنكلا نيب نرضلا ع نم لصح ىذلا ل_علاك

 هنفكشنالفانسوف:نم هللا دم< هلك اذ_هانأ .ًاردكورظنوأ برض د رت نص لمحت ةريثكم ولعو ْ

 ْ اهءالعةدحاولا رظنلاب تطحا اهءاروامّنل ىو باودالا ت تءدئاذاف ةماغم باو أب الا همشاامو

 ْ بحاص هدي ىذلا مح وربلا كاف ىلا ضرالا نمر ديف ةدح اولا ةعملل ىف هينيع ناسنالا ءاكأ]
 | هنا لوسرناكءاقلالا دنع دح واناق ىتلاةرارحلا كذتلو هر دقر دقرالام نيق.لا درب لن نم ىهالا اذه []

 جئلاوءاملاب ىف ذا غا هللا لاوح الار ثكحا ىفوةالص لكحاتتفا دنع لوب سو هيلعهلتا ىلص ْ
 ا .ىلقال لصحت لاول االولو قرحت هناف ىسولا ةرارحاسم. لب اقيدراو ايهإكح هذه درلاز 1

 اتركك لاو صولا قا كة بورما لع مواعلا م نست لزملا ادهن الغار هبتا هزل
 .هللا نو دنم اداب را تاقولخا تدم ا دجال ىذلا بيسلا لعو سي دَعَملا لبعو قلاب طواملا وكلا ]|

 لهو قحلاراش ا لعوابرلا نم لحام ملءو هللا عماناب رااهو دعا مهو هّللانو دنمانأ رالافاذاملو ٌ

 ناك لورثالا فالتخا او ةحقْمل در دحا م-ءوهرثؤوي نم ىلعف هللا الا لعافال ناك داَمّمعا عماذ_ه مضي ا

 معو معفلاو شسشملان ههتفاطلل لاعتشالل برقاءاوهلاو حيارمسلا هب طلب و وزقتلاب رانلالاعدشا |

 نيح حالا اهدصقىتلا ةضراعملا لعو ةصاخدتادشلا نم هاء ىوحتام بناجنم ةرخ الالاوحا |

 ةوءدبح اللا بصااسغا لوقت ةنهشملا تناكىرجام هملع ىرخالف ىكملا نامعنب /ورع هملع لشد '
 هلىرانلان وك عجرياذام لعوال ا لابخ نيتلا لا فوهلهو قيشطاريغو ىةلاورصدلا لءوزيشلا 1

 وهام تا ءرقلا ىسزانعالا معو هلعاوأةصاخ ةسسناو ا لع ةرئازم مئات ةفصلو قلك له لك 1
 رإوسلا هيلع ىوتام لعو مالكلا ٌرضراعم هنت ىزإ | مالطصال ا لعو ىجلا عسنم ميظع لعا د هناف '

 فورا قاننود ةصوصخلا فورملاهذهوءامع-الا هثالثلا هذهىف ترصخذ ا اذاملو رارسالا نم
 لكسآداسقلا مون آبو ةكيالم اهفورح نم قلك لهو ةماسقلا موب ةرخث الا نم اهاحمنيأو

 ا
 ا

ْ 

- 
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 هعومش بع ن ل تل ا أ ا ا لاما

 ايدعم هسفنرصبي وهو كنا ىلا امتان هارتق ةروصلا 0 هابهنم تفلت ىلا دانك ىلعاللا طا

 ىذلاو نعزي و صيق لاي همام ف فوخ هيلعأرطروأ ارفاسموأ اكلموأ ارحاتوأ امع:موأ ْ

 ةعانلا ةرهاظا |ةرودلا فرت ًافحاز ملا هلريغت ىهالا دش اذااعرو ةفوحاس الرا د طا 1

 نديلاريغتض”ىناوملاحورلا ىلع ةّوتلا كات ةبلَعن نم كاذ لك امالتحاو أ امالكوأ اه ارو دكرح
 نولق ىلءاهتمقداقر لزنتو أ مالسسل ام ملء ءاجنألا لع جولات سلا المالا تازنا داق هتروصفف

 ةعبريشلا ناف ةدحاو "هل ”ىبيلاسادالو دل ىنريغ باق ىل-ع ىو لزنال كلملا نال ء ءالوالا

 عاطقنان”ىبهلالا مالا عطقن اف دور كملاو حابملاو بودنملاو بحاولاو ضرفلا نينو تَرَ ادق 00
 ةوبنلا مهو. الثا طقف لا سرلا عاطتناباسو هيلع ها ىلصءننا لوسر فتكي لا ذهاوةلاسرلاو ةوسلا|] '

 دحأ قبانق لوسرالو ىدعد ”ىنالف تعطقنادقةلاسرلاودَو لانا مالسلا هيلع لاقف َةَمالا ىف ةيقان

 هبه م أ دق عراش |ناكح ضرغب مم ناف ديد دع اعرش نركب س١ انرلحأب هتلاواخولا
 || اما وا الانا حابملا م سهأيامتا لاق ناف تعطقنادق ةّوينءاعداو هنمم-هوكلذو عراشلا الاف

 ْش اذه ريد ث رح هيلعوهىذلا عرششلا عت نيعوهاذهف هقحىف ادحاو حايملا كل ذعجربنا

 ةدئاف ”ىأف ناك م اجابم هاشبأ ناو دكرتب هللا ىدعبابح اواحاسمملوسرلا هرّتق ىذلا حابملا ولا |
 هءفصأهللان 5 1كامهيءاببام لاكن اف مات | ذهب اص دل اذهل كاملا اذه ءايبدي ىذلا سلا يف ْ

 هب لئاق الو مال سلا هملع ىم وم ملك اك كلك هللا نا تيعّدا كنان كل ذ نم م مظعأ اذهانات ةطساوريغن 07

 همالك ىفكسلا قاب ناكاش كل لاكوأ كلك ول هنا غقوذلا لهأ ءالغ نمالو موسرلاءاذعن مالا

 ىوقانإتاملمم مكمل ناك مأ أنا هنافالصأ كل ىم ايالواعرمش الو اماكحاال ارايخ ؟وامواعالا

 قلخ الا نعال فمافاتصأبالع كِباقىف قا“ نانهتنا نعةراسبع كت انى ىذلاكلذنكَناف كلما |

 انعئمو هم .اعص الاوهام هريغو بالا اذ هىفانس ,كقوهريغنم ”ىلو دي رصةيام ناسننا لكى وللا ٍ

 هلعينا عئعامو هريسغىلا اهم هشعبي وأ هسفن فام هدرعت ةعبريشدا دخا هللا هأي نا ةدجاو "ل
 أ هلع لوسرلا ناسبل ىل_ع هيهديعت ىذلا ع رشلاءانشب رظ لهأ هر ّرقوهر دب ىذلا هولا ىلعق إلا ا

 ا ايؤرلا ىو ةَومنلارانأأ ن نمانملعت قب /ىتلا تارشمملاب موسرلاء ءالع نم ماع كا ةدلعينأريغن ممالسلا ا

 ْ 00 موناا| ىف نوكت دق نكل مونلااهيف طرتشيالو ىوو قح ىهو هل ىرتوأ إل ااهارب ْ

 ا وغلاف لخاد ع ند نوكن دق لبذل اف س 2كاىال سيلان لاسمللا ىف انور ىهف تناك لاح *عآقو ل

 ا ناك اذا تس لامة وش نكلو مولا د_:ءفورعملا ىلعتلاوا ىناحور لن مت راش نم نوكو دقو ا :

 لكل ناكناو ىريخ ملعب وأ مكحي مالا هلع ”ىبنلا ىلع كلملادرو ا ذاف قعلل امهملا ميقتسملاجازملا |
 |١ دح نار ام_هوءاقل الان ئهوءاغ_صالااه اتاي و ىناسنالاحورلا ةروصلا كاتى انو ردنا لسق ند

 ١ كلذإ صخشلا هو ريغتم اهتتكتدازو ني روذلاب ةمجاازملا بزب رغلاةرارللاتوقتو لعتشاو حازملا|

 || نديلا ةركمطس ىلا تاراخم ةيئدبلا تانوطرلا دعصتو نوكيأم َدسْأوهو لاب انهن عريسملاوهو |
 | لصعىنلا طاغشنالل لا وخال هذه باصصأ ىلعأرطي ىذا !قرعلا كلذ نمنوكمش ةدارحلاءالمتسال |
 || هلاختبالفةاملارمعت تابوطرلا,ندبلا نم براثن ارامل ءاوهلاةوتاو نيحورلا# الا نم عئابطلا ندب ا
 )| هعقرلاو ىلا و نم كل! فرصناو لاس ا بحايص نعو ىبنلا نبع ىترم» اذافحي واخ نمدراءلاءاوهلا |

 || نمدرابلاءاوهلا مسملا لبقو حاملا تحقتقناو ةرارملا كلت تشعتناو حاز 1١ نكسىلولا نم ةناحورلا |

 ا درااوه كادفاهطغضتفدرا اردللا لع ىلو سو ةدوربلا ةمك ىفديزيخ حاز اا درب ميا للذف حب راخ ا

 || لد> اعرب كلذ دعب ث نكحسل بايثلا هملع داري ريرعشقل هذ أتا ذهلو لاخلا بحاصمدخي قتلا ١

 ةفصلا باتا يعزي را نكن هلع انما اتا عسب انما 2 ا
 وزي يع
- 



 ع

 * (ةيوسوملاةرضحلا نم ةيئاحورلا "هلصلصا| لزنم ةفرعمىفةناملثو رشاعلا بابلا) *

 ىلع هدشاوهو سرحلا "يا دلص لم جولا هتان م ىحولال از :1ق ملسو هملعهّلنا بص هللا لوسر لاق[

 هلءاسالا ىلع جولا لوزن ن اخاف رع ضفربل هنبح ناو ىوارلالوقب لاام تيعودقو ىتع مصفف ١

 ”نمداصلا ىتواهذدشأ ةفلت#روص
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 بهشلاةراسلا لزانملا ىهو ةردقم عاضوال حورلانا

 تطعلا ىلا ىرخالاوزوغلا ىلا ىذه هلعش دعسا ادو-و ند اهريظن

 باد نفك كام نعمت اس ىيلطت ر اونالا تضتعتاذا

 برعنعو مع نع عصفت دعرلاو اهلمحت حاورالاو بدهسل ا ىلتءاح

 ىهذلا مان وثاجدلا مالظ ىلع هت راونأ ند علت قربلاو

 بهللاوءاوهالاو نيطلا نمد ىف قناةطاراطما نكست ىجبنلاو

 بشقتلاهياوث ف لفربضوزلاو (| || ترهب ان اعا زم ضرالاو
 بخل اوءامسالاو هتنا معلا ىوسديرأال اذه قئاقالا لع

 بثك نم تدان ةن لوصو ١# نع هنم تاذلا لع هزنتامل

 بتكلاو ليزنتلا فءاجىذلاالا | | ههشب ئىثال ىذلاهلالاتنأ

 بانج ا فل او اامل عيال كنا خش ىلع نبا رالا قل ىلاعتهننانا ملعاأ

 همقمهذمهتع 0 لالج موعهتدق سوفت ىلاالو ماعلا ىلا فورصم هجو مها سل هللا

 تاناوسملا حاورأو ييسانالاحاورأ ىهو ةضرأأ ةيعسطاماسحاةريدم حاورأو ىراكس ىراسخ |[

 هدمحب مسالا ىث منمناو كوشن ىلإ عنهن ناق* ىرصنع ”ىسسط مج لكن ه لد فشكلاا لهأ دنع (

 ىلص 2 ّ هفك ىاصحلا عسو سابو بطر نم هبوصا دم نذؤملا دهشي سو هيلع هنا ىلص هللا لوسر لاو |
 اهلكرا .ثالاهذهف هنو انم< لبجا ذغدحآ ىف لاق اكو هباعكأ نم هلا ءاث“ ند فك ىفو سو هملع هللا ١

يعتاظانتأ اتلاف ضرالاو ءاهسلا أف هيرب هتفرعمو ئث لك امح ىلع لدن
 كاذ:فرعت ن ذو ن

 1 الغ ةروصقم ماسالا هذها ةريدملا حاوزالاهذهو ريخ كلذق تأ لولو فثكلا ىلرطا نه

احرد ضغن قوف مهضع انعفرو ىلاعت لافاك ضعن ىلع موضعي هللا لضفامل ضعبل اهضعب ةردعسم
 : ت

 ىجولاب لكوملا منت ةردكح تاقبط ىلءمهوانل تارخمرخأ حاور ًاوانر ع اضعب مهضعد دخلا

 لكوملا مهنمو ىنوملاءاسيح اب لكوملا مهنمو حاورالا ضي لكوملام نمو قازرالاب لكوملا متموءانقلالاو ا

 م عاق دايعلا لامعال ءازح ةنملاف تاسارغلاب لكوملا مهتمو مهل اعدااو نئمؤمالرافغتسالاب

 ) ىوقابف لعجو كئلاوفنالاو نذالاو نيعلاك ةمعسط تالآ اهلهتنا لعد ىس ١ الا حاورا نأ !ٍ

 : هحووةداهشلاملاعتاسو سنا ىلا هجو نيهجو ىوتلاهذ وا هللا قلخو كا ذريغوارصن واعمساهاعس أ ل

 ىيعنست ةوقاهف لعحو ةداهشلا لاع نم عسوأ اهساوال< لان ارض لعجو لاس اةرمضدن ىلا

 ”اردتىوتلاهذ موكل ذربغو لّمعل اد مهولاو ائذلاو ركفل او ةرّودملا لثم ةريثكىوقىلا لابذلا ْ
 : ملاعىلارصملل ىذلا هجولاسف تامولعملا نمىوقلا هذه قئاقح اهيطعذام عبجج ةيئاسنالا سفنلا |

 دعب ةظفاملا ةولا لاخلا ىف اهظفحتف لابخلاىلا اهعقرتو تادوسحنا عجب - كرذتةداهشلا |

1 

 .ٍ ةوتلابدخ أت دقو كلدكس مللاو :قرذلاو شاللو عمسلل ىذلا هحولابو 1 ردا فروصتام

 || طق هيرصن[ ام ا ا رع الكش .اهنم بكر ثو ةش ودحم اهلك ةفاتحت تادو>وم ن 3 ءاروفأ ةزودملا

 | هلىذلا ل رضملازظن نارنالا ماناذاق هترهضب أد ةوالاءازج همفام نك ةعو# هفاسح

 لاخلا



 : ل1 ارامل قَرحنا ماسلا نر ةروطلا قتلا درو ناك شمال حا

 ' زال و مهوكلءا.ننالا ىلع بج اواهراهللا ناااتلوالا |
 || سنحلا نملوسرلاّناف لدالاو سفنلاو لاحلا برا كلذ فوكستلانأ لعل ديل لد نمديالفا
 1 ملاعلا ىف هللاالو عد رعشنل اهل سبل ىلولاو ناهرب و عطاق لل دبالا لدأب لاول ا

 !ااهلعحلالا كلذ : ل لوكيل كلذ دنا «نيح دئاوعلا قر رهظي ؛ ئث ”ىالف ماكحألا عضوب
 || هلع تيلغ هبت داق ةنوءرلف مومعلا ىفاهرهظأ ىتةهنم كلذ سانل ا فرعتلال ه دنع هب رق ىلعهل لال د
 ا ميمصلا ل ءلابامصأ ةيسالملاف ما زكا ىلا بتم برق جبار لت سال اوركمملا' ىلا ىمناهفةلكلا

 ا ىوصتلاةودعلاواندلا ةودس ءلا ىف ىئازلا ةناكملاو ىلئملا دس رطااتاداسوايلعلا ةقبطلا مهف كاد ف
 ا قوتماءادآونيز اوما لعمهلو هب لم اغت نا قدك امو اهلهأو نطا رملا لع فءاشيبلادبلامهلو || *

 .: لزاما اذهن مضس وام دلا < ىمهلالا ماضااوهو ماعلا اد قار دق احارم -ىب.راغل انالس ناكو

 || لامهالالعو ّنتلا معو باسملالعو فقاوملا لعن ميو ةمكتشلا لءوهو معلا اذه مولعلا نم |
 || لهو تاغلاخناو ىصاعملا ىلا ةقب اسلا لسعو ميكملا مسالا هيلطيىذلا لاهمالا نيب و هس قرفلاو ||
 أ ىلا هتعرسو ةيانملا هذ م ذل اخ اهذ#ه هلزيمت لوف تناكناو ةتفاوملانيع ةفلاخل اناسنالل نوكب 1

 | نركيدت نكلو ف اا لمت كلذ ةيرتتوكيتاامتاع بجيت تالرأ هفعورشلا كلا | || مكمل فلاخم العقلا ةرمش أم دنعءابلا عراسناودبالو ِبْرَمْلا سن لدو هّللادنع ةيرقاهلعف |
 | قيقد نش هنازيمو دمعي هروغناف لولتلا الا انقيرطلهأ نم هفرعبال ريبك لع وهو ةيرقال اب وتم

 ا ءابع كا ظاقهوركت هلل يق ناو هارالوهدداشام هللا و 7 رطلخأن ةرثك ل اردتم ىف يزاول ام |

 ْ ا اهكرهدتعر ومالا لب نة لو:[كصاصتخاالا,نول وعيال مو مهروغدعبو 2 ْ | ,حراكنا بسو ةدحاو "هل هوركنأف ةفسالفلا نمءكش اراك أامأو ةماعلا, كئظامت موسرلا |

 1 بسلا لعلزتملا اذه مولعن مو صاص:خالاب اج اهدريغو علا ادغ هلو تائه نكدادعتسالاب
 | قتال كسالي ناتفتاط م افةب ودعملاوةم_سكلا ةرخ ”الارادإ اراك اىلانيلئاشلا ىدأ ىذلا
 ْ عجرياذاملو توملا لاو أ لع همولع ن مواسحو عم هر تتمة لس «ىورخالارشملا ا

 ْ معو حجيذاذا هنامح لقش نمو ه<ذ ناكمو طم كك ليثملالاءؤهنيروصوه حي ذدوهئت.ةحامو |'
 ا ردو راو نسال نإ عجل اعرشم لق نموةن اوي وسلا كلك اوكا فو ا ا
 | هي وقدم ةهبشلاّناق مادقالااههف لزت لسع ةرضح انيناف لواش اودابح الان ولت اتلا رهط ضل انانلا
 ٍ معلا نم ن مسي رافسالا نان نعرافسالا هانم ءزج هسفانلوراةسالا لءو بكس لءل دا همواترال !
 || اسحو قعمتى هلالا مك اذه ةبسنو”ىنوكلا لاعلان موهنلا ”ىبهلالا م كلا اذهةيسنو”ىهلالا |
 أ| اعو ةمايقلا مود سانلا عجرتىهلا مسا ”ىالاضي لالا لدا ذه مولع مواز اي ْ

 || لعو هيلعلا ن نع لئساذاهلعيام ملاعلا دع برسو هلعبامم هريغملاعلا لاي هلجال ىذلا بهدا ||
 هو رسلا لع نم نوكءام هنمو ار وهظل اوأ“ رسل ا لع نموه لهو كما سفن ىفامناسنالا فشك 1
 : ةرخ الا ىلعايث دلار اشر ال ب وملا بسلا لعوءا دنع الا لعو بدالا |_عو هحوب روهظلا /ءندو ا

 || راج ىه لدوةرخ لاو اّثدلا رادلا فةيؤرلا لعوةيونعملاو ةمسطلارا دكال او مومغلا نمابيةام عم
 |١ لدو فورعملا داّتعملا نيعلاو أ قارلا ةَميَد- اهلي ٌورلا ل هورصي وأ ةريص:ةب ور تناكءاوس ل وأ

 ا معو توملا دعب سوفننا | لاح معو هل ف دلاكمريغو أ فارلا نيع لدو”يدوحو ىعءموؤا ك2

 اذهورادتقالا لءو بيرقتلاو دمعولا ل ءو ضارعالاو لابقالا ٍلعو هل ؤملا ايثدلاو لدملاةرخ آلا
 لسسل ا ىده وهو ىلا لوقا هللاو لزنملا ازه»ىف فاكردقلا
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:- 

 ةلاكنا هذه مهدنعل اعفالا تراصو هيدن ىلع تر يظ نع موللا قاعتامل هلل لاعفالانا اوروءاطغلا ||

 || اوبحتح- !انف ةهلآ مهو ذنعال سان :لل هللا نم مهتاكه ترهظول ةفثاطأ اد هذه كاذكو ةنسح فب رشاهاك ||

 كلد جوبامت مهنعءر مظامف مالملا نم ةماعلا ىلع قلطمي ام ةماعلا ىئمهيلع ولطن اةداعلاب ةماعلا٠ 5

 0 لا سل ةزعاورهظي ل ثدح مهمولت 0

 مب ةلأح - ةّماعا ىف مها سلو هنا لغأ ام درغنا دح أ لك اهفر ءبأل ةصوص هنن رط ىشو مه.لع

 قلارادلا هذهوىلا يك ارظنسف ةيراطلا ضارغالا هفرثؤتالهاو مالو هض رن كحال نحل 1

 :ٌ ىرعف ناصةنالو ةدان زريغنم اهففرصصتلا ند هللا رشاهرطتنو لالا اهفهّساهئكسادق

 ١ 0 ىطعي و هندن سه هر ىدعت الو هلزتمْىش لك لزش ىذلا ا اواهم

 هعضون ا هناخ نطوملا اذ_هىدهل عضودم قنا كارلا و هلزبأدقىذلا تولشالا لل

 هقضص هلاح فيفطتلا ىلاعت لعحو نيتلالا هللا مد دج سلو اة رر قرع افريداقالهح

 || ههفطتقهللادنع اروكستتم نوكم و هن ازيملا ناعح :رهناع لع نغ كلا اه فقط قاف. فطنلا يق دمع ا

 || لوا قهنقو ماما كرد زج اوكا قدا يك طاقم طخ له دين هنا ممل جربت مواذ_عرلءاذاف

 || مهفرع هر قلللا في رعتوهدابعل قمار اهظالاعلل ِهزو ىذتقا ناف نطوملا ادهفلاو>ال اهب نزبام

 أ لاقف ىذوي هنأب همت فصودق هللا ناذهلوسرو هللا ىذا ىلا ءركذ ىدؤيالىذلا نطوملاف كلذ |
 2 3 01 رك ءاهل ىضتقا ىذلا اذ_هوهتنا نودي نيذلانا

 هللا لوسرن عريان 0 ١! ىف كاز, هتلاربخأ دقو مشو بذكدتو هللا ٠ نم ىذا ىلعرمصا دحأ ال

 هل عشا كيلو مدأ نبا ىق حسو كلدهل عش كيلو دان دك لاف هب ر نعمل سو هلع هللا ىل ص

 0 ىف سدغلا ىف فطال ااذههسسكا 1ك ءطألا مسالا هب ماكت انا لوةلاادهو كاد د

 نطود هناك ميول نع متاشلاو هيد 5 نعي ذكملا عجربل فير علا هي تسس؟

 |اممكس -دبالثا نازيملا نلومق نطوم تسدل ن نكلو عوجرلان طومتناكناوةرخ الاو

 | اذه اهفرعي ىلا نك امالا ف هتلادنءنيدلا نمردقهل نع دح ار كذآلو هلوسر رك ذبالو هتلاركذب

 أ عاد كلذ ناف ةعمشلاد نع ةراصتلاكه هللا ىتعان مدحاوأهلوسرو اه فهلا ركذ اذا مي كحل

 هللا ىلصهارتال ا هركذي ال نطوملا اذهل ثم ىف هتحىفىذالا لاخداو هّدشو رركحامللا 0

 ضرءنلاىلا كلذ ىدّؤي هنافودعلا ضرأ ىلا ف تملاوهىذا نا ءر لان فاست نا انابخدق ملسو هيلع

 ةعب رششلاف هريغال "ىنالملا ماقماذهو هلودع هن أف هن قمل نك ل را هر ا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلح نال قشر نتمؤلا# 7 ةعئاع كلتسام ةضالملا لاوح ماجاك
 لصاا اف ميظع قلخ ىلعل كناو ىل اعت هل اوق تات مث ناءرقلا هقاخ ناكححا مءهّللا ىذر عال ولو

 ميظعتلا نمهلالذ- بح هناصس ىلا نأ نمهانرك ذاموه ةفئاطل هذه هدلا تدنتسا ىذلا ”ىهلالا
 ددعلا ىوعد نم قملا ىح ىفهاضتقا امان دل! نطومرظناف اذه عمو ةهولالا هةقحس ع ايريكلاو

 بسوربت وربكتو ىلعالا يكب رانا نوع 11111 ةعزاتمو بو رلااهيف
 ردقلاوءاضقلا مكح لطل ا. دإ | ىف هسفن مهدئ ولذا هللا ن ءقلخلا يستحي نا ىضتقانطوملانا كد

 ىلمعي مويؤو منع هن احس هيل ناف مسا اعءاشراو مس ةجر هراحح ناكف ا هللا لعود ىدلا

 ىهلالالءالا اذهثاكنطاوملا م كى رت ةيهولالا تناك الف ىوع دهعم نك كب الو رهقلاهناذب

 لصأ) نلفت او لصالا اذه عورف ن اولا .ةفءيحاوناك ذا ةممالملا دومشم
 ىلا لصاءايربكلا نافادومع هفدتا اذا ديعلا تحف نوكي ”ىمهلا لما لك امنكلو ”ىمهلا
 هجو لكب موسم هناف اًمطان هامعتساو لصالا اذهلاعرفهسةنربصو درعلا هيفصتانا نكلو كمالب
ظةروصلامعتسا «فهل جن أو هلنيعدق صاخ عضومف ار ارهاظ ل معتسا نا نكلو فالخالب

 ةرها

 جمرال

 د نو وو رك 0 و
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 ارسسالاو مولعلاو تاماقملاو لاو الا نم ةملعمهام قوف ايش منا نو ري كلذ عم ممر يغ نا ذرَغو

 نم ةماعلا ىف هباورهظ كاد نم انيشاولان اذان اهلشب مهمه قاعتتفتاماركحلاو فوككلاو

 ٍإ ىلارظنلاب مهو ةيقوصا | ىمس ف نصلا اذ هو دَوَتقَو قا لعأ مهو هّللاريغنوربال مال تاماركلا

 ا دنا لك ىلع نورعشي و ىوعد باهت مهلئم مم ذم التو سوفنباعصأو ةنوءر لهأ ةئلإئلإ ةقبطلا

 سهلا تاول.دلا ىلعنو ديزبال لاجر ثلاثل اف نصلاو هللا داع ىلع ةسادرلا نءرهظد و هللا قل نم 0

 قاوسالا ف نوشعاب. نوؤرعيةدئازةلا< هننا ضن ارفَنيدْؤملا نه-:مؤملان ء نوزع الن تاورلاالا

 ل كا ئشب ةماعلا نعزي ب مما دحاو شا قلخ نمدح ًارصيبال سانلا عمنوملكشو

 : هنلا عم مه> ودع ن نع نولزلزتم ال نيك-ار هللا عس اودرعتادق ةماعلا دايس كش شضورفم |

 ا نطاوملاب هللا مهلعأ دو اهتحت مهتلذو مم ولق ىلع ةس وب رلاءاليتسال امعط ةسان رلل نوفرعبال نيعةفرط

 قالا نع اوصخحادق هقهسلاع نطوم لكي نول داعب مه لاوح الاولاعالان 3 هقحسامو

 ماودإا ىل_ع هأنأ نودهاثممهدم_بانو دا نوصلا+ دسع من ان دئاوعلارتس مهعاورتتسلاو
 مم . عا . 4 000 / ١ .٠ 8

 ١ ثودرعيو اهعضاوم بايسالا نوعْصب سانلا ق هعم مه دحو مهم وبو مهتطشب و مهم رشو مهاك ]2

 00 مهارئاممىث لك تقاخ ىتا اهناكم.مهاهارت ىجاتمكسج»
 / |١ هعص ن ند مهاعر ءرهظام هنال ئثفمملار ةدعب الو هللا ىيدم وه ىه لمع( 0 لك ىلا نورقتفي

 : أ توربو ملا اءاش الار اقتفا بجد سعأ ةيهلالا ةرضحلا صاوخ نم مهنأالو هبةز ءلاالو ليان انغلا

 || ناومهف ب هن الا هللا ىلا ءارقفلا حن سائلل لاك هلا نوك اهب نورقتشي و مهملارقتفتال» ءاشالانوك

 ١١ انغلا اوهو هن سفن هللا ف دو ىذلا مسالا نم همملع قلطين انكم ةفسب نورهظيالف هقلب اونغتسا

 اارعملانأاذ ه نم اولع ددو رغفلا وهو هب هب هللا مهام 0 هاط مسمسقت ةلاوقباو :

 (مهع دقو اهلك ةجوضوملا تامسالا للا ا ساثلااو ارو <ىغلا تنال اذلا نوكأ
 | هللاودو مهعئاوحءاضقه دس نمىلا الا ىهالا سفن ىفاورمتفاام ةقمعِللا ىلع مهو هللا نعةشاعلا ىف(

 'ااهد_هت رفا اذهلق ءىذ ىلار ةدهال هللاو ةعيقللا ىف هس ملا رهف ام لكب هللا م تدق :ههقاولاق

 | لكمبلار ةدغب وئثىلا رقتفيال هللاو ءاشالا نم مهو ءامسئالا مل ارقتفت لوءاسشالا ىلا ةفئاطلا !

 5 ,دلو ةيلو-رلاراوطأ ىف نويل لاجرلاربك أمم ذمالتو لاجرلا عفدام هو ةيمالملا مهءالؤوفءوش 0ْ

 1! | اذ وآرو لزاذلا عج اوزا-نيذلا مهف ءالؤ> ىوس هريسغ نو دهنناعم قل او ةودفل ا مانقمز اح نم مث ْ

 ب نم مهف مهد_س اع ىلا ع نع اويححاف صاوذتام هوامدلا ف قلخلان ءبحضحا دقهتلانا |

 ا قملاىل و ةرخ الارادا! ف ناك ا ذاك ها ىو زلط تدربت

 | مهدعتو مهفشتت ةماعلا دع نوزيقهدانعلاف نيعلاةلووعاندلا ف مهتن اير ه درو كانك

 || ىواعدلاب ةماعلا دنع نوز يهتم ةيفوصلااوءازما مهلق مس, اي مبةرشاعم بنتو مهلاوحأو سانلان ِ

 | نوش احتيال داع قرخ لكو نوكلا ن م لكاالاوءاعدلا ةياحاورطاوملا ىلعمالكلا نم دئاوعلا قرخو

 ْ باعو هللاالا مهعز ىف نودهاشبال مناف هّللأ نم مهيرقيس انلا هر «مىلا ىدوباممت ئثراهظا نم

 || نعنوزي#.ال ةيمالملاو جاردتسالاوركملا هةمالسبلا لملق هف مهذلا لالا ًذهورباك ع بنع

 ْ | قاطيدح اولا نيرهال سالا اذهب اوصتخاو ماوعلا لاس مهلاسنولوه لا مهفئش *نهنا قش نمدحأ

 || ةرتهنح حرف الع اهل نوصل تعالو هللا بنج ىف ممسغتأ نومولد نولازيال متوكل مت خدم ل

 || مهلع قلطمق رئاكالا امأو :ذمالتلا نعبئاغاذهو لو.ةلادعبالا نوكيال لام الابحرفلا نال مهل

 1 اهبف مباع موللاو لاعفالا مد فاوعقوامناسانلا اوأر نيح هللا ند مهتلاكمو مهلاوحأرتسا ا

 ا 0 كل م نملاعفالا اورو ينوكل ا
_ 0 



 اف قلل عدقأ نم لكك
 0 هللا مسقأ ان اق

 هروننم ىدهلا تانآنو

 امىالا نحب مل اذاو

 ىلع عرشل ادهاع لةع باخ

 نم عرز صخش دصخحب ىرتأ
 هكجخاءام قل اقوال

 ادحاواحور حاورالا عدوأ

 هلهف ىذلا سلا َمكح

 ةماكحوعسا ق هنن اوس

 عم اج مكسمم ءاج نا مث
 هب لحدق لغطل ١ ّناكحُو

 نم اتم مث ابح ناكح
 ربا ملء بلغ لاجر مها عدارال هثالث هللا لاجر نا هللا كفو عا |

 قوفائشنوربال مه ًارغعراشلا اهمّددق هموم ذم ةفص لكم ممئطاوباضيأ اورهطواهاك ةدوهلا

 ةسدالا ةسهولا مولعلا الو تناماقلا الو لاوحالاب مهل ةقر عرج الو لا ع الا هده. ند هلع مه هام

 كل مهءاجاذا ء الؤدو دامعلا مهل ل | 343 ناوعمدك ءاماتشالو تاقوشكلاالورار تدل او

 يي ا ركلاو ةرسال اوربانملاو فراذرلاو شرعلا لعو حاورالا
 !قيئرطي دايثالا ادعو تالالثلا مدعو لزنالا ىادتلا نم ىلعئالا فادنلا ادعو نيشيقتلا
 1 00 0 ءوهيفاطياذامع وهي فاطباد او نيش :ءاطااو تيلاتفاوطلا لءو

 يملا مدعو اهتم دولا اموامتاعونتوةبويندلاو ةيهلالا ةمترلا لعو

 لدساا ىدهم ودو ىلا لوقي هللاو مولع مولعلا نم

 * (هيدمحما ةريضخلا نم ةسمالملا لزنم ةفرعمىف هناملثو عساتلا تابلا] *

 حويشلان نم هب قد خ نغوهنعهللا ىذرق ويدصلا اركب ىأو ملتسو ميلع هللا لص هللا لوسر ماقما دعو

 ماتملاا ده تاداسن هامتامزر قناكوائااحوهو ىن الع هسلااديزب ونأو زاَر لا ديعسوب ا وراصقلا نو د

 2 رريشلا هللا دب عوبأو ”ىرب ربلا اصو يىباويالا دمشو "يلب ارداشلا د: ءوليشلانبادوعسلاوبأ

 نبا هللادبعوبأو عويض د_هجثو ىوانحلا نو دع ناو رثعان نيىسوب و”ىلإ ريشلافسوب وأ
 2 ةطوزاسملاس اع ظاوأوناطقلاهتنادمعو -ىودهملاهلتادنءوبأو تشان نباهلنادبعو دهاجما

 مئتي ا ا يلا ا ا ا

 ثنح امهم هل ثنا مزاب

 ثثحلاثادحا حاورالا نكسأ

 كنع ىتللتا قدلخ ام هدا

 ثرتكم ال ى ديكس أ هلق

 مت هر رهام دقع شحم

 ثرحو ”قثو ببل ار اذ

 0 ا ا
 _- ع اح اكن ىئح 0 د

0 
 ثدحو عش نيب ام 2-0

 ثدح لد سال ناك امهل

 ثدخحلال حدق خمسلاو مرش

 ثعناف امحداع توم دعب

 قرط .ناارذح ىئزتسامو كلوعدا دانا نوك اء 7 : ىأ لودبو مهدح أ هرهدنا ام رع اعدلامهلاس

 هناكفتا رقب لغتشي مهنمدح ان اكناو كلذ فءابرلا ةلخ دءالتل سفنلا لت ؟اوغ ن هاف وو بمتلا مهلا

 لكنا هلل اهلك لاعقالا نور م ل تلا ار ىرجامو ىساعجأل ةباعرلا لثم

ا نولود قيرطلإلهأ ةردخ انه ئىت فمهّتلًساذاوّددحاو ةرلجءانرلا مهنع لازفالصأ مهل
 هللا ري

 رؤلاو دانتحالاو ل1 دامعأ!لئم مهو معرذ م هللا لقنولو تي ون الا ن وعدت

 م-ءو ىلصلا سب دهن ملعو لح

 معو ؛ لادن نالاو لي ةسنل ملال دو ةدارالا 2 فد دكتلالعو تو. غلا ليزتتلعو "ىبهلالا ب 0

 انك تاع عع لك فاو صاصء+>الاأ

 ةرهاظلا لاعفالاو لّستلاو دعزل

 لكوت ةلاو دهزلاو ع
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 هملا ى هو ةللاصاماالامعا خايف لس ءاشغت ذاق "ىهلالاحورلا هءاع ىلوم ست "*ىمسلا بكرملا ||

 || دره -.ال ق> كلذ نم قا م-مهواممهرونو هويسستك !اممهرحأف مهرونو ,هرحأ مها مو قد ىف ْ

 ا

 || هيوطرلا نا تلم ادب وطر ةكب فدي زتالئل اهملت ءاذوسل | نم ةدوربلا لعد لو منأبلا نم وطرلا |

 بلا كف تدازو تفعاضتءادولاةدوربو علما !ةدورب نيب تاصحااذاف ةدوربلا نع ل

 || ءادلاذهوةأشنلا هدهىف هللا ةمكلرظتاف لاعفن اللهلب ام اهنا سلا ىلع ضرملاوتلعلا تا دفأ|

 || اذهن ل جوزعاب رديلااهاعدام ىلا |وادويل ةع,سطلا ذهن ميكس وه ىذلا مسملا اذه لع علا

 هبت دعص هلا ص تناكن اف بك !صرود ىف لاسعالا هذه ترهظو ةقلخلا ريغىهو ةدسافاماوأ]

 ىلاعت لاقت ةرهطم هللا تاك اهناخ ةدسطلاحا ورالا ىأ ب يطلا ملكل ا دعصي هنا ىلاعت لاك نيملعشلا |[

 || لفسأ ىلا هيئوبجادساق لمعلا ناكا ذاك ذكه عفر حاصلا لهعلاو لاكو بسه ىلا اهاقلأ هتئكو ||

 || اونمانيذلاالاع وقت نس ىف ناكدقو هبكس هب ىو» ىأنياف اس لفسأأ هان ددر م ىلاههت لاك نيلفاس

 ا نوكلالو بتكملا رحالاوهو نون« ريغرجأ ل نوكش نيناعىلا هر دعدي هلع ناف تاملاصا !اولعو

 لاقاذهلو تايهورونود لبرج ا هش لاش ال يسكلا نع حب راخو هام كاطع أ نان استكمالا حالا |!

 || ىذلا قاقحسال ا ناطلس هلي, اعد نعدبعل ٍبهولا كا 3 لمت ىتح بهولا هب طاتت نأ ريغ نمرح الا ||

 || ناف هانرك ذامرون هطا اع و الار الف دمعلا ىلا فاضم مّدَمَم لعن ع ةضواعم ناكذا رجالا هيطعي

 ٍ لرتوأ س اسملا هحوربرهظو يك رئام تىسطلا سمانا كاذو تماق ل صالا اذه لعتأشنلا ||

 ملا, تاكوفارون ناسنالا ةفضا ترهظف أ ةناانوكت ىتحروح الابراونالانرق اذهلف ىناومحلا

 ا|ناكتاو طالتخالا لزتم اذ هنااناقاذهلو ميكح ميلعهّللاو ناك ث مح دبعلا اذه بحصأةمهلالا

 | اهل له ضعي ىعابضعي لش داذا لهو اجمل فورحال ىناسعملا فورح اع ابنم ةجبامولع نمضتي

 || لكس يلو فرح ىف فرح لمعي اذامج و هلثم ىف لمعيال فراساذا ةممسالا ماقمىلا ةمضرحلا مام نع

 هريصفزو اعل | نعم ىطعي نع فرح ناكد دف نع فرح ىلع نم لو د لثم هبحاص نم ىوق أي دحاوأ|

 | + هراطنأ بردان يعنعنم < رعاشلا لاه مسالا ل ديا ةنجاتلاو دهسا لع لن فرن
 لعهيفلعوأ هنروصءاقما ةرملا لع هيفلع له نكحاو كشالب نع نمي ىف لماعلاة لقأأ

 || نوكحي و هءلعهوخ دىنمهاسكىذلا عملاق يرطن مل #تنوكمف ءامسالا ل-عوهو ةفاضالا أ

 ٍ دحاولا لعرب و ضعن ىل_ءاهضعي فورملا لو دزاو< لوقبو هلصأ ىلع قس وأ نمل الؤمعم نع

 نالةدئاز انه اهاق دخل ةعفر ل رامادا هلوقىادنا ردانلعح اذا اق لمعتألاك ادئا زول ء ع و امهنم

 سقتلا ىرما لوةىفنا فرح كل ذكواهلانهل عالق تير اذا لوغتقابودلةتسمالكلا

 || نعامةذ-ولذا عئامالو كل ذك كلذ نوكمف اهل لعال :دّئاز انه ناف *لاصو الو ثي دح نم نا اق

 لدبأ اذاوةرورضرمءنم ةيمسالا بابىلا هياءنء فرجا جراح لو ىنعملالدنع ل نيم نءنمهلوق نم
 || ع لزاما ده نمضتن امو . هفالخ ىنعم ىطعب لهو أ هند لدبأ ام عم ىطعي لذ فرذسا نم فركلا

 : هسفن فصو قدا نوكوركُلا ىلع ركذلا فرش ملعو مالكلا فرش معو ناءذلا لعو تاككرلاو بك رمل ْ

 نعني هلمزالل ا ماقمموتيو أر كفل وهو ريب دنلا هسفنا تنثآ هنا عمركشلاث هس: فصو امورك ذا

 | طسولا ىلعتلا لعو ناسحالا لعو دادعتسالا لعو لاو>الا معو ناسلالعو تافهلاو قلما لع

 ةيدويعلا لعو لصح نين منلاد ربل ل-عو ىرلان لوب نبه ذمؤهو ”ىرلاو قوذلا نيبكذلا

 || لعو تابحاولا ءاداهطعيام لعو م ولعلا رام“ الان مةيدوبعلا هذهلامو ءايسثالا نمهريغثودهل 0

 ميعنت ءوتاناقولا فانصأو ىوقتتلا لعوءاطعلا لاو فالتلساو أءاطغلا نم تايهلالعوةرخالا '



0 

 | ةيئاررلا عالتا نم هلع هللا عاش ءاوسامث ادهتيدوبع ده اشمهدبع ىلع هللا ظفك نا هللا دنعلزانملا
 ىذلا ناس هلوقو ىسقنا كتعنطصاوىلاعتهلوقوهو دبعلل ىطعت لزم ف رش هذهذ علت م واسس

 ماقملا اذه ىف نييحلا ضعب لاق هبي زنت هعمنرّتف هدمعب ىرسأ |

 امءاعسأ فرشأ هنأف د اهديعاسالا ىعدتال

 هاىذلا املا هجولابالا فرش قواخننكيملا ذهاواهعناصىلتفابضان م لع فرمث ةعدصل سدلف
 لواللا لقعلاو أ لقلاوهودوجوم لوى وسي فرمشلا اذهىفو هلثم قولا هبدس ةهج نمالى وين

 1 ا ا

 نوكبانم وابهنم لزنأ ةروداهءارو سلو ةسمدال اةروصا !ناسنال ااهبفرهظةروصرخ ”انناكمالا

 انك و ةمشننوو سفةداعسلا لهأ امو لاعلاو مال الا لقت بسكر تو ةئشنا نال قش ن مرا ا ىف

 نوطّوغالو نولو_الؤ نوطتمسالو ةنحلا لهأ مرممال اذهأو امءخالواض هالواملأ لقب ال

 ىهو اهسكرتواييدلاةاشن ىهو مهتم ضل ىلعر انل له او نوشطءدالو نوعوالو نومةسالو
 وهو ةسد الا ةرودا هن هىرهظين ا لءروهدو ةنمز ا هملعوست أ دقو ناسنال ا اهلمق ةروص ىندأ

 نكي لوروهدااو نامزالا هملءّرتام ل ذري_غوءامسو نإ نم ةرمضحو ماتم لك ىفدل ىتلا ةروصل ا ىف
 نمةروصى طقدالم ااماذهلوهب رصنعلا ةممد الا ةروصلا هماروك ذهروصلا ك:نمةروصىف طق

 ةمرىداالو افالا هقلاخ طقناسنالا ىب دعالو ةمدآ الاةروصلاهذهىنالاملاوعلا عج ف هروص

 رمى نوسمغف نوبرخع مرانلا ىفرئاكلا لهأ توملا لقب اذهلوابهقالا تامالوامفالا تلا
 طارتشلات ا زعاو ةنكلا ةروصلا كا نولخ ديف ماقال الورلال / الا لمي الاسك رتنوبكر تف ةامحلا

 هنأشنأىذلا ىدهلا طارصوخ ةنكلا ىلا كلصوأ ىتح هيلع كم ادقا هللا تناو هملعت ا لا

 هده اشيال عملا مكرادلا هذه وهف ةنطابلاوذر هالنلا ةللاصلا لاع الا نمامئدا اراد كفن
 ةنلا بان ىلع هرخاو فدوملا ىف لوا هج نتم ىلعاسوسح ار مس > ةمامقلا مول كا دهف ةمسح ةروص

 00 وادم رح وحكة 2

 نماهنغبال لءاظريغ لطوهو ْكدَعمتح لطظ كلهسح ناك ذا سعش ثالث ىذ ُكَمعو كضرعو كاوطىف
 ا رو ةلاهظا يمل ىلا اه ذوق ىذا اوه لهل
 000 ا كادادلاةمانق ناك ايئدلا نطوموهو هب ون هيف لو هبق هم اق هعفنت ىذا |نطوملاف

 نبى ىده مث ىلاعت هلوقوهو امن داار ادلا ىف فلسا اء از نطوم هناف لمعب مف فراك ال هناف لعام

 هيضري ىذلا لمعلا م هب قلل نرقامب نطوم لك ىف بطانخلا ناسنالا نوكمل نطوملا هضتشبأم
 ةيوطرلاناوةدوربلا ىفانثةراركلانافءاوس ةمعسلا ماسحالا قل لثم هفانيامع حوزموهو
 ىلا ةرارلا مضفدحاو مج داضَتل | نم هءاعمهام ىلع لكلا عمنا قحلادا 0 وسلا ق انت

 اهلاروا# هاعجو مدلا اممم ناكني وطرلاوةرار1انيبحيواز ٌتءارفصلا ةَرملا امهنم قاف ةسوسلا

 لعفلا ىفاهمو اع ىت-ةرواحم ا يك ءارفصلا ةرملا ىف ىَتلاةسوسلا ىلام مدا اف تدب وطرلا لعجو

 ةرارخلا ل ع-ولف”ىناولا<ىناشالا حازم ىف ام اطل_سرهظي ىرخالا امنه ةدحاو لك كرتتالذ

 :رلعفنملا ىهو ةسوسلا اهّسلو ناف ةسوسلاو أ ةرارخا اما ءارغصلا نماهملب ناكنا دب الفابمل هي 0
 هني ضرملا لوف هيلع ضرملا لو دىلا ىدومف مسلسا هن اطلس ىو سد ءلاناكف ةرارطان

 كل ذكوةداعسلاىلا اصول لامعالاوابمانقاو مولعلانرمدي لفتت نا ميسملا بردق امو
 هنا ءارفصلا ليامم دن وطرلا تناك اذهلف لدعيقءارفصلا ةمك ىف اندازل ءارفصلا ةرارح اهترواحول
 ىلبام ةيمغلبلاةبوطرلا لع ملبلا طالتخالا اذ هنم ناكف هب وطرلاوةدوربلا نيب يواز ىلاعت

 كلذ ةمكىف ةدانزلل مهنسلاو راجل لشد هالو دارو "ذم ناكل كل ذكس نكبر دلاةرارخلا



 قاملال- ءو ةرخ .”الاراعم تاعذاأع) نلوم 1 الر نيداقملا لعو# بنغلا

 ماعلا لوطملعو ةامخلا لعو ةناكملاوناكملافرا رقتسالالعو ماعلا ئشن لعو لوالاييناوثلا

 تعصلا نطوم ادعو ةيولعلاراب* الا ىهوّولاثدا -لعو همدتك | نيانمو هَقَعو هضرعو

 ىذلا ىاىوقتلا لعو ركشلا قاد ادعو االلجنم وهو ةقرفتلاو عجبا لعو مالكلاو

 معو اناقرفمكل لعب هللا اود نا هلوق هنم نيأو هللا م كلعب و هللا اواو هلوق نم ىلا هت

 مدعو عوشالا لعو قاتلا لعو ميلخا همسا نم لاهمالا لعو ناسحالا هحتشنام ىا نافحالا

 اددعتوث لكح ىمح ًاواطععو * لكي طاحا هناف ميلع ئث ' لكب هللار نيدواذخلا مالكن مدنا مالك ةلزتم

 لسسسلا ىدهم وهو قملا لوقيهللاو

 * (ةيدمخلا ةرضخلا نم ىلكلا لاعلا طالتخ اا لزئم ةفرعم فةناملثو نماثلا بابلا) *

 * ( ىنعملا ف رعشإ *

 مع كي ملهل لق ىذا او مدسعل نك لئات نم ىبع

 ندد مسقنإلام ن وكل او نكيل هلق: لذ غ ناكحأا
 مكحو ايلع لعل ان لذ نم ةردق نك لط:أدهاف

 مده فشكلا لقعلا هائبدق || || ىذلاول لد لفعل فدك
 مرح غ ىاران اس ١ كت || || الفعرشلاف :سفتلا اقف
 مص دسع ريل از اف دقنفثكلاف 8 رشلاب م هتعاو

 مذوفف م لفثم 0 راو ههلفخالو ركفلا 0

 محر دق اصخش كن هنق هب هك تام امام ركفال نا

 هل عرشلا دهش مع لك

 لقعف لقعلا كفلاخ اذاو

 مدتعتلف هنسق مع وه

 مدق هش مكلام مزل | كروط

 ممشاه لسقي ل نمد .اهلان
 مناطلس عفر اهاج نع

 متلامعنم قطا هف طخ
 ىقتناو اهف فييكتلا لهج
 ىذلاحوللا لهحام ىل-ثم

 حلاوه تلاه ةقئاطو ةفيطلااوح ةفئاطتلاقوهام ناسنالا عصف اوفا تا سانلا نا لدعا |
 فلام لصسلا تبهذام فسعناسنالاةظنثدرو دقر لدالاوهوج ومدلاوهتاقةللاطو ْ

 اماةيئاستا ىفالساك هب وستو هنمع ىف هروهظ دعب اهلان شرع وهوأ هلت اذوه لح هفرشش ىفاوفاتخا

 هريغل كلذ عمج لويد هانا هلا قلخ ىلا راق هناذل في رش نا لان الا !

 لرد ذج فلان مو قاد فرم هفرش ل نم ةحا د وذهيروص ىلعغ هقاخ هنا لاوو يقولنا ن

 ريمكلا ناسنال ازد نكي لو كل ذكس دل سالاو هفرمش اناع ماذا اراذ اكل هناذا في رش هئاول لاق :

 نأ ىلع لدن قاذاا دلل مهعمك ذا ىم انالا نم هريغ ىلع قلل ناو اعلا نم هيلع نوكيا في رمشلا ْ

 لانا فوصوملا ى معلا دفن رمش ىه ةلزتملاف ةسئر ااوأ ةلْزملا ىمسل ضراع أ نانسمالا فرش ِ

 ركذبالوأ لوب ىلاسعتهلئاو ةنظاسلاو ةفوالخناو ةّوينلاو ةلاسرلا دمت رك ةيعبتلا مكض فرنثلا ْ

 اروك دما نكمر هدإا نم نيت ناسنالا ىلع غل هلاكو ايش كيلو ل نمهانتلخ ا: ناسنالا ا

 | هفرش معاش تقدصو تااقامهناذ ثيم ن نم هسف كن اللا تكاكدعو ناسنالا ىلع ىأ دقىأ :

 | عفرأو هانا هللا في رمش الا هربغ ىلع هنأ ذ نم فرم قولخخ سيلف ةقالطإو لهلا ن مهللأو اطعأامالا ا



 نكن

 نار 7555557557 الا معي ورشا صا هسّقعب لازبالو

 صال! كلذامسلنف ةُمتاكاروص هاو دعي نم لكنم رهظاع دوج وم كسص نم هلسر هنءاج عودرلا
 اهلا امهسا هر ر ىدي نيب فشي نا ىلا ءاحن ثمدح ند ه-راعم ىلع عرب و نسحسؤ أ عب مق نم ”ىبهلالا

 كلن رم لعفش اهساشتد ةروصق امحاض ىلعع كامام دريوءاشام ىلا امنه لمق دف ةرود لك ارهاظ

 نمرك نلف انرك ذاك راسعملا هذه ىلع ضرالا ىلا لسرلا عباتت لازيالذ هلعنم انش تعا روكلا
 هماّكو هلوزننياعب هللا لخأ نمو قم نأ ثا ذو مولا لزنا ذا ىملالا حالا اذه عمدت الع لاح كاذ :

 رهظ:رث لكن ضرالا فرهظي د ةمحو ننس ثالثالزانايندلا» امسلاقرافاذاروكل!فوخافف

 انه نمو درف نام لكو سفن لكى ءامسسلا نم لوزن نم نينس ثالث ءاضقتن ا دنعف ضرالا ىفئث لك ىف
 ام نوكي امج نوريذع واهلوزن لقا ورب مهن ات مهتعروظت ىلا ب وغلا, فشكلا لها ند ريثك قطط

 "هلال نهال ا ةمدخ ىف ةلزانل اكالفالا تاكرحو بك اوكلا حاورا م مطعت امو ”هلمَمسلا نينسسلا ف

 نإهكلا كل ذكو كحيل! باصأأر ام“ الا نمايفام تاكربلا هذه ن نم ذخ أي فيكما فرعاذاف

 نا نكالاو ضرالا ىف هنبعرت ارونولن ريف طاجوك لم ثوكم ااوقر ءواوقد- ماا نوؤاّرعلاو

 ةفاحو ةاكضان ا نكلو مراح د اللا تا دخا معينا تايإلا 5 ةوقاف ْن 0

 م اذه مهر نمر داما مانا مازوا لعةسك ركنا لاو تاكرملا
 هر واطم نيد وهنيب ةسانم |تهقوف هتمدهمل ا تهحولامع هّتاحور تغيصن ادق نهاكلا اذه ةدهو

 اماو لبق لا ىفةثراطلا تاوكحلا, مك هرظن تقو ىفاهفام بولطملا ةيناحور هلع تضافأف

 ثسح نم ”ىّنن للا اديا نورظأ ال مهف دؤ-وم لكى اصاخاهجو هللز ا | اوقرع مهناف ثوفراعلا

 مالا لزن اذاف اديا ّىطتع الف ق- نيعد رظاف قل ا نموها ىذلا هحولا نه-هيفنورظننامت او هيايسا

 لوف هانرّرق لزاما نم هسلعّرمام يسحر وصلا نه سل دقو فراعلا اذه بلق ىلع ”ىهلالا

 هميش فراعلا اذ هوا ير كل ةن "عسا ةنهلا ةروص لمعلا ام رهظ ناك روص

 ىذلا”ىهلالا صاخلا ه-ولانيهددو-وم لك ىف ىذلا ىهلالا صامللا هحولا ىلا فورصمادبا

 نم لزنيو طئاسولا رتب وةم-هلالا ةرودلا ثم>نم صالا كا ذ ىف رطنف ىقحلا فراعلا اذا

 هحولا كاذثمح نمالا بما ار طنب ام ةروص لكى نو لفغس | ى ا ىلعا نمروصل | عمد ىل_ءةروسلا كلت

 نهاكلل | لعي نحب ءعلالارارسالا نم نمرالا لا لوالا لّدعلاَن 0 ىمهلالا مالا :

 كلذووسكي فراعلاناٌمْثداوملان ه ةصاخ ىرصنعلا ماعلا فنوكمام ع الؤه لاثمأو فاد ّرءلاوا

 ىلع ”ىهلالا مالا ه.دعص اذا امع اهلاوروثلاو 0 م” يهلالا مالا

 هتلعج دبعاده لوق.و ه: كح الم هيهللا ى عاسف ىلعلا تاوعسلا 2 الم هم سدكتن هحارق م

 ةرثك ىعةتبخحالو هئطوم هملع مكحالو زن هر كلا ةبسناينيذاسلفسا قو ضسنحلا

 نوعماسلالوةءف ةنئالظ بحالب يكلشم ناكول هب فدكف ىعذخأو ”ىلارظنو لكلا قرخو هبح
 مظعلا لفل اوذ 0 ةنينرو لمده ل ذاَنع نمءاشن نم هب صخت كاف كا :كناصس نوبطاخلا

 امو نوما ود ورك تكامل لالا لمعلا الا هللاقلخ نم د اددعلا اذ_هىهاضشن الف
 و كح ا ا وو او هال اذه نمةاثملا هذ م بلق
 نمضي و فقاولا ىدجلا يلق ىلع يكتالملا لزنتةروص نماريس:انرك ذ دق اذهف ملسو هيلعهللا ىلص

 بلطف قداصلا ىلع هي هللا مم ءاملعو ةخزربلا حاورالاو هب ىلعلا حاورالا لع مولعلان م لزنملا اذه

 معو ناءرقلالعوتباكتاوءاقنلاو ءاثثالا دعو نوكيأم ادعو عب ميجرتل اوزيمقلا معو عفانلا لعل

 ”نيغلا



 م
 أ ةلف لاو ةيئاثملاةيواعلاراصتالا قئاقح ىهتنت اهيلاورونلا ةر مش ىهو ةنلجا راد لك فاهغورفو
 رصانعلا اعف موهصورد هرعش لك لودالاكلتعورف ونمو موةزلا ةر 8 "اهاوصأءب مو ةيعضرالا

 ايندلا ترعةرد سلا هذهو ةنلاو اًددلا ىف ةر دا ارا ند قا ذلاوات كل تانبن لكنا ام كتشف

 رونلا نماهلءورانلاو ةفإاو ايدلاىف ماس> الا عمج يف وملاَو تاءنلاىلصا ىهف ةرخالاو

 ةردسلا ىف عر ىملالا ساإلا نا ل اع لكن منا.سا ل حصص اهغصو نءزدتإن ا ثدي ءاهلاو

 غبصنا دقو هيلا لزني ىذلا ماعلا نم دهام بسحب تارا رود هذ :رهظيو ةر شل ناصغا ع رف
 أ حرفلاو لوبقلا نس-و ب.حرتلا«اهلهأأ هانتاسف ىلوالا ء ءاهدلا ىلا جارعملا ىلع لزئ.فةردسلا ةروصب

 |١ كعالملا مهالثنو كلاذ داه ةقم ناكز ثوم ان مه اورا تشق نال نادلاوءاسالاحاورا نمداقاَت و

 اماه عمل ناك نا سنا ىلا ىنعةابحل ارم كلانه دو ضرالاىف نيفراعلا ره ند ةقولخملا
 كالت ىطعامربنلا كلذ ىف همةلض تا دوجوملا عجم مب ”ىمهلالا حالا ناف ”ئسهلا سحأ لكىفابنم ٌدبالو

 ليتلادجي كلانهو ةنملاىلا ىثعام كاانههدع رم لكىفو نانملاىلا رهثلا هبىرحف ةردسبلا
 نيرولا كربلا كلت لزدف امه نوككنا شنت ةنامالا ن نمهدنع هللا عدوا امامريلا قاف تارغلاو

 لوالاءامارانعو ىهأا ةكتالموءاينالا حاورأ دأب و ضرالارابنا نمامماث ىضرالا ىلا
 0 ”الملا قأتو هبناوج ىفراوفالا عاط_تو هب يشد شرومعملا تنبلا لخدتو ميلا ه.لزتام هددام هزم

 تارطق نم هللا مول دق دك الم م_هوادبا هملا نو دوعيالو مون لكى هنولخ دينيذل امل[ نوعبسلا

 رباظا| ضف ا راع دن نا مالسل ا هقلع لب د ريح نا ة احلا ارم ءام

 نمنانالا قام اكلم ةرطق لكن مهلا قاع طق كف نوع نم اكل ات هئمرطق وأ

 ىلصهللا لوسر لاك مول لكرومعملا تنبلا نواخ دينيذلا مهف كلم فل نيعبس قاذف محرلا ىفءاملا
 هءلانودوعبال كلم فلأ نوعبس مول كهل ديهنارومعملا تملا ىف جملا ثيدلسا فاسو ةيلعهللا 1

 سهالا هلا لزغف هامل ءاهسلا ىلا ىلوالاا ءاعملا نم' حيارعملا بصي هللا كم عسواام رظنافادبا

 هنن وكوتملا هيتالم ا هعم و همف لزني ىذلا حارعملا ةروصب غسمص ف ىلوالاءامتلا ةروصوهو ىمهلالا

 || ناو.؟ وق نم كام هعملزن واهلك ةّناشلا بك اوكلاو جوربلا حاورا هعمو ىلوالا# ءامهملا نم

 ةكتالمو نيفوتملا قثالللا حاوران انا الم همت ةئاثلا ءامسلا ىلا لضواذاف كلذ نمّدبال

 ةروص ىل_ءوهو ةثلاثل ا ىلا لزني ومهاهدس ام مهطعنف ةنئاثلاءاعسلا قوهىذلا مارهجت 0
 || هانركذاملئهلاملاو ةثلاثلاءامسلاة كم دام اتسم هيل ظ مرا ىذا لع تااةروص عيصتتق ةاثلا

 || بحاص ةّوقهعمو مهله دس اممهيلا ىّدا اذافاندلاءام-لا ىهو ةعباسا !ءامسل ىلا ىبتش ناىلا
 || ىوقو ةرامسسلاو ةّماثلا بكاوكلا عمجب ىوق هعم تازنو هلوزن ءاينلا ٍباوناتحفف ءامس لك
 ماوه ل هلا ما لكشف هذ وطيم معلش ار وص لكو اهلك ة كاملا تاكرطسأ وقول الذالا
 || رثويورت الا قرتخم هّشب ر طق هملعر الكروم عرعر ىسفن ”ىلقع ”ىنهلا

 | بس هل ,قتف قالا بولق ىلع ىلهثف ضرالا ىلا تن: نا ىلا اهتعسط هلئقتام بسد ةرثكلكفف
 !مونوعسابفممواقف سانلا اهد ىتارطاولناوهكاذو عونش ا هاو.قو اهتادادعتسا
 ندعم نءملاعلا تاكرح عيمف ةحاسموا ةيصعموا هكرطلا تناك ةءاط نوكرمتي اجو نوهتشنلا

 ”ىهلالا مالا اذه نءنوكي ىذلا ىلهتلا كا ذ ن ٌقام-و ىهذرا كامو ناناو ناومحو تابنو
 عمج ىلا هلسرو اهلصاوهاذ هواهلصا كوفرعالر طاوخ مم ولقىف سائلا دف ضرالا ىلا لزانلا

 مال ا اذه لسر مهءالو يف الفالا تاكرسو بك اوكلا ىوق نم هيعم لزنام هلا لزن ىدلا لاعلا فاما
 تاريثأتلا اروظب وروما هب توعوروما هب ى<وتايمانلاهب وهف ملاوعلا ءالؤه قئاقحىلا ”ىلالا
 أ مهمف كام اك هنا“ ا رب ىتلالسرلا كني اعز كح ةيلف لاو ةيولعلا

 كم ُْث 3



 قرح لج اندوهف ىعاناكن دو || || هتواج ام ىرب نيع اذ ن اكن م

 'قآشنلدانموهف ناك لكو || || هدوج نبع ند وهف ماقد لكو

 تاوعسلاىفامو نال اد دع ىلع جبرا. عم ضرالا ىلا ءامسل | نم لع هلت انا ميجا ةىلولا اهمالعا

 ضرالا ىف .لاعت هلو كحز|١نمهدح دفاع هركذو هاج عر رمال مل سرع

 لعد ةلكأ دبا ضرالا ىلا نولرننالتاومسلا لحأو ادبا» ءامسلا ىلا نو دعصيال كا ذ لثم كت الملا ند
 مهي ديأي لعجو ىلاعت هللا م هالودقةرذسم م اركلا ةكئالملان ماحاورا ىلاعت هلل ناو هصيستو هيالص

 ل_عجورصانعلا لاعىفاسم رحنا هنا هس ءاش دق ىاارومالان هتاوعداىف هللا جواام عمج

 تاومسلا لهأب ةصوصخلا ةمهلالا ىعاوالا:نولزني تاومسل ا ىلا ”ىمركلا نم دكماللا ب راعم هن اكس
 ةماكلا, ”ىءركحاا ىلا نولزني ةكمالملا ب راعم ى.ءركلا ىلا شرعلا نم لعجو ةيناكرفرو هاىهو
 ىلعافرف تقرفنا ”ىد ىلا علا ددح اول ةملكلا تلسوأ ذاق . ركلاا ىلا ةمسقنمريغةدحاولا

 ىلا ةعضقنم شرملا ىلا: دنع قات سفنلا مو سعالاو قالا لاعفابتم ىرص نا نحر ذار اامردق

 || حوللا نيب ىتا|قئاقرلا كلتو نتهجوذوهو ظوذحماح والا ىهو امملع سفنلا نيتللا نيتوَعالنتقرف
 حولا ا ىه ىتلا سفنلا نمو كم الملاكقئاكرلا كلتىف ةلزانلا ىفاعملاو ةكشالمأل حجراعملا هزم شرعلاو
 اهفهراشخاال ةيتاذةدافا تاهجو اهملا لمعلا نمو ةدافتسا تاهجو مةااوهىذلا لّقعل ىلا
 ىلا لمعلا ا ه<الامنوكلا نوكيا سفخنلل مولعلا ند تامه>وتلا كات نعل-_ه<

 ىلصتلا كلذ نم لصفتلا مولع نم لعبف ىدارا لش نعىتا ذدا دما لقعل ا ىلا هللا ن 1 ا

 ”ىسولالا ىعال | لزننف ةلاملا هذه ىلءحربب الو كفل ال هر عىلا ار عومرةفىلاار ةفددي زبام ىلاجالا

 تاهحوتلاىلا ةماّمعلاتاهجوتلا فرهظف لمعلا ىلا اذا ا دإدمالان:ىدارالا ىل_تتلا كاذف
 حال كلذ ىلع تفلت اذ ةيمتاعسا ةروص ىف ناك ام دب ةملةعةروص ”ىر هل الا الا كا ذ ةمسفنلا
 ىهلالا ىمالا كل ذلزني م ةغبصلزنم لكى غ بصانق هما لزتي ىذلا نطوملا بس روصلا"ىبهلالا

 همشرعلا ةمقوشلا قئاقرلا» اتت ةدابهشو بو نأ ورداطاهل ةمسفنةر وسب ةيسفتلا قلاف راف

 يريكتاللا دل هل ءةروص سس رعلا ف عنا ال

 سال ا ملاعماسةن | |مهسقنم شرعل ا ىلا سفنلا نم لزن ناكدقو قاخنا ملاعف مسةامريغ نيعلادحاو

 نموهفق اللا ةئاد-و لوآوهو قلخلا هّبادحو ىف رهظ شرعلاوهو قلدلا لاعل وأب غصت الف

 مفلا حرا ىلاردصلا نمحراملا توصل اكحزعلا دحاو قاكنا ثمح نمو مسقنم الا ثمح
 نيعوهو نيعبسلا ىلعدي ْررَةدّدع م فورح ىلا حرافلا هم-قتفالصا ةيكه سفر عظرال ةدحاو نيع
 ىمواهلعناكىتلاةروصااريغةروص» ىسركلا ىف”ى لالا سعالا كلذ غسصتف دحاولا توصاا كلذ

 ادياىلوالاو هنعلوزتال هف ةنوطيماهلعنأك ىتلا ىرخالاو الدال ريكو اهيف غمص ةروص

 ا ور لزنمرخا ىلا مالا لوا نم اهيذرهظت ىتلاةروصلل حور ةروص لكن ه
 تاومسلا ملاعل نكن ار دلا| ىلا هحراعم ىلع ىسرركحلا نم ”ىهنالا هالا موةفةرهاظلا
 ا رهلطأو عضوملا كا ذنم زن نانا | ا ا
 ىل_عتاومسلا ىلا لزئا ذا نانا نمهلنيع ثمحوا امناداو وا اهوراحماىفوا اهرو>ىفاما
 هقرافتال بكا اوكحااراوناىوقهعمو هنم لزانلا ماقملا كا ذ ةكحن الم هعم كرت هجراعم
 ةكتالم اهطعتاسب ةكئالا اكلت عجرتو ب ةلزاسنلا يتالملاٌن م هذخأف ةردبسلا ةكئالم هاقلتنف
 هعم بكا اوكلا حاورا سو امم م عجرتو اهذخأتف ضرالا نم ةدعاصلا رومالان م ةردسلا

 ةيلعلاةردلانم هنذخِإ تابنلا نماهفام ةوجنمهسلا ةنحلا حاتقام هن ناكدزاف
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 ثصح نمدح او وهف تارافكلا لع كل ذكو ىنعملا فر -:هوهف ظفللا درفم نكن اووهذ همفريثآتلاو

 صاخل ا ءالدلاف ةرفكس ىِه كادي وتلاكىز تنال لمءلا ناكن اخ هن ازخبا ثمحح خ نم هئكوهو مبسالا
 200 ىرت ةمهلالا رومالا ناف ةرثك الو هفدادعتال دحاوءالب وهدي وتلا هذه هعفدت ىذلا
 دحاوئدل ن |تحاذاو الص | اهيف فسقطت الق تاب وعلا فامسالو ماعلا ىف هللا اهعضودق ةمهلا

 || فلح نموارهاظملاو ا عّتمملاو اهلج ىذال هسأر قا حياا لثم ةفاتخحم تارانفك ةيصعم نكي ل ناو
 اذهماقفرخ الا هثع طقس لكفرفكم لع ”ىأ ةفلتغ تارافكهلا ذه لم ناف اهنم أري ىارف نيمبى ع

 ْ رئاسىف ةرافكلك هفةرافكلا نافاس .وغ نيملا نكناف هنع طة بام قيام ماّقمدحاولا لدعلا
 لعن مامأو ةرافكن روكياذاموا لعق. نأب ىلو أ ريضلا ةرامغك ”ىا يدلل ماتا قوصتبف اناطخلا

 ىلعالا" الملا ةركسسئث ”ىأ ىنفهعف د: ةرافكلا هذه نوكت تحدي وعلا هم هجوتت نا ثسح ايش
 ةرافكلا نم جرخفنيعلا هلع عقو ىذا | فرظني نازملا بدلا علافاضي ا هده لثم فنومصتخع

 هيف نوكيا هلك ا دهوء ا دغلا فك ذكو دع ل نذ هلوق اهيف نكي ملام هيلع فاح ام بسا ام اهمفرتجلا

 اذهلو مهقلخ بساس ”ىركفرطت مهل ةكن الملا نا الا اذه نمرهاظلاف عزانتلا ىلا ىدؤيورظنلا
 مكيرءاشقلب مكحاعل وقري الا مخ تان ألا لصفي مالا ريدي ىلاعت هلوق ةمسهلالا قئاقحلا نم

 ةلا ملا هذه ديؤي امو مك +1نيزاوم ىلع ءنوذشتىأنودقو
 ا تدةرتامةسهلالا رايخالا ف ىلا عتهلوق

 وهو ةركش [ىرتل نم ثدحلا هيىصو ىذلادّدرتلا هسفن فصوق ثيدحلا ىددرتولءافان 1 م

 امتار ميدحلا "ىهلالاريختان مهيانلن دام رظتاف مهفاذ تنكنافانركذامف مهمادتخا ١"

 اريش "ىلا بَرَدتْنِم ةمهلالا ناعما نمهلذ تاعابجاىلا لاو ا مادقالا لدن ىف مهماصخ ىف هلو

 || نموىلاعتهلوقو ةلوره هنن | ىسي ىن ان نمواعان هنم تد'رقتاعار ذ "ىلا بْرَعَتْن مواعارذ هنم تب وت

 ةفصل هذه ةبسانم مهفافايثدلا اه-ىلا اس رلزنن لوقو مهنمرمخ“ الم ىف هتك ذ الم نكذ
 ةيهلالا قئاقلساىاىا ةبسانمهذهلثمىف مسا لكلف ةممهلالاقئاقللا نم مدآ ىنب نم ةيلمعلا

 ةمهاالا قل واقل نم هلءراكملا ىلءءوضولا غاي سا هلوق ا ذكو اوهنإة خا لعفلا !ذهأ ةيس ايمرقا

 فصدوف هنءاسمهركاانأو توملاهركينمؤملاهدبعةعسش ةضيقفف ةيهلالارامخالا ف:ىلاعت هلوق
 || دريل كش لج ا نم هنم هرك ىلعءوضولا نمؤملا غيسي ةقسقل اها ن نم كلَذكَم هركب هنأبه سفن
 وهو بءقعتلا ه- ف نومصيعامفهلوق 0 ةمهلالا ةقيقللا ذهن مّدهأ ركلاربأ رحالادلف

 || نالقنلا هبامكحل غرفنسهلوق ةمملالا قئاقما نم هلئالصلا نم غارفلا دعب دحسلا ىف سولخلا
 نمغ رفاذاد.علافناشفوهم وب لكض رالاوتاومسلا ف نمهلأسي ىلاعت لاق انمالا اما غرف امو

 اهريغ ةلاح ىف هتاج انم ىلا امم ةلاح ىف هتاجحانم نم لن اف ةالصلا برقع هب ررك ذي دح ملا ف ساح ةالصلا
 لا الا هذه تطنترادةفلمعلا اذه ىلءنازبما لن وكي مك غرفنس ماقمنف دحاو تدب ىف

 ثايسانملا ناخد لوط ل .دافتا فو ىلعالا "اللا نيد :رظانملااهبف تءقو ىتلا ةمهلالا قئاقحاب

 نيمادمرتو ةنع لسسلا دج وهو قل لارا

 1| * (هيوسوملاةيضحل !نِم ىدملا وللا نع مندل لو لزم ةفرعمىفةن التو عداسلا بايلا)*
 و

 تءق ض ار ان امص تر انو تيه نيح يلعلا ح اورا تمست

 ىبح لتمكح انمي لخو انلثمود نم س انقنالا ماعفو

 ىع للد لئلا تل | ىلع مريم نا نللا نال لاق
 ىمكحسو ىلع رس مكتع تا ها ىدغتو ىدوس" رب كم ترهطاف

« 



 | ةيوطرلا نمرثك أهمف سددلاو ةرار ملا ةياغلربثالا ةرحح قون ناخدلا ال_ءامناو,ةراركلا نم

 كت دلملا تنك اذلف هتعسط نم كلذ لكرانممي اعدما قلخو هفاغش اما ةتاوعسلا تناك كلذاودض

 داضتلا نماهفامل عئابطلا نشكو نمفالانوكمالمالناو نومصتةعممأيا اودعنو ةعيسطلا لاع 0

 تناكف ”ىبسطروت ةكالملا هنم تقاخ ىذل ارونل اف لصالا مكح ىلءنوكب ناامنعنّوك نمفديالف
 نومست امف ىلعالا الملا فالتشا بس اذه هجو نم ةفلاخ او هجو نم ةقفاوملا بف ةكتالملا
 نوفشكي مهن :ًاولواوعزانتام هبلابحالاولاممالا هدهنملمنالاوهامب مهلعي هللا نواف همف

 مهنع ببغ هن اسس هّتاامناواهنم ىلسعأ الل ةلمضفااب | ومكك لامعالا ذهب ناثملاتايرد طار ل

 ندمان مت ل مهن امقةر 1 نما ىفاودعق اذ ارم ثلا« ءالعةلزنع رلمسملاهذهىف مهف كلذ

 ىعام |تارافكلانال كا ذانلتامناو بدضن اف مهل ىنلا لئاسملا فالخم هبق مها بسنال ىذلا

 ةمدعلا,م_هل هللا هش د_ق ةحح الم او همهاونو هيهاوانم هب رفاكملا هيف فلاخام طامحال ْ

 اوصعي ملا ذاوامهنمهد عن اانغلب امو هءنو صؤبام نولعشي ومع عاام هنن نوصعبال مناف

 قيام كلذكو هضمهل مدقالاهف نومصتخي مهف مدق تارافكل لامعا ىف مهل سلف نيعيطماوناكو

 كلذىف غالبالاو غامسالاباوفصتي ىتح نورهط الف نورهطم مهف اهفمهل مدقال ا لاعالا نم

 اذه مهل سل تاولدلا دوهشل تاءامبا دجاسمىلا ىذنملا كاذكحغالبالاو غابسالاريغو

 وه امركذلا نا لعاف مكس غب ىلا واه مهضعبل نولوةدوركدلا دج اسم ىلانوعسي مه: اف تلق نان لمعلا

 مهافمدآىبلام لثمل وخد هيف مهل سل تاعاجلا ف صاخ لع ف ملكت ناغ ان هو ةالصا انيع

 هنا لوسر مالسلا همل ل يربج لع دقو مهيف لكشتتلا مهلاسمت اوتاذلا مدآ ىنب ت ّت : اه روص ىلع

 امو تاكوالا فن رعتب ميلعتلل كح ةياكح ليربج نم كلذ لعل انتاواصا | لسسو هملع هللا ىلص

 اومصتخ |افةكمالملل تسدا ىتلا ةصوصخلا ةٌئسهل ا هذه ىلعنيلصملا كل ذامناف تاولصلارث ا!بمقعتلا

 اهتاملفمدآ ىب وعدن ةكئالمللانا كلذ بسوالثم ضمحلا لمس مان رشضاذهلف مهتنصوهضاىف
 انين نأ دعبو هيو ىهأت تح لضفالا ف تمصتخاا | ذهاف لضفالا ىف مهغرتوملاصلا|لمعل اىلا

 دنعلا نياناج نوكتل تعرشامنا تارافكلا ناساف هم هفاووصت> امك نينلف ماسلا بس ىلع

 اهتموا لمعلا كإدبناك ارومأم اهلمع ىتلا تافااخماب ايذلتل | لواخك نم هسقتهنلا ضّرعامنب و

 اهحانج لظ قهيرتس دق لامجالا هذهدجو ةفلاخا هذه هيلطت ىذلا للا الي اان مكدنملاءاح ذاق هنع

 ذقن لذا ذفتمءالملا دج لذ تارافكلا هذه ماس رافغلا ءالاوةياكوو ةّدج هيلعتراصو هتفاتكاو

 رزال ارعسي هنالا رقاك عارتلا يب هئضؤرتسلا رفكلاو ةراغك يسملا لمعلا اذه ناطلس ةيلغل دمعولا همف

 حرذ ناجيالا نا ىنازلا ىف لاق ثمح سو هملع هللا ىلص كا ىلا راش أ دّةو بارتلا ب همطغب و ضرالا ف

 هيلطنانرلا لاح ىففلاخلاواىنازلاناكاذو نا.الاهيلاعجر علقا اذاف ”لظلاك هملعريصي ىتح هم

 ىضم امر دق ىل_ ءالبلا نم هلذانّرلا لاح يف ناكن اف همقعواانّرلا لاح فام اهنا نمّدي وقعلا وءالملا

 ناميالادصف حرفلا ندرك ذلا حورخوأ ءاملا لازرئاوهو لعفلا مات نم هعنع ضراعأ رطب دق هنأ هم

 ناك اذان هيلا لوصولا الو هعم دوفتلا عمطت بالف“ ىرق با. وهو ةيزظلاك ىنازلا ىلع
 لاح ف ىنازلا

 ةرح - الا هتلوصّنأوةرخ الاف هك نطاق اشدلا فناعالا فرشا ءالبلا نماموصعماظوف#انإلا

 ه-حردنم كاد ىلءدازامواهيلع ديزتال تن سه هل نئدح اهلك تارافكلافان دا ىف همكخ» نما

 ىعام اوتاجردلا عفرتال تارافكلاف ةرافك هنوك دح نم لمعلا كلذ ىف جرخ امو هف ةلزنسوا هنا ىف

 لمعلا وكلا لكل د انا ةقلابل اهدت هزاقك عج تاراقك ةلوقاماو مدار اال صاع

 صاخءالب دكرح لكلو َةَفاَحم تاكمرح نمت لمعلا نال كل ذو ءالملا نم ةريثك ع اونأ دحاولا

 هسبلا لوصولا نم هيرتنارتس ذل| غنا هباطت ءالي لكى هلرفكملا لمعلا اذه نوكمف هتلادنعن 7

 ري املاو
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 ىدثلا نم عنماذا ضرغلا ةفلاخت ىسفنلا لالاو عجولاب ىس ا 0 الا دو>-ودنعء لعب[ ناو

 اهنم 'لانطعأ دقو ةرثك ي دحم ال لاجرلا بولق ىل_عدرت ىتاا لاوحالاو اهمد ها للا عن ك1 ادقو

 لاوحالا امو لاجرلا ىلا ةبوسنملا لاوحالا ن وكت نولسالا كاك ه ىلعو احذومنا بالا م هى

 عادلا ى مس لالا لعمفْئد لك ىف متادلا دوحولا اهلوْئث لك ىفماعلا م جالا اهلفاسرخ

 لوقي دقو سن تنك ناحل نا نهن تالت أل جون ىلا هت لات دلو ميدقلا قلعتيو

 ليبسلاىدهيوهو وحلا

 * (ةبوسوملا ةرمضخلا نم ىلعالا "الملا ماصةخ ا لزتم ةفرعمىف ةناملُثو سداسلا بابلا]*

 ناسنو مهتما دب ضارتعا عم / || ناهرب ”ىولعلا "الملا مصاخق
 ناصقنهبف لاموهو عمطلا ىف || || انمتلخ لد ىف انيسانت ىلع
 نامدج لكلااءامهل ا ىناهمكخ اهعطوم سفنلان ودةعسطلانا

 ناكرا تاسالاف ىه رصانع || || كاذنعو حورنع داو ناو

 نالظقيو ماونوهف هعبطنم |:| ةربدمح ور هل مسج لكس
 ناكربوري ونت حورلاو سساف || || همكحي عيطلاناف مسج لكو
 ناسناو الما ةعطاامكح || || نعى رع سلذا امع ىرترطا
 نارقو ةارووو هاسبن الا || || هيكتتا لب اذه تاقانا امو

 | انه كلذ ملعب لهو مهتنت سهو ملاعلا نم كت الملا تام ادد لعاب مولعلا ن هلزملا اديه ضاع

 نمهلامو لدحلاو ملاعلا ىف عقاولا فالخما لع ملاعلا ىف هنمرهظ ىذلا ماقملا ل_ءوةرخ ”الارادلا وأ

 معو ىماعلا ىفهمكح امهنم دحاو لك لطاذأ ممّا راذغلاك ةضراعملا ةمهلالا ءامسالا لا ا
 هملا بهذ اموأ ةعفد تدجو لهوال م ضرالا نم ىه لهو لاب معو تدجو بيس ”ىالوضرالا

 وهلهو مونلا ل_ءو:ىناومللاو ىدل او ىو عملاو ”ىلقعلا لاعلا ف ىرا ىلا حاكتلا لبعو ءاما
 معو تاوعسلا ادعو نامزلاو موملاوراسم :ااو للا لعو < ىهلالا ماعلا ىف مكح هل لهو المأ ةنملاىف ١

 ةيورخالا باسالا لعود]. صاقن ناي واعلام لعد هرج "الا لعو بويغلا لعو تاداوملا لعو سهلا

 معو ةماعلا ةنكج لا لعوال مأ هلا مس الا ىلا سس اممالكلا هلا بسن لهو نجحرلا مالك معو
 اد_هابنمضسي ىتلا مولعلا نم لئاسملا ت اهم هذهف ماك الا ندال تاغب رعتلا نم لسا هب تءاحام

 نمىلن اكحاممالسلا هيلع هيدننءاربخت ىلا عت هللا لوقي ىناسل ىلعهللارسي امام ركذنلة لزمملا
 ىلعالا "الملا ءاصتخانأىف ملسو هملعهللا لص * ىنلا لافاسو نوم_دتحتدا ىلعالا المات مع

 دجاسملا ف بقعتلاو هراكملا ىفء ءوضولا غابسا وتاعانجلاق د الصلاىلا ءادقالا ليو تاداتكل ىف

 نحلاعالا ةكأدحاولا نيهجو ىلع ل نفأ عمو لضفأ ل امال هذه «ىأ كلذ هذ تاولصا ارثأ

 رارس أ امو امم لماع ةنملا ىف ةجرد ملفعأ لاسغالإ 6 ”الادحولاو لاعال هذه نءهنناىلا

 راونالا نكن ملول مالسا | مهملع كت الملا نا ء ءادس العا لزتملا اذه اهلطي تلا ىهفذ لاسعالا هذه
 اناخد تناكاهناف ةكئالملاءالّوه اهتررعتلا تاوعدلا ل شم ةعسطلا نم ةدوجوم ابئمتةلخ لأ
 اهفامب دعصتت امناةريالا نا كا ذورب رهما ةرئاد نو دهرا راضلاف ةعسطلا لاع نمراضلاو نادلاو

 ضرالا ف ىتااةيوطرلاوةرارخلا نعةرخالاَن اخد وطرلا نمابهذامع ناجدلا نع لزتتو ةرارتا نم
 باغاقلا دّعالا ىلعامتمةدحاو لكى ف ىهام هنأريغ عدرالا عئابطلا نم ةبكيمرصانعلاهذهناف ْ

 امهتقاع وهامنا ضرالاوءاملا نم حبراخارانهلاف مال سا 29 ا
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 اكل

 اهف مسهل لو ادلا كلتراع ازاكتاو اهتسةمقنلا معستذخأ اذاهتحرف مسملخ دنا

 ودود سقتلا نم ”ىبهلالا باذلا اناحو ةماعلا ةجسرلا موتعسو ىتلاءان_كالاةاج نماوناكذذا هباصعنإ
 ةمهلالا ةجرلا ةطاحا تع ة وهف شناكتاو مد ءلا بذغلا نلف هيضغت قبس هتجرنأب لئاقلا
 ةماسقلامول لو همالسو بلع هتا تاول_مءاسنالا نا سو هملع هلتا ىل 1مل المو هع

 اد هو هلثمه دعب بضغن ن ل صممت لاسص والا قع هللانا ةعاف ثكاىاولّتساذا

 ةمايقلا مون وهءاسنالاهيلاراشأ ىذلا م ولا ناف اشي أب ايلا اذ هىف هملع دعي ثيدح ىرأ نم
 ىلعهتلا نم ضغا !نوكيمو.لا كل ىف ونيملاعلا برا مهروبقن "نانا ما خل ا

 نيكرشملا نم ماقشالاو باد - ءلالول-وراذلا لودي هالات غلا كا ذمكح ىطعاو بضغلا لخأ

 ةذحلا موكا رو م نيذلاو ةعافشلابنوجرذ نيذلا موقلا نءمهريغو
 لكرانلا لوخ ديما مذاهب اهلعأ مهنيذلا اهلعأ الاى ٍلواهلع أمه نيذاارانلا لعأ نم اووكملذا

 مهمل عدمرسسولف هلثم هدعب بضغي نا ىذلا"ىهلإلا بضغلا كلذإ اهلعأرب_#غ نمو اهلأ نداهلخ د ند

 ْ بضغرال هللا نا ء ءاسنالا تلاق دقو اهلودب هال بضع نموظعأ بْضْعن ءكللذد ناكل تاذل نأ

 مكح نم دب الفرانلا لوخدب ىمالاالا بضغلا كلذم ظع عم همك ن نكيرلو بعل كاد لس كال
 لها لقي لواهتورمعي نيذلارانلا لهأ امنا هلوةب فيرعتلا عراشلا نم ىنكو 000 ا..ء ةجخزلا

 مدواهتزخو كلاماهراعو اهلهأ نانا نيذعماونوكب.نارانلا لها نم ناكنم مزال. الذ باذعلا

 دح اوالو ةماايقلا موي ث عمتى جا !تاناو.للا نم كلذري-غو تاءدلاو تارسشلا نما-هيامو كت الم

 هئطوم فلآ نم لكن و: عالو ماه نووعءال اهضىق 1 . نم كلذك اءاذع هلع رانلا نوكن مسولم

 ١ ناودلاولع ا امعمهمارتغاناوذعتل اهاهأرانلا قرافولف ن :طوملاةقر امم باذعلا دش و ارورس هذاك

 ةجرلا تءسوو بضغلا هجرلا تقسو نارادلا ترمهذ نطوااكلاذ فلانة اق لع مهقاخ دق هللا

 هللا مهلمج نع ا:_وغنقاند>و دوو هسفت نعل اقاك نيجارلا محرأ هّللاو اهف نمو مهجئم لك

 ماعلا نم باذعلا ةةصاولاز ال<ةلخ ىف هللا مهمكحول ىتح هتناداع عج نوجسرب مهنا ةدحرلا ىلع
 ءاوهأ باصص أن وقول نخو ىلا أوانأ ةفصل اهذ_هبحاصو ممولة نمإةجزلا مكس نكمتامت ||

 انفرعدق نذو ءةلخانم محرأ هنا كن الذ نيجحارلا حر أ هنا هلالح ل> هسفن نع لاك دقو ضارغأو
 ةماعلا ةفصضلا هذ-موهو باذعلا م_ملع دمرسي فرك: ةجرلا ىفةغلابلاهذ_هانسوفن نم
 ةعاطلاهعفاتال ىرابلانا ىل_ع *ىلعلا لمادلا ماقدقو امسالو كلذ نم مرك أهللانا ةجحرلا نم

 ماهدهو مهراسذ ا ىفنورو مخ القار كو مر اوقو دا كاع ءيث لك ناو ت افلا اهرضتالو

 هسفنلدابعلا طةهتنا فاض امو هسفن ىلا مهفاضأف ىدابعاب ميمصلا ف لوقيهللانا *ىعمسلالشلدلا

 كر رخ اوم كأن أول ىدابءالامةراننلا اولخ دناوءاقشلا مهيلعدب ٌقنالناةسرلا هلت قس رمالا
 نأواىدابعانأسش كلم ”قكلذ ف دازاممكتمدخاو لسحر نلت قتاَندغ 0 كسا

 ىلم نم كلذ صقنام م كنمد>او ل-جر بارا ىل_ءاوعتجا مكنجو مكدناو كرخآ ركلزا
 .: صقتبالوديرالور غال هل ءوهامنأو دك ىم اعملاو تاعاطلا نا لمعلا هملع لدامب ربخ أ دقف أش

 نأواىدابعاب يمت ازيا اذ- هماع نم لاق م م دكل مو هك لم لكلا ناف هو هملعأر طاع دكلم

 هلا م مكشمدحاو لك تي الع ا دره ص !وماق م كنحو مكناو مخ اومكلوأ

 ددأ نماقاعط هون امرك ؤهوالاد [ن ماما كمال ثدددحلا أس ئلم نم كلذ صقنام

 | هب ناعتاذا ثو دا قاعلاان انوا اعف حدةيالوءا_ثالاىف ةذللاةمطعن نأو للك كاسل

 | لكم ةرورضلاب هعوقو لعدت كلذ ف ملاءلا نم لاو لا ناف كلذ فول لادا لكلا هذه ىف عزانلا
 يضر اربغصا !:اكيكص الاغ نوكي دقوالوق نوكيدق لاؤسل او هم-ضتقب م.بطلان اف قول

 لدعت ناو



 ا

 ضبقات وملا كلم هءافس دنس نشر ودنا بعست غلب تح هسفتاة عي لازاش لاذو تاكهال
 00 دواد كيال اهتيهو كنا مدآانمدآىلا هللا حوأف ةنسنوتس قي هنا مدآدل لاتتف هحور»

 صأ مونلا كلذ نك مدعو هيلع هللا لتتم ملنا كو الات هني ردت يسن مدآ ىو هن ناد

 رصسإأ و هو دملا كلت نع جراخ مدآاذهو قا نيعىف ةئاقروص هنيرذو مدآ ادهندومثلاو باكلاب

 هسفنلالاشاذ هناك لفانيلع هركتيو عضوملا ادهى هب رعت كلا قحلا دي فهي رذةرودرهيرود

 هيلع كلر دام رسن ّاتلا اذه. نمرثك أو كاذ عاف لد "ال قئاقلساذا ةبسنلاءازئاجالواعقاو نك ل
 نمروصل اهّنتاذخ اف نولقعيال مهذ ىج مكب مص نوعج ر ال مهف ىهع مكب مص مضهقلا لاك نمم نككالذ

 تساأ ىل# لكى مهل تلاروصلاو ىلعالا' الملا ند رضع مهسفنأ ىلع مهدبشأو مهف مداو مدارهظ

 هاكر دل هدر عر اخ وريد رق الاانزك ف نمرضح نم مهقطأ ىل_ع دمشق لب اولاك مكب رب

 هن أيدل هل كمل مهقالطا نيفنف ة دال لجل] ُ هو عضوم كل ذنافاتلطم كلملابهلاورق أمل م م5 كي رمش

 ناك امو بيلا نككرالسأ ظاانعدبسوللاو © م هلال كل ذانلقا ناو كي رششلا ين نيعود ممر

 ةباثملا هذ وهن ىذلا ىرزرفتلا ب لمثل تاتشو تالاصتالا ل صفو عومجما قيرفتلاببستوملا
 نقرْفتم مكى أ مكس غ مكتسب مكابحأفانا ومأ منكو هللا نورفكت فيكى اعت لامفاوم

 هم ا -

 روكا ةعرانم [ككلررأ ندر د1 ا كن معبأ كيش ةماعلا ءا لك ىف

 مدن هدامع ار جدي اها قوالب هيام توسل ءاعرا انك بحي م مكما سججأ

 ىَأدن ' الا نيتتثا انتييح أو نيتنثا اننم أ انب رن ولو ةمف قاثمملا خس ىف مهسفنأ ىلع هيو ده امع ةمانقلا

 نع نا هللا ند اوملطذارا ص كال د لمت: نا ل اب سدلق نيت م ةامح دعب أناومو توم دعت ةامح انلبقاك

 مماذعل رّدقملا دمالا نك ملاذه اولاتنيحو ميعنلارا دوبمزوبا اولعلاندلا ىلا عوجرلانمهي 3

 لافرانلا ىوسامتورمعي رادهللا لعق مهل سيل مهن :اورانالالهأ اووك نا هتلارّدقاماو ىذقن ادق

 ةجرلا ق.سرهط نا ىلا هفل الا ق امها راناا واح يسم ساو نانارطاسلا تور ١

 اهيلعمهمش ناهتنااه ءاشدق ىتلا ةلاِا ىلعا دبأ اهند نوجرذال نيدلخرانلا ىف نوثكمف بضغلا
 تناكف ةرطفل ا كالت ىلع ايندلا ةامم ا ىلا هللا مهجر ذك. نا ىلا ءانآالا بالصأ ىلا ةيرذلا هتناّدرفاس منو
 دول ل ع ل هو مهم اهم ن وطب ن نمتوثءيمويىلامهروبةبالمالا

 ةروص ىلع ن وكت لهةداعالا فا .اهجأ كئاتْش او دعواك ةماسقا امو مسهثعمي ع توعناهللا# ءاسب

 عيمجلادحاو نآىفةدالوو لجو عام< نو دوعت ك أ دبايل اف اكص خش نع ادضث ان دلا ىفان دحوأ ام

 هول ف اللاب مساقلا بأ بهذ موهو

 كقلوةرثكى هال لاوحالا لاف” نا بابلا اذه ىف تاه ى م ىتلا لاو الا نم ىهو لع أ هللاو

 ارح اهيلع ىقاثنا ةللارطق ىلا هرطفلا لا اوح ا اهنتتاهّشالا ىرككىر 2 ىلا لاو>الا انه ا

 ةهلا اولعح لب هللاوهرخآ ىهسم هلأ عم هاواعح اخهّللا د حو ىفةرطفاا كلت ىلءاوةف هللا الا اودبعب ال

 لكدبء ام هللاالا اوديعام مه نان مهوم» اذاممنافمهوم-لقلاه اذهلوهتاىلاةب رقاق رط ىلع

 ةرطالا ناو قام ا ىف هياورقا ىذلا هنن د حونلا« اَشب معفدل ةهولالا ب ن ىذلا لا ىف هللاالا دب دباع

 قاثملادخ [ق مهل ىل تاما قدا نوهت دو.عم لاروصااهدها ةهولالا مس ىف سى سلاو ة صمم

 ىل م13 ةوق نموروصلا ىف هو دعي نا ىلعم هارجا ىذلا كادف ةسهلالار هاطملا نم رهظم ىف مها ىلحت

 تا رقملا ه هسر ند اهفاوااملروصلا اود تعا اؤروصلا قة قصور دلع اجا

 لك ربل ف قعلاو عاملا نهر الارادلا ىف قالتا لامامهتلا اتقن ناناهوءاعفشلاك

 نيدلاءالوهاعد ىدلاام ”ىبهلالا لعلا ن فرعو لجرلا بلقىفةلاما هذه تنكمت اذا لوحتلا قيرط
 هولآسو مهقحىف هلاوةامو ىحادلا ف هللاىلا | أوعرمال 7 نولوؤد هّعلاامر يق تح منو ادد مهتقص

 177011 دحقسلا اختسس ده هااوص مححمل 72 م عج ميمو جوج عت موج هييدتي بروج هه دع ب دوه وهمس عسر هوس سس حجو
 سس
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 رعسغ نمهتاذا هن اذ فرع نم فراعلاف ةروصلا ىلع انارملا لاكش أ تمكح اكن علا كلم لع تمكح
 انلعلا هس رمل قودر لسو هيلع هللا ىلص لاقاك اهلانا ذا بتارملا+فرثؤت ل ةياثملاهذب-ناكاذاو ىلحت

 ةفالخا وتلا سرلا ةمل م ىفوهو تقو لكسص ىف لاقوة ا ا دفان

 مَ .؟ ىلا ةرظانهتفمطا ىئاردناكلذ بسو هنأشن ةف رغم نع كسل رملا هبت لق مكلثمرشانأامنا

 دكر اشملا ىأرو دي ولعلا الفال وَقَتحا العذب رصنعلا+ ,اذدهاشف اهفدسموهو ”ىرصنعاا

 أير رصنعأ اهتأشن ثبح نمهسفنلر يلف ندعملاو تابن :ااوناومللاو ”ىمانالا قلت ارئاسزمب واهب

 هراقتشا ىأر م مكسلئمرعشب انأاهغ ا لاقل لاشمأ محو مهل لكم هنأواسبنمداوتم لك ىلعال_ذف

 ركم انأاب لابقذ هسفن فرعذ ةيعسطلا تاةواخنارئاسك *ىعسطلا* ءاذغلا نمهنأشن هموةئامىلا

 ال وز يرش سف دك وشل قمنا اورلاتنم ره ناسا

 هللا ىلصهلوق تفرع دق لسو هلع هللا ىلص عمجغلا سني هنا لوقيو عوملا نمذو عد ناكوهءاعما امهم
 نم اهف ىنوه ىتلاةروصل ا كان اسلب ل وا |اذه ناك امن انيطلاوءاملا نيب مدآو امس تنك لسو هماع

 قوفاض:اروصانلو قلطنا لاوح 3[ نما ذهف ةروصلا كلن نعرادلا هذهىفانل مجرتف تار ااروصتءلج

 امكاناانغي رعتىفهملا نكرت ىلقع لل د نمالو عرش لوق نم حاورتسا امل سدا هنالاهرك دن :لاذه

 ةعسطلا ىف ةروصو ىلوههلا ف ةروصو شرعلا ىف ةروصو ىسركلا ىف ةروصاناقالاو اهنع انتكسف

 مدعلت اى ةروصوءامعل اىفدر وصو ملغلاو حوال انامهتءربعملا امدو لقعلا ىةروصو سفنلا فةروصو
 انعومج داح ادار ا اذا ىلاعت هنن تاطخ هلع هو ىذا اودوىل عت هتلرمصبم "قص مولعم كا ذ لكو

 وهودوجولاب غمدنشض دوجولا ةرضحولا مدععلا ةريضح نم حب وردنا ىلا بس شور دانت نكي اي ثدلا ف
 لك ىف نو نوعضاخ الذا ىأ نو دباعدل نحخو ةغبص هللا نم نسحأ نمو هللا ةغيسص ىلاعتهلوق

 لكو همظع امو هللا كام عسوأ اق همفانتر وص نيعوهانلاحو ماقملا كل ذ ىف اهم زيت لاح اذلانإ 0

 ىذلا قاثمملا فاشتوك لاحاسي وق ىلء درت ىلا اضبأ لاوحالا نمو شالك هللا بنج ىفمانرك ذاما

 تسلا مهسفنأ ىلع مهدهشأو مهتابرذم هروهظ ن ءمدا ينم كيرذخ أذا وىلاعتلاكانمل ءاعانيرهذخأ

 نيزيقم نيش نينعمتب رممنعلا مدآ ةروصىف دوجو انا ناك ام كالواذانبر تنأ لياولاك مكب 31
 هتضيق ىف نو صاخن ال فمكو هجوتلاهلانداخ اير تنأ ىل )ب انلقامد:ءوهّي ورو هلعىف هللا دنع

 ىّوسامكهاوسوهّلا هدجو أ املمالسلا هملعمدآن ا عاف طص؟ىث لك هللا وني روصح ريغ دهاشم

 تاوولذملا نءمدةتامف لعفام لم اروص هتروص ىفانل لعج اهانرك ذى ا تارمضملا عج وك االفالا

 لك ىفانلةروص لك هناك هلع ىوحام فرعيال مدآو مدآرهظ ىف ةنمعملاروداا كان ىلع ضبقمت

 كلذ نم هلا صاخ هو انلةر وص لك ىفقعلل هنا وماتت كلذالو كافلا كلذابم فرعيال ماةمر كلف

 مداىدينيبنمانذخ ولف هدب ون ريرقن هحولا كا ذ نمو هملعدرت هجولا كلذ نمو انبطاذع هجولا
 هلهئاقهرهظ نم قاثملا اذهىفانعماضرأ وهذخ او هلاسغهرهظ ناك ا ذا هرهظ نمذخ الا ناكفانلعل

 معيال هنا نم نيقي ىلع نام هلاف لءامج رو هنمذخأ هنا لعيالو اند شاكدب شف هتروصفف ةروصانعم
 امي رانلقاهفانر وصي لعتال تمد ىلا تار ضل اناني ارامل ن كلو هنمانذخ أ اننًابالو هنمذخأ هنأب

 اذهىف كلذ قول معي لوأ مدآ لع هنا كلذ لع ىنعضةوادبع هللا م كرد كاد حزما وكلا

 رووهشملاريمللا درو دقفروصا ادا دعت نمهانركذام كمهف نعد هي ناد باَكَلا اذه نم عضوملا

 لاقف تئشامهيأرتخا مد[ اهلل اف ن اًتضومةمداديو مالسلا هملع مد ١ ال ىل<# هللا نا بي رغغأا نسما

 نم صخ" ىلا رظنف هن رذو مدأ اذافامهطسف لاو ةكحراس نيعىب رىداتكو انوع ترخا

 هلتدتك مكبرا,لاقفدوادُكنبا اذ ههلىلاعتهتتالاَمفاس رااذه نم لاسقف مهتوضأ او موضأ

 ةنسناتس ىرع نم هنطع دشفابرا:لاقف ةنس فا لاك تنك موب زان لاق ةنسنيعب رأ لاف
 50-2 تحل

 لاو

9 
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 ىرديالو ىزدي ىذا لحزلاوجوأتانزلا يقل لف م 1 ل ا 1

 ناسا ملاعلا قعصي امهممةدح اولا, نمتللا نيت مصل ا لع لزنملا اذه قومورك ذك ىينانلاكادفئردسهلا| 9 ٠.١
 ةعرسو بولا | لع هضر عزفاا ةختنو ثعبلا ةغقت ىبيس ”همرىلانوعز ةضنوق فب ىرخالابو عامسلا ه1

 دريد امو هنرفتكتمو ءداعالا لمحو ايي لكل ىل<؛امورمصبلاو ةريصيلا لع همفو اهساَقت

 معهيضو روصال لماحلا نا.عالا فد أرودلا فكل ذنوكي لدوروكل اورودلا لع فودربالام هنمو

 داوملافلاقتلان ع وعسملاال نذالان عومدملا ىهاالا مالكلا مع همفو ليدي دينلاب ةيمويقلا صاصتخا

 ا ةققطا امو تادوجوملارءا-نوداهب صتخا الو ةصاخنياَعُمل ا فدوجوملا« ايريكلا لع هنو ناو هللا

 هدوجو نان الا فهبس نوكمش سلا فاتك وا سنالا فوهاكَن ل! فوه لهو كلذامهتطعا ىتلا
 ريك نم ىلعو ناسنالا| نمريكست نم يلعوران موا قفنوكجروتاماكلاةرودلا ىلع

 ” انورصلا مالا ساش راح لالسدججو نلاعلا سداسي ٠ ورام رع

 ناكن ا فرصا اريغا ما فرمصل | ىلا ىله عج ري اذ ام ىلاوال ماسلا ىبتش حن هل لهو قيبالامو هنمأأ]
 عزا ار دقي له سال ا لدفناو لعشا اكل ذنميعفف ىوعدلانامز ىذا اذا لهف فرصااىلا

 بسلا امل ءهبفو حدي الو ا ىّدتمملا نم ىلوالا ىوعدلا ىف حدقب له هىا اداوكاذينانتالا ىلع

 هلوهياممرافلا هيلاَر زفيام ل عديفو ملعب سلوا اع كل ذ لهو هيلسعلا دعب قدا ىلا عوجرلا نم نامل

 مع هيقوملعلا اذه عمرارفلا ىلا هوعدي و .كرحيا ذا ب هئمهيلا ري ىذلانأب هلع عمرفي نبا ىلاو

 قلخ اذا وقلنا ملا هنم بولطملاامو هبرهأو لاعلا فهنا عضوا ذاملو هلهأ ن مورابتعالا

 معو فةوملا نداسمفامو ةرخ الالع هيفو ام_هاج نموا ناومحلا لج نموا نان الا لجا نمله

 ىبتلاو ىمالان نإ سنالل غي رمثتلا هج ادا لع ميقو ابن ةدح اوال لطت ىتل| تاعصلا وراك دحا

 عراشلا مكحوهام ل هارفغوا بقوع ىمهنتوا هسفن ديم ىهأتام فلاش نا هناوهريغىفال هسفنف 1

 مع هو ةروحي ءايبنالا ةرزينال ةصاخ وبن ىهو ا ةونلا ف قوذاهل لهو نا ذدل مد ةرضح ىأ نمو
 لكح نآةو مولعلا سانح ا نملزملا| ذه ه:هذتنام عبج ا ذه نامزلا ىطملع همكو ة.ءامقلا ىهتنم

0 

 لزنملا اذهان ضني ىتاا لاوحالا نةهريغبرال مصاعلاو ديؤملا هللاو لزم لكى اناعاكرسستاموأ
 هنوبل فرع نيح ملسو هيلعهللا ىلصا_مضناكىتلا ةلا حلاوه و هلع قاثملاذخ ا لبق ناس الا لاح :

 ءاملا نيب مداو اس تنكل اقفرلسو هلع هللا ىلص هنعريدلا فكل درو دقو ماليا هماع م د[قإخ لبق

 رصانعل اف ةئوثيم تناك ةنانالاةاشنلامهذ_هنا كل ذو لالا كل: ففي رعتلاهلناكف نطلاو
 عدوبلا مالا ىف ةنرعم ةمولعماهماسج نابع ا دوج و ىف بملء نوكي ىذلا اوم نيح ىلا اهنا صو (أ
 ذخ دقو ة لاما كلت ىلع كاملا ف ةروصانندا !ىفاهف باتت ىلا اهلاوجا نم ةلاس لكل تاودسلا يف

 ارب تاومسلا ملعتال ناس هل ةئمعم هسغى هلل | دنع ةتفكم ىهف اهدومُم نع حت الملاراصانهتنا ا

 ىنطعأ نم سانا نعئلالفالا كاتتاكر رحىف ايثدلا )اعف اتبع دوبو هللا لء+ دقو اهفاهتووك عم

 نعى هوهرود نسامةروص دهشياماواهلاب امتنا ىلبعاما تبنت هو هسفن دوهش نطوملا كلذ ف

 هنو لسو هيلع هللا لضم لوس ر دش ان اهواي عت لع مكعف اهلعبف ايدل ةا كا ىفهل ةئرملا كلت

 نماذهواهرع) ءاعس لك ف جود لان: لاك لعأهللاو ال مأهلاوأ عج روص دهشأ ىردأ الو

 ةيكلفااةروصناكلتانندلا وكلا ىف ذاهستا نأ مطعتفاهتقو لوصو ىلارودلا هذه ظفح ابن ًاشواه سما

 دو>و ٍةعستلاٌ الفالا ىف :دوجوم اهاكروصلا» هدهو ىيلعلا] نيزعلار بوقت كل دئش اهنم دعي نأريغ نم 1

 ةرادتساو جر وعتو َةماَمّدساو ضرعو لوط نم لاكش الا ةفلتخما ةريثكلا اءارماىفةدحاولاةروضلا ||

 بت ارهاروص كَمْ ةد> او نيعلاو ل ملا فالّتاب لاكش ال رودي كور ةصو ثيلدنو عسب رب ||



 قف

 معو دبل لعو هننا لزنام ضع ر فاكلاو ةالصل اك ران" وق : الارقكل ثم همحاصتر هاتر

 ا ءانعسلا نيب داو امو تاومسلا هأو ضرالاتاوقا معو ثعبلا ل_ءوخزاربلا لعو عئارسشلا عضو

 ةعاسلالعو لا د ص قحلاتاهجولنييو ضرالاو

 ةروبص ةعاسال لهوال ما ةعاسلا مسا ءموهفملا ىنعملا اذ_مبناسل لكىف ىه لهو ةءاس تسع لو
 نيباكلال_ءواهله ابيزا ىتحة متع لكل ةموقملا تاذصلا لع المأزيقو ردي و عم» كاردااهل

 ناكر اعهللا لص لاقف هباصعا ىلعه دي ىف ملسو هنلعهللا لص هللا ل وسر امهحيرخنيذللا

 له ءاعس رح "الا باكل ىفو مهر“ اثعو مهلثانقو مهتاناع اهنأو ةنللا لهأع اسأدحاولا باكلا ىف

 ميكلادا ريا كل ذ نموت اعمال ةرثكو نيبال عرجرغص عم مهرئاش ثءو مهلئابقو مبئاناءامساورانلا
 حالنا معيوءالؤهءامسر صح ناوي د ىأفال اوزيبكلا ريغ دتوأ ريغصلاريبكت ريغ نم ريغصلا ىلع

 مسىف لج لا داك ى قعلا لاسم ا ىلء رداع هللان العنف ةمهل ا ةيسن لم هسيال لقعلا هام ىذلا
 لةعلاروطءارو ىذلا ماقملا لزنملا اذه: نم دهاشب وهراك ىلعاذ- هوهرغص ىلع اذ هءاققب عم طابخلا

 اذهلبقءامالاو مالشلا «يلعءاسالا لةعفالاو ار كتم هنوكنم هك ارداب لَه سي ام ثيح نم

 اوه ليددتع عتب دشن هنأ مالو دنع عتب د لمعلا كانك دام هوك نمال الد اه درك نم نسل

 لسسلا ىدهي وهو قا لوي هللاو قالطالا ىلعرداقل اوهذ هناعس هل دح الف دو دحلا

 * (ةيدمحل ارضا نملاجرلا بولق ىلع لاو> الا فدارتلزنم ةفرعم ىف ئاملُثو سماخلا بايلا) *

 رعش

 لاح ىلا لاحنمنوكلابا: [||| لاحلاوءامسالاب قلل قئاشح

 لالمانود لا هفل علل امو بولّتااالاهءىردب سلو

 لالغأود.ةىوسئث لمعلا [||| اهدوجولا سل تلّقعلا فلام
 لاوحاسلةتىف كلقوابنغ ||| اها لاقت الاتاذدهشب لقعلاف
 لالضانعىد:ءوهو هن || || انلدلالا يلقن رهاظت ١ نا

 هلو دلاو سواان ىرلا ىهو دوما العا ممم ةريثكم ولع ىلع ىوت< لزملا ادهناهّللاكةفو لعا

 نمد ىلع اة تاغ هلضانملاوممسلادادسو قالطالا ةمفيكو مهسلاورتولا ىلع عداصالا معو

 5 سهو ”ىوّقلا مس الا لزاتملا تس لزتملا ادهىفهماقاو سوقلاب ىرلا لذ ىئتعاام بر طاتلا

 لا ناالا لس هلعدتلا لصلاة حعطتسا ام مهلاو دعو لاف هردادعتسالا,ناءر ةلاىف

 اهله اهلع ةمككلزانملاه ذهل قاوذالا باعصا دهئأو بتا ىه عد را ىلع لزنملا|ذهىف هلعجو ىرا

 اذه نمو ف دولا | ذه نع ددعبلا مسالا ن نم ةرشأس مم ربع ن نمرود ولعفلا بيصي فدكناسنالا عبل

 سوتتلابىرلاالا هملع ليلد الو هلصاعحرا ذاملو قئالذنا ىف مكح فمكوردقلا رم نزعل معلا

 والا الا راد ع حاورالا لع لزتملا|اده ىو و ما دعالل ةئيشملاحورو دا الل ن ؟حوروهو

 اهمكح ناك ةصاخرودلاىفاهلكشت اهشاهمكح نود رونلاماسحالاىف كان ةلدطداو

 ماسحالان أف ماكح الا ءاالش ريغ عم هيلا أ ةوقلا ىف لكشتلاةماسالاةناو ام اس>الاىف

 فر : رش لءوهواهلةرب دملا اهحاورا ن ع اهتاءلقت ولا 2 هنا نمع هلت اهل لامخال هيروثلا
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 يس |

 تلازم لاعو ؟مهلز اهل سانلا ارنا لاف ت21 ١١ نعمان ”ىنلالوَق نسح موا ذه 0
 ةفداا سانا لاكامناو هتازئم دحا لكلتء لو ةمولعم هاو سانلا لزانم ومهلز انم سانلا لْزنأ نأ

 نما لعل انهبنو اه انك ذ ىتاا ىهواهيف مهلزنت نا لسو هملع هنا ىلد”ىنلا هأ ىلا ىش مهمعت ىتلا

 || دقرماةهلب اقم قوهامناق ةش.ةحهل رسلاع ناسثالا فدو نم نآرشلا فدروام لكو راعتفالاوةلذاا
 : لولس نب ا"ىبانب هتناد مع ا ذ يف ل |! هقح ىف ىذا نوكمل هسنح ن هدي لب وف هلهأ نم سل نم هاعّدا

 لوسر كل ذر أف هداوءاف- هبامصأو ادم !هنم حرت "ل510 اند رعالا نَخ رذل هل .دملا ىلا ادعحر مل

 (ٍ رح ٠ الامولاو هللا نونمؤي اموةدجت الل وشي هللا عم» انسب التقى هلذأتساو لو هلع هنا لصد

 هءامصا لآ :ةيادمش نأب ثدي نأ ديرا ام لسو هلع هللا ىلد هن الوسر لات نتف انملا ن مناكو هنا الا

 ىلا انعجر نأ نولوة,ىلاعت ل اماه انا نيةفان ا ىوعدتلب امد ىف ىْنئمّؤملاو لوس ةزعلا هللا فاضأف

 || اهتويسن فكقةزعلا نون نم نواعنال نيقفانملا نكلوةن الا ”لذالا اهندزعالا نسر ذهل ةليردملا
 || مهجرخا ام كلذاو مهج ارخ ا. ىلاءتمهلب امي لو اتم نمؤملاو لوسرلا ظح امو نينمْؤملا نم هللاريغىلا
 1 دل ءازتج هي و لسو هماع هللا ىلذ هلت لوسر هئيتكل عقدو تامناملا ةشردمابلزر ل لئاقلا اذهب

 ْ اذ_هءاسكفر دب ةوْزغ ىفرسا ني- سابعا | هع ةهج ند لسو هيلع هللا لص "ىنلا دنعهل تناكح

 | انراع تيرا ذاف كلذ لج ا نم لسو ه. اعنا ىلص يبن ةبل اطم ةمايشتلاا مول ذانملل قد لذ هيوث ىفانملا

 اريك اوا ماتملا ف هلثم تنكن اف هسفن ريغصتو قاسا فص ظعت ىوس دصقام هنا لعاذ كلذ لثس ىف عقو دف

 || كلتىف هنمريك ا نوك :ةرورضل ايف هلدهاثدتن وكل ماعلا ذهناك ا ذاو هيئانفر ءاميدرك ذفهنم

 |١ ها تقولا كا 3 قنام الا هلاح ناك ا هركذ هحو لكى عف اه ريغ هتعالزانتنكحزاوةلاملا

 ا هدو مع ع نيا و ل انادع لوقت ل لاه ارهتتا نا ىركذل لمت

 ؛ معاو هللا لدسن ع هنريصت ى عادق هّللانافهل عداو كءلعهّنلا هضر ذام تلعف دّشذ هكرتاق ناعالا نعو

 ١ نفصت الوانه رضم 11 هق ادخل :ريض> نم ةدهاشموالا- اهتطعا اسملع كتهن تلا ةفصل اهذهنا

 | لزانملا عفراف اس ناكن اوةلاسرلا ف لزاما عفرافالوسر ناك اف لزانملا عفرا هللا دنع هل نمال ااه

 ْ ا آلا عفرافانمّوم ناك اوةيالولا ف لزانملا عقراف ان اءلو اكححناو ةوسلا ف

 رعش هساةمىفو هتفدىفاب م لزانملا عفر وهفالطعمو ااندوبموا اسوحموا ايئارصن ناك

 ىذلاوهلاجرلا نمريمكل انا

 اسو اريصسر ادوه»و
 ادوسدو ادد هيعدبال

 ادد 0 اللطما

 اداسمو انح وهو انكممو
 ادصقي اح ناكو مانالا لك

 ىدهلاو ةلالضلا لاح هسفت نع

 لدا امشمو اهزنمو

0 
 ىشس 3 موا

 ا نيدىلا عجر,نا ل خظواتاكت يلم ”ىأ ىلع ناكن ا امم اصل ديال ةغصلا هذه ه.موقت ىذلا لحما ناو

 سلا لك !نوكذ مح لعو قق# فشكنعقالخال ا مراكم ىلا رداسب ونمويو لج واع دملا

 ىلع مهضعي لشفو مالسلا مهلعع اسنالاو لسرلا لزانعافراع ةساركو هللا دنع ةلزنم مهماظعأواناميا

 دعلاّق-ىفاردق هلا د ءتافدلا مظعا مالبعال | ىلا هنداك تلا ةفصل | نافنينم ؤملاوءاملوالاو ضعب

 : د حا نا تاع ركام لك ككخللا نمهاتلتيو نيملع ىف هعف ربو ةيلعلا لزانملا هلزتنف

 || ؛لر ال | هعقرف هد دخ أف هند وكلما اذه نيب ىلا ةيسامدال هتلادتعا نمديعلا اذه ىلا زن ىلا

 اًدهىكيو هعمو هتحر دف هلاقهلمعب لع نما ةازتم هم ىلع هتاص ف نوكيالف نسلع ىف ةغصلا هل

 هك ية عر ١ نواواطخلا

 حت 1-1 دل سل



 اك

 انفّرعن أ دعب نكلوامتادمتفصنوكل تناواه قاختلا الااهف مدمملع قباَمو م-وفنفاهاوقتدتوا

 ريثتريخ مها لصح ددف كلذ ن“ نيفراعل ا ن ندسانلا له-حامىلا | اوهشو هس رأاهذهاوفرعفاندالوأ

 وهز ىلاعت هللا ىد رطظق تدالا ةءاسأ نمو ىلاعت هما تالا اومْسنا ردقلا اذه ععرم

 نمهبسفمملا اورق قا نيد اهرملا نهم يءاس أ ىلع خو مشل اةْز ءنئراعلا هرهللا جرد امم

 هب رىلاهرقف نع هلا دي راارقف همعح هقح ماقملا ادهفوبملاذ يشل ناف مهنعم دراسماو هس رثلا

 ماعملا اذه ىحاص ققحنا لاحوةْز هلا بلطي هللاب ىعغلاو هللان ىغل آكل ذ دنع هدب منوكي والاخ

 ا هملاآر ةف هي هللا مزلا ثمح كلذ ىلع هلئار 5 ا هداك ءامق هيلا نورهده ني ب رملاىأراذا

 0 لدلاوه رف ةفصرعظب لولاع ر هناف ىلا عت هقنا ىلا هرقف ىلع هملا مهر د ةهسصل هنوكش

 هتش نم نيعب هلا نيرةدغملانيديرملازجشلا ا ذهرظنماف ىةحا زخشلا لاحوها ذكهف ىلاعت هلل ىلا

 رتل زك نكح 6-0-2 0 ”لزتالثا هقبرط ىلع
 اديرملادب رملا ىل_ءهتح نم هظعا هلع دير 1اقح جيشلا اذ هم ىريفهب اح هيلع ُكَسما ثمح هب ف

 قي رطاا ىلع كده: دةةالقاعت:كحرزاف ةمرالاو لوتااندب رملا يشوه يشلاو لاسحلاب خشلا نيش 3

 ىنحملا اذه اننلو ةمصتلا ىف 0 تنرامانلع لع اق ىضنألا

 الها قل انزعلل ىنارأال || || ىو ديعلاب لذا او ديعانا
 العذوا دةءوالاح ىكوقناكأ|| || .الودتاقاملكف قورظاف

 الهم لاك هتشاماماذاف ديعىلال وشي ىريغنا
 هلل

 | ىلءانامال اًةزع هذه هتلاح تناك نبني رسخالا رس ناقلاب للا خسنتال جلا ”ىلولا-ماابف
 هه از زعلا هلام ىنغلا نمؤملا ىلءرمقفلا ع نمْؤملا يظعت كنأشن كملف كلوار ةفلاَدزعو ندارفكلا ةز :رعوأ|

 حورلاراذح كإفنةده اش رومأم تنأو كَدةمقح ىو ه نمؤملارعشفلا ناف هسفنن ا
 1| تئدص كلة[ صوعكمع لان اان "غلا نمّوملاو كسنغت همف ىرت كن سه نمؤملا ريقفلاف انش رطن

 ملسو هنلعهلقا نا صهيب هللا بتعاسشريمغتلا ع 000 طام فرعتالف اهب 0

 هلاك ارحزواعدرالكلا قف ىدرلا قب رط نءرحزرو ىدها|قرط عفران ءكلذقهّللاو نانا لب د

 || ىلاعت هللا ودو اهقيههسم ور :زعلاو ىغلابل دعتالو ةحصنل ا هذه ىف كلهنرَرقو هنري داع نرخ

 نءذدل تابانادعب و + ةرذعم + نام-الو هل ذغب ميا اودي نيذلا لمكلا ءانعلا : نه نكت

 : نم ةرالناسنالا كما اولا نا لاف اكلم دم نيذلا لاحرلا ام باغىتلا ىلملا ةقيرطلا

 اذه كلم هل يجو اىذإ١لا1انرخ لا الا امتالاح كامال هنا لاوحالا كلع صخمشن تعمم اذاو كلذ

 اك رطل ه1 ىم اع! امدهق طلغ سانا ضعي نافهلتقولا ناذ تةولا ىف هلع ماسلا ل1

 نوكاء اسنأألا اولاقف لاملا كلم ءاساو الا نيب و مال_لا مهيلع ءامسنالا نيد :قرفلا نماولعحو

 || لاح نءاد واذ ال نان الا تاف هجو لكن مريمك طاغودو لاو> الا مهف ردن ءاباوالاو لاو الا

 ميظعت هللا لاجر نم رباك الا سوف:ىفرزق دفهتنانا لع ءاوهملع كان اوهو هتقو لماعب هب هملع نوكي

 || لولا ل-رلااذ_ه مظعت ناكض رعلا مكح هبق ىه ن* ىلع ترهظ ناذ ترهظام ثمح قولا تافد

 تشو اهلج نم همظعف ةفداا نءفوصوملاب بحثا لذغناف هفةرهالا لعمللال ىلا ةفصل
 عبشتلاكروز و سل الكناك.ةاهقرسن مىفالاهابا قا هسسبلا نهفالا كلذ نوكس النا
 نء.ضر عر خآ صخشش ف هتفصهلت دب و ص فه ترهظا ذاق د <ىلولا مظع اذ اف كالء الامم

 ىذلا لحم ا طعت كل د عم رضي و ميظعتا الا دصقن ملف هسفنةدس ماشع قلسان سا انعام

 || دقاق داو لو هيلعالان يفلان عر سنا هون ءاناكن او قا ةذص هبف ترهظ

 "مه
- 
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 (سوخنلا عمج ناف سانلا هنوعدي ىذلا ماقملاوهواهلع ةماقالاوةيدوبعلا فرش ىلع للدم 1-2 0

 او رفتفاو نمانلا عمار ةينصلا هد تل احلا ىف هللانغلاو عا اتالل اما زوما ترج

 ةفدلا هذه ةدهاش د دزدمالا ”ىذر ءاممممودام نيب و ”ىاذ غو زءوهام نيب نوقرفشب الواب ا

 ةزعلا نم هلع مهام ىلع لولملا ىرتق مهيدي لاصق دهزو مهنع ىغتسا نمسانلانودعف ماظعباذعاو
 نممهيدياىفامو مهزع فوبيا مهزراقتفا مدعو هللا م هانغل كل ذود اهلا ىدي نيب دسعلاكناطل سل او

 هنوكع مه كلذ ردش هع نم طاطا اهنا ءنم أس لاملاب“ ىغلان نمريقفلا سلا اذاكات ددلا ضرع

 ةحاطلا ناطدعب اهتزوو هج املا كت بلط لبق كلا باق ىف هةر تنزوول تح هةحاحءاضةلر ذاب
 نيذلا سانلادنءةيواطمةن ويح ترهظام ثدح ىلاعت قطا اةفصف بطامردقب اهنع تدتن

 لداجلا ادهل_عولو اهقهس ال نم دنعاهرووط نب واهقعس نمدنع اهروعط نمب فوةرشال

 هند سام ىلا ةرورمذلاب جان هن عفدملار فلا بحاص نا كل ذوالام مهرثك لاما ىلا سانا ارتفأن ا

 عمو مهافكل هيدفحو هش رعوهرع ىلعهمسق ولث < هلام 9 عم لاملاب”ىنغلاو”قاذرةفوهف هتلخ"

 ةيصاقلا دالبل | ىلا تازاسفألا عطقوءادعالاوراصصأ ىف هيرطانو هلا ع رفاسبإ وهداوودزخأل ارتب اذه

 قرغوددانزلا هذه باطى كلها رو ها ارم: 2ثاه دن ءام ىلع دئاز مهردءانست ا ىفانرغواقرش

 ا ا د كال اهك تانك عمو لاةوأدر ةسقرسوتسا اع روذخ وأ هلام

 هنمرتف أ ىنغلا اذ طا عر دحام اطرد ل لد الابرطاخ امهرّتفةدسو هج الولف
 اصرح 32 أ ناكل ضارءالاهذ_د نءهبترب ها:ءالول دهازلا اذ 0 مومدم هر ةذقوهورشك

 اهنم تاس ىنعملا اذه ىفانلو 'لولملاو راعقلا نم اماطىف

 ءاممسلاو ضرالا لاع ند بعص لكد اس لاما

 ءاطعل ا ة ذأ اوفرعبمل , ان اج مل اع هب

 ءاعدلا ىف هللا بحمل هنم سو فنا! قىذلا الول
 قاراقرمدم دهسء نم هارثام لاملا بسال

 ءاودل انك انغ هن "| 10 تك امد
 ءادرلااب ىكلا لماعو ع ديوك

 . ع . .

 اذاهشانلو

 ا .راثعداوجلانعلهنيدد | | دساف ئث لك ملصي لاملا ا

| 

 ىقكلا نع كلذ مومتحو بتارملا مظنعأ ند ىلاهت هللا ىلا ن أورو انش رط له يلمع هلال
 ىنغلا ىف بتي ن نيمتتلا مك هللا ىنغا اىفاهواعف ةدق.ةلسا مجةصو هىذلا هتئا ىلارقفلا ىلع هسنتلا

 قبأو هنطوم نع حرم لو هتفدد قمح هردق فرع نذوهام ا لدرلار مهقصو نع حورخوهىذلا

 سفنلا ةنوعراف هب الا هللا ىلا ءارققلا َء من لاةفدامهسو هب هبشأ ىذلا همساو همقلو هنتر ةعلش هسفن ىلسع

 اهلع قاطي ىتح هب فصدنو هللان ى 1 ىعست, نأ تأرف 2 -١ىفاهيرلراشتت ا تدارأ اتلاهجو

 نا ناخ رطلدأ نادحأ تارامو نال نام ظناق رقفلا ما نع حرختو علال

 اذه دعب و العهد امعهمنىذلا وهن ىلاعتهقاىلا اهفدي وطاملاسوفتلا لئاوغ نم الصأ ءانرك ذام
 ىل اسعت هللا ن 'ءلاسأو هيلع امنت تالدف دحال أنا تديهح كو اوماعتو م

 انعاجودسا أ مما اياك امو نيفراعلان ءاناودا ا ف نا 'ناوابم درفت نم انلعجضالاتا

 كم 5 كب



 2 عد

 ا 0 2 / 9 ٠

 انلوقاضي ا لْزملا اذه نمو

 )آ اكتب

 هلهنعا صقن هب سل روذلاو هضنماكص مدا ىعانوكلا

 انل لاك ادض ىلو لال اكل
 قفرعع فورعمْكنا تلقدق

 هتحواشانعو كشاو ف
 , | هققرغم ىلقعىلهجر<و
 هلحتفف ىب احناف ىلال

 هملدتىف رق فكو
 هيدوب امف "12 ان ا

 مئرلاط لمحالا كادت

 مكل هف تنكدقامأل الا نم ىه

 تاعرشا رج تالا
 ىلادتلا ماها ىون دالول

 ترفظاخ حرفتال كلعل لم

 انلوقاضيأ لزملا اذهنمو

 تدل اعل ىروت 8 آل ول

 ىبع داوعحتو هنمع ناف

 اهاما قلم 4

 ىنزوكحي هذ

 لدحالاو اا 2

 نعال لها دعو
 ىل_عم | هقللح

 ذلهم لاف ىالوم تدان ىداسص َ 5 م لمعو

 هئمتح رخام ىلا ىدح البسو كج اله أ لاق

 ل
 باطهنأو هسفتلراغبام دش ريقفلارسكنملا هدعلر اغيىلاعتو هنادهس هللا ناىل اعت هللا عفو لاعا

 دوعتْكل هناكس هيربغو كاع اهتم دوعت هلل كيريغ ناريغ هتامزح تكي دا ةئلامز اغب ناهد ادع نم

 0ع دوحلا تناقدل كريب كيلع قش و كل هريغب كلع نشب هناصسو يذهماعال كاع اضن اد

 راغينأ دبعلل ىئبنيفالصأ ماقمهءارو سلدبعلا نوكت ماتم عفرا لضفلا اذهو هجو لكي و لاح لك

 هنن ص مظع عمل ءاج دقو هال دفان عاطم كلم رمضح ا ذأغ هلراسغي هللا ناف ديالو ماسقملا اذه ىف هسفنل

 نم غرفي نا ىلا هب كا سوريقفل | ىلع كلو مق نكلفا خي أ ارئاز تقولا كا ذ ف فمعضر, فك ءاجو ارئاز
 كناف كاملا كلذ ةروص ىف هملحت نم ل_ أو ىل_ءاردقفلا كلذ د_:عق دا ىل<# ناف هسلا ءاح ىذا هنأش

 د.علا ىنآو هل ىئمش . ىذلاهيزمتلا هجوريغىلع هيقئاللا هنطومريغىف امل كت عاطملا كلملا فى ردلل نياعت

 قيدملا اوفرعاق بناحالا ل_عمالا كسار 2 ا كار مطظاداق ةداسسلا ةمئرج

 هلوقلا مهر توعدي يذلا عم لسفر يسم او ىلاعت لاك كل ذلو هن" نم قةتروص كحد واو اكلنا

 | ءاعز نان الا هذه بس ناكو منال ةم وأ هللا فمكح ذخ اال ىار فكلذ ءاش نمو نمؤملفءاشن خا

 ءالؤهل هتسلاج الا دم سلات نمانعنمتام اولا هلاثمأو سداح نب غ رقالاكن كريشملا نمرافخلا
 لوسر كا 0 ما ىف ديءالاو مهعمجنا م (ملعربكف م هريغوانانبخو الالب !نو دب ربددع الا

 0 ا و ل اال لع 0

 لوشر ناكل ها ةلاو دورعلا مال ةردسغبس 11 هه

 نيذلا مهاونوكي ىتح موقيالمهلاشماو دبع" الاء ءال' اوه سلاحاذا كلذ دعت : سو هلع هللا ىلص هللا

 سدح ١ نا ىنسهأ هننان سو عدلا ىلص لود ناكو سول اولاطًاولوهدشع ن م نومو

 اومودنا يتب تم اسبلا رفس رز ب لم لاوس أ اذا واتا ب. ىتع

 ا وهورسكنملاريقفلا هدبعل هللا ةريغ نم اذهف هنوؤش ضعبل لسو ه.لع هللا ىلصهّلنا لوسر م ركسي ىتح

 سس
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 نادل سيلف ديالو ةمدنجالاك اهجوز نم تناك تتاماذا ةأرملا نا اولا ءادعلا نان نيابوأ هجر |
 نافاهتاسح ىف هلا اهعمهلاحواهلسغي نادل ةيسوزلا ةمرحع اب ىلا نورخ [يدذو الغ فش

 نكي ناو ثعبلا فاهرها رح ثيخ نم ماسج الا هذهنايعاىلاد رتحاورالا نافاعج ا

 يبعنلا لهالرخا مايسجا اسهل شن:دقو ليوأتلاو فيلأتلا فاتتع وام اادرتدف استاننأكو ابعجر

 0 مهتطل_ ع نمو نول يأن هل امطالا مالك لءو سكعلانباذعلا لهالو نسحأو 4

 همسااناشاصخ انامزىؤف تك «ارفانا امو *« جيرجو مالا هلع مسوي ”ىبصو دهملا ىف ىسع

 كرا ياه فس فل ورا *.هد ةئرردمب ةحاور نما ةسردع رداتلا دبع لعا»قلاو

 اها لاف هللا تدم تدطع هب داماس تباك تنل ادح ع اولاكدس ردملا اص ةحاورنبا

 اهرمع ناكو و عض طرت تن ىلتناكفان ا اًمأو ال اذهرمضح نم لكه عمم تود هنا كح رامهفوج فودو

 قفتافريغصلا ه داون ام ذالا بعالبام اموبايعالأ تذخأف لركحبتتنال ةنسلا قوفو ننسلانود

 0 كل تغصأف نب زاناهلت اف هل ءسم ىف بعللا قي رط ىلع اهلأسا نال طال

 لزني لو هنأ سها عمأج لحرف كلو ةاماسقةس» هلَمسسم نع كام سأ نأ دي رأ ىلا تلتف مالكلا

 ىشغو اه د ت>رصف نا عع دجواهتأو مح ف مالكي |[ هيلع يع اذام

 معوتابئالاووخما لعو هنمعم تان وطمتاوب كل ىلاعت لاه ”ىطا ادد رشنلا لعو * اهلع

 نامزلالعو مودل لعوروضم او ةيذلالعو ىلا ىلعت تلا ةيهلالا برتلا اعد رارنالا فعاضت

 لا .انلا لءوال م صاصتخالا با نم ىه لدو هلع لزنت ن هواهم لزتي نم ةفصو عئارشلا ليزنت لعو

 سانل نيب ىذلا باخعاو فثكلا لعو هسف:ىفنانالا ىتحملاعلا ىف قل | نعةيابتلاو ناطا_بلاو

 تامالعوتي واعلا حاورالا هير لعوال مأ قيرطلا ىف طرثشوه لهو فشاكملا اذه هفشكي نم ند و

 مهنم قدصي نم فرع تام الع ميفانلو بذاكل ا نم هىفقداصل !حاورالا دبور دي نمم قدصلا

 اهسفنأحاورالا نعري وهل هو ىأر اع رخأ اذا مهتم قداصلا فاض انل رخاتامالعو بذكي نع

 ةوقلهلتماقهلابخ ىف ةلثماالا ىأرامودو َناساوأ كلملا ىأرهنا ل.ذيف هلتداق تالابخ نعوأ
 مكمل ىف ّى طتئوهأر رام قدصي د وهف تام العءالّؤد لئمىفانلفدمهو نع ةجراخ هيلع لاقت ناطاس ْ

 د.عولا لءو لزنملا ذه مل- ء ص ادخ نم اذه ناجالو ٌكِلِع سل ”ىءرملا كا ذو اناجو اكلم ىأر هنا

 هللاتذ ملا نام عن بور هيلع لخدنيح حالخلاكهملع نأ يأن منا ءرقلا ضراعنمو عجرباذاملو

 جالحلا بصأ ام لوق:خعراشملا تناكف هملعاعدف نآءر لا ضراعأ اذوه لات حءالح ان ْ عمدت فتاح

 ضراعهب اّمسو ىدح | ةنس لص ومان هتيم ولد ارتنعنب تبان" ذهملاكو هيلع خيشلا اذه ءاعدالا
 اسفنم_وفريشأو سانلا دهزأ ن سوال ل المخا هحا نه ىف ناكواروس تيدا هتعم#و تاءرقلا

 ل رعاشالا لوفتاكل اعفالا قربأ اهل لح هئدحما ةثيشملا لع لزتملا|ذهىفو ةنسلا كات تامو

 عملا هو ولنا رعاطم نم تقر ف نوكتو أقل رغاظم نمروظم هلو اهات
 السلا دب واو وح قويدر ةرصاخ وك تول اريل توكل تاق ارا -ذفم قل

 ىل-عرقفل ار اثراو ”ىوسوملا ماقملا نم رقفلا ىلعانغل زارا لْزُْمةفرعمىفةئاملُثو عبارلا بابلا)*

 | راسكن او لذ سفتلارقو || || راعتسم قداس فن ىغ

 رازالو نملاعاار از اكلم نكي وسبل ولو

 راغتلاو مّدعْنلا هل ناكل ادنع نوكت ىغلا نآولو

 رادرعلا مك ىرديالو [) || اناربلامعدق لهملا يكف
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 ةعاجلا نودولعأ هتانوكل هاطعآ ىتلا ةوقلا راهظال هقأؤ ىلاعت هللا ناذ ة قيدصلاالا مهنع

 ةلالدإ !ىف ةَوَقلاكلتهل تماهف نا ارك .نوكبالا حاصنوكينأدبال مامالاو مّدَعَل او ةمامالا

 "ىنللت ةردتلاكهتسأ ىف سو هيعمل لص هللا لوسر نع ةفالكنا ىف ةعاسجلا مّدَمم لع دق هللا نا ىلع

 ني رخ [ن م هركو ةعاج نم عوط نعدلالا سهال ا لدحالو مد: ملف هني ىلع ةلالدلا ىف مالسلا هماع
 تاوملا نم دصسي هلو لوي هللا ”ىهلالا ماقملاوه كل ذناف هر آن م ةمهاركمتم اما قفاصقنسداو

 لاحكف اهرك هل دس :يثلكت وكلم هدس ىذلا قلاختا ناك اذان ا هركواعوط ضرالاو
 مالا ىف لش ديهراكو قل الغ, رخؤ ركاب لام ناك ل رلا مكو تقل 3: انوهيفلخ

 نمهتماما ءزك نسال 511 نكي ل51 سفن ئوذو أ نيداذ ناك اذاهدّدع موقت ة بش هرك ىلع

 ةعامملاب ّنظلا نسحقيرط ىلع كلذ ن م ميشا سفأ ىوه نع ناكانخ مهنء هللا ىذرةياحعلا

 مل-عىفال هتبهش هتطعأ امو هيأر ىف هنمابيىحأ هنا كلذ ىأر نم ىأر مه دنع تماق ةبشل ناكنكلو

 مدقتولو نسحلاو ”ىلعو ناعوربع كا ذكو ضرالا ىف ةغلخ داع نأب هلع سلكت ناعدللا

 هنآب نامزلا مه مدقتف هتفيلش نوكينا هللا لءىّدبالو همّدقننم ةفالخ فركب وأ تارك فارغ

 رخأت نم اهنعرخ أ نأ دب الف مهراعأ بيرت ةفالدتا ىف ترتلا اذه بنس ناكف ةرخ" الاناكو ل مهلوأ

 مهلزانمب ماعلا 0211 3و عش رد لح ةبادسب لدخول ذاك ع جلا ىلا امنّدلا هتقراقم

 ملعيالو كلذ نمْئش لأ امو هناي ى راالنا هر هلعامالا قلانا سفن ام مءيام قواخن اناث هدنع

 كزوغملا لك انمصعب هانا م نوك هلا لعق ب سامالو هنانلعا رح أ ًادحوأ اذاالا هف:ىفام
 هسنتلا يرطب راصتخالا ةياغ ىلع لزنملا اذه نم فراعلا ةلزنم كل تن ا دقاذهف ىظعلا لضفل اوذ هنا

 نخ#+ مولعلا نملزتملا اذه نمضتيام ةسرهؤرك ذنلت ةسعل.صايفت هضرمظع ماقملانافءامالاو

 كا زر ل ناو وال الا ابا نيترو كاع ومظعالاروذاا باع ذلعكلذ

 لوي نم بهذمالا نيفاكملا ىف هنعب رشءانقب و لسو هيلع هللا ىلص "ىلا دقذ ”هلكملا هذه. قلعت. و
 3 1 ار ا او وابل تول ردوا وارض رات

 علال ذأ ياو تي ا ل

 هلعراجاذاىعالا سفن فلز ب الو هالواذا لدانعلا ىب ذاقلا ل رع ناظم مال لهو < .اهالادوحو

 مكه نأ دعوذغالوأ اعرش :.ةيكل اق لع هاثلام كيتوسكس نا ا نعمرخ اون اطاسلا

 ىلا عوجرلاب هلع موكا مصدتا بلطي دذاجما لاطادلا اق ايزي اكل مكتب وهو
 لوالاهنع هيلع مكحلا ناكىذلل مكنللا نا ىناشلا ىضاقلا دنعرهظ.ف ناطاسلاهالو ىذلا ىضاقلا
 همدخ هنم هعزتت | دق ناك[ هيدل مكح- امذخأ,ناىناثلا ىئاقا دنع. ءاعموكا اذ_عاله

 وهوا لوالاكه فلقة وه لهف عصناوال مآ ىناثلا اذ هءاضق مدي لدو المل والا كاملا
 لزنملا اذه نمناطلسااةلز ارعاذا لوالا كالا لو ءاب وا ىناطا_ب رأي هناالا لوالا ن م

 مصيلخ ةدحاولا دعب رمشأ!قدراولا) :مسلا فرظنمل .افاهلللدو ”لعسملا هذه قت دارأ نمو كل :فرعي

 هلىتلا ةمالا كلت ىف ا ءام هنئاناو نيع”رشملا مكح ىف رظن نمو لزعلا
 روجلامل_علز ىلا اذ مولعنمو + مهفاقدل ف شكيأم بسح ىل-<وهذ لزعتبال لاق هن هلا دعبالا

 هي ةطس سه ةقيقتس ”ىو روما اذ- ه نين خض حنا لدعلا الا امور دص ةرمضح -ىأَن ءراعلاف

 بتارم ىلع ممهلاو ملكلا لوزن ملعو ملاعلا مهبهنتا طف نثذلا لاجرلا باه ذو هملع ل دي مع و

 ناملاو الاب صاخوهوأ ناو .- لك ىف ماعوه له ورا تسارع كلذناكللاعالا

 حورلا تملأ ءدلوتام لعوب رصنعلا تال اعتسالا عون القثلا هيأ كل غرفنس هلو ىنعمامو

 قالط توملا لهو ال مام داو يامل حاكنلا ىف لعبلا ةأرملاكح ورلل ملا لهو ”ىعسطلا مسللاو
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 يو و د نسحلا ثي دما ىف سو هملع هللا ىلص هللا ل وسر

 لاف ديد لا مث لاق لابطا ن 2 اشم تقلخ لهاش راةكئالملا تلافئاهدسن سو تسر
 راتب ا تقةلخ لداش . راتلاه7  منلاو ديد مدش أ اثيش تقلخ لها دان
 اعش تتلخ له ام رانتااق ءاوهلا مثلاق» ءاملا» نمدشأ اشش تتلخ لها رانتلاقع امامنا

 هلا هذ هوهلامث نعاب فلا وأ هلاعم كلذ فرعتال هنس قصت ن نمؤملا لاق ءاوهلانم دن

 نافءان وقالا فه و تارك نسل ودل سو هيلع هللا 00
 نع حرجا هل لق نمو اه ةلخوا تلمح لص ىفاذ- هاهسن> ىل_عةساب رلا بح ىلع ةلوم< سفنلا

 انزهلش# مولع ن اهنا ثيحب دولا نم مهقزر نم نانهسفامظعا ىعأ فنك دّض كعبطو كلج

 اذهلثم نع ةيدوبعلا ق<ءاثولاو مهلغشاماهل اوةاخ ىتا هتلان ةفرعملا نم ءهاطعأ لاقل راو

 اذهو هتلادنع نود راما و اا هاوهدابعلاهراتخ اىتلا ىلثملا ةقيرطلا ىلعمهف
 ناجح بالاخ رأو 0 هدرفأن نيداادارفالان نم ةباثملا ذهب ىذإ|فراعلا
 نم مالا اذه بح اص ىطعأو هس ةعاوضرو منع ىذرو هناذا مهصلذتم“ اف قلحلا نيبو مهند ةداعلا

 اك نوكلا لعاهطلسولاهبمةدحاو ةّوقّدوق ىتثامواغلا لفسالاو ىلعالا اعلا ىف رولا ةَوَعلا
 امأَف ةفرعمو هللا نمءاسح هتلازا ىلعر دقيال باىذلا هيلع لزن اذا ىوقلا هده نم نكسشلا 0
 هندايحام بتةاربوهو هيلع هلزأ ىذااوهو هيلا هللا هملوسرب اذا كل د ناذ او هفدل عل ةقر ءملا

 اعلا اذهنوكشماقأ ءاش ناو ههلاخو اعدتسسا نا ضمانا هنلاسر نم غرف اذان لعلام

 ءابحلااننأو ةفر هلل هضاحإ | لكن دست نع هدرشيالو هانا هكرت بسا ذهذ <ىلابزلا|لوسرلا كلذ 0
 ةحاّلل رادلا هذه نانالا هنا ناخامو العمامعلو سفنلا ةحار بارذلا ةلازا ىف ناف هللا نم

 نطوملا نا ثمح نانذلا ىذا نم ةحارلا ٍباطف هللادارينا ىتسفهيترةدابعل قل امناو يعتلادإ]]

 نكلو فراعلاريغ ق-ىف كلذ عنمالانلق لالا ىف متنتلاهلحابم ايندلا ىف مننملاق تاةناف همضتقيال
 فيكتلاو الا: حاط تناك ةنطايمطس اعلا من ةمعنت نما فشلك ة|ناطس كال

 ةنزاوج هلاغتشال ةمعنلا كلَس ميعنتلا فراعلا ىلع صغنب  ءاكتلا كل ذف اهب ابيلعركشل اهلل نم
 بوعتم لاب الف امل عركشلا هيلع بحي هملع هلل | نم ةمعنه.ءافولاث اهيلعركشل ا فواذاوابلعركشلا
 امطانو ةمعلاش رهادظف من فكه تلاسمذه نمونازبلا ارم الن أطسقلاب نزولا ةماقا فرطاخللا
 كَ حر فت ةماعلاواصيغنتواملأالاهدنعرئؤيالوانطابوار هالخ هلل ا رعث ىف ولقد ح ريب الوهذه صصغ

 حارتسا ناو هنلذىف حسا تارا 110 تراكلاوا رطب وارشأ ابف فترصنتو منلا

 ىنالساام هع هلا ىذر باطل انب رع لوي هب رعش الو هوم فلآ سفن لك ىفتوع وهفهرهاظفف
 م يس نكت ل نأ اهادحا من ثالث اهيف ىل_عهتت تن أرالا ةمصع هللا
 ةبدصم ىلا لن ا دف معن ثالث ىربة دحاو ةميصم ىف ناك ن مو باودلا نم الع هللا دعوام ةئلاثلا
 راسم 1: د او هيت هداج ات مندل 1 ككلانازيم ةماقا هيلع نيعتي هناف ةميدملا كالت نم موظعأ

 منال كلن هلعأث يح اهبلعر هجئلا هللا هفكئاصم ثالث ةسحملا كل :ىفهّتف ردم ةئلش اوايلع

 ال ا رظاوا دنع لك هلق قلع طرأ نق عقم ىطرول ةلر ءمىلار طناف ةدحاولا ةسصملا كلف

 لو.قلاناهاشل“ فعلا هي ةرىلا ةييصم ا زوكحن هابقر اكذلا نع لدعثمح ندذالان ند هشام

 داقعال اوريدلاو ضد وفتلاومالتسالاوءاضرلا مانقم لن اكشف ىضرذ اما 1 ةماعلا ال
 اذهىلثءهفماقالوءادوالا ن نم دح مكي لو في رسشلا قوتذلا | ذهن م سانلا نب اوهنلا لاك
 هتطابؤ ناك امب هلع ْطو ا دع هللا ىذرةناف هفرعا الن مالا قيدلا ركل ماقملا

 ىكان ةعاجبا تاهذو لو هملعهللا ىلع هللا لوثر ثام موبالا هنو ل * ةفرعملا نم

 لم أب ي
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 ( ادت لستار تلا هايس قررا لزغ ةساقاا جلا شنكال ملسوهيلعهلنا

 || ىدييغتاّركلو تبح أن مىدمتالثلنا ىلاعتلاو ءاشي نم هنجسرب صتخم هللا نم صاصتخا
 قا ةالو مخ ءاملو الاف ةيالولا بدتكتةؤبنلا رونشض ان داع نمءاشت نم هب ىد#م لاف امءاشي نم

 ةيالولا ما هيلع قيم#علزنن مو ءايبنأو لسر مهل لاقي رباك الاو_هتم ضصاوالاو هدانغ ىلع

 ناطلل ا بنا سم مها ةالولاف ةيالولا بصنم ىاومتج اناو موذ لكل عماخلا طسحما كلفلا ةيالولاق

 تبحاص ةمتيص نم ناطللا ةسنض نيأو لاو بسنحملاو لاو ةنححلاو لاو ىضاسقلاو قلثلا ىلعلاو

 لع -ىلو لكن اطخالاو لسرلاو اسنالا قد ىف هانرك ذاما ذكهو ةيالولا ىف سعال مسهل مهلكو ةبسجلا

 ناطلسلا مّدَدب لاو مثذ اهاصخت ىف لمعت اها دعامو هاج بسكلاب ل_مدئال ةنطالاف هندسه
 لصحت نم ةلزنج وهو هلع مدخو هيلي ىذلا بصتملاناطلسلاا هملو ف عاتمو ألام نم ةمدخ
 ةمدخ مزالب نم سانلا نمو محرلا ل صو نسما ضرةلاو ةقدصااب هللا دنع نم ةيالولادل
 ادهرداب ادح نيعي لام لعفي هاب ناطا لا سأ اذاةهل ضّرعَد و هجورخوهب وكر فناطلسلا
 هملومش هضاوال اردايصهيدهاشم امزالم ناطلسلا هاربف ناطلسلا ىهاوأ لاثتمال صخخشلا

 اهضرتفا ىتلاال اهلا بدن تلا هرهاوالةردابملاو هتئقارع هللا نم ةدالولا هل ل صحت نمزج اذ_هف

 ارصب واعمس هل تكة تن محأ اذاك هبحأ ىّتح لفاونلا "ىلا برق دبعلا ل ازيالو ىلاعت هلوثوهو هلع

 ههحاوو هرم نعهمدخو ناطلسلل ضرعت نم كاذكوةءالولا ف يكل ىنعماذهناديؤموادنو

 اهذخ أب لباماو أب الوابنع لفغبال هلعابمجو أ ىتلا ةيئاطل بلا ضاوالا هّتظفاحم ىأرف سحالاد
 ىرف هّتبتر ىف هعمود نم اها أ و اهنع ّىطد ., نيح اهل اثتما ىلا قيسسي واهلا ع راسسنف بوجولا ىلع

 نمهلعهللا بجوأ املا عراسملا كاذكهتيعرف هنعةياشلا هب طعب و هماوبق كل 3ناطلسل اهل

 هسفطصي هللا ناف هسخاالو همالكهيلعل أتي لو بوجنولا لعهسعاو أذ خ أو هلعاهضرتفاو تاعاطلا

 نم ىذلا بانا اوهذهملع كإ اق هلهأو صاصتخالاو هلو بسكلا تفرعدقفةيالوربك ١هسلوبو

 هئاحور ةقصره لادن ىذلا ”ىلولا نا لعاو ىلع الا قذالاب ىدونو ىل ديتو اندو ىلودو احن هملع لد

 هوني عرب . الا ىف ناك ا ذاخ امندلا فتوذر ءدال نيذإا تتاح ىف ىلاعت هلت نيذل ا ءانمالا نموه لس" اربح

 اعئابوأ قوسلاىف ارحات اما ناكهناف انه فرعيالاممرادلا هذهىف هملع ىوطم, ناك امو لانه هزم

 رازسأ هللا نع ورةثدم و ةنطلسو أ اضتةوأ ةمسح نم نيلسملا الو نمالاووأ ةعنصوأ ةفرح بحاص

 اذهناكث دحءانما هللناةرخ < الا قهدنعنأك امروهظدنعةماشلا مو هنعلاقبف هنم فرعتال

 لعو رطاوللا ىلع مالكلاب ف شكلا نم هللاءاطعأ ام مهريغرهظ نيحاندلا ىف هناورهظامو مه دنع
 هتوق فوهو كلذ نمئث هباعرهظامو نوكلان ملكال اوءاملا ىلع ىنثملاو ءاوهلا قارتخاو ضرالا
 قدرطلا اذه لهأ ةيمالملا مهوالا نيملسملا ةَماعهملعم هام ىلعالا نون اى أو هفب رصن تحتو

 عاطم ةكلملاةّمالاىف ليربك ةيدجملا مالا ف صخشلا اذهنوكجذ هريغصو ,هريبك ةصاخ

 ةماعلا نعزاستم ام نان ميال هنككمأولر هانا ىفعاطمريغنطابلا هو حور ليربج ناف نطابلا
 ىذلاقوفتللهىهأ لدتماو مظعنطوملا ابيضتقيالا م هنمرهظتةداعقرخ مهدنعزا تم اولف ئشب

 نمانب ارو مالا عاطمن الا ف تكول رخاء زابتكل رع ١ نم نايس نق تامل لح ل
 ريبكن اكد اؤالا نموهو ىوانحلا نودعج نبا لثمو تشخاتنب هللادبع لم ةعابجءالؤه

 يسد ل ا لا ءذلاماستملا اذهل ىذلا فراعلا!ذسهفناشلا
 هلع هللا عاش دق ماقملا اذده بحاصو هب .ورلانملاعلا قروهطظلادب رتسفنلان اف هللا َناخ ىوقأ

 نم ناكف هب رنم هسناكمل ئنلا كلذ نوكش نك ئشلا لوقينا ثدحيماوقو ةداسسلا فاصرا ند

 | هيلع صنن وهو هتدامغ ىالوهلاثعذ !ىفالو هلاوقأ ىف الش م الدنس طه رف هي السنام

 لوسر



 ا 2 زئالول لو هيلع هللا ىلصءقنا لوسر لاق لاقت هيف قدص قلو ىوارلا فعل لقنلا لهأ دنع همي أ

 مسيلا لزنام ساشلل نيبنل ىلاعتهقلا لاك ععسأ ام معمسلر ىرأام ميار مكب واق ىف عب وو مكس دح ىف

 نم عممسام لقي نه نأ هب رران " ال ولع غرب هب نمنيأ نكل نوكيأم جب ,رصلاناسلا اذهنمرثك وأ
 لصدام لعو ليلتتلا لع نمضي لزتملا اذه نا لعاو قيفوتلالوهتاوا تن لطتاذع هش كال

 لعتال ىتلا ةمهلالارارس الا نية عيل ماع هيلي لتو اهولخ داذا مولعلا نمرانلا قراثلا لهال

 داجيالا ل عودي دوحولانيهأريلا ببكصرئ لعو هب ةماعلا ىهو ةّعحاللاو قب اسلا لاعو هريغ نم

 هيلع هتروص ظفحو ملاعلا م الفت هب قام لعوءامشلا ىلا ىَدْؤملا بسلا لسعو ىروصلاو”ىناحورلا
 معو لاءفالا دبحو لعو عراشلاى ب رطريغ ىلع ةمملالا ماكحالا ل_ءو باح ا ىفىلهلالعو

 دعانالا.ينا دالا وفادالاب دعابالا ماكل ا ٍلعهنم بي رتوىلاعالاب لذاسالا و لفاسالا.ىلاءالا قالا

 ! لمسسلاىدبي وهو نما لوي هاو |||

 * (ةيدجلا ةرضخلا نم”ىلو , ربما فراعلا لزتمةقرعمىةئامئلثو كلاثلابابلا)*

 « ( عملا فرعش) *

 اوام اذا ماوقأ كاذب ىردي || | تامالع ىلعالا كافلا ف سمثلل
 اوما د الا ممل لضتال ةرهطم ىلثم سف:.| هب ىرست

 تانركسلادوجوىف مهلامو || || مم راى ىراكس روهلتا نم
 تانآ ناءرقلا نم م-ملع ىل:ت مهوكركسلا لاوزدارأ واذ

 نوف عاطىعأ مهل نيم قم ةكتالمااعربعملا را ادب تاعلا لو رالا نمنادهقلا كديالعا

 هس دقو : هيالا مه عام هنت ان وصعب الق ىن مم باحصأ ال مأ باحصأ مهو ىلعالا "الملا نمهلعاومّدق

 نهف مالا هلن مالا اعاطم نوكيالو نيمأ معاطمهلوتتب مهنم مالسلا هلع ليربج نا ىلع ىلاعن هللا

 مدقتلا اهل ىج جا ةىه - الا حاورالا هذه ن محور ىلعالا ”الملا نمهّدِم ناك اذا فراعل انا ملعأف هعبطب

 ناف م هلاثمأو حوراورونلاو ليتاكمو ليربجو ل ارزعو لسعامساو لف ارساك اهريست ىلع

 نك لا نهنم هالو ىذا!حورلا كلذ ةم صر دش: <ىلذسلاو ىولعل ا لاعل أ قر ؟ه1نوكي فراعلا

 لك كلذكو هسهأو هرطنت تة نوكيامو ل فارسا ةمت ص ب سخي رثالان مهن وكب لفارس هالون
 تل ندع نال ا دن ةفئاطل نط توق لا اوهو همام ىلع أ موا لجر لة بانل هذه, حور

 نمال مهاىتلا ةيالولا ماقم نم مدآو مهاربالام لزانملا نم مهلىأ ميهارب أ بلك ىلع ةعاجومدآ

 ةؤينلا ءازحأ نمءزحاب ؤرلاك اهلك الات امانتم ض دن برش اهتم مها ناك ناو ةوبنلا ماقم

 ةعوقتوة ندم هرهظم نمهانوك, نأ الا الذ ”ىولا امأو ف "ل4 اهدومنلا اما اهربغو

 نماهذخ ًاءاذك ”ىلو لكن ا تربخأأو ىسفن نم ةد- ات اذكع ةسمغ هم ىهف هدب وو

 نموا قولا نم ”ىنا نوكي و رهظلا باج نمنكلو اهنعمجرتب واهنعذخ أي ةالولا ىف نلمكملا

 ىذلاىعالاكخض ابفوهو اقوذ اهرئادح ”ىلولاف هعمس قام بطاخ وأ هبلق ىلع لزنتمامالا

 هتلاالا هللا فرعيال ةفئاطلالوق: اذهلو صخشلا كا ذوه نم فرعيالو اصخش هبناح نأ سك
 ةودنلا مكاشلا ١ قاعل 7 ةحودفم نعوذ ”ىبإ لاف هلثم ”ىلولاالا <لولاالو <ىنلالا ى .كلاالو اوريثعاف

 اهقوهو هفاخ نماماف قفل معا ءءابص نعوذ الولاة دهاشل ةحوتفمنيعوذ -ىلولاو
 نيبالو هردصف لقيمو هسنجنب ةّوبنلا تح ردأ دّقف ناءرقلا طح نمهنال نآع ,اءرقلا ظفاك
 ويدل صرصختلا نم نادتعتسالال د لولا ةمترال ”ىبنلا ةبنر كان ناف هبل ىف الو هينمغ

 ىلضهللالوسرب مو بانلا كل ذَقلغا دقو هدامع نم ءاشن ند اهم ص هللا نم صاسصتخا
 اهراس سا كسا ططسد انو سحلب طق ا 73015



1 

 ىذلا - حاورالا لك أو تافصلا لك أوهو ناسنانالفو دسأ نالفو باكن الف لاّقمف
 ْ بنة خاورالا وص نملب«رءاشامةرود“ ىأفرصملا ةرهاظلاةأشنلا تع ءوكادففالا جي تح

 ةفئاطفداؤملا هذهتةراف اذاهنا غاعروص:حاورالا تزاتماف هللا دنع ةنمعم ىهو ءانرك ذاكابملا

 سهلا تاعاعس دوعتام اهلصأ ىلا دوعتو املك ادّرت داوملا نعدّرتت حاورالا نا لوقنانباهصأ نم

 دعب زاتمتال تلاك ةفث اطف نيب رط ىلعانهاوفلتخاو سمشلا ىلا ىديماّدا ليشصلا مسحلا نعةداوتملا
 رهنلاىلا اهؤام عجل اذارملا نطاش ىل_عىتلا ة.عوالا»امز انعالاك اهسفنال ةقرافلا

 أ| ةفئاط تااكو لكلا حورلا نم جا ورالاكربنلا كلذ نمهبتئلم ىذلاءاملاو ةبعوالا كلتماسحالاف
 نااكماس>الا تق تقرافادإكا انهلا كا زاتقف ةنس>و ةئيدرت : ايه ملا !مرواجم نم بستكت لإ

 قراف اذا هع طوو اهلك رو هنوأ فاك ةتاك نءهري_غترومأ هقحن ةعوالا ف ناك اذاءاملاكاذ

 2 + اًننهلا كلت اهيلعمللا ظفو نوال اوأ مطل اوأ ةحن ارلا نم هبستك اامهتاذ ف هيحصةيعوالا

 !.ةاف اندلا لاع ف ةربدم لازتالةربدملاحاورإلا تلاه ةقئاطو اكسل ضعب كل 3 ىفاوةفاوو ةسنكملا
 كاذكو موثاا فابيفهض:ناسنالا ىرب ىتلاروصا | ىهو ةمخزرباداسج |تريدخزربلا ىلا تلقت ا

 ىلاو اندلا ىف تناك اك يديم ماج الا قتم الا وبث عت روصل اب ه_:ءربعملا وهو توملا دعب
 رثكف كاذفانامأ ريغ فالتخاامأو ةقرافملادع:خاورالا ىف اناحأ ف الخ يك انه

 ىلاةنحلانا هتجربهللا الون ىخأاب معاو« انقي رط نم سل نم مالكدار ١, اندوصقم سلو

 نمي ميالة دوش جور الا امله نموه نماهيلا لهي تاارانلاو ةرخ الاف اهلا لصت
 اهيفكنا ٍلعتالو هيلع تن 1 ىتلاةلاملا ىلع اقتم اهيفتن ًافامتروص ثدح نمال اهلحم ثيح

 نوريسانلا هنعباغاماوكردأ ن يذلا ىثكحلاا لدأف هيف كل تان ىتلا كي روصلاّناَق

 توعن نمه ف نوكيام يس ابنوربامهج تناك او ءارضخ هضور هنح ناحح نالحلا كلذ
 هبندقواذهنوربقيرطلا» اد اففنكلالهأرك أ و اهفهتاتعأامو اهرورحو اهريرهمز

 اي ةضور اهنورب فشكلا لهأف ةنللا ضاير نم ةضور ىربنمو ىربق نيبام هلو ١ كلذ ىلععرشلا

 ىلا نافذ ةنحلا ىف ىهاك نيلور خيو ءامو لسعر بت نوضجو نوصسو تارفلاو لبثلا ارمثورو لاق ظ
 هان ىعىف قب وهتريصب نع هللا فشكممل نمو ةنلا نمرامنالا هذه ن أري لبو هيلع هنا لص

 هناءاربال هنو كح نم مزلب لقهاريالو هنا ذب هنع بئاغوه اخ ناس ىفنوكي ىعالا لثم كا ذ كر ديال

 راثلا نما اماسو هيلع هللا بص هللا لوسرركذ ىتلا نكح امالاكاذكو هضوه لب هم نوكمأل ||
 ىريِل سو هبلع هللا ىلص هناف هَنمال هنعح وردنا ىف عارسالا عرش اذهلو هريغو ع رسحم نطبك

 ىلع هبعصتسإال نم مهنمو ف شكلا اذ_ه هبهصتس نم سانلا نمونو د+ش الام دهشب ونورالام

 نءهللا مهاج اذا عرولا لهأ ىرئالأ هتاخ ىف اهافخا ةمكححل لاذ نم هتلاهدارأدقامردق
 هاربق هلع َةمّرحم ةروصولا موعطملا كلذ هرطت ريغ نا مه دنع هنامالعض عب نم ماركا لك أ
 ةقيرطلا ريغ ىلءابستكمهدجو ماعطلا كلذ بسكن + ثحح ا ذاق هلك نم عنمف الثماربزنخوأ امد

 اه. نولقعي بولقو اهم نوعمس ناذ واس نورصمي نمعأ ىلاعت هللا لهالف هباسنك ١ىف ةعورشلا
 نيعالا كلتبفروصلا نم هيلع ةنلالاو بواقلاو ناد" الاو نيعالا هذه هامريغ ا. نوماكمي ةنسلأو

 ببصم مهمالكو نوهلك ةنسلالا كلُ و نولقعي ٍبولقلا كن ونوعمسي ناد 5 الا كن ونو دهمشد
 مهف ىبحمكو مص هب هيدخالاو قمل نعروددلا ىلا بواقأ! ىمعت نكح رراسرالا ئمعنالاب اف |

 ناومهناذآ ل مهعمسناو موهودجو ىنلمهنومعنا هتلاوور هلناىلا نوعجر يال مهف هللا نعنواقعبال ا

 كَ ناصح ا ثيحاركش هلل دجاف ىبسحلا الو مهل تقبس ةيانعلا ام نكلو مههاوفأ ا مهتنسلأ
 تبن ) ناو عمت فنكلا أ دنع ةكوبتثيدخ ف درو 0 علل

 هقد رط



 الدو

 توعرذ أ سحا ةمس الو ملسو هماعدتنا ىلص هللا لوسر كلذ اهل دش مم لاو اهلجال هسأىلا الا

 ىذلا شرعلا نوكيا ماقملا كلذل شن نكي لفن وعرف هاعّدا ىذاا ماقملا فرشاف ةمسا لئامأف |

 قالو نوءرفهب قشىذلا ماقملا فرسشب لكلا ةمس اللغم لائكلاب افوصومالا هلغىوةسسي
 ىلا بر تلاق لاكلا هبابهل ل ص> ىذلا مانقما فرمثلو ةداعسلا هنأ سها تزاذو نيدملان ارسلت

 نيقولخما ن نددحأالو ىبدوم ةروزجم بلطت لو هدمت ١ ماتملاةوقالا اهتطنأاخ ةنللا فاتن كدنع :

 لوزن سلا ناف لماكلا تكن وكيأل لماكلان اذ اهيلع باغي لاسم ناذ كلذ اهل ىتبنب نكيلو
 ْ نم ى لوقت ةءاسآ ةبساتا تااكام لقتل اهبلا هتبسن ىف ىسعن مم لامك ناك ا لو ةرد

 ىهوأن , الا اذهل بق تهىتءلا لوشن مهو ةيدستلا# رووا يح 3 . الادإ_عونوعرذ

 تلطو هَتمَعُم كدنع ةمسا تلاكاك هللا لجأ ن م كلذتلافا هتلاذنتع الا دقق ةئيرب
 اهتب ةراهط نم هتاعامل سانلا نمءامح ره كلذ تلاك نكلو هنادعا ىديا نم ةمصعلاو هراوج

 ناكوهتلا بغف ارود_سم ناكملاعلا ناان رك ذا واهاج أن مهب راتلا اقل نمتفاقناهثاناو |

 ةروص ىلع للتلاو لالا ةروص ىلعح ردات رعأ هعبجب لالا سولف صنعا للان بغل اذ

 رهط لسللا نم .لسامل راهنلا ىرتالآ صخه* | |ةروص ىلع هنمخول ىلا لالا نم حبر اذن اذهل ل ظوهام

 هيشأو للا ارابن اهيشي لفراهلاروب ترهظ لملل ا ةرودسسم تناك ىلاءاسشالا ترهظفارون

 ٌكاذكرونلاةروص ىلءليللا نم م.لسالجرخراهنااوروالا لظناكل يللاف هنءاسشالاروهظ قرونلا
 معلا نم كل نيت دقت ءانززقاكبسغلاب ماعلا ةرود ىلعح رخ ةداهشاا ىلا بدغلا نم هحورخ ىف ملاعلا

 ادعت وص حور هلم امو نيلهادسا نمنوكت القهر دق تفرعناةبافكه ام ماتملا اذه نمهتئا

 لزملا ذه نم لكلا هذه كلاهط_بانا اهف -ىؤشسلاو ”ىولعلا لاعلاروص حاورأو ملاعلا ١

 لومتناهدحأ د هملعلان ماقفنصرمشع ةعيس ىلع ىوت< لزمملا اذهناف هنمةناثاا ةحردلاق ٍ

 ىلع الا ركالارهظملا هنا كفك « ووسهفاف هنعح رخىذلا سغلاوه ريبكلا لاعلاح ونا

 معتنا كل قيفزيبكلا لاعلاح ورك ناين دعب دو للظل ادم فكك مر ىلا رت أهل اوق تذرعو تانتعنا

 ماعلارودن ه حاورالا ةلزنمواهعموأ انهابقوأ ةروص نع ةدوحوم ىهله ماعلا روصحاورأ

 نيعلا حوررصيا اونذالاحور عمسلاو دبل حور ةردقلاكريغصل اناسنالا» اضعاروصحاورا ةلزنك

 حاورالان ااندتعكا دفق فدل او هل صفتانرك ذام لعل 5لاهذهىفاوفاتخ ادق سانلا نإ ملعاف

 تناكف هلعىف هللا دنع دل ههه اهنايعال اء هةمريغ لاس الا ةريضح ىفةدوحوم تناكروصلا ةربدملا

 هللا دنع ةزيقد تناكناواهسف:الزيمت لفدادملا ف وَلا ةدوجوملا فور1اك لالالا ةريذح ىف
 "رز تناكام دعب لدم فورحلا روصرهطظح والاف لقلابتك اذاف اهلاج! لاحق ءلصفم

 اذبهو مانا ذهل قو طئاسلا حاورأى هو طئاسملا ىفلادو مجوءابو فل !ذسه ليقف دادملا ف

 ءاشملاع< ىَأ ماعلارود هنا ىّوساملو ةبكرملاماسحالا حاور أى هوورع اذهو حرخادهوديز

 حوللا ف فورا لزانكرو كاو لقلا ىفدادملاكحاورالاو ةدتاكلا نيملاو لةلاك لكلا حورلا ناك

 سرف اذ هوورع اذهوديزاذه لمفاهرودب ةزيقد حاورالا ترهظف ملا علاروص ىف حورلا ئفنف

 لاف نم سانلانمو كر دمريغو كر ده هنكل حوروذالا امو حور ىذ لكو ةسح ءذهو لمضادعو
 000 عدي نيالا نمو ةروصلا حا صنم ةداوتماهدوحو كصأ ىف حاورالانا

 رخا اقاخ هانأشنأ مث هلوق وهو هلا انيهذام ىطسولا دش رطلاو كلذ ىف هلا ىتني هجودحاو
 ةروصف ءاشناامكر سوا نوخلا نم ءاشةروص ”ىأ ىف ةمسللا ةروصلا هللا ىّوساداو

 ةصهلاو ةدالبلا لع ىلاغلا صخم 3 م يللا زعلا:رقتام قدس سرد ناتبناو نأ

 اهاكيلا كدت ةفص لك انكر نورا منع ريا دا عني وراس كارو

 لم 2 13 و 5
 '؟

9 



 ؟؟ ١

 ىلامعتدَتا ىوس دووم ل كح اند ةداهشلاملاعو ةداهشل لا -عا فرط بسغلا نا هناك ديأ لسعأ

 ' سماع باو هتلدوهشهودو ضارعالاو رودلاك بيغلاىلادر م دجوو أ دجوب لودجواسع 0
 نم اددع ٍنعانتالامىلا يش دعب امش بيغلا نمملاعلاح ري هناعس قلل الازيالوةداشلا |

 1 ادنأ هدربال ىذلاق ادبأ هدربالام انمو هن هسع ىلا هدرباماهنمو عاونالاو سانج الا صاخممأ

 ضارعالاوماسجالا نمرهاوملا ادعام لكو ةصاخر ةاوحلا الاس :اواه سفن ةمئاقتاذ لكبنغلا |
 وهنا: !انعدابمملا بدلا #خ هجر < هللاو اهلاشمأز رب و ثعغلاىلا درتامناف ةنوكلا |]

 م ةن ةسكلاذا اهل ةمك ال سغلا ف٠ ءامشالاو ةداجشلاو سمغلا لاع |
 عضولاو نامزلاو نيالاو فنكلاو د ل ةهانت ريغان اف سغلا ىف اهيلعقلطنبال اذ_هو اذكو

 روح اروهاناهمكتر هاتفا مانابعاال بسن كا لكل عت ناو لءفي ناو ضرعلاو ةفاضالاو || ْ

 ليقف ترها نيعيلقف بدنلاهذهابتعر هاوللانيعأترهظاذافهسغنمقملاهزريأاذاهسفنلأ)
 ةيمسللال ا ةفكللا ت سف ةيمجا اها ص صرعف ةفلزم لسعف ع ئه فرك ى .ةف لقأرأرثك أو ةرسشع

 ل.قفاذك ةروصفاذكو اذكنيح لدقف ىتم لل.ةف ناكملاو ازا ا فل. نا اج نركلا لول ١

 روهظ نم نوكيام هنمرهظ ل »لل. ةفنالذ ةعب رمش قف هني دام لشف ىبرعو أى مع ,لقف هناسلام |
 لست هلك أن نع لعفنا ام لدق لك أ لق لعفام ل. ف نالف نب او نالفوبا اود لدقف هريغ نموهرهظام هنانآ أ

 ثدحلا دوجولا ف سلف هسغنمدهنلإ اهحرخأ اذارهاو كفر ىتلابسنلا هل هدهف عبش

 هملاعل ةقباطم ةروص ىل_ءىوتح هن اكه فان بيغلا ناكنف هعيش ىتابسنلاورهو1انامعاالا
 هناذرهوأانم هتروطف هيام لاع هنوكن م لانا ةزوض لمع ملاعل ازربف لاسعلاب هلعهسفتب هلعناكذا

 ىلعنج رااونالتثلا ابمأ متل عرج ترانا وه موز لك هوه تكلا نموهئامت أ ددع كلا نمو

 ءاعسلا ىف هتلاوهو ءاسعىف هللا ناكن يال اوريثك ه سن ن نءعهيريخ أ امفاذه لاثدأو ىوسا شرعلا

 عئارشلا عسمف هللا مالكع مس بح هرح اف اماكن ىبسو ههنا ماكو غضولاو لزالا ىف هلا ناك نامزلاو

 لعفسإ نآوهعفرب و طقلا ضفع نازمملا هد لعفي ناو كاملا كلام قالا قااخ ةفاضالاو هعضو ||

 لعرهظ ذقهتنائوساملكوملاعلاةروصاهاكمذقو رفغضر فغتس و ى رطعفلأسي و بضيق ىدب ا

 امل اذخ تسعد ةناكمالا ف نيل لوطا روز لا هه كاري ار دوم رو 0"

 نملك او عام ناكل ملاعلا اذه نم لك أ ناكمالا ف ناكو لف ىلا: قدا نم لمكصأ س اذا
 بابلوهف هتلقامربدّتف هنم ل مكحأ الر هظام لثمالا ناكمالاف سلف هتناالا امو هدوم
 هوجولا. لك أنماهلكهيناعمىوحاعومشارصتخ لاعلا اذه نم رصتخا هللانا مث هللا ةفرعملا |

 نانالالاعلاوريغصلاناسنالا اوهو ملاعلا ع وج ناسدنالاف هتروص ىلع هقلخ هنا لاقو م دآها#

 هنيعو هسفنف هبلعوه امك مالا تفرعاذا تنث امةيكريغصلا لاسلل ناسنالا مساوأريبكلا

 ناتنالاَىَذ م لضف أ لاعلاو هتامحب ملاعلا ىلع ناسنالل لضفالف دب رئاك اوهملا بسناف

 هنعهنال هسسلا ةجردهملع#/ةريبكلا ماعلا نم دسو ناسنالاناىهو ةجردهسلعدي زبهنال
 اهيل هبعصت ةحتودلا ل ملف مدآ نم تردص ءاوح نال ةحرد ّنملع لاجرللو ىلاعت لاق داو

 ةروك ذا ةحردب اهلعدي زباهنياف نيالادوبو فاس مالا تناك ن او ةثونالا ىلع ةروك لا

 فورعم هونأو هرسأب لاعتا هاف هن وبأ ميظعت ناسنالا ىلع ب جوف هوجبولا عجب نممابأ هيسشأ نال

 بنل هسالالا ديال د لولا ناك انوي وبأةروص ىلعذلولا حرفن هجوتلا حاكنلاوروكنمربسغ

 مالسلا هلع ىسعل نكح لانو فرشالاى لا بنفق ولعلا هلو ةحردلاهلبالا نال هتأىلا

 لضاَيلا سَ سقت فزشالا ماقملاو هو لايكلإ هّسأ تمطعأ ان وس ا ريش اهل هبهو نمىلاب سب نا |
 بسنةءاسنلا ىلع لاجرلا أمم فرش ىتلا ةحردلا ماقم لكلاب فرمشلا اذهاهاناكف ميسم نبا ىسع

 نمالا



 * (ةيوسعلاوةيوسوملاو دب دمج كمل

 يل | نيقلتا لزنم

 نم لثك نكمالذ
 0 مزلاو

 ىهتحا هلل ان ذال نم
 هلأساملإ/كحيف
 اذلممىفاذ لءقدق

 ىنأاب اذه لثم ىف
 كلاه بببل نم مك. 1

 ئرت نوم“ لعام

 ىسهف كي رشا نم ةءاربلا تحصاذاف ىهالا سفنىف هكرمشالف مودعمكي رشلاف كي رمشلا دوكوالو

 ىذا ليوأتلا اذه فعض فرخ هجوو لولا د اةّدعا نم لوسرلاو كي رشا | ند هلل هنزنتو ةردت نقص
 ناك اذهاولءولانمةجرلا نيو لي واهلوأةروس لك لوا فةدوحومهلعسدلا نأو هو هانركذ

 ةزجةءارقك اهكرتي نعفوءاّرقلا نم هلوسلا تش نعف نست سم يهذم ةروسل ا هذ_هلئثم ىف ءارقلل
 انخو مش ىلع ةزج فرح انثارقدنع اهانتيشأف حرأ هنعاسابثا هلوسلاو شرو ةءارقك اهيفريخ نعفو

 لب وهل دئموب ىمالاو لوقي ن وهو عقلا نمةءارقاان لبصولا ىفام نيعضوملا نيد ه ىف مه أ نع
 ةروساابئدّ وهل ولا رخ ( ىلع فديو ةرولارخ ١ لع فةيناوهذ هشضانسه ذمامأو ان داولمسف
 لض نآوعو دلصأ هنوربال دح اولا بهذملا يهاذم ةعيرأ ىلع لصفلا اذهىفءاَرلاو لصوريغ نم

 دقو مه:هءالعلاءاَرقلا نم دح ًاهمضتربالاذهواه دعب ىتا!ةروسلا دينو فديو تءلسلانةروساارخآ

 نماوغر ةاذا مجءمسفع اًرتلا نمءادالاع الع هيضتريالامم | ذه لدم نولعقي سر | نموجاعالات يار

 فوقولاءاَر ءادقلا نيمافل اتي كاالو عدل اماعتر | ىدللا نسا بهدملاو امالصتماولمس ةءارقلا

 اد_هنودام»ونارخ "الانا ذملإواهلمقتس ىلا ةدولالوأ ةيلهسلا لصووةروساارخ ىلع

 دنع :ةلمسلاو ذوعتلائدتب نا لكلا عججأو عسيبا فلو أسما عطقيتاناسمتسالا ف
 فالخالب ء ءأ ّرَملا ةعاج ةحافلاف ةيزعسلا ةءارق 5 ع أو ةرولا لوأق ةءار لأ ءادشالا

 لرثنم مكر فا ف مْخةروسلا مهدحأ !ىدس . لام ناءر ةلاروسرت اميناوتلكلو

 مكح ”نلوسل اهدهل ليلا عدعر كرتئللوريضلا هحولاو ءاّرعلارب "بكر لو لس نمت

 ةروسىفالا تعقو ثدح هنآ ىف موتاماااذ- مه دوصقم نع ةجراخاهخالواعرك ذل تقولا عسنيال ةب ةسع

 "يبل! نازل ني تين اول يااا وخيط 1 0 مدا ا لا هيلعن املس باك رفا

 نمدرألا هقهسام لعهضواهانرك ذىتااَني زاوملاهذه لاع لع نوخش لزنملا اذه العاقول و وطقلا

 ثعدلا لع هو راثمأ اوةئحلان همهازانم ىف سانلا لوزنو ايندلا نيب ىذل ا ةرخ . الا ل هيقو ميظعتلا

 بتارهمل_عدسقو مالطصالا لع هيفورولا لع هشوءا دعسلاو ءامقشالا لزامد ضع مءهمفو

 لضاممملا لع هيفو فرطبل ءزتج هسقاساو ةيرقلا لزنم همقو ”ىناحورلاو ”ىعسطلاو ىلؤسلاو ىولعلا ماعلا

 ه.فصتبنا عِش ال ىذا فصولا هفرعم لع هفو حازتمالاو صيلختلالءهنقو ءازخلا هيزاوم مع هذ وو

 وهوةرخ - الا ف بو. وهو ل ءاق تةعواشدلا ىف هركءأم لع هموزي زعوهو كل نم ىلولا ةمدعو ىن

 لسسلا ىدوم ودو قلما لوقي هّهاو هنسعي لعفلا كلذ
 200 ا
 ةرضحلا نم ىلفسلا لا علادوحوو ىولعل ا ماعلا باهذ لزتم ةفر عمق ةنامطو ىاثلا بانا || (ٍ

 عر تالا كولا
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 حردناكن م لزم

 كر ناكلا فنا

 جراد أن مهو

 حرفو قبض لكن م
 ج حدأن ا

 3 سوفا ىقت

 يعل اطسو هر ف
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 ىلعلانازملاكالعأ دقا ذه فريصبلا عمل اوهو ئث د كسدل ميكاب زعلاوهالا هلا الو دوهو تنا
 ”ىلق,ب قت هنم لمعلا ن العا لمعلا نازيم كل نيبنلة كان مدنلاحاتحامو لوقعملاو عورشملا

 ات اعلمك ىلءلامالا رود ماك فيكو عرشلا ىلار ات نا لمعلا نازيف هسنج ن ههنازيمو
 عرمشلا ماعأ دقف ةيسملا تاكرحلا ن مةالضلاو ةكلاكسلقؤسح نماكض وأ امسح وأ كلذ ناكأسلق

 نم هنذخل؛ ؟ىذلا لاقملا كلذ فك نمعنكتلف لمعلا ف تعرش اذاف كلَمع اهكسع ةشاحور ةروصاهل

 ةتاحورلاةروصلاكإ اهلي ,اهاهثم تعرف اذافةروصلا كات ةماعأ ىف هل. دعب ترم ام لععاو ع راشلا

 اوهام وو اع وتع عراشتلا نملك ىدلا لاشملاب امعربصملا

 ةدائزلا نق هرسسذت لو همق غطت مونازملا تقأ دقفةدايزالو ناتقنرمغن مةقاطملا مك * اهعمةروصلا

 ىلا ءازعللارادةمكانعةرودتناكنزولا اذهل ثم كاع تنزواذاة دودحلا ىف صقتلا نبع ةحلاف

 ةروص ا! ماقام اذا عرشلانافاموم ذموا ادوه# لمعا كلذ ناححءاوس هلع كل قحلا هلع

 دولا نعهزمبو هفرعتل مومذملا لمعلا ةروص كل ماك كا ذكه فر هدا كلهنو هال دو ار علا

 ةروصلا كل: تءلطةرودلا,كإت قداطتةروص تاعو تفلاخناث ةقباطم ةروص هلع لمعت ناك ابنو

 ةرت3نزورادتملا فاهلع ديزبال هناقءاز ا نازمملا ف قملا اهلخ دينا ققتاناف لوك نم اهتزاوم

 صقئبالو ديزبال ةلعردق ىل_عءازراتلا ىفهءاذعناكو ءازما,هءلعنزولا ماقاذا اذهالصأ

 هيلع فخ هلعت ام ناناهلع نعىهتملا لامعالا نمر اًريماألاَو نامزلا رادةدىفالو لمعلا ىفال

 ءازملاةروص هلعترءازملاةروص هنزوو نازالا حافلا علا ةروض قل الكدأ اذا وعل د ملو

 همس لعنم ىلا «:هلوةودو الضفو هللا نم هنم رادقملاو دا ن نعت رخو ةفءاضد افاعضا

 نيذلا لثم لاهو اهلاثم أر يشع هلف ةنسملا) ءاج نم ىرخالا ىف لاكو هانرك ذاك اهلثمالا ىزجالذ
 هدنع فتي ارا دةمريذلا ف فدعضتلل لع ملوذنآالا ةبح لثكهتنا لسس قمسهلا ا وقف

 لاوو ةرفغملا عساو كير نا لاقو يلع عساو هلناوءاثي نافعاضي هللاو لاف ةعسلاب هسقن فصو لد

 فآكرصت الف هملع تمكحو هنرمدحو ةجرلا هتعسو دق ءيث همذعو' عم ل كتح تعسو جرو

 دلو ازا سو لأ زاد رس صرة اراعو اقام مست
 نمضش كلذكفرههلاهللا مسالا نمضي ناكتناو ميحرلا نجلا هللاوه لب ارهاظرهقل اءام-ا نم ئث

 ايزو ضلاووشسلاوةرغقلاو ةجرلا نم هضام هلياشي ةدشلاو ةباغلاورهقلاءامس |نمهمف اف ةجحزلا

 ميحرلا نجحرلا هلوقوشو هللا مسالا ىف هاذ ةقام ىل_عدئاز ل_تفانل قو :لمسلا نم هقلا مسالا فنزوب

 ناكجحف حرخ نزولا قدازف هتمدقا مسالا فام لءائاذاجد ان -حرلانيعو ند-رلانيعرهظأف

 هجر ىه هلمسلا نم عماملا هللا مسالا ىف هاني ةجرلانأو هداخ ىف ه.كحمعامع ند رع هنأ

 نمامو عبمحلا احرلا مظعف تمعف رهاوطلاب هتجر ىه ميحرلا نجلا فر هاط ىق اع ونطاو لان

 هناف هجرلا ىلال املا ناب هنا نم مالعا ان ااهانلو ًافاهلرتأ ىف ءلمسلاوالا نآ ءرقلاروس نم ةروس

 هللا مسالا ف نوطبملا ىوسرهقتلا له جلو ميحرلا نج لاو هللا مس ءالاىؤ ةنوطيملا ةجرا ثالث اهلعح

 ةروسامأو مهفاذ حجيرصلا فالخع ناسنالإ همف وير 0 ةياكلاك ةدوحوم هلزعالف ||
 لافتالاةروسو ىه لهوأ ناءرةلاروسر اس ا مله اسريف سانلا تلم اف ةيؤتملا 1

 ةروسنما#مخ1لدفاينه“ بي لوهإوسلاب لصفلابالا ةروسلا ل كنوفرعبال ا وناكم مناخ 5 ةدحاوةروس

 اذنملان نكيصلواجرتاوةينرانب ةضانما فعوهو هتنلو هك ز1ا11 هجوالاؤهو لافنالا

 وقام اعمسالا عمم توعنملا هلقاسالا ىف نا هفعض بنسو فبعض هجووهلب ةَوَعلاكِإت-ولا

 هنوكلف ل رمشملا نم ا ا ل
 هدوجو هلع ظفح ناك م ةنمزيتولو قولخلا نم ًاريتيال قلاخلا ناف مددعلا هقلعتم نالاكرشد

 دوحوالو
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 حس

 و لا هه> نم قدر طأا 0 هىفطق أطال عمر امو هزابخ ا ىف ق دصو آرام دحاو لكربخأف ؛

 وهف ئرشلانازيملااّتاو هروصوا فورح ف شكناكا ذا فكه يفاعف هقدتلا ةهحن نم عقم نكلو ١

 رظننف صامل: نازملا اذ هى نيعل اريتعت الانهار نمال ةمهلالا مولعلا نما دعم اطعءا'اذاهتنانا

 ههللوقنف ءاهقفلاو ىأرلا له أ لآسنال عت ارمثلاع العنمنيثدحناانلأسالاو ه.نيلاعام ا عرمشلا ف

 كلى: ةامجو تاعابع هنزا وذ مناولاف ناف ادكو ا ذكح هللا نع لاق هنا لسرلا ن نمدحان عمد ور لص

 رق لها دينملالوقوهوثآر هاا هملع لد له *رطنو ا هلدسملا كالت ىف ىلا كلذ ثراو كنا لاعاو

 ناكل قدروك نورك ”نا هلم سلا نيعنازمملا اذ_هىف مزاد سلو نازيملاو هذ ةنلاو باكلاب

 لعاتسوا تاكو ملزملا عرشلا ف دحاولصا امهءمدعنا موقلاهماع لطب ىذلاامتاو ةنسلاو
 5 :*5]ا ىف دزت ةرشكح اروهاناف ملسو هياء هللا ىبص د ىلا مالسلا هملع مدآن ا كاسم أ ا

 هلع" ىنلاوا لوسرلااهلاهاذاف اه ىرتو لوقعلا اهل _ةنال ”ىهلالا فر ءلاىو ءاملوالا ىلع

 عاشاعاو اعاذاء املرالاناف فاضنالا مدعل كلذو هرب ن نمل ة:الواليواثواناعا تايقماللا

 ةسهلالارومالأ كات نابعا نع مهلا أ ”ىهل ادوج تاعفن ة.هلالا ةرم“ دحلسا كلت نم مهلع تمد مه |

 اهم نمو هرفك ىذا اورفك ىلا اا داما حا مدلل و ءامنالا نم تاق ىلا

 كنانح هلوةنامناكحن اهل وة.نارومالا لقآو صخشلا اذه ةريصن ىعااذ لوسرلا اهمءاساذا

 اءرهاظ ناكناو ليوأتل! لهأ نم اذ ناكنا اذكو اذك هلوأتف كل ف دكحوا اذه تءاموخ
 عراشلاهرحالوةوبنلا طرش نموح سل كل ذنافا ده هم-شبأم ىو.لارخلا ىف درودق هل لوقن

 ةيسهلالا ةرمضحلا نم هنازيم نان لا لهي لزتملا اذهىف بابلا!ذ_هنمو ةئسفالو ٍباَكَىفال
 ةرضح هنرودد نزاو.ف نازملا ف ىهلالا دوخلا لح دأ ثقف هيروص ىلع مدا قا هللا نا هلوقف

 بهذألا هينزو ىذا! ناثنينوزوملا ةةة- ق'لارتشالا نزولا 8 نم مزاد الو العفو ةعصو اناذهدحوم

 ةروصلاب نزويال هنا لعبف هددعالو هتفص قالو هتاذىف ههمشن سدلف ديدح ةعصوه ل وكحمملا

 ا هداحا لعته>و ىتلاةيهلالا» ءامسالاب , هبلع ىوتخام عج ةروصلا هءاطتامالا ةئاسنالا

 كل ذكنيع ةرودالو ةققحالو 3حىف سهذلانزاون ديد1لا ةدكص نكت لاهو هف اهران' و ١و

 دح< دودحم ناسنالاو 1 ةققحالو دح ىقهعم عمت الف هيروص ىلع هللا هاش ناو درعلا

 أ ثح نماهعجأو تاتواخلا لك !نانالاو دما اذه ىلع قوام لكو نئالالو ىسرال قاذ

 تناوتاذ هنأ نه ةرودلا ىف هّدمهو ام كنعلاز نازيملا اذه ةقةح ىلع ةةواذ ذاف هت” صو هنأشن

 ةروصل نا نازيملا اذه. كل نيش و كاذكوهو تاف_هلارئاسو ملاعلا ”ىملا,بفوصومكناو تاذ

 ريش نم هم#ت ناكل أو ن ازيملا عضوو نا نالا ق واخ ةد-اوةروصىف عج ا ذهاو ادعال ا اهم دارملا سدل

 ف.كو قولخلا دبعلا تنأو قلاملاهتاناف كل ت رك ذ امدح ىلعالا ةماق اهلامو تارم خالو ناغط
 تن هاذ ةروصال اهم هلع ةروص عئاصل نم ةعنصلا بلطتامتاو اهعناص لعتنوكتنا ةعتملا

 معمح ناكو كل ذكرمالا نك, لولو قواخم لك ا ذكهو كب هلع ةروصل َهَعِب اطم كيتروصف كلا ةعنص ||
 رمالاو دحاو د اكعم ب ىتحاهول ا موه نوكيو ااهلا تنا تنككارمعو اديز عمصجتاك دحو ةقيشح

 اه نزو ديدح ةعنص تنآف كفَم , بحتتالو كبر عم كن نتن ايم ىأب عاف كلدفالخ لح

 تازذلاىفالو ردقااىف اهدعم تعمجا اهيرادقااى 'اهعم تعتحا ناو اهلب تنال ة ةلنع ع هيوقاأن

 وهند هناقولكحت نم م لعج دق هَللاّنأ ِلعاو كلر دق فرعاو كي دومع مزلاف هللا ىلاعت ةم- مالنا ىفالو

 رباتحا تنأنوكتتأ كلحا نم اًمْسقلْخ اذا مزايالزكلو كلحا نم هماش ناك اوك |
 ناسنالا ب اذعلجأ نمت ةلخرانلاو قراسلا دب عطقاهتمرومأ لح أ ن هلع نكسلاَناف هنم

 تنأف كنازيمىف ل دن الفدرطيال لدغلا اذهفءل- ان متقلتءاجالزانلا نم ف هر نايا
 مسا

 كم 0 7
 ها



 ود
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 هلدع مكحال لاق 5 اذه لحأ نر نبا تاراتع كلذ يدا ةلكا السا ةاقتنكلا

 نمير 7 رادع نعوم تكرم هللا ررداالغل < ول ذعر هلادع ىف ل ةفالو إ_ذظذىف

 || رح الامكل-الحنيتعنلا نم دح ازو لكل هناف لذفل ىف مكحعنال لدعل !ناؤ لدعل !ىفمكحع ال للذفلا|
 لضفت هللا ناىلاعتهلت'نمانلعدقانااو همق لو دعملاواهملع لوذم ل! فوهامنا ةغصلا مكح لحن او

 ا مكحماغ او هل دعي مهذخنآالو لدعلانازيسميملع مشي لو يشل اولعدقذ دامعن 0 ةعتاط:ىلبعةر ةغملاب

 ١ ًامنااهنا هنعهّللا ىضر ىسق نيب ىذا اوهودل دع ىف اضف مكح هنا اذه لم ىفلاقنألو 6

 اال لعاب ءاسن الآ شك ان ىزإا ىتعكلا تاما ذاو هسفت ىف هلع سال اوهام هدقدق- نع

 دازهنوك لاخ 4 .اعارطدق فشكلاكن :يحاصتناانلعو مالسلا مهلعءاسب نالا ف ثكىلا وجا

 ارامكو ل1 دانيا ساشا كيس كب لد ل نمأعوت هفشكى ع ا

 بدصيو طع هلول دم ىف ملك ااواذبا ئطعال فدك كما انىأرام سفنفالريبعتلا ف ًأطالاعقيو

 ىمسملاوهو هركشي لّدعلا هكر دي م ل نيعست ىلعوهف ”ىلقعلا لعلا نازيمامآف كا ذ ىف هللا ن ءربت ناالا

 هلعاو رلطصاام لعىنعأناشلا اذهل هاد درطوهاذ- هوطافلالا فوصلابو ناعملا ف قطتملا ١

 ةبحوملاوةيعرطسال ةلكل او ىاطلناو كدشاو ىدودجولا تاهربلا نمي علا ىلا ظافنالا نم

 نكلوا مف عامجالا نم ديالو ىناعملا ىف مهعمانعقجان او ةيطرشااريسغو ةيطرسشلاو ةيلاسسلاو
 ةفرعم انسزلي ال كإَذكو ظافلالا ذه قدرطنمال اكل ذ نو تح,النا ىتءملاىفعامجالا نم مزادال
 || بارعالاوّنا مس او ناك مع ءاوةفاضالاو ردصااو رورحاو فاضملاو لوعفملاو لعاسفلاو ادتملا

 1 |بحاصف ظاققلالا هذه ف رعت نا مزان الن كلو ىناعملا انلعناو ءابلاو

 هعقش هقرعدق تازيس فثكلا ىف لودقلا ٌكلذاوركف هلاك لودق لعل نكلو هقلخ هئلاوعدياسف

 لكي عفاوو ا د ندر نفل عملو ن 7 ردا لدملا لتس واسم لكف

 قناامو هاوةن ا كلذ 3غ لورانعل ننام ةمكل لع هللا ا و

 لمعلا ىف هاوقت نيبو هنن بسام ولعل كلذ فر طن و لمعلا نم هياعناك امورومالا نم فهلا
 هيهيلعحوتفملا للا نيب ةقشحم ةبسانملا ىأزا ذاق ٌلطختال تابسانملا نيزاومناف هيلع ناك ىذا

 نايملا نعاجراش هآرا ذاق هلمعبهل بستكم مل_علا كإذف هبلطي لمعلا كل ذنا ىأرو لمعلا كا ذنب و
 ناكح سوا فضا | ةوقهضتةبال نكلو لصح ام سن- نمدازام نوكي وا ةمساسملا عفترتو
 هسسلع نيعدس بسكل ىف لص ال ناكن او بهولا مولع نموهف رادقملا اذه لن عدازاغ هنلعفف

 هل توا عول ىذلا لمعلا نه ص نام هلربجع ركشلا كلذن وكف هضم أم ىلع هناحس هللا اركشنتا

 هديربو هتعاس سم نوكحججر, نا جيش ناك املامس داع لب همس مشتق سدسما ذه فدل به و ىذلا اذه

 نازيملادح اذهفرك اذ ىلءلانعالا عج ذْخْوتَو هانرك ذىذلا دا ىلع هبلقفاصتةركشلا كلذ هللا
 جفلاو فشكلاقيرط نم ىلولا هذ خا اذا هكا ردا لمعلا لقتس اعف انفاتخاو قيرطلاىف ىلةعاا'
 هناىلا نحن انمهذف الم أ كل ذ همْزلتي دءالف هلل دبالا هفر ءبالذ هلولدمو لملدلاة فر عمى هل خشي له

 هللاد_عوا مامالا خيشلا انبحاص مهتم مهضعب بهذو هانقددقو هلملد فهل تن د مالو هسقدل عني 0

 نايف ولد طار ىروركفيشو م لملدإ | ىندل خذينا هلتباللوقي ا دعفكلا

 ءاراذكهنأب راش اههتقذاضنال )امد اذ فه لعالا اعلا اد هلثمىف م 0

 1 لاا نعريخا ام هنا فكن ءال هرظن نعناكه مكح ناذ لطادا ذك الا نوكمآل هنا 03 كو

 ىلقعل ا هليل د فرعي لو. هيل! انه ذام كزردادقناشلا اذهلها نم لحرلا اذن_هريغناو هلءفأ اذكه

 ربخأو

 ع)محححخشختح مس مس



 لاحالو هن الوكت دوما طب افشل ل يملا مقروط لا لضتنازالا نتنكل اى دلل ا

 أ نيدنك ىلع ىوتح قطنملا متي لقعا اد نازيم ىناعللف الع عواطع هلع اس نزولاوالا مايقمال
 : ظافل ا لع لدتولا ىناعملا قيتمتل ظافلالااببب تزوب وهنلا مسي نازيم مالكللو نيبمدقملا ىعست

 |١ هلرنامو لاق قازرال اهلاز .انهلنا نرق ىذلا مولعملار دنت اوهو نازيم ناسا ىذ لكلو ثاسللا كلذ

 || هسفكل عحو نازملاةرود ىعناسنالادس+ قاخ دقو. اشيامر دب لزم نكلو مواعمر دقبالا

 ' ءانقشلان رقو نيملانةداعسلا هللا نرقولام تااح”ىالوهفهناذ ةعاف هناسسل لعحو هلاهثو هئع

 عمج أ ةقلتاو لقتل, فصو اذهاو نابقلا لكسش ىلءلاسعالا هينزوب ىذلا نازيملا لعجو لامتلاب

 كلدلف نامقا!ىفالا نوكلل كلذو لطرلا نر وامن ونام ىلاعتهلوةوهو ىددعلا نازيملا نيب

 ق-ف هني زاوم فخ نماماو ءادعسلا قس ىف هن: زاوم تلق نماَمأَف لاق لد نيتفكلا نيدعن مل

 هناكس ةفكتاقث نماماواذكو هف ههانسح ةفكتلقث نماماو لاقل نيتفكلا نازيم ناكولوءاسمشالا

 ةيفكف صول نتفكا ذناكولو نانا ةروصكة فلنا نازيمنيعوه للا نازيم لعحامناو ذك و

 لكش ىلعنازملاناانفر هذ ةفلناءالا طقاهفصوامو تانلسملا ىلع تحراذااضيالةثلا,تائسلا

 ىلععا ىل اهتهلوق“ ”ىهلالا نازملا نموناقلا
 ا ترفرك,واوانا تنزو مالسلا هلع لاكو هقلخ ىث

 ىلقو ىس> نيم-ق ىلع لمعلاو لعو لع فروص< مالا نا لعاو « اهحرف ةمالانركب ونا نزووركيانأ ٍْ

 || هفاك ال ديعلا نم بلطوهئاطعا ىف هللا دنع مولعم نزو ىلعف مق لكو ىرشو ىلدعنيعش ىبعلعلاو

 نازيملاىفا اوقلمال ئعموهو كتي داقاولقتال ىف اعن لقد رستتالو دق قطان حست كرا ١ ثنا

 هتلا عممهتساعم فهدابعن .كدعلا يلطو طبتلا ثزؤلا اوم وءفوقوهو نالها كسا را رنا

 | ءاطعا ال اريخهل قيأاف طسقلاننزولا ة.هاقال دبعل اهلنا ققو ا ذاق مهريغو مهسفن ا نم هتنا ىوسام لكو
 : لعجو ىرخالا ىلعّنها دحا جب ربالناو عئاسطلا لا دعا ىف ةيفاسعلاو ةححل ا لعد دق سنا ناقهانا

 || لالهلا بيس فار ال او ءاقيل !بسلا دتعالاف ضعب ىلع نهضءد مجرب توملاو ضاسمهالاو للعلا ٍ

 ١|تاماقملا بسح وهف هتمافاهنطوم ىف نازيملا ةفخو هتماف اوه هتطومف نازمملا مجرتو ءانفلاو

 : لعولع ءنم ةرئاح لكى نازيملا اذه شي ىدلاوه قة انا مل-ءاف ءايروتاع صالا ناك اذاو

 |١ ىلص ”ىنلانأف قاقحسالاو هعضوم ىف لضفا ان نوزوملا ىف ةفحلاو ناحرلا نم همضتةي ام بسح ىلع

 ٍإ اجراخ هاطعا اهل نزو ني هل حج رال ا مذ مجرتلا ىلا نولا ضنقو نيدلا ءاضق ف بدن ل سو هناعهتلا 1

 لدعلل عضوا غا هعضو ل-عاىفنزولاذا نازيملا ل2 دال لضفوهف نازمل نتعب هقاوح سا نع

 ١ اهلج ةكرشلا حجرتلا طق ع رشي هلا نار لضفلا با نموها اف > دين احر لكحو مجرتللال ا

 ا نب لافو اهنم حرا لقي لو اهلثم ةيسةشسءازحو لاقو صاصق حور اولاوامت اوةدسحاوأ]ا

 || ماعنالا ف جرف هللا ىلع هرحأف ملصأو ىنعنك حرأب لش لودي الا هيلع او دتعان مكجرلعىدتعا

 ١ ىقدكئسنمادنهودلا ةنوداو لغا"ىهلالا بانحلا ناكوالا قاخ مركو هل ضف ىلا هدامع هللا بدنامو ا

 : نورفى_خفااء اهلها اهف لزتي ةنحلاو ةدابزرب-غنم لدعلاداسهله | ابيق لزن رانلاف همضغ هنجر :

 ناحرالوةداب زربغنم مهلاع ار دقالا باذعلا نمرانلا لهأ ىربالو ريعنلا نم مهلانعا هضتقتالام
 | هللا قاخ نمدحا لعزامو ديرب ملل اعفكءر نا مهما ذعىف لاق كاذلر كل دعب ديربام مهم هللا لعشب ثا ىلا

 ||| هدحاو ةروصااوذو ذر يغءاطعءا دعسل ا قحىف لوش هارتالأ هغب رعسالا هقلخ ىف هللا ةدارا مكح

 فرعي الورانلا نم نيحر اجريغ غمهنوكب علمطب نكل ذو ذ <ري غلا باذعلا فلي مو ةدحاوتدملاو

 1 هبشغ تةبس هتحر نأب انا عم ءىشن كل د ف ىضع الف ميفهللا لعشب ام ءانثتسالا لاح ىف ابن مهتلاح ْ

 كاد لثمع اجامو ةداعسلا له ىف لضفلا ىلع لسلدلا ماد تو تلععام سفن لكى زج هلا نابانلعو
 ٌْ بحاصالا عطقانال اظاا ةيلغن مك وأ ركحقل | بح اصاشدنء ف :.:هل سمه ذهوءامششالا ف ٍ



 لالا ند + ضرالاق شنت مسالاب ملكْنبف زاك عضوم ىلع كاذب ف راعلا فتي نا ثيحب كاذف ْ
 [هصاخلا كان لاجلا حرضيفرخا امان ماكتاهرصبا اذافرعزلان ء ةماكلا ىدتاك اهف زونكحما

 1 8 نمضي مْىش هنم عضوملا كلذ ىف لاملا كلذ نم قبال تح سطانس غم لاىلا ديدخلا بدت اك

 لعن مضني وتامالعلا,ءاقشلاوةداعسلا لعن مضت وابنمد الي امواسهل< ام نياو ةعورمملا لامعالا
 ةفرعم نهي و هسر ةبقوذؤا هج ةيقوف ى هلد ةيقوفلاب ى 3طا فاصتاو عجرياداملو تاهحلا

 اهفتورلق ىلا لاوحالا كا :بساموةرخ .الارادلا ىف اهنولزني ىلا مهلزانم ىف سانل ا لاوحا
 هدابعهتلاةيؤر لع ءنمضن وال غال 3 تناك ١! اوشا ىفابايعأب ميلر وكشت لهو لزانملا كاتف
 عمناعالا ىف 3- عن مضت وهل ضافمريغ نم نامزلاو بكا وكلا فرش * نعضس و عج ةيسن ةنال

 ١ رهانرنلاىءادغبلابةرتوكعألاب:او ىرشبلا ل عاف قة! دنعرومالا قلقانماذهولعلادوجو

 اَمَأفانرعو ةغل ىرشلا هذه ىلع مالكلاو ما[ ب اذعي مهرشذ ىلاعت هلو قلريدن ا, ة_صتخم تناكناو

 عز ىف ىرتشلارظتن, ثلا !اذهناكا لو ديالو ريخناابنمموهفملاف فرعا ون طوم فرتشلا

 انتاو لأ با ذعب ا ىرشلا تناكن كلو ىرثنبلاهراطتال رشف لبق قالا ىلع هنا لت هنو كحل
 اسرفواككضو هحو طسلن هنرمشا قرت ًةريخ هل ]بقا ذاف هنرمشي ىفرثؤيام لاعب ناويذ ةغللا قد رط نم

 لاك كل ذكو ا بيعتو اراريغاوادكو انزحو» اكواضرق هيرمشل فرث < رشهللبقاذاوانرظوازازتهاو

 ترشلاوريجللا ىلع قلطنت ىرشلا تنك دهام يتخيل الاةرفسم دئموا هوجو ىلاعت

 م-واَننمؤملا و -ىفىلاعتوْكراست لاقفاهدستي لو ىلاعتهللااهتلطا اذ_هلو الذ فرعلا ىناَماوَةغل

 اذامودالابلعلاهيضولاملا ةيلر ةوريخ اكل ذ نا ىطعب فرعلا ناف اذا لقي لو هن الاىرشلا

 كلذ هلنوكي هريغب قبيوا هسفنب قييلع نامزلا قيياذاسج و نامزلا نيعوهواىئامز دبالا لهو عجر

 ودو قملا لوة.هلناو ىدع ”قمشح دوجو هل س ءامهوتم ماو هوا هماودو هئاقبلافرظانعموهكريغلا

 ليتسلا ىدم

 | + (باذعلا لهاو ميعنلا لها نيب موسقملا باكل ا لزن- ةفرعم فن اًملثوى <ءداملا بابلا) *

 هريس تناك نم برعم | نا

 هبههسشدئثال نم لزم ترق

 ةلزتمو:أس دق الع دق هلاجلا

 نيكو ن ازيملاب ملاوعلا نا

 هل-هك2ر اربال او ربل ا ةمحش

 هلزئم هك هتلر ادقو 2

 تل وىلخ تاي الو
 هلمهتف طرفت ال و ط رت الذ

 هلأست هنم نضنل انو 36 : (| || ىذا ٍبرذ ةفاضاضابرقلا
 هلع مشلا نا مشلا ى .مزك اذ ناكن ا هلوس هطعملف

 هلزنت كان دف مات دق | [|[بتكنمكًايىذإاباذعلانا

 | هله فيكما 017 فيكف هلعفب ناكدق ىي 3 اها نمو

 هلع) هلع لزنملا فنصلاهلنيعذ (ناسنالا قلخ) لزني بلقىأ لع(نا“ رشا لعنجرلا) ىلاعت لاق

 تاكو نادم(نايسعربملاو رتل سنقل ىىذلادأب ا

 (نازيملا عضوو) نادل ةبق رهو (اهعفرءامدلاو) نات ديغسلا تفلت اثرها وهو هاق اسلام هنمو

 ا (طسٍةلاء نزولا اومقاو) نارسخن "لج نم طيرغتلاو طارفالاب( نازيملا فاوغطتالنا) نالقثلا هينزيل

 6 ل 5 "لأ محرك اوطرغتال ىأ (نازبملا اور ةالو) نارملا ناساوغ ىذلا ناسنالا ةأشن لادتعالثأل



 || نادلة دكلساو عرتشلا كاينل ىلا عمقا انيفيش كلا ةلزتملا قتال و لقي فراس نانو اكرر او |
 ىتشننيحوهوةجرلاو رهشلا ىلىفنابتالا هسف عتيىذلا مامغلا لزملا اذ 5 مولع نمو لودتلل

 ْ ةكئالمل ناكلقو امامنريستق اهيا فن فاماهت نو تسصتل ىا مامغلا بيب ىأ ماسغلا امسلا |[

 ةكتالملاو ىريدشتل ارش هلا ىلا ةماسقلا مون هأي اهيفو ماع ىهواس,م فنون وكم ءامسىهو اهو سهاع

 ىلاعت لاهو اناونا تناكفءامسلا تحقو كل ذ ىفلججوزع هللا لوقي اهما ا لالا اذ مامخل ا نيم لاظ ىف
 ءاضتلا هلل ناستال مامغل كلل 3 ىف مهناستا وهو الب زن ةكت الملا لزنو مامغلاب ءامسلا ىقةسشتمو وأأ|

 قاو مامغل!كلذىف هاوق تازنتو مامغلابهؤام#تقثشاذا فراعااف ةماسقلا موهدابعنيب لدفلاو
 انما ةماقلام ون ا.ةهباسح لوعحساو همانق تما دقفه ام دراد ىفهدوحو ىفءاضقلاو لصفلا هللا

 | م_>الو هلوق ىف لاخلا لءفيهناحس اا ذهاو لبق سملا ىفالو لاسحلا ىفال نزح الو هلع فوخال

 :صاخناو ىذاملا لعفاا فال لايق: سالاو لاما ىف نزملا عقرب لعسفلا اذهناف نونزك

 || ضاخ اوداولا لوبق لاوح ا هثالثاهل سف: لكحوف ضرالان ا لءاوفوسو !نيسل اد ل امةةسالا

 ْ سف لكى فرعنا هل ىتبنبف ضرالا لثم هتعسط ثمح نبم ناسنالا اوةمايقلا متت لام ةدالولاو

 | هناف حيورخت هلم عم هنم حر تخيلو هسيف قلي امم هيقوحامو هير ىلا هنم حرذعيامو هير هيقديلا قليأ» :

 | ةطاسولاب ةراتهسلا هللااقلاو لاوحالاو بتارملا هثالثلاهذهىف هللاعم هلاوحا ةيقارع رومأسأ)
 وكمال ةدوهشال ةرائؤو ه ةيومدم ةرانو دوم وكت ةران طئاسولاو لا ولا كرت راو ا

 1| دأب نيمو عسل ن نم فرعي وذخ أي و عمس قةحاف ندلاو فلان ةلاملا هذه ىّدوت تناكناو
 ١ ةقدصلا نا ميعتل ريدا ىفدرو دقاكمريغو هب رهس ريل ه هبب ريد مو هدلؤاذا هدإو لمشن نمو دلنامو

 ىب رياكل ينو هلسفوا هولف ىدح ا رباك انس ريذاهلباك نيسرلافنجرلا د عقتديغلااهدليانم ى 8
 نم هنم هيلع رطبام رلي قةحتربغداولاب عفنلافءوسدلو ناكاذا هب عفتنبالدق داولاناف هداو مدحا
 دبالو ةقدت امهم ةعفنملان اق كلل 0 سل لمدقل اوولفلاو هةلخ مل هللانا نتي نا ثدحي ررضلا

 نقيا هناصس هب ثفدهيلاجباتحا نا هلك أب همن وا هنقت وا هلع لمح اج واهن وكربامتا
 نم ةما.ةلاموب هلظتاهنااهم عافتتالا ل واوذبالو هتقدصا' عفش هلا قدما لعل هي عاشتالا

 مسو هيلعهّللا لص لاه دقو ةسسطلا ةملكل اناس الا :هدليامتو سانا نيب ىنقن ىتح سمثلا رح ]ا
 حاككألا نم ديعلا هدليام لكة س رتهسفنب قل اىلوّ و هلاضباىرتفةقدص ةسطلا ةملكلان ا ||

 ةهج نمريبلا نمهنسلا لصيامر دعب له هسفن هدبعداو ب رتل وس كاملا ناك اذاو.جان سلا نمأل
 ةمتمولعلالا كلذب همركاو كلملاهابرام هناو كلملا نم هسا ةلزنم فرعي دلولاّتا كلذ لدي هاف هدلو
 : كانا د مام العا هع هكا اب هءارتا نوكحض كاذب هلع هبال ةاملا ىريق هدلعاملا

 ْ وهف لزملا ده نينا لكم هدابعنمنيفر اعلا لاعذا ىردت اد 5# ىلع رد

 |[ هلثمىلى فت امور اص-خ الا بلطو. تقولا قا هلع ىوتحامل شرع ل هنأ حيراخ ند

 فوتسن موهبركذاملءةروص لزنملا اه ٍبايدنع تدجو ىنال لزانملا نم.هريغ نع ةرابعلا ىف
 بان ىلع نيدلا باخ او ساّرياساو نال غلاكلزنملا اذهىفاميردقلا اذهناكف هباب ىلع هتيأرام عسج
 زرار :!ل_عونيرادإا نيب ىلبقسلاو ىولعلا ملاعلا ةفرعموهذ لزتملا !ذههنهضتبام ةسرهفاماو كلملا

 كلذ نم هحارخارظش امو قاموا نمي رخاامو ت>رخااملو تبحاملو بغا فلخ ند بوبغلا
 ره ن نءوا عام“ نع حر لهو عذ املا كلداف عنامهعنق حرت ثان نكي رهاا سارع لالا :

 ا سعاد _هىلاو اذهىلا ميدو دارو رسو ةبح نعواةمحاركنعف عام ن ء ناكاداوعام

 || هريغ نمال هسفث نم مئشلا فةدانزلا ٍلءاضيا لزنملا اذه مولع ن مترو تالا اي طعت ىلا لاودحالا

 صاودا نم هضعتامو ا تالا



 لاكناابلعل>دف هنعةداوتمو مسملا انراةردم ماع هنفيطأ ثيح نمال هدعسط ثدح نم

 اريج علا اهلسرا اذا هنم ةحراج نمامو قفشم هلل عئاط همي رياك ذ اهأشننم

 عبت ال كلع ةدهاشىفا ىلاسر | كلع متحامف ىئاسرتال لعفنال هردانت ىهوالا <ىبهل ا ها فل اح ىف

 سفنلارهقت<ت نور ويح مه وةياثملا هذه هيف ةحراجو وق لكو داهم هلعف نم هللا ىلا اريدو كنت 00

 هلعحو ةماشاامول ةهاددحا اذا يل موي ب اذع نم هنو دى لاعت هللا + معمق اهريذحتو مهل ةربدملا

 ثيححراو لل ةمازكةنامااهف هللا مهسعفا ذه دعب ةنملاىلا نو-رخنيذا!نونمؤملا ام ًافرانلاف

 0001 ملاك نول كلر نحو نصت يدستو للاب سه الذ لعفىلا اهدافاع» روم تناك

 نونو.عالمييفلد .ةنيذلارانلا لهأ امتاو تالاملا نسحا ىلع هشرفو هريرمت فد دسجو همون ىف هاربامف

 تومتال مهسفتأف ةغاسقلا م وبمهلعدهشناهارئالةياثملاهذهءاضن ا مسهحراوج ناف نودحالواهيو

 ةروصىف ىسفن ممادعفبادعلا قوذتال ب م-راشلا ف ىحال م عماسجأو باذعلا قوذتل رانلا ىف

 نم ةايحلاتلاز دق هئاف مهنا هبساقت كل ذلكم ا ذعنمدقلا فصوامودولملا ليدتن م ةبسح
 لعح ةاسح مناكأذ اه متع هل لب كل ذب سحنم ءارتأر دل ىف معلا عضني كنومشن مهفمه-راود ك

 كلملاف هتناهاو هكحاام نارخؤ هلام بهن هنمعب ىرب صخشك سثوفنلا هلم انف امعن كلذ ىف هللا

 || ةلا ضارمالاو للغلا نماملاس هندي ناك او هبارخب بذعيربمالاو هملاراص نمد حب رتسم
 هيهللاانريسخ امن اهانرك دام عمجو هارام ىربالو توم ا ىنَت هنا تح اناذع سانلا ةشاوه نكلو

 نعض د ةوهو مم قلتف هتفصه ذه نكمتلم اعم ىفانلع< نا هلأ فو هناصس ملا عجرنو ركذتنو ركتفتسل
 هللا هحنم ةَمصت ماك 5 نمنوكسف هلاوسىفّرطضا نملةياجالا
 تاعدتفةقصلا كلت ىفوم قلب 8 ناىلا هت هلأس نم هتروص ىل لع هقاخ نملعحو ا.مهدعسااهانا

 للقلا نمل و الل اج ىلا لك راعلال نتاع ارق كلر ماشا قلخ ىلع هريكردق

 0 رأوهو-ىملالا عاملا لزمملا اذه نعضتياممو هئزعي نيمآ مونم هللا انلعج كلذ لعب ىذلا
 يعم اًرقسيو عامسلاب قملانمهئاهتنارخآو عاعسأاب نوكلادو-ولوأف مانا عقي هيونوكلا

 هعمسأف نك لوق نعرمظ هناف نوكم لكن وك ءادّسا قام باذعلا لهأ ىف باذعلاو ميعنلا لهأ ىف
 لاف ناك نال لاو نم لاس ملاعلا ناحسفام دع ناكو دوجولا ىف هنمع رهظذ لئتم اخ هللا

 هتلعتم عاعسلاوائاوقامنا ىلاعت لاف لوق ةدص نكن اذ ”ىمهلالا عاملا ةب منكم ا هلان ءىث
 قح ىفاماو نوعم مهو ميطاخن نوملكت الواب فاّوسخ اراذكلا قس يفءاه الا فاماو لوقا

 وأوقف وت مكل قيلهلوةفمهلعفمهدنع معنلا مظع أوه ىذلا لصتلاو يول دعبف ةنحلا لهأ

 كس واتش سلا تعذرو كما اذهاننكّلمو ةثل اناس ًاورانلا نمانتمئانل قى <ىاواش نان

 ادبامكللع ططساالف م ك.:ع قاضر هناهسس لوق.فهانلنامت ماظعااندنع نوكي قي * او كامًارذ و

 ًادبامكج عاملا مق ءودجو ميعن ملظعا كإ دف لاف نوععسل مهو هماودوء ءاضرلاب مريخ

 ةسعاو ندا تناكل ىوطف ماهمعل بتاىهةباعو مها دب نيام امتاد عافنلا ,يصعتسا م

 نم هدطاخ ني هحو لكبملن الا د دنع ملكش الفا | دبا عام# ىف قدحلا فراعلاك هياط ف قبل اهدر ونامل

 خل كاذب .اناخاملويقا هاتف ولان « لوسرلا باطخ لم كلذ فراعلا لعج يول خلا
 هللا مالكعمسي ىتح وم ىلاعت لاك دا كلذ ىلعهذخ ًاضاعرم رزق ىذلا هنا دنع همكحامر ايو
 هسقفن نع ريك نأ اروح هللا. قلخ نم دا سيلف سو هئلع هللا لام هللا لوسروهاسمنا هيملكتملاو

 هن نوربذت أم خ نك منقل 0 ا ا حما نال

 لمييالو فراعلا ىريالف عام“ لما مالكو عامسلا الا ةنقسقملا ىلع دبعال سالف هنالك لكلاف
 ابمطوا ع رمشلا مكح ىف لّوقتلا 30 |روزواركشمو انش هتلزئم هلزو نيقولخملا مالكم مست
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 ناسنالاوهواها لماما الا هريغاو اه ف هسفنل لطلا ىنو همف ةغل ابملا ىلع لهجلاب هللا تعنت لهو اسهل
 ا مئاداله قذ وه نا هللا نم نيب ىلع سال هناذرطخ ىلع اها هاحّناو ةنامالار دقرك ذ نمو ضرازلا تاعك

 ءاهسلاو لابطلاو ضرالا لعن اك لقعلا نازيمدي ريهنا ضرعلابهقنادا رع تلغوانهلعأ ىلا
 نيعسسفا سهاال اضرع ناك هناف مهملع هللاهمحو لامفمهسفنا اولخ ديل ثم> ناسنالا لّدع نمرفوأ

 لاك نجح نيعئاطاوناو مهيلع هللا بح وا ام يلع متفرعمل مس ىلع ىأ اهركو ااعوط ةياحالاو بلع

 ناقطاءاثام لو. * اجو نيعئاطانبت ا انلاف كبف قلبام لوبتل امم ىأ اهركوااعوط امنت مهل
 ناحل ربج اها ااهلج احدن اما اهلعسو 2 ل اهات

 يس رعت همنا ساحل للي نيرا تح الاف كل لالالا

 اهر دقن مو هس: نم كلد ةتاسنال نفجو بشادررل 110 ايي ورانا ل

 م ا قيقو هلا نم هفهللاإ عفام لاءوهاغ اهردقب اناعناكناو'

 لذ اهنا نمامصعو اهئادأ ىلا اهئاداو اممءافولل هللاامهتةوفاراسخا ال ارح اهلءامسلاو أ

 ثعب باطرتغ نم اهبطعا نمو اهيلا لكو ةرامالا بلط نم ل_سو ه.ءهللا ىلص هللا لوسر لاق ناسنالا|
 مفىلاعتهقالوق ناسنالا ىلءلابملاوءامسلاو ضرالا فرع نو هدّدسب اكلم هيهثنا لكووا هَل

 هر دقو كل دب هلعةّوقلالا هللاوال هملع لزناع هاهل- كل ذ ىرتال ده الا لم- ىلعن (ءرقلا اذهانلز: أول

 اذا مهناف نورك مهل ل نسانلل ل ائمالا هنت ا برمضي كل ذك د ب ال هذه ىف اننلوش كرد ءاردلا
 هنال تم عقاولاك انءتلانهل دوهشملارادقع هللا ةدابهش ناف مهمل مهري غ فرش اولعكا ذىفاور 5

 لبعلل ام هللا دش ىتلا ةفصل اهذه .بتمرهظت ل ثدحنآءرقلاردقب مهاهحاوركفت اذا اولعو قح لوق
 مكوه هيلع هللا لص هسن ىلا مالسلا <: اعل ربح ثعب هللا نا ةودنلا لئالد ىف وت 5

 ح . الا ىف سو هيلع هللا لمتنا لوسر دعقو دح اولا ىف لير بج دعتفرأ اط ىرركح ايو ةرحشل

 ىثغف لير يحاَمافانوقانو ارتد فرذرلا هش هيما امهل ىلدتءامسلا نمان ر ةالقَو مشل

 لاف قعيمل ف الر هادف ىلص لاق مث هءلع ىشغا-.5 لسو هيلع هللا ىلص”ى كاان اود راملةيلع

 ف رعواف لبو هيلعهللإ ! بص فرتعاف تاعامو ه. لع ىشْفف كل ذوهام لسع هلال لعلا ف" ىل_ع لي ريح

 هنطابىف لسو هيلعهللا ىلص ى اهب ناك ام ىل ار ظنافا ذكه هتلاح تناك مهل جامو ناءردلاردقناسنالا

 هملع لزن اول لد لاك عدد نا نمهرهاظ م معوهدسج هملع هللا قياامو هي هتفر لنا ءرقأ اهلج نم

 اهلاح ىلع ةرهاظن ا هتروص قب ندب الف هنا ىلعانملا هغلش ىنقدقىلاعتهتلا نوكلالا ناءر دا
 ىل_ءهانركذ ام فرش نمو انسف مالكل اسمن وهب لزانلا ليربج ةروصءاشي كلذكو هنم هدادسأب عج
 هللا لوق هن اسذاىفا.ح هلاح ىل_عذر دال! ىف ضرالا لثمر ادو تاما ذ !ناسنالا فرشو نان الا

 هيلع مالكلا ةلالدإ ب اولا فذ ناءردلا اذه ناكل عيدي الا لامخلا هبت ريس اناء رق ناولو ىلاعت

 ْن ءىتر ملي امذ تملا تاسار ضر ال ودمار [ءان نم ىلع هانلزنأول كلذ ىنعمو
 ةروسهباعحا لعالت نيح سو هملع هللا ىلص ”ىنلا نا انماعّن 2| فرش نمو هبانلت٠ ددوانش كلذ

 اردو كتب اهل امامها رسما ناك فنا مكن اوشا ىلءابت التل مهل لاقت نوعخسي م مو قرأ
 رظناف بذكتا شر كئال ؟نم ئشيالو اولادالا نان ذكن امكيرءال 1”ىأذ مهل تلقا هو ثددحلا
 | انهلاءاولوقي لو بلا مسالان ىتهناو. طوخ ام سفن اوباجا فدك ناويطوخام قئاق< مهلعاام
 ىلءدوعب ريض ا نوكيا لام“ ال مهل ل .ةاككئال ؟نداولاع امناوامنميشبالواولوتب لو َكاَديغالو

 مهلكءالؤربناسنالا مكيف قي دصتلا مب ىتحءال الا عجب نوديأر مهو الا كلج قةصوسخ كل
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 هب د#لا ةريضحلا نم ىولعلا ماعلا ماسقنا لزتم ةقرعم قب اراد ير 2-2-7 2

 »+ ( ىنعملافرعش) *

 ريخ نم بنغلاقامرهظمل هف هقااح هيمان ام ققحل | ل

 ردبلا سمملا عاعشدادتم ا لثم هقث اهر ىلق ىلا هنم دنع

 ركذلا عم ىنالاكَسئارعا ا لثم انعمج قينعتلاو ملل اومشلاف

 ركبلاو لاص الا نع نيهزتم انكرفي مصالف ماودلا ىل_ع

 رغالب اسعث ةعلاط قاخ“ |أال بح ىفرارسال ار هلت انس نم

 رشل انيعا نم اهكر دن نيعال : اهركس برغال اهرهاظ» قرشال

 ردق ىلع يأ 2 0 هدّةفتف ضامالن الا امامز :

 رمعا اةحتنامنااومجتال ةبطاف بابلالاوركُتل|ىوأ امف

 ا هل ة اسحال ىحي < 00

 ا روصلا ملاعىف ىتلا ةامملا ى دما اى رت ىلا ةامللا نا

 ىلعن ا ءرقلا عامسسا ىفنينمؤملا نم نسا فرشو ناس الا ىلع داكا فرش نوضتن لزمملا اذهنارلعا

 قلخ نمريك ١ ضرالاو تاومسأ | قلخن ىلاعت لاك مهيف هتلخو هماعدتتا مه ىنعملسئالا نمنينسؤملا

 رصب ىذ لكل مولعم كا ذ ناف هتئاوال تاهه ةيمكلا مظسو مرح فربكلا اذ معتاد الا سانا

 ,ءامشالا ريداقمو بناو لاب لعلاهمط عينان الل كل ذ نكي ل ييفدقتا هدجو ا نعل كلذاسمناو : ةريصا و

 | هلوقكلذ نمو ةمهلاءامنأو قولك نما فهلا هلزن ا ىتا ١ هتلزعم دو د ]ملت كل ستدت ادعتع

 لماملا نم لهما در ناك نامأ الل للا لب هقئا وال مهلهل كلذ ىرتأد يالا ةنامالا انضرعانا ىلاعت
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 لعاب هللا عقىتلاهمكملاتاوتفلا باك نم ثااثلا ٌوزملا
 ءاملوالا تا لماكلا خا رلا لماعلا مامالا نيشلا

 نيدلاو قحلا ىحت خزاربلا خزرب نيئراولا
 . نبا, فورعملا ىلع دمت هتنادبع ىلأ

 سددق اطل ىئاخلا رع

 رونو هحور هنا

0 
 نيما



 نم هلع تبغ الىذلا لا.باكإ لا ةلزان م ةفرعم ىفةناملثو نوع تاو د_حالا بالا

 كاوا لاجرلام ادقا

 0 اير فيلل نوال كن نم ةزانم نس قت افاتو نوعستلاو نانلا كالا

 : هائدسنو هيلع
 كله كلانهآم ىأرام دنع فةو نم ةلزانم ةفر همىةلايلثو نوعستلاو تلاثلا باملا

 ناكولو عجرب ل لصو نمو لصو بدأتن مةلزانم ةف راق ينتو نوتيللاو جارك

 بيداربغ

 هنامح هلع تءّقو نرمضدح لح دن نمةلزام٠ ةفرعم ىفةناملتو نوعس او نسضايلناتانلا

 هيحاص توم ىف ىلع هوازعذ

 ىعهتبح مولعلاو فراعملا عج نمةلاْ ٌةفرعم ىف ةنامثاثو نوعستلاو سداسلاباسلا
 حلالا لمعلاو برطلا ملكلا دعصب هبل ا ةلزانم ةفرعم ىفةئاملثو نوعستلاو عباسل بابلا
 قداصلا هللا لوقاذه هعذرب

 مهركذ نمو فرعي ل ساسلا ظعونمةلزانم ةفرعم ىف ةئاملثو نوعستلاو نماشلا بابلا
 تئشنلجرلا ىانكف فرع
 ظءاولا ام ظعب ىتلاةدحاولا ف صو

 هللا ماين مهركذو ىلا عت هلوق ىف لصف
 ميقعلا مولا ىف لصف

 نلل [يبامو دنع تال دوز سلامة «مىفةناقلثو نوعستلاو عساتلا باسلا

 هيلحدالا

 "ه1 هلع تءلطا ىدح دينع فقو نموهل تنظر ىلرهظ نم ةلز انم ةفرعم ىفةنامعنر ا قوملا بانلا

214 

 كدب

 تلا

1 

000 

 ذأ للا



 مولعلا نم لزنملا اذهىف امرك ىف لصو
 ةباجاو كلل سلام كءلع كئ انو ني رممورسس لزنم ةفرعم فهنا ملثو نوعمسلاو نا ملا بابل

 : ةيديع لس نمي لغرب لل تلال ا نذلا
 : هسلنو ةءاشاولصو

 لضفاا مك. اءاملا ف ترهظرارسا "هن الث لزنم ةفرعم قةئاعلثو نوعمسلاو ثلاثلا نابل
 ةرضخلانموهو هتروصَت هن ان او نيدب الادبأ لانعلا ءاقيو هباعلاب ملاتعلا ىلنع هتيم
 ةيدما

 ةرضحلا فءامسشالا قداوسو ةءترلاوةرورلا لزنم ةفرعم ىف ةنامماثو نوعمسلاو عبارلا بابلا

 الدع اههاماب يآ واهم دق ىلع ةفثاط لكمو دق وام دقنينمّؤملل نام امدقر افكلل نا وةسرلا

 ريدم ا ةرمذللا نماللضفو
 حازتمالاو قنا لاعو ىل امم: |ىهاضتلا لزغم ةفرعم ىفةناعلثَو نوعبسلاو سماخلن ا بابلا
 ةرضإلا نمءادعالاوءا...لوالا نيب مهلا لزنم َةفرعمىف ِةئاملُثَو نوعبسلاو سداسللا بابلا

 ىدمه مام فاأ نعذتب لزنملا اذهو ضعب عم مهضعب بدغل | لاع ةعراقمو ةيمكلملا

 ةؤاؤالاو دحناو قدصلاو ةممو.قل ا دو لزنم ةؤرعم ىف ةناهلثو نوعبسلاو عباسلابابلا

 رودلاو

 رارسالا هن الثا اور اصح الاو ةمعجلا ةمالا لزئمةفرعم قةئاملثو نوع.سلاو نماشلا فاملا

 ' ةهلالاةرضضحلا نممد_ةتللارخأورخ انملا مدقتوةيولعلا
 ةأدنو ماركالاو ةناهالاو دقعلاو لما لزنمةفرعم ف ةئاملثو نوعبلاو عسابتلا بابلا

 ىد#«لزئموهورابخالاةروص يف ءاعذلا

 ىئدمحملا ماقملا نمءاسالاهثروءانذعلا لزم ةفرعم قةئاملثو نوناسُعلابايلا
 فال آس لع ىو< وهو عجل و دمحوتلا لزنم ةف رعم فدي اعلو نوال او دج الا باملا

 هرخاوارهشلا فصن ىف دهاشي نم دهام لكاو ندم !ةرضلا نموهو ىرفر ماعم

 رارم.الاو ةيهلالا سارعالا ددعو يتاوملا لزم ةفرعميف ةئاملثو نوواٌملاو ىناشأا بالا

 ةموزلب وسوم ةبمعالا

 ىد# تامظعلل ةبعماملا| ةمظعلا لزم ةفرعمىفةناشلثو نوناُملاوكلاثلا ايلا
 نوعسو هن امث تالز انملا هادو ةساطخلا تالزانملا ةفرعم ىفةناءلثو نوناعَلاو عبارلا بابلا

 با. ءارو نموااسحوال هللا هماك, نأ مثنل ناك امو لجوزعهلوق رس نموهوانان |
 عنم نيرتسا نمو بلر دج نم ةلزانم ةفرعمىفةناعلتو نوناملاو سمايقتا بابلا

 ةيعماوش اوديرولا يح لزانم َهِف رعم ىةناملتو نواعلاو سداسلابابلا

 قاربكلا عضاوتلا لزانم ةفرعم ف ةئاقلثو نوناملاو عياسلا بالا
 دصق نيبعتريغ نم قرا اذا كل ذو ةلووه< ةلزان:م ةفرعم ىف ةئاملثو نوناملاو نما !بابلا

 نم هيبصق بسان الام قا نمد د_هق دف نيعم قاسا دب عش لكو قملا نهدهد_دقتبام

 نييعتلا مدع

 ٍبوككلاوكنوكتيلا ةلزانم ةفرعم ىف ةئا_لثو نوناشلاو عساتلا ايلا

 تناالو + ىلىفامزالذاناالاهدو-و + ئذلانامز ةلزانُم ةفرعمىف َةناملثو نوعستاابايلا |

 فلم زاناو ىاهزوتناف 2 كلتا 1|
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 ل جاوا نل ماناس دفن اخر ةنعذلا علموا اذى. قاستماوغوطوللا نتاززت قم قمانفلا لولا
 2 قاتابواسلا تفتلاو ىلا عت لاف دوحلا نئازرخ نم عساس !الصولا

 ءكا/ تافيكلانرلعلاوهو قاد ذالل لصولا اذهودو1لا نئازرخ نمرشاهل!لصولا
 20 دول انئازخ نمرششءىداحلا لدولا

 2 ىهلالالامهالاودودوللان اخ نمرشعىناشلالصولا

 نمؤم نم دح اولا ىلا ةرثكل نم ع وجرلا سهالا ل ام دود انئازرخ نمرمشع ثلاسثلا لصولا

 ع1 : ُكلرمْشمو

 عاقلا نيب عمو عاشسالا ىطعيو عامسالا عرشي دوجولا نت ازرخ نمرمشع عدارلا لضولا

 1 عاقملاو

 “7 راوالاع نيستا ماس هلا وكل وة ودو لا كارو هرشع سمانا ل صولا

 4 دولا نئازخ نمرمشع سدا.سلا صولا
 عع 1 - دويلات نئازخخ نمرمشع عباسلا لصولا

 عءءا اهريغ لع ةعسطلا ل ذف نمضش دود ولا نئازرخ نمرمشع نماشل !لصولا

 ملعتملا مزلب امو ملعتملا ىلعرلعملا ةعفرو ملعتلا ةنازخخ هذهدولا نئازخخ نمرمشع عساسلا لصولا
 8عع هذاسسا عم بدإلا نم

 ةبعضولا سءاونلاو ةتءهلالا ماكحال اهنازرخهذبهو دوملا ئازرخ نم نورمشعا ال صولا

 غ6 هةلعربشلاو

 ع4 يملا يدئايش !ةنارع درت ءازرخ نمت ورتشعلاو ىداح قمرا
 ع 9م تارئفل ان ارخ هذهو دولا ن نيازخ نمنورمشعلاو ىنانمثاالصولا

 405 هقح قح ىذ لكءاطعاو لادتءالان اخ: ذهودوملا ارح نمنورمشءااو ثلاثا !لصولا

 لدينا اودوجولار ارسا نمنيرسورسودي ملا لزنم ةفرعم ىفةناملثو نوعبسلابابلا
 ةبدمحلا ةريضخلا نموهو
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 475 ١ ةيدمج ةسأةمحولرارساهثالثدرمسلزنم ةفرعم دن اهلثو نوعيسا او ىداخللا بابلا

رءىلا هملءىودعامو ءامعلارك د ىفىللصذ
 ءاومسالا ش

 ءابو

 هيلع ىذأاءاوهلاو شرعلا هدعىذلاءاملاو نيمدقلاو ىسركلاو شرعل ا ةروض ىف لصف

 5ا1 0 نيفاحلاوهللاوهب رملا هلع سءوءاملا كل ىذلاءاوهلا اهتعرهظ ىتاا ةلظلاوءاملا
 < بكوكملا كلفا| رطسو ىبوط ةرصشو تان او حب وريااو سلطالا كلفل ىف صف

 تاداوملاو ناكرالاو ضرالاوتاومدلا ةئمدو بكوكملاوهو لزاما كلف ىف عبار ل صف ْ

 7 عم سانلا نمابمف نمي هّتم-رل ضرالا ىل_ءعقت نأ هيءامسل اهنا كس ىذلاا دمعلاو

 عم همعس

 ءاضقلاو لصفلا شرعو بنارملاويلاعلا نم هسلع ىو امورمش لا ضرا ىف سماخ لصف ,

 عمم لدعلا مك لا ىدينيباملع ةكئئالملا فوفصو هتاو-و
 عمال , اهتاكردواهازان موا مباوناو ّمهج ىف سداس لصف

 خ4 خزرللاو ةرخ الاوان دلاو ةيهلالا ءامسالا ةريضح ىف عباس صف

 3 م9 : . هلق قانا يتارهو سثكلا ىف نما” لصف

 ع4 القبو اولءوامرسج و اور هدضتو هسدن تو هللا ىو سام لكوهو ملاعلا ىف عسانت: لصف ا
 ري لاا 1شُُْْاْؤْؤلؤُؤ[ا لسا رب بيب حج

 لدو ش



 اهعاسست او ةدابعلا ضراوة داوم ا لمسلا لزم ةفرعم ةناملثو نو سهلتاو سما1ت!بانلا

 "ا نوديعاف ىاناف ةعساو ىضرأ ناىداسع ان إلا ءتةلوقو
 بدالا ىف ىبرعلارمسلاو ةقتكمرارسا|ةنالث لزئم ةفرعم ىف ةناملُثو نو هلئاو سداسا !بابلا

 تدع مهرهقو ةبهلالا ةرمضحلا نم ماسوبلا لزمن ةفرعم ىف ةئاماثو نوسهلتاو عباسسلا بانثا

 رادءالاورارغااوراونالا ةفلّتةرارسا ثالث لزننم ةفرعمىةناسلثو نو سيلناو نمثل بابلا

 قد رفت لز:موهو هراجاب ىع«اف ىتعأ كلانا لزم ةفرعم قت امهلثو نوسهللاو عسانلا بالا 5

 الا ةيدمحل اةريضللا نم فدكلا ىف َمكَلاةروصور ومالا

 "5 ء/ ةدووكملاراونالاوةدومحلا تاداظلا لزم ةفرعم ىف امهلثو نيتسىفوملاٍباسلا

 | م عاب ريدشتلا ف قيللا عم كلارتشالا لزم ةفرعم فذ املثونوتسلاوىداملا نانلا :

 وهو ءز1او لكلاو هحولاو بادلادودم لزم ةفرعم ىف ةناعلتو نود_بلاو ىناثلاباسلا

 ا نيتدصتلاو نيدودهسل الزند

 , هلعبل هنو دوه نم ىل_ع هفرعي ملام فراعااةلاحا ةفر ءهقتتاملتو وتسااو تلال

 051 حرفلاو برطل |نع ىراسلا هيزنتو هلعي نأ هعسو ىف سل ام

 ايدلا ىف ةحارلا لانو حارتساامهذرعنمنيرس لزنم ةفرعم ىفةئاقلثو نوتسلاو عبارلا ب ايلا |]

 | 83 ةمهلالاةرياا ورش الاو

 ْ قش نم ةجسرلا ةرمضح: ىف تلصتار ارسا لزنم ةقرعم ىف ةئااثو نوتسسلاو سماسإتا ناَسلا :
 مهد ناوك الا ىلع هلاحو هماقم

 ىذلانامزلارخآىفرهاظلا ىدهملاءارزو لوزن ةفرعم ىفةئاقلثو نوتسسلا اوسداسلاب ابلا

 "5 رهطملا تنبلا لدن هوهولسو هلع هلا ىلص هللا لوسر هبرمشب

 ا د-أ هفهكحا امىذااسماهنالكوتلا لزم دف رعم ف ةناملثو نوتسسلاو عباسلا ب ايلا

 | "7 هكرد نع ماهفالاروصقو هلنيلب ام المل نيقمحْا نم

 ةرضحو قامسو تأي لو نأ لثم لاعفالا لزنم ةفرعمىف ةئاملثو نوتسسلاو نماثلا بابلا
 | م 4 ةدحاو ىهالا

 اا دوما نئازرخ عيتاش» لزتم ةفرعمىفةئالُثو نوتسلاو عساتلابابلا
 م ةصاخ ةيساب هلصو نش امو نيعبسل ا بابل انيبو هثدب بابلا اذهلصو

 اذدغتف روك ملال زاسنل نم قاتلا لزتملا نم هي لص اموعو نامل اذه ند ناتلا لصرلا
 عا باّدكلا

 حالا لءنمذتي وهو ثااشلا للا نم هي قلعت هبسانن اق دوملاانئازخ نهثلاثل|لصولا
 2 لاوسلا دنع لداولا

 أكاد عبارلا لزنملا نم هب قلعتيو هبسان امه دولا نئازرخ نم عبارلا لصولا
 45 سانا لزتملا نم هيلع و همسانب اعف دودا نث ازرخ نم سماخلا لدولا
 ءام سداسلالزنملا هب قلعتبو بسن اعف دولا نار نم سداسلا صولا

 2 ةئاملُو نوتسلاو عساتلا بابليا جيم دولا نئارتش نم عباسلا لصولا 7
 ا 2

- 
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 98| عرب ىعنطلاو ىنفتلا ىوااو"ىنيلالا

 664 نداوهوم نا

 أ ؟ رامخالا مدكو



 )أ ه2 ال ارِس لزتم ف رعم ىتةن التو نوهنرالاو سداملابانلا

 1 ةداعربللا سو هيلع هللا ىلص< ىبنلا لوقو اش دعرمذلاىعناداملو

 ىأ ارفزيفراعلا ضعي هسف ق دصّرس 0ر6 رعم ىفةب التو نوعيرالاو سدا !!باسلا

 6 ش ول
 01 هلل !دنع لوالا فنصلاو ةمهلالا هي دنعلا لزتم ةف رعم ىف هنانقلنو توعيرالاو غباشلا بابلا

 دو>-وأ اوعجلا باقر ارمس ان م ني رمس لزتم ةفرعم ىف ”ائلثو نوعبال اونماشلاب ايلا

 نمةمأ لكى لخو اهقلغو باوبالا خف لزنم ةفرعم ىف ةناملثو نوعبرالاو عساتلا بابلا
 هردم# ا ةرمضخلا

 الا

 دانا

 وهو ىناعملا نيعا نع ءاطغل ا عذرو ماهفتسالا ىلوت لزئم ةفرعم ىفةناهلثو نيس ىفوملا بايلا

 برلا هعنا نمادن دمحلا ةرمصخلا نم

 فحاورالاو سوفنا ارتد | لزنم ةفرعمىفةناملثو نو هناو ىداخلابابلا

 ا 5*5

 وهو تافصلا

 دودولا مسالا نم ةيدمحلا ةريغلا ةرمضح نم

 اكو ؟ -ىهلا تعنددشاا + لصو

 دوو اذه يرش ودخل اوح كامو نذل ا لخ دع عر دا لك

 نوكلاهب باوط“ىهلاتعن قوقللاءادا دب لصو

 هدو>-و هلع ظؤح ظذاح نم دب ال دو اذا نكمملا * لصو
 6 ريطستلاو نيودتلا لاع لقا حوللاو لهل + لصو
 ؟ 4 4 ءادّسبا هن مهفلك اهم هئاصس ىلع ضر فام ةّدع ىلع اهد دعو هدامع عم سل اخت هلل نا اعاد لصو
 6 ديعلا هيلعركشي هللا ىلا ىرا.تخالا عوجرلا + لصر
 : دكا ناو هلا ةضخغ تل ذةيدودعلا + لصو

 نأ قوه د لك وكرت !نمالاوحالا ف تالاقش الا + لصو

 له مهو هدابع نم هلنارن اعشو هللا تامرح مظعي نمال ايف مارال ةبحزربلا هل السا لصو
 ةمظعلا

 ات
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 ناي
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 نات
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 ؟.ه2

 | 9 هنروص ىل لع ىك نااءلزاالطاهار هم قحدو مث هسفن دهشن ها*+ لصو

 ا ا تهاالا ضالا + لصو

 هصاخ دوهشا الماهر كنا هللاريغ ىلادو>ولا ماكح ا 0 ممكح فضا اذ |« لكو

 لها الةرورلا ل_هاالا العيال واللا نم م قد ازيع اهب ىتااةمهاالا همنا دل ادودخسأ + < لصو

 مهريعالو ة ده ايثملا
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 . - 1 جيبك 35 ع 0 2 0“ ذيك لاا“ ©
 سرعلا طقاس نب فرؤرلا طقس لاب امهلااصخش دهاشملا نمد مدم ىف هشوقب تنار + لصو

 اش عفساو هنردكو طهس ٠ نءفوالاى دقو اص“ سافب تنآرو

 هتان ران ىو لل

 589 5 ناعم مهفةبقارألا ن ههباو أ ام

 ؟6

 نيبو مهن هلئاحلا لفشل كاسل كت نم ممهسوغن نوظفحم نيذلا هل

 |: 5١ 0 -_ 4 بدم |ةرضخلا نمةرب دم ةرو دم ةيعسل طر ارم اه الث هؤ رعم فهن اًملنو نوسملناو ىناهلا ساملا

 ةفرعم ىلارب تن ةءمكح هد ىيسلطرارسا ل ل رعم هن املتو نوسلتاو ثلاشل ابا ||
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 ١ و هوة ودخل تاو تسلا

 1 كج ا و ا ياو يوي ص حام سب سمس اجمل مطعم دن دل مع مس 7 يس جس جو
 هناا

١ 



 هورص

 ةيهاالا نطاوملا صعب فلاجرلاوءا بلا عجب لزتم ةفرعم ىفةئامقلثو نورمشعلااو عد ارلا بابلا ٍ

 417 ةعصاعلا رمضان موهو :

 | ؟ ةيدمحلا ةريضخلاز من رارقلا لزنم ةقرعم ىفةنامطو تورشعلاو سماختا بابلا .

 هما وردا ءوهو عزان اوزواعأ | لزم ةفر «مىةناقلثو نوريشعلاو سدآسلا بابلا :

 11 دما ةريضحلا نمفدنلاو ذا لزئم ةفرعم ىف ةئاملثو نورمثعلاو عئاسسل|بايلا

 وهو طئاسلا ىلا كيسا ا دنع تاكرملا باهذ لزنم ةفرعمىفةئاملثو نورمشعلاو نماثاا بابلا

 | 1 هيدمجلا ةرضخلا نم

 ةرمضلا نهوهوءالملا ىلا غارفلا وءال الا لزم ةرعم ىفةئامأ”و نورمعلاو عساتلا بابلا ا

 0 ةيدمخلا

 ١؟8 ةيدمحلا ةرضطلان ءوهوردبلا نملالهلا نمرمشل ا لزنم ةفرعمىدن اعلثو نون الثا | بامأا
 قلتلاو قرتلاو ىف ادّلاو املع ودل اوةيؤرلا لزنم ةفرعمىفةئاملثو نوثالثلاو ىداابابلا |[

 "1١ ءل ةممد الاي دمحلاةرمضخلان هوهوىلدتلاو

 هي كا لزم ةفر «مقةناماثو نونالثلاوىناثلا ب ايلا

 ل7 هيوسوملا رخو ا

 ١4 نا 025820

 5 1 ةبوسوملا ةريض+ ان موهو مولعا ا ديد لزم ةفرعم ىةناملثو نوت الثلاو عبارلا بابلا

 ا 3 م ةيوسوملاو دن دمج !ةرمضحلا نموهو ةْؤْخال ل ءةفرعمىفةناماثو نول الكل او سم احلل ابانلا

 تقولا يحاص ىطقاا تابنلا ةعبابم لزنم ةفرعم ىفةناملثو نونال لاو سداسا بالا

 ١ هيدمحنا ةرمضحلا نموهو نامز لكف
 وهو ملاعا | ضع عمولسو هيلع هللا ىلص دمت لزتم ةفرعم فهن املثو نونالثلاو عبانسلا بالا

 1 © مب ةروسوملاةريضخلا نم

 ١غ ةبدملاةريضملا نموهوقد وسلا لزئم ةفرعم هن املثو نون الثل او نم اثل|بابلا ا

 باطت ةقدقملاىدي نيد ةءيرمشل اًوُمِج لزنم ةفرعم ىفةئاشلثو نوثالثلاو عساتلابابلا
 ىذلاد_جلاة ولان د ىناثلاءاوللا ه.ذرهظي ىذا !لزتملاو دوب دمحم اةريضحلا نم دادقسالا
 4-١ انهلاءاعم |نيهستو ةعسل نيكس

 دامص نبال لسو هءلعدللا ىلص <ىبنلا أب هنم ىذلا لزنملا ةفر عمى ةئافلثو نوءبرالا تاسلا

 اوي تاّخدااةروس

 1 رارسالا ىف دمام لزخمةفرعمىقةناملنو توعبرالاو ىداحلاباسلا

 اه«محرارساةثالثن عن فتم نيرسسلزتم فرع ىفةناهملثو نوعبرالاو ناشلابابلا
 امة ةبوسوملا ةريضلا نموهو جولا تاريضح نمةدحاو ةريضح

 كلما دج ةرمضحلا ن مولا لصف” ني رس لزنم ةفرعمىفةن التو نوعدرالاو ثااثلا بابلا

 ١و هلك

 ١55 هدم اةرمضحلان مةرفغملارارسا نم نير لزتم ةفرعم ةئاملثو نوءنرالاو عبارلابابلا

 مدمس [آإذ8<><1<527
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 (هنكلاتاحوتفلا باك نم ثلاشلاا زا تسرهف)

 هيت

 1 ماعلا ما سةنا لزم ةفرعم ىفهن الث ىف وملا بالا
 ٠3 يباذعلا لهأو يعنلا لأن ببموسقملا بالا لزتم ةفرعمىفةئاملثو ىداملا بابا
 ةرضخلانم ىلهسا!ملاءل ادوجوو ىولعلا لاعلا باهذ لزم هقرعم ىف ةناعلو ىنادلا بايلأ

 ١ ةردمحلا ةرمضإلا نم "للرب افراسعلا لزم ةفرعم ىفةناملثو ثتلاثلابابلا

 2 وسعأ اةرمضدل انمء اذغاا ىلع

 ؟ 8 ' ةيدملاةرضحلا نم لاجرلا بول ىلع لاو> الا ف دار لزت:م ةفرعم ىف هناعلتو سما1ناب الا
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 6 ةيوسوملا ةرمضلا نم ىلعألا“ الملا ءاصتخ ا لزئمةفرعم ىف ةئاعلثو سداسلاب ابا ا|]

 1١" ةيوسرملاةرضحلا نمىدمحملافقوملا نع ةكمالا ا لزنت لزم ةفرعم فةنئا علو عياسل بالا
 قا ةيدمحلا ةرمضللا نم ىلكلا ملاعلا طالت ا لزنم ةقرعمىفةناملثو نماشلا بالا

 م ةيدمحلا ةؤضحلا نم ةمنمالملا لزتم ةفرعمىف ةئاملثو عساتلا بابلا

 2 ةبوسوملاة رمضان م ةيتاحورلا ل دلصلا لزم ةفرعم ىف ةئاملثورشاعلا بالا
 6 هيدملا ةريضحلا نم ةسمقلا ةمصاصتخال ئىثاونلا لزتم ةفرعمىفةناملثو ىداخلابايلا

 مهظفحوءاملوالا بولت ىل_عىحولا لوزن مفك لزم ةفرعم ىفةئاةلثوريشعىناشل |بايلا
 ةيدمحلا ةرضخلا نمنيطامشا نم كلذ ف
 كَ ةيدم|ةريضملا نمحونلاوءاكملا لزم ةفرعم ةئاملث وريثعثااسثل بالا

 ّنمءاملوالاو نيسنلاو هكن الملا حرادم نيب قرفلا لزنم ةفرعم ىف ةئاملثورمشع عبارلا بابا

 تا

 0 ب ةيدمجحلا ةريضملا

 3 يل ركل نا دلل نوسو لراس هن ف دنا ايور شع اضل
 حوللا ىف ”ىهلالا ةلانةشوةنملا َهُعاَملا تافصلا لزنم ةفرعم يف الثور مثع سداسلا باسيلا

 1ا/ ةرضحلاءانثا ف امهوةب دمحلا ودب وسوملا ةملاجال ا ةرمضلا ندىناسنالا ظوفخلا

 راسب لع ىذلامامالا لزنموهو هناكربوءالّبالا لزئم ةفرعم ىف ةناملثو يشع عباس !|بابلا

 هيلع ىلاعت هللا ةجرةناصتس ناكىذلا نيدم ىبالزنموهو بطقلا 8

 ضارغالا دي دل اريغو هب دمحم ةعب رمشلاا زعم كل مف رعم قف ةناملثورشع نماثلابابلا

 0ك كلذ نم كاءاوهّن اان افاع ةمسؤنلا

 ةعب رمثلا هوجو نم« جو دق نم سقنلاحارمسلزنت ةفرعم ىفةئاشلثو ريشع عساستلا بالا

 ناوقزرلل باج سس لكوتلا قيرط نم قزرلل بلا لاب سلا لرتناوامتمرخآ هجوب
 4 . لولءموهفاق ازر هنوكن مهللا عم سا> نمو بامسالا قر نعح رخام هب فصتملا

 م4 امهزييتو نيتضيقلا عيست لزيمةفرعم ىف ةناملثو نب ريشع ىفوملا بايلا

 وعوةداهشل؟ لاعو سسغلا لاعنبب قرف نم لزتم ف رعم ىف ةناملثو نورشعلاو ىداحلابانلا

 ةيدمحلا ةريضللا نم م17

 4٠ 2 هيدمحناةريقللا نمواوقلطتاب ولسا عاب نم لزتمرعم ىف ةنامطو نورسشعل او ىناثا !بانلا
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 كلا تاحوّدقلا نم نوال ا ء كنا تسرهق

 تأكلا ةمطخ

 سدلو ت تاتكحلانا ولأ تسرهف ب باب

 ةتسلوصف ىلع وهو باودالا ىف ادودعم

 فراعملافلوالالصفلا
 تالباقلا ىف ىناشلالصفلا
 لاو>الاف ثلاثا نصفلا

 لزانملا ف عبار الفلا
 تالزاثلا سمانا لصفلا
 تاماملافسدانسلا ل صفلا

 تاكلا َةمدَعَم
 رارسالا ل-عولاؤحالال_ءولقعلا ع
 : رظانلا اهم أ كننحح الو لصف
 لعأ هي صتتع ىذلا لعلارا دمو لصف
 لد اسم عميس ىلع ىلاعتهللأ

 مومعلا ىف دّقتعي نا ىجشبام نمش لصو
 دئاقعلا ف ىداشلاو ىبئانلا لصو

 ماقلا لماحلاةفرعمىفلوالا لسصقتلا

 ىرغملاناسللاب

 لوم الماما ةفّرعم قف ناشل ال مغلا
 قرشملا ناسلا ادمزإللا
 ميادجلا هكر ءمتى كلاتقلا لدصتلا

 ىتاشلاناسللا»#بدكررثلاو
 سلتا | ةفرعم ىف عدا 01

 ىنعلاناسللاب بترتلاو

 ضايع تالا لف نا 5ع 04 هو
 ' حورلا ةفرعم ف لوألا تاملا

 ىتننلا كل..هلزنم ىلع ىعلطأ هنا ثل_طف
 ةدهلالا عسا ا دهثم
 ةيعكلا رس فاطلالاو يلعتلا تارطاخت

 فا او طلاو دوبجولانم

 "صو ىلو مرك أنفو "ىف ىل لاق لصو
 فورالا سدا عاق كنا فلل اسال

 تاكردلاو
 نوكب نال صقلا 00

 كذب وطرلاوةرارعلل

 « وصح

"2 

1 

122 

0 

34 

 نعست ل قداعللا لصو

 تاَكَلا !دهىف مالكلا ىهتاليصو
 ن.ةاكملاو فلكملا ةهح نم فورا ىلع
 فورا نتا سه ضعنرك ذ

 فورا هذه ىلءمالكلا لوقا

 ل يي
 اوت د_عب تاكل كلذ هلوق لوقت لصو
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 ماللاةفااو فاالا مالرك ذ
 ْ فلالأ مال ةقرعم

 ! ش1 ماللا فلآ ةفرعم

 ترآ ذامهل ىتلا بابسالا ضعبناسب
 هنرك دام قوردعاىف

 | يأ تاكركلا"ةفرعمف ىناثل ل سفلا
 ا تاملكلاا هزمت

 مولعملاو ماعلاو علا ف كااثلا لصفلا

 | قالا هب رع ةكوعم ىف كلاثلاتانبلا
 | تةلطأ ىتلا تاملكلا ىط فام ىلاعت
 ْ هنلع

 ١ مام عج يف اًشيأانرطتان“] صو

 ْ نيمسق ىلع 3 لو ةىلاك# و

 ْ عددف حوراف»

 ا جرعلاز ناسسنلاو سشدتلا

 1 رعاص سالاو مدقلاو عارذلاو ةرودلا
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 4 : قل 5 هي

 ْ هّكشنو

 | ا
 ١ لدمج ا لمصفتو لفقملا ل-

 ا ةزههلا فلآ ىف ىل|قوالات الاخ
 1 ا ةعطَتنم

 ”يلوسلا نمن اجلا هلوق لصو
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