








 نام رف لاس نيعاصرت لو

 ناهس ض فلا ف رحأاو اهمراكم

 نابحن مغالب مدا 0
 تادرأ نر 3 اسرالل ما

 نايك لك نيدلا ىتم تاحوتف 1

 ىلدعلا ةهبج ىلع ت>الررغ مكف

 اهّدع عسولا ىف سل تانسح كو

 اهليذ بحس مايال | ىلع تابه
 اهرمثنل اكن وكلا ةيزشن اذا
 اخر تلق عنصلا ف تنسح ًادلقو

 "ليس تراقظ هيرصم عاقووم ماع ةعرطم هديقسصآ ت ترشح هن اومراكم هناس

 ل تاصيوعسوءاأقو هقيشم تارومرزومار ّن هاك مع ؛ تدوج ىلء ىهابم

 ١ ردخير انت ىيدليا داشناو ملت هنعبط ماتش يبان ى ةباقح ناك هبكستا ءوضنالوا

 ميك م ضم ىاشا س تعم وبدخ

 هلاع اريخ نب رش تاذ قح ىدلبق قذوم

 احا ةلعط ىدت ا ىهللا لها رابأ اهضت 5

 هلاضفاو مهفر لع بابرا نونا عفن لوصح
 ش كتاحوتق ىسداح ورح هتشا لج زا ىرب

 هلاحاو قو هاك سد هلرب عضو ىدلصاب

 هكدنلوا عبط فئاطاو زان“ ادلب وب اماده

 : هلابقاو د ىذ ف ص الرااقإ ىلوم هريو

 تدوج ىذرانمدلب وس ندنيهعم قورس
 ا

 ا هلاك !ىدرباتاحوتف عبط ميكركُت نارازح
213 

 ١ رصمةسورحم قالو ةناكلا * هرهابلا ةعابطلارا ديءزملا اذه عبط مامت ناكدقو
 | ١ ديعلااده يصتالومثمو # ”ىئسلااهرظانرطتةدوح اظوحل» *« هرعاقلا

 1 ا 5 دعل نيس "اى نيتسو تس اهلا عد نع تق ”ىتغلا هنتر ىلاريشفلا

 'ٌ ىلص « فالنا نم ىرب مامالا نم كرب اكن اك م ةرعق نمد فلالا:
 « هلاك ؛نيلمكملا هياعصاو هل ا ىلعو هيلع سو دنا

 « ماتلتاو ةبقاعل انسح لسا هنا د

 ةناسحان ىاماعي ناو

 لماكلا : .
 مانلا 2



 « (نيدءل !ناددإ| به وتم * نيدلا باهش نع 5

 كس. ىلع لسأو ىلأو *« تخمو تيلوا ىتاا كمعنالركشأو « تحضن هام ىلع مهللا كدجأ

 * هيلع ملسو لصف مهللا #* هكشو هبي رنيقبلا فسد دادأو نيدلا ىح أ ىذلا 5 كر تاف "ىلرعلا<ىبتلا

 تحراتىذلا ه هبكألاتاحونفلا باك بطبهتاَّنم نأ الفدعب و 5 هلا نشل للعود ىلعو

 هعبط حك ربي داو هحالع دهعت ىندهع ىلع ليحا دق ناكو 2 ا بطن ءاحرالا

 دمحت ءاخغل < هديكألا ةعصلا ىلع لوصعلاامور « * هديدعأ سن ىلع هنلب ةمىلا ترداد *« هحالهو

 سورعلاكراصو * تاطاغلاو فرمصتل | بس الج ع نمادز ِ ل ملا نعاهزتمهللا

 لسا ادلع ىهىتلا * هصنملا ف ةواحا

 * هدئارفرردنمررغلا لتجأو ما هرغلا م 5 هديقننتو للذلا نم هتيقنت لالخو

 اخرؤم تأ دنأو«تدج ًاوامظان تلقف هه حرتلا قعرررسلاب تيهذأ »* 0 ةوشن كلذإ دخأ

 * هديدعت نوضغ“و تك 03 ا

 رعش 37 تكدس و
0 

 قاحأ بطوياسح رهدلا ما“ || || ىف امح 5 هايرب نيسح انت نضورأ

 نابلا نع نانأ ده دعب تناامو' || || امرش تداجءادسملا ةداغلا مأ

 ناقعب اهتدوم نيف شوؤك "اهفكب ولدت نامدنلا ىلكع تفاطو

 فارم بجوأ مانالا ىدم ناكو || || هلاصو'حانا ىلالا نداشلا,ا

 فان نمدرفلا هنسحف هلسلو هفطعىن ام؛حارلا ريدي حارو

 ناصت ألح انسضالا نكس كيو || || .همارع ىناكتدق اسظ هللا ىر

 ناوضر ةنج نادلو نم تان [| || هلا س اكل ان كافاواذا لاخت

 ىناجلا ك1 ملوادص قيقاعف هدي دخ قوغذرول !ىمعي تسرغ

 نامبس اظعألا هسا نم ىل ناكاج [| || هتانجو ىتج نم بصت ىلاغ

 ىنادلا ةنلا ىجاهبسصاعا تاانف انسوفن ىحانيدلا حم ميشلا لب

 نالعا ع وأ رارس الان نلعأف ارهظم فشكلل ناكىلوم هللذ

 نانا ةروصد انت ءاح هالوه اهنلاةكتالم نمالاوهامو

 نافرع بحاض لكن م اهكردمل ى ا نم باب تقلغ دق هناحوتف

 ناكمالذان عيطلاب اهل ىدصت || || دش م داما هللا دارأ نا ىلا

 ناهرب موقأب تما هح ات || [| هل ارظتن ناكح ارسرهظأف

 ٍناشلاودجلا ىذ سايعلا لضفلا هرصع فصآت قولا ثوغع دادماب

 . || قاعلادصاقلالئوم اناطعلا لب زج .(| || ىرولا ىف لدعلا طسابإباصتلا ليج
 ناربقأو هسش نع هف هزنت || || ىذلا نمزلا درفم اءازمارثكح

 اناكا دقو ناعا د 100 هلتيشللا رد رفد لا

 ناطلسسأب ىلع ىوقي دحأ لهو || || هما لظ يف لكلا مانالا مان" ||
 ىاشلاهلدوسملا ف تانمغرلا ىلع || || هزغةوطبس شرسعلا هلا مادا

 ناوبك ةماهقوف ىلاعملا ىف تس ىتلا ةمهلا هل ىلع الا مدقلا هل

 ل 6 .



 هرارقو +_ضرأ ةكمج.ءالا

 تال كون رساهال اذكو
 اوترصنو اوعالظو اوت رحأذ
 اهاهالو نب ةئدملا لكشف

 ١ 0000 نم

 هس و 0-0 يكسر ف

 مهلضفي نقي اسلاروبقاجم و
 اه ىاللا.ةنوعملا ةرتعلاو

 مدا ع اود ل ١

 ادرادزب ىذلا ”ئدملل لف

 مك ا ا

 ! عقتالو هرزتساو كريم بلطاف

 ّْ ةعد 34 نطمل هلالا قاس

 اولَوَعْفاون اهنع ,.نكحا
 اولم_هف ةرعه ةئيدملا نا
 اولءفتنا مكشح ةيربلاريخ
 لاهت هرو مدق لضف

 ٌلذرأكاذلودو تيذك انلق !

 لو انسسلف هلو ناكن م
 لوطالا عسفزا ىلاعل اريذملاو

 اذه نم لك ”هلمضف 53

 لشي ةيربلل ءامض اوسما

 لفسأ ل دخرعصوراغصلا كف

 ىلةعينم ىلع ق> اهدادوو
 لديو ثحعحسو رسالادو

 لفت كريم ى كإبح ناك قة

 لشفأ كظعوذ تمظعة دلي ىف

 لمست هيكل ىلعو اجىورت

 نيعبسلاو ثلاثل!بابلا لوقا نه ىناثل اًوزملا هيو ةمكملا تاحوتفلا نم لالا ؤزملا ىهت انهو



 "ىلا لاذدعب اهمدحو
 برب ىف س>ولا لتوأو
 0 كة ؟للشا ولو

 <ىبئلاربت ةرأز الولو
 .انوان اهم ىلا سلو

 ىذلا فال الوق تاق نا
 لاقملا انملع ّيدحفت الذ || '

 نوكيالاع ّن رخفنا الو

 ماركا ضرر عشلاب جممالو 0 3

 ديرت ال ام كءاشلالاو 8

 مكضرأ ىف لوا! نكمدقف :
 للا لل 1-٠ ب تخسسح

 لاقن امهنن وكفاطبا مدح امم ناكك سان لع ىنبن م لجر امهباجأق

 امر ات نيذللا ىلع تدضه كا

 . اومهفاف وح مربخأ فوسلف
 ىكسمة دج ”ىلعلا ىتفلااناف
 اهخاو ط انرلا عم داهحلا اهمو
 انرهدرخاوأ ىف ماح ل1 نم
 ةداع-س اولذفدق انو ادهش
 ايلتخم كض رأ ”ىندملا اهااب

 لبق محملا تيبل | اهب ضرأ
 اهدويسصو اهضرأ مارح مرح
 اهلك كسانملاو رعاشملا امم و

 اعرتم مرمر ضوحو ماملاا مو
 انصلاو دممملا ىلاعلا دعسملاو

 هفورعم "هلكخ دالللا قلقا

 اهلكن طاوملا ىف عج لثموا

 اهمارع ىربال عضاوم مكلت
 هفمض فرعملا فاو نمل ارش
 اهرحأ ف عوض تا: سل ادكعو
 اهلثم ةئطإلا لعئسملاىزح

 َّىد ف اغتنا ل ىتش ام

 ا طقسم مدرلا نود بعشأاب

 امل | جر هءاحو ماقأ ابو
 تير اان نجلا هوم

 نك اس ”ىعش اه ةلدملا له

094 

 اذك ادا كلذلحا نب

 اًمللا ّت- شحولا ىدفامل

 ادفلا اودْوتوأ اممتذخأ

 ادب دق نمر اسك منكل

 ىلعل | نانح ىف هنكحلو

 اطانا لوقتاقدتف لوذأ
 | .انلثا لوتب ّنَقطنتالو
 دا( كن ثدام الو

 ىوط ىذنغكنال فكو
 ىذالاو مكضرأ ىف شل نم.

 'ابقىداوو ٌقءهعلا بس

 اولأساك ةردملاو دكم لهن ىف

 لدعيو رو< دقاتقو مكحلاف

 لهجت ال ىتلإ مرا هنازخو

 لؤنت ةلاحم ال. ةعردول ااهمل

 لدعب ردن دمهشل اهديبش و

 لاقيو توي نا دورسسلا امو
 لف أ كم لضفو دالملاقوف
 لدسعت دج املا اهل نمل اعال.
 للحم دالبلا لك ىف دمصااو

 لح رث ةيربلا اهتلاضشف ىلاو
 لهجمال ىذلا نكر لاو راو
 لهرب و فوطي نمو نارعشملاو
 للك لحم وأ, فيرؤملا لين

 لزنم ضرب قم فخ لثموأ

 نللخو مرو اعدإا1 الا

 لزْن ذا هضرالو هل انرش

 لس ةّممطفلا نعئسملاامو

 لو سن املا نعت
 لبرملا <ىنل ادلو اهم ضر

 لفلا هع ريشي كتاعببو
 لزنملا عسفرلا كلما هيىرسو
 لأ كي دل بقاهف نيدلاو

 لهكموأ ئشان شدرق نءوأ



 ا

“44 

 ردك نان كفا
 انل رفغا ابر ان نولوتب
 مهي هول نم ليلا اندالق

 هحر هل محار ءاسو
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 اديال اعجب اوناف

 يما تيار

 هكسل قطق دقن هنن ن نك

 يك ,ىوؤجعاو

 فاوطلا ل و> لمرب رخو

 , اوتحرامم ىللضفان اون آن

 0 نسرك ةكنالملا جو

 , مهدعب نم.جدق مذآو
 هلالا لبلخ اننلا حو

 ةعقرانل ىرمعل اذ-هذ

 ئدعيلا”ىن قتل اانمو
 ماركلا نيركيونأ انمو

 0 نك انم ناّممعو

 0 انأ 8 م سو

 دف مهب يذلا امو
 انلءالوارشفف

 لهف انش راو م لهزو

 نا برشو مظ م لهزو
 رود دا |مومه للم لهزو

 عاج نم م هز ءاج كو
 مكضرأ ىف منع زك سلو

 لولا معةياقس انفو
 هر مركسافماقملا اشو
 هب رخ افق نوخلا انفو

 نانا لاو مطادال |.اننفو

 ىنلا اثنم رعاشملا انفو
 و ل مكدنع لهو رونو

 1 ىءابتخ أ همذو

 ا ءاجاذا دحأ نب 0

 ل مرح انت دلبو

 الفال الح تناكت ريو

 ليلا عفر لت اسي لكحو

 .اسأ نع مغصلاو كلوفعي

 اكملا اوّدح ًاراهلا لو

 اثعلا دمع عمج اولخ

 ىجالا لوو حامدلا دوع

 ى اومأ مث صلق ىلع

 امدلا كه س وديرخآو

 اعد 0 هوعدب و نعسبأ

 افصلامْؤي ضامرخاو
 اغلا لي زرع نمل انو
 ىضماعق لق انضرأىلا

 كا ب هو

 ىر نم راب رعهو

 ىوقلا دش ذيساعانحلا
 ئدحرا انمو انش انو

 تارا ١ صخحهو أ امو

 الالف نماتلا352غاذا
 اقم'# اننماو نم ةلطاو
 ادنلا فلو ىلا بين
 ل ا ىلا قف
 َّ انبلع ن وردقن الذ

 انكدقام رْغفلا نم انو

 انلدق 5ك امركم مكل

 اهشل | هيفواماعط دارأ

 اود مّتسلكنم مزو
 ع 0 اذا

 أَوَس مت و نُخ سل مك

 ىوراوالتما ”ىبنلا اهنمو

 ىنكملاو بسحلا| انمفو
 ىدكاتيقو ءادك انفو

 ىذا نك نك ب ض

 ىملاو نكرلاو دايحاو

 ارح انو ريش انفو
 ىضتر 1 ركبوأ | هحممو

 ىرتامف" ىعشا نيب و

 الخامف دنصلا ةم 22

 اذو اذهب كف ب 0



 تامركملاب تزةدقدوادأ

 زاخا لهال الأمت ترصو.
 مشاه نم بذهملا تا

 ضاصللا لهأ تدنغائذلانو

 [مانللا را دب تبدل دككَو

 ىتاالوسرل ا دالس مقف

 هيارذا نع كاف الو

 را "ىلا ريق

 00 ف كم نءلاجر ىلا ل سرأ ىسيعنيدواد ىلعتاببالاو بالا درو لقلاق

 تم. لضفاهفرك ذيو هملعةربةدصتب ا «سلازيزعلا دعب ىبسيعهل لاقي مهتم لجر هباجأفا

 ةديصقلا هذه هللا هقفو لاستف بقانملاو رعاستماركذي و يل ضفلاو ةماركلا ن نم هبهلنااهصخامو

 ”ىنضرلا مامالاتنادوادأ

 بنع لكم بذهم لا تنأو

 مش اه نم لمؤملا تنآو

 ضاصللا لهال ثايغتنأو

 دوخ دودح ناك لا

 هرعش ىف برب رخ

 لوةيامف قدصي ناك ن اف
 اهمال قوق دانا ىاأاو

 اهتحت نم ضرالااح دى رو

 مقم انبذ نمهملا تو
 هلضف نب ان دحدمو

 دعتدق هب ىل_ىلا 5 الص

 لا ثيدد ف قآل اذكا

 دوذو مول لكمكلامعأو

 ىذلا ىهلا اهنم ني
 داي_ءل اانبلا 2و

 قرع 11 نول "1 و
 ان دنع مهكس انم اوضقمل

 نيزح توصب بله نم مك
 دايسعلا بر ركذيرخ و
 ريغأ 00 ومهلكف

 يم واع اوالغ
 مهل ام اق ةاض ةاؤح

٠ ٠ ١. 
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 قطملا دلبف لدعل او

 قلل هاريس ترسو

 ىترملاو زعلا بصنم ىفو
 ا لجو لاح لك ىو
 قمل اوذ انف كل دعف

 ىضمدق ندةرعهك رج اهف

 ىخلا له 0 مهل ريثك

 ىدهلا ”ىنص+خ هللا اهم

 ىوهلاب هنروشم راشم

 .ىوط ىذنمكبرشب قا

 ئدهلا“ى و معني ا

 لاف هلمق نمو ارك

 قل م 0 او

 دع | ميل, اقع لك اما

 ىتني |اثمح هللا مرح ىلع

 انه ام ىلا ّن دعس الؤ

 ىرقلا َمأ ب
 كك دامك كس ال بتريو

 ىدقلا معرب هم هيلا لل

 |هاذ ىف سل هريغ ىلع

 انو د الض فول ا نيّدم

 ىدتش هل ق- لافامو

 اطقلا لهم عراوش ائنلا

 امال م كلر و اشد

 ىمملارو اثعش نومريف

 اضرب رع دا لع

 ىم منهو باغس ملأ
 العدق اوهلاىف هنوص ىَر

 اذا نسحب هلع ْىش و

 ىدملا ىصقأ فّرعملا مود

 امسلا بر نودانإ 53

 اتت صل تاس

 دك كم ل



 ا روهشخ ىصقال ادحسملاو مأر ا ريو لازم ا

 05 د ل حل هعساحل حا ع يستحم

 جت يس 2 2

 نع توأن“نث دي ز كد دن نم مس ركذ * (ثشل | اهفنو اهسطى عياسلاو سداسلا ثيدحلا)

 رباج تي دح نم لص دج خب اهننط عضاتو اهثبخ قنتريكلاكة شن دملاامنا لسو هيلع هلا لصلاكو ١
 هند دح ند ماس ركحد * ( نوعاطااو لاجدإا نم همبدملا ةمصعىف نماملا ثيدن ك١

 ىص هللال وسر قو - 4 لان عا اذأ هنشع || نم لسو هلع شازع هللا ل وسر عمانلب 5

 هي 721

 ةضفلاث خ راشلا ىلا ام” ثيحلا نتا او هب دملا عب ةسطاجن ١لاق ملسو هيلع هللا ىلص ”ىنلا

 لاجدلا اهل ديال ةكتالم الملا باوبا ىلع. لسو هلع دلتا لص هنا لوسر لاك لاق ةرير هيأ
 ٠ نوءاطلاالو
 لخ ديال لاك لسو هيلع هللا ىلص”ىننلا نع كي نع ”ىراطلا شرت + (كلذ عساتلا تيدحلا) +«
 ةالصلا لشف ثيدحامأو * ناكلم ٍبان لكل باوبأ ةعيستذكموب اهل لاج دلا خيسملا بعرةمدملا

 لاه زلا نت ةورعن عدوا دون هج رحترك #3 (فئاطلا نم حو ىداوعم رحت. ,شاعلا ثدحلا)ه

 دشن ىح فقوو هيداوة م لاكوهرصساجو لبقتشاف اهوذح دوسالا نرقل فرط قلو هلع هللا

 اق هراصحو فئاطا | هلوزن لب قّكل ذو هلل مّرحم مارح ههاضعو حودنصنأ لاق مهلكس انلا

 هتلاسرو لسو هملع هللا صدمت وذ, ةداهشل |نرق هللا نالف ةثيدملا مرح ةمكحامأو + (لصو)*

 هلوسرللعفكم محدق هللاو اممالاناميالا نوكحمال هناو هلاغيرشت دمحوتلا ةداهش |
 هللا نا عدتنا محاكم نادل لش ةداهشلا فرش دات ةنيدملا رحت لسو هماعهقا ىلص أ

 "ىبالال هنن هع رحت لعجوهد رتولل اثلان”امرح لهفة دملا ةمر مرخلا ةمرح عفش دقورتولا ب ربو
 ةمرحلاكهمف هلل ةمرخ انا نذؤي كلا رواحجت و هامالا م”رحاماذهلورتولا هنال ملسو هيلع هللا ىل_ص

 ثلاشلامرحلاو نيم رخل ىفةدراولا ثيداحالا نمانركحص ددق اذهف هنن مرح مارح لاف اذهاو ةكمل
 هيناميالانالا نامعالا لمكمال هنوكحلف ملسو هيلع هللا ىلصتىتلا ةرازاماف امهرتوأ ىذلا
 رتو هللاو ةعاطلاب ةمعفشلا تءاحاملو هللا عاطأدقف لوسرلا عطري نم نمّوملل هدصق نم ديالك

 اوعبطأو هللااوعبطأ لاقف مركللا ف ل عفاك ءا.شالا ف يل رتولا ةعاطلا ثلث رتولا بح

 طع 1[ ةعاطلاو عمسلا مالا ىلوال ةعاكلا طل نمورتواف مكحنممالاىلؤاو نوعا

 لج نم ادرس اهلعح ل ةهرأ هللا اهاعامل و تةدصانلق ةعد 0 ارهشالاف ل ناف هركملاو
 بجر عبارلا لعجوةيرتولا تددثف مرح لاو ةحخل او در ةدعتل او ذ ىهو ا درس اهتم ثالث لعف- ةيرتولا بح

 اهفهنيرتو ةروص ىربل ءامسشالاىرتولا بح رثو هللا نال كاذو هيرتوالا ا ادرفلا بحر هانعمو

 هالك نوكل ةيهلالا ءاعمالاةروص ىلع ماعلا جرخاذسهلو هتفصالا بحالو هتيترالا ىرتالف
 اشرورام بابلا اذهةمتا ىفدم#:ناانأر ب (لصو) +وهالاهلاال هناحسوهالا دوجولا فىربالخ
 00-0 1-2 هزن ىنعلا فصلا ىنأن ب ليعامسانيدم هيانثّدحامودو نيد هرلس انمي راختقالا نم

 دح لاك ى أ انثدح لاق ةحماشلا مساقلا نب للا ةبهنب فلخ نبنيسحلاانثةح لاق ىلع نب ة وس

 تا ذاننن قاما دج أ نعسارفنب مدارب ,ا هس نع ىلأانث دح لاك سارف نب دج ني نيسلسا

 ةدادصا نما دقن رسال كلان اخ كح - ىملانجرلادبعؤبب ميهاربا نع

 ملسو هيلع هللا ىلص وقنا لوسر مع سابعلا نب هللا دعب ىلع ني دن نب ىسوموه ىسومنإ ىسعئنبا

 لهأ هبلا بتكفارْهش ني رشع كب ماأ فة دملا ناماس هنباىلوو ةكجب ماقأ ةنيردملاو ةهكم ىلو املا

 لعن هولي قارخش نب بويأ نم نيكسم ب ا ةشردملا

 كا 1
 ادودا ل012 ت77للللللللللللل 22 سعج
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 أ لوسر تعم“ لاق هللا دمع نب رباح نع >1 برت « (ةكع حال لج عنمف عباارلا كيلا
 فئاغلل:دءحالسا ناكحال ةكع حالسا !لمك نأ دحال لعال لوقي ميسو هلعهللا ىلصهّللا

 ىلاعت هللاو هظرغفف ع دود تا قراراتك . الوأ فودللا عقوتلوأ 1

 عم هبفحالسلا لجن ك,لذانماامرح ءلعس دق
 هيلع هللا ىلص ىلا ءترذ ىأ نع”ئسلاطلادوادونأح م * (مصز ىف سماسلا ثيدالا) <

 متسءافشو معط ماعط" ةركرامم امام ضر ءامىف مسوأ]

 ملسو هيلع هللا ىلست ”ىبنلانا رباج ثيدح نم ىئطقرادلا رش ه (هفسداسلا ثيدحلا)*

 ىلإ مخ ماله . رشات قوذلانان دذع عد ثيدحلا اذهو هل برشا منغ زءاملاق

 | معها ئتر ةشئاعنع ”ىذمرتلا 25 « (هلضفأم لمز» ام سرغتىف عباسلاثيدحلا) ع

 0 يول نامل هن لص هتتالوسر نأربكتو منهزءام ن ملمع تناكماجنا

 بدرع نس
 ثيدح نم<ىناجرملا ىدعْني دج اوبك #* (مارحالاب ةكم لوخدىفنماثلا تي دلا)
 نمو أ اهلهأ نم مارتارالا هكم دحأ لخ ديال سو هيلع هللا لصدتلالوسر لاق لاق سامعنبا
 امرتحمالا اهلخ ديال هنأ ىلع ىدنع ثيدحلااذهىفروكذملا مارحالا لجو لام هدانسا ىو اهلها ريغ

 مارحاريفبءادوس ةمامع هيلعو كم شم ويل خدها سوهيلعهلا ىلا لؤسر نا عمدقذ انها
 ةردعلاو ادارأن 1 تءقاوملا تقوى لاقو

 لوسرنا ةسانب ىل#ي تيدا نم اسم وذ (ةك ماسالا راكتاف عساتلا ثيدحلا)#
 داحلاب همقدري نمو ىلاعت لاقو هفدالا مرحلا ىف ماعطل اراك >الاق لس هبلعتسل للا

 ةريثك اه ةرش ثب داحأو تهكم مرح ريغ ىلا !اوءوسلاةداراندح اذ. اًويالو يا باذعن بمنإاو

 لاك لاربع نبا نع ”ىطقرادلاحكرخ لوالاودو ةرائزلاثيد_حابنت . « (ةنردملاْثي . داحا امو <

 تعا ةشهل ترجو ىرب ةراز نم لبو هيلع هللا لص هلنا لوشر

 هيلعهتنا ىل- هللا وسرن أر عنب ا نع ”ىذمرتلاركذ *(ام ايدتامنس لس ف تاتا تدخل

 تدح وهواهي تامنمل عف عفش *أ ىناناهب تمافهيندملا/توعنأ أمكتم عاطتسان ملاك لبو
 لوسر لاق 'لاق صاقو ىأنب دعس نعراسمرك ذ #(ةسل دملا يرحت فثلاثلاثيدسملا)*
 هلزا لم لاتواهديص لتي أ اههاسنع عانينا ةيثاملا :النييام مرح ىنا لو هيلع هّلبا ىلص هللا

 هئمريخو ه نما مف هللا لدباالاإهنع ةبعردح ًااهعدبإلن واعي اوناكول مهلرش جمل ودلال
 لها دح ًاديريالو ةمايقلا مويا درهشو ا اعيفشهل تنكحاال ااه دهجواهئاوأ ال ىلع دح أ فس الو

 ءاملاف 1!بوذوأ صاصرلا بوذرانلا هلا هءاذاالاءوس ةيدملا
 دعس تار لاك هللا معن نافلسن ع دوادوبأ ركذ * ( ةلدملا ف داصن ف مارا تنوع 1+

 هامثواسفإ سو هيلعمللا ىلص هللا لوسرم رح ىذلا ةيئدملا مرح ىف دصي الجر دخن ص اهو ىأ نا
 ذخأن ملاكو مرا! ذع مرح لسو هملع هللا لص هلا لور نا لا.ةف هفدوفلكف هيلاوم عي اوُراغ

 نكرم بو هلع هللا لسد هللا لوسير اهينمعطا ةمعط مكلع رالف هب هبل سلف هيف دصي ادحأ
 2 : كلا تكد مت ا

 ةنبدمل انمدق تلاه ةشناعنع حسم كذ . تيوس دن دلو ظ
 هءاهج أ ىوكش ملسو هم هيلع هللا لصد لوسرىأرالفلالإ هب ”اوركبونأ ىمشاف ةثبو ىهو

 لّوحواهدمواه ءاص اناا رانلاهداو د شأو دكم تدبحاك ةمردللا انبلا سبح هللا لاق

 ةنخل!ىلااهاج
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 بحل مسالا ناسل اذه هسج أف عاد نمله باول مسالا نملاؤسوهف لعنوان باتو /

 مسالا اذه ىدتسينمنوكلا ىف نكي نا هنالروغغلا مسالا ناس !اذههلرفغأذ رفغتسم نم له
 00 تكالبعلاو نعيم 1,50 ةبلطو ةلوره هعسناكاذهلذ مكمل الطعم تالاو 0 .

 خيرخا ذااَمأو نيعتنكاءاو هلوقب نيعملاىلار ةنفن هنال يسلق هعرسلا ةد_ُثدقعشا هل سلق فعضو

 ني وكلا فاكفءاجو ةعفرلا نموا ةريض- فه. كح ااموهورصتلاو فاكلا عفرب ىدكنم

 ار نع ىفص َق 5 حرخ ديزي ال ىلا لاف فاكلا عقر ادهاف ةمهلا,لعفلااندنع لوم ا وو

 مكتتلاو مكنللاو ىبنلاو مالا مهل دارعل ىف قيلا» انلح قتال هماع ةسوبرلا تاقصروهظوهو ىنآر

 تجرش تنك كدكفرستلا.الصأو ةءاشلاو عاب ةرومأم ةقولاو فال تانسءذهوأ
 حوده ندعصق كا دك قرا امهم كناف كقراف الز رمل اوريصقلاف كي دومعن ء كنت الذ تفشي

 ناكاذ هل رم هقلان هن دوبعلا دهاشم ه هر طماع رهتسعرإ هللا ةرمذ» 7 نمحجؤخنمح ||

 م فول اهانيستنولو لوطن «ةورف ناف فاكيلا قردقلااذهو ىدكن مح رذتو*ادكن هلخدي

 بابا ةنقان كاذب نوكتوةرايزلاو ةلب دملاو ةكم لفالا قباهرمعلا

 هناء ءارملانيةىدعن هللادبعن ء ”ىاستلا حرج ب ( هللا ضر أريخ كم ضرأ ىناشلا ثيدحلا) <

 ريخ هللاو كنا كلل لوم كم نع ةروزااب هنلسار ىلع تت اورد ل سو هيلع هللأ ىلص هلت |لوسر عمت

 هللعدتتا لد ها لومنر لاك تجرخام كم تجرخ أ ىفاالولو هللا ىل هللا ضرأ ب حو هننا ضرأ

 ءاوس ةنسلا ىفاوناكن اذ ةنسلاب مهلعأف'ءا اوسناءرقلا ىف اوناك ن اف ناءرشلل مهأرقا مولا وي مسو

 ع مهركحأفن“ اوسللاىف اوناكنافالس مهمدقًافءاوس ةرحبهلا فاران + دقأف

 انتا نمدقابقحأ ناكواعوبنم نام ذقت ف ع نمو متل عم لامن ءذه لثمهبف مجان

 / متدق ومنح اوسامفت الصلا ٠ نه لضفأ هبفةالصلاوا دعم سانلل عضو 0

 ءايهناف اهاكلئاضفلا عسجب ىوح نمالا نلان مدقق امو ّنسلا مدة 7هلف َنسلارابتءاوهو نامزلاب
 د يا :رعملا | ىلا انرظن ناوهاوسامركذ نع ىغهيفناكلا ذب انيةنكحا ولذارخ و الو
 رحاهراج الار "اس نم ةردثراجالا مدق وهو هراأ هاب نمدوسالار خاو هيلا ةرعبسملا يسن
 ”اسنمتاريخلل عجسأ هنافانا ءرقمهرغكحا ا اأو .ةعبا حلل لعجو نيعلاب هللا هفسشف هملا ةنلا نم
 ملم زو مالا هيلع هاربا ماشمور اخسمو مزتلمورح نم تاشيلا تان الا نم هاما توسلا
 لورتو لاعفا ىلءهئاوّتح او دكسانم يكل كيفن ناق ةنسلابهلعامأو كل دريغىلا

 مرخلا مدقأ هناثرإ- هلا امو جلا لحن هناثتوسلان متدب ىفالو ا .علا نم هريغف نوكتال

 قوحلا هللاو تيكا عدو لكن م منش ل عصفاضمنأك هن نم مل سوه

 ثيل ىنمالحر اولنق ةعازخ نأ ةريرهىأ نعاسم حترخ ٠ ب (دكس ع رحت كلاثلا ثيدحلا) «

 لاقف بطش هتلحار بكرفلسو هلع هللا لصدهّلا لوسر كا ذيريخأف هولتق مهنم لدي لكم ف ماع

 دحالل ناو ىلبقد>الل ال اهن اوال نيئمؤملاو هلوسر املع طاسو ليقلا دكم نع سح انا

 دضعبالواهكوش ا 0 موهذنه ىعاسا اوال ارا مت نم ةعاسىل تاح اان اوال أ ىدعد

 داقينأاماو ةيدلا طعن نأ امان رظنل اريذخو هذ لشق هل لق نمودشملالا اهطقاس طقلي لو اهرحت
 يظعأ نطو جل الق تراي طع ا دوح والاول لما يرتب ب دو ناك رخلا

 هّلبا ىلص هللا لوسر لاو ذكس اننل ! اهم“ رب لو هلا اهمترح كم نا ناكمالا ىنداجحالو هللا مرح نم
 مارح وهن ضرالاو تا وعلا قلخ موكتت اهم رحيدلما اذه نا م لا

 ىذلا ةدلبلاءذهبودبعأ نأ ت رهام 2 ثردحلا ةماسقلامويىلا هللا ةمرحع
 . . اهم ةرح
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 امنت فك ةلوالاكملا تسنادا فرعت حب مهفاق كلذ نم دال هناذب لوالا باطي هناف 0 .الا |

 نم تنأو ةقرافملا ملاعىفلونالا بلطي رش "الا نأ تلعاذاذامنت فيك ةيرخ< الا كلإتاناذاو |]

 ةرامفكف لصو)* تيبلان فا اوطل اكل دهعرخنوك. نأ كيلعنيعت ف قا كنال ةقراشملا هلا ماع

 اهوجوىف ف الخال ىدهلا ن مرسي سان يل اىا ةرمعلاب عشت نك ىلاعت هلل لا «*« ( عمم ماا

 مسانارع با لاقو ةاسىدهلان 0 ءانعلا تعاني اولا ق ارم

 نم نوذأةر ةبىدملا نمرمستسا اف ىلاعتهلوق ئعمناو رغبلاو لبالا ىلعالا قلطب ال ىدهلاا

 ىلع ةرافكل مذ هنا ىلءاوعجب او هازحا ةاحدىدهأو لهن لوقأ ىذااو : لن دن نه نؤدأ ةندنو رشي 1

 نم رفهن انا لفن نامزلا دح ىفءانذعلا فادخا راده دجال نأدعبالا ماسصاان وكبالق بنت رتل

 ٌىدهلا د_جوناو موصلا ىلا همجاو لمَن ا دةفماسصلا ىف عرشاذا لث اف نك ماسلا ىلا ىدهل اعد ||

 ِ ا ا ل ا و موصل | ءانثاف

 اهماصوأ ةرمعلا لع مانأ ىف اهماصن فاول اف يلا ايالا ةثالثلا مانسمامأو لوقأ لوالانو
 هلع بجو لوالا مادالا هنئاقا ذا اولاكو نودخا ع ىقممابأفف مهضعل اهزاحأف ىممانأيف ١

 ضقلإ ملام مانآلا ةئالتلا عاوتنامدثبتو ةفيدجو !هزاجأو عاورسشلا لبع كلاس هروح قىدهلا

 اهماصاذا اوقلتخاو هأزحا هله ىف اهماصنا هنأ !ءاوقفتاق مانالا ةعبسلا امو ةحلائ دربك

 ملا ةرافكىف ةبسانملاف ىلوأ ىدهلاو هيزحمال لئاقو لوقأ هبو هب رحب لث اقف قنرظلاىف
 مولاة بسانماَمأو عتملا ضءقن مودلاو هنم هلع ق دصنت نم عدمت ىدهلابر هعَمت نم لدي هاف
 ىدهلاب عدتقلاةرافكلاهذهىفق للا حرف موصل اوهو عم! ضمن ىزوذ لالحالاب عدمت هنالذ هم

 موصل اونو عضل نضع لي وهدع دح مذاق يلج يد ل :

 + (ىللاعت هللا امهفرش م دملاو ةكم ثيداحأ) <

 رعنبانعملسح حرخ « (ةنلابءاد_قالا ىلعاهنم حورخلاو ةكملوخد ف لوألا ثيدسحلا) «
 ةينثلا نم رخو اسلعلا ةمنثلا نم لبد كم لخداذا ناكح سو هيلع هللا ىلص هللالؤسر نأ

 «رصقلاو مضلاب ىدكح ىهست ىلذسلا ةينثلاو زمهلاو فلاو ذملابءا دكىهستاسلغل ا ةمنثل'ىلقسلا
 بثكت مشأ ةعباملاةرضحو قا نمي روهظلانطومو ضرالا عاب فرش 0

 ناكم فرم سثكلاو ةماعلا ةيقرلاو مظعالا روزلا ن نطومىعو ندع ةنجىف ضال كنا 1

 ىهو ٌكِلملاراد ن وكح:ثح ةبصقلاو ة تملا ةمصقامجالن انملا فرش ندعةنجوندغ ةن- ىف

 اذهلواهلك ةدهاشملا همطعت ىذلا ”ىهلالا علا ىف عب فاو ىهلالا دادمالا اهدضصق نم ثروزاد ا

 دادمالا داو نكهلوة نم ني وكتلا فاك < ىهلالا تفل فاكلا عفيءادك نمدكمىلالوثدلا عرش

 كمو ةداز ظافلالا هذه ىف تاو هدصق نما مطعي ةمه ف رشأ ًاوهىذلا هب لعلا نمءاطعلاب”ئهلالا

 اذهلوزحل او رودقل اورقفلانوكلا ف لصالا نال لصالا نع عرف هنالريخ لكى ديزملا غضوم
 نعجورخ هنال روصةملاةمزوح الو ل صالا ىلا عوجرهنال دو ددملارصقرعدشلاةرورض زوج

 || ةزمهل اوهامتاةملكلا نم فرحلا ىفدازملاّدملل بجوملاناف مث وهامو بجوعالا جرت الف لصالا ||
 فرحلا فرضته ديدشنلاوةبادلاو ةخاصلاو ةتاطلالثمددشملا فرخلاوأ اك ارثآو نما اكالؤأ

 تزال هل ناك بر ةفصب دبعروهظوهفماغدالاوهو فرج ف فرح لوخ اي

 ماهدالا با.نموهف ”ىهلا لزنتىف دمع ةفصي برروهط كاذكو لدالا. كلذ هل نكي م دازملاملاو
 ةلورهل امو هراقتفال تح مواعخد علا قتنف ىلا اماف قس تقتل ]كو قل لا
 ل دفةلورهلا ةفصريغي ىاسلا بلط نمرثك ١بلطلا ف ذةّدشلا بلطتةقصق هللاىلا هب ىوشملا كسلا ىف
 ىلههبلدش ىفلوقب اذهاو ةمهلالاع اسال همضتقتاهم 5- لمطعت لال دش دشأ لانه باطلا نا ىلع
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 نوكت لاح لك انهل ةرياملا نهحاورأ دنع ةنسعم ىهو عو#م لكءازحأ َساْرَم تاكو ئ ازاوطا |
 عاممجالا كلذ فاي صاد اا هج ام بسحب ابي ءاعءاعسالال دو قارتفاو عام ا نمابلع

 اوزيطن مال اوأطخأو اولضو اولزو اهانغم | اوققحت لو مسانتلاب نياك 0 لع صاع زم
 .ثع لركن أ نمالل زو. اكعسنج نو دلت مهتاوطلخت نيرطلا اواطخأف مهراكفا ثبح نماهف

 رودلا لدي لت الل أج لكى اها ةربدملا حاورالا ورافكلابقدموهندرخ الا ة شن وه ىذأ مهتم
 خولي نفاشز ربو ا داسجأو ماسجا نم بكرملا ليدبتلا لة نامت اوابتي دحال ليدبتتا لضتالاهنال
 3 كاذ ئعم ف تلقو ىتادالاب دعاثالا ماسلا او ىلاعالإبلفاسالا قاما يملا

 3 ءامسلاف دست نم مهنمو || | كك ثيح دست نم مهنمو :
 ءاولا ىلع نوكتال نكو | ١ مغ هريخنو انيبضف | ٠

 3 ءاقملا ىلع نوردشياال مهو نيسع لكى تب ان ىناف

 ءانال ١ نول ىف ءاملا نولك ل تدر ص-مهف

 اًموانوم ىهسملا سمالابايثدلا امل! فاه داسجا عامتسال ةقرافلاحاورالا دست ىف تاببالا هذه تامت

 نود مهو ,هزيغو ةءاصصلا ن منيلاصلاو كت الملاوءاسنالا نءنيدسم ةعاج متماشيأر

 ةروص ىف ورلا هعش ة ةسس> ةرودق “ىف هلا لت اذا تاسيس ةروص قد: ربحملا نا كلا ةراوشف

 دجوأ جر رهظام ثيفءاسش اذ ايلط ماسجالا بلطت 5 اطن ةريدملاحاو رالانال ناك امناكد كاد

 نادل رلاوعاشللاو هولا سدح تاثةروصف قم اصل | لمعلاك د جت ىنعمو أ كا ذناكاسح
 * (نطاوم ةعبس ف ىديالا عفر فثن دح) * هر عاق ادباهمزانحورلا

 حاتم: ها نطاؤم ةعبسف ىديالا عقرتلاهلسو هملعهتلا ىلص”ىبستلا نعرعنبنعرازبلا ركذ
 اهلكنطاوملا هذه ىفىدبالا عفرو رخخ ادنعو نيفقوملاو ةو ا تل ةالصلا

 نطاوملا هدهو هنت هلك كلا ا لوا فئنثال لاخر فص اهعفقربف كلما نم ىديالا ىلا بش امم ىّربنلا
 ىذلاريشفلا ةفص نم ةحاملا نعلاّوسلاامناورّوص - لا ىغنملاؤسلاو لاوس نطاوم اهلك

 را -ىا نم قّمف -نغلا لأسا ذاغغل ًاسيام كامال

 ءاينغالا مهلاوس لعج ثمح ار لاق ىتعا دقو هبلعن ينام بسحب كل ذوككلا لعجاف هدنع
 ىمعطت ملف تعج هلوق وانس اضرقولبا اوضرقأو هلوقفو كنا اونو هلوقفف اسهل! ابلط

 عش نى نمدسو لأستا املاك ١ نمو لأست فدكت فرعلاؤسلا تءجوأ ىّ جا١ ةفصا هذه تمهفاداف

 امهلاو !ىنامبثي قرفلا امو نوطبلانور وهلا. لا اًوسلادنع ىديالا عفر لعتو اهم عنصيأمو ةبطعالا

 هللا ىلص هلا لوسر لاك لاقت ةرب ره ىنأن عم جترخ م (نيرصقملاو نيقلصلا رافغتسالا ثيدح )+

 هللا لوسراداولا# نيتاعمللرفغا ءهللا لاق نب رصتمللو هلا لوسرا. اولا نب ةاحمللرفغا مهلا |راسو هئاع
 نيذلا نيةاسملارلاوه ىذا ارفغلا باطب عرانشلا دودةماومهفب لامني رصقمللو لاف ني رصقمالو
 هل سلرصقل او اهننتكح !اناوث اهرتس هللا نم بلط, فور تكا رعشلا مهسؤر نع اورسدح

 اوبطاخ مالسلا هيلعلاتدقأ مهلاباطخ نيرصقملاو لال سو هيلعهقنا لص هنعاومهي لا كذا

 فاوط ثيدح)#* هب اومربال ىت- باطما نمنولقءبامردق ىبعىأ مهلو ةعردق كعسانلا
 مو هيلعهللا لص لا قف هجو لكف نوذرصن. سانا ناكل اكس ابعنب | نعم حرخ# (عادولا

 انرعأ ام هنالج الا دوصقم لوقا تيبلا اذهناكامل تيلاب:دهءرخآن وكي ىحد- أن رف. ل

 فال ةيلالا هيلا بوسنم لك هطرش مش نم يلو هعرامل اع قرح ”الا ىلطي لوقالاو تبل ا ىلل الا
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 د.لقتلاو اه داقفا مَع تببلا ىلا ٍلسو هلع هللا ىلص هللا لوسر ىدهأ تلاع ةشناعز ءمل_بم جرح

 مولوهر ئملام ولثي دحا) * انابرق ن وكت نأ ى برقا اهل تبحوأ تلا |بتفصهذهنانراعشا 0

 تارت ا نيب ردخ اا مون فقو لسو ةملع هللا ىبص هللا لوسر أر عنب | ع نعدوادواركذ *( ريك الا حلا

 00 ا واد هلاقفر هاامواذهاولاهةاذ- همويىألاقف اهفح قلاةسلا يف

 تقولا كان ىفىمسامعاو ريكحالا للا مويسانلا ىلا هلوسرو هتان ةماذاو هلوقىف هللا هاعس

 فتنس هلا تناكو ةفرعي في نم سانلا نهناكذ ا هتلم حاملا عمم ناكهنالربك الا ريما مون
 لا موب ناكف ةفرعنو ها دز اي فوتؤلا ل*أ هيف عتجا نم وينك نير هدم اواكف ةقلدز ان

 ةفدهقع و رعب هلكفوقؤلاراصن دعب هيلع مسالا اذ هءاقباامأو هل اعلا عافجالر كالا

 اًذح هل ًافمويلا اذه ىف ةضافالا فاوطّس اذهلو هيلع عراشلا هين مالسالا قرخآ وعل

 مويلا اذ_هىف همارحا نم "لح الف ىم مانأ نم غرش ىّيَح جالا بلسم هلوك عم همارحا نم مونلا

 هلك لحلا لو هبسلع مرح دق ناك ام عجل مب ًاوةداسعل اهذه ىفهن سات ناك ى ذل اريحا ١لاز

 ريك الا ريحا مولناكف ىرلا نم هيلع قبال يلي م !هنعلازاموةداب هلال ناكو مويلا اذهىف

 فاطبلق مونلا اذ- هلضفدارأ نف + لاسعنو برشو لك ا مانأ ىند همانآتناكف لال-الاو حارسلا, اذه

 ناطيشلا كنافغي الفربك الا ميلا لعأ ن نموها لعفي ل نك هلك ل حلا ليو ةضافالا فاوط هيف
 انناعاّمعفنمةداعاوانابرق اهلوبقو ندمل ار كش ىار ممل ؟مول وشو هله ن نمزيمتن أب مولا اذه لْضْف نع

 *(ةعاق ندا ارك تيدحإ# اه مولا ةقدصا اواهرن ىف علب زاارحالاو اهمول لكتحا نم

 00 طب اس نب نج-رلا دمع نعرب اج ن نعربب ْزلا لا نعدوادونأ حارخ

 اهرغ ناك املامالعااهمتاوت نم قيام ىلع ةعاف ىريشلاالدلا ةلؤ ددسن الا نورت اواك“

 و حا ورولا يخرق اوقثالث ىلع اههاع اف ةمنرتولا فاهر 2 ةفصق ةسائملادارأ

 ةيرتولا ]ثم ةسوسقا نال: .ةاهاهاءجواضي أ ةيرتو ةملوالاو كاذ ىف بتارملا لوقا اهلف دارفالا

 رحنلا نااهماسةباهرح ىذا اركذ ف تدسكاامع 0 قيما ءاغالو عفةهلاةفض
 رك د ةماك الدعم كسانملانأ عصدقو تسكامب سفن لكى ءمئاسقلاةدهاشم ل بكصص

 تفتلاوب هلوقل نيلحرلا عفو ةقصلا هديب هاا دامني هللا ةفص ىعأ يللا كاساسمنم هم اذهؤدتا
 ىلعالا دقعتإل تح ةندبلادينمنيعلا درفأو ةرخ الاواثدلا أ عامجاوهو قاسسلاب قاسلا

 ةفصلا هذه. هلل اركذتف اه ديةيرتوواملجر ةمعفش قلي قد هئاه ةئدملارتولاو عفشل اورادنقالا هلام
 عجلا اذهاهفرهظيةلاح لونا ققودراترلاوةبعفدلا عسا عير لالا اشالل عصام ماسشلاناف

 ةلخابن الىرمسلا دسلا ىفلقعلا ناكر عاوق ثالث ىلعالا ماسقا !ندبلل نكمالو هئالثل الإ سنلو
 ةالصلااوم#أةالصلا فىلاعت لاه داقعالا ل جال ىوقالا ىلعالا نوكمآل مامقلاو علل ىلاَدْوَعلا نع
 مول دبعلا ىلع هلل اةالص ماقد ارأفاهاد علا ماسق لبق ىضاملاريخ أف ةالصلا تماقدقل اا
 تماقدقهلوتب هيلاراثملاوهذ مكلع كي ىذلاوهلاق اهتًأشن هماقب ميقيفةالصل ا ىلا درعا
 لاعف أ وراجللاىزدنعو عجب فو ةذرع مو فوقولا هئمو تادابعلا فريستعم ماسلا ةالصضلا

 ”ىبنلاَن أر اج ْثي دح ىف لم حرت ( رحم اهاك مثيب دح) + ماه فقاو نمالا مصتالا هاك ا

 عورشملا ىلا غلب نمو ةءنمالا غولب نم م ناانلق دق رس اهاكى م لاقل سو هيلعهللا ىل-
 مانحااب وجدنا اومح ماسح أريد دت نعحاورأ فالتاودو نب ارقلل التمر عف ةياسغلا غاب دقف
 ارقي وأ البا اهرب دتتناكساامدعب ةئئاسن ااهريدتف اهقي رفت لد ىاسولا اهحاورأرظنتف ةيئاسنا
 كات ةوفابلع ىونصو تقلا ملعأ نم هنري هللارون :نمالا اهل طغت ل ةقيقد :لكامهذهوامتوأ
 نم ٌقنرفت لاحق اواكو مهسفنأ ىلعمهدهش أو مهحانرت ذمهروهلن نم مدآ ىبنمكيرذج أ ذاو
 دببللا
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 عماسؤ هام ثيح نم هننع قل اوهاةهق هدب وورصن و ةعمس قحلا ناك انو هبروص ىلع مدآق ا

 دئنءرتخاةنوكلا فلام لاورثالاو كيلا اهل نوكي ىتلا ةفصا نيعو هذ ناك لعق" ىا لعافورظانو

 اهعأيد نع ىللءحجارخ : او زيي ناةرقاههنبو ةنعس> لاوحا الكف اذه عفو لكي تال <ىأن كمالتسا

 نيوجولاب هاتي نماتمرباكالاو صوص ىو أ همان ىلع اهات 0 ظذوملا اذهىفأ#

 هنم ثا ب ناك( يميلعو لن وكيف نيءازجا ذنوك نيت كلا نيب عمصف : هبدومعت ةييسد

 هللا لور نا ىفو ا ىلأ نب هللا دبع نعدوادوب أح َرْخ م (ماشقملا فاخت الصلا ف ثيدح) < هيلاو

 ماقمن هذ نأ هللاان سها امل ثيدحلا ما ملأ فاش ىلصو كيبلاب فاظفر معا سنو هيلع هللا ىلص

 7 ”ركديفانتال لاح ىف هنعلفقنال تس .دهاشنلا ل. ديأ نيب ءاسإعش هرايتعا مدقتدقو ىلصم يحاربا

 كأن نأ هدوم انرك د سقانلاج ناك او همف نكت ل ناماقملا اذهل بة هقالأسن نت هدووع

 هر ءارو هذ ب نم نوكلال كا هفاخ نوكححن نأ هلا ىف الف هبفان* ءاهقيواشنلع هماودهللا
 نانع ءيلسمحرخ  (نهعلاو لاسعنلااهديلقتو ندب ار اعشا ثيدح) ب ءابامدو مش مدع 0 .لف أ

 ' اهمها ة فص ىفاه .رعشأف هتان ادم ةفياملا ىذي رهظلا سو هبلعرتلا ىلص”ى لا قص لاف سامع

 رك ذ دق سو هملع هللا ىلص ”ىنلانأ معاشي دحلا هتلجا ار بكر منيلعن اهدلقو مدلأ اهتعتاسونعالا

 هللا ةجو ن مدعي مص ةئطشلاو اهنطاعمىفةالسلا عئم هلع كلذ لعجر نيطابكاسنالبالا ىف

 | انعتاو ل دس نم مهماعام نوم_بحلاو مال ءالار اه شال او هّلن اقدعب و هللا ةضبق ىف لكسل ناف هللا نمال

 لو ةريبكي أن مقالا عششتال ةعايغشا اواهيلا عدي تلا ةفصلا فهدنع نكي ل نم هللا ىلا يدي
 كلم قامت الهيلا ىدهملان ممل بعيب ةيدهااو ناو سنالا نيطامشن رمد يأ الو هت داعس نيبو هندي

 دررش نم در نم ىوأب هللا ىل* عدلا لهأ نمهنلا ىلا بر 221 ترد امر تلا ةيزسرك ىقذ قدما

 دعبأ مهو نيك رشمللالا دولا, تئعب ام لسرلا نان هتلاةجرهلانبل هللان مدعو هللا بابن ِء

 هللا لص هللا لوسر ىدحأ اذهاق ةجرلاةرضحو نرآلا ل# ىلا مهوقوسير مهودرل هللا نم قلكنا

 لبو هيلعمقلا لم ةماقم نا هينيلاعلا هبنع تيثنل نيطاسس هنا انهفهرك د عمن دلل !اسو هلع

 وهفاهفام عفرأ اهمانسو نمالا اهءانسف اهرعشأ هنا ث تمرقتلا لاح لا هننا نم ءادعلادر

 هذهنمهنآيانل ل سو هياعمتلا ىلص ىلا نم امالعاناكف مهسوغنىف هلع اوناكىذلا ءابريكلا

 اداسفالو ضرالا ىف !وا عنو ديربال ن يذلا هللا هلع امن اةرخ الارادلا ناف اهنتصل يلع قأةفصلا

 نمةعفصلاوةولاووا د قالا ل نعل ناف نمالا مانسلا َةعف صف راعشالا عقوو ولع مانسلاو
 بحوأ ىذلا هن ابربكن نعلازو هللانمٍبرقلا كطاذا هنافص هده نع مشن هللا ن ناباراعش لا مفصلا

 إل ةنطمشف» اربكلا ةلازا ىلعةلالدلا لس هلع هللا لص لعجنو ريكس: ساو ىدنال دس عملا هل
 ْ قيام انلا ذهب ناكنسوتلذلاو نوهلا لحأالا لاعنلاب عف سيال ابار لامعتلا لعجو ندبلا

 || هلوقب هللاداوأام كلذي ركذتل ولاو غو نهعءنمديالق ىف لاعنلاقلعو دهثيءاريكحوهلف

 هلت لصق هللا ىلا بي رقتلا نمانانرثناكه تفصهذ_-ه تناكاذاف شوفنلا نوعلاكل ابل نوكلو
 كنظام ةمسرلا مهتب اص دقنيطايسشلا تناكا ذا غانا طيس ناك ذا دعبلابافوصوم ناكامدنديرقلا
 د 0 ال مهددحو نب اودوشبل نيدحوملا ىلا ثعبرا سو هيلع هللا ىلص ”ىبنلانا مئمالسالا لخأب

 كريب اىلا هثعب ىقصف عرمشلا ةهج نمال اد رقلا هذهلاردا ىنعأاهك اردابلقعل القتالي جا

 هيررق ليقف هانرك ذاك دهب لا نمع ىلا ءاعدربك م!ناطسشل اوهو *اذ نينا نيهجوب دسحوملاو

 | ف وبلخملا قضم دعبلا ةقده نرد همق نك كام لاعنلا ديلقتوراعشالا نم هانرك قات ةنع لاو

 ىلاّرم رم ىدخ أف كل ذي لعمهل نكيرلو سم قام ”قطنلا ىلا ماعد ث ح نيدحوملل هنوعد ماقم ىلع

 ئيدحوملا بير قتل ثم ناك ةاهضبا ره ىفةالصل ا انلّرْوحت ىلا رهاطلا ن اولا نم ىهرواقعتلا

 ا :



 هعفانلا مولعلا نم * اهلثم تن راف

 * رشلل ىلعتلا نأريغ اهتءاض ىلع سنلتالو اهتعاذا ىناكمالرومأب اهف ىّرس ف .تبطوو
 ثيدح) * ميلاف تفرعدقو رظنلا قلعت دنعرصبل اق ”ىهلالا لمعلاو .* روشلاالا توكيالا

 ٠ هيلعهّللا ىلص هللا لوسر لاق لاق سا.عنن ا نع"ىذمرتلاركسذ *(ةماشلامو رخاةدابشأ '

 نق ل عدبس هب وطن ناسأو امهم رص نائمع هلو تا موب هنن هشعمل اورج ولا

 هلوتف اهواعج اءكحماللا نعم انه ىلءنوك. نأ ن اءرقلا فام بع أن م اذه قح هلتسا

 فرتعاولهلعدومثملانال هضرالاع ها !كدلعةداهشلانال ىعنلا لعحمبدامو ىلاعت

 ةلك ل كا ذكوا مجاب ىلعان دنءانه ىلع ذهفررشلا هب فارتعالا نم عقوتامالار كتبالوهللعدب ام |
 انهاهجرخ نم لءذ كا ذكو لاح ةن رشبالا ةلاصالاب هل تعضو ام فالخ ىلا اهب لد عيال اهبان ىنع

 اذه دارأام ٍلسو هيلع هللا ىلص ”ىبسنل نأ ل املاةنرق لع ثدح ماللا ىن 3 اهلعجو اهماننع

 قح هلوقودواناعاوانا-سا اذا د ىف ال ميظعلارجالا ناو انة ىف هفالتنسا ميظعتالا لورا

 ناميالا اذهاهل ةَمأ لكمال سا ىف مالتسالاو لسقتلا بودنملا هللا نمي هنا عورمشم ق< ىنسعت
 ركل انءاف اجابنمو ةعرش مكتماناعج لكل ىلا عت لاقت اهّرعم هيئعلو ق<هلوقركت كاذاو
 ةداهشلا نم مكحلا اذه تحت لد تناك هلم ”ىاىف ناكوح ”ىا قم هلتسا نف قحاهلكج ارش ءلاذ

 ىعملاؤوهذةركحتناكن او انه قلك :ناف ىلوال اهو اان ىلع ىلع لرتنمامنأو نانجالابهلذي رخل ١|

 لاقاك ه.هعنىلاعت حلاو الادوجولا,#فصّتمو دووم ئد : مان تلك فشابرتبلر كا او ةفرعم
 ىدوجو يأ او هب قبل اع ةهزنمدب دوو ةنونمك انعم قلسا ناك اة نأذ عاكاشيأ مكعموهو
 هلسة:ناانل بنا لسقتلاو مالتسالا لحتو هللا نيم رخخا ل عجاملو دو-و ق1 اومدع لطاسلاع

 1 اندهشما دهن اك اذااناقانمىلد داعلاو انريددو انعم» قحلان وك لسقألا د: عرض الوان دودعد

 راتخ دقو هسفن لتسيالئنل وري اوهنيمل اونيدلاالا لَ بالو هنيجالتسم قيل وكسب
 اذافنيملاراسخ ا ىلا ل دعاذه عمو ”هكرابم نبع هبر ىدن ىقتاكتأب هلع مدير نبع مالسا!هءلعمدآ

 د وال هيسم طيمصت م
 كب ىناتسا لوقف كانا همالت سا ىف دهشت هل لاقمف من لوقف اذه كر 2 هلل ةفرخع انئبج

 دنع نوكتم ا اي ذاكاغاو كب ناك ام مالتسالا نا داش ءذبب تلعدخدبعلا لاقت

 هلتستل هلع هالا اوهامب عراشل اانريخأف هبلطن امهل قتيالفنافنالل الن اسنالا ىلعةداهشا كلذ

 عيادق تلقناف هنع هللا ىذر باطن انس رع لعفاك اضم ا دبعت كا ذب نيفلكم ارارطضاو ةيدونع ]ا

 هذه لاقوهدس هديّدخ أو هدب ىلءهدي لعجو هسفني هسفن ناوضرلا ةعس ىف ملسو هلع هللا لص ىلا
 هد هلع ل> ب قحلا نوكي ىو هلتسا !ذادبعلاكلذكو ةعسلا كل :نعاسئ ا تامع ناكو ناس ءنع

 هذهلاق ذا هنرم ىف < هلنسا ىذلا درعلا اذهنعمالتسالا كاد نوكرو كرايم نيع هيدي ىتاكن اذ

 0 هماع بلغ لاخلا دشن وكددعلا اذه نضل و ناعُغ نع

 يبتلي عماسجلاو ةصيخت نيلثما نب ةبسام1ن أن تلكم نيب قرغل اا ذاق تادوجوملانمءوشلك

 لكموقي نر ةبامنلا تزاخ ةيدورعلاو ةأشنلا ةقبتح ىحو ةناسنإلا نان نول اي

 ملح ملا انهو مهي ديا, اهوعبابق هلئادب ىه اهوعباب ىتلادبلانأىناشلا قرغلاو رخ ٠ الامام ديجاو

 ل ىناف ةدو>-وم ةمساتملا لانهو هقاخ نيدو هللا نيد ةيسانمالواضيأ هللادب لج _ىملاو هلت اني

 اهركشالن ةروصلاا نأ انلق ةءهلالا» ءامسالابقلضتلاهل مص اذهلو ةروصل | ىلع هقلحانه ةمسانملا
 مالتسالاالا امو قع لالا لع و دفا ان داع بالا فاض نكاووهركتالذ قلضلا امو

 لاقام قه انيع تناك ولاه اف كشالد قا نيعىهام انهةروضلاو قالا الا لتسا | قىكوهو

 كم 0000
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 ك0 سس سس سخط سس خس ضخ سنحت سس حش سجس سس سس اس سمس
 دوسالار حا لزن لسو هيلعهللا ص هللا لوسر لاه لاق سام عنب نع" ىذمرتل اركذ + (دوسالار# ىلا

 د تيدح ادم ىسعوب ا لاق مدآ ىنب ااطخ هتدّوفنيللا نم اضا دشأ وهو ةنللان

 ءايندتالا هتثروأو هتدّوس ىلا ىهفايئدلا ىف هتداس ترهظام هتئيطخالول مالسلا هلع مدآ# 3

 أن م ةيالف ضب اوهوحرخا ادوسالار خا كلذكوهتدامرهظتلالا هتئنطخم ةنكلا نم حرخاخ

 ل أف ىهلالا ب رقنلا ةعاج هسلعرهظدف هلاثمأ ىلع هيزيغ ةنكلا ىلا عجراذا هبلعر يعظ

 ب اديس هتريص ىأمدآ ىباناطخ هيد دو سؤ هقلخ نيح مدآ ةنطاهدللا ار ىبلا ةمهلالا نيعلا

 دوس دق هنا ملعيلدا وسلا نول هلا اككدوسالاوللاالا ةداسسلا ىلسعلدي نمناولالان م نكي دا نا
 ىلاهداوس سنو دع طورهال ةفالخ طوبه هطومد ناكف مداد وسام ايدل ىلا جورخلا اذه
 : اودي ب نأ او ىمأ مدآ ىباءاطخ بيسي ىأ هتئيطخج مدال ةدامسلاو ابنتسالا لصح ايمدآ ىنباباطخ

 اذهفكلذا هتداسترهظف مهاناطخ نم مسهل ةرافك كلن وكما هبا وكرسي هواي ور ارهظ ىلع

 حدموهف ىعم لا اذه ىلعةلالد ةيداوسلا ةينولل |تلءّجو ادس هقلعح ىأ مدآ ب اءاطخ ندرس نعم :

 تكئالملا ضرعتامو ضرالا ىف ةتفالخالا كك دلما الوتا هتلارك ذام مداىرتالا مدا ىنيوح ىف مذال

 كلذيمدآنمىلوا مهن :وكحو مهسفنال مهتم عيجرتلا كلذ ماقإ رهظام مدا ١١ قس ىف دك الملا - نمرهظالف

 ىلع مدا ةداي_لابس ناكف مدآى ب اداطخ ماقم كل ذ مهل ماسقف كل ذ ىف هللا لع ىلع مهرظناوحرو

 ىلع ضرتعيالا نم لقاسعل ا هريغب ظعو نمد هع اف مملع#:دابس تدثتل ها دوحسلاب او م ًافةكئالملا

 ١ ورجل : قفا عرش عرش لسالو اوم كم نستلو نميدابعف هب رح امفهللا

 هلوانلف ل دعن اف سمالا كلذإ هللا هلعج دقذا هله ارمالا عزاشب الن أو ةعاطلاو عمسلاب ره هلا ناف

 انلةداعسلا هللا تن اذا كلذ دعب ىلابت امرءا دعسلا نكنفانل نيلا ملا ىف نتف هملعو انلذراجت او

 انأساو مهروج قفانلوهام طةسروملا نم هملع مهامب اًكوامو انالوف انملك نام علت قف لغشن اه
 كش الب ىورخ أ ب صن مهروج ىفانا ىذلا نال ذىفءلهف ىلءانرطتانخجر ثبح هللا عم بدالا

 وهف اولدعاذا انل ىذلاو نيرسامنا ضوهف ةرخ الار ا ه-سفن مرح نمو انسوفنهانمرحدمف

 رعشنال ثمح نمةرخ الا برصن ىل_ءابندا بسن انرثآو ان-رفدق نحثو ةمافاسدلاو ”ىوبلد سد

 ىورخأ س صن مهلفاوادع اذا مهن اامابندلا ثرحدارانملعفلا اذ اف انملع هافغل !ءالمتسال

 هللادس اهلكرومالا نا ىأرو ضّوفو لس نم ملام رولا كا ذ لابو مهيلعداعفم هروّج هاو دهزف و

 ناك ارتعالا عضوم ىف تكسناو ةدامع هضارتعا نوكيذ همف ضرتعي نأ سه امفالا ضرتعيالف

 قحلا,نوضتب نيذل|نييدسهملاع ايدالا نم هللا انلعج توحححرللا عضوم ىف ضرتعا نم كح همكح

 اًنب باقم لهجتامو هلا نم لعام ثيدحلا اذهل ةبسامءاهشوا مف ىلل مق ةعقاو < نول دعب هيو

 ىديحولوىناميانيعلا لهم لاو 35 هينيدأذا ني دهللانلعلا

 تاقف هبل قكدنعاف هفنهتاكرذحو ىلاعتهلوق اذه تثدصىل لمتف

 دف افك ياج دج ةروصوم اع 5 هده أ نمح هارأ ىل لكف

 تفرع مرارا دبعسىلاللق هيزتتلاب هم ءدشنأ |نعو هسشدل اب هيزتتل أ نع هزت ند نا دس ىل لت

 ناكو نطاسااو رهاظلاو رخآلاو لقالاوه التم هفصوىف ىنعي نيدضا نيب هعم< لاق هللا

 تلقف هناهسدوهش لاجلا كلت ىف "ىلع باغف هعجو 3ث نم هنملأنأ تنك د قاس

 . لخذعمءادتاقف لمدؤهل ا

 ليعأ ام لقفرض #3 الو ىج ربةحارال

 تاقو كيكو تلتف معملا عن تلقف »* لسى لبقف

 ةعماج لع لكل + هعقاولا ىذهت أر



 اما

 قالا ثيدح)* بوكررتغن نملاعقإلا ءذهيز نيت ةلاتللا كلن سو هيلعدتتا ىبصهتلا

 تنأآ 0 اة ثيكمانع"ىطقرادلا 0 « (فاوطلا فنيلحر لان نيّدملا

 |! نع ل ارق فول ملسو هيلعهللا لصتتلا لوسراهل لاقفاودحتببلاب فوط أ نأ

 هبلحرب ضرالا ىف عسب كفرت انطلل نحاس ل |(تح نانالا نادغلا * كملجر نعاعبسو كي دب نعي

 نعال ةنا ان ريشا نا :الا نوكعمو هيف ىثم اذا هب دم ءاملا ىف جس كل ذكى ثم نيح

 ريب دنلا ةكئالم نم ةققا ىف اكلم هحوروهو ناسنالا نطانناك امو ئه اذا هندية كرك

 نماكلم صخامو ةجأ اووذوبن' ةكتالملا نعهللاريخ دقو ةكئالملا نمثلاشلا ع وةلاوهو

 ةيرصنعلا ماسجالا هذ هروب دن مهماقمنيذلا ةكنالا نم ىه ثبحنم انسوفننا اعطقلع كام
 دست ال ليربج ىرتال  اهانا انكار دا نعانتو داناعج ةيعسطلا ماسحالا هذه تاعحو ةحتحااووذ

 رووا ل كح هدحلأو "ل نيع تضج نيغلرهظام ”ىبارعالا ة روصو ةسحدةروصفف
 1 مهل تناك الف حانخ ناقش ليزي نوكع محانج هلنوكي نأ هن اش نم سل ىذا مسيل ةروصأ

 ىعسلا نالخرلا نهاكناكرالإ ةعبرالا نم نكروهوءاوهلا فنو مام ىتلا ةحتجالاب ةحامسلا
 نعاس كتلحار ىلعننعيس فوط لولا !ذ_هىفاسهل لاق فنيلجر لانني دنلا قل[ بارتلا نكر ف
 0 :رنغو:ف اولبلا ف ىنملا نوكيا منال كلر نعاعيشو نتحاتحلابناهنشامهال كلذ

 ”ىذمرتلار لذ « (فاوطلا ىف عابطضالا ف ثي دح )«مهافهتلاريغف ىلا تلعج ال فيلكتلااهياع
 ىسعوبأ لاق درب هيلعواعبطشم تيبلاب فاط ماسو هيلع هللا بص ”ىبن ١١: نأ ةسا ىلا نس ىلعي نع

 تحت ةطأ هّتم قدامو ىرمسلا كونك ى عءادرلا ن مفرط ن وكي نأ عامطصالا ميحصت نصح ثيدح

 افوشكمنعالا فتكلا نوكش هفر طناميطغتف ىرسلا كيفك ىلا كر دصىلا هير رع ىعلاكعارذ

 رتسلا عقوامت او نلعلاوّرسسا اوةداهشا او ب.غلاو ىلتتل اورتسلا ولامع عضل ساو وارسال

 حراوملا ىهو ةداتبشلا لاء لانعفالارهطت هّنعو ناسنالا ا ف
 . ”ىهلالا معلا نم كلذ لص او ةداهشلا ف بسغلاريثأت كل ذف دكر َ اهياعترهظام اهكب كله دصقولف

 معا هنمريخ "الم هتك ذ "الم قرك د ناو ىبسفن ىف هتركذ هسفن فىنركذ نارك اذلا فى اعتةلوت 1
 دوجو عم ناهحواهلام ةدحاو نيعلاو ةيئالع ارك ذهلْناو هسفنىلاهمسن اوود مارك ذهل نأ

 "| امل ءىن لكن مو لاقفةمجوزلا ماقمىفملاعلار عظأ ةمهلالا ةمسنلا هذه نعو م ك1 1قفالتخالا

 || هللا ةفرعمزعا ا نطابل اورهاظل ا وهناك | ةنطابو ةرعاظ ن اَبدسن هلف ان وناكناو نيجوز
 رخال ع دوق دل راع نم هللا انلع هنن لهُت لعاب رقاامو ىركفلارظتلا لهأ ىلع

 ]| رفعح نب دا عنب دعمت ًارلاف "ىورخلا ناممعنب هللا ديعنب رفعج نعرازبل اركذ * ( هلسقن دذع

 ل تد : ار لاقو هيلعداصس محلا لبق سانعنبا كلاختد ءارلاقاذ هام تاق هلع دس مرا لبق

 1 نام هيلع دعسو هإبةلسو هسلع هلأ ىكصوهلنالوسر تار لاقو هيلعدص#و لد

 :١ ناسللا ىف ةغلامملا ةمنبا نم الوعف ناف ةلذلا ىف غل امم ةظفل موالو) د ضرالا هللا :لغحو انضرأرلا
 ]| نوكل هل ةلذلا ةغلاسملا تيطعاامناو (!هنامس قوس فيسلا لصنب بورض رعاشلا لاق“ -ىنزعلا
 ]| هفصو ىف ةغلاسم دش ا وهف لماذلا هّتطو نةابيلع ىااببك انم ىف ملا اورعاهتئادسع مهو الذالا

 || ىلاوجولاباهيلعدوصشسلا نم ع رشامي ةلذلا هذ ف نم ضرالار سكه تئاريج كةأطي ىذلا نس لذا
 ىهىتلا ضرالا قراف هنالراكتالا كلذ ةبعصف ضرالا نمر اون اسنالا رهاشن فام فرش| ى ص

 :ش ضرالاقراذدق هنوكلرخا ىلع دولا عرشفاهرانككا هيرب ذل هوجولاو هابل ا دوصسىلحت

 || ينسج وكل بقر ب قعر رحانال دوكسلا اذ م هير يملا نم هلل صغ راسكنالا لاحف
 دا ع د ممول وعباس امن اكن وعي ان نيذلا نا ةعيابما] هليقتث هللا ىلا | :

 هما

0 
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 انعضوفاهلا اهنوكللبان اذان وكل تاذااهد ه اند عاما وكق انعماوعمجا دق . 0

 لوو ءا دعس ءالعا يعم جد نمل عشب امانيست اظوهال ا هلا ال اح هللا وهف هاه-م ىلع همه قدح مس ءالا

 : عدقوفةيزدم ىجدملاو مسالا دابعمهفاواطم ىبنملاريغ ىلع ءمسالا اوعضو مال ء ءاسقشا ءالهج

 ىلع مسسالا ع ذو نماشلا باسبلا باونأ ةسئامتاسل ةنج ىمست اراداكسفرادلا ىف مهني وانني زيمقلا

 0 ل ل م يووحد ماثلا باب! نال باوبأ ةعبسرانا | تناكو ةَقيَ ءامسم

 داو د كا ع ميال اشقر قايل اءراحلا ارهظف اواهذد هايل 0

 ىعارنكلو مهتفرعم مهعفنتلو ايندلا ىف هوأه> ام ةرخآالا ف اوفرعف هتلاوهو هقدتسان
 ةجرلا لوعشىلا ةماعلا ىف مهريصفنايعالا الهنا الا اودبعام مهن ثمح مهدطق هن احس 0

 بة محلك امن تس ورغغنال نارك نم لع كلذاومنمنيدوبعلا قوق اسفة ساد 95
 | ل سو هيلعهللا ىلص" ىلا نافارا الو هع رططتلا اوفو لوألسرلا مهلا تعي نيذلا نوكرشملا

 تعسو ىجرو ةلوق قدصو 2 :ءلد لصأ نماعر ةنعب لوروج أم هنافأط © أناو3تحن ا نأريعن أ دق

 نيبءاولا ىعوهامناو نيتبلا ىفءاودلا ىلعوه منازملاناو بسنغ تجر تقيس ةوقو ون كك

 0 مةعام ايف طاغ ةبنازمملاّهل ملا هد هو دع نازيملا عضو كلذل» ءا: ازا او لمعلا

 دحا) * لسسلاى ديو دو قملا لوقب هللاو هعبات نمو نيلعتلا عاش بح اص ىبستنب مسقلاو أ

 نرضاوم ”ىبنلا مدقامل ل اهرباج نو ىدمرتلا جترح * (فئاطلا نم هسبماانوكي نيأ

 هللا نع رخخ !ناكاملو ثيدخل اعبر ىدمو ان”الث لمرذ هتمع ىلع ىنم مثرخخلا ل: ساف لخ ددلكم
 !نوكمف هتسعوهلئانيع نع ةفاوط فن وكر نأ هل عرش انمجب ةرودلا ىلع قول اناسنالا هللا لءجو

 قلياناو لمس نيعأا ىلعهل سيل ناطمشلاانالالوخد هبل ناطبشلا دجالف اعم نيتوقلاب اديؤتم

 وهو هظفحي فئاطلا قى فاوطلا فقدان ىعنوكف لاييشلا هيلا لت ايوه دبل باقذ

 كرا ىلا فا ارعلا نكرلاةح نموهو هنتاوم ن مىلقتا اذا اطظوفم لازر الف هنأشن نمنع وذ

 لق نفاشتأب هنا سلبا نع هللاريخ ادق تلقتافأ هللا ىلا بوساملا تلاةبانعهظذح ىفاعلا

 ٌكلذكو حراوملا ىلع قايال هاف ةنحراملا نيم وه سنل امنهناطمشاادار ؟ىذلا نيملاابنلقنيعلا

 حد: امىلقلا ىف قلي ةراتف تلقا اوهام اهناسقلا لد + نأو اهفاتالواهمامأ الو حرا وحلا ل انمتوهام

 ةهدلا هذ هانهنيملانديرتاست أ نحخو هي ديني نموأ هفاخ نموأ هلامثو أ هنبعب قلعتي ام لأ عفا ىف

 نمؤمللالا عومجمان و أمو عقوام عقو عومحلانانلق نيمل هذه هلل رمشملا تاق ناف:[ة رخل
 نيم ديربام قاشمل ااهدس تلا ةعيابملا نيعدبرب نولا باص نمناكناامأف ىاعتهلوة ٌىءماذهو

 لوسرعفاطل ارباح لا ا ىر نمثيدح) « ةحراملا

 اضيأ كلذكو ثددحلاو رااواق لابو تبلابةتلار ىلع عادولا ةخىف ملسو هيلع هللا ىلصوتللا

 عج قف لوم هنا ٍاسو هلع هلت ا لص هتمامالعا بك اروهو كل ذلكرامما ىرو عمو ةفرعيفقو

 هءاضعان ا كف هلا ةيسنلانهناضعا نم .وضعك هل ماح نم ناكو هسف٠بال هريغب هناو هير ةعاط نم كلا وحا
 عاسو فت اظالفئاطوهف هلم نم تلم ناسنالا كاذكتز لا لكلا لج اوض ءاو ذعهسقناةلومت

 هفوقوو هلماح يسن ىىسامق لو#توهو لاعفال اهدمالا حاسما ىب امو ققاوال فقاوو عاسال

 كيلماعلا وهف لعإ كل لاقت اكل لوب هنأ كج هيلع مالا اوهام ىلع كهينفهنلا بسر !ءاخ عمو

 ءازملابلأتلاو مندل عب سل لمعلا نأريسغكلال لمعلا ءازملا لغو كلا لمعلا بسن. مت تنأال
 ةل”الاكلمانحلا دامو فلكم لاو هوي هنلا لعفل بسن نمدلتخ ن هجاذ ه.موقي عاق نمهلدبالو

 اذهلفلوالا سكعاذ هوهاذل الاكمقلعفا ”ق]ةروهطل لرجل نك هتاودلفاحلا ناك خا ذاو

 لوسردازأ بع مهتفرعل نوريتع.ف هللا لهأ هي نوسأتبفسانلا هاريل كار ىرو فمقوو ىسو ف اضط
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 ه.توتسا|ىللسو هملع هللا ىلص ”ىنلانا سنانع ىراذملا حرش, .* ( يح اءلالهالا لت ىلاعت هللا ||

 لمعتلف دمت ةروصرك يلو هقلا دج ةرمعو يجب لهأ ميكو عيسو هلا دمج« ادسلا ىب_عهتلحار

 هّريسام نيب هسفهنأف نطوملا كل ذ ىف ٍمسو هيلع هلل ىلإ ص ”ىب_ذ | لاح همضّتقي امع هللا ىلع اذثلا ىلع |

 ىلاقلللا د ةيباجحا ع نم ىرسش بحاصو هام ثمح نذةدارا هتحابا فهل تناك. هلعف هلعرجام ني ,و

 هدسمتق ةدارا هفدلامم عئمو هبلعر جام ثيح نمولخفنملارمنملا قدا لوقيفهتوعدبهقلا
 ءازملاهل لمكة لماك هنافنيتجردلا نيب هللا عمججل نيدجلا نيب عمف لاس لكى_عهتدجلا

 هل عمان يتلا هلا راهظا هير هديمحت دمع نقولا كا ذ ىف هسفن فام ارشح نا ىجشاذكهو

 كلذ ىف جسنلاامتأو نيعب لوهّللا دج بحاصلا لاه ادهلف نييءازملا حوفاقطنوالاح نيدجللا نيد

 ا مصب وهف هقلخ ىف هفي ريصت ىف ريجحتلا نع هزنم قلاو مارحالاوريتتلا ن نطوم هناف نطوملا
 ٌربكلاوهف جسنلا هلبجو نمو نطرملا هيضتتي ال جبستلا بجوف هبلءريجت الو عنامال“ ءاشد

 هللا ىنعأ اذار بكت ةنمّدبلف لال نم تفولا كلذ هيلع سانا مهاج فاصتالا نع

 ثيدح) « درواك ةرمعلاو يلا لهأف ةريصلاو يللا نيميلا يداها وعل و رقت دكنمح هل جيش أم

 ىلص”ىبنلا با تأ نم الجر نأ بيسملا نب دّيعسن عدوادوا م * ( لسا لبق ةرمعلا نع ىبتلا ىف

 | ضبق ىذلا هضم ىف ِاسو هملعدقنا ىلص هلا لوسر عم هنأ دهشف باطلا نب رع أ لسو هيلع هلا 5

 لول دمر اصف هضرااعت حاملا ثيداحالا نزاف ا دب فيعضو لسرم | دهو لا لبقةرمعلا نع ىهن هبف
 ةشلاناف هس ةبنلا ىلعل معلا دق نأ بوهف هشلاودودصقلاهناثيدملا اذهىن لا ظفاأإ

 سانلااعدىذلا هلا فاضملا هش قىملاةرانز ة ةرمعلاو لمعلا عورشلادنعالا تا

 لق ةرانزلا نع ىبهق هرازاه اعرممال ةغل ياي ىمملاوهو دسقريغنم هراز نخ هبل  ناستالاهىل

 جاحلا هيأ دبيام ثيدح) + ىعملا اذه ىلع ثيدحلا مصيش رشا ا ةهج ىلعةرانزلا همن ىنعيدصقلا

 ةشاع نتربخ أف لسو هيلع هللا ىلص هنا لوسر جلاعريب زلا نب ةورع نعل س حرش < (ةكم مدقإجا

 هداعل ا دنع ىلإ 2 داك عدا سوقنا« دا يتسبلا فاطم ًاضوهنا راكم مدت نيح هيأ دي ئش 0

 واعي نأ يهاربا هلل سعأو تيبلاجسانلا ىلعهقو لاسقف هريغملاال هيب ىلاالا مهاعدام
 0 متبل ا ىلا اولصوالف هوما هللنا ىدان ن أو ءانبلاب هلك آنحح تبل ارهظ ىلع

 ةروص نروح نكسحت لام ةعةبلابفاطبالو هتاهج عجب نم همعي ىتح هيفاوطل دال أءدبلا ||
 اوماق ارا نهج نم ةقفنلا مهب ترصقذ ارا قب ام ةعقبلا نم قبامل مهارتالأ هس مسا اهيلعقلطت
 ىل الت هلك اذ هةعتباا ىل_عةدئازةروصبالا فاوطا !نوكي ال ى-رخلا طث اح قابلا كلذإ

 درفمللال عومجملل دصقلا عقوف ةعبلاهذهىفت بلا ةروصذوصقملانا هللا مهلعأف ةعقبلادوصقملانا
 تاذللوهاماندوجو ىفاندانتسا لص نال كلذو ةدابعلا تدصالو دصتلا مصن ل عومحا نكيمل ىتدو

 ماعلا ىف ةهل الا ترثك اذهلو عوميمللاندانتساف اهلا تاذا اذه نوكنم لب اناذاهتوكنمةينغلا
 نوكي نأ اهنم مصامو ةاتحم عاقب ىف توسل تراك م ةهلاهلعج نم معز ف ة ةفلتخمتاوذفأ]

 ىلاعت هلا نا مث عشب اوس اهلك ت ناكر اوصال عجلا ادهم صالنااذهالا ةدابعلاهذهلاس

 ادهوَتعنلا اذهمهيلا بولا نأ ىأروابف عزوتدق ةمترملا نم هقحتس ام ىأرو ةريغلانافصتا امل

 ا يا وسكركو ناوس دنا وتدعو لم ول نو ةداراالو دصق هضمهل نكي ل مسالا ٍْإ

 وكل هو دبعام مهنال ةيسنلا هذ هناطلسرهظمل ةريغوهدبعنم جئاو> هللا ىضق ةماسقتلاا مون مهتم 1
 50 وهالا ادويعماودارااماو دبعهلالاف مهعز قاهلا هن وكجاهودبعلب ار ردشالو ارخأأ
 نمالءاقشلاب هللا مم. زاح كل اذه نكدابعلا ل اظمنم كلذ نا نيدوبعملا باطبالا م هذخ أيام ةماسقلا |

 || اهلها مهناف مهج ف ديلتقلا عم ةجرلا ىلا ل املا نوكي اذهلو ةلوبقمةدابعلاف مت داع ثيح
 كم ل 10
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 ناسنالأو ند بلاى رثأحرماو حرجا وهو ملكلا نم هنالام الكىمم هيورئالا هل مالكل اف ذيدوجو ةلاح
 ناف تصلاوهو ىدعفصوال مالكلاودو ةيدوجو ةفصبالا فدت نأ ىم-ف.الف دووم

 نطوعت تمملل لعج دق هلانا ىلع لاحلاب هس: ىلع بذكح تمم ااف قالا ناسنالا ةقشح

 ثوصلا عفر ف ثيدحإ « كلال يلعن وكي امفوأ ىنعيالامف مالكلا كرتوهو -ىفاضا تعموحو ١

 لاس هيل هللا لتداول لوسي ع الخ ننال نع ” اضل عقر * (لالهالاوهو ةسلتلاب
 تيدقو ةسلتل انهت اود اوعفربن أك بامص رم دجتاب لاف مالسسلا' هيلع ليربج ىنءاس لاق
 ملاعلاو نموا ىوتساف كلدب عرمشلا« احدقو سرق عع هناتو لع ةئش لكب هللا نا ”ىلقعلا لسلدلاد

 اوحضاداف يامال ا ل

 ةاهاعملا نم :كتالملا دنع مظعأ ناك ىادلا هناف هنن ىلا نيعطهم اربغاشعش هد ةسلتلاب مه مهتاوصأ او

 وراك لمعلا ىلا دنم توليد حاورالا نم لاذ ساما

 برايل اتت حاب سانلا فن ذوب نأو هبلعدعصين أ هيرهسعأ تنثلا نب مهنا مال هلا هيلع مهاربا نع ,

 م يل يل ملا «ىلعوءادنااب للعمل هللا جوأف قوص غاسنا ىسعامو

 ا واو ار وسلا ا اي ا
 ءانآ" الاروهظن م هول اح اذ م كي نب تسل مهل لاكو مه سفن ا ىلع مه دوش | نيح ىلإ مهلوقلثم مهتباحا

 ١ لل قا اياب! راس نم مهنمهوباجا نيذل آو هعمم قلس ناك نم اهعمس ةراحا تاهمالا نوظي و

 لف هشاجا ىفاكححلت نم مهنمو عيطتىمالدوذلا ىلع عملا نأ, نولئاسقلاو تاريخنا فنوعراي نيل

 اذهىف اورصقْل اه نك ةعاطتسالا عمى ارتلا ىلع ميلا نأب نولوةينيذلا مهو نيح دعيالا عرسي

 ىلا مهجرخاملد مالا اذه ىلعم جعلط أ ام ىلاعتهننا نال ن ور عشب ال مهو كلذ نه هاو رمصقاسع تقلا

 روكي ل نم مهنموةداجالار ركنم ممم هوباحأ نيذلانا مث نولفاغمهةرخ الا نعمهذ ايدلاةاسحلا
 د ل يرو جعلك ةعراول ملا قوزتو امال لع حرك موةدس>اوالا رحب لرزكي ل نغ

 كاملاو دل ةمعنلاو دجلا نا كل كي رمشال كسا كاسل مالا كاسل لاسقنف اىف ةسلتلاراركس كلذ ىلع

 لكل بص سجنا تاولصلاب نيذانلا اهبشن اب نيذاتلل سمخ قاف قلخلا هلا كسل كا كيرشال

 ةالصرتاالا عرش ام ياي لالهالا ناهبلا انبحدام ديو انو ةالصلا ف هنمعةَرق تنكهنإفناذا
 ىماحر معا ةرع لوا ناكو تيبلادفاطالورةعاالو طق جام اهلخا نم كب الجر تي.أر هلو اهنمدب ال

 تريخأو كم ىأرام ةخس نونامثو عضر اة دي لجرنعد- - اوريغ ىنريخأف عنصي فكه تلعو

 ديدحلاب دقن الاس ناك أ هلىركماطق امهسفن ث ةحملايندلا ىف ةورثلا لغا نم لحر نع

 هرصن ا ذلظ ةفرعب د فوهولا مولٌوفاوذ ا , مال ]قل ةكحم بحاصولا هنْئخ لّدشو

 ىضادكينذ تاوعلو لستعاف هيلاردتعاو هلسس لكن اذه وهامرسمالا اه لاق ىث *اولا

 ءادقلاَكِإَذ بحي /نماماو لمد 211 ادام نم نانا نك لعذت امةرانعلارظناق ةبامعلا

 ”اددنلا كلذ نعمل عد نمو وعدم مهنوك عم يلا فمه مهيد برت ل نيذلا مهق ىيجادبالا

 حجودعملاو هباوث الماكر اهلمهنع مح ىذلافاوت ملاذا مهنع ص نيذلااتاو يملا مؤيال ىالاوهف

 غفر اانركذ دقا ذهلف فذكلا ءاطعا اذه جاك راو حالا ىف مصنف ريال رك تاون دنع

 قمل امو ميهارب اويهو ءادناا ىف ةطساولل تودلا غلو ةاهاسملل نا ل توددلا

 | ثيح ناءرقلا فدراولا تباثلا وهودمعبلاهئاعسا نم هناث ةمملالا ءامسالا مك فرخ هلا
 ةلاكا ىلا قلأ ءادن بصلد علاق داش ىلا ةلاخلا قي دتعللا رسالاالا ىداش الف عقو
 هلثالدبسعبلا مسالا ناطا و راهظال دست ةلاتوصلا عفر بلطإ دعبلاو اهلا هوعديتلا

 رك ذفثيدح) « « معاق رمريغهانررقاكةبهلالا“ هال لشاقسالذا برقا وثأتك د بايو

 هللا



 امى

 بحاصاماف هسحب ةمئاو ةجراخ مال الا بابساكب اب سأو ةيسفنو ةمس> تازا اضيق دو سفنلا ف

 بجعل ةداعمال الإ ةبجوملا بابسالا هدهماق عم هسفنف مننلاو ةذللادجوااذا مال“ الا باسنأ 1
 هيلع

 هبماقلا مننللركشلا هلع بصق هتان مناف ناعمة نإ ت>ا.صوهلب أ كا م ماهر ا

 ىئاصأ ام باطلا نب رعلاق# ربصلا هبلع بصثملالاهدنءدجي منا بابسأ لوصح ف ننكملانو

 هللا تنأرالال | اقفةداع1 الل بجوم بيس ىأ ةيدصم هب تازز ىأاهم باصمهنا تنئأف ةيصعهقنا

 ماك أن كك ثيح ةيناشلا ةمعنلا دف نكترلاهنا ثدحةد>اولا ةمعنلا من ثالث كلذ 97
 : بحاص هنافاراص ىعسام اذ لثقهملار 1 أف اياعتاوثلان ههللادعوام هثلاثلاةمعتلا

 مها عيضددللا ا دوحووهو سكعلابو معنملا ركش هيلع تحفه دووشع دلم وهف دعت

 نتا: بابسأ اهلكمذهو ىمنو ىعأو ةسار راي نوكية ديدج ةيالوو داو دوجوو ةنفاعو لاه هيلع

 ةدإبحاصوهف ةرطع تاموهشمو ةرخافةذبإتاسوبلمو ةبهش تاموعطم تناك اذاو اههقئلوقف]

 كلذ ىىملالاف.لكتلاو منملارك 01-5 :هالامق باسال ا هذه بحاصركشيف هس
 هننا ىلا نر عورشملا هحولل ىل_ع هلكك لذ ف فرصتلان مةيالولاو داولاو لاملا ىف هملع ني اسو

 هذه تبقعا | :ىفرظن نا هللا نم هيلع ب> اولا وهو اذ ههلر طعام دئعف هلك كلذ ف نزولا ةماكاو

 روهط ن عملا تتح اص نال الب بحاصوهف هيل انف لال بجوملار كه ةداعلا ىفةذلملا بابسالا

 هدهزب وأكل ذ ىف قحلان م هناع بحكم ء ءادأىف ىّثسو مالا كلذ رعربصلا بصق يعن نايس

 رمىالا ركشلا عقوامو هّدض باب دودبو عمهعضومىفالاربسلا عق ةواك مالا هم هيقط رذأن أ

 انهباذعلا.دارأاخ «ٍباذعلاب ىدجو ذوذلم ىوس + ديزي ونأ لاك اذهلو هّدض باس ادوتوعس

 دوجودنعةذلاادوووهوا دب دحاو ل ىف ناعم الف هيد ذات دايضم ىلا: لالا ناف لالا دو>و

 مج ىفاكارحا ترثأام نكلوزانر هءاظلا ىف ىه مالسلا هملع هاربا راكةداع قرخوهو مالالا بيس
 هيلعريصلا بحول مل[ ئام هنال هيلعركشلا نيعتفامالسو ادرب هيلع تناك لب :امهااملأ دجو الو يهاربا
 دوجو ميعنلاو» امعتلا عمالا نوكيآلا دبأركشلاو مالا دوج اليلاوع البلا عمالا نوكيالزبصلافاديأ
 مالا يتم ىلعألا ودنا يرحل خالو هلا نيس ىعالادبعلا نسركسلا عقراش لخاوونللا

 أب نمو هباحصأ كل ذيهيشي ميعنتلا ىعس ناكعالا همارحا ىلوثريغام ملسو هيلع هللا لص“ ىنلاىرتالأ

 اورطتاف يملا ةلؤملا بابسالا نم هنهض امو يللا ىف مارحالا تشم مكتلاناذا مكتآ ناو نم هدعد |
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 بس هنال هلسس حث عاذادتلاو امعشت كل ذهب ور مكمقعبف ىدحتال ىتلا معنلا نداهبط ىفهللاىوزام
 نم نووكتف م كت رطل و عض كحل نزف 00 :لاو ماركلا دهاشملا كلت لن بحوم
 ةمايقلا مول نوزادكفاهقوشح ميدو ارابتخ او الب اهوعب ًاراذا عنلا باسأ ىف كاذكو ني ركاشلا

 ءازحو نيرك اشلاءازح نيءازملا حصا ناذ ني ركاشلا نيقيدصلاءازحو ني رباصلا نيقي ةصلاءاز
 ملام دم لاه اثياترعوعو صقار ةليوملع سال ياي ساد

 هتنسلتاك ءرتالأ كلذ عاف هدنع يلا ا دوجول لاح لك ىلع هنت دل لاق ءاش ناو نيءازلابلضفملا
 لادم“ ما حج ساللاولاتامول تالا وتاج منم انور سل

 « (ملكي ل نا جال ثيدح) «ءاسنلاب عن ةلاوهوهبلا ببح امم هعءانسا اهمظع أ وربج لاو ةَقدملا نم
 أسما ىف اهل لاق لسو هيلع هللا لص ”ىنلانا ةء-سجالارباج تنب بن ذ نع -ىئارعالا نياوكذ |[

 كنز ىلا ال صتمثيدسحلا اذهىورب ملكت : ل نمل جال هناف ماكس اهل ىلوم ةّتيصم اهعم تح

 ا مالكوهورك ذا انازننغلنا ىلاعت لاك ىلحملا بانك مزح نبا هركذ

 جلا كسا ا نا ثيدحلا درو ردحح ذاب مالكلا بحلب ئينف ةعورشم ةدايعؤف تنأو

 مالكلاو ةسدعةلاح تءعصلاو اًكفنك هلوقوهوانردص مالكلا نعو هتلاركذ ةماكالءتعضوامنا
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 000 يو كل تنذلا ةليظالل

 باع نعدوا دى ل سا صنم * ( كم لهأ ت اشم هنا يع هذتلا فثيدح) جاسندلا ف ناك او

 | ناتنح مهو ميعنتلا ماشي توكيأل فدك م هندلا دكف لهال سو هياعهتا ىلص هللا لوسر تقولاق

 للا اذه لصحالو لوالا هعماعف ىلا مهل ىلتيف دباعملا ةبلوأ ىلا قلللا نرقأ مهو هس له او هللا

 || ىلا اذهل صح الو ماه.« باعصأو ةيصع نينومجماف ةملعأ الا ركل نولخ اهتطقو طل لكلا

 هبلاورفانملا مكح هيكح اهنا هقراقو هيف ناكم د لكو هللا ىلا ةفاشملا توا نم هرمخيرواجح نم مهربغل
 مهلتبأ اف خفلا ل . هل للا ىلا هعمرجب اه نمو لسو هيلع هللا ىلص ”ىنلاةرحهك هريغ ىلاال بشن
 م ردا نم لص ىلع هت تيبلاو ةيضر ءرومال مسالا اذه عقواسغاو نيرحباهملا مسا ىلاعتهنئاراوج

 املا ظفح مهل برع مهو ه مرح هللا ناربج نويكم لصالا مكح ةكم لهأف نش رفلا دنع م وتقلاو

 و | < مسملا) مهتالخاىف هاعاو طاونانع هدانغت لماع ق+اوراوخلا ةاعارصهو 5

 .٠ 5 رعش (بناج

 سالاو لعفلا هلزمال | ح امو 0 0
 رمغلالئانلاو لزلا ءاطعلاهنخ ||| هريغممت ام هماالا مثامو

 مساهنع لوزيال ةكع ناك اذا ”قاخالا ناك ادا ةيلخالا مسا هنع لوزيال ةكمريغ ىف ”ىملا ناك ا ذاو !ج

 ْ 001ر0 دمع لولا فاعور ةنابقلا روس اهل تانرتناو انفا مراحل

 || هده مهفاقلصالا اوهف هلكرحالا عجربهملاو اهيا عوجرملاىهادبأ لوصالا عارم بابرأ الو
 00 سن ف ادا سل ك3 نا ضر وهلا هلصالا ف حدقب الرث ا الورباخام< قم هذه الا

 ”ىنلا نا ٍلسو هيلع هنا ىلص ”ىب دا تين رول *(م ارحالا وثمن فاشي دس«

 اخراانة دش !لاحر منعت هرايتعا ل.سارملا نمادهمر وهو ميعتنلابهنول ولرغ ملدو هيلعفللا ىلص

 دنع ةدحق هللا دنع نه هنوكلهب ىضرلاو هلعريصلا نوما بجو ىذلا* ءال.لا هلاح ناكر كدر

 انام اهلفغا اضيأ (ةهلتسم هذهو) هقهسالا ءالبلا لماعدتفا ركاشءالبلا نه

 . 0 رعش و هؤريك الا ياط سلا دي زب وأ هلاك ام كلذ ىفاوصتحا وامفةرامعلاواهةشكىفاوطلغو

 تاقعلا ل ديرأ نيىكوو وتل دي نرحل كك دنارزا

 باذدعلاب ىدحو 5 ىوس اهنم كليبدك 2 لككت

 دوجوك ةداع هب طو رملاس سلاوهامولأَنملا سفن: قهدو>وو لالا ماشوهاست ا ىقحن ا البلا نا لعاف /

 ْ مالالااهيلءنوكياممت ةمسحلا راب“ الا نم كل ذه امو ديد انحرحلاورانلانقرلاو طوسلاب برضلا

 بابسالا عمجو ديدشلا دنعولابدعوتل او داولاو لهالا ىف ةمسصملاو لاملا عاض كاذكو ةمجوسملا

 مارحالان اف مارحالا اب وث ىهو صخشلا اذه. تاصح اذا ةداعةمسفنل امالالا ةبجوملا هنع ةجراخلا

 ىلتبملا ىلع اعرمش نيعتيف مالالا بجو ةداعلا فرومالا هذهلثة مننلاو هفرتلا نيبو هن لوي

 باعسالا هذه ىف كلذ هيلع راذقالا نادر مب ماستلاو ىذرلاو ربصلا اج
 يسدئلو اءاذع

 ىتلاتذللا كلذ باتسالانيعالبابسالا هذه دنعٍالادوجووهباذعل امن اواباذع ةَقِمعْلل اىف

 هضارغا كن ىهوةر هاط ناسأ هلو مننلاو ميلا ودو ارم فصو ذتلمال ةفص ىخملالا ضدقن ىه

 اذهل ثم ىف ديعتف ميعنتماقمف ماتبحاصوهف تاصح اذا ا هدوجوب »منت هلاف تناك ام تناك

 ةدوحوأ ا ةذللاالا ةقشملا ىلع يعنلا سلو اهعنذتلملا فةذللادوجو باس ىم-وريصلاالر كلاب ْ
 م
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 ياهترلا ىلع ناه قللت باكر 0 هتينقت ليقتلا لجل اذا
 لاهو هتان مصتعي نمو دحاولا ف لاقو اوقّرفتالواعمج- هللا لب اومدتعاو لوب هتلاىرئالأ

 هب ماصتعالاب ةعاسما ىعأ لبحلاركذالو ةعاجبلاودح اولا هب مصتعف ا اوواعت

 هسفنب مهن اعأف هنعةعاسلا فعضت دقو هند شل مهلع قشي دق ةعامج مهن وك عم هنا مث مهشلعنوم ْىَح .

 ةعاسل | عم هللا ديلسو هملع هذ | ىلص هللا لوسر لاهو ةنمةرالقلا لميا لصامالا ةنض نك

 انف عورششملا هليدو هدهعوشو هللا لبحي مادتعإلا ىلعمهعم هللا دين وكن مهنمعب وهب ن و:سعتسف

 نيطاخنالا وح فالثخال عومجا لصف هيءاف ولا دارقنالا ىلعانم داو لكل نكح: الىذلا

 حاتحي ىذلا هرابتعا اذه هقلأ 4 لاقفهلا بينت لسو هملعهتنا ىلصدريتعا اذهلفاذكعالا نوكالو
 كل تان كدتكما لاق هناكفراصتحا ىل_عاراصتحا لبحلا,دازف هنلعروعجم هناق مرح ااهسالم سلا
 سو هيلعتلا لهدقلا لوبد صخر امن أوو هيلع هلا لص هنأ هتفرأ ناك اف زتالفراجتحالا نم

 مخ ناف اودقزتو . لاقف يم اذارأا ذااهم دوقزتب نا هنا سعأ ىت لا هتقف:هفنال مرحملل ناسمهلا ف

 هيرةدابعلغ رم ولاول نع ههجوهب قيل دازلا نم جب احلا هذختي امانهه ىوقتلاف ىوقنتلاد'ازلا

 ا بالالاىلؤ اان ىنوقتتاو كلذ برقع هلوتب هقللسأ اذهلو فوردملا ىوقتلاوه اذه سلو

 انرظو الحم ناسسهلاناكالو بطه جو نمالا نوكبال أوو هبف ىوتت لاب دازلا ىوقت عم اضيأ

 هتك لحرلا ةَقْدَت نوكتن ا مولا نم لا ب ازتحألا ىفدل صخر باصعتسالا بروما موهوءاعوو

 ثيدح نم ”ىناحر ا "ىلع نيدج أ وأركذ هعاَقَدَف هلع ةطتناى 5 ىتااتافالا نم دعب اكل ذ تاق

 دنع عصاال ثيدحلا اذه ناكتاونابمهلا قرسو هيلع لا ىلصهقتا لوسر صخر لاف سابعا

 تي + (ىدسالا دعما ني مارنالا كفي دق)» فدكلا لعأ دنع عمصوهو ثيدحلا لهأ

 ةرعوأ ةعحب لهأ نم لوي لسو هيلعهلئا ىل مهنئا لوسر تهمءابغا ةلسمأ ثيدح نمدوادونأأ
 هدانساىفو ة:1ا هلت بجوو رخأتامو هند نم م َدعنام هلر مغ ماركا دحسملا ىلا ىصقالا دصسملا نم
 ملسو هلع هللا ىلص لاه اهلوصح ىف بسوشو اه: مدسعد وهف ةعفرلا ضقان دحمسملا (ةيسانملا)لاقم

 ةبسنلابىصقالاف هوه نم برق ىف ده: وهفروجحما ما ارذاو دمعبلا ىصقال او هللا هعقر هنن عضاول نم

 احلي لد نمد اوه اع راكم لف مهوما ارا ددسملا فوه نم هب بطوخ نم دمعت وه رئسملا ىلا

 ةاسنوعب وأ هنمو ىصقالا نيبو ةملوال ازاح دق“ ل تبل نال ةملوتالا نم ىصقأ اًضي ا وهو برقالا

 ةنلوالا ة تموهو برقلا نيعىفاوناك م ىصقالا دحملا لود نع ىسوم موقل هلا نام خو هو

 نردعافانههانا التاتف كءرو تن بهذا هلاولاه ىنومهسةرضناوأف م ارحل روسملا ىلا

 || سدعأا تس لوخ دنوعطتسستال ةنسنيعيرأةدعقااهذهىف نابت ان م كتكحزا ىبا مهللاَقف

 ! ةتوكلألا يوم عم قيامو ةنس نعي رأدسعنالام ارا دصيملا د ةدابحلت انما هزوهلظ نكي
 || تنب لوخدىف مهضرغ مهل لصحالو ةيلؤالا نم برقلا نعى مهالىزاحاوقفمهفالوسر
 نيذلا ىموم موق نم نوكنت نأ رذحاف نودعاق انهعانا مهلوق رهاظرالا هنلامهذ أ امو سدقملا
 |١ ١ نامر نمد ةوبنلا ماقم كلذك نول دعي هيو قحلا,نودوب ةَمأمهنيذلا ىسوم موق نم ن نك لب اذه مهتفص

 (| ماكحتسا ةياغ هناف ةنس نمعب رن مالا ”ىنثعبا ةنس نوعي رأ ىامزلا تدقوتلا نم همن ةدالولا

 صقتنو هلّمع نمروذو قهرع نمَقنامت همكح ىثمي م ةعسبطل فعضءادتن او هئاطلسةوقو لفعلا,

 | امهند ازريم رحنا ىا ناكدبعم امه الكو برغالا ماقملا بلطي دسعبالا مالا ن نذ مرحأ نك هتعسط نم
 | ةرنخت هم :ذنم مدقئاموه هنع م دة:امو هبنذ نمرخأتاموه هما لصب لات هسفرطن ا دبعملا ناك

 اوبشران عرتسمما ةواهق ل خد ناراثلا عرتسابمالة نطل ادل تس وقرتسلار ةغلاو ني دصتملا نيام

 دنقلا لازال هتلر ىهوا يف ةمكحم ناسنالا نمةوملا نال ةقرحمران ةنلل ان اع
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 مونلا ةنللا باح أ نار ةياكراقلا تعيس تسلا فرعت لن متلاق هاك هتلايالا لغشا ام

 نعىلاعتلغشلاركذ ةنيكسم اي مهجاوزأو مههللا ن ءلغش ىف ةنملا لها نك اتم نوهك اهلغشف

 تاقةشاولهتتا نءاولغش مهنا مهيلع تد) - ؟ذاعف مهجاوزأو مهاوهكفتن «هالو نع كذّرعامو» اود

 ةلالاهذه اسف قرّوصت ىد هطاربغي مهلغش ميلا بسن امال ةلاقملا هذه لقتل هتئاي:هلفاغل هذه
 ةنيكسملا ىهفةروصل ا كانالا كقولا كلذ ف اهدوربشم نكرم اهروصتاذاو مهفاتاضع ىبلا

 تديبشدقو موناكمالا بادىف ةنملا باص او هلنا نءالغش ناككاذابتقو نااهمالك نم انققحتام

 حرت ىفنيفواعلاب ”ىبفنا هللار جدمن مآهو 1 ا قرقهتدو ماه سفن ىلع

 ةقلطملا ةريغلا بخ اصادكحو كلذ نءنوهْزتم ما مهسوفن قح ىف ضد ر ءتلاو ىأرلاٌى داس ريغلا

 ثدح)# رعشال ثدح نم دعبلا نيعىف هللا دنع وهو رطاختا نوعدم اهقماهماذ عىل ازال

 تن هن شن اع ىدن دخل اه ديوس نب ر عتيدج نمدو أ د دولار ذ < (ةمر | ,يل-عسطأ عاشق

 ةكم كارا سو هيلع هلا ىلصهقا ل او مجموتخاك ىلاف اهتن د نيدنموللا ما هن تاتا ةلظ
 ئىنلاهاريفاههجو ىل_ع لاسانادحا تفرع ناق مارحالا دنع بيطملا كلاب ا تهابج دمضنق

 الاتات هثادحا نم مرح ا عدم امئاو بيطاأب هّلن | ىعشت 00 الق ملسو هيلع هنا لص

 لبق م ارحالل ةيععسا اك لحن الءقلال>الل هلمعم سد هنأق ةضاثالا فاوط تدوىلا حلا

 ةلزنعراصف عورشم ل_علالحالاو عورشٌملبعمارحالا نال لمسعلا ىف لت اد هردما

 فاكملا ناف فلكمال ةبصعلا ىف ةينلاظنم ىوقأ وهو ىبظع دينه وهف ةبالا لمعلا ليقبالام
 هلمكب امم لعفا|حرخق لعفلا تاذفال لعفلاةروصىف كلذ حدقف لعفلا ءاثاف ةنلإنعلهذ |

 وهف هسدق ادو>وم مادام ةسهج نمهارجالاف هيف هفاكحال ى قب هتاذإ بيطلاو هيل اووضو

 عفريش احلا سافنالل كردم وهف هيك ' ارلالا .تيظاا لمعت الو هناا نم اناطلس ىوقأ

 فراعملا ىف نالوملاو حار رتنلاو ةعلاىلا ىدؤيويرطاوقيضلا لي نيد مومهلا عفديو تاب ر كلا

 بوجول تسةأرملا وهو لاكلا شا فهناذابوبح سطا اًناسطال ليال برط هللا نال ةمهلالا

 0 بايو د حاس ل لادق كلد نم عراشلااهءئمامواهلارظنلا

 ةرخ الاو اندلاف قشنف دف اهلع در ال ةمعربشلا ةناعالاد رغلانكلعفاهم انبطوخ ام ىلا ةماعلا عقىتلا

 .اهعمّركت ام كل نع ىلا لاؤسىلاىدؤيامهفةرخ الا قامماو سفنلا نوعتم لازتالفا ندا ىفامتا

 ثيدح)#+ هتلاهحابااع سفنلا ف ةهاركلا لوصحو هللا ىلع لالا, ضارتعالا نمو َن اقل اءوسن

 ْ ”ىنلا نا نابح نب اص نعدو ادوب ا ركذ < ( مرحنا مازتحاو ةحاجلا دنع ناسلا ىلا ةعراسملا ف

 نودع كنع هقلأ ل بلا حاصا.لاةفقربا لب امزتحامرحمالجر ىأر لسو هللعهلنا لص
 للعا.ة مرح كال هلأ همف لاق ام ل_سو هلع هللا ىلص"ىن لاو مزتيال مرحلا نا ثيدحلا اذ 5 لثع

 لبحلا اذ نوكيناوهو رخآى هال نوكي نا لحي امرحت هنوكل نوكسحي نا لمحقءئش دءاعاالا

 00 ةزحاس ما الاولي لا ميس سلسل هدنعابوصغمامل

 : اس داىاوصوما بلادنا اذا بخاوعور شا جوال رطانكاذإ

 1 او لا امنا وتو هد هملغي؛ نبدلا اده داشد نم هلوق

 ١ نطاا ةري مز ات نقلا تجب مزاعم حالا ف نفر ارت( قلنا لادم قفرلاب سو هملع هللا ىلص |

 نئاكلاردقلافرثؤرال هنا ةفرعملا ضةانن وهو ٌمزاملا اختي امرمسبا ىمالاو نطلاءوسن عانس: دفو
 2001 نعت لاءاكواع تمام لطوخا اذادجاولا لع دييشلاسالاو
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 :١ ع كفوو :



 افلح

 نعّرضتماريغاثعش همايقلام ونمهااوحاف سائلا ةهدش لسا ةدايعو نطب 0 فرايط اا ييكالف

 تاهذإ اهفام اواعول ةدابعف مهنالن ينال لغشراجالاهتومر هن زللنيكران ىعادلا ىلا نيعطهم :

 بعذب ميلظع دهشملا نأراسما ىرىف مهلاهسأت هنا وإذ ةرال ا, نو هريننااكاوناكسف مهلوتع

 رادلاىفء كالا ل دكا كاالا اهلا هدأ ريكحا | ىف ض« دعت ىع داع امو اهنك اما نعلوةعلان'

 : ب : ١ ني 0 ا
 لارا ىف ةسسفنلا ضارغالا قاعتالولو مارحالا لاح فوه اكموحولا تافشكم ةماسقا!ىفةرخآالا
 لثم ىلع ةفوتوم ا ماكح الا نم هريغو ىه بسلا اذ هلاه رخام هللا ناف باجل اذن آت لزنام بالا
 هناةماسةلأ موو ىقفانب سانلا فق دلكت ىامسناكىذلا صخختلا اذ هتاسا ةريكخ دالا اذه

 ةماسقلا موب داهتجالا لعأ كا ذكرعنولفاغا ذهن ءسانلاو هبلعدةثبام كلذف ايس نوكمأل

 اعوجروهب الاباكأا قسا ةّمالاهدو ٠ نع رشا عفر تلقا داو َه هد را تلغي د-اولا نالخو مهو

 لطراعرع ا ةمزط فا تنارتي[ كلغ ىذا ذب ه.ةلزنم مظعأو هللا ىلا برقا هللادد_:ءووذ لال اهلا
 ٍ ثبح ةنلا نمنو بت نانلا فنئابنلا لاح دوعب هملاو لصالا عم حرخلا عفارو لصإلا نضرع

 وهو ىلا لوب هللاو نوم ددقسو "هللا هذه نع نينمؤم اوناكناوءاوهالا لهأ لذغ امو نوؤ اشد
 نيأترادلا هذه مهمعتهللا لامع ةاذناو دحاو رادلا برو ةدحاو راد دوحولا لمسلا دم

 1| نم تقل اوح هنمعنم لكلا وز هتقمةح نع ىلا بجسنيا ىربهقاريغأ ىرب هللاربسغأ باهخا

 ةريغالا هش قمل مو هضم تلازا ةريغلا ٌض سهىف نال“ نمةيوداهذع لاجرلا ىناَةْشءاسنلا مدآ

 سوهو اناا دفان هنفاهءكح ئذلا عضوملاف اندلا؟ املا ىف لوزتال ةرينغ اممم اتنامالا

 هللا ىلص* ىينلا لاق تا دنعهبلا ةعضفلا عرسأ امورعشبال ثدحن م هرروكم هنق دسعلا ناك ةعيشاللا

 نا همكف هعزف ةئامالاةريغلاراغنذ مكنم هذخأي وان را ع ماهنمل هنلا ناك ملسو هم هيلع

 كلت لب ؛ناجال ةريغ كتاف هب ماكنا ريغ مار نيح هيلعراغىذلا مال اكل ذهب موب الو هنم اوال

 بايلاا ذه ىفاشسأع ء مواد ه عوقورثك أ امو هتربغ ىف فب س دلو هنم هللا هأكو ام اهكشو عطل ةريغ

 رعشامف نوم :مهورانلا نعمهزعت كا هذاا ترس

 ةدلطم اهلس راىذإ او

 نم نم ءاد ةريغلا لص سع
 ىر.نا هنف الا لقاف

 نءو لت هلمهتسا 0-0

 قطغم ”ىدحأ درذوه

 ادع هّنم هعمر راد وهف

 افْمهَلا عرشدق ىذلاو
 اقرتعم هر فوصوموهو

 اف رم لزب مل هنع داح

 كك "ىلا 4ل اقف ماعطىلا لو هدلعدتلا ىلص ينل لو هللعدلت ىلص "ىبنلا باص ضعناعد
 منن أن اىلا سو هسلع هللا ىلص هتوعد ب. نا ى فال لجرلا لاف ةشئاعىلاراش ًاودذهوانا لسو هيلع

 كنق لوي هللاو ةشئاعو“ ىنلا ل>رلا كلذ لزتمىلا ناعفادّ.البقأف هعم أت نا انهيق هل
 أأريزوو أ بمطخو أ ضاق نم بصامبحاص مولا تدرول كناعانبأ ةنسح ةوسا هّللالوسرف

 نكت : ول ةفضلا هذه لثمو قالخالا ف اسفس ىل الا بسنت تنك لهاسأت اذه لثم لعفي ناطاسوأ
 ىأردب قالخالا مراكم , ممل ثعب : هناق ل_سو هيلع هللا ىل_صدتنا لوسر ايلف قالخالا مراكش نم

 نارعبال دقو نيكو نارا ىلع ةعبا ويباع وهو لسو هيلع هللا لض هتان

 كلذ را هتبطخت ىلا ةأعوربنملا دعص ىتَح امي اسوامه.ذخ ًاوزانملا ن ملزننا كلان لذ ذامهلاذا ىف

 نيذلا ىمعلا هنع باغامرظت نملورطت نيع ع 6 ةئاق هتقرعم لاك نم لب هللاوال هلا صقن ند

 هللا ووهو اذه لثم نع تنال غش هل ناك امأ لاعفالا هذه لاثماىف نولوةب نيذا امها نورصبال
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 انيك ؛ ىناماتغياع رواد ارطخن ىذلا اذه فاسو هيلع هللا لص هلوسر نموانازيم هللا نمحجرا
 هيدهىف وهذ هب ر نع هسفن ىف قذ-و هركىلعربصمف كل ذ ىلعريص نلف هللا هحانأ دق ده عنصائث 3 2

 ادم ل رهط دقو لع ىلع هلل اولضأ ن نموعو هللا عم يدالاءوس نم نوكيأم م ظعاادهونحد ىلع

 ةقلاوه عراشلانا لعن نعنق مهكس اننا ف تافوهق مودل ماو سانا داسآلؤالا تامزلاف

 ىجوالاوهنا هسقن ىوهن ءقطن,ال هللاد ارأامف همكح» هللانع غابم صد لوسرلاناو

 رّردامو هذامع ن نم ةريغدشا هللاو لقغلا لماد هيلع لدو اسس كب رناكامو لوقيىلاعتهللاو جوي

 لعبوا 0 ا الو ايفدانيالف لالا ىف ةملصملا هب عقتإمالا عئارمشلا ند

 هن امال هتنا حانأف ماكحالا نمهر دو عئارمشلا نم هلزنامف هلا ةدوصقملا ةملصملا مالت لتخ ادتفد ررتاع

 عنلبم دعب ءاسنلا ثدحا ام ىأرول سو هلعدتنا ىلص 0 ساسلا ضعب ىأرف دحاملا نا

 داما نم عتب لاذهلثمنا لعب ل هللا نااوأر ةلأ ارسا قيءاسن يَنعنماكلح اسملا نمهاسنلا

 هنأ سها يِلءراغي ناكممضعن نا ىت لأ مكحح ىلع, هرظاوح رفهريغال هناهس ع* سم اوه

 قناكو ةالصال دججنملا نانا تار 11 تناكو هناعإ لامعتسا فاعوقناكو ددسملا ىلا بردت نا

 هرقل تف كاذف دف ديعسملا نابتاا ن نماهعنم عرحت ىف دراولاريملا هعنعو قئاق لاه-تاذ

 دحاسملا نمءاسنلا .ةيير دعا كح لا طن حرا ”لمملا هد هىف صخشلا اذهل مكحلا هللاّدربنا

 ا ل ا ا ياهلع لات لازاد عقاولاكرل املاو
 هسلعربسي هبلة ىفاحرح دجوام نامعالا ناطلس همف م كه ساولوراغام لفعل ناطلس ل -رلا اذه ىف

 اودجعال مني رصئامف 0 ا ىلا عت لاف كلذ ىف ههللابكح +١ امم

 ءاسنا|قريدلا اذه نيمعتب قاسملا اذهىفلثملا اني رضامناو اهل ستاوإسو تءضقامماج رحمه شفنا ىف

 ميمصلا ىف تيثدقو رتسلا اهمكح ىطغد ريغلاو مارحالا ف اههجو رتستالابن| لل

 ريغاان او رونغلادعسن ا يمصأ !ثيدحلا ىف لسو هيلع هللا ىل_دهننا لوسر لوةي هللا نمريسغا الهنا
 رعاه سفن دنعو هسفن قوهفهللا ةيغ ىلءداز امو ُس> اوقلا مرح هيربغ نمو ىمرتغا هللاو دعس نم

 مج هللا نق اهون ة عنخ اههقن ا دنع ناكولاذ بش قب نشل هللا دنع وع ئذملا هال كل 3 تاك هتف نم
 ةثحاف هللادنع سلام ةشحاف لعجدق صخثاذهف مكملا مذ نطبامو اهتمرهظام شءاوفلا

 هذه. وه نم لازبالف مككللا اذهب ىف هللا نم مكحا هنا اه دم ىتلا هتريغل لعجو لاق اهفعتتا بذكاو
 دك ًافاملست اوس و تضامنا رح مهسفناىفا اودجحال م هلوق ن دحااش هسفنف انذعم ةناشملا

 هللا ناث ناعالا نم هدا رول سدح وأنا زنملا اذهىفاهلخ دو هسفنناسنالا ضرع واذ ردصملاب

 لاقفولادبك أت مسقب ”ىهلا مكح وهذ نمْوَع سل هلا هملع هسفنب مدقأو هتفصدذه نعنامالا ىن
 باجلاةيآىرتالأ !كهجو ىرتسنال مار الا ىفاهل ليقاملالص ا اهلرتسا | ناكن اف نوُمِمٌو وبال كيروالف

 باسأب تازن عرشلام اكحا نمريثكو اهريغو ىهنيقواخلا ضعب ءاعدسان تأز نرامتاوءادتسا تلزنام

 نيب وءادّسا ”ىيهلالا مكلا نيبهتلا له قرف كلْذاَو لز اامق !لز ام باينسالا كانالو] ةنوك

 ناكف مكملا كلذ لوزتتابسس بطلا كلذ نوكمف هناذسع ضعبلابواطم ناك اذا <ىمهلالا كَما
 لزملا ”يهلالا تح اذنأيو ومحلات ءادت اهل "نام فالخ هلزناام اذهالولذا هل رت افاكم ق ردا

 قاءانوكلئانسلاابماكنَر رغيالف ءادسا لزني ل ئذلا سي إلا مكمل هيذخأب ىذلا هجولاربغبءادبا

 ببطردصلا حورشمناكع ون ”ىأ همكح ل وةفاز داخل الا تالاؤس مكب“ امشالا لزنأ
 ”ىملالا مكمخلاو هلا عمم, رتسف ىلةعلارفاولا لقاعلا اًتاوانمؤم نوكحصت:ن أت درأن ا سفنلا
 ماع لكفف هيلا بوجو ف لاق ىتح مكتكرتام ىنوكرت ا لوب مسو هيلع هللا ىلصناكدقل هعم حب راسم"
 | عرشلا دصآتقم كلاباو انمي هلئافاهماعو لئاسملا هركق ةدحاو ةحاس كلو تبجول مذ تلقول



 الا

 قاعم كاردا: نمريثكهنوغبالاو روذلا اَمءلناهدالا نمهلانم و ثيزلا ىف هللا عدوا ىذلا“ ىبهلالا

 زاب لولو ئضياهت زداكت ىلا.عت لاةروذال< ىمهلالادا دمال ا ىلعتيزلابن اهّدالان هن كشانملا

 ترزلاالا انهللدالو ليل ديالا نوكنتالٌيا دهلاو ءانشي نم هرونا هللا ىدنيارونهلءف- رون قعرو

 ةاعارمو هالوءجم رونلا كلذفرونلادوجو كاع قباام لكف روت ن مهلا ارونهلهللا لع ل نت
 ركذ + (اهمارجا "هليل ءانطلاب ًارلا باضتخا ف ثيدحإ# مكاو علا فنكقلا ن ءنلوتمالا

 فلغتو مارخالا ةيشعءانلا نم مئشبةأرملا كل دتنإ ةنسلا نم لوقي ناكهنأر يع ننا نع ”ىطقرادلا

 بحب لج هللا ن ارح ّ.صلا ىف ةئيزلا نم ةملاحلا لطعل اوالطع مرهتالو بيطاهق سلال _سغباسم 1

 نم ردا هلملب اهتلي نأ انه دارأ دوصص لكد نع مكسزاوذخ هل لمحت نم ىلوا قحلاو لالا

 ةرومأم تناكامو ةنزريغي تمزح ا اذاأ ا راا كل ذكردقلا "هلل ةئيز نم لطعىلاءللارئاس نافيملابنا

 تضتخ اف اهءارحنامز قرتسلا م 6-2 نمابرشاسهل قير نأ دارأ ف شكلا ةروم سو مارحالا ىفرتسلاب

 هللا هس .نينيزتلا يدع اَدِجْفَد ًارملل حان فارتسو ةز تناكف: ءانيلكلو رمح اهخاس ترتيفءاذ حاب

 لالا ةنيزا قلع دقفامم قلخت نخناسنإلا سفنراستعالا ف ةأرملاو هتاضصو هؤاعما هلا هوو

 ىنعأ ةحلا ىذرهشىف اهسالو مركارهشالا ف اهسالو سر ةنسلأ ىلعو هباّك ىف هداسعاحرخا
 وهام ادّرعْلاو هضرتسلا ةلازا بسو هضرتسال هناف ره هلك مارحالاو اهيذ مرح نا حااعلل ىتاارهشالا |||

 رييبل ا ىضتقي ىذل ارتسلا ةلاز ان مريف هل نامز ىف !هلعفي ناك ةريثكروسا نم عنخ امر لعج هنوكلا
 -ىنطقرادلا جرت« (اههحو ف ةأرملا مارحا ثيدحإ) + ماربخالاو رتسلا ن اريج هنلع عقتحال ىّتح
 نافذ لصالا ىلا عوجر اههجوىفالا مارحا :ًارملا ىلع سل لاق لسو هيلع هللا لص”ىنلا ن أربع نبا نع
 اهلويةلو ةفوصومتعنلا اذهم لت لزاهدوحوال نيعلا تول دالاو رتسالو باجحال نا لصالا

 سه ال ةءراسمدوحولا تعن لودقل ةدعّتسسم ىهذ ةدعت_ دم هتوعت تيطو>اذا باطما عامس

 ةروصفاهيلءروجريغتدجوذ تنادامواهسفنب تن. تناكنك اهمدع لاح اهل لاك الف دوبغملا
 ةعسطلاترثأو نانعالل بنارملا تنانالق هقرعتال وايام ردت لاعبو ةةلياذاهدجوم
 ميكحتو لقعلا روفو نم هنأ شن ىف هلع هللا هبكرامل ناسنالاس فن ةَققس فرقوو ناوحلاف ملا

 نال ةركغناومحل ارثكأ ناكف ”ىعتس طلا حشلل ةبحا كلا ةريغلا ترا هنم ةيسحلاو ةنتاحورلا ىوقلا

 هقلخ اذ ياوعةقشملا ىف ةبسانم ةريغلا نيم و هند سل لقعلاو هاوسقامم ىوقا هفحشلا ناطلسإ

 ريغلا ةدغاشم نم ةريخ خا! ناف هنذةريغلا كسلا نيج وملا ىوهللاو ةوبمشلا ناطاس عفدا ناسننالا ىف
 هريغدنع نكت دحاواهم رفظاذا ىتاارومالا نمل ل صاح وهو اهاصحت مورياصف هلومحازملا لثامملا
 ةروصلا ناطاس مكحراهطظال همكح تحتو هلئش لكن وكي نا ىف عمطلاو صرخلا ىلع لوب وعو
 هتربغمكج لسرا سانا! ضعبنا تحاسب اطلس تحت ئش : لكنوكينا اهتقسش نم نافابلع لش ىتلا

 ناطلس د معلا نم غلب اذي.ذ هللا ىلعال هر اغملالا فاك امو قلخ امو هنن ىلعر اغف اهلسري نا ىتءنيالامق
 داك مكعب ملال هيرلو 0 تالا ل حمم هتان ناشالا قاهماكسا

 سلفة سفن هيلعوهام ىلعوهوه لوةيف كح ىف هضراعبالو سها ىف دج اي نا نكمال هقلَح نم نا
 مكسعتاالا مده لءاناامفدل لل 1 لا د :ىف هملعان ا ام ىنعات !اناو م 01

 ناطلس تحت ناكن ا!لفاعوهامب نانالاف ةريغالو ةجحا نمالذ مكمللا لودقالا ةملعوغامف ىل سنو ا

 هتزاغيوهف هناا ثحح نمراغيانن اف لقاعلارامنا دام هيلعر اغبال هتناوهتلالا قلخ ام هناخراغيالذ هلع

 لعلا مكح نع ةجران ىهف دا كاذ ىدعتبةريسغلكف ه اًدعتمال اهل هعرش صوصخ نطوماعهلو

 : هسفتفدج عرشلا اهحانأدقاروما ىريسانلا ضنا ىت> ىوهلامكحو ةعسطلا مش نع ةثعبنم

 هيد هنا ىريو هلعذ هللا حااام ىلع هلثماف هرطن حب ريفاهم "سواه رخخاهفمكملاهناكولنا
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 اا

 "ىلا ٍبَرَعَتدي زيىنإل لاه امنا ثحبام عنو هل بكام ىلعهنا همشإ!ةروصف بوح ولا اماو هيشلا |

 انلو تجاوهتاذ ثد> نمةزعلاو ىنغلاهلفر اةنفال او ةلدإ ا لاف كل سدلامو ديزي وأ لاق ىلسلاع |
 بول هدر وماكو ”ىتاذلا توحولا اوهاذه بح اواشت اذ ثلح نم راق: ةالاوةلذلا

 1 نق راما

 ردتلاك امسنغا لعاشقات! .اجانانمملءاهجو أ دقنوكف ان 58 : ١ ىلع اه> و ملاروما ءادن ااننلع ّْ

 لروما اديب قللتا قلك ناهقت لع توأق |

 هلع هناطب بحو او بلطو قاعت هلاك نكي ملاكح هلاكسل ىأرامو لاكلا هلناكأمل قلدنا ناخ هنم
 هريغو هضفغئراامناو نقدا دنع هسفنىف هنن ىربالت ذل نالابق هسفنىر ةروصهلدحو نا[
 كلف كتز ود هن ىرتْها لكفانروصاب.ةىرت هل ءقصلا ماسالا و ةآءر !اهننادح كل ذلو اهتم

 لكو هيذوجولا لمكة قالت قافن خ5 ةآءسم نموا لو هياعهنتا ىلص يبن :1ناه كلدآء نحال

 بجوملاب بوجولاب هبشلا عقوف بجو ب جاو اذهفدوُجولا لاك سفن :قالوا لاكن اعف لمعلا |
 بوديملاف ةحر دامه ناكناو حادا, نام: ةها ركلاو بدنا أمكحو ماكح الا نم عقوامف عق وك 1

 .هدايعل ملا نم هيطعي اي فارون فدو لعفلا كل كريم ذيالو دجلا لعافمج 2 .اموه |

 هبلطتإل ةجانطا نال مذ هي قلعت الفل ةذد ناو كلذ ىلع دمعق ةجاجلاهبلاوعدت ام ىل_ءادئاز

 هناف درك هنا هسفن نع لوب ىلاعت هللاف هوركحلا هبش ماو بودنملا هش اذهف اهقح تفوتسادقذا

 ةذيالو اهكران دمحم ىه ةءورمشملا ةهاركلاو رفكل اهداسعل ىضربالو لاقو هتءاسمهرك أو لاخ
 رثك اوهوررمض همفهساءاسق ضر دبعلا ناكا ذاف ض.ةنلا ف نكحاو بدنا! همشنق اهلعاف
 نعل لور وما نمتلك دةبعل هز كف هاهي مه نم ضرغلا كا ذليل خسانلا فاما ا
 ضرغلاقفاونالامودو اًمش اوهركت نأ ىسعو هلوقودورعشاال ثنح نماربخ كا ذ ىف ىللعج هللا ا

 ديعلا نيب هثلا نيعاذهف هتبلطانا لوي و هسفننمرذعب هناف هملع همديال هلولعف نان مكل رح ءىوأ
 [ذ_هلودبعلا فو ةسهلالا ةرضحلا ىف عورتا ماك ا ماشقا توصتغاو هوركملا ةهجنمبرلاو

 نيتريضالافيلكتلا عقدي دوبولا هماكحا عج فقالا ةرود ىلع رخ لاعلان ا ةيقوضلا لون 1

 كا :ىاناقدق تلق له> كانهامو ءامسشالا ضعس لهجلاب هبشلا نيأفتاقناف نتروصلا ىلع هجونو ||

 لهب هناف انآ وهو هلارع تحل نا ىلع نا

 له ان ورومًأي لعلاث فوصوم اوه رعاظلاو هيلع ىهام ىلعر ءاطملاو رهاظملافرهانتلا هنا لوةينغ |
 هللاةمكردشملا لاق وهوق ل اذه ىلعءيشلا صفد غصن( رهظلادادعتسا كاد ءاطعارومام ١ أ

 ةشلاع ن نعلسم حيرت دج (همارح دعب مرحملا ىلع ب بضلااءاقيثيدحإ#*« هئانانول املا نول هيلع
 و اذاز مرو هؤلسو هملعدقاا صدقت! لوسر قرغم ىف بدطا | صد وىلارظناناكح تاق ١ ١

 هناحس لعج دقو سسطلاب ىم-ت د3 ىلاعتهنلا نا همارحا نم لاسل ثالثدعي ع مر رهو ثولث دعب ا

 نفائس دلعحو مر ل هنافص نمناوام ىعستىتلا هنافصر هملاٍب رة د تانطاوموروماهف أ
 تانص ٠

 ناكذا هيلع قطا ةفضءاقب نم مرحملا ىلع سظلا ءانتدق هسفنهن ىلا ف دوامرئاسا ذكهو هملابرآتلا
 انها نيعلب قالطال !ىلءاهم ىلختي ال قا تافص ناف اسم قاتلا هازو < تةو ىف ام قلو اهاهج |

 نع ةعدمرتلايترخ + (بطملاريغتي زلان نهدي مرح ف ثيدح) « كا ذمهذاننطاوتوالاوحا |
 وهوا ندد ناكح لو هع هللا ىلص”ىناا نأ ارم نبا نعريد> نب دعس نع ؟ىؤسل ا دقرف

 راوالاة دام تنزلا* دقرف لح : ند لا مهدادسا فو برظملا تافاا ىسعوا لاق تف اريغ مرت :

 روةلاادودغ ان انوةدرون نكي ناف يلا يف ك اذا ةرثكل ةدابعب سالم لكح نم هيىلو!مرحناو ||



 سنلاو لمعلا ال ىوهاا كانه دبعلا كس 1: عرش توءثل ,ةلوالارفسلا ناكن اف ةاكلاودشرلا

 تارفا ىلا. علاق اهةداعس «فامو ةاحهلاو د شرلا ل رطنءاهلذااهاود ةيحصىتر ةاساذا ا

 00 دربغو ىمطخ نمهريغ نود لسعلاب هديل لسو ةماع هللا ىلص هنا م داو هلا مكهلاو لاقو

 اهفلعتننا ىقشالف ةال_صااب مرحاك ياي مر او اهنم صقل الو اهيفدازبال نا ّئْش فبقوتلا ا

 اما 6

 ةعد رواتتان ا ع *) قىوهلا نع نقتل ىسمنو هير ماقم فا نداماو لاقو هاوهدهلا دخن ا نم

 0 0-0 0 اهدوجوإالا نع ١ ساو 00 درا نم هنال ا ا

 لير بف 1 نر اهسنت و هد لارا نوسكارتسل

 نانالاةرنأو>و كار ا هلم جبل ادد 0 ءعشلا

 ة[دالاب هن املا قامعملاكالةءو سلا ءامسالاك ا عرش ةمهلالا ةسانملاو تافدلا ن مه دنع ددعتأم

 20 ءامعسالا هلفإو عدت امنا نجحرلا اوعدإ !واهللااوعد الد ىلاعت لاف ام ةدحاو نيعىلاةيرظلا

 نيود ةيسامأات تدص ىجولا ف سدصت هل تاو دخلا خ نم فص همئاامأ ىلسعل ان !كلذو دسم

 ىتلا مواعلا ةلزفنج لخلل ءلاوهملا وب ب لتلاو هيلا ىو هئاق سو هيلع هنا لصد لوسر

 <ىنلاناكف لحتلا ىلا كير ىسوأو ىلاعت لاق رابخأو ناءرقن مملسو هيلع هلثا ىلص للا لوسر امم ءاج
 ارك امو لطم رفق رع نوكم ال ةدحار نعل ءاخال اأ مدّدعتاماندرناانفرعي لسو هيلع هللا ىلص

 نم هريغخ نود ىل ءلان سأرلا دسات ىف ءمادهف ه تمس 4: ف حدقنالا "ىنار هد كحو ”ئهلا تهنو نع

 نع ىرانعلا ججترخ ء(ةضاقالافاوطالا مودعلا قارا د فيسسال مر تاك ءاملا

 برقي لو هفو ثيدحلا عادولا ة-قىعب نر دملا نم لسو هيلع هللا ىلصىننلا قلطن 'لاع باع ل

 ىلع ئمهتادايعلا لاسم عاىصا + مو دقلا فاوط هي ةفرع نم عجر ىتح أسم هفاوط دعب ةيدكلا

 لعفلا نوكءاماهنمو هكروأ هلءذهل حام ةوهام تاداسعلا ىف لاسعفالا نموا رمق لع في نا ع رمشامالا
 وهو مالكه ملعنمعت نك ةدابع تناكولو اهلطمن لاعفا امتدواهأ امى حدق:ل اعف اان مْمواسَْغ هاجق»

 كت م ام امم ا0ا0اا | ا |

 نيب فال الو ل ءفةالصل الط ام هسيلع بح العف لعفو ا ةالصلا تاطب كل ذي ماك ناك ةالدلا ىف
 اءوحوت وكمال ع وطتالاف لدن ال قئاقملا «انالطالوا داس هحىرؤدال نا هناىف ءاذعلا
 ريْوِب ل كرتلا ىأر نخلرتلاو لعفلا لف كرتءاش ناو ىلهفءاش نا ارخع هنففقاكملا نوكيام عوّوطتلاو
 ماكحا عج قراسا ذ هوان وجو همكح - ىفرئؤي ل لعفلا أر نمو ةهاركالو اي رحت عوطالا مكح ف

 اة اهكر الوال«ف هلع بحال هللاىلا هللا لا عفا ةمسندمعلا عوطتلا ةيحسفف ةسللا ةعد ربشلا

 ةسورلا ناك حاب ىف هف رصتىف ىلا ةغاب هفاصتا ىفدبعل ا نوكيآم لك أف كلذ ىف ةئيشملا لعج
 ةروصلا ىلءامنال هع رشا ة سيلتا ماكحالا نماهر طاخو اهنمءو سفنلا مام ةحابالاو هيفةرهاظ

 ناقرييغالر دم اىفالا كاذ نوكيالف باح الا هم اماوا ذ_هاهمكح نوكي نأ تبالف هللا اهدجو ا

 نادت ذا دبش طاسلو ًاردنلا بحانصو هاك انلاهرك ذاروما هسفن ىلع بجوا قا

 هعشلا ىو َقتف هسقت ىلع بحو ا ىتلا ةمسنلاءالار دنا ان اذولاد علا لعهللاب>وااقءادنا بلع

 ّىث هانكس ل لاف ولث امملاريستت هيشلا ن نمه.فف عرحتلا اما ع وطتلا ف ىَوقت كرد :|بوحوف

 ليقتةروصفف لكنا ه«تاعريسصتلا نيع ناكف ضورفملا هلثم لئاسع و ادأ' امينا نوكلا ىلءرسخ
 ام هسشناا لش ال هناف كلذ قد كرات دهام هكا و ذ ىضذتتي الا سفن ناك نا هسشتلا

 هدسعا ماعلا اذه ىف مات كل ذراتناامئاو اذكى هالا سفنىف نكي /ثاو هب هبهسشتاا ليقنالو

 نم عون لص> دقنيتلا لا ىعفاستبا ءرخ مهفالخ ف و نارا معا نيف للا م دقف

 )ع



 ال ال ع

 نتمىز همكحي هلمكسف لوالا نيع تاسهلالا فرخ الانالهردحالاب درفناف كل دك سبل جاو ةنس

 لكنمذخأنلق بابلا اذ هىفةريثكشيداحالا واه ذانعرش ٠ ولاهركذ لوطي ةريثكم كح 1 اذ

  (ةرورصلا ف ثيدحا] < 0 و ل ىبلق ىل-ء هما نم حورلا قايامر دق ىلع فرطل تب دح

 ثي دخلا ىو مالسالا ىفةرورصال سو + لعدتنا ىلص هلل الوسر لاق لاق سامع نبأ خ نعدوادوباحترخ

 نثدحلاالكو ةرورص لسملا لاكي نا ىمن ٍلسو هيلع هللا ىلع ”ىبنل|نا هنع”ىئط:رادإاهح رخ ىذلا

 ناننالاو دءالو ملا 1لا هنو همالسا تن نمل سملاو طق رحل ىذا اوهةرورصلا ه-.فولكت

 هسيفلاقباله 00 ل اال 0 وش 20 0

 الدم بنكية ال_كاارظتت ,ودوتامولاكمراظدا جنمرجا هلف تامناودب الو حاح هنافةرورص هنا

 رعزبانع قطدرادلاترخ < (يللافاهجوزةأرملان ذاق ثيدح] < مالسالا ف ةرورصالخ

 اهل ل طا يل نان نالو لالا هاو جداا 1ع منو هناءهلا لص س الوسر يلاك لاق

 هاور ”ئامركلا بوقعي نب د ل لاسةي لوه م لجر ثي دعا اذهذانس !ىواهجوز نذاالا راطتتنا

 اهل ناكنا هللا لسس نع نودصنيذلا نموهف اهح وز اهعئمنا ”ىفامركلا هارب 1 نن اس نع
 ىلا حانجتالو ةكم لعأ ن م تناكنااماو ةقافا تناك اذا هلع سملا هذه ه ىفان دنع هعمرف ان مرح

 ةاكدلا ءادىفالو مالسالا قالو ناشمر موص ىفالو العلا هنذأتسنالاىريللا ل فابن اهدنا

 هللا ةفرعم ىلا هتيم لا كة و زك بوجرولا و هذ رط ىلع 0

 ةيسفتلاو ةسوس ارت املا عفد ىلعاه يةلخح لدا ىةلوحماماف كل ةفرظتلاابتا دنماهل سل

 لاملاى ه.ىعوالوا هّلئا ىلاانمم ٌرَشامم هللا ةفرعم ىفرظنا | ىلد فرعتال ىهو كاذكعفازم ا باجو

 اهلنذ آبو كلذ ىف اهبلع مك كي نع دنالق ة.سفنلا ذالملا لرتنم َكلدباه لغش ىف اهيلعأر طب املدر يخمم

 1 ريما سا قزرتلا انهت ندا !ذاك ل غفل اهل نذأب لاك نم اندر ملل حوزلا ندا ةلزمم رظنلا ىف
 د ملم دان قناع ل611 1ر لولب نس زفر د اكساس ناك ةوئل طا نان ةيلقعلا ةلدالا

 0 0 جما و ب هت

 نافع رشلاو هاما هيك 1 نحف حولا لاق َن قر ةوظحلا هن لاا اع

 لح كامو هل سحامو اهلا دحو همم قرعتفهلاش ىّتحهي تاغتشا كاذ ف ضولفا ىفاهل نذا

 هشام مهلاونيدلا هدابعىلا هللا بنا نم لسرلا ةثعين انا قرظتلاب اعتق هلعشي زو اموهملع
 بحو اهنا ثيح نماعرمش كا ذ فرط |ابوو نوكسشدوبنتج او اهولمعتسا اذا مهت داعسو مهتاحن

 هد تععّمش ل نم ىلع” ىرسشلا بوولا نوكى رظنامف هل سمهذهو هسفنفف هنوشارظنلامهلع

 عرشلابوالهعلاب سانلا ىل_ع هللا ةفرعم بت لهنيماكملا نيب فالخ هلمسمىهو اعراش منا

 سل ”ىلزتعملا بهدم لعل اماو”ىرعشالا بهذمىف عرشلا امنا انه سفنلايوزف لاح لك ىلعو

 ذادتلاّك ا ذياهل نكناالا بوجولا قير طن رظنالو مكح صاشللا فتصتلا اذ ه قامت نماهل

 كاذد ءنوكتف ريغلا سوفت هتلهجو هلعتامفاهلارق ةدقن سوفنل ا ىرت اهناثنح نم ةساير بل

 اًضياامحادناكَنا اهسفالوان دنع را نامز ف يملا ناكمب تاك اذا ح وزاسه)ناكت او ةرملا زن
 لاقت لاكرع نبا نع رازيلاركذ * (هعبض دنعلا غم ةارملارفس ثيدح ) « حالا دك أف يحي نم

 هللادو رعمى سفنأا 0و لازالت قو دعا 1 قارئ رحنا و هلخشلا لمولوم

 ةكاحلامالاهد سعد نملقعلفةلاشا كا: ىف نوكيوةداعسلاو :دهللاةباعخ نيثلاناميالا عم
 اذهة.ىاامةف 'رعم ىف اهلقع عم تر ةاس نام هرءاجنام لكمتلا ةفر عمق عراستلانملمتب نأب هلع

 _ | كيرط نع عمت اهناف نامعالا نو ددعمّتدرغناو هلءلد هلام ىلا تافص معلا نمعراشلا

1 . 
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 عفد ىلع هبرشب اوتيعتتستل متم وتدل نه. سفن قدح ١فصضو كل ذإو ةلاط انذدهعم مايتلابهللا نم |

 ناطاسملارظامل ءالؤددارأام لع وهو هكنالملا ها لوةنمن 2 وازع ول تنام قنوع

 هللا ىوسام لكنا فوءاعدلاو لاهسالاو عئرضتلاو ءاحكأالان مهنيق مكانا زب ل مررفا

 هللال وسر لاق لاقةرب رهف أن ء ىأنلاجترخ + ( هللادفو حاملا ف ثيدحإ« هللا بند

 مهعم هللا نافري مغال هند ىف هباط دفو دارأ رمعملاو ح .اكاو ىزاغلاة الث هللادؤو لو هيلعمللا ىلص ا

 0 000 كو هعم تنا نم كيلع دفو اخ اوناكا تيا

 ىلجت ئمهلا مد 0 باوك تنعاو وناكو ال نجرلاناف نجسرلا دو مهلعف اءدقو نجسرلا ىلا

 اه رم 0 كام نامالا موزربت دار لف وةتاوناكف مةتنماكمهل هفقالا
 لاملاو لوالا ىف ةفملخ.ق دا اوكرتامل تلا برا مهتاسنا ذكهو مهتم هماع اودفوالف نورلاىلا
 مهرذ خس ابحاصد ولعج انها اا مءااوذذعاو لاملاكاذاوقراخر 00 ءاعدنم ةنسلاهب تءاج 3

 لهالا ىف ةفلخناورغسلا ىبحاصاا تنا درو كاذاو هلك اذ هىف ةدحاو نيعلاو هد سلا هب تءاجو

 يا ىذلا”ىملالا مالا لل د دع مسهل بحت بح هنريض>و كار مثق وهو تدبلا ىلع اومدقاذاف

 هن مهاررباو تاب هاقلتو ظفلا الا اودو لالا ف فاك ىذلا مسالا عا نع رولا

 دينم ممهلسنتي وقكلا مسا مهاتأ- كسنم لكى ومهترعو مه نماوغرذناىلا هتسباوفانطو هوارتو

 نم ةضقىف اولصخف مهازانم ىلا اومجج رب نا ىلا قل فمىلا كسنم ند مهصص»ىذلا :ىمهلالا مالا
 ةمالاءهذه 1 اك 1 تاةعهب اهللادفو نعماذ_هفلهالا خهوفلخ |[

 لو هيلع هنا لص هللا لوسر لاق لاق بااط ىلأ نب لعد ء ىددرتلار تكد * (ناءرقلا لهأ

 هليازناكلذو ا ارصنوا اندومي توعناه بلعالذ يح ل هللا تدب ىلإ هغلس هلع ارواداز لكم

 نيرغثيدح اهلا السس فلا عاطتس |نمتيبلا ج سانلا ىل_عهقتو زيزعلا باك لوتي

 نا هلعالف لق دلت تبل ذهىلا لسان نيبط اخ ل هغالاو ةاروتلا لخأ ن اكول هنا لعا لاقسهدانسا ىو

 ليكولاونآ ءرقلا لهأ ن هم سلق هناثملاه دبع اكن موهنلا مهاعدام هانا ىأانارصنو ندوب توع

 هسه اق هسق نيف سم م ؟لعحااوقفناو ىلاعت لاك لاملا كاعالو لكوملا لام ىف ف تمستل كلم

 انه ليكولاو دعلا لكوملاو ول !ليكولا حاف قافنالاهلتحاممو هيف هقفت نادل تحامفقافنالاب

 نم هدام عزنبال ليكووهو ل بكولا دب لاملاو يللا ىف ةدلصلاهلر هلأ دقو لكوملانمحلاصمل ابلاغ, ١

 مالسالا هبلعرج 3 راك الا ةياعم ك3 لكما مهتما حلو هب يحام هاطعانافلاملا
 مكحموأ دوهلام كعهللع مكحع ءاشناف تولعبال كلو اهمسل اره يتالأ ءاهفلانهقللأو
 رعود منكر نال السلا فما بناة هذ او طاخم ل مدهنيذلا يراصتلا

 حرت + ( تاور قت عجربتهل هيأ ىلا ىلاسمي الف مالسالا قرافاذاو لعفت لو عاطتسا

 مكملع هللا ضرفدةس انا بيا لاقة لبو هيلعهللا ىلص هنا لوسرانبطخ لاك رب رهىبأن عام

 لع قا لس شالو لا !نالئافلا تح تكف هللا لوسراب ماع "لك ل-ر لاما اوت يلا

 ْ كلم ناكنم كاهامنان مكحتكرتامنورذلاف مم معطتساا لو مكلع معا ع
 ع ءمكسيناذاو معطتساام هتماوافئشب مكن ىعا اذاف مجانا ىلع مهفالتخاو مهلاوسةرثكي 3

 اهنكلو نونعيطتالو نوع مستال ن ذا مث تبجول م 2تاقول سا دع نبا ثحدح نم” ”ىأسنلا لاو هوعدف

 دصقلاب أم دحاوهلا مكهلاو لاق هناصس هناو هّتسهولا ف ”ىدحا فاكملان ,|تناملتدحاو ةح'
 أوهو أدب هيام لثع ناكرالا عفن ةيدحالا ةمسانمل ةدحاو ةخ اهلعف دصقلا دحو هتبىف هنلا
 ًارزكتك مادالاب هب وجوررحح:الرمعلا فاد حةوولءذ- يطا و هللاالاهلاذل, ًادضتندحالا

 | لك ف ناشمر لوخ دب ماسلا بوجبوو لوما, © ةاكزلا بوجورّركشكن ةسلامالو ا

 لم ل 132. ّْ ٠
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 || ىلع يّتغلاب هلك اذهل هسفن فصوق هر قرليال امديلا بست ىتح عدقامود دحولا ف هجءاز ىح عنفامو
 0 هبذعو مقتناف علا ىلا ح رغل ا نمو ق.ضا ا ىلا ةعسلا نم حرخ نم لثم ناكف هان كد ئ شب لكى هعزان نم
 ْ تادودعوملا نم دانتسالا رهظف ةحرلا ةغصن معو طةحو مركلا ةفص زواجتو افعو بضغلا ةفصب

 ع ءاجسالانةيدحال او دمحو تلا اهب |لازف اذه دنتسا امريغ ىلا اذه دنت سا ةدحاولا نيعل ىف ةرثكل ا ىلا

 || عجرذ حاهتادحاولا مسالا قل ماكحالا ةفاتخلاة د3 عملا هوجولا سدبلا بستامي و ىنسملا
 مكهلاو لاقفدي دحالا ىمسمءاتيل ءامعسالا نم هيلطت | ةرثكلادي دح ا ىهو ةمهولال ادب د | ىلا ىهالا

 ال ةرثكلا نط ىفاهنب ةد>ولا باط ناق هوجولاوءامسالاو بتل مركسح د ىلا ضرع لو دحاودلا
 أأ| نم لاح هللا لجا نم ةرعوا مي هني دصاقريصف ا ذكح ةةرقملا واذكعهالا اذ» نوك, نأ دب الف
 هانركذ يذلا ىلاعت هفصوب هبمشي لودولوملاوحو لع هبمشف ةعسلا ىلا قضل ا نم حرخ هنا ىأهّاهتداو

 ةعسلا نم حرخداوا اذا هناف دولوملا همشي الفداوأو عن مكين هناف ثفريال هلا هذ ار ل
 ْ هيلع الا قاشف هسفن مكحي هتمرثك اداولا مكر اصوداولابةكر اثم هلاخ ىف هل لدح هناف قيشلا| ىلا

 كب الا ف طرتشا اذهلفىناثلا ةجازعردصلا قيضو جرحلا هثروب هنا هضرءالابعهداوكرئاذا امسالو

 0000 اان انس قع ايو دين يدق ةدعس لع جرد الىأ نيضالد ترانا تسلا
 أ ءادلا اًذهلو هقهّلا ىطعا كا ذف دم دع لاح ف ناكح مهلا عمهدوجو لاح ىف قب نف حرورخلا
 نكهللوقي هن اكاثيشكي لو لبق نم هانتلخ انآ نراسنال اركبالوا ءاود لامعتسا ىلع هلاحا لاضعلا
 [|| هيلع تنام ىلعتناو هملعانا ام ىلعان رنوك ًافادوجوم نكت مذا تنك اك كدوجو ةسئاش ىف ىىم
 | ءاودلا اذه لمعتسا الو فرعي ل نموهل بج امهاطعًأف هللا قح فرع ءاودلا اذهانم لمعتسا ند
 | ضعب قفهيرورسمو ح راق وهامف هلع قا يضغآو ةحارذا نع ىف همال او هضا ها ترثكط لش
 ]| امولع «فنافهلاثمآو بواسالا اذه لعرارسالا نم ثيدحلا اذهقامىلا هينتف هين ارذا
 || تا ةشئاعنع لم حترخ * (هشضقتعلاو ةفرع لضفىف ثيدح)* اهنيبعتو اهل صف باكلا لوط

 ّْ ونديل هناو ةفرع مول سرك ارانلا نما دسع هيف هنا قّدعي مون نمام لاق مسو هءلع هنا ىلص هللا لوسر

 ةاهابم قمل دصقف ممتع لاضرو كترذغمنولوق ف ءالؤهدارأام لوتفةكنالم ا مهم ىهاس مث مهنم
 رهظاملو ةكئالملا بولت اريج ةاه املا دصق ىلع قر باح ءالؤهدارأأ ام مهاب هلاؤسو بم ةكتالملا
 ةبهلأالاةريغلا نمراتلا نتا قلخ اهلا دسعاوراصو تاوبشلاو ءاوهالا مهتقرتساو هللا دعى قادالا

 رفكم قبأ اذاديعلانا ريخلاءاجدقو اوقبانيذلا دسعلاءالؤهن م ماّدنالا تيلطو هلت تراغف
 ءاوهالا دب نممهذخا ىلعراشا|تااّت-انرفكلاءاوهالل ا دسعاوراصف قاقرتسالا بسرفكلاو

 5 وبلاءاختق رعمولنامزلا نم قفاونا قفتاممناذعلا عاقياتدا اراورانلا مهتتحتسا امل دماقتالا

 داخل نيعيطملا هللا دسع نمرانلا تناك ذارانلا كاتم مهةدعي نأب دسعلاءالؤهىف هللا دع اعيفش
 ||| هللاريخرثكف ليس مهملعر اثلل نكح, ملذرانلا نم مهماهر هللا قدعأف مويلا كلذ ةعافشب مهيلعهللا
 مهلعتاوشلا ناسعا َقبَأَف تاوهشل |ناسعانمال ةيدرملا تاوهشل نم مهب ولقهلنارهطو باطو

 ةكتالملا اهلا رطتتلتاوهشلاناسعا مبءاءرهظ تافرعب مهفتواالف هللا ىنربالامب اهقاون لازأو
 || مب رةعاط نع مسهفرصي ةوهش عئام مهم مي لو تاذا اءنيعيطماوناك مها ةوهش الكت الملا تنكانو
 || ترصبا الق عزاشالب الوتعاوناكف عزاش» مهل سلذا مهدنع ةكئالملا ةوقا ناطاس رهظلف
 اهنمى'المربشل اورضحاوأرو تاوبشلا نممهل نيعزانملا ةرثكعمدسعلاءالؤه ل وقعدكم الملا
 اووقاطا ام مثييفةيدرملا تاومشلا كات مكس عفد ىل_عةيهلالا َةَوَملا نم هللا مهقزرامالول هنا اولع

 مهدنع مب سوهنترصةفاهعفداوقاطأام تاوهشلا نم ريشبلا هب ل اامع هللا مهالتباول مسهنأو
 ادا رملاناك اذهو ناطلسلا ةيظعةرانعهلهللاناواعمج هلل ةْوَعلا نا اواعو مهم رددامعءنمهضمهامو
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 وفغلاووفعلا مالا نوحكحب :ناامتاو هنع علي نأب اماه دلال دقو ل لاف ينذلاةيوةعلا دمت دف

 ىعنيال هلال بنذملا مسا بنل | ٠ نعلوزبو ةرم» احب ومعأا عد جرتف لازف ميحرلا مس الا هماعان اعتس |

 نقتم ريغ هنال هسقع فأي ,الو بنذلا سنن فنارفخلاو تا بنذلا مايق لاح ف الانذم أ
 اناوث ىف عجبسلا ر ع1 ارو ااقعن ارهغلاىَ مس الف هسقع نارفغل قاب الف ه دلع ماقتالاو ةنضازلا

 ةعرسلاو' هلعلاب هلا عجراذا ءيذلاىلا تان نم هنال هلق قكسملاريلتاسفنىفنر كةهنلعو هناروثا 5:

 لعفش نوقياساهل م »و , تاريخنا فنوعراسب لاو مكح : ر ند هرهعم ىل ذا |وعراش لافاذسهاو

 تناكتاو بند ىل رءالا درتالا خاف ةورفغملا ب نلطو بوذا انالا امل قياس الو .ااورملنا ىف ةعراسملا

 بفاذلاوحم ديعلا ىف ناكملااهلف ظوفحلاو موصءعملاودو بوذا ا هسصت نان ع ديعل ارتست تةوىف

 يرتاخهتلازاةبوتلاذا هلي نذال بئاسشلا نا بتات ىلع درتالو ظفااو ةمدعلاو ادي وتعلا نعرتلاب

 نيلق قرطي ل قوذا دو 1200000 انتريغنيست ذم مهخوكل اح ف نيينملا ىلع الار ل
 ١ هقلارعأالا كل ذلذعيل ىلا هناا م 5< ىف ة فال ا هدابع ىف هلل ار ارم انموهواذ_ه لقدم

 كنك الو نذلا ىلا ةقباسملاب م امو ةرغخملا ىلا قياس امرهأ هناف نيمضتألا ىمساذو لثأ ادوبمم
 اهمكرهظلا بسلا نوكسحي :هلاع 00 تدل تلطتا هرقل
 ىؤحاام اهناو كحنوهام ثيح نمالل هفوهام ثيح نم .نكلو بح اوووف هنالا تحاول ىلا قعر ال

 نوذلان ماا مالكلا ماستان م يحال اوءاشسفلاب م ابال هنأ ن اهلوقلدر ةغلاركذ وانه هر تصد

 اذا هقدصاملا هنرمهال ار هظاو لف هقافدر عملا ىلاو همقوروللا ىلا عارم هالاو ةقباسملا م امناو

 رانلاوءاوهلا ىفالف بهذلاو ةضفلاو ديد ثي> ركلا تن . ههه شتاماو ءانرك دما طعدق لوقا

 ىلا .٠ لنا نم مسي قلعتامم .نعاومهذينأ بهذلاو ةيضملاو دملاةوقيفئك ئاليف دن ل

 اوناعتساوءاوهلا لاعتشابرانلا ىل_عاوناعدساو تلاد ةلارا ىلعراتااب اواعّتسا ةعسطأأ لصاىف

 ناله دود لول: اوملاووانلا امهو مدمج 20--- .٠ ا كن رغم

 *لعملا ده نال لت وطآلا ةفاخم موا 0 قمنا كلنوج سنار

 رارسا نات تضم ع مك دكا ةدحاوة داع ناكل اندةعوهاك اهادعم طسنن اول اهدحو

 كلذ ال ةّماعلاو هللاالا هلع بالام بواقلا ب رانصال لاح لكى حدقل لب رصختنال ءاسشالاىف هللا ||
 ينو مويس لامالا امو ”ىهلالا عاستالاراركت تام هنن اداء نم صا ازولتان رت اب
 مسالا اذهدوجو ماظل قو اع عساو هللاو رار كنلا ةقاعلل لم :يفلاردالا اذه نعبواقلا
 ديدج نإ نم سدل ىف مه لب رار تلا لة ملعساولا مسالا اذهدوجوب قمت نغ مكملا خيت#وهو
 ىلدهللا وسر لاق لاق ةربرهىبانع ملسم حرش. (هللا هفرش تيبلا نانا لضفف ثيدحا) +
 لوسر نعىراضلا اقوول ةالوعبك جيوش م اذه ا نم لسو هءلعدتتا

 نطب نمدولوملا جور مويكهنا لعاف ثي دمحلا قسفي لو ثفري لذ جنم مد بلع عا سطل
 تعسو اا هللا ةجر ىه ةعسااو رولا ىلا هللا ن هو كشالي ةعسلا ىلا قيضلا ند حر ثمح ها
 امكحج» هنلعجؤ هلع تد>وا ثيح هتعسو ةسجرلانا عمهّللا ةسجر ضن قيضلاوئث 01

 هذه ىفقلان مضقنلا ىلعدولوملاو اًمضاناكمابنماوقلأ اذاو لاف اى ءمواس>لاعلادو-وىف
 ساق :ركراشملعدمالو عزانمالو ناكوهالا دو- ومى ثال تعن ل ناكحاملا قا ناف ل ام

 ذاذتلاو لزالا جاه اىف هسفنا هسفنب ناكل, نيملابعلا نع”ىنغ ىفاطعتساالو بضغا ب>ؤمالو أ
 (لفناكهسلعام ىل-عوهو هعمترشالو هللا ناك فه ان ركو هلالح قس ئذلا ىاذلا ى لان لاكلا ١

 ىييعلادوجولا ف ماعلإ هج انشق لعن الو درلسل عدرا ةلاحلا هذه تاكا هلادجوا
١ 
 ب
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 ةيئانرلا قدا |ةعلش ها سكه رقذب هللا بهذا ذاوراةنقالادالا برلا ن ءزيمت .الدهلاو برو دبعالا امو

 دئاقلسا لك دمنا تقلا فق غلا د وقبول اذهو نوكش نك« ذا اذ :|: ا

 نمل امال كاطان مكسفنا ىتشت امام يقم لو لاق اذ هاو همهتسشي ىتج نوكمف نك ىنلا لوةءال

 00 ركجل.دنع 0 يمت كل سر ةيلط ىلا هتعدو هملا هترقفا هنو مش نال هملارقف

 رع هوم لزق مك اذح هدا ا ىلعةَوقااهل تمحوا ىلا ةييامزلا فظل طَنِعَو
 قحلا قع قاذكوهس دلو دوو بلط هل>الام هينم لواذنف هنمعب بوللطملا اذ 5 ناكف ةمهلا ةقدب

 بلطت اها ”ىناكمالا اهم دع لاح ىف ءاشالا امناو اهي ااهراقتفال ادوجوملا ني وكيتبلطي ل هتنا نال

 اهدوحو قاذإااهر ةذي تيلطق هريغ فرعتالاها دجو ل اوه ىذلا هقلاىلا تاذلا:ةرق ةمعد ىهو اهدوحو

 ىلاعهمل :دوهشم مال املا هب تما ةحاحن هالاهلاو سلحالو اهلاه دحو ًاواهل اًرس قا لمتف هلل ند,

 اهل دقاخريغناكَناو اهم دع لاح ىف ساء اها دقاق هناف د ال كسل دبعل اواض دوحو واهم دع لاح ىف

 لحلو قه ناد م بكس ه دبعل |نأريغىن 0

 ابتح هكردا اذاف هتاذ لاكبءىذلكلذا هكاردا لمكجا غسل مولعملا ثاادجوب ملا هلاكودو
 داز أ ىتا اذ هولا هرتف بس هسكرتفدنا دب'ئذلا هكاردا لمكة لع ءاان هكردا ناكدقو ةدوجو دعب

 ءامشالل كار داف دحاووه لب بكرع سلذ ىلاعت ى ّرطااماو هخب ص ىلا هرقق بذس ةناكماو هدوحو

 هداحياىف نكي اذهلف دحاو ل اردااهدوجوُؤ اهءدع لا ىف اهقثاقح نم هملعءاسشالا ىهام ىلع

 ءازح كتنع ته ذو) هلع هذاهو هولا فض هملع عولخملادلعلا اذنه ناك اكرةف نع ءامشالا
 هللا ءذنع اهفاوقصتلاو انقب رطل هن هريثك انهيف لز مدق هل نهابنال اهق- ىفالماةناكيل اهل صحت
 ةدتره لالالا ةثداخلا ةفرعملا تدجوالو نكمملادجوام هيتساذهو رف هللانا مهل اوقب هناك ىف
 فرعو دحو لما ملاعلادجوءاوس هسفنىف لداكتلا وهل هللا لاكلال ةفرعملا ته لاكو دوجولا
 بونذلا ينامأو هسفنالا نكمت هنم فرعبالو فرعبال هما ىلعهنااكفرعب مل ماةث دخلا ةفرعملا
 هل صان ال هنعرخ أتم سأرلا ند بنذاا ةلزنج سهالا نم كا ذنالوخ الا مالا مكح نمام اف
 ىعسملا مالا ةعلاح كل د دعب هل ضرع مغ اعمطمالا دجو است ن نك هل لق ذانيوكسا لثتع هناك ةعاط

 لاح ىف مكح هل ناكن او هلءانتيال ضرعلاو ضراع سها هنال لدالاب ىينتافربخأتلا ف بنذلا همهئًافابنذ
 ىعم نم بنذلا نا ثني دعب ولو هللا اثناةداعسللل [املاتا لع كادي اذهف لوزن كلو هدوحو

 ناتفص هلةنادلا سند نا كل دو هللا دنع بنذلا هلم فرع نان الا امهلعا ذا نشف رمش نسشفص بنذلا

 كلذ هبشو هنرفغمو هللا وذع همف بنذلا كلذ كو هانااهكب ركتباهنع بانذلا درطوا_ممروعرتس نامي رش
 ماققالا ىذا هيحاص نع درطب ةمهلالا ءامعسالا نم هنيذسأمو هب رعشدال ثمح نم هنق رودسم

 هلوقب هل بنذال ىذلا رتبالا الا ماقتنالا سصنالف ةيادلا ىدوت ىذلا بايذلا ةلزنعامهو ةدخاؤملاو

 هناوس دعل هب عفش امقعئلرتبالىأ هلسةعال ىذلارتبالاوه كتناشَّنا سو هللعهللا لص دجن ىلاعت
 قل أ ىذا!ناىلاعتهتتا لوقد ىث اوا ارك ذاطيسواناك ادلو هلوءدب ملادداوو ا مالسلا هيلع لاق اواي

 ةبادلا بتعف هنالرخؤمهنا ينذلا ىف انلقادهلو هرخؤم ءويشلا تعو بعد لف ريالا وهثريش غش اكد

 بلغف مهقاعف لتي لو مهلر خف نوبنذي موقب هللا ادلع اون ذت موافرترا هقحتسإ نم ن وكي مدعي و
 ٌريثأت بلطف ةدخاؤملاوةرفغملا . نهض لاكن نئذلا دولسو لأ ض أك كلا انه لعحو ةرغغملا

 تضغلا جلا تقدس نكل رخ الا نمىلوا مكحللاف نلباقتملا نيالا دحا سيلو ءامعمالا

 || هنلعهلالا لاخدا ةلك الا بحاص للعلا, سمطا | ةجسر نه وهتجر هتعسوالا اعش عديل ىراضلا فو

 أ ىلع ليلدلاو ةحروريهطتت رخ الاواثدلا قهدانع قمل اتاذخ اًوخ كلان لعجاو مهفاف هلجر عطقب
 | هيسقع كأن ىهف مقتل نعريخأتلا ىضتقت دب وةعلاو ينذلا ىفالا نوكيال باقعلا نا اضياكالذ

 ِكقَو ٠
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 هللا هعاطب نا كلذ لءانكحرتذ بطملاا نيهفاهناكما ليال ناكنا وز شد نزح دعبالا هش امو ْ

 هرايشعا 7 دنرعسي ب ايل اذهل اسم تاهت نم قيدقوهسفنف هيلع مال اوهام ىلع فةءق هيلع

 هب وينلاثيداحالا لوصف لصو)* ىلاعت هللا ءاث نا بابلا اذه. قلعتيام ثيداخ ا درسىف

 ىلص هللا لوسر ةانرك ذدةنأدعيو * (هملا ةجاملا نمتاما برك ذا مناو تلمع اهرك ذأ الو
 +« ةيوبنلارابخالا نمرمست ام بابلا اذه ةمقب فرك ذنلف هللا دبع غب رباح ثي دح نم ملسو هيلع هنا
 هلع هللا ىلسصهلئا لوسرَنا ةرب رهىلأ نع لسم حترخ ةرمعلاو يلا ل ضف ثيدح كلذ
 ىطعتةرافكلاف ةنيلاالاءازجل ىبلروريملا يل اوام شال ةراغكةر هعلاىلاةرهعلا لاق منو

 كلذ هبف طرتشيال ياو نيترعنيبالا نوكحال ةرمعلارتس نري غرتسلا ىطعت ةنلاورتسلا
 مالسلا هيلع لات هلاثةدهاملاكوأ ةدهاشمن اسحاالاو ناسحالا يلاواروربم نوكيهنأبهدنق الا

 ماقمر دلل هيلا ماقف ترب ةغصب دشم ج نع ة نما تراصف ءارتنن اك هلا دبعا ناس>الارسسفت ف

 نافدحاو نع نوكنال ةحمنلاو ةصتن ة:طاوريفكشلا نا كلذ بسوىلوالا ةرمعال ةيناثلاةرمعلا

 نوكيى أر وريم ج نع ةنلا تصحو نيترهعن عريغكتلا لصف-نيتم د قم نع نوكلاغناو عمال كا

 ىلاعت هنلةداعسل | له تارادز ى مديرا نلاهوبملاو عاراملا ضاع جاو / ةعص بجابص نع

 نيرئازلا نيب عئاوم بح نيترادزلا نيب ونامعالاو تاوذلاب ةرخالارادلا فو لامعالاو بولا اءانه
 را كل ىمواصس ملوي الق هر شعب ونينرتحلانيابنرلا اح فر تاتش الخس يلا

 بهدو مهترحال ماقملا اذه مهل سل نمراص الاهنمئث قعولا مراوالاو ةمهلالا رارسالا نم

 بولةااند انررنيح ةدهاشم ةمهلالا فراعملا فكلذانب اعدقو مم ةج-ررتساا كلذ ناكفمهدوجو

 ثيحر' از لكل وك هعلاباهتمعستري غنم ةرانزلااماوابمالا ةرمعلا مصتال ىتلا كعب لاسعالاو
 هينوكي ىذلا دووشلا نم هيفاملو صوصخ دصقوه اك ةصوصخم ةرابز ىمف يللا نال ذكو ناكنم

 اذهريغىفريفكدا نوكي دقو صا: !لمعلا اذ_هىفريفكتلا ىنعماذ_هفةرعىهد بولتا!ةرامع

 ريغكللا ها نوكي نم سانلا نمو تافلاسخنا نم هبتسلت امل كي لزنينا ماقتنالا نع كرسي نأ 9
 اموصعمنوكسش اسهل ةيناوهشلا سقنلا بلطل هب لل هلع تهجون اذا همصت نا تافلا خلا نه
 هلك لذ عم نم سانلا نمو لوالا فالخ ناينعملا نا ذهو مكح طا

 هيصيال نأرتسلاو لوالارتسلا اوهو ةداخنانثاةرخ الا ىفو اهلك ةثالثلا ماكح ال اهدي نم انمدلاىف

 ! لعب تسل ةرختالاو فيلكتلادوجولا بدلا ىفالا نوكسمم, الذ تاغ اذا نعرتسلا انو ماقتنالا

 الا لكن ءاعد الزيت ءاعدوهف دوصسلا ىلا نوعدينيحزيمقلا نطومىف ةماسقلا مويىفالا تئملكتتلا

 : اوزوف فكل اهبشأ مالا هينرنقا الو تدني لودنزاوملا باك ”ىدرجحلاهح 2 قدا

 فيلكتلا هيدارملا سلو ىبنلاو مالاب هللا دنع نممهلا ةكتالا اح كن يفلكملا ءازج دولاب
 ٍ كلذك لكس سلو سااذهو ةنملاباورشبأو ىبم اذ هواونزحت الو اوفاختالع ادعسلل مهاوقوهو

 ةعمسو ءانرو ءاشتاو ريغادحءواصل اخت دحت نم نييناقرفلاوزيسقللو هاما دوهسلاباو ها اذا

 ةمايشلا موف هللازدخاو سها اينيدلا هلنيصلخت او دحام مهخال همشلا عقواذ هلف هنن دوضسلا ىف مهعام اتحال
 نب ةعدانملا ىلع ثلا ىف ثيدح) # نومرجما بهما مولا اوزانماو كانا هل نيام ابل

 دوعستد نب هللا دمع نع ”ىاسنلا ير ىدتعلا هللا تدب ةر ايزل دصق امهتمدحاو لكتال + (ةرمعلاو يلسا

 رقفلا نان .امهنل ةزقعلاو لسا نب اوعبان لسو هيلعدللا ىلسص هللا لوسر لاقأ لاق هنع هللا ىضر

 لعف ةنكلا نود باوثروربما لل سلو ةضفلاو ثدذلاو ديدمل ا ,ثرخريكحلا ل كبوذلاو
 رخارح ا امهنمنوكش ندم َدَعَم ةرغعلاو لبا لع انهوّرلاَو : !كلذكو ةرمعلا ىلاةرمعلا لوتالا ىف

 نيتدابعلانيتاهنبو تعجاذ اك دوبعنبو كن لاجفرتفل !ىنوهو لوالا ثي دجلا هاطعا ام: .سل

 كد لل ليس
 اس2 1 منح دل
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 قعر دعانك قاف لدتما نيكستلاف هثالث هريسك فوثالث هعد قو هثالث هكذ ىو ثالث لعفلا نمع

 لءةنيعلا موعضملاو ينع لثم لعفو درمص ل ثم لعفو لج لم لعف نيعلا حوتفملاو دنهك ل عفو ل

 مهمأب ناثلا اذ_ع لهأ هالعو ناسللا ىف هنو ىلع مسا هلدجوب ل لعذو ىنع لهم لعفو دمع لم
 ئشب سلاندنءلدلعتلا اذهو ففعل ىلع مهمالك ىئيمو مضل ىلارسسكلا نمحي ورمل اولقثتسا
 مضو لعفلاع ءاف :ر سك لعف زو ىل#برعل هلك انب تممدقو باكلا اذه نمىلوالا ةخسلا ىو 0

 لعد وب لو لبا لثم لعذر فاك لثهلعفنيعلاروسكملاو ةذاشةغلاهاالان : الا اهركذأال هنمع

 نامث ةيودلا هذه سس 1 اا انك جو كرات ايو ورا وغفل يود لسور

 نيعلاوءافلا هنالثلا فورملا .ذهالا م الكلانازوأىف نرعغلاذخأتال نا هتلش ف هتمكح ىرحا هللا

 || لاعزتفشلا فورح نمءاشا ااوذخ افرح ةبترم لكس اوذخ أةأشنلا ىف بنام ثالثا هلو ماللاو

 ملاعطسولا نم ماللا اوذخأو توكلملاوسمغلا ملاع قلل ؟فورح نم نيعلا اوذخ أو ةداشاإو كاملا

 ( عومج نياكف م الكلا ىف فترصتلاو ةراب ءلا هلىدلا ناسألا ٌفورح نموخو توربسلاو خزربلا ١

 وهورحاظلا ٌكإفلا رطشوهو ةجر د نينامغو نام مالكلل نازوأ قالو اهولعج ىلا فورطاهذ- 2

 راونأةحشانا َكإةيسورهظب ثرحالا هلرثأ ال بئاغلارطشل او ني وكنلا ىفاديأ رثالاهآ نوككىذل
 اهي تاتا اذافاهنفني وكل 7 رد رمق يافع وطحا يالا تك اركلا
 ناسعا ترهظف ةبوطرلا نم ءاوهلاو ءاملا كر فو ةرارجلان نمراونالا فاملاهفنيفعتلا عراس

 ىرتالأ همضاهلرث االفراونالا هذه ن ها ٍباغامو نيفعت ريمخلاو هدد مدآةنيطرج هللا نات وكملا

 ضرالا ةركره اظن هتدهاشم مدعلان دنع م 9 لالا نزكأذا قفا اذا نعتلا نودكت

 هدنعرضحام دهش رهظ ثح هاف ملعلازب زعلاريدةس رهظي ثدحالا هل مكح الفا ملع ع نحول

 ناسعا توثف لزتعملا نوت قتوت ا مادهو هتلااهارح- أ ةيعبطةداعهدوهشل همضرئؤف

 وكس لود: هاندزُو اذاءعيشاانلوقاما ىلاعتهلوقوهو ةسش اهل ناو اههدع لاح ىف تامكمملا

 مغ هقح ىف ام ىلا هت هنالان دوو لاح ىفان اريام انتو ة كش ىف انم دع لاح ىف هناصسان ارق نوكقف

 (يدعلا واحتاج داو جا ءانسشالا هناصس لت ف ةداهشا!بحاض هقرعب داش هل لاح لكشذ

 نينحلا دادعتسا داجالا لو.قل هب دعتستف ىلا اذهراون أ نامعالا كات ىلع ىهقتسضروتلا هعسا ىف

 نيولوك نكمادعتسنالا ادهدنعءهللوقش هنقح حوزلا فنلءلونم رهشالا عدارمف هقأن طلفف 1

 تالت ءانقلا فناكاذا ةمكسلسا مانت نم هنا ماه الخام ةسكحلا هذ_هىلارظناف طشرعغ نم هنمح

 نم مالا كب هلا هتقبقحو لس ني وجو تاجردةذانزبالااهبلعوح 3 لم الر

 ركع لاعف هنزورفعج لثم اهلوصأ نمو ةملكلا سفن نم نزولا فورح تناك اذا نزولا اذه
 هءانمجا دئاز ةماكلا فرصحلا ناكن ات لوصأ اهلك ن وزوملا فورح نال نازوالال_صأ نم ادحاو

 3 جم نم ملا ناف لعفم بسكم نزو ف لوقنة لعفلا فورح نماخرح هطعن لو هتروص ع

 اهتروصاهانةسف ةماكلا سفن نم لوصأ ءاملاو نيسلاو فاكلاو بسكحلاا نم هئاف ةدئاز

 سانلا ا هربتعا دقو ابرام“ الا اها تلا ىهو ءاشالا ف ةءىخازت ىلا نه اذبأ نوتعالا نزلا ام

 || لوقن ىرةاهقارعاىل_عدانللانا رعاشلا لاق اهعارباماريثك عراسشلا ناو ان راع

 ركع
 مجرب ضراع سو هف مول هذعرهظ ناو هلصأ هنفرثؤد نأ دبالفاع رك هإ_صأ ناكنءاهلوصأ 030

 عجرتاذاملىهو اهل نط نم لقا سم هذهو لصالا يللا كل ذكو سحالارخ [ىف ديالو ةلصأ ىلا

 1 ناكمالاوهوامتل اهاصأن وكيف اهلصأ دوجولا بحاو ” نعد عراه يلفت كرما

 7 زارسأ انهو ضرعلا مكحدماحملا نم اهيلاث سنام نوكيو اهب لذعلاو موللاو رمفلالازيالف

 نغم لبا رارطالا ناك اوس اع وهظنافاهلع عالطالا ف كسل اذلكو قاقدو
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 نحلا نا لءاف لحترومأ ىلا اوراشأ مهن اال اوهام هيدحأ حةرصامو هب ه.قولخلا ىلا اذه سانلا

 ةروصلاوىنالو.عاا"قايهلا رهو اريطن ان ريغ عسل دنعن|ةة2 نارم !قولخلا لاعلاو هب قولخما
 هيقولخلاوآ لاعلا لهةروصا اوه ند نكلوةرودلا نمر دصتامن !لاعفالا نا ةءاسجب ا دغ مولعمو

 قحلاناىأر نأ لزوار وهاناز/ا آقِلابو قلابالا امهانةلخام هذ هللا لاف ىذلا قل اود ىذلا

 لاعقالا سن ابهفالتنا لع روسلا قا هدعتامبسح فسر هلظلالا ةرودرهط#ي وقل

 قحلا ناو ىنالومهلا ”قابهلارهو+ اوه ملاعلا ىهىتلا تاكمملا نابعالانا ىأر نمو قايل اهلا

 هيلعتشا خاف ماعلا ناس .ءافالتخالهرود لاكشاتءّونتو ماعلا اذه ىفةرو.ءدااوه ه.قؤلخلا

 لعفلا ب اذد ىأر نغلاعل !ىفايهران' اف التخا نم ةمهلالا ءاسمسالا سنت امباسقلالاو توعنلا
 دوجولان اوى امها ارهوللا ىفالا نكع العر ونملاوزو هل اوما زوم دره اانا جزر تال درت كل

 || فايهلار هول افرعيملام ةرودلا فرعتالف ةروصلا لوص#<الا هنبعىف ”فابهلا رهوجلا مصيال

 () دان كلاىلاو هجوهللا ىلا لاعفالا بسن ةروصلا نكتللام ىالوهسلا اردوللا دجوبالو ينالويهلا
 أ لاعقالا٠ خرم تيساناع عيتلاو ماذملا قلعو ون لاعفال | نم بساع نسالاو دماخلا قلعف هدو

 لاك ف قوبو امهنم دحاو لك معلا ىف فقونلاو“ ىلقعلا ل ارعشالا مكس لاع' اوه ىذلا قلانإيداعال
 ١ ت.هرذا تصراموىلاعتهلوقريسفت اذهذ ةدالل آ1قي رطلا ىلع تت مرق اهَح وو لح

 هلا انيهذو للا هذه ىءانلقام نيعةك الا هذه ىفعتا لوقي هلدتنث أن عىرلا نفر هللا نكلو

 نااهتصانيذناوخالا دي ناد نمام هرلع ىبشْل هندي ىأ لم :سلاؤئدمودوهلوثاذهو قا لوقي هللاو
 قابهلاردوجلا اوهملاعلا نامعا نانا الاهذبم تنثأف هللا دمحي هملع انش مقسم طارص ىلع ىف

 قحلاروهظ.الادوجولابتفصتاام مل اعلا نا عانإذكوةروصلا دوجوالا دوال هناالا ىنالونهلا

 لااا وهو ةروصلا نم هرودصر طاع [هكل عملا ناكل الع ادقؤجروسلا ايزو دلتا اننا
 نيب ام مضوأال هنافءانركذام قةحتفابتملامعالا دهاشن تلا ةروصلا نيع قا ناكنف ىرهنلا نكلو |
 طارسص يقسم طارص ىلا ءاشي نم ىدويهلب او لصفتلا ىلعاهانا انحرم فن ماس وب الاهذه ىف هللا |إ]

 لكلو اممم ىطارصا ذهن او ةلوقىف هعمل ا ىلا فاضملاطارمصل او برلا هل ىذلا طارصلاو هللا
 || لف فيلصو) * * عرشلاو هف ميلعتمعنأ ن يذلا طارصامتأو * مالا او مهفافرتش الل سيل مكح طارص

 مطب نا ىلع نورك 'كالاخ ماصلاو ماعطالا تيقوىفاوفاتخا+ (ماصلاو ماعطالا تقوي ىف مهفالتخا ا

 لاف نيكسم لك عطب :5 ىفا اوفاتشاو مانا ةريشع ماسلا ونيك [سد ةرمشع موق لاكو نيكا اسم هس

 رّملا نمو عاص فن َر بلا نم مهضعن لاقو نيكس لكل ملسو هيلع هللا لسد ىبلادع نيدممهت»ب
 ناكلا اذه عورفو همد هش موق لاكو :ئث هم سل موق لاتدر افظالا صقامأو عاصريعشلاو بسزلاو

 | ةنوك ةّتس اهان دوف تافصلا بلطتامم تاف لاا مطب ام ىلار ظن نيك الا ةّمسل اربتع ا نما دج ةريثك

 ءاذغلاك اها هنافاتتشح اقل هبلطت اماهماعطاو كسلا نم ةنوكلل مككسا ند ة.هل الا ان ةمهلا ةتسنع
 رضبلاو عمسلاو مالكلاو ةردقلاو ةدارالا كاذكو قلعتي هيف ماعط ملعلل مولعملاف ةيعبسطلا ماسجالا
 | سلفة 1 !اَماورمصتللرم هبملاو ععسلل عومملاو مالكلل ب طاخن اور دةارودقملاو ةداراللدارملاف

 نترضح ةرشحلات ناك املو رخ ب انوهوريغال ةمطرشلا مق ة باق بابلا اذه ىف لخ دماهل
 اميلَع لخديددعلا ناك نيتريضملا م ”قلاددعلاءامسا طئاسب ةراسةوهو رمشع ىث ١ عوجلا ناك
 ىل_ءدح ًار دقن الق نوكل | ىف همكح ام أو ىلااعت هللا ىلا ةبوسنملاءاعمالاو تافضااددعب دروادهاو
 | اهمكح نيبأسو ةحرذ نننامموةئام نم بك وه ىذلا لعقلا نزوياعس يابن اضي أ ابن اكمراكنا

 هيلطنالام باطب نزو لك انزو رمد ءاشثا ىهف“ «امالا ىف لعفلا نازوأ اماف + ىلاعت هللا ءاشنا

 اكتتاف كلذ :م.ثءخالا تر وصخ ددعلاءاماةياسبن ناامددعلا اذهى ةروصحم ىهورح: الا
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 هيلع مرح ل ىذالاب ضّررعَت ثنح ماودو هبلعءازحالو لمةمري غىف هرب نمو ءازح لثقمىف

 ثمحن نمد ووضع لكل هلعف ةيئاملاهئاضعان مهن فاك م عيم< ناسنالا أي نا. ند ةعاسملاو

 ميضكي قْزفو دحاوءازحج لئاقااوهف نم انامجل هلا كا نم هولا ئأآر نمو وضعلا اذ

 قاد زب مهم دحاو لك ىلع نيمرحلا ىف لاف نولي نيل نب دمر !ىفدبصل نود هي نيمرخا نمب

 هناىلا موق سهذف *  (دصلا الاه نيمكسملا دج أن وكي له لصف ىف لصو) + دح او از نيلحا ف
 لعفلا نا ىأر نمو كل ذزاأ لعاقلا وهو ماس اوهوهللاالا لع اال هنا ىأر نذ ةموقدزاجأو زوال

 ه.لئاسقلا هدةدعي ىذلا هحولاريسغ ىلع ىناشلا لوقلا تاو لوقأ لوالابو كل ذزجب ل قولذملا

 رل كادبملا ف لتقف ءذلا عضوملا ىف عطب لف +( ماعطالا عيموس ف موفالتخأ لصف ف لصو) +

 هر وو أزرجا مطأام ثدح موضعي لاعو مطرام كانه ن كي لنا هبل | عض اومملا برق وأ ماعطا كانه

 عضوع ماعطالا صصخع م هتابق هللا نكنغ كم نيك اسهال مطبال موضعي لاقر نيعام هلنانال لوقأ
 دعب مرا ىف دمدل لقي لالحلا ىف مهفالتخ | لصق فلو« د تببلا هّنلبق ناكنمو نيعم

 هدلع؟ ئثال مود لافو* ءا: رجا هلع رع اصر ع مازحا هيلع ناودنسل (لكااخا ءرخاورا قلعموعاجلا

 لوقأ هموةدحاوةراغكه.اءلئاقن 3 * (هلك ايو دصلا لتي مرحملا لصف ىف لصو) + لوقأ هيو

 هلع نعي ل نملالا هلك ؟قلطأ اه هريتعا عرمشل انا اةىدنع هجو هفوءاطع لاق هيو نانرافكهملع لق 5
 اهئالث هذ وفولتق هملع مرح ايه دسص هماع مرح اكدبلع مرح هلثك أ ناف لتاقا اوه ناك اذا ىرحأ قش

 ق>اهلامالا اهمعطظ:الن ا هيلع هسفنوّوح نمو ىعسهسفنا لك الاناكاملو لك او لتو اص مرج ل

 « (ىذالاديدذ لصق لصو) < هسقت ملط ن مءازج قزوج اهلظ دقف هضاهل قحالاماهمعط أن اف همف

 3 هللان دود نيد! ك-ءهنعللا بو-ووهوهرورض نم ىذالا طاما. نم ىلع ةبحاو اهنا ىلع ءانلعلا عج

 ىتينيالا هللا ف مالكلا + مارتسالا ةمرح ةرانكلا تبوو مرحملل ةمرح ىذالا عفر بجوف هلوسرو

 نأب ةمسنلا هذ عارتسلا ىهو ةرافكحلاَت مج وقهللا الا لءاقالو قلل ةمرح هتطاما حوف ىذا

 نمىذالا طامانمفاوذل او تعقوام تح رتساهلك ت ارافكلاو هللا ىلا لعفلا اذهلثم فاضل

 ١ هسفنل دأتمريغ هنا لوقأ هب م دم وج لاوبو ا اع نك نعول فلاح وتل اقف ور صرع

 ةرورض 8 رعشلا هل عجامو هب سحملاسأرلا ىذالا ل ل_عج كاذاو كاذاملأ ىذب سل هنا ىأ

 تدحوو هب ةمسسل هنع ىذالا ةطاما تيجو ةروصلا ىل_ءامولتش ناسنالا ناكءاملو تلملا بجو

 عرشامو انت ىذالاب ساس ال اهلغشب الل هل هحابأ وأ هلعفهللعهتلابح وأ امفةرافكلا

 ! ريص أ دح أ امدرو هاف اهتحةروصلا واسف ىذالا ىلعريصي مل ث بح ةراغكلا تبجوفءتناركذلالا 1

 ْ « (هنهلصو) * مياحلا ىعم رادنقالا عمدذخاَوملامدعب ورويدا ىمسا دبمو هلل أ ا

 دمعتملاو ىساتلا وأ 0 ىذالا ةطامانةيدنلا هملع تد-و نم طرش نم له اوفاتخا
 همارحال ىسانلاوهانه ىسانلاو لوقأ هو.ىسانلا ىلءةيدفال نورخ ؟لاقوءاوس امه موق لاّفءاوس
 هرك ذتعم ىذالا ةلازالاتلازا دصق ىذااوهوّرطشملا لع ثد>واذاف ىذالا ةطامال دمعّم امهالكو

 ءاجابخ مارحالا ىسشا ذاق مارحالاب صني ىذل اركذلاب روم أم هنال بجوأ ىسانلا ىلءىنهف مارحالا
 .لصأو بجوأ ةرافكلا تناكف مارحالا تامسسنو ىذالا ةطاما هيلع عمجاف مرحملل ىذل ارككذلاب
 هلل! ىلا فاضت لغ فاضت نإ لاعفالا ةفاضا معاهلكت ا دابعلا لاعفا عسجسو بابلا اذه هيلع ىذا

 00 هتقفحا ٌداالوق كاد ىالوأ للف محمر غاهتدسنو قشحم اه دوجو نا دابعلاو هللا ىلاوأ دابعل ا ىلا

 نم هيفا هسفن وهام ىل_عرمالا نيعأالو لصف ىاف تبر اقوأ هتقرع فصخدر ظن هيفترظو

 ااا |ىللءمومعلا ىف هُو اب اف ىلو قي ملاعتا نم عفتريال فالإناو هيف ساننلا فالح اوررضلا

 .وهؤياادالا قلخا نتا اخ ام هنا لاك دقءقنانا لوقاف. اهبذ لا ىوأام نومهفيانلاجر ءادعو

 ور ٍ



١ 

 اريسصتلا نع رخاف تن أن ف ماعطالادوأ لئملابرغكم )نا لتاقلا اذه اه. قأب نا فلكف ةمانر ةفص

 ارا, فصتاالاناو ىل هناف مولا لاو هامو لاق اًئيش فاك الف هلعروج ريغ دصلا لتاق نكي ىت>

 موصل ىفاخكل عوملاوىل مودل ناكت محا ذاخ كناع رع ا نعىجلا فلصحت ىذص سنتف -ىلع|

 هبشأف "ىلا نمةاسعلل هلي زملا بابسالا نم ءعوللا نالةرافكن وكي نسل ىذلا كدا عونا نم
 نممودلاوموصع وج هنال ع وحلا ادم كنامح لزت لو "ىلا نمةامحلل لب نه بسوه ىذلالّدقلا

 ءاشالا بهدم هن احس قحلاو فالتالا عوج عج ؟0ادهاف ةءازالاد املا رَو مريغودو ىافص

 نم ءايسثالا بهذأ ناووهف الوعف٠نوكمالءى *ال نا انش لهشي نمل ءانملاو لعاف هنال م دعمال

 مدع ىلع ليال قارتفالاو عامتجالاهنمىذلا نوكلانافرخ نطومىف دوجواهل ناك طوم

 ٍباهذالا ناك الف زربلا اهلوأ ىت جلا ةرخالا ىلا مندل ن نيا ال ما

 ليلو نيرخ ”انتأيو سانلاابيأ مكبهذي ًاشينا ىلاعت لاه ممادعالاال قلل تان

 عصيال هنا كل ذو اما دعا الاه ذا ناك ناو لا فيتا حرس موصل وس لل
 هيقحال مدعلاةرهاطملا نايعا فر هاللا ق+ اوهام ادوجولا,فصت !1نالدو>-وملا ادهلمادعالا

 كلذ ىف تلقو وهنوكفن كهدارأ اذاء ءىذلل لوقت ءافالدأ

 وكف نكح ءاشالاهحواذا أاارا تلاقنم نوك ىف ترطت

 نوكسصأف هربغ ل هلمع هاذا 0 ىمع تقف ام دنعف

 نويت نك ءانشالا تعم ألا رطقاو 1 ا ل نأ 00

 نودمهيلع ظوة للعلا بحاصو | || ريشي هل ان تعن را لعل اف

 نوكي لاوزلا مكح ىفلاملاو لاخلاو هنحار حاروأ هب ماق ماق 9

 نر ا تاقام || || هلف هريغ اذه 1

 نوكي و اكو هرناكح توعز ثري امن امعالاهيلحت 0

 نونك هنمنوكلا لك شفءادشاالو || || هل ءاضتنا ال ره دب ىمس ١ نإ

 مب 7 _ ب لل
 || ربدشتفاودإ> اكل ذكووعام لثملا ف مهانفلاو اناوةوهو لالا موتي موق لاو دمصلا موتي مهضعبأ
 امو ندم لكل موت لاف اه واذام عادت ملاك هنا تلاكف بكاس انه دم مدع :دقو ماعطلان عاملا

 ' لتقن اف لوق أ هيو همف هملعى ال ل قوءازللا همف لق: ميلتخا « (ًأطخدمصلا لتقل دف لصو) <
 : روهطظاأطخانملا ةيسنلابو لّدقلا دوهةمهلن ا ىلا ةمسنلاب هناق هللا ىلعم تجصحاالو هللال قوه أطل

 رّوصناذ_هاف للان دوصت ريغ لدتلاددوصةم ىأ دمعتم لودةملاف هيف دصقاا مدعو انيديأ لعل تقلا
 ءازملا بج وأام لدار هظمىفارهاظ هنوكن موتة هنا ار نخ هضنيمكملا قالطال فالتخالا
 نم لتاةلاهنا يار نمو لّتَدال دصاق هنالع رجال نب هبلع مكسلا هتطعااهيفروظ تا نيعلا كلتنال
 || مككانال“ ازا بجوأ رهاظلا د. ىلءالادوسولا فروظام هعقوأ امن ورهاظلانوكلا باح فخ
 رهاظ هيلع بجو أف دداق هيغل دق هنا هسفن نم فرعنا لالا هياندبعتام وسغدصقلاورهظامل
 اعم عّوطتلاو بحاولا هطقسام هنع طةسأف يحاولاو عّوطتل ارحأن بب لئاتلا اذهل عمش محلا || دنعل وهج ”ىرش لصأ ىف ”ىرش بو>وب عوطت ةقدص هلك ذ ناك اريج ءازيللا نيمكنا عرشلا
 || لتقفاوكر تشا نم رحنا ةعاسجللا ف مهفالتخ الصف لصف) < يلع ثالو ىضمدحأ هرب ناو
 (| مهلعل قو ءازج دحاو كح ىلع .ةةدص لتقف نومرحم ةعاجب رت ا اذا اوفلتخا ب (ديص
 | هيرمضنم لكى عنك لتةدىف هب رض هنا ءاكرشلا مدحاو لكف رعنا هيلوق أ ىذلاو دحاو “ارتب
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 ؟1 غأ

 0 اا تالت
 مركلا ىج ف دبصل تح ىمئ اهو الخف اهله ريغ ةمكحملا 0 ا لا عل ل هاف ا

 مدنعتوةئاهر دق فرعي هبالفاهاه ريغاهسنت نأوهو اهلتق اذاق ع نيمجل ا ىف ىنعا اعمامهوأ مارحال اوأ :

 0 ةتسلاو باَكَلا امهو نالدع هبم 5 ءارملا نيعٌ ل ذف قدنْرب وام رفكمف هملع اهلانو داعأ|

 تق هيقابي وصوص هئاكتما نيف اهردظفرعبال ةمكح هدنع لهاج نع ثحبف الثمءازملا
 ةيوتعلاةروصو هدزعرلعلا اذه اا نس ناكئنلا هر غاقلا لوما نم فضلا كنار ارطتب
 ابنعانبتم ةمومذم ةفصاهآر ىىح لهاملا ٍكاذ فل هملا كلذ ةمكح مرحدلا هبلعاهفلابولاو
 ناك ذا هال ا ءرهفن ىف لاموهام مرخ نيلهاملا نمنوك أنا هللاددوعأ هلو: ىف اوهنم هللاباذاعمسم

 مهقئاقح نماو أ ريتم.ماكتفاهنم ماعلا ريت اهظففس نيله اما ناحتا ىف نوم ارارس الا لج للملا

 لهج نم مانع موف مولهج مكفسد هواتعول لهما لهملا نماوأ ريت :مه اق همف اوعقو همداوأ ريت ىدلاف
 هناقهدنع قدحم مولعم نعالا ىبنبالف نيلهاكلا نم ننوكمالف هللا لوهلاونطفتإم مناف ءهلهجلا
 هلل صحيالفاهو دن لنا لهما نال ه,هفصتادةفهلعاذاو هل ىرديالو لهجلا لعل نا

 لاقو ىلاعت هر لهل نيعهتلانلعلا نا ىلءاوعجبأ دق ةفئاطلا ىرتالأ ىقاوذالا مولع نه هناف هييلعلا
 ةهشقحتة ناك ةفص ىهو نطفتن ملا لعلها ىعش معلا نم مهغلم ٠ كلذ لحاشسا ىف ىلاعتهللا
 دا 1 هر اقر ءادع اه يومن ا نع لعام هنأق دجاهف قب ناو مذ امهنم حيرخ نا دبعلل

 وهفلادلاوهو لبلدلاوةلالدلانيعو وللا نيعهدنع ىذْلاو لهما نعوهوهو دف الودوعامو

 دوصقم ريسغ تنن هللابل_علانيع

 ىهالا:توعنملا ةفص نم تثلاو ه« هللا للا قندنلا لعلاو

 هبرو ىلعد وقمر يغرخا تن
 ىعاللافهتانوكيلءلهجلاو *« ةدحاونيعلا ن وكل له معلاف

 بدرتلا ىلع ىه له هتر افك ىو مارحالاو مرا ف دصل لقب[ ىف مهفالتخا لصف قل صو)*
 ىلع ىع لع هب , الاهدهقاوفلتخا هَ . الارخ ىلا منلا نم ه لتقام لم ءازخ هلوقدي , الا « (الوأ

 ا الاوأ ءايسصل ف )ناو ماعطالاف لنا الت لثما هناو موضع لاق هي ووبيترتلا

 دارأولو ريضتلا ىضتقتوأ هلك نافلوقأ هيو ءازللا هلع ىذل| ناريخي نيمكتملا نأوهو ممذعب
 وك ذلبا لثللاناةلعسأ اة نق قف انهذكدح لن سرتلا اراه ف لع مناداو كاش بنرتلا

 لبةمسن ارب ةيشحولاةرقبلا فو ةاش ةلازغل ا فو دن دب ةماعنل ا ىف لع نا موضعي اراك لانه

 دنص قلك نرد كفر نا ازاز فاش ا هسا ىربشا ةماقعن ناك ندد ف
 ةهقىلازلغنٍ نا ىدنع كلذ ّدحو ماعطاب ةرافكوأ عب رالا ت تاوذوريطلان مهلك ًأوهدمص ليام

 برق ىلارظتنفام امص كلذ لدعوأ نك اسملل همعطق أماعط دمتي ىرتشف لثملا كاذىواسام

 مرح وهو هسأر قاح نمالا دحن لذ :ماصو أ ماعطاو أ ىدهل ةعماخاةرافكل اهذهءاهش تارافكلا
 : لع دصلا لتاق ةرافك ىفةروك ذملا :ثالثل اركذف كنوأ ةقدصو أ ماسس ص نمي دفق هي لزن ىذال

 لكل لعخ مانا ةثالث ماصملا لعجو عاص فصن نإ كس لكل زيك امس ماعطالا ىفكلانه عزابلا

 اهب ىرتشن نا ةمقلا تغلي ناو ضعبن الموصل ناف مو.ذ لف و اعاص تغلب ناف ةمقث ار تنفق امو عاص

 كا ةمقةمقلاب ىعاوةمقل تغلب :امادكهو نامو. ف عاصلان مرثكسس وأن عاصا نودوأ نيعا

 لثملا نيب رخو يو هانرّرقام ىلع ءارسشلانماعطل ا نم لصحام ىلع لوم حاصل او مطيفاماعطاهب رتش
 00 نم لصح ام بسحب ماصلاو لس ثلا ةمشب ماعطال او

 [سنوكام د "ال درش ذكوا هربت الازأواسفن فانا ىذغتملا ذه نالويىذغتلاةابحءاقيف

 +. شل لالا 5 هم اناتينطلا 06 امحءاقبال
 اسس دمي تتشاس

 همص ٠



 فندلاو

 اري دقف ىمسح ثدح ىل* لاه نا انامذ كل دق ن< انلصفا د -هلو ىدهلا هيلع ت>واراصق قا

 ديعال قولخملا نم لعفلاف كلا وقعهيلعىدهلاناك لش ناو هبلعىدهالفريصالا مكح نمديعلا

 نمقعلا قواخلا نم لعفلاو رصبلا ةدوهشم ةقدشح ةرثابلاو دصقا اوراشخب الان هس:هلعفاازوهظ

 ةلالا ريغل لعفلا بسن. و لعفلل ةرمشابملا ىهتل الا او لعاغلل ةلالاك هل ناكذ كل ذ ىلا هراصا لا نوكا

 اذكعديزال طوسلاوه امنا برضلا هب عتب ىذلاو ترضلا رمش املا براضلا دي زلاةمفالة عوارض
 ءازملا قاعتردقلا اذه وناكاموأ طئامناوأكث اهاوأر اعلا ديزل ةلالاك قلل ههفدابعلا لاعفا

 ضخم ةققد لكم ىكو ةيلاغلا لذغلا لصالاوذلالا ع نمراتخالادوجولفءاكتلاوا

 لامفالاخليوأتلا لقال عراش || نم صن هيءاجالو قولخللا ددعلا نعل عفلا ير لقعلا ف لمل دالو

 اءريذقولخل الو دمعلا سلو هللا ن م ةلاصالاب اهلكامامسأ دوجووهّتللان مدر دقم نقواخملا نم

 لتخااذا عئاصلا ىف لاقي ل وعشم مب مبساو لغناف مسارهظمو اهلرهظ وهام ثيحن مالا لش دم ةلاصالاب |

 عمابم تالخأل ا ملأ دق ةعندلايهلععم ةلالا ةدعاسم مدعلئشعتعنصيف

 هتيعروهظارصقام عوندلل لوب وىلع فناك ام ىل_عال الان دءاست ل لوقيفامملاعكنًابائلَع
 هاوس دارملا ناك أم عوئصم ثدح مو ىد 11 ونصملا ىف ةعندصلا ثمح نك عئاصلا دصقاال
 روسق مد_علادوصقم لكلا نال : ةعئصلا ىف لش اا قل اك ناكناث لّتخا قولغملا عن ذاصااناكاذا
 لحاوهوردوح داح ادري لو ام ضر عيدا اهلنا دارأ جدلا رم عقاورشو عقاو لت ةدارالا قلعت

 ناك ذا لحم ادوحو نم دب الذ للا نكي لام ضرعل ا كل ذ دابر نكي لف ضرعلا كلذ هبموي ىذلا
 قىراسخ اريغداجيأ ن نعل ادو>وو ”ىراشخ ادام ن نع ضرعاادو-ووضرعلادو-و نم ديال

 مدعةثقح نعنوكلا دار اطضاُذ ضرعلا كل ذ دوحو نم دب ال ناك ذ اان رار طضانوكي نأزو<الو
 ىل عج رخ ل اعلا نا فرعت ملا هشة هه ن نمرومالا فرعت د0 نا كناف ن طفتف قمار امشخالا اذه

 نر ال ةريثكب ح هلع بعص كلر رك 2 مهلالا قئاقلاب قب افلا ن ههسيفام طرب قلبا ةروص

 ىعادلا ةوعد - ىلاعت لاق ق- ىف 0 قا> ىف قرش اتنيرئادمالاففشكبالوركش»
 مواعم موي برش مكأر مكلو باص ةقان ىن ىنعأ برش ةقانلإف هللا طخم» -ًااماوعما مهن أي كلذ لاقو ىناعداذا

 فوصوم دووم لكف دوولا مع رصحلاف 0 نولّهد موقل لاثمبرعض

 هللاو ”ىران لّدع ليل دالو فشك هعفد ىلءر دي الام كلل تن .ادقو هحولا كلذ نمرود و هفامرصح

 يح ني مدن « (مارحالا فو مرا فدمصلل لت اهلا ماكح ا لصف فلبصو) * هريغبرال قفوملا

 دنصا اول قتال لوقا لملا ىفوأ ناكمركا ىفهدمص فال هلق ىف انه مالكأ او بالا اذه ىف فرط ديستلا
 بحجاولا لهل ذنك : اه مهمهف بسح ىلع اهل صاف: قاوفاتخاو ةمكح شما ى موا ,الا عمو

 ةداهشذم صلا لتقو لملاو ةهقلا نيرريك و هم ضعت لاكو للا بحاولا نا ىلا مهضعب به ذؤءإدموأ هتمق

 ةعقملاو مر | ةفص مرملاو همرح هللا لدسذا هللا لبس ف حري غب اية عت لاق هنال قزرب جوهفدبصلا

 ىعتدقف مرا ىف ىأامرحم هلق دمعتن :امها دحابوأ نيتفصلا نيتامباَما هماع ىَدعتملا دمصلا اذه

 دع عاام لم عهيلعاو دعاف م كلغ ئدتعا ن لل الا ىلع مشب ناو توملان م هءدارأ ام داعق هلع

 ٌنمباوملاِب راطب اك فناكل اتا اوهاذ_عذلوتقمال مم لتاقلاو تمال لودقمدصااف ع
 لقاملنم ا: از<فاكف وذل اثرا وق اذن دو توم اب هقصو عم. :لاؤسلا دنع هربقف تملا

 هرمأ لانو قوذ.ل امامص كاذ ل دع داركم اسمماعط ةرافكوأ ةيعكلا غلاب انده منلا نم
 لايولاو لاو تاق ءازللا ةداعانما هم هللا مم ةئيف لعفلا كاد لل داعن هو هريق ف تملا بذعياكأ

 امأواشدلا فاما هنادي ةايصع هنم هللا مَعَ ملا لانو اًدهاشدلا فهن ِِء طقس نااَمأو ماتدالا

 هلهالالا بعونال ةربغلا ناسف هنوصملا دارم الا مولع نم لعلكتاماعاو نيعب ةنافةرخ الا ىف
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 هناءرق تانآ ىف وهام فالخ || || ىلع هيف مالا نأب اعط اأ
 هنافرق ,كححخ ىف لزب 0 هنأب همام ىرذدي هأرَش ناك نب ظ

 هريغن م همزلي هنأ, هلهج عمربسغلا ىذأ دصقامو هسفنن نعىذدالا ناو. ا عذدام سفنلا فريشالؤلو

 ةبلاطم هيلع عقب م ها نءىذالا عفداذا ناسنالا كا ذكو ةقب هك لارتش الل هسفن نم همزلد ام

 اناا هنوكن مالا ىدعر ام نكلو هيدخأ ء ادّنبا ىدعتوأ صاصقلا ىل_ءدازو ىَدعت ن اذ قملا نم

 0 0 1و نعلم لصال تال لصالاأ ند يدع ادهش ل كالا رو بنا كا 1 اوين داب

 نمالقلامنا مسالا نم ىنعا قاامللا نمىمالا اذهفنودبعملالا سنالاو نتا ام مكح نم

 * (راصحالا لصف ىف لصو) « ىدهلا نم رست اق مكر عوأم كج نع ترص |ناذ < يلا مسالا

 1 يري اذه لهزدعب وأ ضرع رصحما م تج» ىف يل هىفرك ذلانع للا

 زمصخما موق ل اكو ضرلاانهرصخماةفث اطتلافوودعلابانه هرصحم ا ةقئلط تااقف ضرع او دعب م الا

 لوقأ هب ورهاننلاوهو كل ذربفيو أ ةدعيوأ ضرع عنملا نمناكعون ةىابةرمعلاوأ يللا نععونمملا

 لاقي هنا لةنو "ىابرلانزولاب 2 . الا فءايسهنالن اللا ىفمهمهذالا فاللا عقوأ مو دصقلا عارم

 رصحأأ ن يح هجحو تربع نم ل هنا عدو هج هزت افقد علاهرصخ ا ماو دعلا مصحأو ضرملاو 3

 ىئاريغرصح ا نيح لح هنأو هو لوق ًايلدالاءورصلا مونالا لحيال اصب نسااو ”ىروثلا لاقو
 ىل* نام رح نيح لاك ناكنا مرحلا نو هوراصحالا نيح لالح الا ىفانقفاو نم ريو امش انهدي را

 ىدهلا هيلعف هانعمىفاموأ كل ذ لقن ل ناو رمصحأ ثمح لحي وهيلع ىدهالذ ىمأ اك دي تتح
 لوشن نمدنعو» رش عضومىفو هيلع ىدهلا باج اىف اوقلتخا رصح ان يح لاختلاب اولاق نيذلاو

 هيلع ئدحالمهضعب لاتف ف الخ ةرعوأ جنم هنعرصحأأاهف انطرشريغ ىلعوأ انطرش ىلع هن وجو

 موضعي 0 اقل كلاب لولو ل اكمل لحجر قس نا او

 هترعو عوطتلا جف لوقأ هيو ةداعا هيلع ىرينمءادإعلا نو ةداعالا امماو مرح انبجاولا ىدهلا عبذ

 لبقتامناالا هنع طقستالف ةضي رقلا امو دعم اذ جرح همف هملع نكي /ناف رح كل ذ ىف هملي ناكَا
 دصقلا الا هنم ل_ص< لولو لب مارحالا نكرالا هند ل_دحب ل ناو هتضيرف نع هللا اهلمقمف ةداعالا

 لأ ناكتاق ناترعو ةح هملعفان ناقتاكن او در عو ة<هيلعف جمان .رحآ ثاك نأ مهضعن لاكو لمعلل

 ا ا ار لا لوقلا 3مل نم ضع ران او ةلعرصتتالو هيرع ىذقاروعم

 ةظفلءاهمفلا قالط ا ناق دارأ عانجلا ”ىأىردأالن كلو ءاضتلا هملع هبمشأ امو ضرعرصحم انا ىلع
 هنوةلطي و نييهذملا قافتا ىل_ععاجحالا نوةلطي دقذهريغىلا لوالا اهد> اهم اوزوات دةعامجالا

 ةنسالو باك فمكشا دو ملا ذاالمل دنت ىذلا عام الاوهام كو بها ذل[ رألا نانا لع

 تقول اذه ىفهملا حاتحيال ماكر تو هانرك ذام هل مسملا هذه ىف مهفالتخا مايرد دق ن2 هدو اوس

 هبعقو لادا ادك دب لعق ل اشي رصتس نمالر صح نموه مترمصح ا ىلاعتهلوة لوق فاني رظىلا غرف

 برضأو هيبرشلا عقوأ اذاار عديز برش هلاثم لعفأ هن لاقي لعفلا كاذ عوقولهضَر ءاذان لذفلا

 ضرملا فوهذفلًاريسغب ودعلا هريدحو ضرملاهريصحأ ناسللاقو هريغ برنذي هلعحاذا | ارعدتز

 1 هقةمهلالالاعفالاروهط ل ناكحامل دعااف"ىقالثلا لعفا ان ع -ىعايرلا لعلام

 لعفلا سانا/بسنو درعلل لعفااهتتا بسن كاذك الا نوكب نا نكعالو هنمالا س افلا ثنامو

 لع راصا ةمسنو ددعأل الفلا ل رانب ةهيسفراس 017 ةالاهراصان اك ناوقولاذملل

 ةراصا از ندودبعلا نمل عقلا مدع ل صالا نالىدهلا هملع بحنو لزاما ىارنت هلللعفلا
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 | مه قمهعم هللا]خدبف دعس د قولا هنأ هسف ىدانم لكو بلاط بأن ب ىلءوامهلاثم ورب زعو

 قائمات دق نكرشملا+ نم دباع لكن الوهلة اكن :اهريغو سناك ىاسخو دبعياوناك ىتلا مهلثم

 دم قطا ىف هناف هعمرانل ا اهلخ ديو ةيإظملا ةروصلا كان هملا دسحم# لي ”ىلضمملا هدوبعمةروص |

 امم القعو اعرمش روكتمريغ لكحل ىناعملاد تو هسفنتف اهكسم اىلا ةروشلا كانو عاما
 توملا ىرتالآ ضارغا لامتالاولامعالا رسم درودتف عرشلا امو ل ذم لكدنع مولعت لقعلا
 لم اشيكس اناا ةمابقلا مويدلثب هللا ناودسملا حورلا ةةرافم ن ءةرامع هناق -فاضا< ىبسل ىعموهو

 مهعم لخ دف هلا قست ال نم كي , رسشلا ناكاذ لثملا كلنا ذكهف حبذيورانل او ةسا نيب عضومف

 هللادنع هلةبلاطم هسفنف كرشلا لهأ نم هسفنل لاطلا اأو «_نل لاظوهف نوعرق لثم هنا ذيرانلا

 ئثلل لكلا نا اذه تشقفدم رمش هلع ةنه ا هبلقن ل ئاقلاىرتالأ سفنلا لل نم دش أئت *الو اجاظع

 لاكفصنلان اانلقاذ_هلفاصقند نانا طش ل نءحرخأ اذاف هّنَقَمةح نع هحرذعام

 ْ ءزحب لكو كل دريغو سدسو فصنو نكد نمو عبو ثلث ىلا فق ثراولا لام همهسود نعّقح ىف

 عمببصنلا ف لكلا, فودؤموهف هممصن لاهل لصح دقف دبر هلا ياض هةدهجسملا صحاذا

 طا اوّعأو ىلاعتهّللا لات صةنلا,فصّرالو سدلا هل ناكّنا لاملا سدسالاهل كح اميتنوك

 تعرشامكح اانا اهلاكو يلا لامعف نعلاعفالا ىف صتنتكثالب ةرمعلاو هللةرمعلاو
 فكما دبعلا امهم: نانا شن مهو هنأت تاكو هتروص تيفوتسا اذا لايكلا,فصتي نك اا
 ءاشن اوالعف هل لعح نأ ةس . ولرلا فمهسب هل برضف ةمهلالا ولسا لع دقات ند هللا هاطعااعءاشنا

 ءاودهلهللا لعح "للعلا هدذهلو "يلع بحاص ناكو و قشو صقندعف هن دوبع نع كل ذب ببن اناف

 ىّداناف ءابعلل ل_ءفوهو حرا فاضًافر امج اهعلا حرج ل سو هيلع هللا ىلص همست ناسل ىلع لاقق

 اريب و هس ق:رسكتتقءامتلا ىلا لعفلا بن دقوءاهعلا نم لضفا هنا لهب وهفالعاق هنوكل د وبرلا
 تاسنألا حبو ازاي اغلا حرب ل عج دق عرشلا نا فركش فب مءاودلا اذه لمعتسا نا هّتلع نم
 تدسقام ءامعلا نكلو ةداراو حرجا فراسخااهلءامعلا نوكع م صاصقلا ةهج ىل_ءهيذوخأم
 دقدتاف نانالا فال اعمت ىذالاو حردلا عقوذاهسفن نع ىذالا عفدتدصقامناو حورحم ا ىذا
 قلاخ منركلا برلاو قر د_علاو ىذالا دصقب هشناسنا نمو ىذالا عفدي هد اومح نق ىذالا دصتد

 متناسللا هن وطن اموهو ناسا هلعناسنالا قا نمحرلا مث لكن ىف ءازجال | لصفو لكشل ا نيعف.,

 ةعيراهذهت نامرو مكاو كبر ةعنص نا ن,نافالاق نانبلا هطتعام لَملان لعمر كسحالا ب للا

 قواخنانوكلاف هلع هشرعناكذا<جءوث لكء املا نم لعشءاملا تلخ ىلع ته>وءامعسا
 ةعئصلا مكحأو ضف نم عفرلازيتف ضرالا نم ءامسلا نمعذ قتقءاقلل و قترءاقئالاف هملا هدر مدلظ
 بتربتك الف ةئاسحالاةد ها. كلاب ةيئاوهفلا ةرضحىف ةيئاميالاةغصلا:اهغيسمو ةئاسنالا

 كل ذ نعم ىف تاقف هنازيم عضوامل هنا زوا ماقأو هناكمىْش لكع ض وف

 : هن اوخا نيب نم ادن ا هنمع ىف هزم مكحو هل ءزج لكف

 ©: هنابش ماهذ ال باسملا برص رطت ىذا تووايتم لكلا لكلا
 هناش لب دعتىف هاوس ناك ذا هسشار ء امال تدق ةناال

 هنازيم عضو اهيف قلل | نيعو هترود نيع نم هن أشن ماق |

 هنازوا ماكحا هنمع ىف هن دبا | || اذاه:هنيزولامكحو ىملصالا
 هناكم اذ هسفن نم هاطعأ || ||" ام هم ىولعل ١ ماعلا عدوأو
 هناوكا تاعاىف قئاعملا نم هقرد ناكحدقامل اعج راصف

 كم نا ١
 ا
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 قيامو فلالاو ةئابملاو ةرشغلا ىهو عساتل ادعي هن الثددعلا بنا نم قي كل ذك رك ذا ايةدوسولا

 هلوشء ود لدول مرج ىلع | عال لص قال فاوط دعبول ٌكِإذك هنرك ذام ىوس مت ىهددعلا

 أ ددلا بتارص عدو هلال عادولا فاوطالا" ىملاريغل ه دعب س ءلو |[ تضل لحأ هر هناق لالح

 ةملاكلا تايلدتأ ىف دبعلا اهلصح دق ةلن نص ةرمع ل ادد هف هلذب اهمالام ىلا هسف بدكرتلا قو

 1 اهنرسنسك 1| ضسل ا ىلاسللا نم ىش مو لكلا لاالهل اةرمع ةثل امثل "هلملل | ىف ل_خ دوةيددعلا

 كوالا نوذش ىذلا ارومتلا تيصن ىهتتاو قافالإ عتتملا اهموضي ىلا اهر طق ف بغ نالت رشتلا ماناك

 هسلا كوالا رهشلا نمىناثاا فدنلا ف ع رشي م دصتب هن ا ععيسس هانا نابل هور كادتساف نزاعات
 ليكم ىداهشلا لالا لوتالا فصنلا ف ناك كىبغلا لكل اًوهور ارمسلا| "هلل ىلا ىبتذ. ناىلا انم

 اهيف مهقرر مهل هللا فضوف لاق هنافةرخ ةوايندرت[ كحودا' لالهاروداارادوةداهمواسغ

 نامزلا ةرث ىبي يملا حاحا ايثدلا ل ثم برعلا د_:ءقورعملا نامزيلال< هلع امشهوةركب

 نالدم لالا فراعملا ف ددعلاا ةرع ىنيو ةجحا ىذر مشب ةصتخلا هلال فراح انم هيلع ىوتحيامو

 ةعسنهللنا مالسلا هيلع لاكو تادودعم مادا ىف هللا اورك ذاو لامتدق ها الأ اهفمكحةلددعلا

 لخدأفقلخ ةنامثالثهتتنالاكو ةصوصخم ءامسانددعلا مكح تحت لخ دفا دحاوال اثم امسا نيعستو

 اريخ مرح هلع فن غن ةاتلخو اهناواركذ تامفلالا ناطلسول ددعلا مكح تحك ةيهلالا قالخالا

 ددعلاو*وداحالا ىف ةرثكلاوةرثكلا ف داحال درو باسل اذه انمتةكاذاو هاتر عملا نماريثكا

 ركذلالخااولأساف لاكاك نيّداعلا قأسا مون ضءدوا امونانثءلاولاه نيّداعلل5 دئافلا ا

 حاعلل ةهلالا فراعملا ن نم هملع ىوتح ام ىطعملا وذ يل ملا كاذكع ءافعلاب مهقللأف نولعتال م كنا

 نافذا تق اوماماعسو سانلا فضا« جاملا ف ضاامو لالهلا يلا تاقنلا فضا اذه

 صقنلابن ذويال لوالا فصنلا ناف سالا س هنقلاكو ماتوهوروشلا فصنىلا هيف ى هنا لعفلا

 م "الا فصنلا هل لصح ام هنال صن اندل. صحت ىف اذصتم هل لصح ىذا !ناكلاصة:ناكو لو اغصن هنوكآ

 نيفصن ىدمءنمي و تن ةال_دلا تءسق ىلاعت لاق هلودحاصتن ناكل رخأ آلا فصنلا هللهحوألي

 فصنا |ليص#: فصتاولو ةالصا | نم فصنا | لمص ىفق ملا لاكرهظف ىدم_ءلاهغصنو ىلاهفصتف

 فدتا 100 نم فصنلا لمص ىف درعلا لاكرهظو لاكلا نم هل ١ ىعش امف اصقن ناكل*ىناثلا

 ٍبرلا فاصوأ» فص ول ناكف لكلا نم هل ىتش امفوهّي دو عىفاصةن ناكل ىناثلا فقتل لمصخ#

 نماسمناذ َهلظملا هذه هننارغغرال فدك كرشملا نم ىلاعتهنت عوضوملا كي رمشلا ىرتالأ كا ذ هل سلو
 كل ذوهلهللا هرفغ هبف طّرقو دسعل | ىلع ق> نم هنن ناك ام هللا مركن م هن اف هللا ق> نم الريغلا قوشح
 دب و هللورهامن اهل تسل هتقمقح هدضقتامف ةودعل اة هللا الاكل ذ نم هعدعنالو طب ر ةالا هتةشحنالا

 3 ارمشلنانيعتف هتلخ ىلعةغلابلا دا هنت تنك ذهلو هلع با اطس الف هنقمقدس نعح رم لنك هللا
 برا:لوقءفناسن اورو ناودحو تاءنو بكوكنم ةماسقلا مون أ: كيرسشلا ناف دابعلا ملا ظم نم
 هدلخف كل رشملان هتاظع هل هانم انف ىتاظع هنم ىلذخ تبن الام ىغصوواهلا ىناعج ىذلا اذهلس

 ىهنوهيلا بنام ضرب ل ىذلا ناسنالاالااكوكواانا اويحوااناينواارناكنادكب رمش عم راّثال ف
 دو مري غتاموه سها ن نعو هلوق نما 1هناكن اورانأا ىف هعم نوكيال هناقانطان وار الع قرر دنع

 امبدعبلهعم لخديهتروص لائم رمشملل بصنب كل ذب ىذرال ىذلا ناال اراثلا ىف هعم ناك ئان الو

 منأ ادري ىح ميم اذعق دايز مهعم نولخ ديامت اونا اوتالورمثالو ردحالو بكوك لع بل داو
 نولوةبف .ثودراو اهل نأ خوج يصح هللا نود ن منو دبعئامو مكلا اًسْسهَّنلا نم مهتعاوذغب دق

 | .انخباو نوكرزشملا سانا حهحرحم 4و ةراغاوسانلااهدوقو نود رانا ا

 3و زعو ب 9

 ىسبعك ن نودعساه:ءمهفاوضرملواو أبل نيذلا م هو ىسلسا مهل تقيس نمامأو ةصاخنودوبعملا
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 تدع تاز اه والهزإن اهنا م. نع

 ىتاك ف لخ نه ىئنبع دوهش ىلا

 تاج ناك ذا ىريغ تيلي اك

 تلا يطب نع ع توعد
 ”لدالا ضم ندعاافدب

 ىابق لجأ نم ان ىل ده و

 ءانتعالاوةبانعلا ىلع لديامو ىمهاالا بي رقتلا تارشيم نمةريثك اعاونأ ةعقاولا هذه ىف ترو

 هتلا بص هتنالوسر لاك اماذه لثم فلوقأن ا بدالاناف دهاشا!ىفكل ذقةح نا هللا ندوحرأف

 تجرخوالا ةعقاورف طقاذه لثم تلقاه هللا دنءنم هن اب هلع عي وم منكينا مسو هيلع

 نا مانملا فرامل سو هيلع هللا ىلصهقلا لوسربدتتمو سأتم لوقل | ذهىف نه عبصلا قلذ لثم

 لاك هباصص أ ىلع اهمصق الفك وز هذههلافوءا ارجحري رح ةقرمس ىف ةشناعب هان مالسلا هملع لي ربج

 لاش! ةرضحو مونلا ماقم هيطعي ىذل!لاسقحالا ناطا بل طرمشلابع اف هع هّلادنع نمنكينا

 : هيفعابتالابتعفتاواهارا ةرمشم لكى كلذ تدان كاذ هن اهجو قزف هللبقاكو ىأرإكناكف

 هذهنم مظعا ةمعئدبأو ثدف كيرةمعئاماو هلودىفهتلاهالال اثتداالا هلك اذه تاقامو

 ناك ناةضافالا فاوطع نم غرفاذافلوقنو عجرن مم ةنسلاو باكل ةقفاوملا ةيهلالا ملا
 || اهمام نه علضتف مزمز قاالاو هلع مالكلا دنع ىجسلا ىف ل قانر َرقام ىلع سي حرش ىعسدسلع

 ةضحن اةيدوبعلا ىلع لدي سوفنل اهم يَ هي رمصنع ةمعيبط ةروص ىف حردنم < لءوهفرثي ىهو
 ةعيسطلا نعو اندنع ةعيطلا ماعز ماممالضرالاو تاوعبلا ىفهنم مظعا ةعمبطلا ىف هللا مكح كا

 هلوول_هفىف 2 مو ىلهسلاو ىولعلا ماسحالا ملاعف ىناعسجودسحو مسج لكرهظ

 ١ ةلزنم هبال ىف يلا لزنأذ حالا لقي لف جيلاو سانلل تيقاوم ىهلق اله الا نع كنولكدس ىلاسعت |

 مكسك ءاهقادنع يلا مكح نا نعت هبلطي ىنعملا ناك ناو عو.بلاو نويدلا ةلزئم هلزناام سانلا

 ناسنالا هلعفي نيعم صوصخم فاضم لعف ماو هلهالا تءقاوم ىنعب هل دالا اهيفريشعت تلا ءانيشالا

 ىلاعت هت ةصوصخ لاعفا اهمال ةصوصخلا لاعفالا هذهرك ذي ىتعاف هانا دمو هعوب ىف ةلاعت واس
 ورام دع يلا مكحْزيت اذهل وةيندملا ةضارلا نمليلقلا الادب ود د ةعفنما يفد بعلل سل ددقلا

 نيع هنا ذب ناكف ءاهتشفلا دنع ىعمهل لةعيال ضحم دمهتوهف ل لعتلا ىفهلاوح ا بلغا فتادابعلا

 نوكج]الةمهلا تايلتو تادابعلا نمهريغفنوكي الرجا ه. فو بيوم هيكل عطول

 لاى لالهلا ىلكوددعلا نمدح اولا لي فوقولارهش لوا فل الها !ناكف تادابعلا ن همريغىف

 حورناعالاو فاكملان اسنالا نمخ رمشلاببولطم لو أوه ىذل انا الادبعل ا ىف قا ىلحت هيفةيليل

 لازال ٌعلالهلا لل لو دهمشن كلذإو' دن وتلاب دانت |ا!ىدو هللاالاهلاالب طفلتلا ةرومههدحو

 ا ىه ىلاددعلا طئاس ؛هللرخ !ىجو عساتلا ةهللىلا ىهتن نا ىلا ددعلا طئاسسإىف ىعلا مظعب |

 اللاب ق1 عمل تاصقم عساتلا مول ةفر -فوقولا ناكفددعلا طئا داحآ ىف ذ هلت لمكش
 هنال طء ار شاعلا موملاف سلي هارتالآ بكر تلاوهو طبخ نعدي رت انابف لثدو اهلباق ادسهاو
 نينثكالا ع ني ىانانثا هلتأو بكرملا فال نوكيال دّتغلاو ريش :ريشعل | ىحو دقعل ا لوا ىلا داجالا نم لَنا

 طا داع و دمعلا ىنءانيم-ق ىلعوهو تاغتلالاو فطعلا ةروصبرخ الا ىلا دحاولا مضب ىنعا
 عرسيال ةطوشنالاريغو هللا هيلع دهاعو هملا دهعامف لالالا هملا عرسي ةطوشنالا دقعف ةطوشنا

 فاول له فو نمل هذو ةنل دزما لعفوهو الث لسا لاعفا نم ةعسسنلا دمعب قبو ل الحنالا هيلا
 ةفادزا اب تبملا سلو سعثلا عولط ىلار جلا لوأ نموها.ءا ةفل دزملا, صتخغ أل عفلاو ةضافالا

 اهلتهلمللا ةعمز تنب ةدوس هلاك تهلملل اال تدمملااكهلو اسهل "هل.لال ةفلدزملاو ةفرع هللا بنال اهماصاخ
 | فاضتةلبللا كلت تناك اذهلواهرلالة دوس: هليل تم ةشئاعلو تييمالف ”ىللةدودلف ةشئاعلتيبملاو



 ؟ هم

 ءاعد عّضوم ىأ قسم هذختل هاربا ماقماندصق نماضيأ اد_هف مظعتل اوكا : نمل !لال>

 ودحر هماقمو هلاحو هللا ليلخ م هارب |ت عل ىم ىلا هفصلاو ماقملا اذهلدنلت 0 او الهى

 ءانثألاف ةيراسلا ةعقزلاو اتللاو لالا ةحرد ند ل_دكحا لك بورن نورك نأ

 كانو افتح هانت أ ناك هنااضإ أ ميهارب مام نمو كل ةف ىرشل ابر ئاولا ظل ان ةّمالاهذهىف

 امفمومذملاو هنعوفعملا كردعلا قلطم مُمسَم طارصولاه ادهوهايتجا همعئالارك ام نيكرششملا نم

 هناوهللا دبحوس ل تاما ماهدن مو ىراذه بكوكلا ىفهلوق مهلا بسأ

 طارصوهو غ مقام طارص ىلا هلنانأامب هقفوو ذاع 3 .اذهو ىتحتوهف كبح ا همعن الركاش

 الئامافنح ناك هنااضيأ هماقم نمو مقسم طارص ىلع رنا دود لوقف دروىذلا برلا
 اند اورو ادت سات ء هللا ىلا هسفننمونامعو ةدها ثم نع هللا ىلا هللا نم هلاوحآ عسج-ق

 [ تقام زم هنعلاعنا عش ام لكصو هدهشي ىذأ ادهشملاو همثماقب ىذلا ماعلا ته. حمهللا

 ريشا «م ةّمالاو فقوريغ ند هلا هع دنع أعد لكدنع هللا هال د اقم اسم ناكمنا اضن همانتم

 ةيئاورطأب نطق د مو نادك رططتازم ىلخ نوكينا سانا علا اذه نم هدروناعوجرت
 هلل عمطملا تناقتلاو هب ىدار 0 ا ا

 ةيهلالا مسارملا دنعالا ةعاطلا نوكتالو ةيالعلاو ”رسلا ىف هللا عاطأ نم نوك أنا وحرأف

 ةطساوالت هه»| سه لشتعف هترسس ىف هللا هسهأب رك ككاو راد ناطقا )2 كركر رع رآلاو

 هرج ”الاواندلاىفهءيفصتو دبعلاهيلا لي ماقم فرشأ اندنعحالصلاو حالصل | هماقمن دو

 نماندنعو لوسرو ”ىنلك اهلل أي ةذص ىعو هتصاخن اهب هغفصو نم ىلع اهبهّلنأ نت نما ةفد اهناق

 هنا لص هللا لوسر ناف ةءناحور ةمكلم ةفص ى موانريغل هيأ امع اسأل نم هانرو يظع قوذابم للا

 دبع لك تباصا نيملاصلا هتلا دايع ىلعو انملع مالسلا دهشتلا ىف دبعلا لاقاذ !اهبف لوقي لسو هملع

 ىرحانا ”ىين لك لوقو»وانندلا ىفمرج أهان آهللانا ميهاربا ماقم نمو ضرالاوءامعسلا ىئلن اص
 ناهّننا نموحر ًافامال.- سو ادرب هملع اهلعفرانلا ن نم هلل اها نأ هرج ناكف غمابن :اارحاهتنا لعالا

 نمي انع اهيف ىرنيح ميخاربا فرانلا مكح ىف اهمكح نوكي نم تردص ةبصعمو ةفل اخت لك لعدم

 هلاث اع هلص-دقاندلا ىف هنوكمصةنامرحالا كذا ىأن ممل لاصلا نم ةرخآ الا ىف هناو لع نعال هللا

 دهعينوفو يذلا نم نوك أن أ وبرآو ىفو ىذا هنافءانولا هاربا ماقم نواس: الا ىف هنم
 تانيملا ءوسنوفانيو ممم رنوشنيو لصون ديهقنا ىمأ امنوا و قاثملانو وضع الوهلئا

 ناكدشق نم عما د وهو ادهعدتنا عمدهعإدحأ كرت أالذ ىلاعصأ هلع رأو اديس انلا لدا هنلعو

 دهعن فو. 0 اذه عمو هضمالا هنع طق ةلرهظت ةصخرل هكرتم هعدأ الو هريثكوريخلا لدفن 2

 هلك اذه ا ديأء وع :اهنم بال دهعلا ضقن تدّوعتا ذا سفنلا ناخالاجو ىلعالا ماةمللامامت هضقنالودنل
 ىأ لبصف ميهار ١, مامن ماوذخعاو هلوق ىعم | دهف ىلصم هذختت ناان رم أ ىذلا مب>اربا مانقم نم

 هانرّرق ا«ليلخلا ميهاربال تلصح ىتلا تاماقملا هذه لف اوعدتنا هنفَحياصاذاع اعدعضوم
 اد دم دوه - د1 ملا كباعنعال لقىل لق ةعقاولاهذهجفو
 تاسالاهذه تظقيتساام دعب تلقفظفللا

 ىلم له اال الو لوتأ نأب ىتغي دنع نم ٍباطش ىنءاجدق
 ىتلبق نكنم ىنيعي ير ١ ىل || || ىتتحرلبقنم ىدوجو اوفغتسا
 و ىناف : ىلع ناك نع اضيأ ىدو>وىو

 علاو ىدوو هنسعذ ىلخ لال او ىب اقم ىيخم

 لوس قسما 25

 لحمل
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 ىل.ة.ال بط هللا ناخ ىلاعت هللا ىلا برغم عو رشمريخ نيتل اهلا ىفلاقتتتا هلالاسط هلعجو هملا لماما

 عذوأر م ملا عنالا ببط ىل_ءاهست نيل انا ىف بدطلا ىل_هف بنطلا نمثديحلاهتاازيملاسطالا |

 إل ىلعالا ماعلا ىلا ملقا ”ىصبطلا لكبهلا اذه ند« مناونلعا اذهح ور عب رستكلاذب ىوت ةنامر 5

 اهل افاد هلو هللا ن نعل قتل وقعو حاورأ تاذاند:ءاواكتاناولا نافريلناو حاسفتالا ماع

 لحوزءهللارك كش مونلا اذ هقتانا لاه ذه حاورأ اح رمق ةهيستو هنالص لءدق لك ىلاعت

 تاحابملا ف فرممتلاو لالحالا ىلا «لعائذلا مارحالاودو رييبخلا لاح نمهض نان رخاك

 ركذلا نم.« هءوهام دهاشنلا: دنءا موز نوكمل اهتماناك أ مراسم الا مكعشتناىلا ةمرقملا

 ءاذغلا نم ٌدبالذا ىلاعتهتلا ةعاطّف ةكرللا نه همورئامذانل دعاس ااك ل هلو اكو دب صوصخملا

 نثم ران رثك نيلخاناوىاعتاثرنيرئاز تيل ىلا خو اذغلاندعونلا اذهذخناككف

 كلذ ىل_عهنم< انلمقف انملع هر ناك اهف ف مدت اانل حانأ دائئامعاحرسث اح دل اركشلا ةهح ىلع
 دارملاف مالكلا مد ه:دقو ميهاربا ا ةءاصو طا اوُسأ ةعبس هءانفط مث ةيحو ةعيابما

 يللا نمهلانام ل انما ىلهم هاربا ماقمذ اذا ىلءانهنامهناالا مودل فاوطىد الصلاو فاوطلاب

 ىلص - لا لعتالسلا فصارت كعانهنو سمت نار عأ هلا اذ انلاح همطعبامر دق ىلع

 يهارب ,ا ىلع تلصام هلآنونمْؤملاو دهن لآ ىلعو دمت ىلءلددهللا اولوتاثل لاف لسو هيلع هللا

 هد_دع دخل فان حدف كا لاو علا لما لوبا ركل ةهلدناالا ص ةخاامو

 هيهممةبانع ه ًاناكملاب لسو هيلع هللا ىلص هيبننعىلاعتمافارم دع كل ذبانساع هنعهللا ىلسذ كل بادب

 لسمو هيلعدللا ىلص ”ىبنلا لاف هريغالو كلل كل ذ ىف: ًافاكمملا لمكت مل ث.>انلاقي رششتو مالسلا هلع
 ةلدخ ازذتم تنك ول ل_سو هلع هللا ىلص هدنل ه_فانوعدامفهللا ن مدراحالا تادحامل كل ذدنع

 الملخ ركبنا َتْدْحتال وري الملخ اره ننكتحول) ىراذلا ةياورافو الدخر "أ بل

 د.ةمريغناكل كلذبهل هممأ أ ءاعد لدق نمل | هذه هل تح بولو هلا لاس هسسفن ى عي وكبح اضنكلو
 نو انماعد: دئاناخالوأ ةراسعلا ءاعدب يللا تلصح دقلة ناف كاذيهلان قاعد ىأ هيلعانتالسص

 نتا لانامي رق لوالام 1 0 للا وص عمل ةال صلات قولا اذهىف نوروُمأم

 رهظياماوانتهرهظام لذا م 1 مودلا ان“ اعدك هلام مهتاعد ةيسننوكت 7 هناعحأ ءاعدلبق

 همكح بحال لعبت ى سلا مان تقص ودحدعالان وكيل ىعمللم ككاو د رش لا كلذ

 ندؤنوو دس عماولا نم انه رهظإ ىذلا امآو لانهاهمكحروهظل لدتا لانتةرخ الاى للا

 هلع دمشنم اظحانم سف: لكل نا لوالا باوحلاو مدعأ اوه اذه هي ىئتعاو يا هنأت

 0 ملسو هلعهللا ىلد هنمناسن لكن طاب ىنعا هندى ىلا ةدوصل اوهو مالشسا
 هدنعىتلاةيدحماةروصلا كا: ل اضف ةروكذملا هناءةالصلا.هلوعد ف صا لكس دقت عبام ةروصد
 نس لك عد دتبالا ولا ان هايل ا هل تاضحا5 هملعد الدل اوهناعدب اموعدملا لاخسا كلت

 مالكلا اذه بتكأ أاناانم هناهللا كاقذو معا( ةعقاو) كلذ رلعافم يذشكى هتلا له هدا ذكعو

 نم ًاراج قو هنال فوىذلا ميهارباو ىلاعتهلوق مال_لا هيلعهماشمو ل لخلا مهاربا ماقمف

 مهشهاربا ماقم لخدا ىلاعتهتلا نءىلل وهب ولعلاحاورالان ه«لئاقاذاف ةنس نتذخ اهنبا عبذ

 رادتقالا نم م ىمطعي نأ دبال هللا نات تاعف يا هاوال ميهاربا نأ" ىلءالت ماملح هاو أ ناكمنا طا

 مالكب لتي نأ دبال هللانا تأ تاعو هملع لح نم ىل_عةردقلا عمالا ل الذا مثلا هعم ن وك ام

 ةشن ماج ءاح هنأق اريثك مهاذا نوكيومبنع 0 م مهام اعأف ص انهن أ نم م ئذزعف

 هنوكحو هللا لالح نمدهدهاش املهوأَتل! :مرثكت ىذاا وذو ءارتالاب صو مث لرعف ىهو ةغلابملا

 هي لبانقيام ىل عش ذسملا ةاطالا اعدل دا لالا كلذ هيلماعي نا ىجبش امم وق فام

 كم ل 0 3 5
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 ناابتلالد هر ريف ةمئاثلاة اصمناب هسريفاكرشا مشي ناهاراصةفر دقي ل ناف اف ه:عىل اعتق يل ارثأ
 نكمي لكى ا دبر طن امنا فراعلا نال ىلاعتهقلاوهو اهريسغىل لاراَعّفالاىفتاداوملا ل ئمرصانعلا
 هرهطن رو أ هيلع هدوجو هللا فقوأ ىذلا بيل ىلارظن. امو هيلاهتتا نم ىذلا صاخنا هولا نك

 اخلبق نمدقنلا نما دج اني او امو انباحصأ نءهتلا قيرط له رش وهاذه طرشلاوأ ةملعلا ةهج ىلع
 نواهبال توك عمن كم لك فوم امنا هحولا اذه تايئاد عب وف اعىف امنامز لهأ ن مالو

 ىت نورصتال نكلو تايسالا عي م :ههنلاب رقأن و هلوق هللا ق دصن و

 هامر اذاق . نكم«لك ىف هحولا اذه كارداىلا انراصبأ مف ىذلا هل دم اف بسلا اى االانسلا هتسأ

 دحوم نا لاقفكفلا وهو هلع ناكر الادو-و فق + معلا اك داع ةتاقلاد اصحاب

 هللا يلا لكشا اودو الار اقَتفا ىهو ةثلاثلا ةاصل اه. مريف هتاقاسف م5نحدصو كفل ناكر الا هده

 لكشلار اتق ناك امنا طلاغ تنآامتا للود و رامخالا هذ هند .ذ انرك ذاكص اسما هجولا نم

 هجولا نم هللا ىلا مسمار اَمفا وهو ةعبارلا ةاهيلان همزيف لكم دا ارهظام هالول ىذلا مسا ىلا
 لهأ همست ىذلا اهلا رهو ىلا نكلوٌعاقلاراقتقالان ؛تاتام حدها لوب يا

 راقتفال مادودر د1 ل ا هلارظنلا

 حوللاب خرمشا ىف اهنعريعملا ةملكلا سذنلاىلا اهراقتفالب لوقف ل قانرك ذك هللا ىلا لوهلا
 اضيآ ص امنا هجولا ع نم هللا ىلا ةلكلا سفنلاو اَمدفا ل_لهوهو ةسداسلا ةاصلاب هسريف ظوفحا
 تنعبلا هنعىذلا ىلعالا لقااودو لّتالا لقعل اىلا اهراقتفا لب هل لوقي نكلو راقتفالا ف هتّددف
 ىرمدهللا ءارو سلو هللاىلا لوالا لةعلاراعّدف فال _لدوهو ةعباس 5 اصخأن هيمرتف 1

 ىرم هللاع ار يأ 16 1 تار رشا ركو ةقعلا هرج نع فش ام كا ةلذ هنن سدا لوتس ام ذخ

 ميعنو عتمتو برشو لك مانا اه اف ةين.الا غولي و ما عضوم ينج نيذراعلا تارج ير ريرحت اذهف
 قمه ىمسىذلاىقلا وق نمو حالا نمثعشلا ةلازاو مسولاو ثغنلاءانتلا ايفو ”هلدعم ةنج ىهذ

 هوجولا أ ىلع لع فلاب ىلا اذه هانقامه دنع نه غلب هدانتام هدنع مو دعمود ىذلا هبحاصب غاي هنا

 ا لاى مارح ابا لا لكم لبس و وريخلا عاونأ هب لعشب للملا 51

 ريغ نمههوجو لك ىلع عاتلار جالا هلل بصح هناف اوه ىل.٠ اوسرجال ا ىف امهف هلعف لعشي هلثم هل

 ةَعْداو بعتاا اذه دعب و هحارخ ا ىف صا الهو هعج نبأ نه هنع لأي لعفلا بح اصناف لاوس

 هسار قلك رالا ردع ن همم ةقش هالو لاو سريسغ ن نر ال 0

 نهةدحاو لكتال م وملا كل ةىفةدحا ودرج تناكناواراج اودمءءامناورخذلا ع ول ةيةعل ا ةرج- ىنعا

 اناكتاوعوح عمجا اذال وة: رظنلا اذن راج ىهفةءاج يمت ىرخالا ىلا ا تفاح ضان ىصحلا

 ىلاعت لاه امرظنلاا ذم نامجامهف مسجرخ الا عم عاج انامتمدحا و لكى لع قاطن أ ى أ نيهسج

 ادم نيجوز هامسف الشم ىثأ آو ارك ذادحاواحوزالاءونث لكن م قلخ امو تعيراكاخو لكضو
 نا وك الا اذههلا مضي ذنانودهسقنىلار امالاءداو لكن ال ار دىدلارابتعالا

 كاذاركذلاب اذه هللاريتءااملو ناجوز مف ىف حوزرلا مم 1 داطن ارخ اهيلامض

 ةتالوثس انمالك فاك تاصحة دع ا اراج ةيقعلا5 رج انهم قرانا ردع ثنا نك

 َنافرعشلاريصتن نم لوأ وهو ةسار اح ةكدلا رهن :راذاخ ىهلالاعاستالادوجولا قراركت ال
 اذافاتاسعأ مثنأ ديعل ارعشيامن او ليصفتلا نم ماقلا ىلء هيلا ل وصح نيعودام مالا, روعشتاا

 معلا لوح لبق لمحملاف لمصفنتلاب رعي نك هب رعشام للصف امان العن كوروعشلا لاز لدح
 دجوبل بط مم سأر ٌارلا رد معلادوجوب روعشلاةلازاوهروشلا» ءاقااخدل كفن نيمعتب

 ان دنيدجول مرحأن يح هدارحال بسطت مه يلعرت ناك ام ىلع نه هملا لمن ام ةحتار هنم

 6... لاو : رأي لللللل97؟7؟يلللللللللاللبجملا



 ا هو

 تاعامجلاتارهبا* (لضفلا اذهرايتعا) * ةبقعلا رج ىروهورغصأ لاتوةضافالا فاوطوهو

 نمرثك ؟ نوكيناهل يه سا اذهاوةراهطلا فرامكسالا هنمو تناك ةعاجستا ةعاجةرجب لكو

 فورح هيالث هلناكنادحاولار هان رامكسالا ىرب نأ ىعمالو ةعابجلا قعم هيفدجو تح دحاو

 دادس ءرثك اوادعامن ثالثا وك نا كسب ور + هنأ دحاولار خا ىف وقال برغلا ناك

 حورخ ىلع ل دن ىتلا ةيئامزلا ةرها كا ذكو تامصح عم_سةدحاولا هرب اناف ناسللا ىفال ةدامعلا ف
 تاره ا ىذقنتف مادا ةعبسةر جب لكولصّتم تارج ثالث ىهو مادا ةعبس طاش ىف ةرج-لكدربلا ٌةَدِش لصف
 تاره ثالث ىشبو ةاصح نيرمثعلاو ىدحالاراجبا رلثم طاب ن ماموب ني ربشعو د> | "يضحي
 ةلدالا لثمرالا رولا ءفالاو تافصلاو تاذإ!ناعمهثالثءازاد قلطنت ةمهلالا ةريضخلا كاذكو

 مرضك ةفاضاو ىثوأ ةيونعملا تافصلا ةرضك تااوأ تاذلةرضك بلس ىلع نهاربلاو
 وهو اهف تاشل ىلا ةراش أ هيضومغلاه د:ءفقناذبهلو تاذإا ةفرعملىلوالا ةره ا لئالدف لاغفالا
 تافداهلن ركبنا ح هيالو ةنبعم ةفص تالا قي رطب فرعين ا مصئالذا بولا نم اهب ق اعدام
 ددح اوةيويلا ةسنلا تفس دوك ةيالقرخ اسحاال هذمع ةيسفنلا هيفص لب 5 ةددعبم ةمسفن

 رطاخ ىف ىلاعت هتيدحأ ةفرعم ىعهذا بهو هيلاراتةفالاب مولعم نبعلا لوهحت وهذ ربغال هلع ى هو

 ىأب و هسفنل دوجولا بجاوودو ح رملا يلاراقتفالا ةاصح هبمربف تاذلاهذبها ناكمالاب ةهبشلا
 هامراذاة ىلوالا رج !نمةدجاوةاصحهدهفلوةغاانيزا ومى همليث هظعيام ىلع ليل دلاةروض

 وهو َهَماَنلاَد اسحلاب هيمريفرهوج هنأب ةيئاثلا ىف هيتأبف هيلا ةيئاكمالا ةي فلا هذه نعربكي ىأاريكم
 ةادالاىلا رافال ةاص< همءريذ ةسم ار همت ام ضرعغلاب دو>ولا ىلاوأ ا زيعلا ىلا راقتفالا لبلد
 نكي أدعي ثودسملا وللا يلازاميفالاةاصخت هور ريف ةيبض طرعلاب هنشأمق دايعبالا و ببكر لاو
 هعم الو ناكوشو دوجولا ىف 4لولعملا ٍةقو !بم لما دودو سم ام |ةأصل ا هصريق ةيلعلاب هبث :ًانف

 داحأ نمدحاو لكراقتفاو هما رثكلا ٌةيِسن ليلدوهو ةسداسلا ةاصي+لا هسريف ةعسطلا ف هضأف
 .نياعاف عوم ةعرسطلاناف ةيعيبطلا ماسالا دا ا ىلا هبعاقجالا فرخ الا سجال ىلا ةعيطلا

 اهلدوجوالواججاذلاهقارتفاالوابت ذل هعامتجا مصيالو ةسو. ودب وطرو ةدورب وةرارح نلعفنمو

 اذهالواذ_ه نكي ملاذادا لو قي نأو هو مدسعلا يف همتأ ابق ساملاو بطرلاودراملاورت املسا نيعففالا

 ل. دب تيثدقو هلرث أ ال مدعلاو نكمملا ىفهران, ل دوجو ةعئ ابل ةاصاساب هممرعف 'ئىث اف مدقتامدة بو أ
 هانتبثأ ىذلا اذ هوهو هسفنل دوجولا بجاودوجوم دوجوو حم ىلا هدوجو ىفنكمملاراقتتفا

 اننا ذ مث نا انلسهل لو يفةرونعملا تافصل ا ةريضح ىعو ةيئاثلاةر قب مىلوالا را تضقن اواخج نه

 رطاخن اوهاذهناكناىلوالاةاص1لان هصريفاممعر يطامع ةملاعتاذلاهذ هنا لاكن نكمملل ةخجسه

 هل ارطخع ام بس< هسرفالوأ ىرخأ ةفصىف نعطلا هلرط< دقو ”ىوينعملا ياسا |ذهلر طخ ىذلا لالا

 انباعحأ ضءومذ الكلاورصيلاو عمدلاو لعلاو ةدارالاوةردتلاوةاملا ىو تافص عبس مامتىلا

 لعح و تدن ذا عمسلا نم اهات وةيلقعلا ةلدالا ىف مالكل اورمصبلاو عمسلا ىنعا الثا مدهطرتشيال

 مدارالاوةردقلا ى 5 ىلا ةعبرالا عمهيلعر كتايوزو<اموهتتعام لبعى هو ىرخأ هيالث اهناكم

 ْ ةاسكم حاحلا اذهه ريفا ممم لع لكل ةهيشبىناطيشلارطاملا دريف مولع ةعبسذهف ةايحاورلعلاو
 فوقلا وهو كل ذ ف تنثتلا ليطيو هيضتقي ام بسحي ةلدالا ملت ىف يمص ا نازيملا ىلع "ىلع لملد لك
 موقذاضرأ عبس ى مو لاعذال ا ةرمضدح ى مو َهملاملاَ رد |ىأي ئاهدنعءاعدلاو ىطسولا ملادنع

 ىلا ىلا صاخلا هحولا نم اهراقتفاةا صح هيمريف اهسفن أب تيماعا أو تاداوملاالواهرطانفف

 ريغرخ .1بسملاا هر اقتفا نار هظًراقتفالانهلعن عج ريال نا "ىناطيشلا رطل تا ذا ماكتب

 ا ةيينكتا نااماف كل ذهلرطخا ذاو لص رااارنم دار أر دتورصانعلاوو قحلا

6. 



 ال5 عا

 || عواط دعب نم ىرتنااهبفقافتالأ عضوخ ةبقعلاةرجحاما *(راجللا ىر لصف ف لصو) + اهريغوأ
 |١ اوقلتخاو .اهريغمويلا كل ذ ىف ىربال ركتلا موت امسصح عييسءاوتسالان ماس ايلا وعملا
 عولط دب بحت لا وزوجي لمقو ىررلا ةداعا ىنغيةداعالا هيلع وزوال لقفر فلا عولط لءةاهسرىف

 لاو مترف ء الو هًازجارمتلا مون سعشلا بورغلبقاهامر نا موةلاقو لوقألوالابو سعثلا
 | تباع ا وار اال ناب كور ردارملا موي ننمتلا ورغم تامر نمل بدكسا مهضعب

 اهرخأن او لسالان ماهامر نا هملعئ :ال لبقو مدهملع لةفدغلا نموأ لبللا ن م اهامرف عدلا

 ىلص هللا لوسر مهل صخرف اانا ودل ازا اهرخاناو هلع ىنال موق لاهو مد هملعم دغىلا

 ةيقعلاةرج اومرورحنلا مو ىضماذا كل ذامناع اعرلل ةسيشرلا قمم م ضعي لا قف لدسو هجلعهتاا

 كاذف اومري ألو هيلع هللا ل مهلنا لوسر مهل صخررفنلا م اال وهو ثلاشلا مومل ناكني
 رغذلا موي ساشا | عم اومردغلاىلا اوماكأ آناو اوغر ذدقف اورفن نافدد- عب ىذلامو.لوهلمونلا

 اكلامن!الادحاو مو. ىف نيمو عج وهءالعلا ددعةصخرلا ىعممهضعب لاقو اورفنورخ الا

 هدتعدحأ ىصعبال هناف ثلاثلاو ىفاثلا نع ىجريف كالا موملا ىف عمصق بج وامددع عمجامت

 ىذلا مولا كلذ مدت ةةاوسادسناو موناق نمو عاب ءانلخلا نيرتكك صو بحوامالا

 5 00 ىنااهرخام لاعفالا هذه نم مّدقن مقاوفلت حااورخ ًاتوأ هريغهملا فضا

 ةبقعلا5 را ا ا "يب كل ضاقان ا نمرأ

 : ىرنأ ل ةقلحنا يده لاق فنا نا م يا ار دعب

 قاع مدو نارقا نامدءامد هنالث هيلع مهضعب لاو نامد هلعفانراف ناك ناو مدهللعفرخوأ

 ]| قلداو ىرلا لبق ةضافالا مّدق نم هناوهسلعءئث الفذ ىربنأ لءقرخ نم هنا لعاوعج اور ا لبق

 َّى ربنأ لبق ةضاقالا ف اطاذا”ىاز والالاقو هبلعةداعاالمهضعب لاهو فاوطلاةداعا همزلب هنا

 رختلا موو ىفاهنهةاصحن روعبس جاحلا هس رام تلج نا ىلعاوةفنا ومد هملعف هلهأ عقاومث ةبقعلا ةرج

 هلهلككل ذناف اهطسونموأ اها الع نمو أ اهلفسا نم ةمقعلا ةرج ىنع أر اهذه ىر نم ناو
 دنعي هنأ ىلع | اوعجنأو ىداولا نطي نم وهو لس هيلعدقلا ىلصهنتا لوسر لع اماب:مراتخمإو عساو

 نب رمشعو ىدحاب رامج ثالث ب رشتلامانان م موي لكف ىريهناو ةبقعلا فةاصخلا عيتت ملاذا ىنرلا

 نوكتنأ مهد نءاهورتفو تلاثلا فرغت ونيمول اهنم رينز وج هناو عمس 0 اصح

 لا اهدنع فقدق ىلوالا ىرينا قب رمثتلا مانا تا ارا ىرفف ةسلاو كايكلا ىدهح لم

 ةرج لكى ر دنع مهدزعرمكدلاواه دنءققءالوةئلاثلا رم ماقملا ل طبو ماشا كاذكو
 || قيرشتلا مانأ ف لاوزلا لبق اهامراذا اوفلَت اولاوزلا دعب قيريشتلا مانا رن وكت ناو نس
 راما ىرلاق هناتنبلا لهاءانع ضءن نعىورو ل اوزلا دعب ىرلاةداعاهيلعءانعلاروهج لاذ

 سعشلا سسمغت ىدح قيزيشتلا مانآزاببللا مرن ل نم نا ل_عاوعجأو اهم ورغ ىلا سمشلا عواط نم

 ىر كرت نامهضعب لاتفةرافكلاو مدلا نيب كا نم بوجولا ىف اوفلتخ او دعب اهيمربال هنااهرج نم

 ةرج كرثناو مدهماع ناك اهلك اكن مهضعب ل اكو مدهبلعفاهتمةدحااوو أ امضعب وأ اهطرافملا

 عما رت كلذ غل_نا ىلا ةظنح عاصفدن نيكسم ماعطا ةرجب لكل هياعناك | دءأصفةدحاو

 نادم نيتاصملا قو ماعط نمّدِم ةاص1 ا ىف هماعممضعب لاقو مد هملعف اهكرت نش ةيقعلاةرجالا

 ؛اكندنإ قوطي نم ةفئاط يصخرو مدةعبارلا ف لاق هناال ا هلثم ”ىروثلا لاهو مدث الثلا فو

 .ةثلاغ ءاشنإ هانركذامفر انخالادروأسو كل د اف ئثالرهاظلا لهأ لاكو ءىش هيف س دل تلاةفةدحاولا

 الدكأ أكل ةوهف ل |نمللعتلاانأو يللا ناكرأ نم تسيل ةمقعلا ةرجبنا ىلع ءانلعلاروهبوىلاعت

 0 2 تمكين



 وو

 ب ا

 لاك ىلاعتلوقب هيلع باذعلا ةثك ةماكلا تقح نا دعيه ديس م هلاثتما ىفاهيلا دن دب ةببسش
 لهال ةرفغملا نم ىرب امل نزحي اده عمو اسفنت اذا دجي هناف مه دعو باحأو ززفتساو بهذا

 نيح دعبولو ةمهلالا ةنملانيعن مهلا اهتم فرط نم «سف: دنع هل دب الق انيفوهو مهلةءلماشلا ةفر 7

 *العرانلا لها مهنيذلا نيكرمشملانم هعاستاو هنال هبلا لدسالف موج نم هجورخامتاو هيرب هنظا ذك ا

 فوم هناف سلب |فقود نع عذترينأ حاحا هللا ىعأو حورخالف كم دعب بيف صقنالو مه مننا

 مكححح ند او-رباخ سرقلا مسالا كح تحت ةفر ءلهاودنعتلا مسالا مكح تدك س لياق دعبلا

 عاما لبت فدل فاني هلمضغلا صق ان هناالا ةفرع نم هنال مانةنرعب فقو نم رف ءامسالا

 عفترا ٍلسو هيلع هللا ىلص ”ىبنلا ىرتالا ناط_لا دكراشم لجأ 00 كم عضو

 2و ىلاوهدنال ناط شي ىدار هلا لاو للعف عيصل | ةالص همف هّناف ىذا ىداولا ن طبنع كلذَف

 0 مانا ثر دحلا ىف درودوو رحقلا هبقا ه نع ل الالب

 هيلعاتلا ىلصدارأاخ ثد ثىكللا مقراقلد ,وط لل كءلعةدّقع لك ناكم برعضي دفع ثالث مانوهاذا

 ىعأ ؟ هزت عضوملا كلذ ف ىلصولو ناطبشلا ةرواسج نعدعبلاالا ىداولا نطن نع هعاضتراب سو

 سالبالن كالو ميرحت ةقرافمال هيزنت ةقراف هع ضوملا قرافف ةذئنلا هيف هش اصاىذملا عضوملا

 هان دع اوربا سانا نارا وولي شرع نع ةكئالملاهدرطت ل كلذا ةفرعملا : نم فرط

 هانرك ذ امله نرعنطب نع عافترالادان م أف تاذرع نممنرعو فتوم اهاك تاف :رعو مهماملازعنال اهتم

 دح ناف ةنرعنطن نمالا حاملا ةضافالا نوكحت الو ميلا لطب ابوجولا ىلع مالا اذه ل نمو

 ناكم نماناكم ص ملو تاقرعنم َمْضْفا اذاف ىلاعت لاق ةنرعود ىذلا ىداولا فرح ةفلدزملا

 ةهرو معريغو حالا نم فقوملا لدالرفغي هللا نا انلعدقو ةغلدزملا ىلا ةملكلابامنعحيوركنا لو

 دوجوم لك قزريو ىحي هللا ةجربف ققح ا دول اهل نم ةفدص نموهام دسقتل افئم لك ته سو هللا
 فال رانلا ىفاهرث أف نطوملا كا ذ ب-< ىطعت نطوم لك ىف ىهو "هلماش ةجرلاف هللا ىوس

 هنا ىلعءالعلا عجأ < ( هغلدزملا للصف قلدو)* هريغ برال قؤوملا هللاو ةنللاىفاهرثأ

 رفسا نا ىلا ةالصل دعب فقو و رحنا موب مصل ا ل صو ءاشعل او برغملاا مف ىلصو ةفلدزملا,تاننم

 نموا لانس نما. تملاو عصلاةالصدج اب فوقولا زعاوفلس او مايه نا تسلا ق7
 هتاف نم مهذعب لاو ىدوهلاو لباف نم يلا هيلعف هنأ نمو 5 ضصضورف نموه موق لاةفهضورؤ |

 لمعلاو برك مسا ةفل دزملاو مد هملعف حصل |ابم لصي ل نا مهضعد لاقو مدهيلعف تسسااوابم فوتولا
 اهلكل اعفالا هذهنم لماحح تشن يلا ناف جان برقلا ل ىف برقلا ةفص هنافنغ ةيرقاسيف
 لك اذكهو فوصوملا كلذ لطباهنم دحاولاز اذا فوصوملا ةسسفنلا تافصلاكح#!ىهذ
 ىعسفات اترالاهنعرب_هملا ىهو ةدايعلا كرت مدنا هعومجمب ةفلخم امشا نم موقن هدابع

 ةسسفن تاةصاهل تناكناو تائشنا | ناريغ ةسفن ةّفص نايعالاو تاوذلا ىف ىعستو اًكرةدابعلا ف
 كونحال ىهو ةم-رلا دو دخلا فدو ىتلا ىهو مزاولاضيأ اهلهنبع ءيشلا كل ذ ىلع ظفدحم ىّتلا ىه

 ةيسفنلا ةفصلا تيشا اهتاو ناسنالا كتل اك[ هنع غب ال فوصوملا نا ىرين خام فوصوملان ِِء

 يالا /يوكمأل لاه مزاللا اذهنود”قاذلا ىلا لح مصيب لاأق ع نمو مزاللا مدعل موزلملا نالظبب لاق

 رعشل مارطارعشملا هّللاءاع- امو دوجولا ىف عفتري )ناو نهذلا ىف مزاللا عافترا عم نالطبلا مكجح
 0 اىهنال ةمرحلابهفصوو تاعبتلا نامضو ةرفغملاوةباتعلاب ءداع ءءلاهذهىف هللا نملومقلاب

 كذا ءيعل نات ابرك داع ىنعي دف هللاركص, أ هتلجب نم هناذ هللا مرحله هش مرج

 مالعا ىهامناعضولا لص ىفءامسالا نان ةد حلا تاغ نم هلع نوكرامب رك ذياممناو ىب مسني

 دماحمانم هيهيرك ذاب روك ذملاوه نم لعتل فب رعتلالا اصلا مس الاب رك ذيالف توعنالا هن ىمسملل

 لم ل 4
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 فك ب - بت

 || تلتخا ا" *(ةفر اخ ولو ل + ةفرع 7911! رئرل(عرلطألا ل وز نم

 عج هنال اج لمقف ةيوسغل ا دعبو مامالا لبق اهنم عفد ملاوزلا دعب ةفز «بد فقو نم ىف مالسإال ا ءازع

 هب لوثأ ىذلاو مانهحو هيلع ئبثال لمقو م د ةملع لبق بورغلا لق عذ دتاف راهنلاو لمللا نيب ةفرعد
 عاستا نمار نم هنأ كيال لضفالاكرتهنال كسانملا مانريغناكرالا ماتهختناو هملعءثال هنا
 بذك او لودرلا عاستا نم صقئامر دق ىلع هادا هللا ةيحم نم صن هناف هملع ضر لامم لوسرلا

 عاملا 0| 0 را عش قدم ارادت قب رطلهادنعو عامتالا ماتا مد- ل هلل هتك ىف هسف"

 ها اه ”كقاكهمف عاسالا هل عب ام كل ذ ىف عاسالا ةنس فلا. لب هلع ضرغت يلام دحاو ىها ىف
 اهنانعر ءةمااذن داكن دل هلو را دال عاما عدوشال هسفن ىوه عسا اماو طق

 هتلايكسح نوعتاذ هللانوبحت ّمكِحنا كتمالد_ا لو ملسو هيلع هللا ىلص د4 ىلا عت لاق

 : ةوساهنتنا لوسر ىف مكل ناكدقل لوقت هللاو هللا مكس يش «تود شى لاه اموالسل دعاس . ال | عش

 ىناوهو مدهعبفوا ىبحميكحاوعدف ىدهعباوذوا' ىلاعتلاقو عانالاوهو ةنسح

 000 ا لا و تم ىلع لبلد !ل يمت يدم ماذا مكحأ

 رذعلا ناو صقنلا لءةءال ماو ههنا لها دن ءو صقر صقن امر دق ىلعو عاستالا ىلع ل- ءلدوهانا

 تنكديز يونا لاق ةناكح كلذ ىفهنع يوم َق طانام عا ىف عاسالان ءهلنا سخ ىف دناف هصقنال

 دح أ تنكف اه ريب ىتىعأ ثدح ةعب رشلا ميلكعتل لب ىست ىووا هبف موقأ ام ىلا ادى رب ىف نأ
 ىلت ااهتذ ىسفن ةقفاوم نهال ىد:جّقحلا ميظعتن م ةذللا كان نا لبتتا تلكم ةمظعةزإ ىسفنف

 ىقفلكت تناكحام "ىلع فخ ام هللاو تلقف َكلَداََر ملا -ىلعل ةئفءام ديزرانأ اب ىنقتساةدران هلل

 عرا»دتامتدح وناهلازوكلاب تح وةدها عج تمقفدي زيوا لاق تدحو ىذا !لقافتلل |تأطبأف

 أزوكلا ف قيدقوزوكلا الو انف 2 ا ل روتلا تفوت هضاب ودلال
 ىسفن ىلا تعجرفدي زيونأ لاق كلذاةدلاولا تملأتف تذرقنادربلا ةدشل ىمصأ ةدلج نم ةعطق
 هللا لتم# نم كلذدْنا عاضالاو كن داعي طاشنلانيعدت تنك كنوك ىفكلع طرح اهإتاقو

 بوبحم ب 6 بويح ا هن مان ام لكو هبو.#وهامالا د اعيحوأف كيدنالو كفاك امهناذ

 كازو همنح هيك لز داس و حرفي حنا واهلا ناسحالاو كتدلاو تريلا ىبقتان هن هللا كلم امو

 ارك تا اورو نك ف قف دانك لكل نع هداا ولا أ ك لع نعلمو تاقابتو تاسانت د
 ىوهل كلذ ناكامن اهيذاذتلاو حرف نعلن لقاشتو لك نعال هتلعذو يلا لامعا نم هيف تطشنام
 كنمهللا هب<لعفوهو كندا اون اسحالا كل لع بءصام هنن ناكولذا هننا ل_>الال ههف | ناكح
 ا ردقلاادهف هسفنل ادب !ةهبداسعف ةدللاو طاشنلا كرو أ هبح ناو همح نيعدلت تأ آو هبل مهأو

 حل رديت سسلا ا: لوألا تعدل قاتلا و فاح نكست لغأن مديزب اربع كلذكو
 هل ارطخن لوال فصلا ىلا ىثملا َنَعَو اعدل فتاف هضهتنا بغرامف ةمعر كلذ لعمب هنامعزرب ودو

 ا ذنم ىنتعدخ هسفنل لاكو بة نالف يأن اوتو هور ملاذا لوالا فلا ىف ىلهن ىلا ةعاجبا ثار طاخ

 دما ىف مزلب كل ذدعب ىؤرامو تاَتْمْوذقف اذا كل. اعاذاموْلاو »فان أو. لل ىلا ل تا ةمس نعمس

 هتلاحتناكح نمو مهسوفن هللا لاجو موقلا بس اك انعما دصسمالو نسي رع
 ماسالا ايبف طرتشي ةدابعابمال مامالا عمتفتو نم كلذكة فصلا ءذهادقافوهن 2 2 ميس ل هال
 هناف ةفر 7 نء ةنرعب فقو نم ل ده ىف لصو) + هلمآ عفد نم عم عاسن الا ىوتسيام هعم عفدينأىلا

 مهضعي لاقو مد هيلعو ماتدح لهقف ةفر ء نم هنأف ةفرع نمةنرعد فقو نعف ءاذعلا فادشا + (ابنم

 نمهافام ىلع ىسيهفتومكلذو ل قرب سلب !ناذ سلبا فتوم ةفرعنم ةنرعودل جال
 هلفءاقرتت اهل قيس ناو هناق هيرب هعسلاراربا درا |نهناكناو ءاوغالا فرو.خودو هبر ةعاسط



 به

 | لبق كلت هتاءأ نم فش موا لاوزلاد بقي و عجرب 0ناهناو ةفرعقراخنا هي دتعتال هنا لاوزلا

 هلمل مدقت هملع اوئطاوامو' مه-الطصاىف ”ىب رعلا نامزلا برعل انا لعا اهتاقدتن ردقلا عواط ٍ

 هتم: لست للا مسهلةيأو لود ىلا عت هللا اودونامزلاد_حومناف لصألا ىل_عايرج هراهن ىلدع

 لبلل روهلنلا ناكف اهدلج نم ةاشلا:لست امك رابهلا هنم .لسو الص, لبللا لف زاببنأا

 ملف هرتس تحت ناك مرهطف هنم لست قحاياعرتلاكارهاد املا دلك سف نوط راو
 سلات اال زرقا هلا ناف معلا ىلع برعلا ل عرهظذ مدعلانمان دوجوو سمغلا نمةاشلا ||

 ىلع ديفرحاذإإ و نولطم مها داق ىلاعت هلودوهو يالا هدب. هجو مهلولمالا لمعرابلا ومده

 راهنلا ناكف ةبالاهذ- هللا دوج وبال ملام هنأب فوصوملا نوكيالو لاب ةتسالاو ا لاسم انامز
 ,سانل ااذاق ةلطلا همكح ىذلا ليللارهظ ىأنواظم مهاذاف ليزاىأه م مث هيلع ءإ ءاطغ

 ماي همنا رلوت كردلا 3 قدصو مو دعملا ركح قوهف ادو»وم ناكن او ركل كرالقع

 قرغلا عرشلاف ى معالاوكسمللا اذهرهظت مدع لطابلاو #« لطاب هللا الخ امءوش كالا دب

 ةيلبةشسملا ةلمللا ىه ةقرع "لل اواعخ اهموي نعةفر ء”لدلاورخأ عرشلاو برعلاناف ةفرع موه

 رئاسو رشانغلا 500 مول امص :نزكت لأ لا مثلا باسح باكا محاعالا تاعفاك
 مون نوكي ب جلا ىهالثم ةعجلا "هلل مجاعالا دعو اهتعيبص نوكي ىذلا مويللهلللا مه دنعنامزلا

 ىهعسملا ةفل دزملا ماقم كلذ ىطعااهموب قع ءذشه رخأتق متلاو برعلا عقجاناتعيص تسلا
 مول ةفرع هلملاولعف- د او مكحيم ىلعمهتلاو برعلا هبف عجن هئافاعج

 لكوةفر ء يلاو لا كرد دتفرعفلا ليت عج هليل ةفرعب فوقولاْلر دا نم هناع رش عراشلانوكل

 ةناقدك هرعمولا . ىالا 1 للا اهوا 1 بورغىلا بورغ نم هنلملب لد 8

 رفلا عولط ىلا ن . ْنأ| لاوز نم هناف َه- عابس نم ادسا د شوو ةعاسالا مولعملاموملا عابرأهثالث 1

 رتعااملهنا كلذ بسو لاوزلا ىلارسفلا عواط نم مولعملا موملا نع ةفرع موب نامز صقن دة ةصاخ
 ىح هللاننيفراع ىعسنالنا ئِش ناك انملع اهبجوأ ىتلا هللا ةفرعملا ماشمهنا ةسفرعفف
 ةفرعملا تراصفانفرعد_ةفدلا اذه ىلع هانذرعاذاق اهلاامنوكنماسهل بحامو هنا ذ لعن

 ةلذالا. انثح الفاهلا هنوك ةفرعمرخ آلا فصئلاوتاذإ!ةفرعم د.حاولا فصنلا نيمصت ةمسقم

 وعوامل ةهزثالاانتبثاو اتق انلهجو تاذلادوجو انتبثأ ةمعرشلا ةلدالا ىلا ا.نمغصاو ةنلقعإا
 ةقر عم عبارلا عيرلاو ةهولالا هيلا ةبوسنملاتاذلا دوو ىنعااهدوجو عنرلاو اسهلاكي 200

 اليشامم تقام عيرلا ىل_عدئازلاو كل ذ ىلا ل وصولا نكميالو !هتشمقح ةفر همىلا صنف اتقمقح

 و اا ءناكن اوان اق ماكحالا ن مالا هاني سنام ةمدش انلهحوه

 عواط نمور فلا عولط ىلا س ملا لاوز نم ةفرخملا تلصفيهنلا بول راناهل ةصاخنا ةمدنلا ||
 تاذااانله+ موملا عيروهو لاوزلا ىلا سمشلا ع ولط نمو ةبسنلاب انلهج سمعنا عوالم ىلارمفلا

 اناخ مولعم لكب لعلا رد نءابم للعلا صقنف عاف هنامز هاطعأ مالا هللا ةفرعملا نم ةفرع ىطعأ اخ

 اهيااةهولالا ةيسنانإعو تاذلامال داخةسالا لا نم تاذلادوجو انعقد ايلعاف هتقمة هلعن لنا

 هيالتلا تافسب ماد لوا د رلا نيب ر نمضي فصنلا اًزِووَدْف 0

 ةفرعملاعابرا ثالث اني ديأب لصابملاف بسنلاو لاسعفالا تاغصب ةفرعملارخ آلا عبرلاو بداسلاو أ|
 ردينلا عولط نم عيرلا ىلع دازاملبسانملا ةفرعملا نمرطت ىذلاوادبا هفرعنال دحاولا عبرا ا
 كردنالف هسفنلاةقضْنتهنقن نما فصوامايغصو ةسن نمل جام ةلزنجوه نجلا عواطتا

 اذهف كل ذنمهتلا هلعبام ىلع نكل انلهج عممكحلا اله هلانتابثاو هياننا معا عم مب ميلا ببني فيك

 هنادو رع موب ةدص قةهف ةشامزلا مانالار اينع ةفرعموب قنا ذيلقموبلا عد لع دئازلا ةليانشم يف
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 هدا لع وع !نوك ةلوةعمو ةلعلاءلوقلا اذه بح اص لوق عم دحاوالا د4-- اولا نعردصيال

 يتناهقملانملوقلا اذ ده باف دمي اه امور لات ومللاو هتكش ةلوةعمفالخ
 ةهولال ةمسابنولوةي قا لها مهو عئارث اريشلا ل هاىرتالا يساء ام«الاهل نمةفر عم نمو

 ّنكمال ةلوقعم ةيدحالا:تاذلالوةعموهام ةهولالا لودعمو هولأ ا نكممللدحوملا اذهل

 ىلكلانأىرتالاهداحآو عومجم الب دح أ ىهو اهاقعي لمعلا نوكسح عم ع ومالا ابنءةرابعلا
 عدقلا ىفالدل ةعجال د ح او نعرثا لّةعّتبامو هي دحالاريغ امو الصأ هيد الا ىف مصب ال<ىهلالا

 نعرد صام لوقف سمشلا نمرلظأ اودام لوقعا | تاهج فلكىرعش تيلاهف ثدحلا ىنالو
 ! ولا نحس ضع نم بدنلانأٍل_عيوهو هوحولا عبجي نهدحاو ىلا نا لوقيو دحاوالادحاولا 0

 نيف ةعصلاتشمرحالاو امل دولا و ساو

 الو عومجلا ةيدحأالا:دحولا ضرفي لثح هللابهنا"رم مراع الذووجولا ع نمدجاولا

 ميحرلان ندجرااو» ةداهشلاو بنغلا لاعوهالاهلاال ىذلاهتلاوه " لاَمذ ىلاعت هلةهولالا ةيدحأ ا

 0 نلمس كتارا انيرعلا لمجملان مما مالا سودقلا كلما وهالا هلاال ىذلا هللاود
 ةنامامس|نوعستو ةعستىهو .ىسمحلا ءاسالاهل روصملا ئرابلاق لاول هللاوه نوكرشبابع

 تاّدلاهذبهىلا هنم بنام مك ىفرخ الا لول دم نيع سيل هلولدم داو سس! لكوادحاوالا
 : رعش هللاالا ا فرعاسخا دحاو لكلاب ىمسملا ناكناو

 فاتن مكملاو ةدحاو ْنيعلا || || اوفرتعاف هلل! ال ١ هللا فرءدام
 اوفرتغاف باسنملا رهلاوه اذه || أ مهلوةعال | اون أ م وقل لف
 ظ 0 ع هل سل لقعلا نا ناوقت الو

 ظ فرصنتم ف شكلا فاموفشكميلا || || مكب زوجي ىتح اوحربت الو اننف

 هت

 ةراكحلاو عبببا نم لاكن الا ىلعر دقب ال هناق ا اولا باطن

 هنأب هب ولطم ىلعو بلاط هنأب هسفن ىلمكح ودو ةرثكلا قل :ىلوردقي فكو نواطااو بلاطلا ف

 ءاضقت :الالاهدا معلا دلا ىف هللا د[ عامو دومثم مو. كلذو سانلاهلعومجج موي ةفرعمولو بواطم

 >الالاةرخؤنامو دوهشم موكلذو سانلاهلعومت موهنا ةرخ الاف لاقاكدودحلا هلا

 ةرغغمو لضف ىلع ضذفف ةعج مو نوكمنأ قفتا اذاف هل ءاش ةماعةرفغم موه ةفرعمولو دودعم
 ةعو رشم ةالص لف أ ا اف ةعبلباهنف هي نأ مامالاب قحالاوىلوالاف دمعىلا دبعوةرفغمىلا

 اعريش ةعهاالا ةرفغملا هلت تشن ماهو نأ ىبنف اها ىنامثالىتلا ةءلوالااهلذ ىلوالا عضوم ىفىه

 ثعشلاوةريخا| نطوم هنا مثهللا نع بح تنذ لكّنع يع ري او ةئطابةراهط رهطف

 دبع وب نوكسفادهموبر ضح نا هسف ةسعالا تبجوف عةرشتلاوءاع دلاو لاه الاو عوشلتاو
 الصأ ةعج موب كلذ نوكي الود_>-او دسعتالا ظل مامالا اهمش : [ناف ةعجل ادعو ةفر ءدبع

 الفي ورعلاوهو لوالا هعماهنعلازدقو هبف هعمل الص مدعل مك كلن كلذ هلل تان لب

 نطفتشريغالة ب ورعلاوهو لالا همسا هلع عجرب ريدقف ةنطاسلا ةمّرلا تريتع | ناذ ةبورعالو ةفج
 || دح او ماما ىلع هبفسانلا عاقجالالا هبئهمامهنال هفنعةعجلاا مسا لاوز نم كا هتركذام
 ىداهلا هتئاودحاوهلا ىلعاندوحوف انعتجاكتاولصلارباسل د6 ةصوصخم ةئه ىلع

 هللا لوسرنا ف ءاذعلا فنزل ى« ( هتلملو همولىف ةفرعد فوقولا تقوي لصخ ىف لصو)
 هالصم نع عفترارصعلاورهظلا صام ددعيو لاوزلا دعبالا ضتوام ل سو هلع هللا ىلص
 | "لق ةينؤرعب اسحق هاهم توك هال اسعاد فتوو
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 | :ةصارتم ضرا نم ةيفطت ىاوان دق, هكن الملا نمد قالا ماربابمف ىرأ تنك كاسلا اذنه ||!
 ىلاعتهلوق متدجو ىدي ىفاهعوقودنعف هلةيابنال قعوربش لوطوريش ضرع ىفرابغاهلامءازتجالا ا
 اذكع ىلل هو ضرا ةعطقابناركتأالوتادالا هذه نيعابمًاركلار دةٌأ تنكسحامو بن تنكف | نورفكتالو ىلادركشاو هلوةىلا_ةحجمكلع سانلل نوكيالثل ءرطش مكعوجيواولوذ منك ام ثحو |
 ملسو هيلع هللا ىل_د هللا لوسر ىرأ تنكف سو هيلع هللا ىلبص دم لعتازئاوأ تاءرقلا ل زنا |[
 كل نم هدحت امراكنا ىلعر دقت هذمالاوه ا ذكهو اهوذ اهذخن "ىلع تازنأ اذكهىل لوةيوخو ||

 رعش كلذف "ىلع لالا ةيلغل تا تح الا فراحا تنكفالتلق |
( 

 تاج نمىشو ىضعو 3 تع 5اس أ مم ام

 ىىلقمت دهش دقىدلا اذه ىوس ثيد_ح مثام هّلناو

 ١ ىتاكىذوه الع ل اذو || || انأودامو ىرغ ىرأاق

 سهالا طاسشرا ىلع لما داذهو ةمسملا بلاوقلا ىف اهماكتو ةمهلالاروسالا بع امرظناف روم ثيدملاوابذ ىتلا ةعاشلا ةنكتلاءذهو ةعبلبا هذههتلالوسراهللاكو ةتكئابذفو ةولن | ؟ءرم ةروص فلو هيلع هلا ىلسص هلا لوبمر ىلا لي رج هبءاج ىنا ةعمجل قياطسفشك اذه تاق |
 ْ رعش قحلانييوانشإا

[ 
 قس" و درشت ام لكو نح كيلاو د لكلا

 قدص دو>ولا ىف هلكو || || ىح .ا رز ئن لككف قطن ناسللا ىف هللامو || || بيرقنمرهالا ىلع ىو
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 ءادن يلا لسسلاىدموهوقملالوشيهتلاو لوقو عجرتلف ةعماسجلا ةعقاولادادم' ىهتنا :

 ةبسابملا تعوذ ةعابامونمةالدال ىدوناذا ”ىهلاءادنةعجلاو كان سانلا قنذاو ”ىهلا
 دجوا كلذدضعت قئاقللاو امسالو اهكرتىلا ل سالو ةفرعداهتهاقاتمح وفةدوجوم ةعامجلاذ

 كلذ رهطتق ئاس نم اعومالا ننعف نؤكر هظالو لوتعم عجب نعال تاوكتحالا نءنوك
 معو ةداراّياذتاذنءالاث داحهننا ىوساملكو الةعالو اعرش ثداحدوجو عدد ملو دوجولاأأ

 تتشفنكءوشلا لوقت اعرش ةاحدوحواهطرشْنملوق تاذوةدارات اذوالقعةاب>وةردقو
 لقعيال دوو ملاودوجولاو داالا فةدحولاهانر َرقامالقع ترث ناوكالا داي ىفاعرمش ةنعجملا
 ةيدحالاتةلطا اذاق مهفاف ةرثكصحلاةيدحأ ىهو ةسترملاةيدح أ هذهف وهالاهلاال الا لةنبالو

 هاطعأ امر دق ىلع تئشاموأ تاذاضاو بسن عومت عوج اةيدح ؟ءازابالا النو الة عقلطتالف
 دءاهزيع نأ دارأ ني ىهالا سفن ىفاهريغ نع اهي زاشت ةيدأ ةفصوأ ة..:ذ لكحاو كاد
 مولعلا امو عماسلا دنع ةمولعم ةقشح لكى انتح ع ومجالا كلذ ىلءر دقياش ملسعنملا عماسلا
 عور#بعالا ثداحدوبومدوجو مصيالو دوجوم لك ف ةيدنحالا لّقعت ثيحملعلا اذه نم بعأ
 / رعش ةيظعةريح هذهواعو#

 ةريغ ريغلا ىف ىهو 03 ةريحس نهال | ةريح » أ

 وهال اهلا الدح اودلاالا مام لعي نأ هو "ةصاخدلالا دسحونالا انمنامجالا ىف قلسا بلطام كلذإو
 ءامسالا هذ. ىمسملا|ذهالا اهلا نوكتن أو هو مكتملا اذه وْضَنَس قب عجب مث نكي لذ ميحرلا نجما لاق

 الفءانرزتام ىل_ءرمالا ناكاذاو هنمعدوجو ىف نكمملا ابيارقتفا ىتلا ىناعملا ةفاتخلا تسلل
 لاكن مم لهج اعلا ف ىردأالف اهطرشواتةوءاجاذا ةفرعب ةعسلا ةماكا نم بجالا بجاو
 يي رو حم“
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 ماعناو ل فو ةجرو هر ةغع نات انطوملا نيد نا ا مولاة مادمب نعي نماهشع

 نم دإهأ ع نم سل نمو محلا, نيمرحما نسعي هله اوه نم موملا اذهىف”ىهلالا لضفل!كلذ لاش

 || مهبط 'قشيال نيذلا موقلا عم سلخلاكح اش سلو مولا كل ذفرو ثلاو فوقولا ىف مهكراش

 مهسلج شيال موقلا مهن :| ركذللالهل ةحاملءاحن نيوركحالا سل اجم لهأ ىف ةكئتالملل ىلاعتلاق

 ل ٠ نا 0 نمنيمر ملل هللا فءاضو هناو ضرو هللا رغم مهتمعف

 <ىهلالا لضم اًذهلثب سان ارك دين أ ب طنلل شا ياي دعما رعت انما ان 5

 بذجح ىف يعتلاو ثعشلا ن نه هش مهام نوسشر وىلاعت هللا ارتحت مو. لا كلذيف مهتدابعنوكتل

 نمةالص نطوملا كا تف نولصمف ةبطخلا ن نم غارفلا دعب ةال_ىلإ نوموقي مث هلنا نم مها ل_صحام

 نيب مهما دقا ىلع نيغخاو مهسؤر نعني رساح طدخما نم نيدرحتم اري_غاثعشم موك لاحىف َةفَر علوه

 را انلقاك نيفراعلا د ةالصاتعج مودلا كلذ ىف نول بف ميظع بر ىدي

 راقةفاو لذو 0 عوشخ اهل نقر اعل ا ةالص

 رارطضا هنداهش نم هلع كوهشثىفدصحو اهاعافو

 وهوا سهنءار ةنوكتن أ هيلع نيعتهنالص ف هيرنيبو هلا . هبةصاخ مولا اذ هى هتلاح تا

 قاهر اتركذ ناةرقئاو هسض:ق هرك ذاذا هاف نطوملا كلذ ىف قحلايهقتحت اراكشا يا يلا
 هنرمذح ف هك هرك ذاذااللا نادر تهحذهللانأب ديعلا رهشتال ث ثمح نم هدفت

 1 هسفن فقل اهرمضح [ث مح لزالا ىف مدقرك ذلا اذهىف لعل نكن اهقثودحال ةلزاهنرمذحو

 || كل دي هلم دازاغ دبعلا ةفص ثودحلاو ثو دح ةريضضح ىف هركذ دّقف الم ىف رذاذ هناثركذلان

 ةلزنملا هذه ل_ههقل ةيسفن ةالصلا ىف همفةءارغلا تناكف ميظع ةفرع نطومواصاخ ارك ذ هنوكالا

 | ىنعو اًمهالوأ رصقم له اوةلتخاف اكم مامالا ناك ناف * (لصو )* مودلا ل1

 عضوملا لهأ نم ناكو نكمل مأاكمناكن كسحامالا هذه ىف ديالو رصقلاب لئاكنخ ةفاذزملابو

 هذهى ىلا عت ىلا حاس نأ دارأرغسلا ىار نك ارفانم ناكَن االارمصنال لث اق نمو نكي ل مأ

 هسفنل لعو هي دحأ ثدح نما همحاش ىلا ةعكرلا ىَدلل لعصت ةيئادحولا ما ةمىف ةالصلا

 د رع مول ىف ق وللاةيدح ف رعاج ىتلادبعلاةيدحأث مح نمابيق همجاشس تلا ةئئاثلاةعكحا

 ثسح نمةدحاولا نت عكحر قعلإ لعح مانتالا ىار نمو دحاو ىعأ ىلا لهفلا اذهىّدءل

 ْ ناكدقذاان مولعم أب فصو:نأ» ىضقت مِصاخةبسن: انا مولعموهامثء> نم ةشانلاو هناذ

 لهو هفرعل نأ هدم باطل ن نم منكي ملقاننمعأ فدوجوانلن لذا ب

 هناكما ثيح نم ةسيناشلا ةعكرلاو هنمع شم - نمدبعلاتاذلاممةد->اولا نييرخالا نيتعكرلا

 ليلداهتاف ةدهاشملاو ليلدلا هر ءمهذهو هللا باستا فه عىلاراقتقالا هطعبىذاا

 هللا اعلا ىلا ل صوم قدرطركفلاو دوهشملابعلاىلا هل-صوم قيرط ةد- هامان اق اضأ

 هنطعيامرصقلاوةالصل ىف مامالا ريم اذهف دهشي )ناو ه.ىلتعلا لالقتسا ثدح نمالاغبأ

 ءالعلافلت>ا *(ةفر هب ةعا ف ل صول ناكملا اذهم ةالصلا ىف هّللاب ةفرعملا نم ةقرعناكم

 طرغعشي هنأ لولا اذبم لاق ن مم نور لاقو ةفرعب ةعبلبا بحتالىل مذ بت ىتمو ةعبجا بوجويف

 حاسم اريمأ ناكا ذا لئاك نمو الجر نوعبرأ ةفرع لهأن م كانه نوكحي, نأ ةءهبا بوجوىف

 ةكمكلاو:ناك اذا 1 دات داك تالا اهينتج ل اال ىع ةالصااق زان ال نع

 ١ ا دوو ارفاسم ناك ء اوس مم حجما لول ىذلاو 0 5-7
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 فرعال دا قمل هيد - أةفرعم اب. زانق ىتلا اهتيدحأ ثح نم ارتيعشش هةسفن كد رمبف تلك |

 امنا ق ءلاقع ءاف ىلاعت تدلل تفرع كتمعفشىف كتدحإد دحاووهنمالا د_حاولا

 ةبدحأالا كسانملا نم تاذلا ريغىفهلةي دخ اال هنال قاالتا هيدا ةقرعع دصقلا ل >ؤل د ةفرع

 لاقؤهم ة:تنعداوأ ةدهولالا ىدان منيباناك رداهلعجو اهمحدع كلذاو دخولا قه ياما

 اليل دالواس مت اهذ فتي نا عصامل قلل ىدكر اثات عئوولذ تورك ذن الذأ قل ال نك قاع نغأ

 هتلاريغ دحال حصتال قنة دس ع قااينيانااسم مال اندم ةلالدلا ف كازتسالا

 هتاتيطوخ ىذلإ ناسللا ىفازتعناذه ةفر ءمااذا ةيدحأ هقرعم ةفرعق هللاذذ :رعم تناكض اذهل

 اوفاتخا ءازعلا نا معا * (ناذالا لصف ف لصو )« تفرعد قف اذه ت فرعا ذاق هللا نم

 هتنطخ نمردص ىنضع تح مامالا بطت+مهضعي لا متةرصعل اورهظل  ةذرعي نذؤملا ناذا تو ىف

 دعصاذا موقلاكو ةيناثلاةهطلنا فذخت أ اذان ذؤي موق لاقو بطني وهو نذّوملا نذوب ئاهماظعموأ
 لولا اذ_ه ىلعو بط« مامالا مافن ِذْوملاغرفاذاف ةعمباكنذأف ناذالاد نذؤملارهأربنملا مامالا ||

 < يفاشلا هذمهنا لبق ىناثلاو كلام بهذم لوتالاو ةفانح ىأ ب هذموهو مومل لمعلا !تدأر
 نيعجسأ مهنعهللا ىضر كل امنع عفان نبا هاكح ةفشحولأ 1 هناكلام نع ىكد دقو

 رمصعلاورهظأ نيد عجمو ماقأ ع لال,نذامث سانلا بطخ ملسو هيلع هللا لص "ىلا نا ثيدحل

 رك ذهلكفاضيأ رك ذاركذب امالعا نوكيدعورت اللاال مالعالا ناذالا ةقشح + امهتن لفتت لو

 ادحاواناذا امهل لعج قرغلا نيعىف عملا ىار ني ةنمعم ةدامعىلا أب هاد نيتاعملا الا

 نيتماق أو نيناذأب لاستف ةقرفتلا مكح عملا ف لعج رصعلاو رهظن نيب قرفلا ىار نمو نيّتماكاو ْ

 ةالصلا ىارند نتماقاو دحاوناذأب موق لاهو نتماك اوين اذ أب موق لاقف فالحل عقو اذهلو ْ
 ةروصب هللاركذ هنوكح عارنمو ةيطخلا لبقءاعج ةدطللا عام يار نمو ةمطخلا دب هلعج |

 لثم لئاقلاناذنذؤمال هتركحاذه نال عنذؤملا] وام لثم لوقب نأ ها ىذلاك ناذالا

 ةبطللا سفن ىف ناذالا,لوةياذهف ناذالا ةفصر رك اذوه امنا نذؤمهنا هم لاّشبال نذؤملا
 مهمزلتىتلا لاعفالا,ءاقهألا الا لغشمهل سل موملا كلذ فة فرع سانلاد صقلاح ةشررقي تكد |

 امالعادصقينأالا مالعالاوهىذلا ناذالا نع ىنغأفةالصلاو ةمطيللا عاتسا امنة موملا كلذ ىف
 لوقلا, صرخ الهلا قي رطىرك ذل !نافرك ديان اذا نوكح. لا ذلهجي نمل ةالصلا تقو لوحدي
 بجارزنم هللاَد_ءاطفالا لّرعتال هناكحرح عج ف قيفوتلا زر اذا دبعلا لب طقف

 ارك ذ ىعمةيرقلا قيرطد ىلا عت هلل هنا لعفلا كلذ ىف هرك نإ ىا هئئارك ذ كلذ ىمس وهنلابودنموا
 هنابح أ لكىلهللاركذيناكهنا ل سو هيلع هقلا ىلصم هلا لوسر نع اهنءهللا ىيذرةشئاع تلاثأ

 لاوجالا نم لاح ف ناك الو ف”رصن ام هنأ دب دن نيوكتسو درو موتو مطية مااوج ا عيجر تيل تمعف

 تكرتوا تلعفاذاْرتو لعذ نم اهلكتاعاطلا عييت ركاذلا سلج هنال هنا ىلا بّرةمسهاىفالا
 اد هوابف عرمش ام مكح ىلع تكرتوأت لعهل+أ نمو اهيفركذ هللا ىا هللارك :نمكلذف هللا لحال

 ةاليصلا لبق ةفرع موو بطنع لول مامالا نا ىلع ءالعلا عجأو هللا. ءالعلا نم نيقفوملا ركذوه

 يتلا لعفاموه اذ_هف ةفرعف ةالدا نيبو عيل نيب قرف د اذهف ةعبلا فالي ةزئ اجهتالصنأ
 رس ةالصلاهدهىفةءارقلانا ىلع اودجأ أ الا صلا لبق بطخاماو ملسو هي هءيلع هللا ىلص

 هحراوحو هظعاوو ددعلابلقىفّوملار حذموموبلا اذه بطلات ةعجلا فال رهجال

 اذهىلا معاعدامهقلانا مهفّرعيو هللا ةعاط ىلع مهضرحي وهف ةبلهللا كات عامل نب رشاملا ةعاجلاك

 مسهل ”ًايهللانا مهفّرعي ونيملاعلا بر ةمايقلا مولساسالا ماسقل5 ةركذتالاه.دينبب فودولل نطوملا

 قرفلازيموءايضقلاو ل_بئةلاوداما نابتالا كل ذناف ةمايقلا موب هنابتا فالخي موالا اذه ىف



 نا ىلعع ءالعلا عجنأو ل سو هيلع هللا ىبص هللا لوسرب ابسأتةفر عمو هوهىذلا عساتلا مومل | نمر- فلاو |

 0 حاخلا لصواملو ام فقوو ةقر علا ا دغ ةفر ع موب عبصأ اذاف يللا ةصصف ّط 5

 نم لدحو كل ذى هللا لها هدجيام ىلاعت هللا نيمل ةخ اسملاو ةعي ابملا ف لانو لانام هان لعلا نم لانو

 هلل ص> ىذلا لعل انيبام هلزيمين ا هللا دارأ ىنجهنالصو هبعسو تيبلاب هفاوطو ةمهلالا فراعملا

 عفر مدت لدا ةفرعم نان ةفرعوحو لدا هل اهيطعي ىتلا ةيهلالا ةفرعملا نيبو مّرحمل عسضوملا يف

 نم هللاب هتفرعم نيب هتفرع ىف عمم يل اب مرش لال هيلع روع همارحا لاح ىفوهو دبعلا نعربجمتا
 ةفرعم مرو هو مرا! ىهللا ةفرعمنال لل !ىفوهامثم> نم هللان هتفرعم نيبال مرتو هام ثمح
 لح ىف مرح هناف ةفرع ءوكح فالخ اذهو هبلعروث مرحلابوهللعرود# مارحالاب هنافريظنلا ةمسانم
 ليلو حاملام ارحاب لولا مرحب مل هنافزي سو دضلب ؛اقتهنإل ةقشم دشأأو ةبسانم دعبأأ : هق :رعقوهف

 هبق سل همارحا ىلع اةيلرحادبعل زيقفرخالا ىفامه دح رئوي لذ عضوملا لالح اب همارحا نيمج اانا
 لقعلا !ليلدب مهولا همهو امال ديربام لعقي وهف هلعرو ريغ هنا لكان قم ازيعوئثراشخما قحلان ٍ

 هلل دف هلعروسلا هيشانراشخالا ضقناذهو لدا هيهلعةنم علا ىلع مكحي قل نأ
 ملعلا نم نطوملا اذهىفهناف لّدعلا لمل ديم هولا هتبثاىذلا ريسحتلاذهتلازا ةفرعم لكلا ىف ة ةفرعفف
 معلا نا ىرب نم بهدم فئثا !ىفهلع مكح تحت هالعجومّقلا ىلعار يخل لمعلا مهولاىواسهتنابا
 :ةلوا ذكرا الدتا ةهخ نأ لاحت مو ب تفاعتا لس ح هئاذ ل اء 5 اتقان دن رع للراحل

 ةفرعملاهذهلوصح جاما دار ادناه ذرع اطول اع ةزب زع ٌةعيدب هللأب ةفرعم

 ناكحذا ةفرعي فوقولا لبق همعط قو ذ. نأ دار وربك الا اعضوموهو ىعهقب رطقّرم

 ةفرعي فدو نم همف عتب لوال ا نامزلا كل ذ ىف هناف ربك الا ميلا موب 2 ل

 ليلا مكحورابهلا مكح ىف كل ذ قوذبل تابواسمب ىلص يني جاسللا مظعمن كف ةفئل دزملا/فقو نمو

 صاخلا مالا نم تاوؤاصلا تافوأ ىف م صخامو -ىلمللا ىلضتلاو ”ىراببلا مالا نيب لصحف

 «لعريغتوأ كاف قوذااىواست له هنا فوقولادعبا هلا عجراذا قر ىح نطوملا ادهىف'

 ىلع ات نمنوكسل صمور اخ |ةلاس ىنمب هدوعقو هتس ناكف همف ةغلدزملاو ةفرعر انللاحلا

 1 نع ة فرع ذعن ىم مكحريغتي له فرعب هالف كا ذهل لمحل هناف فّدعملا فالح ل | الإ قلع

 ةقرعل فوقولااما * ( ةفر ل ١ فوقولا ل صة ىف ل_دو) * كا ذ بس نأك كاز هنالفا ةفرعلبق

 مهرثكأ لو ىفىدسهلاو لبا نم يملا هياعف هتافن ناو ريللا تاكرا نم نكزدنا لع اوعجت ادهن اق
 وو ةطلالا) ؟ةمسارةساسل ق عم حام هنال عدت س دل هناف هتاف نا ىدهلا,لوقنال حشو

 رصعلورهظلاننب عج ممشانلا مامالا بطخ سعثلا تلازاذاف لاوزلا ل ةاهلخ دينا 3 ةقرع
 ةماقاو ملسو هناعهللا ىلصهللا لوسرلعف انكم سمشلا ب سغلت > ىح فقو مث رهظلا تقو لواف

 هناانم دق دقو ارحجافوأ ناكا ريهءارو ىلصيهناو كلذ ف مهن فالخالم ازءالا ناطلسلل ىث يلا

 هدهف موسرلاءاندعهرك ذيىذلا قسفلاو روعقال ةدئافالف تربفاخالا 00070 تقوفرب
 اناا فرط اوال مولا كلذ فانملع ةنسلانمناواهف مالكلا انتمتقدقو ملا

 ل_حصم وهو ةقر ءقد_دعص هنال ةفرعملا تن ىف هللاىلا هللا عم هللاب ىثملا كلذ فرشغيو ةالصال
 لوزلاوهوؤطأطتلا وه دودسلا نال : ةيدونع نطومالا زال نوكسحم,نا عصبالفةيدوبع

 | هسومةك :رغملا ةفرع د_صسم هيطعق هم امق نم هول اد حاس دجاسلا مس هيو لفسأ ىلا ىلع م

 || ىدعتلاف باطت ةق رعملاو هل د_صون ىذااهير فرع هسفن فرع نم هناف هير ةفر ءمىلا(لسهل ن

 لديام لاعو ةفرعل له: ملولذ ا لح ارت رعمو اعلا لع قلعت نأ هقلعت وهف ادحاوا أ

 تاسنالا نا انلعفرخا ىعأب هلعيخاكو ٍةيدحالاب هقلعت لعن لل_فغلا ىلع ةف رع لداك معلا ىلو



 ”*؛6ِْ

 امدلا مكح نم راج اهرابتعا ىو انرّرةام ىجسلا لصف ىفانررقامل نا لعاف نسم 1 االا ثدسحلا نم

 | هل مصت لو اهيف ضخم دبع هنالك - ءاااذهقثدنلا. نمر ا

 خخ داو هتةضح نع جرت هندح نمير وللا ذا هتيدوب+تاتام هثدالوأ) هندطالاةندومعل هد هأ

 ارههط نكن او همةمقح خ نمهكدعب أ ناكل سغلاك|ماعارهطناكناف حرخامر دقب ةس ورلاف يوان :

 هناف كلا اذهىفةراهطلا ىرب نءاماو قثاقلا ىف تأ ب سان اء دخالاو برة وهذ ءوضولاكاضاخ
 هلدأ ىلع قب ث دحم س دآو نإاحج هحو ”ىا ىلع هللا لعف َه ةم_سا نم "جدوحوم لكل دبال ل وشي

 رهطتاف ناىخدبف ىنقاهن الق ىاابلا بسن لعفوهو ة.شلاباهفصو هنت نافذه عمر راخلا نمتأ
 حورخلاهلا بن ققشتلا كل ذكو ا مؤهلا نم ة.شحلاا نوكتل ةمسشخلا نمال ةبسسنلا هده نم

 لم وشهو اهفةراهطأ | طارتش ةشاىلا نسما عزرا ذولو ةبسنلا ذهن هريؤطتلان هذدبالد هاسمملا

 ءالعلا ىفتا « (هبترت لهدف ف ل_مو) رارسالا لها ن مو هللا قدر 5 نماندتغ تاكل

 تي _>ريفاو طلا لق ىج ند هنأو تدملان قاوطلادسنألا نركيل ياللا ىلع

 ةرعوأ ىدهلاولب ,اك جهل ناكل اافوأةر هعلاىقع ءايسالا تاتا جف نة قلل طاق احا

 لوقا هبومدهيلعودوعيتأ هيلع سالف ةكمن ءحرخ نا مهضعب لاقو هن هدلعئثال مهضعب لاقو ىرخا

 لعفن الو هيلااناعدامريغب هبلا انلصواذا ادن أ حش .الق تمل ادصق ىلا الااناعداماناعدامهلاناوعا

 انل مسرام دح ىلع اذ دب بهبانف رصتذئنح امان سمى جا ةغصا ايان ل دقاذاف هبفوطن ق-ائش

 ملسو هيلع هللا ىلص ع شمل لعفاذككوةيدوبعلا ن ءانماّقع انكتوورا ارظضا دعانا كسانملارياس ىف

 منكن الاقو ةني> ةوسأ هللا لوسر ىف مكلن اكد هللا لاهو مككسانم ءاوذخ ا: لاف ىذلا

 1 مسلف ىنس نع بغر نه لسو هيلع هللا ىلص لاهو هللا وكس < نوع اف هللانودحت

 نعهجورخوهو هسايلالادلارالالدادرعلا عستاناف ضل ود اذه ةدامعلا هده ىفاشم هللا دا سه

 لاعفإلا ىف هلنوكينا دارادقف ةزعلا ىضتقت ىهو ةروصلا ىلع هننا هقاخاا ةمهتملا لاذإاب لالذالا
 نطومىفمكملان ههلديال هنا لع هتالراتخا اذا ةدوسلانهروهظ مصل فكةدارالا هذي ورابتخا

 ينال نا نماء ام هنافهب فاوطل او هءلا لودولا ن نمد الف هس ىلا اناعدئاو لافو ىساا مدت أم

 فاواعلا نمدب الد اانريخ هنا ىلع كل ذنع هتوكس لدق هيت دنع انةقورحو لذ انمي رطىف تيلاريغب

 اهءاقعءافووراسخالا م نكح! ل وك أ ةرو.لا ىلع انتا ناكل جدلا ميدقت ىف مكحلا لع تيبلاب

 ةقشللاه دهن 0 ,ثوراتعوءاثرامق راع كيرو كسل" نءلوت هناقهلةاعا صو

 ناس نممدةناملنطوا !اذهريغىف هنمةروصلار امسخا فر بصي نا ىلو الاف اذه عمو رئااهانوكي نأ
 | اصلا ىلعةورملاالو فاوطاا ىلع جسلا مدي لذ ملسو هيلع هللا ىبص دج ىدححلا دبعلاوه ىذا (عراشلاا
 لاق م رخالا موملاو هلل اوجرب ناكل ةنسح ةوسا هللا لوسر ىف مكان اكدقل ىلاعت هنا لاهو ىجسلا ىف
 هيلا مهاعد ع غلاب ه بفن هزن لب لعتنلانعمايدا مدي لَو دمج ىغااوههلناناف لعفي ل ىأ لوتي نمو

 ىلا مدة نِم ةدجر دجو اذهلو هنع ”ىنغهللاو عجرب رياء هيف ىذل ريخلا ناف ياذلاوداجأ نا مهنأو ْ
 || اذومي تكتم اره لا لك ىلعردجل كت رتل ار لرال) ف دما انثلا له ود ىادمجلاب هعبتأ م

 هللا لوس كلاذلكىف هللد_خلاناكاّرطضما دمع تكرر اةروصل ةّوقهمطعت امل ث رتخ اف ةروضااد

 د.عالز ذعةماقا ِكلالةريهن اهل تناكّلا ىهقروصفارا_: م نككرلو ترتخ ام قروصالول املا
 هلوسرب ىمأتلاو ءادتتالا مدعفف هرك ذإ ضّرعتالو ملا هب قلعي ملا ذهاف حب رحالف هلا مكن ما ذهو |
 انيك لاا اوك ذي ثيح عقوملايف بيرغقان ,م هسا ذهو انلق رخام هنأذ مال ل هملع
 مولوش هبورتلا موي * ( ىف ىئد لعههار طنآك < ا ذاةيورتلا موه ىف حاسجلا ه)ءفيام لصف ف لبصو)* هنع

 ءاشعلاو برغااورصعلاوروظلا ىلهيواهيف تيبااو دا ىذن منماثلا موملا ف ىن !موردتا
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 نم هعساريتعت افصلا فق ربام دنعف ةورملاوافصل انبي ىاسل | امهلف غن الؤ :هلثان ةورملا ىل لعو فاسا

 هركذيلركذلاوءاعدلا,تيسلا لقتسي اذهل هيلعهقلا قوةح عسيضت نم هتاغام ىلع هنزح وهوفسالا

 لضعف ةطءااوه ولبنلا نمهذخ اي :هلئان عضوموهو ةورملا ىلا ل صو اذا نزلا هلعر وظف كلذ
 ]| فّرصتسا تا فص عبسي هيلع نتماهنتانال طاوشالا ةعمسلا ىف كلذ لعفي ودرجا طا ةتكمالا ل2

 ةرلئ انرايتعا فرحا هل هللا لعجيف كلذ ىلع فسأسف ايش اهتم عسضيال هللا قود ءادأ ىف اهفرصيوؤام

 نطاسلا نكحااسمةيدوالا نوطبو ىداول ا ن نطب وهو نالنملا نيب لمربي هنا ع غرفي نأ ىلا ةورملا
 ةالصتقو قعىداولان طب ىف مانامل سو هيلع هللا ىلص هلل نءدرو دقوا فتالصل هر كتاذهلو

 نمالعم صلخل ىداولان طب ىف لمريف هذ هلا مهتباصا هناك ناطسش هيداو هنافا اوعفترال لاه عبصلا

 ف حرس تنام ف لوني كح هزقم تناكاذاا دن هتيعت نم رملاو ب ةئاطستلا ةفضلا

 وهو ةنرعنظي ىف عارسالا كاذكو اهتمن اطنشلا زاخ ىلا رانلاةيدوأ نمداو هال هنمج :ورخلاب

 راغصلاو ةلذإانم مولا كلذ ىفهيهللا هفصوامج هَ ف رع مول سلبا فوقو ع خضومو»و ةنرعىداو

 عجب عضوملا|ا ذه ىف ىعسلا نا تهدابعن نم حا لا انامطخ طحوهوفغو هللا ةجرر نم ىربامل ءاكلاو

 ةذاسعلا هذه لاكلاةجردزاغ عياز ماموءاوتسالاو قرتلاورادخالاوهو لاوحالا تال ُك

 هللا عمد اوّدساو هّلاىلاهدوعصوهللا ىلاهراد اف كل اسابهنم لاح لكى وشو عضوملا كاد ىطعا

 هللا ىف هتنهتنا عم لنا ىلا هللا نم ةورملاواسغصل نيب ىاسلا هللا ىف 1 ا ا

 لكسش اهدترتبر هظ ىلا ةرايحلل ةجسانمت يداه ةفصةورملاواغصلاو هت هنلا عم لاح لكفوهف هللارم
 كلاش دقو تملا ساد جوي 1كاذالولو تلا مسا تطعا لكشلاك ا امن اف 0

 ةوهشالواهل لّةعال ةفرعملا ف تقلخ اهءاو تا داوملاريئاس نمهنن ددعأو هللا فرعا ىع تاداسجلا !نأ

 فد رصد: هق يصمم ىهذهللا الا ف<رصمالو اهسفئ.ال اهريغي ف ريصم ىهذ تفرض نا الا فكرصتالو

 نيح هسغنباهلعةعقرلا نلطو وعلا امر د نعل زن هنا اهلثم ةفرعملا ف قل ناو تاسنااوهقلا
 كرا فولعلا هل سل ىاكلذكس لدا او عافترالا بلطوَوْعَلا ىطعب وهو ىذغتلا لهأ نمتاكأ
 ”ىهلا تعن ولعل اودي دورعلا ةقسقحو هو لغسلا بلط هعبط عمكرتو ةولعلا ىلا هب قر ذا ن كلة بعيطلا

 لاف هنع هلتاربخأ اذهمو هلل |ةمشخ نم طف تولعلا ىف ون رلا ةجسا نه نمبرهيرخاف ”ىلعلا هناف
 ىنخاما ”ىناذهدوهنلاو هلل ةيشلا نماشنموهفهتلا ةسشخ نم طببمامل ةراخا اركذاملاهتمناو

 | ا ةهنادتبع نب لبا تدعو عا ةبدهو ىتح نم عدتف ىثخ نك هءالعلاهدابعنمقن

 في رصت مظعأ ىعف ةئاوملااهدعب م ةتاسنلا اه دع ةيداجللا ةفصلا نمناسنالا ف ىلعأ الذ

 يي عقتر | امر د5 ىل لعذةهولالا عّداىذل!نانالا نامت 5 تاننلان م تاهملاف

 مهتأشن قوهلوضا نعاوجرخام نوم دسع ةراخ افءاصأ نعابحرخ ةمهل ةروص ةعفرلا كلت نم

 ىهد ”ىبطلا ملاعلا فى لكامح لص | ىهىتلا هاملاراهظالال<راجال هذه لعج ىلاعت هللا نا مث
 لعلا نيب اهتمرابخالار فاو ةمشلنايراجالا تعمف لها, تملاناسنالا ى<ملعلابو ةأسحلا نداسعم

 اهتؤقل كا ذو ةواسقل اءانهفاصتا عم راهنالاه_:مرعتش امل ةراخلا نمناو ىلاعت لاف ةاماساو

 0000 ءلا نم هذال ملاهتطو ةقرافم بحتالا مالا اذ نع لزلزتتالف ةيدوبعلا ماقم

 نمةراخلا ةقيقح هطعتامةراخاامهو ةورملا ىلا افصل ا نم اسلا لانف تاغصلا فرش ا ًااينلف

 لاح هلت فت افاق هده لم دوو ىس نع :لا ذمهماقم ىف تايئلاو هللان ل.علاو ةامطاوةمشلتا

 هردقب املاعهتتا نم ةمشخ اذ هلئاهباقلا جس اعسم نم فرصناذ همعس ةدت لصحو ىجس دتف همعس

 ءالعلا فنا - (هطورش لصف ف لو *) ةورملاو اصلان الك نكي ناو هللوهلاجو
 ةراهطل ا هطرش نم سلا ولات مهلكف ثدهملا نم ةراهطل اامماو ضد نمةراهطلا هطرش نم نا ىلع

 ند .



 نب 1

 السر دبش دقو هيدا دبش ىذلا لاكلا نع محال لارا نسل ميكرو ارح ةمشلن بارا وهوأ

 عيرشتلا فالصأ اهل لعجةأرملا ف لايكلا اذه هللاريتعا لق ةبساو را لاكتلاب سو ةيلعهللا لصدتا |!

 تاّرم عم_سىداولا نطب ىف تاورهو ل_ءاعسا م ارحاش 5 رملاوافصلا نيب تفاطق ذصقن مل ثمح نم ١

 روهشمث يدخل اوك الهلا ن ههملع تئافت لعام» !اهئيان ماك ش ةدطعلءاملا لح أ نءهلمشن نهىلارظنت ١

 مار خرا كدكاايف فاعور *هرزقو ةورملاو افدلا نيب سلا نم رججاه ل هذ لعج ىنعأ هللا هلع ١

 ىسلاو ةّمفشلا ترثأ اذاةمسفنلارطاودنا كل ذك هكرتب ريلسا ع هل هنأربلوةمر كا هيفمظءامجاو

 أ| ىذلا كيرىلا ىخرا ةنئمطملا سفنلااهتيأا' لاف ”ىهلالا بانا ف لوما ارث ًارغلاقحفف

 وهاخالاو هنمحرخ لالالا نوكيال عوج .رلا نال ”ىهلالا يفلان دبلا اذ_هريب دن ىلا هنمتجرخ ١
 ناقاملاهلاك ا هءو> رفكاذكالا مالا نوكمآلو ىحرااهللاقاساو لبق اهل لاكام هناف عوجر

 ىساابجوت هتلارك ذ ىلا اوعساؤ ةعبجلا موو نمةالصال ىدون اذا اوذمنيذلا اها ىلاعت هللا

 أ تنبلا جس انلا ىلعهتتو لاقفا: يلع لزملا هباكىف هدايع لسا ىدان دقو تندككةطساولابقمللا ءادنل ْ

 ىسلاكراكولاو ةنيكسلا, نوكي نأ ةعجاب | ىلا عسا ىف هنتا عرش ىتلا ةعيرمشلا نأريغ ىعسلا بجوذ

 مهاراملسانلل لوةي ناك ملسو هملع هنا لص ىبنلا ناف ةنمكسلاب ةملدزملا ىلا تافرع نم ةضافالا ىف
 اونا انت ةطلكملا ةلمك ادت, ةفرسل | لون تنقؤم يع مى اتافرعنم ةضافالاق اوعرسأ ْ

 هدامع بولا هنم صاخ ل كتوهو اهيذ فورعملا عامجالاو هيرقلاءاةموعو هعادؤأ ا ىلا هس نع

 ىسلا ف لاهم ةنبكسلا ةنبكسلا هللا لوسرمهل لاك برقل ا ونهو ىلا نم ةئا دزمو عم تنعا ذهاو
 راقولاو مكبعس ىف ةنيكسلا مكملعو اهوتئاو ىيسلا ىف نيعرمسم ىا نوعسن منو اهوأتالةعجلاا ىلا

 نوكسف ىسراةولاو ةلوةو نيماسقملا فىلاعت هنةمعجلاا ةَقمقط هذ -هىف عجو ةعبجملا تعق>اف

 نموه د هاش هفرع نم هناذ كِل ذ ىطعت هللان ةفر لا ناك لل اوهورقولا َن مهنال لدتملا قيم دو

 || عسي هن هنافدل د هاشم وهو هل+ [ن مالا عرسي الوهفذماةمىلا ماقم نم هاعداذاف بغي هدهاش |
 مظعتو ةسهنعالاءامسشالا فنوكسلا نوكمآل هنافراكولا نعم ذهف لّمملا ىشم ل برت ىلع ىشعف |

 ' لاق * ( سلا ةف ص لصف ىف لصو) * بصنالو هف بعتال هللان ىسلا ناف بعتوءاسعا نعال |

 ]| تلال مشت سم افصلا فقراذاوعد.نأ ةورم او اذصاا ناب سلا ةنسنمنا ةعب رشلاءانعروهج أ
 رمضخالا ىاقثلا لمملا ىلا لصي نأ ىلا ل مر ىداولا نطبو هور الا لمملا ىلا ل صو اذاف ردخي

 اذهلولومسلا ه,تءاحامب مدتزادموسلاامتاو ىداولا ةعسّدحوةو :رملا ىلا دوعصا اًدح ناك لذو

 : نم ىسب مش ىعسلا ىف عورشملا لمرلا تح نوكحجبإ ىداولا نطيل ةمالع نيلمملا لعج نم لعج

 لنعءفام لم لعذةورملا ىلا لصوا ذافاغصلا نمردحن اامةرود ىلع ىناشل ا ليملا ىذاحاذا عاترس اريغ

 عبس لمكب ىتحودهلاو لم رلاىف لالا لالا لءمهلا نوكف ةؤرملا نيمافصلا بلطي عج رب مافصلا ف

 اوأدب ا ل_سوهيلءهتلا ىص هللا لوسر لاق اهب أد مفركذلا لوم ممهتهتنانالافصلاب دياناو تا م

 امهبكح ناكورخ ال اريطت لوتالا ناكاملو ةورملاب مشو اهدعب اعد مدي الا ًارتقاو اصلا دب ةهيهللاادياع ||
 لاهئءاوتسا طخ ىلعءلبانقم نموهلباقملاة ىلا نال ةعبسلا لمكتب نالاسم ّيْخءا ارنا لع
 كنا كاذكردحاو طخ ىلعهراندتساو ىلا لامةّتسانال اهوربدتستالو هللا اول. ةتسنال
 هنعل الا ويفلا عم اوّدسا طخ ىلع هنالتحتلان ء تكس ةمقوغلا نعءاوغالا ديعلا هنابتا ف سلبا
 تحتل ىأرو قوه هنابتا ىف ضرع لو قارتحالا نم فان هقوذ نمدبعلا ىلعراوفالا لوزن ىأر هللا

 ةدحاو"هلءلاو تلا نمتأر مع اودسالا تحتلاب لصترونلا كي ذناو قوفلا نمءاوتسا طخ ىلع

 انرك ذ دقو طوشلا كلذ جلاةو :وركانأدبنامهضعب لاكو“ هنع ازا ةورملابأ دبذ لهجنإ :ءاطعلات

 اصلا ىلع ناكو لسو هلع هلئا ىلصإءذ نم ةورملاوافصلا ىلع قراذا هبوعديام مقتل استي دس
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 ىخاملاو همؤهيانل لعال لبق لاو هب نظلا ءوس نم نطل مح نياوهندانعلاحىف قسفلا مس ءاهيلع

 ناك ذا دبعلابىلوأَنظلا نسفاهب سالتمهبلءوه ىتلا ةعاطلا تقول مكسملاو هنفهنتا لعفام ىردنال

 ىللاك هسفن لع فرسم ماكتم ماما همقف لر نعدش دىف هينا نم نريخ ا دقلو لوضفلان نمد الو

 نص نالفىلا ذفنهل لمشف دلل غرفف ةعاسملا| عم برشي وهو رجلا هيقرادي سلحم ىق هلع تاخد

 لصحاذاف هرظننا الو نون نيساكلا نبى ناو اق ةمصعم ىلءتررسأ ام ىلا لعف أ ال لابتف ذي انيلا

 ةرمسح هملق فو ملاعلا اذه تامع ءالعلا مهاذكهذ هيرشأف ىف اذ وأ 2ك راف ىر ىتنذون لهرطت | ىديىف

 سج ةنس ةسسرع كل دو -ىلا قاوشألابناكو نع نأ اسو ىقرعامو هبتعمجاو ىتتلي مل هنوكنم
 ىمؤملاب يركن م هش : اعام ىدابع غلي :ىل لاقو ةعداو ف ىّرس ىف قا ىندهشأ دقاو هن اهسجو نيعمتو

 اي ةئسامناامتاعالا اهلعفمواتيال ةّشيسلااو اهلثم ةئرسأ او فعض نا معبسولااهلاثم أر مش لا

 اذهىلا رطتنافاريخ ىْنظ :ءاق ب ىدبع ّنظ دنعانأو ئش لك بعبد عجدرو قر نم نوط ىذا

 فاوط *(عادولاو ةضافالاو مودتلا ال ىهو فاوطل ادادعا لت ف ىف لصو) < *ىهلالا مركلا

 مدآ لثك هللا دع ىسع لثمن ا نادضرخ : الاول والا مسالاكوهف عادولا فاوط لب امي مودقلا

 فاوط نم حرخع نانذكتاكيرءالا ىًابف نامغببال خزربامه ةضاقالا فاوطو إلا ةرودتمتناو

 ةرائزلا فاوطاف نايذكتاكيرءالا ىأبف ناجركا عادولا فاوط نمو كسانملاف فراعملاّولَول مودقلا

 ءالعلا لاىدقو هنعئزح دقف عادولا فاو ط ىلا هوو هنعئز<د قف مودقلا فاوطىلاه>و

 هنعأشن امو فاوطلا فرابتعالا مّدةتدقوهلاءاشنا لصغلااذهىف امهركذ قا مسواعمجناوتلاب

 سفنل ا ىلا جورتادارأ اذا عادولا فاوطوةد اف سالا:هللا ىلءلبقا اذا لةعلاكمو دما فاوطف

 قللت ا ىلا قلي لوسرلا مث ”ىههلالا خولا نه ه.لا ايام دنع زيمالا حورلا ىلع لشي لوسرلاك ةداخالان
 ةرابز فا وطامهْشن امو عادوو مود فاوط نم لوسرلاق ةلاسرلا غيلبتل نئيممالاحورلا ةةراقمد 3

 ةهووأ تنك هر ركق بتاع ثالث ءالانوكمآل مولعلازوهظنا 1:1 فاوط اهنا تناك

 ع -ىموةيوءاشةروص ”ىأب رّوصتبفنفرطا | نيب هعج مكلسا ىف ىوق و هادباخزربلا نا كلاش دقو

 دوف مرسلا ةأظ مكح ىفانإق امّوسرهظيو مات ااءادتقال ا هلذ امتع ىركودارا فرط“ىا

 ةضاقالاق ا اوطوه لا توب توب ىذا الثلا فاوطالا هذ_هنم بجاولا نأ ىنعاوعجأ مهنا

 عدوملا ناو هح مصو مودقلا فاوطن عدازحا ةضاقالا فاوطا ىرلا دعب ةكممدقاذا ف دعما ناخ

 ةضافافاوط فاوطا اكل ناك ةضافالا فاوط فاط نكي لو عادولا فاوط هعز ىف.فاطاذا
 ةضافالاوهىذلا بوجولا فاوط تقوف هي لومعم تيبلا,فاوط هلال عادولا فاوطنعمازجا

 بوجونااعوطس ناضمر ماص نوفانركص ذاع ادولا فاوط نعازج او ةضافا فاوطهتلا هلمقف

 لعمودقلا فاوطّىزحال هنا ىلءءاذعل اروهجو ةسنلا هضرثؤت لو تقولا مك ابجاوهّدريناضمر

 ىلعاوعمج امهشعب لاق دنحا وفاوطوهامتابجاولانأ اوأر مكة ضافالا فاوط نعكم

 ةضافالا فاوط هنعئزح هناف للا تاوفث اينالا املا ةن سنم عادولاو مودقلا فاز طنا“

 اذهدحاو فاوطفانراتناكن او ناذاوط هيلعفانراق نكي ل ناف عتتملا اأو دحاو فاوط ىوس هيلعاق

 الو عوطت هنا لثاف نمو مد هملهف عسب ملوهدلب ىلا عجر نا ةنس هنا لئات ندو جلا هيلعناك

 ةجردك إف لحرلا نمةحرد صقن ةٌارملاتنالناوءاسنلا ىلعروع ريغ لكلا ناك املو هكران ىلع
 هنمقاخام ىلاهتتسن مداوهىذلا لحرلا اف لال ىف حد ال كل ذ ناك هنءتدجو اهنالداج الا

 مالا ١

 رد 1 ل ل ا وف ع ل ا دما
 قلطناذال 5 ىلصو اضول دقو ىف هن الع نما اردقو دابعلابنِظاا َت نءنومغم سانا اظلا

 1 عسب ناو بج اوهنا لثاف نق (ىسلا مكح لصف فلدو) *نائاوط نراقلا ىلع موةلاقو ىدنع
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 مئامىللاتقذ اهامهد ونيف سعثلا مّمدابعيف هغمتذخ فم مالع نمد او ئفاضأدقاو |

 اهمظعاملا همافعن نق عفانملاورونلا نماهيف لعجا ل هللا ىلا ةبف برقأ س مثلا هذهو هّشاالا

 نمؤملاوةيسنلا اوان ناو ماما قالال عامل هلوشنو عجرن مث اهل لعحامب هللا

 هلكواضعد هضعي حم سن ”ىهلالا عريشلا لثم مالا ناكف هتلابهناعارفاكلا همسشافهقاالادسعبال

 انهرنتكإاارث ”اقعتملاوةحابالاف ق>- لكوّرطشملااهعدبو ةئمملا لك اًرطضم اريغ عنو قدح
 ناكملالا هداقّعا نمرفاكلا ىف ناك ىفانر كد اكسهالا ناك امللب هنمىوقأ ناكالو نامالا ىف
 مهل تين كل انه نقءو دصقىذلا ىئعملا قا ىارفار ذاك ناك ملا ةدولالا ةننسأ نمو قاد
 ناعانرفكحزاال ناميافناميارث اوهفهتتتقولا كا ذفننمؤملا نود دوعسلابص.صختلا

 اؤهسالوادعالةراهطربغ فاوطْئزال لئاكنخ «  (ةراهطربغي فاوطلا لصف فلصو) * |
 نمو ةاوطلا ةنس نم ةراهطلا نأ ىلعاوعجا منال مدهلعو ةداعالا هب حسو ئرد ل اهنمو أ

 طرتشي مهضعبو ملعب ناكنا هل زجيالو لعيالن اكس ا هفاوطءأزجا ءوضوريغ يع فاطاذا لئاق

 ةأرملاو لجرلاءوضوري*؛فاوطلا ىز< هلا ه,لوقأ ىذا او ىلصملل هطارتثاك ف ئاطلل بوثلا ةراهط
 دروامو كاذىف ص نا ادورول ةصاعىهو اهمتزح ال تف اطناو فوطتالا م افاضنت احنوكتنأالا

 ةرهاظلاةراهطلاهدهاهف طرتشتة داع لكأمو ةصاخضئاما درو امالا ف اوطلأةزاهطلاب عرش
 ”ىهلالا هجولا كا ذب هسفنب تاك لكن مهدوجو هملع ظفي هجو هلل همف سل لاحدوجولا ىفاههنا لدعا
 هلوق تس هيو تادوجوملا سعب سودقلا مسالا نافر ةاطالل دقق مكح دوجولا فا هتراهط

 نيبو هللا نيب مكشب رغت نم توامعتاجت فاي كيرامو هلع ودها عا هلكرفالا ع
 حايسلا ضعد تيقل +ريخي الا دم لاو دبعلا نبي لخ ديالو دمسو دبعل | نيب ل احب نا ىعبان الو داسع

 ةفداصم لادنالا نماصم عضوملا اذهم تما ىنالاقف ةرانملاو طمتا ىمومنيبرحلا لحاس ىلع |
 ادهارهل تاقذروجو ميظع لظ دالبلا ىف ناكو مالسلا| ”ىل_ءدرف هملع تفرح ا حيوم ىلع شاموهو ||

 عرشاذهلواريخالا لقتال هلا دابعو كلام لاو ابضْغ”ىلارظنفروما نم دالبلا ىفام ىلا ىرتامأ
 -قاذسأ ةراهظلاو-ي رش مكحجح هننع ى ضرع رهأ ةساعلا نا كشالورذعلا ليقو ةعافشلا هللا |!

 نم تاذلا هيسضنتقتام ىلا الا عج رف فاوطلا نم ضلا عنا ام تقو ىف ضرعلا مكحرهاظناف

 مهفاف بذاكه<بفوهامفاهداصنوكيأل ب ذاكلاناف ع رجح ء اننااللاكَنمّوملا بذكبأ ةراهطلا 1

 زوهالاهن قسافلا ةماماى لوناكفوطتال ضخ انام !ةلاسفاوطلاو سفنلا بذكض يشاو

 وهفاماماةالصاانءرحًاواعرم *.ًأضوت مت هقسف ل اسف اتسا ناكسمناف فالخالب هقسف لاح هتماما

 لعف اذكو قسافريغماما فلالا انيلصا.اتساف لاخلا كلى هبلع قلطن نأ انازو<الوهتلا ةءاطف

 هنادا لاحى قساف حاخلانأىف اوأطخأو قسافلا فلخ ةالصلا ف هبنوحت< ىذاارعنب هللا دبع
 ىلعاواصح امواهبف نو ءطذع مهوءاهتفل ا اهلفغأ ل عم هذهو ةالضاا ى هتعاط نم هيلع هللا بحوأام |

 اهيوشتالف صلخت دقةعاطل اوالصا دع اطاهموشتال ةمصعم نمؤمن م طق صلختال هنا اس دقو لئاط

 انو د يناميالاو اهلعف هبلع مرح ةيصعماسم [نمّوملا نمابعبناميالاوالا ةمصعم نما ةيصعم
 هلعاط موا قت نأ هتصعم تفعشف هناميانعيطمن موس هقسف لاس هريغو أ حاححاف هلل ةعاط ةيصعم

 هملق ىلعهللا سمط نم حم رف عمطموه ل :ىسافغي سلف هلاعفأن امل عف ىف هتعاطو أ هنالص لاح فو |

 لعفلاكاذنوكبناميالا نماهءاشامب ةعاطلا نع ةوسفلا فعض عم .ةعاطلاو نامجالا ىلع قسفلا |
 هلع هنا لص لوسرلا هلاكولف هان 35 ىذلا عمل ارغب موقاش زا ويزسافلا ةماماز وحتالا ولاتفاكوسف

 الخ نمت نوكين ا هقسف لاس فول ملا قسافلا ةجردتي غذا اقام هضدجولا ناكل ىلا عت دلل رلاوا لبو

 نسحب نورومامانأ هلكملا هذه ام بعأو قسافب سلف هتعاط لاحاماوو ائيس رخو اح اصالمع
 كل سس سلال

 كم 007770000 ١
 ا اع



 هللا دود هلو م دقَدلاَو ةساررلا حو م تلمح سوفت نم اهسالو هقاخ نم هن دب هيلع

 ,.ناف نيد ارااءافاخلاو ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر نامز ىف هملع ناك أم ىلع تبلادرل جاجا

 لري هيفا ةمكح اولهجو هسلع مهالاون>امالاهتلا أذ تيبلا فدل دأو هريغريب زان هتئادسع |

 رغش مهما نب ىلع
 ءانفلالوذ.ههللابابو * تابع لواملاباوأو

 رصعلاو عبدلا الص دعب فاوطلا ةزاجايل: أكن *( فاوطاازاوجتقو ل_هذفلصو)

 لو وهو ةمخكلا لبةنسادقو مونلا ىف لسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر تنأ ار فا كلذ بسو لوق أ هيو
 ليلنم ءاشتقو ”ىأىف ىصوهب فاطادحأ اوعنمتال تدملاذه ند كذا ا

 ةزاحاب تلق تقولا كلذ ن نك ةماسقلامول ىلا هلرفغت_ساكلم تالصنم هولك هللا ناف رابنوأ

 ىذلا ”ىأسلاثيدسح ناف ةفقو كل د ىف ىدنءاؤرلا هاله لبق تنكو ونيتتولا نيذهىف فاوطلا |

 لاكشالا نععفتر 2 را ةريشملاهذ ه تيرالفق هيذخالاىف ٠ وفتوذق مهتيأر ان دحابسشي

 عولطلا تفو عملا, لث داو نمو هلل دل او ”ىرافغلار" ذىأثيدحو "ىآشلا ثيدح ىددع هبتدنو

 ةالصلا فلوخداهرك| ىناالاانلوةوهو اهلك ت اكوالا ىفهتح ادا لت اك نمو ةصاخبورغلاتقوو

 سعشلا ىرتنا ثمحب بورغلاو عولطل لاح لبقاهممرحا دق نوك, نأ الا بورغل | لاحو عولطل | لاح

 عواط عضوم هنلبق ناكم ف نوكي نا ىلدملاونلةعال(كا درع رت ةالصلاب سالت دقوهو ةيراعوا ةعلاط

 دنعاهنيع اهانانلمتةساهلنو مصسر انكلاناناه سنا تع ام ورغعض ذوموأ سعشلا

 هلرودي مكملاف ةرءكلا دنعاماو سأي الذ هتليق ىف نكي, مذااماو كلذدلو هركا كلانهف بورغلاو ع ولطلا

 ةروصلا اجا نو دعس نيذلا رافكلا قرافدةوةيراغالو ةعل اطال سعشلا ليةةسال نان اشثمح نم

 دع نت دج فايس اكتم .-بررالو ٌكشالن نطاباا ىف مهل قرافدوهواسهل انقّتسا ىفّدر .هاطظلا

 للموت ادي فاطادجلا اوعنمتال فانم دبع غبايلسو هيلع هللا ىلصهتتا لوسر لا *ئاسلا

 نكمم تياادوهشي د.ءلانال بورغلاحالو ع ولط لاح ص اموراسموا لل نم ءاش تقو ىاىف
 ملسو هيلعدنلا ىلصهي َر 2 نسحأامو قا الا فكل ذكس ءاو قرمشمالو برغم لاقتسادصقب النا

 لوسرلاهف لاق رآذ ىلآأث يدح الماقالا شو انمع اهب لهلو اهيلا محتال نأ ةرخسل | ىلا ىلصملا ىف

 ةكعالا سعشلا علطت ىتح مجصلادعبالو سهلا برغت ٌّق -رصعلا دعب الصال لاسو هيلع هلأ ىلصهللا
 تاهو الاب هلت ديال ماودلا ىلع لحتمهلنا نا ل_عاو انابؤر دضعت ثيداحالا هذهو ةكعالا ةكعالا

 سلا بورغ هبشيف ىلعكلا دعب بهي نكي لو سعشلا عولط هبشيفرانتسان ءهبلت نكي لو بحلاو

 برق نثو لاكو ديدح مويا لرمصبف ل ءاطغ كنعانغ شك ف ىلاعت لاكانراسيانع عفربامتا
 كشالب هللا ب< وهو نيلف الا بحأال ل.خلا مهاربا لاقرمضتلا ىنعي نورمصنتال نكلو م كمل
 أك نا عذام الف ان موملا كنا اذواذنييىذلاو# مزال هيادتو « عادهيلكق « لق ١ سل هنا

 هيفءاعالاو ةالصأا راطتنالهيدينيب سواحلاو ةتارك د نهةلاملا كات ىف عع ايو مل

 وهو لوقعم رس ىلع هسسن: انهو تقولا كلذ ىف اها نو دعس رافكلا نوكل ةصاخدوهمسلا عنمامناو
 همكحوهروهظن نم عنع ىح مهدنعو اندنعنامالارثا ند ىرقار ةكلارثا ع نوكي نأ لالا مدل

 هلادبا عئاملاو هللدودسلا نم نمؤملا عنمرفكودو سءشالرافكلا دو هس نوكن د .رمألا اذه فر هظن ا

 ضعبر اغفكلا ىلع قبا عنملا ذب هنت ناف نيذر اعلا نعالا هنناءاششس اى كل ذىف هال نا لعأو ةؤوتلا
 بتقولإ كاد ىف دوصسلا نم نموملا عنج مكحلا ىف ةوقأا ترهظو عاملا عقو ردقلا كدب ”ىهلا قح

 مناف اواعف كاذكو ءاناالا ايد هعتال نإ كدر ىذقو لوش. هللا نا ٌكلذو سعشلارافكل ادوحسل
 هللا اهنااييف مهمكح يعلي سمشلا نيعلال لالا اودوسانلا ابنا مهل.كدعيالا سعثلا اود بعام
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 لكش هنافرثافاوطل ا عومسا نم ط وش لك هكرح نع ةياحور ران“ ةعيسمو ةناجسج راب ةعمس
 ةعبسا|ةدوحوملاراب " الافانا.عأ لامعالا نمتادوجوملا واح ىربنمال اهاربال ”ىونعم كِذَو قا

 دووجتلاو عوكرلا نمعفراوهوىناشلا ماسيقلاو ع وكل او لالا مامقلاةالصلاةأشن ىف ةبئا هلا
 ةيزا عسا تاكرجلا هذ هيفىلاراكذالاو دوشنلل سول, او ىناثلا دودسلاو نيت دحسلا نيب سولملاو

 ىلع ءاضذو هلل اهصتخ ا ها ةيئاسن الا ًاثنلا ىف ناكاملو هل ماك ة الضا ةًاشن تم اعد اهح اور | ىه ةعيس

 :راوها ما ةالصلا ةأشن ىف لعج كإ ذك لاتلاوهو اهيفاماما هلعجو ةيناسنالا تاَبْشِنلار اف

 بئان بلقلاك هنت نع بئاناهيذ ىلصملا ناف هدج نمل هللا عما لوقي ا هو ةالصلا ىفام
 ةرضح البر هش تسلفع عوضخ نع ماسق هاف ةالصلا تائه فرش أ وهو دس اريب دتىف هللا نع

 اهلامكحاهلف نتق.قلاو نفرطلا ةعماج مابقو دوده+نيبابنالتائدنلا لك ىهوةبخزر

 ةءارتلا فاهرثأو سوسحناو ىنعملا نيفرطلا نيب عج خزرللاكنيمكملا نيب تعمفم دسجاسلا مكحو
 )| اكلة ىنعأ ىاشملا بسلا ةءارق ىهو فاوطلا ف طوش لكرثا نع"ىابساشيةالصا ىف
 : ةعماج ىهفهدسبع نيو هللا نيةسخزرباجت اف نيعتسن كاناو دعت كانا هلوداه: اطلسو اهنرسشأ و

 ترو ه هولاكو هلا تاما تاماسقملا ىلع أت صاع دمعالاهدعب امو صاخم هتناهل. قامو 8 ئناطلسلاو

 ريغال تابآ عبس ى رهوهلو هب نحيف هنالا انفرشالوانبالا تيما ةيهلالا ةرضملا لاهو وف تا

 ةكلفلاةعبسلا طاوثالاهناذفأشنا ىذلاوه ديعلانأ امو هال ةيفاكلا ةءارقلا ىهو

 كلذ نم؛ئثهناذنعحرنع لذ :اهلاكبةالصلا ترهظ هتاذىفو ةالصلا داجعا ترثاهتا ذ فو لكلا

 ىلع مكح اماه ةرهظ نيع لكدا دعتسا ن هب _تكصاانامءألا ىفقحلا 1 روهظ ىف مالا كل ذكدلك
 اهشنا ىلا وضل حلا اذهداطعا فئانط همق لمقف ديو نيعلاو ابهيفرهاظلا

 هفاوط نعهتاذىف اهأشن ىلا ةالصا !ةرود مكللا اذه ءاطعال صم يذل سقو فاوطااودو

 رعش هريغاموودوهف

 انفنصو ىذا ان هتفصو || || ابر ىذل ا تير ولف

 انفرع درا هانفرع اش ردكح٠م دحاو هنأ نم

 اه َتعَتل او :ةئم نيسعلاف اواو وذوطو ال ند
0 

 مشل

 ةيكدللا ال ب هيق هللا هاها اذايو تببلا نم هرخاىف قام ب ناكلا | 0 انركذدقو

 وه كل ذو هملا ل اوخدلادازأ نكح وتمملا بالا ف”ىهلالا ىلهتلاوريجملا عفرزم كلذىفةيهلالا
 ااوهوث د م كلم ىف هلال رييستلا هتطانف عمو ةبش بابا ىديأب هنم قبامو ميعتلا هللا تب
 اعتلال اور رحل 3 ىرتفل تي داطاط هناذ هدلعتام لعين أدي الف دسقملادوجوملا
 ىنمهذخ اىذلا تنلا حاتفم لسو هيلع هللا ىلص كاسم ا نيح ىلا عت لود ىنعم ىضتقم نعاولغ
 ىه ةنامالا نا سانلا ليختث اهاها ىلا تانامالا اودْوننا كرهأي هللانا ىلاعتهتئالزنأف ةبسش
 ىتبأو مرح امم مييلع د رف همدش ىئبل كام وه ىذلا تبلاحاتفمالا ةنامالا نكت زكر كيا

 || اذا الذ لعفي نا ماماللو مهرريغ ةمترملا كلت ف لعج ءاشولو هنادد_بلاذيالو مولع سو هيلع هللأ ىلص

 هللا لص هللالوسر هرّرق نم ةمترلا هذ_هنءاورخؤينا اودي يبا كل ةياصملا لعذ ىف ىأوب
 ماماللو مهبلعفاوراجئناو مهل قلسا ايف | ومات آنا بصانملا ةالورت اس لمد مهف اند وعللا
 هلخد نةرخ ا ىف قباموهو هنضمهريمما الو دبش بل مك ال هللان ءالعلادنع هللا تدق قمر ةرظذلا

 ات<الو نينمؤملا ما ةشّئاسعل لسو هيلعهللا ىصةلاعا ذكوسيبلا فى م طه ض ىل_--نموتنبلا لد
 0 اا هاى هنم مها حرخأ امم يمافكدخدقانت ينوب ةنل ترفع



 املا

 : نال هروهجو فاوطلا« ءاضقنا دش نتي هاون شم خر ع ءالعلا عج

 ع اسالا نيب قر رذيالنأ مهضعزاجأو عوبسا نمرثكحا فاطناع وبسا لك ءاضق:ا دعب

 : دنع كسي نأ ىلوالا نا هب لود ىذلاو نيتعكر عوبسا لكل عكر عروكر امه رسال

 لسو هلعهللا لص د”ىبنل اناف رتونعالا فرص الف عسب اسا عد جناف موال ماضل

 دازن اخ دحاوفاوطن ءوأ طاوشأ ةعيس نع را فاوطلا ند فرصناام

 عفش هناف نيع ومسانعف رص الو اطوش نورشعو د_>|ىهو عباسا ثالث نع فرصنشف

 رعاثهجر )تحن ههفاوطى ةنسلا فالخ ءانخ عفش هو اطوشرشعةعب رأ طاوش ؟الابو

 ةزانحلا ةالص تمس اميدوعسالو عوكر هبف نكي م ناو مالكلاااهبذ عيبا الش ا كوردف فاوطلانا

 فانا اذاورتولا ىمو ةعكرةالص مساهلعو واط ..املةأو دوصسالو عوكرا-ميذامواعرش ةالص

 ةالصنتعكرا عمف اوطلا همشأف راهلاةالصرتو تلا ةيرغملا لثما ر مو تناكنا:ءكرفا رطأ ىلا

 ديعلاةيرتو عفش دف هنا ةعبرالا نم عسارلا ف لامبالو ديعلا ةنعم قلل ارتو أف ضرف ىهو برغملا

 ةمعفشل درفا_ الهيلا دنترتو ىلا بات فريتف بكس لكو بكم هياف هنلعفف هب رتو هلام دمعلا نق

 اعيارن اكح نائدارفالا نمىهانالامىلا ةء.سوأ جو أ هثالث ارتوالا ارنانوكك دلك تاق

 فاضم لصالا د_>اووهف ةّمس سداسال هس ش داس سو ةعبرأ عدارال ثالث عباروهفاسداسوأ

 لسقفهملا فمضأأ نم ىل_عالب رتولا مسا قب اهروهظر هنالثرتو لك يعوهذا هنسعلالا هتنسناهرتؤ ىلا

 مكحلا عفش ىلعوأرتو ىلع دروءاوف,ا دح اوال نوكمآل ةثالثلا عبارو ةعيرأ عبارال ةئالث عبار

 لاحلكىف هيت ةيدحالاتلازاف ثالث عبارلوةناك ةعبرا سماخهمف لوقت كناف دحاوهف

 دادعالا ماقمن ا الا ماك ًاقناكهملعام ىلعنا الاودو دحاولاوهو هعمءوثالوهننا ناك هلو لثموهذ

 ننثا ثان لوقتفاهند ادحاو هلع قت ملاهلا للا تفضا اذاف راتوأاتمو عافشا اهنمدآد_ءالاو

 كات نئاكماعلاو هلتيثملاعالو مكللا نمل تنث ىذلاك هتاذب زيف ىهانتالامىلا ثالث عبارو
 ارتو ناك ف اوطلاب درفنانا فت اطلاق همدعلاحىفو ملاعلادوجو لاحىف هلةقاطملا ةيدحالا
 هتالص مم نموةدحاولا ةعكرلا مام موقي ةالص هنأ ث مح نمارتو ناكن يتعكرلا هماا فاضأ ناو
 دنعرعا لعدو<دلا نم عوم الا .ممضتن ىتلاتادح-ناُملادو-ول ةيعاررلاةالصلا هما
 ماقأن ف :هئاضقنادنع طوُم لكفو هيف عورشلا دنع عومسا لكى تالسةننامع 000

 ةعمامجلاةشالثلاو ةعابرلا ذي رفلاةال_صءازح ىزوج نمي رطاا ىلعر ايتعالا اذ. فاوطلا

 دنعامهلصيلو امهعوبسا نع ندعكرلا رخؤيال نأ والات ب>اووأ ةنسوهىذاارتولاو ضرفلل
 ةالصلا نأ ىربنك ناكه فأر ثيل نمو ةالصا| ىف أرق نك ناك ف اوطلا ىف ارق ناف عورسالا ءاضقنا
 مات فاوطلا نان فا اوطا| كف امهداواسغن ا فاوطل ا بسقءنيتعكر لا يتاهنأ ملعاو ةءارقالب رحت

 تأشن الذ كفا كاذكو ىكفرب دسم لكش هنال عبسلا تا ولا فلق ىتلا كالفالا ماقمكل

 َكِلْذَ رعشيال ثمح نماه أ ءامس لكى هللا حوا 08 .ستادنأ ف اوطلا ف راوداةعم_س

 لعج هنا اهءانطرحف ةكذتلا طاوشالاهذ هىفام ىلع هللا كعلظأ اذاك هللابفراعالا

 ناكرالاتنأف اهنمداو ام داحصال ةهدرالا ناكرالاىف روم الفالا ىهىتلا تاومسلا تاكرح
 تأشنأف مسا ىهىتلا ةمسملاك تاذنئعوهاهعومتو طالخاةعب رآنم يكرم كنال ةعب رالا

 ةأشنلا نالت نعكر تناكرابن كنار |نمةداوملا ىهو ةالصاا ةعبسلا فاوطال هذه تاكرحّكذ
 ةدحاولا ةعكحرا: قطانلا ناومملاوهو قطان حورو مسج نينثا نم ةبك ه ةيلماكلاةداوملا

 لعجو دعلا اهصن وهلاهفصانيفصتةالس . لا هللا لعج اذه وةّقطانلاسفنلا ةيئاشااو كن اوس

 ةالصلا نم رول هنعةداوماسا فرعتلار اةالصلا ف عومدس الان م ةيرودةبكلف دكرح لكلوهللا
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 تو بيب م

 تراح د>او 7 هتعمل مواعملا اذن يو : ماو دعسال تان اكلاؤ دفنتال ||

 كلذ لب تان كت سلام فوصوم ملاعا!نا لمحت ىلا ةريم اوامراح نمدحت مذا مدفن ىفةريحلا ||
 5 _لعرمالاودام لقعنعةدئفالا هتلع مع ةنسلالا هللاو تاك ةريلاووهالا اه ةريخلاةريح
 نهفو :دوجوم ىه نلذ هن موقت لخاهل فرعبالو ةدوحومةريماوالواةرث انا ىهله ىردتالذ

 رعش اهمكحرهظ||

 هدحاو نيعلات ناك ذا م محامو هنخ هوك تالا خانم
 هدجاسهللأب هلل نكح ناو اهنا تاوذا اى انلق كل ذإ

 ٌفاوط لك موقلافالو المر اوجاذا ,مهاعله ةكحءلهأ ىفءالعلا فاتخا «(لصوز + ا
 اذاالمز مهلع ىربال ضع ناكو كلذ بابحساب موق لاهو هيف لمرب هناذ ىس لونا ةفرعلمق |
 اه هانركذام :لعلا تناكاذا هنع كلام هاورام ىلع هنعهللا ئتررع ايش دموعو تبلاب اوفاطأأ]

 اهعمتم اذ اهعمت نأ دار نق هم ةنسلا ىهاذك#لمر هبف مو دق فاوط لكو فئاطوهف مداق سفن لكو سفن لكمكح تت ناسنالا نا هسف:فىمالاوامسسالو مبهريغو ةكم له ىلع ل لمرلا نعت لمرلا ىف
 هملعرب ل مدعلا نم دوجولا ىلع مداقوهف قدا لاح لكى ى نانالاناو هسفن مودق لهجنمو ْ

 لاقق < (ناكرالا مالّحسا ف لصو) * ل مهأك ةفصلاد ل هلهأ نم هنافافاوط
 موق لاقو اهلك ناكرالا لمست نا انفط اذا ىرئاككرب ايلات طم نينكملا مالتسا نورك لا مهو موق
 ىناثلا نامل نكرلا ليسقت ىف اوفلتخ او فاوطلا ناس نم ةصاخ دوسالا رخلا لسق:نا ىلعاو 0 ءاسلاو سماخلاو ثلاثلاو لوتال وهو ط او شالا نمرتو لك  نينكرلا مالثسا بابحتسا, فل سلا نم
 قللا نوكل ةصاخر را نكرىفالا نوكي الف ةعببلا هين ىلعدملاب نكرلا س وهو مالثسالا اما
 ١ اه نان ناكحرالا عمج لسا ده هكربلا ارو ةعمس ءال سمللار , ل نمو ةعبسلا قب رطب فهل اننع هلعج

 عمتكربلا دكر كراشملا عقتوةفاصملاو ةعيبلانالااهتمرخلا نكرصتخيامو ةكبصر هلك اهتم برا ا
 ىناملا نكحرا هعم مالدسالا ىف رشا انكر هنوك ار نخ ةدانزواخر هنوكه مف ناكرالارت اس
 ل كرا بل قارعلاو”ىناشلا نكرلاو تيبلا فهل ةرودالذا نيعمريغرخلا فو> ثااثلا نكرلاو

 نينك را مك امهمكح فلاهغ نينكرانوكيو )”ىهلالا لالا عضولا نان وكب لالف عوضوملالوالا
 لوالا عضولابر خا فشلا انك اا لاعفالاناىأرنمو
 اناكرااهن وكن ماهكناكرالا لسا هللاالا عضاوال ذا ىنانلا عضولا:ناكرالا ةعيرالا نيعىذا اوه

 نماها لو دال نكلو مهي ديأ ىلعاهرامهظال نيقولخنان اسمي ”ىبهلا عضو ةعوضوم
 ةنسلا تءاجاكم تحي هىلع دس ورخلا ليقاذا فئاطال ىجدنف ةفاسملاو لسقتلا ىفاناكرا اهتوك

 مسا لعفب منافامكن كرالا لسا دق نوكي ىحهنكر تاب نا هدس هاءاهسلب هقكءاصو ||

 عب همالدسا هتفاصم نيع نوكس نكر لا راج هل لا ىريناالا

 * (فاوطلادعب حاوك راليبخت

 كو و ةعيستيبلا تفط

 تدعو اعس تفطف ف اوطل

 ىدانا كاذواذنيب لزارل
 فر كسل تن ىديبعأت

 ىمنوؤاشن ىذلاناو هاف

0 

 يا
 تعكر ع ليلا ماقأ

 تعطا ُ تنحا اذ انااه

 كم ل 186ه
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 هاوس ىهرخالا مب رهلظ تا ةروصلا نال نيعلا دنا اورهاظلا ديغت ملف ةروصلا ىهذ دوجولا نيع
 كلذانهل نكمل ذا هبفريثأتلا مكح روهظي زهاظلا ىلا ب بسن مكح> لكف ةققح رولا نيع
 هب فوطملاو فئاطلاوه نم فرعتل كا د كل اندبامتاو رووظالو انعروص3 لجتالو تناكذا مكمللا

 ةماسقلا مول -وررسشتابيفو كترو هنيءكلعف كلذ نم تاعام ب سَ نول لبقملاو راو

 لمرلا مكس فر صر)* ماللاو هيلع تهبام لسع كنتوفيالف ملظد الاروزلا ف زيت كلذيو
 + ين هكرت ف بدتهالذ ”للضف هن اب لوقو مدلا هكرت نم ىلع هب: بجواآف ة'س هنأب لود * *(فا وطلاق

 ا كت تاور فرح وهفرمجلا ىلارمكلا سفن ىف عار مسالمرلاو مودتلا فاوطىف ىنعأو

 ئثالرصبلا ناف رصبلاب جم لكذدح ااوالا انها امو لوب ىلا.عت هلل ناد ىولالا مالا لءلاردا, ١

 ارا ىف اال دي دصلا ناك ناكولو ح وللا بهلعت نامز ني هحننامز ناف هنمع رسما

 لا سجل عزم هذهفابم مالا قاعتاهباار ظني امدنعو نماثلا كلا فيتا ةتباثلا ب 31 اوكلا
 ةعرسلاريغل نوكح الع ءاشالا ىف كح ةعرسلا ناف اهذوفن ةعرس ىف دسقتلا ن نعددّرحلا ناعملا

 عرمسا ادهلو قولخملان نّوكملا لاح ةمهلالا نكلافل نوكمف نك عيال ولو دو

 ةروصفرعتناتدراناف صالا باو اهبع احاذهلف بقعتلا# اق كلذ فرركا ند 0

 : رظاف هنمر ”اصدااور اصالا ا 3 ..هلالآ عمالا دون ة ه.عرمسو هروهظو لاعلان 35

 ئارلاننعؤفثدهتف اهرادأا دااهاْكلَر ا ديؤرانلا رمح ا

 رانةرت اد ترصباكن أ كشتالوءاش لكش -ىأواالوطةكحر طادخ !ناالم طمسماطخو أد هدر 1

 الا نكهلوقوهو ان مع امو هلوقودو :هكرخلا ةعرم.كلرظن ىفكلذ 1 ”ادمامنا ل

 ةلاردال ةرهاظلا ةقولخلا ةرودلاريغ كاذف ةرئئا دىهامو ةرئادلا ار دارم هبلان ملك 6 ةنكلو
 هيقولخت قح هنا كش حسو كالعب و قلخ هناك كفو كيريصت ولرمدس كر 6-5 هيكف نيعلا

 الحم س1 نوك عم ةلاودالا اذه طل امرطت ا دودو نع -قمدعا دهفوه 0 ءارهظام

 ناحسفىللا باحولا ةم_سلا:هلعصضالاوهاع كنا ظاكدرو هقو هتفاثكو هد دق" ىل_عدهروهظا

 هدنع ناسل ىلع لاق هللا ناو هللا مالكم عسب ىتهرجأف لاق مقل ناعا ىف 4في هسفن ماكنه

 قربلا ةعرس فك رطن ىلا ابق ميكملازيزعلاوهدالاهلا ال لئاسقلاو ماك اوهف هديج نا.هلنا عمم

 ناعاروهلتل بس هيءاوهلاغايصاوءاوهلا غامدن ال ايس ناكح قرءاذا قريلا قربناق قربا دا

 دحاو كا ذفنامزلاوامراصالا كاز دا قإ ء:ىقبسه.بتاسوسحلانا.عاروهطو ههتاسوسلا

 ءاوهلل غامدنا نامزوءاوهلا غامصنا نامز نقولا ةفاضا نامزف هس ىلع بس لكمّدقت كإقعت عم

 اهنمرهظامل راصبال ًكاردانامز نيعه,تاسو سل اروهظ نامزو هب ت اسوس اروهظ نامز نيعهب

 ةرعلا هل نمد :زءوقمثو ناموا امو حلك اقلا لوم لاكشالا بصنو لاشمالا برمض ند ناسف

 ىعرداتلا هماكح او هئاحنأبرهثكلا هاذي دحاولا دوجولا ثحاولا هتلاالا ام ءابربكلاو لالخلاوأ
 اذهاو هلكرهالا عجربهسلاو هنقهللاالا اوهام هتتاوفهمكح ن م امهو نكمملاو ناكمالا ف كفلاحنإ

 روهظا بسلا ثلاثلاو لرتالا نيب ىناثلاورهظاملئااثلاو هل دح اولا صقان الو دئاز الان“ الث لمرل نس

 ةإوقعملارومالل لّعلا كار دا حرف تيأراممنأ تير تيأرام تقتحا ذاف كاذ نم ديال : هنعرهظام

 سلا ىف كل ذكو ٍبولطملا امنال ةثالثلا نم ةمكرملا تام دما ىهو لكلا ةثلثم ةروصل اهل#-5 ىلع

 سيلا ىف عطنا سوسحم او |سو._.لا: قلعت سلا له ىر ديال سو س1 قلعتو سوسو سح
 عرشلاو مسح كلوا اوزيل رمالاو مهغلإ سمطو مهولاراحو ركفلا سنخو هللاو لقعلاريصق

 | ليلكلاو ةعوضومنيزاوملاوةمئاك وتل او ثدحت ثداو1 اودفان صالاو رمداق لّدعلاو لزان

 دعحالا ٠

 ك5 ا١؟7ت؟©؟©+؟©؟7©؟[77977_تا_7؟77 7_7 77_79 ت9077907ٍ7قش777قق س2 سة خص تختتم خخ ل
 ةدافتسالا تناكناف دسفملا نيغدوجولل د فتسملا نيعفدوجولا ما بعاامرظناف سلا ىفةروصلا



 يباقر اهتسا ر اهسملاب

 د ابعلل هلا اةللحو

 ىلقر ون ان ىبر تدب ١

 هن ةوعولا كلا اق تسب

 املا تابق 1 "للقات

 ان نكح اننا نمو

 ىاحا هللا ةمعك اان
 دين كتشملا ككاذوا
 وهزيعركلا ماقملا كنف

 اتت نمل نلف

 ماز الي نم كبف مزتلم
 ادوش هبل | سوقن تنام

 مهلع اهل ام نزح نم
 اهارذ ىلعر ون هلل

 ني رح ىوس هارب امو

 عبسرثا ىف اعبس فوط
 عاطقنااهأ ام ةريعل

 تعمم ل 5 ةتعم

 اثثح انلمل ىضقنا دق

 ةسالا لكم هلءجو هسفت ىلا شرعل اهللا بناملو

 ىداعالا ,بسأت تا امل
 داجلاىفهلا كءدوا

 ىداؤف ا نيعلا ةّرقا

 ىدادو اهصان ىمرحاب

 ىداو لكو 0-00 لك نم
 د اهم نك ء انف نمو

 ىداشرا دعسلا جمنمأب

 داعملاف لوهلأ 0

 دامعلل تا داتا كيف

 د اويل 5 درب ىئيطخ

 داننلاىدإ 1 هاوه

 داعبلاومقوشلا أ نم

 ن1 نر ل

 ىدا داوفلل 0

 د اهسا اننيعل ا لك دق

 عدانملل لمللا لوا نم

 دابتح ١ م دجو نيهز

 ىداؤفارخلا بت ا نم

 ىدارم ىوهلا ىف ىضقناامو

 "م

 ىوحسا شرعلا ىليءنجرلا لاق ”ىناجراءاو

 هصاو ا ذفننل هباء نيمزالملا َكلمْلا سرس ىا سرملا ةلزنم شرعلا لوح نم نيفاج ةكتالملا لسعح
 ىلءعو شرعلا ىلع تيلازيتو ولالا كلذ ىلع هىنيةناطلا تصنو هسا هعكححلا هللا ل ءحو

 وهو تودسلا ن نما ذهرغىفالو شرعلا ىف هلا اينبلا لقتام ساب رمش ثءدعرالا توببيلا ىلعو حارضلا

 لك انم ناك امل ل اومقب ىرشو ناو ضر ةعبابم طوُش لكى هعبابنل قضرالا ىفهللانيعدوسالار خا
 هيسانلاو ةعقاوىف تبر ىناتنارفغف انشعامو لوبةفانلاه انيلعوا انلوهامتركذلا نه طوش
 انيهتنا اذاف نم, الاع هيفاوطلا قنيفئاطلا مالكمتلو أ مههاوذا نم رباطتي رانلازرمثو نرةئاط
 لوبقةل.5هسلا ةفاضملا هنممانا ةوهانعي ايف لوةلان ىلا عتهتلا نمانرعْشتسارخ اوه ىذل ا نيمأ اىلا

 هللاانربثا ةسوس تر وضاق هيل ءلع ماحدزالا رثكناذ طول كح ا ذكهراشدتساو حرف
 هنالل ةنف انملا لصت ىتحةءوذل ارظانن ف قنالو هملا لوصولا نعأنز :رهتلامالعاو هل بقت ديرتان بام العا
 ةعبسبلا ىف ىنملا لاصتا انمدي رب هنا انلعف ءبياعردقن ماذا هيلا ةراشالاانل عرش م انم كل ذدارأأوأ

 ناريلعت ن نو هيلا لسسلا اندجو اذ |انرو ىف لقا ردقالا فوقو اهلل نأري-غنم طاوشالا

 1 ترهظام ل نجار ناحاش واش امو امتضيت ف نخو ةقلط م هلل | نمع

 عفرص+ او قيضلا ترثأفاهم نعل اروهلت ةبسنلا رح ةايمسملا نيعل اهذهدادعتبسااهددقر طانابنع
 اننلوقفرمتاته مو تينلا صف كلذ نم هناعس هلعبىزإا هحولا ىلع نكلو كسالب هللا ني ايبا

 اهقئا ىلع اهنابعاىفهقةزيتس مدعلا نماهلصأى 51 ةناكمالان 5
 هدهب تناكل دج وانا مصوا نعل كن ةروصي ره ةلوقعم يفرغ نماهيفرهاظل اوهقلاناو



 و/ ٠ ع

 ناكام شعب تركددقو ةعادةبناعمو تالسوبو تالسارم اب فرو اجي نامز ىف ةبعكلا| نيبو ىنبب ناكو

 عبس ىلسع ن طااعف قوتح ل" ؟اسولا حام: هو لت اسرلا حيان هاته“ ءارس ىف كاكا نما وى

 ىك تا ىلا ةمهاالا ةفدلا ىلا ى درس طرق لكل طاونالا عل كلل ليحل نمناموألئاسر

 ا تك ىناكاذو ثداح سساالا ماهتمطاخالو لئاسرلا كال: تاعام نكلو طوشا ا كلذ ىف
 لو أ ىف ةيداهبة أشن هام ثمح نماهركذاو ىتناكم نود قاتلا ىلحت فاه ةلاكم لعجاو شن املع

 فاوطب بمحت الو اهتمه قرال كل ذو تاجر دا اًواع نم هي هّلل|اههصخ اسمع ضرعاو تاداوملا نم ةحرد
 ةلاهكسال ساغنالا عم هلفسو هولع ملاعلا قرت نم ةلب ىل-_ءىئافاغر - ىل_هتواهما .ه رياك الاو لسا

 لل 3ص هللاودو تادوجوملا عمج 4. لام ىداا لص الا ناقد دج او قل لعن ان ءالاتو

 لع لا >الا فاد نينامز ةدحاو ةلاح ىلع ماعلا ند؟ ئى * قمنا ل لالا نةنأش فود مول لك هنا

 لك قل ناَكجال "ىلع يلغلاح ةيلغل وقح ىف ىنم كا ذاكَ ةيهلالا نو: ثان تاملعتلا فالتخال

 .ظ تأضوتفر طم شرابف ةرمقم ةدراب "هل ل ىف عضم نم قماعأت لال اركس نم هبفان اه ادع ءىبشإ نا

 ْ معأ هللاو نظأ اهفدحاو ص كوس دح [فاوطلا فس اودي دش جااعزنافاوطلا !ىلات>رخو

 اهتبأرف ةبعكلا ىلا ترطترخل ا ءارو نم بازيلا لب اًههىف تنك الف فاوطلا ف تعرشو رخل |تارقذ
 1 ىلا فاوطلاب تاصواذا اهسغن قواه دعاوق نع ةعفت ص تدعصو اهلابذا ت رمش دقىل ل .كتاعف

 وردا قاناز هجم مالكم دعوت ىهو ام فاوطلا نعي ىرتو اهمسفنب ىنعف دنا ىاشلا كرا

 را, ترتستو كلذ ىضومن هحربأن | ىلعر دقأ ل ث.< اظمغواجرح اهنمىل هتلارهظأو ادي دش اعزح

 ىتحمدقت ىللوقت ىو ميظعلاهلل او اهعماو اهب و ندب د لتالا نجباك هلع هيلعا هام برضلا عقبل

 ةزعلا هل نهةزعو "ىل_عنيفراعلا لضفنو جدآ نادك نم 0000 نم عضن : مك كب عنصأ ام ىرت

 ىذلا ىز لازو كلذ ىلع هللا تركسشف ىدأت ديرب هللا نا تلعو ىسف: عم تعجرف فوطن كة كرتال
 رمد م لايذالا ةر تما. هدعاوقن ضرالا ن نءتعفترادق ل ليضامف هللاو يهود تنكح

 ىهو ”ىلع بثت اهروتس تعج.دق ىلت اخ اذكع هياش هملع عمجي هناكم نم ب: نادارأ اذاناسنالا ||
 لأ اهناهطاخأ لالا ىفاتاسأ تاجتراق اهنم نسحأ ليختالو اسمن نسح ا ةروصرأ لةب راجةرود ىف
 لزتتو عستتى هو تاسالا كاتى اهءلع ىقتا تازا# اهنم هّشراعىذلابرلا كل ذ نع اهلزيتساو

 تراشأو ىتنّماو تناك م اهلاحىلا تداعناىلا اهعماامب رورمسلا رهظتو !ماكم ىلع اهدعاوةب

 ىّرمناىلا لاا دوق نمبرطضدوهوالا لدفم”ىف امورادتسملا ىلع ىسفُب تمرف فاوطلابتىلا

 ا اهلارطنااناو اهم ىل ظوات دنعةدابمّشلا تر نرخ |لسقت دنع ديحوتلاةداهش اهتعدوأو اهتلاصو نع

 عارذو4 هّنار ةرخخا لوطرعقىلاترظن ىي دك ياللا لكم دوس الار ها ىف عشناو تورو تح

 هتيآر ىللاةذهنأش طصأو ةضفلاب لمعف تدبلا قرت |نيح ني روحنا ناار ل درو نأ

 رخار +5 ىف ترفتساو علان تراصدق ةداهشلا تن ًاروناسنالا عارذلوط فترك ذاك

 مويىلا كل اهعفرأ ىدنع ةناماهذهىلت اقف هيلارطت انو قاطلا كلذ ةفاواهيلعرعا قيطناو
 تدازف عيسلالث اسرلا كلت اهتبطاخو اهني ىنبرلصلا عقو كلذنمو كلذ ىلع اتركشف ةماشلا

 ْ ةبعكلاعونلا ف ةحرابلا ترى لاق باص لر ناسا ىلعاهنمىرمشب ؛ ىءاج تت اخ اهم اواحرخج

 نه تنانبأ اعرخا ا كساب ىلكتعنو نالفالا بف وطب نم مرا اذهىام هللا ن احس لوقت ىهو

 اهتئاط ىبىرت لهذبلارطتا ىلت تااقف ىوارلا لاول دوا ةيتاط ثنو موتلا فى تق عب نيااثلا

 لأ هللا لوسر لوق ترك ذتو لحرلا كلذ لشم نمىرشل هذه ىلع هللا تر كفانا دار الو هتناو الرخ

 اهب تازئتسا ىتلا تابالا مارال ىرتوا لل لجرلا هارب ةيللاصلا| ْورلا ف لسو هيلع هللا ىلص

 [ مك ىهفف ةنعكلا

 رادهسملاب ٠



 دوال

 عاقهال عانقهاو ماؤدا ماودق عفن الام قالادوهشف عطش 1 10از هلق ادم انافربس نأ

 عجرب هجو نه ىل_عأوهامو لاعجرب هحو نم هم تلقا ماقم ن 5 لعأوهو ماقا لاقت اب

 كَم ىف تاضافت كسلا !,ميسناذاو فرمثلا ف لضأفنت مل قملاىلا اهتسناذارومالا ناف مالا
 هجو ىربىذلاوهوهتناىلا ةيسنااننوكت امدسلاة بسسنلاب رومالا نوكت نم اندنع ل .محجا او

 لاجر نوكينا ٌدبالو ةدحاو:ءلجانملا لقنامفاقث اذ هل تيا رام بابلا اذ_هوىها قد ىفق ملا
 ىلء ءاخ هلصح هناا ني د تملا ضعاف لل قا تنكو مسج باعالاو مظع ماقملا ناف نولدت ميم أو

 «(ةبعكلانفاوبالا لهفىف لصو)« هلصحام هنا باطلا كل ذ ىدنعد مش سا ىف باتعاموي هنم

 م هلع 0 ه.لع ردنا دود لا 000 ىدشس ا ا

 ل فرانكرل بةعذل ىناملا ن نكرا 0 6 0

 نكجاو طاوشا ةعرأ قرع ةاغاوخا "هن الث لدرب مودتلا فاوطو ناكناف دل ةيالود دس ةّرم

 هرج  الافوةن-اندلان واع اًمر لوشيو نيناسلا نكن الفن هال طاوشاىف '

 هنال مخي و هللا عم رمذاح باق كا ذ ل كح طاوشالا ةءيس غرفتن اىلا رانلا باذءانقو ةندح
 ديمصتلاو هفاوطو ميستلا مزلف مم ردم نوهس شرعلا لوح نمزيفاسشاكةدابعلا كتف
 رعش كلذ ىفانلو ميظع | ”ىلعلا هلل اءال اةوقالو لو> ال لوق ىهو:هلقوذساو ىلءلهتلاو

 فداص اهل اك كتاذو
 فراعلادساا مامهلا مامالا اذه

 فئاخ ءركح .اءاف> نم هل ىلق

 فئاطاان سبل بلقو فوطي مسج
 هتماد لاخلا ,اذهناكناو ىذدب

 ىصعي رولا مس اامتاهيه تاه

 جمس +

 ةبغراهمام نم علضالا ىناأ ست م نهزو ام فاوطلا ىنا أست ىهو ةبعجحاا ىلا اموب ترظن دقتاو
 لاح نمهبف نا امهتناكم مظعل اممم بالا نمانغش نذالا عومس قطن لاوسان لاصتالا ىف
 0 ءمو ابطاخم امم دشناف انقرعم ىف نطوملا كلب سل ىذلا”ىهلالا برقلا
 رعش لماكلا نموملا نعاجيرتم

 همه زانو هللا ةيعك ان
 اعقاو امكن ىلدو ناك نا

 انثاذ ىوس هللا ةدعك ام

 الو ءاعس ىلا عس و 5

 ريطصا ل اعف باقال حالو

 مكماك ىلاو انما !مكسحتم

 مكم- اةتيعك ىلع ضف

 ه ريع ىلع تنلا مظع ام

 6 اوطت هكا رون

 مهكرش ىلع تيبلاربصا|م
 اردصا واكب ,كنكل

 (موقاذب بلقلا قشعأام

 ع

 هم مث هص ل صولا ىنال است ك
 همك ةغرالةجرذ
 هلعملا ىلا تاراتستاذ

 هلك نم ماكالو ضرأ
 همك | هلق هلاف
 هي ام ىد آي

 همو مكملع ا 0

 همْزلتا ناب ىديعأب 20

 هلظم ىرولا تاسأو اهم
 كال مهل ناك و كاالول

 هجترمابو قيقحربصل
 هلعأ امو اح هدشأ

 نال اه كم ل كك

( 



0 

 أ ةةلعتس هنتمهلا تاكا مما توت روع كرما ا م 0 يي نعح 0 :
 راحنياو هنو دودام ىلا إضفالا ند هجيرخ هنم جراما هنطوم ناط طوهللامر1ةقرافملاة نى هناف |

 ىيصو) لب ريج لازام لسو هياعهللا ىلصهلنا لوسر لاك حر اان ىدودق هللاو هلز ات سد سل نعمل ||
 قفناو يل + 1ىف كإذكو ثرولا ىف ماهسلا باد اةيارقلا ىوذب هقحلا نعي هثرتومس هنا تننظ كالا ْ

 عرشام هنا رس هيلعمتلا اسمها لوسي نعدرد مو اذاىق ده رعؤ ةقر ل + فقول ملسا كيسين نم

 سس : ىلإعراشلا ضرعتامو مره او لخسا نيب عمي نأ دبال مرحنا ناو لا ىفاهنوكا الاف رع فوقولا 1

 تنقاوملاف لاعبو هيلعهللا لصنبت ل لبةبانع ف سانا كرتامو ةنعناد ال هدو دود ناكولو كلذ ند ٌْ

 انلع وانسفنأ 1 انمهلي هاف امنامز ا وانك امو اهل اوح و اهتمعو كساسنملا 0 ٍْ

 تيل صخيف لصو) + ليبسلا ىدهي وهوا لوقت هللاو نيمآ هتزعب عدت لو ىمأتو عمتا نك ||
 0 لئاك نمو لاوزلاد_:ءوهو ةفرعموي نم سعشلا تعازادا لئاق نك *(ةسلتلا حاملا عطش ||

 هنأوهو كلذ ىفاناوق مدة:دقو ةبقعلا ةرجب ا كا هواهاك ةمقعلا د رح مر

 0 لمف هلع قياه موعدي هنا نات هنم غرف ىدية طلت عل ماد سال لاعقا. نم لذ هلع قدام

 اننلا ل دوام ةياع هناق كل دف لسو هيلع هللا ىلص ”ىبننلا نم صن متامو ةمزال ةياجالاف كيا ا

 بقع 'اةره نمةاصح لوا بر نيح ىبلي هعمسأمرخ . الاو سعشلا تغازام دعب ىلي هعمس امدح اولا نا ا

 لم غممام هنا ىف مهنمدحاو لكق دف ةبقعلا# رج [نكةاصح هضررخ دعب ىلي هعم ءامرخ لاو أ

 سو هيلعهللا لص هناف هوركسص جا هفتاقث لكل اوما رحالا دنع ءاوس اوس يب لان لالهالا ف مهلوق :

 ىبلي ناكل برك ذ ىلا الو مالك ىلا غرغت الاثر وبن نم تا ةسسانلالاصتا عرش ||

 اهنمرثك ناو عورش وهام ةسلّلادرسفاتقو بطعو انقو كم اجو بواتةوركذيوانقو ||

 ىتحال ا اندنع ةسلتلا عطقيالر معملا كا ذكو فالي سدل هلك اذهف يلا نامزاءانلا ىف عطق نم دبالف |
 عطقب لاف نم مهنم لك | ىلا ح رد ةرمعلان مرا نأب اولاف نيذلا نا ةرسعل ا لاسعفا نم لعف هماع قبال |)

 نم لعف نمام هنا ل-ءاو فاوطلا عمقا اذا لاق نم مهنمو دحسملا ىعب مرخلا ىلا ىهتشت اذا ةم ةسلتلا

 ديال لاعفالا نم هيلع قدام ل-ءفىلاهوعدب قملاوالا مر ىلاهبف عرش ةرمعلاو يللا لاعفا ٍ

 لخددت# مزح تان عمت ني م لف لكىلا ةباجال اا همزلب لعفلا ىلا ء 0 ايقلا مزلب [ف كل دوم

 حرخو ةبلتلا عطقامو ىيسو ةسلتلا عطقامو تيبلاب فاطو ةيبلتلا عطقامو مرحانيس نم حلا ىف

 ةنونسملاّ ! ركحو لعب : نمىلو اةاعارملاب ةضورفملا لا.عفالا ضءبامو ةيسلتلا عطقامو ةفر ءىلا

 هللا احا ضئارغلا ىف عراتسلا نم مادِسَع فقوي ضن درب لذا ةاعار 1١ ق ضعد ن * دفا كصام

 اونمآييذل امان لوش ىلاعتهتلاناف ملحسو هملع هللا ىل_دهللا لوسر ةياحا نتسلا ىفو ىلاعت

 سو هيلعهلل ا ىلص بسءوباجئاوههتلاف هنلارهأب عاد لوسرلا نان كا عداذا لوسرلاو هتلاوسصتسا

 ةالصلا قف تنكحوفاهتلا لوسر انه لاق فةالكل | ىفوهو هاعدنيح هج لذا ىلدملا كلذ ىلع

 لوس رالو هللاو عسا اونمانيذلا اهماا ىلاعت هذا لوق تعماخ لسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر هلل اذ

 قا كل ناد تةشنأ اذاو نوتسمو ضورفم نيام رمل لاعفأو ةباجا ةيبانا او مككاعداذا

 نوفراعل ااماوهملا عر او كلذ ىف ل سو هلعهتا لصلوسرلالوقن م صن ىلع ف ة:ناالا همزإلاف

 عمم م واق ىف قا ءاعد نوععس» نول اًررال ممن ام ةرخن الا ىفالو ايندا ىفالةسلتلا نوعطتبال مهناف
 نونسؤملا اذكعو قحلا هبلا مهوعديام بسحب لاحىلا لاحنم سفن لكى نواة مهف مسبساقنا

 مهعوقو نم مسهل ةعماعل ا ىه مه اجاو مهل اعفأ عمج ىف هبلا عرمشل |مهاعدا استدل ىفنوةداصلا
 هلا نول .رعذلا لاما نادم مهير» اعدإةياحا لاح ىلا لاحم اضيا نولقتنن مهف روظحم يف
 هلرءاعد هععم قش نع هللا انلعح ا درا بيتحو ىة عملا بود رعغ فراعلاو ادباعادىلاعتوهف
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 ءادسلا ىلع فرش ا!نيح لاق نم مهئمو هتلح ارهب توتسا نيح لأف نه مهنمو ف 111 ىذ دسم نم |

 هعمس مددسملا نم ةالصلا بمتعل م هعمس نمو منخ لع هفهعم» ىذلا تقولا نعربخأو ناعم

 ”ى1ىموسرا العلاهوءادمملا ىلع فرشا نيح لبم رخكهعمس م هتلحار هن توتسا نيح لمرخآ

 اذا ممرحا اذا تاولصاا سدقع لهنا ىد نع لوالاو م ىلا حاورلا ف ذخأب ىتح لبمال مرحأ اذا
 لاعفا عجل ناكءاعدلا نال ةبباتل اهدنع عطقب و وك ع

 غرشي ىتح ةيسلتلا عطةيالف هلعفي ل هم هماما ميلا لاسعقا نملعف باخ ءاعدلا كلذإةياجا ةمياتلاف

 عطق تو نيدعتي ع راسشلا نم صن دربناآلار اناا ىضتقم اذهاهلعذىلا افلا 27
 ءادن هللا له دنع ءاغدلا عاكف كاك اثم قع اونا مسو هلع هللا ىلصهلوقل مدنع فقفةسلتلا

 ةباحالاو دعبل اذه يك نم برتتا ايلطءادنلا ناكد ملا: لاما ىف ن ذو ةداجالا نا دعبلا سر لع
 تبل اءذ_هىطغتةروصيف كدت هنوكنمادسلا ءاعداملةبايشالاهرسشن قدا اا درعا ع نم ىرمش ةنه دق

 مهتلخامل مهاعدفدو درعبلالا سنآلاو نما هللا قاخام نكلو ةياجالا كانى دبعلل ةداعسلا تناكّناو
 عوعس .,ءاعدن ا ىئادلا ىرشب ةباجالا تناك ك لذا ةباجالا مدعو ةباحالا ناكمالا ف ناكل و هل

 لخ دياب روءاعدلا عمم نمم نيرفاكلا نمناكوربكحت ساو عندماو هريغ ىبا نيح عاطمه سهو

 عافتراو ةعاطّتسالا دنعةرداسملا هبو لكب ىلوالاو ةعاطتسالا عمى ارتلا:لوقي نماذسهىف

 مها لاهو ءازحةباجالاب ىريشنلا هذهتهلب اقم ناوضرو هنم ةجربمهم ر مهريشد هلوق لعش عئاوملا
 تادارءلاب وللا ىادةياحان مهارشلا دكحؤماضي اءازجةرخ الا ىفواي دل انا ىرشلا

 امبةاجالا 5 اح دا ىادعجر ملف هلانمقاو هنلاانتوعدامل كلة اجا قأ كسل اولاَقف

 ا ذعر رك هب قرب مهنه اهي ور نع مهماشفو مهب 1١ لاسعالا ةمسسن نم ودوار ا نيو

 اوعاطب ل ما كلذ ىلع د ابعلا علطا ةقشلا فرمالا وهاذكل اعالا لا_عوهقمهفامشنمو مهمدبا ىلع
 معلا اووا نيذلاومكتماونم[نيذلاهنلا عفر هملع لضفقو عاطب ل نم ىلععالطالانلاعلا فشق

 - يللا لصففف لصو)*« مقسم طارنص ىلا ءاشي نم ىدبم.هللاو ريمخ نولمعتاع هللاو تاحرد

 الصاج كلذ ىلعمهل فرعاالو ليم اىلا جورذلابهومزلا ءادعلا ناف + ( يا نودةرمعلانمرك
 هرالف كلذ ىف هباودحا ام ىلع تفقوو هي زج الل .قو مدد لمقف للا ىلا جري لا ذاوفاتخ او

 ةرمعلابهتس نم مرح نا هلزو <” ىملا نا ةلكسملاهذهىف هملا بهذا ىذلاوهسلا اوي.هذامفةح

 ئئالو ل< وريصتتو قلحو ىسوفا اوط نم اهاكة رمعلا لاعذ العفن وءاوس جان مرعامكح
 جنب قري مو ةرمعلاو ملا دار ن تيقاوملا تقو ٍلسو هيلع هللا ىلص *ىنلا نان ةدحاو "هلو هلع

 كن: نم مزلد أ امو لعف ةرمعلا كن قلاعفالا نم مزلد امو كم نمدكم له ت اقص لع ور عالو

 قاف الل كل د عرشا او وطناو لكلا نيب عجبا طقرلسو هملع هللا لص لف |لوسو نضصخ اهو لعق مثلا

 ناكم ةرمعلاب مركك نا لحا نم ميعنتل ىلا ةش راع رخاركح ؛ىلأ نب نجحرلا دبع لاقف يكلاإل

 ةباعقللدوه وهلا ا اوهذامفءالعل ال لدوهاذحو ةمدائا ةعئاعو تضاعن يح! تنفر ىتلااعرع

 اذالملاىلا 06 -ىملا ف ةمكسملا ةبشقف هجوالاو ىلا ىلعاذ_هلثع تحال فعضلا
 نالتدك ا مث ديعربسغ نوك,نا نطوملا هعنمدق: دهام ةيدودع ىو وذهللا مرج ف هنا ةرمعلانمرحا

 صقنئ ليسا ىلا جرخاذاف بن ورالالالجاو ةيدورءالا دبك تمرح مارحا وهف مارحالاب ةيدوبعلا
 نولطملا نكم لذ مرح اهل انه لذا ىلا جرخا ل قاف الا ىرتال [ل ضفا|ىفةدابزلا بولطا او ةجردإ هذه"

 ةدادزلا بولطملا ناكف لضف ىلع الضفد ازفامر# مرد! ىفلخ د م هلالح | ىلع قب ن ا هجورخ ىف هام
 هتطومو هس برقلاو حرت اذالف ناكملا هللا ندمبرقلا 0 وج وم ىأ هللا مرحفف”ىملاف
 هئطوي اةاعجم همه ناكامل قاق“ الاو هب حا الو هارالو هلاقام كلذإو اد هىرننا عراشلا ىئاج
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 فاوطربه ثداثتلا ىلعهدنع ناكل تالا عض مولا ف تيبلاةروص ىار نمو سان ارثك | هياعىذلاوه

 نوكي نا مصيالو عالضالا ىو استمال نيق اسل ىو | ستم ث اثم لكش ىلع تبلا ماق ًافاضرفةضاخالا

 زيبقلاو' نقاسلا ىواست نم ديالو امهلثم هنالنيقاسسل ازيج ن نم منكي ل ناكولذا عالضالا ىواستم

 *راتعالا ناكاملو قاسلا ةقق-ىف ىذلا داقعالا نيقاساتسمءامناو ناتضيلاو نادل امهو امتنا

 ىلوا قاسلا مسا ناكامهريغ مئامور اسنلاَو ةنلسا نيرادلا ىفرهالا مكح عجرباميلاو نيتضلا ىلع
 ءالؤ» ىلع دازامو هلكنم هلك ةيلجتفاختلالا عج !ىتح ىواستلا نم دب الف قاسلابقاسسا !تفغتلاوا

 ىريفا عا كل: نمةلزني وهف هيرودو تملا لكحت نع حيراخرخارظن ناكر لدجو ةعبدالا
 ِ ةالوصلا نال هشلا ف رووهظلا انج ةاماوكاا وزيص رابع | !ةهوو هناك ادوجنوه وهف شيام

 *( ةال ص رئامارحالا ىف لصوأ « ريعالا لاء دوةللو هىذلا تسلاةروص ىعاةلدهشتال

 | راو هون مكر لفت نإ بش عي طعب ناز غالقنو | ناك اضرخ» ءالعل ادنع بح م ودو

 قعاوذخ لاه دقو تنسا ذهلف عاستالان قدا ةنسلاو ملسو هملعاتنا ىلص "ىينلا نس ةتفلا تناكذإ

 ىرطنيب ةدابعةالصلانالةالصرثا مارحالا عرشام او ل_سو هملعهتنل لص هحب ىف ككجمانم
 فرط نيب نات دابع امهناقةرمعلاو يللا تيبش آف يلستلا اهلياتوريبكتلا اهي رف لداتو ميرحت
 لعف_ءاوسلا ىلع هدعو هسفنابق قا تنثااضي !ةالصلانالو ةءسانملا تءقوذ لماكحتو < رحت

 هني كارتشالا همق مهوااخزرباهتم لعجو هيهدعرف | اظح ا مم دبعل لعجو هيدرفتا ١سهااهنم هسفملا

 نم هشضاف لاعفأد لاوقا ىلع بن كلينك حلاو لاعفائالا وقاىلعةنسمةدابعاهنافهدسعنيبو

 ٍ تعءقوذحزرب وهفلارتشا فرهظيامم هنذامو دبعلا وهف ث فل اور اتق الاو ةلذلا نءوهللوهذ يظعتلا

 لدور ىفرطنبب ناكص ناو موصل نافتادابعلا ن مه هريس ع نمرثك اهيفاضياةيسانملا

 || مارحالا تدرا اذا كل ىجبنف كمارحا عضوم ىف لها كل ناكنأ مثلاعفا ىلعالو لاوق لعل ةشياهغ
 1 حاكنل اوةالسل او ريلسا نيب ةبسانملا ناذ مرحتو ىلصتو لستغت مث ةنسلان م كلذ نأف كالها ًاطتْنا

 نم ةيسانملا ىعا كا ذ هللا ىاردقو لماعو ردت 8 ل ادم ودع نم دسار لكنوكا

 هذه لعجو ني الا ىطسولا:ال_دااو تاولصا | ىلعاوظفاح لا ةفحاكنلاو ةالصلا ىف هجولا اذه

 اهعضوم سل اذهنا مالارهاطظ ىفوةانوةّدعو اهتعرخأتتو اهمَدَعْنَت قالطو حاكن تانآ ندين الا
 ||| مدق- لياغو ع رحت فرطنيب انوكحالا انركذ ام نيدو اهند عمعلا بسانم هجبو_ عال امو
 ٠ صالارهاظ ىفهنمةرداصلا لاعفالا نماّمش لعفب الن أ هرههينامفديعلا ن مهللادازأ انورخاتو ا
 لرد ىل و رص ىل و عمسسل ىبق هرمص» رهعمست نك هلوق ف لعقلا كلذ لعافلاوه هللانا لعب وذوالا

 لقي لوم علا ىلا ال هملا لول | بسنف هدج نمل هللا عمم دع ناسل ىل_علاق هانا ةالصاا ف لاهو
 هناكز رح عبجب فهي رهناهانرك ذاب ناسثالا هبتسل الص برقع مارحالا ع رشا >هلف هدنعنانسلو

 ارعش اهنالاهننوك,وروضاااذم |يئادتدابع قنؤكش اهماكحا فالح ا ىلع هتاكسو

 هندديعأف اهنامعاىف نارك ل اقع به رينا هللا

 !ٍ هب" كلعل ىلوقإملا رطناك + داعب تفهدمعت تنكنا

 كلاتم أم تن[ فرع كا ذلك لد ىدس ىرمتلانكلو تمرذا تيمرامو لاكام هللاناذ نطفيف

 ْ اذك سلو اذك سبل ىلا ىقحىف كلوةودوقدلل هيزنتلاهريطت دنعلل مارسالاف وه فدك الا ةروص

 1 دعيهيزنملاو هين عيبستلاو عانس الاد :زعلاو نوفصاع ةزعلا بر كرر ن اصسوءىث هلئكس ل لاق هنوكل

 || نعدقءاش 0 عاجلا ن نعدعدو هيزنتو عنم مارحالاو امهريغوداولاو ةبحاصلا نم هيلا بسناسع

 لصو) ءاهب فاصتالا نمت داب ذه بح عنموابندعابتلاو يذلا نيعوهو مانجا عراشلا

 لاق نم ممم همق مرح !ناك آن 3 , * (مارحالا تاقيبم نم يلا ىلا ناكملا ةمنسن ل هذى
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 ةيسانا ادع بس ةلالدإا دعم مث هبسغت نم وغلا لعل داع الذ لولدملا ننعنووكم دقو لول دملا

 ةيسانملا برقل بنرقنم مالادان ادار ورواولا ىل_ءامداج موت واياك ا ييررق ناسنن الاف(

 لو اىفمدق:دقو اهجوزف كلد دامت ىتلالوق هللا عم“ دقو ىعادلا ةوعد بدأ ببإ ند لاقذأ]

 ىهسامنا هنأكححف تببملاّق اقانش نم هيفاملتببلا ظفابع ان تدسلاوانتع افا عظرار !باسلا"

 تسبملا مكح يار ذهمطظعم دب ربك دي نا يا ا 006

 طفح فصت لل كت ادور دربال طفح نمىلاح جاتغو مف هونلا نرركم نما ىلا هنال

 أ| لسغ ىف لين نعدج-!ىار اذهاورابلامالل الابالا نوكيأل تبيملاو تنيملا هيف ارق هسفنو هل-ر
 ىرديال مدح !ناف مالسلا هياعهلوقل ةصاخ لال امون نم ماك نملءانالا ىفاهلادا لبقءوضولا ىفدنلا |

 .لعحام قاس ناف ىلع الكم ليلا ناك امل ليلا .الا مون ىفمكسحل ا لعف تببملا ظذابءاشس هديت ناني
 هللا لص هللا لوسربءا ارسال ناكهمذو ابر لزني هسف هناف ىللل ا ىفالا”ىنامزلا مكحلا ىف هدابعل هيل ْ

 هناكس صخام هاكرومال هذه ثةق تام و تان الا ةيؤرل مونلا ىف حاورالا حب :راعم هيو لسو هيلع |

 ناسنلا ىلا ةراشا سانلا ىلع هللو ىلاعت !لاةذهمل !انرم خاام مهفاخاّسب ها.هسف تيبل 1 ظنن اب ناكملا اذه

 هريغ نود هر دصقام ىلع همسان هيثكمل اش هنوك نم كاكا انهدسق ىعيتسنلا حمدا لكلا مو

 هلل هراحالاه هلاثمأو نيعتسنكاداو عرش كلذاو هلال وصولا ىلع ردقن 2 اليدسدملا عاطتسا نم

 هدبعب ىرمس | [ىه.لجت هيف هيزنا هاعد هنالوعدملا ن ءهدعب تلا لج نمت وصلا عفررو لاق دا ةيبلتلاب

 هتان ع نمنوكف 00 ىلع المل د بلاطلل ءئىشااروهط نوكيبةو هيلع لئالد ىهىتل اهتانآن ههيريلالدل

 وهو ديانا ديوسلا عنب بج تنال بهذم اذه هسفن ىلءالم اد نوكمضدارعفدل ىل ربنا ١

 دودة ادحولا ىلع باخ اويل ءاعدلا اذ_هىف ظل نم تيبالام لال ل ذلمالا

 كا ىلحت ال هناف نيبو ءارتك ملاسو هيلتهلل !ىلصدنت !لوشر ةثماع كعدزتزلف دهشملا ”ىدمت تنك اف
 2 هبات ىفكل لك دقو ىلعلا ن ندال الصح ال هللاب لءلاو هللا جانا لءا نر رقت دقو هل ىليامالا هتيبلشا

 ديعلا عم هللاو هلئان العلا لكا هنالزيعالا لىمكحا هو ملسو هل هلل لصد نيهيز قس

 تناوىرخا ةيبلت اهملا تفضا ثدح تكرشأ دوف ةسانلا هذه ىلع دز ناف 0 هدوهشىف

 ملسو هيلع هللا ىلص هتيبل: تحال كنا كل ليختن الفد ارفالا ىطعيالام مك ع : عيب انارلخت
 هلثاف نم لهح ادهاهاعدزب مل ن نال دحام |١" لصعاهانا كت اغمتساب نا تنس تكسام ا عاعات تدر "يداك

 د> | ىلعركن ا الو املعدازامو كل: هتيدلت مزل لسو هملع هللا ىلصءارتال ا روهالاقئاَقح نمهنلع ىهام
 كلذبنوكنف كح ةيدو.علا ىف عدشنلا الوادع نكت عابل الا ميلا الطاناسحانا هموزان كيرف يقام

 عفش كراشال هناف هب ظحت ل 6 راشن او هن م اق كش ار يا

 وشه لد كب رش ىلا امو قحلا ه ةروص ىلع دودولا نال دوحولاف عصتال كرم ثلا نر لهتلا ىف

 ىريسغ ن يرد ا رو لل خااود-اولا

 اقسو دكرشلا تناول نورك نه عزشف هملءرطق ىذلا نيملا هبلع مكي هنافمد تعامواعمناكناو

 || انأف ىريغ هيفلرمشا الع لع نيك رششلان ءءاكرشلا ىغاانا هلوقي رظانلا !ذهرعشامو قولخلا ىف
 قٌقعم دو-و عصيالذا دوجوم كرشلا ناالو ةهدك :كرشلان ا لاقا كلرشا ىذالوهو ئيربهنم

 ناكبرسشلا اهاهج ناو هللا دنع ةثرعم امهتمدح او لك ةصح نك رشلان ال ةقشاسا ىلع ول

 ف”غتالهئلقنا ىذلاقحلاو ماده داو نم حالا نالدكَرش حالا نم ::فامو تكرم *اىذزلا تنأف

 دستلا ناكاملو ضرفلا مكحت هدوجو لاح ا دوور دقت ل ثم برضب لاثموهفالذا ذه ىوسامو

 ىلعدصقلا ناكناكرا هئالثوذ لوالا عضولا فو ناإكحراةعئرأوذةر وصلا ف تيدلاو تبلاىلا
 ادهةضافالا فاوطو ىسلاو فودولاو مارحالا ةعبرا يلا ناكرأف بهاذملارثك !ىتببلاةروص

 كم ل 11
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 جلا 20 2 د قع دس ىل ريل ىلا استراعتاب نابتالا كح اال امان اق اعدلا دعا ةماجا |
 ََح

 يرش يللا وقهر ةيت[لالح لاهو ةوصاادب لا باج اذمارحالا ى ل

 * (ةشاتلا نع ةناا َىَرِحَم لهل صفىف لصو) * كل كي رشال كلملاوّكل ةهعنلاو دل انا ك.سل كل

 نحاصوتالضلاف ماسالا ةريكحتكر اىف ةسلتلا مهضعي لاقف كل ذ ىف موسرلاءالع ا
- 

 : ماعم مون مل لكك الصصلاق هددكَسع ئَزرح ام ةسالا مام موقد ظفل لكمدنعّىَر < لوقلا اند

 هلع هللا ىلك هللا لودر ناف ةسالا ظفل ٠ نم دب ال ممضع دل أ

 : ةريبكت قربك النا حرم ا كك لهوةوهو ةباتلا ظنا عرشاممو مككحسانم قعاوذخ لاق اسو

 كبل هللا كسلا جروصو لسنو هس ءاعدهنلا ىلص هللا لوسر ةسبلثمهضعي بجو أف ةالصلا ىف مارحالا
 قمل هلا كدسل ةباورقو كل كن رشال كلا او كل همعتلاو دجلا ن نا كيسا كل كيرشال كدست

 كذللاو لوما هنو ةيصسم ءالعلاروهجند:ءو الؤهدتع اهذالا اذه ةبجاو ىهفقالناالاةءاورىفو

 "تلا تيوصلا عفوا اوقلتخ ا تأ ذكو انلقاكناب دمىفوظأللا اذه ىلعةدان زل ىفاوغلتخ 0 ٍْ

 دازامو 31 - هل تاو5< ره هنم عقو اذا ىد نع هنكجماو لوقا هب وؤمضعب هبجوأف لالهالاود ٍ

 تاعابجا دج اسءىفالا يتسم ةسللا/تودلا عفر ىمضعب لاكو ىلو أو بهم وهذ دلال ْ

 مهضعب لاق الوا نكر ىهلهةسانل ىفاوفاتخاو م تع ىمدحتسمو مار آلا دما ادعام

 دبالف هش ىلإ اناعددقوهو ىلاو اوىهسلف لوقئىلاعت هتلاناف لوقا هبو ناكراَر ه نكر

 معا اقر تسل مهضعب لاو فافضا ارم دن اننا هتلااناعدامللع دا دخ ات ع كسل كوقن نا

 دصهوه ةاحانملارثكا ىف فكرصتلاو مارحالا نيب ةعماملا ةصاخلاةداسعااهذ_م.هتناىلادصقلا نإ

 ةي وشم ةيدونع ةفصن هلج أ ن نمنكل هئلاالددقلا ادم تبلاىلا ىادلاودو صاخ مال صاخ

 1 فصو هنافراهجابيرلا فو ةروص فال هنالرصنلا ىف ةدابعلا هذه ىفةداسسلا مكحرهظي ةداس ةفص١ :

 هذهنكاماىف لملذلا يهاربال ضّرعت سلبا نا ىور ةراجج مهيلع انرطمأو هلوقىف ىمهلا لعف
 || هاوق نم ”ىهلا فصو هناف ثفتلاءاقلا ىف كلذكو اهنامزف عرشام ددعب هبصخ اراه تاردلا
 اذه نوكل تبلاب فاوطلاو مكدهعي فواهلوةل كاذكهمنرذناهءافولاو كب رغرفو مكل غرفنس

 ربك ١انل هتناركذو كركذ ا ىنوركذ ا هلو ن هام فركذلاو طم ءىث لكبوهوهلوق نم تنبلانةطاحاءلعفلا ||
 ٌىرق نة الب وه هركذ فووهو نن انركذ ف ناخذ ةطاحاربك 3 هءانركذ ف انيال هب هانرك ذ نا ال هلانركذ نم
 رى لوقاعاوهسفنإال يدبعلا ش نط اذا عبدا ىكطب لاشف ديدشل كب ر شطب نادي زب ىنأ ىلع

 لاب ةجرلا نم هد- :ءاماةخسرلا نع وعم سشطديعلا شط: ناق ا ده فالخ هحرم هىدنع ||

 000 اا ل ورا جر هع تو لعب وللا قاطنو نطو
 لعف لكو ىىسلاو لمرلا نها ذ هبسشاامو هب شوطمملاب ةجو هب موةيال هنالدْش ا دمعلا شطبف هشطب ىف
 تببلاىلا كدصقن كجمال هنلاال هللا ندم تسلا ىلا د_دّقلا نا تذرعاذاو فصو ةمهولالا هل

 بلطو توسلا نم هريغ نود تننلا !اذ_هدصق ىلاعت هناف ”ىهلادصقا :نوكتف كسفنبال كيرب

 افاوط رخو اف اوط هلو لعجو يل -الاعفا عبجبو مارحالا وهو ص اخ فصوي هو دصي نأ ءدابعنم

 اددقءلعح هنوكلالا هسلاالتيبلا ىلا دان نأ اق تملا ىلا لوص ولا دنع ديهيام لثع م ون

 ايديا رضوان تنك كلسوهو تدب ذككيقألا كس نما جرقاةفاسن عاق دفان :
 "ع كإئمو»ىذلا تنبلا ىل_عكل دهنأ مث كعم هنا كلعأَذ كعموه نم ”ىبسحلا ى ملا .

 تدسقاذافهير فر ع هور و اوتو كدت قاع كل هتلالد تسبلا ىنعل هتلال دف قولخت هلا

 1 معتف كير تفرع تنأن هتةرعا اأو تنآن متقر 2ك 0 تاصواذاف كف: تدصقاماتيبلا

 فالخ نو كح دق لمادا نافذ يملا معلا كا لسحب كانه هنانؤوه تساوا وه ت تنآ له كلذدنع

 لولدملا 0
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 أ ىلاعتهتاهاكى لا ءاعدالا بسن [كهقاهلكل اعفالا بسن”نا كءلع ناه اذه تلعاذاةةدحاو
 كلذ دن ء فرعتف العف ىعسيام عجب قهدشو كلذ ل_عافم كلا قالتخاو نعلاةيدحا 5

 لئاكنخ * (مارحالل لسغلا لصفىفلصو) * ”ادبشم بس هفقطنتو فاكللاو فاك اوه
 مل دعا# ةعبللا ل سعن ا :ركؤمةنس هنا" أه نمو هنع ئزح هناا لاير

 امترولنم فرهاظا اوهام فاكملا نا ىرب نمالا هنن! لهأ دنع ةبجاو ةدابع لكف ةنطابلا ةراهطلا نا

 نيعهلءوه ىذلا دادعتسالان ا هللا لحأ نم ىربن مواد وجوال ةذسهارب هناك تاثكمملا ناسعانف

 غلاب و ٌرطضموا تاناوا ناومح نما مس انوا حاب رخآروهل نعمت .ناهيفرهاظأ' قرثااكرهظملا

 زانت مسالا بيو اجامرصأب حملا هباء جوا هنعدادعت الاكل ذكنون <والقاعوأ

 الاعفا كيلع مَرَعْنأديرت كنوكل كاد دراهطلا ملوح كعمح رهطت ىأ كمارحال لستغا

 ىلوان دوق ةفصاهلاقتساةةرعوا اح امسملا ةصاخلا ةدامعلا هذ هاهلعف ىضتق.ال ةصوص#

 هلع لخدتللاكةراهطلا هو هتقصمالا هلع لش دتالق نموتقلا مسالا لعل وخلا ابدي تنال

 لاعفا مرحما ىلع مرح هنا ىثر نمو لسغلا,رحوف ةيعصلاو لضاوتلا ىف طرشش بسانتلا ذاد ىعأبالا
 عج هيلع مرح ل هنا ةراهطلا موعوه ىذلا لسغلا هلع بال لاق لاعفالا ضخما ةهصوصخ

 0 يب ل مي لا ل اضعا لسغهنافءوضولا ٌىَركفهلاعقا

 كم لضف أو ىلو وهف ةنطابلا ةراهطل امنا كا ذكحو لضفو عة لستغا ناو هلاعف نم

 هياعتنأام ام ىلع كئاقب نيع عنملابدصقلاو دش ن مالا هيلع ق فتم سهو هو *(م ارحالا ةمنلا لصففف

 ءاعمالا نمهلو فيلكنلا ىف ىبنلاكوهوايدوجو انيش تامامو هيلعرحٌوت كلا بوستم مكح اذهف

 مدعداح ا امانن رمادا ادبامو دعملا ف دصقنف امودعمالا هيعَتم نوكيالا ديًأدصتلاو جئانملا

 هادو أ اذاع ءيثلانلو ثان !نيعلا داج ا لثخدصتيثلان' امو ةبسنل اوهو مكح داح ا امتاو نوكلاوهو

 لثمو امو دعم ناكأم دعب دارملا نععدوجو رهظ.ة نوكمف نكهللودتت :نأ مودعمو »والا هديرنالو

 نافءاشي ىذاا وضو مودعمباهذالاف مكه ذيأشين ا ىناعتةلوق ةبسنلاوهو مكجبللا داج ا
 لخئاتلا مانو مودعللا كتل عل ا هملعريصتف هيلع دوجؤلام كسءاشب هبىذلا هطرش عنع همدعا ءاش

 عمن زكمال.مدعلان اف مدعلا نكمل مدعلا مكح دوحوملا فصتاف مادعالا» دصقلا قلعتف اًمْش

 ىوؤسامتم دو>ولا,ف وصوم لكو ةصاخ هللالادو>و محا تاتأناذاو ةمسنلاوهو همكح دوجو

 هء١ساو» وامر هاطم ىف ىأرهاطملا ف ىلكلاراهظا اهتلعتمامتا ةمهلالا ةدارالاو ةصاخ ةبسنوهف هللا

 امك رهلتملا ىطءأرهظاذاف مدعلاباوضوم لزب مر هظااودوجولاب اوصوم لزب مره ماظناناذ

 رهظالاكلد اهاعوهىتلا قناقحلا كلتنمرهاظلا ىل_ءقاطناف ةمسفنلا هقئاقح بسكر هاطااىف

 روهلظلا كلذ نم عجرامتاةولخلا صاخشا نم ناك امواكلمؤااكلقوا اناسنا ىمس اكح مودخملا
 ءاعسإلا ٠ نم ىلتتلا كلذ هيطعي امور داكو عذانورتاضو عناصو قااخ هللاقي هملءقلطي م.سارهاظأل

 روهطملا سنا نكمملا نيعل ثدف-دوجولا مكح هل لزب لقا نا اممدعلا نماهلاح ىلع تاكمملا ناسعأو
 اًمرهظم دا دعتسا ىطعأف نعال ةمسن هللا ىوسدوحوملكفانلقاذهاةرهاظلا مسا هبف ىلكمللو
 ةصقااف باطلنا فاكب و تن اب امط اذ نوكحم, ولعذنالو لعفادل لاتمفاغلكم همفرهاظا !نوكي نا

 ماكحا اهلكتافملكشل او اكح عمل ازيصي ذشنمف عنمال نا نكي ام هيعنع نأ عتملا دصقلاوه م ارحالل

 اذهاهمكحد وحو بس ن وكس ةمودعمد رتل اوهلنا ىلا درا عملا كاذب دصقي نا مارحالا ةيئااقا
 كاذب نال رهظمىف روهظ برا ةباغوهو كا ذدنع ارهظم ريصف نككم نأ دعب دبعلل لصمت عملا

 ةنمنوكمامع ٌوعدملا ف عادلا وكح برآلا قي رطب مهظباكه سف "الغلا فرولظملا مكح رهظ روهظلا

 نوكتالذاىناعداذا ىادلا ةوعد بج ب يزق ىف نعىدابعكلًاساذاو ىلاعت لاق ةياجالا نم

- 
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 ديعلاتاف نيب كل دف ةكمربغن طولا نوكام او“ عئاملاو ىطعملاو عفانلاو رتاضلاكناعتجال ىهلا مشا

 اعدام نطومدعم هعشول هيلا نيلناءاعداقاالا هنظوم نمج ورانا عبط الذ ةردوبعلاةتطوم

 لهأ كلذ دعب مد ةرمعلاب له أن اف اعم اوةرمعلاب لبي نااندنعوهف» (ثار هلا لصفىفلصو) « هيلا 1

 مارحا ىف جحلاو ةرمعلا نيب عجب نع لاردتسالا مكي نكلواشب أن راتوهد فدي اذهف يملا

 دعو ركيو عكري وفطي لام لمقو تيبلابف طب لام نام هدعيوأأ» ءاشنالاب ا نرقءاوسن راف وهذ دحاو

 ئىذنهيلع قيامو فاوطلا نم عوكرلاد- «ب كل دهل لث أف نمو همزل عك اان عوك رلال .ةوفاوطلا

 هلكك ل ذو نراقب سل هنا ىلع اوةفتا مهنا قالا الا ةرمعلا لاعفأ ن هيلع الا ةرسعل لعن

 نةءاوس : ادرةمووهو هح ىفاوةاتخ اف ا.ده هعم قس 0نافلوقأ هو ىدهلا قاسن ا مهضعب دنع

 هناو هعنمب لث اق نمو هيوجوبال حسفلازاو لئاف نمو ديالو خسفلا بلع بجعو للا نالطس لاق

 ةدروهملا هنعوه جلا يدخ مقرب ىذلا نرااقلا وقسيل مآ ىدهلا قاسءاوسدا وىئذااوح َء 0

 امن و ىدهلا هملع ةكححم لهآ نمهد_:ءنراتلاناذ نو ثج املا نباالا ما ارحلا ده ملا ىرماحريغ

 هبفةراحصلا نم ءالعلا ىاتخاو طف لال الهالاوهو تانضصلاهؤهنم ىّرعتاموهذ دارفالا
 لالهالا لصافاوفلتخا يطا اوزا-١نيذاااماو لصفلا !اذهىفافنا :اهانرك ذدقو ىده هلنك ملاذا

 عقلا لثاق ن نمو نارقلال ثا نمو لفحنا ذارفإلا لثافنخ لضذفا -ىإ ىدهلا قانسن او جلاب

 ىل_عفدرا مث فدر.نا لبق فدرملا مرحأ دقه دحولال 0 غر لا تا ملعا#

 قابفتالانو نيلمعلا ن يد الكب فيكم رشا وال جلب اس او متع ةرظحلا مازحا
 ىلعارسةتوا اد حاوانقل-و ا دحاوابعسو ا دحاوافاوطامهل فوطب لود نملوقحرتسفهزاو+

 مكح دارغن اكل مدقتدقو مكمل ىف ةمهلالاءاهسالا لخادم كح كل مّدقتدقو كاذب لوقب ال نملوق

 ديعلاو هنن اهلكلاسعفالا لاه درفا نك كل انهرظنملف همكح ىف هريغ مكح هل ا ديال ىذلا ب هلالا مسالا

 ابسك كا ذ ىعسن هحوب هنمرهظت نم ىلا بنتو هجوب ا ل

 ديعلا نم لعفلاروهظل هنر املا ةردقل | قلخ نا ىلع لكل !قفتاوني رخآ دنع اتا و ةراظنا | ضعي دنع

 اهل لاق نم مهنت الوارو دةملا فرثأ اهل له اوفاتخاو هقتاخ نمالو دبعلا بسكن م تسلا او هلل
 ارداك نكي لول ذا دبعل ا ىلع هجوبو فيلكتلا مداملالاوابنعالااهرو دةمنوكبآلو رودقملاىفرثا

 هتلتردةلان اف لاقو هينابتالا ىلعر دة اموهواهعسوالا اسفن هنن فاك, الو فاك امل لعفا ! ىلع

 رادتقالا هلفه فت ةلخ ىتلاةردةاا وهام ااهاطعا ىذا اواهان ؟امالا سفن هللا ناك. ال دبعلا ىف ىتلا

 تاق لصلاة داما ةزادقلل سل لاكن م مهنمو فلكل نمهي أي نا هنم بلط ام داجا ىلع اهم
 لعفاكاذا هراشن اوهو بكحااالاهئءرداصلالعفلا ىف دبعال سلو ديعلا نم دوجوملا
 قانا نابعا نمةرهاللا لاعفالا نامعافدلهأم هنيذلا هلا لهأ ماو همفا روم الو اًرطضم نكي « ملاذا
 نامعاىفرهاظلا رث |تاخسملا دادعتسا ناو تاكمملاهذهنامعا فرهاظلا نم بسن ىهامن ا مهدنع

 هنال دعتملا لاعفا نم لعفهلا هيذلاقيالدا دعتسالا قيرطب ءاطعلاو + لاسعفالا نمر هظام تاكمملا
 تاءاضتقالاف ةتبلاالعف سلاملاع ماعلا نوكو ملاععلا مكح هب ماق نمل ملعلا ماسقى طعا[مماضيقا هتاذإ

 هياوفاك اف نيفلكملا لاذ اقلماكحا ىهامناو هنم ترهظ نم ىلا ةبوسنمال اعفا تسل ةيلعلا ةيئاذإل
 ءاهسالا ةرواجن م هانرك ذام زن هربغال وطاوهدوحوملار هاللا نأ انلع عملورتلاو ال اعفالا نم

 رهدو ةفانخم ماكح ًاباَم ةفصب فوصوملا لحنا ىلعاسم اهحوو ةرظانملا نيداص فا متاراجتو ةيهلالا

 بقاعملاومَمملاو رافغلاو وعلا يالا هاعهجوت ةيصعموابنذ ىمسملا لعفل|لعافك اًضعباهضعب
 لحنا نال دحاو تقوىف عسجلا سف دن. نا مبا لذ ءامعسالا هذ_هدحا ماكح ا هسفدقتلإ نأ دبالذ
 ةيهلالا ةرضحلاو ضعبل مكحلا فءاممالا ضعيرهقرهظ دف ماكحال اهذهنيب ىذا لب الا هل قيال

 ةدحاو



 "م

 هردل نوكنام هنم د_علالاميو ىوقتلا هم ىلا لاش ىدهلانالايدع دع ل نمل هّلاءلءجامناو

 ملاذا دوولا عم م ىوتدلا بصن نم ه.فقعللام عم دسعلا ةعفنم هناصس عارف هنأ اشنماوقو ىذغتلا

 زن نبل هال كا ذرب خل يارا قسلا ناك ذا وسلا هلا ١ اا يرد
 قأدقنوكت ى جم هي اتفر ميلا ىف مانا ةثالش هنم عنقو ىنس اوهلب ةيدهلا ماتم هماق اف موصلاالا دابعلا

 هديعن هللا ور هحو نم اًدنهفمودقتا ادهى هن رلاهمدقىَتلا ةمدقتلا ٌكِلْس مداقلا حرفمفئشيدنلا

 هلهأ عم قملاناف هلع مداه اضيأ هع وجر ىف هناف هنماهذخ اي انهف هلهأولا عجراذا ةع..لارخأو

 هلهأ ف هنم ىلا اهللقن ماا ةعيسةيده ماصخمهعم قملا دجوولهأ ىلا عجراذافاواكاغبأ
 هنأرل بسنلا تفلتخا ناو ةدحاو نيعلا نا ىأرنمواوناك امن هدايع عم هللا ناف ناك ثمحوأ
 نتف ذا تشق امو اذه كا ذكت دن او ىف تسرذا تسرامو هلوق لثمزح حسفاادوجو عم سف

 لاعت ءاوتل ىوالا هت ىلع قبو خسفي لربك الاورغصالا هلل ضي ل ةصاخ ميلا هس: ىهدوهش ناك ]|

 مسافالا مساةوهف:سفلا ن ءىددعنلاو حسفلابلث املا اوهو تل والاو هدهمشم باسل ملا اوعأو

 لك هنا 0 "ارش ريغ 5 ةرعأشنأ نمف مالسالا العتخا د (عنتلا لصور +

 0 سطع اردت فو ناتز تنساني ا

 ةعيرأو ناضمرف طا 0 يذل فاطنا مهضعب لافو م ارهش أف هاكهفاوطنوك. نا مهخ

 بطي ل مأ حلا ارش مش ىف فاط ع ءاوسف يلارهش ريغ« ؟ر.كزعأ نم بضع لاو اهتم تاكلون

 0 اهنمو كارت الا ىطعيام اهتم قيل ءام-أ تناك امنهنا ٍل_عا + عتب سل هناف 6
 نمام مس م ا ا ل ىطعي ىذلا ء ل ذلاو -.ءاكةلارتشال

 جيا ا ى اهامعو لاربع *ًاريغ د رمعلاب مز 0 نم ةلزنع وهف كارتشالا ىطعت يتلا ةمهلالا* -

 اكن فو هلا نمذس امه د[ ناك تن ارظن افرح الا مسالا ىلا لقتنا اذا مكح هيف لالا مسالا لهذ
 كم ذخ ا اهرثك أب هذسخا تنأو تقولا بحاص لالخ” الا كح تدت 1 عىف ناك ىلع وريساناك .

 ةناكحرن ًالااذه مك مصب ل هالولورثؤملا هنأوءاشنالا لوأ ل دمشم ناكن اولوالاتقولا ||

 نوكينا قاذهءدبشم ناك هزقو لزالا م كلل ةالصلا تدك ةالصلا ءانثا فرضت ال ةالصلا ىف

 اهم نود 5 عتتلا طور اكسس امثو كل ذلعان ءاهتنالا مكحال ءاشنالا مكح هتاف اهدمماذز_ه

 لذ نوكي نا ىناثلا دحاورغس ىف لاو ةرمعلا نب عمي نا اهنمةسجج مهشمعت دنع ىسهقاعتعم عقل

 ةرمعلا نم عار هلادعب يل اءوشنرنا عب ءارلا ىلا ارهش أ ف ةرمعلا ع نماتش ل ءفي نأ ثلاثلا داو ماعف

 ةاواك ناعحا وايمان ةردعاو راما اللاوو دكر نوكأ ا

 ىغملاك هيلااوعدام بن اهلا دحاولار هاك ذ ف سحفانمدقاكدازاقنيمسا 9 مس.ساو

 حالا فوط سلول ردا قا مااتخ زك كب لاو ل

 نمذس ىنملا ناالولةزعلا ىغلا ةفص هتهرو ًافدانغأ هنال ىغملا مسالانالا اندزتعاامو زعملا مسالا

 هيقماعلاذا نامزلا لاكمناث دحاولا ماعلا امو + هب نغتس اا ىنغلا اذه ىف ةزعلا ترهظ امزعملا مسالا
 ةءلوالا يثلزالانافرهدلا هن كىذلادءالاروهظكو > نامزلا لكف لوصفل اهرمدخل نامزلا لاك
 قاخلا نامزلا ةم_ن قعلا لزالا ةي_ناكذاد> او رهدالا سنلف نافرط قناموةيرخالا ندب الاو

 لزالا فكل ناكنول وش ىض املانالا هش لعفلا نءريعبالا ذاق انف يذاملا نامزلا ةمسنو ةماعلا ىف

 * لزالاه انممس أت اء فو اذهان مَ ةظفلل هده لولدم ةَةمَشح اند دقو لزالا ف كلذ ل ءذؤ

 هكا وعلا نم هيدا نانالادسق نوكيتاوهف ارب فت 5 علان مع هى *نوكنا نزال

 غارفلا دعب ملا ئشن ناو الا و ا ا ع انو هيف هيلغ هللا قح

 لتاقف < هلا ما مكح نم حورذناو ةدامعا ىف صالخبالا تلزم وهنابتنلالختالاو ةرمعلا نم
 خم
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 ناكّناو بر ةفصد دسع سائتلاوهوداحتالاماقناذهوادحاو انعسوادحاوافاو طنرالل

 دف يطا شناغ هكاسسقل قدح ءادال عمم 1١ ل> اذاف دع ةفص برس اتا اوهفدسعل ادوعقملا :

 اهففرصتيالف هرصب و هعمس قدا ناكصوارون هلل و عج ن نم ناكن ا ةئابر ةفصر هعتمت نوك ||

 اريبكلاكه يزنتلا ىضتقت ةمهلا ةفص نيعسق ىل_ع ةمولالا تاغصلاو ةنان رةقصنالا هف فارع

 دعلا هن فصتيام ه سفن لكل صوامو ىلاعجل اوك هين شن |ئطتقت ةمهل ا ةفصو ”ىلعااو

 لقعتال ةهلا ةَغص قدكاكلذ ل_عح نمو دبعلل لصالا ل_عح انملا قتلا م م الوزن كلذ لع ني

 - نوكلف هي دوبع لاك هان ر ةفصن فصوباميهفاصتاى ةدبعل ناك اماانلهط هملا ات دمسنل

 درعلا اهم سلتاملا.م ًاريغاهري_غال قدا تانص ىههيزتتلا ىذثق:الا ف لاقي ىئا ادد ا

 نوددحلا هيضاربىذااوهادهو كلذ فالخ لك صهالاو دسعلا قاقعسا ناس ا الع ةالكرإ

 سبب رقوهو نَ اناعفام لثممادنأ الو هتتحالو هيلع صئاد- اش ًارام هنا كع ان رطليغأ نم

 0 : نم ءادّسا هب قحلا فصوالو هطينتساام دعلانا كلذو فاسنالا عقواذا ماهمالا ىلا

 هذ_هلعن اك امن فو 01101011 اخ ار ولا اع لع فش لإ ر تيمو ىجاادغاو

 تافصلاهذهن ا انلع نم ف نكن لووه ناكدقو عئارمشلا تءابالذ ىلتعلا ليلدلا م ع انلالا تافضلا
 نُكالو ناك اذا ةراع تس سماسلو ةقيشح هل ىهق هنمانق اهمكح ىرس ُُ لصالا م ع هل ىه أ

 املكتمهب ىلا كم كاد كنلوم الق لوانَخلا برق حملا نيه ه اندهمام كعب رمل

 لاقوه ه0 مان هللوقتنا صضرتءيمنا كباو- نكج تجبافئ * كل ذىف كل ل_ةناف عماسلاتنأ او

 دئاّدعلا لس هذهو هش هلعدح ىلع هينونمؤ دن لو سقت ىلا هبسنامرملعأ اآوهو سفن ن ,عكلذ

 هامحيازتمالا اذه الولوا رشو اهو ذابم هللا نم ل-عىلعناك ةبنلاك|:ةروص دل

 هل هبانرهظف لكلا لكلا برضو لكلاب لكل ارهظ ًافجاشما هفطن نمناومملاوناسأ الانوكي نا

 امب ىعست روم انن امعأ ىفان دا دعت ساب انطع ا اكن او انلصأ ىلع نك وره اظلاهنالانوهامو هحو نمد

 ءاموءاعسمو صرآو محو كلفو ةعسطو سفنو لّةعو ”ىسركو شرع ند انتلامسا بوي ا هنظل

 ىلدعالا ناكسقالا س جنو يضل خلنا اسناداوتاوع ابدا ستور اةئاودو :

 وهفلوالاوةرخ "الا تافص ىلوالا وه نم ملعدقو ىلعلا ثاوصلاو كدا ءامسالاب صوصخلا

 تافصلا هذه. نم بصغام مولظ ناسنالاو يلعن لكب وهو نطاملاو رهاظلاو رخ ٠ ل لوالا 1

 فىصو هم :ءلوز نأ دا نك هديؤ بصغاسمأب و هلى هد نع لوهد> هه ة> هسفنل اهل عج ثدح نم

 ادح نيه كلذىف صالاو هين أسص ىلا بوصغملا مالاو اهله ىلا هنامالا دربلف هل اهملاو مالا

 هعم صلو يلا ىون. نأو هو + (مسفلا لصف ىف لصو) * كل ذكس او بعص كا ذنا نظن ةماعلاو

 لثات نمو هيوحو لئاك نمو هزاو< لئاق ن نك ميلا ئشن مث لحيورةعبف ةرمعلا ىلا ةينلا لوف ىده
 اهلعف نوضت دقوال كواييلا ةمنلا لب وحتز اكتر غصأ حةرمعلاو لوقأ بوجولابو وجال كل ذنأب :

 امدو ىملاو فاوطلا نم ةرمعللام ماَمم نراقلل م ا ا رول
 مدعل خس ارا ةامدجاو انك كج امرلا رغما كنا قلاع زانق ناكر

68 
 1 ا ل < | ذافةداتعم هيلع مدق ىذلل مداقلا ن ءةردهلان أف ىدهللا

 تءبدح ىف _-ع دصقلا ا ىرخأ ةشيوشأ . تح ةيدهمدتالن كلو دب الو ىدابم وعنع رى ىت> والا ةينلاب

 جم -ٍ مغلا وم ىذلاريكملاال هناعس ريبكلا دص ون ىأ لان مرحأ اذافءاونام

 ىههفق ةرانزلا كلك . هدصقن ةاموداماورمست 00 ةكمسنامتاعتقلا هبجوأ ىذا ىدهلا مدقرغصأ

 هيقملأ ىهلب اهقمهسي نالت وصلا ناك كا ذلف حاملا هملعلْزنىذااودو هل موصل ناف هلةيدهلا
 هيدهلا ىف مظع ًاوهفهلدلكم وصلاو ىدههملا ن نم ضافي طرعللا كنا مهلانبال هنا ىدهلا نم

0 
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 قحلاو دنعل ازنب نرق ند 1 موصلاك لاس الان ل ىفةيدوبعلا تافصو ب وبرلا تاغض نيب نرق

 رخ اللام لم ظح حالا كلذ نم دحاو لكل نوكين أب ىواستلا ىلدعهسفلارتشالا مك سعأ ىف
 *.؛ مالا نمل سل هلوت لثفدارخالا اأو نارقاصبأ !ذهفمدبعنمب و هللا نعب ةدلسلا ماشا 1

 هب درفت ام اذه لم نمءاجامو هلك حالا عجري هلاو هلوقكو هنلادنع نقلك لق هلود لثمو"

 هثلا ىلا ءارشفلا من ىلاعت هلوق برنو د. ,ء ه.درفن امة لءنودبر ه.درغن او برنو ددنع

 دا رذالاو نارقلا عما دهفراةتفالاو ةلذلاىا ىل سلامب برق ديزيانأ اب دب زب ىبال ىلاعت هلوقو

 ىلعنوعتمملا (,(عتقملا ]صن فزصو)* ىلاعتهتلاءاثنا ليصفتلا ف اذ كس تاتو ١
 000 لاكن م مهن ةعتمأ!ىفمالسالاع لعنه تاو مرمر ةماَماو نراك اما نحو

 شذ. اهتم ل< تاهلكةرمعلا لاعفا لمكف مراح راخ هنكسم نم تاقمملا نم رم اربشأ ىف
 : م دارس تم هد : ىلا فرص نأريغ نمربالا كلة و هنسعب ماعلا كلذ ف

 :رمعلاب عمم نك ىلاعت هلوق هلع نصوصا نقلا ىذه هلع اق يحطم حا هدلي ىلا داعاذاو

 7 ًاريغ فر قعاول مهضعي لاقو ةعنم محار هش *اى درع لوش هن 7-50 .رستسا اخ شا

 رص اود هللا كلا مجانا ىلاريبزلا نبا بهتذو يقم ةناهئتاع نمو جلا أ ىحمانأ#

 ىأنق يصرع تىهذت ىتح هبرذعت هاو أ ودع هس احاح لجرلا حرخاذا كلذوودعوأ ضرع

 نبا لاكأم ىلسعو ءو ىدبيو يحي للا اتناول ىو عا مملح وىسو فوطي وتنبلا

 ىدهلا هلع ناك هكمريغدلب نم عنمتاذا <ىملانااضيأ لاكو ماج اروبا عتسارا 1
 كلذ لاعت هلو ىفهب لوقأىذلاو عتتموهف مارحلا دجحسملا ىرضاح نم نكي نما ىلع ءالعلا يفت

 نم ٌقدرسسنلا مانا ىفموضل | ةزاجا ةراشال ا هذبم ىأ كل ذب ديرب هنا م رادع وتاني

 عقبالوأ عتقلا هم عقب له“ ىىلاىناوفلتخا» ءانلعلا نا عتب س دل“ ىملا نام هدلب ىلاهعوحرلحأ |
 مدلان ناوية ىعو اهانركذ ىتلاذن الا مهجحو مد هيلع سي هنأ ىلعاوةذتاو عتقل ا هنس عقب هنا لئاكنق
 جد مث مارحلا دصسملا ىرمضاح نم هاذ قي رمشتلا ماداءاضقن ا دعي موصااوهو هلدب وأ همزلن نا نكم

 اوراح مهضعب لاق لوف مارحلا دهسا ىرضا- 3-ىفم-هفالتخ اة الا هذه لجأ نم رك دنا
 ىذااو طة دكم لهأ مه مهضعب لاكو كم نم لإ ذ لثم ناك امو ىوطىذو كم لهأ مارا دحسملا

 لاقولف كش الب رمضاحب سدلف همف نكي نم هنا تلا ىلا مالعالا نو دام مرحلا اونكاس منادي لوك

 دما هروس نع حراما هضيردملاريضاحنال مرطسارواج اسم لونك مارملا دححتملا ىرضاح ىف ىلاعت
 عتملا نعت هنفنونك اسلا مهو مارحلا دحسملا ىرمض ا هركذام هناحس قلع امن او دما ام ةحا ملا ىف
 ىدهلا قاسناف ىدهلا قي م نملالا نوكيالى دسنءاذ هو يلاوةرمعلا نيكسنلا ني مرح ا لل
 عملا مكح انرك نأ دعب و هل ىدهولا غلس ىت- لحنا هل سا هتاف لح ريغ نم عمم هناف انراك مرحأو
 2 رهو انوفا داو لوجشت كاتبا دوا دجاج اك تنل غ است عجرلف

 - هلا قات نم ةداسسبفصتادمع ىف وكما اذه تدرغ'ا ةمهلا ةرضح شارب ناىلذسلا
 لخ ذات تا كلن اور 3من س ةغصىلا عنجر ماي دوبع وح ةغص وا داعمت ا

 مكح دوا لا علا نمو جموع نراك دااوهف كادي هفاصتا كاف ةبنابر ةفصن هب دومع ةغص قف

 هسفاكىدهلا كلذ تارقلاوأ ةرمعلاب دارفالا نم ةلاحلا هذموهو ىدح لاك ىدهلا

 اذهلو عم ىعع انه ىلاف حشالف ىدع هعمو : ادرفاناوةدحاو" هلو مفي الو ىده همزلب الو

 ناخةلالدلان نراقلاو درفملا عتف للا عم ىأ ايلا ةرمعلاب عمم ن نةهلوقا همذ نراقلا لخ دي

 ةرمعلا تاخ دفا ةرادزلا تن اا زمراكلا قو راركسلا ىلع تدسقا ذافةرازلاةرمعلا

 كج نأ لو هدام ىلا لون تفك نا وعامل تولا فايز الا
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 مب تامتك او اغدصابوت تسلو لح نمث ةطاف دجوف 0 ”ىنلا ندب نعلا

 1 | ١ رج لو لهنا ىلصهللا لوسر لا تيه ف كوشي -ىلءناكف لاق اذه تره ىناتا اًقفاهلع

 كلذت ركن أ 1 ىلا هنريخ أفهنعتركذامفلسو هيلعهللا ىلصهللا لوسر اسةمسم تعنص ىذلا ةمطاف

 هنا لوسر هب له أ ام لهأ ىفارهللا تلقاه ميلا تضرفنيح تلق اذام تقدص تقدصلاَمْف اهاع

 نمل نم”ىلعاهب مدقىتاندبلا "هل تناكف لاق لت الف ىدهلا عم ناف لاك ملسو هيلع هللا ىلص
 سو هيلع للا ىلص”ى ىبلاالا اورصقو مهلكس انلا لش لاق دن ام لسو هيلع هللا ىلص ”ى لاا قأ ىتلاو

 هيلع هللا ىلصدتال لوسر بكرذ يل اياواهأف ىلا اوهجو ةبورتلا مول ناك إف ىده هعم ناك مو

 ل اف مخل تسلط ىت>الءلق ثكم ئرعفأ اوءاشعلاو بر .: 3

 مارك ارعشملادنم فتاوداالا شبرق كشنالو ملسو هياء هللا ىلص هللا لوسرر | ةرعب هل تير ضف ر عش

 | الون ةفرعتأ تح سو هيلعدقا دقن لوسدنا+ ةيله الا ىف عنصت 5 نينرق تناك

 بطخ ىداولا نطب ىذه ترف ىوصتلابهأ سملا تغا زاذذا ىحاهب لزنف : ةرعب هل تب رمضدق

 لكالا اذه كدلب ىفاذه كرش ىف اذهم كمون ةمرك مكلع مارح مكلاومأو مءامدنا اقف الأ
 مدانءامدنمهعضا مد لأ ناو ةءوضوم ةيلهاجلاءامدو عوضوم بدق تحت ةمادانلا ىعأ نمء

 هعضاابر ل وأو عوض وم ميله اطار و لب ذه هنل ف دعس ىف اعض راسم ناكثراخلا نبا ةعس .رىبأن با

 جالتتساو هانم ابن ّنهوَعَدْخُأم 7 ذلاىفوتنا اونا هلكعوضوم هناف بلطملا ديعنب سابعل اير

 ابريض هوب مازال: لستات نوه كتادحأ مكشرف طولا نا نييلع مكلو هللا ةماكبَن هجورف
 هب ممصتعا نا هدعبا واضت ن لام مكمف ةتكرتدقو فورعمابّنمتوسكو َنهقزرمكلع ناو حربمريغ
 هعبصأأب لا ةةتدنو تردأو تغلي دقكنا دههشن ولات نولتاع م :ااق قءنولتست م 3 هنن اك

 ماعأ عرهطلا لصف ماخ ًافنذأ متاح ثالث دماج سانا ىلاهكشيمءامسلا كلا هعفرتايسلا
 هتقاننطب لعف فقوملا نأ ىتح لسو هيلع هللا لص هنا لوسر بكر امش ” امهتد لصت لوريصعلا ىلصق

 0 لاب عابس ماقدر لك لعل لهن اوبر هاما ل لع و تار معلا ىلاىوصقلا

 دقو ملسو هملعهلنا ىلصهنن!لوسر عفدو هفاخ ةماسا فدرأو صرقلا باغ تالا ةرفصلا تيهذو

 ةنيكسلا سانلااهيأ ىنملا هد لوةيوهلجر كروم بدصنل اهسأر نا ىتخ مامزلا ىوصقلا غش
 برغملااهب ىلصف ةفادزملا تأ تح دعصن ىت>الملقاهل خر أل ابحلا نمالبج تأ اكو ةنمكسلا
 ٍ علط ىتحاسو هيلع قا لص هننا لرسر عهلطضا ماني مهني ح يلو نيتماكاودح اوناذأ ءاثعلاو
 لبق ساف مار ارعشملا نأ ىّتح ىوصقلا بكرم ةماق اونا ذأب عجصل اهل نيمتنيحرجفل ا ىلصةرج فلا

 فدرأو سملا علطت نا لبق عفدفا ةجرغس [ىت- افقاو لزي لذ هدحوو هللعو هربكو هللا اعدف هل بلا
 ضش ترحملسو هيلع هللا ىلص لنا لوسر عفدالفامسو ضب ًارعشلا نس الحر ناكو سابعنب ىلشقلا

 لو لضفلا هجو ىلعهدي ملسو هيلع هنا ىلصءننا لوسر عضون ذ نمل ارظن لضفلا قفطف ني ركن ظ

 لعرخ الا قشلا نمهديرلسو هيلعهنتا لص هقتا لوسر لور ظني رخ آلا قشلاىلا ههجو لضفلا
 قي رطلا كلس م اللق هنقان مل نط نأ ىحرخ لا قشلا نم ههحو فرصف ل_ةذعلاهحو

 ربكي تابصح عسب اهامرفةرحشلا دنعىتنا رجلا أ تح ىربكلا ريل ا ىلع جرد ىتا اىطسولا

 نيتسوان"الث رق ر تملا ىلا فرصنا م ىداولا نطي نم رذ ف ذملا ىصح لدم ىهوابنم اصح لكعم
 ا : راد 1م وول 02 ًاوريغ امر تف اءلع ىطعأ مدنا

 رهطلاةكع ىلصف تيبلا ىلا ضاخأف ملسو هيلع هننا ىلصدننا لوسر بكرواهةسمنماب رشواههن نم
 سانلا مكتبلغينا الولف بلطاكّبع نا اوعرتألاسقف منهز ىلع نوةسي مهو بلطما دبع يأ
 أ | نءنراقلا لوقنف عجرنمن باج ثيدح ىمهتنا هنم برشفاول د٠ اوانقم كعم تعرت "ال مكي امس ىلع

 كرو



 ا؟عازأ

 عتارلاو ىجهناف دركوأ مرد ىطوال عم بيسدةعلاو مارح مردجلل ئطولاو زانؤ-ةبسنلا فاكر تشاف |
 تملاواحاكتلاو رولظعلا ف ع وقولانمافوخ هب لا تيجان او هضعقن ناك شو ىبلالوح

 دحاولات ائاوة دولا ةفر هع نوي واطمأن الهر تموأ مر دحاو نم حصنالو نينا نيبالا مصنال

 ندنثال ا بملاعي ىلع لانا عصيال ذيدح ال ىف ىلمتل او هقناال هلا ال هنا لءاق دحا وهلا م ككاو ةنادحولاو

 لاوحا نمهبف ماقي انك و فرراعلا راح رح ىلا حاكتنلا دّعف ننثالا ن م دب الذ ىلحلا نم ديالو

 بالف ننثالا تنل ًافهئانانولءاملا نول لا _ةذفراعلاو هد : زعل نع لعام دقو ددنعلا له دوبشلا

 50 تقديم د>اوالا دوحولا ىفام تلق ناف د>اولا نم دبالفزيسقلا نمّدئالو نمو كنم

 تاقناوةدحاو تاذنءهناف تةداص نااثا ال ادا ال اىفام تاقناو تقدص نانثاالادو-ولاىفام

 ةداهش تامشالاو بمغ دمحوللاورو دق نيتر د# قلعت ىل سي هال تق دص د> اوالا دا الا ىفام

 ةدابشلابلاع هنئاىلا ةبسنلابو ماعلا ىلا ةب 0 دغلا اع هناك سوهو

 لدو)* دو>ولا هب ؤرلا ىف "للعلا لعد نمل اق الخ اسغ :هفتعنوك.نا ل.هسداريغال

 جدي لصقل انهف عتلاوهوت مج دونم يحد رطمالا دولته ال هو نيمرحلا لدفف ١

 ىضذمام بولسأ ىلع ماكح الا نمةدابعلا هذه لاعف ايواشامر تاعمارا دس هع 1
 ىدولحلان ع ”ىب.راف' ارفاغلا دبع نع ىوارعلا دعاصن| ن نءاعامسوةزاجادحاوريغانثدح لوقنف

 نمسا نب ىلع نب دهث نير فعج ن ءىرتشتلا حاملا نبإسمن ء”ىزورملا نامقس نب 0

 جحي ل نينس عسل ثئثكحم سوده. .اعدشلا 4ص هنا لوسي دنا لاك هللا دبع نب رباح ن عدس ن .

 0 مهلكر شعم دس دملا مدقق حراخ مو هيلع هللا ىلص ”ىبنلا نا ةرششاعلا ىف سانلا ف نذأ م

 تداوف ةه ل1 ا اذانت أ ىتح هعمانجر فن إعل_ئاوامعيو لسو هيلع هللا لص هّللا لوسرباوت ايت

 ىلستغا لاق عنصت ف.ك ملسو هءلعهللا لص هللا لوسر ىلا تاسرافركي بأ نب دمت سع تنبءامجا
 اذا ىوصقل ا بكر غدملا ىف لو هماعهتنا ىلص هللا لوسر ىلصف ىرحأو بوش ىرفثتساو

 كلذ ل مم هند نعو شامو بك ار ند هيدي نب ىرصصن ده ىلا تراقث ءادسبلا ىلع هتقان هبتوم سا

 لزني هيلعوانر هظ نيب لسو هسلع هللا ىل_عهنتا لوسرو كل ذلثم هفاخ نمو كلذ لثم هراسي نعو
 لل كي رششال كبل كبل هللا كل با دمح وتاانلهأف هباناعئث نه لعامو لب وأنت فرعي وهو ناءرقاا

 ىلص هللا لوسر ري لف هي نولي ىذلا اذبم سانل الدو كا كي رمشال كام او كِل ةمعنلاو دجلا نا كبل

 كلو !الائردتانسلراس لاف هتيلترسو ديلعدتلا لست! لوسرمراوةضاخش ا

 مهاربا ماقمىلا ذفن اعبي رأ ىثمو ان”الث لد رف نكرلا مّتساهعمتيبلا ان ًااذا ىبةرمعلا فرغت
 هركذاعأالو لوقي بأن اكذ تلانبب و هيب مالا لعشل ىلصم ميهاربا ماتم نماوذنعاو ٌارقذ

 نورفاكلا اهيأالقودحأ هتئاوه لق نيّتعكر لا ىفأ رقي ناك لسو ه.لعهللا لص ”ىنلان ءالا

 ةورملاو افصلانا ٌرقافصا!نماندالف افصااىلا باسلا نم جام هسا نكرلاملا عجرم
 دحوف 'هلمقلا ل.ةّتساف تسلاىأر تح هيلع قرفافصلابأ ديف هيهللا دياب ادنأ هللارت اعش نم

 | هلال ا هلا الرب دق لكىلءوهو دجلا هلو كمل هلك رشالددحو هقئاالادلااللاكتو هريكصودقنا
 ليزنْم تاّرم ثالثا ذه لثم للاقف ل ذنيباعد م هدحو بازرحالا مزهو هدبعرصنو هدعوزخأ هدحو

 لعفن ةورملا نأ ىدح ىثمأ دعصاذاىّتح عرسأ ىداولان طاىف هام ل5 تصئااذا ىت> ةورملالا

 || تابتتساىنأول لاك ةورملا ىلءفاوطرخ ناك اذا ىت>افصلا ىلع لعفاك ىا كلذ لثمةورملا ىلع
 اهلعحلو لحلف ىده يجى مكنم نكن ةةرعااعلو ىد || قسا مل تريدتساام ىسأ نم

 هللا ىلصهللا لوسر كبشفدب“ المأ اذهانماعلأ هللا ل وسرايلاقف مشعج نب كلامنب ةقارمم ماقفةر ع

 نم <ىلءمدقوديأدي اللب ؛الزيت سه يللا ىفةرمعلا ت تاخد لاف ىرخالا ىفةدحاو هعباصأ لسو هيلع ظ
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 الزان

 هداصن او هلك ازاج نيمرحم موق ل- [ن هالو هل+أ نم دصب لنا لد اك نمو قالطالا ىلعهلكا هلزوجب
 لكل دهق ىدنعج رثالو ئث همف ىف داق ملفاذهىفانبهذماّماو مرحنا ىلع مارحوهف مرت لجأ ند

 ىلا حا د_حأ حرتو هلك هلذ لمعت هيف مرعحأأن "ملاذ هنادراولا الار الا د يحسم
 ىردأ الو د.سملا هيداريدقو لعفلا هيداريدقروكح م ادصاا نال : 1 , الا ىف مرعملا دمصلا ةظفا

 لودي دمسمملااللعفلا هنا ىربن ف دمسمملاو لع ذل اعبصب نيم الا دارو أ ىلاعت قملا دارآكلذ“ىا

 ناف ىريغ مب تظوخ امىنال هل+ أن هدمصنا لوةءنملوقل ىتءعمالو قالطالا ىلع هلك ازاود
 ىلع مرق لمعت همف ىلفءوشب هتنعأو أ كا ذىف هللا تأموأو أهتهنوا هملا ترمش آو الل الكل آنا ته

 هلوقوحو ثلاشلا لوقا تالة نموه نكلو ىريغا هرا ل تأ :؟ناولوتتلا اذهو همف تآاناو ثاذ
 لاليلح او مرح ا هلك أيام دمصي نأ ىون لالد-ان ديري دقو هتل ال دوأ هنراشاب ديرب دق ولجأ ن نم دص منام

 ةمهلا نقص ىهف اسف“ || نع هيزتتريجلا عفر اذ فصلا هذه ىف قدا هبيشأاف هف يصنف هيلعريستمال

 هقةرصبام لومقلذ هي رضت نمهدسقت ناك اذا هل قا فيرصن نعد دسقت علت نأ دحال س دلو

 هيلعرومج ريغ هنوكن نم لالحا ىف اهآار ثمح ةصااخ ةضكث هب دودع هالهف قرفاله دس: لبق كهدف

 ديرامللاعلاوه لب راصتحالا لبقتن ااهت أش نم سل ىتلا ةمهلالا ةفصلا ىأر ىنعأ مرحلا ىلءرمس ام
 اوذوالات امكح ع ذومريغف هدابعل هسفن ىلعاهبجو ارو ىف مرح ا دبعلا هيشا ىلاعت هنأ اك

 لاعئىلاعتهلوقوةب را يح ضر ا طا مكدهعي فواىدهعب

 ديربأم ل_عذ دةفهريخ ىف هقدصل هدب ال هدهعب فو نم دهعلاب هؤاثوو هلعمل لحي سل هناك ديربامل

 ةراغادهف اهلع كح ملاح ها عفنمهنا د ىلا عجرتالو دوجو. هنال هندارا قالعتل لعكس لو

 ثلاشلا لوةلاوةدارالا قلع مهاهل- كل ذامن ا كل ذ ىف سانا !لهاست ناو ىهل الا لع ىف لاكشالا
 ىذاارظنلا اذ هوب ابلا اذ هىفةدراولا ثيداحال ا نيب عجب | ىلا برخأ هنال ةدتلا ىلا لاو قالا بر 3
 ثلاثلا ل وقتلا ميجرت ىنلظ ىلع بلغي نكل كل ذ ىف مكك ادانعطقاماناف عبار لوقوهام هل عملا هذهىفانل
 * (دضلاوأ ةنملا لك ًابلهّرطنملا مرحملا لصف ىف لصوال# معي رصلا كاب ن نكي ناو نيلوقلا ىلع
 لوقأ لوتالابو ءازملا هءاعو لك ًايودم_هيلت اه نمو 1 رع ةتمملا لك ًايلئ اكن 5

 قوات لذا تار ار ار مدلل رم الع دم ةنال» املا هماعو داصدمصلا ىلاّرطضاناذ

 ناف فاك ام دنع فتي نأ هل جب ىذلاف فاكد قف هرارطض ! عمو هتقمشح هنالامتا د هبحن رارطضالا
 ةهح نمنوكلات اكرح عمم اذكى لا صاخ رار طضاهنع عفتربامناو هنععفتربال ٌراطمارارطضالا
 اا مل ْ نكلو هفرعنادوجوم نويكلا فراشخ الا نكن ارا هفروبجت هن رار طضا ةققملا

 ارارطّغاراتخلا فراستخالا اشار انالراتخالنا قئاقحلا ىطعت لب هراسسخ ا فر وحراتملانا
 را ارطضال ا ىلع مكحتال ةراتجلا همس عفدشبال تيان لخار طضالاف اراتةغ نوك نأ بال ىأ
 هربجالول ىذل اروبجملابجم ناك ريغ نم را ”ىاذلاربجلا ف 0

 رامخلا نيا روحت لصالا ف
 رارطضالا ىفو ريما ةلاح ىف
 راق او هل ذ 0 هل انع

 راسخاو ا دريج نيام

 لثاف نمو لطانح اكلات كنان جكتبالو ل * (مرحلا حاكت 01

 دقعحاكنلاو دع مارحالا ملعأهلاوهمرريغ هوركم هنا هب لوقأ ىذلاو حو من د نا سأن ال



 لاا

 ندنلا مْ اهيوةا.لا عبط بطرراح مال اف ةيوطرلا نم هيفاء املا همق لمعتساو هترارحلا هج
 كنب كلجام عسا نمهيديفئثالاناب رعدتانتبو هسابل نع مق لخا دلاديرستتو نردلا لوزءءاملابو
 رخال ىلع لد! مالا لوخ دفاش نوكلمال ةافح ةارعمهروبةنم سانلامانقو توملاوةرخالا
 ديرلاو ىّرعب : تح هلا ل ديال ماجا لخ ادو ىبسكي تح هريق ىلا بات ال تملا ناف توما نم

 نمبوثلا ٍقْناكبوذااوااطخلا نم 0 ”ىبنلا ءاعدنم هنا ملدأ
 لاوحاد مال ارايثعاو لع هز- هلو ما ١تافص صخ اا نم خحسولاو نردلا نم ندبلا ةمقثتزو نردلا

 ربل اد مص مي رت لصف ف لو #) هللاع اىعلاالا ءلمعبام ةئانملا ميظع بجي لاحت ةرخأ الا

 دصدعازلا مهضعب لاق ءانعمو هراستع | ىفاضا هللا لها قافت اوهو كل ذ ىلع اوقفت * ( مرا ىلع

 قياورع_خ هللا دن عامو هلوقىلاد_هازلا لاق ةنملا نم قحلا دم. صفراعلاو اندإا نم قا

 نيدأسو اركوا!يمهسوف:نممهداصقعلادبصقللاف قياوربخهتلاو هلوقىلافراعلا لامو
 هتدابعنم ه4 تقاخاع ةدراشلا سوفنلا دمص تال ابح بصن قحلان ا ٍلبعاف هللاءاشنا كلذ

 ةاسحلا ىفمهل ةهبشملا ح اورالاتارذواموعظلاواتالابحلا كات ىف مهل لع ىذلا بحلب هع دخ مث

 ةلابحلا دعوا نمدسصلا نك اهل انورظانلارعسشبال ثمح نم تالابحلا ىف ةدسقماهلعح

 هنال دودآةملا ناكوهو هدف لب اصلا ةبس.ق فر اصف هيف مسعنام ىريل مهب قوعللا ىفانعمط س زحلاةيور

 هلدت اصلا نا مث ةلابحلا قروذبملا بلا ليست ق عمطلا هعقؤأ نم دمصلا نمو هثنعل بواطم

 قيلاءادن عمم «نم لزب وهفةلا حلا عن ةوقلازنرت ابنا ومرتاذارنل|تارطضا ب وا

 هداقفدريصأف ةلاسحلا قرو دبملا يالا هدا نيا ل . الاون اسحالادص لاذ هف باحأف

 ن_سحئاود ربا او لواعب همسي هسلاءاجامناسح لا الوافد داصفق هلعه سفن ىرفناسحالا

 هةاوروكحلامارحهللام ا نذل فايا اطلا هذه نمدارأ افرومغقملاو ناسسحالاو

 نيد طبخ نم ني دّرحم اريغانعش ميهارتاذ_هاودلال ناسح الا نونوكم نا بح ا دس ع مهاع نأ
 ناسجال اوه ىذلاربلا ديص مهتناكمل مباع مر دئاصلا توصارث اطلا اما لاالهالاب هت اجال
 ثرخ امارحوأ الالحاوناكن او مرا ىفاناكسو مارحلاوا لالملا ناكحلافامرح اومادام

 نيب ردملا ةغئاطلا هذه ءاعاىهدرب لفةريغلاهناغص ن مهنا ناف ناسحالا دمص عنتما ةمرخلا تناكأم
 بانملا,مابضهتسا هناف ةةبقح دسعال ناسح ا دسعن ووك ف ناسحالاو مذلا دب ص مار الأب

 ىهاكة اذ نوككنأ تش ه.ردبعلا ةبصصول اضقنان هتبحص تضقنا ضرغل كيعص نم لاسقفى هلالا

 كلب لهاجوهو كلم نع رخاف همعز ىف قيأ ناو هد.بم ةضبق نءددعلا حورخال هنالرهالا سفن ف

 ضرالاو تاوعسلا كام هتذدك!مالو هدس كام نع حرخاق ىدم كلم ىف ىشم ام ثمح هناي هدمس
 همعن نم هي ركحو ذغباملهللا | اويح مالسلا+.اءهلوقوشو ربلا دم حالا ىلءم”رح اذ هلف

 ةعاطلاددابةنالا نم هللا لال تش امو مهريداةماواو+ ثمح ناسحالا ديبعل هنماناطخ

 هللا نا ىذا تاب ارصنعوع»و ءامدس ص هئالام رح مادام مرحلا ىلع رعلادنص مرح لو هنلا

 | ناكن موا ىلاعت لاف ايبولقلاةاسح وهام ا اهريغوةدابعلا هذه ماكان بولطملاو تجائش لكمنم
 ةدايعلا هدم حراو او ولة! ةامح دوصقملا ناكاذاف كلذ ءانثلا ضرعم ىف هاشحًافاتيم

 هدنض مر لفءاملانيوهنم اطامنعب ةبسسانملا تعقو اهنطانو اهرهاظ اهلكسح تادابعلابو
 1 ه كا ذكو مي هنافهعاسنالرخلا طلب ءاحاذ هاو هلوان: نال
 رصلا بسانفاومكح عستافتا دوجوملا ع مج ىةاحلاترسف ”جالا عيسالو هدمحي عيسو والا

 ماعلا لال رصلا دا ص رصلاقىتلا ةعسلاةاعارلا املا, ىلا هفضي لو رجلا ىلا هفاضا اذهلف عاسنالا ىف

 لئاك نك. + (الوامرحا هنم لكان لغ لالحلا هداصا ذاَريلادمسص لف ىف لصو)+ .لالاعاو
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 ةدوصق» ةفاظنلاوةراهطل نالأهانعم قامو ى وهلا طفح نم هانرك ذاملانع ثفتلاءاسقلاب انه دق

 نمةدابعلا هذه ةمكح موسرلاع ءالعلهجاملو مكح هلنوكمش هاباشي مساهلامو سو َدَعل اهنال عراشلل

 انيهذماذهناذاولعفام موا درعتاهلاعفارثك | لح ”ىهلا فشكم هل سدل منا ثمح
 طانتسالا مكحوأ فير 55 مع ع رشلا ةهج نماهضعب للعب اناقع عم اهلكتاداسعلا عبجبف

 اع قت زو جواللا 7 اها نيستا ما نعايسر مة الف اذه عمو ”ساسقلا باصصأ دنع

 لصو) « هتمهفاذا ”ىهلالا بانحلا هيزن:ىف ىوقا اذ هوةدودةما وكو حا نوف عم مكحلا

 ءادغلا همقمهضعي لاق هب لسغن اف هعنم ىلعا اوةفتامهاف *(ى مطلتاب هسأر ا لسد

 ةفاظنلل بجوم بيس لكذا هريغن مالو هنم عنمريغنم لوقا هروح هملع: *الفلسغنا مهضعب لاهو
 ٍ عاج االو ةنسالو باك دروامو لاسم, بيل جب هللاناف لاح لك ىف هلامعتسا أ انطابوار مان

 ذءدام ارحريصف مارحالا ىف لخ دينأ ناسنال | ىلاعت هنن ا سهأ انوءيشادسأرلسغ نم مرحما عنم ىلع

 هدهم فص نا لبق هملا لصت تناكى تلا« اسشال ا نمئث هملا لص ثا ةزعلا ةفص هفصوال الح ٌناكأم
 هيلعهللا اهقلخ ىذا اريضستلابهب ءاطت ىهف هلج ا نمت ةلخ امال ناس الا بلطت ءامشال اذا ةفصلا

 راكحأب لاشتوأ  لردتنأ ةزعلايلع قلخ ىلا ةروملا ةةيتح نمو ةروسلا ىلع قولخناسنالاو

 تويثعم ةرظاناه.رىلا ةرضانذئموهوجو ايئدلا ف ىتعي رادبالاهكردتال ىلاعتهلوقلثمهوحولا
 ايدو ةزع قل ةروصلا لصح نا لعف جناا مث رح دهال ةبفاضاةزعهذهفدرخ الا ىف ورلا
 ءاسشالا ضعب نع عنتم اوزتعاف هلجا نم قا ام ضعي هيلا لصين ا ةالصو جو موصنمتاداسعفف

 نيعتلا فىوقتلاوانم ىوقتلا هلانتن ا برود ىلع ق اخ نم عذمب لاك اهضعب هلاش نا نع عنتيلو

 هلع تمرحا ةهننع لكللاو هيلاو هدم لكل اذا هم شل انتلدالا ىقعلل هببشلا ىف هءشلا ىَوَمْد قش نم
 هنلطت ىهفهل تقلخ ءامش هالاوهيرلالا ق ةاحام نال ءامشالا ىلع مار اوهاماو ةقيتألا ىلع ءامشالا

 كال تنسد ةفتمهننالوصو <تةو ىف لوصوو عانتماكت قو ىف عانتم اخي رياطي هنا امك

 لافو هتماعج ضرالا فامو تاوعسلا ىفام مكلرضسو ناتس الا يدق ىلاعت لاه كنده

 ةاروتلاف و نوديبعلالا سن الاو ّنِلا تقلخامو -لاكو اعيج ضرالا ىفام يلوا لاك

 كتبت الف ىل_جا نم كادتاخو كلج ا نم ءاسسشالا تةاخ 0 يمل
 نم كلذ نطوم فرعتل كتبته نع لإ هناس نانأف كلج انم تةلشامف ىلجا نم ٌتقاخام
 نا ذل عجاموامارح كإعجوه لب :مءابسممالا ىلءامارح ترصالو تززتعاام تنأو كتزع نطوم
 كونج وشال ى جو هن اكس هدنع ةناكم دب حو ه- ملاةيرق كلذ نوكملالا هن هه سد سها نع

 ْ مظل لعأر طق هلع نم عنماعفان كل اود ةعنملا هذهب ارومأم كاءج ىلاعق هنوكبآ بملء تقلخ يا
 هقدل حأ نهاد هتعاطو كلاهعرشف كسعت ىف ةز ءهبروص ىل_ءعلةاخ كفي ود نأ دب الف كت اكم

 هلوقبهلاشما ىلعزتسعا فكما هلذ خ نم ىرتال كل اراحتحا لب كيلعارادتح االامارح نوككنأ

 رهامكح ةمروان اننع دنع ناسنالاف هسفب هلعال هنن رع هلعالا كِل 3 ىف لءح له ىلعال ا مكيرانا

 ( دحاو ناسنالاو محرو مصع نيعلا ى ٍءّدا اًداو مرحو مصق ةمرل !ىعّدا اذا اذهلو ةترال ا تمعدمس

 ىده وهو قا لوشن هللاو لصفلا اًدهرابتءا اذهفهب نتعمريغو هب تعم نيام هنأ ةقيشملا ف

 هيسادال لاق نم سانلا نمو ههركّن م سانلا نخ +( ماجا مرحلا لوخ د لصف ىف لصو) * لدسلا
 ||| ماما لثمنان الار د5 ىلعو ىلاعت هللا ىلع ,ةرخالا ىلع ل ديامادلا لاو-١ىف سداو لوقأالبو

 || ليزبو ندبلا مي ماخلا تن تببلاا مث ماشلا ماسلا ل داملهنع هللا ى ذر باطخلانيرعلوتب

 | ماجا نال يججسهيو بحاصلا منة هلامعتسا هلدركيال درعلا ىف هرامآهذه نمو ةرخت الارك ذيو نردلا
 : || نينو قسضش ىا ميج قيدصالو نيعفاش نمانا اق ىلاعت لاق قيفشلا بحاصلا ساو 1-4 نم
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 تكز سغنلا فأر هنامت رطف ةماق:سالا ىلع هناف طلتا ةماقتساهلذ خامناولقعلا'لذخاذا

 لوزا ىلع هدعاسو عبطل ىف ل علل ظحال هناف سفنلا نمل قعلا عدن ىذإا اذهف هملعاهجورعي

 با ىلع وبجم لد علاو هللا ىلع طبهل لحي مسيل دول ل سو هبلع هنا ىلص هنا لوسر ناجرتلا لوق,
 ضضحلا ىلا طخ ةبسن لد ىريل هجوأ نم طخنا كلذ ىلع عبطل اىلا هلوزن ىف دارًفهتتانلعلا نمةدانزلا
 هاله ىرخا ةمسن هل لب هملعوهامو أ دكا كلذ ىلع هنآ وذا ءالعديزيف الوا والا ىلا هنن

 ةعيرانا عمم دقو اهسالو ءلبع لطب ل ودك ماتا ىهأاضيادصتلا اذهافلاحلكىلع ةدئاغلا

 نمدعاصرخآو وهلا نم لزانرخآو قرمشملا نم لل..ةمرخاو برغملا نم أب ناكك لءاوةتتلاكالما
 ةدائزلا بلطل هقوش عم لقعلا دب الف هللا دنع نم لاك لكف تم نيا نم هبح اص دحاو لكل اف تعتلا
 هجوأ وهو كل ذل نكست الو هيف دياقنالابلاحاهوذ هان لعلا اذه لسجل كردي نأ اعلا نم
 عامقجا عضوم ىرين أ بال هلوزن فو فراعملا هذه باطل طا كاذ ىلع لزنفدسلقتلاب عنقتاالا

 هصقن لرب ةلزلا هذه بح اصىف معنا كا ذ عفشف ادع تبجوأ ةلز ىهف ةريثك امولع دهاشنف طوطخللا أ
 هيلعدللا ىلص مجرتملا توم دعب اذ ص عقول هيف عرشلا مكحا نفرعام جملا ىف عماسا اذهةلزالولف

 انتادابع فار نمةريصب ىلع نوكحبا اعلا اذ هرب رقت صح ىلاعت هللا ة عر نةلسو

 اوفلتخ اوةرانملا نمهسأرلسغهلزو< هنا ىلعاو فنا * (همارحا دعب مرح السغ لصق ف لصو) <

 لحم سرا ناك امل ومهضعب لا ذهركو لوكا هيو هل سف سادالاولا فران اريغ نمد سغةها ركف

 نمدلو هتيعجب ءاضعالا نم هريغنو دمكحلا هضربتعا ةبناحورلا ىوقلا عمتو اهلك بناسنالا ىوقلا

 ةوقداوق نم تام اول هنال فلكملا ىلع يعم هظنف عماملا توعنملا مسالا هال هللا ةمواال ا ءامسالا

 هنفنوكيداسفىلا اّماو هحالص !نكميالداسفىلاوأ هحالصانكعداسفىلا اما لالتخالا كلذىَدا
 نيو هن ةبسانملا عطقنتق فرلكتلا هنع طقسنف تاناو. اد نم عجريو هتبناسنا نعلوزيفةنلت
 ّنكمملا نعلوزتتالر اتتفالا ةمسانمنالر اًةّدفالا ةمسانمال ةصاخ سرققتلا ةمسانمىعو هللا
 ةشانج ىهفه مش دوبعنطوم نعناسنالابرتغا اذات هدؤحو لاح ىفالوهم دع لاح الا دبا
 ءاشاماهنهككعنا قطادارا اذاف كنا ذ نمالص !ةبورلا ىف كا مدقالف كنطوىلاعجراهل لاسقسف
 ئنعَتح رخاف هباطتنيأف هفرعتال تنأو كم أو كاع و كلعي هنال همل ادعصتت نا ام كسلا لِزن
 اعرمش هاعتسهأي كمل الزنءامشام ةبئاد رلا نمك ب. نأ دارأا ل هن اكس ارتال كاهلالا كك دوبع
 وعابفاكأح كنوكن خّكل منرام ّدح ىلعاب ف مكمان لءجواروما ككل "تلم لوسر:ةطاسوب
 1 السلا ل نسل هد هل طك اقالة اتةنانالطمالاال771 3: الانس هنت: هيدوبعلا نمك لع قبااموه هزواجت نم كءنمو كا تامر دق ىلعو ةس ورلا نم لاطعاىذلاردقلا

 راعتسمّ نا تنآو [| || دمعت ناو كلم تنأت
 راقتفاالو ماك االذ نيع ريغ دوحوالو |

 راسخ ا الورارطضاالذ ىلثمهنف ترح نمراح دق

 رارقالو رارف الو ءاقالو ءاتفالو

 هياتملاري غففاماوقافتالاب ابرتسلو قافتالاد دبع كنال قافتالانةءانللا نملسغلا بحوف
 معلا ىلع تاداهالةبجاواب:وكو اهسال يكد بجوا نءاهظنحو ىوقلا ظفللسفلا ةمكش
 ىارنتمهفلاةدوج نم اهلامب هقلخ ىلع هلا اهلسف وكلا رف كلاكحا ماذا اول لعل كواهتبعت

 لافايفةرثؤملااهلةب دوما: رجالا ساكعت او ماسملا د سلررضل !نداهلاش امم ىوآلا ىدح ظفح
 مهارتال اكل دهركف بحوملا هدنع فعضررضا ارودنو كا ذ ف نامزلارغصل ةمرملا باغ نمو لسغلاب

 قاعن هللاو سأرلادسلتىف امعشد دب زرءاملان ]غلا ناكر او بحوملا ٌةٌوَقلةءانملا ىفاوقفنا فمك"
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 حوالا نم ضضملا ىلا لقعلا لوزننوكي هملعو سفنلا ت تكزاذا حبوالا ىلا ضبضللا نم جورعلا

 1 ١ ..... - : دكا سما ساس اه همسه دوا كهشات ع تيرا ١

١ 

 1 حراولا فيرصت ىضتو هيلع مكحت ىت ا هنطاب فة +-الاهاوالا ليال اهحر اوج عسجب فّرصملا
 عصام تالالا هدهد دعتالولف 50 016 1 اووشو هيف ف رماها رباعف اهل سهاد

 لوبة هس: ىف هني دحا عمد بجوا تال ”الااهشسىتلا ةرثكلادو-وفدحاو مساالا هيلع كح نأ

 اروصنم هنوكن يح ىفالو ذك هجو نماروصةمناسن الا نوكيف هل همهلالا ءانسالا ماكح ا فالتخا

 زعمللاب ازي زعن وكيف ةقطاسلا سفنل ا ىبعو ةفاكملا ةفارصملا ىهوةدحاونيعلاو رخآ هحو نم كلو:

 لكان نسب انعلاسللا كلت وزتعاف هزعأف هيف ةناكم هدن هل ةرعىد صدشا ل ملانالمل د هنوك لاح ىف

 نامزلا ف اذ هةه نمزعواذ_هةهج نملذفهلذأفهفرعبالرت الرخ ؟اصخش لذإا سنالا هتلع

 مرخلا هاا ده د ىذلا اذهلذ نمعلادح.او نيمكحلا نيذهل لب هرب نا يسم لإ
 ىلع لاكن م ءاضّةلاهملعو هب دةعبالو ءداسف عم غرفي نأ ىلا هكسن ماةمىف ىضع نأ هلهأ عماج اذا

 اعيجوأ ةصودخحالاعفا هيلع مرحناوهىذلا تقولا بحاصنال عراشلا لاهعرم ةصوص# ةروص

 هنأ سم اىلا لذامللا سسالانتفنلا مرحملانا قفناو ريكسحالا ماد اوهاهب سبل ىتلا ةدابعل هذه
 ريو دف اسمن دق ةهنوقوقي ل هرغل ناكو اغ * هلتقولا نكح كج ما همارح لاف اهعماخ

 ثح لدا ا ىلا ةيانالا كل هنقاعو هداسف عم مخ ئذعنأ ةررأف تقولا بحاص ام كلا |

 ل زو لطبولف ليات نم دعي تأت قول اياب هملا ءمكحام عاتي ال هناصتساو هن سها ىلا ه ر ظن ةناعا

 اكريللا لبق ةساو ناك ام ضفر فوتولا لبو ماوتحالا دس: : عاملا عقوو تقول كلذ 5
 هاون ىذا ادكسن مات انه لعفلا كاذب هنع همكح لزي لامن لطب أ امل ريغال مدالا هلعنكي لووه
 يك هن اتا هملعمتحجام هناست ا ىفاهنمدسف أ امفرو زامةدابعلا كا:نملءفاعفر وحأم وهوه دشع ىف

 لمسا رماىفدوادوبا حتر جحا ف لاد جالو قوفالو حاكدلاوهو ثفرالف ىلا عت لاق

 الجرن ا ةيؤثولا كاش ميعن نب ديزوأ ميعنني ديزي ىنريخأ مالسزب | ىعيةيواسعما:ثةح ةيؤثول اان 5

 امهل لا فاسو هيلع هللا لص هللا لوسر لجرلا لفن امرك ام_هو هنأ سها عم اج ما بج نم
 اهرفتفا ةبصأام هضاقصا ىذلا ناكملاناقنك اذا تح اعجرا م اند هاندهاو مكس انضخقا

 ىّوقلوسرلاوهىذا ا قا ناجرتاذهفايد هاو ككناه ًاوامرحأف هبحاص كتم دح أ ىراالو
 اهفارطام عمةدايعل هذه مامتا نمهديرباهف نامزلا بحاصو تقولا ماوه ىذا ”ىبهلالا مالا
 لاف هنع عم ذخ أ هللا نالدانا هباطخ هيلع موكسحملا عجسبال كاملا سمالانا كا ذو لالخ الا نم

 مي تح ءلعف ىف ىضعنأ قعاناكملا اذهل غليلوسرلابهتضربخل وهو هباالك عاملا هعمج هلل | ىدق نمل

 لوسرلا ماقن هب ابريثكن وملاو ىوهلا نعتطني ام لوسزلانال صنعا اذهل هنببو لاقامهلرك ذو

 صخالاءلاعلافاماو ماعلا ملاعلا فوها ذه مكناس بحاص كاملا م اود الاب حاملاماقم

 با غن اهقلاخ ىلا اصاخاهحو اهل نأب هلبع ثدح ن ماسلا عجر ىبهلا لع ىلع ةمعسط سفن مكحوهف
 عضل اهلع هيمكحام سفنل [ىاَوَق لوس اوه ىذا ق وِ !ناجيرتهملالصواامذ كا ذ ف تبثتلا نع
 مكحب عبطلا ةفصوه ىذلا مولا: فصتاو لمعلا عدخت !ام صاشملا هولا كاذالولو هب تيماامف
 رهش انلق اذ_هلثمفوةلاصالا

 مظعلاذ نا سوفن مكحي || || انلوتءنوككنأأنبلعزعي
 0 60 0 كلا كم 5201 هراح الا مطل اباعاذا

 نال 6؟©؟©؟!؟|/؟(؟(!(؟”>للللل2ل24يييسسسسسسسسسسس__ت خس

 رظن وهف ىضنلا عبطلا نطوموهو هجوا لياسشي ضضخسا ناف جوالا ةيلاعتناكناو لوقعلاف
 و حاجورعا ١ هنلعنوكي ىذلا هاكر ا ةءاال روم دم طخ هّنلب اقمىف اهاريف هج وأ نم مايلا

 لدخاذا
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 ىأر نمو هب قلع ا ذا قاضتملا ىف ”ىهلالا قلخلا مكح ةلزنجوهو مارجالا عم ةبقابلا ةحنارلا نمافوخ

 حرفلا نمدابعلا فاصو | نمىلاعت هللا هءفدنا دقوالا ىاخ مثام هنا هده مناك كل ذهلز وع هنأ

 هللااوضرقأو هلوةل محي رصتلاريغو هاشبا كح عيرسصللاب كل ذريغو سمعتلاو كءدتلاو

 وانعال لاك هده ١اذهناكن ف اذهلاثماو هللاركحدو هلوقو مهم ئزهتس هللا هلوقلثمو

 مارحالاءاقب نامز فاسطت ث د ملام او كاذهلزاج اف هءلعن وكم ”ىههلا تعن نعدسبعلا ناسنالا
 امهلا ءانث ثد نأ هلسلف ةيدويعلا مسارهت تهت مارحالا ءاقبنامز ىف هناف لملعتل ديرب نأ ىلا

 مسالا اذه مكحب الاةدابءرو هتنالاهت اف ةدابعلا لال كاملا سالا هدطعبام مكحح» هنعلبزيف

 مارخالل بطاام 2 رعغالةيدفلاوهىذاابئانلاالا اهيشن نوع نحمر لازاّداف

 كرف ب تماال ق دامو اغبالا ىود'ئ * لكم لوتالا ناف لوتالا ناطاس وهف لال>الاو

 ةلوأ ىف مك اطسو نوكحي الفل والا هتققف عزان همواتي لف ة ةوَقل ا هذهءاعسال ا نمهريغل

 هللا لص هللا لوسر تددط تلاتة كا ذ نم ةشن اعهتمهفىذا اوهو مارحالا د رخآى و مارحالا|

 نيح همارحارخ 1 هدط لعشت مول دحلاو هنم مارحالا دوو لبق همرخلو لل لسو و هلع

 ةضاقفالا فاوطوهو يللا لاعف زنى لالحالا تعارامناو لالحالاهّضعن و طع كاان

 * اسنلا ةعماحم لصف فلدو)* اسط هنعىل-غامو لبق“ كدا مارحالا تعار زككحو

 نا ورز نا الراو اًكتلطم مرا ىلع مرح ئلعولا نأ لع نولمستملا عيبا

 للعلن ل ةقرع) :فوقولا َر او- نامزءاضقن ادع ىأ ة هقز < فوقولادعب هذم عدو ناف هعوقو

 عماج ناو :لذدعب يود اسفلا عمكسانملا مامتانرومأأمهئال لطاسب س دلو دساف يلافراهنوأ

 ديالو دسفب فوقولا دعب همك ءالعل دنع ف مكحمل ان مارحالا د_عبو ةفرعن فوقولا لبق
 ' ناف كا ذ ىف مهانعنتاو مهلوقبانلق ناو نحشو كلذ ىلع المل د مهل فرع الو هفرعأ ف الخرنغنم

 |ناكح ناو ىدهو مارحالا دّد#و ىضمام ضفري فوقؤلا لبق عسةونا هنا ىضتقي رظنلا
 لعاشر ف دحأ هلاقامنكل مارحالا نامز قيانهو فوقولل نامز قب ل هنالالف فودولا دعب
 هن ىتفاالو هيلع لع ا الو ىرطاخ نع مكسحملا| اذ هفرص ىلعر دقا الىنا عمءادأعلا هءلع عج | ام

 و نر يس و جمال رق م لا يدعم رمعلا تذفردقو الل ددح الو

 ءلرتضفرلا,ديرأ ن اف ةلكل ادارتضفر لهوأ امتردع ىلع تف در ل در طن ىدنع اه امو ةماعلا

 درب ل ناو وكلا ىف هلثم عاجاف مارحالا نامز ءاقب عما تحج ىفرثا ضال ادوجوناوةرمعلابمارحالا

 ىهف يل اناهنارتقا ال ةرمعلا هي دحا ضف :رفاهيلع ميلا لاخداديرأامتاوةرمعلا نعحورخلا ضفرلا
 ناك ال نانالا3ّاكشالوب رالا ىف يملا ف عامجب اوان يلع فد رم جاو ةرمعلا امه »رحا ىلع

 بس هنفاهمكح نوكي نكل و همفامن اطادران* اروهال التو ةيهلالاءاعسالا مكح تحت او رمصم

 لك ناف الع ةمهلالاع الا قر نامزالا لال اونالاو هلاكسواهتامزو انا الا اطال

 ”ىبهلا سا مكح نعالاوهام ناكم ةمفرظوأ صاخ نامز ةمفرظ ىف نانالا لوخ دوا هملع ىه لاح
 هنال هلاحي هلك كل ذلبقيو دحاو نآىفةريك ةمهل !ءامسا ماكحاناسنالا ىلع هحومش دقف كاد

 ةهيلطي ىلا مسالا كلذالا ةملع هج والف صاخ م - |مكح لاح لكب لطي ةفاتخحم لاو ا ف نوكي دق
 هللا عشت لاو هتف املا اما ركألا ماشا نوكيا يالف ةلك اذه عنو صاّلتا لالا كلذ

 هنبع ىلع هللا متزحام نتج نانال ا ىرثانا كا ذو هانركذ امثال امم كلبا ىنا مث :دكراشملا هذه عم

 مرحام ةمرح دك اهّمنا لاح ىف ةدمغلا ىلا ءاغصال | ةاا6أ ل ءاجرعام رشا منا ىلعهملارظنن نأ

 نءاهم عوطشم بدنواه احجز نم ضرف ةقدصاطعا عم ةعمو ا بذكن م هناسبل ةهج نم هيلع
 | نانالا نم بط اخلاوه ىذلا دحاو صدعُم * نمدحاو نامز ىف هلك كل ذو ةقفنملا هدي هب تما أم ةهج
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 | نيعوطتما نسابلهلز يل نلعتلا سلي لزيت نيرا إذا دب ةمهل دوق هدنءناكناو
 قلدج ع فرارلم الاورتسلا ىلع نالعالاو ف شكلا ح رفيع لا مدع كلذ لامعتسا ىفلصالا ناكذا

 هيشتي هزت هنودام لّقعلا ف تاجر د4 هيزغتلا نا لوتعملاو عورمشملا هيزنتلا لعودو ىلعالا الملا ىف

 رثغب هيزتتلا و ىلا عت هللا ىلا ه.فل_علادربالا هملاق واخ لدسالو هدشتريغب هبزنت لمعلا دنع هالعاو

 ءاوتسال | نع الثم ق حلا هيزنتى ىلةعاارظنل اًهباغف لّعا ىف دجو امواضيا ةعب رمثلا ه,ت درو ه.شنلا

 لأ اطل ءاوتسالابهسشتلا ىلا هنعهيزتتلاب ىناكملا شرعلا نع ىنامسملاءاوتسالا عرش نع لهن اهلا
 لّةتناف هببشنلا قم هبيزتت ىف لازاف كلملا ىلعوأ م طنعال ا ىطاحال ا ناكملا ىلءءالمتساالا وهو ثداخلا

 هدف عربشلا غلمم هيزنتلا ىف لقعلا! غلب ام را د ع الا دع هسْددلا نم

 0 رعاسشلا لوب ءاوتسالا ىف ىلتعلا هبزنتلا فاودشتسا مهارتالا وشل ا ل

 قارهممدو ف .سريغنم. * قارعلا ىلءزشب ىومسادق
 حورلا اذ هنو نولطمملارسسخ دل شرعلا ىلع حلا اومسانم قرع لع ئةو تسلل لنو

 هلاثماوزاّرللادبعسولاقد_ددقاوءامش ع و * إم كسل ىلاعت هلو نم

 هللاالا هللا فرعيال اولاق ثمح

 اهياعينمالا ةياسصلاالو 35 هرراكج :نمالاقوشل |فرءدال

 عوبصملا سليال هنا ىلع مهقافتادعنر ةسيعلاعرملا الأف سانلا فالح ال دقق لعصر )

 هيقف ببطو» موق لأهو ببطن سل هناؤرفدعملا سابلي سب ال مهضعب لاقف * (ن ارفعزلاو سرولاب
 دقع لهب بيطي ىذلا مدنع ببطا ادوجوال بيطتلا ىعاوان دنع مرعصلل بيطل او هسل نا ةيدفلا

 لوقأالو بط نأ ةنسلا نف لح نأ لبقو لالحالا دارأ اذاال ائاجريغهبصعتساو مارحالا

 هملع هنا ىلص هللا لوسر نع كل ذدر ل هناف هلو هم ر ناكمالسل ا هملع هسطتتأ الو لوتالا ىف

 ىلس هلا لو سر نم هتمهذ سها قءدوحح نأ لاقح!هبلا قرطتق ةشئاع لوقنمدرواغاوإلسو

 يا .ارو كل ذف اهل هنمببرسص صن نعوأ اهمهفواهرظت ءاضتقاامف كلذ فل سوهللعدقلا

 همك اسط سل ناكناورفصعملاف لل ادارأ اذاالا مارحالا ىلع هتيفافلا ةتمنامزت سنطلا ن 3

 هيلع قي. نادلف هنا: ان صندررلو مارحالا دنع مارجالا لبةرفصعملاءادرلا سنلناف اقلاع

 ظالاوها ذه مارحالا ءاشبنامز ىف ءادتناهسلبالو لالحالا ل متو لالحالا نع هسليؤأ

 فقنفامهتن اموءاهتاواءاد اهنعىبملا فرفصعملا ف ”ىل+ صندر نأ الان دنع هلعسملاهذهىف
 مسالا اذهعضو لو روهشلا نمرفص ىم-هبو ىلإ او ىل ان اوهورفصل !ئشلا نم ةرفصلاو هدنع

 دوجوله دعب عمزاج اذهلو مسالا اذه عض دول قفاوملا تةولا كل ذىفتامنلا نع هم ضرال ا واذن

 نعدسعلا لش ناقارغم ىلا لوألا لالهلا هنمةيلاخ ضرالا نوكصلازأ ىذلا عسيررلا
 رعصعملا سال هلزحي ملاهق هير نع ىل_خ ناورفصعملا ساسل هلز اح ىذا اوهف ةدابعل ا هذه ىف هسفن

 لبو مارحالا دنعمرعملل بطل ازاوج ىف مهفالّتخال_صففلصو)*« هبقفالللادجواذهلو
 « ||| ةنسلا ىهل؛ لوقأ هتزاحابو موق هزاجأو موقههركت (  مارحال ادع هرثا نم هلع قبال مر نأ
 ةحارلا ءاقب ل- أ نم بضلا تلد لسغز لهف مرحا اذاام!وٌرئاف مارحالا لمقام كشالب ىدنع
 اهئيذتسنالو يللا عبطلا بحاص اهب ذتلي برطلا ةحن ارويالعلا نيب ريمعلا الدنا لحيوها ذهالوا

 | ءامالاقنمالو تملا ءاعسالا.قلذتلا ىهىتلا ةسهلالا توعنلايدبعلا ىلع ءاننلاوهو هسفن
 اهتمكح لوجي ىتلا لاعفالا نموريجستلا نم اهيفاملةيدوبعلا مانقم هيلع بلغالاةدابعلا هذه وهو

 قلختلا نم عنم اذه ىأر نغةيدو. ءلافاصوأيالا موقتالف ةدانع دّرع ابنا كحف لقعلارظنلا

 شامل الف ىهلا مساباهف لخديال هلالاههف لوخدلا٠ ءادّتبا ىفو ةلانإلا هده ىءامسالاب :

 ركع



 الا <
 ومرور لاا" 7-7-7-7 نب سيسي ياا روررربرببرممسمصممصصصصعصعصعصعمسصع

 تكرتلا ىلا سش نا ”ىهلالابانملا فىدالاو ىذا ن م كلد سل نمالا ىدفي الر حالو ةدايعلاب ا

 ىذالا اذههل لعجو ىذؤي هنأب هسفن فصوف هللا نو دود نذل انا: ىلا لاق صقناا نمهيفامل

 ددعلا: لهعوذخ اًوي الف هيلعدخالا ىل_عهنردتتل هللا نم ىذا ىل_ يصدح الفرويصلا مسالا

 از_هو قلا ىلع طناف لالذآلا ماقمىف يقارازالا ىف ِِ ىلا همظعلا دوش مام ىف ها هءقي اذا :

 ىلا ةروعلل رتسليوارمسلا سلهريغو ىمو زو ىف ”ىوسلارابخ الاهيدرو دقو قيدرطلاقدوحوم

 ليوارمسلاو هوابساش امي اهرتسدك اتفىذالا حورخ لم اهنال ىدالارتسو ”ىبهلالا ّرسلا ل <« ىهأأ

 ىجدنف بسع ةماق اس بالا نءلبملانالامهريغو صيمقلاورازالا نمةروعللرتسلاىفدْسأل يو اريسلاو

 مقل |ةلزيس قل ااهلزن اننآو ىمهل الا دا الا ىف وسلا ةحرداهلناف اهايلةروع تمسادهلو بيعل ارك

 ىلا ئلزلا ةناكملاو ىمظعلا ةمئر ماهدهع نءتامالفلقلا اذه م ةرلحوللا ةلزنم ةأرملا لزنااك"ىيهالا

 5 رطابسفنتلعجو لويلاو طئاسغلا ىذا نماهنم ةجرافنا ة_-ميركلا ب : اورا كإ الغ نوكت نأ

 سل( لاعي تقحتلاق بيعىلا لمان ال ترتسو ةروعتمع» ندملا نم ةعفادلا ةوقلاهحرذتامل

 قملا حر نكلواهتح فرس! ليوارسلاف دهشنالو دهشتال ل ؛ورسلابف ةدابشلا ملاعزع ت فاو | ظ
 »* (نيفللا م .رحلا سامل ل_فق ىف ل صو )* هتزوض لغمتاس وكلي هنت د لعلا قات 1

 لئاكن روزي بعكلا نم لفساامهعطقبلو نيلعتلا دبل اذان يفلت سبل مرح نارثكالاوهو لئاق ن
 ساسعنب !ثيدح قلطموداسفل |بعنل هللاو دا هن أب امهعطق“ اطع ل اعو امهعطقنالو امعسلب

 ءاطعو دج-ا لاق هيو ايي نيس وسي ل نيفكتانا

 قحلا ىلعةزيسلا هتكردأو هيزنتلا يار ئث لثكس لو ه سفنابم قللا فصو ةئهلا ةغص مدقلا

 ىعار نمورتسلا ىفمظعأ هنال عوطتملا ريغ فلل سابلت لاو قولخل ا دعل افضو نموهاملا هلوزت ىف

 مكن نأدر ,لرخأ ماقمىف هسفنةزنو هي هدبعنم هسفنب فرعأ 00000 دعا هرهظأام روهظ :

 ًاعرش هسلعال هلراغي نأ ىطعت ةق.ةلسا ناف هيلع رغلا نمىلوأ هملا عوجرلا لاكو هلقعب قحلا ىلع 1

 لصو) + ىلو وهو نيفحلا عطقب لاقفرتاسريغقاو لعنلاونيلعنلا دع نملالانيفلتا سايل عرشامو

 عمجااناهنلعةيدغال لثاو نمو ةردغلا هلعلئاه نخدم (نيلعنلادودنو عميعوط منامه شل لانك :

 ثدح نم ىلعال املاسعلا ىذا ن نمءاعولا فلن ادازو لفسالا لاعلا ىذأن مةياقولا ىف لعتلا عم فلا |[

 هللا ةفرعمتيناك !ذهلوابم قلع ىذلا ىذالاوهو همشل البت: ةلالدلاو تل الد كلر تشم! ءامهام ٍ
 هبلعت سلام ءاجامن ا هللا ةفرعم ريما قب رطنافر ظنلا قي رط نم هللا ةقرعملا نم ىلع اربختا قي رطد

 الت تويثىف ةيبلسو ةيتوثةي ريا ةلدالابو ةيبلس ةيلّقعلا ةلدالادةفر ءملاف رظانلا لعق ىلاعتهناذ ا

 ةننزللالا لعنلاذ انتا ءاجام هناف لضال اوه مارحالا فل عنلا لعفرتسل | بنا حبر شك ناك :

 ةجردي قبلي لو عطقلاب فدا مس الازا ذاق فلنا ىلا ل دعم د ءاذاف ىضرالا ىذالا نم ةياوؤلاو ١

 ةعص ىففالخ اال هنافانفاح 0 اوهف لح رلارهاظ هرتسل لعتلا

 قوطنملاب ق.تلاف عطقلاب سعال ءاسدقو ةيفاعوهف عرشلا هنع تكسام لكو هنعتوكسض وهو همارحا

 امهقحبلالا|مهعطق ام هاف ديذ الا نيعتف قالطالا ىلعيال ام ىلحي عيمتدئاز مكحوهو اذكب هيلع
 لعنالو فخ الوهف فلا قرافف قانلارتسي لو لعنل ا قرافف لجرلا ىلعأرتس هيف نآريغلعتلا ةجردب

 الواق فلا ىلعأ ىلع مسا دوحول ىلعال ىف ياو هانلعو لعنلا نمي رهو فلتا نم ب رقوعو

 هيدو>دو لعب دوم ةراهطلا ثا دح | نالءوضولا ىف فلتا ىلعأ مسمامامتهجوب كل ذ ىف ىذراستعا :

 نعال ل مالارهاط هناقمكلا اذهاهلام هثداحرتغىه م ىتلا ةراهطا او ةراهطل اكل: ثا دحاداهتلازا دير

 هدوهشهاطعا|ناف هدجشم نوكيامو همف ماقب ام ب ماةراعناكاذا "لكما هذه ىف ناس الاةريهطت

 رثالا كل نم همدقةسابلب مدغهمدقرهاظف قاعلارثا نماوذخ نيلعنلا دوو عمسلنت نأ

 وص دكا



 1 ا 5

 ميلا ماو جاو با اذنك نق 5 راقت الاعءاممالاو 1ك نم ةطاحالا نأ هنا اعلا ءانللا ا[

 ةطاحالا ىف هنو د”ىسهلا مساو أو با ذاك نء لمكح أ ناكت اجردلا عبفر نضاخت طاحاأا
 م م هتف_ءذ ىسع شم هل باالذا مداهدج هبشا ىلا شد م مز فلا ا /

 مدا لك هلا دنع ىلع لكما لاتؤ“ ىنهأالا فد رعملا درو ا دب هالا نع هرودص ىف مداهدح /

 مدآ ل عدوعي ريمضلا بارتنمهقلخ ىسع هنعدجو مدآ هنعدجو ىذلا ىميلالا مسالا ىأ
 تنسوا ءاّوكهسأ ةحرد نعرصق ما نود بأن ء ناكح نمو اهتنب نياوهو ءاّود خأ ىسعف

 لثمن ازيلنا نمعلام لع و امانا لعاهونحاهؤ انك افاتماقتسااهحوعو تآرصتف ىريصقلا

 7 1 رو ءاعمالاو ءاشحالا نم«فوملا فام ىلععالضالاءانحا
 ةسطللا هتماقتسا ىلعهمتتنإ تمرناف سول اياجوعا اذهكو هلت ديرأىتلا | متم امم ا نيعإ]

 ةماقتسالا,ك|ولاذهو هلمْؤتىذلا كضر اعلا مالا علم . مل هترمدك ةمولعملا :

 نيب دق هناف تل ىف هقارارسسا ىلع نيفقاولا هتقاب ءاذعلا دنع يقتسم ملاعلا ىف اخ هيةقئاللا ||
 كلذ يسو ئث هعةنافئن ثلا كلذ لاكئعوهو هقلخع لا طعأ ناي ما /

 كشالب دست قالطالا نان هقالطا:ذسقنل ىدانهشأت ملا لاكلا ا نم: دوص ىلع ن واخ متو كس ا

 صقانملاعلا فات هي قثاللا هلاك ىلع ئثلا كلذوالا ئ *لماكلا نع رد صاق دشملا. نعزيمهيذا

 جرت و لاعلا زن امكح ماعلا ةروصىفنامنالا هزئتل ضارمالا داون ىتلا ضار ءالاالولو الصأ

 تامل هتان اًذهف ةصح هيفدل مسا لكفارتش الاب دكالم* اهسالاو قحلا نات هناف مف

 هردق فرعؤ سهأ كاداخ مهف ةهتاذ قف لايساو ”ىذرع صا صقنلاو هكا دةفصو ءاسشالا لاكلاخ

 هحو نم ناعم امهف هحو نماهرتفاناوام اولحرانأشن مءارما نامل نادت

 لئاكنخ *(اهسايلدل له لدوارسلاريغدج ملاذا مرحما ىف ءالعلا فال ا لف فلسصو)
 ءادرلاورازالا نا لعا 5 ارازادج ملا ذا اهمسلب ىلث أقع نموىد_ت:فا امسلناف اهسابل هلزوح ال :

 ىف بكى لكن اكْذا بيكرتلا مدعلامهب هسفن لا فصواذهلو نيبكمانوك,لل نيطخانوكيملامل |

 ىلعةدئاز نامعأب تسل ةمهلالىناعملا تافصنأب لئلا لو بوجوب ساذهو لاصفنالا مكح

 بيكرتلا فال .هريغىهالووه ىهالاببذ اولوة,نأىلاةدئاز اهوّشم عزنو ببكرتلا ةفاخم تاذلا
 كلذ ليك سيامغناو لاصفنالا هجو نمال احم نكي لو كل ذ مصا ل تملا لاصقنا ضرفولذا قنا! نم

 ناهربلا,مدعن. نأ ل مكتسب هناك شال داو ةءلوالا توه ىذلا مدةاا.هفاصنال ل احتسا اذا

 فوصوملا صةنرهظ فوصوملا لمنوكحي اهدوج و ىتلا ىناعملاتافص مدعانضرفا ذا ”ىلقعلا

 * (امدمغل هللاالا ةهلآ امهيف ناكول) < لوى لاعتهقتاو يدقلا مدعةلا تسال لاحم ضرفناكَّناو
 ةمظعلاو ىفا درءابربكلا ىلاعت ل ومي كلان ل عحاق تاذلا لماكّق لاو لالا ضرف قيرطاذعو

 هيف صواب لاجرلا نم مرح ا هنا قل ًأف نيطمخب اسيل نيبوث ركذ هناف ”ىهلا م ارحا اذهف ىرازا :

 ةأرملا هتسلولذ لاحرلا لمكا ككل ذ ىف لمكتدق اهن ان اهيلعت ا ذرحاض, االودأر اب كِل 3 لعفي ملو هسفت

 ءاربكح قملا فيه ةمس> قلخنا فود ونعم قعلا ىه ةفصب سل دق مرحلاف ان دنع اهيىلو ناكل

 هلارواجم مالسالا د_ءاوق ىف لعح اذهاو قلل ىه ةفصب عاصلا سلت [كراز اوءادر قلخلا ىفو ةمظعو

 ةميظعلا نوكتد قف هبلقال دب علارهاظ ام هلام !ءارربكلاو ةمظعلا دوجو عقلا ىف ناك ن او
 ركشو دعسو ا امهنطومىهلالاحاناكأ ذاوالهج كله امه.فصتاولو هتفصال ناسنالا لاحءا ءايربكلاو
 نيكل ف اسنالا نءهبزتتلا ق هيربهدابع نم اهب سلتملا قلن اةدابعل هذه ةجرد لواف كل ذل

 هسأأر ىطغيالو طبذملا نم امش سالي نا مردجلل نةزَوالا ذهاوابف مدق ل فا ىف لاكلاب سلتف ْ
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 تادابعلا هذهىف قارابعف تءرتخا ا مولعم ماشمهلالا مهنماخت هم نوذأو هنم ىلع و هام 0

 عجرنم كلذىفدبعلاب هتللاةءانعنوكتام ىس< توافتت قاوذالاناالا اهلا قيسالل ةقير
 ةمامعلاو صسمةلاو هو هسنلي نا عرقا بنار يدتشو لست ف ةكانؤ غل «لرعو

 سروالونارفعز همايوتالورازالا دال نأالا لب وارسلاو لعتلا دعالن االا فلناو سربلاو

 اذهىف لح رلالاحو هللاءاشنا هركذاريسفت لصفتلا فو هيففلتختو هلق قفنسم ان“ ذامفو

 اهفكحراههوفالا مارح 5 1 رمال امورهتاوْف املا طمخملا س 15 ةًأرملاناف 1 رملا لاح فلا

 ةقرافع هناعس هلا مهاعدام وهني ىلا حلا مهاعد هللا دفو منين اةداضلا هذ_هىفهلك اذ_ه تنسو

 هني دومع عم فقو نم مهي رلءالساالا دراغلاو ثعشلا همل< مهالح و فرتلا شعلاو نطولاو لدالا

 ارظنلا قد رطنم ىنعماهل فرعبالو لفعتال تادم_ءتاهرثكصأ مل !لاعفا اذهلو فقد ل نمم

 هجولا نم نيفراعلا بولق ىل-ءدراولا ىهلالارابخالاو ىفئكحلا قيرطنملانتامبر نكل
 هللادفومممافتادابعلا عمج ةئز فلاخت جاملا ةئ يزف هبرنم دووم لكل ىذلا ضاللنا

 صوصخ هلامهشإ نراقلافكادذو امهق ةرهعلاب درفا نمو جمادر ْن د ىعأو رمعملاو مهتم احلا

 لاف لاقرب رهفأ ن :2ئانشلا 2 ام ىلع هنالث هتلادوفوّنال 7 3 را عماج هنال فدو

 تفلاخاما5 ًارملاَّت ا اض : ا لعاو رقعملاو حاخلاو ىزاغلاةثالث هللا دفو سو هيلع لص هللا لوسر

 ضرع ضراع مب ايت نكلو هن انالا ىفاعتجا ناو هنو اهنال لسا ىفماكح الارثك 1[ ىلجا

 هنداسترهظ نمننح اهلا نعل هتعتيلعفنم تقلخ و ةأرعلا ةثونالاو لحرلل ةروك ذااوهوامهل
 ندحجوهو لكلا ىلا ءزملانينح هيكتوهسلا نت ىهو:داسسلا ةجرد هاطعأن م ةبحماببك وهف اهب
 غاشدقوءذاذتلاورخ الا ةوومشلاعضوم دحاو لكن وكن مل ذىلا فاضيام عمابنطو هنال نطولا

 ةأرملل ىذلا صقنلا ةحردن هلقأوهامىلا صّةنلا فل حرلا لزن دقو لاجرلا ةحر د لاكلا ىف ةآر 1

 ةأرملا لع ىلع ل>رل ا لع لضةبلاغلا نري غناكرتفي دقو تا دانعلا نم ماكح ا ىف ناعم دقو
 لص ئذلادهشملاةر وكت :الىمهاالا هالاودوح ولا ىف اهمّدقت هنالةارملا لةءلبقهننا نعلةعهنال

 ةروصف نيصل الو نيترمةر وصف ىلتيال ىلعت هنان مانلقامل داعم لبس نا كال اال

 هقل-ناوءزملا نم لكلا نيأوةأر 1 ىلع جرلا اهم ديرب تلا ةجردلا ىههذهو ىهلالا عسوتلا ةدحاو
 ضعن تاج هج اج عرج مال ءاضعأ ضعي وذ ايصاخ لاك قلو لاكلاق

 لجرلا ىلع طبخما مرق تاجردلا لك ىف لكلاب قلي ءزب لك اق لو كل ذ نمفصنلا ىلع ءاضعالا

 برق وهف برقأ طناسلا نمو ف بكس ه نم قلخ ناكن او لجرلا َناف ةأرملا ىلع مرح لو مارحالا ف
 دعب نمرثك أ طئاسلا نعت دعم لحرلا نم تلخ ام اف قّةحم بكس نم تقل ةأرملاو نب رقالا
 طضلا نع دّرتلاب هاف كسكرتنع ع عفترا لجرلل لءقو كاصأ ىلعق با اهل ليقف بيكر طرخلاو ل>رلا
 هنمءانهلا ىلا برقأ هنكلو حوسنه بول هناف اكره ناكناو هف طال ىذلا هطبس نم بريل
 مكحلا فز م هنع دعبامو هتلماعع لموع هنم برقات ط.سءابهلاف طخم لكو لب وارسااو صيمقلا ىلا

 نمنونبلا قلخو مدآةروص ىلعءاوح تقلخو هترود ىلع قل مداوهو لجرلا نا مث بي رقلا نع
 نمىوقأءاشالادا دعتسا ناكفامهوؤا س> عومجملا نم لد امسمممداو نمال ني والا حازتما

 اذهلو بالا لاكن م مظعأ ماكل نبالا لاكف نيالادا دعتسا عم نيالا نال نيونالادادعتسسا|
 مهأرمغلاكلا اذهتةأشنلا ىفهنبا لكوانبا هنوكل جالا لاكلان لسو هملعهقنا ىلص دهم صتخسا'

 بالك اهتيداعسلا تانارتقااوةبئارونلا علاوطلاوةيولعلا تارا جال نولضاغتي لالا ىف
 ىذلا بسلا لكلا "ىمهلالا صاخلا هجولاامطعب ةعبق دم ذه هنأشن ىلع دئازلا ىناثلا لالا اذه

 نم هراغ نملك أ” ىطاسالا لاكلا فن وكي ىلا مس |هجولا كا ذنيعينبالا اذه هنع نوكي



0 

 ميظعتلا نمهّللا ل الح هقدكست ام فر عيال نم لوأت هلوأتالو ىلاعتهلئاودو هلئاقا كلذ _ءاسالهف |

 بحاص لاق * ( كا ذ ىف ىلبشل اةياك) + ةدابعلا هدم سلنلا لو وهو + ( مارحالا سف ىف لدو)
 كدقعي تاس ىل لاتتف من تاقذ لاك يللا تدتتع ىلبشلا لاقت هسفن نع ةياكملا بحاصوهو ىلب_ثلا

 3 تلق كيا تعزنىل لاق مت دقعام ىللاقفال تاتفدتعلا كِل دَداضي امم تدل ذم هت دقع دنع لك

 لك كنعلاز ىلل اقف من تاق ترهطتىل لا مث تعز ام ىل ل اقفال تاقف ئب: لكن ه تدرج ىللاقف

 1 َكَييلَس ةبباتلا باوج تدجو ىل لات من تاق تيبل ىل لاه ثترهطتام لاق التاق كرهط هلع

 ال تلق مد لككلرت مرحلا كلوخ د ىف تدهةتعا لاك مذ تاق مرحلا تل دىل لاك مث كللام ل اةفال تلق

 تلق كد ىلع كةارمشال لسا نم لاح كمل ع فرم أ لاه معن تلق دكتم ىلع تفرش أ ىل لاك مث تا دام لاك
 ال تا تلع ثدح نمي رق عم تلخ د لاه ممن تاق دحملا تا دىل لاك مم دكم ىلع تفرش أ ام لاقل
 تبأرام لاكال تاقفهل تدصقام تدر ىل لاف من تاقف ةبعكلا تيار يللاق م دحسملا تاخ دام لاق

 ||| اتلصاف دق كنا تلعان رهايثدلا نم تبر هلاةفرعت تلق اعب رأ تا: ثموا."الث تامر ىل لاك ةبعكلا|
 الأ لاكال تلقف كاذا اركش تددزان هنمتبرهامتانمأ عد رالا كل عشع تدحووابنعتعطقناو
 ٠ را فاص نم هنا ل_بقدق هنا كل واكو ةقعز وعزف عن تلق هنابقور طا تءاص ىل لاه متل درام

 || تخااصام لاقال تلقنمال ارثأ كل ءرهظ أ ن مالا لحن فو ف قم فاص نمو ىلاعت قدا مفاص دق
 الأ كّناكم ىلع تفقو لا معن تاقنيتعكر تءاصوم انتا ا فاتك ىل اعت هللا ىدي نيب ةنقولا تفقو لاق مث

 شبا لاه مذ تلقاه تفقوف اصل ىلا وّسج رخ ىل لاه مث تءلد اف لاهل تلق لدصق تيرأف كرز ند
 تدجووةكئالملا كريبكَتي تربك ىللاتف لوب اهلنا تلأسو للا ترك ذو اعبس تربك تاق ع
 لأ تلاز لاك من تلق افصلا نم تلزن ىللاك تربك املاقال تلق ناكملا كلذ ف كريبكت ةقرتح
 ألا هنلا تررفق لاق من تلق تاورهىل لاق مث تازئالو تدعدام لاكال تلق تءفص ىتح كنعهلع لك

 لأ لاك من تاقةورملا ىلا تاصوىل لاق مث تاورهام لاق ال تلق ل دوجو ىلا تادوو كرارف نم تئربو
 || تجرخ ىللاك مث ةورملا ىلا تاصوام لاك ال تلق كاع تازنوأ اه. ذخ ًافةورملا ىلع ةنيكسلاتنأر
 | ىل لاك مث ىئم ىلا تح رخام لاف ال تاقاهف هتتصعىتلا لا اريغ هللا ىلع دنت لاق من تلق ئم ىلا

 ٍْ هدحتالام فولتا نمتدحوو كجورخو كلوخدفف هللا تقخ لاف مذ تاق فيلا دسم تلخد

 إ| مث تاقابم تفقو لاه ين تلق تافرعىلا تضهىل لاك مث فيدل دسم تل دام لاق ال تاق هفالا
 كال قّرعملا تقرعوابيلاريصت ىَبلا لا او اهدي رتىتلا ل ماو اهلج نم تلح ىتلا لاما تفرع لاق
 || لاكال تلقل اح لكف سافنالا سف: ىذلاوره هنا تاراثالا هملا ىذا اناكملا ترو لاوخالا هذه
 ترك ف لاك مذ تلق مارخلا رعشملا تير لاه معن تلق غل دزملا ىلا ترغن ىف لاك م تافرعي تفقوام
 تلق نم تلد ىللاه ث ةفلدزملاب تفقوام لاكال تاقدب تلغتافهاوسامركذ كاس أ ارك ذدهقنا

 ِْ لاكال تاق كل: كال ام تصقن لاق مهن تلق تقلح ىل لاق مث تءمرام لاك ال تاق كيلءرهظ ملعةدانزب

 كنلع تاماركلا تادانز تيأروأ قثاقلسا نمئشب تفشوك لاك من تلقترز 2 لاق م تقلحام

 || هراقز مركب نار وزملا د عقحو هتلاراززرامعلاو حالا لاك سو هساعهننا ىل_صى بنل اًناف ةرايوزلل
 تال>أ ام لاهال تلق ل الما لكصأ ىلع تهزعلاه من تلق تالحا ىل لاق مث ترزام لاقال تلق
 "| دوعلا كءلعو تعّدوام لاقال تلق ةءاكلا,كحورو كاسغن نعتج رخ لاو ممن تلق تعدو ىللاق مش
 هللا لدي ل_عاف كل تةدوامكنوكت نأ د محاف تس اذاو كتفّرعدقف اًذدهدعب هش فكر ظن او

 هنف ماا ىذم اذه ىلع هلا لهأ قب رطنا امالعاو ةركذتو اب.نتالا ةباكماه ده تتسامىلا

 دقواذهْر ديدق دري غوالوأ هريغ هكر دأ يله هقو ذ نعالا لأسأم هناذ هح ىف هكاردا ناك ا ذكه ىلشا او

 مهل
 هه



 هتاذ همضةة”ىذلا ىلاملا كحبلا اوهاذهفاملاءنوكمتالو لاك موتي نا ةشسشل ف سا هنال

 ىرتالأ قا نعملاعلا دوجو مص 5 تاما

 كيرسلاك مصيالو دوجو هل نكي مدوجولانم نكمملا هلبقي ام لوبقهدا دعتسا ىف نكيىلامل لاحم ان

 قئاقح نءبغتالفدحو داحيالا لوبق ”ىناذإ اهدا دعتسساىف ركل اهب لق نا

 تالاهللا ىواهمىف ىوهَقن املا نعباغنمواهسفنىالاهفرطانلا مكح ىف لخادتت ان افرومالا

 معلا نم فرشأ ئنالف هنمةدانزلا باط: مالا هملع هد ىل اعتدنا سعأ ىذلا للا ةجرد هتتافو

 : 0 ا ول و و 2 ةدابز بلطي سحأب لو

 فلتخا *(ةرمعلاالو يلا ديربالو ةكح .دي رب تاقملا ىلع رع ”قافالا لصف ف لصو) <

 همزأب له تمقاوملا نس 1 و الزان د ير 58 ءلنف ءاملعلا

 هيدا حالا همزليال موق لاو مارحالا همزلي موق لاق كس ىلادترتلارثكب نم نكيرلاذاالوأ مارحالا

 ريسم هن ىأر نة نوريسي منا نورب لاجرو نؤريسم مه !نورب لاجر ندعو ول ىلعهللالاجر * لوقأ

 ريسلا ىلع هثعب ام مكح وهفري غالربسي هنا ىأر نمو لاح لكى بعريسم هناف لا لك ىلع مارتحالا هنزل
 هثعانناكنافاعمامهوأ ةرمعلاوأ أ جادا دا ار نك هناف مرحا مارحالا ىب خخ ثعام هثعد ناك نافذ

 مسوهيلعمتلا لصلاقد ةرمعلاوأ يا دارأن ل لسو هلع هللا ىلصدلاهايدنعا» بسحب وهف كل ةربغ ٍ

 ةرعالو احون لوهو مرحي ن اهل سلف ىونام رم لكلا تاو تابنلا'لامالااااشيأ ع مأاى
 انلل سو هيلعدهللا لص هللا لوسررسف مت ددالوةرمعلاوأ ل اىو .تاديلع تو ل

 هترعه تناك مو هلوسرو هللا ىلا هترجم ف هلوسرو هللا ىلا هن تناك لافو مذالورجامودارأ ام ا

 < (ىامزلا تاقمملا ل هفىف ل صو) « هيلارح اهامىلا هترخهف اهحوزتن ا اهميصد اندىلا

 نمولوقأهدو ةحاودو ةدعقلا وذو لاّوش ىهلثاك ند تام ةاعم 8 !ٍ ١ ىلاعت هللا لوقي

 ةرمعلا كلذكو ةنسلا نم ءاش تقو ”ىأىف لئاق نمو ةحلاىذنم عستوةدعقلاوذو لاوشلئاق

 ىناوئلتخاو قب رشنلا ماو رخل امويو ةفرع مول ىف ءبضعب اههر كتضو ةئسلا نمءاش تقو :ىأفف
 نم مبنمو كلذ ىل_ع دازام هركو ةنس لكى: رع بس نم مق ةدحا ولادن_لاىفاهراركت أ

 معاو رهدلا ىهلالا مسالا هنبعامنا"ىنامزلا تاقملا نأ لس ءا لوقأ هيو كلذىف ةهارك اللاك

 اعلا مكمان ةعببلا تق وهام هنمو نيملكتملا بخذموهو ةعسطلاق وذوهامه مم ناهزلاّنأ

 لوقعم + سف: ىف نامزلاو ٌكالفالا تاكرج زيت "ىنامسج 8 ةعسطلا تحت مكللا نمهلىذلاق

 مهوصدادتما ءالكنتك لالذالا تاكرح هعطقت مهوتم اتم وهفرطولا هوت ل رطلاو

 لاوحالا هِزيّتف ةعسطلا قوق ىذلانامْزااامآودو-وال مدعهنالوذدلأ اذه ىلع هلصاخ موو

 همدعا بخ برعلا ناسا ىف يم هظفل هيحتلور هدأ م اجا | لقعلاىلا هشلب ىدوجو ص ىف هنسعتو

 ناكملاونامزلا ةبسن املا ةهلالا بسنلاو رومالا ف عقودقو -ىسطلارثغو ”ئسطلانامزلا
 نورا له ىلاعتهلوقو هللا نبأ ادوسلل لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقناكملا ى 5 نافرظامهو

 عرشلا ىف اذه لثمو فّرعالو بّوصامو ح”رجامو مهد اتدعاركذف مامغلا رم لاظ هنا مهيتاب انناالا

 ءمبصل|ىفدرو دقو دعب نمو لبق نم ىهالاهّللو نالقثلا هنأ مكآ خرفنس ىلاعتهلوةنامزلا فورعتك
 ىرتشملاو نيعلاك دك رتشملا ظافلالا نمابناىأ ةظفلل اهذهلامزنترهدلاوههتللاّن اف رهدلا | وتكتنال

 رهظمللالر هاظلل نوكلا ىف لعفلاو هيفرهالا اوه لعقلاب مسالاو رهدلا مساللرهظم ىنامزلارهدلاف

 رهدلا فلعافلا هنا انعملاقف هتان مهران ذهل هس اهن تيحرهاشلا فوه م ره هك
 لعاق قحلاف لوعفملا ىلا هتيسنو لعافل ا ىلا هّتدسن ثيح نم لعفل نيب قرغب ل هنال نبب أطخ ا ذهو
 لوعنملاو لعافلانيب لوأتملا اذه قرشي لو لوعفملاو لعافلا نيب لاح لعل ادرهدلا ىف عقاو لوعفملاو

 لم ل 0



 ا

 مارحالا لنشفتوفلا ةفاخم تادابعلاب سانا ىلا ةعراسملا ىارنمو تاقملا ل_فف عاستالا

 نيالا ف ديسقتلا لضفالاو ديستتوهو تاقملاهيلع عملا ن نكل تاقملا جراخوهىذلا لولا نم

 دست ءارنو دست: فلكتلاو فدك تادابعلاورزوالو برجال قاطملاوهىذلا حاملا ناك

 حاب د> | ٍبّرتتام لوقي هللا نأ درو دقهنالدمةملاريغل ىف« ءازاا نم ىلعا هبجو |نمهبجوا بحاولا

 لهدال الا ىلع ال ةيهلارا «اانهو كل ثريسغن ندهيلا ب>اهلعفل هلع تضرتفا ادن رهن نم ىلا

 ىعرم نم كم ىف لصو) + مهحنوك | نأوججراو منمهتاانلعج كلا ورتسلا لحأ قا نعمه

 ىلعَرمف ةرمعلاو ايلا ديرب نعم سانلا فلتخلا + (: رمعلاوا يل اديريوهورش[ت اق لسمو تا

 ىدعتو مرح لف ةفياخلا ىدبر” امك الا ىلا ىدعتو لوالا ىف مر لذ رخآت اقسم همامأو 2

 ساتلاىلا ةعراسملا ىارنكئث هلع نيدل موتالافاو مد هلع موق لات # هير ط ىفاهناف ةفحلا ىلا

 10 ر#ا» ا تاريخا ىلا اجت ار ةهصالتنا ةدابعلا هده ىذا ةداعلاب

 مكب هللا دي رب ىلاعتهقلا لوقو حرحلا عفر نيدلا ف ل صالاّنا ىأر نمو ايي دعت فام د هلع ن؟لاك

 ١ والا دبا دال لاق رخأو امدقددامعلكو لوأ هدارأامف ىقكلاةقفاومةداراف ريسلا

 سالتلاّن ا ىأر رخاالاب ديقتال ىذلا قلطملا لوالاالرخ ةةلادتقملا لوالا مسالا هدهنشم ناك
 هعسال هحو لكن م ضد تحاص هيف دنا: لوأ هش ةصضالو هيد عروس ال ىذا ارح“ اللةدابعلاب

 ىرديالفاهمامتاب هلل_عال هنوكلىلو أ لوالا يسالا مككيت دامعلا هذبم سلتل انا ىأر ندو 8
 هللا ةدامعي سد لودو فياكتلا ن نطوم قراف مرح مناف رخ الا سسالا هاقلب نا لبق توع له

 كح نعهلك اذه ف حرخامو قحا هدهش أ ام يجو هف ”ىهلالا اهلحت مرف نطوملاهلاهاضتقا ىلا
 ىضقب تاقيملاوةدابعل اهذهم ساريغه ادع فك لقناف هنم دوه ىلعءام-الا ند ”ىجهلا مسا

 لوبقال ءاسشالا تادادعتسادالاءاسشالا فءامسالل مكحالانلق لوالا سسالاوهو هن اطلس هملع
 | ل1 ىلا ةجراجا نايسالا نات اذ نماهس: ف اهلعن وكن ىلا لاما تح هلو قو
 لاح ىدعتملا اذ هلا نوكح2 ا رففاكملا ىفىتلا ةلخادلا بامسالا ةمواقم نع فعضت

 نيع سيل هنال هيفريثأتلا نعدت اقم نطومفعضف لالا مسالا كا ذ فرع فري خأتلاب هيلطف مدن
 7 نمذش تول قاع هلا نا كشالورح هيا سلا لقال ىناثلا تاما ىلا ىف رشم

 اندم ىناثلا سلو ىناثلا ىف حردم لوالاف لالا فال هتيصوصخ ىلا افاضه د35:

 ىذا ناكمتقو ىف هللا نم ةاظل هتئافو ةنسا ذكو اذك هللا عم سلجول فراعل انا موددأا لوصا نهو

 نم اهمّدقتام نمضتن ةرخاتم ةمهلا ةظل لكنا همسو كلذ لبق هلانامرثك أ ةظعللا كالت ىف هتاف
 ريما دهلف اهمّدقنام ىلع ةرثكلا اهل تدك ةصوصلللا كلب و تزيتابم ىتلا اهتيصوصخ اههفو تاظللا
 هتصوصخ دازو لسرلا تام امم عجب لص نيلسرملارخ راسو انا لع دهمتذ ا اسأب ىدعتلا

 رح ا عع رموالوأ ةداسعلاب يقال نا يق ناتراثأ اذ_هىو نيسنلارخ 1 هنال كشالب

 مكحلا ىناثلا فدل لهم هناالا اذكعانلقابم اسلم هرورع رخ“ الا ىفامدل لص دف سلّموهو
 1 ملامح الا ةدابعلاهذهل هنمءاشنالا ماو هنوغم فهتيلو وهو هنمءاشنالاوه ىذلا ىناثلاب صاخلا

 ةفاضم ةماوأ لكن ااناق ء ءاننالا ف لوالا ةملوأ هبوب اضيأ كلذك لئاسلا لاك هلا ىذعتا ذهل

 ةدو-وم اهتشيقح ذا هلع رست ام هناذاق ةريتعملا ىهو فاضتال يلا ّدمل والاةقشح هيلع مكنت

 لبقي فركح /_ء نعلا هذ_مءاعسالا فرظن نمو لوتالا ىفهلدوجوالرخ ”الاورخ الا ةيلوقأ ف
 سفن ى هنالزيمب_ اذهب و عيت لعو ةذيبو هنمدوش ىلع ايي قلي مدنا نم هاهل نيعي و٠4 ةأهفب رصت

 عقرب و سانلا توافتادبمو لذي دح أ لكل لعالن كلو هي قيلي امالا هنمداقاتباموا ذكى مالا

 هلا نم هنكموأ مسفن نم هننك ذا هريدغقاهفرمصي فك اشيأ معي و ضعب ىلع مهضعب تاجر د

 ا



 ”يهنخ * (تقاوملا هذهمكح لصففلصو)* دجال ةءامجبا ف ضئارغلا تنقاومو ةيئاكم
 اولا زب لول م دال عوق لاف ضد وانا بمزج ها احح اذي ريوهوابلع

 لاقو عجرناو طقسبال لاف ند مومو مدلا هنع طا مرحأو تاع.ملا ىلا عجرنآ لاك نم مونخ مدلاب

 مهاربادإو عيد نيعت مهمل ءنيعتنمع طقس ؛الفمدلا نيعتا ذار هحدسف تاهملا ىلا عجريمل نا موك

 رس <  .-نيسكم اتناك مابا امنيي اعيان هربت ١ ىلع ليلا

 0 ةروص هارب اداوةروص تراصف عفت بالف جون أ دعب و بجو هنال مدلا لصف مركمى ىأ هش

 نإ ناذالاةورسف شارل داوسستو كلا ةروص تحذف انش ةروص -ىأ ف لخ دهن انويكلا

 انخوش ضعبل لق *(اهاندهشةءاكحا)* ا
 هسلاتهجوفج هلأ اذهىفداقتعااهل ناك ابمنوعفتت سانلا نكن م كولملا تاس نم تبن
 خشلااهلا ا الالجناطا سلا هملا ماقفاه دنعاهجوز 00000
 هبلا'يخاهورتشا اه ديلاق اذامع كاملاهل لاك ىضقتن ا لبقاهوكردا خح مشا |لاقف عزنلا ف ىهو

 يشل اهل لاف :مشلا ىلع تسو امننع تختقو ه ف تناكىذلا ب كلا رت اتكون امج 1
 نَعوُر انمهلدب الفاس" اح عج رينا ن ال توملا لح نأ دن هنا ىهو ةققد مث نكاو كيلع سأبال

 سانلا كي عفتتا تذدعاذات نأو ةطوقد هحوربالا فرصتي الفهقح انملاطنوهوهدبنمكانذخادق

 "ىلا تانملا بح ا ىش تنب ىلو توما اذه. نم ىدنعاأم ميظعبالا كيدفنالف ردقلا ةهظع تناو

 ىيحت لعل ىنب ءذه كبر ىلا اهم عجرت حور نم دب الهل لاهو توما كا ٠ىلا ههجودر ماه كيدفاانا

 كيب قحو كاعج ىتنب اراهابا ىنعابو قحلا نماهتتي رتشاا دق ىنافورلا هذه نمال دياهحورذخاسف :

 ماقد نسانلل نيموقنالكناف كسعن ىدبه ةمئبان سن ن نماسمامو هباللاقو هسا نرجوا

 اهذخ توملل لاقف ىسذنك تمد ودق كمكح انا تنأ ١ان تلاسقف :ةعفنملا ف. نيم ٌوللاريهأ تنبسشز

 انهفرعيال ةمولالا تاز اوملا هذ هذ ميظعلا معبذلاو هدلوو لمن "هل 5س يعمد هفاتةو نم تناغ
 انسوفن ماذهلئماش ار دقان اف ديالو حورذخ ا مزتلن الو هنمديال لعملانا اندنءو اهلهاالا

 نمل ءفام هلع بح وا هسفنفف هملءأرط لام ملا كا :لعفامت اواحور هفانظءاامو هاني عاف

 ءاناقام تمهفذ اف يهاربا لاج هلع مكف مها اربا دق ناكتقولا كلذ ف هدهشم نال هتنبءاطعا
 هللا لسّس ىف نولئاي ةنملا مهلا نأب مهل ومآ رب مهسقن ا نينمؤملا نم ىرتشا هللا نا ىلاعت هللا لاك تدعس

 مهل ناكل اهتنبو مهن لاح تح مهلاومأر كي ملولف ةنللا ىنعي امح هيلعادعو نولتقي ونولمتمف

 0 ملقا لق لاملابلداسلاءادقا |ءاّميلد الا انتم ةعتملا ىلا هي نواصي ام
 اكن خ "ىللاوهوريغالع ارشلانيع لع امنه تاب طاكم نون ونواب الا هديه نم

 1 كنب لاك[ زالوا طاماج عا رتشاىذلا ضوعلا انيطعأف ى >- هدنع

 اهفرعي فراع لحااف لالا ةزي رع ىهف قاودالا مولع ىهودوهشا ار دو ىلع لازؤسلا لك 1

 تازئاج افايندلا فا هاوزن فالخب ةمامقلا مو.اتازث ”ىسهلالا عضولابا-ماف ىطتال ني زاوم ىهو

 ”ينراجام كا ذلف قس دس اق تازن ةماسقلا موهىفو ءاسالاكاسندلا ىف دورشاا لأ دنعو افي رعن

 ىكاهبسنت ةّساعلا تناكناو هنازيم فظو ذم ”ىلولا كا زخحو هماك-! ىف ةمصعل اهل تظرفو مكح ىف

 هناف' ل يت «ىلارظالاب روج وهامناو الا سفنف اروج سلق روث

 نكت مكحلا ىف دهتجما نازيمو نازيملا اذ_هلّدم صوصخ نازيمو عام الان از يك موج نازي

 ٍ ارحاقاوفاتخامفشكلا حاصن ازيمو أدت نازيموه له صوصلا ىف لضفانازيم" ىأق

 تاقيملا نعح رانا هلزنم نم مارحالا نا لئاك نختاقملا نع راما هلزئم نموا تاتا نم لجرلا

 ىارنأتاقملا ل,قما رحالا زي ندىأر ىلع نكلو لشفاتاقمملا ند مارحالا نا لئاق ندو ىلضنا



 ةفرعملا بف كل ذىف هدم دخ أي عرمشلا نم دب الف ةيئاشلا ةفرعملا بلطن او ”ىعرسشلا بوجولاب لمعلا
 ىلوالا ةفرعملا ماك ا نم هنعىلب زيوهدنع قا تدني ةيئاثلا ةفرعملابو هدنععرمشلا تم ىلوالا

 ١ هديأو اب ان هححام ىفىلو كاك هد درا هدهدف عرسشلا عم لتعلااهغصن كتي اهضصن ةلقعلا

 العلا بولق هملا ت تيصو مكمتم او ىوقالإتلعقتساو بئانلا مكو هاءاعر نعدلمملا صتحاو ءاّرقو

 تبوق اذا كلما هل ل اًعفاءاعرلا ن دلءريغ ىلع هعلشو هل ءو كلا أ ىلع 0 يل

 ىنازاف م ,ملع ىلع كتبو ثمح ةءورملا هلق ىلا بسنتف ىباهلخ كنا هب هيعرالروظتالف ىاعلخو

 الأ نا كتدتساو كلوام دنع ةمعرلا ىلا تدهعدقىناو لعقتالق مذلا كيلا قرط ]ع رف ةءاسالاب

 هياؤاعاف بئانلا اذه هاربام عج نا مهات تاقو هارئامب مههف رظنلا كل تاعجواوعدطي و كلاوووس
 لدا عدل تيشم دقن مكح الص هشضامالا كرمي ام هنا ت تعدت اق هقفاووا ىآرو ىرطن قلاش اوم

 سلك كنها اودروْكوعاطاامرعشتال ث مح نم همها الول .ناق تاقوا ىف نجلا يام ه2 كناق كلا ىف

 اوعاطاالو كلاوععس لو كولزعو كنماول. [ ىلزعمه دذع مد نأ مهخأق تاخر اهظاىف ةحلسم لإ

 لأ عرششلا بطاخامو بئاسنلا لثمعرمشلاو كاملاوهو ىلوالا ةفرعألا ىطعا ىذلا لدسعلا لثماذسهف
 لإ طقس لمعلا لازاذا هنال هياطخ فاكملا عمي هيءالو ىذلأ ل ةعلابف لةعوذالا هنم عمسبالو عمسلالا

 ١ نيعوهاذهو نوبطاخلا مهىبنلاو بابلالا اولْواَف ةحالو ناطلس هملع عرشال قمبلو فلكلا

 ا بئانشلااهاطعا ىلا هللابةئاثلا ةفرعملاهذ يمهفاخ ماع هظد < هاصوا ىذلا اءاعرلل كلملادادما

 : ثدي الورسقالا ىلا بن.ال ىتحاهلوبقب أ نكلواوذر هبال لقعلاوهىذلاكلملاو ةّماعلا ىف

 ْ هلسو لةعلارظنت فلاضام ةعبريشلا هبتءاجام لوأت نم ءالقعلا نم لوأت كلذاو لزعهنا هنع

 ّْ لاح لكى عبطتو هل عمن نا ءالو امل ملا نسل دع رم ناو اهو اقولك هكا او) وعن ل قورعلا

 ]| اذهف رصبتسارظن نخ لالا ةروصت عقوا ذكهو هب اننس اوعرمشلاا هتيلو: ىف لقعلا ىأر هغسنالف
 لصو)هطوتسوا مرحلا ىذ بوجو ىف مّدقت ىذلا فاللنا نم هيفامو للا ىلارغسلا ىفةأرملارابتتعا

|| 

 ةرمعلا# عوطت اهنا لئاف نمو ةنساه الثا نمواهم وجوب لئاق نث# (ةرمعلا بوجو لصف ىف
 هروزب نآب الا كا ذهل نكس الق هج اش نأ دارا اذا ةعورشملارومالاب هتقرعم دعي قعلل ةرانزلا

 رازوروزرا هنمو لبملاةرازلا نال هبجانبق:السلابهيلا رهف :السلا هسق عصت عضوم لكوشو هتف
 هبلعهنلخدنل هب لمكتو موصلاب سلتهتعل<هروزتنأ دارأ اذا كلذكو م-ملا لاماذا مولا نالف
 ةنسضئارفلاءادآ ىف ةمحاو ةرتتعل اوابرنم ةيال ةوازلاف حلب ايوتلت هي دوم هروزْنأ دارأاذاو
 هانركذامم كدلع مكحج» نام ”ىافعرشلاف اه قوطنملاريغ لقاوالاف عوطت بن ”اعرلا ىف

 ةيناكيلا تيقاوملا لصق ف لصو)#« .مهفاف عوطتوا ةنسرا بوجو نم هبةرمعلا ىلع تمكح
 قرع تادو مالإ و نزقو هنح و ةفاطاود فالتخاب ةسهو قافتالاب ةعب راى هو + (مارحالل

 لقوباطللا نيرعوالسو هيلع هللا لهنا لوسر هتقو له قرعتاذ عا هسف فلة اوهو

 تاولصلادادعات.قاوملاددعةشأن ف الخ اسداسن احسن قرع تاذ نم طوحا هولعحو َق ةيقعلا

 ضرفلاةالص ىاماهسفنلالا هريغلابم وج هنأ اكفرابهنلاةالصرتو برغملا نأرتعا اعبرا اهلعج نا

 مكتالص ىلا ةالص مدازهتلا تا مالسلا هملع هلوقريتعا نمو سخن لاه عجبا ىف ةيضرفلاربتعان مو
 ظ ايوجولاق علت ةضورفملا تاولصلا سهلا عمرتولا عقتجاف بجاو ضرف لكنالرتولا بوجوب لاق

 أ هنارتولا ف لاف برغملا5 ةالصإ ههيدشت هب وجو ىوةباممو عوطتلا ةجردنع عفتراف ةضرفلا قال

 ا 07 نع برغملا فعضورابلل |ةالصل ارثو لعج ثمح برغملا ىف ضرفلاب هبمثا ىوةمفلملل اةالصل

 ىذلاوهرتولا هب ى :وةب ام نيعف هب هبش قافتالا ضرغي سل ىذلارتولا نوكحل ةضورؤللا تاواصلا
 تقاوملاودبعلا نيبو هند ةالسصلا مسق هللا نافاطرافةيدوبع يلساورونةالسلاو برغملا فعضا

 + مولا :



0 

 هنارسمو اوذ كلذنامرح ارركرد أدق مهنافموقلا نأ ماذه سبلو هن. سس عضو ةدابع

 هنقي رط ىف مهم دحاو تفنل اف هيف نوريسي مهو ءاوهأ | مهلرذط» نم ةعاجب عم مودل نم لجر سه +
 عكرول ةلرطقناعب ط كلذ نسحتسأف ةرارخ نيعابفع ارضخ ةعتتب اوزاج دقمهاذاو ضرالا ىلارظنف
 7اس يلطام هنالةلاملا كلت ىلا كال ذ دعي عجرامو ةعاسجلا نيب ند اتكرر اهش

 لاك اذه ىأرنف بقوعف عبط هنسل ناكملا كل ذىف عبطلا ب باطلا كذا ثعاسلا ناك تاو قا
 هيلع هيوج وب لثأف ن نك (دبعلا جر دف ف لدو) « دب ؛الورحالا بلطي هناذب لمعل اذا هنا نمالا ةرحاإل

 دمسسلاناك كاذ !هكرت ىلع ةردقلا عمهديس هعنم ناو لوقا لوالابو قّشعإ ىي> هلع بحال لثاف نمو

 ةعمسلا ءادنلا عمس اذا ةنملا مايا هنن لاح ف لبن نيدجلا ناكمتلا ليدس نعنو دصي نيذلا ن ماندتعا]

 اذكهو هيلع بجوام* ءادا نم عئاملابر ذعلا هل ماه درو ناصتنلا هعنما ذأ ن ندسلا نانىلا رخو أضؤب ْ

 اماولذعالف نوكلا هقرتسا نم نا هللا كر معاي , الاف نيروكمزملاسانلا "لج نمهناق ديعلا ٌ

 ةمعننيدواخلا نم هيلع منا ْنمركش ىف ىتسلاو ريغلا قس ىف ىسلاكعورمشم م ك2 هقرتسا نوكنا ٍ

 نامزلا كلذدب هيلطن د عوربشم ى ح بج اوءادا ىهئأف ىلا ةياجا هملع بجعال دعا ددهذ اب: ةقرتسا

 ”ىناكىوهو - بفن ضرغ هقرتشا ناك ناو هللا قحءادالهلئار مانع هتلازغل بعدل ارجو ا

 لعفلا كا ذىف هيلا يللا ن ههيلا هللا هاعدىذلا قي ةياجا هملع بجو ةحت ارهسق عورششملا وعلل سبا

 هلفغل كل ذهنع باع او هيلع ما بجوف هقتع اذ ناكضرغلا ك3 ق ىلا هحوىللار ظناذاف

 تقولاكلذ ىفه هدهمشم ناححناو نقللم هطاخهتنانأب هتف رعملامص اعناكو هسلع ب ل

 هلل صلخل ادع اوهاذهو هيلع ميلا بي لهنبع سبلو هس فرهاظلا رحل بطاخم او رهظمهنا

 توعم ” قدعي نأ لبق يحدبعلاو رحب ةىصلا لاه دق عراشلا نا ىرتالأ يف قدعال ةدوبعهذاسهو

 توملاب رخ هنال كا دو همضب رف نعد ببكي ِر اكلذناغ ىلءلا لك ”ىبدل| تومبو ىدعلا لبق

 بوجولا نامزريغىف هلعف ناكت او ب>اوءاداب لا كلما بتكن عشت توملا قيفق يشل قلو
 + (ةعسوتلاو ىحارتلا ناءواروفلا ىلع ىه له ةدابعلا هده لصف ىف لدو) * كلذ لوش ند ىلع

 نيعس ىلع ةبهلالا ءاعسالا ةعءاطتسالا دنع لوقا روكلابو ىخارتلا ىلءلئاك نمور وهل ىلع لئاك نذ
 هرخآ ىلا هلا نمهتسنا ذاف لوطي و هناء شام همكح ىدات نهءامسالا نفلاعلانمكسملا ىنأأ

 هاوس هنامزوهفعسوملا نامزلا ىف هعتو نسباو لكشف نامزلاب عسوملا بجاولاكىارتلاو عسوتلاب تاق

 مسالا > نامعتساةانحاو تردأو هنامز لكل ناك مهند اهفوا هرخآ ف وانامزلا لوا ىق هّتعقوا

 ءاشفا فلكملا اذككو ةششملاو تا ولعملا هر اصصتسا ىف لعلاكعس .ومهسلع موكحلا ىلع”ىهلالا

 لعش مل ةةضحو رثا لعف ةقضصح نال لعفت مع اشناوانهلاش. الورخآىف لءذءاشن او لوا ف لعف

 دحوملاكهمكح ىدات الن مءاسممالا نمو قاسع مكح انه ةّمشملل نكي لفرث االف لصالا باهصتسا
 روذلا ىلع نكمل لوب اًيشدارأ اذا ىلاعت هناف هن مكحهل قبيل عق ”يااةوقلا لضوع رس

 ىلعدجو انيمعتلاب قلعتدق اهمكح ىأر اذان نوكلادةدارالا قلعت ىلارظان دجوملا ناف خارتريغن
 طرمش نم لشو ءَأَر ا ىلع يللا بوو لصف قلصو) +« يا نيع تمس تاطسورت طايع لل

 هطرش نم لقول دبوجولا طرش نم سل لءقذ *(الوامرحودواحوزاهعمرفاس ناهب وجو
 لهذدوهشلاّىب رط نم هلا هقرعم قرات اوهو هللا ىلا جما ذيو نمل هتقوانبو موكا عرج

 ةلزاعوهورفاو لعام نيصخث دح ادشرملاودشرعالا كلذ ىلا لخ ديالو | هسفنب كل ذ ىلا ديرملا لخدب |إ]
 ايوذجمادا هن وكينا نع بلاطاا اذهولذيال باوماث مرح لاو ذوهو عرمشلاب لعام اوةًارمللج ولا

 نكي 0 ناوردانوهو هسنج نمدش سه ىلا حاتحيالف هبحتت ةيهلالاةيانعلافايو ذ < ناكناف نوكيالوأ

 نم دبالف ىلوالا ةفرعملاابلاط ناكَناذ عر مشو! لقعاكتا فةوهدي ىلع وخدلا نمّدبال هنافايو دم

 كم ل الا
 خل



 لاومالاو ءاشالا قلخ ام هللا ناف ةقرقلسا ةهج ن نم حصنال لاو نمانمو بي رغ رظناذهو ل كو كح

 عجسيالائث * نمناو لاكادهلو ةنعيتلا مكتعانل ةعفنملا تعقوو هعستل ىلاعتدلالا ءام ءامشالان م

 كتف ءاشالاىف ذاكر نخب ركل هلق الكا خان !اقانلح ا نمال لح ا نم ءاشالاقلخ ا ذافهدمح

 الا اومالا تناكولف انبقاعانصقنو ا انل مسر امدح ىلعأن دز ناف انل د- ام ىلعاهذ فرص ادودح
 لب ةضوفم تاكو ىهاخ ابيذ فّرصنل | انلعر لب ادكه مالا عقوامو اعلطم امفانذ ردت ناكل

 هتماما هلضاسمةناسنلاف هجو لكل ءولكوملا قللاوه ىذا لاما بر نم ةصون أخت هوجو ةدمقم
 ال ا و و درجم مر مج 0 ناو 2 2

 نسل لآ اه نخ الوا 16 نع جدة نوكين اهطرش ؟نملهاتصوا اح هنعح وع !ناكءاوس موسرلا

 م منالثاق ن مو لضفأو ف هسفنن ع دقناكناو كاسل " نع جدت نروكحر.نا هطرش ند

 رتشدال لاق قد رطل اذه ىف عصي راثبالا ىأر نم هنا لعا# * كوتا هبو هتشي رف ىضق دقنوكمنا

 نيكون هدعس لبق م ىسو هريسغ ع فن ثيح ةودقلاب كل ذ قيلسأو هسفن نع جدق نوكنا

 هةسقنالا 21( رخالا ةفازاشالاق انلانل ك4- شقن قح ق لعفلا اذ 8لقم أر نا امسالو كل ذدلذ

 قدح ”الاراخلااهاو -ىبنجالا للم اعم هسفن لماعو هريغقح نم هملع بجو اه سفن قح نا ىأز نمو

 همأأ عوجر اوهو عامتالا قىلو ال اودو هسفه نع جدق نو كي ىت> هريغ نع يحال لاف نم ةلزنج وهف

 ه.عسن أف هريغ ق- ىف ىسناو فالخ الا لوالاو هذ هسفن قح ىفالزا ىسنأ هنا كلذو ةقشتلا هنال

 نتلاملا ىف ىسهسفناف هش باو :لاو هيلع انثلا,كل ذة نك ىذلا هنافهسفنقفوهامنادسف

 ريغلا كلذ ىلع بجاولا هريغقلس هسفنق-رهظامف هكرتلارثؤم هريسغ قح ىف همعس ىجسي ن تحلو
 نيعءافتسال بجاولا ريغ ءازجنم ىلع تداولا ءازجوه لع ب< الام ىذا ان ومنع

 ةمهلا ةفصررعغلا قس ىف غاتوهف هملع قضقلا لع لان اهتم اوتو الافو يجاولا فتي دوبعلا

 نولطملاوهو ةضخ تب دوبع ةفص همت بوجولا قي رط نمه-سنن ق- مان ةقوهو نانتمالااهلنال

 اراثاهسفنىلا فرعلاوةداعلاو عبطلا ىفهوركملاو مومذملا لعفلا فضي ىذاادبعلان ٠ ميصتلا

 ضرما اكح عبطاا ةهارتناسلو ٍبنذلاكمذ ناس رق ودام هلأ كش ال از تال م
 هضرعب هخا رار وول 33و ادق "ىهلالا بانحلا كلذ ىلعةرغنوسعلار "اسو

 هسفنرثاو كل ذ لعفي ل نم ىلعا ناكه سف لوسرو ين هريبكر ريض قوو نمؤملا عم نمور اكح
 هاا مسقهنرثآن م عار نمو معةَوتفل اوراث.الا ىار نب كا سفن ىلع هنرث آن مر دق ىلا عجرباذ_دو
 اهلفةراجانةباشلا تعقو نافةراجا همف عّمي ملام هلك اذه هلرطةعو هدف ماقيام بس و هذ هانرك ذام ىلأ

 لمعلاو موق 0 اولا تمور نا نع اًوي لحرلا ف لدو) * رخام كح

 لاق نم ع وت نممالا قيامو هسفنن هىطعا ام "هل اممىف شضوعلا ىهو 0 1

 ليقذا لاه دقالالوسرالو ”ىننمام هيلعةرجالاو لمعلا كلذ ىفانل مدختسملا هنال هنلا ن ا نال

 او-رخاف هللا ىلع الا ىرحأ نا غلبتلا ف عي رجأ نمد لع ,تحاأساام لاذ هاذ لقدل

 ادنع هنوكع م غسلبتلا ىفهم دختسا هللا ناو هنا ىلا برقلا لضف | ن مهللأ نع غيلبتلاوةرجالا نع

 ىذلا حابس رتو همف همدختسا اهفه سفن نمءاطعاانعاضوع هنيمعت هن أحس ةرحالا هملع تنيعتق

 نمةرجالا بلط غملبتلا كا ذى ةعفنملاهل تءقو نمهقصتسيانا ضوعلا نا ىأر نمو ه هريكتو هوه

 اهعنعال عناملا نالةراجالا توبثعاجالا عضوف هنم بلطي ضوعءلاف اهاصح دقو ةعمنملا نال لعتملا

 دوجوم اذهو ”ىمهاالابانحلا مظعت مدعنه كل ذىفامل هنسعلال ىهال دبعي نا ةريغ قس ا بناج نم

 لعف نسحتس نم كاذكو اهتلمل ماسق كل دو هنمعل مايصب ةعجلا مون درفي نأ ىبنلا لم ري كح

 ا

 ع

 هضاف تمت !افهللاملا ناكناووهذهف رسدتىف عورشملا الا ىدعتال ىذااوهو هلمكو نعالبكو



ِ 

 هم

 اةيلانالا ةفطللاودىذلا حورلا بكم هنال مسملا اذهنيع'ل-ارلافرشابملا فاذهلاؤسلاب ولو
 ذي انذلو ةظاماو جو ةكدصو ةالص لامع | نه مس اذ ه ةطاسوب هتمر د صر امف هس ف ةحوفنملا

 كبالف هتطاسول ح عازلاو ناز ابملاود مسكلاو ةيدبالا ةداحم لاو هللاىلا"ةلصونم لاعا كلذ لك
 ببلاوهوةدانزلا هقرتعا دقفدارلا تاو ةروصلا ذهب صال لمعلا اذه طرتشت او لس ارلا نم

 5 ءي:-ىأبف لاعفالا هده لذا ىتلاَةوَدلا هنعنوكت :ىذلا ىدغ:!انوكح هدوجو ىذا 1

 هي تقلعلا ذسواو باجل ف هدازدتاانالا داى مسملا دئازلا اذهدذعو !اهخاذءاوسد مل كلب تلح

 دوج ةراؤر مسيو هب هللا نع تبجللاو تنأمطاوهدوجو دنع تنكسو ةوقلا ليصتت ىف سفنلا

 دازلا دفن اذاو انطانو أر داطظ ةثعشم ةركردلا تناك ذا هىنوكسلان هاو ليكتحال بالا اذه ١

 نوكسلا كلذ هنن قا زو اان تل اطول اذه دةفدنعقلقتو افنواعيطبر اطضاو هنطاننئوُشَت 0000

 رو رو لءفلابو ا هل 0 داذوه نوكسلاا يام تحن د ةنن ماو

 الكاذب ةقاينع دمةعمربغ هخ المان هلاتشمت يدل لس و
 3 ومي هعنالا كاسل هش: 21نآداقعالا نمةؤهل اهذه ماقم هلنوكيال نكلو لاحرلا نم”ىوتقلا

 دهذ_هدهأ تلصحاذاق اهي لاغت شال اوهرهاظ نماه>رطوةداةعملا بامسالا نع درختلاب ءالمالا

 مل مريغف كا ذ لبقامتاو بابسالا لمع ابوفرثؤي.ال ىإإ ىرخالا ةوقلا ىلا قش ذشنح ىلوالا 5 زق
 سلن نوححلا مدعو بارطضالا د دي ىذلا لعلاوهلاحو قوذلا ل_عوهاذ هو هب لوقا دبعلا

 د سل هيدجو هق.قت فرظنلا تنعما اذا لب ريتعمريغ هنا هملعماكتملاو بواطملا وهلا كلذ

 وحاذتهو لاملاو قوذا ا لع نع تاصح ىبلا ةيولطملا وتلا هذه ىف مكحالو هلرثاالا ذهلف داقتعا الو

 سها هاف حدقيال كل ذف بعتو عوج نم ةيسملا مال الان ساسحالا دوجواماو سفنلا ص نح
 رهلا عمةياينلابةعاطتسالا ف لصو) + ”ىسفن ماب سلو لمعت هبق سفنلل سل عبطلا هضمي

 عرش تبث دقو ةرشابملانءزمتلا عم مزلب ال لاف نممهمدوةياسنلا موزلب لئاقنخ * (ةرشابملا نع
 لصفتىايسو لاما ذناكنا هلام نم هملع ةرايحالاب وا هنسيلول عيبطتسال نع ميلان سهالا اند ع
 هيانم بانه دج نا.هللا عمم هدبع ناسا ىلع لاق هللا ناذ ةصمصةرانلا نا معاذ ءهللاءاشناكلذ

 مالكلارش *ايول قا بانملسو هملع هللا ىلص لوسرلا باش هللا مالكع من تح هرحأق لاكو كلذف

 اوتننأو مومعلا ف لاقو ضرالا ىف ةفماخ العجان ادوادان دوادإ ةبانلا فلاقو: ةطساوالب هم
 0 ٌدح ىلع همفذل فرصتلاو هلل لاملا ناف هيا: فالذكسالاو هم نيفلختسم مكلعح امم

 رشا قل نان وعدا نع قحلا راسل اماو رومالاىئ هللا ن نع ديعلاةءايهلكانهفهنف

 0 هملع هللا لصلاة والبكو هذختافوهالاهلاال | مال اتوالدكو نود نم اوذختتالثا
 موشي نا هضدلكو اف لكوملا نع ةياين ةلاكولاو لهالا ىف ةفيلل اورذسلا ف بحاصلا تن ةهللا هير
 صن لهو ةع ورشمةباسنلا هجو لكن ةلاكولا مكح هسسف هسئتستن ا كل اسوءىشلا | تن اف هم اثم
 ةحاحالذ ا انلالا تقاخ ام لاومالا ناف ةقدقملا ةهج نم مصن اهنا لوب نمانخالوا هع ةهج نم
 | رصتق ةحلصملاب معا هناانلعل اهفانل فءرصسنا ىلاعت قمل اناكو م ةقرقحانل ىهفامل هلت

 3 0 اذه هلام فاتأف ةعفنمهنم لكوملا لعدوعتنا ىضتقي ىذلا ةمكحإ! ا هحو ىلع
 رغاظ ىف هنا لبقاممرثك |ةرخ الارا دإا ىف كل ذب هبسكمل هل ةراحت ءاشامو ف خو ا قرحو ا قرغن ىلاعت ؟

 مظع اهحب رنكلءزر ةرام اذهل ثم ىعسي ةسنب عب ةراجت ىه لب فالتاودامو فالت ا نصالا

 لكو نمانمواسيف هلعاه مضي ىرخا ةحلصا هلام هملع ظفح وهو لكوملا ال لمك ولا هفرعي ا بعاذ_هو

 لكوملار اصف ةحلصملانليكولا لعل ليكولا هعمربام د ع ف رصنل ىف ل كحولا هفلخخ سا هللا
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 نكي مولف ه.فهلدصقال نما بسنف زحاتا ومن اهل لاق حا ذهلأ هللا ل وسرانتلاستقاريغصاهااسض

 نكاوببلا جملا تش نارصامىدكحلا يحاصعراشلا هقرعام هجودصقعبضرلاكاذا

 1 ارا تلاقذ ةعشْحو لو>و ةنسح ةرامثوذ لجر زأاهلاريغص عضرتة أ سا ات انذك كلذ

 ةأرماابلع ت "رهو هم ىاعجتال هللا لافو هسلار طنو ىدثلا عبضرلا ل رتفاد- ل العا

 ىدل اريغصلا لرتف مذه لدم ىب.!لعجتال هللا تل تف تقرسو تنزاسيةنولونقي سانل او برضت ى مو
 ارامح ناكمنالحرلا كلذ ىف لسو هلعهتلا ىلصهللا لوسر لاك اهلثم ىئلعجاعهللا لا اكواملارظتو

 ةمسلا نوداهرمع عضرت ك تناكتنب عمل قفت اواهيلا بسنامم ةئيرب تناك ة أر !/ى لاقوارتكتم

 هلع بحي تلاقذ هلع بح ام لزني مفدتأ سما عماج ل جر ىف نيلوةنام ىلا تغصأف ةشباءاهل تلقف

 نيتحلاو عيضرا ىلعراغلا# ةاكرك دححوو ىسغم هيدهشا ذه اهقطن نمابم دح ىلع ىف لسغلا

 اعرث ”ولتملا هذهىف قلسا بح اص هلزّوحماو عنام نمو هز او لئاق نخ# (لغطلا ح لصف ىف لصوإ) '

 ْ البلا حف ةرشابملابوهتدب ابتلاء تش عك اناالاوج بلا سلو عيا هلتبثا عرمشلا ناف ةقثقحو

 ”ىبصلا قد ىف مالسالا نيو هللا » اًشنا دعباسمف لمعلا اذه ىفةياينلاركاذ قأيسو لاح لكى عتبثا

 ْ وهف ابعم عيتلاو ةلاصالاب وهفاندعامتاو عبتلا م كالا ارهاظلا له دنعوه لل هم عمضرااريغصلا

 ٍ عضرلا وح ىفتبثانامالا حبنا ةلاصالاوهودحاو قي رطهبكلأ و نير ريغدلا ف تيان"
 ةيزذاارهظلا نم ذخالانيح هتل> ىلعىلاعتولت ةس وب رلإب هزارقا وهو نامالاةرطق ىلع داو هناك

 تاأرمسقتا ىلع مه دبش أو ممانرتذ مهروهظ نم مدا ىننمكب رذخأ ذا اا و
 لقناموىنذاىفن الان كة ىصملاتونلاوذلوقبا واجاالواو. طوخ .اماولقعي لولق ىلا ولاعمكيرب

 : ا رالا مريصلا كلت قل عداو اوان ع هتضورارقالا اذه. نع هر ”ذااحيرخاىهأ أر | 00 انملا

 ناميانمتانرتذمهانعمأ ًاواونمانيذلاو لاقذ ةرهاظرو-اىف هساناميامدل مكحغ ةلاصالاب نءؤم

 ٍ اها السلا ماكحا مه تيقاو امنا ماع ىلصو مهوثدوف مهحانزت 00 5 :رطقلا نا ا عب

 راغصلا كاوا قءعنئشن مموأمع نم مهاننل امو لاك مث ةدحاو هل نواقعيال لاح اح ىلعمسخوك عض

 مهصقن :أم مات اهب اع ىلع مهل سف ىلإ :مهلوق ىعيميملا لمعلا فاضأو مهلا نم اًنش م هاتصقنام

 1 طاكلوالارا رقالا كلذ نعمهل اعفان مام لعفىفمهجرذع لاح مهيلعأر طبل بمجال امش هنم

 ريبكلا نمان اما” |عيضرلاف صقن امر د5 ىلع هللا هصقنف هملعأ طامر دقب كا ذ نم صنف لقاعلا
 ل او اين جاوعتانول عم ف لاعفالارش ؛ابوةرطفلاب ج هناقريبكلا جنم ا ةعشس كشالز

 ريغو كشالب رشابم لفطلا واع رمشو ةقمقح ميلحاهل مص جو لك نغمقناهلكل اعفال نا هسذن ىفهيلع

 داقتعإلا دي رثو كشالب هي ملاءالوهل دقتعمالو مالسالاب ظفلتمريغو كشالب ريبكلا ىف ريتعملا لّقعل القاع
 ىللهعلارم ؟*اندقو عيضرلا” ىصلا ىف دوجومرسغكلذ لكفرعلا ىف موسرلا له أد: ع فورعملالعلاو

 لوول إلا دا منهف عطا ”ىبصلاو عراشلا هيلا اف اضاو هبل ومعموهو

 هتبادب كارا ف دباكفقوفةف رعى ديف تو هلال لمعلل لو ف اهلك سا لامعا هالو عم نوكينا

 فوطتو ىستىتلا ىه هل >ارلاف ةورملاو افصل ا نيب جس و هتلحار ىلع فوطيو هملا فوةولا بش و

 الأ هيفاطب عيضرلا ريغصل اكل ذكف هسفن يللا لاعف رشا هنأود راسل ايكح هللا نا[ يل وافقت
 ا الج اهلك داشتبالا نم دايك ذاع هج لارج فسم فق ويو يلا لات رن *اصو»و سنو

 ألا لح ارلا ىلا ال هلا لمعلا بسن و ةكرحو نوكس نم هتل>- ار هي لعفتام لول بكارلاريبكلا دعتسا كيب

 || ةققللا ىلعهّلا اهقاخ لاعفالاو داسعلا ىلا لاعفالا بسنت ث مح ”ىمهلالا لصالا مكح ىلع ان رجب

 نملثاك نمو هلحارلاود ازرلان ىلئاخ ن 5 + ( ةعاطتسالا لصف قف لصو)*« اهدا تا[ مهو

 "ةلفاقلا فباستكالا هنكم ناك اذا هطرش نم سيد ازا كل ذكو دل لس ارلا طرتشنال ىلا عاطتسا

 وأو .: 0



 ؟*؟ ا

 ثدح ند ةاعدام هنآ ًاربتعا نمو تاذبانا ذداعد نم ىلوت هنباجحا» ارزين وكم اذ ةياجا باس دقدلا

 دل لست تاذلنيعال ةفصلا نيعالا قعدملا اذه باج اهم اكتموهامث ا ون مداعاوتاذ وهام ||

 ةفدلاهذهو هاعدنمتافصن موعدملا تاذناف هّتفص نيعالا هنم باح اموعدملا تملا اا دكو

 اناومح هنوكوهو اناسنا نوكءاهعومعهلةت اذتافصعومجو عاملا نالّوعدملا تاذبابنعرسب“
 هنا وهو عما+سا مس الأن ىادلا نم اعدلا عقؤاذهلوهناذنيءىوس عومجما ادهنمع سدلو اةاعان

 لاح هصصخع صاخ مسا هب ىادلاو أب امتاو عمامل : |مسالا اذه ةقيقح نوكب نا مصيال لبق ناف

 رذعتتت عناملاويئطعملا مييهاعد ىذلا هللاف ىمعطا هللا لوب عئاماكمي صاخلا مسالا نيعب ووعدملا

 عناملا دصقام ق قازرلا ىطعملا مطملاالا عادلا دصقأمو مسسالأ ادههيلعلديامىادلا ددقاذاةداجالا

 مسالا ادهم دوصقملا سل تبلا جسانلا ىلع هللو هاوق كل ذك مطملالا باجة قا همعط أ ناف

 اه فلكملاة اجا ىطعت“ ءاععأو فاكملاةباجان م عنمت ةمهل ا ءامسأ هنالول دم نم ناف هملع ل دبام نيع

 نئارشءاعدلا بحب ل نمىضعب اذهلو قعدملا فاكملاةياحا بلطي ىذلا مسالاالا مسالا اذه نمداعد
 وعدي ن أروصتيالا ذهافرومالا تاب اقتو عاطأ الو ىصعام هللا مس الا ثمح نم ناكولو لاو>الا
 وعديا او هشمقح ثح نمادحأ هللا م هلا ادع وح داو سلا اذه ةقمشح ث ثدح نم هتتادحأ

 ْن ”نا مصيال نيس اذا نمتاذإانا لعاف لاما فرع هزطس ضصاخ مسا د ثدح نم هنم يدب و

 كلطع اعدلا نال مودعملاالا ىدراقدجوبل مودحملا نلالطلا قاعما.تاو ةدو-وم امالي ولطم

 قعدملا اذه نمر هظام هناف عقو كلذكوانلق مودملابالا قلعتتال ةدارالاو ةدارالانيع بلطلاو
 أ وعدملا نمداجالا ترهظذ ةدوجومهملا ىدياملوعدملاتاذنوك عم ةمودعم تاو ةناجالاالا

 ندعو و حماد تالا مودل اوخردملا اذهو عادءاعددعالا نوكتال ةياجالا نال ع نكت كاد

 نك ىذا ةلوبتا لا رقفض ماعلا نموعدملاناك اذا وعدملا تاذى مصيامناو وعدملا تاذ

 | رمان ضوعدملا تناوب ب راطللا هلع وت ااذهتتاخ قسما احاول ل

 وعدملا ذهتاذابفر يطىتلاتاذلا نا لفه سف ترهظ ىتلا ةفصلا نم ةياحالا تعقواماو

 ناكَناو الا سفن ف ىنوكلاو< .ينهلالا وك ولاوخاذكعو كلدك ساو نوت 41
 م مام هنال”ىمهلالا صاللداقنمالا ام هنالةغا امال نوكل | ىفاه ا ذهريغىل 0

 الا عقوام سانلا نم هنم عقو نم ب يلا عقواذ اذ كال دالا مصيالوطش ريغن منوكت ىلد ىلأف نك هللمق
 اعورشم نكن لوريخ نم تفلسا ام ىلع تاسا م ارح نب يكل لو هملع هللا ىلص هللا لوسر لاق اص نم

 <ىلصالا دامقنالا مكمل ىلاعت هللا هلدريتعاذ لوسرلا ةمعب لبقو ةملهاملا| لاح فكل دهل لنا بناجح نم
 دجو ةغصلانيعريتعا نمو دجو ع ومحلاريتعا نغءاعلا مالساالا اوخو نكمملا قبح هرطعت ىذلا
 صاملا مالسالا اذه هبف لخ دي هناف صاخ لع نم مولعم برش دحاو لكلو دجو تاذلا نيعربتعا نمد

 ىذلا قفانملاكن طابلاىفال رهاظلا ىف مكح ناف اعم نطابل اورهاظل ا ىف كاما فرعلا ف فو ا
 08 , رجالا حدى لا هير اروماالا نمل فام لعفام ادشتهت بدلا ف رحال م ىتح ةيقتلا لسأ

 رهاظلاو نطالاداتْس نأ تالف ”ىونملاريخلاب هتعفن اه ريت لريشموهواهلعف ىذااو رجا هلاك

 ةفصل عماش مسالا نم يدوعدملاو عم اما مسالا اعد ادلا نال لمكمةدئافلا لصخت ع ومجلابو

 بجوف ل مالانوكلا فاه ىنعملا ف عجيووفدصتلاراركتبالا نوكحسيال ياو يلاوهو ةعماب

 ما قئاقملاملاعو قئاتملاءا!عو موسرلاءاطعنيب فالخ هشروص لادولف ملسم لك ىلع مي

 فر عيالو مالسالابهل ظقلتالو هجح مص عض نءرلا لمطلا جنافامل انمأو"هلسملا ءذهىف موسرلا ملاعنم
 ”ىصلا ىف" ىوس ريخ كلذ فانو د رق نع ةطا كتل هلا بنك وابلا لقا دنع تامولو يا

 ةأسعا تعفر+ عرمشلاهريتعادقو قدح هدب ىذلا ماكعلا مالسالا عمضرلا ىبصلإذ درعلاو غولملا لبق

 10 0 دع
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 111 رو فارط انج نزاقنا رعاة را اغيتسا عب ىذلاريك الا يللا

 مككسانم ىنءاوذخ اهف لاك ىتلا هعادو ةححىف ملسو هملع هللا ىلص هللا لوسر لعفا ذكعو اهل يلا
 رم ىدلار زلة وه ةرمعلا جو ايدل يلا ةلينجوه ماع روزا ىف ةرخ ”الافمكملا أاذهَو

 7 صال انامزال صاخ نامزق معالا روزلاو هن رلهيرانزنوكتهراقعاردق ىلعفناسنا لك

 | نم نامزلا ىف ذهن أ اهمكه نامز نود نامزب صّذعال ةرمعلاوه ىذلا صخالا روزلاو
 الو تر نا 1 زك توكل رغصالا ميلا نم كسانملا» ءافيتسا ذهن اريك الا يملا رك ال

 || مهو ةهلالا» امكالا تح كل نكح سأهّلناىوسامو ةرلضافملا ليشيال ىذلا لاكل اء قالا درغنمل

 اهلك تادو>وملاو لاوحالاو تاماقملا كا ذكو عضوسريغف كا دان دقو ”هلضاغملا نولي نولعالا

 اذ صتخعام هللا ءاشن ارك اسو صوصختر دق ىلع نامزلا ةدلط» ةرمعلا ىه ىتلا ةصاخن ران نا

 رهاوظلا» موسرلا ءالع ةن لأ ىلع صوص او مومعلا ف ةعورمشملا ةرهاظل|لاعفالا نم بإسلا
 راصتخالاو بيرقتلا ناب نطابلا لاوح أ ىفتارايتعالا نما هماضيأ صةخامو صوصنلاو

 مادهلا اشولو لمسلا ىدب. وهو قل لوي هتئاو تادابعلا نم جاما لاو راع

 0 رم دا فدلخال * ( يلا بوجو لصف ىف لصو) * دي ربامللاعف هنا نكلو نيعجأ

 لك ىلع بوف راما اتم نسكب رسال لعشو ىلاعت لاق مالسالا

 ناف ةنمعم طورشدالا لعفلاب عتبالو ل سريغو ملم دبعو" رحى + اور كح ذريبكوريغص سانل نم

 نكلوناسنا لك ىلع ةبجاو ةبج اول الهاكماكحالاو ناسن ا لك ىل_ءبجاو مالسالاو ناميالا

 طرشالا امم د سلبت لمعت .الف نم مال سالا دوجو ىل_عناسنالا نماهلعنوأ اهلعف لورق قو

 لوقل 0 طرشلا ب وحو ةماسشاا مولاعمج نيج اولابذخ آن موي /نافد دنع مالسالا دوجو

 وهواهميو مسالا وهوءاطارسكي ئرقو تا ذابعلا هذهوه ىذلا طورماملا بوجوو تادايغل هذه
 كسا قدبلا لوضولا دنع ةلعفب نا هيهقتام سعأ ام لعمل تنبلا دصقي نا هملع بجو تف نفر دصملا

 هدصقيام دصقف تنبلا دصق ىاربنا هانعف مسالادارأو رسكلابأ ارق نمو اهلعفي نادل هللا نيعىتلا

 موقش كارمن دصقب اهري كح وتبلا دصقي ءاملا فب دبعلا ناك دمه: نو امر وتبلا

 هنفدمتبام يح هج لا نايراج فلا فوجد تملا ماتيو اف

 الل كلا ادق تنل دم ناكحالو عمر ع برال ىداهلاو دشرملا هللاو دوهشلا نمقملا

 امكحاسقملانوكنااهلاح بلطت تيملاكمم واق اولعح نا سانلا ىلع هتناكن كاسل اهتروصد
 نا هقلاركذ لاتعمل ا.دادعتسالاوهوهف يسكلا قعما ذمه ينير اعلا واقف قوملطا لاكاك

 هيف ىرياع بسحب لمعي هيررانآ هش ىريل يلق بلطي نا هملع بجو ف نمو اهب ىلاعت هس بلقلا
 لصو)+* دانرك ذاملباقلا دصتي فلاب وهللا دصتي رمدكلابف كا ذريغ لاحاذهو ةمهلالا ران“ الا نم
 مالسالاو لع سل نم مصيالذا مالسالا هتعص طرش نمن ا فالخال * ( يللا ةعص طور لصف ف

 ناف ةباجالا دنع اهيلعنوكت نا كاع د ىتاا ةفصلا ىلءانطاب و ارهاظ هملا قدا كاعدام ىلا داستنالا

 هبلا تذقناالو كاعد ىذلا ”ىبهلالا مسالاءاعدتبحأ اخ اهم كللاكىتلا ةفصلا كاتريغي تتح
 5 نمدوصتملاوأ فصلا نيعو كامعوهو عومجلا ىلعهنلان ا اك ةوعدلا لدو قيقدولع ءانهو

 ٍبولطملاتنأن قانا م وبال صاملا فصولاا ذهن وكل عبتلا مك تنأو فصلا نيعءاعدلا»

 ًةفصلاو كذمع ثدح نموعدملا تن أن وكنوأ هبكيدانت .ةفصلا ٌكإ:نم كل ن وكي مسا نمكلدءالو

 نيعلا نفراعلا نم عار صان ءاعدلا اذ هىفنيعاهلرك ذي لا هال اعدلا فدوصقملا هام عمن

 ىلع ةدئاز ةفصرك ذالو نيإسملا ىلعلاقامو تهبلا جسانلا ىلع هّللو لاك ىلاعت هنوكل ةفصلا نيعال

 هنف لبق سانل اوهىذلا مسالا بحاصءاهدلا اذهب أ اذافامهلا دوو نامعالا ىلعاهمح وأ مهنايعا
 مج د د دك ستحمل م تا 622222 عج سس جمب 277: عجم كوم هوصع مص د هيمو ب تع
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 ناوكسحالا فر هظام لكوةرخآو ايندادبأزخ دمزنك ى هفاهحور نم تنأ ني افي اهره اظنزباسق

 ىلع هللا م ءارك د ل<وه ىذلاتيبلا اذهل عج هللا نا مث اهمحو اهماكح ا نموهفريخلا ن مناعالاو

 مولات تيل ميقك هتأشن تاك اهياعو لمحت عئابط عب دأ ىلعبلقلاهقا ل هج َكاذكنكرأ ةعزأ

 ادعو ةعدرأ مومل ا مهن : ارا فدرو كل ذكموبلا "هل ةعب رأ ىلع شرعلا ماك ناكرأ ةعبرأ ىلع

 مكحةرخ الا فر هظنف ةيئامادغ نوكككلذلف ةرخ“الاو ايئدلا مكح اهيفةرخ الا ناف مئات تونوكت

 ةعيرالاو اهانز ذىتلا ةعيرالا ةدامتولم< ةرخ الاف بلقا!نوكي كاذاورخالا ةعبرال !ناطلس
 اهتلعج اذالف موملا ةدوجوم ىهف تلت ناف كل ذرهغس ءلمالكلاوةدارالاوةردقل و لعلا ى موةسغغلا

 صاخلاا للا فمها مكحال نكلم.مامعا ىف موملا نو دوج وم هلجلا نم ةيئاقلا كل ذكوانلقةرخ الا ىف
 'ةرخ الا ىفاهمكحامتاو امثادايثدلا ىف اهلذفأ. مكحال اهانرك د ىتلاتافصلا هذه كاذك اذغالا
 كلوق عما تلقناف ماسجالا فرهاظت بدلا اذه عئابط ىهئبلا ةعيرالامكحو ءاددسلل
 ةرخ الاىفالا اهمكح ذهن الةردقلاو ةرخ الا ىفالا همولعم ماعلا دهاشيال )لإ ناف تاق اهمكح
 همالكورضحالا هروضح دب رئشب مهام ةرسصاهريسغ هنداراو ئش نيوكل ن نع ديعشلا زمبالف

 أ( :أشنلا ىف تافدلاهذه مك اذه سلوةرخ .الانيعهرعلاةنوكيوالا ن .,كجوء لوشاف ذفان

 نمْؤملا هدمعىلق هيد امتد تان رادقالا هانم ةرخ لاى ناسنالا ناف كلذ لاف اتلطمامدلا

 ره الو ىسملا» امسالا هلفاوع دتام انأف نحرلا ىوّتسم شرعلاو هنئا ىلاعتو هناصس هعما تهب تببلاو

 0 قش او رسلا لعب هنا امك ينال امورهملا 50 امم تفاختالو كالصب

 نيعلا نيفر طلا نيب ل اكل ط_سولان اف رهظأىأ را ىقخأ هناف المس كلذ نيب غباو

 ل ملا نب رولا سمثلاو لظاانيب لصافلا طا1تاك امهم ىخا وهامهل زيمملاو نيفرظلل

 هكردتال نكلو الساق متنا لعف مسا ىف ضا.بلاوداوسلا نيب لصافلاو تارفلاو حاجالا
 ةلزملا ف شرعل او باقل ني همهم لّدعب ال ىأوهام لّعبال ناك ناو لمعلا هل دهشيو نيسءلا

 هتلاد-اركنأامنكلو ىسملاءاعسالا لذاوع دتامااناكناو نجحرلا مالا نيبو هللا مسالا لع
 ءالبلا نمضتنا_منافاهب عسجلا ارارقال ّبءا ةيهولالا دهشمناكف نج-راامو اولاَتف نجلا ركنأو

 نومرالأآلا هرسال لاعاد شمو دعت ًايهركش اخ نوكحلاىفنادو>ونمامهو ةفاعلاو

 نمدمنال ةئاجرلا نال ن ومر مهنا نورع شيال ثمح نم نومرحلاالا هركحن أ امو نامالاب
 هلفاوع دتامانا مها لل_قذ لاخلا روكمم نجرلاو لاملاب فورعم هتاف ضحلاريخلاو ةيفاعلا ىو
 روسال كمن دف مهفافءالبلا باح ءارو نم هللا في رعيتلا دملن ةثءالملا لدأ هفرعف سلا ءامسالا
 هانرك ذامردقب فراعلاناف هتلاالا هردق ردقيالام "ىهلالا لعلاف كال تلج اهيلع تكلا

 صوصخ نامز فدصةلاراركح: نبا اذهل يا ناك انور زعمويلا ”قوذلا هللا لعل !نم

 رهظامهف هبلطد صاخ لاحهل مما لك ذا صوص لاح ىف ةيهلالا ام ًالاةدضقت نشل نك كلذك
 تت ةيهاالا ءانعسالا | دهاف مسالا لإ ذهدصةمف هصخ ىذلا مءالا ب فناطدنعلا نملاملا كا ذ |

 أ دصقت نا اهل ديالف اهاعسم ىلطت ءامعسالاو قا عسو بلقلا نا ثمح نم هلا حت دقو بلقلا

 تناك امنوكاددم# امناوهناهساهإعي ىتااّدعسلا هعسو هنأرك ذىذلا !تنملادصةفاهاعسم

 تعحر نيعملانوكلا كلذف 230100000 ك الان لمار ىلا لاوطلالاو ع ةهدوتم
 رزكملا دصقلا كلذ ىعساهمدصقلا كل ذو زكن الق هدصّقتو َنِمْؤملا ل سلطتق اهارعسم نلطت ةدضا#
 ريغفو لفنلاو بحاولا رمل ةنس لكى ف ةمعكلا كت الملاو ناو سانلا نمدصقلارّركش ماجن

 مازحا لا ن نماهفالرغصأ اخ ىعستو ةرانزلا د رمعلاوةرمعل اوهواسجحال ةراب ز ىعسي هلاحو أ ميلانامز
 ىلارظنااب رغصأ انج تيعسف كسابنملا عسب متلو لالحالاو هنموأر ءئكاذشخأو ىنلاو قاوطلاو

 مت ةيازباا ع سجس نان درا يي يش
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 || رطاكرخلا لب ىذلا دجاولا نكرلا + بعكم لكش هنال ناكرأ ثالث ةَقمقلا ىف ىهو ىىهلا "رسل ناكرأ
 اتلع- ناكرالا هنالثلا تريتعا اذاف علا تاس سر 1 ل كيوم

 طاشخلا نكرشلاملانك رلاو ىلملارطاخلا نكررخ الانك رلاو<ىمهاالارطامللا لحم بالا ف

 رطاخللساور.غالرا ىفىذلا بعكملا ىسفنلاو ىمأانكرلا”ىمأملاورجخلا نكر ىهلالاف ”ىسفنلا
 هقادار او ةمعكللا لكسش ىلع لكشلا ةثلثم ٠ اسالا بولد لكشلا اذه ىلعو لحن هيف ىناطمشلا

 ىباشلا نكرلا قسسف -ىقارعلا نك راوهو ”ىناطمكلارطاخلا ءلعج ع دارلا ن دك لازاهطا' نمد

 هدنعلاق.نا عرش عراشلان ال *ىفارعلا ننكرلل :قالمبلارط ات المج امئاو ىسفقتل ارطالل

 ناكرالا بت! سعف رعت نكر لك ىف عورمشم ارك ذلاء و قالخ الا ءوسو قافنلاو قاتشلا نم هتناءذوعأ
 نموياسأو هلسر هنازيعل نيموصعملاع ايبنالاو لسرلا ادعام نينمْؤملا بولق عب رملا لكشلا اذه ىلعو م

 أ بيفتو -ىلمو”ىهلارطا اوخاةئالثالا ىنل سلفاهانامي.سل أو مهاطعأىتلا ةمصعلاب نينمؤملار اس

 ْ اذ_ههلنموهو هّسقل ىل_ دا !نايلسك ةوسلانم رذاو ظح مهل نيدللاء املوالا ضعبا كا نوي دقو

 رطاوخلا هذهءالوالارثك الو عبقرطاخهلر طخام هنسْن رش عواعضا هلا هسفن نع ىنريخأف لاخلا

 0 ميرزا ةماعرهوزخانلا ف دمك هبلعرهظ نم مهنفقارعلا ”ىناطمسشلارطاطاباو دازو
 لعح تبلل ىذا لوالا ى ركشلا هللاربتعا لو هن املوأ ن نمنوظوفما هوهرهاطىف رثؤيالوهلر طع

 ةمكح نيلسرملاو"اسنالاربغ نمدحأ شر م1 كيتل ان نا هلعر حاملارحدام»و هتروص ىلع رد اد

 ّْ هللادبعوهو هللا لدأ نم ءاسلوالا ضعي ىفنربخا ةمصعلا مهلوىهلالا ظفملا٠ انلواللق هئاصس نم
 صلبا ىأر هترك ذحىناف كشالب هرغلب مك شلامرغو أ قاز رادع خيشلا نا ىزورلاذاتسالانبا

 الأ سيلبا لاققةب اب ناكلكوتلاو دمحوتلا ىف ماما حلاص دبعوهف نيدم يأن يشلا عم كلاس فكل تف
 || هحنأ ىتح لاق همف لومت له لمقذ طبحلا را فلاب صك الا هلق ق هيلا قل انف سن تيتشام

 : |ىعأ هنق تنقلأ اك ن يدم أ باتوان ا كل ذكصنه زمثلا اذه نملهجأ حياد لهف ةراهطلا هب عقتالذ

 عافتراو » لمسءاسبنالا ىلسعهل س دودانرك ذىذلاوهوءاسو الا بولقىف ىتاي هنأريخأف هنمعبلق

 ارادقم عارذ لك اعارذ نورشعو ةنامتوهن قعالاريس<لا عارذو اعارذ نورشعو ةعسستبلا

 أ بك اوكاهعطتت ىتلا بالا لزانمريظتريداقملا هذه ىا ىهف فشكلا لهأ هفر هد ىملا امها
 (ةراسلا نك اوكلاورمقلا لزانمل كلذ ىحهاضملا س ةنلافىرحت ثداو>راهظالةرامس ا نامالا

 ةسكلاف عدو دقهشا نالعاو ىنعم ىنعمو افرحاقرحءاوس ىرمهذعلا ماعلا ف ثدارو طا راهظال

 هدعب رعدارأ غاهار ةمحلصملكل ذىفهلادب مث هةفنبف هجر نا لسو هملع هللا ىلص هل الوسر دارأ انك
 حول هشمىل قيفانا امو « ن الا ىلا هيفو هذ لسو هملع هللا ىلص هللا لوسربءادتقا عنسم ام هجر نا

 ةلوطوريشهضر ال و يا ا "ىلا هج بهذ نم

 | هعضومىلا هدريناهللاتلأ فهنا نيب و قعر طبدسا كاذو هف رعأال ب هيف بوتكم دب زأوأرش

 ةيلصل اذهل اضيأ هتكرتق ءامع ةننق تراثل سان لالا هتبرخ وا سو هلع قا ىلصتهقا لوسر عمامدا

 ضرالا "الع ىذلا نامزلارخ ىف هللا ىهأب عاملا هحرذل دكرتامت او ىدس هكرتام ام لس هلع دنا ىلص هناف

 ةفللنا اذه دب ىلع هجارخا نم هانرك ذامههانبإ ورربخ درودقو الظوارو+ تئلماك ال دعو اطبق

 ظ هلالهلانك فراعلا بلى هللا لعج اذكه ف هتيأر ىذلاًزمجاالو هتيور نعت الارك ذاامو

 الا دبش لاقف هاوسام لكن عة م ه ىقنو هللا الا هلا ال هنا نم هسفنل قالا هندهش ام هلل دهشف

 أل لخدنال كلذل اًرنك تناك املو هتا- العلا بولق ىفازنك الع معلا اولو أو هك الا اووهالا هلاال هنا هلا

 قطنلا اوهواهمسج رهظي وروزلا مون ضسالا كدثكلا ف ناكنا الا نيعاهار هظامو ةمادشلا مولنازمملا

 اهريغربخ هلزكي مذ ااه اظفلتلا هنازيم فدل عطويدح اولا كاذف ريغال تالصسلا بحاص»ةيانعاسب

 نراك
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 ساوس وب سانت راجيا نر نارا ايان

 سالباو لال ذ ف وقول ا مون || (| هتفرع نطب ف هصصخ هللا

 ساب نم قرفلا ملا ذب كيلعامت || || فا دزع عمج ىف قرفلا عم نكو
 س اربن ءوش هنلظل ىىس || || نمكحناك هتادال هلل ج نم

 ىسلقن ١ قلغلل هب ه وقت اهف || || اوربتعاورْللا ديدش مغ موف

 ساسحاو ”ىهل | لمع نب ام || || هيرومال | تريد تنأ اذا ْنكَو
 ساعثو فتسأك تمعساذا || || هلث ان مث فاس ١ دوهش رذ-او
 8 3 دنع اهم دن || || ةفص ىف نابرقلا راف ىم ىفو
 حو ظ انح نيب ةنوصم || || اهلزازب عفشال تاذأا ةبارتو

 00 اهلبتم ل وسعم رشنل | هب رطع
 8 .[ نم ملكلا ل اذا نوكيأمو قفص نم هتلان ىذلل ةمواكم

 ىلاعت هللا بسن املو ةرانزلا5 ةرمعلاو دوصتملا ىلا دصقلاراركن ناسللا ىف سانا هننا ل دي لسعا

 عكرلاونيفك اعلاونيفتاطال ىبب رهطو 'مالسلا هلع م هاربا هل ل1: هلوق ىف ةفاضالاب هعلاتنبلا

 اكرابم دك ىذلل سانلل عضو تن لأنا لاقفادبعم سانلل هعضو تد لوأ هناانريخأو دودلا

 هلعح تدبنلا جسانلا ىلع هللو انم[ناك هلخ د نمو ييهاربا ماتم تاس تانآهض نيملاعلل ىدهو

 دمحت نوحي شرعلا لوح نم نيفاملا ةكتالملاكريشملا نم هينيغئاطلا ل غجو هشرعلالاثموارعظت
 براقتالانع هتاكس هيلع ةكتالملا» ءانث نم ظعأ انفاوط ىلا ل عانؤانثو مهجر ىلع ءانثلاهىأ مير

 هتندبللاو أهلنا ناصسا اولاعت اذا هتباع ءالعلا نا كل ذو هديرن ىذلاءانثلا اذه ىلا هنت فئاط لك ام نكلاو

 ماعلا ىف 1 ءارس لكب هنوركذ ف نيروصلاو نترضعلا مهتيعم امم ولوتءامنا هللا الا هلا الوأ

 ىذلاركذلاال ناءرقلا ىف اهنم لزئامالا تاملكلا هذه نم نو دصتيام مهنا ُث هاناهئاعس أ رك ذو
 صنب هللا لعأ مهو مهيلع زن ىذلا همالكب هملعنونني قحلا نع بارنءانثلا اذه ىف مهف هثوركذ

 || هنعن وس هن مهف هتصاخو هللا لهأ مهنآ ءرقلا لهو نآءرقلا لهأ مهناف ممَسو هءلعهللا ىلصهلنا لوسر

 معاش مهدنع نمءانثاوث دحأالو ”ىنوكراسخ الو ”ىسفن طابنتسا مهءانثبشيإلف هب هملعءانثلا ىف
 لاك ىنوكلا بوشلا نع هيزنرهاط سوّدق "ىبهلاع انئوهف هسفن ىلعدي خا ىذلا همالكالا انس رم

 هللا بص هسنىلا ال هيلا مالكلا فاضأف هللا مالكع مست ىتحهرحأف ليوا كل

 ضرأالو ءاهنهعسي ل نيح هعسو هنأرك ذوايظعامرحوا.؟ رك تيب دبع بلقهقنا لعجا وسو هيلع

 ناك كو نيفئاطلاكهملعّرَت ىتلارطاو1نا لعجو تلا اذ هنمفرشأ نمؤملا يلق نا اعطقانلع

 نمو لالجالاو ميظعتلا نم هت اجب هيفاؤطلا ىف هلماعتق تسلا ةمرح فرعي نم نيفثاطلا

 امير لب ةقطان هللا رك ذريغب ةنسلّو ةمهال ”هلفاع بواب هب نوذوطسف كِل فرعيال نم نيت اطلا

 دوم اهنمو مومذماهنم نمّؤملا بلق ىلع تلارط اونا كل ذك ناكروزو لوقت نم لوضغي نوفوطي
 رطاوللا كلَذكهنم ناك مف هنع امعو ناك ةلاح ”ىأ ىلع هي فئ اطال فئاط لكف اوط هنا بتك كو
 ةعيابملا هللا نيبتسسلا فن ا[كو سكلا ىلا حرا وك ارهاظ ىلءاهمكحرهظر لاماهنع هتلاافع ةمومذملا

 ةمترم نيو هعسو ثمح هلال< قرلن اك ف دكتالو هدشنريغ نم هناصسق حلا درعلا باق ىف ناكة مملالا| |

 حج لحم هئاف ةطاحارثك ًرالع ملنع وهذي دياتتكى ملا يملا هيف هناححس نم دارغنالا ىلع ةنيعلا | ا

 | ةعبرأ هبل لعج ىلاعت هللا نا مث هب هفرعملا نم هفدللا عدوأ املهتلادنع ةناكملاهعافتراو تافصلا|

 هدب ©
 كم ل و م تارح
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 ]أ رهظل ن"اوك أ ناسعأ ىف ةءهلارخأ ءاسعسأ ديلطتام مااا رولا ام قا ضعت
 ركو هيلعدقإ لص" ل حوز ةمفص نع ىراضم اركذ « (هعم ميقموه ىذلا مسسالل ةعزانم همفاب اطلس

 ناضمر نمرخ اوال ارمشعلا ىفدحجسملا ىف هفكتعم ىف هروزت لسو هيلع هللا ىلص هللا لودرىلا تع احامما

 ا مابا تغلب اذا ىتحاهملق» :اهعم لس و هلع هنا ىلص"ىبنلا عاقف بلقنت تناو متع ابّنمدنع تنادخف

 ]| لو هدلعهتلا بص < ىبنلا اهثط اسوي خ أ: تح هروزتل ةيفصْل رح -ىهلا مسا اذهذ تي داما ةلس
 نامز مسالا اذه عمرو هيلع هنا ىل مهلا لوسر ماق ف احاجأ ىذلا ”ىمهلالا مس دز عدلا عالاو#

 هنأ هان لخرلا رب رةسوه لبالرس عونوهو اهع.شمنيح هسواج عضوم نم هجرحأ ماهعمهثيدح
 نكت نان هناكم نم هلع مسالا كا ذمكحالا لقت لو ل اقئنارفسلا ناذ اد دصقو اهتسر 1 ىظعت

 معدل مس الا مك ن نمدهلك كلذناف هنمدي الامو ءوضو نم نانالا ةحاحملا لك

 يلا ادورو نعالا هفاكمتءاربخو هفاكستعا فن اسنالا اهك هع : هكرح نمامو هفاكتعاّةّددىف

 0 نماموةرثك ىصختن ال هللا اهسأو ةمهلالا قئاقلس اف اندنع هنم غ ورقم اذه هيلع

 فرعتالنيعلاق هل اربئازلا ل رح ىذلا ”ىنهلالا الازم كحلملالا اذا لّرءاغ رئازلا عسش

 اًميشتيارامةيهلالا ءامسالا دهشب فراعلاق 0 اخذ نم اهشرغ ءاضقل ةرئاز ب

 لوشر ندا ناك هنعمو ةيفدص باح ءارو نم مصل رح ىذلا ”ىهلالا سس الاف هلقهتنا تأرالا

 انيردقور لغدقو هسغءناطلر اهلا رسالا فذ تاطم تاكو عسشو ماو لسمو هياعهللا لدن

 ل_دففلصو)#* برغمءاقنع ىو باكا اذه لقأق ةسسهلالا ءامسالا ةاراحمىف كلذ

 لي كاذلو ضم سنا ةعورستم لعل هلا دك د دطمملا قةكش الاقل

 ىلمهتلا لوسر عمفكتعا هنا ىراخعلا ءركذام ىلع ةشنئاعنع درو ضئاخلا لكضالو ةضامتسملا

 اهاطعأ دّتف اهعضاومىف ءامشالا عضو نخ ثي دخلا هباوزأ نم ةضاصتسم: سا ملسو هللع هللا

 ئش متامو :يكح ميلعهللاو هعضوم ىف ءىث لكعضو ىلمعت ةمكحلا ناف هتقو يكحو هو هيلع هشحسا|م

 هلوالاىمأ نما دسقن قالطالا نام قئاقلاضبأ هطعنالو ناكمالا همضتترال هنالال_صأ قلطم

 ءئش نمأم ”ىعيبطلا مسجلا ةيعبطلا ةيدغالا كح لإ تنم دب ال لم ةيالو هعقدب نطومو هليش نطوم

 ىعسملا وهو ندملا ةربدم ىشأم ثدح ند ةعسطلاب اعلا كَل فرعي ةعفنمو ة رض ههمفوالا هني دعس

 قلطدمذناسلالو قلطمدج- ناسا لاعلا فا بدبطال ليصفتلاو الجت ”ىدطلا هفرعب و اسنط

 هل ]د دسوو هبشو زاك اهلكتم هتوكن ماب. هثلقتانل ىعسهلل اناخ ذل اعمل ةمهلالا» مسالا لصالاو
 دةقديلاو ىلسرملا قعمالبو نوتساعهز هلا بر كي رن | يس لاق نيته دلانهدانع قطن أو

 5 نملاعلا

 * (هرارسأو يلا فنوعباوىناثلا باسبلا )+

 ىساتااب توعنملا اندااو دهع نم نسانلا ىلع ”ىنهلا ضرف 7

 سارلا ىلع قلنا ضرفلا بحاوو هب مون ال 00 و انبلع ضر

 سالف ا وراسع ان لاح لك نع مكحدر# مارحاب تمرح ناف

 ىماكلاو ىراعلاب لزانملا ند لزم ص ف هنلذاح كيعد ١

 س ايلاو "ى دل دبع تعني تك جم": نوت نأ ا هر احالا هيف

 سابلاو دوحلا مكحو ةالصنمو || || هلصنمو موصنم تادابعلاهيف

 سانلاو نحلا بر د ّدرتالا اههمثد سل ناعم فاوظلا ىو
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 رمفلا الصدع هفاكدعاناكمفكنمملا ل وخدب عراشلا هينف صاضما فرثك, و ص اهدا ىف ىوقلا |
 هننا عم ةماقالان العا # ( ىعام ىلاعت هنا غسمكسعملا هاد لو نكات اود سعلا عولط لبقو
 بلقللاهالا هلا ىلا ةالصلا ىفهحو الك اقلانالا هلا عم ماةرالف ”ىبحح سه ال <ىونعم أ ىهانمنا

 نم نوكيددوربلا لاعفا عم سحلا ماقي ٌكلذك ةبعكلا ىهوهلبق ةاعدملا ىلا كهج وب هحوتناكو
 كم تيزي دفراتح كيلعكسفنا نا اهل عورشل اهقح الا ىو سفنلاةلح المل لاعفا

 فلكي اذ_هاو هعرش مالا هللا ىلا قي رطانلاموانل هللا هعرش ىدااوهو اهلاربخلا لادياناهرينغ

 أ هلامشاون | نالا ةاح ىلا فكما يورشك اهلا كا دريت دوعنل اهل لاصم ضعب هيسفتناسثالا
 انبنا هش هد نع مل مرك ذ هفاكعاو هتماقتا لاح ف هنأش ضعي طصمل لدأو هئاسن نم ناك ام ىلع

 تلا لخ ديال ناكو ه)جرأف هسأر ىلا نديفكتعا اذ ذا لسو هيلعدتنا ىلص هنا لوس ناك تلاك

 فكشعموهو نبتأي سو هيلعهقلا ىلصهقلا لوسرناكت لان -عاسلال اهو .نانثألا ةحاملالا
 ]| لوب نمل 1 لل دا ذه ىفو دحملا ىف هوت اسو قر < ىفانأو هسار لسغ أف نرخ بان ىلع ىتندصللو

 رصملا ف هتمرتك الانال فاك ءلا نع دحملاريغىف هسأر نوكه حرخأ ام هناك باغالل م كلا

 دج وألذ« (مرا.نف فكل هلعتوكياملسف ف لصو)» ةصرحلا ىف رثكألام 0 ىارذ 0

 ْ كش ناراد نار عنءرعنبا نعران دنبورع نع“ ىملاءاقرو نب لب دننب هللا دسعث ب دح ند

 هلعتنا ىلصرعأ (هرا نعا) عمو ءاردو هلع هللا نسما نوسو الاس ا 6

 ىرالف هلل هتلاد . هللا عمنوكسل ءوصلا ى مو هل ىه فهي هعم مشي ناهللا عمةمافالا دارأ نملسو

 لاق هلاءاسلوأ نم ملسو هلع هللا لص هنا لوسرل لبق + هنن اله ةلاح د ذهوهدحو هلتاالا انني هعم

 اوري قلدنا مهوأر اذاف قلدنا نودع نعو منع هنو بغي هللأن مهتوعأ ىأ هتلارك ذاوؤراذا نيذلا

 هللا ىلصهلنا لوسرهلأس ىذلا ماما اوهاذهو تاروك دملات ان الش ب ور هللان م هركذتف هلارغ

 انعادواريشب سانلا فه“ ةءد هنأ هريخ اذا امد فانتا نانو نلعب اوفو جدر اا

 1 هلالا مسالا نيعتاذب نوك فارون ىناعج و هيرلهلوقناف لآساك ارينمابحارسو هنذابهنت ىلا

 هناالا ءار نا قباموودوهاخ ىوهلان ءقطسب الودل-روهدب و هناسلوةرمصتو هعم# ىلا نكن مو

 رهظبءافلخلا نيْممْوملا نم هللابللا لهأ هنو دهاشي اذكه فرعب لمأ قارلا كلذ فرع هللاالا ىربام

 اهح نكلووهالا ناك امووه هناك اهمرعف سقلب تلا اهفلذكسا ٠ نمتافد ةقوسلاو ملاعلا ف

 تااتذوهوع لونا !محا ذهف هير دنع مالسلا هيلع ن اهلسر دب اهلهجو ةداعلا مكحو ةفاسملا دعب
 امنا ملسو هيلع هللا لص لماكلا لاق امشأ هلثم نق ءىث هلثكرسل نم دعنا ةفاسم "ىو وه هناك
 هنال هّلنا سحأ د نعهناانلعاذسم ووكلثمر شبان امنا لة لاف هذ لق هلليقهّتنا هأ نع مكلث هريشان أ

 مالا هيلع ىسع دبع نع ماق ىذا!ضرمللءاودلوقلا اذ -هناكفرومأملا لقناك انل الا لن

 اذهاواورعشامو يه نااولات ثيحريثك ل-ع ممافو مهني حسم اوه هللانا اولاَعفهتمأ نم

 ءاع الا نم هين وقر ءباعالا موعساع مهوع لق هتفصمده٠ نم قاعة ةقاما فاست ١

 لوسرلا ممم بلط ىذلا سل هنأ مالا 3 تح موسدلا نودي ربام'مسهنءلةعب تح
 ناميالاو صوصإلا ىف محلا تكس هيلعيا لو هوها لقا اوهود عينا ميلا ثوعبمل
 هرصن و ةعمس ناكهل- معبأ اذاهللانا نم ”ىهلالا ئوسلاربملا دروا6مومعلا ف عب رمضإلا
 اهنع هم وه قحلا لمعح جلا ةروك ذملا رومالا هذهريغ سل ناسثالاوهحراو-وهاوقرك ذو

 0 بت 9 نا نم تفرع عيت دوم بحاص تنك ناو تنأن - : تفرع انمْوم تنك ناذ

 نابع لاح بحاص نمؤوملا نوكب تح ناسنالا ةوقف ةريكاينما ع ”ىوبنلاناسلا اذه
 فكسملا را ز لصف ىف لصو) * نايعالاو ناركحالا هذ_هنيءوهنم ا فرعش



 142غ

 ا مناخ دح أ لك هل نطشال ن نكلودييقتلا هيفرهظ ناو لالا نم معاشي ادجوه ا دهو مدهش

 لضفنملا نما هعسا نماذهف لاح لك ىلعهتلدملاءا رضلا دنع لوةينا هقفون ا هماعن اوه دمع ىلع هللا
 ' لكدعي ها ىربنمىلا ل ىلءهعم ةماقالا ةغصهلنم هللا لق“ نا قفتا اذاف لوقلا اذه. هملع

 يصف فاكتعالا ضقان ىذلا رذاسملا ةلرنج نوكسفامن ادهنت عم ةماعلا نعل احلا هذه هل زئق و
 مانا اهناف ىرمشلا لبلدلاب ةتيامثهتتا عم ةماقالا هن ادةةروصو لوالاهلا ىل ٍلاعجراذا» كا

 نمّدعي رشلا اه. تهاج ىتا اتوعنلا ىه كا ذك لوالاورخ لاني رشعا نيب طسولارشعل ا ىهو رخأ
 رثعلا فو فاكرشعالا ىضقي ةرضخاهذه وف لامك ا ةرمضح ى مو لّمعلاو سان هسشنلا تافص

 لصو) * 1 * هلم سدل نم اعرمشو القع هيزتتل |تاعصن هب داع لع فكدعي هبل صنملاريخالا

 لم حترخ م (هيف ميقي ىذلا ناكملاىلا فاكتعالا دنرب نم هدف لخ دي ا, ىذلا تةولا نيعت لصف ىف

 لاق عربلا لص فكي دارأ ذا هلعدتا لست لوسر اكتم ةشئاعز ع هعج ىف
 'صاخ هجوبالا كلذدل عصيالامْتادةيرقلا ةهج ىلعدلنا عم م ةملاوهو فكتملا نا عا هفكتشم ف

 دبعلا هسف فكتعي دمر [فاكتعا مثقلطملام انتعالا يادعو *لك فهدهش: نأوشو

 فاكتعالا ناكم رايتعاو * هعمةماقال ا ىلا هوع دم ف ةناطلسب مسالا كل ذهل ىلكي "ىمهلاام مسا عم

 ”ىرود ”ىبهأالا ىهالا ناف نيسهلا نيمعا ند وهوالا ”ىهلامسا مئامو هةناكجملاوه ىناعملاف

 حجرخاذهاو ضرفلام كعالارخ [الواهل ل قإالةرئاادلا نافءامش *الا ىف هللا ع ىه اني الاذهلو

 مخالب لكش لق أف لاكش الا ىف تح هسفنىف هيلعوه ىذا !سمالا ةروص ىلع اريدت_بمملاعلا

 كالفالاهذه تاكرح دنعهللا نم ةتثاكءامشالا تناك املو كافلاوهو ريدتسملا لكشلا لكلا ||

 نماخا مي راقياموأ لكشلا ىفاروص ىل_عنوكتنا هيكل تلعا ميلعل ارب رعلا هللا هيدقاع

 ءاشأ فقدت اهكلانمديالوةرادتسالا ىلا لم هيذوالا مسجالورجحالو ةقروالو ةرمالو ناونح

 ىلا اف اطعتا هبفرت محور حشو لبج نم ىلع هللا و 00 ىكلان ل عجاف“ امش ىف ةنس رهظتو

 هبشيىذلا ماعلا مظعالا ىلعتلا ناكاملو لاك الا لضفأ -ىركلا لكشلا ناك ك لذلو ةرادّتسالا

 ”ىهل ا امتمسان ا جرتي فكتعملل لبق ماعلا فاك ءا نوكحج,<ىسعثلا ىلتلا عمسعشلا عولط
 كايلع وقيل عبصلا: ةالصد_ءب ورجفلا ع واطوهو مظءالا ىلتلاروهط تقو ىف كذاكتعا ىف لخدا

 ةلزنع وه ىذلا ىلتلا نعدعم ةماخالا دب رتوأ هعمتقأ ىذلا”ىهلالا مالا اذه كدقيالؤ عفلا
 هيلعت دعب ليللا لوا فكتعملا 0 عمق شمشلا عواط

 لاف نايستلا ىلع لوبجحمناسنالاناف هءلع سالاوهام ىساامب رذىدملالاطو ةيئامزلا ةفاسملا
 ىرش ثيدحلا ادهفوهّرت ذتدعفل دعو هزت تي مدا ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 لعل اوناكاما لاك ثابت راذ تجر ذهللا هج رمدآن اف ةفاكسانال لس و هملعهّلنا ىلص”ىبنلا نم

 عورفلا ىلعم كت لوصالا ناو ”ىفاضا مالا ناذ :امىلاعتهللامسهازئأراد أ مهصخت ةجر مهل

 اهتافاهنءةدلوتموةب رصتعلا ماسجالا هذه ن ءةمش ةناسالا سوفذلا هذه نا ىلع كلديادهو

 حورلانماببذ ةخوفنملا سوفنلل ىهفاهطالخ !لادتعاو ماسح الا هذهةيوستد_ءدالا ترهظام

 فالتخ اباهرانآ ف انذتقاهملع اتاعاعش سعثلا حرطت ىَبلا كحامالاك ىلاعت هللا ىلا فاضملا
 تضافتاذهلف :لقدااماسجالا ىف هنم ةفشكلا ماسجالاف سمثاارو وضنبأ لباوقلا

 اممدضلاف ىرخ أ اسفن ى رو مولعلاو لئاضفال لودقلا ةعب رسا فن ىرتف ةح مالا لضافدل سوفنلا

 ' 00 تاتا مسي وع هن وساذ ا ىلا عتهنتلا لاك تمهذنا صالاوه اذكهف تاطسوتمامهند و
 ىسط مارك ذل انا اكجاز 1 د ”ىعسط هأ نان الا فنابسنلا نا انلقا ذهلو ىور نه هبف

 10 ىلع "لقب ءارتالآناسنالا ىلا بنت ىلا ىوقاا عمجب كل ذكو صااخلنا حاازملا اذهفاضيأ
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 ةفصب هللااهتلا ماجر دق مظعالولفءاش حفلا ميال هللا ناك حاسم ىفالا ف منا اعزش هلعباد |||
 دروام هللا اهل أ ىل وت عمو هنمةدان ْرلا باطب هسبن هللا سهأ اذهلو تاغصلا فرش ود ىذلا معلا
 لعفا ةثلاثلا ىفهل هنا لوقي بنذ/ادذخ أي و بذا ارفغب ار هلن ا لعذاسنذ بنذأ اذا دبعلا نا يمصأا ف

 ردقاا "هلل لضف قف ملعلاالاهلعف هلع محام ةحابال بج وم بس ممامو كل ترفغدقف تنشام'|||

 -ىأو ىأسنلا هركذ مرح د قفاهريخ مرح نم لسو هملع هللا لص لاةو هانركصذ اهف معلا ةنئرع

 ةماقالا فاكستعالا «(فاكتءالا لصفىف لصو)« لدعم ةنج كل ذفريبسكأ | عفر نم مظعارتخ
 بج اوواعرش هنلا بو دنم وهو هلل ىلا ةيرقلا ةيل ىلع صوصخم لع عرشلا فو صوص ناكمب

 نم متاوهف هتلانماق 5 ناذهللا بانل ارا اهلل اب ام ىلع هللا عم ةماقالا رابتعالا فو رذنلا أ
 كاذريغالناءرقل اةءارقو هللا ركح ذوةالدلا هنا لئاكن ف هصذع ىذل ا لدعلاامأف هسفنب يقي نا
 لعفي ناهلناهنلا بهذاىذلاوةرخ الانةصتخلا ريلا لامعا عمج لثاك نمو برتتلاو ّريلا لامعا نم

 تشرالو فكتعب سلف حرخناف هيف ماقا ىذلا عضوملابةماقالا نع هجرذحتال ىتلا يلا لاسعفا عمج
 لعاف اضن ص دوعب الو ةزانح دهشد النا فكتعملل هللا أ ةشئاع نع تنن دقو لارتشالا دنع هف

 هيف ف كتعاىذلا هناك ةصتخلا يلا لامعا عمجب ىف فترصتلا هلف هللا, تناك اذ اهلنا عم ةماقالا نا
 ةماقالا تناكأ ذاو منك نيا مكعموهو لوب هللاناف هناكم نع اهلعف هجرذ ىتلا هنعةحراسلتاو
 لصف ىف ل صو)* مهفاف هباهتمزلأ امرتغىفكل ىل< د ىّتح هياهمزلت نامل اناكم تنمعدقفهنل كفي
 اهاالاحرلادشت ىتلادج اسملا هنالدلا الا فاكةءالازوال لئاق نخ + (هف فكتعد ىذلا ناكملا

 لئاق نمو عما ا هش ماةتدصسم ىفالا فاكتعا ال لثاك نمو دصيسم لك ىف ماع فاكتعالا لثاك نمو
 دعس ءغىففكسءاناهناالاءاثثمح فاكتءالازو< لئاق نمو اهنس دعس ىف ةأرملا فكتعت
 ىوننا هن ؟ديزاىناالا لوقا هيوءاسنلا ةرمث ابمهل سلف دصسم ىف ىنكتع !ناؤءاسنلا ةرشاسمهلزاج
 ءاوس ةعجلبا يقي ناهض ةماقالا عمدل نكي ناكمىفالا فكتعيالف ةعبج ااسمبف مات مايا ىف فاكتتعالا
 هللاتوس دجاسملان العا «هف ةعجلا ةماكا هلزو حك دهسا نبي رقناكمىفمادحتملا ف ناك

 ١ هناق بدا ءوس هناك ثنبلا برريغل ههحو فرصي نا هل ىئش القابف ةماقالا مزلخسا نك هلا ةفاضم

 ًاررغىفدقنا عم مانا نمو عبطلا ظوظح ن.ئئماهطل انكالن الا هللا ىلا !متذاضأب صاصتخالل ةدئافال
 ةرشانمو امم اصن اكن ا هفاكتعا ىف هموص لاح ىفالا هلهأ ةرمشابم هلزاج هسفن ىلا هفاضا ىذلا تدبلا
 نافل دري غو االئل داهلعس ءاوس سفنل ا ةدهاثمولا هللا نعل علا لاح هلّقعلا حوجر ةًرملا

 ىلا عوجرلا ىلعأو سفنلا ةسالمو هنا عم ةماوالا حدنالف ناعم ال لولدملاو ليلدلاق اليلداهلعج

 فكتعملا يرش الف عبطلا دوهشالا قي لف ليلد اهسسالب لنااماو ليل دام بالي نا !همسيالمو سفنلا
 تادوجوملا عجب ف قا نابرس هدهشم ناك دو دعس ريغ ىفوا ناكر ىفءاسنلارشاسي نا
 كلذناىأر نانعالا ف دوحولا ناكابمادادعتساو هرادتقان هناو ناعالارهاظ مى رهاظلا ناو
 دصتسلا نوكينا هنف مديالدبشملا اذهناف دسم ىفنكي ملاذ أرملا فكتسملا ةرشابمزاجسأو حاكتن
 ٌوطأطنالو عضاون عضومالف ىأ ده سمالف هللاالا هّملاح هذه نه نامعالا ىف ريال هناف ةدوجوم نيع

 هللا لص هلا لوسر نا بعك نب ىلا نعل صركذ « (فاكتعالا ءاضق لصف فلصو) « كا ذمهفاق
 فكتعا ليقملا ماعلا ناكالف فكتءي رذاماعرفاسف ناضمر نمرخ والا رمشعلا فكتعي ناك مسو هبلع
 اهح اص ىريجق ناككإّدإو ماعلا ءانثلا اهلو هللا لهأ قير ط ىه ماودلا ىلعهّندا عم ةماعالا لما ني رمشع
 فيكف ءارضلا ىلعديعلاهدج- اذا هاف متالا ّيعالاركذلاوهوءاّرضل ارك ذوه و لاح لكى لع هليدجا

 نافرطلا وهو لاجب لكهلوق موبع تحت لخ زئدبسعلا لارا هل ب نمءاةرمسلا نافءا رسل عم نرثي
 لضفنملا منملا هنت دجلا لوقب ءارسلا ىف ناكلسو هيلعللا ىلص ”ىبنلا ناذد.ةمءارسلا دجسو امهننبأمو
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 ريغاربدلا يسن ند هظفح رتولا دوش نيعن :كلو هل وصحى 1 دستناكن او هللا ىلا ال هلل | ىلاريذن أ
 قالو ذا 2 نددبعلا اذهل نكي بس ىهو عفش لل ىف تناكوافةدن بسلا تويث عمدت
 حاط نوكش هلغأريغدب نم ركل الام ناكفابلعرثع ا ذااهانا دوش قو ااهانا هساسقلا تقوىف
 لولو نامرطا 1 لصح امرنا نماريق ل ل دحام مواقي ناك انةريما كل ذذش ىف انتحو لهج
 رونا :الرخ الاريشعلا ف تلعجو مهفاف ىلانلل اراتوا ىف تاعجاضيا اذ هلذريكتا ىل طعم نع هنا
 هنال لمللان ءرخأتمراهنلاو همفرونلاعاستالرابلا ىهسذا راهنلاةزنب وهفروهلن /ة ذات رتل
 تسانثملا ىفاهئانقلاو اهروهظ ناك لوالاو طسوالارمثعلا ن هيا الا ارمشعلاو هنم واسم
 حارخ رخ : الاوطسوالا رشعلا ىف عقتامن او ان علا لقت الولوالارثثعلا ىناهارادح تر امو دعت الا

 سّيلي ناضمر نم طسؤالا رشعلا ملسو هلعهّللا ىلدهننا لوسر فكك ا كاك ديعس ىلا نع لسه
 ىلدت هللا نا ميقسالو ”ىوبن ميحص < .ىهلاريخ ىف طقدروام” .رولالا لعلك د كجوروقلاةلما
 مكتح ىل هاار دّهلا”هلياو لدللا ندرخ : الو ظسالا ثاثلا ىف ىلع هنأ درو دقو لدللا نم لوالا ثاثلا ىف

 الو تنا لالا نان لالا ثلثلا ف نكئلورهشلان مر الاو طسوالا ثلثلاف تناكف هلا لكك
 هسفن فرع نك ناعتت ال لولدملاو لمادا ان ااكناعمئالوهو تنآو كب ر كتفرعمىف كا ةماوالاف

 فشدكلا ةفرعمناف ةفشكحلاودي راغنلا ةفرعملا فكل ةملوالاف لملذلا كناف كمَدمقدبرفرع
 واذ هيدلعن موانع كارد هلعنا ام امثكوارظن كمَّدَمٌَقمدبالف ةدهاو ةضانردعنالا:نوكتال

 اهانرك ذاّدِج ةقضد:لةسم اه اقوه نيأ نم كي هلل ٍلعف نطفتف كاعام هسفنب ملاع هنأب فص

 مامقلاب ةعابجلا ىف اهمس الا لصف لسصو)* ناكَلا اذه قؤورفوسملا لقعب موسوملا انباع ىف
 لوسرح رخ لاق ةرب ره كأن ء هان عءالعلا نعدلاخ نبل سنع دوادوبا رت # (نانضمررهشف
 ءالوه لدعف ءالوهن هلاك خبملا ةيح انف نوادي ناضمر ف سانا ذاو لو هلع هللا ىلص هللا

 ملسو هملع هللا ىلصص * ىبنلا لاسقفهتالدب نواصي مهو مهم ىلسصت بعك نب ”ىباو تاع رق مهعم سيل سان

 0 هنلاثل رواق نم و تما بلا 0

 1 ف دلما لت 2 ردنا لل ىف مانلزانا هل تءاممألا مك
 قالا ديرب ىتلا رومالا عمد ىضتقب لكو ها لك نم 0 "يللا ماما هي

 الا ةيابت نوكتالو دباغلل تلا ىلا فرح نمذتنا اق ةياغذباب:ر فلا علطم ىتحو هقاخ فاه ذيفات
 مثواوباصا لسو هيلع هللا ص هّللا لوسو لاق كل ذلف عجتيلملا :لبلل اد هفاعج ناك ءادسبان 3
 مظعوهو اهساقأ ا ىلع ثعاوللا ىهوامّشدشترودا هو كفانا او دانركذ 0 0
 ماظل الت اذهلاهساتقلا, دهاش هنافاهساقلانءسفندنعاهسقلا ن مدرام-واهازنا نم مظعواهردق

 هسفن قدام نأ ىلا هزاز هسا هيدوبعت قش 22نأ آ دار الكديعل 0 ا ير ا ىلعردقلا

 لهأ ةفرءاردقلا هلل اضيا تمس قولخملا سفن نهرا الفم دعلا ن هرقحا الولد اوه ىذلا مدعلا

 راقتفالاو ناكمالا ف نيسقللاك رش هنولاش ىذا اريخلا نا عممّمراش< ىنعامهرا دقأب اهفروضا ا

 هلقعو هتسعجل هنم هللا فرعا ال هناف ناسنالا نمرشفا الف رقّدقم ىلا رّدْذ ا نم تادوحوملا رقف.او
 « (ةرغخملا فاسو هنلع هنا ىلص هللا لور اهم ندم اهقالا لصف ف لو * هاقلب هدفرعمو

 لمركذو رخأتامو كين نم مّدقتام هللا كلر فغتل مسو هيلع هللا ىبصا دج بطاخي ىلاعت لاق
 1 ملسمىفو ردقلا هلمل مأق ع نم لاف ٍلسوه عقلا ىلصدّنلالوسرنا ةرب ره يأ ثيدحنم "ةىأس لاو

 ثاك او لحال ىتح هيووذ هنعركست لود رخأتامو همذن . م م دقت أم هلر ةغاباستحاواناميا اهةفاوق

 مولا باطخ هنعرتسدقنوكسف عيمصااقدر 1 اك ك1 ترفع دف تام لعفا هل ل مق ن#
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 سعثل ا كا ذك عاعشدل نكي ل سمنلا نمار اعدم ناكاملو سعثلل وه اكعاعش هل ناكل هنا نمرمقلا
 تاوولخلاق رواها رمتلاكس مشلا تيقب سهلا عاعشر دقت لليل تحماذاف عاسشابت ا ذرون نماسهل |

 عجريذ نيف كل ذ نم لقأوا خر درقواعت ىتحردقلا ل رون ءوضلا كل ذفءوضلادوحو عم عاعش ريب

 دوحو نم عاعش اهل سل ساطاهن 'اكردقلا هلل ةصيصىا ايبصىف علطت ممثلا كر اهرزنابلا :

 معتمر دقلا هل | ةححبص قرشتروب ”ىأب معتاذلذ تركذامناوهلعاعشال رمقلا عولط لثم وصلا
 حاسممملا وذز ة[امىلا رت: امراونالا لزنأو ضرالاو تاوعسلار ون نمل اهاكراونالا فمكملانآ

 هنم ل عوهاخ نهدلاىهو هدم ة دام ىلارقدغمرون وهو حابصم ىلا «دشنلا ىفهروب قا لزنا اذاف

 ةاكشك هوق ىف ةذصلا فاك“ احو كذبوا انلعا امناو هءزنتلا ىف ىلعأو هسشنلا ىلا برقاراونالا نم

 1 يسجل ار حو اولا واوا 7 ون لكوهلبرون كرون هنأبامالعات ب الارخ ىلا

 ةفاخماهسامتلا لصف ىفلصر)+ مسو هءلع هللا ىلص ناككلذكو ارون ىناعجاو ارون ىللعخاو لوقت

 قب حا مقي لذا سو هلع ىلص هللا لوسر عمانم لاق هلارت ذ بأ نع ”ىذمرتل حترخ < (توفلا
 رطش ىعذ تح ةسماخلا ىف واني ماو ةسداسلا ام مي ل مث لمللا ثلث به د ىتحام ماسشفرهشلا ن 7 و

 ماقهلبتك فرص يح مامالا ماقام لال اتؤهدهاننلمل ةمّشب انملغنول هللا لوسرا.هلانلعف لمللا

 ا ئةو ّتحاش ماقوهءاسنو هله اعدو ةثلاثلا فاش ىلصف هر هش | نم ثالث د ىتحان لص مثادلمل

 اذه لوقس عاامر طناف ع نسح ثيدحا ده لاه ؤرو هلا لاق حالفلا امو لق حالفلا توغن نا

 كاع كح رق رشا قوما ,رانالانا هن“ ءاقيلا حالغلاو ه احالفر وسلا ىعن ثحح ب تحايقلا

 . برشيو لك ايةرخ الا فوهفايثدلا لاوزينيعاصلا ن 2 لوز هارتالأ هنن موصلا ناف هلءاقبال

 عنا اا مبان اوبرمشاو اوك ىلاعت لاك ةمضاملا نعي ةملاسلنامانالا ىهو موضلا ماناف فاسااع

 هيشقءاَذْغَدلك ًاروكسلاو اهلظو عاد اهلكاوءاميرادةرخ الاوادلا ىفموصلا مانا ةنلاكتا مانالا ف
 ءانقيىأ احالف هامسف قانءاذغلاف ضرعلاب تاصتاذإانذغتموهفذ ٌعاصال لكك هن ايف ناسنالا نا

 نيرجقلا نيب ىذلا تقولاوهورابتلا ىلا هجوو ل.للا ىلا ه-وانركذ اكن اهو ةلرحسلاورصسلا نموهو
 بحاولا ىلا هجوةلذهيفو#ىذلاهماةمفروكتاوهو حالفلاوه ىذااءاقنلا لناسننالا كا دك"
 امم ىعسكلذاو مدعوأ دو+و نم ناك لاح ”ىأ ىف كلذ نع كف, ال مدعلا ىلا هحوو هسفنل دوحولا

 هؤاَمبامت اوءإةب هم سلف تقو ىف ”ىهلا تعب رهظناو ةمقان هل ةفصلا هذ هذ تاخسملا ةلجح ف لخدو

 نامز ىذا ناوعو حالفل ا انتوفي نا انفو مومقلادهتلل ف فصضت امل بحاصلا لاك ذهلودانلقاهف

 هللا مهدهش | لب هللا دمح حالفلا مم افاممهتكلا مر ةفرعما_مانفر ءمىذاانسوفن ا“ :ةرعامو لمللا

 لاقاذهلو هيىذغت امدادمان ىهامتادمعلاةصومقو ةشاذهلةيمونقلانا اودهشلع اذغلانههسو من

 اهم تال اوه ناكناوع اذغلل ةمومقلا لعذ هبلد نمقي تاهقل مدآ نبا بسح ملسو هيلع هللا ىلص

 ظوط-- نع ساقلالا كلذ اننغي لذ ىلاعترتولا مسالا نمل دلل هذه سا انانسلت ناو لوقي هن اكف

 انقءاقملا رادىف اهريخ نمانلا.املوهامنااهل انساقلا نان ىذغتلا هو انؤاقبام ىتلا اًنسوفت
 بسوهو لاخلا ىف تقولابرروهلاو ةرخت الاراذلا ىف هن قبن ”ىسفن ظلسالاةدابعلان اهانسقلا
 ساقلالاءان ل طنيع مككلا كلذ ناكذا همكح انتوفي نا انفوذقملاصلا لمعللابث دلا ةامملا ءاقبف
 ليللا اب درغت نال فشلا نودىلاسللا نمرثولا قرلسو هن هيلع سس

000 
 نكلمزاسند لأ نع ةرابع ويلا ناف عفش مورلاو موب 1!نمرتو نا را

1١ 

 ا رتولا 1 ا الف ناك اذا بلطلا نأوحو اًضيأرتا علو رخرالا
 كلذ فيضف قالاه رو هلركذملا نامزلاَن وو سيجا ةنلالاهذ > هيطعتامل
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 نم تاقصعيس ىف هب ورمضم طالث ا ةعيرا برمذ نم تداق اهنال ةلزتس نورمشعو نامت اهن ار قل | لو انعم

 نكي لونانالا ضءب ىف هضعب عومجملا بر ضن مناك ةرصن و عمو مالكو ةر دقو ةداراو لعوةامح

 ءاش الاى همك هسفد رهاظلا 1 رس وال ش

 3 ردترمتلاو ىلاعت لاف لزانملا فارون هن ةوك ثدح نم .رمتلاريسال اره اطامرهشلا اذكى أذ كح

 دع حاطصام تسحب وهف اس ىعسامم ءادعامو قدح اروشلا وهذ هريس اهفىهتنا اذاف لزاشم

 ناعما ع قا دب انت مكحرونلا مسااهازني دعا نم لزم لكى ىلاعتلَمو ةرفائمالف

 فصنلاهلدل ىهورا ديالا هلل نيكو إلا نيب لصافااواضيا جراملناكلاسلاو لخادلا كلالا تعنى

 هلنافادنا لماكه ضروتلاو هنمرارسسلا اهلءلو قش ارههشلا نمرسسع عددارلا هلدل ني رسشعو نامت نم

 7٠٠ لكى تود نزيوجولا قامو دحاولا حولا امام تقبل مزال و تلا حو

 صه جو نمدازاماكف ناهحو هلهنو تح نم ص لل اوةدانزلا هلو هنم دب الهناذ ن ملاكلادلذ

 رع يكلم ا يزعلااهرّدق مك وهوهو رخآ هحو نم أ

 لدعتتاكناهنضناستنآو *« .ةريع كلانا زم ىتنكح فو

 لفستو لاه فاملتناو * اهتخاشاطامهادحا.تخخراذا

 هنالاسغالا ن وكب الربدقألاو سمغلا, همس ليلا نالرابنلا نو دردشلا ىلا لمللا ةفاضا هناصس لهو

 لعفلان اف هبسانمو هل ريغىفمكملارهظا ارفملانناكوظذر وهاظا ا ىطعيرامئااو ناسنالا سفن ىف

 مدع نمو هنا ىلا ةبسنلا ةداهش ىلا ب يءنهحيرشن سفنلا فوهامةروص ىل_ءالارهظيالرهاظلا ىف

 قري مةدحااوأثنع ابيلا سهالا لزنف ميكح سها لكق رغب ابق ”هلمل ىهف قلخلا ىلا ةمسنلاب دوو ىلا

 هر ملكتملا ف قرغب م امالكهنوكن م داو هنا مالكلا ىف لاعب كلك ضافتلا نم هطعب ام بستايف

 مالكلا ماسقا نم كل ذريغد ىبهخو هاو ديد ورب رشنور ادعس |وربخ ىلا هي اك ىذإ ١ لا واسس

 هلودودو ردقلا :هلمل بلطبان ها اذهافانا اوستاطتامري داقملاوع مالا رداتم "هل ل ىهف هن 5 انك

 | ادلب ارتب جادا داق ليت. اهشتسنلا عوبلا سوملع هللا ىلص

 ناك ام ميلا عذ ةدهيأ اوعمجاو هوليقتسا ا ذاق هنولمقمسي نيذلا هله الد دشن نءدوحومهلناك اذاهلذب لذ

 ةثوكم نم ماسودب د اقلدترح نوكت م اوحر ةلذ كادي و مهيفرداقملا ٌكِإَدف مها هدعتسا دق

 هلعريع عال هيطعل وهبيينأرذقملادارأام ةسخ لع لكو ماصتعالاو ”ىهلالا قفوتلا هده

 دخابىد عوبسالام اا ىو روهشلا ىف هل ةسم ةرئا داهلعحواهروسراونالاوكاهتمالعو كلذف

 روهشلا قرو ديناضدر لعج ام عومسالا مانا نم موب لككلدكو اهتمدطسةروهشلا نمربش لك

 ةنسلا لوصف ناضمر لضفعبف ناضدرهلئشف ةيسعلاروهشلا نمرهش لكذ خ أ, ىتح ةمسمل |
 ةاكرلا كا ذكوءا وس حلا كادكو ميمعتلا اذه معاملة يسم اروهشلاب ض ورفملا ام ود ناكو لذاهلك

 وعوالا ةذسلا ىف مون ندا فاكملا دنع لاملا لوص> ثتفو نم هواش اامنانيعع سلاهلوح ناف

 ةكحرلاو ةراهطلا ىهو ةاكزلا ل اهلكاهءانأوالا ةنسلا كفنتالف لام بحاصل لوح سأر

 سعشلا مرج نم سعشل ارو ى ,عامناو كيل نمو هبف كر نم ه لكي موي لكة اك هكرب ىف مهلكس انلاف 1

 المل لمشتسست اذهلف اهماكح اروهظنامزرا ملاواس ا انامز لمللانأب امالعا اهتلمل ةصدص ىف

 ”لدللا ف هب وعدي ناك عاعد ةمالعلا ىأرا ذاف سعثلا بقريلف البلاهكحار داهنافن اهلا ىظعت

 انعونعلافروامل قيال كاروهظ عم بكاو كلاروبك اهروبل ملا رووح نافاهفرعول

 كلف رجفلا علطم ىلا ىأ رعفلا علطم ىتح ىلاعتهلوةل فشلا ةرجحر عقلا لعب نم بهذم ىوَعي
 وشاعغاو سعملار ون نمردقلا هلل فر عقلا كل ذوهام علاطل اعف 4| نم لدلا | اح هي زيت ىذلاوهردقلا

 رو ناكحواذرمقلا مرح رهط ستلارووهام ارمقلاروننااكسمخلا جىفروظردقلا هللرو

210 
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 ملعتل كت سنو هلع كنها كلان لعجاف نطابلا م.الا ةيطعا هلك لذف ركل: وةاانانهكر ديام
 ىن مث هللار اور كعو لات نوني هروب هلا وع 13090 عي يتخر ىاتجإا

 ىلاعتهللاو هناحس بلا فاضملارككلاو هدابع ىلا ف اضملاركملا ىنعي اعمجيركملا هلق لب لاتذ مهنع
 اماعانالح مهتساعو نيإسملا ةعالو هلوسراو هلل ةهدنلاب ملسو هيلع هللا ىلص دب

 ةرهشدم ىف ىدابع مصنا ىللاقف قشمدب و هك ةّرمري#غ ةطس اوريغنم صوصلا ىلع ىبطاخ م

 ءالتاالاغي رمش نوت اتعهقتا نم م ىلا ذ لعجي هتلاف ىريغ ىلع نيعتامرثك أ سهالا " ىلعنيعتفاهّرا

 ند مش ل نمو هيالا مانام هنالا ان ناكتاز عاقل اررهف ةفرعملا هذبم ىلاعت هللا ىدينيب ماق نك ادعو

 كلل يقر وها عنو جالا هناف كلت قمتم .ةر نكفامتاكناكناو تانوهفةفر ءملا هداهم هيد

 ,لعمهماقىف ناكمررهشف ل و ل عقاوملعتالناذ

 فالخ ىلءامف سانا اورهش ه5 ن سري ىس ىتلاردقلا هللا ٌئاتلا مهنمو ناضمرل مئاققلا ممئهني رطاخ
 بسحب لال | هيلعربغ .ردقلا هلل عاقلاو ناصةنالو ةدانزب لاخلا هلعريغتال ناضمر هضحاقلاو

 هتورو دناهاك هللا ق نق لاح مهقاهمامز ىف ىعأردقلا هلل ىف شانلا فلتخاو مول

 رشعل ا ف ناضمررهش فاد ًارامرثك أ اوناضمررهش فو عم ررهش فو نانعشف اه ارىناف لوقا

 اهنا نمنيقي ىلعاناق هنهرتولا فورتو 'لبلربغ ىف ناضدر نه طسوالارمثعلا ىفةّرد اهدي ارو هنمرخ الا

 ناكناو هسفنا ماك دقفر دقلا "هلل لجال ماد نك هس ىرت ىذاارهشلا ند عفشورتو ىف ةنسلا فرودت
 هسفنلال هلل هم اسقف ءريغو ا ناضمر هماع ا ىذلا مسالا لحال مافن نمواهساقلا ىف قا سغرتل همانق

 نيام ةمهلالا بكحلات تازنةراجالا لحالوءارأ نمو دسسع سمانا نذعرش لكلاو عتأوهو

 وهامناهدس ىلع تقوبال دبعلا ناف هسفن ىلعاباكق لسا بتك اما دسعاوناكو افرح أسم اوريج ألا
 رول هناق مهد سو عز مهرون مهل دسعلاو مهرج مسهل كئلْوهذهملا ات ام لوانتمو كلام ىف لماع

 ارحالا ىنعي مهرحا مهل مهم ردن عءادج شلار نوةيدصلا مهك لوا ىلاعت لاه ضرالاو تاوعسلا

 اماّقم مغالعا نم مك اياو هللا اناعج ءامالاو دسعلا م هو مهر ولو مهسقنا مهنم قدا ىرتشا نيدلا م هو

 هيلعدتملنإ محا اق هلريخ ىهناس الا اهذداصا ذاردقلا "لل نا لعاو + ناسا ”ىلولا هنا هملا مومحأو

 ,اذهو ةنس لك ف ارهثرشع نا لك ىه وفكوربش فلآ فةدحاوالان كتلولذارهش فا نم
 ريغ نمره فلأن مريخ: وهورخآ ىقعم نعذس ثصنلا اذهىفالا مكعام» |قرطيل بيرغ ىنعم

 0 موا 0 ا 6 روس ىلعلارا ا ايدي

 0 ا 0 0 مريس 200 '

 0 ىببطلارمعل ابدعت دعي له ىردال ن نكحاو توملا نضل ال تأت او

 ”ى.ةملا رابتعالاب انه رهشلا نا لاو انمدقكةروصن نكت مل ذاردقلا هلل اذكهذنيتسلا نم

 دا ارك ىلاعتوه توكل هلاعسا نمام: اهاطعأف ارو هلا هزعج ىذلار ملا ىثماذا لماكلا دمعلاوه

 هدبع لزانمىف ىشوثرونلا هم« ىف قحلار هأاظمنمرهظم همرح ثيح نم رمقلاو رمقلا مرحال

 فتاتساوربسلا فوتسادق نال ةعضملا ىل_ع اربش ىس ىهسشا١ذاف ني ريثعو ناعفىف ةروصخ ا ؛

 هتناءاقب أي ماودلا هلذ ى مان ال تانتاكلا ىف قالا لم ف نافاديااماد عملا ني رظ نم اذكهرتارعم

 ”ءلسولا اهتمنوعستلاو عساتلا نوعستو ةعست ىهو ةمهلالا ءامسالا لزانم ىف ىءدبعلا نا [يىلاعأا]]
 رمقلل لزاما نمي رشعلاو ىلا اكحصا:!نوعسنلاو ةينامثلاو ملسو هيلع هلا ىلص دهملالا تدسلو ْ

 دحاولا نكل مسا!ةنام لصالا ىفابمنال ةئاملا سين نورشعلاو درهملا ناسسنالا سانل ا ضعب همس

 ىلعنيهينم اناقامنا راضيا رتو هرهظاىذلاورت راسا ىدلار ولا ب رتوهللاناف ةيرتوال هانقخا
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 لاوح أ عْممج ىف ىراس كل ذو ضعي نم هس اجاب ورا دنع نال لا و ارا كنا نع

 لوسرناك تلاق ةشئاعز ءبلطملا ن نعورع ىأ نب ورع ثدح ن م-ىدعن.ادجلأوب ارك ذ « قادلا

 اضيأح رخو ناضمر سني يح هشارفىلاوأي إف هرزئم3ةناضمر لخداذا ملسو هلع هللا ىلص هللا
 ناضمر نمرخ الارشعلا ىنءترسشعلا لخ داذا لسو هماع هللا ىلد هللا لريسر ناك تاكا !اهنع مله
 نم فررءملاوهاذ_ههيفالصلا نعةرابعلسللا مابقورزألا دم ودجو هلهأ اظشنأو لبللاىحا

 مالو هقلتت اا فرست لع نقطع | ةجانم اى ماسلاو ىرحلا قرعلارف للا عاكف

 هءاح نماضي و هورطافلا مسالا هيجاش نم ا ل ا تار كارم حلا
 رعشلوقأكلذفو مكهلاوح أ ىف فالتخ ا ىل لع سانلاو

 0 |١ قاوك 1نيوكلا لع هتحازام
 ىنان* نم نوكلا دوحوفف هلامو

 ىتابع !نيأَف انل م اصلا اذه
 فاد فيلكتلا ىل_ع دوهش نىك

 | ناجسق ع رشثلا فمكلوىل موصلاف

 تت سعت فوهام مولا ف

 الاعل نكاد اع الو
 اذل سل نوكأ! لوص>و نكل ود 3

 انا لوقي انمص اذ اف مص لوق»

 لوهاع كطانأ ل تلت نا

 قيلت عملا دعب م تعمل

 ردجج اة يل تكا

 هب رهمعطب هك اسما ىقهلاح نك كم * نم انمف كح ىوقأ ن اضمر رش لم ىف اذه ىلعر طافلا مسالاو
 اذه تقذدقو اتاص ناكناورطةموهفهرهاظى براشالو لك“ ا رسا هنوك لاح ىف هتديمىف هيشسنو

 ا همشنن ا ل ىييقسيو بر معطي تأ ىا مكسنم هكت سا لسو هيلع هللا لص الو نا مو

 هتلد4 اوهتد+ودقو هتقذام اهلك دَسالادارأولذا ةلاملا هذه مهأ نكي لف مهبطاخ ىتلا ةعاججلا كانت
 س الكوهو هتفصه ذه نم ىلع لذطتموهف هموص ل ا هنر همعطد نم نك ملناو

 هيلعاهرث ًارهظب و هسفن ىف اهو ذ اهدهشيالاح ةفصلا هذه هل نكت ماذا لاصولا هلمركب كاذاوروز ىو

 ناقيذكلا بح . نطومب سهلا ذهو هنطوم ىف بذكلا بحي هنطوم ققدصلاس<هللاو هتظَب ىف

 ىجبنمف صاخلا7 ىهلالا لاخلا, ص الن !نامزلا اذهىفديعلاهللا جان اذاف نطوملا ادهىف ههك هللا

 ثوكسو سيكس 6 هتبعمج هريغىلا هعم تغتليال ىذلا ماملار وذا ه همر ضع نا

 موب الذ انطان ىنعملاو ارغاط سيلا ناك ذارهاظا | هنأ ثدح نم ىندعمو نطابل ا هنا ثمح نماسس>
 سالو سوسن اوه ىذا! فرحل | نطأن ىنعملاو نطابلا ىديزيب ماقول هناف رهاظلا ىدينيبالا ىنعملا
 | نم ديفت الئثلاو ةدافتسالا مامق هلال هسفنىدينيب موقيالئدلاو هسقن ىدينتب ا

 اذه عمو نوكي امو ناك أمم ئث : لكب ميلعلاوهوانل في رعتلاو ميلعتلل قلسا لوزن ىلا
 دف: سما ةلزخم هسفنلزتأف لا وحالل مكملا ناو هلع مالا وهام انلاملعت درتال ةقمت -نعأبلأ

 ماعلا رقما ننال لعن 0 وابنلو ىلاعت لاّعذ يطا نمهلدمغملا لعحو

 ' قييملف ةغلابل اد | هللذ لاقو انتبلع هتاحسل دل ا ةماقا ن معن لاملان تاو,« نوكيأمب

 || انتدحو انتوليولاولوش. نا مف هلعن مكحول مهلوق لامتحا ع الثبالا كل ذب مس هملع ةحدح الع ءالسالا

 ادع ؟ ارهذهفارييخاملع ىلاعت هلوق ىفريسحلا مسالاوعو ةريشلا اع ىع «ساذهو كلدودح د: ءنيفتار

 || جان د علا رهاظانلعج كا ذل ةفصلا ذهب ىلو | نتف هسف نال هريسغنم مءيشلا ةدافتسالا ىفةمهلا

 دافنسادق ديفتسملا ت تا 101 هيهمنأع اتسم هبفدفتسم ماسق هي ديزي مودي و رهاظلا مسالا ا

 كلذف لسرلاو ءاسينالا تانآو مومعلا ىف“ ءاملوالا تام اركاعسملا س انكر دملادا اوعلاةرخهماكىف

 ادت المتر اهترتو | لوقعل اراك اكسو امولعداغتس دق هس ًاراذاورهاظلا مسالا ةمطعا

 اهكر ديام
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 همانا ندعم امضفنو دعتاس# ةنسفأ ”ك لاك ان رعاناولاك مناولاف هيفاصت الا. ىلوأوه
 اندلا ىذقنتو توغ + نوخو انملع مكّضار معا هدو فرتخالو تادقناو ةنش فالاهئالئثهدنعاتقأ اذا

 مرنم منكن سفنلا اذه ىف اور اف ضرما هنم كلا ذ نسحتس|غ انف امض نم ىلاعتهدنع:ءلضف انل قو

 ةشئاع ن عءئدمرتلاهح -رخ ىذا ارينا فدروامل * (مايصلاب ةعبسلا مانالا تاعيتسا لصف ف لصوإ

 رخ الارمدلا نمو نيئثالاو د>الاو تسسلارهشلا نم مموصب لو هلع هللا ىلص هللا لوسر ناكتلاق
 انانتمااماةعبلوا مانا نم وب لكى موصلا ةدانعي سل نأ دارنا انلعس كناوءاعب رالاوءانثالثلا
 نم هللا ىلا هيَرملا لاعالا نم اهفرشعملا دبعلا عقول ام اهضعي ىلءعرذحفت مانالا نافذ موعل |كِإذ ىلع هنم

 عيجب ةنلا مايأورهشلا مانأو ةعججا مايا نم موي لكل لعب نا حلاصلا دبعلا ديريفاهل فرظامنا ثيدح

 دحاولا موملا قر دقي لا ذاف هل دهشيو هللا دنع هب لمدتتو موب لكم د هت د ىتحربلا لاعفا نمهيلعردقام

 هنفهتاذام هف لمع ىرخالا عجبا نم هيلعداعا داق 5 .اعردقيام همف لعفض تاريخا عج عمت نا

 لعاو ةنسلا مانأورهمشلا مانأ ىف اذكهو ابي اعردق» ىتلاتاريخلا عج هلق فوتسي تح ىلو الا ةعيابا ىف

 اها بش ام بس< ليللاورا ممل تاعاس لضافتتاك اهبلا بس ام بسحب اهمانا لضافتنروبشلا نا

 لئلا مميىذلا مودلا كرح ثدح نمتءقوتلاو لدللا نمرابنلاذخ ابو هتعاس ع نمراهتلا نمليالاذخأنف

 ىتاةماشلا بكت اوكلاىفال ىصقالا كلذلا لزانم فىراردلا عطقبنيعتتروهشلا مادا كل ذكرابنلاو

 سءشللو كلذك ة رهزللورخأ مايا بتاكفلو كلفلا عطق ف ةمواعم ماءارمقلاف لزانم فرغلا ىف يمت
 هلاعا ىهلك اذه ىاربنأ دبعلل يستف كلذك لت امالو كا دكىرتشمللو كل ذك رجاللو كاذك

 « رغال ةنسزيثالثوحخ ن تك اةركلالرووشا هذغتك ؟ناف كلذ بنا ثحي رمعلا نمهلامةئافأألا

 نكل كلذ نءرصقن لامعالا نال هملا جات الف حوربلا كلذ ىف اهعطقفف هَ اثلا بك اوكلاروبشامأو

 مهورانلاّن م لفسالا كر دلا فوهنم ىلع مكح ىراردلا تاكرد هناك موج لدأ ىف مكحمح اهل
 ههارانكلاو ز هج نم ىلعالا مهلزتم ناو لزتم لفسالا لرد قمهلام ةشطابلاو ةصاخ نوقفانملا

 ا رد ىف عطش الوحي وربلا كلف مهلعرت ادلاف نان ما لعأامأو < +ب لزنم هج نم عضوم لك ف

 دولطتا امر روف اهلةءاهنال ةداعسلا تناك اذهلفءازرجإلا لئاتموهو هذخ يال دصرلا نال دصرلاب هتكرح
 لزانملا كلف ميلعرتا دلا ناف يعنلا لهأ مكح مهمكح امرانل لهو ىعاننت الام ىلا منقملا ميعتلا ادا
 00 مه اى رباذهلف ةحاس 1 قحانتنل كرف ىف حرصت كرضالا تي ران

 نيب دع اهفمهام عادم هى ل دابوك- لعاشلاز باذعلاو لًارادرانلانوكعم

 ىتحق اهلاكؤلكم هنوكااداهفنكاسلاو ةماد ىعواوةلخ اهل مال نيجرشمع اهتم مهام مهتوك عم

 لكى هن وكمال نا نم ىلعأو ىل-أ هّللاو بذغلا ةدص اسمعو ةجرلا قس نم مودل اذه هيل: + ام
 ةقلطم ةحردوجولاو لباقي مدعال ىذا ادو-ولاو هنفرشال ىذلا ضحلاريملن ا ىلاءنوهو لد لزم

 ماودلابفصتنال ضراوعلاو ضراعا ضرع وهف ضرعت وأرطترومال ضرعبءش تا ذعلاو نوكلا
 ناف باذعلا دمرسمب لودلا فعضن ا ذهلف ضرعيال دق ضراعوهامو ضراوعتناك ام َتفدتاَولو

 قحكسي ناك الوربج رست الذاعبجلا ةجرلات معو هنش لكل الماس ناكو هتلم مدآتلمشةجرلا ||
 هلنيرو ةجرلابهملععجر د 6 ىدهو هيلعب انف لوب قهلاو لسشيإل نم هنضواموح هم ذآ ى مل نأ

 * (ناضمر مامق لصف ف لصو) + هي هدبعّنظ نسح دنع هللاو دجلا هللو هتمعفاهب هيلع عج هن هنأ
 ناكءاوسد.ء لكى تاوعدلارطافو ناضمر ”ىبمهلالا سسالاالا ناشد روب ىف مكح -ىهلا مس السل ||

 ابهف ماس ةداسع لعق لكف كاذو رخآ مانا نم دا مارا ناضمرءود هيلع بيع نمم

 ناك اذافثكلا ىلع ةران ىلا عتو كراس ناضمرةاا دل هلل مايق هبفّربلا لانعفا هل ند ديعلا
 ىلكلناكن نسا لا ءامسالا نافرطاسفلا مس. .الا باج فان نسةران دالصاوم ا :



 تمت

 دع وع "1 ل فلن ىزا رخل درو * (امتاصرطف نم ل_تذىف لو * نتا |

 ا ” نصت ل هنأر مغ ءوجأ لثم هناك ايئاضْوظجنم مملسو هياعهللا ىلصهللا لوسر لاق لاق و

 ا رخآال» رطفرحأ هرطف نإذ هموص ىف هل ناك كمرطف فرحأ هل عال اف ص ثيدح هبق لافوئ* اصلا

 ةلاكراشد ناك ل غ ىلعاصدم ناعأن مهنأو '. موصلاعامت ن عرمان أرد | نمانلع مهفاقهموص

 نمدح او لكل ماعلا ىلعود لب اصقن بجو هةكحراثمالريملا نملمعلا كلذ هملاىَدْوبامت

 قرح هنأ 1و او ءاج ل رمل لسيف ثم دلل ا ةنبسمل ةنتسج قس نم ثد دينا ىف اياك نيكي رشلا

 كلذ فصتاالؤ لد لن اوء ىلا كا ذريخ هل لصد ءازحالا بساننملا دل | نم هزاع مدل نمو هنم

 . ريغنماهلضفوةوبنلا هل تتيثنمرجأ هلفةؤبنلا» احا نم ءزص فعنا نكميحاص هيفصت امملكسمالا

 أ تناك ء ءايدنالا مهطبغت ءام ءاش .ًاباوسل سان ةماسقلا مول ىؤر هنأ درو اذهلو” ىبس : سلف اهلك امم سل نا

 وأ ابنمع رح امهات ل ءو قاشماو لاقت الا نم ةوسنلاى امي ”رلضفا اه ذه تاان ءاسنالا

 : عمرب ةفلاك اهلك اهم سدلت نم لضفاولانو هذ ةقشمالا عوز اذه ناكتحاجرو هياوسلتو ءر 0 ند

 ريغفالن ع الامثل ذىف لعفي لعلاو ا لاملا بح اص ىأراذا ريخلا لعفن ههانع امض لاملا باص

 ْ 37 ءايملاو تاس 1! طوس ةبتلا بح اص هلعدازو ةينلا ىفالاكر تشااموءاوسرحالا ف ان

 ١ فتوملا ف ةمامقلا ىف نكلو ماسلا كلذ نوسنلا مهطبغي نيذلا م هءال وهف ب 5 مو قفنأ يف

 5 نو.نموملاو اهسفن اى ءالاهما ىلع فانت لسرلا قا ريكسالا عزذلا مزال هلوقوهو ةنلساف 0

 ةفلاؤما وبكتراالو يلع نوفاك عانت مهلام» الؤهو تافلاخلا ندد وبكترا امل مهسفن أ ىلع نوفئاخ

 ]| ثعب نيذلا ةمالارجأ ىن لكل ىطعي ءاسننالا كل ذكو ربك الا عرفلا نرخ الخ فوذلا مل بحو

 أ لكم .وىتلاربأ لكلا ىواستفاودمآم مأولدو -ىتلك ةْينافاورفكوأ هياوتما ءاوصوسيلا
 موتانا حج لقأو لقأو مظعالاداوسلا هعموقأب" ىبنلاق عابتالابفتوملا ف هبحاصن ءدحاو

 : ءاوس ةنمالا و غلب تار لكلاو دح أ هعم سدأو ”ىننلا أبو لحزلاو نالعحرلا هعحضو

 0000 طقهللا ن اقر انا اعلا ىثو هم يملا ةعصي فصنا ةقفا عامر طق نك

 نم سعشلا بورغ هحرخأو اعرش ع دو كل ًايلوأ برش وأ لكأ

 1 17 ناكاهسهتوهام 1 هلذعم ناك ةحردإا هذه فل ه>الإف همعطأ اع هرطفا هو موصلان

 || موصل دسقم فص و لكو ةبحاصلاو بارشلاو ماععطلا نع هيِزَتَتلا نم هللوهامع هموص ف اسسلتم

 || هلعمللا ىلصهتلالوسرنا ةشئاعزع ”ىذمرتلا حترخامل *(فضلام وص ل دق ىف لصو) *

 (ٍ أورفاس مهمافهنلا فاسضا ةقوصلا ناانلع مهتذامالا اعطت ن نموصيالف موق ىلسع لزن نم لاك ل سو

 ا نذااللا الع نولمعيالف هي اولزنذ < ىهلال!نانعللا راش !ناركحالا عبجو مهسفنأ طظوطح نه

 : هل تسل نمو 00| د1 يالا ووك نضتالو نودكسالو نوف رصت الق هللا وهوه ءلع اولزرت نم

 نوكينا مصيدتن ف هي ه رىلا لصي ىتح هس: لزاشم عطقي ىشمي قيرطلا ف وهف ةغصلاهذه
 هتصاخو ىلاءتهتنا لدأ مههب عجل اوهو نأ ردلا له, نالاله ناكعجريالو هدنعماقا اداراقيض

 ١ ىلع ناكو هل هللا خفي ام ىل_عهنلا عم م سل-و َةفر ع كرت د# سرغملا ف نيدمو انضمت ناك (ةناكح)*

 رداقلادمع مالا لانمي هاربة كامن سواخلا كاف اعتدا عمةبعقبر ٍِظ

 فرتحتال ل نيدمادأ ايدل لمف فرعشلا همطعب امل هالفاا ف ضعأ ناكرداشلا ديعنأريغءاوس "ىلا لا

 ىلع مزعو موقب لزن اد ذاكدنع فضلا لاف فرتحتال لفه ل.ةف عق املوقأ لاف ةفر طالوقتال وأ

 فرتح اولا مانالاهثالثلا دعب و لا مانا هثالثاولاق مهلعمتفالض بوو نامز تنك ةماكالا
 ”0 نى ةلعاتر :اير فامض أن حنانوذصن ًاربك هللا خيشلا لاق مهجر < ىت> مهدنع دعق.الو

 ينفر
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 | ناكألا هديعب قلخ مي رك ىل_ءل دام ىلاعت هفاخ ةفاضل | تنمعتف ديالا ىلا هد#فع ةماعلا هجو ىلسع

 ره :



 "ه6

 هك ئاللانا معو مودل نم ةداي زلا ف بغرو ماصلا ب باقرب ا اهم هّلبا اننعان حل اورلا ندانهل امها ىلع

 0 محار هناا امىذأتت 1 نان تدرج نا نوذأ ا

 0 او نانسالا نيب واللا اأو ا قا ىضر لع دايز ف هلاف ل تقو
 ديد ماعطب همت م نكي و ماعطلا لوضف ند ةدعملا ف قءامف نوكيىذلا نفعتلا ةعبطلا همضّشت

 اياب تيرا سبطن مع رعاع جرخف ةدعملا ىلسعَر مف بلقلا نم ى مقتل حب رف ةححنارلا بيلط

 نيل كلذد< يدا امننت سال نيثالث ثمل هنمدعاستةيذكل ادبغلا بذك اذا زعم كلا هد

 لاخلا اذ_هدهلو ماقملا اذه له نموهواك اح ناكتاف حئاورلا لأ ىهشلا كار دالاب بذاك ا ند

 هللا دنع مما هناف هلم هل ناو ةدوببشملا كلا ىدعالتا لعئيستة موكا فوزا ١

 لع قاضيا ةزوجال هلع مكحب مل ناو كا !نافقا اوذالا لهالة دئاغلا ةعظع لل 5سم هذسهو

 رخ ضال هيلع موكحا ىلع مكمل اءاضسأ هس .اع باه نانالا ىفامأو لاومالا ف كاذوالصأ
 0 |نمؤملا يلع بجو هن مودااو فول ا بس موصلا ناك دو هلابي ىلا حاسحاال

 ةلازال رودس اريخأ انو رطفلا لسعت اصلا ىعأ نأب كلذا دج اولا ىلاعت هللا حب ارو اصلا م ةفولخ

 رطذلا لعب أ (هلباةملا ف رابتعا) هرطقي عبطلابةحر ذدل ل_عحودهن الح ل: نم ةحئارلا

 هؤولفن ىذقنا دقمو هلا نمز ناك ذا ةديط خي رب نيوالصلا نيتاهىفةاجانملا نوكتلرودسل اريخأتو
 ىلاعت هللا نامث همود لاح ىف وهامن امتالا فول ناف متاصل !فولخ و هام موصلا نمز ءاضققن ا دعي

 امناهلنا دنع عاصلا مف فوت سدط نم لسو هيلع هنا ىلط هللا لوسر هيريخ أ ىذلاريخلا اذهفلوش
 رهطأ ناك متاصلا رطفبالاع وأ لاوس هلازاناف هل زيالنا ٌماصال قفتا اذا ةمامقل|مونىف كلذ
 ئ-أ هللاّنادرودقو مودلاىف 1 هم

 رد ا هيمانام هيض انوي م لكو لالا

 لاوس ةالص درو دق هنا مث سوابدو موعطمو موعْسمورمصيمو عوم»؟ سلو عطو مش ورصد دع

 0 ل الص. نمل _ذف كب ربكنال_صةراشالا بادن نةُكاوسريغب الص نيعمس نم لضفأ

 فرت اماوثك تاعيسملا قانا .عىف ل ا.غلارابتعا ىلا ةراثأن وع._كاوىوساا ىلا
 ءوضولا نينرااهط نيب عج هنوكف ثيدحلا اذ هريسف:ةقب رطامأو تاكرملاو طئاسلا ف عرمُشس هلا

 ةاحانملا ل مقلاو ةنلاءاندنعءوضولا ضئارف : نم ىهر ةضوظملا اندءوضولا دوصقملاو ٌكاوسلاو

 ٌعاَعال ارهج غلو ةرراسه ىأا مم صاصتخاو الل ةرهاسمو ارا: هتلا عم هدام ةالصل اناف
 هععان مالا ا لاوس تيلصو ةراش الا لاع نم تنكس اذاو ينج ىلع دقارلاو دعاقلاو

 ليخت الل قيقكلاو ةراشال نيب ريبعتلا ىفانقرفامتاوَْوستلا ىطعي سوّدقل نا سوّدقلاحوبسلا
 مه لب كلْدَنم مهاشاحو ينط ابلا ىلا مهمويسن فره اواظلاننومرب مهن اهلا له ذخ اعدل ةفر عمال نم

 وذ نيفرطلا نيب عماملانا لوو دا ارذنالا ىلعنيؤرطلا مديني د موب انخش ناك نيفر الا نول الا

 ةملكلا سفن مة لاوس فاكن ولاول علا شلاوةفرعموةنسلا فلماكلا
 | شأ بطاخما ةفاضا نوكىلارظن قسقحتلا باد. نم اهلعج نمو ةءلصأ ىهام ةفاضم انئتسالا ىف ىهو
 فورا 1 ردا تعا اه بكرت رع و ةدحاولا ةملكلاك ةفاضالا ىف ةيلصأ 0 د

 قطم.ال نب فيكف مهريغ هينولضفب اوناكد ةاركذ نع كلذ ناكولا ذه هنا لعأ رظأ ىح امرنا
 ةوقلاود حاورالا قزرلعلاو قازرلاوههتنانا ىوتتفاديدش هاعجوب جوالاوهنا ىوهلانع

 لم ل ليرد نا
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 ١ عربتوتا "اج اماجال عرش عراشلا يرسل لالا :اجاوهانااهف, كل |١

 مكح ظفحاف | ده لعفب ن مه هللا دامع ن ندليل ةو همك ىأ هنذامالا لع عرستنالو لف لخ دال

 اريخ موف اذهلو مهلاريخ ناكل كا ذاولذ مهن ًاولذ لعفلا ىف ىعورمشلا دذعهلاعفا عمج ىف عرمشلا أ

 نان 2 ىراخيلاو لم نيديتلا ىف ثلا *(رفاس ملا موص لعق ىف لضو ١ * ريبك لعوريدك ١

 اذهى نم ةظفارفلا فاوموصتن املا م نسل لاق ملسو هيلع هللا لص هللا لوسرنا سابع

 قالخ | نعرفسي هنال ار فسر هسا | ىمسو ندريغربلا سل لدم ثي دح ناو ”ىر انها ةبياور نمسا ]|
 هلماع نعدلع هلرفسأ نةءافعشلا لاح ف.كفراسل اوةورثلالعال ده او ةّقشملا نمدفامل لا

 هدتغءانرديوشيالىذلاموصلا اوحاذهو تاص هنا عم هيعّدي الفل ماعلا هكر تو لزعع همودن راش
 | ةةراشا 2ك هو اقم حم هر رب ناك كولودل هنا دل سل هنا ا_عيامناسنالا ىع دب نأّريلا نم نسل هناك

 ١ ف * (موصلا ف بوجولام انآ ددع لف ىف لو < بانلا ادهىف مالكلا لاط نعد اهتم

 ٍ | 1 همت طودرمتا# اردت الر ال اواموانورشعو ةتاشو واج امموعلا قبوحلوإ امانا ْ

 مون قافتالا عضوموهو نيمو واق مركبا نم موك نم لجأ ن نم مانا هئالثو أمانا ةتساهتم ٍْ

 "ورا دشو عسل تاقءهلقا ىلا ترظن نافذ دحاوم ؤيموصلا ف رذنلا لقاورطفلا مول و ىب مذالا

 نودكس أطلعا لتقور اهظلاو ناض ذمر ىف عماجن مام بحاوب سلف ددعلا ادع ادعامو ناّتئامو ْ

 ردنالو ةريثع عتمللو ةثالثنيملل او هنالك جحا ىفءادفا ابضو نونالث ناضمراستمو نودفش لود ١

 موصدلان يب نكي لولهنا اسعاف قيضمن امزلابنيعمو عمو وريف بج اووهام!هنمو لالا ىلعدح او

 اهداقمموقي نا عصام هيساتس ا ضوع نووككي تلال اعفالاو أ متبدتوأ ف ماا لاعفالاءذهنيبو ||

 طةسيام هندو هيلع مرح ناكاام هي لام هنت ريخلا بجاولا اناوةودو ةرافكتوكي ميوتم لك يوم كلا ا

 دقابم ووو مانالا هدم تفر ءامل4 لق و هيلعريغلا قدو هللا قدي طقس أم هنمو هيلع هللا قدمي ا

 هلعرت اهلع تح امم فرع نم لك لب ءلدحو تنأامو تابسانملا هذه حارتتسا ىف كسفنىلالانلكو

 ةمهاالا ىهاوالا دنع فوقولا تابس انملاهذه حاضيا نم ىعنم اذهفّىد رط ىأب اهاعاذا اهب لعين ا
 تب + (ماصلل كاوا لف ىف لصو) * تبحاوقب رطلاهذ ه لهأ ىلع ةيئان رلاتاراشالاو |[

 وهو كوست ىدحاالام ملسو هملع هنلا لصدهلنا لوسر تير لاق هنا ةعبب ر نب هاعنعناسملا ىف ا

 مكح جارنةرهظلا دهب نم هلهتعاركبلئاك نمو لوقأ هيو مو.لارءاسىف اتاطم هب لثافن ف اص

 كاوسلاَنا لسو هيلع هللا ىل_صدهللا لوسر نعتنث هنا كل ذفرظنلا صفانوهو ةهرك ف ولذا |
 علطت ىلا ةرفصلا وولخلا نم نانسالا فظا و برلا ىذرب رهطمره اطوهف برال ةاض هو مفلت ةرهطم

 القمع نول دتمكحبا ام هباصصال لاق هنا لسو هلع هلا ىلص هنا ل وسر نع ىوررازنلا نان اهملع
 || هرهطب ةدعملا ف ريغت هناف ةلاوسلا هل زيال ف وللناو شلل ضرءتامورمصبلا ظحوه امرك ذفاوك انشا ْ

 بط اصلا نم فوللنا ناك, اذاوءاوس لب !قونتسا لوي ىذلاورظنلا اذ- هبح اصف سمدتلا

 || نولخ كانهوهام كسملا ةحئ ارب هتحت ارربس + ةمامقلا مومف كسلا حب رنم ةمايقلا موب هللا دنع

 ةهااك الو الص !ةموص لا ف هروح بن ءاشلاو وح قلسو هم ءاع هللا لص ”ىنلان ءدروامو

 1 هنمبو>-ولاىلا 3 رقأوهو لاحالو نامزب دسقتريغ نماًةاطم همف بغ سه هملا بو دنم سه أوه لب

 نم ترهظامل تاصا!باتااربجر يملا اذه ناكو سو هيلعمتتا ىلصهننا لوسر هيضدك امم بدنلا لا

 1 نمهناف ىذاتلا نمهاشاف ناممالاب ىلعتلا امنأو نسؤمريسغ ناك اذاهسلحا.ْ ىذا ةحأ ارهثف

 3 مياس بلا 0 ا فلل ضرع ب مس وود هللادنعماصلا فولد لزنم ,مفرعينانامالا ١

 لإ هناميا ةمالعقوذلاب اند: ءو احرف هب يهلي هناف برلا ىطرباسع سح اذا نمؤملالاحفكقرظنلا

 ا ةحارلا هده في رشت ريا انتضر تن عروا دانا ككل ار ل ثفواااكإذ كردينا

0 , 



 0إ4إ41ه<هإطإ41+إإ'إهذ[ذ[1+[1[1[1[1ؤ8ه:.:

 قى

 ىذلا كّد-نم كلذ ناف انهمامتا كءلعنيعتام تسلت الفا كمزلي ناري غنم ةدابعلا هذه ىف

 َلاقف سنن ال ىلع كل ذي قلل كفر ءدقو كاملع ل غق-نم ىلوأ كيلع كفو كنغن ىلع هتبخوأ

 لتاقلا ىف لاكو ةنللا هملعتم رح هسفن لتاقلا ىف لاكو كسفن ىلع هي تقتصت امتاقدصلا لضفأ نأ

 تيدأو كسفن وح ىف تطرف ترطف,ن اف هبقاعءاش ناو هلر فغءاشا ذا هنم صاقي لو تاما ذا هريسغ
 ٌ نركح هناديرب كلذ نءاضوعةالصلاداهلغتورطفلا ن ماهءذقف هللا ند-كسفن وح فوك ريغ قدح

 ناسل ىلعلات هناف لاما هذه فد ةالداا ىلا هاعددقو لك أو عاد فرش اود ىذلا ىلاعت هش انمي

 1 مامص لصف ىف لصو) * لاما هذه ةالصاابءسمأف ل هلفامم اص اكن او سو هيلع هقتا ىلص هين

 ةنلاموديناودامناناسنالا ىسرهدلا ماسصنافرهللا وقنا ين ايا + (رهدلا

 دام اذهلف قاشتالاببحاو امههفرطفلا ناذ ىعضالاورطفلا ولجأ ن * كل دهل حصئالو اهلا
|| 

 ردوهرخاذاف كنلع هرعت رد لام كل نوكيامتاو كلوهاخهلت ناك اخ هلءوصلاو هقنا مءارهدلا ناف
١: 
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 لصو) * « عمطمربغ ىف تعمطو له عمربغى تلمع هتلعف نا لصححال هنا كرب أ د قف كل س داةلاصالاب

 ٍإ شح ىف مول موص هلدعأو مامصلا لضفأ « (مالسلا يلع ىسيعو عضو دو ا دمايسص لفيف

 لص وكلا فل دعأو سفنلا ىل_ءةدهاجم مظءأوهف موب رطفامهنن وكب روح مون موصو

 عوصلأو هو ءاضربصلاورونةالصلا ناف سمشلارول نم ءوضلا ةلاك ةالصلالاحموصلا اذه لمه ىف هل

 : نيب عمت مى رطفو مون موصمالسلا هملعدوادموص.لا ذكو ديعو برنيب ةموةمةدابعةالصلاو

 ماصف ديعلاو هامو هتلوهام نيب ىواستلارب مل ق- أهلا وحنا مهضعب ىأرادو كي راوهامو كلوهام

 || ىسع تلات ةجرد اهماعلاجر انا تأر ابناف مالبلا العم يسهموص ناك | ذهو امو د رطفأو نيد ول

 ملسو هيلعهللا ىلص ”ىبنلا ناف ناك كل ذكو ةردلا كلن هلباةم ىف موصلا ىفىناثلا موملا اذهىله+ا
 تااهدح اولا ل حرلا :داهش لدعتنيتأرملاةداههش ناتأراملو لاجرلا هب دهش اك لال اءاسها دبش
 مالسلا هيلعدوادتواسف كل ذب لاجرلا م اقم تاانف لجرلا نم دحاولا مولا ةلْرَع نيمويلا موص

 لثمب اهماعينا ىف هتثوت ا هملع تبلغ دقف هسفن هماع تءلغنم ا زكحون موصلا ىف ضفلا ف

 ناك اذا هناف اهمهف نا ةنسح ةراشأ هذهو اهلّمعي قلت ىتح ةروصا اهذهىف اهمسفن مسه هي تل ماعام
 رهدلام قودي تاك هنافاه دلو مس نب ىسدعك ام رياهق ولا والك الاف لاجرلااهق واهل لالا
 هذخأتال ىذلا مومقلا مسانو هراهن فرهدلا سان ملاعل| ىفارهاظ ناكف ماش الذ لمللا موقب ورطفن الو

 ةياغناف هلق ىنىف كلذ لبقامو مسه نب عسملاوههَناَنا ل مف ةيهولالا هم ىداف هلل ىف مونالو ةنس

 بولقىف غلا باخ فلخ نمةفصلا هدهيترت ا امر امثاف تلاوه لق امو قنا نبا هناريزعلا ف لمقام

 ردع ة ماها كلذ فر كلا لأ مه.سنف ميس عنب عسملاو ههللانا اولاك تح ف شكلا لهأ ن منيب ءوجحلا

 ىلاعت ل اَعْمْل ريت الرف اه رحااهلامتلا برغم ملرشملاو هتلاوهاولاف لب اوكرش أ ام مهن اف مهل
 ىسع هبنو ىلم ىسيع توساناو دع اورتسلاب مهف طوف ميسهنب خب تلاوه هللا نااولاق نيذا ارفكدقا

 ىب رهّللا اودبعال مارسا ىبان عسملا لاتفاولاهامقمهل اسمن ىلاعت هللاريخ امض ماقملاا ذه ىلع

 ىأ ةنجلا هيلعهقام دكا ل زتسف توما موا لات ماشا او دسعف لعفن كلذكا اولاتفمكبرو

 اهرهاط ىطعينأ ىهفركل ان مهفصو ثيحرتسلاب مهفصو دق هللاو هرتسسي ىذلا هفنكهملع هللا مرح

 رف تهقو.انزت ذا تنطغن نا مذاق يبا ل وأتلاو كلذ ف مالا هلع وهام ىطعبام سفن

 همق هلل أ ن نحل اكو رصبتساو همشرظأ ن نادهتلا مالكمكحأ اندبالار < هنا ادبأ همضقرغ نموا ميظع

 لاك لاقرب ره ىلأ نعلسم رك ذ + (رضاحاهجوزو عوطتلاةأرملا عوص لصف ىف لصو) * ةريصن ىبع

 بودو ىل لءقافتالاوثي دا هندابالا ده اشاهلعيو ةأرماموصتال رد هيلع هللا صدتلا لوسر

 ةهقموللا سععلا هدول العاق ناضمرريغثي دلل اذه دوا دوب داز اذهلو ناضمر موض
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 امهضمصخت ناك الاو هم ا ا تال لد نال وز ركل !

 مايص نعى لسو ه.لعهلنا ىلصهّللا لوسنت اوهفلمىفاضرتباثلاةربره نأ ثد د>امآو «اثبع

 لوسزهرسسفا دكه نون مول ىضالاو سائلا رطغب مولودر طقلا مولورطفلا مولو شالا مول نيمو

 'همق لاكو ل سو هملعهللا ىلص هللا لوسر نعةشئاعن عقلا هرك دام ىلع سو هيلع هللا لص هللا

 ل هنن. زيبقلا هلعص ىضالاورطفلا,نالنيمويلا يده هلموصلا عئم بدسو مص نسح ثردح
 ىلع ناليلدامهنيذلا نيمو. ني هيف موصلاب سلتلا هيلع مرق هي رلاموهلام 1قهبر نيبو

 1 0 مولا سيلتل كلذ عم نكن ملؤزيسعلاو قرافلاب اعلا |
 نكي ملساذلا اذ_هدجوةدهاشم عمموصلاب سلتواف بارشلاو ماعطا | نع هّمفص تناكنم

 اعورشم اه ءاكنو ةدابعزيموملا نيَذه فد هرطف ناك ماقملا | ذهىفهنا هسفن ن ءهرابشاقاقداص

 رحآلا ىريشلا فءاكنل ا هاطعأو هانرك ذاملكلذ نم ةدايعلا ف ثكلا هاطعأف نيتلاحانيب عم ل

 [ل| هتارطفلا لاله ٌورىفانلقا ذهلو امهماص نع ملسو هيلعهلتا لص هاهنا ُهمكَح لعذا كلذف

 رطفلا لالهفف موصلا ب رحت نع تاق وصلا ل اله ىف ءاذعلا ضعي هال ء امك ةدامعل.ةّسسم

 بم لثاق نك * (مماصوهو ماعطىلا يد نم مل صف ىقىلصو (* نيدهاش هد ٌقورفب>وأذ

 ةوعدلا تءاص فر رعي هنا لد اف نو هموص ىلع قب ًارطغب له اوفاتخاو قافتالا,ذبالو عادلا

 ريغ ةعورشملا# الصلا بصي و كح أ,الالن ا لئاك نو ةرب رهونأ لاك هبو هلوعديو تاصدلا

 ١ رطفأن ا نكسحاو موهلا مامتورطفل اينيبر تشوه لذ ؟اكنمو سنا لوشن هنوئعادللوعدن وةيوتكملا

 دهاحو كي رش لوقي هيو هءلعءاضةالورطفأع اشنال ثا نمو هريغو ىك نب ةحلط لوقي هيوداضق

 ءاضقلاىف ريخعلا» لثاقن هو ريبزلا نب رفعح لوقب هنو رانهنلا فصتتي ملام ءانشنا ادن نمو
 .موصلاف عرشي ىذا انا نيقراعلا ىيفو هلا كقذو لعاب برح ني ءلامسو ىناهمالوقب هب ورطفأ اذا

 ظ هللا عم ةدقع دمع هنافامعاص هذ عصي ىذلا مويلا كل هيلع و ول !نيعب تراس ع ند بفن نمءادّسا ْ

 ظ هللوقي كامتهتاواهف عرشوأ جب ستى لا ةصانخلاةداعلا هذه نم قاعتةللاةبر ةااقن رط ىلع

 هللان اف ىلا عتمتنا عم دهعل ا ضن هسفن دوعد الذ كواسلا مام ناك ن اق م كلاعأ اواطشالو :

 كير غم هيلعتدقعو كفن ىلع هتبجوأ امن امسالو رك ستوم ترابط لةرأد لوقي

 مهسفنأ اومكح يذلا ,اكحالا هتلر للا لهأ نم ناكتاو عوطنناالاالمالسلا هلع هلوقوهو أ

 ةنسلأ لعهللاالادوح ولا قابعا دالوا مالو اماكتم نورنال مهف مهسوفن ىلع ةفالذنا مهل تدصو
 عيجب ىف مهفهدلج- نمل هللا عسو درع ناسل ىلع لاق هللا نا ملسو هيلعدتلا ىللص لاو امكهددانغلا
 توركتبدل مهناغ كا ذب ,ملع مكة دوهشا أ ماقم ةحص نا ةفصا ا هذ مال اةموالاح هلك ملاعلا قطن
 دمعلا اذه نا ! ىلع ملكت قحلاماتملا اذه باص لوةيماكن نالفب ودل الوةياكفنوقرعبام

 طفلا ىريفاشيأ مالا اذه ف نوكين ا اماولعال ماكل نا غ ناك ئش ىأبىأ اذكواذكب |[
 توعد باجأ د يرماعد نام ىادلا لاح فرات نر عدمل ماما اذهفنوكالوأ هسفنبال قاب

 هي”رعس ام هلك أنا فرعنا لك 1 23 11/ ةدح ضو تنل لمالاعدو لك ًايلو عصا لاكوا

 مزعب م امعاشناو ءاشنا ثا دبأ ةعيشملا فريضتلا هلل داكلا ناف ةفصلاب هققحو هلاكلري وهف ىادلا
 هاعدؤاو كلذ لاثماو انتل نمهلّدبالو هلو ل ثمو ما لفل ل ةسرام هلوق لثم هع زعناف

 هدوهشالولو سة لالا دنت فاو هالاوعدياموولثمالا وعدبال هناك هسفن ىاذلا انكش

 || قح هلع نيعتدةوءاشقلان قح أ هللا قد ناقدبالو ههوص ميمو لك ًأينا عماسلا اذهل سلف هاعدام
 قوعدلا تاكامااذلاعدام ةاكالا سفن تلاع نان موصلانس تلا اذه نم هسفن هيف لد اجهل
 | قدا عم ءءادسا ىلخ دت ملول كل كا ناك اغا اهأ لوقب هناف ىل كح أ نيع ره هتوعدل تب احاف بلال
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 اوما 8م هنوكن م كلذ نمرثك أ اوه بلا فاضم هنافهددسس د.علا اردو هدسع منك ذ ذا

 هدام سل هر لد 26 هل ارذنالددعلاو هتصاخو هللا لدأ مهناءرقلالهأو نم موقلا لوم سو هلع

 أهمالالثنع لئم دبع هنال هدمس دقعاب رقم ناكمانأن ا ثمححن هدب رخغامنافهسايدبعل ارخق ا ناو

 | نكلو مهمانأرك د نع مهاب اف كملنا كر ذك لاداذيلهتديعاجباهتاومل زر ةييستعال ١

 تيدلاولو لركشانا هلوقب هذابع ىصوم او هواركذ دشأوأ هلوقب م هءانآ مهركذ ىلع هللا مها ع

 كو انآ هلع نأ ام ىلسع هلددسع مو كيس هنوكن د هب رخفأ او هنل ا َمنأ اؤوككأ

 0 رص خاسر كاكإر دهرا ةدامع ىلا دو

 | نعي ريك أهتلارك ذاوركنملاوءاثحتأ !نعىهاةالصاانا ىلاعت هللا لاق اهلاوقأو ةدامعل كلذ

 اخأ اف ةدابعلا كتف 3 باج ناك ايا ترك ذاذا كنا اهلاعفا عمج نمربك اهيفىذلا
 | ىذريخنوكموأ هدهشتق< ل !ارمهباذنوكتنااما واذالف كك ساح ناك اذاو هركذ. نم سلخ هنأ

 نبال عالاقل مل لاملا.دهقنوكتف لاربهنا ناعالا ىدرط نم دهشتو ”ىبهل رصد

 1 |غنأين رمح ةأرب ال ىذلاو هلاعفا عبج ىف هاجر هدهشي هل قارلاذ ءارب هناكوهف هاربال نكناود.زأ]

 معي رك ذلابهناقد ارركناك هلود دودو“ ىرمدلا دوه-شلا سحال ناعالا سح هلاعذافف هلاكرأ

 | نك الةرورض هعمةواخ فن وكي ناالانكميالودلا سلجو ىرهتناّنآب إعيلأ هسلج هلا
 لبق بنغ ةسلاحم امهالهرطاش ىفةد حلاو لرش س لج قمل هسلاج ا ذا دبعلا اذ عما
 ا ملكي ال هناك جف هللا عم ةولخ ىف تسلف كتركذاذا هللاق هلئأب توا ىف ىنرك ذا مه

 0 ملمع تن هماكنال كا ذك مالكلا نيعباجلاو باح ءارو نيالا

 [:هسلجو ولا تاكناوركاذلل دبالف سركلاو تهمل ةدهاشملاناذ كاد نمّدبال باح ايف تلا ظ
 7 لايكناةدهاشم هلع بلغ نكرك اذزك دنع سيغس لج قحلاف هرك ددانعو ىبع رو

 ن نانمالكلاو ةدهاشملا نيب عم كلذ لثة لاخ ىف راضخساوهو هارتكناكهلوقنم هير وح ف

 مرت يووم يال 51 ادهو ءئث هانكس ل نمال كإثم لادا كات فس لخلا

 ملا قو ذنمقوذلا اذه نأ مالكل او ةدهاشملا نيب عمج ناسنالا نا هلوت نم ىدنعةقثلا
 نال طقةدهاتم لتاعذتلا ام لاك م ”ىريشتل ةلاسر فني روك ذملا لاجرلا نم ىرانمسلا سابعلا

 نتا راجل لق جوت مهنا!« فيقتل اذهنيأ ةذإ اهيف سلع انفو دمام

 كلذ لوقب هناهللا ىلا نيمنملا هللا لعن نم هان أر نعانريش أ دقو ممودوهن ؟ف كف هللا لهأ نه :

 امثل ذنودناكت ودار حوش اوم ينام اذ تاهشلالودلثم ا

 لوقيناسل ”ىأب فرع ىتح اههف هضواف ا تنكى رود اهلاكولو قث اتم ايدل لعال نم هلودياكهلوشم |

 /قوفهاانلع قي 0 أ !ىرحم ىلعكلذ ل اك ناكنا هنا لعاو نيرعتل ا ىلع لاه ام ىلا هبسنا ت تكفل

 0 ةياعف هفناط نامفئاط نولوةبام تع مهنيذلاو لوقيام تتوهنم مسنمو لوةيام

 نولعي نيذاا مهو هلا نعباجلاو دعبل اةياغىف ىرخالا ةقئاطلاو هلا نم هولعينأريشلا عسو ىفامم
 0 مهنوك ف ةبلاعلا ةقبطلا نوهشيمهفموسرلا لع قوفائيث نوربالنيذلا» هوايئدإ!ةامللا نمارهاظ

 ااذهورملع# قلعت نمب ىأ مولعلاد ع نمي مهنء اواصفن اورلعلا مس ا ىفمهوكراش مهنا اكتولوقي ام تحت

 اهيفاوهاصناورك ذو برشو لك أمانه: اثحح نغابفاواك نات قيرسشتلا ابالغ لرد هلك

 لاح عانتما لكالا نع مهعاستتماف بريشلاو لكالا نعركذلا مهلغش هلنارك ذ مانا ابنا ثمح نك
 ثددحت امهم وص مرحي امولاناذه «(ىمضالاورطغلا ىويءايصل سخر لصو) + ةدابص عانس

 ىل ههللا لوسر تعم لاق هنا لم «ىتباثلا دعس أ ثي دحام < دمعس ىل أ ثد دج ةر رد ا|

 مايا مايصىرين + تحي هيورخنلا مويوناضمو نئرطفلا موينيموب مايص عمنال لوقي مدد 2

 9 ل 11 : 1
 انس



 8١لا

 ىتلاةفذلا ةلاح هدوهشل موصلاابفتش ب ةلاح ىل_عوهاف فيلكتلا طقسي توملابوةرخ“ الاءاناىف

 مود نم عم ناضهر لوخدىلا هيلع تيقب نقةدها شل هذ_هرثأن مناركس قرف لاسعالا عاتن

 سداسلا ةليلالو هليل تير هنا لجأن مة رنع سداسلا موصنم عنم هلق ينل نمو فصنلا
 رسشع سداسلار هاظلا لهأ نم ءادلعلا ضء» صخامتاو فصنلا اهلل ىهو لاي" الا مس ”لسارشع

 ركب وبأ ةعابجب هانثدح ايتاشي دح دروأ هللا هجر هئأوهوهركذ أل هبفموصلا ل

 بوبأى أنبا رباج دملولاونأو ىرقملا باعني نجرلا دبع مس الاوأو ىمللافاص فاخ نب دمت

 -ىنيعرلا عمي رش ني دمت نب يرش نسلاو اند اولا الزعل ماد! سابفلا أوز رشحلا

 لاق لما دبع نير عانث دس لاق عس لاب هللا دبعانثدح لاك دج أن ب”ىلءدمجو ب ان مت لاك "كرما

 ”كيدروارزلا دم نب زب زعلا دبع انث دح دمع سنب ةسنق انثّدحدو ادونأ انثدح لاه هينا انوع

 لاَقذ هماق ًاقددس ذخافزب زعلا دبع ن.ءالعلا سلكت ىلا لاق هُم .دملا ريثكح ن.دادع مدقلاه

 1 لاقفاوموصنالف نابع د فصتنا اذا لاق لسو هيلعمقلا ىلصهقنا لورا ثدع اذ_هنا مسهللا

 ُ دمج وبأ لاف كلذ لاق سو هيلع هللا لص هللا لوسرناةرب ره أ ن نعى دح أنا مهلا !ءالعلا

 ةنيمعنب او كلامو ن امفسو ةبعش هنع ىور ما نعنامةسهاورا دكه مزح نبأ

 ةريره ىأبَن َنظي نأ زوجالو هان يعم نب رغ هرضنالذ هني دح . جي مهلكو سمعلا وأو مازكن ب رعسمو

 تذكد قفاعاج اانهه دا نفث دحلا بذك“ افلا حو هلع لص "ىلا نع ىورام ةفلاخت

 اذع طفل ىضتقم نقلل ييمصلا ناالانيابن ابع شن مفصنلا د د موصلا موقدركدقو د#تونأ لاق
 ع لم<نأز والو مون نم لقى ماصلا نوكيالو نابعش نم فصنلا دعب ماصلا نع ىبنلاريملا

 ناك اذاف ني ريشعو ةعستو انيثالث ن وكينانابعثولالوان كلذ سلذار هشلاقانموص ىلا

 سماخلا موملا ف صنى هفاصتتاف ني رشعو ةعست ناكن او ام ون ريشع بج هماق هفاصتت اف نيثالث

 ىهتت ا كشالب رشع سداسلا مادص نع ىجهنلا كل ذ نم ل هذ فصنل ا دعب مامصل |نعالا هنن لورمشع

 قاسم لوى مهانرك ذ نيذلا ةعامجلاا ءالؤهن عج اوروهو هنلةن هنمو ىلا با ىفدمج نأ مالك
 موص ناىلا بهذ ىذلاوهو هنعب رش نب دهتنب مب رش نسا ىنأ نع مهريغو ءالعلا ثد دح

 ءالعلا فلتخا + (قدرشتلا مانا مامص لصف فلدو) + هنعدانركذام هلعوزوجالر شع سداسلا
 ةهاركلاب لئاق نموابف عملا موصزاو<لئاك نمواهموصزاو< لئاق نقي رشتل امانا ماصف
 لك مانا ىهورتلا مون دعب ىتلامادالاهثالثلا ىه قي رشتلا ماناوايف اقتلطم موصلا عنب لئاق نمو
 م سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نعى دهلا ةشمدنن 2 هباك ىف لم كل ذركذ ىلاعت ل ترشو

 اهمكحم لاح ىف لع لك اهعملاز فصلا هذه تدجو ث.غ ةنملا لهأ ةفصهذهو كلذ لاق هنا

 ةدايعلاريتعا نكةدامعوْكرتموصلاوةرخآ االواند ناسنالا ن نعلوزتال ةقيش- اسحاق ةدايعلاالا

 ىلاعت هنلرك ذو برو لكحأ مانا اهنا نم عرششلا حرام ريتعا نمو هسفمودلازاجأ هف

 ]| ودا نع ىلع ال لو هبلع هللا ىل_هنال" ىهل اربخ وهف برشو لك ًاىلاما لعب لو موصلا نم عنم

 ا اهيفرطفلا بجو أف حسنلا لح ديالربخن اوزيل ةهس ىلع ”ىهلا مالعاوهف جو جرالاوهنا

 ئشف هللا عزان نمو اهف لمعنا عبس امب هللاربخ ىل_عهرطف حج راهفماصن ؟ لمعلا ةمحاو

 دحت) نملالا دهتلاهموص ىف صخرامو كلرطفلاوهل موصل ناث كالهال:هسفن ضع دةفهل هنا لات
 مضقاذاف ىلاعت هلوةودو هللاركذا مذ كِل لعج تر عنباو ةشئاعنء ”ىراضل | لاق اذكى دهلا

 ا تناكترعلا ناذهتنارك ذب اهف كسعأف اركذ دش أوأ مءانأ كرك ذك هقنا ادرك ذاذ مكسصكسانم
 |لارغتلا كلذب دي رتءانالا هذه ف برغل لث ابقعاتجالاهماسح واهم ان ركذت مسوملا ىف مانال ا هذهىف

 .[أارتفلا قيرط ىلع هلعوهامع هللا ىلع ءانثلاناواغتشا ىأ مءاناك رك ذك هلوق ىعماذهف ةعمسلاو

 ك2
 منا 0

 مر يموت 2-ما دوج يعول عك ان



 ظ ْ

 نا

 ندم دهم نم ةحنن لكل دب الف ”ىدوجو مكح نيندام ءلا نمةدحاو لكنالنيدها ثالاانر طقاالو

 باكل اذه ىلع فقاولا دفنا كلذ ىف ةدراولار اخ الارك دنا نادهاشلا تاداسعلا زهق داو

 دوادوباح حّرخ دوادىلا ناسف دراو ثردح لوقأت كتعتشؤناف اك ارق هلع كانا

 موبرخاآىف سال فاتخا لاك ملسو هيلع هللا ىلص "ىلا باه | نم لحر نع شارخ نيب ر نع

 ةيشع سم الالهلالهأ ناب امو هباعدقلا ىلصهتت!لوسردنعادهشفناسارعا مدقن نابتيويو رم

 نس سات اا م>الهمىلا اراده نوادر مودم ىلص هلال وسر صأذ

 هيلع هّللا ىلص هللا لوسر تريخ أف لاللهلا ساننلا ىءارت لاقرب نب نءاضيأ دو ادوبا ّرخدواديبا

 اضيدوادوا حجرخاضرأ دوا دىلا نءث اأن" ثب لح + هم امصر ساننلا عأو ماصخ هن أر ىلا لسو

 كنس نا ل سو هلع هللا ىلص هللا لوسر انسلاده عنان سمنة يكرتسا نترك نيد 85

 هلوسرو هللا : ل_ءأو»نم مت ف وارلام مايا اهشباكسن لدعادهاش دهم وهرنل ناف هن ورلل

 ىنجلا نشات تاقفنيسحلا لاه لجر ىلا هدد .ًاموأو سو هيلع هلا ىلص هللا وسر نم اذه دومشو نس

 ثددح# ”ىحتا بطاح نب شراملا ناك ك مريم ورع نب هللا دبع اذه لاك هملامواىذلا اذه نم

 ىلصص هللا لوسراالاق سابعنباو رم نبا ثيدحنم ”ىطقرادلاركصذ ىاعقرادلل عبار
 ١ هلع هللا ىلص هللا لوسر ناك ال اكو ناضدر لااله ةد ور ىلع دحاو ل جرة دا زاجا لسو هيلع هنا

 ىضقني اصلا لصفة ىف لصو)* فدعطثيدحلا [ذهونيلحربالا راطفالاةدامشزيكال لسو

 هنع اصلا ىّرعو هسلا هللا هفاضا كح مودلا ناكامل ء(عيدنوب + يح ا

 امتاص هنوكم دن تح هب ردملا هسقار اطانهموصةّدم نوكي نا عاصلل ىَن ١ مايصلاب هيما هنوكع م
 "دوا ل دلل ماعتمالا ةصالو موضات بق ّج- هيلا هفيضيال قانا هنعرفخالا

 ماناعاننتكرلاذ اومءاصوهاهلعرم ام 3- ىلءهمدي لناف امقأينا ا

 لعفلا كل ذه ىحوا العذ هموص ىف لعءفدقو ماصوهلا بس دق متاصلا تاق هبلا هللا هذرب موص

 لك أ,1ناو اص سل ىأرطةمو عذاسهل ادماو هنس تعقواذا ةسغلاك هموص نع حرك نا
 ىلءقدلل اراثإ اه ف ناف هذوص ىلع اصلا طفاواف تاو وهف ابمقاو 5 راذك لعفلا كلذا ثاكناف

 هوا نووكءا_خ ىلا تهل هاعار لوز ءهب ر عار نك ىلاعت هللاوهو هب روم اردق ىلعني زا عقده سفن

 هعمرضاحلا نمؤملاه دمع اتى قطان اف هل-رقدحو دقو هوا وهف هلدرف دحو نموهالا

 ناكف هللاهذخ اهل ل_.ةفدل-ر باط تاصل ا م وص حصا ودل هنافهللادنعدجو موصلاو كلذ نم ديال
 ىدعنبا دجأوبأ اركدموملاداشضف "ىو سه ثب دح ب هي ىزح ا اناو ىلموصلا ل اةفدءازح هللا

 قلخال عا ند لاك لو هيلعهللا ىلص ”ىبأ أ نر نع هللا د_عنب سار ثي د>- نم ”ىناجرحلا

 هناللوهجماذ_هشارخو «رطفأ دقن ءاصوه واه ا.ش ءارو نماه هاظع مح هلنيبتسي ىت>ةأ سها

 اننيشركذاذكف يعض هنعاجي و ربىذلاواثم ثي دا اذهو ماو
 اانتعسوسف (ناعفزب هونغ نانا راقل 2 كح لص: ىفلصو)* قالادبعدميوبا

 مولورطفلادمعموبو موءلا اذه ىهواهموص مر< ىتلا هسا مانالا دحانماندنعودو مارح

 هتلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاك ةريرهىلا نع”ىدمرتلا حترخ قيرشتلا مانا هثالثو ىضالا دنع

 فصنلا هلمل تناكأمل 6 نسح ثيدحاذه ىسءوبالافاو هوصتالف نايعش نم فص قباذا سو

 هوبا اطخ ”قشلا مسا ىلع طيف ةنساا كلت ىف هحور ضبع 5 توملا كل اهيف بتكي هليل نايعش نم
 صخألا اذهل توملاناكف ثاانم ديعسلا توما كام فرعي هب ضس  اطخم ديعسلا ممن اناعو:

 اهتلتا ذاف عالطالا انحلال نم ولا دنعاهراضحتساو لاجالا ىلع عالطالا نمز هنالادوهشم
 هلاحب دود عموهذ توملا هلم ل نرحل موال اذه بح اص كفن . لريثع سدانلا هلل 0
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 ةاسيلا خال بلطت اهناف ةعدبطلا ه.لطتامدضوهوءاذغل ا دشل ةسوسبلاو ةراركلا ةعبسطلا نم موصلل |
 لصالاب اهلباتف دضلاب حاصلا اهلبانتذةدوربلان عايل عفنم ىه مىتاا هب وطرلا باطتو اهاعفتمال ةرارحلا
 لاعدرجو فةوتلاهت اديهلالل ةعزانم ةضحم ةيعسط سهنلاو سفتلاة ف م كا ايل تمو

 ًاذهاربدملا حورلل لف كلذ تهانو تهز ةنيع ماسجالا لاعارهظي مل اهالولوابلع هلكءاس> الا
 سفنللام تيأراذا هللا_صمفرظ:لاو دسملا اذه ىلع لادتعالا ظذح رومأ لا ”ىرصنعلا مسحلا
 عاجلا عاتمسالا و بارشلاو ماععطلا ند اهعئماف ء الردلا ووهزلان م مانملا اذه ىف ةيعسسطلا

 اهلعموكحابماةعسطلا لعل كل ذىفابيلارقدفمكنا ند ةعببطلا هل.ذتاسع هيزتتلا ينو اهل ةفلاخلا ةمنب
 ريبدتلا اذه لثد ىعسف لكبملا اذهاربدملا اذ هنمءاذغلا بلطا راقتفالاوديدوبعلا تحت لذتنأ|

 راو دن ينموهاغاح وراللعفلا كلْذوامود ىمسدال جازم لا حالصا ل كح لا ذ نءاهعنم نافاموص
 ينم امن ةعسطلاةدعاسسمو ةمجاهذ_محورلا ىو نافاموصال ةمجساد- ه لم ىب عش ةعبطلا

 د رح ىف ةدارعلا ن نمهبهللاءسعأام عمم موقينأو هللا ةدابعلجالندبلا اذ ه- هاو ا

 أ نضعب كا تنبأ دققاموص نكت منو ةسجلا كلت فرج حازم حالصمالا هنم رهظتال ءاادناكتو

 + ( تواوهن ناكحاذا هريغوىناضمرا ”ىلاثملا ىلعتلا نا لصف ف ل صو ) + دحالامونموص

 اذه موقلا ضعي لاق: لالوهلا ان ًاراناانلقق سابعنب اانمتل لاف ىرتسلا ىلا نع هريغو ملم حرت

 لوسرن الاسقف اذكو ذك" للانظتفهو.أ ارالمل "ىأ لاذ ريل نياود مولا ضعي لاقو ثالث نبا

 مكحلا هللا لهأن مةداسات لاق هول را ءالوهذ ةيورال هدم هللا نا لاق لسو هلع ثا ىل زصدننا

 هنأ رد نا الا نرخ ليعتطمالو صام هيلع كال هدو نبا "”قوصلاواناسنالاو تقوال

 رهام ىترمالا سفن وها ذ كح هتقو مكي هنال_عيفوصلاو هلع تقولا مكح عم هتقو نبا

 هوعر 5 ”هلدلوه ملسو هيلع هللا ىلصهلود ىنعم كا َذق هتقونبا هني لءهيفصتاو مكملا ادهن اسالل

 ءامسلا ىف بك اوكلا نااعطق لعن ارئالكلوانل لكم هنا عاعشلا ىف لالهلا ناكا ذا اعطت لعناناف

 ىلا تقولا هتاف ها ار اذاف هلا يسئ الفىرصبلا ار دالا فعضااهارئالاكل اوانل ةيلكتهرابتلا

 لاله ناكتاو موصلا بناني رثا ناضمر لاله ناكن اف ىلعتلا كلذ هيطعيا ب اع مكصخ هلعتل هنفدارت

 ىضقتاىذلارههشلا مكح لاوزب ملعل انشر ًارومشلا نمر مش لالهالا ن نكي )ناو رطغلا ةئاْار طذ

 ” ث لكىف لاحالا أضقنالهب تاووالاز اممةسانلالاوحافلتةةوهلالهاذ_ هىذلارههشلا مكحو

 ىهلق هلهالا نع كنولأ- يناستدا وعن لا لامفاوتب ككرإيرز تالا رار راح اياك ذ

 لحجر هياتربخ او هرثناف + (هتفر ىف ةدامشلا لصف ىف ل_صو) + هانرّرق 11 جاو سانا تءداوم

 لالهلا اذهمكح ولخال لوقأةةيؤرلا ماشمةداهشأاانل موةنو تقولا م 1 ل و عطا
 دحاولاةداهش هيفاثلبق فلاح ناف هفلاني وا ”ىسفنلا ضرغلا قفاوب مكحي رهظ: نا نم هروهظىف

 جيش مكحلا اذهدي رئاماهعبطب سنلا نا سفنلا ةفلاخن دان اارعلالا بهات دل اكو
 دوثيرهاشلا فرخ ادهاشانبلط سفنلا ضرع هيفرطفل ناكل و مودلا لالهىهب لمعت ناس
 رطفلا اذهل ثمنا 0 روسفنلا ضرغلجالالةدامعانرطف نوكي ىحانا

 قعاهيقانأت مارح هموص و ١ يوحولةدابعاوابقتسمر طفلا لاله هد و ورى اهنقاناق أرحهم رةدابعر طقأا دمع وهىذلا
 قرئالفر طفلا عرحتو مودل! بوجولةدابعاو لم: ناضمر لالهىفان|يموصلا مب رحتو هضر طفلا

 ةانرجال موسلا لاله دراولاريخت الواو لصالا ىلعابرحب رطقلا لاله ىف نيدهاش ىلا جاتحيا ذه عمو

 لارطفلا ل الهى حاتصذرهظامان نكحالو لام> الا ىلع هن ىهالا ناك ناورطفلا لاله ىركت

 قتلا ةفلاتج مالا دهاش نطابلا نطابورهاظنيدهاش ىلا م وصلا لالهىو نيرهاظ نيدهاش

 | عاساغ ييئاعومه ساسي مي نعسفنلاى بو ىلاعت لوس

 وود 5
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 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو ةعجب !مويهتلا دم<نحتتانافطصا ىذا هتندجلافانلاكف است و
 ملسو هلع هللا لصدمعمب نن انلضف اك ماد اءالا راس ىلع ةعجإي ا موب لضفابم ىتلا همفىتلا ةعاسلا نيع

 موصف وسلا كارتشالا عضومو ةدابعن اسنالل موصلاو هي زبتلا دجو نم هلل موصلاو محال ارب "انس ل

 نوك.نا ص دبعلا مايصيذا هنمديعلوهامب هبلا فاشملا مولا موصو هلت هنموهامب ةعملل موب '

 لصو)#* مكحح ملعهللاو ةعجبا مود حمص ةعيلب أ مول نلبإ فايضملا موملا مامصدو هلل مودلا

 هللا ىلص هللا لو مر نا هما نعر مشد نب هللا دبعنع دوادوبا حرش *(تنسلا موي مامص لفيف

 ردن ءاطسوا بنع دوعالا مدح أ دجي )ناف مكلع ضرتفااهفالا تسلا موناوموصتال لاك اسو هيلع

 ا رو نا تي الا ادهىف ىسعوب!لاكو خوسنم اذ هدو ادوبا لاق هغضمسلف

 لوشيو مودامرثك ادحالاو تسلا مونمودنل_سو هيلعهللا ىلصهللا لوسر تاكت !اى ةلس عا نع

 همود لئاك نكتسلا موي موصى ءالعلا فلتخاو مهغلاحانا بحااناك نيكرشملا ديعامونامجا

 ىهن ْمهج يلف همولءاضقنا ال ىدلادبالا مون وهاند_تع تسلا موننا لعا ماصنال لثاق نمو

 لهأ ىفهدضورانلا لهأ ىف دّرقسم عوملاو ةقرششم ةئيضم ةنملاذ نانلا لهال هراهنو ةلظمءادوس
 امه نيذللا فومناو ضبقلاهدهشمناكنخ شطعالو عوج ملأ عقداال ةوهش نع نواك ًاممهفتاننلا
 باك ىف درو دقو هزهداىذلا ىهالا ادههب قف ةنج موصلان ال هموصتلاف موج توع نم

 هلا دعب هللا هجوءاغتس امو ماص نم لاحتمنالسو: هفسدتالس شا لوسر

 ىهسامناتنسلا مو ول نا فرعو ةندلاوءاجرلاو طسل اهد شم تاكمو اذه لثمو اغير نيعيسرانلا نم ١

 دحالا مويىف عقو ىذلا قلل ءادّ ا نيبام موب وهو بعت نع حارلا نكت ناو هيف ةحارلا ىنعملاّتسأ
 مويفلاكو قلك يذهتاز 2 ىتلا مامالا ةتسسلا كلتو ةعججلا موييف عقو ىذلا قلكنا ءانتا
 ىوأوااوقانضرالا قر دقوملاعلا مكحأو كلااانا ىرخال ا ىلع نيلجزلا ىدح ا عضو دقو تسلا

 لكاولي اتلاو ضيفا مهنملعجو ضعب ىلعمهضعي لخلل لاحاو ني اوملا'عضوو اه سها اعهلكىف

 غارفلاب هسقن فصوو هقلخ م * لكس ىلمعأ هنأ ع نمريخ | اكلعفو هووجولا متا ىل_عمهت 9

 ىذلا بعتلا نم كا ذىفام هموصرج#م مولا نيمو ستاك لاق
 ةاعازملهماصنم اماو ىذغتلا نمناسنالا هبلع لمح ام دض هنال ةعشم موصا|ناق ةحارلاةاضدأ

 هولوامع مهبعز فمه روما كي رششلا ىلواس اقهبصن ىذلا ني رمشللرسشملا نأ ده ثخنيكرمشملا فال

 هو دمع ىذلا كيرشلاب ى كلو مهاّمسو هم مهمعط ًافةيالولانهحرفلا دمع م وما ١كلذم هل لع

 اذهقرورسلا مهاطعا ىذإ اوهف هنمعال مهسوفن ةماعلا هنروص كيرشلاب ى ءااغاو هيلا اودتتساو

 ىضربالوا لانا اذبم ىضربنا لوعمما كا ذولالذهتناكبرمش هولعج نيذا ا اماو مهلا دمع هلعجو مونلا

 قبو هسفنىقوه دعس هللا اويسن اجي هنا ىلا برهو ضرب ل ناو هريغو نوعر فكم هس اثعاكى ضر ناك
 د>وملاو ْلرمشملا نيب ةيسانملادعبلةضلباقم موصوهفدوهشلا اذه. هماصنكهلنيمصا نا اءءاّةشلا

 ناك كل ذلف مهرطف لباقي ىذلا موصاا,لباقتلا ةغص موسلا كاد ىف همك دارأت
 ةانجوهتلا اذه نمدانر ذات ودي دجال مو ول موص لصف ىف لصوإل + لسو هيلع هللا ىلص هموصي 1

 هماصو مانعا ىفق لكلا قل هبف هللا دعا موب لوقا هنا همريتعا نمو تفل ان هماص ىراصنلا دمع مون

 هماض نق منيذراعلا نمو مهدصق ىف نيذراعلا موصفلتخ اابهل لثمال ةدابعب هلباستف ىلاعتهتئاركشا|
 مودلا قالى ا ةعشم ةسرو هر زنت ةفص موصلاو قلل هيزنتةفصدح الاو ةصاخ د د>الاهنو ا

 ماذا ن 2 هر .زتلاو عاجلبان عاتتسالاو راطفالا نم هش "ىبسفنلا ظطا نع حاصلا ىلعريمب غلا

 ةسانملا تعقوف لاسحلاكإياعرش مومذفصتو الورد اتفروا باتغينا هيلعرومجت ئاصلاف ٠
 ناكاذهلو تافصلا ف ةرشأب هل اعفمولعم ب رثوالكوكلذإ ما متؤل تلا نم فد لل وون

 00010101060 ا ا ملا“ ل

 كَم ل 0 0
 ظن
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 .هةياراق عتلارهفرت "لا سالما هظفحو ةيهالا ةرضحلا ىلعرخ" الا مسالا هندتنا طف تاداوملا
 نيتروصأا نيب عا نم هس لعيىلاعت هاش نا امه سفنانالا قلخ هللا عج امو ةمهلالا ءاسعسالا نم

 ةمهلالا ءامسالا هب زر هللا هل . زانوةعبباموعرمشلا ناس يسارا قل وص

 عسواهلعج نأ, ىلاعت هلت اهصخ لكل ىف ةمهل اة ز ار نسما ارهظفام اهفةغلخ هماقأ او اههالخو

 وهاما هفرثالا اهلىذل | اهاحمتاوه- لع دوعتالو هناه-سههتال هتجر ناف ىلاعت هر ند

 بعا نم اذنهو هللا ةجبر نم عسوا ناكخ !ذهاف هن اهس قا باقاا عطوو نوقرللا ||

 هنن ز نم ىلعا هني زالف قدا لاك ىل< ناكنمو اسبنم عمو وهو هللا ةجر نم قولخت هلأ ءادشالا
 نزلو نسما ونوه ىأ ةيورعلا ظفلوهو ةملهانملا ىف برعلا نسل ىلع اعداد ءلع هلتا قلطأف |[
 ترييط هف ناف ةعجلا مون نم لكلا مادالا فنكيرلذ مداوهو قادنا لك ١ ىف هّتملاك ىفق حل ار هظفي ْ

 ص لات 4لالارادتكاللو ف هيروص ىلع هليا هةلخ ىدل! + ناسدنالا قاخرادتقالا ةمكح

 يلا ةعاسلا.هنلا هصخو تادوحوملا لك! هنف قاخ مادالا لك ناك الذ وطاةروصنهل.ك1الذاأ[

 || نامزالا نم ءىشل ةعاسلا هذه لصحت مذ 1 دك وب نسا هكتامرلاو عااللو هدريغل تسلا

 راهلاب هتعربملاوهو هنم فدنلا ف ىف مو مولا ع نمار حنب رشعو ةعيران دوس ىف مو ةعيل امونلالا

 لباقي تاسنالا نطان ومما نطانلب است, ناسنالارهاط نال ناسنالا نط انفو موءاارهاط ىف ىدهذ

 وه هتمرع اظ!اَن ا نانالار هاط كج مانقااو لل” ما.ةبن ارفف سعادارتال موملارهاظأ|
 ةىنان رلالوزنلاو ”ىمهلالا ىلعتلا ىلع ىلالاو ةس -ارىأانامسمونلا هلهتنا لعجو مونلاب معي رتسملا

 موي لالا ىف نورا كنه واسهل ابدا قد رطلافبحاو "وكلا مامقلاب لوزتلا اد هلامعتساو

 ةعاسامات ةعجت |موس ةصاخ ةءاسااو" هلل لك ىف لوزنلا نكحا دع اراهن ىلا ةعاسأ ا ءاشم

 لاكلا دادعتسا هله سنملا لإ: ناكحااذا سن لك ىف ادحاو الا نوال لاكل او لكنا ||
 ةعجلب |مونو ةروصلا ل>ال هر ربل ماكنانالا:نانالاريغدلبقاف مود امو ناسنالا دا دءتساك
 هناعاس فرشااهتاف هبفةروك ذملا ةعاسا!ىالا هفقلخ امو ه.فقلخ هنوكل ناسن الا, لماك ْ

 نافنطابلا تافصلاكو لادتءالاو لدعلاءاعم ىهو ةسداسا ا اهلا ىف ىذلاح ىرلل انف مكمل كناوأأ

 ىوالا ةعاسلا ىف ةعهلا مونىف ماتلا دادبتسالا هلو ةثلاثلا اهسلا ىفىذلاحورلا وهمو.لا اذه ن اطلس

 تاققصلا لك اللا هاوي هيف همكح قرشا ه1 راق رع مدنا وهن ةتمانلاودتم
 نمو ةملثملا ىف ىفهل لشمال ع نم هنشأف تاداسعلا قا لشالوطلاو لكلألا ل بكحالا فا

 ل دامه امودورخ الاو لوالاامهو داو ه>و نم نلبي اقم نتفصد فصتا دقه لثمال

 ماسقفالا ناكأمناو ةدحاو ىعملا ف ناتفصا!ناناهو نطابل اورهاظلا نيب ود كل ذكو فوصوملا
 || امهف همدسءاشات ن اسما ضاوابع كدت رووا رعاططلا ع -ااهلع قلط اذ م كلا نمانعرهظامف

 م لو ريغ اهمكح لوتعم ىهىتلا ةسسنلا ةفصا اهذهتاثا نمّدب نكي اسف اهلناسسن

 ووهفرخ ”الاو لوالاوهف هملع موكل ىفةيرخآو ةماوا هلو يرام مهن ع نكي كقوصوملا

 ظ ناكءانرّرقام ىلع سهالا ناك الو معقب الام نافر ظهلدن اهتاوهيادسا نمو دحاو ىوعملا ثم نم

 ١ اهنشلا ن نم رح ودا ةبالوهدعباموت »ويل, قاموموصي ةعجب امون مودي نأ دارأ نم

 ا لع مكحأاغ سعلا هيف تعلط مويري هتاف موب هلك سدا ناك ذا همانل مايقو مودا كلذ مامصرف

 | ىذلاموملاوهو مانالار "اس ىلع هنن رامظعت ماشلا:هتلملالو موصل اندرفي النا مكح هنوك ىف عربشلا
/ 

 أ | هلع هللا لصد الا دحال هللا هنا هنذانق طا: نمهنف اوفلتخ امل هللا انا د_هق ممال ا همف تفلتخا

 : مهل قحلا ناناام اهئاسبناو مالارئاسو مالا لكا نحو ءاسبنالا لكا هناف ةملاكلا هتنسانا لسو

 لو هيلغتتا صدم نود مهنا بنا لاكلا هدر دنودم.م:وكلهلنيدعتسملا ماووكي لمممالهنع



076 

 ذا انيب داون معلاو هو ءىش :لك اب ىلا ةابحلا لعوهوهنتا ىوسام لكب لع ام ءلاىفىتلا

 رطااصعلا ترم ترهظامتا ةرشع رع د , الا نو..ءلانافر ,وعقلا ةقصد تاينلا نمدال اوتاسلاو

 مولعو برمضلا بيسي ةدهاخم ن ء'اويلكت هاشملا مواعدب رائع ةرشعءاتنثا برضلا كل ذب نمر اف

 نفرككح ةاحلا ةبسن كل ذب لعمق قوذلا ىناهمعط فلم وقاذن جاء ءامشالا نمءاملا نال قوذا؟

 را ىلا كلذ 227 قا ال هللادمح عسل هرأ قداصلا هنعربشا ىحاداج مجسم اه تفضتا

 معيو ونالذلنا نم هتتانذو عن اهدست ىف كف ةامح دامد ىلا تس ”الناعاالو دل كتل نمو هّنم هلوقب

 هبرمل و تاننلالاع نم ىذو اصعلانناكبرمضا !نال تانم ١: ىلاضب 3 انخلاةمسن فءكنا اذ

 موبف لعبت قيل اىلا ةانملا ف صنت نمالا حس تاسبنلا نا عياله فشكالن هو رهظامروظ اسم

 ,لعاننع ةرمسع ل .الا لعهيقمال- بلا بلع ى.ءود ةعاحور داددال جا ند ماصضاذا سيئا

 اهاع نك نو.علا كلن نم ممرمشم سانا لك لعدق ماعلا لادم قلعت ام ٍلعودو ةدهاشلاوا 2 ||

 *ىلووهاع ناسناالا لعورمدعانلا ىهو دادعالا ءاهعا ىهتن لءواجرب ريشع ىتالا م

 رعش ىلاعت هللا

 راتسا لش نم براض ىلا اظذاو 35 رج ىلع ىطقي رص ىلارطناف

 قصد هللا مالكى لع ىنارعالل بالا ناك اممال.لا هيلع ىسومرتسلاو هسءلع بان ناك
 ءامنالا لع ل. ركل و 2و 2 عي ام طاعدىف قو قا> نيب عم نينثالا موب مودبف ل سو هيلع هللا

 هلا امم هملعلخ ديىبلا تاه نم عقرالا طظوحو هسفت طفح عمت س دهللا مول مودن و ةمهلالا

 صا نع مهقلخ نموزز ةدساو سا نع ميديا نيب نه مهنت الم هلوق نمناطسشلا قرطاممن اف ةهلضملا

 طسول اف هتمعيوه»و مه دعو ها نع مهلئ امش نعو مهكر اشو سا نءممناميانعو مولع بلجأو

 سجلنا مول مود» مدتءاف سه ةرضحلا هذه ىف عومجملا ناكف عبرالا تاههلاهدهت زيت ةيناق

 هتظاظفل هنم ناطاشلا قرفي ظلغ ظذوحو اهيف هبحاص ىسودمو هصئاصخ ند ةسيلنا نوكلا
 تاهللاهذه ىلع هلدصراىذلا ناطيشلا نم هانركذ ىذااروضالا اذهب سرها موي مئاضلا مدتعيذ

 هموراعثناطمثلل دعاسملا سماخلائشااوهو هلع دروول ناطيشلا اذه هب دربنا هسفن لونق نم

 مولا كاذ ف موصلا بح ودوانم ا رتسم اهيفئاصلا قسف باوبالا هذه بحاح ى دوم نوكش
 لاذنا هيلعأر طب العا قلو قح عجب رايتعالا ىفهاناعجو نينثالا مو موصى مدا ىف كلذ ليلو

 راسل كد ةالذألا سلب ا نم لبق موملا كا ذ بحاص مدآ ناكر ءشدال ثمح ن - هموصق

 لارتث الل قلخو قد ىل_عنيتلالا لمفهريغن ءعفديناردتبالنا ىرحأف هلسقت نع عقدي ديل نمو

 امتوكل ىدءواوه ىذلا سيلا مول سنللا ةسهنا ةمسنو نطوملا اذه ىف مداريتعي لو موصلا فص

 ىتلا ةسيلنا ةوقلاهريغ ىلع كاذب وقل او مكحلا اهلفريسلا قرامدالاو لابقالا ن ءاهلاع لا وركلا اهل
 ةوقلاهدهالو ةمل راد دههلد دع مامون رشعلا طفدضو اههسفن اظن دادعالاع نمةسجلان اف امعج

 هذه نعدمشتلا ن 7 لوقعلا هيلطتاع امش ىوقا ناكم غو هسفن ظفح نمو ةسياتاهذهالا

 لسسلاىدموهوق وهلا لوش هتلاو ظاهح بن : لكل عودو لاكو امهظذح هدوؤيالو ىلاعتلاق ةقصلا

 لئاف نمو هموصهركم لث ؟اك نك ةعجبا مون موصف ءالعلا فاتخا * ( ةعبل ا مامص لف ف ل صو
 سو هيلع هللا لصدتنا لوسر لاك لاك رب ره ىلا ن ءرسم حرت هدغبوا لبق ماصناالا هموص دز 5 1

 ثراحلا تن ةنربوج نع ”قراخلاح< رخو هدعن موصي وا هلق موصن نأ الا ةعجب | مود و كدحا موضيال ١

 َنانييرتن اك الهلاك اما ةخمطأ ل اقفةعام ىهو ةعبب ا موباهياع لخ داسو هيلع هللا ىلص" ىنلانا ||

 لع هللا ةقلخ نم قاخ هبفو قلل ماءارتو م ةعيلبا مولنا لعا راق افلا ال تلاو ادغىوبعت

 زخاوهو نان الاوهو تاوولخلا لك ارهظ هءو: هتباغو قلخلا ماتا لاكرهظ هن هند مداو»و هزودلا



 "17 عا

 احلا سةامردق ىلع ةعيرمشلا مواع نم ذو ةيورخالاو ةئهاال ا مولعلا هذه بلط نع بعت نا

 7 ةرخاوايند ماودلا ىلعالع ىندز برلقو ةصاخ هيلط كيلع ضرب ام هيلا

 وسم لال وسز ا تاخياق ديزنب ةطانسإ نع <ىأسنلا جترخ * ( سجلتاو نينثالا ماص

 نيمول ىأ لاق امهتدالاو كماص ىفالخ دنا نيمونالا موصتال داكت ىتح رطفتورطفتال داكحت

 ضرع ينا بحافنيماعلا بر ىلءلاسعالاامبيف ضرعت ناموبكناذ لاس يملا موبو نينثال موي تاق

 سين اهرخاو دحالااهازأ ددعلاع ءاعنأب تءاح ةسهلتا مانالا امس نا مع افون اصاناو ىل 1ع

 مساناللا حل اناوعسف تدسلا مسان عباسلاو ةعيللا مسانمالسالا فو هب ورعلا مسأب ا !ضصخلات

 || سمتلا مسقلا اذهىفّنوعم لص لوراندالاو لابقالا اهل ىتلانىهو ىراولسا سنكتاب مسقااكددعلا
 مايالا م او تنساأو ةعبللا كال ذكسنخلا نماسل امهنكلو ىراوطلا كرا

 تلا و ةعجلا مانصوف 6 سيت او نينثالاب صد ام انه رك ذالقددعلا ءامسا نمامهعتا لعب مل

 امونوهلع هللاتاولص مد النينثالا موش بالا اذ_هنمهعضوم فاضي رم صةامدحالاو

 عماوجوءامحالا ىف ة.عجللالسو هيلع هللا ىلصدمجو مدآنيب عمف «بلع هللا تاولص ىموم سلا
 ماكلا نمءامسالاو ملكلا عماو ىوأ لسو هلع هنا ىلص دمت كال ذكا هاك امسالا لعمدآن ا امو ملكلا

 هللا بص دمت نيبو هن عمشل ىنو.اماو ةكراشملا:ذهلمد ان صاخوهىذلا ننثالا مود سلق

 ناكو نيملاعلل ةجرمتنا هلسرا | لبو هيلع هللا ىلس<ى هلا ناكو د رلا هبلطت ىذلاوهو قرلا ملسو هيلع

 مالا مهيلع ءام ءاسالا ع نم عمتجا نعو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب عمتج ال ارسال دلل ىبوم

 نيس ةكلدللا كلت انس ءاعهتنا ضرفامل اى ومالا هسا قفرلا ىلع ههبنالو ءاسنالا نمدحا هرمأي

 ءابنالاريئاسنو داب ممهتف ىسومالا كَما ىلع هللا ضرْفام مهيلا عد رام !.ءنالا نم دحا هل ًاساعف الص

 همقو تيدا كاذب عبار سوم لاق الص نب لس هيعهقا لصدت لوز غانا

 نم صنف نيس رجااهرجا لعحو لمعلا ةسولا_مذدرت ىح ىف رند و ىدوم نيب جند !تازاق

 سلتا قؤرلا ةفص ىسوم نيبو هند عجم الق لصالا ىفهس لع ذاك ام ىل_غوجالا ةنآو فيلكشلا
 4 كلعوهامننلالا مو موصى مد ارك د ناكحف مالا هلع اودي لنا موجب

 نالك اياللاحىفامهونيملاعلل اهب لسرآ ىتلا ةجرلا سلتا مودى. ىسوع ركذتو ديلهلان

 امهلنع اذغلا ىلطي ىذل ا ىب محلا ىدنلا املاعقامهاموام دلة انملااهرافدق امهنال 00

 هانركذامف كر اشملاامهنن و هنب تعقوامل سو ه.لعدتن ا ىلصدار ًاف نيت اشنلا ننب هس ادخال حررت
 عّرفتل امهل ةعفاوم بارشلاو ماعظلا لري امهمفامهعم عمم ن نيدللا نيمودلا نيدهىف عيبا .

 ءاذغلا نمهاعاستا هريتعي نانو داموص هلعحو نيموملا نيد هىف امهم عاتتجالا ىلا هادا ام ل.صحتل

 | صرع امهماصق موصل رهو قلل ىف م ةشصا سلق اعوريشمالع كلذ دكر نوكب ىتد فشل

 موصلا ناك وهل ءوضلا ناك ذا وللا ةفدد سلّموهو نيموملا كرد ىف نملاعلا بر ىلءةلبع

 نيملاعلا بر ىلع ضرعلا ناكاضياحالصلا لدن و كلذا الباك ناك املداسفلا هلْ دي دابعلا ىلا ةيسنلاب
 نمداسف هلخد ناكّنا داسفلا ند مولا اذهىلخ دام لصيف لسملا وه برل او هريسع مسا ىلعال

 ' | تر ىلع لاق كا ذا و ىلاعت هللا ىيء دلال دملا ىب هدو هصاخ ةمالعلاب ب تصساااذ_ه تا ورعتبال تح

 ' اما تيبس امو قتعلار لا ايلعة هنا يوم ع ةسرلجلا دان وتمدطلا ني تالا
 | |امتكالاو لختلاوه ىذلا نطرعلا لصح ا ذاق هيدبعلا ف موو ل !اعالارئاسنود 1-2

 ||| اذهف ىملالا فثكلا. لمعلا اهلمتي ىيلا ةيبسشلا تلا ةهتمدنعللامو موصلا نمهلئام 0
 أودضرعلا اذهىف مانصلا ءاذغف مهيذغم ىأ نيملاعل ا ىنرعةيربتعا اذا اّماو ةدالغلا

 تتر نال لو اال لع نمور نبذ ةسنلا ملا نم مولا ل بيلا

 ا



 ا

 ىلموصلا ىلاعت هلوةوهورهدلا ىلا موصلا ف اضاف مكماصوهامةراشالا بان نمرهدلا مانص ضنا |
 ناكو رمتلا فاهروهظ ىف سهلا لثكر هدلا ناكمايالاهذهىف غاصلا تنًورهدلا مامص ءإعجانو

 رهدلا ىل#وهو ل <وه نأك < ذاناسنالا ىلا فاضملامودلاكرمقاارون ناكو اصلا نانالاكرمقلا

 عام او هللا لئاقلاو هدج نمل هللا عمم هدب ءناسل ىل_ءلاق ا قا ةروصىف ق> مودوهف ىل اعنا
 تا ىلع عمسلاف دبعلا لوقال لاخلا هذه ىف هلا لوقوهذ قاخ ىف هل! قطنوهفدبعلا اهلين عجم

 مودينا هس( عضانال ىجدنف ةعطقملا فورا ىروه ىذلا درعلا ناسا ىلع هللا مالكب قاعات
 رايتعالا اذه ىل_«ضرسلا مانالا موصي ورابتعالا نم كد هانرك ذام همن ىلع رهش لكل أ نمررغلا
 موي نم تاق هلئث : لكو كب قلب ىذلا ءازملا ال ىلا ءازج كلف قا نعةيانناا موضوهورخ الا
 ةمهاا ياما, اها لثمال:دامعف هنافر وخط اذه اصلا اذهل ذكفهلءازحن 4 اوهماقم
 ريغ غاصلا اذهل» ءازجالفئث لك فرظرددلا ناكحام ئث لك هلذرهدلاه لاق, ”ىسهلا مسا قو
 -ىدوهش قا مئاص هنوكب يس هؤازحانا هائعم هيىزحااناو لاق اذهلو ا 00

 دي رتام دمع كفن ىفهرضحتامو شضدلا مانالا موس ْت كتفرع دقف ديعللال قءاودام هل دوه-ٌثم

 لائلادانوصوم مايالا هدهقرحقل نأ ” ايمتنان ءدخالاىفديعلا لاك فص هوا يف عرشتنأ

 000 لا هولا ىف رخال ا م سمتلا نمرونلا:هذخأق

 وهلب قلخلا ىلا عجرب دادما ريغ نهت'هلمللا كلكىف ىلت وهفرارسلا :هلدل نطاّيلا مسنالا نم

 هيرومأملا رهكلاررمس .موص ىدهنلا انرش *اىذااوهو هل صااخ هناذ ثم نم هصخاسم رارسلا ىف

 كنج الورع شنال ث بح نم كي هللا نم ةيانع كامهف نيعىلا» هانحفامل كلا, لعجاف مّدقتدقو اعرش
 حاف 0 رغلا دماح ىلا ق>-ىفتيور ىلا ةيئاطمس ثلاارؤرلا كله ان ضلك سب رغلالعلا اذه نع

 لّشإو نق ييربكف لك هلوقى ماسو هيلع هللا ىلص هسننل هناحس هللارمأ 1نءاناغذو را ءالع

 نءةصقاسنلا ةفصلاو هنم دعيلاو هللا ن نعباجلا بلطي نأب هرم ارتا لءاا ىوس ايش الوالاحالو المع
 نينا ادع ةيورشلا كانا يخت هأنا قا ةءرض ىنعي هدس برذ هلوقف هارتا لكلا ةحرد
 ىأر هنأو»و هوع- صاخش نع موسرلا باصصأ ىق-لاسملا الو لمعلارك ذي لئن ”ىئالني زن” الاو
 اهو أ: فريثكريخ ىلعاكل بي رغلا معلا اذهالول 4 لاتف لاح نع هلًاسو || لاف مونلا ىف ىلا غلا دماحانأ

 ا ا. وأتلا اذهب سيلب ادصقو قير طلا اذج لعن م دماحوبأ هيلع ناك أم ىلء م وسرااءالع
 اولا تناكواب ٌورلا فل خدم سلب ال نك ملاذا اذهتاجردلا هذهاومركفرلعلا اذهنعاوضرهيتا

 نطومىفال قلا دنعوهن ثم -قرملاو سؤما نطومرتغق قازلاو هللا نماب ءرلاهتناك (ذاو قلم
 كلذ نع بي رغوهام اهريغو تادانعلارا ارس أ ىفهلاثمأو دساحوبأ هلع ضرك ناكىذلا لعل ويرسل
 نطوملا كلذ نع بي رغلا ملعلا قس لذ هل كلذو هنريضح كلت لب توملا دعب هما ناسنالا ىذإ!نطوملا

 ىتلاماكح الا مولعو ةءرازملاو تاعسملاو حاكنلاو قالطلا لع نمايندلا فهي لغسشي ناكىذلا لعلا الا

 نطوم نع رغلا مولعلا ىح هذهفاهقراذب توملان هلال ةتبلا قاعتةرخ الا ىلا اهل سلو ان دلان قاع
 الا هلناكن اوان دلار ادا! ىفالا اهل ةعفتمال ىتلا مولعلا هد هلاثمأو ةّيسهلاو ةسدنهلاكوةرخ آلا
 همولعم عمت ءلاناخ ملعلا ال هتينوم دصق كا ذنم هلا جرب ىذل ريم اف هنانو هدصق ثح ند اهف
 اذيمانلغش نامز انلغتش اوله انورىفهللو 2 ١ هناك فةرخ الا ىفالات دلا ىف همكح ناك اذ_د هدولعتمو

 د د عع

 ره ن نانتاففرثكريخ ىلعاذكل عضومل اذههبلطي و هيقملي ىذلا لعلاننطوملا اذه٠ نعاس رخال

 ٌىارلا اذهانؤر لب وأتاذهف انداارادلاب هقاعت ناكىذلا لعلاب انلاغ:ار دق ىلع نطوم اذه
 بائحلاب قلعت امو ةدابعلارارسسأي هلع ناك لو بيرغلالسعلا هلوقفاو | :طفتل اولقعولو ا دامال

 لا ءانركذام تف نطولا قارفل ىهامنا هب رغلاو هتطومكل الاسير غ ناكأمل -”ىورخالا |[
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 ءاذغلا ىلا ةحاملا نم هلع مهام ابن دلا ىف مهبجحام هنأ كفرت الا هجولا كل ذىف هللا عم مهو لغشلا
 نار لاؤملا ءامشالا عاون داب ساسحالا و ثطعلاو عوللا مالآ عفدل ايئدلا ىف هناطلس وق عم
 نأل ةرخ .الارادلاب قلت ى اا هئامسأب فاصتالا ىف هللا نعسوسحلا نانا ميعنةرخ الاف محل

 "ىلص”ىنلالوقي امنطاوءاهرهظي امنا ةمهلالا» ءاع«إلا ناذ الص ء اد أ مودل ااهلعبال ةمهلا اساانها

 ىذا! اذه ن كلو اهرابثان ع هناق امسالا نيعي نطوملان راف ردا اهاعاال دمع داو هرم

 لكلا نياغتلا مود ةمامقلاناذ ةماسشلا ىفال ةنللا ىف نوكيا هبفةرسسحال ىذا مهعنلا نم هركذن
 ةريسنلا مولى اوي رام ىلعاترمسح الوب ”قشلاو تدز ىئتنل اليوان لوتب دعلاف

 لعج نم لصف ىفرصو) + هتلزاىأ هتحتامرهظف نع بوكلا تريسح نم هئالا ده لثم هراهظال
 هللا دنع نبرباجشي دحن 6 دلاحيترح *(ضيبلاهثالثلا مانا موص رهتسش لك نم مانالاةنالثلا

 ةريثع ثالث ضساا مانأرهدلا مامصرهش لكم ماداةةثالث ماص لاق هنا لسو هملع هننا لص" ىبنلا نع
 7! !ىانرمتلاى اننعال سءشلارو هظوهو نلف قسوه اذ هفةرشع سنو ةرشع عبرأو

 ||| لءف ارونما مف لازبال هرخ ىلا هلوتأ ع نم لالا نال ضرسلا مانالا ىعبأ ”اهمانأو ضدنلا ىلاءللا ىهو
 اهيفرتت_سياسع تناكو ةداهش اهلعف المكم رمل ةطابشوب نسعتلا عواطو للا ةظةلازالاماا اهيلامل

 هنادعا٠ نموه للا ا داو ناكتاوراهنلا فل للا ةلظن ارو: ناك ام لك اهخرهظير اصف 1

 رعش مهوردحأف م هيا اودع مدالوأو مكجاوزأ نم نا ىلاسعت لاف ادبأ هرفي هنال

 ىردخ عانت م قرذدخ نمىرذحاب 1

 رمقلا5 :اءىم ىف سعشلارو وظف هيلعر دةيامردق ىلءاراهنوالمل هحفدانأ در طي لازبال قاعد اور اهئااف
 ىلاعت لاك رم_ةااروهظىروثلا همساب رهظف ىلا_عتهتناءاص-أ نم مسارونا نال قلخ فقعروهظ

 هناعسوهىملار وذل انافاجا اة و سعتلارونل ىلع وهذ اروننفرمقلا لعجو

 لعج ادهلف هءلع ةءاضالا اتي همطعب ىذلا نهدلاددو دمرون حارمسل اور وم لكل هب رونل املا هنأ

 هناعد ىف ”ىبهاالا جولار ون هد هلال ارينماج ار مد لسو هلع هللا ىلص همن لعج كل ذكو اجارس نعثلا
 ةباع فرحو هو هللا ىلا هلودىف ىلا هلعحو كلدىلا ةياجالا ىعدب نم طرش نمو هدامع هللا ىلا

 || ىثمناق هتلاىلا هسفن نم ىسهل نو كح نأ دب الو ع دملا نا ىلا فرح نعذ:ف نولطملاء اهنا ىهو

 ||| هيلا اعد ىذلا هلا ىلا لوصولا نيب و هن» لوك قيرطااىف دكلهلا عقاوم رصيال هنا ةلظلا ىف

 لأ قيرطلا وأدب وقاطم نع هفرصصمف +-هجو ىف هيرمضي طئاح 01 رد وأ اهف ىدرتي رشي 1 اف عقب ةرقح

 دارأ اذاهرطن فن انالا "هلذملا هيشلاك اهلكمذ_هّناف قرطلىزيبقلا مدعلاهنع لضي هلا ةلصوملا
 || لوصولا همر و هب واطم نع هدصيام هب فشكي رون ىلارةّدفاو هل ةعثمح نم لعلام هلل نم برقا

 ه6 0 ناطر ويرطلا حا حارسسلاب وعدملا كذا نيش ارينماحارس هعرش قحلا لعش هاعداملهنلا

 هاب ىأ هنذانهتاىلا ابعادواريذتو اريشمو ادهاش كانلسرأانا ”ىنلاابياا' ىلاعتلاّمذ هسلا

 لوصولا نم هعنمب امّوعدملل هيرهظي ىأ اريثماجارسو كل ا نم كلذ نكي

 قحلا هي هفصوامم امهسانل ل_عف ىنعمتا نموانأ ةريسب ىلء هلا ىلاوعدا لاق ام ةريصب ىلع هيت

 نمناك امل هنادس ىلا نا ث”ىلقعدا دمادال“ ىهلاذادمايدو دمرون وهذ ريثملا جارسسلا ة ةفض نم

 الأ ثمح-» نمتنامزلا هيزئس سهره دلا وه هننانافر هدإا اويستال علا قدر هدإا ىلاعت هئاعرأ

 ٠ ا | ركرتشملا طاسفلالا زم رهدلا ظفلراصف ىلاعتهتلاع 2-1 نمامسارهدلا نوكلار هد ىمسام
 : مالكمعس ىتح هرحأف لاةفاهانمظعو هللا مالك اب. تك اهنا ثدح نم مهتما فورح تعا فورا

 مالك اهلعجالف انورحوانتاوصأ الا عماسلا عمسام وو دءلاض را ىلا ف محملا رفاسن نااناهنو هللا

 مانالا عايص نا انل اربخت سو هملع هللا ل_ص*ىبل لا فاههظعتو اهسيدقتو اهم زيتانملع بجوأ
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 انافوطو انمعم انمع اتلسرأو || || مكجتاذفب انفلا ىئنت اهتلزنأو
 ناولأوايورض .دانعإ :سيالعا | | مكن 3:1( عدت ءام كمر
 ان اجر ةقيلخلا ف نكلب تنأان أ لقتالو تنأ تنك ىفىلتنكن اذ

 0 يآ

 دح ىلع انقح ىف ىبهف ره لكنم مالا ةهثالثلا نمدانرك ذام مامص ىف هبل انشأ ام هنا كدي قف
 ةنسلا كاتةاكن ةنسلا عومتففو رهشلا كا ذةاكر ةّماعلا قس ىف مادالا هذه لبقتو هانرك ذا

 ءاذغلا باطتىتلا سنلا عم ةماعلا ن اذ بولا ةاكز ىف رهشعلا ل شم ىهفاموب نوث الثو ةتسىهو
 انا هنوكن م هيلطياغاوامح هنوكن مءاذغلا باطب امن اومن اف ةءئاومحلا ال ةيتابنلا سفنلا ىهو

 هينوغام لامعاسا نم موهلا نامزفف اوعانما ثد> نماوزوج!دهلو قداقلسا نيب طاع الف

 رعداذا اًهشدن ا دغند حاصلا صقناخراهنلا لكصأ نعاضوءرودل هنا ههجيروءاذغلاوهو

 هلت نان هان ءاقح هملطت لاقم ةهابنلا سفنال نوكمال َج-ءاذغدامسورودجدلا هلك [ىفهللا تغرو

 لكلا ناابلا اه لاسر اب ميس يذلا هللا نمو اهتح بلط نضنلانمدلعن ميو ل ل
 ناكو رولا لكسز يف بالا لهأ نيو انيس رفابلو هس قيد نأكل

 نق ةهلا هذهنممهمودفلاخم انموصناكك لذا ةماعلا هريتعتامرغ انروك-ىف رابتعالا ||
 ىتلا ةقطاناا سقنلا صةخامفاننوكراشيال مهو مهنهوانم هت ابنلا سفنلا هبلطتامق مهل نوكراشم
 هللا وح دعينا وك الا قوقج دش او هو اقح كملع كسفنل ناذ هقحتسم ىلا قللا لاصيا نم لمعلا ىه

 كلذ ىلع قحهفهلاوالا د ىلع ناوك الا نمنوكل قمع نمامو كس نب كمت نال كلغ ٍْإ

 27 مكف كضافتلاو قرغلا نيب قرفلا ارهظ ىلعتلاو ءازلا نطوم ىفاذهناكاذ اكن ظفح ان توكل ||
 اهنرصتلك امىلاةماقلا مواجه قصتك: نمةمورج ستندم رن

 قرفالف ةجاها قوفوهامف عاستالا نم ةيعيسطلاذ ًاشنل هذه هبلطتام ىلع باكت الان مايندلا ىفدملا

 ةمههلام ىئ هك ١١ اذانأ اودملازثك [ناكامب روناولان اف الاوهاذهو تاناونملار اينو دم

 عيشيالو مص لابقتسالاو لاحلا فاموهتمامومهمل الكل ذكر لنانالاو بشأ ك1

 نومئادمهحالص ىلعمهنيذل!نيلصملا الا اعونمريخلا هبماذاو اعوزج رشلا هسا ااعولهقلخ هال
 ىنعم اذههف ةيلخلا فقباسلا نعرخ ات لا وه ىلصملا ناف اهلعاوابح ىتلا ةّمصل اهذهنءنورخأتامدو
 مصعأ# :راشالا لع نإ نكحإاو خئاس هناق هب الل اريسفتن وك ددو رابتعالا ىفانهنلصملاالاهلوق

 كلذكو انه عفترا ام ملالا مهنءعفتريلةرخ“ الاو ايدل ىفةب وجت ةياثملا هذ ىهىتلا ةماعلا سوفنف

 ماسح االاريشحالولو ةمايشلاموبادغنووكي كاز كح ايندلا ىف مهايكف مهنعمللا ئضردهتنا لهأ
 ىعراصاقالا ناك و لاويذعتلو توفل ةرمّم>ةرخ“" الاف نيفراعلاو داهزلا سوفنب تماقل ةرخ ”الاىف

 ةسسحلا ةنكلاىف مهل حانأوةب ونعم ةئجو ةمسسح ةن>ةرخ لاى هللا قلخ ةيسحلا الدي ونعملا تانملا

 لك أ :نوكي دارملابتلعت اذا قلسا نمةدارالاكم حاوهشفتاجاحلا أ أمنع عفرو مهسفنأ ىبتشتام
 مهف مهفاك ام ثح نم هت ءانهاولغتشاادو ىدعلا جفدلا وبر شالو عودا داو

 هناحس مها لعج نازيملا ورسم نأوأ اوقفطي نانم نيفناخ مهل 3-ىذلانا ازيملارومالا ىف نوري

 ندا باحصأ نإ ىلاعت لاهاع افوءازج ةمعسطلا يهماسحال ةم_سلا ةن اندر“ الا ق لاعمال

 نيوراعلاريغو نوفراعلاو نوئكّتم كئارالا لعل الطظىفمهجاوزأو مهنوهك افلغشففمودلا
 نيس ىف ىناعملا تان مملعنو دي زبامت نوفراعلا زون وءاوساا ىلع ة.سحلا ةروصل اهذهف. أ

 عم لاغتشالا 0 امر كالا نم ءوشالو نايدكت امير ءالا ىأبف ناد نيؤراعلل

 اديه ةنناومملاو ةسامنلا ميسون تح نم وعمق قه او ةرخ ١ الاوايْدِإا فموسرلا ءالعو ةماعلا 1
1 
|| 



 ا

 اعينهاوبزشاو اواكح ىلاعت لاك برمثي لمان برشاو لك أيل نما لك هللا برشي لو |
 ةيثالثلا هذ »نو موب نيذلا هللا لدأو فيلكتلانامز ف موصلا مانا نعي ةنلادتا مانالا ىف حاس اع
 هّدهنم هو از نوكت ”ىهلا فصوب سدا: هنا نم هانرك ذامراضتتسا ىلع ناكذوص ىأوأ مادالا
 اصلا عم رضع ل كلمالالع ةفصل هذه كحتملاملو هؤازحوهذ هل-رىفدحو نم هلوقهتفص

 معلا لها نم ناك اذا ىلاعتهدهشي نا ف الاو اتا ذاهو ذ ىلحلا اذه فرعبالف ىلكتأا اذه ةرمذ- ىف

 0 ةالا نا ىلع ل ديالف اه عمو ناكم امم ”ىأف كلا ناك تا هفمدوشيام ع جك لماكلا هنا

 هيلع هللا لص هلت الوسر ىل لاك اذك ةلزيتم لك 1كلملاوةًأشن لك اناسنالاث كلملا ندهللا دنع مظعأ

 كلا نم قوذاان عجب نانسنالا ع نك هل آف همش ا سو هماعهللا ىلص هترصن ةعقاو دهشمىفلسو

 مل ع وءاش ةروص ىأ ىف ىناحورلا لك شت لح ؟ نم م ماقملا اذهىف طاغي سانلا ضءب و هس لحالي

 ىلا[ قئاقعلاةأشن لك ىفا وبطل ناسنالا الل ماكل ناسسنالا لمكلاكس 0
 هيعمل وهذ ةرودلا ىلع هللا همن ىذلاوهو ملاعلا قئاقحو ةمهلالا» اعمالا قثاقحا باعت

 |هناىلعاد ها لديالو ةرود لك ىف هدهشب و نيع لكيد اريف لاكلاهلؤاك ذا 0

 نيب هل ضف عقتامتاو هسفن نم لضف أ هنا ءيذلا ىف لاقي الف هتسعل ناكح اذ_هنان هللادنع لذفأ
 سلام ءزدا نم لكذلو ءزللا نم لكلاو لكلا نمّوزملافناسنالا نقرب كلما ناف رمغالو نيريغلا
 كلدفاتلو نالثم امهامنالضافت ناذ همضئالثم اوه مف نالض اهنا نالثملاو لكتلا نم ءزدلل
 : رعش ر اناا تبدو: دةو ةسع ةعقاو ىفةدمصةنم |

 انا هس ن اكسو ىلت مكن اهسف || || قروصراهظال ىرادف كك
 انايثا كلك ع ترصبأ الو || || المك ىلثم كاسع ت رمد انك
 اناهربعرمشلانماذه ىلعتدص: || || ومكتم لك 1 ناكمالاف قف
 اناك ام كل ذ نكدحو لك ىلع |:| مرعي )ناكخ 0
 اناا عئارششلاف اذه ترّرقو مدآ ةرودب قا ىلع ترهظ
 اناسنا ناكَن او اًم- ىرظانىلا يروم ىلحت امل هسسو
 اناوكح اناكناو انمعهلبق مل هز ةسسن] هاوّحام هش لشق

 اناكاذا*ىف صقئلاد 00 ناكل اي ]نا وك الا ف ناكولذ

 انادتنن وكر م الت قرضح ةروصب صوص كنال

 انازيم كتعاضو ىنا مكتاذ نزف || || ل_صاح لباقتلاف ىدوجو لئاش
 انار كنم هتدحوأ اد_--أ الو ارط_سم كيف تاد دقام 0

 اناسوا ضر نوكلا كف تناعو [| || قرودتن. اعف ىلحانل ترمي
 اناسحا تلت ذا لووك مكراربم ترارامل ا
 ان الامد ولدا اشك نان مكتاذ اناالوال قاذ تتآامو

 انانقك هش ناكنم اني رآو ||| هةرس نلعب ناك نم انرسخأت
 اناحي رو ”ىدلاحو راد غقلسس | || هريغو ىترسل مك اذ ناك نك
 انالعاو اًربس لالا كرهظأو ا كر 0 اذا
 انا كيل احم دهم | || ةكلسما جلل ىلف تريضو
 اناكرو لو اناسرف ك اوعدا مشمش مسبش لك نم الأ
 اناسحمو اريبش ىسحلا هيامنا نم || || اهعج مدي امس الان كتكو

 ةهيلسم هيب
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 بف لغتش اال ىلا عت هلل ةدابع ىل ماءالا كلت تلعف ةعججبا موي ىفهنم غارفل | ىهت اودحالا مونانةلخ

 كل:ىف هب تّوشنا ام باط ىف تفرتحاف ىسفن ظل تدرفنا .تدسلا مول ناكا ذاق ىسفنل ظح «بفامع

 امئدلا قل ن نم هناحس غ رق دقو تدسأ| موب وقَقاتامىلار ان ىلاعتو هناصس هاف ةعجج لك اذكم مالا

 در تدسلامو هه ىفو مادالا ةّمسلا كلتىفىرةذابعل غرفتأ انف ”ا|ماروهظا كلملاانا لاكو

 اذهلو انت ىف ةحارلا تسااو تدساا موب ىمءاذهلو ه.فتوقلا ب كناو :دابعلاءام عا نم نوفل
 انم- ىف ىهامءاسمءان عال ةحارىهف ءامعالا بوغالاو هَماْحاَهه بوغل نم هسمام هنا ىلاعتانربخا

 نلف فرصن او ىنعداو مثانا لاقف كتقو ىف نامزلا بطق ناكنم هلأ سف هدصقو هّتنطف نم تبعت
 0 نبي رواحلا نم ىبأ_دصا نم لحر ىل !لاو سانلل هسف دعنا ىذلا تاكل كح

 فاوطلا فكي'دامحو كداكت عفر الان رغالحرتي ارينا ةّئنس لهن م بسلا نورزخ نب ١

 املا ةتسلارابتعا ذه كلذ نورس اللا ف لو كارت ا ننوواك ل

 00000 ىلامالار ا تعال هياورلا تدعمنا عراشلا» اهلا فذحامتاو يمعلاه حولا نق

 ْ مل -عدالذإو لوسر نم دارا قيمر! اة هد ل اف الف قا هيدرفن امم سغلاورابلا فالخت

 ةمكملا نوف داصي مناف سايقلاوركفلا لهأاماو هللا لهالالا ادع نوكمالءا شالا ىف ةمكحلا
 اذعن كف حالا كلذ دارملاود كاذنانولعب هتلانلعلا لغأو مهد_:ءانلع ن وكي الف قافتالا مكح

 هللا لهأ مالكاو اراذا سانلا ضعب ناك قانف:ال ا ركخم ال هنودصو ف رابشعالا كاذب مها

 قحى ىلا هت هللا لوةودو معلا ف مهشرو سوفت 00 هلاق-انولو اودي اذه لثم ىف
 رهشلاررغلدفىف لصو) « باوصلا قذوملا هللاو كلذ ع ءاف معلا ن م مهتلص كاد هتلا ا
 ىلصلا لور ناكحأ ةدئاعتاأساهما ةذاعم نع ملسم حبرخ ري (هلرقافف مايالا هن الملا ىهو

 نكي تلا موصي ناكر مثلا مانا <ىآنماهلت تلاقف ممن تا اكخأنا هلال رمش لك نم مونال كالا

 تناح ع نمهماعدرو فضضوهامت اناالا ىل 1 ءدرب رهش لك نا لعام ود: رمشلا مانا ”ىأ نم ىلا

 عزم ا ذهطظمايادتالث هلا ىنو ستلاوفوةقاض يمدملاهعشماقلانانالا 200

 هتمررغلا ثالثلا ىف كا ذ موسي هل أ ىف بعرورهش لكن م مادا هثالث هّملا بو دنملا عرشلا ىف عراشلا

 ماعطإابئم هرك ذذ ثالث الا ناط.ثاانمةهلتلا لاذ ف.ضلا ماعطلا لمع درو ع رمشلا نال
 نبا نع”ىأسنلا هج 0 ,م مانا ثالث موضي لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو فيشلا|
 توكمال ة ةأشنلا هذهب صاخخ لعوهو هسفنا لاسعالا عجب نم هس" تاو قعلل ةفص مامصلاو دوعسم

 هنأق ادبأ قوص دبشمىف هناحسمل ىلت الو“ ىوص دهشم ىف توم كام هناحس هدهشتالف كامل كلذ

 للا بنا نمادراو هنالزهش لكل مادا الث ةفاسشلا هذه تلكو ةأشنلا ءده صا ند
 وهام هيداَعل ام نس > ًاقدي دنعلاو هاقليام بسحب هلاَما ذو اهانأ هممت هلا دما هناحسهبلا عجارو

 يقع هن اعدلتلا نم ةنالثلاو مالسلا هيلع هنعدرو ذك اخ هن امثالث ىلاعت هلو موصلا و دو مهل ا ةغص

 نم هلوقوهذ رمثعا ارش ء ىهفهنالث نثالءلاريشعو رهشلاودو نونالث ةئامتالئلاريشءَناذ ريشعلا
 لاق هات قل ةنامثالث نيثالثلاب هي ز اوف نيثالث هئالثلا كلت ىلا ليقف اهلاثم ا رمشعدلف نسل انءاج
 اهنافع ءازجالالع تابق نوثالثلا تناك ذاًةئامئالثلا ىزوج كا دل هكر لا ماصش فايل اننا
 ع نقلا قرظناف سفنلا تامص ف ناكر رتشيناذللا اههنالثملاو لع ةنسحلاو هنا لثم

 ءازدانيعىلءق لكلا موع هينامورهم لكن م مادا ثالث موصف انانا هسغرتف اهنحأو اهذطلأام
 قاخ مايصلاو ةماعلا سفن ىذا ناكرظتن. الو هبنسفرءينأريغ نمد[ ءاجاذاءازخلال وصح تناف | ْ
 مادالا هثالثل اهذه اصل اهب فصتي - لا قل 1 الغ هن نس هؤازح نأكف ى هلاأ |

 لك ان هنوكن موا رح نوكيدملا اذه ىلع مدي لىذلا ”ىَتاعلاف ىهلا موصوه ومايصلابفصتااي

 كم ل 001
 أش 4



1 
 7 ت22 222222222222222222225222--->-->----5-2 7 0

 هنا يملا ىفد رو لص اوبال نم وح ىف رانا برغل ادع اهرطفاركسلا د- نوكيو تهل. لكموصا ١ ىف
 ديؤياممو دعسان ءىراخلا هج -رخر سلا ىتح لداونلق لداوي نأ دارأ مكيأ لاك مالسلا هملع

 هنلعهّللا ىلصى لا مهايبح تلاع هنا نعاضيا سم هج - سانلابةجرلادارأهنا انلوق

 ىمتيو ىلر معطي داى | مكتمهكت سل ىنالاد لصاو كنا اولاف مهل ةجرلاصولان ع ءملشو

 دارا امهناو لالا هذه مهل تسل مهنا موطاخ ىتلا هعاملا كلت لا< لو هملعههتا لص فشوكف

 ا:معطأف لاصولا لاح ىفانتيفانل اصو ىف انس ون نماعو ذدان دجو دقاناف هنتا نو دهب صنخت هن اك

 ءانك اىذلاماعطلا ةححئارو اماعطىتشن ذا ءابوقا انصصًافانلاصو ةكلمل انش سى اناهسوانير

 اذهى ةحنارلا هذه كل ني نم نول هنح ار نسخ نمسانلا يح وا وااو ءانيحتألاو

 ىوسرءاصوصغ اذه ناكولف هلع تكس نم مهنم ولالا هتريخا ند مهنة اهلثماز راق تر يذلا

 ' ةمكحو نيتحرفلاو نيرجالا نيبانل عمف- رطفلاو لاصولاانل عصف انلث ام ابو هيلع هنا صوتنا
 || نييرطفلاب قرفاذاف اهل لثمال ةدابعهلعجو هلوهامع انهو هل موصلانا لاق انا لاصولا

0 

 نيفراعلل نس>راعشاوهف هيزنتلا موصلا نم م قلل نام موصلاب هيِرَتلا نم ان رض ديعلل نا هلزيسل

 دوعلع نان قملاهيزنت لعن اذاامسالووصنع هب زيه دبعلا اق ىهالا سفن قوه ازكحو

 كلدلف هانهزن ننام هسفنل تاذلا هزم ىلا عتوهلب هزم وهام قحلاهب زنتناف ِهيْرَْتل اوهو هملع

 ناثىلواو ق-اوهف مادالا ةمسلاه ةهىلاصولا ل_عردقن ةانريغ همرح نيح انملعان مز دوعب

 )در دكلو ةعللا كات لع ىي دل |لجرت ذملاددعقءاهلا فذ ناسلل اق ترعل | نعالقت عج ادحو
 نورضامانعللا اذهفرعنم اراكاركماوركمو لسو هيلعهننا لص هس ىلع زن 'نيح هلنا نا
 هبلعهللا ىلص هنا لوسر ىلع دفاسي رغل بقا دق ىبارعا ياذا كل ذكي _هامشبف هانعم اوفرعالو
 ءذهنا نورضاملا ملعفءابلا ديدشتو فاكلا مضي بوق راكنمىنا دهتا لاف هسلع ملفلسو

 ددعىازئاجءاهلا فذح نوكي نا دعسأه اهانعم اوفرعف هباححاو ىبرعلا كلذ نحلب تازندظفالا
 نوكشانل ةدوهمملا قئاقملا نم هملاانبهذامف حد كلذ ناكولو بارعالا ضعب ةغا فركذملا
 | اهلعحو غلب هلت سل نم قح ىفو هّتمغل ىهنم قس ىف ةظفالا هذه ىفنيرمالا دصتي لاعلا عراشلا
 رشعهلف ةنسحلا ا ىلاعتهتنا لوةارهدلاموص كل ذنانبب و لق ا الورثكصااانياع وامس
 امود ند الد ناشر د دع كوكما اوهو صوص ّدح هنفاذ_ هو هللانع العلارثكا اذه ىلءواهل اما

 مانالاف رطفلاب هصقنامر هدا | مامص نم همس هدم رج هنا اندنعو ةحردااهذه نع لزن صن ناف

 ناد مشع سداسلا مول و قب رشتلا ةثالثورحلامونورطفلا موهمابا ةتسىهو اهموص مرح
 موصى هيلع دّوعملاودو رخ الارايتعالاواف موصلا< رحت ماناي صقتأم مانالا ةّمسل اهذبم ريك
 نع ىتكو مانأ ةتسفف امهتنامو ضرالاو تاومسلا قلخ هنلاناريغال همس اهنوكنم ماءالاهذه
 اربللا ىف دروأك تاوواخملا نم رهظاامانل+ا نم مانالا ةتسلا هد هى روظاف قلخلا كلذ. دوصقملا

 ' | نيفصتم اف نوككنال كان "هلباقم ىف مانالا ةّتسسل ا هذه موصانل لعف مادالا كا: ىفانل هناكس ناكف
 5 00 ا و ل

 || اهث فرح !تسلا مو.ناكأ ذافابيفةدابعلابلغتشيو ةعجب لكنم مادا تس مودي دشرلا نوراش
 هقرغأ ةفوطااناو ةالصل ادعي ةعج مون فاوط طاان هّنسقلو ىتتسسلا ىعساذ ميو عوبسالا ةمقب هلكأب

 ظ لصف الو نيلجرلا قرتذعو مح ازيالو مح از هّتأرام ىناذ فاوطلا ىف هتلاح تركناو هل نايفارعغ

 ١ || هنو نب عمو هتيشامو مالسلا ”ىلع ةرف هملتاسو هتكسم اف كال, دست حوراذه تاقف امن
 : ادا هللانال لاف ةفرحلا لمعب تدمللا موو تصصخ مل تلق ىلا اهنم ن اكححف ةضو اذمو مالك

 ميسي سس سدس اح
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 رطفاو ةللح ةودأ ةللاءلوسر ف مكل ناكدما ءادتقالا ف لاهو هللا مكس نوعساف عاسالاف

 م ةومملا ةنظملا هري_غىاال ةفرعىف هموص ىف موسرلا ءالعماتخاامناو ةفرعف مودلا 1 هىف

 ةفرع ء موبءاعد ءاعدلا لضفا ناف حالا نم بولطملاو»مولا اذه ىف ءاعدا اوال اقع ءاعدلا نع فعضلاو | ع

 نيب عمجلا ح جاحلا ريغل هماصو جءاعلا هتفرطفلاراتخان مءالعأا ٠ نك هرطف ف ناضمر فرفاسملا كح

 ملسو هملع هللا اص ىبالا ن نارك ذنف هماصف ميمصا ا ىورملاريخنا لصفلا لوا ىف انمدق دقو ني رثالا |

 ىل عرمالاو موسرلا» ًالعمهولاذك همايص ف دقكملا مهكردت نيذااسانلاب ةحر ةفزح هلا

 عرمشلاىف عقواذه لثمو ةفرعب همامص ن ءهتمأ ىوننو هسفن ىف هموص لعارداق ناك“ هناف هانلقام

 سرح هارت قفزاستاو لاض ولاكو ق الالب ةمالا ىلع ماربوهوةضا زهق نيل جاك
 لاعف ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مامص ىف ةفرع ماواهدتعاورانع نئانلان الصلال نعمل_بيه ا

 3 ا رت ًاذ عاصي سل ,يضعت لاقو ٌئاصوه مهضعت |

 || ةنلاا ىه ةفرعفف ةفرع مد رطغلا نا مهلعاناان دنع انه ةجرلاف نيملاعلل ةجرال لان لسراامو
 كلذف وبلا دماج طخ ءاونخ هلوقىفانل ةخاوقئرلا لط موسراءالعدنعو |(

 اماو هيدخالا نء هحرعاع ىَّرعم درر اذاهيدخالا ىف قفقوّ الم هالاو موملا كلذ ىف عضوملا

 و لل ىرجهلابرح نب ىدهم هدانسا قف هفرع ةفزع موي مام نعول كل

 اماو ةفرعت ةفرعمول مامص نب ءملسو هلع هللا ىلص هنأ ل وسر ىبمن لاق ةرب رهىفا ثي دخن مالا ْز

 ماناورتلامويو ةفر ءموب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لام صاع نب هبقعنع ”ىذمرتلا ثي دح 5

 جيتك نم مح ثيدح ةدقع تب دح ىبسعو | لاذ برشو لكا مادا ىهمالسالا لهأ ان دنع قيريشتلا ١
 مولا ىطعرال ةفرعملا م اّيدناف فراعل او ةفرعملا ماقد ىلاريشبو هانلفام ىلا لوقلا ادهم ريشي هن اكفنا

 رورس مانا ديعل ا ماناو ماقملا اذ هقهلوصح مون هدمع مول ناكف وش نأ موصلا فراعلا فرعيذا

 برشلاو لكالابةيئاولا يفو وصلا رتب ةقطانلا س ةنلاقانطابوارهاظرورسلا ىرسي نادارأف |

 || موصوهو مّرلا موصلاب هنرقنكلو ثيدحلا اذهىف موصلا يرحل ضَرهَ لوني رورسلا نيب عمذ 1
 ا هيف برشلاو لكالا جر ملسو هملع هللا ىلص هناو قد ريشتلا مانا م .ودوهوهوركملا موصلابورختأ موي

 هللا ءاشنا .دروأس اذهربغربم ىحضال ا دمعمولا مايصانم سو كلذ نع يمال صولا را ا ا

 ةاعاره ىبع لدناءالا لغأ لقب مو مالسالا لهأريولا ادهىف ٍلسو هيلع هللا ىلص هلو قنا مث ىلاعَت

 مهفافاهدنعمو ىف بريشلاو لك الاباهرورتس ىلا ةقاويتعا س ةذلا ىارهباانلتادتهاراتعر جالا ١

 || ريا اذهقواهتتوىف فالااركذ مدتتدق *(لاوشنم ةةسلاماص ]صف فلصو)+ كاذأ]
 : هعبشاو لاف ةّثسلا ىف نعاددعلا ىفءاهلا تش مل سو هس لع هللا لص هنت الوسر نوكلرظاةىدنع

 || تاسثا نم دي الفرا-ملاوهو موملا ىفالا نوكدال موصلاو ةركذم مادالاو ىبرعوهو ل اّوُشْنْم امس

 كلذ فربتءا هناىكدنعج رتفريإا قي رط ةعص عم ني اركنم ثب دحلا نوكح سينا ذهف هيفءاهلا

 نوكتوااهنمخ وا مراهنلا نال راهنلا ىلعةمّدقم ةهلمالاو ليلا موصب رابتلا موصل صوف لاضولا |
 عاطتسا نخ اذه عمو هتغل هذه نم هناك س لح ىف سو هماعدتنا لص هنا لوسرام ملكت ةذاش ةغاأألا

 د 2 هنع ىببنلا عقب ل لاصولاو ربخلا ظفار هاظبالعىواوهفةتسلامايالاهذهىناصولا | ْ

 : امارح ناكولو كلذ ىف ةَعْدملاَو جرحلا اوفاك التل سانلارهاظ كلذ ىف ةجارلاو ةَدْفْشلا ىاراختاوأألا

 0 هسقلغو أف نتمنيدلا ادهن ال اق لسو هيلع هللا ىلص هنا درو دقو ملسو هيلع هللا ىلص مهم لصاوام | 1

 ١ هلعهّللا لص هّلنال وسر لصاو كلام نب سنا نعمل دنمحارخو هيلغ نيدلا ادهداشب نملاقوقفرت ْ

 هن عدبالاصو انلصاولرهشلا ال تمول لاستة كا ذ هغغلبف نيملسملا نم سان لصاوف ناضمررعش هءرخآفلسو | | ١

 ْ ليللا لخ دف فمول لكحو رخسلا ىتح ل صال فاهأك اهاصاو نا ردة ل نق مهقمعت نوةدعتملا | أ
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 | نوكيدق ل_علاوةيدحالاب لع ةفرعملا ّناكف لسعلا هيهلنا هدفي رش مسا ىف ةيدحال ا اهلف دحاو
 ةفرعملا بانم لعل بون. دقو هلاعضو غب ناظفلل اري دف ةفرعملا ظفل فالي اهريغو هي دح الاب هقلعت

 مهملعي هللا منولعتال ىلاعت لود كل 3 ل عاو دههشدساو احلا هركح ذاذك لمعلاب ناسللا ف ؛
 اولد ذوذب دحالا ىفالامكحا هلام ةفرعملاو ةبابنلل دحاو لوعفمىلا للعلا اودع ممنوفرعتالهلوأت
 معلا نال هئامسانم نوكتنا ةفرعملل مص اذهلوةيد-الا بلطاغ ااضيالعلا نناف نحن هلعن امع
 0 لعلاو اهعجناو عرشلا فان دنع مسا اهنمهلالو هتفص ةفرعملا تلو ىلا ةفص هناف لصال اوه

 انلوقاماو ةندحالا:انف ملاعلاءاععا نم فراعلاو انلقامل_علاءاعسا نم ةفرعملا كحال دحااو

 امئاك اديز تاعانلتاذاانالف ةفرعم معلا انمع-ادهلو ةفرعملا لثمةيدحالا عوضوموهامن املعلا نا
 [ داو بولطموهو دب ز ماسق اني واطماغ اوهتيعل مانقلا اني واطمالو هسفنل اديز امي واطم نكيرلذ

 انفرعو اديزانةرعلودنف ةفرعملانهدحو مايقلاو ةفرعملانهدحو ا ديزانلعو ةنيعمةدحاو هنا اف
 ديزبهقلعت نيعوهدي زىلا مايقلا ةبسنب علا قلعتنا اوابختوةاحتلا نعباغردقلا اذهو ماسقلا
 بش نا مصامل كلذ لق فامولعم اضيا مامشلاو هلاموأعم دب ز نكح مولهناف طلغا دهو مانقلاو

 باح ا دنع ىعسي للعلا نم ع ونلا اذهوال وا ةمسنلا كات مصن لد ىرذيال هنال هلعدال ام ىلا هلعنالام

 در قارس دب تنوهو تاكرملا ةفرعم قيدصتلاو تادرمملا ةفرعموهو روصنلا ىناسملانآزيم
 لوهملاو عوضوملا مهريغدنعوربملاوأدتبملانيب وكتلادنعوهو رخ الا نع دحاولايرامخالا قيرطر
 هتتاامتا ةيدحالاب هقلعتن مهل عضواملهعما ثيح نم ةفرعم وب فرشانلعف لوةنفاسْان ىلا عجرم

 اهناالولو دووم لكح فهي راس ىهو تاغدلا عمجب نمدحاولا تانفص فرش ا دحالاو د>اوهلا
 ناكالو ه-ف:نمالادحا فرعا. هناصسس قملاةيدحا فرعنا مصام دوجوم لكف ةي راس
 لأ لاو ملسو هلع هللا ىلصانسن لاق اذكه هير فرع هسسفن فرع نم هي دح | ىوس لملد هب دحا ىلع ا

 رعش ةيهاتعااوبا

 دحاو هنا ىلع لد *« ةنآ.هلءوث لكى و ْ

 ميدقن د ئش لكى ىرستةيدحالاذهلامما نمهريسغنعاسم زاتمع ىتلا ىهو ؟ىث لكةبدحا ةناالاو
 تانرادنعةانحلاكامنا-واه-وضو دم دحا لكامنان ريس رعشبالودوجومو مو دعمو ٌتداحو
 تانتلاكهناح تنطب و اناو.كاكهناسح ترهظءاوسئش لكى ةب راس اهناث ناميالاو فثكلا
 هلعن نمالا هحسالو هدم< هنا عيسي ودوالا هللا ىوساممى نمامو عزانمريغب”جسهتناف داماو

 ةيدحالاو ةفرعملل ةيدحالا تناك الز امح ئث لكن وكم نا دب الفاسح نوكر نا ملاعلا طرمش نمو
 انلالهلث موصلا ناانلع ةذرعىف ان اف ةفرعري_غىفهرطف ىلع ةؤرع مون موصانجر هنا ذ ىف ىلاعتهتنأ|

 ةبسانملا تعقوف ةّققح هلذردحالاو ةّقشح هلل موصلاخ مهفاف ةفرعدوهشا هموص ىلءهرطف انج رف

 لكقح ىف هريغا كلذ سالو هدعبامف لعفي هموص ناخ هلل ثمال دحاو لكن ان ةفرعمول و مودل ناد
 داجب ا ىف قملا ةفصك ماع هل فنا دوصقملاوةبدعبلا,و ةءلسقلادقّتسف ىنامز هنال لمقام لعفب ودحا

 فاضمريغا.ديمءاق دعب نمو لبقن مدلل مالا ناكناو نكم نود نكمع صال ماع تاكمملا
 هسنج ىل_ءزبتوهفنامزالا نمهريغل سل ةفرع مومل ىذلا اذهفدعبلاو لبقلاب لح و زعهدسقت مدع
 *اروثاعةياغر نامزلا نيعل ىهام ىأ ةينامز تسدل او لمدعلا ىف هذم ىوقاىه لانعامت ناكناو

 عفار ةفرعو عفارءاروش اعف عقاولا ريغو عقاولابهقلعت ةفرعو عقاولاب هقلعتف ءلبق تلا ةن-لاارفكمن ا 1

 ١ ترك ةاداجب امو دعملاواطفح دوجوملاب قلع قملان اف قدا بساهنف عقدلاو عفرلا نيب عمش عفادو ١

 مكحلا اذ ه4 ناكح ناو ةفرعربغف هموص حرتفةم هلالاءامسالا نيب و ةفرع مون نيب ةمسسانملا |
 ١ لاو غاستالل رهاظلا مكمل اعفو انلقامل هموص نم ةفرعف ىاعا هرطفتاالا ةفرعف ||
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 هللا لص دمع اونمال ىدوم هب أ ام لكباونماولو ىموم هبة أ ام لكب اونمّؤد ل مال دووملا نغ
 لاس قدص هريخو كل ذبانع قا اربخأ هيلع لزن ام و هيناالابان سعأ نكتو هياّكبو لسو هيلع
 كلذ نم انت مدعب ريخ أ ثم> ةمهلاةي انعهذهف ضع رفكيو ضعس ممن مّؤملا نمؤي نأ دم ةمأ ىف

 هبتكو هتك المو للان نمآلكنونمؤملاو هب رنمهملا لزنأ انج لوسرلا نمآ ىلاعت لاقانل ىرشب ىهذ
 لوسر ما نع.هازمصو هءانم اف اروشاع مول موص ىب .وم هيءاحاممو هلسر نمدح انيب قّرفنال هلسرو

 ابرتخو ناضمرائملع ضرف هللا نا ثاضرف ىسوم هماص ام ان دنع فال ةعاضرف لو هيلع هللا ىلص هللا

 ىلع :دئاز ةجرد لفنلاو همفةضيرفاارجا نيب عمت ةيولوالا ٍديرط نمهموصنفءاروداعموصىف

 موصنن ًابان سم أ دوويلا ةفل انك ل سو هيلع هللا ىلصان هالو مالسلا هلع ىسوم موقن هنينمؤملا |

 مول اوموص لسو هيلعهلئا ىلصانل لاقفرمش *ءىداملاوهوهدعنامويو عساتلاودو ءاروشاعل.قامرن 1

 (ئوصعدق هللا ناف ىسوم اوفلاخل قت, ملوامون هدعب واموت هلق اوموص دوهلا هفاوفلا+و ءاروشاع :

 نونمؤم نحنو انا هعرشام ضءنانع طقسا اكموعتارش ضعبان هنا طقسا لب ءاسنالا ةفلا غنم أ
 اذهبف بارومأأم لمعلا نوكي تالا لمعلا دوجيو ناجالا نم مزيالو عرش لك خوسنمو عسا لكي !

 كا دان .وردكو 0 ل م مج تا هوادهلودوبلا فل كر دقلا :

 ىذلا"قاجرحلا ا الا ع اوهورشاعلا موسلا هنا نم هاتلقام ديؤبام]

 تنشب نأل لاف م السلا هلع ”ىبنل اناه دج ن ءدسا نع ”ىل عندو اد نع ”ىح نيا ثيدح نمهاور ا

 مكحملا ثب دح نم ملم هاوراموهو ناثلا ثيدحلاو ءانعيامويو هليقاموب ّنموصال لباكى لا ْ

 ءاروشاعموص ن نعقريخ اهل تلفق مزز ىفهءادر دسوتموهو سابعنب ا ىلا تيهتنا لاق حجرعالا نبا
 دهشت نك اذكه تلقاعاص عساتلا مودلا عبصأو ىنامث دعا مّر لا لاله تأ اراذا ادهاىللاعفألا

 نبا نعل ماضياهاورامهانلفام ديؤيو لب قلاماعلا ىلا شاعول سد تنانير ل ٍ ١
 هللا لوسراءاولا#هماصي محو ءاروشاع مون سو هبلعدقلا ىلصهللا لوسر ماصنيح لاك ساعأأ]

 هللا ءاشنال.قملاماعلاناكحادا مسو هبلع هنن[ كصولنا لزهر لاخف دولا هماظعت مو هنا

 ىلع عساتلا ماصا ملسو هيلع هنن ىلص هللا لوسر فول ىّتح لبقتلا ماعلا تأ لذ لاق عسانا موملا امص

 وه عساتلا لاقي نا كش الف مّرخا نمرشاعلا مول قمع ءاروشاعموب ماصو هماصولو ءاروثاع كك 8

 لالا مسال'ىفرشاعلاو عساتلا مون موص ةمكحانرك ذ دو رابخالا هذه دوجو عم ءاروشاع مونأ]
 ا ىت>ءاروشاعدعب ىذإاموملا اصف لوقا اشيا كاذكو لصفلا 0

 لو ارش اعلا ناقرش * اعلا فءاروش اع حس لؤوالا سس الان ان قلم هئااضيا لوف كل 3 نم ملا نرمش 1

 هرهاىقعراستلا ةمكح رظناةدقعلا عم ائاندلا ءاذعألا بكسر 0 ١

 هركحي هنأت امل دوصةمهموصنأ دوبلا لوقتال ّجح هنال_صتم هدعن مولو هلق مول موصن

 انهت دقوريجتتلا عقي نا الا ىلابيالف هلمعي لمع ىلسع تانالانوكيناالا اذهلثم ضئارفلاف

 مامصانلع محن ا ةمكحلا نم مث هموصن ماص نوكيناالا ادصةنيمودوا موس ناضمر مده: نا

 ةعبلا مورايتعا فالح لقتلا نم ضرفلا ق1 ازيمرخأ موصن ناضمر مامص لل هنال ىّت> را '

 غ(ةفر ء مول موص لصف قلصو) * ىلاعت هللاءاشنانابلا اذهىفهموص ىف مالكلا قأيسو|

 رفكين اهلنا ىلع بستحأ ةفرع موب مامصىفرل سو هيلع هلت  ىلصهقن وسر نع تبانل ثي دخلا قدروأ

 ذخا هناف مونلا اذه ماص ع نذ ةداتقىلا ثيدح نم ملم هح رخهدعب ىتلا ةنسلاو هلبقىتلا ةنسلا|

 رخأت امو كمنذ نم مّدقتامهنناءلَر مع ىلا عت هلوق ىف لسو هيلع هللا ىلص هسبتهلت ا ىطعا امن رذاو ظنت

 مسا فرشل ةفرع مسار هصشو َةفر ءموب عاصلا مكس ا مككلا لو هيلع هنا صدقا لوسر لري

 ةومنيرفلا ىدميرسو فرت ضان 0 اا تاق نر نا م ىتلا ةفرعملا 1

 كم ل / ١



 ا

 ثدح ْنم امهداذ نم امهذرعب نامل و نا دهس هبح اصلناكذ هيلا ودنا برو ب>اولا برقدل

 || هلال وسرناةداتق يأن عل مركذ « (ءاروشاعموي موصل شذفلصو )* ءاروشاع موب ماص هنا

 ا :ركرح تماقف هلص ىلا |ةنسل ارفك نا هللا ىلع بستح اء اروشاع موب مامصىف لاق ملسو هلع هنثا ىلص

 |١ هنوغب لمك موصااةدامعن مار قاليامب موي لك لموعاذا اه لاك ةنسلا مانا ىوق مام ةوقلا ق هموت

 1 هريعو ناضمر ىف 00 اوال تتنوع وب هما لا

 أ هلئخ ةعجللا موهوردقلالدلو ةفر ءمولاذكو هلم لكصفا نانجفر وكر جيتاللاو "للضافلا مانالا نم

 1 |! ودلع داى ص هلا لوسرب صن وح فوع نياكه نم لسض أو عن ع ىلصا دامامالا لثم

 مانا مرح مارح ارو.شاعموص لمح نأ دعبتسيالف لضفأ هنوك عمم ومالا وبسم لم هنافهلضفدأ||

 عراشلا هدارأ اموهانلفام ةكص تفر < شتالا لخا ىماتتكو ضال تداها تولو اهع ةنعلا ١

 هللا عماهلم عدس بدا ةظذا ىهامناو هللا نات نسح نءاهياوةءاقهتنا ىلع يست-١لاكاذا فراعلاوأأ

 هيرعامل_ءبهلاعسوهو ماع بوح ناهتلا ىىدع هنلالوتي هتنااهر فك هنا هللا نضملع ىلع هنا عم

 هلعأ اذاف هللا هلعب لول ةقيقح هلاهخاف ةفدلاه دهىلو ا ءاجاذه عموددابعف ||
 كناهل لوشن هللا نافتوع هنأ, هعطق عم ملسو هل ء هنا ىف هارتال أ ىلاعتهللا عم ادا لصالا ىلع د

 مكب هللاءاشن ا اناو لاعو مهيلع /سوروبقلا ىلع فقوو عسقبلاقأال قئتسا فيكن وسم عهناو ع

 || هلعوطتمامملكن اف ناعالا فو [توملا فءاّشتمالا ناكءاوسو هب عوطقم ىهأ ىف ىئتساننوشحال

 انف هللا ءاشينأالاادغ كلذ لعاؤ ىف!ءئثلَناوقتالو هلاك ىلاعتهتتاناف هاا بداكلذواممأأ
 ريغ نه هماص نم لعف ىف ل- دوال ىلاعتهللا هالال اثتدا ىئتسا لعافلا م اننوةحالهلوق ىف أ ا

 ناسأن هالجرراسو هلعهللا ىلص هللا لوسر سه لاق عوك الا نب ةلسن 0 *(تيسن :

 لف اروشاع مولمو.لا ناف مصيلف لك أ نكي نمو هوي ةمقب ميلف لك اتاك ما

 اخاف نانجفر نءهنا تنثمعلك ًافناضمر نم مول لو ىفكشنا مودلا تدب نم همكح همكح

 كردتملا 5 هىَوتيفااص همسي لو هموي ةبقب ميلف لاو كثي دحاذ- ا

 هيلعدللا 028 ”ىبنلا تنأ ل سأ نا هع نعةلسنب نورلا دبعن ءدوادوبأ هرك ذىدلا* اًضَقلا ثد دح أ

 |ثيدحلا اذهناكناوءارو.ثاعمونهوضقاو مكموب ةيقباوت اف لاعال ولات اذهمكموب 0
 الا هش اس تف كدا سلا م هدف هللامل مودلا ةمرح تار رف جيصت اايدوقتلي م ١

 اهمالك ىف ةيفوصلا هءلاريشتىذلا عوجلاوهو انعاص نكت ل ناو با دلاوماعت نيكلاتسا

 : رع لوقأ هشضو :

 ا اصلا رحأ ىلع ىنعز انت || || ىف: ناف موصأ الو عوجأ

 ىاز د 0 ملام هللا دع ديملاناف

 هبحاص كم تاو ىذَشال هناك هموتافاذانيعملاردنلابال ناةمرب ههدتشنل اك هن اضتبان سه أاملو

 دوما ٍباَكَلا لهأ ةفل اب أدق ناكناو كلذ ىف ض-رحو هماسصان أ املو تملا ذا همول مقب
 ل هوءرش امان دنع زيه لو اوريغواولدي و هللا هين ذأي لام مهسفنالءوعرشامت كلذو ىراصتالاو أو

 ١ ناكانمانل لسو هنلع هللا ىلص“ى لا هرّر امقالا مهمل اخبع ان سحأ كلذا مهن "مها ع رشامم مه فنال

 ناف هي الع نيعتاسأق هنا. دل كا 2 "الفلا ماكاو طنا محجر لم طقل ا ىلعهأ* اعف مهلاع رش

 . 00 ل يا ءاوا ءاننالا ف لوقي ىامتهلا
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 دح دعتم | دهن ا ىلإ سد ىب مدح لوقف ةرمشا هده هل نكاو لود ةروض هتروصف ىل.ل دءالا كا ذ لعاال

 ىلّداالا قدص من مح > ارلا لوف لاما كلذ ىف ىداسعملا ل اغا ند ناك امو هل ةةو ارنا همرمش ىف هللا

 لزئدق نموا مسالا لوةءضوه نمو ماما هل لوقف مقتل ىلع ىءودو ئنمّدش ا انوقاناطلس لنا ىف
 وعمأ لدسرباع لح اا هى تن لام ؤءاف هعداف لاه نامالا لذ هماقوهو ناعالارادى هدنع

 ىماعااوهىذلا لعشفلا اذه سحاص ىكام ىف ىئذراعامو ىلموأ لحم وهلوةذ ككلموأ كادت

 هيءازخاب متتنملل لوقشضدسلا حاتءاناو ىتةشح هطعتامب لاع لكف ىلمع:_س ىعاريخ هللا ارك

 مكنلاا دهر دصلا اذه ةتنعلا 4ناذ هللاىلا برقالا بجانناوه ىذا ديرما مالا دواخل ل

 هلت ةفلاخلا ىلع تامناف توم اوه ىذلا ىمملا لالاودو ىدملا ءاهتا ىلا نقوم ىهالا لازبالف

 ىكاغلا ف ىدملاءاهتاذ هباصصأو م-ارلا ه هللستو ةماكلام هنع مقتتنملا رخأت توملادنءبانناوديرملا

 رح تشل مان مام ل طق لدعوز كلذ لعاف هانرّرق كر اكلاقوتوملا ع نمر ىلاوهام ا

 ثيدح اذهل اتت مساتتلا بأ ىدع دف هق كد ىذلا مومااماصن م لاه رسان نب راسع نع ”ىذةرتلا

 ىَرَ فاوفلتخ او ناضمر نم'هنا ىل_عملشلا موو ما. صنع ىبنلا ىلع« العلاروهج مص نسح

 لوشوييلا عوف مالو ضتوهاكئدنعز عتيد هاو هزاع موبتتو هاون مدا موطا نال

 ”ىبنلا نعربش نع نوكي نا لقحي ورامع نهرظن نعنوكينا لق و هلب لسو هلع هللا ىلصدقنا
 هازحا ناضمر ن مهنا تدثل اءاس مناضر نم هنا ىلع ةعلطإلا موضع لافو ملسو هيلع هللا ىلص

 ةرصيو عم َق قا ناك اذا دبعلا لاح هبسشأ مج رتربغ نم ني سعأ ئمبا ددرتكشلا ناك امل (راسبنعالا)

 ههتهلوق رمءاهلاندمعلا ىلا يملا ةقاشاكا رظنناو قح هنا لاق هعمم قدا نوكىلارظانلارظن ناذ

 لصالاو لصالا مكحب امشي اطتساذاو ناطق فرخ "الا ىلعني رظالا دحأ حب رئلاح امو دبع هنا لاق
 لق عار 1١ لمالا لص امأو ِِ هحو نم ىرشلاو ىرظنلا لص الا و هاذه برو د عد و>ووه

 ىئشكلا لوصالا لص أو ها ذهف دبع نيعف بردوجووهف هنعع رف لصالا اذه ىذلا لب لصالا اذه

 ناد ككزشت ٍج- فتق كن رشمودامو كلذ فك دنء ىوقبام بس< لعافهبو نهىربشلا

 ىع +«( عّوطتلا فراطفالا مكح ل دفوف لصو) « دوجولاو فشكلا لهن مثل ذ نوكش ةلكملا ف
 ريغاهعطق اذا اوماتخ اوءاضقر دعلر اذ أذ عوطت مامصىف لخد نم ىلع سل هنا ىلع عابجالا مهضعب
 ةيدو عب لعف يق لح داذا (رابتعالا) ءاضقاا هلع سدل لث أف ن نموءاضقلا هملعلث و. نكادماعرذع

 ا نطشالاةيدوبع مكح همك مازلالا كل ذ ىف هلصأ ىلا عججراذاوديدويعلا هسفن مزل ا دققر اد انجخالا
 مكح فريال ل اةفاراتْخت دبعل || ذه لعج قلل نوكى ار نمو بحاولا ىف هموت .ام ع واعتلا ىف همزا.ف 8

 لتتم رلطخالا طوم راش الا لع ث.ح قملا ةءزا:مىلا ىدؤي هناف لعفلا | ده ىف عقلا

 2 هلكسملادذه فو ضقي ل“ اثناواضيأ ار اشخ ا ىذقءام نافر اسد الا ”هلماعم
 لدى لصو) + اراتحوأ ناك اَر طم د.علا نيع تنس فد ءاكنلا نان ِباَكَلا اذهىف هنمردقلا اذه

 هيلع 0 يلا طقي عوطتملا

 3 ناكنافراتخ ا امدسعب راتخا ال كراتلاوه ىسانلا (رابتعالا )همف دراولاربخل !ل لوقا ءاضقلا كريو

 ءاهشإاو هلع ءاضقالف ”ىهل ا مساوأ لاحو أماقع لش نع ناك او هيلعع اًنئلاف سفن ىوذ نع

 ندوه مون ”ىأ اوفلتخا (ءاروشاع مون مود لصف ف لصو) + هنع وطنام بكا هنلعم كااته
 مينغ رخ لاو والام كانه ه (رابتعالا) عساتلا لمولوق ةأهبو مدت اوهورش اعلا لف لا

 موءلاءاص<ىهلالا رت الا مانقماف ميقأ نمودقعلا داخل وأ هنافرشن اعلا ماص هنا ذذي دخ ا ماقم ىف
 شضرف لق هضرف ناكو ف ايغسمءاروشاع موص ىنءاموصلاناك اءاوددعلا طناسب رش [هناف عساتلا

 لصح هماد نيبحاولا مكح همكح ناكو بوجولا ماقمهل مد هتيضرف ىف فالتخالا ىلعنا ذم
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 تي حج سس سس تحسس

 5 هللا نم اَكملع لزنأ نيذلام ه ناكل لهأ نا انريدعا ناو اهلشفاومرفمهياع كلذ لزنأ ام هنأو

 اورمأدقذا باَحَلا لهأ ن عزمت ىح اذ فدك امن اهتلانااندنعدك ًاناوامعب مآ هباواعءاؤس

 قرفلا عت ةمل ةدحاولا ةمّقللاب ىقتك اةزمهلا مضب روعسلا هلك أ ىأر نة لمعلا كرتب هوعاضأف كل ذب

 0 يذلا ةظفاحايفدك أتلانممءاذفلادارأةز مهل | تق ن نمونوكي ام لق وهو بالا لهأ نب وهشس

 : كراسملا ءاذغلا ىلا اوإهل ( ا وتاهقارلقاعرزاهرج 1 ىلعو اهيلع سو هيلع هنا ىلص

 قةدلا عمدكرت ىلع لك الل هسلغتو كلذ ىف دبك أت نم لسو هيلع هللا ىلص هنا ئةالصلا"ىلع "جس لاهاي
 دنعالا ىدانمال هنا ل_عي نمدلبلا قناكاذا هيءادنل ا تع مسا ذاكنا قداصا ارجل اوهو عناملا ناءدب
 لالذرصستملا جنا ذا سو هيلعهقلا لصد لوسر دنع مونكم ما نبك ةالصلا مكتهي ىذلا عولطلا
 ىضقن ىحءاملان هك رش عطقنالق برسشن تنأو كدي“ انالاو هتععم نا هل لدقف رتل هملع بجو

 رج واوهر تقولا لاش مكملا لع عاطنإ نيم نال ناره جنح لايام ذم كتحاح

 كناوهو لعفلاباحدوجوم هعفرديرت ىذلاو مودعم عوفدملا نال عفرلا نم نوهأ عفدلا ناكف

 8 ا هبلطا ذا ديعلا ىلع تقولا ىف كاملا مسالا ذكمسفنب عفترب تح هل مكمل اذ براشو أ لكأ

 آل هيلع مكحهل قبب ال تح ”ىمهلالا مسالا اذه نس لصف ال نأ دبعلا,ىلوالا ناكميلعهل يكحالرخ
 الأ اندلا ف زحمه ل ملط علا ملال مسالا كلذ بدالاب قلتهمكح نم غرفاذاف هب هملاطب
 || لاقف بنذلا لاحىف ةمهلالا ءام- -الا هيف تاب اق: لعف نع اولا مسا هءلعم هةية
 ظ ىسهلا مما” ىأىصاعلا لاح ىفءامسإلا تاباقتف هيىلوأانأ راقغلاو محارلا لاكو .هنىلواانا مكمل

 هناق لا ىف ىثانا ده لاهو ِمَدَسْلا ىلعم> ارلا مالا ىوهدف باوذلا اودحوف هشو * ١ مضفلا

 ىلاّدع العنمديدىلا بحجر باتا راصو محارلاهلستو هبل نع مهتما عفدف بانام هن تاطالول

 نوككال د خب وتلا نال لزعت. ام بئانلا اذهف ةعاط ىلا رفكوأ ةيصعم نم هب عج ناك امدعب ةعاط

 همكحودو لدافتا مسالا لحما ىف د>-وناذ ةعاط لك ىف ل ها عجرب لب بندنم

 | لعفلا ا يلب اهنملا ءام»الا لو اقتنوكي دشنخل هنم ةفااخنا عوقو لاح ىفدبعلا ىف

 ا د>او لككصوءنامرعشبال ثيح نمةأطاو مءاعسالا هده نيب و هس لذاخلاناكو امهيعدتسيا

 ىدع اسف ىناعد هنا مق ةسلال وشد و معسملا ىل_عىن دعاس دوه اعد لذاختانا محارا لوف امهنم

 مكحلا لدعلا مسالا اارفكنال ذل ناكتاقامهدحال دعاس هنمنارالال ة اذا م > ارلا ىلع
 كني مكحأ نا نم هللانأ لوقبف هلا اورق هءاوحاو محار نيبال نيالا نين كل

 0 ”[ىلادبعلا اذهاوقراع امسالا نمنتفئاطال لوةف ا اوطسقأو لدعلاب امه اودلصأو هر

 : كتعاتجو محارلا اهيأ هنعتنأرخأتتو 5 اهإستملف هر نك لءوشو م ىلا اذه ق راق ناف سفن

 ءاهتا ف قبسلاربةءبامنا لدعلا هل لوقمضرخ ًاتاالف ةراسلاانأفيضغلا ةحرا تقةبسوحارلالوقبف
 | كلذدةنال ديئاوةهل |خخلا نامزرا دق هنم وتس نا ىلام ةدملا كلرتاف ىهتناام دع ىدملاوىدملا

 1 انت مكح ام ا ىتف ناق# ءاشيام شل ذد نعد امكن ةبلاطماديدجت كلف ىمهتناذاف ىدملا اهنا

 ا ناكناو دما اذه ىلع ن وأ تفسف هم هل نذأ | ء بسحب اضيأ م 1 مةتنخاوأ لضفلا ىلو ناو ىل هنيطعي

 ا ماكو لدعلا مكمل اءافءاعسالا نيب لب تاك مت ووتسدم ىلعأوا رفك طعي ل للا اذهىف لذاجلا
وقيف ةنيبلابمسيلط اهل قملا ىدتامهنمةدحاو لك ناواهاوعد حمو نيتفياطلا ن هددحاو لت

 ظ : ل

 ا ناكامو ا هراسو ا التاكو ار تا برمش: تاكا نا اركسءارتاما لعَشلا عوتو نم ذرأ هن ”ىأوقتملا

 || ةنسالا مكحال كاخلاو ةبش عض م ىمهف تعقو ناو لاعفالا هذه مكملا لو ةىدعتلارومأ نم

 ١ ” اكل مروعا رقاب نساعد ا ر2بكترا هنأ نذؤدال رمهلل برشلا ع :ىقون اخ

 : اكوتعا ام لثع هيلع ىدتعاف هيلو لت انتلا اذه نغدح ًاوأهس الت اماه لتي راسا هالجمال
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 [مزأا#ناو هلع هللا ىذرلوش ةنسااو تاكل شم اذهاناعل وتب دنملا مساقتلااباةفئاطلا
 هءتءاجام فلاخخ هيامإع ىلاعت هللا انلعامخ لاجرلاهاوفأن هالو بنكلا ن 1 اتا نءانلع

 هئارخأ م اندنعوهلا بام ىف هللا هل امالو رابخالا ع دم كرا ا ل نم ءاببنالا ||
 هكت أ ىذاا< ىبدلالا تحولا ل- ءوهاذهو الع هئدإ ند هلعومدنع نم ةجرداناهنا رشه ذرع نع

 ١ اروتلا اوماغ أ مهلا لزتأ ان تاكلا لهأ لعوا ىذلا ةنسسلاو ناكل ىلع لمعلاو ىوقتلا

 ةراشا مهجر تحت نمو 2 ىنعا ماقملا اذ هولا ٌدراشا مهقوف نم ءاواك الل .نالاو

 ودول 1ع هم 7: 0 ؟ لع هناف دمالا هذهن هىوتتتلا له هلام ىذلا علا وهو ٌبسكتلا لع للا |

 6 هسا ةلكانامزدي ريدلظلاو» ءوشلا طالتخ اوهورصدلانمىةشهرودسلانالعاف ىوقتلا

 لعاكلملل ام 0 ىل_ءرابثلا فج رفءاذغداسع-راهلا ىلا هجوهلا 1 :الا ىلا هجوهلور اهتلا ىلا هجو

 لاوز لت هف عقو لكلا تاف سه“ كارا”دو> ممل .الا ىلعاضي ا راهنلا هيف حرفا .عت مافرطفلاف

 بورغىلالوالا سعشلا بجاح ع واطن مرا ملا ةققح نالربدأ دقرابنلا ناف هلثالدوراملاراثثآ

 سرغم ىلا هسبغم نم لالا لق فراهملارانأ 1و سهشلا صر ب تنكل هس شرخ ال1 سععلا حا

 عواط لكالا عنجال هئاالا سءثلا عواط ىلا لوتالارقاا عواط نم م ل_للارخ قدرات او ضانلا
 رش سلف كل د : ليقناك امو رجالا عاجلا عضومو فالخ ىناثلار -1ىو عر لوالار عقلا

 للا لا او قا ىلاهحؤ اهل ةبمل ا ةفص ا: كحدو رابتوهاما دات قياسا

 لوالار لا ىعماذواو هم راحاىلا هحوهلو كا ىلاهحو هلهءاشتملا كإدككحو ةيلقعل ارومالا ىف

لا بحاص هوت: هئالهلا بذكلا فيشأا فاو باذكو امو تاذكلا
 رجلك الاناروع

 اا ةءوضلاذخ أ فر 9 هلا ىلءاهعاعش حرط ىأ س مشل ءوض هةلعناف كلك سدلو نا

 انملا عل !ازورب برقو ةلظأ| تع احل ىفالا ىلارصأ | نم سكعنملا ءوضاا كلذ بهذ تعفترااذاف |[

 ةدابز فلازئالف اريطت بمهام ادسهلو هيحانج خش ىذلا رئاطل احح قفالاىف اهءوضرهافف

 ىأ ثكمنسانلا عفن امامأو ءافج بهذ. ةديزلااماف لطابلا روما كاذكس علا عواطتلا
 ملعلااود ةهبشلا فنا رهظي نيذلل ا نيوجولا نيبامن امرك اود امههدامو قداصلار عقل اوهو تس

 ةلظلاو ضرالا ىلا باذكلار جف |ساكعن نزيك لطابلا نم قاس اهم كاإعيزيقش ةهشاهنا اهم يصعلا

 نىنذ نرعلا ملمع اذهاو لك انة ٠
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 لانفهنع لفغيفرتصأ فعشلارهظي هنافال احرك آالو هنم ثا عابنسلا ىف شا هنال ناحرسل

 هسشو هذ همم ن 3 لايت هئادقر عدا نم ليختف باكلا بنذ هبشي ه3 ناف سارتفالا ن 0

 مك اطعأ دكراجنا لاو روكا اك اب تقولا كلذ ىفلسو هيلع هللا ىف هللا لوس حف ٌقفانملا
 دك اذ اهك رت نع ىبلان حرصهم الان سداكف يعقل نأ هنهنب امه يهأ دك اف اهاناهللا

 ةنسىمهنإم رومأملاةيرقلا قب رط ىل_ عامي روم مةالصا اف رتولا ةالسص تبش ًافابجب و>وىف
 ةالصلا سنج ىفرتولا نمد..ك أتلا فمر وسلا ةلكاو ةبجاو ةعب رشلا ءالع ضعيدنعو دك م

 نم قملا كا ذب فرعي ىتح ةهبشل نع ثلا ةلزئج وهو اهك رتنع ىسهنلاب حي رصنلا نم كل ذىف دروس
 اههاوعم تالك الارئاس ىلع تدازفةدانزلا كربلا نافروحدلا ةاك ا ىف ىتلا هكربلا ىهدذهف لطابلا
 سو هيلع هللا لص ىنلا نا مث تالكالا نماهريغل مكتلا كلذ سلو اهكرتنعىبهلاو امم سمالا

 ْ ىلهأ نم مالارئاس ىلع قلنا اهانة ِناَكْلا لأ ةلزنم نيب الصف اهاعج ا
 انلع تارثأ كميل ء تاز 100غ باَكْلا لهأنمزيمت يح هيلع ةظفاحاب انعام اماو باكلا أ ١
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 نافرو سلاربخ ات ورطغلا لهن مب اذهو غن اسنيهجولا اكو ةريثكء أف اولعفاكراهقح فاوطرفف

 م(لعرومصسلاريخ ًاتورطفلا ليجتت ل ضفب انصتخااهقلاناانلع مباني نومئاقلا مه بالا لهأ ناانرتعأ | ََ

 0 ل د
 بدت
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 ىردبال ١ التس لضأو ىعأل وهما ناك املو اهذناخننمأ اذااشيأ هيمذلا نم ولعت امواهردب
 كل رحال م تس .ةنآنواتخ د منكم كنا هللا لع ءلاق هلجر عضينيأ ىربالو هلجر عضي فيك

 مكل هحانأ ىزألا ليلقا ابىأ مكنع اقعو ةروتلا مكملع عجر ىأ مكملع بات مكللعهرخامف

 آل[ ق فكما ةرشابما ف هقول اقيلالمل ل ع-امتاولدللاوه ىذا لالالا نامز ند

 بنتك ام اوغّباو ناضمرىفرطفلا نامروهو ندورشأانن , الاق فالخ دهتملاررغىقو فالخالنأ]

 اواكوإ هب الا عه هرك ذام لكن م هءاولمعتل ولعت تح مكلج أن م هللا ضرفاماوبلطاو مك كل دهنيا

 ضيبالا طبل مكل يني ىتح بورشلاو لك الاق-نم كسفنل كدلعامءاطعانمهأ اوبرشاو
 ىلإ ماسصلا اومتأ م قفالا فءوشلاراجتنالارعقلا نم لءالارايدادوسالاطتلتا نم راهتلالابقا ||

 كازكمردلا هذه نم ىلع عاج ايست َقأَف دجاسملا ف نوبتك اعمنأو َنهورشامتالو لمالا ٍ

 لص و يلفال ص اوم ناكّنم هملسو هيلع هللا ىلص لوي هموصق لاصولا ىو ىذلل برشااولكالا |

 لبطل نير فلا نيبامناحرسسلا بنذروهلن تقو فدي ريةلطلاو ءوضلا طالتخاوهورحسأا د

 0 اتو دم كلت لالهلااوأرو نيمو هبا اب إو هيلع هنا بص هلئا لوسر لصاوو ريطمسملاو ٍ
 هاطعأ آمال لطاتع واخت ارو اسيل عاوقراثتال ااهوبرقتالفاهدنءاوقتتثا كرعأىتلا ا

 هناناهللا نيب كلذك ءوسلا اونودتفا.موشدعي مدق لزتامي رف هري غور ضلناكة مهلا ةيانعاوذ

 ددلقتلا نمةياقو لئالدلا كلت نوَدْحَن نوقع مهلعل اهبركذتبف ةراشا سانلل هلئالد ىأ |

 قزر نملك ام هنالج رتل | ىعع لفحو الد هضاموب 0 و يكل كة لوقا

 لمعلا اهتاغ ىتلا مولعلا نم ناكناهلعام لامعتسسال قذو اعلا هلل صحو لولدملا ىلا لصوو ليلدلا |
 ناثاور حست لسو هيلعدقتا ىلصهننا لوسر لاق اك لاه سنأ ن نعملسمحارخ د "م درا ا

 سم جارخو ىلاب ثب دح رك ذاع هم بغرو روههدلاب ملسو هيلع هللا لص مف هكربنوهلا ىف

 لهأ ءاصضو انم اص نيبام لصف لاق مسو هيلععللا ىل_صهّتلالوسرنا ضاعلانبورع نعاضيأ |

 هللا لوسر تعم« لاكي راسن ضان رعلا نعىأسنلا حرخ ثلابأثد دح رولا ةلك باكل ||

 ثد دح كراسملا ءادغلا ىلا | 1 لارج قو وكمل للا ا 0 لا

 هللا ىلص هذا لوسر باع نم لجر نع ثراحلا نب هتلادبع نعاضيأ ىأسنلا رخو ىأسنلل عبار أ
 اهانا هللا: مك اطعأ دكرب ابنا ل اًعفر هي وهو لسو هيلع هللا لص <ىينلا ىلع تاخد لاق !ثدوةيلعأ

 هنتا لصهّنا لوسر ناك لاكر عنب ا نع ملسمح ارح" ىراخملاول- ل سماخْث ب دح“ 00

 دوب ل الك نأ ا دشو هيلع هللا قض هللا لوسر لاف م ناو 0000 2

 اذهقريواذهلزن:ناالا امن نكي لولاق موتكم ءأ نبا ندؤي ىتح اونرشاواو اكف لدلب ٍْ
 ةشئاعثي دح نم ىراضلا هج ترش موتكس ما نب ا ىن ينل علطي تح نذؤيال هاف -ىراضلاداز |

 لاك لاق ةرب رهىب ان عدو اد وبأ ترش دوادىلال سد أس ثد دح ملسو هيلع هّللا لص ”ىبنلا نع

 هندحاح عصى ا لع ءانالاو ءادذلا 1 عمساذا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 عمت رست ةعاس ىأ ةغي ذل انلك لاهرز نبا م داع. نعىأسنلا حرخ ىاسنلل عباس تب دح هزم

 ملسمح رح لسا نمان ثد دح علطتمل سمثلان اال اراهنأاو بلاك سو هيلع هللا ىلصهللا لوس

 1 امامه امردق ناك م تاقالملاىلانق خراسو هيلعدت اسد لوسر حانرهست لان نع

 سو هيلع هللا ىلصهتنال وسر لاو اه لاه ب دنج نب ةرمس نع ملسم جير مل#ا عسانا ثردح#ا نيسجر دق

 لأ داج ءاكحر اذكهريطةسي ىتح اذكه لمطتس لا قفالا ضامن الو لالب ن اذا مروح ف مكن ةرغيال |
 1 ألي تح اهلع روكسلا ف ىالكعمس نم فتيلات رك ددقروهسلا ثرداح ا هذ هفاضرتعم ىنعيهدس ||

 هدهد نال العفو الوق سو هلع ىمدلارا# اانعرابتعالا ن نمدهيلا بهذي امق انج رخامانا



"64 

 كير ىلاو هضقالودب مودلاوذو ةدابعلل كفن: صن افرغسلاوأ ضرملا نم تغرف ا ذاك اضيأ
 يضاف ناوكألان م تغرفا ذاف هب االا هذه لو هللا هجر نيدمول ا اننش ناكوب ةنوعملا ف يغراق
 جوز. كمت ثدالف ةدابعف تاخداذاو ماودلا ف بعراف كير ىلاو نوحرلا ةده اشم كلشي
 هلنا ازريهكح“ و نيثالثلا ماقبوأ لالهلا هيرب ةدعلااوامكتلو ةضاقلا تناكامهتلا لقوائم

 رمسبلا ورسعلا ةفص ىلءهوريكتت هنانجسالالا يجي الهنا همذ هوعزاننالو هبدو درغ ةنوع ايرتكلابدلاو دوشت

 اذه نعهريكفإ "العلو كليو أتنمرذح او لاك ل_ءآوهذ هملع نوه أوو ةداعالا ق لاق هناف

 ا مقل رزاق يلشلو امن هقمتسا منوم امرك نيو ده لش كهذو ىأ كا دهام ىلع

 أ| هذبم انه باطف ياعركاش هللا ناذ ةمهاا ةفص .ركشلاوةدانزلا ليقنانوكل اهلعانمركتلا بح ةمعت
 ْ هديزتلركح ثلا نوع مودا انونف مكن ديزالمرك 200 هنافاركاش هنوكلا ةدايزلا ةفصلا

 || <شلا نمدض مهاكراشاع بيرقىناف نابلا بحاح كنوكل ىتعىدايعكلأساذاو. لمعلا ف

 ! 0 سلات هب سيلتن م-هاوهامانل هلا موصلات مسهان مهأف ىلوو ىذلاموصلاو

 |١ انلعح ةريدد ىلع ىادإاةوعد بجا هتصاخو هللا لا مهنآءرقا |لهأ لمد صاصتخالا لدأ نم

 : ا مموعد املىأكاويمتسيلف ىلب عسي ل لق, ملام هاناانتب احا نم ةريص» ىلع همل انوع دي ىذل ا جيادإا
 ىلسر ةنسلا ىلع كلذ ىلا متوعدف نو دبعملالا سنالاو نسا تةلخام ىناذ حن دابعو ىتع اط نمىل
 ٍإ ندعو ان أنا ند هل_ءاعةراحسالا ى ىنعانيهلاب كال ذ دك او مييلاامب ىلءر تلسرأ ّجأا هللا ىتك فو
 هو ىدسعال ةمعث دسعنونوكش ىد نعام لصحت“ احر كا ذ نول« عتال ىلحأ نم ع
 مهماعأ نكلوفوعداذا مهانا ىباجاناوقتسي ىأ او :موملو كلذ نم مهاد :ااكسقتاالاهركراعوطدسع

 ا 0 فو ىبنمآ اذ اف هقدتسا|مهنامجابعوتتسي م هقئانال هسفنب نمآن ههنال مهسفن دال ى
 هءنامالابهت هأ ىذلاو هلءادهاطع أ اع ن نموه هناق هسقنب ندا نذو اهاكرايخ الاب قدح ىذااوه

1) 

 1 الب وأنت ضعس رفكيو ضعس نمي هسف“ي نمؤي ىذلاو هيزنتو هيدشت نيب ددرتم ةلالدإا ضقانتم
 1 ىبذكدعو عفن مآالو ىفرعاخ قم ىبلعأ هنا هسفن ىف ىدان هوىلال لة هناعاف لأن نم اّدرال

 ا 1 ا نارتو ءاذهو هيزنتلا تدر لوي لس اذان ةراسع نسم بغت ىلا هتسسنئاسف
 |١ لعفي هد شرلا و ةدرط نوكل ب ىأ نودشر مهلعل عاسالا نءحورخلاو لالّةتسالابلطو ةزعلا ||

 و قمل ةءاخا تناكف هيدبالا داعش ١ ىلا مهم ىىشمف المس هودنع ا دشرل ١ لم .ساوأر اذان يذلا نوةفوملا

 أع ممول الاس ف ميل مرن اهنيك ا فاسو امل ىلا مهد ةيرطدنا مهوعد نيح مانا

 | نردصصت ىتلا ل .الاال اهبل مكموص ىسهتنا تلا هلدللا ىأ مامصلا "هلل ركل لأ ل انف هرخ ىلا لدللا لوقا
 نكت مل لق سمملا ىلا مامصلا:هلما ةفاضا تناك واورطفلا دع 3 الكت عةنيمئاصاسويف

 |١ لد لقأف اذ_همزلب 00 ةتع هولوامّتاصديعلا مون ميصنال كاف ايفرطغلا دمعتهلمأ

 ١ مرا افلم اذهل كلب سما راف كإ 5 لب الال ناك هلاتمأو لك الات نان

 || م.الا اذه ىناف كا ذريغالو حاوزالا لدي لوءاسنلاب» ا مكتانولا عاجلا عي ثذرلا ىذاملا

 لبالاىلا موصلا نامز عاسج اوه ىذلا مكسلا اذنه نءنرخا نكد تفريخ اتا اودوءويدنلا ىفام عم |]
 || مكح اوزأ نمنع نرخاو دنع رنا ملا لوقب لاكش لالس الاب ريخأتلا كج لاز لبللا* ءاحالق

 ١ مكب هناا تلا قل نمل ننال عئاومكل سامان ه ٌنِولا ل جوهاسممم ياعم

 |١ ىلود ف ىل اسال َء ٌحسلف مودا اودو ىل ةهصد مفصتا ثمح م كموص فاني مس ادام لدم ىه ام هيت

 || هللا لع هرتسي وهل سد الإ يطمح ساسلل ١ ناف طبخ ئش لاير كلاس تلو عد ا

 3| تلقف مكملع اهتضرعاملا ةنامالا لبق ن ع مكمل عى داهشل هن اخنا نم مكسفن نونا دكركنا

 ' الواح دنع يتلا دالاس اضافت مولا مدان نا ايلا
 دل
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 1 :رشءاضب أ دارو ماهمالا دعي ل ىرخالا ةّرملا فو ةعست عب ةثلاثل ا ىفهماسمم ا دّمعو اذكعو ةرشع |

 مانالارك ذ مصب ىتح تاريشءلانرمشلاماا عراشل اد دعت ادو دعمامانا ىلا عت لاق ا كلذو مانا

 رهشلا نوكي دق اهنعهّنلا ىضر ةشناعلءاليألا ف لاف كتاكل امون نوث الث لاقول هناف هللا مالكلتذ اوس
 ىلاعت ىلا هَذا ومدارا هنا انلعف ناضدر رهشددع ىف لاق ما ذكهو ا ذكه لقي موامولنيرمشعو ةعست

 اناخأو ايا مايالاركذب ىنافرخا مانا نم عفر فس ىلعو اشي سم مكتس ناك ذ 5 لاف هيك وك ذامف

 ١١ ءاولسلا لهأ مهورقس ىلعوأ قا سح ىف ىنعياضي م اونما نيذل مهو مكنم هلوقب نيبطافخ ا ىلا
 ارفسرفسلا ىعيامنا هنالروهظلاودو راغسالا نمرفسلاو لا >الاو اةراملغلا فدا ىلا قرط

 مسهل سدا لمعلا نا ةلاولتلا | 5غ لاملاو ماقام هلرفي افه مق لاجرلا قالخ | نعرفس هنالإ

 |. را ةدمذ ىرمتلا نكحلو تمرذا تمرامو لاق لما هاو عت شيا نغاو ةسفاوناكت او

 |مالكلا عدو بو>ولاب هلة ال ف.اكتلا دع ىحرخا مااامناق باجل تةوىفىنعيرخأ

 | عوطل ن نيكسم ما_عطةردق هنوقطي نيذلا ىلعو لاه متْلامهر طالق بابلا اذ_ه. نماده لدم ىف

 ْ نيبمانريخ دق موصلاى هطد ند لوي نولعت حن تح نا كلج ا رفرش كر ةيدومف اريخ

 0000 ا عل دت ننبرا 2 نوط وانس يوحي نمسا : ءانعطالاو مودلا

 راتخا ئىث ”ىأف هنبعب بج اوريغامهنم دجاو لكن اف عوطتلاب «ةلسأف كل ذ نم فاكملا لعفي ام هنا لع

 موصلا ةفصذاهب موةبل هود ىذا! مودلا هللاهج رم هنوه رخ الا راش نا هلذا هب هتماعوط) ناك
 || نود ماعطالا ارك ذو) انلك محملا هنافاضيا| هنفص ماعطالاق تلقناذ اهيل لثمال هذانيع رهام ثزح نم

 موصلا هنلعب>و 2 كاكم سلا هفاض أ وءادغلا ماعطالا»ترتابفيو كلذ ناكمل دفلا

 [|| مكح تحت لاس و هسفن ىلعه.جواامالا ”ق.ةحلا ”ىضول ا بدالا ىف ْئث هيلع بهعال هللاو

 || ارعخ هلعه كانهموصلا هنا ارق ماعطالا ناكف* ءادهنلانيعتف هناطلتب تحت روم ًاموهف توحولا

 انهنا نوكحت دق نواعت نكن ا كالهلارسا نم ميظع مج,ديهاشب دفو لوي هارتالأ هتفص هنافدل

 : منكن ااضي أ اهانعم نوكيو مكنلعا امالول ماعطالا نهري موصل !نانولعت حدك ام لوةدام ىن م

 ا سا و كيريخاه م: لضفالا نولعت

 برغ مساوهو وناضمرهمما نمهنلا ىلا هفاضًا ف ناضمروه ىذا ”ىمهلالا مسالا اذهرهش ل وش

 ىدهرومثلان هدراغ نودنيسعتلا ىلع هموصل تاع رغلالزن لود تاءر كا همقلزناىذلا ردان

 هنبفناكاتت موصلاى 5 ,ةيئادمصلا ةفصلا ىف هنبو كش عجباذ هلق عملب ا تآءر ةلاووسانللاناب ىأ

 ردق ىل_عسانالاناس ىأ ىدهكلوهةدابع هنوكح نموىلموصلا لاق هنا هتلوهف هنزاتن

 ا هن ىلع صيعت لكف تان وةدابعلا هدهىئاب رم : نردج 1ص اول مهلا نداوق راسو د نيل

 : تعجب هنافتاك رفلاو ئهلالانا هدتلاوهو ىدهلا نم كلذىف هّللاباطخ نم + هن اراك هك

 ْ يت ل يك ماتا ناقرفلابهنعزيمتل كقّرف ث تآءرقلاب موصلا ىف هعمالؤا
 0 اهالثمالةدابعكلوهو هي زتلا بان م هلوهف موصلاودو هلوهامف كلامعتسا ص
 حرف م طعت ى> راقتفالاو ةلذلاباههْزتن ى قع ةرههشلاه د مق هسفن كسعلف لوي هعدبلف رهشلا

 ْ 0 قا سح ىف ضي رملا نافاسوبحتو ألما ضرملاوالثام اشي سه مكتس ن صورطفل ادْنَع

 ٍ 0م مانآى ا رخأمانأن مةدعفناوك الااهنعا ارفاسمو أ قوذ لع ةسهلالا٠ الاف الواس

 مكيديربالو فياكتلا ف قفرلا نم هبمكطاخامف .ريسلا مكبهتنادمرب . اهنم صن الوا مف دازرال

 1 || ا :ريسلا فرعذ جرح نم نيدلا ىف يدرس هلودلوقلا اذهب دكا لع قشاموهو سسعلا

 ا ارمسلا كلذ ىأ حرش لا ةروسف ركتملااوويك ذاع لا ىلاريشي ماللاو فاالا

 راظفالارسي ارم 0 لا خا راس الث 2 د ضراارسع عمئا ارسي ريثعلا عم ناف

 اذا
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 هذه ىهو ىريغنمالو مال ا ده لمه اهتععسام ىتلا تاسالا هذه

 تاسالان ل نأ تر اقل ح دعما لل نا

 رعش ىلاعت هللا ءاشيّنا

 قرايمس رع ىذت )' قاذأن

 فوك ضرانم ىف اعدم

 ىالك لكح ىل لاقو

 ىريغ مث نا ىزرتالو

١ 

 !قاجهأ | نم فرح ريغب
 ءاحهل | نم ىف رح ليك

 (أ ٌىا وس ىلع حب رعت الف

 ملل ناو وكذا ذيع و قد كلم هنيذلا مهو مكلبق ن نيل لع ضرن كأ بتك سيول :

 ىنعياذكعو لام مايا ةرمشع ىنعي هدر اشأو اذكعرشلا لاققريشلا مايأ ددع ىف ولو هيلع هللا ىلص

 انتل ا هب اغ هلل اف

 دي واطم سفن لكن اودي دش مالا نا تاع دلب ىلع دلب كج فئواموةب وردلب لكلّ اتاعانف

 هنو نمو هنا ذب هجو نمةدابعلا فناسنالا ب اَعتَناو امش سفن نع سفن ىزحت ال اهسفن ىف قدا نم

 ىفشلرحااناو ىناشم نم تظقتساف ةعقاو ف كلذ ىفارأو لوخ دالو غاسم هدف هريغل سلاد رب ارح «٠ ه ؟ [تن

 ىن الكن مل | ذ نكيملو | || ىبانم
 ىب اقم ىف كمح ان ا اموو

 ىقحل ١ ىللاك
 ىدابع ىف كي دان ا اّتقو

 ندع نلاكل 5

 اكتر لا:
 لالح ىلا ارش

 قم كلا دو 1١5

 مامذإاو نوصل ١ فنكىف

 م امص ىل 1 نمو

 مارحىلا لالح نمو '
 ماشتا ةروصقم لئميكح

 بطانخلا هنارلعا اونمانيذلااهياا هلوقىف ماصل اى ىلاعتى ةدلطاءادان ماقم 0 نم نانا

 فيلكتلا لعش ةقدص مكنم ىتالس قلع 0 لاق هناف ةيعجلا هلم هدحو هسفنق

 هنطدو هديو هن اس لوهرصيو هعمم نم هحزاوج نم سنن بأف هتورعىف اذه ناكا ذاوناسنالا ىفامتاع

 انك انا ماهست هوس دم اح رار كش تاور زها نقر م
 كنوك ملا دان هللانا مليعاف مانصلامكيلعب تك" هلوقب هسقفرصتلانمتعئنمو املعرخ

 هذ هى كتمهدارأام معلا ىلعهي كبطاخيام ليصفتب فدا ةعماملا 0 ماقمن رف ع 0

 نيذلا ىلع بتكام هكرتواهلعف ىلع مناف عنادا عا ماض لع بتكل اقف ةداسعلا

 هذاك هنبعباضي اناضمر موص هي عيناك ن او موصوهام تحت 0 6 م
 هوريغاموهوامول نيس هباو لب ناىلا هشضاوداز باكا لها نم

 0صؤ0ٍِ اسس

 أمس مسح

 موصلا ناانري ا لسو هيلع هللا لص" ىبنلا نافةياخو مامصلا نو دمتى أن وةنن مك كل

 هسفامهجو نم قعل مودلا نوكضةدايعدواعج اذ االا ةراكو هنو ذختالو ةياقولا ا
 هلآل هتودامف ىوعدلا نمةياكوو ةنجدبعلا قد ىفةدابعوهام هحو نمنوكخروهيئتلا نم

 مانالإ ف لماعلا تادودعم امانا لاق مث كل سل هلل موصلاف هل لئمال نملوهف هلثمال موصل! ناف

 ءاروشاعوهو دحاو مول مهملع بنك لهانلبق نم ىلء بكام معاند نعام هناف كشالب لوالا بتك

 اموب نوثالث اّماو امون نوريشعو ةعستاما رمشلاو ربمثوشام | انبلع بتكىذلاو مانا مهيلع بتكوا

 قالوسر هءانلعا ام نآءرقلا ظل قباطفريغالةريشعملا ثالث ند مانالاو لالهلا ىرئام بس<
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 ١ الواى سو لسد لم ءاوقتوهو لأ رح خرأل قطسدقل لتشمل حرز 01000101

 موسدي رهنااتلوةديؤياممو برلا الو هنلا لتي لو ىف رل اذ هملا هفاضأ اذ هلو هن صاخ لحت ىف هنال

 نابع ناد هنا نم هضةيناو نابعشررس موص ىلءهضب رحتو هضضخ ةنعالا رهشلانمررسلا أ
 || لاكاذكو بف برعلا لك 0 ا قيرفتلان م

  1مكقرف ىأ برعلا ف لئابتل اكح مجاعالا ف بوعش لاف لئابقو انوعش م 5ك انلهح و ىلاعت هللا

 | ركل وأو تقلي ةرثلابنالإوعش ةنتل تع دلع نسال كيمو اود ٠ ال
 | هللا لوسر نر ع نبا نع ملسم حر قب رغتلا نم هبفا ا روومُدلا نم هريس غرر مايص نهدحسس
 لضءتالوسر لاعفال لاك اًمشرمشلا اذ_هررس نم تعد له لجرل لاك لبو هلع لنا لص

 رعبا نعل ملاضي ا ىرخا قب را ىو هنا كم نيموب مصف ناشر نم ترطفا اذافلسو هملعهتلا|

 [| ةملعانهنامع ققح نماهفر ل د ةمهلارارسأو مولع لصفلا اذ هفونابعش رس نم تهدله

 ْ تاداععلا تاكوا ظفطرملاو سعشلاريسست نوعارن يذلا ن نمرابتعالا له كاد, سانلادعسأو
 | رمتص ىذلا :يملالا علا ىلع اللا مّطعانملمملا بربضف سشلاورمقلا لوطا
 قا وأ يلق هل ناك ىركذا كل ذ ىف نا تاناكلا نامعاءاقبل ظفحلاو ”انرلا دا دمالاو نوكلاب
 طر دمر نمله ”اكف هنيع بدن هلثهفربخل ةادبلا قيامة رضاسى ا ديهشوهو عمملا

 رعش ملسو هيلعهلا لصنيما قداصأأ

 بيكا 0 نيدا قداص هب ءاج ِ

 010 تل هنجو لكب نوكسح لكى

 نو.علا كردتامو ئدعم افشكن وعلا هارتاخ

 تسي 422الللالل سس

 كل دلاقو اليصفتانلصف: دل كيل ئث لكنم ايف عدو امم هلعيرادلا بر نم هيءاج

 ارم رم رموز ءالع +. لكي طا دقمقا ناوردت وح لكىلءهللانااواعتل

 ماشا, ةيواعمولاهتنس ثراملا تل ضفلا انا بي كن هعحص قاسم حرخ *+(مهتفر

 ةعجلا لل لالهلا تير فماشلاءاناو ناضمر "ىلع ل رتساو اهتحاح تضقذ ماشلا تمدقف لاك

 تامل ذلملا ع حار ىم لامةفلالهل اركذ م سابعنب هللا دبع ىنلاسفرهشلارخآ ىف ةثيردملا تمدق م

 هلل ها ةركك لاف هب واعمءاصو اوماصو سانلا هارو من تاتف هير تنا لاسقف ةعبجلا "هلل هاني
 اذكعال اقف همايصوتيواعمةيؤرب نتكت الوأ تلقفءارنو أ نيئالث لمكتى تح موصل ازئالف تدسلا
 بطاخم تنأو كعرو كملاعو كيلقاوكدلب كاوقو كندبف ل سوه هلع هللا ىلص هللا لوسران سهأ
 فاك ام هللا نافذ كرعالا فال رك[ عارلا تاووعرت * ىف قاسا كل 3- ىذا ار دقلاب مف فرصتلاب

 لداحت سفن لكو ةنهر تسكاع سفن لك دحا لااذحافكامهعسووهلاحالا ادحا |[
 *ىهلالا مسالا نم كبلقىف ةفرعملا لاله علط اذاه هقئعىف هرئاط هانمزلأ نانا لكو اهسفننع أ
 اكد راو كانهم - لمهأف مو-دلاودو هلوهامم فاصتالاىلا عولطلا قلاع ددقف ناضمرأأ

 كللعجو هسغ 1 اوهو هبفكبغرو هلل مامقيْ ل سهاو ةنطابلا او ةدسقتو ةرهاظلا
 رمخأتلا ف نركب انا كل دي بل ماو هن ةءاذغو هب ليجتتلا ل مهو ليللا لو ىف ارطف همف
 0 الا مسالا ققصتلا ةمكسل كاذو علطنل علا الا راسنلاوه لاكن مةلزنب

 وكبالا كيطاخالو كنمالا قدا كيطاخ اخ ميرو لدحت فرطنيبكناذ همويف تنكاك |
 ظ | كرش يدش ند تسوس ناسناو نحو كلم نم لاسعلا ف تنكس لك عم



 عك

 ل اذ صج بان ىلع ىذا | لكم مون سانا | ىفةرو اعم ماع لاق درو نب ةريغملا نعءالعلا نب هن ادمع نع

 هلعقملف لعفي نا بح! نة موصلاب مد ةنماناو ا ذكرا دكت مو ل ار دقانا سانلااهياان
 تم هنا ىلههللال وسر نه هتعم»ئث أ ةيواعمان لاف ”ىل. ثلا ةرتيه ني كلام همل ا مات لاك

 معاق هررس ور سلا اوموص لودت لو ةنلعدللا ىلص هللا لوسر نم هتععم لاف لاق كيأر ند هئثمأ ١
 رييست بام او هي نيا« امها هزم: فودراتشالار بش رمشلا ىعت امو5 5 رمشلا دضررمسلانا

 نك ذللك مشلاررسنا لعاو « نالعالاو رسسلا لاح ف موصلا ىف بغر :يكحاوكا
 ىذلا برتلا دهاشم نم دهشمىف مقا اذا دبعلا كل ذك اهءاعش تدق سعذل |ةضبق ف رمقلا هسف

 هذهى ةّماعلا ىف اوزيع ل نيذلاء انرب الا ءافحلالا ماتم كل ذو هرصمتالذ هسفناوكالا نومعهبلطت ا

 ةمسرملا ىف نوكلا ىواعد لودر اذلاهذهق هور قاذلس لع ]تس تهاسةلس ا ل ْ

 رالف مودل كمل نا لوقي ثمح 5 رخ الاف كلذرانالومرهظعالارهظنالنأ قشر ولاقذ ةمهلالا ||

 هتوص ف مهنتك | نئانضو هدابع ف ايفخلا لذا نيشو ةقيطلاهذهرهظت لانهف هعدي احا

 ةفص موصل انافرمشل رن موص مهمزاروهلفا ا م دعورتسلا| نم ةمصلا هذه مهلا ١ اومشتالت ْ

 2 كيجاولا موصى نالعالا فاهبا وفصتا اد تهكحرسرعتلا اذه قملا ةفصاوق تناك

 كافر نص لوي ى اعلاف ىلاعث هنعاناحر هشلا هب ىعسو ناضدر هعماب كانهرهظ هناف نافل

 هترهشو ناضمر نالعاوغ ورهشلا مكنم د( نق لاق هللا ناف انلعم ناضمرر مش تهد لوي فراعلاو

 لئام ضي رملاوهرفس تقو ىفددومث لاح ىفوداح هده ثلرفايسب هملارفاسملا ناف رفاسملاالا هقديلف |

 ٌكلذلو سفنلا بذك ضدحلاو رهشاادهشي ل_ةنوكلاىلا سةنلا لمم”ىبسفنلا ضرملانال قا نعأ
 بذكا ذاديعلا نا مدت اريللا فدرو ق دصااوهو بر هلا بح و تلا ةراهطلا فاش لحنا ىذأوه

 ىذلا“ ىربت ارهشلا ةدع لاك ىهىلأ نيد اللاب بل

 د نرتبأل هان قلتو انو تاكسي 0 .ه ضئاملا تااكف سعشلا عاعش فرتتس

 3 ”اصي نودع عضله هاطعا مرو ءابم مهربم الثا الملق الملق سانل ا ىلا هزربب مث هطعيو 1

 ارسل كلذ لاحىف هاطعا ىذلا هللاب ملعلا نسمه ىدبي الفالماةالماق مهلرهظي لازب الف ةَماعلاب ةجر

 ا تدوصاا تقال ظ

 ان دلا مدقااوهفردنلا هل ذر رض !|ةلزنع كللذف هللا عاط ًادقف لوسرا عطب نس هلوقوهو ةمهلالا ١

 سعنل | نهرارمسلا ف ن اكحردبلاءوضن اف هنطان هحو نم بنغلا ةرمض-فرا ارمسلا لله لصح ا

 حالا سكمزي را ديالا هلل فو «بقروت الرهاظلاو ةّمما ملا نيح ىف مثلا ىلارطن ىذلا هحولا ىف
 ناحل ةناع منع ب 0 20 قالا ل ءف كل ذكور داسافلا مسالاب روهظاان رك

 تام مهناهذا اود لف, م ةجر ْئم هلة كسل لاقذ هوكردي إف رمقلاىفر اسلاك

 ماقم ىفددامع ىلا قآالوزتةباغ اذعو هنا الاوز هبا ح ةجرفاوساخ مهاهذام مهلاوحا

 هلوقودعحأ اهلا دحا هتاوه لقو ريصبلا عمه اودو لال ءلقاللقمهجردتسا تمهل ةجرلا

 1 مهل لة ناىلا الملتالملق هياوسنأو هللاب فر ءملامهرئاصر اونا تّوقتناىلا ىريهللان أب لعبلأ |

 هو لئاكن مزع لاف ممعاسنماوكلها لالا لوا ىفامف مهل ىلكول ىتلا ةئيزتلاةَساَنلا ةفر هملاىق |

 'عطقب ماقملا كل ذ ف مهاب ناكفئىث ءلذكس ل لاحاوسنو ,هنماورغن لو هوابقف منكي امكعم |
 نوجربال منال مهتيم نم مهتسشحو عطقنتت مما لهأ ىزتالأ هوجولا ع دج ند ةيسانملا عفراسأنلآ |

 هيتكوهت اهل نماوسأ ب مممناف كاذكاوسبل بئاغلا لدأو ةتبلا نزح مهل ىدالق اثدلا فد“ هلا

 تان" الا لدي ىهالا ري ديري كنا نايت را 0 ةاتتوالا ايلا ىلا اتا أ
 ررمس مادص ىف هلأ نعل ةعن ناانورضمالثماضي ًارهشأ اوروُمل ار مامص عوز ا ذه لثإ# هنع لقعت :
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 رتعاولام لردأ دقرصبلاناف هتامرحو هربا نمهوئ. اعامنيفشاكملا مارتحا مدعل ةريغ هتفشكا
 ىف ل دف ةريغ ليلا اهرتسوبنم ةمر1لا تاقاظ هل ”ىسهلالا مظعتا | نم هءلع بعام ىفوام هنمءوش ف

 مواع نمال راونالا مولع نمه_فام كرد هب فصتاو بمغلا ىف ل_تداذا ناسنالا نأريغلدللا مغ ا

 هئيعمع ترهظء١احاذا لبللا نام اهاكناوك الا عفانمهب قاع لع لكوهراونالامولعو رارسالا |

 مولعو ةاملا لعو ساس> الا لءامهورصلاو بلا تال ظ ىف مب ىدتيا اهلعج هللاو بك اوكلاراونأ

 هسقؤ هب كردرامهشاذه ىلع بيغلاراصف برغلا سس ىهو نيرظانلاراصب أن عكف ارسالا

 دعب تورغلا دغعرطغلا لعبنا ىلوالا ناك حاصل ارطفأ دة لسو هماع هللا لص لاقاملو كرديالام ||

 اهيلع ناك ىتلا ةغصلاب اهيدولنا ىجنمف راو ةالصرتو برغملالءج هنا نال ىلو !هناف برغملاةالص ||
 راطفألا ف عرشين ا ةضيرفلا نمغ رفاذا هلي ساو بارشثلاو ماعطلا نع ُكاسمالاوهو راهنلا

 لوسر نأ دعس نب لهسنع ملم ح.رخ ريخي لازبال كا ذ لعاف ناف :هلذانلا لقرعوأ ءامدي رمش ىلعولو |)
 الاك هنا عمارطف برشلاو ا لك الا ىمشر طفلا اولع امري سانلا لازبال لاق ملسو هيلع هللا ىلصدتلا ||

 مكحلاانرطفو لعفلان رطن ني رطفنيب لكححالاب عمفل سمدلا بورغو للا ىدمب رطفأ هنا هنع||
 الدعم لك أول لك الايهبتأايناك ىذلا ريمللا هنع لاز لك الا رطشي ملا ذاهلا ىرب موهفملاءلاق نغأ

 هتوغت هنا خدتتفصف اريساخامورحم ناكو لمتلا هاطعأ ىذا اريخن اكل ذ ىلع لم مرخأ اذا هناف
 رابتخالاىلاربللا نم جوردن اةذا ىهو اهتوالحو اهقوف هتوذب ىأ هرطفدنع متاصلا ىتلاة-رفلا

 ءاجثيح ”ىنسو ماةمرخل | ىفءاتقبل او ”ىدمت ماعم وهو ةعسلا ىلا قيضلا نمو حارمسل ا ىلا رت | نمو :

 جر ملفةوسنلا لادام هلأساف كب رىلا عجرا لاق نيمدلا نم حورخلانزب زعلا نم فسومل لورا

 هناك نصسلا قهلوخ دا اعباطمناكن او باوحلاب لوسرلا هما عجربىتح ندسلا ىف ةماقالاراتخاوأأ
 عادلا تدجالانا تنكول ف سوي ىلا محرب لسو هيلعهتلا لصدتتالوسر اخو قمم ةبحمالا| ةفاضا ة يح تناكف هللا ىتوعديامم "ىلا بح[ ندسلاٍبر هلوةوهو ةلاطا كلت ةبغ نعدلخدأأ

 ةجر ناك نمو ةجر هللا هلسرأ هناف ةعسا | ىطعي هم امم نال نها نم حور !ىلاتءراس لوي
 دعبة العلا ليمعتبانلتامناو ىسونال”ىدمش مام هنا عادل ارطف ةحرفة ذا ىفانلقا ذهاف قمضا !لقكال |
 هالصلا نال رطفلا ىلءاهانم دقامت او لو هيلع هللا ىلص هنا لوسر لعذ نم هنالرطغلا لبقو بورغلا ا

 اهيلعو هثآ تتامىذلا صتعشلل لودي هللا لوسرو كفن ق-رطفا اوهتلا يح اهناف دمعا تناكناو ||

 من لاه هيضتتتنك أنيداهيلع ناكول نا تيأرأ مالسل الع هل لافاهنعهضقي نادارأو موصأأ

 نعمل_بمرت دو قواخملا قس نمءاضتتاان ود اهل ءبو هللا قح مدقق همس ضقتناق أهلنا قد لاق

 ىلصد#© باص نم نالجر نيئمؤملا َمأا انلَتف ةشئاع ل عقورسموانأ تاخد لاق ةيطعلأ |أ

 تااقةالدلارشؤيو راطفالارخؤيرخ الاوةالصل لب وراطفالا لدتنامهدح ا لسو هسلعهللا. ا

 لوسر عنصي ناك ا ذكح تااةدوع م نهتلادمع انلقةالصلا لعب وراطفإلا لعب ىذا اامهما أ
 ىلانعتلاسقف هى: ةوسا هلفاولعجدق لسو هلع هللا لص ناكل و لسو هلع هللا ىلص هللا ||

 تاوحوأ رعو ا بطر نم ئثن هءاعما قد 3 رطفب ناك هيد وساكن لرش ر ىقممكل ناك دقل ْ

 كلامنب سن !نعهننسفدوادونا لاك هلر قام لك اي ناك الصل ادعي و برذملا قصب نا لبق: اه نم ا

 ا تابطر نكت ناف لينا لبق تابطر ل_عرطفب ناكخ ملسو هيلعهللا ىلد هللا لوسرْبرا ا

 رقلا نع هب ربدهع ثدحا هنال بطرلا مّدقف ءامنمتاوسح اسح تارت نكمل ناف تارمت ىلعفا|

 الإ هياصاىّتح هنع بوك ارسحو ملسو هءلعهللا ىلص هسفنب لزننيحرطملاىفلسو هيلع هللا ىلص لهذا |

 الرس عامص لصف ىف ل صوا) + هب رب دهعث د دح هنا ٍلسو هلعهللا ىلص لاف كلذ نء لمس فرطملا

 ةقاذ ىلا قيرط نمداشي ور سو هيلع هللا لم ”ىبنلا نم سهالا هيدرو موي موص هلا لعا * (رهشلا |
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 أ دوعن عحرشأ الذ ىنلا عم فتاوانافىنف ةريسللامهانأك ام لودي رنا لاق نم ديسعلا
 0 ل ياا ١ لب مه جاوذ ند ريالا مو نادك املوقي بدنا لات نم مو نيع ةفرط

 وصلا نمي ريض نمي , الاه ذ_هىفءاحاماسهلا كت ن ندو اهل ات مهل تامعو مهلك 3 ترتخار تالا |

 قيرطن 0 اذا مهلري_ت موسلا نا ىلع هدابعهبناملو تارافكلا نيبورطفلاو

 ريت انةريحلا مهعلازا ثيح مهم هناحس هقفر نما دهناكفر طفلا ىل_عموصلا اوحجربل ةيلضفالا

 3 هلدحجةرام لعق هيلع يجول 1 ىلاعت هلال بحاصمدل* ءالد الإ ا دج عمو مجوتلاو نمردقلا اذم

 ىلعال الامد لعف هملع ضرف هناف ابجاو ىَدأ دف هماص ن نئراطفالاب مث أيال كالذاو هبات ىلعرايشخالا

 وص بشي وهن ريف لص وهو هسف ةضي رفا! تايعتدبعلاوهو فاكملا هنيعاذاقنيبعتلا

 مظعاو عفش اارجآو ح وطتلارجأو ضر ةاارجأ هماصاذا هلاحاذ_هىذا ا دنعال لصف عاودت ا

 نو>ولارجأ هلاهمةريخل' تار ا ةكلا ىف رجالا كل ذكوريخخ اريغ بجاولا ىَدْوِي ىذلا نمرثكاأو ارجبأ
 ضورفم ا ىف مامدلا تيدا لصف فلصو )+ فادكتلا ف هللا مركن د اذهو عّطتلا رحآو
 يصل لح ىلا نااينع هللا مدر نينمؤملامأ ةصقح ِِء ”ىأسنلاحبترخ * (هيلابودنملاو

 هطسوو ناكلمللا لوا نم تدبي نيح نم ماسلا هل ب بتكيو هلمايصالف ليللا نس مامصلا تسيل نمل ١

 هموي لاصتا ىف هل بنكي حف لاصولا كا ذدي ويو تسنلا بس < رجالا ىفنوماصلا لضافتمفهرخ و

 هلعدللا لص هتتالوسر لاق هموس هلم نمرخ الإ كال
 ناقسايلا از_هىنرودملاو لاصولا ىمالكلا دريسورحسلا ىت> لصاوءلفال صاوم ناك د

 لح لاصولا قاضي لسللاةرو هلا ةلك ىف ب غرتلاباراعش الصاوم ناك م ىنع 10 1

 عبتيهلافنينامزلا ف هلل عوصلاو مولا ىفع وطنلا موصكريبنعلا ىل_علبللا مودفرطغنل لكتو موصلل
 ىلا ةبسنرثك أ هنوكل هجوألللابوهو هلل موصلا ناذ ءاص مم اهيلعقلطن !تقو”ىّأىنف اصلا
 قطاف انلذؤومشم وهران او هلاعفاُث ح نموهو هني قربان دعو ثيح نمانل بيغ هناحس قلساو بيغلا

 1 قصرغ كرتلاو كرت هلال دوه ش ىفبرغموصلا كل ذكو دوش ىف بيغ قيقا ىلع

 عمةبنلا مصت تح ةينلادس هب لك ًاينادل جس الف لبللا نمهاوت تقو ”ىأ ىف هاوناذاف دوهشموهف

 مكجالا نوكفر ميلا علطي ىف ىتح ع ّوطتلا موصل ناك ل يللا نم هس ءاصام لكش عورمشلا

 لا ل ضرفا١ موصا كلدَدتع

 : تائلارخ ؟ىلآل مالا لق ن ههتس نا ىلو الا ناكىلاعت هّللا ىلا هي هفاصتاو همفهلوخ ديدبعلا برة نأ

 انفو هللا علان رة ايالا ءامعسلا| ىلا هلوزن ىف قولا كل ذ ىف ىلكت هللا ناذ طسوالاوأ لّوالا

 3110 دبعلا هب فهد ملامودبعلا هب فهنا اذاالا هللنوكبالعودلا ناف موصدااوذو

 هانرك ذاك ةياثملا هذم ماضل انك املو هياعو هيلا قللا لوزتل ىرتل اكح نطوملا اذه ىف هلاف هلل

 ءازاا ناك ةطساوريغنم هللدبعلان ه ماضلا ناك ايو ءريغل كلذ لع ملو هتبانئاب هءازج لبا ىلوت
 حتا هلعفا ذه ند ىل عد سلا لابقا ناكمق هسا هدمس قاد نمو ةطساوريسع نم اصلا هللا نم
 هللا ور غل هتمارك لكي لو ه-سفن لياقة مرو وظنطوملا اذ هىفرهظ دمسسلاناللائقا
 وأى أن ب هللادبءنعلسمح ترش«( حاصل ارطق تقو لصف ىف لصو )* نيملاعلا نع”ىنغ
 لونا نالفاي اتت سعشلا تباغالقناضمررهش فر فس ىف سو هيلعدقلا ىلص هللا لوسز عم امك لاك

 برش هي هأنأ انحف لزق لاق انلحدحاق لزنا لاق اراه كيلعنا هللالوسراب لاه انلحدحاف

 ءاودف ٌحاصلار طف ادق اًنهه نم لمال ٠ اجوانهه نم سهلا تباناذا لاق م اسو هلع ىلصت ىبلا
 هالو بورغلاب هناو موال تقوب سبل كا ذ نا ىأ ةرطفأ دق هنريخأ دق عرشلا نان لك اي لملك أ

 ةققملا 0 امرتسلء اق بنغلا فامروهظال ب يغلا ناطاسروهظ لءللانايتاورطافلا مسالا
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 مولموضامأو ىرحلااذهىرجيامو مولرطفو مون موصدوادماصك تنقوتلاندسةموهام هنموءاش

 ةنسلاوولبقىتلا ةناارفكيلاح لك ىلا عهناالا هبف بغرف ةفرعريغ ىو هيض فاتن ةفرعف ةفرع |
 اهعباتت فو لاّوُش نم اهتقوىففاللتاوهنف بعرق لاوشنم مادالا ةنسسلام ودامأو * هدعيىتلا

 لصو) + ةنسللا مانارئاسف مانالا قانو لاّوثفاهنممولوأ عقوننأوهو داش فالخ ايفو م

 ىلصهلنال وسر لاف لاق ىردخلا دبعس بأن ع ميعصلا فسم حرش +( هللا ليبسف موصل! لصف ىف أ
 ع .رخ نجي سزانل نع ههسو موسلا كلها دعانالا هللا لميس امون م مسو هيلع هللا ا

 همدشل د مودلاومهعجداقتعالابو لملت لا ابدسعلاو رارحالا» ارجالا موضالدسعلا موصركذف 1
 هلاموصلا ىف هيزتلات عوطاالاموصا| نمدبعلل سلر ىلمودلا ل اذ دبعلا ن ءدافناذهاو”ىهلا ا

 عؤلانملا ةيلغل اورهقلا ةفصفءاعسالا.قلخل انهنعربعملا هلالاب هسشتلا ىفدبعلا ميت اذافدبعلل ع وجلاو ||

 ا لا ال -- قدعلا اوهىذا ا

 طلاع لس قد ركشلا ظفانءاقع ان تسود فدعا رسشا فام عار ع 1

 اهيا ليبسوه صوسخم باميلا ماكو اهلكءاسالا قئاقح عسب ماجا مسالاوخ قا و لاهت قلا ىلا ١

 000 لا معتارمذ عماخلا مس ءالانىأ اذهلفهللا لمس وهرب لسسف دبعلا هبفناكرب -ىأف |

 زدقلاب ىف اني رش نيعيس ركن هلناىلا برقلا فهدّسع ىلع عسومل هفرءامواموب ركن كاذكو ٍ
 ىذمايأوأ برلا م اءانامز نماغب ره نيعبس لهر دن فانامز نيعب لودر تالا نوكالزيسقلاو

 نموأ ىريكلا دكرملا مانا نمو سنكلا ىراوما نمدحاو مانو [لزانملانم ةلزتم مانأو أ يراعملا ١

 ههحو ارق ك[ذكم ثددحلا قاسم ىفىذلاريكتنلا ىواسف مالا ميبافاندنع تامولعملا مانالا

 لهم اللاو فا الابرانلا ن نم هلوق كل ذكو فرعلا قدوهعملا دهجوو أ هناذوه ىذلا ههجووه لهذ همبأ

 ؟ طن لقاك تررحو نعبر لعد زكيدشنال ران ايفا رادلاوأ ةفورعملا رانلاهيدارأ |
 طارصلان وك الا ىن-ءملا ف نكت لولو ةنملا ىلا رطل اهنافاهدربن مالا انما ةقشملا ىلعورانلا |

 هللا مالك ف رظنلا ف قيقحلا ةحردم ىلع كبل ًادقو هراكملاب تف-ابندلا فوةرخ" الا ىف اهملع

 عضرملاو لماذا ريم لصف فلدو) * ثدى ليم رح لاوسر نمهللا نع تيرتما خالك فو ْ
 هراتخا اذا وهو هحو نهض ورفملا هشاف # (راطفالاو موصل نيب هلع ةقاطلا عمن يمر موص ىف

 بودنملا لعفو عّوطتلا هبشأف دكر تو هلءفريخ ا حابملام كج هق> ىفهمكح ناكربخلا لبقو

 انك لاق عوك الا نب ةلس نع لسمو ير د ص لا ا

 نيكسم ماعطب ىدتفاورطف اءامش ع ندو ماصءاش ن مل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دوع ىلع ناضمرف

 اصصخت هزعج نم مهنمو نطسن كلذ لعح نم هويت هيد رهشلا مكتمد مش نك ةم الا هذه تلزن ىّتح

 لاهو اعّوطت ىلاعتهلل ا هامسوامهدإو ىل_عاتفاخاذا عضرملاو لماخلا ىف الا كح ىف انهذمودو
 سابعنب نع ”ىراذملا رك ذ موصلاو ماخلالا هت لت دفارشركت هلرخوهفارخ عوطت نك ||
 قلتلاوهةحوسنب تسل سامع: لاك ٍنيكسم ماعط ةيدف هنوقطب نيدلا ىلعو ىلاعتهلوقىف 1

 قطقرادا! لاكو عضرملاو ىلملا ف تتءثأس ابعنبا نع دوادوبأ لاكو ةريبكلا رم اوريبكلا
 ظ ةريح د قف درعلاريخ اذا قلا نا عا ةطنح نم عاصف سن انمكسم موب لكم ادب اذه ىف سايعنب | نع

 دبعلا تعثوه ام دبسلا تعنريشتلاوةريخاورارطضالا يكحيالا ف رمت لقةيدوبلا هتقيتح نا :
 اىردن راتحوأ هن دوبععم فب له راع كلن انا ايتخا ريختلا ىف هدبع ديسلا ماك أ دقو

 لارا ناكف هدمس أ نعد ذ نوكح مهر ابهخا فروج ى 0 ل ا

 نم خربام ىرديالو راح نم دسعلارنغريضتلا هملع لنا بجو اهذ هب رب هبسئنالو هتيدوبعنع :
 ل اي ااا تت ةةت---ج

. 



 ةرفغملاتةمسف رخأتامو كن د نم مدة:ام هللا كار فغمل ىلاعت هلوةوهو مهفردقلاوءاضقلا ذوفنل

 لا تايخبو هذا نعرتسي ن وهو هجو مو.دعملا قى ىفاهل نوكي دقي الا هذهذ بنذلا عوقو

 وعلا ناف اضي أ هممت الفن وقعلا نعرتسي وأ هنعروةسم هنافالصأ بنذ هنم عقيالف هملا لدتالف

 ءةذخاؤملاويةيوقعلا عاقباب نع هترهغع هدامعن نمهءاش نم هللارتسف توذلا لات ىلا ةر امان

 اهتسسح دجشي ماسح الا عقب .داذاك راو انك دامت يذلا عود لكنت ةردغملا | تم دقق تأ لوالاو

 صوصللا ىلع مدت ادهىلار طخ !ايهتأي نادل ع تااعالا مالا سنى تأي ل نم هللادامع نمو

 تثئشام ل_عفا هصاخ ةلاسطسدبعلل لوقي لانا عرمشلا ىف تبندق هلق هلله, برا ,الاوهاذهو

 رهاطلا ىف عومسعلا فذاك ناوهب ىلاعت هللا هدخ اود لاحامم 2[ نمو حابملاوهاذ_عةكلترفغدقف

 منا دنع ديلا لك صاح )قلا ادهن نمو ةيصعم صدا اذه ىف عرمشلا دنعوهاق ةيصعم

 ترفغ دقف مام اولعفا لاتفردب لحأ ىلع علطادن هللا لعل مكيرديامور دي لهأى مالسلا هنلعلاك

 نالعفاشدىد بع بن ذأ هللا لوةيقىلرقغا برا: لوةمف بنذيدبغلا نا تباثلا ثيدحلا فو مكل

 دقت تئْسام لعذا ةثلاثلافوأ ةعبارلا ىف لاق ناىلا بذفدوعي ْمثَتنذااذخأبو فتذاارفغبانردل ش

 نال هنتا دنع هيلع ىر<«الفدل ءف هل حبًا مالا لعف, ال تح هيلعهرح ناك ام عجل حان كل ترفع

 نكهللا دنع هتلزم د كلذ حدقي الف هفر هن ل هللا دنع همكح اذهو هّتفص هده نع انلهملاك ناو سنذ

 0 ءفشكلا لهأ لاش لاوحالا ىلءّبنرتي مك-ألا ناف كر وأ هل ةذهل حا مالا لعفام هتلاح هذه

 رطخملا ىرتالأهب مكحامف ىذعت دتفامهنإ ىوسن ةدلا نسل زلال مار

 عرشلارهاظاذه طقةهدملا هل تلح ا امّرطخملارغسغورارطضال ا دحو د طق هلع ةنملا تمرح[

 قذوملا هللاوال دس كاذا ان دجو ام هب نظل | نس هلاح امله نق نحو لاوحالا ىلع عئارمثلا ماكحاف

 هلاوه.لعدرافك الهنا لعءالعلارثك 8 « (ناضمرءاضتىفادمعتمر امن م ل دف ف لصو)#

 ىلاهاذا< ىت قبقد هحو هجولا اذهب>اصاو نيموي ءاضق هيلع ممضعب لاقو ءاّضقلا هيلعو بهذأ

 اننحو ًاالفتسم .ناكو لورطف أف هلادب مءاضتلار اتش موملا كلذ ف" انتل رتخغ هتاوهو لوقا اذه

 رصقاف هيلع ىذا !نا-ةمر موي رخ ًالامو.لاودحاولا مو.اود اذهفمو.لا كا ذءاسضق عرمشلاب هلع

 هدهشعناكنم (رادعالا) ةرافكلاوءاضةلا هلع ةداتقلاقو لولا اذ هبحاصهرظنفا]

 مدقت دقو ناضمر ىف دمعتمرطقأن منا دالا مكح + كك ءاضعلا لاحق ناضمر ”ىبهلالا مسالا :

 هرايثعا وهف نداتالا كل ذ ىلع ىردق هدم ءودام بسحب وهف فالذلا ع نم هنفاموهفمالكلا

 مساالو ناضمرربش :ال ءاضقل اهض عقوأ ىذلا هرهش صاد ىذإا ىهلالا س.الا .دبنتت ك1 قفل

 رفكين ا همقذم ناك مف 100 الفلا الاب هلع مك ىذلا ىهلالا مسالا هدهشم لب ناضمر
 ىهامتاو ناضمر مانأ ايفر اهات نات ا أ د كعك لا

 ءامسالاو موصموس سلف هقح ىف لمكيملا ذاف هلائبالا امون ىعسنالوءاش مون ىأ ةركذل ا ىلع موص مانا
 ةحاىذأدير ما .ةدعقلا ىذإنجرلا لاّوشأ عسفرلا :ناخمررمشلناًذمر ةيرمقل اروهشلل ىقلا

 لوالا ىدامتج كاسمملا رخآآلا عسر 5- لوالا عب رانا رفصا لحلا مّرغمّرغا
 الكا تع فامو نايل لمانلا يسر رعلا ةرخ الا ىدانمل تباثلا ىععترلا
 وهام كلذ نم رك ذاسو *(ه بلا بودنملا مودل لصق ف لسدو) * ةمهلالا ءامسالا ند مدا

 رشعلاو ءاروشاعو ةفرعو ساو نينثالا موصكن امزلابوداولا ىف موصلاك لاطاي هسنف بغا

 ءاروشاعك ةعجلا مانأ ع نم صو موا ل بقتريَغ نم هسفناف نيعمود>امو كلذ لاثمأو انجل

 قلطموهام هنمو ناعشر مثكرو مدل ىف نيعموه امهنمو نامزلادد انتا رمذلا نيعم هنوك نك ةقرع
 مونىأ موصك قل طموهام هنمورم لك م مادا ةثالث مام. صو ضربل ا مادالاكر مشل اندم مانالا

 و يلا د



 | لهل فقل صم) < كلذ عافناتمرف ماجا قحف نامزالادّدعتل لثاملاءاس> الادتعتب

 ندولودأ هب و هملعئثال لئاك نك * (بوجولا تقوف ارسعم ناك ريسنأ 0

 يش همزلد الف هلئشالرسعم افشكو ةدهاشم لاعفال | بولسملا (راينعالا) رسأ اذارغكت لئاك

 اك امد سوسحما ليئعكدوهشاا دعبل علاق يرط نمكاذ تدناو دوهشلا اذهنعبجناف

 دوجوب عش ورعلادوجوب هقح ىف مكسللا عئتم الو كشالب هسزلت ةعرمشلا ماكح الان اف سحلابدكردأ

 ملا نركب نأو هو ا ذه نم ىلعأ هماقءناكن ا كل دكواكسمو هلاك دع كلا دهامونات' :دهاتملا

 ىلع بجوأ دقت اناث للا بح اص مكح همكح لاكن مان دومشلاو فشكل | ىلعهرمصب و هعمس
 هانمدق !هححص ىلاعت هنملاعفالاةده اع هت ن نمانمو بحاولا د تحت كاذب لخ دءالو هسفن

 ديعلا مسا هبلعو لطم ةراتوقحلا مسادبعلا اذه ىلع ل راح كاع برا يكن اقل

 اريهنع قش 0 هناي سارملا ذيع نسخ او لك قو لاو حال ا مده فالتخلا عم

 |. رمل ا كليو اهسال او ةماخ سنق فخ وعنا مدموص قف لف نملصفىفلصو)* هحو

 اههاسش أو لاعفال اهذهىف تبحوأ نم لكف# (رطةب ناهل سل هنا ىرب نم دنع حر خم مو لأر طف

 فانتعلك اذكر ةرافكل و ءاضقلا هبلع مس لئاق نموءاضقتلا هملع مهتم لئاف نك اوفاتخ ار طفلا
 هذه نم هانرك ذام رايتعا مدت دقوريخلل اضقلا هفءايقتسالان اهانرك ذامم هملا به ذى ذل او همف

 مويلا كلذ فضحت مضت نا ل.ةرطفتةأر ايكح هينراظنالا لزوج مون ىرطفأ نع :لامفالا

 هيلع هنا انيهذةرفاسي وأ موملا كلذ ىف ضرع ثرغسلا ليقو ضرما لبق نارطقدرفاسملاو ضد رملاو

 مثالا ىف همكم ورذاسوأ ص مو[ ٌتضاح اه: الءاضتلا هملعانبجو امن او هسلعةراذك الوءاضقلا

 مايصنم رثكسلوا دبأ ىضةيامرفاسي موأ ضرع علوأ ضحت لولا ىتحادمعتمرطقأ نم محو هف
 هانلقاةرعاظلا امو هللا دنعهف رطغلا مهازوح موب ىف اورطنأ مهخال هلل ىلا م د ىمًافاذه عسو عامتلا

 ثيح نم برغلا ىلع عالطتساو سوغنلل ىذلا فدكلان هةحار لعفلا اذه ىف (رابتعالا)

 اهلفاهوأ ”ىهاالا حور ا ناتاهتا ةمسلاو املا تناك او بع غلا ل اع نماجناهسسورعشبال

 || هللاع راس هللا لهأ قد رط ليلا اذه يكمل رت قر باح فلخ نم عالطالا

 00 ةافتالا مالا ااكاغتا مسالا ذه لثمو كلذا لد أنو 1 ل ودوحتملا

 دب الفر ددو 0 ءهيدح امناو قافتالان امش ثدحال هللاو هنأ هاكمهاالناف

 لإ اندنعفالوا ا "ىهلالا لعفلا ادهلثمهملع :رهظ نع قلع له قرامغاو هلع قاكوهام نوكنم

 هلعرشام هناف بسلا سل لو هشراطفالا لزوم وف هني ميدل معلا هل لصح ولو هب قلعتم مثالا
 بهذماذ_هرهاظلان اسللا ىف ارفاصوأ اضرصوأ اضئاج هب ىعست ىذلا لاخلا سالتلا عمالار طفلا

 ءاش ناو هنعافعءاشن ا هّنئا !محاص مكمل اونلشسلا هذهلثمف ةانمهذموهو هللا لهأ نم نشقحلا

 هعالطا نمواةدّشكو ةدهاشم عارحلان ههنم عقب لع دقن ع هلاح ناك ناالا ال دع وذلْمم هذَخا

 معاي لام كلذ ىفلمعتهل نو ؟,الور داس الف هللا دنع ذيذخ اًومريغ هنا هعالطا هيلعرو دقملا ىلع

 ظ هللا 22 يف هيف مومعلا ره النا كح ىاردق هتان لعيفديالو ذا هنا لع ناف هم هيفهللأ

 برابلاةدوهسلا نعتسب امل سلبال لءقالقعاز "اج ناكتاؤالصأ عقاوب سيلان دنعاذحو هيفذقانلا

 ||| ةفلاخلاو ةيانالا لوصح دعب ا دوصسلا كئم درأ ل فا تاع مهل لاف تدحادو ملا ىم تدرأول
 ْ مملطن مهللا دامعنم نا اعاو كيذخ !كلذ. ل اقف تلعارانالا عوقو دعب براد لاقذ كلذ لم عأ

 قيوةيوتلاب اوعراسل هللا نم مهتاحةدشن ماهل نوعراسف ىصاعملا نم مهماعر دقام ىلعدهللا

 | د دوكتابردق لعدن تداءاهو ةراواناذانانهدورش لل نماوح تس و مهروهط فلخ

 نكلو ةبهلالا ةمرعملاك اهنا نك, ل ءالؤه ل ثنم كلذ عوقوناف هتلادنع ملزم ىف حدقيالا ذه

 و . 5
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 رحلادن ا راواذلاعلا فاررمض تاءانلا دش ىفدللا فسضخانبأ .ارددو اوسالو ئطخح دقو كل < ىف

 دودلا ضءءلءجدق عرشلاو اهسالوةح هبف ع رشا مر“ نر و اهفدشأه ب وةعلا تناكل

 رهظأ هلثمف ٌدللا طاتسا ٠ ررضلاو تطقس كلذ طقسأ ناو قواخملا بلطبالا ماسقنال ابار "كلا

 لوق فعضبف طاقسالاو ةفلثان هادهل ائثماو لقب نامامالل سلف هلئاو نعافعءاذا لود اوك

 اهفيفختو نك ام ىفاهطاقس او دو دحلا عضو بيسو ملك انعرشولورحزلا دو دما تعضو لونتي نم

 لا لاوحال“ فالتخا.ف لعام نال ةهظعارارس اكل ذىفان رهط نك اما فاهددشتو نك امأ ىف

 فالتانم دش س فنلا فالتاو لئاقلاو قراسلا لثمتالاكشا اهيفو لوطي هيف مالكل اواهبف تعرش

 لاملاننعقرالاد:ءدجووأقورمسملال املا بر افعناو هلاك لتس ال لوتقملاىلوافعناولاملا

 قح نا فرعت انهنمو اذ كرتي نارك احلل سيو لاح لك ىلع ءدب عطقن نأ تب الفاذه عمو هير ىلعدر

 هللا وح ملسو هيلع هللا لصلاق ءاهقفلاهدقتعت ام ف الع مف قولخلا قس نم مظع ا ءامشالا هللا

 يكحهقلاو بترتلا ىضتقت ةمككلا ناذرييضتلا نم ىلوأ ةرافكلا ىف بيترتلا (رابتعالا) ىضقين اق حا

 ةيدويعكرأ رطضا دبع سيرتلا ىف دبعلاو ةمكلسا هنضنقا امل بدترتلا نم ىلوأ ءاشالا ضعيف ريبشعلاو
 نيد ورارطضالا ةيدوبعنم ةحنارابيقو لذاونل اةيدوبعكر اسخ ادع ريضتلا ىدبعلاو ضئارقفلا

 لح اذهلو هيلا بح كل ذناو لفاونلا ف برقلا نم مظعأ برق ضنارغلاةدابعو لذاونلا ةدابع

 ىلرارطضالا ةيدوبع ةاعارمل ”هلذان لهعلا ناكئثواسنلاعأ لطمنالن اان صو ضئارفلفاونلا ف
 ةرافكلا لصف فلصو)* مظعأ اهيلعابتلالدو ىلح هيف ةس ورلاناطلسرو هظنالراسخ الا ةيدوبع

 ةرافك ال لئات نمو ةرافكلااييلع لئاقن# (عاسملا ىلعابنم دارأ ام اهبوز تعواطا ذا رملا ىلع
 لًاسالواهل ضّرعتالو ةأرملاركذام ىبارعالا ثيدح ل سو هيلع هللا لص <ىبنلاناف لوقأ هيواهيلع

 اهتاذبىؤقتلاورومقلا هلباق سفنلا (رابتعالا ) هللا دءنذأب مام عرشن ناانل يبني الو كا ذ نع
 ناكنملا امه لّمعلاو ىوهلاو ملعب وقعالف اهيذ مكصلا نع لصفنتر دقت الذ تا ذا اءاهريغ مكح ىهف

 لاق هلا تعد امفاهل مكحال هنا ىأر نقرانلا ىلا هوعديىوولاو ةاصت ا ىلا اهوعدن لمع اذابف

 اهل اومقبالا مكح هلرهظام امهتمدحاو لكناو لوما ىفاهل اريحا نا أر نم و ايلعةرافكحال

 الع لمتف رسشفا رش ناوريفن اريخ ناكنا تش آت رالف لوبقلاوهملا ثمعدابمم عنملااهل ناكذا

 مول ىف طو حرفك ئيطو نم لدقف + (راطفالارركت كل ةرافكلار كت لصف ىف لصو * ةراغكلا |

 اوقلتخاو ةدحاو ةرافك الا هلع سلفدحاو مو:ىفارا رم ئطو نم ليقو ىرخأ ةراغكه يلع نأ د >او

 ةرافك موب لكل هملع ممضعيلاقف نان موي ىف ىو ىتسرفكيلو ناضمر نم موبىفئطو نيفاضينأ |
 اهنالةدحاوةرافكهملعنا ه.لوق أ ىذلاو لوتالا عادا نعرشك#, مابةداو تراب دل مضر
 ولورفك لءاضقلا موصيف رطفأول هنال موصلا ةاعارملالموصلالاحىف ناضمرةاعارملالا تعرشام
 الئلؤالا عاب انعرفك اذا ئرجأ ةرامك هسلع بحول مر اهطلا ةرافك لئمةزاعتالا ةةااتما ا

 لالا كل ذ ناك ادّدعتم هلبق ئطوريشكتدعب طولا عقوأ اذا همزاتاه انلعج اذهل عوتولا دعب اهجوأ
 نوكمو كلذ ىلعرادتقالا لناك اذا ةدّدعتمام اسحأ ربديدحاولاحورلا ( رابتعإلا) كو

 هدههل نع ناملا سضق ناكو كلذ ىلعت نان لا ًاشنةرخ “الا ىفوةداعلا قرخس ىلوأ امندلا ىف كلذ
 رصن و ععسو لجرو دي نم ندنلا احا اسدحاولاحورااربد.اك ”ىرصملا نونلاوذاذكو ةروصلا

 اهريدي ىلا ةريثكلا ءاسجالا كِل ذك اهنم عم ءام ىلع حراوملا لاعفاب سمنلاذخ اوتاكو كاذريغو
 نم مسملا اذهنم عقيامنيعناكناودحاولا حور كد ثعلب بنس عقو من :-ىأدحاو حور

 ىلع همزاب نيمسكلا دحأ ل عف ىلع: ذخ اوما نمهمزاب ام نوكشرخ الا مسللا نم عقيم لثملعفلا

 لعفلاراركت نم دحاولا حورا مزابامفدملا اذه ىلع بهاذملا مستو هلثمناك ناو رخ“ الا لعف
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 ايشقبال بلع ةبجاولانمدمعت انتو بهاذا تانتوالابةددقمل ند: ضُئارغلاناذ هعزاتأ

 ةدمحاوت5َر رم هنكحاو تقوباطوب سناك ار مالا ابهسانب ىذلا ع ّوطتلا نمرثكملذ اهلطمادبا

 ةعاطتسال ابريخ اتلاف امصاع نوكير اانذوم ناك تم نكلو ةعاطتسالاب لو, نمالارمغلا ف
 تانتنس اح نالثببلا اذ هدنعءنرشلاو لكألا» احأف ةيدغت برشلاو لكالا (رابتعالا)

 ءاضق الذ دمعللال هلل م وصدلاوهسفن تجاولا نعن كمل اربغلان بج اولازيةل ا دافتسمهدوحو ناكاك
 ءاوسرابتعال ا ىف عماجا م 1 لك تار هلع نع وا ةرافكلا لاكن مو ةراغك الو هلع

 فيلكتلا لص "فن اكد ما دبع 1 ءاضقلا هلع اء بجو |ام لوي هملعءاضقلا لاك نمو

 فنااستنكهتتود ىذلا دمعلل مودل ناف هلموصلا ن ا رب هيضققءا وسناضءر موه ىف ناكاك

 ديسعلاو هب عافشالان 8 هملعام ةداعا عم هقكسم ىلاهدروهاسمن نيدلا كلذ هرئاضَف هريسغ نم امنع

 نعث لصو) « كلذ رعاف هلال هتوهف ةينادعص موصلاوهل تسل ةيئادهمدل !نال كا ذافلةس موصيامنا

 ةرافكلا نودءاضقلا هيلع لقو لوق اهب وةراف ححالو هلعءاضقال ىل.ةف * (هموصل امسان عماج
 دبعلا فصتا امل ةيهلالاةريغلا باننءاذه (كل ذفرابتءالا) ةرافكلاو ءاضقلا هيلع لمقو
 هما هيلع دسفي لاح ماةمىف هماقأف ماض هنا هللا است |موصلاوهو اعورمشمناكناو هتنوهامع
 لارتشالا نمبرض هلوهامف م>ازبنا ةمهااةريغهقاالا ام فصال ةقيشملا هذ هنا هلاهيشت

 ا رعدق عاجباوةرافكل او ءاضقلا هنع طقس اكمل َدمّوح هب كلهن الو دصق كل د ىف دمعلل نكي لاف

 هسفن نوددأ ةيدعدلاب دمش لاق : ةريافكل !نو دءاضقلا هسلع لاق نمو ادمعتم عماج ن فا

 ىروهتناَن ركل اتشردا تنرامو هلوف زن ا افوطومالا+ افوصوم نوكذهياهماقلاحف
 لرتلا لرتولرتموصلاو كرتلاود ناسنلا لاق ةرانكحلاو اضقلا هلع لاف نمو تنناو ىئنف
 لثتمااةموصلاوه ىذا كرتلا هب مقيلفهلاس ذهن هودوحو مدعلا مدعن اي كرتلا ضقت دو>و

 ارا 0 متقن كلذأف رابتعالاوةزافكلاو افلا هلع بجونزأذلا تي هند قر داق

 ركاذريغالو هلخا عفاج يح راسيتعالا ىامسالو ةمودلا اركأذ ناك ىارعالا كلذ نا ث.دحلاف

 دمعتلا ىفا«ةجادقورك اذريغوا همودلارك اذ ناكل ه )سو هاعدتنا ىلص هقتالوسر ول هفتساالو

 ىضنقت : ىيرطلاناف راستءالا ىفافسالو هموصارك اذاا ىلع تحواكىمانلا 0 بحوو عامعلل

 ةسرهةراذكلا لهلصفىفلدو)* بي رغ همن نامسنلاةروضحلا قيرط هنالنا.بنانةذخ اًوملا
 هلعءدصقا ىرديالف عطا لاق مم مصدل لاق مث قتعادل لاق دئاذ +( ريبختلا ىلعو ارهاظملا ىف ىهاك

 ' ماعطالاف عطس: مل ناو موصلاف د ل ناف قعلااهلونا سنرتلا ىل_عاسمنا لشفالما سرتلا مالسلا

 هذه ض»د مجرتانهرو صو ماصلاو قمعلا نع ماعطالا بدتسا نم م#نموريمتأ | ىلع ىه لبقو

 || ةرافكلا ناو ظيلغتلا دقي هلا ىأر نك عراشلا دود ةدو ىاكملا لاح بسحب ضعب ىلعماسفالا
 ناذ عدراو هملعو مدا هناث مايدلاب بطوخ اكلمواا.نغ ةعقاولا باص ن اكح نان هب ومع
 رثك "1 جبارخ الام رضي ولاملاىف لالا رس ناررصر وها !تايوقتلاودو طا دوستملا

 ىأرنمو موصا'ابرما قا هلع موصل ناك نان ماعطالاو ا ىدعلانرها موصل هلع قش نمم

 حرح نم نيدلا ف مكلعلءحامو لوي ىلاعت هنافحرملا عفربام كلذىف مدقينا ىجذ ىذلانا
 1 قم'عقوول ىسفن ق- ىف هب لمع ناو ام اشفلاف لودأ 0 ةرايكحاان مفاكشف

 الإ كلذكو ارسي رسعدمب هللا ل هش اهانآامو اهعسوالا اسف:تئاكيال هنث' نال عم بطتسأ الن االا
 ا ايري ودح ورسم أقارب سلا عما لاق مث ارمسد رسعلا عم ن ناخذ ىلاعت لاق هثاف لعذ

 نوكحّاف كلذ ف الخ ىتفملا تشب وحرملاعف رو نيدلا قرمسلا ىاارب قحلا نوكالف هعم

 || بصدق ىردكحفلا رظنلا هسضتئءامغأو هلوسرالو هللا نم صن هءفام رحزلل تعضودودملا
 00 | | تا د ا دس تار 8 اح يكل شئ تأ
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 السو هيلعهللا ىلمهقلا لوسرهلأس ىذلا ماقلاوهو ارو هلك هوك لا« هارد اوفا 0 هعمم |

 تءااثلاثيدعاارووه لبروألا هنامعان م هللا نأخ ارو ىلعحاو لافادبأ هف هعقي نأهب ر نم |

 ةفارو وله لمع قورونهناذفوهفرعغالاب ارودوكجب كلذ دنعف هنمو + قا ىريفاروت هدبع 1

 ٍز ااب.هلارذمقحلا هيطاخ مع لفاغاملع هن قوهو لا اهدهىب ةانحل اركذت :لاظانلقاممهفاق ا

 كلدب اذهف هودقاوناك ام ناسلاالا اولو اركذتملو هتانآ اوربت أ هنو المي ه لمعلا ىذلا ناءرقلا ف 1

2 
 يو / 1 سستم سس سسسستسسمسسسو 7

 هللا د.عزيغلا نع !رح نو كف نوكحول ا قرنم سفن قدعي ناوهفا دق م د. .علا ناكنااماو نيعجا

 لاملا اذ_ه>ىف اهنم ىدعلا لاهساو هلو تاذ ةفصا:ال انش دعواه عفر لم تسب هتان دو عنف
 كلاملا مسادل حم مصلاكلمءاعسف كاملا كلام هللا لقىلاهتهلوتب كلذ ىلع هبندقو لالا لالا ىنال ||
 سانلاكإم سانلا بربذوعا لق قيقحتاوةراشالا بان نموهو اشيا لاقو ملاءلا كلام لتي لو

 ْ ميلا هسسفت فاضااتاونوكينا مهل ىضتقي مسا انمهعس مو سانلام هام- ءاملقمشدتأ | باننك

 و ىبن هلال ماللاو فلالان ار م ناسسنلا نملعاف هسا ةراسشالا باين سول مان[

 أ لح 0 ا عم هق» علا |زهىف لصف هاراىنارون ل ادق آهإَةدلا ضءد هفعص دقوهارأق ارد ا 3

 ً بس ماعطلاف ةرافكلاق ؟ماعطالااماو دهعلاذخأو تودثلا ةم كاش مدقتم مع ىءاوناك مهن | ىلع

 اهلل ثمال ةدامع هلعفاع تاماامل ىحا مسالابق ادم همماعطالا وهف هلو انتم ىلعو كا

 1 ىذلا لباقملا مسارهظمل ماعطالان ص افك ةنمعتهنال اهاعذ ىف تممملاناتوعذم ناكف ماع ناكح

 : لزانملا رمل اريسءافتسا نعنيب دل ىف ةراب :رمشلافهترافك فني رمش موضامتاو مهفاك ىخناوه آ

 : هيلع هقلاش ةيبور تيثيل هسفنب هيفريسب دح اول ارهمشلاف ةيهيالا لزانملا ف سفنل اريس كلذو ةرّدقمل 1

 ١ 0 اوق عمجيقملا نا بادن ماب عسي تلا هلجر هناف هيرب هبفريسير تش الارمثلاو هسفن دنع

 ا هللا لوسرل لث اهلا اذ_هلوفامماو هسفنب ال هب رب اهعطقف هاو ق نيع قحلاو لزاما هذه عطقد اوهب هنأف

 || لاذ هل موصلا ناف قملا ةفصي فصنا ىأ ةرافكحلا ىف موصااب هسحأ نيح لسو هيلع هللا ىلص
 ال ءانو سصالا فخ لع همالعدكجتو لبو هلع هللا ىلنم هللا لولسر كمت“ “ىل_ عنا موضلا نم

 أ| عوصلاب رفكملوقىفهللاك هنأ كحن ةيارعالا كلذ وج ناو قطانلا كلذ دارأ مو هقاثاقحلا نا
 قا ناف نع فماكتلا لاز اقح تنكامل ىناف -ىلعّتأ قا نم لوقينا ديرب قاف اقح نكىأ|

 ١ ذل كأ 2 ل راسا -ىلع ب وأف ةيدوبعلا ىلا ىئازنادقو اقح قس اذالف فاكتال
 آ ىمرقفا ايدي النيبام هللاو ئمرفال اهيطعتأ لسو هملع هللا ىل لص *ىنلل لاف اذ هلو ىل ىتيدعكنأ

 ١ كلا رقنلا نامصتسا نار ةذو هذ لضعف هنداس نعي دوبعلا ىلا عجر هلال يلار دلا لاك ف انمأَك

 ا مكح همكح» ناف مظعا هدنع ةرمسللاو ةشا هلل ن اف رقتفي ث اتم ناك نم ملأ لئثمرمقفلا ىف
 تن ةنارح نع ددق لصح هنوكل قارتسالا ملدا رح ناكو رسموا نم

 اسد ت امواج لفل اخاقف جل اكلم[ هتاكلم ناك
 || ثيح نم كلدي هللا هتطنا د رفا اهمأب النمبام لاك اذهلذ كل ذد<ال َنَدلا لثوملا لصال ا دبعلاو
 '*ءارحاىف هللا ةمكحر ظناق“ لعىياموصلان ههلوق ىفاضيا هر هقطن أل ايس انم نوكح» . ىحرعشال

 | ةرافكلا مكحاذهف مهال ةقيقللا ىلع, كل وهف نزرع «شرال ثيح نمهدابعىفقئاشملا هده ا

 ا ا ريدتاذا كسلا هذه انزل ة ىلا لاوتالا عساس هى لش ددق هللدجلاو لعن اذه نم ىلع ْ

 فالتخ الان رك ذ ام ىلعةدْئاز دئاوف نوضشس ا هركذناكتاورار ك2 هناك يشعل ْ
 ٍ * (ا د معتم برشوا لكأ نم لصف ىف لصوإ * هلل دمر اسعاف اَذَح هك نكلو بسنلا|]

 لوقا ىذلاو +_ءاعةرافك ال نورخآ لاو عاجلا ىفاهجوا ٍجاارانكإاوءاذقلا هلعموقلاتفا

 نم هش رذدل لمكت ع ّوطتلا موص نمرثك, نكلوادبا هضةيالفناق ةرافك الو هلعءاضقال هناا |
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 أ اذككو وئام اامالعر اننا ديدس سفنلا هنقف ناكَقرف ىالاف تارا 0

 لئاتن 5 « (امهيلعا ذامانرطفا اذا لماخاو عض صرحا لعق فلو راشعالا ف همكح
 قدح ى ةخو _طمري_غ ةصصخم ىدلع هي ' الاوت اءرقلان رعت هنا لوقا هيو املعءاشقالو نامعط
 ناضتن لئاك نمو امهياعماعطاالو طقف نامضةت ا ار خشلاو عضر "اا
 ولكح نعد ماعطالاو مطنو ىضقَت عضرملاو معطتالو ىضقت ”لماجلا لئاقور مو نامعظتو

 قس فااسلاعضرملاو لالا كلج ئىذلا لماحلا (رابتءالا) هعنصي سن اناك اج اناس ةحئوأ
 سسمل هللا ق> ىلءريغل | ىح مّدق ةمصولا لبق نيدلا نا ىآر نقعتلا قوة ن هقح امهماء نعد ربغلا

 || للا لص جلا لو قرا ل للا عك رف كس ه0

 ظ قديم الق ثي راوملاةءآىف نيدلا ىلع ةمصولا تاءرشلا ىف مّدقهتنانا ىأرو ءاضقلان قا! هنث | قنا”
 في لاذا ءامرغلا قح ىدتع عجربو نيدرااهم ىصوب ةيصودعب نم ىلا ه3 لاك ب هذ هملاو هللا

 افانصالا ةيئاعلا نءمهاف تاكدصلا نم ناطلسلا هنعه.دود لاملا تدبىف تنملا لاق جيم قرا
 < ا ا كشالب اهعدقت س-وفكلذد ةيصولل دلو هنيدى هشلا عحبرب ىعأ نيدلا يحاصلف

 بدحاضواهع اداهنتا عرش ثح هللا قوّم- نمريغلا نذسريغلا ق دى تناك ن ناو عضرملااماو

 الهقرعلا قحق اسلاك عن عضرملاو لاحلا تقو ىف فلكم ريغ هنال هللا قوةح نم ىح ىف سلل املا

 هل عش نك 000 ١ اد هدم: ؛!اتلكو دّفهل عورسشم ها ىف هنام هللا ى و>-

 امها ىلعع ءالعلا عجب ا (زوهلاو خح 0000-2 وا «انركح ةنممدحاووا ماعطالاوءاضتلا

 000 نا طفااذا اوقاتحاوارطقب تامه! موصلا ىلع اردن ملاذا
 ماعطالان اهب لوقا ىذلاو ماعطالا مهلاوستسا مهن ًاريغلوقاهنو نامعطبال موق لاو. نامعظب

 عرسشلا ف سلو كلذ ىف فلكتلا هنعطتس دقف هق.طيال نم امماو موصلا ىلع ةقاطلا عم عرش اغا
 ماعطالا اهنلك امو اهعسوالا ]سن فلك ام هللا نا هملع ةردّقلا مدع نم هّتتص هذه نم نع ماعطا

 انل انما كح 4ةردقال نأ هدهشم ناك كم (رابتعالا) هيانلكو هنع لدعن ل ةر دقلا مدع عم اهفلكولف

 هنع شاد ةفهللءودلاناهدمشمناكورودتملا فداح ارث اها امي داملاًةردقلا نا لوقي ناكوا

 ىمعطيوهىداا#إ لختاو دصم لاهو مطيالو عطب وشو ىلا عتهللا لود ماعطالاو موصلاب مكحلا
 بحاصإ ريمشو ماعطا الذ ضوعالذ بجاوالو هيلعر دي بجاو نعوهاغنا ماعطالاو هرب لو روت

 هده نمهلنكل لعفأ فاو لعفن نوت ىفالو لح دم نيعسنْ ادا ىفدل سدلو هلئامالا ةوقال مامملاا ذه
 ةطوقنملاءاملا نوكتدقو يطاخ اريمذا ىلعا نم ةطوقنملاءانلا فرح دئاوزلا عب رالا فورحلا

 (ناضمرفا دمعتم عما نم لصف ىف لصو) + قيفوتلا هللابو كلذ لعام هب وهل ريع لعق لفسا نم
 كا دف ةرافكحإانال طقفءاضقلاالا هملع سال لقوة ر افكلاوءاضقلا «ملعن ا ىل_ءاوعجلا
 موصينا ماعطالاو قتعلا مدع دنعد سمي ل لسو هيلع هللا ىلص هلال لاوحالا ئارقأ ةعزع نكت ل
 ةرافكلا الا هملعس موقلاقومصفةعسلا تدجر انا 1 اتاضيرمناكوو امي اكذب

 كلذ ىلع ردةنارفكين اهل بت ساو هيلعءاشقال هنا هلا سهذأ ىذلاو ءاضق هماع سلو طقف
 يضامف نك نم نكم داما لع ناعم نانردقلا (كلذ فراستعالا) كلذ ىف همكحملعا هللأو

 || اتلط قرلا نم ةمقر قتعباما اذ ةفرعم ىلا هلقعلسبالن م نكح ن ءلعفل ا ىفدسعل | ىلا كل نم
' 

1 

 راوجو هاوةىفهننعقحلانوك لاح اح فه سفن مةين آو هفاقلطم قرلا نم هقعأ ناف ادقموا

 اكلارو ادس ناك هبعنا ذهناكو لالا اذه ناك اذ داود رةروصلاعاونالان مهريغن عريقات ىلا

 ١ |دفعف رعد ون ا ذآ[ تحل دونا نر دع
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 خجشلا عرشبف ماقملا كذ بر اهش دك سل ىلا ةمهلالا هلزم اهب لان هلل سخوا ىذا !ماقملا كل ذنيبو

 راضحا تيما كل رضحا اتودسا اذا الا ديرملا نم ةيابث ماقملا لذ ىلا ل صوملا لمعلا ف

 كلذ قدا .للأ 0 كلذ هلثمم اةروصلا كات سلأف اهلع زن اححوىتلا هنروصبهلامخ ىف لدم نم

 ميظعلا لضفااوذ هللا و الضفو هللا نم ةذم ههوجو ما ىلع ماسملا ل را ذ ىف تبملا كلذ سفن تاصخم هملع

 هاوس ىنعاشم :رمدحا ىنضارامو ىوكحلا فلذع نب فسو بوقعيىلا انش يهذماذهو

 كلذ لثم د! تنكراذاتساو اذ ىلناكف هدجاوهىف ىل عفتاو ةضان رلاىف ه,تعفتناف
 ةناوسجو نينامثو تس ةنس كل ذو كلذ بدس مهنم هدحاوفرءعنالو كل د نم نوبت سانلا ناكو

 ءازرب زشلا اًدهذي ىلع ةضايرلا لبصخت" ىلع هللا ءافأو ورطخ ماقموهو ىذابر ىلعىّتف م دقت دق ناكف

 00 مهل هملطل نكلو لمعلا فدحان 0 مودتي ال لوشن ن ند هللا لهأ نمو ريخ لكىنعهللا

 2 نعدحا موصيال لوي نمراشعا اذهف ع ودرلاردان لالا اذهو كلذ ىلع ةعاباوهناعدو

 د را لوقي ناوهف هب ىمو:ن الا ماعطاالو ماصصال لاق نهو هاو هنعموص لو ن هراشعاو

 لعفاذا اذهو ىلما ف ناك اع ىدطعي نأ هللا ىس < كاع نماتصت ل لمح او كحال : ىاعجاعيشلا

 ديرملا قح نام 0 رتل يم دمج نعت ىلع قا وكسر حج علا عم بدأ" رس ن اكح ديرما

 ةنللاف دم روش و در لاخ ناز ودلع تأ صتس لوس دا اذهىفلصالاو

 ءوسو هسفن ىلع لمعلا اذبم هنفدوددلا زكي كف ”ىلع< ىنعا ملسو هيلع هللا ىل ه هللا لوسرهل لاَتف

 5 رد : هنم د صتخل اهدي رع فمكف هنامز له أ ىض.الزحشل انا ىضدقي دب رطلاو هعمددأ

 مهم فاح هللا دنع دانا نم مهاامرهظو ةماسقلام ول ناك اذا سوفتلابمتقرعمو قيرطلا اذه لهأ
 ديزي ىلا صن اذ هو ةذخ املا لبق مهاذان مف ةماسشلا مو نوعفشباملوأف ايدل ىف انه مهاذ نم

 0 ءوهمسفتا» اعفش مهن اس> أب مهف مهن اسح | نبع مهف دمهملا| :سح |نيذإ!نافانمه ذموهو "ىباطسلا

 ا دا هوناسح> الا الا ناس الا ءازجب لهو ىلولا اذه قس ىفريشتا نمهومدقامج هللا
 هيرو كانا ناو شلا فرعي 00 هى. ال لولا لب سانلان ء نقاعلل د 03ر1 ل

 ا د ا لطول هتةذو هبسفرك ذب عمم نعو عبو ةرغغي نا لأسيف ١

 ىلنيعو فرعاال نمو فرعءانغ ىرص هكردا نمك ةمامقلامول ةعافتلاب ىدعووهللادم< ىبر

 نموهو فب رط نبا قاحما ىبا اضيا انكش ب هذماذهو هك شال اها ذ هنن اع تح دهشملا اذه

 ةئاه- و نيناُمو عست ةنسءارم خخ اًةرب زحل ا,هلزتع هدنعاناوامول ميشلا اذه تعمسدقاو هدم نمربكا 1

 لوةتفكح 4تاةىئفرعين# مهرخ ان ءءاملواالا -ىف و سضانلا ىراام حا او ىللاقو 1

 كلذ ةضاولوةروا اريخ قحف اولوةينااما ىاوعمسو | ينور نيذلا سانا! نا لاقف قاص انا ان ا
 اهب ىنفصوام ةفصلا كإل لحمو له أو هامالواف هّتمسبالا ىىغصواغ "ىلع ىن أواريبخ قف لاكن ْ

 ةسارق بحاص هئاف ىلا ىلع هللا هعلطا”ىلو ىدنعوهفا رش ىف لاك نمو هّنئا انوا نمىدنع اذهقال

 0 ا ل انلواالا نأ اء ىراالق ”ىلو ىدتعوهئاق اوس رغان كسلا 1

 0 هب هاقلبام فالخ جشلا اذه اخ ناكح ةّنسلهأن م ناسناقحق هنو نه ىرح ْ

 ]يدلل ل نوضح و يبا د ل كربلا 27 ندسح نم غلو |

 مودلاورذنلا نيب قَرذنماماواهف هانا دكركح ددنءةرخافل ارت دااىفاعانركذ الغد وةعىقا

 هملغ هللاهبجوناضمروهىذإ ضورملا موصلاو هباجصاب هلع هللا هبحوارذنا!ناف ضورفلا |

 بوجو نع هال هيلو هنع ماص هياجيال ءهترذنلا بج او ىف دبعلل ناك(لق دبعلا باجي ريغ غنم اذ

 ىذلاث لمعت هم دبعلل نكن لع ادتيا ضورفملاموصلاو هَنَمدأربَت تح هلم دبع كلذ ىف هنعبوتسف دم
 هللا ىلااراهم حرخ نمفىلاعت لاو لئاقلا ىلعةيدل أ تناكف هماص كرتولف هنام ىذا اود هملع هضوُ : |
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 ادم ل لصو)« هذههذ_هتسلوامهنيىذلا ريثكلا همشلل رصصعلا ىلصإ هناانلع تلغل

 همجول ل نم «مهنمو ءادالا ىفناك ايءاضقلا ىف عباتنلا بجو نمءالعل ا نق (ناضدررطفا نمل ء ءاضقإا

 توولا لخداذا (راشعالا) هءاكا لرب ىل_عةعاجباو يهسا نم هم موريسخ نم مهنمءالوهو

 :لعفا ارخأو فاكملا لع ةيملاذاذ ءادالا فاكملا ملوالا مءالا بلط نامزلا عسوملا بحاولا ىف

 لوالا سلا ىلا ةيسنلءاضا ل عقلا كاذ ف فاكللا نو كم ذر الا مسالا هاقلت تق تقولارخ ىلا

 .| رح 3 مسا اىلا ةيسنل با ةؤم ناكو ةبشالو لخ دريغنم ادم ناكتقولا لود ل واف هلعفول هناو

 ايل يل دعالاب مةدعهملع بج اولا امتار طظذأ اذاضدرملاوأرفاملا ماصلاك

 كل ذرمغىلا هرخ أ ناو ل دالو ةبمشريغ نم ايةؤوم ناكهماصن اذ للا وش نم مول ىنا م 0 تدولاعسوم

 ل ةالبابدؤم نوكحم هنامز لوا ف كلذ ف عداتن كا ا نر اتوا وا

 ناعزلا عاستا ارنمو بجوال جالا لبو ىله الارمصق ىار نغايضاق نوكش خ داس م ناو

 ا هيئدمكح ىدعمال "ىمهلا مساهل ل 0 ل

 / ةنادادعت با بسحو اهقئاقح بس نيقب رطنهفارصت ةمهلالا ءامعسالا ةضقىف نوكحا

 |[ بلق:تالءاشالا ريغو ءاسشالل ةمسفنلا فاصوالا نا نينمعىذا نيئيمالا نم ديالو اهل تاوكمالا
 هيلع لح دج نانموءاضترس أن م ىلدفىف ىلدو) * 0 ءاشنا دعست هققدتو كل ذ مهفاف

 ةفئاط تااقو ةرافكلاوءاضقلا هماع ةفئاط تا قفهلاح هذه نوف ءاذعإ !فاتخا « (رخآناضمر
 ةفلتخم ةريثكح تاه> اهل قل تاماقملا (راستعءالا) لوةاهيوهبلعةرافك الوءاضقلا هيلع

 اهنم ةريثك تاه ىف اكح ها ناذ عرول كأم اةلعتم تاهج نِماَم ةهج ىف اهمكح نع كلاس لغغي دق
 تاطقلانن ريعناق مشلاو سمالاو ىجسلاو عاقسالاورظنلاو دخالاو سامالاو بارشلاو جاعطا ا ىف

 اًعش هتحئار نم لان الثل هفنأ كاف هلع ضرعمل ةمدقلا هذا تن البق اهلا نم كميت

 تبقي دقو تاماقملا . نمهريغىلا لقتناو ماقملا اده لثم تاقاعتمهوحو نماهحو كل اس1 تاف ذاك

 م ءاطتةلا طر خآت دو ىفهلامعتسا هملع نيعتا ذات هنع لمَن ا ىذا اماقملا اذه مكح نم ةمّقب هسلع

 ةنوتلاهيراثكو ةرافكلا هملع لاف نم انك تملا د لصدام 0 كا

 ةمرطال !اهتادمقالو دمعت م هناف هملعةراغكال لاك نم امور اهغتسالاو هطبغتف هتمائكرحام

 دع

 ا تالوغلا,دخ اوم قي رطلا ادهىفنانالاوهلفغوا هل َمسملا لد وأتنم ردع كلدْف هإعجامناو

 8 تالفغلابدخ اومريغهنا ىر.ندوامحوان هم لع هر اه تكتحلاا ب>وا اذهلو مهضعي نع

 ىلع مرحدحا هن لاناذا هتدوصو عيبا دنع هيلع عم اضهلاو ةرانكح هلع بول

 كادلانامف هنعوةعي ناهلو هريغوا حرح نم امديارت وا الامو ا ن 0 ء هنم هلانأم لوانتملا

 ع هلعفيال ناكل ذ ىف ىدتعتملا عرولا ىطعيامم هقح ىفرعغلا ند هع رح لك دخ اًويالو نحو وقعمف هذه

 كري ال ىح هدهح ماما تا تا هلع تاهح 0 ىدقتسا هنا ءاضقلا ةرود ى مهدهف

 تام نم لصف ىف لصو)# هّللاَقِب رطىف لئاسملا عفنا نما اف :هلّدسملا هذ_هربدنق ايد هنم
 ا هباحص |فاتخاودحا نءدحا موصيال لثاقف نمو همأو هّمع موصي لثاق ن 8 * ( موص هسلعو

 0 عموم 5 لاهو هبىص هناالاماعط| الو مامصال لاق مهضعب و هلو هنع مطب لاقم ضعف لوقلا

 دهر ><

 1 مو الور دنا ىف هملو هنع موداولا ة:ةضورغملا مايصلاو ردنلا نيب موت قرفو عطا عطسي 0 ناو

 || ىلوا ىلا ىلاعتلاهونينمؤملاىلوهتلاو ىلاعتهتلا لاك (كل :فراستءالا) ضورفملا مامصاا ف
 000 0 ةقإا هيام راف 95 0



 1و ١

 أ هاعد ىذلا مسالا م »وق افا خب هسفتوه ىذلا همويرف ل دصملا اع اذار طفلا ةوص

 لا او>الا نم الاح هلنيعاال موصوأ رطف نم مسالا ٌكاَذ ةفص مكي ناكهسلع لوزلا ديرو

 لخديرف املا لصفىف لصو) قيذوتلا هتئاو كلذ نم ناك( هف هملع حبر حالو فاتت لاوح - الآ نأل

 ىداع ,مهضعب لاف هلاح هده ن ةءايزعلا فاتخا * (راهنلا ضعب به ذدقو اهلارفاستلا ةدملا

 رابتعالا لصو) لكيلا نرع فكر هطت ضد ايلا كلنكو لكلا عنقك نورخ ال افي :رطق ىل-ع
 ركش نع هسلا لصوامع هحرف هيجي لهدبلا لص وف هكواسف بولطم هل ناك م ( لسدغلا اذه ىف
 دنع لغتشا كلذ همعح م0ناو هنعلاسمالا م ارو ءلع مكمل اريغت هم ناخ هما هلصو | نم

 ٌكلذلا دباع هكواس ىف اهلعناكىلا ةفصلا'ىل_عىدامتو همكح نع حرنع لف ةهلصوانمّداعا ارع لوضولا

 رهطتف قدصلا قزرت سفنل ا بد كحروهو ضئاسملا كاذكو فءاكن ةدابعالركش ةدابع مسالا |

 ندد ش0 لل

 عورشملا يذكلانرطفل ا ةنفص ىلع ىداغت لهفاهرطف بس ضيملاو اهضم-حوهىذلا بذكلانم

 دوه ف قدصوهام مزام توا هتجوزل لحرلا بد كحو نرملا ىف بذكلا ونيبلا تاذ حالصا نم

 بايحلاو مالا امهب قلعت روظحملا بذكلا لثم ةممنلاو ةسغلاكروظحملا قدصلا ناف بو دنمو بجاوو

 ْ كلذكورئاكلا نموهو قدصبربخ اف شار لا ىف هنأ ها عمل ىرحامب ثّدعتي نم هلاثم « اوثلانع

 موصيال ٌمارفس دش ناناضمر ضءهدم اصلا زود له لصف ىف لصو) + ةمع ةيمنل اودسغلا نمهانركذ ام

 ىوررطفلا هلزحن ل لث ؟اذ نموروهماوهو نإ ذ هل زو < ل 5أه نو هلانح هده ن نمفءانعلا فتحا * (همق

 || ”ىمهلا م 1 لكلا واكدت له ادن واندنع ناك (رايتعالا) هوغو 00 ء لولا اذه
 11 اي اهانعم هزمذتل ه ءهاالا ءاع-الا عسيم ىلا مسالك ت عن اذهل ءامسالا عج نوضنت

 مس أ هى أذ ءانرك ذاهىرحالا ناك ذاو دي صان حملا ىلع ةلال ددلاكتاذلا لسع ةلالد ل: ىنهلا منا

 مسالا ذىفهمكح نوكيدقرخآ ”ىبهلا مسا عم مكسحلا كا ذ ف كال جولي هناطلاس كنلعمكح”ىهلا

 رسالات ىلع قيانم تا فيلا كداس يشن هتقوف هنن تناعألا مسالا د محشوأو هم ىل>ا

 ا , رصت ىلءانوق ناك | ذاريخ لج رلاةريمضتل اء 5 نمو متأو ىل+ا هنات نعضمل ا ىف دانعمهل حال ىذإ|

 لدو) + هناطلس هملع ىضقي ىذلا م.ءالا لاح مكحي ناكل اوح الا فد ردت تت ناك ا: لاوحالا
 نونحلا ىف اوفا او هملع ىمخملا ىلع هي وجو ىلءءاذعلا قفا + (نونج هن نمو هءلع ىمغملا لصف ىف
 هلع ىهغملا ف ىدنع كا ذكو لوقا هي وءاضقلا بج ود ل نممسبنمو هلع ءاضقلا بحر نم مس
 قّروو دسفمريدغ هنا لئاق ع نءهو دسفم هنا لثاق نة موصللا دسفم نون او أ اغالانوكق اوفلتخاو

 راهئلارثك 5| ىضم |مدعد هيلع ى غانا اولاك موقورجقلا دعب وار فل ا ليقع ىمع !نوكي ناني موق

 لكودلو ةلاسنونملاو ءانذةلاحع ءامجالا (كلذىفرايتءالا) ىضقراسملا لأ هملع ى غاناودازحأ

 قيرطل !فروصت الان ددعولصا ىفءاضقلا نا ىلع هملع ءاضق الف فاكع س دل ةفصأ هذه لهأ نم دحاو

 ىخمنامزلان م ىضذماق ىضمىذلا نامزلا مكح هنتوا ناز اخ هصخ دراو هلنامز لكن اخ

 نامزلا مكح نمنوكي دق لئ اق لاك ناف انف هليكح الفتأي لامو هناطلس تح ندكف همف نتن امو هلا

 ءادانامز اذهذا نداَدْومود هلانلت لال! نامزلا ىفدؤادا هلناك امءاضقن الاود ىذا! ىلاحلا

 ىضماعال ريش هدنعام لاما نامزواضاك سم تن اف قب رطلا ىف لا ذه هي تدرا ناف“ ءاضق هتيمنأم

 هير دقو هنم تافامجالوهب ءاحامالو ىخاملا.هل معالو مدع ىرط ند دو-وم هئأق قأنابعال

 سن ال دس

 واعمو ىهام اكت- اهلاو-١ىف ىشاملا نامزلا ف تناكىبلارهظلاةالص ”ىدوجولا لالا
 فتاداب اهواىف تاولصلا ىلع اظن امم اصخشا نا رول ىتح رهظلا مكح وهامرمعل ا مكحح> نا

 رهظلا ٌةال_صتقولا كلذ ىفاعب را بصرها ار فرصعلاتقو لخ د ىّتح اسمان
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 ناكرطفلا هل ىضتة ناو موصلا ةفص مك ها ناكموصلا مسالا كل ذهل ىضتق ا ناف منكن امكعمود و

 يس سس ب سس 20005

 00 البس + ذل ةوزدامل ادهفراصتي عذار نلا قرطغي هنا لئاك نخ د
 رفاملا(كاذف راسعالا) لوما هورس مسا هيلع قاطني ام لك ىف ر خلا رنا و مملا
 يذاسملا لزانملكم ملا قيرطلا ىف ةبهلالاءاعمالاو دي واطملاة اغا اوهو عماشلا مسالاودو هلناىلا
 مسا ىلا مسا نم لاس لا تاز لدار دوم هناغدلا قيرظلاف ره قاربت ناقل دل اجو
 راورفاسملا هلع قلطنادقو كلذ ب تسع همكح ناكح هرفس نم مدق لوا اتت ادحو نا

 هب تيعم مسا لكيت ًاسا ىف هللا هناعد ف ٍلسو هبلعهتنا ىلصهلوقل ذحالو ا ا
 نال: ىف هئالثل اريتعا نخ دتح ام بسحب هرايتءاف كل ذىفديدحتلان لاكن ورح هسا وول اهفرطفي لاف نمرايتعا اذهفكدنع غلا معى هيترث ًاتعساوا كةاخ نمادح ا هتلعو كاست
 مسالا ىلا انهرقسلاو ا دعاصخنيتئالا نم ددعل اان اوددعلا قلم كحال دحاولاواةيدحالا لاق نك
 وهاذهفدارفالا لواةهئالثلا ىهوةبدرفلاق هيلا ارذاسم هنوكن مهاقليام لواف هبالا هنلارقسالو هللا
 ذقانان باَكَلا اذهنمةالصلا باى ةالصلاريصتنءالعلا ديدحت ىف رابتءالا ذوي رار

 لقاهن لئاك نمو بلا غلا ضرملا هنا لئاق نموررضو َةَدشم همذو موصلا نم أن ىذا اوه ضرما لئثاف نك * (رطفلا هيفزوح ىذلا ضرملا لصف ىف لصو)* تاكل" اذه نمرصتل اجا اد
 هقحلن دي رملا (رابتتعالا) نجرلا دبعىلانب ةعيبر بهدميوهو لوقا هب و ض ىه مسا هملع قلطن ام
 اوزمعدساو ىلاعت لاه دقو نيعتسن ل اءاو عرم كل ذ لح | نمو دهجو ةدباكم بحاصوهو ةقملا
 ضرملار تعا نما اورطفلا بجو شرم اذهفهددصيوهام ىلع”ىوقلا مسالا هتسع.ضةالصلاوريصلا
 فقاوملا ب>اسص”ىرفنلا رابحلا ديعني د2 بهدموهو ض ىه مساه لع قاطن ىذا وهو لملا

 قو قح نيبو قاخو قح نيب هناف ةرورضاانل مم نم ولذال ناس الاو همسسح ا اذكهنت! لاحر نم

 هسفنبواهيهبلاوا هنعاما لملا نمهلّديالف ءسفنىلاهوعدي فرط لكو ةمهلالا ءاهمالا ثمح

 الصاحابم مهل صلي الف بوبوو بدن لاح ىف مهحابم ىف مهن اف هنن قيرط له اهشالو هلاح بح
 ديالف نازيملا ناس اوه نانالاو لادتعالا ىلع هنازيماتفكن وكمت هللا لأن نمدحأ دج والف

 ص ىه مها ةهملعو واطنيامف :رطغلا لون نم راستءاوه اذهو قملا ىاد ىناجىلا لملا ن م هلم

 00 ىلعد رد رايد هلا اك امال يالا“ ىهلالارابخالا, ضير 1١ دنعُدَم !ناو

 .ىرج عبطلا مكحي ناثالاناف هيفوهامت اعنلا باطف اندب كلذ كلرهظيو هملا لا: .؟ ةدورضلاب هنا

 ا حرصلا ف ضلع كماذاو ىلاعتلاك هللاالا ساو هنع هليزت نم باطلا ٌيضلا هسماذا

 دضالا يارنامتا نكثو اكو ذهلاح هناق رارطضالا له>افابلاقنر طلالهح ناودهأنا الا نوعادت ند

 قفاوملاف هلىهذا لاعفالا نمد_علا ىلا فاضرأم وهو بلاغلا ضرملا ريتعانماماو بولطملاودو

 مهلوةوهو عرش“ ىج لما ذهف ايسكو ا اعل وا ارادتقال ام ءاوسدبعلا ىلا ام لمع فئلاخلاو

 هوبسنام ةعتأ اريرةتهللاناونم[مهاهللالوكو ادا امهملا ناميالا اوفاضأف تازئااهمانمآ انبر
 قكانيب هنال بلاغلا لءملا هناو ضرملا ةلزنعاذهف ”ربشلاوهاذهف ةفاضالا هذهم مهلا لاسعفالا نم

 هيف حرش ىذلا هموهىفرطفي لثاف نخ *(كسع ىتمو اصل ارطفي ىتم لصف ىف لصو)* قلخلاو
 اهلخ ديناموملا كلذ ةئيدملا لخ ديهلا ل_ءنملءاذ-علا بحتساو كلذ هموهرطغيال لئاق نمو ارف اسم

 هكولسف كلابسلا حب رخاذا ( كلذ فر ايتءالا)ةرافكح هللءاوبج ومار طغم اهلخ دن افاماص

 ىذلاوه سلرخآ مسا مكسيما يصر ل هلا ءاع درا يملا حز ركل انك ليلا سا اكيوت
 لالا نانا ههموهو بكلب ىذلا مسالا لذ, 7 كاتيا لهب ىذلاودالو هنعجيرخ
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 نيذلا نا ىلاعت هلو لثم ص املا ىذالا ىنءاو دعبلا بجوب ىذالاو ىذا ضيخلاو دعب ةيرغلاوةمرغلا

 ميل نس دسم يم يدل عرس يدا 3 نءعللاو مهدعبا ىأ هللا مهنعلهلوسرو هللا نوذؤب

 اك تا داسعلا ىهللثمال مودلاو لن ل ىذا هلل | ع نم برثا| بجوب مودلاو سوّدَقلا

 ةلكو ةعسطلا مكح# هيام انا ىعار نمو ىذالاو ةياشلاو موصلا عتتكنال دعبلاو بر لا ال"

 هر هااطالو تنحل اولا مصب لاق هعضوم فرم صبا يهبل يسن مولانا لا ضرما

 ا هبلطت ام رابتعالا ف ىلوالا اودو رجفلا دعبالا رهطت لذ ىلسغاا ترخأ اذا رجقلا ليك ضان م

 نيبىأىد._همث هتاخ'ئث لكىطعا لوي لجوزع ميكا ناف هقح قح ىذ لك اطعا- نم

 نم محرج اك لوقلا | دهىف ىلاعته> ,< لون وعر هل هلق هنا ىسوم نءداكحامللوقاا اذه.هللاى أو

 0ص أه نكد 0 ص رخاورفاسملاموص لصف ف لصو) ه ةئالث ثلانهللا ناو ريقف هللا نا لأكأ

 , ىذلاورخآ مانان مةدعامملع ب>اولاناواممز<ال هنالث اق. نسوامه أزجأو عقوءاماص نا امها

 ضيرملا نيب قَرْفا ىف رمغرخأ مانا امهي ملاعب حاولا ن اوامءز رحال كل ذنافهاماص ناامادملا بهذا

 الفن هل موصلان نوكحذ ض :مررملا ام أف ناض مرره ىف ةلاملا هذهىف مودلا تع اذا رفاسملاو ْ

 ةومنوكتالهتاترئا م اماوهلع سال نام لهو قود سا 2

 هناجرد يندأوهو ايش لمعي ندكناك ربل مس نكد ملا ذاو رب لعهريغ ىفالو ناضمرر عش ف رفسلاف
 كادي ب ل عفنوكين ا هنءىنناىناالا ئااذب لوقاالو روعقااوهو هض.ةنو يلا دض ىلع نوكوا'

 مكحيالف ةيهلالاءامسالا,تاماقملا فرفالا وه كلاسلا (رابتعالا) * معا هتلاو لاخسا كلت ىف لعفلا
 ملسو «بلعهللا ىلصلاك اذ هلو بحاول اريغالو بجاولا موصلاب ناضمر”ىبهلالا م ءالاهللعأا ٠

 رقسلاو هناظلسرمش :ادقلاولاهف كاذب طي اشمر مساورتسلاف ءاصا نمي |

 ”ىنهلالا مسالا مك كح لطبف ةدحاولا لامخلا ىل_عتورثلا مدعوه ىذلا لاسقتنالاب هلع يكس :

 مال همف كك لعجوربشلا مان علت ىف هرفس لعح هر زم هلا لاك نمو اصل ارف اسملا قح ق ناضمر

 رطق نهورطف ىلا موص نم لّةدش هناف ار فس ىعسملا هلاَمدنا مكحاماو موكاورفسلانيب عمج نادر

 اًضادهبق ه لاصولا راوج ٌعدماقو همايص عرشا هلو هقرافي ال ناضدر مكححو موصل

 رقاسملا ا اذ_هلو هبلع بصسم ناضمر مكحو لءدىلارامم ندو رامىلا ليل نم م هلاقتلا عم

 ضنير 1!نا ىلع اوعجاع املعلا نافر اينتعالا ىف رفاسملا مكحريغ همك ضب رملاامتاو نضر موض

 ةن الانمواال دس ا فعضف مه دنء كا زكحم سلرف اسملاو هازحا هم .ط ص لاح فن اضمر ماصن ا

 ضرملا مصيالذ ناعم الن ادْضااو هتعح موصلا نم بولطملاو ةعصلا ءاضب ضرملا نا مسهرابتءاف

 ىذااوذ هيحواىذااق ءادّس اهلنا باجمد تبحاو هال هنود اسيوي او

 بحاون سل هنوك ل احىف هللا نم امجاو هنلا نم باوب سلام عجربن ا مصئالف ضيرملا نع عفر

 رطفلا لهوناضمرربهش قامو ضرملاو رذاسملا موصنا لوقب نم لة فل صو)#*

 هنا لئاك نمو لف رطفلا نا لئاك نمو لضفا موصلانا لئاك نك *( مودلاوا لئفا امبول
 قعلل ةفص هناو هل لثمال موصلا نأريتتعا نم (رابتعالا ) رخاالا نم ل فان امهدحا سلف ريبتتلا ىلع

 ًايسالو لضغأر طغلا نا لاك قمل ا دبعل ابوهذز اًتدفاو هاذ ةةصوهف ةدابع هنأريتعا نمو لضفا هنا لاق |
 ريتعا نمو لضف أر طفلك ةدامعناكف رطفل ا اهعينمو هولا ىلا نا ادت ام_مباف ضي رملاورفاسالا

 ءامسالا ف لضافتال لاكرطافاا”ىمهلالا | مسالا نمرطفلا ناو نايضمر «ىمهلالا مسالا نم موصلاثا ل
 مكحح» فرطالانالرخ الا نم لضْفأب نيعبالا دْيِحْلا سلو ىلا عت هللا ءابمن ا ىهامي ةسهلالا
 نيقَدا بهذماذهوناضمر مسا مككلو كعمل هل تارا عبفرلام ك- ىف ئاصلااورطافلا

 ةرابعوه ىذلا ماعلا نم هتلباتم ف ىذإا فد ريشلاو عسضولاو فرشالاو في ريشلا عفر هيفف 1
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 كلذكءامسالا هذهابلع قلطن اناذ نأ انلعو اك اردا ف كاذ حدش, ال هناف دح اهكرديالو

 ىار نمو هذ بوجولا ميسا :ةركح ىل_ءابجاووأ ب ودنم ناكءاوس بؤلطالا وه موصلا
 ءامسالاو ناضمر مسا نمال ْسمملا مسالا نموه هريغ ناف هريغن يبو هني قرف ناضدر”ىبهلالا سسالا
 اهلافلأ فال ا نمدحاولا نقي رط ند اهسفنا فزيقناهناف ةدحاو تاذىل_عتادناو ةسهلالا

 | رعملاو عفانلا اورتاضلاكدعبلا ةباغىتهلباقملا ءامسأو هبشثلاةباغ تبماشتو برقلاةءاغ تيراست: ناو

 ىناعملا نم هبلعل ذئام مكس> ةأعارم نمد الفلضملاو ىداهلاو تيمملاو ىحلاو لذملاو

 ةاعارمو ىناعملا نم هلع ل دتام ةاعارملالاة ددعتماهم قا ىناامو لهاا نم لاعلازيغاذمو

 نيعملا ظفللا كاذب هب ولطملا ةياعلا لوص1نييعتلا نمّدب الف هريغ نم ىلوا كل ذ ىف ىلا عت قد ادصق
 يذااوهو فاكملا لاسريتعا نغ ةمهلالا تاملكلا ىه ىتلا ظافلالا تاسكرت نمىناثلاو هرغنوج
 ريغورطشملا ارب لاوحالا عمت مكمللا نال عمص هجو ةقرفتلا ىفهلو رضا اورفاسملا نيب قرف
 مسا نمللذت اذار لنا مسا ىاريفاضي ا ىعا رتءامسالا لإ كحو ضرملاريغو ضي رملاوّرطضملا
 ءايشالا ضعي ىفءامالا تريغتاءامسالا ريغشب نيعملا مسحلا اذهىف ىهلالا مكحلا ريغتف لكلا
 رعش مكمل اريغتف مسالاريبغت لب جوا ”ىهلا مسا مك ل ذ فريغتلا ناك اذا لاوت> ال اريغتل

 ءامشالا ف ءاعسالل مكملاام *« ءامسالا وعدملل مكحللا *

 ءاون الل مكملا لشمل هيث *« اهكيرصتى يكل اهل نكل
 ءادنالك ءاشالا فوانقو د اهراطما فراح الاورعزلا ىف

 ءامسالابل اعفالا بع الثك *« اهفي رصت ىف حاورالا اهم تبع
 عاونا عمج ىفاةلطمرعقلا لبق شالا مامصلا ىزكال لثاق نخ * (موصلا ةمنلا تتو ىف لاصو) +*

 ىزتالو ”لفانلاو نيعمتقوب هيوجو قلعتملامامصلا فرعفلا دعب ةينلا ىزحت لئات نمو موصلا

 ]ا مسالاكوهف سءثلا عولط ىلع ةمالعرمفلا * (كلذفرابتعالا ل صو)* ةمذلا فبجاولا ف

 موصال دصاقل اوءامسالا نم هريغنع هيزيعت ىذلا ىعملا ىلعال هب ىعسملا ىلع هلال د ثح نم ”ىبهلالا

 بحاصوا ىركفرطت يحاص نوكج دق هللاب هلعىف نانالاو اراش اوارارطضاهدصقب دق
 ىون نم ةلزنجو عف ةفرعملا ىلا هل لصوملا لددلا باطب نأ ب الف للا د فرطت نءهنلاد هلع ناك دومش
 نيمسق ىلع هقلاب ةفرعملاو سهلا ع واط ىلا ريفلا عولط نم تاكل ملدلا ىف هرظن دو رجفلا لبق
 ىلءلدتىبلاهملاءامعسالا ةيسنب هتفرعك ة بج اوريغ ةفرعمو هتسدولا ىف هديحو هتفرعك ةمجاو

 ىلاييال ةفرعملا هذه لثف الوا هلع دئاز ىه لهىناعملا كا: ىفرظنلا هلع بجوال هناف ناعم
 نمهللابةفرعملاكف ةّمذلا ف بحاولااماو هلءقو!هلالا دمحو لملدلا لوصح دهب له اهدصق ىّتم
 اذهو هعرمش ا ذ_هنا ىرظنلا لمادلاب نيعتدق هناف ةنسلاو ٍباَحَلا ف هسلا عرسشلا بسام ثسح
 وهو ىرظنلا لدا ا ىلارظاري غنم هلادصقأ | نم دب الف ةّمذلا ىف لصفس هينامعالا عق :وذهمالك
 ىرظنلا معلا نال ىرانلا لعلا ىلع مدّة دوهو ىرورض لعهدنع هنالرجفلا لبق ةينلاهسفرشعاىذلا
 كذكنك /ناودعيزا برق ىلع ىرورض نع اداوموا ان رورمذ لسلدلا نوكت نأ الا لص ال
 ' ١ روهجلاف «؛ (م اللة انلسا نمةراهطلا لصف ىف ل صو + ىدوحو ناهربالو طق لملدب سلف

 ]| وصلا دسفيال رابنلان مالت-الاناو موصلا ةعضىف اطرش تسل ةءانللا نم ةراهطلا نأ ىلسع
 1 |ةدرعو سواطو ”ىذغلا نءلقُِ لوقوهو هموص دفا كل ذدمعت اذا هن ا ىلا بهذ هنا مهضعب دنعالا

 ا |[ناضهرفابنج عصا نمل وش ناكف دمعتملا ريغو دمعتملا ف كلذ ةريره ىلا نعىور دقو ريزلاْن با
 | ضناخسا نا نيبكل ملا ضءب لاكتو ةبعكلا برو هلاك لسو هملع هنن ا ىبص دمت ىلب هتلقان ام لود ناكورطفا
 اللا «( اذه رابتعالا لصو )+ رطفموي اهمويناكل غلا ترخافرجفلا لبق ترهطاذ

 0 7 ا ا ا



3005 

 تقلا هعر ذ نم» لاق ن نذ* ( |.ةتسالاو ىلا لصف ىف لسصو) + ت>اواهتعألاسمالاورطفتامنا

 هلإ ى د ةعامملات# ءا.ةتسالا كل ذكو هعبات نمو ةعس روهورطغي هنا لأ أكن نمونورثك الا مهورطغيال هنا

 ةيدغالا ةنازرخةدعملا « (لصفلا اذ هرايتعاف ل صو)* رطقفع سل لاق هناذ سواطالار طقم

 قل هوجو واكل مس هيئذلا ةّقطانلا سفناا ىلع كلا اء اعباو ةيعسطلا ةامللا نوكست امتع ىّج ا

 ندبلا ةمداخ تناكّناو ةعسطااو ةعسطلا ىارتةقطانلا سفنلاف ة..سكلاو ةسهولا مولغلا دئاوذ

 ةدعملاّهْنا نلف نأ ةعلطلات رمت اذاق كلما ف ىهّىلا ةقطانلا سفنلا هباهعارتامر دق فرعتام اف
 هنذخ ًافةنازللا هذه ىف هواش فلما دئازلا ىبرخأ ةعفادلا ةوقلل تلاع مسحلا اذه داق ىلا ىَدويام

 ءاذغ ناكهنوكى ار نئقلا هعرذ ىذلاو هاذ بهو هتدرخأو باملا هل تدتفو ةكساملا نم ةعفادلا
 ارطقم لخداذا قب رطلا كلذ ىلع هرو م لحال ىمس و دصق ىلع لد هنم ىذلا قن رطلا ىلع حب رف:

 لاف نادضامهو قيرطلا عاري لو ورمل مكحو لوخدلا مكح نيب قد نمو حور انهدئعرطفأ

 دوجو ىارناذ ءاشسالاودو لمعت هجارخا ىف ماسلا ناك افْئَقلا هعرذ ىذلاود اذهورطفبال |

 لاخىف ءاذغلا لامعتسا نم عونمم اصلا و ءاذغلا ماقم هدنع ماتفةشبلا* اقل ةرضملا عفدو ةعفنملا

 لوخدلا مك نيب قْرْذ نمورطغم هنا لاق“ اذغلا هب نوكيام مسملا قهدنع هنوكلهحارخ |ناكَو هموص ١

 امبلطي ىتااةةلمهلالاع اعسالا ماكحم ا"ىهلالارابتءالا ف هلك اذهورطفع سل لاق حج ورشا مكحو

 قيقا ناك هف ىسهلا مسا مكح نمول عال مسا نافاتقو لك ىناهرث ًاتاويئلا انت داذقت

 هيلطب ىذلا هسلوو كحل لازن "الا هيف كاهل اوه ىذلا مسالاريغى ملا مس !بلطا لح ا ١

 لوزيف دعاسم لالا نكي ل هريسغناطاسب ارواب م منالماس ىل عذلب لف ماشا ذا ةولعأو دات

 ىبهلالا مسالاو دادعتس الود امنا ادي مكمل اذ دادعتسالا همشع ىذلل م كا عجرو همكح>

 ةاسحىف هقراش ال وهذ هيلع دابلا لها نم ةصاخلا عحصبالو لْز علال اعاد ل

 تلاد 2 كلذ لءافامتاوخ و ”ىوقلاو ظفملا ىهلالا مسالا هدعاسيو ةقر ةنالو عجالو تومالو

 نعدوادوبأ حكرخو نمابعزبا نع ىراذملا هج رخ ماصوهو مها ل_سو هيلع هللا ىلص "ىذا :اانا

 ناوءاضقلا هيلع سيلف ئاصوهوئقلا هعرذنم سو هياعملنا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةربرهكأ ا

 ةدنلا ىأر نم مهن * (ةينلا لصف ىف لصو) * .تاق”مهلك ثيدحلا اذهةاورو ضةءلفءاقتسا

 هكردن ىذلا نوك,ناالا هن ةينىلا ناضمر حاد<ال لاق نم م,ةموروهجل اوه وم امصلا ةعصاطرمش

 رهثو دصقلا هنلا * (هسفرابتعالافلصو)« موصلا ديريفارفا صو أ اضي سم ناضمر موص

 هنافموصلا ىف ةمنااب لاك دمعالال هلت موصلا نا ىار نك عاصلا نافالا نم دصقلا مك قيال ناضمر

 نا ىعار نمو كالي ةدارا ةينلاو ناضمر ىهلالا م ءالا نم قحلا ةدار انالا ناضهرربمُ ءاحام

 تسلق وسلا نكح ناقأ وني ل مآ قانشالا غال لا 0 دو ناكر قرهزادل اوالوكحملا
 نيبامهمكحراصرفاسملاو ضي رملاكدرو هل اوكع مدري و هيلع بجيل نافهم وص ةعصىفاط 0
 نم لصف ىف لصو) * ةنلاوهو هنمدتبالا نيرهالا دحأىلا | ل دعي نا نكمالفريختلا ىلع نبع

 هسضكمالو ناضمر موص نيمعت نم بن 3 ىف دب ال ل اه نخ# (كلذ فهن زجلا ةمنلانيمعنوهو لصفلا اذه
 كلذكوءأرجأ موصلا قلطأن ا لئاق نمو ناضمر موصرغنيعم موص داق عاالواقلطم موصلا داّقتع
 رفاسملا نافارفاس نوكيناالا ناذهر مام ىلا بلةناوهزجأ ناضمر ماسر يغ هف ىونثا
 ناضمر ىلا بلقنانا-ذمر ىف ىون موص لكن ا لئاه نمو ناضمر ىف نابض هرريسغ م امص ىوش نا
 اوعدا لق ىلاعت هللا لاق * (هسقرابتءالا ف لسدو )*ءاوسلا نع كاد فرضا اوزكادلا

 ءاعءاللال ةهلالا» ءامعمالابوعدمال مركسج ل اف ىنسحلا» ءامسالا دلو اوعدتامماا نجرلااوعذاوأ هللا

 مغت )ناو سهالا سف: ىف هلى ةنسعم تاذ ىلع ةلالد "اهل ناف تزيمتزاهناعم تقرت .تاذابك



 ا

 ٠+ ةيقرلا بلط هناف مالسلا هملع ىبوم دلك سم ضيقت هلّكسسملا هده * (لصفلا ادهرابتعا لصو) 5

 بارش ماقم ناكوهو ”ىرزربلا ىلكل ريغ يف ناعقتحيال مالكل اوةدهاملاف مالكبلاهلل_ص>امدع

 اقجان لاق هنا هباصصأ نمولة نب قثا نم هنعىل ىور هنافدا دغس تام ىذلا ”ىدروربمسلارمعنيدلا

 لااقالا نم:ل.ةلاو نوكمال كا ذرمغو كلة نم بال حز ربه ده. منا تاعانه نك مالكلاوةيؤرلا

 عومسملا مالكلاباضيأ هملع لابقالا ناكو مالكلا ل هناف نسللا ةرمضحن وهلا لد لوبعلاو
 هدهشي هلك اذاف ةيناوهفلا ىلعلابقالا بلط هنمرَودت اهي ناكن هو ةيلاثملا ةدهاشملا ف ناكذا

ذلأ عضوملاف هتقد دقو ”ىودسوملا ماقملاوهو
 ىفهتقد أر م السلا هيلع ىدوم هش هكاذ ى

 أ "دلي

 ثح تح رفق هلهالرانلا بلط ا ب ىدوم هقاذو فكلاردق ىلع لمرلا ىف
 ةدهإثملا نع سمغتف باطلا مهفل غرفتستةبلاطلا سفنلا نالهدهشي هلك اذاانلتامتاوءامناك
 نمامأد اهل لثمال :دهاشملاو هل لثمال موصل انالددهاشملا بحاص متاصلل هلقلاهركي نم ةلزمع وهف

 لدتا ماتم نمالا مصيال ىللاو ىلعتلا كل ذءارو نم تاذل نام ىلايأالف ىلاثم ىلا ل اتفاهزاجأ

 ءانفلا عمو انف ىلا دهاش منال هقوه امريغ باط مصن مل هل ىلصتملا ماقمرهغىف ىلتلا ناك و لاَمأو هل
 لأ لا- ىف دهاشملاذتلي الفا ذه عمو :دهاشملا سفنل مالكلا بلط نم برخأ ةذلل نا باطرو مال

 سلءانف قل اةدهاشمنال طقدده ا شع لقاعذتا!امهننا هجر ىزاريشلا سابعلا ونآ لاك ةدهاشملا

 ||| ناف ىهتنملا هرابتعاف حلل اهزاسأ نمو قيرطلا ىف ىدتبملا هرابتعان باشا اهه 1 نما ةذلابف
 مصتالدا ةئاوهفلا لعب وةدخاشملا كرتسف مالكلا ىلا ةدهاشملا نم عوحرلا بلطيال ىهتنملا

 ىّهنملاة باج ءارو نمو امحوالا هللا هملكيناريشدل ناك امو ىلا عت لاف مباخخسا مالا ةداوهغلا
 : فرعدالف كولسلا ماعم ىف هناق تاما لانةريشهدنعاخ باشل اودو ىدتيملا امو هلءفي الف كلو فرعد

 عمة ده اشملا دةفيال هنا لف رباكألا نماهم عمسي وهوةدهاشملا فن وكما اهب اهنل او هقاذ امال أهنم

 ٌكدبش ناو كدهشي ل تلك نا 4 دلهل لاقف ةمااثم ةدهاشمىف ىدتبملاو مالكلا

 انياو ناكاذاالا ةناوهقلا باطبال منلا نال شال انفراخأو باشللاهزوحم اذهلف كملك ل

 : ةماخلا لصف ىفلصو) < ناجل زل رود لع لا كالا دف نع عغسلبتلا ف لوسرلل

 ندو ماضل هركت اهتكلورطش الانا لئاق ن هو بحاو اهنع كاس الاورطفتاهنا لثاف نك + (متاصلل

 ١ ىل_عدري ىلا مس الاد 2 (لدصلا | دهرا 3لطوز# رطقتالو اصلا ةهوركمريسغ اهنا لث 5 ا

 ٌْ تاوهسلا كسك ىلا كاسل مسالا لعوأ ناضمزرهشىف اصلا ف همكح لاح ىف ناضمر مسالا
 مدل اخي ماسجالا ىف ةمعسطلا املا تناكذا ضرالا ىلع عت نا ءاهسلا كسع وأ الوزتنا ضرالاو أ

 : ىسيقراوطلا قءاملا نابرس قورعلا ىف ىرمسي مدس دلل مذا تس وه ى ءذلادبكلاز انجط نم داو ىذا

 || ردقهنم قبل ةماخلاءوأ ةداصتفلاب رهف هلعذ 0 كاع ل ناكر ملا انملناتسلا
 0 00 نانا ير مجدل ا ناتو

 ش اوتو رمال حو ئاسلا ا
 هنالثاوراصق عقاتلا ىمهلالا مسالانان عسا تيمملاور“ املا ماالا سال لح ااذهل برقالا لزملا ف

 ناذهلدركب لو حاصل ارطفي لف ةماخلا بلطا هوك رف ةماعلا نيعلا هذه ماو دنوبلطب ةيسوااءاسسا |
 1 [رابتعالا قدها اركلاهحوفرطغيالوهركد لئاق" نمو انها ناضمر ىهلالا مسالا تناهدو+و

 ْ | سعأ دو عاصللت ةامحلا ب سءاذغلاو برمشلاو لكالا هملعمرح هلال ءادغلا ل رتب فوصود اصلان ا

 َ اذغلا ماقمم اف لالهلا فوخ لج [نمةم اج اءلامل ا هذهىف ىهامنامدلا ةلازاوهموص لاح ىف كرب

 | لاقنمنيكملا نوكيدلبق ىذلابورابتعالا ذب وكلذالهر ؟نءادغلا ندع وتممودو ةاملا بلطأ ١

 ع :



 ََ اح رحماك مهاجم

 ا
1 

0 

 ا

 هنام“ أو لاعفاب ةئاكمالار اننا ةرهاةلاو فر نم قوات زا

 تنك هتيبحأ اذا ىلاعن هلوق ىف ةريصب ىلع نوكسف كل ذ ىف قل هني ىتح كل :لهج نا هيدخا اودال

 يننق هدج نملهللا ععم دبع نانسل ىلع لاق هما نأ تين دقو قملارهظمدعلاناكفةريص وهال

 فاكملا ىلع مرحي كف ”ىناكمارهظمناسالاو لوقلا ل توه ىذلا ديعلا ىلا ناسللاو هبلالوقلا

 العافهلئاريغ ادوحولا ف من دقتعي نأ دوهشلا بح اص ىلع مرح كا ذكريفلا نيتدنعركحالا

 1 هنعمل صف ىف لدول« ناذهالا امو حراوماو ىوتلا ثي دحلا فمع دق ناكذا ادوهشموا

 راقد ذم عاب اويورستلاومقمطللا نيالا مالاّعاصلا ىلع ب هنا ىلع اوعجسا « ( اصلا

 ىتحاوبرمشاو اولكو ركل هللا باك اماو غن او نهورش اين الاف ىلاعت هلوق ىف باكل صن هي درو ىذا
 وهن موفنملاانا « (اًدهقرابتعالا ق لصوإ) ريتا نم دوسالا طبخلا نم ضسالا طيخلا مكنش

 قوذلاو هلل مال ال نا همكف هل لثمالاع فصتا ن نمو اهل لدمال ةفص ىلع ٌعاصلاف برشلاو قودلا لع

 قوذملا مطاذاقثاذلا دنع ثدحت ةبسن قوذلاو برشلاوهف ماداذاف ”ىهلالا ىل<تلاىدامس لوا

 ى استعن هنال ث د2 ىدو>+وئشل ى رسل ل رتل نات ث د هر دوحو ةفص هلامكرَتلاو لرت موصلاو

 لحت هنا بورمثملاامأو * مودلا م 2 > لب زي هنال ماضل | ىلع موعطملا لو اذ مرحا ذهل هداضر مطلاو

 ةفص موصآ ا ةرودحم ا ىف دي دأب ىضتي رساوامهل طسووهال نيفرط نبب روص# طسولاو طسو

 اذهلفموصلا بورشملا ضقانضان دنع كل ديزي .الو 3+ انالو هب ف دالورصحلا ىذتشنالهللاو ةمهلا

 نيعال اصلا فريغلاودل ىلهتلاريغلا دوجوبنذأ ايلجت ناك ام بورشملا نا مث بورسذملا حاصلا ىلع مرج

 هسقنل كال ءوشلاو هتلزنم ةفصلاه ذم قحلاى لزن أ دّقف هبتوعنملااناو انس هنو تاك

 دح او لكف ةنعف كانتذللا دوجواوهف عاج اامنأو « كلذ هلع مرتع و بورمشملا لواذدنال اصلا أ

 نيجورلا عامجالاءام ىهساذهلو عامل اىفرخ الل لثم دحاو لكف هن إب حاص نيج ولا نه
 هذه ىلع عاج ل اعمرش داع ماضل الع عاجلا يال ل هلل ثمالءاصلاو

 || فوحلا ل ديام لصف ف لصو) + امتاص اهدح ًابوأ اهم فوصوملا نوكمالو موصل !لطس ىتلايالَثلا

 نه فوملا لخ دياهفو هريغو ىصخلاكءاذغب سدلامم فود لخ ديامق اوقلّتخا + (ءاذغن سلام

 أ دربالو غامدلا دربنا ل ئم فول دربالوءاضعالان طابدربامثو نمل اكِب ا رمشلاو ماعطلا فمه

 ءاكرلل ا ركراشم رابشعالا ل سفىف لصو) * 2 نمو رطفب كلذ نا لثاك نك ةدعملا

 هللا له ورظنلا قب رط نم ةضايرلاو ةوالتا,ى شكلا لع نم مهل ع مف امف هللا لد ًاراكفالا باعصأ

 ريغاذه كردمن او قوذل اب امهن انباع لا ناميالا قي رطنم امهم ىلاعت

 رابتعا كاد ةفلتحم قي رطااو د>اوكردملا لا نمورطف»ال لاق ةروصا! فاكر تشا ناو اذهل دس

 مقأف ةمهلاةريضح ىف ٌئاصلا نوك,ن اوهذ فوحلا ادعام ءاضعالا نطانرابتءاامأو رطفي لاق نم

 هسشنلا مكح نعهقو ذى هللا دابعنم حر نم لهف» ارتكناك هللا دبعا هلوق ل ةمةمل اثمةرمضح ىف

 عماددا هلزملاهدهىلا لزنن و هقو ذو هل عْلرتض هارتكن "كسها دبعا ع راشلا لوق هيفرثؤينا ليلا

 قو ةماتت قئاتح نم عومجانا لوقي ولزنالو أ رظذأدق نوكشض فحمل نم ةشقحو عرشلا

 قلنا لعأق لامخ اذو االمختم ىنوكوهو لزتتلا اذهةدح اثم هلطتام ”ىفو هيلعانا ام ىلع يمي ام

 <ىلاثملا ىلتلا اذهل نيعتسف ىف ةقمق- لكن مو عقل هذه نم ةررضحلل ا هذه ىف ه دبش | نا م بلط دق
 نمرابتعا اذهف لمْتالو لاسخ الن أ ةقسقح ة> نم هملعانأام ىلع قب وو هبلطت ىتلا ةبقما هذه ينم
 ءاطع نخ « (عاصلل بقل لصف ىف لصو) + ةدعملا نع ةحرادن!ءاضعالا ن نطان دربامرطغبالت ا ىرتأ
 جشلل اهزاجأو باكل اههركح نممهنم دقالطالا ىلعاه» .ركنم م.نمواهزاجأ نم ةعد رشا[

 1 كم ل ديا
 ءعس ١ ,



000 

 ٍباَّكلا نادهاشلاو دحاولا دهاشلاوهو ةنسوأ بام اًمارب-لنا ىل_علمعلا نم هانرك ذاموهو
 ,ماعملا اذه بحاصا دهشي' ىذا! لققنلا ىل_عروثعلا نود امهيلع لعل ىلا انكجامناو ةنسسلاو

 ةعامللا ذه انأر دقوريم او لد دااهن ان لانه نم فرعي نأوهوةداعلا قرخيالارذعت كلذ نال ||
 ىأن ع اذه ان وردقو ةنسلابو ظف- ه.مهل مّدقتامو ناءرقاان مهد اوم لء نوت انب اع ند

 صخَأي مهب اكن عانوربخأ اذان اَكَلا لهاكّدرالو لويقب هملع مسام ىاطس كادي زب

 لوق نم فرع ىذا !اوافوقوم هكرتنق لسو هيلع هللا ىلدهقنا لوران سهأ اذه تدكتإلو قدم ٍ
 ريغ ىل-عةضايرلاو ةدهاملاو تاولطنا بحاصا ىطعب امنوب َقَرْغ, نأ دارأ هنا قب ر طلاب دا ا

 ةعورشملا هه راملا كك نيلماهللو يظرام نيبو و لمعلا قيرط نم سوفنلا همضتقتامب لب عرمشلا قد ر

 || ههلا دع نم هل ارهاظلا كلذنأب ,ةمهلالا ةعورشملا قب 0

 ىا ديشم ةياورفو ةنسلاو ٍباَكَلاددقما ذهاناعدنإلا لو عما ذهفهب ةمار كلا قيرط ىلغ
 سدماونتلا بامصأ لوقتعلا بان رال رهاثيام نيب وهما قرع ام ع ورشم لع نع ه ةحوش أ

 لضف فلو * نيرمالا نيب قرشي قوذلا بحاصو فاتت قدرطااو دحاو مولع او ةمكملا ||

 ىنائلارعقلا لئافنكهلزأىف او هلتخاو سمشلاد ب وسغ هرخ نا ىلع اوقفتا *«( لاسالانامزأ|

 وهو دوعسم نباو ةغيدح لوقودو ض-الا دع نوكي ىذااريخ الار كلاود لئاكنموريطتملاوهو

 |١ لك الامر 30 كار طن هني جدي لوف ىذا او لبلل (لوأ ف توكب اعذار جالا قفئثلاريظنأ|

 ليللا داوسو عيصلا ضابب ديري دولا طمخلا نم ضسالا طوبا مكل نيت قى ناءرذلا| صن وداذهو أ

 ]| موصلا فناشمر”ىهلالا مسالا مكح ةدمءاضقن | ىه سلا هر ويبغ < (اذهىف راتعالا لصو)

 لزي لوهاكناضمر م-!ناكناو سمشلا سغموه موصلا ف همكح ةدمءاهتنافموصلا عرش ىذلا هناف ||

 مسالا ماسصلا:اةوصوم ناكىذلا لل! ىفوكملاىلوبو مايقلاو هوانضرخ كح هلناف هالو نع

 ا عر وصلا ى هناايمنع تئانل وهف ايا ناضمر مسا ةءلودب نكلو ضرالاو تاوعدلار طافوه ىذلأ |(

 قد ءاضلار ا هندانالا ضرالا ىلع عقتناو أ الورتنا ضرالاو تاوم لا كممو تاحرداا ||

 كسلا مالا كوتيفناضمر ”يهلألا مسالا لك الا همف عر ر<ىذلا دل اىلا ماسقلا فاز م

 ضدالار ءقااود د1 اكل ذو لد املاو عض رااورذاناو ضد رملا ىلعابلاو رطافلا مسالا يم

 نميلو ا تاوتلايدخالا نا مرجفلا هناروتتلازاغب لوين مدنعالارجالار لا

 طمخلا ن ار الا زبكلا كل نس حج لك اقااودورتاوتم نا ءرقااو دعا ادح اولا اردناذخالا

 داوتتامهنن خارق تاولالا ن م اههادعامو داودااو ضاسا!ناولالا ل_صناف رفا نم دوسالا
 برقا ناولالا نم كل ذريغىلا ةرضال اور لاو ردكم اوةريغلا 0

 | ةنسلاتءاجورخ الا فرطلا ف كاذكو داوسلا مك نمرثك أ هيف ضاسلا ةنك تناكضاسس لان

 ضايس لاو لوح حو عطنا مسعلاناالاراستلاوه لاقف ضاساانود ةرجخلات ةفدح ثددح ىف

 | لاّتحالا مدعو ناءرقلا نيب وةنيهجوب رجحالا ىلع ض. الا انحب رذ ل تحب سلناءرقلافروك ذملا

 أوهو ىداّمجالار طةالرحالاو زتمريسغ هلل صاخم ضي الاوهو ناعالا مكح» امهرايثعاو

 سا نع لالا نعركشلا ن ءذخًايهنال لابشلا قيرطن م سللاب حزتم لمعلا رظنو لّقعلا مكح

 ١ ةحذاقلا ةهمسشلا هملع لخ دن هناالا هيطعياجب عطاموشو ةرّوصملا ةَدلا همطعتامجاماو هيط ياام

 ا / جازتماوهو داوسلاو ضاسلا حرازتما نمش د نول ةراذادهتحلارظةأر جالا قئشلا انمطعأ اذهاف
 | واطلا نوكي ىتج نييشالو مكل نيب تح اوبرمشاو اواك ىلاعتهلوق ىف نتن ارارتعا امأو صاخ
 .[|| ةنعن ابنا! لحام نكل ىمالا سفنىف عولطل لود> عملك الا مر لذ :كملا ىف يهذأ ىلاو
 | لكل كلذ نبني نكل ةيئاكمالا ارهاطملا ىف رهاظلا وه الا سفن ناكن او ىلاعت 1ك ذكر انانلا
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 لوقأ بوريبستلاب مكحريدقتلا ىلعدا-نموكشلا موب نم ناضدر موضي أ دبا ى مضت 1 هلج- نم

 نيفراعلا ولك قذأ ىف ة 6 اا الاله ىمس هنو هن ٌقرلانالا تاوصالا عفرتال هنا لسعات

 مسالا نم نيذراع ءلا بولق قفأ ىف ة هفر ءملا لاله علط ىتمو مودلاب>و اضل ىنهلالا مسالا نم

 هلوق نم ماسجالا ىلعو تا اوعسلا هلوق نمحاورالا ىلع رطغلا بجو ضرالاو تاوملار طاف <ىهلالا

 لثاخاتاخ الأ نددرب ملو فراعلا ىلع م 2ناف سهشلاو ل2 هناكر هلق ىأ انه علطو ضرالاو

 هلام هملقف هقرعملا ل الهل كرات دوف ناتو ىتزرب ميغلان اف خزربلاللاع نه
 ناكح نا: ماقمد_عباماًعمو لاحد ءبالاح كى أس لز انم ىف هريمستت هلقع لاله فر طم نا كيدَو

 احوال هنن هملكي نأرشل ناك أموءاحاكب ا فلخن م ,ءاسدق ءادثلا ناو تفدكلا ىطعي هماقه
 اع طال لفت نحوس م سعأ ىف تةولا كا ذ ىف هل ماه ةعسطلا ب ا نأأر مغ باج ءارو نجوأ

 ناف هدوشب مل ناو ب قيليامع تاهيمزدل مكارم و كلذ باسحي لمعنف هللا ف ناكناو لهأوأ

 لصو )+ هتقوىلا ةيهلالا مد مالا كلذ مكحرخ أباس + | ةصصأ لاخلا هطعي ل ناو كل ذهل ىىضتقا لاخلا
 اوماساوىاثلا عونا نمرهشل انا ىلعءاشعلان مىؤراذا هنااوقفتا * (هيورلا تقورابتعا لااا

 نم همف ىؤر تقو لو[ فرمقلا ن را لعءالعلارثك افىربام لوا ىنعأ راهنلا تاقوأرئاس ىف ىؤؤراذا

 ةضاملاهلللوهذ لاوزلا لبق ىؤر اذا ل اك نمو قاف: الا عتوم ىف همكك لبقت لا موتا
 وطلال وع ءالا مج نباتا طر اوقأ هيو ةبل " الاهل الو هذ لاوزلا دعب فقرداو

 مسا ك- ىحرالالا.ةّدسالا ىو لح !اب لاا ىفهل مكحلا:لاوحالان مرهظ لاح -ىأى

 ىمتملاوويهءاوتسإلانال_عافددسعيو لاوزلا لبق قرلاربتعي ن ماماو لوألا ,مكحح ليز ”ىهلا

 هتافات دس نم ديعالو دبع نم دس هقْزَعي ال ىذلا ف:وملاوهوءاوسلا فهومقيرطلا ف

 قدص كلذ ثيإلوت لكى لاح دهاش كل نال تق دص دبع هسف تلق نا ”تتديص
 تيمرذا تدمرامو مل سو هيلع هللا لص هسنل ىلا عت لوث ل ثموهو قدصت هيف تنث ام لذ لوقت

 ضلك اما ةيطأت ال و

 تنكناف ءاوسلا ضوموه ده. تددصد#©#وه ىارلانا تلاقناو تةددهتنا وه ىنارلا تا

 ىذاملل مك اف لاوزلا لبقةار نم نوكتف هل. قهللا تءارالااشش ترام قيتصا اركب أف توهفف
 لوقف لبلد ند اصوأ دهشملا"ىناممعتنكن او هل اوأوه مويلا كاذو رهشلا لقأف لاخاتناوأ

 ءاوتسالاى هتقوو لمقتسملا ف همكش لاوزلا دعب ار ىذا اودوهدعب هللا ًارالااّمش ترام

 نم لالا ىلا عوجرلاودو ل اوزلارهظم مث لول دملا ىلا ةبسنو لدلد! | ىلا ةمسن هل لملدلا هو تقو

 مهفالتخا لضف ىف لصو)* لالا باطودو ىشعلا ىلا عجار هناف”ىئبعلا لدملا ىلاءاوتسالا طخ
 لاله رصنأ نمنأ اولاكمهاكف كلذ ىفءالعلا فلدخا * ( رصبلاقي رطب هب قرلاب معلا لود>-قىف ْ

 لهاوفاتخاو هعمهريغ ةيؤربالاموصياللاق هنافحان رى أن باالا موص:نا هيلعمدحو موصلا |

 نكلو هدحو هن ٌؤرل موصي كل ذكو لوقأ هيو رطغي لئاتن مو رطفيال لئاق نم هدحو هني وربط
 رطغنالو ماصيال لئاك نربسللا قرط نمي ئرلاب )علا لوصح ان نتي فرلا فلعل لوضح عمأألا
 ىعا ةمغمءاعسلا تفاكنا لئاق نمو نينئان رطفي و دحا ونماصي لثاف ندو نيلدع نيدهاشالاب ْ

 لاله ق كلذكو نالدعو :اريفغلا لالا لمةيهل ةب ةلويصم تنن[كتح ناو دحاول.ةلالهلا عضومىفأ]]

 لعد ارامث فاتخأ « (كلذ قرابتعالا ف لصو)# دحاو لاف نمو نانثا لئاف نمورطقلا ||| 1

 لاك ةنسوأ تاّمكْنم دهاش#ل موتي تس فةوتروا هني ور عم فقب له ةيهلالاءامسالا نم للا
 امهو دهاشلاب اندرأ ىذلاوهوا ءّيلع لمعلا نع ةمصتأ هلا ديرب ةنلاو بالا دية ما ذهانلعدنملا 7

 دما دلت ةبورلا بح اصوهو هبر نم ة نب ىلسع نأكَن أ 1 هد

 ل ٠١
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 انرعكل ذك لا علطت ل ناور بلا لابقا سلا راما انلعإكفهلوصحو لدلل !لايقال س علا بورغ
 نيب عماش اف ماعلا ىف ةعب ريشلا عضو عكحأ امرظناف :قفشلا برغي ل ناو لل !لابقا سعثل !ابورغب

 مراه ا رايد اوهورطفلات امزوموصا!ن :امز لاب ا ىل_ءةمالعل ادو>و هموصلا فرخ ”الاولوالا

 هنح اص لدو هعضوم ىف لاصولا ىلع مالكلا ىاي_سو هم ابص نم همعاناضمرف ىلذكلاراددارعقلاءنا
 ديدحت ىف ة رالف هربغ مًتاضمرر شف ناكءاوس وصلا مويدي دحتانركذ نادعب والو ائاصو عسسل
 ىرمقلا ”ىيرعلار مكلاوداذ هامونونالث هرثك أ 1و امو نورششعو ةعسنت رخل ىعص لقافربشلا

 حارب نواح ةمالعلا باص نكلاضبأ مالم, ةسرالاروإش هن ءنناانةاكىذااةصاخأا

 نابعشفالا نب را داما ريك أ أب ميغلا فو لالهاا ةيوربكل 3 ىفان دبعت عرمشلاو نيثالث ارو ني رمشعو

 هملاتيهذ ىذا اوهونيرادقملار هك ىلإ! نابع دع نا نيب افالخ هن اخ نسم رتل واع اخلط مع اذا

 نمو مهعبات نمو لب انما بهذ موهو نورمشعو ةعستوهو ني رادقملا لة ىلا درت نا نيبو ةعاجلا :

 لأسين اهب لوقأ ىذلاو هللا هبن ذأ: لاماوعرمش مناف هفالخ ةنسلا له ًاريتعي لءالؤهري_غنم فلاخ
 3 حردريغ ىلعناكنا و هلعانل انملع مغوةبورلا جرد ىلعناكث اف رمقلا ةلزنمنءريمستلا لهأ

 ورشعو هشام هرداتموقأ مر ضعويداةماهظرمشب علوا ورشا ينل هل[
 ارتاوهو ىرسم هةيطيقلاب ىعسملا اوهو امولنوثالثو ةتس ار ادّقم اهرثك ًاورباربف ,ف ةمدورلاب ىمنلاودو

 وف كلذ ىف نيئالثلا» اهتااعاة وسلا م هيانديعتامك اعالإرو تاج جالو طبقلاةنسرووم

 سلا مسيلة اح ابن ترهظ ىلا حرجلاب ةببشملا سمتلاامهو نابستحيال نيذللا نيلزانلاو لز انملاددع

 1 ا ما اج تاجا ا وج وم

 دح | نم فطعلا فرح ابتاكىهو دادعالا طئاس ت رهظرمشلاب ناف اسد هانرك دام اهعطق ىج

 00 ااا 00 رشءوأ#

 "|| نوكم هتعىذلا ثيلثتلا لاكل درفلاراركت م نوثالثلا ىهو دوقعلا ىفو ةئالثلا ىهو طئاس لاف
 فرحرغي بكس وه ىذااددعلا فرشع هثالثلاو طئاسلا ىف ةثالُلا ىهو عضاوم ثالث ىف حاتنالا

 ةرككدع ون حورلانا اًسًاراملو ماستالا ترص او فطعلا فر نورشعلاو :ئالثلاو فطع

 لأ هت نطب ف نينا توكمكح اهل ةدوجو منيع صقنلا ن وكم الذ ةدابزالو صقن انهن وكم الو: امملا |[

 دّمِف اذه تاعاذا امو نيرسشعو ةعسنمدجو وه دقرهشلان اك إذا هندالو دنعو أ هن ,فحورلا فن دتف :

 ا العورذنوأ ءالد ءاىفادلطمارهشاس وو لالهلاريسريغت هاند دعاذاو "”ىب رعلارهشلار ادم ةمكح تلع

 ناك الار دتلاريتعن ااوانغ رفقرشلا د لقالاب انزحدقانافرثك الأي لمعت لو كل 3 قل قالاردتلا '

 هللا لص هلوةالالهل اةيوركاذ ىلطعتوأ به ذم ىلع ملف كازو تت نلانل عرش ىذلا غضولا ف

 فلتخا « (لالهل اذي ور ف هم اءمغاذا لضف ىف لصوإ + هّؤرلاورطفأو هب قرلاوموص ملسو هيلع

 ريشلا ةعربشلا لق لاله مغىذل!ناكناونيثالثةّدعلا لمكتنورثك الال اَتذلالهلا مغاذاءانعلا

 رهش ىنعأ رهشلارخ ”1لالف مع ىذلا تاكد اونيثالثلاو ىداملا ناضمر لون اكو نيث الث هلبق ىذلا
 . كلامو وهو ىناثلا مودلا م طر متل ا 3 يفك التاق نموامولنيث الث سان اماص ناضمر

 لوقأ ةيوريصشلا ن ا يهدم وهو سعشل اورمقل اريد تب باس لا ىلا عجرب كلذ ىف لئاك نمو

 ا آ| للم هتالوسرتأر عنبانعلسم حارخ 'فاللا ببسشر دح مدمن * (اذهرابتعا فل صو *

 | ةتاناف مسا مادتع غاذكهوادكح هو ا ذكهرهشلا لاّعف هدس برمذةناشمررك ذ لسو هملعهللا

 01 |ةلارعننا ثيدح نماضي درو دو نيثالثاوردقات كملع:غناف هني واو رطفاو هنن ؤرلاو هوص
 مامالادةعواذكهو اذكهو اوك مشل نسالو نكت ةشا اانا لسو هملعهتنا لص لاك

 1 | ادزدقا | يدعو لاكشالا عفر ىناثلا ثيدنلا اذهننيثالئمامت ىنعباذكعو اذكعواذكعرمشلاو
0 

 ند
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 0 ند مسا 0 2 مر دا راكع معقل لع لعام عورمشملا

 ىلأ 0 ١ كد ند“ ىناحر ا ”ىدعنب ا دج وأ ىور كاذب ىو.فلاريخلا درو دهدأاودو ىلاعتهللا

 0 اولوشت لو هيلعدقا ىلههئلالو سرا لاق ةرب ره أن نع ىريتملا دبعس نع :رييعم

 هنا فاولاتن اشلا اذهءادإعنافرمشعمو أ دانسالا اذه ناكناو ىلاع هللا“ ءام-أ 0 نال اخف

 لاكو ناضمر لم لو ناضمرر مث ىلاعتهلنا لاه كلذاو مهنء هللا ى ذر هورتعأف همي د ب د هققعص عم

 سكي هنادنق ءانغلا لود عمر شعم أ ثيدح اذ, ىؤتتتف ناضمر لي موروشلا م ؟تمديش لا

 ىذلاموسلا هللا ضرئافكاذن م ناءر هلأ ه كاانع تدمللا 0 هىدود دازف هفعض عم هن دح

 روهش ءاذشأق سل هنالروهشلا فدل ل مال هئاعسأ ند 0 ءان هناك ومع هريش ىفالا» اداه لث مال

 حر ةناضاىف كل دكس دلو نيعم هب صدخ | صاخ مانع اف ناضمرالا ههنا ن0 ب ا ةلام ملا

 ! رار ىلاءالا اه هتعئامو هللارومش لكل اذ مرا هتئار مش هنا هير 1 تل ىلا لوقب

 "1 :رافردتلا لد ىمست هنمال ا لضففرهشلااذهفناءر ةلا لرنأ ىلا ءتدتنا ناش مزدانورتفلا كلا

 تمارا هلزنافردقلا "هلل هنوكن مام أو ناضمر هنوكن هتاف رقااو ىدهلان متاندو سانلل ىد هدف

 أ لوسر ىبمق هتاننوملاعلا اهلعب ةزيقم بتا هاناقرفو انآءرقوانأك ءيثلا توك نيو كاك هنأ
 فاضأب بالاهالرلاتا رقد ينور تاارتاناسسر لاح ل

 هجو لكن م هتيناو ىلع بث لكسب ! قو ةصاخرو مشا ىف ةملثلا هنع تدنن ىتحهنلاربشلاةظفل||
 : مساو ارامتوالمل ن .يذس هنال | ارطفواموص نمضي ودو هماسق ىلا بدنو هموص ىلاعت هلل 'ضرف دقو

 ىلاعت هلل ناذ ىل عت هللا مس 0 رنمزت ىحراطنالاوموصدلا لاح ىفهيلع قاطم ناضمرأأا
 ل.الا لابقاورامنا اراب داوهو ّدح ىلا بت ورطفلا لبقي ىذا موصل اناورطفلا لبي ال ىذا! مودلا
 ىلاعت هلك هلل ىف ماسلا بدنو قلدنا ىل_ءدقالطا هبال قا ىلعهقالطاناكف سهلا نورغو
 ناضمرف هءل نكجإو نا نمل لك ىف هن ىلعتل ناك او نيملاعلا برل شان مو, موا
 عورمشم كرتنءرطف دو>و اذهنال موصريغ ند رطغما هلت ل_.:ئموهامنمثاصل ارطذ نامز ىف

 لك الا دف قشلارطفلا ناك ذالك ؟ىيس ل بارطغم الر الاكل ةونءا لثمأل هلا اقوضوم
 سطعلاو عواملاب هيراجم اوّدس لاف ثيح موصلاب| هدم عنب ا ارمشلاو ماعطلاب هن اعما قش ٌتاعال

 نا سغلا ةبسانل لالا ناكوءاذغلا للا ىوت بسو لحل اىفةَوق ةدنت مام سلا نال لمللاب ماسلا ناكتف

 مايل اورطفا او مودلا ناضمر لع مو # :ءاذغلا نعةَْوَدلا اننا سوسريغو بغءاذغلا نعةوتتلا
 ىردأ الف ىرارلا لاق هتضو لكلا شمر تقاؤا مدخلا قلوس الرش [ق درو كاذل مامتلا مدعو

 اذه جبر هرابت موص ال ل.ل مام ىفءانثتسالا له فس ةدقرو ةمون نم دبال لاك مأ ةيكزتلا هولا

 لابقالاو رايدالاوغانه «رطفلاف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نعد ركجج ىلأن نعدوادوأثيدحلا

 ريغ ميقم عي لقاع غلان إسم ناسنا لك ىلءب>اوناضمر موصف لك أبل ملك اءاوسبورغلاو
 نابغش ند ىذلا ارهش رشع فالاروبشلان م نيعملا دوبشملا مولعملا نامرلا اذ هنيعودورفاسم

 'نورغملارمفلا عولط ن نمموصلاموب دحو ىلاعلل انو د مانالا م وصال نامزلا اذه: نمنيعملاو لاوشو

 سمشلا عولط نم كلذ نافرا مان فورعملامو.لاّدحال موسال عورمشملا مومااةحوهاذهف سعتلا

 لأب هلل ئمالىذلامودلا فدو كلذكرخ الاو لوالا.ءئئ دل: كسل نمفصت!اماوابيورغىلا
 ملامدلوأ فريتعا هنالهرخ همي هلوثأ لع لف ”ىسعذلا بورغل هر آو ”ىرجفلا عولطلا هلو فرخآو

 هفافوصوم هبل واق وراطنالاب ماسصلاه.ةفوصوم هي رخآىدوبوموهامم هرخ ىف ريتعي

 نيح نموأ قةشلا بدغم نح ىلا بورغلا نيحن مع ولالا بورغلا ىف قش نيب قرفالو موصلاد

 مكحوراسبتلا دوحتول راسنا مكح نالرعفلا ةظفل ىلا عرششلا ل دعا ذهلو سهلا عولط ىلاراجفنالا ١
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 مفلح سسسللسللسلللااسلط شا و و م م م م م مستو

 يع . ل يم يل

 ةمامقلاْل يق نواصل ا هنم لدين ان رلا هك لاق هي ناب ةنلا فنا سو هملع هنن | ىلص هنا لوسر لاك
 دحأ هنم لخ ديالفو اغأ مهرخأ لخ دإ ذان هنم نولخ دف نومتاصلا نبأ لاقي مهربغ مه عم لخ ديال

 فصواوزاح ما ناب رلاننيبقم وصلا ىفالاهرومأمالو تادابعلا ىهتمنم ئثىف كلذ لقي لو

 نوءادلاو شقا ىلع لماكلاوهلث االامو مدقنام هلل ثمال اعاوفصتادقذا لمعلا ىف لالا

 اذهىف هللا ء ءاش نارك نلف يعبأ ق الفلا نم ماع ىلع هنم نولخدي كاندو هولخد داس هراخلا ء

 نم مدقتامنانرك ذاكمي و دنمو هبجاوو دعا ونأو هقحاولو هعباولو عورمشملاموصلا ماكح !بانلا
 نك اهاوتا ثنا ساند ذعدلو كلذ ىف مت اّقيط ىلع صوصلن او خومعا !ىفةالصو داك زنمهناوخا

 نم انغرفا ذاف هطورمث مات ىلع دهاشلا فرهاظلا موصل ًأوهو هيهّتناان دعت ىذلا فورعملا ماعلا

 ىل_عمهتصاخو صاوللا ناسلب م الكلا ىلا اناقتك ةىفاه درون ىتلا هل ة#لا ماك ا ىلع مالكلإ |

 001 انتوا "لكم لكم اهلعرخ ا عاهك اسذاوهو حراوتلا ةيهآىعاع سفنلاءوص

 00001 كتل اند حبو لاك لبع ىفلالا لوزيلل ةعسلاءفوصوملا باقلاموص ىلعو 0

 رطفأ دّمف هقتلاخريغدح  اهرعناف هقلاخريغدح أ !هرمعي نا ةعسلا هيه هكا اماوهو هموص

 تارطنملا "هل ىلع ء مالكلاف "لحسم هش سم هررل ارا امتاص همن وكي نا بح ىذلا نامزلا ف

 رابخالا نم بالا اذه ىفدروأسو لوطيبا.هناث بيرقتلاو راصتخالا ىلع موص لكعونىف

 عورمشملا موصلا ناملعا * (موبسلا ع سش لقتات لد و)* ىلا هتهلناءاثنا هلع فتنام هولا

 ءادشاد اياىلافتهللا باجمان بام هسنم عاونأ هثالث : ىل _عءبحاولاو هملا بو دئمهدمو بحاو هدم

 رطفأر ةاسملا ق-ىرخأ مانان مةدعوأ هماص ىف ىأ نا رقلا هف لزنأ ىذلا ناضمرربش مودوهو

 ناسنالا همحوأ اذاهللا نم بحام هنمو ضد رملاو-قورطنأ نا انريغدنعو اندنعزطش لوأ

 اموانرك ذامريغ بحاو امو ليضأا نمدب حر خس هتاثرذنلا موصوهو هركمري غو هو ه سفن ىلع

 نم كلذ ها, شأو سيللاو نينئالاو ضسلا مادالا موصكم مذ بغرملا نامزلاب دمام هنخهملا بودنملا
 هللا لمس ىف ماس دلاكو موصلا لدعأو دو مويرطفو مون ما.صك ل احلاب دم امهنمو روهثلاومانالا
 بج-اولا موصاا لضف ىف لصو) + كا ذياعوطةمءاش ىتمناسنالا موصي نو هو نامزب دمي الامدنمو

 هموص ماكح | ىف ملكت اذه دعبو ناضمررك 3كل ذىف مدقنلف ب (هداش ناناضهررمثوهىذلا

 ناوبأ تحت ناضمرءاجاذا لاف ل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرنا ةريره نأ ثيدحن همام حير

 تااطانهلمل لكى دائم ىدانو هبا ىفىأسنلا داز نيطايستتا تدفصورانلا باوبأت لغو ةنملا

 هيلع هللا ىلص ”ىب <ىب: ا باحصأ نمل حر نع ةفرع نع ”ىأسنل اهاور كأن شلا با اطان ولهردملا

 باوبأ هللا تفموصلا ف عورمشلا ىايبسناضمرئح ناك الل ملسو هيلع هللا ىل_د ”ىبنل ان نع مسو

 لمعت سيو كرت هلال ىلاعت هقاالا هنم هلعيالر وسم لع ىف موصلا لل دفرتسلااةنحجلاو ةنملا

 هلتاالا مئاصلا نم هلبعيال هللا ىوسام لكن عروتسموهفحراوملا لمعب وأريد رهظف ىدوجو

 ماض داك .اونأثةلغا ذافرانلا باوبأ هللا قلغو عئابل الامم اصعرمثلاهاهمىذلاوه م ءاصلاو ىلاعت

 باوبأق وَلَع ماصاذا هتعسا مكحىف عاصلا كاذك اضعباهضعي لك أو اهيلعاه “رح فءاضتفاهلعو

 تفعاضتو هنطانىف كاد دوو تا طول ] اهعتس ا مدع ةدئاز ةرارح موصال د وذ هّءسطران

 ةيزشالاو ةمعطالا لوانتٍنانىءلغس هتوهش ران ىوقتف هل صدت ةحارلا مهو ىذلا م اعطال هبوب

 ةدايعف هناف هنا دمصلا ةفدلارهللا نماسي رق ءاصا ناك دعبلا فص ىهو نيطامشلا تدفصو

 1 نيطام_ثلا تدؤص دف هتفص هذه تناكنموءئث هل ثكس ل ةفصن مارب ترش ايار أل
 آشطعلاو عولباب هيراحج اود د مدلا ىركم مدآن بان مك رح ناطم_كاناربسلا فدرودقو

 0 دازاموهو لوضفلا ف فمهنتلا نمناسنالا نمهدي ربام ىلعهل ةذيعم بابسالا هذه
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 دولا

 1 | تكسيلوهو ةباقولا ىف هماقم موصلا ماتاف ةياتواضيأ لاونوكو ةياقوءوذذقاو ىأ هلل اوقتاوا ةناقودوذكتاو ىأ هللا | ودا

 ”ىدوحو ”قود مون !!نانئث داك سل موصلا ىف ل اًةيالوهل لثمال تادامعلا نم موصلاوئش

 تعننبيب قرفلا اذهفءوش : .لثك سل هناال هل لم الوهف ”ىلاسفصوو ”ىدعلوةعموهف كري مودلاو 1

 ثفرالل لامف* ىباس تعنوْك رت ىبملاو اصلا ىب معراشلان ا ام موصلا قتنيو هليل وللا

 ىبخام نيبو موصل از يبل ايديز عرمرم ليف كين ناذ اخلي !لمعيه سحأ ا بذتشالو

 لتاقملا ام تن تلع ىذلا لمعلا اذهل كرات ىأماصفاهلتاكوأ ياس: نأ لوةب نا أمن عاصا اهنع

 بس ةقص هدنع سل ىأ كران ' هناريخ وهف لمعلا انس نعهبر هأ ن نع هسفن هزنف ىئاح ىف باسلاو

 عاضلا مف 5 فول لسو هيلع هللا ىلع مسقي هديب دمج س هن ىذلاو لاق مث هلت وو هياس نمل لاتقالو

 وهو هب رع ىذلا بطلا مالكللااذهيسفنتدقو سهتنلا عمالادج ونال ولاماصاا م ذ ةحئارريغتو هو

 للعلا كرا شالا موش مو ةماسقلا مون ببطأ ءاصلاسفأ :لكو ةياككلا هددهف اص الر

 هللاالا مسالا ذم دحأ مسن لذا هل لشد ال مانع اش اهاكء اهنالاب تو عتملا عمانللا سالب ءافهتنا دنع

 ١ هيذتليو ماشلا هكردب دي ”ىدوجو سهأ كلما عب رنمهلوقو هللثمال وصلا نوك ب سانف هناك
 ار دا همثنال هللا ىلا# مناورلا كار دا ةيسن نال هنم ب.طأ هنت ادنع فولد لعف- ل دتعملا جازملا

 يرد ةحنارلا ف 1 مط قوف فولللا اذه ىلاعت هدنعوان دنع فول وهذ ماش ان متاورلا

 هحارَو ندمت نع عاملا د نافذ ةحئارلا ةحناإلا همست الق هب فدوامل لشمال فوصوم

 ةرانملا,بابقلادمتنب ىسومدنعتاكو ١ ذه لثمىف ةعقاواناو * كساانم سفن”نعال كسلا

 :كئالملا نا ”ىو.نا اريلتا ىف تءمسو هع نم ملكه تحن ارب ىذأأت ماعطدل ناكنف امين ذوبناكو كم مرح
 مزاعانأو تف ناركلاو ل هبلاو موثلا ةحن ارب دج سلا برةتنا ىبنو مدآاونب هن ىذأ: ام ىذأتت
 ىلا مونلا ىفقلا تأر ةةكتالملا لحال دما ن مماعطلا كلذ لو : زبن لجرلا كاذا لوقأ نا

 هنري فانيلا هتداع ىلع اج عيصأ الذ د كدنع ىهام لثم ىهام اندنع هتحئار نافذ ماعطلا نع هللقت
 روسملا نم هلازأف قرأ عرمشلا عم بدالاقا ذه عمو قد .سانىللاف مارك هلل د»و كف 5 ىرحات

 ا ذ|نم ةءلسلا ةدعيبطلا ةج مالا اهنعرفات يبقا حلاورلا 02067 هيلع هللا ةجر

 نمو ةصاخ هللا الا هكر ديال ميكا م متاورلا ف قا هجوناذ م0 ا قذاتإ د

 انا دنع هلاك ادمنت تناول“ كلذ جازم هلىذلا نانالاوأ ناودحلا نم هلؤسملا اشف

 نم دحأ قة لهو ءريغو هسفن ن دآصلا فواخر كب جازملا يا سان اننا هنوكنماضيأ تال اناف
 انعمسام قالطالا ىلعةسسط ةثيبخلا اورلا كر دش امدهش.» فو اتا زر حاز 1 نيالا نيقولخا

 رورخن ااهسالو درولاو كلسملا عب ربىذأ ةج مالا ضعبنا لأن م قالطالا ىلع ىلوقواذسم
 لست كاد( ةولتلالا يطال ذ عيت 1١ كلذ باص د :عبمطا سالف هئم ىذأَت .اموجمازملا

 دامعمريغى أبي رغجازم ةبسطلا حاورلا ذهن دامو همم دروا وخلال بط ةح نهالا

 اذهالوأ ةحت ارث بخ هدنع نوكيال نا ثدح حناورلا قو است لارذا اذا ليغ لفرد الل

 هياتم ا نعءو سائلا نم لمكل انعلوقنملا لب كل ذلردأ أ دح نا امم لا لقنالو ا:سفنأ نم هانقذام

 ىردأالو لوتنملاوداذه ناهس وطاالااس طك ذلارداب درفناامو ةشماا 2 حاورلا هذه ىذأتلا

 نان اريغ ناومح ةروص ىف قا ىن ءاخأ ام ىنالوهام كلذ قنا نالارعسغ يفز خ لاا

 لامكلاي عملا قيرطنم موصلا تعن دق عرشلا نا م لعأ هاو هتكتالم ةروص ىف تاكو ىف ماع أ اك
 هم ناررلا بامهل لاقي لاكن بلظي ضان مسا هاهو اصاخلاناب ولسا هلدرفأ نيح هقوذ لام الىذلا

 امُهموالصأ ان رش نراش !٠ىرلا دعي لش: ال هناو برمشلا ف لكلا ةجرد”ىرلاو نوماصلا لخدي
 لاق دمعس نب لهسثي دح نم يا لل لا

 موض]



0 

 لك مال

 | هنبع ال لكلا نيع ا
 ا

 ىخر اع ىخضر م نا كانا

 اكن لا كا

 قءاجىذلا ِل_ءلاوه اذه

 ةماواعب حا نع هل 5

 ىصت ىلا هقدمات

 نكح /ةروصب ىدخو

 كاصقأو هجو نم كاندا

 لانا كم ضربام ل->أ نم
 كنا اب قيال انو
 كل اك ان نيدلا لك اك نم
 هلا 1 ايا نم داع
 ل الحأو ءاوضا لعب

 كل اوان الا اهل اءمكص
 سس>>> 72: سس سجس

 نقلا و سعا لاك عفترا اذا ران ١: ماص لاي ةعفرلاو كاسمالا وهموصل انا هللا هل ديأ عا

 امو ىمس ةجردلا ىف اههاك تادابعلارئاسن ءمودأا عفترااملو عفترا ىأ ارعشورانلاماصاذا'

 هنلاهفاضأ ر هب مهديعت عمد دابع نع هيلسود رك نساك تادابعلا ىف هتعةيلثملا نب هناحس هعذرو

 لعالئلرت ةّشلا فوهو ةلثلا قف هلسننبهقلأو هانم هد هي فصق ان نمءازتيلعجوهناعبس
 ىنفئثهلثكس يله سفن وس ىف لجو زعللاني نت لا 0

 لأ ماما ن ء ”ىأسنلا حّررخ ةبعرمشلاو ةيلقعلا ةلالدلاب اهل لثمالأ 0 لثمهل نوكيا

 ىئنف للئمال هن افموصااكملع لاق كنع هذآ ىهأب ىف مميتاقف ملسو ه.لعهللا ىلد هللا لوسر تدنا 1

 ىلع ءتارطغملا ل رتودذا< ىاس فصو هنا فرع نموهد ادع ]هللا عرمش * ىلا تادابعلا نمةدامعدلث اعنا

 ةقبقملا ىلعوهذىل موصل ىلاعت هللا قاف ا دهاد لقعي ىذلا دوج ولا, ف دنت هل نيعال ذا هل لثمال هنااعطق

 لوّعملا نسا ىلع دوجولا ةظفل قالطاك زو وهف هيلع قلطأ اذا لمعلا ساو لعالوةدابعال
 10 لب سا ا نمدازود# هناقاندنع

 | ىلص هلا لوسر لاه لاه ةري ره ينأن ع مصعا | فلم حرش (”ىبهلا ىوبنثي دحدارب 2 230000

 001 ا ميسا حر ناوى هاف حاصلاالإ هلم ذاتب ما لع لك مسو هملعهللا

 له نيس : ىذلاو اص ىلا ماصو سها ىنا للملف هلت اكوأدح أ هءاسناف و بخعسلاالو دكا تف ربالق

 ,رطفأ اذا امهحرشب 1 امج .رذعاصللو كملا خب رنم ةماشاا موب هللا دنع ب طأ مئاصاا م ةفوالتهدس

 ند مدشتاف تناك موصلان ءةيلثملا قنا هنا لعاف ههوص:ح رفلجوزع هب ر قااذاو هرظفي حرف

 ا ا رش 2 دال او لا قطار ال يدج
 حرفي الح رفا !ناف هب رءاقلب حرف لهب لو همو هدد حرف لسو همل ع هللا ىلص لاف ا دهلف -قرملاارلاوه

 حاصلا حرف هم قربالا هن ىأراخ هتدهاشمو هم قر دنعهرصب قملا ناكنمو هب حر شب لب هس
 يلطت ىبلا ةئاوبحلا سفنلا وح لاصياثدح نمادلا فرطفل ان هحرف ناكو هل" املا تت ةجردي هةول

 نماهبلا لصوأ بع هدوج ىأروءنلا ةشابنلا هيل هلا هسة:راقتفا فراعلا ىأرالفاهت اذلءاذغلا

 دنع قدا ىرياكهللادس ىطعأ قد ةغصب ماقملا اذهىف ماه هملع هنا هبجوأ ىذلا اهقِطءاداءاذغلا

 دبعأ أن ديالو اذه هنمضت|م ناين © هيرءاقلدنع هموصن حرفاكمر طش , حرف !دهلف هللا نيعب هن اعل

 ىلا هفاضأو هنع قحلا هيلسهلموصااتانثادعب ممةفصلاهذ م ءاصلا سدا قدتسا موصوذهنأب افوصوم

 .هيؤلتق_دوناو ىلالا س دل ء اذغلا.٠ نءهيزتتلا ىشو ةيناد ودل | فص ىأ ىل هناف مام صلال ل اهذ هسفن

 هيىرحأاناو تلق ة ىئذلا هيزنتلا قالطدال هبزعتل ا دس نمام دسةةرايتعا, كتفصوا اف

 نم ىريال ناك ذا موسل اوهو هل لثمال ف صوب هب دلو هير ىلا لقت اذا ٌعاسلل موصلاءاززج قا ناكف
 دحو نم قوذلا لهأ تاداس م“ ىلا يلاطوأ بلع ضن! | 515 دل محال اش

 هلوذلثم ةباهولا ىحو د: 7+2 مارصلاو داود دلال ادهن ب الادذهبحوأام وا[ لهن ل جرف



 ديفا

 هسلع قلنا امض ةسسسنل هلل وه ضرع قال كلا ورب وولف نع زوق اذ ا
 عنس نم نيج ند *( لوا لبقةاكرلا مدن شف فل صو)* رعشبال ثمح ن مارا ناتالالك

 اومدقو بويل رابعا (رابتعءالا) ٌكلذزَو+ ند مونمو انطانالارهاظ لوقأ عنملابو كل ذنم

 ةئاوَو مكي د نم ةرغغ ىلا اوءراسو هللادنع.ود ريش نممكسفنالاو.تقنامو مكسفنال
 رج | ن + مظعفاهل اس نا لقةداهشلاقأن ,فلسو هلع هللا كصالوقو ضازيخلا قو 7

 لعمنا اخ الف تقولل مكمل نا عا الاراتءاامأو امئادأي ىاوط نأ دعب ةداهشلاه أ ندمرحا ىلع

 ةنطلس تقو ىف مع امك لهو سهلا ءامع -الا مولع نمىا مولعلا ن مقداف دانهو 0

 ءامسالا ع نتبع اص موك ذخا قا كقوله ناك رت لو قالا كانا كحءاقب عمر آما
 م موكحما دادعتسالا مك هل_عجنأب م الا ب ءمكحاحلاوه تقولا مكس لهو هتقو فوك

 باب رابتعانمردقلا اذه ىتكيو هلعان اذه لئم ىلا هتقو ىفالا كح عقواف تقولاءاطع ىذا بف ٍ

 ' هلل دج اوةاك لا

 ع مايصلار ارم ةفرعمىف(نوعيسسلاو ىداخلا ب ايلا )
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 00ر2 ضل شسشسشسشسشسشس يي ببيببيبيبيبيبيبببب ببسي

 ىابلا ةروص ىف اكحاضاب
 "هعفرالا كا موصلا

 نه دنع لعم نانوكي دقو

 اهقب راصت نعل وقءتدص

 اهنراش وع لَوبع قد
 اهناهرب ٌدرام كنلف

 احاس ىدهلا اهب ىرج

 هتنكحال ىسف'ا.كالول
 ىرطقتالو نوكلا نع وص

 ه ثيح نم موصلا اذهب ىوناو
 هترب دتول ىعم موصلا ىف

 ىللاق اذك موصلل لئمال
 ناذإبار نت ايس وا زاب

 هاصأىلا ىهالا عجردق
 همكح ىف تركفناموصلاو
 ربخن هدنع نم نأ مث

 ىذلا تنأو هلل موصلا

 نم لج نم نيكولا
 هلالخأ 1 نم ْن ( مس

 هل شارف ضرالاك تنأف
 اهتنع ىرت هللا ةعاصو

 ةلذ نم هللا توع 5 امل

 هّحول قى عفرالا ملهلاو

١/8 
| ( 

 باش او وكمل هن نأ
 كاب ا و
 ارش ا اد مح وو تش.

 ار وبا
 كاش عرشلل 00

 كاردا ريغ نم تنمو
 تلال بلش قدام
 ننقل ناككم
 كالو ودع 5

 كاذغ عبطا اي هن اف
 ياست واع نكات
 و ىرادك ةعرااش

 كاوغ د نيأ 81ه
 لال ودق تو كاندي
 نارع ددقم ظزاضأو
 ْلاّرع عورمشملا كل هوص نع

 كاناف هالحم نك

 لاذ ىلعاف اعوج ترمي
 لاوس نيح كنم رهظ
 فال كاذب لقفل
 اة تاوعللا هئمعو

 كان 0 نا

 كبارا كا دع رد

 كم



 همه

 ||١١ نوكح# ناالا تاهتالا لو- لنلا لو- نوكيال لئاق نمو نكن موأاءاصن تاهّالا تناك

 اذهوئث نم مهاع نم مهاننلأ ام ومها رتذمهمانةلسأ + (كلذفرابتءالال دو * اناصنتاهتالا

 ضئارف ل-ثم تاهتالاو تاريسلا لفاون ةلزتجةيرتذلاهذهفناميانمهتابرتذ مبتعدتاواونم[نيذلا ف
 تاريخنا لذاو هعتتام رابخالا تدرو دتولفاونلان برم . كلذك ضنارفلاب برد اكو تاريخا

 اهمال نمو مكحللا, نمغلال ندر ةأنمرايتعا اها ااا قمفم ملال جركل

 أدهلخ ضنا 0 ف ضأ ارف تاريمللا لفاون فنا لاق نيبهذملا ىف انرك ذاك تاهتالا
 نم اهف ع رمش اذيراهكرتب ىصعيالو ناسنالا ىلع بتال ىّ جلا 'هلفانلا ىهد عوطتلا نال صناغ اهلا تمض

 1 'لذانلا ةالصف مامقلاو دودعسلاو عوك راف ضئارفلان هاهيقام همزلت هنأق 0

 هتضي رق ىدبعلاواك اهلا لاه اذهار ناكر الا هذ مالا الص نوكن نا جدن ال هملع ةمحاو ةضدر

 تاريخا لذا ونىف هللا قف ناك ام لدعلا ناكعّوطتلا ضو رقم ضورمملا ضير ذ لمكتف هعوطت نم

 | قم نوكيا ذهلر اهلماع ىلع دوعي لضفلا نمكل ذىفامو اهتاكز وهو ضئارفلا نم هملعئوتحتام أ
 دئاوفىفهلثمز ا تعا مدقتدق# (ةمشاملا دئاوف لضفىفلصو) + لفاوذلا,برتتلا فهرمصد وهعمس أ

 لو->رابتءال_ضففلصو)* هيلع هبنتل هب انتج امناو لصفلا اذه ىفهرك ذنع ىنغأف ضانلا ||

 نمنيدلا ىنعب هضبق ىذلا مو.لا نملوحلا هبلة اولاه اموت ناف هبفتاك زل ىرينمف د 0

 هبلع ىضم ناوان. دناك امل وأن ههنفريتعي لئاف نكاوفلخ اداك لا نيدلا فنولوةينيذلاو هعر

 اذه يح اص هزئافةاكز هسلعت :زهلوح لكلا كز لاوحأ هءلعتّرمناو 0 07

 هدتعىذإااد- ةءالاوح أ ماع ناو ةصاخ دح او ماعل هبكزيلئاكن مورمض احلا لاملا ةلزنم بهذملا

 تيملانعرجلا (اذهفرابتعالا) كاذؤةح لفرع الوردقلا اذمالا:اكزالف نيدلا
 راض ن امر ضرف مايص هيلو تاما ذا تيما نعتملا ”ىلو مايصو صن! درو امعبطتسالن مو أ

 هدنعىذا ا ةّمذريتو نيدلا ف ىذا ةاكّرلار دوه قملا كلذف موصب »وأ يحب ىذلا"ىلولا ىلع ه ىف هللاقح
 هش هملعةاكزال هنا ىرب نمودل كلاس سل هنال هدنعاهف هلع اكن النيدلا هدنع ىذا! نايك نيدلا
 هنوك هنمهريخ لإ ريخ هيف يس لامددن سلو ىعسامالا ناس الل س لهنا ىرب نولدملادنءمادام

 ارخ ”ىأو هك بنا نع ىغ أف: كلا ماقس هيف ماق ل عفلا اذه نيعف لاملانمداطعأ اج نويدملا ىل“ - عسوا
 نيدااذخ أب ىذلاو هل لنا ةسوهامن 5 اكن لاددودقملاناءادإعل ار رك دقو هللا دابع ىل_ع ع عسو نم م 1

 رابتعا اذهفهحولا اذه ن مةاكرلا هش اف لكنا كلت هنم دس دك ذ ه.طعب ىذلاو هذخ ام هج احالول

 ىلاعت هلوتهاناقام ىل_ءنودلا ةبآو هضبق موب نملوحلا هب لمة و هضمي ىتح همفداكز ىربال نم

 «لذناّدس ضرتلا ف ناك انوانسح اضرق هللا ضرقي ىذلا اذن مو انسحاضرقوهللا اوضرقأو
 هدارأ ىذلا نعاوناغوانم ضرَلا بلط هرّمف لج نم ىأ ءانغ أن غورعتف هنلانادومل تلاه كلذا
 دحاو بابلاو كلذ هبشو ىمعطت لف تعج ريسصل ا ىف اج اممقلخي هتلصو ةياغنم كل ذ نم ىلاعت قحلا
 ةاكرلا بح وأ نمدنع ضورعلا لوح لذذىفلصو)* بابلا لو ىف ضرقلا ىفمالكلا مد:دقو

 01 كلذ فصنلا مدعل اههفةاكزال هناهملا بهذ ىذا او لوخلار ايتعامدةندق «(اهف

 ضورعلا عم طرتشا نم ءالعلا نفع هقلاو تباع رش نم طبنتسم عرمشال لسرملا ساسشااودو
 ُ ريدم اريغو ريدملاع لعل ارثك أ لاعو كل ذريشعي ل نم مهتمو باصنلا همفرعت عا نم ا

 هن كن لب موق لاوو هءاكح زوهموقلوحلا هءلعلاحو اطرع ىرتشان كا ناك

 : | ةنال امم نيل لاعأ نم ناسنالل ضرعن امود ضرعلا ( اذه رابتءالا) هنعقال لوقأهو

 سو هيلع قنا ىلص لاك ا اهيلع باوثثلا هلو ينل ااهيف طرتشنال تلا لامعالا نمنوكي وأ كل دل
 فداصذ قلخ مراكم هنككت با عرش نع هناء نكي ل ناو هب اوث كل ىأربخ نمتفلسام ىلع تإسأ

 ىقحلا 2
0 017 
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 ةنازملا ماسجالا سوذتو ماسجالا ابن نو تكحتت: تل ةعببطلا ندعملا(كلذ فرابتعالا زداكزلا ١
 ا ملاعلانا ىهلالا معلا فو ماسحالاولا اعرهظ اهفلأتب قداقح عبرأ ةعسطلاو 1

 ءامسالا ةغب رالا هذه ةطدح تحت لش ا دف ملاعلا ىف مكحهل مس | لكوريغالار داق ديما لاعابح هنوك
 ناسنالا نعنوححت اذ اف نامزلا قوذ دنافاد_هريمءا لوح انودباصألا يارد تاهذالا'

 ةتبانلا تافصلا عبرالا 000 ىهو ةاكرلا تءجوفباصنلا غاب دف ةعسطلا نع نوكسام

 ١ لاك ب اصنلا عم لول اريسعاع نموهلاالةلآ ةعبسطلاو اهالا نيو كتل مصبال ىذلا ىهلالا لاف
 || رورعالا؟ىئاهتعن وك الرصانعلاو ةعسطلا نءالرصانعلا نعن وكس ام ناسنإالا نع نوكت هنا ||
 هلىذلا ىبهلالا صاخلاا هجولا ىلا هئفاضأب نيوكتلاكاذن م ىلاعت هللا ع ءاطعا ىهو نامزالا |

 كلذ عاف ةصاخمالا لاو لوتالاو سمالاو قلك لاعوها د هو هبسرلا رطئربغ نم نكع لك ىف

 ءاوسدمفتس اموب نمهفربتعي هلو-ناتأر ةفئاطف * (لاملا جر لع لضخففف لصو)#*

 ؛أ لالا لك اذالصالا لو-وه حم. رلا لوح تلاه ةفئاطو لوقأ هب و نكي م مأاءاسن لصالا ناك
 اادرغ: :اواباصن همر عمل صالا غلب اذا باصن نمل أ م ايان لبصالا ناكءاوش هعم حبرلا كزالوح 4

 || اول اتنن وكب الو اءاصن لوخل ا هماعل5 :ايلا لاملا سر نوكي نا نيب ةثاط تذ ردو هباعجأو كلاما ذم

 ىهلامالا اذه فر ابتعالا )لري ابان نكي ناو لاى لا سأر عمي ر ىكسح ز اناصتناكتا أ
 || هلرفغس كم هتالصو» دنهل جاع يك اذا اوى صااكر وصلا نمابنع نوكيام اه رو لامملا|؟
 ةاكرلار دوه ىذلا هلام هستأبد اكبرلا عناك اه اننر 1 ىه لامعالا سلت ىلادوصلاف ةماعلا مولا شٍ

 لعوهو ىناحور مست نيهسق ىل_علاسعالاو كنك اذه للاعب و هي قوطي ناتبسب ز هل عرقأ اعاصم ||
 هشرتا سوسحم لع نمناك ا ةسوسلالاممالل ى هز ماسحالا ل عودو ”ىدبط مقو بولا أ

 رابتعانمديالو نامزلا م هم نع جراخ هنال لولا هضريتعي ل ىونعم لع نم ناك امولوحلا
 ةروصو ناسلا اذنه ع نمادهليقرادةلاوهو ب اصتلار ايتعامد_ةتدقو سحلاو ىعملافناضنلا

 هناطعال نيدلا تافصر انوصوم هنؤكنمريخلا نم لماعلا ىلعهنمدوءبامىه حبرلا كلذ ىفةاكرلا
 نملاسعالا نم قليامف )سو هيلع هللا لص "ىبنا ا لوةوهو كل ذرب غو نيكسمورب #ةذ نم ةاكلا |

 سو هيلع هللا ىلص هلا لوسر تيأردقتلو ةماسقل مولا ماكلملا كلذ هلرذغت ةغتد هنا كالمالاروص

 اذه فاطادحأاو ءنعال تسلا اذهى  انانةبعكلا ىلا ريشي و لوقب ودو مانملا ىةكعاناو

 أ كلم هتالص نم ل قلن هقلا ناف ءاشع تو ىأ ىف ىلصي نارا لدا نم اكسس كلو لات تان 1
 ىاب لاق هنالسو يلعن ا ىلص ”ىنلان < ىورامربخلا اذه ضعي قا دصفو ةماسقلا مول ىلا هز ةغتس

 ”ىأسنلا هج رخ راهوأ لمل نم ءاشتقو "ىأى ىلصو تسلا اذم فاطادحأ اوعنمتال فام دبع :

 هحي رريغنملاملان م دافتاموهو * (دئاوفلا لو- لضف ف لصو)* معأ هللاو هنئسف |[

 رخ ؟لامهملا دمفتساو باص نم لقأ ناك اذا لاملانا _عاوعج- ا ءاذعلا نا ءالعلا ضعن لاق
 أ دافتسااذا اوفاتخاو لكم وب نم لولا هيل .ةتسي هناف باصن امهءوم نم لمكف هحب ريغ نم
 || لوم اباصن ناكنا دافتسملا كَ نزيمسمذعب لاَقُف لوما هءاعلاحدقرخ [لام باصن هد:ءوالام

 ١ لصالا لول ىكرئاهاك دئاوفلا مهضعيلافو لوتأ هب وةاكنلا هش تمحو ىذا لاملاىلا مضدالو أل
 اهرحأ هلفةنسح ةنسّردن -(لصفلا اذهرايتعا لصو) مهدنع ع رلا كلذكو اباصن لصالا ناك اذا

 / هريعلعوهام اودع ر نوكنف هلع نم نكح, ملام هريغ لع نم داف-سا دقفاهم لمت نم رحأو

 ١ امض اهفالتخا ىلع بهاذملا  ءانلف ايرهاطلاامكمللا فوهام ىلعرابتعالا ف كلذ مكتلساو ا

 ءاوس كلف رابتعالان هلق لوصفاا فم ةةئامكتم هلءاوعجأ اهئاهعاجل او هسفاوةلثخا

 . تايتإلا لوتعترم ليش كو لاق نمءالغلا نم ,« (ْمغلا لف لوحرابتءالشففلصو)* | ا

 إ
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 .ةلخ هيلع مكلف ةصاخانهالا كل ذ سلو هيلع موكسا فنية ضلا نيب عما ىنعاعئاسريغةيرلنلا

 صرالاناكن او صرحا ثمح نم هي للعلا ن نمىلو أ عطقلا ثيح نمهتلان للاى طع دقو بدصردق

 داصخلال بق هعرزو هر ع نم عرزلاورعلا يح اصلك أاملضف ف لصو) «ءادّس اهنا معلا ف 0

 ةيجاوهلامعأو.هلاسعأ هعرزو ناس الار (كلذفرابتعالا) لك أي آن وهلهاووه لك أ ام لاملا|

 ةصاخروظح اامسالو انه ام-هل لوخ دالؤروظحلاو هوركملأ اماخ ةضاخ ةحاسمو اهيلابودنمو

 الضأ ةيصعمهل صلخعتال نمؤملانا كاذوروظلا لذ ىف صاخ هج: ةاكرلا ف لخ ديدق وةاك لا ىف

 اذه ىطعأ اذاف تانسح ماشيس للا لدبي ىلاعتهلوقوهف نام الار وظحلا ارهطتاهحو اماكن وه

 مهم و ذياوفرتع ,”عانورخ او ات لودرمو لوتلا ياهلا نمدحلا ىبرتلا قرا ةمصعملا لعىف ردقلا

 ةجرلان مهلععجرب نئيأ مهلعبو- نا هللأ ىبسع مهنم ءالؤهو اًمسرخ :وايطاضالعا اوطاخ

 اهماصتفثاعاطلا لاعأ امو «ر ظلا ىف ترث أ داكرلاةانعم ذهف تائيسلا لب دنتو نا رفغلاو لودقلاو

 قحتناكتاوةاكرلا نا سفتلا صا ىذا اوهو ةضاخ هلماع نم حاملا اهتاكز ةاكرلا هم بت ىذلا

 ةاكلا كإتفدلاعأ عم + نم ءاضعالا ةِئاعلا ف حابملابناسنالا ىلع هللاةددتف امتوذخ ًاننيذلا

 نم هعام>او هير ةعاط ىلع 1 افاطغأ ىتلا

 تام>اولا ىع ااهق تحردا ناو تاح املا باهر فتام>اولا قر ند هتنقر لاك فو اهيلع هناعاثنح

 عرشام "هلج نم هنوكلذ باصنلا ف هلع همس ن ؟ كل دريغىلاح حابم هناحان ا دامتعا هملع بح هنال

 لاق نمو عبطلا فّرصتال هل هل من ع نم فرصته ف رص اذهلف تح اولاك عورتا نال

 ارم نوكأ ال فاكملا نال املا ف ف.اكتلا طوةس ىاراماف احابم هنوكحوا هلءنحال

 نام لا لاكهمق ل وللا ناملءاف ملسو هم هلعدهّللا لص هنا لوسر نع ترانأ يمص ثي د- كلذ قف امهدنع

 هلاح قريغتالو ةعبرالا لودقلا هيلعَر رةىتح لماكلا لوما نيتعلا فرظشراذملو هبقةهيرالا

 000 هلتعفوهامنانانالا لاكو اهريثأتلهدادعتسا مدعل هتنعق اهلمكحال ىأ ام اًمش'|

 تقوو كل ذءادأ د دوتع# قوشحلا نم هيلع هلام لعب نا ىف مو ةاكرلا حارخا هملع يوفهلوح لك
 في رت اوهو لصالا ىلع لواًرم دقدا لوملا طارتئاريغنمهدادجو هداص> مود رّملاو بوبخلا

 نفرايتعالا اذهب لولا كح نع حيرخام هناكفرثالا نمهمفام لصحو فيصلاو عسب رلاو ءاّتشلاو

 اههشباصنلا عم لوما هيف ىارنمءالعلا نإ * (ندعملاةاكزلضفىفلصو)* لوخلا فءاوس

 "اكل, ا

 ا نر صراخ لرتيو هيلع بس ال لاق ن ندوباصنلا قف هملع كل بصح لث 5-0 0

 / لك وشنت ىلا ةعاطلاف اًيسرخاواملاصالع اوطلخ نيذلا مهو ةعاطبدب وشم نوكس نأري_غنم

 || ناميالاكلدف داعل نيع ىف بر# ى م ةمصعمنيع ىةعاط ىهاكف ةمصعم امنا اهء نامعالا ى م ةدصعم

 : فانصالارك ذياهفراصم نع هللا نا املا ةعج أر ىهةاهعرش هنأ ثمح ن همالا ها قدو ةاقهتلا

 |١ ةلدالا ىف الهو هسسشنل او هي زتنلا نيب عماج هنا لعبنا هنم هلعلا ناف هيو هدابع نم هسف لعأ هناق هلع

 ُ ضراخلاو كّشالب صرخ اذكوهوأ اذكس ل هلأب هدجوم ىف همالكف هقاخ نمو وود رطنو لقعلاو

 ٍ *( ةاكرلا تقو لضذ ف لدو) * ددرتلاو ةريسا نمضت ناوهبف ةقشمالرعتلاو ةقشم فيلكا ناف

 1 طازتسا. ةنشام لاو ةضفلاو هذاا ىف ةاكرلا بوحو ىلع نوغمت لوالاوددلاىف ء ءالعلاروهمخ

 |١ تشي هنال ةيواعمو سابع نب االااننلالتامف لقالاردصلا ن مدح كلذ فلاخامولوجلا

 ا لوصفلل هممعت نامزلا لاك ىنعمو نامزلا ل اكب تبجو باصتلا لاكب تيجو اكف باصنلا لاكمشأف

 نلت

 7 نمو ىل لا لل فاس ماب نص نم از انس مناور نول طنرم عاشوا

 5 هتلفانو هبجاو ناف جيلا ادعامت اريد لذاونوةرمعلاوةالصلاك لوخلاب طسربالام ةبجاولاةدايعلا

 ]| هيف بت امم ضرالا هجرختامب اهدشت لوما نود باصنلا هسف ىار نم مهنمو ةْضفلاو بهذلاب
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 |رابتعالاا ذه هيلاانأسوااموقهثدا تااو ضان الذلة فركب ةرفصلاوءار ةصلن ءادوسالو
 !بؤمحلا لذفىف لصو) * راصيتسالاورظنلا لهأالا اهذ ,هدالرا ارساو ةبلج ناعم ىلع ىوتح هلاف

 ىهو ةتادنلا س ةنلا (كلذفرابنعالا) قافتالاب كلذ نم هبفةاكرلا بجتًاماضبا تفر ءدق#(رقلاو
 كما ائاصلانأوهو هللا لها قير طىف طرش :.هلن كاو موصلا,ناسنالا ىف اهتاكز ءاذغلابى ولا

 لعفي ل اذاف لخحأا ن نء كال دب حرخيل هب ق دص وراسنلاب لك ًايناقمتسي ناكامذخ الذزابماد كلان :
 موصنعهللا صاوخ موص لصف اذهب و كم افران. هنافامهناشءىفىفوتساواناننع كلذ
 لوسرناف هءنوس أ اماو دي ىت> ةّماعلاب ةجرالا ملسو هلعهتلا لص هللا لوسزر حتتامو ةتاعلا

 رطفلا لمعت ىف بغرهنا عمرا تح لصاو.اذالصاوم ناك ن م لوقي لهو هلعهتتالصهّنلا

 هللانو بويكا نمىكزرب امه رابتعالا اذهونيملاعلا ةجرالا لانلسراامو ىلاعتلاقرود-لاريخ أنو
 راستعااماو) كل ذم دقت دقو قافتالاب هنفةاكلاانلقا اضيًأوهفرقلارمامتاو ء(لصو)# قنفوتلا
 سانلا لأ سنمح ن موملاباوهجشوانل دع ملل لولو ملغ لأ ىنلانأ عاف ( ةاكرلافرقلا
 هنا لوسرهدارأ ام باصأف' :نلذلاامار عنب هللا دمع 0 هيدابلا اره ىف سانلا عقووانونع

 رمان ا[كف سانلا اهلمعت_ستىتلا تاروز لا ةحابا ىلع عع مح 2 ثيدحلا اذ مول سو هيلعهلنا ىلض

 عيدي ف نيعتاكوح هذولا نييعت مس الا اذهىف نا كلراشالا نمؤملا كل ذك اعرمش ةاكرلا همف تخت

 هلاعفأو هلاوقا عجب ف قدصلاب هلا ةيكنلاهذه نم وما كرعف ةاكز قدما كلذ مسي يدلل ءافنالا
 و وا عد 5 قدصا ذاف هتهج نمفئاخ لكل هنهنامالاءاطعاو هلاو>أو
 هلع نمؤملا هللا م الدر نموملا قدصفرعغ ال ن هوما همسانمال ا ىلاعت هق دديالو قداصاا الا هناك

 ةنلنلا ةممتكزاذهن :ديعلا اذه هيف قدصامف هناعس هقدصلرظانلا ىلعتاءر 1 قرطظانلا ةروص درك
 ىّررام فانصا توها > او هلاعف او هلاوقا نم هنف ق دصاعب هناميان هدلناىح ىطعفهملاناميالا

 انا اومحو !اناين هيف فتش ام نوكين ا ولتحاال هنا هيف فاتخ امام قانوابلعقفتملالا اومالا نم
 فدا كلذ قلب ام هضريتعنلو مكسملا كل ذب همف فاتخلا ىف مكلف هملع قتلا ف كلذ انن دقو ان دعمو |

 ريبكب الا ناذ ةّتاطلا دهج راصتخالاوراصتقالا باكلا اد هىف انبهذمو مالكل !لوطرال ىت

 رصحنت ال داكت عورفلاوءاالا نا لوصالاو تاهّالانم هّللاقب رطف هنمدبالام ىلع ىوتد
 ةزاجا ىلع قافتالا # (صرانا لضف ىف لدو) * لمسلا ىدوي وذوق ملا لوقب هتلاورصختتال لد

 رابتعالا) لكلا ماتم موقي ىتح كلذ ف باصنلاربدقتوهو كل ذريغو ل ذهل | نم صرع اهق ضرفلا
 نوصاّرختا دق ىلا عت لاق ةداح ةريص» وري داقمملا ىف قيقتو ةفرعم ىلا ىاتحي رطخ عضومو# ( كلذفأ

 ملعلا ةلزع نوزومل او لبكملاو ىفعملا براعم نكلو ريسفتا! اهب درب ل ناو ريسفتلاب قحلن ةراشاهذهو ١

| 

 نوكسج,ال كاذو ّناقلا ةيلغب انمكح ملعلار ذعتا ذا هنامث ملعلا لصالافّنظلا ةبلغ لزج صرالاو

 اعطاف سدلوهو دهاشلا ةداهرالا مكحال املا ناف ماكح الا عورف ىف ىنعا ةمعرمشلا ماك الا ىفالا
 انا لوقي هللا ناف هللا دنعةداعسلا ف ىتح ّناظلا باغ ع ورسم ا مكحا ىف لصالاف كِل ذ نم هن دهش امف

 نظلاءوس نام ةداهسلا هلم ب ًادبعلا ىلع بلغاذا هللان نظل | نسخ اريخ ىل َنظملف بى دبعَن طظطدتع

 هلق نادل( ناب انقل 0 ءالعلا فلتخ اان مكادرأم 9 رب جنن ىذا مكن مكلذو هيدرب هلئان

 نزال خطر لع مترو كرتاا اذهان املا ةلغ تناكف هلع همكح ف اوفلتخاو َنآتلا
 ترزق ءاجاذهلو دولاب مكح هناقلعلاالا هدنع نكي ل ناو ىلاعت لاو تيدا

 ادهاو صرفلا قي رطب لقعلاب هللا هَ رعم قب رطلا | ذه ىفو هب ىتلسرأو ىل تعرمت انعاكأ ى ودام دا | 1

 اهيفحدقتال اهبعوطةمرئاوآملا ع ريشلا قدر ط نم هللا ةفرعمو ةادالاىف هحداقلا ةيفلا زل

 وهام هدابع قملا في رعتوه عرمشلا ةهج نم هتلالئاف ةبسنلا تاهح ناوالصأن مّؤملا دنع ةبهش أ
 5 ت0 و دنيا ار كك وج ههنا 302

 كم ل ١9 نا
 9 ا



 ورك
 و

 || طقس | غواملاريشعا ن نك غلب 1 ناو ىصلا نم دجو اذا لةعلاكلبالاراغص فةاكصنلا مق لصحام

 لاقدل كلذ ىفمكشللا نال هلع ع اريل صناسهف فيلكشلا بجو العلا ماكصتساربتعا ن هؤفءاكتلا

 ىلعجو ان ىلعجو باكل ا ىنان دهملا ف لاهو اس م كملاو اثنا و لاقو مهتابرت 00000

 قدااواا نواح تمدام ة كر نبل فانا هريغو دهملا ف لاقو تنكافيااكرابم

 عماس اا فرعتل ىب ذاملا ةمنس هاعّتا ام لكف قأو هتداهشر اهم! بدنا اهأترب هنوكأام هآرب نمو

 ةامطا ىف مادامت يزود الما ءاضو ا لاهنت انأركذ دقو دهملا ف ”ىصوخو هدنع هلك إذ :لود#
 نامز ىفرهظ تح هانآىذلا باَكلاكار داس انلاراصنا ن ع تان نكلو ةمكحلاو ناَكَلا 5

 نمريغص ن اسنالاف دهملاىفودو تاملكلا هذه لثع 0 ةمكحلاامتاو رخآ

 | هتد_هلازتال مهمل رك تاز ةيرعس اذ دوضلا دع هىف هيلع نامزالارو ص مدعإ هعسج ثمحب

 هصقنهندانزفدنلا ارغصلاو ريكلا ةفاضا نم كنب الف هرر غص ههستجرب كاك هتومنيح ىلاركذ

 ةاكرلا لع قافنالا « ( معلا ةاكز لضففلدو) * ىهلالارببدتلا اذه بعأ ام طق اههتذ اميز هنضةتو

 نملخأدق ناسنالا سفن ىف ىلا عت لاق (لصقلا اذه فرابتعالا) ىيفوتلا هللابو فالخ الباف

 رظتاف هنم# وهف لماكل |ناسنال اماشم معلا نم سأرلا ماقأ هنلاناو انيلع مدلكللا يشر اا

 هايج منان عيدي هاش دقو لاق مّركم ”ىن ءادفاهنهدحاولان ثدح ْمغلا ةسنىه لكلام

 رعش هسفن كز نم ل اانا لكلا تبوف هم اتم ماكو مّركملا "ىبنلا اذه بانمبانوهللا

 نانا زوق ايركلا حارا وأد * نابرقا حبذ حبذ ”ىءادف

 ن ازيم ”ىا ن قون هيوااش *« ةيانع ىظعل اهلا همظعو

 نانرتل سك مبذنع تازتدقو < ةفقمظعأ ندبلانا كشالو ٠
 نامجر ةفلخ نع سك ص ضم *« هتاذببانف.5 ىرعش تلامق '

 دال ل1 ايدراكتما لدحر كلا ءانلع ناسيا قانضإلا:: (رقللا ةكرل تش قلصو)
 ةيسانملاتناكاملو سفنلا عي اهاكز نم لف دق تانالا سفن فى هناكسمتنالوتي(كلذف

 برضلاب ءانكرقيلا| ضع برضامل تملا اهم” كلذ|ناطاسلا ةعظعةب وق ناسنال اور ملا نيد

 تح ذدتو اهسالوت :(5.انانلس فاي نوكك قى اقألا نس 2 تيمشاملة ب رهقلا ةفصا ىلا ةراثأ

 برش هيلع تضرعامل ىأدقنأكو اهضعمب بورضملاناسنالا |مكال هام امم تلا ماسح تاازو

 كارتشالانا هنّرعل كلذ هللا لءذو اهياعن ا الا هللا لم>ىتلا 0 ةغضد يال

 سا دغتم مسج ناونخ لكاذشهلو ةقشالاو تملا ققحم ةناودملا ىف ناسثالا نيو هند
 ىهم هب ىذلا هناذأ موقملا هاصغب هر غنعناودملا نم عون لكل صقناو ناو حلا نم هريغو نان الاف
 موتا اصف ثيح نمالا نا فنالا ىاامو عاونالا ن هكلذريغؤاةغاذهو ار ةاذ_هواناسنا اذه

 ةدحاو هية هاكناوملا ىفةيئاوكلانا عقواس هللا هلع أف مولا هادف ل اثم هنا ويح نال متو
 نين د ابا احال ةبلاو مح ةامحالا جام تملا لا دكلذاو هل نكي لام»دانأف

 از تقلخاماذسهل تقل ام تلات ل 1 ردبلا مك تشسللا كلذ مالكناكو قطان هن ام
 || ايهتدراصعلا لاقليم ارسا ىف ىرج ىذل ربما اذه سو هيلع هللا ىلص "ىلا لافاملوثر لالا

 7 اذه. نمبعأ لاك دقهتلانا اوأرامو اذهب تنمآاسو هبلعهنتا ىلصدقنا لوسر لاف ملكت ةرقبلا

 ْ 0 باو هتريصب نع هللا نشك ل ضماغ لع انهو يب * لكّوطنا ىذلا هنئا انمطن ا تلاه دواحلانا

 || مغلاو لبالا نيب رقبلا ناف نان الاورقبلا نيب زاربلا ةيسانم م سفنلا ف ترهظامكجر ديلا ىف

 اببرضلاو اّتوهءاسحالارهظىتلا ةرثبلامث تاوسملاو كلملانيب ناسنالاو ىكزملا ناومملا ىف
 ءاضس ال ىهو < ىررب ماقماذهف كل ذ نيب ناو ع ركب الو ضرافال سيفا واهتسفاضيا ةمخزرب

 ادوسالو 5 2



0006 

 ناسشرتعافةا ثمغلان مام نيعبر لك تف مكبه ذه ىلع ناكناو اش كاداال هنت لكتاان ده ذم ىلع

 لحضف ىف لصو) هنبعب لاملاوهلاملاوةاكّرلا بج ويلف رخآا هيت عاو ةاكرلا بجو ًافاتا سلا

 تصحو باصنل اامهءومشن ءناك اذاقريناندلا ىلا مهاردلا م ذب لثافن 3 * (بهذااىلا قرولا مذ

 "*ىنلا لاق (كلذف رابتعالا) لوقا هبو ةضؤىلا بهذالو بهذ ىلا ةضف مضيال لئاق نمو داك

 عمان اوهناسنالا ناكناو مو لكفاقح كيلع ل فنلو اقح كالع كانعل نا لبو هلعءتنا ىلص

 ري :ا! حسو مونل ا انهن علا قف. هصن انس دسحاو لكل هلا لجن كلو ةيئاوشكلاهسفنو هنمعل
 ءاقم موي لكألاالو لكلا ماتم موتي أم مونلاناف ئثىلائثمضيالف نكسالاوكل

 بيس لكألا ناف لكالا ىلا مونلا مض ئربوشلا ىلا ءئيدلا مض كرب ىذلاو؟ئث ىلا ءى مضيالف وتلا |
 سفنلااو اهم نيعلا لانتف مونلا امنوكي ىلا ةيطرملاةر الا ند هنمداوء الل مونلا لوص- ىف

 * (نيكي رمشلا لف ىف لصو) عع ومجملاكإذ نم ميال هتان طربا تالا
 لئاف ن نمو لوقا هيو باصن امهتم داو لكل نوكم : ى> امهلامفامهملعت اكرال نيكيرمشلا نا لئاف نك
 هش عقو اذا ناسنالا نم لمعلا (كلذفرابتعالا) د-او لجر لام مكح همكحلرتشملا لاملانا

 الع لعنة كك رشلا نعءاكرشلا ىنغاانا لوقي ىلاعت هللا نال هم ةاكز الف .هلل قح همف سلف كارتشالا

 مكهوجولو هلل اذه لاق نم هملسو هيلع هللا ىلص لافو ل :اىذللوهوئيرب هتماناف ىزتغ هقالرشا

 [كناو لاصفنالا كح ناكل ريشلا نافريةعمريغْارتشالا,باصنل اوءوش هنم هلل سل هككوجولوف
 6 ناك ذاو لاصتالا نكي ل لصف الول ذا لاصفنالا دوو ىلع لدلدلاو هلاصتالان اف نيلصتم

 5 تناكَناوةاكّرلا نافةاكنلا هملع بت لهلامىفباصنلا انيستا ةلطإف غانو لاس

 قاف كاوتش ”ال ةكز هشام لاملاّتب ىفىذلا لاملا ىرتال  هجارخاب فاكملانمالا هبلطتالاملا

 ش رمتعاانف كئذف غار ةيلسل كريم لو ءامالا ركذمأ اذا لوما لولو هبف باصنلا دودو عم هدف
 : مامالا هئيعاذأ اةلاملا براضي اني لو باصنلا منمدحاو ةصح غلشت ل هيف نيكحرتكملا قلو

 أ| هلع ىذما ذاق مكتلا كلذ لازفدكلام نيعتو لاملا تن نمح رخدقف باصنلا غلب ام هلا عفدو
 أر كن :اًسنو اشر ذقو قافتالاب ةنبشاو انهم ةاكّرلا ف * (لبالا كر ىف لصو) < هن زىدالودْلا

 : ةادريطسلل 6 |اببف بجو اف ننظاسشابم !لبالا ىلع عراشلا كح (رابتءالا) ةعبرشلا ماكحا ىف

 تناكاذأ نوطشرُتب لاقي دعبلا ةنطشلاو لذلا ةفص نم لاملا بر عرهطم داك لاقا ةيلفلا هذ ١
 لاعفالاو ني فاكلا نمناكو ريكّساو ىلا اهلا ةجنر نع هدعبلان طش ناط.ثلا ىمسو عقلا ةدمعب
 اهدرف قحلانم اهفهّام ىهزامقد كرا تبحوؤ هلل | نع تدعي ادقف هللا ىلا سنت ل اذا لامعالاو

 ا هاك لاو ةمسح اهلكدتلا لاسعفا لمقف نسحلا 0 اهملاتّدرا ذاف هلاحسدّا ىلا

 همسك ةفاضال ةأ هأذ كلا هملع بحت ”ىرعشالاو مهلدابعاأ لاعأى ام داق فل م”ىلؤتعملا

 رشعلا عيروشو قرولا نمر اكحررا نيع ىه يتارداق لو ذا ةيافل اىف

 رينأن د ةعب د را لكن مح رع صاعوالا ىف ةاكزلا ىرب ند اضبا كربةاكز ناكىذلاددعلا م كحراضت

 ,سنج نم قرولا سلو صاقوالا قمهرد بهذأ ا ند محرخأ مو امدردامهر دنيعيرا نموامعزد
 نمهللا ىح دخويكلذكو اهعنص نم تسلو لد الا نس ةاكراقرك ةاشلا كل ذكي هذلا

 هحراطا سنح نمت ساو ةقراسلا ىه ةفلكملا سفنلاو ةقرسلا ىف عطتلاو رائلا,قارحالاب ةحراخلا

 ىكزملا فص نم تسناوةاشلا بارتشن ليالا نم سه: ارهطتاكدملا عطب ةقرمسلام << نم ترهطتو
 اهيف بحت لث اك نك * (لب الا راغص ىف لصو) * انهدرك ذىلا امك الف صاقوالا مكح م دقق

 راغصف ةاكزالف غلب ىتدفيلكتلا هلع بحالريغصلا (رابتعالا) بحتال لثاق نمو ةاكحرلا
 عولبلاو بجاو ىل_عالا برضيالو ني نسر شع نياوهوا بيلعب رسر الدبل نط يصار
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 . الرا انافوج كارد 0 ارو 0 را رب نايت املا

 اذسهلو لاملا نم صقنةاكصلاو صقنل ا لبقباللاكلا (ادذهىفرابتعالا لصو) كدا

 الا لماكالف لاكتلا باطلالا تقلخام ءامشالان اف ةاكر هن كيل ةيئاسن الا, ناوحلا لكامل

 تاقناف نداعملا رئاسول.ةيام لثمراشااب صقنلا ل.ةبالاذهاو بهذا !نداعملا زك اوناسنالا
 قملااهكرشأ دقانلق اهصاقؤا د رك ا علا دلال ةطرلد ءتازندق حلا

 ةيسائم امه ناالولف نداعملار' 2 لعق لو ب بهدلاب تاصنلا تغلي 0 ةاحزنلاىف

 | كف لا لاو سر دعت ةكرل انا :تاقتاف كلذك ص اقوالا ىف نكملذ كل قط افلا قوام ةيوق
 بهذوناصنل ا ىف بهذوهو باصنلا غلب اذا هفةاك زل او لامكلا غل خاب دق بهذلاو ص: ,اللاكلا غلب

 لصالا اذه ىلعاني رول بش ناكا ذكع لوقا كا ذكا لق لاملام < يدع لا رام ص انمالا ف
 ايلا فؤاتخلاو ولالا لمالا نع روبل اف لور اول اجل اوهو نمل رجتك سم انضراعز 5
 0 ”هلماعلا ىهف ةناتخ بسنااوةدحاونيعلاو ”ىهلالا بانملا ىلع تارابتعالاو

 اتوكنممللبانامعا اهتوكت نكرم ناسعارفت اكرلا ضرفام هناعس رملاناذكح نمةقلاساناو
 مكحلا احاملانريتعاق لام مسا هلع قلطتب ام لكفال ةصاخ نامعالا هذهىفالا وما صوصخلاا ىلع

 ةيلاملاال 20110 ,تعاوامهئاسعاانريتعاامو ةملاملا باصتلا اغلباذاامب مف ةاكرلاب

 انريتعاو تاذلا ايربت ءااموةسرملاو تاداتتعالا تادلصإلا لَو ىفانريتع امام فةاكحرلا !:عفرف 8

 ليقب ىلاعت قلاوهو دوحولا لصا ناكالف تاداقتعالاالو همن رماانريتعا امو .تاذلا هيزيتلا ىف

 اهدوحواهي !ةندتعإت املططت ا دوت وللا قالب تادوعوملا ضعيف ةقدقملا كا: تربس تارابتعالا

 هيف انريتعا اذا لاكلاهلو ناسناوهو قدقرلا ىرتالأ ةدعرشر ومال ةراتو ةملقغرومال ةران:ةفلتنع
 نواف لاملا ٠ نم كن بام ةلزنمدانلزتأو ةعقلاب هبلعد ادنموت ةراصلإ هل يرتجملا فاترتععاو ةللاملا

 نامل ةرتحح ف تاتابف تان'دحلا تزوعتن 0 ليقتال قدا ةماكىرئالآ ةاكرلا هتمقن 2

 ىنمعطت لذ تعح ىلا عت لامتذ صال ىلكلا اذهىف ماكحالا تعبت ةلرتملا سلا, ةدسقملاراصدألا

 ١ لاهر ىتسلثك نم دل ناك ب سنلا عفر ثءح نم هر اهنلا عقوامو ىندعت لذ تض رهو ىنتسن لف تئمظو

 هنافهحوضو ةّدشل ه سفن ىلع ليلدإ اود ناكهملعةلالدإ ا نعام غ ناك ن كنيملاءلا نع”ىنغل هنلانا

 | دعبو بسنلاو تارابتعالا عبتت ماكحالا نا ىلع كمون دقف هسفن ىلع ءىثلا نمةلالدلا فش ا ءىنثال
 | هيلع مكح ىتح هنفربتعا امرظ“:نااثا دب الف انيلع هي مكحامم امها ىف عراشلا نم مكحلا عق ونأ
 ٌْ محلاواتاينالاواّن سلا, غولبلانا معاف اًذهرّرتاذاف لداملا ىلع لاعلا لضفي اذهمو مكمل كاذب

 "|| فلكتلا !ب< كل ذكمفةاكلا تيجو لاملا فدو اذا باصنلا نا كف ل املا ىف باص اكوه لّمعلل

 ١ رهظتفةراصتأا لاملادي زياكميلع نامزال رورم هلع مكس غ ىليلا ناوأ دعب م غلب اذا لقاسعلا ىلع

 0ك هملع تبحو لعفل ا ىفهلرث ال دبعلا ناواةلطم لعافلا ود هللا نا هاةع ماكصتسا ىف د ل ن هصاووالا

 5 انهو فيض»نا ىجشامهلامعا نم هلثا ىلا فدض.ذ لاما ىف هللا تح ةاكرلاو صاقو الا فةاكحرلا

 || فضامهلاعا ن نم هسسقن ىلا فمضيو ةعقملا ةهح ىلع هغيضيام هللا ىلا فضي نماممتمنالجر

 ” ||| لداتا لوقكو امهتثااغلب نأ كيردارأف هلوتكو اممسعا نأ تدر ًا فرم ذلتا لوةكبدالا ةهج ىلع
 3 لافت نك هّءدس ن مكراضاامو هللا ن ؟هن_سح نم كيا ا امهلوتكجحو نيفش وهذ تضص اداو

 0 قلخ كلذ نم هنا ىلا فضضيو ىلزةعملاك اعرشو العن انالا ىلا هككل معلا كلذ في نمامبنمو

 ١ اف دبعلا رثاالو هللا نمالا هلدع ماكس ا ىف لاسعفالا ىربال ن ماماو ريغال ل اعلا اذهىةدردقلا

 |١ لسا ىارلا نايدش لاق كهل لكل !نا ل_ع هتاف هلل ىلا درب نم -غام هنال صاخوالا ىف ة ةاكرلارن لذ

 78 1 ناكنا مكمه ذم ىلع ما انمهذم ىلعأ هلنيلئ رس !ااناك امهو ”ىفاشللو لش نءال ل اةفةاتحزرلا نع
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 نمةدحاو ةجردبالا بهذا !نع تازنا ةضفلا مساهل ث د هب واطم نيبو هند لاحو هض سه سها

 ةحردناعقنارمثعاأ عل رةضفاا ىفناكف ةرمثعلا نمضي اذهلو لم اكح ددع لوا عيرالاو عدرأ

 ةسوسلاو ةيوطراو "ىلعاف لصا ةرارماو ”ىلءاف لدا ةدوربلاو ةدوربلا ةيلغب بهذا نعّددحاو

 فشناا ىلع ةضفلا تنوكتاذ هافاهتغ”ةلعقنما موكل ةدوربلاّدب وطرلا تعبتق نالغفنم ناعرف
 لعف: لا ركذ قغتسا اذهل هيأ دب هملطيو لعافلا| ىبعل ديل عفنملا ناك املو بهذا اني وكت نامز نم

 نماذهو درادالو زتاحالو ركذي لو سانالو بطرالو ىلاعت ل اتفهانا هذعخضتل هنع ل ءفنا امرك ذ نع

 لغتشا نم نكي ل لسو هماع هللا لصد. وهو هيىاىذلا نأ لع ثدح هزاعاو نآ:رقاا ةحاصف

 نأو دمج ميكح نرد لييزتت هناو هتهج نه سل كلذن ا اعط5 معف ردقلا اذه فرعبف ةيعيبطلا مولعلاب

 هم العاو هانا ىلاعت هلل | ممل لك لسو هيلع هللا لص ”ىبنلا ِلعف ىلاعت هللاوهو ماعاد لئاقلا

 مكح أ امرظنافرومالا هذهلثم ىلع هللا هعلطانم الا ةوبلارادمفرعب الف هئحودرظنو هركفبال
 رصيتساو رظن نم فنص لكى مولعملا دل ا اذه ىلع فانصالا هذهىف ةاكّرلا ضرفىف عرشلا م

 ةفئاط تالاف هللا ءاش نا هركذنام بهذل١ باصن ف هملع قفملا + (بهذلا باصن لضف ىف لصو)

 ىتح ءىث سحذا! ىف سل لئاد نمو ةضفلا نم مه رد ىنئام ىف بحت اماران دنب رشعىف ةاكرلا بكت

 عيرو ةعبرأ نيعبرالارمشع نالاه رشع ىنءاريشعلا عرودودح اورانيد اهيففاراتبد نيعيرأ غلب

 هضق غلب اذاق اهتهقوا مهرد ىتئام هف رص غلعي ىجح ةاكز بهذا! ىف سل لئاقنمودحاو ةعدرالا
 ذكنحو نيعبرالا نود كلذ ند ناكامف اذهرثكاوأ لقأوأ ارانب د ني رمشع غلب ءاوس هرسشع عبر

 رات ازانسد نيعبرأ 6 ف(كلذف رابتعالا) ةمصال وافرصال مه اردلانال اهسفتام رايتعالا وكم

 عبط بعذلا هلانىذلا لاكلا بلطت ىهواماع مكحال ةهشمل ا انركذ دقو كاذنمريشعلا عير وهو
 لادتعالا ل2 نءهتحرخأ ادحاو اعبط به ذأ نم تذخأف عئابط' | عيرالا نم ةدوربلاودو دحاوأا

 ةعيراَتب رضاذاكنالرشعلا عر ودو دحاو راثرد بهذإ|با هن ىه ىتاانيعبرالا نم دخا|ذهاق
 وهو اهرشع عير وهف ةعبرالا عبر دحاولاو نيعيرالارشع ةعررالاة نيعيرا حراخنا ناك ةرمشعىف
 ردتلا اذه ىهذلا نم صتنف لامكا|ةحرد اهلطىف ةذف هب تراصو ةضفلا هتذخأ ىذلادحاولا
 نافهنمذخ امرسشع عب رهنوك ىف مهاردلا ةسينا عم عقجا دقراشدلا اذهو راش ةةناكر تناكف
 اهرشع عبر ىهو مهارذ ةسجح نيتئاملا فناكف 2 نبرشعلا عب رو نينثاملارشع ننيقعلا

 ةىقأاو فرمدلان لاك ندو أمهر دتئامىفاك اراد نيرشعىنالاكو ةضفاا ىلع بهاذا لجت ند
 دروام هناف نعي رالا نودامف اًذهو ىهذلا نم هفرصو هتعت اذهامف ةاكّرلا بجوأ مهرد قئامف

 قاوأ سد نودايف سدأ مالسلا هملعلاه هناثقرولا ىف درو اك بهذا !نمنيعيرالا نو دام# بع

 عبر فاعمجاوقرولا ف غسي لو بهذلا ف فالخلا غاسا ذ هلف نيعيرالا نو دامت سل لقي لو ةقدص
 اهريغفف برضتلو اهيف تبرضف ةريشعا اًةعب رالنمضنل هنمعيرلاو رشعلاريتعاو هححو لكم رشعلا
 ةعيرالا ف لءق اذهلو ةرمثع عومجم ا نم نوكشددعلا نم اهتحامو اهنمع نمضنت ةعررالا نال
 ةعستنوكس نانثالا |. ميو ةعيسنوكحق هنالثل|ابيفو اهدع اهي ةعب رالاناف لماكد دع لوا هنا
 اهسفن ىف ةعب رالا ٍبَرْمُد نكن اك ةرشعلا ىف ةعب رالا برض نك ةريشع نوكتت دحاولا ايفو
 ىطاذشلأو اهدحومو ارا ىلار ظن و كل ذ ىف اهسفن ىلا اهرظنل ةاكّرل' تبجوف هملع ىو تاغ

 اهيفهلنيعت لف اهءرب اهمرلت هيف ىوعدلا نم ةراهطىااهل ةكزهام-و اهسفنى ا اهرظن ابنه
 عجا# (ىكربامم باصتلا ىلعداز ام ىهو صاقو الا لصف فل صو) + امم اذلال هل اهلك هتالزيم:قح
 بهذ|| صاقو !ىفاو فاتح او بو.كا ىف ضاقو اال هنا ىلعو ةمشاملا ف صاقوال ا ةاكز ىلع ءازعلا

 ١ امهقالانم ىلوابوبحلاءامهتااناذ لوقا ةضفلاو لهذا! صاوواىفتاتحرلا رتب قرولاو

 ١ ل اا ديعب _



0 
 « نصعم ا وع 0 ص

 كرد ىلا ةلاثماةرضخ هذه ىف نكلوانو 5 هوس ناكتف ازعل ف لادعللح أف ود لاقتم لمعي نا ْش

 |١ كل :ىفدرو دقو ةرودىفنالا قا ىرتالف مونلا ىف " مهاالا ىلهلا تح سوسحلا ةروصف الاىباعملا ||

 لدخت هل ناسنا لكذا ناسنا لكملعيتئ وهو كاذ قيقحت ىف ءاصتتسالا نع ىغبام رامخالا نم

 معلا ىلانيللاة رود ن ممالسلا هبلع ع راش اربعاكلاخنا هكر دي امريعبا ذ_هاو مانملاو ةظقملا ىف

 ازكم ىف رام و هامال ناصنوهام باصنلا ةفرعساذهفنيداا ىف تاشااىلا درا اًةروص نمو

 تاسكوةدحاوةمكفلام ةفرعم بالا اذه جرد و ةاكّرلاهنمحرختام باهن فدريكل ذناك

 | ينج نوكت كوكس بخ ن وكت دق بحالاوا ةشفلا ةعطقنا لجا نهايه ذم كل ذىفانل ناف ةريثك :

 َكاَتاله اد- اواممجا موك نخ كلذ نم ديزأوا باصنلاابنزو ىطعا تنزواذاف ادحاؤأأ
 ْ ةراكى ثلا ف ىل طعترد اذنك ءالانا ل_عافدح او نمدي زا ىنعا ةريثكت امكوا ةركلاو ةيكةرهسملا ا

 وفوةدحاو ةمكر بغل سلف بكري غاط_سب ددعل ا ناكن اذ ةسكددعلاو اهتلتو تايبكلا ٍ
 نت'املاىلاةئاملا ىلا نيثالثلاو نير حلاك دعك ادخح ناار تنل يعل دريقخل اعلا دال اج :

 دحاو مسج وهو هملعو داطن ليكملاوانوزوملاناكحااذاذ الاي هتناو نيقلالا ىلا فلالا ىلا |
 لثمدادعالا ع نم باقلالا هذهريغ هلع قلطنا نافدحاو مكح وذهنافةيددعلا ب اتلالا هده دحاأأ

 : هتاممكف ددعلا نم بكرتاموا فال آ ةنالث لثموا ةئامثالث لثموأ ني رمشعو ةئام لثمو ار يشع دحأ

 تامكاضياهلفريناندلا ومهاردلاكادحاوامسج سل نوزوملا نوكيوا بكرتام بسحب ددعلا نم
 : ناك نات تامكىو ذنوزوملاوددعلا ناك داحآن نماعو# نوزوملاو كى دادعلا نما ةريثكح

 ةمكاذ عومجالو بكرع سلام ناك ب كرع سلوا عوم<؟ سلرخ . الاواعومشوا اكرم امدهدحا

 ! 0| اا اسلاك نزل داكن نول رااناكوةدحاو

 درو نافالوا لاصتالا ىل_ع ةمسقلا, لاصقنالا درب ل_هنكلو ك-ثالب ةيبتلا ليقت مان الاذا

 تابكنم نن ءانركصذ ىذلا لصفتلا اذهوةدحاو ةمكالاهل سلف مهضعيارباكلاصتالا |
 00 هيلا حاتحي امتوهو هللا ضّرعت ادحا ابا رام ددعلا تاكو نوزوملا
 ملعتل عصيالوا ةمسقلا لبقيالىذا| وز اوه ىذلادرةلارهوداتابلا عصي له فرع هللا

 ل قايل رقلا هو ةاكرلا ه ف بتتامفددعلا فانصا هعجعرشلا ةمكحح نمنا

 نيفنصفف ةدشلا لحم عالاورتلا ولالا ى مو دارؤا لوالا رثالثلاو فانصا ثالث قف ناكف

 اينو تنسف ةيدحالا لعجو ربعشلاو ةطنطاوهو بوبا فو ةضفلاو بهذا اودو ندعملاف

 ذاش ف الخ هنف هيلع عجيريغ فالف كرب اماذه ادعامو قافتالاب اذه ةصاخرلاوهو را نم

 معلا ربخلل قاوأ سن هنا ىلعاوقتفتا + (قرولا ةاكحز ل ضف فلو )+ ذاشريغهنمو

 لصو)#« رشعلا عير كل ذو مهارد ةسيهتاكرو قرولا ف باصنل اها ذهامهرد نوعي راةبقوالاو

 بهذلا هزاحىندعم لا فئصلا فلاكلاف هلا بتي لامكح فذص لكل « (ٌكاذقرابتعالا

 لإكلا لوصل ةنئامزلا لاو لاكلا ةجرد نم فصنلا ىلع قرولاو بهذلا كر فرك ذ تأمسو |
 عيجولاكلا ناهز حتت وخو هني كل ينم 2 :انث قرولاو هسا نوؤلثو ةحص ندعملا
 ةياغلاىلا غولبلا نيبو اهب لوكت لاع قيرطلاىف ًارطتف اهلصتل لاكلا ةحرد بىلطت نداعملا
 هلث د> هملع بلغ ض رملة جردلا هذه نعلزنامو امهذ ىمدملا وه ةباغلا ىلا اهنم لصاولاف

 هب ولأ دات أ نع بهذا نوكح لاف قسزو ديد-وربدزقو" برساو 50 ةضفنمرخآ مسا

 نيونالل ضرعن لو ءاوسلا ىلع لكلا ىف ندعملا ةرارحءالءتساو بسانتاا ىفةيوستلاو حاكتلاب

 ناكاذافندعملاّررا رح ن اطلس مكحت لبق لكلا ةح ردبلاطلا اذهىفرٌوبامةسوسلاوةدوريلانم

 هبلاحاتعام قوذةدوريلا نم هكولسىف هملع لخ دن اف بهذا | نيعدجوذةياغلا غلب ةياثملاهذبم كلاسلا

 يصب

 أ داك
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 كلذ ىف عّوطتلا نعم ساو تقوملا ضرفلا ءاضق ىف فالخ "هلّكسم ىهو ضن ارغلىنان دنعزوحالو
 بتاحالاو بو>ولل لب ,اه تاذلابوهةهديس هءلع هبجولا-1 لحتؤ ةلاصالاي دع د علا ناالا دا حجأأ :

 مزلنخ ضرعلا م حجم رهامنالصالان ع ع حورخلاو ءاصاىلا عجارلاوهامنا عّوطتملا هسلغأ/

 هدجواىذإ!لطءالاناهيشت هراشخ | روب فتصم هنافامثادبوجولاالا ىربالف امتادلصالا

 مئات هلا ىلا ةيسنلاءناكمالا ىنتناف لععلا هيقبسامالا هنم نوكيا ”ىدا لوقا التام لاكهنافأ
 افا نمهلبالددرتلا ثي دح ىف هلو هنمو ”ىهلالا بانحلا ىفام اهرب غو نوكالوا نوكيناالا |

 سلو المال ئملوقلا قح هلوقوتاذعلا ةاكح هءلعقح نك 5| هلوقو توملا نم هلدبال ىأ

 هلو- نم هل عجو هلبع نم هلعدحاو صاالا اهقاو ن وكلا ىف سلف هللادنعدحاو ساالا لصالا ىف ١

 ةقاقحالا همف نكي ملاذا دح اولاف هجو لكب هل نيعال ن اكمال او بوجولل مكس او قنا ىطعتاماذه
 دحاوالا هنعير خالف هجولا كل ذب هنع جرت هسفدس بو ةراكلا سلف هوجولا عمج نمةدحولا

 هذه ل جال لكتسنال هنعةرهاظلا5 ةرثكلاف ةفاتم بنوا ناعم هوجو دحاولا ف ناك ناوأ]

 تنا لهو تنا نمو تئج نيا نم فرعت امهه نم كناك لما هذه نم كلان لحاف ةريثكلاهوجولا ||

 ةمكملجا كن اكاذاملو ةدحولا رثكلا لبقيو ةرثكلا دحاولا لمي هحو”ىأ نمو ريثكوأ دحاو
 مامو لصالا مكح نع ع رفلا حرخ ا ذاهف لصالاوه دحاولاو دحاولا ف اهنم عسوا ةرثكلا ف
 "لعسملا هذه قلعت هلك اذهدبدوجو نامعا لصالا ىف ةرثكحلاتطمعا ىتلا بسنلا لهو هدّضعي نم
 اه. كلذ نمدبال اه دخت ةيدح ا ةرثكحلا نان ةرثكلاةيدحأو دحاولا دحوملا دحاولا ناسف

 ةدجسولاالانريثكيسمولاداس[:انإلا وزيرا عري نمت يلا ةرثكلا كلت مع م

 مماخعومجلاو دحاولا ىف ابنءدبال ةدحولاف ل_صاحزيملاو زيقلا عقوام نانث ا اهيف ليم تا

 هطعتامرظأ او ةبهلالا ةفرعملا باسل نم هناق هلع كتهب امض .ىناانرظتافاعرفوالص أ دحاوالا

 ريغ نماك ”رااريهطت ار دنس ا لضف ىف لصو) * ةئاضالا مدح فر اامو عوطتلا ةقدص

 فنضوة اش لبالان مسخ لكى اسو هيلع هللا ىلصءنلا لوسر ضرف ..# * ( كرما لاملا ف سنحلا

 علا لصالاو يره واميفن كاارهطي لهل سملا هذ_هىف لصالاو لبالا فنصريغءاشلا

 اغا رااق ةروصلا ف ف الدنا عةو ناو هيلا عجري ىذل| قل او هاذه هسفنئبالارهظيالئشلا نا

 لصالا قنينلا ثرغةروصلا ىف نافاخم مهو بارتلاوءامل ا ةدابعللةراهطلا هنا ضرفاك لدالاى

 رهاشلا ىف ةراهطلا عد واخ :تارتزم مقل مداىف لاكو سوه لك قاسعابملا نم هنا ىلإ دلال
 كِل ذرعغو لبالاوءاشال ةعمالا ةملاملاو لبالاو ءاشلل ةعماملا ةيئاونملاكهنمقلثام سفنإالا

 ىذلا فنصااربغب لاومالا ضعيف ةاكرلا تا ذ_هلفةراهطلا تحصام عماسملا ىهالا اذ هالواف
 فرع نم له! نمناسنالا ربهطت فل سو هسلعهللا ىلصهللالوسر لاك ةاكحرزلاهبف بت

 دبعلا سد دّةتو قاطملا سو َّدَقلاوه قاب رب هتفرعملهبزاهط تدح هسفنب هتفرععف هب ر فرع هسفن
 رادقملا باصنلا « (باصنلا لضف فل هو) اذ_هَودحَف هسفلال ار هطاسف هسفني هدكرعم

 نوزوملإ باصنو لدكملا باصن عراشلانيبدقوانزو هوالمكتوكيو ,مسف لاقي نا عتيىدلاوهو
 نس ديت اوزيغتلا سالف ليلا منت نبا ىوبنل ارياف درواملل وعملا لدكملا (اذه فرابتعالا)

 معالامتالا فشكلاا بحاصوهف ىنسعم ناكناو ليكملاب عراشلا هق!اذ لقالاو رثكحالاو
 ىناعملا لزنت تلا ىهةمل انجل او ةمل امخو ةمسسحو ةماّقع ثالث تارضحلا نا لبق انفّرعدقو ىلجالا

 لقعلا نوكلالمكل معلا عراشلا مسكت تمل ه نمو اذكعالا اهلعن الذا اهات عار ىضلا لا
 اضيا ىهو لامع الان نوزوملااماو كل ذنمهتتاداراامللوّمعملا ىعالمكملاةروص فق ملا هلدروظا
 لااعو ةمايقلا مودل طسقلا ني زاوملا عشنو لاف نوزوالاهّللا اهتلسأف لماعلل ضرعت ةيضر ءناعم

 اذ
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 أ اوانست دقرهملاو رسلاذا صالخالا لجال الهلع علظي /ناو كلذ ىف هلل_علالا رظنلا اذه

 ََت ركذ نمو ىسغن ىف هتركذ هسفن ىف رك ذ نم هلوق باسبل اذه ن موذخ الاو ىطعملا فءالّؤه قح ىف

 هلاثمأالو هدهشما ده سلف ةقدصلاب ن نالعالا بحاصامتاو تد د دخلا ممتمربخ دل المو

 اذهريغدهشام كشالد نذلع اودع لان كفا, مث لكف قدا ةدهاشمهرضرو هبلك لع نااغلاامناو

 علظيال سفنلا رد ناو دست ف طك دقت داك ةرك تمت اخ“ الملا فهر كسح ذيام ةقدصلاب اعف
 : اه سدو !ا يفك نمعذ ىواالارا دتقالا,ن دوت نالعالا 5 دصذ هحو لكب ”رسوهف نيتلاملا ىفهنلع

 أ هنا لق لوي ناكو نيدمىلا اننعش ةقب رط تناكح هذهو ةياكمالا رهاظلا ف رهاظلاو دو
 : قيرطلا لحأةتاعركسس ذيامامتاوذب وبنةئادو ىسأتللابم ناعي دقو نوعدت هتتاريغأ مهرذ
 || ناسلي قحلا باطخ كا ذامتاف صالخ الا باطوءان رلا نم ةّشاعلا نم امهل امم او ىبس ان او ده اح ىب 1

 !إ انش ناكدقلو كلذ ىف هللا لهأ عمالا م اكس ام نو هللاالاىربالن مناساوه نم كلذ ميل مومعلأ ْ
 | تافلاخلاو ىصاغملا.ءالؤه نارام العلا ىه قنا ةلك نوكحت ىتح هل ةعاطلاباونلعا لوقي
 || كمان ناك اذاع ريتعم حش باصصالتاداسلا ضعد لاك هللا نمنورحتسيالو تاركتملاراهظاو
 : ةضحلا ةسوحلا مكىمأ هتلاو لاف اهيةريصقتتلاةب قرو لامجالا ىفداهتح الامان سعأي ناكاولاك م كش

 : ةقدص قئاع د ىلع كدهن د قةبابلا اذه نماذهت اهيشنمو اهي رحم دب قربو امال كرا

 || ةقدصو ةيوتكملا ةقدصاا ىف موسرلاءاماعنيب ىذلا ىفالملا عم مولا سوفنىف نالعالاو سلا
 ةقدص قو داصتقالاوراصتخالا ىلط لح نم هترهشل هركذىلا حاتحالر وهشموهو عّوطتلا
 نيلاملاب ىطعي ىذلاوهف هلا لهأ 2 لداكلااماو ثيدحلا ةنس> ةنئسنسنم درو نالعالا

 تتوق ناعدق نيدءلابىطعيو ني د كإسو نينسعلابرظنو نيدحتتلا لصح و نيماقملا نم عنج
 حرقا نا ىربىذلا عضوملا فت ةوىفاسمب”رسسيونالعالا هيف حر قانا ىرب ىذا عضوملا ىف
 و ا 3 ام ىف هللا لهأ ن ملمكجاالوالاوه آد _هورارس الاد

 عاوطت ةقدص ىهافاذكه نكت ناوةدامس ةيوثمراسخا ةيدونع ع وطتلا ةقدص * (عوطتلا

 ةلاهم ءوسلا نيلماعلا نم ملصاو بان هسفن ىلع ةجرلا وللا باحاكه سف: ى-عءاهجواهناق
 هب>وملا اوهفهريغ باح ات هلع بحال هللا ناف اههيلع كجم هءوثشم ةسو راهلثمهذهف

 || صرفت مت ةلزتملاهدهنمبوجولا ذم ىطعا نك بجو هوهامث يح نم هبجوا ىذلا هئسفن ىلع
 هطعتف لمعلا اذ_ه ىلعايسانماءاوت اهل ضرفنو اذه لثم تاعفاذا ةيسهلالا ةسرملاهذهنا

 قللاناف عّطتلا ةخدص نقراعلا ٠ نمدارفا مهو هلْ هذه نم بود>ولا اذ -هىطع نأ هنسد

 تيأرامنكلو موتللةدوؤشم ةمةوذ هلت سمهذهو هب رشما ذه ناكحا ذا هس ناقل اكلة

 ئ ١دهْلاردا نم ماقملا ادم نيقمحملا هللا لهال ديال هناق ”ىلا ل صوامو ناكتاالا ىلقاهيلعهينادح ا

 اذهان اك اهانركذدقو كلذ نع ةراسعلا موضع ىلع ذعت وا مهتنسلأ ىلعءنلا هير هالدق نكلو

 ةسىعولءترابتعالا اذهبو ةراسعلا هذهن - سوو لوغلا اذه. نم طس أب عضوملا ادهريغفف

 هللاباجيابابجاو نوكيدق اضباعّوطتلا اذه اف“ ادّنا ضرفلا ةقدص ىلع نطل ةقدنل

 قيليدقرذنلارمسغو دبعلا بامان هدسوا ىلاعت هللا نا نومك نال ىعدسعلاهبجحؤا اذا
 عوطتناالاال لاتاهرم "ىلع لك لا هللا لوس اب ثي دخلا ميت ىف ”ىبارعالا لاف بابل! اذب+

 ءاوسلا لع باوثلا ف نانوك ضرفلا ةحردب هتلبع هع قلل د كلذدلع نحو دق نإ لعق

 مكلاعا اواطمتال لوي هتاوردقلا ادم ”ىلصالا ضرفلا ىلعولعف دا ذ ىف ع ّوطتلازجاةدانز عم ||

 ىهلاىهتتاىكوفرهظالا وهو مزام عرشلا ف عورشملاة مالا فالخ هن لمعلا عب ىبلاو ىهنق

 | مايصلاو ةالصلا ىف هلفانلا لسو هلع هللا ىل_ص هللا لوسر ىضقو ضور غم اريسعو ضورفملا نيب

 رودعالو , دفيلو



<0 

 ل لل
 نمناو ىلاعت هلوتل اه. قلي ىذلا ناسللااهقل اهنا_عظعت ىلاعت هت تناك اموأ ةبهلاوأةيدهلا
 14 مظعتاك امتادروتفلاو :نلذغلا مدعو دنا مظنن نع اهدنعار دنع مظعتفهدمحب عسالا

 رج راع اوناكءالب لعأوءاماوأ او اححاا دسع نيناهم ءارقفاوناكن اونيكلاصلا

 هذ, هلكوحذامقلا قل مظعتسسي ذخآو طعم نماضرأ هدهشماذهناكن هلا ةعاطملا هياتعال

 هلعح ىلاعت قا نوكن ههمل اجا 2 دلا كل ذىلا اريقذ هنوكب انن ماضي أهل مظعتل ا عقي دقو ةياثملا

 نماضي كلذ مظعتسي دق ةوهده.ثمازه ناك اذا اذخلا .او أ اماطعم ناكءاوس هيالا هتاح ىلا لصيال مدس
 اذهوهملارقتشب م *. لكب هنا الا هذه ىف هللا ىعستف هل | ىلا ع ارا منأ سانا اهياايىلاعتدقنا لوق ثيح

 ديشملااذخ دهاشي نمالا دمحأ لكابيلا ن طال ةققد ىهو هنامسأ نماذهو ةمظعم قلاع امسأواهتم

 هأناالا او دبعتالنأ كبر ىذقو ىلاعت هلق لثهَءاعلا "ىمهلالا لوزنلاو ةمهلالا ةريغلا بان نموهو

 كلذو ةكئالملاو بك اوكلان مءامملاىفو ناو .كاو تابنلاو ةراخلا نم ضرالا ىف ديعأم عم

 دومعملا فاواطخأ ناو أ طخ أن او كل ذريغالو ةردنالو ار هنوكلال هلا هلا دو عم لكف مه داتنعال

 اوديعاماوديعذئنمحوهلالا او دقتعا مهن اهتاضق نمناكفه اال او دبعت ال نا كءر ىضقو لاق كا ذلف

 دقة مالا سفنىف هنادسهتئاالا سلو ةمدلا هذ_ههلنمالا دبعبال ىتح ةمهلالا ةريغلا نم اذسهف

 دحاشمناف ادهوه سلرخ ”ادهشاف موضعي هانعاهر اهكسا امو ء ف شكلا اذه نم ةهالصلا يحتك

 ماظعتسالا ىف انرك ذام لكل وابن اطاسو اج ودي مهيلع مكن دمج .راشمو مها وذأو مهلاوحأو موقلا
 قوم نمهطعنام ناكماده اشي نا اه اهءاهصأ ىلع دهاشملاو قاوذالاولا اوحالا مكح بابن مالا

 ردحعسفة رادو ة>احو ةلذو راقفاةفص 00 !!ناكمالاو ا دخان اكناذخ اياموأأ اطعم ناكر ١

 اتوشمنوكيدقو سفنريغوأ ةداعلا فءامسشالا سفن ن م كلذ ناكءاوس“ ءت لكدبمشملا اذه حاف
 ىناف بح امف لعل لهأ ضعب تي رو هللا دب ذخ ايو هللا لجأ نه ه ىطعي نم راقكسالاب اضنأ

 ريقف لاس دقو كلذ نع اناهن دقو لعفو ملسو هبلعهقنا ىلصمقنا لوسران ىهاايا دحاءهننا ىلع كال

 شتفي ذخ أ ةريغصوةريبكن يب ةضف عطقا-مذةرص لوما لحرلاح .رخ أف هلل ةقدص همطعي نا اصضش

 ال تلق ق دصتملا اذه ث دن م ىلع عت ىل لاقو ىلا ههجوّدر ئتدبلار امني اصلا لجرلا كلذوهذس اهيف

 ىواسام لوقو اهنعل دعيت ريبك ةعطق ىأر ذا هللا لجا نم ىلمعي هناف هللا دنع هتلزنمر دق ىلع لاق

 كتمتهذهملاصلا كلذ لاقذلث اسلااهاطع أف ةريغص اهدج وةعط5ىلادعن | ىلار دق اذه هَتادَّنَع

 مونسانلا نا كاذو ةمهلا ةريغىلا دنتس ”ىهلا امرك انه نكل هللا بنح ىفرقتحم وش لكألا هّلنا دنع

 كالمالاوراتعلاو مانا لاو الاب وف هللاريغل ىطعا ام نيا هللا له نم مهبف دانمىداش ةماقلا

 نم عسللاو ةر ةحلا ةضفلا عطقو سولفلاو ةسانلارسكلاب قوش ىهجول ىطعاام نيا لاستيم

 ريصت ىت> اهسربو هدس ةقد_هل اذ أ ف كل ذلثم همعن نم ههجول ىطعي نا كلذإ قااراغفضباوثالا

 ا اروثنمءابه هلعصف هلناريغل ىطعا امرق<وداهشالا سر ىلع هلاهر هاغيف نوكيامرك اد ح ليح ثم
 ,كلذ نم ةيافك هام ىلع انه.ئدقو هركذ لوطيامم اذه لاثمأو هدهشما ذه نمل راقهسالا نم دب الف
 لاوحا لضففلصو) * لصفلا اذهل قا ىفاهيلا ماعلا انمسق ىتلا ماسقالا ةعبرالا هف لخ ديا

 قحلا ءانث لجال تسلا ةقدص ىاربنم سانلا نمنا معا ( نامتكتا و ةةدصلابر هكا ف سانا
 ”مسلا ةقدصوف ءاحامو هنسع قفتتامهلامُم ىردتام هلوق نعذش ىذل | نسما ثيدخلاىف كلذ ىلع

 هنلامهظفح دق موق نال هبمشو صالخا نمكلذريغلال فنا هللا لعل مترسأف كلذب هل اءانتعاو
 لامعالا فق ملا متدهاشمل كلذو هريغبرالهتئاالا امو نودلذ< ناف ”ىنملاو "ىلا رسشلا نمل

 | ىرب نم قح فن العال ا ىلع هل غذو اذه لثم ىف “سلا تار كح زام ىلا نقلا نا نولعشضالماع |



 ااا

 ةمسهلالاةرضحلا محازنلانل فرص -قحلا كرتنحن لاقثمح 1 كلانا دوعسلاوأ فصنملا

 نيعنم لاجرلا نمناف هللا لهأ نبب ف الخ همفو نيمعتل | عم فقول نيعوأ صضالا دع فقو مأولذ

 ْ تقولا كلذ ىلا كس نم مه نيعملا ف ىالفلا نامزلا ىف هدي ىلعالا هبح اصلا لصيالرختمل اكل ذّنا مهل

 قطان اف تقؤلا لصوا ذاق هكا سمان ىف محام قا اذا ىدينعهجرخأانا سراحانا لون نم ءاهنمو

 قحلا ةنازرن ىتالراخةالا,فوصومريغنينامزلا نيب نوكأ اوهبحاص ىلاو_دوأ |و- ىديىلا هّدرب
 هجحازبن ا بح الف ن نموملا ىدبع سلق ىعسو هلو هدأ بقت تعد ةوهملا تع رت دقدا ةيزاخاتا ام

 نم ةاكرلا عقال للا هذ_هىف ميظع مهأ ىلع كاهن دقف ل ذلعاف هلووه س دا ىهأ ةعسلا كلتىف

 نزاخئشلا اذهل نوكينا ملعلا ىف قبسام هل نيعم ققحم ف ثكوأ ىهلا ىهأ نءرخدا اذاالا فراع
 سانلا مسشت لضف ىف لصو) * ةماعلا كري ثبح نم كرب هناذاذها دعامو كا ذا لب ذتش هربغ

 هنوذخ ابامقو هنوطعيات ماسقأ ةعيرأ ىلع سانلا ناملعا ء(دخ ٠ الاومبنمىل طعملا ف تاك دصلاىف

 ىطعدامرغ مسي مقوذخ ًايامرتكتسإو ىظعتام مظعتسي مسو دخن امو قص عخم بع

 هحونورال يذلا مهو قت نم مهتما دهلو ذا بانو نحن اقع يو دلو ذخ ايام مطعتسيو

 تقولا ةحال نوةّش دقوءاشالا فوللا ه-ونوربنيذإامهو قش ال نممهنمو ءاسشالا ىف قولا

 مهدهاشم كاذكو ةفلتخم مهم راشم ناف مهتمو م_مممو قلطملا د رهف ىلع داو نوةدشإ ددو

 كاس ازملاّناذ ةئاوملا سفنلا جازااك ةقطانلا سفنلل لاخلا ناف مهلاوحأ ب سب مهتاوذاو
 ضار ىلاعت لاه عورمشم ةقدصلا ماظعتسانا لع امث سفنلا ىلع مك اح لااناو مسا ىلع

 ا ىعب 0 0 تا نا هاوس

 حرس 6 هج ناس راع لاق وات طنا ةييطدلا تبل ىلا اهلحممش

 ابفانم ىوقتلا امتمقللا لانو اهموط اهتمانلن انها ذكف ناهحو هل هنوكه نم قافنالا ىذلا قفنملا

 مظعتسي ا ذهلفنيفراعلا ضعي دنعبابلا اذهنم ةقدصلا ماظعتسا ن ركيدتمف اهمظعناناوّقتنمو
 ِ نمهانقذدهشم لوا وهو رخآاهوذ هدم نوكم دقو اذخ [ناكن اذخأب اموا 8 طعم ناكنا ل طعبأم

 ةماعلادنعةداغاا فار دقتسم ارقحم اًسش ىديىاموي تاج ىناودو ى ل رطلااذ هىبابلا اذه

 اظليال نم ىلعزي لا ةبحو بطلا ةنوءرنم سوفنلا فام ل جأن مه كلذ لمد نيكاتاججا نكن

 رصقامو لة دق نالفاذ_هاندمساهراحصأ هل ل اًتفالمةم راح هعمو زيشلا تيأرف ميظعتلا نيعب

 دس ناك ام ةاورك ذوا ذك اننا 0 معو ويم وج نا

 ران اردت ةعرح وهو .اذه تاجنرطاخ 1 0 عشلا دعك

 لائاىدبإ اتا رانتسالو هات بأنهن ندا ابان هي

 اتمام دلو تكد هله ياهو تيان تم

 ١ | دسلا ماظعتسا نوكيدتف هسفندح جنا لسن مرطاخلا اذه َنيأ هباصال لاكو ىلاعدو ىنابقف

 ١ 1 هللا لح اهريتعب ةفلتخم هوجو ءاشالا ماظعتسالف ذختاالا ق ىفو ىطعملا ق-قبابلااده
 اومظعتسف كسلا اه تتح ىذلا ىناث اهانقاف ةسّو سم ةءالقان كرءاجا ذا مال_لا هملع سوم ىلا هللا
 3 هنلااممءاج هتان تح نمد الا اهمظعتسيو اه اضر | ىف ىلاعت قا ن - ثان هنا ثمح- نمئل طعملا

 هللا عمممدبع ناسا ىلع لاق هلتاّنا لوس هللا لوسز ناف *ىوقناعاو دوش ن ءقلا ديانه ىل طعملا لق
: 

 اديوارصي و اعمدهل تنكربسلن اى ىلاعت لاو كل ذب قطانل اوه دبس ءلاو هملا لوتلا فاضأف هدج-ن

221212212222777 
 ادنودو و
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 قهووأأ ةيده نم تناكسحام ةرطغالا تناك اهريخأال ةدئانطاورقنلا ةفددالاذخا امهنالاأ]
 لابطلا بكرا راشقتلابو< فال الاب حاص”ىغلارجااكاءاطعلا فانصا نم كاذرغوأ ||

 تالطا كل ذو هر اف سا ىف فلتا هلام و هسفنب ضرع وداولاو لهالا نعبّرْغَد و انانيجالا ياتو

 هدلعتنوهو ل وصال هذه ةعلاطم نع تعور ّمفلا ةفص هلع تدك هدنعام ىلءدُا زوهرد
 نم لكن اىرب هناذ قل اوهىدلارطنلا اذهرظن ن ىوقدبعلا ىف ةفصل ا هذه ناطاس نال دئ ادشلا|

 | (هذخ أي نأالا هنماهذخأ اهم ىتلا ةفصلا.هتفرعم قكسم ذخ" الا كا ذناف هنم هذخأو اًيشداطعا
 دروامكح قحديةدي كل دف ذخالابهماقمرتسماو أ هسلعةراابر ضد . هنوكلا» ةفئاسا التل

 ادهذول فو اهولف كدحاى رباك هلام ريق لئا ادب اهعوقو لبق نجرلا دس عقتهقدصلان ا

 ةيقق- هضنقن لا: نأو دو ذخ الل هكر ىذلا هادا نعباغو تقولا ف ةحاحرطاخرسغ نمذخا

 لهده نح هفرشن نق نطرغل لحألا اذه شالا ىف هتف تح هنع ترحسشا دقن مانا ذهن نكمل ||
 ذخ |امو ىطءاانع”ىغهناف ناك امو ضوعوأ ضرغل ناك ءاوسداطعأ امم انغالا ىطغ اان هسفن
 ةحاحذ_خاامةس رتىلاةء-احلاّنال ناك اموأ ضوعوأ ضرغلذخ !امل جاتو ا قصتسمالا

 ةكدصلا ةِسرتلا ف ةمهلالا ةمسنلا سو ضمان قرف دهناف مهنافذخالا دعبالا اس هنوكمالذا

 لوي هللا ثاذ صلاخ نمو سل ن مالا اهركملال ةمهلالا بنلاو هةكسي ىذلا قلطملا ىتنغلا عم
 العو لج عنشم لف هلك كلذ زيو و ىنقست ملف تاثمظو ىنم» طق تعح لوقيو انس-اضرقهللا اوضرقأو

 ديلاواهتادا دعتسا بس رهاظأا فرهاظلاوههناانل هنم هس هيلاع االاهذهةبنسانع

 ددح لاو ةوغل 06-2 الا ىه ىتلا ىلف_كادلان نم هو لكب ربخ ىهف ةَقفنملا مانلعلا

 لني ورام قود قر ذزدل اوك كما لاما ىفالو مالا ىفالو ةسترا | ىف اولا ىلعاسنلق .

 نوقف م هانقزرامو كانقزرامماوةفنأو لاقفاتافنادءجاذ هلو قلخلا ىلا ةمسنوهحوو

 مهلعل قافن اوهام ثمح نمءاطعلا مهل نيذل امن الءالعلا رباك | باطلا !ذنهىف ل> وزع ىارف
 َنَهَح رخداصمل تانوم بلطاذانانابلءاقفانلا ىعددو عو رلارحوخو قفنلاّن د هنال نشسنلاب

 رخ الا هحولا تدراان اكل لودي نا نكماهحوب هبخاص تد.قاذا لقحنا مالكلاكرخ الا بابلا
 هللاداعس ةحاللاو قاخناىلا ةمنو ىغلاو قدلاىلا ةمدن هلءاطعلا ناكاملو ظافلالا تالق ند

 اهنا ميديا نو دعاشيو اذ اوابطعم هنوطءرامف قملا نوريف نيهجولادنوةقن قلخلاءابعف اهافنا
 ذخاامناذخ ل كف اًمكسمالا نوراالع الؤهفاذه نعاذه مبسحالر ذخ الو اطعلا اهفرهظي ىتلا ىع

 ليحتيالو قلطملا غلا هيلع لصتسي اكمطعا امل هنم لوبقلا لاحتسال هقدتسي لولو قاتحتسالا كح

 مونم مهل تعقو ىتاا ةهيشالانركذمنورخ دو ةجاحلا تءتاومنورظ:ن نيذاا نأ ثقل ظملار قفا | هبل

 سلو ةريصن نععال نال كل ذى مهراّدا مهل الف ةريصر نعأل رخ ادد نم مهنمو ةريصل ن ءرخدب نم

 ”ىهلا ها نعنوكينا ام اولذع الذ ةرمصن نعىذلاو رئاصبلا باصصا مخ. هنا لهن اف هللا لغأ نم
 هعمانل مالكالف ضن دعو هذءىهلا ره نع ناكَن اق ”ىهااا نعالوا هلع مكعوهدنعلفقي

 "فصلا نم هملعناك ال ل_عأ هللا هم اقم ذه ناكدنال ل .كارداقلا دبع ىف هنظناكرومأم ةناق

 هملا ل_هبال نالفارخ ٌدااردقلا اذهنا عالطان :ءنوكنااماف<ى كاهل ا لح نءنكي ناو ملاعلا ف

 نالثل هنا فرع نام أو هلاثم اور داقلا دع هوو نماشب اذهو ف ثكلا اذهل دكعفاذهدي ىلعالا
 دوج وللا: حارفو ةعتش_لا هلت اذهلثم لاس ماف ريغدي ىلع وأ هدب ىلع هنا ىلع علطب مل نكلودألو 1

 ىردهملا رحكح ينأنبزي زعلا دب عنعانصتحا اذهمو هبحاصو»نم هفثكب كلذ نع بحت و 7

 هدغنع نيعملاكإ ذ نا ةريصن نعالود دي بعدل ذ نا ةريصن ن ءالرخدا هنافاناوح ريو فقوذ هراخّدافف ِ

 هنامز لقاع ةفئاطلا مس ضن !دةاورخّدد النا كش اذه لثمو لالا فار ديأ نبي حضتفاذ هيحاصأ]



51:5 

 تاذلامكحي قولخما ىلا بسن ضرعلا مكحيهللاىلا بسن, اه قاذلا هوقفل ضوعلا بلطو ضوعلا
 ىلاعت لاك ةصاخ ىفاضالا ”ىبسنلا ضرعلاب قولذملا ىلا بش ىغل كج نازاان ودا ىلابشإامو

 ا مامن هلل لاه ادم اراهؤاطعا مهسوغن ىف ماع 32 هيام ىا ةقدض مهلاوما نمذخ همنا

 ةباالاهتلا دهاع نم م مهتمو هلوتىف هللا انريخ ا [كهلنا دهاع ناك ام د٠د نال 5منلع لكس انك زطاةخا

 ىلا سفنلا ةفصود» باول لوقو هبنع هبهقتابخ ام لات هلع ةقدصلا ضرذو لام هللا هقزرانلف

 اولوتتناودرو اذكه و ةنفاعل اهلا لسن هريغب هللا هل دبتسا دبعل | ىلع تمكحاذا ىشو هلع تايح
 نويل :مكيجشص ىلا أ مكلاثما اوفوكيال عمر غاموةلدبتسي م اكو قافنالا نوعا سا

 قيضينانم عسوا الا ناك نيرفاكياهماوسل موتا ماتكون ءالؤح مرفك نا لاف تول أدام
 تااقدكتالا اناانركح ذامديؤباممو ىهاالدابدولاو ”ىنوك لصا هقدصل افك دو>و نع

 هرهظي نأ داراامف قملا ةماو « ىلع د ىف عبطلا اهيلع بلغو مهن الال اريخلا درت ثمح !هتامح نم

 ىلعا ىف عمطال عنبطلا مكح هوقفاوي لف كلدب مهفرعف ضرالا ىف ةفملخ مدا لعح نم نوكلاف

 كلذ ىلا مهادأو قملا ةَعفاوم مدع سم صققنلا ىلا اوبس الثل عبطلا مكسحح ىلا اويسنو بئارملا

 ةمظعلا نمهل شام عماوذقوولذا همظعت نءاولهدو مهتمظءارا. الاو قملا بانج ىلعةريغل اةرود
 عبس ن مثلو ءامدلا كاسيو اهيفدسقي نمابذ لهآ ريبللا اودصقاوناكن او هوةفاواممهو هوفاول

 لعاىنا لاح كا نإ هقلش ف هال لع مهرظاو< رفادهن * كو نحف ىااثلل نس دةنَو كدي

 مهتلئكسك مهسفنا ىلعاونل :ًراولعيملاهم ةغيلقلا اذه نم ىلا لعئذلا علا ىن:مهصوذنولعتالام

 ادهفهتناىلا كد ىفلع علا اودرامو مهريغاوح رواهولدءو مهسفنا ىلعاونلا ثدح كلذ تدع

 اهاناوةعطلا مك تع هلا انيهذاةكتالملانا ديؤياذهو ةيترملا عبطلا لذ نم
 درودقو اهمكح نم ماصخلاو نومصتخمذا ىل_ءالا الملا لع نمىلناكأم د مهشارثا
 ماصختابمهنصوق ني رقلا نيب تامىذلا صنخشلا ف باذ_علا ةكئالمو ةجرلا ةكتالم اس
 اذه لصأ لع فتي نادارأنمو اهمكحح» ىرسلءاسهلاقوذو سفنل نود اه نأالولو

 انلنوكراشممهف عبجلا ىف ةقيقملا هذه ترهظالا نه نك ةمهلالا ءامسالا داش ىلارظنملف ناشلا
 هبدسو ءامسالا ىف عاملا مسالا نموهواسبنم بكرت نيف مشلاو لضملا اهمكح نمو ةعسسطلا مكح ىف

 نوكملاذ !ماكمال جيرملا ىلا تاكمملاترَبفااذهلو نكمت لكاوانل اذ صا ة- احلا اورّفلا ناانْنف

 سوفنلاام رهطواهجوأو ةاكحزلا هللا ضرفاف ضرعلاب ركت اذا ايل ذب يعش ةعيبطلا نع

 ىذااربعلا عّوطتلا ةقدص نم سفنلا ىلع: شأ ا نم ضرفلاف قدا هالا اذهلالا حشلاو للا نم
 : اونا اع قط فرد صدم ع ضرفلا ىف هناف عوطالا ف ىذا ارا الاو ضرفلا ىف

 ةهبشلراخ دالا سفنلا مشنمَنا ملعا + ( اهلخيو سفنلا حت نم راخدالا لضفف لصو) «ءاشناو

 ةتاعل اأو نيخلاملا سوفت اكسحا اذه ىلعو ءاطعلا ناكجب اتحمل نيعتاذاف ةجاحلا تقوىلا اهلا

 لهأ بلطي نم هللا له أن + *ليللاو مهماسةبط ىل_عدقنا لهأأ عمم ا” مهعمانل مالك الف
 ألا هشرو هفانصأ هلا نيءدق كا نم ضرفنلاةاعّوطتوأ ناك اضرفه د. ام ميلا ل صو ىتح ةجاحلا

 اا ده: الف م. ساطع عطل كج ئذد_دذع فقال كا ذ نم عوطنلاو نيعم نامزو باس ىلسع

 0 ةةرضيفلا نات لشق اهيدودغلا ءاطعاو هدسال مسرام بس و هقايدوبعءاطعا ضرفلاو

 0 مه مشو نيحلاصل ا ىف لملة فنصلا اذ هوزايتخ.الا ةيدوبع زمر ارطضالا ةيدوبع نيأو لفنلا نم

 || فقوفمهنيذااوهتطعالاؤانؤا لاملا,ىلنيعتاذاف بلاطااوهحا اتحلاو مهلط فاكس مانأ

 ا مهديابام نونطعي نيذلا مسهوءإ اره نم لع اضن م م قات سالا دد» ىلع ىطعت ا ةَق ةقدطلا دله

 ْ قهسم تالا ةقيقللا ةوجنم اندنعُو قكملاريغو قحكسملا نوطعبف انقلكطو انها امزك

 ا



 "لاا ل
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 قدا ا م ةعمسسا ىطعي وناس الا اسمى طعباهاك عاونالاهذهو راشالاى عبيبل حا ور ءانضخلاىب ممل ا

 وهو نوكلا فراشي الارهظ ةيهلا ةقفح ىان 5 ”ىبنجا لاق ناف راشإلا انعام ىهو ىلاعت

 لايلل داما لا جاسم تن ً؟امءاطعاراشي الازةاكلا ع "”يعدالراخالا ةهس لغو معنا

 ةعوتا اذه عم هيطعتف هيلاح انشا نسقنلا قو ودلال ودح عم ىطعتناودو لأ ًاملاىفاماو

 يلا قمح هبي طم :رتالص ا دوحولا فروطظدةفلاحم قا قسىفاذه ارامي لؤاطءنوكف

 تيبناذأت هلا ماعلا ةبنسن نع ىرومهناذ ثدخ نم قلو هانا قانملا علا نآاننمتقنل ل ١

 ةسرمال جبن ىذااف ةسر 1|تريتعافاهلا ا هموك تريتعاامتاو ىنغلاربتعت لذ تاذل اربتعت هيلا ملاعلا

 هنا انهلاا وكن هلب اهنيعثدح نم تاذإاالةمهلالاةرودلا ىقهوءامسالا نم هبت عسا موه

 سر ا ىهام لاطع اد قفة دجللا قب د رط ىلعاهاك اهسالانلامسو ةفالملا ىهىتااةروفكلاكلاطعأ

 عجرباذهانلق ءاطع ا فتن هلال طعملا تاقناف ىنسلاءامصءالا ىهو هلع اهتءسن ةفوقوم
 ا ءفمئناكناو ء ءاطعالاب هدة ىطعملان اف اسوس ناك: نافوهام ىطعملا ةققحىلا

 هن اةملالو ىطعملا دةفل ضرع ل وهملا اش تنأامءاطعاب .راثيالا اندّد> اذهلوءاطعالا,هدقشال

 ماعلا فراشإالا ردص ةقشللا هده نك كا ذ عاف وهام تدطع أ ىذا قرش ىلإ عجا ارادت اف

 قفاويو هجا له مالي اسم هانا ىطعملا د ىف ةمعنوش امءاطعا ماعنالاف نا ناسلا اذ هدعتامو

 لاق اذ هلو ةمح نعاهمتاف لا ب الكسول ٠ ادع الانجيل ان ءاطعالا ةمهلاوهضرغ

 مثلا ىلعل بج :وكلف نا نال ىفاَمأفةياءاورهتوةّدْشنعءاطعا ةقدصلاو اونا اودابج عراشلا
 يق نعالا هوا طع نوكسح ال ةباسشملا«ذهم ىطعا اذا اعونمريدش ا هسماذاو هسفن عش قوي نق

 0 نمدروام ةق.قح ةمسنلاهذ-هى ا ق> ىو 4ع سقنلا تامجانا

 هن اكوا ى- ىفوهذ كلذ نملعلا فق يساملددرتلا عم هحور ض.ىدي رب ءاقالا ند هل بالو نمؤملا
 هقهسام هتفرعم مدعو هروصقل اده لثم ىربلّقعلا لل دوامهلا ادا هناكحوهددعلا قسفو

 اهراكفا كح نه ةملسلا لودعلا تل قف هدا .ءامملع ىه ىتلا ةقمقلا ذب. فرع قااودو.عملاهلالا

 ىتاا ةفرعملا ىهدذ هو اهراكنفا مك < ىه ىتا|لوقعل ا ابّةدرزدح هلع ىهىتلا لوبقلا ةةصباهيلع

 لقعلا لقت سبام كلنتاف اهمهانسا ى ١ حاااقن رمل الانس ع هتواتهاز ابرق كارا اس

 رابخالاب تّتهذهو لقعلا كم تشن اهناف ةلزان ةفرعملا هذهىلا ةبسنلاب ىهو اهححارداب

 ءاطعلا وااو امل و امح لاّوسلا دعب ءاطعلا مركلاو هيام هنت ملعأ جو لكب وهو ”ىبهلالا

 ىذلا مالا اذ_ه قحلا هنم بلطام هلا ث.-نذ قلخناىلا بناذاف اًتلخال اقح لاؤسلا لبق

 امهردوا اوت دبعلانيعاذاف نيعامو ةقدص ع واع نا قاهئم ناطامغاو نينعتلا ىلع قحلا هلمع

 ,ىطءيال هنال كا ذ ىف اقلخال انلقامناو اًتاخ دوم اوهذ كل ذ ىف لأس ناري غنم ناكاموا ارادوا
 لبقءاطعلاف كلذ ىف ع رشااربتءيملاذاو اقلخالا ةحانلت اذهار”ىمهلا في رعتالا ةيرقلا ةهج ىلع
 صماىنالا فّرصتالنأ وصلا ضرغنكلو كشالب اعلا فدوجوم دنقلا ةه> ىل_ءاللاوسلا

 ردق ىلعءاطعلا ءاضسلاو كا ذ ىفع رشلا كح ةاعارص نع هلةحو دةمالف دبالوةبرق نوكحي

 هللا لاق ه انا ىطعملا لالها_عيفناكاع ركل ذ ىلءدازولذا ى رطعملاا هارب ةحلصأ دب صرعسعن نمةحانلا

 تام ءاطعاراثالاوءاثيامر ذقب لزني نكل وضرالاىفاوغبلهدانعل قزرلاهللا طس ولو ىلاعت

 ةصاصخ مم ناكو لو مههسفنا ىكعنو رورو ىلا عت لاق هملا ةجاحلا ,هوتتوا تقولا ىف هيلا جام 8

 الاد[ عش ىلع لوم ةوكلدب قحىفةقدصلا هنافءاطءلا نم هانركصذاملكو ||
 وهف رجح ا ءاطعالا اودو بهولا ى ماما ةئاعأا ماسقالا هدد مه نم ةمهلالا ة.طعالا ىف ا

 درر يغ هنال هتيطعا عجب ىف ق دصتم درعلا وهاذي دولا ونا 0 ةقشحلا دوست ولا |[
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 ةناعلا نشرعلا هلج مهف لاعلا حالص نب هال ني ده ىو اتلطم تاجا اءاضقو ءاذغلا نمنادمالا

 اهادءامو ابهللع عم فانصا هينا ف تناكح ةقدقملا كانك موا لوم كلملاوهىذلا شرعلاو
 ناك انعةرابع كلم اوه ىذلا شرعلا اذه هله تناك كاملا شرعلا ناك فو ابيل ا عج اره فال اع
 * (لصو) > ل لة رجالاك 2كم هنعربملا لاما سودتلا اذه ناكر هت اتا فانسالا» ءالؤد
 ءاضق نم هدنعهللالعحاملهملاسوغنلاتلامامت او هسملا سو“: لا ىلع هنال الامر لاملا ىعمامنا

 ناكولو هنع كف ال ىذل ا عبطلاب هلا لاق تاذل اررمتق هال ةج احلا ىلع نان الا لمحو هر تاجاسملا
 اًمدلاف "ا رت اماطعلا زج الق دفيلا تاكلز الام نكح ل ةقهش-لاملا ىف دهنلا

 ناكواذ هدي امعشس ل ا انهل امم ارم ةعةنسحلاءا ارا فمعذم هلئادعودقو ثادك مالا دلو

 ةّخ الارادااودو فثكلاو ىلكتلا نطومىلا ى الأ اح مظعا هئدريثكلا ناكلاناج - للقلإ
 اق نانا لك نك لكو ريب ريغ نم اقلطم ةيسقنلا لواشتعمتذها ثملاو ةيورلا ل ىهو
 ناصسف براقال اع مظعاو نشكحا ةرخ الا باح ناكل انا اذهلثم ناكولذ ةكاح

 فرع لع اذن يلين زن لكفنيعو هدنع هتلادجو بالا كلذ ع مقاذا انانعو * لكى هل لعح نم

 3ك داهدسهالا د هارال هئاق .لقدتلات.اروالاا تشتد آرام هال لا ا

 اذهافرصبلا كذا ل اوه ناسنالاوءوشل ا كلذتي ور لبق هسف'ىرف نطوملا اذهىفهرصبقحلا
 الملق ىطعتا ذهلو ةدانزلاوادرلا ن ءابيفاملتاكحزهتااهامدوول.ةهللا تي روالاائيش تيأرام لاك
 باخلا اذهنم مظعا ةرثك امحباوثلا ناكل انا هنوكل باجل عفراهتيطعأولف اريثكه دحتو

 فترصتق رااو كلذ ل عاف انا كل ذ نم هس لا تاصوامالواباج هساع طعاام هلئادمك نكيرلف

 ىرتم كلب وأت ءوسو كإهحو كذ”رصت ىلع هفةرصتلمتالو وهيك بدلا ف" فراعأا

 رك داء انواعأل يذااو نولع نيذلا ىوتس له تايه هنم لدضف كا ذد عدم انرلا

 تكنا ىدعي نمدحال جس الاكلم ىليه ةيئاملس دل ةفص فراعلا ىهلب بايلالا اولوا
 هدعبامل أسوأ هللا نعهبعتام لاس مال_لا هماعهارتأ لاؤسلا اذهم مسالا اذهق.أا باهولا
 هماع تلفن ىذل اتي رفعلا ن «هنكم أن يحس نو هيلع هلل نص هللا لوسر بدأ ى ار طنا هللا نم

 1 5 لاو هيلا سانلار اظاإ ىحدعتملا ىراوسو هدب راس هطل ربو ةصشت نأدارأف

 0 هزلاامعددرامو لقو لعالم خت ا مح هذ لست هذهفاع سات هقلاهّدر ةناملس نأ

 انلعو هدعن ع نددحال يش .الاكلع ير نم بلط ث يح نايس عم ب تدالا كلذ: نعددرامناوامذ

 ضعبل ةوقلانل- هح ناو د- ال سانللا ده ا ثلا ىف هروهظ ىئش ال هنأ عشر الهلوث نا ةسقلاه ذه ند

 نعال ةفروهانلادارأ هناانلعف تر رفعلا عمل سو هيلع هللا مهنا لوسر هل تك سانا

 ملسودهم 11 وضرر ملابس طا كاد ا هيلعز املس ناس هللا نا مث ساننلا
 ناهس سا ةمعنلا هذهومت هناَنا من كل ذراهظا نم هرطان ماق هاه الاي جد نامملس شد وعد

 فتّرصتلا فحرملا هنععف رو بانحريلب كامو نيم ةأنؤاطعا 3 هد لاقف بف 4 ةلارادب
 ىلارظنافهيرنعكاملا اذ هد ايوان دل اها ف نإ_عد نع ص 1 ىلطعملاو عاملا م الاد

 هدِس ىذا|لاملا نم ةاكنلا حب رح فزيق.تلاققتو ينل اني مب ف كح فراسلا ةمجرد
 قافناللاكلامهلءفس هيف نيفانهسم ,كلعاهتاوتفنأو هلوتب هلعر وبتشا لامنم ىدولا حارا
 انام ةمهلالا ةققللا ثدح نم 8 وهدح فىرخا ةق.تلل ثاناوف لاحق داع هلا همم نم

 * اطعلا عاونا لاملالوبتل ضف ف لصو) < نما هاو عااد ءالعلا نيفراسعلا مهلا
 عوو ماعنالا ىجس ع ونفءام» اة ئامماهل عاؤاةنامثى »وءاطعلا اونا لبقي لاملا نأ اسعا

 عونودوملا ىهمنل عونو هي دهلا ىعس عونو مر كحصحلا ىهعس عونو ةقدضلا مسن عونو ةموأ | ىمدل
 0 ل ل لا ا ل ا ا ا
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 0” شكت 4 يت تينت غ صدمت ختي عت تق م تيوب تطيع دس ا تت

 أ نمو هللا هلصو اهلصو نم نورنا نم هنت م>رلاك دلاولا نم ةنعثداولاو رو> الا مظعآ نموهو

 ةساملا رعشنموهو دالوالا فءارعشلا ضعي لاق هتنا هءطق اهعطق أ
 ضرالا لع ىتانداك 5 *« انساندالوأ امناو

 اولعحاث هلام ثدح ناسستا لكي لق هياعصال مالسلا هملع ىىسع لافو 3 ا
 لوتيوهو نجرلا د عقت ةقدصلا نا معامل ةقدصلا ىلع ثفءامسلا ىف مكب ىلق نكت ءاعسلا ىف يكلاومأ

 نك هالحاو هقداامو ةودسلا مالكب ًاامرظناف برلا بذغ ْئفطت ةقدصلاو ءامعسأ | ىف نم جنم
 داوم وهام ثمح نمهلام قمل ن ان اسنالل جبن ف م رلا لصون هرج هلذ هب هلدوو نا اول ايدلولا قيلسأ
 م>رلا هل صرحأو ةبدصملارجأ هناكز ةقدص ىف ق دصتملا نان الاف هنم ةعطق هنال هتعداون ىذلا همسأب

 لجزا نان فرانز قيزمالا كلذ ضربت لورا طع !نمبو.عادقذ يعريملاوهلام كك زاذا

 نال كلاذكسل فراعلاو كلذ ىضتقي دهزلا نالةاكرلا هبف بحت ائشهلكرتام هنال هءاعةاكزال
 نم داك نإ || هملع بق هقحهمقو. فلاملا بلطن نم ماعلا عومتوهام ثدحح ن نمهنفنالعيفراعلا

 اكمل ىلعال لاملا ىف ةبح او اكرلان الوب نملوةانعراذهلو هحو نمدهازوهوهحولا كلذ
 فالي ني رجالا نيب فراعلا عمفل هسفنب جرذال لاملا ذا لاما نماهحارخا ف فاكموهاغاو
 ةبحلا مهلو باستكاالاو لكوتلاو راخدالاو دهزلا مهلذ لاجرلا نملمكلا مهنوفراعلاو دهازلا

 كلذ داما ىفهتلا بحب ملا علا ىف عقيام عيج نوبحيف ةبحن هوجو تلضاف:ناو هلك ماعلا عجب ف
 ءاردالاالا هيرعشبال ”ىهلا ركحجم قيقد هبفناف كلذ ان عقاولانيع ةهجنمال عقاولا

 هّقح قحىذ لك ىويف ملاعلا نم ةيسسانم بلطي اءزج هسفنا ل_عي فراعلاناف نوفرانعلا
 كفن نا لسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق هقالخ ؛ ءن لك هنا ىايعأ انكلسل

 دلع قمل هدهشتسا اذاكملع دهشب اذ هلو كنم ءزج لك اذكعو ات كيلع كن.عاواقح كنلع
 نواةلان ملم لاخلا بح نأ ممالسساا هلع ىسيعل اهام لعامل هاف راسا نك 4 ةزينلاو
 نيح هند اسعىلا اوعراسم مهلاومال ةعبات مهم واق نأ هلعل مملح نم مهنه ىأر لحمل مها غاص

 قام ىلع ىلولاكوهف لاملا نمهدبب امذ فات سم ”ىنان رلا هرم ثدح نم فراعلاف كلذ ىلا مهاعد
 بح الريغصلاناف لاملا فى هناانلقا ذهاف يش همفدل س دلو ة:احكحنااهنعجرذع هيلعروم جا

 ابن هكرصلا ا ميتيلالامىةرابتلا سو هيلع هللا لص ىننلا عأ دقوئث هلع

 مكلا اومأ هل يقف هملا لاملا فضأف كلذ لعيال < ىناعلا ناف اعماج هنوك ىف فرانعلا لفنان او
 نمؤباش كلما مكحد اهحرخ*ىتاعلاو ”ىدولا حارخا هج ريت حرخف

 بشامف ىهلا لباد بحاصو هلال ىداكص نيش رفلاالكو نَوَكر رشم مهو الا هللان مهرثكك

 بح انيب ةيسانمل االوأو هبوبحم فى زر نم باوث اولانا ةاكحزلا تضر ام ةمل | الولذ هللا

 ةمسل 6-1 نم لامال فراعلا ب> لعتانهن هواهدوجوروصتالو ةبم تن اكل بورخغاو

 هئمهمامنانةرخ اللو هلل همح ىف اندلاولاملاف هيحح دش الوو» ةبست ”ىأ نم هلل هبحووه

 ةسانملا تكف همعن نم هن كوذغبا هللا | اوبحأ معلا فو تايهيلالا ىفرمالا كل 3 بسا الام يمال
 افهلصدول هل هدس أم هنم بلطي ”ىغىلاريقف ةبسل ىهف هنم املطي فراعلاو هب هب ةفرعملا همعت نمو

 ثودحٌلا َهِف لسد ماا عم دّةلأ ثدحملا فر مك داحا سها الا هدم تاط

 بحلاف ىهانت”الو ىضقتت اله. ةفرعملاو ةيسانملاه ذهل فورعملاب بحلا قاع فورعملادس ىهو
 ةاكحزوفراعلا لام ةفرعملا: ىضذتسال ىلكلاف ىلعتلا نع ةفرعملا هذه لثم لوص>و ىضقْال
 انلقاذهلف لعملاوعو هللا يكلعيو هللا اوقتاو ىلاعتلات مهلا ةجرد ىهو ميلعتلا لاملا اد |

 هرموقتأمف ىهف ماعلا حالص ماب امل ةئئامث ةاككلا فانصا لعجو ةبهلا ةجرد ملعتلانا |أ]
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 3 رم رسل ذم مهاطع أذ هيوم ممهالا هدر ذي) قوذإ هولعاذاذنولئاسلا الا ١ لمع أام لصف وهو |
 |١ ةقرص ل ضف هو ةدهاشملا نم عنرا هيفرلا تاو داهي قرا هاطع ف هيو هلركذلا نوكر كي مهلعح
 3 »+ (بوهوملا هللا نم ملعلا هنن“ العلا نخل تف ىف لصو)* هدايع نمنيب رمل لعام هللا قّدصت

 اذهوهلاثم ا ورضخلا لع" ىندللا ملعلاوهو بوهوملا معلا الا مولعلا ن منوذخ ًايالهللان» 0

 < ىهلالا ىلتلا ناف بسكلا تارودكن مى هبوشد ال ى جال صأ رطاخج هيمي لمعتال ”ىندللا
 ضعب و ةيناكمالا داوملا ف -ىهلالا ىبملان محب دب نع ةيئاكمالا اًدوملا ع

 رخ لت ىلع فارسا ”ىبهلا ل< نم هللابجلا عال عقو ا ذاف ضءنن ممأ ةيناكسالا داوملا فتاملعتلا

 معلاب هقلسأو بوهوملا علا ىفكلبقي ل دنع نكي ل ملام هيمعلا نمداطعأ ف كالذ دعيه لصح دل لمع

 هنلا تاواص لسرللالا ملصيال كل ذو بستكمو هذ قلطمءاعدب وأ هضءاعد نم هل لصح ملع لكو بستكملا
 هللا عممهااسناكح مهتلاسر عمال مبوب عماوفقو اذا باسنك الاعب رمش: باى ىف مهن اذ مهل

 لك ىفنوقطانهي و نورظان هبلاونوفقاو هللا عم مهف فارمشال او هاوسام بلط كرت نم هانرك ذم
 ادبعت هدامع نورك ذ,نوعماس هب مهنوتتطانهب مهن ااموهدنعفوقومو هيلاروظتمو هن قوطنم

 نم ماقمهيضتشاملع انوالا ايلطالو اضرعتال ذا, ءنورتفيالو نو دنع وادبعتهدابعنوعبطي و

 انواطم نكي لاذع هناا نم مهب وهف فلكن دماعمورخ .اهجو نمال فاكموهام ثيح نم مهناك

 أل ناك اذا هاذ دبعلا« ءامأ نمالددعا!توعنن هوهو نمّوملا هناصسدناعسأن 3 ايستكم نوكش ةمها

 ىعمىف درو دو هللا عم بدال اوهاذه ةفصدسعلاو مسا هلنوهف للءاتعنو ةفص ناك اذاو للعب ل امنا

 هللا ل وسر تعمم لاك هلا ىدعندلاخنع ”ىرغلاّر يلا دبع هرك ذ ثيدح هلا انشأ ام

 وهاغ افهدربالو هلمقلف هلة سمالو فارش اربغنم فورعم هبخأ نمهءاجنم لوي ملسو هيلا ىلص

 هلك فيلكتلا همف لصف درلاع نع ىبلاو لوبةاان سالا ندب ثيدحلا اذ ويعتنق

 رعنا نع هت ىف لم هجرخام ثيدحلا اذه ةمصديؤبامبو ىو أ ىوسوهام فياكتلاَناذ

 هيلا اردذا هللا لوسرانهطعأ لوف ءاطعلارع ايلا م1 ا ريتا 0 كل

 ! اك اذه نم كءاحامو هب ؤّدصتوأ هلومت هدخ لاسو هلع هلت ا بصهللا لوسرهل لوف ىنم

 | ناك اذا الا اًدشاد> !نولا الرباكح الاف كلسفن هعبش الفالامو هذ لك اسالو فرشمريغ

 ةينقودك اطعأْامدنتا ىلءةرتالزا هللا عمبدالاناذ» هوطعأ ايش نودربالو اثالاىفمهدوهشملا

 : هلح للعلا فرشو سانلاه هاوذأ ى دع ال ضراع فرش لاملا فرش ناف لاملا هينق نم ممظعأ علا

 : نعلوزبلاملاو هم“ اوودهانغوهر ةؤلاحىف هيحاص ن ء هكلاوزالو مظعاهتننعف سفنلااهم ىلحت

 كنملعلاو ناطاسوأ ةننق وأ ةيوامس ةحئ اسوأ ةلزازوأ مدهو [قرغو أقرحو أ هذخأب صلب هيحاص
 ناكناو لاح لك ىلع كاوهو ىرخ اواني د اسمو امح ناسنال ا مزلي ادبأ هملا لصول ال ن يصح نصح ىف

 || هفرسشلالا سلف ثرتكن الف هت هج نم تاق آلا كَّءاصأ ناو مالارخ ىف كلوهذ ام تقو ىف كسلع

 همولعم هتلزتمو هتتلزتم ىلا كدب دخت وحن اذان هنمالهي لمعلا ككرتنمالا تدصأ هب لمعت ل ثمح
 1 هللا باجي ا لضف ىف لصو) * نيلهاملان 0 قالا لزتتف ىلا همولعمو

 : ندعملا:ناومحو تاينو ندعم ثالث ىهوتاداوملا ىفةاكّرلا بحوأ هّللاَن :املعاد (تاداوملا ىفةاكرلأ

 . || اهلع قلطأو تاداوملا عج معف 0
 ا ا و نعبأوم نع تداوامنال تاداوملا مس

 ”() مدالوأومكلاوماامن ١ ل اتف ةنتفل ا ىفداولاب هنرق هللا ىرتال ا اولا بح نا 0
 ش تناكئاوةاكسراقا نش فك ًزراذا ميظعرسأ هدذع هللاو رك ذل ىداولا ىلع لاما مّدقف ةننق

 ١١) كار ااهحاصلو كتالي لاملا ف ءررىمف للا ةفضنم امانرأةرهطو لاؤمالا :راهط



 ا ةعقاولا ل اعذالاودامن | اهدك-قاعت ناف تقولا ىف ه- ماا ةحاخلا سامر دقالا اهمرطأ ال ةمع يدل

 نطاومو هللادقاعتا لعلاوهوهدعفقوب4ة-الامودرت الاو كلعردقالا انمذخاثالفانالا ف

 قحلا نال هيو كيا نط وم لكل دا دعتسالا ىلا ام ماعلا ىَدؤي ةسامقلا نطاوع معلا نان ةمامقلا

 ىلع وكي نا لقاعلا ناسنالا ينفق لصفلا موب دودو بخلا عاذن نانمولا كاذ قتااطملاو ههسْفن

 اذهاوا يف باوولا هنم بلطي هنا لعب ىلا نطاوملا فهريغن ءو هسقن نع باوهللا دعمد ىهأ ن مةريصل |

 ينام اذه لوكس انيعالهتاالا لوعسملا ىف لأ الن املا بلاطا ىخبذي 0 هنانلعلاب انتل
 ناف لو لاودهتلاناف لاؤ سلا نملئاسلا اذهرثكم بلف هللا عمروضاسا ند ل اس ااهيلعنوكيثا١

 مل عادلا هلوقب هناا ىلا لالا كلذ ةريالو هنمالا لعل اري لو ذانسالا ىوس دهاشر لو كلذ لمت ا

 هكانام لعد كام قايل هتالوسز اما ىلا تا ناسرط ل

 رثكشسلوأ لاةةسلفار حلأس اعان مهلاومأ سانلا لأبن نمةريره نأ ثي دح نم سم |

 اى .كمنمنولعتيامودقب لامها شما لال: 'ا ملا فهلا اوعحريزاهدابعنم هللا دارأ امناو

 ىوقتلاقب ١ رطن هلعأ ع ندهللا مكلعاع هللا اوةناو لاف عورمشملا ىوتدتلا ةحوهو هللا نولأسي

 اياندلا ضارعا نم رابغ فو ءلاق :لكسملا تناكءاوسملعملاو ه هناهس ناك هقلامكلعيو

 ةراشثالا با, ىف لاهو نبع قع للا ىناس هيهلكو أ هيهملا ىسوأ انيق لجوزع هير ىنومللاق

 هاعناسالا اخ لزتناباق”ىأ لدروس نوكيبلق ىأىف ناءرقلا لءنجرلا ريسقتلاال
 لأس نا ولالا ريد غلا نءدطلا تييسالإلدلا ل انا ميل! لزئاس سانا نيس ناسا ا

 ماوس الردي جاتل ء بان حالا ند هدم دأب سا !نملآَو ل نمهدابع عب ريلهقلا ريغ قولخلا

 قيدمام دل كلا اه ناو اعقول سو هيلع ىلص لاف لسن نعل سمصخنامو لو هملع

 ا نمدارأواسماعو ل [ا ملسو هيلعهتلا ىلص هنا لوسر هركدو اتشاهلأبدحألا

 مهلعىلااباع مهدي نينا م عاعأ فهلا اول أين او راسو هيلع هلت ا ىل_دهيبننا ا ىلع هللا مهلعامع

 رهاطلان ا ديهزخلاسناوةرخاتال اسيد بصالتووخ هتااناثددايع الا

 ئثلك توكل هدب ىذلا لوئلاوههلل انا اريد < سم هلاؤس دع هللا عمارضاح باتل نوكيف
 دوحولا قرى را فورا 'هلج نم هناف صا اذ_هوه هللا نمرهاظلا مسالا ناف ىن#عملاب

 لحرا لاوس نكاذواوءاعدااءاماو ةاطاءاضَقب اما هللا نم هباوجل'اسلا اذهذخ ًامقروشنملا
 اذهلو ةماعلاو ةقو لا نههريغنهه.فروظ أ ىطادوجو نال ناطل لاريغ لاوس نمىلو ان اطاسلا
 نورومأملا مهو قاما ةجاح عضوم ىف مهو هللا باَوُذ مسمناف كولملانولأ ب نيذلا نعذيدكلا تعذر
 رهنتالف لئاسلااعآو ربك الا بئانلاو هو لسو هيلعلا ىلسص هسنادنلا لوةيلئاسلا اورهشيالثا

 م مفاولعفام اءاعرلا لأسيو مماعرتسان ءةاعرلا معو ٍبانلاةمايقلا مويىلامتهتنا لآ سنا

 لثاسملا )سو هيلعهللا ىل_دهللا لو بر لاه لوةنفاهمابؤ ن< ىتلا ةقدصلا لاسم ىلا عجرن مت
 دال مآ ىف ناطلساذ لاس: ناالا كرتءام ندو ههحو ىلع قب أ ءاشنخ لرلا اربح دك حا 7
 هللا ىلد هللا لوسر نع بدنح نب ةره« نعدوا دوأ ه> "رش ثب دحو هو هانركذام صن ا ذيهو ادب هممد

 هذهنوكتناالانيطالسلا لاوس نم ىلوأ ةبقارملا لهأ نيف راعلانيطساصلا لاوس ٌكاَذكو لسو هيلع
 نمهللا داش ار دقو ىلا عت هللا ىلا ةمسسن نرثأ تافدااهذ_دباأ ناف ناطلسا | ىفتاذخأا

 نآريل نا ىفدرودقو هللا مهجر قحاب قعلل مامقلا وع رولاو نيدلا نمةياثملاهذ-م وهنمنيطالسلا

 نيمحاسلا ل دبالوالئاس تنكناوال لانا لوسرايلاسألسو هيلعهنا لص هللا لوسر لاكالج ١
 هللا ءالعلاو ملاعلا, ى هقايدقلانولأ بيامغ امهات دحاصمن همه نيعت م[ ىفاولاساذا نوفراعلاف ل

 هيرلعلام هاطعاف لاوحأ باح ءالؤهف هللا ند "يللا نع هللارك ذم جاغش هللا دووم ”م6ءر ةةسانيدلا

 كم ل 7



04" ٍ 

 ]أ حرخدثو نيفراعلالاوح اهذهدومجريغوهر هل كر اتو غو ىهالا سفن ىف اف ةكمقعتسدال هنا اعرش
 ةروصلاب هبشنف اًمشهنم قس الذريغإا مسا هملع ىرب هنال هفشكن ع هلك هلام نع ف شكلا بحاص
 هلام لكنع ح 0 رمشلا همذيف هللانقث هدنعنكي ل ناذف فثكربغنم هلك هلام نعي رخ نم
 لجرلا ف 2 دلاثي دح كل ة ىف درو دقاكهنقدص لبق: الاده لثخ ةقدصلاس انلا لاس كل ذدعي مث

 2 هيلع قدصتملا اذه قلو اضن هملعقدص نإ بلاطررخ ؟لجرءاج نيب وث هبلعةّدصت ى ءذلا

 نم يلع اذا هن ةةدص لقي لو كب ونذخ لاكو سو هنلع هللا ىلصهنتا لوسر هرهتلاف هملع ةقدص هس ول

 املاع ناكنا ةئلضفال ازبع ككحإو هاك هلامن ءحرتناهلذتتءفل ضرعتالو لابس الهامل

 بسام امدوادوأحرخدقاو دم لا ا قلم دال كنان لكما نكي منا

 قفاوفقدصت:نااموب لسو هملع هللا ىلص هللا لوسران سهأ ل /اه باطاتا سرع ثددحن مدانرك ذام

 0000 1 ا كامو احتل كبانأ وسلا وفلل لعر قد الاخ كا ذ

 تشب لاه كلهال تيتبأ ام لامة هدنءام لكبر كي :و أت أو لاقلثم تلق كادال تنقبامملسو هيلع ها

 عرمشلا هب لماعيام هسفنلساعينا هسفنب ماعلا ىشبنفادبأئ ىلا كءاسأال تاق هلوسرو هللا مها

 نمرثك أ هأطخ نوكف هر طاخ ع >- تدت نوكش تقولا ىف هلرطذعامل دب دن رملا رظننالو هيلع مكاخلا

 لو تكد دقو اما له أ رمد كفشك نلف د3 للا نم لقاعل ازمه امو تا
 كلهال تكم اله هل لاق امو هماةموهل اح هتفرعمل هلك هلاع هان امل ركيجبأن عرلسو هيلعدتلا ىلصدتلا
 كلام نن ىعكل لاو هملعد هركش لو لسو هيلعهللا ىلصهللا لوسر كا طرمع ىلع ف وكلام نمامش

 هلماعي لف هلرطخر طاخل ةقدص هلك هلام نم علخغ ادق هنال كلام ضعب كدلع كاما ثي دخلا اذ_هىف

 كاريخوهف كلام ضعي كيلع كاسم | لاقفهلاح همضتقي اع هل داعو هرطاخي لسو هلعهننا ىبصعتتا لوسر

 هلدعو هنناركم نم نا ملعا + (ىلاعت هللاركمو هل دعو هللا ل .ضفىف فر اعلاهرظْرام لص ىف لصو) +

 ََن روفراعل اذ مم افصر مهلم اعب نأ وهنةلدعامأو « هلضفن ماده معلم مقام سان نيس نا ل

 كلدنوزبو مكر هاوظو ,متطاوب ىف هللا مه.تؤيامفو ممسفنألاوح أ ىف نورظن. ماا اذه للعم

 معلا ث كلذنف ناتفكلا تادتءاناف نازملارمس الو طسقلاننزولا قمل نجلا هعضو ىذا | نازيملا

 0 ا دل ا كو لاا قرت 8 لاخلا ل ناي طع ادعو تح ناو وعلا

 ناكناوهتنا نمركمكلذف عرمشلاناسل هّمْديامم لاملاناكناو لضف تدان زاماو لدم ءاررسارا

 هتعاطد لعو هللار تجف ا ل مت لاما لوؤيهللا نه لدع كلْذَو 0 لاخلا

 رافعتشالا مهل ناف هللا هم ةمصععه ف لعنا”ىنخ .ركمىلا لوؤد وأ هم طعالا كَم 1

 وهفهلاح ىلع قيناف هلاح ىلع قس وسهلا ءارادت نااتا ولنعالف اا تاو هيوتلاو

 هللاركم نخ لاخلا هذ_هىف ركملا هنع لازو هلا لضذ نم'كلدف سالا كرادتَّناَو ركم قوكم

 0 اكسل دان ذ ىلذلادملا نمرعخ املعل ادما اهإ_ذقو

 : هيلعاذهنا مق مازح نب 7 ”ىراضلارك ذدقو لدا !اد اهعوقو لبن رلادب عشت

 نع ةقدصل اريخو لوعت ن نع ًادباو ىلفسلا دملا نمريخ املعل !ادبلا لاق مو هيلع هللا ىلص”ىبنلا نا
 نر داهاوك دام لضم نمضي ثردحلا اذهفهلا هنغي نسل رح دل اا نهر كرا

 ْ هيدارب وناسللا ف درب وفعلا ناذ للقلب ةعانقلا انهى امعَتسالاو هتلاب ىغلا ىنغلا ىلعأو لاو الا

 ” ]| الب ب احلا ءاعدلاوهرةفرهظ نع ءاعدلاو ةةدصلا 0 0 طوع ةيوسلاو دادكالا نموهو ليلقلا

 * (لعل ا ىلا سفنل ا ةجاح ل_ضف ىف لصو) * ىعروظ نع ىطعملاورقذرهظ نع ئعاذإ!ن باو كش

 جات لعنالع ل علاو هحلعي ىذلات وتلاىلاحبا حازملا ةجاح نم مظعأ علا ىلا سذنلا ةجاحنا لعا

 | ماكحالا ل_عوهو ةجاملار دق ىل_ءراهتتالاو هيداصتقالا جينف توقلا نم حاتم ام ىل#ثم هم د
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 موبنيلظتسملا يد اصئاصختىلا ةعيسلا لزاما نع ةنانالاف ةةدصلا ءافخا نم هانلقام

 0 ىلا نعتريرههبأن ء ”ىراضملا رخ نعبلا لهن 10 لان عر ةماسقلا
 هتلاةدامعىفأ شن باش ولداعماما هلظالا لظال موب هل ظىف هللا مهلظب ةعيسلاق سو هيلعدللا

 أها هتعد لجر و هبلعاقر فت هيلعاعتجا هللا ىفاباست نال جرود هسا, قلعتمهبلق جر و

 هتقفن أ امهلاعش لعتال ىج َج> اهافخاف ةقدصب ق 1صت ل>رو هللافاخ أ ىنا لاذ لاجو بدهزمّتاذ

 ىذلالاملا اذ_هبحاصهلنيعنمىلذفىفلدو) * هانيعتضاف ابلاخ هتلاركذ لجرو هلبع
 هل ٌكِاموهو قزرلا نمدهدس هذ هل ف شك نم هللا دانع نم ناملعا وب ( هلع هب قة د نأ ل بقددس
 ةقدص هتف ص هذه نم ىطعأ اذاف هدي ىلع نكحإاو هيلع هبايدصءامد*ا ىربو نالفاو نالفا هنا

 حدقي الف فش .وكناو هلّكملا هللا بسن ام ثدح نم ةقدص هل بتكت مئاسنلق ةقدص | بتكت لد
 مع امو هنف فرصتلا هيلعر و كلما مس داع لاو كرد 0 ن54دحاان] دهن

 تابج دق سغنلا نا لعاو كاجالاف م اكن هنال مالك همفدل عمت الف كلذ قوفامو ثلثا الا هنمهل
 نكمت هنا كلذ بدسو هس: مسقول نمو لاو اعونمريشلا هسماذاو ىلاعت لاو مشلا ىلع

 ناسنالاو اذ هلةحاملاف همدع ىل-ءهدو>و هل رب سه ىلا ةلاصالاءري_ةذ نكجحم لكو

 لاتفددعوىف نع 1 وهلد اومقللو 00 م 0 ةطيمللا ويس 1

 عيلاقبةزلوةةثم جوال ةقدص عراشلا اها اذهلو تما

 ه1 :ءانوداف هنال ل اكمل ءاطع أ هملع ناه نقل دان ع نوع اقبلا لمأي لا ذاك دب درع ”ىوق ىأ قدص

 ردقرخ ات لمتنا لعل ةلاملا كلف دوت نا سْفنلا عمط نفىبأماءاشر جقلا
 كلذ سرك د اهحكتهشااه اووالو مركنع سفناا هذ هلثم دع ل و امحرح نم كل ذ لك لاق

 00 ”ىأ قنا لور ايل اذ سو هيلع هقنا لص هنن لوسر ىلا لجرءاجسلاك ةريزره نأ نع
 -لهتالو ءانقبلا لمأتو رقفلا ىشذك مين محص تنأو قدصتنا هنأبنتل كس اواما لاك ارجأ
 0 لصو دقو هسفن حش هللا هنقي ل نأ فول ناكتكموا كسل ذكن الفاك تام مزمافلا اكدر

 هنا هليمعت دعه سف'ىف 070 ه ةفئاط نالغأ هني .عتىف هلع عفت راودلا
 ةقرملاو اطاخدل رطب الونزبق ظنوا عمال مهام نيدؤلل# انمالا عمر يفاستقو كل ذناوةنامأ دوم

 فراعلا + (ةقال أ دنع ك.اَمااو كا بورمض ل_خف ىف لدو) * هنيقن عضاينأ ذليل ال1

 هل قسوه نمو هقدتسي درا قاقعتسا كإإ ههنا كلذ ىف لعلاو بدالاب هنم لبق ف كاكللم اذه هل هللا لوقي
 ”ىدوجو هلل كل د اهلكءامشالاف هع دو-وه ودهن دو+و كامو ةناماهد هلوهن [ةياها تلاع

 وهو هلى اهحتمأ كامو هن وسفنلا ق نعي ةعضتملا نطرمالا نفاق لةئالا ع لال سعدنا ل

 هلدس نم حرذ و ه:ع ل ضف امال ىدغ الامم ىذغتلا نيس ىف هي ىذدغّر ام بارمشلاو ماعطلا نم
 ناةناماّءلم هدد وهفردقاا اذه ادعامامآوهدر وءاوهلارح نمه.قبام بايشلا ندو كا ةريغو

 ءامسا هلى شك نم نوكينا فراعلاولعالف هانرك ذامم هسفت نع هن او عقذام اضيأأ هب عفدي
 قرفف هلمعو كي ولا ىف موملا اهعفدي تح بييلاكبمف ايا ودكم ءامشالا باعصا
 نال نم كيل طسعو ايئازش ما و هةد-س وهو هلعدمسانالقاقعسا الم همس هل اوهام ندب

 فكل نم فراعلا اًدهوو كافر هاللا مكيلسا فدل كلم عرمشلا ناسل اب لكلاو هيلع هيحاص مسا

 ناذهف كب سحب لمعتف فشوك اذافهدنءودهىذلان ههقزرودامنيمعتلا ىلع فرعي ءد الخ كاذدهل

 ةقثهشأي نأدب ال هقزرو : تلقت وللا نع حر نا هب والاف فذاك ل ناو كل 3 ىف ملعلل م كنا

 هلكلم وهام لاسا هتان قالا جا نال يبان هه ةنم ل نزدكورا لاق انشا
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 ةقدصلا هذه ركح فري غال ةةدصوهامع اطعأب صوص اما اذهنافبانلا اذهنم

 دهشملا ةمسح هنحلا قاشدحت ةسوس<# ى هام ثيح نماسمف سحلاف ىعمواسح نجرلا ديف

 اهيةعراسملاوهف ىوقتلاو لالخلا بسكلانم اهم ماقام ثدح نمابيف ىنعملاو رصبلاب ةيبع سه

 بيثكل ا فاهدصفابيق ةدهلالا نوئشلا نمءانركذ اف هتدها شمواهجورخ دنءابم شضللاشطَو
 دهشع هللا نم صتخفاهجارتانامزلنيزاوملا هسلعرتنامز لكفاهدجو ةتاعل اةدهاشملادنع

 هللا وسر لاف لاف ةريره ىلا نع همحك ىف سم حرخ ةياثملاهدهب وه نمالا هدهشيال همن نيعىف

 هنيعب نجرلا انهذخاالا بطااالا هللا ليقيالو بيطزنم ةقدص دحا قدصتام مسو هملعدتنا ىل

 لزننم لكوهلصقو ا هواذ كدحأ برب اكلبخلا نم مظعانوكنت تح - نجرلا فك ويرتف ةرّم تناكناو

 نوكنال ال3 دو 12 تماس دع ريم تناك اهاتمسو علا ودل دش قع منصف

 اهعمنرتثاناذ اهلعركشلا بااطريغنانمالا قيرطبنينملاةَوَعلاىذديدشلا”ىنغلا مسالا نمالا

 ضرقيت اقدم ةءلرطخ نان ملاعلا يكتمل ديرملا مسالا ن مل ”ىنغلا مدالا نم تسلفركشلا ىلط
 ضرقلاءارومأم هن 0 وطاضياب اللا اذهفدتارهال اسم كلت هتقدصب انسحاضرخهتنا

 هد- نع حرخ ضرقاام ىلعهب عفت, ادئازاضوع بلطناف ةبجاولا ةاكرلا سفن ضرقلا نوكيدقو
 ايرلا نع ىمهنبال هلنا نا ع ؤرسشملا ضرقلا طعب ل هنا ةيضرقلاب ةفوصوم ريغ ةةدص تناكو اضرق
 هلرطتنآوهو اب روهفاعمت حب ضرق لكنا ٍلسو هيلعهتلا للص هللا لوسرلاق اذك انمهذخأبو

 دب نوع افولا ف نسح نا ضرتقم اوه ىذلا ىطعمللو ادهلالا هبطعيالف ءاطءالا دنءاذ_ه

 ضرقلا رجالا عاشت دعو دقن ناذ ضرقلا سفن فاطرش نوكيت أ ريغ نمءاشام كلذ قوف

 ىلاعتهلل ةماسقلا موهءازلا فناس>الاو سهالا لال لب فءاضتلا لجال دبعلا هضرتبال كلو

 هارتالآ كا ذرمغبالانل عرش اع انلماعب هللا نام ضرَلا اذ- هفدوقى انسح هلوق عما داهو كلذ ىلع

 هنيب و هدامعنيب هب هثهد ىذلا قلاب مكح نأ ةماسقل ا موي هلأ سي نا او هيلع هلت ا ل صان نها دق
 | ىرجت اذه ىلعو هيث عب ىذلا دوهعملا قعلل قلسا ىفماللاو فلالاو قحلاب مكحابرلق هللاقف

 ايدلا فعن ارسشلا مك ىلارظتلف ةماشلا موفهقلا مكس رن دارأن ف ةماسقلا ملل لاوحا
 هملا ىذلا قا نيعهناف كدعرمش نم ةرييصي لع نكف ناصة:الوةدا زربغ نملعنلالعنل الود

 هناك م هدابعف هباطخ عقاوم فرعاو كيربَّن تلا نس -وردح ىل ٍلعنكتَو تتغتالودل' ءًام

 ءافخانألعا « (ةقدصلا» افخا ل ضف ىف لصو) ملسو هيلعهللا ىل_صهسن هم سور زعلا

 هوجو ىلع اهئافخ اةروصو ةعبسلا لادبالا هبهللا صخ ىذلا ىلاعلا ماةملا شى طرش ةقدصلا

 ةريثكه و جولان اذ ناكمحو ”ىأب هبل اكل ذ لاصيا ىف فطلتتو هيلع تةدةصت نم كب عيال نأ ابن

 هيلعرهظيالف هّتيطعأ اب هماعالضف كل ىربال ىتَح كنمال هللا نمد >ايهنأ وذخأب فدك هلعتنأو

 هنأف همطعت نيح هنمع نع تن ستقف هاطعأ نم لد ءلج لعل لسحيو ةنكسموااةلذر كي دينعب

 ةقدصام:وك وك نأابتمو ا افا نماذ هذهلوهام هللا ىوس ذخ ايام هنا هدنعر رمت دق

 ناطاسلا هيصنىذا!لماعلا اهذخا اذاذ قّدصتملاى ديني هنا هلع قدصتملال_هبالف

 اهاطعأ اهيلعملتا لبق نمل .كصولاو هىذلناطلل ا دس تاصحاذاف كئمرهتو ةزعب اهذخا
 ليكولا اذهد مهل حام اف ةلذبالسفنةزعبامايرأ اهذخأو نامل اببايرأ ناطاسلا
 ريقفلا اذه ىلع لاملابر -ىنخال نكيرلف زيمعتلا ىلع لاملا كا بروهنم هتيطعأ ف ذخ . الا لعب الف

 ءافخا نماضيا اذه ناك نيسعتلا ىلعهلامزيع نيعتلا ىلعدبلا لصد له ف رعيالو ةزعالو نم
 ءانغخالا ف سلو قدصتملا نيع هملعف ةوتملا لءالو هلع قةدت نم نيعقدصنملا عيل هال ةقدصلا

 مسوهيلعهتنا ىلصدتنالوسررك د دقو كل ذنئعوهاذه هنمم هتقفن ام هلام لعت ملفا ده نم ىتخا



 لاتف نانرلا باب ما.سصلا باب نم ىدماسسصلاا لهأ ن هناكنمو ةقدصلا باءنم دة دا
 لوسرايدح هاك ابنم ديل هلاقو ةرورضض نم باوبالا كلَ: نم يدي ىذإا اذ_هىلعامركبونا
 رحاوءاعدةماسقلا موي لوخدلا ىلا سانلا هللا« اعدوركيانأا مهنمنوكحت نأوجرأو من لاك هللا

 نمل د نم الوتد مهعأو هثالثو نيبانن ماو دجاو اوسكار نانملالوخدا ١

 5 باوثل !!ىف موكل 1و ل ةيامت فاكتلاءاضعا نال ةئاعلا ناوبالا ا

 جلا 0 المكر اعيش لاح قل رص ضاعك هلو لكم نملمعلافهدهنتتتن انا |
 ىلاعتهقتاىلا ةيرق ةسنب كلذ لكح رفنيصحت لاحف عرو لاح ف قد: لاح ف ماسص لاح ىفأ

 ا عع تس 0

 مهن نامعالاقيرطن مظعأ قيرطالو كرخلا ىذأ نم م-اظعا ىذآالو قد رطلانعىذالا ا

 نعىذالاىف 11 امارة لال د عد هللا ىوسام ىنن هللاالا هلا الف بام لثع ||
 نانالا ف ناجالا بعش ةيقينيذه نيامو اهيلعفطعناواهلأب اذا .1عقجا قيود ا
 نشر اهكةنحلاباوأن مل درهانلقام لع نك نامالا ةنج ىف لزنم ةمعش لكلو أ(
 نانالا فناميالا بعد عجب ابندلا ةأشنلا تطعأ امكسصرومالا هذه ىطعتةرتنالاةأشنااو ْ
 0 دعا! ىف بيطا !ءاطع !لضف ف لصو)* كلذ ليص سالو دحاو نامزىفأ|)
 بط نع دكل نا كل لهيامالا ا ”[ءالو لعام ىدتصت ناوكتا كلا نم بيطلا نأ عا ا
 ا 3 كدي نوكَش مسرلا ناس ساب ةقدص عراشلا اهامسةناما انّدْوم هم نوكت نأ كلذ ىلعأو سفن ٍ

 لح مه اك نم |عةدسي اهناواهقلاخابم عف 2 ةالهذهلاثماناف ةنامااثلكاذيلوءاطءالادتع

 رخادب .قعاماوهملا تماماادلااهيؤيدسلا اذهل ةناما هللا نم هنت اد:ءىهن قوافل اوهو
 م وكوا هيلع ق د صتملا ديىف تلصح اذاف تجرخ ميما اللا د- ىلءانال تاهدصلا ببطأ اذه

 و قّدصتملا ريواعت هدي نكلذ هاو اهيطعب نيحديعلا اذ_ه سفن ىف ىطعملا ناكن ا ناذ هن نجلا

 ةذخ آن جرلا دي ىطعملا اذهدهاشناو ةقفنأ ا ىهوهتلادب ىهايلعلادبلاناف ديالو لئاسااوهو
 نجر اناف 1 للعولعت هللاود ىلطعملا نا ثحنم هدي قبسق لأ الا اديهاهلو اوس
 هئاطءا ىف ىطعملا ىوقت اهنم هاش امتاو اهتبعابتم ذخانام نكحاو وعما
 ىطعملا ىهةجرلا ناوذخ ”ةالاوه نجرلا ناو ىطعملاوه هللا نا ىطعملا دبهشفهانركذامههوحو لكلاو

 ع .الفاحانا نجرلا ه اطع ًافدبعلا اذ هاهاح لعح هن هديف نجلا اهذخاا اذاؤ ةقدصلا ىهو

 ا -تاانهلواتنو ةضْمح ىجرلاالا ايصال لك 0

 ءاس اذكه لاس هناا . عمت نأ لبق نجرل ادب عقت ةقدصلاو مسالا قاطم ثح نمال ميحرلا نجرلاب

 نجرلا ةرتود هلكا ذهوالعوارونوةياده وةعاط تر أت اسنالا اها اذ ةقدصل اذه لئفرمللأ
 لعورونو ةيادهو ةعاطن هارد الق لكاشقلا سن ف ةقدصلا هذه ةوق هتطعأ ام عجب ناؤاهل
 16 ةددةرمهذه هلل اًمنف هللا ت' ان ق َددآملاوهوه اطعأ نم نازيم ىفو هنازيمىفةرخ ”الاىف هارب

 110 ىهدي ز ىلع لعق دق ناك كح ملع تقدصت ند لحل اءامكصيو,تداع ١

 اها 1 ريع هس: ىل_عنا الا هب قد صنامتاق دصلال_ظفاودوعب كءدع اهريخ ناف 003

 تقدصت نأ( نم ةماسقلا مون !يطع ل اقيال ةكدضلا دف لك هسه قووسولا لك كلغ ديمتل
 لضنو ةذاعسلا ىفان واست ةّترملا هذ هىفل مم دخت الا ناك ناف ةياثاا هذ مناكشمح ترطعا نملالو
 تناكتافاهف هللا هعقب ىتاا ةفصلا بس نوكتف ةباثملا هذهم نكي ل ناوريعالة دحاو ةجردي قّدصَتملا

 ارذن تناكناك ةمهلا ةنءىهف ض رف ةاكز تناكناو ةءنوك ةمهلا ةنم ىهف ع وطت ةقدص ةقدصلا
 ىهاق ةيده ةمطعال اهذهتناكنا و ليخللا نم هيجرذعس رذنلان اذان رق هي 0 ةنهلا ةندىهذ

 كد ل 101000
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 امناوروجالا عماوغقوام موا نافذ لاودحالاو تاماقملا فرعن ل ص هركشسال اد هورقفلا باح ىلا |

 لكلاب قدصتولو موسرلا الع ىلع اواضفا مو ف شكل ا هطعبامو ل اوحالاو قناتحلا عماوفقو

 انش هلاكام ىرتالآ ه,ك ام ردق ىلع قوذل او ةحردلا نم هصققنف ىل_عاناك هلئئال هلصا ىلع قبو |

 كلعاع ع ثاثلاالا لاملا نم كاعامرضتحاناف 0 سائيفلاوأ

 رع ىلا 000 نيدلا رص هيلا عجرم دنعنم حرخ كلمالا رك :

 "ثا 00 قورظناف 3 اظعاوس 0 0
 ةقدصهنا هششياع ىوشيو ثاثلان . ملتأب قدصتوادكلع ىذا !ثلثلا ا : م لضفاناكف :

 و راح هن ةرووم دعب ا هج ير هلع 0 ا

 كلذناف جر هس نالطنللا تل هودحو رفات رمل ةادك هنع ل قنذ

 بوحو ءازح تملا هللا ىزاحو هللا دنع لعن ةرعى يح دللاواجرق قيصرضتحلا فراعلا

 هبسكن م لجرلا هلك ام ل ضفاو ىشامالا نانالا سلنأو ىلاعت هللالوقي همعس نما ام إ]
 قدرطهللادن:ءهلوهقنانالا مس نموه اخْكسالب ىو دلو ذيلتلاو هبيسكح نمهالوناو
 هفنذأب لام ةبابنلا مكحمجيرب غ هنع لعاماماو هسفن ىلع هبحوا ىذلا ى ملال بادعالا

 يرو و مركب ©:

 تملا هذخ ًانضدريسغمانا هو اذ أماقملا كلذ هبطعي هللا نأ لمسعت هسفهلالو هن ىددا الو تملا

 كءادغاق و "يت سمراس ع نممانأ هنافّدبالو هذخا هملع بيع نكل ”ىهلالا بوحولاقيرط دال

 موسرلا لع ةخئار كل ذ نم تدرو دقو كفن هعبتالفالامو هذفن لحس مريع نم كان ام ريما

 لانة لحرمان أل سوهيلعتتلا ىلص هللا لوسرنا اهتعهللا ذر ةشئاع نعراسم هح 205

 من لاه اهتع تقدصت نارحأ ايل تملك ولاجت ءانأو صو )و تلقتعا ىتاناهّللا لوسران |

 ٌملعدقلو نودوعتّو ادبامكم زاعتهللالاك + + (ةرح - ءاشنلا هطعتامل ضف فلصو) ا

 معالاش ريغ ىلعاندبعي كا ذكك لذ ةانلعو لام مريع ىلعان ديو تورك ذتالواذىلوال اةًاشغلا
 نوكينأ هملعدع:لوةرخ الات ءأشنلا عيلان اسنالاة بسنوةرخأ الا رادلا باوثاعنمنأ :

 وهف ف شكلا هتععادمشي و لوقعل از سه اذهو دحاولا نمزرلا ىف هفلتحت ن ك اماى صخشلا

 تعش ثدح نم راك نان الاوهر ىلا وح لك هدهلا يمت لامع نم كلوال_ةعلامجت

 ةمهلالا ءاعسالا نمريثكع م نورك نراعلا ةروصلا ىلعةرخ الاراداا ىف اهلعأشنىتلا

 ندي الا ع الز ارب و عملا نمو فراعلا نم نيعلاةيدحأ عم ةفلتت لاوحا ىف

 هاريواساك دلاداريوامتانورمعد اربهتالص لاح ىف للصملا ديز نوكسف امهملارهظي نأ لحرلا اذه

 دلب مغدلب ءار لكو ءار لكل دوبمشم لعفلا كلذ لكوةدحاو نيعلاوالك مساند هاريواطناخ د

 اذه ىلع همن دح نع تعمسامو هنحلاقوسروص نمءاش ةروص -ىأىف 0

 | ةيلاقلا ةنملا باونأ عج نمدح او ننح ىفهلوخ دى هنع هللا ىفر قيدصلا ركباجنأ نعالا مانقملا |
 [ابحرخ الاداربو هنالارحالا تيم هيلو ها ريتنملا لدمةروهشملا هلثاسم ىف" ىرصملا نونلا ىدنعو :

 | نم هليعب هدهد ىف ”ىراخلا 2 عدلا ىضرركب ف[ ثيدحامما د اذ تر الافلاس ا

 نيحوز قفن 1نملوش ملسو هيلع هللا ىل مهلا لوسر تععس لاك هنع هللا ىذرةربرهىبأثيدح

 : لاغ نم ناكن فرخ اذه هللا دب عا. ةنجلا باوبأ ”ىانم ىىدهلنا لسسف ءامسشأالا ندى نم
 ”لهأ : نم ناك 5و داهملا باب نم د داهملا ل هأ نم ناكنمو ةالصلاٍباءننم ىيدتدالصلا 0

 ١ ك2 ل7للللسلسْْللااا7ا؟اا0ط0000 ل محم“
 ا هقدصلا

 ١1 يقي 0 هل 1-137 2 2 ٠ دابا د ةقجبم اذا" سد جيم و ا 2
  3-7ا ع سجس َ 0 0 2 5 ١



 امو

 كاذو:رخ الاوان دلا ىف ةيدبال هناا م ىتلا ةيسستكملا مولعلاهذ_هنم هبا مذغياموه ةقدصأأ]
 هتناالا فورعمالو ةرخ الا ف فورغملا له أ مهاب دلا ف فورعملا ل هأو ةةدص فور عم لكنا

 ىردال نأ ضرعل اًدياقوو هسفن ىلع هن اق دص نم هناف هضرع قو نم هسفن مصانل اف هللا لهأ لدالاف

 كلم نم ىلا نابنل لكبو عرشلان اسبادو##نوكحح فريال ٌءذناسل ىلا بناح نم هلع

 هضرع قينأروص لهو نياةثاا ضعب و نيلثثلاادعام لكو كلفو ندعمو تاسنو ناونحو
 نكي هناالا هقلخ ةنسل نم هضرعق ب ل هقتاوه ىذلا ل_هالنالرو ديالا دس ه نيلشثلا عسب ف

 قوهناال هسفن فرئا هل نوكي نأ هض رءو» ىذلا هسفنقودقفن ماا ذاو ضرعلا نع عفتربنأ

 ة:لأ ىف ادم ىئتسل قفنأ ن اف هفاذك وهفءىش * نم مدفن[ امو هلوق نعموهو هف لاس نأ هضرع

 ناشلا اذهىفقفن!ناف هللا ل اهنا ثمح نمدهنلا ىلع ءانثلا ةداعا بَ !ناف قفنااملوهفقلخلا

 ىنئتسياذ_هلثف هلا دينمالا قافنالاو ةمدعلا ىربالو سلبا ةمصعمىف قفنأو قفنملاهناى رالوأ]

 ةَئفْئم هلا همف همطعم ىلءالادوعي باوملا د< الف هقوذو هلااذ_هناتح اذا قافنالكف

 2 رعش ىنعملااذهىانلوأ اهنم :ننتآ لسلك
 ةذخانجرلا ديو * ةقفلم هلل | نيمف

 هَلط اع دبعلل ىتتاو * ةسملاخ دوعلل ىى عا
 ”ءل_طاوناسعالل ىهو انع هنانآ تلصف

 ةهلئاحناوك الاف ىهو * اهاقت ىفءاه ارتول

 1-2 ناهريلاىشو #« اهفترصت ىضارغاتلق

 هدد حلا امور هقدص فورعم لكل سو هنلع هللا لص هلوق هتلاريشياام ارك اقول وو

 يذلخ هلل | ىلعف هية ن نمل>- زا قفنأامو ةودصوهذهضر ءلجر هءقوامو ةق دصه بتكص رإدأو

 درهلا دبعلاع ر باج ثيدلح ن نم دجحاوبا ثيدحلا اذهركذ ةمدعمو اناني ىف ةقفأَن م ناكامالا

 ىطعي لاك انعمام عي هض رع لجرلا هي قوام ردكتملا نبال تلق دجلأو ا هنع ىوربىذااوهو

 [هيرىلاةيدويعلا,ناينالا ةفاضا « ( ةي راو ةيدومعلا نيب لضفلا ف لصو) * ناسللا اذورعاستلا

 هللا نعي َرط !نافرامغالا قر نعترح لاشي نأيريغلا ىلا َر راب هتفاضا نم لضفاةيدوعل اىلاوا

 مهدوهشل نالراسغالانامعاالا هدومْمن 53 2 ولا ماما نايل ناكحاذاف ملام

 مايد نم فرم 'اةيدويعلا ماهاعمهتدومعو دوعن عبئاغةلاملا هذه فوهو مهمءةب ركلا تتنث

 ملسو هسلعهللا ىل_ص هللا لوسر راشأ دةودي دوبعلا نم فرش !ةدوبعلاو ناسنالا قس ىف زا
 ملسو هيلع هللا ىل هللا لوسر نامز ىفاها ةدملو تدمع الث ر احلا تنب ةنووعم ث.دح فاذ_هىلا

 ماقتل رجال مظعا ناكا كلا وخ ا تدطعأول لاذ ملسو هيلعهللا لص هللا لوسر ٌكاذ تركح ف

 دبعوا ت2 انخ مشا ضعي سان ىنغلا ىل_ع هللا ىلا فلا جب راه هب را باوث ىلع جب رةيدونعلا
 ”ىغلا نب لذ الا ىلع مالكل ا انما ىرحدتو ةنام_ سهو نيعست ةئسفي رطترب ر< طافاقلا هللا

 رقنلا لاح كلذ راو لإ وط هل سم ىهو رباصلاريقذلاو ركصاشلاا ”ىنغلا ىتسعا ريتفلاو أ

 ذمان ”قلاملا فيفكلا عب را ىلا نعىلاهاكحوا عاملا ضءيدنع ترمضض> ىل لاقف”ىنغلاو ْ

 قدصتفريناند هي داو لكدنع ناكني لجر بأول لاق <ىجاهتدلافيرعلانب سايعلاى ا |

 ليضفأ امهر أ هنلستع علا ةراججلا و هريثاند ةعستب رب الاق دصتو دحاور ام .دورشعلا مايقال

 هبقدصتامم رثك أب قدصت هنالاولاذ هوتلضف اذاع لاذ ةعستااب قدسعتىذلا نورضاملالاة أ

 امهانضرف لاق وهامو هل لش مكتء باعو ةهلئسملا جور مكصتنن تاو نجح لا ةهيحاصأأ]
 هقيسي لضفف هبحاص نمرثك ار قنلا ىلا هلو دناكرثك الاب ده: ىذا اذ لاملا ف ىواستلا ىلع / 1
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 اسم ماكتملاريعضف كلذكك سلو لوالا طغلا ىلع تببلا اذهنانيؤراعلا ضد هنف ليت |

 ةوظعر ارسا ىلع ىودح ةمهلالا فراعملا ب .عان ءهناف مظنلا ادق هربدتف بفن ال هن ربدنعلا نيع

 | لعد قفل سهنلا 306 هتمدخ أب ىذلا كل ال دل ال | ندا ضتال طق مف لو * ربكم عو

 ماما مو اهي ديرم سو فنروصمت سفنل او لبشت ال سوفنلا ضعي ذا امل | قليام هنماهلو. ةبلقعلا

 || قلاع مهيلع قدس قعمطعشل ىلا نيفنلا هد هال اريده مهل ساق مهنع تنام ممسوفن ن المها اال

 ابيطعبالارومأ دي رملا سفن دق لعفل انرثؤملا لاسإلا ماقم ىف تناكاذا ”ىهلالا حورلا نماهلا ثلا

 : ناكاذا عفلا اقل دؤدطت م اوجلا «انلع عانجسا لاو ه3 ه,لدكح نءةحراخ هلاحالو هماّقم

 دنع يانعرجا كلذ ىلعهلو يشل ار حف مب دي رملا تاق م زيشلاوهىذا| صخشلا اذه سفن لاح كم

 | هفا ىلعالا ىرحانا ارحآ هملع كلانا ورا لمعت هن دافاىف لامالا- ىننمام هنا هللا

 | ريجالا ةروصف دبعلا تنآف كتيدوبعن رع ك>ر خال ىذلارحالا اوداد_هورحالا ىذت :ةب ماعتوهف :

 1 لمعلان 4 !اسعر ًايمنال ديسااو ”ىبنجا وهف رحؤتسا ندريحالا ناف ريجالارج و هام

 ١ 0 اا سينما لكلا لما انو لم اعلااهذخ أب امتاواهذ + أنالو هرحالا ىضتقي

 انعلالب ن نع هحيدت ىف لم هج -رخامد انرك ذام ديؤيور اكتسالاب هقراكو مالا ضِيققريجالا

 00 | ىلعو اهجوز ىلع ةأر 1اهقدض ٠ نع هلأس نيح مود كا 52

 هأودو ههسلل ةريدملا ناتسلالا سف د( اولا امه. نم ف رعم لضف ىف لصو) + هنا ارةاارح أو ةكدصلا

 | ا ف لوكا ذهلؤاكرلايلجلالا حر اذه وف ىعسطلا ههدجدإو ىه ىلا هيرلا سفنلا

 ْ تنده ىور نم همف تخفت وهب وساداق تاساف ا انتاهتا وتانولعلااشانآ ب رواش ر

 ف ىوسملا محلا هتاىهواهدلو مال_سلا هلع ىدعناكسف انحور نم هيفا خقنفاهجرف

 لقك نالها االىنلا متلاكت اولا !ذهنأرغباهنمخوغنلاوعا مساق سفنحورلا ن مهنقأأ

 | هسقتهسوسنق يدوي و هلعيدل بأ ال ىذا اريغصلا ةلزنسم وهف هلل ةعال هنأ اك-فهلار طنلا مكحول

 ' ةرهاظلاو ةنطابلا ىوّعلانوكتف حاز حال صنم هيلع هللا اهةاخ امج هعسج ىه ىلا ةةتالا

 | ميتلااهدلو ىلع ةأرملا ةقدص ةلزتع ىه ىلا مولعلا نم سعنلادمفتفلادتعالاو تيمي دب

 ةامد- ةنالام سفن ىلعهءقدصتامل“ از ”ىمهاالا ِلعلا نم هليمسجج هيبه نم صخدلا اذهل لصد

 || مورلع قنا ةلس ينأى رجا ىل له سو هيلع هللا لص“ ىلا ح وز ةلس عا تلاق هطاالادردو

 هويت ىفلسم هج ةرخ م ملعتةفنأ ام رجا كل مث لاق -ىمهام ا اذكموا دكخم ,مكراش تساو

 ةمكحلاب ىدسلا لادن قل كوز <
 َه ةقد_صلأ ىقو ,* (اهل له وه نم ىلع

 : نحاس ا ىلع

 || لثاسلا يعد رهنتالفلتاس 1مل لاهو ىدهفالاضألد> وو ىو ' انامتي ل دحملأ ىلاعت لاق

 اهلهأ اهم ىدعَ نأ سن ال ةمكملا لدأ مهنيزذلا هلا لهأ ىلع ملعلابقدصَتي نانالا لعل نم

 ةمدخ كلدب ىدت سام دقتالو هلعن اه لال ضف ىرالىأ هللا دنع ةقدصل اكان بنتو

 انبقلد قو هقلادنع كلذ بست ماكل ذلعف نان هلعل طف ًاماإر اقم فرضستو يظعتو بدأ قةم

 ١ قها اذالملانالافهملاع اعو موسرلا ىف هيلع ع ريشلا «بندقوانقي رطودو كلذ ىلعاخ ا سشأ

 | نعاس ثدحلا اذهحجرخ نجا دس عقت ىنعي ةقدصدل تناكح اهسن وهو هتف هدأ ىلع

 #0 | (ةنسكملاو ”ىندالا ل_علا ف لصو) * 00 7 رعبا ريكا

 | الا نوكيال سان ارفع سعر ءرط ار !ارذئزاوملاءاشدتو وعر

 هللا قتال نمل هللا نم مو ناطسشال هّلبا نم موراننلا هللا قنم منو هللهللا ينم مح
 ١ 00 ولسا نان وعنا نعد نار خ ضان سايل ا هيجل

/ 
 ناوو نحمي تع عب هج سم يسر
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 سىس نبتت ع رش اا 203 اوحارتكا دخل لير ١
 نامالا نا ىفالا ىدعل كل ذركذام لو هيلع هللا ىلصوهو نامالا نيأفهتناالا ادسأ فانتاللوبقي

 هدعق ا ىبص هللا لوسر حردأ ن كلو لسسلا عطقنملجرلا اكشامل تقولا كلذ ىف لضاس دانا

 ةصاخلاو نامالاب ةماعلا باطلا عمل ىبنلاو بابلالا ىلوال هللا نه فودلا نامالا كلذ ىفرسوأ|أ

 ىلاعت هللا نم نيفئاخ مكنم أ ىف ةلاملا هذه لثم ىلع اونوكىأ هللا ةصاخ ل اوح أني وهف فوانا |
 ةاعا حو برةالاف برقالا ىلع ةقدصلا لضف فلصو) + رصبتساورظت نمل ملكلا عماوج نم اذهو

 هيلا برقأ هنا هدبعنم هب رق ىف لوقيهللاناف هسفن هيلا صخألا لهأ برقأ *«(كلذ ىفراومملا ا
ي قد صب اس ىلوأ ىهف هسفن نم هيلا برقأ هنا لودي هناكتف دي رولا ليخ نم

 ىلوأ هلا نا م اهريغ ن د ه

 ةحراوج مثنيقولخحلا نمدي ىرلت ةق دص هملع ق سهم لكلو ه سفن ن مهلا برقأ هلال ضرقلاب أ
 بلاطو هذسلت ىلع ةّدصتب اك راساو محرلا مداخل دولا م لهالاوه كل ذدعب هبلا برقالا م أ

 اس ناكماوت عسجبو هرصب و هعمس قالا ناكر ارونهلكناكى > هيرب فراعلا نةتاذاو هئسةدئاغلا |
كشالب هتفص هذهىذلا صخثلا اذه زهأ هناك هللا له أ ناكمخ هلك[

 هنا لهن اءرقلا لهأ نا 

 سو هملع هللا ىلص لاق امدلكق ح اق ءانرك ذ ىذل ا اذه لهأ مه هتنصاخو هللا لهأ مهنم كل ذكهتصاخو !

 ناك اذا هلحأ ىل_عقّدصتملاوه هلت ال دأ ىلع ق َدد لا هدامعىفهلنا بئان هنافارون ىلع او هئاعدىف

ةملسٌ ان ني رعلا سابعلا ى أ انخشدنع امو تنكس دقو ةياثملا هذه. قدصتملا
 دارأوأاندرأو سلاح 

2 
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 لاف فورعملابىلوأ نويرقالا قدح نأدي ربىدلل ةعامللا نه ص خش لاف فورعمءاطعادحأ
 نمالا ةل اذا كالت ف اتعمهام هللاوو ىدبك ىلعاه درب ف هللا ىلا لئاقلا مالكب التم هروف نهدحشلا

 الفرضح نم عبجب اذ كحو ىلق اه.رشأو اهتقتحت امم نآ-رقلا ىف تازنا ذكاسن ا ىللخ ىتح هللا
 منلاننودوصتملا مسهف ةيعيتل امكحت مهريسغ اهلك ايو تقلخ مسهلف هللا لهأالا هنئا مذ لك ًاينا تسي

 ضرعهنمالودرفرهوج ه:ماخ ليصغتلا ث بح نمو عومج اءاعاهلك ايامنا انلقاكمهادعنمو ||
 ةصاختازاقامو ةّماعلا ةملدالاهذه نعجراخوهنم ماعلا نماخ هللا لهأ نموهف هللا سنو هوالا

 ىوس عوممملا سلذالئ اسملا ضع انم هللا قيرطف هلكسملاهذهو امشك اذه ىلععالطالانالا
 ,ةفصلا:هذم عومجلا الو لكلا سلو عئاط ضعبو ءزحج لكسحف لكل اريغ ضاءبالاف ءازحال هذه
 ريخ ق درو دقو عومجلا اذهتادرفمةعاط نعةزيقم ةعاط ىعو عجل اةيدحا ةعاطب عئاط هنكل

 ملم هج ”رخاموهوهرابتعا اذهنوكيأم اهلضفو رّردملا رهاظن ١ىف مولعملا لدالا ىلع ةقفنلا
 هتقفن راي دهللا لمس ىف نقف أراني داس و هيلع هللا ىلههنقا لوسر لاق لاك ةريره ىلا نع هتف
 كلها ىلعهتقفنا ىذااارحا اهمظعاو كلها ىلع هّمدفنَأ راشد نيكسم ىلءهب تةدصت راش دةبقر ف
 هللا نعمهفلا هللا زر مهذا* (نجرلا نم ةنحم محرلا ناو ماحرالا ىلوأ اهلص ل ضف فل صو ) +
 هعطق | ععطق ندو هنم ةاعم ىه نع ىعد هللا هلكو اهلصو نم نج-رلا نم ةنصث حرلا تتاكحالهلا

 اهفام نجلا دب عقت ةةدص ,حرلاريغ ىلعو نمحرلاب:هلصو ةقدص ماحرالا ىلو أ ىلع ةقدصل!تناكمتلا ||
 هىلذكسا نمةروص ارهاظ ةغلخلا نوكي نا ىطعت هتلزنك ةغلخ ةسمدالاةروضلا هذهو نجران ءلص
 هلا ناف هتوعذ نم نجسرلا ىذلا هللاب ةلصو ةقدص هل تن اكس انج اح هنفانع هسفتنعقدصت نكي

 هللا فصوف مي-رلا نجحرلا هللا مس ىلاعت هللا لاف ريخلا ىف مهفالخ ىلع هتدوص ىلع مداق ل ْ
 نيكسملا ىلع ةقدصلا لاك هنا لسو هيلع هللا لص ىلا نع هاعنب ةملسنع”ىذسرتلا حارخو نجران

 صالاوابامجأ دنعا ذه ةلزنملا تملظعةمسنلا تب رقاسكو ”هلصو ةقدص ناننن محرلا ىذ ىلعو ةق ْ
 كلذ انلو ةلزنملا تمظع ةيسنلا تدعبالكهناف كاذكس لاند

 5 3 1 2 ٠
 تنالاقذ ىبرَتاتؤ * ىرزعي نر تنار ٠
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 سال اهما ان لاكو بطخ مث مهب ىلصف ماك ون ذفالالب سعف رخ مث لخدف ةقاغلا نم مهمام ىأرامل
 هلا اوقتاوءاسنو اريثك الاجر امهنمكثبو اهجوز اونم قلو ةدحاو سفن نم موكفلخ ىذلا مكبراوقتا
 كلا سفر طنا هتلاوقتاونم يذل جب اقر مكيلع اكن نا ماسرلاو نول ءاستىذلا

 نمد ترب عاص نم هب وث نم همهرد نم ران, دنملجر قدصت نولمعتامب ريبخ هللا ناهلنا اوةتاو دغل
 لاقت زعلب انعزمصت هفكداكتراسنالا نمةّرصب لجرءاخسلاق : 5 3و نا هر عاص

 نو هيلع هللا ص هقلا لوسر هجو تبر تح بابثو ماعط نمنيموك تيأر تح سانلا عاشت مث

 ربو اهرب ألذ ةنسح ةنس مالسالا ىف نس نم ملسو هيلع هلا ىلص لل لور لاستف ةبهذم هناك للهت

 اهرزو هملع ناك ةّئرس ةنس مالسالا ىف نس نمو انش مهروججأ نم ضع ناريغن هه لعد ند هم لمع ند

 أيا جراوما ىوكش لضف ىف لصو) +انيش مهرازوأ نس صن, ن ريغ نه هدعب نناهنلعزطتأور
 حراوملا ىوكش نوعمسو نوربفشكلا لهأ#( ءوسلا نمدهيلانامشلبامم ناطمش !او سفنلا هللا
 سفنلاو ناطسشل ااهملا قلب امءوسلا ف راوللا فرصتو ندبلارب دئىتاا ثلا سفنا !نم هن اىلا
 هقرصت ىذلا ءوسلا نمناطمشلا اهبلا قلم ةهلباقلاةي اولا سفتلاوكشتىرونل ااهلكمه ثدح نم
 مهما قلب .ام لوبق مهتزرونوفاخيام هللا منه :امهاوعد ف اوهدصاذاف ةنطاملاو5 :رهاظااىوقلا ف

 لاسعالا كلت هثرون ىتح هلوسر هع اطو ىلاعتهتنا ةعاط ىفءاتلالا كل ذب قيفوتتلا مهام ساو كلما

 مث ىل عري رقت ةبطاخت مهيطاخي ةطساوالب دوهشلاو تثكلا لع اكان وىلاعتقملاةدهاشم
 نوعم الو نولقعبال مهف ىعمكي مد نورعشبال موسرلاو فورا لهأ نم ىمعلاةماعلاوءالاو

 هنورب وملعلا اذه لئثمهّتلامهلعل اوفلك اعاولعولف مهبنومع سمطو مدهمعح ةَوَداىوكشلا هذه

 اوقتاو الانا نمذانلعو مهتم دج او ىسق ىاعتهلقالوتيو هللا لهأ فلا وهارباك نعةدهاشم

 ىكصراشأدقو هينوشعارو مكل لع و اناقرف مكل لعج هللا اود ناو  هللامكلعي وهتنا

 1و دوار دام اهي ةراثالاوبانانلا ف قوام ميتيدحف هأن 00

 لجرعملا أذا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنعان اندب لاق متاحنب دع د تا ”ىراخملا

 اهرال تلةةريخلا تير له”ىدعا.لاّقف لددسلا عطق هملااك فرخ آ هملا تأ ةقافلا هملااكشف
 فانتا ةبعكلا,فوطت ىتح ةريخلا نم لت رت ةنعظلا نير امح لب تلاطناف لاق اهنعتثتأ دقو

 زونك َنفَتلَد امح كب تااط نئاودال,ل ١ اورعسدق نيذلا"ىطراعدنيأف ىسةنىف تاق هللاالا ادحأ
 ءامحرذم لجرلانيرتل ةاهحس كدت ااط ناو نصر شنب ىرمسك لاق ص ره نب ىريك تلد ىرسك

 ةماسقلا موه ركدح اهلنا نيقلملو هنمهلمقب ادح ادحالف هنم هلبقي نم بلطي ةضفو أب هذ نم هك
 كطعأ لأ لوةءذ ىلإ لوةمف كغاضالوسر كمل اثعنأ لأ هلل وةءف هلمجرتي ناجي رت هند و هند سلو
 لاق مجالا ىربالفهراسي نعراطتل و ُمهججالا ىربالذ هنم ع نعرظتسف ىلإ لوةسش كلع لضفأوالام

 ةسط ةماكمف ةرق قش دج ل نفةرغقشد ولورانلا اودتا لوب ٍلسو هلعدللا ىلص ”ىبنلا تعم“ ىدع
 نيا فعئش لك ثوكلممد_و طلسملاوهدناف ملظعالا فول اوهفهقناالاادح ف اَختال اوقات ثردحلا
 هادف ناماقوهل ١1 ادده لثم قنوكج» هىذلا صل | نافانراندا ىلع هش ادهفنامالا

 تامالا ههرر ىذل ازوهاةنن و عبو هيلع دع احم يح 8 هو هند ع نع هسفن لعو هلام فو

 الإ هتتافاخ فتاك اذ- هناك لو هناوأ لعيالو هلعيالا#م هسغىامم هللا نم فاضف لانا كلة ىف

 || ىتلاةرهاظلا لسسلا تنمأ م ةنمآ تسل هبلقىلا ناطمشلا لسس ناف هند ىلع هفوخ قلعتل اةلطم

 || ناكل ةنمآلسسلا نكت لولو هسفنو هلام نعهفو هلغش هتلا فاخ اذاو سانلا نمراغسل ا اهفَرَع
 | تصاولهنا تح هانا هلع ف اخ ىذا هن دال ارطاخ لرطخ ال هناف ناما ف فئامنا اذه

 رجالا نم هلام رشيد ساو كلذب حرفامبر هلع صوصل عوقول سفنوأ لام فام هقيرطف ْ
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 <يلتق رش هلّدشب هنعرك ذاع سان ا يفدهش نا هلا ىلعمزعدق مكاحلاوملفعالا عببلاكاذىف سنجأو |

 ناي سانلا قطنف هيف نولوقنامنالذاذه شكا ىعلهأ التف هم سانلا ضغب أن م مالا ناو

 بع ”ىأ ةدمعب لتملا هدا منال خجشلا هل لاستف مكاسملا ب بحمد ىذرلدع هناد-او

 زو معاق -ىأو لاف رانلا ل اا هللا بضغوأ كمغ مظعأ

 فيغر ف صلب | !ذه بضغو كِْضَْع تعف د لاق ةصرق فد لاق د رع فدل وأ ةصرأ 0-1

 بضغ ْئفطتل ةقدصلان ا لاو ةر قش واورانلا اوقتالوتب مسو هلع هللا ىل» ”ى لا تععسامل

 ا و هولا ةنينو[رش ءىعوم دو باد هب الددو ءوسلا ةتبد غفدتو نزلا

 بعت نزلا يضغورانلا بْذغ نم لقأ مكمضغو ةرّع قش نم مظعأىتقدصناف ىددص مظعو

 هللابضخيالو اقل ىلا هيون ةلاس ىلءناسنالا تونا تاتوملااوسأو هناا وكن منورضاخلا

 ناطلسؤو تانوملااوسأق و -ىناب رلا بضغلا ف ترث ف يك ةقدصلارث ىلارطتاف”قشلا ىلععالا"

 ةةدص ض غلا دنعاهاب ارك لمن اذ كل ذدن ءاهكلع ناالا نمت ضغلادتغ هان لقد .ملاف مسهج

 نمديدشلا امناو ةعرمهلابدي دش ا سدل ل سو هلع هللا ىلص هللا لوسر لاك رعشبال ثح نم اهيلع

 وركذدت هللان ا مهسفن ىل_عنا الا ةقدص نما دهف ةقر<ران بضغل ناو بضغلا دنع هسف:كلع

 21 نءدوادوبأ ركذ دقو قف امردّقب هيلع نوم هللا نافاذه عمو كرش رفغبال هلا

 كدعدتسشا ىذلاام ةشناعابلاققاهيلع3 كاف لاكرانلا ىف لاكن اع دج ني هقنا دبع نيأ هللا لوسزاب

 رك ذيامدّرع هنع ف فخ هناذ هبف نلوقتامع هملءنوبيهناامأ لاك محرلا لسي و ماعطلا مطب ناكتلاك
 قدي ولورانلا اوةتا لاك لسو هماعهتنا ىلص "ىلا نا هيد ىف ”ىراضلالاكو قالخ الا مراكم نهدي

 ةحنست لكو ةقدص ةسبطلا ةملكلا نا ملسو هملعهّنا ىلص لاه دقو ل ةملكش رع د

 ركذدقلو قالخالا مراكماهيضنتقت ىتلا لاعفالاوراك ذالا نمل دريل ةقدص" للبت لكو ةقدص

 أراني دهتتا لسسىف هتقان راند و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاقرب ره أ نع هم لشي

 ىلع هتقفنأ ىذلا ارحأ اههظع أو كلحأ ىلعهتقنن رار د نيكسم ىلعهبتقدصتراش دةئقر ف هتقشنأ

 نويحن امم اوةفنث ىتحربلا اولانت ”نل ىلاعتهللا لاق * ( هيحامم قفنأن ه لضفىف لصو )* كلهأ

 ؛ َناف هسفنن ان اللام بحاوتي الاه ذهب الع هبح أ ىنا لوةيو هيو 3 وركسلا ىرتشي رم نبا ناكو
 كلّمسادق هناصسقمللاو هتءق هملعت ايش كاهتسا نم هنافاهتنذاوم,قام كل ذي لان هللا لس اهقفنأ

 هللا تدجو انشد لذا اذهلو ةنملا الاهدنع ةعقاهلامو بحت ام قاذن ابدل رهأ هتاف دبعلا اذه سفن

 تكله دقوا هلكء اش الا نيع ىهناسنالا سفنو اهلان كرب ىلا ءاشالا مدع دنعالا دحولال هلاف

 اهب نالعالا + (ةق ددلاب نالعالا لضف ىف لصو)) * هالع ام ةتوصل] ل كلا لا هانرك ذامابتمف
 "لسمو هللا مكس ىنوعشاف هلوق نماهم ى- أتلاو لالا مسالا نم ام حاشفتس الاورهاظلا مسالا نم

 ملعلا نم ىلاذنا ب باقااوهم مطءيام لاما تبى همم سلو هيلع اودرواذا ةقافاا ىوذإ سانلا مامالا

 نم هطعتل ةيهلالا» اع-الا لأ سف هب ّنظْلا ع نس#< نمو هحراو- نم رغلل هتهقنم ىدعتت ىذلا

 مخ سانام لامعالا نم هر هللا اهماك امر لع ةنطالاوةرهاطلا اوقات كاع مولعلاو لاوحإلا
 للبت لكو ةقدص ةصيسن لكل ءجو ةقدص ىنالس لكى لءموب لكمجصي هنا لسو هماعهّقنا ىلص لوسرلا

 هل صان نه ةفرعم دعبالا ةمنلان وكن الو صالخاو هد ىلإ ات لاوحأ هذدو كلذ ريغىلا ةقدص

 نعلومبلقلاو ى الس لكىلعو الس لكن ع هي ود صام لسنا مام الإ دب ال ىل اعت هللاودو
 مسم هج رخام هانربتعاو ءانررم مل عماشسا ىوبنلا ثيدحلاو ةنطابلاو ةرهاظ اا :عمج ىهو هتبعر |||

 يانج ءارع امو اراب ردع قس وودع ملا ليمبتل لورد اكلاف تا: عبرات
 مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هجورعم ثري ند مهلك لير مضم نه ممماع فو.تلاىدلقةهرامطلا ||
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 ظ | مويوانهالا دكت الوهل ت سبا سانفنالا اف فقو الو ناك لاح -ىأ ىلعتاع اطلاىلاعراسلف

 ! هنادكم نمدودهداىلاةرخ الاءاعد قْز ,قفءالمادو ه«الزيمت دوصسدوصسلا ىلا نوعديذاةماسقلا َ

 رثالاو 0 ا لخفف لدؤ) رودلا ف المخ الزم ,مايندلا فوءان روءاقتا دكت نع

 هت فلم” رخو هقلد وهفئثن هع: امو ىلاعت هلوق كل دن نخ# (اةريغذ 4! تقلا

 نالزتب ناكلاموالاد ديلا دسك د موا نما انو هلع هللا لضم !لرسر لاف لاق ةرب رهان ء

 فك ضار ظناف انلتاكسم طعأمهللا رخ الالوةيوافلخ اَعْفْنم طعأ مهالا امهدح لوشن

 نكي نا هنالةيردبأ ةامح هيهللا م ا يسم ا ةاودتتو هافلش هد . ود لعح

 تاذلا.نيعهب وهلا تلق ماللا م ةوءانلا م - هل كلذ ناككموإ تاقثاف ةامحالف كتاح حلا

 امه. نكلو هرغ تسل ءزاساو رفنمل كذا حس هبنوكتت ىهلا مسانهبقدصتملا يذلا فلذت دن وهلاو

 نيالا انباصصأ عموهاسن!ىناعملاهذهىفانمالكو ب بدنلا فالتخا نم نا ذ ىف لةءبامملاهنع ةرابعلا عم

 هضارتعا لقال ”ىبنجالاف كلذ ىف حالطصالا ىنان د_:ءرّرشتام ىلعمبهلا هيريشنو لوقناماو لعدم

 الهلا رماه قاضالاو قدصهدعوو ىلا ايد عودنا عمافلخ اهتم طعأ م 4الا لوقب كلملا ىرتالأ

 رح لذ لح نمهانأن هفورثآ ب سا ام هناكم لعح فالخالاو 0 1 تت م

 مهللا كاملا اذه لوةؤريخ ناسا ةكتالملانال افلتاكسمم طعأمهللا لوقي رش“ الا ىرتالأ ىح أ نم

 قافنالا كاسمملا قزرامهللا لوقي هنأ كف هبح اص لئمهلام فناني ا

 باصملارجأ هش هرجأتىت تا ًافدراسخاب هقفْس نا كلع قداس فردقت ل ا قفى
 دقاذهف اه ا د دحسا هللو تاقدق تنأو اري خخ بصرف

 ا !ايهلامىف كزر ىذلا اذ هاهد_عش ,لناو ةحارهب در ىاأباوث هملع هدع أ اهرت هلام فلتأ

 قحىفامسالو ريشي وع ديال كنا ناف ةكتالملا ب :ارع هلةقرعمال نم هنظبامالر ملت ان هلءاعداذهف

 نيو-ول بام كلملاءاعدن ا كش الو هدنع نم ءاجامي فركف ا كف هدوحو نمؤملا

 ناسلوهو هب هصعي لنا لب لامملا ب>اصل» 0 ريغلا قس ء ءاعد هنا ىناثااو هتراهطل لوالا

 ه.لع ىو ىلا عتهقنا لاق نكلو ةنلالاةاصعمبنو كح عم مدآ نال ىفدوجوم ادهذاكلمملا
 اكنمدحاو لكن اخ هل كواعدو كل كيخ أ ءاعد لافوهامول انف هب ىدعت ل ناسلب ىعدا مال_بلا

 ىاداانالهملاءاعدلا فاض ا ورهاط ناسلب الا هل ىناعداخ هقح ىف ه.ىناعد ىذا | هريغن الب كك اصء أس
 أ ةريرهىلأ نعلم هج رخاماضي كلذ نمو هلّوعدملا هب هلا ىصعام ىئادلا ناسلو هلوعدملا نعبئان
 ىلاعت هّللاريخ أ دقف كادلع قفنق فن ىل لاف لجوزع هللا نا لسو هلع هنن ا ىل_د هللا لوسر لاق لاق
 -ىذمرتلاهرك دام كل 3 نمو ةمهلالا ة-سنلا ىف ةقدصلارث انما ذهذكملع قفل قملا لع كقافنانا

 نا ا ا ا كلاعب نشأ 9

 5 بضغي هللا ناف بضغلارانءافطاو عذدل اوهو ةقدصلارثأ نءاذهذ بيرغ نس-ثد دحوهوءوسلا

 بذغلناف هلال ىلب ىذلا هجولا ىلعهلئمهدعب بضغي ناو هلم لبق بضغي لامع ةمايقل أ مول
 هني ام ىلع لم وأ لوه<بذغلا نال ةلوهج هللا ىلا هتان نكلو كاشالب مولعم هن ابطا ىذلا
 هل نوكالف مهفنالاع انبطوملت كاذكح نول ذا ن ف هلعنالرخ 1 ىنعم ىلع هك وأب ضاغلا ف

 بو: انانلهل ةصاخ ةيسنلا انلهجامن انكلو لعئامب ماهذالا دوصقملا ناف ةظع :طنوكمالؤ اقرأ 5
 ناطلسلاّنا ىصتالا برغملاب هن اوملا لأن مانو. ضعبل ىرحدقاو كلذ ءاقبوسنملابالهيلا

 ' مهعج أب اورض<«ناسانلافىدامو اديقمهراضحابمأفام.هلتق بح رومأ هقسىف هلا عفر

 ٍ جئلارغ هنقدنرو كل :بج ورام لوقلاو لة ىف ةدحاو ةلك ىلءهذ سانلا ناكف هنعمهاًاسي ىتح

 1 آل[ لالخ لعد لح ةصرقأف ةبسرت غصت شرك لافاني ل روح رطف
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 دوادو ا «(هتماكرلا ذخ ادعي لات ع و اهذمامالاز الس ف ل-دو)#* )1

 هم رع هلامرطشو ا هذخانافاهعنم نموةاكرلاذش ا ثيدح ىف لاق اسو هيلعهقنا ىلصمتت ا لوسرنا
 صني مق نيعدق مسقنبه لابعا نم ناسنالا هكلعام (هرايتعا) ثيدبسإلا اير تامزعم ١
 هلاعا٠ نسلم اسرار هول ع ىف هملع بدت ىَ جا ةاكحكحإلاو هحراو# صنع مسقو سفلي ظ

 هلعبحو ىذا |تقولا ىف اهلعهتلاهلاعا ىف هتءارظن هلام اكزدويلاذاف اهحاسوامودنم ||
 كس أوكا مهقعسااعايلعهزاج /قالخ الا مراكمن مناك اوه.لعدللا ضر ةءادادتق ١

 نعاس الاف رزولا لعن ءاضامانضسن منك ناوهنتولعناك صر سم

 حاسم لعفىف ناكناو كرتو لع نيمومذمنيرها نيب عم هملع بج وامءادال هكرت لاح ىف مومذم
 ناف لمعلا وهو ىوعالا هنفروصت ىداارطشلاوهتدلكر طشدخاامناو ةصاخ بحاولا كرّيذخا |!

 وههللانأب ةخعانهمم قحلا هذخ ايف لمعلا سف هبف ىوعدال كرتلاغ ل رتو لع ىلا م كا ا

 هني دقوالماع هنوكنمءازنا داغ هان بلطيام ىلعدل قبب لاذب ف شوك اذان للان ا

 رطشاذهفدل ارغفةيوقعل |ليقوأ ةيوقعلا دعب اما هءلعهللا "نام نا ىلا ريدا ىف قس هتناوه لماعلا نا

 ىلع لماعلا بذر ل ضف ىف لصو) + 0000 ةرح - الارادلا ىف هنمذدخؤب ىدذلا هلام

 لوسراب لاف ميلس ب نم لجر قأ لاف سن أن عهدنس ىف ةماسا أن ب ثر ان ارك ذ ب (ةقدصلا
 متاسو يلعمللا صدا لوسر لاق ةوسروهقا لانس تئر يدق كاوسردل ةاكرلا تّدا اذاهلنلا

 1 اهاذب ع نم ىلع اهمتاو اهرحأ كلو اهنم تثرب دّهذ وسر ىلا اهندأ اذا

 مون اواو مهماو بحرف مواجا ذاق نوضغبم بكر مكنت اسس لاك سو هيلعدتلا لصهنتا لوسر نأ

 مكلاوعةيلو مهاضر مكتكز مانقنأذ مهؤضراو اهيلعف اول ناو مهسفنالف اوأ دعا ذاق نوغس ام نإ 9 /

 ند يكتف أ انملع نودتعي ةقدصلا باص أنا هللا لوسر اانلةف لاك ةيصاسخلا نيريشد نعهثبدح ىفو
 هل قول ناد انرراوقإلاو مهقدصملا (كلذىف رابتعالا) اللاق انلعنودت_عيامردقب نيب

 ىكلاعالا نمل عفرطاخن هناسنالا دام لدم رهقو ةدشدءاح ناو هنءاجامم هلاح همضنق

 ىلاءتلاك ل تاقلا ىل_عةبدلاهض لوب نيدمو أ ناكف فقتىلاىدااهرقامهئاالا خلا لامعا نم
 يلع كك هنل لعجدق هّلبانا همف ىَدعَتلا روصو هللا ىلع هرحأ عقو دف توملا كردي حني رجاهملا ف

 علم هسفنل لاط مهم نيفطصملا ف هلوقوهو كل ذ ىف كءلع تب دةعافاتح كيلعْك نعلواقح

 ةعراسا ا لضف فل دو) * لداعلاوهو ىدتعم اودهورط>اع رطخع : ىذاارطانناوهو تدولا وه

 ل>رلا كش وفاوقدصت لاق سو هيلع هللا ىلصهللا لوس هر نع هيص ىف جاتا ني لسع ركذ# ( ةقدصلاب
 نمد الف امم ىل ة-اح الفن , الاامأو سلا ىتئحولامطعأ ىذلا لوقف هّنقدصن ىشعنأ

 انهو لمت ٍلراضتحالا ىلا اه رخآ نا ضئارفل ا نم ىشوتن وتلا ةعراسملا (كل ذر انعالا)اهلبقي

 هللا نم فشكه ل نوكمف بئانريغن وكي دق دارملا نا ىهوابملءرثعي نم انب اهجأ نم لدلقلا ةقنقد همم
 ةينالوالعالو ةنطادالو ةرهاظ هكرح هسفنل ىريالفئ * لكق لاخ هللا نا ف ثكءام لأن وكشهنةيانع

 طولا ىربوهوالو أل ل اهذهىفّدب و هتمروصتي لهيفئثنسالا ع نمهدس سل هللال | امش الو

 نم سعدلا عولط دعب بان نم ةلزنع نوكي وأ ف شكلا اذه عم هنو لقت لهف بانناولاعفأالا

 ىلع اوال ا بعص نم | ذهو هلع ةدص» هءاق برغم نم انههل تعلطدق عملا سم َنافاسم رغف

 انهو كمل لمعلا ةفاضاٍب اح بالا عموهام المعلا لوبقوتب وتلا لوبق نا بودج ا دارملابلق
 ةيسن ىهامرظانلا ةبسننالعافرعغأا نمالا نوكيا لوبةلا وهدي فوه لب هلبقي ىتح ه:عئن حجب رخام 1 '
 ”ىأ لم ءلاروهظ ل< ىهىتا|تاذا ا هذه ىف ف سصتملاوه لماعلاو لماعلا نم لسةي رظانا اذ لماعلا أ

 هدهشم ئدقأ اذهوانه باَوتلاوههتلا نوك و فشكيلا اذه تبحاص ن نم ةيوتلارودتتف ناكل مت
0 



 2ظظً

 | هبتكحو هتكئالمو هتلادنمآ لكن ونمؤملاو ىلاعت لاق ناكر فامباثبح نم باكو هنيدف
 | نيدو هب اكن مضتي اكن اف اضيا هب نمآن م ىناناهجرذ كانه نك هلسر نمدح نيب قرمنالهلسرو
 | ةلزنع ىهفاهظ- باطل معلا ف تكرشا اذا سفنلاو نيدو ىناكى حرردنم باكو هلب,دف هيد نمضتد

 | ةاكزلا حارخا نضؤملا ىلع بجمو هللانب ا عيسملاو هّللانباريزع نالوي نيذللا ىنارصنلاو ىدوهلا
 اذهف اسفن تسل لاهو ةيدوميةزانجىلا ماق ملسو هلعهللا ىلص ىبنا!ناف ةفصاا هذهم ىهو اهنع
 ظفالا قاقتشا تريتعا ا ذاف عملا تريتعا ذا اذهىنارصنلار ىدو يلا نعةاكحرلا حارخ ارابتعا

 تقول_خففىكصو) « كلذريغالهللا هجوامم دصقلا امهنعت اكحرلاف ىدهلاوةرصناا نم
 سانلاحورخ لبق ىَدْؤَت نأر طفلا ةاكرب إسو هيلع هللا ىلص دنيا لوو عا * (رطفلا ةقدص حارخا

 جي دئحر ابهيلاني رقتفملاىلاتاحارلالاصياىفةعراملا (كلذفرابتعالا) لسحملاىلا ||

 لصللاىلا جراخوهو هير اش ىلمملاو ةقدض ماو ىدينعب اوسدق هلوقوهو لصملاللأ |
 ىلصهللالوسرنعىوارلا لاف + ( ةقدصا !ىف ىدعتملا ل ضف ىف لصو) رهطأو هلرخ كاذف :

 قحكءلءكسفنل (كلذفرابتعالا) دوادوبا هج رخاهع.ذ كة قدصلا ىف ىدعتملا ل سو هيلعمتنا

 عئاملا ةلزنج تنكفريثكريخ ليطعت ىلا كل ذ ىد أفا تالعأ اتفاط قوفاهتفاك اذاف قح كيلع كانسعلو
 تالالاتاطعتاذاف حراوملا هذه. ىهامت | سفنلا نأ لعت تنأو رنا نمهديرتام نمع ىف ريخلا نم
 ىنعملا|اذهىفانلو للعلا نم عناملاك تنكل معلا نم .ّئادشلا ىلع لّتالاك اهتلمف- لمعلا نع ت عضو

 داسفابهيف تنذاهنالا * لغشفرب رمخلا عناصلا لعفيام
 نع ىذسرتلا ركذ *(لعلاةاكر لضفىف لصو)* دودحلانم صقن دحلاىف ةدازلاو أ

 قزق اقز اةرمثع لك ىف للا ىف لاق هنا لو هيلعهتلا ىلص هللا ل وسر نع هنعهللا ىضدرعْنبا
 هتعا ذا لع بحب رغلا قلعت امم ىحولا قب رطنم ىلولاذخأي ىذلا اعلا (كلذ قرابتعءالا)
 لمحت تافض نال تافصلا نمهريغ نو دولاب داندصخاامن اوهبطعا مهلج أن م هنا هلهال

 ههلعت هناك ذ لحذلا ىلا كير جواو ىلاعت لاق ىو ةحتنوهو ل علايدانءشانال ةريثكحلملا ||

 سل سو هيلع هللا لص هللا لقشر لاق ( دسعلا| ىلعال رازحالا ىلع ةاكرلا لضف ىلصو)«

 زوالاك (كلذ فرابتعالا) رباح تي دح نم ”ىطقرادلا هرك ذقشعي تح ةاكز بتاكملا لام ىف
 هتيدوب»» هققحل ق دصاا نم سو هنلعهتلا لصدتتا لوسر عنم اذهاو لبق ةقدصل اذخ اب نأ دمحلل
 ”هلج”لفغرمغالو "هلفغباّرح هب نوكب نوكحم ال ووكر ح ىف لس وهيلع هللا لصهئمح رع لذ

 ديعلانافاّرحن وكي ىحةاك زهلامفبحالاذكف مكملا اذهىف هييانع هيلا ىتجاوةدحاو

 وه هتهقنيعد بعلا ذا ىف ل ىوعدال دسعلاو كلا ىوع درحلا ىلع ةاكزلا "هل وهدم عم كاإعال
 كلكم يف ف رصتلا نمدسلاا هدب راع هناناىفالو ىوع دهن ىف روصتيالاكف هب ىرتشا ىذلا هن

 اذ ههسفنبهلةفرعمالو هّديدوبع ىفدل قةحتالف هدم ماعم يف هنت فهرظن نكي دبع لكو دبعلا
 ديسلاارهظو دبعلا باغةباثملاهذهم هديس عمدا ناك ااًذاو فال الب ةفئاطلاءيهدم
 دبعلل افي ريشتدبعلا ةفصب ريغلا دنع موقي لالا اذه ىف دمسلا نوكي و ىوعدااروهظا ا لصانإف
 ادلو ضرملاو عوجلادسعلا ةفص نمو ىندعت لف تض سهو ىم_عطت لذ تعج ىلا ةرترعب

 هتفص هذه دبع دنع هللاف هدنع ىتدجول هندعولفهدعت لف نالف ض ىم با ولا ىف ىلاعت هللا لاه
 جرخ « (تاهدصلاذخؤتنيالضفىفلصو)* مهفاثهب ردنع ناك هتفص هذه تناك ذا دسعلاو
 ناسنالاراد (رابتعالا) مهرودىفالاذخؤتال :ةدصلا نا لسو هملعهقلا ىلص :ىننلا نعدوا دول |

 ماسج الار يشح نمديالف ةرخالارادلا فوهامناةئاسنالاحاورالا نم تاق دصلا ذ_تاو همس
 مهماسج االارايد ىبانالا حاورال سفو هرادىفالا هملغ تيجو نمي تافدصلا ذخؤتال هناف
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 ماس يسون رمل 010 ل ظالاف ديزي ناار ذو هللا نمءامح كا ذ نم عساف |

 وهفدتعلا ل بقايلا رظن لوراصنالاةيرت ذ نمي وطخما تناك اوهو ميسقت ةبوطخلا ىلارظتلا ىف
 ريغامتاو ملسو هيلع هللا ىلصهلوسرلةعاطو هلا ىلا برقر طن ناكدقعلا لمت اه هو ىلار ظن ناو ضاع

 ةيناثلامشا ذا نيتالصلانيب عجبا نممانركذامامأو بطخ اذاىلو أو هةرظت ناوالفةي راضنالا

 -ليسلاّن اخ ابتع ارقدي ربل ةروسلاوأ ةحاشفلاح ور -لعسلا ىف دع نأ نطاسلا فوه ىلوألا ىلا

 رطفلا ةاكحز مكح ىف ءالعلا فلتخا * (رطفا اةاكز ل ضف ىف لصو) + اهحاتفم ةروسلكف

 +«( رطفلا رابتعا) ةاكلانةخبوسنمامنا لئاق نمو ةنسامنا لئاق نمو ضرئابا لئاق نك
 ةرطقلاو امهانتففاقتراتناكح ضرالاوتاوعدلانأاوربلوا ضرالاو تاوعسأ ارطافهتندجلا

 ةلاح ىهو اهداجعا لاح تانوكملا عاما هللا وقام لوتاو ةرطفلا ىلع داو: دواوم لك نموقدملا
 كاتو هللا ىمالالا تما باطخلا اذهدنع مهسفنأب اونَوكَتف نكهلوقب دوجولاو مدعلا نيب ةردقلا قلعت

 اذمهف ىلباولات مكبربت ساأ هلوقلوالا دوجولا ف مهوب مهعاسم-اقتفام لواو ةرضللا ةلك

 نيمئاصلا عم هب تقام لوتاو ىلب ء هازيةمهتنسلا هرهللا قةفام لواو موع ني وكتلاو ريشنلاا صوصخ
 نونلا ديك ةداز مهلك ةنما له م هب ىتقام لوتأو ىسملا ىلاحب ورا ليقرطتل ادعم دولا

 يملا تهجم انور ومالا ةنارئصلا ةفصلاذاد.علا مول رطفلا ةقدص ف دبعلل ئبنم

 هقحتست ام فرعين ا ب ”ًأوااركذاريبكوااريغصا ديعو ا ناكأ رح ناسنا لكى عض رف ةاكرلا هذهو

 دنءعوا مف ىزال كل ذري_غوريعشا اورق ما |نمالاان دنع ىزحالاه ا مع ةينادهدلا ةفص ند ةسورلا

 ةبغسطلا ةأشنلاهذههبموةتامتوقلاو فالخ هلّدسم ىهو هرتانقملا مزق ءاذعلا نمروهجلا
 ةأشن موقتلعلا نمردقلا اذ مناف ةصاخنا<الاوأ ف شكلا مولعنمهبىذغتتامحاورالا توةؤ
 ديعلاوريقفلاو ”ىغلا لعامموجو لضف ىف لصو) + ةضاخفتكلا ع اماكزرةنازال ل

 ريغص لكى لع لسوهلعهللا لصهتتالوسر ابجوأ *« (ربكلاوريغصلاو ىئالاوركحذلاو
 : ناكَناوك الا قر نعو رش نمهرابتعا دسعوأ ا هيعنو (هرابتعا) ري ريكو

 ا هلوقو ناوك الاىلارظنريغع نم هب راذب دوبل اذوهش هدقو نكن نم دغوأ ابن ادرس ماو تاكو

 معلا فرطانلار كذا !ىفاضيا امهفريتعي وسفنلا ىثنالا فو لعل ركذلا يفهرابتعا ىت'اوازكذ

 هديفرطائوهامةهج نم هيساشمىلا رظان لكس نف ةعسطلا ل عفرظانااىتالا فوىسهلالا
 ةعرأ نم هعاص هنأشنرع نه اعاضهلوخو هللا ىلاريسةفو هنئا ”ىن-غمرابتءاريقفوأ ”ىغهلؤقو

 عبرالااهفهدوهم م هس صواسحوالةءواحور كنان لاكل دم اطاخوا كو مل طالخا

 دمةفص 2ةردقوةداراو لءوةاسمح نمهنوك لوصاو هنمءداح اف هب رام فدي ىلا تننلا

 0 ىلاعت هلا دع ايونرم هتزكوان ر هنوك عصي بنل ا هدم ذا اعاص لما نوكخل

 هللا ىضر نر افزب * (ناسنالا هنومب نم لكن عر طغل ا ةاكز حارخ الفى

 نونوت نم دبعل اور اوريبكل اوريغصلا نعرطفلا ةاكّرب لسو هملع هللا لص ها لؤسر رغا لاك هذغ

 || هلل صح ىجح دلتا لعهغاسالام ةسرتلا فذمإتلاءدصقم ذاتسالا اس جا + كم

 ناكف ذيلتلا ىلع دوعب ىوذملا كل :لضفناف ةملعت : ةاكحر ٌكلدف ةدئاغلا نم خح زيشلا هنودصقام

 هدنءسلامفذيملتلا قدصي ذاّتسالا ىلع في دقف لذفلا نم هسلعد ودنا م ذاتسالةاظعا د اكآ
 اهجارخا لشن فلصو) < هرظن تو هر تصف ىذلا ريتملا لام كري ىلولا لعملاهذهىف َرَديَو

 مل-و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هناك ف ”ىطقزادلانسحلاوبا 58 «(قارصنلاو فدوهلانعاأ]

 لمعلا ريتال (كلذفرابتعالا) ىنارصتلاو ىدوهاا نعرطفلا ةاكصز حارخا ىنعنأ]

 قحوداممن رود هب قكارصصالاو ىدوبلا وداع ندؤمانأو كا لع هل ذف دوعت كسنح ع نم سنل نمف 4
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 ةلهاسللا ا هي رالاف د ا دج وباموهو سنا زاكرلا ىف نا ممييعسر طي
 جو هوزاك اود ناسنالا ةعيبط فزوكس وهام *(كلذف رابتعالا لدوإ +راذكحلاو ا

 : ةسارلا بح دحوا ذاهبف س4 اورآ املا عذدو عفانملا باحو سناء اشاىلءمدةلاوةساررلا

 أ هنا ةلك مالا سفن ىف ناف حالا سفن ىف ىهاك اورفك نيذلا ةلك ىلعهتلا ةلك ءالعا ابي دصقف هيلقىف
 || ه.لغ هللا ىلص هللا لوسررك ذاكوريغال رم لا اوهانشهرفكلاو ىل لهسلا | اورفك نيذلا ةلكواملعلا نه

 هب ىبذخلسو هيلع هلئا ىلص هللا لوسر نم فيسل اذن يح ةناجد بأن أش ىف بر ماى ءالشتا ىف لسو

 ةيشمهذا- هلاقةروصلا كلت ىل_عملسو هسلع هللا ىلصهّلا لوسر هر اسإف نيفدلا نيبءالسخ الصم

 ٌْ مهردت ن نم طحلاورافكلا ةناها دصق نمهانركذامهتاكزو نطوملا اذهىالاهلوسرو هللا اهضغسأ

 رتاشملا عفدو املا لج نإ دكتسون كرين: الابملا مدعو مالسالا ىه ىتلاهّتنا ةلكءالعاو
 ةحاروا برشوالكاوا مولد هللا ةعاطب ماسلا ىلع هلةيوعملا ةعفتلابدصتي نا عفان 1| تلح اكز ف

 نمهديريام نيبو هند لوك اهنا لجان ءالا اهعف ديال نارتاضملا عذداماو ثا د لاتقتات كامز اند وا

 فيك تلقناذ اهزاكر س كلذف ةرخ الاف ةداعسلا نم هبلالوؤيامو هنيدو هللا ةعاطةءاقا
 : زرار صرف ءادانيبو هند . تلاالاو هسفن نع ةرضملاٌك لت عفدي نا هن ىىعاو هللإ دن”

 ىدوتال رءاضم عقد نم اهتلم-قاماعزاكر سيخ اهعفدذ ريشا بابسانيبو هنن تلاحو اهللا

 ااراكحراانع ملسو هيلع هّلبا لص ىبنلا لس دقو همف بغص وا هؤادا هملعنيعت صرف لطعتىلا

 لصو)#* :نذاعملا عي صضرالاو تاوممسلا قلخ موي ضرالا ىنهلنا قا ىذل بهذا اوه لات

 || لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نعربملا فدرو# (بسكالو همذ لمعتريغ نالام هنا هقزر نم لضفىف

 كلذ رابتعادجو هديفودو لوحلا هلع لو< ىتح هيفةاكز ال لاملا اذه لثم لوضح ىف لاق هنا
 رادإاىف كلذب عفتن هتاف هللاىلاةيرقل ا ةهج ىلعاه.تًايالامم قالخالا مراكم نم دبعلا ىل_عرهظرام
 [وهتتيرغل اكلي ىوانا فالخ الب  كحاو دءالو هللا ىلا ةبرقلاام ىوشينا همزلب الودرخ الا

 || بهذ تاامرمبلاتنب ةعابضنعدو ادوبا 1 كلذ ىفدراولا ثيدحلاو هق- ىف لكفاو ىلوا

 1 ودع ةعبس حرخا ىىَح ارامي دارا .دحرخ لز /ث ارواج .درح يع عا وب هتحاط دادقملا

 اهبيهذذ ارا درشع ةعسن تناكف راش دا نيذ ءارج ه ةقرخ حرخأ 3 ارامل .دجرخأم اراشد

 لسو هيلع هللا بص هللا لوسر هللا قفاسبتقدص ذهل لاو هريخ فاسو هبلع هلل ا ىلص ”ىنلاولا

 لضف ف لصو) + ايفا هلاك ران إسو هيلع هللا لص هللا لوسر هل لاسةفال لاك لا تير قله

 حوف نأ انمي ا سو هيلع هّللا بص هللا لوسر ناك مه نع هللا ىذر ىوارلا لا« (ربدملاةاكز
 1 اررخ لمعي نأب هسفنناسنالا ثدحاذا « (هيضرابتعالافلصو) < عتيل ةفادجمفلا]

 لصو) * هتتاىلاةب رقلا كل نمهسفن هيث دحام ونملف قالخالا مراكمنم امي رك اتلخ أبوا
 هللا ىضر بلاط نأ نب ىلع نعدواد أ ث يدم مالا ضعبدي لاق <.( بهو لمع دما لدخت

 لاقو هلصخرف لت نأ لق هنقدص لهن ىف سو هيلع هللا ىلسم للا لوسر لأس سابعلا نا هنهع

 لصو)#« اهلع ساهي النبع ه ةمضق ىف ةصخرىهف حصولو ثيدحلا ١ هقملكتو هلنذأف ةّرَم

 ناسنالا اهاون ناقاهيف ع ورسشلا دنعالا بتال فاكملا ىلعةبحاولاةالصلا ةين# (كال 3ىفرابتعالا
 لسصحو كلذ هلزاج ةالصلا ىف عرش نأ ى ا ةدنلا بمصةسا مث ءوضولا ىف « ءورش نيح:ن م كا ذ لبق

 | ىرينم بهذ -ىفالا تةولا لوخد لبق تدولابةديقملا ةالسصاا هيز تال ن كلو ريثكحربخ ىلع
 | هلوق نماده ل ثم حاورتسال اوةقدصلا لمعتز و< نأ دعب الفت قولا لو ف نيتالسدلا نيب عج

 | هب وطخم ا ىلار طنل ا هلز اح ع نمرايتءالا ىفاضإاهلاممو نوب اساهأا مهو تاريدنا فنوعراسب كاوا
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 ةحرامجلا نيعيباقأ او لمعلا, بلقل انيعت ةحراخلاو ناتطقلإ باج باعلان الا وهو هف 1

 داق اها كوه ىعاراامأو مل« بلطو أل ع نم هبفاعرش :اهفناطياش امهذ صالخالاب |

 نك الوش اريغىلا هو فرصي نأ نكمل ةالصلا لئمراضةسالاورو ذل اودو لمعلا ٍ

 2 .فنا طباخ سااو بلقلاو ةداسبعلا كلتل اطفاحل اوها د هو هب رريغةدابعلا كَ دب نأ

 31 امهذباوثلاو لولا ن نم هلادنع لمعلاو ا ملعلا كلذ همني + بجوم لا ببسلاوهفلمقلاانأوأأ

 نم هنو ليام مع ىلا ىذلا سطل ذخأبو معلا هيطعنا# ام قيليام سفنلا ذخ اتفرحالا ىف | :

 لضو) « ناطلخ هيفامهولئلاوهاذهامسهل جنا ىذلا ىعملاوةرخالارادإا ىفةروصلا نسحأ

 هبا ىفالو هةقدص ىلد اوعلا ف سدل لسو هيلع هللا ىلصهلنا لوسر لاق * (لمعلا نمدبفةقدصالابف|

 الع لمعب تا ليالا ىهللهاوعلاو هذع هللا ىذر ىلعنع”ىئطقرادلاثيدحلا اذه حرش ةقدصأ

 لماوعلك اهلا كا 3 فرايتءالا «(لصو)* ليما فد كيلا ف مالكلا متقتدقو لاكن ةباوأ
 هندي لداعلا ىلع ةاكحزالو اهنملمعلا عب امو لدعلا نمت فاك ام لمعتا,ملعابمال حاورالا
 هللا لاك ىلهعلا كلذ ىفهلل صالخ الاودو هاوقتوهدصق هاكر واهم لماعلاح ورلا ىلعةاكَلاامناوأأ

 ةاكرلا جارخا لضف ىف لصو) + مكنم ىوقتلا هلان كلوا هام دالو هموم هللا لان نل ىلاعت
 نهل اىلا هثعب لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا لبج نب ذاعم نع دوادوباحبرخ * (سنكلا نم

 رايتعالا لصو)* رقبلا نمةرقيلاو لبالا نم ريعبلاو معلا نمةاشلاو بمحلا نم باذخ لاف
 ةيرفف بودنللا ف هبشاهل تا ةبجاولا لامالا نم عرشلايهديقر داطل اةاكحز +(كاذىف

 ةدامع”ىاوأ هسفن لعن اس زالا اهرذن الضو أ ةمح اولا اهن ان ةالصلا نم لفاوتل اةاكَز السلا
 اك لاو عمطو ا فوخ ةدابعلا ىلعهل ثعابلا نو :ناودو 4نج نمةاكز نطابلا ىف كلذكو تناك |||

 ةهرالو ةبغرال اه واه ها لاسم أن ند ةسوبرلا هقعستام نوكت نا كل ذ نم نطاسلا ثءاسبلا ىف
 هللا لص هللالوسر ناك ىف دوادواركذ * ( ةقدصلا ىف ذوب الامركذ ىف لصو) +« صاقوالا

 لصو)* قّدحملا ءاشيناالا ملا سب الوراوءتاذالو ةمره ةقد مصل اف دخؤتال سو هلع

 لوسر لادو ىلا كح اوماو 5 ءالصفلا لاا وماع اذ ىلاعت هلوق لم همرهلا*(كلذقرابتءالا
 ليدل نم كسلا علت ةنوأ ةيلريغي لمعلاوهراوع تاذالوهلوقو هطاشن كدح السبل هللا
 وهو لاملا ي اص ىل_ءفجالن أ هرايتءاف معلا سد ىف قدحملا ةّمشماَمأو عناملاعاضتراو

 لّواىف ةنلا لمعلا ىف كيواذكهالا لمعلا ل.ةيال لوب ام رفهرخ ىلا هلونا نم لمعلا فروض
 كلذدلذ لمعلا عمجي ف تلا فاكملا رضعتسا ناف از هنمرثك | فاكملا فاكءالو عورشلا
 نيشيامءاقتابابلا اذهل عماطا و كلذ ف سةنالادكاو هلع ىف نسح!ثدح هاءروكشموهو
 تاهور 1 لابس ةنلا ىفةالصلا ف ث دل او امف ثد ءااوةالدلا ىف تافتلالا لثم تادانغلا
 لسدو)* بو.علان ”ةلاثماورقلات اكز ىف سلا نولورورعملا لثموهامماذ_هلاثماواهلضتو

 ضرفا للاى ةاكرلاو للا ود بهذا ناو لمعل اود قرولا نا مّدقندق * (قرولاة اح زى أ

 ناكامو جاو ةاكّرلا نوكل ضنارفلا اهماكر تلا ىهو ةريثك مولعلاو لامعالا لفاونناف هن
 ىرخا ةأكزو هرخآى لا ه-.ذ عورمشلا نم لمعلا كا ذىفدبعلاروض>وهف عوطت ةقدص لفاونلا نم
 مسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر نءدرو هنأف ضْنار هلا هلمكس كلذ لمعب دصقي ناوهو ع وطتةاكر ىنعا

 اًمشارْمم صن

 هعّوطت ند هتضب رف ىدبعل اوم كحا هنا لاك خطته ناكناف حوت ىدبعل لهاوراطنا هللا لاك
 اًمأَف هلع ةبجاولا لاسعالان م قبامو ماو مو هاو ةاكرلا نسعي مكل ذ ىلعلامالا ذخؤت ملاك
 هل الور اشخالاةيدو بع ىف هلوخدي قالا بانج ميظعتو ارضئار هلا هلمكت هلذانلا كت لمعي دصقي نا

 كَ ل 5*١
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 ةاكرلا مهل بحت نيذلا فانصالاةنزاومو هلباقم فل صو)* ةاكحزااوه ىذا هللا قح

 نكحالاانزاونو حرفلا اضعإلا نممهنناوا ءارقغلاق + (ناسنالا نم ةفاكملا* ءاضعالاب

 | نزاوبو رصبلا باكرا نزاوبو عمتلاممولق ةفازملانزاويو باقلا نيلماعلا نزاوونطسلا
 مث.

 ا هنراوملا هده تريتع ا نأث لحرلا لسسلا نب انراويوناسألا ن نيد_هاحملا نزاويوددلا نيمراغلا

 حرفلابر ةقلاقهلاانرشأام ةمكح د هر 5 هدذهنبيو فاتصالاع ءالؤه ند

 عمتلابم بيواق ةفاؤملاو عيرص باقلاب لماعلاو ةرهاظ نطبلاب ةنكح لا كلذكو مضاو
 عضوا ل جرا ل سلا نباو عي ناس هده اج لاو حاف درل لا عراشلاو عقاورصيلا,باهز اوني

 ىردخلا دبعسىبلانع ملح رخ * ( اددعوانزوواليكرادقملا ةفرعمىف لصو) * لكلا نم

 (همذالو قسوأ ةسج غل ىتح ةقدصرمتالو بح ف سل لاف ملسو هلع هللا لص هللا وسر ا

 بويحلايف قسولا لعذ قرولا نمدي رب ةق د_ص قاو سه نوداهفالو ةقدص دود سجل تود .

 هتشااموهو عاص ةناعالث ىسوالا ةساناف اعاص نوم_سوهو فورعم لابكموهو تاننا !ىهو 1:

 قلخ هنامالثهتنااش ور دقانالناسنالا فقالخ الا نم ةمهلالا قالخالا ىنعا ءاعمالاب قلخعلا

 جبان نم عمو تاقولخلا عمناسنال ا اهفرصب قالخ ا اهلكحو ةنملا لخد اهنمدح اوي قادت نم

 0 تن تو ا هاف هللا عم هفرصد ىذلا قاكناوهاهتمةاكزلاو هنلا هاد ىل- ءهعم فرصت نا

 قاخت نأوهو ىلوا هللا بان- رام او ماعلا ةاضص هقالخ أبناسنالا غلي نا لاحملا نم هناف

0 

 سنو ذاءئالو هلوقو قعلل اقفاومنوكمف هعم هللا هفرمص ىذا "ىهلالا قلك, فنص كح عم
 رادّقمو ”ىونعم لءاارا دقم ناف ملعل اال لمعلا ال !نيعلاب دعب الو نامعالا د دع نمادهف ةقدصدوذ

 ريظن ةمقوالاىف نوعرالاو امهردنوءعيرا همصوالا ةقدصقاواسج نود اهفالو ”ىس>ح لمعلا

 ذادلا نم ترهطاا ذاق هناسل ىل عالق نم ةمكمملا عسا ترهظاهملت أن م احابص نع رالا
 لاح ور هات صالخ اود و ةمقوأ هل هرهاظ ىف لاحقا واس ةاكرلا ف ىدامححص لاوحا ةسخىف

 لاوحاة سول هذ_يف هلم عومجلا ىف اكو داكم هلم ىف لاو لم هذ ىف لاخر لكم هنطابف

 اههرد نيعر الكره مهاردةسخابف باصنل اًدحوهونيتئامح راحل نوكينيعب رأفة ورضم ||
 حاورالاو قاعملا ريداةموعونلاك لذ| بسانملا ديحوتلانمنيعدرأ لكب قلع اموهو مهريد

 ناروالابو ناروا لامع الا نم تاسوس اريداةمو هر د: قحدهللا اوردةامو ىلاعتهلوق نمرادقا |]

 لوسرنءىراذلا ركحذ * (هب قسب لامو حضنلاب قسام ثمقون ىف لصو) *« رادقالا تنرع

 دارملا لامعا (هرابتعاو) ريثعلا 07 ا د ا

 همق ترهظام هلع نم او د نفل هملع بيق هي رل هبسقت عم دي ديرملاق دي رملالانعاو

 هنع بعتلا عفراهل سفنال هناف هل كح هسفنوهو رشعلا هملع بحذهسفن عمال هب ر عمدا رملاو هسقت

 هفصنالا هذم هلل صلع ب ستكملاف بستكملا ل علاو بوهوملا للا ىف هرابتعا لا ركحو ١

 000 0 هللا ىلا مش 0 0

 كف سلا نيد هقالأ (هرابتعا) ةاشلبالا 0 0 0

 1 لضف فلصو) < ةشلاودو صالخاالا ىلا هراقثفال لمعب سل صالخ الاو صالخ الا لاسعالا أ

 لاق هلا لسو هيلع هنا ىلص <ىب لا نع صاقو ىلا نب دعس نع ”ىنطقرا دلاركذ * 6 ةاكرلا فريطبلللا

 ْ 0 * (كلذ ف رابتعالا لصو) « لعقلاو ىعارلاو ضوخلا ىلع اعمجاامناطدلخلا

 | لمعلا لكض وحلا نيطيلشا نعم اذهو هبفئلارتشا ءىذلا ىلع ةنواعملاق ىوقتلاو تريلا بعاورواعتو :

 ا | الل تبان حاو نكح اص امل هملعن انبعم سف ب ولَعلا ةامح ىلا ىّدْوِي لع لكو

 هنق



 ماوأ

 ةلزنعامهو لمعلاو لعلا فانصا ةّئامت ىفاهتلمحي قوقحلاهذ_هو هنا قاغلل ىتاا قوما ةاكزوه هن

 تابنلانمو لبالاو رقبلاو غلا هليابقم ىف مسملاو سفنلا و حورلا ناوملان هو ةضفلاو بهذلا

 رطاوخللاو مولعلا نم حراوخلاوسوفنلاو حاورالا هتشام رابتءالا فورقلاوريعشلاو لطي

 00 مغلاانلعجامتاو معلا ليالاو سفنلارقبلاو ح ورال مغلا لاسعالاو

 سلف" ىننبا ئى : هارب ١ داوءادقهلءجو هماعف ملنع حمبذيماني دقو لاعت ميكا ىحورةمق

 هللا وح تاعجدق اضيا اهارتالأ ةمالا هذه اراض ىهو ممغلا نم ةجرد عفر رابتعالا اذمناوكلف

 رظناف ”ىتالو لوسرب سدأ صاع سفن ةنءادق لبالا نمةنامت اشو اش دود سه لك وو لالا

 حلا ضبا صعىف ةالصلابان سها لسو هيلع هنلا ىلص للا لوسرن ا ثلبالا ةمن سه نم مسغلا ةسب ضني

 ليالاو ةيرقلا ة>رد اهلذ هللا د- اسم نم معلا ضيارغهللادج اسماهنك امأو هللاىلا ير ةةالضلاو

 ةندنلا اهئامسا نمهنا ىرتالا ماسح الل اهانلعج اذ_هاو اقل مظعأ تناكتاو ةترملاهذهاها تسبل

 سنا اامهو ملاعلا نم ناتج رد هللا نيبواهنس ةعبطلاو ةعسطل الاعنمندبلاوندبلا ىهعست مسللاو

 ملسو هملع هللا ىلص”ىب ىنااىرتالا”ىهلالاب رشل | نعة دعت ىهف هن رقلا نم ةحردثاانث ىف ىهفلقعلاو

 نوط ةدكر لاقي دعبلا ةنطمشلاو نيطامش هانوك كلذ للعولبالا نطاعم ىف ةالصلا نعى

 لبالا نطاعم ىف ةالصلا نعى برقلا ضقاش دعبلاو هللا نمبرقةالصلااو رقة :

 هناف لقعلا وهو حورلل تلا ةيرقلا ةجردنموهنيا”ىجسطلا سسحلا كا زكحودعبلا نمافامل

 شكلا ةلزنع حورلا لعجاذ_هلف حورنم هيت خقتو هلوقف هنمخوةتملاوهو لوالادو>وملا
 سفنلاكلبالا قوفو ةدرملاف ْمْعلا نود ىشو س فلاب امس فرعنلا'توك تاو قبال 1 مسسلاو
 امفاوعفادتو سفن اولتقامل لي ارسا نا كاذف ولالا حورلاود ىذل | لّعلا نودو مسكس |قوف
 ائفرع تنملا سفن هن ”ىجال هللا نذان ىحئاهضعم تمملا اولرضيو ةرشب او<ذ.ناهتلا مه صا

 هسفهللا عرزامم هنعرهظي لقعلاوه ىذلا حورلا نا مث سفنلل اهانلعف ةيسن سفنلا نيبواهش نا

 اهننونوكلاب قلعتيام اهنماهاكم ولعلا هذ هو هللاالا هلعنالام رارسالاو ,مكجملاو مولعلا نم
 هللاعرزامم امعرهظب سفنا!ناو بورما عفرا امنال ةطنخلانم ةاكرلا ةلزنب وهو هتناقلعتيام
 اهنم هللاةاكَرورملا ةلزنع وذو اهتان اذهف ىلاعت هللاالا هل عنالام تاوهشلاو رطاوللا نم اهذ

 ىهتيلذتل انال رقلاب اهانرقامناو هللا لال نوكحت ىلا ةوهشلا تاوهشاا نمو لوالا رطانلا
 اهفدهللا عدزف حراوخلااماو هتئمط هش نمتةلخاهنافمدآن م م "لذهلا ةلزنع لقعلا ن نموهذ اننع

 ةنامعم ذمفابف هتلااهارىتاا ةعورمشملا لامعالاااهن :مةاكولا ظحو لاعالا تن ةسنأف اهلكل اعالا

 لمعلا تاو بهذلا ىف بجي م هب مق سحق تف بهل ةلزيجوع ىذلا ماسلا امد كلا سيف بجت فانصا

 فراعملا ند لقعاا مع اماناو لبالا ف كيطامايفصخحزازملااناورقنلا فلس

 هتماتو رطاوشلاو تاومثلا نم سفنلا هحتناماماو ةطئللا ف بعام هش بحئرارسالا نم هّتشوو

 تاعاطل اروصنم هّتشتو لامعالا نهحراوملا حتت اماماورقلا ق بام هيف بف تادراولا نم
 تادوالا نأ عا * (تاكوالا,تاوقالارابتءا ىف لو * ريعشلا فب امهيف بعفاضرتغو

 تاوقالا ضعي نمو ةسعسطلاماسجالا طاصا تا والا هزت نياماعلاءابعللهتتا قي رطف
 حاورالايذغأ قولا فناذ ةناكلا تادوالا ةاكروشت ىهلالا تقولا اذكى نصا كلذ ةاكز وه.

 معلاو لامعالاح راوخلا ء اذغو ةتاينلاو هيا .لاحابش الا يذغأ تاوقالا فنا امكح

 ةضفااو ب هذاا نا[ 5 رخ الاو اندلا ىف :هلالادصا ل! لانتامهدوح و نان دعم لمسعلاو |||

 نم عاونالاهذهو عونلا ادوات ام نيداذ ضاوغالاو ضارعالا نم دصاملاعمج لات ||
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 أ نع ... تدان ناوي ري ومالا عجب لقت ن أو ها هل اق نلت“ ١

 تناك اذا لوادحلا نافاس باتت ىتاارومالا قرن ةمَر هدم نومع اهكلتال هلعاهما ًاناذهفهتنا

 لن تكسءاوابنع تا كلك مانام فلأتلاو كاتةاعا سه ىئبنمف ةدحاو نيعىلا عجرت

 اهلوادحتر هتابم فا ًاتونيعلا ارا ذاو اهنبع به ذنو سيل لوا دملا هعفات لا هءامنيعلا

 باب الا نان هللا ىوسام لك ق دنمذدي ربا نوبلطب نيذلا مه تاقرلا فو اهيهاذمتعستاو

 ةبهلالا# اعسالا مهتقرتسا نيذلا قرلا ف مهالعأو اهاوس اوفرعيالىجح ملاعلا باكر تقرتساد#
 مو هباذ تح نمالابس هنوكجن ملوالا بسااةبد - 6 تاكرعسالا نم ىلعأس لو

 امتوكن الانا ذاهنوكن م تاذلا ةيدسح ىلا وهران ةيلغلا امبالا مهقرتتالتأ هل عننا 1

 ةيحأ نع انس اضرقهللا اوضرقأ نيذلامه نيمراغلاو ةاكرلا جرت باقرلا هذه لم ى قئاهلا

 اومثأو هلوقامهو نيب او ني سعأ ىلع فطع انسحاض ردهللا اوضرقأو اىهآىلاعتهلوقودو

 نعام كلو ثالث ثلاث ضرقلاو ا:_سحاضر ةهللا اوضرقأو هلوقب ثلثو ةاكرلا اواو ةدلاتماا

 لكو ةاكز لكواتماك ايان سحأ الص لكم هذ اهذبعب ةالصنيعي لاك هيك زئامنيعي لامكحح هضرتنام

 ديعلاةكّرلاو ةالسصلانا كلذ بدسو ردصملا هديك أ أنعم حلل اوقباضرقتعن هناالا ,ضرق

 ىذلاوعو رايتحا ضرق هلا ضرغأ ؟نمسانلا نف راسنا دبع ضرقلا قو رارطضا دعام_ بق

 ذخأف انسح اضرقهللا صضرقي ىذلااذنم هلوقوأ هللا اوضرقتنا هغابو هب مالا هغلبب مل

 هد د طع فاعأ بوجولا مكحي ةقدصلا بوولا ىلع ىطعأ ىذلا لالا مراغلاةاكرلا

 فانصالا ءالؤهد دع ىرب نم بُهذم فاهسالو هريغنود هزيم ثرح قدصملاراستخاىىناشلا

 نود مهنم فاصل تبطعا اذاف مهريغل ىطعتن أ زوال ىأ نب روك ذملا+ ءالؤهىف فرممملارم هج دنا

 اوضرقت ناو ضرقي ىذلا | ذ نم هب , انضرةملا ا ذهففالخ "ولأ سمىهو ةّمدلاتث رب دقذ فص

 ابجاو ىدأرومأملا نال ٍبوجولا مكب اهذخ أي مالا اب ضرقملاو بوجولا مك اهذخب ًايالهتنا

 | نوع نيذلامبتكحأف بحاوناميالان اف نينمّؤملارمضن انهلعاشح ناكو او هواش

 || كثاليمسهل ةرلا,ءازملا بجو أذ تادجاو اهلكمذهونوُسّؤيانتا انمهنيذلاوةاكرلانوؤيو
 عرشلا دذع هللا لمس ىف فرعل ا ناف داهملا فاهنم قافنالاو نيدهاجم ادب رينا نكم هللا لسس فو

 هللا ىلا َردملااهلكربخا لمس هللا لسسي دي رينا نكمي هنا عم هب الاهذ هىفرهظالاوهوداهملاوه
 هريغنودهتلاوهىذلا مسالا اذه هطعبام هللا لس فقيرطاا ه.ضتةبام كك ف نصل اذ_هاَمأَف

 فائصا نم فنص رابتعاريغنم قالخالا مراكم هيلطت مف اه>رذمف ةمهلالا سلا ءامسالا نم

 .تاسنو ناو.ح لكل لب ناسنا لك ةماعلا ةدصملا هضاقتام لب هداسع هللا قزركنيقولخا

 || كل دب اههق سف ةاكرلا لامع ضم تامانل فرت شيام دنع نوكن ه امطعتوحتاهارب هلا -

 09000000 وانو دما نيرهاتلا دارا نان ذي لئانالودق لس سدت

 ملسو هلع هللا بص هللا لوسر لاق مهسقنا داهح ىلع كادي نونو اعف هللا لسس قاضيا مهسفن ا

 || ةفراضلا اهضارغاىف اهتفلا خو سوفنلا داهجدي ريربكالا د اهلا ىلارغصالا داهلا نم سحري

 || نال هللا قي رطءانبا رابتعالا فيهو نومولعم لسسلاءانبا لسسلا نباو ىلاهتدتنا قي رطنع

 ]أ ةيهلالا ةراهطلا ىهىتلا ةكرلا نمءالؤه بصنو ةفاضالا نم لدب امهذ في رعتلا ماللاوفاالا
 8 ناسنالا اذ فرص ىتلارومالا ناهللاكقفو ملعتل م « (مقم لصو) + ليقامف هانركذ ىذلا
 0 قح امهنم مسق نيعس# ىف ةريصحخم ام هج وباب اف ةريثكت ناكناو قوقملا ذهن ريغاهاك هللا قوقح
 ' [اتحكءلعْلرو زاواقح كيلع كنبعاو ات كلع كا سفنل نا لسو هيلع هللا لم هلوةوهو هلل قلخلا

 اىذلا قا ا دهو ىرريغهبف ىعسال تقو ىلاسو هيلع هللا لص هلوقودو هلل هللا قدر خ الا مسقلاو
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000 ١ ١ 
  1ىساةيدويعلانققحتولو الصا اهل أ ب الو هنيطعا اذااهدخاهبلع يح او هنافاندنعألاق ير ماا

 لاومالا ذه ىف هنا وحاب اف فانصالا» الؤهل تاك ناوةأكرلا نافاهذخ ا هنءاجواسمذ ةمتوه ١
 الا دلما اصصخت تلا لهأ ىلع تمرحامناو هّقح هنأق هدمس.لام نم لك ًاينادنغللو 3

 هللا ل وسر ىلعالا تدرحام ةيدودغلا قمهلا كلذ ناكولذا اوةقعت لما ةيدوبعلاب اوَمَمَح ء او 1

 قوق ىف ف رصت ن ىلو أ هللا لهأف كل ذك سهالا سلو هم دق ىل_عن اكن نمو لسو هيلع هللا لص
 ِء ءيث كح حاارقتشي ىدنلاوعرقفلا هنن لس هءارو شل ىذل ا دينع رست ةلا لوقت هنا

 ةمهلالا ةريغلا باب نم ىلا عت هللا لوي ةفصلا» دعو تكادحاتءارامت ا الا ىلاوئثهملارقتفيالو

 3 ىغااوههللاو هيلا رعتسلال لك ةنالا لني قادت نع كدت هللا ىلا ارقفلا منآس انلااهياان

 نيع قطا كر <ىهلالاريقفلا ناف هفر ءبلوأ صنعتلا اذه كلذ فرعهتلا ىلا الاريقفرقتفااف ديجلا ||

 ئث دو+ولا ىفامو هل ارقد ئ * لكي هلى هللا ىأر نيح روهغم سمغنم هد وبع فو هوس ْ
 اهيااشن . الاهذهدنعريقفلا اذه فوقولئث هيلارقتفيالو ابشالا عبج نمار ةدفمهملارقتةيوالا |
 ةاكرلاو ةراهطلا هلهتلا بحوأف : 3 , الاهذمقةدقدتملا ”ىنغل اوه هللاو هللا ىلا ارقذلا عنا سانا

 دياي ءازعلل نآءر ةلاىف تذوودبا طعاما كا الاد ذهب هللادارأام ل_عوهّللا عم بدأت ث مح

 هل مدق هجولا كلذ نم هبل ارق فيف هللارب_غيالو هنتاي فغ فص هيلعروظي مف هللا نعاومهفنذلا

 ميلعاهزو قاما هيلارشتفا نم هللا” ىدغلان اقع ءامنغالا نموهامع هانغهللاناكفر ةذا | قلطم

 ةجاح دش وه نم مهتوفورك ذلانءار ءارقعلا قالا مدئاق :ذاكرلا هذه ذخ ًاينأهل ب عال كل ذف هن يمانع

 هيلصود رهظ ميقي نأ ىلعر دقيالف هرهظراقفرس م ىذلاوهريقفلا نان هريغالو نيكل مهنم

 نكاسملاو ةراشالا هذه مهفاف هراكتال سأرلا ئطاطم لازال لب ادبا ةمموقلا فهل ظحالف
 اال اناهرهغ كي ركتف تملا لَرَع اذا نوكستوملاو دكرللاةضودو نوكيا ام نك
 فصّن وهواسهل ذخآ هلا هيف لا قيالوةاكرلا ى طعنا هل هنت ا ضرفا ذهلف هريغ هريدي نم نيكسملاف

 نيعودنيكسملا ناف ةجاح هنمّدش أوه نم هقوفام هنأريتفلا ف انلقاذواو ةجاخلا مدعتالو ةحاخلاب

 ىلا انةللا|ذهلف كل ذءاطعا ف كلا لب هنمر است اريغ نع هللا ىلا ه سها ضوفملا ملا
 نكسملا كاذف ناكّنم ناكر زع لكزعتحت ةمتاذةلذ ل ذنقالولذانل هّننااهلعح ىتل نر

 تما ماما ىلاعت لوي هب ونش ةفرعمهذهوزب زعلكف ةرهاظل ا ىههزعناو هَلَدْر ءاانانهققعل

 عمن خو بر ءلامهف قد ىف نكلر ايننع تءاجتن الا تناكن او هّلل هلريهذ نقم ا

 نم ةنس> ماقملا اذه مهلانمنيفراعلا ناف هنأ صو هقوذو لسو هلعدتنا ىلص هلا لوسردوهش

 نيكملااذهناف هزعهاقشاا نم هنا لوقنفزيزعلاكا ذب ىلامنالو لسو هملع هللا ىلصءننا لوسر تانسح

 نيكسملا اذسهف طقةراعتسالااهسدتم ةقمتح هداع هللالا نوكن القضاه دهر مصل ل ]لاذ ام

 نيعلابدا اوسام لك هلذ ىلا رظنو ىلاسعت هنزعالا هيلقبالو هنسضنالةزعلا ى ريال ناك ذا هلئاالا هينيعت ربل

 نك امتاود زعل ل :نيكدملا اذ هنا هندنع فوصوملا قواخلا لمقام مهماارظن تأ غش ىتلا ||
 ,ءاطعا هلنيعت ىذلا ناكسملا اوداد-هلثق هق> ماقملافوفهتتالا سل زعلاو ةصاخزعلل كلذ

 رعملاواهةئاسقل-نيبملاو ىناعملا كلر املاو هللا ةفرعمملا 192 رمال ماعلا الع نيلماعلاو ةقدصلا

 نيبلو هنلاسعردنق ىلعابنمولف هملع بدت نم لكم هلعباها عم الاوابلعلادلاوذاتسالاو أ
 ىلءالا ىربأن ا .لسرلا تلاهاملوقي نأ د شرما ىلوالاو راد تاك

 لاملا كن الرابتعالاة كن ذأ مهلف ةدهلالا ةكرلا نممهاىذلاردقلا اذ_هنوكيدقف هللا 1
 بسنت ام ث يح نم ةقدصلا ذخ يال دبعلاو دبع مهنال مارح ءاسبنالا ىلع ةرهاشلا ةقدصلا نا 3

 نواقلا نال سحلب ىلع ناسحالا مهغلأتنيذلا مم مسمولق ةملوملاو كلذ عاف قلخلا ىلا 1

 يسب دوو ووو وج يع وداع ناوس + 1
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 تال قا

 حايشالا توق نعانل اسهل لق هنا لاك توتا ام هللا دبع نب لهمسل لبق ئث لكم موي ىذلا هلاوه
 ام<رتعاشو ا اهرعءاشن ا +اهكل امان اءاراندلا اوعداسها رمكلام لاق هيلعا ول الفهتنا لاك
 لالا نموضع لكى زواحتت نأوهف ءاضعالا ىف باصتلااّمُأ * (رابتعالابباصنلا ف ل صو) +
 هن :اكرزال هنعّوفعملال والان اف بود للا لوالا نمال هنعوفعملا لوتالا نم نكلو ىناشل اى
 ىوالا ةظنللاو لالا عامسلاو أ, ىلوالا ةرظنلا فناك ءاوستبالو ةاكرلا همفذ كل ىناسثلاو هن هناك
 ةاكزالفا مذهل د هقالوضعل ”دكرح لكع ماما اولوالارطاسشناوأ لوالا يسلاوأ ىلوالا ةثطبلاوأ
 اراهطىاةاكرلا تبحوذدصت نع ةمسفنال ا نوكتال مناف اهل ةملاتلا ةيناشاا تناكح ناك هلع
 اهتاكز ةيوتلاو وتلا لجأ نمةراهطلا ىف ىلو الا هكرملاب قمل ةريغال اهنمةيوتا | هاب ةةاكرلاو
 مكمل اىفاهدادعتل ةجاحالو داكرلا ه*ض بام عجب نمةاكرلا هسف بحت ام" باصنلا ٌدح اذه
 هل -صقتن ع كادي انمفتك افنايدقو رابتعالا دو هةملا نال فا:صالا كلت ىف عورسم ارهاظلا
 اوعنماموةناف اهتقو لبقةاكرلا حرخانم راينعاانا قبو ةاكحنااتقو رايتعا مّدقتدقو

 هلععمهلدادعتسالا:هعوقو لبقرطاشلل ل ل اريهطت (هرايتعا) مهضعبهزاجاو لوقأ هيو كلذ نم
 ةراهطلا ىلا عار هنافهزج مًديالو هروض< عطقناف هبلعوه ىذلا فئكلا ةهحج نم هلرطت اع
 تقولل مكمل نافاسمتاةوارومالاب ىد_ع>الف كشالب هعوقول ةراهط نمد الذ عقواذاو ىلوالا
 مهو *(ةقدصلا مهل بحت نم ركدفلصو)#« تقولا مكح لطعدةتقولا لب ةاهحرخ ا نمو

 باكرلاو م.مولقةفاؤملاواههلع نوام ةعلاو نيكاسملاوءارشغلا ناءرقلا ىفهنلا م_هرك ذنيذلا ناسا

 درتو اهلاعفا نم ةاكرلا حرذع ةروك ذملاءاضعال ا هرابتعا لسسل !نباو نو دهان اونومراغلاو

 ةاكرلا يسقتاهنامعا ىلعو ةاكرلا ءاضعالاهذ_هلاعفا فاهماوث هنعريعملا وهوابتاسعا ىلع

 ١ كر نمكاذكو +-فلب رص. ناك ام دعن هرب رصني داعف هرصب ةاكحز ىلمعا ه سفن هرمصن كن نك
 شطبيو ماكي كا ذكو هرصيو هعمس تنك لوقوهو هيرب عمست راصق هع ةاكز ىطعا ه ستي ةعم»
 نيذلاةئامملافانصالانيسعتىف *(لصو)#* هيرباهلكهروهافباقّو هيرب كلذ لكىعسو
 نيلماعلاو نيك املاوءارفلل تاق دصلاامنا ىلاعت لاقءارقفلا ممةاراسبتعام_ملعةاكرلا مستت
 ' لوقب هللا نم ةضيرف لدسلانباو هللا لمس فو نيمراغلاو باقرلا فو م.مواق ةفاؤملاو اهملع

 فالخ دحاو فنصلا هءاطع | فو م_هاوسىلا ىطعت نازو الفني روك ذملا-الؤهل هللا اهضرف

 مهنه دح ولام بس< ةقدصلا مهيلع نمدق فان صالا ءالؤه نمدجو نم هنأهملا بهذ ىذلاو
 هيلا عفددح او صخخالا مهنه ف:ص نمد حو لولو صاخخالا ىلعال فانصالا ىلع نكل
 هنم نيدوجوملا ىل_عمسقدحاو صم نمرث حصا فاصا|نم دحو ناو فاصلا كلذ مق
 بسحب دليلا كل ذ ىف هعست ا ءءاعلداعاا كاذكو اورر ححو ا صاخ الا لق ف:لا كلذ نيعتام

 عبدو سنو سدسو عمس ىلا ةقدصلا نبت نص لكلف لكل ادجو ناذ فانصالا نمد ام
 تالا اذ_هىف مهنمعتىفانه لعف اكلذكو ءاطعلا ىف هللا مدق نممدةنانا ث لكل او فدنو ثلثو

 ىلاعت هلوقالتو ةورملاو افصا | نيب يسأ | ىلا هعادو هد ىف ءاجامل ملسو هيلع هللا بص هللا لوسر لاق

 لحجر دارأ لاك انخام_ثداضعب اذه ىّدحو هيدثلا داع دبا هلئارم اعش نه ةورملاو اعضا١ نا
 لسا لاف امهنمدح اوهدنعح رئامو بلا ىفو أر صلا ىف ىىث لهد درتي بف يلسا ناو ريقلا لغم

 لهه مها راش ىدوب.همقا نم لوف لاك قيرطلا كاذ تكلس لافام ثمف هب عمتجا لبر لوقا ١
 مدقفرصلاو بلا ف مسي ىذا اوه لوتي هنا سدا ل سماره لاسقف هرواشف هلاّوس ىلع مزعقلأسا
 اريخ ىأر كلذ مزتلا نم هناف هللا مقام مّدقو هب هللا دبا اد بف قير طلاوها ذهو هللا مّدقام مدعيا
 ١ له د عانهذخا هملع سههناالهل ةقدصاءانطعا بي ىذلا (ريقفاارابتعا) 5 رح قاريثك

 7 ا مومو وصمم



 8 م8ما/

 دب رتام ىلع ةرهاطلا ةنمْؤملا سفنلا دع اسي نأ ثمح ِهعّناسط بدك رو هجا نهىف ندنلاناكَناف ا
 هنالهلث هذ قح الف هلل ناك امو هلل ن اكح هللا ةفاانخم نمرارغلاو هللا ةءاط ىلع لاسقالا نمهنمأإل ٠

 دءاسيالامفرهقلابسفنلاّدرناكمسف لات ر خآا قو دعا الو انقودع اسي ندبلا ناكاذاو هنن هلك
 هنوكع ماهنع طيثتفار يسكت و هن اضءاىفال دو ةالصاا دب رينكمنف ةاكز 0

 ني لاك مواهلسكعم اهكرتيالو انهم ناتقولا كل ذ ىف ةاكرلاع ءاداناملت

 ةنمعاسف :اقدر) ءاترل زك قول وكلا مانو نارك اهف نال للقمة الا
 نورثك الا يهذو ةمتاسريغو ةمعاساهاك ابق ةاكزلا او.-وأ اموقناخ ةمئاسااريغورةملاو لبالا

 لاصفالا ةمماسلا (لصولا اذهرابتعا) عاونالاةثالثلا هذ_هنم ةمئاسلارتسغف ةاكزال ناولا
 تناكاملحابملان الاه ةمئاسلا فةاكرلا نا لاك نك حابملا|دعام ةمئاسل اريغوانهاك ةحاسلاا
 هلعف مي لولو عراشلا ةحاناحابم هنأ حاب ا هلءف دنع ناسن الارمضحب نا اوبجوأ هيحصت:هلمغلا
 2 ةملاعفااهككابمالان.ةةكزالف ةانلااتاو ياكم زوهرظالانمردقلا اذهفوءفام

 ىلاعت هت اهاكف ا يفد ب علل قالطالا ىلعريختالا هلكف ةهاركلاوأر طخلاو أ بدنلاو أ بوجولاب

 هوركملاو بو دم اا امص ا ضعي قو هلل هلك اذهو هنا ق- ةاكرلا نام همف ةاكزال هلت ناك امو

 يم حاملا لثموهامىرخاةفئاط تااقوءاوسحا_ملاكحد كلا ةنف لعف حاملا

 مك همكح ناك ام-يفنيرظذلا د سملغت هتقو ناكناذ حاملا هب شيام هفوروظحلاو حاولا
 ةروصلاو روظحماو بح اولا امهق اذا تقوىفو حانملانامهقالا تو ىفهلرم د نآوهو امهنق تقولا

 ةمئتاسلاريغ كام نككحاو لإملا امن .عماسملاو ركولع ةمئالاريغو كول ةعاسلانأهنشلا

 تودبلاكلدكو اكلم تناك ناو كِلَدِك تدل ةمئانل واه انا هده اتوا[ كال
 اساولا يشأ كزتلاوامر فل هتلاقروس ا موهو حاملا هش كرتلاولطلشلاررل
 إذ ب-واامن الات لكلا ف ةكحزلانالاكنمو اندنعموقلا هادم3شاوهو رواظخلاو
 ىذتقا ناو ةمهلا ةيسن درعلا ىلا ةيونم درعلا نم ةعقاولا لاعذالا نال همتاسربغو ةمتاس لكلا ىف

 اهيفتاكن لا ةروصو قولخم ىلا ةبسنلا نماهلخ دامللاعفالا عجب ىفةاكرلا تنحوف اهفالش لملدلا
 ٠عورشلا دنع لعف نكح ىو مانروذحو ةدهاشم نعردقو ءاضقب ك نم عقبام عج نأ راض

 هفدرلا نكمي ىذلا لعفلا كلذردتو لواط اءاضتنا ةلزع ةاكرلا نامز وهردتلا ٌكلذو لعفلا ف

 فاضتو هو هللاهلك لاعفالناوحو هتلا.ءالعلا بهذم اذهو لعفلا كلذ باصنوه كلذو هتنآ ىلا |[
 بوبحلاةاكز ف لضو) * نأش نعن أش هلخشنالاكمحو نعهحو م_نجحالفهجو دسعلا ىلا ||

 كلتىفالا ةاكرلار بل نم مهنة (ةثالثلا فانصالا ىلعمهقافتا دعب تابنلا نم هفاوفاتخا امو
 ةاكزلا لاكن م مهتموتاسنلا نم تانقملارخدملا غسج ىف 0 لاق نم مهنمو هثالثلا فانصالا
 اذه ( انا هنوك ف رابتءالا) بصقلاو بطملاو سشحلا ادعامضرالا هحرتذتام لكى

 رطاخ لكشف حراوملا ىلع هيكتور لو فور طاؤملا تان لانا ا ا

 ناعم و قا دقرظان لك ة ذاهب ةاكَلا هسفق هن هيد . ضرا ىل_ءهنسعرهظو بلتإا ف تنن

 تدنام هملق ف تن 5 هحاصوا ءالفرهظي امو نا تصزود كاذوهتلاىلاةدربهك يت دنالفا

 هدعب ىأر نمو هلل هناف هش هملعةكز الف فنصلا اذهن . ناكَن اذ هلم قوأ همض هللا ىأر نم تاكله

 بعلو هللا ءالعلا دنعتاكرلا هلع تبجوهحو هللار , ل ناواه ادا دقةاكرلا نيع كلف هلجا نم

 ناب ناك ف لعفلا عقب ىتح مهلاربتعي ل عراشلا نال قير طلا لهأ ن مءاهقفلا دنءةاكرلا هلع
 تبجو سفنلا توقامف ىتلارطاوللا ن.تابنلا ناكناف هيلة ذخاؤملا تاطقساك 5 اكترلا مف تطقلا
 هتفصهذهىذلا اذهتوقنانةاكحالفاعنت ةركوغنلا طظ ناكناف شفنلا طح نما فان لا



 همك

 هركملا م كح تدثدقو نامعالاب نيمطم هملقو ه انمالا لاينر بذعي نأن 7

 (شسعنل اواهماعة نا طال اهل ةرب دما س هلا لع كالبءاضعالا هد هدهشتذ نوهر كه مخ | ىلع قفنملا

 ؛لاكقنال ىوقلاو ساوحلاب ةطن سم ىهوابنءةلوئلاوهدو دح 2ع فوقولاب هللا دنع ةيولطملا ىه

 اهففاو .كلاحورلان ان رمسا ةمريشلء ال الاب س# ىتلا ىهو مولا هذ_هٍبيذعت ةطاسو الا

 ا هن س4 ا اهتنعر فىرتامو هي درلاراكفالاو ماهوالا ةيلْعو مومغلاو موعملا سغنئلا باذعو

 اهنامال اهلج ريخ ا دقو باذعلا نم هي قلاب فنص لك ت اريمغتلا نم اهيلعأرطيو مال الام

 اهساسحالالا مال الان حراودلا تبدعامو «بلعريجام ذخا يوما اسال

 فالخ هفو ىقزلا ىل_ءدرك ا نمةرودام روف مهقافابتن اوس ث.ح نم هتلان اهقةذللا اا

 اهتاذب ةدعاسه ةيئاومحلا سفنلاو حراوملاب هبت مهام لمعت لام مهلان ةدْحاَو مريغ سقئلاو

 ض١ ارعالابالا تاودالل لع ف ةكرحالو تاودالا هدهبالا سوفننال لع الف ةروبحت هجو نماه:وكعم

 سصالارخاىتاودالاةلادع ىضفت مث عومجلاءباذعلا عت هو ع ومجناب لمعلا ناكسص كف ةسفتلا

 هب تمهام سفتلان ا ل و الا

 ناعالا له نم دحأ لع ”ىسحالو:ىونعم باذع سالف نمؤملا ن ء”ىون :ءملا بأ دعلا اضيأ عفتريف

 ةدمنوكج راق مىعنلا مانأو هفةذللادوجول لمعلا كل ديا داارادإا ىف نامزلارصةردقب و

 سات ا ناخب لمعلا نامل قياطالا نامزلارمصق عمتك اردلا ةئاودحلاو ةتطانلا سفنلا ىلع باذعلا

 ميعتلاو تاذللا باصصا ىلع هن.عنهرصقاامومال الا بامصا ىلعلءللا لوطا لاوط مومهلا|

 ارادقم ىأالو-واداسن ةاكزالتا معا (حاضيا) ريصقءاشرلانامزو هبحاص ىلع لي وطةّدْشلا نامزذ

 عغولب باصتلاف تامزلا و نيعلا ىفارا دقم اها ناق ءاضعالاىفرايتعالا كل دكح نامزلاو نيعلا ىف

 ءاضعالا عمج ىف ىناوثاا كا ذكو ىفاثلا عامسلا ىلا ءاغصال وة دوصقملااهناخ ةّياثااةرظنلا ىلا نععلا

 فلتخا# (”ىللا ةاكر ىف لصو) + ميةّدم طارصىلا ىداها او قفوملا هتلاو كات نمرطاخلا ىف ل+و

 "ىللا (كاذفرابتعالا) ةاكرلا هنضلث اك نمو هنقةاكحزال لئاقنف<ىللاةاكزفءالعلا
 ىلاعغتل اهو دوس لكد تع مكس س زاودخ مدآ ىجان ىلاعتهننا لاغاهب رومأمةنيزلاو ةئيرز ءاذذتام

 اندلا ل اهفاس ام سل اهفاضأو قزرلا نم تاسبطلاوهدابعا حرخأ ىتلا هللا هر مارح نم لق

 ايندلا ةاسحلا ةنب ناهذذعا نمو ىلاعتهللا نإ ز ىف ةاكن الفهل هاكهنالهل قح ةاك لاو ن اطمشلا| ىلاالو
 وكريو هسفنىلا هنم فاضأ ام ب ىبحيهي ةابدصت هنت لعجص نو هو ةاكرلا همف بجو هللا ةئبز هنعبلسو

 هنا س هفاك ىتلا هلاك ف هنو روعلا بلطي وهتلاءنيعتسين أن اسنالا هللا عرش *مسدهو

 ' كانا . رزداكح لا لع نأ قس كلذكف هال هناك لماعل اوهو اهلمعينأ

 *ىلحا فابجوأن 511 د ال ىتلاهللا ةشرزتناكتاو
 تناك اذا موقلاعو لدخلا فةاكزال هنا ىلع روه+باق لما فاوفلتخا « (لدللا ةاكز ىفلصو) *

 ”ايعالال موز اثاناواناركذ تناك اذا ىنعأ :ةاكحلا اهيفف للا اهي دصقو ةماس

 ليخناو ىلا عت لاه هدابعا رخأ ىتااهللا ة ز لج نمهلاشماوناوم حلا نم عونلا اذه* (كلذ ف
 هيلعد هاك ناو عفئاوهذّرفلاوّركلاهل ىذا! ناو ا نم هنا ةئيرزو اهويكرتلربهاولاغبلاو

 ن ديل اهبكره سنل وهن هلكدنال هللا تح هفأ: تتناك امو هلل نوكين ا هبفبلغالا هللا ليدس ف

 || ىسذنلا باذعالواهلوةعومسملا ةيضرملا ةمكرلا ةلداعلا ةيعسطلا ةيمسملا تاودالا هذه نءاهل

 ْ لدعاو مظعآو لج اهللاناذ رانا !ل> دن اوريخ ىلا لأملا نوك نأ جرب هاثملا هدم ناكاذا

 نيهركملا نم حراوجلا هذهو هيف فات اىذلاهر كىلاو هيلع فتاىذلا» ركنا وعي عراف

 زع هللا قليامردق ىلع" لع هلكسم بالا اذه قلي امرك تلف بص ىف امنا را دقملاو دصقتلا لح الع

 7 اف
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 هنيلطب تاحوزلاو كلاب هيلطيرمصتلاف ةاكرلا ىهو هنوةح سلام نمؤملا سفن نمنونلطي فانصا

 كل ذكنانالا ىلعةاكرلا ابق تما يتاسنالان هةفاكملا ءاضعالا ةئاعلاف هئمدملا ع ندكحاامع

 عضم نم هب قيلي ام هملع مسقي نم ماقم تانللا ىفام موقف ىرخما ةهج نمةاكرلا ذ نش اشيرا ف ةيسسلاهأ

 | 7 هنسيلع ةيحاواملا اهم ٌرةموهو فانصالاع الؤهدحا نعهسفن نمداكرلا

 عناماماو داراام ئردأ امو كرتل ادد مع ارفاكما..ع* عرشلاناف رفاك اهكران اف ةصاخ ةالصااف الا

 ةاكرلا هيف بهتام هللا ءاسنا ادْهَدَعَر د ًاسودل بح * ىذااربغأ | قد كسا ثيح ملاظوهذ ةاكرلا

 ءازعلا ققفنا * ةاكحزا هند تح امر 3 ف لاضرا: ليبسلا ىدهموهو قملالوقي هللاو

 يبهذلا ندعملاو ناودحو تاو ندعم نم تاداوملا ف ةروصخت ء انما ةيلاقف فشقاكلانا

 مص اوهو هيلع قةتم اوه اده ُحغلاورقيلاو لب :الاناوملاورمتا اوريعش ثلاو ةط:1ط1تاينلاو ةضفااو

 تناسنالا نم بع ءاكرزلا * (كلذ فرايتعالا لصو) + فالخ همفف سزلااماو اندنع

 اودع لك ىف ذ ناقلاو لجرلاو حرفلاو نطدلاو دلاو ناسسالاو عمسلاو رصبلا ءاضعا ةئامتىف

 ةتاض ماو ةج ”الارادلا ىف دئعل اابم هللا باطي ةمحاو ةمدص ءاضعالا هذه نم ودع لكل

 لكرولع 0 سوه.لءدّللا ىلصهللا لوسر لاه 5 ةقدصن ا فال ا نم قرع لكى لعذ عوطتلا

 لكو ةقدص مكر مي فكلارهظقورعىالسلاو ةقدص ناسنالا نم ىتالس

 امحوأ ىذلا ىلاعتهّللا و مق ىهءاضعالا هذهىف تلا ةكلاف ريبكتلاو ديمحلا كاذكو ةقدصةلءلبت

 انركذامرت اسو قرولاو بهذل ا نم ةنامعلاهذهىفاهحوأ م ةينإمثلاءاضعال ا هذه نم ناسنالا ىلع
 بح ا مرصدلاد ذاك رةوصع لك قف اعتدت اى يس نءوملا ىل لءنيعتق قافتالاب ةأك: زلا همف بحت امم

 رظنلاك هللا دنعةررقلا نههملارظنلا ىَدوبامف رظنلاو تام را نع ضغا احح قا! نمهنفه

 ةعكلا ىلا ارظناكومهلاشد اراد - لاك ارانب ريس نم هحمو ىفو ماعلا هجو فو ف دتملا ىف

 ام نيفئاطالو موب لكىف جبرني ٌريخع ةمعكلا ىلار ظانللّنأ درودق هئاف ارواخن اواتنكحاذا

 اهفكو يش اهفاهفرصتنمناسنالا ىف ةفلكملاءاضعالا عمج فرظ:تو تلا اذه ىلعو ةجر نيت
 ىهو اناتامناكرالا تاداومب تطاحا دق فانصالاهذ- هناملعا(حاضياو ناسإ ئينالاع

 نم 00 ةصوصخ عاواف ةاكزلا هللا ضرفف عبار امو ناو.لاو تابنلاو ندعملا

 كلا, ناسنالان هه.شتاص>ىتلا ىوعدلا نم كشالب ا يطق سنملا ةراسهظا تاذإوملا

 معا دخلا نع دما ليصل ناكل دد اةاطد هلل كم هنأ ثدح.ن ندةراهطلاه .ف لصالات اف

 00 و ل سند ومها ذره اتطاو هو سو كا دش

 ىتلا ةءلصالا ةراهطلا نعاسهلازا ام اهئ ثمر ىلا كلما ةمسن نماسييلع ا رط ةمكسل انك لالملا ىواعذ

 ثدحلاب ىكو اهلريغلا ٌكِلِع ىضرعلا سدلا اذه اهقملي نأ لبق اهئثنم نم ىلا مذاضا نماهل تننا كح

 كلذ لو ةكرلا اهيفاهكلام ىلع هللا بجوأف اهسفن أ فاهل فرصتال سانجالا هذ هوايثدح
 راي للا عرب «ىصالا اهكل ام ىلا اههسنن هنن ا سهأ نع هللا ىلا عرب ادصنا مذهل نمعف اهم ءراهط

 ةناكملاءاضعالاهذهناق رامتعالا ف كلذكو لاومالاةراهطهتلا هلام ا ةاكتس رن
 دهشتتاهارتالا ةلادعلاو ةراهطلا كلت اهنع لوزتالو ىلوالا ةرطفلا ىلع اهنا لصالا مك ةرهاط ئه
 لصا ىلع االاةلا دعلا ءاسسشالا ىف لصال |نافابتلا دعو هب ءاصالا ابتاكرلابتداهش لبقتو ةمايقلا مولا

 لاكوالوئسمهنع ناك ءكوا لكداؤملاو رصبلاو عم ممسلانأ ىلاعت هللا لاك ةرراط ةحارخلاو رهاظأ]|

 منك. امو ىلاعتلاقوانبلع تدهش ل هدول اولا لاق مهلجر او مهي دياو مهتنسلا مهيلعادبةنلا
 انمفءزج لكنا انا هللا نم مالعا هلك ذه دول جالو مراسي |الو مكعم- مكجر ماعد مشد نأ نوركس

 الن افا_يفريللا ةروص نولعبال سانل ارثك ا نكلو انلريخ ىرسشب كلذو ىضرم ىز ل دعده



 عا هقتاوهوجبولا كَ رابتعالا هيلع ىشمف مولعم عاسناو

 + (ةيلعد ةاكرلا بوحو دعي تاماذ ال ص3 )+

 ءالوه نمو هملعئث :الفالاو ثلثلا نم تجرخ اهب ىصوأ نا موق لاقو هلام سأر نم رت موق لاك

 لحرلاكلذفرايتعالا *(لصو)* اهمأد ال لاف نموهتمو ثلثلا قاضتا اهبأدن لاكن م

 . 1 شطعتم قداص ديم ءاف هولعت علاه اكرناانلق دقو هللا اعلا ى طع هللا قيرط]هأنم

 لولا لاكي ةاكّرلا بوجوكهنعهلأسامدانا هملعت بوو ناوا اًذهف هب اعوهام لءنم لكس نع
 هسفنىفاهلطتفا مالهاج قيسفاهل ملا كات لاعل أ ب باسدللان 5 هفقلًا سام هلعن لا ذات باصنلاو

 هانيح ًافاسبم ناكموأ ىلاعت لاق توم لها ناف ةاكرلا بوجو دعي هتوم ك| ذفاه دج الذ

 وهنمم ةملهالا لهج ثبح هنوم كا ذف لع أب سيل نمولعف لهو هنم ميلعت هءلع بجي لاعلنوكي وا

 "هانم نع نكلما هلّدسملا كل: قداصل ادب ا ا ولما

 لوتالا ماعلا نازي نوكت كلذ لبق لاصلا كاذهلعدقن * اهاع : وا هريغاهلعي هعمنأب لاعلا اذه

 فرتعاو ديرملا اعلا كل ذر دمع ا ناخهلام سأر نم ير خو هذع ىزحي ينعم ذهفاهلهج دق ناكناو

 ثلثلانم ا يحارخا اماو اهب ىصقا ن نم ةلزمع هقارتع اقام دب رملا ىلء هللا تفق هسلذو هش وقع

 كِءالملاعلا اذهكلذكو كايامث تبجو اب كف ريغال ثاثلا ىوسهلام نم كلءال ضي رملاناق
 ميلعتلا ف هلةنءالف ةنملاودو امهكلعالنارخ الاناشئلاو راذمءالا الاد“ نم ةلامل اهذه قرلا

 عقوامم ةيوددجحي نا هنلاح ذهن نأ ىينيفهل-هلابو اهبسن دق هنأف هملع بجحالو ةعقاول ا هذ_تدهعد

 دعب عاس لاملا فيسهفالخ ىف لّضو) * نيباَوَنلا بحي هافهللانينو هنسامف هللارفغتسيو هذ

 هنمعب ىرتشملا عجريو هع لاخلا متاكد ىدصملا دا عوكل * (هيف ةقدصلا بوحو

 رشعلاو هدرو عسلا دافنأ ن نمراسكلا,بىرتشملا موقلاقو حوسفم عسلا موق لاهو علابلا ىلع

 لوقأ هيو عثابلا ىلع ةاكرلا كلام لاو داكزلا هبف تبجو ىذلا بحلا نموأ ةرعلا نم.ذوخأم
 بجتالام اهريص دق نال سفنلا ىنعباهاكز ملفا دق ىلاعتلاف * «(كلذفر ابتعالالصو) +
 نيدمّوملا ضعد عابق م عسعلا اَنيِنمّوملا نم ىرتسا هللا هفنةاكررومأمدبعلاو :اكح اه

 هللا نماهعابفهسفن ةاكر هيلع تيجو نمآ اذادبعلاناف هيلعةاكزلا بوجو دعب هللا نمهفت

 تناك نا فلكم مد فن :والاملا نيعف نوكتت امد اكرلا ىلخت الذ ةاكرلا بؤجو دعم
 نيعىفلاملا هد نم ىلع اهتبكرت تبجو لاملا سفن ف تناكتاو عن املا لع دحو فلكلا| ةَمْدَف

 عئابلا ىلعاجبوجو ناك ناو عئاٍلا ىلع ةمتلاءعج ريو لاملا نمىرتشم ا اهجرخيف لاما كلذ

 ردقبابهنم كيف هنذمالت سوفن كاع دثرملا مجشلاكلاملانمهدنعامم ردقلا كلذ ىرنأ عئابالف

 هل موقتف هسفن ىف ةاكرلا هيلع تبج وتناكرق ذاهقن نم اهعب لبق ةاكّرلا نم هسقن ىف هلع بجوام
 1 هع عجربهناف عببلا سعب هب لوعد نم ناكتاو كلذ ماس لا م سوفن 5 0

 سا درعا دانا مرا ابى لا لوقي نع ناك اوهللا نم اهعسإ دئنحو اهككحزب ىتح

 بابلااذهنمو *(لصو) * اهيكري ىتح عئابلا ىلعاهةرءاش ناو اهلبةءاشنا هللا ىلا كلذف

 5 اهفامفرع دقو ةيهلا لبقءاشنارام1ن اهل بوعوملانا هرابتعاو بوهوملا لاملا اكزفمهف د

 : ىلعةاكنلا نماهف بحي امر دق ا قام هلو هةحمسم ىلا ابنم قللا ل صوف قملا نم

 نمةاكحرزا للط مهل نيدلاو انه قلاوههل بوهوملاو اهمدّْود ىتح عنابلا
 ء ةنملا سفنلا هده

 2 نعؤملا سفن فناملعا *« (كل د فرابتعالا لصو) د الوا ن نمؤملا سفن :نم مهل ىحو ه لهوابف نمو

 3 ةعاجب يهذاذهىلاو عسلاا هبف عصي ىذا اوهو قيام هلو ةاكرلا اهتم نوبلطبف اهيف نمو نانعلل اطنح
 اهفةنملاف مهلع مهسفنأ نم ةاكحرلا مهل بت نم فانصا دّدعتل هللا قي رط لهأ نم نيتحملا نم

 كا 11 لا د دك

 فانصا



 نءؤم هنا ثدح نم ءازجج ناز ةماسقلا موههلع ىلعهلنمؤملا ناف نمو اربع ارح هيلع ىزوحو 1

 ىلص هنا لوسر لاو دهوريخ هناو قالخ الا مراكم نمل معلا كلذ نا ثيح نمءازرحو ةعب رش لماع

 تفاسأ ام ىلع تلسا اريخ ةمله اذا فل عف دقن اكحو ملسا نيح مازن مكحلاإس رةيلعةللا |||

 1 هب نرتكا اذاف هسفال»ا زاا بلطي ريخلاناف هتمله اج نامز قريش ن نم ةئم ناك اعهلئاو ازاف.ريخ نم

 لمعلا يحوزسملا وللا و هم رخآاةاها ناف ةفصلا هذه ةدانزإ ءارل ا فعاضتنامالا

 | نماضاسهلوه موقلاقو هنعىزت موقلاقف تءاضفتاكرلاحرخا اذا «(لصو)*+ بارما

 ألدإ اهحرخ نأ نيب واهحارخا هنكم أنا دعب اهجرذع نأ نيب اوقّرفموةواهعضوهاهعضي يح

 لواىفاهرخاناونمض ناكمالا نم مانادعن اهحرخ انا موق لاذ ناكمالاو بوحولان امز

 لاهو قيام كَ طري )ناو لوقا هبو نعض طرفنا موق لاهو نمضنل طي رهن هنم عتب لو بوي ولا
 0 امهظحردتي قابلا ىف نيكي رشلاملا برو نكحماملا قو ع..لا نم بهاذا ادعن موق

 ل 0-6-5 رشنامق وامن كرتشملا لاملا ضع بهذي نيكي رمشلا لم نامل

 لوغو قالطاب نمضي هن أل رقو قالطا نضال هنأ لوقلاوقأ ةسجل هلكسملاف لدا حلاة قالا ىف |

 || سماها لوقلاو قبام كَ طرغب )ناو نعض طرقنا لوقو نمضي طرفي ل ناو نمض طرقا
 ةاكرلا حارخا نكس ل. ةوب و ولا دعب لاملا ضعي بهذا ذاامأو قابلا ىف نيكي رشتانوك

 امنأو امهلام ضعبعبضب نيكيرشلا لاحلاملا بر لاحو نك املا لاح موق لاو قيام كَ بلت
 معا هتلاو قاضتا نماض هلاف لاملا ضعب بهذ ىتح حرخ مق جارخالا نم نكمتوةاكّرلا تبحواذا

 كلام بهذم وهو لوخلا عم ىاسلاحورخ طرشب ماتا اهم وجو نأ ىرينمدنعة شاملا ىفالا ا

 ةمكحلااوهنمال لو كدت لسمق لوسر لاك *(كلدقراتعالا لعل م

 لخغ أ ةاكرلل كله أ اهلوامت ماك نيعةمكحلا قاضناو ,هولظخنف هلأ اه .رعنالواهولظتفاهلهأ ريغ
 هحارخادعلاملا اذه عاضتعاض دف اهاهأ هلا نظن تن 1 اهلهأريغ ةهمكحا ات طعا اذاك

 5 ب كل وو ارذ نال عاضاملنماضو هذ هبحاص ىلا لسن لو

 | متح- امأو اهعضومف عقنىت> اهلهأوض نا ىرخاةّرم هجر نأ أ هلع بج وذةمكحلا
 اهل عيشم اضيأوهقّنظلا ىلعاهله ريغ اهاعجا ذا ةمكحملا لماس نافررت ككل دف نيكيرشلا :

 ةمكحلا ىطع مرد سف م ع ا علا لف ءاهل تيطعأ ىذلاو

 هنو ىذلاردقلاب هيطاخق ةمكحلا هد :عتءاض نه لاح قرم نأب هتافاماهلعً ريغ

 ىلوالا ةمكحلا وهف 0 رخ الاقوح نم عبضي زامل الغرض ىطاشو دمت :
 ءاوس بول الا اذ هىلع رابتعالا ىف فاللناءوجو نم قبام*لاملاو هدنعتعاضّلا

 هلأ سفران نم مادب 1 كب معن عءلكس نم ملسو هيلع هللا ىلص ةوقاعوتك لاف نك

 هنلا بص دلوقب 3خ ا نمو قالطالا ىلع نعضيال لاك ةمكلا تعاضف ةمكحلل لهأب سل نمأأ]
 هطعي هلاابهخاعذو قالطالا ىلع نمضي لاه اهواظنف اهله ًاريغ ةمكحملا اوطعتال ل سوهنلع

 نمو زيختلابفدتال نمف ةشالاكمالا سقنىفكلذ مصل ناو هيقملب املا سامف هوجولا نم

 قبامىكربلافتفولاو لئاسلا لاح .همضتق لئشملاق و تاو لوألا باوحلانع ضرعأ

 لئاسلا لاح ىف رظنلا هملع نيه ل اق ع نمو لوا لبةعاض لام مك عاضو قبام مكح نوكيو
 ةلزنج وهف طرشي لف ةمكسلس ا لحأ نم هنا لفك هل تماق ةبيشل طلغو لعفناو طرف دقة لعب لاف ١
 ماعلا ولذالو كي رملا ف مدت دقن يكف لوقلاو نمضي ل طرفي ناو نمد طرف نا لاكن م || ذ
 0 ةئامال كح مهاهدنعنوكي نأ هبلا قاما اش ىذلا لعلان ههدنعامفدقتعينأ ||| ُ

 نيدلاوةنامالا قف قعر مرت ودل ا ام بصيرا دا -كذفأ ا َ
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 ناسنالادنع نر سحتاكف كلذك ةنلا تناك ناو كفن: نك حاس وعدل اء اانوداول اوكا[

 تناكتاوءادتب ااهادجوملا هناف هللا ىلا,ةنسحلا تةضاف اهلدجوملا قا يناج نم نسئاضب أ هن اف
 اور نوكنالو ةعوربشمل وك مالا ةنحع ىعسنال نكلو كف اذبأ نسحت دام الا دعب
 || بنذيع اهتب هنال ةنسح قحلا لبةنماهناةئيسلاىفانلق اذهلو هللا ىلا الا فاضتالف هلتا لبق ن مالا
 تلا نك دقو جنم ياو خس ارا !نوكم دس ةف ىةعلا ىفاهاو امندلا ىفاما هب تماكنمءوسنق

 نملرتلاولعفلا فرئوملاوهىهلالا ىفوتلاو [تحرو العف نوكتدق ةن حلا كاذكو ةئيس
 كرتنمدسعلا ىلع ب جاو قح نمامو الهذناك اذا هنمرهاظ و هام ث مح نمو هل وها تشل

 قواخم ات كرتلاو ا لعفلا كل نم قيام ناك اف هنا نع ةب اين كاملا هي موتي قح سف هللوالا لعفو ا
 هيفىذلا قار قولخملل قح همفودانر تحذامودو هلل قح هضف لام بصغوأ حشو أ برضكسم

 هطقءاش ناف هذ هفلتسااهف هبئانياحلاو هقلخ ىف هللا لاعفأ عمجيىف ىتلا ةاكرلا نيعوه هلل

 هفدحالاعفاريزعت ىمملاوهو كلذ ق هءلعحرحالو ةحلدملاو لاما هيطعبام ىلع هك رءاش ناو

 ردقلا كل ذبهرزع اثنا ريخم كاملا هبحاص لا داعو هدينملامل ذأ ناو بالو قراسلادب عطتبف

 ةطساوالب ةرخ الاىفهالو ىتح هنن كإ ذك رتبو هرزعب لع اًشناو عورسملا قملانمهنتهفىذلا
 | تناكح ىلا ضرالا ىهو نيلبسملا ىلا ت تاقتنا اذاحارحللا ضرأ بابلا اذه نمو * (لضو) +

 أ لئاك نمو ةاكحصا ىنعأ رشعلا هيف نأ لئاق نم الوأ حار لنا عمرشعاهيلع له هّمدلا لهأدس |
 ضرالا قح 1 ىلا ق حوض رالا ىح نوكن نأ امأ: ءاكحراا نأ عافرشعابت سل

 قح حارخلا ناكل قح تناكناو حار 1 اورشعااامهو ناتحاهف عقال هنال اكحرلا بحت ل

 * (لصو)* ءالعلا دنع مول_عم حارا تيرا ع حقا ىلا وحر شسااوضرالا

 ضرالا ىلع كاس ىوهااو ضرالا ةلزنَءندبلاو عرزلا ةلزنمب ةيئدبلا لامع الا كلذ قراستعالا |

 ود ضرالاحارفن مال سالا همضتةبامب لمعلا وه ىذلا عرمشلا مكح ىلا ضرالاهذهتاقتنا اذاف
 هذهىف هتيذ لمعلا كارد اب قدسي ل_عوهو تاك أر دا تاذاهلعمج هنا ثمح نم قولا نم اهملع هنئام

 تاقنئاو عرمشلا ىنعأللا ديف ضرالا هذه تاصح اذاف دوم هناحس ماملاركّشذا حار للا ضرالا

 ىأرضرال ا هذهىف ةحلاصا !لاعالا عرز اذا فراعل اف فراعريغو فراع نيمس5 ىلع نولملاق هىلا

 قللاوهو اهاماع ىلا لامعالا دربنا وهو لمعلا ىفةاكّرلا بجو اف ضرالا قحال لمعلا قس فاكرلا ها

 ىتح ةاكرلا هدنع ٍبجتالذ جارح اهيلع بجو دقو ةيئدبلا ىوقلل لمعلا نا ىري فواعل اريغو هناك س

 كلذ لاقو اهاناامالا اسفن هللا فلك + لو فراعريغهناف «سفنلالا لمعلا ىريال هناف ناقححا يلع عقتتال

 نم ضرال نال كا ذ دعب. الف ناةح ضرال ا ىف عمت هناذ "لكس اهدهىفانلوقاماو معلا نم مهام

 ٠ 0و اا قع هنلسع هذادلا ايف يف صنت ايوب ع علب مدي ىهنمدس ابوك

 اهنوك نم رخآقحاهف بجوذ عرزت ملا هه وكنمتءرز دقابنوكي ضرالا لاح فاتخاف اهعرز

 ايهيلع همكحو دس ا هنوكنم نماهيف جارها بجوو ةعور نم ابنوكنماهفرشعلا بجوف عرز تاذ
 | لئاف نغ اهعرزف ىذا | ىلا تلّقنا اذارمشعلا ضراامماو « (لصو) < رابتعالا ىف هذخأت كلدكو

 0 يتوسل ارسل داس لاكو ريشعالو حارخال ئئاهيف سبل ٍ

 هلىئشفاذه ىأر نمو نيمّسدإا ضرا قح حارخللاو نيلسملا ضرا قر شعلان اىأر داك

 سفنلا ىفمكح لقعال (كل ذرايتعا)رمشع ضر دوعت لملا ىلا ت امتنا اذا"ىذلا ضران الوم نا
 | اهارتشا ةهش ع رمشلا دب نم سفنلا لقعلا بلسا ذاف سفنلا فمكح ع رمشللو هرظنوهناذ ثمح نم

 عرشلا ةهنمال لمعلا ةهج نم هلع ناك كلو عرمشلا هتروص دج لمع لكه نم هللا لشي لهفاسم
 هنم لبقا دحوم ناكنافاكر شم ناكوادحو منكم لنا اندلا ف هملع ىزاجيو لبي لاق نماذق

 ا

 آل 2
١ / 

 ىزوحو



 هملا

 رابتع | اذهفةاكحرلا ىلءدئازلارهلا اذه نم هيلع فوتوملادبب قءمامودوواولا فرح ال مث فرحي ١ ١

 هبلع هللا ىلص* ىنلا لوقهر ابنعاف هيف هلل قال ىأ هبف ةاكزال هنأ ىرب نمو ةاكسحرلا هرفىربْنم

 هرامتعاىف ىأرءارقفلا قحةاكّرلا نأ ىأر نمو هلل همض قحال ىأأى * هنمهلل سل مكهوجولوهف سو

 لوشادباقمعيال هدمس ىلع سو هىذا!دنعلا ادهنم ىلعلاوه لصالا سحلارممأ ا ةاكز نا

 ةاححراب هنعربعم اودو بصن لمعلا كلذ نم مهلا نمو نيعلاروعلاو ةسفقولا مك هتاوه لمعلا نا 0

 رعش نيدهاحجلا ىس ىف مهضعب لاقاك

 تافرشم َنهتمروملاو | | تاحفمندءباوأ
 ةازغلا اه اوردابو | | قايتسااعأ اوقيتساف

 َت امعئم تاكح اهف تانعح 2 نيبف

 تانثلاوربصلا انروهم تاقباسل ناو نلعب

| 1 

/ 
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 ىلا عتهلوقوه لصالا س#هنوكورمل ا ندةاكحنلا ةلزنب داهللا لعنم تادثلاوريصلاف
 لعج م ىلاعت هلع نوفوقوممهفهتدابعلالا مهتلخاف نوديعملالاسنالاو نا تةلخامو ||

 بحاصل قو لعلانموهو لمعلا ف صالخ الاوهو هللاس هنرحصشلا نمرملا ةلزنع ىهىتلامهلاعأ ىف ٠
 ةاكزرابتعا اذ_هذباوثلا اهماطي ىَتااكحنا ةلزنج وهو هملع باوثلا نم هل لد< اموهو لمعلا
 ةكر ب نم ىلع بابلا اذهنمو. *(لصو)» ىداملا هتئاومهفال_تانلصالا سحنارُعلا
 ةاكرلا نا موق لاهو ع رزلا بح اص ىلع ةاكّرلا ناءابلعلا نم موق لاّمفَد را بملاضرالا ةحردشأام

 عرزلا بحاص ىلع ةاكرلا نا لوذأ لوالا لوةاابوءىث رحب أملا ىلع سلو ضرالا بر ىلع بحتامن | ْ

 ذخ ًايمهنم لك ةقدصاا ىلع لماعلاود_هاحمل اون ذؤملاو مامالا كا ذىفرابتعالا * (ىلصوأ) *

 رهظياموه هحر دامو فلكما سفنةرحاَتسملا ضرالاو ٌكاذ ىلع هرح اسي نم ارجأ هلع ىلع
 نوعرازلا نه مأهنوعرزت نأ ىلاعت هللا لو. ىلاعت اوه عرازلاو لمعلا نم سفنلا هذه نع

 ىلاعتلافاقذوم هنوكنم عرازلا ىفّرم ام اعراش هنوكن م هناس قط اودو عراشل اود ضرالا برو ١

 سوفنل!ضرأى قيفوتلاو ىدهلا بحرذ هناعسوهف هتنانالا قدفو اموهن امنا ضعن نعاربم
 هللو- هبننوكحم ام ضرال ا هذه نم رهظيامفو اهنف عرزام يح سوفنلا ضرأ حرت
 ةعورشمةراجالاو نا الاوهف قياموةاكرلاب هنعربع ا وهذ هتوهاف ناسن الا قت هسضنوكد ام اهتمو أ

 ةنسلاخ اهلاثمأريشعالفةن سل اءءاسنم لاقفرشعلاباهاداانربأ مم انسوفنانم ىرتشا هتلانافأ|
 لمعلا اذه تيناىذلاربخلا نم انسوفن ىضارأ ىف هعءرزام هناهس هءطعب ىذلارشعلا هانم |

 ةاكرلا هملع ب<ىذلاو هو رجأت_لاوهورج وم اوهو عرازلاوهو ضرالا بر هناهسو هن حاملا ؛

 بسنو بوجوب نكاو تاكدصلاذخ ًايوهدابعنعةيوتلا ليقيو هلاك تاكدصااذخ ًايىذلا وذو[
 هنوكن م هيلع بجيو ا ذكهنوكن م بجو فاوس لعافالووهالا هلاالذخ < الاوطلاو و .
 وهلب بجوم هملع كلذ بجوب لو ضرفو بجو أ ىا ةجسرلا هس ىلع م كر بتك ىلاعت لاه اذك 1
 هذهق اة> ىلعو اننا قرا, اسس ا وئاتف المال ضو هتس شا 1

 نوهةغب نوداكبال موقلا» الو لاه هقلادنع نم لكل ق اهلك ةيهلالا عئارشلا تتنئاءاعالا ١
 نخ ةّئسنمكباصأ امو هللا نك ةن سن مكياصأام مالكلا اذهقسن فلاقف م قو اندحاألا

 ىذلا ”ىهلالا سسالا نافءولا,فصتال اء فود ثدح نفءوسل ارث لحم تنأفكءوسباموهو كلفنا ١١
 سةنوه ودع ا ا ويل توكيالف لعفلا اذه لتمداصاهنم نسم لا 1

 ىنعم ا ذهف هلعاف ىف هل يكحال هنا هدجول نمال هيكحر هلفز همفف هم دح وي نمالاا لالا دالذا ناسنالا || ُ

 تلم لل 1
 مل كل ا
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 00 0 ف بيم قرت درو ملا وقااقر كاسل كلا وزلام ملغ يذلا 4

 بعام قيناف نيدلا هنم حرت ىتح هريغوأ ناك د>وملاامح لام ىفداكز ال لثاف نك اهيفد ا حي

 ةفئاط تاقواشا اوسام عنعو بويا 5 اخحز عنءالنبدلا ةفئاطت تلاد دلك كلو كر ةاكلا هم

 نيدلا موق لاهو عنو ال هناف همي د نم هلءافو ٍ,ةصضورع 4 نوكن نأ الا طتف ضانلا ةاكر عذعنيدلا
 صنلاادروا ذب ىضقي نأ ق> اهلا قو هللا قس ىوذةدابعةاكرلا كا ذفراتعءالا الص ةاكز عنمال

 يزعل ناءرقلا ف فاندالا نم مركذ نم اتتح ةاك لا لعج دق هللاو لو هل هللا ىلص هلا لوسر نع

 مدقتم بترتم قح نيدلاو ددجس ميكح نم ليزنت «_فلخ نمالو هيدينبب نم لطاملا هتأبالىذلا

 سلوريسغلا ةّمد فوه ىذا |لاملا كلذ نمو * (ىلصو) * اك نمءاضءلان أ نيد

 ضال ا ديفوهو لوح هسلعرب ىح ضبقناو ه.فةاكصزال لئاف نو نيدااودوكلاملادم وه

 ماق ناو دحاو لو هبك رب مهضعب لاقو نينسسلا نم ىضم امله اكزهضبقاذالئاق نمو لوقأ هبو
 هب لمعت د ثاريملا ل ثم ضوءريغ نءناكن ا ضوعن ءاصاناكحنا نت-سنا.دملا دنع

 - هد  .ك<لمام ناكاذا هللا كلم نمو هتلاالا كلامال ( كا ىف نطابلاراستعا) ل قط
 ناس ل نا كام ندّرمامل ةاعاسحالواهطرمشن ةاكحزلا هلي ذئش هضفترصتنلا

 ىئاملافىنعو ل جملا ف فوت نادل نت ناو لبق كس املالوهنامز نم ىذا لو هام هتقو اا

 ٌرماملةاعاهالف لمقّة#سملانمالو ىذاملا نمال تقولا نموهذ لا انامز ف هلك اذهنكلو
 0 ب ىذا اوامث اد ىلاعتهّللا عم حوّل | ىلعناك هنا نا دلل | ناك ن يح نامزرلا ن نملاملاك لذ ىلع
 ىجح سو هملع هللا ىلص هللا لوسر لاك نين | نم هماعّرم امل همف ةبج او ةاك لاف ىلاعت هللا وه لاملا
 لعلاد رملاصيلالاوهامو ن اشمر مايص نم تملا ىلعا تيل ”ىلو سو هيلع هنا ىلص رع أو كمان 8

 هنع ل عوأ هنع جنك اذ_هعمورخا .امكح هلو ط رذنأ الا هسلع بجاووهامم هنعماصوأ .هنع جنم

 ناريغ تمرغوأ هنع لومعملا ن (كحاتس هنعلوهملا ىلع لمعلا اذه للعنمم ةقدصو مف ام لع

 بجوام ىَدأ نمرجأ ه1 ناكح ه.اولءذناف هلءف عطتس لا ذاالا هملع بجاولا هنع طق سال "ىلا

 اميه هنءلومعملاناكناالا ضراقب هلوهام باوثل او هانركح ام ميا ىفالا كلذ سدلو هيلع

 هلوإع نا ةرخ الا ىفداطعأ هضقاذاف هتتاودو ل.كو لا ه نع ضداةلافامح ناكناف ىورخا هناف
 لتس لذ ع  نمكتلا زانت انعم + (بابلا اًدهرايتعافلصو) + اتدلاىف انه
 ةّمدفوهو ط-ىفوأ ىلعهل بتكرو لع نمر هّندن ناف لمع نم رحأأ هلت كم !تريدن لمدعل لام
 كلذ لع ىلا لوصولا هيل نكسب امتهانتاموأ لاملا نمهانتامدل لصح اذا ئث هنمددس سلربسغلا
 ىلا لاق اوامر ا بتكج !لعش ١ غناف هاون ىذلاّريلا كلذ لم-ءينأ 4 بلع ب>وتربلا

 + (لصو)« امذكو ا ىوعدل!قدصف ةخلا ةماقالرابتخ ا اههىأ ةنتفكد دالو أ ومكلا اوماانعا
 ةاكر ال لثاكن مو ةاكّرلا اهف لئاك نيل وصالا ةسحلارامتل | ةاكحز ىف مهفالّدخ ابابلا اذه نمو

 موق ىلع نوكت نأ نيبو ةاكز اههفنوكيالف زن نكح ىلا! ىلع ةسح نوكت نأ نيب موةقرفو اهمذ
 | نييعتريهوأن ينعم تناك م ىلع تناك لوقأ : دكا بو+وبوةاكرلا اف بحق منابعأب

 | ناطلسلا ىلع بجو نيمعتريسغب تاك اوةاكح زا|جارخا مهلع ب حو موق نيبعتب تناك َن اف
 | لعلاو فكملاناسنالا ل_عوهر 0 1كلذ ىف نطابلارابتعا ةلاكحولا مكحي :اهنم:6لاذَخأ
 عو رم هنأ الاد اكرلاكريغلل قح همفن وكن ددو امهل اًممأ وماصلاو ةالصلاك 00 نوكححلدت

 ملسو هيلعهلنا لص لاق تناوهنناالا ىلاموأ مكهوولو هلل اذهلوةفالعناسنالا لمعينأ لثم

 لخ ديالو نالفل مهل ا وين ا ءارفاذع نا عرش من قات طي ككر دال

 نالفامث هلوةوهو قاغلل هو لصالا سحلا لاما ىفةاكرلاريظنوه وهند ل ملا اذهفكي رشتلاواو

 تتح



 هدب ةإ :

 ةاكرلاو ىذا ىلعةاكز الف اك زا هللع نبك نمله نك لال دنحوتلا ضد وتلا لعل ا
 لول ئشلا لاقي نأ الا اندنعربتعملا ناعالا سلو نط ايلا ةر اهط نامالا ناف ناعالا نم دي الف ةراهط |إ]

 هةنق رظنن ام بعصأ ن مكرم هلا لعو ”ىلقعلا ليل دلانيعل هلربخلا لول لعفيام لعشيو أ هيريخأ ام ىلءريخما ||| ا

 هللسسال هن ه.يدصاخ ةس سه هل ن هلكف هتبلاْلارتشا هيف عصيال لعفلا ذا« اسشالافدمحوتلا نانريسلا ا

 ةدخاؤملا عقت هبودوجوم ع رشلا فريش عملا لريشلا نكل ةصاخ سهل نمالا متامو اهفلرتشي نأ '

 لوسرلا ه.ءاحامب نامالاوهو ةعب رشاا لصأب نوبط اخر افكلا نأ لسعا « (مقم لصو) +

 ىاوتمؤتو ٍلسو هلع هللا ىلص هلوةودواهعورفو ماكحالا لوصاو رابخالا نم هللا د_ثعنم
 اهناعّوطتالا ةقدصب نامالاف كرتو لءفنمباطللاهاضآقاام بسحب لل اوهو هيت جامبو
 ةهفمدصلانبو اند قرفالو عرف عوطتلا ةقد_دحارخاو ةعب رمثلا لوصا نموهو بجاو عوطت

 اىرتفا ناف لصالا فحد_ةبال كا ذنافرحالا ىفانواستي ناو اهجارخا فواب نامي الا ىفةيحاولا

 صاخمال اًدهاو كش الب لصالاا ذهل عرذ لمعلاو لص نامي الاف ىوقال ا هولا نماعمتجا دقفدحو نم

 ىضعاذا نمؤملان اف ىصاعلانمؤملاوه طلخا ةعاط اهطلاخ نأ ريغ نمال ص ةمصعمنمّؤملل

 ناميالاو هناسصعنيعفروجأمنمؤوملاف بجاوناميالاو ةيصعم كل ذنأب نمؤموهف انتم ىف
 مملعةبجاو اهنوكع م اهوجرخأ اذا ,هنعىز تالا: نعم ةقذلا لهأ ىلعةاكحزالو ىوقأ
 ةعب رششلا هب تءاحام عمم <ناميالاوهواهل حملا ط ريشلا مدعل ةعب ريشلا ضورذ عجب ر ئاسكح

 ّئثووا ضب رفاهنا ضئارفلا نمئشوأ اهدحو :اكحرزاب نماواف عرشلا هنءاحام ضعسالو اهمال
 نمؤين أ دعبالا هناميا هنم لبي ل لفنوأ ضرف نمدحاو ىهأب ناميالا ٌكرتو ”ةلذان هنأ لفاونلا نم
 اهعع اج هلال اهّدرانل سلف هسفن نماهب قأ ناف هتاكححز ا.ّةذ ل ان نأ انل سلف اذه ورسم |

 اهدرنافاهترءالواكزاهذخ ًايال نيلسملا لام تبل هتمناطل ل ااهذخ أف "هلع سم ريغ نمانسلا

 لي انت نفيها ذم هئالث ىلع هيف سانلاق دبعلا امآو سو هيلع هللا ىلصدتلا لوسر عأ ىصعدتتف هيلع

 اتاتاكلم دمسلا هكلعالو هعازتنا دمسلاذا اًماناكلم هكلعالهنال ال_دأهلام فةاكحزال

 ديعلا لام اكن نأ ىلا ةفئاط ترهذودبعلا لام ىفةاكز الذنذا همضةفرصآملا ىهدبعلا دينالاضيأ

 بحو لاملا ىلعدلا نال ةاك لا هلام فدبعل | ىلع ةفئاط تااىو هنم هعازتنا هل نال هدمس ىلع

 ددعلا لام ىفةاكز ال لاك نمروهجبر انخيسش ل اقر لا فرصتي اهدشت هم اهف ”ريصت ناكل همف ةاكرلا
 هنأهبلوق أ ىذلاو ةاكرلا بناكملا لام فرونوأ لاكو ق تعي ىتح بتاكمالامىف ةاكزالنأ لع
 ||| لام لكن م اهذخ ناطلسلا ىلع بجو ا كلاما ىءاربالو ل املا ىف ق- ةاكنلا نأ ىرب نخ سال اوانعال

 باررأ ىبعةاكحرلا بوو نأ ىأر نمو هدي فوه نم ىلسع ء لول الولحو تاصنلا نم هطرش |

 حارخاب بطانخن اوه لامملا فرظان لكن وكينأ والاف كلذ ف بهاذملا نمدانرك ذامزّوج لاملا ||
 هتعانط هملع تبجو هدمسم أى ث -ىًبقهدمسل هكلجامودبعلا كلذ رابتعا هنمتاكحزا

 لاملا واضال هنافنينم ملا ىدنابوهونيؤوكذمفانسمال لاملا نع قهتلإ هج وأ قحةاكنلاوأ]|

 فان_دالاع ءالوهل هدس لاملاوه نم دس ةناما هيف ةاكرلاق هيف فّرصتلا اهل هيلعدي نعىأ كلام نعأ|

 ادنعوأ ناكحا نول زدععوم ىعداسمالناد| تسون ديلا لاا

 قمل ا اذه لاصدا عع هيلعةاك لاوةنامأ َدْؤم هنال درعلا ىلعةاكز الو هللا ددسع ”لكلاو نينمؤملا نم

 قع ةاكنلان ةاكرلا هم ىذلا لاملاريهطتو اهلعأ ىلا تانامالا او َدْوَتْنأ ىسأب هنلاَناذ هله ىلا |
 نتكهلوق لثم هسفن ىلع هقلذن: قا هبجوأ ام باب نمدكلم هنال دمسلا ىلع ةاكرلاو هنماهجازخاب |||
 ا وأ هلوةو نيتمّوملار صن انبلعاةح ناكو هلوقو اهشك ًافهلوقو ةجرلا هسفن ىلع مكيزل | '

 نوكلاملا كلذ نمو *(لصو)* هبعذمدبعلا لام بهذ ان ذامالمأ ىأر نملك |



 هنبم8ل

 ]| هقلا مالكوهو ثدح ممر نمر كح نم مهتأيام ىلاعتهلوق حرك اذه ىلعو ان دنع هثودح لبق
 || دوجو هل نكي مل هنا ىلع كلذ لديال هناف فض موبل اان دنع ثدح لوتتن كمه دنع ثدح نكلو عدقلا
 || بوحو لاك نكمل اريغل قح هناو هب فوصوملل قسري غثداملادوجولاّت ادا نغ كلذ لبق
 ىلع اهبوجو ىري نم ىئارباكنكمملا اذه هيفصتاامقدوولا بج اولل قح هنال يتملا ىلعةاكزلا

 لاذطاكلذق فتكرصتلا كاع نمهناهج ر خف لاملا ادهنيعف ء ءاوققال قح اهخاهلامو ميتملا

 فيلكتلا دح غل لبام ميتيلا نال ةاكرلا ب>وامل ةدابع ةاكحزاانا ىءار نمو ىلولاودو

 ىعملاادهىانلو كلذىلا انرشآ دقو

 فلكملا نمىرعت تلا * ىق>-دبعلاو يح نراا

 ديعبال ئثلا َنافوكلا اذه ىلع ت ا دابعلار“ اساذكعو يتيلاوهو فاكمريغرغصااو غلابلا ىفاذه
 هلق عمال نم هبف عقي ىذلا لازلا نم فاخ هللالا منام هنا هلنيتو اذهل ثم فراعق تحت اذاو هسفن

 فراعلارظاف نالذلتا نم هللا ذوعن لامعالا طاقساب نيلث املا نم عراشلا هّمذ نم

 تاقلعتلا ىف اهلضافتو ضع ىلع اهضعد ماكحافةوو ةسهلالا ءاممالاىلا كلذ دنع

 رهظنلرظنلا كلذبو بابل كلذ نمتادابعلا بجوبف عضوم امريغف هانرك ذدقامكص
 كح هل نمت ىهلا مسا هبطاخاذا هن عاقلا ,هلالا مسالا كلذ ن 0001 لعفلا كلذ

 كاد ىمسف هنمرلطاملل-نا ادهكرح نارخ الا ”يملالا مسالا ذه ىلع نعت تالا واحلا

 5 " الان وكي ىتح ديحوتلا نيعف فيلاكتلا تايثا بادىف هملا لوصولا نكي ام ىدق ا وهو ةدامع

 ضرالاهجر_فختالام نيبو ضرالاهجرس عام قّرق نمر اءتعاامأو عماسلا اك لاورومأملا

 اهروهظ بسوهامم هيدي ىلعءابشالا نم نكمملاوه ىذا ادوجولا»فوضوملا نم هرهظيامهرابتعاف
 لاك هنماهروهظريتعاو فضي 0ناوةاكزاللاهدوجوهملا فاضأام ىلاكل ذدو-و:فاضأ ن اف

 لاكلابهيشتلاوا لاكلا ةفصهلناكا مل ض انلافهاوسامو ضانت نيب قرذ نمامأو بوجولاب

 ةاكحزلا ن>وأ صقئلا,فضتاو لاكلايهيشتلاوا لاكلا ةحردنءضانلاىوسام لزنو

 لاكالذا هريغف نوكي نأ حصبال لكلا ناف لاكلا ىف هبجوي لو صقنلا نسهر هطمل صقانلا ف

 ةاكرلا فععشت تور ةفئئ اطالا ”ىب د ىلعد اكز ال هنأ ىلعرثك الاو ةّمذلا لها كلذ ن مو ةدحولاىفالا

 نمهوورو ةءاج ه.لاقوْئث لكى نيململان هذخؤيام متم ذخْؤي نأوهو باغت ىبىراصن ىلع

 بهذا ىذااوهضراعتلوصالا تناكناو فو اذه لثم نأ اوأر مهن اكو مهم هنع هللا ىذر رمع لعذ

 ”ىش هنم لبقيال نال تابجاولا عمج-نم هملع ةبجاو تناكَن اور فاك مةاكرلا ذخ از وال هنأ هسا
 مهمةيزلا دخن اف رظتاندنع همفف ٍباَكلا لها نمناكناق هيناميالا وصح دعبالا هب فاك امم
 مهتيد ةماقا ميلع بحق مهل عورمشم وهذ هيلع مه ىذلا مهنبد ىل ءمهل عراشلانماربرقت نوكي دق
 اهمءاجن اول رششملا نم ةاكرلا بلطانل سلو ملعاهتناو مهند تلبقاهما اجو اك ءادا هس اكناخ
 اورنككح نيدلالق ىلاعتلاقو ةاكرلا نوؤيال يذل نيكرشما ليوو ىلاعتهننالوقب اهانلبق

 هللالاق رابتعالا +(لصو)* دحوملا سلك رسشملا انهرفاكلاو فاسدتام مهلرفغي اوين نإ
 ش ناكناذ دةعلاو دهعلا ةّملاو هئامسا نم مساوهفهنلا<لالا ةّمذالوالا نمؤم فنوبقربال ىلاعت

 "|| نمو هيلعاو دهوءامبءاقولا مهيلعن اذ ةّمذلا لها ىلع ةاكنلاذ هناكحز د.ءافولاف اعورمشم ادهع

 || امهلعج نينثا نيب ىواس نمو دّمعلا ىف نينا يب ى واس دقعاذا ”ىذلا نأ ىأر: اكحزنزا مهنع طقسا

 | هللاد_- ورقم كل رمشملاناف كرمشم دو لمقر الف ئئدل شك سبل  ىلاعتهللا لاق دن نيلثم

 عرشلاعنماذه عمو كشالبدحواذهف ىنلزهتلاىلاانوّرديلالامهدبعنام هلوقل هتهظعىف
 لعجنت ديحو الفرباغم لملدااو لول د ادمحوتلاو لولدملاًاضي ل ءادلا نأ لعاو هلوبقنم

 لئادلا

1 
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 7 دصحا|!لا:ةفورظااوهامفرظلاو ةقددلل اذرظ مهل اوما لعف مهلاوما ف ةقدصوةاحصز

 لاومالا ىفاهنمدك 1 سوفنلا ةاكزف كلوهام كم قدا بلطاخهل فرط كلام لب كلام نيعوهام

 ديل ءلاف مهلاوماو لاق مث مهسفن أن ينمْؤملا نم ىرتسش اهتنانا لاف ءا ارشلاقهتااهمتقاذنلا ١

1 

 زبك نحيا ><

 اذهف هنا ىوسام لكّىب كلذ ف فالخالو عاج الاوةنسلاو باكل ةبجاو تاك لا + (ةاكرلا
 اماو هللاالاد_حومالو دوحومالذ هللاىلا هتلوهامان ددرفدو>ولا5 ةاكحز ف عاجاالاراتعا

 اأو نامعالاو تاوذااروهظوهودوجولا الا هجولا سلو ههجوالا كلاهءىث لكف ِباَكَنلا
 رذفلصو) + ىرمشلاو ىلع د اك زاابو>وراتعا اذهف هقادالاةرقالو لوالف هسجلا)

 باصنال كلام لقاع غلاب رح مله لكىلع ةبجاوامنا ىلءءادأعلا قفا + (ةاكرلا هملع بحت نم
 ةّمذلا ل_هأو دبعلاو نونحلاو ميتملا لعاب وجوفف اوفلتخاو قافنالا] هاذ هامات كلد

 امراتعا « (لصو) + لصالا سدا لاما لثمو نيدلا هلو نيدلا هملع ىذلا لثم كلملا صقانلاو

 ةدوحودراف دان دق هللا ىو سامنأ ابرك دقو هنمداريام ىلا دامت لاو هبا ١ هلعاوتفت

 هناث كلذ لثمن ةي را امو هتلاءالادو-ولا فهل اقبالو هللا نمالا دوجولار اعتسا ام هناو هنئاىملا

 غ ولملا امماو نات ا يعكل هدوجوىف «بلع كمال ىأ رحوهفةءاشملاهذبم ناك

 بوجو ف لصو)* هلياع اثناهملع فةتامراسلا اذ- هىدريسو هلامو هس: هلل |لمسس ىف قف ا 1

 :اءدقف اذهل ثم فرعاذاو هقهستال امو ليورعاو رهق هس أ|م نيب زيَقلا هكارداهرابتعاف

 هملغ ةبجاولا ةاكرلا هو اريدك اًولء ىلا عتهقئاىملا اهكروماالاّدر هذ هيلع بحي ىذلادمملا

 هلوسرناسل ىلعوأ همسهلا اعهسفن ىفدانا هباطخف هنمهلنادي ربام هلا نعلقةعن اوهفلةعلااماو

 لاةءنمذوخأم لتعلاذا ه سفن لةعدمف هقااخ هللادوجوبهدوبو دقن مو ملسو هلع هللا ىلص

 ' الولهناك هنادلا لاع ىلع مّدقَتم لعل اناف لقعلا نمذوخأم ةبادلا لاق ةققِللا ىلعوةبادلا

 مهلوتاماو الاقعهاععأمحارمدل! نعاه دق د ةيادلاهبتدش اذالحلا اذهنا ىلفقعام

 غوابلاوةي راو مال_سالا نمهان ركذاملهدو+ونيع ره تاس اماناكلم باصنلا كلاملا

 ! مدعااود صقان :لاف ةصدع ةفص صقنلاو هه صقنال ىذا اوه مات:لااماناكلم مهاوقامتاو لقعلاو

 ,ناكحذا ماعلا اذ 03 ن٠ عدبا ناكمالا ف سداو دماحيبأ مامالا لوةوهف دوجولاوش مانلاو

 الا ة نمد دوسونن عدا اسال ىف كك رس

 ىوس ّقل!نم نكمملل ل_ه<امهلاف لصح دقودوجولا نهناكمالا ف عدبأ الف دو>ولاالا

 موقلافراغصلا كلذ نك هش اوةلتخاامرابتعااّماو اًماتاكلممهاوقرابتعا اذ هندوحولا

 ضرالا هج رذتامنيب موققّرفو ةقدص تملا لامىف سلموق لاهو م-هلاوما ىف ةاكرلا بحت

 نم كلذا دعامفةاكز هيلع سلو نرالا ه>رخامف ةاكحنا هلعاولاشف هجرذئالامنبو

 ةصاخ ضانلا ىفةاكّرلا هملعاولا.ةفهريغو ضال نيبنورخقرذو صورت ضانلاوةيشاملا

 ءاملاةيؤرو !تابنالاوا َنسلاب للا غلب . ل ىأ غلابريغوهو ةاسحلا.هك باالن م ميتنلا انركذام رابتعا

 هقلخ نم دحاالو هللا قلخ نددح ال بأي قا سلفداو هل ن وكر ىلا هناصس لاقودلي مل لاعتل اق

 فيلكتل اريمعأ نموابموحو لاق لاس ا نيعف فيلكتلاربتع ا ن :ىلاعتو هناهسارإو هلنوكح,

 هئالد كرا ماع بتال لاق هلا هدوجوريستعان هال ذك ف اكمريغ هنال كلذ هملع بحال لاق كلما ف

 فصوبال ناكدقو نكمملا نيعىلا دوجولا ةفاضاربتعا نمو هتاالا نام هناف تبجوولا هلم نم مثام ل

 ثتادوحوملا مست :اذهلو لوقعم ريثأتن د ةفاضالل دب الذا ديالو ة ةاكرلا تبو>ول لاف دوجولاب 1

5 

0 

 ضرع لو فصولا اذ_ه4ثد>-ىأثداحدوجو نكمملادو-وف ثداحىلاو يدق ىلا نيم ىلا
 دوحو هلن كيم هنأ ىلع أن دنءّئىشلا ثو دح لديال هنال عي دوو | ثداحوه له سقما اذهىفدو-ولل

 كد ل 1
1 
 ا
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 ىتمو بدع ىتمو بوت كمر بجت كفو هيف بتاهفو بق نم ىلعوتاكرلا بو>وىف اناس

 || ناسلب رهاظلا ىف اهرزةنن أ دعب نطابلإ ىف هلك لذ تار راب ان بي ند بح كو بيت نمو بيت ل
 | لاعلا قرهظيام هناك 0 سل

 حورسكلا ىف هنداملانيعلا كلو الا اهربغو اهلاكش نم بدس ”ىاب هللا قلخ نمدح) !نمةروص

 نوكةءباش . ةروصل اكل ةمقملا ىلع دجوملاوه هللاناف ةرهظىذلا لكشلاو ةروضل ا 2

 دوحولا هاك تانتنالا ىههذهوداجو تاو ناوحوأ سناوأ نح -و1كام» 0 كت

 مكح نع ”ىههلا هحوّم اب ونعماحور ةمسس> ةروص لكب طب ردق هللا نأ انلعالف سحلا ىف 0

 هئمرهاظلان ال مدقب امدقر هاظلا قوهام دح ىلع نطابلا ف عراشلا باطخانريتعا اذهل نان

 توبع نم نطابلا قرايتعالا هدا ىزلاوهةروصا!ىقىوذءملا“ 2

 راصالاىواان اوريتعاف هلودوراصر الا ىلوالة يعل كلذ ىفّنا لاعت هلوةوهو هتزجاذا ىداولا

 مكتطاوبف حاورالاو قانفملا نسروضلاكل طخ تام ىلا كراشنأب روصلان مهوعرًاراماو زود ىأ
 دوج !له ا اهسالو ءالعلا هلفغا باناذهو رابتعالا ىلع ثحو صاوهذ مر اص وكردتت

 ءالؤهف نامصلالوةعو مهل اوقع قرفالق يعل ا الارابتءالا ن ممهدنع سلفر هاظا ! ىلع

 انعراستنالاو ٍىطنلا ف ةءاصالاانقزرهتللاو هللامهىعأام ةرهاظلاةروصلا كلتن م طقاوربعام

 مكحم 0 هلل نم ف كلذ نع ةرابعلا نان قو ذودووشو فشكملع قدما نمهانلعوهاندهشأ

 هللاو هسفنىفام ما د طا موه سفن ىفاعربعي نأر ديال صام *نم مو ةءتباطملا

 اهل ناك اهم مههكرتو مهرهطتىلاعت لاق [مريهطتلا ةاكرلا نعم ناكج ام هناراءاو هريغبرال قذوملا

 لاملا نكي لاملو ةمهلالاع اعسالا نم هانعمفامورهاطلاوهو سودقلا مسالا ةمهلالاءابعسالا نم

 هب اصريغ هقحكتد ) هءاعصال ةنام اهدي ىف تاك اكان بطاخمل الام "يلج نم ةقدصلا ف حرخ ىذلا

 سوفتلا5 اكز ىف كا ذك هلهأ ىلا هيدي نأ ىلا ةنامال | قدرط:هدنءوه هنكلورخ الاد ءناكناو

 تافصب ناس الا فضو دقو نكمملاامه ةدس فص لكى هو اهقهدست تافصاهل سوفنلا ناف

 اهزمل اه. فصو اذا هنتا تافصل كان قحتسم نكلو نكمت وهام ث يح نمنكمملا اهقعهسال

 ةناصس هتمالزنتنكمملل قحوهام ه سف: فصو هناصس قملا نا اك اهي يتلا هناغبص نع
 تافصلا نم حارخالا كل دءاهريهطتوهف اهنمهللا وح حارخا كفن ةاح زةهدامهد ةهجرو

 اع ىهالا هنن لب ناكل اه دار كذم هلام ىطعتو هنملامدخ ًاتفاهل و2 تسل ى كل

 0س لك مهساو ءاشالا دنع تافصلا ةمسهنم انس ناق مهدعلاوهو

 ىضتقت ةلك اهناف ةعيدب راش ىهو هبتم موقلا لوم مالم اهملع لاك هنموهامالاهةتوكينا
 هللا فاشبالت كئموههنا لاشال ى> دعبلاة راع ىضتقتو ودهاالا لام ال ىّتح ل_صولاةناغ

 3 كئموهامْ كلا فاضيامو "ةلصولاةءاعادهف ةرياغملا مدعلهسفن ىلا فا تالئشل ا ناف

 |رانالانمناسنالا دكت للعلا هذه ةفاضألا هدهفدح وكنب ةرباسغملا عق ةوأدق هنال دعلا ةياغ

 انوكعمهملاةلاو .1ل ا فاضتواناوس هنوكناسثالا تاذ نم هنا ناسنالا نم تاسنالا5 امكو

 اتاك 11ةبسنم هيلاانامو بال مل-ةءبةفاضالا ءةه لبا مالا هناذ حصتالامو هنا ريغنم

 هيلعةقشمل هذه باها لا الف هسفنل بحاو نكمملا تاكمالا نافذ هسفنادوحولا ىحاولا

 ْ هيقملافصوبو هب تنا فصونام ىأاعجي مهالاهق لب هثوق ىنعماذهف هيلا فاضت دقو هنبعاسمال

 ةلالدلا بانم مساو ةراشالا با, نم يننوهف كلام ىت طعأ هلوق ىفاسج كلام مهفتال كلا هلك هتنوه

 ْ انعم هلاوما ف ىذلا لاما ىأمهلاوم | نمذخ لاكاذهلو ةيلاملا سان م هتلصاو دل ىذاا ىأ
 صرفدق هنا نا - ىنلا لاف دقدارتالا ىلك فم ركحذزنم ىلءىمةقد_-دوهلب مهل سدل

 | ةاكر
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 أ بحاو ىلاعت هناف ارغب .تكحاقولع هللا ىلاعت ناكمالا ىف هل ق>ال هللاناف كلذ ىفاهلعةاكز الاهتاذإ

 دوجولا اذه انلقفدوجولابتفصتا دق سفنلا هذه اندجووهوجولا ن ههجوب نكمرمغ هناذاد دوحولا ||
 ةقضااالو اهتاذ نيءوهام اهدوحون اان ًارفالوا ام اذا هب تفصتا له سفنلا هن توضأ افلا ْ

 ديزلالام ود سل ةاكز ىعسملا دب ز لام ىف نيعملاردقلا اندحو اهلل هاند-وفوه نمل انرظنف اهتاذإهب

 اهدحوا ىذلا هتلوه امنااهلوهام سفالاهب تفصتا ىذا ادو- ولا كإذك هدنع ةناماوه امناو

 أأ رهام ه.ةفصتم تناىذاادو-ولا اذهسفنلا هذهلاهلَمف اهدوحوالهتتادو-وو اهلالهنن دو-ولاف
 هنم جنرال كناكصما ىلع تنا قياو هبح اصلا همضضاو هلل هجرت أف كلع هعاش قلوه اوّل
 تانوهللانءاإعلا باوث هللا دنع باوثلا نمل ناك اذه تلعفاذا تناو كاو دام امش كصقنإال هناف

 ارا كنمهذخ ًابالكل دوجولا اذههقا قسفءاقم! اوه ىذلا حالفلاوهوهتئاالإ اهردقر دقمال كلم أ
 لعنم ىاترشلانمزوف دوجو اهاك نم ةدوجوم هاب ادق ىأ اهاكز ملفا دق وق ىنعما ذه ْش
 ناف هّنلاء ءاشسب صاخ“ اًيوهواعاد امعنماسم نيزتي ةعاشلا 50 ههءلعمللا أ هلل هدوحونا ,

 ىرامرانلالهأ نمود ىذإ ال رشملا ناف هللا ءاقسال هللا اها اا وهاهاسدىذا|بناخلا |

 هل ل_عال نم لمنع تالثل كل ذانلفاعاو لطعملا كل حسو ني رشلا لج ا نمهللو دوو صلت

 هجو ىلع سدا نيحلفلا ىلع دوجوملا» اقبلانأانيبف امبءلعدوجولا هللا قيأدق ل- طعملاورشملانا

 ةفص فال >2 نوح الو هيف نوومبال مه ًايرانلا ل_هأهتنلافدواذهاو رانلا لهأ ىلعهن اما

 نمنب وهللادوجوبدوجوهوهتلاءاب ابوه نم نيب كو .ةمئادلا ةاسحلا فوسمنافةداعسلا لهأ
 قحتسملاوه نماوذرعم ال نوفراعلازاف اذهاودو>ولانالداحالاىدو>ومو هلئاءاقباب قابو#

 سوفنلا ىف ةاكرلا تبجوف اهاكز نم لئادق هلوق نعم ا ذهف قا نمهودافتساىذلاوهو دوحولا

 اذهنم فرطدرب_بو لاومالا ىف عقواكءارسشلاو عسبلا اهيف عقوو لاومالا ىف ةاكرلا تيجواك
 | ايف طقستق قيقرلاب سفنلا قت ملا ذاملو همكحح> امو قيقرلا بالا اذهىفان رك ذد:ءلصفلا
 بالا اذهل خ ادى هتلاءاشن ارك ذنسام ام ةهج نم لاومالاب وم قرقرلا ناكناو ةاكحصزلا

 هللاءاشنا هلدذىف لاملا ف انصا ند هيف بتامودعب ناسنالا نمةاكرلا هيف بياماضياركذاساك ]|

 ٍبابلا ادهن
 * (ل ست ئال# 0

 ا ا الذ ىلاعت هلوقاتتاو. ١

 ىهامما ةاكّرلاو :ىلال كل مكسفنا نا ميرا ذاىأ مكلااهفاضأف مكسفنا او تلق لاك ةنافاهنملال

 سال او ىلسدلام مك ًاسفاو ركلوهام ىنوقيظعأ لأ نو عزتف بيف ميعدا ذا هيلع ءانمآسناو قس ظ

 ىحركااللوهامالا تيلطام ىناف هسفن كربالف* اطعلا ٠ نم ةءاثملاهذمناكن كلذ فالخ ىلع |

 ىلاهمم ةاكّرلا تدحو ايلا مكس وفن تناكله تقولا كل ذ ف نولعتفةرخت الاى ءاطغلا شك نول

 هل نهو مكملا سوفنلا فاضأف مكسفنا اوكرتالف ناس لاك اذهلو كلذ مكلع مكعف نال ثيح مكلوأ | /
 ىهام هحو نمهللا ا طب اممم فاشإ قا السلا هلع ىسعىرتالا

 كناف ككلمو كسفن ىهىسضن أ هللا ىلا اهفاضأف كسفنىفام لعاالو ىسفت فام لسعت لاقفهلل

 دل ىش اه دمع ثدح ن نما اقهبلا هسفن فاضاو ابف تاعجاس لدعا تنآف ىكلم ى ةاموام ءرتشلا

 ثدح نم كس ىفام ل نر ب ملا هلال هن ىهاه دوجو ثدح نمل

 انقالتخال تافاضالا تفلّتْخا نكلو ةدحاو تناك ناو سفنلاو كا ىهام ثدح نموهو اهدود

 00 !نافاهاكز نم لأ دقهلوق نمدانرك ذام م 1 وكر الو هلوق ضراعتالقد ا

 هلا ءاشنا مالكا ينتؤإ هجن "ىلع هبا كرب الل سو هلع هلل | ىلص ”ىبنلا لاق مكنات 1
 1 رس سيح



 تيت

 نمهسفنوةلخخسم نام اوةفنتنأ م انرعأا هللا لوقب مهب ةجرتاعدصلا مبلعل هسنل كاذو
 ا واعمارا دقم مكس ديأب انا ىتلا لاومالاهذهنم اوذ اين مكمان اَونوانلوسرانرمأ لاومالا
 هبفّمن ا مفاوف رصتامناو كاميكلوهاهفاناوذ فةرصتاخ مكملعاهريخ دوعب ةاكزداننم#
 لأ الج اعملك ل املا هلو هللامال نمْؤملاف مكلع بعصي ا ذاسلف هنض فّرصتلا مكل نحب اشي 5ن وفخم
 ةقدصلانانالا حرخا اذاف سفنل ا ىلعة دب دش هقدص ى هام ثمح نمةاكرلا نأ كدلعا دقف الحاو

 فعاضت قوفاد_هف ةق ثمريغنماه>رخان او حارخالارجاو ة.ةكملارح اه ناذرحالا هاف عاضت

 ىذلاوةرريلا ماركلآ ةرفسل اذكنئالم ابو طم هنا ناءرقلانرهاملا ف درو اكد حالو سايالا رجالا
 ةوالتلارجاو ةقشملاربأ لذ هسر دو ل .صخت ىف اهااني ىلا ةقشمالرحالا هل فعاضإ ناءرقا ا هملع عدعت
 هيف مشلاو لذحللم كال ناكمشلاو للا مس !امطعم نع هللا لازأ الفريهطتلاو سيِدَقَمل ا ى 0

 وكزتف تاقدصلاىبريو هلاصس اتاي اهسرمقاانال: اكز تمس هكرلاووْعلا ن مةاكحلاىفاعو

 00 ةيالطلاومغنلاةراهطو لاملاف كربلا ةاكزلا ىنف اههفءانعم دوحول مسالا اذهم تصتخاف
 سملاف ان سحاضرقهتلااوض رقتنا اهفهوةام ا ناريثك اريخ قواديةذ تافصلا هذهقوانمو

 000 يلين ناجل اذهموناسحالان م هنأف هيفهتلادهثةنأ لمعلا ف

 كيلا لزن كملقااد- «يو هللا كنلعت هانا ككلم ناوهتنا لام لاملا نأ لع كلذو لبربخ هنعمل ًاسزنيح

 نأ ف رعتنأ لاملا اذه نا اط ىف كذع بمغي ال كل لوي ةضرالا بايىلا هفاطلأ ىف
 فنك هلام ىف ف تصب ا تيراذا بعصيالو كيعز رعيالاكف كاوهام ىلامزعودلاملااذه

 كنم تملط ام ىنأ, كاعل ا كيما منتسب طل اه بعسل وكيلعز زعبال ذك ءاش

 دن أ لب كل طق هتطءأام كولا ن هردّقلا ذهن اف ىدامع نمءاشأ نم هبطعال هيلع نم امالا

 هنامالابرلوسروهىذلا ق دصملا ل ءاساذاذ اهلعأ ىلا ةنامالاءادآ هلعاقمسيال نيمالاو ةيلع

 كيأكحهتادسعتنأناس>-الاناف رسل سما وهاذي ةنسدط نع تاما هيلا 3 هلبكوو
 ءاسشالاهذهنا لعتو هلدركمالو هل فتصتلاو هديعديعلاو هلام لاملانأ تعدت : اراذا كنا هارت

 مزلاف كملعدوعب لكلاّناو كل ذي ر مضت ال اهامعت لتنا اذاو عفنانمهّللا ىلع دوعبال ا ةعاذا

 ادهذل عمف كفن مشىذاابقتم تنك ان سم تاكاذا 01 1 اب نك كيلا نسحالا

 نمو نودس# مهنيدااواوقتا نيدلا عمهقتاّناف كعمهتنانوكف 0 ها

 هلعىاباهدوهشو ىفدمشيو ىناري هنأ اك دمعل ن نم نينسحلا نمو هتاكزءا دأب هس هن مش ىول نم نيقنملا

 كلذ ىلعهل نسل اءان :ذلا عم الضفو نم ةئم هيلع هتعفنم دوعاو ىلوه اهفالا ف ترصتلا هتناك امها
 اهعطتقاىالا اومالا فةاكحزلا ضر هنا نأ لع ءا * (حاضيا لصف) * ميظعلا لضفلاو ذ هللاو

منيع ىذلاردقلا ادهلاملا يرد لادا
 تنألب كلوهامل املا. نم ضرفلاب 

 / هسلعنيما

 ةاكرلا اهنذ لعفن مكط !ىفانم لاومالا ةلزئمانم انسوف: لَنا هللا نا م لاملا بر اهكل ال ةكرلاف
 فاك اهاكحز نم ملفا دق سوفنلا فال لاك لاومالا ابان معا ايف لاومالا ىف اهلعجاك
 مهلاوماو مهسفنا نينمْؤملا نم ىرتشا هلا نا لاقءارشلاو عم سلا فلاومالاب اهتخا!يملام كر نم
 ةاكرلا لعج كلذك ةمهقف لكم ةيآالا هذهىفو ا كلاو عسلا لعفل
 هللاءاشنا لصفتلا ىلع بالا اذهىف اهركذئساكةمولعم لاومالاةاكّرف سوفنلاو لاومالا ىف
 لا عتق قدس ةاكرلا نا قيم ناك ف ئذلا لصالا لاما هللا اناث نيابي سونا

 ||| اهلع فءاكتالف اهل وهام ثمح نم سفنل ا ىفانرظنف سفنلاو لاملا براق ىهام سفنلاو لاملا ىف

 ممادق هل قب نيل شما ع ف سفنا| هذه نم هلل هيطعيفداكرلا كلن 06 ةاكرب مف

 هنكممانلق اهنيع ثيح نم سفنلانيعهلاانر انث اذا نوما مهكئلو أذ هسفن عش قولندو اهاكز نم

 ا



 فلا

 ارث دعب اي مءاحامل امو هلع هلا ىلص هلل |لوسراهذش ايت طورت لادن 1 _ لفهللا دنع ققانملا

 املا ءاحامل ., عوركيوااهذخان ءلسو هيلع هللا ىلصهتا لوسر تومدعي ضيا عنت ماو
 نحوأن مذا | فانصالاق قحاب: !الو أتم هنماهذخ ًاقاهحد هءاح نافع نب ناممعىلو الفامهتفالخ نامز ىف

 لعدقتن. الن أ ىجبشو هملعدقتناام "لل نمناممع نملعفلا اذهو ل املادهنيغقوذقلا اذه يبيلها

 ىبمام لسو هيلع هللا ىلصهلنا لوسرو دهتجا مكحر رقدق عرشلا نافهداهتجا هب هنلاو هادأاموكحدهت ىلا

 مكحو ةاكرلا ايا ىهلالاسحالا درو دقو هنهدص صخشلا اذه ن م ذخ اننا نع هما سحأ ندا لسا

 7 اء هللا ىلص هلا لوسر صنع دق هنافدر مغ مكح قراخدقاده لثمىف ملسو هيلع هللا ىلصدهننا لوسر

 وهيلعللا ىلدهنونوأ اقلطمتونلا همضنقت اما فصو صوصاتو هريغل نوكحزالرومايإسو

 تور يطح .لافامو امميك رتو م هرهطظت 3 فقدصلاذخ [ىف لو هءلع هنا ىلصهسنل لوقي هللا“ راق

 هرهطرهذخا نأ لعالف هان محر فورودو هفصو صوص ن م اذه نوكردقف نوكحزت.الو

 هفوقول فقوءاش نْهللا عسامدأ عنتما اعاده الي بط اح نب ةبلعت نأ ىلاعت هتلاريخ دقو ابم هنكررو

 هللا ىلص <ىبنلاريغ مزلي امو ماءلا اهم هللا هال نامعك فتيل ءاش نموربعوركبىباكح مالا هملع
 ىنعأةاكرلا هذههل تنبع نملدكووهامن ااهيفةفيلطتاو اهمةكرلا ىَدْؤم كربورهطي نأ لسو هلع
 فقونامتهىهاالو اد>ا بنام سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك ذا اه:وةحتسس نيالا فانصالا ||
 هقح اها دهتحم أ طخ نكهداهتجا هبل اهاّذا ىذلا ليلدلا دهت<# لكىغاربوداهتجالا غاسفهبنتجاو هضأأا
 نوزكينيذلا لاكاملهقانأ لعا *«(ديؤم ل صو)# هتبعتالدحاو يتم بيصااوّيطخخماناث ]|

 ضرخىتلا ةاكّرلا ضرف لبق كلذ ناك ميلا اذ ءيمهرشنذ هللا لسسىفاهنوتةثيالو ةضفلاوبهذلا |[
 اهئادأي لازأو مهلاو ملاهي هلئارهط نينمْؤملا هدابع ىلعةاكرلا هنا ضر فالق مهلاومأ ىفهدامع ىلعدنا
 اولوو هياولذ لضفنم مهاناالق لجأ نمداكحراا تازئا نمف لا هناخ اجي دوم نم لّدحلا ميس

 مييلع هللا ب حوألام مهعنل للا ةفص مهلع قلطاف هللا مكح لوبق مدع: مهفصوف توضرعم مهراأ]
 ممهجرانقابياع ىحد مولا ىلاعت لاذ هياعلا م اوهاع مبلالا باد علارم قمم مهلاومأ ىف

 هلعل هتمجريراسا تضيقتنا هيلا الدقم لاملا بحاصءاراذا لئاسلان اكلذو ممهابج اب ىوكتذ 1
 لئالا, رع لذات لوتسملا نا مث ههحو شاني رضزتانلادلظ تيرا مهلا هنأ |
 ءاسعأ بالو ددصقي نأ لئاسلا نما عا ذاق هبنجا ب ىوكيق هنمربخل هذلدع قنا اكهبناج هيطعنو ظ

 ةضفلاو بهذلا ةأكز ىنعاةاكّرلا يناممكح اذهف مهروهل اهم ىوكن هنأهتاربخ أو فرصفااو هرهيلظ ١
 اهتورقب هعطنتف رقرق عاقب اها مطشن هلا صنلا فدرواكرخآ اف لبالاورقيلاو معلا ةاكزاماوأأا

 معا هللاو“ ىلا فرك لانرو هظلاو بونحلاو ءابلا صخاد_هلفامهاوفأب هضعتو اهفالظأب ءأ ًأطتو

 زيدوكلا الهلا نيلفاغلا لعت دن شاامغن اولاومالا ةراهطانلقاكت اكرزلاهتلالزنأف دارأاع

 نيعملاكإذنا اولعامو مهلا ومأ نمّكل ناو مهل كامفانصالاءالؤهل هللانيعىذلا نأ او دقتعا

 نوقرعي كلذ نيحهوزيما ذاق حارخالابالا مهن يع الف مسهلاومأن مال مهلاوم[ىهناو مهاوهام

 مديأبام كت انودشتعياوناكو قيقكلاو هاذ_هاسردممهاامىفناك ا غاو م-واامنم نكي هنآ :

 هملاسوفنلان كح زرهاظ بسالاموهنودْوباَمح مهلا اوما نأ هتلاريخ انف موا كل مو مهل اموهنأأ]
 دكراشمال سوغنلا ىلع كلذ قشةرخ الا ىلااباوث مهل كل ذراّدا نم هتناركذامالا عببن مالو نيد نمال
 حرخ الب مهعدنان ملاومالانمردةلاكلدحيرخا مم. وفن" هليد ىف مهتماذه هللا عالق لاومالاىب

 مكلاملاملا اذهىا هيفنيفاختسم يكلعج ام اوقفناو املا ميديا نملاومالا عسب

 نولطمت مكن هينولضتامو هنت لاملاو* الكولا وصكحهففّرصتلا

 4 دق نوةلد سم من امس انما هنم يكس ديألام ىلعوءانلخ بف كتوكل درك لالا 0



 تهرالرك

 ةفاكىأ ةقدصاهام“ اًدهلو اةلخال الدم هنن مركلا لعف انهلاملا ىنعي ديدشلرمالثا بل هناو

 || عتتةقدصلا ناد. “لوةيىلاءتقحلا اهنا اذهلو كلذف اهعيطنعاهجوركنسفنلا ىلع ةديد
 اهذخ اي لئاسلا نوكللا هدأ + نيرهال كل ذو هل.سفوأ هولذ كدح أى راك اهسربف نجر لاذ
 د عقتنأ لبقن لا دعت لوقيلمو هلعدقلا ىلص يتلا نان قنا دي نمال نعل دين
 قل ان اجرت لئالاو ضرقلا هنم بلط هللان ناف قدصتملا ال لئاسلا ىلع هلل ةنملا نوكج ةلئادلا

 : ناف هلعالخفهلنأ ىريالو قّتصتملان ءاشومن اكحاذالئاسلا لعالف ضر!( اده باطغ

 أ| +- زهلالا لضفلاو ةمهلالا ةريغلا نماذسهف هله رمل هنملأس ىذلا ضرما هت ىطءاامناقّدصَملا
 هدنقن خش ق'و اهجارخابوسل هلك اذهديزتو هنقهلوررتعضومف ةعدومامما هلعلرخ الا ىهالاو

 نووكمل تاكدصلا ىبرب هللا نأ ريما« احادهلف لاملاوغوةرامم ه١ ىف حابرالا ب اطناسنالا لمح ىو

 || هنوكدكرلار ةدايزلاو ةضواعملا لحال“ ىعسسطلا صرحلا نم هلع ليج ام ىلء لاملا يارخا ىفدمعلا

 || هجرت ل ثدح هيهللا قفرف ”يعسسطلا ص رشا نم هملع لبجام ىلع سفنلا مشو لاملا عج وهام هاك

 || لد و لاوهالاو سوفنلا ةفلتملا ةرطلنا ةمصاقلا نكحامال ا ىلار فاي رحاتلا ىرتف هلع لماع

 || ةمراتملا هفيمدلت !ثلطف كادر شفنلارورمسمو هو ل املاّومنو ةداسزلاو حابرالا فءاجراهيطعيو لاومالا
 لخلاف ملطعأو تأ لكلانهضراقي نع هحرف نوكيو فصنل ابو نيئلثلاب ضرار هنأ هنم ل_عذا لكلاب

 ("هلق ىلع لل دلاومالا فعاضت نم سونلا هل مب هيطعتامو ىهلالا ف رعتلا ادذهدعب ةقدصلاب

 هلل" نع هيربخن !انعق هلاك صم هير ن نسْنيَعب ىلعانموم ناكولذا انركذامب لل اذن هددع نامالا

 نانالتتتوولح اع لاكش ا عمات دلاى هب عراسب اك كل ذ ىلا عسب طاان 00 هتراتو 1

 لاّهحا نان قوهو نئس ناغورخ .ادلبىلا شضراةلارفاسو ثاثلاوأ فصنل انضراقاذا دعلا

 هذه عمواتش ضراقملا ةّمذف نكس مل لاملا كلفاذاو ايش ع. ربالو كا يوأ لاملا لب نأ
 لالا دوجو عم سفنللا بيطوهو هلوصحب عطقيالامرظتنيو هلام ىطعيو ناسنالا ى معي تالا
 فدل لثالن ةفع انما اع ضاةرخ " الا فهذخ أنو هللا ضرع أ هل ل.قاذاخ لاه ->الاوريخأتلاو

 ىلمعنامو سفنلا ىأت هلك كلذ لود عطا تنأوال_قالاربصت امو كل هلكل املا سأرو حر رلا لب

 هتلمح هسطعتاعوجدمال ثدح هسفنفناسنالا ىلعنامالا مكح مدع نمالا كلذ لهفالءلقالا,

 اذ هاو هلعنْلارش نم هملا برقا توملاو سفنلا بدطهانرك ذاك ارعواديز ضراشيو هيءاضسل | نم
 هنع هللا ىذررك,ى ا لوةوهواهنعهننا ىذرلالب لو

 هلعتلارش نم ىفداتوملاو هب هله ىف عبسدم ىرما لك
 ”ىوق دي دش بلص ىاقدص خر برعلا لولا را هىاةقدد هللا اهاع* اذهلو

 000 *« (لمو)* بطاح ةملعت لاكي اح رحو ةدسدلل لاملا ادهحارخال س ةئلادعىا

 6 نيمللاصلا نم ”نوكحاو نهد هال هل ضف نمان انآ نئل هللا دهاع نم مهنمو بطاحنب ةملعت قس ىف

 هلضف نممهان انف هقح ىف ىلاعت لاك لعفل هللا ءاش نا لاكولف هللا ءاشن ا لاه هنا هنع هتلاربخ | امو ||

 ||| لسو هيلع هللا ىلصهللا لوسر قدصم .ءاجةاكرلا ضرفامل هنا نأ كا ذو نوضرعم مهواولونو هياولخع
 الااكافأ مهقعأف لافامب هئقهللاربخأف عنتماوةيزمل 1 ١ةمخاهذهلاَقن هفغت احزدهنمياط

 ا | ال كرا امدح غلبالق نوبذكيونك امو هودعوامهتلا اوفلخ امم هنوني مون ىلا ممقلقف

 هن اهذخ اين أاسو هيلع هللا ىلمهنئا لوسر عنتماذ لسو هيلع هللا لصهتتا لوسر ىلا هناك

 || هدق دص لوف نم ملسو هيلعهّللا لص هعانّتما بسو ملسو هيلع هللا لص تام نأ ىلا هّنقدص لقب 0و

 هلملَع لصو داكن واهم هرهطهنم "ىلا اهذخا اذا ةقدصلاو اف انم هالي هنا هنعربخ ىلاعت هللا نأ

 هد امو قافنلا ضق انتاهلكت امض هذهو اهلا كم قّدصتملل نكس هنالصنا هللاربخ اوهلل' هعأ 5
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 لاقاكمد ريغ قح فو مهسوفنق و-ىفمودلا كلذ ف منع ف وخلا عفتراف مهيلع نوفا عاماالو

 0 الا نكاو* العلاوءانسن الا ند م-هريغو مهسوفن لع ىعي رحال عرملاع مرحلال

 تنس دن مهلزانما وذخ و ةنحلا اواخ داذافنقوملا كلذق :تهطسغت اذهل ذعقق رز لع نوفا

 ازيا !!اهل لج بطخللا : ىطظع هلت م هنوف ناسا الا ىلو النو بلع :رهظو لزانملا تندعتو بتار 1ا

 لطواموناكتس نأ الا ةقفاؤلا فان عقوام لثمابهق لاكالو اهل نضرعت اثم قت نءادح رم

 كلزيند لدسا|ىد_م ودو ىلا لوي هلئاو هاوس وهفرعتال ءامضخ اهدامعى هللناخ انما ||

 اننيدوبعنيو انن لوكالو ار دق مهاجأ نمانل عب هتان مولاوحأ ف التخا.هدابع ىلع :1اةالصنأ || ١

 ةوبدلا هسه ىف هنَما نمهلآ لع نأب دمحم ىلع لص مهلا ىلا لوقي نوه هانر 79 ةتوأإ ُ

 الا ا ىلعو ل دنع كرما ىفالسرو» امبنااهل [تاعج نأب ميد هاربا لي تبلضإ#

 داهتحالا مها عرشو نون 2 ماها طءأف ثيداسلا ىحولاو عدرع 0 . مةيطعأاب مي ةاربا ١

 00 لع سلا ذه هنلاانأموأام ودق كلذ ىفءاسن لا تيس ناش وود

 رعش ةاكلارارساةفرعمىفنوعء.سلانابلا

 اوسلا ىلع كلتو ىدهىف صنلا سهت:الف ةاكّرلا ىهةالصلا تخا

 اوتسالا شرع ميسقتلا لع تلج |[|,|| اذا اهتأشن نيمنتتلا ىلع تماق
 ىوتسا نم مكحوهوأع 0 فانص الا نم ه بتاع مسقنألا اكحو

 ]| متافصو مهرك دي تاكا" ءاح

 اوللا ذْخ نم ةالصد 0 مهتاوذو مهلاومأ اه تكزف

 ىوسلا ىلع َولعلاهلو هسنجفف [| || ىرولا ريخ دمحم ىلا كاذ
 ىوللاؤةءايصلاو ةعطقلاوكشي || || اخ همانعنم ةنلا لات

 0 يي ل يك ل
 ضر ةلاو انس اضرقهّللا اوضر ةاروواكحإلا اواوةالصلا اوعقاو هدايعا سا ىلاعت هللا لاق

 نامزلاب 0 د ا 1 27 ءاط 0 0

 2نارئوا م ارينا ىف ىلاعت هل 0 :رقداكلا اونا لو وش

 تعطل كناامأ همعطت لذ كلعطتساانالف نأ هل لاتف نيملاعلا بر تنأو مطن فيككجو ديعلا
 هسفن ىفال تومريغةاكحرنلا ىف لخ ديال ىذلا ضرقلاف ف مروهشمربللاو ىدنعلاذتددولا ١

 ىلاعت لاق دحاو عع ناءظفل هقدصلاو ةعورشملا 5 اكسلاو فانصالا ٠ نم فنه الو نامزلا ىفالو 1
 ا

 ةقدصاهامسف ءارقفا تا دصلا امنا ىلاعت لاكو اهب ميكصنتو مهرهطت ةقدصمهلاومأ نم |

 ىوتحا دق”ىل_علا مهم اهم ىلعو

 لا ع ٌوطنلا َةق بص ىعس اهنم بح اولاريغو ةقد- موتك زيا ب

 جيسلاربلتا فورمطتلاوةكجربلاو وعلان نم هيف عملا دوجو عم ةظفللا هذه هيلع عرشلا قلطيإلا

 هللا لص 4لاكو انلاو أ ىف ةقدصانم ءاعنأ معز هاوسر نأ سو هيلع هللا لص ”ىنلركذاملّنارعالا نأ

 لود عوط دس تيا يلق ع وظن أالا ال لاك اهريغ< ىلع له ار ءالأ اهل لاق قدص سو هم .

 اضرق هللا اوضر ةأوهلوةدعب ىلاعت لاق اذهاو هلربخ و هذاربخ عوطت نك مكلعابجو مهلا

 هنا لإن رقم ل سعف لعف لكريدنا ناك ناو هللا دنعمو دحتر بخ نم مكسفنال اوم ددنامو :

 ردنا هصاذاو ىلاعت لاعريذتا م ءااضوصخ لاملا ىلع قلطنا دقف ا ذه عم نكلو اهريغو هق د

 ضلال ل كلذ ىلع لم >قااعو



 هابل

 نيمتلاءافطصا نم هيلا هن اهلك او ةمنم فرش ةبنا تنك الف عيرشنلا سبب ديرب اوتلاسرلاو ْ
 عي رشتريغ نم اهكح اسف لزني م السلا هيلع ىسيع نوكيب ضراع م أ ةورنل ا ىف عب رشتلا نا ا اعودا.ع
  نيسنلا نم ميهاربا ل آنا مولعمو عمير مشتل عاطقنا, قلل ىف ةؤبنلاةمترم تيل كال "ىنوهو

 عئارسشلاب ل_رلاو ءاننالا نم مهتم لسنتا نمو فسويو بوقعيو قدح الشهود اوك تيدا قولا
 : مهو هنأ ق يلي نا لسو هيلع هنا ىل رص هللا لوسردارأف هللا ذدع د ةوسلا هس هوهلنا ىلعالادإ|ةرهاظلا

 || نمانرمض هعرش نممهل قبا نكلواوعرشي /ناو هللا دنعةوبسا | ةسرع مسبهنمنوملاصلا* 0

 ىلع تيلص اكل آهلام ثيح نم هبلع لص ىا دمج ل ا ىلعو دمت ىلع لص مهالا اولوق لاتف عيرمش
 : ترهظت يهارال افي رشتةوبم :ميهارب ,ا ل ؟تدطعا كنا ثبح نم ىأ ميعارب الآ 00

 كدنعةوسلا ةتص مها لعجت نأب ىلا ىلعو ىلع لصف ىدعب عرشال نا تدضق دهو عب رشنلاب مهموم
 ١ ىلدع دازو ةمرلا ىفءاسالابهل قلن ا لسو هملعهلنا لص هللا لوسر لاكنم ناكف اوع ريشي 0 ناو

 لوسر انلعامو اضعباهضعي عئارمشلا تذسن دعب نمو ميه ار ا عرش ضعدو حسشال هعرشأب ميهاربا

 ْ نأانعطةف احم كلذ ىف ةوعدلا نأو هللا هارآاعوهللا نمىسوبالا ةرودلا هذه لسو هيلع لنا ىلص هنا

 : هللا ل وسر نيب ادهلو عب د رمشتلا ىفال هللا دنع ةودسل | < ادنالا ةجرد هتحرد تقل نم ةّمالاهذ_هىف

 وسرد مزق عب بنل لجا نمالاسرلادك اف“ ىنالو ىدعب لوسرالف هلودب لسو هملع هنا ىلص

 هذه صخ هلأ مهم ىلعءادهشادنالا لعج اايننالا مما ىلعءا ده هلآ لج نأ اسو هيلع هنا ىلص
 هيو دبعتو مهداهتجا هبلا» هاد ام مكحر رهو ماكحالا فداه - الاهل عرشنأب اهءادع ىنعأ ةمالا |

 نكي ملام" ىةتال اذه كح ملومه.دلقموءاسالل عب رشتلام كح ناك اك هب هدلق نم دمعتو

 نين 6 مالسلا هلع هيل لاقأك مهداهتحاىف ع لزتمى وبات |

 لا يرشتا تاغ نم تاق «ذ مدا هارااعالامكحامدهتحلات هللا لاراب سانلا
 ةرخ . الار وظت هللا دنع ةوبنلا شر هءالعلا هسا ن م نونمؤملام هودهل الف عيرشتتانيعى هام

 صأبالا ماكحالاو نيدلا ىفاو هت لذ مهله يف اءاعج الاب نمردقلا اذهالا ادلا فمكحاهلامو

 هذه مهلود اهتحالاو لعل | نم ةياثملاهذبب تببلا لدأ نم دح نوكمن أ قفنا اذاف هللا دنع نم عورسشم
 ليخت الفل الاول دالانب اوعجدتف تملا لدأ نم مهريغورفعجو نيسااو نسااكجتل رملا

 ا باذعلاد شأن وعر هل افلح ذأ ىلاعت لاه دقو برعلا دنعا دهس دل ةصاخ هس .لهأم هدم لان

 ]| اولودانا ل كادهاذةرخ الاواذدل فرد ةلاريبكسلالا فاضيال هعمل اةذيكل ”الاناف هتصاخدير

 : انما ةايرك ذام ث بح نم ىا ميها ربا ىلع تياص امك دم ل[ ىلع و دمي ىلع لم دهللا
 نامزلاب م دعت هنالءانركحذ دقو عومجلا ثح نم ةالص ىهف عوم جن انود هصاخ امه انعا

 ْ ةباثملاهذبمناكن هو ةمايقلا مون سانلا دس هنأ تنثدق هللا لوسرفلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع

 ْ هان :ركص ذامالا قب - لفامهنامعا ثيح نم ميهاربا ىلع ةالصلاكهيلعةالصلا لمح فرك هنا دنع
 ! هنأ لسو هيلع هلئا ىلص”ىب دا نع ىور ةنهلاو دولا هلإف نع اهو نم ةمهلا ةعقاو نعى م ”لئسملاهذهو

 | ثيدحلا اذهدانساناكن او ليءارسا ىب ءاسن ”اكدياور ىو مهالارئاس*انب اكةّمالاهذهءالع لاق
 ا ةمرلا قءاسالا, تقل ادق دم الاهذهءانعنأ نيغماسلل اس أت هاندروأ ن نكخجاو ماقلان سل

 ١ ءابنأب اوسل فتوملاقربانم مهل صنت ةماسقلا مون موق ىف لو هما عدلا ىلص -ىبنلا لوقامأو *

 | هذه ديزالفمهعا ىلععا دش هاف لسرلا انهءادهشلا.ىنعي ءادهشلاو ءاسنالا مهطبغتءادهشالو
 الأ نطوملا كلذ هى فولتاونزإللامدعو ةحارلان مهنق مه اعقب مان اههطبغو انكسر هابل

 ]| مها لعنولجو نوفثاخءانسالا تاحردنوثرا ولان نوذاصلا ةثالاءذهءانلعو لسا ءانالاو
 ا مهامهلامو نوما مهسف "سوبا زببسا ىلع نونمآم_هو عامشا الو ما مسهل نكي /كئلوأو

 عاداالو

0 
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 لاين دعوو دعوو تارا نشا ما «ناوك الان قله اعارختو ءانملااو هيزتتلا تافص
 نوكلا كاذف لسر  تاانع از :ةوالتلا فرن ذل روك[ وقيوأوا ءاع مالكلاةلالدإ ناوك الا فرطاخلا

 وكم نمال صاع نع ىلا نأ ملا فاروكذم نوكلا كل: نوكنه جرف هيفمااهتدهاشملا]]

 ىنفمام ىر ديالف هئالص فاكشرث أ اذا اذه لئم ىعسق هنعهيريخأ ىذلا دا ىلع هتاروكح دم

 | ناحرلا ا... عفشيو ناصقنلااههيربجيو ناطبسشلاام.مذ .عرب ومس قدرته دعواتنا

 ا نمدوركع هللا دعو امو ءاوس ضرفلاو لفنلا ف كاذو رجالا فعاذتف هتالص فع

 نولفاغاذ_هلثم نعسانلاو هدابعب هدجسرو هللا لضف لع هيلاان انا ةانر نال رد 7
 00 ءانيذل اهتناد انعالا تادا.ءلا فرش فرعتالف

 هنعوىلاعت هنع ىلهامو قيسو للصورع-ص نم
 + (ةالصلا فالتخا ىف لصف * :

 ادولذع لصملا ناك اذا ىل هم ١لاو- | فالتخ ان اهمكح فئات مالا هلع <ىنزلا ىلعةالصلا
 ْن ني هتلاودىلدملا ناكحاذا هماع لسا لاو-١فالتخا,فاتحتوهل ىلصملاك
 نم مدة دتو هلاو-ا ف التخ ال هنالصفاتخف هلع لاو>الا فالتخاو ريمسغتلا ل ناسنالا

 اهفالتخا امو فتاخللا ةالصو ضد رملا ةالص لدم تاما! اذه قد اننا نلكولاو -افالتخا

 فالتخابا :التخاامأو ءاقستسالا ةالصو فوسكلا :الص لثخهل- أند م ىلا لاس فالتخاب

 علا لقوا ها الهو هللا نا ىلاعت هنا لاق هدابع ىل_عق ملا ةالص لج هيلع لكلا لاح
 ىتلاةالصلا ةيقيكن عملو هملعهللا ىلص هللا لوسر نونمؤملا لأ ف هلعاواداوتمن يذل اهيا
 دمع ل ىلءو دمحم ىلع لص مهلللا اولوةاسو هيلع هلثا ىلص هللا لوسر مهأ ل اة: هوا دينا هللا مه عا
 ىلع كل ديا ذه ناف ميهاربا لآ ىلعو ميهارب ا ىلع كتالص لدم ىأ ميهاربا لآ ىلعو ميهاربا ىلع تياضإك

 اذهنمرهظي تاقناف هتتادنع مهتاماقدو مملع ىلصملالاوحا فال: ال ةمهلالاةالصلا فالح ا

 ميهاربا ىلعةالصل ا لثم هملع ىلصي نا باطذا لسو هل لنا ىلص هللا لوسر ىلع ميهارب ا لشف ثيدنلا

 تلا فهلا ىلع تال دانا: أب موا سو هلع هنئا ىلء هنا لوسر ىل-عةالصل دان أهقئا نا عاف

 1 باطاخل الا ىلعةالصا داب رب هيلع ةالصل نانا لسو هيلع هنا ىلص هللا لوسر ميلعت ىف مالعالا ءاحو

 ا متأهللا لو سرب ةنهلال اةيانعلا ناف اممت امعاث. .> نم مههاربا ىل_عهنالص لثم هيلع هللا ن مةالضلا

 هللا نمةالصل بلطي فرك هلع دتالاص ع نم ٌكلذو هريغالو مهارباال هلبق <ىنام ص لرومأب صخذا ٠

 كلدو ىلاعت هللاءاث ناكل هساام كلذ نمدار ا ااناو هنيع ثبح نم ميشاربا ىلع هتالصلثم هشلعأألا

 || ةالصلا تناكسف هريغهيلا فاضي ام ثمح نمو هئمع ثدح نم هملع ىل_صت دتصتلا ىلعةالصلا نأ :

 درفنا اذادحاوال سامكح عوممالذا عوجلا ثدح نم ةالصلا ىه هريغ هملا فاضيام ثدح نم لا
 ءاذ٠علا نول ادلا مهمهل اوءاسالا ةداخوهملانوررقالا هتصاخم هبرعلا َةْعلَف لجرلا ل ؟ناملعاو

 تعفترا دق ةلاسرلاو ةوسناا ةتصو هلل لسرو ءاندنا لآن مناك ميهاربا نا: اع دقو نيِنْمْوملا نم هّللاد 1

 عرش فالخ هلهتنا عّرشب ناو لبو عدت قمدقا ل رسردعي كركي قلفانالأ قولا ١ ىف
 طفح نعف مالسلا هشعلاق دقو ايسالو عب رمشت ال ثدح نماشر حالو ةسرملا عنمامو لوسؤتالو دم“

 ضء«:فدوفتودلل اءازحا نمؤرحاهن |تاريشملا ف لاقو هنفتكح نب تحردا وسلا نان آءر هلا

 هيلع هللا ىلصانا لاقامب اناعدقو هعرش فان عرش ىلءاونوكي ل ناو ماقملا مهل لصح دقربمأب هنأ

 اعطق ل ثالوريزللا ليو ببلصل ارم. كش ال دعاط_ةماكح انش لزنن مالسا | هلع ىىسعنا سو |

 هلامو هتنادنع كاشالب ةوبنلا ةمنرم مالسلا هيلعدلف لزةيوهو اسر هيلع هللا ىلد هيبنوهللا لوسر هلا ١
 تعطقنا دفةوسلانا لوسرألو ىدعب ”ىنالدنا مالا هملعهلوقب انلعف هلوزندنع عب رشنلا ةك مه

 مب

 كم ل م
 اف
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 || هرك دي هللا ان هاف كد اهدا اجر عشا لجارلا ىلعالا كير مسا عبس هلوق لزنال
 || هتلدجاهلوقاهيفرك كاف هماسق ىف ملا اهأرشب دب ىتلا ىهوركشلاوركذلا عمجت ةحناسفلاو هركشو

 ملتعأ هركشو ةالصلا لاحق هتئاركذف ةالصل ارك اس فو ابمفرت ل

 هذهترثأدتفتادابعلا عوضومربخ ةالصلا ناف ةالصل ريغ فد ركسو ماصتس واد متتاب

 هركشي و هناصسةتنارك ذينأ دارأ ن 2 ل يلا روت اذل! ل عدوي رخو لصقل اذهركذا!ىفةالصلا

 ءاعدلاورك ذل كلذ ىو وهريغ فال اءرقلا فلزنرت اان ديمو العا !او ناسللاب
 كلذ ف سس امذةدهعلا نع حر دسقف همالكب 3 ند هنان ةدهعلا نع 8 رذعل نآءر 8 نيذللا

 تاديمعلا نمو ن ,اءرقأ | ىف ام ت امجدسأ | ع ارسال ا
 ركيذ ئيبو هللا مالك هنال تآءر ةلاندمعل ارك ذ نيب قب ؛اسطملا عتق نآ ءرقلا فام ةمعدالا نمو نآءرقا | ىفام

 هرك ذا ذاو ني ركذلا نيب ةبسانملا نوكتف همالكءركذ واني فرك اذلا هللا رك مف ير هلوقف هاناهتلا

 هركذاماتهدسعلا نام ديعلاركذ نيبو دبعلا هركذ ىف هللا مالك ن مب ةمسانملا ن نكت هعرتم رذ

 ةالضلا ىف ءاسنآ ءرةلابركدلا |اذهنا مث دوصةمرعْغوش ن كلو اظفللابهفداصت او هاونالو نار هلا قاع

 !نكهلوةحتافلا ةء ارقب روم مدبعلا ناف لضفا هللا دنع ةبجاولار اكذالاو ةبجاولاراك ذالا قكلاو

 نآءر ةلاىفلزنامب دوكسلاو عوكرلا ىف عيسنلارومًامديعلا كا ذكوءابلعلا نم ابهجوأ نم اهبجوا ||
 251 عقب ن دومأ ميك ملاؤ صان كدوصساهواعجاوركعو كرىاهولعحا مالسلاهيلعهلوةوهو |

 اذهلو بوحولا لعلوم هم و هاند اكل ذو همام هثالثهدوحم ىفو هيه اع هعوكر ىف دال"

 تاّرم ثالث عيسي ند ناو بحاو كلذ ناهي وهار نب ميهاربا نب قاح-اوهو ءالعلا ضعي ىأر ْ

 ةالصااو ريدا ئركشو ى دىلءاو ةنعمسأ ىلاعت هللا لاقت هال رخ لوح وهحوكواا

 نيعبسناداو لقدبعلل لاه هللا نأف هس: انمماهلز :ًافاهمه أ امة نمعمةالصلا نا قمح لع ءامالولذ

 00 10راقتولجلا هركشو هرك ذ ىف ندعم تسي ناد سحأو هيرب نبع نأ دبعلل لعش كن دامعىف ىنعب

 تاكرحو ةغصو ةلاح نم اهم هللا لوا كسهانو هركشو هركذ ىل_ءدبعلا ةنوعم ىف هسفن ةلزتمةالصلا

 0 سدنل ا دقف ةالصلا ف لخ دنم هناكف هسفن ةلزنمهللارك ذوهوءايشالا مظعا ىف و ول |هلزرنا لعفو ْ

 ىيع ةْرَق تاعجو مالسلا هيلع لاق ىلاعت هسقت ةلزتساهلزن ارو ةالصلا لاق ا ذهاورونل اوهق داو :

 جانم هل دهاشم قلاب هتالص ىف سلم ىلدملاف ةدهاشملاوة ٌورلا دنع ب ”رسنام نيعل اةزقو النمل ىف
 هلت ركشو هن 10 ركشاو دي الاءذهىفهلود نإ ذكو لاوح ال |ًةئالثلا هذه نيب ةالصا | تعمذ-

 هتركش لم نوكي نأ د> اولا هجولا ناهجو هشدلت ركشفهلوقو هنمءروكشملا هنا ف نط ركل

 ةمعن كالو ا نمركشا هن اسهل لوب هل- نمر تلا ناك ا ذات هلخ ا نمركشلا نوكي نا ىاثلاهسولاو

 نعابت ان انه عملا لعجو هرهأن ءهركس هناك هلل هر كش نيع بيسلل هركس نوكمل لج ا نم ىدايع نم

 ىلاوزكشاو هناكس لاك اذهلذ هللا عاطأ دف لونسرلا عطبنم هن مسا ٠ نمةهعاط فنانلا ةعاطو هنتر

 لأ ةنوعملاب سأ مت ةالصل اوربسلا. كلذ ف اونمتسا نيهجولا ىلافونيتلاخا ميل نورك اولقيرلو

 || ىوقتلاو ماعنالاب ناس>الاوهوريلا لءاونواعتو لاذ ماعنالا,ناسحالاوهوركتلا بح هاف

 ||| اسلتم دبعلا مادامركمملاو ءاشعقلا نعةيافوةالصا |نافةالصلل ةيسانم ىهوةءاكو كلذ اولعج ا ىأ

 1 قاولاوه هتناودانركذ امم ةمقاو ىهو هتالصب سلم ديعلاو ةمشاوةالصلاو قاولاب هسفن ىهسهتناناذ اهم

 : هللان ااهفرشش نمو موادو ظفاحو العربان “نم دمعسلاؤرصيتساورظت ن !ةالصل لاح ف رشا امرظناف

 | لعيمو نوهاس متالصنع مهنيذإا نيلدهل ليوف لاشفابفال اهنعامسنعالا دمعولا قلعام

هاشمىف هقارغةساهناحانم نءووس د ةفدهاشمو حانمنيب هتالص قديعلاناف مهمالصف
 دقؤهن د

 نتف بياع ريغ ناهس هنالكراكادو هام الكن م هر هيجان اهفدقا رغتس بهن ده اشم ع نعوهس
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 اود د“ ملا سامان 8 نه أنا اذه لحد قيىلاه لاق > الحلا ىلعماد ددااو علام نحال ٠

 0 متع . 32 بح

 | تزادخالادرلو تل هلوخد د داداه ! داع »نا فلن ددعاسمربك هلوهديرب باكلان نول ناو 59

 ٠ . . ىي >< -. 5-7 ١

 مصاطكادف - ودعت ماودوعسالاه لع ودام د بها تورط ف اوقع كلاما واق م تالذا مع <

 ىلإ - 1 ندالا ىاهااق هدحلاح نمعشإال+ ىحامللان اه نحشاملاا ىلعالا ةربكلاجحاو >اللصلاو © د

 | - نيالا سلتا عدد داو حج حرشملا د ول اسمع 53 ةساعشلا ا بم هن الرسرت اد ا ه 1 >3 ١ - حا ىلا 0 / 1

 |ىحا اماو قمدادل ل عل ادا ىلاماراضهسالاناما و ىرعفكلت وع 2 يعاد

35 

 مم - نالامدلاءدحي اه : ١ أك ادا .>ىح اه»دامع بهن ندراعلا هيهللا مح !ىذلا قب 0 ميم

 | هل ااا زومداحانملا 7-2 قدعلا للك اداد هيروحاج ىلسملاناقاهلعربصلاوةالصلاب
: 2-20 “00 

 رهارد احلاإللا وحر هم حدد ليهسه ىجور# اد حا يمي تأ فن نك هان ابل

 لعامل اراه أد ةجعلل حاشد منعت وكما د اها أءةمقللا-اتعتو م نا كاد دل نمو

 4 : 5 5 3 ١
 "يا ىلا هيبااحد ادا احدا 0 ىحكاد حياج مس تاه ا ب رهلل دجدهه رع ره هرعخىبل و ءاولا

 موعف اهل اهحاسم 20000 درالاءا دعو قحأ ههناد هن آينق وللا

 00 ا

 هرعع ىدغجن - رهان جهش كل دبة يح ًانالد“ 5 !اندربخنحأ اهددنانم عاملا ل للا قفاعغلا ادخ
 1 ١ . . - ىو هيبدرام ١ و ]حو » + تما

 كلمَح اسهل اوردتلا كلة *يهه لح بح ع جدهر١ادعلا كادا حامل اه اح قةوهد ههلرف و
 دو عيش جب وعل ىلع هقدح نت ارعخل جاوا ههنا تا -ٍِ 3 نحاما يف سا ا 2 . 5 - لك - -. - "

 2-5 - - انا -
 حاب*+» خجدزععح دا ف دي 5 |
 حرت ىدعن اع هه وجال هر عر مند ع "0 -حوملا

 نك راعلاد عاما دنتموملا مدا دما هدوداهىلا هشعاا هحردأ أ اكان نع طغممسه - ١ ١ 5 -”1- ةيرصل# - ىلا 1 5 5 1 جرؤو - 5

 ري |!اهعا ياخ ه يستا_ + - سان ند يتم : 0و 2 صح : ديد نع اول يو مع لون تحن ةحنواح هين دشقال كا 0 ا
 لا - با - - - ١

 دال ءارهاكادح اهرععرىلا اها دعت اد نهال
 ١ كل 46 . 3 و

- ٠. 

71 0. 

 5 م نييدويع حر .
 1 رمل ! يكد تامه اه <44 ل اهلا ان

 ناسا

 رس
 ح رتاو دجال اعدت الا م ةلاجح

 02 .٠

 ١ و نا كا

 .٠ 2

 3 هي 0071

 1 ,ءم وا غ7 ف 0 0/1 7 كن رع

 - اح

 جااةقصاا ىهاخ ىلا جلا نعال لالة سعَسَو رع 5 انعدم عا

 ا[ لض)#

 تنرفكتالوقاوركشا دكر 12ظآظئآ د ادرك داق تسع ميسو لاوحالاقاهوبثاتنمو

 ير تهدر » هيجل فش ور اعتشار يترت فتم لكم يقعوا لعأ 5”
 1 -ي- 35 هيك د 9 - *هنب - 1

 انه ِ قير دلال! تحرض لح و» هةسسح اهب ىسعلا ب اهلا اد ه راع هلت هه“

 لامتاعج قراعا ده <« ردح تعىتق م امددآ اوهعسلا ذم فرخألا] قع نار لان مدصالاا(

 جالسا ى.ندردعلا 2-55
 7 1 ب

 اءاللا عل ءامعتلاب هطو رتل 1تامالا ن حركتلاودورعكم الدول ادرك اوهاوحق تاق[ ني

 دأ اد انه اللعلاو روح لا ى -ٍ تاق كر عمال - نحدد ار لوخدوتلا قريصلا ءكلالدلوخدركتتاق 53 ل

 ةرقرحأ تحرس ركشتاو ركذلا ةرثؤم ابلع ىعتلا رست نأ ادم
 اكاوركذلا ىف محلا 0 * السلا عمربسلار مهن 00ج 2" بلع هطص ياض لج

 - لاو دلا3َ . اعردضا اتح نع 7 ا صودعكو كج كو 00 !دلكر 115 ركذلا3 لأ

 اهةجع .املوأخ هيرذعلا 2 انااد اه هداسعزم علت نعداحلا حداللسل نإ راك دوحاللص ىح تح نه ؛ ده 9

 اماقزم# الص لاوحا قد اءرقلا ةءارهودو هيهحام نأ حرشمدلا مالكم لكلا نمد المار
 (ساحر , مايرحم ةلروجوشوع عكر -يهو هالك هدر هامدة كانا دعا هوحو 0

 | 0 ا هد
 مت افدد تاه جف ملا لاطانا ةىعوكو قاحولعجا المر هلع لا ىل 1 ىلا ل51 86 5

 © مو 0 عالامد + رت اح م-دوح-ىلاويق. كا دك و لزم حالك ةاللصهإ قهدرت : ١دويهدعوك كر 5 02
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 |ةوباغكلم ضرالا فامعسخ اعمجح ص رآل ٍ قامركل قط ىلاعتل ]اضع رلممو 2ك وع ى

 | راها سامو مدعو عو لل | ا عاج اء هس ذع ةعص رعو ةالخا هلع رج هيريشسا 2-7

7 

 ط
 ١ ب أ ١

 : الا اولا ري ري هدمت اوجاع ابموشأم هلل هةدلطظماح# وع رس ا نعوم ا

 9 فيستا اَضَح نا عض اد ع هتعاّسير خام بطنالع دوجولا ىفا اسيوَح مدعفاَن سلع

 هول و هل الس ىدأا ىلا ىلع لطابلاو دوحولا ىلعم دعنااريخا دصع ىديلآعةالشلاارتشا

 | ١ مس !اعمع هلع افق عسل حرش دهو تاصحاؤا» تاحاملا فص عمق ضئارملاو أ
 ووصل" و 5 . رح

 | اذع كفرا ر ادا دامدلاو كِإف ادع اف حرر للام لوسي درت نسق ل نوكحي ىد تقوبار طس ن طع
 | 0 0 2 تا و 5 5 ٍِ ١ ١

 -5 عسب 0 برا لوعص ءاوخ عم هحر رق نوك ى قو رس الو ى 92047 هج اا

 نيل انم ناكم ا كلذ هطعبامتر ايسعالاب هرم هوس بيب هللا 3 ل وا يس رش ١

 سلو هلع حرعاو م هتمرةنوككفاجوةاكومأ ى م نسح قزكهشصهقلا ى العال رإ نمل 0

 باح نموا قح قر سعتملو عسل باد قا رّسعاو حاو دم هعامدق هناةءوتىقج امملانم|

 م 2 .٠

 هلبح سلو هحامالا 0 ”هلحو هحامال هلح كِلِع نمو ناكف عابتالا

 هعاّسو ةلحرو هكلم اهنا ءارش بوجولا هسادل ىهسامو اعب - اهل هعلخ ىعض لام عالكو بوجولا
_ 

1 

 ٠ ا
 مهجراع تحب راخ ا هلتامهكلم ىدأ ىده ادا وخدع وصح لمت ههلالخا رةرمس ١

 - ١ - ذ١| <« . هزز "نب" 5 - - | ١
 عبإلو هلوع دعت ىلاعت لاذ م ءاريشل هدأسعل ع رشأم هلل نال ءارمسل لءادق لإ دهيم وناك اموأ

 دو 4 تا <  «هو وك 2 و تا
 ١ و هللاىلامهوعد,تنلا اذش ق ن دوم اوععس نيح هللا دنع ى- مهمل 2 ى هلل ر دنعأ

 | مادامت ةالصلاريغ ف ف”رصتلا هلع مرج هناذ مار حالا ةرييكت ب كو ا عا نعجه ا
 ا

 نقاط بستا ا ا ابو حر نرجو هضح قلملالعل هلل رخاملو هولعأم ىرت محال تنانالاو

 0076 1-3 سس : .- ١

 لا

 2 5 سل / 1 دة هجن ا
 رماعربب |ردص ق ركل لح دق هنا مكسر ةاءانم ىلعاولدقا ىأ 2 لع "جما لاق ناش 22-1

 0 2 - 3 0 هةر .": مف
 2 ىلإ ل | اتدلاق ةمولعملا مهراجو ممر لارا يدب 757 اسمع نادل اوعو هن |

 - مد
 . و آ]| مهمامانءامئالا نحاس اثنا نيحاهت أ ثفاوحعا ا ةلصأ اوماد اق دوعجس اهيعوما اذهىلا

 - ا
 ل رزسلا نأ لاَ ىلاعت ظاربخا امابقام ريك اوهىّذدأ هنسارك دن مهييكصتأمو يوصل ِح حونر نحو

 |١ هتعاطو هللا رعأن « لع نمر حا هل مصك ىهتاق ك11و ءاحمعلا نعءاجتمار ارحالا كلذ ءالصلافىف |
 2 ١

 00 تطعاف يك الصلاو :رشاامرظتات كادوس لنكن اوةالصلا كح قده عراك - نعى هسا نمر او أ

 : "برم ١ فاقت س سنا فت اةسمحاو ق فّرصتاد دا تنانالان ا صوتدسعلا] لكل اهدهأ

 ٌْ ًاكولنم باوتهل نوكفر كح: اوءانمقلا نمهشأب نأ ىبتامل غَّرفتلا مدع جلو كاديهتما

 ءاعملا نع ىبنت ءالصلا تناآفوكقةدعات طعام كلذكم الا نكم لولوارت كَمالوع اعف لعشالتأ

 رول ا | ةالصلا ل نوكف لعفلا كِل ديرك كلملاو ءاعقلا نعى هس ن ا ةالص قوهئدعلا لع المصل اورخد 1و

 050 | ىهلارجاو ةالصلاحا نارا توك رد دابعو دوف ملكش مل منا رت كلاوع ءامعقلا نعىمتن رمرحأ

 ْ ٠ لدم ىلا هتادابعق هلا: لعب نمان احا نم سانا نمل .طوركحم 11 نع ىهتلاو ءاشسقلا نعأ

 ا دو 017 مااا :عراشلا نال ىلع ةبهلالا تاب رعتلا قف تاقازملا هده
 ارك اءالصلاق هلئارت ى داو لا لاوق ةأو لاعتا لع ىوتح اان ةالصلا 1ع ىآابف ىعيربك هنا

 0 لا و ءاعدإاو رك د انييىحلا قّرذدحورك ذةالصلا لاوقا لك امودالصلالاوح !

 نمربك اًءالصلا لاعتا ىلع هحج رتنا ثمح ةالصلا نع جرا اعدل هوس
 ةماحا هنا طيردقون اكملاةال الصلاطيرادهفت الصلال اوح اريك د الصل!قىذل ارك دل لعد تي

 لع |” الش كاد لع وود ىو لاو هريخس عا نم لاحق ىلاعت لاف لاوحالا,ةالصلا ّ
 . | لع تقنا سحوشوريصلا م دمع ةالصلاوريصلاد نعتسا: تفغا ذاملىأ ف تنام فرعتىتح |
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 ص
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 هلع قوات لعجو لا اهوا قلخ اهلا ةنملا نوكتتل ةنم قوام ىلع واخ نوككن ا هللا ةرمغ نه ا

 قوام نمناكام. هسسأر سكح هللا هنمناك ا قواخم لع قول عرفا ادا اراناف امدح وادب]]
 قئاقحي مهتفرعمل كا ذ مهارطخع ال هللا ءالعلا ٠ نملمكتاو ل سرلاوءانينالا لثم نوفراعلاف هملارت
 نتايسالا بصثق هيف لرا شن الو هيد رغب نأ ىعش امم هكالج هقتسي مو ماعلا هبهللا طيرامو رومالا

 هللا نارك ذ امذ_.:عز اصئالل سو هيلع هللا ىلص ”ى-ثلا لاك دقو ضعب ىلءاهضعب رومالا فقوأو

 ركح دف ئيدحلا لانرصنق افعضو كاّموافادير 20-5 حلق اولو قناع سول هَ مهادق دق

 ةمكحلا همضتةتاملعفن كلو بسريع نم هرصن ىلع ارداو هللا  اكخو هق-قف يا

 ماع ل صو ملسو هيلعهللا لص هللا لوسرالاسقف هتروص ىل- هللا ههتاخ نم هيلع لسا

 كلذ نم همن هللا مصع نكل ض هو ءإ_عاسبف ضرع ةنمو ديورفن اذ_هفمهل نكس كن اواسص نأ
 نيذلاابهياا ىلاعت لا ةفءاوداهلوهاملءاوداضي | ىهامءاودتلعلا ص

 كل ذب هن حان نلع ىليطدقداندجو ةنملا قي رط ىلع هللة الها انرتتفا ناف :هملعاؤا ماو
 دمنا وتود عو ذرعأ هدعاتؤلس سنم انا تالية تسلا راو 0١ ظ

 00 تملا مذملا هنا سوه نوكمل هتلخ ىلع ةنملا هنا سم رتي ل نكلو مظعالا

 رارس نمت هلع كلها كلا لعبا هدوه.»ب ءاثولا نمهللا تح ىف مم نوكيأمو هبف مهام
 انطف تنكن اهلا ىوسام بتارمب و هللاب ةفرعملا

 * (لصف)#*

 تاضورفملا تاولدا| ةماكا ابنك ضورفملاتاوالا ىهو نامزًا,ةالصلا ةماقا طب ردقةشنانا معا

 نك اماباهطب رو انوقوماءاتكححزنم وما ىلع تكة الصلاّنا ةالصلا اومثأف ىلا.عتلابتف
 ىلا ةيوسنملا توسل ازيقت ىتح عفرتنا سهاىا عفرتنأ هللان ذأ توسف ىلاعت لاق دحا ملا ىهو

 ةظعوملاوركذلاوةوالتلاو ةساعال اونا ذالاب هعساامةركذيو نيقواخلا ىلا ةيوسنملا توسلا نمهللا

 ركذيلو لاجرلاص الاوودغلا ابيفةالصلاب هللا مه سعأ نا لج نم ىا هل لي لوتتي هل عبسي :
 اشي رشن ءاسنلا نود لاجرلارك ذب تك افمدا[نمء*اوح ناذ ةأرملا مضت لجرلان ال ءاسنلا |

 ّنملعر جت مل لاكلا ةحردنافالاجرانهءاسنلا ىمس لايرلا,ءاسنلا قود ىب_عاهسو لاجزلا
 ىا مبههلتال لاف نوعرفةأ سها ةسآو ميهلاكر دا فتيثدقو لاجرلا لمكت اكن لمكلب

 ةراحتلابوهح دق طقف عش نأ آعسبلا اواعم ىرتشو عسا ةراحلاف مسا مهلغشتال |

 || مكست ةرامت لع مكلدأ له قاعت لاك هنفةراضتامدقنا سماق ناك * ىأ ىفءا رمشلاو عيبلاوهو |
 عسسل ىلا لافو مكسفناو ركل اومأ هللا ل سس نود هاحتو هلوسرو هتان نسون ميا با دع نه ًْ

 دراولا ثيدعلل نعل ااسهلعجو نملاوهو ةنا مسهاّنأب مهلاوم أو مهسفن نينمؤملا نم ىرتسئاهقلانا 1

 هسأر عفرب نأ مولاظلا هللا حف ةماسقلا مون هقلخ نيب هللا لا اذا مولظملاو لاظلا نم نيمصتتا ىف ألا |

 كلمت نمو لوقمفنُملا ناطعا نا لوف اذه نمل برا: لو ةش هنسح رهيرام ىريفنييلع ىلارظتف أل
 'كتشادم ذخ هتلالوقنهنعتوفعدقبراءلوقض اذهك خا نع كوفعيت نا هلا لوقسش ذهن 3
 اودصاوهّللا اوةتاف التشدد ىلا اذهل سو هملعهللا لصفتتا لوسر دروأاملو ةنملا لخ دا

 كد ماهف عسلاو ةراستلا,ناءرقلافحودممن هؤملاف ةماسقلا مولهدابعْنيب ملصي هللا ناف مكتسب تاذ
 هكلعامعس 0 ل _ضواغمةراحت ا ناف ةصاخ ىرتشيهنأب و

 لام فةباشج نع هللا وه دبش ن مالا ناءرقلا فءارششلاب فصوامول د_ذع سلام ءاربش ءارمثلاو |

 مهناعاو هللا ده: نورتش نيذلا نا لاكو ةرغغملابباذعلاو ىدهلابةلالضلا اورتسشا نيذلا كئلوأ 1

 هضرا ىفهللا قلخام عج هكلمو هللا هقلخ هنافءع ءارشلاب هللا هغصو ام ن موملا نأ ب.لاوالطاس ١

 ع د لا

: 

١ 
0 
3 



 ]| مالبمكحرضل لاك ملمع نم ءاوسةزانملا ىلءانتالصك ا نلع ةكنالملا ةالصف ةكت الملا لوق هلك
 اذهلو هانركذ ىذلا اذهوهو ةكئالملا ءاعدبو ةنموهنمءادّسا رونلاىلا تالظلا نم. بسلا
 لهشلا تالظ نم مهجرخ نم مهن تالظ تاشسلا ناف تاميسلا مهقو مهلوةوهو هتكتالمو لاق
 تادإظ نمو ةناد سهل ار ون ىلا لالخلا تاملظ نمو ةقفاوملارون ىلا ةفلاخلا تاذظ نمو معلارونىلا

 ةداعسلار ون ىلا بعتلاوءاقشلا تانظ نمو ىلكتلارون ىلا باخ اتالظ نمودحوتلارون ىلا لرمشلا
 ىذلاهدوجو نمهباوقتصامل هجر ىاامحر نيقّدصملا ىاَنينمؤملاءن اكحو لاك ةحارلاو
 ىلعناميالا هي بجحام لك<ىهلالادوجولاناممالادعبحردش مث ديحوتلابقيدصتلا نممسعا وه
 دعي قشيالنمْؤملاذاةمالسلاب اورشد ءاسقللا عقواذا ىا مالس هنوقلب مون مهتست لاك م هناقبط,
 دعب اقلب نم حو تاماذاه اقلب نم متو مالسلا,:نورمشد. وادا اسما ىف هنوقلي لاجر هللذ ادباءاقللا
 رانلالوخددعيهاقلي ند مبئموامترثك ىنعةماسقلا فةاوم لافت ىفهاشاي نم مث ثععيلا

 دنع مالا لعج اذلفءاقالا كلذ دعب قشيالف مال_لايهاسحءاقللا عبقو ىتموايفهياذعدسعب و
 هناك ةصاخهدوجو نمّؤملا هالي قالرخم اف هئاقا ىف تاقبطلا توافتلاصوصخم انتو نمعي ملوءاقللا |

 ناميالا نمددنعامردق ىلع دحارجا لك اميرك ارجامهلدعأو هلوقودصن لذدسقي لونيْتمْؤوملا لاق
 لاقاذاو هقلك هّتجر هللا :ال_صفناميالا ىف مظع اوهام ىلا اهلا هللا دوجوب نمّوملا ارجا مملقاو

 دحوامم هناكدكلمىوحام شرعل و ىوتسا شرعلا ىلع نسجرلا لاهو امحر نيئمؤملا ناكو

 قللاةالسصةدوجوم لكى دي راس ةجراوءاسشالا نمابذ نموراسلاو وش لكتعسو بحر و
 نوف رصم مهف قحلا مف قطاسنلاو قا مهكر ةءلابخروص قل كنا و دوجوم لك ىلع ةنئاكص
 نوئماصلامهْكتلوامهدوحو لاحفمدعو مموشْنيع فوحن مهو ةردقلا ماكح ا مملع ىرحت

 ةمهلالاةالصلا ةماكافرصيلا دهثيالام ده شي لقعلافءادهشلاةامكك ءاسحالا نوتملاونوةطانلا
 كل ذكواهعمعتاهقلخو ْئث ةجرلاو هقاخ ءئث لكىطعا ىلاعت لاه مهقلاخو هن هناوولخ هتجر موع

 تمعف تائيسلا مهتو اضباتااقوانرك ذاك وبان نيذلل تعدام اف ةقلخلا همسات ةكئالملاةالص |
 ىداعملاو تاعاطلا عاونا ىلع صاعو عئاط نم ةكسحتئالملاةالص ىف لخدالا هأ قياخ

 “ب (لصف) ب ا
 ةجرلا نععمهبلا بسنت نأاهلرشلا ةماكاذ ةالصا نومي نيذلا هلوةوهو ناو نانالاةالضاماو
 مامتاو ةجرلاو ءاعدإا نع و كئالملا ىلا تدنن اك ةجيرلاوءاعدلا ىنعم و قملا ىلا تى نامكحأأ

 عرش مواهدودسواهعوكر أنكر بدنا ف درو اك سواملاو دوكسلاو عوكر لاو ماسقل ارريبكتلا
 اهنم ضةنتا ناكناذ اهقلخ لك ادقفماقثالاو ةعامجلا|ًةالص هقحت”امم ةعاج ىف ناكناواهف
 ٍْ هل تناكناف ضعب ىلا تاولصلا ضعب مضسف ةصقان اهلستيالهلئاو اهتم دعت ا ]هيدا تناك اكيش
 [|| نينامت الص ةالصةئاملاريصتق”لماك لا ىلع تكل داو ضعب نماهضعب لكص قنا بفو الثم ةالص مام
 *نلقنل اةالص ىه اذكه هنعاصقانو ا كا ذ ىلعا دن ازو ا ارمشعو | نيمو ا ةالص

 00 *(لسصق) '
 هصيستو هنالص لع دق لك تاذاصريطلاو ضرالاو تاومسلا فن مدل ميسي هللا نارتولا ىلاعتهتلا لاك

 |هدوجو سني هملعهقلا ةالص ىأ هتالص هلوق نم هللا ىلع دوعب ريعضلا هنال ص لعدق ءالؤه لككأ

 ههنال صوهو هب هير عيسنام ىأ لكى _عدوعي ههيستريهضلا هصييستو هلوقو كلذ ىف هب هستجرو
 || امتي امو لفسالاو ىلعالا ماعلا دب الا هذه مف جيستلابهسفن فصامو ةالصلاب هسفنقملا صوف

 : *(لصف)#*
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 أ اذهف ميظعلا زوقلاوه كلذو هتجردقف مهنهتاشسلا عوقو نمنيموصءملاو ةماسقلا ىنعي ذئمو

 أ

| 



 | ةتاترهغ ىا ةقلفعرغو ةقلللا ةّمانت اة نوكت دقاه اشنا اذاامهتالصناف نلعاو ىئالا
 ْ لوقنفّق ا اةالصالوارك دنلذ ةقاذلا

 ء(مرسفإ» ظ
 ىلعنولصي هتكت المو هنئاّنا هلاعسلاكواموع هتكتالمو مكملع ىلسيىذلا وه ىلاعتهتتالاق |[

 دكت البلا نك 0 ”الملاو قالا عمم نواصي هلوق فريعشل | ناف 5 الص صوصخم ادوصخ "ىنلا

 هداني ا ككل هده ل زنيقحلا نوكشاتب” ع ىدعتنالا :اف هدبع ىلعهللاةالص قش نأ

 ىلا ىلع نال الص ماسةم نم ”ىبنلا ىلع هللا ةالص نو كح عماملاريمضلا لجال هكن الملا

 نيا لدفوانرك ذنادعبالا كت الملانءاجامانه هتاف هكلمد المو مكملع لصد ىذا اوه هلوق فالخع

 للا نيب عمم عماجريمظت ءاجامو هملا ح حيوردا درفأف مكجر دل لاه م مكمل ءهلوقب ةكئالملا نيب و هتالص

 اهطعيمل ةشرعرشدلا رب أش ىلعلسو هيلعمللا ىلص" ىبنل ازيد نينمؤملا ىلعةالصاا ىف ةكنالملا نيب و

 مكذع ىلهي ىذلاوههلوقب انتلج نم مالسلا هملع<ى كاياتتك انمعه نإ ىاءاوسدحا
 عيمتلت ىبلا مهيفو دابعلا ىلعةالصاا بكت الملا درف أف هتكت المو ىلا عت لاك كلذ ىف هسفندرفأو

 انريخ ا اهفهدجو مالسلا هملع ”ىبنلا صخ - وا نمةالصاا د.حوو هللا نمةالصلا دمحو قلخلا :

 مولعمو ”ىبنلا ىلع نواصي دل ودق نا لامن هك ولغو هللاامذ: كلرتشا ةعماس5 ةالصبهل عجب نأب هب

 0 ”ىنلازافذناتزيقدئيتالصلا نا دار دالا لاح ةالصلا ىهام ةمعجب ا ىف ةالصا انا ١

 قحلانأكا اذا ةملع لصن ناوهو ةعماخلا ةالصلا هذه لثم هملع ىلصن ناان عا م ةالصل ام ذم لو 1

 ماقملا اذه ىف ةكئالملا ةالص تناكتراثملا هذ هم وامان ها ىت جاا5 ةالصلا مصتءزشربللا ىف دروامائئاسا ٍ

 تف مهقاطن ناك الصلا كل: نا ملسو هيلع هللا ىلص”ىبتلا ىلعةالصلا ىف هللا نينو مهن عجس ىذا |[

 هاواس ناو فيرعتلاب دوحولا ققحم فرش هناق ةسرملا هذه ىفرشدلارئئاس ىلع لسو هملع هللا بص هفرش
 اذهلثم هلع ىلصدد ناو نيعن ل نم ىلءنيمعتل ان نيعت دقف ”ىقاكما فرش * كل دف هي فرعن ل نم دعا

 نيذلااهمااب هلوق دعب مكملع ىلصي ىذا اوه لاك الف لاح لكب لضفلاا هل تدشف كل ديري خ لو حالا سفن ىف

 معأ هنال ىلوا معارره ىذلا دو>ولا ىلع هاج ناكح دم>وتلابوا دوجولاب لهاذاع لس مواونما

 تنكولر عنب !لافهلاواصى ا ءوصسو لاح لكى ىأ ارمثك ارك ذهتنا اوركذ امها لاف ةجحرلا ف ١

 اختل ذإو ىشعل اوودغلا ةالص ىنعيالمصاو ةركب لاك ا ذهاورمصقريغ امامت املصم دي ربّي مع | |اسم

 عمش نورهظتنيحوامءو ضرالاو تاوعساا قدجلاهلو نودصتنيحو نوسمت نيح هللا ناضسف

 مالكلا ربدقتو سشضرالاو تاوعساى:ق ةاطخل أع ءانثاا ىأ دل هلو هنآ الا ذه ىف سجنا تاولصلا ٠

 اة هيلا انيلع ىلص هاري ًانمكملع لص ىزذااود اقم الصل اورك ذا اءان ماوا د هلاقاسإف

 المصاو ةركح هل بضنوءانثااو حد ايهركذن نا ال جة فاتماع بصي هنادحاولا حالا ناسعا ْ

 اهيف مهقررمهاو هل اوقاف تاقوالا هذه ىف مسللا» اذغنااكحاؤرالاو لوقعلاءاذغتلذىفناف ||
 هحس] ل.كذ مجسنلا فاه اذ حاوزالاف هّمسمح هيلطتام بسك قولخت لكق زرو اهشعوةركب ا ش

 جيسستلا نا انلعف تيوب ركذلا د. قامو ميسنتا ديف لاح لك لعورت ذاوت اجو ألا دع قلل ْ

 انتالصف مكملع ىلصي هنائ هلأ متت ذو ح اصاذامكتارخ الار هالاو تاكوالا هذبم طوب ع صاخركذ

 انمشعىلوال اهئالض نكاتملع ىصفهلانم ءاصفانماع ىلص ىلا عت هللا نم نينالص نيب هن اسس دهلان 1

 لاق مئانركذوهل انتالص رم انين نأ انلداعسلا تناكص انيلع ةيئاثلا هتالص نموهلائبلص
 العوةجر ئش *لكتعسواسو مهلوقوهو كلذ نماها عرمش :دقاع مكدع ىلصتاضياهنكت المو:

 نمو مهت دعو ىتلا ندعتانج مهلخدأو انيرربخا بادع ههقو كل دساوعاو اويات ني ذللرفغاف|

 تالا قي نمو تاميلامهقو يكحلمل ارب زعلا بنا كل مهتارذو دعاها
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 نم برضن صن ددقف ىرطاخ ىف هترمضحتسسا وكل ىنع هفرماف هنبءروهظ مدعو كرت ىف ىل دا ا
 | لاك مث ىنع هفرصاف هلوق ىنعم ا ذهف هتمعروهظن ”ىلءام اح هلت الف ىرطاخ ىف هرودتوهو دو>ولا

 مدنعلاو دوججولا نيب ىذلا بايا هنو نب لعججاو ىرطاخ ىف هدوجو نيبو ىنب . لح ىأهنع ىؤرصاو

 اضخأر هو داحالا ةغص ةردقلاّن ال كتردقب كر دة ساو هلوهو نرش#ع الو هريض ع سأ ال تس

 هل ةريخلا نوكتدق هنال ةردقلا ىلعرلعلا مدت اه فريالو ةردتلايدج ديو لعلابفرصي لعلا نم اع

 كتردعي لردقتسايف ذاك ىلريخ هتبلطأم لمعت ىف ناكن الوش هناكف هلم تاطامْكرت رتفأ]

 أ كتردقي هلوقف ةفاضالا نوكسحت ددعلا لغقلا ةمسنب لوم نعم اكن هل صت ىلع قرن

 قع كتر دعب هلوقف دانسعلا ةردقل | ةمسنب لوشدال نع ناكناو كداسع ىف اهقاذت ىلاةردقلا ىأأ]

 ا و الوردتت كلان هلوقو قلدنا كحال ةفصلا م كح همل اهب وستملا ىأ هَنْفص ىه قااروطلا ردك

 وشمل نات تلعدق تنك ا هل صك ىلعةردقل ا ىل قلت ىأر دقت كناف ىأنتفئاطلا نماذهلوق 1

 هيدا لصحتو هداج ا ىلع ردت ”كنأ لوقف دبعلا نعةر دق | نأ قمح ن نع رايخالادب ريدقو ْ

 كونوا هلوصحج حرفا ورورسلا ىدنعل عج ىأ هب ئضرو هلوقواسب هلستحا ةردق ى لام ىأردقاالو

 نك امالانا- ءاتنأى ا ناكت محرما لردقاو كلع قياسى ىلهترتخ ا ام لجان نم هلوصح مدعو

 معتاو هلع الو ةلعت تناق كلذ نم كمان اعاهاعأ بوبغلا مالعتنأف أهريغ ن نم اهيةريفلت ا ىلا

 ةيلعلاةيسفلاقاه معلا ةبسفربدغ ءايشالا يور ةبسننا ىلع ل دفهدووش ىنتتي ال سهالا, لءلا نا

 عرمشل ا فدرواموهدهشي ايش لد ءنمنا مزلبالو هلع دقفاتش دهاش. نم هناف بيغلاوّددا ا اع

 بسنلا نيب قّرفف لعل اورصبلاوةيؤرلابهسقت فصو ادهاو اهل اورو اواعلا دك هانا طع

 صاٍسغلاناانلعيغ هللارغقسقنوك.نارّودّ لام اهنبام ليل ضعي نع اهضعيزيمو

 مران ال هناك هدهشيو هدهشنامو نع باغام لعب ىأ بويغلا مالع وهن اك انءباغامل ا

 ىدلادوهش نم هتلعاف كل ذكنكي ناو هّمشمةح ةفر اس او ميو ريدطرمب
 ىلع حوران امضع صخااملهلةدومدمن جن ]ولو 1يمادع لل 32 ىدن ا ةدوهشماهاكءاسشالاف

 ضعب نع اهضعب لصفوءامسالازيم للعلا نوكف زيبا هي عقبال ضحلا ماعلا ذا ضعي !|نودئيسعتلا ||

 اهسفنا مدعلاب ةفوضوم تناكن او اهاريهتعوهىأ اهل هثيعتو اهاباهدورمشب هنعربسعملاوه

 هنشف'ق قاهعارتخادب ررامتروص ءاسشالا عرتفخلا تانسنالا ويم ام ىلعا هلل همو دعم ىإ هاك
 ذأ
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 ىهدلادوجولاب ا ايس دع لاح اف تاكو ”قيعلادو> ولا, ف صتتقاها اهنمع :رهظفاهزرب مث

 ِ اهدوهشدوحو نمدوحوىلادوحو نمءامشال اروهظف ىلاعتهتلا قح ىف* لكلا ريما و اند ف

 زاب هضرو صن ال ضحنا مدس ءلاوضش ىذا لاح او تانك لا نيعال اهدوبش دو>و ىلا اهدحومل

 نايسالا كلدب ىعبف ىلهر مسي وهضهلوقامأو ةرانعسالا ذاع هنهذسام ضعان هم اذهفةتبلا

 بولطملا لص ىلع تام الع ىهىتلا

 * (بابلا ةقاخ ىهوةالصلاب قاع ام عماوج لوصف) *

00 3 | 
 ا ) قل وز * أ ةالولاهمأف | 2

 ا [تناذاف هيلا بسنت نم فالتخا ا؛فادنع اتقلخو امقلخ متا ىلع ام ًانتزووط ةالصلا ةماقا

 أ تشن قال اف نقواخما نم كل ذريغورش و كام نم هللاريغىلاابتبسن ةأشن فانت ةًاشناهلذ تال

 0 ةيلاةيوسنملاَ الخلا تناكحذا اهقلخ مال ءوث لك تعسو جرو لاك اذهلو ةقان 0

 اضناكالنلا : ةالهبسلا ةيسنو نا ذركح ذأ سو هدا.بعب هتجبر مكملع لمي ىذا اوه هلوقف

نو دابىلاةبوسنم ةالص لكك اذكو قال او ةأشنلا ةّشاع اهمقيو اهدئر - :
 | اذعامناويحو تاب

 3 سألا
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 را قذدحمملا ىف ىلطملاو دحتملا حج .راخةزانملا تناكاذااّتاو مهضءب اههركو مهضعب اهزاجأف

 )ر اينتعالا) ين دا: ىف لوقازاولابو فال اب ةباشل اقر انا ىلعةالصلا اماواضرا ف الخ

 عمدا ممن نفع ءةكامما مكعموظو لود قالا ناف عذش ناكامث سف عمف زان م1 ىلع ىلعملا
 ناكم لكى ةرب اج ةز ال4 ىلع ةالصل اف ناكمل ا. دست الف تنكح ثء> ىسو تناكث مح ةزانخلا
 نورعو ىبءوم .ءاف-اذه عمو سيخ رشملا نان نوعرف عضوم نمر ذقا عضومالو ديبقنريغ نم

 مهفاف ىرأو ععم امعم ىتاامهلهللالافو

 «(ةبان لع ةالصلا ط ريش ف لصف) *

 موقلاتف اممتا اوذ فاخنملاهلم مثلا ىف اوفلتخاو ءاوس لقاك اهف ط طرش ةراهطلا نورثكألا لاقف|

 نكلو امر ل ةرايطل نآ هءلوق أ ىذلاو مهنباملع ىلسيالواهل ,متنال موق لاقو اهلممش

 ناك اهنعهنلا ىذرةشئاعتلاف (رايتعالا) ةمعرش ةراهطريسغ ىلع رك ذو هللا ىلا هجوتل ادرك

 هللا اذ حالا نوكنأ جذب اذكهو هناسح ا لك ىل_عهتناركذي ل_سو هيلع هللا لص هنا لوسر
 نمؤملا عماهسالو دبعلا عم لاح لكف

 « (ةراذتسالا ةالصف لصخ)

 م ناءرتلا نمةروسلا مهلعبام ةراضسالا هباحتأ لعين احح لسودهبلع هللا لص*ىبنلانأدرو

 ندا نيتعكرلا نم مالسلا بشع ءاعدلا عقولو ني: هكرامارينكسملا ىلصي نأ سه أي ناكهناددوو

 راتك وءاشيامق ولح كدرو ىلاهت لوقو بالا ةحتاف ىلوال ىف ار شب نأ ل بهتسأو اهلج أن مامهلصت

 ءاعدلابوعدي ودح ا هقتاوه لقو باك || ةحتاف ةئاشلا فو نورفاكلا ايان لقوا للا مهلناكأم

 هتحاحىف عرش اهات ةابهلعق دير ةمهمةجا لك كل لش ملفا سل "ىورملا

 بايسالا تردعتناو ةدومم اهتضاع نوكتي ل صحت نأىلا اهب ابسأ قنا لبس ةريخ ايي دل ناكن اف

 يش والعفوأ ناك اكرت اهتبقاعدمعسو كاذا مل َ .الفاهكرتراتخ ادقهتلانا لع.ضاهلبصخت قت مو

 | مهدحالاقاذافموبلكىف راهنوأ لسان منيعم تقو ىف ةراختسالاا5 الصاوا_دينأ هللالهال

 2ك ارعأام ع جبنا لعت تنك امها هيف ةنيعملا هتجاح ىعسينأ ىمأ ىذلا عضوملا فلوق ءاعدلا

 نم ىي تكلمامو ىدلوو ىل_هأ قح فو قح فهر أم عسج.و ىري غقح ىفو قح ىفهبف

 آل ركام لكنا لعت تنكن او تأ سك ٠ اعدلارك ذي و ىلريخرخ الا مولا نماهلثمىلا هذهانتعاس

 قعاس نم ىدع تكلمامو ىدلوو ىلهاقح ىو قحف هيف رحت ام عمجبو ىريغقح فو قح ىفهبق

 هنتح فكل رد الو كرس ىف دال هناف ءاعدلا قابرك ذبو ئدفىَّرشرخ الا مودلا نماهل ثم ىلا هذه

 4 .ًاروكلذاس ٌرجو نيعم تقو ىف موب لكف اذكه لعفي كشالب ريخ كلذ :ىفافناالارذامححأ

 ميظعلا كاشف ن ملل ًاساو كتردقب كر دقتساو كلعبكريذكسا ىنا مهللا ٠ ءاعدلاةروصو ريخ لكدملع

 قيدفللريخ مالا اذهنا لعن تنكنا مهللا بوبخلامالعتناو ل عاالوملعتو رفا الو دقت كتاف

 تنكناو هيض ىل كرام ىلهرمس و ىلهر دقاق هز> ١و ىرا لح اعلاكوأ ىرهأ ةسقاعو ىئاعمو | ١

 قع هفرصاف هلحآو ىرهأ لجاع ل افوأ ىرعا ةبقاعو ىئاعمو ىئد دف ىل سس سدالا اذهنارلعت ل
 هتجاح قهيرراذهسا اذا فراعلاف هتجاح ىمس و هب ىضر مناك ثمح ريما ىلردقاو هنع ىذرصاو ١

 ةزمهلا ف دحو ةدارالادصقلانالةدارالا لخ داف دصقا ىا ّمأهنناان ىا م هللا هلوق دنع هملك فرضعف ا ١
 دصقاىاىناهلودو ”هلصولا ميظع ىلع كاذب كل دملو ةرواحم او ير خلا برقا هنا نم "اهلا اذ ١

 #0 ءاءاكىهو هتقش ءىشلاة اناذ ىتقشح ا
 اذ هبلطف تهجو ىذلا لع الوريملا نمىل لصيام ملعتكناف ةرخ هن ىقشملا# ةهيلع.راتخاه ا
 ناكتاو ىلح نم هقلخ اف ىأىله ردقاف هتلعدتةريخ هنمعروهظو لعن لناكح زنا“ ءاعدلا ا
1 
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 ب (اونام ا ذا بردا لها نم نيدسملا لاسفطال ا مكح ىف لف )

 هنلوقأ ىذا او نيلسملا نم مداسن ٠ مكح مهدكح لث اق نمو مملع ىلصنال مهانا مكح مهمكح لمت ٍ

 قمنا :

 الملا لوغ اموعو لفظلا قدوم لغطلا (رابتعالا) مالسالاةرطف ىلع مباخر (ملع لص هناق :

 ١ ليولاو شراكر اكلاو لفطلاكح ءاملا- نم ءاعتلا ع نم لزننام فعضاوهو ةسشعو ةودعا دنلا نم

 ةالصلاوادبا مو فدعشلاو فعذلا اذ كني رهلا لوزن اولا نسل راو نك ّ

 دما سو ا 1

 *يلازا تن'هناف لوقأ هوى زلال ةو لول قف تما طةالصلا ف دقاق راوه نهئاوفلتلا :

 نيسحلا مّدق دقو هنعل سالو ىلولاربدعا هنا طق هنع لة لوز انما ىلع ىلص ملسو هلع هللا لص ا

 0 هقاملاو ىلعنت نسحلا ىلعةالكاىف قة دملا ىلاووهو صاعل ا نبدنعس ىلع نبا ٍ

 قالطااهلىلاولا (رابتعالا) هتفدوهناراومىف لولا هقاحللا نمىلو ا هعاج اةالصو ةعجلا 5 الدب ا

 تملا ىلعةالصلادىلو ارمخرومالا ضمو مكمان ىوقاوهف صوسملاو مومعلا ف نال ا

 لع مل نمف هرظن نم مظعا هفلختسا نم ىلا قل ارظنو هللا بئان هناف تملا ف ةعافشلاو قالا ةاحانعو ||

 ىلءىلاولاو هلع ءالوامف م كلا همأا ضف هناف هدنعلبقا همالكو ةفالكنا قف ماعلا بصنملا كلذ

 ىلاولاو تنملا ىلع ةالصلاب انىلواوهق معالق معالا هجولاب مس الا اذِههل تن نةهللاوه ةقسشملا

 اتاعتمعاوه نم تملا ىف ءامسالا نم هالو نم دنع عفشمف ةيهلالا ءاعالا ن نم تقولا مكح هل نم :

 ءمث لكتعسو هنجر نا نجح لاودو هنم

 < (ةزانحلا ىلع ةالصلا تقوفلسف)
 || طتف عواطلاو بورغلا ىف ىلسيال موق لاكو هم ةالصأ | نعىبملا تقول ىفاهياع ىلسالموقلاتف |
 رارفصالا نكح ملامرصعلا: الص دعيورافسالا نكي ملام عبصل !ةال_ص دعب اهيلع ىلصي موق لاو ْ

 1 ا 00 ا 2 :

 : لفعل الوزسقأ امهنم لضح 0نيذلاراغفلا لاتفطألا ن هم تام نم قعةالصلا ىلع لاردق

 : ةزانحلا ةالصف دامو عرشلا داتا تو طالت :دهاتل بوروصت لعلا 2 ا

 توملا لقي و رخ الا لزانم نم لزتم لوأر تل اور انلاريعست تقو هاذ ءاوتسالا اما دوس اهفام اهنا ١

 هكحردا اعرف رانلاريعس تملا دهاشو تقولا كاد ىف نذدناف لزتمريتلاو لزتمال لاح توملاناف |

 بورغلاو عولطلاامنأو مم. ةجرأنانوم تقولا كل ذ فري: ناانل عبير نماء تفر هناصسهقاو بعر |
 رصنااعر تق ولا كلذ ف تمملاربقا ذاق كل ذ مهعبنصل م هدخال مدع . معه رافكلا امه دصتست امهناق

 امشامن وكب نكمدي رتاهن أن ظي دتابلا الاطر ود قارطلا تحد الزاثلا ردات ْ

 ةعاظفل ه نم قرفف هفلخ أب نم ىلط دصق اصمم همام ىريف بلط هيلع ن نمو قرط

 بلاط هنا معبف زواجي ىتح نمي الذ هون لقملا كلذا دوقملا هنا صخخشلا اذهل ختام رفدرظنم هر

 3 نم هسأر عفراذاف هللاريغل دعس نأ ةريغ هذال مهج تردار هتلاريغل دنا ذار ذاكلاناف هريسغ

 لوسقر ادى هنا بو واهلثمىلا دوعبال دحاسلا اذه لعل هنن صا نعاسمقع ىلع تدك هدسلا
 : مالسالاهلجرازفكناكماذا اح مادمت ءلااهلابقا حد م ادمان اوكا

 | عقتري ىرشلا عمؤرش. ملام قواخ هلل :امطراد ىهاماهافر كلا هلع فاخيامإ سناك ا ذاو

 - فوغلالةصان“ ءابعللةرارغص اورشنملا فون عوشملاوءاسلل كلا قد وريخماقدصل فودلنا

 « (دهسملا ىف ةزانملا ىلءةالصاا ف لصف *

 اهراحاف

 انس >> قاتتحب يف ا
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 ١ لدرخ نم ةمح لاسقثم نم ىندأ هبلت ىف ناكنم راسنلان ماوجرخأ حاجا ارابخالا فو هانلتام
 (ناقناف ةصاخ ةنحلا 1 هرج هنا الاربملا اذهفف هان ةانرك ذامالا قيسرلف نامعانم

 السن نوكم هناخرت ءاكلا لهأ لثمباذعنوداهلش دينأ هملع ةمَر رغما نكت ةلاومملا تالا

 نم هنا عمرانلا لخ ديال تالصسلا بح اصناف ةئيسشملا فرتاكلا لهأ نههريغو هسف:لتابتلا نا ىف

 نتمتينأ هياغفانثالا قف هناسجدّدم همالسا لوط قهقتاالاهلا ال ىوس هعم سيلذا رئاكلا لا

 هملا بسد تم مركس اهتاوهلرفغب ال هناو ةنكلالوخد لبق هسفن لتاقلاف دسعولاذافنا

 الع مهنوكع م بارعالا ضعي فصواكمركلا مخحرتو دعولاءافو همأأ بش .ليدعولاذافتا

 لاقت هين قش رشالا

 يدع ومزحمو ىداعبا فلل ي هتد_عوواهتدنعوا اذاىناو

 هدعو فل هللانيسحت الو هل اوك د_ءولاىف دروو داعبالا ف صن طق عرشاا ىف ديدامادإو

 اعمتريشلاوريخلا فن وك, دعولاو ةصاخ ريشلا ىف داعنالاف
 * (هكرعملا ف لوتتتملا دمبشلا مكس فل صف)

 ةيوسنملاةايحلا (رابتعالا) لسغبالو هيلع ىلصي لث اق نمو لسغبالو هيلع ىل_هباللث اف نك

 رىيزوانكل قنا ىج هناو دل ءمشلا قاهكااردا٠ نعت ذخاانراصبانا ىأر ند < عملا ف د» مشلاىلا

 ىهاغات الصلا نأ ىأر نمو هملع ىلصيال ةب انملا هذام ”ىبل لاق دع سل اذهو مالا سفن قورعو

 اعد هبلع ىلصي لاك ل ماعريغ هنكل هب ردن ءاسح ناكناو رمييدلا ف هلع عطقنا هنوكل هل ءاعدلا

 لد ماعلا هلمعلابالا ل صحت ال ىلا تار دلا ىلا هل بّرتتملا لمعلا نع هعاض#:ال تمملل ىدبأم لثم ١

 عطتسب لوا تاماذا هنع يدا تاماذا بادن موي نكالل عقفهنءبو: نمواهسفن

 هنم لمعلا عطقنب مل لاح ف ناكول ه: مل ءلا ماعم ىلصملا ن م ديهشلا ىلعةالصلا موقت ا

 * (لفطلا ىلع ةالصل ا مكح ىف لصف«

 تيرا و واراد هم دلك دوما اك نمواخر اص لهتسي ىتح هملع ىل_هددال لث أه ند ؛

 رعي ا نع تملا لدي لو ةنسلا ىف تملا ىلءةالصا ايهللا ان سا بايت الزز تيا ظجحل

 ةرّوصم واضعا موقت كل ةضوتعبلان هرغصا ناكسولو ن َ :لاةروصان ..ًاراذا نحف

 ىلاعت لاق ةتساجناةروصاا كلت ىلع عرمان قلطأ هن هي : هفحورلا ئفن لبق ناكتاو نانا هنا لعب تح

 نينا ىلع صنلذ حورلا شن لبق توملا مسا انيلع قلط اف مكس مث مكتسب م مكامح ًافاناوما مينكو
 توملا مسا ققدتو ةرهاظل ا ةروصلل حورهبف معني ناو ةرود هأان دهاشو حرطاابهنيعحجرخاذا 1

 : ٍلع ىل بال لبو هيلع هللا لص هللا لوسر لدي لوهوجولا نم هجوب هيلع ةالسصال عنامالف ْ

 مدع دامو ةاسح هل تم دشن عفالا سعالا لشن ل ناكناو كاذإ ض رءتاموةامح هم دعمنا دعدألا ٍ

 عزاشلاهصدخ امالا ص,دخرنغ نم تملا ىلعتالصااعرشلا ندموهفملا لي مكسملا عفر ىلع ىقنلا ||
 .لخ دمه مؤ لفطلا ساو هيلع ةال_تكاْلرت ىلع صنامت كا ذري_غورفاكلا ىلع ةال_صلا نع ىهنلا نم

 هيلع قصي لفطلا نامل سو هيلع هللا ىبص هلثا لوسر نع هللا دبعنب رباح نع -ىذمرتلارك د ذه لب ا

 يلتف ار ,ملا مكحامو هيلع ةالسصلاب م تهجج» لاق اخراص لهّتسب ىتح ثرولالو ثرءالو | ْآ

 هيومنأ اهاعنمن قارنا عر نر ذل كيه ذا رج وكلا ةأأمح ع نعتام ندىع ْ

 هيلع ىف 101 ا محلا نءةريغملا ثيدحو ةاسحريغ نءالوةابح عا 1

 هبا لع لصيل مل لبو هيلع هللا ىل لص*< ىنلاتأب جحاو الصا هملع ىلسيال ل غطا نا ىلا مهضعي ست هذو

 هنبا ىلع ىلصلسو دلع هللا لص ”ىنلاَنأب ل ناعلا اذ هضراعش رهشا ةينام نب اوهو يهاربا

 رباحو ةريغملا ثن دح ثردحلا اذه ىوقي وهل ل نيعيس نب اهو ىهاربا
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 يهذمل !اذه بحاص نم بهتلاو هروهط قم قل هبلع لصين  ماماللفربخلا كل :ىفدرو دقو رغكم
 هنأب همت عم مامالا هلع ىلصدحلا اذههشلعنمتاموأه دع :ءوشو هيلع مامالا ةال_صن معن ىذلا

 ءاثناو هد اءام نا هللا ىلاه هان اف سفنلار هاطريغ هناو هلع بحاولاّدلا اذهم ةمذلا لوغشم

 هناء ءاوسلساغلاحح ا دح لادا مامالا هيلع ىلصي نا ىلوالاقرابخ الا تدرو ادم و هنعافع

 ةسامس ل:5نم فالخي ةرخآإلافرهتعابتلازاالاابندلا ىف نينمؤملا ىل_ع دودحلا ةماقال عمال
 ادحالا رقكوا

 مهل نين لبضإ»

 ةعامثلا ىف ىلاعت هللان ذأ امل (رايتعالا) لوقأ لوالابو هيلع ىلصال لبقو هبلع ىلصي لدتذ

 لقي ىذا |ناريخ او لويقمهبفلاوسلا ناو ذ ىضترا دةلجوزعهنأاناع تملا ىلعةالصلأب

 لياوميإو لع كلذ لمكف هسفن لّدق نم ىلءةالصلا نعى دريلودبب انف ان نول ا

 ةعافش هللا لبتمق لاه> الا اذهل هسفن ل لت نم م ىلع ةالصلا نيمو ما ىلع بصق هيلع لضصي لو 20

 دس ًاسدراولار يدا جورخرانلا نم هجورذم ؛ىضقت لوصالاو حاملارارخالاو اهسالو هن ىصملا

 هسفنب ىدنعىفردان لج وزعهّللا لوقف للكسملاهذهىفاهلاراشملا ةمكحلاورجزلا ير ذم دواملن

 برت نم مكبر نم ةرفغم ىلا اوقباسو نوعرابس ةراشالاف ةقيقح ةراشا هسفف ةنحلا هملع تم 5

 لزانملا عطقيورفا سي هنامح قناسنالا ناكف هللا اقل بس توملاو اعارذ هنم تبرهن ار كل

 كلذ ىلا هلوصر لبق هلا ردابف ءاقللا لي دلتا فردا دج لس دكر امرا هاما
 هنافءادتب احا عفرب هاقلي هنا قما* الل قوش نع ناك هناقل ىف 1لمعتالىذلا بسلاوهو تملا
 ىلع كلذ لقي لو هسف> ىنر دا هناذ ىنع رتس نا هنع تنمى رتسلا ةنملا وةنملاهسلعت محلا

 مالسساا هيلع هتعدرواماماو لوا لوصالان نم ةدضعي ان نمؤملاريللا هحو ىلع هلمفُ ل صفتلا

 مهريغ نمالو نينموملا نم ثيدحخلايف لقب ملف ليحل كلان م ىدرتلابوا ”مسوأ ةديد هسفن لق نمف

 ناطمل_بلا وق ناعالا نا ا أرق لوصالاىلا انعجر لامحالا لخد اذاو لام> الا ق قرطتف

 رافكلا. نعكاذيربخا ع راشلا نااعطقلعنف رابنلا ف ةباهريغ ىلادسأتلا ىلع دوايللا هعم ن كمال

 6 ران ىف هدطب فام ًاسوت هديىف هندي دخل مهتمة در دحب هسفن لتقن ملاقف ادبا هءنوذعبأم نيمسعت ىف

ىف همكح+ وهب اذعل ا ع نمفنصاا اذه ىأادبا اهيذادلخخمادلا غنوج
 ١ اهمبرش نم كا ذكو رانل | 

 ا اذه هي يذعي بادعلا ن ندعونلا اذهىأ ادياامفادلختادلا+ مهجران قداح وهذ هسقن لدقف

 0 تاهح نمدخؤت ةمعرمشلا ةلدالا تآف هلمعل افنصرتخلا اذهىف عراشلا صخب ناو

 ]| كلذكاضعب هضعب دشي ناسنيلاكن م ٌومللن مولا نالاضعب اهضعب ىومل ضعب ىلا اهضعن مذيب و

 أ دعب يعدي قر مم رنوربامناةنلسا لها نافا اضعل هضعن ىوةبفاذكب نامالادي اذكب نامالا

 1 ةيورلا ىلا نوع دف ةنملا يف مهعضاوم سائل اذخ اذا ةدانزلا فرخنا ىف دروأك ةنحلا مهاوخد

 3 اهل لبق هنا هملعتم -رحهلوق ن وكب نأ هسفن لدعَف هسفن هردان ىذلا اذه صخ دقهللا نا ن ف

 : "ىر هسفن لق ءايقلا إف ةنللا لج ديدتنيجبو يعني ور دهلا» ال هسسفن ل :اقال مدقتف قرداب 20

/ 

 ا
 هللادنعة>ارلا ,هوامالوافةرداس اهذ_هرىلا لة بجوملا لالا نم هيفوهابمم هبمدحرا هلثانأ

 : || هيفن لتاقلاواريخ ىَنظلفي ىدبعّنظ دنعانا لوي هتلاو هملار دانا هيضوه ىذلا باذعلا نم

 || ظفلهيلع لمح نابقيلالاوهاذ هو هسفن ل تقي نأ هل ىذلاوه نسما ب رب هنظفانمْومناك/اذا

 || [رطاند /ادعبلف دعب هنف :روظناو لب ادانلا اك مفالخ لع عررصلابضنالدا ىهلالا ريما اذ هه

 ا ا فرءنزوواهرضعتسا اذاق دي وملاع ايتشلا.لب نال اده ضقانت ىتلا ةرزةملالوصالا نمهوطت ف
 ا

 ا
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 تارتل نمت ةاخ مسخ نا ث يحز ايتءالاف دربق ىف نذداس دعب تدملا ىلع ىلص هنااسسو هلع هلا لاو
 اهتنوهف بارتسلا تح هلوصحو ا ضراال ا هجو ىلع هزورب وهلاصشنا لاح فمن قرف الف لص كلارا
 قراذدقو هئرانىلا هني رعدقح ورلاف مسحلا ادسؤارب ,دملاحورلا ةالصاا َنِإَد دارا ناكحذز اف

 ضرالا قوذناكءاوف حورلا نود دسجلااةالدا !نالّب دارملا نكن او هلع ةالصلا نم عنامالذ دسلسا
 حورلاو قد اذ ءإص ا ىلا عجر دقن انالا نمدسح او لكف قّروام عراشلاناف ضرالاتت 2وا

 رصنعلاب هنم”ىرصنعل ا قحلاو حاورالاب هنم

  (يدقتلاهىواوحنمو هيلع ىلسينم لوصف«

 اواكتحواوااطم مماع ىلص لت اق نك هللاالاهلاال له نم وه نم لك ىلع ةالصل كلذ ند
 نورخاز زك لو لوقا لوالابو عدبلا لهأ ىلعت ةالصلا مهضعب هركو عدبلاو ءاوهالاو رئاكلا له نم
 ملسو هماع هللا ىلح هللا لوسر نأ تنثدقو عدبلاو ىجبلا لها ىل_ءالو رئاكلا لهأ ىلع ةالصلا

 ا (رادتعالا) عفشوهامنا ىلسملاو تدان هرئاكلا لدال وعد تآبخ لاك
 اذهنم موهفملا مث ةركن :مىهو نمهل وب مع لب صدخ الو لصفي لو هللاالا هلا ال لاق نم ىلع اولص
 لوزا بجو نعىعا نامعانعوار اذ نع مهدمحو ناكءاوس ديحوتلا لهأ ىلع ةالصلا مالكلا

 ةيرقلا ةهج ىلعاه دقتعيوا اهاوّدن نانامعالا عمواعم ناعاورظن نعوا ملسو هيلعدلتا ىلسص
 ىسواالا اهلل ئاقلا نم هنقرعم ىلا لوصولا ىلا لدسالا ذهو ةعورشم ىهام ثمح ند ةعورمشملا

 قولا دعو طول مولوداابهطب راذهاو اهعسوالا اسقنهللا فلك امو س.غهنان فكروا[
 0 حست مل نمو هيلع ىل هيف م 211 هسأب قل عيضرلاناف افعمضرلا“ ىصلاك اهلا ها عه لوا

 ناكوهوغالو مال ساالالسصانيدهنم فريدي 0 وهو مالسالارادرادلاورادإانّوي
 هللاةبانعب كنظام همالسا قق ةحلابهقترادلاةيانع تناك ذارادلا مكي هيلع ىبصيهتافالوهجت
 ءارشا نمالا رانلا ىفدولخلا مهليقيال لاح لكى بعو هجو لكبهللاال اهلا ال لهأو هلل ةباسنع نه اذهو
 هنتاالا هلا ال ىف حد الد ةريبكل كو ع دئلاوءاوهالافادءارانلا ن نمنوجرخمالم#مافكلرمشلا سوا
 صنلاالولو ديعلا سفن ىف هدوجو عمى *همواةيال دمحوتل اناذ هللاالا هلا ال لهأ ىف ةرثؤشريتعتال
 | هلل رسملا نافد_ون/ ناودوجولابر ةانم لك ةعافشلات معل لرشلا نس نمفو كرشملا ف دراولا
 هللا دنع اعسقش كي رمشن | للعج ْلرمثملا ناف ىمظعلا ةمهلالا ةمار ااد_حو ىعأدنسوتلا نمير
 عفش ااواعسش هذ :ةااملهل تناكولذا كي رمثلل تسل دنع ةمترملا كلن او هتمظع ىف هللا دحوف
 مهديعتأم ءكَرمشلا ىفاولاك مهنا منع حو ءاعفشهتتانودنماوذختا ماىلاعت لاق اماح نوكمال
 هس دق ةمظعو هسا" ىف هللا اود_وف هللا دنعانو اعةشءالؤهنولوةيمهناو ىئازهللا ىلاانوّرقملال |

 لع نادعب الرانلا ند اوجرخ ناو ديحوتلا ند َ اراهذهو دولا نم ةحئارمهلف
 رورخما لعب ن أ مهمعنت نوكسحي ام ىندأو ةلؤملا با. سالا ةروص ىف ميعنلا نماعونابيف مسهل هلا
 مهلعصق ةيرانلا ةراركا كب بذعترورحنا ناكناو ةراردلل ةمجوملارانلان عنتر ورقملاكررهمزلا ف
 همالبال ىذلاازملا فاهدنعملالادوح وةدابتعملا بايسالا هذه ميعن هب نول دقي حا له ىلع هلا

 مكجما |نم هانركذامنيبو انس لو< صندروامودي رام لاعفلا هنافزي زعب هللا لعل ذامو كلذ
 ءوث لك عضل ىجرو ىلاعت هلو ن هددضعبأم ةعب رشلاى و ”رلسملا هد هى لد | ىلءناكمالا قف

 ىذغ تقبس ىتجرهلوقو

 (رابتعالا) لوقا هيو مامالا هماع لسنا ىأر نممهنمو مامالا لع ىلصي ناري نم سانلا نك

 ”ىونعمروهط لوتقملل انه لّمَملا ناخذ لسا انهمامالاوهإ غنم ىلعةال_دلا ندع ونمريغلساغلا

 كم ل ١ غي
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 قيوىسعني وك :ءاو- ني وكن "باقم ىف لعجدقو لاغلل مكحلا مداوهو ةدحاوتّرم |
 هناخةرطفلا ىلعداوب دولوم لكن وكمل ليقلابىلوأَنهفناسعالا نب وككل مّن با ثانالا ف بلاغا

 دهعثي دح هنا ثيغلا ىف لسو هماع هللا ىلصدهللا لوسر نءءاحاكهيربدهعشي دحانملارخداواذا |]

 ليام ناكحااذاتملا لج رانارخالارابتعالاو مامالا ىلبام اونوكين أب ىلوأ ل اجرلاناكف هرب |
 ةرواحم نمةومشلا مدعل ىلوأ اهل تملا ةرواجتو ةووعةأرملا ناف ةأرملا نع ىلصملل .ةرتس ناكمامالا ||

 مامالا نم ّنهرتسي و هئامانىلوأ قا ناكو لاجرلا نم "هليل ىلا ميدقتلاءىلوأ ءاسنلا ناكنف ”ىبللا
 ءاسنلا هملا مدن ىلا الف هرصن و هعمس للا نأ هسف: نم رمل تتح اهراع ماعلا تاكا :

 نالرابتعالا ف ىوقأ هنافةباثملا ذب. ناكحإنا مامالا ةهج ىلا ىلوأءاسنلا ميدقتلب ل اجرلا مآ ||
 || فريموملا مامالا ناف وة<رابتعا هنا بابسالا دنع قل امن وكامناةيعسطلاناوك الارثكاأ]

 رارسالا نمل ةسملاهذهىفو نولعبالسانلارثك | نكلو هرها ىلع بلاغقملاوةلآ ةفدل هذ ||
 0 ول اولعو اوراحواو محتل ءالقعلااملعفقوولام ةسحملاةعيدملا ||

 ت1 اون دنع كالو دع 1لا ليش الىلاعت حلاو بالا اذه دحااذامؤةلظلاورونلا ١

 ددعلا نوكح,ن نأ عصيالف بالا لبقي نأ مصيالو 3 1 اءباجلا كلذ هملعمكسمل وش ةهيحولذا ||

 مهر نعممنا رافكلاىف ىلاعتهتلالاف ةصاخ ةيسن نعان وعمت نوكي نكلو هنن! 5 1
 اهويلطمهمالاهو د لذهنماهنوجرب اوناك ىتلا ةيسنلا ىهومهملا برلا فاضأف نوبو عدكم

 ليختي وهدسج برغلا ىلا نع وهو هتسنب قرششلا دصقب نك اوناكف هبف نوكتام ةهجري غنم |
 نماوطتستسا امله هناف نوبست<انوكي لام هنا نم مهلا ديو هلوقوهو هدصق ةهجىلا هتكرح نا ||
 هوققراف مدق لقا ن موهل ليقف هيلا اودصقام اويلطمهلاحر نءاوطحو للا ىلا اواصوو مهتلفغأ|
 ىذا ممر نع باح ادا وذصو ا ذهلف كل ذىلا لسسالو درئانتملان نول اوةفادعبالا هتمتددزااغ 1
زت اشلبا بترتلف هانزيتعا ام ثلعا ذاف مسهل عرش ىذلا قب رطل اريغ ىلع هحوتل اردو دصق ا

 اًاردق ل ع

 || مكح ىلع ماقملا كلذ ف عراشلا نم تفقوناذ عراشلاوهامغن اول سل مكملاف مكختالو كهاسقم ا

 نادال زال قي نع ا ذاع الع ضوء ادت لو يودع واللة فكان معص |]

 ظ * (ةزانحلا ىلعريمكتلا هتاف نمف لصف) * :
 ||| الواربكش ' لخ ديل هاهنمةدّدعتم عضاوم ىف ةزانجلا لعربكتلا ضعءدهتوغيىذلاىف | ومات

 لي لوا ريكي لث اف نك الوا ريبكتلا نيب وعد. ل هذ ىضق ناو الواهئاق ام ىذش لهاستمو ١

 ىضقي لئءاقنك ء ءاعدل اوريبكتتلا نم هتافامع كات ركيذةنمخو مامال ابكي ت-رظش ل ث اك نمو ||
 | سديكلا (رابتعالا) ءاعدري غنماقسنهنافام ىضذقي لث افنمو ءاعدلاو ريبكتلا نمهن افام

 لأ لوقيهتاناف ءاعدريغنماقسنريبكشلا نم هتافام ىضقي و مامالار طشإالو هملا عراسلف ى ولا

 |١ تملا ىطعتف تملا انه هلوعدملاو نيلئاسلا ىطعا ام لضفأ هتبطعا اشم نع ىركذ هلغسش نم

 0 عفتلاوهاما تملل ءاعدلاىدوصقملاو هلاعدول هطعيام لضفأ ىلصملانم.رك ذلان|
 ركذلابلضحدق ا

 1| * (ةزانحلا ىلعةالصلا هتناف ع ناريقلا ىلعةالصلا ف لصف * غ

 1 اهلعتالصلا هثتافاذا طقف اهلوالاربقلا لع ىلصرال موق لاووريقلا ىلع ىلسبال مود لاف َّ

 ]| نولئاقل ا قفتاو ةزانملا ىلع الصلا هتاف نمربقل معلا ىلع ىلضيموق لاقالوري ,غابلع لص دقزناكحو
 | كلذفددلاف ءالؤهفلتخاو نفدلا ثودح كلذ طرش ندنأ ىل_ءرقلا ىلع ةالصلاةزاجاب

 أ ىراوي تح تملا ىلع ىلسبال (رابتعالا) ةدمرعغ نم لوقأ ربقلا لع تالا ارا الط زك
 | ئتلازع تادقو رع ىراوبوا هنافكأب ىراوب نأ نيب قرفالف هنانكحافراسالان -

7 . 



 6 و

 | ىلصملل نك ولف باتو حرفو نطب و دينه هفرصت ىف هظفح نأ هللا هفاك ام اذهنءامو ةعاطرمغف |
 كرا هناف لو اهردصو هلق دنءمامقلاو هللا همهلا ثدح اهتم ميلف ل عفلاهلك هتاذب تملا مينأ

 هللا نيبو هنبب هلع بيو كشالب هع ىلدملا موقي نا ىلواوه لن ا كا ذف رسل اور ن ايءاضعالارئاسل

 لاق ةرخاوا يدا لك بلقال عت ءاضعالا عجب ناف ةالشلب ركاخ أ ارذغ هلرغغاذا هناف هنمعيو
 تدفاذاو د سل ارئاس طسص تيلصا ذا ةغذظ دسلا فنا همف لسو هملعهقلا ىصدنتالوسر

 اهاكحراوحلا فتابقتائقو اهب ةعافشلا تعقواذا كا ذكح لاقل! ىهوالا دسملارب' اسيدسف

 هتفيطل لاقلايدب رالوردصلا اهبلعىوتحلاناسنالا ىف يلا ةغذملا انه بلقلا دارا عراشلان اف

 ىركس زا كانا ىلا عتلوقي ف شكلانالا لمحل لعو م 4و نم هادا للكل هلقعو

 ىعيرو دصلا ىف ىّتلا بولقلا ىمعتنكلو اشيا لاكاجناسلالا اولو ار ذلو لاهو بلقءا ناكر
 ضرماو ةمعلا نم ندملا فار طيام ةغضاادرا اذاداسفلاوحالصل ابدي ريف قا نعةراشالا تادف
 عمجيفف ىناوملا حورلارشتتب هنمو ىناومللا حورلا لحم ةغشملاهذس هوه ىذلاتاقا|ناق توملاو
 ىذلا مدلا ةرارح همطعت ىذلا بلقلا في و نم جيراخلا راض اودو وغامو دسللا*رم سام
 ترسسف هلكدس+ ا دف دف ا ذاو اصكص ناكو هلك دسحلا لصاخلاصم دااناكاذان دبككحاا هيطعب

 ”ىسطلا سسملا اذهىفهلءممالاوهام ةفر كاران راعلاو م هنئتوهف نضارعألال لااا

 تاعاطلا نم هراهطا عراشلا هفاك امراهظاىف ةفاكملا ةيئاسنالا ةغطللا ةلاوهىذلا ”ىرصنعلا |
 ه>ورو هحام حالصا ىلار ظن لو هناذغىف كلذ نانسنالا انمحت ملاذاف حراوجلاب صنى حا

 ةدسافلا ةرذعالا نم رودتلاو لامتادسفو تفعضو ىوقلاتلدعا هندي ةعسطاريدملاىناونحلا

 كردي اهم ىتلا تال“ الاذاشفب لعل لطفتو طقل انتو كخفلا فعضو ىلثلا نم ةحراستا

 تال "الا مذهل دسفاذا دسقملا لنصالا ع زانتلاريتعاف# اناعرو هدعزوب وهامت اكمملا ناخرومالا

 اهتعصو تال "الا هذهحالبالا هير هفاك ام لعن اسنالل ةقاطالذا تال .الاهذهل لصاذا ملصملاو
 هيلعهللا ىلصديتوأ ىذلاملكلا عما وج نما د هذ بلقلا نمالا كا ذ نوكمالؤ اواةدسفمارومالا نم

 سف امل ماوزدسلا قنا وتلا تدرب لف وقل نم عجامانه لمعلا بلتلاب داراولف لسوأ |
 ل دكحو لقعلا ىلع عماسلا هلمالو كا ذ ف الخ لتنال ىتح كل شلا عفرل ةعضبلاو ةغضملا مسأن

 داسفناف يشم كاردانعتمعتدسفا ذاةرودصلا ىف تلا ٍبولَعلا ىمعت نكلو ىلاعتهتنا لاك

 هلغداسذو لكم داسن نموهامت ارصيلا داسفو رصمل اداسف نموها ارصصبلا| ه.طعيامم ةريصبلا يع

 ةالصلا تقوى تيملاردص دنع ىلصملا ماع بلَقلا < ىذلا”ىناومحلا هسورداس نموهاما

 كلذ لءافداسفو حالص لكى لصال اوه ىذلا| هبلة لج ال ىو ا هملع

 « (زب انملا بترتىف لصفإ#
 لاجرلا لع موةلاقف َنييلعةالصلا دنع نءقجا اذا ءاسنلاو لاجرلاز انج سترتفاوفاتخا

 ,نيدرغم ةدح ىلع لاحرلا ىلع لصي موةلاكو سكعلاب موةلاكوليقلا ىلبامءاسنلاو مامالا ىلبامم
 ليام دحاولا ل عج نالجرزئانملاقناكناه.لوقاىذإاو تادرفمةدح ىلءءاسنلا ىلع لصيو أ

 مامالا ىلبامت نوكي هناف دحاو لجرالا نكي لناو امهتاسمف ءاسنلاو ”هلبقلا ىلناممرخالاو مامالا ||

 د نأ ىلعانشحي دقوهد:ع ف ةومفلاذف عورشم د ح در ملاماذه لكو هللا ليام ءاسنلاوأأ]
 ءاسنلاو”هلمقلا ليام لاحر ا! نولعح اوناكم من |ةبادعلا ضعي نع درو دقو دحن لذ ادَح ا

 مسن دنس كالخ دي ع ةواذا اذهل مو ةَدِسلا ىهاولاك كل دنع لئساذاف مامالا ىلبامم | |

 | (رابتعالا) 1121101110110 طاتحا اذهلو ىلوأ مكحلاف فدوتلاو | ْ

 لجل فايركلا ناهز قالو نهخبرث وكل لازوف وكت شاقل |



 هم

 ١ ن الااهلعاال لاق اذهلذ مقوالو ن الا دهو شام ةماسقلانطومو قالخالا مراكم نم نطوملا ٌكإذا

 «* (ةراغ لا ةالص نم م مياستلا فلصف)#

 : ف التاكو ةدحاو ةهلسن هنا ىلعرثك الاف نان اوأةدحاو ةعلستوه له 0

 مامالا ناكنا هءلوقأ ىذلاو ره الوأ مالسلااب اهقره<ك ل_هاوفاتخا 5 نيئئلست

 الا نان هني: نعةدحاوالا ل سيالف نكي ناونيتمل ست ل سف هملع لاس دح ا هراسي نعم م

 ناكامل 0 ءايتعالا) هنبع نع ناكن م لك مالسلا كل ذب معد أ هنبمب نع ناكح ناغ هند نع

 رض امك هنن عوفشملا نيعبلهي رنيي و هنبب هيف عوفشملا ماقأو هدنعع وغشملا ىديزيب عفاشلا

 ةلزانلا ماقم هيدي نب نام اروض- ماقأف هد فع عوفشملا دنع هلج ا نم عفش ن ندةلزان عمفشلا

 غوفاذاف هنلاههجود هب رنودام 0ك ةسغلاح ىف وهف يامل اريك ملول اهركذ.ناكى [اد

 ةدلخلاق لمعن ام مهيلع سف نمّوم ناجو كل دورمدا ن نمهدنع ني رضاسحلا ىلا عجر هتعافثن 1

 ةعافشلا ل هةدقهتلاناو ةمالسلاالا مام مهلا لوب هن "5 تملا ق- ىف هللا نم ىرمشن يب موءاوس
 ل جريش هذ نءافهض ةعافشلا لقتال ىلع ىلصوةالصل ا لهأ نمهناك ا ذا تملا نا لاك نم لكو

 تارتلاو لمزلاو ىصخلاددع هيون ذ تناكحولو كالي دعس تمملا كلذ لب هقئاوالةدحاو
 مولهدابعنيب حمصي هللا ناف دابعلا لاظع صءخاماماو ةروفغت كلذ نم ىلاعت هلام ةدتخا ام

 دنع هتالص ىف عفش اذا تملا ىلع ىلصملا ىئشر ا ذهلو نيح دعيولوريخلا نم ديال لاح لكىلعف ةماسقلا

 ١ نيبو هند . لود ةءاساغ ىبسمهن اهب هيلع قلطلا رتل ركاناف علو اهنمعب ةبانح صاعال نأ هللا

 رضع مناوتاثيسلا عم تملا نعفرتعينأواقلطم هناتيسن ءزواصتلا هللا لأ سلو 2

 همق تعقوام بس< تملا لماع« اشناودر ةغلاو زوالا عع اشناهننان أك كل ذ ىف يمعتلا ىلصملا

 لوخدىفال نادعلا ند صراخ هل هنن ل اسي نأ تيملا ىلع ىلص دلل تبني اذهلو عفاش ثلا نمدعاةشلا

 : ُ هلاوس لمق 0 كيوان والاظو  ةطايذد 9 ل

 د رعتلا مصاذكه لع ذاو تسلا مقالا نا 0

 ههركيأم لكن م ةمالسلا يا دف ىأةالصلا نم مالا
 * (هضمامالا موقي ىذا! عضوملا ف لصف) *

 موقل اهو ىناواناكم اركذ اهطسوىف موقي ةفئاط تلا ف ةزانحلا نم مامالا موب نيااوقلتخا

 لاهو امهردص دذع امهتمموعب لاق نم مهنمواهطسو د :عىننالا نمو هسأر د_:ءركذلا نم موب

 دوصّمو نا طلس +_هولاو لامغلل (رايتعالا) لوقا هيو كل ذفدح الوءاش ث.ح امهم مون موق

 ىلابيالف هب ديني تءملاراضحاو تدملا اذ_هقح ىف هعم ثد د-1او ىلا ءتهللا لاوسوهامغ | ىبصحملا

 ]| مهوتيفىتةزانللاتناكّناامشالودوصقملا نع رطالا مصقي كلذ ف ديدرتلا ناف ةنم موقعين

 ل رتسأم هسقن قرم ويس ى>كلدهلر ليد : الواهطسو ىف موي تأ : ههلح ندع اهلا
 1 هعلخ نع

 عب لأ نا دالا نم ةعقلا ىلع هليقت سا احلا ناذ قملا عم هروض>- ىف كلذ حداشيو هسفن ن نعاهرتس لف

 تدالاءاسا دةذ مش الامر اضهساو ةقرفتلا ع لا ىلسملا ناتناكح زافهباق

 قصي نأ ق حو تملا نم تدملا مسا. وأ ىلصلا اذه ناك هللا وس ىفو تملا وس ىفو ةعافشلا ىف
 هللا ف ةمهلا غرفتسمنوك لب ةزانملا نم موتي نأ هرطاخ ىف لص ارمض< الف تملا نم هملع

 هبف عفش زان اوةزانج ىلع سم نم مكس ةزانملا هذه هد نع ةعاضشلا ىلا ءاعد ىلا

 هتافاحبشنامو هيلحر ىلا هسأر نم فكم نانالاف هتزعينيمآ انهو انهءاعفشلا نمهتتااناعج
 ا تاو سانو علك نمهسأرب صاخعام عمجو هلل حالام ىلا ر طابالنأب رومأم

 راغىف
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 تدمللهب ى بام لّرأف .لعل ثلا هتبدصف هببكرتب وج دقل هناك امراعذ نا منار انتم

 هحور ةهج نم ةيشملا ماتم ىف تملا نافكآءر لا هماعةالصل ا ىف هنهللا ىلع يني وهلعةالصلا ىف

 عجب ىف هل ىجشب د ناسالاّن اف نآء :رقلانالا قطني .الو ماكي الذ فراعلا فرعاذاذ 0

 م ا
 اننح : انو تيم هيلع ىلصملاو ادا عاد لسملافاسأ دي رمدكب هشام تالا هلال

 ايد ىعملا اذ هىفناناو هنع بوب .قملاو سورعلا ةمونمتانوهف هيرب تام نمو تيصوهفهسفنبا

 ه.تغول اعدام كنع موقي هلالا ناك * هبشاف دتتناوداقرلا اذوامئانا
 هب تم امهم كيدرب ىذا نوكلا اعف * هشنمو كاعداع مان كنلق نكل

 ةييشم ل از نانا ل ل 0

 || ىحابندلات أثنناذ تاعفدقهتلالوةيفةرخ الاةاشنلا يعي هرادنم اريخ اراد هلدبأ هللا لوقي ع

 روصام رذوراطمالاو بوه "الا اهلعفاتخت ضاىمهالاو للعلا ةريثك ةنتئمراد ىهو هراد

 مه:وكن م عرانشلا اهذصودق امكجرادىهو اهلدب تلا ىه ةرخ الا ة ةأشنلاو راهتلاولمللا
 برونو باردا ليقت الم نوكت ناو تاراذقا!نعاههزن نوطذمالو نوطّوغتبالو نولوسألا||

 لهجو لها اوفاكادلا ىف هله ناف تلعفدقهنتا لوةيفهلها نمار العأ و لوقن م ةروهالا
 امانعزنو ةرخن الا ىفديلا باقي ىذلا لهالا ىف ىلا: لاق ءانصشو لغو لظو عطاقنوربادتو

 ارخن وكن لالخ كولو زازءاز هاا لوي مث نيلباش:مررهس ىلعانا اوخا لغنم مهرو دضىف

 انم سته عا والو خلال اهرظنىف دهاشتال ماسلا ف تاروصقم فرطلاتارصاقَن هو

 اههبط ىا مهل اهفّرع ةنحلا مهل ديو ةنكلا ىفىلاعت لاق م اهل ببطو هل تبمطو اها نيزو هل تنير دق
 ةالصل |ىفمهواعدف نس لكىلا الا انهن ورظت. الو بمط لكل ا اهنمنوةشن ةسيالف مهلحاا نم
 لصملااذها لودي كاملاوالا ترملا وح ىف هي نوع ديئث نمامو بغل ارهظن ءاعد هنال لومقم ترملا ىلع

 ملسو هيلع هللا ىبص ىبنلا نع حددق هناف هنالسص ىلع 5ًافاكمو ترملا نع ةياسين هماثج كلوا هلثعشلو
 عادلا اذهل كلما نمارامخ ا هملثع كلووادلذع كاوهل كاملا لاذ سغلارهظ همخالاعداذاناسن الا نا

 ةدقو نم اهتسحاامو هسفن ىلع ىلصامن | ةقمشتلا ىلعف نيم هل ديال ىأ هد :ذنمأل قدص كاللاريخو '

 هريصنو هعم» ىلا نوكح» ثسحي هيربافراع هملع ىلصملا كنا هملع ىلصملا نيبو لجو زعهبر ند

 اهتدح اان هيرو هير نب هتدقر ىف تملا نوكف هيرةالصلا فل ةةسملاو بر هملع ىلصملان وكف هناسلو 11

 هرصنو هعمس قا نوكأ دبع انملع ىلصملا نوك, نا انلج ءاسا ذا هللا لأ ف دالا ىلا اهتلةدقر نما ١
 ءانقل لاح توملا لاح ناك و نيلسملا عمجبو انيله اواندالو اواني احضالوانتاوخالواانل هتزعب نيمآ ١

 ةحمافلا نآءر 2 نم صنخاو لزم لا ف دصلاو نتكحااارأ اسف قّرفتام هعبإب هرهعاقجاو هير تملا | 1

 ىدبعنييو نيب ةالصلا توسق ل اكو ةالص عرش اهاعم دقو هدبءنيوهنتا نب ةمسقم بع وكلا
 ءانثلا نضتت ةروس ىهو هو لكك اهتءارةتنمعت نآءرقا| نماهريغنود ركذلاب ةحتافلا صخو 0

 جيمصلا فدرو هناذا دوم حدملا نآل هقحسيامع هدنع عوفشملا ىلع شي نأ عفاش لكل دب الوءاعدلاو

 هتلاو لاكاأموأ حدمي نأ نم ىلا عت هللا ىلا بح أى دال لاق هلا لسو هلع هللا لص هللا لوسر نع

 هب قيلت الام هملا ب سنو هللا بان> مد نم م نعلو مذو نيدماحلاننيئمؤملا هدامع ف صو دق ىلاعت

 لوبقل نكسأ هناف كئالب هبر حدب نا عفاش ثلا ىلعنيعتفريعف هللا ناو ةلولغم هللا دب هلو لذهلا نم
 دارأو ةماسق | مولن اكتم اذا لو هملعهتلا لص هللالوسرّنأ مصل اربخنا ىفدرو ةعافشلا|

 هدنع عوفشملا ىلع ءانثل!ناذن الا اهلعال دما ةعاضشلا ىديزيبالوا هتلادمح عفشينأ ١ آ
 1 ىعش ام بسحب هللا ىلع ءانثلا نمهتعافش ىدينب مدقف مهيف عوفشملا تايانج بح نوكيانما |||
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 وهريغلا قد ىف لك اسلاناذ هريغوح ىفوأ هسفنقو>- ىفلاوسلا 1 ذناكح ءاوس همقل ًاسامف

 الإ فيكتلاوهيقدنلا ردتفموهامل ةجاسملاو ةلذاا فقوم فتي نأ ةبالفربغلا كلذ ن ع هلاَو ادت ابا

 ذءاسلاو غسرلاو فكسار هلظ ىلع ضبقلاب اءىرخالا ىلعنيعلا عضو هتفصو ءالذالا ةفص

 ّل وعدننادهعلاانيلع تذخاىأ دهاعملا ديو دهاعملا دي نيدمل نيب عجاف دهعلاذخ اهبشنف

 ىادل!ةوعد برج بيرق اف ىعىدابغُلا ًاساذاو تاقفانست نأ كمر كب دهعلا كيلعانذخاو

 أ كلدنع ةعافشلاو تممال اعدل! ىفانل تنذامث هر مدرع الو دلع قدس لقا نعد لذ لو تاع ذا

 ةريخالا ةربكسلا انلعجاذهلو نمؤملا دنع ةققحم ىمهف ةباجالاالا قيس لذ هنف ةعافشلاو
 دلل نمانمو هللا دنع ةمالسلاو مالسلا ن م ثسملا قلبا فب , رعتو فارصنا مالس مالسلاو ار 9

 هيواسم ركذ نع فكلاو
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 * (اهف ةءار هلا ف لم صق)#

 ةريبكسلا دعب هنلعى و هللا دمام ا مهضعب لاقوءاعد! اوهام !ةءارق ةزانملا ةالصف ام لث اك نع
 55 تبمال عفشفةثلاشل ربكم ملسو هياعدلتا ىلص< ىبنلا ىلع كصنف ةيئاثلاربكيمت لوالا
 لثم تاريبكتلار“ اسف لفي مم ِباَكَلا ةحتافب ىلوالا ةريبكشا دعب ارقي رخآلافول سيو ةعبارلا

 قلطنادقو ىلوأ هللا ءالكمف ءانئلاوديمصتلان مديالهنا كل ذو لوقأ هنو هليقىذلا ىف عال-ةنام

 (رابتعالا) دوادودجاو - يفاشلا لاك هيو نس < سيل ةحتاسفلا نع لودعلاف ةالص مساابملع

 ضعن لاك تاريكت عبر أ مهلع تريكف قوم مهي يعرب لع تينا فاشل ال, طة
 1 ا 1نوكتةغصا اهذهناف هسفنملاعدي زي وأى ران و سم

 هرصوو هعيش ىذسا ناكرذا هير ىدينيب اص هسفت ىرب لمكملا فراعلاف هللابّدف رعم سانلا لك ال

 ىلصي هدنو هناسلو هرصب و هعمس هنري 1ك ةزا هدا ل وك هدي و هناسلو

 أ ناءرقلا همالكتوكش ىل_هملاوه ملا ناكاذاو مكحالع لي ىذلاوه ىلاعت لاق هملع
 || هم الكي هسفن ىلع قثف مهياع ىلصيو مهءاسل ىلع ولسا اهأرقري ةحتافل اةءارق نم مهدي الن وذراسعلاو
 ْ نوكيو هب ر ىديزيب هديعةزانج ىلع هتالص ىف هديعناسلب هئانثىفلاصتالا اذه. نع هسفراك م

 | هس :ىلعةنناتلا ةريبكتملا دعب ىلصي مم ودقاا”ىلاوه ىلدملانوكيو لوسملاو هو هتابق فن درا
 | الع مينالملا فرش نكي نواف ىبنلا ىلءنولصي هتكئالمو هللاّنا ىلاعتلاك هنعغلبملا
 بصنو رخآل مل ديلا كاذدعب مدحا|م و معافكلهللا نيب ومن نواصي قريعفلا عجبالا تاعولخملا

 اذهناسل ىلع هسفن ربك مث لبق نيروك ذمال عما ريصذلاّنا قةحن ىتح فطعلان ةكتالملا

 نيبو هللا نيب بسنا !ل ضافتىف ”ىهلالالْزَْبلا اذه همطعي ىذا مهوتلا نعنيفراسعلا نم ىلصملا
 | كلذ ىدؤراعرف ليضفتلا بنتا هىف هين وزي ام ثمح نمو هف نوع ام ثدح نم هدامع

 ااطت سم ةلاحلك ىف ددعلك ذا دابعلا لضاسفت ضعب لعاهذعيلضفب ةسهاالا قث اقللانا مهوتلا
 از عرش من ةثلاثلا ركحاذهلذ لبضافتلا نعىلاعتتبسن ةسسهلالا قئاشللاو ةمهلا ةقمق<
 ١ هن تريسانا رقت اواو هلوق ندثسملا ءاعدلا ىف لسو هيلعهقنالص ”ىبنلا ىلع ةالصلاو ةءار ةلادعب

 الادب كدلعلزنا ىذلاناءرقلا اذ_هناكل ىنعي قوملاهبهلكوأ ضرالا ه,تعطقوا لاسملا

 |ناكس اسما حورلا باهذار هاظلا ىف تاداسلا مكس ىف تمملاو دا اذ هلع هال ناكاذاو
 أهلا ةمشخ نم اعّدصتماغشاخ هر ليج ىلعناءرقلا اذهانلزناول. ىلا عت لاك داس | مكح همكح
 أهلا ىتكامنا ىلاعتلاكهملعلزتأ ا معلاب هفصو نيعةيشاناب هفصونيعو ةيشلن ار هفصوف
 ثدخ دسإلا:حورا طاستراوهاننا ةيشللامدعه بجو أ ىذا ىنعملاف ءالعلاهدابعنم

 دحاو لك عجر امبشب قرفالف همحاص امهتمدحاو لكح قلعت ةمشخلا ل رتعومجلانم

 ا :
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 | نذؤن لت اسملا ملفعانم اتسم هذهو كل ذ ىرينأ هلسيل هلا هربخأو .همذذ نوعرف نم وانو عرف

 درواي نيرادلاةراسعنمدبالو نيرادا سوفنلا ترعناو سفن لكل انهدوعو ةسجراالوعش
 مم ةصوصخم ار ارسسالا نم هناف هللا لهأالا هلعيال رس اهفرش همضتقبامع سوفنلا لم اعيسهّللانا
 كن رنا اوةث نيذلا ىف ىلاعت هللا لاه هللاءاشنا مهماذا مهعم ماستملا كا ذك مهعمج تلا نااكف

 صخي لونان الا امان ىلاعتلاق هنافءادعسلا ف لاقام ذوذجري_غابان_علش لو دي ربا لاععف

 هينق مركلا كب ربل رغام هعاطا نمال ادعو هه ف لا نمدي ربهنارهاظأ | لب صاع نماصخش
 همركيهل لوشي كل دعن اوف كشاخ ىذلا ىلاعت ل لاك اذ هاو همركىه ىتلا حلا ةغفص نع لفاغلا

 ةوالتلا دنع هريد,ىفوهرطاخ ىف انهسانلا ضعبلاهاوةي دف ىنَرَغ كمركنران دبعلا لوقف كدؤا
 كاكثمح همعن اسس نوكتذ موج قوهوهلا هلوقي دقو هرسشح ىفهلاسماو ةيددو هوو بس نوكوف

 همضغ تقدس هتجرناف دوحلا زمركلا ةفص لماعي ناءاشدت ىذلا تقول! ىفالا هلاهاو بام ةناف

 ىلع يتكىذلا هناف هناصسهنم ةنم كلذ لكف لصالابو اهامكساو ةنمئث لكت عشو هللا ةجرو
 ملاصا لمعلا ال هلعجو هاقثا هناعس هّتنع قتملاف قشلاو تملا ةجرلا هسفن

 * (ةزان1ا ىلعةالصلا ةفصى لدف) *

 ران“ الا فالتخالامهءامو عيستملا ثالث ند كلذ ىف لقالاردصلا فاتخاو ريبكتلا ددعاهتف
 ىنامواعيسواتسوا_واعب راةزانملا ىلع ربككحي ناك سو هلع هللا لد ىتلانا ثددح درو

 اعيرا هيلعربك لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هلع ىلصو ”ىثاتتلا تاما لان الثريكمنا درو دقو
 ةالصف عوكرالو عبرا ضئارفلا ددعرثكا (رابتعالا) ىلاعتدللا ءافون نا ىلا عدرا ىل_ءّرتساو
 || تاولصلا تاعكر ددعمتا ىلعاعب راربكف ربكم هلآ ءارقللا مف فوقو لكو اهلكماسق ىه لبز انما

 ىلاعتهللاالا تملا اذهل ةرفغملا ف لأسبالن ا ام مرد مارحالا ىلوالا ةريبكحلاف ةضورفملا

 | ةالصلا لثم همض ليوا هيف عمن نم ق> ىف ةعافشلا لوبقىف هتجسرو همركل ةيلاشلاةريبكتلاو
 يل .سولا لسو هيلع هنا ىلص لهنا لاس نم هنا انةرعناك دقو تاما لإ سو هيلع هللا ىلسد”ىبتلا ىلع
 هللا نمل سولا هل ل أب امتاو هملع ىلص نه هف عفشيال ملسو هملع هنن ىلصىبنل انا ةءافشلا هل تا
 نعف هل اون ىلصملا نم لبق هنا ىف هيرب ىلصملا ّنظ نك ركسش ةعبارلا ةريبكتلاو كل ذ ىلع هما هضمض تل
 هلع ىلصملا ىف ىلصملا لاوس لبي هنا انعم دقوالا تملا ىلع ةالصا | عرمش ام هناحسس هنأؤ هلع ىلص

 ىلاعت هللا لاك لئاسلا لاوس لمنال هنا سفن فو نذًايالوهذ همف لاّوسلا ىف ىلاعتهتنا نمنذا هناف
 لاهو هنذانالا دنع عفشي ىذلا اذ نم لاو ىذترانملالا نوعفشيالو ةماسقلا مون ةعافلا ف

 انقق# دقف هيلع ةالصلاب تملا اذهىف عفن نانا نذأدقو هلن ذأ نملالا هدنعةعافشلا عقتتالو

 مالسلا كير نم تدقل ىاتملا نع فارضن ا مال_هركتلا ةريبكحت دعب ب مث كشالب ةباجالا

 رخا ىف لاق دق ىلصملا ناف قوم لا ىواسمرك ذ نع اوذكينألسو هملعهتلا لص ىبدنلا عرشاذ هاو

 هبذكدةفاذه دعب ةءاسع هركذ ناك هنم مس دق تملا نأ هسفننع ريخ ًافمكلع مالسل ا هماع هثالص

 تملا ههركح كلذناف هتومداعب ءوسةركذ نم هنم لسام هناف مكملع مالسلا| هلوق ىف هسنفأ 1

 للة نوك. نأ ىلا كإذهيْدوف هلاثملعف نعىبنالو هند دي ”ىللاناذ ”ىعلل هللا ههرك وأ

 ١ هيرنمءاسكلا|
 *« (فشكتل وزن“ انملا ىلعةالصلا فرتمكتلا دنع ىديالا عفر ف لصف * 1
 ندوب ىديالا عفرنا تامل امن نعال ايزدتكحتو ةريبكن لكدنع ىديالا عفراما |

 لكف كلا اهانعفرد# ءذهو يم اني دنأبام لوقيرتبكتلا لاوحا نم لاح لكى راتقتفالان]]
 ناعداو ةلدلاسلاو اول انعفاشلاو عفاشتلاف فكتلااماو امش كلتالو ئناهبق سدللاج |
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 لأ ع نمُلنا عمروضحهلن د ناكت ارتنمناسنالا واخا وراد الا نعرتس ىتح رحذالا نمهناع

 مكحر خا هنمو مكددعت ايفو كان ةلخ اهنه ,ىلاعتهلوق ىفرظنبذ هنم قل امركذ تب ارتلا دهاش اذان
 الا نيمدني رسل نانا علسملا كقواذاثيداحات ىل_كىلاو ثعبلا مول ىن 4 را

 ان اف هتلذوهتاهاو هنم قلحامع وهن 1 .هيرك ذ هرمصبلأ ةهدوهّشم ضرالا تناكو لد اح
 ضرال

 رعاشلا لاق ةمنملا هداهم ةلذلا ىف ةغلابمالولذ هللا اهلعح دق

 رثاعكنافاداز اومدعاذا د امناممقوسف.لاد< بورض

 نحنو قئالسللا عبجواهأطنن مو ءالذالاه اطل نمل ذاالومركلا ىف ةغلابملل لوعف دش ءاغ

 هاد هوه اع هير هاجاشمز ءهنئمقىلخامو هسفن رظنلاب ىلصملا لغتشاام رفءالذأ ى ادع

 ىهنامل ىلوأ لئ اا ناكف ىلاَتلا نم بداءوسوهو قملا هللوقبامو قدلا لوةءامع ع
 رسالاوا نعالا هيناج ىلءاهلعجتلو ادوص هترتس ىلا دمصت وأ هتلبقىفهلثمالجر لمت نأ ىلصملا

 ناسنالا ةروص ىلع هنوروصب اواكحم اف ةمهلاةريسغنئولا ماقمهلموقب ال تح هلك اذ 3

 تنيملا اذ_هىف عم هتلبق فق حلا هبر اش ىلصملاو ىل لصملا ىديزيب تدملاّن ال تمملارتس ارتسسد صف ا

 ىلامعتهللاءاش نات تملا ىلعةالصلا ىف هرابنعا قا سسو

 * (ةزانلسا عم ىشملا ل ضف ف لص

 ىنملانورتخآ لاهو اهماما ىبثملا ةنسلا نم مهضعبلاستف ةالس لاى لا عساك ةزانملا عم ىنثملا

 اهاعح اك هماما اهلععفاملعت ةالصلا لبق اهفلخ الجار ىشع نأ هلا بهذ ىذا اول ضف اهفاخ ا

 هللانا المج هللا نظرت اوهواهازتمىىلا اهيدينيباهل ةم دخ اهدامأ ىْدع ةالصلا دع وةالصلاىف

 نسح ىلا بديدٌ هللا ناذ ةنللا ضار ر نم ةضوراهلريشلاثاو اهلعةالصلا دنعابف ةعافشلا لق
 ىسع كيلا بحأ نم لّم_بهلنانا ىورو اريخ ى نظاف فى دبع نط دنعءانالاستف ودع نام

 ناكح فوهن ا ناف ىسع ىنعي بلاست امسح ا لئ اسال ىلاعت.لا لاقف مالكا امملع ىحيما

 ةرانكلا عم ىَع 0 الملا نافريغال ةكتالملا عماد بكحرال نأ ىلوالاو دع ىلع ب تلاخلا

 ىشملاو بوكرلا نيب ريخ تأ كلذدنعف ةكتالملا اهتكرت خارصاهه ص ناق خارصاب معن ملام
 0 اشعنام .ًاردقو لكوتملاو اائبحاص لاك لوم ةفحلا ف صخشل اكح هشعن ىلع تملا نافذ

 رعش لاقو هملاراشأف تيملا ةنلعو

 الوعل ماحنمهلامع ىرولا لم<و الم لازام

 تلصو اذا ىتح اهرهأ ىف هتلايولنع) اهيدينيب مدمتا عفاش ناك ىلةزانملا مامأ ىشاملا (رايتعالا)
 فرع ملاك ناك م هل ني روفغملا نم تناكناو عفاشلالا اوسلو اهلاروفغم تاصواهربق ريقشىلا

 | نيباهلعح امهيديزيب اهعدةتىارب اهفلخ ىناملا واهلا مظعتامم دي نيب بجا.1اكو انواع

 ٌ هللا ىلص هلا لوسر ماقاج اهعمكلملا ناو عزفتوملانالابهلارظنلاب ربتعاواماعةالصا ىف هندي
 51 هلو5ةىفدروف ىدوم ةزانحاه هارشج اف ليلاوهو 5 بلعاسم ٌرمنح ىدوم ةزانحاسودلع

 أ اهعمكلملا س لأ لاق هنادروو هلوهلماعف عزفتوملان الاف هناىدو,يةزانجا خا لعن ادعب

 | تسلأ لاق هنادروو اندنع لوضفمال لضافا | ما. ةثيدحلا اذهىفو كلا عمابدأ همام .5ناكَف

 ١ ” كل!ل يه نم ماووكيجب ملا ذاهللا ل هاه,ْكل-2.امجراىدومق-ىلوقلا اذهو اسفن

 01 وهذراشلا لوخ دب يش ناو ابهحاصناو ةَّةطانلا سفنلا فرش ىف ”ىهلالا في رعتلا لها ن مالو

 : تاكنااهنرشف رثؤمريغ هلك ا ذناو مومهلاو للعلاو سفنلا ضا ساب انه قشيامكج

 || نذّوِباذهواهتاذاىأ اسنناهتوكل لسو هيلع هللا ىلصدننا لوسراسهل ماستف فريشالا ملاعل نم
 سفن نساريخ هسفن ىأر نم لاق هنا نيكاصلا صعب نع هتلاسر ىف ىريشقلا ىور سوفنلا ىو 1:

 نوءرو
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 هيو امح نوكحب هرو ردقي هيو لعب هيو رمصبب هن هنو مسبقا بف قطا يدر ها ةتواخلا تاندتلاءذه

 لغت قو اذهفهنا فص فاسد قم ار هاطناكف هبرفاصوأب هفاصوا لسغدقف ملكتي هيو دن رب

 هعنش ىف فالس ا نم عقوام عبجلا ذسهمعدقودي ني و صقن ام بس ةعبسىلا دحاو نم تملا
 عمل ماكلاو لسغلا اذه لثع كم تبملا لسغاو همر كفف هدح ل رتو هدحو هريثكو هلل قو هرتوو

 نمؤملا عمو أ هدحو ل اعلا عمنمؤملا لقاعلاكقاننلا

 * (هلسغدعي تملا ناي نم حري ثدحلا فل صف) <

 ىلا ددعلا ىف اوةلتخ داعب هنأب اولاق نيذلاو لسغلا داعب الل اك نم م مهنمو لسغلا داعب لاق نم مه مهلك

 قارا | ةراهطلا لوصح دعب رطت ةهبشلا (رابتعالا) عبسلا ىلع 5 يال هنا ىلع اوعمج او عيسس

 كتتسا نك ناك إذ هخنتسا ناذ تا مح ل
 :انال عبسلا لعانعجي امنا هدول لو ,اكريغ هناق يلعتلا هيلع داعيال عررلا حورتتو لوبلا سلس

 ْ -ىرصنعلا لاعلا ران“ الادوجو ىف ةمكحلاهللا طراذهلو اهلا هنوكب ”ىهلالا ٍلعلا ىف لاككلا

 لعودوجولا لاو ةياغهناإنلعف ةعب_سنيرتاسلا لع اريرشع ىتالا ىف ىراردلا ةعبسلاريس ىلع

 2 الا ع نوما م تارزمشعلا مث ةعاستاىلاذسلو نئمددعلا بن ينح ةياظمالزتس تا حل ا

 رشع خئالا ىف ةعبسلااريس كل ذك ةدايزريغ نم ىهانت الام ىلا بيكحرتاا عقبابفورشعانلا هذهف

 ميلعلا زيزعلا ريدقت كلذ اجرب؟

 تم ١

 رصعلا (رابتعالا) هرب نم مهنمو كلذ ىأر نم منك لست ن البق تاما نظير فار

 هيراهظىف حدقتنا اهنم سلع فاخي هبفوهامف ةبيش همهدنع لذ هلاحفريغدااريبكلا رابتعا

 رخآ تةوف اهروهطظ قو ةهش ب-حاص هنأ هزدج راع اع هوعدب قالو يبكلا] هرهطاذا

 مظعيو بعتلا عشيو بش نا ىلبق ٌتقرلا لوا فيلا ”ىبرملا ظفصف

 «ب (نافك الا ىف لصف)
 كنب لئالابوثلاو ريصخلا ىلع ال_صلاكه يفال بلع ىلصي اموهو ىله ملل سابلل كت يملل نفكلا
 اهنبنكحت بدنرتف ل رملا امأف هيلع لي ام هيسشاف تدحس ول دوس عضوم ىف هلال ضرالا نيبو

 ضصنختلاوهو عردلا مث ناسنالا طسو ىلعّدشتىتااةرزالاوهو وما الوا هل ساسغلا ىطغتن ا

 ةسج ودهم عسجلا دعب رخآب ون ىف ردت مث ةغلملا م اهسأر هن هنىطغت ىذاار اهنا وهو لماكلا

 تنب موئاكماتلسغ نيح ةيفتنلا ىلل ملسو هنلعهتلأ ىلص هنا لوسر ىطع ١ بتترتلا ىلع اذكهباؤتا
 كل ذ ىلع هانركذ ام هب لغف7ن أباه م ًايودادا اهلوان بوث دعي نوت هد سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 هلال وسر تامامل هنااالا هنمفكت ةغصوق ضنانلاخ لج اا اماوةأر | نيفكتىف ةنسلاوهاذه بترا

 رضح نمروضح ةماعالو ص,ق ايف سل ةبلوك- ضب باوثا ثالث ف نفك سو هيلعهللا ىلم
 يوارلا لوق فنكلو هسفاوعزانتالو كل ذركتآ هغلب نمالو مهتما دحا نأ انغل_ لو ةياصتلاءانعنم ألا

 رتولاناالا كثالب ىوارلا نمباوثالا ثالثا فصالاورهاظ لاق>ا ةماعالو ص,قامف سلا
 باوثا ةس ىف ةًارملاو باوثاهث الث ف نفك لحرلا نا ىأر نمس انا | نخنافكسالا في هسم |

 نفكتتام لقأو باوثا ثالث ةنسلاو ناب وثلبرل بف نفكيام دانا ىرينممنمودانركذ اج اذخا | ا
 لاق رتولا يحسب نكلو اًدح كلذ ىف ربل نم سانلا نمو ٍباوثا: ةسسجس ةنسلاوهنالث ة ًارملاهيفأأ]
 نوفل نمدوتستلا (رابتعالا) نيب وُث فن فكيامر تام ىذلا فلسو هيلع هللا لص هللا لوسر |
 ناك ىزلادح اولا بونلا قدح مويريع نببعصم نفك لا ذهلوراصبالا نعتسملا ىداوبنأأ | ا

 قايو هسأراب ىطغي نأ ل سو هلع هللا ىصهقنال |وسر حار تسسل اب همعت ال ةريصق رمت ناكو هلع
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 هن ص قاس ل سغي ىذلا عضوملا ف مّدقتامف هانركذ يهرابتعا ناكه مكح نع تجرخام ىججرلا
 لماكلا

 »+ (لساغلا مكح فل صف) + ١

 ماعلا (رابتعالا) لسغهبلعب جال موق لاهو لستغينأ انس لسع نم ىل_عبج موقلاق ||
 رضاحوهو ىأ هيرب هلع نوكي نأ اماولخالذ للا نمل لصحا مب لها ن رم هرهظو هريغ لعاذا

 كلَذإل ساغلاوه هللاتأق هلع سغالفناءر لا لع ءنجرلا هلو لثم ل_ملاوههثنانا هللا عم ا

 لاح ىف بانو هسفنب هلع لساسغلا ناكن او زيشلا ادهن اسل ىلع هللا لعام هلهح نملهاخلا أ

 تلاحيىتلا لاكن لمع هلع جوان تقولا كِإ ذىف هناسسل ىلع هلععم هنا هبر دوش نع هملعت

 1 ميلعتلا كل ذى هير عمروشملا نيبو هلدب

 د (ل غلا تاغص ىف لصف)

 مهضعب لاقو هتروعرتستو هءاسم عزرت لثاق نخ الوالسغلا دنعهصمق تملا نع عز لهكلذ نك أأ

 فصتا اذا ةحابم تناكحزاو ةمعسضلاةوهشلاوا ةهبشل!بحاص (رابتعالا)هصقفلسغب ||

 هتوهشو هتمش سفن نم ىلا هلرهظي نأ ىلع ارداف ناكَنا هل لساغلان اف اهبشن توم انا_مح اص
 ناكمروصقل ةببشلا ةلاز اال اهريهطت ىلعر د, ل ناو هنع هعزني لو هصسق ىف تدملال سغنكوهف

 ميحص هل غذشاحو تملا باب عزننك ْ

 * (هاسع تمملاءوضو ف لصف) * |
 مهظرتعاف ءوضولا (رايتعالا) نسف ىذوتنا موقلاقو ًاضونالموقلاكو ًاضونموةلاقق

 كلت لسغي هناذ هحراوبج نم عقتن ةلزكصنعشلا ملاع ضعي بلطت هلّمسملا تناك اذا ماعرهط ىفصاخ
 ناميالاو ناسللاو لحراو'دسلاو نذالاو نيعلاكحةةراهطلا نمهقحتسنام ةصاخلا حراوملا ٍ

 ل_سغل ناف كل د نمد. ال ناعالانبب و صوصخلا ىلع حراوخلاةراهطنبب عمق معالا لسا اوه ْ

 امهنم معالامدارغنالا نمىلوأ امهبلا لسسلا دجو اذا نيتدابع نيب عمل او هيف فارغ ١

 : *(لئسقلاف تبتوتلا فل ستف) +

 ا تمانع ث نمريهط“ لا عقوئث ”ىأب (رابتعالا) هبجولل نممسوتمو هبجوأ نم مهن
 هللا قالخاع قانعلاءنورومأم نحت لاق تيقوتلا بوح وب لاو نمو هب عشقت ام تدقوالو نيضتريغ

 0000 لزن امو تتقولاوهو رادقع هدفعائ *.لكو لوقهللاو

 يح ثالث ىعدا زنمق مالسلا هلع لاقو انارة فش لذم :نكلو ضرالا اوما هداسعا
 اا هنركو ثالث ىلا ةدنح او نمانةوم ءلعجو ل ظو ىدعتوءاسأدقهنا"وضولا ف ٍ

 دلانأضوّدنو عاصلاب ل تغب )سو هملع هننا ىلصهننا لوسر تاكو ءوضولاو لغلاف أ

 « (هنم]صق)#*

 ثالثلا بحو | نم وهتمو ناكحرتو ”ىارتولا بحوا ْن مهما وقلت همف تق ةونلااومجوأ نيذلاو ْ
 نك الادحن ندمهتهو ثالثلان نه صال لاقفرثك الات لو كل ذىفرتولا لق أد نم مهنمو طقف
 للغلاف رتولا اتا (رابتعالا) هفادحدح لو رتولا بحسا نممنمو عبسلا زواجتال لاقف
 مك ارتول_غل انوكين أبن فرتول اودوهيفهتلا عم روضحلا اهطرش ندو ةداسع هنال بجاو#

 بسحب ل سغلا ىف هي رتوف ةراهطلا هب تعتواذا فارساوهفدازناف ةعبس ىلا دحار نموهو لالا
 ١ ىهو تابهلالا فرظنلا لهأ نب مالكلا عقوابيف تاهت تافص عبس ى مو لسغل لاح ف هلرطخعام
 اهلكت امصلا هذه دلو لد يضلازر سالو مشلاو مالكلاوةدارالاو ةردقلاو ل_علاوةاسحلا
 هيل تادف كل ذريسغو هرصب و هعمس نوكم هننا نا لفاوتلاب بّرقملا ف لاق قللانا درودقو

 اذ



 تال

 00 داطن واعي نامت افا نيياعلا نوكر بالو رهاظااءنواودرو نولمعزالو نواعب

 تناكَناف صقنلا وأ لاكلا نم ةويشول يضلل مح رو ذ عقواذاف نولفاغمهةرخ الا نءمهوابدلا

 اصقان ماالماكن اكءاوس ع رمشلا ىف رّرقم مكح هناف هي-اصام منمدحاو لك ل _بغنف دئاَقعلا ىف

 ققحاذال م ءاكل ارهطينأ صقانلاةلماكلا صقاسنلا ل_غوهو ل+رلا لسغت ةأرملا نأ ىثر نمو

 فالخالباعرشم رز باكتر ابل ز دق هنا فراعلا ىري هشفلا لثم ديالو ةهبش ىف عد ةولماكتا! نأ

 ريهطتلا كلذ لوب5 هملعنيعت هشفلا اع مناكح نافلعفامب لعا فراعلاو هيلعركش نأ هلف

 نطاب سعي لو ةروصلا.ىتفأ همقفا! ناو هد ىلع هالا ن طاب ىف اكن ناو هنع عوجرو هنماي وت

 هذه لثمىف صقانلا لماكلا ل سغبالو لماكلا صقانلا لغنف هملع بحمام همقفلا فو دقف حالا

 مالا مكح دقو دملا بح ووامم هملا ب سنام صخ ةءاربب لماكلافشاكت نآوهو تهلّدسبملا

 دودحل اةءاربب هلعل ةهلكسملا كلت هنقفلا مكح دربنأ لماكلل سلف هلع تلا ةماهان صقانلا
 امنال تتاماذا ةأرما لسسغي نأ لحرلا لرغا كلذك صتانلا لعتز نأ هده شميل ذال لل

 هنلامكسح دقو كلذ فرعو تبذكو اهجوز تنءال ىتلا ةأرملا ف لسو هيلعهللا لصلاق ةروع

 نأشاهلو ىلناكل لسو هيلعدنتا ىلصلاسقف ةأرملا تبذكو لجرلا قدص مالا سفن ىفو ةنعالملا
 مك ار هاظا هلعو هةشكلرتف

 ج (اهانا هلسغو اهجوز ةأرملا ل سغىف لسف) +
 (رابتعالا) كلذ. نه مز هعنمواهلسغب موةلاستذدإ_غىاوفانخاو اهحوزًارملا لسغىلءاوعج

 ىلع يكلاهْش .نآدي رمال جشلادنع يرش بضل لتشكيل

 راد رملاىأراذا يسن سلو هنع تكس نأ هل سالو الفا نوكأ لاما عضومل كلذ

 رطنااب اه درعا ىلا هلا سد ظذلاب ةمصعم ىشو همهذم ىلارظنلا ةعاطهنم

 رولا كلذْنافَرَعَناَو ا لماكلا رسل دابتحان ءتءةوامماف هنمتعقو نهىلا

 هنا ىلا بهذ نفو نام 1هتشوز لنا لتس واد ةدلع ناسا سا فاس ١ ةهلداقملاوا

 ًاطخ ادق الا كلذ نا صقانلاوه ىذا ا ديرملافّرعبنأ ميشلا ىلعنيعتي هرايتعا ف لاق اهلسغب

 ناكناو هن مالكىلا عجربنأ همزاد مجمل دلقملاوه دي رمل ناكح ناف غد اذهدهتنا بف
 مانسيت لا مالكمل ماك ناالا ةهلعسملا كانت ىف زيسشلا مالكملا عوجرلا هملع مركف دهتحلاوهديرملا
 مدلكلا عجين لا مز .ا فدا ل بلد نم ىوقأ شا مالكنوكيذئنيخ اا

 لماد || ىلع زمشللل هقيدصاوه ىذلا ليلدلا ا نار هعوسر ىعأ هدابتج ان ءىوقاوهو هنعش

 نم هسفنىفرث أ امل هساسقىف طلغلا لستر أ ىوارابدزكح لام>ال هد نا عقال

 : : همهفاف كاذ فشلا قدص
 < (لسغلا ىف ةقلطملاف لصف )»*

 لد غتالاولا و لغتاولا.ةذ ةمعجرلا ىف اوفلتخاو اهجوز ل غتالةبوتملا ةقلطملا نا يعاوهججا
 لبقيل حد_ةولو هخش ىف حد_ة,نأهلسلف ةيلكلاب هدحش كح نع حرخي ديرملا (رابتعالا)

 فالذت ن تكافل وهو لماكلارهطبفنكف صقانوهو هدادترال ةمهّت لاح ىف هنأ هنم
 كح ناف يججرلا قالطلا لثموهف تاصح ةرتقوأ ابي عدقولزل هنم ءاسح هني مك نعديرملا ||

 خويشلا ضعي هلا دأ:زيسشلاو ردهوا شمع ناو تالا تلاد رلا ولطف ةمرخلا

 هد رطربغ اه رطذلالا شو منا هنقلاظ 56 يستلان ع نا يسن لز دقناكةلاذمإت

 ناعم التقولا اذه ىاموصعنلاري ندر بنم بحصنال ىداواممل لاو دك او نيشلا هقيلف يلا 1

 قالطلا ةيحاض ةلزيمت در رملا نك ا ذاف هتمدخ ىلا عجرول خانم هءاصاناك املازأف ميشلاىلا ||



 مه8غة

 (رابنعالا لتسملا هذه هبلابهذأ ىذلا اذهل ذنمتبالهنال لث حلب امباع ءاملا بسب أ

 انمفتامىتلا لا ساكن اك ثعبا اص.ص2 نامزودو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نامز :

 حجج فيي يببببمببببجمل_ يمس ل يبا ا ببي با ا ب ب ساسا_ اس ١

 لوقو لجرلا لستة أر اوةأرملا ل سغيل<رلانالوتف ماحرالا ىو ذى ةمئالا ضعي لوقفلتخا ١

 صعالا سقنف ةمرعلل كتنمريمع تببصم هنأ ّنظو ليوأتااءلك ادوهو فاخىا وق اا

 وأ "ىلا ىلع توملاورطد هرظن ف صخثلا ىلعأر طن مش ىدرطلا اذهفرانتعالاىفتوملا

 ةعاجلا دنع تيموهف« امشالا فهيرىربهناوهو هدنعة هش هبت أف ةيمهو هملعركحت ةدعسط

 ىدعو لماكلا ىف ىلاعت هللا لاه دقذ لاكلا ةدرد نءاصتانوا المكن اك ءاوس فالخالب

 نولعشي و مهرهأ ام هتنا نوصعبال نيذلا لمكلا ف لاهو لكلا. الإ برقا: ىبنلا قلعتمّنأكَو

 نول الاملعاىفا لاهف ايف لع مهلوشب م ممةطنأ ىتاا ةيهلالا ةريغلا ماس ام نو صضّودام

 هسثاهمتعاطو همكح تحتال خادلداكلل ادن رهنوكي دق صقانلاو فورعق لماكلار مغاماو

 صوانلا ها سغيف ملء سم ىف لماكلا تومي دقف ثوعبملا هسن عم ةمالا نم دسح اولاكوهو نيجوررا
 ال لاقذانه تزن ىح ونأ هياصص اهل لاستف ءاملاريغ ىلعر دب مون لبو هملع هللا ىلص هللا لوسر لزن

 انل ءاملانوكيىتح ءاملا ىلع لزنتو عضوملا اذه نم عفترتن أ ىأرلا امن او ىأرلاو هام هلاولاقف

 هعوجركو مهلوةىلا عجردقو لماكلاوهو عفتراو مهنم عمسف هن وان لوح الئلانو دعنود
 ةذمالتلا لاس اذكحونمابند ملاصع ل-ءا من! لاهو لذتلاراباىف مهاوقىلا مالسل هلعاضبا
 ديرملا ناكناف عاست الدب واطم ىه ةنمعمروماىفالامهملع اومد_ةتام خو.شلاَناف حاوبشلا عم

 لبقىذلا نامزلا ف ىىنلا كل ذريغل سانلا نملجرلاو ذيلتلا دي رملاب ىنءأو ئسشلا كلذريغلا دبه

 هرهطينأ هنهشرب_غاناف هللاىلاّق ب رطوهام ث.حنم ماعلا قيرطلاب صتخخامم صقانلا اذه
 رسغاهاهج ىتلا هل ملا تناكناو هقح قب رطلا وو حالغلا دارأن ا هنم لبق. نأهلو اهفهنيمام

 ةيملفرح . الازشلا اذهدنءاص#: ناكناو جشلا كلذ ماقمىىلار طظنلاب ةصاخ نوكتوتو ةّماع

 الخ اهازيولا هتلعباس نع ”ىفاشلا دربنا امس دل هنا م هلّكسملا كلن نعديرملا كلذ ةربنأ

 كلذ ناك ءا وساهم هريهطتدلذدحوتلا فح دقي نأ ل ثم ةماع لقبا تناك اف اف مال دسم طنا

 ”هلتسملا فلا هجو هفرعي نأ وه همزلب ىذل اهرههطتو هإسغةرودو نك ل ْغا همك تحت دي رملا

 الحم نكي ل ناو هن عفت لسغلا لوبقل الح ناكناف تملا لسفك ذخ ايما اهيذخا ىلاسالو

 ىلا ىذا دقو هب عفتش ملل رشملا ل سغكو هذ ل_سغناو ةباهالا ل اءديراو لسغا | لوبقل الهالو
 غبلبتلا هظف غال لاالا لوسرلا ىلعام ناموا لال اهبلو ناقل لا عادلا ناف هيلعام

 هبحاصامهتمدحاو لكل سغيال لاق لوبقلا مدع لع نفعماسلا سةنىف ةيادهلاو لورقلا قلخال
 0001 فوم نافوستلاعلاف ماكجالا عورفيف تاككاو فلاي لاةرئاقعلا رد كك تا

 ]| نمامهلارظنلا ل را زوحو ةروعتاسل ةرملان هنيفكلا اوهجولان اف ةروعب سل نيصخشلا نم

 الأ ماعلا ”ىرشلاع ف حتما داوم :رملا ىلا هممت نأ اهلوت :اماذا اهمم»نادلذ ةأر 1!

 "أدب ع لكن م زيشل اويش لكم دي رملاءذخأب لب ىوتغلا لهن م دحا نيبعت ىلع هعامس فتون ال
 سلف تاده اجناو تاضانرلا فت انو دنملاو تاحانملا فال هتتوها اوامهتمدح اول سن مكلا نال
 كاذ ىف هخيش كح نعحرخ ن اديرملل

 « (ماحرالا ىوذ نم تام نمل سغفلإصف)*

 مكتغتذتو 1 ارا لح رلا لسغبالو لحرلاةآ ارملا لست ثلا“ لودو هيحاص امهم مدح ل سغبال

 مملحرلاف مهلك ع رشا لها مارالااووذ (رايتعالا) اذهقانمهذماذهلبقلصفلا ىف

 نيذااءاهتفلا مهربنمصقانلاو نطابلاورهاظاانيب ع لمعل اولا مكحاىذلا اوهلماكلا

 نرلعي
 لول



 هوو

 بسلا عاطقنا قزرلا وصح تقوي هل ع1-هبارطض ا ناكحوللا معى هقزر غزل ناكناو
 لسو هيلع هللا ىل_ص هللا لوسر ناكدقو عقو ناكنا هماودنموأ عقوتملا عوملا لأ نم فاضف

 هتزرب نم ل_لقوريصم لا هنماق نم جياشحمءالب هنأق عبجتلا سني هنا لوقي و عوبلا لأن م دوه.
 ةمصلا لوصح ىلا دانتسالابةعسطلا ل دّتعتو سفنلا نكستل ببطتلا عرش اذهلوءالبلا دنعريصلا هللا

 لاومالا نم صقنو عولاو فودا نمنئثب مككوامنلو لامن لات بيبطلادب ىلع ةمهوتملا
 رهطي الف كا ذ ىلع مهرجأيل هدابع هب هللا ىلشن. ءالب اهعاطتن او بايسا اهاكهذهو تارّعلاو سفنالاو
 هعطقامت هللاداره ىلعداقعالا ىفداشتعالا فرعض هنوك نك لسغورهط ناذ نموه هنا ثدح نه

 ش هقح ىفٍرابسالا نم
 *(لصف)»* :
 لماكلا (رابتعالا) تتاماذا ةأرملال سغت ةارملاو تاماذا لجرلا ل سغي لجرلان ا ىلع اوقفت
 مهضعب انشق لسرلا كل ىلا عت لاق ايف لضافتتلا نم هش مهام عم ةمترملا ف لماكتلا ىرب ةسنرملا ف
 عم ضعب ىيعنيبدنلا ضعبانل ضف دلو ىلاعت لاهو لاكلاو ةلاسرا فيهعاقجا عم ضعب ىلع
 لماكلا مز هنمهرغهط7ه دنع بجولا سه لماكل ا نملماكل ا ىأراذاف ةوبنلا ةجردىف مهعاقجا
 هعسو ا ملابح ىبنوم ناكحوأ) ل سو هيلعهلنا لص هللا لوسرل اوةل ثم كا ذىف هعامتارخ آلا

 تيملاكخ وسنملا مكاو ”ىيلساكسانلامكسملا اذهو تقولا بحاصل مكمل ناف ىابتاالا
 هنع بونف لاكلا ةجرد نع صن. هبحاص ناكولو لكلا ىلع ناطلس تةوالف توملاك هل خسالاو
 ديرملل ىينفقي رطل ىفلاكل !ةجرد نع صقنن نم مكح كاذكو هرهطلا مح ناكول هنا هريهطت ىف
 مهملطم فاصتا لص مناف هنملبقي نرخ الا ىئبشي ودل غ بجو ام هنمًارطاذ اديرملا لسغي نأ
 هلعةيلاغلاةوهشلا يحاصناف هقتحىفتوم كلذ نافذ كل ,نوروم امانا قملاودو دحاو
 سل نم ناكناو اه. لاعلا ىلعنيعتبق حالا سفن ىفالمل داهمت هنال اهمكح نع بوح ةبمشلاو
 توملاناهحاص فاصتال ةببشلا كن م هرهطي نأ هيلع بحف "هل ملا كات لي هناالا اكل ا هت
 سف: ىفامالس ناكهتبلغف ةلدالا فداهتجالاو رظنلا برحلرتعمف ةهبشلا َكا:تناكحن اف
 توملا,فصتمريغ”جوهف ةروصلا ف للدلا كراس ةبشلاناف كريشمدي نم هللا لسسىف ىهالا

 نيك نحنا لع مك نأ دهتجملل سلف ةيش هبفوهامنوكيملاعلا "ىلا ىلع هاسغ بالف
 ىفانلا دنع تمم ل وهفداهتج اورظن ىلعدت امعلا ىف اذهدهتاذ ىلع: دنا زاناسعاق للا تافص لع

 ”ىفاشلل سل تاناغلا ىف كل ذكو ها غ بالف أ طخ | ناو هيردنعو هسفن دنع سوهو ةبيش بحاص
 تقرافهحورنأ ل عنا كناو لسغبال دمبشلا ةلزنعا ذهقذسالا برشاذا ”ىننملا تح نأ اى احناكأذا

 هنافهداهتجا مكح ةلازاانل سلف دهتحلا مكح رزة دقو هريغل سل هتنمكمللاو ىلتقلارت اسكح هندب
 معانا لسو هملعهّنبا ىلصهلوةوهو لفل اريب اتثي دح بابل اذ_هلصاو هقح ىف هللا مكحةلازا

 مهاوزن فر دب مويبهلوق ىلا لسو هيلع هقنا لص هعوججر كاذكو مهل ىلا عجرو ماني حاسم
 ءاملا ىلع

 'لاقف لاوقا هئالث لعزنجوزباسلو لاجرلا دنع توت ةارملاو ءاسنلا دنعتومب ل>رلا ىف اوةلتشا
 لكلبسغيالثلاشلا لوقلاو هلسغيالو همه قالا لوقلاو. هخاصايبتمدحاو لكل سغب موق
 نوكي بوي فخ هيحاص !مهنمدحاو لكم لدسغي هيلوق ةىذلاو همعنالو هبح اص امهتمدحاو
 هبلعءاملابص:نا هلسعةر صو هلَساعْنب و تمملان هب بورضم رت مراحملا ىو ذ نم ناكّنا تنملا ىلع |

 قتكيو نيجرفا ىلا ديلا دم سنتسف مراحلا ىوذ نهناكناالاهئاضعا نموضعىلا دي ةمريغنم
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 لأ لاق نةةنانكلا ىلعةنسهنالث اف نمو ةيافكلا ىلع ضرف هلا لث اكن همكح ىف ىنعأههفسانلا |
 |( !اذهف هواسغا مرحما فهلوهو نا انثالثاهنلسغا مال. هيلعهلوقى دراولا يهالإف هيوجوب ا

 ١ ةنسولء+ لسغلا ةفصلا ميلعتلا حرخ هجرت لاح ة سلي 0و هن رتدأ اذاف كشالب لارا

 || لهملاتوم لاو لداجلات ملا ا بوجولاب لاق ةفصلاو ىهالا نعذتن هلأ ىأر نمو

 ْ هلعيالامق هيلعب< لا اولا نا لعيال هنأ ل هاما لهج نم نال لهاملا ملعت ماعلا ىلع ص
 : اتغير جوت 2 لل و عرمشلا مكح ىرديالن مْنأ هاعبنأ لاعلا ىلع نا

 ارصتخمر ايتعالا ف تملا لغوهاذهو هتزاهط كفانا هملعت هملع نيعتت ام هللعن و ىصعدقف

 برح كرتعم ف لشعب ل ىذلا لودقملاو تبملا لغ ىلع العلا قفتاف مهلسغ بح نيذ|!تاومالاامتاو أ
 || قلطم نم ل_سغىفو كرما ل.سغىفو رادككحل ابرح ىف ل وشما دعبشلا ىف اوفلتخاو رافكلا |

 نواسغدال لث اك نمو ءالؤد لكل _سغي لث اق ند ٌكرتعملاريغىف كرمشم هلق نمضو دببت سساهيلع :

 ْ 0 ءرمشملا لئسغبالل اك لوسغملا لع ٍتاوثلانم اهفام:دوعتاةدابع ل سغلا ىًارنخأ]
 اريثموهو بلاط ىنأ هع لسغب ماليسل هيلع ”ىبنلا سهأو كل رمشملا لسغب لاق فطن ل غلا ناأ]
 21 + اول.سغبالو مهماسشفف اونفدينأ دحا ىلتةب ل سو هءلعهّنتا ىل 1 "ىلا ضاوأ

 ىأر نمو دوش هنا ىلع لسو هياعدتت ا ىلص ”ىبنلا صن نمل غياللاق ةداهشلا قاطمللسغبال |[
 لرتعملا فلوتقملا وها! لسغيال ىذلا دمبشلا نا لاح ةئيرر قب لسو هملع هللا ىلص ”ىبنلانمههفوا |[

 ”ىجرافكلا برح كرتعمىفهللا لمس ىف لوتقملا (رابتعالا) هادعام ل غيلاع رافكلا برحىفأإ
 تيم هنا ب_س<الو تمم ها «هف لاقي ال صاقنادهثلا ا هو ثدملال_سغبان سعأ امناوك ق قزرب م

 تاناو لا ميست نعانعام»ًايدخأ م هتامحكاردان ءانراس ًايدخأ هللا تنفع رد ىجوهلدأأ

 | نورعشتالنك كلوءامحأ لب تاوءأ هللا لمس فلست, نملاوأوةنالو ىلا عت لاك داهباوتابنلاو أأ
 أ هللا لسيف اولتةنيذلانيسسكتالو لاهو رعشتال ثم ن ا ا دنع تملا دعاكم حاس ىف نأ

 | دروامو رعشنالاكت او معاسحان ريخواناومأ منع لون نأانممف مهم ردع اح أ لبان اومأ |[]

 : ئادهلو هللا دنءرضاملا اوهدببشلاذا ادب ناكتاو تبيموهف هللا لمس ىف لقي ل نم ىف اذه لثم ا

 ]| اذهو ةراهط ىلع خزربا !ىفهاقان وارهاط هير دنعرمضأر هطي و تمملا لسغيامت او ممر دقت '

 ]| لتاقلاوهو (لرشملا ل سغرابتءا)هيردتعوهو لسغي اذاسإفةداسمشلا دّرمع هي ردنعضاح دبا |
 || برمذا هذ هملع هنمعو قزرلاند دعو ق دص ف هناميا بارطضاو هنسقي فءضا ا ملع دقعملا بابسالاب
 1 0 ايدل د افون يضفي مفاخل ا فول اس قمتع عبطلا ةيلغل لريشلا ند

 1 انماضكررب ىضرتالوانمعذ ' « اكريشم ناكناو فا رصن ىضرتو
 3 ||| اذهل ثم نأ ىآر نمو كرمشملا لسغ بف نيق.اادو سغو اذه لثمىاق ةراهطع 92 ١

 1 نارط ضالاكلذّناو تايسالا,تابدسملا طدردد تلا زر عامل تانامألا نعتص ةئالكارش

 2 ربسلا مدعلتيرشبلا بارطضاوهبارطضالا نا ذامناو هحزربال هناوهّللا قحى ةمنعو 5

 و |اناوح هنوكل 2-2 ا 4 اتم ”ةااوييدازلبوقدر ناالغ أ دقاللانالدتسلا ةساسحالاو |

 5 سفن توتال هنا هلعأ لب هتزري يد .هل لاق امو

 1 "م قا يؤلم عرت توملاناق توللان م هعزفنوكيف هلا احو غرف لهةقزرلل

 | فوطاف ةروصلاخ تافولأمللا دتفل رفاكللاو هيلع مودقلا دنع هللا ند ءاسب اةفراعلاو أ
 ْ رعش ةماتتم نانادالاو كك او

 09 اس

 ١ درب 5 هريغي تام فيسلاب تيل نم
 ا

 ا وح 5



 لاا ل ل ا

 تيبس .

 ريت فحسي

 ةو«©

 ٍ عفشبنأ نما ينفر نمل ةءاضلانوكتالو بر دع اعلا ا تملا ىلعةالضلا م

 1 ناعاوا لسلة نعكاذناكءا اوسدحوالا لهآ ن هةاسعلا الا داع نم ناهس نشةريلو هبق |

 مسالا ن كح عفاشرخاو ديف عفشي نمد. حوش لع ىلع ع يخذل نوكمل تملا نيقلت عرش اذ هاو

 3-3 هقق دو هللاةوعدلا لوصو عمدمحوتلا ل_عهذنء نم ة اخ ىف مقتنملارابلا مس الادنع عفدي فؤرلا

 ةاصعلاىفالا ةعافشل !نوكتالذ رانل الخ ديال ةوعداا هلا لت ىذا اد حول !ناذ لوبقلا ىف

 دنتسا هنال هيءاجام لجا نم صعلا اذه هناعا فدو ندوئمو نما نم وب ةوعدإ | مهتغاب نيذلا

 ا دنع نم هلا هقليامثءاووعد قدص ىلع هي عطقب ليل د ىلا باتح ا هيلع ىرتفي نأ ىئبشنإال ميظعىلا

 قآأعتلاف لوسزلا اذ 0 ا م ١

 هنا ىلاعةهتتارخأ اذكو هاوعدودص ىلءتاشبلاب هثع عب الوسر ثعبن ىت> نيب دعما اهو

 هدامعنم ءاشثي نم بلقىفهتلا هفذتم دون ناإلاو هنت نم نان الار دنع تاشبلانلسرلا دبا

 بج امو ل بجيامو هيلع ىلسي ىذلا تملا لاحف عرمشنل رون ىلعرو ومنا هلارونىلا فاشن اذآف
 رضتحا اذا توملا دنعنيقلمل كلذ ن ,ة اهم عراشلا انه ىج || تاغصلا ىلعد هزيهدت نمانملء ولجأ نم

 ًارضتءخاهنشك م اما امحلا ةنشضىه ىتلا ةنتفلا تقووخو مظع ماقملاو ديد لوهلاناف

 اروصلا ىلعهفراعم نمفلسنم هل لثي و رضاسملا هني اعبالام نياعش هرصن نعءاطغلا فثكدنع
 اةروج 0 و مهروص ىلع هلا لققت نيطاستلاىهو اهفمهفرغت تلا

 ني رضالل ىتبنف هللا نيكرشماونام م_:وكبألا نسحلا نم هبخيهامىلا اولصوام مهنا هنوفرعيو
 || هبتمل ةنسفلاهذهةروص:هوفرعي ود_.حوتلا ةداهشهونقلب نآني:مّوملا نم تقولا كلذ ىفددنع

 رهظوأ هائلا مرش ود هو تاةدابش طفت اما عدنا وانك رئت
 0 رفضت ىلا ةلاطبشلاّروصلا كت هنعدرطتو ةجرلاةىئالمءالوتتاهانا هركذ ب هبلق نماهرو

 امهرظنمنكلكلا ناذربتلا لا )اًوسلحاَن م بارتلاررتسو هريقق لزن اذا نقلي نأ جن كإَذكككو

 هذهو لجرلا اذهىف لوقتام هلالوةينأوهو هنعلأ ينم ميظعت هيفام مالكي امهلاؤسو عمظف

 || وهو مهيلا لسرأ نع نولوعسم مهنا اهئم ء ءاسنالاةذاعدس ااماو اهند احم ا تامملا نق ىه

 ها تاويكاو ابحلا نق نم هدلسلا3 3 ”ىبللا ناكف نحن ل سناك ربج

 ىكلذ نمةذاعتسالا.نونمؤملا مان نونمؤملا نتفيامكح تامملا ف نتف :ءاسنالات أب

 ارم ير عش ا رق ماقمىفةالصلا ىف ناسنالا نا 1

 + .هلبقلا ليقت بف ءافت لع ناك افراضتحالادفعتيلبقلا هب اولبتةسي نأ تيملا لهأ اب بطاخلا |ل]
 هربقىلا عارسالاو هنفدلبهتت بحه امو ههجوب ل بقلا لبقت سيف هبنج ىلء ناكناؤ هيلجرب

 ةداعسلا ف تملا ىاربذ مكباكر نع هنوعضت شف اتش ناك او هريخ ىلا هن معرس !دبعسناكناذ |
 لجانه عارسا اذهو تملا لجا نم عارسا اذسهف هنعةرمثلا عضوب هلماحوه ىذا "ىلا ىاربو |

 ريذتا لجا نمالاهدابعفاك امهللانا معملاذبم عارسالا ف عرمشلا نب ءريسفتلادروامتاو هلماح |

 مكبأقر نع هنوعضت رش هناف ةزانملاباوعرسا لاقف لمح كلاس قريتعاف انش كاذب اولاسيلالا
 عراشلامكج- فللاافهلا هنومدقتريخ هناذ هناوعرشا لاقفتملا دبعسلا لج ىريتعاو

 لوم, هنفدىلا هب عارسالا هزيهجت نمو تملا زيهحت ابنم ثالث ىفالا ناطمشلا نم ءلهلاتأدرودتوأ]|

 ىكنوهذتْنياىلا امعشن اذاو قوم دك نوم دق دعس ناك اذا لمح نيح هشعن ىبعوهو تملا

 ١ تقلا دعاةيادوؤإة

 * (ىسف)*

 فاتخاو ىلا هب بطاخم لءذو ةالضلا راندل راوي تتوق تاو تتلا نم ىلع

* 
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 0 2 جي حسم

5 

 حسيسمسللا ا

 0 سفن ىف تشنلا دبك اتراركشلا نال دكؤمرّرقم ميظعت نع ةأجاسملا نوكتل قدا
 امساف ةكالملا لعمدآفرشام نان ىمطظع ةلىمو كح ءاممالل ناك ذأ ديعلا مسالت 0

 ا لا ةلاد_عب و نطوملا اذ_هىفهلمكشا نالريبكتلا ةداعا ىطعأ
 1 ا و ا ذو حرف موتا اناديعل نا اذ بسو دسعلاو دا

 قيلار ل الا ا د علل م ا

 5 0 واع هنا لصرعت !لوسر تم لخد عوبلا !ذهفو هفلشاهنعهتلا ىذر ةشئاعو|]

2-2 

220 72 2 

 ||ركب ونادارأالو ععس لسو هيلع هللا ىلص هللا لووسرو ل سو هيلعدللا ىلصهل ال وسر تس ىانغف

 مول هنافر «ابأ اناههعد ملسو هيلعهّللا لص هللا لوسر هل لاك امهيلع بدعي نأ ل خ دن هننع هلا ىخر

 : ارو لل ةالصلاىفريبكسلا فعاضت هللا عرمش سوقفنلا ظواظح مول موبلا اذهناكالفدمع

 || ىلاعت هقح ةاعارص نع سوفنلا ظوطظ- مهلغشتالكل ةمظعلاو ءايربكلا نم قع الخ _زراط هداسع

 ىلاعتلاو تاولصل!قادورصعل اورهظل اًةالص نعأراهلاءانثا ف ضّبارفلا ءادآ نم مهلع نوكيا

 ةعكر لكى ةريبكن لاع لكل هثالثلا هما وعلذ تاريّكت ثالث هآ 0 مكمل اىف نعي ريك !هتنارك داو

 ىلا عيسلا تافصلا»فومومدبعلان اذ ةريبكت ةفص لكلريكف دهن افطريتعا اءمس هآر نمو

 0-11 اهتلسنكهن اهسدنلا تافصلا هذه ةبسنت وكت نأ هريكف ه4_سفنام قا فدو

 حانح ىلا تادلا الار تاداا ا هرانسح ا رفاسجوربكلااهلذ ةعص لكى كلد نك ىعيرخس ادت

 َِء ئث دلك سلب هناذإةدح اولاردريكتف اهلا هوك« تدنا.موامانوصومنوبكي نأ هللا ن نمماعلااهأا

 ١ ةيسانملا فهبشلا مدع نم عيسلا ىف هريك امدح ىلع هس داخ عيرالا تافصل ا هدهل عد رالاب هراكنو

 1 00 دأب امدنا ىلا ةراشأفاهف ىذبالا عقرامأو او كلذ عاف

 0 : وكن كرد ا سناك تأ ةنيكسلاب بر 5 الصلاناىأرو همارحالا ةريبكت ىف امهعفرب ىئتك اذ مذ هند ا

 0 اي صدا انلثنيفامهعفربل هيدي هرطاخ قلعيالوريبكت امرك ذل غزت لابلاغأأ
 هنق قدا هريضح ًااميسح |!

 15-0 ا

2-1222 2222 

 * (اهذعبو دمعلا ةالص لبق لفننلا ف ل سعف) 03

 ١ اهدي لت واهل ,ةلفنتاللأا 9 نمو 0 اك نمو اندتعلالو امال يالا :

 00 لم ب ل عال ممل ءايح ن 0 0 11

 1 هلع ناكأم فالخ بدنلاو ضرفلا ةهح ىلعاحابم ناك ام للءذ مو.لا اذ_هىدوصقملا (رابتعالا)

 اهنافاتاكوا تءاجاذا ضن ارقلاو ةصاخديعلا ةالس م ىوس هيف ىلفشس الخ مانالارب "اس ىف لعفلا كلذ

 6 هيلا بودنم سعدت ناك 3 صضرففو ا ملا بو سام ةيرقمروماىف مولا كلذ ىفناسنالاةكرح

 1 هنن از نزاع كود ينل ل تقولنا ثيح نم مكحللاةنوكينأ ىجبدف تقول طوله ا

 .ةضراعيرخ ابو دنم كلذ عملخديالف مومل اكل ذ ىف ةشرزلاو حرفلاو بعللا ىلا بدندقو لفتت الف ْْ
 || مويلا 5 هيف هيلااب و دنم ناك ام عجربو تايو دنملارب“ اسملاردادنا هلدشنمح هنامز لاز اذاف ا

 ]| بعللاو ام-كدلع كتسفنل نانا اضقلا ىف لداعلا مكمل لعنوهاذقو مانآلان هدادءامفاحابم ||
 0 داريا تين كوكل مالا نكتالفسفنلا قح نم مولا اذه ىف برطلاووهللاو 1
 كنه دقف تنطفت ناف 1

 0 4 لوصف]*
 ب 1 :



 يق

 هع

 [تقوالدا لع ارك ةياعللاب دوصقملا نم عراشلا نم ميهفام ىلع ادا مادارا

 ةضاثلا ىو ىلوالا ىف ىلءالا كبر م٠ ا خيسس ةزوشةءارق تا نينعلا ةالدىف دءا ارملاىف |

 ١ و هيلع هللا يصتالوسرب ادا ةيئاثلا فرم لاو لد الا ق ةروس ةءارق كلذكو ة ة.شاغلا| 8

 | شيرلاوهوارهاظ هسابل نسح أ سلملف فيظنتةراهطلاو ةّماعلاةراسهطااوه لسغلا ( رابتعالا)

 مو ك1 هىف ورا ىلع جاودلا ترذواماو ساماريخوهو ىوَمَتلا سا ءاودو انطابو ا

 ناذالا مكج» امةس نيجراخت !| يملا ركذلا نم عر شام وربكلاو ريغصلا نم لسلك

 مالغا نءىنغي هللا عم بلقلارو دف لصاحانهؤتلاو نيلفاغلا هسنتل مال_عالل امب:ال ةماقالاو
 8 ردا عازم راع دن قالا ءالل ةماقالاو ناذالا ةلزنع وه ىذلا هلي كإملا

 لامر كس وقنلا تنأكو همف حرفا, بعللا نمهاربامب ةالسلا نعل غي نأ دعس سل هناق لفاغلا
 !ئ مامالاوهو هن دها شم ىف ام سو هيلع هللا ىلص هير ىلع ةرفوتم لسو هيلع دنا ىلصهلنا لوسر

 ىلعةالصاا عدقتاماو ةماقا الو اناذآ حرمشي لذ لغاش مولا كلذ ىفهدلا علطتلإ نع مهلغشي نكيملف

 ركحزتانمهب رداطعاام ساذلا غليم ةبطقنا ىفو هير جان هةالسصاا ىف دسعلان اذ ةيطخلا

 سانلا نا نافعنب نامع ىأر الذ ةنسلا ىهو ةمطللا ىلع ةالصلا دق: ىلوالاناكف هتاحانمفف | '
 ةلاحلا هذهلةاعارهةطانا مدقة بطلا | عامسا ىلا سول نوكرتمو ةالصاا نماوغرف اذا نوقرتف#

 : لص# لاوقر فااذاف ني رمذاحلا عاص»ا ةيطأشا ىف عراشلا نم مهف هناف ةعجلل ا ةالصب اهمدشت ةالصل ا ىلع

 فالخ مالا هيلع”ىبلا ن:نامتع مهفولو عامقسالارجا مهل نوكمل اهم َدةفهل تءرش امل ةبطخلا
 ْ نئارقلو هنم عنعام كلذ ف ملسو هيلع هللا ىلد”ىبنا !نمر دصب مو دهتحاو هنعهللا ىذر هلعفاما ده ٍ .ش

 اهفرظانلا فالتخ ان لاوحال انئارق فانتتو ةنبإ رقلا هع تتمتع نمدنعماكحالا ف رثالاودالا |

 مكحكئانم ئعاوذخ محا فلاكو لص يوت راك اواص ملسو هبل هنا ىلص لاك دقو اهسالو 1
 قطناك مف قطنل ال.ىلاةأعا صو ميس |ةأعا ره ةبطخما عمدرعلاة ةالص ٍلسو «بلعتلا لص ىئازواذ

 : كلذ مهاف ضعيف مهضعب ماكت نا و مهكر < ىلا لمسالو مهعصجم نعمتلا درك مهب نظاف

 ”لكف نوروجأشم هتوف ده ءاويت داع اول علها مناف مهن رصئامق ضودت اسال سلو

 ىنيلا نءدروامن ةءا رقلاف تقوتلا امأو اوناصأو :أ اوأطخا ءاوسداهتحا نع متمردصام

 رامخ !ىفاتملا لقنامم هدام ءاضعي ىف ةهواعمةروسأ رقدق ناكناو مالك كل ذىف لو هلع هللا ىل#

 |١ نإ ءرقلا نمرسسن اماو أر قاف هلوقب :ةالداا ىقدءا رقأآ ىف تدقوال نأرت اولانآ ءرقلا فتن ددو داح الا

 هير حاتم هسلانو ببطهلكن اءرشلاوةالسهلا تقو ىف دق اهعسوالا اسفن هللاتفاكب امو ||

 || بح سموهذ ملسو هيلعدّللا لددلعفب ىلعلاورمستام نيب عسجب د قف ةر وسلا َكِلْس ًارقناف همالكب | :

 ةنسالو صضرفب سدلو أ

 * (نيديعلا الد فريبكتلا فإسسف)*« |

 ةريبكس لبقو تاريبكت عبس ىلوالا ةعكرلا ىف ةءارقلا ل بقو مارحالا ةريكشدعب ركب موق لاسقف

 | نورخا لاقو تاويبكت سن ةسئاشلا عكر ىلا مايقلا ةريبكسحتدعب ةيئاشلا ربكم و مارحالا |
 || ةرييكم دعب ةيناثلا ةعكرلا فربكم و تاريكت ثالث مارحالاةريبكم دعب وةءارقلا لبق لوألا قرت

 ظ ثالث مارخالا 2 والو ع ارقلا لدم 00 تاريبكت سيما ١

كي ع تاريبكت ثالث ةءارقلادعد ةيئاثلا ةعكرلا فريك و تاريبكلت
 ا نبا ىحو عوكر الري

 تاولصلا ىف مولعملاريبكسلا ىلع نيدبعلاةالص فريبكَتلاةدايز (رابتعالا) الوةرمش :ء ىئاريبكتلا ف 1

 ءايربكداعفديءةالصا ال ريبكتلاداعبف دوعلا نمهناف دبعلا مسا هيطعيدت اذرهأب نذؤت ||

 م ََق 1
1 
 لا بأ

 3 | نينموا ا لاخدرمصو 2 راعم هد امك دك[ خذ 1
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 هىظعتو هللارببكس ظفلثلا هدو ناثهن اضعأرئاسد عساك هيقطنلا نم هلأ
 ١ ب (هلةراهطلا فل سف)

 (رابتعالا) لوقأ هنو ار هاط نت د ْغناو دست لد اق نمو ةراهط ىلعالا دعس ال لث أف ند

 ةلوقعمدوهدا تق كاما 0 يرسل ح ىف طرش باقلاةراهط
 ءام نم ةراهط ىل عناكناو بارتالو ءاملامءدسا اهلعفىف طرتشب لةداسسعىف ةفرصنما مناف
 ةراهطريغ ىلعةوالالل دع ريع نبا ناكو ىلز وهف بارتوأ

 < (هلبقلل دوصسلا ف إضف <
 نمدياللئاق نمو هلسقلالامقتسا كوالاو ههحو ناك ةهج ىال ةوالثا دحس م 58
 ليوان اذ ”هلبغلل دعس دقؤهلت دححا ذاف فالخالب ىولقلا "هلق هللا (رابتعالا) 00 ١

 لمكحأوهف نيتلمقلانييدحاسلا عجبن نافتاشإالا 0
 هقح قح ىذ لكىطعف قالطالا لي نءقلطي و دسقتلا لبي نم دمةفالتعو اسح

 ' 0 «(نيدعلاةلصقرف)# ٠
 ةالصلا, ليف هرطفب هتحرفار اطةلادبعرورساموهامهذا ةماك الون اذ الب ةنس نيدعلاةالص

 ءاقل دنع ةحرفو هرطف دنع ةحرذ :ناترف اصلا مالساا هيلع لاق هيرحاش .ىلصملاناذ هيرءامللا ٍ

 ا 1 نمل ع يلع مرسورطقل ا دبخ ةالصو تجر نق تسر هلا لوصحب ل#ينأ دارأفهبر
 دعةالص فو ردقلا ةوظع ةيوثملا نوكتل ر ارطضال ادي دويعف ضئارفلارجأ اروجأم هرطفف

 هنلعمرحو ةفر عرب غىف هلق بغرم موصهناذ هماص نم ح ىف ةفرعمونمامسصا كلذ لثم ىتضالا |
 لغشو ةميز مو ناكحالو روجالا مانع ن ماهناف تابجاولار جول ىضالا مول موص أأ

 دموي مفتي نأ موملا كلذ ىف احب سل نمو ىف عرش ةلاطبو برشو لك !نم سوفنلالاوحاب |
 ةالصلا ف ةيئلاكحرابلا لقا ىفموملاكاذ ىف ةالصاا ناف همور اس هلذحتأ هنرتاجانعةالعلاب

 تقلعتاماف كلذ هلربح ةينلاف هيرلصءاكتبا ق ”هلفغاا هتبكناو ةدابعلاهذ_ه ظفحت ةمنلانااكف :

 موهف ةالصلأ كل ذكى لصملال هغناو ةالصلا ران اهم ةدلكسلا لاله دودو دمع
 'بعاووهان رمناسنالا نم موملا كا ذ ىف ناكأس ةالصلا ماتم موشي موملاو ةينلا ماقم موقندمعلا
 لن لكفهملادوعتىأدنعل اةالصتسمم اذسهاو هموب رخآىلا هتالص طفح فوهف حام 5-5
 هياعمرحاذ هلو هت. محا لقغ ناو هيالتص لاس ىف ىتضملا نوكيىذاازحالاب تاحامملا نم هلعشب

 هرطفف نوكش موصلا بوجو لاحىف مودا دن هيلباشملو عارسألا ةربكح اهبشتهيفموصلا |
 تاحابملا نمهلءفيام عبس ةضيرف بحاص ناضمر ف هموصيف ناكحإم ة ضي رف بحاص

 مويلا كلذ ىف ضن ارقلا نم هلعفيام عسجبو ةالصلا ىف ةالسصلا ناس لم مويلا كلدفأ

 دوعد هنال كل دب ىعس هنا نمانرتغلوعيام فالخي دمعل الص تمد مسماناق اذهلف ىلصملا لاح هلاعفا ىف

 ةلزلاب هطاشرال لمقناف دعوالض ىمسلالو مول لك دوعت س 141 تاواتشلا 3 ديدن لكى

 ةداعرطفلاداعالف دصسص لكد نع مكشزاوذخ ىلاعت لاق ةالصلا ىف ةعورمشم هب .زلاانلق

 هنملاو جلا هقو ابجاواحابم ناك أم داعوادمعى هس ةضورغم

 *(مونلااذهىفع ءااعلا رركح ريكا لع تاروت #

 ةئسلاو كلذ فهنعلب : وافالا عض[ قربلا دبعنيا» هركذام ىلع ب وعم هيدحاامالا ةماقالاؤ ناذالا

 | ناد عنب كاملا دبع ذخ ا هرو نافعنب نامع هلعفامالا مربلا اذ_هىف ةيطقلا ىلع ةالصلا مدقت

 ا هلاحنيدبعلا مول ىف دبعلالاارالف: الصلا قنا كحرالا ةلزنجتادابعلا عيجي نم تابجاولاو

 1 ٌكرتةنسلاو هناس<تسا ىف نعافالخ الد ةالدااىلا حور كل مودلا اذهىف ن_.مسم لسغلا
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 ةلكدمعب تءاجوديرئلادود-ىعاذهو برتقاو دعساو هلوقدننعأ ارداةدصسفةرششعةبماشلا ]|

 كيارتقا مصتعت هضم ىذلا برتقاو لوين" الا موبلاوهتتانن مودال نم هءاحآملالك هلوق ىشد عدت أ

 كلد"ةلثاع ن مأتقدنلا كاعداعأا

 » (ةوالثلادوحم تدو ىف لصخ) 5

 ةالص دعب ورضعلا مالصاتغ دولا موك الوات نءىبلاتافوالا فدومحسلا موق عنم

 قلعتم نال تقو لك ىفدوحلا هءلوثأ ىذلاو عولطلا ىلاوأ بور | نم سعشلا ند لام عج ىلا
 تنو لكحوىف ةحتافلا ارقي ناهلناامةالصلاىفالاةالصلا نم دوحسلا سدلو هدا

 هقهسا عه. زو في رعئدب رقدوحسلا (رابتعالا) ةالصلا نمةالصلا ىف اهتءارق تناكناو

 ةوالع هب ر ىجامي نادل نا[ متقو نود تقود الاذهو نيثدحلا تانص نع ةعذرااوولعلا نمهلإلا

 كلذ ف دو<#ةوهو تقولك ىف همالك

 ء(لضن)»
 نةعماسلا ىف ؛اوفلتخاو دوهسأ اةال صريغ ىفو أن اكح د الصف ئراتلا لع هحوهنا اوعبسا

 توك ثاوت ٠ تلا عمسل دعق نوكينا ىناثلاو ئراتلا دصسين اامهدح ؟نيطرش هردودسلا هيلع لئاق

 ناكناو ئراقتل ادوسأ عماسلا دعس ضعت ن علقو عمال اماما نوكي نا لصون عّئراقلا

 كلذامهل انهركناوامهلعدودمالنا هيلا بهذة ىذلاو عمست هيلا سلجاذا ةمامالا طسال ٌىراقلا

 هلوخدلو و1 هللا دمع نب لوسل قنا «هذعن عفرالدوصموهوبلقلا لعدوحتلا نكي (رايتعالا)

 ا را حوش لأسي نأ دار أذ نيد-اسل | ىف دحس دقه ءلقىأرهناقدر طلا اذهىلا

 لخدا-!فةعقاولا هذهل> 1نمهملا ل حر فاريتعمانعش نا دابعف ناه4ل قف لومام فرعا دحأ

 قدرطلاهدهرادمو هتمدخ مزلو هءافش دجوف ديالا ىلا ع زيشلاهللاَعف باقلا دهسا شارد لاق هبلع

 ليسنم هلع ناطم_كلل نكي لذ هتعدعو هتفر 100 تلمح ذا ةديضبلا قه للا

 ةأجانملا لحال كا ذو ةمدعلا ساباوصنتمل مالسلا مملعءامدن الا عمايدا اظفح "ىلولا ود ىف اذه منو

 هنولعفي احاساواعفاذاف مهلاوقأر مهل اعفان نوعّرشي مب ال حاملا نمنوموصعمنيثوعبملاءانالا ناف
 ا بحاو غيلبتلا نال حابملا لعف ماع بحاو مهن حابم هنا عب رمشتلا ةهج ىلع

 تالسيثلا ٍنوكَل لولا ظفحلا اولءج امناو ظفملاو ةعدعلا نيب قرفاذسوف حابملان ولعب مهنا
 لكنماظفحو ىلاعت لاك< ىهلالا لل اهاطعأ ىذلا لعلا لجأ ن مءاملوالا ضعي بلق ىلع لددس هلام

 فئركفرظن نعهدنع هللا إلا ناكحن منال للا اذهىف دقي نأر ديال ذادرام ناطيسش

 ىَسع كلذ قرظنلا'ن لح ىلا رح وهريصل هتلداىف ةهشلاهبلا قليناطم كلانا لالدتساو

 ناطمشل | ناف ةبمسش لكم ظوفحم ىلا نعملعلا هدنع لصاخلا<ىلولا اوةرعدا رشا ةلاحىفتوع
 هدهو ظوفحمب سلف بلقلا دعت 4 نا بلت ادودساالا نوكمآل ا ذهو هنتر ىف لمدس هبلق ىبعهل سدل

 مهب ر نم هنن ىلع مهنيدلا مهو مه دوج وزب دارفالالا لص امد رطلا ىف ةقمقد ةمطظع همم

 مدع دهاشلاو ةنيبلاتعمتجا اذاف بالا دودك-وهو دنعلا ند دهاش ةندسلا كزتواَتو هلت ةّندنلاو

 لوك ل ثم هللا مهجر موقت اهيفراح ابسأ موَقلاّقدرط نم ماقمل !اًذهىل لو ءانر زفه ظعحو تلقا

 00 باِحأف فراعلا ىصعنا لّئسنيح ارودقماردق هنا حأ ناكسو ديزي ىأ

 ”مئاع هنفرب ءملالالو

 « (دودلا ةفصق لصف] *

 اهاربكي ذكي ةالصلا ف ةدحصسلا تناكاذاالاربكمال لئاق نمو جفراذاو ضفخ اذارب كم لئ اق نع

 ناسمللادخ انت ناكل للج# ى نفت را هع وزنا ربكم (رايتءالا) جفرلاو ضنا ىف
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 ميردمحاودسوا داو رخامءاوركحذاذانيذل ا اناناءنمويامتا هلوقدنع ةددسلاةروسفف ٍْ

 آنا دلل ملل اور دال الثظ نمد سس نال نيلذاغلا دوج از نور كتل هوا

 مهوهلوقو مهم ردمحت مهدوحم نوه و نو دعست نينمؤملا عقتت >«ىرك ذا نافركذو ىلاعت ||

 ةيدا1اةدعتلاو مهد تايآ نمدياورك ذام لوبتنعنوربكب ا 1

 دودسلا ىفو ركش ةدضسىهوةيانالادودما ذهذ انا راقت از ع ىلاع ل زقانل ع ص ق ة12

 ىئازاان دنعهل ناو كلذ هلانرفغف ىلاعت هلو ةلاركش اهدحس ن هو هيانااهدصتدوادناف فالتاف

 منكن ا هلودنءلبقن فال اهعضوم و ةدسلا م ىف ةرمثع ةثاثلا5 دحسلاو ب ا

 هدنعءىهف نو دبعت هأنا منكن ا هلو هكر ع نومأ سال هاوق دنع لمقو نو ديعته انا ا

 انناك املو همدو طاشن ة دعمه دنع تناك نومأسإال مهوهلوقد نع دعم نمو ةدايعدوصن ا

 زوكم سعتلانا اوأرو متاوةأ لمص ىف هنفاوس سارا !!ىلاو هيفا نك لملل ا ىل قلذلا ةححاح

 د مالا لاتواكو ديف اهنلاراب لاو ليلا دوجو اوبس اهب ورغيل دلل ادوكتو اهعواطبدابلا :

 وهو لللاهبا اه ىلاعت هللا نا هللا مهربخ ًاورمقلاو سهل اور امل او لدلل | هللا ىلع دوعب ريعذلا هتانآ :

 ةبالعحو وعم هنا سهلا رون ند بستكمهرو ناو ل_كللانالاريصبل ا ىف مكح هروذ ارهلظي الذرمقلا |

 هياسح نوكحج نمو سلب هباسح نوكي ن 1كلذانلعجو ارهاظاهرو ىنعباوْغَسشا ةمصسرإنلا

 مهلا لاقف جيحاو ساس ال تبق اود ى مه لو <لهالا ق لاق م6 باسحلاو نيتسلاددءاواعتل رمقلا

 ىذللاو د اف< لع تالالدت ان الاهذهقلاخاناف لعل هذهلرمقلاو سمثلل مكن دابع تناك اذا 1

 ةحرد نع موسع لع كلدبعم نوما نم لكسب نم عجرمقلاو سعشلاوراملاو ليللا عمف 32 نوعلخ

 نمصقنلا هلا نم ديعينأب ل وأ هتلاذ ةسرلا فركح ملا نود ثنؤملاو مهةاخ ليش ركذملا !

 مهو راهنلاو ل للاب هلنو سي كب ردنعنيذاا نا ل اهو امو مهن وكن مو اهواك هنوكل نمن.ةيرطأأ

 دست اغا :الملاق مكبتم ّنهلد وكيسلااب ىل وزادكم الملا تناكنا هلا ءالؤه تاكو لذ مكنم هللاد الع :

 وهلل اوءانغلا له ام + ىهأ هنأف مدل ا ة دعس ةرشع ةثلانلا ةدحتل ااّمآَو 1 ههستو |[

 ركتاىفدرودقو هوديعاوه بف هللاودصتاو ناءر اانا اونغتف“انغلهأ جنكتاو ىأنو دماسلا مهو :

 5 نعى انا دعسا لاقي هتريجةغل ىفو عتساامىا نا ءرقلان يعمي ”ىبنل هند اك ةئشل هقلا ونام

 5 اوعجتالاورغك نيذللاقو ىلاعت لاق تاء هلا عمسال ىبنتتعاءرقلا تعش داى ركل تناكف 1

 نوبت ثيدحلا اذه نأ مهل لاقف هنشاوغلام هلج- نم مهو انغناكف هنقاوغإ او ناءرقلا اذهل

 هدام ع ةفطلو هلا هجر ه هةعس نم ا نوكحت دلو نورك نا ركل ديرب

 0 ءانغلاوء ءاتغل ها ىأ نود.اس َمنأَو ه.شروكذملاهللا دمعو نم كام هشو نوكسل الو

 هللاودححاف هاما دما اذإو نوي الو نوكمسااو نونخي مج عوكا نم همه عركلأ اف كيو
 : 0 :عءراةءةالاو ةلذااناف اردعاو هللا ل> نم

 ناءرقلادنعدودس هنال عمل ادودحا ذهذ نودسال نآءرقلا يلع ٌىرقاذاو هلوقد:ءقاعشنالا

 1 ةققح لكلاب ديك ايلا ىطعأق هدسح ربا بس نو دههحو ىرت دقكن :الاقحال هلكهئبعهسفتاديز /

 |0001 دك لا نياق لال تافصع ومعوه ىلا آى رقلا عمساذاو لوي هناك همفةرثكلا

 ةدعتلااماو عجلاحن 5 ف !نوكسف هيزتتلا تافص عبج-هلن ا مال
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 0001010 ل11 0011011 ل 1 م دك امم ع تعج 2 جم جج دج سمح دم دوج حج و ا 2122 جة ل ات 2 لع حجج ا ل تمس ا ا ا ع سمر

 ةرشاعلاةدصسلاو هانرك ذاملاهل اهو ّةْدْدَع يح سعشل | ة.هولا ىلع ةلالدإا ىف هنم جب راهننا بانج أ

 ت01 لا

 : ةددصس ىسهذ5 0 !اةدمسلا امو ل دك انهو ةمكشلاههنتقا عن ََط ملك لماعت

 5 ْ ال ارادت اولا قل قبو ضمد يدلك ةضالا لول دادي رمل ناقة تكن ناقيعلا



 ها

 |مو 5 هوت ةروسلاءذه ىو هرضاقالن حرلا مسالا ماقمنال نزحو دك عومدال حرف 3 :
 اع اولاقور ,نملا برض ىح هيشمع نم عمدا اراطو ديزب ولأ خف ادفؤ نجرلاىلا نيةةاريدخ

 رذجز ذهن اذ قادر نم سلحانا لوشيهللانأف هسلدو شه نم ةدلارتم دصلا ١

 عمد ناكفرش.تساو لل دبر فر ذا نم هب ناكام ثامالا ماتم وهو نجرلا ىلارشحالف أ

 هلوقدذع مسا ىف ةةسداسلا ةددعسلاو ب اين ىلا ريغرمشح نوح هلا هنمرمشح فيك زف عفا ١

 سانلا نمريثكو لاح هنا سانل الا نشل ار الاهذهىفئث لكدوعسركذو ءاشياملعفي هللا نا
 هتدصس ىذلاريثكلا ن .نوكحلا#ي , الاد هقدوبخلا ديعلارداسف هيسشم نم كلذ لعحو

 لحب لو دوممسلا هقفو دق ىلاعت هتلانادعلااذ- هىأر اذاك بادعلا هيلع قح ىذااريثكلان مال
 تاوعسلا ىف نمم مهدو عم ضعب ل نع اوةحكلا نيذلا ةيائعلا لهأ نم هناراع دوهسان يبو 8 ْ

 رخ [ىف ةعب اسلاّةدعتلاو باودلاو رمشلاو لابملاو موهلاو رمقلاو سعشلاو ضرالا ىف نموأ

 نود كلءاريمل ا اولعفاو مكيراو ديعاواو دمنا اوعكرا اوئمآ نيذلا اهياان هلوق دنع لا |

 ألا ءذه عار دنعدووحلا نرد لع اكشاي وزوفلاو ابوه حالا دوعن ُ

 قمتلاةهلدو هاو ع ووكر لامه روتي الاه ده ف نئنمؤملابهبادقهتتا ناكحذا هناميالابس ىلدت !

 ةنمانلاةدحسلاو فالخ هدد ىو مضاف دبعلا ددهسف نو ص ودام نولعفي م موك ىف ةكتالا ا :

 وات امدنعن ءزلااه لكلا دوم امهل لفامل اروفتمهدازو هلوقدنغ ناكرمْلا ف :

 مونلا اوزاتماو لوة.هتلاوز اسال اة دم ىعستد هذ نجرلا هعسال ركم ا رفاكتل ا نع اهم زاتمل :

 || دوصسلابةمايقلا مون هينيفراعلا نيب و نجحرلا سسالل نب ركتملا نيب زاسنمالا عبف نومرحت اهيا
 ىلع نجرلاامو 01 روع مالا ادهرهدازوةرالبلا نع يمال 0 ا

 ضقفاشإ نع؟زااّذا اوارثسحاو اط2 ارافكلان اذ ِ انرهقدوحال ماعنا دوحم ادهن ءاهمتسالا قير ا

 | نجرلا مسالا ضال 6 نادودسلا نوكينا عشر الخ فدكت دودهسأاب صاالانا اوأرو فركتلا ٍ

 افوخ دولا ىلا ارذاكلا عراساع ررهشلا ىذتق ىذلا م مالان هرك ذوأذ ةجحرلا ىف ةغلابملا نمهيفامل 1

 4 لتادمتاندل لاق ثمح ةيله الا نير ل هللا لوسر دنعرامملا نمردصاك :

 ةقعاص مكترذنأ لقفاوضرعاناف هلوق ىلا لصوالف ةدحسلا مح هملعالتف عمسا ىتح هن تجاهه ”ىلع ||

 1 تيقترا هب . الادذه عموز اان هدنءرو مم امهس د>-و نرعل !نمامهودوةوداعةةعاص لثم

 اروقنمهدازاةرابح مالك اذهلاهو كل ذب هتفرعمو ععم أم ةلس ند طرضو هنول رد صاوهصئارف :

 اده لءوافع ادا هفاكب الفزو اكو ه:ءافع هاصع نم نجسرلا ناف نجرلا م ءالا»فءلكتلانارتق ةاالا :

 "1 ءا: ازلا ىفديزيوةذخاؤملا ضقاش,اغاو فيلكتلا ضقان النير دوعن ناد ع

 هيف فتم اهم دولا عضومو لغلاف ةعساتلا ةدصسلاو نمُوملار دانك كلذىلا ردابا نسملا

 ةمظعلا ديحوت دوعءادهف ميظعلاشرعلابر هلودنعل.ةو نونلعي هلوقدنعليقف |
 ملعيو ضرالاو تاوعسلا فءىللا حيرخ ىذلا هلل اودحسالا هلوقىف دحم ناو ميظعلا ف دعمنا أ

 دؤدتلاف نونلعيام لعتامنااو دقّدعاناواهل نودع ىلا سمثلان الوش نونلعيامو نوفام

 تانخام اترارخ ل نولعبامو 0 !

 ىقوا هللا 0 هه 0 ا 1 كلة اهل 0

 اهعواطف ع واطلاو لوذالاف بك او لا اى

 قانه لمادا ناك تارا وكانك اسلثمءايعسلا ىفهللا هح رت ىذلاع ىلا نم

 م 0 0



 كح

 امه اجانم ىأ ايلصم ىلاتل انبعسف و التلا نما بيف ام قلل هيواطملاةالصلا ناانإعةوالتلاركذو

 ىلاعت ا م3 :ىذاا قع ءافس كارت مدا ا كامو :مددعلا صداع وتافصلا نم هللا صدع

 ةراهطلا ظطراس |: نما مق طرتشا هفدصتسمالامم همف دعنا ام عراشلا انل نيعفايي ةدوهلا يش عضاوم ٠

 ملسو هيلعهقلا لص هللا لوسر هيف دح اهف دمسنف هلك كا لوصف قايسو ترلسشلاو دول تقولاو

 0 عر !نوكل دهسنال نكلو دو هكا يضع ىهالاب ظفللا نكن اوك رئامف كرتنو

 دنعءناسالادوك كروك ذمة والتلاريغفف عورشملادوعسناو ىَدعال ةصو دخت عضاوموالا
 عجما ىلا هم فلتخلا عمتو نأ ءرقاا دوم عاَرع ددعركذنلف كل ذريغوركتلا دوصسكر وتاب الاةيؤر
 سهالا ةغصد دروامأ مو ريا ةغصددروأم !مةةدحةرمشع س#- ىلا ةرمشء ىدحا نم ىو هملع

 لاجر هيلعو باذعلا لبق نم هرهاظو ةجرلا هيف هنطايروس فارعالاو اهتماَخ ف فارعالا ىف اهنن
 ناءرقلاىرقاذاوةروسل ا هذه َةَءاحو تفخامو مه زاوم لق لومحامسو مهتاذسح تواسن

 محو ةالصلا ناكرأ نم نكر دول اوةالصلا ىفةءارقلا ىف تازن هب الاهذهو اوتصنأوهلاوعتساف

 نوريكتيال هكئالملا نمن وب ّرتملا مهو كير دنع نيذلا نا لاف مهفصووف ”ىئالملارك ٌدةرولاهذه

 هبلااهماوب َرَعيَتلا تاغصلا نع هنوهزي ىأ هنوعسو هلنوعضذتو نولذديلوقي هتدابعنع

 لاقو ةروك ذملالاوحالا هذه م هر اس هلدوعلاب مهفصوق نودعسهلو عود اولذلا نم

 "ىو هدنقا مها دهفهتنا ىدهنيذلا كد وا ملسو مهعبج ىلعو هيلعةللا لصد زسنلا ارك ذا

 مهيدهمو ىلعالا الملابءادتقا عضوا اذه ىفىلاتلا اذه دف ةكئالملا هيهّللا ىدهامم مظعأ هياده
 نم هيلط دنعملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر همض دعس دق ةماسقلا نطومنا فار ءالا باعحأ ىأراملو

 نطوم هلا اولع دودكسأ !ىلا نوعديو قاس نع فض تكي مون لوي هللااوعمسو ةعافشلا با عقهيتر :

 ةعورشم فءلكن ةدعسا_الةدحسلا كس مهنازيم جيرتف نطوملا كلذ ىف فار الا ات درع

 دتعدءرلا ةروسف ةثاثلاةدحدلاو فارعالا ةدحم هذهف ةنملا نولخدف ”ىبهاا سان ع

 حاورالا لالظو لاصالاو ودغلاب مهلالظواهركو ارا نس رالاو تا اومسلا فنم دس هقودلوق
 دبعلا لعنيعتفربخ وهو ضرالا ىف نمو تاومسلا ىف نم هلدحسءنا ىلاعتهتاريخأف اهداسحا

 كلدير عشب )ناو هرك "ىلع هال ا سن ىف دحس هناك اعئاط ددسفهدنعهدوصسإ هربخ ىف هللا قدسي نأ

 هللاركح جرخ افاهنء<يبتملا تاقتوالا ىهو لاصالاوودغلا ركذو هل جنا نوكمل ةدابعامهعةومف
 دودسلاةن الا هذه ىف ىلاتلا ىلع نمعتف ءادالا ف ضنا فلا مكح همكح لعجو لذانلا كح نع

 هئلاثلا5 دحسأ او ى ويدصتهدحم ةناثلاو اوءادتقا ةدح-ىلوال اف هرب_خ ىف هن" رقدص نم بان نم ىزاحيف

 فارعالا ىف اودصمو دودسلا,لالظلاو دكئالملا_رذف نوصْودامنواعفب و هلوقدتع لحخلا ىف
 ننام هتتاركّماو دصسف نو موي ام نولعفي مهن . مع عر هل لزلع د سر ا نا دوك

 ىلعهب ىتاامي هيلع هلت ا تا نمت نوك,ن ا ىف ةبغر دبعل ! اد دحض ىحأ لاثتم ا ن ءهنلا مهقفواع مهيلع

 ئذدلا ىلع دوعيهلالط ىفريعذلا هلالظ ًافنت لاكىل اعتهناف عوضخو ةلذ دود علل ىهف هتكئالم

 لئانفالاو ىلا نعلاق ماهانا حاورالا كي رحتالا كرمتتالف لالظ ماسحالا نااهلقدو قولخلا
 دنع ليمارس 2 ةروس قدس ارا :دحيلاوع وتس تلد دوو هفءالذا ىأ نورخاد مهز هللا دعس

 ةدانزن ىهاا لت نعالانوكمآل عوشللاو عوشللا ىف ةدارزلاةدص«هذهف اعوشخ مهدي زو هلوق
 هلوقدنع ءيهةروسوف ةساماةدحدلاو ىلتأ١ دوصم ىمس اذهف ىلكلاةداءز ىلع لد عوشلا

 اذهنرةهتناناف ىضرول اوبقتانآورو رمسو حرفءاكبا ذهفاكيو ا دصساو رخ نجحرلا تانآ مهيلع ىلا 1
 "ىهلالا فطعلاو فطال | ىذتةتامتاو ةمظعلاو رهقلا ىضتقتال ةعترلاو نجرلاتان ا ايد
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 ولهأا كَ لوب امهعفرف ضرال ا ىلا امهنطد لعحو امهعفرث اذ همعت ند هلأسأم امهيقهتتا لعلا : :

 لبا امهنطي لعج ناوءاشي فدك قف ناتطو سس ها ديو ايلعل ا دملا ىه ىتا|ىلاعت ىب ردبل ةعفرلاو

 ىذلارطملالازناودو كيلا انةةافوانر ف هب سن امري_1ل | نم كيدي فام انملع لزنن ا ه انعف ضرالا 1

 تزل ا وع »رهاب. 1

 لوةوهن تعكر هنالصنوكو هله لاؤحأاوع ءاقتشمالا 5 الصرابتعاههايشأواذهف هنشلاؤسلا عق ةو
 اهفلأس ةرهاظلا ةمعنالةدحاولا ةعكحراف ةنطانوتد ردا همع كلم غبسأو كات

 تر انبفالأش ةنطاسلا ةمعتلل ة لئالكلا ةنفك لاو سولار رلاراطملا لازنا نانو
 | ةتباس ةمعن ىأدب ”ىلعت الفا لاقي ةمعنلا دملاو ناني ىهو فراعملاو مولعلا نم بواققلاو حاورالا

 « (دحملا لوخد ىعكرف لصف)*
 دوعقلاذارأن اال ناحتالام#ما هبلابهذأىذلاو امم وجو لئاقن مو ةنساممم ان لئاكٌنِف

 امهكرتي مثيب و هيلعحيرحالو عكرب مع اثناو عكرع اشنافدوعتلادر لوريعوأ فقو ناف دحتملا ف

 ةحانانامز فلخ دينا لخادلا اذهواخال (رابتعالا) ىبنلانامز ف لخدنا عكربالو ةعق نا

 أ| ىعالا نا سانلا ضعب لمختاع رهناق عل ءكربالذ ىلا نامز ىف لخ د ناث !هنء ىبنلا نامز فوأ ةفانلا
 ضراعيال ءاهقفلا دنع هما نا لعاف 5 - مل |تاهوالا ىف :الصلا نع قتلا ضراَعن دحمسملا ةمحتب

 ىلص*ىبنلاناف تسناذاهالاو تنناذا ىبنل !ناودورطن كل ذىفانل هناف ان دنغالا تداثلا لعألا هن
 تةلخد ه« نع ”ىبنم لك نت ناو ص هخريغ نمكل ذ لثتفن نااناهن ا ذاان عآ لسو هيلع هللا

 ةالصلاءانعأ دقف ّحعطتسا م هنم اًونأذ هأب مكنت سعأ اذاو تناثلا سهالا ىفلاكو ىبنلا كلذ مكح :
 ىهناا انلصح دةةرصعلا ةالصررعفل !ًةالص ىهىتااةالصل | دعنةالصا ا نءاناب:و ددملا لو ددنع

 اك اعرش ةعاطتسالا تفتاف ىبنل اذوجول ةلامحلا هذه ىف هب رهام نابتا عمطت_بال نم مكح ف

 ةعورشملا ةعاطتسالاال ععطتساام هنم اولعناف لقي مالسلا هملع ”ىنلا ناف المع ىتنت
 : اذههب وام عبسجب ناستالا ند ىعنم قاطملا ينل !نالوةمف كا ذىف مومعلا بح وفةلوةعملاالو

 كلذ ملعاف اعرش ىهنلا, صصخملاتقولا اذه قم دلملا| هد م جتمطتاسا الق قفز كو

 لوسرانلعت هسح نا هملع بحو هش .فل> دن 3 همحأتل .نادارأ نمل هلكت ءىتفركلاو هتءدوسملا

 مكلعم إلا انلوقب قلعالا "الملا 1 رملا ىلع لق هتف هيلع انلشداذا ابو ى فيك هللا

 نوكينااما لخادلا اذهولذالذ ىلعالا "الملا الا نكي لا ذا ناكنسرشدلاْن 0

 رشدلا ن نم هيفدجو نم ىلع بي امملعلسف مهم دسملا ىف نمكر دأ ىت-هرصب نعهلنا فشك دقن

 اص لكىون و نيملاصلا هللا دام ىل_عو انملع مال دارفور
 نينعكر عكريلو مالسلا اوعهلل|ناغ هللا ىلعماللا لوةيالو هلنا ىوس نم لكنم هدابع عسجب نمهلل

 اوليعاذا ولما ابماصت ىتلا ةمتأا لفثم ناتعكرلا نوكستو هتابقف قلا لع و هنتر ىدينإب

 ناتعك ر لا نان اهذ ةالضلا ىف دوصسلاو سواماو مامقلاو عوكرلا لاح زابتعا ىضم دقو مهتيعر 7

 ايهيفةهلفانلا عامان ءهلنا بم ىتلا تاقوالا ف ىأة ال ص تقوريغف هلوخ د ناكتاو < ةمح دري“

 كلذ ىف الك نع همبن ىفهدس م أ الئنم ا.قا المل ذاعضاخ هيدينيب موق دصسملا لش ديامدنعف

 ا وكر هعوكر ناك تاءوالان دسقتلارطاخهنرطخ لو هس ىفدوعتتلانهل سر نا تقؤلا
 هللركش عوكرن وكم لد اعلطم همن تف اال قلبا انم ماودلا ىلعارضاأ-ناكن مو

 قتلك تيدصسملا هللا لعج ذاهلناتدب هلوخ دب نقنملا نمدل عج ثمحب ١

 (ةوالثلا دو“ ىف لصف)*

 تعست كاعتهتا لاهم ة(رانتعالا):: ةنتنملل ارم ممس,ممو هبحيوأن م مهنة سك سائلا فتخا |

 هريغو عوكل نم ناكدهللا نضر نعت رداتا كالا نيكل ذو ع تايغيم وىييبتالصلا |||



 ةندم

 هس ما لامع نايل و ةنيسدلا ناتج مودعملاد اجي ىف عتبي لكل ناف
 نخو كب هسفنالو هه كفن ىل_عهللا لم الفل دعك اسما عير نم بط هللا دنع هناف هللا دنع

 تاغفصتا ل عاف س كعلاب و نيعلا ىلا لامشلا ىل_عوهام لد وت امو قث اعلا همطعتام ءاءشالا ىف

 رادلا ىف لاهشدلا لهأ ىل )ع ةؤصلا هذه لوكتفنيعلا لهأ مهوةلذلاو عوشما ءاعااا اف اديعبلا

 توعشاخ مهالصف مه نيذلاو ىلاعت لاف ّددلا ف ,نماهوذخ ا ءادعل ا نأكحن :رخاألا
 لاحو نينمؤملا ىلعةلذا لافوراصيالاو بولقلا همض تان امون نفاذ لاقو هلل نيعشاخ ل 5

 ذكموي هوجو لاقو ”ىتخ فرطنمنورظن لذلا نم نيعشاخ ةرخ ًالارادلا ىفءايثثالا تس ىفأأ
 اهبةرخآالارادا ىف دع ادبعلا فص نأوهورخ لي وحتو ةساحاران ىلصت ةمصان تيلداعةعشاش ||

 ركياكلا هنع بلقن. وةرخ“ الا فن مؤملا هيلا بلقتسف متنلاو هاحلاو رحل سانام فروخ يعم
 ةرخ آلا رفاكلارهظيو ميعنلا لاح فايثدلا فرفاكلا ةفصب ةرخ“ الا ىفنمؤملارهظفةرخ الاف

 تةوىتارايتعالا) لي وعلا عاونأ هذهفءالبلاو نمنلاو ةقافلاورقفا | نم !.ثدلا ف نمؤملا ةغصب

 لي وخكلارابتعانأٍلعا (ةيطالاردص ىضمدعي وا ةيطإنا لوأ ىف ءاقستسالا ىف وهو لد وكلا

 هلوقوهو هسغن. هيرل ةيطخلا ل وأ ىف وظن. هيهيرل هرظن لاحق ناسنالا نأ وه ةطللا لقأ ىف

 دج ىلاعت هنا هنترةده شع ءاتف لاح ديل !تةو ىف ىلبصملا لاح ناك ى لف ىدمع ىف دج ةالصا !لقأ ىف

 ردص”ىضم د عياماو ق دصوهو ىديعىندج هوجولا عم نم قدصي مله دمع ناس ىل_ع هدسفت

 ىلعءانف لاحىف هيدر ىلع ىأي ةبطللا لو ف ناك نيعتسن كاناودبعت كانالاق اذ اوهف ةيطالا
 كلتهتلاح نع لوف هرتر ىلع هس هانئ ناكح اطال عق زال نعدنببرب ىسدهتموأ|

 لايقّسارابتعا) اهردص”ىضمدعي وأ ةمطلل !لو1ىف لي زحتا|نيمعتر ايتعا اذهف تقولااذهىف

 هفلخ نمىريلسو هيلعهللا ىلصهلنا لوسر ناك هنا دب هير لبقتسي هناف هلك اهجو ناكنم (ةهليقلا ١

 هلكو همل اريقتف هناف هن اذ عميس هملع لبق. نا هنتر قستسملا ىجينمف ءاك اهجوناكذ همامانهىرباك )
 0 ةفرهظ نع هيتراعد ىذا اوهّرطضمل اًنافءاعدلا قّرطةملاهتاسح اذهلوأأ
 اورعشنال ثمح نم رم ع مهر نوعديم.خاالا تاقوالارثكحأأ ىفهانام ماهت قش ل

 : را رقا هنعهللا ىخر فاع :رفل ا دمسشرلا نربخأ + صاخ د رطشملاو ص الخال ا م دلع هنوعتنو

 تعمط لاق هللا هجر ىنريخ ًافدمشرلا لاقلت * نعام زاغةلعتعناطلنبلا نادانر واع عرا دج

 ىرانلا دو-و تابثا ف هبشلا نمىلر طن ال ٌكاَذ ىل صاخت اف ىسعأ ىف هللا ىل- ىمه عج أنا

 هللا ىلع ىتمه تعبجا ىذ الهاهتصيص ىفر ظن تنك :هلل ل تناك ا لف نيعسلا ىف ىثكم ل اطف هدم ولو
 2 او هحوتلا هلا و حد هيف ة بش ىسفن ف دجأ لو ةتاعلاءدقتعت ىذلا ىف |

 ةراشا ةناف "لمعلا لابقتسا اًدهفناطاسلا نع ىذرو ندا ن متدرخاو ىعءهللا حرف دقرالا||

 قالا مامقل بسانمءاعدإا دنعءاقستسالا ىف مادقلا (ءاعدإا دنع فوقولا فراستعالا) لو.قلاىلا

 ءاسنلا ىلع نوماوة لاجرلا .ىلاعت لاكاكرطملا لازئابقزرال بلاط هناف همل ا نود انعامقهدابعي

 ع رشف هسس قزرب نم ىلعا هناك هيدي ىلع قزرلاهتنا لع نم ىعض ضعب ىلع مهضعبهللا لضفامب
 هلزنتا بانل اع ىلع هب موقن ام انقزرا هنتر ىدي نيب ههادق لاس ف لوي هناكءاق تسال ىف ءاعدلا ىف مايقلا |

 ةوقلا نوكن هيوةدابعلا خءاعدلاف (ءاعدلاراتعا اًمأو) انثياعمدوجو فب سوه ىذلاوشمغلا ند

 لذلانذّوي وهو ةدابعلا حور هناف نيدباعلا ةدابع ىوقت هيىأت دابعلا خوه ءاعدلا كادك ٠ ءاضعالل

 ءأعدل ا انهةدابعلاءدارملاناريسغتل ا ىءاج قدابع نع نوريكتسي نيذا | نا ىلاعت لاك ةجاخاورّتفلاو
 (ءاعدلا ف ىديالا عفرر ابتءاامأو) هنلا رشفوه نا اتحلاريقفلا نم ةمغرلا نهضتيءاعدلا ناك امل

 نيَمْطْو سم هندي عفريف ريسخلا نم لوكسملا هدطعيال ةمطعلل ضيقا | ل<# ىديالاناف نتيفتكلا ىلع

 لمد



 0م

 ىلع هلدازت تلا ةدانزلا هو ه دنع سدلام ىلاريقفو د هركسش لاح رك اشلااناق كلذ فالذ مككديزأل
 مهانكل هلدأ ارعو هرج ىف لاو هسفن ىلع هلام مستول ىذلا < ,وغلارجاتلا ىرتالآ هدنعىتلا ةمعنلا 1

 3 مهردةدابز ىفهلامو هسفْرَرغيو ةفيخلا ةيصاقلا# دعبلا دالبلا ىلا ىثع اذه عمو م- منع لضفو

 ىذلار ةئااالا غلا اذموهو هجرخ ا لهفهلام كارو كلم دقف ةَقمش تسلانهةداءزلاو هدنعام |[

 1 ىلا نال عتيل اننا عم ةمهوتملاةدا ْرلا هذه باطاذهن ماق

 ةنا ىلءوهو هباسح نيب و هس قّرذو هدلوو هله أن يب و هن لاحوةلام هعزأ ارذقاا هب ماكو هيضوهامي

 لالا ةقرافم مال نيبو هن. لاحو حيرلا وصح همهوأل رقساا كلدنحرفلاو رورمدلا نم

 كثالب ةققحم ةدانزلا ناف ىلوأ ةدادزلا بلطفف هرقفوركاشل الاف. ل_ هالو لص < دقوداولاو ||
 هلكمي ق ةصتولو هلاعالو هسفئرزغبالو !داوالوالها قراشنالد ركشىف هنا م قدصةهتناربخ نافذ

 ءادرلا ليوحت اذ_وف ةعاسلانامز لج لواحو ةداع_لار اد هاو لجا ىلا ةئيسأب عاب رجا وف
 نمحرخ نأ دارأ اذاملاعلا اهلك اهعمج بتاىح ثالث ىلءوه ( هل وت ةيفكك ىف رابتعالا)

 هلفساو هلذساهالعأو هرهامظ هنطادو هنطانهر هاد رين أودو ةعيرمشلا ءازع ننبىذلا فالشنا

 ليوحت ىلا راش كاذ لكو هندي ىلعهدرب هراسإ ىلءىذلاو هراسن ىلع هّدرب هثممب ىلع ىذلاو .العا

 | لاعاريثاتوهف هتطابوءادرلارهاظرابءاامأف بمذنا ةلاح ىلا بدلا نمابملع مه يلا لالا
 اريخ لمعي نأ ىون نموهو هرهاظ ىل_علعفل ار هظت ةدو#لا اضيا هنطان لاعأو هنطاب هرهاظ
 هسفنى هلرث الس اصالع لعن مواهءادر هللا هل ةنسح ةربرسسرمسا نم هلع هلعف ىلعر ذاق وهو
 هلع لاه هسفنفا_عابدلا فلمعا ا كلذدل جنا نااهسالورخا لعىف عورمثلا ىلا ب ناطلاو ةبج ا

 اوتتتنالاقو هللامكلعيو هللااوقناو ىلاعت لاو لعب نكي ملام لعهلتا هئرو لعاب لع نم مالسلا
 ريدا ف لفسالا:ىلعالا لاعل ا قاخاوهتهلةساوءادرلا ىلعالي وحتامأو اناقرف مك لع هللا

 ةيانع لفس لفسالا عفري و لةسالابةجر ىلعالا لزيف سي دقتلاوةراهطل ىف ىلعالا:لفسالا ملاءلاقاخساو

 اردت ادوجوملا ىل-ءأى لا هجونائك هللا ناو هملاراةتخالااو ىلاعت هنا ىلا ةبسسنت ىف ىلعالا ةّترملا

 هللادلنع مهاتش وهو اردقت ادوجوملا ىندأ ىلا هحو كاذك لوالا لّدعلاوا< ىهاالا اعلاودو

 يدهن  كحااب فمتال هنال ”هلضافم همفام هنأ 3 ثدحن ً هللأ نا د>او ٌدح ىلع ةلزتم مشو

 أل هافتالو ةيهلا ةقيقحي طن عوهوالا هلة ساو هالغا هلك ملاعلافرهو> ن ةآمو ضعيلاهسف

 هنأ ىورو ه« هللا ىلع طبهأ لب حل دولو لعالا هر ءىلعو: موو ىجالاز ءالا بانملا كذف

 كانو ىلقساا ضرالان هدعاصرخ اوءامدلا ٠ نم لزاندحاو ةبعكلا دنع ال.مالا نءةعب رأ عقجا

 مهلكتف تنتج نبأ ند همحاص متم دحاو لك لأس:برخملا ةمحانن ءعيارو قزشملا ةساناو#

 انخ وش ضع نعربخ ىفاثب ءورو لفسالاب ىلعالاو ىل_ءالان ل مسالا قاما | دهف هتلادنءنماولاف

 تاوملا ىف ىلعالا "الملا ناو ضرالا فوهايءامسلا ىفهتتان | لات امو هيلعملتا ىلصهلتا لوسر نا

 توافتلا نمامهنب ام مولعمو باطل | ىف نيماعاا نيب ىواسف نأ هنويلطتا ممم رنوبلطي ىلدعلا

 كسلا اذهنم ةثبخ ةعمتارا ذر دقلا ىفا رق اتش ىدب تلجسىنا دمشملا اذه ىف ىلق ناو فرعلا ف

 ليوأتلا ف مطلغمها تاقفكاذ ف ولف ةضان رو ىسفنل ةدهاجم هتلج ىف باصص ألي ليما

 اهالعأو تاكولخلامظعأ دا ا, تقاعتىتلا ةمهلالا ةردقلا نا تير كلو ىبمننظو تيونام ىلسع
 هن ايربكصو هئزع ىلع هللا نا تيرالف دنع نتنملارقحلا سلا اذهد اكان تلعن ىلا اهتمعن ىه
 ززعتالو كلذ نءفنأب لو هداماب هتردق قاعواندنعرقحلا سسللا اذه داما ىتعا هتمظعو

 ةلزتع فرش لج ىف لب اذه لج ىف: فنان لان دنعتادوحوملا مظءأباهةلعاك كاذهلىجبنرالو هملع |
 نودلاو ىلاعلا نيب نيفر اعلا د:عقرفالو هوةمهؤولامال هلو ىلع ىناجس دمشملا اذهفهدا عا ىفةردقلا



 000 ا ا ماسالا الص تمت طاا مد ءل ارهزرلا م عل اهأ 5 ا جااهيدحلا :

 ” اب ىلع ءاةستسال اةالص لج نمو نيدعلاو الص ريبكتلا د دعرابتءا أيس و نيدنعلا ريكا أ

 ءاقنتسالاةلام ناف ىو وهو اتيش مولعملاريبكشلا صدري )ضئارذلا تاولصو لفاونل او ننسلا ثا

 || انت مارحإلا ةريبكس قلك والقر طملال از :ادوصقملاناف عاونالا هام ى هامةد_حاوةلاح :

 ةريمكحي ىف ء اقتسالا ىف لكلا ىلع مركف مارحالا ريمكس ىلع ه 50 ني از ىرخ | ةرغيكن' لل تلاع

 نوكيامب رخآ ءانث هيلع ىف هله وهام ىطعنل هله اوهام هللا ىلعءانثىه ( ةيطخت ار ايتعا) بسلا
 4 محاولا مسقل اوهو هنم نوكمأم ىلع و دله او هاسج هلا ىلعن ٠ ىلسملاو مذاام ىلعركُشل وهو كه :

 0 0 ةالصلان ا ىأرندو ءاقسسالا 3 نوكن أجد ةيطقناق السما نم هللىذلا :

 ةدحاو لاح ىلع راصتقالا نمىلو اهنا ىلعءانثل !فعاضتو ةمطللا نع ىنغَأف دوصقملا ل صح لوقد ١

 كشالب ةعفنم بلط ءاقستسالاو نينمؤملا عفنت ى كذا !ناف ىركذلا و ءانثاانمضتت ةيطلناناف

 نعدرودقو ةضيرفلابهبشتنأنمىلوأ ةنسا موكل ةنسلانهيشتلا ( بطت+ىمرابتعا )|
 ىلءاهب فأي نأ ثالثي رتوا نال هر كبف برغملا ةالصب رولا ةالص هبشنال نأ لسو هيلع هللا ىلصىنلا ١

 2 رص صن در. نأ ال5 الحلا دعي اهل بطضف ىلوأ نيد عل انع ءاقتسالا هبمشنق برغملاةالصةرود

 ةضيرفالو ةئس ىلءساقنالث هي: صال نوكيت ةالصلا لبق اهأ بطخ ملسو هيلع هللا لص“ ىنلانأب

 هش بط د بعل ان اكح اذاو هلأ نيد ىف ساسقل ازيك نم اهماع سقي اهسفن فالصأ ىهن وكت لبا
 ا ترثك ا فرضت .لإ نود الهو مهيلعتو سانا اكدت ةيطلاندا ا 0

 نسال فرص الذ ا كج 5 1 ءافسسالا '

 ماقوةالصلا لبقددعلا ىف بطّدخا فيكن او سهنب كلم ادع ىلا ىرتالأ ةبطختا نمدوصقملا لصف :

 ا ابر دوبدعمتا لم ىنلانا لاهو كل ذهلعف هماع بمعي ني رضاحلا ضعبدملا

 كو ةيطغلل سوما اوكرتدتسانلا ندي ريكلانهامكرتدق كلما دمع لامتنةالصلادعبالا

 ةنسلا عام او ملسو هيلعهللا لس دهّللا لوسر بطتخ تح ديعل اةالص نم نوفرم هن. ال هناي ١

 غرفاذاناسنالا كاذكللعبالوءادتتالا نمرثكحا همزايال هنافهدحو مامالا الا قي لولو وا
 موعف هللا عمحربد ال تح كل ذو هملا فرص امق + سفن ىف هللا ىلع ىنأي الصف هب ر ةأح اثم نم

 لاح لكفف هللا عم هلغش قلازرالف ةالصلا دعب ةيطخلا ةلزخع ناح كا ذل هفاذافهلاوحا

 نيبو مهن لوف هءارو نم عمسل ةءار لان اًمسسالا ف ىل_كلارهك (ارهج ةءارقلا فرايشعالا) :

 نسح نوكي دف مهعم» كن اواجو هراولغتشيو هتانا اوريدمل تآءر هلا نم هنوعمسلاع ممسواسو

 ”المق هللا هركذنفأ لقفل راع نات 101 وزن رولا باسألا نم 'مامألا ةءارقل مهعاقسأ

 ةدسممامالا اذه هنلادح ولام ةح اح ءاسضق ىف ىلاسعت هنن ارك ذد نم الملا اذه نوكي دَمذ هنمريخأ
 كو اهفةءارقلايرهج اف هنا دنعرهاطلا "الما كلذ نم مهل ميركل كلما كلذءاعدب نورطيف ةعاسملا |

 ا ليوت (ءادرلا لب وت ىفرايتعالا) ءاقستسالا ةالصىف لسو هملع هللا ىلص هللا لودر رهج ةءارقلابو

 ل رشالاورطملا لاخ نمرصملا اذه لهأ لو ثكبصخلا ىلا بدحلا نم لاما لي وك ىلا ةراشاءادرلا
 1 اندهانا انر ىأ نولوةيلي وتلا لب وحلا اويلطف ةتكسال اور انقنف ةالا لاح ىلاهمعتللان ]أ كو

 ةنكملاور اةتفالاو يدملا ب>وأ ارطبلا ةهج ىلع بصل او منلاب 7 :كاق هلع اع انعجرو كلا

 كو هلوقف تاقناف هحن هن يح هدضالا لب اقبال ثلا نات يصلنا بجو اةلذلاو عوشملاو

0 



 هام“

 | قسىفلاهتالاو هتناىلا عررضتلاو هلبقلا لابقتساوءادرلا لي ؛ وتودملا عذ رند ةصاخلا ةئيهلا فا
 لوسرزربدقو ءاقستسال ا ىلازوربلا ىف فالخلا عقو هانرك ذاملوا ناك م اواكه تا ذلا نم احلا 1

 (هجراخ ىلارصملان زوول رابعا ةبطعنو ةالضم قسما هل دملا جراخىلا لسو هملعهننا ىلصتَا 0

 ءامسلا نيبو هنن نوكيال ىتح ءاضقلاو دي رسقأ ا ما ةدىلا بابسال ا ىلا نوكرلا نخناسن
 راقتفالال احىف هنطاب ملاع عم هرهالت لاعنم حورخوهو هريغالو فةس باح اعدلا هلق ىه

 تتولا ىرابتعالا) هلك إذ ىومنجو أ سعوا ةبجلرلا ةشزو ثلة هير نو تا
 نلقي ىلا ىلكامد_:ءلذو لاوزلا ىلا سعشأ | بحاح عولطع ءادشان نمزر» نا ( ءفرريب ىذلا

 هيلع ىهام ىلع لزانملاو بتاراا فشكو سللا عفرو حوضولاةةثا سلا, همشملا ىلِكلا دبعلا

 سواسوو !ةيدر راكفا ماوه هيذؤتو ا قيرطلا ئطذعو ا ىومي الكا همدق عض نيأ ىرب ولعب ىتح
 || باط ىف بابسالا لهأ عرش اهءولطب ناف ةي ركل كف شكو ةلط لكوادك سعشلا ناف ةيئاطدسم
 || نم لظا | نم ض. شن امل هنا قا بلطي دعلا مادا كشالب شع بلاط قستسملاو شاسعملا

 لظا!ضش هه كلذ هسقنال هب ربهّللا نم ءامسشالاا هءلط نوكسحمل لاوزلا ىلا سعشلا ع قايززب

 هتجاح هلت لدحاذا لاجل ا هذه بح دنأش نةاههف ل أس ىتا | هتحاح تدضق ا ذاف لاوزلا 3 تىلا
 هاطع أ اهفهسسفت عم قبسا هدبع نع بات> الا ىف قحلاذخ أافءلان ضيقنادقو جاما ىلا 0

 نيحىلا سعشل اكولدي رهظت و لس اغلا عام امش ايش سفن هدهشف هسقنه ملا جاتا لاوس و

 ل منسف ءاشعاان هتعريعملاوهو ل دحامايلا اعّرْفَتم هسفن عم قب هعم بدتحا 00

 1 لط نم 0 اا همول ىف هبستكحاام هندّئام ىلع هلها عمو

 كا ذ ىلع هانرعتعاف سهلا بجاحا دي نيح حيرخ ءانقستسالا ىلازرب ١ لو هلع هللا ىلص ”ىبنلاناف

 اندهاهلوب ءاعدلاةالصلا فهنا عرشامل (ءاقستسالا ىف ةالصا ارايتعا) ةقياطملاو ةبسانما] دا

 ةصوصخ ةاحانم ىفءاعدلا كا ذن وك, نقلا دارا صوص ءاعد اة ستسالاو مقسما طارصلا '
 مهاد_هنيذلانيدنلا طارص مةّمسملا طارصلاىلاةبادهلا نم ”ىوذعملا هممصن لمص ايفو عدي

 معيامب بلط ىف نوت س كل ذدعب مث هللا لهأب هس دوصخلاةداعسلا همف ىذإا لوالا ب بناطب امم هللا

 ١ ديعسو صاعوعتاطن مسانلا عيجو تاناوملا عجبك رتشي ىدلا سوسكا قررا نيج

 ا ٌتاطٍضأف هللا دنءفازبامف ءاعدإةراحسساو ىلا بان عرش الصاانأ دساف همف ”قشو

 ةالضلا تعربش اذهلخ عاطل ةبانعي ىداعلا وندؤملا ةبانعب رفاكلا ق ةزرب انهض كلذ برقع

 ع مو ل نيد ربو راضعساو هان را نطضالاة يدوم لق ناننتنالاة ويف

 هللا ىلص هللا لودر رمشباملىرمشدو حرفور كج راونصالا ةيدوبع معرة

 لا.ةف كل ذىفهل لت ذ هامدق تمرول ىتح لفنت رخأاتامو همنذ نم مد ةنام هل ارفغدق هللا نأب ملسو هيلع

 || ىدابعنمليلقو ىلاعت ل اها ذهلو !معلوذغم ةداسعركسلاةدابعو اروك اديعنوك االفا
 ةشاكدشام اظذا هتنركشل وأ هتددجلا م هاوقالاءامعتلا ىلعر كسلا ةدامع ع نميضانلا دانا ا

 ٌدواد] [اواعا ىلاعث لاك ممههلابهجوتلاو ناميالان لمعلا اظفللا اذهىل؛ م ىلعنو ديرب هّللا لدأو |

 تيزناةمارخ تاكسي  ةجا لكم ةفصلا ةذهب ىلو ادد ا ةمالاو اولوقلّش لو ١ رك

 نم حورخوهفهرطف د.ءلوالادبعا اًنال نيدبعلا ةالصب اهرمش نم (اهيفريبكتلارابتعا) سانلا
 دعو بذا لاحف نضر 0 شطعي ماصا انا بدلاء بساش مامصلاو مايص لاح

 دار ناعرمشو ةنزلا رت مرعما عرش اذهلو َهْن زالت مابا يطسارعشع مايأو يملا نامز دنع ىبخنالا ا

 شصضرالاةم .رنكورالو هرعش ءشنم د ًايالوارفط صقيال ةغا ىذ لاله لهأ اذا مشب نأ ْ ا

 صرالا تببشا ةثررزلا مدع ىضتةتلاوحالا هذهوراطمالا,الا نوكتالراهزالاو رادزالابالا



 ا

 أ دبعلا نيع باو دوهثملاودهاشلاوروظنملاورظانلا وهناكهتلاباقتتم دبعلان "ان مناة دقان ْ
 اا هيهيلعمئاام هق رعبل هت دويع نيعيدبعلا دهشي نأ هن اصسس ولادارآو نراالا قسولو

 لع لو هيرةدهاشل ةنراَمم هنبعةدهاشمو هسفنلّدرب تح كلذ فرعدالو دسعلان م هريغل كلذ

 | لجأ نم ىلسملل دب الف ىدبعنمب و سس ةالصلا تعسق لاققف ةالصلاىفالا تاداسعلا نمش كلذ

 1 3 0 ا موةينأ ةأل-دلانم همهسأ]
 ءناكانت اهضا رعد بزعم ىذلا عقلا لا نم ةالصلا ىلع قاىاةالصلا ىلع
 م كفن دهشتو ىندهشت كبالص ىلع بقأ هل لاف كاذ هاطعأ هناا اعل نال هير نعال

 صالاو دقفلا.نْدْوت ةادااهناذ ىلا,تأي لف همذ تنأام ىرتو باطلتا ل_صنو ةمك ا, فصتتف كلامو |
 | هديعنعبوم قا ناكاذاو ىلوأ دبعلاقهدبع قست يقلل ناكحاذاف كاذكس لهسفنىف |

 هلثم نع ةياننلانكواوهو هدبع ىسل هير ىستسي نى وأ دبعلافهدبع سله دبع ءاقستسا ىف

 لاوحالا باحص ا ناذ ريغلا قح ىف ءاقستسالا هلنا عم بدالا نك 5 لك رشلد ااه ءونلا ع

 تاسل هنا ناك اندالاءوسذ خ اوم ريع لاخلا بحاصفق - امل_ع || نع لاجلاب نور

 دوغ فق رهظ نم ند كو ىلا ةدوضي ملاعلا قره ان هنالء يش قدا, داو هيلعلا بح اصو لالا
 لاملادهاشو لدع معلا دهام نيَلْرَملا نيام دعب او نيم املا نب نان هلاك رهظ ن منيو هيرب ||

 مكحىف ةيكرتلا تعرش ةزعلاهذ مي لدعلا ناك لو لعلا بحاصالا هنكرب الوهلاسق هبكري نموا رب ١

 00 سل ساوسس نك لال ءالاذك هتلئاواذك دبيسخا لونك نا رظلا ةيلغب عرشلا

 رقفاملعلا بحاصملاعل اىلاوهف ّنظلأب ةمكزتلا ىلا ل الا بح اصر ةفااذاوادح أهلا 0 الذ

 جاتحي سلم لاذاو هسفترهظي ىلكم لعلاف لعل بح اص ىلا حاتحم .امهالك هيك ن 1 د

 000 و للا ا لاك ديزل نأ هفعضا هنو وع لملديلا

 ءاقستسالا كءلعنيعت هانرّرقام تمهفاذاف سل ا ىلا حوضولا نم حيورخلا بلطي لقاع -ىاو لاخلا

 مامالانوكت نآةدحاولا لاما نالاحهلءاّدستس الا (ءاقستسالاىلارورياارايمعا) هفعرشاف

 اهنع حورخ الو ريمغت ررغنم كات هتلاح ىلع قستسل ءاقستسالا هنم بلطف بجاو ءادا لاحىف

 انا رتا هوكي 000 وهللاوع دي لب ةعهريغتالو ةالصالو

 بحاؤلا كلذ ىف هش لاوس ارثود ال اق ل اولا ىلا هيدويامدر اءاخ ىف هل ضعف هملع هنت وشو 7

 كودو را اشاد يزل انتلعشكك هسق 6 د 1 ىذلا

 يووم تالالا نس -ت اقهناق دع اور بلال اناا زي نات احق 1

 ةعهجامول ملسو هيلع هللا ل صهلنا لوسر ىلع ”ىبارعا لشد تابجاولا# ادارومالا لضفانال

 بدملا هيلااكشف ةعجلا ةيطخربتملا لع بطن لسو ه.لع هللا ىل_ك هللا لوسرو ددسملا باب نم

 ١ رن الوم نعريغتام هتيطخ سفن ىفو هرينم لعودامكحا4ل ّىستساف هللا قست ين أهنم بلطو

 هل ضرع.ف بحاو ءادا لاحىف دبعلا نوكالنأوهذ ىرخالا تلات ماو اح امو ىلا: كلذ

 ىلع ةديدج ةبهاد به نأ اش امم هريغوأ هسفن قحىف ءادش اهيرنم بلطي نأ هيدويام

 | رارطضال اةيدوبعمكح نوكمل ابجاوا ها هيديزيب ىدويو مالا كلذ| ب هأتبف ةصوصخغ ةئيه
 ذرب ءاقستسالا دارو بحاو ءادا لاح ىف نكي ملاذا دبعلا كا ذك الب ةنوءد باس ع رطضملاناف
 نماهفامع ءادآو رادخ اهيدونع :ةلكفلا ءاحق عورشلاف : نيتعكر ىلصو سانلا عجو ىلصملا ىلا

 عوكرلا عورششلا م ك2تيلفانل اةالسخلا ىف هيلع ب هناف رارطضا هيدويع دودنو عوكرو ماسق

 لخديو هل باس نأ نمةنرار امضالا ةيدوبع ب قعاعداذاف ةالصلا ضرفوهام لكو دوعلاو
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 فالي ةببوبرلل ةجازملا ىهادياسفنلاو انم داك ”ىبفنر هقلا فوسكو سعلا عمان :دكتجاا

 اذاذفإ 0 مىلو أ ةعافشلا دنع ءاعفشلا عامجاف رطخأ اهلاحو مظعأ اهنذناكف لقعلا || ١

 ىلصء لل عوشمللا ىلعاهمنم ناك هانرك ذىذلا ثيدملا ىف دروع وشما تافوسكلا فربشعا نمو ا

 ىنعي ةريبكلاهناو لاكو ,نزودعس اخ مهالصفمهنيذلا نونسؤملا لفادق لاق ىلاعت هللا ناد

 هل همت ر أ ىلع هبرب ا جرم نيعشاملا ىلءالا ةالصلا

 *(ع اقستسالا فلو صنإ)#*

 سالف اعيشركذي ل نمهنا ةالصاادلاك نمل ةخعاو همف ةالصال لث اك نمو ءاقستسالاةالصب لث أف نك

 رهج نيتعكر مب ىلصف مهب قستسي سانلابحرخ لسو هيلع هللا ىلصونا تيثدقو ركذ نم ىلع ة جت
 حورخلا نا لعن وعمت ءالعلاوءإ بقا لمقةساو قستساو هيدب عفرو هءادر لّوحو ةءارقلابامهنف

 لوسر اهخس ةنس رطملا لوزن ىف ىلا عت هللا ىلا عترمضتلاو ءاعدا او رصملا نع زوربلاو ءاقستسال ىلا

 تسل ةالصلان اهيل وأ ىذإ اوانرك ذاكءاقستسالا ىف ةالصل ا ىفاوفلتخاو لسو هلع هنا ىلصهنلا |

 تيئدقو هتنس نم ةبطخلا نا اضب |نولوي هتنس ن ةالصاا نأ, نولئاقلاو ءاقستسالا ةحص ىف اطرش

 اهدعبوأ ةالصلا لبق ىه له ةبطاناب نولئاقلا فا او بطخو هبف ىلد لبو هيلع هللا ىلصةنا

 ريبكت لثموا نيدمعل ارييكحت ل ثم اهيفربك, لهاوذلةخاوارهج اهّتءارق ىلعةالصلا.نولثاقلا قفتاو

 : ليوتونيدلا عفرو اعدلاو انقاو“لسشلا لامقّتسا ءاقستسالا ىف ةنسلا نمو تاواصلارب اس
 لاكو ىلعا لفسالاو لسا ىلعالا لع< موق لاسقفءادرلا لب وحت ةمغمكفف اوفلتخاو قاسفتاءءادرلا

 ىلعالا لعجف نّسيفكلا نيب عم نأ هيلوقأ ىذل او نيملا ىلع لاعثلاو لاسعثلا ىلع نيعل ا لع موق ا

 اذا موقل اهو ةيطخلا نم غارفا ادعي موق لا ةفهيوت لّو< ىته اوفاتخاو نمعلا ىلع لامشا او لغسا
 وأ ىورولاوزلا دنع لمقود.علاةالص تقوى لبقف هملا ورمل ىف اوفلتشاو ةيطلنا ردص ىضحأ]

 | عيب ف (تارابتعالا) سعشلا بجاحا دب نيحءاتستسالا ىلا حرش ملاسو هيلعهقلا ىلص ”ىبنلا نادواد
 هريغلوأ هسفنل ا قسلا با اطنوكي دقو ا.ةسلا باطءاقستسالا «ءاقستسالارامتعا * هانركذام

 0 ياتنارربل هيرو ليمان لاوحالان ار ةهبطعتام بسحب امهلوأ ْ

 ند اك ذا مهلزنا لزتم ”ىاف نولايالف هنا هياواحر مهلر ناو هعم مهو مهعموهف اوداق أنا مهاب

 مهمافقئاهيلاف ةرخالاىلا اوءلقناناو ممشدع هبفادلا ىف اوشاعن اف لاح لك ىف مهدوجشموه
 مهمزلتةابحلانا اواعذا مهسوفن وح فنوةستسءالّؤهفاهدوجولالو مهدنع ب ابسالا دةفارث االف
 ةدابزلا فهتلاءانعلاءامستساف ادا ةاسحل ا ءاتباءاقستسالاةدئاخو اهملا مند مهمل اراقتفادشا اهمال
 اذافءاقستسالا نيعوه ءاعدلا اذهف العىندز برلقو هلوةيهسهأ نيح هسنل هللا لاك (ممقناب لعلا نم
 هوةستساات او مهسوفن ىح ق هوقستس ل هللايءالعل اورطملا لازنا ىف هير مالسلا هملع“ى لا قتسا

 ميصعلا ثيد ها فدرو ام لوب ثيح ىلاعت هتفطب اهلك مهتفر ءمهللا فرعي ال نمم مهريغقحن ىف

 اذهف هقسن مةنالفكاقستا لاكن ملاعلا بر تنأو كبقسا فيكل اك قست لذ ىدسبعكتيقستسا :

 ىلا ءاقستسا كلذكم تاجالسا نعىلاعتي هناف هبسغنّقج فال هدمع تح ىف هدنبعقستسادق نر
 مهل ةاسحلا موزل نعال ةامحلاءنيب وعم كلوا نسل مهفريغلا قل مهنم عقبامن ا هتئانع ءالعلاو أ

 نيعدنا هلعل كلهتذ ةنعم ةحاح هيموقبالن م ىةخلاريقفلاذا<ىهلالا ءاقستسالا.اتلخت اوناكش يح
 هناصسوأن غنا اير او ةعلطم هللا ىلا نوكحا اةحاحناف ةحاح هدشن :الوةحاجلا

 اهتقرقح اهيطعتام تاذ لكى نويسني وتاذياناذ نولباقي مهفدسقتريس غنم قلطمرلاعلان 0
 هراغلابهدي ةضدالصلا ىلا لقب : لوةالصلا ىلعت ىهلوقف ةماهالاو ناذالا فعرمش امنسح امو |

 ضرع لو ش ”رعم نمالا لامقالا بلطدالو لابقا ةلك جس لقتالو كَ اغنوكي الذ كعمناكمد ||

 - ا نس



 خان اك هللا ىلا عرش نأ هذ هلثم هتلاسنوككن م ىلع نيعتمف عن أم بس لمعلا تاطبال :

 ضناادل رول ناوروج أ موهو هبلعرزو الذ فوسكملا ةبيغف ىذلا فوسكلا ةلزنم وهفد_ممما

 رمال 1نوكىدا انه اطلا فونيكل وهو مول ًاموهو هللاد:ءهلرذءالفهساشلوأ هرأرلدكرتو

 انو داقتال ءملاولاك نمل نيدلقملا ءاهقنلا ىفاذهنو تح امرثك اوناشلا اذ هءافعدنءرزتللا
 ةق.ةح ىفول نا اهقفلا ع نم ةدلقملا تب ًافانبهذم ثب دملااناف مالك ضراعملا ثد دس ملا اوعمشاو

 أ هللا تصعف ضراعملا دوجو عم م مك سا ف هتداقو اهماما هان ءثيدلااهعاشاب اهمامال اهديلقت |[

 اوذخ هلوقىف اهماما تدعو ىنوعتاذ هلوق ىف لوسرلا تصعو هوذفن لوسرلا م تجا:ااموةلوقف |
 ا مهلعسعثلا فوسكلازرال اهقفلاع الزيف طئاخا ىالكباوبرضاو كلا ذ|ثيدس ما

 ٍ 20 ا ءالوه لدثمرددع * نم عمران اف ةس ءالاو هلوسرو هللا مسمر ةماسنلا مولا ا

 | ميقتسملا طارصلا اندها لوقب امعبطلا ةلظو سفنلا هلل ا عفر فق لا ةاجانل ى هامنافوسكلاىف
 | مهو نيلاضلاالو عسطلا ةلط لهأم هو يبءاع ب وضم ارغراونالا لهأ مهو مهملع تمعتأ نيذلا طارص ا

 |١ ىد٠ه ناو انلانلكاراوناانلعحو انسوفنوانلوقع فك نمو انس.لو< هللا سفنلا ةلظ لهأ ٍ

 ١" هيلرداقلاو كلديئيلملا هناا
 < (اهيفةءارقلا فلسف)» 0

 هللاركذو هئاجاتم فر سأاسقن هفوسكن اكن ا (رابتعالا) ارهج اهيفأر قي لمقوا"رسابيفأر قي لمقف أ
 ةلالدلا ةحضاولاة رهاظلا ةلدالا نعهم< وهو هنءارق فره هلقعف هفوسك ناكح ناوهسفنف ٍْ

 لهأ نورت الاو لال دّدساورطظاوركف لد أ مهام ثح نمءالقعلا اهيفدكرمي ىتااذخأملا ةسيرقلا |[
 | رادع اييفدتنا ىلا عارضتلاو ةاجانتملا لباوطتوتا اولادنا وةضاي رلا همني ل تو نكس ا

 ثااشلاو لقاىناثلا مامقلاو ةرقيلاةروسردقبام .ذ موي ناكمنا ىور هناث ارمفةءار 0 لا

 ١ هع رنوكي و هلبق ماسلا فىذلا رد هلا نعلاق ىلصالك اذكعو ثلاثلانود عبارلاو هنود

 هماسقنموهقلا ىلع

 « (هش لصت ىذا | تقولا فل صف)*
 ىهنملا تامئوالا ىف ىلصتال لئاك مو ”ىبنلاريغو امفةالصاا نع ء”ىبملاتافوالا عمج -ىف لصن ل5 ”اقرنك

 لاوزلا ىلا يملا نم ىلصت لثاك نمو ”هلؤ املا همف ىلكت ىذا !تةولا ىف ىلصت ل" ل

 تيئدقو لاعلل ةعبانت ةالصلا نال تقو هلة الصال نيعتيال تقو فو سكلل نيحالاك(رابتعالا)ريغال |
 || امرومًامرغاهتاف هلذانلا فال_ ام روم ًامةالص ىهو تقو نماسشقو صخامو هلالصلاب مالا ||

 ١" تاقوالا نمهريغ انملصو هنفالصلا نع<ىيبلا تقولا ىفانوعد ءاعدلا ىلعةالصلا انلد-ناف

 0 «(ههةيطاقرض)»
 (رابثعالا) ةبطخ> فوسككلا ةالصىف سا لئاكثئمو اهطرشنم ةيطللان الث اك نك
 بن اج جيرتف ةمسانملاتعقوف هنآ فوسكلاو ىركذو ظعو هن الاو ىرك ذو ظعو ةبطللا |

 دعب موملا كاذىفسانلا ركذلس و هيلعمتلا ىلص”ىبنلاناتنئدقو ةبطخلا طارت اءلوةي نم

 ةالصلانمغارفلا ||

 * (رمقلا فو كف لسصف)*

 بحاص يدساو عاج ىف هل لص ال لث اف نمو ل يس ننندوعاو اك نك
 فوكناكحامل (رايتءالا) لفاونلارث اسكن يتعكر نيتعكر اذاذفاهل ىلصينأ لوقلا اذه
 تناكف نيتآرمقلا فوسكن مضتف سمثلا هفوسكل لدي وةعلاكر تلا فو سكن اكرمشلا هسس سعذلا
 | نوكينأ ىنش اهل عجب اف دحاولا ةمرس نمرثك | ةمرحاهل ةعاجبا ةعافش ناذ ىلوأ ةعاجىفلةالصلا

 دكا |



 هعاب

 ا لا داتعملارمغ ىلععيرلادا دتشاو للا :دشو لزالزلا لثم تافؤوفلا تان الارث اسك

 تانثيغثي دسحلاوئش : لكمل عشش ئناهقلا ىلتاذا لاتف فوسكلا نع موشاولسقأ

 ماعلا ىف . , ركحلان م هثدحي نأدب رام ىلعةناهّللا هلعج دقو مولعمرمشل او سعشلا فوسكب سو 1

 8-5 نو ريو هال 4 يستر رك «نفوغيكلا عقب ةبىتلاةلزتلا بس< ىرصنعلا |||

 ىلع ةعاس نه ءزج ىلا تقولا كا ذ ىف عقاوريغ رخا 1 ناكم فن وكب و ناكمفئد_ءورخآقهنمألل

 لوح نأ هسمسسعشلا فوسكو «رخا الا عضوملا كلذ ف فوسكلا دبي ذئنء حو باسل هبطعيام ٠
 اهي دقو عضوملا كا ذ ف فوسكلا نوكيا نم بجتيامردق ىل_عف سعشلا نيب و راصبال نيب رمقلا

 هفوكبسرمقلا كاذكو لاحالءريغتاماهسفن ىف ةرين سمشلاو نيرظانلاراصبا فوم ملظت ةذاهاك

 اذهلورمقلا ف ةفوكلا نوكيامهنب لو امردق ىلعف سعشلا نيبو هنب ضرالا لظ لوح. نأو هاما
 هولعام كل ذك ع نكي لولو هن نوط الفاهريداقمو بك اوكلاريبستي ءاذعلا نم هفرعي نم هفرعب

 لوصالا كَ ءاذعل ااهلعي مرضتال ةّ اناهلوصا ىلع ةيراخلارومالاو لعتال ضراوعلارومالا ن اذ

 كلذيلئاقلا مهلا لع ىلاقي نأ ن كم الاذهلو كلذ ىف ةّيشملا هتلذ لصالا كلذ هللا مرد نأ ىلا
 ناك املو ةدالاديكيتسا سترتو ”ىملا عضو نعىهاسغ ااهيلع ىبب ىلا لوضالا كات
 فرعام هناف ”يعطق لع ىل_ءاهءوةوبلث اسقاا نكي ل اهلي زينأ نكمي دق ىلاعتهللاوهو اهل عضاولا
 هردسةام ىلع لزانملا فهريسو بتترتلا هللا قيأن ا لوي نكسحلو هتااوهو اهل عض 00

 جنم لا حلا مادا نال فلا وشف هتعرابلا ني ذ هلة مالا اذه عقبال

 "هلل ىهو "هلياقملا ىلع ىلجل ا اهل مصو سفنلا تلك اذان فثكلاو نام الار وهنا نعد الا ىف

 "”ىهلالا اهروننيب وابن ةلظلا كات تلاف اتعب ةلظابذ تلصق اهتعسط ىل تقتل اج رردبلا
 ْ تيتا اعط ىلا هترظنامر دق ىلعف سعلا نيبو سفنلا ةلزئعوهىذلارم ّأا نيب ضرالا لاط لاحاك

 0 تملا قوتك ناو رمسقلا فوك خده ا ىهلالانامالارون نع

 ثدح نم قملا نيبو هس رمستلا ةلزنع ىهىتلا سفنلا تلا هللا نعد خ ًايلهقلخ هللا ناف لمعلا
 لةعلاريريف ضرالافوتاومسا قهتتاودو لاق ضرالا ىف هناعس هنوكنمهنعذخ أياما

 ا هيملار طظانال قى ضرالا نيبو هدد سفنل الوكت ضرالا ىف هدجوبام /عنم قحلا نعذخأبن

 لزج كلذم تلا بان لق علا بغت مسا لاعنع ةرامع ضرالاو ايف هثدح امن هناصس 1

 0 هلقعلاتوغبوةنزاوملا َكاَفوهن م نب رظانلاراصيا ايكردتالز رسلان كلش

 ناف باحل ا كلذ عفر لاو هابانسىلادجوتادتاع تازياو سا :
 نيرينلا ف لكل ادنعالا فوسكلا نكم: ملاذهلو لاكلاهل يش ىذا! نطوملا ف دعو لهج ناجل

 نيرشعو ةنامتف سعملافودكو انعئذلا هولا نل ذشألاف هلاكوهو هرديتلءلرمتلا ف
 تاك نأ ةارأد هبت ىلا ل صوالإف كاذلا لزانم عمجي فس عشلا ريس نم امو
 ماسالا ماع فرشع عيال للاعتراف ناكل نتا الا
 نوكد د !اذهاو فاعسالا اذهل فوسكلاناكف هتلطااناعسا رمقلاءاطعان سمشلاتاغتشاا]

 اهيفؤيظيال ىلا نك امالاامأو فوكلايةرهظي ىلا نك امالا الا ضرالا ىمكح تافوسكللأ ١
 0 ذا سعشلا نا ىتح ميكح ةعنص ميلعل ري زعل اريد#قت كاذو رئاالو اهيفهل كحالذ فوسكلا ||]
 كاذكو 0 فوكلا كلذا نكي الم ف كتاب اس١
 هنطابوناسنالارهاط ىف كا ذريتعب الو مكح فوسكلا كلذأ ن نكن اتحاطخ فتكا ا

 قادس رش دقو ارش ماك للا لطب كالا ملف لاجل فوسكلا
 1 ىذلاملعلا ف اماو لمعلا لعىف اما اهقاعتعّضومفرئؤتفر هان فاح نر نايا
0 



 ه5
 ا 2 سس ب مس 22

 ى راوجلا ةفتثملاريسستو

 ئراس حن 3 هم أهم عطقو

 اهنا
 انقومومدعتن اقادلا مصب

 كسور ار
 ىنا وملا عم رويطلا يستدل

 كس رع نم هلعاس 0

 انرطناذا نحتو ىمملاوه
 قس كان ل ةر كر

 2 هنف فيغر نم كدف

 ىلوق عجم نب ركنملل لقف

 الي دع هريص هللا سل أ

 ف.سعلا < رااورصأا جوع

 فدنعل اريسلاب ماعثال ا اهب

 فيرشللو عيضولل هيلع
 فؤرااّر يلا دحاولا نذا نع

 تفيفعل | ييلاو راثكلا مد

 د تيب

 ا

 فو كاك كمت | دع هر

 فدنملا دوحلا اذإ قوش انف

 اله رانا 0

 في رظلا ىنعملا نع جبغدقل
 فوالا«- غر ىللعهتوز

 نامزلا فرمشل مسالا فرسشل تافصل | فرش أ ن اضمر ىف هنالصص ىف ىلسمملا اهمموشي ىتلا ةغصضلاف

 عنتما اذهاو ايفو هدبعي ةجر ةضيرفلاىفالارابنلابهمايسص ماقم لبالاب هساق قمل ماكأف :
 مهملع ضرفولو ه وقطب الفم يلع ضرتفي الئ هب احب هموقي نأ سو هيلعدتنا لص هنا لوسرأ]

 هنوَدون ةماعلا ف هشعاوربان نيذلا م دا دعتسالا اذ_ههلاو دعتساالو ةرباثملا هذه هلع اوربا
 وهام ىلعهنس نم هنساموالقالاهمف هللا نوركذيالو هدود-الو هءوكحر نوت ال ءادا ماشا 4

 / ”ىلالاق هم مهتالص لثم فو دجاسملا ةَعآو ءاهةفلاوءابطخلا نمنوزيقملا مهو هيلع موتلاس اثلا

 هبق بغرملا نو نسما ناضمر مايق ىلع مزعنإ ةلصتمل كنا لصف عجرا لجر ال لسو هيلع هللا ىلص
 ماسقلاو ىلوأ دكرتقالاو ميستل اوربدّلاوراعولاو ةنن ”امطلا نمتالصلا عراشلا عرش امكح ءةلذ
 قال ماتبي نمور ثالثاوأديتبلا فاسو هلعدقا لصد لوسر ماقال لاف
 هتتتا ىلع ضرتفيالثل هيف ىلصو هب ل دو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسردكر امناولفاونلارثث اس.

 ريخنا قدروا ىئثم ىنثم همذ ةالصلاو نيملاعلا ةجيرالا لانلسرأ امو لوشهللاو هنعاوزعش 5

 ١ ىثم ثم لدلا اةالص

 * (فودكلا ةالصفلسف)#*

 ا لهو اهفزوحت ىتلاتاكوالاواهش ةءارقلاو اهتفصف اوفلتخاو ةعاج ىفامناو قافتالاب نس ىه أ

 ثمحااهتفص ىف فالللاو سعثلا فوسك لثم كلذ ىفرمتلا فوسكل هو الوأ ةيطخنا اهطرمش نم ||

 ةباور نمامو تبابريعو تيان" نب ءام 2 لا الس ”ىبنلان نك ا تاو حصرا

 ماضث ىأف لك اناموالأ

 ىلصع اثنا نيتعكر ىف تاعكر عب دراىو نتعكر فت اعكر تسففو نتعكر فتاعكر نام ىفو ا

 اء ىلكت ىت ج>- ىلا عت هللا اعدءاش ناو سمكا ىلحت ىتحلفاوثلا ىف ةداعلا ىلعنيتعكر نتعكر

 1 ىلارظن عوكرلا ن نم هسأر عفراذافاهل ىلصي دايز نيءالعلا ناكجو فر اوني رص

 نمهسأر عفرا ذاخ منان“ عكرب نأ ىلا همامق ىف ىضم تان ا نكن ناو د تاغ ا تناكن اف سعثلا

الا] ىلصت حا ذكعو عكري ىحهمابقف ىضمالاو دصم تلجخاناف سعثلا ىلار لت عوكرا
 | (مايتع

 ةالصلا ىلا سانلا عزفي نأ .ةنسلاف عقواذاف هدابع هللا فوة هللا تانآن ميا فوسكلا

 ١ نتعكر ف تاعكر رشع ف ربخح هناف كلذ ةلزاج تنك ةياور «ىأ ىنعاهال ص ص

 3 0 سسس8سلاااسس



 عبو

 كل تلعخل ان ا وهو كل .اعهلظذحي « انفال ل دوو قرةّدفم تنأ يي هذه طقال ىدوحو قرقتفاال

 راقتفالا اذه عموكرات ةذقاكلدنع مصبل لدوجو كاع ظالما انآ ىلا كبمنمل هلا كترتفاو ءاذغلا

 ل اعامو ىلعالا مكيرانأ كا ث هوه نا تاقو كسفنىف تملا سعتو تريد تتو تربو تدغط

 كي ارخوكلوب وك ثطعو كعوجم نا ةعضف ع نم كلذ ف تستساااموانأو انآوانأو ىريسغ#لا نم

 توملاو ضرملاورهفلا تاصدهرث الت كَدصهر مدا نباان ةضراعلامال الاو دربلاو ولسان كلو

 5-5 ٠ث لكب هللا ناف هلاذرط قللاناكح نك 0 ناحشمر ماقذ بانو كناكلذ عمو

 كل عرمش ثدح هيزنتو فير مشت ةطاحا ناخمر ىفكب هتطاحأف هنعحيورخهل سلف ةمفرظلا عما ذهف
 ءاسنلا ةسمالدوءاذغلا ن نعدزنتلاوهوكلالهل ست ام فاصتالاةيرازطشالا كدوبعف اضرف

 ءاذغلا نع ةهزملا كن ور نم جرخكف لسللا لبةتستمث كدوجو نم فدنلاوهو راسها لوط

 تعش هلوقنم ةالصاا ف تنأ م ناضهر ق تنأف ناضَمر لكلاو رطفلانل: ذومعىلا حاكتنلاو
 ئفضتةديغئيب و هنم ةعنقناضمر كا ذكى دس اهفشلو لاهتسةنعشت ىلا

 لاكدقو هرطفنامز لسللاودو دبعلل ف صتلا وراها !نامزوهو ىلموصلاهلوةوهو ىلاعتدل فد
 ءاض نشل ليجد اوه ه ىلاعتلاقرونلاوهءاضلااو ءاضهنا مامصلا 5لافو روان اةالدلاىف

 :الشلا 3 وقل هنتس املا نا نغزوناهارربت قماسقلا عرشو اساس ةزتعكل العحو لاكؤ

 القاع هلدحو ل الابو هيدحت راهلايقهموصب هراهت لثم هتالصي هلل نوكمارونلاو ةمسقلا فموصلاو '

 دحترارسالا ىنف * انت ازعتيماذا
 اهشرعاف ساب تلافي قلنا عم مودلا ف نحف للا نمموصلاىف طرش ةئنلاو ةنلا ةعزعلاو

 مئاصلاانألوقي ناسنالا لجل ذكهسذنلا اكل ثدأاهلهجامتاوودناكودووه هناك |
 ىوعدهنعلازأف كلال ل موصااىلاعتهللا لا تابهاممتاص نوكي نأ ىذغتملل بن فدكو
 ىعماذ. - هفهريسغالوههنا كل دعي تاعف اهمشرعب شرعلا هسشت سلب نع لارا امهكحمموصلا

 هللموصلاتاةناو تةدصنانالاوه ٌتاصلاتاقناذ دحترارسالا ف انمتازعت اذا اننلوق
 نءدس>او لكريم عم نيددملا نمدحاو لكل ةبسنلا ةعصالا داحت الل نعم الف تقد_صنااسنالالال
 8 انيلع بلغ لاح ىف انموظ:م ضعي ىفاناة[مودوهامووهوهفداحت الا نعىفرخ الا

 * وهتناوعانأابو * انأ تنأ لق هاف * وه ه نموان أن *+ وهتسلوانأت سل

 هل هباانر اصا 0 تواش موه لاو 5 وعهوهاماوهالو د ان أ وه ان 1و

 هلو. هل امكح ع انلائثانل نك « وهّودووشوان أ د انريغدوجولا ىفام

 هرطف دنع ةحرف ناتحرذ ٌماصلل لاف حاصل ارطف ةلزئنم هءاسقل لزتأ دقهتن انا اني, ورامفانرأر املو
 هارد لاس قاض وما وسلا -ىنامسمل ا؛ءاذغلاوهو هتعسطع اذَغهنال

 فرشف انمظت باخلا عفر فو بالا ىفمئادال نيتحرفلا نيتاهلعشل راش هلال ”قيقحلا

 نم هقح ىف هللارءام ىفانلةف ءاذغلاا م نوكح ىلا رومالا نم هريغنودركدلان كنزا
 دوجوم لكل ب كشالب ادخال ناو لكناقدنلا لبسته يوسع ملا

 رعش

 فيغرلا بلطف ريسأ ١ اَذَف ثشح ريساذ تناعاذا

 فيطالاو نيهملا همهسا ىلع َ اح م هاا

 240 فئاطللا حاورأو ىرارذلا َت اراك هلو هب

 فوهكلا فنداعملاني وكتو | || انا ريلاو رص انعل اريضستو ْ
 ك1 >7 7 2222227 حححصصطسممببل
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 7 1 00 كلذ ف عقوام ىلعراصتقالا أ الو عضم ذى عرشلان 5 5 نناتكظ تقر 2

 | دادسألاو حابالا حرش ةيعخ ةونا كل ذانزوج ناو قحأو ىلوأ ةنسسا عاست اواسو هلع

 : 0 نم عدت نأ ن م هس ِ قحاودنعلابو ولأ عاسالا ف لضفل انا ارخ ناكص ناوعادتالا

 ' | سو ةحاعشللا لع ىنل اَناالولو مد ةلاوةدانسس لا نمانرمضنينستلاو عادشبالا ف ناف

 ضئار لاو ناسلا لامعتساب هسفن ناسنالا لغسثولو نسي نأ هريغ ىلع ضرفامو نام ّنسنأ

 دعا ىذلاو همف احس نعهتسابريناسالا باح تابهّن نأ هل عسل مد هتافوأ قرغتسال

 ١ تاعكر عب رو ربغلا عكر ردالص ملسو هيلع هلل ىلص ل3 ن مهدهساملاو امقوطنملاناسلان ا

 :تعكرور مدعلا لبق تاعكر عبرا ورهظلا دعب تاعكر عير أو رهظلا لبق تاعكر عب رثورابنلا لوا ىف

 . ةالصدعب تاعكر عب رأورتولا اهنمل لمالاب ةعكر ةرسشع ثالثو برغملا د هد تاعكر تسو برغملا لدق

ن عمل رهظأ ا دعب ت اعكر تس لص ناوريخ ىلعربخو هف كلذ ىلعداز راقدعملا
 ضح- امنيا ذه

 ضنلا هيءاساممهرتشا امال ترك ذامو بهاذم !ذ_هىف سانللو لراناكح عرالاىهو هلع

 2 الل كلو نرد نيراتكتسالاو عوضومرخ ةال لا ماعلا ثيدحلاو لعفااوأ

 رثكىدااردعب قامرلا مديح اهراكذأو اهت اهتءارقربدتو كا ذ لاعفا ىف همف لوطو هتسح نم

 ”ىنلا ةالصفدرو هللا لهأ نم م انخوسشت تكردأ هلعوىلو أهمل انه ذىذلاو فيقتعلا عوكرا

 هعوكر ناكو َنهلوطادو نآس اسف نيتعكر ىلهقلمللا نم موةيت نيح ل سو هيلع هللا لص

 | اهيفعوكرلا ةبن نم ةسيرقعفرلاو ضفخلا فتاول_كالاعفانوكش عوكرلا لصالاو ءاوسلا | نما رق هنال_صتناكف كاذك يدوص»و هعوكر نماسي رق عوكرلا نم هعفرو هسا نم اسي رق
 نعرصقدازاملكو ةداثلا نم لوط ل والا ةعكرلا ةن لا نمورصقلاو لوطلا نم تعا اخف

 كاذ ل عاف ضتارغلا فكل ذكو لالا

 1 5 (ناضمررهُ مام ىفلدف) 5

 نمم3ده:امهلرفغاباستحاواناعا ناضمررهش ماق نم لاق ملسو هيلعهللا لص هللا لوسر نات

 اهتاعكر د دعىفاوفاتخاو ىئثم ثم هنالص نال عافمالاو خي وارتلا ىعملاوهو همق 00

 ٍ ناك ىزاايد_علاالاو دوت اعكز ثالث رولاو ةعكر ريد الثو ان سوم هضعل نان هوا

 ا 0 ا ماقال ير

 رتولاب ةعكر ةرمشع ثالث ىلعداز هنا لو هملع هللا ىل لص هنعتدنام هناق كلذ ىف ممسو هيلع هللا ىلص هللا

 0 ا ناتج ا ىتااوع اذ نهتسحيو نها وطب ناك هنا الأ هرب ,«غىق الو ناضمرىالاش

 || ةمسح ةوساهلنالوسوف مند ىلاعت لاك ملسو هيلعهللا بص هّللالوسرب , ءادتقالاو
 درواذاهنال مسالا اذهل را ادهىماقلاف هللاع ءاسعسأ نم مس ءآاناضمر (رابتعالا)

 فراعلا موشف هن اكس هسا ناضمرو نيملاعلا نرلسانلا موعي مول ىلاعت لاف هلماسقلا بجو

 : اذهل نا مث همامق ف فراعلارضعاما دهر كا هلأ ادههب صتخ |ىذلا مسالا ادهلالالحا

 ا ناسنال | هزيم ةنا دمح ةفدوهو هللا دابع ىلع موصل | ضر فو هو هريغأ سل (مكح قات وهننمرهشلا

 ةمود لاحق دعلا ام فصتني ةمهل|توعت اهاكمدعهو ةدسغل اوحاكنااوبارشلاو ماعطلا نعابق

 5 رطفل |تفوىفماسقلا هل ضرذو هرابنىفاملعناكى ملا هتاقصب قا ىدينيبدبعلا ماك لمللا ءاجاذاف

 دقي

 | فاصوأب قالا لعبد نضرع نع ؤهامناو ةقشلهزانتل كلذ سل ذغْسريمَف دبع هلال عبل
 لمت لكودلموصلا نا كك ”ىورملا ثي دما ىف هبانربخأ 1 هلو ةعرسطلا مكح نع هيزتتلا نمهللا

 | ىنمت اهلا تالىد- معابد الىل حاكتلاو بارمش ثااو ماعطلان 01 ا

 رقتف اال



 ها ينل دي هللا

 اي
 ١

 ناس الو مون ىف طق طق 1
 (ريفلا تعكر دعب عابطضالا ىف إب صف)* ا 1 "1

 نشالو موق ه ربل 00 ىلا موك بهذو ةئس هنأىلا|موق بهذو هب وجو ىلإ موكب هد : ١

 دابتجالا لهن ودلقينيذلا ٠ ءاهّشفلا نمال نيث دسحملا ن ههللا عرش فرع نم لكي لءءاقخالو | 2

 فلاخامهف 0 ناءرقلا اوظيس نو يشل الواو ةلانمسهل رعالفا تامر يفك :
 يهذم ىلع اودتعاو معلا سابنقا ةهج ىلع هوأرقالو هب اواعالوهسلا اوفنلي ل مهنيست بهز

 ةماسقلاموب مهنمأ ني نم لدأو كلذ ىف هللا دنعمهلرذعالوربف لاو هنأ الاهدهل فاتح | مهمامأ

 صأ ”اصخ نم كا ذ ناف ىنوعساو نو دلع ساينلل لاق هنا هنع اوت نأ نور ديال مهناق مهمامأ ٠
 انلأسدقو رك ذا! ل هااول ساك لاَقو هعاساب انه هننا اولا ناف مالسلا هيلع لولا ْ

 ركسحالا لعأ لاه هناذ مارال دومالا قفهقنا مكحانيلا | واقل نأ مهل اغا مهلانلقان وتنأف (إ
 مهاوتفا افلام ناءرقلا انتءارقدنع مكمل اندجوناف نآع رتلاوهركذا!ناخ ناءرتلا له مصو || ٠

 ةياالاوأ ريثلا مامالا كلذ لقي نأالا مهل وقاكرتو ثيدحلا, وأ هللا ب اكب ذخالا انملعنيهت

 انقرعم مد علربخسالو يزال انهضراعت نأ انل سلذ عش هلوةبالةب الو ريكا انلعنوكمش
 رصصلا ىف تن دقو ءاوس اباو ننف كان ل عءان ناحهه ناك اهيضتعاعو ناسللا أ

 0 تثد دان نم يو رجفلا دل

 صاع عابيطصألا لاننا هيلا بهذا ىذلا رجفلا تعكر عكر نم لكل عابطضالا,سهالا ةربر هنأ

 ظافللا نيدّتحلا نمني رخأتملا ضعبناف هاضقىتد هاضقولو دبالو مطضتلل هءقلع بو>ولاناو

 عيدا ةالدص ترفل عكري ل ناغ عيطضن لو ريبقلا عكر عكر نا يضنال م يستلء زا شرار
 سالما فاكملابانةلعتدق ةها ركنا نال مصلا لبق ورب دعب حايطشالا (رابتءالا) هدنع
 نيب و ابن . عايطضالاءاغل زفات[ تالا وك فلا يعكرالارعفلا ع قاطددد
 نعل صفنا دق هنأ لعب ىتج عابطضا نم صولا أو وةماو ضرفلا نم ةئسلا ايم“ 0
 اذنهاو تاؤاصلان ,مةيعاملاو تسيل الركي هلا تعكر دعب مصلا ىلا ماقول هنا رعب كا يىبوكجصر

 عبصصل يبدا مي لصغي نأ بح يفاعيرا عيصلا ستأتي ذؤلاواهالص نامالسلا هللا

 أو لعففا نحو العف عادطضالا“ ىلا عريش فرجقلاة الص نع لد فنادق هنأ يذ الط ا فرعي سحأب

 هلنآو هيءادتقالا نعالو كذب لسو هيلع هللا ىل_د هللا لوسرمعأ ن ءفلذقلاىف فاانملا ةحالف

 ةلزتم رظناف رت الا موملاو هللا وجرب ناكنمل ةنسبح ةوسنا هللا لوسر ىف مكل ناكدل لوي

 اهضيقن ىف دقي ل نه

 ص100

 « (”هلقانلا فل بسق)*

 ازاننوأ اليل نيتعكصر لكى لي نأ بالو ىننت لئ كنك دازاخ سدستوا عسب رتوأ نت له

 را مداح ني دارا لكاذو موءاشاموا نعوا سدسوا عيدوا ْى ءاشنا ريختلاب لئاد نمو
 نيش انما سي نأ ني ريختوه رتولارنغىفهءلوقأ ىذلاو ىثم ينم لدللا ةالصو ءاشنا عيري لاقف

 شاورما لسن را قايسنالو نارا ةالص ىف عدربو ىلا ةالص ىفاهسالو ىلوأو هو

 انرتولاةالصق كلف اونا نم عبنسنلاو سمنقلاو ثلثتلا تاو كل نم ءاشامو ا نعوا ني
 ةئاناىلايسك كف لير ب اذارشوه كبييورتولا رغيف ةعكر اوفا عزت ال17

 | اشناو ةدنجإولا لا موةيمم عف_كلا نم اهرخآىفالا سليم ناو ةعباسلاوأ ةسماتاوأ |إ]
 هيرتولا ةعكرلا ىلا اهلك ل او>الا ىف مالسلا رجوي و ةيرتولا ةءيكح را رخآ ىفالا سعبا]
 ريغنم كلذ ن نمردقلا فاضيأ راشخالا ناكر حالا ىلع ام ابيق عورمشلا ناكامل (رابتعالا) | |
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 نيبو اهتم ةفصل اهذه لثع قرغملو امر هما نم تقول كاذ فرضحأأ هناف ةبسانملل ىلوأةءارقلا هذه
 ولا ح ري ىذلاو ءايشالا ىف سيللا عافتراو تار ازيمم ةمكسلسا نمو شي را |نمَزيمتل عبصلااةالص
 انا تصع نمرعفلا عولط لع اسه مس ىذلاو سمثلا علطت ملام ىلءال | نال لالا ةالصب اهدحلي
 مولعملاودور تلا عولط ديرب رونتلارافو ىلاعت لاف هيف لك الا عاملا ىلع مرح اذهلو عورمشملا

 ىلاعت لاق امرعفلا ىتعكرةالص لاح ىف نوكي نأ دبعلا جدارهظو روننلارافاذاف برعلا ناسل نم

 اهنلا هنمذد امل قافناب ىنامجر زعرمقلا عولطو !ىمهالا ععستالف نجرلل تاوصالا تعدو

 ةماواو عئانصلاراهظاو ىهاوالا ذسفاتو قاخلا لاصمو سوفنلا ماوقو شاع ا ىف ناكحرللا نم

 ثيحيرارسالا انيمعتسا | ذهلف ملاعلا | ذب. ىنامسر ىهل | ىل وهف امه نيسحتو اهت أ ثنىف تاعونصملا

 ايغناوقحلا عم اندأو اعوذخو هللاعوشش اف انوص ىأ اسمهالا عمستالف لاق اذهلو هسفن عمس نب
 ملكش هو هذ هللا نم مالكلاب بحاو ضرف سعأ روما مهنال ىلعلا اذ_هدنع عبصلا فرهطا عرش

 1 هزت ضرعلا اذه وج ق ىلع لاهم هل عرشام بسح ىلع هتكحرتب ىدعب لا ع

 ه|نذأ نمالا نوملكيالافصةكئالملاو حورلا موي مون موسلا اذه لثم ىفهانركذ ىذلا ىلدلا
 اسمهالا عمستالف ىلعتلا اذه ىف ةمترملا هذ هاهل تبا ةلفانلاورهملا نيعتفنذالادروف نجلا

 ْش راتخناوروغأملا نيب قرفلا لصف

 ظ (لصف)« ظ
 زوج نم سانلا نك صي مامالا دوو ماقتةالصلا دجوذرعفلا تعكر عكري لو دجحملا ىلءايحنم
 ا لاف نمسانلا نمو لوقأ هب و ام_معكرال لاق نم سانلا نمو ىلصي مامالاو دما ىف امهعوكر

 ا! |ناكّناو امهعكرالف دصسملا لش ددقناكناذ دصملا لخادوأ ددهسملا راش نوكمنااما والخال
 لأ ىثر دقو ةماقالا عمسدقودهسملا حران زكي ىدلا ف لوقلا دهب اضن لثة دعي ليدي )
 ! امهنعكريلذ ةععرلا كلَ مامال ا هتوغي نا فاعل نا لاق نم مه:نولصيسانلاو ىلصي مامالا

 ||| امهعكريف لاخلا لاو سعشلا عولط دعي امههضةقيو ةالدلا ىفمامالا عم لش ديو امهعكربالف فاخناوأ
 ]| لطب (رابتعالا) ع مصل اًةالص ن الاية يكر افراز نا نام لعب لقا دما خزاخوخ

 ٍ فايل لموت كولاو ضررا قعدازاج لكل فلا و هامعتسا قيحةردقلاو ءاملا دوسو عموما

 || دوجو نذؤتةدان زا ناف]صالالوصح دعبالا ةدانزلا ققحتالذا "لكانلا ترخأتف ها ماحلا
 1 هكصحرا: ىصعي ىذلا عورشملاوه ضرفلان اف نهالا سفن ذود كاذكو ضرفااودو مدقتم

 | ديزي لبق ع تنثامو ادئاز نوكيا هناذ لطب ا دئاز هنو كح ناف هنوثدعب نوكيامتا لفالاو

 || عام دنعو ا ةالصلا ىف مامالا عم لوخدل اف ىلوأ لوصالا ةاعا سهو ةداءزلا مع | هيلع مديق اذه هيلع

 الأ حا اركلارهظاو ٍلسو هيلعللا لص هللا لوسر كلذ ىف ظاغدتو رهقلا ىت كا . ىلوأ ةماقالا

 ىكعلبلدا!نيعوش اذهو لعفلا كلذ هتساهراكةيلعاهرركياعي رآ عيدلا لت لاقو ل كلذ لف نأ

 هركيامناو هم ع رش نم لطببال عورشم ىلع هنا تيثفاهعطقي نا ءسهأ ام هناف ةهار كلا ىلءاهزاوج

 هبف عورشلا هل

 : « (اهتاضق تةو ىف لصفإ*

 لوقلا اذهباصصأو سهلا عولطدعب اهيضتي موقل اكو لوقأ هيو ءيهلاةالصدعب امذشب لئاق نك
 سلا عولط ندا نم اهيضقي لانشف عسو نم ميمو طر دولا اةهاإل لع وم مخ وفل
 . ريخ نممنمو كلذ سدس نم مسن ءاضقااننولث اًهلاو لاوزلا دم امخذةبالولاوزلا تقوولا

 : هديقام عربشلاناف تةوهدستي مل هةةو تافاذا همف بغرمو | بج او هلل و- لكس (رابتعالا) |

 امضاق نوكجر الو هنو كا ذوَدْؤَم وهف نا.ننع نوكيناالا تع ملامءاش م امضاق هدؤملف
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 هيلع هللا ىل_دهللا لوسر نعد ىوراك الص ةماداو نادٍ لك نْن هت نافهثلاالا هلغنالامرحالا نم

 نارمقلا لاتيايمالعأ ابمافان ذأ ةماقالا ىهسض ةماقالاو ناذالانيب يعي ةالصنيناذ؟لك نيب اس |

 بسوا لع ظاحي لالا دصلا تاكو ءاملوالا ةالص ىهورعوركب فآ فنا ارمعلاورمتلاو سلا ىف

 مانروضح ىلا جاتحت رارطضالاةيدوبعوزارطضا ةيدوبع ضرفلاو راسنا : ه.دومع لغنا !ناٌكإذ
 ةضارلاكحمماقملا اذهلراسخالاهيدوبعموقنف هي زنملاو لالخلا ن هدوبعملا دمسلل عش ام ةفرعج

 نوكحج نا ىل_هملا ىف. اء ضرفلا لبق: لفانلابسفنلا هبنتف ةواخلا ىدينيب ةلزعلاكو سفنال
 نم ضرفةالصولا ماقاذا صنعشلا لاسولذعال هناف نضرفا | ةدابع فه د.سهناجانم لاح ىف هنلع

 لفنلا عراشلا عرش اذهلو ماعلاو صامللا فدبعي نوير وضمان هيوم واق
 لذ ىل_ع اوظفاحنا ىتش هللا لهأف م هاو ىدينيب سفنلا لع ةقدضلاكو وهف ضرلا ىدينيب

 اهاكق للسو هيلع هنأ ىلضأ ىبنلا ناف قافتتالاب ةةسرع فلا تعكر مكحو نيعاد مهتالص ىاءاوفاكناو 1

 ىبانلاو انلل حبصلا ةالصكءادا ندنع ى ةهوةالصلا نعمان نيح س مثلا عولط دعي

 . < ( امهيفةءارقلا ف لصف)

 ةروس نا ءرتلا خأ ىلا ف.ض: نأب سأب ال مهضعب لاكو ةصاخن آر هلا عاب امبمف أرقي نأ مهضعل بمس |

 ىلوالاو تنقونالنادنلا بهذ ىذلاو سىس ت قوامه فن آءر ١ ىف سدل مهضعب لاقو ةريصق

 تقؤلا هيرو ةنسسلا تدرو اذمو اهعفرو اهضفخ ىف ن_سحو لاك قف فيفختلاو ةحافلا

 ةيدوبع تناكح ناو شئارفلااذعامو ةالصلام < اهمكيف ةالص اجب ىف (رابتعالا)
 دق دع ةلزنع اه دبعلاف ضئارفلا نم لقتلا5 ةالص هنمضتت|لرارطضاةر دوبع هب ابف نار امش

 0 هرم هخ نافل ارقام رع 0

 رحوهف صقش هنم قع دق دع اةلزنج اهتندعت قع هتاف نسال امئاذمالنلا لاا نم تسل أ
 ةبدوبع نيب ةبدوبعلا ف ةلاهدهف قام هنم قدام ثم ن همه لمعو ا هنم قمع دق هنا ثمح نم

 اهنالف طّقف ةحتافلا ىأر نماَمْأَف لفا اونلاو ضئارفلان نيب سلا ةلزن راسخالا ةيدويعورارطخالا

 لاك نيسلاب تناكحاذا ةلزئملاىه ةروسلاناذ ةحافلا دعب ةروسلادازنمامأو ةنضاكلا

 اهفهتلزنم ىلا نانأ دق ةحتافلا ف دبعلاو ةلزتمدي رب ةروس كاطعأهقانارتإلأ ١» .ةغيانلا
 ةحمافلا دعب ةروس ارقي نا دبعلل يبت تنثاكبرو د_دعنتن ةعسقنتم ةلزئم اأو امالاةالصال هئاو ْ

 0 0 0 ارها يوزر تا

 ةناهنأو درو و عدت وأراتت نرمغ نم هناسل ىلع هنمهللا ىرتعامو

 ىلا هللا نم هلم فراعلا كاذب لعيفةءارقاانةروسلا لمكي لنا هناسل ىل_ هللا ىرجت ة روس نم ١

 ىلع اهنمرصتقا ناو كش الب اهلامكب ل ةلزمملاذ اهمت [ناف اهأرقب ىلا ةروسلاب باكل ةح اف نمل تلصحح
 ناءرقلائراقل ل اقيروسلا مامتاةنسلاو اهنم هملعرصتقاام بس ةةلزيملا كات نم هظفرصتقا ام

 ”ىلاؤصأ و نانالا انين كةنلرتخ اه قتةيارخ [ىفك او كتلزنمناف قراوأرقأ ةماسقلا مول :

 ناهربلا كلي

0 0 

 ١ هناقئانلاتبشاف“ ىز 0 يي 0
 لمع تو دولاكل ذل مآعخ ع فوشأم فرعدال هينح ىلا ىذلاو يعي انوتاسو فلا 0

 ادسسسسلا د

 1 5 م 0



 م

 | نكهض سانلا فات او بابلا اذه نمتونلا لص فرتولا تونك ظافلأ ح رشف مالكلا مّدقت
 فصن فلثاق نمو لوالا نا-ذمر فصدن فزاولالثاق نمو عنملابلئاف ندو رتولا ف تنهي لئاق

 ةحدلف لعفام كل ذ نم لعف نةزئ اح ىدنع اذ لكو هلكن اضمر ف هلز وكل اف نمو رخ الا ناضمر
 وقيل نو:موأ ضورغماما عفنعنوكيناالا عصام املرتولا (رايتعالا) اهعضوم اذه سل

 لكمرظن نع فراعلا سفنى داوتتالو عفش نع ةحنن نوكحت ىلا ةيتاذلاةيدحالا دمحو ةَوَق

 عرضتوءاعدتونقلاو ةمتاذلاةيدحالا ةفرعمالدب رتولا ةقرعم هذهف هكر فرعه سفن فرع نم هلوق

 نيعتفهنع ةجتتدي رتولا ةفرعملا هذه ىذلا هملع مدقملا عفشلارثأ نمرتولا هلم_<امودو لاهتاو
 ةئلاىلا وعدب هللاو لاو ىلاوستسلف ىلاعت لاَمف هدامع قللا اعد اذهاو رتولا نمءاعدلا

 رولا ىتتقاف هلاصسرتولاوهؤ ءاعدلانهسف:فطوف .مالسلارادملاوعديهللاو لاكو ةرفغملاو
 ىلاعت هللا ءاع-أ نم مسا ناضمر ناف ناضمر فام سالو تنعي نال جيش دمعلارتوأ اذاف“ اعدلا

 ملعافروهشلا نم هريغن هربت نام ررتو ق> اعدلا دك أَتَف

 < (هل-ارلا ىلعرتولا :دادصبف لصف م

 شضرفلان ا مثالا نيب ىاغتالا عظومواساق ضر فلا. هقحلفابجاوءارب هنوكل كلذ نم عمم نم

 هيو 1 5 جالا توسل ةلخسازلا لعرتولا ةذلصنا وج ىكبع نساننلارثكحأو 'هلحازلا ىلهز ومحل

 ةحئافلاةءارقف ىهامناو لاعفالا ف تيلدبعلانيب و هللا نيب ةموسقملاةالصلا ( رايتععالا) 7

 |0001 3 ل 11 تعا نوب ]وهو الحار ل عزل انو دقراك ذالا ن م اهانعمىامو

 هدج طورشن منال ”رل-ارلا ىل_ءرتولازو< ال لاه كل د نم ملا باش اهف هراسشءاوةال_-كلاق

 ملسو هيلع هللا لص“ ىبنلارتو ضرتعا ناف هليقا ريغ ته واذا ”ةلحارلا ىشمف طقسامتا الصلا |

 نم ىري وهف ذةالب هجو كح مو هيلع هللا ىلص ”ىنلانا ٍل_عاف توجو ثمح لك ارلا ىلع

 تاك لاح ”ىأ ىل_عاهلمق م وهفاهارب ةهج نم انسع هل ناف ”هلبقلا تناك امش هه وجو عج

 ديو ريكو تا «رهظ كح نأب م4 اع ىرهظ» ارونع كسا افا لاحشنا تقع

 هيلدا ل مدقالوشرروأ اه كدت قوزعم هحووهىذلا| ىهجو نمىرأ ام لِيثم هدم ىرأ

 هللادحوو هللادجو مثف اولوامغيأف هلوق هلثنث ةلاللا هذههل تناك مو طق هليقل اريل لدسو

 ا اهيلتىتلا ةهللا ف لد نيعد "هليقلا ىربو هلاح هده نمنا لدف هتلبق قوهانا نكمل

 "هليقل ل هموهف
 * ( ىل_د نا هلا ديف ماع مثرتو ىلع مان نم ىف لصف ) +

 رتولات اف لوقأ هب وهرتو عفشبال لئاك نمورتو» ءاشام ىلصي هرتوفل عفشت ةعكر لص لئاك نع
 عرمشلا ف فورءدريغرتولاريغةدحاو ةعكري لغنتلا وام هعفشي ىتلا ةعك رلاهذ_مالفن باق. ال

 لاك لعمل جملا كار نمو "هلل ىفنارتوال لاك دقو عرشال انهم كل او لفنلا نمة:_سلانبآو

 (دابتعالا) كلذ ف ىلوأ عرمشلا عاماوتب رتولا ةعك رلا كلت عفش ةدحاولا ةعك را هذهنا

 ةيدحأب عفشنالو ول اهيدحاوهلمل فنارتوالفرا ودل 2 تال ةمهلالا ةريضحلا نافرّوكتي الرتولا

 ةيدحا يار نمورتولا دعي ىصب ماق نم ةعكرب هرتو عفشي الف نا دح ا قمل كل نوك الو دعلا

 فيش لاق ةمرملا بح اص عمالا لقعتال ةمثرملا ةيدح ناو تاذلا دب دح أ ىلا اهتفاضاو ةمهولالا
 صاخراستعا هلد-او لكحفر و مءاشام ىلصي ُتهرتو ىلا ةعكررتوأ ام ده:ةال_هلاد ار نم

 9من
 *( رع فلا تعكر ىف لفق) *

 0 لوفغم ”دكورتم ةئس طيرك را اقدم لبق نقع لان 1 فلااتعكر

1 

4 

3 

3 



 هازّق
 ا

 ىعارو:د دجال دال ىا والسب ثالثا فلسا ةدي دعالادوقال وق لثمو هذةدح او

 ثالثرتوا ندد دا نواددجلاو 7 رتوأ نذ هلالاةادجو ىار 0 ةيدحالا 1

 تالا دبحوا وهذ عبس رتوأ ن ندوبلتاادمح ووهف سم رتوأن دو ةيهولالا دووم

 نمو لاعفالا دم وو تافسلا دخلو ةاذلهبشنو اثالثل تح عيتاقت عستبرتوأ نمو

 ياما 6 لوسرا دمحووهذ ةرمدع ثالث رتوأن وق نمؤملادحو وهف ةريش *ءىدحاب

 ناد:سلا نمو كثالبكانه5 رهاطخدبعلا نيع نال ةروبنلا ىلا عوجرلا الاه دعب امو ةياغلا ها ى ع

 رومأملاانعتاو عفشلابا م أ ناكل هب حاول هنال رتولا,هؤيالرتولا نا كاذ ف بسلاو عفشرتولا مد
 || نعالا ١ انقهقلا لوسي روأ ًااخد.علا نم يولطملا وهرتولا ناقاهرتوث 4ل اق ةسقشل اتا تدين مرتولاب

 هللالا ىجشتال هب رتولا ذا دبعلا ةقيقح ةيعفشلانا انمدقدقو رولاو عفشلاو كا لاك عفن؟

 نيكو سوم ااودكراش مري غنم هللالا ىجنئالهلالا ةمتسه ىأ هتيم دمح وو هنا ثدح نم

 لوسرو لفاو* :ا! ىف كاد رهظي وراشخا ةيدوبعو ضئار كلا ءاداىف كلذ رهظي ورارطضاةيدوبع

 عرشور املا ةالصرتو برغل ةالصنا لاا هن اريغ لفات عفش نعءالا طقرتوأ ام لسو هملع هللا ىلد هللا

 سانلا نم داو هملصيال دق لفن :ل1نااناعو لفنو ضرئاستمراسنا اةال_صولمللا ةالصةد رتولرتولا

 رتولا نوكي دقو رابهلا ف ةضورفملا تاول لا برغملاةالص ترتوأ دقف ىدعسلا ةبلعت نب مامضكا

 تا سا لام ةدحاو نمرخكخأب وأ ةدحاو:رتوأ اذا ةرخ لاء ءاشعلا ةالصهلرتو

 موو ذ :ءتعكر نماهيف ساحيان”الث برغملا تناكناورابهلا ةالصريوأ هوب ضرنلا نأف ضرفلاةَوق
 00 للا هن الثا برغملا ةالصب لدللا رتوف هكشت نا وع كالا حالا ةئلان ىلا

 هيالصرخ .اىفالا سلح< الذ ضرقعلا روبن أدارأو عمسس وأ سمو أ ثالث رتوأن ةلفاونلاو

 .عذ ناكحزاو برغملا هيرتو ماقمةوقلا ف تماو ساحب ملا ذاف ةضورفملا ةالدا ا همت شيال دع

 : ةيدحالا ةَوَعب سلجم ل اذا ةعكر نمرثك ؟ناكتارتولا ىوقتسف ةدضرفلا وكس واح

 ةسخ ىلعهففاتخم هنمورعقلا عولطىلاةرخ الاءاشعلا ةالص دعي نموهو هملع قمتم هنثو نِف

 كل" انوع علا دعب ىلصي لئاكن مو عبصلا لصت لام ءزاوج لث افنمورمثلا دعزو<لئافنةلاوقأ
 ىذااؤر ذنبا اهاكح لا اوقالاهذدولباقلاهلمالا نم ىلصي لاق نمو سهل !تعلط ن او ىلسصي

 لعج سو هيلع هللا ىلص”ىبنل !ناف ىازوالاوروث أل وقوهو سمثلا عواطد_هبزوج هلا هيلوقأ
 نانالااهكرتناورتولا ةالص كلذ كف سعشلا بورغدعبالا ىلصيال هنوكعهراهنلا ةالصرتو برغملا
 راهنلا,تعةو ناو لملل ةالصهلرتو اهنا سعشلا عولاط دعب اهالص ناف ةنسلل كرام هناف لسلل! نم

 روظ ناو تامؤالا:ةنعئال رولا كا الا ال تفرك َتاوزابنا لطرد ا يزع ةرأ

 هانرك ذامف كلان دقو | يسال قالطالادض د.قلاناف دارفنالا هل مدي 0 دقتولذا تاووالاىف

 ثندكو ىدوجو قةحم أ رتولاو هلدو وال دع أ تقولا نا نامزلا بام واحلا اذهىف
 ”ىدوجولا ىهالا ناريثأ الا ةمسلور ًاتلااذه هنفرثؤي كح ”ىبدعلا ىهالاب ”ىدوحولا ص الا دقت :

 رعقلا لبق هعاّشبا ىلعدت رتوا تموءاش ىتمرتولف رولا تةولادست» ناو لدا ىو أو قت

 قئاقلا ههطعتام ىلعاندروأ ىذلا مالكلا اذهاماوىلوأ تادابعلا ف عامتالاو ةنسلا هنافىلو وهف

 ةدانا موك مبرغملا5 ةالصرتو نم عقوانم لحبذلا هنارتولا ىانزيتعا اذا هناايموذاف تارابتعالا ف

 ىلعف دوي دقت ري غنم هنم هراثثذخ أ هبلطب نمي رفظ امهمد أ امناو تقولادق.الزاثلا بلطت |
 تقلب ديقتيالتارابشعالا نمجو لك |

 0 يكح اناكلاو ||



 هاه

 هيلع هّلنا لص هنت الوسر نآدوادوبأ رخو لعفلفةدح اوورتولنا بحأن هولعفلف ثالثرتونا |

 سدق نب هللا ذمع نع دج رخام مال لا هملع هرتول ماعلا ثي دحلاو سمتسو سنو عمسف رتول ناك سو ْ

 تسيو ثالثو عب رأب رتوب ناك ت لاق سو هيلع هللا لص هللا لوسررتوب ناكمكي ةشناعل تلق لاق |

 ةرصع تالت ن هرثك انالو عبس نم صتقنًايرتو نكلو ثالثو رشعبو ثالثو نامي و ثالثو

 رابنلا ةالصرتو برغمل ايداع رلشرو اع ةقا لص ”ىبنلا نعرع نيا نع -ىأسنلاجترخو ةعكر

 دنع حاولاو بحاو هنا لثاف نك ةنسو أ بح اوود لهرتولا ىف سانلا فلتخاو لكل ةالصاوروأف

 همكح ىف مالكم م22: دقو ةرى/كح ؤمهنسهنالثاف نمو ةنسلاو ضرفلا نب لوقلا اذه بحاص

 هي سعال ثي داحأن مالو رك ذذلف ل ارلا ىل-ءهئالصو هيف توذنقلاو هنو هتفص ىف مالكلا قبو
 ةئاذ- نةحراخن ءدوادوأ هج رخام كلذ ند بوجولام دعو بوجولاابيةرظانلل نب ةمآر مسن 6 ا

 مكلريخ ىهوةالسدب 1111 1 اعحيرخ لاق
 ّ هورتولا ريغورتولا هبف لخ ديا ذهفرجفلا عولطىلا« انعلاةالص نيا مكلاهعف مئلارج نم

 ثيدحلا اذدالا هل سدو هنم عمإ [وهَر مىلأ نب هننا دبع نع دشارنب هلل هللا دمع ةءاورنم ثددخلا

 ةحراخ نم عام هل فرعدالو ةحراخ نع رم ىلأ نب هللا دبعهاورو داكي الو هب تحب نم سل امهالكر

 نب رضنلاثيدح نم ”ىطقرادلا رخو بي رغثشيدح همفلافدانسالااذهم :ىذمرتلاهركذاملو

 دقهتلاناهمفو ثيدلاركذو لاق م السلا هيلع ”ىبنا!نا س ابعنب !نع ةمركع نءنج-رلا دبع

 ةعرزوبأو اسوبأو لب نباو "يراسل ةقض حرم دنع فد.عضرضنلاورتولا هو ةالصر 5 دما
 قب رطنم اضيأ ىور دقو ءالؤهرغ هفعض د دو هع ةياورلا لدعال نيعم نباهسفلاقو”ىاسنلاو

 ىواعطلا رفعجوأ هاورو فنعضوهو ةاطرا نب اخ قد رطنمكورو لورتم ”ىرزعلاو ىرزعلا

 هلبا ىلص* ىبلا نعدوعسم نب هللا دبع نعزازبلا ثيدح امأو * فرعضوهو ذاج-نب ِمعْنْث ب دح نم

 «افعض مهاكوامهريغو يدل ام ثعمونأو تعمل ارباجهداتسا ىذلسم لكى لع بج اورتولا لاك سو هلع :

 هس نع ديرب نب هلل دبع ن نع ىكسعل ا هللا دبع هلل |دسع ن نعوهف كا ذفدوادىنأث ي دحامأو *

 يبي هقثوإ ذه هلا دببعو ان« سيلفرتوي ل نف قحرتولا لوقي مو هبلعءقلا لصهقنا لوسر تعم لاف
 ثيدح بابح ىبأث ب دح نم ”ىدعزنب ا دج أو ار كذ دقو ثيدحلا حلاص متاحوبأ هيف لاهو نيعم ناز

 ثيدجو ثيدحلا فس ادي ناك بابحوأورتولا َنةمرك دف عوطت مكملعو ةضي رف "ىلع شال أ
 هدانساى مكملع سلورتولاورجفلا ىتعكريت سهأ ل_سوهملع هللا ىلص”ىبنلا نع سابعنب !نعرازيلا
 رك ناو ساةباور نمد نب هللا دبع دح نم“ ىطورادلا هح رخو فيعض وهو "ىنعمللا رباح

 اورتوا نآءرقا له أ ان لسو هيلع هللا ىلص”ىبنلا نع<ىلعشي دح نم دوادوب ارك ذو لورتم زر نءاو

 تاضورفملا تاولصلا ددع لصف ىف مّدعتاهف همكحر اءتعا مدت دقورتولا بحير تو هلل اناف

 * ( رتولا ةفصف لصصف)*

 | حا وااوإ زم مامات مداني لاح نق نمر مالت اهني لصف ثالث روينا تحس نم متبهب
 ةرشع ثالث و ةريششع ىدحاو عسنو عبس رتوأدقواهرخ [ىفالا سا ال سم رتول نم مسنمو |

 لل_بقرا.تعالا ف كلانس دقو لسو هملع هللا ىلصهرتو ف كلذ ف ىررامرك وذو
 : ثرغملانوك اذ ه

 ٍبلطتامناف دمح وتلا ضقانتت دابعلاذاةداعلا ف ةيعفشلا حصتل ليلا الصرتوب م فراهنلاة الصرتو

 برااوديعلا نيبةالصلا مسقا ذهلو هسفنل لذيال ئ م
 ةدابعلا بحت رولا تعمس ذا يدحالا تراك ءداكو الصااوراهلا د الصرتو نرغملا لعجالت

 اذهلوراهنلاةالصرتو نم اهران لدللاةالصرتوذخأتف هرايلاهداصرو عشت ةالصرتو تءرمشف

 رتدأناو مكلع ىدتعاام لش هلع او تعا هلود ندوهذ ثالع رتوأناف ارتو ل_حدلا ىمعسإ

 ةدحاو



 'هاا4

 أ ردملا لود اتعكر ولفنلا ورق امعكر ورتولاد ةريشع باز منإ ملمو ةيلتءا هسا

 اهنا لقي نمدنعناءرقلات ادعس و نادبعلاو ءاقستسالاو فوسلناو فوسكلا وناضمر مايقو
 جالصلا (رابتعالا) ةرازتسالا 5 الضو انللاةال_دانتسةرشعلاهذهر ايتعانمانغرفاذافةالص

 رارطضا ةيدومعىلا ةيدوبعلا توست | انمّدق كن يعسىلا ةالصلا تعسقنا| لو ةبدوبعلا ىضتقت'

 ىلا اهاعسو اهتمناسعالا ضرف ادعام ىهو راسخ اةيدوبعىلاو اهنم ناسعالا ضرفىهو أل
 كا هلفان دي دسبتف لدللا نمو ىلاعت لاك اعوطتعراشلا اهاع-و لفاون مالسلا هياغهلوسرناسل ىلعأ]

 -ىلا بزة دبسعلا لازيالو هيلع هتضرتفاام ء ادانم”ىلابحأ ءيش دبعىلابّرقتام ىلاعتلاقو أ '
 مالسالا هيلع ىبام ملعت ف "ىلا ارعالل مالسلا هملع لاهو لذاون ضرفلا ىلع دازام عض لفاوثلاب

 ىضئارغلا ىلعدازام ىهسف ع وطت نال اال مالسل ا هملع لا اهريغ "ىلع لهل اقذف ضار هل ارك ذ ثم

 هنكلراسخا : هي دو .عف هادعامو هك رتوأ دزعشب قةحت ةيصعملانال را ارطضاةندومع صرخ

 نادل سلو دبالورارطضالاةيدوبعماكحا هتمزلا دعا. لخ داذ اف ءادسا امفلوخدلا فراتخم

 ال مالا هلعهل لاقاهربع «ىلعل هلاقامل اذهلو ةدامعلاكِإتن مغ رفب ايدك >- نع حب ردع

 تنأعرشتناالا لوقي عوطتنا الا كل هنرك ذامالاهد_:ءنمءادّمبا كءلع هللا ضرفام هنا عب
 ضورفاف جدام ا جفقؤلا بلع سير انو تان دوت اج اند قا كيغزام اهل انما ىف

 لخدنانلا !اذ_هقو ك سفن : ىلع هتبجوأ ام كيلع بيف ع وطننا الا ال هلوق نعم ا ذهفنانعالا

 ردقلا اًتعكرو اهلكءامشالا فقحلا ةفرعلرتولاف مكلاعأ اواطمتالو ىلاغت لاك هامل ندا

 ىلع مالسلل دححمملا لو دو عبصلا ضرفءا دال همايق ىل_ءمئانللو هلا قفوام ىلعلملا !متاةلركشلل

 موتي مول كلا لافي ذدنع مامقلا بج وخلا ءامسأ نماع«ا ناضمر نوكل ناضمر مانقو كما

 هلا دضدتلا لوس لتس .عوشللا, سي ىذلا قلل فوسكلاو ناك 0
 ريغتل أ نم قارلا نيعارهظيام ودو هل عشخالاىثل لنا ىلبت ام لاقف فو كحل نع سو هيلع

 || كا ذى رمشلاو سلا سفن ىفام فارلا نيعل ولا ىدأف امهسفنأ ىفاريغ لناورمقلاو سعلا ىف

 ناحل انورمتلا فوسك فتى عسطلا” ىسفنلا باخاب رونا! باهذةرودىفهللع وشنلا نمنامزلا

 عوضللا ناءر ةاادوحمو ىلكتارار ؟2نادسعلاو ةجرلا كلل ءاقستسالاو سعشلا فوسك ىف<وإ اعلا

 ذختىذلا تملا دبعلا ىل )عدالصلاز/انلاو الصو عاتسالاو تاصتالاب يع ادهلو هللا مالكدنع

 مكلعحا مم اوتفنأو يال قم مقل رالرأ هيلا 6 دابادكلم امق هئعاب انالكحودقا
 نيذلاوادكنالا جرنمإل ثم ىذلاوىلاعت لاف مهنمرابتخ اريغن مهي نأ ن ههحرخأف هسق نيفلختسم

 لسغان ىعأف ةراهطلا ى مو سي دما ةغص م هاطعأ اذهلو هيدينيباتاومأ اراصالبكو هللا اوذختا

 نا همفهننا حاس وهفهتلا نيب وهني هيلع ىلصملاو ىلملا إبق ىفىلاعتهئاقنيتر اهطلا نيب عمبتل تيما

 نوك نأ دب الذ هلع لمملانيبو هتلانيبتملاراضو سودا وهقملاو ةراهط ىلع ىل_هملا

 نقبت تج لمسغي نا ةعب رمشلاو هاط ىف هاذ ف شكلا لهأالا اهب رعثيالتب ونعملا هيراهطوارهاط
 ايييابتار امام نيمعتةراختسالاةالصو هللا ءاشنا هباء هرابتعاة سو هتراهط هل فشك ال نم

 ةدئاهدِهف هنار نم هل لعل ا وكيل هك رتوأ لف ديععلا

 سانلا فرع هّللاءاث نا ال ةالصفهانطرش امرك دنلفهنلاءاشن ا اهمان فة اّتسو ةراختسالا ةالص
 عبجل ماعلا مالا ف تكحصراشم عم ةماعلا نعابماوزاتما تلا مهنا دادعىف نيفراعلا دصاقم 1

 لمسسلا ىد,ي وهو ما لوقي هتلاو نيفلكملا |

 « (رتولا لصف)* 1
 بحأ نك اسم لكس لع قر ولا لاق م السلا هيلع هنا" ىراضنالا بوب لأ نعدوادول نرخ



 كلن

 لاح مام هناف كلذك سيلاندنعوهنع ع رشلا باطخ ءاهقفلا دنع لازدقف فاكملا فيلكتامل |
 ملتحي 1ىذلا ”ىبصلاو أن وذجلاو 'لاو>الإ هملع تءاغنم عرمشلا مكح نع حرخت فاكم ف ةفصالو
 هنعلاز لا ةيفكف هلع حرحالو هلرطتعامق فرصتلاا هل حانأ دق عرمشلا ناف هلاح هذه نم لكو ا

 مكحلاناذ هلمياامف ةحامالاب عاجبالا,فاكملا ىلع كح ةحامال ايدل مكحدقوهو عرشلام ع

 ةنممعرشلا ماكحار عرشلامكح نعى اوأركدريبك' الو رغص ناو حجرخاش لقعللال عرمشلل

 ركحشلااو ءانفااولاملا ةبلغو نونملاوءامتالاو ةلوفطلا لاف نامعالا ىلعال لا او>الا ىلع

 ةعوربشم ماكحا كادر غوءاقلاو ودعلاو ةصعلاو ةظقملاو ةلوجرلا ل اس اكماكح |اهبذ عرمشلل

 نايعالادوجو فقل ادوحو نان رسلاوحالا عبي ىف ىرسي عرشلا مكش
 2 * (قيفصتلاو جبستلا ف ل صفا# ا

 (رابتعالا) ءاسنلل قيقصتلاو لاجرلل عيستلا نورخآ لاهو ءاسنلاو لازال دنا .وقلاذ

 ربتعا نءو لاكلا ىف سو هملع هللا ىلص يلا نق كلارا اسنلا لأ ةباسنالاريتعا نم

 لاجرلا نب قر لعفتملا ىلع لعاشلاباغو ةحردّنملع لاجرللو ىلاةهلوقو هُنونالاو ةروكذاا

 ماتم ىفوهو عبطلابةووشلاريش ةأرملا مالك اق ءاسنال قرغصتلاو لاجرلل عسستلا لعق.ءاسنلاو
 .ىذلا عمطبف لوةلاننعضالف ّنهل ل ةكلذاو "سطل لسملانم هيلع ف اضيف هنر عمداجانملا

 هعبط ةهج نموأ هلّدعةهج نم هريدعبام بسس فراعلات ضم هبلقف
 5 (كشلا عضوا وسلا دوع» ىف ل سف)#*

 لاق نم مهن اعبرأ ماان'الثو نيتنثا ما ةدحاو ىلص رديف هتالص ىف كش نمف اوفلتخا ءاهةغلا ناف

 هبالص تدسفه مأ ل زاناكح نا موةلافو دعسسو ىّرمتلا هي زدالو لئالاوه ونيشملا ىلع ني
 سل هنا موق لاو مالساا دعب نيت دعت دعم مث نظل ا هلع ىلع ل-عو ىَوضاهنتم كاَذردَ 6 او

 لوالارطاملاا (رابتعالا) تك 0 ا ا ماع وجر كئاذاهملع

 داد_ضانموهو عجز ريغ نم رومأو أ نيرعأ نيبددرتلاوه كشلاو +_ءلعدةعاناسنالا هر ءاذا

 || لاح در الل - الاكلاع هاب اتسم حادا خ نا ةبلغ ىلا الو نيتي ىلا عوجر لس لف َناتلاورعلا
 ١ ا ضار دل ارامل هالك و الاغلا »ب نط وشاف اذوغملاوةيكسوكلاشنا عب -اهنع لوزيف
 هل يشاع «لعىفدلةع لل دا ض راعملا هغمس لد فو هير ةفرعمىف ع لماد كش نةجترظلا

 : دح لوناللدلا ضراعتودل جبن امب هيرب هلع لّقعلا ل.ل داطعأام هسسفن نعع نم نأر دقي مو

 ري غنمنامالاىلاعوجرلاوهو ورسلا ندد دعسف كاشلاوداذ_هو عممللالو مجرتلل اهجو
 ْ اسال ولج اشمرللااذيلادوطنلا وهو اجيؤتلا قهتسي لا عبو نيلملدلا فرطت
 | هتفص ةفصا هذهن احدت نأ بالف ةهشلا باص نمناطا#ثلادع لو هللانمةيرقلا

 لأ داف ىلع روثعلاب عجرتلاامتاونيلملدلا نيب عسجاامتا علا كلذ همطعي دنع نكي ل قناع هبلقف
 ِإ ىدعس انه هللا اوقتاو ىلاعت لاق ضراعتلات حو ا ىّتلا ةهب-ثلا ىلعهروثعي نيلملدل ادا

 | نيليلدلادسأ لاطباوأ ريجرتلاوأ عملا انه هللامكلعيو وبسلا |
 5 * (لصف)#*

 || ىذلا اذهو ناعالا ىلع ضرفب تسلام اهنمو فال الب نامعالا ىلع ضرك ىهام ابن ةالصلا
 | ثانعالا ىلع ضرفب تسل ىتلا امآو نامعال ا ىلع ضرما !ةالص بابل || ذه نس ىضم اف هم انماكت

 مام هنا هسلا تهذأ ىذلاو ةءافكحلا ىلع ضرف ىهام اهنمو لفن ىهاماهنمو ةنسس ىهام ابنك

 هللا لهنا لوسر اها ع» م عوطت ةالص ىمسن أش اهاذكن ءامو س#:!تاولكلا الا ضرف

 له نأىلافالتخالا كاذىتا ةقلت لاوح ١ يف عرشلا هده عوطتلا ةالسص نا مث مسو هيلع



 بمخم هل نسامناو ناطمشلا نم ديالو نوكيث أ مز :الومسااو هل عذع نمؤيممااناحكحانذاالا هلامعرت

 ةىأ ىف هسف' : ىلدملا لشعن رءةبيغلا باب سوه. نع نوكي أع هتدمغ سفنف هند ابع ع نعل ندللا

 كبح وىفهتلاب اكن هدا اهمضمتت هيلع مدنهم اهم ةيلغاهمو هين اطءم ان ةريثك هنالص نمع 0

 دوس ناكن اطمسسلا نيم تناك فاو اهنا اا مرا يش مز نانو [ةسضو ندد مالا 3 هيلا '
 هوهبسله دوت رم ةيبج اع ةيقومو| وسورئاامهنوكن م وادوحم هوك نم ممعرت ىلعامغرتهلوهعنلا

 ةلظطسمغينأو واذعال ىلصملا ناك ذاووسلا قدم د الص لكدعي دعس نأ لدم لكل نهانا 3

 نس رم انه سه ذموهو ناطمشلل ميعرتأا د : ىفنوكضدازامخ انلصم هنوكنع هنالص سفن ف

 كلذ نولعغي م-هتيأرو نيمومأملا قسىف هي لوقت ةيديزلا ةعامج تدأرو هللا هجر ”ىذمرتلا ىلع
 ,يهاربا بركس , نأ لاف لاجلك ى لعن اطبشلا مغرتو وف دصاقملا تفلتخا ناو مهتم هتنستسساو

 ميلبتالو اهيندهدتإل لئاكنخ لاوقأ ةّمس ىل_عابف ءالعلا فاتخا لكما هذه فز الانبا

 دهشتلا نا لوقأ ىناريغ لوقأن باو لابو ميلستو دهمشت اهب لآ "اه ٠ نموءاطعو نسل اوس الوةوهو

 ديمة نعابنممالسلاوةالصلا دشتي ىنتك ا مالسلا لبق دهشتلا ناكاذا هناالا ديالو نبذ ميلستلاو

 ميلستن ود ده: اهيف لئاك نمو لسو دهشت مالسلا دعب ناكحااذاو نراقلاكهنهماللاووهسلا
 لئاقن مو ني ريس نب !لوقوهو دمنا ف سيلو ميل تابيف لئاق نمو ىجنعا او داو مكسللا لوةوهو

 دعب دحه» ناو دهشتن ل مالسل | لبق دعنا لثاق نموء اطعهلاق لعب لع اثناو ل سودجش :ءامنا

 عيد اهفريك ل سو هيلع هللا ىلص هنا تيثدق ردنملا نيا لاق ليمج نب دج الوقوهو دهشتمالسلا

 رظندهشنلا تويث ىو لس ةناو تاريبكم

 ء(لس )ع
 دوعم هبل لهو مسي موهأملا ف اوقلثداو درفنمللو مامالاودامتاو مسلا دوم نا ىلع ءالعلا قفت

 | هناف لوقأ هيو هوهسل مومأأملا دحتس لودكم لاقو هالات لوا
 ص لو ةصاخ ىلصمماركذامتاووهسلا دود رك د نمح مومأملاو مامالا نيب قرف عراشلا اش ًارام

 نسفن لكحو اًيشسف: نع سفن ىزةثالو ىرخارزو ةرزاو رزتالو (رايثعالا) لانع نمالاخ

 د مومأأملاوهس لمحل مامالا نا تلع ىنعملا اذه ف شكى عتثح اذاف ةنيهر تسكام

 هيريص نيع تا اف ةراصالا لكب :هلكسملا هذه هنبعلاك

 ء(زف)»
 مودل اعفوبم- و مامالا ىلعو هل ىلا ضع مامالا عمن افاذا' مومأملا دع لحمل قىماوقلتا

 موكلاقو هدعن وأ مالسلا لشد دودم ناكح ءاوس هيلعام ءاضقل موشن مث مامالا عمدخس

 امهدصس ميل تلا دعي امه دص»ناو هعم امه دصم استلا لبق دصسا ذا موقلاقو دول مش ىضقي

 واخيال بلوق أىذلاوءاذقلا دعب هان امه دح مث مامالا عم امه دحسا موق لاقو ىنضةينأ دعب

 مالسلا لب ةدحسي نأ نم مامالا ولذ الف لب لنا معيالوا مامالا هيفاهسام لعينأاما مومأللا

 هبلءدود-الو 5 :اضةلمودنو هعشالف مال_سل ا دعب امه دعم ناو ىضقي ذك محو هعم امه دك

 مامالاوهسل_عيناكناوة- ظورغم ةالص لكرنا نيته: « دهس نأ ه|يذتسا نكلو مامالا ويمد

 لق دحمولو هدوم ىف هعش الق ة ةالصلا نم مومأملات اف اهف هوس نوكينااما مامالا واذ الف

 دعب هعبش لو مال البق هعبتاهتالصنءمومأملا اذه هعملرداامفمامالاوهسناكناومالسلا

 كلذ ىلعءاضقلا دعي دعس نا بعتسيو امه د ل اشناو دحسءا.ث ناف هيلعام ضقملو مالسلا

 ماقثالا مزلب :(نابتءالا) مامالا نم ناكىذلا ميل تةلاب ماالا ن ءلصفةن ادق هناق مامالاومسلال لالا م

 هملب مل ةفصوأ ةلاح ىلع ناك . هعاسا همزاب م مامالا مسن | هنعلازاذافاماماى جلا مادام مامالاب |
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 ناصقنلاو ةدانزال ةءئاشلاوهوهساةدحاو زيتدع»امهلدع هنأ ه.لوقأ ىذلاو أ
 *( وبم ىلادو دنت نولثاقلا اهل دس ىو خلا لا وقالاو لاعفالا ىف لف #

 اال اعرلاق ين اترلانودو ضئار ةلانودتالصلا ننس دنءنوكيدودصسلا نا ىلع ءالبعلا يا

 مال أكلم كر رام لُدمةدحاو ةسغر نمرأك ١ نكنولاغ الد ىفاهتءاهساذا اهفيهدنعأ]|

 اهعكز < الف ضن ارفلاامآو ةدحاو نم ريك ول تبح<وةدحاو ةريتكل نايتس قماداوخل

 ةدان زالوهسلادودسامأو اهرممأب ةالصل اةداعا بح وبالامايفووسلا ناكاذااهربجو اه. ناسحالاالا

 هذ لاوتي ام لكو اين مهتم فالخال "له !هذهف انعسج ناسااو ضن ارفلاق ةدانزلا دنع عشب 2

 مهدنع ةبمغرلاو ةدسلاو ضرفوأ ةنسوهفدادعامو هنف بغرماوه ه ]دف بحسم ةعب يال

 هل: لاوح انئارتب سحب كاذو اهم مالا دمك اتىفرثك الاو لقالان مهدنع فلتتعو بدنلا باب نه
 دانا ادمبع تذمر ولعن تناك !!دنغ كر اةناطخاتملا لح تمر يدنا كك ةذانعلا

 ةسلملا ام افا ؟ناكاما راو ًارتولا ن انالارتولام لدم ب>اولا مكح مثالا ىف اهمكح نأكَر

 عجرب ل هاو ةانحاو ةنسو أ رف ىإ مهلهابفاوةلتخاو اهكرتل وهمسلا دوس ىل لع اوةفتاق ىطسولا

 نر اولا ل1 اييلاهل ععساذا ماخألا

 دنع عجراذاو ربثر دة رالا قرافناعجر موق لاهواهلا مأف ىّت َّجااةعكرلا دقعنت ملام عجريموق

 1 تادابعلا ضورف (رابتعالا )لطم موق لاقو ةزئ اج هتالصنا ىبعرثك الاق هعو>رنوربال يذلا

 بئاعرلاو فلكمودام ثدح نماهفلكملاروض>- تادارعلا نئسو اهيف عورشلا دمع داعم روضحلا

 ةداسعلا حصن ضن ار هلا نعاهسنك اهلاعفاعسجب ىف اهداكحا قا لو اهفهن انقروضحابنم

 ايم لا 00 كل تنس دقو وهسلادوعتسالا بالاربتعلو

 دقق ىطسولا ةس اذاامأو دحسا ملء اشناو دحم ءاث ناري وهف بت ائرلا نعاس نمووبسل ادويص-

 ةدصبلا نائاهلوبسلا دوصمام اف مّدةنامف ةرخ ندمالا ةدضسلا عم ق وراس لصق ىفاهر انتعاىفانماكت

 وهسلادوعسال اهةمعب رب ىتلا ضئارغلا تبشأف اهتيعربدل سوالساو صقنال ىرخالاو هوب. ىلو الا

 *(و مسل |ةدحم ةف صف لذ)*

 مالسلا لبق تناكاذا م وقلاقو اتملسيو اهفدهشتف مالا دعي تناكحااذ ا موكل امو

 هيدعبلاو نادقنال هيلمقلا ىربنم مود لاهو اهتم م الس ةالصلا نم مالسلاناف طئقفاهلت مشل

 وهسلا دوك“ نم لسنا لسو هيلعهللا ىلص ”ىنلان ءتدن دقو مالسلا لبق ىتا دهشتي ال هنا ةدانز *ال

 ةالصلا نممالسلاف مالسلا لبقانأ (رابتعالا) ىوردقناكئا ووهسلاىفدبشتلا تش لو مالسلادعب |

 ىلطت ةرمغلاناف نراقلل مود !فاوط ىنعأ ىسلاو فاوطلا لفهدهراركت نع ىنغيدهشتلاو

 ىسو دحاو فاوط كلذ نع رح هنأ ىرب نم بهذ ىفو كل ذ ل_ثم بلطي ميخلاو ايعسوافاوطأ]

 نكاو مال لاودهثالا ىرينامعسونافاوط +_لعبجاولا نأ ىريو كلذرب ل نمودحاو
 لوالا به ذملا باص ن اا ناصقنلاوةداب لا نب قرفلاد ل ودي نأ مصنال بهذملا اذهسيحاص

 : دودسلاومسلا عرش هنوكل كلذ فناطمشلا ميغرتلا عق ةوامناو مالسا ادعد دوصسلاءلوبةي نأ ح رصدال

 : ناطيشلا نم عقبامت ا هيلاعوهسلاو دمر دومحلابرمأ ةوكلوةالصلا لآن نمد نوذ

 وسلا لع ربشت مافوصومناكحاذا دنعلا نمو دننأ تالطعسشلاَن 1 .ال ةفصرال اريجالف

 لوهش ودل مدان الوعي ىسب ناطنل شل لزتعا كدحل دسار تنل هناف هوهسل

 : هبرقي نأناطسشلا نه ظ وف هدودس لاح ناسنالاةراسلا ىلفتد ف دودسأابت سحأو ةنحلا هلذ

 اذهلو رسال لسلست ناكوهدوص- لاح ىف هوس دوص» ىفاهسل هوس دوصم ىف ناطمّشلا هم برتق اوأو

 نوكمالفناطسشلا نم نك, لاذاو ناطمشلا نمرسلف عقوولو هوهسدود«ىفامسنعف عرشدربم

 هع



 و: بجي يع

 «(لس)»
 وهسل نكل ضرذهنا لثاق نمو ةنسهنالث اهنك ةنسواضرفوةلهوبسلا دود-«ىف اوقلتخا
 لاؤقالافوبنسال دولا نيو لاَعْتألاقومسلا درصسلا نب كلام دقو ةذلاضلا ةت افوزش نا
 نم هدنعوهو بجاو ةصقانلا لآعفالل نوك, ىذا اوهسلادود-لاسقف ناصقنلاو ةذانزلا ندب و
 ديعيالف نيقبلا بولطملاو نايسنلاوأ كشلا هسشورسلا ناكحاملا (رابتعالا) ةذلسلا طورت
 هعفد ىلعر دقي الاهم هسفنىف هيرب نمؤملا هد ىذا! نام الا اهاوقا هب ر نم ةنس ىلع ناكنمالااهّللا
 فشكلا < ىبفءلارظنلا بحاص ىلاوأ نِموملا ىلا فاضن انا ةيرظنلا ةلدالا ىلعهانصوهاماهنو دو
 وبسلا هلخ ديىذا اوهرظنلا بح اصو هنالصىفورسهلخ ديالا ذهو كشالب نينثالا نه ىوقأ ناك

 5 ”رقفو هس ىلارظنلا ىف عجرب هنأو هو بجاو ضرف هيلعوبسلا دوف هلثم لزلزتملا نمْؤملاَ

 هندامعف كشلا هيلع قل ىذلا ناطم م.كللامعرت كلذ ىف ّناف دوعم ىلع كا ذب ل دّةسو هزعو هناكمأو

 "لق ىف هللانا هللمتو هارثكن أكح هتادمع اهل ليقدقو هدوهشو قا ةاسانمةولصلا تال 7

 ضصختشلاك ]قة مو دب ةطاحالا نع هالخاو ل امتةسالا ةهب قملا دقو هنالص ىفهح .واذاك ىلصملا

 ' هل جبن. ذء يش دك سلب هفصوو عرشلاهاعس ىذا دويعملا هلال ب<امعاهش دقناكهملارظنب انقل

 ناهض لوةودوعملاو هو هسفنىلاري ر وصنل اوليخغل اوهسشتلا كاذّدر نو هوهومسل ددسن أ

 راقل اكتر دم نوكي نأ نع ههرتف.لةعل ىرخالاو هلاثلنةدحاوو هس ةدحاو ام الث ىلعالا هر |[

 ناط_ثال ميغرت كل ذو دة عدبقاو هلام ددقلو هسح

 ظ م (وب لا درع عت َ
 لبق ناوةِنل ناكنا لث افنمو اديامالسلا دعب لئ اك نمو مالسلا لبق ادءاهعضومنالث اك نك

 لوسرامفدد# ىتلا عضاوملا ف مالا لبق دعس لث انت نمو مالسلا دعيفةدابزاناكن او مالسلا

 هللا ىلص هللا لوسراههف دعت ىلا عضاوملا ىف مالسلا دعي دحسو ماللسلا لبق سو هيلعوتلا ىلصدتلا

 ْ لثاف نمو مال_ىلا لبق دعس هنأ عضاوملا َلإَريغ ىف دوع« نمن اتحاف مال ادعب ملدو هيلعأ ٍ

 كل دري غاماو طققلسو هلعهلا | ىلص هللا لوسر اف دح# ىِتلا ةسيلنا عضاوملا ىفالا وهسلل دحمال

 اصب ىتلا عضاوملا نا هرلا بهذاو هيلوقأ ىذلاو ئ هملع نك, لادن ناكناو هيأ اضرفناكناف

 هلدحت امو مالسلا لبق هل ده مالسا | لق هل دس اهيف ددسن لسو هملع هللا ىلص هلا لوس انف
 مالسلا لبق لاذ دم ءاش ناري وهذ ىلملا هيفاهسأمم كل ذريغاماو مال سلا دعي هل د جس مال نمل | داعي

 هرظن ىل لعملله ر ظن م دق نأف دعي ن مو لءقن م سعال ا هنن ىلا ءتهنن ا لاك (رابتعالا) مالسلا دعبءاش ناو !١

 َتث ا لاه ثيح هنعهتلا ىضر قيّدصلا ما ةموهو مالسلا لءقدصس نك ناكها اهقهسفنل

 ا ء نم لاق مك هيرلدر َُظ' ىلع هسفن 1 هرظن مدقناو هل بق هللا ثنأرالا امش

 ىادوالا امش تيأرام ىأ هدعب هللات تارالا امش تد د ًارام لاك نم ماتموهو مالا همي 1

 ثرح نمهصقنام لةءالوه ناصقنإا أف ناصقنلاوةدازلاامتاَو امتادةلدالا ف فقد وهفهللا لع

 فدولا كل ذ ىلعالمل د دج لّقعلا نكح لو كلدد_هعراشلا هيدق صوامع هن ري هلع نمهركف

 هرزتت داةتعاريغنم دي دل اودسقتلا نمهير ىلع لاس هن مك أم ىهف ةدازلا امو همس

 00 كاذوةدانزلاوهس اذهذ 0 -وهيهدنقام#

 هللا لوسراميذ دم ىجأا عّضاو اوملاامأو ىلةعلاو" ىجملا نيلم كلدإا داعش وسخ وتاج

 : نيش ا نم هس 5 لوس سا لو نينا نم م ماكو ١ طف كش ل ملسو هيلعهتلا لصأ]

 ىلصهدوع» فسانلافلتخاو 6 دوش هاش اس لح صو 5 دهسف ثالث ن مملسو 2 دعسف |

 روأ ناصقالاو ةدانز زالدع» له لسيما |
 تايزعلاب ةدان نال لت ا 5 هذ

 كم 000 ل 8
 كم ؛ هبل
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 : هلدانمكحامم ”لكسملاهدهىفلوةلكناهلودبي هناث اهنمع لما هذه ةمولعمرخ [ثيداحا
 (رابتعالا) ةعس صال ا ىف لءح ىذلا هلت دم اف تفلتخ ناو ةعورسم لاو ارقأعبمكخل ل

 ل هناسجاو هماعتا هل اقمىفهعم يبدأ .اهثوأ هنعداهتو هند صاامتق للا عاما نعديعلاوهس

ىدلاارد اكل ذ ىف هملكت ن مهل لدح ناكحاملع نم هن ١ اذاملاطناىف رثؤم
 |[ ةحاو هناك

 اله تنك د و ىلا نم ةدحااو ةرطن كساف اذا موق اقف هانا لعل جلاد كك نا

 كلذ ف سسلاو مدئامف هتلناماريخ ةرظنلا كات ىف كتافام ناكل هلك ربعارصعتسم كلذ لمق

 اتقي همطعتامع كلذ ىلع ديزتو اهتمدقت ه 5 رطن لك دإ نوضس ىلا ن نمدسعلا نوكت 5 ةرظن لكنا

 وهىذلا ىلعتلا ادهناموقلاعو ملا ا نا ءاضق هملعف ريثكريخ هن افدقف هنناخناخ

 ا مكب ىحالا اردانا هملا بهذ ىذلاو همفدلامل, هناف هكر دأ اعدم ءشدلانامو هناثامت دان مده ا

 : قوذهل“ بع لس صفت ازدادح اولا ناف نيعلا ةَدس هاشمو ع رصنلا ميدل وعالم كلا

 همام لاردا لكتانيكاردالانيب عماش انرخآ,ق وذو" ىبعر مع ةىلاج الار دارخ" الازو صاخ

 || هقو ثيم هدحو لسعلا قث اذا |ناف نيؤرطلا نمرخ الا نودامهدح الكر دملا لد ايالوىوانالا

 كشالب نيقوذل نيباناهرف دك نكلو نيتلاملا فاقو ذهكردأ دق حافلا بارش ىف
 ٍْ «+(لض)+

 هاذه ةنالث ف عرشلا نال كلاسنق رهاظا١فءاضقو اع ادأ هتافامع مومأأملا نايتا له تاق نا

 نآرخا ب هذمو هتالص ل وأود سل هكر د, امناو ءاضق مامالا مالسدعي هب قاب ام ناوه بهذم

 لاوقالانيب قّرذثاان'بهذمو هتالص لو هدكردأ امناو ءادأ مامالا مالسد. هي هنأ ىذلا
 |١ الص نم ةعكر كرد نخل اعفالافاّدؤم نوكيوةءارقا ىف ئعيلاوةالا ىف ىضقي لاقفل اعفالاو

 تاع :رقلا ءابامهمف أرقي نيتعكر ىلا مامالا ملساذا ماقءاضتلا بهذم ىنعأ لالا بهذملاْنِلعبرغملا

 عاناف أرقي ةدحاو ةعكر ىلا ماوءادالا به ذم ىلع ع ىناثلابهذملا ىلعو اهتن سلح الو ةروسو
 موشن ثلاثلا بهذملا ىلعو طقف ناءرقلا حادا, فارشب ةعكرىلا موتي م سلو ةروسونآءرقلا
 ةروسو نإءرقلا ماءاهفأرشب ةيئان ةعكرىلا موق.مث سلح مث ةروسو ناءرقلا ماناميف أرق ةعكريلا

 | اوماف مكتافامو اوصف تكا ريدم درو تي 21 ىف تدروهثالثل ابها دملاهذهو اضا

 ءاضقلاو اوضقان مكتانامو اولسف عكردأ ا هتةياورفو هتالصل أو هلردأ امنا ىنتتي ماممالاو
 1 ا مل موهنالصرخاو هر دأ ام نو كح, نأ بجوب

 مكمل ارتعا نم (رابتعالا) ليقداش (كلاسعفالا ىف انّدْؤمنوكيو لاوةالا ىف ىضقي لاق ادالاو
 كلت مكحهلىذلا مسالا كلذ نيعوهناكناولتالف هبحاصو تقولا ناطا بوه ىذا ”ىمهلالا مسالا

 لصفتال مسالا كل ذناف كسالي دوم هنا لاق مومأملاو مامالا ق وح ىفاهرخ ىلا اهلوا نم اهاك5 1

 نمةلاملا كل:نافمامال ا مكح ىف ناكنم لك لصف لسب ىتح لب مامالا مالسب هتقو مكح نع

 مكحمل اربتعا نموهئالص ىف سواح رخآ ىف كرد ولو هتاف ام هنا ىذا اذهل بصعتسن مسالا كلذ |
 اهلةالصلاىف دكرح لكو ةءا رّدلاو ماسلا ىطعأ ىذل ا مس الاررغوهو عوكرلا ىطمعي ىذلا مسالا |

 نيبكارتشالاريشعا نموءاضقلا:لاك ةمهلارخأ اساوارخا مس ءادكراشناو صوصخم ”ىهل ا معا

 لكن م ذخأب ىا اذكى ىضغقي واذكىف ىدؤي لاق ايبصناهيف مسا لكل ناو ةالصلا يف ءامسالا

 زيه كل 3 ىفقوذلابومول_علا نم همطعيام رش الا مسالا نمو فراعملا نم هضعيام "ىنالفلا مسالا

 0 تشم عسل تاتا راسا تال: نقراعلا دنعءامسالا

 ليصمتلا لها نمنوكتنأ ىسع كلكب رضحاو كعمس ىف | كىرد نك رومالاب لوهح سلو

 نيحلملا نم نوكتف

0 
 لدف]*



 ضعبل ةئامهضعب نالهي زب هناف كلذالردأمهضعب عف ريو هسأر مامالا عفردقورخ الا فصلا ىلا | :
 0| هكردادتخ ءانالا لاح هكردأ نم لاك ةيوغللا ةعكرلا ىار نم هناّكل ذى هملا بهذ ىذلاو ْ ١

 هريبككلاحف كردي ملا ذا كردي لهنا لاق دودسلاوءانهنالاو مايقلا ىهو ةيعرشلا ةعكرلا ار نمو | ا
 ىب.دقايأ عرمشلا نأريغىلوأ ةبعرشلا ةعكرلا: اعارمو لخادلا اذه ىنعأ ةالصلا ىف هلوخدو 0 '

 اهولعجا يظعلا كبر مسساأب عيسسف ه ترن نيح مالا هيلعهلوىف ةغللا فوهاك اعوكرءانحن الا |

 هناعسو ل اوهنيقراملا ماما (راستعالا) رت رظن اهمف هل سم ىهف هله ابوءانحتالا تقو ديري مكعوكو ف ا

 ٍ مهعودقل شسشتلاو مهل كمت او مهب حرفلا نمةبرمشلا فاصوأب ةسفللا هفاطلأ ىف مهلالزناذان | ٠

 !| تبحتو ل ذخاوأ لو كملع ت ترتس ىتصعناو "ىلا كتوعد قع تدرشنا ىدءعانىدبعا.لوقي
 1 أ ىمعت لع مودقت ىلا كتوعدو ىركاهران" اا مركحاا ليد كدئطخ ىلع تررحو منلابكيلا

 ١ ةلزنم ىلا نءادهف ىريغهيلاكلرقفو قنعمانع عمت دا كذالبق :ىلاتعحرناف

 | هللا سمحتو هالومل دبعلاا قلتو اذه لثم قبلسا ن نمر دين أ ىلصملاتاماذافدبعلانمعوكجرا

 : عوكرلا ف هيزتتلاب دسبعلا أ ادهلو ّئث * كإثك سبل كناكس لاق هولا لزنام لك نع هجرنو

 ا نؤكين أ دسعلل جبدفانملع ىلصي هنا س هنوكن م انرك ذام لم هملا قلسا لوزن ذيلياسقمل

 || عوكر قفاوناف هير هابقفوهو ىوعدالو هل لارحالا تيم زا: اكهنال ص دنع قحلا ىدينيب
 هعوكرب قا لاهي ل نمو ةعكرلا كر دا دّمف هتلك اش لغ لمعي لكلق هلوقلثم هملا ىلا لوزتدنعلا
 امتافهكارداىف هرايتعاناف ةيعرشوأ تناك بوغل ةعكرلا لرد ا هيلا هلالا لوزتلا اذه دع

 مهةزريذ ةج-رلا نيعي مم هماسق ىف مهد هرطتو هدابع حاسم هماسقوهف ىصنب نأ ل بق ىنعن عكرب نأ لبق

 ىرب نم بهذم فدودسلا ىف كا ذكو نوضرعم هنع مهو مهوعديو نورفاكم ب مهو ملا نسحيو

 دوحسلا رك ذاع هدابع ىلءهونح نم ءانحتالاو هماسق نم ماسقل اهنا عرشلا ةربت ءملا ةعكرلا
 تضر هلوقوهو هدسبع ةلزثم هسفن هسبف لسا لزنأ ىذلا ”ىهلالا لوزنلا ملظءأوهو ”ىهلالا

 : انالهّدأب كل ذرسسف من نوكمالف لوزتلا اذهن مرت تاو ىقسن لف تئمظو ىمعطت لف تنك قولا

 نمهلكك لذكر دن خ هملا كلذ فاضأو مهلاح ىف مهتلزتم هسفن لزنًاف ّىمطانالفو عاجانالؤو ضىه

 اذ_هنم قمتسامب قملا هلي ايف همام ا لسانا ثدح نم ةمهلالا ةعكرلا كر دآ دقفهنالض فلا

 ءارربكيل او توريماو واعلاو ةمظعلاو هيزتتلاو بلسلا فاصوأب انثلابركشلا نم ”ىنلالا مانتالإ

 ضف ديس الا ف ءاكلا ىدلخ اكل كوب هلع دما هله فآلذتاو ةعورشملا ةعكرا ىههذهق

 لاّماك ةعكر اهئازجا عمم اهلك عسناك ةعكر ةعكرلا ضعب ىم يدق ن ائاهلكم وأ ءاعسال ةلالد

 هركذ لسغ دق هض لاقي هناف ءازججا هركذ سأر ل غن غركذ لا لسغب سو هيلع هلنا ىلص”ىنلا ها ىف

 ظ بابلا اذهبقلعتاممو همهم ناوأأأ
 * (هنم لصق)#« 7

 عوكرلاارداهناف اذا موق لاقف دحب ىتح عوكص )ا ىف مامالا عاستا نع مومألملا اهساذاوهو |

 عوكأا تأ 25 اذا ةعكرلاب َد كي د موق لاكو اهواشق هيلع بحوو ةعك رااهناقد و هعم 0
 0 ول ما 10 ادب دعم موق ةبئاشلا ةعكرلا ىلا مامالا موُعِب نأ لبق ٍء

 هبلعهلوق نم م هموهفم ىلع ى دع ىذنت ةفلتخلا لاوةالاهذهو ةئاثلا ةعكرلا نم ءانخن الا

 نراقب نأ موماملا لعق طرش نم لهف ثيدحلا هلع اوان الف هبمتؤمل مامالا لعجانغ مالسلا ١
 ماسقلا ىهو ةئالثلا ةعورشملا ةعكرلاءازنجا عج ىف طرش ”اذمهل هو هطرش نءسلوأمامالا لف ٠

 هعك رلا ءازجا نم ءزىف مامالا ناكمماذاو اهضعيف طرش وهامناوأ دوعسلاو ءانحنالاو | ٠

هلع فالتخاوهف رخاء ىف مومأملاو || ش
قتحاذاثيدملا اذهو اوقلتخ ال لاف دقو 

 أ عمنا الاه
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 تاوذلاو ماكحالا هج وتتاملعو لاوحالاريتعبامناعراشلاو ادبااعب رأ ضب ىذلا اوهومعالا

 لال_>هلةّنمملاف راز طضالاب راتخملا دي زفصنا اذاو مارح «بلع ةثملاراتخت اديزف لاوحاالا لاحت

 ناكا ذاب ريل وضعا ذَس اذهل مايا تخاف لاو>الا تفاتخاامناو هنمعب دي زوهو

 | ةلااماورك ذل 1!تقوقزتضملا هلاح ناكاذا ةيرمضحةي رغسلا ضي وركذلا تقو فرغ سلا هلاح
 ةالصلا نمتاسسملا ءاضت بتر تبوجو ىف اوفلتخا مناف سنرتلاوههمق فاتخ ا ىذلا هطرسشذ#

 ةدحاو نمرأك | تناك ذا ضعب عماجضعب تابسنملا بترتو رك ذلا تفوق ةريشامما * ةالصلا عم

 تقوتافناو تاسنملانأ دمي هناو اهتودان تاولص سه ىفاس يف بجاو بدترتا | نأ ىلا موق بهذف

 ىركذلا عمابيذوه ىت لا ةداقل اهنلغ تدنف رخال الصلاس فت: قوهو اهنزك دول عرضا

 ءالؤه قفتاو ةريضاملا تقو عاسنا عم بيترتلا بوجواوأر مهناالالوقلا ادهلثعمهضع» لاقو

 تو فناكح ناز كلو بيرتلا بحال نورخآ لاقو نابسنلا عم بئرتلا بوجو طوس ىلع
 تقولاهل ىسنلاركذو هريغلال تقولا نيقتحما دنع مكسملا (رايتعالا) نسح بتترتل اف عاستا ةرسضاحلا

 ةعورشملاتاقوالا ضءءىف عاد الا امتاو درفنمز هئاف اندنع تو ولا ف عاستا ال او هل مكحلاف

 ةدابعف ةصوصخم ةّئسوأ ةالصابوكن ءالثموهامن ا نيفراسعلا دنعتاكوالا عاسستاو ماكح الل

 كلانه نق ةدّدعتمتاكواىف ةروصلا كار اركت ىو اهتقوفامث ا دامب مسالا كلذو ةئسهلا كلتف

 برشلا لهأ مهو تقولا عاستابل ا سفن بح اص نيفراعل نم منكي لنمو تقولا عاسنا:نولوقي
 عم فاتت لاوحالاو تابلت انافرومالا قت اهدإ نئدكصأو قب ) اقطاب فرعأ لوالاو ”عللآو

 هّددناىه هيطعتاسع لقعلا بع عبطلاو سما ناف هتنان ءابطعل ان نمليلقلاالا كلذ ل_عيامو سافنالا
 نائابمةدملا عجرب لصا مام“ لع كلة نه (هدش) اهطن ا ا

 نوكبىذلا دحاولا تقولاىفالا ء ءاضقلا ف بترتلا نوكمالو ةفلتخح تامسنملا تثئياضا!تاقوا

 عجري ل صاهلنوكف : ةنيت اصل ا نيب عسملساب لوي ن نم هدم قوص اذهواعمنن ةاصللاشتو هنمعب

 هرظن ىف هنلا
 و *(لسصصف)*< 3:

 قالا نا.سنلا د حاولا نامست او هلا اذهلف ةالصاا ضعي ءاضةوهىذلا ىناثلاءاضقلااماو

 ماسقملاهيضقيامل_عينارهف ناسسنلا اما (نسسلارابتعا) مامالاد الصص٠ نم مومأأملا تاوقب ام

 تاماركلاو لرانملا. نم هضحدةيامم هوجولا ضعي ىسانف هر هل ماعب نأ كس 5 .امتهشضوهىذاا

 ذخأالف هنلالصوامو مكحو لوق هش عرششلا اوه ىذا! مامالل ن وكي نأوه ىناثلا بسلاو

 كرتدق هسفندجوف بسلا لءبلطف هتتن فاصقن أر هلعامتح ىلعءاكاو مالا ل ص ىف

 حتاشهل عصفاهلع لمعف هتاف ةيآوا ”ىوبن ثي دح ىلءرثعف كاذب لعل نكي لو هلامعتساهل جشم

 مامالا ةالصن م هنافام ةلزتع ا ذهف ماقملا
 < (مامالا عمةالصلا ضعي هتوفي مومأ لا لس سف *

 نمهسأر عفر و مامالا ل ردااذاموةلاتنعوكحراا ىلا ىوهدقمامالاو ناسنالا ل داذا

 لخادلا طرش نملهاوفاتخ !ءالؤهو اهواضق هنلعسلو ةعكرال كردموهف هعم عكرو عوكرلا

 تناكحزاو عوكرلا ةريبكش هيزحتوا عوكرلا ةريبكتو م دوك نيتريبكت ريك نا

 مهضعن لاف اهطرش نم كلذ س دوا مارحالا ةرييكحبت اهم ىوش نأ 511 *نم لهذ هيزحت

 3 زج موق لاو نيتريبكت نمد ال مود لاكو مارحالا ةرتيكت اهىواذا ةدحاو ةربكت هضكن

 مكراذا هنأ ىلا موق سهذف ىناشا ا لوقلاامأو حاتنفالا ةريبكت امون ناو ةد كفار 55

 لخادلاىهتنا اذاوهو ثلا لوقو ةريرهوأدلاف اماه هكحردرملام ةعكرلا هتتافدقف مامالا |
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 هلّئش اع فراعريغ هب رباردم هنوكن م "ىذا | عمريسالا لع فكن طوملا هب اقم هذهفرهاانلا ىف نسما 1

 هملع نك الل ئاك نمو ءاضقلا هلع س < دماعلا نا لئات نش هضاوفاتشاخ هماعىمغملاودماعلا انتو

 لوق هيو هماع ءاضقاللئاق نخ هلع ىمخملاامأو + ماهنآفدحأف لت اامولوقأهيوءاشقلا |
 اهنوداق سجنا ىف ىذتياولاتف مولعمددعىفءاضقلا طرتشا نمهنموءاضةا|بوج و: لئاق نمو

 عشب امناو فشكو قوذ نع هللاب هلع ذخأ نم عقب نان كمال ادصور هاجت مانا ديد 1

 لعج 5 اننا تس اهلك تاكلااو تاكح رم ا ناب لوةفرطتو ليادنع هللا هلعدخ ا نغاذسه

 ةريصب ىلعوهف بطاخلاو عم اسلاو سم الاوهف ةقدقما ىلعو لوقيو هنادأب ىف امءادا ىمفنيف

 هذهو اعمهَتلا رضيالو ايندلا فاهم تلا ناوةرخ الا فد رضتفهنداعسنبب و هند لوكتو همقسشت

 لالا ناطاسو مانقملا يظعو لالللا ةسه هعنم قوذو فشكن عتن اكصواف عفنتال < ةدهاجم

 هرطن مدعاناطاسلا بسب نم ةلزنج وهفوعح ىلع هللا قحءادالرتي و ادهلثم لوقي نا "قوذلا
 لملد نع هناف هعفاال اعلا اذ_هلثخ هصآىلا عراف هيلق ىلع ة سهلا تمكح ةًأفءاحاذاف هنلا

 وهفهملع ىمغملارابتءاامآو * هقيرط ىفهرصم ىدتي نك ةريسصن نعالاصعن ىثع ىعاك
 هسح نءةسغلا ىف هلوتم قا نوكم لّةعئالف ل اهب ا همدو أ لالخلا هانفآ ىذلا لاما تحاص

 ةرهاظل اًدال هلا تاكحرح نمئشب لا لو ةملاخلا اذهىفانا تأ دقو هيلع هيرجي ن اءاشامب

 || :داهشلا ملاعف ىس> ىلا تددرو تقفأ الف هلك اذه نمئثب ىل لعالو اماما نكميام ا ىلع ةعاسجلاب
 نم انقيرط لدأ نمورك اذلا لقاعلا ىلع فيلكتلا نم سبامم ءوث قتافامهنا نورضضادلا ىلعأ

 هنا ىلإ _ثلعرع (ىحو) بنذ ناس هيلعر ع ل ث.ح ةغب رش ةلاح ىهو ةلااهذههلنوكتال

 هلل ةنيح دنملالاقف هلولاذخ االدلا نم غرفاذاذ تاولصل تاكو ىفّدرب وهلولاهذخأب ناك

 ريغوطهو هب ىلصي تقولا كل ذ ىف ”ىلبش !نوكي نا نكمي دقف بنذ نال هملعر < ل ىذلا هتلدجل اهنع

 اولاقذانل ىفتاام لثمةالصلا هادا نماوأرامل دو دره هنأب هملعنورمض اذا سانلا مكحو كل ذي ملاع

 هسسفن نع ذ> انمفالا انمالكسدلو درب نم هبنمو هلا عال ىهالا سفن فوهو هنمرهاظلاةروك

 اوطرتعشا نيذلا امو انلئسم ىهاق تقولا كاذري غى اما ورهاظلا ىف هلع ضرفءاداتةوىف

 اذا تافصلا ضع و تقولا ىف ىرخالل ةرباخم لصا سجنا نمةالص لك نالابنوداق ضنا

 نينوكل نهوريتعاف َنهنمةدحاو لك ةفدب سلا راركت سهلا د_عبام ناك سنا تمّت

 قيرطلا اده نم قئاَقلا فرعنق ةغلابةمكح منافاذهلثمىفهمقفلا اذ_هرصتاموالوضأ |[

 هبلع خفيام بسحب فراعلا و لوتالا لصالاوهو كاذب لقي مراركتالن ا ىضتقتةقيقللانافرعو أ ١

 هتقوىف

 ' + (ءاضقلا ةفص ف ل صف)#*

 ةفصلا اماف* تقوو طرشو ةغصولف هله اءاضقام | اهضعبل ءاضقو ةالصلا "هل ءاضةناعوءاضقلا

 ةالصصرك ذينأ ل ثم لاوحالا تْفاَتْح ا ناف ضارعالا نمةالصلا سن ىفامفءادالا ةفص اهدمعن ىهف
 ىأرنم (وايتعالا) :اتقوكل ذناف لوقأ هيو سكس ءااءوهراض لاحق هرغتس لات
 لاعلل تقويتسيلابدلا نال هلمكحال لاما ناىأر نمواناو قب لاك ماقملا ف يكس لاش نا ||
 مكحالو هلع دمعي ىذلا لصالا هيفوه ىذلا ماستملانا ىأر نمو هل عام لثم ىَدأت ماقملا كح لع 0 أ

 ضيوفتلاو ميلتلاولرتلا اموعمج دهزلاو عرولاك ضعي ىلعاهضعب تاماشملا لخادت عمرت؟ماقل |
 | مالا لمعمض تقولا دراو ىف هللا مكحب ىضرلاورو دقملا ف ضارتعالا مدع هلك كلذ عمو لكوتلاو

 2 لام
 8 ع 1

 اني

1 
1 

١ 

١ 
8 

1 03 

 ل
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 . هللادج اذا سطاعلا تيعدتو

 » (ءاضقلا ىف لصف)

 بهذ ىذلاو هسلعىمغملاودماعلا ىفاوفاتخاو ئانلاو ىسانلا ىل-_ءهيو>و ىلءنول ملا قفتا

 ءاضقلاب ءاهتفلا دارأ ناف امو اهنع مان ىتلاةالصل اء ءاداامهنم لك ىلءبجوئانلاو ىبانلاناهبلا

 مولعملاتقولا ق اهاَذان مب قرفلا هياودارأن او لوقأ هبفءادالا,نودي رباكةيلعةالصلا بوحو

 متانلا ةظقبو ا تتوىناهتادا نيب وهف اهكرتل دماعلا ىصعب ىذلا ناظقملا هب بطاخما

 ابتقوريغىفاهالص هناوةالصل دؤمريغ هناو ءانركذ ام فالخ“ اضتلاباو دارأ ناو سأب الذ اضَقلا

 هتاسسن لاح ف تالعلا كلن بطاختريغ غانلاو ىسانل ا ناف هب لوق الفد ار ةابدروع ذخر

 «- عراشلا ناالولو ىلاعتهنمةجراهان؟اماللا اسفن فاكدال هللا ن اخ امه ىفابتةو كلذو همروو

 اهل مولعملا تقولا ح ورش عماممءةالصاا كلت تطةسا ةلفقيلااو ىركذلا دس ةعامتو ءامالو ىساشال
 دو>ولاىفام هنأب فراعلاوه ىرءانلا( رابتعالا) هلع ىمم لان ءطتسااكن ب ركاذلا نظقشملادنع

 هللا عم بدالا نمو هللاب ةفرعملا نم ماقملا اذهب حاص مزاضدو>ولا نيع هناوهلاعفأو هتافصو هنااا

 ا ىساذاف هللاقيرطل-عىفو ناكلا اذهىف روك ذم مواعمو هو ةفرعملا هذه هسشتقنام

 ركذ هل ناكنا لب هيذخ او ل ةفرعملا هذه همطعت ىذا اهلنا عم بدال ١ ءاسأو ةذرع ما هذه فراعلا
 ريفناربخ ناكل ق- ىف هررقو ه ذام بس هللا د_:عوهف ةفرعملا هدههل تسدل نم قد ىفرّرم

 حابم لغش وأ مّرغ لغشفف هغارفتسا هنامسن بس نوكي دق ىسانلاناث رشد ارش ناو

 نامسنلا ثح نمال بودنملا كا :تمح نم هناسسنف اروجأم نوكف بودنم لغشفوأ

 اذهركذن اذافحابملا كلذ ثحن مرزولاورجالا ن ءىرعمنوكيو مّرحْملا كا ذ نم امو امنوكمو
 هناسست لاح امادآو اهماك> ان م ىضمامف هسلعزيعتو اهم دا همضتقيام اهلماعه ثورعم ىسانلا

 اهرتضحأ اًداناهف هتقرعم همضتقب ىذا ادا ىل_عهسة:ىاهرض< نا هناكسو هناكحرح ىف

 هنايست لاح فاي ةناكاجهقلا هذخكلعفي : ) ناماهتدو كلذف تادآ الا نماهأ عش ام قرتذحا

 امأو .يركذا ةالصلامقأ لو. ل ا
 ريغ غنم هسقوكشلا نم ةيلامو تعط اقراط ةلخ فذلاو مف ةفرعملاهذ- هفراعلا ئانل ارإيتعا

 تولطملا لمعلا هم دوجوم ريغوأ لمعلل كرات هلال ا.سنلا ن 0
 ناكواست اذإ اتققح هضتقتام ث ثىح نم هّمعسط م ك2 ىف هموت ىذلاوههرظن ناكَن افةلاملاّكلتىف

 هتقرعم عم رضااهب بلطي ىذإ | بدالا نم هصقنامب هللا هذخاّوي ل! ممم ءدحو ا دهاثمالورك اذريغ
 عباشلا اهمكحرب رقت عم ةعسطلا كا نيعلا دجو م هسفن ىفقملا ريح أمتانلا اذه ظقتسا تف
 من م ةلزنمب نوكنف هللا عمل ملا كس قمل ىذلار وضل ا.ِبّدأَتنفلاو-الاكح اتعدوجول

 تناكناذاسنع مان دق ناك هنوكن مال هريضحتسد ل هنوك نم بتوءلعفي ل نافراض مسالا كل ذ ىف مد
 ثدح نم هي مثالا قلع اهل عرشلا هح و مكح ىلءاهفهظ> ناك ار ومآ هموذل ةمحوملا باننسإلا

 رجالا هسفعرشلام 6 ارجالا هي قلعت وأ هموت مكح ناله ملا مو كالا كد
 رايتءالا|دهىف مامنو نيؤرا ءاامونوكيثا جدن 0 هف هموت ثدح نمال برسل | كا 3ث ح نم

 قاعتاذاو نطابلا ىف هرايتعا ناكح رهالنلاب قلعتاذا عرمشلا .باط>ناف هاوس هللان ةذرعملا ف

 مكلا قلع نجو عراستلا ىلاارظانل نال لاعلان هاطلاى م | ناو طاملابع رتل تا

 قةولغلاو دسطلاو ةئاال ةمنطاملابوأ تاكرللا لمشدر هالغلابةصاخلا لكلا هذهىف هيءاجامف

 تاكمي رهالظلا ناسللا باطش عراشلا قلعام + ذمبشلا ةافلاو نت ١+ َنظلاو نينمّومللر يملا
 لعفلا باش مسا هياط وا كتح كك 0 ءرالقم ف زاتتعالا

- 



 ةم/

 ًاروم أم هاف كل ذ ىف هسفن نعمدريو ههشي نا ىحانملاوهىذلا ىلصمالو هملعر ود ةلانوف هيحربال هسفت
 ةييصنلا عضوم هلع نيعتناف نيعح آسانلا ةفاكلو مّممالو نيالا ةّماعلوهلوسرلو هنن ةديصتلاب
 راملا ناكناذ اموثأم ناك از لاح لك ىلع ةاجحانملا عيمصتهلاح ىلع ىجانملاو انه نركشم عصني لو

 فالخ هب رع نا لاخلا نك هبي هحيحت ةاللص ف ناك أذ هن ريب وها هبالص لاحق دل 5

 50 نع ايهاسناكن اأو ذفنمدجالف كل ذريغان ورك ذلاو ايف نوكي ملا ةيالا بس ةيوهام
 ارشاح ناكناذالوأ هبر عمارضا نوكم نأ نمراص# <سالاودقعلا لوأ ىف اولذكالف رطاوخلاتّرمو

 ىاش نم ناكن افهيتر اتم هنا هسفنعم ارضأح ناكن او ةحح# هنالضو هلر طخام ىلا الف هيت -

 هناحانم لاحىف قا نعرداص ْئ * لكنا ىربو باطانا ننرمعك هنالبص لاخفف ءىب * لكى هنكر

 نوكيالوأ ةذاز | اذ نوك. نا نمواخ الر داصا كل ذو ةعجت 3 هنطابى هنالصف ركب 0

 نيعف بديني درو سمى ادوبج نوكبن م اخيالفةدارا اذن اكسص ناو هيلعأو الف نكي ل ناف

 ممن ساروبحلاو ءأيراتخافاراتخمالا نوكءالوأ هدنعوهراستخا

 «مدايقلاو تلا قطز
 هناا عجار كلذو عمس ا لوأ ععسن ا نيباوتّرف موقوةداعالا هنم اويجواموةوهوهركس هونتؤ

 هير عمر ضاح مالسسلا هيلع ىسيع (رايتعالا) فالخالب نحرغوهو مالكب سلوأ مالك

 هن ذوي فيكو دا موهصل هنتر عم هروضح رئاطلا ف حورلا هخش عطقب لو لاح اكحف

 مهر: 'ارم- فو مهنبعأ نيب ق ول !لازيال نا قواخت لكووه بواطموهو هير عم هروض» ن نءهبععامت
 ىنعجب ال هريتعا نمو ام الك هلعج نكن مال دب ئفنلار تع! نك نيفرطلا ىف ةبقارملاودو هئيعب لازرالاك
 يزن ولاا يل نكت هوقلالومعس ذاق لع وامالك جلاس وتعأائاوزك

 * ةالصلا ىف كدغلا لصف) *

 نموةالصلا علطشب لامتننحفلا ةلزتع هنا لئاف ن ف مستلا ىفاوفاتخ اوةالصلا عطقي هنا ىلعاوقفت

 ريغو بدالاو ةبسهلا ىف دقي ىبانملا كلا (رابتععالا) :دلسلا قيال تضل عليل لاك

 هملع ىسومزوع لثك ةلزان ىف هنار كش لجأ ن ند مست نااما وا<الف مس ناو اني ال ىدالا

 ةلزان ىف ناكَن امو قا كمدخل لزاونااهذه لثمىفدعلا مست نا بدالان ف دانه ةصقو مالسلا

 فنأم_سفروضملا نيو هب لاح ور وضعلل لبتيالف بدال يس هاف مستق هسفنل مستل ا هيطعت

 ندشل كيف عانالا قلوب نم ةلزنعوهفلمعلاوةيوتلا
 * (نقاحلا ةالص لصف)#*

 داسف ىل-علديال ىبنلان اه سلا بهذأ ىذااو ةهاركلا» لئاكن هو دمعيو هنالص لطم ل ئاقن ف
 رادلا ىف ىلدااكموثأ ءوهو ةزئاج نقاسملا ةال ص نوكسش طقف هلعاف ريثأت ىلع لديامتاو ىلا

 غرفاذا دحأب هعقوبوأ هلعشع وس قركمملات هاما نان فر رشنا كنا (رايتعالا)ةبوصغملا |

 لمعي لام كلذ نع عدو ءوسل هسفن ثّح نغودو همك ةالصلافانمؤم هنووك عم هنالسص نم ا

 * (هملع ل سي نم ىلع مالسلا دري ىلا ف لصف) هن ا
 هلفةالضلا قدهشتلا ىف ةعورشملاراكذالا نزحوا لوقأ هيو ةفئاطهف تصخرألا 1

 كلذ عنمو ىدااولو ىلرفغا ىلصملا لوق لثم سانل اركذ همضوزئاجةالصلا ق* اعدلاو هيلا عجريلصأأأ] |
 موت لاقو هسسفن قهدربنا موقزاجأو قالطالا لع نورخآ هعنمو ةراشالا.هوزاحأو لوقلاب موقأأ] | |

 رو الفءافلانع ءاخ اوشة مخاد ذاو ىلاعت لاق (رابتعالا) ةالصلا نم غرتادادرلا 1
 مالسلاّدرو سطاعلا تهتك هريغوأ ءاعدب , عورشمهللارك ذ لكفاعررغ نمةالص صنع ملوريخأتلا

 مراتتلا ,تدرتن توساؤلاو فونت ابجاو نكيملاذا اهريغو ةالضلا ىف ب طفلت زوبع نال



 ص ا 107 راو لكسبال ىلا ضيرملا نع ”ىرورشلا!- علاد تق نمو هيف بطلا ذه“ اىومن

 اماقدحونثا ةسعأ ليز ا ضرملا قب وقل دوجوبةرورضلاو أن اميالا هعمناك اذاامتأو عرس |

 هطرخ لال د ساورظت نع لمح ناذ لال دم ساورظن نعهلل- صخب نا|ماو انمؤمنوكشدلقب نا ٍ

 هالادحو ةدح عمتاذلاةيدح أ ةحداقلا ولاتايص- نم هيءاجام عراشلا ن م لشالنا ||

 ماقأو ىل لصاع ريشوالقعدلالا دبحو عم كلذ لبقي من او ةمححأا ىلع هندابع موهتنهبو هؤوانش ه.ناعالاخأأ

 ىذااردقلا اذهالا عطلت النا ثمحب ضرملا نم همق هلقعذا هعفان هناف ضر 11 اذه مهندانعأ]

 رشلاهفصو ىذا اهحولا ىلع هتلادسعد ىذا اره ناميالا يصصل | نصْؤملا ناف هللا دم-و نم هانركذ ْ

 5 يقل ريغال لمعلا هم ءاعلد ىذا ا هولا ىلعهنلا دعي ىذلا اوههناعاىف ضد رملا ع ممول

 كلذ فاخلااذا فيك دوجوم لكس بولا اوه ديحونلا عصاذاو رذتعانملكرذع نعش

 هلخ ادلاو ةجر النا تاكرتلا ىف ةعورسشملا تاداسعلا ءاداأ[

 *(ةداعالا ىضتقتو ةالصصلا دسفتىتلابامسالاىف لصف)

 ةداعالا هملع تبجوانايسنوأ ا دعةالصلا ةعص طورش ند ظرشد ”لخ آن ملكنأ ىلع ١

 طورش (رابتعالا) ردعريغ نم دمعلاىف ديزاىناالا وق[ كل ذبو ةراهطل اوتيل. دلال انمي

 0-3 0 ا ا

 عسوأ فراعلا بلق ناف وش لك تعسوىتلا ةجرلا ىلارظنريغنم هدوجواالا . هنمداحتلا

 عسي هللا, فراعلا بلقو مو سه هنانفصتيال هللا نا ا

 ”هلعلاو قلطملاعساولاوهف ئش لكعسي و 'ئث لك تعسو هللا ةحبرف ىدبع بل ىنعسو لاهاي خلا |
 لقاعملاهذه كرد نعلفاعا.هبنتفقحلادوجودوجولان وك كلذ ىف 1

 * (هتالص نم ىنضمام ىلع ني. وأ ةداعالا ىضتتيلهتالصلا عطقي ىذلا ثدحلا فل ضف أ
 مهموطقف ف اعرلا ىفالا ةالصلا عطقيامم هريسغ ىف الو ث دما ىفال ىربال هنا ىلا نورثك الا سهذق

 تكد لك نا هنلوقأ ىذلاواهاك ثادحالا ىف نس لت ؟اكنمواضي أ فاعرلا ىفالو لاك نم ٍْ

 ثادحالا نمنوكي وأ ةراهطاا ام ضَمَش تلا ثادحالا نمنوك,نااماواذعالف ةالصلا عطقي '

 َ ار اجرد اور الهلل ةراهطلا قر وياتع ن اكتح داغر انوطل اه« ضقت الؤتؤلصلا عطول

 نييمدازناف ةالصلا عطاسقلا بسلا كلذ ةلازا ف هلعف ص ديالام ىلعدي زبالنا طرشن ن 31

 دنع ةرخ الارادلا روي لهةدهاشملا نيبو كن. لئاحاوةاجانملل عطاقلا (رابتعالا) داعأو أ[

 امثدح عطاقلا ناكنافةدهاشملاو دي ورلا لصتتورثؤيالوانيتباحلا نيبقاوغلاكن وكنا ثمخ ةيورلا |
 ةلزنع وهف ةعورشملا ةاحانملا نهثدحلا اذهل .ةقهكمّدقتاملةرغ كال هناف نامالا ىف رثؤياموخو أ

 || ثدملا اذه لبقدلمدقتامةرث ىيهناف هلا دانساو بست ور عطاقلا ناكتاو ىجالىذللا |[
 كشالب ىنبب ىذلا ةلزنم وهو ”ىبدسلا عطاقلا !ذهءورط لبق ةاجانملا نم أ

 «(لسف)#
 لئاق ن ن عطقيالوأ هملعةالصلا عطقي لهئث ' ىلصملا ىدينيب رهف ةرتسرخىلاو أ ةرتس قا ةالصلااف
 ' هترتس نب و هند وأ هيديزيب تّرماذاراجملاو باكلاو أ را اهعطقب لثاف ندوىش ةالضلا عطقنال
 1 عاطّساام هعفدي ورورملا نيبو هب لوح نان وهام ىلا ناو مو امرت املاناهيلوقأ ىذلاو

 ْ دحوم اة ةفامطللا فال انطساو هنو لك ةصخص ةالضااو مونأم ىلسمملاف هعفدي لو لعفب مناف

 | هعفدينأب روم ملاوهكل ذف دو هم عضوم نيب وهندب لاحا ذاف ضرالا نم هدو. هس ىف هتببجن عضوم
 نيب هس ىذا اردّتلا فراملا,قلعت الاو هلانقالو هعفد ىلصملا مزل, الف كا ذ ىلع داز امو هلئاسقي و هذع
 هدبعنيب وهّللانيبّرم نةدنعلا "هلق قملا( رابتعالا) انش كلدف ع راشلادح لذا برعلا دنعهردب

 وقعت



 |ردقىلع لصق ممعطتساامهللا اوقتاف ىلاعت هللا لاك م ريصلا هيلع بجو اك هللعتسجوف ||
 مكحي هناف تقولا ةعاطتسا كلذ هيف قاوالو لاستقلال ارتيال نأ ثم تق ولا كلذ ىف هتعاطتسا

 تاما انادي انتا ةراهطر وا ةراهط ل يعناكحم اوسهتقوأ]

 يبابعالا) حرس نم نيدلا ىف مكملع لعج ام ىلاعت لاهاي ىلاعت هللا نيد ىف حررحلا عفرب هللا دارأ ام :

 هدهن م ىلصبف مظع برح ىف هعموهف ناطمشلا ةسوسو هعقر ق دمعلا لاحوه هفب املا لاح

 نمهلىذلاردهلا,تعرشاك 5 ةرهاظلا ناكرالا ىَدْؤِي هناف هس راح ىفاهلك ة ةالصلا عطقولو لاح

 ناطمشلاهلسسوسوناك رهاظلا هردعداهج ىف هناسلب ربكشلا و هنمعيءاميالا نههرهاظىف ةالصلا

 صلخ ادق ناكو ةعمسوءابر لتاقي نا هسفنف ل عج ناك هتالصف هتسوسوهرضن ل تتولا كلذ ىف

 لطم الو دقي الذ لاقل ةروصءاشنا لونا ىف يمص لصالا ناف ىلإ. الذ لاشقلا ىف هعورش لوا يف |

 هللا فلانغأ ةعص ىلع هبفتع رش دع ىذا لمعلا ل رتتنارطاخلا كل دب ناطمشلا ضرغنافهلع

 كيلااهيقلي ىتلا ةهبشل ا هذبم مكلاعا اواطمالو هلوقىف

 * (ضي رملاةالص ف لصق

 حوكرو مايك مععل ليك يال ام[ منع خا ةناومزلضلا» اداب بطاح ضي رملا نا ىلعءالعلا عجب

 قعر ديال ىذلا ةّئهىفو سولحلا ةمسىوالاج ىكلصي نا عانس ةاوفلتخاو دوعسو |
 لاقو الصأ مايقلا | عمطت سيال ىذلاوه مودلاقف ايلاح لس ااَمْأَف ماسقلا ىلعالو سولملا '

 اميرتم ساحب موق لاف سولي ةفصامأو *« ضرملانم ماسقلا هلع كيىذااوق مود

 ماسلا ىعردقيال ىلا امأو «اعبرتم سولملا دوعسمنبا هركو مايقتلا ل دب وه ىذإا سوالسا ىف

 ىلسياولا#موقو هلرسست فيكص ىلصياولا#مودواعيطضم ىلصياولا# مودف سوائل ىلعالو |
 عطتسي نا سوادا عيطتسيالنم ب تلح ىلع ل سياولا# موقو ةبعكلا ىلإ هالحر اقاَنِسِسه

 نع حيرحلا مفردق هللا ناهي لوقأو هبلا بهذ ىذلاوتلبقل ىلا د ءالجروابقلا سوست نك

 || ه عاطتبسالاعردت لبع ضي رملا ]سلف عاطتساام هللا قنا رخو هّللا نيدىف ملسملا

 مادامةالصال ةعبتتملا طورسشلا عسجيو ناكرالا 900 ولواليدأ اهك رتبالو
 ةينريماسقا ةنالث ىلع ضا مالا (رابتعالا) اهاناآامو اهعسوالا|ف:فاك امهتلاناق لقعت

 ءادأ نع هنَءاشلا مومهلا ةمسفنلا ضامالاو اهددصباك ىلا ىه ةندنلاق ةلقعو ةمسفنو

 «نامبالا ةحص نيو لقعلا نيب لوحت ىلا "هلضملا هبشلا ةيلقعلا ضا مالاو ديعلا عدنا بجاو تح 1

 هلع سغالل نطوملا اد هىفناميالان ال هم حدقت الذناميالا دوجو عم ةيسئتلا ضا مالا امم

 نوكسش هموع نيعىف هناميا ثيح نم هن دهاشمو هنتر ةاحانم ىف هنالص ىدومف ضدرملا لقعل ادوجو ١

 وههللاناف هللا وهامناهسف ْلرظنو هتلا وه كلمه هل لوهتد هنامي اوهم_»ىف حرب الف هر هبف هنموزغش 1

 مجرتملاو هوى لكن نم دوصتملاوهوءىث لكدوجووهوْئ لك ىف دوبملاودو دوجوملاو دوجؤلا ١
 2 0 لكدتفدننعنطابلاودو ئثلكروهظ دئعرهاظا وهو 'ئْنلكمنع

 ناميالاق حدقتال ةيسفنلا نضا ىهالا نا لاح لك يف هتداببع كتوفتالفئ لكن مرش الاوغو |
 نامياوّقملادوجو:نامياناتلعت هلنامالاو نامالاىف ةحداقلاى مف ةيلَت_علا ضا م الاامآو
 قمل دبحوو كا ذكورظنلاكرادم نمٌكلذف هنا ذ ثمح نم قمل ةيدحأب نامال امو + قا دوب

 ناو اهيلع صيصنتلا قيرطب تاذلا ةيدحال ةعيرش ضرعتت لورظظتلاب كلر ديو ناميالاب كودي
 نيب و كنس لاحدق ىلتعلا ضرملا ناك نا: نامالا كاس ف لخ دتالا هاذا درت تلك |
 ووهط دنع عناصلادوجو وهل ل_علا نات ىرورضلا لبعلا نيد وكس لاجدقف قحادوج و نامالاهحأ ظ

 راب وأ ىركرلت دءالا مور كيتا لن الواح رداد تورش
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 لابختانم ةدانزلا ثاطب هسهأن لو معلا نم ةدايزلابلطب هس هللارعأ اذاوةرخاالاو اندلاف أ
 فرش ىذلا ىف هناعحس ىلا قفاول عم يو ذ هنم هدنعناكو لعاافرش لئاشلا اذه فرءواذأأ

 هدامعو هتكئالم نء صاولناو سفن اهم قدا فضوىتلا ةفدلا هذه نمادورطم ناك ملوهيءاذعلا :

 نع ىرغهللا دم<و هو معلا نم فرش ا لاخلا لعج نأب هسفن نع اس ذخ ا ةحردلا كان غل. لو ١
 لاما ىلع علا فرد نوملاعمهفمهنعدللا ىضر ةمممتلا ةئئلالا لاوحالا باتا امتاو لان اوملعلا ٍ

 نحاصتن ا كلذ ىلع ل دياممو هنمنوأ َريتفهل اوقلخ امنيب و مهن لوك لالا ناك ملعلا م.مولطسو |إ
 ىغأب نسل ل الاف لاح بح اص نكي ل هنا نت و هنتعلوزرتو هنم اري توما دنع هارت هبرس ناو لاسحلا ْ

 لاا اهعضوم ىف مكح ةغص لكلعمف ةيرقلا لع ةرخ الاو ب رقتلا لحم اين دلاو هللا ىلا برت ||
 4 حالاوه هفرش نال ن طوم لكفو ةرخ الاوان دلا ىف همكح معلاوةرخن الا ىفهمكح ؛

 ش *( فوم ةالص لصف * ْ
 اهفةدراولاتاناورلا فالتخ ا بسحب اهةروصىفاوفلتخ او ةزئاج فود ةالص نا ىلع ءالعلا عجبأ ْ

 ةروص ىلء فول! ةالصزوحت الل اقف ةعانجلانعذش هناففسونانأالا ؟هانامالسلا هملعهتالصنم ||
 ْ هي ضاخ كا 3ناماسو هملعمتتا ىلص هللا لوسراالا دحاو مامان ملسو هملعهتتا ىلص هللا لوسر اخالصام
 ىدلاو ىرخالا سرك تمادام ةغث اطب ني تعكر بصب ماما لكنيمامان فوك ةالص ىبصنامت اذو

 ةروص"”ىأبق م سو هلعهللا ص هللا لوسرنعتتمىتااروصا !ف خم مامالانا هيلا بهذأ ||
 رظناهف ىدنعهناف مال_لابراظتنإلا اف ىتلاةياورلاالا ةعاجب اةالص تدجو هتالص هتأتحا اهالص |

 ىعملاقيرط نم مزح نود قوت ب سو اعوبْضهللاهيهكدقو اعبان اذ ريصب مامالا نوكحا

 ىذل الي وأتلاو جانا ىذو ضيرملا الصب ىلصب نأ مامالا سهأ ملسو هنل ع هنا ىلص ”ىببنلا ناف
 ||| رككونأو دعاتوهو ىلصف ضيم ىبنلاو لسو هملعدتنا لصدتنالوسرتالصب ركب أ ءادتقا هلقحت ||
 هنلعهلتا لضهلل'لوسرب متي رك وا وركب بابن وع اب او اكص سان !نانتاءاورلا تءاحو ماما ||

 || هذ هل ثم مامالاق ل سو هملعهللا لص هللا لوسر ْض ىه لج نم فقع ناكمن ا لمدك# ملسو
 || فالتخاو راظتنالاةباهر قرظن ىد:ءحرتن لا ذهلف هجواماما هج ونام هنوكي ةلاملا

 دبعلا لاح بسحب دبعلا عم نوكي قبلا (رايتعالا)ثيدحلابتكفف مولعم فول ةالصةررص

 الإ هسفنف هللا هركذ هفن فهر دمع ارك ذن ا همس هع قل ناكح ديعلا لاح نوكب وش ”ىأف
 لثم ىلع مامالا ةلزئم هل ملا هذه لزنن دبعلاف هنمريخ الم ىف هلل اهرك ذأ الم دبعل ا هركذ ناو

 لأ لوقلثم دبعلا عم قدا نوكءامةروص ىلع هللا عمد بعلا لاح نوكي نأ ةلاملاو ةلاماهذ#ه أأ
 هللا بحالوادبعلا بح نا ”ءلمسملا هذهىفىث املا هن ىضقتام لعق يرطا!لهأف هنوكو مم أ
 لعار د ماقملا اذهفهّللاىلا ب ٌرقملارومالا نم دبعلا نمنوكيام عسا ذكهو هترحم هقزرامداناأأ

 فوللناةالصن هانمشاذهلذ "هلْْعلا نمهننا
 * ( ةفياسملالاحىف فت انتا ةالصف لسصذ)« :

 أ رؤمأمهنا هللا بهذ ىذلاو ءاميا هننمعب ىلسعي لاك نمسانلا نمو ىصيبال لاك نمسانلا نأ
 | ةفياملا لاا دعام لاح لكنا كل ذوا.نمدلعفب نأ هنكء امر دق ىلع دب الو ةالصلا,تقولا كاذف
 | نيعودكلَذم ةغباسملا تعقو اذاف لاَمَقلا نعالو داهللا ننعوهامو لاشتلاو داهعلادا دعّتسا

 | خقلاذا اونمانيذلا امان ىلاعت لا قفةالصلاو هه تابثلا.هدابع هللا أ ىذلا لاتقل او داهملا
 ||| اونتعتساو تقول كلذ فلاكو لاتقلالاسوهو راندالا ,هولؤنالف انحز اورفكخ نيالا

 ل كلذف هنمرارفلاولاثقلا عوتود :ع حلا موت اشلاوه داهملا فريصلاو ةالصل اوربصلاب أ
 || ةالصلاو ةلاخا كل: ىفريصلاىىلاعتهّنلاءرهأف ةقفىلا ازيكموألاتقلاةرعتمالا ريئاكلا نم لاملا |

 موسع ش



 لكو هب رط لك ف رع نمانم لماكلاو ةفئاط هَ ,رط لكلو اش نارس أو ءاش نا مقرا تعالا ىف
 قافتالاب رفسلا عمجلل ةجبملا لودفلا نمو لاجرلا نمرباك الام هواهنعاجراخا_يفناححرو ةفئاطأ ١

 [عبمهسفترفسأ | لعج نم مهنقدل مح ملارفسلا طورش فورم ىف عم عملا اوفلتخاو هيزيلث اَملانمأ

 اونا نماميونت ينل لكاس طرتشا نم مهنمو تناك ٌةفص“ ”ىأبرو ناكح رف ”ىأ معلا 'ً

 ةيرقلارقس ف م دق دف عونلاامأو ١ .عتلا عيا ىف لعل لعف ريسلا هيلعاذا ثيدخلافورفسلا

 رفا امأو و يس يالا الصلا نيب عه ا مدنال (رابتعالا) ةيصعملاو حابملاو ْ

 نيالصلا ىدحاحارخا نعةرابع عملا ناكذا عملا هنف مديالف سافنالارفسوهو ةققحلا ىلع

 اذه يحاص لعجواو كاد فق وذل ايدل ةفرعمال نمالارابتعالاءانقي رطف ه.لاق اموابتقو نع

 ريش دنع اموريغتت نامز لك اهارلهحراوجو هعمو هرظنو ةر هاطلاهن اكحرح نم هلاءلوقتلا

 نوريصس الفا م ؟فاآىفو اناهتلالاوادهلو هسفن نع هتلفغل |[

 « (رذعل ارضا ىف عملا رسصف) <

 حرهال نأ دارأ هنأر ذ_عربغنم نيتالصلا نيب ل سو هيلع هللا ىلص ”ىببنلا عجب ىف سابعنبا لاق

 رس هللا نيد مالسلا هيلعهلودو جرح نمنيدلا فمك لعلعجامو هتلالوةل قفاوموشو هسا
 عجل ناار ل وكرت عاباززعالا هادعنملاوو رهاظلا لها نمةعاج هي ناكوأل

 فيلكتلا فرعضتوهةدابعلا فحرخلا ناذ حرخلا عفر مهلزت اجو ف.لكسلا ىف مهم قفر باخ الهال
 ةدهانملا لهأ ماو فيلكت ىلعاشملكت ناك قثملا هلا تفاشنا اذاف ةفلكه< بسن ىفلمعلا ناك
 : ْ دا ةفرعو عمجالا مه دنع عجالف 2

 ١ ٠١ ١ اه (راهارذعب زصحلا و مب اف تضف
 00 نيطلا ىف مهضعب هزاجأو لبللا ىفهزاج أور اهنل ا ىف موضعي هعنمو اراب: وأ ناك البل هضم هزاجأ ْ

 أ هدنعامو ةعابج ا ىفالا مصتال الصلا نا هبهذم ناك | ذا ىلسملانا هيلا بهذ ىذأ او لمللا قراملا ا

 زاوج هسه ذمن اكن او ةعامب ف ناك اذا ارابنوأ ناكالمل نيت الصلا نبي عمج هاف دحسملا ىفالا ةعاج

 ناك بهذم ”ىاىلعمامالا عجو دحسملا فناكناو عم اهلزوحي الذ ةعاهنا دوجو عمذفلاةالص

 'هلزاوع جيف دهتما كلذدنلةتمو.لا عقاولاناالا ادلقمال ادهتح مامالا ناكاذا مامالا كلذ 1

 ||| هرفس دوه نعب ود هناف زب اج ميقملا عجلا (رابتعالا) اذهانريصعفءاهقفلا ةَساعدملع مهاك ألا

 تاكركناو سؤنلا ثيدخو رطاوختاو لاو> الا فالتخاب نضل فرعنا ْ

 ]| ىذلاةغنريشلار ءاظإا_وحو لزنلالعلاوهورطملارذع كلذ ىلا فانا اذاف ةنطابلاوةرهاظلا ||

 فاضا جرحا ىار نم هنع ل دعيالنأ ىتبنتف عورسشلا معلا اذه هيلع لدامل عجبا لزج عمجلاب ءاج

 نيطلايف هزح مو 0س ترص ا

 * (ضيرمالريضحلا ف عملا لصف) |
 حج ازوجيالف س هللا ض ره للبكلا (رانبتعالا) رت

 باغي نأ فاض ثدحي هيلع لاوحالا ءاليتسا هض ىهناكناهانءمىفامو لسكلا هض سه ناك |

 نولهاملاف ةحص ماقملاو ص مه لاشناناف عيبا هزاج هيلع ى مغب نأ ضيرملا فاخاك لاحلا هيلع

 اهتمدعت بي لاوحالاف لالا مهلهل ماقملا لبعلابلا فرش: نولودي انقي رطلحأ نما

 بهاوم لاو>الا هفث اطلا تلع> اذهلو ا نراكمال

 لانملاو ةجردك لعينك انا لاحرادال بسكر ادرناكالا دةعاندااو بساكم تافاقللا

 لاَوَحألا تناك هلو ايندلاف لهتسا همام جئاتت صقنن لب هن قثربالف هنقو همحاصرسخ

 ماقملاو لعلا فرشواندلاىفالرخ ا عقول بداح تناكولو بهاوغ ٍ
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 ١ ا | ىلاساناارثك !يهذف نيناكملا نيدها - ءامئاوذاتخاو هعادزمع ءاشعلا تقو ىلا برغملارخأ :

 ْ | عضوماد عاق قالطابكاذ مهشعب عشمو لاوحالاو عمم اوك تلا عضاوملا فامهنب مب أ ||

 صبئبالا|تةو نعةالص حرخالف ف الخال, تتيثدق تاقوالا ناف هيلا به ذأ ىذا اماو قافدالاا#

 لكولعلا ةحن ار مشنم هب لوقيالا ذه لقحت ىمأب تبان لصانعحرخ نأ جشالذا لقكحتربغأ

 ةالدرخأنااماو صب سل هنكل ميمصو أهلاقحا عم همق مب ك1 نلمس كلذ قدروثن دسح 8

 ْ '0 ةالص لكىلصدقفءاشعلا عم برغملا ىف إدكو دما اذه ىلع عجو كرم ملا تقولا ىلارهظاا

ٌ 

 ا
 أ
 ا

 ىلص ىلا ناس :أث يد حوهو صنوهىذلا تباشلا ثي ثيل ا اعاف هلع لوءيىذلا عيمتلاوهو

 رصعلا عم اهبلصب يح رهظلارخا سعشلا غب زتنأ لبق لترا اذاهرفسف ناحح لو هلع هللا

 ١ ١ وسلا هدحورهلظأ! ىلص سمنلا غيزتن أدعي لترا اذاو د

 عقواذاهنقورخ ؟ىفرهظلا ىلص هنأريخأتلا لاق> ا اذهب ىوسف قافتاءاهتقو سل هنال اهيلارص

 ثالئرهظلا نم لكس عض اليئاإلا اجنيمالسلا عاشالا غب ل

 ىوالاوه اذ هولرتشملاتقولان هقياامردتب رصعلا نم ىلصيو كلل ذ نعصةناموأ هف تاعكر

 وهدالاهلاال هنو دو هتهولا ىفهتتادسحو ىف فالخالب هف رعملا علا ( (رابتعالا) طوحالاو

 عجمامأو ةفر ءعج وها ذهو قافتالاننيمؤرعملا نيب عم اوه هولأملا ةَفَر ءمدعالا اذهفرعبالو

 اا د الا يان نم لع تسول رسل كش محب عضوموهو ير لا عضومو وة ةفلدز 0

 تل الذ هنذادالا هتمركت ىلع دعقيالو هناطلاس ف ناضاسلا مؤيال ٍلسو هيلعدتنا ىلصءلا |أ
 نيتالصلا نيب هبف عمش مكسمملاوهلةمامالا اعجب ىمكلزتملا اذهو لزملا بحاصا ةمامالاو

 ريخأتلاو يدقتلا نينيتاهىف سو هيلع هللا ىلص ”ىبنلا عجواضي اقافنالاب هتققدح هضعتامل

 معد هللا ناف ساسقلا لها لجالع ءاسنشالا تا سه لمكت تح عضوملا اذهفامهنت هك دارا

 اضن هفنودح الا مفالصا ساسقلا نودنعي مسو هيلعهللا لص هللا لوسرد_عيمنا هدامء نم ١

 مولا اذ هىف عسب ىلا سو هيلع هنا ىلصدقلا لوسر و وقود عج داربتسماو ناك:

 ميدقتلا ذهب يدقتلاوريخأتلا سايقلا اوتيثم يقبل برغملاةالصريخ ا تورصعلا ةالص بدق

ّ 

 00 ا او كلبا عدرتم د بكح هنأ ديتحلا مكح عراشلارز ةدقو

 ناك ناوههذمن مساسقلا سد سس نم هنلعدربنا ىئشاال "كرش مكح هداهتجاوهرظنو هلملد

 هيلعدرال ضّرعتنخ كلذ هدانبت-ا هاطعأ نم ىحىف كح هرّرق دق عراشلا ناف هيلوةبال
 <ىرهاظاا مكح ىل_ءّدراذاس اسقلا بحاص كل ذكو عراشلا | هتبثأ دق مكح ىل_عّدرال ضّرعت دقف
 هادأامدهتحم لكمزالف عراشلا هرّرق مح اضيأ در دقفهداتج ا هاطع [ ىذا ارهاظل ايدك قس يف
 ةعبرشلاءالعل بني الو 0 -ةعاطنل ضر الو هداهتجا هيلا

 رردامق عرمشلا عم بدالا او سي نأ

 « (حيباةروصف لس
 ةئاشلا عم ىلصتوىلدالا ةالملارؤت نأ ىأر نم مةرذ لا ىف عجبا ةدوص ف عمباينولئاقلا فلتحل
 لأ ىارنخ ا ةرخ الاىلا ىلوالارخؤي واءاش نا ىلوالا ىلا ةرخالا مّدقي نا كار ند مهنمو

 لأ قل ادوحو نعرخ اتم لا علا ناو هعمئىنالو ناكح هللا ناك للاب ةفرعملا هرايتعاف ىلوالاريخأت

 ةفرعملا فمانرخا ملاءلالاهلا هوكن م هب در لا[ رق فواد وف م داخع تمدد نان دولا

 [|| هر فرعهسف:فرعنف مالسلا هيلعلاق ان راثفرع ان. سفن انرعاسإف انبانشرعم تتوىلا
 دوجو ل_عجر لوال!ىلاةرخ الامدقر ا.تءالا فدوجولا ىارنمو ةبناثلا تقولوال ا انمادف

 || اعمنيرهالا ار نمو هللانهللالعو هللا نمهلعف هللانلاعلا قاف قدلادوجو دبعلانبع |

 راينعإلا و :
 7 دل



 لوأ ىف هنع باء دقف.ءارو هكرتو ههسج نع ح ورلارفاسا ذاف هنالص قرف اسدريسغ مقموهف هتعس

 هنوكنم ةالصلا مكح ند حورلاهب صانع امانهرصقلا عمو ةالصلا فرصقلاهتنسنانمدقأ]ا ٠

 ةالصلا مكح ن«هملع الف ههسج نع بنا لا اهذهىف هناف مسحلاربدم هنوكحص نمءالاور 3

 قمعلاو ضرعلاو لوطلانمهن وكامودو بعث ثالث تاذ هتسمسج نوك ار نمو هه صتخامالا

 هلريدملا همسج نع هتنمغفف لَه اوأ هب صاشلا ههسج ناكح- اوس مسملاب ىو لك راسوهو
 دمي ةلكلاناهنع بغي ىت- رصقب الف ةمسملا كح نملازاخ ”ىسطرخا مسح ةدهاشملا
 نحاصرابتعا اذهفرمدتل اوهو هي ةصاشلا هتالصب ئدتب دشن شن احور قو ةىسللاةدهاشم نع

 لوقي ن ماش اهصا نمناذ هريغ مسللو همسك :لداشلا ةيمسملا ىه ةعماملاةنرقلاو مانالاةثالثلا

 تناكامةروصلا كات تناك اس اغىم الف هسوس< ةروص ىلا هسح ةروص نم هّتدمغ ىف لقتنا نم ةنأ

 مدخلا ىف يتموهف ةيمسلا ةروصلا فهل تلك امهم ةبعدجوأ ةيوتعموأ ةيئامساوأ ةسئاعوز

 عنصلا ىهو ةيرع انثلا ناف ةيعابزلا ىهو مامتالاورصقلا اها دي تلا ةالصل اى مامتالا هلع بتنوف

 دعلا ةناد>و)ةناثلا ةهكرلاو قحلا ةيئادحولةد حاولا ةعححزاانافرضقلا انهلخ دنال

 نيتللا نيتعكرلا نا برذملا ىهو ةسئالثلاامأو عيصلاةالص ىفرصقالف هل ىلدمو لص+ن بالو
 للدلاو يلا ىلعال_لداتصنامهالةءارقلاءام رهام موكو ناسالا ةنعفشا مهام فرهك
 لوادملادوحولةثلاشلا ةعك رلاتناكف مصيال لولد مريسغب لل دو امولعما ارهاظ ةنالعالا وكمال
 ىلع لل دهناذ برغملا فرصقلا ىلا لسسالفاسغ هنوكل اسس اميفةءارقلا تناكخو قال اودو
 تقلا فاهفنيّعفشلا دوجول ةءادرلا فالارصقلا قلق هّيدحأأو قملا ىلعو هتسعقثو دنعلا

 لاف نملوقوهو دبعلا بانجو قلنا تانج ىاهقةيدحالا مك مصلاب

 دحاو هنا ىلع لدن“ دبا هل ملك و

 قحلاة يدح أ ىلعتيا هنوكن مو ايش هنوكن مئث لكه ب دحر يتعات ناس لاكالو نانثا لاه

 اذهناتددو هتقورع ام ىناهنب نسما لوقي ن اتحااذهلو دحاولاءالا دحاولا فرعنال تح

 ا نمىطعأالو إثم ءاحامو انعم ىف ل-عم ىرعش عي ىلدحا اولاتسلا

 لضف فرعي ىت> هتقسل ىظنح فرضحولو تقولا اذهىفىلءنءحرخو تملا اذهءاطعأام |[
 زدملا مالكلاك هنا اوتنلا اذه

 « ( ةسهللا نم سماخلا عضوملا لسصف) #

 ربل ا دبعنب رعوبأ كح «رصقي نأ دلب ىف هفماقأ اذارفاسملازو< ىذلا نامزلا ىفمهفالتخاوهو
 راكذتسالاوأ ديهتلا باك اهرظنلف تقولا اذ هىف ىترضخحام الوقرتشع دحا :هلَعْسملا هذهىف

 مأنا ةعيرأ ةماقا ىلع رفاسملا عمزأ اذالئ انك رسستاماهنمركذناو اهلعفت,نأدارأنم |
 ةعبرأ ن مرثكححا ىلع عمزأ اذاهريغلاكو امولنب رشعهريغلاقو امون رمشع ةسج هريغلاهومتأ ا

 ناكاسفن نير شعىلانيسفن نم تأ هفةماقالاة.نمانملاف كلاس اماقاذا (رابتعالا) مانا 1

 هب ىشمام همكح هيطعيالف هبقدتت ادكسم وقرتلا بلطي سفن لكى ناكتاو هسفنفراعلا مون أأ]
 نم ةلزتمب وهف «لكمرعامت ادرصقب وهف سفن لك ىف هلع .رلا هنن ناالا ام هرعشب ل وهما

 كلذ دنعلعض نوعا نمل ىخأام كلذد:عىربف 3 وع نأ ىل اهل عمجو هل خفي الف فلل ضرع |

 نيرفاسملا نه هريغدهاشامدهاثالو هنابحىف هخفام هنوكلرعشب لو ارفاسم ناكحنا |
 ٍ هتناىلا

 وبرغخملا نيب علا ىلعو ةذرع: رهظلا لو آى رضعلاوروظلا نيب عج ا ىلع مه نضل ءامعلاو ترخلا ني رينا لهو ذارشت نين 15 كلا لئلا يا اىعءالعلا رفت



 0 يعد

 2م

 1 اليمرمشعانثا ديرب لكدربلا ةعبرالا (رابتعالا) لوقا هيوا دمعيوأ ناك اسر قرغس لكى لاك نمو مانا
 || ةرسثعىتنث ا ددعلا بنا هت ناكو ريداشملا مزلي ددعل اوم اذيرا دقملا باطت ةفاسملا تناكحالو

 ةرمدع ةعسل ةلامت ةعبس َة هيي ةعبرا ؟ييالك اثنا ديساو فو ندةئتالو ندزرتال هس سه

 1 ةفيرالا ف هتئاّقيرط ناسننالا ئتماذاف اهتم بكر رئاهلعدازامو دادعالا طئاس هده فلا ةنام :

 || ةعيرالاب اهوعطق قر اكسال انتاو رمشع الا هذوب نكر لكعطقب هنأ شنابنم تماقىتلا ناكرالا :
 رداقلاديرملاملاعلا”ى م اودوملاعلا دوجو فتو اهيلعو اهاكءام» الا تاهّما ىهىتلا ة.هلالاءاسسالا |

 هسفنىلارطتو هيام تناكملىتلا ةعيرالا هذه ىف ديعل راق اذاف اهلا هنوكتيثي ءاعمالا هذهبوريسغ ال ْ
 لثمرظتو ديرعلا متو رشع قالا تناك هتسهولا دمحولو هناذدحو ىلار ظنو ةرمدعلا تناك هلمعو

 لا ]ك3 ف تصو اقل وات نطاملاو رهاظلاو رش. .الاولوالا هلوقودو بنارملاعب رالا ىف اذه
 ىف مانالا هنالثلااماو ةال صل ا اهلرمهقدف درب ةعد رالا كلذ, تتر مشع قالا لاوحالا هده نم

 هتدهز لوالا موسلا مايا ثالث ىوس ا دهاز تنك ام نيهوه لاّقف دهزلا نع لمس نيح ديزبونا لاقي
 هذه تناكنمو هللا ىوسام كف تدهز كاثلا مولاوةرخ الا تدهز ىناثلا موسلاو ايئدلا ف |

 رس مسا !ملع قلطتب ةفاسم فرص نم امماو فال البر اسال لك ار فأسم هناف هن الص رصصق هتلاح

 هرمدس ناسنال ار فاسا ٌةافرصق مب هرفاس نك نيفلكملاا هملاوع يارب نموهف برشلا الو دعبلا ىارالو

 هطعيام ىلءهرظنرودةوهورصقةروددورصق هإةعو هركح ةبرفاسناو رمصق هعم) رفاسن اؤرمهق

 ْ ةعامجلا بهدموهاذهو هبسحي ناك عيلاد اطعاناو همس ناك لكل اه اطعان اف هتقو ىف هلاح

 اولوعهلعو

 «(ةندنا نم تلاثلا عضوملالصخ) »+
 1 تاعاطلا رف ىلع روصتم كلذنا لد اه نك ةالصلا هفرصقن ىذاار هلا عون مهفالتخا اودو

 هن رقرغس لكب ل ئاق نمو ن اك كلذ ىأ حاملا غسل انو اذهم لاك نمو هتناىلا برم لاعفالاو
 ع لافو نوعجارانناا لك ىلا عت لاك (رايتعالا) لوقا هيو ةمصعمو ااحابمو ناك

 لدتاهلكت ان الا هذهذ اتاني ذخاوهالاةنادنمام لاكورومالاريصتهتلاىلاالا لاكو هلكرمالا
 دضق ةياغال قيرطلا هباتوهف اهلك فق رطلاهذسهلةياغل اوه هقتا ناصف هنا ىلا ناسالار هن ىلع

 ىارنمو ةيصعبو ااحابمواديرقناكءاوسرفس ما هيلع قلطتبإ املكفرصتلاءعأ اذهان كلاسلا
 : اهقلسم ىطارص اذه ناو هلوكو نوبوحت 2 ذمون ممر نع مهنا الك ىلاعت هلو هده شم ناكوا

 ةيداعس ىلا: ةيرق ةالصلانالحابملاو ةعاطاارفسىفالا رصةلاريإ لبسلا اوعبت”الو هوعتاف

 دنع ةصعم اهنوكح تش ةصعملا ناث ىلوا لالا بهذملاوةيداعس هللا ىلاد برقر #س لك امو
 رفاسموهو اسر اواطاص الع طلخ نموهف ةصعمابن اهمانمؤم هنوكبالا امفرئاسم لا اذه

 اذه بحاص باغوهتلا ىضربامربغف رك ةمصعملا مكح ىارن عم ”ى الف

 همكح ىفنامالاوانمؤم هنوكن م هناصس برا ير ْنَعلَوَقْلا
 :ةعاطفرفاسموهورصقلا زا 0 نم هعنباخ ةصعمةاعسملا ةنئعملا لاعفالا نم ىوقا

 نمّوَع سن نمو نمّوع سبل نمف ىهامنا ةجلاو طارصلانيسسعت نم ام جحا ىتلا تان الاواضيا

 ةهلكسملا هذه ىفىلو ا انيهذغ نامالامالا هملع بال الصلاانالرصقالو مانق هب لعام

 *(ةسيتان م :ارلا عضوملا لصف) *

 ميالودب رقلا تو نم حير جحر صتتنال مهضعب لاةفرمدةلابرفاسملا ا هئم ىذا عضوملاوهو

 لابما هثالثوعب اهم نوكحىت> ةعماجتب رق تناكا ذارمدةبال لئاق ن دو اهتوس لوقا لخ دي ىتح

 0 ل ا 0 ل اب ا اي م ل ك0 رك هس لاعو همسج عمانطوة_سدحورلامادا.خ حورو مدس ناسنالا (رابتعالا)
 هيعسط

| 
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 ىوقتلا سايلو ىلاعتلاتىوةنلاوهذنسملاسايللاامُأو * بتاعرصسر اخ الا هده نمو كلأ 1

 لاهاذواو دهاشمجانم ىلصملان اذ ةالسضلا نم ىوقأ ىوتنالو سابلربخوه ىا رش كَ

 هسيقن ماقمة البصل اوريصلا ماك أ دةفنيعتسن كاناو لةهدبعل لاكو ةاليصا اوريسملاب اونمتلاس] َّ

 هدهاشيالو هنتر ىجاش ىذلا ىلصملاو هام هللاريغ عم هبالصوف ثدحي لصم لكف نوعلا يف ||
 هللا نماخوخ هذه هتلاحن وك دمع نم برقي نا تاةولخملا نمدحاًا رخال دوما اوةاحانملا لاتافاآ

 بوللعملاوه ذا هيلقب لصمريغدوصسسو عوكرو مابق نمةرهالاهتروب لص موه ليلق ىلا اذهو
 نا كِل: بيسو هرهاظ يف هنطاب عفش اكهنطاب ىف هرهاظ عفشي نا نطوملا اذه ىف وجرنن كلو هنم
 دو-واهلرهظالو نوكتاق هنعرهظتو هب تشروذح نطايلا فاهل نك لنا ةرهاظلا تاكرجلا

 عقبام ىل_عىوقيضرهاطلا لعفلا نم ديأتبف نطابلا نموه اعرش ىرملا روضملا نمردقتلا كلَذف

 'هلوقا سانا ادهتلا نمةيانعةالصلا ةأشن صةنىف ريا تاهل نوكيالفةالصلا ف ةسسوسولا نم ىلصملل

 محرفوُررل سانلابهنانا
 * (رصقلاو عه اورق | ةالص فل صف * ْ

 رصق زاوج ىلع اوقفتاءاذعلا ناف رصقلا اما + فالتخاب عب او قافتاررصقااىف رثودرفسلا

 مكحالف, نا مف نا ىلا عت هلوقل فتاخلا الار صقل از وح ال تلاه ابن اخ ةشئاعالارفاسملا ةالصلا

 نماوفلتخ او اقناح ناكح هبال رصقامنا لسو هيلع هللا لص ”ىناانا اولاتو اورفك يذلا

 عاونارغلانابابلا اذهىف كلانسب دق (رابتعالا) هتلاءاشنااهركذاانا عضاوم ةسيف كلذ

 معلا مكح نكلو لاجرلا نمرباك الار سوهو ةمهلالا قاتلا ىف هللا ىوسام لكل مزال لاحرفس

 ناوكالا ىفرفسو لقال لاا نعل زان هلارقسوجو قمل مكحي ةمهلالاءامسالا فرغسو قيقحلاو

 لوالاو نوكحإا ارافسامظعأو هواهلاوح | ىفاهلكر افسال اهّذها عماحرفسو نيل اا نود لاحوشو

 نءميقملازيَع كف قَرفَدلا عضومل يملا ةال_ص نعرص# ةالصلارفاسملا قحلا اعداذاف رافسالا مظعا

 لوقوهو ةشئاعلوقاّماو رفاسملا ةالص نم ىلا ةال_ص تزيّترفسلا لاح نم ةماقالا لاحورفاسملا

 ردقيدح | لكسحامو ةصاخ سفنلا كا ذ فق ملا ةاجانمب سفن لكى بواطمدبعل |ناف فولتانهتنا
 قحلا ةاحانم هبلع سلي نا فاخو هبف لصح اذا فراسعلاف قملا عم ماقملا اذه ةاعاره ىلع

 هللا لوتوهورصقلا امس فولت ناكف سفنلا كل ذب صتخع ام ىل_ءةاحاذملا نم رضتقا سافنالاىف

 كلذ نم اوفلتخا ءانلعلاناانلقاملو دعبامفهللا انا مواام ومتى أسسو ةشئاعوسلا تءهذ ىذا
 هللاءاشنااعضوم اعضوماهركذننا انبلع نيعتعضاوم ةسجنف

 « (ةسهلنا نم لوتالا عضوملا لصف)*

 هيو يعم ضر فرفاسملارصقلا نا لئاق نخ لاوقا ةعبرا ىلع ا ذىفانؤ الع فلاتش ارمدقلا مكح وهو 1

 لئاك نمو ةرانكحإا! بج او ىف راملن اك هلريخ ضرف امهالكمامتالاو رمصقلان ا لئاق نمو لوقا ْ

 نيولتلا ىفنيكملا نا ار نم(رابتعالا) لضفا ماستالاو ةصخررصتتلا نا لئاك نمو ةنسرصقلا نا ا

 لاق هيروعشمريغوا هياروعشم ناكءاوس سافنالا عم نيولتلا ىارنمو لضفا ماتالا لاق ةماقا ||

 تقولا بحاصبسح مامتالاورصقلا ىفهريخ نيكقلاو ني ولتلا ار نمو نيعتم ضرفرصقلان ا[
 تنولا بحاصن اك ناورصق ل علان نيكملاو لام انني وللا تقؤلا بحاص ناكناذ هكاحو ْ

 لالا مكحيال قي رطلا مك ناكو نيكل الو ني للا عاري نمو تا لعلاننيولتلاو لاخاننيكشتلا |

1 

/ 
١ 

 * (ةسيللا نمىناثلا عضوملا لصف)* 1
 هبالد هفاس لئاكنمودرب ةعيرا ىف لئاك نخل ذ ىفءانعلا فات ارصقا !اهزو ىتلا ةفاسملا ىهو |
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 ا 00 011 كدا دعامو ةطإلا لو ايلا ىاسلل تقوم اوالاو ةلثلا ةحرلا نءاعك ارمامالا

 ةحاحد م سن كح ة ةرشب امهشن و ةضي ىلا ةندبنموهف تقوملارجالاااممآف عرش كلذ ىف در. هنال

 مقا عركا ذهل ضب ئدلا ناوببلسا نه اهانعمىفامو ةجايدلا وكس اهفوابنم ةضربلا تناك و

 هيوهلك ىف فالخالا مم ايلاغواامادلكؤيامتانر ةلا ىفتاناومللا نم دصقو د رقلافناودحلا
 لأ هللاىلا سفنلابب رقتلاو هنامحب بّرقته ب بّرقملا نأ ححن ىذغتملا صخالا ىف ةايحلا وق ملظعت

 هللا ىلا نوب رع سانلا ىأ رف رحنلا مول ىنع ناكمنا (نيكلاصلا ضعي نع كح )+ تامرقا | ىئسا
 مه.ديأ تاصوامب مودلا اذ هى كيلا اوي رع :دقس انل انا ىهل | لاَعف محلا نم كلذريغ داي

 افاهليفاف هسفنىوسمونلا اذ هيلا هب برئ نيكسملاذل دسعلامو مهيلعهي تمع امه هنلا
 ىعملا اذهىفاناو ايثدلا قراف ىتح همالكنم غرف

 ارق بومعل انقل در لذو ةسعماسفننانرقلا نم ىدهأو

 ىدو ىعفم ىدهاو ىحاضالا ىدبت مهذعي لاو

 اونمانيذلا اهياان ىلاعت لاف ومسفي ال لئاك نمو حسفي لئاق نك ءادنلا تتوفف عسلا قاوفاتحا
 تقولا اذهىف عسبلا كر صاف عسبلا اورذو هللارك د ىلا ١ اوعساف عملا مون نم ةالدلا ىدون اذا

 د اهح نم 0 وجو يخل اداهجرإك الاد داه1لاو مهسفنأنينمؤملا نم ىرتشا هللا تلا ىلاعتلاهوأأ|

 عب عيبلا قوحأو ةصاخ هللالا نوكيال سفنلاداهجو ةعمسو ءارر عمي دق قدعلا داهح ناذ مدعلا ||

 قل

 اذهل ثم ىلا ىأي وهتادا سعو هبضا رغأ ع مجم لرتبف ةعجلا مولنم ةالصلل ىدوااذا هنلانم شعل

 لوب نمو خسفلا مدعب لوقي نم بهذما ذه محسضبال عببلا اذهل دمو هسفن هللا ن نم عسبف قوسلا

 ٠ لل مات :دايبعل لاا هفانض اقل تاداعلا لاعفا عج لوقينأوه هرانيتعا سلا (ٍ

 | هيا تح نمدتالا نال ةيئادمص ةهص هن كلذف ةيلعلاو هسفن ىلا هفاضًأ ف موصل ىلو الا ةداسعلا |
 هلامعتسا ق نوكرامم هيقملي ىذلا ءاذغلاذغتم هناف قملات اد ادعام لكو اهلا هن هنوك 5 ثبح نمال

 ىلاهفطنةنيفصت ىدب عني و ىدبةالصلا تعمق لا هناف الصلا ةيئاثلاةدابعلاو ىذغتملا كلذءاَمب أ[

 | هسفنلا ةالصلا فصت فاضأ هلاندبعلا هكا ام ةعص ىلع ثيدحلا ذه لدف ىدبعلاهفصنو

 هبلا هفاض أ املا رظتلابوهف هم ]طدئاخإامل كلام هد عناكن او وهقهدمعىلا اهفضصن فاضأو

 قحاب مذ هى هللا ىلا فضي دالدنا علا 1 سنع عملا عضل ادق لواغريغةالصلا ف

 بدا 75 ايعو هدلع تن ذدر وكلا اىهأ فاض ثدح ملا ةعزانم كلذ فناثهبلا فاضم

 ٍ و قمع السلا لاس فانا كلمؤمنل اهفاضأىذإلا قال !بنصنلا اذه ها ىلع زلصم ىأذ

 !| فص:نوك :نا ةلاا هذهىف مكتم ىدارهلوتتي علا اورذو لالا ده للان

 لاح لكى هللا عم بدأ ىذا اوه قفوملاف مكلةالصلا

 « (ةعبلابادآ ف لدف)*

 [| (رابتعالا) ءابعلانم دحأن ب هب فالخالو نسما سابللاو كاوسلاو بطلا ثالثا اذآ
 : د نيد وهللا نيب "يل هاعملا هن بمطتا مم قط ع نمدربام لكوهو ةمنارلا سافنالا !دعوهف بطلا امأ

 || لكو قاءرلاركذلا نم بلقا ناسا هنرهطت و * لكوهفالاودلا اًمأو «لعفلاو لوقلاو لاما ف

 ٠ نيفشاكملا نه حاورلا له اهعشب مهلا ةمط حئاور هفاصوأ هذه نم ثعبنت هناف هللا ىضربام
 ا اد م هللان ىلا بيلا عفر لاول ناو بز اةاض مورقة رهطم هنا السلا هيلع لاق

 | تك ذامنيببسانقاباج نيعبسهقتنادرودقو ا لا اي ال ير ناو

 كل
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 هذهتءاجو ىراصتلاودوهلا تفلتخاف عوبسالا مان ضفأ هنأب هللا هدارأ ىذلا مولا وهأأا
 مولا ذه هللاتف ةتكنابيذةْواةاءيهةروصىفةعجلا مو مالا امهيلعدمش ىلا لب ربسعءاغ ةمالا

 هيلعهننا ىلص ”ىبنلا لوقف هلرفغالا ىلدي وهو لمد بعاهتفاوباله ف ةعاس ةتكنأاهذهو ةعبلا ||
 ةيادهلا فاضأوةاءرملاب :ىهلالا فيرعتلا اذهوه باكا لهأ هضفلتخ اال هللاانا دهفاسو
 (| تادواخلا قلخ ىتاةيناسنالا ةأشنلا هذه ههنا قاخ ىذلا مويلا هنا إضف بيسو ىل اعتهللاىلا
 كلَ ىفهقلخ ناكو تاكوالا لضن أن وكت: نأ دب الف اهلج أ نم سيلا مولىلا دحالا مول نم
 || لقتتتالاك لقتننال اهنأ لثملا بريذ لد آءرملا ىف ةتكت رهظ الو ةاءرملا ىف ةتكن ترهظ ىتلا ةعاسنلا
 انلقّدبالو سلا ىفلثملا كا 3 برمش انمعارناف هللا ٍلء ىف ةنبعم ةعاس ىهفةآءر 1١ ىف ىتلا ةتكنلا كلت
 هحرخخالو لاسخلا فاي لشملا برشا ننعارناو سلا ىف ةتكتلا لةتنتال اكل قنتال ةعاسلا نا
 سوس سل هنال ةروصلا ىف لاقتنالل لانكا مكح ناك م وسلا ىف ةعاسلا لئن انلق سيلا ىلا لج اب
 دوص قلق دحاولا عملا نااهكف ةبس> ةروصهبشت ةملامخ ةروصف عم وهامناو طبضتش
 ع أس ني ىحال االكو ةعبلب ا موه ىف ةعاسس |!لقتثتف لاسشلا هشأام كل ذكدحاو نامز ىفةريث هك اناغاأ

 |١ لاف ءاوس هم ل1 ىف ردقلا ةلماك ةعجب موه ىف ةعاسلا هذ هو هنتا مالعامالا كلش فرعيالو كلٌ ف 0

 2 هدا ١ خو 3 هي 3

0 

 جءاسام دعي نمدوهوا نيذلا الا هم فاتخ ا امو همفاوفل خا اعف سانلا نيب م كيمأ قلاب باكا مهعم ا

 لزت أو ني رذنمو نب رشم نسنلا هللا ثعبفةدحا وَدَمأ سانلا ناكتنم م ودلا اذ هىفىلاعتدهللا

7 

 00 0 هندان قلبسدراواراوتنايا تاخدي

 هلوسرناسأ 1 ا اًدهىف ىتلا ةعاسل لاعوهو يس

 تناك نيعملاابتةوىف اهلع وأ لقتنت تناكنا ةعجب لك ىفاهلع نة هضىتلا ةعاسلا ىف ماسالا قب و

 اديه نر ا ِس ةفاوا ناس عدااربألا اذه ندعي ا مول سغ مص دش لقتتتال

 معا هنا موملل لغلا

 ئ * (رصملا حراخوه نم ىلع ةعجلبا بوجو فل هق)
 ولت ا ورصملا راو هنم ىلع بهتان لئاك نمورمصملا حراخوه نم ىلع ةعجببا بتال لئاك نك
 ثوك. نأ لاق نم مهنمو لاما ثالث لاف نم مهتموذ اش ل اوقوهو مول ةريسم لاقت نم مين ةقاسملا اردقىف
 عمس اذا هنا ثيحب ةفاسم ىلع ناسنالا ناكتحاذا هب لوقأ ىذلاو اب انلاعع ءادنل ا اهنم عع ةفاسم ىلع

 ةالصلا ُلرذَلَو لصوا ذافراتولاو ةنيكسلاب ىشع ودهملا ىلا حرذع مرهطتسف ةراهطلل خوقيءادنلا

 ءادنلا دعبالا الا ىسلابرو ماني سل هنال لعبت الفةالصاا قيال هنا ل _عناف ةعجلب ا هلع تدحو

 صاوهام ثيح نم ىلا ةفرعمهعت ىذلا نطرملا نعجيراخنا مرسلا الفءادنلا ليقامأو

 ىلآ احراخ نوكينا اماواذيالف نتر ءملابطاسرالا اوهو هنر فرع هسفن قرع نم لدبلد نما

 ركل ا فوقولاو ةريملا ةريطخ لارا وكي وادوجولا كتئاووهام هير هف رع

 ىلا هحورخ ناكن او ةعيللا هلع بحت الهنسفال دوجولا بجاو هنوك ةف هرعم مكس ىل اجبر اخ اكن أف

 ةلقحل : ةعيب | هملع تدحو اذه ىوسام 1

0 

4 

 <( حاوزا لشن تدوو ىلا تاغابلا ف لدتتا +

 هدعب و لاورلا لمقةدحاو ةءاسءازأ ىه لئاف ن مو رابهنلا لوقا ن 7 ةفورعملا تاعا 1| ىهىثاف نك

 ل كف نمو ميلاف ا تيفال لولا« ,0 ساما سايل ل أ

 | ردي اللا ادنلاتندنموهو تاو بل جارتنا تقر لارانلا لتث 507 2 بكا وهتلا |

 لم ّ 0
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 | 1 راكم دتؤ ةنالثلاونعوتلا ننخلا رات قو هال لايام راش اكل دي هنم :

 ءاماوالا نيئمؤملا نم راتخاو نينمؤملاىناسنالاعونلان هراتخ افرثك الاو ةثالثلاو نسما

 أ دورو الواو ضعب ىلع مهضعي لسرلا لسشفو لسرلاع ءاساالا ن نمراتخاوءاسالاع ءاملوالا نمراتْساو

 |[ نكل لسرلا لضف أوه نم تنمعل ءاس الا ندد .باواضفتال هلو ىف لسو هملع هللا لص لوسرلا نم ىلا

 ذك ناك ناواناللا اعقاب ارتاودم اصن دجو نك ضعن ىلع مهضعي ل ضف هناهلن اانلعأ
 لصو امكمهالاس هن لوسرلا نعاذهناكنالقنلو نيدعتلا ىلعهنددقع ىف لع الذةرخ الإ ىف

 هناث )ع ملامو تلع امم هللا نعو لسو هيلع هللا ىلصهننا لوسر نعوهام لكب وهينمؤ.هان ًافاننلا
 تينا فل ةعلا نم ناكناورتاوتلاب تيئاخ لّقنلا نم ناكنا هب عل ةبامالادثاقعلا ىف لعجي نا ىجسذ ال

 ٍصنل ا دقتع ا امه عملا ن ركع الرتا اوّمصن هنفحدقنافرتاوتم صنهف حدب لام ”ىلقعلا ل_لدلا

 وكلنا هلمؤُز اال عرشلان اسل ىلعت دراولارومالا,ناس؟الا نا كاذ ف بدسااو لسلدلاكرتو 5

 نهود ا فاكملا نمدارأ دقهللا نا لقاعلا ص ناعالا هيطعتام ىلع هسقنىف دراولا حالا

 فااخناوهلاق لو هملع هنا ىلص <ىبنلا نأ رتاوتلا دافأ ىذاار اولا صنلا اذق هنءاحاع

 قلعين اصنلا اذ هدو>وب هيدرب) هللانا ا عيو لعوهام ثمح نم هلع ىل-عقسف لعل ليلد

 قحلا هلعأ ناف هرهللادا ع ىل_عصنلا اذ_منمؤيو هلع نع لوز هناال مواعملا كل ذب نامالا

 رظنلابهل لا هننع ىذا هعضوم ىف ه.نمآه مولعم ىف حداقلا صنلا كلذ. دارملاوهامهفخكمىأ
 ىَتْؤيام ةماعلا فدراهظاانملع مرح فشكلا اذهل مو باطلا كلذب صوصخملا وه نم ىلا

 نمهللا صةخااملو 'قيرطلا ىفةعفان ةمدقمهذهف همام ىلعهتلاركشناة شر وشتلانمدملا |

 مانانم هلا صتخ كا ذكس ناضمر ىلاعتهتتاءاعنأ نمّناف هعمان هاممو ناشمررمثروهشلا ا
 هفرشو مانالا ةعبسا اد ده نمهصدخ | امو هنن نا مالا فرعو ةعبلا مون وهو ةناورعلا مون عوسالا

 . عجرب كل ذناف* ءاروشاعموب ودك 220 و9 هنن ل ذفب نم طلغي ادهلو عوبسالا مانارت "اس ىلع

 / ةعملا مون و ةعجلاموب ءاروشاع مولو ةخرع مول ةعبلا مول نوكيدقاذهلو ةعبسلا مانالاع حومج ىلا

 ءاروشاعو ,ةفرع مول لضفو هنمعل ةعجلا مول لضفو مالا نمهريغ ةحالو تملا ولاد نوكيا ل2
 موبلا َكلذا ل ضفلا ناكح عوبسالا مانان مّن مول ”ىأ ىف تدجو اذا تضرعرومال امهربغو

 ةضراعلا باهسالا نيب ]ضافملاىف اروداعوةفر ع ”لضافم لخ دك صر اوكا ل والام ده

 ةءرمقلا روهشلا ف روهشلا رئاس ىلع هل ضفامتا نانئمرن |[ عونلاكلذىف ل_ذقلا ةمحوملا

 ىيدقو اهفرش ربف سعثلا نوكت مول ةسعشلا روهشلا لضف أ نافةسسمتلا روهشلا فال

 ثوكيسعنل اروهشرئاس لع ىسعتلاربشلا كلذ فرشدف ةمسمشلا ةئنسل اروبش لك فناضمر

 هرغالو ةفرعموس ةعجلا مول ل ضافي الف هريس ىف هل ضرع أ همف هنوكو +.ةناكح ناضمر

 عمل اةالصل موءلا كا ذىف لستغي نا قفتاناف ةالصلا سفنلال موملل هدف لسغلا عرشا دهلو

 هدا وبلا اذه دقات ذالك ءاذلعلا نيب عقاولا فالدلا عفرأو كشالب لضفأ هنا انش فالخالف

 راسا مزروع عاق ار انا لحل قرا تالاتلاعق مهدابتجال هر لعل ىف هللا مهلكو

 هفريشلالا قالتادضأدتا اخ امش امو ضرالاو تاوعسلا هيفهتلاقلخ مو لوأوهورمشلا
 انلل_ءالواتشمهدنمهل لدي لوهللا هدارأ ىذلا موءلاوها ذه تلاقو اد.عهن دع اق مانال اراس ىلع

 غرفدقهللاناف تسلا مو كلذ لبدوملا تلاقو ريخ كل ذ ىف دروام هناف الو ا كل دي مهين هلل | ٍلعا له

 ىلع هيلجر ىدح | عضوو هرهظ ىلع قاتساو تسلا موي حارتساو ةيورعلا مولىف قلخلا نم

 معزرتو هر دق قدح هللا اوردقام مالكلا اذه "باقم ىف ىلاعت هللا لاق كلملاان ا لاكو ىرخالا

 تسلامودوهلاتلاقف مه ذكنالو كلذىف مههدصن الذتاز وتلا فلزئانع اذهنأدوماا
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 ءانثلاو هتلاركذ نم لوغشم هء سطل اوه امجالوغشم نوكي نا لاسحلا كل: ىف هل ىجش هناف مسا ل ناقل
 ١" لاك امملك اذ هنكلوناءر دلاةءارقو هسفن ىل_عدللا من هريرةنواهانا هرحزو هسفنهظعوو هيلع |

 ا || هدعبل ةيطللا عوتيال نمرك ذنوكيا ذكهف ا 1 ىلاعتدتنا أ

 هسفن ظعاو ناس الا هنماقم يهل وأ بطلا نع 1

 « (الوأ عكرب له بطني مامالاو ةعبججا موي ءاج مف لف *«

 ١ بحاو وهو هلل عوضللا عوك را (رابثعالا) عكربال لثاق نمو لوقأ هنو مكرب لئاف نك ا

 || مولعمو هل تش اع ”ىمهلالا بانملا مرتح ل ه هرك ذدنع عضاع لو هننارك د ناف هتلارك اذ ماداما ديأ :

 عد قو هتنرك اذ هنا ةالصلا هدصقو بطل اهب رو دحملا لو دير يتسم ةعمعلل الانا اكن
 م لإةءارقبالوربكش رهجال هلاالا سعالا 2 ه عرب ىب:دروامو سلبي نا لبق دحسملا ةبحت
 هل عب ادق بطن * مامالاو لخادلاو مامالا عمت ناحنا اوهسالو ةعاطتسالا دهج كلذ

 مالا“ ادسانال السلا درب قلعت سهالاامغناو مالسلابلخ ادلا هوي لو كل ذ ىفدحأ هأطشسامو مسي نا

 ةالصلاث سانا لبق لباد ةالصا اءسمالا دورول هلز و نا ىلوادحسملا لود دنع عوك لاف

 سوللا دارأ نام هملع عوكرالف دعتبال نر دقنائ انش نتعكر لا ىل_ءديزال نكلو عوضومريخ
 دحسملا لخداذا عك | رلا نضر اعز ام متاغ نايت الاوشتلالا اذا ةنافديالو عكر

 * (ةعملا ةالصف مامالا هنأر ةءامك لصف *

 0 اهنعبةروسةءارقابيف نيعبال 900 رباك اننا ىأر نم سانا انف :

 تتثدقا ع املاعو الصلا هذه ىف لسوء لع هللا لص هللا لوسر هيأ قام ىل_عرصنقا نم سانلا ْ

 3 ةيشاغلا ةروسأرقدقو ةيئاثلا ف نوةفادنملاو ىلوالا ةعكرلا ىف ةع4ا ةروس ىهو هسنعئياوزلا

 هنلوقأ 'ئذلاو ةيشاغلاب ةناملا قو لبعالا كنر مس امني والا أ رقدقو نيقفاسثملا نم ا

 هالك ا ءرقلاو ديعلاوه ينال هللاوض جانملا (رابتعالا) ىلوأ عامتالاو تنقو النا ْ

 راشالا ىف تيثدتناءرقلاو هللا دنع لزانملا نم ةلزمةروسلاو اتمتيأل هئاقلاو سطس لا ١
 نأ ءرقلا ىآ ةدمس ”ىسركلاةباثأ درودقو نحالان 5 هنقانلال ةيسنلاب صعب ىل_ع هّضعن لصق

 ناو اهحاص نع لداحت كلملا هدب ىذلا لراستن اوت ا صرسشء ناءرقلا ةءارق لعت سي ناو

 لدءتنبرفاكلا ةروسناو اء رقلا ثلث ل دعت ص الخالة روس ناو ناءرغلا نفت لوك: كارارإلا :

 نانتأتناوارهزلا امهتارع لاو ةرقبلاناوتآءرقلا عب رلدعتهتارصنءاحاذ ناو َناءرقلا عبرا
 ةريثكبم كاذىفرابخالاو نحامهارق نا نادهشت ن اتفتثو نانا باو ناتيعامهاو ةماعلا مو

 امعقلناهنيزنت اهيف ىلعالا كب ر مسا عبسسو لوسرلاءءادتقالا امفو ةعمجل ا ةروسف ةبسانملا تدصقن اف. .

 هلكت ىذلا لمخلا ند ,هصيستق لص هنا ىلاعت سفن ىمس ذا لاعفالا ندةدامعلا هده قفرهظ

 تيدح كان لهو نوقفانملا لءااذاو ىلبعالاك ير مسا ميس بساش ىكصيهلوتنص سفنلا ||
 يبسانتمال كانك ار نوكحيف دصعولاودعولان هةيطخلا هنمدست امل سانم ةمشاغلا 1

 .ةنِسح ةوسأ هللا ل اوسر ف مكل ناكقل ١ اوت ىلانعت هلقاو ةبطقتلا يف ءاعالا م هركذامأ]

 م«(هعجالا مو رهط لبِصف) * ا

 ل

 لاك نم مهنهدب وجوب نولئاسقلاو ضر هللا اولاكموقو ةنبسدلا ىلع ةعئاسجل ا ةءمببا مويلسغلاانتأ ١

 ةالص ل بة بجاو هنا لاق نم. مهتمو لضفًاوهف ةعمللا ةالسصل لستغااناو مولا ب جاوهنا ]ل َ

 وهام ثيح نه ةعاجا ةالص اهبطبعت ىتلا هللان ةفرعبملل بلتلا:ةراهط (رابتعالا١) ةعيلا | ْ

ع م طعأ نم هناق ةزودلا هلم ةصاخلا ةدامعلاهذهل عضاوهناهسأا ٠
 هللا ىدهىيلا ةبادهلا لب

 ةيانعوراتخاو امش عون لكم نمواعون سنج لكم ئطصاهتنانا كا ذو ةصاخ مالا هذهاهملا |||
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 ةسلطا اما واناصولا نمكوالا ةبطخلا ىفهناسل ىلعهنثا لاك امفةناعالا هتمل أس ءركحدس
 | نال ىلعهدابعهي ظعوا ف ىلاعت قدا نع ةيابنلا هيضتقت ىذلا ماقلا نيب لصفغلفنتبطللا نب

 يقَتىلا طارصلا ىلاةيادملا ىف ةبغرلاو لاؤسلا ماقم هيضتقب ىذلا ماقملا نيبو بطلنا اذه
 | فلا دبع مديل لاذ الا باعت انكوايتلو ةيطقخا ب باحات د عراشلا نم صن در.ملاملو

 / لاف بو>ولاق ب رط ىلعال ىس املا قيرط ل لدور فننو بف امرنتاناالا ع :رشالو ةغل بطخ

 9 0 دالك 00 لوس مكل ناكيجوتا ىلاعت |

 ضو 0 ةضرشبلووسامف ىزامقد عانتالا سف عقويىذلا لستتا ضرفو حال ١

 ةكرقلا ءاز- ام زوح ضئارف ىلع لععلا كا ذ ىوتح ا ناف هبح وب ل ىذا |لعقلا هنسوعاسالا

 هلفانو نتسو ناكحرأ ىلع ىودحت ةداب عام اف يلا ةلذانو 5 ةالصاا فاك ضُئارفلا نمهشضامب

 دبالو لمعلا كل ذهضتقيام بسحب لعلك ىف ىزاصنف ضئارفلا نمئماه فام عوطتلا ةقدص
 ناكو قلْذتلاب ةسهلالا مسالا ىف قرتلا ىلعربنملا تاحرد لمكي فراعلاو كلذ لعاف عامتالا ةضيرف نم

 هسه هجر د لكل نتا سه ثالث ىلعع امسالا تا دكو جرد ثالث بس هيلع هلقا ىلص هلل لوسرربنم

 تاغص ىلعل دن امسأو هيزغت تافص ىلع ل دتءامس ا ورخ آس ها ىلع لدن ءالو تاذلا ىلع ل دنع ءانكساك

 قات الواب. قلع تاذلا ءامسأف ملاعلا ف ترهظ دقءام“ تاكا جر ماو لاح

 امي هيطعتامبسح ىلع دبعل اهي قلاف: وىلاعتقللا باتجام سدي هيزنتلا تافص ءامسأو

 اذهدبعلا سّدقي كلذك ثود ملا تاغم هب موقننا قا لالجس دقي دبعلا نا كف هب قبلي
 دهبعلاد-ولاعفالا تافص ءامسأو قلطملا ىئغلاو مدلا تافض هيموقتنا هسفن قلختلا

 هانركح ذامىوس ةمهلالاةرضحلا ىفامو هتلخ نم ادحأأ ىلاغت هاهغفىف كرش ألف هيرام

 هللا ىلاعت ادبعنوكيال هناصس سرلاو هل دعوه نملابر نوكيال دبعل اة هانركذام ىونستاكمال ا ىفالو

 ةدنصع هر

 دعني

 لإ تلكناخ ملاعللو هسقنل قحلا بام افيتسال لاعلا اد_ههنم عدا ناكمالا ف سلف كل دَنَع

 لأ مسالا كلذ ل دمنأ دءالانلق ' رخ اىعأ ىلع ل ديولعلذ كسي اع ىف هيترئ ان ساوأ» ءامءالا قلوق

 ؛ دق ماسقالا هده لكورخ مسقمامو نيرايتءاو نيهجوب هللا ىوسام ىل_عامأو هنا ىل_عاخا

 1 ماعلا اذه لشمناكمالا فنا اهلثمتوك نآ محال ان اعفان .ديأب تلاع ءامسالا هزه ىف لمح

 كلذ عاق قئاقملا ةهج نم ماعلا نمدحو دقامف ص الار صخم ا دقف ىعانت الامم

 + (ةبطخلا دنع ةعمللا موي تاصنالا ىفلصف) <
 ةاضالاقا لاكن + لاوقأ هئالث ىلع بظخ مامالاو علا مود تاصنالا ف سانلا فلتخا
 ةمطخلا لاح فزت ج مالكلا نا لئاك نمو ةيطلنا ماكحا نم مزالمك كح هنأو لاح لك ىلع بح او

 اهعمسال ن منيب و ةبطللا عمسن منيب كلذ ىف قيزرعتلاب لئاف نمو اهق تاءرتلا ا

 ملكت ناهنا لعروهجلاو معلا نم هلك ىف ملكت أ خيارا مف م0ناوتصنا عم«ناف

 نولئاملاامآو تاعكر عب رأر هطهنالصقاغل نم لاه هنإ بهو نبأ نع ىورو هنالسص كسقت

 : 0 لودعلاةرو تن راق او اوتار رخل هوتاضالا بوحو أ

 2ص ا ا ات 11 ا 1

 0 مالسسلا درب لاَةف قّرف مقو تسع كنلاالو ماللادر زل مسقو ”ىروثلاو ”ىازوالا لاق هيو
 .[أأوهو ركذملاو ظعاولا لوقيام ىلا ءاغصاللرثكنتلاو ظعولا عرشانغنا (رايتعالا) تعبالو
 |بيطللاك ةدنع ناسا ىلع هللا ىركام ىريل همالك لاح فه تاصنالاو هللا ىلا !ىعادلا سطخلا

 ا | ةلقا در لدتم هبرماا فقالا ءاغصالاو تاصنالا جو هداسع ملكملاوهقطاَناَكَفَق وللا ثان

 عاملا عم نكلو تاضنالا هلع بجو ماك لاوهق لسانا ىأر نخهتنا دج اذا س طاعلا تمعشلو
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خو يعور ا« صالتسا نع هير هر عمه تلصح نماضتا إدكو نا ءرقلا ى ءروك دما 1-1
 و

 «صاالالا ساق هل لصصلا# هللا ءةرعم لصصت ! مو َدْحي معا ءوتلا قرط كه قور مما َءولْدح

 ةكرعملا د - وع كا دنا لعو”ىوسوملا لوألا ت اس ا للار نع َسمالثا»ل 6 ماما وكلا نم هللا

 قلقا كيد نسمات سدو مالا قوهقللذتا كلدلارجار شع دار قدي لأ ًارعا ًارط هناالا
 5لاهَر د

 اذعدرسو ً"هلملن / ىسوع ان دعاوو قكلافكل

 د

 انيس د ا

92010002 

2 1 0 
 ء لص< ل لا_عت ها لسعل عدت واطعَنأَد

 0 ١ 0 0 0 نم كرا دل 1

 بسيوسصتؤدلا مدربي ولا تاقدي فام تقوتلا ك5 ق ىولاطملا نكد 1

 | هتولح قوص تنك هسلا ع آلا ىالطاعدار معالا ىلا ءادأ نع هء دار ضعاللا لا ءاذا ىذا تس لاو ءدص

 ظ أ -قاكلا فتكلا ماوعو تادوحوم ا ق ىملالا دوححو لا تادرس ةلالا قدتارسس عرق ةقلطم |

ْ 

 ٍٍِججَجددجوجوججر زي

 أَاو دوحولا بح اولاو نكمم ا نيب ةسسن ىأقالاو ةسهلالا امسالآءَىلَحلا حرت اع - نمو ءالعأ و

 تيم
 نم تماو نيعدرالا نأ: نيعترال ارشعوو ىلا هعدرالا ىوغو نيعيرالا نو ديل اكو ادافع طرغشي ل نم

 ف لو ةعيرالا نع عقترأ نينعتر اللا ع نع لردع اح ع نعت رآلا ريشعىهَْجَءرشعق ةعدرتالا برص

 | نمةماقلا ةمرملا سوةسلا كد لغاو ةعئرالا ىلع الاءالا هللأع ةعرعملا لا ا

 || دوج لاف ن مف قا ةقرعم اهتح تصح ىلا _رعاهتاذ دبعال رعوهئالثلا ىع ىلو ام م
 ٠ | تالا ةءدرقلا نا ةعدرالا ليع دعا قوس ىذا َىعا لوقلا !دهماصمك ريو اللا ةعج |

 | | تال هتدح اال قللا ةندرق لصاملا ناكتسي الثا هب هر علا نمدسعلا ل صحا سوهو وعلل م ١
 ظ عرحملاناغتلالالا ”لحاا نمد. د ارغالا لوا ناكاكوتدرقلا فال ع  اهصتن نأ مصتال هنيدحا |
 لولدملاو لمدلا نع طا ارادوا لولدللا بسام ,ليلالاو هيرب دا ةقرعم ل عةمدتس درعا ل 7

 ! ةسالتا ةسرلا ف قلسا ةدرعلاكأ ق لا هلع ةهتاةءدرغءاشع درع لواق درعا الآ در صل ١ سالو

 | ةعيباةالم ءموقتاصت توتلا لزاتم رابتعالاق كلَ اددَعَم دارقالا نم قام الا ىلا اراك ْ
 لاوح الآ ! فالخاّن م

 « (تاطتسالاو عو قاتلا طرشلا لص« 1

 شاة اوقلتخاو ناطمتسالا لعرفا ا لعب تال حبا ناءاذعلا نم لادن م لموت
 لعأ .. يس اهاتعم قامراة يرق قناطستسالا طرت اة سوو :أطللاورصملا

 لاجرلا نمرباكحالا مهو سافنالا عمل اا ءلعريخ- للريال م مهتم يمص لعق قبر ط ْ
 | مه

 | ماتم هنوشءرطتناكن خير طن ىلع كلذ ق مهو ناطستسالا مهلع لاحم ا ىق ماودلا ىلع نورفآسم
 | لانا اذه هتونثنع نكس غن لك قاعادتادطلاتاعوتتو اهريغت قوذو نعاحالا َداعارع

 هتاطستساق ارقاناكن او اوجوو ةعجلا الص مص طرش نمناطتسالا ل !ءّق ناطستالاب

 كلة قيبضعت لاك هتف بحاضص

 3 7-5 يو دو #2 و ا

 | تم اص لو وللا علا طورخزم الا كرو 0 مالا

 2 !تحاصرقس لم هرقم نأ او محال !سغنق لاك ةماخالا نا ىريوتادها ك لاو لاوحالاق

 دل 0 ا لالا مالا نوت :ل كافالي هش ى مالاو ةرهظبامت

 نآاطدسالاعال

 ماقيالوادحاورصمى نانعج مات لع لص) < ا
0 
 رك
 نك

-- 



 ١وءع

 سهلا ع عواطت قو ناين نمو هتبطخ ىف تيلفللاخ ريشي نيسوهو ةضدسلاىل ا ةندنلا نمباوثلا

 ناذالا امان ىنشلا ندمت تقؤ وذل الا ال يهومروكب بيخارمالا نانو ءادنلاىلا

 نذدْؤم مامالا ىدينمب ندوب هاو لتس اورينملا ىلع مامالا سلجاذا هتقونا ىلعاوةفتاروه+ب اناف ||

 علا هب مر ىذا اوهوطقف دح اوالا مامالا ىدي نيب نذؤيال ل" ”اه نك دحاو نمرثك اوا طقفدحاو

 رث ا ىلا دانتساو ةحح لئاو لكحولو هئالثن دوي نو رخلاكو طقفنانثاندْؤد نورخ آل اهو ءارمشلاو

 دقو اهلكتاضورفملا تاولصال ناذالاكة عج اةالصا ناذالا نا "هلة سملا هذهىف هملا بهذا ىذإاو

 دحاولب اعم ةءامجالو نانثا ندوب نأز وال هناالا اذه لق تاولصلا فناذالا ىلع مالكا مّدقت
 || ثحح نم هتفرعللهدامعّقلاءاعدوهو مالعالا ناذالا ( رابتعالا) ةنسلا فالخ كا ذناف دحاو دعب

 ةفاضالاب هركذف هير فرع هسفن فرعنم مالسلا هملعهلوةودو انمانابروائيرو ساسنلاهلاوهام ||
 هتفاورظن نأ هدامعنمدارأ دتوالا !يهادشال او اظفا نيعبال هناحس قيلسا نا اًتاطمكل ذ لاق امو

 (أ هذه رومالا هذهىف رظاسلارظني ل ىتموةدابعلا كتل هتسعو ةلاملا كال هدرفأو هددصخ ام ثيح نم
 وهىذلاناذالانا اناع ةعاجلادالا مدنال ةعملا تناكاملو «بولطملا باودلا نع راع دقفنيعلا
 كل دانس دقو درفنملا ىطعبالام ىطعي نأ ديال ص اننا ىلا اذه ىلا ىهسلاو ناب ”الإ نالعالاب مالعالا

 || كلذ ىفاندنع تنقوهالو ةثالثونينلاو دحاو نذوم نيب كلذ ف نيرظانلا تام اةمفالتخاالا قبامو

 || هاريف دح اولا ناذالا اما دح اودعب ا دحاو نكس و زا داز ناف هاندأ دحاولاو ناذان هدي الهناالا|

 ىزتالف ةعاجب ىفةالص اهنوكىريفنينثالا ىرب نمو طقفةالص ىهام ثيح نمةعبمبا ةالص ىرينم أ
 || ةصوصخم ةلاحىف صاخ مو.ل ةعامسف ةالصاب:وكلفاهل ناذالاىف :ثالثلا ىأر نمو درفنملل
 || هنالث لاف ثالثلا لا وحال ا هذهريتعا نذ مون لكف ةضورفملا ةالصا | فالخم ما.الارئاس ف نوكنال
 ىلع": ج ثلاثا! لوقيو ةعاج |ىفةالصلا ىلع" جىناثلا لوةيوةالدلا ىلع :ىجلوالا لوف نيندؤد

 درغناولو كلذءاذعل اريتعارخ الام لعب ل ةلاح دوم لكل عاف مودلا از_هىف ةعاجلاى تالصلا

 زاجدحاو
 «( ةدصلاو بو>ولا ىف ةعملباب ةصن ةصنخلا طورمدلا ل سصف) +

 لثاف نءو لوقا هبومامالا عم دح او لئاف نق عاب ارا دقمىف اولد او ةعامجبا اهطوريشت هل نأ

 طرتشيال نم مهنمو نون الث لئاه نمو نوعبرا لئ اك نمو مامالا نودةهثالث لثاك نمو مامالا ىوسن اننا |||

 طورش نم طرشلا اذهو ةعيرالاو هثالئلابزوجالو نيعرالا نرذاع زوحب هناىأر نكجاو اددع أ

 فرعي نم ظحومهف مامالا عمد حاول اما (رابتعالا) مصتو ةعسملا بيق هي ىأ ةمصلاوبوجولا ||
 رعابشلا لاق ىل اد هيرّذب دج ا ىلع هسفنةبدحا نم جلا ةيدح انا ١

 د>اوهنا ىلع لدن ةناهل ئش 8 لكفو ا

 1 هصختديدحأب صا هر دحأب هريغن ءزاتعنأدبال 07 * لكذناو

 : هلصوصخ ىلع 1 فدع وهو هند أةَعشللا ىلع ى هةيدحالا ءايومتياا ترا معا

 رظنلا نم هدمحول فرعي ىذا اوهف نانثا لاه نماماو هريغل كلذ نوكيا نكمال هيودف فصوأ
 / هلمع ن 00 هريسع ىل ارقشفم هئاو هسفندا ارقنالا هل مصيال ق لسا ىوسام لكى بف هتعفشف |

 فتلاؤيكذلا ذالا لوا وهودثالثلان لاك نم اّمئاو هنسع ثمح ع نممل نكي ىذلادافتسما وجل ضو
 نمالا قا فرعام هنا ىربف ينعملا ىف ةئالثوةروصلا ىف ةعيرا بهذ طاربالا ن اصتيال نيتمدقملانا ىربإ] ١

 ىل_ععفشلاب لال دّسالا ندةسسنلا ف برقاوهو دحاولا ىل_ءدرفلاب لد ساف ةئالثلاب هتفرعم ||| :
 دقام ث.- نمقملا ةفرعمهل عنا ىذلا”ىوسوملا تاقبملا ريثعاف نيعي رالاب لاف نداماو ةيدحالا | ا



 | ةعبلب ا ةالصوهو تلال دليل داع | ىف لعذة يد !ثمح نم هملا ترظن امن او ماما !ذهىفهنادةيدحا
 ليقاجتالصلاه ةيهلالا ةفرعملا هذه ار نخد> اولا ىلعداز اماهطرهش نمناف درفنمللزوحت الا اف |إ
 | هلع ريعذلاو هلق ىف ههج اوبو هير ناني ىلصحلار لاخلا اذ_هىف هير ىلارظنلابرومأ ههنال لاوزلا |

 هللا برمض سعشلاب هاف هحوابرلا ىلعهيداعاو برلا مسالا هبلطيو لظل اوهوروك دم برقا هبلطد

 | رهظلا تقو ىأ ةريهظلابس مثلا نورتاكمكححبر نورت هس نال ىلء لاف ةماشلا موب هترر ىفلثملا
 هنانفلا-وهو ٌىارلات ا ذرونلا مومعل تقولا كا ذ ف صةعشل | ىف لاظا ! ضل ءاوتسالا دنعداراو

 | هدمىلاداعمءاوتسالا دنعودواريسياضبقانبلاهانضبق ملاك هيرةدهاشم ىف هسفنةيؤر نع
 دعي لظن اهدمىف قمل ىلارطن نخ هملا هضبق ناك امدعب لظل ارهظ أف لاوزلا دعبوهو سمنل !كولدي
 دعب ةعبإ اًدالص تةونا لاك لاخلا لا او ده1ثملا ل يق لوالا هفرعاكةدهاشملا دعب هفرعف لاوزلا

 ىلع هملءنمريهضلا ةداعا نوكك انهو لظل | هده ثم نم هيرب ةفرعملا هل تتمث تقولا اذهىف هنالل اوزلأ
 ىرذذ هدم ىف بسلا امرظتسف لظل ادم لعريعضل | ةداعا نوكت ل اوزلا لبق هانا ىلصملا فو هجو | برلا |

 راكم رئالا نم كلذ ق سمعت بل هلا قم قم ففززع ف نمعشل ىل ارطظتسق. نعل او ىلاعلا نؤنمل اح هناذ |
 ةفرعملا هذهل هنا ل نمورثالا فالل دلال ادم ىلع سهشلا تناكو رظنلا ىف البلد سمشلا ىلءللظلا ْ

 نسعشل ا لعج الملقا لق هنا ذ نم لظل ادا دما نياع سلا كولد كاد دعب مث ءاوتسالا تح ىف وهوالا

 سعشلا نمولدل ا نوكمض سعشل | تاذكل ظل ا ناكو لظا ا 2 هريظن اهك ول دناكف المل دلاظا ادم ىلع
 ماتفالدوجوب سهنلا زيعوهامنا ٍلطالرهانملاو مثلا لولدودام الا ىفرثؤملاف طنا ن هدا ةلزيخع
 هدجوا امتاو انا ذ هنوكن م لاعلا دجوأ ام هنوكل ولا تاذا ةهولالا ماقمهلّءلاهذهىف كدوحو

 قمل ادوحو كلدو>وف هتدسن فرشا امرت دوجو ثمح نم كناذ ماد هللا "ىلوانر طناف اهل | هنروك م

 كن اذ لعج ثمح هيزنت ةفرعم ىهف كإط دن كنع سهلا لسعو ىالاالا ايش ىلش ام ىاعتهلئاذا

 كح نا ىلا كاثمو هالو هلشم د كنا كت كنع تدعب اكو كنعدعتت ني لال

 ىلا ءاقنإ رالابانا اهملطو اهءواط ىف هناامكح قملاتاذاىجشإ ىذا قلطملا هب زتلاوهف اهتفرنع

 اسم كان مقتالن ا ىلا كءنغتو كوت اه واع ىلعاهروهظ. نا كلع لى دعب امش ك|ظرعشنءاوتسالا ٍْ
 اذ نإف لظلا# ءانفلءاوتسالا دنع ةالصلا عرمشت لاذهاو ك.دسرا.* الا ئنودو كذعاجراخ لظلانم ||

 ةنيدملالهأ ىف مالسلاهشعلاقاذاو كسأر ىلسع سءثلاو كتالي هحاو نمىلاوا بت ىذلا

 : ثىحح نم سمسا اومقار ىأ اوبّرغتالوةالصل | ىف دلل هلا ىلاهح وتلا ىف ىعياوق شاه طخ ىلعن اك امو

 مكل ماسةمال برثي لأب ىلاعت لاقرث الو ماقم مكل ىيالف مكتعمكبتفتل علطتا اف ةقراش ىهام
 هشناشالا ارظني نا نكمكلولدلا ناذ لول دل | فال فرمش الامام ا وها ده نا ىلع م السلا هءلع هينف

 لاقف ةلالدلا ف يظعا هنا قورمثلا فالي هةعولسىف قا هيزنتىلا رظن نا نكعو هلظدادتماىلا

 || ىذلاوٍباصا لاوزلا دعباهالض نمو باصا ةعملا لاوزلا لبق ىلص نك اذه نيم نأ دعبو بورغلا

 الأ هناصس قل ا ىلا هوتي نا ىتبنمف ضرف هم ع رمشي ل تقو هنال ىلو ا لاوزلا لبق بم الص نا هملابهذا
 ْ ءاداتقو كل نوكمنا قف دق ناكّناو ىلو ا لاوزلا ل: الص تناكف تاقوالا عييجي ىف ةيضرفلاب

 ا وهاف اريتعملا ناث كل ذنوكي ةيعبتلا ء ك2 نكلو ظقتو أ ركذتاذا ئانلاو ىسانلا و- ىف ةالص صرف

 تقولا اهل يعتق لاوزلا لبق اهانلعجا ذا ةعما الص فالخ اناكح تقو”ىأىف ةظملاواركذتلا
 ا ريغنم هثيحاصمو هن دهاشم يمعت ىلا راش دةىلاعتهللا ناف تاضورفملا ت' ناضل تال تنيعتاك | ا

 كلذرءاف حنكامنام كعدوهو لاقو طغى لكي هنا لاشف دسقن الو صاصات

 « ( ةعمعلل ناذالا ىف هل ءكإ#

 || نملاقحالل عفرا هناقليلدلا اذهنمهتلابمكتفرعماوذخ ىأ اوبّرغتالو اوقرش مال_كاهيلع



 تاو

 ديلا بلقىل_عهلانمدربم سلا اذه جيا ماعلادوجو تن اهسفنل تاذلاناىرنمأ ١
 نم مصيالاهعوتو ناف دح اولا ىلع دئازلا ىلعاهدوجو ىف ةينبم م ماكلذو ةالصلا هذهىف هنت ىفالوأ| ْ

 ديلا ىطعتام ىطعت ةعجلا اد عام ةالص لكو درفتملا ن م مصناهنأف اهاكتاواصلا فالخم درفنللا| ١

 تاوب ءلا نم ةعيابا هيطعتالام ىطعتو اهتفمالسلا ىلا م ارحالا ريمكس ع نم ةالص ىهام ثدح نم

 كلذ ملعاف 8 : ةدجاو نعىلا ةفصلاوأ بسنلا عوجرب للا نمو قالطالا ىلع ىغلا اهلّقلاقحلا |

 < (ةغجل ا هملع بحت ن مثل صضفإ)#

 قدم نانلا طورش ٌةعيرا اوداز مم ةضورفملا تاولصلا هلع ست نملك ىلع بجحتاسمما قعاوقفت ظ

 نانمالاو ضي رملاو ةًرملا ىلع تالا بتاف ةحفلاو ةروكذإا امبدلع مايا ١
 امبلع بجتالا بن لئاك نمودبعل اورفاسملا ىلع ةعيلب !نالئاكن غ ديعلاورفاسملا امهيففلتخلا
 ةياورفو ضن ضوا" ىبص صواة 1 ساؤا ولم دنع ىلغالا ةيحاو ةعيلانا همف ماكتسربخ درو دقو

 دوس مصقالااقد حاولا لع ازا اهطرش نسناس (رايتمالا) رخام. ل
 اان دددو تاما فل ايوا 0 ةيدنال ةيتاذةيدحا هلل نا لءدق لقعلا ناكحو دحاولا
 هع اةالصدم .اعبحو ةيدحال اهله نم ماعلادوجو لقعلا لقعينا لاخلا نك اهلعن لفاعلاو

 !11 بلطي اهلا هنوكن م همفرظ: فدي دح ال ا هذه هل نم دوجو نم نكمملا هبلطب امفرظنل ا ىلا عجريتا ظ
 ىللءةعبللا ةالص تدحوف اهسرتو ةلدالا بم بيكم وهو ةعامباالا مصتال تكل اج ١

 هذح لق ءوهاهنم صقن ىذأا لّمعا او نيدو لّقع ةصقان ًارملا تناكاملو لقاعلا هب فوصوملا لمعلا

 اهلا هنوكي ٍلعلا نيبوةيدحالا كاتب علا نيب عجب اودو لجرلا ىلع ةعيللا تمحو ةيناذلاةيدحألا | ْ

 اماو اهلا هنوكن مهلا اعلا نيبو اهننب عمجت نا اهيلع بح مةةيدحالا كات لسع نمي زل المع ىلا :
 هي فلوس كرجل رض سملادبغلاو وف ةعمللابوبو هتعطةسيئذلادبعلا أ
 نم لكو ةعبلب ا هملع بحت لةيدوبعلاو ديرما نيب عمج نادل نك لاإف هراستشا ىف روبي دبغلانا | ٍإ
 تارايتعالا نطاوم ترضحاْذاد ًآرملا كاذك اهالص اهرضح اذا ةعبلبا هملع بحتال هنأرك د نوانزكذ 1

 ىأةعبباتبجو اهفلاخي لاح اهنع تينفناف اهيلع بحال بخاف بوجولا نم نيروكذملا ةعئاملا
 .؛ ا ما ا اك

 كك معبالو تابسالا ب لوشيال ىذلا نت ضدرملااماو ةمهلالا ةيدحالا معو هب هشادلا ةيدحالا

 ٍ 0 ل دامردق هللاب للان مهتاف ثدح ةممضلا ماقم هلل صحي لذ

 ديحوتلاديرعت لعل نيبو بابسالا مكحب لعلانيب عما هيلع بجي ل هءلعفاخيو هديرجت ىفحدقيو معلا
 وهفةراغلاءاهتاوةياغلا ءادّس !نيبام هناق ةعملا هملع يحن ال نا ىضتقي هلاحنافرفا ملا اّماو انهنع ١

 ىلا لئاملاوهف ىصلااّناو ةعجلا هبلع بحت الفىلاو نمنيب عمجي نا هتلاح ىطعت الف ىلاو نمنيب ||
 هتقشح ةفرعمىلا هسأر عفرب نا لاحم نك صل ا هذهبال | اسص هنوك مم ديالو اهريغ فرعيال هتعسط ||

 ةعجل ا هملعبدئال < ىبملانانزبتع ا دهلت سيجال ْ

 * (لسف)#*

 ظ
 تقولا ادعاماهانركددقو ةمّدقنملا ةضورفملات اولصلا طورشاهن !ىلعالعلا قفتاق ةعبجلا طورشام أف

 اهركسصزأسواه ةصتخ ةصنخملا طورشلا فاوفاتخا كاذكو كلذ ىفاوفلتخا مهنا ناذالاوا

 ١ « (تقولا فل_هف) *

 لاف (رابتعالا) لاوزلا ىلءةاهتقو نا لئاك نمو رهتلا ةالصتقو نعي لاوزلا تقوابتقوتنا لئاف نأ
 / هلارظنلابانئهآف اللد هملع سمشلا انلعج متات/اس هلع ءاشولو لظل ادم تفدكك ير ىلارت ملا ىلاعت |
 ' | تصصتتسصس كوت ةسحلا 7
 ا
 أ



 غم

 دنعهسفتى اهاوش واهعمد ناكنا مامالا تاكس ةحافأا دعا ارقب مومأملا عبت نكسحاو دبع

 توتحاامل(رابتعالا) + دبالوام مامالا ىلعر وحال نكلوابتم غرفب ىتحةناةنامامالااهلوقنام[]

 هريس و صرفب سدلام لكو ان دش ساق: نع سفن فز ملناسعالا ضورُد نهو ناكرا نع تالصلا

 نا كلذو هلددسسم هصّقن اذا مومأملا نا هانعمو مودأملانع هلم مامالا ناث وسلا دوم

 ا و يعم ءاضقلانو- أهلا قفل هللا قوّتح ضورفاا

 1 معا اهم عل وعلل تلا لاعفالا ىهووهسأاد ومو هو ل دباها ل عج امام نيهسق ىلع ىهذ 0

 قوقح ىهاما ممم لدباههأ لعج ا دهلو ضار ةااماعت ا همشي ىذلا ماعتالا نما يفام ثمح 5

 مناوباو جد هلزاك اهلعفناخ لدباهأ ل_ءحامواهك رتءاش ناو اب : لهاا شائف بشرا دعا
 هيهذم نمو عفرلا هسفنف ناكنافادمع عفرو ضخ لكى ىديالا عفركباوثلا كلذ دل نكيرلاهلعن ا

 ليادب هنعومسللالا نه وهسلادّرغدو مس اناث ىديالا عفرلالمورسادصس هنافانامسن عفربلو

 ْا هناث ىطسولا للا فال هل ده ل لضفل نم هضاملءاونالو هب لوقيالودو ادع هكج رول هلا

 نم نكس ملناو هل ع رمش اك ىل_دام هناف هتالص لطتو هاسب سا هتافاهل دس لا دبع اهكرتول

 ةعورشملا ةالصلا ىدص هنا وهسلا ماما هركذلا عم ةءورمثملا ةالدلا لص ام نكلو ضورفلا
 اهةثلاعث نموأ ةعكر لوأىف اهند سلج نماَمأو ىهاسللا هتمالدب لعج ىذااوهسلا دودس
 هلع رشو ىطسولا ةسلللا سل<نا الا هلعرشام هناف ىهسولا ملا تحج اندنع همكح

 هنالص ل طش ملو هلع رش ام دمعت دَمْف هنالسد نم رثو ىف سول دمعتوافهنالض نمرتوىف ساكنا

 رحأو سوا, ارجأةلو هسولملال هوم دعت مايقلا ديرب وهوا سات هئالص نمرتوف سلج ناو
 نوأطبالو ىلاعت لاق هودعف ىف نمرجأ او ناطيشلل مغرتوعئذلا وهسلا دوحسا هنعاهسام

 لاك رافكلا نمناطيشلاو اصلع هيمسهل بتك الالة دعنمنولاْالورافكل اظمغباعطوم

 ثنا بانلا اذهنموهملا باف ءإاكحح اذه قديام كآ سو نب رفاكلا نفناكو 5 1

 ىلاغتهقنا ءاش
 + ( الوأ مامالا الص عصب ةظدىع مومأملا ةالص داةعنا ةعص له «لسف)#

 وهو لماذا مامالا فاو قلت ا اذ هاو ةطس ع اهم أري نم مهنمو ةطمت هان أ ىأر نم ساسنلا نذ

 مهتالصدسفتملامسانناكناوةدساف م مالصلاك طاشرالا ىرب نق ةال اا د هب كاذبا ولعو بنح

 ناسنالا عسوفامو اهعسوالاا_ سفن هللا فاكال (راستعالا) ةطتصرعغا نأ هلا بهذ ىذلاو

 اذهاو هللا عمهلاح بس> ىل_ع وهام الصم لكحن هريغلا وح لعيناناسنا وهام ثدح نم

 ا ءانالا لانبع' فكرك ن اذ ضفخو عفر نم مامالا ن مهدهاشرامفالا ماقئالابهتتا هسعأام
 ريغف هدنع هناق هب ىدتعي نا هل سافدراهطريغ ىلع مامالا نأ ل- 2اذات تنكح هةمكح

 اعرش ل تموهف هثدحو أ هنبانلسايسسان مامالا تاكا ىلهملادالا طترن نان ع امواعرم 5

 مود أملل نكت ناف ةراهطربغ ىلع لص الع ناك اواعرم لد هماقث اؤاعرش ةدحت مومأملا ةالصف
 لوقي هللا ناف مالعالا كلذ ؛ مومأملا ةالئبق لطنت الن ثمع هلع هءالص سفن ىف هثدح هلع نا

 هدلقوأ مامالازك ذتناف هثدحي هلع أ ةالصلا نم مامالا غرفا اف ىلصن كمن /ناو مكااعأ اواطنالو
 ةصيخ مامالا الصحو كلذ ىفههذدو هلع هضتقيأم تس وهف هدلق . لوركذتي مناو رهط

 + (ةعبلبالوصق)

 ٠ »ب (اهم وجو ىف فالخنا فل _هفإ *

 1 ةتسابتا لئاك نمو هءافكحلا ضورفنماهمنا لاف ندو نامعالا ضورف نما الأف نأ
 كل ذكوايلماعلا لاح ىف ةصتاالو تاذلا دمحو معلا قم دق ةالدلا هذ سهل سبل (رابتعالا)
 ا ل | نسا ل ل ل يس
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 كاذب اف -هلغلا مدعو ةقارملا ن هفصطولا ادهن را ةماعلا

 + (مومأملال مارحالا ةريبكد ٍتقوف ل هذ)

 4 رخال لئاقن هو هازحا هةعم ناو الا هريبكح) نم مامالا غارف ديريك لك اق نك

 لت اف نمو .اربأ مامالا لب ةربكتا لئاق نمو مامالا ل_قريكت اهب زال لثاق ع نمو هعمربكت نا ٠

 حا ارث ل مق هرع كت نم موهأأملا عرفناو هازحا مامالا غارغب غرفو مامالا ريبكتحت عمرك نأ

 ةدخشو , وهعمو مامالا لبق ىز ف طقفايلصم هنوكهيضربتعا نا من مومأملل مارخالاءز < لمامالا

 لوقي سو هيلع هللا ىلص*ىنلاناف اذ مامالا لةربكب ناهءزج : لامومأمو انلصم هنوكر تعا ناو

 ىهن هنا لعناو هعمو مامالا لق ةأرحا ةدارك ىهن هنال-عناف ىف ريك ىتح اوركتالو

 0 ل 0-2 0 عج

 واحلا نانا نسما ىمننسنا عْومأملل لن دلق عامالا لو د- .علاق درعلا لقي

 ةقكأ# الص فو اهنم مامالا ع غرفشي تح ىح اهفعرشبنا هلسدل ةعافلا ةءارقف ىتح اهلاوقا

 ع : 0
 * (مامالا ليقهسار عقر نم لدف)»

 ةيصومقلاو قحلا مامالا (رابتعالا) لطس لثاق نمو هتالبص تدصو عجب وءاسأ هلا لئاكن خ ٠

 نوكي نااهيف خ مصلال لاح ىف هنأف لطمت هنالصو همأمالق هسأز عفرين مومأاملازوح الف هتفص ْ

 0 كذا 0 0 صخر سوو ولاة سو ال 0

 لك مامالا ادت سأل يانا قاتصتسالا قيرطب هناحس هولعل باطتال عقرلاف ]
 نال_ءأف لهلان مارطب ىذلا دسافغلا ليخ هسقسفنلا فقتامم رفض فلنا اما عقرو ضفخ ظ

 ايمن الف دوصتلا ىلا هاهو هلوزت سبق هسا زول لوزت موسما قي الؤزالامافر اقل
 : دبعلا اذه لزني نلف هدوح» ىفقحلادحدنعلاع نك من اهنافهماماهقيس ىح دولا ىلإ ٍ

 برابدمعل ا لوقف هدبعىلا هولع٠ نم لوزتلاب«ه سفن فصو ىذلاهلاللالا طعن الذ كل دولعقب طي و ا

 نا تريل وك طاطخمالا اشم ن عم تشر فوعماةروز قانا اهبوحأاناف ىتصدهذهأ]]

 - ىلع تننم منام قّصصخ ىلاهحردإاهذ هن ءلْزن ند قلع ريتتشما كسل

 ماكحالاو 0 يا ا "كلا تازثتابا

 مسهلو ةءار ا اذعامأ5 ةالصلا ضارف مانيش مومألا نع مامالا ل سيالدلا لسان

 نمو هب رهج امن هعمأرشبالو هن نس اهف مامالا عم أرقي مومأملانا لئاف نع < فالخ كلذ

 طقذباكلا مأرهج ا هفواهريغو باككلا مأ رساامف هعمأر هن لكاف نمو الص هعم ًارقدال لث :

 ملاذا ّدءا الا مومأملا ىلع بجو أف مسالا ملاك و مامالاةءار * عمس نمنيب رهلبا ىف قرف مهضعي 9

 ناالا ضف ناكهسفأ :ىأرق نمدنا لاوقالاهذه نم هملا بهذ ىذلاو عمساذا|بنعد هامنو

 ىركا داو هللا لوقل تحاو نآءر هلا ةءارقل عامسالاو تاضنالاف 0 تح ثدحي نول

 1” دماذاو 6 ءهالادنع هب عوطةم نآءر ةلاو لاح نمالاح صخ امواوتصنأوهلاوعقتسسان نا 2

 هش ةالصلا مق هللا نان للصم لكحلا دبالهناف ب باَكَلا ةحتافالا رقي ل نا هتالخ هنآزع .

 نيو هنبهقلاهعسق تا ةالصلا لاش ةعقافلا ارقي ل نقريغال ةافلا الارك ذامو هدبعنيب ل |



 ت1

 * (هدحو فصلا فا ىلصملاىف لصف) #

 مكح- ىهلاب تهذأ ىذلاو جيا مو هن الص ةدعن لثاف نك هفرسانلا فتحا

 الإ لحرملا رشف دع من اند الو فصلا فلوخدلا ىلا السس د نأاما واذال هنا هتلاح هذه نم

 لحرلا اذه ةالصناف هللاد_:عك ذىفهلا عدل ه1 هبلا لتي لناف هيلا ادد ناففصلا لهأ نم

 أ ئىث ىلعردقنافاذه نم رثك أ ةلاملا هذنهىف عبطتسس الو عاطتسا امهتنا قنا دق هناف حدك
 || فصلا فاخ ىل_صناكنم مآ ل سو هيلعهللا ىدص ىبالاناف ةدساف هتالدف هلعفي لوهانركذام

 دمءنمالا ملعتال هللا ىلا تانرقلا (رابتعالا) ددعم نب ةصااو ثد دحو هو د.عينأ هدحو

 عرشامّد- ىلع ىمهف تانرقلا عراشلاعرشاذاف هوجولا نم هجوب مكح ايف لقعلل سلو هللا

 دايالفلوقنوانتلكمىلا عجرنمم ةيرق اهلعجينا لقعلل سلف ةب رق نوكي نال ذنم عئمامو
 نوكي ودابتجالا له نمنوكي نأ اماهانلقام ىلعةردقلا عمفصا |فاخهدحو ىلصملا اذه
 داهتجا 0 ناكناف دابتح ا نع نوكمالو ا دابتحا نع هبالص ةحولعفلاك لذ ةزاجاب همكح

 ناو ةهيدك هنال_صق هلا اوسدعد ٌكلدىف ديلا هلتمناكو دانا نعنكي ناو ةديككت الثمسلاق

 تححاكو ةعورشملاتابرقلا عسب ف اذكهوةدساف هنالصق لاوس نعالودابتحا نعال كلذ لعف

 ةعطان اف هدحو فصلا فاخوه نم ةالص تعص فصريغىف ةعاجلاىدينيب مامالا ةالص

 ااتاهمام انوكم,نائنخ الو ةالعلادنعحراو 11فوفصفصتالو نعلا ةدحاو ناسنالا

 05 نسون هتنف هت ةعامبنانالارهاظواهدحوالا تلصاق ةهجلاليقتال

 صضعس لغتشان اف هدحو فصوهف ضعلن ءعمضعل د. لصق الو ةالصلاوةدابعلابفاكم هدم

 فصلا ىف لخادلا لادناحكح ةتاذ كتم ف لات شالا ناحل اك عالصملا نم سلاسعف هحراوج

 انافهدحو هتف ثبح نمو فصلا هتلجب ثدحنم ناسنالا ىلصام رابتعالا قيرطف
 اهزيختي لاك نماتأو ٠ ةزيحتم ريغان لوي نم بهذ ىلعاذ_هوزيكتلا مدعل فوذصلا لمة:ال

 اذ موهناذنمفصفالا در غفوهن والغم ةوعوم قلضاخ لشا !تاذت لنك تقلا

 عرمشلا ل وصأ اهدضعت عب رطب كاذف انيهذم 0

 * (لصفق) ْ

 ءزح هبوقي نا ةفاخم دسم | ىلا شل عرسي ل حةماقالا عسفةالصلاد صم رار

 زو< هند لئاق نمو ناكولاو ةنكسلا هملعو أي لب ,عارس الا زوال لثاف نك الو ةالصلا نم

 راقولاو ةعورمشمةندكسلاو ةعورشم تار ىلا ةعراسل 11( رابتتءالا) ريدا ىلع اصرح عارسالا
 رافوو ةنيكسب اه اهتقو لوخدلبقدانعملا بهأتلابةعراسملا نوكتنا مهني عمجلاوكلذك

 نقري-غال تاحاسملا ىف هفرصتل تاريخا ىلا ةعراسملاددبعلا أمن اوراقولاو ةنمكسل انبب عمجصف
 ليقف اعمنيلاهلا ىلع لدامدرواذهلو لاح لكى عريخ وهف حابه ىفالا فرصتيال نا هتلاح تناك

 لاهو ةرفغملا ىلا عراسدقفاهللا عراس نمانهةدابعلا هو مكسحب رنمةرفغمىلا اوعراس
 هان ىهاماهناثاهلاالاهفةعراسملا عفش تاريملافنوعرا سي كئاوا ىرخالا ةلاملا ف

 || عيان نحتفاهل بجوملاريكتالهف لوصحدعبالا صتال ةرغغملا نا كل ذواضرأ هجوانهو هنع
 حاسلاريغىفهف :رصت7 ناك اذا ديعلاةهملا ع راسملاريغ هيف عراسملاناكف ةرغملا ىلا تاريسا ىف
 ىلعمامالا ناكحااذاو هلوسروهللا م ا _:عفوقولاو بحاوو أ بودن مى نوكي نادال

 هنافءوث هّتبقا ه نع لع تل هل سولو هدنعنع لفغيال هناكسوهو هطاوه ةةعلا ]||

 هضامان ىدتقي نأ دعا اوه ىذل ا مومأمال يبن 010000 هكون علاق
 نوكينا مصي ىت_ح هتالص ف هتبقا صنع ءوش هلغشيالو هنالصىف هدمس نعل ةغيالفرو شما ىف
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 1 تسارامن نعد نك ايتو ةقلالاف متبل لوالا هجولا

 حان .ةنيلصا ا ةجبر مهمدصتق لاخلا كلذ اوالختيل نيطامسشا |نمومادك 1قدىفىناشلاو هلال

 هناء اعدلاب هس ”مام الا صال ناوةال هلا ةاجاشم ف عمم هناك ع رمت 'اذهاو هج اش و هنتر مامالا :

 امم مامالا اذه هطاسوب ه.طعبام هللا نع ذخ ابر لاذ هدهمثيفئاكملات ةءاملا ناسا ا

 نملكماةاتيفالمأ هللا عم عوضاللا نم هسبلا ىدام قح ىفودقمامالا اذ ناكءاوسو هملا هيأ

 ةالصلا ىف رضاخلا ريغو فشاكملا ريغامأو * مومأملا اذهلثم مامالا دعسف هللا نم هّتفصهذه
 هللا عم ةعاسجب اريضح نافذ نيلضملا ةمالا نم مامالا ناكر وشحلا مدع ىفمامالاو وه عقجا اذا بلقب

 رضحن 0ناو هدحو مامالا ريضحناو هفلاح 06 دعسناو هدحو الاضمامالا ناك مامالاادعام

 ىنبش اذ_هلو دوصقملا لصح دقف ةعامإبا نمةدوص#ملا نيعلا هنا ةالصل ا كات ىف هنلا عمة ءاسجبا بولق
 ءالعلا نم ةهامالا,ىلوأ مهف لعل! ىل.لقاوناكن او هلئاننولغت_ثااوريلناو نيدلا لهأ ةسامالاراتتك نا

 ثح ند ىلصملا لع نم حات<الف ةدامعلا كإ:ىف هللا عمروضحلا ىلسحملانمدارملانالنيافاغلا

 ىلا . الذ كلذ ريغال هاك ةوالت نه هيلع هللارمسيام همحألب هنرى دي نيد هنأ فرعد هناىلا الا لدموهأم

 ١ قالطل: اسمو ةعبانم هن“ رعمهناجانم فرضحا اذا ىلصملانا ىتحهئالص لاس ىفملعلا ن نمهصقناع

 هن دي نيد وش أم ثمحح خ نمهقا عمنوكيامناو قرفهبالص ن ءلفاغل ا نيبو هند ن نك ل حاكنوا

 تفتلي نأ ئشاالاكف ه هرعاظ هلع رحنا مارق ةلطابف هلع مرضا عل اهاعدةيسل ن0 ١

 هناتسلب لغة شالو هللاودو هحاشر . نمر ىلا هملقب راظانر ال كل ذك هللا نع هحر ةعاماتاقتلا

 هيملع مر كا ذكس انلا مالك مى ءاهبق حم مدلاإل ىلا دابق قا عرمتاملا درك فلا هيد الك عر

 لها نم هن الص سفن ىف ها وأ هعبأس . وأ هي اشي نم عم ”ىسفنلا همالك هنطانىف

 ةلاما هذه قماد هام ضرغلاامناو ٍلعلا ةرث رثكممامالافف طرتشال ادهلف ناطلسون اوحا وداوو

 ل حالو لعلاريثك هللان هءاسحلاو ةبقار ناو نيدلا ن كا كم نمنرك نا َىغناَن ا

 اهيتاسنالاركذ تل ةليصاا 4 تطرراغ اع اك رمل اوك "اذهل سل نم لخفالا هناقم3_ةتااءىلوالا
 ةكئالملاو ْنْسمْؤملاو ءاببنالا نم ءاعفشلاو لوهملا نطوملا ك3 ف ةماسقلا مود هللا ىديِنب هفوقو

 نوكيفوغدلا لها نمامو.ًاسانه نوكي صا نم مككفوهصلا نوم دةّد.ةالسصلا ىف ةمئالا هلم ْ

 نماهلايف ادغامؤمأم هب ىكاندلا ىف ناكم ىزااهمامانوكيو فوصل مامأ اماما ادغ 0

 لاقو اهصاةص الم او ىلاعت لاق اك هننا دعك الملا فوفصك“ هلاك ف مهفوذصوةرمسح 3 1

 قااان ماو ةعاسملا نع بئانل!مامالاوهو نجرلاهن ذأ ن مالا نوملك ءالاةص كتالملاو |

 0 نم مزاي الة كئالملا تناكناو فدل ىف نوصارتي كس الملا فتاك ةالصلا ف فد نا ألا
 هشاالعي تسل ءاعبلا نالنلابشلا لوخدءاسدلاةكتت ةلدإ ىنعأ لا اهاخ ديت قفن دن اول ١

 يح وك هلكضصسم لوك صعس اهضعب لبعد ى َجحراوالا سانا نوصارتءاماو 1

 نوكيكلذكو راونالا كان م_متةرحأ نيطامشلا همف تاخ د لا نيلصمال فص ىفناكناذ راونالا كلت

 لعارداق تاكو انه هغص ىف لإ هلخ دن ةالصلا فنوهدياكفوغد ماعلا روزلا ف سشكلا ىف ١

 لانهةكربلا هع هس قعردقي تاو مكسر نطوملا ذة ما خلا :

 ناكالاوناكدبلا بذا نا هملارح الابذح امهد - ىلا مع خل . هناف نيلجر نيب لصف لكو /

 فصلا ىف ناكَناكّدبالو مامالا سنا ىلإ ؛ىذلاودهيلا مضي د كلذ ىلع مالا |
 دس ىعءاد قدح لوتالا فصلا ىلا ىدعالوهءلالوصولا ىلءردادوهوهارب وهو صقن لالا ||

 لوالاالا هيلع نيعئام هناق ةدحاو "ل هضوهىذلا ىناثلا ف دلا قهص ارث هعفت د

 تذرمانإا َ

 كم
 أ
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 07 نا مومأملا ولطعيالف قلل م ومأملاو ىلاعتهتلاوه ةقيقللا ىلع مامالاخ اهنمع ةمامالا
 ا 7 هسفارطت وأ قا عمد هاوسام لك نعزيشن, ودي ضيخاموهوهنيدحإث يح نمادحاو

 0 د نيمو وأ ةثالثوهو هج - درف ثدح نم قم عم هيسفترطلر وأ هسعفش ث ةقريج

 قبلا عمهسف:رظاني وأ ىصلاووهو هينعيبطيملا الث امةهنوكن قدا عمه سفن ر ظني و أ هريغ لك اي
 ا عمدة عرض سين ا ام وانعالف أ ًارملا ةلزنب نوكمف هلّقع ثمح نمال هتعيبطشب + نك
 هربا طلوتماو ةيرقلل ني هيدياتاكو ةوقلل نيمااذ ماما اه هلك لاوحالا هذعهفىف لاحت قلماو

 اترك ذ امم كتالصفف ترضح لاح ىأب ىبصملا اهيأ رظناف عاسالاو ءادنقالا فللناو ةوقااو
 كيلا ول الدو نم نكلو ةعورمشملا ةالصلاب تيب أدق نكم مامالا نم انسب ىذل ا ماقملا ىف هيممتف

 ٌكلعو كلتءىف نيدا ذنوكن ىتح لدعلا لماد هملع دام مح نمال عراشلا هقصوام ثمح نم

 ل هجر كركم ثيح نم ٌكلقع نم اسبيذ تاخد امر دق ىلءكندابعن نم ص قنا ليغفت ل ناو كلو
 يجو اعمل اك لم ومو فوم !قيسف)

 تناملوفوغصا ةيوستو صارتلا كا دكحو هس بغر لوالا صل نا ىعءاذعلا عجأ

 ةفضلا هذه مدعي ةالصلا لطم اولاقف موقدشو بدنلا ىلغسانلا ضعب هاج كلذ, س الا

 502 سعأ |ثيد_كاذروذ لالا فصلا اَمأ * ةاصعمهو ةعحصت ةالصلاناةيلوقأئذلاو

 اومهتسيناالا اود )نان هبفلاقو هيلا ةقباملا فو سؤ هيلع هللا بها لوسرنع
 ىواسفة الملا ىهو اند ا ناكل اوعدةمافةب وسلا اماو عارتفالاذب ربهملع

 فوصل اهون هملا مهاعدامل اوابقأ اذا اهف م,تتصنكحتل هدابعزب ةوعدلهذهىف
 رخ [نود ادحاؤ ص الءاودلا ىلع ةعام بن !ثمح نم مهيحانملالا ةعاملا اعدام عادلا نال
 ىَدؤَي هنمئثب مدتالو فصلا نمدحاورخ أت ال فضلا لاذ ةعالاوءاوسلا ىلعاوزوكينإ بصف
 نيلصملا نمرهلاو ةنطابلا روصا|نزوكتن ا جس ذو ةيثيحلا هذه نم نوجاني مهنا هجاجو عاملا
 مهام ح نماهلا مهاعدىبا اةابعلا كتف هل صالخال او ىلاعت هللا ىلا هجوتلا ةيسنوف ةيواستم

 ا لا ص هةحللا نعهمجاننلاماماهاعسا دحاو مهتم ئطصااملهلناناو نولصم

 مهيلعدريال تاصنالاو توكسلا ةعابملا ىلع بف مه. ر ىلءالبقم ميدي ن يب وهب ديني ناصرتلاك
 ىذلا هناف ةعاملا ٠ نعةضاكم امال اة« ارقن ارباح ثن دح ىفع ايناذهنو مامالا كلذ ةطاسو مهذس نم

 لكف هبات ايت ا عرشل [سعأز ةعاسل نع ةيانل ا ىف دوصتملا وه مامال ا ناك إف ةأح انملل قل ةماق

 صارتلا اما و« هتالصف مامالا هاعش ام لكبءادتقالاو تاّضنالا مملع بجو هلعذهل عرشا هم هلعفب ام

 نا كلذ سسو هرخآ ىلا فصل لوتأن م للخ هملب ىذا نيبو نان الا ندب نوكمال ن وهف تفصا ١ ف
 نممهضغب برت فاونوكيتا ىتبنف هللا نمد رقلا ل مهواهسفن اي لاخلا كلذ ةسن نيطاسشلا
 لجأ نم مهن اهف لم اعملا نوكتف همح اص نمدح او لكدعب ىلا ىَدْوي للخ مهنا» قيسال نأ ثمحب ضعن

 نيبىذلا دعبلا ةيسانملهللا نمءادعبلللكن اكل :للختف ةيرقلاةغ صنم هلا اوعدام ضقن لاخلا
 | كلذ همرعو للنار دقب فصلا ىف ىلصملا ىذا !!برقلا ةجبر نم مهصقةنسف ةالصلا ىف فصلا فْئلجرلا

 الخ هللا نعءادعبلا د لو لانا نا ضعساهضعب بك انملا تقزلا ذا هلا نعدعبلا نم اطيشلا
 لخدتو فصل | لا نيطانشلا حرفت امناوْك انه سل هللا نعدعبل !لكخوه ىذلا ناطيشل اِنال هب مون
 'ىث ةجرلا كات نم مهلانمل حرفلا كَ ىف مهج- ازتفنيلصملل هللا اههطعي ىتلا ةجسرلا لوعت نم ىرئاملهض

 0 هامو هللا نعءادعملا منمأب مهفرعمل ةنملانيعنم ةرواجملا مكسححب

 8 شفنا ىلا قلنتكتالما عم بولقلا باونأ مهن بواقلا مهل كلو اف: ةالصلافنوسوسو

 نيهحول هيحاصنبب و هنه ىذا !للخنادبالنادهملا قلئام لد نمو هنلا داع هلغشب ام باقل ىف

 محول 1



 ع ما“

 نولنف اح مهتالص ىلعو نومئاد
 * ( مامالا ىلع حفلا ىف لصف) +

 رطاخلا لاك نم (رابتعالا) هيلع ثراث يح عكر و هيلع عفي مهال لث اق نمو هلع جتفلاءلئاكن ف :

 املاك نم اًماو سافنالأ داعا رع لاق نمو تقولاب لاف نم.تلذكو ماهل لد لاكيلفالإ

 37 ءارق ف عرش ام دنع ىون نايدل مكتمل لعجورطاقنا كلذ ىارو عورسشلا كواف ةشاسلاهبتقيس

 هملع في ومومأملا همعطبذ مومأملا عطيف ىونام م د هنأف هيلع ترا مث تامولعم تانآوأ روس

 انآ نال“ ىلع عشت ل اقف هلع ترا نيح"ىل كل مملسو هيلع هللا ىلص ”ىن ١ ا هيلع ترا اذأ

 لدا. نم ةالصلا ف دبعلا ىلعجاترالاو مانت دارأف ةءارقلابلزالادصقلا ىارف ةءار دلل اظفاح ناك

 صف اوىلاعت ملا تافص نمسا كل ذنال هنو هنمءدزجول ىنعأو دبعلا نيعدوجو ىلع لملد

 ةتبالف لبقَت_م ىلا الو ضام ىلارظم الف تةولا بسحج قلل عم نوكينا اضل ىئيفيف هنتر
 قا :رشلا نمهلرمست ىذلا كل ذف همالكنم هنتر هب ىهتنا تس خفي هيلعالو

 به ذموهو هلا بستر ثأ ةالصلا فقول نوكي نا عِش الذ لعف دقو ناءرقلا نمرسست اماو أر قاف

 امهنعهلنا يضررعنبا بهذمزاوحلاو بلاط أن ”ىلع

 * (مامالا عضو م ىف لصف)#*

 نماوصحسا موقو كلذ نم عنملالثا نمو نيمومألا نمعضومرا وكيلا » ١ ١ انف |

 معا مامالا هس يلو يسانتلا م دعنملوًارومالاف تامس انملا +( راشعالا)* ريسسلا كلذ

 هلال عفرا هعضوم نوكينا جب و ىلعالاو لضفالا ةمترملا كاف نوكين ا ىتينيف مونأملا ةسص نم
 هلف اماما يعساذسهاو مودأمال عوضوم هنا موُسأملا لعِف ريشلا ل نوك,نا بالف ةودقلا ماقم ىف
 هنوكى ار نخ ىرخأ ةلاحدلف هريغل ماما وهو ةلاحاهذهىف هير عموهفاملصم اهم عسي ة لا نانا أح

 فوغصلارش ؟ىلا مامالا نم مهضعبل ةممأم_ ا اورثكن او نيلصملا لع فوغ هل نوكم نا عنماملص

 هذهشم بسحب وهف موماملا نم عفرأ هعضومنوكمنا لوالالاك اماماهنوكىعارنءدو |

 < (الوأ ةمامالا ىو نا مامالا ىلع بح له لف * ؛
 ريغبال هربالا لغم هلن وكبال نا ىلصملا جش (رابتعالا) بال هنأب لئاق نمو هوجو لئاق نك
 تعبسق ىلا عتهلوق نا ىار نمو ةمامالا ىو نا هل سلف ىلدملا نيب و هن هللا اهمسقةالصلا ناك همر

 تاع ام ةءارقىفلوقلا اذ ه دعب دراولا لمدفتلا ىلار طذريغ نم نيفدت ىدبعني و نس ةالصلا

 ةموسقمد ةالصلا ناذامومأمو أ اماما ناك اذا لصلا ىأ لوّتلا اذهىف مومأملاةياعز وكس ليت دا

 ةمامالا ىو و ىلا ةدابعلا هدم ةدر هلا ىو و'هلبقلا ىلا هجوتلا ىونيفنيغصت ىدس ع نيبو يب |

 عقتي ام بسحب للعم لكو مامالابماقث الا ىو ىلا برقا ةدامعلا هذه مومأللا ىو ونيموماملاب ْ

 هءاحانمفقحلاهدهش وهلا
 ب (مامالا نم م ومأللا ماقم ق لبسف) « 1

 الر نود نإ اماوانغالو نينت دا نمرثك او ننثاوأ ادحاو نوكيناامأ مومأملا اضمالا

 ناكن اف هنمينع همي هنافادبحاو اغلان الجر ناك اذا مومأملااماف ادصوأ أ ضاوأ نلحروأ
 نيلجر ناكناف لبجرلا مكح نم ىصلا 10مل ع هماق ان

 دوجو غمد حاو نمرثك اكن او هفلخ امهماقأ اشناوهراسي نعرخ الاو هنسع نع امهدحأ مات

 قلختا ىلا بدنلا رابخالا ف درو (رابتعالا) لاحرلا فاخءاسنلاودأ ارملاو هفلخ لاجسرلا ماكأ5 ًارملا|

 فصو نمامو مك زمهذخ اب وابرلان عم اهيل هقا ناك ام مالسلا هنلعلاك هتلاقالخأ]]
 | هذحوت ماقث الاوءادتقالاو َى 2 هو هيفاصتالا ىلا ان :دندقوالاهسقتهيقللافصو |



 اة

 | اهالا لفنملا اخ ضرفلا ىون ىذلا ىدتقا اف اهلعف هملع ضرف ىهىتلا لاعنالاهذهىفهيدتقم ف

 1 فقاو سلو ىثهد تعج ر ملرظنلا شى ىذلارث اك اوه ىعالا (رايثعالا) منام نموزيجم نع

 ح روا فقي لام هتريحو هرطن لاح ف نمؤموهفاهملعداو ىتا اةرطفلا مكح لال اواك ا ث نوكسصنف

 ١ لي ةنبردملا ىلع موتكم ما نبا اسو هلع هللا ىلصهلنا لوسر بانتس ا دقو ةرطفلا لصأب هتمامازوكف

 ىعأو هو سانلاب

 » (لوضفملا ةماماىف لصف)#« 1
 ىضةو فال الب فوعنب نجرلا دبع ىلخ لسو هملعمللا ىلص هللا لوسر ىلص عنأم نموزيحم نك

 سفنالا باط ىف هيغريو هّتمه قريل لو ضفملا فاخ ىلصي لضافلا (رابتعالا)* حنسح | لاوو هتافأم

 ريغصلا هجو ق دص ريبكسحلا فب هللا ناف ةريصد ىلع هللا ىلا عاد هناف ةببرت نسحو ةسامس ىلعالاو

 ىلع اهضرعف اهم ىتعموهو ةعقاودل تعقو قداص ديه نم كور عشيال ثمح نم هماماو هدمغموهف '

 ةعقاولا هذ_هنان تعطقو ديرملا ةمهتةرغتسا دقو ةعقاولا كلت ىنعم ملءنم عيشلا ناكدقو نيشلا

 ناكتاو ايا عفت ة ديرما هنمةانع ديرما دصقبابذ يشل لعد عفت اذهال اهقرعال |
 معاف لوضفملا ها اذه لثغ ماقملا ف هنم ىلعا خشلا ١

 « (الوا ةحتافلا نمٌغ رفاذا نيمآ مامالا لوقب له ل صنإ) *

 بطانع ىذا اكناكو نمأ ىبنجالا مكح هسفنلعج نا( رايتعالا) نَمْويال لثات نمو نوي لث اق نف

 هسفن لتاقلا ىفهتلا لاكو اقح كءدلعك قلل نا مالسلا هلع لاك اق هيلعاها نا ىربو هسفن

 ا مهن لاقو هسفن ىلا فاضيال ئشلا ناف اهفاضأذئنمحو ىنحاالا ةلزْم اهلزنأت هسفْم ىدنع قردان

 ىأر نمو درفنملا كا زكح ونلاضلاالو لاقاذا مامالا نّمْوِب لاف هدهشما ذهناكنك هسفنل ملاظ

 لاقاذا نّدؤيال لاق ملكت ىو ععس ىبو رص ىبهلوق نم هيرب املا :ناكحوا ةدحاونيعلانا :

 رخ الاثيدحلا ىو اونأف مامالانّمأ اذا يصصلا ثيدحلا فو هدهشمب_حوهف نيلاشلاالو أ
 هرمامثالاثد دح ىف كلذو مامالا نمّوي نا لق لقي لونيمآ اولوةف نيلاضلا الو مامالا مي لاقاذا ||

 « (مامالا ريكي ىتم لصف)# ش
 لوق د تةءلثاف نمو ةماقالا مب نا لبق لثاق نمو فوقصلا ءا ةساو ه ماقالا مات دعت لثأف ند

 ىلاعتهتنا ىدينيب ماسشلل ةماقالا( رامتعالا) لوقا كل بو لوق ريضتلانو ةالصلا تماه دقن ذؤملا
 ْ مسههلا عاقجال ةعاهلاوتادابعلا فل دعلا ةماقال فوفصلا ءاوتساو ةالصلا ىلع "جلوب هناف

 ءاوتساوةماكالا مات دعيربك هذه ىار نخ تادايعلا ءادأ ىل-_عنطاسلاورهاظا اوحر اوحلاو

 ةالدلا ىلع” ى نم غارفلا دنعربكت اح انملا ىلا قامسلاو تارد1ن ا ىلا ةعراسملا نجار نمو فوفصلا

 ناف ىضاملا ظفلب اج هاف نْذؤملاقدصي ىتح ةالصلا تءاهدق لوقي نا لبق ىأ ةماقالا مينا لق
 قدصي مرك ل مامالاو تما دةةالصا!نانْذوملاربخا اذاك مارحالا ةرييكت ةالصلاةأشن ةماقا لوقا ||

 تماهدق ندؤملا لاك دقو ريبكتلا لبق مامالا حور ض.ةول تح كا ذ نعرابخالاو مالكلا ف زودتف ||
 ٠ .تماهدقهلوق دعي رك :الملا ةماقا نم ةماقالا لعح ندو ق دصام ةَممَشْحلا ىلع هنأ انلعل ةالصاا

 ||| وهف لاح لكع هب رئدينيب هرم يقي دبعلانا لعا وةالصلا ةماقانمهدنعةماقالا سفن َنافةالصلا

 ناصأْدقف موسرلاءالعنيب فالك ااهيف عقو ىتلا تاكوالا هذ_دنمربكت قو ىأ ىنف لاح لكى لصد

 لاعفالا كإتنيعىف اهفكرصتل حراوعللااطخ ةالصلا ىلع ”ىجهلوق حرذو تماه دق ةالصلان اف

 مالص ىلعمهنيذلا نموهف هلع ليقيرخآ لال هضوه لاح نم حورللاداطخو لاخلا ذهب ةصاخلا
| 
1 

 ا
 أ



 ةااأ

 عاطيدق فشاكملاو تقولا كلذ ىف هفشكق ىأرامعربخا فشكى خانة لكنا مالا

 كلذ هوحو نم ءاشام هنع هللارتسيو ههوجو ضع ىلع علطي دقو هن اهج عمج- نم ىهالا ىل-عاتقو
 ثدح نري م مكتللا مب ميمعتىف ائطخم ىفشكلا عع نوكشش لكلا ىل_ع ف شاكملا مكعفرهالا
 م ل ا 0 عمو | لف قعيبط 0 طا وف رشد ةمكذلاحاورالا لدتا دحر '؛

 هلم وقتا رلا دريس جرف هتعربط نعح رخام هحور نعاضيا حوران او ذوفنلا بلطف مالا لاع
 قئاقحلا كلت عوهتدنعلا اذهو ةقشح هل مسا لكف اهمدشب وهو هقلاخ وحاب موف ةسهلالاع ءامسالا |[

 هنعحب رخ نطو م نمامو هان ووو هتعمل راديو كا ذ ىف ةمامالا هل مصخقاهل كح

 رصعلا وهو هعوم ع ديعتمهنادبعلا اد هى ىرت ةفئاطلا كات نال ةفئاظ نم مدهنف هنو الا |

 زوط دب ارت م ىهتش ىح ليلخلا ىطعي كلوا !نافرذعن نكلو اتاك هيمسنق ْ)

 ْش قسافلا ةماماراتعا اذهفلاعلكف قوسفلا مس اهنع لوز ليكي لال ْ

 *( ةأرملا ةماما ف لم صف)# ْ

 اهتماما عنم نم سانلا نمو لوقاهيوءاسنلاو لاحرلا,قالطالا ىلعةرملا ةمامازاحا نمسانلا نذ |أ]
 سو هيلع هللا ىلصدتتا لوسر دهش(ر رايتعالا) لاجرلا نودءاسنلاداهتمام ازاحا ن نم مهنمو قالطالا نع '

 ةوبنلاو ةوينلاوهو لاكلاب ءاسنلا نم رثكا| اوناكن او لاجرلا ضعبل دهش كل اكلاب ءاسنلا ضعبل ||]
 ضالو هل ععستالف لمادريغنم كلذ عنم ىّدا نك اهتماما ةزاجا لصال اوةأرملا ةماما تصصف ماما أل 1

 : ةزاحا لدالا يسفةخلا طقس دف لرمشيو كرت دف اف عم لخ دب كاذ عنم ىف هتحو كلذ ف عناملل

 , لعجو عجبا نون نيعتسن ل اءاو دبعن ل انا لوا دهلو ريبك هن ملاعناسنالانالءاو 3

 ىوهلاو سمنلاو لةعلاودو اهلعنومّدقملا اف مك املةداقنم ةئطابلاو ةرهاظلاد هاوقوهحراوج ||

 تاقلاخاو سفنلا تاحابملاو لعله رمل اهلك ةعاطلاف ام تقوىف ةعامج ام َءْوي دق مهئمدحاو لكو ||]
 نارك ةو ىف كيابما دنق و ديِرقم ارومال ىف كععامتا نم سفنلا تمكساذا لقعال لمق دقو ىوهلل ظ 1

 ىوهلا نان ىوهلااهعدذالئل اهلاظتاح اهفلخ لصواهعماف كب تّمأو تاحاسملاف ىهتمّدقتو

 ةماما ىهو سفنلا ةماماز و نطوملا اذهل ثم ىنفروظ# ىف اهعتوب ىسع لالا كَ ىفاهعش

 ةماما ةلزنج ىوهملا ةماماو لالخلاداولا ماعلا غلابلا للا لجرا ماما ةلزنج لمعلا ةماماخةًارملا

 31 رمل ةماما ةلزنج علا ةساماو قاتلا زكا

 «(قزلاداو ةمامافإ.هدف)و» |

 ”ىض صرب غدساةدصق نع ميعصل العلاوه ىنزلا دلو (رابتعالا)* عنام نمو هتمام ازيجت نأ

 نمىلوا هلوصف هللاريغل للا ب باطناو نانالاف ةدساف مدعم نعةقداص ةحتنوهف هتلادنع|

 -اذحالاوهَو ىزا راو كانا فوز ني فكلعم قيفوتلا هبحاص قزر يدق لصح اذا هناف لهما |

 اذهدوجو ىف هنبع لوصحو عورمشمريغ هبلط لصأذ ةعمسلاو ءاررلا هلعب ىئَسا ىذلا لاعلا ىوتفي

 ”ليض صل
 « (ىلإر ءالا ةماما ىف لصفإ) هب 7

 مامالا نال ةمامالا لصيال هلعينا مامالل عش اع لهاجلا ر رابتعالا)* عئام نمو هتمام ازيجت نأ

 بحسالام هلع بحنام معبال هنال هتفصهدذهنمةمامازو الذ لعتبالو لعيالوهو هب ىدنقن

 موسما تتلو قت "اذا مامالا نان لفنتملا فا ضرتنملا الص لزب وه سلو لاض هي ىدتتقلا

 ' ناسو ضورف ىلع لّعشتا منال ةضر رفوا تناكحيافان5 الصا | ىف ضرفوه امفهفلاخا خت هّشنا 1

 هبالص ىف مامالاوذ ىذإا لفنتملا لعفام ةضررفلاو تةلذانلا ىف ٌئاذكابنتسو اهلك ض ورف انءاكتاق | ا ١

 ضرععملاو ا.منس كإ ذكو كل ذربغو دودسو عوكر نم هنالص ناكرا نم هلعشب نا هلع ضرتفيام :

 يع 11



 راهنلا سنلو تن ماتش ارطضم ىناعبح هنا ث محي وتلا نم هلو نطابلا سال اهلو بمغلا هللمال لوب ||
 تعارذفث اط لك فاّرطْضم ندر و هنا طا سن "ىلع مكي وهفراستخالاه ب دوبعي هتابقتسا نات كاذكأ|

 ةعا4اودرفنملا ةفرعم مّدَدتدقو ملص اذا اهتداعا ىرتال ىت اةالهل !فرابتعالا ىفاما ساأ|

 + ( ةمامالا,ىلو اوه نوف لسصف)

 هذهفمهأر ةاال مههقفا ةيعفاشلا وةكلاملاتلاكو مهأرقا ملسو هءلعهتلا يصءّتالوسرلاك

 ىلد هللا لوسرلوةبو ةيعفاشلاو ةيكلاملا نيب ٍلسو «بلعهّلئا ىلصهنئا لوسر نيب فالخ "هل سم

 مهلعأفءا اوسةءارقلا فاون احح نان لوي لسو هلع هللا ىلص”ىننلاوامسالو لوقا لسو هملعلا
 نكي لانواستناق ةءارقلاىف انواست ملام راق ةمامالا ىطعاو ٌىراقلاو هشفلانيب قرفف ةنسلاب

 اوناكتاق مالسلا ه- ءلعلاق مث هقفالا اودو ةنسلا,لاعلا يد بجوفرش "الا نم ىلو ايامهدحا

 هناطاسىف لجرلاَمْوبالو امالسا مهم دق ًافءاوس ةرجهلا ىفاوناكن اف ةرعش مهمدقأف ءاوسةنساا ىف أأ
 ريدتأ اوهو ةفنحولا لاق هيو هتدص ىبع فتم ثب دحوهو هنذادالا هتمركحت ىلعهن» ىف دعقيالو

 ليوأتلا اذ هدر دقف هقفالا ناكنامزلا كل ةىفأرق "الا نان صنلا فااخلا ليوأتاماو هملءلوعيىذلا |[

 هوجولا نم هحوب الصائب : هبلعمدقينا جب لا وكرار ةنسلابمهلعأف مالساا هملعهلوق

 نيذلا مهو هتصاخو هللا لها مب هناء :رشلا لهو صاخم سالك هنو دوق نم همدقتتا نيالخ ال

 للا اذاف ةصوصلناو ةيهلالا ةءلهالا مه اتدككدقو معو بر ء ند هفورح نو ارش 1

 هينامعع لسعلا ثمح نمل ناءرقلا ثمح نمال ةيصوصخلاو ةملهالا ىف لضذوهف هيناعم ةفرعملا
 هكاوف عاونأب فراعلاكماعلاو ناّت.سلا كلام ىراتل اهرون ىلعروذفهب لمعلا هيلعلا ىلا فاضنا اذاف ||

 هبل معو هلعو نآءر ةلا طفح نكناتسلان ا "الاكل ماعلاو ههكاوف عفاشمو ههعطنو ناسا

 لماعلا ماعلا لشمو هنم لكاو هد سفب امو هحلصنامو هناي ىفام اع ناتسسب بحاصكناك ا

 ةهكافلا لك الاو اتسئارغو اهءامعطتو دكاوفلا عاوأب ماعلا لثك ناءرقلا ظفحال ىذلا |
 سل ا واتح حاس رغناتس نم لكحأ الاله كلماعلا لثموهريغن امس نمل

 ةلاصنا رع حرخ نم م ىسانعلا (رابتعالا) هلارقتش قابلا ناف مهل ناتسسال نيذلا ||

 ادع هنؤكوهو قيقا هلا نعج رت نأ هل نكمرال دمعلا نافذ هتلادع. نأوهو هلقاخ ىذلا
 ص'اىتلا ةفاضالا نعالا جور ب لذ قرلا نم حربا هاوهلا دعو هلئادبعنوكين أ دبال هتاف ||

 هتدوسبامماكهار هنا ىسافلا اذبم تأيهللادابعنم قفوملاّنال هتماما زوصف اهلا فاضينأ
 1 ادبعا.منوكحج. نا هللاهرها ىتاا هيدومعلا قح ءافتسا هنم لعتسف هو اةشوه ىذلاهاوهو- ىف

 هء نوعي هتلاءاملوا انيار اف هاوه ق-ىف ديعلا اذه نمهللا وح ىف ةفصلا هذه ىلو اانا لوقفدل
 هللا دمع ىلص دقو هتماماوهنالص تدص جا ىابسءادنقالا اذهنوكيو هللا دنع كلذ مهعفشو !ُ

 هلل دمح و لاقو هللا نما نم لك فال نيلو املا ف الخ الب ق اسفل | نم ناكو اخاف اخر عنبا |

 نيس عا نع سرر دعتشل ىمناو الطمع مج اتناناذه ىذا لحاهقاناف هتهولإف

 نمؤملا نمد.عبةنونظلا قسفلااماو | ماكفم ىمسال مادام ةمامالا ىف زال اعلا لكحار ا

 ٠ ةلكاذهو هللا دنعناعالا ىذه نمؤم كل ذ ىف عقبال َنظلابدي ز قوسف دقت عي ثرحب نظل هنءاسا 1

1| 
 كانالا جرخا ذاوهو رهاظلا مكمل ىنالرايتعالا ف نكلو ةغللا هطعتامىلا عرشلا هّمْدي امم || قوسفلا فرظنلابفراعلا قتريمث هللا هلعا نمو اهتلاىلا كلَذف ةنطابلاامماو ةرهاظلا لاوحالا ىف

 ةماما هل حصن لهف ىلعلا حاورال ا نم سيما ملاعىلا هملع هتعمل مكح نع هور هترئاسن ا نع ||[

 ا انياضا نمو ا اال لت لالا الا تنام مترا مان احا نك رخالوا كانه
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 0 ا ني 00 ا

 508 يال كلانا مل ماما هللا 1 سطس ا ىرتا ةعاجبقؤا
 ناولاحمت :داعالا انااو اع نفراعلا ناكل دو نوما مهةداعالا نور يذلا نااكنوفراعلا مهفالصا

 أ

 لاصتما الف ىهانتبالام ىلا ىرخالاة الصل ا ىف مهل نوكي ىذلا ىل رمل اريغ مم الصيف مهل ناكىذلا ىلعتلا

 ىلسي فراعلاو لعبالو دوا لدعم قلصت تح اق داعالا مهدنعبم 77 ١ ركن ةداعالاوراركتلام هدنع

 | ةفرعملاو ةمحما نيماملا نبي عما,لاو لاوحالا فرشا بالاو تاماقملا فرشا لعل اف فرعدوهوا دمعمال ٠

 اماو الفنوا تنكاضرق ةالصلكف ةنلؤالاهلذ هل لكملل ةداعالا. مد_هدو ىلعتلل ةداعالا»لوةفأأل ١
 ةدحاو ةعكرلمالارتو ناذ قدا ةيرتو ىلملل ارتولاو دسعل ادب رثو برغملا نا برغملا ةداعا ىربالْنم ٠

 ولا س<رتو هللا ناذ دارفالا لواوهورتولاو عفشلا نيب عمف-تاعكر ثالث برذملابرتوو ةلذيدحال او

 اهلا هنوكن مة. درفلا ب رتو هللو دب درفل اهب رتو ثدح نمءاربامتاو هتبعفش ثمح تح نه هيردبعلا ىرتالف

 ْ ةمهلالاد ب رتولا كاتم ةيدرفلاة د رتو ثدح نم هب ردبسعلاىأراذاف اناذ هنوكن م ةيدحالا هن رتوو

 || نكيرلف اعفش دبعل ادي رتو تراصل برخملا داع اف هتلانالا هلئارب لفي درغلا تاذل ادي رتو ىريشي درقلا
 لاق ب رغملا ةداعاب لاف ن موتاولصاا 5 ند اهري غنودبرغملل ةداعالا كرب لاش ا دنا ارثو هير يري

 ةالصةداعاناعفشريصتالاهت داق ىلع ه-رثو قينفةيدحالا هنيرتونال ةمهل الا هيا درفلا ةيرتوناه ددعي

 أ رحل والا مجصلا تالف حبصلا ةداعارب , غن داماو هجو لكن مك دالب قلخلا نعزيقم دل اناف نرملا

 او تسلاور ةويع ومع فاقول ًارارطضالاة يدوبعوراستس ادع لفنلا فوهو ضرغفلا نيع

 عكمالسا ”ىلعا اونعال لف اولسان !ك.لع نون ىلاعت لاو قاورتسالاب نانمم الاراسخال اهي دومع فدل

 ل ديس لام وسجل :ئرب ءانادابعلا ةيور قحلا هيشاملو ناميالل كاد هن مكلعَنِعهتنالب

 هللأ نور مخ اكاهوأراذا مهفءسشتلا ف لث مااهتؤرب يرض بيبحلا نوكانييسحأل اهسالو ةسر دي لح

 نوفوصوه مهوالا مهمل ءسمنلا علطتال نا نوديريف هير نم هللا دعو اع مهركذتاهانا مهتورنال

 مهو هللا ةيؤر نودي رباك رارطضال اهيدودع فيهوالا سمشلا ,.ملع برغتالو رارطضال اهب دوّجعي
 لوةتاهعولطو امورغىفسعشلانوكتلو ىلحاو”متا اهتذإ ناف ةضحم اةيدوبعلاورارطضالا ةلاح ىف

 || ةالص دنع نوحر هي نيذلا ةكئالملالوقتاكدار طضا ددنع مهو متت ا ورارطضا دنع مهو مهكرتاز أ
 ّْ مهانسأو نولصي مهو مها رتنولوقنف ىدابع عكرتتفك مهلهللا لوب ثيحرممعل ا ةال صو عبصأ | أ

 مارحالا 5 ربكتىف عرشي نأدارأ اذاناشالا نا فقكلا هطعباو انددتعاذهلو نواصي مهو

 رابع ثروعو هرز اا ةجئرد مال كلعو تقولا كاذ ف لوةيرم دعلا:الضو عبصلا5 ةالتصل
 ىرخالا ةكئالملاهسلا قأتو ةكالملا هنعحرعت تقولا كلذ ىف هناف نيتلاملا نيتاهىفف شكلا
 ٌكلمناف تقولارخ (ىلا عيصلاوأرصعلاةالصرخ أن او هانركذامع العريف هيلع لسناهنابتا دنعو

 اذا نانا كول وها كاهل ااهمدقءا اوسةالصلا ىف عورمشلا دب رب ىتح هحراشإال ةالصلا 1

 كملا هلع لزني ذئنيف- ىلصمفركذيو اظقبتسي نا ىلا كلملا همز نامسنو ا مون نع ناك اف تقولا حير
 ةيدوبعبالا غلا ليقتسال هنا ىأر عبصلا نود رصعلا ىئتسا نمو هدنع ناك ىذا!حجرعبو

 ىلاناالفةداهشل ىلا بيغلا نم حورخ ميصلاو لاكوةيوهلا قر اهيالو لدالا بيغلاّنال رارطضالا ْ

 لحم اهنال ىوعدلا لمت داهشلا نافر امتساو ارارطضا نم ةيدودعلان منك ةلاحةيأ ىلع ةداهشلاب

 ديرا لاترصعلا نود ميصلا ىثتسا نمو لاسعفالا تايب اخو رانغالا : هيرو ناساف

 لوسر رصعا ادعي لذنتاذهلوراشخالا ةءد ويعتال رارطضالا ةيدوعيرهاظلا مس الا ليقتسان

 ءاشنارصعلا دعيلغننلا هبهذم ىذلا اذهنا كلذو طق مضل ا دعب لفنتامو لسو ا َ

 7 ني وو 5< هس هامل

 ع



 د

 | ىذاحيت > هيدي ةروربكن ينعكرلا نم ماقاذا مث كلذ لثم ىرخالا ىف عنصر مث هعضوم كاري لك

 1 ا للاددصللا تنك اذا ىد هتالص ةمقب ف كاذ عنيت ةالسع لا حاتتفا دنعربك اة سكتم 0

 ”ىذمرتلا لاو ىبدي ناك ا ذكه تةدصاولاهرسسالا همن لعاكروت ةمدعقو ىرمسلااةزجررخا ميلستل

 لاقو هيبكسامب ىذا ىّت هيدي ةروامتاف ل دتءاةال دال ماهاذا هللا لوسر ناك ث يدحلا 5

 الأ هاى ىدازو نيتدحسلا نيب كإذكوال دعم هعضويم ىف مانع لكع جرب ىتح ل دعا عوكرلا نم عفرلا ىف

 حبت نسح ثددح اذه لاقو

 *(لاوحالا لوقا

 +( ةبحاوب تسلوا ءادنلا عم- نم ىلع ةبجاو ىه له عاملا ةالصىف لف »

 : فاكم لك لءنيعتم ضرفابن الث أه نمو ةيافكلا ىلع ضرفاهن ا لثاق ع نمو هنسامنا لثاف ن 6006

 ةالصلاب هنمءزج لكب وللطم هنا ىلع ل دع انوع خال الوقينا مسالا عرشان ابطال
 اا مطل ١ ارخالا ةريبكت تيم اذ هاو دح اولا ىفاعم
 هتالصف هلا عمديعلا ةعاجروضف روك ذموهو كل ذ نمد عراشلا نيعامالا5 الصلا نم سلام

 تع-ق لاو ١!د-هاونانثا ةعاملل!لقآو ةالصلا ىف د الصدئاضعا نموضع لكىلعف ك#الب بجاو ا

 ةالضااق ديعلا عم عا هسفن فصوو نيف هذ ىدمع نيدو ب ةالصلا

 هدعّيو همتضامومآمدمعلاو اماما قلنا نوكش كشالب ةعاج ىفوهف كدشالب هير عم لصم لكف
 ةواعلاذ هقد رفنا دةفةالصلاهذهى هقلا عمرو شملان ءباغنافادق ل صم مثاك هد . هتيصان ناف

 هيانفو هانا هيه اشم ةيلغل برلل5 الصلا درغب نآرخ ” الاذفااور ا.معالا قفل اوهاذهف هير نودهسفن !

 [دعلا ةالص قالي اضيا اذهف هيرب هنم ةال_كلا عوقو دوب عم انلصم هسفن ده. شيالق هسفن نع

 هسقن نع ناذ ءزجج لكو هتالص ىف هير دمح يسم هرالص ىف هنمءزج لكن ا ىلع دبعلا فثو كح اذاف
 هاا تغلب امال ايءزج لكل ذفل ارا هلو ةعاسإ ار أ اذ ةءاجج ف عو مشوه ثمح نمو هفهدوبشي

 نيذراعلا نمنا م مامالا قماو ةعاجبىف ىلص هنا تاق تنس ناو اذف ىلص هنا فراعلا ف تلق تش ناف
 "لال هللا نا سو هيلعدتنا ىلصهلوق لثمودو امومأم قلسا نوكش ةمامالا ماقم ىف قيل همي نم
 لع اال تعدم كر ذا فووكذاذ ىلاعت هلوقودو هعم ىرحت تم دامك عم ىر < وهفاوات ىتح

 :اركحذ الم هنركذ ناو هسفنىف كركذ كسفن ىف هترك دنا هيهترك ذام لثع كرك ذل لأنا 1

 ىادلا ةوعدببج | ل ثمهلاثما فو عض دوملا اذهىف كم دي وامو مومو امال دعادك" المىف

 دتقا ييسكف يهاباهناعدبءا دما هن وعدي مهانا هن اعد ىف ىلا اوسسلف كرهتماما لثمو ىناعداذا

 هدرعب هسفن طبر فبكح هسفنه,فصو ىذا قلطملا ىنغلا عم برلا اذه مركا امرطناف هانا مهتياجاب

 ا ميظعلا لضفلاو دهللاو ةدابعلا نم هيههاام عبج ىف

 *«(لدححست)»
 ادرفنم ىلص ناك اذ ةعاجىفوا ا درغنم ىلص هنااا نيهجودحا نمولذ الذ ددحتملا ءانم ىلص نم
 ] تلافو رصعلاو برغملاالا ددعي ةعاط تلاقو طقم برغم االا تاواصلا لكمهعم د.عد موق لاقتف|

 5 اهلكت اولصلاا دمعي َةغن "اطتلاقورصعلاو عبصلاالا ةفئاط تلاقو عيصلاو برغملاالا ةفئاط

 نيعامل (رايتعالا) * ديعي لئاكن مو ديعياللث اه نخ ىرخا عاج ىفد.عب لهف ةعامجبىف ىلصاذا
 اقاوةتالص لاس ىف هير دهاشن ىلصملا نارزةةالصلا ىف ىنبعتزف تلعح لاقوةالصال ةاحانملا عراشلا

 فرش لاحالو همضر لاح لكىف هناحس هملا ع ووجرلا نورثكي نيذلا مهونيباوتلا بح هللا نا لوقت
 ةالصلا طورشنم ةراهطلاو نيرهطتملاب<و ىلاعتلاكو ةاجانملاودوهشاانيباهعج ةالصلا نم أ

 ىلا بيبا هاعداذا فكم هتاج انمو ماودلا ىلع هب ومحت ةد هاشم ىف لازال هنا ىبتشبو ىنن بحل او

 1ك



 ءالال

 مهو تاريدتا ىف نوعراسير بأي مولع ننيذلامهورداسبذ ب تءاجام لوبا يهمهتدجو هءاجاذا

 ل ًالاوووصخلاو هبنتلاو ةلدملاهلاحنوكي رومالا ىف ةعراسملا باطن نملكو نوب اساهل

 الكلاب هبسشنلا ثدح نم لعفيالنأأ ةالصلا ىفءاعتالا نع ىمنلا حرصا ذاق زاغيتسنالاو
 , اهتالاةفص نمن اذ ةلوةنملا هّنمهلا ىلعع ورمشم هنا ثدح ن م كل ذ لعفملو كل د ىفةد رغلاو عانسلاو

 دقاذوف ءاعقألا ىف ةعورشلاةثمهلا اذه سلو بلكلا قب اك ض رالا ىفءادينوكل لا ىوغللا
 ةعامل ا ةالص لثملاو>الاىلا لهتننلو تاهمالاى :رح ىرح اماهلاوق ا وةال لا لاعذا نمانرك د

 مومأملا ن نم مامالا ماقمو اب ةصاخلا ةمامالا ماكح أو يدقتلاب ىلوأن مو ةمامالا طورمشو | مكحو

 مامألا لمح امو عانتالاةيسووم حم ضلاوامالا مولا عض اما هي

 انما! هتلصفام بسح ىلع مومأأملا ىلا تّدعت مامالةالص تدسفاذا اهم ىتلا ءامشالاو مومأملا نع
 َمْضعلو هللا لهأ نمنيفراعلادنع هلك كل ختارابتعاو كلذ قسانلا ف التحاو ةئيرشلا ءاملع نم

 ماوس -ىبنلا ميلعت ىفلوالاثيدملا ةالصلا.قلعتءامفنيش د< لاعفالاو لاوقالا هذه
 لوو الص كمر رد اهل تناطلاو ىلصي فيك-هلعينا هلأس ىذلا لجرلا ةالصلا لو

 ثب دحرت دوري رش ىلا نت ىراخذيلا شي دحوهف لوالا ثيدخلا اما ملسو هيلع هللا ىكيص هللا

 لاَتف لصتمل كنا لصف عجرا لسو هيلع هللا ىلص”ىبنلا للاسقف ىلصو دحمسملا ل دىذإالجرلا
 ًارقا غربكحف:ليقلا ليقدسا م مدل ةالصل ا ىلا تقا ذا لاقف هللا لويموأب ىلع لجبتلا

 ىد ديما ع امتاف ىوبتى تح عفرا ع اعكار نّئمطت تح - عكرا م 5 نأ عرقا نِح كعم ريستام

 نا دلت ل قرا اد اس نيمطت ىن> دحسا مث اساس نئمطت تح فران ادحاسنئمطت |

 ةدمسلا نم اتاك ىوتسست ىتح عفرامت ىرخا قيرطنم هلو اهلك كتالصفف كلذ لعفامنأ
 ”ىبنلل لاك ل جرلاناثيدلا اذ_هى عفارنبةعافر نع زيزعلا دب عنب "ىلعلاكو ةنئاثلا :

 مدحاةالص مت هاو اعيا 1 م”ىبنلا لاقف “ىلع بعام ىردا ال إ_سو هيلع هلا ىلسص ا

 نيكل قادر هسأرب حسو نيتفرلاىلا هيديو ههجو لسغيوهللا هرهااكعءوضولا عيسي ىتح |
 تحلو عكرومكيم مستو .ددقلا نوايا« :رقلا نمار شو ا

 عفرتشرب هال ب كرا يدلل 200 هبلص يقيو 1

 ا لا غرف :ةاتكمتالسلا فطرته يشر ديش كاس

 اًضيا عامر نعرخ قد رط نم ”قاسنلا لاكونيباادهو" قاسلادح ”رخ كلذ لعفي سدا |||

 لاقو اهاكبهذت لو كتالص نم صقشسا اًيش اهنمتدقسا داو كتالص تمت دفا :تاعفاذاقأ |

 اذهربلا دبعزءارعوا لاريكح م مقأندهشت هللا ل رمااك ًاضوتف ةالصلا ىلاإَتقاذا هلوا ىف |

 مسو هيلع هللا ىلص هّينا لوسر ةالص ةفص قدوا دونا هج" ”رخ ىذلا ثيدحلااماو تان" ثيدحا

 سو هيلع هللا لص ”ىبنلا بعص نمةرشعى ”ىدعاسلا دمهسابا تعم“ لاق ءابطعنبورع نيدمت نع ١

 تنك ام هئاوذ لذاولاك سو هملع هنا ىل لص هللا لوسرةالصد مك لعاانأ دوا لاك ةداتقوبامهنم | :

 ماق اذا سو هلع هللا ىلص هللا لوسر ناكل اف ضرعافاولا# ىلب لاف ةيصح هلام دع ًايالو اعمت هلانرثك اب |
 31 ارا الدسم همضوم ف ولع لكرة توكن كسا اعنا سي ا

 هنسأر بص ..الف ل دعي مث همتبكر ىلع هيشحار عضيو عكر عكرب هنيكتمامم ىذاحت ىوح هيدي عفريفا

 لوي عالدتعم هسكّم امم ىذاحت يد نار م رح نإها علوم هسأر عفري م عنقبالو 1

 اهيلع دعقف ىرسسلا هلجر درو هسأر عفريت هم هسلح ع نع هيديؤاصق ضرالا ىلا ىو متريكامتلا ]|

 عجري ىتحاهلع دعقيو ىرسبلا هلجر قو عفريوربك اهنا لوقي مدس دصس اذا هلجر عياصا نو ل

3 | 
 ع ( يف

1 
 ا
 ب
1 
ًٌ 
1 

 لَم



405 

 || تاقصلارباس ىلع اهفوفشل امسعنل ةزعلا ىضتقت ةانملا تناكاملو هحولا 0 ءاضءالامد_ه

 [أطاسراكدح اولا شلاك يتطمت سه ةانحاو ةزعلا تناكذ: امك ايدوجولا ةظورمثم تافصلا هذه تناك

 دار دولا دوست انا لاك نخ ةفلخم ةزوصل ا تناكتاو اًذجاو اهظعامهتوكف فنالاد 2

 || ىنالا نود ةبحلا ىلعو ةهمللانودفتالا ىلع دولا زاجأ ازتجالا هن عقب هجولا م ما دملع قلاش ام

 ىوالا ىلارظتو ةهحلاةروصو فنالا ةرود ىلا طن نمو هعماسملا هر واطملا ى هج اكلذللا ناىربىذلاك

 ا 0 0 0 ان اخو ميلا باغق دجولا م 1

 اهودملا ل از ةرتلاوات امص رتل 1 ايلا

 ازيزعىجلا عينمقملاهحو نوكينآدبالل اكن مقرهالا: اذنه ىفارثأد هرعللرب لف كلذ ىفاهكرمش ةنلعلا

 ةانحلا اوه ىذا ندمت لع نرللا ىشنإلا ناك املوفتنالاو ةيبجلا ىلع دوب هسا لاق كااغبال
 قلو و حلاعلا ماظن مت عيسبلا هذه دوجولو ب كلا ترق ةامحلا ىلا 'هندسل تناك ةئاؤمملا

 اذ هنم نكمأ عادبالا فرسلذ عيل هذه ىلعادت ازا ع باطن ةيلاكما ةق.ةحناكمالا ف

 00١ 0 ا مدعئاول عيسلاه ذه تناكعيسلا هدم ماعلا طتراامو ملاعلا

 ضعن ىلع هضعب فوقوماضر هناف هلك ماعلا مدعنا هالودهمدع ثمح نمملاعلا نمةرذ تددعناول

 هماعدوعشدرث أ هفرهلظ نم يبسملا دج ل بسلا لازولو كشالب سسملا لازسسلا لازولذ

 سصهالا ىطعأ اذاوٍلاعلا سافنًايرودت كالفالا نا ملا ب ااطوبأ لاق هسسفنىف بسملامدعانف

 امةرود هترهلظأ ىذلار هوما نيعودات املا علاءاقب :ىريتءملاو اطعم هوك نع ن2 ايا دوف فام

 نوج)' ا! كح الص رودلا مدعنتن اال ملا-علارهوج مادعنا اهمادعتا نم ه مزاد ال ةروصلاف

 نم ل بانل اد_م قلعت ورودلا عبج ماد عال هرهوج ثمح نم ماعلا مدعنمف ةهروص :

 راك تاس الأ

 ٍ ب (ءاعقالا ىف لسق)
 امتظفلبق اذا عراشا!نآودو عرمشلا لئاسم عمجب ف ىرسي هلم لا هذه الص ىطع أ نأدئرأ
 كلديهحرخ صاخ فص نا جاو و ل ىلع لم هئاف

 ند هب ظعلا ادرو قتال أفصولا كلذ راص ظفلل اكل ذيدارأ ام عراشل انيعاذاف دغللا موهفم نع

 نا نسوا عوسلاو مرخ ”1ليلدلديىّتح عرشلا ىفهنم موهفم ا ىنعملا لعل مه< هنا ع راشلا

 هر ا درطم اذ هو عرشاا ىفال ةغللا ف +-:مموهفملا طظفللا كِل دب ديرب هنا لاوحالا

 امم ىضفي همتملآ ىلع ل جرلا سل <نا هتفصو باكلا ءاعقاةغللا ىف هنم موهقملا* اعقالاو عراشلا

 نيبركذافالخالو عيسلاو ب بلكلاءاعقا ده صه ذهو هيد ف امصان ةالكلا ف ضرالاىىلا

 هلم نق ةالصلاق ع اعقالا٠ نءعىملادرودقو ةيرليفل | كان - نم تسل ةّئيهلا هد- هناء ءالعلا

 هّسهلا كان نا لعتو اهدنءانفقو امي قوطتم ةصوصخم ةئربم عرشلا هصصخ ناف ”ىوغنل | 0

 نيتدعلا نيب هسقع ىلء همشلأ لع نأوه هنع”ىبملاءاعقالان ا ةفئاط تلاقفابنء ىبمىّتلاىه

 هم دق ىن_ثب ن اكح هنال كا ذ لعفي ناكه نر عننا نعىورو همم دقرو د ىلع سل < ناو

 سابعنبا ناكو ةالصلا ةنس نم سل هس دقرو دص ىلعلحرلادوعتّنأر عنا نع تن'ىذلاو

 ةنسوه ةفدلا هد ه ىلع دو عسل | ىف نيه دقأ ا ىلعءاعقالا لون
 ءاعدالا 2 هنكج (رابتعالا) مكين

 ةكس سا بعننا لاف :اذهاو هللا عمدلا اوح آى ديعلانوكتنا عش اذكهو ز . نتا 00

 يح )دبس مازالزا وو ملا قشر ديعلاناث : لو هلع دنا ىبص مكمن 35

 هناجاذأ 2-22 - 3 يي عم ما ل

 نمودع ص قنا ذا ةالصلاز او لاف لعلا فن اتت ىهامسمناو امنع غي لعلا ناو لعل ىلا ناعحار

 غب تب بح

1 



 هل از افهتنالا دم الا تضتقا اذا هاك امهر يدرلا لاسراوهو لدسلا ىشتقاناو فكن ١
 و

 "مسرورمسلا تضع ةااداو مظع”ىهلالا ىلا عل اباذحلا مات تضتقا اذا انذعذلا تدع تا اذاو : '

 / ةفصب هناج انم ىف ىلصملا دقي نا فش الكل ذلف هبهيج اذ ام بسع وهف عدش عوشالا تذتقا اذاوأ“

 ْ ةنسحو ةزئاج تائمهلاهذه لكو لاه نم هلة سملا هذهىف ريضتلا:لاقا ذ_ولو ةصاخ

 ب( هتالصرتو نم ضاهتنالا ف لصف * ْ
 نورخآاراتخاو ادعاف ىو ىد ضهننإال هنالص نمرتو ىف ناك ا ذا ىلصملا نا ىلا ةفثاط تبهذ

 هاعد نام هلا قا هوعدي أم بسحي ىلمعملا (رايثعالا)* هسفندو<ع# نم ضهتاناو دعشسالنا |||

 هس: ىق هللا قلب ام بسحب وهف ضمن ضوهنلا ىلا هاعدن او دعقدوعقلا ىلا هدوع“ لاح ىفوهو
 ]| دوصسلاو ماقن ءدوضتلان يمدوهتاو صلو هك نيدخسلا نب سوال مالك تل

 هيلع ىو بسا ىذا شرعلا ند قملا لوزن دا ارش ىل_عفتشب س والا نع دوحسلا نك دووعق نع
 نم نجحرلا جاني نيتدحسلا نييدسواج لاح فدعا !نوكسف ايئدلا ءامسلا ىلا نجلا هعسار هنا بسس

 | هدابعل هلوزت ثيح نم برا مت ءالانو قدا حاس هسواج نع هدوع- ىو هشرع ىلع ىووتسا هنا ثمح

 ا تيس لسنا واع 107. 0و ركون نازسنالا كاع هل ىف للا! نم قالا ثاثلا ىف

 : ١ هبرش بسح ىلع ل كت ائيهل او ءاعدلاو ركذلا نم لاو> الا ذه

 : « (ضرالا ىف عضياهذ ل_صف)#
 || لبق نيدسلا عضوىلا ةفث اط بهذف الوأ هئتيكحر لبق هبدي عضب لهدودسلا ىلا ىؤهاذا

 || داقعالا ل ناتبكرلاورادتقالا ل نادنلا (رابتعالا) نيتبكرلا عضو ىلا موق ب هدو نيتنكر لا
 || نيدملا لبق نيتبكرلا عضو لاف ةردقلا عمل اكهسفن نم هد<«ىذلارادتقالا عمهن”ر ىلءدقع انف

 تكانت تا اوددق هلوقىأرو مركلاو ءاطعلا نع نيدسل ال

 عيت متو هو ى طعينااَمآنيتلا- ىدحا نمولخال ىلمعملانا م نيتيكرلا لع نيدسلامّدق |

 | هل رطدال نا ثيحي هللا ىلعدامعالاو هللا ةَمْدلا نموهو ىطعي نا اًمأو ةاسحلا لمأي ورقفلا ىشك

 عشا هتلاس تناك وهيك مّدق هملاح هذنه تناك نك هحلاصع لعادل هللاّنأب هلعا لاس ةج اكساور غلا

 مدقلاىدجاملاوهمتكر ىلع هيدي م دق ءاطعلا قدوهحلا ل دور فلا تك وهوه سفن دهاش

 || دولا ةفص هلا صح لكو ودقعا نك دبالو هدو همىفهل ل هت ىرخالا ناف نّدل اها نيتاه نم

 ةلاسللاهذهبءاطعلا كلذ هلرمثا عرفو نيج نع هللا ىطعأ نمو ءاطعلاو مركلا بتا ىه عبجسو راثرالاو

 + نيدملا دقت عواشلا هح رىدااوهّللا لعدامعالاو لكوتلا

 * (مظعأ ةعيس ىلع دوهسلا ف لطف) +
 |١ اوهلتحاو هدو مدت ئيمدقلا فار طاونيتبكر لاو نيدبلاو هحولا ىل_عدص»ن ههنا لعاوقفتا

 03 نامل لا كل نش هوضع ىلعدوعنلا صقخو ههننو ل ءدضتا ذا

 : ةح“نمف او اوفاتخاو ههحو قلع دعس دقف هفنأو هتبج ىلع دصن نإ هّنا اوقلت < لو لطنتالا موق لافو

 0 نو دهفنا ىنع دعم ناوزاج هفنا نود هنبمح ىلع دعم نا لث كنك امهدحا ىلع

 روحال هنا لث اف نمو هعنا نود +ةبح ىلعو هتبج نودهفنا ىل_عدحس نأز وع هنا لث اكن هوا

 ةسهلالا ءامءالاعمجابلاعجرت تافدلا عبسلا *«(رابتعالا)+ اعم امبلعددضناالا [] ١

 اهلا قلا نوكمصيالو عجبا لطب دقف ابي فءانبب ىذلا فالتخالا ىلع ةيسئوأةفصابتم طقسواف ||

 ءاضعالا هذه ةلزنج ةيهلالا ةرضعللا نافءاضعالا ةعبسلا ىلءدودسلادال ةالصلازييصال ىذلاوهو | ١

 طرش ىه ىتلاتاكصلا هذهنم ةانحلاك قاضتالاب هئتمّدبال هحولانا لوقنىذااو دحاسالا]]

 رصبلاو عمسا نا لاكن أ انش ىذلا فاللنا ىلع بدنلاوأ عيسلا تامصلا نم قنامدوجوف ||
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 | لسفيتأدارأالد اذهل ةنعاب رلا ىف ناّتعكرا تناكف الع ىل هب هن ا هسقن نع لاق هناف برلا ةالصلا

 || تحل ضرع ىذلا ضراعلاوها ذهو ةبلخسانامهنب لضف ازرق رت الاو ناتوالا نتكفلا نم
 | برغملا فنينتثلا دعي سوال عوقوامأو + هتافاذا نك لا ان اكد تأي لوهلدص- هتاف ناف سلح

 | ةمعابا فو نيثلثاا ف ىهف ناعكراه دعي سدا هلال ىطسو ا ىهامو اذ_هفالر خام الذأ]
 أ ةئلاثلا ةعكرلا نيعوهو دحاولا كل ذفادح اواكشاناك امل أتاذا نيتشلا نأب هش نا كاذوفصنلا ىف

 يلا تينا تال عيش دلما قاف بر ود بعنيي نيتممتملا نية عكرلا نيتاهنأي ريد
 |١ هحو نمهنعذتالو هحو نم هنعذتت رخ - الا ناف كل دكرخ الا سلو ههوجو عجب نم ىاثلا ضني

 ١ هنعضتلدح اولا ىلوالا ةعكرلا ىطسولا ةسلللا دعي ناتعكر ةمعابرلا فرهظ هنعضن ىذلا هجولا نك
 ىذاارتولا ةلزنع هلخأالىذلا دحاولا هجولا يس .ولوالا يعم هنهذلرخ - الل ىرخالاورخ“ الا نعم ُ

 || هتاذ شبح نمق للا هيدرغن ىذلا جولاوهو اهل ىنامثالةدحاو ةعكروهو انتالصلاااهتلا انداز |[
 || ددعلاف حب صنم هلدبالف نكم هلال هسفنل دوجولا حاولا بلطي دسعلا نا فراعلا فكل ذةروصو أ

 هلهشقنل بجاولا دوبوو ةءناثلا نمضتنا مالا مم ىنتك |برغملا ةعكرف كشالب هدوجون برلا نمضتيإ
 أ| هحولا اذهن هةمهلا نرغملاةعكر نوكتدقفا دنمارداو اهلا هنوكهحوودو نكمملا يعالوبم

 دوالمالا لع ل قدا ىقلاوهو ةدنباو لج نكمملاووجو نضل قاب حو دنا سالو ْ

 ا تح نم هضرظ::ن الا بالو ماعلا دوجو هاذ مكح نه هبفرظنلا نم مزليال هناصس ملا رظنل انوه

 رتولاف دارملا بلطف ادنممورو دنت ب باطقارداق هنوكو كا ذ دنع بتل ارهظتف نكمملا هياطبام

 رظننملاذاناوكالا هبلطتالو ناوكاالا بلطيالام ثدح نم مقعلل ىذلا هجولاوه هلدارملا ضورفملا |
 : هذهى لود وهفهلنا لعتالالد|ا ّنهانهنوملاعل او نيملاعلا نع ”ىغهللاو ىلاعت هللا لاهاهاوذ ىف

 (| ثمح نمملاعلانهطدزب هحوو ةمسن ملاعل نيب و هند نوكين ا عفرف هملعتالالدلا نع غنا هيلا
 مام قلنا لوشي لءلدلا هجوراظنلا ل هأ همست ىذا ا وهو نيملاعلا نع ”ىنغ هنموه ىذلا هجولا كاذ
 || لدنالو هوجولا ندم قتال ىذا ارب زعلا”ىغلااناو هبا دنقم نوك فهي ىطي ريهجوهل نوكف ىلع لمد

 هدوحو و هأم ثمح ند نكمملا دوجو نيعىف قل ادوجو قملا ىلع قمل لمل دفت تأ فل هلك "ىلع

 نكمم هال الارقتفي ال نكم ملا ناق قا ىلارشتفمو قدا نعدوجوم هنا ثم نمال قللانيعدوجو

 سحااولا ىلا اتفالاو لاحم نكمملا ىلا ع نكمملانمراةتفالاو لص النا ن كود ليصل

 نكمملاو قالطالا ىلع در الاون او الون كمل راعن الن لاا نكيرض ف كسلا نم ات
 لصح ال قا لا نكمل ن ع سلام لمص نأذ نك#ريغلالو قالطالا ىلع نكمل ر قب سل

 ىلع ةضا,تاكمملاو قللا دو>وابامعأو تاكمملا نم ره اظل فى هتمدبعالالوئتهنمدبعلا ف
 لدتالاهنافهيلءابتلالدالا هاعهدوجو قحلاةلال دوهةداغتسالا هذ ح ريتال ناكمالا نم اهلصأ
 الأ لعامو لدن تفهسفنفرطللي هنوكل هللا ىلعالل دنوكينا ء هول تلا هذهىفرظا:!افادبآ هملع
 ٍ هلادف دن لولذ قل اوهورظانلا اوددو-ولاق ا م -اررظنب كما

 .|لاوهو هللا هللا تفرعلاققهسفنقملاهل تف قللا ف لي ل نا وحولاب
 : مهفافادحاو حب راختا ناكد اولا ىف دحاولا تب رضاذا ةعامللا بهذم

 ا < (ةالصلا ف فدكحلا ف لسف)#«
 1 هزاجأو ضرفلا ىف موت دهر كف ةالصاا قى رخالا ىلعنيدبلا ىدحا عضوف نيلاشاو وللا

 || ىقراك ٍلسو هيلعهلتا ىلص”ىبنلا نعت ىو ص لعفلا اذهو ةالصأ |ننسنمهنأ موةىأرو لفنلا ف
 (رابتعالا) كاذ,نو ضّوِناواكح سانلانااضيأ تيثدقو كلذ :لعفي م هنااضيأ هتالص ةغصف

 تا دنا شنقا نافاس انك التجا ع 1 ا ا
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 6 | كح نكناهاضتت# لعفاف اماكح | نطاوملل نا تلع اذاغ نطوملا اذهفالاهاوسروأ] :

 طق بح عفراواعك ارنئمطت ىتح عكر اةالصلا ضورف هلع ىذا !لجرال لاك ملسو هسلع هللا لص هللا | 1 |
 2 رذ هنوك د امنعا بح اولافاعفار 7

 + (سولملا ةئهىف لصف) *« :
 ىلع كلذ ف لجرلاو ةأرملا ىرمسيلا نيو ىعلاإجر بصارو ضرالاىلا همتللأب ىضقب لئن ١

 ىلعسولا ةساملا نيب نورخ [قّرفو ىرمسلا ىلع دعقي و ىنعلا لحرلا بصن. نورخ 1لاقو ءاوسلا

 ىلا هّسلأب ىضفي ةرخ الا ةسادا فلادو ىرسنلا ىلع دعي و ىلا بصني ىظسولا ىفاولاتفةرخ الا
 اح | كلذ نم لعفا ثي دل نم دنت ##م هل لئاق لكو ىرمسلا ىنش وىنمل اهلج رب صني و ضرالا ||

 هدنسء يم ناالا س اك نادل س دلو دم سلا ىدينيي دنعلا سوا ةالبصلا قس جادا (تايتعالا] 1

 نسح ًاقدنعلا سلك اكسلج ا ديعان اغا مالا هيلع لاو ةالصلا ىف سوالب لسا عدو

 كل ناك "15 اذه هدمس ىدينب فوقولا ىلا برق آهن نوكي ى ءذاا سول! او»سوللاىفتالاملا

 رظنلا ل2 ىففراعلا ناجح ناف دبعوهام ثيح نمدبعلا هيلع نوكين ا تشب الاف راعلا

 ه«سواجرخ آى ضرالا ىلا هتبل أب ىضغي نا هسولج ف ىلو الاف هنتر فرعيل هسفنب هتفرعم لصأىف
 يللا نمل ضرع ضراعا مف هسواج ناذ ىطسولا ةلذا فالذي هناذ ىفرظنلا ىلا برق هناف تبالو
 فوقولا ىلاّوعدم هنالزفو :لاكح نوك اهامصحت ديرب ةفرعملهسفن ىلارظنلا قهّدر ىأهلجأ !

 ا - ًاودوصسااو عوكر لاف ةنن امطلاو ةثلاثلا ةعكرلا هو
 لع هتوذي عك اردنا هيلع قلطن, ام ىندآب عرسأ اذاهناال ااهيذهل ىلك ام قمقحتل تاشل اهم دارملا

 هور توك و جلا ًامطلانرمأ ادهلف تدنن مالاهلاشإال |

 هنف تن ذل ريدا ىف نانئمطالاو تاي هاا ددعي ةعورسشم تاريخا ىلا تاعرا لاف اناا

 ةعراملاو ةنن أامطلا نبي ةضق انمالذ

 موةذشو ضرفب تسلو ةنسامن ا ىطسولا ف لئاد نة دريخالاو ىطسولا ةسللاىسانلاف اتخا

 اهذ مالسلا هملعةلاعفا لمحت الن أ اهلك ة الصلا لاعفا ىف هيلع دّقعأ ىذا! لصالاو ضرخابمنا اولاتف [] ٠
 ضر أ نورثك الاو ىطسولا سكعبةةريخالا ةسلجلا امو كلذ ىلءليلدلا لدي ىتح بودولا ىلع

 نسواخا قي و لاوقالا فعض او هو ةنسستنيت الملا نا لئاكنمو صضرغي تسل اهناولاقفموقذشو
 انلقائ اباف ىطسولا سلا ام (رابتعالا)< هلصفىفهتلاءاشنا اذهدعب رك ذي ةالصلا نمرتو ىف
 دس اذ هلو ضرفلا ةلزئم لزتتيال ضراعلاو َةثلاثلا ةعكرلا ىلا اهدعب ماعلا لحال ضرع ضراع

 وها او بوجولا لع لمحف عأ ىلعسولا لا اننرتقي لو هتافاذا نكرلا نيبو هندب قرفو هنع اههس نم :

 نءهيفع رشا هلع ل :ناءاعدتايخزربلاتابلحتلان ره هر : احانم ىف ىلصملل ضر عض راع أ

 ةيننلرف بلع ضرغ اك لص نا هلطو ةصئا ىلا هوعديمانخلاكلذ نا ىأرانذ تاسعا

 ةروك ذملا ةمسقلل ةمعفشلا ىضتقي ةالصلا لصأ ناكل ذ ىف ةدووشملا ةمكتلاو ضرف ىهىتلا رن الا

 هللا ءاشناءاحا ذارتولا ف هرك ذأ ف صو صوصخ 4 ناؤرتولا الا ناتعكراهلق اف دعلا نيب وهنا نيبامف |

 ' نوكياك سولحلان هدب الف دوصقملا لص> ديعلا نم ٍبرااَرَمْ نيتعكرلادوجو عفشلا نيعتنئالو أ

 اهن اةالصلا ضرف لوأ ىف ىوارلا لوقو رفسل اةالص ىفو ىئئم ىئثم ةيلمالةالصلا فو عبصل اةالص فلا
 ا لصالا ىلعرف ا ىفَتَر ةاورضحلا» ةالصفديزمت ا ٠

 اناكلاك نم سانلا نمو نمي مسا اممتمدح ارو لك ىلع ع دافلًاتاذانيشسشلاناةمءايرلاو ةيثالثلا||]
 ةيدش ةمسن قلو دمعالد ا 772 2

 حاسم د مل م سسوس
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 جدلا

 "يل يدا الاد الح لانه و كلا نه داك <؟ذإاو ردصلاثيد- نمت أن ينذالاثيدحو

 ىلصأ نوم اراك اواصلاق دقو كل ذب سعأ هنا ى ورام لشو هلعشتلا نكد دال ماماكلذف أ

 ضرخةالصلا لاعفا عج ناثيدحلا اذهنم م مهي الف ناسو ضن ارق ىلعك وت ةالصلا نا مولعمو |

 نيمعت ثدح نم عزاتلارعقدللع ىهام لعاب ديأ عفرنو اهلصنلف موهقملا اذهل عاجالا ةضراعمل

 كلذ ْلَدَعُدَو ةأو مرح اج لعب ل نيح لس هئلعهلت  ىلصص ”ىبننلا مارحام ىلع مرحأ م ةنسوأآضرفأ

 اهليقنفاهيفع رمشلا مكح ىل لعةالهكاىفام .ديأ عفراف تأطخ أهل ل اه امو ملسو هيلع هللا ىلصةننالوسرأأ

 نام رف هآزجا لسعفو *”ىأفرع خلا ىضتقي ثيداحالا قاسم ناذ حلا امآَو * مكحلا كلذ ىلع

 ىلا نيمكنملار ذح دخلا رادصلا ل عامه غتر وكنا فش ن نكلو نينذالا ىلا عفرلا ىلوالاو ةنسوأ |

 خاوك رادنعوما رحالا ةريبكت دنع اهلك اهمعت عضاوملا كل ذكو لاو >الاةهثالثلا نيب عمصفنينذالا أ

 كلذّن ات نيّمعك رلا نم مايقلادسنعو دوحسلا نم عذرلا دنعو دولا دنعو عوكرلا نم عفرلا دنعو ا

 ثيدح نم موهفملاةباعو كل د ضراعبأمدرو اموت الصلا لطس كل ذ نأ دروامو درو دق هناك هرخدال

 0 بز مارال دنع هيدي ضرر مدانغلا لع ناك-هنا تزاغ نيءاربلاو دوعسم نبا أ

 ىأ اهلعدي زءالامهاوةب ادب ربنا لك ومارحالادتع ندّرم كاد عنصب لو ةدحاو 5 رم عشر هنا

 عفرلا دنعو عوك رلا دنعهيدب عذرب .ةدانزلا تتمشدقو صنوهاموةاللا قابىف ىرخ أ ةرم امهعفرال

 اهف عفرلانةياورلات تءاح ىلا ارنا دعي اة ينتر لول هتاوصسد تلا هةدابزلاو كل ذريغو هنم ؛

 ناكفاهعزر دنع طقم دتابف لصج ىذلانأب ذوي ىديالا عفر ناف كلذ ف ف راعلاراتعاامأو

 هنمرات كتكلمئث لكواتبش كلئالا اة اري_ةففقف ”ىدينين تفقوا ذا اطعم لوقي هنادصس ىلا
 نيدبل ارغص هلا ملعمل هتلبق همضكب لبقتسيا ذهلو كتابق ىف ىناذ لرهظ ف اخ هلعج او نيدملا رفص فقو
 1 ١ ق2 تمام عضو موهو فاخ ىلا ل حقا رو راع دو بيسات اعرا ةداكاع

 قحلاماعأو هكر تكلم اذان لعفلا كا :ءاز هضتقي امةالصلا لاو- 5 نم لاح لك ىف همطعب هلنان | مث

 ,بهوملا ىلا نيدملارف_صارعةفاملاط هو دقو هكرتي نال جن ىذا عضوملا قدكرئدق هنا هيدي عقرب

 هللا كص “< ى هذا هلعىلاع نطاوملا عجب ىف ادكحمت ةلاخ ىهو هيدي عفريف اضيأ هيطعبف ”قيملالا

 5 ةردقلا لحم قىدمالا تنك ذا 5 لولا ب انن مامهعقريدقوهنديابق ردا ساو ول

 ٌ ردصلاىل امهعةر نك راداقالان هدعل اح ”ىديناوىلال كرا دتقالا ناافرتعم هّللاىلا هيدي علف ةريق

 رهاتااوهو ىلا عت هلوق نم هقوف قا نوكريتعا ننذالا ىلا امهعفر نمو هلق ىف ز11نوكرتتعا

ل لوحال نا هيدي نم عذرلا كلذ لوقو كِل 3لعفي عذرو ضفخ لك ىف هدامعقوف
 : ةوقالو ى

 كباس تنأالاهلا ال كل ةّوَقلاناو

 + (لصخإ# :
 هوجو لئاق نمو بحااوريغلت كنك عوكرلانملادتعالافو عوكرلافسانلا فاتخا
 دبعلا ماشين اقفت اناث ارهاظو نط ان ىلاعت هللا ىلا لاس إ[ححص ىفبجاو حوضالا (رابتعالا)
 رهطظمض هيوريحو هئمظعو نمّوم از عب هتمظعو هنوريحو نامال ا ةزعروهظ «+سفىلو الان وكن نط ومىف
 أع رلبابحاو عوضللا نوكمال نطوملا كلذ ىف عوضمللا نضتاشر ام توريكو ةغتالا نم نمؤملا ف
 ادلع | تالت تنك ولو هه تنلدقلان مةجراعف ىلاعت لاه نطوملا كا ذ هضتةيام ةغصراهظالوالا
 اهاج ”ى هلا اهماان رخ .هالا نطوملا ىف لاعو انرك ذاك هنضهلماعملا نوكت نا بحي نطؤماذش باقلا
 ىلص "ىلا نات يو نمْوملازعيناميالاةزعراهظاباننموهف مهملع ظلغاونمتفانملا اوزافكلا
 هب ىثك ةناج دوب ءذخ ًافهقح فس اذهذخ اين م ناعيا ىع ارتدقور دب ةوزغ لاك لسو هيلع هللا

 |1000 سعر اها ساق لسا رتختلاو ناعالا ارهظطمءو ال.> نيفصلا نيب

 هوسرو

 دصمل
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 هذ_هرنوءرفذخ أ نيأنمهتارخ امك ماعلاريتعف ءالعلا هدايعنمهتلا ىىشذامنا لاقف
 باتا فهد نا هللا عمم ىلدهملا لوةياكقلسا نعئيابن اهلاع ام هنا لعف نوعرذ ناسلب ترهظ ىلا ةفص
 قش الذ اهنع ىّرعمنوعرف قنو قحلا ىلا تءع-رفاهفوصوم ةفصلا تيلط لولا كلذ فةياشلا نع

 ماقملا ادهن ع هّدمغ نعنوعرفل ءارخلا ناكفد.دقتلا نع ىل_عال اوهفدمةّال نأ الا فصولا كلذ

 ىناجلل ىلوالاف فصولا اذههل رسل هناوم دست ىلع هفتو أ ىأ ىلوالاو ةرخ الا لاكب هلناهذخ نأ
 وهىذلا دسَعَتلا لعهداعّد ا ئذإ!قالطالا نعول 3 هذخ ىف هللا هلعأ اع علطاف ل.ةدسمالةرخالاو
 وهو هلي ىذلاوه ضيقتلاناانةرع لاكنلابريسعدق هللا انآ املو دمقلا لكنلا ناف لاكنلا
 لديامو ةمضقلا ىضق دق 2 انفّرعي نطومىفو قوعدا هناهس لوك. نطوم ىئفقالطالا

 تاق كللْذْفو ردق نمر دح ىفي الونأ اكرهنهلعلاقيبسامو”ىدالوقلا

 وعدتالأل وة وعدأال انأ ناز * وعدت امل لاك هللاا» تلق اذا
 عم -هلال نم تاحارلا صصخو # اس رخأناكنم تاذالايزاف دقف

 مهي نا ناكت انلكأت ملكتي نم ععسو أ هريغهلكو أ هب م اكناع ماكتوأ ناءر لا ١ ارداذا دعا ينم

 ماهفالامالكلاةدئافذا ماودلا ىلع مالكلاو مدع تعدل ناف 1 ٌتعصولاعلا ىف سل هناقدصاتملا ٌْ

 وه هلاخام لاح ىل_عنوك.نأدو>ومواخعالو مالكلا ىهو ةمهفم لاوحال او نيعم اسا] دصاقملاب

 تارايعلاو لاوحالاناسل نم عصغأ ناسلالف هنق و ىف هيلعوهام هملارظنن ىذا | مهفملا هنال هم الكنيع

 مثكدو أ امالكعم اذا هناوهو كل ذ نم فرعين دبعلل بشر اممهفاق ادبأ دفنتال هللا تالك مهدنع

 يف

 ةمصل اا نأخ فصلا. كل ذزيع وديعلا نعمحرتم هضمللاوهامو هللا نع بئأن هيف دبعل اوهام نيب قرع وه 1

 اهحاصديعلاف ديعللالا ىينتال ةفص مالكلا نعذت اذاف هل ىهنمالا اهليقرال هنالاهت وصوم بلطت |
 أ اه دبعلا فصون او اهيح اصكنام هتتالا ينال ةفص مالكلا نعضناذاو هسفناهب قللا ففصو ناو

 ةريعا كلذ ىفّناهلوق ىنعماذهف لاو الان غآتار ابعلانناكءاوس عدو نم هلك م الكلاربتعت اذ كهف هسفن
 مكبر اناهلوق ةصقلا ىفم قت ىذلاو ةصقلا ىف مدقنامىلا ةراشا َكاذىفهلوقو ملاعلاوهو يشن نأ

 ١ تيلطة فصلا نالذخ الا اذه تبجوأ ىوعدلا هذه ىأ ىلوالاو ةرخ الا لاك هللا هذخ اق ىلعالا

 تعج ه سفن نع هللا لوقي دخ الا نم همم نمهل نكي ل_فاهمعاب :رعنوعرف قيودهلبا اوهواهفوضوم

 نوفراعلا مهذاذكهذد.علاوهو اهفوصوم ةفصلا تءلطف همعطت لذ عاج دبع نءةيابن  ىيعطتلف

 قئاقملا
 + (ةالصلا لاعفا لوصف) *

 < (ةدلصلا قمىديالا مرلسست)» 7

 اهيذ عفرلا 3- ىفوابيف اهعفرب ىتلا عش عضارملا فو اهمكح ىف ىنعاةالصلا ىف ىديالا عفر ف ءانلعلا فئلتخا 1

 ءالؤهو ضرف هنا لئاك ن و ةالصلا ىف ةنسنيدسلا عفرنأ لثاق نة مكسحلا اَمأف +اهم ىهتن نيأىلا 5

 حاتفتسالا فكل ذ بح وأ نم نم متبنمو طقف مارحالا ةريمكت ىف كلذ بحوأ نم مهن اماسقا اوما. 7

 نعضوملا نيد هى كلذ بجوأ نممسبنمو عوك لان نم عفرلا دعو ع وكر لا ىلا طاطخنالا دنعو

 0 ندد طق مارحالا ريمكس دنع لئاقنخ 5 ةالصاا فىديالا اهف عفرت تلا عضاوملااماو دوعسلادنعو ظ

 دوعس ا د:عاهعذر لئاف نمو عوكر لأ نم عفرلادنعو ع ووك رلا دنعو مارحال ا ةريبكت دنع لثاق ظ

 كلامةباوروهو نيتعكرلا نم ماه اذا لثاف نمو رجب لئاو ثيدحوحو دوجلاس عقال ل 1

 ىلا لثاف نك نادبلا هلا عفرتىذلا دا امو * ملسو هملع هللا ىلص "ىبنلانعثرب ولاني

 نكت لانا عومي 0 نيا اكتولا .نيبكتملا |[
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 ىهىتلا بولقاا ضاىهأ نم ىنفاعر كلك عم او لد ابع بطاخأ ىبح ةجبرتلاو كاذع نابل ىنتفو ظ
 'لرصلا عبطتسأالىناف ىنعة بانر كي نأ نبذ امراكو لاقي نأ جذب ام للق ىأ ىنءفعاو اهشارغا
 ا كرعلاةدارا عم داش

 *«(ت ودقلا لسصف) +

 اأازوحال هنا لئاكنمو ةنسهنا لاكن مو عبصلا ةال ص ىف بحسم هنا لئاك ني تونقلا ف اوفلتخا
 تونقال لئاكنمو ةالص لكح فت نقي لئاق نمو رتولا هعضومامن او مصل ةالصىف تونتلا
 نملوتالافصنل اى لئاف نمو ناضمرنم رخ الا فصنلا ىفالا تونقال لثاق نمو ناضمر الا
 سانلانمو عوكر لادعبهاربنم مهنمو عوك رلا لبقداربنممهتدو ىلدملاهيوعديءاعدوهو ناضمر
 تونقىف ىوردقو. صاخءاعدرتولا توذق ةفص ىفىور دقو «:دشلالاحىفالا تونقلا ىرال نم

 بلا تح هنأربغهلا-بسح ءاشئث ىأب توننقل ادار نم عدلف تش. ل صاخ.ءاعد عبصلا
 هلوقنمرتولا توذق ىف تنثام لثم هلا دنع فلزيامو ةرتخ الاو ايندا اريخي عدسلو تونلا ىف نعللاو
 تدضقام رش ىققو تدطع اا ىل ل رانبو تملون نعف ىنلودو ترده نه ىندها مهلما سو هملعهلقا ىلص
 ميلا ذهف# تلاعتو تكرمت تيده نمل ضبالو تبلاو نمل ديال هاو يلع ىهبالو ىضعتبا
 هروعدي نا لعامفرظن فراعلافءاعد لكفو انتونق ىف هللاوعدن فيك ل سو هيلع هللا ىلصىبنلا نم
 لقتل ف ىلطي وهذ طظفالا ةفص عم فقو اذ هادهن مفدي دم ناهتنا نمباطب وهف ههشناموأ

 نآدكف فراعلارظننف هجو امهعمجناالا ىقاملافنوكيال لةتملاو نيضاملاف نوكي نا |إ]
 نان هللالا نوكمال دوجولاو لاعللالا مصبال دوجولا ذا مدعل اوهام !لبقت لاو ىذاملانيب عمانا ا

 لالا ل ءذواؤلاف ةنبرعلا لهأ هفصو اذهب و ماودلاهلومدعلا همض مصنال اذ دوجو لاي دوجو ظ
 نعوهو لدقسملاو ىتاملاوهوالص ا دوحو امهيف نكمالمدعىف رطنيبدو-وموهو ئادإا ىعست |

 لمقم_سملل قدهاف مدعوهو لبق ىملابو مدنعل اوهو ىضاملابهدنقفمدعلا, فوصوملاوهفديعلا

 تالصح اداة هل اثم أو تي ده نمفىندها لون نأ دل عمنا ذهلفزيست همف عشرال مدعلاو ىضاما تيدهو

 نءفىندهاهلوةنم موهفملاف ئثريغلافارظنوك ال ئثالوئال نع ةرابعمدعلاوْئشال مو نبل قل افرط نوكيال مدعلاو نهفل اقف ىنب ءاجا ذهلو ىةحت فرظ لااخلاو لاما دوجو نيع ىه تناك ا دهلا

 1 نكللف هسفلاو لا عقوامو ىلوتلاو ةبادهاا دوو ىتوسك اذا ىأ ىف هبطعتام ةوَعب هلاثم أو تب ده
 لبق ملا فو سلب فوصوم ىضاملا فقول اوهىذاا دبعل او نامزلاهلاعفا فدسقتتلا نعهزنم || قاو دوجو هلنوكي الف لبق سل ادالو م دعل نقم" ىضاملابفصولالف ماو دلال ىذلا لالا ىف |

 ةشقح هلسلنا امكن سلب فوصومهناذث مح نمدوجولابهفاصت! لاح فو سلب فوصوم
 لب هضيقلاب فصواال ةقشح هناهس ىلاوهودوحولاوه ىذلائث كل ذك هنمع ىهلب انعشاال ||
 دل اولا كر طر الا ناو كلنا نول دعاس وا لمقل نفت تاس او هتنغ دوجولا |
 انلق كلذ فو ءيثدملا بشل مدعلاو مدع دمعلاّنا انققحت ال

 لوقأ امد لةىفادوأب اذامو مهمتعتو مم لوقت
 لوقتام لةفمبم لوقأ ىأب اولعلهو مه. لوقأ
 لوتءاوهو لئثاق ىنأب || || لوقيذا ققحت دبع اذا
 لوقنامو لوقتام ىلَتذ ىصولدعلا وولّدم بتعأع

 0 ل تت ا 2 2 ل ا 0

 هللاذخأت ىلعالا ان روههتلاّناذ ةقتحو وف ىلعالا مكب رانا نوعرفناسل ىلعللا لوي
 ةنشللاءءالعلا ىصوهتناَناف ماعلا كلذ ىفةريعلاو ىشك نم ةربعل كا ذ ىف نا ىلوالاوةرخ الا لاكن

 لاعذ
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 أرفنو كذا بع اهكر د .ةرطاخ هانركذاملانامسأ اهنوكن د هىصعو ىمظعو ىنخنرطخا؟ رفكب ةفرعملا |]

 تنك ناف ةسمسلا ىفّوقلاو لوا ن هاهم 0 عما اهنمةدحلاو لك ل غ تساوت |
 ا ”ىلءاظف<# ىذلا

 هللا ععم هسفنل هي كي ”رنع ديال وب عوكر لا نم فراعلا هسأر عفرا ذاق ىقراعم لصحأ قأ كن ماوق

 لوك نمل 00000 لاح ىف ميظعل | ىبر ن اس هلوق دنعم دج نمل

 ءاقيل ىدانملا قبو برقلابن دول ءادنلا فرحفذ فاني ر مهللا لوقبق هتؤو هدير اتثيح نم هيرب
 ىننم لكو نثم لكءانث ب ةاوع كلو كئئمر كلو هام َمانل اءانثلا ىأد لا كلوش هيترباوج ىفهسقن |

 لوقي دعب ئثنمتئشام ىلمو ام_ندام لهو ضرالاىلمو تاوعسلاىلههلؤقوهو ماعلا ىف هملع

 دوخلولا مكي مولعم هنم ءزب لكتاكمالا هبطعي اموامهنن امو ىلف داو "ىولسعلا ملاغلا نم« ءزسلك |

 ]| هيب اسملل كا هريمكو عسب ا لدتلق قمرتغي هعجبو هذا رفاو هئمع ثمح نم لع ص اخ انثهلريدتتلاو

 ا نم هبعدم_سيأم عجب ةن ةنسالا هذه لثعدماحلا اذهل ن وكف دماح لكن اسلب و

 ل انلكو كلم دل ىلئم دبع اودبام حو ىأديعلا لاقامو ر-!هلوقو ة.سطارو>الا نمو

 امل عنامال لال سن امج مسهاهجو كب ىتنرعمل كل دج دسعلا نم ىناوخ | نع بونا لوب دبع
 || طعتلاذاو تعنمامل ىطعمالو ةصوص# مولعو ةصوصخم تابلت لويقلدا دعتسالا نم تيطعأ ١

 نك ل ىطعيكريغدمسمتاق اماعادادعتسا !١

 ةرخدلا فل دنعلا ذ عفش ل سهالا سفن ىفال هلعف كريغي لامو ةبسائ رو هاح نماسننلا ىف ظل |
 1١ ءاطغلا فثكدنع

 « (دوكلا ف لسفق) <
 : تنمآ كروت دم“ كا بسهللا هين طاعإ دوق لوقز مدقق لالا

 لعجامسهللا نيتلاخلا نس>ادللا كراش رصبو هعم-قشو هقلخ ىذلل ىهجو دحم تلسأ كلو

 || ارون قوقو ارون ناو ارون ىلا عم نعو ادون بمب نعو ارون ىريصد فو اروث يمس ففو ارون ىيلقىف أ
 لأ هسا نمهرّدق ىأ هقلخ ىذلا ىهجو دع«فراعلا لوب ارون ىناعحاوارون لل بعحاوارون تو |

 لكقررتالعد# هرمد: امو هعم- أ اع هرصب و هعمس قش وروصملا ئرابلا همسا نم هدو أو ريدملا

 ]|| ىد بي ىد.ه ىلعجا لوقي ضرالاو تاومءكاوو هنا تنأ ىاعجا لوةءارون ىناعجا لاف مث وضع

 لرمصس ىن لكىرآف ىدوجوب تنأنكو قع قديغهانعمو بتارملا ىسا طر هاهنا ىلا نم لكي ْ

 نيهلارون فرعي ىتحراونالانييزيبقلا هب عقي روني نكلو هلهفام عجبا ذكعو كاعمسئث لكمعتأو
 15 مناف نيعلا ةنئاد-و راونالا دكتق عيللا نيف ىتقأ تراونالا راس اذكهو لاهشلا ون

 ىوكتالظىف ههيدتهااروىل كلعحفْل انهت نكن او ىلك ارو ىانا كاعجف كانه

 ++ (نيتدحسلا نيب لوقيامف ليصف) « 1
 لوقب ىعفعاو ئفاعو ىف دبهاو ىنريبحاو ىةزراو ىئجراويىل ارفخأ مسهللا نيتددلا نيب لوتي

 ىل- ١ نمرتساو ىن ددةنف ىفاكم فرجتال تح تانل اخلا ن .:ىرتشا لح ندرتساو ىنرتسا فراعلا

 رثائنكلو ٌكدو-و ناكناو دوجولاب فوصوم لكئامعا ةقرك كددسنا تاقذا ىئع كشفت

 ثداحدوجو هش لق نأ ك1 كوكل كرز تاك انوصوحشلذأ نكي و دوضولا ل رو ؟باذأأ) ا

 هكرداام اتاكس قرع نا بخلا تعفترا اذا دب الفاه دوجو ىلعريغلابةذوصوم ةسهلالا 5 ذااوأ |

 بجوملا حلاصلا لمعلل تيفو بوجولا نيعىفنانتمالا ةجر فراعلا باطي ىجسراو لوقتي ماهرصن |

 نالذهناو ةذلانخلا نع ظفلاو ةمصعلابهفصو عمتانتمالا نيعنماهذخ أدي ريف صاصتخالا ةجسرل | َ

 ىنريجاو ىلكسه هي تب ام موسحلا ءا دع نم قتقزز اى لدي ىدك ىذلا فواخملا» ءاذغنم ىئهدداقأ] |

 لوقي ف هع من نا ناقوردكتلا ىاعجالوقي رسكدعبالا نوكيالربخا 3



 ريتلاو تامملا ةنئق نما ذهفو| نعي نك مل اهظعءاقش كل ذب ىشف هول اهام لثمتاقفاتيش نولوقي سانلا
 راصتخالاو بيرقتلا ىلعدهشنلا غرفدقو كلذ ٍلعاف

 « (ةالصلا نم ميلسنلا ىف لصف *
 نولئاتلا تشاو بجاوب سدل لاكن ممهنمو هيوجوب لاق نم مهن ةالصلا نم يلستلا ف اوفانخا
 لئثاف نمو ناتنثا لاك نم مهنموةدحاو ةهلست مامالاو درعإملا ىلع كلذ نمسح اولا لئاع نع 5 هروجول

 انخذل“ هلي مومأملانا لولا اذه بحاص نع لبق دقو نينا مب مومألملاو ةدحاو لب مامالانا

 ا صن انه نكمل اذارظنلا مضت ىذلاو هنمع نعوش نمل ةيلاثلاو مامالل هيناثلاو ليلحتلل ىلوالا

 : هراس نعناكنا مومأملا ةعبار ةعلست ةثلاثلا ىل_ءداز,نأرمجتتل ا ىفالو تدفوتلا ىفالمدنع فقوي

 هراسي نعنكي 0 نافهراسب وه: نعسانلا ناك لملتلا لجأ نم ثالثوا ناتملت ماماللو دجأ
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع تباشلاو هن نعوه نمل ةيئاثل او للحتل ةدح اونيتثثا لب دحأ
 معاو ميل بتلادعب نوكيت الصلاع نمحيورخلان ا ىضتش ام ثي دخلا ىفو نيتيلست مسي ناكهنا

 ناوكحالا نعاس اغهيترابج ا: «هتالص لاح ىف ىلصمانوكم ناالا يىلصملا نم حضيال مالسلا نا
 ا هللا هللا كت زمال اخت الاو ةالصلا نم غارفلادارأ اذاخ هعم ني رضالسا نعو
 ناوك الا عم لزب مل ىلصملا ناكن اخ هن الص ىف مهنءهتيسغل مداقلا مالسمملع اس ةعاسملاو ناو كالا

 0 مما يرثي لصملا اده ىمهتسا الهذ مهدنعح ربام هنا ل.س نم ىلعف هنال ص ىف

 نيييلست لبق لاحىلا لاحن ههل اقتتال ةالصلا ند فراعلا مالسذة لاخلا كات ىفهتتادنءناكححدهنا

 هملع مدقنمل ةهلستو هنع لقتل نمل ةملست

 * (عوك رلا فو عوكر لا نم هسار عفرب ىذا !لوقيامف لصف) +«

 هدج نامتنا عسةالسصلا لكال عماملا فراعلا لوقي عوكح)انم هسأرناسنألا عفراذا
 بئان هده نلهتلا عمس هلوقىفهئاف ديلا كلواني ر مهللا هلالي هسفن ىلءّدرب لوقي مث تكسي
 1 اة اج هيل !اراوق هددج نملهللا عمس مامالا لاه اذا رععلا انيادشتا ف درو هن نع

 لينك تكد داما ب انس دج نتاج دس لل«:

 لمو ضرالا< لهو تاوجسلا لم دسم اكلو امج رب ميهللا هلوق نيو هج نمل هللا عمس هلودنبب

 تنطغأامل منامال دبع انلكو دبعلا لاكام وح ًادحاو انثلا لهأ دعءىث 0

 ْ كوكو كاملا هعوكر لاح ىفلويةناغ دحلا كنمدملا اذ عفت الو تعئمامل ىطعمالو
 : كتلعأ دقف عكراذا دمعلا نام ءاو ىصعو ىمظعو ىتشو ىرصب و ىعم# كل عش تاسأ كلر تلا

 : مهلا هاندروأ امسح مظعتلابهيتر عيست دعي فراعلا لوقف دوممسلاو ماقلانيب جرب لاح هنا

 مثأمل كيدينيب تقامل ىناكف كلالا ىئدننال ىتلا كتم و.ّقا لوقي تعضخ كج نم ىأ تعكر كل
 ىلرطخ اياررطاخن ه«ىوكرف عضتأاناو انمَعَف ىأ هللاوموقو تاق ثدح لرمال الاةتماالا
 ىآكيلوقي 2 , و تهكحرر لإ قا ىوكرب يك دي نيب فرتعأف ىسفنل تقلا ابق لاحف

 || نامالا لحن نه ىلا كدب بواَقلا تنك ذا:قّوتبالو ىلو< ال تقدص كد .امىأكيوكببس
 تاذ ل تعرش ىذا كنان قاد ابعيف كعمىلاوحتريغتام كالولو تدقنا كاجأ نم ىأ تاس كلو
 لاح ىف كنئمءامح ىرصب عشسو لوقيو ابا قاجانم لاح ف هب نك امف ىعم كال شخ لوقي
 ش ناو ىديسابكت زا نزلت منزل بم دور ماكل 15 تكرم اك حاسم كنان كي دين ىوكر

 ءامسلا ىفالو ضرالا فةرذ لائم كنع بزعبال هناق ىفارتكنأر 11 ردا لارا ا ل
 | | تركذامم داو لكى تاعجا ل ىيصعو ىمظعو ىتشو هلوةوراصبالا هكر دتالوراصبالا ُكردِيَن 3
 ١ | نمداسحتن ا هناج ع امةروصلاهذهءاقس اهم ىسفن لصحخل ىلكه تايثو تأ شن ماوق اهب نوكي وع



 نم ةع اج اذهر 7 أو كلذا تاكازلاب ىئتكا كربلا عم م ابهيةكرتشت ىتلاةدابزلا دوجو عم سيدقنلا

 ملسو هلعدتلا ىلص هللا ل وسر باطخ فالتخ ا عقاومو قاوذالا مولعب مهل عال نم موسرلاءاذع

 سابعا دممتوهوريكنتلا مالسا هيف لاو فطع فرحب تايد هلا تعن ؤناسللا ا زهىفتأبلو

 لانس لع هلم لطم لا الا ححاممال د ءاغل لصم لك لاح صوصخ عاردنثاكاذو
 كل ذكو هللا دابع نمنيطلساسصلاو هسفن ىلعمالسلا مق مىفو مالسلا هملع ”ىبنلا ىلسءمالسلا ماقمىف
 لثم كل ذولارتشالاةَّوقنم ابفاملواولا» ىئتكاو ةلاسرلا فةداهشلا ظفار اركح:كرتب صاخا
 ناك ناومهلافي رشنة داهشلا كَ فطعي لو معلا اولو أو ةكتالملاووهالاهلاال ةنادقنا دهم هلوق

 اهانا ةلاسرلا نمضتل يدورعل ا طفل انه طقس ووهالا هلا الرك ذب هسفنل هنداهمش نع مهلصف دق

 مءملبجحر#
 تسلاهن | لثأق ن نمو ض رفاه ا لثأف نخ دمنا ف لير كل غدقلا لم ”ىنلا ىلءةالصلا ىف اوفلتخا
 رقلا باذعنم ذّوعَي نأوهو دهشتلا ىف ايرومألملا عيرالا نمذوعتلا اوفلتخا كلذكو صرف
 لما و اهموجو لئاكنخ تادملاو احلا ةنََق نمو لاجدلا ميسملا ةنئقن 5 ممهج ٍباذع نمو

 فاضنا اذا نكح لءذنم ناك ذاىلوا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسربءادفالاو انموجو عت

 دنبعل | نمءاعد اهريغو ةالصلا ىف سو لع هللا ىلص ”ىبنلا ىل_ءةالسلاف كلذ هما هسها هل ءف ىلا

 كاع هنأ سو هبلعهللا ىلص هنع معلا ىف درودقو بيغلارهظ سو هلعهللا لص دج ىلصملا

 | رو ديلعوت قيمنا لودي 3 عوق يلق انا وشي وز كول : كلو كلملا هل لاف سل ارهظش اعد نْم

 لاق مم ىلصملا ىلعك ملا نمريخلا اذهدوءبلةيلعاواصاوئم اَنيذلااهماا.هلوق ىف ىلاعت هئادب سعأو

 هيدي ررناودهمشتلا فروكذملا مالسلا كل ذي دي ربنأ لقحدةف هك ماللاب صاف الست اوإسو

 مكتالص ٌنماواسف سو هسلع هللا ىلص ”ىبنلا ىلع ءالئيلاوم عمرا ةالصلا نم مالسلا

 ةلزتم لوأربقلا نافربقلا لزانم نم ةذاعتسالا اماو ةالصلا ىف اهيوجو ىأر نم قاعتليوأتلا اذهمو 1

 ةداعتسالااّماو ههرباذع ةرخآ الا ىف هعضي م دق لقا ىف هاقلّيال ناهننا لأ سف ةرخ الا لزانمنم

 لاا ليل اوربكلا ةدنعبلا اهانعم مه ناف دعبلانمةذاعتسالااهتاكب ممهج با دع نم

 هدعتتلاحىلا هلاصفن |نوكبألن ا هللابذاعدساف ديرما ةلاجلا هذ هنم لاصفنالا نم سب رقوهو

 هاوعدف هرهظالف لاحدلا سما ن نم داتا امو ىرخا ةشد ةلاح نم برق ىلا لب هللا ندأأ]

 لعجوهلة؛تاداورلا تتنام كاذريغو قوملا» امحانمةداعلل ةقراننارومالا نم هلءضيامو ةيهولالا ِ

 مالكلا لهأ هرّرقامف ح دقن ابنال لاكشالا دءاغف "لحسم ىهو هاوعد قدص ىلعهتانآكلذ

 ىذلالءلدلا ف حدقت هاش ن موظعا ةننق ىأو ورزق لملد لكة نتفلا هذام لطس تاووينلاب علا ىف 5

 لوةعملا نيفرطلا نيب انلعمجيو دوحولاو فشكلا لهأن م انلعح هللا داسعلل ةداعسلا توا

 نيذلا نيطامس ت1 ةيقين د قاستسلاو عزتلا لاسف نوكبام اخ تالاف احا ةنضاماودوبشملاو |
 اسو#<واايدوهيوااننارصن تمهلنولوقمف هناوخاو هيراك أو هن انآ نمفلسام ةروص ىلعهانورّوصت» 5

 لوقتام هل كاملا لو نيح ىهوربقلا ىفدل اوس لاح ىف نوكيأماهنمو مالسالا نيبو هنيباولوكلالطعمو ا
 || دارملاّن الب انرا لوسرال كلما مظعت تمملاريملا ذاق ٍلسو هملع هللا ىلص“ىب هلا ىلاريشيو لجرلا اذه ىف 7

 تانينلابانءاحدتلا لوشروهلوقي نمؤملاناخ باترملاورفاكلا نم نامالا قداسلازيقما ةنئفلا ||

 ع نضابأ مالسلا هملع< ىبلا ةّوينف كشي ىذلاوهو باترملاواقفانملااّماوانقةدوانم ان ىدهلاوأأ]
 هلوقودو لاوسأ| اذ. م لوسرا | كاملا يظعت مدع ىرب متاهربغو ةءئاحورلا ىوقلا نم كلذ لعجتو هللا [إ]

 ىذلاردقلا اذ هلال هاناكول باترملا ]وعنف هللا لوسرفف لوة:املقب لولجرلا اذهىفل وتنام ||

 تعم ىردا ال كا ذ دنع لو ةءفةراكلا هذه لثم هنع نك كلما اذه نكي ىل هما اسر ىف همعديناكحا َ



1 

 فطع ديالو صاخ لت هنا لع ل دف هيلعوا هنم مالسلا ن وكف جورخو ا لوخ دلاح ها ثدح

 او 01 تح نمومك الا لك لمتف نيكد قا داو لع مالسلا ظفلر اهظاريسغنم

 ناكحءىث ”ىأهلاوحلصامف نيلمعت لا نيلاصلان ىو امناوفرعا!نمدوهعملاوهامني اصلان ||

 مالا كسي نم همف لخ دي هنان اهيشتو اولاد ىتك او فطعلا اذهىمالسسلا ظف' ياي لادا

 لعد لسىذلا م السا ىلعه سن ىلعهب لس ىذا | م السا | فطعي لو قس ال نمو بوحولا قيرطب

 لكنع ةلاسرلا بادّدساكهّللاهدسدق ٍبادوهو ةودنلا ةهج نم هسفن ىلع لسل هملع فطع ول هنا هس

 هللا لوسر نيو انس ةيسانمال هنا اذهب نيبف ةمايقلا مويا لسو هسلع هللا ىص هللا لوسر دعب قولذغ

 ملل اوف طعريغنمانروط ىف انلعمالساابأ دّساف انل عشت ال ىلا ةمرملا ىف هناف ملسو هلع هللا ىلص

 مالسلاهلوةىفةالصا ىف هلوقي ناكىذل ا هدهشن ىف لسو هلع هللا ىلص < ىبنلا نعذياور ىلع فتن مهلا

 ىننكيو كلذ نماثيشلوةيالوا”ىلعمالسلا لوقي ناكوا ظفالا اذهب هلوقي ناكله ”ىبنل اهم كلغ
 نامهحوولذ كاذ نم هلوقنن اان صاام لثم لاك ناكَن اف نياصل اهلنا د امع ىلع و انملعم السلا الو

 هدج- نمل هللا عمس ىفءاس كلذ ىف ىلاعت هنعم - ركام انوهو قلاوه هبلعمإ ىلا نوكينا امهدح]

 1 يبس سنن باطاتم ثةؤيلا مقسوم اقم ىف ةلالا كلف هتالد ىف موقي نأرخ الو

 لعف ىنلا اهيا كدلع مالا لوغف تاطلتا لجان م هريضخو ان هنوكن ماضي هسفنهسف 5

 ةداهبنلا ىنعماماقءلوسرو ها دبعا دمع نأ دبش أو هلال هلاالن ادب الوقي مث لعاهللاو ”لينعالا

 هضتقامو اموع ةاللا لع هضتق هضتقبامديحووهامن ا انهدحوتلا اذهو دهمشتلا لوا ىف مدقتدقف

 ةيدوبعلانةداهشلا فطع م كتف نيلصملا لا او-اّناف اصوصخ هيالصو لذه لك لاح

 نمبرةتلانو هللذيدوبعلا نم هسفامب ديسلا نم ”ىبهلالا برقل ابن ذوي دمحونلا ةداهش ىلعةلاسرلاو 1

 ثدح نم لوسرللو مهل! لسرملل ب غىهىتلاةيوهلا ىلا ةفاضملا ةلاسرااركذ نم هسفآنمع لسرملا ||
 |قرتحال هير نو دهسغْب اه اقلتول ذا هسفنيال هيرب هنم اهاقلتو هير دنع نم هنلا اهمءاحنيمالا حورلا نا
 لو, هرداوب فجرتءاجاهم هللاهديا ىتلاةوَملا عمدارتال ١ نيمالاحورلا راونا تاوطسنم هعضومىف

 ضيقناهل عمس ناكف هتاذ كلا سم ىناحورلا رونلا للكتو هلصافم بارطضال ىنورث د نولّز نولتمز :

 | كيرمشنلا فرحي فطعلا قس اهب أدم انغ ن نم هيف عجاملا دمث هعس اب اهفطعنيح ةداهشلاب ًادبف ا

 سل هللا دمع هن أي هل دهم هللا ىوسام لكن ع هني رحب لعبا صاصتخالاة يدوبعي هركذف هللا دبع لاق م '

 ةيدوبعلا ىفهدازفةيوهلاب هللا ىلعو ةلاسرلاتهبدوبعلا ىلع فطع مث ناوك الا نم نوكسحا صقش هنف ١

 ناكاهدحو ةّوينل ارك دوافاهاءااممعضتل ةوينل!نودتهلاسرل ارك ذو ةلاسرلاو ةّوكاامهو نيصاصتخا |

 || لزنم هلل نم ىلع هفاصوا صوصخمب لهن ىتح اهركذىلا جاتصفةلاسرلانهصاصتخ اانيلع قس
 |١ دوعسم نب ادهشتوهف لاه |ناسل دهشتاماو لاكلاناسلدبشت اذهف نيسنلا هللادامع نمةلاسرلا

 مالا ذهب اص لوقينأوهو هزك دنا هب صتخا امال ادا اذ ه لعوهرءانركذىذلا|'

 هعاونأو ءاعدلاو تاتوجرلا ف هملع لدتام مومعل تاواضا اء قاف تاسطلاو تاواصلاو هناساب

 ةينلا اذ هى ست اؤاسفت نيس طار ملم .تعتلاب الع فطعوةالصاهلكو لاوالا نم

 هلا لص هناا ثح هنا لوسر قف فب رش ماةموهو هتلاىلا ال ةيوهلا ىلا ةيدوبعلا:ةفاضانأأ]
 تاثكمملا نيبو اهننبةي_سانمالو فرعتال ىبلاهناذ هقكتسست ام ث رح نم هير ىف هرظن لاح سو هملع

 ثدح نم هفرظب ات ودون وهلا ىلا ال هّتنا ىلا تناك هيد ونغل ان ةفاضالا ناف لقال ناسالا فالخم

 | ىلعدازفلالخلا ناب دبشتلا اماو دوعسم نب | هب دهشتام نو دوهو قلبو نكحملا هباطبام

 طقسأو تاكرل اهعمنوكي ىلا تاصنلا ىأتاكرابملا, تامل !تعن نأ, نادومشتلاهبلع ىوتحا ام :

 || نمةاكرلا فامرع ىارو ةدايزلا ىف كارتسالا ايعازابهات وتساب ايليا تاكازلا

 ددعتلا
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 || هتناالا هلال نأ دهش أني, اصلا هنن اد ابع ىلعو انملع مالسلا هناكربو هللا ةجحرو ”ىبنلا اهما كيلع مالسلا
 تامتلاوش و(سابعنب  دهشتامتاو) « هقنتوبئلراكسحالا هبذخ اوهاوسرو هدبعا دم نأدوشأو
 هتنادابع ىلءو انملع مالس هناكربو هللا ةجسرو "ىبنلا ما كيلع مالس هت تاسسطلا تاواصلا تاكرابملا
 لوسر نءةيورمثب داحا اهاكو مث اط هب تذخاو هللا لوسرا دهم نو هقناالا هلا الن أ دهش أن يلساصلا .

 نءضبقو لالجو ةبيه ةلاح ف نوكينا امان دهشتلا اذه. دهشت اذا فر اعلاف ملسو هيلعدتنا ىصدنلا ||
 ةبقارمةلاحىف نوكينا امتاو ”ىهلا مانع طسو لاجبو سنا ةلاحىفنوكي نااماو ”ىبهلا مس
 لكوهتالص ىف هسفنىوق نمةّْوق لكر مع ةالصلىفتادابعلا نم هتفاكامع هناذ ةنزاومل روضحو

 اهيلعنوكسحي ىتلا تائسهلا نم هنم قحلا هبلطامت اب قيلياسج هتالصوف هعدج حراوج نم ةحراج
 لاوحالا لك اودو سناما ةييهلاح ف ناكءاوسا هرمعض ةّوقو ةحراج لكىلا رظنلابهتالص ف

 لوالاوهو لاكلا ناسلب دهشتمف لاكماقمو لاج ماّممو لالح ماقم تام ام هثالث ىف سالارصخاف
 لجانم ىأءلل ةيهلالا بسنلاو لاعلا عسجب ىف امحنو ”ىحم لكت امحت ىأ هنا تامحتل لوقف كل اسال
 ةيهلا ةقيشح ةطترم ىهابنا ماعلا ىف ةمحت لكنال كاذو اهقشثاقح عمج ىذلا عمال مسالا هللا

 ةمهلالا قياما مةقصح تاصتلا ةلظفاب عم مل هبلقو هش ناسنالا عمج ل ىتف تناكام تناك
 أ | ةصاخ هعرش ةه>ح نما هلم فام تلح نم هين فهل ةضط قا ةدع الا 0 ةااالا اهباكحأ#

 قن اقملا نماهلثات ىل_ءاهرش وهب ىتلاىأ تايمانلا تارهطملا تاصتلا لوي هلل تاك الا هلوقو

 || ةحرو"ىنلا اما كملع مالسلا لوي مث اهؤامسأ هطعتام بح تالا كالت: تدجوا ىتاا ةهلالا

 || هنا لثممالسلا هملع ىلا ىل_عهمالسنوكمف دهعلل ىتاا ال سنعلل قتلا ماللاو فلالاب هن رو هّللا
 قالطالا مح ن ند هب رةد هاشم نم لقت ادق دبعلا ناب ذوي اذهو مدان لكي مومعلاو يوما

 هلعمدقاظ“ظمالسلا هلع ”ىبنلا ف قملا ةدهاشم ىلا هدو ىفامف ناكىتاارومالا نمام سوا
 معا”ىبنلا تاذ قح ىفةوينلا ناف ةلاسراابهملع لس لو ةّوينلاد ةهجاوم امطاخت بلع اشور

 هفرعد مف لويرعتموعب عال يتال جلت لما مهمسقاو هب صتخا اماهيف لخ دي هناث فرشأو

 نذويدءادن فرحريغ نم هين" ًاوروحلا كا ذ ىف لسو هلعهللا لصون لوسر هن هب ب طاع نا شام

 ةمهلالا ةجيرلاب مالسلا دعي هيلع فطعم باطلا فرح ءاجاذهلو هيرقلاج نم هيلع رمال
 زك نسم اللا نم ملسو هيلعهللا بص هقزر امل هتنا ىلا اههذاضاف ب دولا و تاتتمالا اهل 3
 هلع هل لق دقوةدابزلا ىهتاكربلاوديوهلا ىلا ةفاضملا تاكريلاب فطعو كل ذهم اقم ىف هون_ثنام

 ىضتق: ةجرو كيلع مالا لوقي تالا هذه ق ىلصملا اذه ن اكسال ىندز بر لقو مالسلا
 تايحتلا ف تاك ازلابءاجاكمتنا دن عتالاحلا فرش وه ىذلا هناصس مييتابل_لا نمل دنت ادانزلا

 نالاباهطامترال تاك دصلا ى ره ىلا ةاكرلا ىتكرلا ىلاعت هلا لعج اذهلو :دكربلاو ةكن لان ب بسانف آ

 |أريلن | نم هيدي دلو هللا هيضؤعيشءالخ دودنولا ىف قالوا ىهوددلا ف ناكإلم حارتنا ةقدصلا '

 مالساا لوب مث هحرخ ا امل اًمميف هردقردشالام ةماركلارادف ىسحلا باوثلا ن* هريغو ى يعلا ١

 نونبءاجو”ىبنلا ىلع لسايةسانجلأو مالبسلا لوعشل سفن ىلع لق نيجلاصلا هقلادابع لعواتملعأ |
 ىلارطن دقدنعلا اذهناك اذا كلّدو هملا اوعوون اجا ةسقب ىلع اسي للا اذه نمزج لكن انذؤي عجبا |

 هن اذ نيب هيسانملا مدع نءهّلنا لالج ممضتقي امل هعسو ناو هبلق ىف الا نوكينا قكلاهزنو هيلق تس

 هيفامادن لخداذا سها امه سفن ىلع لبق هللا ىوسام لكنم املا هءلق تدب ىأرو هقتلخ ناب وىلاعت |
 كرايم هتنادنعنم ةيحك مكسفنا ىلعاولسفانوس َحلْس داذا قع هسفن ىلع م ينأ دحأأ ا

 ةبح لاق هنال همالسىف قاسا نع اجيرتم انهدبعلا نوكحجف ادساايفاؤدخجلادا تسلا ل َ

 نم مئام هنال قولا نع يان ةالصل ا ىفاهاوقب تاذكش ميمي ولات عم ف ماكس
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 ب

 ءاعدلا هر كم نمام أو ءزمسا م ناءلكلا ةبعست بابن منوكيو اهمازجا نم ازرجع اعدلا نوكي نا حدءاعدلا |

 نمهدهشم ناكنخ قلذناىلاهجوو ىملاىلا هجوناهجو اهل ةيخزربلا ةلاملاناف عوكرلاىفأأ

 هدمع ناسل ىل_ءلاق هللا نأ درو اك هدبعف هلعفب لعفي اخ هلناالا ملكت مالو هنتاالا شام هنا هملق ىلع

 | 1 نددت قادس اللا نمودوخو وب لئاف نخ هنمر اتخناو دهشتلا بوجو ىفالعلا فلتخ ا ا

 نانمه.ىلوأ و هذهناكسو هناكرح ىفو هتالص ىف هعمرضحتو هدّقتعسف تاءرقلا هيوطنامو مملعهللا |
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 ةدو>وم نع اهلام ةصاخ ةيسنا

 *(لسكفا)#

 | لبا زرم نقتذماق طووتنووا هللا لك اننلاذالؤجن ىلع مهتاغتادخن عوكل اف ءاعدلا ىفاوفلتخا

 هزاجانم مهنمو عوكرلا ف“ ءاعدلا هركنم مهن ةالصلاةحىف
 ةالصلاىفء اعدلا ىفاوفلتخاو لوقاهيو

 (|| اهانعم ةالصلا تناكأملو كل ذزاجا نم مهنمو نآءرقلا ظاقل ًاريغب ةالصل | ىف ى دين ودعال لاك نم مهن

 اهي تمت دق ةسوبقلا ةفصنال همر لو عوكرلا ىفءاعدلا هركق حلا بلطي ىذلا هسجولا عوكرا
 عوكرلا نم نوكلا بلطي ىذلا هجولا جر نمو ءاسنلا ىلعنوماوقلاحرلا ىلاعتلاتنوكلا

 حرنمكاذكحو هتاهجر ىراذلا بهذموشو يقتل تداخل قاوك رافعا داازاوح لاف

 ناءرقلاف ةمعدالا عرش دق ىلاعت هللا ناىلارظن هنان ناءرقلا طافلًا ريغ ةالصلا ف ىدالنا

 وهو مر قفاونال ىح اهياع تعبط ىتلا سفنلا ةفلا خت ند سانلا مالكم ظافل ىلا ابنع لودعلاف
 انلهعرشوانملعلزنااعالاهوعدنال كاذكح همالكالاد ةالصلا ىف هاش لاك انا رصعلا بدالا

 تلغناكعوت -ىأب ةالصل !ىفءاعدلا قلطا نمودالصل ا ىف لاقينا عرشامم ا نآ ءرقلا ىف

 ةالصلا ىف ىتعي هدج-نمل لنا عمس
 *(لسصف)»

 نمدبالف هتالصفروشضملاب رومأمنانالاوروضل او هو دوهشلا نم لعفت هنانراشضتسالاو انعم

 الوروضملا عديم مانا فالي هيدهئي نب لعل ادابط اخ دهاشل ناك امو هجوالاو ىلو لا اوهودهشتلا

 بطوخامو هنم هلعيامر دقالا قا نم هعمرضحالف هدوهش دي ربنم دهشتملا لءريغ نمراضعتسالا

 || هلع درغن اذا لئاعلل دب الف تالاتملا تفلتخ ا اذاو هلالا ىف سانل تال اقم تفلت او كلذ نمرثكأأب
 لري نم لمعلا مية سلاف ةفلتخم ىهورظنل ااهحتنا ىلا تالاقملا هذهنم ةلاقم ىلع نوكينا هير عم

 تاولصع 00 اةقاداعلا خئارز ”ىركفلارظنلا,تال املا باح انمهريغرتنو هللا فدرظت اطعام

 عرمشلاهدنع تش ام ناسنالا نا ىريهنا كل ذو طلغا ذه ىف سانل | ضعبل أرطي دقور كمي هللا عمر ضحي
 نا اذهل حرف عئارششلا عيرسشتو لسرلا ةعيناكماو هديحووهلالادوجو لقعلاب هدنعتش ىتح
 قحلادوحو تامثاىف عيمصلا اوههرظن ناكن او هناف كل ذكرم الا سل ويلعلا اذه. هتالص ىف قملا عمرض<

 رومان انت فصودق عراشلان ا ملعبفاهم ىاىتلا ةلالدلاعراشلا قيدصتو عيرشتلا ناكما اوددمحول و

 هللا وح ىف عراشا! نم تءاج ىتلا فاصوالا كانا اني.ارانا ع اهانلقام هنود لمعلا مانقول
 تلا ةيرظنلا ةلدالا امطعت تا! ةفرعملا نماهملا ةمسانم برقا ىهو تادابعلا لاعفا اهبلطت هتقرعمو
 عراشلا نم اهاندفتسا ىتلا ةسهلالا ةفرعملابانتالصواندهشتىف قلا عمانروضح نا اني فاهم لقتسن
 دهشتلا نمدرو امضر ظنت نوتسلا تلاع هعم روض1ا نم ىلوا ةرئاوتملا ةدسلاو نآ ءرقلا ىف

 دودسلاو عوكرا ىف لاشاموةءا ارقلاو همحوتل ا ىف انلعفاكبواسالا كاد عر ون ةالصلاق
 هللا ةجرو”ىبنل ا اهءا كيلع مالسلا هقئتاك ازلا هت تايصتلاوهو « (رج دهشتاما) < كللدوح لوما
 5 هلوسزو هدعا د2 نأ دبش أو هلناالا هلاال أدهش أن يل اصل اهلنا دامع ىل_ءو انملغ مالسلا هناكربو
 | ش تاسطلاو تاواصااو هتلتاصتل اودو « (دوعسم نب هللا دبع دهشتاماو) * هفئاطهبتذخأو

 مالسلا



 ا 2 ءانقتسا يردن هتنصان لعبت لوذنو حرش نمو هني وه بيف يرد هتيصانّل هل !

 ىنتساونيلاضلالودوسح ملف ةالصلا ىلع *ىج هلوقي هللا مهاعداف مهلعهنتا بضع نمالا سابو ٍ

 د ملا دال ة.هولالا قسلال نم ةسوبرلا ف هعم لرش هير هنا هبر فرعي وراح نمأأ]

 مهتأشنىف ةكئالمال كراشملا هحور وهىذلاناسنالا نطاب لاكو نيمآ ةكئالملاتلاقههاشأو ||
 هناسلةوالتل ةَتباطم باَّكَلا ةحتاذ هحور ةؤالت عهسف هبلق ىلا ىف يضصرم ناسللا عادلا ناكام نيمآ

 قولا دكنتاللا نما هتسمأت قفأو نغ طارصلااانددا هلوقن مهحور ءاعد ىلءانّمْوم ناسالا لوقف ْ
 ةءارقلا بولسا كل تنب ا دق اذه ةنيناسللاءنيمآهلوق بسةعق ملا هباجاةررن ماركت اوذ سيدقتو ةراهطأ|
 نةلاناو مولعمماقمهلالا انمامو رصباتناو كتكرح ةعرسو كعانعاستاردق هملعرجاةةالصلا ىفأأا |

 نوهسملا نملاناو نوفاصلا
 ١ « (لصت)»

 عوكرلا ف عيسنلا هلعاوقفتا ىذااوزاوحلا.لث أف نمو عنملا,لثاف ن 9 وكرلاف ناءر ةلاةءا ارقامأو

 ةطاركراف نوت نو كلذ ىف داء لث اك نمو كلذ فد-ال ل؟ "اك نك دو د لوقه لهاو ا

 ناو هيوجو كرب نم مهنه ذم لث ”اًعلاو ان”الث ىلعالا برن اصسدو سلا ىفو انثالم مظعلا فر ناصس |

 مامالل بش لئاقنموءالعلا ةّمأعوهو هيوجوب لوشي نم مهتمو تاه ثالث هاندأو هكرتي لطمت ةالصلا ا

 هلةالدلا ىف هير ىدينبب هفوقو ىف ىلدملا ناك ان وان'الث اهلوقيناهءارو نم ردي ىت-اسةاهاوشب تاأإإ |
 هذه غش لو دودسلاكاذكو عوضللا ود ىذلا عوكرلا ةلاحلا اهنعل قنا ةصومقا ىلا ةمسن

 كبر مساء عبسف هلوق ىف هللا مالكن م مهفام ىلع لسو هيلع هللا لص ”ىبنل لاق هلل نوكتن ا ةفصلا
 ةمظعاوهزت لو مدوصم ىفاعولعجا ىلعالا كبر مس |حجسدلوةىفو مكعوكر ىفاهواعجا يظعلا

 مسالا هفاضاو عوضا ا ةفص هي موقت نا ليدكسي هاذ هلئابال هللوهاما عوضمل !ناف عوضللا نعم كبر

 رثك ١ناءرقلا فروهظلاورودااريثكم ءاوهو ثالثل اتاهّمالا نموهو بوبرملا ىدتسي هنالبرلا

 قلاش الا اذهناّمث برلاو نوسرلاو هتلا ثالث نآءرقلا ىفءامسالا تاهّماناف ءامسالاقاننمأ| ٠

 للعم يسقى ل اقتل قات هسفنا هقصتسلام ثدح نم اقلطم هي قلعت ل هي يبستلا ْ
 هيفدقتعف لاقت لكم يعل نالوبسع لك -ىف قابض كلمنا ماو رانا نراه 1

 يرلا ىف دقتعبال صمت كوانر هدّتعا ىذلا هبار اع صم لكف هريسغ هيف د قّتعبام ف الخ صاع"

 هنوكنا هدينع ليصسامم هيدىلا همادسل ا الا دوتعملا كلذ نا ىربو هريس هدقتعيام

 دقتعيال نم صخختلا اذه مجسل دشتعم لكداةنعاراقلطم هصسولذ اهلجا نمرفحح ةفصااهذهأ]
 حييسم لكن اس اللد نيا امال انعدم هضتشامل مجسم لك هفاضا اًدهلْو هزئي هنا همف :

 بلطي هدوعس ىف ديعلاَّن اذ دوعتلا نع هولعو اهم ع وضللا مايق نءاهبمزنتو هللا ةمظع فرظلي وأ

 نولعالا َمناو مهف لوي هللاناذ هحور لصا هماسقب باطبو بارتلاوءاملاوهو هلكسهةأشن لصا ١

 ا زر نكيلا ولج كلا راج لابني غو لاو ماشل نع اطسوةهاخزرب عوكرلا ةلاحتراصوا

 نم غنام هنان داغتسال مدعلا نا هسفنل م دع نكمملاذ هسفنل نكمملا نيب و هسفنل دوجولا بحاولا ش

 عوكحراةلزنعدبعلا دوجو ىهو ةيخزربةلا-ترهظف هسفنل هدوجو دوجؤلا بح اولاو هديفي
 وهالو قملا نيعوه هدف لاةدالو نكمملاررغوهالو نكمملا نيءوه دافتملادوحولا اذهىف لاقنالفأ
 نيب لصافلا ىنزربلا لاما عوكرلا لاح ف فراعللرطضغ فراعلا امهفرعي ناتتسئدلذ قطاربغأا
 فص هب ىذا! لوقعملا عملا وهو دبعلا نما هيزيم ىذلا لودءملا ىتعملاوهو ني مالا[

 طع“ اخ

 عع جا دعك

 فصو انلقامناو ةفصال فصو هنا تافصل ادبوبرملا فاصوأ, برا فصتن و برلا فاصو ًابدبعلا || ا 1

 فوصوملا نيءنوكيدقفصولاو فوضوملا نوع ىلع ةدّئاز نيعو دّئاز عاام :هلقعي ةفصااّنال فصال ١١

1 
: . 2 
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 ًّغ 3

 تق لهو لاعذاتسا مناقب كترماام تلعف له الاق حصل باشلا لاقف نعلفغتالو ش
 تناكاذافاذهىداوا لاك ناءرقلا فصن نم رتكحا ىلع تردئاماللاه ةحراسلا نآءرقلا

 ةيلعهتلا لص هلال وسر نم نآ رمل اوعم-نيذلا ةياحتلا نم تش نم كماما لعحاف ”لللاهذه ا

 لاقنك توالت ىف لزتالف ٍلسو هبيلعهللا ىلص هللا لوسر نمهوعم مسبناف هرذحاو هيلعأرقاو لسو :
 لوط تر دقامذاتسا ا.لاقف هلل نعذاتسالا هلأس عبص اااظلعنا كلزككذاتسااهّللاع اهل

 هيلعهللا ىلصهللأ لوسر ىلع اهلدالا هذهىف لتا ىداوان لاقف نآء رتل عير نم رتكخا لعوو جاما

 تردقام ذاتسا الاف خصاالف منلاق هول هب ديزني نم فرعاو ا ءرقلا هيلع لا ىذلالسو

 نكتلف:لبللاهذهتن اكاذا ىداوان لاقف ه.راّقياموا نآءرقلا نم ءزحب نم تا يلع تاو

 هيلعأ اردن نمر دق فرعاو ور ذح ام لسو هيلع هللا ىبصدمم يلق ىلعهب لزن ىذلا ليربج ىدينمب ؛ةءارقلا

 تناكاذا ىداو ان لاق ناءرقلا نم هل لق اروسرك ذو امكن م ك١ ىلع تردقامذاتس اياك صا الق

 رطناف هم الكهلعولتت هر دي نيب فهاو كناو هير جا. 2 بهأتو هللا ىلا تن للان

 لا اوقالا ةءاكجح الو اهغياًأتالو فورحلا عجسدارملا سلف ارقتامربدتو هظحو ثا من

 هنلاع ءىملف باشلا داتسالار اذهل 0 !الكالهاس كتالف هوامامىباعملربدتلا ةءا ارقلابدارماايغلو

 : قار كنا يضاف ذاتسالا هملا» اك داعيا ضي مح عبصا هناهل ليقف هنآشن ءلأسن هثعف ||

 انو 31 تؤضتساو ى رن يلج نا الالاف تير ءام اريسخ ىعهللا لازح داتسااب

 اهرارلف ىسغنىلا ترظت ديعناءا هلوق ىلا تلصوو تا د ملذ هباك هيلعولتا هيديزمب |

 ىسفت تير ىناف ىتل اقميف بذك ىنا لءيوهو درعنْ انا هي دينيب لوقا نا تدمع ساق اهاوق ىف قدصن
 ردقاالونب دلامو كلم هلوةىلا ةمافلا لونان عم 2 ارقلاددرا تدقبف هندابعنعا.هرطاود ةهال

 ىت>-تعكرامم ىنتقمف ىلا عت هيدي نيب بذك ا نا ى مشا تيقن تصح نا ونحن كادالوقانا ١

 1 ى- ةعاس تخقنااق ىدقنن ءاهاضرأ ل ةلاح ىلع هيلا ل ارالااناامو ىدبكت ضر دقو رجقلا علط :

 ذاتساايهللوقي هربت نم باشلا توص عمضهلاح نءهلأسو هريتىلا ذاتسالا بهذ نفدانلفتام أأ
 : ىشن ساحل < .”ىسدتع”ىجانا :
 : | كاناآر 5 نةهلئا مهجر هر قلق ىتفلا لاحم فرتااهماضي مه هشا رف مزلو هبي ىلا داجمالا عجزت 1

 : ريغ مهلعت معنا نيذلا طارص 507 طارضلااندها لاقاذا م أ ارقدقف باشلا ةءارق' للغد معن :

 رضحا اند هافراعلالاواذاق لأسام ىدبعلو ىدنعل اذنه لاك نيلاضلا الو مهلع بنوضغملا |

 دنحو نم دحوتلا طارصوشو مم ملا طارصلا هيد منا هلأسو ىداهلا ”ىهلالا مسالا

 مالسلاهملع هلوتىف اهقح ىهىتلا ةعورشملا ماكح-الانم همزاولب هلالادبحوو تاذلا

 ميقتسم طارص ىلع رنا هلوقنمبرلا هيلعوهىذلا يَعَّتسملا طارصلا هسفن فرضت اهقحالا |
 اعياتدبعلا ناكحو هماماّقملا ناكب رلا هءوهىذأأ ا ا

 || ءادنمام ىلاعتلاق هنلاوّر هد . هنيصانو هلاعتأتا نوك فيك كو طارضلا كلذ ىلع عن

 1 الذ سواولع ب دام عجة ب الاف لخدذ مقسم طارص ىل رقي طاب حاجا هالا

 ||[  نيلقثلا عبج لخ دولو ةصاخمبنم نوملاصلا الا نيلدلا نم لخدام هناذ ّنحاو سنالا ادعام

 || نيلقثلا قس ف لاو هدمح مسالا ث نمناو لاتاذهلو ميةتسم طارص ىلع مهعج اي اوناكل

 نالقثلا اهما مكل غرفنس هناحس هدس مهصاون ولعت مل ثيح ديدبتلاو دبعولا قيرط ىلع هصاخ ||

 || لرلا لثم سنالا نم نو ساصااو هلك ملاعلا مهونيفوملا دب ربمهلع تمعن ني ذلا طارسص لاا ذهلو

 نيسنل نم هيلعهتنا عنا نملالا يةمسملا طا ارصا | لعجح لذ كا ذك لا نمو نينمؤملا ىلع اصوءابنالاو ١
 "تاق كراعارا كل اتصائ ذة اوه ةءادلكو ناسلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو ١|



 م 2 سس سس يي سس سنن يا

 ةيراستارافكلا نا ىريفءاز زملا نعوها ذه اواع ىذلا ضعيم- جةرذمل سانلا ىديأ تنك ا
 ةزاملاو تاوغرلا ةضرق قال القعو اس> هلؤد وهردص قضي أن مم ال ناسنالا ناو اندلاف 1

 اهنمو هنملا قي رطب مكحي امانه هش لكتعسو امن اف ةتقوهراغ هللا ةجرو ةدومةدود# مال لاق

 دعب ماهيتك أ اسو هلوق دعب ةجرلا هسفن ىلع مكب ربتك هلوق ىف“ ىهلالا بوحولا قي رطل دخؤ دام

 ماعلا ىف ملأ ألكفاوواكح ثء الانا مهل نوكتقلللا ضعبوء ازحابنوذخ أب سانل افاهتك كلذ
 لقعت طرشي ريكو ريغص نم نمت نع ازحودو ةدودت هلأ :ةومروهالر فكم هناف 5 ةرح ”الاواثدلاف

 عيضرلافهف شك الزم مكرديال كردملا اذهولقعترغنم ملأتلا ساسحالا قيرطرالوأتلا
 مآنلانولقعتي ونوم هسحمر معو هس نم امهلاثمأو هدلاوو هّمأن الا هه سحأ ناو ملأَتلا لعبا

 لقاعلا كل ذداز ازنافملأتلا لمعت :رافك كلذ نوكنف هبةلاملا ضارمالا نم عسضرلا ىف نوريامل

 هولا ناسالا نمروفنلا ب باطو(ْملأتلا لثعتاذاريغسلاامأو * اروج أم هنع ريفكشلا عم ناكمن مخترتلا
 هماهيلاهوعدتاعهناناوأرخ ومو تاون نمر غي زاانع ترد دتزاقكلأا ١ ١

 ريغتلا 0 ًاتاذاف ريغصلا | ذه هّتج اح ضقي ل ثيح لئاسلا ل أنف هيلع اف هى هلًأس لئاسو أهون وأ
 باكنم ناورحلا كل ذ ىذاوا هبف لأ سامع هني نايل ئاسلا صخهتلا كلذ هب لآل ارفكمءازب كلذ ناك

 ئحتادوحوملا قراس سي مالا ادد رسول جرباهألي :لغواهلقوا لدن ثوغربوأ رع هن رضن

 لهأ هاريهلك اذ هفرع كيال ث مح نماهان ًارومال ةرافك هناف هردص قضن و مغلانل أتي ناسنالا

 ناالا امهالكو أ ىدمعىندحتوأ ىدبع "ىلا ضف هلا لوةبفنيدلا موه كلام هلوق ىناققحم فشكلا

 هيلا اعلا ةمسن ىضشتتام ثمح نمو هناد همضنقنام ثمح نم قملا بانج ىلا عجار ديهمتلا

 نا توك دن نال يلو هيمو قنوت تا درب ايلا لالا ةتطا وتترك

 لاقاذافْئش هم دعلل سل هلت ابان هلك فنصلا اذهف ىد.ع"ىلا ضّوف لوقي مهو دنيرخأ موق
 لم فوالئ امض الا هذهف لاس ام ىدبعلو ىدبعنيبو نس اذه لاك نيعتستك اناو ديعتألابا

 لانا فراعلا لاو اذاف نيعمىلاو دباعلا هناقدمعلاوه نيعتنو دمعتوْل انا نم فاكلاوهوامطاخم

 اذهلثم عراشلا لوقلال انتم | نكلو ديدعتلا ةهج ىلعال ههجاوملعف-باطللا فرح قالا دحو
 باطلا فرحي ههجاوبنأ ذيلها ءازتانب ا ككتش هتلادتبعا 41 لاف نحت عال لا دا |

 0 دعا هلوثىف هللا مالالائةمااضي أ دعم لو هدحوامئاوءاتلاوافاكلاوه

 1 -ءدق ةالصلان او هملاوع لصفت ىلارطن فراعلان امن ضالا قاف

 كلذكح دمسسو كلذك عكريو هلكب فقب هنافرخآن عزب كل ذب درفت ملانطابو ارهاظ هتالاح عسج- |أ]
 ديعنهلوقىف عما نوئ.ءاخ هيدابع ىلع هنم ةنوعملا بلطو هنتر ةدابع ىلع هملاع عمذ كل ذكس لجو ا

 نكي ل ىتهو هتسلكب هي نيعتسسي و هتباكب هدي عينا هنم دي رب هنا نونانمدهقامل قلنا نمله نيعتسشنو ١
 اتذلتم هاري لارا هللا ناف هنءارق ىفانذاكن اكس هيتر ةدابع ىلع هملاع عج نمةياثملا هذهم ىلدملا |أ]

 تبذك هلهللا لودمفد.عن لوي اذه عموهو هتراجتو هناك ىف هءاقو هرطاخم الوغشمو أ هتالصف ||

 ثب دح ىلا كلعمس غصت ملأ كتلبةريغملا كلرصس تفتت قدابع ىلع كيعمح كانك

 رضعفد معن كلوقىف كبةدص نيف كقوسفف كر كفو كلشي ش لأ نولوقي ام عمستل نب رضاخلا

 هذهنم عمي ن أدب الف تب 1 ؟ هللوةيالئل دتعن كاال وقنا ىحسيو هرطاخىف هلك اذه فراعلا|

 انور * قتتوعم بلطو ىدانع ىف "ىلع كاتسعج- ىف تقدصدل قالا لومتي ىتح هير ةدابع ىلع ةثؤالت|

 لسة نوللا َرفَصْم هآرق نأ ءر كارل ارقي ناك اريغص ار اشن ا نيحلاصل !نيلعملا ضعن نع بانلا اذهىف ١

 لاف هلكتاءرقلانلمللا مو: كنا تريخا ىداوايدل لاف هلكت أ ءرقلان لمللا موقي هنا هلل ف دلاح نع

 كنالص ف ناءرقلا ”ىلعأرقاو كتلبق ف قرمضحاة”هلدللا هذه تناك اذا ىداوا.لاتذ كلل قامو |



0 

 1 ا واسأل اذ هىلعف ةرالا فوضومد هلل ةعصوهف ىرانلاو هلثا نيب مدىل انا ئرانلا

 ل قانلواخإا لالا نركينينركنينوكحقراذا ناوك الاف 3 اذكر مهر ذاونفراعلاةوالت

 ىدابع ىنرك ذ ميحرلا ن نجرلا هللا مسي دبعل !لوق ىهنئا لادا ذهلف نك كامناك كلذ نم مهشي ىذلاىف

 || ىذلا وهو لاعلا بتاع ىندا ىلعق ملا باج أف نيركاذلا لاوحأ فالتخ الئشب رك ذل! اذهدنقامو

 || لسح ام بس قحلا ةباج ا تناكرب دن اق هركذامالو هالتامرب د مل هنال هبلقي مهفيالو هناسلبو لتي
 [نيلاعلا بر هلل دجلادبعلا لاهاذاذ ىلاعت هللا لاه مث كلدانصمنامربدتف هالتاع معلا نمدسغنىف
 لكتاءانثلا بقاوعب ىيعنو هلل عجرتءانثلا بقاورع ىأ هلق دجلا فراعلا لوتيف ىدبع دج هللا لاق

 ىلع ءانثلانا ىلوالا قي رطلا نّشيرطهقاىلا هتبقاعف هننانودناوك الا نم نووك ىلع هب ىئنب ءانث

 نافناكمجو ”ىأ ىلعو هنم نركب اجو أةدولا تاغسصلا نم نوكلا كا ذهملعو هام نوكي أ !نوكلا |

 ىلا تداعءاننلا ةبقاعف نوكللال لعفا !كاذاو ةغجلا كال دجوملاوههتناناكذ اهلا ىلا عجار كلذأ
 مهفاهف قل اروهط نيعوهامتادافملا تاكمملا دوجو نا ىريف فراعلارظني نا ةيناثلا درطلاوةللا

 وهف هريغال دولا نيعدس املا نا ىربف هلنهلوق نم ماللا عضوم ىفرطتي هنا تناوكالاال ةانثلا قلعتم
 دوه هجو نمنوكلافادومس نوكل ا نورك ىننوادماح هنوكنمنرركلا نعدجلا ىننفدوجلا دماملا
 دومهرغ هنوك امو هنا لعفل ناله ان دقفدماريغهنوك امأف دومءالو دماحال هجو نمو دساحال

 كاورلاجب عبفشلا درواكذلص أ دوتوهاغهلائث :النوكلاو هريغاود االهلوهام دولا دمح مناف
 نمةس وبرلا هيطعتاموءانزكذام عجب نيملاعل برم دحلاهلوقف فراعااريضميف روز نوت سالك
 باوج نوكيالفىل اعنهملع ةلالدإ | نم ماعلا همطعياموةداسسلاو كلملاو ةس رتلاوحالصالاو باينلا

 نماطظح هل لعبت ل ىذلا فعضالاريثعب هنال بتارملا ىف دايهدج-نملالا ىدبع ىف دج-هلوشب ىلاعت هللا

 ىلع هللا هسفىناعملا نمةءارقلا كات ىفهعمرضحام هنءارقوأ هلاؤس نه ملعب مل اعلا نا هلعل هي ةجر لعلا
 يا هّننا لاك ميحرلا ع نجلا لاه اذاف ِلعلا لملقلا ىتاعلا هدبعهب بطاخ اخاملا ا ىلخ دي وهل عقوام

 ْغ مالذ ١ ايي درعا ”ىاعل انالو هتحجرخوتعل اذ اهفكذي لو ةحرلا ةفضن يدي ئدبغ "لع

 1 ةروضلا فدمعلل ىنأتدق ةمهلالا ةجرلا ناذ كل ذكرسل فراعلاو هو اقم هم ناكولو هعبطو هضرغ

 ]| فراعلا لاق! ذاق نوطبم هيف ءافشلاو ضي رملل ةحئارلاو مطلاهيركلا ٠ اودلا برسشك ةهوركملا
 ]|| هبلطيامثمح نمو قملا تاذ هبلطتام ثدح نمفصولا اذه لولدم هبلقىف رضحأ م محرما ن نئرلا

 1 | مهعناطو مسهخجو مهسناابندلا ىف هنلح ىلع ةيسفملا ةدحاولا هتجر مومع :لشما و مووحرملا

 نسهداسع ام قزربنا هللا نما متقشح طعت لول ةجرلا هذ هنا ىأرو م .خمْؤمو مهرفاكو مهصاعو
: 

 : ىضتقتاه اذ نا فرع ىصاعو عئاطو نمْؤمورفاكن ءاهجت لوجو ساو ناوحوتامرداج
 : نادانرك ذام عماهتقيق- تضنقا ىتاالاعلاىفةب راسلا ةدحاولا ةعرلا هذغذأب ى دال هءاجمث كلذ :

 أ اعتىلاعتو هناحسرخ دا دهو ةجرهب ام نم ةدحاو ىهو ناسناون او.ح نماه داو ىلع مالا ام فطعت

 ||| هذهب هردقوهؤاضقو همكحملاعلا ىفذفنو ةماسقلا موب ناك اذاف ةرخ الار دلل هدابع ىلع ةجر نيعستو
 ]| ةحر زيعستلاو عستل ىلا ةرلاهذه ف اضأ مهاز ام سانل | لزنو باس ما غرفوةدحاولا ةجرلا
 دس نيع ىو هنطوم ىف ئث لكتعسوف ةجرلا ترمسفاوناكث مح هداسع ىل 16 ا تناكو

 :نلا اذه لثمفابتا اوخااهما فاضأ دقو فدكفد انزك ذامةدحاولا ةحسرلاءابزدلا ىف مكحلان اكدقو
 لملاك اذاق ه هرطت ا ذه ناكنم هي ىلا هسجب ام فرعب انه نمو يحرلا نجسرلا هتالص ىف فراعلا لوب

 اوارللامار >6 موع باوج ادهوىدع ىلا ض وف ةّرم لاكو ىدمع ىف دع هللا لاه نيدأ ا مون

 قرافبال حرا نجرلا نأرطتو طقف ةرخ رخ الارادلا ىلع دير ص: لنيدلا موي كلام فراعلا لاق ا ذاف
 | رصلاوربلا ف داسفلارهظو دودخلاةماهارهطكلذاو ةرخاواند ءازملا نؤكنف نيبدلا موي كلام
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 هزمشو هثفل مز1 كا ناطمتكلا كامن اثدلك المصأو ةركيدقلا

 لاف ادهلو ةسوسولا ىئعيةالصلا فدهسشلا نم همقلب ىذا اهختنورع ثلا هثفنو ةالصلا ىف هسوسوتام ْ

 نم هاذي عّتسسو نا ىلا ىلع بجوف ناطيسشلل يغرتوبمسلا دوده- نا ملسو هيلع هللا ىلص وتلا ْ
 ناظسشلا هشأيام ىل_كلا فرعي ملاملو هنتر ةمصع كل دي تلطب هلق ند ضا اذ م جرلاناطمشسشلا :

 قابلا عماش هتيإ عملات ءاباهعفديام هازيعيت انكم لو ةسوسولاو هتالص ف ةكسنلارظظاوطلا م
 عفدب نا ىجسْفِ رطاخ لك هب اهتم ىف عفاد مسا لكم ةقرق مسالا ادعهتّوقىف ناك ذا ءاعحالا

 نجنرلا هللا مسةداعم_سال ادعت لوي من هللا هفذز نا هن ذاعم_ساىف هلاحن وكي نا ىلضعلل جيشنا اذكهف

 نع هس نغءالعلا ن رع ناسي ذاب ني هقلادبع ارا ذكى دبع فرك يه ل لوي اهلاقا ذاق كرا

 ان'الث جادخ ىنهف نأ ءرشلا مانا مفر هب لةالض ىل ض نم لاق مل_سو هلع هلنا ىلض< ىنلانعةرثرهىلأ

 هنا ىلصدقتا لوسر تعم“ تال ارقالاتذ مامالا ءارو نوكنانا ةرنرع ال لذ ماهتريَع ىا

 ىدمغ لوي ل أس ام ىد.علو نيفضن ىدنع بو د ةالصل ات ء-3ىل اعد هللا لاك كوشي سو هم و هيلع

 هنلال وت نيملاعلا برهن د41 لوب مث ىديعىنركذف ميحرلا ننرلا هللا مسةالصلا عفا اذا

 لامتدللاء قف مطلاعلا لزم يسود اله ةمورك ذأسو ثردحلا ىديعىندج

 -:لةسلاركذي ل وةرب زهىأ نع هس أ ىعءالعلا نع ةنسعنب قيقشثي دخ نم ثيدحلا اذهل رك ذو
 لغد اللوقيدجل ا نم العفرعش ىأدجلا* اسبلا قلع ممدرلا نجحرلا هللا مس فراغلا لاك اذاف همض

 هنأ الد ثمحح خ نم هرك دف قتش هرعغاعم اج هنوكل هللا مس الا هثالث كلذ ن مركذ ف ىندحلا هتاسعسارالا هللا

 قاعتش أ ةريشلاعق حوتتالا ةيضقرغ نساجدعفل يغام ثنو قالطالا لع هدر 2اتاذلالعأ
 ةوقلاو لوكا هو -هلقوطاو هللا عمدبعلاوعو ةلدنعلا لم هللا عم مسالاوهو" وسلا ترعساذاهلو

 نم هيدامض نهر غ مارو كبلعي لثم ةبكرملاءام-الا نم وهام ثمح ند ميحرلا نجسرلا لاق م هللا عم
 هالع لح هل ةفص ىهام ثدح نم لب ةجحرلا قلعت ثمح نءالونيموحرملا ثمح نمآل هل ساو هام ثمح

 مسالا كلذ نا نوكهنعرخ ا الو نوكهم ديال ”ىهلا مسا درو اهههو "هل جدلا ىنركو هتاريغا سل هناف

 هبلطيام ثدح نمالو هنمةلوةعملا ةفصا! ثمح نمال تاذإ| ىلع هل لاق لس نم فراعلا هفرطللا

 55 «نوكلا درواذا هنا نينوكب وأن وكل بقو أن وكد عب درواذا ”ىمهلالا مسالا فالك نوكلا

 رك ذاذاوناسنالا قلخ ن بحرا لثم هتدحو هتربدتاذا هنعرداص هناذ قلعت هر وهتصتت نوكل كا ذف |

 رهظأف هللامكلعي وهلا اودتا هلوق لثم لَو الا نم سكعلا ىلع ناك هذعب مسالا ناكو هلقنوكلا ||

 هلنا مكلعيو كلذكو ناسالا نبع“ ىملالا مسال ارهظأ لو لا ىو هلل أ مع الا وهو هلم تا توعملا ْ

 انس اكو ةصيتنل ا مك لّوالل ناك سهلا نيمسا نينوكلا مقوا ذا“ ”ىبهلالا م ءالا يلعتلارهظأ

 هنعرخ اتوهتلا مسالا هم دقت نيعمالا نيب مكب و عقوف هللا م لع وهلا ا وقتا هلوق لثم ةمدقملا مكحت | :

 ”ىهلالا مسالا عقواذا كل ذكو ىنانلا مسالانلعلا ليقو ميلعتلا تلط لولا مسالا ةبفزتا قا مينإلا

 هلوقلثم هنعرخ أ ”ىهلا مسا نيبو همدقعت نوكنيبوا هنعرخ أ نوكس بو همدقت ”ىهلا مس اند

 هنعرت أنو مس ءادمدةنىهلا مساق اسملااذه فذ نآءرقلا لعن جسرلا رب تراس ىلاعت |

 1 رس ا فاد _جومهدعب ىذا |نوكللواتعت هلق ىذلا مءالل مسالا اذهنوكفنوك |

 كلام هنعرخأتو نيملاعلا همّدقَت مي-رلا نمحرلاف نيدلا موي كلام يحرلا نيسرلانيملاعلا لش مسا هع

 نانئماو ةزعةجر ىهكإملا لبق نمةجعرلا ناك ميح 0 رلا 0 وك مر هظمل نيدلا مو

 اهداو ىلعةجرلا كَ عفدتف هماعابتقفل اهداو ىلع مالا ةجرك كامل اريغ جسر فالذي ءانغتسا
 ابنأف كلما ةجر فال جاع داولابةمسرلا تعقوو تعساهسفنلفاهداو ىلعاهسفن ىفهدجت ىذلا مالا |
 قلاخلاهلئاوه هلو لم نيدهلا نيعسا نيب ”ىمهلالا مسالا عف ةوأذا كا ذكو موحرملا نع عوز عنع ا

1 
 ل ا - ا

 همه سامع سس ١ ا
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 ا 0 7010 !اكسس توكلالاجراع توكل وعلا نما ةرذل انفو ثدنع هد ارم ال تخ لغأ
 ةن الا رقاذاناسنالل جنف اهأرقب ىتلاذي الاوكح ىلءاناوح ا ذكن آءرقلادعل اةءارقدنعل وع

 نم ةرضحسا املاسقي اطم نوكي فا وحلا ْناف همهف ردق ىلعتي الا كات هيطعئامه_سفنىف رطبا نا

 هلل_ءال ىذا | ىمحلاو ىناعا اذا المش ةماعلا بتاع ىندأ باولا ىف درواذهلو بالا كت ىناعم

 ناوعاق كلهللا ل_كراضهسالا ىف تاصفنافريخا ىف دروام ه هللا لوقنوكح» ًارةءام تعم

١ 

 غرفاذافمتالسص ىف سانلاو هللاءءامعلا بتا خزي هينا ةءارشلا فردقلا نفور

 ةنئساق درودقو نآءرتلا صنا ده ميحرلا ناطمسثلا نم هتنادوعأ ل قملف هجوتلانمناسنالا ||[

 هللابدعتساف تاءرقلاتأرقاذاف ىلاعتلاو محرلا ناطبشلان مميلعلا عيمتلا هللا ذوع أ ةميمعلا
 ةقرقح ىلارطت و ذوعتلاهل بحوأأ ىذلا نايناقل 1 وذ !فراسغلات ميخرلا ناطم_ثلا ند ١

 ةاعتتلب ءوث لكنا هلاح ىفهملع بلغ ن كلذ بس < ذوعتبف هيذ اهدنا ىجشرامىلارظنب وهب ذوعت ام

 ذاعتسا بلشت او فن رمتلا ل< دبع هسفثىف هئاود دس دس هيذاعت_بيام لكن اوه ديس دنس 0

 ا انيستا ةداغتتسا هدهو كنم كيذوعأو مسو هملع هللا ىلصداوقوهو هدم سله كنس نم

 ريكشم باق لكى لع دّللا غم بطب ءاذك لاقو ميركلازبزعلات أك ناقذ ىلاعتلافداستالان مدن
 ةحردا هذه نعلر ا حل دلل توا موازاة قدي ركل لاقي دا

 اءاضقلا نيعيلاحلاو ةدلك ةيضقهذ_#ه ةفصو أ ناك العف الباع تاليالام ذاعتسا د ذاعتسالا ىف
 حرخ دتف كطنسا# كدض رامي ىأك طخ نملاض .ريذوعأرذناقدرو + امس ن وك مكمل د
 كتان اععو هلوق باسل اذه ند هسفنل ىذلا تو هّللاذهو هروب ةمرح ةماعاب ه«سفن ظح نعانهدعلا

 هنا نم هللا لالح هسضّتشب امىلارظن نك ةرظن كلذ ف ىلعأ نمار انا ا اطحىف اوف كب ومع نم

 سفن لاحم كل ذناو ميظعتلا ريما ندوب يم اير نكمسملا َةٌشسَح ىف سدل ىأ ن نكمت غلي ال
 قمزلناملاق نوديعلالا هلوة فرات نمو هلعدئاعكلذناف هسفن ظ- ف نوكين الارث ىمالا
 نتداعيسالاعراشلاع رشف ىسفن وح ىفال رى ىفالا لع أ الانا قوق هغابت مالا ىر قس ىف

 كيذوعأ لات دوجووع ثبح نمد نكي مذا هيردوجد وش هدوحو نا ىأر ندو نيصخدلا نيدهل

 نآءر ةزاوءأ دوا ذر ةلإ ىراقلاف دبعلا نيع ةبلر اه دحىف تدئو دم املا ةمرملا ى مو كنم

 نم هنناذعتساف ناءرثلا تأرقاذاهللاقف ذمعتس نعو ديعتسي فلك ىكلاعتهنلا وعر

 اما صصخع ل كاذاةبآ نم دب[ ص خضخلامو ناءرقلاةلرك ذو عماشسا ا

 دال كلت ىف هنمذاعّتس» نا ىّئش امرظن. و أر قيام ةققحر طنب ئىراقلافهنلا مسالا أ لي مس

 هتذاعتسا فركذلانهنسعبف تاكمم ملا اداء اع ندد است اع وف 00 0

 ةالصلا ىف هناداز ث هللا نسل ركاذلاو هتئاركذنآ* :رقلان وكن شهلا نب لج تار دا ٌىراك ناك امو

 نوكحو هلا ايل حلا ذا لرالا فوز نع وتك برق ناسف اضاوهف هللا ةاحانم لاح

 | نوكتف برق! لياش دعتلا ورعقلاةدنعي تناك اذا نوطشرُتي ل امي ديعبلا هنالناطسشلا نمهنذاعتسا

 ْ ليعفوهو ميجرلاب هتعن م ناطمشلا منا نم ىلو أ ن كيلة السا كلن نعد دعب .امم هيرقلاح ف هتذاعتسا
 || ىلاعت لاق ةقرحلا راونالا ىهو بهمشلاب نعي موجرملا ناطنشل ا ا لوعفملا عمامأف
 || ةالصلا تناكفراونالانهّلتادج رورو ةالصلاو نطام تلاع 00 كلا ىنعي اهانلعحو

 '0 1 ركتملاو ءاشسفلا نع ىهتحةاللصلا نا. ىلاتعت لاك دسعلانم اليد سلا
 || ةمومذملا رطاولنا نم دبعلا باقه مجرباملوهذلعافلا نعم ناكناو مارحالا نمهب تفصوام
 آد مانا ال دو هيلع مدت لوس ناكتصااذهاو ةسوماولاوةتيلا تاما

 ناهسو ارثك قبل او اريك[ فاربكرك أ هتلاريكربكساهقلا لات 0

 هللا



 أعهاب 1

 العلا ىلع<ىح باملا بح ا> ناسل ىلع كاوقب همل ا توعد امل ةددع سمو لل ةباجا ىأ كي دعسو كسل
 50 .هلكربخلاو لوي مث لويقلاب 1 لط قمتي ران ةدعاسمو كيبل كتاعدا انس تت دقانا اه

 مدع ة بش الو مدع ناكما الو مدع نع ن كين ىذلا ضحما صل اننا دوجولا هناف ضحن ريد اوه ناكأ ل

 ىأمدعلاوهضحلاسشلاو كلارمشلا فاضيالو لوقي كيلا سيلرشلاو لوقي مث هيدي هلكريخلا ناك
 قلطملا رسشلا ىأ ريشلا عاونأ لوعثل مالل او فاالاءقأو كلالد ىج_ن.الورتملا مدع كلا فاضيال
 اددا كيلا فاضي نا تبني الرش وهو !"رش هتيعسام ىأ كلا نسا هلك اذه ةصاخت ار وصل امدقملا ”رشلاو
 ءاشينمىدبم وءاشي نم هللا لضي َكاذك هلوق"هلئس ا هذهىف فلاخلا هب حام ىوقأو ةقيقحو
 قحلاقيرط ومالا لهملاو ةريسملا ةلالضل ا قلطم نا لءاذ دا هنمهلاغهتلاللضينمو هلوقوأأ

 قيرطب هفرع نمو اههف لضي هناق ةلالسضلا قي رطب هفرع نم ىأءاشينمهلنا لضي هلوةف ميقتسسملا
 نوفي ا.عةزعلابر كب رناحس ئئدلدكسل ةيادهلا فهلوق ل ماه ىدتمهنافةبادهلا

 ععسام دنع هيىدستهي ميلسلا لةعلاف دحأ اوفكس4نكلو هردقق>هللا اوردقامو

 نمهبلابرقأن حنو .نورصنتال نكلو مكتم هلا برقأنثو هلوقاماو ىلا نما ذ_هىللثم
 هذ هله فراح يللا لعل نافهذهلائمأو ةلوره هنأ ىسويلان أ نمهلوقو ديرولال بح

 ةنسلأ ىلع هللا نءةرداصلا تاياطللاهذ_هلدع لوةعل اريح ىألض ىنعما ذهفهشورابخالا
 قمليالامم كلذ قالا دصة ام ىلا ىدّتم نا لدعال نكم.الو ةفكحلاةلوهحنا ةقد اضاالسرلا

 نم هناهس هلع لمع رومالاه ده نم موهفمل اوهنعمهفنلالا انبطاخام هنا لمعلا ىرب مث موهغملا

 سلا قي رط نمو ثدحما ىنعملا نب رطن ماما ثدحملا هسشنل (نم برضي دبعل ا همهقب هسجو لك
 اهنمح ورخلا لنك و دبعل اهنعحرذع ةريح مذ راصف بالما اذهل بقبال نأ لعل نكست الو
 هديا ىتاا هولا ماسقأ نم لّمعلل هلا ىطعأ ام درجع اهنعحيورخلا نكم الريح مو ةبهلالاةيانعلاب
 لع هليل دب لّقعلا مكح دقروماد اذهدعب عرششلائ عم ليلدلاةْر ءالولدملافلادلاراصقاه.هقا

 وهاد _هنوهام ىردالواناعاكلذ لبقفهلاحاام بوحو نعلدت اظافلأ عرمشا!تشف 5 تشفايتلاحا

 هووجولا عسمج ن نم لّعلا هل الوزن ىللزنا ىأ اريح كف ىندز لاق هنا ىور دقو الاض ىهسملارب املا

 رومالا نعءامهمريعملاةداعسلاوءاّمشلا اَمآو توعنلا نمكلالخو كل ئش املاردان ءهزع فرعبا

 نحئذلا اذهو سو.حلاو سما تيح نم سوفنلا ماعبلطم اذ منتتو سوفنلا اب اني جا
 انوةوهو ىءفئيالع ادّماك.ىأكيلاوكبانا لوش مث ٍقن اقملا ةفرعمىلا عجر يرى عأ هددسصب 1

 ىافوه تن :ًاوهانا اهفىدوجونيععجركءلاوىأ كنلاوهلوقو هريغي دوحومناسنالانا ١

 لاحالو ,كجح "ىلع ءريغتام قاذ لصأ ىلعان ا ودوجولا ننعتنأو دوجولا الا ك نمت دقتسإام 1:

 دوحولا ئوسك كل دوحوؤلات أل وقنىال كلةدابزلاو < مكربلا ىأ تكراست حربأال ناكما ف 0

 وهو كيلا سنو كدوجووهو ىبرهظة نيتبسنب رهظ ثمح دوجولاة دان زلاوةكربلا تناكف نك لو[
 تكراشةلوقىعماذه كَ وهريغكيلا بولا دوج اوك الف كريغرهظتنا ىلاعت كنافكننع]

 تتغاالئادوحولا ىفاصتا ىف كئمرتسلا باطا لوب كلا بوو ل ارفغتسأ لوشب مث .تبلاعتو

 تنأ تنأو قاذل هيلعانأ ام ىلعانلانأف تنأانأ امو تنأوهلانأ س ءاودو دوجولا ىدأف تتيح نع

 هيلعانأ ام كف روهظ ىلامو دوجولا نم هي نتف صوامب -ىفروهطظلا كلذ كناذا هلع تنام ىلع[ َ
 دوجولا نم هيتفصوامثدح نم كلا عجرأو ىأ كيلا بون أو هلو ناكمالا نم ىقيقح ف

 هلوقيام غرفو + كسلا بوأ اوىلوةو»كءلادعوحرو انادي فوصوملاو دوجولا نيعود تنأ تنك أ ١
 ءالعلا ناسلب ةحتافللاةءارق فهلا ءاشنا عرشنلفةءاوقلاوريبكتل انيب هيجوتلاو» اعدلانمديعلا |

 ةءارقلاىف عرش انك ةدعلا نب رفاذاهتنانه اعلا نا لاف د اهريغ لاح الق الل ١١ لاس ىفءتلاب] ا

 ل ١
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 ىبرعلان اسللاموهملا فو ل صوملا قي رطلا ىف حدقلا,ف لاخلا اهفربتعي و عبجلا ىواش اهفناف

 - | لو مم صاخ لوقبءالعلا نم فنص لكفراجا ذهو سنجل ةفلاخ ال اريتعي الفا د هريغىفاماو
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 || جاتح الف ءزملا كلذ قيلب ام بسحب ابنم ءزج ءزج لكىلعو اهلك هللا ب عدوعي ترهأ كلذيو
 لوقشي مت م ديبشوهو مسلا قت وأ بلق ل ناك هش ام ىل_عهسنتلا لص> دقذا ا

 : كل 5و ملا ت١ مسهللا لوقي مع ت ترمحأ كاذب و هلوتىفهمهاوال نيداشاملا نمىكأ نيملسملا نمانأو

 اذهصتخا 11 ةغصا اءذهىلاوعدبن ا ىقش ال هناو هر دي نيب ماسقلا ىلا هاعدامل ىلاعت هللا تا

 ديبعلا فوقو نطوم نال فوقولا اذه ىفةالصلا ف فيلكتلا عرش ا دهلو هريغنود همجوتلا ىف مسالا
 هللاناف هللا عم ايدا تنآال اكلمال ليلو تنأالاهلاال صخالا فصولالوشب مث كلما ىد.نبب

 قادس امو هن ا ملامفن ناكل تن الا كلم ال لاقولو تن ًاالاهلاالهمجوتلا فديعلا ل | اع ىلعحلا

 َنِمَوَكَو قل ا نع القندجوتلا اذه ظفل ناكتافالصأ هتامثا ن الاتش ىقئاذا هناا ءافتنالا هقدبال

 بدالا ماقد نموهف لسو هملع هللا ىلص ًىنلا ظعا ٠ نمنآك تاو هاغنو هقدث أمل قي دصتو وف هللا م 3

 ىنعم اذهف لولملا تنثأدق هللا ن نكحسلو هنلاالا كاسال ناك او هللا همسة مف 8ث هلا

 كلما نيكس ةصولالا ت ةناكالو ةيسائم مدع هفرهظب هناف كلما ت : اهلوق بسقع تن الادلا ال

 كزمهلالافطظفا هلرهظ ل ناو هاعس ىذل ا كمملا دوجو ىلعد انعم ل ديظفلب أ ةهولالا كلما نهض الو

 ' باطلا قيرطب هترولااهفاضأو وسفن خأو هم قفل دبعان او ير تن لوني مث اهلا كلم لكسلو :

 للا نوح ىذلا لد عاناو بر تنأهللوقي بدالا نم مالكلا اذهىامرظتاف هب دينيب هنال

 ةلاخناذ ىرخأ ةلاحال ةاجانم ةلاح ىهو كي ديزمب تفقو ةصاخلاةيدومعل ا هذه ثدح نق هدو كد
 تفرتعاو ىسفن تاظلوةدمث ةلاح لكف ادع ناكناو هملادنسلاةوعديام ع َوْنَ عوتتتدبعلا

 ل مالكلا اذهىفلوتتنأالابونذلار ةغبال هنااعيج ىب ون ذ ىلرفغاف ىنذي

 امم ىسفن تلظو اناطخنبب و هيبدعسلا هلاؤس نمرييكحتلا دعب الم عدلا كذلك

 هنا لح [نمىب وذ ود رنا قاتم وذ كر عاق كتاحاتم لع ةام كيدي نيب تفرتعاو انأط نأ نم تدهس 57

 اذالوقب برغملاو قرمملا نيب ت دعا مىاناطخ نيبو نسب دعا هلوقودو تن آالا اهرتس ىلعر دقي ال

 ىو د قتدهتأ نا قاف هلا ئتوعدام لوسقلاءَرفتسنوك ؟ىت-اهدبشا لدعبلا اذهبم ىنعابترتس
 هكر ديف هبلا ىوعدامم ىمهديرتام لةعأ نا اهتيثر دنع شهدا اوءاسحلا ىنعنم ىنعادرتست لو

 عم هللا لاعلا ادهاو لالا كإ:ىف اهرتس نولطملا ناو هسفن ظح ىف يس نوكال ىتح هنع اهطاقسا

 || لوقي مث كلذ ىطعت لاملا ناك هيذخ اوي / ناو ةفل خلا ةشحو هسفن ىفرثأ همنذرك ذ ىتملازي الهول
 ءاملا 00 احر ور ابل ا ينارعم# نس ْ

 كلمن «كسانأا قو 00 ىل- 0 0 ةءالاوشناجانمف بالا اير

 كيوشالا هندعتالو كلذ نمار دل هدول د تناالا قالخالا 00

 | كلالد تش امو الوهم لر دق ناك امل هنستوهعرشتامب ليداهتجالا«لر ديالا م اذهذا كدي رعت و
 ىذلا بدالاف ئث كلثكسل تل تنًافكولملا عم دسعلا "لماع كعم انتل ماعم سّنالو مولعمريسغ
 ءادشبا تنأالا اهتس نع فرصدال هناف اهتس قع فرصاو لوب مم كن.الا هلعنام كلم اعم ىفانصخ<

 لدم ذاكر دقي ندحاالام كرت لامعتسال ااننانثو كلالح هب لماعبنا ىجيشرالام نْةَرعَتف يلعتلا

 لوقن لامعتسالاو لعلابقالخ الاس تعترف هج 0

 كبل

كينا قتداكد لم مكلعجو لقب ضرالا قدلولما تين دق
 1 مككادالو ةق.ةل اال اوسدلا لاعلا فنو

 نيا
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 قال تاو 1 0 هلكرمالا عجرب هللاو لااا اهيفمصتالىوعدلانأب ةئب ملل

 قاذت صا ىأ هتقشحو هناذ ئثلاهجوو هسفنىلا همحوتلا ل اعلا فاضأ اذ هلف نورك ذالفأ

 ىطاننم ىرهاظزيمىذلا ىأ  امهانقتنف هلوةوهو ضرالاو تاومدلار طف ىذال هاك ةئاقأ|
 ىسوأف ضعب نعاهضعي تاومسأ | لصف اك ىاذىف ةيناحورلا ىوةلاننب لصفو قدابشنم ىدغو |

 نيعلل لف جر اوج نيب ل صفف ضرالاو قاوعس ىو نم دوق لك ف لعجاب ءامن لك فأل
 لمعلا هئذ_غتاموهو امناوقأ اهفردقو هلوةودواكح ساوملار“ اسلو كت نذاللو اكس

 هللا عام ةفرعمو هللا ةفرعمل كلذ نمركشلا هبكرباجب اهادا ساوحلا هدطعت ىيلا مولعلا نم ”ناسنالا
 عساورجي وهو ضرالاو تاوهلارطفهلوقب همجوتلا فهلا: لاعلارطني هسائرامو ادهن هي ةفرعملا

 معسوام ضرالاو تاوعسلارظذ لوق.ن ا هلع يح ود ىذإا هسفن ىف فراعلل لصخغامف انعرشول

 لوي ل يملا فنحلاو الئام ىأ اةينح لوي مث هحتم ةدحاو*امسري بعت نع نسلالا تاكلو بالا
 0 عل أن مع ميا د م ىلا نانح ىلا الئام
 حاصلا دمعاا ل !اهاكىسهأب تلمام لوي نيكرشل م١ اذ_هىنانأامو افنح ىعماذهف ضحلا

 قدركأ | دل ىأ ىلعو هنلا هحوأ 0 قطاامناو ىرهأن ء هتلعذامو

 جول لهأ م ةهاقد راثملاهذبءاونوكب غن اوهمحوتلا ىفهللانع العلا هفرعي نأ ديال هلك اذهدبلا هجوتلا

 لعفلا ف كيرشوهاخ هسفن ىلا لعفلا فاض آن اودمعلاو كرمشلا هسفن+ نع ىئنخ ظفلل ا اذهم اونآن او

 ناعحديامب ادرفنم قا نوكي و لعفلا كاَذ نم ادرفنم هينوكسد, نأ صيام درفتم و هامتاوأ|
 ديعلاو ادع نوكيال دمسلا ناذ هّيدوبع ىف هدم_سدكراشنال دبعلاف لعقلا كلذ نما درغتم هنوكي
 فاض أ فَناممو ىاسو ىدنو قالدنا لوقي مث دبعوهام ثيح نمديع هلوه نملادمس نوكيآل
 ىلا ىلع لم مبزادبعلادوجوبالار ظننا مصيالو لاعفالا هده ترهظام هنا هسفنىلا لكلا

 كاك اجا اع انعآ داتا ث مح نم قالا كا فاق تقداضألا كسور هنلإ* ءاسشالا هذه ةفاضا

 لَوهموهف لَرَخلاوهام كَرَدملاوه ْلَر رانا ىلدملاوهفهفابت امعأروهظلال هنوكنمدبعلا
 0 ناو زل راع دعب مصيالاك كرما وهقحلا نوكينا عصنال» ةقيقح
 كبرىلا فيضتو تمايز وا فتستنارسالا# كده و فضا رمت جس كلة صان ا

 تاز ن1 21د عقب اد قا عرش كفن ىلا هقضتن أ مصيالام

 ا - فكل ذرووط ىأىلال هللدلكك اذ داس ا ىأ هلل قوم ةلاحو قاس ةلاحو 1 قاسمو ىامكو

 نودبعملالا سثالاوّنللا تقل امو لودي هللانافرعمللا نءكلذ ىف ”ىلعدوعيام لس[ نمالهتنا ||
 تفائل كلذ قراشبالا ناك امن اوانلر با لالا دصقلا نكي نبال انج ىلا عجرت --- 1

 ةداسعلل اله وع سنل ةعبار لوقودو اههثتاو حلا نمانل املعتناكفراشالا هل عش ىذلا قحلا| :

 انل عرش *اذهلف ةداسعلا كلت ىف هسفن ظوطح نم هوجر بام هدبعي ملاعلاريغو هناذإ هللا دمع نم ملاعلاف | ظ ا

 مهكر تيال كح نيبو مهل عرشاب مهلصمو موكلامو ماعلا ديس ىأنيملاعلا برهن ل وقنا |
 قيرط كا نيبفارئاح ىأ ىدهفالاضألدحوو هدع ىلعنانّسالا ضررعم ىف ىلاعت لاف ا ةريح ىف |]]

 ىلعكت داع نوكتوتح لح ؟نم كتل امةفرعموهانه ىدنهلا قب رطغ الشلاقي رطنم ىذا
 مخ هوت كارلا انهفملاالىأ لشي رفاللاتع نير نمنع نوكشالا ا

 و اناره نوت طاق هن م ثتاوتلا ميرال بهذددوا ٍ

 مهتم رباك الار ظنلا لأ: نم ناكل قاوذالاقيرطن :رم ءاذعلا نم نكي هنأرعسغ نيماكسملا ربكأ ١

 ةعورشملا ماكحالا لةنىفالاموسرلاءادع هفانفلاخامان دنعربتعيالو هتلاكامفذي ودعلا ىلعددوا|
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 000 اطلع ند دقلا رك ذقلاد اانا بهأتل (نعالا' 0 كتل ى دلع عدي اهوا نم
 ل كراس ىوءللاتاملهنا كلذو سدا نم ضتالا بوُبل ا قت اكىاناطخ نم م ىنتثمهللا لاق م طاقسالا
 بوثلاريوطتن يركن نا ربى ياخ كوع داماخا: قا الام العا بولا هظفلب هناعدفف ءاحرهطف

 رواد نأوهو تمطن 2 نم ةمظخ وهف كا الح قمليال فصو لكوهرههطت كو متنأن كا

 ه.د رم امربي_غىقدنعل ا اطخ اداف ةةر وصغملا صرالا ىف قتاملاكوهك هنظومرغ ىقوطخف ا

 ىاباطخت لسغامهللا لاق مث برب رلاو دمع د غل أذ ةّممطخ "هلعفلا كت تمعسو اًءطخم ىعش هدم

 ١ هللانإلا وقالو لوحال وقنا نت ءرشدقكناف رم كدراح لون ىدربلاو زملاء امان

 تا

 كناخانمل ىنا ذريهطت نم هن ”ماامف كتوش ىلؤت غناق ناعم ست كلاباو لوقأن ا 0

 ىاباطخ لسغاف هيله لككءاذل ان انلعحو لئاقلا تنأوانم ذداهتاعج لاح كدجانا فيكف.

 سنذلاو ةساعلا ىلعءاملا دوروهانه بلقل اف تانسخ تائيسلا ل 3م نأب ىلت سأىأ“ املا أ

 اذهىف هيدرغتا“ عرش 000 نكي هسندنافايقنراصاستدناكام ىأريهطت

 لك ةمدسدح ةئسلاو ان بح عيشأ اداعفءاشن هب عع رح [مكح عامجالل ناكءاملا عقجا الف نظوملا

 ءاملا نيابي لبا فةدوجومنيعلا نانو حاعاةلارالب نععلا ةلارال نولاطملا اوهل_سغلا اذه

 هل تسي سعأ فود ىأ لجرلا داؤف لن ام سخأب هلق“ ريس اذا برعلا ناسل فلجرلا فراقي لاو لوو

 ار ل ميل ورم ناسا ذك د ل_2هتاعفاد اكنابران لوقف 1

 : ةلاح ىلع هناحاس مله“ رهاعدنح هنوكن م بلقل انماق ىذلا نال هرج هن قىطس امود درلاو هلودو :

 ١ مالك فلمعتسملا ناكذا دربلا ظعاب + افرانألا كلت ىطبام تنضيف هز ”رىديزب ابن فتي نأ لدا ١

 رعاشلا لاق 5 ءاا

 اك او ىكتواداك ادرش تلمس اهتاخ تاكر لا ىف دولق لظعو

 ”لطعم ىصولةاوأراذافةوادعوادسخران ةقرح قاسح نم هسفن فناكن م نساقلا| نفمنا لوش

 نو.< اوناكن يذلا قاباوأ ىكبأو مهنعءانركذامةرارح نم هنو دحام كلذ مهنع ديف قوم اوفرع
 ىفيزاناو هلاالاهلا ال لوةي نم ملاعلاف قي دصؤو دع نم ادب ال دوج وم لك لاح هذهو ىاقيو ىامح

 اوزذتال ىلاعتلاو قللناو قحلا ىفةيراسةلاملا هذه تناكذا ىلوالاوهفقملا بانج ىف لكلا ْ

 : سفاننلا نموهفاسع ضعب عم مهضعب دسعلا ل را كم ها دع أ مهوهدسع مهف كقدعو ودع

 / اهئاوهمجوتلا ف ع رشي كا ذدنع مارح لا ةريبكتدعبريهطتلا اذههتلا ن هفراعلالأس اذ اخ دساحتلاو

 ن كو ب وجولا قي رطب نكي ناو اهمالاح ىف هللا دنع تاولصا ا لك أ ىلا دمعي هللا. ملاعلا نال اذهان كذ
 || ىهحو تهجو لوقض ققحما لاكلا هل نم نوح انيرمنال تادابعل ا ىفلامكل ا ةروصي ىلوأ هللا ءاملوأ
 قحلا لغوهاغا وهتنن اف ىد بعيب و ىنبب لاق ثيح هللا عمايدا هسفن ىلا هج -ولادنعلا فاضأف

 هاا فاضيالو فاشملاوهفئثدبعلا فاضينا ىئشب الذا هدي سهحو دبعل اف هدمسىلا فاضم

 دحاوتلا مكهلا هلوتكحف ردتلاو ىلإ كج هيجي ل ويحمل هيفي دست فات ا ذاف
 دبعلا لوقي لامة دنعلا ىلا لمعلا فاضأ دقهللا نا هلعل هسفن ىلا همح وتلا لعف فاضأو كلذ لثمو

 قلخ لاف امكح هدصاقم ىلع قملا عم ىرجحي ادبألازياللاعلاف لاسعالا نمل ع لوقلاو
 حرخ ىذاامدعلا ىلاد اعل هسفن عمدك تولوا يق نوكي فيكو نطاومل ابهر «ذ ناسلاهلعنانالا
 امولعم الث دبعلل لهجو هر لاعفالا نمر جلت اع هسفنب هناصس همفرهظو همزاولو دوجولا ءاطعًأ ف هنم
 | ع حا مانش طابو هلدنمر يظطاعا ارهاظوريدقتلا فالوةعمدوجولا ىفامولعمارخآوايدوجو

 قبأف نطابلاورهاظلاورخ ”الاولوالاوهلب وهتنأامهلاك اهتعهاّرعو دودحلاهدنمهّدحالف

 لوصحلهلا لاعفالا فاضأو حربي نا مصيالو هنم حربام هناكحبا ىل_ءهدوجو لاح ىديعلا

 هلل امطلا
 | 11 تل لس 1 جا



 ع

 1 ىذا ةلواناف هقاخ نيبو هللا نيب ةمسانمالذا راوملا سكر لاا ل بئارملابفيرعتلا دول أذلإ | 1

 ا 5 .ىذلا هنا قل اوهامنا هتلباتمىفىذااذاددعةملوأب تسل ذا ىناثلا لبقنالا] 1
 |ىسعرعاق نما ىف هدوهشوا شما دوهش نع ىرعمريغلا دهثيهنالص ف ناك نفر يغلاركذا | ا ْ

 نوكّسروضحلاب جان امناوةلاحاذبهيف ظافلالا,ىبانبالو قملاو امجانم نك ملاملصم نكم ملاذاو ١
 دج كا ذدنعمقا لو هنمعالدعل نسل هللا عمرضا_رغناك اذا نيلاعلا برت دي ئاقلا ٠

 أ رمذح اذادبعلاف ىدبعىف دج لوب هلوق ىف لئالارضح اذاو ناجانم هلع ضورفملا ىدبعنانسلا أل

 اهسفنريغنعالو هحراوجّيم ةحراج هنعمتتل رضع ملاذاو حراوملارئاسو ناسللا نمذت أل
 هّللا لات مارحالا ةرييك دبعلا أ دّساذواةالصل | ىلع" ىهلوقب ةماهالا قددبعل قلاءادنمدقتامو |[

 أ ىرديةينأربكاهتنا دبعلا لاق ةالصءام-وهريغنود لاوحالان هالاح صصخاملهناكِإذوريك١
 نع دريك لاوحالا نم لاح هنع لذ مهد اهلكل اوحالا لب لاوحالا لكوبه لب لاوتحالا نم لاح

 ءا ا اذهلثمف هكصرراثرالريبكو ه لوقو عنم ريبكت ىأ مارحا ةريبكت اهلعجو اذه لثم
 رهو ريبكلاوهفهسفنكلراثيالئثلاو هنيعوه نم دكراشي فنك ةقبشملا ىلعو ناوكالا نمنوك
 نيب فراعلا ماها ذاف هنيعوهام ءارريكباريكشم نوكم نا هْريَي و سدس وىلاعتي ريغ سل ءان ريكلا

 لق ىأ ةالصلا ىلع ”ىعهن سرع دن ىلا ىتصاو هيترربغ هريبكم الو هفوقو قرت ةفصلا هجم هللا ىلب 1
 لوي اذهلو ءانثلا للح قيما ىلع علم ماقملا اذهىف ىلصملا نافرهطف كر امشو هللا دقوةاجانملا ىلع

 ناسل ىلع لاق هشانا درو ام هدبعناسلب ه سفن ىلع ملا ةقسشملا فوهو ىدبع“ىلعىاَو ا

 هدمس ىلع علذي هنأب قللا هفصو ب كح ىلحملا ةمته فرش امرظن اف هدج- نمل هللا عمم

 امي و مهاعد نع مهلع مدعو مهمدأ ول معسل وانتم سان اب هتلاسذه وكب ىذا لل يأ
 اوماق ا نركحا ممالصن نعال مهالص ف نوهاسلا نؤلسملا مهفممضارغأ ىلااوعحروهبلا اوعد

 !كريكو هان ماعلا او ماقملا اذهولا قحلا مهاع دال هنا هأ نعتيلسقا ا ىدينيب مهعاناونمهرهاوظ

 سا او سها لوي كبلق ىأرهطف كب اشو هلوقل ةراهط ديدحت دعبالا هرترةأسانملالهأ هسفنر ملانركذ
 فراعلا نام 5 ماقملا ذي مى ءريهطت روم اوه بوثل اذنه لبق لست كاش نم يام ىلسف
 انهٍبولطملاريهطتلا نافذ هسند ىلا اين ددا ذ لب ةراهطل ا هب لص مل هسفنب هنتر ةاحانمل هملقرهط نا ىآر

 نوكيا ق.ليالو هم الكريغب هيجان. نا هلمصن لا ذهلو هللا ىلا اهاكزومالاّدرو هسفنن ءءاربلاوهامنا]]

 7 ىنلا لاق ميظعلا كي ر مسا عيسف تازناملعوكر لا ىفهارتالآس انل مالكم ءوش لمملاةالضفف

 ئىشب ىلصملاهرك ذاق كدوص ىفاهواعج ا لاق ىلعالا كير مسا عبس تلزئاملو مكعوكر ىف اهواعجا ||

 روطف كباشو هلوق ىف هنأ ىذإ اريهطتلا كِل ذكهيالا حان الذ هم الك لكل أذ هعرم :امالاهتالصفأ]]

 تدع اناكىاناطخنبب و نب دعابمهللا ةحتالاةءارقو مارحالا ةريبكت نب هنالص ف فر اعلا لوقف |

ْ 
 اذاف هنمّهن رقلا لخمب هضخ دقف هناحانملق لاه اعداذا ماعلا نا كلذ ف ببسلاو نرغملاو وعلا

 ايعدعيلا ل#ىفدبعلا ن اكح ةناكملا كَ نمدعبلا لح ىف ىو برقا نطوم ىفهاباطخ هدهشأ |[
 ناءاناطخةدهاش منيب وهني لو<ناةاجانملا ف عورمشلا لق هتااعدف ٍبرَقلا نم نمل ابلط |إ)
 ركذفادبأ ناعمحال نيذللا نيّدضلا نيب تدعاناكركذتوأ ل مختب نطوملا اذه هيلقف هلضدعتت||] ٠
 سكاى قورشلا لو قورمشل اًداضي بورغل !ناذ ”ىونعمو ”ىسح دعب هناف برغملا نم قرمشملا دعب ||
 رطتافام_مْب عمجت ةيوللاناف ضاسلاو داوسلا نيت دعاباك لقي لو بورغلا لحم ن ماد دمعت |
 بلطامو هاناطخ نمدعبلا هنم سلط ثيح هللا عميَدأتو هقدأو هقحأأامو ىلعتلا نه. كحاب أ]

 لما هجو نم ةلزنب نوكمص بلطيو عسي هنسفن ظح ىف نطوملا كا ذ ىف نوكيأل ى-> هنعاهطاةيما|]
 ىلطتنا عشا امناوبدالا وس | دهف هسفنل لصنإم هنمىلطبأ دنا هيلعلخدالف هملعلشدنل هيلا ا



 لافم نيفصن ىدبع نيدو يب ةالصأا تمسقدل لاو نيح هير هلعف هناجانم تقو ىف هير هيملكعن ا ىجبش اه
 اذا ىلصملا و -ىف ركذا ثيدحلا ىدمع ف دج هللا لوشي نيملاعلا برهن دجلا درعلا ل وش ثددحلايف

 نم عماخلاو هملكبالا جاني نا عشر الن اك ذانآ ءرقل اما ههالكن منيع مث هم الكربغي همحا هئاد احان

 ! هلأ عم بيدالا لقاعلا ملاعلاف همجاتنا ذا.عو هبجاتت فرك انلع نا دعبو ةعماجلا هال نان مالك

 درواذاو نآءرقلا نمرمست املا رسسفم ثب دحلا اذه ناكف نا رقلا ما ةءارشبالا ةالصل ىف همح انرال

 : ذنعىلوالا ناكلمحم ا كلذا اريسفت نوكامم اصاخ اهحو عراشلاركذم عراشلان م لم ها

 هريغنوددالصا ىف مامقلا ىف ىملالا مالكلاب ةاحاسملا عرشو هدنعفوقولاءاذعلا نمءابدالا

 له زاف هلتلقوىل لاق ىهوداجانملا فك ارتشالا عقواك ةسسوسقلا فك ارتشالل لاوحالا نم
 دوصمتلانيبوهنب لصفلا عرمش امنا عوكرلا نم عفرلا الق هسفةءارقالو ماسق عوكرلا نه عفرلا
 فصو اع حورخلا نيع هنال عوضخ نم اعوضخ ناكل عوكر نهاد دع ولف ماسقن ءالادحس الف

 لاحنيبلسغب عفر 0 لصفاذسهلو مدعلا مدع لثم عوضخلال نوكيق بف لوخدلا

 ل ايم اع لا اوجوتاذاو مهلامظعت دوصتلاودو ضرالا

 امأو * كلملا ىدي نيب دسعلا نم فورعملا بدالاوهاذ_همايقلا لاو ا نم لاحريغفالواسااج

 نيبو هللا نيب ةعماج ةلاح ةالصااو ماخاب هيلع ظلال ا اذهقالطا٠ نمل رععلا ناك لف نار لا

 هيشيمانقلا ناكانوتاءر ةلاريغاهذأر ةينا غم ا: لذةالصا نيبو نآ ءرقلانيب ةيساملا تعقو هدع

 00 الاب ل ررملا عج تري دتعو اقوول لساوعو فورت سفالا

 ركن ةءا ردلا تناكف سول>و دوختو عوكحرنم تايهلا عاوال اعماح ماقلا

 مقيساف ىلاعتلاكاه.رومأملا ةيولطملا ىهةماقتسالاو ةمقتسملا دكرلاوه مايتلا نافىلؤ ا مالا ىف

 0 بوو كنك ذا نست تت كار هلااندها اولوقانل لاقواوماتتسا مث لاو
 هلع هللا لص هللا لوشررتو أ دقو رتولا هوة دحاو ةعكراعر ش ةالص مسا هماع قلط:.ام لقاو ةعكر ىف

 ةءارق مايقلا ىف ىلسملا ىل_ءنيعتملا ناكاذاو ناءرشلا ىآع نم اهريغىل_عاهحجرتواةدحاوب ملسو

 ناك( ىلملا نارلعاف 5 واصلا ف رهجردااجاق اهل هقئابنممل اعلا عار ةةروص كا ذىفنيبنلف نا ءرقلاّما

 ةداهش ىلا ةفاضالا. كا ذناكامغاو - يح صصأب سل ابنا هنوكن اانهنن قاَمدشالا ىف هانردق اثنان

 تلف نطوموةداهشلا نطوم ىف نئنطوم ىفهروهظ ىأ نامبالا ةمنثت كاتف ناميالا ف ديحوتلا

 ركل وةدحاو نيعوهواناعا مهدازف ل اقف ناعالا ىفةدانزلا هللا امنا دسملو دار اكذاكلا عمهئلشاك

 اذا اذهلو رثكشال هن وهو اهلرثكملاو دادعالارهظملا دحاولاكن ط اوملافهروهظ ىف ىهامنا

 مهكئلوا ضعسرفكنو ضعس نمؤن لاك نم ىف ىلاعت لاق ايعسجلا نم طقس ةدحاو سنه نم طقس

 قحلاهنعرتتسا ىذا اوه ىلصال ارفاكل نافرتسا اوه ىذا ار ةكلا مسانىلوا مهىأاةحنورفاكلا

 تمقهللا لاك ىناثلا لقت ق حلا ةملوقا ن نك: لاملورفكلا سءانىلوأوهف هرتسو نامالا فرعاذهو

 ةينسلاركذ ليني روكذملا نمدحاول ةملوالاركذ امو دبعل ارك ذو هسفن دف ىدبعنيبو ىدن ةالصلا

 1 ىدبعزنيبو ىس لاف ةينسلا ىف هسفنم دق ىلاسعت هنا الا برلا ن مديعلا هيزيع ناىعشر ىذاادلاوهو

 : | 0اس ولا هتيدرجولا 1 اوي ملاك اسوا تارا وسو

 ْ هقددلادبعلا لوقي ىلاعت ةوقوهو تملا لوق ىلع لوقلا ىف دبعلا دقت ب دوق نسلق سفن

 ' ةيسهلالا ةينسلا ف ةيلوالانا لعمل لوقلا ىف ةماوالا هل تدن ناف ىديعىدج هنا لومف نيالا بر

 لانِفَرعذ ةاحاساملاف لوقلا ىف الا عجردق تان لح دا (١ دلت د ىلكلا لو ىضتقنال
 0 نا 0



 عا ْ 31

 ادهن عمج لك اك نمو هنمعب ظفال | اذهل ةيرلتاو مسج نادألت :اتدرمو ثددنللا يضرالاوةداول ١

 ناسنالا دعمج اذا لمللا ةالصىف هيحوتلاف هلا بهذا ىذلااماو ه.جوتلاو جيسنلا نيب عيا |

 نيبو ىب دعاني هالاربك اذ ذا هريغ عمال هسفن ىف ةءار ةلاوربكتل انبب لوقب نا نتف ضئارفلاىفاماوا ظ
 سندا نم نسير هيون ارق احاول ىنقن ّمهللا برغملاو قرمشملا نيب تدعاناك ىان 8
 انبهذمو ةذسلاتدروهبوهراتخا ىذلاوه اذه دربلاوءاملاو ريثلاب ىاباطخ نم ىلسغاتهللا | 0
 رابتعالا « ىلوا عامتالا ن نكس, هتلاهبجويلامف كاذ بون مداه. لمسلاواهدنعفوقولا |

 ةناعا هلئان“ ادا هللا - ند هللا ىل_عدلل هللا ىف هللا عم هللا ىلا هلئان هللا نم لاح ىلا لاح نم هبجتوتلا |

 اظانل ا ريتعي م اداقعاو الكو هللا ىلع ةدرقدل+ا نم هلل ةمغر هللا ىف ةبعص هللا عمةباغ هللا ىلا ادي أنو 0
 ىحتا ىأد انحلاء املاوةءارقلاوريبكتلا نيب اعدلا ٠ ند هانرك ذامفدروام كاذكو هيحوتلا ف دررام |[!

 ىلاقوشلاةرارس نم هدام لءهانالا دربك نيتملا درب نمدربلاو كتعاطب ىنراوتو لك ذي ىلقدي

 هدووشو هاملت نم هيهلتا همرك امج هرورمسوه ىذلا بلقلا لثن يلو هيلع, ننال
 ْ « (ىلسملا تاك ف لمق) 3

 فوقولاو عوكر رلا لبق ةءارققلا نم غرفي نيحو نا ءرقلا ما ةءارق نم غرفب نيحوريكحي ني ئهو أ]]
 اان ةحيملا ىهتاكسلاو اهحتسا نم مهتمو مامالا تاكسركس | ن نم سانلا نمرابتعالا«تانآلا ىلع

 هارتكناك هتلادبعا مالسلا هلع لاكو نيفصت ىدبع نيبو ب ةالصلا تعسق لوي هتنافاهر ايثعا 1

 ديعلا لاه ا ذافربكتا ىف تن تبثا ذكههج اوي هللا ن اف هتلبق ىف همشيع بصن هلعجصو هبرداجانل بهي ىصملاف 1

 اذكهو ىدبعىفدجهللا لوقي تح قولا عمابدا تكسيو عملا قلي ناغل ينفض نيملاعلا بر هلادجلا 1

 هنجانتن م كيلع درياملءاغصالاو مالكلا كرت بدالا نسح نمهناف ىضتقتام بسحب ةنآلكف |[ ١
 اسياج ذختبالدا ب داال نمو بدالا تأسادقف همالكف هتكراشاذان[]|

 هب (رر وسلا ف لصف * ادب
 ارسل عذملاب لئاكن ف ةالصل! ىف ةءارقلا حاتنفاىف ميحرلا نجرلا هللا سب ةءارقف سانثلافاتخا َ

 لئاق نمو :هلفانلا فاهزاحأو ةيوتكحاا ف كلذو روسلانم اهريغىفو نآءرقلاَءاف اره-وأأ 1

 ىذلاوا”رسس سلا ىفوارهج :رهذلا ديالو ارقي لتاك نموا نس ةعكو لاف نآءرغلاّما عمأرتت | ا

 ْ ةالصلاقدءار هلا ىفةيلمسلا ةءا اردو ضرك ةالصل اريغوةالصا ا ىفن آر ةلاةءارقدنعدوعتلان اه. لوقا |[

 الأ هلريدتا ذات نآءرقلا نم رست امأ رش نا ىلصملا هع ضرفلاتافاهكرت نم واةرؤسلا 1

ّ 
 ايدل
0 

 ١ الااهلكروسلا لثاواىف تدروأم ثدح هب هلآ ناءرقلان نم ىهو حب رحالذ اهكرتناو اغار ة”لمسلا ةءار رق

 اولكأنالو هملع هلا سساركذ امم اولكفرابتعالا ا نمورح كلام هاب: انناملس باك لفل ةروسفف |

 مهفاث همالكهلاف املكتم هللا ىع- دف نآ ءرقلا أر 201 هّللا مالك ةءارقلاو هم هلع هلئا مسارك يلام ا د
 ا

١ 

5 

 *(لصفا)#* ْ
 نال رطل ةايم] م شانلال نموا وجوري ل نم سانلان هورتك الاوغ واسوا مساك مر ع
 تاء رة مَ ةءارقب حوا نم مهمة ةالصلا فناءر هلا نم هنأرقبامفاضنا اوفلتخا مث ضدفايسو لوا 3

 ةعحسصر لك اهحوان 7 ءالوه نمو تنقو هفامناءر آم نداصا دعامو اهظفح نأ دلك َ

 ةالصلا ع نم ةعكر ىفاهمجوا ند مهتموةالصا | فصنىفاهحو ا نم نءهمد الجل فا جولان م مهتمو أل 344

 ةباوك : الاراصق نمت انآ عدلت د نم ءالؤهن مو تقفتاةنآ ىأ تاءر ملم رق بنوا نم مد أ 1 ١

 بمتسملاو نيبرخ الا نيتعكرلا ىفامتاو نلوالا نيتعكرلا ىفاذهو نب دلاةن اكى الا لاوط نم دحاو | 4

 هو الصل ا ىف ةءارقلا بابصتسا ىلعنورثك الا مس هوروهل !قفتاو ناءر لانو د مدستلا م هدنعإ

 ه سفن نم فرعي نأرصاو ديعلاو هللا مالكْن أ رقاد ا ف راحل لمملارابتءالا * لوقا |
 اش ب سي ل ا يل ا ل اا
3 



 عاما

 ا ردع رورو دوت مارا تع 0
 اكو نوبعذت نيأف ةراشاهلاح اذه نم ح ىفىلاعت لاق نيعلا ىف هناف ةنا| فرعي لف لاح بحاص

 ىداهلاهللاواكعم نا

 + (مومأملاو مامالا ةّنىفلطف) +

 بح هنا لث اق نك بوجولا فوةالصلا نيت ىف مامالا ةمنَقفاولنا مومأملا هبل طرش نم لهاوةلتخا

 ةدهاسملاالا مامئالا نزوكمالو ىسج حا هنال ب بحال هنا مصعلا رابتعالا * بحال هنا لئاق نمو
 ىلا لصوت الام فيلكن هناف ةنلارك ذامو نالفولاوذف ماقئالا فلج ا ام عراشلا لصفاذهلو

 ةينبطمترتال مومأملا ثنا لع نيصضم نيبالو صخعم ىلع ىلتلارركيأل قا نا ل عنمو هتذرعم
 ىونامٌى سها لكلو ةرهاظلا هتاكرح ثمح نم ىأةالص اهنوكن مةالصلا ىفالا مامالا

 *« (لصف)*
 52- تادابعلا ععيجناث لاوحالا بسم اهمكح نوكيو ل اعذاو لوقا ىلع لشن: الصلا نا ملعا
 نوكي ىتلا ةلالا ةهج نم فلكملا ىل_عهجوت مكمل انوكش عراشلا ةربتعملا ىهو لاوح الا ىلع
 1 لوةتامسنانب كلامللمق 0 عراشلا اهيعارادهلو لاوحالا ةعباتءاعسالاو املع

 تاوجتشاظز)ا

1 

 ا
 ودعنا

 : كلد ىلعم هذازامو ارز هوم منا لاكرخلا كن نموه نسل هل لتق اراه املا رح

 رن ؟لاطو لن يضرب اة بسواىذلا لاأ لاورل مسالا هتعلاز لاق ذارما كاذكح

 لمع نمل عرشلا نم وهامت ا رابتعالا ناف اولا ىلعر هاا مكس اواذهىفر ابتعالا + هيلع ط

 ع (5 ةالصاا ىف ريبكتلا ىف ل_دف) *

 ! .هلك هنا ىلا ت هاذ نمو الصلا ىف بح او هلكمنا ىلا بها ذ نغ بفهاذم هنالث ىلع هنف ءالعلا ىاتخا

 كك لاح لك ىلع بحاو هلئاريبكترابتعالا * طقف مارح ال اد هاك نوحو لا هاد نسوا اوس ؛

 : دوجوبالا لةعبالريبكتل اناث هتلاالا دهاشي لناق هسفننا- دالة دهان ةط رش نم نتكحإاو

 : نمّيعاو :داهشوادومشموا دهاشمهتناالا نوربال مهل دوهشم هنأب , نيلئاتلا نا ُعهدوجوؤردقتوأر غلا

 1 ناك اهسن ثدحن مردكتلا بحوا ةيهلالا هاا ثح نمهدهاش ناك نوكنام* ءانقلا ىف ةلال- ا وده

 ىهو هبف عمتجت ثيح نمءاعسالا ىلارظنناو هنم دب الرببكتلاف هريغورداقلا نم اَتاعَتر معا ميلعلا

 لأ ىأرتاذاعلا: كر ماك نا هنا كقا رس نعل يضسررماو لعل

 دقو ةلالا هده. نع حجرخيامف فّرصنلان ع ةعونم امنا هسفن ةش مارحالا 5 ةرابكن بوجو

 *«(لصف)#*

 / رسكتل | فورح نم هدب ال كلو ةعسل ا هذهرمغب ئز لئاك نموريك ا هتناالا زم ال لئاك نك

 ا هنافىلوا ةنسلا عامشاو لحالا مظعالاكى عملا لعرببكتلازوح لثاكن موءارلاوءاملاو فاكل ا ىبنو

 نانو انعوو عنو داطظفل عراشلا نيعامر ابتعالا رت اوتلابربك ا هتتاوهو ظفلل ١ ذهالاانملا لقنام

 م ذا ىعملا:اعارم والاف لارع رتشالا هبف عقب ام نع عملا قيرط نماظفللا كل ذهيزان مدار دقوالا
 او العىندز برلقو !سامالسلا هيلع هسنل ىلاعت لاك معدي نم هناف زا مالا هب عقب

 ْ قيال هنافالوتولا ناكلغف هنع لدكأبو كل ثري عف فصو صوصلالا هريشغ نود 0

 و

 9 رطذ ىذلل ىه-و ل هيروصو هب وجو مدع لع *اه نمو هيوجول لئاف نش

 َت ووسلا ا
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 عج نان دوجولار فئكحلاالهأ الارومالا هذهرارسا معبملا دهاو هلو> نمدهحو هلع نم هلع

 ةناهسو ثالث ةنسرصع ىريرجلا سابعلاوأ ىنريخأدتلو مهتئاتح مهنوفرعيو مهنوبطاذعملاعلا |||
 لفطل ةريغص هن رصق ىرتشادقناكو نادرو ََس وس ىف دعم ىشع ناك هنا "قاد رقلا هللا دمعىنأ ع 1
 ء.: لكأ اودارأف نوداصلاجر مهعمو ةديدج هدنعب رصقلاو هلزنم مهعضف اهيف لول ه دنع ناك ْش

 امس امةيرصتلا هذهاولا قفركسلاةراطق لسعاورتشين ا ىلعمهيًرقفتاخ ه,نومدتأبامادا اويلطفأأ
 ىثمو سانلا فرصناو اوغرفنا ىلا نواك ياو دعقوةزاطتاهو الخاهلا- ىلعةديدح ىهو رذقأأ

 ةيرصقلاقايرتلا هللا دبعوبأ يشل اوانأ تعمسف سابعل اوبأ لاك سابعلاوبألا ذهو ةءرصقلا بحاص

 تطقسو هدب نم تدل اؤكد ناكل هللاو رذقللءاعو نوك اهلنا ءالوا "ىف لك | امد د لون ىهو

 هحو نع َمِبْع هل تلق كا ذىللاكالف لاح كا ذل ان ذخ اف سادعلا وألا ترسكحتةضرالا ىف |

 'كاذدعبو مكتم ريخوه نماهف لكأة ب رصق نم ىو معاكى حالا سل مانا ةب رصقلا ةظعوم
 هتفرعم ةمعوا مكب ولقهتنا لعج نأ دعب مكل يبني ال ىناوخاا ان مكلت لاق امناو رذّقلا ىف تلمعتسا
 عماونوكقاذكع ىأ ترسسكت مث هلءاعو مكبوات نوكتن ا هللا كاب: امور امغالل ءاعواهواعت نا هملتو
 هيلعانتهيناملانلانانلعجام ىل لاف هنا

 « (لاعفاو لاوقأ ىلعتالصلا لاممُشا لصف «
 ىتلاةحابملا لاعفالا عبمف لاعفالااّمُأ لاعفااهنمو لاوقأ اه ةالصلا ف ةطرتسمملا طورششلاامأ ||

 لعفلان اىفاوفلتخاو كا ىفاوفلتخ ا مس مناف ةالصلا ىف ماو برمتعلا لئقال اةالدل ل اعفا تسل

 اهؤرصروأ اهلّمقي لهف هبر انما رطت ةوههشلا ةمحو ىوهل برغر ايتعالا + ةالصا | لطبيال فيلا
 اههاتق ىروو ٌهمهّذما ذه نم امهلثشب ال نا ىريؤ هنوهشي هباحانم ماو د ىهمشيو هاوهمهّلنادنعام ىوبق

 ءالعلا فقلت لفتالصلا لاوق سلا لاوقالاامأو * امهنم لئاح هيترةاانسنب وهنبب لاجنم
 رخ الاواسهاس اكن اذالوالا نيعضومىف كلذ نماوفاتخا ءالعلاناالا ادعدالصلادسفت اهنا
 سفنءابحال ا دماع الصلا ىف اكن نمنأ ذاثلوةوهو لئاك نك ةالصااحالصالادماع ملكتاذا

 لثاف نمو ىازوالا هدموهو كلذ اهدسفب الو هتالصنم ىضمام ىلع ب ربكح مأوا

 ناسسنلا عمالا نكفيكاهدسفب مالكلا نا لئات نمو اه دس الةالصلا حالصالا دعم الكل نا
 هريع نانا ذاق هب رج ان ىلدملارابتعالا + ناسنا اريغو ناسسنلا عماه دقي مالكلا نا لاف نم و

 ةاحانم فنابسنلاو ةالصلا نعحرخد ف هبر لجا نمال هريغ ىجانا ذاو هيرةاجانم نم لازافهلجا نم أل
 ءارو نهالا هدمع حان. الهتنا ناف باخل اًةدها ثم ىجحانملا ىلعانباحصا نم ىلغنمالاريتعمريغ ىلا |]

 ةرودلا يلا برقأو باح« ارو نمواامحوالا هللا هملك, نر شدل ن اكحاموىلاعت لاف با ١
 ةسسن نعةروصلا هتلغش ن اهريغالو ةروصلاوهام هناف بخطا برقا اذهو ىللا اهف عقب ىتلا ||

 أ كح نوكحذ نيتلاذ إف ىسانلاوهذ,ةروصلاةسسن نعةروضلاوهام خش وار
 ءالعلان يب عقاولا فالدنا نمرهاظلا ىف همكحكرابتعالا ىف ا

 هب (ةالصلاىف ةبنلا لصف)* ْ
 ةاحانم دبعلادصتب دهر ايتعالا + ذش نمالاابيلعءالعلا قفتا دق لب ةالصلا ةعجىف طرش ابنالتاقنخ |||

 لصالاو كل ذ ف دسق هل نكسب موهير هماكف اران سدقبل ىشم ىسوم ناف ةتغب مالا هيتأي دقو هيف |
 قح ىف اهريغو باخ ادي ككل ذ نم دشن مالا نيفلكملا ةدوصةمالءادّ | هنلا نماهن ا اهلكتا دابعلا ىف []
 ىمو هنعح راح ئه تام هنا ىطعت ةقشملانال ريتعملا نطاملاىف دصقلا عنوامناو باطلا نب رع | 1

 دصق|نياىلافةدحاو ةمسنهملا لكلاو هسفنوه لب هسفنوكت سها ىفهدصت» ىتح هنعمل لك
 لاحدصتلا قلعتمامناو هللا ىلا ةيرقلا ةهج دصقلا قباخ تنك ةلاح *ىا ىلدعو تنكن يا ىيموهؤ |



 *(5 ةالضلا ىف ةساصنلا نم ةراهطلا ل نبةياهطل لبضز+

 : آد ملكا ىشمدتو ةنس امال تاك نمو اهتلازابالا مصنال اهب اوةالصلا ضورف نم اهنا ل اكن

 | لوقي نا همزابال هههذم اذهنمو قالطالا ىلع ض رف ةساصنلا ةلازا نا لئ اكن مو 0
 ٌ ةساعلأار ابتعالا + ةساجنلا لج نمامصاعوةالصلا عصا ءلصمنوكي لب ةالصل ا عج ىف طرشث اهتلازا نا

 نرقلا لغنخ ةأحانملل برقلا ىضنقتةالصلاو هللا نعدعبلا ىضشقت اضرفاهتلازا ىرب نمدنع
 : عون دعبلا نا ىلوالاوةالصل ا هدنع حصت ل برقل ا ىل_عدعبلا باَغنمو اهمكح لازأدعبلا ىلع

 ءاوسةةلومقمهتالصف ةنذ لا ةثم لظرال هلل نأف هلل هلل هنم ن اكحااجهناو هلل هلكب هناو لاوح الا

 عمرضحال نانالا نا اهتلزنمورثكوأ كلذ لق فالخالبابتلازا ىلوالاو لصي مل مأ ةساصتلاب ىلص
 كل عاف قيضلاو ةلفغلا نم هيلع لبجا ل لاسلكىفهقا

 * (اهبف ل صي ىلا عضاوملا ف لاصف)
 ماهو ةريقملا كلذ نم ىننتسان بنو ماه هفدوكلال ضوم لكؤتال لااا 0-2
 رانتعالا « اهلط لناواهنعىهنملا عض اوملا هذه ىف ةالصلا هركنم مهنمو طتقفةرعقملا ى ينام

 نوع ادوبتالص ىنلعمهنيذلاو هلوقو هنتر جان ىلصملا عاكحاشلا مكعموهو ىلا عتهلوق
 هتلارك ذ.ناكهناهلاوح آن ا ا

 لهماوأ هلفغلل كلذىفرئالاامناو هيترنعبلقلا باح رث نك امالل سلؤهلاوح لكى ع

 ]| نمةرانهطلا ىف مالكلا مّدقت دقو ةراهطلا ضقانت اهلك. ان افاهنع:ىمنملا نكامالاهذ_هركذامأو +

 ]| لابقتسالاب رومأم كنا كلذو ثبلارهظقوفةالصلاالا ةعسلاهذهنم قياموهرادتعاو سمعا
 دعي ملارطش ناك ةعورمشملاةالصل !لصت لف مق مالو هال لالا انعم كساد ةالصلا هيلا

 ددعسملارطش كتاذ. كنك شالو تاذلا ىلعهجولار اينعالا ىف لج كل ذزاحأ ع نمو كه ونال عارملا

 دسم اهلك ضرالاوهرهظ ىلعكناف مارحلا

 نوكيا نيب موق قزفو موتاهزاجأو موقاههركتاييفةالصلا ىف ىعا سناكلاو عسل ىفاوفاتخ ا

 وتل ع مصيالان دذع كلذ ةدحاو ةمتم نم ناصاخم قالا جا لهرابتعالا + نوكيالو ا روصايف

 انعتت : نك نك مالا ءذهلئمفانيلصناف احاهتمو ةعرش : كتم انلعج لكل ىلاعتل اه ”ىليلالا

 مهفاخ مهعرش نبال ْ

 *(لسف)*

 ىلع هملعدعشبا.م كل ذريغو ةسفنطل | ىل_عةالصل !ىفاوفاتخ او ضرالا ىلع ةالصلا ىلعءالعلا قفنا

 ىلعدوصنلا ىف ةهاركلاو ضرالا هتننتامم هريغوريصملا ىلع دولا ةحابا ىلعر وهج ا ضرالا
 عفرالا فصولا هل ناك ةالصل اى كنب ًاقىدبعنيبو نيب ةالصلا تعمق ق ملا لاقامرابتعالا + كل ذريغ

 اهف حداق هنافاهمزااولو كب دوبع ضر اريغىلا كنم لوزن لكقف ىندالا لزنالا فصول كلو ىلعالا

 اهلعح هنا ضرالا فصوف ىلاعت لاو ةلذا | ىهةدودعلاو ةالصلا ىفا دع لامس هناذ هعمعتب تزمهأ ١

 هذي تناكادو لمذا ااهأطي نوكينا ةلذا !ةياغوانما دقا تحت ىهف اهكانمىفىنمنالواذابل
 لعف ب ارتلا ىف هغّرمت ناو هجولاوهوانره اظ ىفان دذعام فرش | املع عضن د ناان سهأ ةلذإ ا نم ةلْرملا

 ديعلاهجودوهسااب عتجافديعلاوهىذلا اهلعليلذأا َن هيو تال اسكت يساصس كلا
 ةلاملا َكِلْس ماقملا كا ذىف دبعلا ناكف مم واقد ةرسكتملا دنعدنتا ناف اهرسكر يخاف ضرالا هجوو
 ضرالا راكلآ ربجوهو هسفن قح ىالربغلا قحفف ىسدنألد الضلا لاوح ا رباست مهنا ىلا برقأ

 ًاموأوهبلا راشأدقوالا امش كرتام عرشلا نافدملا ترش امل هبنتفاهل لملذل نطو تحت ابتلذ نم



 ع

 ةعرتسا اذاو اماعاخاههحوتف رمت ذا ةلكلا نال علا لحم هجر ولات الفنيمدقلاو نيفكلاو |[ ١
 هن رومأم تنأام هجو نع كحل ار روس أم تنأف؛ ئشلانلعلاب رومأمتناو هتاعاشأ هلا جنو 3

 اروم امس: اوءاطعلاو دول الغابه ناثكلا ام هون ادلااماوةروعب سلاف ولا رتب 1 ١

 كلاملا هناف هفكرتس الف ىطعن اع هديدع نأ ىطعملا دب لاك لاؤسا انه دعنا لئاسال دال لاؤسلاب
 درو دقواعرش هب رومام مركلاو دودملاو كلاب. داج اد اهلوانتتن أدي الف هنماببلطت ىت اا ةمعنلا /

 لوانت نالثاسللو لوا ن | ىطعيلل دي الف ىطعملادي و لئاسلا دب مذ ىلغسلا ديلا نمريخ ايلعلا دملا تأ 1!

 ناكمنم هانلقانو هلكندبلا ناتلما ابن الة نوه اتسلا مس ان امهرتسم بحالفنامدقلااماوأ| ٠

 ةرورض رزسورهظي نا دب الف هباححا رذعتي فتصتلاو فن رصتلا همكححح ناكنمو ناكمى لا ||

 راسة روعن وكنا دعض )

 * (ةالصلا ف سامللا ف لف *

 ةالصلا فدحوملا ناهرامتعا * دحاولا بوثل اًةالصلا ىف سامللا نم ل-رلا ىزجم هنا ىلعءاملعلا قفنا

 همضكي اذسهف لساغلا ىديزنب تءملاكوهو هدعقي وهم قانا ىرب لباسبف هسفن ىربالى ذل اوه
 دحاولابوثلا

 «(لسف)»
 اذا ىلسملا لجرلاق حر اولا لعوةالصلا ف بلقلا لعوهو نابلاورهلتلا فوشكتى لص ل>رلا

 لاكن م ةةلزنمب اذهف اب ىلصي هسفن ىرامت اواملصم هسفنرب ل هنطابو هتالص ىفد عر هاظ هلت كتكلا
 ةالدلا ع وقو عمه لاةالسلا ةفاضا تاطبرظنلا اذه لعفشكلا اذهب حا نا هتالصلاطبانأا ٠

 ىعسل لعمل نمودقلا ذب. و نكمل نحال نوكيا كيال لاو قا اذهل لص> نمو هنم
 1 هتالصزاو< لاق ايلصم

 « (ةالصلا ف سابللا نمةًارملا ىرع اهف لصف) +
 دبعت لئاك نمو هدعل و تفولا ىف دمه لثاف نك ةفودكم تلص ناقراهناو ع ردلا ىلع دوههبا قفن ا

 بوجوب لئاك نمو نيمدقلاو سأرلا ةفوشكم ىلصتام ا لئاق نك دكوامملا ملا اأو« تقولا ىف
 لكلا ناف ةّرماو دكولمملا ندب قرفالرابتعالا + اهسأر ةمطغت بابحتسار لئاق نمو اهسأو ةمطغت
 قحلا قر نءالريغلا قر نعم هجورخو هذ قلخلا ىلادي رللا تفضأ اذافهللانعدب ّرحالف هلل كال
 بوثلا ىف مالكلا مّدَقتدقو قي رطل ىةي را عسا ذه مكح الو لدس مب واق ىلعو ولن سدل ىأ
 نم سأرلاو سفنلا زابتعالا ف تناكاملةارملا نا معاق انه سأأ رلا طغت ىف رايتعالاّىِد و دحاولا

 ىلعاهقوغت بلطو اهءلعاه دبس ةسان رنعا!بماخ اهتسان رب اعا١ىف روهظا بح سفتلاو ةسابرلا

 ىأ اهبأر ىطغت نا سفالا ترهأ ةساب رلا ب> نيتي ّدصلا بولت نم حرذ امرخ لقا ذهاو اهلاثما
 حرخ اذاقر اشتفالا لحم فكلما ىدي نيب سكرلان ا كالو اهمتر ى ديني ةالصلا ىفابن اق اهتسسادررتست

 ةالصلا ىف اه-ارىطغتن ا دكولمملا سفنل!ترمأ اذهلف هلع هتسابرروظ أ هنو دوه نم ىلا
 < (ةالصلا ىف مّرحما سامل ف لصف) +«

 وهو تقولا ىف ةداعالا باحتساب لئاك نمو زوال لئا نمو انمهذموهو هتالصزاوح لثأق نأ
 ةيصعلا تاننيتألارقؤرب ناطوت لك, ف امرابتعالا هتالص تزاح ناو هل لح الام ساملب صاعان نع ||

 دحاولا تقولا ف لوذخم هيف لذ امشو قذوم هبضقفويامثوهذهرومأ عبجب فى رفوتلاوهلاوحا |

 الف هب رض هلع مرح نمو هب ريضن تأ َن مةلاحلا كلَ فهد برضي وهو هناسلو هيلقب هتلركا ذلك[
 الع ادنهلو .هلذعال ركذلا نافامارحأ هناوكحوأ هعازك ذل كلذ حفربالا«هرك ذىف كلذ دقي

 ا ل وانيق ولالا دفا

|] 

 + هلو



0 

 * )َ وعلارتسف لصعف) *

 رابتعالا + اهريغ قوةالصلا ف ىنعا قالطالا ىلعو فالخ الب ضرهةروععل ارتس نا ىلع“ العلا قفا

 مدع ا لقاعالو ملاعب سبا نم دنع ىّدا ف شكاذا ىذلا <ىملالا رسلارتس لقاعلكى بلع
 ىأ ةروع انتو-نا اولاك اذهاولملاةروعلا ةقمق- ناف ىجحالازعالاىهلالا بانحلا مارتحا

 نوديرنا 2 ةروعد ىهامو ليلا كك لاعذ ذاورفئتسانيح طوقساا دب رتتولئام

 ملاعل ارتتس نا ىجش كاذكو ةدحاو ةهج ىلاهرظت لام هنالروعالا هنموهملا مموعدامارارفالا
 ليحنمهنلابرقأ نو هلوقو مهعباروهالا ثالث ىو أذ نم نوكيأم هلوةرس لهاملا نعأأ

 ديدحتوأ ل واح نمروظ# مهذىلا هاذا كلذ ععءا ذا لهاا نافدرصب وهعممت نك هلوقو دي رولا
 || ىلع غلا نم هلالج همضتةرامم هبابطتة قلي اموءالعلا بولذ ىلع هب وللا فطعبامرتسي نا جن |

 1| طلاس لها انعاذته لثمن رتسلف ىفدع5لف تضرهو ىمعطت لذ تعجل اودىلاقالطالا
 نكي مل هيرخآ اءبعرتسلا:ا ذه ىف ملاعلل ىطع ا قهد.ع تن دجول هن دعولف هدعت مف ض مانالذنااما هلو

 هسفن لعح كلذ هريس ىفو ضد رملا نيع هناكف ضر رملا لزج هسفن لعح لوالا ىف هنا كال ذه دنع
 ااا كا دانك رملا نع هنن لحوض رملا لثم ضيرملا دئاعل !ناقني رمال دئاعل ا سفن ةلزت

 ]| زامفألا اذ ضي رملا لاحت[ هدنع ئتدحتؤلة لوقف د لاقي نأ <ىماعلل كاذفرعسلاو ضرما |
 1 سلجانأ لاك دق هن اهسسوهو ءامصالا فالخع هي لزنام عف دى هنا ركذ هيلع باا غلاورارطضالاو
 اد هف هلع ىلع كا ذ نم هلعيامب لالا قد و سهالا سفن ىف مص هجووهو نا ذي ”ىتاعلا عنف ىنرك ذ

 ىباعلارطأ نع”ىمهلالا لملا كلذر سوه

 * (ةالصلا فةروعلارتسفف لصف) *

 || هنا لئاف نمو ةالصلا نأس نم ةروعلارتسنا لئاك نخ الوأ ةالصلا ةدجىف طرش ىهقهاوذلتخا

 ىلملا نا تنث امل ”هلثملا هذهىف افثا ةروعلا موهفمامكانلعادق رابتعالا#* ةالدلا ضورؤ نم
 تساهم لمعلا عفان ىلصملا اوهقحلا نا بلغ نك هدمع نيبو هللا نيب نيم ةعسقنم ةالصاا ناو هير جاني

 هللا مالكعمسي ىت-هرجأف لاقو عوكرلا ند ذرلا دنع هدج نمل هقلا ععسم دبع ناسل ىلدع لاقهقلان ا
 هفرعت ه ىذلا سو ءانعمدي رب ةءاعلا فره ذه لثم ىأةالملا ضورف نمةروعلارتسنا لاق

 ”ىباعلاو ماعلا نيب ةس حال نأ ىارنمو نوملاعلا الا اهلقعيامو ءاحاك ىماعلا هب موي لب ملانعلا

 |١ ىضتتم نع حرت لاذ اذآام عماساا دنع ىدأولو هب ص لا دروامالا اسيفام هناو ل

 اهضورف نمال المصل | نأس نم هدنعةروعلارس ناكماجرد تلضافت ناو كلدقناسالا

 * (ةروعلا دح ىف لصف) *

 ىهو ةمكرلا ىلا ةرمساا نم لاجرلا ىف ىهلث اك نمو طةفناتءوسلا لاجرلا ىف ةروعلا نا لث أف ند
 ا ةقشللا ىل_ءةروعلا اوهنانالا نمثدع و.ركح ١و مديام رابتعالا يي طققنانءوسلاان دنع

 || اداعةّرسلا نما.هزواحامم نيتءوسلا ا دعامو مارملا ةلزنع وهف هانركح ذاملل + نانءوسلاو
 هبف عقي نا كل شوي ىبما لوح عتارلا نا قي نأ ىتبنف تاهيشلا ةلزن وهفالغس ةبكرلا نمو

 1 * (ةأرملا نم ةروعلا د- ىف لصف) *

 : سو ةروعب سل اهمدقنأ دازو كاذب لئاك نمو نيفكحلاو هجولا الخ ام ةروعاهاك اهنا لئثاف نك

 ١ افطو ىلاعت لاق نيتءوسلا الااضيأ ةرملا ىف ةروعلا تسلفانيهذمامأو + ةروعاهلك اهنا لئاق

 || ناو نانءوسلا امهَو نيتروعلا رتس ىف ءاوحو مدآ نيب ىَوف ةنملا قرر نمام هلع نافصتع
 ٌ ناعزلمالو رتسلادرو”ىرش مكح كلذامن اوةروعابمو نال كلو انمهذ ءوهفرتبلاب ةأرملا تىهأ
 1711 لا نقتزوعاهاك ةسسشنلار اطاولناو سفنلا ىهةًارملارابتعالا* ةروعهنوكل ئشلارتس
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 دعمعل نم ماعلا فروصن امو ىار هللا ىلا انورقمل الامه دعت ام ِء رمشلاىف اولاك مهماف كلذا قشف ا
 ناكنا تسلا ل. ةدسانك تنشملاهدةّتعاام ةفصداقتعا نع ليضعتلااستاو قالطالا ىلع لمطعتلا '

 ثيح نم هير علا قاعت نع فعضن ا هتلبق ف هبر هبلقي ليفتسا ههجوب هنع باغ نا ةهلساو ننعم
 وهو طبخ هر ارو نم هناحسو مة صنلا ىف درو اممتلبق فقل هحاو ناو ىلصالاناف هلال ٍْ

 هسلعل كو وهديعاف هلكرمالا عجرب هلا ىذإاو هدم لكلا ىص انئداوعرل || 1

 نولمعتامع لفاغب كيرامو /

 + ( ةبعكحا !لخادةالعاا لصف« ظ

 لفنلا نيب كلذ ىف قّرف نم مبهنمو قالطالا ىلع هزاحا نم مهنمو قالطالا ىلع َكإذ عنمب لئاكن خ

 لالا هذه تناك املو يح بل !ىفدرو اك هدب وهرمصن و هعمس قل !ناكنم اذ «رايتجالا هناا
 ةضيرفلا ىلصي ناكو درر امكح /ءوهدلع هللا لص هللا ل وسر تدملا ق لفات اذهل لفاونلا ةعت"

 ىذلا اذههدهاشيامهسفن فم الا ناانلع دقو هب تهجو ثيح :هل>ارلا ىلعلفتتك تسلا زاخ ]|

 صخشلا اذهل تلصح ىتلا ةَماركلاك هسفن عمم ارياك هريغ عم هارب وهف ماقملا اذه ةدهاشم ىطعا

 2و اطل دارا نعهنلا ىلاعتن ال ناك معمم لسا نكي م هناال عالطالاو ف شكلا هاما ||
 تبلا لخا د اهلك ة الصل از اجر هاظلا ىف مكحلا اذه سعتسا نغ ةمهاالا لئاسملازعا نم'هلعتملا

 ا دودوحولا اودافتسا هنمو مهدوجووهف قملانعاوحر نا نوردّشال ماعلا ناف ٍ

 هللا لوسرورمصح ل؟ املا لوقب ناعالا ترهل هيودوستولاو هل: هيمريطعي منعا زادوا

 مسو هءلعهلل ا للص 1

 انماصالوانةّدصتالو . « انيدتهاامهّللاالواهااو :
 هننع انجئاوخ دقف !اكماوانتاو ذىلاانرطن اذاف هسلاو هين حي هلوقىف هقتصي و كاذ همي ءئسنلاو
 تحرخ ثرح نمو ىلاعت هلوةوهو هدو-و نمهدو> وانا دحوملا هناف هملار اظالانانيلطي انناكماو

 دعسملا رطش كهجو" لوغ كياذ ةدهان مو كناكم ىلإ قا نه ت>رخ هدو قالوه اكل

 ريغ نيأأال هناف تجرتس هنم ام يملارارطضالاور اقنفالاب لابقةسال اورظنلاب عجراف لوقي مارحلا[[

 ءامع الا نم جنك ام ثبحو طمحم كئارو نموهو هنع تجرخ كنا نظن تن أف كد اطمخت هد كت هرظناف 1
 هنع'اوض رعتال ىأ هرطش هناذو هنيع# ئذدلا هجو مكءاوذ ىأ مكهو+واولوذلاوحالاو ةيهلالا ا

 ضحن اري ناوهقملادوجولا نأ امكح ضمنا شل اوهومدعلا ف عوقو قا نعضارعالان ان!
 كلذ فى مدر لذاةبعكلالخ ادزوجحت ضرغلاةالصنأوهفرهاظلاىفدء الاوذهمكحاماو* ||

 ردعلاكلذ صنلاب رخفكلذن مهليلدلا هصصخاامالا لصفة السلا كتكردأ ام ثدح درو دقو عنمالو

 لبقتستال ىآ اهرطش د كهحو لوفاهريغن موأ ةمعكلا نم تحرش اذاو ىأ تجر ثمح ع نموهودو |[

 اهنمكهجاوبام ردقالا اهنمكتليقام تجرخ اذا كل ذكو اهنم تابقتسااماههف كتلمقذ ىرتأ ةهج ا
 ةالصلاك اهلخا دةالصل ان اهلك ك ناني اهلمعت تن ا عسولا ف سلو ءلرصب نع تياغو أ اهترمصدأ ءاوس

 نان اهنم تربدتسا امل ضررعتتالو تابقتس اماهلخ ا دىفابنم تلقت ادق قرخالواهنعاجراخ |

 قطنام ىلع هعم ن امنا فلكملا َناف لامة سالادروامناو دروامت السلا مك يفوإ دعس

 دف هن ب لح ان لمسعتملا ذاف كلذإ قطنلا ىف ضرعتام هنافهدضن ءىمهذلاةىثلاء مالا ىضتتيالف | ا
 ةريثك اءاطخ وأ نائئمطخ ناسنالا ىلع ناكل ءدض نعامبنءئشلاب مالا ناك ولو ءحأ تنص | 1

 ريغال قجلا هيد سهام هكرتب نان ال اذخ اًؤيامناف هب لث اك الا ذهودا دضالا ن نمهب رومأملا كاذا امر دقي | َ

 اتلخواقح انطابوارهاظ اهقح' ةلئملا تذ>ادةواهلثمالا ىز<الفدد>او ةّئسو دحاورزوو دوه '

 ارايتعاواعرمش ْ
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 ىلصملاناف نوك, ال دقوا أ كن دماك ا ىف لوالا ل ئهنوك دف ىئائلارجالا ترج اواهيف عل داذاف
 رظناف لعفلا لبق هب ةكتام ف الخ هإعف ثدحنم احادخ هل بةكتف ماكر غاج ا دخ اه أب دق

 اهعوقو ل ةابيلع هيام“ول هناف ةغل املا هلا هللف قاعتءلوق كا ذ بسو هدابع ىلعهقلال شف ظعاام

 هوجولا ل ك | ىلعاهمأشن تقالاهمدؤا ىتح تح ًاولدبعلا لاق امراهج ادخل ا نتا ل

 كلذ ىل_عدجلا هتتءادالا لك ١ ىلع نا اوثلا كلذ هللا ىطءاخ

 « (هليقلا ف لسف)*

 .عاجالاناالواذ ةالصإ ١ ةعص طورش نم طرش ةمعكلا ى ىنعا هليل ىلا هجوتلا نا ىلع نول ا قنا
 هبا ىهوهدغب تاززنهللا هجو مذ داولوامأف ىلامتهلوقنافط رمش هنا هن لقا ل ةلكملا هذهفىتسس

 هللامجو ثفاولواغأف: ا اراده ىل_ععاجالا دقعتان ةحسلاو ةخوسنم ريغ ةمكح

 كل ذ دعب هلرهظ ناو فالخ الب هداهتح ايهنظ ىلع باغي ثدح لصق ةلبعلا لهح قئاارنانلا و امك

 هضفالخنا عقو دق هنا ةراهطا ا ىلا السدي مل نم فال كل دف فالخي دعي هلل اريغل ىلص هنا

 اماو هنبع لابقتساوه هلع ضرفلا نا تببلا نياعاذا ناسنالا ف فالخ ال هنا مث الوا ىلصب له

 نيعلاوه ضرفلا له لوالا عضوملا هلكملا هذه نم نيعضوم ىف انؤالع ا تبلارب ماذا

 بجوانمدنع هاو انيعل اةباصا ىءادابتحالاوا ةباصالا هضرف له ىناثلا عضوملاو ةهملاوا

 دقواجرح كا ذىفن اف نمعلادال لوقا ةهجلابو ةهداهنا لثاق نمو نيعلاوه ضرفلا نا .لئاكنخ نيعلا

 فصلاوراصيالا نعةبعكلا تباغاذا ةهلاب ىنعاو حيرح نمنيداا ىف مكملع ل ءحامو لا

 أ رابتعالا « لوقعم اذهنيعلا لبةّمساام مهنم لكلاّنأب عطقلا عم ,تالص تصدق قافتالا.لب وطلا
 رات اوه هتتاورارطضالا هللا ىوسام لكل صاوهلص اناف هراششا نعدبعلا حارخا هليقت ىف ديدحتلا

 ارودحم هفن ىر هنا هفشكح نك فثكلا اهعم نوكشرون5 الصااو قا ىلع لوخ د ةالصلاو
 نوكب تح ءانشالا فديدصلا تادابعلا فو نطوملا اذهىفدلع رشف بلا هبسنب ىذلاهراستخا ىف
 بدنلاب هلع مكحي ناردّيال هنالر اتححريغ هضوه حاملا مكح ىف ىتحرارطضالا مكحي هتافردتف
 تاغاذا هتهح لابقةساوهرصدا اذا تدمأ| نيع لامقتساهل عرش اد هافرانإل انالو بو>ولابالو

 ديعلا نامالاحم تاكل نيعلاةباصا ضرغل ناكول دنا كلذو نيعلا ةباص ال داهتجالا دداصا هضرفو هْنع

 هوانا 3و1 ةئو هلناالا ىررال ناكسو هراكرتت عج قلب ةتالصف هبلقي هير لئقتسي ناي رومأ
 نمهير لقاسلا عينا لاحلا نمىأ هب هملش هناذزيعلابقتسا لاخلا نخاّتفرعم قواخملا ىلع لم ماسلا

 ٍْ تافصب فصال هنأ هنعدز زيبعو هنلاهراقتفا ىف ن كتكدلا ه ةهج ثدح نم هلعبامتاو هلمعثمح

 نععلاةباص االداهتحالا ةباصا ةباصالاو نيعلاال ةهلارانلقاذهلو بوالادالا فرعي الفتان دحلا

 ماكحالا عورفف 54 وصال [ىفانهذمىف داهتحالاو لاح لكف ار وخ ام دعحلا ناك اذهلو

 ناهلعسملا هذه لثمىف اندتعدانعت ئىطخمو بصخ دهتلانا ملسو هيلع هلئا ىلص ”ىنلا لوقاماو

 أ ئطخْلاَو ةهملا ةءاصا ةءاصالات ا لاك نم بسملاذا ةهللا ةباصاوانيعلا ةناصا ى كا ةباصالا

 ! داصرالابهتتااندبعتامو معلا م ال قافتالا مك عقتامن انيعلاةياصا نا نيعلادباضا لاف نم

 || دامحالا ضرفلام اهضورعو دالبلا لاوطا اهنم طينتسملا داصرالا ىلع ةينبملا ةسدنهلانالو
 ش هدقتعاةكاردالا نعزمعلا باص هقحرظنلا ىو ذا رايتعالا + كاذكى ص نمدسيالف ةياصالاال
 عسواهّلباو لضافتت بتارملا ناالا هيد دبع ّنظ دنعوه أيد مدعم لك د اّعّبعا دنع قلافز لالا امو

 رخ الادتع نوكمالو هدسعنمدحاو دنع نوكحف هطبضت ةغصقىف رصخت نا نم مظعأو

 تدبع هل-١ نمو هاناالا اودنعتالا كبر ىذقو لوقيهللاو همدهو ديعي هدشع سلم نوكش

 هل عرضي ل ضاخ قد نم و ا تح كريشملا ًاطخاامناو ةدابعلابدوصتملاوهف ةهلالا



 0 لثعمل ريك اهللان دْؤملالوق دنع هللا ناهس عماسلا لاول ىى-نذؤملا لوةبام

 ةلنورثكلا للا نذؤولال اكن االا هلثم لذقب لريبكلا هللا لاكول كل ذكو اري لاق ناكَن راو هلثم لق أ[

 2 لام دقق هللا عماسلا لاهولف هلثم لوةينا عم اسلا ىلع بح وأ كل ذزاجا ن فالخ

 ندافع قرفربك !هلاوريبكلا تلا ناسنالا لوةنبب و رتاوتلا لوقنملاهملع صوصنملاعورمشملا ْ

 له نم سل نم ةجررتلاوهو ةروربضلا عض اومىفالااهلثاك اهم ظفلتاك الارامخالا لقنتالنا دن

 فالخلا نعت ىتح مجرتي د شن.>وهلوةرّزتي و روط ىلا لق“ نا ىئبنيف نأ ءر هلا فاما ناسللا كلذ ْ

 افذل ناك أي ىنعملا ىلع ةنتباطملا مكحي نوكي ظفا برقأب ىنعملا ىل _عمجرتي نإ هلفنآءرقلاربغ فات أو أ
 ةوبنلاربخلا

 | * ( ةماهالا ف لصف) +

 || تاعاج اون امعالا قس ىفةدكوم ةنساهن اولا م وةفاهمكحاَما ةفصاهاو مكح اهل ةماقالا نا معا

 : نم ضرفاب: ا اودارانافر دالغل | لهأ ضعب بهذ هودو صرف ىب هاولاهموقو ناذالا نم رثكحأ

 أ ىنا ىلع اهكرتب اصاع نوكيو ةالصلا تح كا ذاولوقي 1ناو اهطوقسةالصلا لطم ةالصلا ضورف

 | ىهذم وهو هتالص تلطب ادماع اهكرت نم نا لئاق نمو اهكرتي لطمت ةالضلا نا مهضعبل تيأر
 نحفدل ميقنانا هلناان سها امل ةماقالا او هنم دب ال ضرف هنا ىل>ال ةماقالا مكملا قرابتعالا*«ةناكبا

 : هلو لثمهانحوا بو>ولا ىلعرهالا كا نا لاحلا هنن رقتطعااذاف لاوحالانئارث بس< هبف

 تجحرناق ب>اولاةحوهاذهف طسقاا: نزولا اومتاو هلوقلثمو ه تفاوعرللالا ١ داا اومقا

 || ىلا ةماعالابفصتا تح نازيملا جرام هناف هللا مأ تلثتمادق كناف لف وهف ءاشقا ىف نزولا
 : لعفام لثم بحاؤلا لص< ىتح ةماقالا دح نزولا م غلب امن ازمملارسخ ىذلاو ججر مث بجاولا دح ىه 5

 دوم جراف عجرتلابرخ« ءانثهملعاننلا مث مجرتللالنزولا ةماقا لوصحلالا جرملاا:دجاق حرملا

 لمح نمفالا ”هلفان عجرتلا دجسو' ”ىيوجولا دا هنال ىلعا ةماو الا ةهح نم هدجو ل_عافنيهجو نم

 ناح رلان هه أق حج راق تنزواذا هملعام ىضاقلاىفمالسلا هملعهلوةوهو بوجولا لع اى ئمالا ||

 كلذ يسحب ةماقالا تناكلاح نب رق بوولا ىلع مالا نكي ملاذ اوالعفوالوق كلذ نكتتاو

 هناؤهمف هانرّرقامب لعو باكل اده ىلع فقو نم هللا نيد ىف عفن, هجو ةماقالام ك-رادتعا اذهف 0

 هللاذمكانرخاغ ليوطتلا ةفاخم ةلدالاركذا ضرع لامن ودها هق حورمشمدغا ىعأ هفانرقأم 1

 « (ةماقالا ةفصاماو)* ةنسسلاو ٍباَكَلاب دمتم اذ_هانلعدنللا لاقاك هضةنسلاو باكل نعأألا

 موقو ىثم هنأ ةماقالا د هنا ئالا زكتلاوذ رفك قبامو مم اهلرتافف ىذا ربكتلا موق دنعف |[

 ديحو لع قافتالا عملرالاهبكَتلا عسرتو لكلا ف ةينثتلاناولاف مودو دارفال اوةشنتلا نيا اوربخإ|]

 ىلءناذالا فاهانركْذ تلا بتارمللفةدحاولا ىلع داز ند ىأ ىتنمامتارايتعالا# رخ - الا لدلبتلا
 تدلرقتا ةماهالاال انتا اذان ال هلقمام ةسئاعقلار هاط ىف تءاحا الرخا را تعال ل دعن لوءاودلا ||

 || ىش ىهف لقسم ةالدااو ضام نعراباوهذةالصلا تماودقهلو:ىهوناذالا نعةماقالا ام |
 || اهي :وضولا لاح قتاكوا ايلا قات قدر طلا ىف ناكواةالصلا ارظنتن دحدملا ىلاءاس نمل هدايعا هنا ند ||

 || هذه ضعيف توهقءوضولا كاذب بصل هش عورمدلا لبق ءوضولا ىلا دصقلا لاحف تاكوأ
 | نمرتا هلف اهلكن طاوملا هذيهىف هلتداهدق ةالصلاَنأب هللا هرشف هنمدالصلا عوقو ل ةنطاوللا ||"

 لوسملارجاهلذ لعفلاب تلصح اذا لوصحلا مدا ىذاملا ظفلب ءافخ هنم تءقوام تناكناواهالص |[
 || درو دقو ةالعاا ىف لخ دين الدق نطاوملاهذ-هىف تام نمل لص« ىذلا لودلارحأو لحفل

 تماو دق هلوق ىف لص ا اوه ىذاملا ظفلب ع ءاحادهلقةالصلا ارظشر مادام الص فنا الا نارتخلا ف

 تعرشام بس ىلعةئسهلا"لماكة أش نلا ةمئاتمككىه ىأاهلا كرا اشن مات السلا ةماقاوذالعلا 0
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 عفتتان ا ارخ الل. ربو لضخف أ ل وال او هنا ىلا ءاعدلا نم كا ذ هع:ءالفاننامز ظاعو لثمءان روأ امد

 عادلاو ناذالاب'ةلةلا لابقتسا ةلزنعا دهفهلنا هحو دصقام هتاف هسفن اله قذوباعو عماسلا هيوعدب

 ارضاح نوكت له ىادلاوهناعدفف كل 3 نعهدوعتنمىل وأو هف هملاوعديام قوقحباتاف ناكنا

 بكار وهو نذؤي ىذا اوهوىل وأ هتلذ عم هروضح نكل هسف:ةزعلهرطن لاح نوكي وأ هتلذ عم
 هبلاروع دي ن نم فرعد ءب ىحوع ديالوأ هلا وعدي نم ةفر ءم هغولب لبق وعدي ن اهل عشب له ىاذلاو

 نم لله هّنب اى ىادلاو ةريصب نعال دلقملا» أعديناثلاو ىل وأ غىابلاو ن اذالا ىف غواملا طرتشيالو

 ماقمناذ هلك انام لحٌو نموهوزاحذخ ناو ذ>أبالنالضفالا ان دنعو ارأ ذخ ًانالن اهطرمش

 ىرجا نارحأ نمميلع مكلأسا ام لادالا هموةاعد<ىننمام هناف ةراجالا ىضَتَمي هللاىلا ةوعدلا
 ىادلاناسنالاناف قانا نمالدت نم ذخ ايناراا نكلو عدلا ىلعرحالا تبن فهلا ىلعالا
 [| هللا لسر لك ةداهش رجالا ىضَتَس هب لعف هنا كلذ هلذارح ا ذخأ ءاشنا هلناد امع نك ةبدوطعو

 ديلا هتيع”ىهل ا لضفترح ا وهوءاسنالاب ادّدا كل ذهيؤ هللا نم هملطو سانلان 09 لل تاو

 نعضأب هلع مدس لكفت نكلو هلام نيعو كلم هنا هديس ىلعارجأق متسين ا ىئبأ ال دنعلا ناك هددعا

 ظ هيمهىحأ ىذلا خبلبتلا نمهبلا اوعجراذامهدسةدهاشم ىهرجأف هتتاءالعلا اماخ ارجأ هلع ىلعدل
 ظ مهناكمااوعجراذاممًابمهدعون ةناوكالاةدهاشمو سدقالا ده شملا كلذ ةقرافملاونزح مناف

 هنلا ىلع مهرحأن اسانلا اوريخ ًافةداهشنا ىفديزملا

 < (نذؤملا لوقيام لثم لوقي نمذ لسق)#
 رسام لستم لؤي هناتلئاق نمو ءاذنلارخ نا ةنلكم ةلك َنِدْوْل الوش ام لم لوب هنالئاك نع
 : ىلوأ هناف لوذأ لوالا لوقلابو هتلابالا ةوقالو لوحال لوي عماسلا نام نيتلعيلامءاجا ذاال ا نذؤملا

 .ىثمعن ا طرتشاالو ه.لوفأ انًأف كاذ ىف لقوم اركذ ملسو هملع هللا لص هنا لوسر نعت ناالا
 أ غرف اذا لل قزم هلك لك رتبه الوجتلع لكم ل اهنع اشنا نكلو ةلك لكىف نذؤملا عم عماسلا

 ءادشبا دحملا سفن وأ دحسملا باب ىلعو ا ةرانملا فام مالعالل نذوب ىذلا نذؤملل كا ذوولم لوب

 ٍإ ناذال ان ذّوملاوها ذ_هف لخ دةالصلا تقونا دهسا ف نم لعين ا لبقنم تقولا لوح دددتع

 عمأ بلا لع بجياالفناذالا ةروصب هلل نورك اذ مف ةعاببجل نيب حملا ىف نونذؤملا امو عورشملا

 : للوقت لوا عرشب لون لاتاملوقيعماس لا ةلزتني ان دنع كل ذناف مهلثم لوقت نا

 | اي شل هتاف لا غرات الا« نذؤملا لاه ام لثم لاق اذا عماسلا لوتيام
 | لثع وعدن ”ى ى :لاريغوهو عسا نمو لاق كشالب هنا ىلا عاد َنذؤملاو ان أ ةريصب ىلع هللا ىلا وعدا
 || هنلا بجو ىذا عمالا ةلزنب وهو هتعاطن لبعلاو هللا دح و ىلا هللا دابع مالسلا| هيلع ”ىنل اوعد

 لرلاهللا عوشت وع دينا ادلل شا كلاذك كلذ لعديزبال نذؤملا لوقبام لثم كوعبْنا هيلع

 لك ىنم عمأ سها هنئاريضن ل سو هيلع هللا ىلصهلوةوهو هللا لوسر ءاعد ىلس عدي زيالاكاحهيقوطنملا

 || ىعملا ىلعربللا لقنف عا اهيق سانلا فاتخا لكس هذهو عماس نم ىوأغلبم برف اهعمساك اهاعوف
 ٍ ملا ىلع لقانلا نام ىنعملا ىلع لن هلا لقانلا نين ناالا:دحاو لب زوجي الك ذنا ىدنع يسعلاو
 || طرشبالا انريغ مهقبهللاان دمعت امو ملسو هيلعهلتا لص هللا لوسر مالكنم همهفانملا لقت اما

 || لعانلا اذه ناف ٍىرعلا ناسللا مهفيالىذلا: مالا ىف فال ناءرقلا قو قافتالابرابخالا ىف

 | 1| سكعوأ لقادأرتك اومهفام لثم انمهفامي رو لسو هملع هللا ىلص هظفل نيعانبل ا لشنا مج رز عملا ىلع
 || ىلص هللا لوسر هيءاجام ىلع دي زرال هللا ىلا ادا اق ناءرقلا لدنك ثيدحلا لّعنىل والاف م-هفام

 || تادلف هللا هلع امم بيغلا نم ءىش * ىلع متنا هعلطأ ناالا ةسغملارومالاب رابخالا نم سو هنلع هنا
 | اندايتعالادوكيتنبا نه ليفانع شل عربتلاهيرتاا تيم عال يق
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 | ىمالا سف: ىفانلق اذهلف نو رعشيال مهو ىىهاالا في رصتلاو ةيولالا ءامسالا مكح تحت مهنيذلا | َز
 مالاوهو تقولا ناطلس هيلعم وكحملاد:ءنيعت نأ د بالذ هريغه.ف مكح الان اطلستقولل نا معافا ١
 عقو هنثو ريغ ها ىدناف تقولا لوخ دد بالا دل يدينا نكعالفت قولا كا ذء صان ا<ىهلالا ٍ
 ىتح هنقو لوخ ددنع#ءاعدلا مدي الف همكح ناطلس نم هجرذيامب هوعديهناف لهل اىفنانالا |

 مذملا مكح لود ليةركسلا كلذم مص» لهو ةمهلالا ءام--ال اذه نم تقولا بحاصوه نمنيعتي
 لهل عيصلا ىف فاللنا ل داسغ او منملاركش ىلا تبعداهدوجو ابتقو لخدو ةمعنلا كتقو ناكاذاف ْ

 ناك املل للا ناذ تاولصل ارئاس فالذي تةولا بجاصل اعد هنافركذلا كاذب ع رشلا دوصقمب عماسلا |[
 هابمالاو ظاقيإالا ءاعدوهف مهمون نمسانلا هيتتملرجقلا لبقءادنلا ع رش سانلا مانو مونللالحم 1
 اهل اوهأتو ةالصلا او ركذتف مانوعد كلذ لجأ نم ىأ ةالصلل عورسشملا ناذالاةروصب لعجو |[
 تقولا نا معي ناذالاهل ع رمشلا عضو ىذلا تقولا لوخ دي مالعالا بجو ةالدلا تقو لخسداذاف :
 تحت هلأب هتلفغ مون نم ىادلا هههني هبف ىهلالا مسالا مكح نع لفاغل ارانتعالا فكاذكفت لشددق |
 بحاص وه مسا ىأ كلذ نأ ف رعهبنتاذاف هيالاهلة وقالو لوحال هاو هف صب ”ىبهلا مسا مكح ]|
 ءادنورك دوه بصل! لبق ناذالا نأ نم هبل ا نبهذالو هتققح هيضتقتام بس< هل نعذاف تقولا ْ
 لدي لو ليلب ىدانب, الالب نا مسو هيلع هنا ىلص ىننلا لاف عورمشملا ناذالاوهام ناذالا:ةروصب ألا
 هل لاقيت ىدان. الن اكف ىعأ ناك هناذ ةمشلا عضوا ىدانر موتكم م5 نبا ىفلاه كلذكو نذوب |[
 طافلالا ىن قباطتف ةحاصغللو لام-الا اذهلءادن اعد حاصلا تب راو ىأتصص أ تدصأ |[
 رجنلا عولط لبق نذأ الالبنأرع نبا ثيدح هيلاانبهذام ذي ؤياممو لبلب ىداننب لالي ىفلاك ْ
 ىدانبفعجرينا ل سو هيلع هّنلا لص هللا لوسر سم اف لاخلا ةنب رق نم فرعاملانا ذر عنب اءاهسف :
 تو لوج داو هاما عورشملا نادالا ناف لخ دام تقولا نا سانلا فرعي ىتح ماندقدسعل | ناالأ ١

 نأ رم ًااسّتو رغفتالصلا اوعتواام ر نيعمال ناو ناذالادصق هنا لالب نمفرعانثةالصلا ||
 اظعاوملاو ناءرقلا تاب ايريكذتلاوءاعدلا لملل ا نينْذوملا نم نوكيا ذهلو طلغدقهنأب سانلا فدع أ
 هناو راكذالا نم مّدقَتام لثم هللا رك ذ هنا ناذالا ةروصازوععس اذا سانلا اولعبل دهزملارعشلاداشناو ]|

 ١ مهفاف تقولا لوخ داالنمئانلل ظاقبالا ضرعم ىف أ
 +« (ةدابعل اهذهىف طورمشلالوصف)

 طرش نمل هىناثلاوالوأ يقي ىذا اوهنوكي نا نذن م طرش نم لهاهتملوالا طورش ةئامن اهيفوأ
 نمله عبارااوالوأ ةراهط ىلعن وركح نأ هطرش نم له تلاثلاوالوأ هئانثا ىف كتيالناناذالا
 .ركلهسداسلاو الواامتافنوكينأ هطرش نمله سماىللاو الوأ :هليقلاىلا هحوتلا هطرشا

 هطرش نم لهنماثلاو الوأ غولبلا هطرشش نمل هعباسلاو هركب سلوا بكسارلا ناذالا]]| |
 مهتاداو طورشلا هزهىفسانلا فلتخ او مي دخ اينا هلزوعوأ ناذالا ىلع ارأذخًايالثا 3

 ويم

 ناذالا عصيلب اهلك ط ورسشلاهذ هنن انهذمو ميقسو محصن رابخا ةضراعمو سايقنيبام 4

 نوكيدقرابتعالا*اهدوجو مدعو لاوحالاو لامعذالا هذهدوجون ناكحهجو ىأ ىل
 ى دب نمي هب موه ىذلا ”ىهلالا مس-الل ىادااوه قحلاىلا هي وعدي ىذلا ”ىهلالا مسالا عادلا
 كل ذب هيلطي ل اقل ا ىلا هن اعدءانثا ىف لكم دق قدا ىلا ىادلاو طرت كيالفهريغ نوكي دقو قطأ
 هلاحي نوكيدق ىادلاو هلامعادنوكي نانع هجرذام عماسلا مهفىف حدق لام ماكسي ال دقو
 لاقاكمحو لك ريخو»و هلاحىف هلعوه سلام وعدي ددو لضذ أو هو ةراهط ل عنوكحف
 كه نأ ركْملا لعافلو ادي أ ادحأ دحأ ظعوا[م هسفن ظعي تح ا دحأ دحأ ظعب لول ىرصبلان 1 1
 باط دق ناو ىلو أو هف هللا هسوهئاع ديدصةنا ىادلاونامثا هلع عقجا هن. مل ناو ركشملا نأ
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 لعادل اهلعفي اقل سفن عتياهر ف درعلا اتي وسنملاعف ابر 0

 1 لعجامو مهضعن.ه هاربأك اًءاح هسفن ىلا لعفلا فضينا هلع ف اضيف كا ذكاضي أ ىئادلاو ةقشح

 ةلذآ قاحال نك ىلا نك هلوقل ثم قلختايهدارغناالاهدمحون ىلعةلدالا ةهج نم هملعالملد

 ديحوتلاءناذالا مك هنعوفعملا ىف هدا ارشااودو ناسن ا لكس فنى ةمفخ ةمهولا ى هو تاو

 ةدحاولا لعدازامو قالطالا ىنعدمح وتلا هيلطادحوف هللاالا هلا ال هنا مهلكن وعما || هيثدمأ

 مهلاودوهو خ مصلاةالصناذاىفس وثنلاام او كلذ ىف يهاذملا ةعب رالا نم عورسشم ناذا لكف

 لعف نم رو نيالا نمو هريتعمف ع ورشملا نادالا نمهارب نم سانلا نك موذلا نمريخ ةالصلا

 هررق عراثلا نافر_علعف نمناكن اواعرمش هب لوشن اناف انمهذمامأو » هب لوقدالو هربتعب الفرع
 زايتعالا اذبب ىهو اعرشريتعت نأ بن ةنسح مناهجنا كشالو ةنسح ةنس ّنس نم هلود ىف

 مو هن هنلع هللا ىلص”ىبنلا نامز ىف لعفام ن و:_لانا لوقتي نم بهدم ىفالا نو:ملاناذالا نم .

 فواشوم اخ همصلا هدب ناك امالاد ةدس ىعضال هنأ لوقلا اد هتىجاص ددعولصاح نوكحم

 مسو ةهملع هللا ىلص* ارداف ل اذ لهل اريخ ىلع -جداز نمامأ اودع حدي الوريتعد

 اهف ثيدحلا درو اك عوضو مريخ ى هو ةالصلاتقؤ ءاخ قدذلا ةوزغىفهب عد كانا كورا

 اده مدنا ىدنقا لب ناذالا ىف اهلنعد ع نءأطخ اان لعل اريخ ىلع -ج قرذلتا ل ه3 ىدانملاىدانف

 لئاقلا ف صن ااهنايصعتالا اههركرم اههركامو واهب لمع نمرح او اهرح ا هلذ ةنسح ةن نسوي

 سووتنلا لتاوغن مداد وعن اهم ١

 * (ناذالا مكح ىف لصق) + 1

 هيؤحول لئاقلاو ةزسالو اذرفال درفنملا ىلعهرب لو ةدكؤ. ٠ ةنسدهنا لثاق نمو بحاؤ هنا لئاكن د

 ا

 و اريضحو ار فستاعاجلا ىلعنانعالا ىلع ب> اووه لثاف نمو ةدكؤم ةنس هنا هتعةراور فو

 يطا رع :از ةعاملا قد ىف دكحهناالاةع ا اودرفنهل ةنسهنا لئاك نمو رغالار فس لئاق

 هتععس ةيلسشاب ص اعلا نبا هللا دبعونأ انك لون ناكمي ورصملا ىلع ضرفوأ 5 ا

 ثيدحلاب عحاو مهوزغ تبحو تن اذالا كلر لع ريطم لكأأ عمجا اذا لافو 5 ةٌرمريغ هظقلن

 عج[ ناورغيل ء ادنععمم نان مهكص ا اموقاز غاذا ناكل سو هملعهللا لص هقتالوسر نا ت طي 1 ْ

 | ةرتلا تؤدسنتلا هكا اسر شو اهسش وعدنان هن لك رادتعالا «راغأ ءادنأ]

 رئاس ناسنالاو ثيدحلا اهقأوان ذر هدا عصا ا هيحاصلو ثريوحلان كلا مال بلا

 دحاو سفن ىلع ادئاز ماك وادا دب أ اهتم نوكسحمر ناهل ميال ة رن ؟وايند هللا هقلخ دنم سافنالا عم

 ةدو-وم نبع لكفف هريأو تاق ىلا نم سفن لك ىف هن اهس ىملاف هقح ىهلالا لعف لطعتل

 || اندلا ىف هسافتا ةاعارع هتاف نك هللا دنع اهحاصزعأ اف اهل لجو اهققد هتلاان دهشأ ةصاخ ةسفك

 ريثكر خ هتاف دةفةرخ الاو

 أ ب (ناذالا تقوف لسف)#
 أ هناو كلدزاو< لت اه نياف الخ هضناك عبصلا ادعاماهتةولبق ةالصا نذؤدال هنا لع عبمجلاق فنا

 | ىلاعت هتركاذوهامنا فلا نابت يوسات ةؤلاوؤو اننا ورغلا ل ؟اك نمو رعقلا ليقاهان ذود

 | نمو عورشملا ناذالا بجورتتلا علطاذاف هلتاركذا ءانثالا ىلع سانلل ضّرمو ناذالا ةرو»
 || تقولا دعي ناذأ نم اهل دب ال مزح نب! لاكو هدعب نا ذأو تقولا ليقن ذأ نينا ذأ نم عيصلا دال لاق ||

 | ءالهملاو نلفاغلا ىلارظنلانناوكاالا نمو سهالا سفن ىف هللا نمهللا ىلا سوفنل اءاعدز ابتعالا

 ل
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 أذلتعرك هلل احرك أهلا ةمترملاهذهىف لوشب هناك الّقعهربك كاذك ةهلضافملا ظفلب ناسنلل | هريك

 ربك أ هللا لوتنف القعو ىأ اسح ىرخالا ةرييكتلا ىثب مملدعلا لم ءادو سحلا لئلذب'ربك اوه ىأ
 ةمرحالةءتلتصافلا قب رظ:الربكلاوهىأ ريكحصأ هللا اح ”لضافملا قي رطبالربكلاوهىأ
 يك وتب نالعالاو مالعالاوهىذا ا ناذالا فريبكحتلا عبر نم دش دييؤخ اللا
 هسه قالاو 1 لنلدااروص نم 1 حا هللاالاهلاالنا كبش هتلاالا هللاال نا

 اذه دهش: نا كلذو لدادلا كلذ قاسم هريغملعملوأ ةيدخ "لباقمىف قطني و ظفلت كال ذ دع مث

 ت.حوقطنلاّةوق تطعأ ىتلا هللا. ةفرعملا نع وعنا باسالا ىربهناةءداجشلا هذهىف نذؤملا
 بام هنلا لكلا ةفاضا نمهتا لال ىئشام كارد نعوأ لهما, هسسفنىف ىهالا كاردا نع
 | نالذ ىلع تمعن انا لفاغلا لوقيو ىريغالا نم مكل ت اعاموأ ىلعالا مكب رانا لهاا لوقف لمعلا

 قلع نغأ لود هللا عمسو هلعام امش ”معامإب ا الولو نآءرقلاو لعل انالف تاعانا .انالق تنلوانا

 مكلبق نم نيذل اومكشلخ ىذلاام كب راودبعاسانلا اهيا لوقيو نورك ذتالذأ قلذكال نك
 0 يا لوش مث اهنعمتدحو ىبلا بابسالاى و

 هّتاوهو هتك لابتش و هللا نود مه سفنل اهاعدا نملك ةهولا نيف هللاالاهلاال نا دبشأأ

 5 عّدمو لعتم نمهريغت ععسش هنوضابب عقرب ع هسفتعمهلك اذ هاسفنو اسحو اعرشو القع
 ىعما ذ_هف بابسالا مكح عطقف نادسلا هلعناسنالا قلخ نآءرقلا لع نجرلا هلوق نع لْفاَعَو ْ

 دنحوتلاددهشت امل هنأ وهو هللالوسراد منا دههاهلوة كا ذكحمواهعس رتو اتش دداهشلا 7

 رظنلا ناو كلذب ظفلتلا نا لعبالناسنالا نال ةيرقلا قي رط ىلعالا لع هيدهمشت لبلدلا هاطعاانعأ]
 كلذ لهم نم ىلعملعلا ةفص فرشت هسفننالعبهنا هظحاماو هللا نمبّرشي كلذةفرعمىفأ|
 هده تغب رشت ل هاجلا عادزاوريغلا جاعت ةهج ىل_عرلعلا اذهىثم ىلع ل يلد لكون عبر تلازاو

 هتنادنع نم لوسرلا ءاخل هللا ىلا ةيرقكىش ذاختا ف لعل مكحال هنال كلذ لس نم سفن :ىلعسفنلا
 ىلع ه:نلعا اًداريغلل عادرالاو ميلعتلا فو هيف و هسفنف كلر ظن. ناو كلذ لوي نادريخأف ||

 ادمعتو الع هللا لوسزادمح نأ دبش الاعلا لوقف ةدامعالع هن وك عم نوكم هللا ىلا رقلاقيرطأ]

 مكن ىلعا يفمكشلاو عي رتلاوةبلاسرلاةدابسشلاا هذهىف ةدثتلاو ادبعتوااديلقت :”ىماعلا اهلون وأ|

 قسن ىلع تال عيرالا نيب رصبلا نا ذا كح تلث نام اهانزكذ ىتلا بئارملافءا اوسدنحوتلاةدابشأ]|

 ةثاثلا ِهَرملا فو للعم هنالاملعت ةئاثلا د ةَرملا فوالعل والا َةّرملا ىف اهاوعن نو هف ةّرهلك ىف دحاو ا

 نسدملاو نييزاجلاونيفوكحلا نوب رصبلا فلاخامو مهفاقةدايعو ميلعتو لءاهاكىهفةدامع ا
 وهو هلك اذ س اش ىش لكي ذوب نا ىف يخش اسنالاو ةنس لكو قسنلاوثيلثنلا عا اذهينالا

 نا نيتدابشلا دعب ناذالا ىفانل عرش هنا كل ذريغو فو كلا ةالبص ىف ةفلتخلاتاداو راك انه ذم |
 كبد ةاحانم ىلع اولبقا هانعموانريغ ةيناثلابوعدنو انسفنةدحاولانوعدن ثم ةالصلا ىلع لولا ا
 اورهطاهنتب نيح ةناثلا ملا فهل لقي دما ىف ناك مو ةدحاولاةّرام دج انما اوش”اواوره ذأ
 حالفلا ىلع ”ىدلوق كل ذكو ناجانم لجأ ن مهو ةدصق هني ىف كلف مكبر ىدي نيباورشح او مكي دل ||

 ىلع اواقأ هريغلو هسفنلو ,دجحبملا ىفنئاكلاو راغلل لوقينيتزملا فر يسسفتلاو يني رابتعالا ىلسكا

 لح ء حالقلا ىلع" ىح نم ةئاثلا اولقأو هتورو هبلحت : هيا نمو ههعنب هباذع نمولعف مكسيم

 ةالصل ارت وه نللو هريغاو ملوك هازبك د اوننإ لوي وكت دهام ذلو مكمعت ىف وكشينامأ
 م مكعذع ىذلا نم ريبكتلاد وأ ىأهبف من !اممربيك اهللا لود هلاغشا ىف حرانرم نادال 2
 يق اهك ارد ليتتمال لقعلاو هي رغلاك ل ديدوصتملاات 5 الصلا ىل _ءدهن كان يحأ ىذاالابقالا

 نئاكلاو هريغو هسفن بما نوح ىو انابكتلا لوني عريل ذل + ا
1 



 + مرا

 أ نأ رسل هتاف نسعي د من لاغبت *اناّتان ناسخلا البدع كا ذكر نزولا الا
 َ ' مضلا كلذ ىف ةدللا

 « (اهفةالصلا نع”ىبملا تاكو اتم زجل د تاو ول ١

 ىهلتاق نمو لفنوأ ةنس نم ضورفملا|ا دعام ىه لئاق نمو قالطان اهلك الصلا ىه لئافنخ

 مدس ميءابساس لفنلا ل ئاهنمو نيسلا نودلدنلا

 ثيخ نمةاحاممو كاري هنا ثث يح نم ةاحانم ماخأ ةعب رأ ىل_عقاجانملارابتعالا« بورغلاو

 نكلا ارصب كاربالو اًعلطم» ارتالذنأث مح نمداج انموْاريو ها رتكنأث مح نمد نمو ةامكل

 دئاز سحأال هلعزيعىلاعت هي ورنا تاداقتعالا ضعي قوهوالع كار

 ظ « ( ةماقالاو ناذالا لوصف)* 1

 ىلا ماشللع اعدلا ةماهالاو دحا ملا ىفةالصلا ىلا عاقجالل« اعدلاو تقولا لود مالعالاناذالا

 ءاعدلا ةماقالاو هيدهاشم تاوذلارهطتنا ىهلالا ىلءتلانمالعالا ناذالارامتعالا + ةمهلالا اح انملا

 نيملاعلا برلسانلا موشي مول هيلبتل مايل

 * (تافص غي رأ ىلعوهو ناذالا تافصقىف لصف) *

 عشيرالا نوري ةعضلاهذبنيلئاقلا نضغيو ىثم همقانو نيت اهشلا عسب رتوريبكسلا هيششن ىلوالا ةفضلا

 ٍ ةقدلاىندم وصلا عوذ سه ةاثان ةسهام_من ماض الو نيتداهشلا نب نآوهو نيتداهشلا ف[

 1 لوالاريبكلا عب زتةئلاشلا ةفدل اى ناذالا قاب نو نيتداهشلاو لوالاريبكتلا عسرتةنئاثلا

 ١ ئئدتي.نيلء.طاونيتداهشلا ثيلتو لوالاريبكتلا| عي رت ةعبارلا ةفصلا فوك اذالا قاب ةبننتو

 || كلت ىلعاشيأ هدنعي م ةيئان'ةروصل هذه ىلع كلذ دمعي مث حالفلاا ىلع "ىجح ىلا لصي نا ىلا ةداجشلاب
 أ ريك الاوريكللريبكتلا ةنتثترابتعالا + ىرصي تاه ثالث اتنتالك عبرالا ةئلاثةروصلا

 نيداهشلاىف ىنيرداو وزني 2و نايك عورتا اسحوافتربكت ع نو ل

 دحاو ىدتت ىلعتاماكلا عيرالا تلثتو ىلاعتهلو كل قيام ةينئتو نطابلاوره اللاوو" الاولوالا

 ةئلاثلابو توربحلا ملاعل ةناثلابو ةداهشلا ملاعل لوالا ةَرمانمالعأ نيب رسقبلا بهذ موهو ةىم لك ىف

 || ناكل قش و توريحلا اعل ةثلاثلاو توكلملا ملاعل ةئاثلا ”ىملا بلاط نأ دنعو توكلملا ملاعل

 ديربالرئاعشو امالعا ىلاعت هللا اهعضو ىتلا باسل ا ىلا هتريصب نيعو هرصي نيعي رظناذا ناسنالا

 فَقَو لعن اهريلا لدو ضع هضعب دوجولا طب رينا هلع ف قيس يح ءامشالا ن مهقلخو هن وكن

 | اهخافهتئارئاعش مظعب نموهلوقى هللارث اش طلع نت ىلع ىف واللا نو نكي دودو لعاب يدرج

 لد هش «دلع لونادن نفت يلع نناكناو لومت.ريك [ هللا كلذ دتعلاق .بولقلا ىوقتنم

 ىهو هل ضافملاريك أ ىههذهفابنمريك ًااهمظعنب ى - الاو اهقلاخو اهدجو م اهيظعني ىهأ هلئاّنا ثمح

 الاه دحوم ىلا اهراقتف اوابشفتأ قب انسالا ةراقتن ءناشالا اذهفشوك اهتأالف اذكنملعفا

 ا مسالا ئننم ناو هلوةى اهتطنب هانا ةمظعمواهتلاخ ةعسماهًاروءاوسلا ىلع تابدس امارات ذاك
 | ةرخ وهذ هللا تامرح مظعي نمو نات هلوق عجنو اهعضاو ىلعاتلالد ثمح نماهلاخجو هدم
 | هللا ةمرح ياظعتو ةعورشملار'اعشلا ميظعت ةمش سه نييزيعل هللارئ اعد مظعب نع هلريخ ىنعب هيتردنع

 ا - ةمهلالا تامرحلا نيب قرفلا اذهف ةمظعملا باسسالا ف الذم ميظعتلا ىضتقت هنا ذناقهناذآ

 ١ دوائذاازعكلا هكا ةانعمانتاو ل ضاملا ىدعمال هللاة هزل اىظعترك ؟هلباَةّرم نا"

 لعرلا لاوزرلا مكح ىف ضرع هتمظف ه غن ثمح ن نمل ةمظعال نموا مظعتيانسغأو ٍباّمسالا
 8 نيتاها ناذالا ىف ةعورشملا ةيلاشلا ةريبكحللا» دهذ هتلاوه هل ضافعالو دسقتربعن - قالطالا

 : اكىئالتعو تا تا ماى علوالاةربكت !اةلشا ناكريكتلا عيّرناف نتروسلا
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 ذرزام همهذ ىلع تاغن هو سياختلا ىرب نم دارج وه نسل لأ نمراظلاءالقعلا ن ه ةعاجلاق
 رصبلا تنال ةهللا ناو ”ىبهاالا بانملا ىفحدقيال هناورصبلا ىلا عجار كلذ ناةيقرلا ن معرمشلا ف
 ةعكرردت رسنلا عولطا قنا ثدي عصلا ةالصب راغسالا كرب ند ةلزع وه ةحراملا دشتاماو

 ةلومم ع ريشا فترباولاةب كراسى اوبك ةنيذلانا نمبدلادنمتلا بحاسروملدوا

 مويعرمشلا ف ةدراولا ةيقرلا نا نورب نيدلا نمر ؟ الاناو جدلابر افسالا نوري رمصبلا ىلعال معا | ىلع

 تقولا اذ هراتءاىفهحو نبأ ادهن يصل اب نيالا ندر علل ىلع الركاب ةلو# ةماسقلا

 تارامتعالا كلت عمجالو هانزك ذاماهاكاه ا نحر كيادعوةتارايتعاحل لا
 هاعانرمصتقا اذهلفدان رك ذىذاارابتعالا اذه ةقمتحالا اهاكرتىت

 «(اهوذن موتو اهوتنث أ موةفرذعلاو ةرورضلا تاكوأ ىف لصف +

 ناكح حو” ىأباتلخو أ اهكدبعلل لعفلا تنثأن مو اهافن هللا ىلالاعفالا بسن. نم هرانتعا
 اهتلأ نيده نم

 * (اهيتثم دنع ةرورضلا تاكو أ ىف لصن)#* ١

 يموت اهوذلا هذهىف ضو أ تافوالا هذه ىفرهطت ضئاعلا عب رأ الانا لع عاج الاد قعنا

 -ىبضااورفاسفوهو اهيفاهرك ذيرضاخلاو ًاريضاحوهو تاقوالا هذه ىف تاولصل اركذيرفاملاو لصت

 نمو ةالدلا ىذتال ضن ال اححوهلئاف نك هيلع ىمغملاىفا اوفلتخاو لي رفاكتلاو اهيفرلست

 ةروزمضا بذكلا نم بئانتل ا ةرورمضلا تو فرهطت ضناحلا رايتعالا + سهلنا نوداعف ىضقب لئاقأ|

 ركزي هرك ديو أ هركس فيرفاسملاريضاطاورفاس م1 قرايتءالا+ ةرورضتل بذك«ق داصلا ض.كرهاطلاو ٍ
 رضاطاو هرفست قو ىف كلذ ىسن هنا معي هيفهده اشد صقنل مالا ىف هلوصح ىف هرغس تقو ىف هتاقام

 ىلعدعتا متيهاوبتك قا عم بدال نم هتماقا تق و ىف هتاف امهر فس لاح فرك ذي ماقال بح اص عب
 لاك هداةمىف بدالا ند هتاف امرا“ نم كاذنالاسعبف هرفس فها ريلاخت ظاسنالاو كاناو طاسلا |[

 رابتءالا# توحلا ةلال دركذتمل بصن هباصأ كلذ لبق: نكيمو ايصناذهانرفسنمانسةلدقلا ىلاعت

 نعجرخدقف هنما ذريغو هدب و هرصب و هعمس و لا ناك ذافريخلا تدق نوكيدبعلا ايف غل ىبعلا ف

 ناكممذاا مسالا لهه.فمكحلا نوكياذاع "ىبهلامساوكح ىفوهو لاخلا اذهدكردأ اذافرخلا ||
 سباصوه ةرورشلا ثقو ىف يرفاكلا فرابتعالا كاذكو و كرعشم هنقوناف هملا لقبت الو امتع 0

 وهىعم فرعنا اهسالو ةريغالن ا هنلع بلغي و حصنال قيلسا ىلع ةريغلا نا هيلع بلغي ةريغلاورتسلا

 لاملا بحابصوه هيلع ىمغملا قرايتعالاو د ميلعئش * لكب وهو نطاملاورهاظااورخ الاول والا ١

 تمولا كاذ ىلع نمهملا مسالا عمتقولا اذه ىف لالا هذخ وأ تق تقولا اذ_هىفقافأ اذاهمكحام / ْ

 مكحاملا|'

 *ه(لسف)# 1

 ءاوتسالا تتوو بورغلا تتوو سمشلا عولط تو تاوأ ة فالتخالاو قاضنتالانىهو

 ناك قا ىلكاذاذةاحانملاةالصلاو قاس مشلاراتعالا# رصعلات الصدعب و مصل ةالص دس هنو
 1 امك اذاو كماكي م كدبشأ اذاىلاعت هناف ةاانلالومالكلا عصير انفلاوتولا 0

 ”ىنلا نال ةاجانملا مدت ل باغاذاو ةدهانت ثملاو مالكلا عم < كا ذدنءذ ةروصلا ىف ىلكتلا ناكناالا |
 تو فو ةاحتان هالفاس اع هتضرف دقو لاربوهوأ ءارتماكسدقا نسي لا ملسو هلبهللا لص |
 هلدصستىعأ كإنيعَمي الف تاهملا عمجب نم راونالا كيفدتو كيف كلظ كذع بنغي ءاوتسالا ١

 اا دعبامأو « ىلصتال : ةالصااف روةالصلاو كد اهج عسج- نمرون كنال كين كفل نمدلثموالا |[
 سالاىفالا ضر 0 ةالصلاو ةداهشلا ملاع ىلا خزربلا نم كجورختتو وهف عولطلا ىلا عيصلا |



 ١آ*؛

 لادا 05 اب ةباطساو لك وتحت اعلا ترد 3 دل للا لفي اهئاروكيور راهتلا ىلعلللا

 ملاع هيطءياسع تتولا اذهىف هيترديعلا ىجانمف لدللا ىشغي اهنا كلذكو هبطغب ىأراهتلا لمللا ىبثغي

 ريغحامعأ ارامبخالا ف دروامرودا١ ىف لوحتل اواهتاعونتو تام احلا فهنا ىلع تالالدلا نم خزربا

 فق ىرتولا خزريلا ا ذمّرمف بنغلا لاعىلاةداهشلا لاعنم دمعلا حورخ وه برغم لا الص ةيخزرب نأ

 اهذخأفةروص لاخلا ى طعب ىذا سما لزم وهو ةداهثلا لاعب ب.غلا لاعل وق رارسأ ىلع هنم

 ةفاثكلا نم سل انف اها تناكىت !١ةروص فطلدق لاخلا نال تالوتتءملاباهةحلبفركشفلاةوعب لامكنا
 ىل عاّتروص فطا ىذا !وهرئوال لعفلا نا برغملاة الصرتو هيدسو خزربلا ادهةطاسوب 0

 ةداهيثةداهشلالبقءالسمغلا وفيثكلاةروصل.ةبال لمعلا نال لمعلا وبدغلا ماعاهلمقمل ةقمقللا

 رد داك سمن عولط از م | خزرب كإذكو بنغلا ملاعاهلمتي ىتحاتروصخزربلا فطلب نادبالف

 سمعا ع واط ىل ار فأ | تقوي هنعربعملا لاخلا اودىذلا خزربلاذخ ًافةد اهم اهشلالاعنمالو بنغلا لاع

 اهتفاطلدعب لذ ن .ةفاثك اها ك اذاف هخزرب لادن اهفثكش لئلا اهل ىتلا ةلوقعملا ةدّرجملا ىناعملا
 [ اكرر نرد تناك ندع نيكل ف نيك ةراوتم رهلظتف رمل ملاعزيب واهتن ةبسانملا تعقو ذئتح
 لوا الوتعم سوسجل دز م ولمللارخ !ىناسو حم لوعملا درب خزربلارت نم اذسهف ةمغة فضل

 اهلصفو هنوقا هروص لابكنا|بلارظناذآ ةلوقعم ةفضا ةروص لمعلا فرادلا ةروصا نا هلام لمللا م

 هل.ذتام عمجو صيباو نيطا او نيللا عمج اماني ىفح ر اوما فرص ملقعلا ىفابتف اطل نع اهفثكو :
 لكشت: ةفصا ةاوةعم تناكام دعب رصبلا اهدهشن ةفيثكةروص سال! ىفاهداه أ سدنهملاءانبلا |[
 أ| ||| ةدقم هكراهتلا قيتفدسقتلا نمل لصحاع ةْوَداا كت نا فابنغتلازقات كا روض ىقى |
 نوكج: رع الارادلا موك هلءاضقناال راهتلا ناكنافراسلا لوطردق ىل_ء ةروصلاَك م |

 عيرأن مون "لضافتماهمانأو اذ الا وبك ىضقن راما ناك ناواههأ ىبتءالةروصلا
 كلذقوفو كلنودو ةنس نيثالث نم مولو ةنسنمموبو رهش نم مويو ةعاسزي رشعو
 تقو ئع نا ىلا ىهس ا لحالا ىلا اهروعب هتءريعملاوهو اهمون لوط ةذملا كلب ةدهتهةرؤضلا قبض

 ىلا عجرتف لقعلا ماعىلا اهةؤيو هلا سحلاملاعنم اهلي و اهترود خزربلا فطاض برغملا

 ىلاقاحملا ةدهتلقعو تماهف نار نا 5 دكرح | دكحو نءاج ثمح خ نمابتفاطل

 اهماكحاو لحم لك ةصتخلا هنمزالاوةرخ را اولا رتواعلا لع تاع اهرارسأ كل انعضوأ

 || هئالثناننالاو ثالثا ثالثل لاف همدق هتفرعم ىف تتيثنمم انلعجيو همكحاءاو انمهب هللاو |
 | لمن مرخ "هلا تاثااوهؤ هانعد هملاعو ىف انلاثلثلاوهو هلا ملاعو لقال ك ثينلاوعو هشبل ]وع

 لوألا ثلثا اوه كروص فارظ:.ال هللا نا هلوتف ىديع بلق نعسو هلوةوهو قحلا لتي هنو هنأشن
 هلك لمالاَد معدقف ريخالا ثاثل اود م كب ولت ىلا ظن ن 0 ناثلا كتلتلاوك مكحااعأ ىلاالو ْ

 طسووهو 011 سن كانون لاك نو سلا ثلثر اء ءامف لوالا ثاثلا تقولارخ ؟نا لاكن خ ||

 لاف نمو فيثكتل اوأ فضلتلا ىف لمعلا لحم هنالهلامخ ملاعوهو ىئناثل اك ثاثلارابتعابفىناثلاثلتلا |

 هنا ىلع عامججالا عقود قو هل ارهظام تس لثاف لكو ناسنالا نم ىنعملا ل اعر اتعابف ا

 قافتالاو عاجبالا لحنرمفلا عولط ىلا تةولارش ؟نآر ه اطظاافءاشعلاةالص تقو حرخرعفلا ع واطي

 رعفلا عواطيلا اتةورخ نآس امعنء!لودءاناوقب وردقلا ع واطي تقولا جور ىلع

 < (عبصلا ةدلْقبَص تقوفف لصف)#*

 ا( نقرات اهو فاوتلتخاو مثلا عولط ءرتةوربلا عواط ب عبصلا تقو لأنا ىلع عم هلا فنا

 الل سانا رع (كلذ قرابتعالا)لوق آبو لضفأ اهي سالغتلا تاتا مو لضفأ ام .اقمالانا

 ا هيورصبلا ىلاال لّقعلاو لعل ىلا عج ار كلذ نا هللا ذي مر ىف هللا لوةو مالا هيلع هلوق نم همهف ىلع ا
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 « (ةرخ الاءاشعلا ةالص تةوىف لصف *

 قفشلاةر سم اهتقو لأنا لئاق نك هرخ[ىفو اهتقو لوا ف نيعضومىفاهتتوىفانالعتفلتخا ||
 بسوهو ناشفش قفشل او ةر + ادعب نوكي ىذلا ضاسلا بسمغم اهتقو لوتأ نا لئاف نمو لوقأه وأ ا

 همشيدق هناف ةمشلا هم عقتىناثلا قفدلاوه هدعب ىذلا ضاسلاو قدا ص لالا قفشا اف فالخلا ل

 ليلا !نم عراشلا#عجو لط:_ااوهوناحرمسلا بنذوهىذلا بذاكلا رعفلا دش نوكتا أ |

 ريطتسمملا ارجفلا هس نوكب نا همشرو لك الا ند هموصلا دي م عنج الو حصل 5 ةالصدهروهظ زوح الو ْ

 || رجلا هسث هنا ىدتعرظالا ناالاهروهظب لك أنا ئاصالزومعالو حجصلا ةالص هروهظب ىلديىذلا

 ١ و ا كلذو مبصلا ءروهلظ ىلصي ىذا اريطتسملا

 ضاسلا قيةرجلا تباغاذاف : رجل التم لدللا لو ىف ىذلا ضاسلا كل ذكسج باكل ارعفلا
 اهمال اذإو سعشلاراغسا ةرجو ليطتس ار دقلا نيب نوكمام "هل لق ةلظ ضاسل او ةرها نب ناكف

 َ هحوأ اشعلا تقو لوأ ىف ضاسلا بخ ىعارب ىذلا لعأ هتئاو ناكف اهمكحل قلو تذاكلاو يفلاب

 أ ريتعي نا عراشلاف هدنع فةنلذرجالا قفشلا بمغم دعب ضام نا اىف ىلص عراشلاناتنئاذا ن 3

 | ران "نم كاذ ناكح ناو لالا ارخ ؟ىفنوكمام فال لملا !لوٌ ىف نوكت :ىلاةرهاو ضانلا
 : هناوريستتق ىدنع هحوالا سفتتاذ ا محصلاو ىلا.ءت هلودامأر اهءولطو اهب ورع نمت ٍ

 لئاف نك ةاكر رختااعاو همام نع ةلدرم مث سنس ا سقأ مب هك لطتسملارعفلا ا

 || الوق تن ار دقاو لوقا هيورفلا عولطيلا هنا لئاك نمو لبللا فضن هنا لثاك نمو لمللاثاثهناأ

 5 راسل ) ةارج ا طاطا كر واو كراس اشعلاةال ص تةورخ آه أر نياالوهلاه نم ىرذأ الو ش

 5 تاهو قا مدقو بناه ثالث ىلع قيل هعسق د5 ملاعلا نا عا د ( هرخ "و ةالضا هده تسب ل16 ١

 || لاع هطعبأنج ىلا ىجانبف رابثلا ةالصةلزنمج روهظظلاو سيلا لاع لعفس بتا م ثالث ىلع ةالصلا
 اذه لثم ىف لسو ه.لعهللا ىله لاق دقو ءام-الا نم هيل ارظتن امو هبلع ةلالدلا نم سل اوةداهشلا

 نماذهو ىلا بانمانهدبعلا بانفةالصلا ىف عيه دج نملهللا عمم هدمعن اسل ىلبعلاقهلن انا

 ىلص دمع هسنل ىلاعت لوكا ذكو هدج- نمل هللا عم« لئاقلا اذهةرودبرهظ قيللا ناكفرهاظاا مسالا

 مفنمفورلاو تاوصالاالا عهماموهو ول يا ىلا رعالا قح فرو هنعمل 1

 ةدابمشلا لاعرهظ ىلا ناكف بق: ىلا هفاضأو نالك اذهنا فانك ملسو هيلعهلثا ىلص*ىبنلا 3

 لدللاةالصو ءاشعلا الص ةلزن لعل لاعوهو بدغلا ملاعلعجو مسهفاث همالكل ىلاتلاةروصد
 ركملاو لّمعلاو سمغلا ماع هعب امي ةالصلا كلت ىف هير ىلصملا ىجانمرجقلا عواطىلا ىْْسلا بمغمنم |

 للا !لهأ اهفرعي ةفرعد صوصخل ةلالد صوص وهو ىلاعتو هن اس هلع نيهاربلاو ةلدالا نم
 قلب ام مولعلا نم يطع بلا نفتتكما مولعلا ضماوغو رارسالا لحأ نان د ىقد |

 تان ا ا راب عير قررا هفرتقولا اذا

 بر رئال ا ءامسلا ىلا ءا اوّمسالا ماّق-نمق للا لوزنتقوودوىناحورلا بي رقتلاو ةملاثملا ةمهلالا [] |

 ةعامبىفةالصلا هذه ىلهن موفي رش تقووهفنيعادلاو نيلثابلاو نيس اتل اوني رف سمالاننلا ||

 || هناد--لعجو لملا | فصن ىل !اهتقورخ ؟نا لوب نم ةحئار ثردحلا اذهىفو هيف اناا || 1

 أ هتسيلامل برغلالاعزم تسيلف ايشزرب ةيسسملا روصلا ف ىناسعملا لزنتوه ىذلا ليختلا ماع ١
 أ| ضراع مما رود! كاب اهروهظ ناوةدّر#ىناعماب:الةداهشلا لاعزمتساو دمك اروصلا نما ٠
 || نامبالاو دسقلاةروصفنيدااوئيللا روصو لعل اكص «_فن ىف ىنعسمللال اهل كرمال ضرعأأل ١
 نم امهأم ناتقوام_مماف عصلا الص تقوو برغملا تقو تاولصلاتاكوأ ن مودو ةورعلاةروصف | |

 روك لاتادهلوابرود'راونلاو لا اطلا نم امهننب ناز رب امهفر اهنلا نمالو لمللا | | َ



 بدالادي الا هذ_هىف هناهسانإعف ضرالا وتاومسلا هب تةرشا ىذلا رونلا ةفص نمةياثملاهذم ||

 ةفاضاريغب هللءاهانقلطا اذاو لعفن فيكح ةفاضالا,هءلع اهانقلط اذاهئامءاىف رظنلا ىف |

 رونلا لعجو هريغىلاالهسفنىلا انهروألا فاضأءاشي ن«هرونل هلا ىدهم هلوةلثم لعغن فك |
 ديما هرونىلا اداه حابصملا لعجاك قلطملا هرون ةفرعم ىلا اىداه ضرالاو تاومسلا ىلا فاش

 هللاون رضتالف هلوقباده ل ثم نعءان اهم مث .سانال لام مالا هللا برضي و هلوتبكلذمءوةفاضالاب|)

 لاثمالا برضو اهاكامافصوءام-الا عي طم عما مساهتناو نواعتال جنو لعي هللا نا لاثمالا ٍْ
 اق هيلثمملا لعلام اا انةيطاخ عماج ساوهو هلل لائمالا رم ناف انمعم ادحاو اما صم ||

 |( نيعنناالا هجولا اذه نم لثملا برضننا انمبتف كثالب لهما عقوق قلطمهب لثمملاو صاخ لاثملا |
 8 , الا هذهىف هللا لعذاك صامل مسالا كلذا لثملا ب رش مصيدة ف هيل غ لثملا ق يطا اصاخامسا]|
 شرالاوّتا اوهسلاروب هل اوةوهورخ !اعسا هنادس هنا نيعامت او هللا مسالالا لثملا برتذامو هللا لامتذ :

 هتللاثمالا اوهرضت الواولعفاف اركدهّللإل فاخملاروألا مسالا كلذ حابصملاب لد لا برمضف

 هيادآنمانفرعامب بدأ: نم انلعجو هءاطخ عقاوم يادار هنلا انمهفاومهفاف اهترضام ىفاف

 «(لصفإو#

 نمو عسومريغ داو ابتق ونالئاكنخالوا عسوم تقواهل له برخما ةالصت قوى انؤالعفاتخا

 مواغاذ كلذ فرايتءالا* لوقا هيو قفشلا بورغىلا سهلا بورغنيب اموهو عسوم اتقونا لئاك

 دحاو قو هلنوكي نا ٌجبنف لصالا ”ىدح ارتاولاو ارو برغملا' ةالص تناكامل فدلتسالا

 ترغملا لص هنا مالسااوةالصلا امملع زج ايرب يعتسا قاف درو كلذاوةيرتولا فةيسانملا

 | ةيردلاو ىنشنلا نم ةيرتولا ىلإ برقا كاملا نال. تاولصلا ضف لقا .دخاو تةويف نيمونلا ف
 هلقا نا لوب لدلل اةالصرتو هللا انديزي نا لبق كل ذو لسو هيلع هللا ىلصهّتنا لوسرانربخ !اهراهنلا الص
 اذهلواب. ىعأو ضئارغلاناهبمدف نآءرقلا لهأ اءاورتو ًافرتولا ةالصركذو مكتالصوللا ةالص مدازد#

 ”ىنلا ىأرامو هقفتورطنام منو اهكرتنم أو ةنسلا قوفو ضرغلا نود ةبحاو اهلعح نم اهلعح

 رتووهو برغملا اهيؤو ةضورفملا ةالصلا ىلا هدازو ىلا |ةالصرتو عرمش دق هللا نا ملسو هلع هللا ىلد

 هلودو لدلل اةالصةيرتوبرتولا دءةور اهنلا ةالصةيرتوب برغملا ددقرتولا ب<رتو هللا نا لاهور اهنل ا ةالص

 قولخملا ىدىفةيرتولا نالاعف شن وكل ني رتواسنا عرس <فنارتولا بحب ىنعيرتولا ب<رتو هللا نا

 لإ هنلا لصهتنا لوسر كرام هللالاةيدحالا ىباتال تح نيجوز انةلخ ءىث لكن دو ىلا عت لاق لاحم

 ىتلا ةيرتولا ةقشح هناحس درف:رابنلا ةالصرتو هب عفشمل ليللا ةالصرتو ع رمش دق هللا نا ملسو هيلع

 ليللا ةالص ةيرتو تعفش م ىلاعت قا ةيرتو عفشب رخ اهلا هالا سفن ىف مام هناف ةمعفشلا لبقنال

 ىلد هللا لوسراهةحلا لا ذهل همحاصةررتو :عفشي امهنم دحا او لكن اكفني رتو قلن ر اهلا ةالص ةيرتو

 لأ لكسالق هتمااهم سا مث ضئارفا ا ىنعب م الغ ىلا الص هللا داز لاق لب ةنلذانلاةالصب لو هيلع هللا

 مومل | ىف ىلص نيمول سانل اب ىلص ةالصأ | تقو نع لد ريج همام دع ١ لسو «بلعهّللا ىلص هللا ل وسر

 || لاكو برغملا اهبفو اهلكس ٍلناتاواصلا تاقالارخ ىف ىنا كلا موملا ىف ىلصو تاقوالا لقا فلواالا
 1 تناكناو ةمعفشلا5 الصلب اقل أو تاولصلارئاسس نيتقو برغملا لع نيدهنيبام تقولا لئاسلل

 اوهو تاولصلارب اسك اهتقو عسوف ملل الصرتو ةصفشد شم رتو اهكلوارتو
 ١ هيلع لّوعي نا تش ىذلا

 7 لعذ نم ثدح الان ثدحالا.ذخ أ تناكةباصصلاناف هيدخالا بوف لب رة نءرخأتم هناذ

 لديالف تاقوالا لوا ىفةالصلا ىلعرب ا مل_سو هيلع هللا ىلص ناكناو سو و هلع هللا ىلص هللا لوسر

 مو هيلعهللا ىلص هيلعامو هن حترصو كلذ ن ءناب ادّقف امهشنامو نانقواهلام ةالصلا نأ ىلع كلذ

 لمسسلاع اوسىلاو ىلا ىلا ىدب.للعتورا.تعا اذهف ملسو هلع هللا لص لءفدقونايبلاو غالبلاالا
 1 هواهم قةظظةلطدل الطن لاوس اةارودلا 10 اما دكت

 ل



 ض0

 قولا كلف فرعيو نيماتما كس نع ةفقولا تى حرخي ةغتو نماقملا ني فقياضب اديصصلرل ا

 1 :رفنلا كل ذنيي دقو هيلا لقتنا ىذلا ماقملا كح ىف لد هنعهانيبأ اذاف هملا لمس ىذلا ماقملا نادك /

 ةجيرتىفركذي تامااقملا مولع ىلع ىو < في رمث باكو هو فقاوملابىعسملا هناك راسا يعني دمت [] ١

 وعدنا ملي نموهوالثم لعلا ماقمصلا لاقنتا ف لوقبف هيلا لقت ىذلايتقوملا مسا فتوملا ||
 ناىلا ىاوس ىلع لدتل كتل افل_ءالرمت تال ىدبعان ىللاقو ملعلا فةومىف ىفقوا لوي علا 5

 تدني فكحصف هرعدك وهو معلا ىلا لقانا غ رفاذاف فقوملا كل ذ ىف هفّرع ام عدجس ىلع ىببتاإ ل

 اممم ؟قرارفصالارابتءااماو * نيتالصلانيبىذل ان الاوه اًدهف اعلا ماقم فهلا عم | 3

 نيبونيعلا نيب ”هلئاللا ضرالا ةرخيا نم ىئآرلانيعف سمثلا رون ىلعأرطيرببغترارفصالا نا لعاق |
 ةيسفنلارطاوملا نم قملا”ىهلالا مسالا مكح ىفدبعلا سفن فا رطب امهر اين ءافرونا !صلاخ ل اردا 0

 بيدالانم ىيرطلاىفا ذه لدم عميو صاخريغمسفن ىلا هجوب هبسةنف مكحلا كلذ سفن ف ةيضرعلا [
 نأوهوريغتالوّرفصي ل هسفن فرونلا نا فرعيىذلاوهف بيدالا نم هعوقوامتا بيدالا ريغنمو |

 افرع بنعلا مساهن قلعي امهر مكسحملا | كا ذ امن او هعم سغال مكح ال صاخت ”ىبهلالا مسالل مكحلا

 وهذ تض ص اذاو لوف هللا هكيشمع ن نكلو هيلا هب, ني مكمل كلذ نعقملا بانج ةزئيفاعرشو ا ١

 ناكذا هبرىلاع افشلا فاضأو اسعناكذ ا هسا ضرملا فاض انرع بيعلاوه اذهو نفسي

 ليلخلا نطفتالقهض ها ىذلا”ىملالا مسالا مكح ةلازا ظفللا رهاظنادسقلا اذه نئضواشسس

 ثيحأ طخ هنا لوقي نيدلا موي طخ ىلرفغابر هلوتتب هضرها ىذلا مسالا كل: ىدانردقلا اذهل |
 كلذ ىلا افرع بيعوهام فضيال ىت> هعمبدالا الا دصقامو هضمها ىذلا ىسالا ىلا مكلا بسن

 بردهلووب خي رصتريغ نم ”ىهلالا مسالا ناكمكملاّنا فارتعالا اذنه نم مهفنف ”ىبهلالا مسالا
 متوبلوقرجو داطمتلاالا هناا امودرق فاذككرءازملا موتيدلا موال د عا

 ناطسشلا ىلا هفاضأف كاذب هملع مكح < ىهلا ماالاءاسنأ ام ةقمشللا فودو مالسلاهملع ىمؤم ىف
 نم هللادارااملت وبلا ةانحيمالسلاهملع ىموم فرعي ناهاسن ا ىذلا ىمهلالا مسالا كلذ عضانذا

 ناكملا اهم زواحيو ةفاس بلاء يانإ ب. علصت نإاو دو ىلا عادم لادا ”ىهلالا لعلا هيويسام مامت :

 ىوعسم ها دج وذ ناكملا ىلا ا داعن اى ارث الا ناعبت ىأاصصقامهرانأ ىلع ادترافرضللا هبفناكىذلا

 هنامز ف ضرالا نم ممل-عا هنأب هسفن ىلا معلا ةفاضاىف دما نم هزواحاملاسدأتو هللا نماهسشا

 هاسناو ةدهاشم عشوب هلعدقو كل ذ لعاموابرس توما ذات |نيع ىهىتلا قملا ةلالدلعياملاعناكذا

 ةضقلا هقلخم هلع هتتا ىلا كاذدرملو هاوعدىف دحلا هزوامت ىسولرهظمل كلدب في رغتلا هللا

 اذه ىلع تاخدىتلاةرفصلارايتءان قلعتبام اهفو ناءرقلا صصق نعأ نم ىهو اهرخآ ىلا

 ”ىتهلالا مسالا ىلع هملعو <ىهلالا مسالا ىلعدوعيريمذل | لعق اندر مالغلا لتقف .هلوق ىف سمثلا
 لس فروج هرهاظف سةنريغب ةمكز سفن لمس هملءو ني ولالا, ةجرلا نملّدقلا لاذ فناكحامب
 رمل ميما كارتشانر ستى ارارغضار هاظلا ىف هللا ىلا لءذلا ةمسن ىف لخ دفنا نيبو هشنريعفلا ىف
 5 للا عزى نع هتلعفامو لاق م بدالا دصق عم هعمريمضل | ىف

 | ةرق ةنملاوتن املا نيب لسماع ع 00 نيمثلإ نافل تيب

 اندلعمل ضرالاو تاوعمكارو لاو ةفاضالا لش ال ىذا! قلطملارولا ياش 0
 هقالطأ ن نع هت دبقف ةفاضالا قمطملا رونلا ف مالسعالاو ييلعتلا م همر يروا ال 3 1

 هروب ةفص ىأ هرول لثم لاف هفصلاىقلطملا رونلا هحرد نيل: هفاضاالق ضال تاوعل ١

 تاكناو حارسل امو نيأوأ# هتدامو توت ريك ضال راسا تم
 جس
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 اوعباسواوعراس ل وشب هللا ناخ هللضفا ةملوالاف تنا كح لاح ىأ ىلءهدربو هنش لثو هلعلاحفف
 - . -- .٠

 تاقوالا لوالةرداملاف نودباساهل مهو تاريخا ف نوعراس كلوا لاقف هتلاحد ذه نم ىلع أو

 فقوتالورظملا لع ىولاو بوحولا ىلدع”ىهاالا مالا لج اد_واوةدامعلا نما بولطم ىش

 رهظلا تقورايتع ااًتاطم تاكوالارام تعا اكل نايدقف مك اذه نعل ذ جرت لاح ةليرر تالا

 تهاذمك انف 9 زرعنا دعب هيف بغرملاتةولار اينتعاو عسوملا تقولارابتعاو رهظلا تقورخ 5 ارابثءاو :

 كنان دوجولاو عبلبا لهأنمنوكتف ةنطابلاو ةرهاظلا نيدابعلانيب عمجت اهفةعيرشلاءانع
 هتيلطاذاو كتءاغع رشملاو هه ىذا قحلا ن اكح هللا هعرشام ثبح نمهتنا ىلا قد رطلاتيلطاذا

 ناكاهيلع”ىعسطلا مكمل نعهزنتلا نم اهاعيقاعتلالا و تافصا!نم كسفن هيطعتام ثدح نم
 || ىت- اهمواهلع كلست حاورالا ةعيرش اهل أ ثني كانه نمو ةصاخ <ىناحورلا اهملاعب قاعتالا همام ا
 هذهلاندرف دقو ادبا كل ذر دي نلف تام ناو لجال ىف هلهتنا سف نأ اذهاشاع قلانوك»

 || لرسشملاو لطعملاورقاكل ااهللعلمعيو اناعاذيزنف نمؤملااهلع لمعي ءزجف ةتلطمةولخ ةقيرطلا ||

 ا بس كلذ نوك.و هيلع ال اوهام معلا هل لص هنافد هانط رشاءاموابلع لمعلا فو اذاف ىفانملاو

 || هصالخابو ارفاكناكنا هناا لوصح واكريشمناكنا هدمحو و الطعم ناكَنا هنايادو>وهنامياأإ
 01 ل ايوا كلك دانه رفا ةولذتا كا: ىف طئارشلا كلن 1 ْ
 اهلهح ىدرطلا لخآنم.دحاامو كلذ ل وابو ىرغاه لاق دقامب رفمالاسفنف ا

 جلا ىنالط_ةلا سابعلا وباانوخ ا اهعضوىف ىنلًا سهناالولو اهوركذام مينا نفت نكتو ايناس لت |

 ظ لئاسلا مدع فينصم اهيلعاوهش ملفا ذه لثمانريغل قفتاامجروامتسنانلر طخ 00 ا
 * (رصعلا ةالص تقوىف لس دف)#*

 لزانا لثاف ند رصدعلا ةالص تةورخ [ىفورهظل اةالصت هو رخ .؟عماتقو لوا ا ْ

 ادهنولئاقلا فاتخاو هلثمع ئث لكل ظراصاذا اوهو رهظلا تقرزخ  هنعبود رصعل !ةالص تقو

 0 0ك عزامت ليتارطرعب 00 ا أو 0 1

 مو. فرهظلا ص دهنا لو هيلع هللا ىلص ها يل ةءاح ا
 هللا لص”ىننلانآرخ الاتباثلا ثا فو ل ل يو اي ا

 لخ دب ىت> ةالص تقو حرذال تبان" رخ [ثد دحورصعلا تقو لخدي ملامرهظلا تق ةو لاق لسو هيلع ٌ

 نامزلاناطعينارخ الاناث دمحلاو تةولا ىف ارتشالا ىطعي لونالا ثيدحلاف ئرحأ : الكم كقو ا

 قيقحت ىلع فوقولارسءيلعقلا نال لفل نم ىوفا انهلوقلاو كارتسْالا عفريف مسقن.ال ىذلا

 اراعاث فاك ؟ مل سو هيلعهللا ىلص "ىبنلا لوقو هر ظنداطءاام ىلع بحاصلالوقن هوهو هءلوقلا '

 رمسفي مالا ا هملع"ى لا مالك ن وكف لسو هيلعهللا ع ينل ليك لص لع مكون تبحاسصلا
 0 ا ا .لالوشب ذخالاو ”ىوارلاهرمسمخ ىذا !لعفلا

 :ك امفاعاستاو هدابعل ةصخر فال اذه لع هللا ّنكلو فالخر َودتيالنا"ةلكسملا هذه ىف
 0و * لكل ظريدي نا اهتقورخ [لئاه نخرصعلا تةورخ ماو هتدامع نم

 تقولا فرابتعالا مّدقتدقهراسعا * ةعكرب رب سعد |بورغ لقاوتقورخ [لئاف نمو سعشل اره دن لام

 لصفلا اذهىفرايتعالا نم قيامواةاظم تاولصلا لكى ذخ و لفر وظل !تقو ىف رتشم اريغو كرتشملا

 ىيعملا اووهذنيضولا نيب لصافلا الا راتعاامار ارفصالا فو مسقنإال ىذا١ن الاف رابتعالاالا

 ىعهعضوم ىف مسا لكمكحرهظفكارتش *| امهتمدحاو لكن م مهفبال نيذللا نيهسالامكح نيب لصافلا
 ماقمىلاهادحو همكتح ادق ماعم نم لقا اذاكلاسا !ناسنالا نافان دنع م ةاولادح و هودارفنالا
 تس يري للا كا ب



 ا
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 ا|ركشلاو حرفلا ةداسع ىف لازرالف* اودسالاّدح ىلاركشلا مدق ىلعالالجا ماك ةمعسطلا سافنالا | 0

 / هناكلدو نيد :دامعنب وهف ابح مادام ةقرافملا عقّووراقنفالاوربصلا ةداسعىلا عجربف لورتثاىلا ١

 أ هرالص ىفهتدانعف كل ذريتعا سعثلا نورتاممتحر نورتلوقب ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا عمسأمل

 عا :
7 

 ىهو ردا ةرحا بحت نم انسيورشلا أل 5 دلل رت (1م از نؤلع هلا اذاف ةعلاط

 هؤاحرو هفوخ ىوتسا نمنمؤملاّن اف اخروةدشوءالبو ةمعننمب | ارقنواركشع وطنلاو هضورفملا

 عواط ىلار هلا عواطلا هتللل ةمقب انعمطو قْدْشلا بورغاااىلا لازال ١
 رخآ اماف مهتاقنءةراعلا تادابعىهاذكم كاذ دعي ب ا>نوكمآلن ا ءاومسالا ةحىلا سف

لوانااكرهاظلا م .الا اودو تقولا كلذ صوصخلا ”ىبهلالا مسالا ماكح ارخ ل ا
 || 

 أ نوكينا ىلا ةعورسشلا ةداسعلابصاشللا روهظلاف لقال ىملالا مسالا مكجصح لاوزلا تقو ١

 أ[ ةصاخلا هتدابعقدبعلا اذههيماهاذا”ىمهلالا مسالا مكس كل ذكتقولارخ وهو ل فمش لكل

 ْ هب صتتت مكح ملال مسالا ف قبيل ىالشم ناك هبا ذات وكي ثم هأ وتدساو تقولا اذه ىف هب

 حرخودبعلا اذه ىف ىملالا مالا اذه مكح - ىضشن ا دقذدنعلا اذه فرهاظ هرث والات تقولا اذه

 ريغلوقعم مسقنرال مهوتمناةرذنيمحالانيبرخ مسا مكحوهورصعلا تقو لخ دورهظلا تتوأ]
 ا لد دي ىج ةالص تقو حرم ال هنع تباشلا ثيدحلا ىنماللا هلع لاق امهنب خزربوهودوحو م

 ىحرهظلا تقو لخ ديل عبصلا تو حيرخ اذا هناف رخ ؟لمل دا تاولصلا عيرالا ىف عب ىرخالا تو

 : هعاس نورمعو عنرا م ويلاناق كلذ معافءاشعلاو برغملاوريصعلاو رهظلا فالخم سعشلا لوزت

 1 3س تا ءايتشن وبلا عرمدبلا ىلا سعثلا عولط نك تاعاس تس عبر لك عابرا ةعبرأو هو

 |١ عاقب انيعامتقولا ن اف متانلاو ىمانلا لجان هنيبعتلا رك لقاح نيستا مك ةض ورقم

 اذهلف هريغف ما تقولا كلذ ىف ناكءاوس هتلظتب ئانللود دن ىمانلل همعامناو تقولا كلذ فَ الصلا

 ١ ىعملالا اهريغ نود ةظفل دصق الن اهدرو ام لكف ىه ذم ناف نيسعتلا مك انلقو كلذ ىف لوقت اندر

 || ىدصق ىفهدنعطلغلافرطانل اها. ناوو تح ىدصق ى ارظنلا,ى الكحو ىف اف ىئعملالا افرح ديزاالو
 ةضورفم ةثرعم تاولضلا+ معتسم |تقو سءشلا عواط ىلا سعُدل | لاوز نم تول ناكو ىدذعال

 ١ ةدبعتم هنم عارالا ةثالثلا عابرا ةعبر ىلا مسقن. ناسنالا كاذكا هعضوم ىف تعقو تعقو تم هيف

 ىلا ةيفيطاو هيلقو هتطابو هر هاظ ناسنالا عابرأذمويلا نم عابرالا هثالثلاك ةصوصخم لامعأب هت

 هل حابملا لعفمف تادابعلا ىف هعابرارأ اكتم ١ اهقحي ناءاشناالا هملع حي رحال كلذ هلاح اسم هتعتنطل

 ءاوتسالا نيج ىلا ابتع انضاو سمثلا عاؤاطن م ىلصملاكميناجالا عمرمضتحو ع رمال

 ١ ىصعين ا اتا هب قلعتن الصاةدابع نعكفنبإل هبلقو هنطابو هرهاظت هتعسطو هنم بطاخلا هور ىه :

 فترصتي وهف مويلا نم لاوزلا ىلا سعشلا عولط ةلزنع وهو هتعسطرت آلا عيرلاو عطينا اماوأ

 1 تةولارابتعااماو »* معاق نيعم سهلت تاولصلان هئدل بوو تقو سلوهو كلذ نم عنميالف

 لاوحالاىف اودلَتْحاَو رثكالاوا ةملوالا ىلع لكلا قفتاف فالتخالان 52- هفغرملا

 كلذك قالطالا ىلعهنءءاشالا نوككلبءث نعنوكمآل هنالاهالعأوءاشال الصفا لّوالا نأ لعان

 ىعأو هلبق ةريثك تاملوقا ن نع هنمع ةملوا ثم> نمال هير دم عب نا ثدح ح نمهيردبعيناىف ىسدنعلا

 ةملوالا كال: ىف فراعلا درعا ذا هتباوال يسال ىزذلا لوالاس سلا هنا تاتا

 هتان قواخت لك ةدانع لعلام فراعلا اذه ةدابعت ضنا:

 أ
1 
 ةالصكهئاضعا عيمجوأ درقتملا ةالصكة فلكملا هئاضعا نم ةصاخ صب هديعءاوس هرف بغرلا |

 هدريفوا ههلوو هفلاكو هدجوو هقادشا قرح هندهاجو هفوخ لاح فى لة دلموا ةعاملا |

 توولا ىف هدمعدقف تاس كلا دا ١ ىفذ موملا ةماوالا قر ةدوسم نا لا كانا لاا سهلا( قو
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 ءاملوالا بولت ىلع فاتت ال قدا ءاهس ناو ناكرفلاو زيسقلا نم ّنهنسام كلاذإ قئاذلا لعبف حازملل
 هيطعيام ثيح نم هيربو دنع كح لاذع نامزو سفن لك قد يف تان الا عم فراعملا نوذفب

 كرت ثمو صاخت ىلا تاقوالاانمسقذاو مثهفاف هب صاشللا مسالا كلذ بت نم نامزلاوا سفنلا كلذ
 لهجو ةفرعسو وسو نس نمهب تنك ىث ”ىأكلاح ىف هت امود قي رطلا اذه تقولا نأ لعاف |

 ١ [|| تافوالا نم صاخن ان صنم لكق حىفابف هللا ثدح ام بس ةيئامزلا تاقوالا كلذكو طمتريالف
 "لكل والاف دازاف ناهجودل مسا لك كرتشملاوْلارتس ا هءكح ىف عتب ل كيلع درو اذا مسا لك

 هجوهل هنا ميكحلا مسالاكك رتشملاوه ىذا |ىناثل او ا_عال صاخت هناف ملاعل اكل ذكو ةامعلل صاخ هناف

 اهعضو مك ورومالا عضاو د لع مك نيركح ميكا مسالا ن اف ربدملا هللا ىلا هجوو ملاسعل ىلا ْ
 مكحب اهعضاوم ىف ءاسشالل عضاو نم مو هعضوم فئشلا عضبال ملاعنم مكف لعفلاب اهعضاوم ىف ||

 هتقو ناكنخ ةريصل ىلع اهنك امأ ف اهعضوورومال ا عضاومب لاعاد ميكحلاف معنعال قاغنالا

 ناك لاثمأو رداتلاكدحاو ىعأ ىلسعالا لديال منا ف ناك دو كركم تقولى نك ةيكلللا

 مهتالص ىف ةرهاظلا مهتاكوأ لاثم ىلع ةرونعملا مهتالصىفنيف راعلا تاقوأ هذهف صلخلاتقولا ىف
 ١ يقلل

 * (رهظلا ةالص لل ف) +

 1 ناك ءاوسنيععم تقوىف ير انوةوماراك نينمؤملا ىلع تناك المان ىلاعت لاق

 هلثاكنمعملا اهتقو نع ةضورفم ةالص حرخأ ند انودومهلوش ديالو نيعم هنأف اتمضم مأ اعسوم

 || تقولا ناك ذا ةعورشملا ةالصلا كام هناق هم ذأرمتالو ا دهأ همضقبال هنافرك ذّتمو سان نم ناك ام
 طرشوهىذلا اهتتوج ورك ان دنع هيلع ءاضقالو ةيولادع لشنتل ارثكملذ ةالصلا ةدك طور نم :

 ىلعالا اضانىمسبالو ديالو َدَوموهو همون نم هظاقمتساو هركذتتقو غالاو ىسانلا تقوو تدك

 ةالصلل ٌدّؤم لكفامهتد قرفال ىدؤملاو ىذاقا١ناف دغالا هم.طعت ام ىلعالءاهةفا ادارب ىذا ارابتعالا

 9010 للكل ةذانم دوام لقتلح ةظا ناد ؤادا هلع نت ام هتادأب ضاوي هشلعام ئضقدق
 رخآف هنم نيعذوم قاوفاتخاو لاوزلاوههل.ةزو< ال ىذا ارهظلا تونا ىلع عب ريشلا ءارعلا
 ْ ئئلك لان نوكح, نأوهلئاق نك عسوملااتقورخ ؟اًماف هنق بغرملا اتقوفو عسوملا اهتقو
 أ[ رصعلا تقو لو وه رهظا ا تقورخ وهو لملاك ذن الوتين هلوقلا اذه باعك نمو :هلدم
 ا نيلثملاو لثملانيبامن او ن الم اوهاست ارصعلا تقو لأ ناو ةصاخرهظل !تةورخآ هنا مهنم لئاق نمو

 || لق لئاكنمو لضفأ درفنملل تقولا لأ ل ئاق ن همف بغرملا هنواَمأو*« رهظاااةالصل لدال
 )|| دارغنا ىف قالطان ضف تقولا لون ا لئاق سو دلل اًةَدشىفالا تاعامم اودرفنملل لضفأ تقولا
 : دبعلا فوقووهو ءاوّدسالا هراتعاهعضوماذهسل لال د سا لئاق لكلو درب ورحو ةعامبو

١ 

 همزلي ام ءادأ كل ذرربتعي له ةدابعلا دصقب هين ىأب ىأ لمعب اهف مجرتريسغن مرظنلا لح ىف بوررملا

١ 

 ءاوتسالا لاح فوهف هيرو هدنس قحءادأ نم كل د همزاب امريتعيوا ابون ص هنوكو ةيدوبعلا نق

 ىلعةسورلا هقكتسستا ل هدمعين ا هدنعلاوزلا كلذدنع جر سعشلا تلازاذاف حج رتريغ نم
 هذولاركش هديعشءاوتسالا تقوىلا عولطلاتتو نم دبعلا اذه ىلعماعنالاركش نم ةيدوبعلا
 اركفو ةلذهدمع هنو دباحلا لادن او هنعبورغلا بلطل ةقرافملا نيعباهلاوز رطنناو يكل
 لررخمل الضب انه ران[ ب قر. بورغلا نمو بورغل ىلا اهقرب ل ازي الف ةدها شلل ابلطو اراسسكنااو

 مو ىارااعترضتماك انالئاس دلل ةلظىف قسفاهرثا ب .غبف قفشلا برغم ىلا اهدعب لفتنلاو
 هئاعد لوبقوءىن ران ىريفرجشل |عولطىلا عّرْضتو لأي وهو سعئاارونب اهترانتسال ىلللا
 || ىلصنتن ا ىلاركذل اءابق اع لاازيالو مصل ا ضرف ىَدّوف لوبقلاران"آدهاشب وهو لاذ لعاركّت دبعش

 ف 8

 ا ب رادو د رويس 0 تدعي ري سوو وة



 انانحلا

 ملكتهقلا نأ لاق نم لوقو كلوق هات وكي نأدعبودعب الالاف اقوانعدوندنع تناول ||

 نامرادا دا هرتادابتلا ا هولا مهوتيواذكو اذكهلزا فر دقو لزالا ف لاقولزالا ىف ٌ

 وهامن الزالا ةلخْفا لول دم ناف ييسعلارظنل او لقعلا م تدم نمال مهولا كح نماذهف كت-ىفأأ

 هيلع كت ةملوأبال هناصس لالا نيعوه لب هدوجول لوأال ىأ اعتق ةسلتالا ىت نع ةراسعأ| ا

 هذهىف طسلا 00 او كلَةَعو كىهو ه.طعيام نيب قّرقف !مءالواعم و اهتادمح تت ن وكف /

 ناف نيهجو نم لاحم هنافالزأ دج وب لامتيالوالزأ ءايثالار دقي هنا صس قاف نوكيآل ةلتسملا ١
 ه«سفنلاةوصوم ن . تحور : ملام ددح ودامت ادوجوموهامدجونالو دجونأب ودامتاادحومهنوك 0

 نعدوديوم كتالز دوس وم هأبامو دعمك ىدلادوسوملا مج نالاضمودلا 0

 ىلز أ للاعلا نوكح نأ لام انه. فوصوملانعةماوالا ىنن نعةرابعلزالاو هدحوأ دجوم
 ملاعلا ف لاتينا لاحم انمرخن الادجولاو ىلاعت هت اودوهدجو من.هدافتسم هدوجوذادوبولا
 لزالا.لاعلا فصو ل.هتسبفهي فودوملاوه قملاو ةملوالا ٍنلزالالوةعمنالالزأ دوو. هنأ

 تغتنا دق ةيلوالا نال هللا نمدوجول ادسفسمريغ هللا نم دوجولا دسفتسملا ملاعلا تاو ىلا جار هلال |
 لعل .هةتسيالو لزالاوهىذلا ”ىلسلا فصولا اذهب فصتي نأ لاعلا ىلع لمت سفالزأ هنوكيدنع |[

 ليت ورطلا ىل ع اردت 'ناقؤتق قيسالزأ قالا نا لا ا .
 كلت لزالا ىف ريدقتلا كا تنندةفالزأ نوال لعفلاناف دجوأ نعم قلخ ناكاذا

 نيءوهام هنافهلدوحو ال“ ىلس فصولزالا كا دكوهلدوحو ال مهوتمنامزلا ناو نامزلا فريدقتلا

 اوك م رص حتما اقروا . قا نوكيو قا ريغ نوكسحي ”ىدوجو مأو هامو هتناالا امو هنا
 عجرلف تاقوالا عم كَنكَر ”رعنأ دعبو مهفاق هانركذ ىذلا هحولا ىلع نامزلا فرظانر صح اك ارا

 : لوةنفتاواصلاتافوأ تادابعلا نمو تادايعلا تاقو أي دارملا ندتو
 « (تاولصل ا تاكو ىف لصف » 1

 ركحذت ام دنعهتقوناذ انلاو ى» انلا تقو نيعملاريغف نيعم تقوو نيعمريغتةوةالكلا تاقوأ

 طمو صلخ لاه لرتشم مسقو صاخش مسق نيمسق ىلع نيحملا تقول وامان ناكنا ظنت سيو اسسان ناك

 عتباكىرخا ةالصل ارت هيف عقتيال هلاف ةصاخ صل تقورخ و اسهاكتاولصلا ىف عسوألا تقول
 امهيريغورصعل اورهظل اكن ينال دل انيب , ىذلا تةولاوه كرتشملاو عبرالا تاولصلا تاقوأرخاوأىف 1

 دذع هللا اق ادع جوس ف كلك نو عيوش ليسا العنب كا ذىنمولعملاروكذملافالذتا أ[
 نم ىنابثلاوه ىلدملانأ انلق هرابتعا + لمصفتلا ىلعةالصةالصاهلكت اولصل !تاقوأ ىف انمالكأ]

 ةالصلا تمسق هناصس ىلا لاه دقو دمحوتلا ةداهش نم ةمترملا ىف ةان'ةالصلا ناو ةبلخلا فقباسلا
 دقامواقلطهدالصلا لاف ةمهلالا ةمسقنا ىفهلابنان ةالصا ا لاح ىف هلعخس نيف ص3 ىدبعنييو دن :

 رايتعالا فوهرنيعم ريغو ضرفلارايتعالا فوهونيعم هنمتقولانا اناقدقو ع وطتنماضرذ أ
 هديتعاش هناكسو هتاكرح ىف عاق هير ىديزي هباحانمىفو عاد دئالص ىلعوه ىذا! فراعلاكعوطتلا ٠

 نذهير هرك ذنام بسحب وهف دهشملا اذه هل سل نمو ثقولا ي> اصوه لي ني_عمريغالو نيعم تقو

 نيب لضفلاو دي زملا نم هدحام تاقوالا نب قّرشب لا ذاروضالا عادلا فراسعا |نأريغ هعمروضحلا ْ

 هياصعتسال لاما لماك ماقملا صقانو هذ هسفن نمهن عّوطتام نيوروضحلا كا نم ضورةموهام آ

 لمكللاذكهجو نمروذحلانافاذكهجو نمروضحلاال لاوحالا نمروضحلا نان متادااروضخلا |

ةذالاك لالا ف قرغّسم هلال هوجولا نيد هدنعقرفالر وذا ل هأ ن م لو الاف لاجرلا نم ١
 ةلوها

 مكحء#روضملا مئادلا اوه لماكل اودوروضالا لهأ نم ىناشلاواهبس فرعي ال تلا ناسسنالا دنع ْ

 مالمئن عطوأ عاجب مطوأ لع مطنع ةذ| ىهامجوامتاد ذةموهنةذا هام ةذللادجاولاكموتسولا َ
 وس جرئ 61 حبب



1 

 لاوحالا الطن ىلا تادلملا ىف عرش كلذد عي اهلاوقأر اهلاعنأو نارالاو طورشلاو مزاوللا نم
 نوعلاودسأتلا لأسأ هنا نمو

 ه (تاكوالا ىف لصف *

 || ءاوستقو وهام ثدح نمت ةولاديرأامنا و طتذتاولصلا تاقوأ تاووالا ىفانهمالكلانىعاالو

 ةعورمشملا تاقوالا ف عرشن ذئنح هرابتءاوهانعم لا نفرءاذاف ةدابعريغاوأ ةدابعا ناكحص
 ضرفا اوهور ذهب امزيعدو>و لب قال ىذلا مالا فر بدهم ن نع ةرابع تكول لوقنف تاداسعلل

 ةياهلاالو ةيلوالا لبقيالهسفن فوهو ةباهنوأ اليود اال ”ىركلا لكشلا فض رفنوث راك

 ال0 | الا فر 3 ضرفةقؤلاةريدقتلاو هلق ضرع مك<الوأ هلل عفادوجوطسولا الو

 اريدتم هللا هتاخنهقلاهقل> موب هتئرهكحمر ا دتسادق نامزلا نا مالسلا هملع لاهم اري دتسسم
 زوكلاءاكهنال نيعهلرهظالو موبلا نيعتيملرادو سلطالا كلفلا هللا قل الف ةردقمهفتاقوالاو

 تقوو كاغلا ىف ةمعم تنةوواضرفرمشع قثالا هسف ضرفا له زوكلا ىف نوكسحي نأ لبقربنلا ىف

 ضعبنع اهضعيزيمو ضورغلا كاتب نياعرصب صنتلا اذهل لعجو كلفلا كلذ هياعىوتح صخش
 اهنبع ىتلا هذ ةضورفملا ةمالعلا كلَ كلفلار اد ئاهنم ضرفىف هنمع لعفس اههفدل تاعج تامالعب
 ةرودراددت كافل نأ كلذ دنعملع هئلا تبتنا ىتح كلذ هفقوم نم حربامو «نعتباتورظانل اذه
 هلهثلا قل كلذ دعب مث امون ةرودلا كلب ىعف كلذلا ىلا ةبسنلاءالرظانلا اذهىلا ةبسنلا,ةدحاو
 ىعسض اهلعوه ىج ها صو ال | ناجح فلن نم كلل ! كلذ ف هرظن ىف هلعل لطفا !هازناووكتج
 هرمصن عستب ل از اق هيمفوه ىذلاوزلسا 7 ع مااا بكر كذا كلذ نوكلاغرشم عطل كاذ

 أذهىلا ةفاضالاب لوزتلا ف ةبكوكلادخ امثءا اودسا كلذ ىسف هنراق نأ ىلا بكوكلا كلين دكرح

 لازامم اكولدوالاوز هناوّدسان ع هلاسصفنا لوقأ ىعض هسفنفبكو كلا ىلا رظنلانالزظانلا
 أ لظأوان رغم عضوملا كلذ ىعض بكح وكلا كلذ مرج هتسنع باغ نأ ىلاهرصب هعيش رظاسنلا اذه

 روهنلا نم هيضرونلا عاستالارابمت هب رغمىلا بكو كلا قرمشم نموا ةرانتسا دم ىف ولا هلع

 نم قريشملا ةهح نم يكحوكلا كلذ علطنأىلا ةلظىلازاغ ءاملال يسم عاستاو قنا

 عو<موثلا ناكفالملاهف ذقن ىلاةلظلاو بورغلا كل ذةدم ىف عضوملا كلذ لصتمرخا عضوم

 بكحوكل | اذهىلارظممةجرد ب ك وكلا اذه هنم علط ىذلا عضوملاى عوام لبللاو رانا

 ىم-ت بورغو قورشب كل ذ عطقي ىتح ةجرد ةجردط.هلا كالا ىف ةرّددملا ضورفللا كا" فلقِرنلا

 ئدسب عرش مث عطقلااضرؤرشع ىتالا لكلا نأ ىلارخآض رف ىف عرش هعطقي اضر ة لك ااماكفامانأ

 عطقةدم ىعسوار مشن اهتنا ىلا ضر لك عطقءادس اًةّدَمى مق ضورف ل

 تاقوالاناهنعربعملاهذه ىه ةنلاورهشلاو موءلاورابنلاو لمل نأكل نيبتف ةنساهاكضورفلا

 ناو تاقاضاو بسن كلدناو هنيعىفهل دو>وال هلك كلذ ناوا.ودوت اعامسلا يهدم ىلاقدتو

 تاموالا ىعااهيف تار دعما متاو نامزلاو تقولا نيعال كصوكلاو كاذلانيعوهامنا دوجوملا
 نضرف تقول اف تاهوالا هذلههسف تضرفىذلا مهوتملا هالا نعةرابع نامزلا تاتو

 مهوتم سم ىف ضورفملا كلفلا كلذ كرم عطش : تح طاراز دو اراء ؤ جرح
 تازيصملا تانئاكللافرط هللادإع+ ى 5 نامزلا ةقيقح كل تنبأ دقو نامزلا ىعسهلدوجوال
 اذكه قلخ لاقبل تاهوالا نيمعت هلمعق ضورتلل هلا فت دوملا كلفلا انهت ل اذلا

 زي زعلاوهالا هلاال العم انا * لكون اننا او نقبل دةلعأز اعتلو اذك تقوىفاذكرهظو
 لزالاَدف امج واب كير عاق تقولاز نامزلا نعمام تاعنأ دعيو ريدقلا يكمل

 هلةقيقح الامن ا أ ةيسنلا هذب.كلنامزلا ناك ا ذاو كل نامزلاك هلل تو قلاب تعنت ىذلا



 كح

 | هتاف نيريسلا يي 1

 ءءادر لوحي قستسيناكرمو
 ىتفا كنود سفنلا دوجو باح
 ىضنرت كلء لامغفالا نع لوك
 تصل تارزأبا تادابع ىذهف ىسىذلارمغ ناسنالل سل ثاو

 2 هسقن فصو هناف ةجرلاودو لماشلا عملا قالا ىلا ةالصلا |]
 كاع ىلصي ىذااوش قامت لاف ءاجرا هدامعن نمهننأ مرا ما نيجءارلا

 ١ يللا ةفولشلا م م لودر ولا ىلا ثااظلا ن هيكح رت نأب مكهنرت ىأ صب ةنأب هدفت قصوق |
 ا لاو نيئمؤال“ اعدلاوراةغّسالاو ةجرلا عع كت الملا ىلا ةالصا !فاشتو « ةداعسلاىلا ءاّمثلانموأأ 1

 قحفف ؛ ىلا عت لاق ءانر/كحذام ةكئالملا ةالصف هتكتالمو مكماع لدي ىذلاوه ىلاعتأأ !َ

 أ ميا باذع مهتو كا دس اوعماواوباننيذللر ُهَعاد نولودي اونمانيذانورفغتسو ةكئالملا||

 لأ اعدلاو ةجرلا عع رشنلا ىلا ةالصلا فاضتو « ةكتالملا اعدحاصانبف بهتسا مهلل|تايسلا مهقو

 تاس ار بتارملاهذهرشلا عمشل هر تحاسام قءاعرش ةمواعملا ةصوصخلا لاعفالاو

 الأ ناناو كلم كام الملا كفاقتو ةالعلااومثأو انلاناطخ ىلا عتلاكةالصلا

 أ تاوهدا فن مهل جبس هللانأرتملا ىلاعتلاه هبلع تضرفام بحي دامو تاو اونو[
 | ةغاف جيستلاو لكلا ىلا: الدلا ف اضأف همييستو هنالد لع دق لكت اق اصريطلاو ضرالا ىف نمو ٍْ
 '/ تمتااهسم ناك رارغلا ىف لفنتلا ف برعلا نموهورع نيهلتلادبعلاف ةالصلابرعلا |||

 : نعفيشنغلا دب رب هللا نأ قع امل هنع هللا ىذر هلاف ةضيرفلا تمر فلا فالذانلا تيلصوا لوي ا

 ٍ اأو اور قمت اداه كل ذك قالا دوصتلةةفاوم لفتت نآرب ل مهم +ءوالملا ارطُش عضول هدسع أ |

 (|نانالا عوطت ىتلاةالسصلا طاقساال ةضيرفلا طانقسا قا دودقم نى ارفرفسلا ف لقت

 1 ”هل-ارلا ىل_علفنتت سو هلع هللا لص هللا لوسر ناكحا دهأو رغسل | ىف لفنتف هسفن نمابب

 || عمتاذلا نال نامت ناسنالا نم ةفلكملا ءاضعالان أك نامث ةعورشملا تاولدلاث رفا ىف
 || نطبلاو دنلاو ناسللاو ريصبلاو جعسلاف ءاضعالاامأو عيسلا تافصااوتاذلا ةنامع امسنا]]

 ًااودو رثولاو سهللا تاولصلا ىهف ةعورمدملا ىنامتلا تاولصلااماو بلقلاو لحرلاو حرفلاو[]

 أر ئاثللاةالصو ةراثتسالاو ءاتستسالاو فوكحبلاو نيدرعلاو ةعجاةالضو ليلا اةالص 1
 | هيلع هنا لص ”ىننلا ىلعةالدلا نافءاعدلا ىف تادف ملسو ِه.لعدتنا بص ىلا ىلع ةالصلا امو |

 || هذ هلودفتاملا اذهقرك دنهتناءامنا نود وهلا مايقملا لدم !ةريغو "ل سولاب هلع ءاعدلا نم لسو 0

 | ىلا دصقا امناو لوطب ءاذناث لصافتلان مهيوحت ام عبتتاامو اهطورمشب ةلدكماولك تاولصلا |

 أ| ةالدلاومّسا» امثناابف وتسن نأ ىلا ةراهطلا ىفانلعاكت اهتالا ىرخحم ىرخت اهنم لوصف تذأ :
 || هلاالن أ ةداهش سس ىل_عمالسالا قب مالسل ا هلع لاق ناميالادءاوق نم ةيئاشلاةشلا ف تعقو أ[

 ١ بدترتلا ىئار هنا ةياضصقلا رق تملا وناشمر موصو ةاكزلاءاي اوةالصلا ماهو هتناالا| 1

 أ هلعركناناضمر موصو ياو ثيدحلاةاور ضء«لاتاملاذ_هاو لاقحالا نمواولا لخ دياملا ||

 أ دعاوقلاىف ةئانث ةالصلاف دعاوقلا ف بترتلادارأ هنا انلعف همّدقف جملا ناشمر موصول ليقول

 ٍ لعج مم ةالصلا لصملاودمحوتلا انه قياسلاو ةءللا ف قياسلا ىلو ىذااوهو ىله11 نم ةقءشم ا

 || ةراهطامنوكل اهنا ىلا ةاكحزا!تاعذ ةراهطاا اهطرش نمذا ةعورشملا ةالصلا ىلبةاكرلا ا
 جا نودةاكرلا ىلد مودلال عجو دخاسملاونادبالاو بابثلا ةراهطت الصلااىفئناك املاودالا||

 || اوساج ىلاولعج ةاكرلا ىلا ةمسن برقا موصلا ناك لف موصلا ءاضقناب ةءورشم راطغلاةاكز نوكلل “<
 : اهعسواهمزاياموةضورفل# ءال فلاش ءانشوا( ديف ءابنناكف ةشيافتاالا يي لال مف
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 يليق لامقتسان ناني لو ةالص لاعفا عسجب تناك هتاجانمواماد هنا ع مزود اوهو ةالضلا | ظ

 هلوقمهلارانملاو ماودلا ىلع هللا عمروضللا لهأم هوامتادك فن الد الصلا حور ىف هنا ةحاملا دذع

 تقوفالا هللا عمرو ار طاخ هلرطخع ل ماما فارابتعا نومئاد مالص ىلع مهنيذلاو ىلاعت|

 هتاف هناا هذه نماندنع ديالو ةليقلا لاشتسا بنصف هلع لّوعبال قاطس رطاش كل ذف ةحجاحلا |
 ناطبشلا لعنمسجرهنا ىلاعتهلوقىف ناطءشلا لع بانتجاب انه دقو ناطشل لع نم

 لاح ندملاو ةنمملا ف نكلا ناف ىراصتأ !نود ةينبملا فنكلا ف لابقّتسالا ىربنماّمأو هولا

 تا «ةءلوةعمتناكهي ةمهلا قش طم صوهوالائْث نماخ ةيهلالا ءاعسالا ةمعج هبت ةيعجلا

 ءانمل اّناف ةَعق 0000000 نم هنتر ةدهاشم نع لاخلا اذه بح اصولخياالف هيل انطمت سه مودعملا

 أر وذ ءار ل اننأو « نطوملا مكسحدب نوكيناوتلبقلا لبقتسين ا هلز افك ذ ىلع انتل دندملاو ا

 ىفامهناث عراشلا لوقلامارتحا لبق بالو بدأت ةج اخس ابتل.قلا لاب قتسا رت نم هل عنامالف هدو ْ
 هذبس عمراشخا هانوكي نأ دبعلل ىبنالو هرايشخاالا ةمهاالا ةَمَشح ةي قرا ديقت ةلاحءارعتلا
 ةرييا مهل ناكأم ةشنيملا فنكحلاو ناللارانخاافراتكو ءاسثنإم قلي كيدو كانغ لاف

 لمعت_سفدللا اوه عراشلاناف ةمغرشلا مس ءارملا دنع نوفي لياور ا نأ مهل سلف مهل هرت ملاعف

 انتمثادقف كم ةنعىهنلاواهرايدّساو ةاملاتليةلا لاستتسا ىف ةدراولارابخ الا عسسل اذه

 لوقت نو هدر اهطلا ىف قير اولا ازيلال زج ىرع ادور اطل لوجت مبانلا اذهىف

 ةيدوحووأ تناك مل دج نيهاربلا نم ناك ىثن”ىأاهلي زبامب ىنعملا ةلوقعاانانالا نمةراهطلا

 امو ةساسعلا تلازامن ذاق لحما فةساجش رؤيه از ىذلا نكيملام هر لازتاعال اهتلازا ضرغلا ناف
 ْ ناف كاد اهلي زيف هلوسرو كل ذ ىف ىلا عت هللا صنم ىلع ةفوقوم !ممراهطف عملا ةلوةعمريغىه ىبلا

 ديعتلاب ىهملا انكم ملاذاو قة لع نءكقح ىفابتلازانوكتف هتينوهانعم كفرع قدا ءاش

 ' ليسسلا ىدموهو قدا لوةيهللاو ةعماجلا هلءلاودو فيلاكتلا عسجب ىف قلطملا ىنعملاوشو ||

 جمر

 * (نوتسلاو عساتلا بابلا)* |

 رعشاهموعوةالصلارارسا هفرعم ىف

 هن الص نمهلام لصم نم مكححو هم

 امتاد ةاجانملاب ىطح رخآ و

 هلام ناك قدا ةرسو ٌفيكو

 ا تكن اري كفاه
 5 تنكنا مياستلا اهلملكتو

 ةباغ نيماقملا نيذه نيبامو

 كاي دلكلا واح
 يلع تامل كور لا

 ادصاقنبعلا ىلا بكر ىف ناكن او
 د ا عصلار اهنا ةالص

 هرتول ميركلا عفشلا ىلع ظفاحو

 ةعيس عسهباو ذفلاةال_ص نيبو

 هنالص دهشاو ددعلا مون سانالو

 احناو ةيورعلا زيها داب

 انعلاو دكلاو بار اًةيؤر ىوس .

 ىدّساو ةضيرفلا لصدق ناكَناو

 دنا غلب دقف امومأم ناكناو

 اوس هصرح وأ ءرملا لش الاو

 ىرسلا "هلل ىفءاسلعلا هّتعجرا

 فان نيكلم دكنغ زازملاو
 ئوتسا(بع لطره ادب رقددنحلو
 [ناهح رج رار كطتو

 ادعام ص ضر ةالصرطمو

 اسملاىفو حانصلاىف ”قشرتس

 للوالا هترمذ< اوزاث ىذلازفت

 ىوط ىلع ىلصملا ناكَنا نورمّدعو

 انسلاو ةريذملا سعتلا علطم ىدأ

 ىلعلا ةيلح فقايستلا بصير



2 

 سانلا رطف ناخهللا نيدىف ههقفتف عراشلا نم مهفيامبس> ىل_عوهذ عرمشلا كا: ىف هلصفامو |
 دوصق نم همه ىلع بلغب ىذلادالا ةساغلا نيعلب زرالفدابتحالا ل#وهو هللا نع مهمل ىف ةغاتخت |

 لغىهو لصفتلا نعىنغأف نطابلاو رهاللا مكحاف ىرسي اذهو ل والاودووهام عراشلا |
 حاطف دهسا ىف ةىبا ارعالا لاناملثد دخلا فدرواك ةسالا ىلعءاملا بصوه و بصو عفو مح او رمبمو 0 ا

 هتان اوس سال اس سرتالإسب هلع هللا لصهلنا لوسر لاف سانا هب | 1

 اندز اذ هلفامتنالو اهسالوالسغىمسنال ةلاحدذهف هيلعسطف ءام نمنونذياعدو اا سو هيلع أ ا
 ( بملا نعل غلا ظفاباوذتك اف لسغلا تحت ل فلا اذهاولخدأو“ العلا ةظفللاهذبم تأي لو ب بضل

 هلا لعاو 0 هع لو بصلا ظفلي هرك ذىوارلا نال ىلوأ بصلا ظفلب هيحاصفالانا انارف | ا

 اهنمعلاوزدوصقملاناف ةمالاهدهن ءاففذت تاساحتا فالتخالالا بتارملاهده تفلتخا|م ْ ا

 «هتلازا ىف لمعتسسا تافصلا هذه نم نيعلاوا مهولا لاز ئ ىأبف مهوتملاوا نيعملا دوجوملا | ِ
 هناف لس لاك تمهف نا صخالا لامعتسا نع ىنغبف صخالا هبف ل خدياهتم ءالالامعج تاو

 هلك كل ىف تدرو دقو شرلاوهو حضلو عمصو لغو بصدةعراشلاو لكلا نع ىغفاهعأ ا '
 اذا ةفص اندجو نا مومذملا قلدنا نأ( * كلذ ىفنطابلارابتعا لصو)+ هقفلا بتك اهلحرابخأ |
 تافصلا عبج مي ىذلا لسغلاكىهفاهانلمعتسا ةمومذملا قالخالا ميميتلانااةلتإ ْ

 موهدم قاحب لك قوات كلذردعت نانرمسالاو ىلوالاوهو اهمهودو تاساحتنل انامعال هليزملا

 اذهىقونانلا اذه ط روه ا دهرغال قلكلتا كلذ ةلاز ا ىف اهلمعد_ستقهنمعل "هلي زملا ةعصل !ىلارظاتو

 لبجالا فرخ وهلا تف ناالا هعضوم اذه سيل ددعلاو مضنملاو مسملا فريشك فالتخا بالا
 نوع » ! ةبفءالعلا فالتخ اوروصلا عش اهلك عرمشلا ماكحا تار ابتعا ىفايانكت ليعتف

 انك نوكتل 1 ةنطاسلاو ةرهاظلا ىنعا نيتروصلاو نيتأشنلا ف عرشلا ةمكسححر هظتو نيتقيرطلا

 ديؤملا هللاو بسنلان ءةثحانلا نيزاوملاو نطاملا فرانتعالا لهو رداظلا لفالاعماح :

 هريغبرالا]
 * (ءالكلا لو دو ءاعتتسالا بادآ ىفلصف)+

 لوبلاد نع نيمأابرك ذلا سمو نيمأايءاتتسالا نع يبنلا لثم حاوأو ةريثك رابخ كلذ فتدرودق |
 لخ ةلومءاهلطك اه اب لئاه نخ 000 ىهوءاللنا لو ددنع ذّوعتلاو ةحاخلا ىلع مالكل مدعو | ١

 صارو ىف همكح ام : نطابلاناغةلساو اهلك مهفرابتءالا قامو « ءاهقفلا ةءاج هيلعوبدنلا ا

 ادبأ ارهاط هبلقلازبال نأ ددعلا ىلع ص هبلق ىلاالا ناسنألا نمراطت امهقنا نافرهاطلا مكك حلا | ا
 رثك [فيلكتلا راداثداارادإا فهبعا ارب ونا نالارهاط ىلارظْ ع رشلاو ه نم هللارظن لح هنال ١

 لاعفاىف نطابلا اضيأ عرسشلا ىاربانهورئارسسلا ىلت كانغ سكسسمءلاهةرخ الا ىفو هنطانم ع
 لابةّسا ىف بادالا هذه نماوغلتخاو كلذك كرتلا فمكملااو اهلعف هلع عرشل!بجوأ ةصوصخم |

 لابةةسازوجال هنا لئاك نك بهاذم ثالث ىلعاهف اوناكفاهرادّتساو لولاو طئاخلامتءإبقلا ١

 نعمزتلاو لوقأ هىوقالطا كلدزو< هنا لثاق نمو ناكعضوم” ىأ ىف ةالص ل ويوأ طئاغيةلبقلا |

 ل :اتلكحماو يرامصلا فز وجي الو ةنملا فنكلا ف كلذزوج هلا لذ اق نمو لضفأو نع كذإ

 * (ٌكلذ ف نطابلارابتعا لصصو) * مهبتك ىف ةعيرشلاءاذعلل ذركذ هماادنتبربخ نم هج
 كاذ نم مهف هيتر هجاو ىل ص اذا دبعلا ناو ىلصحلاهلبق ىفهقلانا مسو هيلعهللا ىلص ”ىبنلاربخ أملا
 دارملانا مهف نق ةصاخ ىلمملاةالص لاح اهيل بسنوأ اريضاح هتان وكن ابيلا ةمولعملاةلملات أ

 : ىلصملا لاحددارملا نأ مهف نمو بدالاءوسل حاملا ددعهلاقلا لابقتسا زحل ةيسنلا كاب تبل ٌْ

 | خيرى ار نمو ةمولعملا ةفددااب ةصوصخلاةالصلا لصمريغ هناذ جالا دنع:لقلا لاسقتسازاجا |

 ل كم اع
1 



 || داتوالا ل ام,او لابحلا ف ىتلاراجع الا ديرب هناانلع طويهااناهتضوامل هنافاهان | هلئااه اطعأ ىلا

 ا هدهتازقاهص_م واعلارفن كلذ اهثروأ ادانوأ اهلعحالق ضرالادسام هل تح لا

 [/ اًولعتو ديرال نيذال اهلعن 5 ةرخ الارادلا كلت لو هللا تعا لهنا ةيشخ نم ةطاشراجالا

 |( اهارناكت اواهواعنمتازنق يولقلا تافصنمةدارالاو نيقتملل ةقاعلاواداسفالو ضرالا
 ةرخ ” الارادلاب ى ىعاوابلا لقت ىت جاادرخ الارادلا ىف ظح اهانوكيال ناارذح هلا ةثخ نم ةطئاش

 اعأو * ةرهطم ة :رداط اذهل تن احح ةداعسلزئمودهو اتش لزم ةرخ الاف ناف اهداعسرا دانه

 ناملعاذ ا 1 دللا) وش رارهز دف كنا وش ادع نيدل حرا ءاهر مهدت صاشتتلا

 راصبالا اهكردت قلاروصلا ىف هيلكو هو فئانكلا ىف لوالا ىلا ن الت واقل ىفهل هناصسدتتا

 هلثكسل لاكدقو ساابكردملا روصلا هم_ثنةروصىف هارتف مونلا ىف قملا ةيؤدلشم لامثناو
 كمون لاح فاهفل لت ىتااروصل اهذهم قا ادمقن : كملق نم م معلا ادهلي زيف عملاو مو ءوث

 هلنا لص هنافد اوه الى اعت هنعرسو هلعدللا ىلمهلوسر كا لاقذذا كتداعفف كلت لاحفوأ

 هللا لوسر نا نامل ىطعت ىهو ناك, ءاف هارت[ ص هتادنعا ىوهلا نعقطن .املسو هيلع

 ىرشرعىلار انثا ناك لاتفكنامبا قت اهات نمّؤمانا لاق ن نالاقامل مسو هيلعهقنا لص

 اده ةفرعملاب هلدهمشف مزلاف تفرع سو هيلع هللا لصدّننا لؤوسر لاقي راو نأجج ىأفازراب

 نم بلقتلا هبلا عرسي اذسهاو برات بالامب سملا ىلت نم فطل ل امنا ىل تنافر هلا لمت اوه

 ةنللا ف نأدرودقو ةرخ الاةأشنلافهرهاظنوكي كلذك انه ناسنالا نطادوهإك لاح ىلا لاح

 ناسنالانطان وهىذلك ايفل خذ ةروص ىبتشا نخ روصلا ىلع هنكل ىرتشيالو هذ عاب الا هوس
 ||| انهنوكي نأرغ نمهرصسد» ارب نم ةلزنم هبلق نم هلزنأ هناكاربث يحي هدوبعم دياعلا لع ج اذا مودلا ١
 || هرهطت هيدمتت هادحال هناصس قكاو لضتلا اذههدّتح اذان مانملا لت تناك كح را نم ةروصأأ

 / اذه لكم هولا وهامتا ب اعلا ارهطف دو دلال بقت ن نمهانرك ذىذلا راهو ةاشنلا لع

 اوقلثتخاو نيحر لا رهطتةراجلا نابءالعلا قاشتارابتعا اذهف ؟ى ل لذا دسقتلاو هسشنلا

 ىتلا لاما نمتاساصتلا لي زتىتلاتادماملاو تاعئاملا نم هياعقافتالا نمءانرك ذاما دعاسف

 ةساصتل نيع لب زي دئاقار هاط ناك اذا ن اك عضومىأ ف دماجو عن دام لكنا لئاك ني اهانرك ذ

 امه انركذدقورامدكسالاوءاملا نم قاغتالا هلع عقوامال قالطالا ىلع عنملابلثاف نمو ل اوتأدنو

 * (هنم لصف *

 كلذ ره رامدتسالا اوزاأو موق كلذ نم عنخ سرابلاثورلاو مظعلا رامدهتسالا ىف او ةلتحا

 1 || نم امتاوخ ا ماعط هنامظعلا فءاح دقو زيلناك ةمرحوذ موعطموعام موق كلذ نم ىثتساو قنرامم

 1 || نآب مهدنسقتاما توقاسلاو بهذااك ف رش هل امعمسسا قاع رمال نا هم اطال ّنحلا

 نافادع لثم فرط نا ند نكلو نسح ناك لعب رس آن حب هولاعو اف ين سلفافرش كلت
 اهماحص ناب قيرط نمهدنع ةلوهلاءاعسالا نم مساوأ هللا مساهسلع واكوكسمبهذلانأك
 ا هير امهتسالا بنصف ةروص هملع نوكي و[ ناسللا كل ذب هللا 0 ند كلذ ن وتت» نا نمافوخ

 1 لأ رامتسالا اوزاجا موقو طتفراجحالا ىلسعءاقنالا اورسصق موقوانوقاالو ا هذ هتوكلالا ذه لال

 ا هيدرفنا سحخو رهاط لكب رامكسالازاوح لوقو مس هداعاهور كمناكتاو ثورلانود مظعلاب

 نم ءاقنالا حدادا ( نطابلا ىف نأن صاب فات لتطسم» ةعامجلا تود ىريطلا

 || درتي وانتا وام نا قلن مص *”ىأبتالاهلاو ةمومذملاقالخالا
 أ( اذهىلاو ةساعلاهذهةلازا ىفهلامعتسازاحع ءاقنالا الا لحلا ىفهلرث الامم كلذ نو درلعب وأ هسولعم

 0 | حرشلا عبش ولازبامال هيلازياملازالا ىف ىارنمو ةعاجلانود «هبفدشامف ”ىربطلا عزتم

 هجر ردو 2
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 7 هن سب مم جنا ديو د حو اه وعمل

 تك وست

 مو جب يه

 اريام هو حض جازي

 جروب 2 وبني وي وحر

 وهواة كوم >ري
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 أ رشاطب سلف هنتر نع هسه ب هتحا نم هنالوقأف دعا عفرىلا لسالواهعضودق هللا ناف 1

 اع نمال هنلر نع ذب ىّتح هلك ناوم يك لب ناسنالا هتذإ قرغتس اسلاغ -ىنملاج ورخناكا مل وأ ا

 | عيب ماعلاريهطتلا ىاهنمرب طتلاانرمأ اذهاو رهاطربغ' ”ىملا ناكح يقملاوهو هناا !ٍ

 مالا - سطل ني وكلا ىلون ام قدسنا ارز نمو بئارتلاو بلصل انيب نمي رز هنال نديلا* ار
 3 وهو كا ريجتت هيمدلا نك راغتت ف هن ةناثملا هترصةروصقم مد هلام هملع فلتخا لاا نال هنراهطب مكح

 | سجن هنأ مكحن ذئنبحو هنم هصيلتت نكح. ال سحخ ّىش * هطلاخ ناال ارعاطان دنع -ىملاف ىلوأ :

 ا هتساحتب انمكح جرخ اذا ةيهدلا ن نمدلصأىهبروص ىلءقيولذ امد هنمعوبإ هناك امديلعأر طاع :
 اعرشأ

 ١ + (ةساحنل ااهنع لات ىتلا لاحلا ف لصخ) +
 َ ذدحاسملاو نيفاكملا ناديأ نادبالاو بايثلا ثالث ىهف اعرش ةساعتااممعلازتىلا لاح ا ام

  1لوقي هتافص نطاسلا سابل نافتافصلا ةنطابلا بايثلارامتعاف *(نطابلا فمرابتعا لصو)# |
 ٠ رعش ةزينعل سقلاو سما

 ُ/ لكنت كراش نمىباش ىلسذ ج1 قست اسدت تكن

 ىدنعهحوموعو ريخ كلدىوقتلا سالو هللا ل وشب هلق ىفا تدوم رانش نم باامدارا

 أ ىوقتلاانه دارأاملّتنطغتنا ءاوس ىوقتلادازلامخناف ىلاغتهلوقلثءلاوحالائارقلا|
 || ةهلالااهلاو>اوةاحانملا نطاوم دجاسملا رابتعاو معان حاورالاو بواقلانادبالارابتغاو

  5(لاحلا هذه نمتاساعنلا هذه هيلازتامرث د ىف لدف) +
  1كسا: دنءوهنالثلا لاغ اهد هنماهلب رولا رماطلا 0 نا ىنبس سر |

 رمصبلا دكر دينول تاذ تناكن ااهنبعءاقب ىف نوللاربتعيو عئامورجحو بارت نم لد نحو فاهم ليزيام |

  1ىذلا ملعلا كلذ قرابتعالا دع (لصو)* رخ اان دنع لعل نيعلا باهذ عم ةحئارلا ءاقر ريدعتالو |

 | كلذف اناكرفمكل لعجهتلا اوقتتنا هلوقوهتلامكلعبوهتلا اوقناو ىلاعتهلوقفىوقتلاهتحتا |
  1لاو>الاو بولقلاو تافصلا نطاملا ف ىهو اهانرت ' د ىلا ةثالثلا ل احناهذهرهطملا لد ,زملاوهرلعلا (١

 هنعرعملاوهو نيحر لا نم اهلد زتةراخلاناع ءالعلاىفتاو دحاسملاو نادءالاو باشلااهناانلق ىلا

 ةرج !نانرامكتسال هب ىعسام ضيقت هنافدح اورج رامهتسالا ىدنع مصاالورامضتسالابعرشلا ف

 نعي واهس ةيسسنل اهلل | عقو ماده ةراخاناقافتالا ل << ىنانهرابتءالاو نانثا عاملا لقأو ةعاسجا |

 ةراجلا نمناوةوةدئاو أ ةراجلاكى هن كلاذدعب عل نم م عكب واق تدق هلوتا,ّمرومأ ىف بواقلا |

 |اهرعفتو تامولعملارثك أ ةطبحما ةعساّولا ةريزغلا مولعلا ,بولقلا نم ىشو راهنالا هنمرعقش املا

 ١ ءاملا هنم رك قش 1 ةراخ ا نم ىأ اهنهناو ةفلتخملا نونفلا ىف ميلعتل» العلا ةنسلأ لعاهجورت

 ردتبواهنم قش امردقب اهءاحصأ ة:ىلآ ىلءرهاظلا فرخ لاوح الا اهماع بلغت ىتاا بولا ىقو

 || نداقا طوبعي هللا ثخ نم طبهماملةراجلا نمىأاهنعناو سانلااب.عفتتمفاهيف ىذا اعلا |
 ولاعب عقاه رظنواه دوبعملاامزعنماهلوزنوهاهطوبهق ةرانيا يلا 0

 ا

 شحم و

 دوا هيعربس ميج هج بح ل نب بيم ببسي جوجو »

 اههككج املا اذه عبانمىه ىلا راجح الاف لاحلا هه نمتاسامتلل ليزملارهطملاوهءاملاناانلق دقوت |

 ام رهطتيامم ةيشفنا نا مرايتعالا ىف ل علاوهوا مح رخام 2 ةساملاةلازاىف |
 |ىتضافا ىلاعت لاك هلل نع ىضرا مهتم بولطملا مهنع ”ىذرملاهتتانءاذعلا صااصخ ن نم ةيشقتا نا

 ا هاطمللعلاو هرتر ىشخ نم كلذ هنعاوضرو مهنع هللا ىضر ىلاعت لأكو ءالعل امدانع مهلا | |

 ادهلثمةوةااىفوهافاريوطمار عاطت اكن او مولعلا نم هريسغن اف ىوقتلا هصتنت ىذلا علا اهسالو |

 | ةعفرلا يم عض اولاوهو طومهلا ىلا اهدا تل !|ىهراحالا 2 تسيحلا ٠



 نانا

 ْ لصالابر ءاط هنا ىو أم لكش راما وان ا درسا ل ةدكتسو اهنلع اضرار '

 "| تاركنلاركنأ ئثلاوءىثنءام هناك ”ىح هللا ىوسام لك انلتاستاو هلك ملاعلا قل سو دعا هعمابف

 ْ مست نءانءاعأب ذأ دقدتا ناكر و ”ىجنمالا عبستاا نوكحإلو هللادم< مسي وهوالا

 نملالاتاننلاو دال اًةانح كاردا ن ار ا انا لمس ءذااناوملاوتابنلاوتاداججلا

 ىمنلا عيست هللا هعجسأ نيح هبامتأ نمرمضح نمو لسو هيلع هللا لفدتا كرت اغلا

 ا ءدي ق هللا دم< انعمس دقو هب مهعامسأ قلعت ىف ةداعلا تقرا ماو ىصخلا ميستىف ةداعلا قرخ ناكاخ

 أ ريغ ةاحو سم انكر دمةامح نيتامخ "جوهام تادو-وملا ند هلل ارك دب هقتطنورخلا مدستاان ىهأ

 نم عاونأ ثالث -جوهاماهنمو ةداع سلا. كر دمريغةدحاو ةامحب ”جوهامابتمو سال انتكردم

 ةاصص ”جاضي وهو ةداعسحلا اهكرد.ال ىتلا ةلصالا املا” هناف ةصاخناسنالاوهوةاسحلا

 ْ 11 ناد احط لكلا ةطانلا هسفن -جاضيةوهو سملا هنوكيىذلاو هو”ىناودحلاهحور

 كإ:نيعىف ةفاخاعرشر ٌدتملا دحلا لع لحما كاذ ةساحن انمكح ةساحن هل لاقي < ىهلا ضراعدل

 ا ىل اعتدنا لاهل ٌكرشلاتاساصتلا طعأو بسن ضراوءءامشالا فت اساعنلاف ةداخلا ةيسنلا

 نما اذافنيعلا سخ لرشملاف اذه مهماعدعن مارحلا دعدملا اوورشبالذ سةنوكحرلا امنا

 انلقاذإو سّدقمالا سوّدَملا نع ردصي ام هناف مهفاف ناميالا نيعو لرشلا نيعىأ نيعل ارهاطو مف

 ةرهاطت ا ال اوعاهن [تاساعنلا ف

 ا هع رغو له دب مب باكلا ناذاهلهالاامتالااهركذ نكيالرارس انهو هنمةرهاظاالصالاب

 ىهاسشتيالامىلا ىأةرخآ الاوان دلا تمقبام هنم قف ميظعزتك ىبع له دقف هملاانرشأ ام مهف ن 5

 نابنلاناسنالا ل عمديؤلااهلئاوةذوجو

 ١ + (تاساحخلا لم راق مكح لصف *

 || هنع وفعم اهلملتن ا لك اه نموءاوساهريثكو اها لق نا ل؟ اك نيتاسادأ ال. ءلققللعلا لهأ ف لتخا

 مالكلا مّدقتدهو مدلاالا ءاوس رثكحلاو لدتلانا لئاق ني ليلقلا ٌد-ىف اوفلتخا ءالؤدو

 ْ ةالصلاعوقو عنم كلذ فريتعيالو هنع لاكن الا نكءامالاءاوسريثكلاو ليلقلاناان ددعو مدلا ف

 ٍ هناف ىدعت.الو هدنعفقودف عرشلا ف درو دقكا ذ ف لي غتلاورخ ؟مكح كاذ ناف اهعوقووأ ه

 قفعي ل دقو عضوم ىف كل 3 نص صعل ن نءعرشلا وفعبدقفا,مةالصلا ةعص مدع ةس ابغا هوكنم مزليال

 ةلح مدنمةالصلا ىف هلءنلسو هيلعهقلا لصهقنا لوس لازأ دتفرمث أت كلذ ف لاو -الاو عضومف

 هرابتعا امأ 30 نطابلاى هرايتعا لصو)* هن ىل_صامداعا الو هتال_ص لطي لوله باصأ

 ءاوسوريثكحو كلذ لماةنطاوملا ضعي ىف نونظلاةءاساو تالاهللاو قالخالا ماد نطاسبلا ىف

 ١ دق هناف هبسحريتعي رهاظلا ىف ف الخلا قدراولا ل._دغتلاو هللا ل هال لاو 5و تاناكح كلذ فو

 نطانلا هشرايتعالا هوجو ْدْحْوت فنك اذه لبق لوصفلا ف مدت"
 أ * (”ىملا مكح لصف) :؛
 11 الموز تاشرتانو مو هتراهطت لثاف نك * سكوأ رهاطوه له "ىلا ىف هدب رشلاءالعفلتخا

 ||| اندش ناو هانريتعا انئث نا ناقرذ امهتدو ”يسطريغ هنمو ”ىسط هنمني وكلا + (نطابلا ىف هرابتعا

 نيوكتلا ناف ”ىبطلاربغلا ني وكلا نيب و هتان دنع قرفال ءىسطلا ني وكتل اناذ هربتعتمل |||
 مد> نعرداص ناءرقلا ىف هملع صو .هاملاهننا لد دف عمولعملا صاخللا هجولا ثدح ند ىمطلا

 | ٠١ اوتناظي لعل اوهؤ هاشم عر داصو يق نص اقل هحولا كل را ندو سوّدقلا مسالاو سردقتلا

 ٠ 0 االو ىانلا زاعوه ا عونا قولتعامس دنعدو-وم لكن مالا لاعوقاذلاملاع

 ْ 000 ا ع ف ع
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 مك ارهاظ نع لودعالو لب وأتريغ نمرهاظلا ماكحالا فذخ أن ةرهاظلالامعتساوهواهدلا 1
 نم ظاشفلالا ضعب هيلع ديا لوي نملاملعةحالو كلذ ند هلعنامالف ظذالا هلع لدي ىذلا
 رهاظلا نم اسل ةْقصلا فاكو لكملاّنال هسشنل ابره اظل ا ءاحام هناف رهاظلا عم تفقواملوةبف هسشنلا
 حمي رضلا صنلا عم ةمسنلا هذ. ناكحانذا اظفللاو لب وألا نمالا تلكسملا ف اطلتا اذ ا
 نداعنام عراش كانمدخ لال ىلا نم ةتمملا ةلزنج هيهتنرقاذا ناكح لي وألا لحال ىذلا
 ريغنمارهاط لضذي لو اعيد ضرالا ىفام م يلولخ ىلاعتهلوةوهو لصالا ىل_ع انمقب عافتنالا

 || لمح ا عراشلا نم دراولا ظفالا نا هرايتعاورهاظ كاذذا وهف هيانعفتلا ناوهتراهط مك الفرهاط

 عفر هبموكحملا كاذ فرخ ؟اصن د ناقفتا اذاف دارملاو» كلذ نابعطقنالو هرهاظب مف
 رينا كل ذل ناكو لاق الا كلذ نم لوتالا ظفللا كا ذرهظ رخ“الا ظفللا كا ذداطعأ ىذا لامتحالا |

 هتالمحم د ىلا ىناثلا ريإتا, هفرضو هسفنق هل ةراهطاا نيب انعم دل اذهل غابدلاكى اثلا

 ْ ثدح نمال هبانعافتنا ثنح نم ارهاط نوكمنا لست هب عفتك امم هيانعفتناو عطقلا ىلع
 ص ىلا هول معت اك ىذلارهاظلا نع هفرضي تن كل 3 نؤكمادق نام ضاناملو نا ا١1

 ناكذا صاخ هو نم هب عفتن هوه ام تدخن هالهب عفت موهام ثمح ن.انلقا ذ هاف هنالقحم نمرخ
 الصأ هب عافتتالا ىريالاريغ ||

 »« (”ىربلا ناودكلامدنم ليلقلا ىو ىرحل!ناوسملا مد لذ )* :

 رهاطك مسلامدلثافنخ ”ىربلان اوكا مدنمللقلاىفو ”ىرخلا ناوسملا مدى ءالعاا ىلتخا

 مكحلا ىف دحاوءامدلا نءريثكسحلاو ليلقلا نا لئاق نمو ءامدلا لضصأ ىلع سن هنا لئاك دف
 "أ قم[ وست م دلكى عيوش مرتلاناهملا بهذ ىذلاو هنعوفعملكتلانالئاقنمواألا
 ىلع ع راشلا صن. ناالاتامّرلا ةداحن مكح الذ ةساخ هنوك امو هلك أ مرحي و نكن ا وح ْ

 لكى اصن بات الان صنلا سلو هتس احن ىلع صن ىذا اردقلا لعقد وأ قالطالا ىلعابتاسات |
 ةساحن هنوكن اف هتساخأو انستح اف هاننتتنا ناو نع م: لك انج ديالو نارك كار ةتفم لاح

 مكحلا (نطابلا ىف هرابتعا لصو)# ثبتت مالوالتءر ذقت هريغنوكب دقو "رشم كح ||
 حبرملا جب ردق نكمل ىزالأ هنبعدوجو هب طرتسشبإل هسفنل هيضتقي ىذلا ئ يذلا لسعأ ا

 تاكمالا نكن او هلع ناكمالا مكح ن

 هناذإ كت حاو ت>اوال ثْوولات اانا ذلة نساو ل اضال ةلاخالا قا ا م0تح هتاذلةلابجاو |[

 ناوريغت ال لاحاو نكمملا مكجح كلذكو هسفنل ب حاولا ىلع بوجنولا لوةعم بدسم | 0 ١
 لا رماتفلتخا |||

 0و خا ع دج هسا اي ءوجا مقحم مفجر هن

 م

 « (ناسثالا نم عمضرلا لوبواماكت اناو هلا لاونأ مكحلصف)*
 || اهنا لئاكنخ عمضرلا ل والان اسنالا ادعامابماورأو اهلك ت اناو.لا لاونأ ف لعل ا لهأ فلتخا

 | امتمناكاة اهدومل ركح اهمكح نا لئاك نمو قالطالا ىلع اهاك اهتراهط ل تاق ندو ةستاهلك |]]

 | تاكلامو اس ةنورو هلونناكامارح هلك ا اهنم ناكتحاموار هداط هثورو هلوب ناكل الس هلكأ

 ةراهطلا * ( نطاملاف هرايتعالضو) + اهوركم هثورو هلو ناكحخ .اهوركس لك !اهته
 أ دعلاف انيهذما ذهو ضراعلا كا َتأن لام لصالا عم نكف ضراع أ ةسادلاو لضأءانيسم انشالاف

 أ ىلاعتهتلا لاك هناخحس برالةيدويعلاب زارقالا ىهوةرطفلا ىلع قولخم هنال هّيدوعف لحالارهاط
 | لونر لات ليئاولاة كير تسلا رشا لد جدرع أو حارذ ىررماظ نمد سلتا ١

 | لاثماكه ترد هنم حب راس اف هرهظ ىلع ضقت مدا قلخ ا ملهتلا نادي ال! هذه ىف لسو هملع هللا لك هلل! ١

 ا ىفقحلا نشري نص :رء امه همواعم هقلعت قرعاط معلا كاذكو مهسسفنآ ىلع م هديشأررلا |

 0 علب 'مأ
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 ناكومدلاوهو اسحن ام. طناكف هشيقحال هنعسطب اهسطدخأ معاطملاو تراشملا نم ةرهاطلا

 نيانغتالا ملاعنم هناف جئاورلاثبخ بسكات والا ناكو عمجراولوبلاوهو اسغاهشمخ

 اهحاورأو تاناوملا قث 1 ا هتساحن تناكخ
 هتساحن ىلع فلج الب اوقف ةريبكهتلز تناكف نا نال ةقيقح لثم ةلزملاو فرشلاولعف تسل

 لأ يار نخ ةعسطلا نم لكلا ناكن اواهعيجرو تاناوسلا لا ونأر' اسفاوفلتخاواذه لمه نم

 هعبجرو ناسنالا لوب ةساصحتب لاق طاطخالاو فرشلا ةلزتم ىار نمو لكلا ةساحتي لاك علا 1

 ا ؟تافتالا تس نع تن دّدف تاناوس لان م هنود وذامنع قعو هتلزئم مظعل هلع فعبلو

 لسسل | ىده. وهو قل ا لوقر هللاو نيم اعلا بر هلل داو فالةخالاو
 + (ىرحلا نا وبلا يمول مدال ىذلاناوسحلا ةّمم ف لصف) + ١

 ةساغوردلا ةّتبمةراهطي لت اه نمولوقأ هيو امهتراهطي لئاك نك نيدتمملانيتاه ىف؛ اعلا ناخخا

 داوتامو لكلا دودكه نمتسلاب: وكلا مراهط ىل_عقافنالا عتوامالا اهل مدال ىلاربلا ةّدنم

 نك *(نطابلا ىف هرابتع'لصو) هلمدالامالار حل اوربلا ةتسم ةساحن لئاق نمو تاموعطملا ىف :

 وهذا مدال ىذلان اولا ةّتيمةراهطب لئاقن غمدلا رايتعا ةراهطلا هذه نمافنامدقءامغ كانلعأ"

 تادوجوملا عمجل ىتلاةابحلاىفالىوعدلا عدا مقمدلا نم ةداونملا ة املا نال ىوعدلا نمةءاربلا
 بيسر غنم هللا نماهخال لصالا ىل_عةرهاطة ايما كلت نافهدمح هنن سنت اب, نوكحسصي ىتلا

 ءاسشالا ىلعم كحالو هللا لع هناقمداذ ناكتاو رجالا درامز هللانع ابدت أأ]

 | قالا نباهترر مدا ايعاق ترهظاذا ماكح الا ام قلعت امتاوهللال-عىف

 تملا هذ هى كا تنم همفاوفاتخاام ةنقيرب معتا ده ل شم ىلعوىسحلا !

 + (ةتسمدنا هنلعاوقفتا|م ءازحي[ىمكلل لصف)« ٠ْ
 اب دقو ةتيم ةلمملاءازحجآ نم مهللا نا ىلع مهئافتا عمة تم هنا هملعاوقفتا|مءازججا ىف ءادلعلا فاتخا

 ةديعاسلاههنأ لءاك نمو ةتنماممن [لئاف نخرعشلاو ماظعلا فاو فاتح اور زنا ملى معللارابتعا

 ناك اساع (كلذ فنطابلارابت ءالصو) + ةدمع سلرعشلا نأو ةدممم ظعلا نا لاك نمو لوقأ هيون

 ةاسحلا ىعسم ىل انرطن للا !ذهىفت ناك ىتلاةاسعلل ليزملا ٌىراطااوه "هللا هذه ربتعملا ت وملا

 نا لاق قرة نمو ةتيعاسلا ممن )لاه ساسحال ااا لهج نم وةتسامحمالاقومأاةاسخلا لعح نك

 لاه ىناو.لاحورلاب هس و ىذغتلاب هوت ىأر نك سب سلف س<الرعشلاو ةتصوهف سك مظعلا
 تاسوسحلا دكارداوءاذغل ادا هنتر هونن ىري تاكو سحلا نعو اغلا نعاس ايربعءاوس ةنيمامه

 || هعمس قحلانا ىأرن او هقلاخوه ىذا لصالا دوبشهئانفل ةطساولاىلا تتتلي ل ساو !نالدخرب

 سلا نعوأأومْلا نعةرابع ايما تناك اوسالصأ ةسمدناهنع حتلإ هسح نيعوهو هرصن و

 ١ *(ةثمملا دوا عافتنالا لصف)

 ٍ عغيدنال نا نيبو غب دتنانيب قرفلابلئات نمو غبدت ل مت غي دالصأ اهم عافتنالابلئاق ن ف فلتشل

 لمعتست نكاواهرهطيال غادلا نا لئاك نمو اهلرهطم غاددلا نا لئاكنخ فالخانترانهطىفو
 ١ جابملا ىعيةاك ذل اهم لمعتالرهطم هنا ىلع اوتفتا رهطم غامدا !ناىلا او.هذ نيذلا نا مث تاسابلا ىق

 هنف لمعتامالارهطيال غاندلا نا لئاك نةةاكذ لا هسقلمعتالامف اوفلتخاو تاناوسلانملك الا

 تاتسمةراهطف لمعي غامدلا نا لئاك نمو ةر اهطلا ةداقا ىفةاكذإ !نملدب عادلا ناو طقفةاكذلا

 بهذ ىذااو هريغورب زنملا تاناودكا تايمر هطي غاددلا تا لئاكن مو ريزتكا| تان تاياؤتلا

 || تانبم نم اد ىشأ اال اهلك اهرهطب غاددلا ناو اهلك تامل دول <زئاج عافتنال !ن اهب لوقأو هلا
 | مرحيال عافتالاف ملا مس كلانف ٌّرعدق * (نطابلا ف كلذ فرايتعالالصو)* نا وبملا
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 توملا اذهف مكس ىلاعت هلوقوهوهنامح لي زيف ىلا ىلعأر طب ىذلا وهو ضراعتومو* |
 لئاس مده ىذلا ىأ مدلا ىذلاسةفرخ هيون ئاعلادازمم "لعمال نولطملاوه ضراعلا

 يه ىلا هت تعا اسد ربالوهنازجأ عبج قراس ىا لث :اسح ورهلىدلا ناوسلا ىأ لوي

 وهام بلا ف ىذلا ىأ ”ىربلا ناوبحلادي ري قاس يل ىذلا لاقفرخ آافصودازمم تادوجوملا عسا
 عقي كلذ ىناف هللا اعف دوجوملاناومحلاديرأ ال ٍلْوقفلعلا نع ةرابعرصلا در هلا ناومح
 :تتئثاهاك طورمشلا ذهفءاوهلاب هتاسح تناكو هنبع ترهظ ىذلا ناودلا ديرأاماو فالللا
 ةيتاذال ةضراعديعلا# 0 اذاف قافتالا.بولطملا نكي لاهنهط رش لاز اذا فالشالب هسا
 ضراعلا توملاهل ضرعءامحأن هدوهش نعباعوانا لاو ىداالف ىدبالو امم وهزرالنا عش

 2 ا اا ب وم هاطريغ هنكلو اص ىلإ هدرف كاصأ اذه ىأ

 ىوهلاَناانلعفءآوهلا نم هنام> لاقفانتربهنوكىعمامانلقفانترب ,هنوك لاقف ىوعدلا هذهل بجوملا ا

 دك الش نم ديال نيب وهني ددرتم لكق ىوهلا نع سفنلاى منو ىلاعت لاقاك هادرأ ىذلاوه

 رعش ىزازافلا نجرلا دبع ديزي وب انيحاص لاق م

 لي سمامهم ىلا حالص « ل.ل ءاوهو مص ىوه

 ىلع“ ءالعلا قفتا طورسشلا هذه همف تعتجا دبع لكشف ةناماسسو نيعست ماعناسلتب هنشتل هيثدشلا

 ةي ريزتللا ةفصو دماج مدوعللا ناف ةممدلا ةامحلا ىرسم هيل َنافريزلنا مر ابتعا امو + سهنا ظ

 [ حن ناكرعللا كلذ نمةاسملا تبهذاذاقالخالا ماذم ىهو سوفنلا اهتيضتست ىلا تاروذاقلاهأ

 (| هشة د ورز طم عرشلا مكح نع بغب مومذملا ىلا بحاضزا قف:ااذاكلذو ظ

 | قالخالا ماذمجاهتلآفاذكمجو نمدي لواهلثم لاسقف اهلثمةئئس ةئسءازرحو ىلا غتلاكةّم

 اذهلو قالخالا مراكم نم ةّئسلا ىلعءازملا ”لرتنا ىلع هبنف لص و افعنغ اهلعفي لن مف لاق ع

 ! هيلع لنا لص هللا لوسر لاق دقو ةراهط همفرئؤتال ةيك ذتلا تناك ذا هتاح هن تيهذعو * ىباتلق

 ْ و هملع هللا ىلص هلل لوسر همم بلطف هلووه نمل تاك نم صاصقلا بلطىذلا لجزلا فرسو | :

 ملسو هيلع هللا لص هنا لوس لاك ققالفهذخ ا فهذخ لاف ىأف ةيدلا هنم لمشت وأ ا

 ضاخةريبك ل ىهو نسملاو عجقلا هلم اذه ىلع نفي هلتق نع ىلو لسو هيلع هللا ص بن لا | : ىلا عجرفلجرلالوقلا كاد غابفاهلثم ةئيس ةئيسءازحبو ىناستةوقذي راينا ش

 يلا حيزا جنز ةدقكتاو لذ ةقيتس نيمفدكتلا كيوت اتا

 نعوأ "ىلا نعل صفا ذا ىدبلا ناوبحلان م هسقتمدلا اهلعقفتملاتاماصلا نم ثلاثلاو أ
 اهسةنل ةدوحوملا نيعلاوه ”ىَرلان اولا نا لانلءأدقو شح اتينا ثمحي ىنعأ اريك تاكو تنملا || ا

 حرخ ىذلا لصالاوهمدلاناو ءاوهلاب اهتامح ناك رحلا تاناونك هللا ل عىف ةدوجوملا هاما

 الصأ مدا !ناك الف ”ىناويلا حورلاوعو ناودحلا كا ذةامح هنمنوكت ىذلاراضلا كاد هترارح نما
 ةزغلاوهىوعداادبعلا ثرو أ ىذلاف هنعداوامةساعلا كح لوأود ثاك ةساحلا.ذهىفأألا

 || باغالت قالطالا ل_عتادوجوملا عسجلاهاضمو لاعلا ع وجم ناكث م>اهيلعناسنالارطف ىتلا |

 || هلوقو اتاومأ عي كحو هلوقىف هيلعدلتا هبنىذلا ىلصالا توملاو كلذ ىف هي ةنهلالاةباتعلا نإ
 اذاهّتساحن ىلعءاذعلا قفتاكلذل. !روك ذمامسشنكيمل هلوقو اًمشكتلولقنم كتقلش دقو!

 عيارلاو# مكحا اذه ىفقافتالا هملع عميل شح ان ل ناف ماقملا ! ذهن عتلْفعلا هنم ترثكى أش حانت

 عضو ناك مو هنريغص تربك ه تلزخ م تلعو هتبن يه تفرش نه هنا لعا هرابتعا هعبجرو مدآن بالون
 ةيكئالملا لعمو قدا بئانةترملا عسف رةلزجلا نشب رش ناسنالاو هتريبك ترض ةثرملانزيدستي  ةلزملا

 شالا سنت لال ا ل امل نم داك ود رشا نير هلم بت دنق |[

ْ 

 أ
 أ



 دولز ل

 | ||| اندنعىلوالاوانبهذموهو حامتس ل ئاك نك ةدحاو ةالصنم رثكأ اهم حامتس له ءالعلا فلتخا
 ((| [|| نطابلاف كلذرابتعا *(لصو)»  كلذىف عرفت فالخ ىلع حاستسال لئاك نمو حابتسيال هنا
 ١(( || راصتخ الاوزاحالا هجو ىلع ممتلا لئاسم تاهتمأ ىف مالكلا ىمهتنا دقو ىلكل اراركتىفم دقتدق ع
 0 لبدسلا ىدهي وهو قملا لوي هتلاولا ذ ىفءاذعلا تيهذامو

 + (سحل ا نمةراهطلا لوصف)

 ظ إ ةراهطوةالصلا نم عئاملا ث دما نم ةراهطلا ىهو ىنعملا ةلوقعمريغةراهط نانراهط ةراهظلا نا عا
 | 1 .ثدحلاةراهطك ةالسلا ةعحىف طرش ىهلهو ةفاظألا اهانعمن اف ىنعملا ةلوّعم ىو سدعلا نم

 ظ ةعحص ىف اطرش تسسلو الطم صرف سلا نم ةراهطلانا لثاف نخ طرش ريغ ىف هوأ ثدخلا نم

 | اهنا لقاك نموداللصل اة ف طزش ره ىلا تدخلا نمةراهطلاكةبج وابن التاق نمو“ 0
 ١١ ||| كلذرابتعالصو) + نابسنلا عم طقاسرك ذلا عم ضرفاهتلاز انا لئاق نمو ةدكسض وم ةننس

 1 ثدحلا نمةراهطلا ىهو ىنعملاةاوةعمريغةراهطنانر اهطانقي رطىف ةراهطلا نا لعأ *(نطابلاف

 هتقدقحن نمرهطتول هنا «ةةمشح نم «ىدلا رهط نا كح ف.كف دبعلل ىسفن فصو ثدحلاو
 || [|| ثدحلا نمةراهطلاناانلقاذهافهقناالا تاموةدابعلادافاكم نوكي نك هنمع تغننا اًذاو هنمعتفتنا

 | || عيجف كلكو لرصب وكعمس قا نوكينا اندنع ثدحلا نمةراهطلا ةروصف ىنعملا ةلوقعمريغ
 تنتاك ردا كن افرصت ثدح نموه نوككو كن أذ ثمح نمتن 1نوكتف كافن وكس اق كتاداسع

 ١ ثودحلاذاثال لعفالهناثدح نم كب لماعلا اوهو باطخلا لحم كنمعدوجو ثدح نم كاك تأت

 ْ لجبال نوكسو دكرح نم ىلا هفلك امناك ذا لعفلا ىف مكحهلن تجااو لعفلا نعى هلزث آم

 كر !نعىلاعتقملاو قحلاالا ادوجومديعلا نكي ملاذا سسلذا نك اساور كلادوحوبالا ا

 هنوكن غنم ارئالال توك ىتسح دبعلا ثودح نم دبالف هسفن ىف هريث تلال نوكيو أتوكسلاو
 لأ نوكتنا مصيال هيفره النلا لعفلا نيعىه ىتلاةال_صل نا هنمدبسعلا ىلع ةراهطلا تيجوامثدح
 5 رع نم ةزاهطاامق اهنف ”ىبهلالازث الاروهظا هّشنع ثنح نم بدسوهلب هلرثأ ال هنالهنم
 ٍ ةراهطلا | ذكه تسلو قا تاذدلمقنال ىذلا لعفلا عل نيعلا دوجو عم هريغلاهنأ .لاعفالا تعص
 ظ تاساحتتلا نمةراهطلاث ةفاظنلا اهن اف ىنعملا ةلوةعم ىهو قالخالا فاسةسوهس حن !ناف سعفان م
 اا كل رت تدصق ءاوسسوفنتلا ةراهط ىهف سوفنلا نماهفا سس ةلاز اوقالخالا مراكع ةراهطلاى م

 || ريغال لضفف دصقت ناورون ىلءرولو لضف ىلع ]ضفة ةداعلا ت دكقناف دهةتلعأ ةدانعلا

 || .تاساخلا نمةراهطلا,ةدابعاهل امعدسا اهتلزنم ىلعأو اهتاذا ةءواطس قالخالا مراكتجمناف
 ال ةدابعلا هك ىف طرش ىهامان دنع ضرف ةمومذملا قالخالا رهانلق ىل"سوفنل ا نمتاساعلا ةلازاو
 : .ةطقااسركذلا عم ضر تابجاولارث اسكح ىمهف ا اإَدب واطمتلةّتسم ةدايع اهلعح دق هتنا ناف
 ]|| مالكلاركذنمث ىركذلةالصلا مقأو .ىلاعت لاه ةضورغملا هدا دل براغ ذة نامسنلا عم
 لوقتفاس انعأب ةقلعتملا ماكحالا ف

 * (تاساعلا عاونأدا دعت ىف ل_دف و *

 نسا :رزتكلا مل نلعو قاع سل ىذلامدلا ىذا اومحلا تيم ىلع عيرأ ىلعانامعأ ف كافل

 10 نم لضفنا اع سدل ىذلا ناوركا نم هسفن مدلا ىلعو هتامح هيبه ذتناق فن
 ا ا كلذراغف و اوملتشاو عيضراالاهعتجرو مدانبا لوب ىلعو اريدك ىعااموفسم ثاكاذا

 [نعل ”ىلص أت وم# نانومتوملانا لعاد# + (”ىربلامدلا ىذناومحلا ةّيبمىف نطابلارارتعا لصو)*«

 ْ | تولاوه ذهن انواع منكو هللانور فك فيكى لاعت فوقو»و توما, فوصوملا ىف ةمّدق:مةاح

 ! أ كاف اعتلاكتسسفتف دو والو هقدلامواعم ناكل نكمملل ىذلا مدعلاوهو -لمالا

 ومق#



8 11/ 
1 ْ 

0 
 لاضنالا ب مل ارتىيتكحاانيحابهتعداىتلا ةزعلا ن ءاهلصأ ىهىتلا ةلذلا سفتلاريهطتانلقأ]] 1

 خقدلا فىوقا لحما فىذلا ناللحما كاذىف ةلذلا لوصح عنتمال ةزعلا لحم ىلا اهلل ةلذلا ناف ١
 امناورخ الا نمةةلاز الا, ىو أ امهدحأ نكي لونادضلا عتجال لحما ىف هكراشولو هبهذي« 95 1

 هتعّداامىلا اهاّدأام ةرعلارون نم تدسنك افزعلا مضج-ىلا هجولا ٌةفورصمسفنلا نأ كلذ ف

 ا ةرعلاهذهر اونا كدلع تقب ناف هنم تةلخ ىذل ا كاس عضو كنل ذىلا كه-وقرصا را

 ةزعلار اون ابنعتلاز انفعضو ابتل ذىلا اههجو تفرمدالف كلذ اماع قيباعردهنا اهدنع ماقفتنا ْ

 ؤضعنئلا نارتلال ادبا بجي هال هنا لاك نم لاف اذ هلف هن اطل ست تلذو اهراد لاك رقتفاف تاذإا

 موقنتال ةفصاا نافوضعلا ىلا بارتلا لاصي | نمدي ال هناو رعت انه نمشلك نانا نفو مهتما

 مصتذكن حو ةلذا ا هتنص نوكحتن أدب ؛الف نا الا هقيقح الا سو هب موقت نم اهلذي الف اهمسفني

 معملاوضعىلا بارتلا لاصيابوجوب لوب نم لوةوشو هئراهاط
 + (ةراهطل هذه هر عنصيامف لصف *

 دعصام لكيزو < ل, او نمو صلال: بارتلادالا مهلا زوال لئاق ن بارتلاادعامفءادعلاقاتخا

 حدزو ةروننم ضرالا نم داو امودازو هلثع لثاق نمو نارتو ىصحو لم رالاةجو ىلع

 نئللاو بوثلا رابغي لئا نمو ضرالا هجو ىل_عبارتلانوك طارتشاد لث اف نمو ماو ا

 قرافا ذات ضرالا مسا هلع قاطن امم ضرالا فنوك ام لكب متل زوج هلاف انه دمام« َ :
 لازدق هنأ مدقتدق «(ىطابلا اف تلةرابعا لضو) ع هضاسيارتلا لاك ضرالا |[

 مهلا ىف بارتلا مسان صل ادروالو اءارتو المروأ ارجو أ ابرز ىعمو ضرال امس لاقت الانهنع أ

 تاتا كل دك رض دعت مورا فراق عود طيالا ف هبععتسيرسألا اذه انتهيت

 مكحلالتتتو لاوحالاوءامسالا ةعبات ةمعرشلا ماكحالاو قرافي ل مأأ ضرالا قرافءا اوس بارثلاب ا

 لاحلاوامسالا لاقتتاب|
 ايلا ته لل ا 1

 ةضورغمةالص مهتما دارأ ذا اول اورهللاو ءوضولا ضق. املك اهضةتر هنا ىلع ءالعلا نت[
 لوبخأ هب واهضقنت ال لثاق نمواههضشنةمئاشلا ةالصلاةدارأن ا لاق نق اهريغدب ىلص ىذلا ممتلامأأ]

 اهننعىرخ أر اهطوهاغ اوءوضولا نم الدب سل معلا نا انبهذمنالدبالو معنا ىدتعروالاو |

 لاق انمكحلا لمس ولالا عبتتت مكمل انا انلقدقو لدبلا هو ىلعالصات طرستب غراشلا || ١
 هذهرركشال كاذكى حت ارّركت الاكنطابلا فكل ةرابتعا +(لصو)#* ءاعسالاو لاوحالا |[
 ام هع للا لات نودع ةالص لكلف ةراهط ل < لكل لب ةراهطلا |

 ا انلوةوهو قرخالئشوتاكءاشاندس اولا 010
 ىهالا نكت لف له ىلاو 0 ههجو هس نيعلل تدب ىىحح

 50 املادوجو ف ل صف)* ا

 رابتعا * (لصو)* ثدااوهاهل ضقانلانا لاكن مواهْضقمء ءانادوحونالتات نقار )|

 هديلقتهاطعأإم ضفاشر تامهلالا نم ةصاخ" هلك سم ىف لمل دهل موتي دلةملا انلق نطاملاىفكاذ

 عرمشلا هب تبث ىذلا لقعلا لملد هديلقت نءهحرخاغاو هدملقتنعلملدلا كلذ هجرخمالف عرشلا أ

 ملعب ”هلكسملا كلف مدملقت ف هدقتعي ناك اعف ثدحلا سفن هلرهظاذاف صان ا لملدلا اذهالهدثع ٍ
 ليلدلا اذهدو-و كلذ ىلع ههمندقو دل ةىلاهذهىرهاظلا اذهمدوصةمنكي مل عراشلاناكاذل |

 اَتقَتح اذا للعلا ىهاذكيفءاملا اذ هدوحو ةلزنع وهىذلاراطلا

 «(ةراهطلا هذه. حابتسي ءوضولابلعفي ام عجين ا ف لسفإ) *
 كم ل

 ]ا

1 

ْ 
 ا
 ظ
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 نر الهانم ملعب هلا لعين 9001 ةىكطلان لا زلانلعيلاذاذلفلا ىلع تعتيىذلا |
 نم بلطي ىذلاوهفءاملاباط طرتشي هنا ىأر نمو . نولعتال منكن اركذلا لهأ اولأس اف. ىلاعت لاك

 0 ادهم لاه ناف ةنسلاو [ساكملا نموه ىل»ه:لمسَم ىف هيداتفأام ىلع هلملدلوعسسملا

 هعاستا هيلع مرح هلام هال ىأرلا ناصصأ لوتياك ىأر اذ_هه لاق ناو هذ اهلوسر

 دخ أ ىأربادح ا هتلادعتامو ةنسو باك ىف هل عرش ةاعالا هدعتام هللا ناف هش

 « (ةراوطل هذه ىف ترا لو طا ف لسر

 مدعي لئاك نيدو. ل اوقأ هيو دي لثاك نش ةراهطل اهذ هيف تقولا لود طارتشافف معلا لهأ فلتخا

 عربشلا باطخ قلعت نيعتا دا اندتعتمولا د (نطابلا ىفهرابتعا لصو) * اهو طريشلا ]داك

 موجهلا مسد اف. باقل ىلعدري ىنهلا لت نطابلا فوهفانطانوارهاظ هءفاكامف فاكحماب

 قيرطلاف
 + (ةراهطلا هذهىف ىل اعتهنث ااهرك ة ىتلا ىديال ا ىف لصف )+ ْ

 ملعلالهأ ف لتخا هنموكيدياو يكهوجوواوهسماف امطادرعص اومهتق  لوقي ىلاعتهتلاناث

 طقف فكلا صصوه لثاك نمو ءوضولا فاهدح لثماهدح لئاقن ةراهطلا ءذهىف ىدالا تح ىف
 ىذلاو بك انملا ىلا ضرفلا نأ لئاق نمو نافكل ا ضرغل او نيةذرملا ىلا بامكتسالا نأ لئاك نمو
 وهو هلك ذف + اغىلادسلا ىعسم لذ ىل_عدار اخ بحي برعلا ذل ىفادي مسام لقأن أهي لوقأ

 وهو نابنالا ةاشن ضرالاو بارتلا ناكامل# ( كا ىف نطابل ارابتعا لصو « ىدنع يتسم ا

 [| هنا هيف لاق لسو هيلع هللا ىلص لودرلا نوكج,ىوع دا! ضر اعل ضرع مت هتلذو هتيدوبع قيشحت |

 ' ىلع ةيهل الا ءامسالاب قالا هلو بق نم هيلع هللا هةلخ ىذل اهدا دعتسالان دنع كاذو ةروصلا ىلع قولخت

 ةنسلا ب يا عة باسل 3 صنوهام افالخريمذلاو ةروصلاموهفم ىفناث هتقشح هطعلام

 هرظني هستيدوبع ةقيقحوهو بارلاو ضرالايربكتلا اذه نم هسفن ةراهطل ها فركتصتوالعو :

 ريكتدلا هثروأ ىذل ارطاخلا اذهلع اويل صحم وق تم هديه نق لاعتلا هي نات م دق لماذ

 هاعدااماءل_نمهناخنيهملاءاملاودو قفاد ءامزمقاخ نونبلامهو قلخ مناسنالاراظتماف

 هذهدنغ هلل قف ىديالاتافص نمتافصلا هذهو لذا اوزعلا ىلع ل ومحتوهوء اطعلاورادتتألا
 أ هذه نم كفنرهط ءاطعلاو مركخلاودوللاو هنمرهاشلارادتقالا ف هسفن ةيرو ىوعدلا
 |( اا ذاو لوقو هسفنعشقولنمو هلو لذعلاو فعلا نم هسلع تابجام لرظ تافصلا

 1 ىوعدلا نمرهطتو هسفن تكز لصالا اذه فرظن اذاف اعوئمردللا

 جم (معتملل دمعصل ! ىلع تانرضل ا ددع لصف * .
 اولاه نيذلاو نيتنث ا لثاف نمو ةدحاوب لاف نك + يهنملل دعصلا ىلع تان رسخلاددعىقءانعلا كتخ |

 هحولا ناس رضو 0 نيدسللةبرمشو هتجوللةب رم لاق نم مهنم نين ا
 || "ىلا يح ًا وهف تنثا ةد_> اولا ةيرضل اثي دحو هملع حانجالو هنأزجا ةدحاو برض نما: هذمو
 لاعفألا ىف دمحوتلا يلغنفةراهطل هذه هب نوكحت ام ىلا هج وتلا نطابلاراستعا (لسصو)#
 ظ .هتيرعت عمدسلا ل علا هناعس بنو هلتاهعضو ىذلا بيسلا مكح بلغ هو ةدحاولا هيرضلا. لاق

 لاك لعن لكف كلذ ىأر نمو نيس رضلان لاق ىئنو تبن اذ نوامعت امو مكقلخ هللاو هلوق لثمدهنع

 ملعأهللاو وضع لك نيني رضلاب
 8 دي (مهنملا» اضعاىلا بارتلا لاصي ىف لصف) *

 دعب ممملاوضعىلادبلا لاصيا بج امناو بحال هنأ لثاف نمو هيوجو لئاقن قل لا
 1 ذي طابلاف كلذر ابتعا لصو) + هنم ىلاعت هلو ل اصيالارهاظلاو بارتلاو هد: ضرالا هب رض |
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 ءايملا مدعاذا ميمصلارضاسلل م ملا وجال لثاقن مو لوقا هنو هلممتلاز او لئاق نه ف فلتخا ْ

 خب جودا نم هيلع مران وخلا هيت و هرضأملا « (نطابلا فكل ذرابتعا لصو)* :

 هيذكي لئات نق فرعي تحل يلدلا ىفرطتي وأ كا ذهدق ىلع قب لهلقتساو هسفنىلا عجرو لقع

 ىذااوهو هملعن هوب الف ةريبلسا ىلإ هحرب :ع دهرظنلا ناث لمعلانلغتشيو هسه وأ هاونأ هلعدانرام

 لل دلاريضاخلا ذهن اذ هيةاسحلا ىفكارتشالل لءلاوهءاملا نأ انمةقدقوءاملا مدعدنعممتلاب لاك
 تاذ ةفرعم ىلعاليل دلما نوكيالف هقاخ نييوهلتا نيب ةبسسانم ىربال هنف ةقدقما ىلعددنع مودعم

 قر طل الودلَ ال لوقيءاملا مدعناو مما هلزو دال ل اقع نمو ىلوأ هدملقت ىل_ءهدنعهوا بف قحلا

 لص-ى.كخوى ىرديالو هنعاهءوجر لاحتساو همز بولا ةشاسثب طلاخ ا ذا نامالا ناق لئلدلا

 رظام 10 ا حمو ءحجيرخ د ةفهدنع ”ىرورض ملءوهفود فتكألو

 مدعوهرض الا اذه حف“ املا مدعف مهدناةعيىف سانلارثكحا اده ىلدعو للدبجاصالو

 ناعالا نعهج ر خت ةهش فرظنلا هعقوب نأ هسفن ىلءنامالا

 < (ةدع فو هيلا حورفلان ه هعنعوءاملا د ىذلا ىف لصف)*

 قورابشعا لصو)« مشال لئاقن مولوقأه.و مهتلاهلزوح ل ثاف نخهتلاحءذهنمفءالعلا قلتخا

 لبلد هنا ىللدلا نيعب له لول دمالعلا ىلا هيدا هيرب للدلان ءثصلان.فودنا + (نطابلا
 اهفركفورطت ىلارقتشوأ هل هنيعيام أ ىلع لما داذه نأ ىفادح أ دلقي نأ امنيه دحأ نمد الف

 وهوهللا ةفرعمىف هدسلقت ىلع ىقسلف لوالا ناحخ ناكها ةفرعم ىلعال_ل دهذختب نأ بن

 دب الورظنملفرطت.النأ همزلب ال فودلا اذهنأ لاك ممتلا لزؤاللافن مو مهن هل لايىذلا

 *(ع املا ل امعّسا ىقدريلا ن نم فئاخلا لصف) +

 وعلا لمعتسا ا ذا ضرع هنا هنظ ىلع نلغاذا معتل اهلز وك لئاكن + هلاحهذه نوعءالعلا فلتخا

 ناكناذ قو نبا”ىوصلا * (نطابلا ف كلذ رابتعا لصو) * لوقا لوالابو مهلا هلزوجعال لئاك

 فولو ملعلا ىلع ىضقتي نأ ىتبش. الم هول ا ناف مهتي الف ضرملا دي دشربغوأ ضي صريغو هذ ةمحلا هنتتو
 هنقو ناكناورمتلا هلروح ال لاق ن مود الو ةلدالا ف رظانلو هديلقن عم عصيالف اههو نوكي دقانه

 دب الوهدنلقت ىلع قبلف ص هو هلع فود ناف يمت سلق فوذلا

 ب (ممنل اةراهط ى ةينلا لصف +

 نول انتل ال اك نمو ةينىلا امامنا لئاق نك معتلا ةراهطفف همنا! ىفءالغلا فلتخا

 صالخالاوةدامعم لاو نيدلا هلنيصلخت هللااو ديعبلالااو هااموانل لاق هنا ناق لوقا لوالادو

 ملاعن نظ نسسح نءوأ أ ىرورض لعن عدقعلا ناكاذا « (نطابلا ف كلذرابتعا لسصو)# نيع

 نمو عورمشلا ةنراقملعفلا ىف عورشلا دنعهنم دجو نا ةينلاط رشنأَق ةينىلا جام الفدا اوروأ :

 قلاخت اوه ىذلا ىلاعت قملا ةداران اف ةينىلارقتفي ىت- لعف بحاضوها ةباشملاهذهم هتدمقع تناك أ

 هنوكحجو الو هداج ل هناحس هنمةدازا قلعت ن نءالااّيسش دج وبال هناق بابلا ىف ةيفاكل عفا كاذل ||| 1

 نمدب الف ديعلا فددحول لعف ا دهو نك هلل ون نأهاندرا اذاءودلا_الوقامتا ىلاعت لاق امالا||]

 نأالا ةعامللا يهذم ند سال ا نطاق هحوأ هلَةلاهذهىرف ارفز به ذم ناكف هسفرك ذاممكح

 ىعسملا صاخنا عرمشلا | ذهب هلناىلادي رقلا ند "ىث هبدعتسا |م هلال ةنىلار تشفي اذهف لسأرفاكن وكي |
 * هللا نعدع هيف لوخ دا اورفك كلذ نأ ىريناك ل ب همالسا ىلةهدنع ناك الوام السا

 « (طرتشيالوأ بلطلا هم طرتشي له« الادب مل نمل صف« ظ ٠
 لوقأ هبو بلطلا طرتشدال لئاق نمو ديالو بلطلا طرتشي لثاق ند 3 هتفص هذهنمف ءالعلا تخا |

 انو لوسال الد عورفا دلق ننال نع علا دل نال نلابلا فا ةواستعا لسد ١
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 امهقع دقن هكرتدل حاسم وهامم هرولأ ىدرالام لسعفو هبوأ مالك در نمو هبولأ هب لماعي نأ هللا

 ]| ىهلبالدب تسل ملا وهو تارتلاب ةراهطلا ناانلقاذ_هافراكلا نم نيدلاولا قوةعنأ تدثدتو

 | ىديالاو هوحولا الا ام لو نالانا نثب هناف لمعلا ىف صاخ ف صو اهاوءاملا عرمش اك ةعورمشم
 | لدنملا لح لحام اذهو هنم لدنملا ل ا لسغلاوءوضولاو
 « لدا ىدموهو قالا لوش هللاو لعفلا ىفهنم

 « (ةراهطلا هذههلزو تن ف لصف) *

 لامعتسا مدعوأ اندنءوءاملا مدعاذارفاسملاو ضي رملازوح ا ءاطع قفا

 هرابتعا لصو) * كل ىف صنل ادورو توميوأ ضرملا هيدي زي نأ ف اخي هب ماق ضرم هدوجو عمءاملا

 || قيرطو هنامّدم لزاننم فهر كج, رفاسم هلال ليل دا !ىفرظنلا بح اصر فاسملا (نطاسلا ىف
 معباملةلدالا فرظنلا هنرطف ىطعتال ىذا اوه ضي راو دي ولطملا:هل ملا ىف مكمل اهل جند ىتح اهمدنارت

 ناميالا مويورظنلا نعرتب ب نأ بجاولا لب رظنلا نم دوصتملا خوأب نع هروصقو هنرطف وس نم
 ىعاةراهطلا ىف نوكج ال بارتلا نال نارتلاب مماملاكناممالا ىف دلما نا لبق اهفاثلق دقوا دملقن'

 اعرشاروهط همع- | ىناف ءاملا فالذم ةصاخ بارلا ىنءااعرمشاروهط همست نكلو ءاملا لثم ةفاظنلا ||

 || كشلا ىلعالوأ هب نما اهفرظنلاو ةلدالا نعثحلا ديرب هنافا دملقتالوأ نماناورظنلا بح اصفالةعو |

 ٍ لمعلا كل ذدل جف هقدلقام ىلع لهعو أ لعل ىلا دملقتل| نم حرف هنفر مث ىذلا ليلدلابلعلا هل لصحمل
 ىلاعت لاق ف دكلا لعوهوابيف دملقتال ةح# ةريصب ىلع لطابلاو قحلا نيب هيقرفتف هللانلعلا بانا

 رو وي لالي سين +

 هللا مكلعيو هللااوقتاو لاووانلقامنيءوهو اناقرف مكل ل عج هتلااوةتتنأ اونمآنيذلااهماان

 اندل نم انلعواندنعنم ةجرا داش لافو ناسلا هلعناسنالا ةخ اع رغلالعنجرلا' لاقو

 اوثروامت اوامهردالواران.د اونروام ءاسالان اقع ءالع هامسف» اسنالا هيرو ءانعلانأدزودقو الع

 راس اها ق ىقكتخيلا .رانخ لفل ارفاساكفَر ةساضرالامعالاو ةذهاج ا, لعال ذحلالاوملعلا
 ال يحاصو ةيبش لخ ديال عاف ةريسب ىلع هنا لمعلا بحاصدازو ب ةممتنلا ىفاعتتجاو هلمعب لماسعلا
 رظناا بجاص نمل ماعلا مسا ىلوأ لمعلا بحاصف «هلءلدىف هيلع ل خدت ةبيش نعول الرظنلا

 75 فل اسما رفاسملا ةالص فزو<الامفورفسل |نمزو جي امث مالك !|قأسو
 ل

 * (هلامعشسا نمفاخو ءاملادع ضيرملا ف لسف)*

 | لوقا هيوذل ىتلاز او لئاكنةهلامعتسا نم فاخضوءاملا دبع ضي رملا ف ةعيرشلا,ءالعلا فتحا
 امهقح ىف لاف نمو فتاخلاو ضررملاك دف ءاوسءاملادوحو عم معتن ال لئاك نمو هملعةداعاالو

 ناوداعاو أخو تةولاورخ ل. قءاملادحو ناو معتن لئاف نمو ءاملادحواذاةالصأ | دمعرو مهند | عع - 34 06 00 يا 1

 الأ ىطعتال ىذلاوه ضي رملا#« (نطابلا ف كل ذراعا لصو) <« هملعةداعا الف تقولا حورخ دعب هدجو
 أل نيذلا نعحورختاو الهلا نم هبلع فاخ هناالا ةلدالا دوجو عم نم ص نض ىم هنافرظنلا هيرطف
 ١ مهوتةلولعم مهترطن تن اكخالرظنلا نيدلانع اوحرخ ةعاج ان ًاردقو هروصقل اهفرظننا
 : ذخأف اعنص نو:س 00 ىلاعت هللا لاف اكمهف ميت لع ىلع كلذ مهنا نومي

 ًااذهو 0 لا دئاقعلا5 اه ادارأ نا اذ_هلثم
 ]| اذه ىلنعو هنن كالو نيسعم هزت هسق ليوأت ريغ نم هسيفهللا ع ىلع ةئوبتلا ثيدحلادملقت

 ' ١ |هلام_عتسا نم فاو ءاملا دع ىذلا ضارملاوه ادهف نورعشال مهو ةماعلا رركحا
 | رابتعالا ف
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 ىلعردقو !ءاملامعتملا دجواذا هناكفر كفلاث يح نم هللاب هتفرعم ىفهرظنل هلقعدلد ىذا او هلل 1

 هراننل لعلا دلقت لطب ”ىبهلالا هلا نمامهأب عرشلا ءاساذا كا ذكحممتلا لطي هلامعتسا |
 وهف حرمشلا ىلا لقعلا ليل دب عودجرلا ناك لن د ف هقفاوب ملاذا اسالو هلكسلا كاتى هتلايملعلا ىف | ا

 كلدملءاف هللا هدهىفاعملقعو عرش و ذأأ]

 + (فالخي ىريكملنموقافتانءوضولا نمالدي متل نوك لصف)# ا

 ه.ةلوقنال نو ىريكلا ىفاوفلتخ او ىرغصلا ةراهطلا نم ل دي مهتلا نأ يلع ةعب رشلا,ءالعلا قفا
 َن عرش دروام هناذ عرمشلا اهربتعا طورشب ةصوصخ ةعورشم ةراهط هنا لوقن امن اوءش نم لديهن

 ةعورشمةراهط ام لكن عبو ميه“ ها نيب قرفالذ لدي ممتلا نآزيزعلا بالا ن مالو لسو هيلع هلل ىلص <ىبنلا

 نقهتتاءاثناناسلا اذه لوصف قلم طدغتا! ا سوة وغلةراهطب تسل اهنال ةعورشمانلتامناو

 ىزيكلا نمالدينوكت الا منا لثأف نمو ىريكلان ملدي بارتلا هر اهط ىعأ ةراهطل ا هذهن آل ئاك

 اهصوصخو ندبلا عيجي لاسستغالا ىف ةراهطلام ومع ةر اهطال ىريكلاو ى :رغصلا ةظفل بنتا متاوأا

 بحو ثدح لكوهربك الا ث د اوءوضولا بجو ملاوهرغصالا ث دا اذءوضولا ىفءاضعالا ضع
 لاستغالا هنمبيينايالا ف دقي ثدح لكن أن طابلا ىفهرابتعا ب (لصو) «لاستغالا
 وهف لةعلماد نع نهؤف ةملقعلا ةلدالا قرظ: يلجأ نمناك ناولعلاب ناميالا ديد وه ىذلا ءاملاب ا

 ةراهطلا هّتمزلا دلقم ناكو ةلدالا فرظنلا لأ نم نكي ناودلامعسسا عر لقلب املادجاركحأ ظ 1

 دنعبارتلاب مهلا وهف ةةرتا نحو أ سلات ناملا هنعلازأ ىذلا ثدحلا كلذ نمناميالانأ َ ١
 ةراهطلا نماضيأ لدي معملا نأ ىرينم .بهذم ىلعاذهو املا لامعتسا ىلعةردقلا مدعوأ ءاملادتق ل ْ
 هريغو ءوعسم نباكح مشي ها بنملانأ ىرب نم بهذم ىلعامأو بنجلل .ىتلا ىربف ىربكلا | ظ

 للدلاءلم باموزوامودل بحامو هللا ةفرعم نم دي الف نامي الا ىف ديلَقَتلا ىربال ىذلاوهو.

 نآوهف ىرغصلا ةراهطلا نمالدي منا نعاهنوححانأو نيملكدملا ن نم ةعاج هيلاقو ىرطتلا ظ

 مف كلذ ىف عاج الاوأ ةنسلاوا باكل ند مصنلا مدعلناجالا فال ةنيعمةلئسمف ثدح لحدقتي 7

 نيب ةعماج لعل لتملا كانا م كحملا ىف سانا هازال دبلاب ىرغملاةراهطلاه ذه فوعتلا ةزاج |

 عاجباوأ ةنسوأباَكَن ماهق وكان قوطنم ىرخأ هلّتسم نيبو هناكوطنم اهيف كحال ىتلاهلكسملا هذه | 1
 |عءْرش صوصخم لال ةنمعم ةصوصخم ةعورمشم ةراهظوه لبالدب سل ممل انآ ان وقوهانبهذمو ||

 ىهاش لسو هماعهّلتا لص هلوسرو ىلاعت هللا وهو ةصوصخ !ةدايعل ا هدهل ء املا لامعمسا عرش ىذلا |

 مكلا لخدي ةدسلا ىفوأ ٍباَكلا فدرو صن نم دلَعسملا كات ىفمكملا حارختسا نع ىهامتاولدبا

 حاتضالو نيدلاىفاوهةفتسل لامتالاهنرلاق قفلاوعر الكل تاكو اا د
 اندنعصنالساسقاا لهأ لاق ناكاموأ اصعبدانألجر برض كاذ لاشم كلذ قساسقىلا |

 نعئبتادرواذاانطط امهربتالو فاول لقتالخ :ىاعت لاما نكلو هلك 3
 سايقلان مدي الف ىلعالا ىلع ىندالان عراشلا نم اهدنتناكف دا اصعلانبرضلااف لملقودو فيفأتلا

 فيِفأتلا ىلعهنعتوكسملااصعلا,برضلا انسقذ ىذال اامهعمجم اصعلا,برضلاوفضأتلا كاف ءلع

 اذهلثم ىفامسالو هب فاكس نأز وكام ئثىعراشلا ىلع م بج لااناسلاالقو هبقوطنملا

 امغاو فذأتلايءانةيل الو هبانلقالو ساسقلا ادهانمزاب لا د هرب غ عرتا تف درا

 للان رخساو باطلا لجأف انا. سح نيدااولابو ىلاعت هلوقوهودروامان

 عرشلا نس. روما لا ناسعتالا م رقت ءاضعلاب برضلا وتاني اب سلاج ]لوف لا
 | ةدان زئازوعالو لكدقنيدلاناذ سابق ىلا انمتحاامو صتلاالا انمكحا فانتا“ الان ماعم
 | ءىمأام ىدعدقف هبسال نسي م نمو هسلا نس >اات اصعلابهانأ بريذ نك هنم صقنلازوجالاكمن

 - 1 ل كم

 ا
 ا

 ١

 ا
| 

١ 
 ا
٠ 
 ٍ ا
ْ 

1*5 
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 | نم اتنافلستغت /ناو رهطلةدّور دعب اهحرف لسغت ةأرملا ةلزامب وهف ىوعدلا كلت نع

 رهطلادعبةًأرملل لاستغالاك ناكرطاسلا كلذي ل معل انىوعدلا |
 * (ر كب له نضئاح ىهو هنأ سها ىنا نع لضف) *

 | ماعلا نطابلا ف .رابتعا «(لصم) « رافكلا هلع لاق نءولوتا هيو هملعة راق كحااللئاو ني ا
 0 مرسدس ل اتت ىطعي 0

 هز

 0 ها ع صولا هلأ رهغم سنو بو لاق ||

 « (ةضاحتسملاةراهط ,مكحح لصف)*« 1

 تفرعاذادح اورهط ىوساملع سل لئاق نغاه كح ام ةضاصتسملا ارهط ةعيرشلا ءالعفلتخا | ا

 مسقو لوقا هيو ةضاحتملاريغ مكح اهمكحو لسغالو ءوضوال الع ؟ىث الو ناشاان مهتما | :

 / 0 هو ا ل وسلا لوسي كا د

 ةحلصأ 0 0 و ا :
 ةلاحلا كإىف تقدص نا ةصاع نوح ل بال هحاباوأ بذكلا اهيفاهيلع عرمشلا بجوأ ةعورمشم

 لخاو ةهدااىاك رتثا ناو ضحلا مدنمع سل ةضادتسالا مدن كف ةيذكلا كلت د املع ةرونالف | 1

 ١ "د كلش قاكرما ناو هتعدعوقو مدخلا ندكل 1| نيع سل لالا هتحانا عورمشملا بْذكلا كلذك :

 | ألا هملعيذكلا مسا قالطا نوكنمةب وتلا ىأر ني هسفن ىف هيلع مالا سياج وابخلالاوتظوايذك
 : خالل هماطام ةكرصبلا ندا ع هند <ىعلا نك انساووأ اهاشومناو تزكحلا

 07 نافق ضرحلا مساىف !ارتشالا هضاحسملا لسفي لاا كهسنمتة يوتا لاك ةرومش يكل اورتن

 سلا ٌىطو ىف لصف *

 ٍ لوط:نأالا هزاوح مدعي لوقو لوقأ هيوهزاو<لوةلاو قا هثالُث ىلع هسفّةعب شلاءادعتفاتخا |
 بلالابدرحج ال هنا هلم ملعت نم ميلعت عنم ال ن طاسلاقهرابتعا#* * (لصو) * انيك

 نماذهلثم عتودقوهتلا دعف صنوه لب هتلا دعف حدقي الكل دنا ةعورسشم ةهلعو عورمشم

 لارا يو طار لا الا

 ]| « (مهتلا لضف) +
 ارحوأ المروأ ناك ادارت اضرا ىعسامم تناكام ضرالا كإ:تناك ةمسطاا ضرالا ىلا دصقلا معتلا |

 نازتلاالا كاذ نم ضرالا قرافام ممتلا رص لهلاشمأو هلك اذه ن مث ضرالا قراف ناف انمنرزوُأ |
 نطابلا ىفهرايتعا *(لصو) + قرافي مل مآ ضرالا قراقع اوس ضرالا ىفوهمق صن ادوروأ ةصاخ

 لأ ةلذلا ىهذي دو.علا نال اعاطم هبدونعاا يلا دصتلا وهوالولذ ا.نوكح ند صيوالا لا دْضَقلا

 راهتفالاوةلذلا نمهلعديعلانوكي نأ تجامع ءافع سا, نوكنامتادبعلاةراهطف اه :هةداسعلاو

 مهتيالفاضرا هنوكح نمرظنلا قرافناف هرماوأ لاشتماوهدودحو هدس مسام دنع فوقولاو ١

 تارعلالوقن م ةحافل اورققلا ن نم همف قامو هاب نث نم قلخ بارت نم هنال كلذ نم بارتلادالا

 هنأشنثدح نم هتقيقحعم دبعلا فوةوفرصاشعلا لفسا بارتلانأ مثرقدفااذا لجرلا دب بترتإ
 أ لعلاءاملاوءاملانادخو مدعنالا نوح, لادم اهل دوج رذع ثدح لكن مهروهط

 000 ل ماوس سا ح طرا هاما ةامحملعلاناف

 هللأن

 يو ورك تك دع ا نيس سي تل يحد

 جر

 ا

 د نس ديول
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 ناسنالا حور نيبو كلملا ًاشننوب |
 * (ضحب تلو أ ضحي ىهلهةردكلاوةرغضلا ىف لصف) +

 نمو ضدحلا مانأ ف ض.حاسمنا لأ :اه نقال أ نطمح ى ه لعننر دكسحل اوةرفصلا ىفءالعلا فاتخا
 (نط امانلا ىاراعبتم| لس «هنولا جواتي دل لئاف ننو مدلارت ًابالااضيح نوكتال لئاق

 ةعفنم لوصحوأ ةرضم عفداهعم نرتقي نأأالا اذه لثمْ رت ىلو الاف هجو نم قلل

 بذكلا ام والصا لقاعه ف عقيالاذهو هئيعاود ىذلا ضلا بذكلا فال ةيويلدو اة شد

 ايدل! حالصاو نيدلا حالص هذ ريتعبف ةضاصختسإالا مدةلزنج وه ىذلا

 + (هنامزق نضيطلا مد عناق لضف) + ٠
 ىف كاذرابتعارصو) #* « ٌطولاو فاوطلاو ماسصلاو ةالصلا نم عنب هنامز ىف ضيخلانأ ٍلعا
 نم كلطاب ىف هللاريغ عم نوكتو ل ارداظ.ةالصل فن وكت نو هو + ةاحانملا ف بذكلا )ن زطاسلا

 ضن اك اكب ذكل | نع كلسفن تكسم امتنا كاب دالا وهموصلاف موصلا ىفهرايتعاو + هريغو عّرت

 فاوطلا ىفهرايتءاو * دومجو هواعرش هنامتا بجاولا يزكحلااوهو برشا او لك الا نعد مال

 « بذكلا ىلءرارصال وهف دباب: ريغىلا بذكلاوهفرودااوهو لاكشالا لضفأب هبسثملاوهتنبلا
 نع ةحيتنلا تح رخةيداك تناك اذاتامدةملاودإولا ن وك ه نمؤملا دق عاجلا ىفهرابتعاو

 نامز فل ود عاملا لعاف ىلعدوعيىذالاف امام دعب لثم نوكدقو ةدننلا قدصت دقودساف لصا ْ

 بش ف يكو هيلعتءا رو ةثمءانحهلقو هللا عميدأءوس هتاف لرطاض ىلاءتهتتارضحتلال نذكلا ||

 ىربهللانأب معي لا ىلاعت لاق اردنا هميسجب سيلا هدس ىلع ارح نأ ديعلل

 : «* (ضئاخلا ةرشابمىف لصفإ#

 موتلاوراذالاوذام ضئاملا نمحابتسي موق لاسقف ضئاملا ةريئامهةروص ىف ءاللا فاتخا

 ضيخلانأ انلق (نطابلا ىءرابتعا لصو) * لوقا هيوةصاخمدلا عضومالا ضئاسا نم سنتجحال

 ١ لاق نمؤملا برشبأ لق من لاق ءوملا قري ألسو هيلع نتا ىلصءنن ا لوسرا لق سوننلا ينكخاأل
 لعفت ىرخ[ا سفن كلفن تراذاق ال لاو ٠ ندؤملا بذكي أ هل لق مناف نمؤملا قرسيأ لبق من 0

 كشويىجلا لوح عت ةارلاوهلوسر ىلعو هللا ىلع بذكلا اهلاعفا نم سنحت نأ دححأأف الام

 عبطلا ناف هللا 0 - عبطلا هجردّة سي سانلا ىلع يذكلا هسفن دّوع نمو همف عقب نأ

 دعوتو نيتولا هتمانعطقا مث نيعلاب هنم اندخال ليواقالا ضعي انملع لوقت ولو ىلاعت لوب هقرمس

 هنا ىل عب ذكنم لكى راسيكملااذزهو بنكلااهتلا ىل_ءاورتفا مهاذا ددعؤل دش هدابع

 الامن ان هيدا مةساننلر نر وجزر فش قادم نة تفاكيسنالت ف دلل نمفدرودقو

 قاطيالام فيلكت اذهو ادب |نيتريعشلا كلتدقعين أر دقيال كا ذكف مالا سفن ف فلن رلف هفالت'ا
 كل دريغبال هلعفب الا ةمايقلاموب هللا هيدعاخ 1 ]1

 + (ققحارهطلادعبو لاستغالا لبق ضئاخلا ٌئطو لصف)* 1
 ءاهلاوءاطلا فب ىرقو افهم اهلا مضوءاطلا نوكح د نرهطد ىىح ن نهوبرقتالو ىلاعتلاغ] 0

 0 3 ىلع هزاوح مدعل لثاف نمو فوخ نم ةءارق ىلع هراو< لاف نك «اددشما#

 || لئاتنمو هبهذمىف ضدملا دمأرثكسال ترهط اذازئاج كلذنا لئاق نمو لوقالقالابدأ] ١
 : مما هيقليام نطابلا ىفهرابتعا * (لضو) + اشيا لوقا هيوءاملاب اهترئاتتخاةاراللا ل 1

 1 نم هيلا قاب نأدلف هسفنةنوعرلةيذاكل| ىوعدلا ةفصردهع ثي دح ناك اذا لهتملا سفن معلا نع ١

 بنتن [ناونيترمرجالا ل نوكمف نتي رف دحاو لغلامعتساىلا هَدْوباَم نيوكسلابقلعتملا للعلا | ْ /

 عوج رلارطاخ هلرطخ ناف تقولا كلذ ىف لحن ارهاطوهف لالا فام لئاتريغدناالا ىوعدلا كلما '

 د

 ب: حشو ةجعج دج هد يه 00

 < ارو عسي ركون تح وو



 1 م

 ناكناو بذكلا اذه ناذ ضمه نعناكناو ةضاصتسالا مدىف هي ىذ نبال ضيم مدىف حاكنلا

 ىتبخي نع ةرضم عفد هيدارملا ناكاذا هي ظفلتلا اوهو دوجولا ىف برا ناف مدعل وهو لطابلا ىلع ل دي

 نوكف اهدسو اهاذهلث هرهطي نأ جشم ةعورشم ةعفنم بالعتساوأ بذكلا كلذ. هنءاهعذد

 ةالصلا ن معو تاعك ايرخلا قلو ءادعي ناكح نطوملا اذه فقدصول ىتح هقلاىلاةيرق

 نعحرخوأ ض.ملا نامزردق ىلعدازاداف ضم انيع مدوهف سافنلا مدامأو اهمدنالمس عم

 ض.حلا مديةبانعلا نم هجوأ سانلا مدبةياشعلاو ضرحلا مدنعحرخ ضيملا مدا ىتلا ةفصلا كلت

 لهسفهَسأب اًعفرداولا حورخ لسس هي قلزيلالاهلسرا مممحرلا ف هكح أم هللا ناذ سافنريغنم

 هلتناكى تلا هس ون ريرارقالاوهللا 5 رطق ىل_عرهاظلا حراما اشنملاوه داولا جورخوداولا حور هي

 ركاذلا 2 مل دان هللاركذ اه مانيعلاك فصو صوصخح دصقلا|ذ-م سافنلامدإ ناكفرذلا ضيقىف

 | تا كسالا مدو ضبط ميلا عرششلا دتسو نامت سانغنلا غلو ص انيدغضو ةهسنم

 اهدنع فقو

 * (رهطلا مانا لقاواهرثك او ض.حلا ماا لقا ىف لصف) «

 ةرشعاهرثك ١!لئاف نمو ان دبع لينا ماركا لئاع نع اذهىءالعلاتخا

 دال هل دح_ اللثام نغ * ضل مانأ ل قأ امأو امولرشع ةعيس ضيا مانأراك !لئاك نمو مانأ ا

 الو ااحأو اناا مو ةليايعمإ يو اس سار ناك لوخأ هيد

 يتلا اهنا كوك دامز (بانلا اذهرابتعا لصو) 01 الديجلو لاوخا درو ةحاتس تاع نمو

 الج هاّدح الرهطل !نامز كل ذكو لة الالؤ هربك الّدحالو كا ذ نم ديوتلا :رهطت ىح هنونامدا دتعأر دنمف

 نآامدجلاهلصأو مذلاو دجلاب صرب ىطاولل قل ,كح# هنأرغقدصا| دحال هنافةدحاو

 1 قدصي نأ هماع بحاولاف مذلا هلصأو مدلاو ا و

 || هلعا بذكلاوهواملاح هلع محح < نأالا بذكلا كرته لع بجاولاو لاما مك نأالاائاد
 ةضاحتسالا مدديشأف

 »ب (هراك اوهلثا ىف سافنلا مدىف لصف) *

 نمو امو نو رشعو ةسج هّد- لئاق نمو لوقا هيو هلةال حال لئاق نك "هلّمسملاهذهىفءانعلا فلتحا

 نوعبرا لئاف نموامويرشع ةعبسلئاق نمو اموبن وس لئاق نة هنامز رثكا امأو امو نورشع لئاق

 الأ هناقءاسنلال اوحاىلا كاذ ف عجربن أك والاواموب نوعبرأ اللو موب نوث الثزكذلل لئاق نمواموب
 مدراسيتعا ىف انلقاكتنامزلا نم ةمنلا دحال (نطاسبلا ىفهرابتعا لصو) * اهلا عحرب ةنستتيلام

 ضئاسلل لاق لسو هيلعهللا ىلد ”ىبنلاناف هانريمعا دوو ناجع 00 مدئناف ضدحلا

 / ظفلل !اذهه تسفنا

 0 »* (لماحلا هارث مدلا ف لصف)

 رايتعا لصو) < هلا بهذام مك هبف لاف لكمكحو ةضاصتسا مدوأ ض.ح مدوهله هش فاتح
 وهو ههجوريغ ىلع هيديتفهدجت ىذا سمالانت“ الّمااذا سفنلا ةفص لماحلا (نطابلا ىفهمكح
 ا رعش مهضمب لاقاك اهتداتعاةداعن عدل :نوكي دقو بذكلا

 : 1 : بدالا "هلق نموأءوسلا ةداعوأ « هناهمن مالا ءر مابذكال

 1 كلا ناريدما ىف ءاحالة بدالا هلق نم هلوقامأو ب نزال لولملاناذ هتاهمنم هلوقامأ

 1 دال 0 كلملا هنمدعات بذكاذا

 هبشلا برقا كلما كا ذكن تنلاءىذ أين اسنالاو مدااوني هنم ىذأ ام ئدأت دكت الما ناف كلملا عم



 + (بنعلا ناءرقلا ةءار لدي

 نم سانلا نمو دج ريغبو د بذعلل ناءرقل اةءار 1
 : هللا ل وسر فمكح تتبا ناكرقل هئرو نع ءادتقا انح نآءرفلاأر الف ىدنع ثراولا امو كلذزاحا 1

 || رق نمىدنعسلاغلا نكلو ةنانللا سنت *ناءرقلا ةءارقنع هزعت نك لو ةنسح ةوسا ١
 | رك ذا نت هركىنا لاهو مالا ةرلوهتهناف:هلماك راهظ ىلعالاابلاتنتاركذين أ هركسحهنا لاا

 | لوقا هيو تحريغبو دن ءرقلاةءارق بنعلا اجا ن مسانلا نمو ةراهط ىل_ء لاقوأ روط ىلعالا هللا ١
 1 معا «(كلذ ىرابتعالا لصو)« رو ةلعدتلا اص هقالوسزرءادتقا دب ريسن هلا تقاوأأ !
 ا لاناعأ دودج ريغب هيانملا فن اءر ةلاةءارقن عنج لسو هيلعمللا ىلص هللا لوسر ل اعفأب ىدتقملانا ||

 | هنطوم نِعرتحأ ن ني هبفداوو هنفىبر ىذلا هنطوم نع صامتا حوزئةبرغلاوب رغلا ىهةبانخلانأ ١

 ٍ | ناك اممركاازيزعلا تناكناقذ ىلاعت لاق هن رٌعلاح ىف ةيهلالا ءامسالاتفاضتالا ةيلع مرتس أ

 ١ أ| نأ ىردحلا لهال اةسملاهذهقلوقإ قالا ىزعد نحل ام نال دتطؤم3 ع بّرغت هاف هسفندتع |[

 ٌْ نعي ريخ امو هسفن ن نعي ى حارا ام عم نان سف ىلا ةسعملاةقمل اال ءرقلا |[

 || ىلا نأ قرط نأاما ولج دارا ءالتو بنا ذهداصالف اكتم ةدابعو نادل

 | حد بس نم هكر 1: نا ذم ترا تح لداخل ا .نآاماوهدامعلاقام همالكإ ,انلمحرتي ا

 أ ىزلا هناسلّوا نوكح نأ هنطان ةراهطةروصو هنطابفرهطتي تحول الفقار وا

 || نامت ينملادبعلا ال همالكى لم ىذا ا وهلا ذذا قخ- !نوكض فصحملا سمى هدو طا للك

 || هدبع ملك هنوكن مو قاس نمدحأ نع هيريذعالا# هناذ تافص نم قا هواتبامف في رعتلا فراعلا
 |١ نامل, قاذاف بلقاانالا نوكيال هاوبقو هلوبقالا ف. رعتا كلذ نمدوصق#ملا سلو ناءرقلا اذبم اإل
 ةفص هنوك ّن مميدق لد دز او نايتالا ث دوه اذهلو لزنانق- ىف ناءرقلانافهب ظفلتلا نم نسجل |
 ِ ةءارق نأ ه هزل ع نكي مل هنالسو هيلع هللا ىلاص هللا لوسر نع لاك نم ل هيماكنملا ا

 ؛| فهعموهامو ىوارلا لوةوداماو سو هيلعهللا ىلص هللا لوسر لوقوهاق ةيانللا سل ئثتاءرقلا |
 أ ىراك مزان الو هيرهجاس ىأ هش انجح لاح فناءرقلا 0 ندب هتعساملوش هنآ بصالة هلا ل ١
 : دروامو كلو قولو هيلع هللا لبس هقالومو نك عصام ىبنأاو هيرهجلا عرشامنالا هن رهشا نأ ءرقلا |

 أ هلم :ءالراطلاو ١

1 
 نفك دعي رمشلاءالعشتشا |
1 ١ 

1 
0 

 ذ

 « (ءامدلا ف مكملا لصف) » ْ

 ا لإ ةموصخا هن هو ساشا مدوةساستسا مدون ملل ااا

 || ةماوللا سفنلا اهيف لاق هللا ناق ثمن أدل !هيلع بلاسغل ناك سفئلل كلذ فرابتعالا نكملفاهيفلجرللا
 أ ةعاجبو نيمدقَملا نم قي رطلا لهأن ال وقنف حورالالوءامدلا هذهىف بلا ظ- الوهن اف ةنئمطملاو |||

 يذكلا نأ ىلعاوءجادق ءالقعلا نمت ا دهاجماو تاضاررلا ىف هنا لها عمكرتشا نمم مهريغنم | ١

 | هجو ىلع رخام ض.للا مدق ضل اذه نم سفنلا ةراهطاذه ىلع قدصلا نكمل سوفنلا ضمح

 !| نآ هراستعاف مكحاذهلو مكح اذهلفةهلءاحرخ هتاف ضرما هجو ىلع حي رخام ةضاصتسالا مدوةمصلا ||

 |١ ىدإ | ىلا عتهنلا ىلع بذكلاوهف ةدصااهجو ىلعحرخ مدانلت اكو هو يزكلاوهسفتلا - .

 : لوقو ءوثهسلاح ون لو"ىلا حسو لافو اب ذك هللا ىلع ىرتف ا نمم ملظان دو هفىلاعت هللال سا

 || هجورخوها دمعتم هلوقفرانلا نم دعما بتلف ا دمعتم ”ىلع بذكن م سو ه.لع هنا ىلص هللا لوش
 لرب ةمسشلا ب حاصو بذكي هنا فرعيو بذكر اذهفالف ةمشلا بحاصاماو ةععاادجو
 دلع ينكتب اوهو ةضاختسالا مدرا_هتعاامأو ىهالا سفن بذاكوهو هسفندنعقداص
 لجرلا ىذأتف ىذأ وه ض.كلا ناف ىذأب سل هنا ىلعُكا دب اذ_هو ئطولا نمالوة اللا نم عم

 1 ب 13 د ل كم ١)
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 ةروصلاو كؤاعدسجأ اذهلو ةروصلا كلئال توعد هتلافاهلا كداتتعا ىف هنرككجإاالا هتاوال

 رج مهدوبعم ىفنولوةيالف مهننعمسهفمممهوعناف مهوم لق هلوقىفرطتا عفنتالوترضنال
 تفرعدهلالاب مهوم«ناود]عء نم ةروصأاو هر هلو ديس عاش هاي م ادع هنن لك وكألاو سالو ش٠

 ىلاعت هلو تاع :ردلاقةدراولاةب الادنلا تراشأدقو هسفن ف ىصالا قش اذه اودمعهلالا نا

 موسرلاع ءازع نمد لع ال نمدنعو كم عم اندتعوهف هاناالا اودسغتالنأ كرر ىضقو

 ديعاانلالعم مسو هيلع هللا ىلصدمش لوق فو دعب نوب ق قتلا ىفنويشعملا نب و سعأ تعج قاتلا

 نم ةغاج روضح كايسحالا نعاس نيج هعم مالسلا هيلعليربج ثددح ىو ها

 لامجتانات اع دف ناك ءاخم ءارتذن احح هتادبعتنا ملسو هيلع هش ا ىلص لاقف وهام ةيامعلا

 تحت + دنا ناك ءاغ هدو-والا هنملقناموانا سو ع سا قا ناو تاسو_بسحلاةنازخ

 هيلاانرش امري دتف هوت امف هو دبع نيذلاءالؤهن مان رقف تاسوسحلاب مهولاب همحلْتْفرصنل اًةَوَ

 ررقنمانم لا علا فرخ ؟عضوم ىف هركنأ ام عضومف رّرَقف عراشلا هرّرقاك الان وك ال سال ناذ

 قللا هركجأ ىذلا عضوملاف قملا هركنأام ركنأو قحلا هرَرَق ىذا عضوملا ىف قملاهرّرفام ١

 ىذلا ليثقلا فرح فرشأأام ريت ماا ذلالا كاتو الاجر دخيل اعرتسيلا قاالاولا مح

 رعش تاكوه

 ا 0 |[ رع حش ناك
 رظنااىف ٍلعلاناميعت تنك نا | || ةنطاس نوكلا فدك فرح َناك

 ريشلا نم قلخ هصواشالو هفقارصل هسف ىذزلا مامالا وع

 ىلاعت قما عسو بلقلا ناك هللا مالك ىلع ىوتح ىذلا فدتملاكب لقا! اولعج هللا لهأن اكشالو ||
 لو دنم سند هفنوكح نانعقملا هر زان سعأ [مفضرالاو ءاهسلا هنع قاضنحح

 هز نك فوصوملا قراهتال ةفصلاو هتفصوهو هللا مالك ىلع ىوتح ادق فمسملا نا ان. ارو هشضراغالا

 الك ىلحةصهالا كل ذوه ىذا! لولدملا ياردة فام سعأ ليغ للذلا يازْنمو فوصولا تسلا

 ىمفو دعل ا ضرأ ىلا تاء :رغاانرق اسأ نا اممم دقو بن> هسع نا نع فمما هزين نا يش نييهذملا

 ناءرقلا ناك ناو دعلا ضرأ ىلارغسلا نعناءرقلا هلى اموهمفهروهظلافصعم تاء
 ناك ملسو هيلعهتلا لص ”ىبنلا عرتالأ مذ هنوطبل كل ذو فمتملا فوهام لئم اظوفحم مهفاوجأ ىف
 ىلا اه قطن ىتلا فور 1 انةءارقلاد_دعناءرقلاروهظا ةبانللا سلتاءر هلادء ارق نعئشهزععال

 هيلعمالتق هللا مالكعمس ىت- هرجأق مل_بو ةيلعةللا ىلص هسنل لاتق ىلاعت مالك اهم قمل انريخأ
 قئاقللاب دعيلا نات قحلا هقحتسيامع بيرغلاوهو بنل نبذ الف ل_سو هيلع هللا ىبصهتتا لوسر
 هي رق دن ربكذأا هبحاص نم اهحاص برَددق ةفاسملادعب و ادب برقه نوكح, امدودخلاو

 فص الف بروه هناذإبرلاَنا[مديعو ههسفنل هنالان ردبعل ان وكمال كا ذك ا دبع برل!نوكمالاكف
 بنملاة دبعلا ةّققحو هام فص قملا الو قا هب ىدتا ىذلا ىنعملا,ق لا تافص نم ءىشب دبعلا
 هملعرهظتال نأ دبعلل ىئينو لالا هذهىف هر قينا ىي الو رابتعالا اذ ادبأ فصتملا مال
 فيملا سم ىحلا دين وكح,:ذئرف قلك ناذ فمتملا سم الف هلك ذج هناف ةذجلا ةدابعلاالا
 || قللاعمردو برقلا اذهىرطتاف اهم سطبي ىتلا هديدنا هبحأ اذا دمعلا ف هسفن نع لاك هناف
 ىلا دينا لعتو سنس" لبالسامشتق سقنالو هسفن نم هب كفّرعيام هنم ذخورادام نكح

 لصفلا اذهىف هيكتفّرعامل همنتف ةدامعلا ىف لمعت ل ءاملا ةر اهطكحح ةس 3ةماهلصأ ىلءةرهاط

 لعو ن
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 1 و د اي مثذتلا» اوسرهطلا هلعف ناوكالاب قاعتناو هيلعرهطالف هتنان قلعت نان ناوكحالا
 اًضغا د. عنوحو, نأدبعلا ىف لاكلاةذاو ا ذإال لؤئلاةذإ ىعا بفارق

 1 هنررذح نم ءاشاع ةداسسلا ةلاتهاتص» ند عيلعواو هنطاىف هئطوم نع ةنرغلاب فصال

 حربامهناف هكنع ةيرغالذا ةبانحو دوهاف كلركح ناك اذاو هنطوم نع كلذهح رذالا

 صقنلا ةفر ءمةراهطلاو لكلا ةياغرعو هكر 0

 « (دحسملا نما لو دىف لصف) *

 لل كلذ ةح ابان لثاف نمو ميقم ريغ هضرباعلالا عنملال* اق ندو قالطاب عملا لاف نخهمق فلتخا |

 9 تسل فانه دنع حرب الافراع هتوك رم فراعلا كل: ىفرابتعالا *«(لصو)* لوقاهبو

 : رموبملا وهف ضرالا ىف ناك اذاو ضرالا فن وكيت ا ب تنحلا كفْس الو ا دسم ضرال ا ىل تاعح |

 هؤلع هلك ملاعلا لب :فراعلا نام فرعلابةمولعملا حاسما طورمشبالا دمشتيال ىذلا ع ورمشملا ماعلا |

 ٍ ءالعلاريغوروبعلا اذهنودهاشي هتئايءالعلاف سافنالا عما ديأرباعو هذ لاح فل ةماالا عصنال هلفسو

 لعفي دحوم سغن لكح ىندجوملا لالا نافك كلذ ف الذ لعدوحولاو نوهةه يمنا نوليخت هللا

 ١ غرفتس ىلاعت لاو ناش فود موي لك ىلا« لافاك ةماقالاب هيف فص اداوم

 | هنباغتي وو ويلع تعال د نم عتاب لاك نمو عفربو ضن تازيملا دن لاو نالَعُي كالا

 !امقلعاخ ا نعنع و 0 ةيسهلالاع ءام٠الاب | قاض م ثىح رهاط لعب نندا

 |١ ام اتلخم ههروكحبى ىعملاّن اك سلق ام هقلذت نع 0 ءايعد الاب قلكملان ا اندنعو'

 ا ا

 ١ هنوك ىاخملا ىربن ا بدالان نك هنوعو هللا ةّوَعِب هللا عأ لاثتما قلختلاف هيسقن مه ادال قرا

 1 نيَأف هرصب و هعمس فريمذل ادد ديعنيع ت ناد 0 هرمون زو هوعجس 027 ناو ا

 هل سلو ةديقم قلطملا دو بولا ىلومهىف:روص نوكيا تياغو ةدوحومنيعلاودبعلا اذهسهذي

 ا مهفاف ةروصلا لبق المدعلاو مدعلاالا تما ذه دعب
 دع (فيعتملا ب بنملا سد لصف)*

 , موت مو ىمصملا نكس سمدز احا ىلا موق ب كفك فىمجملا ئحلا سم ة هعل د ريشا ءاطغ 1 ا

 ٌ ىسْعَق 2 ق قامته لاك دوجولا فهنا ت الك هلك ماعلا + (كل ذرايشعا ىف لصو) + كلذ نم

 | لاصلا لمعلاو برطلام 1 ديهبلا لاكو هللا ان تدفئاملانو مص ىلااهاتلأ هتك || ٠

 كى

 1 فني وكنلا يش هلا كلذ وكف نك هداز انا وك :ا| ىلاعت لوي و ةلكعج ماكلاو هيأ 7

 || ّولعلا بلطياهجو نيهجو هلنال موقرم وه لب دوطسم باّهق لاسعل 0 هلكدوجولا6 |
 ال ولسا ىلع خو ملا مساانخج راذهافةعسطلاوهو لهما باطب اهجوو ةيهلالاع امسالاو |

 رعش لوةأكلذفو روطسم موقرملانمهجو

 ريسحتو شقت هرظانل هف || || هيلقت ىف بع ناكلا نا

 روطسم موقرملا نمهحو لك ذا يا ديد ظذا

000 : 

 هفقسو رومعم هس دقتت ال ىلادهللا تالكوهذروطسم باك فنامءالاورو ما تلقاكم لاق 0

 ف.ملا اذه فورح را نموشو دبعلا اذه بهذي نيأفع وه مدرمأو ع وذم همرحو عوفرضم 3

 ا هئمعل كي رمألا نوع دت له وع دام يكف نوع دتهادا لب نيقداص ينك نا نوع دتهتلاريغا

> 
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  (لسغلا ىف ةننلا لصف) + 6
 ظ انهطرتثي ل نم بنمو لوقأ هب واهطرتسش | نمءالعلا ني ىلسغلا ىفةمنلا طزش ىفءالعلا فلتخا ||

 هناسحو لمعلا حور اسم اق نطابل اة رهط ف اهطرمش نم دب ال * (نطابلا فاهر امّتعا ل صو +

 | 2 انطانوارهاظبابلا لوأ فاييلعمالكحالا مّدقتدقوا هند, الف نطابلا لع نم ةينلاو
 * (لسغلا فق اشنتسالاو ةضهضأ ا لصف +

 مدعب لثاف نمو امم وجو لئاق نك لسغلا ىف قاشنتسالاو ةضعذملا ىفةعب رشل اءالعفلتخا

 هنا ثمح نم امهمكح ناكءوضولا نعني ناك ملل سغلانا كلذ فهلا بهذن ىذلاو امم وجو
 ضف ملسو هلع هللا ىلص ”ىنلا تادروام هناق لستغم هنا ثىح نمال هلاستغاىف ء و

 كلا كلذ مهفالتخا ىف اذه لثم ىل_عدبنا دح تير امو هضءوضولا ىفالا ول سغىفىكنتساو

 نم وضولا و :وض عج هدهفاندنءوةناثملا لاستغالا ىف هئمد الان انعءوضولاوع ذولا يكح ىلا ارىداعامهبف |
 لرت او عماج نا هلاستغا فن اءوضو هيلع لزتي لو عماج نمناىلوالا ةلاملا نيتلاح قرظت ةيلعسملا

 .ءوضولا حو ولسغلا حوال لازنا نود يناتملاءاقتلا نا انهدمنا ةناثلادحاوءوضو هملعف ١

 روعلاو بيرتلا طرش ىف مالكلا مدع دقو سعالاودراعتلا نم هريغو ىردخلا د_.عسوأ لاق هيو
 هراشعاو ءوضولاىف

 * ( لسغلا ىهىتلا ةراهطا اد ده ضقان ىف لصف *

 || ءاملا لازنا كاذكو فالخالب ضرخلاف ني :ناتللا ءاقتلاو ةضاحتسالاو ضيحلاو ةيانلا اهضقانف
 ىرال نيمَدْنملا نم سانلا ضعنّناف فالف نيذ- هادعامو فالخال ؛ةلظقملا ىف ةذللا هجو ىلع

 ةذالادوجو عم مالّدحالا نمءاملا تدجو اذ ةاالسغةأرملا ىلع

 * ( ّىطولا ن نم رهطلا باص ا ىف لس بسسس
 لأ لا٠ ازئابو لو هبوءاملا لازنا عم هيووجول لاف نموناناتلنا ىنتلا اذا لزن مل مأ لزنأ هيوجوب لئاكن 0

 لصضو) * طققلا' ازرثألا نمرهطل | بح مه دنعف ر عاطل لهأ ن ه ةعاج لاق هيو ىطوربعنم ءاملا

 نم هضرُتْؤملا واذعالف بهولا ن نم برضب هنفرْبْرملا ىلعرثؤملا هجول ٌىطولا * (نطابلا قرابتعا ىف

 نوكيالوأر 1 لا ءامعسالا٠ 2 رع ا نا إ

 عفت ا اصل نامت كار ناف نت انام لغو هتان 006 ناوكإل اندط

 هبلعةراهطالفدخ الاو ىطعملا هناهسنوكحفى طعملاهللاو ل اساااهذخ ناو نجر اد

 قانا هملنعت ىارو دوهشلا اذه 0 تاغناق ءاكسالا ةراهط نوكجح) قحلا.هناف ن :رطاملا

 هريَغ اللا هنتوا كر رايك انام تحنو دوانلان مهملق ىلع هللا هلزن ا دخالا ١

 هتراهط ىلعلازام هناث هلع ةراهطالف روح نعناكَن اف لوقلان وأ لاجل اناهانا ه اعني عع

 كلذ نم دب ال هسفنهب وز نم ةراهطاا هيلع تمحو لوقلا,وأ لاخلا هريغ هيلعت فهسفنىأرناو

 : ىلع متماعو فثكو راه اتم نلت وو د واد وك رمت دقن ييرأطلا اذهىف هللا لاحر ناف

 هد ةباد ل كحوهداسعىماو ناوهدن حالا نأ نمدروام ناعاو داقتءاو روصضح 1

 ' * (لاستغالل امحوم ”ىنملا ج ورخ نوك ىف ةربتعملا ةغصلا ىف لصف) *
 ْ ةذللا رابتعاب لئاك نع ل او ل

 بالا اذهفرايتعالا + * (لصو) < ةذلرعسغ وأ ةذانع ناكءاوس جور ضني لئاقن

 | د هكر شن تكون ةيلاو اة نوكم:ناامأ اهنذتلملا 0

 نم نوكبقاعتيو ألان قلع نامت ةرانملا ةلزنج وه ىذل لعل كا ذولذال م ةمسسف ريغ تناك ناو ا

 ناركاألا
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 0 ل ست زاد قولا ا الكول 0

 ىلاعت هللا ءاشنا اهلك ابن امعا كلركدن نحخو اهنم لاح لك مهنلكىف دبعلا ىل_علاستغالا بص

 هنال كملق دعت درو ذا اه اقل فدكفرءدل الاحرمش *ءع ةاسول نعمك اهتم لصف لك لوضفةريشعف

 كلذ نك هبال اةوقال مهلملاو ديؤملا هللاو صاوخلاو ماوعلا نم باق لك ىلع اهدورو نمّدبالا

 ةاظلاو ءالولاو قوكلاوماسلاو نامالاو ةنمهملاو ةزعلاو ةمهولالاو توريملا + (لوالا لصفلا]*

 ةهللاو ةراهطلاو ةمالسلاو اهصوصخو ةجرلا موعوردسلاو

 ءاربلاو رارقالاو صالخالاو ةءاربلاوقلذناو ةروصلاو ريسلاو ءابربكسحلا + (ىناشلا لصفلا)*

 لعلاو حوتفلاو قزرلاو ةبهلاورهةلاوبمللاو ةصصنلاو

 تان ران *ااو نارام ضخ ردا واو ضدقلاو طسلا#* (ثلاشلا لصفلا) *

 هلادغلازءاذقلاو ةيقرلاو تاوصالاو لالدالاو ةعانقلاو ىخرلاو ةعاظلاو ْ

 ءالتعالاو ركحثلاو لاو ةمظعلاو روثسلا عفرو راسخالاو فطللا * (عبارلا لصفلا) +

 كيلقلاو ةيالولاو ةعزاتملاو ىوهلاو دود لاو ةدابرلاو ريدقتلاو ةظفاحلاو

 نايسملاو جاردتسالاو عادلناو ةعطقلاو رورسلا لاخداو محرلا *(سماخلا لصفلا)*
 فرشلاو ثعبلاو دادولاو ةمكحلاو عاستالاو ةداحالاو ةبقارملاو مركحاااوةلالللاو
 ةرصنلاو يش لكف ةءالصلاو ةٌوَملاو ةلاكولاو هءف واحلا قلساو ةداهشلا * (سداسلا لصقلا)*

 ىبنلاو ىهالاو وفعلاو لوقلاو ةقدصلاوةداغالاو ءادّس الاو ءاصحالاو ءانثلاو

 ءامحالاو توملاو ةابحلاو ناميالاو ةدانزلاو هاحلاو لاملاو قالخالا + (عياسلا لصفلا)*

 ارسل ار ردا هنتادفلاو: دولا فاربشتسالاو نادحولاو ةصودقلاو

 بلا ةلاشاو ءافتخالاوةرخ“الاو ىلؤالا رادلاو ريخأتلاو عيدقتلا + ( نماثلا لصفلا )+

 ٍتبللاو قالتخالاو ءاءرلاو حاكتلاو رخخعاو مفصلاو ماقدالاو عوحراوناسحالاو

 0 تاما اركل او كلملا كلمو ةفأرلا + ( عساتلا لصفلا) <

 سماونلاو ةساسسلاو يذكتااو يزكلاو ءاضسلاو هءافكحجااوىدعتلاو

 ثراوتلاو ءاقبلاو عاد الاورونلاو ررضلاو عافتنالاوةبادهلاو عنملا + (رشاسعلا لصفلا)#

 سوساحلاو ةمواقملاو ةساجلاو نانئمالاو ىذالاو سائ.الاودشراو

 هركذن ما مماهتمةلاح لكهن ضن امو لوصف هذهىف هانركذام عجن ا هنمحورب كاداو هلاان دي لعا

 لأن مهمل ماشو هنا له سه ذم ىف هنم هلق هنطانةراهطناسنالا ىلع سن لب وطتلا ةفاع

 ةيفكف زيزع لع ىلاايهارثك | نمر طتملا جات نكلو كلذ ىف قاوذألا لهن بب فالخالب فشكلا
 ةعورشملا ماكح ال اداريا لمان دوصقم ىلا عمجر نم ضعبلاروهطاهضعب نوكي دقو هانركذا ةزاهلا
 انركح ذدقلوقأف نطابلا ىف اهماكحأ ازااراشعاو ءاملاءلاستغالا ىهىتلا ةراهطلاهذ-هىف

 ناتراهطلا هيف لرتشيامركذىلا جاتح الف ام وجو نوكحم ىتمو هتراهظ هيلع حن نمءوضولا ف أ
 « ( نديلا عمل لسغلا ف ديلا, كل دّدلا لصف *

 لاك ىف طرسش رش كلذنالئاقنخ دسملا عمه دملا.كادتلا ىف ةعب 0 ءالعنم ىاندمتلا
 ناك ئث ”ىأب همعيّح دسملا ىلا ءاملالاصرافانيهذمامأو طربشب سللئاق نمو ةراهطلا
 هضاملنطابلاةراهطف ءاصقتسالا نطاسلا ىف كلذ مكح + (ىلل_طو)* هلاصبا نركح#

 ميكس د ”ىًأبفريللا نماهتعرهظب امب سانل اادذع ةدحلا بح نم سوفننل ا هرهضت ىذلاءاسغحلا نم
 ةراهطلا لصحت نطاسلا ةراهط موعنم عنمب عنام لكو ةقطلالوب ,ههةلازا

 انف أ ع اهمال 3 مل ب



 ا ىل_ءهصرحو لو < ىفرعمو سلب ان ىلءالولو هيلعدينادحات يرام سلب قد ةيدقلا اركمىذلا |

 ' 0 ل سلال اذ هالولو هللا ىلعل اذه ىل_عت وام ةغلاخما ىلع ضيرعلا |
 هل هجو دسعلا ةواتش ىلع هصرحب هراخاع دنع فق ال ناطم كاتاقاف كح دلع ىلجىذلا :

 | ةيتددحو رعشبال ثدح نم هيهللار كامن اهيروكحم لكن اف صامل ديععلا اذ لع فر اب

 هيروكمملاريغركملا كلذيأ
 * (ةدلالا هجوريغ ىلع حراما "ىنملا نم لاستغالا لدف) +

 « (هنشنطابلا مكح لصو) # لود اهبو لسغ هيلع بح ال لثاق نمو هيو>و و لثاف نق همف فلاتخا

 قرافاذافهّتدوعنافنالا نطومو نطولا ةقرافمالا نوكت الدب رغلاوةيرغلاةنانطارابتعاأأ

 هلاثماو هنطومع انبا ىلع ةداسللا فاصوأ نم فصوب فصتاف ةسوراادودحل | دوهنطومأ#

 حاهالاوالصاةذلاهنراميال هلاك ةذالماكلاناذاهتح ةداسسلا ةفص قوام كلذا هذا دح مود

 هيرصقام فارتعالاوهو لاتغالا هبلعنيعتاهتحةفصلا فوي ملال حاببتبا هيبسئيالةىلكلا |
 ]| نمةظقلاف -ىلاهنم حرت نم ىلا عهبحوأ نمل غلا بجوأ انهن ةةيهاالاةفدلا كاتو-فا]

 دسلا اهب فضتا اذا هسفنب دوجولا بجاول ىتبنت ىلا لامكحلا ةفضنأ ىأرنمو ذاَدَدلاريغ
 : السغهملغ بح و ملاهل لعبع سل هنال ف مكح اهل نكت مل هس رغىف

 * (امالّتح اركذيالو ظةتتسا وهاذا هدحعاملا نملاستغالا لصف) * ١

 ةارتاكح وستموهام صصخ و هفءامل |نم ءاملاامغنا او هملعهللا لص هلوديكضص> اذ هلثغ :

 ٍ فرعيال لاوحالا نما اطشو أ اضبقدجي ف راعلا م (نطابلا ىف هراسبتعا لصو) مهضعل

 : دوفن ”ةلقوةناادراو ىف هبلق ةنق أه نع هنم”.لظغا كل ذنأٍ اعف قيرطلا لها دنعر طخ سها وشو هبدس

 نإ ىح ءاضقل ادراومل يلستلا هملء نيعتبذ ةفصلا كات هثروأ ىذلا سحالا عم هلاح ةبسانم ىف هتريسصب

 تابسانلا لعق ماتلاروض اء لادتغالا هبلعب جو هفر ع اذاف لمق سما ىف كلدهل عشنام ىرب

 مسالا امو كلب هءاحىذلا مسالاامو سيدَعَتلا تادراو نم د2 ع ءعدرام لهح ال ىتح

 1 وح دنا الاوع ودلع حصا لاط(قوهقتلا ىملالا مسالا امو هدنعن ذهيئج ىذلا

 ْ ثبح نمل ناك هيدراولا مس الاوهنم ىدتسملا مسالاو ىدتسملا مسالا ةثالث هذهفدراولا

 1 قلخ' امو رس د سو هلمك سلا هطب رتوأ هب انطب رت ةبس انمل لسسالمتاذ

 ققوملا هللاو حت! 5

 2 « (لازئاربغ نم نيناتلتاءاقتلا نملاستغالا لدف)#

 5 اهلكسملا هذه قءالعلا فاتخاو لسغلا بجو دقفناناتلنا تلا اذا لسو هملعدنت | ىلدهلنا لوسر لاك

 هيو نيناسكتا ءاقنا | نم ىلسغلا تعال هنا لثاق نمو نيناتلتاءاهقتلا نم لسغلا سحب هنا لثاق نك

 هب رلخ داو هس ونرلادودح فل خ دوهدحدسل ازواج ا ذكلذ ىف راتتعالا * (لصفو)* لودا

 1 نآدبعلا هيزنتناف كلذ نمرهطلا هسلع بجودقف تك هنهفصؤامب هعمدخا ىف

 1| تازوحوادكهللا لعفي نت أزوج لوقيالفهتاكما فدسفنل بجاولا لخديالو هناكما نعح رخال
 ش نآروحخ لاقي نأ ىف .ىدااوقالطالا لع :تومابرلا وللاو حرملا ب نلطكلذ ناقه عفمال

 | |١ هدب كاعتهقابلاسعلا ناكا ذا حرملاىلارقتفسض دجال نار ولو اعلا لص كما طادحوت

 هدهدرتسوزا ودا تحتل ديال ىذلا لعلانلعلا اذه نمرهظلا اوهو لاستغالا هلع بجوةراشملا
 0 ا ل

 0 < (ةذللا هحو ىلعةاءانملا نم م لاستعالا ف لدف) <

 1 8 ةدوجسلالا سيو هفحعسل ىزإ| ا تل أنه ىهو 2 ها 0 5



 ع .٠ »

 هبريضامع دسعالهقلا نم ةيئاثلاو لوبا ع هقلدنعلا نمىلوالاذ نيتعكحر ةعبباتع رشا ديل
 ةعياب |ةال ص تأريخ هت الص دنعلا يدون ام بسحب ىلسعالا' اصوات ل :

 ءانثو ةياجا نم لاه اموأ ىدبع ىف دج ىلعالا الهلا هتا لوةءف دي الو ةءارتل ابره نأ هل عرش ام ىضتقم

 دان ريو ْ
 + (ةعملاموسل لاستعالا لذ + '

 عرشدق هللا ناذ عجل! مانا ىه ىتلا مادالا ةعبنسلاّن م ”جودلا نامزلل. لزالاب ةراسهطلا رابتعالا |

 ةالصللال ةسعبلا مول سغف مايا ةعبس لكى لتغينأ دع لكك ىلعابجاواقحألا
 اوتلتخاءالعلاناف نامزلاةراهط هذهولاملا ةراهطة عملا ةالضصا ةراهطلاتناكحذأ]
 اضياىونو ةعبل اةالص لبق هعتو [ناف انبهذموهو ةسعجلا مولوهامتا لئسغلات ا لئات نخل

 :فالخ الب لذقالاودو ةعبلا مولىف ةعيل اةالصا هنا لئاك نمو لضف اوهف ةعجلا:ةالضالاستغالا ||
 د ١

 اريدقتلا نملزالا ل دام قملا تنا احىلا موملا اذ هه تناك ”ىنامتللا موملااذهققملا

 0 , الاو دعبلاو ليقلا بص ىتلاتافلتخلانامزالا فولتاهحو نعي هفةامزلا |

 نامزلاولاسلل لسغلا نيب عجيدقف ةعجج اةالصا ل _تغانخناتج قرقدهلاخ كادر عاة دعب نمو لبق نم |
 مو. عورشم هنارهظالاف ة عجبا ىلصهىف حدقوهودرفا دقف ةالصلادعب ةعبلا مودل لستغانضوأأا |

 كلذهبعراشاا دوصقم نوكح, نأ دعس امو هّوالا اودو ةعجلا ةالصلو ةعبباا]

 * (ائيهذم هنضنيبلو هدروتسوومانصتلل] لب للا !

 | امهخ ضرملا نم ءشاهلخ ديال هن دانع مصعد : روهأمدنبغلاو ضمه ةضاصتسالاة هرابتغاانأ ا

 اصلخ اصلا خادنعهللا ديعب ى حامل ازاوتلدعلا كلت نمرهطتهنادا .عنفاهةدابعق”لتعا|]

 ْ هتيدونعالو هتدابعفض مالو لعدب وشتالا|
 ع(ضيخحلاز ملاستغالا لصق) + ١ ١

 ريهطت بصق ناطمشلال ع نم سحر هنا ىلاعت لاق هنملاستغالا صه ناطسشلا ةضكر ضيحلا | ا

 ةمالعأا ىهءاضسلا ةصقلاو َكمملا ءاباهريهطتو ةنطان ىف هصو .يتازان نانيشلاةلئمبلا 1

 تاطب.دشلا ةضختخرلازأو هنعدر ثدح نلقلا اذهمهقلاةيانع دع تامالعلا ضع نمؤأ ْ ١

 امهالكو نيسعبصالاب كلذ نع نكح ناولقلارهطتوهو كلذد نع كاملا ة1 ل معتسسف أل ا
 ناوثهللصحامة بلاط. فشلاةمللا كَ هدبعهتللا مخرالؤاف نجرلا ىلا امهئاضاهناثةجرإ |!

 ىلاامهتاضا هناانلق اذ هاف نارا هلة كاملا ةلب لمعلا ىلا هنعلودعلا ف ليد_تايدتفلاخم |
 لنا دهاجلارجاىزوف هلا هلاماام لعيال نأ سقت دهاي هنعاهلازأاذاف نحنرلا مسالا |
 لعملاه نم عقوفلعلاب قالا ذقلا هم هلع ناط ثلا دعاسف ةدهاجم اعد د لعملازت :1تانافأ 2

 لمع نمهنا مالدلا هلع ىنوم لاق امك اتدصن كا اسوم تاطختعلا مهكاذنأىأرو |
 ناكرامظعم هناف مدنلا انهت ولأن ىنعأو لعسفلا عوقو بيقع بانو نيم لضمو دعنا ناطءشلا |
 تدب سل ”جد.هشلاوهنم لعفلا عوقول ا هواي ومدنلا نأ درودقو يدا

 عوقو دنع ناعالا عمر ا ئآىدا عم بولقل اًةامح نملك ًاوامظعاةام ةاح”ىأف

 نجرلا مسالا ةيانع نماذهف ةمارقلا مولى هلارفغت مروضحلا احامح لمعلا كِل ذَدَب ةقلانلا

 هامعا صرحا ناؤرعشي الوهو دب ءالريدتا فعضتف ىديناطكلاف هسلانيعبصالا فاضأىذ

 0 هللا 0 0 علو |
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 ةققن

 أ ةلكنلارومالا ف ىدهلاوه ىذلاناسلاو ةبانعلاو برثلاو ةكتصرلا عاش نمهسلع مدان
 ا 1 رق دك طك كلا ترحل كراكو

 : او ا تيبلا اذهناف هلع دودسملا داما

 تبلا نيعامولعس تح ىدهلااو: دكربل | نم هللارك ذا م انعازك وأو نسف ىذاازاكلارك د ةراشا

 نات هيلا هفاوط نم غرفاذا مداقلا فن اطلار لعد تلق هللاو هوهل|فضان م مزون
000 ٍ 

 ا دج ل ناوةكملوخنا هلاستغا ةعص كل ذ دنع لعيد دنع نكن هتفرعم ىفاناسو هير ةفرعم نمةدايز

 ا | عركى ل عدح أل زني نأ ٍل احلا نم هناف هتسسب ف اطالو هير ىل_عمدقامو رهطتامهنا لعيّكا ذ نمامش

 ةشيملارابخالا ىلع همو دقوءاملابهإ_غىلعدازاقتةدابزلا د ملا داق هفضرالو هه لخ ديو ”ىنغ

 | لا اوهو نانا ف ةرخالا ف ةرهاظا !لاسعالا رجا ىوسةلامو هيلق ف ةيدخو ءانع بح اصوهف
 نمهللاانلع ندح ىح جم هدلب ىلا عجرناونيعلا ال راجل ارواج رواج ناف نيئمؤملا ةماسأ

 ناك هئزراموةدانزاام دعب باصملا فرتعا ناذ 5 رعي نيماهنصاخو هللا لهأ بواَقلا باعصا

 لج اعلا ىف ةفرعملا مرحوةرخالا ىف لح الا نمباصملارحادل

 هب (مارحالا لاستغالا لف)

 | هءارو فاخ ام لكم نمنطابلاريهطتو هلعفينأ مرعملزوعالامم حراوم اريهطت هراتعا
 ا هملا هح وام ىلا الا هبلَقب تفتلي الفدرهاظرهللا ته ىل-_ءمدقوداوو لامو لد نه اسح'ةكرتامم

 ل غىهساذ هلو .هتلاىلا عوجرلاو ةيوتلاب هءارو هفل امم ئ هلرطخيو أ هبلق لدي نأ عنجو
 مان دق ا ولانافانطانم .رحع سلو هتلاح هذه نكت نافانطارا ارهاظ هيلعم رح املمارحالا

 | لوخدا!نماهعنعنمنيطاسلارطاوخ الو سوف:لارطاوخ دكت ل5 ظقاسالب بابلا قبو لفغو

 هسفنرطاخءادتتيحوهو هسلع مودقلا هيرءاد يجي هنا لختو هنالك سل لوي وهف هملقلا ظ
 : 000 0 ل از تالق هلك ميناج ىذأا هناطشوا. ا

 رطاسلا كل: يحاص هل لوف ةلاكا كات ىف هيلع لابقالا نم هعرش مربع نم هيهءاحامو ناطسوأ
 || نيلانارمسللاو ةبمتاو نامرجلا كطعي نم تبل الهسوالهأ كا مهلا كسل هل لوقي امدنع ظ

 أ ةتلا قم متنقتامو لان او نطابل!ناسسلب هتهسرو هنا ىلبضف الولف هابل داهالادإ_هجنانجرفيو
 ش أهلا ارغغش ملظع باذع كروهظ» ارواسح هوقفلخ امىلا مكيواقب ؟دوجو نم هيفّمضف امفركسمل

 .[(| اموريغال ةرهاظلا ةسلتلا ةيانعبة لالا كل: ىف ناطمشلا مسهلر طخاامو ههنا وتلا

 نيسرحلا نم نطابلا لاستتالا لهال هاطعا |م مهي ولت ىف منهاطعا ظ
 * ( ضرذ لب ةنسوهو مالسالا دنعلاسستغالا لصف) »

 . || مالسالا ناقنطاسلاىفد رابتعاامأو ”ىوبدلاربلناهيدرودقو عورمشم مالسالا دنع لاستغالا |[

 5 هتطاس داسقن الا هلع بحئارهاظالسم ناكر هاظلادامقنالاناسنالا: ارهظا اذاقداسقتنالا

 .: ىلاعت لاكن ميال: مالسالا دنع نطابلاريهطتوهاذهفار هاطظ ناك يان طاءابلسم نول
 رس مك واقف ناميالا لخ ديا لواناءااولوقن كلو اونمؤت ل ل_ةانمآاولاك ةفئاط قف
 1 رانلا ىف ديلخلانمةصملاةعفانلا ةنطابلا ةراهطلا

 « ( ةعجلا اًالصل لاستغالا لصف)
 اد | مباح :ربهناج انا هيلع هتمه عانةجاوهيرب هعابقجال باقل ةراهط نطاسلا ىف هرابتعا
 |. ادلع ىلاسندقا لوشي لوقا ديو ماهو نينثالاب حصن ةعيلبانأ ىري نم لاق ادبمو هبلق
 لأ بطب ناد القاذك هكلوقاخادك ديعلا لون افلا ريك دامو ثيدحلا نيفصت ىد بعنيبو د

 5 ]ل ةلسوماقم هئافةراهططلا عم مديعلا ةلاح لكل نأ لوقا لاصار هطاهل رهط نأ ةلاماهذه
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 انين 98

 طخ ساس نمىرعتلاملاسةبالاو اعدلاورانقتفالاو لذلا ةفصب ةفرعب فوقولا ناكحانملا
 00 العلا فتوم كل ذنأ ارابتءاانلع َه ةفرع ىعس حاملا بق فش ىذلا عضوملاو ْ ١

 اوفرعامم عمدلا نمضي مهنعأ ىرت لاهو ءالعلا هءاسع نمهللا 0 لوش هلبا ناك ْ

 ىرانو بكَلا اذهن "ملل عوتاذهلعرامتقاءاشدامالكلا أسم قلانمأإلا
 /هتئانةفرعملا وضم ا( كصخاواو لالا تقنل ام ريتا طن لا نع هد رع لاعلا ريتعملا اذه

 هب رب ةقر ءملا ةرود كلذ نم رهظمل 2 تامدقلا ككل ىركوفلار ظنلاقيرطنمأ#ل

 - ريلالا ىلعلا نم هقئانوعلاو أذ, بةفرعملالصح ديرب لل يقف صراعات فاو ىذلا طئاسلناك ا
 مولا لغتشاو تامّدقملا فيل تب ىلتعلاو اظنلاموملا اذ هىفو فقوملااذ- هىفك نع حرطاف "ىنابرلا هَ

 معئبل ىطعي ىذلا يداولان 05 ”ىنابرلا بهولاو * ىهاالا نانتمالا نمر رن ةفرعملا ل تصخت

 هلماعةرظنت -لمأ تامّدقملا فلأن ىف ترظنع اونيلاخ و كس لعلوم كيانات

 ةلظ كا ذناف هللا ل-علا ىفةير اظنلا تامّدقملا كغلأت 1 كرىلوأ هناق دي ردكلاب هناتكس
 قاعتو ل جهناذ هقحست منيو كلذ نم هفلؤت امنع ةيسانمالذارعصنلاالا اهاربال ةفرعملا ف

 ف.كريظعلارطملا ده شملاومب ركلا فقوملا كلذ ةلاملا هذه بلطي ناكمو اريبكتا ولع
 رابغالاةدهاشمرذه هنعءلوي زيفهريغب هيرب هتفرعم ىف قلعتلا نع هملقو هنطان فرهطتو ل تغيال
 دحاو لوعفم ىلا ىدعتت ةفرعملا نال وهالا هبلعللدالذا هسفنب هلعنود قملانو للا لعناهترذو
 حجرخاذانيمملاعلا دنع دهشملا| ده بحال لدا ذهلو نيل وعفم ىلا ىدعت لعلاو ةقرعفتناو

 ىلاعت برلا تافرعىف همولعم ناك |يهّنا همواعم نوكتصي رخآ لع عج ىهو ةملدزلا ديرب ةفرعنم
 نوكض قا قملا فرعتف ك-ه.الثب ربكلعوه موملا اذه ىف كلل صا ادن اول الوغفملا اَدَهو
 || اها ءاووع د كسفن نيعل وعفم مسا هنم لستغملا نوكيوهن ةفرعملا كلت ىطعي هب تاستغا ىذلا قدا
 نأ ا ا يل عوج قيرط نماهس فنار ةفرعم

 مهلملاو ديؤم ا هللاو هلت ةفو نأ ةفر «د فروقولل كإسْع اذهف مهفاقهالا هتفرغ

 : « (اش ريشتهللا اهدازةلكم لوخدإلاتغال ا لصف) +

 هبستكأ ا# كيلعل ةر اهط دي د2 نهدي الف هنريض> ىف هللا لع موده اود ةكحمل وخدنألعأ
 ل رهاظلاةراهطف روضحلاو ٍلعلاب انطابو ءاملاءارهاظ تاسقملا نم كمارحا نامز ف تالغشلا نما

 قل ءالوال هتاف ءالولل انلط ىريتلاب باتلاوهو نطابتلاةراهل و افقظنتوةدابعءاملاب لا تغالا
 لستغيل هللا عم متادلاروضللا هلا ناك ف هتئامال كنف مهلا كلرظت ناكث مح قلما نس ةءاربلانالا ||

 تيلاةيؤر دعالاالف نطاسلامأو ةنسلا ةماقالءاملانرهاطلا لمغلاالا كجم لوخذا |
 لوح نم نينا اكتم هنيذلاهب فاوطلاو صاشلنا هد ةدهاشم ص اءاسحي انظانرهطت لاف
 ديهللع ترجامايثدلا هللا قلخ ذئم ةطساو الب هللا تس ناك ذا م_-مردم < نووسس شرعغلا

 نم هناف ىئسحلا ءاضسالا نم لالا مسالا هب رهظت ىذلا ىمهلالا مسالا نكح او يكب قوام ٠
 تلعن ىأكرابسمت كب ىذل سان عضو تيل ىلاعت لاك ةيسان ا لصحق تيبلات وعن |||

 ”هكرب نم لانا ةيسهلاةذاز دنع و ثبرلا ىأر نخ ىدهلاو ىدام ةكحرلاهبف

 ماعطلا لسن ناف عصر مغم دصق نأ ىلسع لدي كل ذو قإ-ا هفاضاا ةدانزلا -دكرلانالاعش تسلا

 أ ةدنة مات ةراهطالاق مارحالا ل غنم ةمدش ام ابان" ةضوراتاسا وس ل َ

 رهطتهنا معزا ذاذ ام هحو نمالا مارال لاسستغالا نيبو هد ةيسانمال هب فاو اطااو تننلاةدهاشمتب || 6
 ناسلاودو ىدهلاو «بف ةحتضربلا ل عجهقلا ناف هنطايدقف هفاوط نم غرفورهطتلا اذسبج ||

 | هي فئاطلل هنزاخ ىطعي نوكينأأالا تلا ى كربلا تلعج ا هي لعلا نمي رهدازىذلا كلذ هلي ىأ



 ا هكردتالاغابنم قحاموابنمرهطتبف قالثنالا ف اسف (عنواج رهطتيف قالخ الا مراكمرعيا

 |ةدانعل ىضريالو ىلاعت لاق هنمرهطتبف هيضربال لج لكن مهب رهطتبف هللا ىذري لع لكوهو عراشلا |

 هك ودب ونا تا وأ بالا اذه انقساذسماو مكن هضرراوركشن ناورغتسسماا
 |ةبجاواضياةراهطلا هذهوةرثكى تو ىلا عت هلل اثناهياوأ أس امم هكسودحالاو ةكرتو :عرولاو ا

 | ةودنموهو ماسرالا وذ نمءارقنلاابهءاطعاكو نحاول وهف الشتا: 53 :انرعهطتلاكح

 01 راكع بك صرعو مارألا يدوخ تح رمعنو دمهتمنيدلا لدأ رحم 0

 قلها رداع الاورفكلار ىلو+ او لعلا نه هرهاظو ناسنالا نطان عسب ىةراهطلا هذه :
 ادهف ةفلاخلا ند ةقفاوملااهرهطي ةعورمشملا اهاكلامعالا ىف اذكحهو لماع ءبلاوتانئالاو 3

 ىركتامدراهطلا هده لث اسم ليفت هدرو ًأسو بج اولاريغو بجاولا لاستعالا ىعم

 هذه عيرفتو ءاملا,لاستغالا ىف عرشلا م سرا ا لو ع

 اهذخالاةقيرطاتسواهك انمطعادةو هل تل هكر تا + يال ىصخ الةراهطلا
 [| ه1 مهعنطصار هتمدخت مهصاخا نيذإا هتادامع نم نوكتن|تدران 1 حذوغالا كلذ ىلعاهدخن :

 هبايحس هضر اع لامعتسالا نييوانش ل !االولامعلا ءاذعلا نمهللا الع هنعاوضرف ههنع ىخرو

 و -و لعن مبا اماننخ ةعورمتملا تالاستغالا اًماف*«لاوحال اأو كلا لالا ىلاعالاَنِم

 لاك هرونصكخ نالا استعءالا هذهو هرابصسا ىلع قف اما هموهنو وحو الم كا !اماهتحو

 ةانئادجع ىذلكلعرغ ىلعفلازتا نم لسغلاو لع ىلع قفادلاءاملا نم لسغلاو نات ءاقتلان

 , عو ص د.ك نم ل- بْعلاو ذادتلالا هحورتغ مع ىل_عوفادإ [اءاملا : نم لستلاوامدلت ارسل | :

 لغلاء مالسالا هنع لسغلاودع+لا ةالصأ لغلاو عينا م ول لسعو :تاواضال رنخةكامجلا

 0 اهنالك حوم لاستغالاو ةفرغب فوقونا لاسسنغال !اوةكملوخادإلاسةغالاو مارحالا

 ةعورشملا لئاسملات اهما لمصفت ك0 ل ةاهركذااناف لام بعالا هد هقتارابتعالا|]

 كلذ ىفامتارابتعاوءاملاالاتغالا ىف

 1 * (تمملا لسغنم لاس تعال ا لصف ) * ا

 نوك نأ. ساغلا هس ل غ فلكملا هريسغناك هلل عفالو ءإ_بغ عرش تملاناكاملا

 ١ تنيملاكهسيقو هي هلأ لاعف ا ن نم هيلع ىر كامو هتعاط ىف هلامعتساو هققوس هرعهطت ىف ةيراك طب 1

 هيف :رؤهرهطموههللا نأ ىر رامتاو بسملل ا و و جسم حس ع رح ا

 || ءاملاالولذا تنملا ل-غ لمص 2 ىف 0100 ,اك لعفلا كلذ هتااجم لعفي ةلالك

 ءاملاناف تملا لت غهناىف ىوعذلا هلئمروصس ال | ءاملاودإاسعدإ يدا 1 لساغلا م 0 1

 هدصق قىزال لساغلا كا دكح و ءاغتمملا لس املادصتامتاودإ_غدصقالو مهلا 0

 تملا | ذهل غامم هلنادتصق نلا | ءاملا عم هند ىرامتاو ءاملاب تملا ]غدت دنا

 ]| لس غنم لستقتالا ذ هلثقءاملابو لساغلا» تءملارهط هنلا  كحاو ءاملاالوودالروطملا هللاق |

 || ل-سغف باعواشم لسغنماماو تملا ل-غنم لسغلا بحال هنا ىربنمرابتعا ادسهفتملا

 ا / تنملا اد هرهطامةالولهنا ىأروابلا هفاضأو' هتفن] للعلا كلذ ىدازدر ةطموخهلنانآن عا

 1 ركذتلاو قأتسملاف ةهللا عمرودملاو دحوتلانىوعدلا هذه نمرهطتو لتغبنأ هملع بحو || :

 1 1 اأو تملا لسع نم لاستغالا بجوأ اذهردتع نع + هدي ىلع تملا اذه هلل ارع عطل نم هنع لقعاملا |

 1 | ال ل انولا ىهذم سلف عرشلا مكحرهاط ىف٠ ءاملا تملا ل سغنملاتسنغالا ||

 / | 8 : فالخالب لصف ولو أوهف لا 3 نما

 000 * ( ةفر ؛فوقولل لاتغالا لسف) +



 اندلحل

 لبصو) 5 . لضفا ةراهطلاب ف اولا ناكن او لونا هيد موق هطرتسما فاوطللءوضولا نأ لعأأ
 00 هوك بيدا اد هد ساشتب 5 ا ْ

 لوس 7 ادق قاسيا ومسلا

 كلذ نم -جاذلا لزلا لزتمق موكا عقاومىفهاشب دقو 50 .عباقىلا + لم ىفهلوزئودو ىدسبعأ

 طرتشيو فاكملا َةعْفْيم في رشتلا كإ ذي دصق اناو هملا فاضا اع دال لسا نأ ىأر نمو نقلا |
 نأ ميلعتلاءاهيلا لزئاذا اماوءادّس ااا ىلوالا ةفرعملا ف عرمشلا تاسثا ف ل ةعلارظن تقوف ةراهطلا|
 ةيرطنلاةلدالاهقا فرعين أ دارأأ

 < (ناءر ّماَوَءارَعل ءوضولا لصخ# (

 ,ةباهطريغىلعوه نا ناءرقلاةءار دروس هنا ل كاف نك <ناءر 1 ركءوضولا يف ءانعلا ىاتخا

 اما ا نمراملو ىلإ ريشلا حاج اوباو موسق نياهتلا دبع وأو داما نبا هللا دبعوبأ انش :

 ةهثالثلاءالؤهالا ةوالستلا هذه لشم ىلع ظفاحي نم أ!

 « (لسغلاةراهط ماكحاو لاستغالا لصف) * 1

 0 الو فالخريغيندبلارهاظ عج املانةراهطلا ممعتوه باسبلا اذه ىف عورشملا ل سغلا 1 1

 أءركذ قأسو هبيشاامومفل الذادح ال ارهاظ نكيمل ناوندبلا نم هلا 0 ,
 |هذهرايتعاامأف (كل د فرايتعالا) ندتسدو ةملسو بحاو اهم وةراهطلاوذه باسر ذو
 قلع اممارهاظلامعالا نمهيو هنمةراهطلانتضأ املك نم سفنلا ةراهط يسم عتفةراهطلا |

 ا 1 1 اهتافص فراص»ندسذنلاب قاعتياس انطابو ءاضعالاب ||

 نعاهلعجائءاحصا ضعي نأ ىت-ابتعكفنتالا_مقلخ لدا ىنفاهل ةمزالاست ماف شن اذا ا ا

 .ءانزكنام لكل ذكر فالخال,ل تفالاو دو ءوكو ىلعالا نآءرقلا ا رقينازوةعال لئاكن مو لوقا هيو

 اءوضو , ىلءالا كا ذ نه امش لعف. ال نأ ل ضفالا ناف ءوضورع ع ىلع انريغد_ةعوان د ءولءةزوداع

 أ هتاصسو ودا بئانناع ردا راك ن اف كل ف نطابلا مكحاممأ 5 (ٌكلذ ىف نطابلا مكح لصو) <

 بائمنانادادبعل تقر هاطلا ابيعمو سودقلا لا فعول ع ةجرتلا قىلاعتو

 | هتطابو عورششملا ءوضولاددر هاط ىفارهاط | 1 نوحي, :ثأ هنو همالكى قا

 | قحلا نعاجرتمءولت ءادبتبا هيلع قالا ةوالت مدعي ناو كلذ هب ثوربدتلاو روضحلاو نامالا» |

 ال د اماود .ركحذل .داعرضالل كا: هنو التف مجرتن نأ اماف هن هماكو هيلعو النام

 هه !غالكلار رظنلا نم هقحرصبلا اذ هفولت هدب فتعمل ناكولا ع عمسلل رجالا لمن معهسأ

 ا اقرا دكتور نومهم قطان ناس ارهابيي نم عملا هذخأ < بودكمو دام ثدح نم

 ىذا مذلا قات مومذم فصو لكو ةمسغلاو لادأاو صرااكاهل ةسسفنت تافصا مم اواهتاذ |

 صرحلانمرهطتال ناسنالاو فرصا اني_ءوه امناو ةقصلا نيعودام هنمةرامهطلاب انرمأأ
 مكح ىلع هنبع صرا ارهطتيفاههمارحو اسد ذدلا ماطح عج ىلا صرطلا فرصنم رهطتيامناو 1

 لاممالاوريخلا بابسا ليصةةو للعلا بلط ىلع صرالاب رهط نأوهو اضا فرمصملا,رهطتام|

 ص را اذهلاوز نكح ام صرخلا نيعناف هر داعس بتايا عبج ىلع ضرخلاو ةحطلاصلا| أ

 ةغصلا نيعبال فرصملاءانلق اذ ولف صي رلاةواقش 5 ةدامعسن وكي هجويأ ٠
 ةراهطم ومعلابن امعأب ال اهفراصم مدلا قلعامناهنافاهم مذلا قلعت 'تافصلا عجب ذخ دس اذه ىلعوأ] ْ

 نمالا تافصلا فراصممعيالو تافصاا فراصمب ةقلعتم اهمال ل راستغالاادهقرهاظلاو نطالا | ا :

 اولي نكاذكجدو كلذ ٠ نماهظ-ءاضعالا هذهتذخال فورم ىلع مدين سمور يلا



 مو

 : اطرشلعلا نوكحبي ةرانو ءاشينم تاجردعفرب تاجردلاعمفر ملعلع ىذلكق وذو

 ١ بوحو طرشو فشكلا ٍلعةحصىف اطرش نامالا نوكم ةرانؤو همقبوحو طرشو نامغالا ةعجصىف

 لأ قافنلاو كشلاو لهما نم بلك ةر اهطرمض معلا و باحلا نم بلا ةراهط هفنامالا ناالا هسف

 اتيلع ناميالا بجو دقهتتان اذ نيتضبقلا ملع هيزحتو نيماعلا ىف كلذي مست نيتر اهطلاكدلقرهظف

 هلسر نم دحانين قّرفنال هاسرو هيتكو هتك المو هؤاعسا هسفن نمو هسفن

 ١ مكحالار طنوأ اسانق: الاد سس ااا ا دامو وعيت لكس

 1 « (ةؤالتلا د وهسأ وةزانحلا ةالصل ةراهطل لصد )«

 نمو اهطورش نمطرشا | لئاف ن ف ةدالتل دو هك وزن اذلسا ىلع ةالصللةراهطلا ىف لعل لهأ فات
 الأ هلك كاذف نطابلا مكحامأ « (كلذالا ع نطابلا مكح فل صو) * لوقا هنو طرشن تا لئاك
 : ىفناممالا دوجو بفاهدقفي لمعلا كاذ مصيالنامالا ةراهط همّدةيال عورسشم لع لكل ومتنانات
 : | قناميالاراضعسار مةوالتلا دو م-و ةزانملا ةالصا ءوضولا بتمال لاف عورمشم لمع لك

 || لعفلا ف عورشلا دنع هراضحتسا نع"ىلصالا ناميالاب تكاو ةوالتلل دودسلا فو قوملل“ اغلا

 ! 0010 *ةراهطلا ىأرنمو ةياجالا مدع بس اذهو
 ء(فصألا س 1 ةراهطلا لصف) +

 لوقا عذمابد موقاهعتمو موقاسحوأأفالوا ىدحملا سم قف طرمم ىهلش ةراهطل 'ى للعلا له فاتخا

 || مرت له + ( كا ذ ىف نطابلا مك ىف لصو) + فعصملا سمى ىنعا لضفاةراهطلا ىااهاعذنأالا ||
 | لدلدلا ناف مزليالانريَغ دنعو لولدملا مارتححال ل_ادملا مرت 007 لولدملا مارتحال لملدلا
 فيم او مرتحم ىلعالملد هنروكلاالرخآ صهالف لسلدلا مرتح مح انأف ناطق الق لول لادا

 |لانلادخ ادقانا معاق همارتحا٠ نمدراهطلا ىلع هسدو هسارت- ادا سحأ دقو هللا مالك لع ل لد

 | نمهلاَشم ِ اثنأو نوعرفذخ اندقو مومذمو دوه ند د ملاعأ | ىعسم نعضتياع لهذنو هللا ىل_عالسلد

 | ىلع صوص, ةلالدلا ىف هتنمع نأ قفتاو هتعدص هنال عئاصلا دودو ىلع الل دي ربكحمملا

 هتعنصهنا ثىح نم مالسلا هلع ىسوم ذخ أندقو هتمرح مدعو هّدقم سي لب همارتحا بالنا

 هىطعتو همارتح | (تيلع بجو دقنا ىلع صوسلتئاءال_اد هنتدعنأ قفتاو عنادلادوجو ىلع. قال

 تارت اراب رم عزاشلا نوكل فصلا انظع | لاف ؤلاتتلو توكل هلو رمال ان[ هلو نم

 ' هناه مق لوقن هنافام تقوف همارع اريحا للعت هنو اليلد هنوكل ىرخا ةمرح هل مث اللد هنوكلال همظعتو

 اش ديأب هلزيساكلا ن ناك ناو هللا ءالك

 * (برسشلاو أ لكالاو عاملا ةدواعمو؟مونلاةدارا دنع كش لع ردوا تاجا لك
 || لوداهبو هاكسالتاق نمو هناا لئاق نك ةجرتلا هذه ىف ءانركذامف ةعيرشلاءادعفاتخا
 هيراهط تْذَقَشا ىذالةمنلا راضح كلذ قنطاسلا مكح « (كاذفنطابلا مكجح لصو)

 ءاطعا مونلا ىف ىون مام نأ دارأ اذان اهماكص سا دتعقملا ةيرررنع هتلفغا ةوهشل ةسعرشلا
 || نطاومن عدن رغلا ىهو هتراهط تضقن ةءانملا نان ماش نأ دارأ اذا بنما ةراهظ كتف نيعلا قح
 نءوهسفننع هانفا ىذا !ةوهشلا ناطاس ماكس سا الوأ هعمروضملا هءاع بحي ناكىذانامالا
 هيلعدللا ىلصهللا لوسر عا رثكيل نما دلولا ىون عاججادو اعين دارأ اذا كل ذك هاوس م

 سفنلاءاطعاىوم برشدوأ لك اينأدا رااذا كل ذكو عاملا اذ_مهتلاني ركاز ار يكذوإد و

 قفوملاهتناو كلذ لكل ةراهط ىهءانرك. دامفةينلاهذهواهقح ||

 * (فاوطالءوضولا لصف *



 * (كدخلا نمءوضولا لصف) +

 || ل_صو) + لوما عنم اوم مضعب هعئمو مهضعي ءوضولا هم بجوا ةالصلا يف كفل نا لسعا |

 نمناكاذا هنو التى هللا عملاوحالا هملع فلتكت 2 هبالصوؤناسنالاّن العا * ( هيف نطابلا مكح :

 ىكي الو كدضيالف هنهس ياو كعخي هرسن ةياو ىف هنزخت ذم. اق ناءرقلا ريد نمت هللا لاه ١١
 امتادهلاوحا نما ًاردقو اهلصا ىلع ةيقانهيراهطفاسعادو ارفع هلعج هب اوالذع هدنفتبآو 1

 اشورشْنب ىىسعنب روقدط ديزي ىلاكو هيهقنا انعفن هلاشماو ”ىوال_لاكةالصرمغو ةالصو كمدغلا
 كمضاال مولا انو انامز تنكيوانامز تك هضلاق هنا ىل_دلا ىموموبأ هنعىور ىاطسلا ||

 كلذ لاثم ا ووهاو ثمعبهركف لغتاو هير ةاحانمو اهرب دتو هتوالت نع ل_فغاذاامأو ىياالقإ

 ضم, لوقي نم به ذمىفةالصلا ىف نطابلا فدك اذهف هتالص هللا عم روشملا نع هحرذعام |
 2 ىرخاةّرمهيلف ةراهط فان عسا هيلع تت هيراهط تذذَقَت ادق هلاحدده ندو هنراهط ٠

 « (ثملا ل نمءوضول ا لصف) <

 كاد ىفنطابلا مكح امأ + (هنق نطابلا مكسصح ىل_كو) + لوقا عنملابوءالعلا نمةفقئاطهي تلاق :

 ضع. يأر يلازغلا دماحوبآ لاق امه ةيسانملالاى أ عمئث عقتحالف هيسانملا ملعب قلعت هناف 1

 رح او لك سنا سس فرعامو يعض دعنامشب ةيسانملا نأ عال ةماجوانارغ نآشلا ل دأ |

 ناكو امن عجب جرعلا نأ فرعف جرعامهتمدحاو كيا ذاةاجر دف امهلاراشأف هبحاصياسبتم 1

 ج0 ناد بولا حل + نايرعربتت سونا هيت تر :رششلا ماقمناكو بون ىلا حاب نان رعر ناموءاق ”ىذب زعلان نوككا 2000
 3 . اتافوريسغ ىحقو كلاسمد ق> قهرومأ عمج ىف هللاربع ىلع داقعالا مدع كِل د ف هلاحو
 37 ا 0 0 7 6 1 1 ً
 جرفنرحاتلا ةبغرنيدمو ا ركص لت هريغف هلكو مد هسفن ىف هلك وو مص نم هنا لعاوعج ادق

 ءلر.ثموهاذاف هند نعهلاسف خشلا ركنا ناسنااهاشاانوت همز ابلرباسلا ناكد ىلاريقفلا عسا
 بانلا اذهنمكلذكُم الخ ماعلا سافنا نم قل هنا هتمانلع دقدتتا ناق هني اص كل ذرطا نم | || هللا لسرأ هللانا تلعالصا نا. دابتم مالسالا دالي ىف اماندالب نا فرعأ اناو هتياكسم تريخ الفأل || بهذ ثيح فرعي لو هقراذ دق لجرلاباذاق تفتلافرطاسمنا كلذ نم هللا ىلا بانو ةمساسملا فرعق ١
 قدا نعت ملا قا نعتوماماو ناوكالا نعتوماماذ توملاوهو اممم. ةبسنانلفادم لج نم ا
 هئوضو ىلع قاننوك الا نعتملاوأض وت ا

 هي ( لمعلا لاوز نمءوضولا ضعت لصف)# ظ
 لمعلا نأ لعا ( همق نطابلا مكح لضواإ) 5 ةراهطلا ضب لقعل الاوز نأ ىلع ةعد رسشل اءامع قفا ظ

 لازاذاو فثكلاو قحلا لعلا ىلعت صنل ا دوجو عم نامم الا ةراهطنال ةراهطلا لك ىنءوهفهنف | لاكشا الو لاتحاول. ديال ىذلا عرمشلا نمرتاوتملا صنلاتامهاالا ف همحتحإل ليزملاناكاذا
 « (اهلعف فةراهطل اهذه طرتشت ىتلا لاعفالا لوصف * 1 2 ةلاز فورت[ ل يلد فرطتلا فنا تسسيو هيراهطتضتت ادق يسن ١

 بوجو طرشوأ ةمص طرشوه لهاوفلتخاو ةالسصصاا طورش نم طرشءوضولا نأ ىبسعءادعلا قفنا |
 هلَدَت م ةدامعاندنعةراهطااو بوحو طرش اند نع ىهو ةعورمشملا ةراهطلا ءوض ولا سا

 قحلا ةاحاتمف بلقااةراهط *« ( كلذ ىف نطاسبلا مت لبصو ) * ى رحاةداسعلا ةنسوا ةبحتسم نوكتدقو بوجو طرشوأ ةعض طرش ىرخآ ةدابعىف اطريش نوكسحت دقؤ

 ىلءأو لاع هناالاروضٌقمب سل مالا نا ىلإ راش اهذهو لوسرلاو لسرلابوهدنتعنمءاحاميو هللاباسنم | ناجالابلابو فركتلا نطومىفاشلا كاذ ببسو انعم ةمص طرشو بوجو طرش هندهاشموأ ||
0 



 ١ نيكول

 اي ستاوابسلو بالا ةوهشلا تس لاذاذ تاوهشلا نع ةياْمَو ةرابع ءاسنلاذ اعلا ىف نممللا
 هلكت ناو د* وضو ضةسا دّقف ايف هللا بقا ه نم هملع بحب ام نيب و هسا تلاحو هبت ستلاو

 نمةوهشلا قلعتم ىفىل ابي الو هللا عم مروضحلا يلعا اةراهط ناو هنر اهط ىلع وهف اهيفهللا ةبقا هن يبو

 00000 الحلاق ليلخلاو مارا ف رمل دقتعا اذا لالحو ا مارح

 ةئلانةوهشلا لا نمي رحتلاب هيلع صوصنملا ماركا ىف ليلتأاو الخلاب هملع صو صنملا لاللا ىف
 01+ لور عزر ودها تصر زم عرا تلا نادلع مشا 3 ىزر مان لوثالا©ل ف عوس زال

 ْ | هيلا عرامناو لوي الو هملع لهعبالو لولا كِل: فرعد ةوهشلا ل.ةناكدقو هب لعاذاهل باقلا

 |اتاو يولقلا لها دنع فالخ البءوضولا ه.لعفهتراهطف رثؤتاذ_هل ل هلق ةومشلا س ياست

 ظ موسرلاع ءاذع عماهفانعتتدقورطت للسما هذهى انافرهاظلا ىف

 * (ركذلا سم.ق لصق)#
 |ءوضولا طاسحالاو لوقادهو هلع ء ءوضوال لثاك نك * بهاذم هن الث ىلع هنقءالعلا 0

 ظ اال 1 انهن تاقتالاو عاجنالا نطومىلا عورتا طاتحالا تأت ايف فاتت كي لك
 | اواضفوةدارغدنلا ارهاتف هس نيبودنلا نطانوا هد )اح هم نيياوقَر ةموقو ءوضولا هدف لثاف نمو

 | تانثاكلادابعا رس لج امتنا نأ لعا * (ن طاملاىف كادمكحح لصو)+ تكلذفف
١ 

  1|سالاتحف ةدارالاذخا نمذخا اذهل حالو ”ىهلالا مالاوةدارالاالا ىلاعتو هنادس تاكسملا

 | عم ركذيإلو ىحالاو ةدارالابىأف نحح ه لوقت نا هاندرا اذا ل رداع ىلامتهننا لاك ا

 ًااهايوكتدارا اذا: نكءاسشالا هلوقنيعدنا ىلع ريدقْئث * لكى عهتئاو هلود حيّرْخف ةردقلا ىعس لاش

 | داعاف هيلاةردقلا بسن نةتاداوملاروهط سس حاكنلان او يدا نخ ديلان ا كشالو

 555 -ىهلالارا دتقالا نعل فغي ناامتاواالفدسلاب 6 0 ىلا ةنكحمملانغلا

 ىلع ق:لفغي /ناو حاكتلا دإولا دوجو بسن ثدح هتراهط تدنن ا لفغن اذ لفغبالو ارك
3 ّْ 

 ْ + (رانلا هّتسمامم ءوضول!لصف) ©
 لا ا راقلا سا ءوضولا ىف لسو هسلع هللا لص هللا لوسر تامحا فلتخا

 |لبال ار ند رضرلا لوقأو لبالا ول الا ءوضولا تستوأآل كلد ناىف اوُلَتَعَل لوألا
 8 ولان ةال_تااق لبالا مود لك اهتراهط تضقتتا ام 0001 ”ةلقتسم ةدايعوهد ادعت

 ْ |انلقر_ءاامف دحاه.لاقأم لوقلا اذ_هو لبالا مول نم ًاضوت نا صاعوهو ةزئاح مدقتملا
 || باجي الئاكن ذ لبالا مول نمءوضولاف ةمئالا فلتخاو طوحأو وة عئاملاعفر هبق ىونناو ||
 ل هى نان الا اهدح < ىتلارانلا « (كل ذ ىف نط ايلا مكح لصو) ه« بجمال لئاف ن مو نم وصولا |

 || اهاقاتناف ”ىسطلا هضرغ قفاؤنال تلارومالا نم هملع ىرج م ىه هديك عذنت ىلا ىهو
 'آ نودوبنيذلانا هلوقلروصلانىلاعتدتنا دست هتراهط ىفرثأت 0 ا

 ||| لعررصا ص سل ملسو هماعدلنا ىلصهتلا لوسر لوقو مهذخ اوي لو مهاّدعأ ثدح هلوسرو هللا ||
 أل مو امسالو اهفترثا ططنمت ناف هتراهط ىفرثؤت مل ةءاثملا هذبم ددعلا ناك أ ذاو هنمالح هنا نم ىذا

 | بم جراملاوراننم حرامنم اوتل نيطامشلانال نيطابشاهاعم عراشا !نافلبالا
 |نطاش ا موكجإالا للعامو 27 نعىهنو نيط اش لبالا ىعن انلقمكعراشلاو |

 هقنو ليالامول-نم ءوضولا مكح نطابلا ىفانرب تام ةاجانمو ةيرق لاحةالصلاو ءادعبلا مهو

 دو وءالا,فراعلا قتحمالاعلاالا ل نطغتالارش *ريمللا كل ذىفرمضا هناذ ريخم هّنمل تناكولو اذ ةراهطلا
 قذوملا هللاو بولا | لع درتفرككبح ةمهلالا



 | موقربتعاوروما ىف فالتخاءالؤهنيو حرخ هحو ةاوصيوللا عضوم”ىانم هدحو حراخلا | |
 تورخ .اريتبعاو ضو ةدص نم حرخ هحو 0 وى *ىأنمربدلاو لبقلا ئجرخلا | ا

 ذه كح-اماف *(كلذفنطابلا مكح لصو) « لوتاهبوحورخلا ةفصو حرخملاو حراشلا ظ

 : ىذلاوهو ناسالا نم يراسل افلا قرطتب ىذلاوهفدحو رانا رتعا نك بهاذا قاقاغلا | :

 اذكالاناكاموااذكو اذكن اكن ا مالسالا نم تتربهنسع ىف لوشي نا لثم هناماةراهطف رثؤد أ

 | لسو هيلع هنا ىبص لا اذك املاس مالسالا| ىلا عجري ل ثنحي لوربو هنسع ف قدص ناو اذه ناك اذكو |

 أرانلا فاهب ىوهبق تغلب ام غامشن اَنظبامسانلا اهي كدشبل هللاططط-نم ةماكلاب ملكت نمل فثمو ظ ْ

 باترملاو قفانملاامهو نيجرخ لا ريتعا نمورفاكو نموه ن م هلم تجرخ نم ىعاربالو اذيرخ نيعيسس ا

 || هيظفلتملا نمر فكلاك ا نوكحيدق جراخللاناف ةرخ الاف امهعقيالا بت حجرخاملوش أ
 1 أ بان رملاو قفانملا نيثسدلا نيجرخلا نم حراخلا ذه لئمناكامو ناميالاكس خر بغ نوكتج ددو

 نمؤن اولاق ثدح مع ىلاعت لوو هوى“ ةئميلعلا قامو ناميالار ووافي هن سلام عقال

 | ىكناوا سة وهام حورتكو هو ضع رقكنو سحب سب ىذلا ىنعأر هاطلاحورتكوهو ضضعس
 : || تفرعدقف جورذتاةفصو نجرخاو جيراننا ريثعا نم اماو ةرامهطلا قر اق اًدح نورفاكلا

 || ضرملا ةفص ىلع حور ناك ةراهطلا ف جوردنا ةفصف حورخلا ةغصالا قبامو نيجرملاو حراما

 | ءالزح لثم ف ىلاهت لاك نوال هدعبيو يدصلا قملايلاعلاودو دصااوأ رغكحلا ىف دلقملاك
 ' الط لاقفةلعل ارك ذم مهسفن ا اهتنةيتساواسم اودحبو هيلع مهلدامب اودحوقحلا اوفرع نيذلا|]

 نيدسفملا ةبقاع ناك فكر ظناذاًولَعو

 « (ءوضولا ضتة:ىقمونلا مكحع لمف)*
 | ءرتكتخو لة قاون !بحوأت ثدح هنا لئاكن : بهاذمائالث ىلعموئلا ىف ءالعلا فلتخا

 ثدحلاوه ءوضولل ضدانلاف ثدحلانةّيناالا اءو ذو هنم بحول لو ثدحي سنل هنا لتاق نمو

 | عضوملا اذ هىف كشلا ريثعي ل عرمشا !نافةراهطلا فرو هريغ كاف ثدكلاى كشناو مونلاال | ا

 أ ليتنا رثكلا نيو ءوضو هسيجوا ةةنسلاكف فلا لملتلا مونلا نمب قرفلان لاق ع نموبلوقا هيو | ظ ٍ

 | يدلل مولا كنيدي تاب اعلا ويزيل < ( نطايلا ف همكح لصف هئم حوف ٍ

 ارك دلاورك ذلاو لال دّتسالاو رظنلا نم هيلاعت هللا هفلكحصامل هامشالاو طقسلا نعمونو توم |

 رعش كلاسلاو لفاغلا هشام كل 3ىفانلو .هتايهعلا ىعىتلا بلتلاةراهطاتس سانا ل ظ

 هشاف عدتتنأود « ارا اذكامئانا
 هب تعول اعدام كدحم :ء موقعي هلال ا ناك

 هبتنمو كاعدامع « لف اع كبلت نكل
 هيتدامهم كيدرب « ىذلا نوكلا ملاعفف

 هبتشمل داز نار كسىل ك فنارظناف

 «(ءاسنلا سم ىمكحمل ال سف)# كل
 ]| سم نمنالئاف نع ةساسملاءاضعالا نم كاذريغب وأ ديلانءاسنلا ساىف ةعي رتشلاءالعف

 اذهبحاصفاتخاو ذدلي م ماذتلاءاوس ءوضولا هيلعف باح ريغ لعاهانقوا تاج تود 1

 اذه بحاصاضيا قّرقو ام قره ةّرمو ءوضولا باح اىف امسي ىوس درك سوأملا ف ىهذ لإ

 دتعوةدللاهسزاماذا سمللا نمءوضولا باحاب لئاق نمو ةحوزلاو مر احلا تاوذ سأ# نا نيب ,لوقلا

 1 ًاضوتي نأ طاشحالاو لوقا هبو ضع الءاسفلا سملنا لثاق نموريثك لمدفت لوقلا اذه
 | مكعاتاف * (نطابلا فسدللا مكحلصو) < سولملاو سماللالتسملا هذه ىىذلافالثلل

 مس سسبووووسدوو



 وأ

/ 

للاب لهل انم بالا هيرهطبالو هشانلعلا ف ادهلثمدحول نا زو الف لعشنمو لعاق
 || هزاح نمو هّ

 ٍ |ىلابنالفانعءانغو هلل انراقتفا تبث اذاو اهلك ت اكمملا قلاخو انتلاخ نوكي نا هتئان ةفرعملا ل-لاق

 || لش ماسقالا ن«قبامذخؤيرابتعالا اذ موزاوما مدعو ز اولاءنالوقنا ذهفهبرعلا نمانتافام

 |هجو ىلع فوقولا لاحوهونامزلابد.قتلا مدع ىهو ةفرعملا ىفةدايز عورمتلا فنار اعمعورمشلا

 || ةارملا ةراهط لثمو ةيئاسنالا الا سيلو هيف ناكرتشي ام ثدح نمامهتالد فرافالاك اشي اوهو لسلدلا

 || نكح مام ةأرملا لضفبل رلاروهط لثم ةدانزو ةأرملا ىلع تام ةلالدلا ىف ىلمعي هناذ لحرلا لسضشب
 ْ نع لغفشسناد متع تاحعتا يا ئالا عب كلرتشا دقف لعفنموهو هئونالا نطود نعبّرغتااناشح

 | ىعراضاسوامثونا ف دقي كل ذناف لجرلا اهببشت: ةئوفالا نوم نع تبرعت ىتمو هدجوم
 [إ| هللا نم دعبلا ضيحلا ف لالاو ةيرقلا هللانملعا ا نم بولطملاو ةالصلا ىف قا ةاحانم نم عنمت ةقد

 لئاقلا لوقاماو ديعبلا مءالا نم هن ا> ةفرعم نؤز حجت ةفصلا هذم ةفرعم اك همح انت ثمح ند

 هلعقتم هناذ نا لعاذا هللار لعل ا نا لعذر ل هر تاخ أ ناوةراهطلا تزاج هي”ىلأة ل ناف هب لة لام

 ْ ظ ةفرعمهقرعاخ فيلكتلا عتودقذا هلاعفأي همضايو هللا ىذريهلافرعالو هللا نعاهتبو+وىف
 | لثم بانحلا كل ذىفارثإ لنا ىلع رثعاذاو ةقرعملا كتر اهط ىف حدقي اذ_هو ةقرعملاب لح ا دقف هّمان

 | نعمالو ةياجالاوعدملا سفنىف ىادلا نمءاعدلا ىطعأف ىتاعداذا ىادلا ةوعد بج اىلاغتهلوق
 | هه لت لامهلوق ةةتحا ذهفا ذه لثمالا لاعفنالل

 ٠ #(رملا ذسن, ءوضولا لصف

 || ءالعلا رثكحا ءوضولا هب عنمومهضعبهيءوضولازاج افرق اذن, ءوضولا ىف ةعيرشلا الع فانا
 الاءوضولا ف اصننكي ف ثيدحلا مصولو البا ددوذختا ىذلا دش ”ىورملاربخلا ةدصمدعل لوقا عنملاو أ

 | ناكف اذ دث حض ءاملاورقأ نييدسنلا عجب ىأرو هطءامو ةسسلم ةر هيف ملسنو هملع هللا ىلص لاق هنأف هن
 || نكح دف دبالو هيءوضولا فاصن نكي ملروهط بارشش هف هلوق حد ناو جيازتمالا لبق ارؤهطءاملا

 | بارتلاممتلاالاءاملا مدعدنعةالصلا ىفةراوطلاانل عرش م هقلانأف ةسامنلا نم بونثا هيرهطينا
 || ىلع هللا هتفرعم ففقاولا نان كلذ ىف نطاسلا مكحامتا +( كل ىف نطابلا مكح لصو) * ةصاخأ

 ا نحاص دنءىا ءدتع سدا لصال اوه ىذلا ”ىلّدعلا لملدلا نعةلالدلا ىف عرفوه ىذا عورمشملا لئلذلا

 : ْ اروهطءام هام-ناوةلالدلا ىف فعضق هلالا اعلا ىفالل د عرمشلا نو هبتينامع لع عورممملاليلدلا

 | كلذ نمضي هنا ثبح نغنيللدل نيب لصفلا ىلعر دقيالدلتملاونيليادلا حازتمال كل دف ةبسط ةرخو
 ْ نمش اع لهما تح نمورقلاذسنبءوضول زيف ةلالذلا ىف هيذخ الا زوي” ىلتعلا لملدلا حازتمالا

 تجسس ديس ميصصلا جس 22 أ

 | دين, ءوضولا زجملف عرفلا اذه توشوف ةريصبربغ ىلعودو هيذخالاذوجال ةيلتعلا ةلالدلا هنمضت
 ١ ليدسلا ىدبعي وخو قللا لون هللاو مهفاقءاملا ما هنعلا زاوانارشءام»هنافرقلا

 ْ < (ءوضولا ضقاون لوعف) *
 || ةفرعملا ىف ةمعرمشلا ةلدالاو ةملقعلا ةلالدل ا ىفحدةر هناءوضولا ضقان عا نطابلا ىف كاذ مكسحج
 ةقلاءدعوهوابلا لصوملا قيرطاافعض نف ةمعربشلا فاماو ةدراولا همشلا نك ةيلقعلا ىفاما هللابا
 || ةتامسأبو هد.ح وتو هتلان اعلا نع كر خت ام لكشف ريكا هب فعضي امم كلذ ناذنوتملا بهرغو ةاورلاب

 ْ راو ريخ هيدربناالا التع هللع لصتسامو زو<امو هساع نوكينا هلل يح امو ىسحلا |
 ' ]تاق دتاتهنامعا وددت و هللا ةفرعع ىلقلا ةرااهطاضقان هلك كَذَا ةنسواَتاَكنَم

 ش ْش : ىلاعت هتلاءا ثنارهاظلاءوضولافتذرواك :

 + تل نمد كبانم حرطامجءوضولا ضاقت اف لصف)«
 || كلذف موةربتعاف بهاذم دئالث ىلع سهلا نمر اج ءوضولا ضاقنن ١ىف ةعيرسشلاءانع فانخا
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 * ( تاراهطلا ف لمعتسملا ال! ىف لصف)*

 هيةراهطلازوال لثاق نق بهاذمهثالث ىلعةعب ريشلاع الع هيف فاتح اةراهطلا ىف لمعتسملا» املا

 لوقوهدوحو م كازو الو هيةراهطلاةها اركب لئاقن مو لوقأ هبو هيةرامهطلازوِت لئات نمو

 ناملعاف هبخن طاملا مكحامأف ء(تاذف نطلقلا كح لاو سل هلأوهوذاش عبار

 هنا ىأر نِخ 00 حلطملا ءاملا مساع املا كا ذ ىلع ىلط> .ناواذال هنود فاللتا اذهب بس

 ردق ىلع ههركوأ كاذزحي ل هلامعتسا هقالطا ىفرث ادقدنا ىأر نمو ه.ةراهطلاز او لاك قل

 نيريتعملا نم هيلئاقلا ناكح ناوربت_عمريعغهلوقذ ءةساعب لاكن امو * هدنع ىوقيام |
 لاعفالاةيدحأ ف هتلمعمسا اذ ذا قالطالا ىعروهطلاو ههنا دبحو ب معلا نا معاف فسويو او

 ءاملاففالتخالا اذه لثم هلئانع ءازعلا فلتخا تاذااديحوب ىلا هيددر لامعتسالا ادهدعبمث

 دعب لمعت_بالفهناذثمح نم قحلاليةءالدمحوتلا ادهنا لات نم نفراعلانخ لمعتسملا
 ”ىدوجو أ, تسل بدنلا وةدئاز انبعانست أ امانال لقي لاك نمنيفراعلا نمو تاذلابرلعلا ف كلذ

 ةس هنأ لاك نم امو * ةراهطلا نم هاضأ ىلعدستولاءزملا يي ةتاقلاول سل
 00 اذهتلمعتسا اذاف ىلاعت هللالا و ىعِشال قلطملا ديحوتلا

 هللا ىلا بس نا ىجش الق ةساحلا ىعماذهف نكمملان وكلا هي يرام

 ضعب نعاهضعي تام ازيغت اك كارت نع سل هقلخ نع هي دح [ىفهزيستنالدمحوتأا اذه لم

 اه دح ا وهو اهدصو لويد

 + (ماعنالا ةعبب ونيلملار اًسآةراهطق لصف) «

 لئاف نك كلذا دعا. اوفاتخاو ماعنالا بوني ىلاراتسأ ةرامهط ىلسع ةعيرشلاب ءاذعلا فنا
 نطابلا مكح لصو) +. اريثك االتخ !ءانئتسالا لهأ ف لتخاو ىئنسا لئاق ع 00
 ا نمْؤملا روس ناخ كلذ ف نطانلا م ا «(كلذف
 هدر رام لو ناك ناميالادو ىلأعت هلل لا نم حيستل ناك هام ةامحلاذا ن نوما” ىلا ىةراهطلا ||

 فرعنم 5 ا كئالب نمؤملا نمسح الوأ لقعلا هلام عربشلا ]|

 تاسنالا كاك ثمن اوسخ لكو هروعوه ه سفن هتقرعمد 00 نمديعلل قياقهيتر فرعه سفن |||

 فالللا نامصأ امو * هنار فرعي يل ىذلاردقلا كلديف كاد لكم هروشك ةلالدلا ف ندؤملا | ْ

 ةقرظام سو هئانؤمالواتاو سن وكتش مناؤافالو وول فال للا
 ذاءدحونانالانودنمؤملاانطرتثاامناو لولي هفلصصفتتاو مكحلا هعم ىرجم ىئتسملااذهأ|
 ثيحنمناسنالا هكرديالامم ةدابزون افالاو نوما ةطعبامهلنان ةفرعملا نم ىطعي ناميالا ناك |
 ةفرعملا ف متأهناف نضْوملارؤسانلتاذهلفانمؤم هنوكن م لْب هند اوحالو هتيئاسنا |

 هناتسالا اهلل ف لدف)»

 لوقت هيو قالطانةرهاطاب |لئاكن خلا وقأ ةسخ ىلعر اسال ابةراهطل ىف دعب رشلا:ءالعلافلتخلا

 ةأرملاروبرهطتي نا لجرللزوي هنالئاف نمو ةأرملارْوب رهطتي.نا لجرالذوعال هنا لئاتن سو |
 نكلو هبْح اصروهط لضفي رهط نا اهبنمدحاو لكلز وال لئاك نمو .اضتاحو امن نكمل

 نطابلا مكح لصو)* هيلذت لامةأرملارْو ب رهطتي نا لحرلل زوجي هنا لئاكن مو اعمناعرمت
 معلا ىلعالملدا دا !اذاف ةحرد ارا ىلعدب ايي لجرلا نا لعاف كلذ ىف نطابلامكحامأَف * «(كلذف

 كان هل تبا نم ىلعالضف ةلالدلا ىف ةجردل اةدابزل نا ىأر نقريغال ةٌأسهاو لجر امهام ثمح نم

 ةأ ص اوالجر امب:وكنمنالديامن لاك كل ذبةراسهطل زج ل نمو ردقلا كل ذي لعل نم هصقتن جر

 اا ج1 ا صا برع لكفدجوب اذهو هضرثؤملاورثْوملابلعلاوهوهلالا ف صاخ لع ىلع نيلعفنمو نيلعاف امه: وكن
 كم ل 3
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 .ىذااهحولا ف د سل را اتا ١ انيلعهر تحا

 | تالا هدرب ”عرش لبلدان دنع سلو ةرورمض كلذ همزلي و رهاطريسغ رهطم هنأ ىف هنااعإ ١

 | اصور ارمختإلو ةماسلااهتطلا ىذلا» ءاملا هنأق هلمدسمل ن نكي ىذا! لصقا اوه 0 ٠

 ظ 1 اخكنكالط ناكتاو سد مل | ريثكح ناكرا لاةنريثكلاو 1 اد انيب قرفلا 15 أك نم

 أ ليلتلا نب 1 ءالؤد فلتخام هفاصوأ دح ريغ لولو سن هنأ لاك (ةسهفدعلو ٍ؛

 كلذ ف ثيرداحالا ناف عينت معلا عرسشلا سفنىفالبهاذملافروجدم دا سفنىف فالثناو ريثكلاو |
 بانلا!ده ىلع عرش اهلا دسفف مهب فالخلا مث نيعبرالا ثي دحو نيتلهتلا ثي دح لثم اهفملكتدق

 كادربغو ادلااملاف لول اوءاملا ىلع ةسامتلا دوروو ةساخنلا ىلع ءاملادورو لثم ةريثك لاسم ||

 ند قلعتبام عمج ءاسةنساان د صقاماناف اهعضوم ِباَكَلا اذهسل د ةريثك بهاذمادهى سانلاو |أ

 مكحايفرابتعالا لح الاهنمتاهتالادصقلاامناولئاسملا عب رفت ةهج نمةراهطلاهذم ماثحالا |
 اذكهوالصفالطذاهاك ىلاعتهللاء اش نا اهرك ذنالصفنينامت نماوخ بانلا اذهىفاند دف نطانلا

 مامصو ةاكزو ةالص نمناكلا اذهىف اهرك ذ ىلعانمزع يلا تادابعلاريئاس ىف هللا 0

 ءاملاامأ *(لصفلا اذ_هىفهانرك ذامف نطابلا مكح قل صو)« هريغبرال ديْؤملاهللاو حو

 رشبلا تافص نع هيزنتلا ىضتقي ىذلا ”ىهلالا ل_علاوهف هفاصوأ دح اريغتالو ساحل ا هطا انه ىذلا
 كلذ نم هرملاعل سفن ىف عقو قلك ا نيبو هند هن ةيساتملا ابق مهوب ىتلا تافصلا لع نمهطلاحاذاف

 ىضتقي ىذلا ٍلعلا ف ةلارتشالا ابم عقب تلا تافصل العلا نمردقلا كلذ كا-ساف سن وشن عون

 فالّتشاوريثكلاو ليلقلا م بسءامأو * ءوثدلثك سلوهو ىلفعلا لسادلا ةهحنم هيزتتلا ||

 دنع -لصاخلا ةلدالا ىلا ةء ارروهللا ءاملافةرثكلاو”هلةلافالملقءاملاناكن ا ةساملا ىف سانلا ١
 ترثأ ةههش ناك جو ”ىةىفقملا هنن هلعىف هملع تأرطو دحاو لماد بح اص ناكر اذ هتالاعلا 1

 ا 0 رك كدا بسام تاكد ارارهطمار هاطع ءاملا اذه وك لازم العا توك لا هللدفأ]
 هتادا قان ىل_عدقعاو املا تفتلي ملاهتم لل دىف تح دقاذ ا هن اف مقا مسقةبمشلا نافدحاو

 ءاملا ىفةرثكلا يعماذهفهتلدا عمي فال صاخللدف ترث اهناو هلع ةببثلاهذ- هرثؤت لف

 دح ا ريسعب هنا دسفب ءاملاناو كاف دن كارت :لاه نمامأو 0 ةساحلاريغتال ىذلا

 ىد نامزلاو هانا هرّوضتنامز ف ةهشلا هذه هبفحدقت لعل نا لوف ليلدلا ةيدح النيل

 دنع دسعف نامزلا قيضل ةلدالا رئاس رجح مس راعاومو نامزلا كلذ ف تام اهم رذ

 ًاءافنك الا هب عقو دق ردقلا اذهو هداربا ىلا جاتحال رثكح عبرفت باسلا اذهفوأ)

 أ بولطملا ف
 ا ش 00 د ريغ ىمايلاه هنع كف اهم رهاط ئثهطلاخع ءاملا لصف)*

 ارهطمريغرهاط هناف 1: نا تامر دج رضيت دا انيس كت امر هاطعمثهطل اك ىذلاءاملا ام
 ع مكحح ىفلصو)« حش نءريغتلا نكيم امرهطمم دع هاف ةثالا ضعبالا عب : كن [دنع

 طااخ اذاركفلا قد ا ل م هّللاب لعلا نأ هذ كلذ نطابلا مكح امم ٍ

 ةفص نم هيلع لداملر عطمريغ هسفن فره اطهّتنأن معلا كلذ نافهب ع رشاا ءاحءامم ”عرش فصو |
 ”عرشلاو ةفصلا فاكيى أت ناوذص ىلعتءللسك هناهلا مالك ةغصف مهلوتكحهسئتلا
 ار رسام عرمشلل اسود 0 ىدشتلا ىف هلولدم نع كفن يدع ه.ءاحام لويعمر هاط أ

 أ ف هولا تاذدخ ًاءالن وهو "طا ارمالا خيطلامدارأ حيطي لام ءاصأ ىلع رهام هنا ىأر نمو ليوأت ْ
 هنأت || نمنع لعاب برضدر ظلو همهق نع ةذخاو هللا نعرخ و هىذإا ع راشلا ند
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 اهتز ةقرلا. هف:ىفدوام ىلاعت ولسا نأ كلذ لعو | تربك دقو ةدهلالا ةعارا هذه لد د[
 نجلا ءاملاب ءوضولا ىرينمو ةبهلالا كتامحن ىلع ةكاح كتعسط لعتخال انهثل لوقي قا |
 !ا ادحاوك :رخ لكلا ىرخف ”كرشلا عبالا هضتقيام عضاوم ف هسقتلف دوق قا انقذني ١

 || نطابلا متكحاًمأو « هنسفنن نعركذاهفاكشهقلامكح ىلعدب زال ناالوأ هانرك ذاك ىوالاف |
 !كاذ لامعتسا هلزوجال هنافريغتلا هسف ترث :أوتءلشملاهبشاا هيلعتدرواذا ليلقلا معلا ف
 ةفرعم هلع فضل هنَوَعف سل نكلو قملا ىلا اهجوراسعلا كاذان أب افراعناكناو هب قثاوريسغ هئاخ
 نءعهذخأب ىذلا [علاوهو همشلا كاّمتسكىذلا للعلا ىلا كاددنعلدعبف ه-ولا كلذ نيمسعت ظ

 هحولاب اهتنعلبق هلال هيسثلا ليش. الىذلا عساولا علا مناف هن لبعلاو عزتشلا نب ناطوس ل
 0 تافه ةللمشاعوكت تبا امل ءءالع نوكحو اهعضوم ىناهفذرصي وهزه عع ىذا اى لا

 ضيا ةضاو هشرطو سعلاروىف يكساركلاراو5تاردتامداحلا ران | ٠

 ٍ مدعلاو امدعاهاريضاف قالا هحو ناميالارونهن ربو اهمكح لب ب هنالالع همشلا عوجرف

 تاقاممزلا ىأ عرمشلا سأ نعةرابعانه نامي الارون نا ملعاو كلذ لعان دوجولا ىفريث اتالو هلرثأال
 || كلا ةلورهلاب ”ىهلالا بانا فنامالكد < ل مآ اماقءالماد هلع ت دج واو .هر كد صحا و ل

 1 ةسن لاذ له خ نكحا ناسلل | ىفثاذ ةيلوةعم عم هسشنالو فدك د ريغ نم بحتلاو ششيتلاو

 همشنلا ىف ةلصو هلهال هب زختلا ىف لد أ ةيآالا هذه ىنعأ ىهو ئثهلثك سبل هلوقىلا انداننسال

 هلهال

 خو 6

 (ش + ( هفاص وأ دح ريغ وتاساتل ا هطااعام لصق )#*

 |رماسر هاطهنا لثاك نك هقاضو أ دح يفت لو ةساجتلا هلل انقءاملاق ةعيرشلا ءالعفلت+ا

 ١ | ةساعتلا نااعطق_هئانال هسفن فره اطريغرهطم هنا لوقا ىنأالا لوقأ ديو اريثكو البلت تاك ءاوس

 ٍ عرشلا رمان دنعامو لوقعمو وهو د>اللوقلا ادذدهكو رغاالو اهنعافع عرشلا نكح هتلملاخ

 || قلخ لاك لسو هيلع هلتا ىلص هللا لوس نأ, انسلعاوصتح | ناو روهط هنكل هس: قرهاط هنا لسلدأ
 / ءاملاوهروهطلاوروهطدهنا هش لاف اغاو سفن قرع عاطدنا لاعامانلق ءوش د هسحتت ال ارويط اماما

 | لعجامعراشلان هاوالقعةساعتلا لماح# املا: نا اعطقلعنانلقاك انا هريغر يطن عدا تارتلاو
 : الو رعوبرع الا طمع ةنرمتلا عدت دما م هامسالو هءناسنالا ةراهطفارث ًااهلأ]

 ةساحاءازحاامغ اول ةفصي تسل ةساحلا نا ىأ ةضامت للعم كضإلا دي[ هبسو لك اا ا

 ىلع ةساحتاءازجا ترثكوءاملاءازا نيب والم لوبلااءازجا نيب لسصفل ار سعال ةهنازجاءاروأ]

 ا ءازحأ تبلغاذاو ع رشلا فريتعملا دا ىلعاعرش هيءوضولا نم عنم هفاصو أد حأ تريخف ءاملا ءازرجا |

 اه.ةراهطلا ىف كح اهل لعحال او عراشلا اهربتعي مل هفاصو أ دح ًاريسخ ملف ةساحلاع ءازحا ىلع ءاملا |

 لامعتساق ىفع رشلامكحلا و ةيفرشلادب :راهط ىفاعم ةساحتل ا وءاملالمعتسا رهطللا نا اعطق لءناناق

 متع لع ءانركسح ذامرايتءانالا ةساجت هيف تسيل هاط هنأ, طقع رشدري لو لقعلل الع ءامشالا

 اهربتعي لو عضوم ىف ةرواحلا كلت عراشلاربتعاف اهرو احتالا قا لوقعمىحاوهو رهودسا لخادت

 || اهريتعي ل ىذلا عضوملا ىف هيةراهطلازاجأو اهربتعا ىذلا عضوملا ف هيةراهطلارح ل كلذلف عضومف (

 ش١ هتطلاخ اذا بنام عيرأ ىلع هانرك ذام ىلسعءاملا ىنمكسحملاف ةساحن هيف سيل هنا همض لقي لو
 أ رهطمال وره اطريغ هنأب كح ورهطمريغره اط هنأب مك مكحورهطمرهاط هنأب مك هطلاخ لوأ ةساخل

 املا وحر وش رهاللاو ةبس ايش لانش لا املاوهرهطملار هاطااخر هاط ريغرهطم هنأب مك 0

 رهاطلاريغو هريغو نارفعزلا ءامل ثم قلطملا ءاملا مسا هْنع لي نيثمع سم ياسا
 كناتبسح يم تل ااذه يح اصو هفاضو ا دحلأ ةساعلا تريغعذلاءانلاو ع رولا



 موا

 || أمكحاتمأف <( كلذ طال كت لصو) + ا نمويغتيال ثحب ةساصنلاللق هسف عشب | 0

 ْ أ ا يلق وكت ةراهشلا بلصق بواقلاا+ ى ىتلاةابحلا وهءاملا ناها_عافدان رك ذات نطابلا

 ل تاتا للثم نك سانلا فهن ىثم اوونهلانلعجواننح اقام ناكن 1 لها

 أ هيف عقوىذلارحلاءامامتأو د لهجلاولعلاو ناميالاورفكل ا ف له برن اذه اهنمحراخ ل

 )0 ديلا ودرتلا نس وكيس ضيقا فيض نم اهدا هروكحف ذاشلاف الدنا

 ع نطابلا ففالللا ىساذهفةلصولاو برقا ىلاًديَدْو مةراهطلاو هلع بوضغملا َ
 (أرملا ءاجشولا كارد ”رلصولاو هللا نم برقا ىلا ىَدؤن هلل يضغلا ناى ارنب هريغتفرهاظلاى ف ||

 00 ركل مالا كلان 0 حيقانمو بهذي

1 1 

 حبس قيد يما ةيدحال يعبي: 1 اد 00

 |[رماما بضغلا تحوم ناك دمحوت نك, ل هلع بوضغم هدنعناكو لذا لاء ىلا دي وساملا لاعفالا ١

 [ىطلنا ةنمهاندنءتناكناو مو اذاتسع لئاطملا كش مايك سلا هدهو هللا الا لع افالولعفلا ا

 ظ فصو ىذلا بغل اهتمو ةيهلالا قالخالابقلضتا مئانل هعرش ىذلا”ىسهلالا بدالا عضاوم انقر |
 ْ | هللا بضغتأ ةساملاو ناسعللا هنآ ى هلوقو هنعلو هيلع هللا ب ذغو ىلاعت لوب هناك قي هسفن أ

 10 « بضغب نلودهلثمدل ,قبضغب لامضغ ةمامقلا مول يضغب هللا نأب ةن- سل اتءاح دقو الع
 ا
 | انهتضغنا هلل ولا ةريخلا ماقما دهوهلاح هلعمكجمءفهتاالا ىرال تبضغال ى ءذلاادهذأ'

 نسحأو ىنأو مس هلل بضغل او ةرخ .اوايئد لاح لكي ب وع وهفةرح الآ ىف بضغي )ناد ليولاو ٠

 صرالاو ناكناسنالا' "هل ت سف: ىف بكغلا ناك امو عورمشملا بدالا موز هضّتافنانالاب ١ ا

 0 ا ا ا هريشلاو |

 00د ال رع وع وقنا عراتا ل نسال

 نافذ نوكي الدقورهاظا فرت اهل نوكي دقناسنالا ىف ةنطان ةةص بضغلاو صقن.. الوديزبالم 35
 ْ دوحو نيب عجب نق مسج تمأك ن رم ىلع ةيلغلاورهقاا ىضعب ىلءابضعي واعي ل اوجالاو بلغا لاخلا | ا

 1 ”ىأىاورظن هللا ب رطل هأف در هاطو هسح ىقهلن ىضغلا مرسو هدام هلع توما لعتتالا ا

 ةجراادوحو لاف نمانمو ع لإ هاعلا كيل ا نالاكو ماك قحاو ىلعأ نيقي رطلا |

 وو فارصم ديعلاامتاو ءوث هيقديعلا دس سلو ىلعأر هاذنلا ىف هلل ىضغل ا مكحلاسراو باقلا

 ةرايتشا قروي وه لب لعفئىشلاهكحر مدعو ب يال هلال وهض ماشي ام بس ا

 ئدش ”ىرشلا عبطلاف هنن اريسغل بضغل امو 3 هلاك وكت ن ران بضغلا ان دعانا انمْومناك اذا |

 أ( ىذدر ًاورشلا بضغي (م”يضغا رشدان أامتا سو هيلعدتتا لص هللا لوسر لود ىذرلاو ضغلا 1

 1 امابل |ىف نحن الاءاملا مكح امو + كلذ ىلع دهلا هناء والاح هءاناع دقو ثددحاريشنلا ىضر 1

 مقا الامم هر ريغش ىث مث نعع املا هزئام ىلاعت هللا نا معاق اب ايلاعدنع كشر الاع ءاملاريغيامم هريغنودا ا

 ريغ ام مرام ابفةراهطلابةفوصؤملا ةنخلا لهأ ةفصق ىلاعت لاشف ن 3 - الا ءاملاالاابلاغ دنع

 وطب ر اخت نورت أملكو< جير املا ىفنوزنخا# املاوهوريغتا ذاع املا -اوءاملا نس الاعب نسا |

 ل را ذأ ير هقلا نأ لعلك هضرثأ أح "يطا |حيازملا نم بول اةامحن هن ىذلا ضرعا اف ثكملا |
 || كلذةلازادرعلا باطغ هتف اهل دج ىلا ةقفشلاو ةقرلا٠ نم هسغت نم اهارباكملل ادابعب هتجر |[

 ٠ هب هقرلا م امك هل ماك نيقوا غطا نم هلع ةجرلا تكسر دا ىزا! اذه ةجرب هسف:ىفةد<ىذلاملالا |

 ١ | ةدابعامت

| 

ْ 
 ا
 ا

 ا

 اك ملف همر قدس نايات ل ا ا



 اند 5

 نيذاااهمااب ىلاعت لاه دعبو | اهل برق ىسابمف ةدامع لكوز انلبا عميشتو سانلا ماو كءانقللو ا ١
 لو ورم هنأيق دل اف صوءوضولا رهطف هللا رك ذ ىلا اوعساف ةعملا موهنم ةالصلا ىدوناذا اونمآ 1
 1 هءفص لامامأو 5 هسقث هي فصوام هنع عفرنال نا قملاهيزاتوهةفاظنااو هىذلارهطلاو أ[
 فوصوملاو قوطنملا نوكيو انَمْوَم ناكنا كل د در هل س لف قطناج قمل تافصف ع ريشلا قطناذا اريولا يجن لقعل اف لةءالود كلذ نم ئشب فصول نأ ن نع همز تاكمملا توءلنموه امم ٍ

 لهح ناو عورمشملا فصول ا لوق ىل ةءل ا مزلمف ل اودع ناو الفلا اخ ىأ الباف ةفضلا كلي
 نمهيزيتلاو ةفاظنلاوهىذلا ةىوغللار عطلا ىلا نيلحرلارهطىفاننهذ اذ هلو هفوصوملا لوبق |
 ءوضولارهطب نلث اقلا يهذم ىل_ءلئاسملا نم لكما هذه نع عرفتم ءيشانمزلب الف ةساحلا |

 ةفص لاو ىعسلا ةفص ةلورهلا ناف ةلورهلابه-سفأ قا فضووهن فخ ىلعافش سل ا ذاامأو |

 ةلورهلا نيبو سلا تافصنمةلورهلاف اذ هناك ا ذاو نوكيال دةوةلوربب سلا نوكيدةف لجزلا
 مذاق هس ءلعمالكلا مد دن دقو فلا ىلع فللاكس وهف ىسااوهورخ 1 ىعأ مدقلا نيبو

 * ( فانا ىلع مسملا ةراهط ضقان ةفر ءم ىف لصف)

 عزنف“ ءالعلا تتح ا دعباسغ بابل ذه ىف لصق أس اهاكءوضولا ضقاوناهضقاونتا لن ىاغنالا

 لطس لثاق نمو ءوضولا ناتو لطس ةراهطلا نا لثاه نك الوأةراهطال ضقانوهله فلنا ا
 الكاع موال وملا ىف فالتخلالا نم مّن امون ىلع ديالو امهل غض ةصاخ نيا :راهط | 1
 اهلك هتراهطف رئؤيالو طوحأ وهف ءوضولا نا تساناو لوقأ هيو مدقلا ةراهظىف فلا عدن |

 لاكن ِخنطابلا مكحامأ (ثاذ ف نطابلامكح ىف لصو) « ٠ تأ.ساكضةتنامثدحين الا |||
 هفلقعبامرئاس لبق هنمعب امم زنت لقا ذاق فوصومل !ىفهزنتلا نان رسوه لوي ا.سهاك ةراههطل ا لظمت

 هب زتتلا توعناهلك توعنلا ىف نالطبلا ىرسم فوصوملا تح فام هيزنتلطبنا كادكحزتلا |||

 مزليالفنينعت | | ىلعامافصو قدا نع عرمشا لي زين وه لوب ةصاخ لجرل اةراهط لطم لاق نمو[ :
 دّدرتي نا نعه سفن هزئامو دلب نا نع هبسغن هزن هناحس هللا ناغ هيدشتلا ىطتقي بفصو اا هئمأأ

 عزت ناو هرهط ىلعهنا لاك نمو بضغلا نعهسفن هزئالورب دتلا ءه سقت هزرثالو هلعق دن ريرعالا ف أ

 قحلاهزنناو لوةيهفش هل لاحىف اهءاثوصوم ناكىتلا ةراهطلا فريثأنالو هل كحال فلل | ْ
 ءاشيام قا امم ىقطصالاداو د ذب نادهتنا دارأول ىلاعت لاك هنا ان هل فصول ادلب نا نعد سسُم | ظ

 لديساف هلوقو قيسسدتنا نمِباَك الول هاوقل_:ماذهودارأول هلوقب همكح ىلع مالا قيبأف |
 لع قمسالو ةداراةمسنلال نكمملا دحوأ هتادإ هلالا لوشن نم ىلعدراذهو <ىدالوقلا | ا

 ىداهلا هّلاو كلذ لع انا دار ادم زم تبتكلا كانك مناو عراشلا سَ ْ

 * (هاملالودق)* 1

 هشام كلذ نماش. و نودعلاءامو ثيغلا ءام نيب قرفلا ىلع باسلا لوأ ىف مالكحلاامّدقت
 هبسائر امم رهاظلا قةعب رثشا!ءاذع هلا تعزتاممكح وضل بق
 (هان هانملا قلطم ف لصف) 5 1

 000 هلا ءامالا اهرغةرهطماهسسفن ىف ةر هاط هانملا عجبا ىلع ءالعلا عجبا
 5 - الا ءاملاالارعهطتلا ةفص هنع تل سالابلاعهتع كفن .الاممءاملاريقيام نا قعاوقفتااضيأ

 0 .زهاط هناقاقلطمءاملا مسا هماع ق لطي ام لكنا هنا بهذاىذلاو هففلاخ نيريس نبا

 لكوا هحب رو هم_عطوأ هنول ةسامنلا تريغ ىذلاءاملا نإ ىف_عاضيأ اوقفتاو نحالاوار لا ءام ناك
 نمدل_صأ ىل- ءقن هفاضوأ نم دح اوالو ءامللا ريسغت 1 ناف ةراهافلا هيزوحال فاساؤالا ل 4

 ءاملا لسلق فافالخ هل ةشملا هده قف رع ىناالا سانا نم ف عقدا زنون اح ْ

 لم ا 47
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 ص لاعالاو كا يا لوشن ويبدو وتشمل جبرا لسا ان ا ديجملا
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 زجي| هتالثلاهذ- مهديحوتلا عءاذافهلابخ قوهسح قوءاشعم ىفناسنالا فعرشلامكحس أ
 0 درو اا سرت امكصااهل_غوأ لجرلا حس ىلا لّدتناو هيذحالا |

 ْ مسا هنعلاز نممكح همكم هنععرشلاوم 1 لازاثمح دسحوتلا

 كلذ ىمكحملا نوكي و حملا فرثؤر لف هودسولا عم نءاجسم لفانيلاةبوسماةوكعم هللا
 لهأ هيف فاتخلا ام ةروص عاري كل اه ذل 01 اوعل# ةحاانقي 0

 وهو لز انمث الث ف دحوتلاروهظ ىارذ عياصأ ثالث هد ح نمامأف ءاوس فلنا ىلع مب

 * ( حملا تقو ىف لدف) *

 لئ 5 ندو ميقملا هلو امو د ورفاسملل نهللايلو مانأ هنا 0 ١ كلد ى قىلتصا

 اكان قمكلل مف« (نطابلا فهمك لسو) هياتم عئام مقي ملام :اشام حدحلو تتقوالنأب |

 كلذ ا لعتملاو لاعل ا لصف ىف فلنا ىلع مسملا فانررق دةف تدق هاب لئاقنا هس لحج طاملاىف |
 لعاذا مسوهلعدتلا ليبطمتلا لوسر تاكدقو ملعتملا ىلا ملا نمىهالا لقتل ثمحرقسسلا ىف

 7+ يعم اذهغالي :الاؤ ناس تلانرومأم هال هثعمهقت ىتح تاره ثالث ةملكلار ركمهعث ارش سانلا '

 ديعيالذ هلع ىمالا كل د ماقالا هسفن فدل س ل هناقةلملو موسرمضا حلا! تقواامتاو 35 ةيالثر ةا

 لا دنع كلذأ هريسغ لومق ن نم نيد ىلعوهاأمو ندب ىلع هسفن ن مرد مل ال ا دمام

 مهفي نم مهن نيلعنملارطق ىلارظن دي دستلا لقي مل نمو هنءمهفدقنأ نقتل تاّرم لت هرّزكَش ْ

 هنيعباددعت قونالف مهذي يح ةرملا دعب رئءاراركتو لصفتدعبالا مهف.ال نممستمو ةسهلواب
 نكع دق هسفنى هنافرمحلا ةلزنع وهىذلا هسفن ف هرطت, الورفسلا لزج وه ىذلا هريغ هملعت لاح ف

 ةيرانللا مكحامأو 5 توالفارا صةسفر اننلا ققصف هرب ثنوكيآمب رهلا هلرهظامفرّوصتينا

 عرشلاف حدتيٍب ير خه ىلقلا ىف ذ عقوا ذاق بي رغلا بن, اودي رغلا ىه ةبانلاف تلة

 ةعبرشال ركنملا ”ىمهربلا رطاخهلرطت نا لئم عرش اى لال دّدسال نود لةعلا كلذ ىفرظنلا درج
 لالدتسلالا نم عزن نأ بالف عازنلا لحم هنافرطخ ىذلا لولا اذه ىلع عرمشلا لل دليةيالف
 تتملانا اكرفسلاكهريغل 0 رضخلاك هلك ذ عقوءا وسرظنلا ةلداهطعتام لالدّتسالاىلا عرمشلاب

 فختاهلازا نم ديالا رمضاحوأ ارفاسمناك ءا 3

 ١ » (نيقحللا لع محملا طرشف لصدف)+

 | لاق نمو ءوضولارهطب نيترهاط نالجرلا نوكين | مسملا طرشنمنالئاف نخ كاذ ىف فلتخا
 ناوهورخ د طرش قبو طوحأ لوالا لوقلار لوتأهب وةساجتلا نمامهتراهطال ا هطرمث # نمسا هنا

 | قومرللا مكحاذكعو عنملالئاكن نمو لوقأ هيو! ءمملع خ بشاَو اودع لكافن نأ فخ ىلع فخنوكال

 |نطابلا ف لوقعملارهطلا ناف كلذ فن طاب ا « ( كلذ ف نطابلا مك ىفلهوإ +
 نسم راج راسا راهلا عرضوا اص أ



 را

' 
 دحاوريغ ىتدح ءاسلوالا ةقصىهلنا نعرثالا ىف تنل ا”بروملا ةلزنع وهف هريغ نم ىوقأ هللا ىلع

 نمدقلا لوسر ابل سو هيلعدنا ىل صدقا لوسر لبق نا لنسو هيلع هللا ىلص:ىبنلا هب غلي هئدح نع
 باك ىف يعنوبأ ظفاملا هركذ هتلارك ذاوؤراذا نمرلسو هلع هللا ضدنا لوسر لاسقف هلئاءاملوأ أ

 مهامو هناحسوركذب راتبتسالا نمىلاعت هللا ىلع ةلالدلا دوق نه مهياع ىربامل لل ذوهلءابب املوالا ةءلح
 565 لمه هزي نا سانلادارأ اذائ هللا ىلا سافثالا عمراشتفالاو ةعاطلاو ةلّذلا نم هنلع ْ

 هنو ضرالانيب لاح ىذلادلحلا هيدصتو هكردتنا ضرالا نع برو ارتتسس ا

 اوككترديإن : بومحما لفسالا ملاعلا نعتاحانملا نم ىتمالملا اذهاهيرتتسا تلا ةفدلاو
 هللأ عمدبالو !عابقمي ف مغملا كلب فج وع ووو ناموا حاحا نءاهم زي 4 ىلا ا

 رابسالا باكل تخف دقو هند نيد وه لث احالب ىلاعت هللا عم ىلعالا هينا نم توبا لكأ قنا

 قللا بانج وأ كتاذىف هللا ا روظ ىتلاةروصلانمزاوطاوهواعرتش |

 هيرحو هتعطقاذا ىداولا تربيع م هناقرايتعالا ىعماد_هقملا ىلعلدبامم ظ

 * (هيلعحوسمملا ةقصو لصف)#* '

 عضو لت أو نمو ىد رع هحوال اوهو هرج ساس ناو فلاحا هلع قاطتلإ عادام 1 ظ

 اهللصأال 0 هناهب لوق ىذا اوار مسسيأك ناوفلل امد دعم نم قرانا ناك اذارم

 تاتو قادم يريم جال ارا انانع لالؤاللا ل اهنا

 فلنا يمان لوتتئاوعو ع (لذ ف نطابل يك ف ل اه ىلا داو

 ظ حيسو يع زو ]دلع عمم ىن ل-رلان نمرهظو قرا اذاقاقاطم ل زارت هنالع اي نماف>
ْ 

 ةيمكحلا تاساسلا لثم قولخما يكحال هَتلْخ فهلا مك اهارنأبد_حوتلاابك#تاوه
 اذهلو قاد حاولا هللا نما هةر دعب رشلا ةراسهطف مهضعب هارباك لمعلا مكحال هلئا يكح عرمشلاف |

 كلذيزاف نيح كلذ ف هللاعمبدالااوؤاسأف هراضعتسا نعاواغغ مهكلو هينيملاعب وك عم هيلع

 د راع ريشلا مكح لب زيا دمحو تلا ماك نم مكحام هلم سف رهظق
 هوجولا عمج نمهللا ىلا اهلك لاهفالا بسن نك ةعيرشلا كم الازافرؤملادحوتلا|

 هناقرث رد اذهروهظاهنم هيزنتلا بحي دمحوتلا لثق ةقفاوموأ ةغلا ن مهيلعرهظا مق ىلابيالف |

 فلنا مسا قس ردنا ناكتاف فلنا م. لاوز عم حس تاازوصالاك هللا ركل ع ذرو ةعيرشل قرت |[ ا

 هع

 ةللالدلا ىف نوك, نم هللا دابع نم ذا دابعلاك ن 2 و هجم و تلئاواعب ستنال

 || عرشلا قرغا اذاك امكج» هرزرقامةقحلا ًاطخدقف هنمعبا دبتحت طخ نك هلل ذاع سادخالا

 مجم

 ١ حرشوهف مكحلا كاذررق دة هّللامكحموهىذلا عرشلا نالدبت<مكح ىف نعطن ناانل ىنشلا|

 ْ انهبنال مهراضعسا مدعل مهاكيهاذملا باصعأ اهر وظح ىف عقب "يل سنم ىظو هانا هرب ا

 ْ رنا ناك فهل عمةقداصلا مسهلاوحأ م.طعتاملهقئامالا م ورك ذياممي اذ هللا هيزتتسالا مهبمتتا|
 : هتبالو ةمش ص اوكر دينا ”ىلهسلا ماعلا ن نعهللا عمهلاحو هسفن رتسيىذلا ىمالملا اوهف دل <انطيمأ

 ١ هزاو< لئاك نق رذملا فا اوةلتشاو يصصلا فلنا ىلع حسملازاوج ىلع حما اوح لوش نم ءعجأ | |

 || لئاق نمو عياش تالت فرجا ميديم لكانت تستغرب دا

 دع سدو

 ه4

 |١ ىنالثا ناوهو سصملا نطقلل سمع رس هضو طرمشلا ادهن مدي الامخ ىهديمادانستلةزاشلال

 اا بطتامناو نهرهظاو نهررأى أ«. نهتافنانمنداتح يشقلاو حاول رشا
 || نطابلا فامأو « هانكس رهظاذاك لجرالا سم هلا بات :م قانمادقانالر عظأم مسج

 || اهقلعتم ةعب ريشلا فةراهطلاف هللا ىلا ئب : لك ةبسنبديحوتلا مكح ةقيشح ىلعرتسةعب رشلار هانم



 ظ | قا قلعتم سلا ةراهطبانه هنعمل زلات معا *( كلذ فنطالا اي ا فدا 1

 ْ ده قاتنلو قواتعو قلاش زو ديعالا مما ةرصحخم ةعسقلاو ههزنىذلا د رعلااّماو انمدقاك |

 ْ ملأ حس ىلاعت لاق هتاذا تاجردلا عدفر ىلاعت هنال هتولعل ا ةمص د لفس أو لدعا ةطفا لكسملا :

 | كلذكفانل لغسلاوةي الا هذه نم فلنا ىلعأ مس ىلا ةيسن برقأ ناءرقلافامو ىلعالاكيرأإ
 | ثوكيدقو نطاسلاو رهاظلا مكح هلق ملا نوكيدق نيتظنللا نيتاه ىنعأ هنطابو فلئارهاظاشنأ |
 ١ "ةلادإا تان ا ىو ئاوللا يك قفاؤطاتلا' مكحح>و 0 اوعلا قرخىف هلر هاظلا ع :

 د [ضيسؤو كلذ ل وا ره ع ماس لمد هيزيتلا قاعي ةر انت نواقعت مول لل 1

 | مم ٍبجاولا نا ىرينمبهذم اذهو هلع دوعب كلذا هلع ث ثيح نمديعلا ىلعهزنتلا قالطا

 ىذا | بهذ موهو انطابو ارهاظ هنادي_س ىدساب هي زتتلا قل ا حصص سس و فيلا لَآ 1

 عقب الئانطانو ارهاظ قدا ىريف هسلعتالكلاو ةبدهاشملان اطلس ةيلغلهتتاذلا دوسولا ف ىرالا
 رهط نم بجو ىذااوهو هيدودوال ةيمدع هب هيزتتلاو هناهس ىلا ىل_عالا هيزنتهئمأ]

 ىذلا ”ىاذلا صقنال قولخلا هيزنت بك لالو هنا ذ ىف هلاك هلئاب هيزعتلا قلعي ةرانو امنطيو نقلنا

 00 نماماموب نكححمملاا هزئتوإ هلا ىريف ههزرننا بذكلا ف عتضدلو 5

 اء ههلنوكتةفص لعاووكتنا قالا لعلاجوهلامو اقمو هللا نءامنغ ةفصلا كات ثيح نم |

 مس راسا نم عنادا ىغلا وه هللاوهللاىلا ءاردف هودولا عمج نم مهنا هللا نعغلا .ء

 | بهدم انلتام اذهولال2ل-1|توعنب هدابعىلارهاذفلا لسا تالا و املا فلا لسأ ||

 نطابلا همنا نمهي وحو ىنعأهيزتتلا قلعي ةر انو لل ةسأ حمص ب مسلالو فلنا ىل_عأ 0 فر ند ا

 هب زا بجاولا نوكمف هنوطمل لاللساتوعن ن مهقحتسلام ىلع روثعلا دع. لحن ن طابلانالوش وأ
 ا ا ا نم نطاسلا همنا قحلا ||

 ند نطابلا ميس بجوأ نم هو اذ سهف نطابلا هما ث يح نم هيزات بجوف باح هطوحي نأ ند
 |رهاظلاهمسا ف قلاده زنت بصسأ لوقف رهاظلا مسالا وهو دالعأ سم ب صحساو ىبشاكف للا

 ىذلاهيزنتلا ن 00 ام دستتلا نع ههزنف هدابعل ةرودلا ىف هلتوهوأ|
 : ندعهتارلعلا نعهجر عال

 | ئذلاوههنا هسفننعىلاعتلاق دقو هيداوس ملاغ لك نمو هيلّقعلا نم هسفنب لع ءاهنافةروصلا كلت ||

 ١ ةنالهنا كلذ دنع هبي زاتنوكشف هك ىف لدم هركذامكح ةرودا!كإ:ىف هدابعل ىلع

 أدت ركحدهسفىاملعود ىتلا ةةيشط اهدهن هو هدانعلام رهظاةروص ”ىآىف لت: ل :ةروصا ا

 انهوهداعل ل2 ءاشامةروص ىأ ىف هنا اكان :.كرءاشامةروص ىأ ىف هناانليدعتو انّ وتوانتلخىف

 م اوذنعانامسا هروهطظ ىف بهذملا اذه بحاص ههزئق هي هنا حس هفرعتل هيلع هبت ”ىسهلا رس ْ

 لحنا ديدحت ىف نطاسلا مكحا ذهن مهفافاف ةماقالا,ةرودلا كا: ىف ىلكتلا |
 * (ةيروج و فح نملحرلا هن راسو اموهو مسملا ل عون لضف) '

 | علا لئاتنغ : مسملافاوفلتخاوك كشالب امهيلع مسملا ىلعنوسفَمم نيفللا نع حملا نب لئاقلان العا

 اك دئاعلا هناكلا نمنوكي نا اماف ةصاخ ةفص ىل_عناك اذاز اولاد لئاق نمو قالطالا ىلع ١

 0 17 لصوإل م همق ىشملا نك افون انوع نعاس وكر اوكرأ ناعما“ امزسبالت ا ||
 |ادوحلاناررقماف بروحلا مكح قيو فلنا ىف مّدقتدقف كا ذىفنطابلا كحاماف *( نطاباا ىف
 | هناقدي ر فرع هسفن فرع ءنمدروذهلو هقلاخ نود ب ا>دسعلان اخ 9 اا ةفدلا ىف فلا لدم

 | متقتامن ةانلقدقو ناعم<ال نا دضامهذ صاخلا هحولاءاطمترا ناو ل ولدملا ولياذلاوهلعلملدلا |

 | ةلورهلا نإازكحو همكع قلطت ىت الحا ةلففل ن فل *الاةلازاىفلحرلا لعل دف لناتا |

 لويدعب كانا هسئذلا لاختلل فل اةوق ىوةب الركس ناو نروخلاناالاكاذ ىسختو |

 هيف[ نم
 ا أ



 *؟م0

 ىلا ةراهطلا مكح لقتاخ كارتشالا امهم ناك امنيعت ظافلالا تالالدو لاوحالا نئآ رق فور ملا!

 عنماميمب داعب نأ نكي اترهطف اسويلمناك اذا نكحاو لجزلااهقاعتم ناك امدعب فلنا

 عجوامع .رهمدقابفرابملا عضيثيدح ىف ىلاعت هللا ىلا مدقلا ب نال كا ذك انيعواك كلذ 0

 || لكلو ا ناسنالا ىلا ب شامدج 0 هام ىلا :١ هللاىلا مدقلا ةمسن نأ ءالغغلا ضعي سف: ىف

 هناصسمتنا لازاف حاورالا نمنيدسحتملا مادقان نءاىافغورخ سه الثم هيدا ارملاناومدقو لخر ىذ

 فصو مدعم ىثملا ف عارسالا ىهىتلا ةلورولا نم هسفن ىلا بنام هيل: ئاقلانعمهوالا اذه
 الف كا ذ نم دب الهش هلك سلب ىبتجلا عمنا بع ىني نعال زياجر ىلع ىنع نع قطاف مدقلا ا

 دارأ هنا لعنلالا هبلاةلورهلا بسناك ب ةسق فصووأ هسفن ىلا همن امالا هبلا بسن الو هفصت ش

 وهلاقيالو فرعبال ىذلا لوهخا هنال هلال< قءليام ىلع همكحو ئئل ا ةفص لقي ىذلامدقتلا ]|

 'هتعاممدقلاة يدار املوقناخ العهءنوطحالو ىلاعتلاف فّرعتتالىتلا ركخبناا |!
 ةلازا ىف مدقا فلا ماقم هماقاو ةمدقلات اال ةلورهلاءاخ هلع ترصتقاواهعز ىل_عةهزملا

 هيزغش الخس هي متل لئاقلا ناكحدةو مدّلانم ةلورهلا ىلا هيزنتلا لقتناذ مهوتملا ارتشالا

 ةلورهلا خرعتدبر ذرعا هزق فلنا ىلإ مدقلا|ةراهظ كح لقتناميزعتلا قنا ةلورهلا تءاجام, ف مدقلا |

 قللاناكذاام هغصيال نآردقبال هناذ هنامس هلال قرليام بسح ىلعاه او فرعلاىفةداتعملا لا
 هسلع ب حب نكسااو نمو سلف هبل ااهتسن درنة فصلا هذه هسغنل تنئ ا دقو هس لع
 هنولقعيامبالا ناسللا لهآ بطاخ انتل اورهلا هل اوةعمامأو ةمسنلا مع ىعاهتناىلاابم ٍلَعلاَد رينأ :

 سلو تان" دا هي فضوب امم هسفن هب فضوام عبج كادكحو هلوهخ ةمسنلاو هربا

 انلتامناوهمشلاو ةيسانملا نه برضي رخ لح ىلا ل< نمةراهطلالاةتناز اوال اانركذامم ضرغلا
  اهرشهماجر ل غيو هفخ دّرحي نا فلا بحاصلو بوجولا ضقاشيز اولا نال يوحولاءالزاوحلا+

 ىيدقلقاعلا اذه زكسوّ للا ذ نم عنامالو كِل ذ ىف هبهذم ه._ضتقبام ىلعع املا امهحسع وأ

 نانيسشذامهفلا ىلا قيام مكمل مدقلا هذهنعاسهايزبو ةلورهلا ىلا لّقش الو م دقلل هبيزنت ىلع

 مدملاببوجولا قلعت لاذ_هلف هوجولا لكنماشلاانمادقأ ةمسن قمل ىلا اهتينهيشتاممدقلا |
 هيزتتلا اك اذا كل ذفرمض1-1ىف هعنموارفس هزاحا ن كا *(لصو) + زاوملا همك ناكو ْ ١

 -لثار ىلع معتملاىلا لعملاولاعلان مديزتتلارفاسف لئلا نم عماسلا لعتملا ىفالاهلرث ءةدلنالع ا

 ع اوج عنمنمامأو +(لضو) ملعتملا ىلا راما ن نمةراشأوأ ةراسعن مالكلاو ظفلتلا 1

 هناك حصيالو ادب دب اهزئم نوكي ال دمعل اوهناذإ هْمملا هناف ىل اعت هللا ىهامناهيزتتلا قش -ناذ قالطالا |

 ةفصلاهدهمنأك داو قالط طال ىلع هيزتتلا ليال هنا هتقمشح نرخ اءىش نع هزني لامن نعهزنتناو

 هيزتتل ارا الدبعلا لوبق ناك قث امل! ىفاهلرث5ال ةضراعلارومالاو معلا فالخ هناف هبي زنتزوجي الف
 لع تاتو تفلت لح مااباوج مادي هيضرانالا لوبق نع هيزتنلا مدع ىلعلديا]]

 ةأشن تانأشنلا امم دازرملا ناف نيفمن انةراشالا امو * (ميسو لصو) + تمهفنا قالطالا ]|

 مهفاخةراهطلان ماهم حلبا ةأشن :لكلو حورلاةشنومسما [|

 2( اجو فاعز حملا لحتدي دحت لصف)

 ىلعالا مسسم َكإ ذ نم تحاولا ردقلان الثا نك فلنا لع جانا ةعيرشلا ء ءالعشتا

 ناكل ىلا نب لا ناكتول بلاط فأن "ىلع لود علنا لما يوعز بسم كاوا دازاموأ

 لئاك نمو فلا ىلعأ حسي ٍلسو هيلع هللا ىلصهتتا لور تءاردقو هالعأ ندىلأ فلنا لفسأ |

 مرتاح اس ع ا .روظ عمم نوح وب لثاو نموام مطيو امهر هظ سم بوجتول |
 توشأ لوقودو بحسم كعب ىلا نطابح م بحاولانا يمل د
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مان دنع لمصر وصي اذهعمو ملسو هيلع هللا ىلصهرابخ ادالا هب اها لعالف مالسلا هملع
 .فّرستلا ع

 هذ هناكسو هناكرح عنج ىف عرشلا مكحرضح اذا اذكو حابم هنا هلعو هيف هروضح عم حابملا ف

 هن دابعفتالا اوملا لصح نمم نوكقةياثملا

 «(نيذللا ىلع حسملافلسخ) «
 ||| عن لئاق نمو قالطالا ىلعزا اودانلئاق نخ هبفةعب رمثلا ءاملع فات اف نيفالا ىلع مسملاا امم

 نودرةسلا فامهلع مسملازاو< لئاق نمو كلام ٠ نعةباور ودو سابءنباكق الطالا ىلعهزاوح

 ]| صا هنا ل_عاق نيفين ا ىلع مسملا ىف نطابلا م كحاماف (هيفنطابلامكحج-ىفلدو) +« رضملا

 || ةراهطلا مكح لةتناف هبال لع فلا عازتنا قشي دامه عازتنا هل ضرع نم ىلع وشي صخهألا ضر عي
 أ كبر ناس لاق امهيزنتل ابهزمملا هدصقي ىذلاوه قلما ناكقاهمزنت ةراهطلا تناكاإو هلع حسش هيلا

 ' ايةفسوان الم ثوكتتأ هناذ ف اركماف عملا ةْرس ءلاو كرس :زغلا بر

 ملعوهامن ا ىلاعت قا هتلام* ءادإعلا هيزمتف هانا دبع هيي . هزت ام +_سفنل تاذلا هزم قاسأف نو دحاملا

 1 , دل هناحس زي اوه ىذاا هتان اكل الع مههلا قللاهب رزتناكد واذالعال

 || مهماثيحن هددابع هزت لبق ال هناهسوهف نسملاو فال اةباع فام اف ةراشالا هدول نطفَتف

 | ىلعديب ملكان اهيملكت اذاوال عار لاعلان اف دابعلا نه لهاملا الا ال. هيزعتلا ىربال هناف نولماع

 أ هقلاخ هزت هلعفوهامناهلعزثأت هركذو هلوقوهىذاا هنىف هلع مالاوهامع فررعتلا ةهج

 اادتتال اك نع نيعماسلا سوفن ف كلذرتأامبرف لعفلا ل ءاركذلاو لولا هجرخأف

 ايتو وعلا قف كر دناع اراثالار ءاظناف ىلا ىلع باحد سلاف هنزتلا متعنلا كإ دي هناهلثا ىف

هو ل تس ا ذوهف ءادتقالا هناكسوهتاكر جب هنا عم هنا هت ص نمره اظوهو
 1 

 هلاعفا عبجب ه سفن ىلا فيضيو تداصو تعصو تاعفدبعلا لوب اذهلو قل اهعضو تلا بابسالل

 | ىلاءاملالاصب اننبو ىذ ذولا ناجح فئلتاراص كف هشابي ريو هفاهتااخنعهءاخ

 || سيدقتلاو ةراهطلاوهو هقلاخناسنالا هيزنتكلذك ف ذنا ىلا ةراهطل امكتجح لّدتناو لحل

 [] هيزنتلا كل ذمكحرثأ لقتنا هاذا هزئم هنال قا ىلا هيزعتلا كل ذرثأ لاصنا سهالا سفن ىف نكي ملام
 ناسنالا ل.ةو هزل ىفا ارثآ ”ىلمعل ا هن زينل نأ ثمح نم هقلاخ لع باح وه ىذا اهزناناسنالاىلا

 سد ماو ىذدلا لهخلا نع هسفنهزن ىذااوددبعلا نو كبف عورمشملا حسسللا,ةراهطلا فلا لقاك

 || لجرهنا مح بااريلنا ىف ىلاعت هللا لوقيهناذ هلبةنالو هيقلبالام قلساىلا بش ىذلا لداملا

 أ لقت دبعلا تاذنيعودو فاثاس لاف لرب سي ديعلا صيامنا سل اواهم ىييىتلادبعلا ||
 اازاو- ناكناملا اذه نم م ا كلعدرتمكلاعا ىهامنا هنلاةراهطلا ركض

 | هذ هى احس لوقف كلعدوعب ىذا هزل اوه +_:مرضحل اذ ارمضوارغس قالطالا ىلع مسملا

 َ هزغسلاو انركة ىذلاماقملاا ذه ىناصسلاو نمدبمثم ناكف هنن! لاجر ضعن نع لقناكةلاخلا
 0 عماسلا سفن ىف روف عماسلا معبملا عع ىلا ب اعل | ىئهب كلام ع ند لقشر ىدلا رئي

 | لعمل ىلا لعمل ماعلا نم هلاقتنا نمردَقلااذهو لعل كلت ىف هملعناكىذلا لهما ن 0

 1 لأ فلا سامبل اضياناسلا اذهنمو هل :رهطف هيلع مالاوهاع ملعتلا اد مهلر ةسأ هن ال اردد ىهتمل

 0 ناكانو ةداعو اف :رعلحرلا ن نم ءوضول ا دحركسو سدلب اس# 0

 : | ناللاف كارتش الا لاقيوهو مدقلا تح ىف ةمدسقلا ىؤتبامم اذ هناكم دّدنلا لجرلا ءامسا
 اذ هقامدتااءاساس الن أ ى عج مدق ةقباس مالا اذ هى نالغل لاقبف تولان ع ةرامع

 | ىاذارج نم لج ر لاق ٌناسالا ىف ةظفللاهذهقالطا ىنعااضبا كل ارتشالاب لبرلا ىف لاقي اكرمهالا

 صايلا وذعلا دي رب هنا اعطق 0 فئيلشان ند لاهادات دارج نم ةءاجو ةعطق
1 

 فررعملا



 ننزعإا

 كاملا ىلا عسي دقو عم م | هلزنع ٌكلْذُو ههلبعل ١» صدشل ةليعم 0 هج طاع :لضفلا بدق

 ىذلا ل_غلا ةلزنم يني زال اذنه صتخشلا كل لش ديف تاجاحوأ اعلا عبجن 3ةحاحف أ ا

 فرح لجأ نخاهرسكو ماللا فب مكلجراو هلوقىةءارقلا امأو * (مامتاو نابل * « حسملاهبقحرذلا ||

 ماللا ىف بصنلا نأ انبهذك بصنلا,لوسغملا ىلعو ضفخللابحوسمملا ىلع افطعنوكي نأ ىلعواولا | ا

 [اذ عو ديز مق لوشن بصنتا ةسعملاواوو عمواو ن وكت دةواؤلا هذنعه ناأف حوسمملاز ع هحرتحال

 نمل دكحفو رع عم ديبار رعو ديزرب تر لهو دي رث نم ةعصقو تنا فيكو ةبشلناوءام ا ىوتساوأ

 كراشي هنالىوقاتنالاهذعىف سما, لوب ع نم ةجفل ماللا بص: كلج مكلجر أو وكسُو موربأ ودصاوأرق | ْ
 ماللا نفلخ ف علل لود نساك رام لو ماللا مف ىهواهريتعا ىتلا ةلالدلا فل سغلا,لئاقثلا |
 انمهذموز/اح كلذ لك ص املا ىلع ماعلا جج رب نم مهنمو ماعلا ىلع صامللا ج رينمانباختا نك | ١

 ثدخنالو صصخ ثبح صصخخو ممم ث بح ممئعنف لاما م كم قالا عم ىنم انناف كلذريغ لع نكح |]
 نمص هدا دقذ ةس وو رهسفنىف ثدحأأ نمو ةسور هسفاف ىفثدح ادق كح ثدحا نم تافاكح |

 هوذا ليت نمنمقتا اذاو هلق حلا لق نم صفت هش دودع مضت اذاكر
 مكح هصقن ىذا كا ذارهظ ناف هصقن امر دب ا مم هىر هلع صقتنا

 ةدحاو "را كح ثدخال نأ انهدمناك ادهلف هقرعي اعز

 * (ءوضولا لاعفا بترتفلصفإ ١
 لثاف نمو سن رثلا بود وللثاف ن 5 , الا ىسنىدروام ىلعءوضولا لاعفا سرت العلا فتحا

 ةنونسملا لاعفالا عم ةضور ذا لاعفالا بيترتفامأو ةضورفملا لاعفالا فاذهو هيوجو مدع |

 ىكلذمكحاماف (نطاباا ىف كاذمكح فل صو) * بابتساو ةنسنيب كلذ ف مهفالتخاف |
 كش ا رام كد ماع نيعت نأذ تدولا ىف كيلعنيعتام ىسح كِإذ نم لعفت اها سنرتالف نطانلا |

 تقرلل كما ضئارقلا فمألاعنالا نم ناسلا فكلذ ناكءاوس قيام كبك ا
 * (ءوضولا ىف ةالاوملا ف لصف) *

 رذعلادنءركذإا عموناسنلا عم طتاسردعلا مدع ورك ذلا عش ضرف الا اوملا نأ لاكن انف

 قست فواولا ةقمشح نم هلك اد هو ةيحاو تسلتالا اوملانا ل فاق نمو توافقثلا شحاشت ملام

 ةمخارتملاءامشالاىف اههفطعيدتو روغلا ىلع ةَق-التملا ءامشالاىف واولا, فطعيدقف نأ 1

 3 دوار قف سمغنن نأالا ءوضولا ف غوسالاذهو اعمنيلعنلا ف توكتوابن قطعت دق
 اولا مكح فانبهذم (نطابلاف.ةالاوملالضو) * وضع لكل ةدحاو لاف ءاملا صاخشأ
 ل لعفنانافءاوس بترتلا ل_ةمكاذو ةبح اون تسل اما نطابلا ىف

 انلامع ًافرارسالا ن مةوأذنا يحاضص :«(مفراونالا ةلاسر ىف "هلك ملا هذ_هريظنان ركخذالا

 حمد نكم.الفتالفغلا هملع تتكدقناسنالاناف ىطعباموت قولا مك باع قيارطلا ذل |

 0 لا عمناعلاو سلا هل بقا صرب ارودةمىف سيف ةعاسو ةعاس نكحالو ةالاومل اكل 1

 هلاعفا عمو ةئقار او دات الات 0 ع اول 1

 0 هال تالا
 س 300 آو هماسمت وأب ولم سصاخ لذى ماوذلا لمح اذهل :

 تلد ناوةالاوملا ىف هذهف تدرس الرا اك لمللانوصست نيذلا ىلعالا* الملا ضنا :

 ماتا ثيل هدلعهتلا لصءتتا لوسرناك ةشئاعلوقامأو عوقولاة ردات فهلا لاح

 تدارأ تناك ناو هنف كثنالف لو هلع هّللا لض هللا لوسر نع هنلقن تناكن اذ هلايح

 1 ا حا بجاوذ لزم 0 هم وانا عاطل ةاغنأف
 2 ا هنن

3 



 ْش ٠ م

 ولاعلا نم لمعلاراركتوءوضولا ىفىلوال ا ىلعةدراولا ةئلاثلا ةفرغلادورو نيبو < ءوضولا ىلع
 ١ نيو سارا لا فال وراركشا تاتا يكانعالا فا للكلاو تاوثلاراركت |
 0 1 مّدقتامف كلذ ىف يرن ام ىلا انآموأدقو نيلحراو ١

 1  (امهلءاملا ديدجتو نينذالا ممص لصف) + :

 | مو ضرف هنا لاك نمو ةنسدهنا لثاقن امه ءاملا ديد و نينذالا مص ىف سانلاىلتخاأ]

 ١ تاعبتوأ امهد حو عمملانادرفتلهؤاسمول“ املاذد<اللتث افنمو امهلع ءاملاديد - لئاق أ

 سأرلا عمام_ممريداامونهجولا عمام,تم بقا |م محي وأ ةصاخ هجولا عموأ ةضانسألا + ٍ

 | امهمكحامأف(نطابلا ف امهمكحح ىف لصو) + اهب لئاق لاوحالا ل :
 عمشوديالونسحالا لوقلا عاقسأب ا ديد تعلقت سموضع هناك نطاس لاف :

 نينلانب عمق ناءرقلانهتئار تح ذانسح هالعأإو نسحأو ندسح مث تلا فماتت 1

 | هتلاركذ :ىنعااذوذهلناالااهاولدمن وكالة بآ لك ل ثم ناءرقل | نم هن اركذ عافم نم ىلعا سلفأ|

 تعا رفلا ص صقه فو ةعورمملا ماكحالا هفناغ هللارك ذن مكس ناآء رقلاىالكامو ونآءرشلا نه

 | ئراقلا ىلا ءاغصالا.تإ ءرتوهامثبح نم ميظعلار جالا هسيفناك ناووه رثكدبهلاوقا تاك

 | لوذةباكح نم تاو نسحا نآعرقلا يفهتلاركذ نكلو هالتاذا هفنىلاناننالاءا.غصانوأ دار فاذا |[

 | نمر هظاموهفربداامو نذدالارهاظ نم لقا اماَمأو «اشناناءر داى هل عش الام هللا قرفاكلا

 | تاملككل هجا لهجامو هنم مهفامو نلعا امو هنم رس امو نطباموناءرقلا نمركذإ | كلذ كح 1

 | لت نذالااهعمستنيحاهفهتادا عىل لستة نذالان طان نهرب دا أم ى هف هللا و- قهباشتملا :

 ذالارجاط نملة ام ىهةناوكتسالا نسم هيل ل دئامو هللا وح ىفتاكملا تان اءالاكلعامو :

 ليضغتلااذهىف كيلا هيانرم ؛أأم بس لاق لعلا هي قاعتام ب تسد مكحلانوك علا

 ”رانتسالاو قاشنتسالاو ةضعفملا مك ننال, .كح نوك. نأ ىلزالاو ْ

 < (نيلجرلا لسع لصف) » ٍ
 ىلع ءانلغلا ىفتا كاذانركح ذ دقو سأر اًةروصدادعالا,لسغلا تنقو ىفاممتر ود نأ ل عا :

 لاو مسلابوأ ل غلاب كلذ له امر اهطةروض ف اوفلتخاو ةرضولا اما نم نيلجرلا نأ

 | فخ امهلع نك مل ادااذه بحاولا ىداورح - الاهتع طقس لهق ام نم ىلعؤئث افا

 | لقحو ةنلانلسفلاو باَكَلار تاطن + مس اذ لاق هيوالا لوق نم امو ىلوأ عدج اوريمتلا انبهذمو '

 | تاعاسجاىلا ىشا!نأل-عا(نطابلانيا>رلام تكح> ىفلصوإ) + رهاظاان ءلودعلاة ب ,الا

 ًاهانكذامكيلجر ةراهط نكتلذولا دقالا هيرهشاع سن لامو تاستلاو دجال فاى طلخا ةرثكو )

 !اذهنمو كتم قدصقاواح هضرالاىف شالو ىل اعت لاه سانل | نم ةعمنلابش * خالو هلاثماوأأ

 ”يفاعمتمو ا لمارلا ةو حول اوضاع لش قو دش اول ]رمل الرق لاعتقال ان رمى عأ ضرفوشام

 لع بجاولاف كدلعهبوأ امو همفىجسلا ىلا عرشلا كيدنامف كتموهو ضرفلا ىلعدازاموهو اإإ
 مادقالا لقن ل ثم كا نسولعف تاش -؟ ثامو ةنسلاو سحكسملاو بودنملاو كالدملا مادقالا لقت |

 | سانلا ضعب دنع كلذ نم بج اولا ناكن او يجاون سبل كاذ نات دعيو برق نم دجالاىلا

 ملعاو + ىعملا قيرطنمنطابلا ىف كلجر ل غن وكي ذه ىلعف اهنيعبال ةعاصبو هنيعيالا دسم ْآ

 نسمع | يح اوكلارو اردت يحللا عدل لسعر خ جو ملا نيضش لسغلا نأ |[

 |ظافلالا نمنوكف ف لسغلا ىف ةغل مسملا برعلا نع لقملو ىرب نم بهذمىفالا لسغب ل سم نمو
 ءالا نم صوسلل !ىضتقي اهم رسملا ليعتسمنأ نطاسلامك < نيل فويس ةفدارلا

 قول د تحريشلا ىلا انعتادياب 7 لذالع رطلا نه هذ_فمومعلا طش ام لدغلاو
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 روسالا نا لع اذ نطابلا ىف ةمامعلا ىلسع حملا مكحاممأو * (نطابلا ف ةدامعلا حسم ل صو |
 ٌكلذ درطا بحوملا ب. ا امرظاتن ا كل عش ىدلافاهيف حد: الو لوصالا اهب ضراعتال ضراوعلا

 ىغت بالفهدقفي ررمذلا لص ام نوكي وأ نع ىغتسيا# نوكينااما واذمالف ضراسعلا
 هدي ررمذاا لصحو هنعنغتسسي ل ناو لصالا مكح ةلاز ا ىف هلوكح الف نع ىئغتلسان اف هنع
 قيىذلا ءزلسا كاذ ىعاربنا جذب امءزج لدالا نم قبنا و هيانم نانو لصالا ,كسص» همكح ناكأ

 نيه دنا دهن ةلطبرا شل لطف ىلا نضراعلا هالا اذههنع دول لصالا ند قدام قب ودبالو

 ةمصانلا ىلع خس 11 عقو ناف ناش ثلااذهءانعدنعلولعمهناانرك ذ ىذلاثي دل ادرواذ هاو هيف

 سلا ضعي متل وشب نمبهذمىفلدالا مكح لصحورعشلاءاملا سمدقفاعم ةفامعلاو

 ,هضراه سأر ىل_ع ةدامعلا 3 ثيىذلا ضررملا ف ذالجا_يلع مسملا هلز عل ةئير زال ةماعلا ساواف
 ضراع دب رطا ا هذ_هلدال ضرعاذاف (حاذيا) *ةلةسملا هذهىف نآءرقلا صن مواشي امدروامت
 اتمكن ات برا ىف ةسايرلاورتطتلاوأ با.سالا نعدّرتمال بسلا لعتك لصالا ىف حد

 هديربادوسقملاىلا عماسلا مهف لص ىلوأ هب لثملا بررضذريكحيتلا وعضاوتلا هلو سأ رلا حض ف
 هنزعو هملع هير ءابربك ناسا, ن اسنالا ب دومع ىف ءانربكل اراهظ اوهزلا كا ذرث أن اف ةدابعل هذه ىف

 ظ نطوليا كلذ فريكشلا هلزو الو َدبالو هسفن نعءابربكلا حرطن و لعفب الف كا ذ نع همكو هناك
 هراهتفاو هلا ذتىف هسف:ىفوهوتدعلا نيعفرهاط سهأ كاذ لب هسفنىفرثْؤي ناو لضالا ىفهحدقلا

 0 اذكه لصالا ىفرثؤي مل هناف ع نطوملا مك لاحلا هن رثل رهاظلا فريكتلا ةروصهزاح

 ةمامعلا ىلعدنلا صعب عشا كا دكو كوالا هام نطاسلا ىف مدقو كاذٍعافاندنع ةمامسعلا ىلع
 وهام ىلا دوي ل امول هعتست الو هذ ًاالف كلب هللا ىلع كداقعاىف بسلا كذخأ حدةناوهو

 حرطناف ك.ءلعح رحالوْ دي ضعبب محساف هلعداقءالا قرثون )ناو هلا نعدعبلاق هنمولظعا

 : تافترضت فرص اسم اف ةريثكحروما عم اىفدملاعو#نالدلالاعفا ضعيدلا نميسلا

 لاقل ادتعالاو طسلاو ْض.لااهاناف ماكحالاو ةعورم_ لارومالا ىف ىلاعملا تالة ةريسشك

 نعةلاكودو طسلا لكاه طسالو لذا نعتياكوهو كقنعىلا ةلواغم ل دب لع الو كا
 ْ 1 لوا اوذرم لاو ةقنااذا نيذلاو ىلاعتلاةفاذ_هلءاموق جدم كلذاو فرسلا

 || انهودو ةكلرتلا ىلا مكيديأباوقاتالو ىلا عت لاه كلذكو قاضنالا ف لدعلاوهو اماوق اذني
 0 تمام ةرث صبا دوو الولو ةريثك ل امفااهل القا ذهاف ىديالا ىلا هلك ٍ بس: للا

 تنقوتلا هلعسملاهذه مشت نم قب (سأرلا ىلع مسا ست رتفلدو)* ضعبشالدحاولانال
 ا نم منهو هنقهل.ضفال هلا لاق نم ساننلا نكالما هلمف هراركن ىف. سأ ًارلا ىلع جسما
 ءاضعالا ضعيف ىوب هنأريغهئاضء اهل بف ءوضولا لاسعفا عج ىف بهساز_هوتيل.ظذهسف

 انمهذمامأ وضعلاتعاذاةد-اولا بو-وىف فالخالوراركشل ا عا ءاضعالا ضد قفعضنو
 هباشتلاب لاشمالادوجو عنمتالو ظفالا اذه عنف ىهلالا عاستالا لاعلا فدا اركتالذلصالا ف
 كانا او لك تناك ناز رةرودلا ىف ا ضعبإهضع هب شب تاكرطا نإ ءاق عتق ىر ودا
 ناحسوالصلا ب.ةعأرت ةءاكلاثمالادددعناف كلذىف عراشلامك 5 رظنن نأ انمهذخى رخالاريغ

 || تالقغلا كح ةلازالا دكحصأن“ ءوضولا لع دّدعتلا عتيدقف هعنمالا ده لثكنث الثوانخالث هللا

 عزاشلا 36و لق العر فدنال هل ضفرار 1 نوكي اذه ىلعفناسنالا ىفمكتلسا ةعب رسل

 || هنالاد اكثملا ف ةحايسزلا ف حاب ص ا هتنارون هس ثتىف ةناسسلاو ٍباَكَل |ىفدرو دقو ماكح الل نيم

 دحاولا لولدملا ىلعتئالث' اونيل.ادااكرون ىل_عروت درو دةو رون ىلع رواهرخاىفلاقو اهل

 ١ ءوضؤلادورو نيب تزف الور لكوت ءوضولا ىلدعءوضولا فل سنو سلع هللا بص هللا لوسز لا
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 ْ كا هانزك ذامدح ىلع مسا معتلا ف سأرلا عمم ع رشي لا ذهل ةقرفل اال”هلصولا املا
 ضعيتلاامآو 7 دريل جاجلا القتال دبع ياعم عوشل تاما ر ل راما

 1 هذسهل ليزملاناف ءاوسح وسمملا ىف لمعت مه سف ىلعاف كلدوف هالتج اراب سو جلا دبلاف

 ا لي ٌص نمو رهقلا ةهصل لد د ص نكدبلا كلذ ل حمو كلذ لع ةردقلاق ةفلاتم ناسا ةساررلا

 ْ (أ ديلا ةيذعب عجرتاذهاو نانحو فطاب هراسكن دنع ميتيلا سأر ناسنالا ح تع ا

 ١ [ هلوقفءانلادوجو ءالعلا دنع فالألا اذهل بحوملا اكحو كيرف هتيلكو حملا ف

 ااا ءمسملا ىف ديكوولا ةدئاز اهلعح نمو حبلا ضعي ضيعدتلا اهلعج نك مكحو ورب
 1 0 ولخالو هنداملا راما وو +روا عضوإلا | ده قع املاناف سأرلا عم

 ا ب ورودتا فر اهلنوكالنامأو هريغو لزتعملالوقوهو ةمضعبلا د تا ٍْ

 ١ عب اهملكسأرلا سم ةعدقلاةرذقلا عض اهمكحرطتسف ”ىرعشالالوقياك ةدئاذ ىهف ءوجولا
 ْ لأ «تامئنلا بدكلاوهدنكوتالةدئازاهنوكنمديكو تلا ةاعارمهّدح نوكيو داما ةردقلا هس
 | اواعح اذهل قالا ىلا لمعلاو بسكلا ةفاضانهناكنم نم عضوم ريسغف ىلاعت هلوةوهو ةرعاشالا

 1ْ هيببجتو ديكو تلا كاذب ديرتاهمالكف دا نلامدئازلا لياقتبر ءلا ىرتالأ ديكوتلا ىمسي عملا تدانز

 , افا ديزنا باوج ف عما ١! لوةفامتاف ديزام لو تف افا ديزن الئاقلا لوت:هلوقدك ؟ن!لئاقلا

 دكأ تان لئاقلا هتبثاام ىننتو لئاقلا هاغنامتسشتف عاق اديز ناامئاكدي زام باو ىفو امئاكديزام
 ١ ”لباقمىفءاملا بسحلا لخدا ماقلا توثدك أتلماللا لخدأف اعلا ذيز نا لاقف هنانعا لئاقلا

 ظ هنودب لقتسي مالكلا نال اديازاذه لثم ىو ٌاَسديزام لوقف لئاقلا هنأ ًاامىنن دنك ًانلماللا

 || ادئاز نك ل ضععبنلا دست ناف ديك أتلل فراك ذب قو ضنعبتلا فالخ ماكتملا دصقاذا نكلو
 لا دصقا ىهامتا ةاعارملاو نعملا ف فاتت نكلورهاظلا ىفةدحاوةروصلاو ةدحاو هل فرخ كلذ

 || ضعي لعف نم نكملا انبف هن اس قلخ هل+ ال ىذا ىنعملا انلهج اذاث ةروصل ا كلنل عضاولا ماكنملا

 ا نم عئانملاانبف هنا لعج ام ةيراشخالا ةكرملا ىب هو ه ركش الوانسوةننم كلذ ده لام الا

 شعترملار اسخاال ىتلا شعترملا ةححصرك انسوفننم كلذ دو انفةرهاظلا لاعفالا ضع ||
 0 رب لها سوغن نمد دش ىذا نكفلا كلذ عجريل ردن لوابف

 ظ
 ا
 ا

 الأ ةردقلارث اال :دارال ارث آن كم ان نوك فاسق قولنا ةدارالان هوأ اننكت نعةدوجوملا نيعلا كن قرب
 || ناسنالانوك ىف قش هلعو لم ملا هده قرظتلاب .اهحأ نب فالخلا اشنمانه نموةثداحلا
 ||| نروكحا له نكمتا كلذ عجرب | ذا بقت وةك الو همه نح هذ ىذا نكمل نفل اذلكم

 سف نمددح ىذإا نكمل 0 ب فا را

 | ادوجو ا مآ اهاطعأ دتف اهانثآامالا اسفن هللا فاكر ال . ىلاعت لاف اذهلو افاكمنوكي نا ح مدل
 'ىرديامواهعسووهىذلا نكمل الا فالخالبهاناهاطع أ امش ان راموئث :الاهاطعأ لاش ال ر
 اانيلعدئاز مالو ةردقلاو ةدازالا ن نعا امهدحال له عسولا اذهو نكقلا اذن هعجراذابل

 | نيكاذدال نلدسسملا 0 ب الو فدكلانالا كلذ فرعيالو امهلوأ
 7 او ملاعلا نم فالذنا عقتري ف يكو ف شكل اباهيف فالحل ندع عفن ةنرااكهنق ماعلا نمفالخلا

 'سأرلا مسم تفرع دقفرظنلا فرطغلا فالتخالاهيذ فالخلا نم بال ةلودعم :هلئسم لكو ةلوقعم
 00 حملا ف لصو) مكمان هكا ذ ىفامو ةمامعلا ىلع دملا همكح نم ىندو ةقي رطلا هذه ف وشم
 علم عنم ىذل اذ نا ذ نم عنم نم مهنمو ةماعلا ىلع حسملازاجأ نم ةعي رشلا ءالع نخدم ( ةمامعلا ىلع
 اذازيحماو ضراع أس “ارلا ةيطغت اف ةمامعلا سأرلا نم مسه شيال هتاف هب هن الا لول دم فالخ هنال

 00 هيي !انو هش ماكتدق ثيدحو واس دراولاولاددرول جالذاجا

 ١ لس 0

 .؟راانلا ١



 ضل /
 ١ تلذك لا! ىفاهاا دا هس نقال خال اوي نم لكو بامسال ذب 0 دوج وعمالادانقعالا 1

 ةمكحملا طب رهتلا نافذ مهماكحا تفلتخا ناو ا ةيهتم نادال اةيوول

 * (س ارلا ميم ىف لصف) *

 لثاف نك هنم ب>اولاردةلاىفاو ةامحاو 0

 ٠ بوجوب لثأف ع نك ضعبلادح ىف اوفلتخاو هضعي مم بوجوب لئاف نمو هلك ه صيص بوتيوأ| |

 و عادل لئاكن هدو عيرلا بوجوب لثاقن هوو نيثلثلا بو-و لئاك نمو ثلألا |

 9 زم ل عياصأ ةثالث نم لقب هه نا لئاك نْح ديلا نم م ىذلا ردقلا دح ىف ءالؤه ضحأ||

 هلوقىف ءاسلادود-و فالكل دبه بصاوم مسدامثإلو حوسمملاق ال ضععملل تحال لئاك نمو | ا

 ارابتعا بج اوف نطابلا ف سأرلا حسم مكاتب » (نطابلا ىف مسملا كح لصو )+ مكسؤرب أ
 مهيلعةسا رلا هلىذلا مهديس ىاع ولا سئرهنمو عافترالاوولعلاى مو ةسابرلا نم سأرلا ناك
 ل ع هتحندبلا عيجبو نيعلار الن نديلا فايس انا اا

 مهر نوفاخع ىلاعتلاتفاهفرمثل ةقوفاانم_سفنهللا فصودقو قوغلا ةهجهلو ةيئرملابسيرلا |

 ةسسانل قل اىلإ ندنلا وضع نرقأ سأرلا ناكف هدابعقوفرهاةلاودو. لاقو مهتوفنم ل

 الماح اعماحال-< هنوكودو اهلكتديل اءازجأ ىلع هب سأر ىذلا ىف ملابرخ فريم قوعلا ||

 هذهنمةساررلا هذهاضبأ تناك الف « ةيونعملاةل اوقءماو ةسوسحلااهاكئوقلا عسل |
 سأرلا ىفام ىلعأ لل لع نا نال ىفامفرشأ هللا هلع ىذل لعل نان ُخ اسآر ىعس ةهلا

 ةرهاطلا ىوقلا عم الحم سأر لا ناححالو * ةقوفلا ةهج ىلب امم لع خ وفامااوهو

 || راس ىلع كل ارصقكهريغىل_ءةزع كلذ هثرون رفنو ناطاسو مكحا نم هوَ لكلو ةنطابلاو
 |١ هطسوو هالعأ هلكسأرلا تع ىتح فات سأرا نم ىوقلا هذهلاح تنال حو ةقولارؤد

 أ| بحو ةسان رو اهسفن ىف ءاريكحو ناطاسو ةزعاها انرك ذ اك هود لكو هرتيؤمواهمدقمو
 || ةهج نم هلكهيفذي راسلا ةساررلا هذهل هلكسأرلا مص بوجوب لون نمراتعاوهو هلكذ حت نا
 !| [يم نب يللا عاذإ ةّوق لكل نوكف هلل عانقالاو عضاوتلاب«_قنك امالا داتا ىوقل اهذهل ل

 نأ ىري نمو سأرلا عجب جملا عمق مح ملا نم اهصخخاماهعدرمماهاوعدةباسا ل

 0 ل هةالولا نا مشد .لعاسأر سأرالا

 ةَوَدلا لع ناطلس اها ةرّودملا ةَوَعلاك هناطلس ىل_ع ناطاسهلهنم ىلعاوه هسلعلاوهقوف

 ءالعلا نم اذه ىأرنك ةيلابخلا ةوقلا ئعا ةسايراهل تناكناراملعةسئر ىهفةبلاسلنا

 لاف راعلكف شعبلا اذهىفاش ناصأ فاتخا مث ىلعالاب مكبتلا ع ندوهو سأرلا ضعي عينج لاق
 ذخ ًافوريتعي و هارباميسح وهف ىوقلا هذه تتانهىف كاردالا نم ىلاعتهللاد مسا

 ةراهطى هنالهيدوبعلاو عضاوتلاب خومثلاوءابريكلا لازاف لادنلا ىهو ةداسعلا هيه

 زيزعلاو ةراهطلاب ةر واطملا ل صولا ىه و هن”ر ةاجانم مام ىف ىلصملا نال هن”ربتدلد ولا بلطي د

 ىللخد نمزعي هزءنع لدو هّتسابر نع لزن ةسانرلاو هر نادل ع 1

 ةرجالا باطن ممسوفن اولزنأ نيذلا دسعأ | ن مهريسع فوقو هي ديز 0 ةهدجوأ ىذا | هديسوهو ةمل

 لغغْنِع ةساملالادلاءلالدالا ةغصبال لالذالا لحم ف ديلا انهفتزخاسالا

 هذ اهاطي تلا ةلصولا لح نم ضعبلا كلذ ممم هيلع بجو اهريغ ىلع ىوتتلا نضءب ةساير هرطاشا
 وهو قارفلا ةمالع نم سأرلا ىلع بارتلا عضو الم هنلا لف نشأ رلا سم ع رشي لا ذهلو ةدام |

 بولطملا ناكضالف +, هسأر ىلع با لا 95 تول هسيخ دال نا ىمطظعلا ةيدصمل |

 هس وسو سس يت 3978ي9تتتل7-

 تا



 ما

 ةهحو ىف لمعلا نم تاسنالا هين فك امد داو هفنذالاو هحولا نب لصافلا ةخاوهونذالاو ||
 هعمس ف هءامح فرصين ناسنالا.ىلوالاق دو دحملا ىف تلا لادا كل ىف لمعلا هعمس ىف لمعلاو
 / نينمؤملا لق هلوسرلىلاعت هللا لاك هلا مراح نعرصبلا ضخ املا نمهنااكف هرصبف هفرصصاك |
 ١ سفنلا باطخ نتي الا نيتاهن طابو ّنهراصبأ نم نضضغب تانمؤملا لقو مه راض نماوسْغي أ
 'ملكتم نم لوق ءوسو ةسغنم هعامس هلل حالام عمسي نا هللا نم ءاسخلا همزلب كل ذك لدعلاوأأ
 ةروصو ةببشلا ل<وه نذالاوراذعلا نب ىذلا ضاسلا كلذّناخ هب ظفاتلا ل لحالو ىشالاعأ
 سعنلاهعف نما ذهو ستغا ىذا! صخشلا نعو هملعدر الهلا تيغصأ امنا لوةينا كلذ ىف ةبشلا ||

 تغصأأ انا لوةيوهلاثمأو هانركذ ا رذتعي كلذ ف بتوعاذ !نانالا ىأراذعلا نموهاذههلوتف ١|
 أ هلراذعال نمف نوكمو را ذعلابه_تعىنكف نيقي ىلع كلذ نع هاهنأىتحهلوق ىاعسققحأ الإ
 ظ نوعبتنض لوقلا نوعتسي نيد ىلاهتلاقاع هيلع لة بوجو ىأر نخر اذعلا عضوم |

 أ ىأ بابلالا اولوأم هُكءلآو عيقلا نم كلذ ىف نسحلا مهل نيب ىأ هللامهادهنيذااكئلو ا

 77 ا ار لسع اد امملعةثوحورب م نورنا انثوسملاى لا : كل نموهوان در اماواقع

 ردقيناكناف هيلع هيّدعتنم فاض ن اطلس ىذ نم ههجوىف مالكل اّدر ىلع ردقيال نم عمسنك ||
 00١ 0 دا رسال واخ ا دنع خر ناوءاشن ا هزاع كلدف فرصنا هسلحم نم ماسلا ىل ع

 ًاهلدكو ةسللا نمل دنا املسغامأو * ا ا حركلد نلخ
 لئثمةدح قدخؤدالو هحولا نموهام هج ولا ىف شرد ئش ة ةمعلل ١ كاف ضراوعلا رومالا ى ق6

 ا نيعتناخ ضراعلاكاذمكب اف تنأف كناذ نع ةجراملا لئاسملا نمكتاذىف كك ض رعبام |
 ' 0 1011 كلل بوست لوقي نم لو قر انتعاوهف ضراسعلا كا ذ نم كنت ةرانهطكدعأأ

 ار! لرد ادهن قرم توه نكلو كلغ نعت اماهتوكل هتك نتوأ اءانكتشا هيزهطف ةيراهظ كلغ
 نطابلا مكس ناب اللا اذهنممدقنامف كلان دقو نيرخ الا نه ذموهو بجاوب شدا لون

 نايعتشالاو ةنسلا ىلاهحوو ةمضر هل! ىلادحو ه.قامف رهاظلا مكح فالخ رومالا هذه

 الذ ىلو ا وهو ضرفل ا ةلزنم هلزنت نا هش ضرفلاريغواكر 00 هن لمعلا نءّدبال ضرغلافأأ
 ءانعلا عجأ قفارملا ىلا« وضولا فنيعارذلاو نيدنلا لس ىفتادابعلار "اس فراس كا ذواكرتوأ ناك

 وا قفارملا لاخداىف اوفاتخاو ءاملاب كودو اف نيعارالاو يل ملال سغ ىلع 0

 || بوجولا كرنب لئاك نقروص ال مكحلا ىعاجالا ناد لعفلا ف عاجالا ل غ ىلا جورشلا انمهذمو |
 || كح فلضو)*« لغلاف امهلاخداْ ب ارصتسا ىف بوجولا كري نيلئاقلا دنع فالخالو ||
 ]|| امهو نيعارذلاو نيدنلالسغن اهي هللاان دمعت ىذا ارهاظلا مكحرب رقتدعب لوقأ *(ٌكلذ ف نطابلا|
 2 وهو تانامالاءاذأو تايهلاوراثيالاوءانهشاو دوملاو مركلاننيدملا لف بج او نامصعملا |
 | 8 نافداضتعالاو لكوتلاب قفارملاىلام اصتعالاب نيعارذلا عماشيأ امهل ياك اثيالا هدنع صيال

 ازرح وضاق دع ركزوا ذا داك سو ةلعدلل نضدتا لودر نأ ةللخ ايكو كلا
 انك أنيدلا حف فالطاونيدلا تو م ةقانش ل د نيقفرملا |[

 اعوام قل هتك راس ف واسال ناهدنسما مرش ديعلا اهم 5000 ا

 ١ أ ىًار نخ ب بلال بع و هب وفن ام ١ صف هناكما ثدحن مهيققد ةسطغت ىذدلاز ةفلا فاح ٍْ

 ا لعامل هتلش هن ةمكح ا ل كدر ْ

1 



 ان

 كفنا مغر ىلع اذه قفتا دقو كفن هللا مغرا اهعاعد ف برعلا لوةتاذهلو:ايربكلاو زعلالخبرعلا

 ضرالا نان بارتلاب هنع كر اغصا او ةلذإا مام ىلا ازعو كةابريكن م هللا كطح ىابارتلا ماغرلاو

 ضرالانوأطي مهوءالذا دسسءلاو لملذلا هعطو نمءالذالا لذاَن اخ ةغلامملا ىل_عالول ذ هّئااهاسم-
 نطابلا نمءاربكحلا لوزئالوزعلا اذه عفدم الو ةغلابملا ةنس اهامسا ذهل اهبك انمى اهيلع ىف ملأ

 لعج ا لمقق قاشنتسالا فراشنتس 9 الا ع رشا ذهلوز اقتفالاو ةاذل اودي دويعلا ماكس لامعتمادالا

 2-0 نمءايريكلا جب رخ كئايربكى ىف هتلمعتسا اذان دوسعب كاعانهع املاورانتسا م ءاملاّكقلا قا

 هانعتخ ةنس هنوكحاماوك شال ضرف نطاسلا ىفهلاهعّتساف ةنسهنمو شرف هنمزاثتسالاوز

 ؛ل ها تود نموا دبعا كت ماعم تكرتول كنأو كفنا اذه ىف دلو لءوضو مص هتكرتول كنا |
 عراشلا كلا هحانأ اهارتةحلصمل ةسابرلا مكسصحو ةزعلا ترهظاو عضاوتلا كنودوم نما 1

 وتس عضوم اذهل لاسعتسانكتو لعل ذه لامعتسانو دارا جيتس
 مهلاتق بحو ةن سرت ىلع هل دل جرا انططابتوف ةنوكي 1

 حج ٍج>اليلا هع احاذا ةنيدم ىلعريغيالنأك, سو هملع هللا ىلص ”ىبنلاّناف ل

 نيرد :1حابص ءاسف ولان اذا عمعسيلو موق ةح اس لزئاذا ناكو راغأ الاو كن ااا عمن نافأ

 ىلءديزأوامكح نطابلا ف هلوالا اهتانابحتساو اهننسو ةعيرسشلا ضنارف ماكجا نم ديس
 تاداعلارئاسؤ كاذدحو كل ذنمّدبال ايكسموا ةئسو !ناكاضرف كلذ ف دبع خشب امردق |

 نطابلا ف سدلو نطابلا ف ىرسي رهاظا! نافذ نطابلا نم رهاظلا مكح زي اذه. واهاك ةعورمشملا ا

 ةسوس# لاعفارعهاظلاو اهلكناعم نطاسلانانرودقم هشعوهلب رهاظلا ف ىرعس عورشمسأآ

 : كلذ مهفاف سا ىلا ىتعملا نم لقتن الو ىنعملا ىلا سوسحم ا نم ل ةةنمف

 *(هحولا لسغقديدعلا لدف)* ا

 كلذواتاطم هللا نم ءاسملاو ةيقارملا نطاسلا ف همكححو ضرف هجولا لسغناىف فالخال |

 اهنم عضاوم الث هحولا لغديدحت ىف موسرلاءادعفلتخاو ىلاعت هللادهدج ىدعتيالنا

 روك ذم لا ضا.ىلااًماف ة.عللا ليات ثلاثلاو ةمعللا نمل دسام ىناشلاو نذالاوراذعلا نيب ضاسلا |

 بوجوب لاق ن 9 ةمعللا ن نمل دا اماماو هحولا نم سلهنا لثافن هو هحبولا نم هنا ليان

 لئثاق نمو اهلملذت بوج و لئاك نع ةعللا للك اماو بح ال كلذ نا لئاكن مو هملع ءاملازا حا

 دي دحت ىلا رظتريغ نم اًلطم هحولا لسغاما : + (نطابلا ىفد دانرك نام مكح ىف لصو) بالهنا

 39 ,-كاربناهتنا نمءانلاف ضر اامأَف ضرب نسلاههشمونضرفوحامهت نا( 1

 هدا ورع بحي نادهلنا نم ءامساف ةنسلا امو 5 ”لرمأ ث رحل دقفي وأ لاهغ

 كسا قدك نكلو كيم هارب وهوالا كفءزب نمام هنا لع عم هنم ىدعست نإ وأ هتلاف

 1 كت اةروءىلارظنلا كاذكوريملاهيدرودقو هانت اما تنأ ثيح نم

 يس اعز هلوقلثمىفع املا ىف ىنعأ همف ضرفلا طقسف وأو لضفأ اهفع اللا لامعتسا نكلو كلَدكلا |

 نيعّيالامو ك لع ضرؤو هذ هم نيعت ات قا ند ىيكسيال هللاو الثم برمضي نأ ى تسال هللا

 كرتو هلاعفاناسن الا بقاربف عفت ل تشاو وأو هو هتلعف تن ناف بابحتساو | ةنسوهف 1

 :هتقيقح ئث لكو ناسنالا هج ووريتىلاوه هبلق هحو ناذ هبلق ىف هيررأن[بقاروو انطادوار هالخهلاعق

 ىلا هقيشح هحولا اذههنوديرب ومكاهجوو دلعتملا هحووًىذلاهحو لا هنيعو 5

 لععب نا نطظادرمس ءابدممو هوحوو : 5 :رظانام رملا ةرمطانذع» و ماودحو نلاعت لاو 50 هلمع و

 نانالا ةقيتِل نقلا مناو نونظلان فدو تسل نانالا مدع ف ىدىتاا هوجولاو ةرقاف

 راذعلا نيب ىذإإ ضايلاانأو * ريخالا قا يالءالاو ناميالا نمءابلاو | حتر ءانثباو 7

 70 546 1 قم



 انك

 نألعان هيىذختئاموه امناوهعمعامال ناسالا قزرناذ هريغاوأ هثراول هعم هناللوضفوهف
 مونلاو ىوقا همك- نو تح ذ يءغىف ب.غوهفىلللا:مونلاناكاذاو كثالب بسغلا لاعىف متانلا

 ل.الانودو كثالب ةحاروهفانامسمونلا لعجدارتالآ فءضا همكحن وكف ةدانه5 ىف بغ رابلاب

 لالا مسهل هب ناو عرفراسملاف عرف ةداسهشلاو لصاب .غلاورابنلا مون ن-ءاقارغتسا د هذ هناف ىوقا

 اةطيروص قات نيسالو ءشالارتس ب ناكا لمالا هل. ءالا نم خول .هراستلاق راسملا هنم ست
 هنقةمكح لعب لئن ىف عرشلا ل هج نأ همكح- نييالئذلا لما اناث لهما همس: اراد الل

 مونلا ناكسانلا قس ةداسهثلا لاع فرهاظل ارو انها لعبال همون لاح ف ئانلا ناكاملو
 نم هللاءاش نمو لسمو هساعهللا لص هللا لوسرك هلق ماس الو هنمع مانت نم قح والا اضتالوج

 ” لالا رس وتاس وتلا ريكو اع اوةروص سو ءاشالا منو راملانكامنو لالا ىف هتكرو

 أافصتمراملابئانل ناكاملو ءاسالا ف عرمشلا مكح نيبملاوهلعلا ناذ علا هبشاهمقتالامو ةرضملا
 ناكولامم امية د غفل بروأ هل زءالوهو هدية ماجر معلا دادضا نسم مونل نال همون لخس ال ل هلا
 | 1 لاوفنم ملعلاب ةراهطلا عرمشل ا هيلع بجو هداف ىلا ضرع القمم
 هلي ملام لههديتاجشيحا هتلا هه مون لاحق ىردي ناك ام هناف ٌكاذف عرمشلا م ل

 أ ءؤتلا قاكرتشاو هديتنا: نيك هلوق فلانا ىازاكموتلا كار ذانرك مدا هلاشد اين

 0١| اسللاحرشبظالاىار ادياوهو همضمونلابلاغتال تملا عراشلاكنامغناو
 مانا ناسنالا ناكر هناف تيما اركذل للا مون ىارق ل بلل مونةاعا م نم كيأ وتلا اعارموأ]

 أ ىلا كاتهتكرح هيدؤتفد + ريوأ هدس كري حان اًواراذا ةعاجوأ نانثاذلا ئه نوكيدمرالا

 0 را انو هخ ىلع هدي لص عمضر ريغص”ىصوأ اهريغوأ ة زب رسكحص

 هلا لفطاا ةلازانكل د ند عنع عا ولا نوكش اذا ًاردقو تومف

 قرض :اراذا لهاا مملاعلا كاذكهتطتيو هب هفش يكد خت ىذا رابتر رش رحل قع ماك اهوا

 كيالواهدتع دنلا ل غ بوق لعفلا كلذ نيبو هند عرمتلا لاسوأ ههبنهسف عرتشلا ككجتدي هلع ءالاع

 ,اهلاخدالبق ةراهطلاانرابتعاامآو ليللان ٌتانلاوهو لدا اوزالاتانلاوهو لفاغلا ىلعانطاب

 ةراهطلا لت اهلهم ولسغلالمعلاو ءاملا ل لاف انبطوخ لمعلاو لعلاب هتاف ءانالا ىف

 ”ا لا لدكا كف لب دل! نم هله ردة اموهءوضولاءان ان لاخدأ لمانهلتمت
 | اهلاخدالبقديلا لسغعماذهف ل سغتلا ىلءلعفلا فع ورمشلا سنع هنداعس هش ىدلا ىذا

 | 0 مرسلا العقلا قاثتتسالاو ةضيخلا ذب (لصو) ب نطابلاةراهط ف ءوضولا ءانا ىف

 قاشنسالاو ةنس ةضءذملا نا لثاك نمو ضرفام#م لئاق نمو نادنساممما ل "اه نح لاوها هثالث

 | ةنسوهامامهتدو ضر 0 طاسلا ىفامهمكح امة هانلقن دقرهاظا | ىف امومكحا ذه ضرف

 |اهفورح نافل ردصورشلا نم كن اسارهطت اهم ّناف هلال اهلا البظفلتل | !مه ضر لاف ةضمخملا اما

 طق د لراغ ا لا ع تاسالاوردصلا ند

 قطوشنلاب ىذاتن ةرهس ف ظوقذلا ديرب دعب ىل_عىعأر صبا لحركة راهكسحلا ضرفك كنع
 ا 1 ا هرذع هي ىدان نااضرف هيلع نوعتمف كا ميوا

 اذ ذاق هسلع ضرب سلو هلربخو هف هب ء اك ناف هسلعزيعتناكىذلا ضرغلا كل د هنعطةس ناسا

 | اةروهطناسللا قدصو لولا خوه وار لل اتزان ناس نقلا واب: مللاف ل136

1 

 ا

0١ 
 النمالا هلوع ءازح ناك و لوقلا معو لانرهذلان همروهط ن ا لوقلابرهلاو يذكلا نم مم

 | صوفا ذه لثخاميضيقنْيم روهاركملا نع ىهنلاو فررعملاب سمالاو لذفا هنع توكسلان كلو
 افرع فئالا ناكل نطابلا ف قاشنتسالا نا لعا قاشنتسالا كلذ كحوااهننسو ةضمخملا
 0 يي ير 1 لااا اا تت تت تت لل ٠-0 بب7آ

 برعلا



 ضم

 ناميالاب نطابلاةراوط طرم * نم له هحولا كا ذ ند لوق:ذرهاظا اةرانهل ىف نطاسلا رك

 تمتع امره 51 رعلارلاغق تؤكل كلذ نارا اهات ةعناع ناسا قانا كدب ظفاتلا 0

 الثمتالصلا بوجو دقتعي نسؤملاناف ةداهشلا ماع زها ند انيكتسا هانا رتل ١
 هلعنبالوأ هدقتعيالو هملقب «بلعا موج و نمؤرالورهط و ىلصي قفانملا نأ كروطتالو قصنالو

 رهاظلا ىف مكللا ىرمسي ىتح ههفرظنلا تققح اذا كلذ ىنءماذهفهلهعرسش ىذا لوسرلا كاذ لوقا |
 هذهلاعفا امو (لدصو) + كلذ ل عاف عامالاو فالذنا ندرهاظلا فوهامةروص ىلع نطاسلاو ش

 ةراهطلا هذ ماو اهفلاعفا باب تسا نما ممتس نم اهضرف نمو نسا او باكل !!ميدرودةفةراهطلا |

 دصقلاى هو ةئشلا اهطورشن ف ءاهلاحمف ةنيعمدودحو ددعو تانضدو ناكخضرأو طورشأ|
 ٍةحصف طرش اهنا ىلا بهذ نم سانلا ن لعفلا ىف عورمشل ادنعىلاعتهقاىلا ةيرقلا هس ىلءاهاعفب ||
 انيهدموهو ديالو بحاووهف هنالا بحاولا ىلا لدوت الامواهدو> والا حصضال ىذلا لعفلا كلذ ظ ْ

 ةيئلانأالا تبجواو ركض انطابلا ىف اندنعئ هو ةئطاسلاو ةرهاظلا ةراهطااىف لوقنهوأأا

 رهاظلاو و اهتاطاس عضوم ىف مكحت اهنال ىوقان طابلا ةر اهط ىناهمكفاضيانطابلا تافصنمأأ]

 مالكلا نم عسسل جاطلاوف كلف فاتخاو رطاسلا فاشل فاديا اذهلفام معسل 0

 ءوضولا ةراهط ىف دانرك ذام ىعغاو ةض طرش تدنل اهمناىلا نورخ آت هذو ىقغي فرط ةشااففأ

 هنمءوضولا ديربىذلاءانالا امهلاخدا لبق ني دلا ل_غىف ةعب رشلا الع فات (لضو) * اناا
 دو اهطىف كشب نا سهم كل ذ نأ لثاق ن ندوقالطاب ةنسامهل غن أل ئاق نك نامت |
 لئاقنمو هنمءوضولاديرب ىذلا» انالا فمونلان مغاقلا ىلع بحاودسلا لسغنأ لئاكن مو هدد

 هلكسم ا.د هىف واعف« العلا سهاذمرصح اذ هو ةصاخ لمللا مون نم هبتنملا لع بجاو كلذ نأ

 مييقتو مهتادأداربا عضوم اذهان. نكح ساوهلوق ىلع اه. ل دي لالدتسالا نةحلئاف لكلو

 نيمسق ىلع كل ذودكرتبايذ عراشلا هفاك ا باهتراهطوهدملا ل غنا نطابلا ىف لعمل هذه مكح ١
 ىلعنافدارتسناظفلءاوسلا ىلغ ضرفلاوانددع بح اولا وهلا بو دنموهام هئمو بجا اووهام هن |

 ىلعدنلا تاكسادا بج اولا لوقت ث ضرفوأ سحاو تاقاذا اندنع قرفالف داو 2.

 زوج لام لكا ذكو ةنامخ هيؤتعقو هنوك,وأ ا ورسم هنوكبوأ ةصاخا م, ابلع همف عرمشلا مك ثا

 ِ رهطتا ذاع دريسو اهةراهط بج اوفة نش. لاو>الا هذه ىف قورفلاو هنف فتمضتننأ عراشلا ءلا

 ددلاىفاملرتىهذابلا بؤدنملا ةراهظاااّمأو ةراهطلاهذ_ها ماع س>اوفهتلاءاشنا ةعضومىفا
 كلذو هللادنعامت ةنغرددين ع هحارخاىلا عراشلا ه د حامموهام ا دل نم م

 هدهو اةيحالا ىلءالرتلاو هتهكح رام ىلع هلأ دنعاضو غال ا ةراع ىدودهزلاوه

 عج ل رتوايثدلا ىف دهزلا نأ ىل_عنوءمع سانا نافالةءواعرمش هل خو هلم لك ىف عاتجس | هلع 7

 ةنسلاوهؤدبلارهطىهنلا بود اوها ذهلقاع لكدتع لو أ ام ةددس اعجب وركن اؤانهفاط :

 ىدلالاملا نعةيور1تاوهفامتراسهط ىف لا تلا هنع دالة راهط ىف باسسالا ف بهذملاامازا

 ناكن اودهزلاوهام عرولاوهاذهو «ككصاسمادل سلف ءلح ىف تحدق ةمق هلت ماك ةهمُسأ كنان :

 هكرتفو لوءم كاسم ا ىف كناك ىلوأ ةمرملا ةاعا ع نافّدبالو دكرت ستتسسملا» لما ىلا هما
 بودذملاةراهطلا ىف ادهف برقا كلذ ىلع وثملا ىلا تنال لوّةسريغ هل دنع تماق ىلا مشل

 اعلطمموذلا نس اهلسغ بوحوىف مهفالتخا امو ىلوا حاسما رتلا ف بامحتسالاو نوال

 رابهنلاواسابل لبللا لغج كلذاو ترمسلا لحم هنال بيغلا#لل نأ لعاذ لالا مون كلذ دق نيف

 ل ترا هاب استولت رج ازا زكمص سواباوزومتالا لا الح



> 

 رس دان توف . ةراهطلا» دل 2 لعل كنف د هبر ,رةاحاشم نعأأ
 لوقامأو هللاءاشنا مكملاف ةراهطلا هذه يساشتاهلا عنا فركذأسو قم طا ةدحالا |

 لقاعلا ىلع ةراهطلا هذه بتات دنع كا كف مالسالا ىفاوفلتخ او لئاعلا غلاملا ىلع بتتابا ءالعلا

 نموأ هللا نموهامف هيلقرطاوخ نيب قري و هّرمس ىف هللا هيقلب امو همهنو سها هللا نعلقعب ىذإ ا ىهو أ
 دل اذ_هىلازيمقأاو ةذرعملا ىفؤلب اذاف نان ال اوه كل ذو ناطم_#ثتل ا دن موأ كما ةملنموأ فن
 لامعتسا كلذ دنع هلع بجو ىدبع ناق ىعسو ىلا عندللا لوق عمو هنم ديربأم هللا نع لقعو

 نطابلاىال_ةمرصبلاةراهطن اذ عورش ادا ىلع ه.قلع وضع لك ىوهئلت ىفةراهطلا هذه |

 |١ قةح نملالا اذهلثم نوكيالواثبعهرصب لسربالف هتنعورابتعالا م ؟2ءا.شالا فرظنلا ىه

 | اهلعش راصالا ىلوالةربعل كل دف نا نافل ات اهعايلاخف ةعورشملاةراهطلال اهعّتسإب |

 نطابلاوىلا ةيَدؤملا بابسالا اهالراصإالا ركح ذة رئاصلاوهامتارابتعالاو راصنالا |
 طرش نم لهةراهظلا هده ىف العلا لوقامأو اهاكءاضعالا عبجباذكهو ةريصملا نيع هيفريتعتام أ

 ىدالهأض و اذاقفانملاناو ةعب رشلا عورفيب نوبطاخر انكلا لهمهلوةووفمالسالا ام وحو | ْ

 ظ نموت ةفاكسانلا عج نأ انه ذخ ةعورشلل !ماكحالا عج متفالخ : هلهسم ىهو الواامحاو ( 0

 ةماشلامونوْدْحاَو م مهن ًاواهعورذو ةعب رشا! لوصان نوطاخم نوقلكم قفانمورف ااكخو ||

 ظ ئفانملاناو رانلانطان وهورالا نم لقسالا كل رداا ىف قفا ا ناكاذهلو عورفلار لوصالابأ :

 ||| ةداهشلا.ظفلثا| نم عورشملا مك ارهاظ ةروصبايدلا فا ذاةدئفالا ىلع علطت ىتاارانلا,بذعمأ

 ردقلا|ذرفةرذ لا ةثمنامالا نم هتطابف هدنعامو ه :رداظلا لا عالاو لسرلا ديد صتراوظاوأ]

 ا مهج ف نيرفاكل او نيقفانملا عماجهتنانا ىلاعت لا نوتفانم وهنا مق ليقورافكلا نماوزمت

 ىل-عءالاى بادع مهل نورئاكلاو ممهج لفسا ىف نودعب نوةنام اة راداركحدف اعجب 1

 ةصوصخ ءاضعان ةصوص# لامعال مهران ف باذعلا تاقبطو بتاع بتردةهتللان اة لفسالاوأأ

 ظ قلارانلا نم سن هلاغةتنلا هناا لح ىلع عالطارانلل سلو نمُوملا ها دعني ال مولعم نازيم ىلعأ

 درو هسسعلح رذامتاو نانالان مول < ىفةرراس هب انعناف كانه هنعحيرخن اوددفالا لععلط» الط

 || لسو هيلعهللا لص هللا لوسر لاق ةيصعملا عقواااذا ايثدلا ىف هنع حرخ املا باذعن ءاريثك اًيشنع

 ا || تامالا نا لاتودلعف لاح نمؤموهو كلذ ن اف لد ةيالدنا كريو قرسيورملا برشي ولا أ
 ]| اومهفانمهمال ههحورغ ىلع ثيدحلااذ_هنواقانلا لّوأتو لعفلا لاحت تولا كلذ ىف هنعج رع
 | دارس سواةملع متل لص" ىنلانانأف لمعلا دارأ هنااولا ف ل اعالا,ن اال اورمسفو عر اشل ادوصقم ٍْ

 1 | ”كاقلاكسلعرتصي ىتح ناعالا هنعجرش زا ذادنعلا نا م لاقفرخ" الاثر دحلا ىف | 1

 أ هفلاختاف عرشاذا ىصاعلا نأ كلذفف ةمهلالا ةمكسللا نأ ل_عاو ناميالا هبلاعجز اقااذاف |

 1 أ ةيلعمشاب اذع لوزا هان لعفي هسفن ضرع دف د 3 .دعمو ةفلاختاهنا لعيوهو نمو امج وه ىلا ١

 |هللىفىذلا هناا هنعحرخفهللا نمهيءالملا عوقو ىدت ب لعفلا َكل ذناو هنديوقعلا عانشناو ١

 ]| همواقيالن اعالا ناف هنعهدريف هنامي اهاقات هبلطي هللا نم الب ١١ لزئاذاق "للظلا لدم هملعنوكي ىتح |[

 | اة ناسلمو لعمل لضم لوس نا .دديامو هللا نم ةجر هنلا لوصولا نم هعنعو |

 1 اجانانمومهيوكتضوغو ةعاط ةبوشمنوكنال ةصعمأ ديال صاخب ال نمّزملادبعلانا

 1 ءوجرااةروتلاو هلع بو نأ هللا ى 50 اقتل اق اسلو واكل ابط العاوطلخ نيذلا نموهف ؟

 0 ءالعلا لاهو مح رروفغ هللا نا هلوق 3 الا مت ىلا عت هناف ةجب راب مهلع عجب نأ هانهتأا 1

 احم رلططللا هزاع نيعنزامالان ا ا هل عتامال هناف ةبجاو هللا نم |

 | نطاسلا ف هر هاظلام 3 كوك ةقدهحوبالاةرهاظلا راه عطلا فرو دتهضفالذناروصت نأ ||
 5 نك 0-2 - 1

 بع ادق



١0 

 هللااو د.عف عئارسشلا ماكحا عمج كلذ ىلءاوذخ ا ممطاو ىلاة. دل متحا اكاذ نأ اور والا

 تذخ أن تاضأو تاض ةثلان*ةفئاط تخلو نورثكألا ارم نيحاوز اخف انظايوارهاظ وهل عرش

 ىعس ايش :رهاوظا |ىفةعب ريثلا مكح+ ن 0 رامون وتيفا مترو للاي كلن ورعجتالا

 || مهيلعةرلا ىف هل ارولظ ااا باك دءاسوبأمامالاركذ دقو ةاتخ به اذه ىلع ذ ىف مهو ةيناعاب

 ن*ضةنلاو فرطاا ىف مدورهاانلا لهأ عمىهامتاةداععسااو مف مهًأطخ نيب وم مشا ذهن هامش ظ

 ها ءالعلا مهو نطاسيل اورهاذتل نيب تعب تلا ةقئاطلا عم ةدامأللا لك ةداع تاو نطانلا لهأ ظ

 | انيك عرشلا لئاَسم هبفرك ذا اريكحا راك عض اناىرعىف تارخأ نا ىب.ذ: ىف ناكو هاك انو

 | قلع مك ارهاظىف ةعورمشملا هلك ملا انفو سا اذ اناهرزتاوةرهاظااننكاما فتدرواك
 | هللاّىد رطل هأ ناذ نطاسلاورهاظاا ىف عرمشلا مكح ىرمس5 نا مثالا نطان ىف اهسمكح اهيئاجلا

 كلذ نازي «فرعي ىتح مهألاف هلهللا حي د أ كأم نكل مهد هةمو مهضرغا ذه ناكناو

 ةالصااوةراهطلا ىهو تاداسعلا نم ماعلا ىهالا ىلا بالا اذه ىفت د هتف هنطابىف مكلللا

 دعاوت نماموكل ةسلا هذم تننتغافهللال وسرد هللاالاهلاالب اظذاتلاو ميلساو ماضل وةاكرلاو

 | تدبلابارو هعوجو تببلانيعود ناعالاف تدلل ناكرالكى هوا اع مال_دالاىىقاامالسالا

 ةاكرلاو ةالصل | ىهو ةعد راتنسلا ناكر ٌآ ريت داهشلاب ظفاتلا امهو ناعارصمهلهملاهنملخديىذلا

 موج سةر رهمز ناشر <- ا 0 ع د هداك ىف ةباسد لان درف يلساو مايصلاو

 ىذع لكحأ براب تاانتف 0 را ملسو هيلع هللا ىلص م اهرورحو

 امو اهسفن نموهفرورحو موه“ ن نهناك ان ف.دلا ف سفنوءاس“ تلا نيسف نيس اهل نذافاضعب

 ىقددضءاوهلادربو سهدلا رح مقتل توسلاسانلا ذتعاف اهسفن نموهفرب رههزو درب ن مناك

 ىنأتمورلا كلذ ىف موج نال مولا كل ذ ف نيسفنلا نيذ_هنم ةماسقا مون هنكبانتو يتب نأ لقاسعلل
 اذهل عمىف ناكنأ هللاءادعا ىلع ظمغلا نهزيت داك روفن ىهو فقوملا ىلا يدتاهسفنب

 هانم قانا ولان درفا ةالصا ا ةعجىف اطرشةزاهطلا تناك املو ا.توطسواه رش نمهتلاهاقو تسبلا |

 مزدملااذهتاكلا اذه قكيو جلا موصلاغ ةاكحزا هول مث ةالصلا تاس
 لق رهاظا ىفاهع“انىلكلا ملا ررتاوابنم ناي تامحا تاع

 لوأذ +« (حاضياو نا )* نيعيؤ ديوي هللا واسم غرفا نأ ىلا نطابلا ىفامندعب:هل سما كل مكح ىلا

 اهماكح ا ىف هللاءاش نا عرمثنلف انطانو ارهاظ باسلا لأ ىف كل ذانركحن ددو ةراهط همس كلذ

 ةفصقو اهضئاوؤ ىو لعفت هياعقو اهلاعف ا ىف وتد مو ند نم ىلإ عوام وحو قرظن نو هو

 اذ هفرصخ ادنرابتككححؤو ترمه رخل الع هلم قل نمل عفشتلاءامسشالا |

 ءاهشفلا بك ىلا هفرظانلارمّتشال حار هاظ هلا ونامناو ارهاظ كاذرظاملو :زاهالا زل

 ا مكمطا اذ ه تو. ىل_عءاإع ا يتلا ةلدالل ضرعتتالومانركذ ام هيت غيف |

 ضرع الو هنع توكح ملاو هءقوطنملا نيب اهاربةعماج هل عد ريطأ هب لود ع نهبهذمىف سامقوأ

 عورف تاه كدت ن هق لذدلا فرظنلا اههصنم سال ةماسعلاذا ةلدالا ىلاالو كلذ ىف هقفلا ل وصال
 ةبطاو ن وإلا عتج |الوأ لوقن ( لصو) « بوجوربغو بوو نم مذ ضاسنلا بهاد مو ماكحالا

 ىلعب ابنا رامتتو ل داذا ةالصلا هتمزل نة لك ىل_ءةراهطلا بوجو ىلعفااخرسغن#
 امان هاظلا مكحاذهالوامالسالا ا.موو طرش نمله ساالا فامتاو لداعلا لات غلابلا

 ند ري طاننأ لوقنف ةنطابلاةراهطلا ىهو كلْذَف نطاسبلا مكح

 0 ةاحامم مركذف ثيدحلا نيفصن ىدبعنيو يني ةالصلا تحسق لاه ثلا

 تنحل نم نايل تنيعتناكل مف "ىف هير ةاجحانم دشلادازأقءاذك هللا

 كَم 3
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 < ًايالو عاجلا عمدتلا دب و ةعابملا رجا نافدلقملاروهط كلذ نا لعام غتسياو ىضونللا ادهأ
 رامدتسالاو عاجلا ةفل اخ كلذواسمنء تجرخو ةعاسجلا نعت دب ىتلا ىهو ةمصاقلا الا بئذإا
 لاولاو 1 يالا دتيقارجرزولا تالراتالا ما هتونادا هانئ هارت ا دانعم

 َن ءاقناللراحالا عمصق كنامياىف 3 نم ناطيشلا هاقاًأام بلطانهوهوراشلا بلط 1

 عمءا كك هللاديّناخ ةنسلا لهآ ةعاملا ىلا بره هسهنىف ةهشدحو اذادلملاف ثنا كلذ

 ادهلو ةعابجبا ةقرافم نعرلسو هيلع هللا لصهتنالوسر ىمن دقو هتوقو هدسب انتقل ديو ةعاببللا
 قلاةرتاوتملا ةنسلاوأٍباَكْلا نم صنلا ماسقم عورمشملا مكسللا ىلع ةلالدلا ىف عاجمالا ماك
 يق ارك ذاا هب ليزتل ن نسحاركذلان ضعت م ةراهطلا هدهىف كرامجتسا نوكيا ذهف اعلا دفت
 الصاوهتلار تكتسادو ةوالتلا, كتضمضم نكتلف لوقلا نم ءوسلاب رهجلاو ةسغلاو ةيمنلا نم

 الاكو لوغلا نم ءوساابر هللا هلا بحال ىلاعت لاك ركنا نعىهنلاو فورعملا مالاونيملا تاذ

 1 انلانيبحالصاوأ فورعموأ ةقدصي م أن ءالارعا وحن ن هريثك قريخال لاكو ميلي ايم

 كئاضع ىف كمعتو كاسغو كئوضو فراق بابلا كل تدفدتو كف ةراهط: ذه كلذ هيمو
 تالزتتلا ىف ةراهطلا هذه ىلع مالكل !انمفوتسا دقو كنمقحلا هبلط ىذا اوهف بولسالا اذه ىلع
 لك ىفاجهلا كك ةراهطل ا هذه فرصتلو قيرطل | ن نع كي تمر دو انظلو ارك تالةجاهزطب ا يلع رللا

 ماصوةاكز وّرالصو روهط نماهاك تاداسعلا عمم ر قم ام كتم فكل لك نامل
 5 اظتام سحب تادانعلا د _هىف هفرمصت كف فاك لكو ةعورشملا لاعالا نم 2

 1 اد اوك نباح ىده دفان > لك طع دقو اهاناامالا اسفنهللا فاكال هم

 |ندالاو ن1 هو صاختالا ضعى صقنلا و نكل ديزبال لفات 20

 أرصقنتدق نكل اهلعنانالا ىفدُت ازال باقلاو لحرلاو جرفلاو نطيلاو ديلاو ناسللاو

 | قينختاهاعلا بامصأو مسالاو سرخالاو هك الاك ىناسنالا عونلا اذه صاخضمأ ضعيف

 نموضع لكي قلعت ام عج لعت عراشلا باطخش ن هو هملع بترتيب باطل ناك كيفنيفاكملاع ءالؤش نم

 |لوعسملا تأ وندبلا اذهريب دب ةفاكملا ةبطاخملا سفنلل ةلالاكم هوف.لاكتلان 80 ءالؤه

 ١ رثخالا علخدل»ذ عسش عطقتا اذا لسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر ناكدقلف مهي لدعلا ةماقنا ىف مهنع

 راونالاو تاماركلا نم اهلامو اهلاكي اها دقو ةدحاو لءنىف ىشعالو هملحر نيب لدعي تح

 ىلا قرطاا اذهىف ىلعف تةيسامو موهتلا عقاوم ىلا اسي اك ق تابلت اورارسالاو لزانملاو

 ةراعسو نيعستو سجل ةنسيرملا ةئيردع ناس ذمررهش نم امولرهشعدحا ىف هندمقو الصا هسئرت
 راَكَلا اذ_هو ىلءالاو ىلاعلا مهيفنيذاّدسالا نا ملا جاتحمذاتسالا لب ذاّسالا نع ىنغبوحو
 ًاكردل لصح نام ان دمعت ىتلا ةعب رشا اه ذه ىف ماقم هءارو سل هلع ذاتسالا نوكي ماش ىلعا ىلع
 | مونلا ف قمل تيأرفاالا هتلزنب فرعاىنا ىلع ىاجامو ةعفنملا يظعهناف هلع هللا قيفوم دقعملف
 ْ ءكوةيادهلا هدو قذوملاهتلاوامب كتصصن ةيضنربك |نم اذهو ىدابع مصنا ف لوةيوهو نيئر»

 َ وسر ل لاتفب عقتجا نيحماسو هيلع هنا ىلصهقلا لوسر ساب بو ذكلا قدص دقلو ئنن ىحالا ن رمان
 4 ادهلا نمد امون ادهلل كلخ هللا نأ هللا لوسر ا لعتل لاقف كام مسو هيلع هللا ى_صدهللأ

 ةتيتكنالمللا تلاحو فرصناو كلذ ىلعهدزب ؛يياوغلا نم ىدس اموةياوغلل ىنتلخ هللا ناو ئث
 ؛دئاقلا هب كل عقتامم هلع كتهبنام ىلع كنه. نأ دعبو + ( لهو« امو هنلخمللا ىلطمللا لوسر نيب

 ىاودترذوتق هرهاظ نم هنطابالو هنطان نمهرهاط صخامو هتلمح نا سنالا بطاخ هللانأ لعات

 ,نطاونىف ةعورشملا ماكحسالا نعاولفغو مهرهاوط ىف عرشلا ماكحا ةفرعم ىلا مدرت حصا سانلا

 ||| مهرهاوظ ىف اعرش هورّرق مكح نماخ انطابو ارهاط كل خىفاوثحب مه اف هنتا قد رط له مهو لملقلا الا



 انك

 قام هنسو حاج أل هنمو تارفبذع هن همعط فاتك اهماعو ريع واسم عش ىتلاةعتبلا | |

 لوقعلاو ةيدأ اراكفالا مولع هذضو هبارش غتاس لاساس صا ا ءامة دحاو ةلاج ىلع ثسغل ا امد[ ٍْ

 م ركنا حار نه, ب < اهنال ريغتلا انمي ئشي ركفلا نم ةداقتسسملا ل نقعلامواعن افا
 نإ زمهاهتمعأ هب موقت انه لام ندعو لالا ىف ةنوك ةسوسخمتاو 7 امام هلال ءالقعلا |

 أ فال خال ةماتخحم نامز ىف دخولا“ ئدلا ف دحاولارطانلا ةلاقمفاتتتو أدحاولا*ىذلا ىف مهالاتمأ|
 لا كوش اب د>اولا“ ثلا ىف مهليواه تفاتخلاف مهتأشنىفىذلا حاشمالاو طيلختلاو ةج نهالا

 1 تفلت> ان او داو مطوذ د عوربشملا ل11 دال رتعلاو مهعؤرف انيعوزسلا

 ريثأتو ىجسطلا 1 صاخي هنال ردك هباشام صااخو وذ برطأو ببطت بطلا ىف َتفاَثْسا ١
 فاانعالو ص. الفدزب لنا ددحاو لوق ىلع هللا ن نري لكوءايلوالاوءابنالا تناك هيف عسب اننلا |

 كدلقىف كروهطو لداقعا نكيلف لورا لال ا عسلا ءامفاتك لا كحاذعب مضعإ قددصيأ

 نأ قى تك لال امن اهلج مناف ثمغلا» اب هيشملا عو رشملابرلعلاالاوه سلو لعلا اذه لثع |

 لس كنا لاذ هملصو هر دبع نيب تاقنرأ ةثاف ءاملا كل ذا مه عنيفا ةعتملا نوكتام سىس كلرهطوأ

 عصر ركسلا ةوالح فر كحرلا لك أ ناف  اهلع هيئادخأ دجأ ل ”هلئشصم هذهو ةسايلا|

 كردتسا ىو ان رظناف تبش نا كانهيندقو ىلقعلا لملدلا همضتةدالو ميد لم سيلريصلاةرا صو

 تاولكتاو تاضانرلاب هللا نع اهو ذة نيذااءالقعلاو ءالوالام ولعو كلذ ىف ديد + ريشلا مولغ |[

 1 هاسملاد دهن ق قّرفت ناو سوفتلا رطاوخو ح راوألا لوذظف نع لازتسعالاو تادهاجناوأ

 هللا كرادتبناالا لح نم كي فانلاف كطالخا نم طاخ كدلع بلغ دق حازملاّ وس كنارعاف
 عورمشملا |_علاودو هيلع ل دام كيراهط ىف مولعلاءذهءامن ملمع أ دانس همك

 كيدي إسغكتراهطلوأف اتفطتوءاملاب كل ءاضعأ ترهط ءكتح كتناحورو كتاف د ترهط
 دال للا مون نس انهاسءبو>وو فالخ الب لسللا مون نم كماسق دنع ءانالا فامهلاخدا لبق

 || ميظعلا ”ىلعلا هلام الا وقالو ىرمسل ىف لوح ال لعب امهرو طف في رصتلا و5 وقلالةديلاوفالخا

 ادوجوام ركقافتالاو طسلاب امدروطف اصئوالخم كاسمالاو ضيقلا لد نادملاو علاق
 كَ ات نيعادهذ كن داهش لاعلع نع كتلفغرابنلا موو كسغملاعملع نع كلفغ لسلل امور ءاضبا

 عيب اورامصسالاو ءامنتسالا كلذ دعب مث ةفاضملا سلا ءامسإلا نمةداهشلاو بسغلا ملا: كتَدَتْوا

 لامعتساوه ءاحتسالافاناءرقو ةنساممف بغصرون فرو ناتراهطامهندا 0 ْ

 حارخ ال امه امكح نوملاورتسلا لت امهو ىذالا نمامسم ماكاملنتءوسلا ةراهطفءاملا

 درو ام لما همشلاو ةثيدرا راكفالا نم كنظاس قلعتام وو كنطاس ماقلا ىذالا و ثنا

 لوقي ى-اذكح قلخ نماذك اخ نم 4 لوقمف هبلق ف ناسفالا ىلا قب ناطسشلا نا ميصقاا 1

 ةذاعم_بالالسو هيلع هللا لصدّتنالوسرهلاقام ىذالا اذه نم باقلا اذه ةراهطف هللا قلخ نك

 نيدلا ىف ةحدانةلارومالا نه هسفن هبسوسواام ىلا ناثلثام ىأ ناتروع امهو ءاهتنالاو
 لجرلا ف نارخالا ناسرخناو اذ هلالادجو ام هناث ىذالا ف لصالاوه رئذلاَن اق اعرةوالسا
 ىرتالأ حافسلاو حاكنلاوهورشل ا ىلا هحووريملا ىلا هجو ام_يفف لصالا اذهنءعناعرف ارا
 ىلع تدرواذا ةيسلا الكتب لمعت لاف مفتر اليلقلا“ املا ل_عتدرواذا سا 0 ا

 ةديؤملاةيوقلا فواز 1 فا نككسسار هلا ىلعتدرواذاو اف ترثأ ىأرلا ةفنعذلا بول )
 هجم نانرلا» ىسهلالا غلا نم علْضلا ىلا َنلساوا ننثالا ناطستش اسما ءاحاذا لئاسملاسورو لعلالا
 ةهجرلاهنانعنمهدنعىذلا ىدللا لعلاريسك ااه ريد دقوايهذابناغةراتتنك فرعلا ١) لك

 رمبتسان اف ةىناحورلا ءانمتسالارس اذهف اسبيفرثآو اهنم قا هجو فرعو اهم هللا ءانأ ىتلا ةرهلآلا 1
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 ما 0

 اارعال را نيفان وللا ف قابل 00 رفو تنقتاو تاهاذا ||
 قنتالاننا ذاك اهسفنن هل الا هّدنكَم ةع:علا لأ نم ءاح نمءاج اذا هئمعناداوالوادلا الو

 ةاتلا ىنعب ةقلخلا هو نكت خ1 تقهافخةل[لك فرضية تعض لمعي لعف هنفر انتحالاب
 | نم سامر دك لح لمعلا ملماعإا صنف ةَداخْلا ريغ ىهو ”لمكمريغاهتمو ةقلخلا

 هللانأرصدتف ركشدورظذنل كحورو ءاد حج ةدىع قملا تل نيف هلل اذا !لاهكلا نا لعب كلذ

 لاق قالك رهظتلا ا ده هد ىف طرش ذةنااوه ىذلادصقلا امو ىدملا لاطناو كل

 ةدابعلا هذه ىف هل امعّم_سإ نم عنج ام همفام ىذلا بار لأ اند دفا نأ 00

 كفضأ اهب دسم فاما ناف فاشملا ال قلطملا ءاملا ىلع لاحأ هنافءاملاةراهط ىف كل ذ لي لو ةساحن ن
 ريغهنم ىبرعلا مهفيامو فاض ءريغوه ىذلا* ءامماب كن - أ١ءاحءام ىطعا ”ىبرعلل تاتاذات برع لادعمللا

 نا را لن لسنو هع هللا لصقل لوسر لوي ا 00
 قلاب لقي ملا ذهلف نولتعت مكلعلا ب رعان!ءر ةدانلعحانا ىلاعت لوقيو نيم ىرعناسل ىناساب

 ا بنا لال انالع ا رءاذسما اوسهنا ديةاملاى طءقداعللا“ تمس هال < املا

 مهتما ةفاك "ىلا حور ىعمدصقا اًناذ دق ا هحورو ىرم سال فس دج هلال عفان سيلف بطلا

 اوانغالاقو فال ءاملا ممول ةدْشب لواضبأ فال ضرالاوأ سارتلا ف صاخلادسقا
 نولوتامانام انلق لعع لاو دصقا !ىهوتاننلاب لامعالا ا منااولا ناك اسطءاماوممت لبلد
 أرقتشف ديعملا كلانهدصقلاو لمءااوهامءاملاو:املاالل معلا اهةلعتماه ةمنلا نكلو هب لوقن نو
 ظ 0١ اا لسلاو لدجلا عدا هانا ع اع زعوخان تنسو هةشا ثيدللا اذ مءوضولا

 رقتفي اك لعفلا ىف عورمثلا دنع ىرخ | ةيثىلا جات عمت هب لمعلاو برطاا درعصال دصقلا كلانهو
 00 فالخم ةءنلاودو هنرومأملا صالخالا ىلا ةعورشملا لاعالا عبجبو لسغلاو ءوضولا قع ءاملا لمعلا

 /اهقتح اميل هذهورظنةياالاهذهىفو: نيدلا زيدا هللا اودعتلالا او مأامو نا
 | نمحوزىلار ةتفيقءاملا اوممت ءاملا قف لقي لو مهنافاهة 2 ىفاهاكلسىباا ىلا قيرطا ا ىلعءاهقفلا
 | لكن اف لج 1 :ةكءاملا ل مانلعحو ىلاعتلاق ةناذن مدا ىطعي هنا ح ورهسفن قءاملاو ةشلا

 ءالعنيب ف الذلا عفو اذهلو» ا-شالا ىفةاملعا لصأ ا لا حشتالو هنا دمك بسم

 | لمتنا هانرك ذام رسلاو هتك ىف طرششن تسسلوأ هتك ىف طرش ىه له رتل مذا و 0 لا

 |امهفتا.طا سوهو“ املاننيتابعلا الكو ديانا ل غىفاهاربءوضولا ىفةمنلا ىربال ىذلا مامالا ن ١
 | اع ةءانحلا ءام حازتسالابف ىمكح نندلا مم ةراطلا عرشلاريتعا دقو ءام درا: لا تناكحاملانلق

 ظ ءانلوتيرت اعناققةانحلا رس ىف ءاملا تكحر اف م دنم المحتسمءام ةيانللا نوكو طالخالا

 ع سلخ لل اسال دع هلدب و را رلا ةةقافانو ذ التان تجح»+ ةلازا ل عدهد-ر

 كالو هر اخ 1 كح ىل كانألاز أف املامكحر ”ىونغم حور ىهوةننلا مكس ما ةلئلاةدعاساا
 ١ كاذوف ىوقبال ةراثحلا 0 نمو ”نلمسملا هدد ىف هلوعد لاق نمو ةفنح ىأكج

 اما 9 ةفاثكلاب هاا هتقرافمو طالخ الاب هتسزامم ىلا دن الا ءاكمد نم لاعساءام هنال قلضملا
 فلاخاو يولدون ةنم لف ىلطملاع املا ةمواقمن عاب انك اءام فعضدق لاق

 ارو هس الكلاب ل عجاف اممهذم بهذ نمو ن نامامالا ناذه هاناراملز طفت امءاذعلا نمامهل

 صم اكلاو ءافصل اهب اق رظشمم فالح ءام تام ءاملانا لاف اذهتقتحت نأدعب و (لصوأ) تنثام
 ةفانعلا نم هب قلعت ناك امريطقتلا لاز أدق ةفينك ة ردا نم لىسسمءام هناف ث.غلاءاموهو

 ْ ربخ الاءاملاو كدر ةاج ان علت اذ هب نهظف صدلختو ةدهاجمو ضان ر نع هنأف ىرشلالءااوهكا ذ دو

 ا هامزتم راخالا نم عن هناثرابالاوراثاالاو نونعلا اموهو خابملا اذه ةفاطالا ىف غلب مل ءامت

 لا 3 ا 3



 آى

 ين مرح مكح ءاملادحو اذاةراوطلابمكح عراشلا نوكوذبالو تقولا ىف عناملا عف ذرهناىدذعو ظ

 ًااهأا ىلاعتهللا لاك الن ضرالا قراثاع بازل ادعامو عفتراناك امد عاملا مكح ذاع ٠

 أ مكلجر أو مك رباوصسماو قفار ماىلا مكيديأو مكهوجو#واغ افذالسصلا ىلا َعقاذااونمانيذلا
 ءاحوأ رس ىلعوأ ىض م ماك ناو اورهطاف ابنج منكن او نيبعكلاىلا اهطفشو ماللا بمن
 مكيديأز كهوجوب اوهصاؤ اسطا دعص او معتق ءاماودجت لفءاسنلا ممالوا طئاغلا نع مكيمادحأ

 ءامءاهسلا٠ نم مكملع لزننو ىلاعت لافو ميت رنج ري يكلم ماش

 طارزلا رت نم ةءارق ىلع نيسلا نم لدي انهزجرلا ىازو ناطيشل زج ركع بهذي و هب مرهاطبل
 اننيش تعمس داصلانغآَر َرَدلا ابو ياززلاب ةزجو نيسلاب ىعا اهمريثك" نيا ركدغل ىو طارمسلاو ىازلاب
 نموش هبفزرعملا هدهد ىمخلا | فاص نب فلخ ندمشوهو نآ ءرقلا هبلعأرقأ تنكو

 00 نيسلانطا رسل تار ةنامسجو نيعيسو نامت ةنس سل دئال ا دالب ن هةيلسش اب

 ىنكلو لوقنام سرد امل انمم رقسو أرقص نولو ةنتف يكب ارعالا ضعب ةغللا ىلقان ضعي لاس

 | ناك مالورذقلا سجرا ءار هلال اك اهفرعأ تنك ام ةثلام* ةغلىفدازف لاك رقزلا نعل است كتظأ
 وصالاقو رهظفك اشو ىلاعت لاق ناطيس دل ارذق بهذي ىرشلا روهطااوردقلا لي زبءاملا |

 سيتلا
 ١ لبنت كيان نمىلاش ىلسف“ « ةقيلخ ىنمكتءاسدق تنكشاو ْ

 | ىضدأ ىعسو اه هنتر نعربخ ىف ل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاهو ةهاصولاو دولا نع بوثلاب كف

 | ناقل نال هيلقرهط دف هب قلت نك نمؤملا هن احسن امس ن نمو نموملا ىدبع بق ينعسوو قاعسالو

 معئذلا“ انفلا لسغلا ىهو ( ةماعةر اهطلاو)”ىايرلا ىلصتلاو ةهلالا ةعسلا همف تناكتف نامالا لش ظ

 | ضحصخلاءوضولا ىهو (ةصاخو) رمق لا نب رتو ىهسلا اهي رأ + عاجلا دنع نوكلاب ةذللادوجول هناذ

 ةوغ ااهنمةقب ريث تاتو ةمولعم تاماعم ل هسنتوهو مسملاو لاستغلال« ءاضعالا ضع

 | تاماقمىهو ءوضولا« اضع أه ذهذ تابثلاو عامسلاوءامللاو عضاوتلاو قدصلاو سافنالاو مالكلاو

 اشنلا لص أب وأد ةاحلا رسام نيرعأ دحأب ةناسورلا ةراهطلاهذهو هللا ىلا برقلا ىف جئاتناهل ةغب رش
 ١ | لصأوه ىذلابالا ىفآشنتا لصأي وأ مورقلا"ى 1 ةده ]ل انك ارمس ءوضولاف ”ى ىرصنعلا ىعسطلا

 ْ | كدتع كلاحأ هناق ءادجو أن م فرعتل كناذ فركمتتااورظنلاالا سلو بارتلاو ضرالاوهو:ائيالا

 كلاحأ هنتر فرعهسفن فرعنم مال_سلا هلعهلوق فو نورصتتالذأ مكسفن أ فو ىلاعت هلوقىفأأ] |

  | 0|ناسنالا انقل دقلو ليصفتلا ىف لاقق ل دور ظن لاب الاب كنعلافخأو ليصفتلاب كيلع

 | ءانالاة أش: ىهو نيكحمراروىف ةفط» ءانلعح مث انهماللا هلعمداوهو نيط نم ةلالس نم |

 | ةقاعةفطنل | انتلخ مث نيكملا رارقلاب كلذ نع ء ىنكُف موهلا عداومو فطنلا طتاسم ماحزالا
 ىلعندبلامتدقو اهل ماظعلاان و يفامالنع ظلال ا 00

 ناصعالاو قورعلا نعت 2

 سهسعألا .+

 أ كم رخال هانأشنأ م لاقفنا هزل دمنا جا ةقاانلا سفن تاس لا
 هركحذامودهو كلدمنلاّون هلوقهنم نيبأو رهاظوهفاسن نكي مل ناو هلرثأال جارمن

 ول هنارهاطلاو ةئشملاب هنرقف نبكرءاشامةروص" ىأف نشرارطالاف تاو :
 فيس اا قرع ركن فرح ءىأوع اشامةروص ”ىأى لاعام انبعم اصاخ أور جازملا

 | حازملا اذهىلا حام اهلوصح دعب نكلو اهتمعي ةروص بلطبال جب ازمات اكل نانأف شلك ىلع عت
 | الثمع انبلاوأ ةراصتلا عئاصا تالالاك اهلد 2 اهتالاربدتال ىتلا ىوقلا نم هامل نا
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 هسسأرةقءاملا سع مناو

 ىل اةيدو.علا قر نم كفنا اخ

 هلدحر لسغف ”ىسركلار بل ناو

 نكي لوهان نانالا ضءذماذا

 هلاصت احب ر مش ام قشنتسسمو

 اعصْنا رهظي كفئرام هانامد

 رفاسسموهو قومرحلا سل ناو
 ارمضاح ناكحناو مالا الث

 هركج ديو اال د وبما و

 نب رب احلا ىف جام وانو

 ىرثلا بطنمهيفكي همت || || هتاق حارفتلا ءاملا مدع ناو
 قاىذاا منفاعفش هريسصو ىاناذ انكمو اهو هرتوو

 هروهط مع ناسنالا بتحا اذا
 هقخاخخهل هللانأرتملا

 هروهط هلع ئنخاىذاالاذف

 ا ناسنالا ىس ناف

 هنس لطعو اًذر نكح م ناو

 اندلا رهاظ درب مل دب نجح لكذ |[

 افلا ةحاسق هافك تفقوالو

 ىوقلا لزنم ىف رانغالا اهرذست

 ىتاو نيعلا رهطلا نعم ضقانت

 ىدااهب انفو ئوعذلا نساسشي رب
 ىدرلا ةرثكح ه.ىدوأرثنتسمو

 ىتقاو فةكاو لاوقالا ئسحا|ىلا

 امخ هوَساقَو 2 هرهط ىلغ

 ىلكلاو لصافملا يمت ءامةولو

 لدعلا هءازحا تاذللا تعاك

 اطملاو 0 هح أرخاب
 امن ام ةبيزلا تاذلاب باولو
 تاو قا ده و دنع
 3 غلب ناو قلزل!'سنأي مف

 272 وهب نجس وج وي جيس

 0070 1 1 ز ز ز7 ز ز ز>| | 1|[ 0[ ز|ز]| 1007331

 عئاش تادامعلا لكى كلاذو

 نكت ثاف نيفراعلا روهطاذ_هو

 ىذلاق ضالار هاطاذهناكاذا

 ىرد نكرومالاب لوهج سلو

 0 مي

 ًاراهطو رو

 ذادددعتمءاضءالاةراهطورابغالا ىلارظنلا نم رسل !ةراهطو همشل اوراكفالا سند نملّقعإا

 نمسا ةراهطودتم ةراهطلا باو ىف ةءلصوملا تالزنتلا باى اهانركذةيوئعمةراهطوضع لكل

 ةراهطلا:نامءورشم ناتراهطلاناناهو ةداعو اعبط سوفنلا اهتبضستىتلا ةرْدَقَدملاآ رومالا
 ص ةصوصخ ةنسعملاعفارخ الا عونلاو ةفاظناوهوهانرك ددقل والا عونلا ناعوت ةرهاظلا ةسسملا

 نيو اعرش ا خم صقن .الو اهيفدازيال ةصوصخم ةبجوم لاو> ال ةدوصخم ةارعم لاحت ىف

 مم ناتنا ءا أ ثالثة راهطلا هذهنوكتو مهتو لسغو ءوضواعرشءاعم 0 :راهطلا ٍْ

 اولاد اهتراخي إم ض مالا اقءاوسسا رتلاو قلطملاع املا امهيلع عجاف هم ف فادح دحاوو ام ملع

 : ناكحا ذا ضرالا س اهيلع قلطملا ام ضرالا قرا اك م «كاورقلادسنب ةصاخ ءوضولا هيف فاذا

 3 ل هو ءاناك ذاكر لا ادعامهضفلتخم هنات ضرالا ّق 1

 | كلت مصتال ةصود ةءورشم ةدامع ةعص ىف اطرم * نوكمدقو رون ىلعرو ابذ ةمالسلا هملع لاك

 | 6كوما فرك انلاور ون ىلعروزءوضولا ىلع ءوضولاك ل الاف م ةيلخفالاو ااهدوحوالااعرشةدابعلا

 | هنعتتامواهعب رشتف لصالاوهو اهلعف ةح ابتساو ةراسهطلاهذببالا حصتال ىت وا ةداسعلا لعف نع

 قالك ءوضولا ىفرقلا ذسنو فالخ الب“ املاوهو اعملعفال اهم عئاملل اعفار نوكيامةر اهطلا هذه
 د

 | دلاوعو فال ذاملا عفربالو هم هعوقو ضورفملا تقولا ىف نيعم لا لعفلا ةحانالا هب عشت أم هنمو

2 
 نيت 1



 تانثا نيعوهف هلوتلاهلاكا ذات اسو هللعمتنا ىلصهنت' لوسرلوقلاهلاقاذاالاانمؤم نوكيال هنااا ا

 ريغىفلاقو هللا ل وسر دم اولوق للة. ةلاسرلاب ةداهثلا ةصاخنا ةماكلا هذه تنمضتالف هتلاسرأأ

 ؛ ه.تامجالا هللان نامالا,نرتق سلا كر دبا مت وهام ىلاملا نم ىنعمنامبالاذانامالاودو لوقا [| ا

 لت اها نات رع أربع نبا ث :دحىفلاتف هللا نعل ةنريع نم هعرمشب نأ هلام هدم ن نه ىعي هيءاحامو |

 ' اهلاوي هناؤدلقملا قفانملا لحا نم هيبتتحامو ىباو:مؤيو هللاالا هلاال نا اودهشدب يح سانلا

 نمال باك مهلا لوسر هنأب هلع عمهلوةلال اهو قي قذانملادح ا, لاوداةدعاالو هبلقب نامعاربسعنم

 ىذلا”ىهلالا دحوتلاوهام عراشلا هتعنو هفصوبءاج ىذلا دحاولاهلالاناودو ىلانعتوهتاضسأ|
 ثيح نمد ودا اذهنديحوتلابةدامشلا عمالاسرلانةدامشلا نارتقا لبقب ال تل ذا لقعلا هكرذا |
 1 ىلا عرسشلااعدىذلا هلالا ناك اذاو «<ىلةعلارظنلا هج ام ثدح ع نم ديحوتل اوهام عراشلا هلعيام | |

 ' 000 6 نم يمتع هتعنرنا عنا ذ اها نوك نثر قوهافا ديس

 ا 00

 | 7 ةماكالا فو تاواصلا سهلن ا ناداىف ةَرنيئ الثوب لكهنتالوسرا د نادبشاو هقتاالاةلاالثا |

 ٍ كلذ ىبعاهم شسغلف دمحوتلاةداهش ىف ليصفتلاكم مذ ليصفتلاةبلاسرلا 5 داهملا هذيم نوتات

 أ| هنسامم هدنءنموهللا دنع نم هب ءاجأم لكي ناجالاهلوسربو هتلان ناميالا فو باوالا نمت ولسالا |
 بعغعرملاةدابعلا ثودحو عرسشل اًرقساق ةنسح ةنس رس نم ةنسسس نامالا هتان لخدو هعرشو

 : ةنساهتمعست كمل ىن ىنعأو ةّمالا ذهب صاخمكتلا اذهو ةماسقلا مونى انباناكح خم فيالامم اه

 !| ةئابهرو ىلاعتلاف ةيئاهر ىعتةفلاسلا مالا ند مهريغق-ىف تاكحو ةّمالاهذهلاشي ريشت

 أ| هغابام توكناالا ةذسلاٍباصا ا ةنسعراشلا اهامسامم ةَمالاهذهىفةعديلاق نك اهوعدسا

 : ىلا عراشلا من مح اذهلو لوقعم عادّسالاو عابالا نيب قرفلاو عادّسالا نمىلوا عاسالاو كلذ

 ىلاعت ىلا لاه ذهلو لصا اذهل انمريغ ىلع مم راهاظأع ادّمالانال ةعدياهامسامو 5-6
 ْش اما موبلا ناسنالا عرشولف قبس لانمريغ ىلعاهدج وم ىا ضرالاو تاوهنسلا عيدي هسفت نك

 ]| ىلا عادس إلا طفل نع عراشلا لدعف هيذخ الا انل غو سي نكمملو اعاد كل ناكل عرشلا ها لصاالا

 ءاسالا ىدهمع ادنفالا لسو هيلع هنا ىلص دج قنا ع رش دقو هعورشم ةئسلاَت ءاكدا ةدسلا ظفل

 لسا ىدهموهوق ملا لود هللاوت مال-!!مهلع

 * (نوتلاو نماثلا باسلا) ْ
 رعش ةراهطلار ارسا ةفرعم ىف

 اكذلاو ظّمتلا لها ىلع اريسب ْ اييضاو ةراهطلا سد رحل 1
 27 ”ىندالارحلا بناحاذا || ةراهط فصل رهاط مكُف

 ا 7 2 . .٠

 اكزام ةَعمعْح ارح نع نفي لد || || هتاح حاحالار صل ىف صاغولو
 ىثذم نملافملح ىلآملا ةذسلا ىلع |ينمدخف ارو نان ااا و

 ىدرلا نطان نم هاوبم نم قراثو ارساخ داع هرامجسا عفش ناف

 للوالاةرطف لع ىوبيامالخج || || لزيلوارتو نيفكلا لسنا
 سم اولا تس كاما / ||مدعمو بيض> فك تاسغا5



 مي

 هتباالا لوتوه ىذلا باجالا فرحي ةها الا نمةرثكلا تفنن ادقو هلا نمّدبالو تعزاكمالاوهام |
 .ةبسل تش لذ ذهنناال اهلا الاول اتم هّنلا هس وهو ناجم الا فرح دير وك ذملا ىلا ةبسنلا هذهاومجوأو

 | نك ل نم سن ىف مهالا اذه هللا الا هلوقب تملا تنن أف هسفنلا هلا هناك هنال تنثملا تامثاددنت ةهولالا

 دببعءام ةقشملا ىلعف لاعب ىننملا ىف سدلو لاحم تنشملا تامشاّناف فصولا ا ذم هناكسو دار قنا دشتعي

 قطاراغكلذاوهاناال او دبعتالأ كرر ىضتوهدبعام كيرملا ىف ةهولالا دمتم لول هنال هلناالا كرششملا

 مهنا ىلا عت هلعل قازرالا هول سا ذا مهءاعد عم و مهتزرو ومرات مذاايثدلا فمهيقانعف ففضولا ا ذهل
 0 كولا همس الاءاقش اوةشف ةيسنلا ىفاوأطخ اناو ةمترملاهذهلالا اوألسام

 تلاغلا ناكام يس< لوسر لكةلالدتناكاذهاو مهسوغن اوكتتالو اورطت لف ةبسنلا هذه بدق
 الا ةمته قمت ملف دوجولاو مدعلا ةمتع ةملكلا هذه تمعف ةغلابلاا ةخلع ا مهيلع مول هنامز لهأ ىلع

 هتعنب هللا الا هلا ال لئاك نمو هسفنب هللا الا هلا ال لاق نخل رعثل ااهلذ تانثالاو ىننلا تت هاش ا د ىهو

 هلاال لثاف ندور هلاح هللاالا هلاال لث اق ن هدو هير تعذب هلال اهلا ال لأ ع ندو هنرب هلال هلا ال لثاف نمو :

 هللا الا هلا ال لاف نداما لخ دم ناعالا ىف مهلامنوقابلا ةسيلئاو ةصاخندؤملاو هو همكح هللا الا

 |0000 نا بكتير هرج سدو و ةدا تلا ىأرق نست هق ل هاهلاف ىذلاو وق هسسفتبا

 اوهف هتعنب سلاالاهلاالزت اقلااماو نيققحْملا نم ةفثاطهبلا تراشا ىذلاقاذلا دسحوتل اوهوهتلا

 || لوالا نال الا نيبو هنب قرفل او هلعمقطنف هت دحأو هللا دمحو“> للعلا هتعنناف هلعيددحو ىذلا

 || هتلاالا هلا الئ اقاااماو نوكم ال دقودو مش نعن وك. دةدوحولاو دوحو نعىئاشلا اذهو دوبمث نع
 هسفتل قل اروهظوه دوجولا,تاكمملا فاصنا نأورخآرماالدوجولا زيع قا نا ىأر ىذا اوهف هير

 اوهو دام ىلا دوحولا اق هدو>-و ثدح نموهام أ هللا نماهلدوجولا اّمدافتسان ا كلذو اهناعأن

 ' هناف هير تعتبهنااالاهلا الز اهل! امناو هيربهقلاالا لا ال لامتف ن امعالا هذه ىلع ديم كل انيعوهرهاشلا
 نأ ىأرو ةفاضالا لعن :ال هنا نرلاو هللا ىهنصو هأمهناذو هّيدحا ثدح نم هناهس وللا نا ىأر

 ا مناد تيثدوجولا هنماو دافتسنا امل مهنا ىأرو ولأ لا بلطي هنثا ىعسمو بودزملا ىنْمَ 1نرلا ىف
 !تاكمملادوحو فلاصاَو ةلادوجوو برلا مالا تون ىف لصا بوررملاق هبلطي بودرملا ناك ذا برلا

 اش ملعلا بوررملا هب هّمعت ىذا برلا تعنب هللا الا هلا ال لاقف تادلا نيع هلطتالهتناالادلا النا ىأرو

 ٍ | هيلعلاو هدوجو لع ف وقوءاندوجوف هير فرعه سفت فرع نم مالسلا هبل لودي هءانلع ف ىلصا

 ْ لأ ىذااوهف هلا هتااالا هلا ال لئاقل !امتاوأ ةحبو نم لصا ع نو مجو نم لص و هفانب لعلا لع فوقوم

 ْ 1| باوالا تّدسو هسلا دنتسا نم ل رصعت باطام لوص- هل قت ملا ذاف هسلاريسغىلا هروم ا ىفدنت سي

 مهاكفانصالا ءالؤهو هلاح هللاالاهلاال لا ةفارارطضا هللا ىلا عجرتاهلسا عبجي نم ههجو ف
 || لوقل اهلا ىذلا 210 1151139 دلش ماهل نا يناس لا كي درنس)
 آ] ةيرقلا ةهج ىلع اهلاقام م كا !ذهالولو اهاوةبنا هماعمكحو اهلاوي نا هيلع بجو اثدح عراشلا
 | املعلا لها نم ”خيرعلا ساسعلا ى انه لع تلد امرا لعمال تالا ذا هناجر و لاهل

 ال ىداوابىلاقف هقئاالا هلا الل وقتال ىد سايد تلقف انش هيلع دي يال هلا مسالا اركدبارتهتسم ناكو
 | اتا واف عاقل ل تااشتم طرراما قس انا نكد ى مامهللادس سافنالا
 لأ ىننا نم دجا لذ هقناريغ هللا اننا لوو ع نم ىنذا تعمالو ينيع تر ام ىلل انتف كل ذ نعرتآ انش تاأسو
 ٍ ءامسالا عبم م توعنملا عماش سسالا هتالديحوتلا ىف مسالا اذهمانديعتامناو هللا هللا هتعمس اك لوقف
 | لثم ةفيرشل ١٠اهسالا نم هررغف الخ دكراشم همفنيدوبءملا نمدحا نم تعقو هنا لقنامو ةسهلالا
 | اولوقي ىح عراشلا لائتامناو ناميالا ب عراشلا لوقل لبقاذالوقلا نمردقلا اذهبو هريغوالا
 1 لالا الاناث ةلاسرلاب ةدابشلا دحوُتلابةدارمنلا هذه نعضتل هنا ل وسرد لديلو هللاالاهلاال

 هللاالا
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 لسردهننا كن المدعب هللاع العلا لعاف هير ن* نب ىلعوه نمو ةريصن ىلع هللا ىلاوع دب نم نيب و ءالؤه |

 دّدرتال لاعب هسفن دنعوه سالف ىمالا سفن ىف ملعلا قفاو ناو مهخو دن هوةلدالا,ءالعلا م * هوابلواو هللا

 نع ءاحاسعو نيمعتلا ىلع هللا باَتىف٠ هلاعالا مزمور هاف وسلا يد -ىناكمالا

 هلوسرو هتلاناونس [نينمؤملل لبقا ذهاو ارتاون كل ذ نه لصحامالا ل بصغتلا ىلع ال": ! ىلعهلوسر
 لاهو هللا ءالعلا ريغو هللاءالعلا هيدي نمي و ل وسرلا ءاجا ذاق هت واللا بنارمثاذادت

 دمحو ب هل اعال نمل لعم لولا كلذ ىف راسو هلع هلا ىلضءنا عل عطقلا ىلعاناعهقئاالا هلا الاولوق عبم 5

 هنأو تحاو هيظفاتلا نا هد حول هللا العال لعم اضيالوقلا كلذ ف هنااناعو نك هللا

 اولوّشب ىت- سانلا لتاقا نات سهأ ألو هيلعدللا ىلص هللا لوسر لاق ١ذهلو مهتامدكغس نم مداعلا

 ىتح لي لو هللا ىلعمهءاسح و اهق الا مهلاوسأو م_هءامد ىنساوهدعاه ولاه | ذاف هتثاالا هلاال
 هاا لوقلاال ل_عللرث ارمسلا ىلع موي مكاو لعالال لوقلل اند مكمل انءاذعلا مهيفنافاواعب
 مهل اومأو ,هءامد اومدع ةماكلا هذهاولاو ا ذاف نمؤ.الو ملاعب سيا ىدلا ىفانملاو ندؤملاو ماعلا انه

 ذخؤي لف دحال قح هيلع بترت نمو قفانملا لجا نم رخ الاى هللا لعممماسح و ايدل فاو ة جالا
 ةرخآالا ىفالوا دلا ىف اهطة سال هللا هلا اللوق ناف ةءوضوملا دو دا لجا نتا بثدلا ىفامتاو هننم ||

 ماهفتسناو لاوس لا !للاا هني رقي نولعف ميجا اذامل وعض لبسرا هللا عمج مول رلاعت لوب

 دع انو .دكأت بوبغلا م الع تناك نا نولقلا ىلع ء علطت ل ىاانا لعال نولوق ف بولذلانم هداجانع

 الا هلا ذل نأ ةدابش اكلم .ريصف س+ ىلع مالسالا كلما همسا نم سو هيلع هللا ىلص لاق م انركذامل
 ىهتاكرلا ءاياو ىلا ةشحلا ىهتالصلا ماقاو بابلا بجاحوحدننا لوسرا دمشناو باقل هولا
 اروناه : وكل ةمّدةملا ةالصلا تناكاعرو ةقاسا| ىش جاو ةمدقملا ىهناضدر مامصو ىربسلا ةنحما
 ةوقاماح |اسم قافناا مال ةنملاةاكرلا نوكندقوروللا باج نا ربخخا ىف درو دقو كمل بجد د
 ةاكرلاب عمتك مح نيبارقلاو قافن الان نم هيفاملةرمسملا يلا نوكيودك لم نع كلم ناكام حارا
 وهو مامال اريطت فلخلا ناذ ةقاسلا عوصلا نوكير ىديالا لاسعأ نما هالكوةيدهلاو ةقدسعلا ىف

 ىلع ىثعرخ .الاناف دبر اوملل ةقاسلاءىلو أو هذرونلان هءامضااو موصا اوءايضربصل ا ناقءايض

 يل !ءلالمةروص ىف ةماسقلا موب - ىهلالا ناستالا نوك اذكهو نول *
 هأو ةرسملا ىف ميا لحأو ةنمملا ىف ةقدصلا ىهو ةاكّرلا لهأو ةمدقملا ىف ةالصلا لهأو لقا! ىف ١

 0 ونامالا هب ناكحن دعا اوملا هده ىلع هتسءاش , ماها نم هللاانلعح ةفاسلا ىف مامضصلا ْ

 2 فاه ب العلا ةقوص ىرتشلا نوع دلل ف ةلعاقر رتل نسوعوضلالاعشلا مد اما
 هللا لد هللا ل وسر لاق ءاسنالا ابتلاع لكل ضف ا ىبعو تابثاو تن ةلكهقنا الا هلا النا لعاو +« هنك اس
 ىبق نم نوبنلاو انا تلقام لضفاو هللا نيفر اعلاءاعدإةراشا فرع مول ءاعدءاعدأا لضفا لسو هملغ

 ىلع ىئنل ادرونا هتاف همفنبف تبان" ىلء دري نأ دب ال ىنلاف ىعموةياور حتت ثي دح وهو هتئاالا هلاال

 ىفانلا اذه يتناقدوحو مدعلا دعنا !يتاسا ىننلا ىلع ىف ىنعلا دورو نالدتينا تلاع باتا 1

 هيكحوا تنملاالا تير الهنان قا كح هنكح لهاشيا تيثلاوكانهفتسا دفا ورب ألو د
 نم ديال هلكاذهتثملا اذه تنثاءىث ىو ىفانلا اذه ىنئث ”ىأف ىتنملا يي ١
 لبقواهيلا تيسنو ةمهولالاب تفصو ام تادولخما نهنامعا ىلعدرو ىتنلا نا عاف هللاءاشنا هقسقهغ | 0:

 دح اولا هنا ىلا ا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهاعداملنيكرسثملا نم بهن م بهجت اذهياو ةها هذ
 تسل ىهو ةها 1 اهوعش باع ئشلاذهنا ادحاواهلادها الا لعج لاق ثدح هتغهَتلاانريش اف[

 ةيهولالا ىنأ ىلعال مالا سفن فالاهيلا مهدنع ةّماثلا ةيسنلا هذه ىلع ىننلا ؟توروقةقصلا هني :
 ىامصيال تاقىذلا لولا | ذه لرش ملل لوقي هناكسف فرششملا هعزامل تانثالا نيع ناكل ىننلا ىتنولهنال
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 ددو اهلوتي نأ هلع بجوأ لوسرلا نافاس وم ىممهللا سمأ نعلن الهلا ال لهل لو هلع هللا ى رمأ]
 نم هللاد.حو ملاعلا ةسئىم هذهفاهم ظفاتلا مد عوام ظفلتلا ىف هسفنىفاريختوا ماملاع هسقنف ناك
 | نامت ءادعسلا نموهو بيرالو كش الد هنا لخ دهقناالا هلال هنا لعب ا لدلدلا ثمح
 هنال عو.تموهالو نمّوع سا هنال عدا وهالة دعاسنب سك هدحو ما هللا هثعبس ةتانعفلاق تاك

 سلو اهلعمجو ”ىانولا علا ىف ةثداحلا نا وكلا نم معاممبو هاب لاعوه لب هلل دنع نم لوسرب سيل
 | هفالخزوح بيغلا اع نمر كت عوفو بجو نأالو للاعتهنلا هيثذأب لام عرم ثنا قولخ
 | ىلا عتهلو هل ةنطقو تلق ن ات اسوء راخ اواقا# نم ىحوبالا هل اىلا ةيرقل ا ةهج ىلعدلءا ديف

 ةماشلا مويىلا هقلخ ف هيرجحام عجب ظوفحلاحوالاعدوأ هنا هلوةو اهرهأ ءاعس لكى جوأو
 نمذخؤتواعالطاو افذكح وللا نمدخؤتف لسا ةثعب هحول ىف هعدوأو هتاومس ىف هللا ىسوا امو"
 مهتنكماو مهتامزأبو هلا ىلا تان رقلا مهن نودع اع مهلعلسرلا ةثعبب مهلعوارابتاوارظنءامعسلا
 ةداعسلاىلا مها امورشحلاو ثعملا ىف مهنم نوكنامو توملادعب نيكل ص توك اهو :مهالو

 مكح نع ةلداهيك اوركح ةحا. سهوهلزانمو كلذلا جورب لعج هللا ناورانو ةخ نامل

 بطرو سدابودرانورأح فهن وطرو سنو دربو رح نم ”ىريصتعلاو”ىيربطلا لاعلا ىف هللا هب ريحام
 ىذتةامابمو حاورالادوجو ىذتةباماهتمو ةمولعم نامزاىف ماسح الا دودو ىضتقياماهت
 عموملاعلا سات ًابرو دي كلغلا نأ نم ىملابلاطوبأ هملاراشاىذلا ل_ءلاوهو ثاودسلا ةةمءاسقب
 ىلع لربي نم مسهتمو ققدملا ىلا لماكلا مهني ضعب ىلعم_ه ضعي نولضاغتم هبقمه كلذ هترودأ|

 كالقالا تاكرح ريدا. ءانذعلاو لمرلا طن باعصا نم ءاجلان ار دقو لوزتلا ف لضافتلاب هتجرد

 نمكلددنعدهنلا ثدءعامو اهتانارتقالزانسو اهريداقمو تانار قالاواهكاو ةتحرسسو

 ةداتعماضي اهذهذاه لئاقل ارفكءالو دح ؟ اهلهحال ى علا ةماعلا ىفةداتعملا بايسالاكه فل ىف م ىلا
 روسأب نوريخق اهريغب اه ارتق اررغىف اهلاح هطعبالام اهعابط فلا تب < ىطعت اهنائءاللا دنع
 انعتاك ناو هلارظنلا,قافتالامكياعقاو صال كل ذ ناك ناو هب اوريخ امدح ىلع عن ةمرحج

 نأ مدي حالا ض وم-غل هسفن قه عطقناو نيقي ل_عوهام هبق رطانلا نات ىعالا سفتف
 لس اهل دهم نم تنافالو هرظذ ىف ةقيقد هتاف ام هنا هسفن نم نقب ىلع فاسنالا عمنوكرحي
 ]| ارارساهتتنأاننعك لذا رالف دقعي تقلا باح ىل_ءرخأتملا ناذ هللا نعرتم :ىنريغ نمدلبق
 || امو ل لسرلا هب تءاجامي هنمناميالا ىف ىوقا د نكي مل للعلا نم ةمترملا هذه لصح نمو هققلخ ىف
 ٍْ ْ هعاسأو لوسرلاكه ذ ىلع هللا ىلا وعدي نمالا هللا دنع نم ملسو +_لعهلنا ىل لصملنلالوسر هيءاج

 | كوت نيذلا هتصاخومقلا» انلوآو لسرا نيبالد قتلا لهنيبوءالؤهنبب وهام -لضاغملا ق اتمالكو

 ا مكدال عطقلا مكي هولعامف مهفالع هدا نم مهلعو هد نعنم ةجحر مها" ًافم_يملعتهللا
 ||| سي رداوه لبق هب ث عي ءاسنال | ن نماس نأ طقلا لءىف لسو هلعهللا لمهقتالوسرلو#يقافنالا

 ٍ [| نمد سقردغ نم كل ياو دعا ا ايا 00 ا

 1 اي نزكتس ىلا ايلس اورام قايتشيدالوسرلا ىر قااذتسلا ا

 || لع بواطملا مالا نعل اكش الا كاهل حصفتف دالوال ا دالو او دالوالا نم تاهنسالا ن ءاظالا ىحاص

 ]| هطخ قفاو نغ الثار نملاعلا قمالسلاةملعلا# طال لمعلا ة.نلاكمنف رضلاو ةللعوهام

 1 | ةراصل 0 رطل ناصأدقف 6
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 *«(نوتسلاو 5 5

 ١ 0 اتاي وسرد هنااا هلال“ 575 0

 وهالا هلاال هنا الزا لي لل هللا دبش

 وهالا هلاال هنا | | .تديئاذب هكالسامم
 ودالا هلاال هنا اودهش مهلك لعلااولواو

 وهالا هلال هنا ىماولو: لوسرلا لاك

 وحالا هكاالاثلبق دن ل اف) كنملل اه

 وهالا هلال هنا || | اودبش مهكر ثالاادعام

 ودالاهلاالط تقلابامتاكلعلااولواو هك الملاو وهالا هلا ال هناهننا دمسش نب زعل هباّكىف ىلا هت دنيا لاق

 0 اعدها ىل_دهللا وسر لاهو مالسالا هللا دمع سدا! نإ لاق مت مكررا

 لشمو معلا اولوأو ىلا_<2لاستف 39 ثإ دما هللا زوسرا د ناو هللا الادلا ال نأ دهشتنا مالسالا |

 اهف دماشلا داش ادبهلو انابعانوكشريخ نع هدام هسفنل دحوتا انةيدا ع«2ناقناالااولواو

 هسفن ىلعملعلا ىلدأو 2 اللا فطع ىلاسعت هنامث هب داهُس حد" الف الاوإ_عنعالا نوكنال هيدهشب ظ

 ا نايالا ىلاال علا ىلا مهفاضا ئاعيطقةداو ثلا ىفالاانه'لارتش الو لارتشالا ىطعي فرحوهوواولا
 هن اكرياشا قب رط نمال ةىرورمذا وأ ”ىئرظنلا معلا ب رط نم ديحوتلاهل ] هح نمدارأهناانلعف ا

 ماقد مهأ ماهو ل_لا مهداف أ ىذلا ىل_كأ | ند ”ىرورمضلا ملعلاب ىدجوت ةكتاللا تدهتو لود

 هتلعج ىذلا”ىلةعلارظنلاب لعل اولاو ىسفنا تدهش مدح وتلا, لت دهشفةلدالا ىف معلا رظنلا

 ةداهشاا ىف« اع لّوعي ىذلاوهوءالعلا نم ةيئاشلا ةيترلا ىف كلذ دعب ناممالايءام ىدابعف
 ىلا عت لاقو هللاالا هلاال هنا ٍل_عاف لابقف هللاوه رينخلا نوكح العهانيعسو هيرخأ هللا نان

 لوسرلاوو زيزعلاناءردلا نم مهارباةروسرخآ ىف بتارما مسقنيح دحاوهلاوهامتا اولعدو
 ناف ن موي انه لقب لو ةئملا ل دهتتاالا هلال هلارلعي وهو تام نم ميعتاا ىف سو هيلعهللا ىلصءلا

 || اون ادابعهتنأ انلع دةوالوسر ثعبن ىتح نب ذعم اك امو ىلاعت لاك دقوريل ا ىلع فوةومناجالا |
 مزلبف ةّساعل سو هلع هللا ىلسص هالوعر للبر ةوعد ناك امو ادعنو دحو.ه مهو تارتفىف

 هيملاعودام ثدح نم مندؤملاهللا دوت ءابإعلا عج مالكتلاا ذم مفناميالا نامز لكل دأ
 دعبالاهدوحو حصيالناعالاف ن نمو ارهغو نا انعالا ةهجس ع ند

 كلذ نددبال دحاؤ هلالا لاذ ناواهلا مثْنأ لقاعلار طانلا لعب ىف تنال لوسرلاو لوسرائ

 ميدور راجل مدعلال اهريع نود سنكلا نمد او ص“ :ماالف مبملا لسرأ نم سن نملوسرلا نال |

 وهدلالا اذهنأب معلا هم3ة: نأ ديالو ىلاعت هتلاوهو ل سرأ نم محو. املاع نوكن ندب الف كيرمش ءلاأ

 هنإ لوسرلا اذه ىوعد قدص ىفرظن.ن ددمحو نراك ىهامةصاخةسنالوسرثح تانكي نصل

 ضب ىل_عاهضعم لعلا فدو ةلوقعم بتا سهرلعلا ىف هذس هووهدنعٌدا ذ ناكمال هللا دنع نم لوسرأ

 نوكتال هللا دع نملوسراد هنأب قيدعتلاودو ناميالاة شر هناف نموؤملا اطح هلك اذه سلو |

 هلس ره دبحو نال لوسر هنأ هقدص ىلع تالال دا اع احاذاف هانرك ىذا مل علااذ_هلومحدعبالا

 هنلاسر ىف لوةنءيش لو اف ه:لاسر ىف هدرول ا ىب لاو مالح الاو نانبلالااولوأءالقعلا بد انتد يح |
 همزلبال هللا دوت ملاعلا نأ بابلالااولوا اعف هللاالا هلاالاولو مكس لوي ىنلسر ا ىذلا للان |
 هب ظعلت هللا حوش لعلا ل ادلولدم نم كإة ناد ظقليإاب الا لوسرلا نم عمسالف هب هيظذلت نأ | |

|| 
3 
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 أ تلا ادهن ااوأرف هتلداقوهتلالد فاورظتفلئالدلابمهءا هس هعتتامقدص ىلعليلدكلا

 ” رم نيتتماهرما ءاهعم لكى جواىذلا!نااول !عق هنم لءالوراكفالا هش | عريخ هدنعأم

 | هعلط دتهللانأ اولعوهوقّدصو هب نامالابهملا اوعرسأأف هيءاج امو ص مهشلا اذهدوجوءامس لك ىف

 ملام هّللابةفرعملا نم هاطعا ممهراكفا هنلا لصتملامم فراعملا نم ”ىولعلا ملاعلا ىف هعدوأام ىلع
 ًريبكلاىلاو كل ذ نمولقعل لصيام ىأرلا فيعضلا ىتاعل ا ىل هللا'فراسملا هوز وأرو مهدنع نكن

 اروطءار ووهام“ اهلل ضل امد دنع لسرتااول اعف كذ نم ولعل ملصيامع رظنلا عيسصل الّدعلا
 أ ةباونمآو مييلع همدقتسو لشفباول اق ابأ مهادعي لام, يلع ةردقلاو هيرلعلا نم ماطعأ دقهتأ ناو لقعلا

 | | باغامهتاكمملا نم هل[ قاخ ا مهفعاو ىلا عت هللا ىلا ُهيَرقملا لاعفال مهل نيعقدوعس اودوقدصو

 ا رانلاو هنملاو رشحلاو 00 ل ل ا

 0م قلمي ب مدجاو لكو لاوح الا فالتخاو نامزالا فالتخلا ىلع لسرلاتعباستهنا ا

 ١ ةارمشلا تازئتق ماكحالا تفلت !ناو ابنعاوربعو املا اودنتسا تا الا داما
 ظ ا” ص ىلاعت لاف[ لاملاو نامزلا بسح ,كحال !ناكو ماكالا تاز

 || ةيوبنلا تاساسلا هذ هنيباوقرقو كاذ نمئث ف فالخري غنم مهاوصا تقفتاف 0 ظ
 | مهرطناهاضتقا ىل | ةء_مكح 21 ١تاساس لاا ند ءاكملا!تءضوام نيو هللا ددع نمهدعورمشملا

 ]| دئاعامو لسرلاءاونمآو بومغلا نم هن مهلعااماول قف كشالب هللا دنع نم هناو تار هالا اذه نأ اولعو
 ْ دقو ةببقت لهتتو -ءانبا ىلع ةسايرلا ىلطو ردع اعىف بقت ل 5 3 5 3ك دست ءاش ءةسأ ١ د 2 3 ١ نو مصنتخ * بح 2 ا

 هللا ند لهح ام 0 ب ا ا هير لهحو

 1 هب تقطنو ةلزملا بش .تما|اًدهةقر ان كَ زكقهر اا ثاح ن نمل قعلا هب لقتال ى أ لقعلا لبةيالام

 لسرلا مهلاهتمتاروما هللانا_علا نما وصقن ممن | 01 القعلات إعق ء ءاسنالاو لسرلا نس تلأا

 || لغشلا نم مهتقب رط ىلع ناكنمء العلا ى ءااغاو ةمكح ملا ىفموءلانع نيملكتلاءالقعلاب ىنعاالو

 5 دا ارسال نا
 « سب سإ

 ا ا را ا - ا مجراككا واعيا

 نيدلا نون مسي مهنال لقاع لكدنع مهلر دقالف مولا ان دنع نيذلا ءالؤهلائمااّمآو لاجراكَتاوا
 ْ سس مه واق ىلع كلوت دقو عتجر ده ىلع مهغهنأك رددلا مدخل مايبلالو فاد وك

 || لولا باونأىلا مها أو مه :رغصو مهرقحو معلا اولذامهللا م هلذأف ةسانرلاوهاملا نلطوابدلا

 ||| العشا مخ دقم_مولق نا مهلوتريتعي الءالؤه لاثماف ةالولاو لوما مهتلذأف لاهملا نمتالولاو

 1 هللا نيد ىفملا همقةلاةمهسوغت دنعملاعلا لضفأ مهنان ةضيرعلا ىوعدلا عم مهراصبا ىعأو مهمصأو
 || ادن .ذخأ هنوكح عمزاميالا بح اصو ءالؤهنمالاحنبحا هجو لكب هعرو هلق

 "1| نع اكردا دقو ةفصل !هذهلثع نوكين أل قاعلا ىئاحو مهعز ىلعءالقعلاءالؤه نمالاح ن اوه
 ١ مهدشأو لوسرلا نسل اعمتمهمظعاو لسرلارادقب سانلا فرعأ اوناكتف السلق مهلا ىبءتاك
 ]| نيسنلا نمهدابع هيهللا صخامب نيماع يظعتلا نم قالا لال جيش انيفراع هننس ىلع ةظفاحم

 : 00 لالا نعح راما ماسالا ”ىمهلالا لعلا ةهج نم هقئانرلعلا نفءانلوالا نم مهعاشأو |

 0 ا د هلا لدن نأهر < ثدح نم لقعل ار دقب الامم دابتحالاو سرذلا ند

 1 لا عم اهم تولخ د ةول> نمل. ةءارهالو رات يغ نم هناصيس هيلعلا نم ”ىلبع هي هللا خفام ىأر دقو مهرباكأ |

 1 | هاعزمدنع نم ةجرهقئامانآنمهبف تب ؟رتامز فان ىزلاهتنادهلالاقف بالملا لهن نك الو
 مظعلالضفل او ذهتلاو ءاشبإ ن نخبر قاب تاو“ الازم

 00 0 رع نيكه



 فقل

 مكسلعظ شو ان دوجو انيلعظف< هبلا نوعجرت مامان موس محو مولعم نازيم ىل_ع م يك
 نوفتناد- كحلة« نم مدينا ىسع هلئاىلا اوأاافمكلو انل صا ناكلاسف كنار *امأ]
 هم وهربدلا مسالا نالاقف كلذ اولعفف ىأرا نيعو ةمصملا نع ذهاولاق م لطعتو اكلهالاو د

 5 ىقا1لاقوابرلا م -الاىلا قا هأب رخو ل_خدذاملاأ لاف مالاربدملا ىلا اوهماف كسها
 خسالا لوالارزولا يرحأ ام ىلع هنانمعي ني رو حاف تامل هذه نانعا: ءاد, ىف ةرلصملا هضَدن

 غذا نوندو مكيد* ءاّقلب , مكلعا تان الا لصف ممالاربدب  ىلاعت لاق لد ةمارخالا ري زولاو ريدملا

 دخ هياعرمالا نوكي نأ خش ىذلالاعلل قياطم ظفلب ءاي ثيح هللا مالكم كح اامراظتاف مامالاو»

 كلذ هللا لع-و المع ن نسحا مهما مهولسلو علتملا حولضأل عازل ميل عضو هو دودحلا مهل برلا مسالا

 اوعضوو ادو د اوّدف سانلا نمرباك الا سوفنةرطف ىف اغاقا أ ةيصكح ةساس ىعسن مق نيهسق ىلع

 .ةيحانل ت1 يمس لوميا ةلكاوتإلحو تدليس سدماوت

 مهماحرأو مهولهأو مهؤامدو سانلا لاوسا كاذب تاظفحن اف ةمكحلا | هيطعت امي مهمل ل مهءاسطو

 ىآيىذلاود”ىحالطصالا فرعلاىف سومانلاَنالريخ باس اهانعمو سماواهوعسو مبماسنأو
 نم ماهل نعءالقعلا اهعضو ىتلا ةممككا سماونل ا ىه هذهفرمشلا أب ىذل اوه سوسان اوريكلاب

 لزنم”ىهلا عرش هيف مه دنع نكي ل عضاوم ىف هطاسراو همظنو ماعلا ملاصاتورعشيال ثيح نمهللا ||
 نمائشالوارانالو ةنج ثرو اهناالوهلتاىلا ةيَرَقمرومالاهذهنأب سسماونلا هذه عضاول )-عالو ||

 نرشو لك | اههفارادو ةيعسط ماسح | ىف توملا دعب امو ائعيو رخآ منا واعالو ةرخالا باسا

 جرت مل لدلدالو نكمم هم دعو نكم كاذدوجو ناغ مألاو باذعايخازا دو حرقو اكتر نانا

 هذهىفحالصلاءاقب | ىلعمهللاصمو مه سماون يمناك اذهلف اهوعدا ةيئابهر لب نينكمملادحأ
 سيدقتلاو ميظعتلا نم هلال_ل نش اموهتتادمحو نءةمهلالا مولعلا» مهسوفن فاودرفتا ترادلا

 ىلع سانلااوضّرحو ىردنالن مثال د لع نم وىردب نم هنو هسشتلاو لكم لا مدعو هيزنملا تافصو

 | بولق ىلع هتلنأو ءزوامتتالو هدنعفة:اد> اهراكشا ثدح نملوقعالنأ مهولعأو م معلا رظنلا

 رودا“ ىولعلا اعلا ف عدوأ دقهتلان اومهدنعكالد ذدعس لو الع هند ٠ نمضي لا

 اهرما ءامسلك ىف جوأو ىلاعت هلوقوهو ”ىرصنعلا لا علا ىف اهراثث دودو اهلعاولدتسا

 نأاولعفئثاهئاضعا نمصقام تناماذاةيدسملاةرودلانأاوأرامهسوفنقئاقح نع اودصفأ|]
 مهسوفن هناا وةرعف دئازلا ىهالا كلذ نعاوثدف هملع دئازرخآ سو هامت ادا اذهل ل رحلاوكردملا ]

 ةقافلاورقفلا نافاهداسحا نمفرشا تناك ناو اهنأاولعف لهخ ناك امدعلمب هتأاوأرم]

 رظنلا مهم ىبهتنا تحرخاكى للا ارقتغمهوأر *ى* ىلااواصوالك وى ىلا 'ىش نمهرظنلا,اولمعاف ابحي ظ

 لوالاوهاد- هاولاهوهدنعاوفقوف :ىث + ههيشرالو اًعشهيشيالو وىث ]هالوك مش ىلا رعسشم الوش د

 هبسشمال هلال هتيدحا الو اثلا ليقتال هس ناو هتاذ ثح نمهناذلادحاونوكحينأ ىنشوأ]

 اذهنأ اولع امجاذإ حرتتال اهسفنال تاكسملا نأاوأرال ع دوحو ديحو هود وق بسائمالؤفل 0

 هاد قربا عاوذ يسامح هنع تايسنأب هتمظعو هلا ترقتفادوجولا اهدا ا دحاولا | ا

 نأ ثري معلا ىف ةناكملا لهأ نموه دنع نكيرل مهسنج نم صنت ماك كلذكح مهائبسفلقعلا | ظ
 ىلوا فاضنالا اولاقف م كلامنا لوسران امهالاةبئاصر طذو مي ر كفو هلأ هيقاودقتعبال |

 لدلاانهنعتيدق هئااولاقتل !(ح وهام داو نكموهام 0 .ننىاورظنا|

 لكلاو لوقعلا هذ هوك الدالاهذهحاورا ىلع كلذ ضافا مءاشب نمهحمب نأزو ع اهلا اضيف هنا ثا

 قدص الارطتاذل قياخن نكموهاعف ضع نم ىلوأب تامل ضن نسلو ناكمالا فاو تكمرشادقا

 لهاولا ةناناع عمبدأءوس هنا ل.ل دريغب نيمكحلا نيد نم ئث ىلع مدقنالو هيذكوأ ىذملا اذه |
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 سنرتٍبابلا اذه ىاندروأامناو”ىدوجولا عام الا الود راكحلا| مهوتئالو عمست ملك لان لعج اف

 ىهام ثيح نمةدحاو قا ت اذ ناف ”ينيعدوجو عج نمال بسنلا ةهج نم ةريثك ةلوةعم قثاقح

 دنتسلا كا ذناو هبلا دنتسن حم نمانلدبال هناانناكماوانر اةتفاوان دوجو نمانلعاممل هنا ث تاذ

 ةنوك نماهب ىعسف ى_سملاءامسالاب اهنع عراشلا ىنك ةفلةئايسن هنمان دوحو بلطي نأدبال

 دعب لوقأفهريغهلا الدح اوهلا هاف هبفلراشين ا مصيال ىذلا ”ىهلالا هدودجو ةسن اعف انلطكتس

 ىعسملا ةريضحب تعتجا ءام-الا نا نكمملا ملاعلا ىف عج رلاورثأتلاو ىغالا اذهءادتأ قرر لا اذه

 ىذلاّقلالنانافاهرا“ "ار اهناع زيه داهم اكس ًاروهظ تبلطفاهين اعمو ايتتاهت

 ثراولاو ت.مملاو ىحماو قازرلاو رّوصملاو ىرابلاو لصخم او ربدملاوملاعلاوردتم اوه
 السفمالوارب دمالو ارو مالو اتواغاور , و ميد قاورص نيبال اج مالا عمجوروكشلاو

 تأيلفان ”اطلسرهظسفاهفانماكح ًارهظت ىتلان را عال هلا هرهظت ىتح لمعلا فيك اولاتفافوز هالو

 وحلو ىنحاولاتت ىرانلا مسالا ىلا هتيعروهظ د هيملاعلا قات ضعبابلطتىتلا ةمهلالا» ءامسالا
 ىرابلا لاقتاهر تأت لضتالابفو , ىتلاةرضحلا اذا انئ اطلس تش وانم اك ار هظتف نابعالا هذه
 اهمدعلاح ىف تاكمملاْنا اذه لص ناكدمو طفت قافرذاقلا مب الا ىلا عجار كلذ
 انضع كاردانع اناعأدق مدعلانا اهل تلاهوراقتفاو ةلذلاح لاوس ةمهلالاءامسالا تلأس

 معنا دوجاولا هلح انومتوسكوانتانعا مترهظا مكن واذا: ملع قا نم مكل بيبام ةفرعمن ءواضعي
 لعقلاانروهظىفمكل مصت ةنطلبلا تناك اضيأ أو ميلظعتلاو ل !الحالا نم مكل نين اهانقوانب 3
 انتتس ىف هتمرثك أ مكتح فوه مكتم هبلطن ىذلا اذهف ةمحالصلاوةَوقلاب نيطالسانملع من مويلاو
 رداقلا مالا ىلا اوألالق كلذ لطيفا اوكرصف مح يصح تاككمملا هنرك ذىذإ | اذهناءاعسالا تلاقف

 هسفن نم ندللا كءالومص امسح انآلام كتسانبعدجو االفديرملا ةطبح تحتانأو رداقلا لاق

 00 ل ل نع مكس نك هلاك نيوكتانءىمأ ا ذا رم ض ١ الار مآ هم ان ناالا

 | مدعلا بناج ىلعدوحولا بناج صصخخي وي ريهنا ىسعدي را مسالا ىلا هنيح م هوك
 | دانا سرداقلا مسالا ,اةلاولا قدي رملا سسالاىلا او الف كدونو ملكتملاو م الاوانا عمت ذئنيخ
 | مكح امرتخ ىدنعام نكلورداقلا قدصدي رملا لاف مس زاغكلع كلذ مف قوأفانئامع داجن ف
 | افريسفملاعلا سالا ةطح تحتاناف قيس لد ل لل انزع كفوملاعلا مسالا

 كيرملاقدص ماعلا لافي رملا سالاهلاكاماورك ذو ملاعلا مسالاىلا اوراسف مكتصقاورك ذاوهملا

 مدي الفدتا مسالا ىهو الع يهم رس اتا تافلرابدالا كلو كداجب ان لع قيس دقو

 ىلا هلاورك دو مكلانام لاقذدهلنا ةرضح ىف اهكءامسالا تعج اذ عملا ةرضحا!مناق هدنعانروض>

 ايزو لاكملا توت ها هلدسدقم تاذ وهو ىمس ىلع _ادىناو مكقئا.ة لل عماج مساانآ لانعح

 أعمالا ههترواحتامو تاكمملا هتلاكام هللاقف هلولدم لعل خدف ىلؤلدم ىلء لد ىتحاوغتف
 7 الا هتقدقح ه.ضتقن اع قلعت ءاعمالا ع نمدحاو لكل لقو جرخا لاف

 اوهف ةصاخدحاولاال ا ىلال ةمترملل ةم هلالاءامسالاو تب ”ىع بلطتاع !تاكمملاو ىسفن ثمح نم

 0 رمان مالوءاعسالا نمالدحا هو لكم هتقدتح ىف ىنكراشيال ىبصيصخ
 ىهعتملا هركذام مهلركذف ءاممالاو تاكمملا هنع مجرتي ملكذملا م سنا م+الا جرن

 رفا ظلام مكسو ديلا سيصختب تاكا ملال نا ممل ارهظفرداقلاو لئاقل اودي رملاوجلاعلا
 تام يا شعب اهضعب رهقو ضعب ىل_عاهضعب طاستو ناوكحالا فران ”الاوناسعالا
 00 ءاعمالا نم هملا

 ا يماني ململاع دل الاقل اجزم سالاو تالا تن هياكعألا |

 225221 22222 2 ببببببا
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 ىع وانهم 0 :اروه»و اهمعدو صاصتخ الا تانج ن هميعتلا كل ذو ناكك اذ ةعااش و ع

 نكاصلا قمل | ناو هتعاط له أ نم نوكي ناو نع ف رط هللا ىدعبال نءنوكم نا نكم أور د-ةول نا

 هرهزوءانتامهانوكسز ةنملا ف ىلا اذن ه ىلع. انذلا ىفةرانعل اهي ترمدق نكلو هذايع نم

 ىلعلا تاحردل! ىف لاع الا كل: باصصأب أب ةرخ الاف قلو ةقاشلا لاس الا كل :نماذدلا ىف حارتساف
 لاملابرىرق ,قدهل لامالو هل وقال ىذلا ل>رلا ن نءلئسام لل سو هيلعهللا ىلص هللا لوسر نع تثدقو :

 الامعا لمعي و دج اسما ىني, و محرلا لصي و سانلا ىلع عسوب و باكرلا كفي و ىطعي و قدص قوما ا

 همجدج ةوو ىف رسل تاتا دابعلا ىلع هنمدلخ اوه نماضي أ ىرب و لاملابزالااهملا لضي نانكمالا
 لسوهيلععلا ىلص لاك هنا هلع لثم لعل ةوَقلاو لاما نههياص لثم هل ناكو ل هنا توأم موشي تأ
 ان همصتن أ ىذا معنلا نم ىنقملا كا ذل ثم ةنملا ىف ىطعز هنا كاذ ئعمو ءاوس ةرخ الاف امهفأ]

 0 الف علا اذه لبق ةنلا فهدح وولامم نش :كاوةذللا ف ىوتًاودو ىنتام1نوكيف لامعالا ْ

 لع نع صاصتخ اووف هنو هّممه نمهل هللا واعام صادتخالا تاذ- نك نك ىلعأ هب مم معتلا ناك شت

 رعش انلودىف صاصتخ الاءاننع ىذااوهواثدا ا ىف ةريودوجو كي جاو را ١ ظ

 صاصتخا نيب ولأ عانيبام |

5 0 . : 

 صا هر دإامصاصتخااوهف |

 < !| لعاق سيانلالاكوااكك
 انءافطاطع كيلا

 مها عرش كي ل هنال
 نع نوكجام لوالا صاصتتخ الانان درأو مهواالو ىَث نعنوكي الامىناثلا صاضتخ الاباندرأف

 تيلدوكيلا !ىهفةمومملا ىنامالا امو ه*« ان ندلا ىفمهودو ىنت نعءازج وه ىذا عسهولو ْنَع
 لصق ام لاما قاب متنا تالا نكاوترعأأ

 ادغر انمزام انئعدقفالاو #3 6 0 نكت لصخت نا تاما ْ '

 لاق امو هلي سحأ ءاح -ىنامالا مكترْغو ىلاعتهنتا لافاهفو ل ١ املا ىفةرسس- نوكتن كدا

 رخ ناكحاش رشأاو ريكا نيب”هلض اقمال هنال الفم“ نسح او ارق س مريخ دئمول ةنللا باحصأ ْ

 رفاكلا ناكىذلاريلا -لضفوهفاشواندوسواعقاوةنوك نمالا ل تخاو اسس طنا أ

 ةهاضافملا ةمنس أذ نسح ًاوريخ هفلاق اذهلف هلهطم ركسفي هملا لضصي هلا َن نطظواشدلاىفهمهوتي ْ'

 لبسسلا ىدهي وهو قللا لوقي هللاو ىعملا مهفاق اذكن م لعفا ىو
 « (تودسلاو سداسلابابلا] *

 رعش اهدحوأ <ىهلا مسا” ىوانطاب وارهاظةعب رشلا رسم ةفرعهيف

 ال الحالا دهاشد للاى آف || || الالح لىلللا نم للخلا بلط 8
 الالدالا بحاصي هلالا دبع || [| هدوحو هل الا رع ىأر امل 0
 الاتحك اركصتم اريجم ارزعتمهسفن نامطا دقو 0 9

 الال ذا امتاطاس هلذ اذ | ||. ةموصعمة عب رش هنلاى بأ ١
 ىلاعتو هد كر اس نم اد هلذديو ةقافب دسعا | ىدان

 الوسراكلمع امسلا نم مملعانلزتل نيئئمطم نومي ةكن الم ضرالا فناكول ل قلاعتدقالا 0 ش

 قناةلسااهطعت لاحناسل ةمهلالا ءامسالا نا لعا ال قر نست عا امو. كانتا لاو



0 

 م ه رخل

0 

 ملسو هيلعمللا ىلص وللا ل وسرالت مث ةعوذم الو ةعوطقمال ةريثكلا ةهك افلاو بوكسملاءاملاؤدودمملا

 اهف مهل نوئكتم كئارالا ىلع لاللن ىفمهج اوزأو مهنوهك اف لخش ىف موبلا ةنملا باعتأ نا

 سحور سرع ديو همنا اج دا م ربر نمالوق مالس نوع دام مهلوةهك اف

 ثيدحىف اذه لبق ةماسقلا بادى د ا ل فلا ركب لآ ث ب دح ىهن | ان هىلاو الشم

 مهللوتبفادج نور ذقودامعا ىلكت وباحلا عفرب باطما اذهد_ه.ىلاعت قط نامت ل

 كا ذىفنوئكين قده اش عاومعتتتلالا مكتوعدامىدابعادود«نطوم اذه سلف مكسؤراوعفرا
 رابلا نمانتيجتدقو قي ”ىوانرانولو خش اذهدعبىن تصح قبره, هل لوقا ءاشام

 قحلالوتبف كهجو اننيرآو كمركسالم انم ءاعتعاخو كراوح اندر قطا وضرر ادالحداو

 ادبأ مكملع طفح آالف مكنعىا اضر عاود لوةبف قب ىذلا لاذ اموانيراننولوقسف سها مكل قيىلاعت

 يعن آلام مج ندر اعشاب قف ىرسشي نماهذاً امو هلك ن ماهالح اخ"
 لضافنتو ىرشدلا هدهوهو عاملا ذ' ةلاّعملا هذه لاقف أ ديهبام ع مهن عامسلا هنمانا ناك

 مهودرهتكن المل هناعسلوقي مم مت ميلر دق لاعبوا اهفنوو اف و هور ىف سانلا
 لذ مهشب رطقريكلا نم م مهدازاملو تي هر يلعب امل مه سعال نو د الف مهرو دقوا

 روما نم مهلهأ مهاقات مهلز انم ىلا اواصو اذاف مهلز انماوذرعام عال كلل نا دافعت -

 درا هله كاكزام طال اهوارونمت هزدنت لولو ف مهكلم عسي ثور نادأولاو

 0 يلا كةقرافم دنعمكلأ ةنكي ملام لاسلب اوءابملاا ع نم متدز دق م نأ اذكو مهله[ ىامهل

 ىهامناو ا دا ارا يل ل يتسلل ار ةحارلاّن ا لعاو ضعس

 لكو معنم ةنما فن د لكف ىدوجولا مالا وه كاذو مويح رملا نمتنو دل ىذلا صالاز ءةرامع
 نوما“ ا م0 سلا مولا :ءارالا بوغلا# ام مهلاعأو بدنا هيفام عكر م هن اريؤأم

 مهجاهلحم مونلا ةحارف ةصاخرانلا لهأ هب منت .: قدا اوه مونلا ب ءلوأوش مولاي مهدنعاق

 مالا نم مهنع فضمف ىلع كا ذدعب رعست مث مهنع را. الادوجخ مهاذعمانأقرانلالهأب هللا جر نمو

 ةسوسكخر الانا ىلع كل دباذهو .اريعس مهاندز تيخالك ىلا مت لاكرانلا تنخامردةباذعلا

 اذه لقتالزانلا قت نال اسح الاءاهم اق ةهج نمالا فصولا: !ذهم فصتتامرانلا نافذ كشال
 ةيرانلاب را وه راتلا اقرا مىزباغاو صقتنلاالو ةداءزلاالو اهتاذ ثبحن م.فصولا

 مهماسجأ لسع ةطاسملارانلا ىف ع تخالك هلوقانلت رجالا هحولا ىلع الاهذهانلج ناو
 دع ًاوهو مهنطا وبىلا بلة ئٍباذعلاّنا الذ ئءمواهاندز لشي مل هنافا ريعس نيب ذعملا يسعي م هاندز

 نمةحارااودحوو مهرهاوظ قرانا !تيخ اذا ”ىوذعملا بادعلا نءمهلغشف د !تادعلا

 اولانلاهماولعول ىتلارومالا نم هيفا وطرف اوناك اهقركشتلا مهنطاونىفمهملع هللا طاس مهم ثدح

 | مهوتلاكاذىف ممباذعن وكف هضاوناك ام دش اءاذعنومهوتبف هناطاس م هولا مماع طلسو ةداعسلا

 ىلارانلا كاتو مهداسجأ ىلع ةسوسحل ارانلا طاستب نورقم لا بادعلا لواخ ند دم م_-مسوفناف

 رعش اهفانلك ىتلا ىهو ةدئفالا ىلععا اطن ىلارانلاىه هيدولا اهاطعأ

 ا | عاطت حاورالا ىلع ىعمر انو بهل اهلكران كن ايان د بلا

| 

| 
 ا |
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 مهلعردق ىلع هفمهاز انماوذخأف ضيالا كسلا رمادي كلوز ال نيد ارو فاذا نرش باق
 وب ماجاك ىلع معاج تزل ةةمانع حلاق اع هني صوم لمعلا ّناف مهلعردق ىنءال للاب |

 مهن ادن ءازح [ىفوانطاب مهرثاد:فوار ماطظ مهراصبأ فروذلا كلذ ىرسفا دعم نورزعف مهرهمدقأ] ٍ

 تاي اديشن كلب ىذا اسعد هاك نبع مؤمن لك حجر بسوغت انا شو

 3 هاشملا نمت ىو ةيؤرلاو ةدهاشملا نوقيطي هبفرونلا كل ذءانامهيطعياذهواسولك هناذب عهسيوأ ظ

 نوبهأتش م ل للك وهامهذم كيرةيورأ | اويهأت مها لوقف لسو هيلع هللا نصهللال وسر مهشأش ||

 هيي_ظعلان داو« اريركحلار اجو ةزعلا باح بخت هنالث هقلخ ندب رهن» وىلاعت ملا لحق

 ىدابعنبو ندب بخ !اوءفرا ةبخلا مظعال ىلاعت هللا لوقف بخل | كل: ىلارظنلاب هور نوع.طتسيالف

 مهام مهراصبأ ىلا فيلا لج اهحا قدح او باح ناخقحلا مهل ىل 7-0 رنا مفرق ناو يا

 انتج رشاو وبرلا لادن مهتبم دقو مهلك اع هن نونو كش مهاو ذ ف ىرمس رون مملع قهفنض دحاورصن أ

 فةاوم ق شاقل ثد دح نم ملسوهيلعمتلا لصهتلا ل وسر لاق سدقالالاهباكلذروتي متاوذ |

 مكيلع مالسمهللا ّ,ك امح مكي ا مح هو ىدابعم هج راعءمال_ىلاعتهللا لوقف مايل

 ميعتلابم كسفنأ اوسطف ةنحلا مكل تباط نيدلاخ اهوا_خداف بط مومقلا ”ىبلس | ميرلا ندسرلا نه

 مككت قش نعمل سوما هقاطلاو ننمل الا نوما ب ادا ولا ركل, نسباوشاو هلا |
 لهأو ىبصاخو ناسف صأأو ىناربجو قاماوأ :1نولز منأالد :مكلع فوخال تا نجاشلا

 مالسرادىرادو مالسلااناو نولسملا جن ا مكماعمالس ىرادفو ىلا

 ىلا لواحد او قو دي او تيا هدو نءتفشكو مكل تئاذاف ىالك عع كىهجو مكي راش ||

 ترق نم ىؤرثو”ىلا اورظنت ىّتح ىلو-اوساحااو“ ىلع او رف نينا مال ىنع نيبو عتريس غ ىرادأ ٠
 مكهك اذأو ىلم نم مكل بهو ىلامح م 0 غو ىرو:. مكصخاو ىزن او كرجأو قمن مكفءأفإ ا
| ٍ 

 تا ودل قر ادا بسب :كىذلا مكيراناو تور مكمسشاو ىدبب مكفلغأو ىسشإا ْ

 ١ كادوا بحأو كبسأو ضارب اننا كاتسوولا عد كو ىّولعو ىنالجو قزعوأ ُْ

 ف ذول ًاسافءاش أد ةعاما كو َحُممامو نوعّدتام ىدنعمكلر و مكسعأ دلت وكس ىبدشلاع ىدنع

 هذهو قداصلا”قولا "ىلا" ىئغلا داو اهتناانا ىناو اوس هتالواوبضتتإلا ل0

 ديالو هذهواهومكت رادع ىيفؤاهزيكبضإةق عسا اهومكشنكسادقىرادا

 كام والساف مكنع ىرصيفرضأ ال مكءلار اظثااناو مكيعايضيطلالمكتلما دم ةطوسملطلاو

 24 ناب اده دعب ةقافالو ة>احالف س 0: 1 سلح مكلانأو ىف مكسنا دقن ميتشاو أ

 نوذم . الا عت 1و ديالا سعت مكيعت ادمرسا 5 لد ,وح الو رحالو طدالو مرهالو فعضالو ا

 قرا عبذتجاو ىنوق عطا نيذلا فارشالاةداس رام نومعنملانومركملا نوثك املا نوما

 انتينم ا الوانلما اذه ناكح امان, ر نول اوف ةمعنو ةماركمكلاهضقأ مككناوحىلا وسفر

 أ لعالا .ىلعلا مها لوقف انعكست ئضروادبأ ادي ركلانهحوىلارطللا كلا[ ْ
 || اورسشبأو هبلا اورظناف ادمرسادنأ مكلزراب ىهجواذ_هىلامتوكرات يركلا 2

 ىلاو اوهكافف مدنالو ىلاواومكُا راو نع, كحاوز ىلا اوموقؤاوعتمنةضار ك0 ة:ناق

 ىلاو اوتكحنتاف مكشرفىلاو اونكراف مكباذدنلاواوهزتت كنتاسي كاواداخ ا

 ىلاواوسلاف ا اوايقافمكب رنم م انادهىلاواوشأتساف م كرا اريسو مكي

 اودرَم ليلحلا ةرواجو لمةم نم مو ليلط لظىةيلئ اغالوا مف مونال :لئاكاولبق ع او ودعك َن

 كلوا شو اواتغاق لسحن ليسجنزلاو لمسلسل مينسنلاورهللاءامماوروفاكتلاورثوكلاربم ىلا

 لظااىفةعوذ را شرفلاو وناسبملا7 ئ :رةيعلاوريضللا فرارلا لعاوتكتافاو-ور مث ب تا 1 :



 نبك

 ١ 1 نال مرهو نسنلا هن مخ اكمالا|نبهقلا مخ هيو سانلا تحرش ةقارعخايو هنت نم

 00 ل3 نيو دم هين نابل ىلا نطاس او انلزانلالو لنا را كارينا

 ميظعلا لضفلا اذه مهفاف هما ءاعدباهلان.روابف لزعي ىتح' هل سولاب هلوع دن نا هلثارم أن عانر م اف هير ىلا

 حردا!نم ةنمللا ىوتحتو ةتالاهذهو”ىبنلا اذه هلا م”ركدشلف تمهفنا َه ههلالا ةريغلا بان نما ذهو

 كسالي ددعلا اذه ىلع ديزتدقورعغال تاجرد سهو ةحردةنامو ةجردفالآ ا ةسجم ىلع اهيؤىتلا

 هب تصةخا ئذلاو سانح الا نم عاونالا ىر ىرح ام فشكلا لهأ هملعقفتا ام اهتمانركذ نكلو

 نمدح !اهفاهكراثيالريفال ةجردةرشعاتن'ا تاجردلا هذه نم مسالار اس ىلعتي دحملا ةَمالا هذه

 ادلا فو ةعافشلا با عفو ةهلسولا.ةرخ الا ىف لسرلا ىلع مل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لضف يمنالا

 اسر موعاهتمركذه حاس نيل ثيدح نم ريمصلا ثيددلا ىف درواك هلبق ىناهطعب ل تسب

 جتافم ىلطعأو اروهطدل وي رتتلعجو اديه ضرالاهل تاعجو بعءرلابرصنلاو ئانغلا ليلتتر
 لسرلا عامشأم هو ءالوالاو ءاشنالا مهو لسرلا ف انصأ ةعب رأ نسا لهأ نا لع اما نضرالا نئازخ

 هلال هناهقلا دحوم ع ءالعلرو مالسلا مولع مه. نوعدصملا مهو نوندؤملاو مهمآ رزمة وةريصن ىلع

 مهءالؤحو لعل ولو أو تك الم اووهالا هلا ل هناهقنا دهش ىلاءتهننا لاك ةملقعلا ةلدالا ثدح نم وهالا

 قيرطلاو تاجردملعلا او أ نيذلاو مكتماونم [نيذل اهلنا عفرب ىلاعت هلا لوي مهيفوءالعلاب دير نيذلا

 داقموهف ني ةيدرطلا نيده ريغ نم هللاد-و نموامهل ثلا” الن اقن رط هنا اء لاعلا هلا 2

 ناسنالاهدح فكل ادنع لصع ”ىرورذ لعوهو فشكلا قيرط (لوالاقيرطلا) * هدامح ول ىف

 لادن ف هدجحام ىوسءبلادن سب المل د كلذ فرعبالو هعفد لعرض ألو يكس لك الة لمن

 نعم فكي نأتب ال ل يلدا انالا هفرعي الامن اذ هفشك ىف لول دملاو ل_لدلا ىطعي لاك مهضعبّت ا

 رخل 1 ا حيل نساك هن دع ىناكلا نيادقلادبعو انبح اصلا هذبم لوي ناك لملدلا
 | 00 كس ىف كد ع نام اةزعن ام كادك الا نوكمالزمالا ناىف طوقان صوفا وغ
 ضعبوءاببنالاو لسرلا مهول لصتعت هلا لهت نعل لص نااماو ب ليلدلا نعهلف كي نأريغ
 قيرطل نود قب رطلا اذهو ”ىلقعلا ناهر ,لالالدتسالاوركفلا قيرط (ىاثلا قيرطااو) *ءاءلوالا
 ثحلاو نع ف شكلا فاكيف لد ف ةحداقلا هبشلا هبلع ل دتدة لبا دلا فرظنلا بح اصناف لوالا

 (هتادحوت اود نيذلا معلا اولوأ مهءالؤوفثاانثقي رط متامو بولطملا ىهالا فما هجونع

 000 0 و ودلع ل داووقو اللد قا وتل ءالعلا نم ةّعمطل | هذه لودقلو

 |تانج ف نوزي فتاوطلا عبرالاءالؤه واهاطعي دق موضعي لب فشكلا لهأ لك اهاطعبال ةعاطت
 اة وزئاتم باص ,نمةقتاطت ام امد ةعيرأ ىلع همف م هو نضءالا تنثكلاف قلل ة ورع ودع

 ةلب ىلع مهوالاوال عوالوق» ايدل يرو «انلوللا يدلل عاطل وال هالاو لسا دل دعبل
 | مهو ىلقعلا”ىناهربل ارظنلا قيرط نه هقئامءالعل ا ةثلاثلا ةّقمطل او شرفل او ”رسالا باددج أ مهو مهمر نم

 ارشملا قمهو بتازملا مهلو مهدمحوب ىف نودلقملا نونمؤملا مهو ةعبارلا ةعطااو ىءاركلا باح

 هم هلا ةذما لع” يس نانحلا لها اهلكت انما. قطا ىدانم ىدان ماعلارو: !| ىقهدايعل ىل<ت نا
 مول دف ندع ةنج ىلا نورداسبف ندع ةنج فمكبرةراملا او 5 ىلعالارظنملاو ىتلزلا ةناكملاو

 صاصتخادنا ه مهي دن أنين تداتقدئاوم ان صوم نوسلحفاهتازنمو اهتن ”ص تفرعدق ةفئاط لكو

 كشاوقاذامماعطلا كلذكو لامعالا تانج مهءانج ىفالو محا. ف هوايختالواهلثم اوأرام
 3 3 اولي ملام علقنا نم ميلع عل كلذ نم ماوغره ا ذاف تتارتعلا لش ءؤلزاتنتام كاد مهلزانمىف
 1 :رطخاالو تعم“ اا ا ملا مدتاعت



 مموأ

 | حي لامعالا تانج مهفل.علاباتاو صاصتخالا ةنع مهريغ ىلع ةنللاف مهاشفرهطظانا
 لاعالا تانح نمال صاصتخالا تانج نك هم اقم ىف سل نه هريغ لضأ نم لك انركذاكلاوحالا
 ها عش اهف هععم فرصبف ةريثك الامعأ دح اولا نمزلا ىف عمم نم سانلا نمو

 ره كيم دب نامز ىف رك ناهز ف الص نام ىف نفد صن اهر ف هموط لامر ق1 لي رصتنامزىف

 هلال وسرركذ ام كلذإو كل ذهل سال نم هريغلضغمف ةريثك هوجو نم د> اول نزلا فرح كرتو لعف
 ىلع امو هنن ا لوسرابركي وبا لاق ءاش اهي | نملخديناو ةنملا نم باواالا ةيئاسثلا سو هيلعدننا لص
 ركبأنا مهتم نوكت نأوحرا لسو هدلعهتنا ىلد هلا لوسر لاق اهاكباونالا نم لخ دينا ناسنالا

 ةنللابا وبامتةريثكل معا فدحاو نامز ف ناس نالا نوكي نا نمانركذام لوقلا كل ذيركبوادارأف

 ءام»الا ىف اعت+ !ناواهلك اها اوح اىفانثدلا ةنح ةنملا هشتالاكةترخ الا أشنلا فرعتاشيا انهن وأ

 ناف ةمصخشلاةروصلاوءاالا ىفاتعت ا ناواندلاةًاشن همشنالترخ الاف نانالا شن كلذك ١

 ءأشنل امد م ةفاثكعما دااراداا هذ هىف هانةذ دقو ةمسإلا نمىلغاةرخ 0 ةأشن ىلع ةناحورلا |

 انور تيأردقلو مانلا ىف كلذ نوكر ددف سانلا ةماعاماو ةزيثكن كاماىف هنمعب ناسنالا نوكأ

 هيلعتلتلا ىلض هللا لوسر نع ”ىوبن ثي دخل ةقب اطعم اههأف هللا ند ىرمشل ات ذخبأو عوتلااذهى ىنفتلا

 لحجر لثكءاسالا ىف لمد لسو هبلعدتنإ ىلص هللا لوسر اقف ءايبنالا ىف لثمانل برعض ئيح سو |

 | ةوينلا همشف”ىنالو يد لؤمرالف ةثبلاتانانأ تتكمةدتيئاوةزالا ا احب

 هنلاراشملا انه طنا ىمسف مناف نسما ةراغىف هس ثتوهو طثاخلا اهم ما ىَتلا نيللان

 | هنامسختو نيعستو عست ةنس كج ت تنكف نينا اخ ٍسو هيلع قا لص تاك لانالا روت مل

 قناموءانبلا تلكدقو بهذ ةئملو ةضف ةئامل بهذو ةضفنعلب ةدنم ةبعكلا مانلا ياش تيارا

 ىلاوهو ءماشلاو نامل نكرلا نبا ىذلا ولا ىلاتفتلا: اسس اراك اظناانأو ئئابشا

 نيفدلاىف طث املا نه صقنبإ 3 ةضف ةةلبلنيتنبل عضوم تدجوف برقأ ءىاشلان كر
 تعبطتا دق لغم أرق ةنضف ةئلل ضقتنإ هلي ىذا فضل قوته ذةلسل نصا لكل 2

 ّْ فتاوانأو صقن.ءىث ةبعكلا ف قلو انامل لكو نيتنللا كايت نان ت نكت نيتنبالا كان عضوم فا ا

 تاظقيتساو ىناذنيعامجناو كلذ فكه ًالزيتنبللا كاننيعىنارعاوفقاو ىلا رعأانأورظنا ْ

 سو هيلع هللا لس هللا لوسرك نص نم عاستالا قى الو اتم تلقو هتركشو ىلا عتهللا تدمُق 1
 56 3 روز هبهللا ىلع كل ذامو ىةيالولا هللا مخ من نو مالا مملعءام ءاسنالا

 صضعل ىلع ىابور تصصق ةئملل كات ناك هناو طئاملابلثلا نرش قلو هلال لص بنلا ثن 1

 هلل 0 ا ب ا ماكع ناشلا اذه 1

 كلذ ناو لمعلا الو ةنزاوملاالوربجكلا ليال ىهلالا صاصتخالاناث همركب”ىلعامت نأل أن
 ةن املا الا ةنج نال عأو رفعلا ل طار دهتاوءداغ ماني سو صتشاقا لس

 ةوكيامانهلزانم نمو ذتلف لزاما مس هل” ةحرد لكن أريغ كر دهن امرانلان اامريغالة حر ُ

 نأ ءرقلا قىحلاةداهشي ساننلا تجرخ اةعارخ اف مالارت اس ىلع هب لضفت موتي دجلاةمالا هدا / |,

 اهالعأو ةنح ىف ةنحابتروصو تانملانامعلا ن نم ةئج لكح ىفةجردةناملاهةهودفر ا

 | ىهو للاعت :قدل اة ورل هفسانلا عامج ا نوكي ىذلاٍبئكلااهف هنأ ةسصق ىهو ندع 0 1

 ندع هذح لت ىلا ةئح نيروس لكن يا ا ةئاممايلعرو ديكملاراد لزج تائكلاىف ةنح ١"

 | ميعنلا ةنح مثدلخلا ةنح مم اهلشفأو ندعةنج نودوتلا تالا ط_سوا ىهو سو درا ةنج يأن

 ظ لوسراىهو ندع ة:> ىف ةحرد لع أ ىهذدل .سولا اماو# ةماقاا راد مالسلار اد ىرأملا هن

 | ةداعسلاانلن هيبساناق هامل ةبكح ةناصس ىلا كل د لعف هْنماَ* ايد لس وطال ل

 م

 | 0 هس طرب



 أ (ذولوا مف نلخ دل اهلهأبا معتدشااضيادنكللاو هئاستالا ةقمطلا اوه ى ىلا قعمواسحابيتومعتا

 ”لالب ىلا تقاششا ةنحلان السو هيلع هّللا لص”ىبنلا ن ءريللا فدرودقو نيك اسلا نماه المىلطت

 || ىناعملا نماهقوش فام اهل انه ةحفارم ورح ام دال وطال وتل انام ص فنا را ”ىلعو

 "ليل اشو ”لدتساو هضرم نم ل<رلا "لبا نم لاليوءاقللا بلطا لأ برمذ هم قامشملا نم قوشلا نا
 اترامعب ىأرامعو ضاىمالاو مال الا نمةمالسلا نمناملسوءاغش هانعم لاليوهناد سل جرلا

 يه ىتلارانلا ىلعاهنأش ىلكلا كل ذبواعب ىا ”ىلعو اهيفدداسعل ىلدن ىلاعت هلل اَناف اهل لوز اهلهاب
 ةعبرالاع ءامسالا ذه ةعْفاوم فرظناف باحرا درانلا تناك ذاهيؤرلاو ىلحتلا ةجردي تزاف ثدحابتخا

 بتاىم عبرا ىلعسانل او نينمؤملا نم باصصالا الؤهىلا قو ثلان اهفصو ثمح ةنملا لاحةروضل

 مهنمولماك ”ىلوو <ىنو لوسر نمل لاحر نمرباك ألام هو ىبت شدو ىبتشد نم منك "هلمسملا هده ىف

 مهانعمبلغنيذا اهنا لالج ىفنيعمملا هللا لاجر نمل اوحالا باتت | مهو ىهتشيالو ىهتشي نم

 ةاصعم_هو ىهتشيالو ىبتشي نم مهنمو لاوحا باصحا مه: ان ىلوالا ةدقبطلا نود مهو مهسح ىلع

 ةسوسحلا ةنملا ىتنبنولئاقلاو نيدلا موس نوذكملا مهو ىبتشيالو ىهتشيال نممهنهو نينمْؤملا

 ىهو ”ىبهلا صاصتخا ةنج * تانج ثالث تانملا نا اعاو« فانصالا ةعيرالاءالؤءا سماخالو

 ءاضةنا ىلا اخر اص لمت ب ناىلادا اوباملوا نم مهدحو لمءل1ذ> اغلب منيدا|لافطالا اهلخ دي ىتلا

 نيذلانيئاجلا اهلعأ نمو لح كال تل سدا ماش نم دق ىلع و ءارم اة

 * لوسرةوع دمها لصي لنمو تارتقلا لهأ اهلهأ نمو ىلعلا دحوتلا لهأ اهله نمو اولمعام

 تناكىتاا نك امالا هو ننمْوملا نمو انركذ نمت ةنا لش د نم لك اهل ا. ثاريم ةنج ةئناثلا ةنملاو

 اكو مهل امعاب اهق سانلا لزَ ىتلا ىهو لامعالا ةنج ةثلاثلا ةنلاو + اهوا دولرانلا لهال ةنمعم
 نك, موا لوضفملا نود لضافلا ناكء اوسرثكا ةنلما نمل ناكل ضافتلا هوجو ىف هرغ نم لسا
 !عادصانيبابقلضافتلا عقيو ةنجهلوالا لاعالان هلع نما ةلاخسا هذبم ماقملا اذه ىف ءلضف هنأريغ

 لالب انأ ل البل لاق هنا اسو هلع هنا ىلص ”ىبنلا نع ميمعل ا ثي دا ىف درو مهلاوح اىطتقتام بح

 تثدحاام هتلالوسراب لانةفىتاما اسم تا ا ا دل ىلا يتعب

 تناك اهنا انلعف امهم سو هيلعهتنا ىلصهنتا لوسر ل اتفنيتعكر تيلصالا تأضونالو تأضودوالا طق

 اهوطم نؤوكن نا تانمب لالما لوتقي سو هملع هللا ىلص هنا ل وسر ناكو لمعلا ادهم ةصوصخم ةج
 امهم سو هيلعهتنا ىلص هل لاك كا ذهلرك ذاق ةشرملاهذهوىلا دقي املا هده كل نيا نم ىئنبجحت ”ىدينيب

 نمهلان ص اخ يعنو ةصوصخم ةنج هلوالا هوركمو مر خل رئالوريخ لعفالوهلفانالو ةضيرف نما

 ريغصلا ىلع ّنلاريبكأا لضفمف مالسالاو ةعاطل ا ىف نكلو نسل اداهنتق بناه ىلع لضافتلاو اهاَحد

 لمعلا ناو نامزلااّضيا لضفيو هضدنم مدقأ هناق ّنسلاب لمعلا نمةدحاو مش ص ىناناكاذا نس ةسلا

 نامزالارئاس نم مظعا اروشاع فو دخلا ىذرشعىفو ردسقلا هلل ىفو ةعبل امون فو ناضمر ىف

 ىلسملا الصنم ل ضف | ماركا ددعسملاب ىلصحلا :الصف ناكملاب ءلضافملا عقتو عراشلا هنبعنامز لكو
 | 21 لصور ىصالا دعما قد الصا | نم لْضفا مب دملا دعسم ىف ةالصلا كا ذكو هب دا روعسم ىف

 نم لّصفا هضي رفلا ىف ةعاجلا ىفةالصلا نأ لاو> الاد اضي !نولضاف و دجاسس مارب كا

 ظ لشفدقو ىذالا ةطاما نم لشفاةالصلاناف لامع الا, نولضاُهَم :واذههاشأو هدحو صل اا ةالص

 آر لع قوش ما دج اولا للا يرش فاشن نزاحاتو ضع ل عابشعت لالا هل
 ش نم في رششل هي ده ىدشا ن نم ذكورجالا ىف هنود هر ريغ ىلع قدصتملاو ةقدصو وحر هإص بحاص

 ْغ رتل ف درب رثك هل ضاقكلا دوجوو هنلا !نسحأو اوبوا فب رشريغل ىدها نع لضفا تما | لخأ

 ١ اعل رلاو هلضافملابه يتنكر ١ اح ذومناابنم كتيرا نكلو ةروصخم تناكن او



 لح ديو اهلعأ ىلعرانلا قيطنتو هدعب خفالا قاغرانلا باونأ قلغت مث نيتف' اطال عادلا دوام ةغص نع
 سانلا ىرتو اهلفسا اهالعاو اهالعا اهلفسا عج روان فاهلهأ طاغضنا مظعبل ضءبىف اههضعنا

 ايف نعرودتف ميجا ىلغكح رغت ةيظعلارانلا هتك ن ناك ذار دقلا ىف معللا غطةكابف نيطاسثلاو
 ةنللالدال كلا ةيدأم ى هو ةيدأملا عباسلا# دواحلال يدش , انيعسمهاندز تبخالك الفسواواع

 أ مهماعطو بدانملا فرانلا لهأو بد املا ىف ةئملالدأف ةيدنمىف رانلالهأ عمتي تقولا كلذ فو

 | لامطلا روثلا نمح ردو ةصرقلا لئمءاض- ةكمر دنا دمملا ضرأو نو:لا دك ةدايزةيدأملا كاف

 رصنء نمو وذ قام ”ىرحم ناودحوهو نونا اديك ة دايز نم ةنملا لدأ لك أف هنولك أيراننلا لهالا
 سفنلاوهمدلاك ا ذراذعو ةمطرةراحت ةا 1 اوةاحلات وهو مدلات سنك وة يس احلا

 لامطلااّماو مهيلعة املا ءاتس ةنملا لهالةراشيوهف ندبلا ةامح هيىذلا "ىلا اولا ورلابهتعريعملا

 مدلانمديكلا هيطعياموهو ندبلا خاسوا عمت هنفنافخ اسوالا تبوهفن اولا مسح ف ىذلا |

 ىلع مهحو سبل اودريلا هعبط ىبارتناومحروثلاوزوثلا سوهو هنولك ايراثقل لهل ل.ل سلا

 ا و ل اه امور اا ءاذغاروثلا نم لاطلاو سوماذا ةروص

 امس هلك | ثرو.فنومع. الو نوحال مواد سافل مدلا نمو نذبلا خاسوا نمهيفاعورانلالهأ

 ىلدساا ىدهمودو قللا لوق : ىلاعت هللاو نجرب اهتم مها ةذحلا ةنحلا لد ل> دي ءاض رهو

 #3 (نوحسا او سداخلا بالا) دلع

 رعش بايلا اذ قلع امو امتاحردو اهازاتمو دنلسا ةفرعم

 اهلطت ل امعالاو لزانم ىلا ْ تعسقنا ةسوسحلا نا ستاره

 اه هنت ١ لسرو اهلا 1 || هاكر ئرخ لدغ ىذالكو

 انمقعت ثرولا نان نٌمركمال اتفيضاولا تاما
 اهكرك ندعف حولا رونو ||| هلكت نك اال ١
 اهمكسهعرسشلادورودنعلازل (| || !يكسشرعلاطارصريغنأول
 اهماسك لالجال ا هتاذ نموارون اه رهظت عورمشملا لمعلا لاصق

 لاعلان ام اعمامهلقعي لقعلاو ةيونعم ةنجو ةسو سم ةنج نان ةنحلا نا كاباو هلناان ديا اع

 ميعناهل ةفلكملا ةبطاخملا ةقطانلا سفنلاو ةداهش لاعو ب.غملاعو فيثكملاعو ف.طلملاع ناملاعا
 ييعنو ةيلقعلا ةلدالا.ّ كل ذ نم هسلا تاصو امو اهركفو اهرظن قدرط نم فراعملاو مولعل | نم هلكت امع
 برشو لك ١ نم ةمسملا اها 0 ىناومملا سضتلاهلاناهتاوبشلاوتادلا 0

 ةقوشعم ةنسح ةروص ىف ”ىح لاو عامسالا اهم قلعت ة سبط تامغنو اورو سالو حاكتنو
 ساوحلاا هلة كلذ لكراسمأ وراصتأو ةعّونْس ناولأو ناسح هوجوو تابعاكء است فرصنلا اهطعنا

 ناكل ةقطانلا سفنلاال“ىناو.لاحورلاالا هيْدَداب لولو اهتعبط ةهج نم هددت ةقطانلا سفنلاىلا
 رنا غاصملاوناولالاو هجم + امالغلاو ةن.سكسملا ةارملا نم لبجللا هجولايذتلي ناوي

 ةوَقلا هبطعتام عبمجذتلت ىلا ىهد لانا فلا اع ناومملانماَميش
 ةنكلاهذهىاخهتلانأ لعاو 00 تاناو.لاهكارداىف اهكراشت ام ةيسلسأ

 ءذهحور ىعىتلاةيوذعملاةنملا قلخو دسالاوه هحربودملتالاوه ىذلا دسالا علاطب ةسوسخن
 ةسوسحلا ةنللا تناكف رورسلاو جاهتالاو لاكلا ةفصنم ”ىهلالا حرفلا نم ةسوسحلا ةزخلا

 اهلهأت ااا و.ملارادلا ىلاعت قلل اداعساذهاو ءاوقو خورا كح ةلوةعملاةنملاو ميلا ١ ئ



 مم ع

 ٍْ ل ءلدلا باطىفد وهلا ل ذي دع نونظلا تايلغات دعت كاذاو هنمعب نيدتما نمبصملاوه

 | اولا نط داقتنملا معلا نافدعلادافأ ناو رتاوأملاناف مولعملا يمحلا د اولاربخ الور اونلا
 | مهتباملعلانانولطم وهب لعوأ هلاك اكسو هيلع هللا ىلصهنتا لودر نأت معلاوأ ظفالااذهنيعوهامتا

 حييرصلا صنالادالاهملا لصوفالاذهو عطقلا ىلع لسا ىف هيب تسد د لمعلاولوقلاكاذ نم

 ةصاخةرشءامبوكحؤوف ”يلماك ةرشع كا: : ىلاعت هلوق لمار دانالادحو ال ادهو رتاوتملا

 لكلاو هنيعبال داو مكحلل بصملاف اس دلا فرعشلا ند قدأو ف.سسلا ن نمدخلا عرشلابا هكا
 مهقتسملا طارصلااندها لزق عكر لك فال نالت لا طارصلاو دانه عرشأ اقرت اللي لضم
 ايتدلا فهروهلت نم مضوأو نيبا سوس ةونالا ىف هر وهطفرهشلا نم ق ذو تف تلا مالح وهف

 ةريصا ىل_ءدقنا ىلا يا سندا ةار وه ط ذاك لولاك ةريصإ ىلع هلا ىلااعدنملالا

 نيراملارور دق ىل_عراسهدالا ةماست نا موب رهاظي طارصلا ن ربنا ىف درو دقو فشكوملع 6

 مهرونىلاعةهلوقربلا اذهقدديونيرخآ وح قاض رعو موق قح ىف امرت لو ملع

 ىنمؤملا نالمسماعأب لافاغاو طازرصلاالا قيرط متامز ىثم ىذلاو مهام أبومهيدياني سب

 امو طارصلا ىل_عنوكي نمملاوحأ ضعءاذه مهل نالراشتلا لهأ نأ كه لاعمال ةرخالا

 ىلع كاتمهلاعا ممكج مدا ىلا عأروصنم م ىهفانرك ذاك كيسللاو فطاطلناو تسل الكلا :

 انررقاكةهلالاةرانعلاو ةعافشلا مهكردتترانلا فنوءةيالو نك ىلا نوجهت الذ طارت هاا

 ىصقتسا نمو هنع هّلئا امع اع نمو دّلنا در ظنا ارسعمر اطثأ: نمو لانه هنع هللازو ات انه اهزو ات نك 1
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 ىهامغاو هلع هللاد دش ةّمالا هذه ىلع د دش نمو لانه هم هح هللا ىدقتسا هلل اد اع ن نمانقهّقح

 ظ اوناكو ناك ام ناكدي اعام مكحاما ءيادغهللان اذقالخ الا مراكساومزتلاف 00 كلاعا

 ظ 300000 105 كرانإاو تاني روخ فارعالا اما فارعالا نيمانكلا.و اراك

 مهف هلازيمامفكت واست نم هبلعنوكيهنمراشلا ىلب د اموهو باذعلا لق نههرهاظو ونمةنحلا

 ىلا اوعءداذافنب رادلا ىدحأ مهل دبا نار مهلامو ةنمحلاىلا نورطتبور انلا ىلا نورطتن

 | ةنللانواخ دف مهب ا:سح نازيم حج ريف نو دعس فيلكتلا مدماسقلا موق: ىذلاوهودوهسلا
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 ١ يورو تاتا نمومهلامع هناا ىلا نورا وتاّمسلا نم ونه اعراتلا ىلا تورطت اوك دقو '

 : هللا ا نواعيو مه ازيم ىاهتوربالو هللاالا هلال لهأ نم, .مااضبا مهعمط بسو نوعمطق هللا ةهحر

  1أ مركف نوءمطف لا ددعال اةياعىفام,مالام تجر نيتفكلا ىدحال ةر د تءاجولو ةر د لاسقثهماظر ال

 ا 00 ظبي اهحاصةيانع هّللاالا هلال ةملكل نوكي نأ ٌدبال هناو هل دعو هللا

 نوعين مهو اهواخدي ل مكملع , مالسنأ ةنللابادحااو داو مهاوسس الك نوفرعي لاجر فارعالا 1

 أل نملاظلا موقلا عمان تالا اولاهرانلا باصصاءاقلت مهراصبا تفرص اذا اضيا اوداناك
  1ا وس ا ا 2 ا 1

 تقؤولا كإدراملا ف سلو نوم" رشفراسلا ل هأاب ىداشإو نور شف ةنحلا لهأا,ىداشإو ولما '؛

 : ترتاح راوتر ةنحلانيوهواذد نوفر ءنا نيش رغلا لاق. فاهلحأ مه نيذلااهلهأ الا

 تومالف دوا ةنملا لهأ ايدانم ىداشو هحذيو هعمل ةرهشلاهدسو مالسلا هلع ع أبو || 0

 هتئرباوّرس توملااوأراذا مناف ةنملا لهأامآف ةرستا مول و ٌكِلذَو تومالفدولخرانلا لدأ انو | ١ 5

 |ةفضوخو نع دراووخ تنكري دكتنمانتسلش تلقا هلا كرامه نولو يوان عارورس :

 |الذا يمافرانلا لهأامأو نمؤملا غش توملا لوي ملسو هيلع هللا ىلص ”ىنلا ناف انملا قم ااهادهأ
 لاو ردعا نت هاك ًامكيواتنع لجن اانشطدر اردت تاكتست ةخواؤش رار زل رسما[ ٠ ' ْ

  1ارهظاىأ 1 شل ا متاعاو هم هنق' نكاغ < حبي اسنفا نت ىسع هلنولود ع 8
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 أ .

0 



 هم ه1

 لهأ مه فصو ضوصخب معزي ىدأقفانملا نانا ةيالثلا الهو عزك هللا 5

 مهروهظءاروهوذبنذ ٍباَكَلااونوا نيذلا مهف هرهظءارو هناك ىوا نا اهاهأمهنيذلارانلا |

 هبفهتذينىذلا عضوملا نمىأْدر يعظع ءارو نمو ذخ هلل. قةماسقلا مود ناك اذاف الدقانمت هياورتشت اد

 رو<نانأنظ هرهظءاروهذس نيح هنا لاعالا باتمال هيلع لزنملا ماكو هفانالا كتاف أ ظ

 مددهللا لوقي معلا ف ىورواونق.تىا. جزم ىئااباونظ مها تلتف ١ رعاشلا لاق نقيتكأ ْ
 تامل مكادرأمكبرب حذنظ ىذلا م كنطمكوذ ىلاعمت لافو ”قالمكنا تننط ةماسقلا

 ازيملا ف عضوبامرخآو اواعا ع ننكر ااابف لعجف لاعالا نزول نّيزاوملا ع طوتف يزاول ١

 ا المت هلل دلال سؤ هيلع للا لم لافا:ذ_هاو هتلدجلا نانالالوقأ

 دحأ لك نازيم ةفكن افا . ىلت هذ همف لعق هئام نود سف هلاالا هلا ال لك" الادابعلا لاعا عجب ١

 اتاقاكستاالاهلاالالا نازمملا لدي لعو ركسص ذلكَو ناصض::الو ةدازربسغ نيجي رد

 هللاالاهلاال ل باش الو هتزاومىرخلا اذه لمعلا قد لارا لعلكتأ كلذ بسو |

 رار ءلاقاهلادقتعنهاالا هلا ال لاى ا هتال د7 نانيم ىالرشو ديحو عقجالوأل رمال

 ىرخالا ةفخحإا اىفاهاداعيامهتناالا هلا ال ةماكل ن 00-5 عجبا عصي لاق هلناال اهلل دش ةءااجت
 مهلردقال ىآ نزو ةماسقلا مون مهل ماتيالف ا تازدملالخدتال اذهلفءو ءاهحرالو ا

 ريخ لامعا ناقهنان ا رفكو هللاءاسقلب بذكن م مهلاشما نموه نمالو لعةماسشا مون مهل نزوالو |
 بحاصاّمأو انزو ةما.ةلا مو مها مقنالف ىلاعت لاف اهنزاون امد رش لامعالن وكيالذ ةطوبخت ل رشملا
 لباقى هل عضوتفاصلخم هتلاالاهلا ال ةماكب امون ظفات هناالا طقاريخ لمعي ل صنعت هلاف تالحتلا
 ريش ل عدلام هال كلذو قرسشملاو برشملا نيب اك بتم لصم كرش! لاتعا نس الصبا نوع نار انااا
 لاعاالا ني زاوملا لخدنالو كلذ نم بمهتف تالميسلا شطتو عسجلاءابتفك جرتفاهريغ |

 لابعالإ اأو لجرلاو جرفلاو نطبلاوديلاوناسللاورصبلاو عمسلا ىهوانهريشواه ترث را وحلا |
 لامعالا نزو اذهلف هلثعءث لكلب امي عا نعم كحلو سوسحل انازيملا ل خدتالفهنطاملا |
 بصني ىعمانه ناكىذلا عورمتملا طارصااوهو طارصلا عدارلا *« ةيوتكحصم ىهام تح نشا
 دقي قوم قبلا اوكا الو هوعشاتامقتسمىطارصاذهنإو انا هللا لوقياسوساسسح كلامه ١

 اظوطخ هسئج نءطخو اطخ طخةيالا هذه ملسو هيلع هللا ىل_دهتلالوسر التالو هلدسنعا

 ترحا لسو هيلعهتنا صدا لوسر لاه هقرقحو همزاولودمحوتلا طارصوهاذهو هلك اذكه
 مالسالا قالا مهلاومأو مهءامد ىئم اوعصعاهولاق اذا هللاالا هلا الاولوشب يح نانا لاذ

 كرشملاف هللاالا اها نيدقتعم اهولاك مهن | لعيال هنأ هللا ىلع مهءانسحو هلو تر دارأ هللا ىلع مم اسحوا
 دوجولا طارص ىلعدل مدقال لامعملاو دوجولا طارمم ىل_عمدقهلود_.-ونلاطارص ىلع لم دقال
 اهلهأ مه نيذلاراشلا لهأ نموه نمو 2 نموهفانه ةلادحو امك رشملاف
 نانا معن نم مهسدن كا دف ن و عمطدق ميعنل |نماهفامو ةنملا اىلااورطتي نأ مهل ديال نيتفانللالا
 كسعانءاراتلا زخدتال لا ةفئاتغلااو هلاعأب اولي ةندتالذع ماذهو رانا لان |

 مهكسياهج هس ا 9 اونا ديالا ىلعطا 5 ارا لس
 اهدراوالا مكتهناو ىلاغت لاو هلعالا هلا ىلا قد رطمث اموراثلا ىلع اطا رصلاناكامو هيل
 هللا ىلص يب م وقتا ذه عم فرعنمواضقماقح كيو ل
 نع قطن ام هناق * هلا نحأبالا هللا عنف اولا فل اكو هنعتكسامو هلت هنع لكس لع
 اوهتنملا دس قدا هنأ طاوضلا مص قاد ندالا وهدا وكنا دلاروسا سول ل

 ندالو هللادنع . ةشيسملاف هاون ترالو ايت! قيل سلال اح تقرا و



 | كر

 قدا قملا مهل لك داهوقنانماهفو ةّمالا هذهق رت قس دص كك ايون[ ليج لرقم :
 كنمهتلادذوعن نولوشف مكحجيرانا لوقف كلذ لبقاهفمهل ىلك: ناك ىق ا ندةروص

 النو رعت ةمالع هن و مكشسب له ىلاعتوت لج قحلا مها لوقف انيراشنت ًاءنتحن رراظتشم ن فاما

 مهم أشار تناانولو قف ةمالعلا كلب اف هوفرع ىتلا ةروصلا ىف مهل لوح. ف مننولوتمف |
 سام قمطد .راهظ دلتا لع ءانرو اع اند كتي اكن مو دحسالا هلل ده-ناكنم قي الق دؤحتلاب

 0 وود اوان نس ستك و ىلاعتهلوةكاذوهافق ىلعّرد دس نأدارأ انك
 قعب نوماس مهو دوحجلا ىلا نوعدي اواكحدقو ةلذمهقهرتمهراصباةعشان نوعيطتسسي

 تفك رعلا لوقت ةماسقلا موللاوها نم ميظع سأن نع ةرامعمهل تفشك ىتلاقاسلاو ايدلاىفأأ
 لاوهالا تلخ دىأق اسلاءقاسلا تفتلا كل ذكواه سخام ظعو نرط !تّدتشااذااهقاس نع برحلا
 الصا”عرش نمؤم رانلا فقم. ل ةعافشلا تعقو اذاف,ةماسقل | مول ضعي فاهضعن ماظعلارومالاو
 قوفانخ ل درخ نم ةمح لاثم ناكولو ”ىنناساب عورشم وهام ثمح نماعورمثمالمع لمع نمالو
 ةلدالاب دبحوتل ااولعنيذلا دبحوتلا لهأ قبو ني:موملاونيسنلا ةءافشب حرخالارغدلا ف كلذ
 هنفا اوعملاا أم محل ع ند ينعي طقاريخ اوامعيلوابعرشاناميااونسْوي لو ائيش للاب وكرش لو ةلقعلا

 ًارخ اولمعي لوانلوقو ىجحارلا محرا مه-رخضفاهنوداخناعا نمةرذ مهدنع نكي لفءاسنالا نماسبن
 نتناغعثر دحاذهو هواعامونانع الا نم ههظعاريخ الو عورشمو هام ثبح نماعورشم ىا طق

 هتلاالا هلال هلا لعب وهو تام نم ملسو هيلع هللا ىلص لا لو كا حابجا نبي ييصصلا قنافع ظ

 لبقتالابحاذبرانلا ناف هتلاةي انعقيستالؤه ىف لعلا درفا لب لوي لاهالو نسوي لقت مو ةنيا لخد |
 ناتاقناف ناميالاو لعل ازيب عمش لعنع ناميالا ههوحو متو ناكدحو ”ىأبهنلدحومدماخت

 دن امهعاو نيكرسشملا لا هسلعف ل رشلا نس نمل وأ هنكلو تقدصانلق دحاوهللانأ معي سلبا ْ

 هسلعت أرط ة+بكلاكر شم تامدلءل كير ديامو ادحومتامهناتنئ اذا اذهرانلا نم نوحرخال أ
 هتناورانلا ان دل سلب ات باونالا نم ىضم اهف ل عسملا هذه ىلع مالكلا مّدقَتدقو هرظنف ||

 عمواهدار اراصتخالا نم دوصقملا نعانجرذ لوطا_يفو ةريثكمولعانهو ناك كلذ” ىألعب |

 بتكحلااذخأو ضرعلاكة مابقلا نطاوم نم روهشم نطوم لكم ةذنرك ذننأ دبالف اذه
 | وم جسده ةنلانادس قنوكت ىتلاةيدأملاوتوملا مبذو فارعالاو نازيملاو طارصلاو أأ
 رماشل!بتانلاناق ةنعلا ىتااباوبالا ةعيسااورانلا ىتتاباوبالا ةعيسلاتاهّداى هوريغال |[

 | ناو هادا نا عقد باش ابار عورات فعذل قلفلا ف ايلاوخودقرلا تنوعا
 ا اود نع لتس لسو هيلعهقلا ىلص تا لوسر نأربخنا فدر ودق هنالعا ضرعلاوهولوالا * مهم نعأإ
 |[صضرع ل ثموهو بذع بالا شقون نم ةشئاعا ضرعلا كاد ل اتذ اريسي اناس بساح فوسف |
 م فرعي مهام نومرحملا فرعبف كلما هللاو تقوملا لهأ“ قرامإل لانغالا ضرع عا شما ٌ

 انسح كيلعمونلا كسفني كك ياك أرقا ىلاعت لاك بتكحلا ىناثلا + مهب انهدانحالا
 ناذ ىفانملاوهو هلامث اك وانمامأو ديعسلانمؤملاوهو هنسعت هباَكشقا د اناقه

 كهنا قفانملاف لق مالسالا يد امو ناسالا كيع تلس قفانملاو هك ةاكلا |
 | دلال شرعت هني لو هللا ى_ءربكسصتملاو كرسشملاو لطعملا بف لخ دف ميظعلا هتتاننسؤيإال |
 او ةهنالثلا ء ءالؤهنمادحاوهنطابف نوكيو هدد ل اوكا ظؤصلار عاط داعش ققانملا |[

 أنو ةدصدال نيذلاو هتلابو ديال ءانعم ميظعلا هللان نمؤيال هلوق نال هثالثلا عت ةيالاهدهنأانلت |
 كرا هوهقاد ون فةصنال ةفئالمو:لاعملا هود دوديوبقصتال ف طافت اوه هلل

 | هه !قلاهللا ةمظعدقتءاول هناف هلا ىلعريكللا ل خدي ةنالا ةذهق ميظعلا هلوقو ١
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 ل سس سل لل ب يي 5
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 أ دقو اتت ملا لخي !مكح مانم هيف ناكىذلا كاذنا لمضتيو خزولا فهلاح ىس
 رش . الا فو مانملاك هلتناكاش دا 5 املا ناو كانه ظقت ملاك خزرلا فاز ةتاوتام ني ناك 1

 ادلاىفاهيلعوه ىتلايي م ةيمسلا ةلقلا ناو مات ماما خزريلاو اندلا م فد /

 نزولا ىلاتولا, لقت ثمانم ف ناكتمايزدلافناسنالانالوقي لاا كلذ فوعو رخال
 . ىهوطةش ةرح 6 اثنلاف كلذدعب مث مونلا نم ظقمتسا هنا ماسذملا ىف ىرب نم ةلزع كل ذ ىف ناك ذأ

 أ لايت هانم تاكميتحار اهيفورانلا لهال نكل ةداعسلا لهالاهدعب مونالوا_,ف مونالىتلا ةظقبلا ْ

 ١ حزربلا ناف مون جنربلا ىلا ةبنسنلابابثدلافا وها اوناماذاف مايئسانلا:لسو هيل دق قلسل م

 أ ل عاف مانم ةماسقلا موي ىرخالا ةأشنلاىلارظنلابخزربلاو ةظقدلاب ىلو وهف لسا ىهالا ىلا برقأ |
 || فخو سعثلا تركو مواتر دكناوءامسلا تّةشناو ضرالاتّدموسانلا م اه اذان كلذ |

 اهئاجرا ىلع كم الملا تازنوامن ا دبأب سوفنلا تجوزوراصأا ات 0 شو-ولا ترش>و ردع لا

 ثالثلا مهتمذخ اف ةداعسلا لهأ اب ىدانملا ىدانو مامغل ا نم للظ ىف انرة ا رتاومدا ءاسرا عا

 سانلا امو مهانركذنيذلا ثالثلا ضيقفرانلا نم قنعلا جرخو مهانركحذ نيذلا فئاوط

 ٍْ جو اسدهالا عمستالف تيملا ناكو ه الا لجو بطلا ميظعو قرعلا سانا أ رطادجسشا]

 لوقي سو هيلع هللا لصهللا لوسر لاكمي قالا ديرباماو ايزو سالب فوتولا لاو

 ١ هبفنئامانحرينأانلهتلا لأ سنأ هلًآسنف م دا انس | ىلا قلطنت اولاعت ضعبل 0

 ا بوي زاك مويا نعال قرو عدا لوقف كلذ ه-:منوبلطف مدانو ًاضانفوقو ل اطدةف

 || هلنولوةرواحون نو اضهلأ سب نأ هير نم ىكسدف هك طخ ركسخم ذيوه دعب ثم بضغب نلو هلثمهلبق
 | | رافكح ارببخالا اودلي الو هلوقو هموق ىلع هنوع دركذ بو مدكلاعاملثمأ مول لو هلل 1

 نوأيمم ءاعدهنوكن مم لعهئاعدسفنالارافكا رحامالااودادالو هلوق هملعةذِخاؤملا عضوت

 نولأب مم ثالثلا هتايذك ركذيو مدع نم لاه كلوةف مدن ل مهتلانقم لكم هل نول اوةبق ريهاربا

 باووج لشعب مس موسحف مد ال هولاف ام لم لسرلا نمدحاو لكنا نولوقنو امهريغو ىبانعو ىلا :
 : اجل قلافتام لعمار وارتيك هبال مو ماعلا رمل سو هيلع هللا لما دمت نو يف مدا

 هللادمحو دصتسو قأبف ةمامقلامول هيهللاهدعو ىذلادولا ماقملاوهو انهلاناأ د2 لوقت و

 هللا خفي نأ هير ىلا عفشي مث كلذ بقاهلعلن م تقولا كا ذ ىفاهانأ ىلاعت لنا هم هادم د

 نينو او ءاسينال او لسرلاب ةكتالملا ةعافشلا ف نذ ا ض بابل كلذدا فض للا ةءابضشل ا

 ادن ه عمو لسرلاودكس "املا عفشي نأ هللادنع عطتناع ةماسقلام و وس انلا دب سنوكج اذهب

 عم كا ذ ىف ةكئالملا لخ ددق قن "ايتام لل راد سان لاقو لو هلع هللا لص بدأ
 مهلكءاربنالا تاماقم نيب هل عجب مسو هلع هللا ىلص هنأ كلذو عسب ىلءموسل كلذ ىف هناطلسر وهل ٍِ

 اهكاعالا معي دصاصتخا نم مهلع مالسلا هلع د الرهظام ةكتالملا ىلع هلرهلظ نكمل
 باب تقف هنود نك مدآ سانلاو ةكئالملانم عسهلا هلارقّةفامونلا كلذ ناكتحا»
 عيبملا سزخادقو فعالا توريلاو ىهلالا رهقل ناك ذاهتلا دنع داما نمهلامرهظو ةعاسف لا

 ا ن رك زام عمهيفةجاحلاَتَّدنماموبىفمظعاومالسلا هيلع مدآماسقملئم ماسقملا ذهذاك و

 مدا ةيضق نم ىرجامف فصلا هذ هلثمرهظي لو موملاكل ذىف حلا همق ىل# ىذا ”ىهلالال
 هريصعلا فيلا دم عيدك تير سو تلميع وسر ظع ىلع عوهل اب ل دف مالسلا هم هلع

 0 رسل ليسو ولا ءاحأف هفلأسامف قمل ةاجاسنم ىلع ةيلدإل 6 ١
 محزا قبو نونمؤملا مث نوسنلا مث ةكئالملا عفش نملوأف ةعافشلاب ديو طارصلا بص

 | مدا كنف ىلعي قالانأ دوش نعسان هناا لوط يدك ليل اذهفو. نيجحارل

07 80 3 1 
 اي



 ا

 لئاقلالوةنسح امو ليحامفدوجوم حرملاو همكح قانناكمالاخ |[

 اكل تلق ماسجالا ثعبنال | || امهالكبيبطلاو متم معز
 [كلع رات كاف ىلوت حصوأ اا اي تسلفاكلوق مدنا

 00 سل 00

 ىالكربدتفاريثك هلثملوعتسي اذهو بطاخم ا اهيأ كبهذ.ه ىلع كل ذامن او كشي هنا هيلئاسقلا درو

 نيب عقو ىذلا فالك نا معاذ ادهررق: ناد عدو هللا اشنا دعستو حل 00 ناعالامزلأو اذه

 ناىلا بهذ نم منك ةداعالا ةسفمك ىلا عج بار وهادغا سوست اوس كلا, كلذ نلئاقلنينمؤملا '

 مدا قلخ ىفىرج اكشن نيط ن م ىلخ ء ادّماو لسانتو حاكشبم هادبام لثمسانلاقنوكتداعالا

 ناكمىف كا ذ لكو :ىناسنالا <ىرشلا لاعلاىفدولو مرت [ىلا عاتجاو حاكن نم نينبل ارئاسؤءاوحو
 نيلعنلا عل ىف ىقنب مساقلاوب وبازجشلا م ءزاذكه ىلاعت قملا هرّدقبام بسح ىلع ةريصقةدموريغص

 وذو هي ملكتملا مالكح رش دصقرأ هبهذموه اذهله ىردأالف نودوعت م ادناك ٠ ىلا عت هلوقىفدل :

 ارطمرطتءامسل انا ىورملاربختانلأق نم ممسهنمو نينمالا ن نم ناكو مالكلا كاذب ءاىذلاهنتافاخ
 وهف نودوعت يأ داك ىلاعتوقاممأو 0 هلا ةأشنلا ابنم ًاشنمف ضرالاهب ضن ىنما هب
 دقو انيلعادعو هدمت قلخ لوأانا دباك هلوقو نورك ذنالواذ ىلوالا اش ثنلا ملعدقلو هلق ان
 د ادكو كشالب ةسوسحن اخوك عم قبس لانمي غ ىل_ عدت اه دجوأ ىلوالا: ةأملا نا انلع

 الشبل هديه هلع ىهام فلاخامرانلاو ةنملا لأ ةأشن ةفصنم ملسو هيلع هللا نص هللا لوسر

 هلوقامأو 1 ةردعلا مظعاوهو «بلعابكنب يدا لاش مدغ ا عج - ارا ذ ناانلعفانداا

 ىلا رطورب دتوركح# عارتخان لالا ةأأشنلا تناك و ل ةناكف هانلقامفح دقن الف هلعنوهأوهو

 عارتخالا ىلا برأ هملعديزب وكل ذ براي امرخآ اقاخ هقلخ هه نأد هتداعا تناكلا سه قلخ نا ١

 اًولعهنعلاعتمو كا 3 نع هزئم ىلاعت هللاو هركحوبي رومالا د.ف:-س نم ق-ىفراذدسالاو

 ناك لعب هانتبالام ليصخت لاعوه لب شب )عهلددجتت الو ديشتسسالو ماعلا ديغي ىذلاوهقاريبك

 بعىلع ةرخالاةأشنلاهتتئشنشض نوكينا هلال تبن اذكعهو _لاجيالا نيعفف لمصفتلا اقف
 ىرفدساسو ا امتأفةرخ ل ًاشنلا بكرت هلعف اهلصاوهواندلا اعلا د6 نمقيىذا1تنذلا ||

 نمئث ىف حدقيالو لق كلذ لكو ةرخآالاةأشنلا اشنت هملعو سفنلاو هريلتا ىف روك ذملا بتل انا

 اةفمكلا هر عقول ىذلاو ادوصةمنوكينا اهنم هيون لك لق ةلوقعم تاهو اهلك لب :لوظألا

 | اذاف ىلبلا لقب ال ىأ ليبالوهو ةأشنلاهسلع موقتاموه بنذلا بحب دارملانا هسف كشالىذاا
 | ا رانا تاوذا!نانامنامعأب رهاوملا نع تناكاما ةنعواهاّوسو ةرخ الا ةأشنلا هتلاشنا
 || تاازتمالابروصل ايف فلتتت نكجلو اهدوجو دعب بابعا مدعنتال م دعلا نمدوجول ىلا

 | هذمهتأ شضاذاق ميلعلا زي زعلاريدةّناهل ضرعت ضارعأ رودلا هدهىطعتىتلا تاجازتمالاو :

 || لادن رانلا يملا ادعت او رالالومقل دادعتسالا.قرتحلا ششحلاكت ناكوروصلا
 ظ ]تلد زن اهفىتلا حاورالا ةلجتن بنج زمللك ةئهز رلاوؤتصلاو لاعتسالا لوبقل هنف
 اروصلا ىلعةرخ ا ٍجلاَةْخفنلارعو اهئفطش ةمخزربلاروصلاا كلت ىلع ةضفنلا كتر ةقددحاو

 ات موقنف نورطني مايق مهاذاف اه-اورأب لعتشتةىرخالات ًاشنلا ىهو لاعتشالا ةٌدعّبسملا

 ا 0 هلوكب قطان نمو هتدجلاب قطان نك هيهللا اهةطئام قطان ءابح ا روصلا

 ْ 0١ اولعيصوس قطان لكوروشنلا هلاوات اقأام ده اناس نسناس هةتيوطانو مو ||

 هلع



 ا

 أ| ماع فلو ءاوتسا ماعلا و دوعص ماع ماعف الا[ ةثالث ةرسسنم ةمشعابهتمرسج لكى لعو .ابدلع
 قلللانودصرب ةكئالمرو سلا كات لعىعي داصرملا لكك يرنا لحوزعهتلالوقكاذو طوشه

 رجلا ىلازاج غيرالو هش كشالاصلخم انمّوم هي ءاج نأف هللاننامعالا نع دبعلالأسل الع

 ةقانابءاجت اك ةاكرلان ,ءل سفك ايلارعتلل ايلازاج ةقانامع ءاسن اف ةالصلا ع نعلأسف افلا

 |١ لاعمن ءلأف سمامتارسسملاىلازاح امان هيءاج نا مامسصلا ن نعل أسف عبارلا رسما ىلازاج
 رسل ىلا راج امان هي احنافرهطلا نعل اسف داتا رسل ىلا راح ةشاناهمع اناف مالسالا

 | تم لفكر ينو ككاو ةنللاىلازاح ادح أ لاني ) ناكن اذ ملاظملا نعل أسف عياسلا
 هرخ [ىلاثيدحلارك ذو ءاشيام هيف لجوزع هللا ىضقي ىتح ةنس لأ نمرسج لكى لع سبح

 رشحت ىباا ةرخ لا 00 ةنكلاب صد ده هناق ةنحلا باب هللا امنا ثيدنللا ةمقب ىأسسو

 لثم - يح دوحوم نع صأ ةماشلاو ةمل اخريغ ةسو سم ةايناعإل خزربلا باب ؤناسنالاابف |

 0 * (لصو) * بانلا اذهىلا اهرك ذانرخأ كلذلف اندلا ف ناسالاوهام ا

 |ةرخ ًالاةأتنل | اوةداعالا لمح نم بهذمل ضرءعتن لو ماسح الار شح نيلثاقل ا نينمّؤملا نمةداعالا ف |

 ّ ان نيتأشن منا لهج هلال هلع مالاوهام فالخ ىلع ذناف ةسوس<ريغ ةبلقعرومأ ىلعأ

 هلاقاع لوقثن هو ةسوس ا اوتش موةيودعملاا وددت اق ةيوتعملاد ًاشنلا ىهد جاورالاو ًاثنوماسحالا |

 : هتمايقوه ناس الا توم نيعناف هف فلاخا عال هب وذعملا ةيئاحورلا5 اثنلاتاثا٠ نم فلاخما اذهأ

 | عجرشحلاناو هّتماق تماق دقق تام ن ند لوتي سو هيلع هللا ىلص .ىيتاقالىرتشلا لا

 : تال قرن انه ىلاو اخ ما لوقي امكح ه, لوقأ هلكا ذد ةللكلا سوهنلا ىلا هب "زدا سوفنلا |

 نوني وراظت بادحأ الع مهلك هب لوقيال نمو خماننلا,لوقي نم هنيعب كل ذىف فلات و ةئانقلا

 لاطاملعانماكتو اغهاندروأن ا ةتسلا ءرايشأو باّكلا نم تانآ رهاوظ لكجص كلذ

 ٍإ ناك 2 وهلوالاكلد ىف اما ف مابا هولاغام قيقحت ىف مهعم ض ودا فباببلا|

 0 000 املا |

 ؛ ل دهس سان ةةمرغلل نيرادلا ف ةيعبنللا ماسجالا» ءاقب ةعيبطلا لء فو ةردتقلاف |

 هنا رحددمىمهار عظام كا ذنمهملع قحلا مهعلط أ امر دقال | ةعسطلا سهأ نم اوفرعامسانلا ناو |

 ال ةلحما ىذذلا ةتدسا نبارسعو نام ”ىييبطلارمعلا اواعج !ذهلو ةعيسلاب ك اوكلاو لالفالا |

 ةعسطا أ ن نع تاكن او لوهجمار يعل قف عدو هد 006 نادثالادازاذاك م تجا ااذهأ

 ريك او ”ىعسطلا لعدازاكو صوص تى م هلع عةوق ف سل ن نكنوابع جرم

 ءاضةنان فّرع عرشلات أ الولو اعاد هرع دنع نأ زاحو نيتسدلا نم امال كلذ ىلعدي زي نآزاجأ

 فّرءوةرخ ”كلارادلاب ا فّرعو ةداعالاب فّرعو توملا ةقئاذ سفن لكلا نادلة داس ١

 تومنئ .لاعوكسفق ان>-رخامو كلّذانفر ءام ةراهريعملا ة ةرح ا عتلا ابق ةماقالان أب

 نمو اتت ضونلخ ليج ذ عزاوي ىو نانحو ىرخأ ةأشنو ”ىورخا ثعدو ةساقاو |
 مظعأ نسوسحماو لوةءملاو ساو لدعلا نيب عيل اومتأو عسوأ هللا ملعف ”ىعيسطلا ىرجلا لع سابلو |

 ْ ةداهشلاو بيغلا لاعمكح تاثكمملان م فنص لكى ف هنادس هل وسبل "ىهلالا لاكلا متو ةردقلال |

 علطأ ىذا علا نا لعتن ال تقفو دف تمهفناف فص لكى ف نطابل اور هاتلا مسالا م 1 ل

 نع ةدّر لوقعلا +.ضتقتام نيد رفنملا ل عنماهلعت تا قدا لبق نمنوئمؤملاو نوذتلا

 لوقعملا نيهجولا ىلع ل سرلاوءاسينالا هتلاكام ىلا عوجرلا هسفن خ رصان لكن ىلوالاق <ىنهل الا
 يلا قل ذ نم سوا ىبشم لب وأن ىلع عئارم ١ هي تءاجام ا شا

 سس ل آذآ



 جلل

 || سانلا ن نعوفعلاو نحل لوق نع لأسبف قانلا فتوملا ىلازاجةلماك اهاذأن 3 دا : 1
 ىلازاح فو رءملاا مآ ناكن اف فورعملانهالا ن ءل أف كااثلا فقوملاىلازاجو هنع هللا افعافع نع ا
 سماخلا فدوملا ىلاراح ركححللا نع امهان ناكناف ركسملا نعي نعلأسف عبارلا فقوملا ا

 هلا ف بخا نع لأ بف سداسلا فتوملا ىلاذاج قليلا نسج نانا قلكنا نسح نء لاسم |
 | مار 1ك 1لاملا نعلأ سف عياسلا ضتوملا ىازأج هللا ف اضغسمللا فاس ناكناف هتللاف ستسلا و

 | اتشرمللا قل تارش * نكي لناف رهلنا برش نعل ا سفن ماسلا فقوملا ىلا زاح اًيشذخ نكي ناف |

 نع لآبفرشاعلا فقوبلا ىلازااهانأ نكي نا مارملاحورفلا نعل أسف عم املا فقوملا ىلاراح ,ًإ

 اهفلح نكي ل نام ةيذاكلا ناميالا نعل اسف رش ع ىداما فقوملا ىلا زاج لاق نكي ناف روزلا لوق
 | ثلاثلا توما ىلا زاج هلك نكي ل ناذ انرلا لكحأأ نع لأ ف رشعىناثلا فقوملا ىلا زاج
 عيبارلا فتوملا ىلازاج د أ ىلع ىرتف ادأ تانصخملا فذ نكي /ناف تانصغلا فذقن يافا

 ناتملا نعل أسف رشعسماخلا فقوملا ىلا زاج اهدهش نكي ناك روزلاةداهش نع لأسف رسشع

 ااسح بسو>وهلوهو يعلن داحتو هئيعب "4 ىطعأو دهاء اوك ل رق تمالتم توك 1 ناذ | 1

 | فقوم لك فى قب كل ذ نم بئانريغابن داا نم حب رخمت بونذل هذه نمئث ىف عقو دق ناكن اواري_سي 0

 هللا ينشب تح شطعلاو ع وملاو نزدلاو لوها اوملا ىف ةنس فلآ انفقومرشع ةبةنإءذ هوما
 | هرقف مويلهلام مدة دتاض- ناكنخ  ماعفل مرتك ةءارقىف سانلا اقيم «ءاشيامب هيقلجوزع |
 لط تدع دءقأو ةنملا نصت نم وتو ةنللا باس نم ىسكو هنءارق هساعن وهو هبا أرق هتقاو ا

 نمل عطقو هلامعش هناك ىطعأ هتفافوهرشف مومل هلام مدعي ل اليخ ناكناو انئمطانمآن جرلا شرع

 نزااز متلاو مهااو ىرعلاو شطعلاو ع ولا ىف ماعفا ا قثالدنا سور ىلع ماقيو نارينلا تاعطقم
 ماعفل 7 نازملا دنع نوموةف نازيملا ىلا سانلا ارم ع »ع ءاشياع ههنا ىضقي تح ةصضفلاو 0

 سيح هن ائيس تاقثو هن ان سح نم هنازيم فخ نمو نيع ةفرط فاحش وزاف هنانسحي هنازيد -جب رن ْ
 « ءاشيامب هنفدشا ىضقي ىتح شطعلاو عود او باذعلاونزحلاو ُتلاو مهلا فماع فلا نازيملادنع :
 لأسف ماعتفلا رادماهنمفقوم لك افقومرمثع ىتاىف هللا ىديند فقوملا ىلا قلدنا ديا ٍ

 نقوم ا ىلاراحورانلا ٠ نم هتئقر هللا قّدعأ ةمقر و ان[ ند تامزلا تع ءفقوم لأ ف :

 نءنأسف لاجل تقوم كارإج امابع كل دب ءاحنأف هنءأ رقودهق-و ناءرق !!نعلأسف ىناثلا [

 ناتغا ني لاف ةنعلا و ءلأسق عبارلا فتوملا ىلا زاجامت< هللا لمس ىف ناكن اف داهجلا ©

 نعل ا سبك سداسلا تققوملا ىلازاج "كل ةهمنلا نع لأسف سماد فقوملاىلازاح
 هب ل عر لعلا بلا ناك العلا بلط نعل ًاسبف عباسلا فقوملا ىلا زاج اءاذكن كي لناف بذكلا |
 لعنه ئشفرأ هادو هن دق هن اقم نكي ل ناف بعل نعل اسف نماشلا فقوملاىلا زاج :

 ارشاعلا فقوملا ىلا زاج_دحأ ىل_عربكت نككح,/نافريكتلان نعل أف عسانلافتوملاىلازاج ْ
 اريشع ىداحسا فقوملا ىلازاجهلتا ةجر نم طذق نكم ناك 0 ا طونقلا نعلأسف |
 | لأ فرش عىناثلا فةوملا ىلا زاح هلل اركم نم نأ نكي ناف هلئاركحوم نم نمالان ءلأسف !ٍ

 ةهجواض م هبلقاحرف هندع ةريرق ىلا عت هللا ىدينيب قا هراج قح ىذا ناكجح ناف هءراجيح نع

 شفني ا د د زو 2 نا وو قا و ل و

 0 اد هلعبالا .رذكلد نع ح رفضه نع هاضرب ه هرمسدب و هن هب بحريق ةارشة سماك اًضانساك | ا

 ىتح ماعم فقوم 100 سح بئانريغتامز همان نم: دحب اوى نك مناف ىلاعتهتلاالا ١

 ا كهل ترشدقو الا ارمصلا ىلا نورتنبف طارصلا ىلا قالب رصؤي *« ءاشرامع هن هللا ىذشي |

 | ماعفل ا نيعيرأر ادقم مه قرو سلا تياغدقو ف.سسلا نمد -ًاورعشلا نم قداوندو جه ىلع. ا

 | اان هي ب فرطاطسو نازك سباع ست اهداد اسما ١

 نوح

2 

 ا
/ 

/ 
 أرنا



>" 

 رعنب دمع لشفلاو أ انثّد- لاك عمأاناو هظفل نم”ىبابعلا ”ىعئاهلا تاكرلا ىبأ نب نيسملا نبا ظ
 طال نبا, فورعملار فعج نب ىسوم نب دمع نب” ىلعنب دمتركي وأ انثدح لاق ”ىومرالا فسوي نبا ظ
 هللا ىشر مكن دح أهل ليقف عم اناو ىربكعلا قع نب ربع نيدو# لبس ىلأ ىلعكر ةلاك <ىبرخملا ||

 -ىلع نب نيسحلا نب دج ركب وبا انبدح لاق ركب وأ انث3- مث لاقف شاقنلا ن بلا نب دمر كي وأم 5

 انأبنأ لاك حلاصنب ةلسانث - لاق هللا دبعوبأ ”ىزارلا دج ني دمهم انثتح لاق ىزورملا”ىريطلا |

 نع بهو نبدي زو محْعْنب نوحرلا دبعننع بدسملا نب ثاسغ نعل وطلا مالس نب مكتبا نبا مسام ظ
 || سامعن هللا دعو دعو هنع هللا ىذر بلاط ىلأ نب "نسب ااحت تنك لاق دوعسم نب هللا دنع ١

 لاق هنعهللا ىذر "ىلع لاقفلسو هيلع هللا ىبصهللا لوسر باص ن مدل ودا امهنءهّللا ىضر |

 فقوم لوأف ةنسفل | اهنمفقوم لك افةومنيسجل ةماسقلا فنا ملسو هيلعهللا لص هللا لوسر |

 اًشاطع اعامجتا رع ةافح ةنسىفا أ مهروبق باوبأ لع نوموقي مهاذم هروبةنمسانلاح رخاذا |
 1 #0 ةمايقلاو ثعيلان انمومهرانو هتنانموم هسنب انمؤمهن" ربانموم هريقن محب رخ نك ٠

 'ئىش ىف كش نمو دعسو ْمْءوْزافو احن هنت ردنعنمملسو هبلعمتلا صدم يءاا عا ل حل

 نمنوةاس مث انياب فدتاوطتي وستتم ب رحسصودجنوه ال ١

 نءرانلاو سعثلا رس ىفو ناريثلاتاكدا رس ماع فا أ مواجرأ ىلع نوبة رشح ىلا مانقملا كلذ |
 شرعلا لظالا لطالو مهسْؤر قوذ نم سمشلاو مهفاخن مو مهديأن بنمو مهلئاعم نعو مهنانعا |

 كلريشلا خف ام ربو هيلع هللا ىل لص هش 1 رقم صالخالاب هل ادهاش ىلاعتو كرامتها قا نذ | أ

 || ىدعنملاضغةمهلوسرو هللا عاطأن 1 هلوسرلو هنناحصان نيابسملاوامدقارسان ماك رورس ل مو
 هاذه نم ىث ىف عقوو كلذ نعداح نمو همعت نماخو نج-رلا سرع لظ تدت لظتسا ةلوسرو هللا

 باذعلاو م-هلاورشحلا ىف ةن سلا قي هنيدن» ئثى كشوأ هملقريغتوأ ةدحاو ةماكب بوذا
 قلنك ماع فلأ ةللظلا كات ىف نووقبف ةلظلاو رونلا ىلا قالا قاسم ءاشيامع هيف هللا ىذشي ىقحأ
 ىطعأو هس دوما لما ىفكشمو قافنلانمئش هلق ف لش دي لواخلا ارشي 0ىلاعتو كر ان هللا |[

 ءاضقب ىذرو ةمالعلاو رسسلا ىف هللا عاطأو هسفن نمسا! فصناو قا لاكو ه_سفن: ندا

 نءاخ دقو ههجو اسم نيعلا ةفرطرادّقمىف رونا! ىلا ةلظلا نمي رخ هللاءاطعأ امي عنقوهللا | ||

 ههحو اوما بني رح يقيس نمل ءوغلا ف تا * ىففلاخ نمواهاكح مومغلا | ١

 تاو دارم.ريشع ىهو باسحلا تاكدارسىلاقلكلا قاسم «ءاشيام هب لعفي هللا ةئئسشم ىفوشو | ||

 || نكح, 1ناف مراح ا نءابنمقدارم -لوأدنعمد نبال أسف ةنسفا أ !ممقدا .لكف نوغت. ||
 قدارملاىلا زاجا نما ناك زا“ اوهالا نعل أسف ىناثلا قدا ارمسلا ىلازاجاهنمئش ف قو

 3 ا ءلأسف عبارلا قدا رمسلا ىلا زاجاتاع نكي ناف نيدلاولا قوقعنعلاسف تلاثلاا
 ارتسلا ىل ازا لعف دق ناكناف مهي دأنو مهند سغأ نعو ناءرقلا مهيلعت نغومهرومأ هيلا ضْوفأ

 لس وار ااا جملا افدنم تككحلما.علأسبف سماد |] ٍ

 !| ناكنأف مح رلا هل ص نع لأسف عباسلا قدا لا ىلازاج مسهقوقح ىَد أ دقناكن اذ هّساردوحا]]

 عساتلا قدا كاىلازاح ادساح نكي مل نافدسملا ن ءلأسف نماشلا قدارم هلاىلازا- هجرالوصو ١ 1 ١

 عدخ نكي ل ناف ةعيد1لا نعل ًاسفرمش اعلا قدارسلا ىلازاج دحأب ركم نكي ل نافركملا نعل اسف
 ئث :ى عفودق ناكحناو هوفاكحاض هنلقاسرف هنمعةراهىلاعتهتلانثرعلظ فكرنا

 هعف الامومهم امومغمانزح نام طعاعثاج ماعفأأ اهتم قدارس لك ىف قي لاضصاللا هذهنشأ

 || رمسع هسج ىف كلذ دع نوح مهلئاسعثو مسماميأب ميتك دحأ كا نوري عقال ل 7

 هللا ضرفامو تالا نعابهنمفقوم لوأ ىف نول سف ةنسفلأ ابنم فتوم لكافة وف

ِ 
 ِآ
 ا
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 أ
1 
 ا

 م 1 3 1 ' ١

 وه اهنا 0



 ؤ

 دولا

 ا | لعاظفتو ناروفاهل مه سانلارصبا اذاف قئالكنان ةطحت فوفص ةعبس ةكتالاافطصبو
 | لا ةفئاضلاالاريكألا عزنلاو هوأاع: و9 الر ام لكل اوس دمك نوني ل ككل كلا

 ْ |[ نسنلا عم نونم "الا مهن نودعو جنكىذلا مكموباذ- ه ةكئالملا مهاقلتنف شريك الا عزفلا مهتزحال
 / دز مودا كلذ نولوقنذ قالا يلعمملا مهب ىلا ةقضشلا مهما ىلع عزفت نسننا ناش هسفنا ىلع :

 أ فتوملا ىف مهلزانم بسحب هلض اف مرو) نهرب انه هقلخ نم نينم ٠ الا بصن نأ ىخأ دق لنا ناكو لس لد

 | نوريام مظعلاهر ذو مهج نم افوخ سانل رفا ذاف برلاى جت لبق كل ذو ني ريشدم نينم الع نو حف
 | قحلا كما ةعزو ةكتالملا « هدر طنف مموزر اضيالافوغص ةكنالملانو د مويلا كِل ذ ىف لوهلا نم

 اهنىلاعت هتنالوقوهف اضع ممضعي ىدانسفاوعحرا اوعحرا مهؤاسبنا مهمدانتورسشحما ىلا ىلاعت

 اضاع نذهتلا نم مكححل ام نيربدمنولو مو دانت :1|موو مكمل ع فاخا ىلا لسو هملعهقلا ىلص لوي

 01 اقنا لس نوفال مالو عا للعقول دن نوف اضيورلس است هلا الوقت لسرااو'

 ١ دوا :عرشلا تانلاختاءانشي مهر هاؤظالو ةلشملا همسشلا,مينطاو تنام يذلا نوظوتح ل

 داتمىدانف مهما ىلع فوخلتا نمهملع نودنلا مهاملنمال ا نمهمعمهىذا!ىفن بنل امهطبغت

 ةعأ نع ءادنوا هسفنب هناصس قل ءادن كِل ذ له ىرداالو انور دتال ىقوملا لعأ همس هنن ا لمق نم

 نانالا اهب ااءانل لاق هناف مركلا باعت !نمموملا نولعتس فةوملا له ايءادنلا كلذ ف لوقب ىلاعت
 ىبوهو امو: لوب ةنشلا نب |ا:ذش تعمسدقلو كمركل وقيل اهنتو هلاملعت ركل ا كيربلرغام
 ةيتكيو هي ناعالانءادتا !:ملعنتماو لعن نكن مامانلعو اًيشكنلو انحرخا همركب اولفغتالموقا

 0 نا فاك تاك اه ذل 5 نم ناضس همك ع اح ابدعي انمآو انلقعام دعب ةارتفا لمعت ال ن 2ونسرو

 نع ممونح فاحت نناكح نيذاانياع ادنلا 3 ةققحلا لوقف لوآنو عجرتم نورذاملا

 قا لبق نم نوعمس م ةنملا ىلا منوف نوقف مهانقزراممو اعمطو انو ممر نوعدب عجاشملا

 عبرالوةراجت مهيولتال تناكنيذا نيا قا عا نعءادنو | هسفنب قماءادنوه له ىردا ال امئان*ءادن
 نسحاهللاممز كاراصدالاو يولقلا هيف باعدت امون نوفا داكرلا 2

 00 ا موه صاسحالا تان :رمانلقاك ةدابزلا كاتو هلضف نم مه ديزي اولمعام

 نام نم عوملا نولعش فقوملا لأ ابقار 5 نعءادنو ا هسفنب قل اءادنوه له ىرداالاثاان*ءادن

 ]| دعف ةنملا ا يه اهات 3 غانا ىرمل هشلعهللا اودهاعاماوقد ص نيذا نبأ مركلا
 ظ | 100لزتا كت ناتتلو نانحدلو قتالانا ىلع فرشأ اذان رانلا نمونغ حر هءادتلااذه
 ||| هلك اذهوةداعا لهأ نمفئاوط ثالثا تاّرم ثالث لالا ءادنلا نك امكثالث ركتتتلكتانا
 ||| لوقف علطملا لوهل بولثلا تعاتضتو فوملا دتثاو قرعلا مهاد فوقو سانلاو باس 1 لف
 | رئاطلاط قلب كف وغصلا نيب نم مهطقام د نعر بح لكب تاكو ىنا مملعر انلا ند فرعشتسملا قنعلا كلذ

 | هللا ىذ ؟نع تاكو ىلا فقوملا له اءامنانث ءادن ىدان فقوملا ف موهنمادخ كرتين ملاذا مسعسلا بح
 أفقوملا لعأ ان ىدانادحأ مهنمكرتي لا ذاق قث الخلا نمي نم م مسهسأا بحرتااطل اطقلي ؛ كمهطقلم ةهلوسرو

 | سئاكلا اروصنورّوطيافاكي عذلا مهوربواصتلا لهأ طقاسش هللا قلك قلخي بهذ نع تاكو ىنا

 اوت اذاكت نوت ام نو دعت ىلاعت هلوهو مانصالا نوروكنيذلاو ا كلت ددعتل

 أت د6 فوغصلا ندب نم م موطشلمف نوروصملا مه الؤهفهللا نود نماهو د.عبل راجحالاو ب تاشخالا
 ربوصت نودصقي ال نيذاا نوروصملا مهيفو سانلا قدمهرخ نعمه ذخأ ا ذاف مسهسلا بحر اطلا ا

 :!ىقدرواك نيفنانب اوسلو اهم ىحتاحاورأ اهيفاوشفنيلاهنعاول سب ىتح اهتدابعن تعلو ا دكحف ام

 0 فعلا ذك قرعلا وام هللا لعفب ام نوران هللا ءاشام نوغشمف ني روصملا ف

 ]| يكب سنوب وحد هما تاتا <يناملا لالا 5 ةنسك
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 ا

 مطل وم

 وب :



 ما
1 

 رعش ثعبلا ةفكو اهلزائمو ةمادقلا ةفرعمف ١
5 2 

/ 

 هنش فل نسم نم حراغملامون

 ةدسفا يأ عا تاارناؤ

 ةفثاطل نك الو اسي رغ نكف

 ل>ر نه فهكلانارد> مصتعتلراا ,

 ا
 هس هنىزدك هدب لع دش

 هنسللا نلالا لهأ جيراوذتانم
 هنس لثم ححاموب هنتتف كيرت
 مدس زاعلاج ة اود ىف لزب لو

 رح 1ع داشنلا فنيملاعل' برا هروق ن م هنف سانلا ماقتل ةماملا مول ” موبلا اذه ىمءاعاهنالعا

 .كلملاو ءاضَعا نا احا ذا اي أ مهما.ةاو بابل اذه لبق ىذلا بابل اف ذخزرملا ىفاهانركذ ىتلا

 مسالا اجو أي نيح نيملاعلا بر لا ن مىا نيملاعلا برلسانلا موي موي ىلا عتهللا لا !ةصافص ظ

 بضغا |نم ديال هنال نجسرلا مسالاب تي وةجلا ةفصدلو رهقلا ةممد هلف كلاملا برلا ناك ذابرلا |
 تسل اهاكهذهو نيزاوملاو مهحب نامكالاو ناسا نم ديالو بايلا اذهىفدرساكموملا كاد ف

 باغاهف ةجسرلا نوكت ىهلا مسسان ىف [ىلاعت هنأ ريغنج-رلا مسالا !ملطي ىلا ةاطملا ةجرلا تاغص نم
 هسقام ىلع هجرلا لضف نم دسسلاو كلاملا قامىوةمض ةسرتناو حالصالا نم هناف برلا سالاوحو

 لاكام لوقأو زيباام لوف سانلارثك !تائيسسن نء زواحلارثكيو همضغ هتجسر قبستفرِهَعلا ةفص نم
 ىحو ةكئالملا ىو ضرالا ىلعاهطوةسوءامسلا ضبقو ضررالا دادتمانم مويلا كلذ فهلا

 || نوكرامو مهجْئ تو ابتروص ل ّدتو ضرالا َدَم نيح قالا نوكسحي نيأو 0
 ىخاانلعاةعافشلا ثتبدحو ةنس فلانيسسجو ةماسقلا فداوم ثيدح قوسأ ُُ اتاشم

 ريعضرالال د ناهتئادار او ىلاعت هناء امنا هدرونسام ىلعمهروبق نم ماوماقاذا سانلانا

 لدم 212- هيلعقل1انوكشف ةلظل ظل !نودرمسملا نوكيو ىلاعتهنانذان ضرال ادع ضرالا

 هناحس اهدمفتر هاسلا ىهست اهيلع منام ىرخا ضر أياما ةروصلااماع ءاشي ف .كض رالاهقنأ|

 0 0 ءاشياماهتعسق ديرو تدم ضرالا اذاو ىلاعت لوقييدالا دم | ا

 : "لحدا ىىككح هلع اهيوطمق هنلاءاهسلا ضيقي هناكس هنا غانم الواحو ع اهي ىرتال ىتح اح

 1 درو ةضاو ذكمول 0 ءامملابعتكتاو هلوةود وةيهاواهدمىتلا صضرالا ىل كك اهيمرب مث ب 0

 امتاحرا لعابتكت 0 2 8 6م. هللا عيسي ام نيرظسمنوفتف ميلاه تس يبا يح ظ

 مظع نمنورياملم مو لزنهللا نان راختفا ددعمهشلع مهام فاعضا|ىظعاملخ ضرالا لهأ ىرفأ ا

 بر مكن نواوقيف لبق مهو دها شيلا هكئالملا
 تأ وهو انمقوه س لاير ناس كت الما لوقا

 راع مهءالؤهو نأ وسنالا ملاعب نيلعم مى ضرالاج اون ىنع اريد مافص ةكئالملا فطصنق |

 ْ انكم ملا وهورانلا ىفاهيكوكب ىريواضيا هلل اهضمةب امدعب د اثلاءامسلا للهأ لزيي مث ايندلا» ايلا
 نولوقبو مهلوق نم ةكئالملاعزفتفار كفا قئالخلا نوقف ىلوالا» [ىسلا لها نما دعوتك أو هوأ

 اقص مهفلخ نوهطصي ىا ةكئالملان منيلزالا لعق نولععف تاوهو !:فوه سل اًيرناحسأ

 د و 6 - 1 يس - 4

 ا ا و و تي ما

0 

 لوةتفهنم هللا اهضيق:ورانلا ف ةرهزلا ىهسملاابكوكي ىريوةئلاَثلا» |ىسلا لهأ لزني ئارب دسم |
 دعت ءاعس انكهمالالازءالف تاوهو !:مفوه س دايز ناس هكئالملا لوشتف اير مكفاقئالثلا |

 لوةتفانر كما قالخلا لوقت لزن نم عجن عكا اقاخ نور ةعباسلا* اههسلا لهأ لزب ىتحءاعسأ
 ىلعو ةلكئالملاو مامغلا نم للظ ىف هللا يا فالوعفملانير دعو ناك اوانيرءاجدقانبر ناهستكت الملا |

 كارما ىعتف 0 تار ملا نانتا هنابتا نوكيو مهجاعرتلا ةئقل
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 ناو هقوف كاذال ىذلا ىلعالا كلفلا هالعأو زكرملا هقيضا ل هءالةعلارثك أف نرقلا اذهىفاوطلغف
 مالا سيلو ملاعلا نم لفسالا هقضو ىل_عالانرثلا عساواولعف- ملا ءااروص اهبل عىوتحي ىتااروصلا
 هلفساو قدضلا» العاناكمدعلا ىت-ملاعلا نمهنود نة قحلا رّوديانلقاك لابخلاناكامللياوعزاك
 سأرف ىذااوهو عسناامهنم قل امرخآو قضلا هنم قل ام لوف ىلاعت هل هنا هقلخ اذكهو عساولا

 ردقبالا لعل ىف عاستا فراعاا نوكيال هلو سو ناوكالاو لا الا رشح ناكلشالو ناوبحلا

 ذل املا ةعسلا نم قرب لازيال هللا ةيدحاايرلعا | ىلا لقت نأ درا اذاهنام ملاعلانم هلعيام

 قيضأ وهو هدحو قلا الا مواعمهل قبال ناىلا اشك ك1تاذيللعلا ف قال سوا [ةتالدلا

 هللا هتناذا هنئمرهطظ ىذا !لوالاودو مانتلا فرششلا هيفو ةقملا ىلع ىلعالاوده هت. نفنرقلا ىفأم
 قولخلاوهف هلاع٠ نءريغ الوهو عسي لفسأو قدضل | ع نم هتروص ىلءدعصب لازب الذ ناومللا سأر ىف

 كلذ نمقلالا ًاشنامم ادحاوالا قلخام لافاك ل قعلاوا للا قل ام لوا هناصس دكا ىرت ل1 لوألا

 دوجولا ب>اولا نمال ىناثلا ليقي مث دحاولان اكتم دانعلا لادكو ماعلا عتافد حاولا

 نم هيفتسهتنا اذاف ىهانت الامىلا اهظعاعاستا عستمف بنارملا ف بدكرتلاو فيعذتلا لبق مم

 هدعلا لاقت كلذ ىف لازتالددعلا هنم امن ىذلا دحا اولا تيلطواهريغ وافال الا نمدح ىلا عاستالا

 ناكّراددعلا ارهظاهدوحوب ىتلا نينثالا ىلا ىبتن“ ىتحهبف تنك ىذلا عاسنالا كلذ كنعلوزيو

 ةنالثواناتثارهام : نك ددعب هاذ ىلا ارظنلانسلوءامشالا قضأ دحاولاو اهلالو أ دحاولا

 ءانزك ذام الخ لعن رةلايوصلا فصو سانلاو كل ذ معاذ ادبا هنمءو عساني عجالف ةعبرأوآ |

 ةبرصتعلاواتن ثدح ةيعيطلاذانحالا هده. نم حاورالا ضماذاهتنان نا لعتلف هانرّرقام دعبو

 نم خزربلا ف توملادعب ناسنالا هكردي ام عفن ىروثلانرقلا اذه عومج ىفةيدس - اروصاهعدوا |

 كلانهرودلا نمو يق كارداوهو هروب و نرلا فاهيفود ىتلا ةدوصل انيعب هكرديامت ارومالا
 اهنمو ءادهشلا حاورأو مهاكءاسنالا حاور *اك ةقلطم ىهامابنمو فترصتل نع دسم ىهام

 وهو هيف ىهىتلا لامخنا ةرضح ىفئانلل ىل<تامامثمو رادلا هذهىف اييدلا لاعىللار راها نوكبام

 رباعلا نكلو تأطخا!ام الان ابورلا تأطخأ ادافت ٌىطخغال ةقداص اءور لكو ادبا هاؤر ق دصتىذلا

 نيحركبيأللاكولسو هلعهتلا ىصءارتالةروصلا كنب دار ام فرعد ل ثمح طحن اوهاهربعب ىذلا
 | ىأر ىذلالحرلا لاك كلذكو اضعبتأطخ او اضءد تبصأث يدل افروك ذملا صخشلا ارورربغ

 ا ا ناطشلانا هلال وسراركذو ةملك,وعوم ده دبس ارلا لعذ هسأر عةوذ هشنعتب رض هنا مولا ىف

 ١ اءاقح أر هلاثدسا كلاش لاعامودارامةزوص مسو هبلع قنا ىلصءننأ لوس لعق هن بعلي

 "لا عنوضرعد نوعر ذ موق كاذكو ئانلا كلذ آرام ةقشحب مالسلا هملع هريخ اف ليوأتلا ىف أ اطحأأ

 موو ةروصلا كلتىف ونرقلا كلذ ىف نوسوم 2 مهنافابخواخ ديالو اشعو ارد غةروصلا كاتفرانلا

 ضرعلابمةوملاحىف مهلىذلا لضتلاال سوسحلا باذعلاوهو ناذعلادشأ نولخ ديةماسقلا

 َ اخ نيعي ناس الاوهىذلا ل ا را تارا لاف ملوك

 | :اوهسح نيعب كا 3كردأفطئاخلا اذه ض رع ةئملا ىف تلثم مالا هيلعدل اودكل مم وهاماتقو |

 ني ةوهتالص فو هورانلا ىأرنيحرخأتو اهتمافطق ذخأمل ةنلسا ىار نيح مدع هنال هسح نيعبا.ذلك

 رخأنالو امد ةن مسج ىفرثأام هسح نيعيالهلابخ نيعي كلذ كردأول هنا ثيحيتوقلان مهدذعن ا فرعت

 , ثوده سه نزربلا ىف نانا لكو ملسو هيلع هللا ص هتقبط ىاالو هنوق ىف نخامو كلذ دناناف

 الوقب هتلاوةرتخ الا ةأشنلا فةزوصلا كلتنم ةمامقلا مول ثع..ناىلاهلامعاةروص ىف سوم
 5 لسدلاىدهوهوأ

 * (نودسلاو عدارلا بابلا)* |
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 مسادوجو ىف ل أ فنلا دوسووأ فلا دوجو ىف لصأ اروص هنوكح لهفةف خ خوفنملاف |
 هتروص قاخ لبق ىسعفف لاقو هبف تنهو لاف نان الا 5 زوضليدعتهتلاركذاناوروصلا |

 نخلادوجوفف ةرودلاوه له لصالاودامف ةريلا تعقوفةرودلا ترهظفانخور ند تنفايانمللا

 لثقلا لاح ىف روك ذملا تقولا ىف ليربجو اهسالو ل.بقلا كل ذنمادهفةزوصلا دوحوىف يفنلاوا

 لانو لردا نم نوكتف لايخلا نيعيوا”ىبكارصبلاب هتكرد ا لهفرشب هنا تان دق ع هو رشنلاب |
 ةقضشح ةيسح ةرود ىلطعين لاخلا وقف لهوهو ملنعأوه ام كلعجفنسف اذه ناك ا ذاو لاين
 ىنعأ ارثؤم هنفرثؤملا نوكيفدكو لالا روصلاا ىل طعب سهل اّنال اسيل ىلع ل_دف سل نوكب الف
 وهلاووهامروصلان ءلث_ هامل لسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر نا لعاو كلذ ف كيوانني نمالا 5 1

 | عساو نرقلاناف قضلاو ةعسلاب تصوف نرقلا لكش هلكش ن أرب لي قارس اهمقلأ رون نمنرق 9

 11 كا رت دنو المسد نرشلا ل عالو شام نيب قرغلا فرظنلا لهأ ل. ضتنام فالخ ىل_عاندتعوهو قش

 هلا كلذو هنم عسوا نورتلا نمئشال ةعدل اًةياغفنرقلا اذهةعسنا لعاو بابلا اذه ىفا ذهذ غب هللا
 لع و ناكمالاو بحاولاو لاحملاو ضخما مدعل ار ودّ وْئشد سيلام ىلعوئث لكى لع هتقدقحي :

 كناكهتلادمعا اًذهةرضح نم ىارسو هيلعهتا ىلص”ىبنلا لوب هيشوادوجومدغلاوامدعدوجولاا ا

 هعمندالا مْزلَتو هنم ىهعسستو هبقارتل ةهجاو تناؤ كتلص قيلت ىا ىلصملا هلق هللاو هارث
 اذ هاهل لابخلا ىهست ةقيشس ل دنعن الع عراشلا ن الولف بدالا تأسأ اذهل عفت م نان كتالصف

 هسشنلا هلملدب ل هتاف نأكنم عنمب -ىلتعلا لملدل اتا كرم هارتكن اك كالافام مكملا

 كبقىفقحلا هج اون كنا لمعت نا كيطاخ عراسشلاّن ااناعف ٌرادلا ىوساكيشلردااهرصبلاو

 رّوص دف هنمعو هتقسشحئشلا هجووهللاهجو فاول ام أف لوشب ىلاعت هللاو اهلابقتسا كل عورشملا
 هناف قمضلا نم هبفاماماو اعساو ناك ذهلفروصتلاوةروصلا ”ىلّعلا ليل دلان هنلع لمت نم لادا ||

 هللا لالجو تافاضالاو بسنلاو دب ونعملاو ةيسم ار ومالا نما سها لبقي نا لاستنا ظ
 مهولا نيع هنال كلذ هتقرقح طعت ل ةروصرمغ نم اش كر دي نأ مارولو ةروضلانال | هناك سس هنا ذو ىلا

 ّىش برقا سحلا ناك اذهاوالصأ داوملا نعىناسعملا رحال هناف قمل اةباغ ف قيضو هان نخ هربغألا |
 ىتحا ذكه ناكامناو هةضْنما ذهفىناعملا ىل< ةمسطاروصلا ىفو روصا اذخ أي سلا نم هنا هنلا

 نامل اذى شل ةكسلهدحو ىلاعت هللا الا ديرب ل اعفلادو دوجولا قالطأبو دسس:نلا مدعي فصال
 نع ةدّرجم ىناعملا لبقي نزع دقئث لكىل_عاهب مك< ىتلا ةهظعلا ةعشلا هذه عمو تامولعملا عسوا

 ةبقةروضىقمالسالا ىروُواَؤْنَوا ارخو ا لسعو نبل ةروص معلا ىزف اما ذ ىف ىهامكحاوملا

 ناسنا ةروص ف قحلا ىريودس5 ةروصىنيدإا ىربو لسعو | نعم ةروصى نا ءرقلا ىريود_ع

 ىلاعت لاف ايهقلخ هلعدجو اا م اع ىالطألا ىلع عسوا هلباز ؤدكلا عفت اولا اوهفرو ةروصإف

 نرقلانوكاماو هقلخ“ىث ليا هملع ىهامىلعرومالا نيب ى!ىده مم هلى لكيطع

 لاخلا اذهدهتال عش امن *رسدلاثلرداامورتلاالولذا روهلاو فثكتلا باسروتلا تا :

 ادوحو هروصق ضخامدعلا فنه قروضا ابر نك ناكتلا لا ْئث لكر وصت هيك ر ديار 3

 ٌكردتهيو راونالا هشيال هرونفةيرونلابةفودوملا تاةواخ ا ةهج نمرونل اا مسان وحال ىلا

 00 ع يوك دقو ةفرعم ك عفن هناق مهفاق سما نيعرونال لا! نيعرونوهو تابلت
 كارد لئاقلا اذه ةف رعممدعل كاد ودساف لاس اذه لوقي ىذاا وهو كل دواعي الن و

 هكحارداووهن اكردم ضعيف سحلا ىطعي لإ ؛اَهلا اذه نا[ كىلاعتهّلنا» اطع اىذلا ”ىل امن ارو

 امتاومكحهلامو كرداامدر ون كلردا لالا كلذك, سلا الأ طخ ا كاملا ف هملاال .رفاكشاو
 انبامحااماو هلك يبت وه لبطق دسا لاسخ منام هناف طلخا هسبلا بسن, الفل ةعلاوهو هريخل مل

 3 3 م1 : و
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 مج يجب -ِ- ب ميس بسلا

 ١ اا راجل اهل انعو ةدطانم اهتمت ةثامةووض نس ارعالا ئرذأا ريكو عوف ناسنالا 0011|

 ١ 0 ١ وي حو اس هوس 00

 1| ب نس ساو 35 ريكا زعلاوهالا لال يصوم لمنع ا

 : لابخلانيءفمونلا امو ةظقملا لاح ىف ىنعا ل اسجل نيعب كردي نم سانلا نمو سما نيعب لدنعملا
 1 مولوأ اندلاف ناكث مح هتظقي لاح ىف سملاو لام 1 | نيب قره نأ ناسنال !اد دارا ذاق |0000

 ىفهفالتخال < كاروظنملا ناوكحأ هيلع فاتخا ناذ كدر ظنبهدمقملو لنا ىلارظتملف ةماقأا 1

 : | كار اهآنلاك هفتانن قكملا ف التخا نءرظنلا هدا وهند كلذ هنأ ركاس الوخز تاكا :

 |نيعيلابللا تكرداف رم انيعوهام كك الر ؛لاسشتا نع كا ذفاهءاعناولالا فالتخا ىف 0 مال :

 أ تامتاذاتن ,رونلاو هيراثلاحاو زامل كك عو ءاذه لانس دقو للقناو تاليا 5

 نيك اردالا عاام هالكو سما نيعيدأ لاسدللا نيعي ل هاهكرد أ ام ىرد ١ نال ةكردماروص هيغل 1

 نينيعلا نيب لصفلابلعلا ىنعأ ق.قد لءوخو سلا نيعو لامن نيعب اردالا ىل لدعتا_من اق نيعلا ساد

 هلع فاتكتال هن ًارودنع لفغتلو لمذا نيسعلا تكردأ اذاو سلا نيسعو نيعلا ةساح نيبو ٍ

 تاَعتاالو اق كثيالةد-او تاذأاوةدحاو لاح قام تافلت عضاوم قدنارالز هان وكت ا[ 0:

 لاشنا نيعبال سلا نيعاهكردأ هناو هل ذتمال ةسو ست اهم ميديا ركحافتاّوتالوأ
 هانآ لاردالا طيضولاثملاو ةروصلا نع هزنموهو هير مانملا ف نأسدنالا كلاردأ فرعد انه نمو

 ةءاودلا 000000000 0-0 دروام ف رعتانهنمو هددسعتو

 كعادقف هارتزيعىأب لعيفهنداو ذّوعتو دورك نإ اونكدقواب ,موقرعي ةرودفف هلوك قو اهف

 هسلع دمعت يح كلذ ىف ميمصل ا امورضبلاب كرديوأ .لاستلا نيسعب ديرت هس كر ديلاملتا نأ ١

 رعش كلدقانلو :

"1 

1 

 0 3 ان ىسعبال هلمعل

 | اهلسرآ لب +رادنماراد صخب مو «راصنالا هكردتال لئاقلا هناف < همالكب انثي دصتو * همام

 ١ ا »؛ ةقلطمتب؟ 0

 ||| هللا لضتال فراعملا نماناءك لع تق د قاف هشااو اذه لثمن ءممانلا لذاغلا بما ظْقتتق هيرصم ىذلا ا

 | لالا و ركذلاءبولقلا ءالحو؟ ةمهلالاةبانعل انامتأ لوتعل اها وق ىلا لصت نكلراكنالا

 لادبا كلذ هطعيال كا ةثرح ند هسفن ةوق نعجراخ كلذ نأ ليو ىلكتل ا هطعيامب
 نمةيانعلا لهأو ءاسبنالاو لسرلا5 ًاثنىهو اذه لثمانم لشن ةًاشنهأشناىذلا ىلاعتهتتاركشمف |[
 أأباناذه فخ نمد ىلع: نم ىنااب قة رك نمفرشا هلوبقنأ لعبل كل ذوءاباوالا 5

 8 ةرضللا اوهىذلا بابل اذه ىمسقداصل اوهو عراشلا نأ من بابلالا ابق تراح ةيظع نإ سد ىهف :

 ةروص عجب انهر ودلاوروقانااورودلا, اهفانسوفند وشنو توملادعبابللا لقتنن تلا ةمخزوبلا

 |كاوحالا فالتخال» امسالا هلع تاتش او هنعوهوهوروقانلا فرت ورودلا ىف مقتفداصلا 1

 ا ل | داع نتاج راحوهك هواعتا تراضف ءامسإلا تقاتخاف تافدلا تفاتتاوتافصلاو

 أ لصار وقانااوأروقانلا مسادوحوىف لصارنلا نأهل ققحتال هنافئثباهتم ىيرتالو قئاشملا

 || قرافو لعفلا نم قت ثدودصملاوأردصملا نم قّتشم لعُفلا له ”ىوصنلا هلتسكر قنلا مسادوجو ىف
 | لدن لوروصلا ف ا قات الا ا همشيال تحرخاءىشن ىو هسه
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 * (نومسل اوثلاُثلاباسلا)

 رعس ثعبلاو اين دلا نيب خزربلا ف سانلاءاقب ةفرعم ىف

 روس اهل تابخزرب بتارم || || رظن ىذا اين دلاو ةماسقلا نيب
 اوريتعاذ مويلا هلع تاملا لبق || || اهحاصناكد قام مكح ىلع ىوحت
 رذتالو قتال بئاتلا ىدنت || || ةنطاسو مادقا لكلا ىلع اهل
 رئاالو نيعال ىشو دقت اليدوحولا ىف تءحر لات اهل

 رشااهماكحانع حرت فبكت || || اهقلاخ قملاو نك قعلل لوقت
 ريعلاو ز انعالاو لئالدلا ايف || || ةعصاق لك ايفو مولعلا اهف
 رطوالوانبف ضرع ىضقناالو مدعي مولا لامخلا الول

 رظنلاو لقعلاو هيءاج عرمشلا || || اهلقعت تنكنا اه اطلس تاك
 روص تناالا روص نع كفن“ [| || اقتافصلا فاكاهل فورا نم

 ديعا سو هيلع هلتا ى لدهلوق ةىنعموهو ناكني ءوه لام دنا ناطاس ىأ اطلس عفربابم اطلس راك انو

 || نأتكمودااقلالان .لاميلا ةرمضح ناطاس مالكل أرب دقتوأ دتبم امن اطاسوريخ ىف ةارت كناكمثلا

 نسعشلاو لظلا نيب لصافلا اطلناك ا ديار طم نوكمال ني سهأ نيب لص اف سعأ ن نع ةرابع خزربلان العا

 امهد>ا طاتخفال هنأ نامغال عمو ناسغسإل خزربامبنب ناقتي ني رحااحرم ىلاعت هلوقكو
 نحال كل دفان لشا "حاحا بم نأ ىذتش لمعلا افامس لصفلا نع سار ناو رخالاب

 000 نيرمأ لكحو خزرلاوهامنيرهالا دحأ وهف سما, كرد ن اف خزردلاوه لوقعملا

 نب الصافا ىهأ خزربلا ناكامو امهم دحاو لك ةَوقَهسفوامهدح ا نيعود سبل رب ىلا ارواسجت| ٠

 : 6 زرب ىعس لوقعمريغو لوةءمنيبو تت شدو ”ىاهنيبودوحومو مودعمنيبو مولعمريغو مولعمأ]]ا

 01 كنار عتالئاعتنكو هتكصردأاذا كناف لابن سلو هسفنف لوةعموهواحالطصا |

 ةئيشالتبناىذلااذهوهاهغ لصااسأر ئث مام هنا لل دءاعطق لعتو هيلع لرب عقوان دوجوائيشأ

 الو لوهجم الو مولعمالو مودعمالو دوجومال لاسم افاهانأ كتابثا لاح ىف هنعاستمفنوةيدوحو أ
 هتااعطل تغير هو تروم ةلودأ هنااعطق ليف ارملا قةروص ناشسفإلا والا ىقنما

 نمربك ١ هتروص نأ لءيواريغهّدآ ءراا مرح ناكحاذا ةقدإ١ نم ءاهفىرامله-و هتروصك ردأام

 را روس نا عطب وزاكبلا اع يراود كوش ارا اريمكه أ اءرملا مرج ناك اذاؤ برات الاجر لإ

 اء را نيبوهْس ىهالو هيروصةاءرملا ىف سل هنا اهيو هتروص ىأر هنآركس نأ ردالو ىأر 2

 ناكولذااهريغو أ هنروص تناكءاوسح را نماسممف ةيئرملاةروصلا ىلارصملا عاعش ساكعناوهالز

 كاني اذهمو ضرعلاوأ لوطن ان هفسسلاىف اهتيور ىف هلع ىعامو اهردق ىلعةروصل اكرد”الُكاَذَك

 روض اعاراقو ةروم ىارولا ةوكاف نادل الد ة داك سلف كاشالب هتروص ىأر هلا دلع عمانركذ أ

 ةلوهجم ةمولعم ةمودعمةدوحوم ةسان'ةضنم ىهفابم ا شاموا هل نيأو ةيمئرم روسلا 7
 وهو اذه ةَمقح كرد فراحوزعاذهلا ىقحيو لعمل لاثم برش هدعد6 ةدقلا هذه ىلاعت هللا

 نأ لع كلذدبهنو ةرحدشأو لهج أو ْرعااهقلاخيوهف هتق.ةع لع مل معزول

 ىلا هتقح كار دأن نع تزعوه- فلوقعلا تراحدق ىذا! ادهن م عم فطلاو قداّقخ ات

 رصباا رد دو ضحلا مدعل ايهم الاهنانهلةهامالوأ ةهاما ذهل لهلوقت نايا اهزع غلب

 رس ذيل« ذه ل ثملاو ضل ناكل الوش مادنأ كاع دقو ضض ادور 3 ١



 يل

 كانم قمضلا اذهنيأف ةباشلا ب كت اركلا كلذدر اذ رطقزمب ىذلا طلئاردقاهضرعأ
 ٌةنلافاضيا هنا ريخلا ف دروف - هلالا ضاصتخالا تاج عامتالا اذهتسو ل

 | سلو همدقاب ف نجرلا عض نآوهو مهماهرمعي ميعتلا اقلخهتلا قلضفدحأ اهفامنكاما]
 ميظعلا لضفلا اوذ هتلاوءاشي نم هتجرب ص تخت ريبكلا ”علاهق مكلف صاصتخالاتانج الا

 قوناناذعم هاندز هلوقامأو ةصاخ مهلاسعأ ىلعالا راثنلا له أ لزناام ىلاعت هن اههركح نك

 عمالأقثاو ولاا نامصار ىلاعتهنلا لوقي نولخملا ةمئالا مهو ةصوصخم ةفئاطل َكَِذْف باذعلا

 اولضف لسسلاءاوسنعاماوداخل ”هلضملا همشا !مهيلعاولخ دو دابعل ا اولض ا نيذلا م هو مهلاقثا

 رم نلمانحج منهامو ىلاعت هللا لوقي مااطخ لمهوانل دس اوعسلا 37 لاو اولخأو
 نولمح مهواضا نيذلاو مهاناطخ نولماح مهلبلوقلا اذهىف نونذاكل مهنا ىث نم مهاناطخ

 هيلعهللا لص لوقيىثءالؤهان اطخ نم صن الومهاباطخ عم ءالؤهاناطخو مهاناطخاضبأ
 وهفاششمهرازوأ ن م كلذ صعب نأ نوداسم لع نمرزوو اهرزوهلف لس ة دس نس نم مسو |

 راثاانم اولزناا تاذعلأ قوف ابادع مهاندز مهيفليع ءالؤهف ارفكحاو دادزام ُ ىلاعت هلوق

 ةافكلالئم قامت لزاما باول ةنملا لهأن اف ةنملا لهآ فالذ قاقكعا لزانمالا

 نمرانلا ل هال ٌديالورانا | له 5 ىف كلذ سلو صاصتخ الزان ءاضي أ اولزن او مهلامجأب رانا ىف
 مالالاب سامح الا نو دفف لمعلا ن امزاهنزاومةّدم ءاضةنادعيرانلا سفن ىف هتجرو هللا لضف|إ

 ةلازامهحرا اوجر دنغتف نوحي الواب نودومب الفا دبر اسنل ان نم نيج راخو ل هالرانلا سفنىف :

 ظ اهعن لمعلاو نادعلا نيب ةدملا هز اومءاضقنا دعب هللا مهطعب ةفث اطمثو اهتم ساس اح ورلا :

 اهردخ انلقاكوهو مهانلّذي مهدواج تصضنالك ىلاعت لاق[ ممهدلحو متانلاد ارامل ثماملابخ "١ك

 مهةحىفرالات د حاضنالا نامز ىضقنا اذا هنال مالالا هنو دقعي ليديتلاو ا نامزف

 نوسح ال فئئاماابشدتنام اما فاهاهأ نم تسلوا.تلخد ىلا ةتمالاكرانلا فنوت ركحفو

 باوبآامأو هنجروهّللأ لضؤ نما دهو همت ىف لمد دهلاكب ثيدحلاو مادبا قراشلاهلعفتاع

 نمو اهلها وس ه نيذلا عيرالا فئاوطلا الوه نم منكلو اهيناهاتابسو روحا

 ا ل ال باول سوست فطوم ضعسءا> دقفاهلخ د نع ةيانعلاوأ ةعافشلاجيرخ | ا

 بانو ةيمانملا بانو ىلثابابو ةمطملا بابو ريعسلا بابو رس نو هج بان ىهو كذا ْ
 هتاركح اماهفنواخادلافصوو هت دعااماهءاروام تافصب باوالا تمعمو ةيواسهلا |

 مهل ل قاذارقس لهأ لوقيام لاكو ىوأف عجول ووربدا ن نموعدتامنا ىلا ىف هلوةلثمىف ىلاعت |
 اكو نيضناسللا عم ضو اكو نيكسملا مامن كن :لو نيلصملانم كن اولاك رقسف ىجابام|
 ميثأ دتعم لكالاهي بذكمامو نيدلا موسن ودك نيالا ما نغتذ لاعو نيدلاموس بذكنا

 [نويذكت هه جتكىذلا اذهمهل لاقي م ميخعااولاصل نامت مهفلاتن ءادتعالاو مثالا مهفصوف |
 تاعطااوتاهدالا نق اذبفتخس لاوأ آناءر هلا هيءاحام كل دريغوريعسلاو ةحططلاىف اذكهو ||

 |انيلعلاطكاذفانعرش :رشولو اهيف حرمشلا ل اوطيا دج ةريثكف لزانملا هذه لابعالا تانسانماَمأ وا

 | نمئد ىل 1 ءتفقو ىةروكذم اهلغ باذغلاو روك ذم لامعالا نكلو بحر لاجمل انافىدملا |

 0000 اقمار ىذالاو همر هيج ةلع كاش اش اتاف تناك دودرو ىلع تنك سو كلا

 ار ءانلاراتا يفراحي عضاوم ىلع انهبواهاشيو اهانركذ دقو بنارمارتذناكامنا هلعاشرتو

 ا ل نمل لهف هلركذامج سلب  هتنا ع بالا اذه لوا ىفاسهب ادهش تسا تأ 11 تانالاا ع نمو اذهىباكن ما
 ]| تاهسنتلاهذهءاش والو الئنموهام ثدح نم ةعفنم هنم هلع دوعن صأ ”ى ىهلالا مالا كل ةلاتنما |
 ل لوشب لاو فكردقب ايلا اذهفورانلاوءاقثلا لهأب صتصامم ةجج مولع لعترع كلذ تقفو نأ |

 هع هور
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 هدذ_هناذ ”ىرصنعلا ملاعلا ىف لاعفالا نم نوكيامريسلااذ_هدنعن وكيف تانك دال اهلزغتو

 نناميااابهازاشما_ ممم جي رشم عم عبس نحو اهحاوذ ذب وريضم عئاسمط عد رافتريصادتةرامسلا |
 اذه ند هرهظامم ناكو نودحسإ كلف فلك ىلاعت لاو اي ميلا نيزعلارهش كف ةلزنمنورشعلاو |

 اهن +ه.تاماكلاهلثا نفل افرح نب رمعو ةئامع دوحونبي رشعلاو ىناعلا هذهىف ”ىهلالاريبتلا |

 مرج :قدصو بذكورفكو ناسا نم هسفن ىفاع ضخ : لكملكت نأب ملاعلا ف نام الاورغكلارهظو | 0

 ىلاعت لاق هباوافذلثام ثوبك ؟/ كت الهم, هللا لكوو هياوظنلتامع ارهاظ هذابع ىلع هلك
 الزم نب رشعو ةشامم راسا غلا لز اسم لعش دسع بصر هيدإالا لوف ند ظفاد أم لاوو نيت ١

 قرد لك قوءادغسلا الز زن ىتلا ةنخلا ير درت 0000 ارد : ام اهلغساىلا اهالعأ نم اماكن هجف

 نم محب راخللا تاك هنام ىف ني رمش و ةيئات تب مذا ذاق الزم نو ريشعو ةنام تاحخررإاهدهن 7

 هدنهو انمدصت :نورمعلاو ةناعلا تخرب مام نورشعو نام ىهو لزتمةب امتاو نسما كال

 ىناع عومجملاو فئاو ط عب رامهو باد 1 ند عون اهعيس عيرالان -.ةفئاط لكلفراتلا لزانما

 ماه دصىف كلذ هللا نيب دقو ناوُيلا نمءاوس ةئللا لال مكحٍلادعلانمعونةثام نوريشعو |

 مدو هن اجعمسس عربا ةسحشام 000 لب ايس عينسملا تينا ةسمحل* ؟لاَعف

 1 ةعد 0 0 «لوح 00 4 5 :ةناوأف ءاسبنأ و ا

 : اذهفبادحلا» ازحو 5 يباع 0 نيرادلا يف هتلشا

 : زاستمالا عقيو كردلاو :حّيردلاددعىف رام تتارانلا لعأو ةنلا لهأ نيذلارةشالا عقيردقلا

 : ”ىهلا نجا تاكحردرانلا ف سا هنأب ةفاطأ ن نع تراس اراننلانإكلدو رخآ سهاد |

 ٍ انريخ !!ك ع ءاشي نف همت صتخا هنا طقانفر ام لات هتان اشتاك ”ىهل!صاصتخ ا باذعالو'

 نوب دعمر ا. !!لهأةرانلا لهأ باذعن ازيا ةفلاةعاه معن ىف نس اف دل ذفبو ءاشب نمهتجرب صخب هنا !ٍ

 ١ ةداغسلا لهالف نسابسيتنالا تاج كسالا< ًاريغبو مهلاعأ, نومعي ةنللالهأو ريغال مهلاعأب

 0 صو 0 0 لابصات ا

 لاب 00 ازعل لوب هوو ميعنلا 0 دوو امدعلا قءانقبلا

 أ نيعجبا ما دهل» اًمولو لوقي هللاناف اهلطي عبجباو عملا بلطت رانا اوابلطب عيبا

 همكل-بتعمالوهسمال ٌدارالف ةّديشملا تذفتو للعلا قيسو ةماكلا تق نكلو كلذا نولي اك نأ
 اولخ دولرانلا لهال تناك ولا ىو ثاريملا تانج مهلو مهلاسعا ىلع ةنس ا ىف هنا لهأ 0

 اسق”ناكنم انداسعنم ثرو ىبلا ةنملا كات ىلاصت قا لوةب صاصتخلالا تانج مهو نا

 نأوهّلا ملعفنكي مذا هله أ مهسيذلارانلا لأ نمكثرولا |قيرطبمهل تلص> تلا ةنشملاهذهف
 قبس نم اذ هورانلااواخ دول ةنللا لهأ نك امارانلا نم نوثرب مه ارانلا له ”ال نكي لو اهولخدي

 نكاماهنئياذهلو مهلامعًابالا اهلهأن نمراسنل ا ىف لْزن ن ملزن ام ىلا عت اضف مومن ةجرلا

 هناول>دول حبا م ىلعاسمنورمعي اًتلخ هللا قلخفاهو رع ةنلل الع اهلخ دول ىتلا نك امالا ىهوةيلا

 ىبسح ىبسح ىأأ طق طق لوةّفهمدقايفرابحلا صفرو هديلع هلي يتلو ةوشو اوذعل هنن

 نم ةدحاو لكلرانلاو ةنملاىفلاق هنافدب نم لهلوقتفتأ الثما له اهالوتيلامت 3 1

 عسوأ ةنلسان ناو مهععنالو ىمامح “الم نمباذع طرتشا امو اتلخ امه“ العنأ الا امهل طرتش ..

 ىوتعامةرئادلا طخكرانلل ىهفاهلوطب كنظات ضرالاوت اوما اهذر .ءناف ا 1

 رانلاونينئالا مو با ىفاه سفن ىف هملع ىهام ىلعايهاشو اها ممر ةيلصوملا تالزتتلا فو هبلع [

 لل كَم م9
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 ا 5 مم و

 ”اوزاتماق مولان ومرح ااهاان || || ومهنب قملا لحال ليلخلا لاق
 1 رازخا ف دكلا لعأ دنع مهسلو مهمعتلا ىف مه ارت ةلولملا نلئَع
 0 زاعا لاك دقام لثم مسه اك مدصراتا قوتهم وتد

| ٌ 5 
 - ا

 ؟لقلا عج نازواناف هللا عج نازوان هوهو اناقح اا مق نيشال ىلاعت هلوق هب ديرب لاعف | نرواذ ذوق |

 ءاردالا ضعي كلذ عجبو رجا لثم لع فأو ةسسق لثم ءلعفو باتحا لثم ل لسساوبكا لاعبا

 | رعشا!نم تدف
 َ ددحلا نم ىقدالا عمجتلءفو .# 0

 نو نا -لع تمت_كىذاااذهْكن اراد لاكن يح هتهسر موعو سيلبال همركنم ىلاعت هللا لوشد
 ٌرزدَْساواروقومءازر م كو از مهح ناذ م مك عش ن ف بهذاالبلقالا هترذّنكسحال ةمابقلاموب
 000 لاؤمالاق مهكراشو كلجرو' كلم مهيلعب تاحأو كتوبص» مهتم تعطتسا نم |

 ىري انمح ىف ءالّما ناكو اديدهتو اديعو نمذسي ا ىلاعت هللا هاب الا سلا |ءاجاخ
 مهلعج دانعلا ن نم هللا مهلذخ نبذل انا ُمةَوقالو اطلس هملع س ءلبال سل نمهترذ ىفن ا مدآىلاعت |

 0( القالطفو هنارؤنم مدعي هلئاو هلوقوهو عمم تعقو ىلا بونذلا مهرضتال ةمئانطناتقئاط

 ١ مهدخا ىرخا ةفئاطو ةفئاطل اهذهل هناعدو مهل ىلعالا الملارافغتساو مهلعهللا باتامرانلا |
 نينمؤملا نمرثاكلا لهأم هو نيعفاشلا ةءاف ثرانلا نمهلنامهحرخ اامدق نيهست مهو مهمونذب

 ع همسقلاادهورانلا ىف ةهللام هاش ,اراامسضو ”ىلفعلار ظنلابدحوتلا لهأ يملا لاواتملابو

 ىا هر لاما مولا اوزاتماو" مف هللال وك نيدلا ةصاخ نومرلا مهو اهلعأ مهنيذلاز الا ا

 رادلاىلا اهنمح رك نم اهتورمعي مه يصىتلا رادااهذهىف كسلا لعأ اونوكينأ الزوتمتسملا |

 نوربكتما مهوادبأ اهنمنوجرخمالرانلا ىفاهاكئاوط عبرا نومرخما» الؤهو هنملا ىهىتلاةرخ آلا

 هلا نمكل تلعام "الملا اهي اان لامشف هنن نءاهافنو هسفنل ةبويرلا ىذا نعم هلاثمأو نوعرفكرهللا ىلع :

 ةناثلا ةفئاطااو هريغو دورغ كا ذكو ىريغدلا اهلا ىفامدن أ ديرب ىلعالا مكبرات لاقو ىرغأ

 لعحا اولافو قار شالا انور ةلالا مد تيا اع رتااملا تا ملا ناحل هو نكرم *

 ةدحاو :هلجلالا اون نيذل مهو يح تاعائثل اذهّنا ادحاواهلاةهل الا

 ىدحانممالسالا اورهظانيذإامهونوفاذملا ةعدارلا ةقتاطلاو لاعلا نهالو ماعللاهلا اونشل ا

 مهسوقت ف مهو مهيدارذو مهلاوم أو مهئامد ىلعاوفاخن مهيلعمكح ىذا ارهقلا ثالذلفئاوطلاا« الودأا
 | العا عنبتلاو ه فانداةعبرا ءالؤهف ثالثلا فتاوطل اء ءالؤهداقتعا ن نم منلعوعام لع ؛

 نيب نمانتًايهنا سلبا نع كد زراعتها نال عبرا اوناكامت او سناو ّنح نم اهتم نوو>ر الا ا

 قبو هفلخ نم لطعملا قبو هب ديزي نملرشملا قا فانلئامث نعواننامج نعو انفلخ نموا د ديا

 0-00 فعضا 2 فعضالا 0 هلام نع 0 0 هلمع ا

 أراكم لعردت واه أدوا 1 1 نا فارما 0 ءاسو أ

 [|4لاقفر طظنلا لو هام فادا ناف هفلخ نم لطعمل اجو هتيعول أى مريغنا عم لرسشي سيلب لف

 !إ |هذهنءوستم ورب مهنم نان لك باوبا ةعساهل ممهج ىف هللا لاق هلا دوجولا ىف امى ئن مام

 ىه ىلا ةعئرالا ترضادافممادع لزانمىهو ع مهدج باوبا نم باب لك نم مهل بناه عبرا

 المنير شعو ةيناث حراما ناكسح ناوبالا ةعيسلا ف سلبا اهنم م-ميلع لخ د ىتلا بتار 0

 ١ ا سكخلاس كلا ةزابستلا نم هريغورمقللكانعت اهردق ا لزانما هللا لمست اناد
١ 
0 
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 فلاخلاو ٠ آدمعس هنوك عم ماشين تلممث ير مالك ترب دتو قعاطتسا نم تيفوو ىدهج تاذبأ]| 1

 ةمايقلا مولا باي ىفاذهى سو نياغتلا مويٌكلذف هنعىناهنو هي فه اهف فر فتلاخلا ل ىنتملا.لوقي ا

 اهلعأ مالا )ان صتخاامل مهجنا لعل هيانئجامنا سفنلاو سفنلا ةشرعْكانإعا دقو هللاع ءاشناأ

 نحسرلا سفن مج : صل ريما ىف ءاج مك ىناجرلا لزتلا اهدوج وب صتخ او "مالا بشغل ةفصأ
 لبق ند 9507 :ىقااملادهلو هل لح خ نع بضغلا ةفص اقم سفنتلا ناكو بذغلا ةفضبارعشمأ|

 هند نع كاذب سفنفراصنالا م مب هتدتوا ىذلا فسسلاو لتقلانرافكلا ”ىهلالا بضغلا لح نيعلا |
 ملا نم هدحتأم هنيع سفنل' هبضع هيلع لسرب نمدجوا !ذا بذغلا اذن اف لسو هيلعهننا بص هيبنو |

 بضغلا ةفصدهل لك محدر لج الر انكلا ىلءديماتفلوهيلعدقلا ىصدمشاف ةروصلا لكااو بغا ||

 دحو هناف ةحارلا دحوف نان هناحتأب هنع سفنو فيسسلا نم هي هم أ اج هنعنجرلا سف
 ”ىسهالا بضغلاو ةيدسحلا ةياجغاةروصلاو رانلا لع أمالآ اذسه نم مهفف هيضغل سر ثيح أ

 الها وهو سرد ءهللا سعنو ا ةادعالا لع تاس مل الاناو هلا ءادعا ىلع

 0 ثبح نم ممهح صحأأ كلانس د هو ىلاعت هناذ هلعو هقلش ىف هلعنيعوهو همالكو | |

 كرد ةئام اهنف لعج دقهتا نا لسعا ترانلا لهأ تا حبابلا اذه كي ىذلا ب املا ىقهّللا# ءاشنا |

 ةصوصخم مال !مهم لاخلا ”ىهلالا بضغلا نم مها نوصوص# موق كرد لكلو ةنملا جردتهلبامىف |

 0 20 نم اذه لبق ىذلا بابل ا ىف مهانركذ نيذلاةالولا نم مهءاذعىوتملا ناو |

 ام-ملع نواسرينيذلا مه ةالولا نم كالمالاءالؤهف رئاخلاو نداسلاو بئاثلاو دماخلاوأ

 0 مهانركذ يذلا الؤه عمتالولا ةيقباَم او* نزان اوه كلامو قاعتهللانذان
 ناوضر نانملا نزاخو نانا لهأ عمنونوكي مهعبجبناف ظفاحلاو متادااو لماعلاو املاو

 ناتمإل مهقئاتحو مهقت اق مهنودع مناف ةنلبا لهأ ىلا م هدادما لثم رانلا له ىلام هدادماو

 لحأ ع نم ميعنلا عقب هيا باذعلا عقم م 56 مهطعتام بس مهتمنيدادلا لع متقن لكرب

 هنسع ميعنلا هبعتدام ضتنف سهلا رج بذعتب رورشثأو سعثل رع منن هنادورملا ىفانلتاكلعا

 مهدوجوف رع راربالا تح ىف ىلا هت لاق ئءاعنلاةأشنانيشن هللاقرخ< الادنعيد مال وأ

 ةأخنْناَف نانا لغد انفلات رانلا لهأ :ًاشنو ةفصلا هذه ىلع مهقلشق ره ىا ميعنالا ةرمضت ا

 ناحل اوةالولا ىديأ ىلعرانلا لها 00 الولا ىدبا ىلع هناه_سقللا نم 9

 ديو مدلاةًأشنلاهذ_هىف مهنم كلم لكلو هللا الا مهد دع ىصح ال هناف مهترثك ىلع ةندسلاو ءاشنلاو

 ىأسو ةينملارادلا» امئاودكلمملا ف-لعقاكنهف كل ذى هقلا رس كح اهل أ أشنو رانلا:ًاَمْنَوأ
 ْ لسسلاىدبم وهو قملا لوةيهتناو ايذامو هن اركذهتلاءاشن ا
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 + (نوتسا او ىناثأ !بابلا) + 1

1 
 رعش رانلالهأ ب تاره ةفرعم ىف

 2.111 1111 1 11 ا ا تا 312 كل هك ل

 زاثاو تاصاصتخا اف سلو | || زانت لامعالا,رانلا بتاع 0

 اوزاحاعاهفاوذعناو ىرنشب (| (| باذعلاءاجدق لاعفاتزو 0
 زارعاو لذ مهافاودعل أ || اوبرخولورانلا نهنوجرحال ْ

 مزاج 15 دن مهلا ملقزعو اوحربامرانلا ف م.خوكمهاذف

 امعا هولا مولع ىف ىمَح رظن ىذا ميلمات نا انلودق

 زاجاو تانآ فئاطل هنف ١ | نسح هظفل عيدبراصتخا هنق



 نادل

 ال 00 اخ 0 هللا انكلواران حب وأ ءونلا ى واكلا 0 و هنم”ىلا ١
 ىرف عرولا لهال اذه ىر<امرثك اوالعئث لكي طاحا دقن ناوريدق : ئث لك ىلعهللانارلعل |

 هاريو هارتامق كديال ار بارشلاو ةرذعوأ اريزنخ ظوفحملا عرولا بحاص مارخلا ماعطلا |
 نمد عصا ملا بحاموح ند ىرعث تاغ انذع ءام بارع ثلا ىربو ةسطزب> ةصرق هساح

 :ج 2 ةداعل 5 سوقشا كلر ذا دلو اهروص «عرشلام 0 كارداىذاا له لايكنايداصوهأأ

 يدعاا كاردالاّْ'او هسفنل نسحن لاو هناقنل عبق عيل نا ىف ةلزتسما بهذ ىوتيااذهو

 | اذ ناكولوب لعاط] فتكلا اذه مصام هسفنل عب”هناالوافارجخ مارخلا بارشلا كردا نلوهامنا
 هللا ناذ فاكملا نم عقوأم لعل ناثاريزن ماعطلا ك رهام متلاو ةمرحلاء باطلا قلعت نيع |

 000 11 21ا كدنس قر وست هتسباذهو هلأ لعمل تح عيش هناو هيروص هلرهظا

 مكح ةقيقح نب و هم لمح دقهتداع ىلاماعطد اريىذلانااعطق لءف ع رمشلا فىحا اذهنكلو |
 | عيقهنا هنعراخالا ىف عراشلا لوققدصي ل ”يضولا عحتلاءاحبق: ىنلاناكولو عملامهنف عرشلا |

 | فراع لقاع لكدتع كس ذلن رابخا ماكح ال |نأذ ع رحاب دع ل ا ا

 | لقي مام هللا نع لاق نم مذفف 10 هو مارح اذه نايانريشا هللا ناف م الكلاب |

 |مككاذ 11 بذكلا هلا ل ءاورتختل مازحاذهو لالح اذه بذكلام كتيسلا فصتاملاولوةنالو ْ

 أاذاف اهنسحالو ءايشالا مت كلارداءامشالارثك | ىفرشبلاةوةىف سدل هناالا كاشالب ريخ هنالريمنان
 | ةمدلقعم ا وردنا نارفكر بذكلا لس انف ءىالتعهصت كردياماهنمو اهانفرعابم قالا انفّرع |
 | 3 كل ذف نذكلا عاون[ضعس قلعتيرحالاو قدضلا عاوتأ ضعس قلعت مالا نوكو مالار كو قدصلا |

 نمْؤم ةابخ فبذكك اكهصقالوئشلان دح ىلع كلذ لدي الو ناسدبو عج نمءاشام ىلءرحالا ىلمعب |

 ناسنالا اهم“ عب "اك الل وانو ناك نكن ياو نانا نو كاله نم
 صتخ لاق اءاشي نم عنجوءاشن نم هلضف ىطعب هللاو ”يرش سأل ا ذذهناذ ىفانسح قدصلا ناكناو |!

 لرشلا نس ىذلا سلب ا رانلا فانا دع سانا ادشا نا لعاو ميظعلا لضفل او ذهللاوءاشي نم هنجحر بأ

 ممل ةانح نوكيهي سفنلا ىرتالأ هنم قلاب هيا ذعفرانلا نم قول هنا كلذ بسو ةفلاخت لكو أ
 "سقنل بق هني كهف هتعاس نم هقرحأف باقتلا ىلا اعجار سكعت ا قنلن اوأ قنشلاب عنماذاف ساسحلا ١
 طقف سفئاذ هنوكن دال اسفنمم 00 سفنلاب ةَقشللا ىل_عدكالهو هكالهناكمي وهتامح تناك

 اراشا سفتلا ةعفادلا وتلا حب رك و هملقىلا درابلاءاوهلا سفن ةيذاسل او ولا بذجص هنوك نم لدا,
 مال نكلو نشتموهرانلا ف ىربىذلا ناك هنا نوكتلاوحالا هذه بيسف هبل مقرحلا |

 ' ل لقط للا وت ىذا قونشملا هلا هتلاخ كوك انلا قف سفن الهنا اما نئهجولا د نم |
 يس اناق اذهلف هقرحا هملق ىلا لصو اذا ارحم ار رانءاوهديذاملا ةَولا,بذصف سفنت نامت اه* |

 ٠ اةأثنىم ىلا رانلا لبا هناخرب رهمزلا نماهع 0 10 هةاملا

 0 ماا ءاملاو ءاوهلا نكر نم هبف ةيكرم رانوه ام ورب رهمزلابهباذعن وكف س لا :

 أرانلاو هقلخ لصأىف هيلع نام اوهام تان ايدي اذع ةقاعو نصوص ردع رانا تدع ْ

 أ لإ هو ةنونعمرانو اهتطاناو همس هاظو هّسن ارب حو هساسح ا ىلع ةطَأ ملا ىهو ةسسحرانناران ٍ
 ٠ |كمجنيع ىهو هب ذعهتفل انف ىصعف سه ىذل ا هلككهلرن دملاهحور بدع امم .وةدئنالا ىل_ععلطت

 د اب رب نياغتلا مول ىعساذ هلو هلكن يع هناف لها ن هدّشا حاورالا ىلع ِباذعالف هملعرب كيسا نع

 |( 1 نم قتكلا موون ةرسملا مول وهو تطّرفام ىلع الي وابل وةنف سوفنلا باذع موب
 ا | دريد ىلع نوك ًافاشدإلف ىهالا اذه. نع ترس ىنملاب لوب هن 00 هلا نع

 يتلا لوقي عئاطلاف ىماغلاو عئاطلا لكل م ودل كلذ ىف كر ديني اغتلاو هسفنىف نتف ىرحأ ند ْ

8 
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 ا

 ا



 ا

 نم عمس اذا هسفن عصانلا نمؤملا لداعلاف نورعشبال مهوار كا ركمو ىلاعت امو نول عيال ثح نم | |
 هللا ل وشد هلوسرلاقاموا هللا لاقام مهفّدرو بدأ غصيو تصندلف هللا لوسر لاقو اهنا لاك لوي. | ا

 جراب عطقامو ةمدلا هذه عم ىرتلا عقوأف نوجرتمكلعل اوتصنأو هلاوعتساف ناء رقلاىرقاذاو]

 ىجرتلا ناكناو مالكلا ف ىوبنلا ثيدحلادراسوىلاتلا لخادو هنوص عفرو مداخن ملاح فدك

 ىلع ء ءاملاداقعا تار ةيؤرلا هذهىفوامع تدار لحما اذه تن اعال 1و ءالعلاو اراكابحاو لالا

 ,لغش نازيملا ناو دح اوزيح ىفنانوكيالنررهوج ناةزامحالا ةراعىفءابشالا بعا نموهو اوهلا ظ

 هعنمدقو كشال:ءاملا نمفطلاءاوهلاّن اف ىنكحالا نمىوقا فطلالا نا تلعةيورلا هذهىفوأ

 نمءاوهلاهعنمو قوفءاملاوءاوهلاف ىسفن تير ىناق لوزيتا نمهعنموُد ةوقلا ف ءاملا همواقيولو |

 00 ةيورلاهذهىفو ةريثك ةجامواع تع ةيؤرلا هدذهىفو ضرال اىلا لوزتلا |

 ١ ةللخملا ىهسياعضوماهيفتيأرو اهتمهملع ئعلطين ا هللا * ءاشاماران اهتوك نمال مه اهتوك نه دانلا |
 تكعوابعتأ اردقو هتدرت> افاؤلعع املا ىف ىف حز ئاهكل اهم تيأرو جرد سوح هجرد ف تازثأ

 مهماذعناو لاحلا كاتىف مهبادعسفنوع ماصخلا كا ذناو ميجا ىف نومصتنع ثيح مهتداخمأ
 مما دعفءاش ىتم مهيف مال الا قلي ىلاعت هتلاو مصسو ,هاكسراد مهجامناو مهج نموهام موجف

 موسق»باذعلان مو ملاعلا نمورب بالكل باوبا ةعبس مه هللا قلخو هلل مهو هنلانم|
 باد لك ىل_ءووهقلاةيؤر نع باجل بابوهو حمال قلغم نما بابايقو ةحتفم ةعبسلا باونالاهذغو |
 ىلع قيف ليعام-االا ىظفح نعت به ذو كل انه مهءامما تفرع عيسلاتاوسلا كاك
 عولطل اورمقلاو سعملا كإذكو قلم ةوظعم ارحالا ةللغم مه ىف ىهفاهلكب كاوكلا ماو 22

 1 نب قيليام بسحب اهريس نع تان وكسلاو ةةرشمال ةقراشابمهشفاع اد مهج ىف امهل بورغلاو

 || املعنوضرعررانلا ىلاعتلاع ا ذهلوراثتنالاو لي دينلا فروصلا نم اهفريغتامو تانئاكلا نمرادلا

 ْ تاوذف لوخدلا نوكمة رت الارادلا فو ضرعلا مهل نوكي خزربلا ىنفةَرْقسمةلالاوامثعواودغ
 امن ام فالخرادإا كلت ىف تاكرتلا كا:نزوناريغءاوسفوسكلا ةروصابةروصابذ بكاوكلا

 0 اوهلاو اةتنعاىفالا اذ ىف فو _كوهمثو ىلتن انهاهفوسكن اق مويلا |

 .ش ع رحال ةريفريغةرثتنملا كل وكلا نعال ارصينق اهلك اونالا كار دانييوراصبالا | ْ

 اا ١دهلو اير رطكم نات اموارمشلازو كر ديف اكد دين أرصبلا عنم ىذا اوه بامان اوةرين ايش ىف انه |
 أ 'ىث هنمن وك, الرخا عضوم ىفو هنمرثك ارخ ؟عضوم ىف نوكي عضونم ىف اهنم ئث فوسكن امزىف |
 قيرطلا ف ضرعاضراعا ها مثنااعطقانلع نك امالا فال ال كا ذل ارداف راصيالا تفلت االف |

 لوح ضرالا لظو سمثلا مرج كاردا نيب ركب لو<رمقلاك هر و نيب واامندب ورصصبلا نيب لاج
 نوكباميسح كاذو سمشلا مرح نيمو كآن رمقلا لابسام ل ثم هننرح ندب ىو الرا روني وكنب 1
 || نونمؤدال سانلا رثك ا نااك نولعبال سانلارثكأ نكلو بك اوكلآر "اساذكهوهنمنوك وكن |

 هلل صح <ىهلا لت نع فوسكلا نم عوشخ هعاونا فالتخا ىلعياحص فوكلا كلذ ناف أ
 ديزب هلك اذهو نيلفاس لفسأ ىلا ةّساثلا بكاوكلا كإةرعم نم با سما نم غارفلا دعب مجد

 نم هللا اهنبع دق ىتلا نكامالاالا رهظي ىج دعم كلذ نكلو اههفاكواخم سل الاوهام م ْ

 ناكم لكو هربق نيب و هللا لو سرربنم نيب ىتلا ةضورلا لمه ةماستلا موب ةذلسا ىلا عجرتاهناف ضرالا ١

 ناكاذهلو ممهج نموهو هلك ا ران دوعبش قيامو ةنلا ىلاريسب هلك كا ذنافرهخ لكو عراشلا هتبع

 ىأ ترصسر اصلا اذاو ىلاعت لاه اران دوعت ىتمرحناب لوتي رصلا ىأر اذارمعنب هتادسعأأ]
 بحا يلا لوقي و رحلاع امتع وضولا هر كر عننا ناكو هيدقوأ اذارونتلا ترد“ نم ارانتحتا' ْ
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 ا | لوتب نورتفيالهللا نوحي نوذدتامنومءنئمهللا ةجرىف اهتينان ز نم اهيفن مو ىهلب اتكلم

 ١ فاضأو ىضغم كب لزب ىأ ىوه دقف ىبضغ هملع لد ن نمر ىضعم لعل هيفاوغطتالو ىل لاعت ا
 ١ || بضغلا لكم م مو ايف نولزانلا مهو مهل ثاكم عاق ين رول او لنا ما فققلا | :

 [|صالاذ> ابن ديروانمةرط ىدين نع هل ةفر عمال ٠ نةلالانيعود اته بضغلاناف مه لرائااوهو

 ا وعرهاقلا مسالا نار ”ىهلال ارهقلا نم ةقواحت ٌمهج نا لوقي تافصل ىف ةبسانملاو ةوقلاو ليشقلاب

 لا طاستلا نم هل تدحو اع اهسفُم كلذ انههلغشل هلاف امك مالا ناكولو اهل لكما امر

 [|| قلا لزنف اضعب ىذعب .لك ١ لوة:ناالو ديه نمله لوشتنا اهل نك لو ةرابحلا ىلع

 ىلع ربككن م ىلع ظلتلاو ىوعدلا ىف لاح ااهل عسو هناسنحوىث :لكح تعسواااهلا هجر ْ
 | اهلعمنأ ث يح منملاركش با نم رافكلاب هلعفتام عمق ناسحالا اذه اهلا نسحأ نم
 0 ل اا اهفاشإ امام وساد ىلا ةقلطملاةمعنلا الا هناصسهنمفىرعتاخ

 دوسملا ىف هباضص عما دعاو ناكح هنالسو هيلع هللا ىل )_-دصهللال وسر نءاسإ ورام ب عأ نمو ٍ

 اول او ةدهلاهذهامنوف. ررعلا لسو هنلعدللا ىلص سلالوسر لاف | اوعاتراف ةهظعةّدهاوعمسف

 0 هلوصو نم ناك ذاهر «ق ىلا لصون ال1 نعش كتم هس لع نم قاارخ لاق ملعا هلوسرو هللا ١

 | خارصلاو الا هم الكن م ملسو هيلع هنا ىلصهتت'لوسر غرفاف ّددهل اهدهابف هطوقسو اهرععملا ١

 اريك |هنلا لسورمملع هللا ىبص هللا لوسر لاذ ةنس نيعبس هرع ناكو تامدق نقفاثملا نم م قفانمرادىف |

 ايمي درع خلبو موجرانف ىوهيهتنا هقلش نم هاو قفانملالا ذوهرملا اًده نا ةياملا ءالع
 || مهعام-ناكف رانلا نمل غسالاكردلا ىف نيقفانملانا ىلاعتلاهاهرعق ىف لصح تامالف ةنس |
 ا نسح ! امو هرعت فطل ا امو ةوينلا مالكب عاامرظنافاوريدعمل اهاناهشنا مهععمتا ىلا ل 2

 ةلاح ىلل فءاشاماه أش نمىل دعنا هللا تاس دقو ملسو هيلعهلنا لص همالكب ذعاامو هيراشا ||

 ع ل 3 ا - : 6 2 1 57-300 ل
 ا لها مهو نومرل !الاانلضا امو نيملاعلا برب مكي و ف ذا مهتهل او مهلالضل نيبملالض ىنلاككنا هللا

 نيذلارانلا ل+ةنيمرحل ابدي ررنومر<ااممامونلااوزاتماو م.يفهللا لوسي نيذلا اهله أمهنيذا ارانثلا 1:

 ةيانعلا قرأسو نيعف ككل ةعافشاهنم نود رع نبدا! نع نوزاشع ثسىح اهتهنو> ر*ءالوا_ متورمعد

 فالدنا باعصا ماصتك الا اهف مهماص> تهشاخ اهنم تقو فى لثماذهف نيدحوملاىف ةمهلالا |إ

 ةجرلا ترارو املعهتنا نعلطا ىتلا ةل ايلا تركذت كلذ تيار اذاف مهدحالدتسااذا مهتراانمىف

 هللا لصهلوقنع سانلاىعدقلو ةنسلاو ب اَكَل ادع فوقولاو ةّونلا نم يئلّدلاو ميل_تلا ىفاهاك |
 عزانتهدارادنعن وكي نا ىّتِشإال هروضكم السلا هيلع هم دحو عزان ىعش ال“ ىدنع 'لسو هيلع /

 او وذ اتوا 2 0 0-00 0 ل 0 م

 م
 ل فوتو مدا مادو هشل كل 3[: ناك رسل ان ريش ويلا و

 11 دَدأَيو لبش نا ىئش هللا لوسرلاكوا هلال اف ل ةام تف بحاوةلزانلا وا "هللا ىفهمالك :
3 
8 
 م

 للا بص هللا لوسر نع ثيدحلا درسوا هلنا لاق ام لاق اذا 1 هبوص عفربالو عماس دل ّ

 5 مالا عما سلا هععسامو هنا لوسرالا هالتامو هنا مالك عمسي ىتح هرحأ ف ىلاعت هللا لوةي لسو هيلع :

 ْ ا «وهيلع هللا ىلصدسن هللا بدا تا بادالا نم هتاف عماس رساوهف هسالك لاح ف عراشلا ةكراشاذا
 | ترن ا ناوسا اودفرتال لوشن هاو هيحوالبلا ىنقي نأ لبق مناءرقااب لمت الوامع :

 ذالا رعشيال ثدح نمو علاطبك كلذ ل-ءدعوو ضعبلوكضعرهك لولا هلاورهكتالو
 ا 1 تان ئئاقار ترجد»ن ه اذهو هللا نيد نع ر ديهنا هماصخو هدرىف لمت هناق |

 15 لا
 (؛ نم

" 

 ا



 معا

 هانركذام لك ىلعا هفانملكتو ةمدياارومالاو ةعسطلا نم هضعتاملانضرعتامو كا ذنم”ىناحورلا
 دحالا موب بايىفءابقنلا ةعبسلا نم بنان لكدس اماشو مامالا بان وهو دحالا موي بانىفال هدم |

 [اامرال ةساسورلا جاهلا لا لحليب حتو تلف طماع الا حاورأ تاماقم انو تسلا مون ىلا مانالارب ”انو

 ةداعسلا لهأ نم مهعاستا ىف هينوماكني امو ةماسقلا موب باخ اودد ورلا ىف مهنا هان وءاسنالا

 قفوملاو ديؤملا هنئاو لدم ىفاعي ديءاجورمقلا ةجرتو مدآناسلب نينثالا مو باي ىف هنمكلذوةواقكلاو |||
 80 رع برالا

 رعش ىولعلا ماعلا ل هد دق ردضو يب عتقان

 اهؤاض لوز اهمحنأو تناك ' ا 5 اهتر دوعتءامسلان ا

 اهؤانو اهداعماك هسدلعو أ اهضرأب م هللا كفصنمل د ها

 ِ اهوامعتدف هتلخاهنم ناك م | الآ هلا قلخ دم

 اهّوالب سوفنلا قف مانعبلا ذلف ا اهرون نم هران ل

 ا
1 
6 
0 

 !| ”دلطعملا همض ندسةرخ الا هللا نعم ىهو تاقولخملا مظعأ نم مهجن ا 'لاباو هقلا انمصع للا |

 ا ل ةماقمرا د نحت ةئاطلا نيتاهل ىو نوكرمشملاو

 ءاجنم ىبهلالا نانسالان وانرك د نم ةعافشلا رك مث اريصا ني رفاكلل مهجاناعجو ىلاعت
 ىلع ىوتحت ىهورعقلاة دمعي تناك اذا مانهجرُتب لاقي اهرعقد_بل. مهج ْمهج تيه»و هيفصنلا
 ةناعبسسو سا هالعأ نيب و هتاحرد ىدقأ ىلءرور1-او هتاجرد ىصقأ ىلعدربلا اههففرب رهمزورورح

 نيتفتاطلا نمدحاو لكو اهفروهدم فالكاو دعب قات لو تدلخ له سانا فاتخاو نينسلا ند
 0-52 اله انا هجأدنع واندنعامأو ةنمللاىفاوقلدا كاذكو هدنع ة< هارئابع هيلا بهذامث تك

 ||| يتاطبح ماع ًافاداد نبأ دارأ لج ركف نانقولت انلوق اتا نقول ةريغ ناتقولخع ا وفي رجالا
 دعب م ةحاسوءاضف ىلع ارئاداروسالا ل اهلخداذ :افاراد بدق لاقسف ةصاخ اهيلعتي واط اهلك |
 ىتش امو نزاختو كلاهمو ب تيدارسوف رغو توس نما نيثك ١ سلانضا رغا ىلع اهتوس شا كلذ

 راد ىهوابف لادلا باذعف لمعت بت ىلا تالالا : نم اف ىلع نا نك الادب راما مف نوكت نأ |
 اهدوقو ىلاعت لاق امها ناو ةهلا:ذخملاراحالاو مدآ ب ىو سا ارجال قرتحمءا اوهاهرورحا

 اويكتكف ىلاعتلاكو هج بصح هللا نود نه نودبعتامو مكنا ىلاعتلاهو ةراحلاوسانلا
 نيذلا ننالاوّن لا لانعأ ثودح مال 50 ثدع#و نوعجبأ سلبادوتسو نوواغلاو مهانيرأا

 ىذلا اذهوءاوسسو اما ةروصكر وسلا ف اهتلخ ناك لذلورونلا علاطبمل اهدحوأو اهنولخديا

 لهأ نمسانلا ضعبل لثمت دقو هفشك ىفناحربنب مكمل اونأ اهارةروصلاا هذه واندنع هلع لعبا

 هلاثماو ىبسق نبا سامتلا ىل اك هلع هللا اهةلخ تا ىهةووصلا كلب نا ل.ختبف مس ةروص ف شكلا

 ىرارداار كو سولاف رجالاو سعشلا تناكو روثل ىف لاح ز ناك ىلاعت لاهل د

 ىقستلف تءظو ىمعطت لف تعج ل سم ثد دح يف هلوق ىل< نم ىلاعتدتلا اهةلخو ىددلف

 تةلخ هقنقملا هده نك مه فطلإ !ىف هدامع ىلا قلا هلزن لوزن مظعأ اذهو دوف

 نماهش قلخام عبجبو نب ريكتملا تعدق 'و ني راسا ىل_عتريك كا ذلفاهتم كا والا -
 6 قلخلا لوخ ددنعالا كا :نوكالو”ىهلالا بضغلا ةددض نك اهيذنولخادلا اهدح ىتلا م ال
 | نسعى الو اسقف اه مل الف اهلهأ ع د اهلواخد ىته سنالاو : نام



 عب# أ

 | ةناوراج ناودهلو كضاول دعئاف يوان مالسلا هلع ل اقف دارو سالو لسؤال تا ىلسأ
 2 ارعفف اندز كلذاو لاو نودانلاو كاذب صخامو ةعاطز مديح رنا نعىبنومملعوأأ

 55 :قوهاناعر ف ماك الا ن مهلدح اع ججوردنا ند سفن ظفح نأرومام كلا اف هو فامف كلذ :

 د ا هسسقت : ىلع عارناسنال اف هينعر نع لوعسم مكاكو عار مكحاك هسفن ىلع لاو هناق '

 ا دف هملع هعباباجب هعيان نك في لنك ثيدنلا مح كءلعك فنلّنا لسو هملعهنثا لص لاق كلذاو

 || هنلعال ةلا ها نوككتنم ناطاسلا ناف اناطلس نوكي مك اح لك اسخاك احناكت اوكلغ سالو هسفتلزع

 || للا اود فهل اقلفتا ة>ا-وعدتامةالولارظنشلة رود موب لك [نءاعرو دنلالفالا هللا لعح ا ذهلو
 محرم أ ىتلا هماكحا نوذغنسفا ىهآ هنوكن مال هقلخ ىف ادي سه هنوكن م ىلاعت هللا ءاكحأ اودع و
 َ 00 لك ذا ةغاتخم نامزا ىف ردقلاوءاضةلاودو م-يفاهوذغ نا هناصس

 هقامالا ماعلا فءالؤهذغتب .الو عقب مالا هنفاي ظوفحلاح وللا فرطتسهريبكوريغص لكو سكلاو 5
 ةالولا هلع هسفن ىف صاخ أ ةكلمملا نمدحاو لكعمهلهللاَناذا ذه عمو بدقرئُ * لك ىلعهللاو و

 || هنأ الع ,ث لكب طاح ا دقهتلاّنااولعمل كا ذو هحولا كا ذةدهاش هنودقش ال مهفءاشنلاو باخلاو

 ءالؤه ىدنأب روم الا هذه مامز هللا لعجاملو ط4 راوي ل نس

 [نملزنانملزنأو 1 1 الملا نمةعاسملا

 لولا« الزح يدنا تق :رطست المانع لك ف لنعح هج مهتاوم-ف مهلزانمىلاءابقتلاو بايحلا |
 لك قالا اندوانبلاَىلا نمراسللا ولمالان جورعلا لهأ مهن تانقتلم لل مهريضتتمت لش ا

 نورفغت_كملا مهتمو ضرالا ف نأ نورفغتملا مهتمو انقحىفاريخالانولودباموءاسمو حامص أ

 | نواكوملا مهتمو ضرالاىف ناني رفغتسملا ىلع ةجرلا تيلغاممياعة يهلالا ةريغلا ةيلغل نينمؤملل :

 ىلا مولعلا نوالصوملا مهو ماها الاتنواكو ملا م بمموتامللاننواكو لا اضيأ مستو عئارمشلا لاسيان

 نواكوملامهنمو ماحرالا فهنا نّوكيامرب وك نواكو ملا م-ممو ماحرالا:نولكو ملا مه:مو بولا ||

 هلالا انمامو 'اولاق كلذاو اراظمالا واكرم هع مو قادرالاب نواكوملا مسهتمو حاورالا جفني

 ' الوهن نكلو ةكتالمهئارجاب لكودقوالا لا ماعلا ىف هللا هند ثداح نمامو موأعم م ايم ا

 | مشار تانلاتلاو تارحازلاو .تاخاصلا اضيأ مممامكح :كئالاا نم ةالؤلا|
 أس تاربدملاو تاشالاو تااسسلاو تاقباسلاو تاطئانلاو تاعزانلاو تارشانلاو

 || ىعادأ نودع . مهن ا مهخود نمو هللا صئاصتب مهف ةمهملا حاورالا» الؤه ناطلس تح نولازب الذ اذه ا :

 ا ةماعلا دهام تاضيأ اك مهازاتم مينو دهني ةصالتاو مهازانمالا دهاشتام ةماعلا ن رام هتلخ ىفهللا|]

 ا نماقلخ <ىرصنعلا اعلا هلال ع>وءانقتلاالو بالا ناعأ دهاشتالو بك اوكلا مارحا ||
 نيذلاءالؤهحاورأن ب هللا لعجو ملاعلارومأ ةالوو كول لاو نيطال سلاوءاماذ تاو لسرلا ممن مومن

 000 0 هر كاساك كالفالا ىفةالولا ء الوهن و اهلهأ نم ضراالا ىف دالو هللا مهلعح ا

 ا ةالولا» ءالّؤه حاوزأ لمقتف بويعلا نع ةسدقم ٍبئاوذلا نم ةرهطم لدعلاب دالولا ءالؤه ن

 مم "الاد ةيقانن حا وق ااا حل 6 مهدادعتساب تيس مخه نعم ل ١

 | مالا كلذلقانيدر هد!دعتكسا ناكر قلسم ءاناو لدلك ارهظطمار الو ونع ل
 أدت ة «سفنالا نمواي الذ لخيو لظ بئانوروج ىلاو ناك ميتلاو ةءادرلا نم هلكش ىلا هددورهاطلا |
 | | كنار بعل بتاتا اذه كلم هلا بتر فكو ”ىلةسلا ملاعلا ىلع ”ىولعلاملاعلا ةنطلسدل تنبا |
 ]| نين رصالا زن لاكو .اهرمأ ءانعع لكل كرت ىلاعتهتنالوةي ريغالتاهمالاالا كلذ نم |

 أكسر تالدتابك قد لمسسلا ىدم وهو قملا لوي ساو بانلا ده فارق دك قكيو
 أ 00 افيد هلعدتتا ار تب نقل ةالولاع ا تصذ ا
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 هنا سهأذ معالام امال نم فرش الان او ةبفرشالا ىلعابجرثك الو تايلصتاددعت ل ديال هناف فرش

 ةرصحم ةلرعم ن نكلو لصافت لع لك تحن لاج الا مواعن ءالعنيتسوةنامثالث تلا د؟نانونلا

 تب رشا ذاف ليصفتلا مولع نم الع نيتسوةنامئالث مولعإا كلة نم ىلا عا لع لكن هضتياهريغهطعب ملا

 سدو ديضاخ معان يملا موي لا هقلخ يف ىلاعت هلا لعرب دموع ا جرع اج اهلثم فنيتسو ةنانع الإ |

 ةمهلالا قيما هدهلو صقل الودب نيالا نه ن نمرثك أملها اذه هبق هيتكىذلا لعلا نم حولا دزعأ

 قئاكدلا ل.صفتنم هملع ىوتحتاملا نلجع ةجرد كو ةجردنتسوةنامالث ىمقالا كلل ١

 هلبانأ مث بتاكلا ل2 دا اذه ىعمو ةمايقلا موي ىلا هقلخ ىفهرهظنا م هللا اشامىلا لاوئلاو فاول

 مق حب ورب فانم ىصقالا كلفلاىف مهرقم نوكيأبل اورشعانلا قلل ملاع ىل لع ىو نأ نعل ىلإ

 هليإد دااروس حارب !لثمةالولاع الؤه ىنكسلاجرباهنم مسق لك لعحو ايف رشعىا ىمقالا الذ

 :وفحاح وللا نيب و مه يدا الا دعا عنب هحربىف تت ىلع لاو لك امفاولزتف اهيا مهلزنأ ,

 ملا رق الك لاج قت اًشامو مهما هو مهءامس ا ارطسم هنفاوأأر 0

 ١ ءالؤه نمدحاو لكل لعج مث ر «-غتيالو ل ةشالاظ وفا لعهولعو مسمسوفن ف هلك كاذمقتداف ا

 هيلا قليامع امه ىسع ايس حلك نيب لعجو مهم اون ىلا ءهساوأ نا ذهني نياحة الولا ا

 اهنتونكسي لز انمىناثلا كلل ىفةالولا» الؤهااناح مهلعح نيذا!١الؤهل هش انيعو 2202100

 لزانمهانردةرمقلاو لاقف هناك فهلا ادرك ذ ىَج جا ةلْرْم نورشعلاو فان ىو اهلامهلزتأو

 ريسنو هريس: لعنل ىرخ أةرودرو دي اهرخ” ىلا ىهتشب نا ىلا اهتم ةلزعم ”ةلءل لك لزم هرهسىف يعن
 نيه لرانملا :ذيهيف كسا اف المصفتانل قل اوإ دفئث لكو باد او ننسلاددع سنلناو سمثلا |
 || مهااباوناواعج ناةالولا» الؤهرم أ ىناعتههاّا م كافلا فنيذل ةالولا كلوا باح م هودكئالا ا |
 ١ هنوقلطاع "يريم وابل سرفر لبابا كف عسسل ا ايشنو

 هذه ماسجأ هللا لدغ اهم ءامن لك ىف جوأو ىلاعت هلوقو هو هب مينو نها وةالولاءالؤش ميملا

 ءامسلك ىفعبسلا تاوم-ل اىفاهلزنأو اهحاورأ اهيف ئننو ةريدتسم ةريناماسجا« انقلاب كاوكلا| ١

 مهنردلا باجلا ةطاسوابلاو هريشع الا الؤهدنعام نو+ر حملا مكتلعج دق مهل لاقو مهتمدحا|وإ

 د نم بيقن لكل هللا لعج م ظوفح حولا نعةالولا كلو دخ ًاياكنورمثتعو هلا عا

 مهل ناك ذا يف نوحي ا الثا مسهل باجحلا اذكعو كك 1لافا اودساكهلوه هبف عيساكلفءاب ءابقنلا

 مهاطعأو فلالا ىل_ءنو دب زين اوعأو ةندس هلو هيلعفا اريشتس داو ماعلا تل وحق قل |

 0 ءم مرو دت يهواهف نوهسباضأ مهف اكالذااهاعس بك سهما

 ءابقتلاو باحملا ءالؤهوةالولارود ف ضرالاوتاو 0 نمالبصأ دلما نم موش متوفي

 ىلاعت لاق ماعلا ن نمدوصقملا اًميذا انق- ىف نور ذعسم لكل اوةالولاع الؤه ةمدخ ىف مهلك ةندسلاو

 اا ءا.ثالا تقلخ مدا نبااب ةاروتلا ىفهللالزنأو هنماعبج . ضرالا امو تاوعسلا فام مكرمو

 0 كلم لحأ لاو أ ىلع فرت كال توك ناك ذكهد ىلح أن م كدقلخو كلج نم
 لاقمناساو لاح ناسلب صرالا ىف نمو تاوعملاىفنمهلأس :هنال. ناش قوح مونلك ىلاعت هللا

 ىلاءامسلا نم ها الارب ,ديلاعت هللا لوقي امهمالا ل غش ولا مب ىظعلا :ييلاوهو اعلا تفس هدوؤيالو ا

 َ | امل هلع يل هلق الم ىلا ال تانآ الا لصيفب أ الاربدب ضرال 8

 نوككال ةفانضالا امسأن اخ كلملا مع ءارءاجاست نيملاعلا نع -ىنغل هننا نا ىلاعت لاه كناكتاو هيلعُكمل
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 اعرش لزعنا دةفراجو أ قسفاذا ماخا نا« ءاهتذلا لوق فو سهالا سفن ىف هبسفن لزع دقق ممل

 هللا لوسر مهتنث أد قف هي مك ناهل ع رشامب مكحام هنال ةصاخ هذى فام فاعرش ل ارعنااندتعنكلو |
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 ْ ناذعلا نم فلنا عدوأ مب هلمكسلا نك ملا لو امش سفن لظتالف ةماسقلا مومل طسقلا نيزاوملا

 ع ناكحنمو ةصاخنودناا مهو سانلا نمل ملقلا الا اه لمعي لف نيزاوملا عرشاندلا ف

 ]| عضنو ىلاعتهللا لاق اًتيسشسفنراظت م نازيملا ناطاس لم ةماسقلا تناكاملو ءاملوالا نماظوفحت

 9 نم ىدعل لدرخ نم ةبح لادم ناكحناو امش سفن لظنالف ةمامقلامول طقلا نب راوملا

 ةعبسلا تناكح دادعالا نم ةعبسلا ءارذعلا ناكاملو نيبساحا ىتكوا هاش 7 لمعلا
 لاقفتافدصلا فلاثمالا برضوروجالا فءاضت ىف دادءالان مهن امدعمب كاونوعتسلاو

 ةبح ةناام هل بش س لك ىف لب نسم عسس تينا ةيح لثمكح هللا لسى مهلاوم أن وةفن. نيل لثم

 نكلوهل ةباب الام ىلا فا ةام_عيس ىلا افا نيعيسرىلا فال ؟ةعبسىلا ءاشي نمل فعاشهتناو
 ا ٠ تالاضر فرع نتا شلطالا كاَةلانفةردقملا نضورملا تناكتخاك او ةعضتنلا نان ند
 ىلارشع ىداملاوهو ةناملاىلا ةرشعلا ىلا دج اولا نمىهو انهما ريشع ىتاىلا ددعلاءامتا

 ةياهتال ام ىلا ف .عشتلانا بف ييكحرتلا نوكيو ىرخا ةستره هءارو سلو رسشع ىناثلاوهو فئالا
 ةجحردةرشع ةيداحلا لوأىف كلذو رانلاوة:ئملاس انلا ل خ ديو ةصاخ ءامسالا هذه هل

 عشق ةهلاةءانسالو عافت حرخ نمرانلاف ىالؤاهر اذ ةفئاظ لكَ رقع ستوءارودلا نم

 ةعدوأ ىذا“ ىهباالأ مالا هيطعيام بسحي ةنحلا لهأ ىفمكملا عج ربورانلاو ةنحلا نيب توما

 1 ةرخالاراذلاد أشنهضعتام بسحب ةنللا ف نيوكتلا عشب هيو ىمقالا كإفلا تاكحرح ىفهللا

 | ال ال لئاوقلا يح نفل تع اهران راد وقلاىف ادبامكتشسا تاق |
 | نمتكراشعال لعفب ىذلا هلا لعف كل ديري قيف ةكصراشم نود مأبالو لع للك 56

 5 له ف ركملا نوكيوزرزعلا فلا هقلاوزشلاو راقتفالا لم ىفادباقوا فنا: قولخملا لعف
 : بكاركلا فو ىصقالا كلذلا تاكرح ىف ىلاعت هللا دعدو 1 ىلا ”ىهلالا مالا هطعيام بسحرانلا

 فاوث تنسلابهنكل نك اوكت ىهفراوالا ةسومطملا”ىراردلا ةعيسلاةحاسسيؤفو ةاشلا

 صااخ باذعي سلق اينذلا مكح نمرانلا مكح برقيف ةنللا ف مكملا فال_خرانلا ىفمكحلاف

 0000 قائمدقدكو ىح الوارف توعال ىلاعت لاف اذ هلو صلاخ مب معن الو

 نم بك اوكحلات اكرحو كالذالا فهلا عدوأ ام مهل ل يدنااتاق بطول اة رق

 1 0 يىكجاوكلانمو ليديتلاكالقالاروص مرفت امردق لعرفتد و”ىيهلالا الا
 املىلاعتهللان العا تاوذلا ىفالرودلا ىف عقوريمغتلا نال صقنو ةدانزب اهمكح فلتخ اهراتنالاو

 || قا ءاسلج ةمهملا ةكتالالا مهو هدابع نم صاوخ هل لعف ةكلمملا بيترتحلاعلا بتر كاملا ىمست
 / دعا نيش الزابلاو ل رت رو علا تاع عقر رك ال ركذلا كاعت

 || || ل لحن هبف ناك هناحس هلعف لاب ا ف لصغم لع وهو هقاخ ىف هلع هاطعأ ا دح او نيس وركلان ماسح أح

 ا هنوكن م لاو ىههلالا ناويدلا س ا روخو ىلاعت هلع ةرضض- ىف افكسعم لاازيالفانوف املا كل ذى مو

 | نودهتلزنم لعجو لها اع“ ةمنرلا قهنودرخ ؟اكلم هتكنالم نمنيعم هنع سحال الع

 || أامموىلاج الا لعلا نم نكلر نونلا ةطاسوب هقلخ ىف هءاشامهلعن مدنا هلعشف امتاكمذتاو نونا

 0 ل مج يا هما 1 ل
 غال ل صقلا مولعلا ضعيو اتاطم لبصفتتلا ملعالا "هلا مولعلا بن : | سه نم م ىهلالا لعل نم لملا دنعاق

 00 لع وىمهلالا ىلا اذه نم هدم ًافرذاقلا همسا نمل ىلةوهناونذ ستاك كاملا اذهذذتاو
 00 اان رع ناءامسساتات عت < هش بنكي نا هم واحول قلفريط لاو نيودنلا ماعلا

 اة تمصفن هلال ةدارقلا هلعتهبوتذانسالا نمذيلتل نم هنم زل :او هصاخ ةماسقلا مول

 لراس ف سارت 0 د ىلا نم تاما هلوءلدفملا مولعلا نم ردقلا اذه

 : فرش

 عع



 م عال

 ةعبرالادذهف ىلكلا مسمل او ءاسهلا سفنلاو لقعلا نع نالعفنملا ناكبصو علا دوحو ىف طرش

 اهم قئاقح عبرا ىل_عىهو ةعسضلا ةشهءابهلاو سفناا نيب نار غملاعلا فرو.كارو ا لصا
 تناكتف هنع تردص نم ىلا ارظنلالاعفنال اةضر ىناهاكتصو نالعف:ءناتنن او نالعاذ نات ا

 ةدوربلا نع هلعْفنمَدب وطرلاو ةرارخلا نعتلعم د ةسس وسلاف ةسوسلاوديوطرلاوةدوربلاوةرارخلا ||
 ةدوربلاوةرارخلاةيرصتنعلا ماسح الا ىف ةايخلا عبط كا ذاو ةاسحلا نم لةعلاو لّقعلا نهةرارخلاف ||
 || هلع هللا بط هلوق هنمو تلو نيقملا دربزقّسا اذا لعلا فدو اذهاو لعلا نم سفنلاو سفنلا نم

 نءةيوطرلاو ةسوسلاتاعفنا اوني رخالاو نيارتالا هع تاعه دئ نيب لءانالادرب دجو نيحلسو

 اهتن” سه ىفاهنالةءوطرلاةردقلا تلطوامتدت ع ىفاس نال ةسوسلا ةدارالا تءاطةدوربلاوةرارا

 ىفوتامملا عبطابيقحالا ناكح ةماخ داجالابالا قلعت اهلام ةردقلا تناكحالو
 ءانعتلا ترهظت كلا ممل اوءابهلا ف لاكش الا وروصلا ترهظو ماسح الا ىفدن وطرلاو ةزارتللا
 لصالا ناكسصو اه .ءازرهل قتلا اذه قف ىلا هو ىلاعت قلنا ةزيقمريغ ةقون ص ضرالاو

 مظنف عييستلاب فدو ةنابحلو ا لكعاملا نماةلع>و لافاذهلو اهدو-وىف ءاملا |[

 رانلاتناكف ةسوسا ىلا ةرارلا مضف اصودخم اماظن عيرالا عئابطلا هذهالوأ ىلاعتهّللا
 ىلكلا مسللاو ىدقالا كلفلا وه ىذلا شرعلا مسج ىف انهمهكح-رهظف لوقا ةطاسسلا
 كل نسال ناوهو ناملا ناكملاو ا َناكملا انْ نك اها هندان قى |

 اسوقءامس هبفةرذقملا ..كتحدالان د عساتلاوهوثلاشلا ناكملاو ادسأ ا هاعسه«فةردقملا

 طمسلا بارتلاوهو كلما | اذه ع نم. ةنكما ثالث ىفامهن اطاسرهظ و ةسوسبلاا ىلا ةدوربلا مضغ

 ناكفب وطرلا ىلا ةرارخلا مض ما انسخ لاو ”لشسرخ لاو اروثد- اولا ناكمل | ىمسف لوّدعملا

 ءازوللادحاولاناكملا سف ىصقالا كإذلا اذه نم ةنكما ثالث ف همكح رهظاو طيسسلا# ءاوهلا

 | ةثالث ىف همكحر هظّأو ط. سلاءاملا ناكتف ب وطرلا ىلا ةدوربلا مضت ىلادلا ثلاثا او نازيملارخ "لاو

 ثلاشلا ىم-و برقعلا رخاالا ىمعسو ناطرسلا دحاولا ناكملا ىعسف ىمقالا كالا نم ةنكجمأ

 نورشعلاو هداه ب بكاوكلا اهنمعت ةضورفماعس قرش *ء تا ىلع وربلا كلف ميسقتاذهذ توحلانأا

 قللادارأف اهون مم دوجولا رهظاهرادأو ابدت رتو ابتعنص مكحاالف ميلعلازب رعلا يدق كلذو |

 ضال ءامهضعب انزيم ىأ امهانقتةفاقتر اتناك ىلاعت ا رالاوءامسلا نيب لطف هقتف |

 دحاولا نكرلا تاكرملا نمنا_:كسصر ضرالاوءاعسلا نيباسف ثدغ انا داولعءاعسلا تدان
 نما فام هكست ضرالا ىلع ىف دوعصلا ومد نكي لف بطردراب هنال ضرالا ىليامت بكرملاءاما |

 ا
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 هعبط نكي لذ سانراح هلال ءاعسلا ىلنامريثالا ةرارتةوراشلا الا نكجراو اهلعةسودلا
 ءاملانيبام ث دحو "رات طع ةمحسلاو هير رح لح نمءامسلا ل امم قيف ضرالاىلا لوزنلا

 لقت تافراثتلاناو دام نأ عمط مع ءاملا هيوطروراتلا ةرارح نمءاوهلان تدررانلاوأ|]

 ةرارخلا هعتمءاملا ثح نوكي نأ ىلا هلزننةي وطرلا تبلط ناوراألا ث.<«نوكتنأ هع ةيوطترلا ||

 كلذفع اوسلا ىل_ءهتاداحت اممالرانلاوءاملا نب نوكج,نأالا قيلاعناممتالف لوزنلا# ةرما ||

 تراذدالو ةعسطلا لصاو تروظ نيا نمو اهسهامورصانعلا بناه كل ناندّف ءاوش ىسملا د ٌ

 تاداوملا ترهظ ىونعملا حاكنلا اذ_هنمايفَتتلاام هتلجام ناكرالاّت ة#ولالفألا ||
 ةسوكملا ةيكردلا رهو الا نكرلا كلذ قش هسضتتب امسك نكن لك

 ًاثنأف ماعلا ب زعلاريذقتب ةئانالاةأشنلا ترهظ ل بقسلا ىلا مكسلا ىبتنا الف ةسقفالا ةكرخلاو |
 ةيالولا ن نئاسهلهقا لكْنو ةهقتسملا كشر ا انوساةلخ ههسح تدي < قم ناش الا ا

 : 0 دق عع ا هاك قسما 0 "ىرضصيعلا لالا |

 تبتدع



 نس ع

 || اهلصفقت تاعاسلاو تاعاسأا هإصفتو فرعا ىف مولعملا مو.لااس 4 و[ هطتسومم ماناامهشبوهدنع

 ىلا قثاكدإ!نواصغي مهنافق سانلا ضعي دنع ىعانت الامىلا اذكهو ى داكدلا اهلصفت حدا اوجرداا

 ىهتطر ال كإ دف لصفتلاف ى هاش الدد_ولاوددعلا اهم تح> ناكمد_ علا مكح اهلخ دالذن اول

 كاز زال نأ نوتس نيذلا مهودودعملا ثنح نم هنورظأو كلذ ىف ىهانذنا 0 ولوقي سانلا ضعبو

 كفلانقاو كت المو ءانّموهذ دوجولا ف لخدام لكص و:دوجومانمع
 ! ” ركن مدودعا لوقب

 ١ مسملا نا ىلع 00 د حاد يس المدعل ا نات مانيلا فصوب الف دو-ولا فلخ دامدع

 فاندالا مدعن متثدحراظالال ادن فالخ "ولكم ىهو لقح علاق دلةيابخالام ىلا مس هس

 | ةمواعم رهدإا ةيلوةعمورهدااهللاءامتا ن نمنا عيمتلاربدشا ىفدرو دقو ظافلالا لوادمن 0

 لسسلا ىدهيوهو قدا لوقي هللاو باكل | اذه ىف ىلاعتهنثا ء اثنان ركذن
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 لاقل ااه دوو ناك ةرود -ىأ ىو ىلا لاعلا ىلع ”ىولعلا ماعلا ن اطاسورصانعلا ةفر مق 0

 رعش انرظنتا ةهتاحور* قا 5 ىدقالاكلغل اتار رو 5 نم "نافيا

 كالفالا ملاعل تانبلا ىدو عبرأ تاهّما رصانعلانا

 '( :كالمالاو ناكرالا ماعف اندوحو ناكف انداوامنع
 كارشاالب ةهلينبس مكح نم لبانسانءادغهلالا لعح

 افا نم سللوقب عبس ]| || لبانس انف ءاضألاذكو

 لال - ًالاوءاوضالارركس |١ |١ ع فالالا نم ع ساتاَنَرَو

 كالمالا نم اوسبل ةعيس نم | .|| ةعبسىف ةعبسكلةعبراتاف
 كاف مراص ف. برشاو اهمكح سانتىف 'لركشيرطت او 1

 لو. كلم عج كو املا نم ىناثلا لال_مالادارأو كلم عج ةكتالملا نملرالا الم الايدارأ
 || ةعبسلا فى راردلا ةعيسلا ىه ةروكحذلملا ةعيسلاو كاملا مسا قه الراو ن وراطص ,ه

 ركرح هو تاومسلاق وذ ىتا"نكرعلل ىهو ةعجملا .مانأ ىه ىتلامانالا ةعي_سلا نم ةدوحوملاك الذإلا
 ] 0 ةمهل ا قئاسةح ىلا هدانتسا نوكي نأ دب النا وكارلا نمش *. لكنا معا * ىصقالا كلغال مودلا
 :+ ةدارم لكو بتا م عب راف ةريصخ» ىهواهاكمولعل ا تعرفت هنمو ”ىهلال الا لعلا ىف حر دم

 ١| ىهلالا لعلاو <ىجببطلا لعلاو :ىضانرلا لعلاو" قطنملا لعلا ىهو ءالعلا رة عورود2 ةمولعم عاوناىلا ©

  1م تيماذاوتردقلاو ةدار الاول_لاوةاس للا بن عبرأةسهلالا قئانقإلا ن نم باطبملاعل او ”

 | ااسنلا قنالصالعلاوةاسملاف كثالس ملاععال دجوملاهنا خحدوجولا بجاول عيرالا بسنلا
 أ هناق قاعتلا موعدل لعلاو لعلا دوجوىف طرشلااناق ةاسم ال

 ظ نكملامالااهل قلعتال اهناف قلعتلا ف هنود ةدارالاو.لاحلابو نكمملابد دوجولا ب>اولاب قلعت ا

 ظ ” اتيت ةاسحلااهلطتةدارالاناكف مدعلاو ةاوج ل نر نيتلاملا ىد> انه عحرتىف

 اهناكف همادعانال نكمملا دا اءقلعتن امنافاقلعت صخ ا ةردقل او ةر دقلا نماقلعت يع اان افابنع ||
 نع هل ءفنملاكح ١ الاهذهف تتار ما تزيتالف ةأسلا ن ند معلا ةلزمع ةدارالاا ن نماسمال لعل | ْ

 ظ هللاىلا ةبسنلاب لال انالعفتسوالعاذةر ودلا هذه نعملاعلا رخل عفنملا نعل عاشلازيت ةمهلالا
 لوالا لذعلا هللا دحو اقل عفنمو لعاق هنخ هسفنلا ارظنلاباماو ثدحم لعفنم اهلها ثدح نم ||

 ةاسمللانأاكسفنلادو-و ىف اطرش لعل اناكف معلا ةبسن نم سفنلا دوو ةاسحلا ةبسسن نم
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 اا ب بلا | | ا

 هللاد_حالا د_>اولاوهو ةةلطااةد_-ولا هلل اريب تحاولع هنا ذىف رك نأ ىلاعتو هناذأ

 ب41 دوسم < تركنا اةيخاوفكلا نكي لو هب ةعش : نوكمضداوب لو همم نوكمف دليل دمصأ]

 ءةصل» د ىلا لئسامل هاك هناصس هسفن فصو اذ سمو هللا يلاعتوفكلاو ىلا نك

 ىلا عتىفهتنا ىلاعت هريغ عمل ارتشالا نم هتصاخن صالخاالا ةروس تازنق هر ةفص ن 0 ظ

 | تنثملاوأ "ىننملا كل ذىفوالا هين الو ةرو#لا هذهىف هاف: ئث نما فاصوال او ةسّدنمما توعنلا كان |

 اوهودبلا نورقتفمنخ + نم هلع نوكي نأ شام كلاسي ندعو + سانلا ضعمل هللا ىف ةلاقم |

 | ةينوانبلا نامزلا ةيسنىلاعتهللاىلا لزالا ةي-ننأ لعالقنلو هملع امنّوبام نيينلف ىلا عتدللا |

 ةمهوتم ةيسس نكمملا نامزلا نوكش دوجو ةقشملا هذه نعنوكيالف:/نيعال ىبلست عن لزالا |
 نامزنع لاؤس ىتموىنمب لاؤسلا هنع مصب هضرفنئث ”لكح نال ةدوجومال دوجولا
 هنلاناكو. هلوقىف هسفن لعق ملا هقاطأ ادماو هلدووالامهوتم !ىحأ نوك نأ دب الف

 امبرزاحكذزبا لئاسلا لوقربرقت ةنلاىفو دعب نمو لبق نمرمهالاهللو الع ؛ىش لك
 مكحناكذا دسقتلا نع قحلا هيزنت مصام هسفن فاد وحوا سحأ نامزلا ناكولو هتلخ قلك نأ لق

 فاتخ !نامزلا ةظفلنا لوة:مث ”ىدوحومأ اهتحتام غبصلا هده اك رعف هدب نامزلا

 ةّدمهنا ىلع مهرثكصأو ةفلت روما ءازاب هثلطت ءاكملا اهلولدمو اهلوقعمفف سانلا

 ثداح ىمأ ةنراموهو رخآ أ ءازان هنوةلطي نؤملكتم لاو كالفالا تاكرحا-هعطقت ةمهوتم |

 نايلا اذ هىانيواطموهورابتلاو لسللا هننوديرو هتوقلطي برعلاو تم هنءل آس ثداحأ
 سعشلا بورغن٠و ارابن ىتمسي امور غلا سمالا عواط ني مولا الصف راهتاو لمللاو |

 كح را دوجو مولا اذ هرهظأو اموب ىلا هر صفملا نيعلا هدذهو الل ىهساهعواطلا

 كلذ لوصحم عجرذنامزلا نيعوهاموريغال لوما 00 -ىسلادوجولافامو ىريكلا
 نامزلاب هنعربع اوهردَقملا لوقعملامومل اف اذه رّرقتاذاودل ةقيقحال مهوتم أ نامزلا نأ ىلا |

 رغصالا مونلا اذهيرّدةتوامانأ'ىمست وروهدلاو نونسلاو روهشلاو تاع ارهظت هبودو>وملا أ

 || راس هير دقي ىذلارغصال ا موملا اذه ىلع دازامودرّدقملا نامزلافراهنلاو لمللاولصف ىذلا داتعملا |
 هراد_ةمناكم وف لاكو نودعتامم ةنس فل هرادقم ناكحوم وي ىلاعت لاعراكلا مايالا
 همانارئاسو ةعمك مولو رهشكم ولو ةلاسكمول لاجدلا مانأ مالسلا هيلعلاقو ةنسفل نيس ا

 فكف ةشئاع لو ىف ثيدحلا ماتور هاظ لاكسشالا عفرف لوهلا5 دشلاذهنوكيدقن كمان كح
 هيلعودام ىلع كالذالا تاكرح ىف مالا أ الولف اهلر د لاق موملا كلذ ىف ةالصلا ىف لعشأ

 ابي نولعبف لعل ااذه لهأابتروص لمعي ىيلا تاعاسلاب ب كلذار دقي نأ صام "لتخااموقانأ
 ثمح ىلاودتو مويغلارثكت لاجدلاجورخ مانأىف نوكش س ملل روهظال ذا ميسغلا مايأ ىف تاقوالا |

 نامزلارخآىف ث دحت ىتلا ةسيرغلا لاكشالا نءوهورابنلاو لبللادوجو نيعلا ىأر فىوتبيا
 عئانصلا ىف تاكرخلا رهظتف ىهاكتاكرطلاو ءامسلا نيبواننب مكسحارتملا ميسغلا كلذ لو

 تاواصلا تاعاسورانبنلاو لبلل اهم نور ديف موصلا ىراسجو ةئسهلابع اللا اينع ىلا ةيلمعلا |

 رظتننان أف تاواصلار دقن نأ انمزا» مل ادحاواموب ةنسكوه ىذلا موملا كلذ ناكحوو كن ّْ
 ةنسفلأ نورشع هرادقمام لوزتال تداىأولو عورمش ارهظلا ىلسناللزتلاخ سعشلالاوو |
 || ل_علالفالا تى[تحرح نأ انذ رع ريدقتلاب ةدابعلا عراشلا رّرتالظ كاذريغهللا انفك لا

 مايالاةريدقتلا ةبسنو هلا دوجولا ةبسدن ىنغمامو نامزلاوهام كل لع دفان ءاترت لاا

 نمزلا ىمدف ناشفوهموب ,لكحرع هسلعودرفلا ندزلا اه رغصأف ري غصوريسك ا بنمو 5 1

 فقوي اهيكحال تعالو اهقدأو مانالا رغصاو هف هسف ثدح ناشلا نال امولدر ا

 أ أ



0 

 ١ 0 ل و دعلا عوقو

 ْ 1 ىلع لاخلا هذه ىف ناذلا لهأ علطا اذان“ ينلالا تسغلا تحسه جرا يع تزال <

 ًااذان نودعماولاك رظنملا متن 5 هلع ىهامو اعقدتلا هذعاامو راثلا ىف ههازانماوأ ارو راَث الهأ

 ٠ َ اوحا اولعو متمون فه رهام اوأرف اصق ىمسملا قلما ىف ىمهلالا 0 ندخل لك رعلا

 ||اقالوق تمهفدتف يك ازيزعلاو هالاهلاالءاشيام ىلعر داقلا ناسف نومعنم اولاقأ مت لأ
 ا :اف اهاهأ مهنيذلا رانلا لدأاما سو هلع هللا ىلد هللا ]وسر لوقو ى<الو ايف توعال ىلاعت

 لسسلا ىدهيوهو قا لوقي هللاونوءحالو ايفنونوعال
 ا

ْ 
 ا

> 

 * (نوسلتاو عساتلا بالا)»

 رعش ردتملاودوجوملا نامزلا ةقرعمىف

 ماعم ماهوالاب وهف ققح هل_داح تققح ا ذانامزلا نا

 مودعب هضهنموانم نيعلاو || || هتوقرتأتلا ف ةعسطلا لثم
 يك هنمهبلعنوكي نيع هل سدأ ع ا.شال ا تنيعت 4

 0 موهوم رخدلا ن 1 لوقت اذإ وحفل للخأ  ؟ لمعلا

 ميظظعت بلقلا ف هلف هدوجو || || هيدلالا ىمس ام هزنتت ا الول
 موك وهو -ىلَوا همكشل لزانمتدصن اذان امزلا لضا
 ميس هبق شوب مسج ريغ فرط هلامدادتماوالختا لثم

 ||| هعمهب عاقريغوأ هباماتنوكج ئذل ةتلوأ الوءإ.قئثل ةيلوأالىذلا لوالاوههتنانا الوتأ معا

 5 ة1طالا لف در ادب ئغلاونينوهالاهسقتل دوخولا نحاو# ئت الف هتماوا ىف هنا عس د>اولاوهذ

 | نآاما وخال لاعلادوجوف ىرشلاو ىلقعلا ليادلاب نيملاعلا نع”ىئغلهللانا ىلاعت لاف نيملاعلا
 ناكولوادئاز : نكي هسفنناكحولذا هسفنوءامدئاز ضالوأ ىلابعت هسفنل هللا نع هدوحو توك
 || هعمئذل ةبلوأال هناانضرف دقودئازلا سعالا كلذا ةيلوتالا تناكف هسفن فاك ناكلاضي | هسفن
 | ١ لارا دوج والو ادوعلو نوكأ امادايالخ هسفندازلا مالا كلذ كمل اذاودلمتالو

 دف لاعلاوهو ادو-وال نأب فوصوموهام ىف دا ارث أد! نوكي نأ عصبالا دوبوالناذادوجوال 1

 ]أ لاعو مدع هنالداز ًاالدوحوال نافدوحو الن أ امهالكذ ارخ“ الا - نمايمالا ثا نو اءابمهدتنأ

 ْ هدوجو نوكيت أل احو نوكيالو أ هسفناهدوحونوكي نأ اما كلذ دنءواذال هناثادوجو توك, نأ
 ||| قا فامهفقالدوولاابحاو نانثادوجولا فن وكي نأ ةلاحا عل بلدلا ماقهناق هسفنل

 || ماعلا نموأ نذا ملاعلاوهفهريغب هذوجو نأالا ملاعلا ناكمال ئسعمالو هريغب هدوحو نوكمنأأالا
 ألا ةششمو ادداراةمسنلا كن ىمسن :ملاعلا دجو اماهالولام ةمسنل هللا ن نءملاعلادوجو ناكحواو

 || ة تسلا كالا اة نش لعفي ال كشالب ىلانعت قل ناكل نكمم ادوجو هملطب امم تئش امو ادعوأ
 00 ا يعج راطدلا ل دوما نادال نجلا ةرهراجف الا راسن ا الا

 8 نوكف هسفن ىلا ارقتفم نوكمال ء كاف انلق هتاذنيع ةيسنلاب دارمانا لبقناف نيملاعلا

 | دئازلا رمال انسفندقو لا حيو هو هفتل كاناكح :ىنغ وهات دو ماربتفدحاولاةئثلا
 | هسفنلدوجولا بج اولاياطم سهريغيدوجوموهام ثيح نم ملاعلادوحو نوكينأ كلذ ىضتقاف

 ةترذقو هِلَعَو ةيداراو هن بكف اذكمالا لقعبالو داج الاب هسفنل دودولا بجاول ن -كمملا نه عناو
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 | لسو ةماع هللا لصلاق اذهلو لاح لكف باقثلا عيرسو هود تال هاف ىاتلاالا ىوقلان هةر

 كلذكس بلل قعلاو تانلجتلا تلقت بلت وهف ءاسشي فك هبلقب نحنرا 00 يسارا ظ
 ناكل لاكام لمعلا هنا باقلاندي الا هذه ىف قملادارأواة لةعلاروطءارو تلا :ةّوةلاوه بلتلاَقأ
 ىاقلانالا لما نم 00 نوكتالق روضلاىف - _.هلالا لّوسنلارظنب ىلتلا ف لقتل تقفل
 || ىلق ىنعمو ل دنع ام يلقي هلاالا هتاصس هعسالفركتلا نم لقي اىبلقلان ملقعلا | يلقي ملقعلامال |

 1| هب كلع ىف هتطضىعأ لعأو اماما كلع ىف كل دنع تطنضو اعتب ةفرعملا تقلع كن وضل ١

 ا ع يانغ هزيل طوبضع طيضنالف ئثههشالوامش هشدالو د.قتيالو هناحس طضننإال هنا

 أأ هنا كلذ نعمو باقلا هعسوامناقللاو كارداثلاردالا كر د نعزتعلا كلوت لثم ظبضتنالاع طبضنأ
 : رخادقوامسالو نوكلا دنع ةلوهجم هتداأو قلت اذ نام ليتيالو لقي هنأب ىلاعت ىلا ىلع مككالا
 هه تالخك سا مسودق هاو جوع ق هينق هل اونناكلار نيضقنلا هسفن نع هناحسإ

 ِْ د ةقشلا ىف هزملان اف هيزتلارطاوخ تاتشتو هسشتلارطاو نر زفتفريصبلا عيملاوهو هاوقبإ

 ١ || هيزتتلا هتع ىلخاو هبدشت ف هرصحو هديقاضي | هبسثملاو هسشقلا هنع ىل 10 هبم زان ف هريدحو هدمقأ

 || نعحر اههمسشت هم ثيالو هدشتلا نع حر خا بيزنت هزنيالفنتفئاطل امك لوقا عيبا ف قملاوأ

 ' دار هفوه نكي ل هقالطا قد.شنولو هقالطا ىفدضتزتتولو دضدالو ا واطي الؤ هيزغتلا |

 قطلادحاولاوهو لاكلاءامسا ند هسفنب سام ىلط وهو لالخ تامر هنن هيدبق امي
 |ةردسزو اتالف نيلدتسملا ماهلالا له ًرارس امو ب (لصو) ء معلا ”ىلعلاو مالا هلال 5 للا |

 عال ن مم فراعلا لاكن اف دب هتمامىلا أ لك هءاهبنو مدآ ب لاتعاىهش اهلا تا ىَهَدَمملا

 مسقنا امنا فيلكتلاو ىهالاو قليلا ملاع كلذ هلل قف نيمدقلا عضو ”ىبركلا نا حالا اذهل

 شرعيلا حولىلا لق نم لزتف ةصاشتا ةسرملا نه ةزدسلاو بتاع غدرا عطق هناف ةرد- ديلا نم

 هوركملاو شرعلا نمروظملاو حوللا نم بودنملاو للان م/نحاولارهظف ةردسكلا” 2

 || اهلودالو ةداعسلا لاعس وفن ىهتناهيلاو سفنلا مسق حابملاوة و دسلا نم حانملاو ”ىننركللا نم
 نينثالا موب باد ةيلصوملا تالزتتلا باتكص فاهانسدقوءاقشلا لهأ سوفت ى هنت موقرلا ىهو |

 دي الف جاكت الا هذاه دا ع نمولخعال تلا لاعالا تدع صا ذافةرد بلا نم ماكح الاههدقترهظاذاو

 نوكي عةردسلان مالا ةعسةنما موك فرعيالذا ترهظ هنمىذلا عضوملاىلا اهتاننوكحتنأ
 | حوللا نم نوكيو اهقىربام بس اهّدمف ةضورفملا لامعا رطت ملقلاوه ىذلا لمعلا نم
 تارواحلا ىلارظن شرعلا نم نوكم,وامفىر ,ام بسح اهّدعف ايلا بودنملا لامعالا ىلارظأ
 نمنوكو.و ةجرلا امامصال امنوكاذهلو ةحرلا نيعبالا اقر امنا ال: نجرلا 0

 شرعلا ةطبح تةوهو اهنهىربام بس اهلاوظنف ةهو ركملا لاعالا ان
 موركللا تاكا نعزواتضلاوو هلا خرتشق نيمدعلا عضوُم كتاوت

 له أ ةاصعلا مهف ل دبو نيملع قرارب الا اكو اهلعاف دتاودالو اهكراترحورادهلو لاعالانم | ا

 ىهن لانهق موقزلا رص ىهىتلاةردسلا لوصا هبفو نيكس قفرابفلا ب اكامتئاوزاغسلا ورا

 | امعنمهل لعح ا هانركذ ىتلا ةرظنلاب ةءناورلا شرع نم نمر اموجر ناف نلفاسلقسا قاتلا لامعا

 لاحقا از , ىلاابورلا عانلا معنكن و ديوم نوعءانرانلا يعن ىف مهف نويحيالو هيف نووومجال هلم
 همعنو ناطلساذ كاد ف هسفت ىربور ققو سؤن اذانضد ض هشارفف ثوكءاعرو رورتنلان زم هضوت |

 "نم هلا تزل ناو هانا كف يش وماتس تان اوت ال لا ٌكلموأ

 رانلالهأ نوكي اذكه ناذعق هنا تلق همولكو هرققو هسؤدو هض رهو نشا هشارفف ةارتاقأ
 | مع نيذلارانلا لهأ اهبهتلا ري ىتلا ةجرلا كاتق هتموت نم ادنأ ظق.تسال ىا ىحالواهفتوميالف أ
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 الغلا اذه, هاهو لولا 0 را 1

 0000 عمبسل | ىطع طعأف هقلخ تى * لكى طع ادق هللا نا فرعف هن ها هللاروننمالا كشسالب 3

 )عون ظافاالاريسغتو فردا عبطقتو تاوصالا ةفرعم هنم دمها ريف لمعلا لعحو كو :

 دسمصلا

 ًاءاثلا ءاغثو نانالا حاصوءاملاريرخو بابل اريرصو حانرلا بويهوريطلا توص نيب قّرغش تاغللا |
 | لسلة قف ساد هكتاوصالا هذ_ههشااموليالاءاغرورةم !اراوخو شاكلا جاؤثو

 موا املا اريقف لمعلا هللا لعج ةيرصبلااةّوَعلا كل ذكو عمسلا هلصوب لاما ده نم ا هتاذ

 نم امبتسامالو داوسلا الو ضايلا الو ةقرزلا الو يا ملا تارصبملا نمهنلا
 00. لخرلا انات ناو اب ةفورعملا ىوقلا عبجلا ذكهو اهم لعل ىلعرسصب 0 ؛

 دنع لصح ام لاستا ىلع لسع غنا هظفاخلانا مىوقلا هدد هه.ضطعتامالاالصا ل.ةةالفساوحلا

 ا000] ال نم ةظدال !وقلا ىلاو ساوملا ىلا ريتفوهذ ين اهتسل العا ف قيبالوقلا ذهنم
 ةوقلا نا م كلذ ىلع ةظفاخلا ةوقلل ةنمعم ىهذ هنع باعامد هرك ذل ةروك دما ىوقل اى ا رقتفاخ عاملا :

 ارومالا نهلاسلتاهطبضامام بكحرلةرّوصملا ةّودلا ىلا ترقتفا ل انا ىلا تءاحاذ اد :ركفملا :

 ”ةزوكص روما ىهو تابروريضلاوا تاسوسحن ا نم هلا دنتستنا-هربو ام سا ىل_عىل لءدةروص

 الاةوق نهامو لول دمل' ىلع هيمكصف هنملقعلا هذا يذتتح لل دلا كاذ ركملارّوصتا ذاف هللا ىف |أ
 000 ار ا ىلتاا تقلا ىلا نماماسن لا حلضف ماعأو كرمال

 هده نم امش لصح< نال معلل قفتا اذافاهفام للعلا نم اهذو ىوقلا هذه ةطاسوالا هانرك ذامامم ||

 ا | اذ هلهحا اف هّدربركفلإن ا لاقو هلو ىف فدو ام هاب هنا هريخ امث 0 قرطلاهدبم رومالا ا

 هبتكيعذلا ناو لع هسفن ث بح نمهدنعام لقعلاناانإعدقفهبر حرجو هركفدلق فدك هيرردتب|]
 هسقن ع نع رشا و نمدلو قف ةبانلا هذهم ناك | ذات لنقل اةفص دنع هنوك نموها ا والا نم ْ
 هديلشت عموهساول دلع مهلابخ ناوهلام1ندلتم هركفن ا فرعدقو هركف نم هلوبق نم ىلو اىلاعت أ

 || ةفر ءملاءذه عمو ةركذملاو ةظفاحلاةَوقلا كل ذ لعهدعات مل امهدنعام كاسا ىلع ىؤقريغوهف

 | ىلا! تابرورضلا الا هدنعّلعال هنا ذىلاراغنلانهناو اهتقمشح هطعتامو اهتلخ ىّدعتتال ىوقلانأب ْ

 ,ىتلا ةركدملا ةورتل !كتطعا ام فالخ كادطعت ل ءارو ىرخ اةوق ثنا هلل ودب نملوقل.ةءالاهاعرطفأ|

 رابخالا هذ هاب: ءلبقاف ةلزمملا بتكل ااه تةطنوءاسل الاوءاسنالاو ةكتالملا نم هللا لهأ اهلان

 .تنماواتقدق ءاملوالاو ممراك ل كح ءاسنالا ل لوةع تءاردقو ىلواَو ولا دلقمو ةيهلألا

 اينر كمل لقاعلا اما كلان اهراصتف دقن ل ِق رعبا راهدملقتناتأرو اب اتقدضو ١

 [لهألوقعتأرالو هيتكوهلسروهتلاننامبالا لغ ىنابنا لول ودع اهسالوابم ء ءاح نم اهلمقتالا|

 0 داب مننا تلعدي رظنلاااهتا دأب هتفرعنأ دعب هفرعت نا اهنم بلطدق هش انا هقنان ناممالا ا

 سوا اودارغنالاو قثالعلا عطقوت ا ده اج لاو تاوايللاو تاضايرلا تامعتسافر كهلاقن رطل

 0 حا ا تاك ذاراكقالا ىئاوشْنعىلَقلا نم ردقتو دخلا ني رقما

 |قيرطلات أت تلج مهفطمت شدو هداتع ىلا لزني ىلاعت حلا نا تعم»و لدرلاوءاسالا نه دعي رطأ | ذه ١
| 

 [ثيدحلاف ىلامعت هلود تعع- دقو ناميالا لهم مسالو اهر كفن رطنمهملابر د .5أ همهح نم هيلا :

 الكر رع علطتناو هتيلك هلو هتمظعو هللا لالج عمو نمؤملا بق ناوةلوره هن 1ع تان نك

 أ كاعتهنناَنَأب هفَر عام هلا الع هرون نم هملعهتتا ضاقأ هحوتلا اذهدنعف ىوقلاهذهن ههنعذخ ايام

 قيرطنم هقنابعلا ىلاريشي كلذ فنا لات اذاو هتربالو نوك دك بقيالى لاو ةدهاسلا ن 0 1 1

 وهفامعاد لاوحالا فيلا مولعم باقل ناق كا دري غل ةيلو ب تاقهل ن :اك نأ ىف هاا

 بيدا ا اهركت هيلقب تاملجتلاا دهمشي نك تامهلالا تامل اتا كازكت هداج طوال

 هرغو
0 



 ع+

 ليدسلا ىدهي وهو قا لوةيهتلاو ماهلا لعال |

 * ( نولاو نماثلا بابلا ) 03 1

 رعش اهتتشو هرطاوخ قّرقف ىلقلا ىلع ضافي ملا لعةفر رعمو نيل دتسملا ماهلالا لهأرارس اف زعم ىف ا
 ا

 كيعستت هي تنااق هندك 0 اع 6م اهلالاب كاطع ااذا ا

 ديدس <«ابمىف ةكوق | ىناعملافاتتع لحنا لثك ٍ
 ديسهشاديا اهلاط تناو | | لصابيط نعاسلم قلد

 ديشءرصةاهلعف نم اهل || || ىءاورلا ملا رراحشالا فو
 دخلا بدنلادبسلاتْناو لن ءاملعلا كنزحتالف
 وعلا كل زانمىف كلاك || || اراسشخ اواريخ دصقلا كنف
 ع -_ كناكلثك ادمحو العسقلاو قدك

 ا 0000 ا

 | اجاودح وب نا لاحم نم هنو اهقلخ ىذلا دوجوملا اذه دوب ىلع كدنسإ لادا
 تحب اهو زم تلع ناوكمينا شام لع تادتنا غادح او الان وكت نأ ىجيايالواممسفنالدوحولا
 لوسرلاءاح مث ةلاسرلا ناكما لعل دو تاكمملا ند هرهظام اهم هتعرهظ ىِتلا بسنلا نم هسفئلدوجولا

 شن لفهتلا لوسر هنأ هم ةيلقعلاةلدالانانفر 3 انملا هللا ن نم لوسر هنا هق دص ىلع لئالدإا نمرهظأو

 ىلاعت هنعهرامخا فق أدق لّقعلا ءاروةلابت ا ركام ودع ىلتعلا لملدلا انل ماعاملو

 ءامنالا اذه لمل دف حدتو هنفر ءم ماو لمعلا فدو اهم يربو اهم ىلقعلا للدلا ناكروماو بسب

 0 مناك مث ربخملا بي دكت ىل_ءردشي لو هسعنل هدسلاع ”ىبولالا

 :ناَدب الف لوسرلا اذه قدصام هسلعل وعملا لصالاوهىذاا هنر لعب ملوأ لقاعلا اذهو كرر

 نا ىو رع نك دالك غدا لعل اريغهير هن لعب نأ لوسرلا هنم بلطىذلالءلااذه |

 اهلاحا قلاب هلت نفصوو هنا هللا اهبسن ئلارومالا هذه ةريصب عم لش ليا ول

 ملعلا نم ىطغي رخ 1 سحأ هركفت هطعنامو لّوعلا ارو منا لوسرلا هي دصتب هل ح دقن اف لملدي لقعلا

 ا ارواهنا فرع ىتلا ةّوقلا هذه هلعاذافادحاوالوق لمست لو ةملقعلا ةلدالا هطعتال امان

 نأبمكحلا هلو نافذ قييالوا هيلع ناك ىلعالرناهركف ثيح نمل. ناك مف مكمل قي لهأ

 ىلعالمل دهذذتا ىذا كلذ نا اوكشالب طلغل ا هنم هل عقو ىذلا هولا ىلعرثعي نأ بالف لا كلذ |

 لمعلا ناف لّمعلاروطءاروودامم ىهالا كاذاخ اذه ناك ا ذاو ىهالا سفن فالملد نكتب مكلذةلاحلا | ْ

 00 وو هسفنل هللا هبسن ىذا ا مالا اذه ةحصل هقصحتو هفشكدعي لمعلا قنا رئطذع دقو بصيدق |

 نا ذنأب هلا ىلعمكح هلافاذه عمو بيدالو كشالب فئاكمل اذهل ةعالبق لوقعلا هتلبقو هسفني | ا

 روطءارؤ ماقملا 1 ذنوكبنا عديذتنبحوهلوبقث يحن ماله ركحف نرح نمالقع لاحم مالا |

 ل زر موهللا ٠ نعمت اةهخن نمالركشلان عملا س1

 ةبدخ وتلا كلت لعجو همفهللا اهقلخ ىِتلا نانالا ىو نم ةوقو هلثم ث دو هو هرظتو هركفالتي |

 نوروكح نأ نءاهسفنفزتت اأو اهتن سه ىدعتتال ها لعل وهو هم هيطعتاعث لقعل ا اه داه.ف لقعلل ١

 | مشو مطو سملنم ساولا ىهىتلا ىوقااوةهلذقملاو ةروصملا 00 ارق مكحاهل |

 | باكف هسفن نع هيريزعامف هيردلةيالو هيرّدف ةرعم ىف لمعلا اهدلقن هلكر وصقلا اذه عمورصيو عمسو [إ]
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 كلت مكح ىذلا عراشلا لل دأطخ ا امهدحأ نا عمداهتجا نعاناكصاذا مرة عرش
 اينضم نيدهتحلا دحأ هللا ف نوكج دقو نازوج ام ناد_.محماو اهف مكحول نا ”هلّمسملا
 لات هت لول تأ مم رصخ؟ سل اعرش "هلك سملا كا: ىفمكملاناف اتطخ امهنمدحاو لكن وكي دقو
 قري زغلاةارمأ هتلاقام ىح هناحيس هئاامناو كلذبا ملع هللا مكحوهامءوسلا.ةرامال سفنلانا

 اهنااولوه ىذلا لب هنعتوكسمرخمكح اذه بست لوا ةفاضالا هذهىف تباصا لهوزيزعلا سلجم
 ءولانةراثأ اهنا سفالانعرابخالا اذهف هاه صاب امناط لا نمتابقذا اهسفنَةَماَول
 ليلذلاو ٌرغاظلا هلع لداممل هب الاهذمكسقلا لطبةفسول لوقنمالو اه لعلنا مك وهام

 ءاطعنمءالؤهوءالؤه دالك ماقملا اذه ىف ىلاعت هلوقاماو هءاجتحالا طقس لاقحال اهل داذا

 هلؤدو .هللابالا ةوقالو لوحال هنا نم هسفن ىف هءاعم الاوهام ةدخت ةقضح نع هن اناوهف كرر

 أردق يع لمت ل اناوم اودإا ىلع ىطعد هنا هللا لوشن اع جد*ىا اروظ كيرءاطع ناك ااموىلاعب

 ىلع اهروُي لختامو تادو>وملا ىلع اهراونأ طس”سعشلا نا لوقت اسم مذا لمحل اح

 نع لقغيو نسعشل ا ىلارثالا فضي لحم لكو اهدادعت سار دق ىل_ءرونلا كل 3 لاح ا لدقتو دحأ

 روذلا كا ذناكو لف | ا ردوا مكلارا جرار < ذتلي دورملا صخعشل اق هذا دعت سا

 | ةحتنلانافدبالو كاذ ىف مكح لب ء.اقلانأ اررعديوت هىفام قطعا كا دكوديخاو ةقتعم نول دعت

 |بوثلادادعّبسان اف بوثلا ضّسو بوثلا ضس ىذا اراصقلا هجو دوس ةنيّتم دعم ن نعالا نوكتال

 نمةداحاولا ةنفنلا اذكحوداوسلا هيف سمثلا قسراما كر سماع تدم
 2 ”الادرتقدحاوهسفنفع لل عدنكلا ف ىل راسل !لعمتو جارمتلا ءظ+ارفلا ىو خانلا

 |0000 011 لسو داو ساس فدي ماسف عام الا ىلع نيعل ا ةدح او ىلاعت هللا تاكد

 نيرظاتلا نمدحاو لكدهشتساذهاو ةريثك ارومأ امنه مهفي رخآو رخآ | سه اهتم مهشبو ىحالا كلذ

 هسفن فوه ثدح نم ىلماف ةنهلالا تالا فاذهو ماهقالادا دعم سا فال_تخالامابف ٍْ

 اناطعلا فوه اذكحو مما يللا تادادعتسا بس اهروص ىنعأ تالا تفلت او زيعلا دحاو

 هلبقيالام ك_.طعب نآس  كناالا عونمع رسا هللا اطعناتإاغاذه تمهقاذافءاوس ةيهلالا

 0 دعم سيد قف دا دعتسالا ىلا كلاي لعبت لو هنم هتيلطامف هما عسنملا بسنت 0
 ءو لكى ع هللا نا لوقو عنملا نمالدب همطعأول هبض لأ سام لوبقل دادعتسا هدنعامو لاو

 ش 0 لا لاعاا ىف ةسهلالا ةمكملا بترت نعلفغهنكلو ع
 5 اءكتفرعدتتفا ذك موا ذك عننا كل قبن كلو عنمهؤ اطعوءاطع هعنخ هللا دع نم لكلاو

 | ةةناهمهلياهتناطكناوا كاملا نم هليقاموااهتاذنماماا ماع ىلغبامحر اوعلل كرجل اهاوأأ]

 ١ يلا يد لع نا كسلع قب نكاو ك سفن ىفدر ةوااع كمهل هللا نأ لعتن اوه ماهلالا

 و اا وهذ ع ورمشملا ىهنلاو الا لسة نمحرخ امو ناطمشوا كإمنم ماهلالا كال دل ءاع ءاحّود رط ىا

 |ماهلالاو ىندللا لعلا نيبام قّرفف*ىتدا ةعاطلا اش, لعلاو ”ىتاهلا ةعاطلابلعلاف ماهلال اوهام ىندللا
 | ةقلللا ل صا ىف نوكمآم هنك حريب ال تبان <ىندللا لعلاوهريغئ حيو لوزي ٌىراط ضر اعماسهلالاف

 || ماو ماهلاال "ىرورضٍلعوهذمهراضمو مهعفانم ضعي اغصلا لافطالاو تاناوملا لعك لاو

 ١ اهمهلناموه ماهلالاو كلذ ىلعهتنا اهرطف مشن لصا ىفاهنا ديرب هناف لحتل ا ىلا كرر ىجسوأو هلوق

 ظ متن ىذلالعلاوهف ةتلخا لصا ىف نوكمال"ىندللا ٍلعلاو كلذ لبق اهفرعب نكي ل يل ازومالا نم
 )2 . : )ل هندإ نم الع كلذ نمهلنا هثروف هب لمعف حلاص لمعل هتفوب نأب هدابع ضعب هللا محربف لامععالا

 |ةبالو بصر لعلاو اوم ىفالا نوكيال ماهلالاو دام ف نوكين ا ”ىندللا ملعلا نممزلي الوا لبق هلعب
 | ىأالعالاماملا ى بن هنم ٌئطاعيامو ماسهلالا لع ى عسي هنم بيصملاو طاع دقو بصي دق ماهلالاو
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 دسسست اسس بة بيدي اس سو يس يل ل يس سس سس وفل ب ا 0 رخال د ذ حلاو

 | كان ىوقتلاو ه.نتحقرومفلازيق ىوتدتلاوروجفلا نماههمالباقال# سفنلا لعفاروظ كير
 ىوقتااوروهفلا ىقاهانوكح نااهادعاهنهلأ اب هنأوهوتنا الا هبلطترتلا هو ئمو اهقب رطا

 نيذه نيبطسوخزرب ىهف اعرش ىوقتوا ناكاروف لعفااروهظا ل ىهامتاولمعتو نسكت

 اهل <ىاذحاسملا :٠ اكإذ سسو هياهاناةماهلا الو حاسملاو طاخ هسقن ىلا هن احس سيسن' دلو نيكل

 || ىلعوهذ هنالا سفنلا لدعتال ىلا 4 تسفنل اب افص ن ءوهف حاب ا نيعرهظ انهنيع قلخ يظن
 | وهدد ماب وسفر نكرم !ناوناسنالل كفاك ص اخ تعن حاملا طاخ ىنعا قسما
 | ماكتح ا ماسقا ف دجوبالا هو عفانلا بالعتساورتاضلا عفد سهلا ة.صاخ نمناف ”ىمسر مزالدح

 | هلؤعوهواغرمش هرروالو 4- .ةرحأالف دكرتو هلءعف ىوتسس ىذلا هاف ةصاخ حابملا مق ىفالا عرتشا]

 ١ | ماسسقا ىفاموناسنالا ىلع كلذ نع كل دءفْلاو فءو ل ىلادتعالاوهوةب وستلانماهاوسامو

 0000 هيلا ئووف حاببملا مدنقالا لاهتعالا| ىلسيو ل دعلا تنتمي يل

 رهاظلاو لعافلار مضاف ىوقتلاو روحفتلاب اهل مهملا نم هناحس رك ذامو هن ةمهام اهب اهم ملاكا ذلذ

 | ىكصهقالوسر لوقف رظن نمو ىلاعت هللاودو اهاّوسىف ريضلا بحاد ىلع دوعب رعخملا ارمعضلا نأ

 روعفلا ىهو ةمصعملاو ىوقتلا ىهو ةعاطلاب عي ةلناطبسشلاو ةلناسنالا ف كاملا لسو هبلعدللا

 دعبل دح اوريمض ىفامهعم< ملورودقلا ف ناطيشلاو ىوشتلا ف كامل اهمها [قريمضلا ع وكت
 ىوقتلابم علم اوههتنانا عضوملا ده لادعي نا ميلود ةموقنلا# اضقب اكواب. مس 1

 نيرطاخلادحا ةبلغ نم كل ذىفالو بدالا ءوسو لهتا نما ذه ىف قادر وجتلابمهلملاوهناط كلا ناو

 ةئسنهكباصاامو هللا نغ ةن-سنمكياصاام ىلاعتهلوتلاضيأو ىوقتلانملغارومضلاو

 ا هامناو ارو نوكتفاعرش ىهامابف ةئيسلاو مسالارهاطتم الاكل ىف هناف كاسفننخ
 الأ ءهأفني رفاكلا ى ىنعاراسو <: كعدتتا ىلص هب نوريطت ا وفناكمهن اف مهلوقرهاظلا وهو هضر غقفاوبالو

 نممهفثد<امىا اثيدح نوهقشي نو داكم ال موقلا ءالوهلاخهللا دنع هلك لوقبنا -

 ىاةشتسمهمصت ناو هللا دنعن مهد_هاولوشب ةةسسح مب صتنا اوناكمجا مبهنع هللا لوقي ناو '

 رهضماهمهلأ ىف لعافلاف هتنادنع كرت اط هلوقوهو هللا دنع خ نم لكل هل دنع نم هذهاوأ ودب هع وسام

 ناطءشلاو هللا عجدفر وفلان مهلملاو هناطشلاو ىوقتلان مهلملا اوهريعضلا ىف انه هلثا ناك ن اف

 اهاوقنو هلوق ىف ةفطاعلاو اولا ناسا هللا عم بدالاءوس ىف ةءاغادهو دحاو

 دقو كا دف مالا لاقحا عم دحاوربم مض ىف هجر نهدورطملا عم عم نأ سودقلا كلما هنا اع

 هيلع هللا ىلص هلوسرو ىلا عت هلذ نيب عجب هعمس أمل تناتسطلتا ني لتو ةلعالا ل311

 هناي عجسذا لو هيلع هتنا صدقا لوسر كلذ لاك امو اههصعي نمولاقو د اوريسخ ىف ملسو
 قطن امو لاقو هللا عاط أدم لوسرلا عطب نم هلودودو هللا نم ولالا د> اوريسمت ىف هسفن نيب

 ىلصهّلا لوسر لعف امك هنءانب الو هب صؤن لا هف بدالا ةسمزالمانمزاب نذو ىوهلا نك
 قسيملذ ىلا عت هنا ىلاروعمتلان ماهلالا بسننن ا جرتيال كا ذكو تنا بطلنا سب هلوق ىف ملسو هم هلع هللا

 "لب اسقف كلملا ىلا ىوقتلابو ناطمس لا ىلاروسفلاءاهمهل قرمعضلا نوكيناالا * ءاصقتسالا اًذهد# 0

 بطلا سنه سو هيلع هللا ىلصهللا لوسر لوقىفو قلاخج قولخم هل امم نم ىلوا قوانمب قوات
 اهتاد محن نمسا ةراَمأب تسدل اهم او كاست ةينرب ٌكلعا دف هنرعصل هللا رانا نم هاف

 عورشملا مكمل اءاهاهل وروعقلاب ناطسلا ماهلال هل اماما نمل ذابلا شا
 همشاهدنع تماهوا عرتشلا ف هع رن ملعت هرم اكسترا سلستمزمأ ست كلذ

 هلل# نيب ذيسنلا برمةكء واب ةرامال سفنلا نا لوتتذ ميرا هبه ذم نت ةازتف كلذ ةخا
 ٍْ نهد زكر هني ىلا ىاذه لئمو ناطرمش ا ايف عتيج ل لا ةسسرلا كت هر 5

 0-لا 31 22-دلدل8[ 9١-ةهة--20102 |



 نقلا

 أ ةبعوالا نول ةر وص لبقيءاملانأر ع نيكسلاو ف.سلاةر وص ليقتالو كاد ليقتةقشلااشرأرو |

 | فراعلاو ةفرعملا نءددنملا ل ةرخحاو ضاسلاو ةفرزلاب ف صديق تانولملا نماهف ىل<تبامو

 | لكو ابنه نكر لكان دج وفكالفالاواهاكن اكرالاملاعان رةّمسا مث هئانا نولءاملانول لاذ

 |لبعت :اهاندج وذل كلا ىلوهىفانرظأ مث ضعب نمالوبقرثك ا اهذعبو ةصوصخاروص لبشي كلذ

 |انرظنقةرثكلاروصلا تابق تفطلالك اها ارذرومالا ىفانرطنو لاكش الاو ماسجالا عيجبروص

 اماند_وفلاسكت ا ىفانرطن مث انزك تام رئان نة ريسلا فلكس لأ هاند وك حاورالاو
 | ىلا انتج مث رودلا ف عونلا ىف حاورالا نم عسوا ناكفةروصهل تسل امرودب وةروص هلام لبي

 | لقي اهنم مسا لكوامتا كلذ لعج دق هام ارو هانرك ذام عسو اسال اند جوف تاسلستلا ىف يرغلا

 وهوراصبالا كر ديودوراصدالا هكر دتال هلكك ل ذءارو قا نا اتاعو تاسلحتأ | ىفاسها ةءامالاروص

 اهكااردا نع سالاوشامم ةفاطللا تناكذا فيطللا مسالا لاردالا مدعىف٠ اه ريبكلا ف.طللا

 0 تانادخا ٌلاردا نعمطلن ىاريمكلا فيصطالاب هب كردي نا هزت ىذاأ هفصو ىف ىمسف دهشنالو لمعت

 أ لوعتملا ىءجدرب ليعفو ليعق ن زو ىلعريسكلا م الا ناف هنلا دننسيا سعأ ثنا ل ةعبو ملعب هناغا ذه عمو

 | ملعك لعاشلا تعب دريدقو هجوالاو انه دارملاودو حورجم ىنععمي رو لودتم ىنعع لدشقك

 'اهعاش مناف َكِإَذ ىطعت الهي الا قاسم ةلال دن اف دع هك انهدارماوداضبأ نوكجي دةوملاع ىنعم

 هللال هنا ل اقرلاسقف هيرعلاب لضمرتا لاا يدعيسانانرأ اصيلا كلارذاىنال راضاالا كارداف

 || اذهلف كا ذ ؤةوقلاةيطعت امردق ىلع ه. لعل ىلا اهفرظنلا ايي دؤمف ةلدالا فرظنان تح ل_هنالوهلناالا

 "اذهقلعت.اممردقلا اذهفراصدالا كر دتالو لقعيو لعب هنا ىا لوعفملا ىنعع انهريبخ نوك انحر

 لقي هانركذ لصا نمام هناق نطوملااذ_هىفملعلا دمقبال هنوكحاماو ءارقتسالا نم نأللا

 ليربخ نازامخ الا فدرودقو ةديدع بنا ىهروصلا كإ:ىفرركي هنا عقودقو عشب ليزوجالاماروص
 ىهلا ل ةرركح نا ىهلالا ىلمتلا ىف اند_نع مدت ملا لو . ىلكلا ةيحد ةروص ىلع اراسهلزن
 ١ باتح نافا نع دش الع ١ رقتسالا نا اناعن يصمت ةدحااوةروص ىفرهظي الو انتم دحاو صنشل

 1 ثمح نءهنوطوراركحلا مد.عه حو نمءارقتسالام ب ار كلا ليقبال ىلكلا

 ّ احب مةعافشلا ثبدح قلم 20 ديما روصلاىف لّوحلا

 سس سمس ساس سس

 أ تالزانملا فالو لزانملا ىفالوتاماسقملا فالو لاوحالاىفالءاي_شالا نم ئم ىف ءارقتسالا ىلع
 لس.لاىدبيوهو قحلالوقيهللاو

 « (توسحتاو عباسلاباسلا) <
 رعش سفنلا ةقرعمو لال دّدس الا عاونا نمام ع وني ماهل الا لع لمصخت ةفرعم ف

 هيحاو هاضرءام ريغ فنوكي دةندوددع ماهلاب ةسكحمال

 هبساكه د راب[ تح أ || ةمصم لاما تعي رش لعحاو
 ههاذم ى درت هّقن ارط ىلعت (مفاعم ىسحلاوةءاسال أ هل

 ْ هيساكم انش تلهح اذا كح || || ةفئاط لك ىفة4ناهرذحاف

 0 هيراقي ىعملاق زي ناوأأ || هتروص ب ترت ىلعو هلكشف
 5 مدا-نمسييسسسسسلمسسس

 | ءاطع ناك امو كرر ءاطعنم ع أودو ءالؤه دم الك اضيآلاقو اهاوسامو سفنو ىلاعت هللا لاو

 ف
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 اهنم ناو نونظلا هلزانم 1
 اعطق ءارقتسالاب مكحتالف ل

 لاقسىلا لوزتلا ىطعيامل
 لا زغلاكهل ازغلا نيعاف
 لا زهلاكر هضتلا مكحاف

 محرأ قبو نوئمؤملا عفشو نوسنلا عفشو هىئالملا تعف لوقي هللا نا هصص فسم حرش

 ىىدبعنطدنعانا يصل | ىف لاوو نيرفاغلاريخ هنا لاهو نيجحارلا م 01 ىهسف نيجحارلا

 قالخالا مراكمالا مهتمر دددال لوصالام اركّذانا اندجودوجولااشرقتسا اذافاوخ ينظف

 ن.ع مفصلا ةرذعملا لويبقو ةرثعلا ةلافاو ةلزلا نعءوفعلاو + ىسملا نعزواحضلاو نسملل ناسحالا نم

 نادل ءاش لوق ّيطخحالم اندحوف كل دان رةّةساو قالخ ال |مراكم نموه امم اذه لا ثماو قاحلا

 انهن نيواخلا نم قالخ الا مراكم ةفصب ىلو هناصس قلاو + ىرجت اهفارعا ىلع داسحلان ا «كلذفا

 ةلدالا ىلع اهانض نافدت اعلا ىف مد الة ءارقتسالا م ةساماو تانهلالا ىف ءار سالو 1

 هلعفو قحلا ةعنصمل اعلان ا لوةنفامعسح هان دحو ةعنصهنم ترهظ ن ا .رقساولهناف ةحضاولا

 اريبك اولع كل ذ نع هللا ىل اع مسج قحلا ةعسحنا لاَقف مسج اذالا اعناصاندجو اق عانصل ا انعيشت دقو

 ةدئار ةفصنالا ل اع ن ركحج» ءالنا ىطعي لئادلا امناو هسفنب املاعاندجواقت 3 انثدحلاىفةلدالاانعمشتو

 نوكيو ل_ءهنوكينا دبالفلاع وللا ناانلع دقو املاعنو .ناهب تماك نينا همك> واع ىمسلا

 كلذ لكرتسم 1كارهاشلارداقلا را تناول الكذب هاه هناذ ىلع ة 2 از ةغص ماعلا كلذ

 تاذلا لاكن وكيال لاك تابنص مو هسفن ىلعدتا از سعان كا ذ ناكو لذا هنا ذ ىلعدُت از انال هسا

 ما 2 الا ىمادهفدئازلا انها مشرلااصتنلا ما :فسسو هان لع ل
 برض هانر كم ذامفو هريغىهالووه ىهال قملا تافصف اولوقينانيملكتملااعدىدلا اذهو

 اوكلسدُي ازلا,نولث انقلا كذب رعشن شامل هنامث ىلاعلا بانملاب قيلبال ىذلا ءارقتسالا نه
 املاع نوكأ لا لما دلا ىطعاانلقامن وارق ةسالا.ءانلةعاماولا_ةفرخ اكد كا ذنعةراسعلا ف
 هعفرر دة. ىنامملا تافص نماننال لا علا تاذ ىلعا دّئازا عا نوك.ن ادب الو ملعلا هيمافنمالا

 برها د هو قلختاو قملا ىف عباس غو اد هاش هان درط كلذ لمادلااناطعا الف تاذلا“ اقبعما

 وه ىهال هنا فص ناوعو مهنع مانرت ذاممهلوةب كل ذاودك امنا مث باوصلا نبع نع لو دعو مهتم

 ناز سايت وفرع اذئاز 0 ىم له مهتلأساذاو مهريسغهعنم 3< نيريغلا اوةحوهريغىهالو

 ةَمَصللا ىلع ءارقتسالا ناو مصيال هتئام لعلا# ارمدسالاناانلقا ذهلفءارقتسالا نيعوهاذهو

 هناهيسنا لعل دبل .ءلانافالهعءالافرعواعرش قال_خالا مراكم ىنهانس اانا وازع دفال

 روماب تءاج ةيعرشلارومالاانناو «بلعقواخلا سايالو قوا_خلا ساقي الدي ريامل لاف
 هللا ٠ نموهلادبو ىلاعت لاك 7 لا لعناسحالاب هذامعلماعيهلا اهاندستعررمت تى

 مل سو هيلع هللا ىل_ص هللا لوسر لاق عراشلا اهرّرةنيفرطلا ىف مزاوللاو نوبتحاونوكي لام :

 اهلصبفت الصلا تقوح رخ دورك ذاذا ىس انلاوا ظقتسا اذا :اللا نع ماسلا ناتيقال ل
 هناصس هنا نيف مكتم هذ ايوان رلا نعم ابني ناك امتقولا كاذ ف موو لكخؤ امتادامت

 نم ايش مذيالو هقلخ هبل ماعينادىلوا ىلاعتوهوالا قالنخالا مراكتغمن قش
 هذه. ءارقتسالا غو نفلا اذه لثم ىف هنمدعبأ ىفلالا بانملا ناكوالا قالخالا فساقس
 تالماعملا ىقههتس نمءارقتسالا ةعص كل تادف نوكيال ف كا ةريض ماو ةيعرشلا تالاللا

 بشلتا اندحوئاهلك الروصلا نش ضعب لقت ةمعانصلا ىلومهلا نا ان ةتاسلعتلا ىفءارقتس الااماو'

 ليوارمسلا الوءادرلا الو ضنقلاةزوص لشي هرتلو باقلاو تتتلاوزبشملاو لل تجحلااروص لش
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 كرو ناك الف هور ملا هملب مئاكر تو ناك العذروظحلاوهامنا هن اطنسشلارطاوكن !لصا قلعتمو :

 اهلا قيرط لها نم ىدتسملا وح ىف حاملا قاعي دقو ةماعلا نمدامعلا ىفىئاثلاو ةماعلا ف لوالاف |
 وهام ثءح نم ةئاط لكحيردتسي هناف عاجنلا بامجصا هنا لها نم ْئطسوتملا و حف بودنملا, قبو
 / 2 ىتح مم لازبالف تابج اولا, نيفراعلا قأيو را دتسالاوركملا عةاوج ملاعهناف اهلعتلاغلا |أ
 ف | قيامو مزعو قثوتسا اذا هللا عم مهذح |هدهعب دهع حالا س ة:قوشو تا نمامسها لعفهننا ||

 عرشبو ىلوال اك رتق ىلوالاندنامز عطقب هنا فراعلا ىريفاعرش اهتم لضفاىرخاةدابعهلماقالعفلاالا |
 فر عواذ نا ذي هلري ال فرإعلاو هقانس دعي نم هلل اددهع ضمن . .لعح ثيح سلبا حرش ىرخالا ىف

 ار نكت لكو شع ل عفاي هذخ أ, ف دكو هدرب فنك فرع اطل نم كا دنا سعال لوا نم
 لها نم قفانمل اما ذا اذكو بن اطشرطاوخ اهنا ةنسحاه:وكعماهاربف ءاسالا هيرو نم هنا لها

 لوسركنا 4 لةذامهعمت ةوساووههنا تلعدقو لجرلا اذه.يريشيدق كمن نا عت اهل لاكو باَكَلا ١

 لاقف هللا ممدكاف هللا لوسراكنا كلذ د:ءقفانملا لوقف امهن» قرفالو هلوقلال كد: لول هللا :
 ىلاععت هللا لاَشف ناطس_كلا مهلررقام ىلع هللا لوسرا كناد,شتاولاد نوقفانملا كءاحاذا ىلاععت

 نأ عواوق ىفال كاوتل كلذاولا# مهناىف نوذاكل نيقفانملانادهشي هللاو هلوسرل كنال_عب هللاو
 ىلا ناطسشلا لخ ا دمي كلا دقق ل سو هلع هللا ىلص هنلاسرلا بغت ن اك كل ذداراولو هّللالوسر
 ةعب رشلا نازيم ةماعلا ىف هللا كاطعا دقو امم هفر «تةمالع ا طعب نأ هللا ل ًاساو ةرّدخلا ملاعلا سوقن

 ىلعو هناك كلذ ىلع صنو ههوركجي»و هرواظ#و هحاسو هنابو دنمو هضن د ارف نيب كلزتموأ|

 رطان كلر طخ اذاو كشالب ناطنا نمد معاف هوركمو ارولن<فرطاخ كلر مكنة رولا
 00 هبنتحا ةوركملاو روظحلا ناطعشلارطافن كشالب سفنلا نم هنا لعات حاسم ىف

 بوذنملاو بحا ولان لغتشاو حابملا ينتج ًافحابرالا بلط كملع باَعناف هنفرتنا حامملاو |
 كل هحااامالول عراشلان او حابس هلاروضح ىلع هبففرصتة حاب ف تف ىصتاذا كناريغ

 ظ نم عرش هنا هي كناعا تح نم لب احابم هنوكث يح ن مالك حام ىفارو+ أم نكشف همض تفّرصتام ٌْ

 دقو عرششلا نيعود مكملا نال لسو هيلعهللا ىلصهللا لوسر تومدعي لقت المكلا نافهتنا دنع :

 ماكحالا ند دحاو لكك لذكف ادبااروظحمالو امجاو نوكيال حابم حام اة بابلا كلذّدس
 ًاقفحاق بودنم فرطاخ ٌكارطخ اذاو كلما نمهناف كن الب هسلا مف ضرفىفرطاخ كلرط>ناوا

 'قواوهنم ىلءاوهرخ بو دنمل هك 520 طخ اذان هلع تيئاق سلبا :دنوكن دق هناقرطاخلا لوا

 1 قعارشا هنمتخر فا ذاق بالو لالا ل فاو قانا ظنساو هللعتنناو لدالان ع لدعتالف |

 هذيك ودلا اذ هو هدوصقم هل قف ْ] ثحح كثالب سا عجريناطمشلا نافاضب ول فاف
 رغاخ كإسالا جنى ناطمشلا كاقلب ام لاقملاو ماقملا ىرع نوكنو كفن نم ناطبثأ ا ضع ١

 مهو تاريلنا فن وعر اين يذلا ىلع ا دق هنا ناف هملع كة هرنام ىلع ظفاخا ذه لم هتلماعا ذا كخ

 لسلا ىدبي وهو ولا لوقي هتتاوردقلا اذه كو نوتب اساهل

 1 * (نوسللاو سداسلاٍبابلا)*

 رعش همقس نمهنمصو ءارقتسالا ةفرعمف

 3 لاحرلا نم ىو اهمزالب ىناعملا فذخا ءار سال

 0 ل الظتنإ ةلزاكميروصف || || الع كطعيالو كهل
 لاثملا ص نم نيعلا ناو اقوي لسا ةجلا نه
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 ناالا تدصقام ىناريخ هلك اذه لوش وارومجتابر «شا كا ذ هتقو نمريصيو هدايعزطنملا ىلا ]

 ثدح مالا سفن ىف ىهاكىلاعت هنا ىلا اهدنسا ىنأن م اهتيوقتىفدشأرالف ةنسحلا ةنسلا كاتدضعأ |

 مهيري ساناا عمناك اذافدحال لوقيالو هسفن هب ث ةععيدلك | ذهىناسا ىلع اهءارجا ىلاعت هللا لش |
 : 000 طنا اذافقيرطلا كلذ ىلع هللاءاسلوال ءىبعاك هللا دنعنم هءاجكلذ نا |

 لزم 1ع ل اعلا نموئش هبلا حونلو”ىلا ىسوا لاهو اب ذك هللا ىلسع ىرتسفا نمم لنا نمو

 نيذلا ىوعدلا لهااهم بطوخامتاوُدب الا هدم بطاخماناام لوةيو هسفن عمل ذ لواتي هللا | ْ

 نالوقااناو لئاقلا اذهل !ءارتفالا لعف بسنف ؛ ىرتفا لاق هناف مهسفنا "ىلا لعفلا نومسش

 ما لسو هيلع هنا ىلص<ىبنلأ ىرتالأ ناسا ىلع لاه ىذا وهذ ىلا ال ىلاعت هت اهاكلاعفالا |

 لولا فاضأف "ىلا جوا لاكوا لاق مث اذه كل ذكف دج نملهللا عم“ هدمع ناسا ىلع لاك هللا نأ

 لم لزنأس لاق مث عيمسلاوهو ملكتملاوه هتلاذا ىلالوتاىتحانأ موىلاهلوق كاذكو ملا
 : هللا ىلع ىرتفا هلك, اذيهىف هسفن ىفمقغتا ذاف هللا نم هلك لازن :الا لب كلذ انا لوقا امو هنا لنا اما

 اممملاناط لا اعلا نع نيتفئاطلا نيتاسهل ميم لصا اذهفانسح هآرذ هلع ءوس-لنيزوابذك |

 2 فوم ل تال لا اهتفت كا ذ ىف هقفتي قب وامه دنع هكرتوأ
 لا دات او ار دعو عل انجاللا ءابقلا نيبواريخ ناكناو ناطيسشلا ايما

 نم هضرغسلواهلع لااغلا وهامالا ةفئاط لكس ىلا أي الن اطيشلا نافادبا لشي ْ

 قيرط 3 ىلءاوفرع لو ها ىلا كلذ ساو هواهحاذ :افهنعدخ الا 0

 هتيريخىف مهجردت_سلازب الف هناطلس تحت مهنا فرعو لهاا ن همردقلا ادهم مهتم عنق مييلا لصو

 اهدلج نم ةمحلا لس ممهل د نم مهي هنا نم ماهنأو مهرطاوب قي دضيف مينم نك ل

 هلع ىسع ىلا سلب اءا * مالا اذه كاذك ةمللا ةروص ىلعاهنمخولسملا دلل اةروص ىرتالآ
 ءاسالارطاوقن لمس نمءاسالا نط اب ىلا هل س ا نالت كال ردا رهاظ ىف نيش ةروص ىف مالسلا

 نوكيمقلا لعف* انلوالا نم طتصنموميواتفناطب تلال ز اة

 قابامف هللا نم ةمالع ىلع هب ىنتعملا ىلولاف هملا هلوصو نم ةمدعل ا ىفال قلب امم ةهدعلا ىفةراملاهذم ْ
 هيلع ىسعل ل امف ممنطاوب تمدع كلذلذ نوعرسشم ايبنالاو عرسشع سل هنا كلذ بيسو ناظيشلا هنلا

 ,مالسلا هيلع ىسعأ لاَقِذ ردقلا ذه ىف همه اعطي نا هنم ىضرو هللا الا هلا ال لق ىسعا. مالبلا

 تاودن ناميالان بو ىشلاب لعلا نيب قرفلا معي اد هنمواءساخ عجرفهلناالاهلا ال كلو هلال اهاوقا

 3 لع يوم وه" ىدلا لوالا كلوسر لوقا هتلقامو هلعلام لوق:ناو هوناعالا ةداعاا

 كلوقلالو كاعلال مالا هياعهقتا لوسر دسم مه وهىذلا ىناثلا لوسرلا اذه'لوةالب :مالسلا

 هلوعل كلذ تاقكنا ترهظأو هلوقل الكا ذتاقاذ اوةداعساا كل ' امونامالا.دهثتدئف لوالا

 سعال هولاقاماولا#ثح باتكلا له!كاذب ديرب اونمانيذلا ااا ىلا لال

 نيذلا اهباانمهل لاك اهادهلو كلذب نمآو ةمدقتملا ب كلا نم تاك لِهاتأكَن موا ىمريمو ا يسع مم

 كال ؛ مكحاعلال لسو هلع هللا لصد لوقا هتناالا هلا الاول وو قاساب اونمآ موال

 ناسنالا نمناطبشلا عنقمف نارجا مكل نوكسف نيناميالا نبا وعمق لوالا مكنب لالا
 ناطبشلاو سفئلاو كلملا قد رط نيبالو تا ورخام نيب قرف. الفردقل اذهم هم هيلع دن

 تناكناو ةنئاطبستلارطاومللاهب فرعتامو ءلرطاوش بنا ناب فرعق ةمالع كل لع هلل
 رح "1 سحانر طا ىلا امنه رطاش ملاديتسالا ةعرسو دحاولا مالا ىلع تو.ثلا م دع ةءاطلاو

 ةلاح ىلعءاقيلا مدع سدلب ا لصاف ةدكرملا عب درسرانلا بهلو راننلا بول نمتواشوهو سو ١

 1 ا ا 0 5 0 كانك ا هنأشن لمد ُ



4 1« 

 أ قاطتلا رطاخلابابلا اًذهىفرت ذنل ذاتك ض عبفو بالا اذه رطاوتلا ةقرفمانرك د دقو

 || نيمسق ىلع كا ذ ند ”ىبسلا مسقلا ٌث”ىسح معسقو ”ىونعم مق نامست ناطيشلاناملعا لقنلو ةصاخ

 ْ 'فرخز ضعبىلا مهضعب جوي ناو سنالا نيطانش ىلاعتهلن | لوقي ىح ”ىناطسو ىسنا ىناطمش
 ا امن اف ثدحو هنلا ىلعءارتفالا لهأ مهلعف نورتفي امو مهرذف هولعف ام كبر ءاشولو ارورغلوقلا

 || امان انالا بلقىف مهنم ا نم قل اذا سنالاو نما نيط اش نا كل ذو ىونعم ناطس ناسنالا ىف
 هكحسرترواماعارما قلب دقو اهننعب ”للّمسم صوصخو هو اصاخا ما قليدقذ هب هنهللا ٠ نءعدهدعسام

 نم طبنتسو اهفهعف ”ىسنالا الو "ىلا اهل نطغترالروم | ىلا اقي رط كل ذ ىف هل عتفامتاعا ىعاناكن اف
 || ماعلا بولسالا كا دىفول عفنت ىتلاهوجولا كاف ةباوغلا سلب ملعتامم ملكت اذا اروما هشلاكلتأ|

 نطاسش نمالكن الدي ونعملا نيطامشلا ىعست نا ناطمشوا سنالا ناط شالوا هملا هاشلا ىذلا
 هبلعبابلا اذه تف لّوالادصتلاباودارا امن اونيدعتلا ىلعمو دصقامو كا ذ نواه نمسا ىنالا
 ذر لعر دعألام كلهم ىناعملا نمل حدقنف هضرظالا ققدينا هتشطفو هنوةىنا اولعيمنال

 وس هض هقفتلا لازبالف هلع لّوعو اه الصاهذذئا هناف لقالا دصتلا كاذ بسو كاد دعم |

 ْ الصا ميلا تقل نيطامسشلا تاف٠ نيو م ا ا را : :

 || ناطمشلا ىلا كلذ بسنف اولض ىت- مهقلا مدعنمتاسبلتلا مملعتأر ط مث هض نوكتيال اخص

 || ةعشلا كاد اء امرك نر للا كلت ىف ناطسس 1 اولعامو لصالا مك 1

 ْ اوأرو مي بلا غا ةدساو تببلا لها بحجالوأ لسا نيط اش مهيلع تلخ دق مهن ة.مامالا ىفامسالو |

 1 تببلا لها بح نماو دعت مهن'الا يلعاو داز امو اوفتوولوه ا ذكتهنن ىلا تانرقلا نسا نمٌكلدنا

 الإ هذه ىلواتببلا لهانا اوابختو مهوم دقي ل ثمح مهسوةراحتلا ضغب ىلا ىدعت نم مم نيتي رطمملا ||

 / لوسر ىف حدقل اةراصعلا بس ىقعشداز ةفئاطو ضافتساو فرع دقام مهنمناكف ةيوبت دلا بصانملا

 سانلا ةفالكلا ىفمهع دقتو مهتنر ىلعاوصمل_ ل ثدح ىلاعت هللا فو لي راج ىفو سو هلع هلل ىلص هللا
 له ا لها نم صارلك ادعو < انما نيمالا ثعب نم ناكأم مهضعيدشنأذا

 ! ندع مهجرخأ ثمح نيدلا ىف ةولغلا هملا ىذا امر امثاذاواض واول تنام م هرظن جناىدلات بلا |

 لأ ءاوها اوعبتتالو قطار غ مكي ىاولغتال ناكَلا لهاا. ىلاعت لاكش ىلإ نما
 أ الصانيطاس كلا ميلا تقل ةفئاطو ليسا ا اواو اراك اولضأآو لة ل م اواضدق موت |[
 1 ا ا ااه لذة هيض رم نم لاك لو هيلع هنا ىلص ىلا ناوهو هنقنوكتيال اصح ||

 || دير ةنوكله فر يكتا ىلع هصرح سانلا ضعي لعخ اذه ىلع لمعلا مهلا تح امدعب مهتكرت امم
 [| لجال عضيف هنم لبقتالن ا هسفنلا اهسناذا ف اذه ةنح ةنس نساذاف اهم لع نمروحا لمصحت ||
 نس نمهلوقمكح ىف لخا دكل 3 نا لأي كلذ ىف سو هللعدّللا لص هنا لوسر نع انيدحاهلوبق أ

 100 :لاملسو هملع هتلا لص هملع وشب نأو لسو هيلع هلئا ىلص هللا لوسر ىلع بذكلاز اج اف ةنسح ةنس

 ١ َ و هيلعهللا لص ةلوذكلملا هلرطخا اذافهدضعت لوصالا نافريخ كل 3 نا ىربو ا ] ه.داقالو

 1| ايدك سللسو هلعمللا بصاشيأ هلوقهلرطخ اورانلا نم هدعقم أو تلفادمعتم -ىلع يذكن م
 لالخ ىلااعداذا كا ذامناهل لوقف هرطاخ ىف ناطمشلا انتلادلكك لذ لوأت دحا ىلع بّدكك ىلع

 ١ ” اوك نمو ور أنو ةميبح داس نساديوك نما ةلؤرتصلا نوتخ أه ووقارش الات عصام انآو

 | نا كلذكو ملسو 0 حرص هنادنعلاقو مم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع

 َ 34 تال »نا لمقنم ةسارلا لحمتساو تاضاررلاو تاولخلا لها نم ناك
 ألو فقوام لثم سوه. لعهلنا ىلص هّللإ لوسر عم فتباالو قدصلا د 0 تو

 َ 55 لعافال هنا لو ايو ىلاعت هللا ىلا هتسىذلا كلذ يسنق هللا ىلع ءارتخالا ىلع 5 م هنأق
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 ترذلا نم هن تناثملا هذه كعس زاك نكاواكامبا مهعموهر مهعباروهالا ثالث ىو ع نمثوكنامو

 00 هريسغن ءدخ ًاتاو دعم ثب دحلاو هنعذخالا كرت ل هءناعالاو كاديللعلا كلاوعدعم

 |هسقتإم 1 هيلع هلثا لص هللا لوسز همل ارشح ناسأر قوفرطملا نوكيو كيربدهعثيدح نوكتت

 اهي :و ل اهلعت هيرب دهع ث تن :دح هبال اتق كلذ قهلل.ةف ءاملا هباصا تح هسار نعرشتخو لن نَح

 طاقلالا نماهرتغنودةراشالابة قاف اك حرش :ى ديازاحام ىل_ءاوملطصا!مانب حصانا عت |

 ةهبزمالو مشي هناك ذيرعثااد قب الا نوكتالةراشالا ناكل ذو موسرلا ءانعدلهج< ىهلا ميلعتنالا |

 نلاغلا رحم موسرلا“ ءاربع ٠ 0 ا 1١ دنءاهورجا ةراشالاب مهداره حرش نع ميتلًاساذاو هملارانشملا |

 0 رفهمحارخا الحر لحر ىد انمف هش رك ةموهو هر دص هي قاض حا ىف نوكر ناسنالا كَ لاما |

 اذ د نم ئعد هلل أ ءاش نا هللا ح رفءاج لوةدورمٌمَت سف هردص قاض ىذا | صنختلا اذههعمستف حرفا |

 : | نيكرمشملا ةل اضم ىف ٍلسو هملع هللا ىلص هللا لوسر لعفاك هردصحرشذو هشضوه ىذا هيلا
 | رو داتا قس الوسر لاف لمس هم-ا نيك رشملا نم لحر هءاخ تبل نعدو صامل

 هللا ىلصهللا لوسر هب هنلء انتاكناكفالأف هدخاو ىهالا لهس |
 وييطد ىلع مالا مظشاف مسو هيلع

 | دصقام ناكرزاوهريغنمه.يفرءيال عام -ادل هلعحامت او هيد اهسنيح كل ذدصق باتت

 | منكلو مه | ىف | هول عسا ةراش الاريتعا دق هناهللاله1ىأراملو ريشا الا هما نيسدتب هون ا

 وتو اع دتعالا مهسقنأ قالو مهنيا مفابنول تس الفا تقوواهلحتواهانعماوني أ

 او ل ومهممالا مهاوساسهفر بال ظانفلا ىلع هلا لاهأ لطصاو مهسون ىف موش حالوا مه سنح |

 مهقل ت تاراعتءالاو تاهبشتلا ن نها كرا تكخا اكمهرعغامهور ء«بالاهق هب رطا

 10 اذاو ححررصلا صنلاب هيلع مالا وهاي اوملكت مهسنحءانب ًاياواخ اذاو ضعب نع 00

 هبق مهام ىنجالا سلا فرعيالفاهياع اوملطصا ىتلا ظافلالاب ميني اوملكت مهتم سل نممسهعم |
 1 نمالع لمحت ةفئاط نمامهناابهيفالا دجو الو ة هش رطلا هذهىءامنمالا ببعأ ندو نولوش امالوأ ظ

 أ حالطصا مهلوالا ةفسالفلاو نيملكتملاو ملاعتلاو باسحلاو ةشيهلا رم اا ,قطاملا |

 | اذادصاخةش رطلااهذهلهاالا كل نم دب الدله ن نموا خيشلا نم فيقوتنالا ميلا هلعبال |

 ١ ل ار ماموق نأ ملعبملو هيلعاوحلطصا امي ريخ هدنءامو ىداصلادب رميا

 | نموا مهاوساقرعبال ىلا ظافلالا كلت ىلع مهحالطصاباوماكتو مهعمدعقاذاذ ةصوصخم ظافلا |
 || حالطصالا كلذل عضاولا هنا كح ىتح هب نولكشي ام عبج قداصلاديرملا اذهرهف مهعاهذخأ

 الارورخ كلذ مع دجي لب هسفن نم كلذ برغت بالو موعم اب. مالكلا ىفمهكواشنوا
 | هعفد لعردتي

 ةفئاطل ا هل هريغ نم لمخ دإ او مه دنع هق دص فرعي أ دهمو لطح فيك ىر ديالو هلعبلارام هناك 0

 0 ىمسأةهتيز م 0

 5 جرت رسال بار "5 1 6 ْ

 رعش هنئاطنشلارطاولا ةفرعم

 مكحلا !نم اهيذ ىذلل لا انمهش هللا نا ول

 ممهلاوركفلا لاحم | || نعولعي مالا تنآر

 0 اوح كنلا (| | هرهظ سلف ق اديب

 بانك نتماخألو قالك طاو ىسف:رطاخلو لطم طاشو فاد رلطاشاملب رمال ةعبرارطاوخل
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 انكم

 ٍ 5 تاملكلاب اع ةبردنم اهلعلب سلع ودعنا هللاّتاكلدب اودصتامتاو اهم معلا ىف ّن

 ا كلذنع :ريعتلا ف اوأطخ ناو كل ذ ىف هبيزنتاو دصقو نينمومريغ مهن خوك عم هنا للا هلاوتبأو
 الأ 21 اهاوقتواهروذ اهمهلًاف لاكم 1 ضعبل هتانعن هللا ىلوتف ||
 ظ 00 وشن ا لمعتو روما سنتمل اياها ئماماهل ا ىوقتل ان نمروحت هلا اهل يبفاهاّوسامو سفنو هلو ١

 1 هي نينم وحلا ضءد بواق ىلع هلا نم مهغلا ليزنتناكمت هنايبنأ بولق ىلعهللا نم باَتَكلا لي زيت لصأ ناك

 لأ نمالو هيدينيب نم لطابلا هبتأبال هنا همش لاكو دمج ميكح نملي زان" ىلاعتلاعتاك هللا لعن م هياؤاج لب هيفاوامعتالو مهراكفأن مالو مسوفن نم كاذاوجرخأ الو مهل لدي ملام هللا ىلع اولا كام ءاسالاف
 كلذ نواعيموسرلا-العو هي ورونا فالاركف ةنمال هللا دنع نم هب ملكنملا لصالا ناك اذاو هفاخ
 تام ولا# ءادعن ماه هفدلنا لزن امن اس و هحرمشب قحأ هي نولماعلا هللا لها نوكنا شف

 بلاط ى أ نب ”ىلعلاف اذاو لصالان تاكا هللا لد بولق ىل_عهتتاد نع: نماليزئتاضيأ هحرش '
 نمءاطع كاد لف ناءرقلا اذهىف هداسع ن نمءاسشب نم هللا همتوي مهفالا وهام بادلا انه

 لع دقهَتلاَنا هنلا لعأ ىأرالف م_هريغ نم هب ىلوأ هللا له اهلا نع مهغلايءاطعلا كل ذ نءريعي هللا
 مهقلسأو هينوتشاعقاذتا ق مكحلا مهاطعأو موسرلا ادع نمرهاظلا لهال ايدل اةامملا ىفةلودلا |
 هللا لهأ ىلع مهراكنا ىف مهو نولفاغمهةرخ الا نعمهوابدلا ةامملا نمارهاظ نولعب نيذلاب |
 مهسفن !مهنماوناصواوماكت نيا نماولعمهنال مهلازحا مهل هللا لهأ لساعنص نونسح مهنا نويس أ
 نوكي ةمايقلا مويدغفناكاذاف تاراشالا نوركسيال موسرلا ءالعن تاف تاراشا قئاعسإ يدع :

 رعش لئاقلالاهاكمالا |

 راج ماك ت2 سرفا * لخ دارامللا ىرتفوس ا

 مهضعب لاك. ةماسشلا حولا دغةلهالا ف ىدتملا نم هتلا لهأ نمىقخازمت اك ||

 0000 حوت م درو سد تكتل ظ
 2 نم ةحتافلا ىف ماكتول هنا هسفنن عريش ن يح بلاط ى ا نب ”ىنعلوقنم موسرلاءالعنيا|
 اطل هذه. ىلو ا همضفلا مساف نآءرقل ىف هللا ذاطعا ىذا مهفلا نمالا اذه لهارعو نيعبس هند لص أ

 ا اوع>راذا مهموقاورذنسلو نيدلا ىف اؤهتفتسل مهفلوقيهللاناف موسرلا لعبحاص نما

 ||| ةريصد ىلع هللا ىلا وعدي ىذلاوهوراذنالاو نيدلا ىف هقفتلا ف.لوسرلا ماعم او ماك مناف نورذحن |
 ا 00د ا ل لحال سب لع سم لعمق لسد الوتد 5 ٍز

 )| نامت هنط ةبلغهتلا نيد تش ن نم نيبو هير نمش ىلعوهو هللا ىلا هن اعد ىف هنم هز صل ىلع هلو قب و هنأ

 1 لوتيواهي الادذهىف مكملا اذه هداسهىترسفف قا هلاّنا هللا لهأ نم وهنم لوقيذا معلا ْ بحاص ناو هنملذفا هنا ىريو بر نمهف لوي نم لهجيدناهسفن نع بذلا ىف موسرلا ماعنأش نم ١

 لاك هدنع همكحتو هنعىورملاريخلا اذهةحعن ىناعأف ىتعقاو ىف لسو هلعهتلا لصدتلا لوسر تيان
 اةلعانذخ او تيم نعاتبم ,كلع مذ | موسرلا الع بط اذ هتعصو ماها اذه ىف "ىباطسلا ديزيولا

 اولاقوهنباو نالف ىدح نواوةن ماو فرنع ىلق ىدح انلاثءالوةب توعالىذلا لان عأأ
 لأ ديرنام لو نالق نعن الف لاه هل لقا ذا نيدموبا مشا ناكو تاماولاةوهنياو لاك نالفذنعتام|]

 هيهتلا كصخ امو تنا تاق“ [ىثتىانالذ لوقا ذه دبامصا مه عفري ”ىرط محلب نويت اراها ديدق لكأت ْ
 ١ ابرطاجلاولكامكتلوا ناقانالفوانالفاوكرئاو مكرر نع 0 سارا
 1 نم ىهو امانة ام تار مددملاو ”ىبهاالا ضمفلاو ديرولا لحن م مكمأا ترث هي ا

0 
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 ديول

 ىتلاهلعلاالو سل انه لخلابذي الورق زو خشن لور ل ضيع" هلعل | ناف ضرملال أ

 نمو ريغلا كل ذ ىف ىلا هجو هنع باغريشملان اا مف ضرما ةروصورظنلا لهأ نمع ءالقعل ا ملغ اطصأ ١
 كل ١

 هنا نيقتحما دنع تس دقو ضرملا نيعىوءدلاو ىوعدللا هنمتنكمت ءاسمشالاق قحلاهنعباغ

 مكح وهند ريغيهدوجو ناكنمو هبا دوجؤ ناك امنا نيدو وماخكن او نو هقلاالا دوحيولا فام |

 لينا ولت اع الا اهدا ربا غلطت! نمي لفيروس تسريع ا

 : اوبرا ويبمالا مد سئرلاو سئ بوست كسا ركل | ١١

 ١ نيصتخلا هنن لهأ ىلع موسرلا ادعومتثأ الو: ى ا قلخامو دوسحتاانمو دساماانمو ةقوسلاو ظ

 هيا ىناعم مهمهمو هقلخ قدررازسا مهم نيذلا ”ىهلالا بهولا قرط نم هيزيفراعلاهممدخم | | أ

 قيبسأم ىلع عق ةاولادوحولا ف حالا ناك ملو ل.يرلل ةنعارفلا لثم ةفئاطلا» ذهل مهفهباطش تاراشأو | ظ

 م ممالسلا اعيلع .سه تادعاك تاراثثالا ىلاانباصصأ ل دع ءانرك ذامميدقلا معلا هب

 هندي نعد نم لطابلا هبل ادال ىذلازب زعملا هناَمَح رش ىف مسهنع هللا ىضر مهمالكف ةراشالا ىلا دالالاو

 عمم سوفن ىلا هلك كاذّدرو هعفانم ةماعلاريسفتو ةقمقح كد ناكّناو تاراثا . هفلخ نمالوأأ

 هناصضتس هيوع ةمحاسلب باكل كلذ لزننيذلان ءاسللا لهُ هلعياكممف لزنامفو مومعلا ىف هابا مهرب رقت
 ان الاى و هلزنملا تاب الا نعد مهسفنأ فو قاف "الا ىفانتامآ مم رتسىلاعت لاق اك نيهجولا م هدنع

 تالا حرتنامف هنوري رخ 1هجوو م.-وغن ىف هنورب هجو ناهواهلإ ةلزتستبآ ل كف مسمسفتأ فق

 ةباقوريسفت هنا كلذ نولوةيالو كلذ ىلا موسرلا يح اصهشفلا سنأمل ةراش امهسوةنىف هنورب رام

 تان ىدهلا ننس كل !ذىف اودتقاف لا باطخ عقاوم هاول كلذو ميلعرفكلا كا د هغعينشناو هر ْك

 كلتىف جردأ ل يىلاعتو هناصس لعفاغ كلذ عمو هيام ىفهتنا لهأ هلو انام صيصنت ىلع ار داكن اك هللا
 ّْ ا هل خف ىس دحام ملا صاصيخلالا تاق مزاعم ةماعلا ناسلب تلزت ىتلا ةمهاالا تاملكلا
 نيعلابي الاف اورظناذا مهسوفن ىف اورتتعال نون. موسرلا ءادعناكو لو مهقرر ىذلا مهفلا نيد

 هدكلا قع قع مهضعولعي و كلَذَف نولضاعتي مسمن تورع فمش امئابنولسي ىلاةرهاظلا

 دولا لضفلا اذه عمو دحاو ىرجم ىف مهلكواهفرصاقل ريغ لّضفب رصاقلا رشي الا كلت ىنعم ىلعأ

 مهفنودقتعي مهخال كل ذو مهكر ارذا نع ضبا « ىشناؤاح ذا هلا لهأ ىلع نورك مهنبامق مهل |
 ني ىبدصو فرعا داتا لالا[ ل ءاناعب اوس مسمع |

 نم ناسنالاقلخ قلخ -ىذلا كير مسا ءانأرقا ىلاعت لاق ”ىنابرلا ”ىناجرا مالعالاو هو لعتلانالا للعلا |

 | نوطب نم مك رخأ لئاقلا هناف لعب لامناسنالا لع معلا لع ىذلا مرك الاكب روأرقا قلع |
 | كامنالذ تاس تالامعم هئاصسوهق ناسلا هلعنانالا قل .ىلاعت لاو ائشنواعتال مكناهما |
 مامكلعو ماللاهللعلوسرلا حق لوي ىلاعت هتئاو مالسلا مهلعلسرلا رو مههللا لهنا

 قح ف لاو لمالاو ةارّوتلاو ةمكحلاو ناكلا هلعتو مالسلا هلع ىسع وحى لاو لعت نكت
 ١ 0 ا 00 العاندإ نمءانلعو مالسلا هيلع ىبومبحاصرشللا

 قود ىلاغتهّلنا لود لوسرالو< ىليس دل نم ليال هلناّنا مهداقتعا ىفاوأطخاو لعتاانالا نوكمأل

 ةرخ الأ ىلع الا اورتك ل موسرلا«ااعنكلوةر كن ىهو نويءاجو لع !١ نو ءاشن نم ةمكنلطا]

 نمنيذلالاجرلااوفأ نمو سبك! نم لعئاذخأ اودوعتو قلل نناح ىلع قلذلا بئاجاورثاو

 هللّنا اولعننا نعل ذ مه هّماعلا نعهياوزاةماوا ولعامب هللا لأ نم ميا موعزىفاوأرو مهسنج

 1 ماعلا نعىاهنع ريما الءلاوهوهلسرة نسل ىل لعو هتك قةلزثأ ع مهر أر م ىف مهيلعتهللا ىلو ا داع

 1 | اودارأام تايمز را لعيالهتناّنا اولاكنيذااثاذ نمؤمرتغالو هلع لاك فن مو مكلشيال ىذلاّلعملا
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 | 1 السب لعشاو مهنعاتكس هلع ض رغب ناو دير مسخي ا ا
 هللانالوغشم لغش نم ّنا اولعدت مهن اف هنع اوىحاوهلاوضّرعَت لو هوينتحا ةلاخلاهذه ىل_عهوآر

 : اممعوشوه 2 ثّدح الف ه سفن ثب دج رع هسفن ىف هتصامأو ةبوقع 3 شأ هللا هبقاع هول غش نع

 دوءاذاو ىنامالا نم هنا لصاح سلامف تقوال عبيذت هناف هملا عطقناامف هللا نمول ص ورب

 | بسلا هتوغيفاعمركذلاو تيدعلل عستبال بلقل نا هبلقى هتئاركذ نيو هني لاح سفن ثي دج هسفن
 | عوبلاامماو هنتر ىلوك هل لصف هملةةا< سه هي ىلدن ىذلا هلل ارك ذو هو هتمصو هتلزع ىف هنم ىولطألا

 | لفننلاناف هتضي رفةال مىفهيترةدابعل هملصب مقيامردقالا هنم لواانةئ الف ماعطلا نم للقتل ا وهف
 || هنن نمهدا سه لمص ىف ىوقأو لضفأو عفنأءاذغلا هلتل فعضلا نم هدب اما دعاق ةالصلا ف

 اذانطبلاناف لوضفلا ىلا عاد عملا نافامتاق لفاونلاءادالءاذغلا نمهل لص ىبلا وتلا نم

 اهلكمذهو مالكلاو عاملاورظنلاوةكرللا نم لوضفلا ف تفرصتو حراوملا تغط عبشأ

 اهسالو مونلا ةياالساةريالاودن وطرلا هإةلذاون ع ولان اف ربسلا امو دوصتملا نعدل عطاوق
 هنافامادهددصن وهام هللا عم لاغتشالا ظفشلار مسا ةدئاقو ةيذاك هنوشو هلكعوف هناف ءاملا برش

 هتاورمسلا لاحفالا هلعيالا مريثكري هتوةق دي زيال هلع مانام بس خزرتلا ماعملا لنا ماناذا
 هللاءاشامريكنا نم ىريفركذلا ةمزالع ةريصبلانيع تاخاو باقل نيعىلا ربسلا ىرس كلذ مْزَتلا اذا |

 هرغ نمرثك»أ ىساحلاثراخلا اهم ىئتعا دقو هللا لهال ةفرعملا ساسنا ىه ىِتلا عب رالا هذه لوصح ىف |
 الدي وهلا ةفرعم مهتضعب ركذ دقو ناطسشلا ةفرعمو اّندلا ةفرعمو سفنل ا ةقرعمو هللا ةقرعم ىهو ||
 كلدىف دشتأو هللا ةفرعم نم[

 ريثولاهل سوق نملبنلا, » قنيمرب عرأب تلب ىلا
 رخ لاو

 , 2 قادعأ مهكوصالاتا شك * ىوهلاو ىسنواندلاو سلبا
 تلاك ىناهلا نجسرلا دبع: نو دبع نب دمت تنبه ةلاصلا ةأرملا نتثّدح هناف ةنطاملا ةسهتا امو
 ظ نيدصقنأ اهل لاق سحلا لاعف طقاصنح هل تيار امو ىيئاقو ىف ىندهاعت ناك اصضش ىانمىف تيأر

 || ىهو ةسمخخ لاقذتلافاذامع ىردأ ال كحاو قيرطلادصقاهتناوىأ هتاة:تلاق قد رطلا

 | قسوم وقلا بهذم اذهاهل اقف ”ىعاهاب ٌررتضرعف قدصلاو دع زعلاوريصلاونقيلاو لكوتلا
 اهانرك د ىتلا عب رال اكل ذكو اهصخخ اءا وأ اانا باَكَلا لخ ادىف ىلاعت هللاءاش نا الع مالكلا

 | ىد_ي وهو قا لوةيهتلاو باتكحلا اذهلوصف نم ىناثلا ل صفل !ىاهصخت ٍباو:اضي !اهل
 ْ لسسلا أ

 * (نولناو عدارلا ب ابلا) <

 رعش تاراثالا ةفرعمىف

 داثلعاو كذا هب موقعي ع هريص هللاَناف هلع ثحاف

 0 ا اح تسمو تل السما ل لا

 ١ | ضعي لاه ريغلاروضحو ادعاء ندؤت هلا قب رط لهأ دنعةراشالاّن ا هنمح ورب كاناو هللا انديألعا

 ا حيرصت كل ذّنأدِي ربتةلعلا نيعبح و ودعبلا سأر ىلسعءا دنةراشالا سلاحا نساحم ىف خاوتشتلا |
 2 تو - ْ : 7 3



١ 4-1 

 أ اذا ذفأو تاقارز أفران طلو

 اذنه نع كفنرالف هلا تن 0 0

 أد داتنالا بالم ةعورمشملاةبهالا ةقيرطلا هذهىف لخادلا ىلع بجيام لأ هنأ رونو هال دب لعا 1
 مرتد مولي نازي مو هلاهرك ذأ تلا لاعالا نم ذاسالا اف تاطب ىلا ةّدملا هذهىف لمعتلو هد

 !| ل الذالا هللا لعحا ذدهلو هةطءار مدقا ملع ل عاذادمحوتلا فدك نوكشدادءالا طئاساهت اذ 5

 كلرداطف ةعب رأ اهنم لعحاذ ةعسنل هذه تاكرح ىف ةمهاالا ةمكحلا نم روظامرلناف الف عت 1

 عوج ارهو العنان ةلزعلاو تعدل اورهسلاو عومجلا كلرهاظىف ىتلاف « كنطارىف َة ةسشؤأ
 باقأ اكذب لاغتشالاو سانلا م الك كل رتتمصل ام نعأو تمداور بسلا امهو نالعفنم نانثاو تأ: ازعلاو |[
 ناءر لا ندرمدس ”اموأ ناء :رملا عاد دءا رد لم كل ءاعهتلا بجو أ امفالا ناسللا قطن نع سفنلا قطنو [9

 لصمتنا لوسر لعةالصلاو دبشنلاوءاعدلاوراك ذالاو عبسنلا نم عرشامرايفريسكتلاو اةالصلا ىف ْ
 تودلاورهسلا نعضتي عولل اة ناسسلا !تدصب باقاارك داع رفتنف اهنم ملت ناىلا مشو هن هلعشتا

 ةعستا !هذهف نيقلاو عز زعلاوريصا او لكوتلاو قدصلا ىهف ةئطابلا هنيلعا ه1 ةلزعلا نمضتي ْ

 اناف «(حراثلصو)* خب ميشلا دوت ىتح اهمزلاف اف ةعومث قي رطلاو هلكريملا نعضت يدنا تاهما
 نعش تاويل وا ملا لعتلز رام لاصلخللا هذه نمةدحاو لك انس ظ
 ةريشعملا ةعبرالا سار ىشو ةلْز ءلاامأ لقنلو الأ ةرهاظلاب ١ ىدّسنلو هتيانع له أ نمانلعحو اياو ْ

 : دوج ةاثرح باخ ساي دسجادب هتاف قيخأدت ةفئاطلا دنعاهانركذ قل ظ

 ا ةنئامسو نين امو تس ةنسىفةدابعلا ىف داهتجالاو دا لهأ نم ناكو سل دنالا دالب نم ةيلسشا لامعأ ظ
 : بانو ىال_صم ف فقاوانااههتيف ليللان م ىبرح ىلا تمّؤىلادلل | نمادلمل ةناشزف لزم فلسا كراع
 تزخواوهنم تعزف لخ دك ىردأ امو مسو "ىلع لخددق صخش اذا قلغم”ىلءرادلا
 ىلصأ ت2 ناكىذلا بولا ضفن معز جمل هللاب سن ا”نم دمج دبعا,ىل لاك تلسالف قالسصفف

 قذخأ لاق اذه ىلع لص ى لاهو دنع ناكح ارب يعط اريصح تت طسو هن ىروةءاع

 هللا ضرأ نمان نبأ ىردأ تنك امواهفرعأ ال ضرا ىف ىىئمودالا نم ع رادلا نم رشو

 || لايدبالا نوكيا ذاع ىن اهل تاق لاق تنكث مح ىتبب ىلا ندر منك امالا كات ىف ىلاعت هسا انركذف |
 تيضلاو ربسلاو خوكلا ىهو ىلاهاعس متو قلا ف ٍبلاطوب ا هركذ ىلا ةغيرالاب ل لاتشالا ٠١ ظ
 هللاقب مهرباك أ نم ناك لجزلا اذهو هملع تلصفريصلل اوه اذهو دمج ا دنع لاق انلقةلزعلاو |

 هلا هتلزع هذه ند قلخ لكو ةموم م ةفص لكدي رم لتعيد ىهقةلزعلا اما شرشأ نب ذاعم
 لكو تحاصو داوولامو لغانم هللا قو مدخأم قلعتلا نع هملقي لزتعي نأ وهف هلقفاتأوإ

 هسفن قامو هللان هتاعتوهو دحاوالا ههل نكي م وهرطاوخ نع تح هيلي هترركة نيو هني لوم

 هللا ص رأى ةحا.سلااماو هتاف تافول املا نعو سانلا نع عاطقنالا هلاحء ادا ىف هتلزعف|

 ةدمعملا نك امالاو لامك او لحاوسلا مزل ف ةئردم ىف نكي ناو فرعيال صفة دمى تاك نأ |
 : نع لزتعملف هملكر لوأ هتلكحف هق ىفهللااهتطناو هب تفلأتو شوحولاهبتسنأن اق سانا نشا
 نم ناكّناو ”ىئدلنا ركذلا ىل عرباشلو هاوسب هلغشيال نا ىفهتنا ىلا بغرب وتاناو كللاو شو>ولا |
 الو داروالا رثكحم الو هان. الل هتالصوف هيموقي هلل لك ىفيزح هل ن كملف ناءرقلا ظافح|
 عم ملكش .النأوهف قالا انو هثديدو هبأدنوكي ا ذكمامتاد هبلق ىلا هلاغتشاةربلو تاكردلا
 1 0 مدحأ هلرهظن او هتلزع عضوم ىفوأ هتح ا. .سر هتسزا تلا تارمشملاو شوحولا نم قولت
 هيلع ضرتفا ناخد 0 نا 0 دحلاب ه سف: لغشيالو م_منعهنمع ضغيلف ىلعالا' الملا نموأ |
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 نم ناسنالا ناالواف هبعّدبام ىلع هنانآن مى وملاءادحاو كلذ نوكمل هللا هن ءناكاسمناو هسفن نم أ

 |انو هنح انحريطب رئاط هختن نعنوكي نا تدنالو عصام "فانا سفنلا كلذ نمهنقيشتس ثرح |

 | لكرههوجو دادوسانم م مهلامو نيريكتملا ةفص مرت ذاجهقلا فتش اذكع ناسنالا ةقيق تنكس

 | حورلاف كئالب ةقرقحهتانب انا الو اهنيعروهظىف برقالا اهجا نم عم فقتل حاورالإ» اودكالذ
 ا :اذخ نعى غسسمالفاهمكح هيك اهندياعذقتوابهطب ىف أ شنو هتعضرأ ىلا هما هو هندي ةعسط نبا

 1 ماع ىلا بربهم ىذلا فشاكملا ىلا انعجر اذهن فالا ىلع بلاغلا ناك امل دي *(معن) د هلك ءاقيىف

 ْ عي يدع اماواك دان عي اي اسناد يلهم فتك فاو ميج استي ديا

 ١ ام لوتفناة ف هللوقأو ه.تعأ تنكف با رطضاوزازتهان هسح ىلا جلا

 [ئت لكعجرو هنبعوهو هرقتسم ىلا سفنلا عسر ةاوملا قرا ذا هنا ئيكسملا ل ءولو هارأامل م

 انلق كلذإو كا ذكرمالا ساو رهظي اوف دبعلا ىح ىف ةدئاغ ا تمدعنال كلذ ناكول ن كلو 00

 اينالاف ”ىرمصنعلا لكمهلا اذ هدوجو هيكوأ و اا هدارأ ىذلا ءاقيلافدبعلانيعىأ هابعودو

 تشالىذا اناا ادبع لخداذاتش اغادراولادنعىف ءاداانهتش ىذلاوةرخ الاف ”ىعبطلا ||

 هلو رمط ىذاا دو>ولا ىلا ب رهذ كانهاهلاوز نم فاخنة ب وب رلا نم هءيش هسفن قو لخدامتا

 هفزاوءن ده مل لصأ ىلا ةقرتخ ةمهم الباقا دمع ل خ ديت ائلاو هلق هدئاقنوكسناذهلو هت ار

 لخدي رم لم ههش وثريولاعلا بانملا كل دىلا ل ادلا لق هيءاضةساروت يرش جب رخا ذاق هدّوعام

 اف ششح ةضبقب وأ اهيفءوضال هل شقي لخدي نملثم هّيدوبعي لخ دي ىذا |لئمو دوةوم جا رم |!

 لغتشاو حارسلا بوبهلا كلذا نيف نمسرلا ن مسن امهيلع بهةياثأا هدم الخ دا ذاف ةلعتثمريغران

 1 ا افاق اهتلدد روب ف قءشللا بحاص حج رخو ةلظ ىف حارسلا باص جرن للا

 كاوؤون نأ هش ولر ىلع فاح وهف < ةطه نا هج ارس لع ف اخ ام اك اذه ع نه براه لكفدادعتسالا

 هنف رثؤي لو لخ دام ادقوم هجر ولو هحأرس ع ّئقطدقوالا حرام ن كلو اهروهظ ل < لاّرفف

 اًذاو فاضالا دبع ل خ د نمو كل ذناك هلهنا ةمصعنهنكلو ام ب ونرلا دال بودهلا كلذ
 لاقاك ارّوئما دبع رفن كا ذ ىف هناحسسمل ةنملانا ىأرو اهلاعتسا نمف رع كاان تان ١

 هاريثماحارسو هندابهللا ىلا ابعاد هنماىلا هحو رخ ناكفادع ىنعب هدبعي ىرسسأ ى ذل ناهس

 هلاو- أ عمجبف 1 وحلو لا سا هوو + لشد نم ىلعو ل دامب افراعالل دا دبع لش داك

 نقلت ف ةنسلاا ىلا ىرتالا كشالب هت أنبا هناف هت بناجوهو هبلابرقالا لصالا حب رسهبلصأ فر ءو

 هيلع متتان مارتس هت ىلا بففهللا ةسآ نب انو هللا ادعاب هللا ثمح هربق ىف هلودح دنع تملا

 |ةعقح همالنءاوفو شارفنا هسالوهف هلع دو>وو هاش اروهظي قحا اهنال هتأ ىلا ف ضأف

 لسسلا ىدبي و دو ىلا! لوةبهتاوبابلا ا ذهىف كب ةقرعملا نم كام .طغأ موس فاق

 *« (نوسهللاو ثلاثلابابلا)*

 رعش خجشلادوجو ىلوق لاعالا فثاظو نم هسفن ىلع ديرملا ايام ةفرعم ىف

 0 اذالنهتعنىف نكذ | || ١ ذاتسا قلتم اذا

 َ اذ الفأفاذ الذاىل || || بللاو هسقن عطقو
 ىذاح نم هدمها انامردو طيصختو

 ا الذام لقي ملال |

 0500 ناكف ا اذاتساواذطو



 ! اهل : ادنق مهوتلا اىعأتارا»هخاهلاحوه اك قدطت نا مدعلا ن نم عزت سفن لكنكاو هللا ا
 وزلان نعش اضأتناكامللو اهنمع ىلع تفاحو تعانراو هنم سب ره هيراقيامع : وأ اهنمع مدعي ْ

 10 لاذ سفنلا ةيسسانمل نفنلا اهتعيىتك ادهل نجرلا سفنوه ىذلا”ىمهلالا :
 1 سافنالا نمالاح حاورالا ترهظافريطلا ةئيهك ةنمطةروص ىف ئفنن ىدسع لعج ا ذكو :

 رماذاو كْشم ىلا ةنتشم ععررب تءاج نتن ئث ىلعتّرما ذا ع_رلا ىرتالا كشالب اهمفارثا هب رع ىذلا

 4 واق تكرش !امسط دس ةسطحورفسانلاحاورا تفاتخا كاذإو ةسط ب ربتءاجرطعئشنا]|
 ثيبخ دسمل ةئيمخ حورو ةكئالملاو ءاساوالاو ءاسنالا حاوراكق الخالا فس اغسل الحم تناك
 11 لا ىنعا عئابطلا ضعب ةبلغل ناك اسغنا كلذو قالخالا فس اغلا دكا جل ٍ

 اهفساةسو دالخالا مراكحم دوحوو امبْحو حورلا ب ببط بس ىهىّتلا دسللا5 ًاشنكصأىف

 بتيط لكب تءاشل -”ىرصنعلا اهندب ةأشن نماهتسنكا ىلااهقالخا مراكماهتضاعو حاورإالا ةدصف

 عرصتعا ادق أنة نماَشن ا هابانك ]قا اهمومدمو قالخالا فسافس حاورالا ص سهو جيلمو ْ
 درعا برها ذخالا حاجزا مسج ىلعاهرون تضاقأ اذا سمشل ا ىرتالا عبقو ثيم لكي تءاخ

 رجأ عاعشلا حرطرجحأ حاجرلا ناكسص ناورضخأأ يلع عاعشلا حرطتىذلا مسجلا وا الاف ظ
 ءاوهلاناكاملو ةعرمب ءامشأالا لبقي هتفاطلا هنا كل ذو لح ا نواب رظانلا ف غنا نيعلا رف ظ

 نم حاورال اة شن لص ناكف هلةّودلا تناكءاوهلاب هسشوهواسفنح ورلا ناكو ءامشإلا ىوقا نم.أ]

 يلا جارلا]) ًادعبالا نيعاهلرهظام هناف ”ىندبلا ىسطلا حازملا ن معضل! تسنك اوةَوَلا هَذه: ظ

 ا 00 نماهلبشتا اًةوَعلا تايقاذاف اهئمعر ووظ ىف برقأ مسللا ىلا اهمال ةفدعض تح .ركلامف: ٍ

 دان اك هاك ةؤقلل هلاك ىمهفهقلاىلا فاضملا هنم خوفنملا حورلاب«نعربعلا ”ناجرلاسفنلاوه:]

 وافاّوق ىلع اهفعض بلغف هب دهع ثدحأأ ابن ال برق /ن دبل ا ىلا ىهو لصالا كح امهالكو فعضلل
 اهمزلأف اهنماريكت دمى ث نكيلد ”ىبهلالا غفنلا نماها ىتا ا ةيلصالا !مجوق ترهظة داما نعت درع

 نعتز منقتاكرالل ولادك ومو 3 خزرلاىواندل!ىفاسعتاد ةيعيطلاةروصلا هّلنا: ْ

 موباهل اهأشنأ ققلاداسجالا ىف خزربلاةروصى هللا امعسف اهداسح !ىفلازتالةرخ الا فوةداملا

 تاكوأىف اها رتالأ ادب ةرمقف لازتالف< ىعسطل | فعضلا اهمزلن كل ذلفرانلاو ةئلا لش دامو ةماسشلاا ا

 لوقتو نوءرفكة سورا صدف" ىهلالا ماقملا ىلع مادقالاو جبت اهنمنوكيف سك اهسفن نعاهتلغعأ| ٍ
 ادهلو «لعلاحلا ةيلغا كا ذو نيؤراعلا ضعي كا 3 لاه م ىناعسوهللاانا اهلع لالا كلذ ةيلغ ىف ١

 هلىذلا ماقملا باهموزاوهروض-و هلع ف لماكىلوال و ىنالو لوسر نم .ظفللا اذهل ئثمردصي لا

 الاخوالعيلصأ هدوهش عم هرّمفو هفعض»ن "الم مدروهفرهلذ امو اهفوه ىلا ةداملاهن اعارموهيدأو

 جراما مالا َتاف ةضولالا ىّدالهلالا- ناكولرخ ؟هنجو ند هتفالخ ماقمو هلصأب ةلعوافشكو |

 ةوقلانم هسف ىذلاردقلا كا ذب والا حم ىّداامهاعّد واف كل ذر دقب همكح ع نمل فانلا نم نغنلا ىف ا
 لةهللمقوهملا لاعفالا تف .ضأو فلكم ا نع هنأقفيلكتلا هلع هحون مقنلا اهرهظأى جا ةمهلالا ||

 لاعفالا َةفاضا ىف ةلزتعملا تقدصف عجرتهملا ىذلا كاصأ هناف هللابالاةوكالو ل وحالو نيعتسن اناا

 ليلدب هحو نم ىلا عت هلأ ىلا اهلكلاعفالا ةقاضا ىف فلاخن اذ“ كرش ليل ديهح ونمدابعلاى لا | ا

 نيرّوصملافهلوقو تنك اماهل هلوقب دابعلل دابعلا لاعفا ف يسكلاب تلاقو"ىلقعو اًضيأ“ 0
 لاهو دابغل ا ىلا قلخلافاضأق لنك قلخع بهذ نمي مسو هيلعدقا لص هقالوسر اسأل

 هبف يني نا ءرعأ نيطل ار“ اطااةروصددااوهو هلا لكلا سسنف نيطل ا نم قلت ذاو ىدسفعا 8

 نم هبهللا هه ىذل ا ىهالا ىنعي هللا نذا هلوقو امحار اط ىسعاهرّود ىتلا ةروتدل كات تما 31 ١
 كلذىلا ثعش مل وسع 0011 لا ارباو جقنلاور“ 00 ا

 - بهيمي ل بيسر مروح
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 ليربش ىمت ةيليبشا قرش ةيرقنم ىلبربشلا حاملا وأو ةيلسشا لعأنمرذنلا'با سابعلاوأ |

 دهزلا ممل تن دامو نايلا م هلادرلاوحان ءكلاش رع دقاذبمو ةمطرشر حن فسول و

 اراك اوم لاعاووك٠جتدللا اد ده كو كاد نمحرلا سفن نمدهودحو امو سا اى

 ركف الذ ركملا نطابلافاهالعأوحر اهل الر انا يدار هاط هقعساع : ودعك ىف لوضذلا

 تادايعلا ء ءاداىف ةّسلارودح ةقباسملا مدعو ىنامالاو سوهلا ىلا هيدؤد كلذ ناف هينعبالابف

 هدنع سيلابفاغأو ايندلا نم هدنعءامفاما نيرحادح ىف هركف ن م ثا سواحل نانالا نع

 دماسوبأ كاذب حريص هنق دهزلاو هنع جوري الا ةفئاطلا دنع اوددل س دلك هدنعامفركف نافاهنم

 !' ذل لع ةموادملا الا هلع ءاودال قرح لقعلا يدع ةفئاطلا دنعوهف هدنع سلاف ركف ناو هريغو

 لسدسلاىدهيوهو قدا لوق.هللاو هللا ن نمءامجلاو ةيقارملا مهرهاوظ ىلع لاغلا هللا لهأ ةسلاحتو ١

 * (نوسهن اؤىناثلا نايلاز*

 رعش ةداهشلا لاعىلا سمغلا ةرمضح نم فشاكملا هنم برهم ىذلا بدسا | ةفرعم ىف

 انلع اراه قحلا نب ملإ| || هلكه ىلع فاخ نم لك

 ايال ىف كركتلا اهجلار: |:| . ديه ام دشنغ ءارتف
 5 'انملا هدم نددح ىلا اوبلطامدق ناعحشلا ىرتو

 0 111 ا رك ل يس هس كسل

 ةعاوشلاف اعأشن لصأف عزجلا ىلع هلا اهلبجدق ةينانالا سوغتلا ناهنم حوربقلا كدب عا
 نرعلا لوةترصرصلا الا تاناومملا ىف هنم .ىوقا ناسنالا ف عزملاو:ىضرع م اهلمادتالاو ||

 تاناوسملار اس ىلع امهم هللا هزيع نادل ار 2

 ةصوصخ عضاوم ىاعزتج و انبج دير هولا هذ هب اضيأأ هناك هس هولا وعلا الان اسنالا عصشنامو ٍ

 مك او عبعدلا -ىبماالاحورلا ني ةداوتم ةيئاسنالا ةفلطالا نا كلذ بسو ىوق ن اطلس مولان اف

 تحت ةروهتم هللا اهاعح ىتلا ةعسطلا ند ةلدعملا ناكرالا نم ل دعما ىوسملا سسحلا نيبو ىناجرلا |!

 تحت روهتم ”ىف ىاومملا مسملا نا مث كالذالا ناطلس تحت ةروهم ناكرالا لع اك ةملكلا سفنلا

 لّقعلا وهو روهقم نعسفنلا اودوروهقاروهتمنعروهةموهفرصانعلا ىهىتلا ناكرالاناطاس |:

 كقلخ ىذلا هللا ىلاعت هللا لاه ءافعضلا فعضأو هف هجو نمرهقلان 0 ٍْ
 در ةووق ف عض دعل خ نم ل عج مث هلوق ىهو ةضراعةوقدل لعج مث لصال اوه فعشلاف فعضن 1

 انالددعاامناريخالا فءضلا اذهذ ةيدشو افعض هوه دعي نم لع مث ل اتق فعضل نم ا

 1 ناك اع)و ىلوالا:ًأشنلا د ملعدقتلو فعضلا ىلعا دلة ًاشنت ماه مهملعةرخ“ الاةأشنلا

 هتششبو هلصأ ن 0 راو ةنوعملابلطو راقتثالاو ةلذلا هتاذمزالتل ||

 ثوغرب هصرق اذاك ماظعلا لاوهالا هلبا قع هسفن ىع وأنا لوثي و د فةوقلان 0

 روك١اامو هلدقف هدحن ىي-رارو ب ره لوررمضلا كاد ةلازالردابو لالادو-ول عزاارهظ

 1 وروما دش هش
 اوهالا ىلع همادقانا لعمل كل ذوهلصأ اذهةضوعب وأ وغرب ةصرق هتصخف دقو ماظعلا لاوهالا
 32 اذهلو هان وق ىأ هان ديأو لاا كلذ نم ه.هّللاهذي ؤداموهو هسف. ال هريغب وها ماظعلا

 ٍ نيع هلرهظيل هللادوجالولهنا لاعبو هللادالا وقال لوحالو ةعكصر لكى ف نعتسنلاناو

 رجول اًدِسَدب لو لمقهرم كتقاخ دقو ىلاعتهقلا لاقئاروك ذماتنم نكي مل هلص أ نافدوجولا ف

 ءانعلا الا كلةردت فرعيال سوفنلا ف مظعدي دشملا ىيعلا مدعأا مهوتلوريك ل اودو ةوالحوةذإ



 نااح
 تي لببمبمبلم

 ا أ ةدابعلا ديزيف منا هرمغتق ب هيلعدل ما هملكيهقءزج لكو هحراوج مهنم لكس ميلر

 هماكتو هب ةسن أ نم حورتو هملعو دغتف ةهذاشم كا ذانإ ًاردقو شوحولا,سثالابهنع سفن نم مخمل '

 ةمرلا ف ةعامجلا نودوهن كلون املا نمنو.ئاحورلا هبسلا د نم مهنمو هيرةدابع ىلءاصرح هديزبامب أ

 اهميته بروم نم سانلا نم سكلاو لوضفلا ف سنالا نم بيرق مهال اذه ىوسلاحدل نكي مذا|
 نمو هكرحلا ةريكرا:لاورأن مهلصا نال اريخ تلت نا لسلق د ةئي در مهتسلا مت ناف سانلا نم بربما

 اوعمجا دق مهن اذ سانلا نم «موسيلج ىلع نقدا مهفائشلكق هبل عرس  لوضفلا ناكهنكرحتب ,

 اماغ فرز سنالا نري غابيلع علطيال نا لقاعلل ىئبشب ىتلا سانا !تاروءف شكى سانلا عب

 ىلعو سانلا ىلعربكتلا مهسيلج ىف نورثؤي عيطلابمبماث كلذكت سل نا ةسلاخمو اركتساتلا ل ١

 رعشدال كل ا للا تيان ارك ارا لعاقؤ هت «سفنا ىأر هللدمع لكو هنلدسبع ١

 1 لثمدلسدل نم ىلعربكتلا نم هدجي اموه هادا هلئا تقم نيعو "قيل اركملا نم اذه
 نوريخامع مهسلج لتي وهلا ”ىعيسطلا ماعلا ىلهجا مهناخلان أ لعاو + تئافلافوهو لضاحلا يف

 ىلع مها ىلعالا "الملا نم عهسلا قارتسا نم ار

 || هدنع لصف مهسلاج طقا دح أى رتاما ذهلو نط ملت اميهو مهم هللا ةساركن م كلذ نا مومسداج نظف لع
 تابنلا صاوخ مل_عنمهومنيناّنللا حاورا هب نعت ى ءذلا لجرلاةياغو ةدحاو دج هللان لع

 نمو عا رشلا نسل هتمذ ىذلا لعلاالا مهنم بسك لو ءايهسلا لعوهو فورحلا وءامسالاوراجالاو

 الصأ اهو ذ كا ذ نمه دنع دام ولالا لكلا د نعهنلأسو هاوعدف قداصوهو متي يّدأا

 نم سفن ىف مهتبصعب لص نأ ديال هلا ن سانلا : نممهتمارارفدما مهو مهتكص نمن وردي هللا لحرف

 ةقشح مهوصك نم ةعاج نب اردكو مدقموةبعص ىفدل سيل نم ءار دزاو عبطلابريغلا ىلءربكت م بصل

 نجم سس نكادوداع ودل جا واع لأ اواو و مهتبكك ن رمهوعذاام ةنص لنواب ترهظوا

 مهتيحص نيب و مهن انلح ىتح مهمانل زان اريكتوةنعمييفانرأ ارو هلا لعلا نمةمم مهتهج نم مهدنعا
 اهداص ناك اذ! هّتفصهذهنم ملشرالو لفاالذ مهنم كل ذدضانر ًاراضنأ [:ن1سفنالا مملطو مهفاصنالا

 راولا م: اف مهع اسلإلا ماو دكنالملا ةلاجت هنع ء نجرلا سفن ند هوهنمو هب لشن الف بذاك ا امو

 امتادهتناب لع دب م ىف ممسدا ب ىربق هيقةب سهال ىدلا” ىمهلالا للعلا ع هددعو مهدنع لوصفال ةصلاخا

 امناوىوعدلا مصعب سلق هنأ ربالعهسفنقدفتسإ و ىلعالا الملا ةسلاجت عدا ني سافنالا عما
 كاريس ولاد تاكد هنطابىف هل سب هنعنجرلا سفن نم مهو دساف لا.خ بحاصوه

 هنع نجرلا هللا س ذل نم مهنمو هي ديد جح ساو هللااديدج لاح ل- ءبحااص ه سفن ق لازال

 بطاخو بااخف ف ءانثا ١ ابورلا ندم و انا هبصصتسم لالا اعدت دهاشع قدضلا

 لاشك "قواد هلل هيلع 50 عاج ةوهش هنءاجناحاكن ىف وةذافوامثادروص ف لازالوا

 هلعق كلذ هلق نممهق دالوال ادا لاعىفهلداوب وذتلب و مكيف دهاشلا ف هساسحا نعهتبغل
 ةيهلالارا ارسالا نما روم كادومشمهلصأ ىلع لامخ وهو ةداهشلا ملاعىلاهداو حب ري نم مهنمو

 نم ةعاج مهئمانن ًاردقو الا اهانرك د ةّيط لها نمامو لاجرلا نمر باكا لل الا كا: لصحالو ةسقلا
 0 هنولوبام ةحعن دشن نيهاريمهل تأ اكوةريثكع ضاوعب وكعب و ناسلتو ةبل دشن * ءاسثو لاح

 اذافاهع فرعي د ةمالع فتص لكل لج دقهتلاناذ هيعدبانمف ناهربلمبنمدحأ عم حاتم لق 0

 بحاص 1 كلذ دن نع انأر كو ريتيالت ساينس اظرما اا
 قدصأو ءاكرتةا انو وهلال اةشاع هام ًارناو هانععت عجرب ربهنا هنما تاع ن اف دساف لاس

 ةنس نيعستو س# تاب هوابتم دخ ةملسشاب ىثملا نبا تنب ةمطاق ءاسنلا نمابلا اذهف انيأز نم
 لاجرلا نمو ةلاْزَغ تس ىدت دب ةكصم رابراشبأ ةلسشابر هزلاءاو ةناشرع زقفلا ما سمو

 0 5652-225---كك-ع ا +

 كم لل ق3



 ند 3

 واعلا نم تامهلا اذكو

 .مهأ ام ع وق هلل |

 مهموم لي دا مهو

 و.غلا ف قثالللا مهذ
 مهماقم ةهلالا ىلعا

 مر مسافت اطلاهق

 ام لعاذ ناك نم

 ”لعلوسا

 || هموق د يذكل وسركهعمرصح ا وزمتلا لذ تحتها ءالعلا قبو زوج الام كولملا ضارغا ةمسئمتو ]ً
 1 الأ سانلا نمكمدعيهللاو لزن ىدح سرد سو بلعشا لص قا وسر لال مهْمدحاو هب نمآامو

 ||| اورفكهءاماونماواولسو اولسأ ثدح مهر صن ىبع أ ن نم ناسف هتبانملاعلا هسفنىف هسساقيامرظناف

 ظ نملاعاا|بر هنن داو لاجرلاب وللا فرع نمال قمل اء لاجرلا فرع نم انلعج هللاف

 *« (نوسهتاو ىداخلابابلا) *

 سلغلا ىف دهاثملا لهأ

 سسعلاكةداهشلا فو ب
 سع ض ةروس ف

 سام كنالو ثعاف

 : سس 1 هلاح ىف

 ظ كللذو مهدهر ببس عرولا ناكئيذلا داهزلامهباسلا اذهلاجرنا سدقلاحوربهتلاذل ديا لءا

 هوكرتىثمم-وغن فلاحاملكف ةعب رشلا ٌحارع نم نوكيام سا ىلع بساكملا فاوعرتو موقلانا
 ترام مهضعب لاو كيلق تفتسا هلوكو كسر يالامىلا كبيربام عدولسو هنلع ها لس هلوق ىلعالعع

 رتئث ىسف:ىفىل احام لك رولا نم
 مهدنعدئاوعلا قرخ ىلا تامالعلا نءاوعفترا نا ىلا اهريسغو معاطملا ف مارخلا نمٌلالحلا اهب

 || كلذمهلع عستاف كل ذك سلو امارح ىينا هنا كل ذب هل لعال نم نظف هنولمعتسف هش عرتوتملائشلا ىف

 ظ ثحلا ند مهسوفن نههنو دحاوناك اممبنءلازو انسوف: نما د هانةذ دقو ح رحلاو قيضلا

 ||| هنف مهاراملنجرلا سف:نمالا ادبانوكتالابملا اوعفترا تلا لاما اذهوةمالعلا هذهوستْمنلاَو

 وسنم لعفلا اده هلا مميَدويامو مساكم ىف سانلا ةمهتو حرخلاو قيضلاو بعتلا نم
 ||| هناا اوقترا ىذلا اتا و وق ود قولا قاكاخأ العا نم مهل لعجاع مهتعنجسرلا سنف هللا داس

 أ اوحارتساو تاسطلا نوسطااونيسطلا تاسطل افاسسط نولمعتسيو اسط نولك أف هانزك ة ىذلا

 ٌْ ناكذا ابسكلا قدهزلا ىلا عرولا,وقمتلا م هاذآو مهيراشمومهعاطم ىف ممر نع ةنس ىلع اواكذا

 ْ عرولا كلذ ىلءاولعمتلامعتسا مهالالح َكلذنا نواعب امتاواك أمل عرولا مهماس ع
 ّْ بجوملا بس سلا نا اوأرف لوضُملا ن نمهفناسالا ضو امثمالكلاو ةدسغلا لجا نمقطنملاف

 ألا مهضع نكل ىتبشالاع مالكلا نعمهسوفتلاسا للعاوردقامبرو مهترشاعمو سانلا ةسلاس<# كلذا
 : ىلاحرحلا|اذهاضيا مهاَدأفم «تعيالامو لوذفلامالكلان ءدروذ< سانلا عني نأزعمهرثكاوا

 مهلا سانلا دصق نع بم .انقلغو تاولثتا ذاب سانلا نع عاطقن الاو ةلزعلا اورث " انسانلا فدهزلا

 نجلا هعما نم مهنعهّلنا س ةئقةيدوالا نوطيو ل-اواو باعشلاو لابملا ف ةحامس دأب نورخاو

 حابرلا بوبهو هاسملاريزخو راجالاراكذا مهععس اف نمحرلا كلذ مهاطعأو سنالا نم ةفلمْحم هوجو

 !آ مهتشحو نم بج اوف مكيلع مهمالسو موعم مهتثداحمو تاوولخخ أ ن نمةما لك معيستوريطلا نطانمو
 الا وهو ىج ام هنرعتوا ةنهلالا» ءامسالل رك ذوا يظن يسن فال مالك واموت ةعاجب ف اوداعو

 سلا ىنامالكلانا
 1 2 سلبلا ىف ىقحم ا ىدإ م

 نك بسلا سن

 نوفرعي تامالع مهل هنا لعح نا ىلا هبكح

 أ نللا



 | بانلا اذهاقلا اذه بحال هللا تفاذاف هتلاحاو هكارداءلوقعلا لقت لاسم هلا لهو لسرلا ||

 أ لبق ن كيرلا عأ هسنممقتاىلا بن همكح نوكيام بست ىلكتأ |كاذ هاطعأ ”ىهلا لح هل]صخن

 ن الاوادلتت هذخأشف ةمهلالا ءابنالا هبتطاحا امر دقالا هب هفصيالو هللا ىلا هتيسن لعرب كلذ

 مالسسلا مهلعلسرلا م ل ىفءاحو ةلزخلا تكلا هي تقطنانا هدنعا هيؤماقناوماخثك كلذ ذخأب

 الع كل ذ ىلاعت هملع هسفن ىف ؤقلطي ن ' الاو هملع ديزي الو هناعمل قش ربع ن نما اانا جا هقاطا

 غلي دقهنا لق لوا فليت كلذ ةقشحامو هقلطدأم ىعم فر ءدو صالا كا لحن م اعهتدا 0

 لوالاّك ذوهامرخ ل هلءوقمش كلذ اود ىوس باطن كلذءارو سل هناورمالازاحودوصقللا ا

 اهماكحافالتخانتادلجتا هملعملاوتت مم لوالا مكح همفهمكح نوكش هضكشيالدحاو ىلكتملاو

 ةيوهلا نو اهكردأام ةمهلالا الانا لعب و اهدنع فوت: ابخ لام الانا كاددقتع ملعمف همق ظ

 راكفالا بادحأ | ةريح ند مظع أ ىهوةذاابيفن كل 5 ةريح دب زيف لش لكح ورامماو هل ىلكتنا حصمال

 اوز#رداوراحنا مهلافن اوكمالا ف يهراكفأبا - ريامراكفالا بامصأ ناف راق الا

 تناكفةامملاو هدب نه ”الاو مهدوهشموهف ديقالا دوش مسهل قيامو ناو كل نءاوعفتراءالّؤضو

 ملسو هملع هللا ىب_صهلوقف تالالدلا تاضراعمىراظ ظنلا ةريحن 2 تالا فالتخاب ا متاح

 ةريح نيب قرغلا وها ذهف هملع تاملعتل اىلاوتل بلطاربخت كف ىندز اتا انهم نو لوقوا

 رعش دشن لمعلا بحاصفرظنلا لهأ ةريسو هللا لهأ
 دحاوهناىلعلدن' * ةباةلئثلك ىفو

 دشن لكلا بحاصو

 هلمع هنأ كعلدنخ < ب هل ا

 انا لاك نم لاق عقلا هذه نمو هقئاالاهتافرعيالو هتاالا دوجولا يفاهتامهيتلك نياماسبتن

 ىهو نيمّدَمأملا لاجر نم هريغك قاصسودي نب“ اكهّللا
 : مهنعهللا ىشر مهلاوقأت اجب رت ضعب نم

 نوردشال ثحملال اةياغنو دج موملإانب احصأ نري غل صو دف نيد َرعملاَن م ةريجلاا ىلا لصو ني

 امنا وتالحت كلتمظعأ اف مالسل !مهلعءاسالاتلسرأاك هناهس هيلع لسربت ا يش اماواسربت ا

 نم نيعماسلا نمفاصنالا مدع مالسلا مهيلع لسرلاو ةلزنملا بتكلا ت تقاطأ ام هملعاوةلطي نا مهعتم |

 بنج مال ا مملعع اسنالا هب تءاجحام لثع ىنأن نمريفكت نم هملا نوعراسي امل سحالا ىلو او اهقفلا |

 دنع ل-وزعهترهللاوامل ةثسح ةوسا هللا لوسر ىفمكل ناكدقل ىلاعت هلوق عم نوكرتدو هللا

 || ىلغأت هدنقا ,هادهفهللا ىدهنيذاا كئلوا مهلع همالسو هللا تاواص ل سرلاو ءاسنالا هركذ

 نما ذهىف نيقداصلا ىل_ءامواولعفام منو مهاوع د ىف نيب ذاكل | نيعاملا لجأ نم بابلا اذهءاهقفلا ٌْ

 ه.لع هللا ىلصهّللا لوسرنءدروامىفو بزالدب رضوهاماذه لثمن ع ةرابعلاو مالكل َنالررض |

 ا ةعمو لوزنو ٌسْدو كدكو حرفو بحت نمابمل انو رتسو اهتودر وس وهلةءاعك كلذ ملسو |

 معا ومدع موسرلا» كك لتقامب رور فكه نع ةرابعلاددرغن اولا مم كلذ هش أ امو قوشو ةبحتو |

 اذه لثمقالطا لاعس اول ذا مهسفن دنع نما دسح نيفراعلان / اذه لثماوركنًافانرشواهود كلذ

 باك ىلعدر كانا اوإعي نأ دا مهعنمو هملع لسر هتتاطأ الو هسفن ىلع هقلطً ام ىلع هللا قايل ظ

 هدهد دهام لا لوص رادع عيل قادت قولان« جالا لأ هللا دمحي ليال مهل ْ
 اومهتامهنافمهتمليلقلاالا هبلا اويهذامتموسرلاءاذعاو دعاسقهبلا اوعفدامع مهلغشل قئاقحلا |
 ةسايرلاو هابللا حو هنع ىنغف مهو ايثدلاماطح ىلعمهاكنا نماؤارامل كلذف موسرااءاذعأ
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 رد اهلار اظناا كلذ 21 اصقتسالا ةياغاهوصقتساو لئالدلا هذه ىفاوراغت نيذلا م هةرملا .
 ١ قرا هدازالكهنافاربق كف ف دز: والا سو هيلع هللا ىلص لاق قيدصوأ "ينم هنف ةريخاو :

 و لأ مهف دوهشلا دنع ,ماعروصلا فالتخال فشكلا لهأ اهسالو ة ةريح ملعلا كل ذهداز ٍ

 اع هقااخ ىلع" انثلا ىفهدهج ل ذب ام دعب ٍلاسو هيلع هللا ىند لاق راقت : الا ةلدالا فرظنلا نامضأ :

 ًااذهىف هنعهتلا ىطر قيدصلار يون أ لاهو ك.سفن ىلع تنث7 م تنك لع ءانث ىصَح أ الهملا هي جوأ
 أ هلل هسلاوح ذا ف رعيالنم منا تلعاذا ىأ ارد كاردالا لرد نعزمملا هلاحرنم ناكوماقملا

 ١ أ ىهخ ليهتاذب لعلابانعأ امو هدرحو م ملعلانان ع أ دقهتناو هن لعل مدع هر لعل ىلع ليلدل | ناكتف ىلاعت

 هللا |تاذ فر كشتلا نع لسو هيلعهتلا ىلص هنلا لوسر ىمو هفنهتلاكرذ<و ىلاعتهلوةب كلذ نع
 هنا لعاف هديحوم للاب احا ىلاعتدلل هللا لاةفهنادَةْق رغم ىلا لضول فيك هلك سدا نمذ | ىلاعت

 اهزاّتم يلا تافدلا نم هيلع نوكيناهلالل عش اع ةفرعملاو اهلا هنوكن مهن ةقرعملافهللاالاهلاال |[

 ةيلقملا ةلدإلا تحاَقَق هتناالا هنا فرعي الف اعرش ام رومأأملا ى هم هرلأملا نعو هلان سل نم نع

 ىلع ”ىلقعلا ليلدلا اذه دعب مث وهال هلا الف ف دكا لهأورظنلا له أ دنع دح وهلا هنا ىلع ةعطاققا
 اواحدق وو ”ينو لوسر نم ىلاعتهنلا قي رطل هان ًارهدوجول ىلإ :ءأأ ”ىرورضلا ٍلعلاو هدو أ

 ةبوبتلا ظافلالا اهتدص) تءاحو ةيلقعلاةلدالا اهتلاحا مهقير طئف هلالاتوعم ةف رغما نمروهأب

 رظنلا لهأ ىلع هن نوزع حأ ىلع اهتماول هل ىناعملا هذه نعّود درطلا له ثحف ةيهلالارابخالاو |

 روطعءارورخ 1ارولع مننا مناول اقف رابخالا قدص مهقمت عم مهراكسا مهم. تغلب ثدح اوهقو نيذلا

 [قمياعةدراولارومالا ذهن وامشي .هيءاباوالاراكوءاننالاوهو هيلقتسي ىذلا لمعلا كاردا |

 | ءافصل 0000 ل ا ا ماا ىهلالا ب انما |
 ىتشامو قللا تاذىفال تانثدحنا ىفالا ركن ديال فلان تا ركشلا نيند نما رام ةطو بولا ||

 |اهلبقي ةفصلك قرات ذخ ًافة.سف:تاسثا ةفص دج لودهنناىعس هوهىدإ| هسفنىف هملع توكن ١

 ضعب لعفام ل ثم ثدايلا نكمملا مزلاك ةفصلا كان مكح همزلب الث هنا نع ,كمملاثدحلا |[
 أ عممتصتا قحلاتاذ ىلع لصتس واب انوادهاشاهود رطوأ اهون ًاروداىف نملك لان هر الا

 اكل بزوا فوصل لاوزباض دوو لوري نكمل ا فست.ةفص لك نان ةفس نكمل
 || ادهاش اهودرط اذاف ةنكم اهنم ةفص لكنا سفنلا تافصك ىلوالاو ىناعم ا تافصكن كمملا

 | نكمام لبقيال هفنل دوجولا بح اولاو هسفنل نكيوهامج هسفنل دوجولا بحاوا اوةصودقناس“اغو
 ا الاتسالا وس ب غفتصولا كلذ ةقسح ثدحن نم هيفاصتالا لطبا ذاتنوكنالنأ نك ونوكي نا

 |نذاقالص ا دحاوتحدب .علا ةفصو قا ةفص مج الف ةقدق فطاودللاىف كارتشالا لط ددذا ظفللا ف

 / | نكمللا ف لوقن امدح ىلع لاعهنا هللا فانلوتتوكح الذ ا 00

 ْ | نكمملا قلك ىلا لعلا ةيسن فت اختمللا ىلامعلا ةبسنناف هتققحو عل اح قرط مد رط نم ملاع هنا ثداحلا

 هيلع احتعاو نيلعلا ىنعأ ىناذ دح او دح امهعمل ثدحلا لعل !نيءوه يدق زارع ناكتخكول
 ليس ىف ةفئاطل ا هذه تامعتف كلذ فالخ ىلء مال اان دجوو هناذ ثبح نم هلثم ىل_ع لمصتسيام

 اناء رع اةوالتوراك د الانام واق ةلاص ىف تعرشو قحلا بناحن 5 ةيهلالارابخالا هب تدروامت وش

 : ادن فروقولاب رداظلا ةراهط ىلع ةبظاوملاو ةبقار ور واو تاكمملا قرنا م لحنا غيرفتو

 |دلاسراو اهريغو تاروعلا نماهلارظني نا ىبمن ىتلارومالا نعرمدبلا ضَء نم ةعورم.م لا دودحلا

 |هلقوهج -رقو هنطن وهل-رو هديو هتاسلو هعمسكلذكو راصبتسالاورابتعالا هيطعت تلا ءاشألا ىف

 1 الاهل قدفم ةنافةدحاو "يدوم سفن نع دا لزب واهتمان* تاقلاو ةعيسأا هده ىوس هرهاظف ثامو

 | هتلعام لعب نكي امرعيو هبل بابلاهل تشين اهلنا دع هيتر باي دنع هبلق ةبق نص ىلع فكتعي و ا
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 ا مهلرهطا 0 :رشعثالثو ةناهىلاح اتفق روس جارتم تالثو لأم دنع ناءر لا ناكو لقسم | ظ

 0 7 ممالسلا هيلع ناولس ةغل نافا معيروسلالثاوا فءاحاما مءاحوددعلا ليكمل 'لمدلغلاةروسحف ا

 ادانعم نوكي نا ىضتقن ةظف بك امغاوهباك ىف اظل اًذه سك اه ىرخأ ةغا تناك داو ةسس رع

 أرولالئاوأ فتءاج 6 فلالا ةفوذ امهم قأو ميحرلا 0 اهنعربعاذا ىبرعلاناسللاب
 أ كير مسانارقاف اها ارث هللا مسا. وكل دب لمعي لو روس | لذ ؟اوأىفاهمدوصقملا اوهام دوصقملان 0

 لزءتلاو ةجرلا تافصنمةدوتلا ةروس نعضتن اذ ياو هريغو ءلعسلا سما نيب قرغمل ١ كانه فلالا تن

 :.:املسلا ىلنلا لعب نوكتوأةدحاو ةروسلاغنالاوةيوتلا نوكتن ا ديالفهلا ارشا يفنافارثت 0

 |١ لوز ا ئ سمايلات بتيرتازةرتا رسال

 القعتتنكت 5 نيلجر ةداهشي هن داهش هللا لعج نم دئعالا تدجو الواهب تأب لدي ان > دقن ىربلاب |

 ارذتلا ب ةح 7 لاا ذو مهنمو مهنموىلاعت هلو5ىفا سالو ةحردملا ةعسرلا نمةر و
 انتى نع رّتلا نم ةروس نعضسن مذ و لان !نيلعنآ ءرقلاناف تافصلا ْكِإَد فاصتالاو هش عوقولا |

 | انف زي لواقابدنجعو نمؤملا بقع نأ بي ىتلادومالا نمايذراك اهئ ةروسلا ءذهنممظعأ جر |

 هلاحرّتأ ل- _ءاف هلزخع انف رع دق ذاو نيئمؤملل 3 ةجرةروس ىوؤرعشنالو اهفانءةوام رل اهقحلا|

 عقف ةيلفلاوةيبولعلا هملاوع عسجب نم ةستوريجلا ءاسم-الا هب تطابحأ نم لاح هلا ناكنم لكمش |
 ىلعه.ىذلاو بسلا ءاعمإلا يدا نجر دلال لحق ةجلرلا 20 !ىلا عرضتلاو ًاجللاهنم |

 أ ه1 ر:ةلامجما هلعستف هي رهتلاءامسالارابث[ديوعسبف ىمهلالارا دتقالا هيه مف ىوتسا شرعلا
 ةمهلالا قئاقلساو ةناجرلاع ءاع- -الادوفو هيلا أتوةامااح ور هقىرمسس و سفنا|ىرح وردصلا

 أ طلاغي الف ماقملا اذه لاحر نم هنا هسفن نمأقو ذ فرعي و هّتلاح هذه تناكن ور اشيلاو ىناهتلا

 دقو حالا سفن ىف كل تسيل ةلزنم سانا ا دنع كلفن لزنتن ا كعفت الو هلاح لع أن اسثا لكسف هسفن
 : كتابى محلب و .عاو 9 انف رعام نيله الان هنكنالذ موةلا قدر ط نع كل تنآو نصت ؤ

 ءامسلا ىفالو ضرالا ف؛ئيش هيلع ىننعال هللا نقلا |
 اسس ب _ بسسس سس  يبيسطجب م ععتتللا

 * (نوسهللا بالا ) 5 |

 رعش ء«ثزلاو ةريخلالاحر ةْفر عمى

 اله نأب اناهرب ناكر ملو أ| هقلاخ هللانا معي ناك ن م

 الفغئىذلا لئمكرشاح سلف | !| اوبتتاف هتلاالا هللا ليال
 ةقرعم كلاردالا هكرد نعزتلا القع نم دع هقركطاوهاذك

 هدماحم ىمخت الق هلالا وه

 نيتي رطلا دحأي ىلاعتو لح هتاذ ةفرعمانياط هتلانا دع ةريلا ب سنا هم حورب هلا كديأ لاعا
 ليلدلاو ةدهاشملا نم عنم”ىلعلا لءادلاف ةدهاثملا مست قب ر طاع ةيلتعلا ةلدالا قير طبات

 ةفصلا قي رطنم هتاذ ةقمقح كاردا نم عنمدقىلقعلا ل_.لدلاو حّرصامو ايلا ًاموأدق -يبسلا
 ريوزتخالا نال افشل هرم لقعلا كرداامواهملع هناحس هسفن ”قوه ىلا ةمسفتلاةيشويثلا

 دعي لد وأبنالا ةيلقعلاةلدالا اهلمحت اهب هسفن فطواروم أ هسفنىلاب دق ع راشلاو ةفرعماذه

 هسفن هيفصواع قيدصتلاو ناممالا همزادقو نوكمالن انكي وعراشللادوصقمنوكي نان كي
 كسرةنسلا ل سوا تكسو عاب رشة اةراسألا تهدف 00

 نيلملدلا نيب عجل او ىلاعتهناذ ةفرعم دبلط عمرومالا هده تضر اعف
 لاجرف ةريخلا ىف مهعقو ا نيضراعتملا

 كم ل ا



 نسيم

 | نعنيلقثلل لاك الف توريملاو رهقلا ةفصبالامهطاخالونيلقثلا ادعام لكدجو ًاماناق اذولف
 ا اهتايهلااعسا ١ وأراماهنع اودحو ىلا ءامسالاىلا اورظنمهقاحو مهدج والحال ىذلا تنسلا

 الأ مدآىصعف هوصعو هوعيطي لذ هرمأ ىلعاوريكتو هم خو هيهأ اوصعنا مهن وقعو مهذخأ ىضدتي

 لوس تلا عت اد ا اة يلاخا تري هجر نسل !ىصعو سانلا لوأوهو هكر

 ْ تسنف مالسلا هلع مدا ىسنهرعنمدو ادإ همدوام ىسنو دجال مدن عبلسو هيلع هللا ىلص “ىلا

 : ربكم نمال هللا ىلعريكشلا نم نكلو همصعف افا راحل هترذتدعخل مدادخو هت رد

 نمل قلخ ام مزلفةبانعلاوقمفوتلادالا كلذ نم دحأ مصعاق نيقواخارئاس ىل_عو ضعب ىلع

 هللدبعهسافنا عم هسفن: وه ىذلا دبعلا نيو دوجولا زب , زعوهو تاوواخلارب انس قب لوةدانعلا

 ىلا تفل دئنح كاذدجو اذاروبحم هل د فوهذ هدكع رهق ن نعالانيلقنلا نم د لذالف اعاذ

 قزإأ حر ذلاو ىضلا نِمهسضوهامهنع لد زتل املطف ةجيرلاءامسأ ى هو دىحو اهتعىتلاءامسالا
 هتنالوسر لاك كل ل مع م تالا ةوق الذ [ف رع ف او ىلا نحف هد اعااب ْ

 لاقفةّوقلا ةهجهعمنرقونلنلا هيولخ ىذلا مسالا ىلار اش أ ناجرلا سفن نا لسو هملع هنن ىلص

 رعاشلا لاق ةوقلاوهو نيملا نم نما و ةهماو ةمحانلا لبقلاو نعلا لبق نم
 نأ انةنارعاهاقلت « دحمتعفرةءاراماذا

 ىلعرصالا ناكتدجو هنءىذلا نجر اا سسالا هملارطنامل كلذلو هني, تا وطم تاوعسلاو
 || لجولا قئادنارذحاوه قم لاناف نجرلا ىلا نئةملارشخ مون هلوق كاد تكحو راصنالاىدنأ

 ْ ديتتلا تانكلا عرارسلا قللذوهنمامغاو همني وفؤرلا مبحرل !ندرلا دشن دحأ نوكمالو

 ظ رانلاةوطسنمأبف نيرا ل: هريس نأ ىلاعت هللا هنموشض فاخع و قف رابجلارب ,مكسملا تاقعلا

 ترخ أ :كلذاو رهقلا ةفصناندجوب ملواندجو أ ةجرلاب هنال هسضغ تقبس هتجسر نا انمف ىلاعت لاك اذهلو
 دعب تناكولو كاذك درخ الا ىفامهمكح لسعجي هتان نيلقثلا ىف ةجرلا نع بضغلارخ تف ةصعملا
 انهفرعنالانال ءا ربكلا ءام-ارخؤي و ةجرلاءاعحانئ دش ان دع ءاعسأرك ذاذا ىلاعتهتلا ىرتال يح
 ةنعبتلا مكه ذخأنل اى ريكلاءاعسأ اهعيش كلذ دنعواهملا انننحو اهانفرع ةجبرلا ءام ًاانلمّدقاذاف

 ظ ادتحاو سيو عسبجلا مي تعن اذهذ ةداهشلاو تفعل لاعوه 3 ىذلا هللاود ىلاعت لاه

 | لاك مث اندحو هنعانال محرل !نعنرلا انقرعف ميحرلا نجح رلاوه لام دماغ رخآاالانمهىلوأب ||

 | لاتفربكتملار امم اري زعلا نب و ميحرلا نجرلا نيبالصف للعصل ءادّ اوهالاهلاال ىذلا هتئاوه كلذ دعب ||
 | انلبقفريكملار اب ازيزعلا اكو ءاج منمسرلا توعن نم هلك اذهو نمهملا نمّوملا مال لا سو دقتلا كلما
 |[ هحوو ةجرلاىلاهحواهل ىتلا كازتشالاءام- او نانحلاوفطألاءام- ان ا:.فن ؟نادعب توعنل هده

 [ةبحوملاةرثكلاءامسالا فدارتب سن أدق لحما ةمظعل اءاسمسأي ءاحاس ف كلملاو هاو هو ءايريكلاىلا
 | اعتانضاهانلةفاهلات وعن تناكثدح !كبقدتةجرلاءامسأ ان ارامل ةمظعلا ءامسأ انامق ةجرلا

 :ال ةمظعلا» اه“ لثم ععساذا هباظ عقاومب ردا لعلاوبأقلا بحاص نا ىلا رحال ام

 | ىرعتالو قالطالا ىلع ةجرلاب صتختال# امماراهفدرأو كلذ دعب اهتعن ض مدقو فوخرث أ هشضرئؤتنأ

 | هللا نم يلعت هلك ذهو ىنسملا اعسالاهلرّوصملا راسل اقلاخنا هّللاوهلاّقف قالطالا ىلع ةمظعلا نع

 هن | الث مدقادهلو اتا ريضحو ةروك ذملا ءامسالا هذه ىهبانلا اذه تاع لز انه ميلا لزنتوهدامع

 م1 بلطن ةفوحرومأ ىلعىوتةروسلا تناك ذاةروس لك ىف ميحرلا نجسرلا هللا مس هبا ف
 ةروس لاغتالاو انادي وتلا ةروسىفاولاهاذهلو ىريشب واس اتةجرلاء امسأ مدقفرا دتقالاو ةمظعلا
 الو ةبامعلانمناشلا اَدهكءالعنيب لوةنم فالخ كاذفو ”للمسلاءامههن لصفن مل ثيحةدحاو |

 | ةنوسريغامناىلا هاذ نغةءاربةروسن هتولج- 00 م وسكاوماا .



 انحاحإا

صتالارك ذ نم بابلا اذه ىفهبلا جاتعام ىلع كل ذ نم ترصتقاف:هلب وطاب ورلا ةدصقو
 ا عسجرن مرا

 ١ ةماقا ىلعانوع ني زج اهملل هعم تناكف هيرب" ىتغلا قات لسو هملعهللا ىلص اهاقاتورورسو حاربثذاو

 ىهو هقلخ ىف مكحتوران'اهلو ىسحلا ءاعسالا هللذ طسو ض.ةب هعاو ىلاعت هنن امه ىهأأ مك هللا نيد

 ١ ثيح نم هنناو اهل ةيابخال ىتأا ىناسعملا نم هيلع ىو امو تاثكسمملا دادي ىلع ىلاعت هللا نم ةهحوتملا ١

 هسفنلالانلالا ان دجو اام هنا انلعبل نملاعلا نع”ىغهنا ىلاعت هللا انفّرعامتا و نيمملاعلا نع: ىغهتاذ ا

 نياَقُيلاالا باطخلا اذ صخام كاذاوانبل اهل فو لمعلا لاذ باون دوج لال اةنيدابعل انةلخامو |

 أ| نم مهريغو ةكن الل نم قاخام لك َنا كاشنالو نودبعملالا سنالاو نمسا تقاخامإل ىلاسعت لامتف |
 : تابلا ة فس عا نفعا عنخ وشمل هديإ جامو هدم نيميسمالا مها نيح مهتلخبام ماعلا

 ' ىلع هللا ىاخ نم دح أ ريكت ام هنا كا ذو انضاهلنمح ام ةلذلا نياَعُبلا ىوسىف هللا لعجاموةلذإ | ىهو ا

 1 هللعمدآى بنو ىصعف سلب |ىهأف نيالا ىوس هللا قل نمدح ا هللا ىصعالو نلَعلا رش هوم أ ْ

 || .كتالملااماو هنرردداآىصعو ياك ىنانل هللا لاق امد أ نم ناكفةرهشلا ب رقي نعماللا ١

 ىعش الاع ماكت نم ىلعاّدرنو سه ادام نولعف.و مه ىهاام هللا نو.بعنال مخي هلا مهل دبش دقق |

 ئرتجي نانالا نكلدي الارهاط هيطعيالو امهم قلي الامم ني رمسفملا نم لباس نيكحلملاقح ىف

 رومأ ىف هنتر نانالاةيذك (مفةكتالملا ف لودبال كف هلال قلبالام نق لوسْمفهَللا لع ٠
 نولعفي و مه ىهأ امنا تنوسعتال ةكيالملا وح ىف هوى هرب ذكدق لئاقلا ادهنوككي ا

 لجوزع هللا لوقي ىلاعت هللا نع لسو هيلعهّلنا ىلصهللا لوسر نع ريشا محسىفو نوىهويام |
 ىلعرصأ دحأ الذ ثردحلا كاذهل ىئش نك لومدآنبا تشو كلذهل جس نك لو مدان ذك |
 معاو ةفصل ا هذهم هقح ىف مهو مهملا نسحو مهةزرب هنا هّللاوريجنا ىفاضيأ دروا ذكو هللا نمىذالا ْ

 /ارهقلا اذهتحءالذأ اوحرْفن ةزغلاو رهتلاو ةمليخلاوءانركلاو توراطاءاضسا هس كنا
 ناالو هسأر عفرين ةياثملا هذبم ا نكسر وءامالاهذبم مهدحو أ نسما فرد ىهلالا |

 هتضق ىف هناهدهشا دقو هةلخ نم ىل عى هللا قاخ نه دح أ ىلع ءابربكلا !معطهسفن ىف ثدح
 || هب ادنمامو لاق ثدحزب رعلاتاءرقلا ف دس ةباذلكىصا اونو مهمضا وناافتك او دهشو هرهق تو

 لالذالا برعلا ددعةصصانلابذخالاو مقسم طارص ىلع رنا امتملاق مث !منصانب ذتناودالا
 "هل نم هتصان ىرو هدس ىصاونلا ذخ أ هنتر ىلا هرطن دوه ىفةلاح ناك اندتَعاقرعرّرمْلاو هاذه

 ءامعسان موةلفن نالةثلااّماو + فشكلا اذه عمهقلا ىلعءايربكوازعهنمرود: ف .كىداونلا
 ءارربك الوازعالو ةمظعاوربل اوحرخ امدنعف ”ىهلالا لزنتلاو ةرلاو ةفارااؤ نامل او ىطلل]

 هن يربك الو هلالج نم مهل هللا ند لو لزنتو فطعو ةجر ىلا اهدوحو ىف ةدنتسم مهم ؤقاوأر
 نم مسهل ضرع ىذلا ذخالا ىف مهارتالأ مهسوفت نع مولغثي امش ايندلا ىلا مهج ورخىف هتتمظءال

 هب ورلابهلاورقاف ىلباولا# لب هتتاوال عت م_ممدحأ لاك له مكيربتسلأ مهللاق نيح مهروهأ
 ذخالا ةداهنذكن عاوأ نيعدداهش هللادس مهصاونَنا اودهشواذ نوروص<# ذخالا هذى مهند

 || نعاورهظالف نورتشالراهتااو لدلا نوحس .تاقؤل ار اس ءاون اكو نعع فرط هنا اودعأل

 روق ةفصاور لف ”ىديئيبءالذا اونوكتلى؟نودبعتل لاكانتقاخ لان راولاكو ةئامسرلا مسالا هذ
 مهل لاةولفاربك كل ذاوأر ف مهلا لالذالا لعففاضأف ىلا اولذتل مها لاك دقو مها ذي ةزع بانح)
 نم افوخ مهسوفننم ةلذلا ىلا نوردا_اوناكفرهقةلك اهاتاوفاخواوذرعل مكل ذالالا مك تقلا

 رمق هلك اهناغاتت اماهركل قب ملولفاهر كو اءوطاستئا ضرالاو تاوعمسلل لاك ةماكلا هذل
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 اكلي
 0 سس اا م ااا اواو ل امس وصوم اسوسسسُوممملا

 نانع ىلا بوسملا ىنعحملا هنازرخ يناج ىلا هياط اةرو.عةع لزت دقو قشسمد عماج 6 :

 لاح لك سانلا فخ قحافقاو تءقبف هنوعب اب هيلع نول ديو هيلا نوع :رمسانلاو هنعهللا ىذر :

 000 ىلبرعنياىللاقف دمه نمل ا لوسر ا. تاق ا دش فرعت له ىل لاةفهد, ت ذخ او هيلع :

 1 هللا ىنصهللال وسرد لو هل لّدَف حاد هان ها د قانا لبو «بلعهلنا ىلص هللا لوسر ىل لاف هفرعا

 ظ هللا ىبص هللا لوسر كل لوقي هل لقو هتمدصن عفتتت كناف تنا هبعصاو هرت سها أمم ىلأ ض(ماملسو هلع

 ظ 0 ترا”نب ناس ىدتسا مث ديالو ةدابعني دعس مبهم نيعتلوراصنالا حدتما لسو هملع

 0 ا و رع دسم لارا م واخ هطص ناج ا لنسو ةلعاشا قدصتقلا

 4 وهو انهى دشنأو كيلاذخ ى مان ناسح لاقف" ىورلاو ضورعلاىف ||

 ىرا نمو ىتاقعداوسلا فغش 1 راسم ىلوعم ع .ومدلا ىلعف

 -*ىلع هدّدز لازاطو ١

 مجال ع ججردملا هيلا عفداق دم أح هم» اص اهدنع سف تسل اريق اه يوما ةيرتىلا ساللا |

 51 0 دفا ورالو ةركقريغ نم ىف نم ةدمصقلا تلمع هللا هعفو قارلا كاد

 ْ 00 الحار تن ًاردربخ الا ءاشعل ادع هع لات تاصوو تيار تال "ىلا ب ل |

 ظ اب لع ىلإ ةديصقلا نيا لاك من4 تاقف لاك 0 نالودتع. نم ءاجىدلا ىح ا 178 :

 1 مل ةعمشلا ن نم برع ٠ امها هتلو انف دنع ىه تلقف ماسو هيلع هللا ىلصدلا لوسر سعأ ن نعراصتالا [إ

 ةدصقلا | :

 هىترخت ىذلا تيان'نبا لاك
 | ىرازنمو ىتلقع داهمسلا فغش

 تاقفراصتالا ىلا بست ىاتناكو

 ىلا ءارلا هيورتلعح اذلف

 لكن 4 الط دثتك لوقأف :

 || راعشالا ةأشنو مالكلارتف

 ىراثموىلَّوعم عومد|| ىلعف

 راركتلاو درلا فورح نم ىه

 راربا هواك موق حدمشفى

 | ىراح تح دمومهتح دما ذاق راصنالا هل ج نم وص اىنا

 نابم كح سار قمرا وا : تاع مبمو ىدهلا ماق مهفومسي

 دمهم ”ىعش اهلاريصتب اوماف

 عاْرعو ةشإ ”ىبنلا او

 هشيدةرصال وممسوفناوعأ
 ىذلا سفناابراتخلا ىنك مهنع

 هبت رش ةدانعل بلس دعس

0 
 م-هزازعاق هللا نيدب اوزع

 ىدهشم ةمايقلا مويالع يف
 ادّئالق مالكسلا تغص ىتنأو)

 هلوسرل ةسعو ”ىبنلا 5

 قف كاع كاملا همالك نوأر ب المل ناضر

 ْ رات نم راتخلا قطصلا

 ذات ألا هدبج نم ادزاف

 3 اشيالا هوه._دك ع ٌكاذإو

 ل رادقالا ج نع ند هل

 راصنالا ”ةلج ةقيشسلاموب

 رامخالاو هللأ نب دب تاز
 دات اركض ىدتللا د
 ىرافتدورولا مون ىرتومو

 0ك د, تنك ام مسهج دم

 راش هؤ#«دعأ مم تعد

 راهن ىتولا

 ا
| 

صءنا لوسر ىللاك م هنطقح ىج
 ن ند طخ هبتك | لسو هملع هللا ىل

 ١ اهل اوال او

 ظ صضناذهراهاناهتدشنأف منلاقاهاناءلدثنا نا ىنمأتأهتلقف طخلا كل ذر هك ا
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 | اندنعاسو هلع هلا ىلصهاوسر ناسل ىلع كل ذرّرقدق هللا و ةدحاو ةعيرش ىف عرش *لكو فهاذملا ظ

 هيركلا هفالخ ىف اهل ىلحت ناامتا عا هنا ف تدقتعادق ةفئاط لكناف كشالب تالا ت .نتتانأ

 -ىرعش الل ىلا ذاف هيدر امسفن ىف هللا عم ةفئاطلا ل اهترّوقدق ىتلا ةمالعلا ىف اهل لّوتاذاذ

 0 «ثالاداقّتعاةروصىف فااغحل ىلحو هللا ىف هدةعىف هفلاخ نم داقتعا: ةروصفف

 هنفاهداقتعاةروصىف ةقئاط لكل ىلجت ا ذاف فئاوطلا عج ىفادهو درواك نتفئاطلان لك

 هنأ. ىلاعت هلاورقا سو هسلع هللا ىلص هللا لوسر نع هدحص ىف لم اهركذ ىتلا ةمالعلا ى مو ىلابعت
 عئارشلا ت كتخاامئاانلوقو عئارشلا فالتخال تايلعتتا تفلتخ اف هريغ نكي هنانسوهوهو مهيد |

 نوصي, نا لص لئاسلا ذه: نم هيذخ !ئث لكفرودلارادو مَدقَبدَمف ةسهلالا بسنلا فالتخالا|
 دو امهنب اموةيرخ ”الاو ةملوالا ضرغتلاب هنمءزج لكل بقي ىرو دما لكا ذكهو اطسوؤارخآو الو

 ناتس ما ءلالمقذامّدقمملا لوقللامهاضم ةيهلالا تاريب دتلا ىف”ىرودلا لكشلا اذه لثمانركذ

 شيلا هدضعي عاركملاكمملا اهسوسي ةساس ةنسلا ةنسلا هسحت ناطاسةلودلا: ةلوذلا ةجابس |
 < ففولأم لدعلا لدعلا مهدبعتدسع ةمعرلا ةدعرلا هعمج قررلاملا لاملا مهلفك نا اوعاشملا ظ

 أ ةناخم نايسالاو للعلا ىلا ءامالا نمردقلا اذه كيو رودلا رادو« ناتسولاعلا ملابعلاحالص

 للعو تابدسمو بابسا نم ضعس هضعباطس سه هلك اعل! ناك ذا اذج عساو بابلا ذهن الي وطتلا
 لببسلا ىد ,موهو حلا لوة,هللاو تالواعمو

 « (نوعبرالاو عساتلا باسلا)*
 هلاحرو لزتملا اذه ةفرعمو نعل ا لبق ند نجلا سفن دج الىن ا سو هملع هلل ىلصهلود ةفرعم ىف

 دنتسم نجلا ىوسىف || || هل سل نجرلا سفن

 دنئسالو نكر اهلام || || ةفئاطلكى همكح

 دسحالو حورالودو || || هلزتم ناوكالا' نم |

 دمصلاو بولطااودو || | هنمعت اح هلام 6

 دكا هرم 1 ا ْ
 درَمِبَم تعتلا لاكن | || دحااراتمإم دي |

 | هتناو نجر اىلانيّقملا يثخ موب ىلاعتهتلا لودي امال ساولا# نولهاملا ميطاعاذاو انوه.

 اوعدتاماا نجرلا اوعداواهّللا اوعدا ل5 لوقت هتان اذ برلاهم-انم نجرلا ملا أبادابعأ
 ملسو هيلع لنا ىلصهللا لوسر لاق ى ىسلسإء ءام-الا نجسرلا مس الا نم "17 قسطا ء ءاهءالاولف

 منو ءاضقلاو لصفلا نابتالاوهو اذه لئم ماعنابتا مة كيرءاسو لادا دلاءاعسلا ىلا اشد لتي

 نمهيرك 2:ثاامل لبو هيلعدتا ىلص هللا لوسر لاق هداسعنم هب تعا نمل ةجسرلابصاخ نانا
 نمل ا لبق نم هكر دا: سفنلا نكل نهلا ىلا ىشم اموهو نمل لبق نم ندحرلا سفن دج الىنا نيعزانملا
 || نيعجا مهنعهللا ىتر راصنالابامبيف ناك يذللا قدضلاو ةّدشلا نم سنسلا.ةًافسدانا ىتدكرداامزا

 (|رصنالا ىديأ ىلع هتماهاو نيدااةرمدت نم هللا هرهظنامب اريشنم هملقو هنطانىف سفنلا هلامدقتق

 لحر قشمدي ان دنعناك هنا كاذو ىلاعتهتلاءاشناه ركذنامراصنالا.ثب دح ىف انا ىرحدقلو
 ةبرعلا سردي هوبا ناكش ك ١سم لهأ نم سفح الان دعه لاقي نيدلاو بدالاوقشعلا لهأ نم ||

 هيلع هللا ىلص هلال وسر تيأر ىلوأب هناك ىل لوي اهماناو قشمدي هلزئم نم اموب ىلا بتكف اهبأ]
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 ا امم ل طع هلال ةبسسنلا تاكو هلال ةهلالا بسنلا فالتخال مئارسشلاتفاتش انتا (١

 5 املو مكحلاريبغت تبث دقو مكس اوبهغت عصام عرمشلا ىف هنبع ىحالا كلذ م رعقل ةبسنلاكعرششلا ىف

 | ياابو ع :ةمالكل نا مص دقؤاجاهتمو ةعرش مكتمانلعج لكل ىلاءتهلوقاضي |
 هتنسل فالخ سو هيلع هللا ىص دم ىلا هعرشا مق ىلاعت هتيسن نا عطقلابانلعف تنثأو سقف اهلوسرو

 عرمشلا ناكل صاشللا عيرشتلل ةبجوملا ىهو هحو لكنم ةدحاو ةسنلا تناكولالاو رخآ<ىنىلا

 وعدي ضرملاهلانلاوحالا فالتخ الانلقةسهلالا بسلا تفاتخ ا ملف لبق ناك هجو لكن مادحاو

 تبسنلاتقلتخاف ثيغماب لودي قرغلا هلاحنمو قازرانلوقي عوجلا هلاح نمو ىفاشابو ىاعمانأأ

 أت لصاهلوقو نالقثلا اها مكل غرفنسو ناش فوه موب لك ىلامتهلوقوهو لاوحالا فالتخال

 ترهظت عفارلا ضفاخلا هبف لمن زولا ةلاحلف عذربو ضف نازيملا هدس ىاعتةبرنصو نيح سو هيلع

 || فالتخ انافنامزالا فالتخاللاوحالات ةاتخاامتاانلوقو قلخنا لاو - !فالتخ ال ىسنل ا هذه

 ١ | 0 0 تاقلا فاح عمرا ناو قاهلاخ اهنلعنامزالا فالتخا همس قاخلالاو>اأ]

 || نامز ىاهلا-فلا خخ في رخل نامز ىف اهلاحو في ركلا نامز ىفاهلاح فلات فصل !نامز ىف اهلاحو
 [ل نامزالا لع ةتاجءالعلا ضعي لوتي + 3 رلانامزىف اهلاحفناخم ءاتشل ا نامز ىفاهلاسوءاتشلا
 ْ اوتكتقو كراصتاق لعفام كئادبا ف 3 لعفب هناق عسزل ا نامزءاوهل اوضّرعت :ةمعسطلاماسحالا ىف

 : اهلج نماسشثلا ىلع ىلا عت هللا صندقو كرام "ا ىف لعفي اممكت ادب اى لعف» هناق ب ركنا نامز ءاوه نم

 ]|| تاالاوهاغ ا مكحتب ار دسم ال نان جدن دارا اناين ضرالا نم 0

 || نوكف نك هللوقن نا هاندرا اذا شل انلوقامنا ىلاعت لاَ هبرومأملا سفنىلا نيوكتلا ةيسن فاك

 1 لاوحالا تفلتخ ااا اانلةكا لذ مهفاف تابنلا ىلا تابنلاروهظظ بسن كل ذكهنلا نيو كحل لف.

 || تاكرللا تاكرملاب نعت تاكرطا ف الخ النامزالا تفلتخا امتاانلوقامتاو نامزالا فال ال

 ا لوصتلاوروهشلاو نوتسلا تنصتورابنلاو لدلا نامز ث دح ةكلقلا تارا التم انهتاف ةكافلا

 || قلنا هجو كلذيديرا تاهحوتلا فالتخال.تاكردلا.تفلتخاانلوةو نامزالاب اهنعربعملا ىههذهوأ

 لأ ادحاو هجوتلا ناكواف توكف نك هللوقننا هاندرا اذا ؛ ئثلاتاوقامنا ىلاعت لوتلداجص الانابلعا
 ىذلامحْؤتلاوهامدكلقفرمعلا ةسىذإاهحوتلا نا لدؤ هعادكت ىهو تاكرملا تفلت املابلعأ

 : قءاطنالاو ةعرسلات ناكل كلذكالا نك, لولو كالفالاو بكا وكلا نم م اهريغالو سمشلا لو |

 ١ هنوكح نم صا> قلعت ىا”ىهلاهحو :(> لكلف توصسي كاف ىف لكىلاهت لانا اوسلا لعل كلا
 الاهجوتا كاذبة يرمقلا كرما دصقناكولذ دصاقملا فالتخالتاهجوتلا تفاتخ امن انلوقو اديه ا
 ا ةفاتح تاهحوتلاف ةفلمت كات البران" ”الاو رثا نعزي ملهحوتلاك ذب ةمسعشل يكرم دصة نمعأ]

 ١

5 

 طلال ساس ا رس نك حام 22

 الأ ورع سرذعت دصق هناف ورع ىلع بضل ههحول رغديز نع ىتولا هه وتق دصاتقملافالتخالا|

 الهااناذتاملعلا فالتخال دصاقملا تفلتخا امتاانلوتو دصاقملاتةاتخ اف ديز ميعتتدصقو |
 التخا نيت دقو ديناودصق ىوش نوكنا عصي هوجولا ةرس فلا ْ

 | ىهلالا عاتالان أن رخ - الإ ىلا نيعوهام صاخ ل2 صاخدصق لكل توكت كنا الذ دصاقمل

 ا ديدج قلخ نم سل ىفسانلاو ةفئاطلا هلع تاوعىذلاوهودو-ولا فى مرر النا ىطعي أ

 ا أةدحاو ةروصق طق ىل تام هللا نا هللا لاجر نم هريغو ٍبولقلا توق بحاص ”ىكملا بلاطوبا ع شا

 ايضغلاو ىضرلاب اهنع كو ماعلا ران الا تفلتخا اذهلو نينّرم ةدحاو روش فالؤ نقل
 أ دبالف ةنلتتع ىهوهبلا ةلصوم قيرط ةعبرش لكن اف عت ةارشلا فالتخالتالتتلا تفلتخ اامتاانلوقو
 قوام انتم ف تالا. اذ لجوال اناطعلا لت متانلعتلا فاتت نا

 | لاا قرطوه صانع رع درتعلكراست عزا 6 طظ:فاتخادقوأ

 بها دملا

05 ١ 



 52ه

 أ هلو, لوقلا ىفن ا تساوْئث لم كس دل ىلاعت هنوكل ل صفو لوسرل اوع.طأأ هلوق نعهتنا اوعمط أ هاوقد
 ىلوال ساو ى هنو حب نا لسو هملع هللا ىلد هلع رش دق ىلاعت هنا لعل يلداذاهفلوسرلااوعطأو

 نعانوب:وأ حابعانو صأ اذان انلومهلحايموهامذ ىبنلاو مالا ءهلامتاةعب رشاو ءرمشي نا مالا

 اميهللا مركرم اذهو ىببنو ىهأ نم هملعهمحو امفدنن ا عاطأ نمرجا كا ذ ىنانرجأ مهانعطأف حام

 انمتيلفغلا لهأ كلذ رعشدالو

 + (بابلا اذه نمىرخأ هلكسم)«

 لاكو برتئاودص»او لاقف ٌديرقلاهنم لعجو دودسلا:نوعجأ قانا وةكتالمللا تعامنا

 هملا قوفلا ةب ىف هناصسهتلاّنا اولعبل هدوصم ىف هنا نم دبعلا نوكيأم برقا لو هيلع هنا ىلص
 5 دوحسلانافهملا تحل اةيسنك مهقةوف نم ممر نوفاتو هلوحو هدانعقوفرهاقلاوهو هلوقنم

 هللالعج دقو هيديو ءاعدإابدوجو عفقراذإ قوفلا بلط ماسقلا ناامكح ههجوب لفسلا بلط

 قوفلا قلاخ هناف قوفلا نعتمتلا الو تحنلا نعقوفلا هناحس هد.ةب لفهننا نم برقلا ةلاحدودسلا

 ءامسلا ىلا لوزتلاه دمتي لو ايندلا ءاعسأا ىلا لوزتلا نع شرعلا ىلع ءاوتسالاهدمقب لاك تمتلاو

 لاقاك كاب اانعمنوكينا نعلوزنلاوءاوتسالا هتاكس هدمقي لاكو شرعلا ىلعءاوتسالا نعابشدلا

 را ىنعسواماضيا لاق هدارا ىذلاهجولا ىلع هب قيلي ىذلا ىنعملاب منكامتا مكعموهو ىلاعت
 لافو اهتتصان ذخاوهالا ةءاد مام ماللا هبلعدوه هنع لات ىدبعباة ىعسوو قامهالو

 تيملانم هبلابرقلابسنف نورصنتالن كلو مكتمهسلا برقا نغو تيملاقح ىفاضناىاعت
 ىثهلثك سل ىلاعت هلوتعمناسنالا عب ديرولا لبحنم هيلا برقا نو لجوزع اضيا لاقو

 ريصبلاعبعسلاوهو
 * (اهتروصدذهوةبرو دل سم)
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 آل رئاوملا صوصنلا الاس دو يبتخالو ابغا تجعل ورا ل لجيلخلا عيد

 | عخارلا فنكحارأ عب رصااصنلا قداصلان م درواذاّدرلا لّمعلل سلو ةببش هلخ ديال ىذلا

 ا *(بابلا ازهنمىرخأ هل كسم) |

 ال ةيهلالاءاعسالا باطي لاعلاو هرسأب ملاعلا ثا هبف عقجاف نيدرلابهقالن مد" ال ةروصلا تام |
 ا نكي مو ىلاعلا ىلا هون اهل تا اهلكماعسالا لع مدآصخ اذهاو ةسهلالا ءامسالا هبف عقجادقف

 الأ اهلك ءامسالا مدآ لس -ءو ىلاعتهتتا لاك فرشالا ىلعالا ملاعلا مهوةكمالملل هللا هاطعأ لعلا كذ

 || لوسر لاهو ءاعسالا الن يمملا ضرع هلا ىلعلدف اهضرعلقي و م لافو اهضعب لشي مو
 ْ ه. ترث ا تساوأ كتل نما دحأ هتلعو أك سفن هي تيعم مسسا لكيت ًاسأ ىف مهلل املسو هلع هنا ىلص نا

 00 را ةروبس لوزت لبق هناعد ءاعدلا اذه اكن اف كسغ لسعيف

 || هيدقا ضخاعلع هل نكي مالسلا هملعهناف ةمهلالاءامسالا ىهانهءامسالا نا لوقي ن مدنعتي الاو
 ألا سوامالا عبتا نا مكبالو لعفب ام ىردأام ملسو هيلعهتلا لص لاقاك ةكئالملا عمدا

 ْ ارا نتا ةسملالا امسالاا هلك هلوق نمدارملانوكش راب ومال واو ناكل

 : ثيدح ىف سو هلع هللا ىلص هلود ٌكلذكو سدقنلاو هب زيتلا ء ءام-) 0 رم هيدخعتامو ماعلا

 نيلوالا لع تاعفدب رضلا ثيدح ىفهلوت عم ن هال اهلعأ الدقاا تاس دماشنع ىردج اقع امنا

 / هده ملع ني رخ ”الالعن منوكاعرو مداهللااهلع ىلا امسالا لع نيلوالا لعنمو ني رخالاو

 : ةمايقلا موه هنترام دمع ىتلا دماحما
 ١ ء(بابلا اذه نم ىرخأ هلكسم)«

 : أ تبال لطف «تروص لعمتلخ ىلا نوكلملاعلاس انحأ ع نم هريعنودمدال ةفالخلا تناك اما

 هاعسو ىبهتلاو مالا داطع اف مذهلة فيل س داقالاو هفلكسم ةروصب هلع فاضت | اهف رهظ نا

 ظ )0 مرسلا ورسام ككل طشنملاف ةعاطلاو عمسلابدلةعسبلا لجو ةيرللا
 ظ اليناو ةلاسرلا نيب لسو هلع هنثا ىلصءننا لوسر عم مهنمىهال اىلوال ةعاطلاو هلوسراو هلل ةعاطلاب

 ٠ ضرالا ف ةفلش كانلعجانادو اداهلو ب هلا نعهتفالخ ىل_عصنهللاَنافمال_لاهيلعدوادكأ أ
 صحو اع بقاعو ىنهنو سحأ ن 5 ةفالخ لوسر ناك امو مدآ ةفالخ لجاو قطب مالا نيك ٍ

 ا هلا نمن ذا هسفن ن مدل نكي لو هيبنو هللا سحأ غلب نمو ةفملخ ناك ت امتسصلا هذه تعجو هتعاط أ
 ١ 1 هنتر تالاسر غلس لوسرو ا ا الا :
 ا اونمانيذلااهماان لحوزعلاقو هللا عاطآدقف لوسرلا عطب نم ىلاعت هلوقىف مال اللا فلالاءاح أ

 ا الم كيش لس لاناعزسو لسا لصهلوسر ناسل ىلع هن كرم امن ىأدنلا اًوعبطأ :

 ا ةعاطنمهقلا ةعاطرمأ لصف لوسرلا اوعطأو لاك مث ىلاعتدنتا باك ىف ءاس ره لكوهو كرحأن |
 ١ هله نأ دب الفةدئاز ةدئاك ن كلل ىلاعن هنل!نملتملا علب م كلذب عيناك. ةمسو هيلعتتا لصدلوسر

 || هرم, هللا نع لسو هيلع هللا ىلصدتلا لوسر ةعأطب نوروم ا مند ف ىهن. و هاش ىببنلاو سهالا ةعتر أ :
 | هنع ىهخت اسوة يلع هللا ىلص هب رهأ مق هلانمعاطو هللا عاطأدتف لوسرلا عطب ن 78 ا

 اا وهتافهنعكاهناموهوذخلوسرلا ماتاامو ىلاعت هللا لاخاناءرقنوكشهننا دنعنموه لب مامن
 || ىأدسقلاوفيرعتلا اهنمدي قوز ف مزلااو فلالا«ىاوكنو هيلعدتا لس دنا ىبنلا فاضأف ُ

 ل لاق ع اندابعىلا انهن وان سعأ غسلت ىلعادئاز نهم و وأب نا هلانلعفل نعد انفاختسا ىلا لوسرلا ||

 || عرش اككدتعنم هوهملووا ىلوسر نع ةغلخ مكلعلواذاىأ مكنم مالا ىلوأو اهنمعدن الاىفأأ
 || ا لوسر ةعاطم ا امكتعاط ف نا فارطالا عدجماش دحا دبع ناكولو اوعطأو هللا اوعقساؤ مكل

 | اري ارح دانت اداوسط اسال دبا تاس لاذ ا :

 هلود
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 كلذ الر ذنالرعغلا كذا الواعم نوكش ة.رملالهنغ لول اذيل هيل ةلععئوشلان وكنا ائاانق عاقجالا|
 ا ذوانيالف لع ناكوامهعامتجارانلق ولو ة سف: ةفص نوكمأل بستكم لكو ةيلعلا هب_.كسحأ

 لاغاذ_هوهللولعموهامل 'لءنوكح فرو لاو هموزا م نم همزلب ام هلمزاللا لسلستلل ا دوحو

 "لع ثدح ام نوكيالو ثدحت ةيفاضارومأ اهنادوحولا ىف بسأل ةعشقح الدا بدنلاك ا مدعالو

 : ١) هيوعدن الو هلع هةاطن :الف عرشل اهدرب ل هيلع ظعللا اذهقالطا نأريغماعلادوحوىف ”رلعهنوك ظ

 ١١ ىنعمو اندسفل هتلاالا ةهاامبمف ناكل ىلاعت هللا لاه كشالب كي رملا هعم ىذا "ىناذد.واذهف

 عش تل |

 هن وكحا هوللع ىدذلا اوللع امنا ْ

 هئمع لؤاسعم سدل هلع ل ةاعم وه

 هس ريس نم وهف هتص_صنام نرظن اف

 ةيكمتس اوس نح هلكرهالا سس

 هشبل ريس ني ||| نق رم وسيد

 هنوصنيع ىبلط || || نم ءادرلا تسلف

 * (ىرخأ هلة سم)#

 | لاعالو ناكر فهنا اشيناالا كلذ نمش ماود كلذ نم مزلي الو ةسفاعو الب ماعلا ف نوكيتاامتاذلا

 | مصيالف لولعملاو "للعلا لثم وعامو طورمشملاو طريشلا لدم اذ_هىف هال اف امسالاهذهم ىع موش

 | ةنفاعلاوءالللا اسي أرالظ طورمشملا عقب ل ناو طربشلا نوكيدقو طرششلا دوجو عمير اماطورشلل
 لأ دحال لباق قر او تاب ملام كي مساهلا قل نوكوهو طرشن م امهلدبالان
 دحسأ هنع تن. نزت اف نكمت هلك ماعلاف نيتضلا دحأ ءافتال اضيألباوه نيّدضلا ىنعانيمكملا
 ريخلادروناف نكمم هلك كاذلب ميعنلا فواباذعلأ ىف ةرخ الا رادلا ىف دواجن مزليالف نيكل
 مكح لكع وةوبوا نيمكملا دح ىف اعلا دول لب وأتلا لحال ىذلا صنلايرلعلا ذسفي ىذلا”ىبمهالا
 ق> ىف عراشلا نم دروامو هبانلقو هاما ة ىه انت الام ىلا هبفءزدا كل ذدواخو نيعم ملاءلا نم ءزتجف |
 عفترا كف باذعلادوجول هيف مهءانقب نأ ابنمنوجرذعال واهلهأ مهنيذلاىا مموج ف ىذلاملاعلا ٌ

 عم باذعلا دوجو رانلا لءأ نععفتري نزوح كاذك ةنملا لهأ مهوام نكمت نعباذعلا مك
 تقيس ىسدقلا ثددلا ىفىلاعت لافورانلا نمىا اهنمنئ>ر اذ مهامو ىلاعت ا 1

 0 ع دوو طرا دوج وم مدلل ىضغعىت

 كم ل ال 7 0
 ا [

 || ادوجوالنوكينا لا<ورثالاب ضحا ىننلا ف صالو ضخ قل مدعلان إل امدعن وكنا لاحمو

 | ارومأ عرشلاريتعي دقف تامعضولا ىفاماو #2 لعلا فن اةلعأ يثللنوك الطف ثداشا

 5 ىلاعت هللا دبحو ىلع ليل دلداف اذه تلعدقا ذاو عنجالا ذو مكسلا بيترتف امس عوملاننوكت

 | انافامتعتوكين أزئاجالامهنعوهوامهتمدححاو لكس فن ىسعا دياز اه نوكي نان عامجالا

 ١ امدعوأا دوجو نوكينأ دبالدئازلا كلذوا دئاز نوكي نأ تبالف عامتج الو امهنمدح او لكنيعلةعن

 | || نوكينا لاحو ةب.دبلا, لاحم عبارلا مسقلا اذهف اعمامدعو ادوحووأ امدعالو ادوحوالوا

1 

 لأ كح: قف ”يلعسملا هده قدك ضر الاوهو ”ىلهسلاو ءاهسلا اوهو -ىولعلا' اغلا يسيل ل

 ١ | ها حمو هلك رشالو هياذدإ كيرحعح الف هلنا نعد ديدعلا قلد كيرلا ىف ةعقأت اهماف ١

 1 2 مدع أ بلطت ةهلالا ةيرلا ناف ةمولالا» اعهسالا دبعسو قولا ملاعلا "اما



 1 د

 ' ةا”انملاو طرشل اىلا طورمملاراَعَتفاَوآ هلعل اىلا لواعملاراقتفا ر فم هدوحول بحوملا بسلا

 | ةاحلاب طورسشم ملعلاه هناذا طورسثملا بلطيال طرشلاواسبج اذا لواعملا باطن تهلعلا نا رخال 58
 | اناعلاعلانوك ىنالعإلعلا ناف كا ذك املاعل اعلا نوك سلو ملعلادوحو ةاملادوحو نم مزلبالو

 | دنا تعض راولا ذا طرششلاهيشيهحولا اذ_هنموهفاملاع هنوك عفترا معلا عفتراواذ

 نات" نان اهةةامخلا عافترا ملي مل عقتراولذا طرشلا نعزيمفملعلا عفترااملاعهنوكح عفتراولو

 ةمسلق ول !ىلاهدوحو ىف ملاعلا ةبسأ لهفاطرش ىرخالا ى ساو" عةدح اولا ىعست انزيم دقناتلوقعمأ|

 لون الاناف نيبهذملا ىلع طورشملا ةيسنوكتنا لاحتو ددالو نوكي طورشملا ةمسنو الولعملا
 ماعلا لوقتو هدوحؤا م ا .رشدوجو نمّدب الذ ناك اذ !لوطاتوو تالو نورك طورشلاف

 وليل فالح حقو لاخو ةوكيقيس علال هوك نم ديال هنا ىرعشالا ملك- ملا بهذم ىلع

 دوحو ىضتقاهللاّن ال هنوكْنِمّدب الفءإك ءاكيللا مهوفلاخلا بهدم ىل_عو طورسملا ف لاس الا ذ هو

 ىرعشالا ملكتملا نيب ن ذأ قرفالف طرمش ملا فالح هنا امو صوم ادا دكر ل هنادإ ماعلا

 اى (متةهلعالزاملاعلا ن وك لعل قلعت مسنلفريغل الا ءعاادوجو بوجوىف ميكحلاوأأ
 كئئالب هسا راانا عاواعم ةم دعم يزعل أو بنتا ارملا عيج ىف هسءلع لواعملاةقو اسم مزليالو قرفالو هلع

 قامز نو نكمملانبو ةسفنل دوجولا بححاولا نيب لقعبالو قللا تاذو أعلا قبس ذناكما 4
 انديوجو ا سم ناك ن اع تاخملا راج نم نامزلاو نكسب دوجو لوأ ىف انمالكن ال ىنامزريدقنالو

 ثودحب ةبسلا تثدخ ةبسنناكوادوجو ا سحأ نكي ل ناو تاكمملا ف مكمل ارئاسكه مف مكتشف
 قيمل-هقامز نو قلختاو قلنا نين لةعيملاذاو اندوحو انودحالااةعانودح لولعملادودولا

 نض'هلعلا رف لولع انوكحر.نا حصبالاك حلا ةمترىفقلخلا ءدينوكينا مصيالف ةسرلاالا

 قيس همزلبهلعلاب لثاقل ا ميكا ىلع عنشو هبعز ىف ملكتملا هنم بره ىذلاف اهنعلواعموهام ثح
 نخحناهفردقم نو:امهتب لق عيالو ديالو هتاذامولعملا نوك باطن ماعلا قيسنال مولعملانوكيملعلا

 امو دعم ناكح ءاوس ةناكما ةحرفح رد ماعلا "هلع ملا هده ىف ىئشرام ضعي ىلع كانهبندق

 ملاعلا ل_خدواف نكي لمآ لاعلا ناكءاوس هسفنل دوجو بوجو ةرىف حرب 1قحلاو ادوجوموأ |
 لخدي مو هللاوهو هسفالدو+ولا بحاول ةسرلا هذهىف هنو اسمو | ملاعلا مدق مزال ىسفنلا بوجولا ىف

 قلختاو قلنا نين ةمشدنلا لوقعم ق.. لذ كلاعت هلتاوهو هببسمو هدجومملا ءراقتفاو هناكما ىلع قلي
 نوكينأ عمالهق انلوقاماو * مهفانقلكلاو قطا نيب قرفناذهف ةمسفنلا ةصلارزيبقلاالا

 ةدحاو ا ا .نا مصيالو ناتلع لولعملا ىهالل لقعلا ىف

 وكيد لولعملا طرش نمنوكت نا قفت!نااماو * لولعملا ىفرث اها نوكم نااالا ”هلعلل ةدئاقال هنال

 |ناالادسفت لؤاعلا كاذا هلع اذهنوكينا نكمالو هلعل ا هذهلالولعمنوكم نا لبي ال ةفص ىلع

 ةمسفنلا ةفصاا َكاتنوكتنا اذه نم مزلدالو اهتمي الف ةمسفناا فصلا كلب ل لواعملا كا تنوك

 ْ نوكمم لواغللا نيعتءلغلا نوكنتناىلا ىدّؤي هناق هسفنل "لعن وكمال دايس ندا
 اهسفن ىف نكي ملول لاعلا ناف لاحم هسفنل هلعئشلا نوكف لاحت اذهو ةمترلابهسفن ىلع امدقتم 0

 ًادحأ هلمحرملا هتلعلال 'واعمنوكي نا مصب اوسلا ىلع مدعلاو دوجولاب م ا

 | ةنوك وكت نا لطفهل هلع قحلا نوكمالفداج الا ةفص ليال لاحم انف هسفن ىلارظنااءنيزئاملا
 | لعل مكحح اف هدوحو ناكام انواعملا ىف هلعلارث التاق ناتلعْئشلا نوك كي نا لطب ودل هل ءاكع

 || ناكامهعامجاب ليقنافرث رح الا قم ..لفامهادحأن ملصح دقو هدوجو ناك هيفىرتالا
 ظ | سال لع نوكيا ها تشاو لكقانلت امهتعزاكتف عام الا كلذ نع لولعملا
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 0[ ب ب ب بسسس سيصل
 رهظ دقو فشكلا لهأ دنع ةياع ةؤقو ةماعةوقنينو3ناوولا سوفنو نياقثلا سوفنل نا لعاو

 ولف اوملان ره اهريغو راكوالا لود قلارو.طلاو بك انعلاو لخلاكَن اولاد همودعلا ىف كلذ

 ةركسملا ةودْلا ى هو ةءاكلا سفنالالوناو.علأ تسل ةئلان“ ةودناو.كارباسنودنيلقثلا سوفناو

 نم مولعلا ذآ ىفناووماسار ارئاس كراشي و ”ىنانالا ع ونلا اذهركسفلا نم ممولعلا ضعي بستكَم

 سلو نيلإ هلوب5و ةعاضر | ها ىدت لفطلا ا :رطقلا, ناو. ساما واع صضعدو ”ىهلالا ضرفلا

 0 نادل ١ ةقمشملا ةلزج ناسنالا نم .,تجحفلاف هركف قرط نم هعم قت مولع باسنك !نانالارغلا

 تدّدرتام هنع ميمتأ اريخلا ىلا «تهلوقو تأ الا ل_دقن مال ارب دب ىلاعت هل او الع صوصنلا

 ناسثالا هءصتخاامماضيأ اذهذ ةيلكلا نسجنلاالو ةشللا هده لود ندع هاودلعافانائث ىف

 هنا عطقنو ةروصلا ىلع دو>حود للهاكلانافذالا نا لءن نو اماع هريس قلع مل ىلا ةروصأ| ند

 باك ىفالو ”ىنناسل ىلءال هعوتو م دعالو كاذ عوقو درو ام هناف كاذ ىلع ن اسنالاريغ هللا دجوأ ام

 سلوريطا نوح امناو ”ىهلا في رعتولادنقا ودنتس لم اف ةعاج كلذ ىف طاغن اوك رم

 هع مدع نكعو كاذ ةددص ن نكمُ ةروصلا ىلعقلخ ام لماكلا ناسنالاريغّتا ىل_عل ديامريدنا ىف
 امن نو نا نكمالو دماحىبأ مامالا ىأروهو» امهلاو سةئلا نم هةعببطلا ( "ىهلا ريس لصو)

 ماسحالا ندهارتام لكو سطو عذماسجالا نم دوج وم رخ ىلا ءامهلا لبق مسح لكف كل انهالا

 هللا هلعح دق يب ىلا مكح هم هش ةعسطالذ راونالاو هك" الملاو تا ىوقااورومالا نم
 قوفاماماو اهودات ةعسطلان رم ةيلكلا سفنلا مكحو هنودامدلا» امهلا نمةعسطلا مكفت هر دقو ىل اعت

 نم انشقيرطربغ نمرظنلا باعصأ نيب يك فالح ءانتذاياو بف نضل الو ل

 ملعلا عجن نم ميكا ناف ميكحلا فالخاماكتم هنوك نمملعلا اذه ىفدل طال ماكتملاناف ءاكحلا ]
 قيرظلا فلمعو مولعلا ن مبا خ جرارالا دحام انو قلطنملاو ”يضاررلاو 1 دعو ”نملالا

 لوخدر كفلا ىفمهل سلو اني امصأ قي رط هيلعو "ىهلالا ضفااوهو بهولاوركفلان هاولمص# ىف

 ىولتا با اياصحأب ىنعأو همطعيام قثو: الف ةنونظم هيف ةدصلاو داق! نم هيلا قّرطتامل
 مهتم .قحلاو قئاقحلا لهدأالا ةمفوصلا قلطمالوداهزلاالوداعلاال تافشاكملاو تادهاشملاو
 لوشلاهلن كلو ركشب لوخ داهم لّقعال سبا لمعلاروطءارواهن اةيالولاو ةوبنلا مولع ف لاقي اذواو

 مولعو هرظن داس اهن:نوكيهيركحن ةبلاخ ةهش هيلع باغي مل ىذلا لقعلا ميلسل ادسنع ةصاخخ
 . لسسلا ىدهم وهو قا لوقب هللاوةريثك رارسالا

 * (نوعيرالاو نماشثلا باسلا) *

 رعش اذكل اذك ناكامناةفرعدف

 !زكلازكتساةت
 ان ان دس شلت

 مدقلاو ثودنحلاىف :لوثا

 ٌكلذو اذكلملاعلا دو امن اهءفلاقي تح ملاعلادوجول بجوملا بسلا امبابلا اذهنم"هلمسه لوقا |

 نامصي لوذاذهناكتا او اماذل واولعم بلطتف هلعنوكمنا امنا هدوجو ةعج هلع فةو ملا مالا نأ

 لهفللعلا تدّدعت اذا وتادعض ولاىفال ىلةءاارظنلا ف كلذ 0 وأدازاق ناتلع لولعملل نوكأ

 طرش ىلعاهدوجو ةخص فقوّبرومأ مو دح او حال بسن ىه لهواة يد وحوناعاولاعجواهوكا
 ىلا هراقتفاىف ملاعلا لهذ مكح ا ريوس دا هلك كلذ عميل طر :دااهمد قي
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 ا نم ةطقن لك لد امن ع ار رانا رز زرت تقاورا] هج طاع ذو

 قتلا تباكاقةدحاو ىهرةد>او نوكتنا حدي لو تم-قنال ىرخ ا ةطتن هيلباقي ام ناكولذ اهم اذب

 8 نملوق لطف هناذ فود رثكت لو نيعلا د> اولا نع ةرثكلا ترهظدتتف اهت اذيالاابترثكى عاهلك

 جولاوع طبحما نم ةدح اولا ةطقنلا ىلا ةطقنلا نم حراما طنا لإ ذفدح اوال دحاولا نع :ردمال

 نوكف نكس ها لو:ناهاندرا اذاءئئلانلوقامنا هلوةوهو هقلاخنمدوجوم لكل كذا ا لصاملا

 نيعىلا ىهلالا هحوتلاوهو طل ىلا ةرئئادلا ةِطَمن ن ماجر اخ هانضرف ىذلا طخلا كلذ ىهانهةدارالاه

 ةلمقنل ةنيعملا طسولاف ىتلاةطقنلاو تاكملاةرأ اد نيعود كل ذنال داحالاب طحلا ىف ةطقنلا كا:

 هو تاككمملا سان اةزن“ اذ ةضورفملا ةرئادلا كلتو هسفنل دو-ولا بحاولاىب م ةطيخلا ةرئادلا

 /عاونالا دوحو رصحتن ال ىذلاو ناولأو ناريكاو زيحتم ري غرهوجإو زيمكم رهوج ىف قي ةراوع
 نعو عاؤنالارئاو داهف ثدحي يتلارئ اودلا نمر اذ لكورم ةليقن لك نات د امره صاخش لاو

 /لصتملا طيلتا كاذو هاك ذهل ىلوالا ةطقنلا لصالاو كلذ رعاف صان آو عاونأ رئاود عاونالارثاود

 ةحراخلا ةرئادلا فدذ ىف ةطقنلا نم اهنع داو امىل اهنم دنع اهطمحم نم ةنسعملا ةطقنلا ىلا ةطقنلا نم

 00 ١ ادع ولا بح اولا نيب زاستمالا كاذةءلعو ةلماكر اود جرذت فصنلا كل ذ نعو اهتع

 هد اهانة[ ءاكرتاد مانع الا ربا دوه ىذا نكمملا نع رهظد] يكمرالف
 , هسفنلدوجولاٍبجاولا لاكن عنكمملا صقننيبتيل لاح كل ذوزاينمالا هب عقواسمف

 _ اذكهايذ مالا ةروصو

 عاوا حاول ذ ارش دصقرغ نم عارنالاو سانجألا لكش ةروص

 سانجالا سنج ىلا سانجالا ىهتتن امريخالا عونلا ىلا ىهتنت ىتح



 « و

 |دأث نمو نكمي هللا ىؤسام لكن اف همف نوكم ال ”ىهلا فد رعسإلا همانقبب لع 1 نوكي نأ لاعلان 2
 | ىذا اوه مولعملاو هب هلع يف قيسسام بست هجر 1كلذامناو هتاذا انمعمام اقم لبقنال نأ نكمل

 ألبا رلالع تاس رادتا ىف مككملار دقلا سو هاذهو هنلعنوكي اموه لعنالو هيرلعلا هاطعا ]

 ضمان لكما هذهو مدع: ال كا لف يدق تاماشا |ني.سعت هاعو ميدقلا مدع ةلاحسالريغتلا

 نم ةقلغتملا ىقفتاذ لب هناذ ىلعادئاز سل يشالينات لسن نمط
 صقنىلا ىدْوي كل: ناقراظنلا ضعدلافالخ هملع تامولعملا ى هام ىل عتامولعملاب انعاهتوكسجأ

 دئازلا كل ذاهل بحوا دئاز ها اهلع مكحدق تاذلا نو ”ناىلاىَدْؤد و لاكلاةجردنءتاذلاأ

 'لكسملاقةتف يكحلا زيزعلاو هالاهلاال راتدَتَو ءاشتام ل_عفت تاذلانوك لطسو همضتقب أ
 | هركف ثمح نم ةق.ةملا ىلع لةعاببلا ى ديال ةرملا لث اسد نم ىهوا دح ةضماغابناف اهلا غرفتوأ

 تلاقذف فشكلا مدعا لئلا هذ_هىف تطاغ انبادصا نم ةعاجبّن ا لوقتو عجرن -هلالدك نا

 اقتصدقتلو اقلطم هللا دنع ”كتالملا نم لْضفا مدكىث نم قماكلا نا دساقلاز كهلاو وقل قيرطد
 || عم قرتلا مدا ىن ولن اتااَقف هريخع ىلع اهقوه ن نمل هليضفلاا-ملع عقت ىلا تتارملان م هنن هالو

 ىلا ةَقشْلاهذهاذبم -لئاقلا عاما تلعامو انهماقم ف تقلخ اهعافاذه ةكلتالعلا كلر سانا
 لكلاذ_هو ةرخآواخز رواد لكل مزالودو مهريغاو هكتالمللوانا قرتلا نا ميعصلاو اييلعانهمتا

 معلا ديزم تمرحاماها دعت ال ةمواعم تام اماه اهن وكعم كالا انا راال أ لعلا ىف توما, فصتم
 ءامسالاب مهددع نك لها | العمه دازذ مالسا ا هملع مآ ناسل ىلع اسال امولعهلا انفّرعدقهتلا نا
 ْ لاعالا نم قرتنالاكلم_ءلادال معلا قرثالا ىف دكئالملا انتوادسض امم هوسّدقو دودهسف ةبهلالا

 ىلا ايندلا ف نحن انسشترا اه ةرخ الا فكاذىف ءاوسلا ىلعمهاباو ند فيلكتلالا وز ةرخ الاف |

 كلذ ناكامناو انريغ ىلعانفرشلءادّسانريغ هش قلخ ىذل' ماقملاوهو هسلعان ضيق ىذأا ماقملا

 مكي كوابل هلوتل ثمن اءز ةااىف صوصنلادوجو عمدّللا هداراام كا ذب نولئاقلا مهغب لفريغالانواسسل

 هذه اان وكواش ؟ ناحلا نافءالّسالا كد ىلا ىداةروصلا ىلعاوقلخ مه:وكلاشبالو المع نسحا

 اهتنادبل ةرواحمةرئئادلا هب ابن دم ( ىهل ازمه «لصو) + ققوملا هاو لعاف هروصلا قظن مهل شنو 00
 هللاىلا لاعلاراَقفا حصو ملاعلان م قرتلا لهأ هيام مصق اهملطتال ةطقنلاو اهئاذإ ةطقنلا ثلطن ى هوأ

 ىلا هنمك اليشم وتلا عدوحو قابس توكيد كيلا نمءزجج لكنا نيو ملاعلا نع هللا ىتَعو
 نيبالو ثلان'زيح نيزيح نب سل ةرواحتمز امحا ىف ةرواصتم طقن ةريادإا طحن ناك ىهانت الام

 طحن ابتعن وكي نا نكم ةطقن لكف اهتدزيحال هلال ةئلامث طعن نيت دوجوملاوا نيّتضورفلا نيتطقنلا
 ريغ اعلا نمةياغلاو"هء|صاح ملاعلا ىف ةيابنلاو هلدي اهمالام ىلا لوالا طرحما مكح همكح طبخنا كلذو
 نوكف نكح هنو دير ئشا نانا ىفنولوقي مهنا لاعلا نعني وكتلا دا دةرخ الا ل ارئالف هلصاح

 هع فوخرطاخ مهارطتال راشلا لعا كلذكو مهي ديا نيب نّوكوالااما عا نومهوترالف |
 قفين رع اراد ناك رطاخلا لوصح نيعوهو ب اد كلقرهلرا ميدركتالا ترضاعرا

 كلذ لكّءوهشلاو يَتلاوةدازالاو َجهلاورط ايلا لّوصح درك
 ”ىلولاريغلا ندا ىف كا ذ نكح دو دح ا لكل ةمهلا لعفلا نم ىعا امن دلا ىف كلذ سنو سوم ||
 ةرخ الارادلا ىف ةمهلانئدلا نبوكتك ةعرسب نوكمام نكلو ة.شيرفاب ةممارغلاو نيعلا بحاصكا | ا

 مامالا لوققدصق عممجلل ةرخ ”الارادلا فوهو ءريغو نابلا سي ضقكذ اشر دانا سن دلارادلا ىف اذهوأأ]

 ناسنال ا اهماع قلخ ىبلا ةدودلا نم لك *ي * سدل هنال لاعل || ذه ع نم عدبا ناكمالا ىف ساد احلا |[ ْ

 رس لصو) * ةمهلالاةرسضلاةروص هيلا ةروصلا نم لكاوهام ملاعلا ف ناكل ناكولف لماكتلا []
 ةطقنلاو طهلانم ةطقنىلا ىهتنو هبحاصا و اسم طمحم ىلا ةطقنلا نم جرخي طخ لك (”ى ا
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 غءأ لم ل 1



 || 1 تلا 1 كوول ”ياويحلا هحوراةحرفلا كاتو هر 5ه طق دنع ةحرف
 ا

 1 ا الصلا: ندع اموصلا ناكفةدهاش 6 اوهوهللاع اقلموصلا هثرو أف ةينابرلا هّتشمطل ى ءاةقطانلا

 | هسك نارشلناك امو لوك للاناث ص ناط اوددها ثمالة اان ةالصلاو يدها ثمودتاءامل
 0| با دمع نردفةيؤرلا بلط كلذاو ا ىو م هللا مل امكاذ و باح ءارو نموأ امحوالا هنا | الا كلا 5 5

 تعسقهلل | لوب ةملاكمتاحانملاو
 نيفدن ىدب ع نيو ىنن» ل يا

 ىد يعلو ىدبعل اهفصنو ىل اهم تن
| 1 

 ا
 | |أدعللالهللوهف مسلم ال موصلاو ىدنعى دج هللا لوقب نيملاعلا "ب برهتدجلادبعلا لوقي لأسم

 ا اةدهاشملا نان ناعم ال ةاحانملاوّةدهاشملا نا وهو فد رشرس انهو هلل وه أم ثمح ع مهر دب علل لد

 ْ تارغلامهفاف ناكىث ”ىأ ملكتملا عمال هر ماك ام عم مالكلا لاحىف تنأفمهفلل مالكلاو تملا

 اصلا« ا نس هسلاَناانلوقاَمأو ةقدصلاو موصلاو ةالصلا نيب قرغلا كل لد دقا دبمف ناكر غل امهفنت

 .هؤازحوهفدإ_-رقدجو نم فسو ةروسىف هلوقىف كلذرمف هب هنرق ىذأا هبجرغلا ىف هيردن الل

 سحاك ب يطتلاو طم هلا سلو حاكتلان ءهسفقن ناسنالا سحئوهوريسصلا ع ندم هيفانف يلاامأو

 نعدس نانالاْ لانها جما ميولاساو الار ثار لاو ماعطأ نع مودلا ةتيست ناسك ال|

 ٍ اى اك ايل مدلسالا يلا دعاوقلاىفرخ اتكاذا ةسغلاو حاكم 5 نءالا باريشلاو ماعطلا

 ىلوههتتا لو, هزخلا كلذإو نكسلا ةرمش ابم نع هزعتلا ىف هنالسصصو هموص لاح ىلدملاو مئاصلا مكح
 ْ نك هلدب هلحا نم دكرثذاهلناهاطع | كلذ نم تاداوم اروهظل ام_سحاكنل ناك او ناك ثدح كلال

 : .هديرئىشلاةرخ الا ف لوقي ه)_هجارث ارهظظب نأ هلئا الارانك هللا مسا دا! ىفهناسلو الو ةرخ الا ىف

 ]| ةطفل ف موصلاو مانيب كْرِشا ههلو امتاصو احاح هنوكنمالا هلوق ساو ئذثلا كلذ نوكمض نك

 : رهظلا نمءاعد/ او +ثل هلق ماعطلا كرتن اف بجاو موص هنف نكم ناو اذهءامضريصلاو لاسمف ريفا

 | ةتاعلا عوج ىاعوملا نأ كاشال هف لغتك لاف ةصاخ اعل عضوملا كلذ ىفموسل ا كا ذ ىف ة:لاوهو
 : هللا لهالّناف ءاسضلل بسام وهو ض.الاتوملاب عيرالا تانوملا ف عودا ىعست ةقثاطلاو همزلب

 : اوهوريضخ ات وموؤاهاوهىف سعنلا هفاانو هو رجا تومو عوال اودو ضيناتوم تاتوم عبرأ

 "| اذهلف ىذالا قلطم لب قلكنا ىذا ل مة وهو دوسأ تومو ضعي ىلع اهضعي سايللا ىف عاقرلا حرط

 : ه.شافراهزالاو اه.فتاينلا ف الّتخا ىف ضرالاةلاحهتلاحَنالرمضخأ اوم تاسع را سدل تع |إ

 سفنلا ةلظ ماو سغنلا م 2 د نق ”الذىذالا لا مت>الدوسالا توملا ةيهشامأو عاورلا فالتخا

 1 نمناتمدااةرمح اهمشلف س مل ادم[ رجال |توملا ةيمسو ديالو داوس 1| ناولالا فهسثت َهلظلاو

 دسحوتلا ةدابشف تادرغم باو باكل اذهى هتناع ا ع

 : ةالصلارارسا نم ف رعد نادارأ: نمو !ملع ىئىقلام السالا دعاو 5 ىعف او موصل اوداك اكلاوذالضلاو :

 ْ 0 ا, اوةيوبنلاحاورالا نماهل امو فراعملا نمةالص لكنت امواميش
 | فراعملا نمرارم ضف دئاودومتملاف فاكباسلا اذ هقردقلا اد هو ةنلطوملا تالزتلل

 ْ التسلل ثاموا 0 دلما كلانا ”ىهأا ةرمس للصو لب *# *(لصت) + زاجالا قي رطب هلاتجسرتاك

 ؛امهل نيلقثلاَناريغ امه امم ىف نيقوات غاضب نالقثلا ناك اونيلقثلا ادعامدو-وه لك اذكهو مولعم

 طال ”لكىهش اهلا امنع تبع هدذع ةردشم ةنبعم تام ام هللأ لعىف
 1 رخ لاق ا ءانيتانلك

 |ةعورشملا ةوعدلا ةباجاءاولعاو 0 ولولدلاىلا | اوعدادهلو هلع تومي ىذلا مولعملا هماشموه سفن

 || ىت اب نيلعُمل | ن ند صم ”لكفدارملا عوقو دعبالانواعنالثدح ن م”ىدارالا هالاةباحانالقسو

 ا اقم قولخت امها اوسدوحوم لكو دعسو قش مسممو هلق لح لا مولعملا مان اهل لك أس

 دنع دعسو عة ندعمو تاسنو نا اومحو كلم نمهقهنال هملا لواسب هور لف هع لزتي لف
 ا ا | ءاقشال هللا

 ا نولخن نكح + الوهتادنع مولعم ماةددلال اانمامو ةكتالملا لوقىنالقثلا لخددقفةلاش



 ل 1

 مهل لوقيهنا كلاذو + كنالمن هن ردا ه ىها هللا هذه ىف ىلاعت هللاّن اذ برتئاودصتاو

 ماقد نيبو هنببتاعج ىدبعاذهو ىتكم الم صاوخ نم مكتلعجوءادشا مكتب نأ كت المان |
 مدخوداوو ل امو للهرب دتو د. تاووشو ةمسفن ضارغا نم ةعظع عن اوموةريثك ابحةنرقلا |

 اديان نيرا مانكير برتقاو دص- ىبح دهاجو كلذ لكعطقف ماظعلاوهأو بااو أ

 اهتاشم مكتفاكالو عناوملا هذبم مكسلس ام ث رح ماقملا فريش نم تكن المار دب مكت ص صخام

 منن نماكولانبداب نولوقمف لجأ نم هقيرطىف هاساقام> هلاوعارودسعلا اذهردئاوفرعاو

 ناًأت نحنا نر انلاعااريضتةت لزانم هنفانل نعت تنكت لأ انماق الالم نوكت ونانحلاب|

 هتناركذ ل خذذاوةالصلا فرش ااماؤرظناف ةكتالللاهفهتل اسامهقلا هطعشد غلا اذهلاممتتأ |
 دس لاوخ ألفا نم هنا هد نملهللا عمم اهلاوقان 90 نمدوصيلاو لاوقالا نم

 نا ىلاعتهتلا لوقو هدج نال عسمدبعناسل ىلع لاههتاّناف ىلاعت لسا نعةيابنل الحلا |
 ابيذ ىتعي ا اهفناذللا ليلتتاو م رحتل ارهاظنا ركنملاوءاشعتلا نع نونتةالصلا

 اسلاتدركد دى نوكي يح ناءرقلا ىف ةدراولار اكذالاالا هللاركذي ال هنأ ققسحلل ىيتنف اهلاعفأ ن 5

 نوكفلسضفلا نعني اذلاو نيلاتلارجبا لعله دح او اننلىفاعمةوالآلاوركذلا نيب عمي

 دراولاركذلا ددقي نآرتغنم هركذاذاو هلزنمو هماقمو هلاحو هةرسو هلعو لسقلا كلذ نم كان ىفهحف

 ركذلا كا :ناكولو دد ل !نمههةنامردق ىلع ءلمضفل | نم هصقن سريال رك | ذوهف ناءرقلا

 كل ىثبنيف ىونام صا ”لكلامناو تاينلاءلامعالا نأ ت يثذقو هدصقي ل هنأريغ ناءرقلا نم
 كلذكو هتلاالاهلاال هنأ لعاخ هلو لثمن اءرقلا فدرا لالي كلينت

 دوعبال ىضماذا سفنلاو ةسفنناسالاسافنانألعت تااود يمهل اوربكحتلاو عب

 نازتقاامآو ةالصلا ىلا ةبرونل ا ةمسن ىلع كده دقا د. مؤزعالاو سفنالا ف هجر 96

 || نعي اعولاهقلخ ناسالانا لاق مثلا ىلعناسنالا لبج ىلا عت لنا َناونهف ةقدصلاب ناهربلا
 هسفن خس قول نمو لاقو أاعونم ريخلا هسماذاو اعوزج "رشلا هسماذا هنأشمنلصاىف

 ىلعرطغفهللا ن نم هدوحو ذافسا هنا كاد لصاو ناس الا سفنا مشلا بسنف نوحلغملا هكئوافا

 ىلعان اهرب هّتقد_ص تناكم قدمت اذاف قّدصت نأ هتققح ىطعتاغ ةدافالا ىلعال ةداغتسالا
 ءامض س عملا تناك املو ناعرب ةدسلاو لاه كذبا بتا ويصل
 | نأفروتانالروتلا» ءامضب نو كح امنا ىثكلا نار صب ل ناكل ه سلع طسنتام لكي فشكش
 لاف باجة لظلا ضب اج رونا |ناو نكحلا عقب» ءانضلابوةلظللر وت كوس ا '

 رون ءهااجنيعيسهللّنالادو رونلا هبا ىلاعت هير وح ىف ملسو هملع هللا ىلدهللا لوسر

 ىذلاريصلا لعف هارأىنارون لاقف كبر تيأرا سو هيلع هللا ىلص هل ليقوافل ان يعبسوأ ةلطوأ]
 لاق ءايشالا اردانمءوضلاَةَمِيَمح هيطعتامهءاستلم تنك اذا هءفشكت ..ايض جلحاو موصل اوه أأ]

 لصلاقو هر ىزح انو ىل هناف موصلا الاهل مدن ب ا ىلع -لك هير نع بو هيلعهتلا صن! لوس أ

 وهو هنادعص ةفص موصلاخف ىسدل كس دل ىلاعت لاوو هل لثمال هبأق موصاان كاع لجرل لسو هيلع هلل أ

 هبفصتي نأ هنقشح نم سل اع فصت نأ دبعلا دارا الف ىذخغتلاقواخلا ةَعيقحو ىذغتلا نعدزتتلا |

 ىلعوصلاهلهللا لاه مكلبق نمنيذلا لع باك اممامصلا مكلعبتك هلوقلاعرسش هيهفاصتاناكوأ
 كل هتعرش ىنوكه ض كوخ د بس ناكو ةياثملا ذب ناك اذاو برشأو عطا نأ ىل شر ال ىذلاانا كلال |

 ىهامو اهم تسلت دقو ىئيلطت بارشلاو ماعطلا نع هزئتلا هْفص نال .هوازجان او لوي هناكن ىزج[ اناق |

 ننصنلا سحريضل نا "ىلع كا دتى هذ كموص لاح ىف اه. فصتم تنأو كل ىهامو .
 ناتحرفمئاصلل ماللا هماعلاةاذهلف بارشلاو ماعطلا نما ءقنقح هيطعئابع ىرص اب اهتسح دقو | ا



 اج

 'هللعرصلاو ىذالا لم نم تاضاررلا ىهو ةمسفنلا لاعالااضدأ هبطعتامو ”ىسح لع”لكو
 سفنلا سو :بافكحإاا ه.نك, )ناودوجوملاب ةعانتلاو سوفنلا تاذوذلم ند لملقاانىذرلاو
 "لكل و ةنط وصخ لانه تا دهام و ةمضضانرلا لامعالا هذه نم لع“لك نا ىوكشلا نع

 انصب نمهنع تكسام ىلع هركذاع ”لدتسل عراشلا كلذ ضعب نع نانأ دقو ماقمو لاح لع

 ةفص نما ,تفص ةضورغم ةدابغ ”لكنم لفاونلا نا فرعملو تاغصلا فال تال جاتنلا فالتخا
 ىلص هللا لوسر نع ميسعلا ثيدحلا فدرو ةصقان هتضيرف تناك اذا اهتمدل لمكت اذ هلو اتضيرف

 ىدبعةال ص قاورظنا هللا لوقف ةالسلا دبعلا لع ند هبفرظن, امل ق3 1لاق هنا ملسو هيلعدللا

 ىدعل لهاورظن | لاق انش اهنم صقننا ناكّناو ةماندل تىتكح ةتاتتناكن اذاهصةنمأ اهنا
 مك اذ ىلع لاعالا ذخر مث. هعوطت نم هذي رق ىدنعل اواك لاه عوطت هل ناك ن اف عّوطت نم

 مسو هيلع هللا ىبصدقنا لوسر نأ ميصعأ ا ثي دخلا ىفدرو هلاف تادابعلا تافصيف رخ الا ثي دخلا امنأو
 ظ هسفنعئابفو دغي سانل ا لك ك.لعوأ كا ةح ناءرقلاوءامضربصل او ناحرب ةقدصلاوروةالصلا لاك

 وهو او موصالءام_لاوةاكرلا ىهو ةتدصلا ناهربلاو ةال_هالرونل العش اهقب وموأ اهةدعت
 ري ىف هللاالا هلال لعجو ىلا لاعفأب قلعت امو شطعلاو عوملل ةقشملا نمام_.مفادربصلاب هنعربعملا
 هلوقف لخ دأ ئاهتفصك !تفصفاههسنح نم ضئارغل هذه نم ةضيرف لكل فاونو ّئئاب:نيالرخآ
 ى راشا هللا نا ىلا عتهتنا لاق ىلاعتهللا نم اهعابىذااوهو هقتعت هسفن عئابض ودغب سانلا”لك

 ةرغغملابباذعلاو ىدهلاب ةلالضاا ىرتثاىذااوهو اهقب ود وأ مهسفلا نيئمؤملانم

 اهحاسو اهتضي رفو اهتلفان ةعيورمشلا ماكح أ عج هسفن عئابف و دغي سانلا لكح لوب مذ

 كلذ نم ةيسهلأ ةققحوأ ”ىهلا مسانةطم ص ىهوالا ىلعت هللا اهعرش ةدابعنماخ اههوركمو
 نمهلاو- ىو هذراعمو همولعو هلراذم نم هملكىف اين دلا ىف همطعب ام كات هند ابع ىف هسطهي مالا

 اهنا سقف ةصاخ ندع ةنح ىف سيكل ىف هقلاخ ةيورو هناحر د نم هتان ىف هترخآ فو هناناوهنامارك

 اكفرخأ مسا نمالرونلا هما نم هناك سهلا همح انمقرونوهو همح اني هنا ىل_دملا فىلاعت لاف دقو

 اهاوسام”لك رت تال اهناخلاعالا ارئاس ف الذم لغش لك ع طقنةالصل كل ذك هلظ لكرفش رونلا نأ
 نوك لك لازاو هيدرغنا رولا هسا نمداجان اذا هنا كلذيهللا هرمشب ارو: تناك ا ذهلف ةالضل نم

 ركذااوهو تس اركذ نب ركذلا نيب امفدل عمل ارهجو !”رسةاحانملاىفاهعرش م هناجانمدنءهدوهشب
 نمهرضح نمو دكت الملا الم ىف هّتناركن هتالص ىف ديعلاف الملا قركذل اوهو ةيئالغلا ردو هسفاك
 نم هنع تباشلار لنا ىف ىلاعتهللا لاك ةالدلاىفةءارقلا نمهيرهحاموهو نيعماسلا نيدو>وملا

 اةكتالملا كلذي ديرب هنمريش المو هتركذ الم ىف ىنركذ نمو ىسفنف هنرك ذهسف: ىف فرك ذ
 | ةءارقلاب ره ةالصلا ىف مهل عرش لضفلا اذهلف هترضمل مهصتخا نيذلا ةصاخ نيسوركل نيب رمل
 أل ترا نم ”لكو هقح قرون ىهامو كا اهنود يت ”لكه نالص هنع لزت لو لص دمع ”لكتف رسلاو
 .هسفن فرمذحأو ره الغلا ىف "سس ناو هناذ رسل اخ هسفن ىف هلهتلاركح زده اشي لو هسفن ىف ةءارقلا
 | ةكتالم ارمضحأو ةرخالا ملاعو اندلا ماعز م باصتاو داوو له نم ناوك الا نم هرضحأ ام

 دعلا ركذاذاهتلاَن اف ةسسانملامدعل هسفنىف هللا هركذ نم ناكالو هنءارقفف ”رسأ اخ هرطاخف |
 نوكينأ ىئش كل ذكه دبع هركذ نم ىرابلا سفن ىفام ىلع نقولا نمدحأ علطي هسفنف
 ةركذاذا كاذكوهئاعدوهناهدستو هتءارق لأحىف هيرالا هنالص ىف ىجانن ام هتاف همس امض دنعلا

 وهو نو اخلا نم هسفن ىف هعمرض < اهف هنطاب ىفامأ ونيف هرداظ ىفامأِف هنطايفو هرهاظىف الم ىف

 تاماعمدعل قحط امتادلابعلا ف سل هنا مث ءاعدلا وتامستل او ةال_كلا ىف ةءارقلا نم هيره ام

 كاعتلاهةالصحلاالانمؤدو”ىلوو ”ىنو لوسرو كلمن هللاءاسلوأ تاماّشم ىلعاوهو نيب رقملا |||



 ا

 7 وسلا لدنن صيدشوز كضااتالا 5 لفن دنلان أف تدجو لاقب لب ةيابثالو

 ل ٌأمماهبتا ىعىفالوأ اهدوجو ناكأم تادوحوملا ن نمو * هدوجو نيعوههن دب نيعذ لما ام|

 كإتىف اهاهتناماكاو نيلقللا ماسح لب اهلك الرصانعلا :رم ةداوملا ماسسجالا ىو # اهئعسط ماع ىلأأ

 || لاعالاب قتريل اريالف اهيلا صنعت لكوع ديايع داب اهنملعريغ ىلعابنم تلزنأ ىتلااهل ةنبعملا 5 ةرملا
 | امناديعلابلقب ماهاذا قا ىادفق ملا اهيضترال ىتلا لاعالاناهلطرو؟ اهيلا لصي ىت> ةطاصلا
 : ترك لا اذذلاذوذلمدراو ”لكناك او كلساذا هبلا هتباغنوكت ىذلا هماسق»نمدوعدي |

 عش ”ىبورلان با لاف + ناطوالا بح كا ذنموامتادهبلا 0 0

1 
 اكلانهناشلااهاضت نر آم || |( ومعاالاحرلا ناطوأ بنحو

 اكلذلاوتك بف ىصلا دوهع || || وممركذ مهءاطوأ اوركذاذا |

 ٠ لأ لاعالا نمه.ضوهام فرع هلفغلا ةنس نم هبنش .ى- ةيوتلادراو هيلع درب نأ بئاتال نكت مانوأ

 "| هل لاف ةضصقلاةلان ع فق يه لوتقم ناو ءاوهرسا ىف هنأ ىلرو فاح هبطعو هكاله ل |اهيأ ١ املا |

 !| هدو دح دنع تقدووهملا تعحرو تافلاخلا هدد هنع تعلقا اذاكنا كلا مسردق بالا ب جاع

 رت هنأ عيش -لكن أ هناسحا ل نم نوكيو كلان حو هنامعنمتامالا كنطغي هناَق هعنا هوا

 ناحل نيل يسرا نيراامنا هنل بوتكمهفاذاق ”ىهلالا عبقوتلاو اطعأ م ةنضهيزوصا

 امان'أ قلب كلذ لعشفب نمو نونزءالو قالاالا هللا مّو- تلا سفنلا نول:ةءالو رخآ اهلاهتنا عما

 هللا 3 كئلوأف الاصل ع للعو نمار بان” نمالا اناهمهيفدلتعو ةماسقلا مويباذعلا عاتي

 5 قفوأت أب نمولاه عموتلا اذه يي داملو امحراروفغدهتلا ناكو تان مهتائيسأ

 رفغنال هللانا رمل عيت تاركا اخ ليديتلا ىفانيلع هطرتشا ىذلا للاصلا لمعلا |

 ءافالوأ هلر ةغ نأءاش نعان لهىردأ ام"ىذحو لاق ءاشد نأ كلذ نودامرفغيو هيئلرششينأ ا

 هللا جر نم اوطنقتال مهسقتا ىلعاوق رس نيذلا ىداسعأب بوتكم هنفثلا عبقو باوملا ىف

 ِْ ملسأنت : الالاف عقوتلا اذه ىد>وأر قاب محرلاروفغلاوههلا عي بوالارفغيهتلاَت أ

 لأ ىذلا هباَّكَى لزتملا بر دنعنم ىذلا قداصلا عبقوتلا اذهأ رقاد لوقنفلوالا عبقوتلاَىلاعجرتلو

 ّناعراشلاوهو باملا نجاح هل لاق دمج يك نمي زتمفلت نمالو هزي نمط ارو

 |١ نام اللدحو ديدشلا فولناكانقِعنامالا اذه هملعدروالفةبتذالن كبنذدلان نميئاتلا|

 د لولا فتان ادتع نمالان ىلحأ كلذ قلق دقو كلذ ل فاهنرعي هب نكي ةذاوةوالحأ

 انألوقي هناك زملا ةلاج ةعتساو )ةرهطو ةللاصلا لاعالا ف عرشو ةذالا ذه م طهل لصحاامأ

 املا "لكى عساد 30 ل و م ناهس ةترس ولاول

 هبلاطت ةبهلالا ةريضنملا ىأرو علطا ثيحو هيلع هنو دراو دورودنع انهدجو ىت !اهنذل تمهذو

 ٠ لإ ىفع نوربال هللا“ ءالعلا ىرتاذهاوهنأ دودو صيت لضم

 1 رشا رؤس ّئدتيملاّناكراونالا نءهتانادلا باص ا نو ديرملا هارياموس

 ٠ توربالذىلاعلا نانا هقحكتسنامف طب رقتوريصقت يدر لع تومان تولاعلاو اهنا ىدق لوا 1
 0 سفنلا تناكاملو سعلل عبان مونلا ناف فون م لكو قربودعرو تادظ نم مهمهمامالا مولا 1

 اهنا دب ىلا تش - كلذإاهش اموافتةر ءم لاح هي وتلا ةذل تدقف دقو ةدودلملا رومالا ”نمتال# .

 انيعَو اهيل وخارج سا نابلس ديه اكو اهماقمولع عم ةذللا نم نط وملاكاذينرتتااهنرسا را

 م ا ديىلا تاناهنلا باعجا نيتس سنس ذه 000 ىذلا لثم ىهذ هللاباهتفرعم هتطعا ىذلا |

 موصل او داه1او ةالصلاكةيولعلا تام املا نم ةيندبلا لامعالا هطعتام ىهف ةيلغسلا ل زان األ
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 1 كاع دانا رع 0 لاو 0 دلافدحال ل مح هنا انيلا لناس نك اوصح عن كاذئم |
 | هللا دمح شتا هسفن نع مالسلا هيلع لاق دقو نيرخ ال اونيلوالا لع اعدق لسو هيلعهنا ىلصا دمع |

 ٠ 00 ةعافشلا بان تف لجوزعتنا نم ايا

 نيرخ الاو نيلوالا لع تاعدل اوققدصيإل هريغااعولو ن , الا اهلعيالو تقولا كل ذىفاهاءا هلعي ىلاعت ١]

 ا هانت الاب هلع قلعت لادحأَن ا اده نم لس هلوقىف قداصلا لو هلع ىلصدهّنلا لصوهو أ

 نفكر ةقلعملا لت ا 0 لا :امأ|

 ع وتو عن تاككمملاو | نينكمملا دحأ عيجرت َناف تقو لك" ىفاندنعلوةعملاو وهو عفت ءالو نكمت ع نوكن
 دوحولا ىفدهدوجو مدعاشخب ه تاكمملا ند دوحولاىف عقيل ىذلا ناكناف لاما ىف خرم سلام |

 || حرتءاوساحرم هنوكبهفاصتاالا ناكمالا ثيح نم همف مزليال هناث نكملا عقو دتف احب سم هم دع نوكم ١
 1 بحس جرا ناك اك م ناو كشالب ع نكمت لك عقود ةذ كل ذكناك اذاوهدوجووأ همدعأ

 : زءقعلل :دوهشم ان دنغ اهنأق ةمو دعم ىهذ ىهانتن لاك اوتاثكمملاّن اف ةقمقدهلّمسم ىهرابلعأ|

 لويقلا تم را وك ان دللكاقرز ا لاعلاء او دوحولا قرلا للعن الانا ىرب هنوك نم لو |

 الإ يهفمانتت لنا وتاكمملاو هيو دعتسم نكم لكو اد ,وحوهوأ امودعم ناكءاوس هيدي ؤرلا قلعت ||
 1 ىلاعت لاه تناك ام تناك يؤ ور ىعست ى رح لسيما ثدح نمل معلا ةنسن ثدح نمالىلاعت هللة ع١

 "الأ لاكو اهنإرن ثيحي ىأ انننعا ىرتت ىلاعت لاقو لعب هللاَنأب لعبا ليلو ىريهتلان أب لعيمأ

 لمدسلا ى دبي وهو ق حلا لوك هللاو ئرأو عم 1 مالساا|ا١هبمملع نورهو 0

 * (نوعب رالاو عباسلاب ابلا)* ا

 || اهلا نوفا ديهرك ذ دنعفراعلا حاترب ف كو اهتاماقمو ةيلغسلا لزانملا فصوورارسا ةفرعم ىف |!
 رعش قاف وع ا ا

 فرتغا ةبادنلارح ىلا تنتأ || || فصتا لوالاب قدا تياراملو

 1 لاك اع كدت ار | هيت نب نيشال ناتسلت ةاذلب
 فقو اهل لعافءارحدبك ىلع || || ةذلّتسم ةيرش نم اهدرباق
 فص بجعل, تقولا فاهير ىرت ةذاىلقل! ىف برمثلا اذا ناذ
 فاصلاووهزلا نهدشىرامالو || || هدوهشنع هب هنسكالو

 ديل مل شمول[ تلح اخ || |١ ةوس مدت نم هل نراك
 فنتكم ٌةقَشلا قدح ءامساب 0 ماو

 ' فلَح مهلام عهدعت نماونا موقت ترا لا د تالا فان
 فققودق مالا هدتع لب فلخ هل || (| اههروطف هتلالوسر لثك

 ا | مدعلا نمانجورخ ناك هيا دبىلاهّني انى ناسنالا ّحاذها لكشلا“ى ءركنأك املبلاعلانأرلعا |

 | نوعج رئاموباوقتاو لاقو هلك هالا عجرب هملاو يوم انام زا هنلاو لاهل رجلا كا |

 أ | ةيئاد توت انااا رومالاةيئاعمتلاىلاو لاكو ريصملاهللاو لاقو . هللاىلا هم
 | كلذكرمالا نكمملولو ةرئادنوكتذ_ةحو اهاوأىلا ىهتنت نأ ىلا اهريدتلازتال !امئدتنامدنع |
 1 ا هنلاو قدا دااؤهوهلوقءقدص» نكح مو هلل هنلإ حجر لا ىةدسسم اطخ هدنع نمانسرخاذا اكل |

 1 00 يدخل تدق دب نساك اسر دوعن ادوهدو>حوم" لكو صأ ”*لكف نوعحرتا]
 | م نكي لف جربت لو تفقوو 1مل انسه ىف تقلخ ن م تادودوملان شك * 0



 اما

 فضتنال ينلاف ةصاخ ةبسن ملعلاّنالوقن نم تنكناو بناس 1تافصاا ف لوةءنم نوكت

 ْ تامولعملاناتلعدتو ملع مولعم لكل نوكينا اذه ىلع نكمف لاوحالاكمدعلادالو مآ دوجولا»
 نيمركا ماما دئعلاسرتسالا وبلطخلانءا دنع تاتلعتلا ثودك لاحم كلذ نم مزلب الو ىهانتال

 فصواخ دلَقلاَو ماكل هم سأ نم تئشام كلذ دعب لقف :لم ملا هذهىف هانررقام تدهذنا دعو

 ةبديل ه4 ٌمطعأ ىأ اليلقالا لعلا نم مسيتوأ امو هلوقوهو هدامعهللا ىطع أ ىذل لعل الا للاهل

 أ دح اولا نال ةمسنهنا قلع لدي هلك اذهف نأ ءرقلا لعلاوو العاندا نم هاناعورمضحلا هدبع وح ىفلاقو

 هنمددعلا ناكناوددعب سل دحاولا ن الوقت اذبم وددعتيال هنالدرثكل انالو هللا فصتاال هنا 3 ىف
 هنمأشنناو دح اولا كل ذك ماعلا نم هقلا نوكي نا مزليال هللا ىلا دنتس 'ناوولا علا نا ىرئالا ه ف
 ناكناف هملا فض ناو ددعل ا ل.ةيال ىبسفن تعن دح اولا ةدحولاف ددعلا نما ذ منوكيأل هنافددعلا

 1 والطاق كل كا ذريغناكن او قدتح قالطا «_لعةرثكلااوةءلقلا قالطاف ةبسن للعلا

 0 ا او سانلا دنعزاحاو َةَعمِللا ىلع نيم برعلا مالكو ىزاحم قالطا

 هذهح رش ضوماذه سو سرعل ا مالك ى لب زا تاءرقلا ف نوكت نا ىئناثاف تاءرقلا ىلارظنلا

 مدنو أ لقي ل بستكملا معلا هللا دار أول هناف بسكلاا لءال بهولا لعب ابل اذبم قلعت ىذلاوةلعسملا

 باستك !قيرطهانلعورشلتا ىف لوي ناكوودال هل. ىلا ىيرطاا جدو لوقي ناكل ب لعلا نم

 مالعمثناوانساوح نموانراكفا نممان: نك الع مننا لدهن ن هواذهَنمامشلّمب لو مولعلا

 بدسرتعن نم هأن د- وذانر ارم. 0 و ايوة ىف هلزرن 10 هللا نع هج ولا اندتع- نمئشب هبسنتكت |

 1 د ا إلا نع هلداحلا مولعلاَّن ا نولمخن سانل ارثك 1ناق هَقشدلكسم ىهورهاظ

 لاقئ لعل اذه لوصح ىلا اتي رطهللااواعج ىوقتتل اًناذ ىوقتلانةستكممواعْيهامناو كلذك

 أببس يصتلاركقلا لعجاك هللا مكعب و هللا اوقتاو 07 اناكرفمكل لعج هللا اوقَمتْنا

 دجال عزل لهل تا يك اووعما .دسرصبلا لعج اكو تام دقملا بترتيب نك لعلا لوضحلا

 ىذلاوهٍباهولاّناف ةمهاالا ءامسالا قئاح كيلع طلتةعال ىتح كلذ لعاف ىلاععت هندل نم لب بسن ا

 ةمهلالا نم هناك -ضلاو داوملاو عركلا ىملالا مالا فالخ دملا انه ىلع هناطع نوكحت
 ةيهلالاءامسالا نام فرعنال نمو ةمهلالاءامسالا ننام فرعبالرومآلا َقْناََح فرعتال نموا
 تا نلهاشلانمنن ورك الف هبتتل كه ذهلذ ا زن فرهدال ا
 يذلا مالسال لا له دنع بهولاا مولع نماهلكعث ارمشلاف بس كم تسل ةوينلا نال ةسهو مولع اهلك ٍ

 لمعت هسف دمعلل سلام بعولان !!؟ لمعت هشدسعلا نوكيأم مولعلا ىف باستك الاندب رو هلهأ مه

 نمّدبال هنا ىبسكلاو ىدولا معلا اذه لبي ملاعلا تلعج ىتلا تادا دعتسالا لجأ نما ذعانلتاغاوأ
 اهنعلصاحلا لعل ناك اهل ىفناسنالا لمعت امم تادا دعت سالا ضءبدجو ناف دامت قالا

 لبصح نمو ةيضو مولع اهلكعتارشلاث كلذ ءايشاو لعن نكم ملام لع هللا هنرواف ملعامب لمع نك ابسستك#
 فهكلاةروس ىف لاق هناف نيبعتلا ىلعرضخلا مهنمءالوالا نم هلءلق ةعاجب عرشب سنلاد# بهو مقلع 1
 لمع امساو سد رداو ىسعو ىحيو ركزو سايلاومدآ ءاسنالا نم هانقرا ءىذزلاواندإنم

 هجولا نم اناوسو هيفي رعت الصح نمالا انزل ذامنكلو انتا عضب اتحد قأكتأل
 نم ٌمدنوأأمو ى اع: هلوقاماف مهريسغركذ )و ءالؤهانعادسهلف هنمىلاعت هللا نع دخان 82

 لالقتسالا نماالبق هباطب هجوو تو أ بلطي هجو ن هجر هلنكلو بعولا ف صب سيلفالئلقألا هلا

 عكوافيسام تا وك [نطعأام هنوةطتالامو هلم ن مافتسامالاطلا الا
 اهكاردا, لوقعلا لقتسن مولعاهت افرظنلا مولع* ءاطعلا ادهىف لن

 : معلا ىفاثي 2 لح لا

 | ني لنمو كل ذنم عنم هقلاتاذ فرعنا عنم نقالوا تامواعللانم مانت الا قاعت له ثدلا



 انك

 | وهذ هيزتتلا تافصلتم جاي ناف بلخريغو بلخ نيب رش ىلع وهوناثل ادهش اوهوقرللارون نم

 ّ 'رهلا فيرعت ىشكلا ضعبف”قربلازونلا !ذه نم للص نا قفتاناف نيتننا نوكتنا عصبال

 | نم هدادما نوكين م مهنمو ملا رون نمرونلا ةرضح نمهدا دما نوكب نم منهو الخ اكرب ن وكمال
 نم منهو لالهلاروونم هدادم !نوكي نممهنمو رمقلارون نم هدادمان وكي نممهنمو ردملاروت
 هدادمان وكب نممسنمو مودل ارون نمهدادما نوكي نم م.بندو حجارمسلاروت نم هدادما نوك

 مهك اردانوكفاضيأ موحلا عقاوم فراونالا هذه بنتا ىمانركذ دقورثك رون مءامورانلارون نم

 نيلصاولالاجرلا نمو. بنارملازيبقب لاجرلازيعت و راوفال ازيسق بتارملازيقتق مهراونأ بنا ىهودق ىلع
 افاق مهفئاطلو ءاسبنالا قا ىلا لوصو مهل نكلو ةبملال !ءاسالايالو مالا ذم ةفرعم مهل سل نم
 ىلحتت نم مومن فلا تقوىف لاس الا نم هيلعاوناك امر دق ىلع ءاسالا فئاطل نم بان مها تف اولصو

 مالسلا هملع ىسع ةعيلطل هل ىلكت نمم_متدو دهشملا ىوسومن وكشف مالسلا هلع ىيدووم ةقمطل هل ١

 سو هيلع هلا ىلصدخت ةعب رمش ثمح نم نكلو هئارولادلوسرلا كلذ ىلا بسنبف لسرلارئ اسا ذكهو
 نمدهحتفل ىجوملا لع ىناقش# ناك هنا لصاوملا اذه دصق هل ىلهن ىذلا ”ىبنلا كلذ حرش نم دررقملا

 ىسولم ع رش نه كلذ ناف ىركذاةالصلا مقأ ىلاعتهلوق لثمّدقتم ”ىنع رش هنطابو اه هاط ةهج
 ءاسيالا فئإلطا نم نوذخ ًايءالؤهن نام فنوأ مو: ةالصلا تقو هنعح رخ نمئانل عراشلا هرّرقو

 برشالو وذ ةمهلالا ءاعسالا ىفالو ءاضعالا ىفالو راونالا ىف ءالؤهل سلو ةعامج مه انمقلو
 رك مهنمو عج اهل هلق ا عمي نمهاننب ىذلا لودولا ىلاعت هللا ىلا اضيأن يلصاولا نمو برش الو ْ

 ىلا ةراذاءالّؤه نمناسن ا لكو هنمهل هللا همسق ىزلا هقزر بدر ت ىل_عرثك او ناتبن سم كإ ذ نم هل
 لعأدللا او ناك سن ىحىأ ىف هقوذ ىدعت الةرادها اوداشرالا: قلما

 هاذ نيعىهةدحاو ىوس ةمسفن ةفص لل سل هلالربغالا دحاوا ىمأالا نيالو عنا ناو بلا قربلا 1

 سس سس سسسسمساسس ل سس سس سس سس

 * (نوعيرالاو سداسلابايا) *

 رعش نيملاصلا نم هلصح نمو ليلقلا معلا ةفربعم ىف

 هناذىال مولعملا ف رثكلاو دحاو لع ءامشالاب معلا

 هبافصو هتادوإ ددعدم هنامعْرب و ىرب ىرعشالاو

 هتانهو هركف نم هناولو || || هلام تدق ةقشلانا

 ظ
 ةامسو هنو دحوتم || || هنااب ءامحال بأ كلو

 بال اهذهواتي نم عمساذا لوقب نيدموبً انضيش ناكف الملقالا معلا نم متو أامو لجوزعهللا لاق
 ماودلا ىلعنولهاجلان كنقهيلا لصن مل هنمريثكلاوان دن ءراعموه لب انلوهامو هانيطعأ هنم ليلقلا
 د ةنو ةتيفسل | فرح ىلع عقو ىذا اريئاطلا ىأرامل مال#ل !امهياع دوم مضلل !بابلا اذنه يلا
 لاق ىردأال ماللاهملعىبوم لاك ءاملافمرققرتاطلا اذهلوقي امىردت أ هراقن رصلا ىف
 ١ ارملاو ىراتنمرعلا اذ_هنمصنامالا هللا ل_عنم كلعو ىبع صة:امرئاطلا اذهلوقي ىسومان

 واف لاوهو ىهانت الام دوجولا ف لخ دين أن ذاىد أد ةعتول لعلا ناف معلا ال كل ذ,تامولعملا
 | الفدحاو هلعف ىها::الام لعب هللا نا مولعمو هانلقام مزل لع مولعم لك ناك لذ اهل ةياوخال تامولعملا

 |تاذوهله معلا كلذ وهامو امولعم نوكيىتح مولعملانقلعتيال هنال ةدحاو نيعرعلل نوكي ناد
 | هانت الام قلعتم هنتا اتا مولعمو ىلاعت ىلا اع ىفرادختلا نيب فالخ كل ذ ىفدئاز سمو أ ملاعلا
 [ناالا هتاذ ىلع ةدئاز ةفصو ألاعلا تاذنيع لعلنا تعزءاوسو لع مولعم لكل نوكي نأ لطف ش٠
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 مك الو ف لكنت ةمقعلا كان“ 1 ولان نمش اي وهز غق اهتلاخج قيفملاعلالا ا
 ؛ دقو ةعاج مهنمدجو دقو كلانههدهاشيامفاكلبتسمنوكي « نم نوفق ولا نم عا مهتم ناالا تامن ل

 دعب هنا لعاو « هريغو" ىب رغملا لاقع ىنأ لاح ناكا ذكهو «ىباط_سنلا ديزي ىلأ ىلع ةلانلانفم دارا

 | "اذ مسالا هلوصو نوكي نم مونم بنا سم يلع نيلصاولا نا ىاعت «تهللا ىلا لوصولا ىئنعمام كتلعأام

 ىنعم ىلع دتال ث.حان دنع م العالا ءاسعساك تاذلا ىلع لبل دوه ثم نم ىل اعتهّلا ىلعالا لديالأ
 نس وركلا كس الملاو هنئا لالج ىفنيمهملا ةكتئالملاككالهتسالا هلا نوكيا ذهف لقعي كلذ مرتب |

 | هنيا ىلا هلصوا ىذللا مسالا ثم نم هللا ىلا لصي نم مو اا سيب اوسمهفرعيالوهاوسنوفرعبالذ
 نيدهنا مث هناك هنلادإ_دوأ ىذلا مسالا نم هذ ًايوهننا نمدل ىلتي ىذلا مسالا ثدح نمو

 . |ثيحنم موبسعاوصوناكن افاوا صواذا ءاسنلا منمنوكيدق هناق نيصنعشلااوا ني روك ذملا نيلحرل

 ا( قل امك للعذ ةفص باطي نا اما مسالا كا ذولي الف نيقب نيعم هل ناكف هودهاشة مهلصوأ ىذلا يخنأل

 كلذ ةقشح هطعتام بسحي نوكف -ىغلاك هزت ةفصوأ بيس اوروكشلاكة مص ةغصو أكراد

 هلاحفف ان دنع هيلع بااغلا نوكسير داعب ال دوو هي رو هقو ذودب رشم نوكي م نمو مسالا

 دبعو ىرابلا ديعوروكشلا دبعلوقنفهوعدن هيو هنلا هفضنق”ىمهلالا مش الاكل ذ دق هداطعتاب

 ملعب أي هنا مهلصوأ ىذلا مسالاربغرناىلارفاوصو نااوقارلادسيعت كيا ب |
 نوكيدتو مالا كل ذرعلا بئارغب ملكتيف ءالا كلذ ةقش هطعتام بس هلاح هيطعيال بن رغأ
 نم ىلعااندنعوهودلاخقوف هلعنا سانلا ىرب و موقلا قي رطب هلعالن 9 امرلعلا كلذ '
 لوط اتقول علاو نسبانبال سبرغ ملعب عأيالا ذهناق هلصوأ ىذلا مسالا ةدهاشمولا لصوىذلا

 مهنه نيمسق ىلع نيعجارلا نا مث دوعبال نم همهنمو دوعت نم من3 نيلصاولا بن بتارهكلانرضحدقاذ فا

 قحلا هملع علخاملهناف دي زب ىناك اروبجت ادار طضا عرب نم مهنمو نيدم ناك ا رادشحا عججرب نم |

 اذاف هملع ىشغف هد_فعنمةوطخاطخ ةبادهوداشراةهثاروانثراو نوكيثا ىئشإ امىلاتافصلا

 اأو لاج ب-اصوهو ساتلا ىلا يوردتا ف بغراالاذ- ه لثخ ىنءهلريصالف ىببح ”ىلءاورعادنلا

 اوه ن اف هتيدوبع سو هملع هللا بص هنا لون .سر نماوثرو نيذاارب ,اكالا مهو لاحرلا نمىلاعلا |

 نم مسن !ملاعلا فنولعيالا ب سانلا دن عاورهظ.ل سانلا نيعأ نع مهماقمرتسف اولاتححا غسلبتلا

 «ثءدحلاءاَرَ ةبمس موعد. ف ماقملارتس نب و هللا ىلا ةوعدلا نيب نوعمجف ”ىهلالا صاصتخالا له

 فلوس نع توملكم ال ”هلقن مهاالا ةّساعلا مهفر ءبال ىىح مم اشملا مالك تاناكحو قئافرلا

 ريخ مهيفدقتعيال لاما ة روم لزت مل ىتلا ةماعلا عمم مذنب روماما اك اذا اذهب رقلا ماقم نم

 راطث مهل نكلو مه رب دن ىتلا ةيهلالا ءامسالاب لعلا نع مهل ف سكي ال نمنيلصاولا لاجسرلا نمنع حالا

 يباقو حب رذورصب و عم-و ناساو قطنو لودي ةيئامم ىهوابي نوكلسي ىتلا ةعؤ رخل ليعألا دا

 كال وضولادنع مما عشب كنور نلف تاب .سانملا اعف مهاوصو دنع مهل خشنءالؤهف كلذريغ مام 1

 تف ىذلا بابلا كلذ باب ىأ بغل نم مسهل ىلذتبامق نوفرعي مسهل تشب امد فدو عرق ىذلا بابل

 ةمسانم رصملا ناطنناكنا و دي بح اص ناكم هلر هظت ةبسانم دبل بلطي مهل دوشملا ناكتاف م4

 نكن اهتازمعمو ابلو ناكناهتاماركنوكت سنملا َكِإَذ ندوءاضعالا عجبا ذكهو رصب تحابص ناك
 ًاضوتي نفسو هيلع هللا ىلصءقلا لوسر كا ذىلاراشأ «دفراعمو زان نوكس نما كلذ نمو
 لخدي ةندلا نم باواالا ةيئامتلا هل تصف ئيشب امهيف هسفن ثدحاال نيتعكر عكر رب م ءوضولا غد

 تاك عنج قلاش اًنلضو هتراذؤط تلك اذا هناضعا لاعأ نمدل حش ضمنا اذهئاذكااب

 موحنلا عقاوم باك ىفءاضعإلا ةلمعلا بتارملاهذهانس دقو ةفاكملااهئاضعال اع أ هيطعت
 0 0 مههسائب ا راوفالا نم مهو لاعتقال
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 ا أ انورعلا اورو نكلو امهردالوارام داوتروامع اسنالا هنروع العلا لسو هيلع هنا ىلضءنتالوسر لاق

 ل واط ناكنف لدلخلا ميهاربا هلع هتداعل هقفو ىلاعتهَنن انا ده .ادس ىف مال لا هملعةتلاح تناك

 و فعول را هلع فل. قحلا هاف ناىلا ءاللا هملع يهنأ نم. انعهشف ثنحتءارح راغب

 || غلب اريتماجارسو هتذايدتنا ىلا امعادواريذنو اريسشب ةفاكس انلا ىلا لسرأ ه دنع ترّرقتالف هنن
 ْ هللا ىلا عطنا نماستمءاملوالا نم لماكسلا ثراولاه ةريصي ىلسعدقناىلا اعدو ةنامالا ىو ةلاسرلا
 هسا ىلع لحو لج وزع هللا لزن أ ام مهفو هملق ىف كهلنا خفناىلا لسو هيلع هللا ىب_صهقنا لوسر ةعبرشب

 3 نيث حلا نم ءلعجوىل اعتب اتكح رف مهفل اهنا هقزرو هنطاب ىف ”ىهلا لت مالسلا هملعد جت هلوسرو

 قليلا ىلاهلتاهّدرف لسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلا ءاج ىذا كاملا ماقماذ_هنل ماتف ةمالا هذه ىف
 راجل سول نيرو ةماومذملاو دوم ارطاولتا نينمهل قرفسو مقل اعس مس ا حال ض ىلع هدشرب 6

 ةجيرداناهللا نم مالعابت م لامو مسو هدلعدتلا ىلصهننا لوسر نع ماكحالا نم تدئامو عرمشلا

 || لعفاك هللا دنع امه مهبغري و سدقال ا ماما, سفنال !بلط ىلا مهتمه قريف الع دندل نم هلعو ه دنع نم
 اررقم كح شالو ةعب رش ثدح ال ثراولا ناريغ هنل اسر غملم ” راسو هيلع دلتا ىلص قنا لوسر |

 ةتنادكرشأ ىدلاو هدو هعاسا قدصي هئمده اش هوان و هلع ىف ةريصل و هب ”رنم ةندب ىلع هنا نيس ن |

 ىنعبن ا نموانأ ةريص) ىلع هلا ىلا وعدا لاعوربخ افهقنا ىلا اهبوعدي ىتلا ةغصلاىهلؤتسر عم ىلاعت

 نا لاقف هياوامب امو ةبحلاءاسالا عم مهكرش ل ذكو ةريصب ىلعهقنا ىلا نوع دي مهفةثرولا هو

 سان[ نم طسقلاو نو سعأي نيذلا نولي و قحريغينيسنلان وات و هنا تان !ددرتتسيزبلا

 ل اوقب م اريثك نيدموبانضيش ناك هقلا ىلا ةوعدلا ىف مهن ”لرشاكءالبلا ىفمهنس كرسشفةيرولا مهو أ
 هحورخ ىف مالسلا هيلع لوسزا ةلاحددهو قالا: نترات اراقب كلن اصل 1

 قعلل هدو-و قلختا نمهرارف قدص تام الع نمو لوقم تنءللءارحراغف سانا !نعهعاطتناو ا

 قدص تامالع نمو لاك مق حلا هاف تح هعاطقنا ىف ثنحتت سو هملع هللا ىلص هنا لو سر لاز اخ ؛

 داثرالا هثرولا وح ىف قب وسانلا ىلا ةلاسرلانعالسلا هملع هثعب ةلاح دير ق لخلل ه«ءوحر قعلل هدوحو

 ||| قملامه ًاقاذا ادايعهقّتاف“ ىوبنلا ثرولا ف لكلا ةفص اذه. خشلا دارأف 0 ا
 ا عوج نق ىلاسلا ”ىوبنلا ثرولا نكلواريثكا ذه قرات وطعم اعل رخل رهتز هذخأ

 : عجر نمف اذ نالعاف اوعجرام اولصوول -قارادلا ناملس بأ لوق انهكضرتعات اف قلخلابملا

 || حالو لوقي هناكفالفداشرالابهتلاىلا عوج رااماو هللا ىلا هم باناموهتاذاو ةمعسطلا هتاوهش ىلا |أ]

 || فلكتلا نطاوم اف هش ق حلا هجو اوأرولو هنم هللا ىلا اوبانامىلا اوعجرامةةقكا نم ةقرادمهل ْ

 || رقسىلا لاقذ لصو هنا معزب نالفدل لم ةامللاجرلارباك أن مرخا الا ل وقاماو كل ذنممهعنتبدالاو
 الأ اذاارمأغوا منك ا غب مكعمودو لئاقلاوهو هما لصويدو د<م هللا نا معز نما اذهم ديرب هناف ٍ

 ا ناوهدنعشلكتلا 00 ا رورو ور تاكو احلا تظل نصل ْ

 أ هللاىل'لوصولا لد عصنالا ذه ىرتسىلا يتلا هبفلاقىذلا اذهوهف كا ذداطع لوصول كاذ ظ
 انخس ناكو فالخالب ةفئاطلا هعنع الا دهو هير نعذخأد تاسنالان وكت ىدح هنو دام لكع طقب

 ١ ةبقعلا لفسأ نو دوؤك ةمعبولظملا قمل! نيبو انش لو ”ىبوكلا فلذي نيف سوي بوةعب وأ ْ
 |١ نماهءاوروام ىلع انفرشتسا اذافاهالع أ ىلا لصن ىتح ةبقعل | كا: ىف دعصن ل ازئالذ ةعسطل ا ةهج نم

 ٌُك ا ىنارادلا ناملس بأ لوةوهو هنععوجرلا نكءالاماهءارو ناف عحرت ل كانه

 || فارشالاو ةمقعلا سر ىلا لوصولا لبق نم عجراسمنا سانلا ىلا عجرنف ةمقعلاس ار ىلا دي رب
 اقوعدب ليلزبال نكلولاكحلا بطوهامما اذهعم ع ووجرلل بجوملا بسلاو انهءاروام ىلع
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 للعلا ةيلاو قليلا بولةىفلوبقلا مهل ل_عجو نولثبالو نوب انعالو نووتشي ام نواك اي
 ريغغي تيهذ تلا مه رامعا ةدمىفالع نسحأ نمرجأ هللا دنعمهلو فيلكتلا نم اوحارتساو مهلع
 نماهوامل مسهلوقعب بهذي لول تلا لادعالا جانت ميلع قف بلا عذخ ا ىذلاوههتاصيس الز

 ا خش هحورب هللا ذخ أ ف ىلصيلمللا نمموةيدنا هادفن قو ءوضو ىلعامتان تاننكربدتا

 وهو مبنمف.لكتلاببطاخن اف هموت لاح ف هدنع هسيح ىذلا هلال لل ماق نمر أ هب كمهقلا نا
 أ لمعتو يراخ نم عاملا ظفحت ةدعاونذامهلاق موف هناطلسرهظأ ىذلا قملادوبش ىفباغمهحورا
 ىل ل بقام ىل_عةعاسجل انامام !نمللا تاؤاضلا هقدر اتق" ىلعّرمو ماقملا اذه تةذدقاوهيءاحام
 ىلا سعال هلكاذهىفاناو لاوةأو لاعفا نمةالصلالا' سبأ عسرتطلااو عوك راماتان
 1 تريخاف ىريغ نعو ع هذ تدع ”ىلءبلغ دوهشل سحلا ماع نمئش ةدالو لاخلابالو لح انالو ةعاملاب

 1| عانلا نم ةطعايلا ف اراك ى لاح ناك سانلاب لصأو ةالصلا مي ه1ةالصلا تقول + داك نكت قل
 || ناكمنكل ههلو ىف ”ىلى كلاب لعف اى اشد ىناسا ىل_عرخ لو تقود وع طفلا نا تاع كاذب ارعالو
 هضتنك ام لثمناكوأ هّدر لمعي ناك ل ه ىردأ الذ هنع ىورام ىلع الصلا تاقوأ ىف درب“ لليشلا

 تيك االاانذ هنا لعر< ل ىذلا هتدجلا لاق هنعدنعلا لقال .قصفام ىوارلا نآف
 ىرعاناو اهم ىلصت : ميظعلا شرعلانمظعالا قبل او عالادرتلا ف قاد ماتا ع لاح تاق ف

 عكحازا كلذ ى نا لءااناو ةدحاسو ةعك ارهيدينمباهدهاشأو ىسفت نع لزعع ركرطلا َن ع

 وهالو ىرعغ سا كلدنا معو كلة نم بهتتا ت تنكو ىتبصانىفدنلاو مانلاةي ورك داسلاو

 ةلاحّ كل تنبأ دقف لوعفم مساو لعاف ما فلكملاو فدلكتلاو فلكملا تفرع كانه نمو انا
 ىدب. وهو قملا لوي هللاو لصاح دوهشي قث اذ ةنانا نيمهلالا نيناجملا نممستع نيذوخأملا
 لفعلا

 + (نوعب رالاو سماخلا بايلا)*

 رعش دوعي هلعج نمو لصوام دعيداعنمةفرعمف

 لمعت كناول تانآ لمصفتو || || قدح حا ربدتنع لدوحو
 لفت وولعتءاسشالا ىرب برب || || مكماذرغام نابنالا اهيأايش
 لهجت سمالاتنكدق ىذلا تاعأ| || ةنطفو مهفو لقعاذ تنكن اف
 لمعت :أ ىذاطدعبو برقل || || لياك كنا ىر دت نا كلذو
 | لج او ىلوأ دبعلا,ىذلا كاذف لمحت لمصتوربب دت بر فخ
 7 ادمو.لا كلاحا ذهناكاذا
 هردق مطعي ى ّراالالحّناف

 هدانع ولك لوملاخأ اذا

 امركحم هيدلد هاقبأء اس نك

 ثراوو لوسروأ ”ىن لادو

 ثراووهو دحاوالا قلو

 لص دعس تاراشب لعل .

 || لعفيوءاشيام ىضقي قلخلا فو
 | لدعي و ءاشيام ىضَشي وهيلا
 لمأي ناك املا دىذلاّدرو
 اولجسأف ءال ٌودالا مث امو
 لذعت كلاتاحاردق نانئالاو

 | لضخ وه ىذا ايف هطبغمل
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 | ١ يناكودابنا الا د مسةااوحالنوكق امءانلوالاو هلاوحانوكلامءاسنالاف لاوحالا
 | للعقل اذراو تقوى هسح نءد.الوذخؤيب هنوكع مهلةءهملعظفحو لوسرلاّدرب ادام كلاس دقو

 م ةدئاوق نم انستقاو مهانرشاعو مهنم معاج انقل دقو هققحو كل دمهفاف لزملا ىسولاب هيلو

 هللا اوعبطا مهللوقيو مهلارظا وهو هلعاوعمجادقسانلاو مهتمدحاو ىلع انقاو تنك دلو

 سار لهارافناهدرتفىناوالا هذه رانلا نجت نا مكملع فاحاىفا د َمقلْخ نيط نممكناق نيكا اسمان

 قابلا: ردنوكحكي سلبا مكدرغيال نيكا اهمانراناهضطت نر يغ نمارافن نوككنيط نمةننآ طق

 ةءاطسف قملا ةراشاكلا اورظنا نكا اسمان وكل ص اغم ىف رانل ا مكنت ن يط نم ناو دلصا ىلا عجرب
 هلوقوهو كنم ُمُه- هل لاهذا اهدعباماو ار ةنالواوفق انهو كذم هج ا هلوشي سابا

 هنلعدراولا بنرغلا لموه امد اب عقجاوهرادولاءاجو هس لخ دين كرات نم حرام نم ناملا قلخ

 سيحا ثمان حنا هلصا ىلا هعو>-رهرورمش ران نم ىتقلخ هتمريخان ا لاكو رفا هيام ىلا عجر نف

 سنا نيكاسماب اودعس:رونا ال ىلا اورهاوهوعطتالو سلبا نماوعمستالف مكةنيطرانلابرخقت

 امورصن جناتاناوطسالاهدهالا ييعام دحسملا فةسنولوةتانا هرمصنا ىذا! نورس ام بع

 فدكف تاوعسلا موق. لاجرلاب هنودعيو هللا نوركذي الاجر اهرنص ااناو ماخر نم تاناوطسا
 هذه نورصتنال ىمعلا َمنأواةراخ تاناوطسالارصباال ىعالاانا لد ىرداام دهتملاا ده
 لاف ةعاهللا نود ىفدهشتسا م ىمعلا نا هتئاوال ىرداام ىناوخااب هلثاو الاحر تاناوطسالا

 رهصب ةنتثملا هاتسالا سانا. لاكو كعتن لعق هيناج ىلا تسلا مث ىلب تاق ولا لوقإت سلا بالا

 |0001 | داع كانا سلس هبل ةسانملا دهر لم نم باشلا اذهو ضعبل ا

 .تاناوطسالاهذسهةيؤر نعهتلا كاع منام اوريثكم ىمْنَح اودنون<اناوالقاع هنومسسدل

 || هعم تجرفت ءالؤه نع اني شما مةلاكو ىدبب ذخا مث باشلا اذ هنون- نعءاضيا كاعاالاحر
 هلا اك كيكو نهوتدعملا نم هت نمراك اوهو نع فرصناو ىدينم هدي كرت سانلاق رافال

 ىهذ ىذا|ام ىللوةت تنكح نةعىلناكواذاقح نوناوه تنال لوقي كلقعي بهذ ىذلا ام
 | لك [تاوذلا لج انه يك زودن لعب ام ئردا ام هعم هذ دق كنطاخ تح ىلقعنيا كلقعي

 هناهنع تمهقف تكراالةيشخو ةيادانا لاك ةئاد تاكاذا كلمكرب نخل تاق ىنرب ديودو برم او

 5 اطنوف# ناككلذاو هلع سال مكحالف ةفرغملا زواغدىف هناو 0 ملاعنع هحورخ ير

 ||| تنكاعرف تافوا ىف لصيو دصتملا مزاليرابتعالا ماداتوهس توكحرلا ريثك نادصلاىذا

 ٠ رام عر دام 13 دبر قع نارا كا هتااوال ىف لوغف قطن كار 3 لوقا لف ءاراامدتعدلأسا

 / لوقا ةينل انوكخ كى لوقف كلعات !ضرتفااماداهذه كتالضىف ىونتلهف هللوقا
 || ىرنا فيكق ىندعتيو ىنم#: هارادل لوقاانا لوقيو كبف هلا ةيرقلا لام الا هده, دصقللا
 |مالؤعتا غن و مدتعام نيناحلا مالك اذه ىنعسنغبالو هدهشااناو ىعموه نم ىلا ةيرقلا

 | مهنمو دورمسملا مهتم مهل اممهأو لضالا تهوىتاو نيد دَقَمملا ند نو دعسسو لوابكح لئااهلا

 |ابوقعبكمهضبقر هق دراو ناكناذ مهلوقعب بهذ ىذلا لقال ادراولا بسحب لذ ىف مهو نوزجنا
 5 زم قشمدي هير ىشحلا دوعشكو مدقتلا اذه ىلعناكوهتنأر ضرالا ريس انناكىناروكلا

 | ةعام فنصا| اذه نمت ًارمهاطس ف طا دراو ناكناو تببلا هلع بلاغلاو طسلاو صقل نيب

 | ل ةام مهلغش مهلوةعب بهذام نوفر عيال سائل او ىوالسلا ىلع نسما ىنأو ”ىريكشا | جاجا ىلاك
 ا 1 ءءء .. .- * ه١ 1 ع : 0 - |
 | ىلا ام ىهشاف سفن بطنك مهل اصع ل ميقا مما هقارص# يوتتراالا نعمه

 | ثيح نيتحارلا نيب مهادتلا عمخ امهل اري تأ وث هن لش. وأ هدنعءالؤه نمدحاو لك أبنا شانلا
 , < .٠  - 2 520- 3اد _1
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 نيذلا مهءالؤهو اهغازملاو يكشنا نم ينسلا لعد يرض قلقا ل رد وفعلا ذخ نورصال مهو

 | ءادغ نم وكمل نع حام داسف هببسناك اممم:وئج نا كل ةبنودي ريونيئاجن ٠ ءالةع نوما

 مهلوتعي تيهذف مف قطا تا أف نم ةأفو مهمولقل ”ىههلا لت نعناك امناو كا ذريغوأع وجو أ

 لوةءالب لوقع نام مهف هلا هزات هنر شح ةقك اع ةدوبمشر ةمحنم ةداتع# ءوبخت مهاوَدَعَف

 ىلال لص نيناخا القعاومساذهلف مهلوةعربب دن نعني روتسملا ىأنيناخا رهاظا!ىفاوفرغو

 عاقل يعدل اقف هللا لهأ نم نناحاءالقع ف لوتتام هنامز لقاع "ىدادغملال شكلا نيدوعسلا

 ران "اهبلعرهظن ىلا نين ا راع نمو اا رو هلل قمينم ولم | القعلاو حالم مه

 ناكوهنلا هجر سال اردلاو أ هبحاس هنا د قرخ رهدوبشب كل كوتش دال

 هلقع ةيلع قياؤ اودهاشام دهاش نم غسل لاقف واو ناكمء اف لع اللة امج اهراعاطن اض دعا

 تآامقلا تقو ىفاوريغتناو لسرلا تطعاامتإبب ىرقدوقلان نم ىطعاو ,ةاذق هنافنكماو نسح !كاذف

 فحرت ةحدخ قاف هدمايعر هقرعسصتى ولا ءأكامل ملسو هيلع هللا لصدتلالوسر تاانلع دف

 اكد هلعح لمعلا همت رحت الف كام ل نكت نمار نم كلذوىنواتز ىفواتْزلاققهرداو
 هنلق ىلع مالا حورلا هب لزنو ىجولا هءاجاذا لسو هيلع هنا ىبص هنا لوسر تاكو اقتعص ىسوم رش

 نيرمضاخلا ىلع هبقلف هنو* ءاحام ىو دقو هذع لصف ىت>ريعتلاوغرباك اغرو ىعس مسو ةسح نعدخأ

 دراوو كالم لوزن مةولطس معا هبلق ىلع هيتر تالت نم مالسلا هملعءد.ج اوف نيعءاسلل هغلم و

 نءذخؤي اذه عمو لوهل اكاد لا دعَبسم ارظَنم ناكن كلو هنآ ريغ همفهعس نك, ل ىذل!تقولا ف
 هنو دهاث يام يظعا لسرلا لوةعب نتا بهذا ةمالا ةساسسو ةلاسرلا غملبت بواطم لوسرناالوافهسفن
 رئانتا 1 ١ و قا نم مهلعدريام لورق نم نوذكش. ثدح ة وقل نمنيتملا ىوقلاهلنا نكت

 نم مظعا هدراو نوكب نم مهنم بناه ثالث دحأ ىلع ماقملا اذهىفسانل ا نارلعاف هءن وامعي و

 لاما مفرصي همكحت نوكف لاحلا هيلع كاغف هملعدراولا مكصفا يلع هسفن ف توكيىتلا ول
 نونحلاب هب رطل اهذه ىف ىع ىلا كا ذفدرعرخ 5 ىلا روسان اف لاخلا كت ىف م اذام هسغن ف هلريبدنالو

 فرص وبرشد و لك أف هتين اوح لمع هملع ىو كانه هلقع كسع نم مهتم ى رغملا لاقع ىناك

 ّّط او« تاناومملار "اكىعسطلا شدعلا مهر انتل نينا ا ءالقع نومس الؤهفةب ورالورب دتربغ نم

 تام نا ىلا هذخأ نيح نم برشامو لك ا ماو ةملكلا,هنءذوخ ًامنو' مث لاقع ىلأ لم

 هلمودب ال نم مبتمو هسح ماعز ع قط نادرة :سعيراةدمى كلذو

 ةللامرامو لوقبام لمعي و هع أرب دبذ لقعب سانل ا ىلا عجربذ لاما هنعل و زيفدزاولا كل دمك

 مب ءاماوالا نم لاوحالا باعصأو ”ىنلاوهكلذو ناسن الكل ثمةب وروربدت نع فّرصت و

 امأ مريس ام دنع وعش نكل اح كلذ نمريأ هيلع ىريالذ هنقلاب واسم هيلبتو هدراو نوكي نم

 نم نم هيمءاحام هنع ذخ أي ىتح دراولا كل ذ ىلا ىأهبلا ىتصينا اذهاّدبال هناف امض اروعش ه.لعأرطام

 هللا كلملا دنع نمره فرخ [صخم ىنأض ثي دح ىف كعمن نكد نال لالا هلاف قالا دنع

 ا كلا عجرهدنعام هملالصو ا ذاو صنعا كا ذهل لوقي املا ىتسي و كعم ثيدحلا كرت
 هندخاق كيد لحرك كل دى كنع ءلغشا سه ثنا ترعش سعأ ىلا ىتصي هنيأرو لانس هرصمت لوف

 كش دح لد 0 هنلا رطتسق هئدحت تناو ءرطتو هنيعت دخل هلا هللا هس قرش لل

 اذاف دراولا نم ىوقا هنوف نوكن ممبنمو هملع تناام ف الخرس عأ ىفركشتم هنطاب نارعش
 هتدحام'كَدَع ذخأبو هنلا قليامدراولا مدح وهو هن رعشتإ ثيدح فك عموهو دزاولا

 ابهيذ طلغ هلكسم ىكو هش رطلا هذه لهأ بولق ىلع قحلا تادراو ىف عيار محأ امو هب كنثدحي 1

 مهفرصتءابلوالاو لاو-الا نوذترصيءاسالااولامف”ىلولاو ىبنلا نيب قرقلا ىف قي رطلا لهأ رعب

 لم ل لل



 لَو لو باودلاورخلاو ل ابا ءوجلاو ْ

 0 رطتكلسو ماقملا ادهن اكأ

 0 هلزمل اح اهلا ةفرعم

 نعالاو وهالاو ا اذه قلن و اثيعزوكت دكرحب ||
 ءث نم ناو لوبي هللاق ةفئاطلا هذ_ه ىلع فانصالاءالؤه نمهانركذ نم ناف
 أ كلذنم عاطفامبا اهيرس مكذخ اوي ل ث يح مكلاهماداملح ناكر نا مهددست نوهقفنال كحاو
 ا "تكباك 0 تام نم قح ىف ىلاعتلاقو هوهقفت لفع الؤه ميست مكتعرتس ثدحاروفغ

 |ايتلكا نموم كشيالو هنا لعأ ىل_عءاكبلاب ضرالاو“ 0 ضرالاوءاعسا بلع

 : اثبع ىناتتم اذهل سيرا,لوةءضةماقلا مول ىأب روفصعل ثادروو القع“ ىح ميسم لكو عيسم هب

 را درسا ود يرو وأ ةعفنمرنغل رش عطقي نم كا ذكو
 ا! لثم امسح افشكك لذ تقرعو ةفئاطاا ءالؤه ىلعءانثلاب اهتنصو كلذا ف انصالا ءالؤها فزاعملا هذه

 8 لوخد ةيثنعلا كرا نيب و مسمن سبل مسمنال ماعطلا جيستو ىصخا جيست عامة باسل ناكام

 ظ اوه بنارج وخر يالف ولعل هذه نيقتلا راسا لام ا مادو ةلج كل نوت و

 6 نم ىلاعت هلل دمي ماعلا ىف ىث * لكنا ىلا عتريخ ادهاو مهما نوضّرعَس الو مهنوح دعالف لاجرلا

 0 سعشلاو ضرالاىف نمو تاوعسلا ىف نم 0 لاو سانلاالا ضعسربغ

0 

 * (نوعيدإلاو عار ابنا +

 انعار ةعاط ىف تنكاذا ||

 مهلا ىف ليلا ملاك ن كو
 ردات !لسلا نس لصوتتو
 تئهدق قزرلا هةلدوخ
 تال تول

0 
 ةمرع اذ تنكاذا لاسع

 ايناو لزب ل ئذلل لقو

 ىذلإاب مكفك ت رفظ امو

 هىهاى ثكلعف تاكولو

 ىذلا نيو ني تذل

 ل ل ل
 لكاعلاك نورحي تقولا عم

 لب اه ىلا تريصت الو

 لا لحل
 ل>-اعلا ف وه ىذااكدفب

 لحارلا عمل -راوزيسلا الو
 لئاط ىلذع تلضح تدو
 0 ف تطخ

 لت اني !! نحل 9

0 
 لط انلاك نلكا لا نع

 اف كن

 0 ملسو هيلع دلتا ىلصهلئا لوسر ناس ىلعو هبا ىف ىلا «ةقحلا م مهذاك ىِتلا لاسعالا نم هيلعاوناكامع

 هعاطاو هتمسىف هبالخ نقَت اف ىلاعتهتنأب ماع مهأ ن نكي لو مهلاهعرش واع رشا ففرسمالاو

 دادعت ساو لع مخك مدعو كاذب هنم لدغ ىلع ولاه أف ةرعشبال ثدح ن مهرونل هبلق اوه سعأ قف
 ' يومان اهنملا د روش أك ىلا مالا كا: لايت ناوي يهاذلا قلتي به نرسل . اهل

 || ناويملا فّوصتهيلا 11 هتارورمض ىف فّريصتيو برشب و لك أد ىناويملا هحورب هن داهش ملاعىف قف
 1 (هلرعالو ةمكحابو طنب ركفالو هي ورالوربدتربغ نم هرئاضمو ةسوسحما هعفانم علا ىل_عروطفملا

 1 0 رص قريهم دنع كن اول دع تتلوومالا نارك دس ظعتنلابم كغفن دصش الواب

 1 . مهارت اهم نوهتذي الواهب. نولقعي لوةعمسهل سلذا ءالؤهنعفلكتلا طقسو

 .ةفص نم هانرك ذام تمهف نأ ضعبف سانلا ن

 | لمبسلا ىدب وهو قتلا لوي هتلاو نيزئافل ني

 | هدم عببالا

0 

 ا و

 3 كيلا 9

: 
 ه4
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 عرول الها ماه الاز لاا دهم تفر هذ اهمطش ىلع هو الملا اورخأ داي رهاظاا لعاتمءوض

 كلاددعن 0ع ا

 ى.:تحلاىرطسوانللا لقن ىتح كلدب , املع أو لبن نب دجأ لوتتلل عامالاا هاتفاف

 لعبال اصل هتاصلاخرانغالا ن ارو قم انماقمنوكلاي بول: ىف نازيملا لسو هيلعدلنا قصاناظعاف

 نلارتشالا نم برعض هسف عقو نيد لكسحم صاا1!نيدااهلنالا ىلاعتهلوقوهو هيح اص هللا ال |

 "ل ةدك ادوهت كارتشالا بوقد نإ ناك تاهمإلا صااخلانيدإان ودا مومملاوادوختلا

 الفمذناساهنو واعد ىهلا نيدهم سيل هنافالصأ نيدب سياف مومذملابكارتشالا عقو ناو الا تنس

 هن لاح امو هلاوادنعلا يلق ىف لص ام ل سو هيلع هللا ىلص< ىلا ةاعا سم مانقملا اذهلاخرئ آر.

 ةيواطملا اع هلا نا اواعر هملعاو كلسو كلذ لمد ىف اوامعتر ةسنلل ايلط هي انسانه سفن ىلع ناسنالا.

 اودنتسا ىلا ةيهلالا هد :قلا ذهب قدكلاو اذه ىلع لمعلا مهاطعاغ ماقملارتس ىف ى هاغاانل عراشلا نم

 نع هباصحا ىف ممرب اودتقافاثدلا ىف هدابعمومعل هناصس هنم ىلعتلا هرانتجاوهو كلذفف ايلا

 صلاخلار هّدعن قس نيدلابفي رعتلا ف وك اام هللا ناورتسرادرادإا هذهنالاجرلاءالؤهلعفهقلخ

 اعرشو ةمكحو ادا هةعتسامب نطوملا اولماعي ىح لارتشالا نمْئثابف مهم وشيال اقر طاوبلطف
 || اوكلسول منان دوهعملالءلاو نيدلاره اظوهو هب رعشيال ىذلا عرولا نق لخلا نعاورتتسافءادتقاو
 مش قاع-اتناكف هو دصقام فال ىل_ عمال ءاجؤا وزيقل نيلا نم ومعلاقرهاظلا د :وهعملاريغ

 «يتالملامهدم<ع و ةمسدقلا ةمهلالاءامسالا مهدمح وهلا مه دم<لاحرلا ءالؤهف ةماعلا ءاعسا

 نالقثلا ماو هللا دمح عسلاو  لكوداسماو تابنلاو ناورحلا هدمحو لسرلاو ءابنالا مه دمج و

 نيلقبلا ند ىهلالا في رعتلا لها ريغاماو 5 مودم مناف ىهلالا في رعتلا لهأ الا ينواهضن

 « ةماعلا ىف لو هنا ماقملا مهافرعغال مه مهضارغا بسك ممورك ذي ةماعلا قح ىف مهام لثم مب مهف

 ىلع حالو نوك موكل ثمح م ملع ىك افهم ددلاوصاخ هلل يهص الخ ان مهلمعتلف ىلاعت هللا ها ان

 اهارثأنواعيأت اولعواهوقلت ”مه وكلف مملعةمهلالا» ءامسالاءانثاماو * هللارغبر مه دودع ٍ

 الفكلذ ىلعاناج نوكسف ىواالا مسالا كلذ اودىذل! الا كلذ, تورك ذيفناوكالا نمنوك ىف ظ
 ةقشملا يبعرتالا بح اسو ىف ىلا ريب لسيتاصار ظ

 ةبسنلا موقت ى اوم .كامفمهوجاز ممالفةكتالملاءانثاتاو + .اهعجسان ةمهلالاع انمسالا مت ْ
 لفكالا ةوةالولوحال لاحرلاءالؤه لاف كل سدقنو لدم بسن ند مهاوت فقالا ْ

 ةلاحلا هذه عممبت :اذةكئالملا مهياع تاثاق هللا ىلا كلذ اوفو تلا ريظعت نم هلع مهام ئثىفاوعتب |[
 داسفلا نم مدآم هس 2 نعطالاوضرعتي ل ثسح اه عداوة نو ةكالللا أوحد ل ١

 نم مهل هناهورعّداام مهلا اولس تي عوكلف مك يلع لسرلاو ءاسنالاءانثاماو مولعمرسادهلو ءامداكَعسَو |

 اوفصتا دن ةوبنلاءازتبأ نمروما مهيفو مهلاوحا ىلع مهنوكج ماو فقونامو م,ياونمآوةلاسرلاوةوبنلا |
 مامالا نع ىورامم دقي ام دق مهران“ عامنا فاوصلخ او لسربالو ءابناياومستي لا ذسه عم نكلوابب |

 لورباك فيك دنع تينا نتالبلط لك اكتفت ودم ىدنتملا عبملا لذ نيدجأ 1

 0 دك رعتو لع هيلع للم لولا تاع مالا وق ىلع كل ذ ل دف هلك ًايلسو هلعدتتا ىلص

 لوقلاب داشرالاو غسلبتلا ىف ةثارولا ماقم ىف ناك هنالدنماذهفرعام اوهلاوح ًاوهلاعفا عيجبو | ٍ

 ءانئاماو ةّمالاهذه ىلع ةعد رشلا ظافح هلاثماووهف عماسلا سفن ىف نكمأ كل ذ نال لانس او لمعلاو ||

 ىمسنال تا نماثبع ىعست تلا تاكرملا اوؤرعفانصالاءالؤه نالف مملعداسلاوتاينلاو تاو |||
 كمل دهاشملا مهتمرظانلا لعب كرما دنعال اهم لرحتملا دنعانبع ن وكس دكرح مهبف كر 2 نم لكفاثبعأ|
 داجالو تادالو ناومح ىف كرمتتال ةفئاطلا هذهنا ترو هللا نع "لدغ بح اصدلا ةمئبغلا هكرللا | ا



 هللا عمايداواعرو كلا مساهملا لسرملا ىلعالو لسرملا ىلءاوتلطب لفاذكو اذك الوش ناجرأ]

 ظ |اولاكو اعروو.ةجرو ادا ظفللا اذن هاو نتج اف هللاءاسمعا نم كلا نان اطل دا مسا هملعاوشلطاو

 ل ناجرتلا سس هدنعنمءاس ىذا "لوسرلا لءاوقاطاو هّللاءامسا ىف درب ل ظ فلا !ذهناك ذا ناطاسل |[]١!

 الإ صئاصخ نمد واعف )سو هيلعملنا ىلصهتللا لوسر ىلع قلطا دق هنال لوسرلا مساهءلعاؤقلطي لو

 اومن مو مهل مي ادق اظفللا اذه ناكت تاوٍلسو هيلع هللا ىلصدللا لوسر عماددا ة.هلالا ةلاسرلاو ةّونلا

 ا | هدنعا ةلزئم: اند مظعا هنا ىلا عتهقناانفر ء نم عم ىو أاببدالا موز ناكف مملع بحو 1نكل 0

 أمي هللا ىضر. مدن او يبو طارح للزالدا درسوا ءايدالاالا هفرعبالاذهو

 لا منج نإ م نيد نم ايف مهكر اشدال اد رطنوشلطد وناو كالا نيب ةجازملا هبف عقت عل كنوبنتجي

 | هللا نم نروح و هءنوه دي واب سوشتف هنوققضت انعم جى ادحأ نوي انرالف نهم اقم نمالو

 1 | وتس عي نوركيتتسملالاةالخالان مهيلعنووكجم اموهوةرب الاواذدلا ف هءاوعدبن ا

 000 قل داس مالا موصل داوبظ ىلع اهماكحاو اهرهاوظو اهل اعع

 | مهلعفال هللا لعفم لع ىربام عج نا ماعلا ىف نوزهظي ؤ هللا دودح ماقلاو دل لع يرتب

 | اوه ءاتو ل ايءانث دثملا كل ةىلعتي نا عشا او لعفلا كل مهملع تيب الن او. د هللادد و

 | لكو كلذك ةن بعسل فاصوالا:نمو يتلا ةباغ ةنسحلا مهلاعفا نم 0 يتق :هلؤلح : لح

 اردنا لاا يك فاثاءروو ىلاعتهتلاعمايدامهسفتن ىلا هنوفيضب ارعواعرش م وم ذم فاضو
 | لقي لو تضم ذاو مالا هيلع لالا لاو كب" رداراف رينا واهسعانا 2 بسعلا ىف

 أ ةلماناكناواد» كس: نك ةئدس نم كناضأ امو انل ميلعَتلا ضر عم ىف ىلاعت لاو نص مهأ

 أ هلاانيهذام 0 نا فمر حل ميلغتلا هش هبفنكلو مهلوت ىح

 .لاعر نادل قاتطاالا ىدتعت هلك ضو لكيدك اق كيد هلكربسناو هن الاهدهفف هينا نم
 | هقلا عمامدا تريشلا ةفاضا ىف ماللاو فلالا» ىنتك اؤددكصُؤي مل ناكناو كيلا: سل وكل او
 || ةفئاط لك ت دعا دقفرظنلا لهأاماو ةصاختت اله دنع ةمهلالا ل اسما ضم ا نم ”لعملا هذهو

 ظ ىلع هعماورف عرشلا دصاقم مهقمهلع تلاغلا لاجرلا الؤهو اهعز ىاهليا د هانشتقا ام ىلع مهنم

 ظ هللا عضفازاجال ةقرشح ةقَح ىهلالا ب انحلا هاومرتحا ىذلا مارت_>الاو عرولا كرب نمل ذو هدصقم

 نكل لقتستامو هك اداب لوقعلا لمَ تالاممدر هن تءاحامفو هيتك ىف مهلا نيعمهمداب مهل
 ةفلعلا هذي فصت نم مهشب ملامةنانعل ا هذ مهلك كا ذ نماومهفف م هرظن نعال هتان عموذخ ا

 ملف ةماعلا كلام مهتاكرحو مهر ود ف اوكلس نيعرولا لاحاذه ناك انو ماقملا اذههلنكت مو

 | نم ىلعاهمءاننلا عقيال ىتلاملاعلا فةعوضوملا بابساالاداورتتساو مهتعهينوزيع ام مهيلغرهظت |[
 | لك والو ةماعلا حالصّنعمهجر >2 حالص مسا مومعلا ىف لاجرلاءالؤهن ىلع قلطتت فام سلت
 1 مهناعم هبفمهلاراشيو ةماعلا ن نع هب نوجر ذب صاخءانث مسا هلع عقب امى مالو عروالو دهزالو

 اا ياما رتل جل قلخو دهزو لكو و عرو لهأ

 َ | لوقن حا امريدتو ناذتَحالا عرولا نال هللا لهأ حالطصا ىف نيعرواومسف ةقيطلا ءالؤهن نم

 0 ةنونوكب فنك هلاحر معي ماقملا اذهىف لاك فمك لو هيلعهتلا ىلصولكلا عماوج وا نم :

 ال رس نماهيف لءامب موي لق ىلع مهلاحاف نوتفملااتف انو كبلف تفتسا لاهو كريالام ىلا كنب رئام عد
 1 ماج هيو قالا ألبير عشبالة ملا مص واتا ققماتلا دف هلعايرتشالا

 ١ 0 ء فدل اء العلا دعو سانت ادنعا ذه لثم ف شتفتلاو ثحلا ءبنمفرعو اولاس ول لاجرلاءالؤه

 ش باطقأ سوهو هرسغو ىلا اريشك صلال انيدلا همفدقتعي ىمبلاراشي ناك ةرورضلا.كلذ ف
 ||| هلزغت ىذلا لزغلا ىف نيدلا ردع كاماقال وت تانا *« لسوه.فرعماقملا اذه
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 ا دافت_.لا باك ىفنافئاروك ذملاعركلا دبع نبهللا دعو ا انخش هبقانمحترخ بانلا انه دلل

 هعسو ل دن نم غل !نا ةقرشملا ىلع تلع دةفداليلا نما,لي امو ساف هم دع دانعلاو نك اصل ارك دف

 لدسلا ىدبم وهو قحلا لوس هللاو ىلا ىذريبىذااهحولا لعقلخلا ”نلماعمىف هتعاطتساو

 | ا ثااثلا ب ايلا) *
 رعش ماقملا كلذ ةماعو نيعرولا باطت ا نم ةعاجب ةفرعميف

 ٠ عيسملاعم ”ىعث اهلا ثدول || | كاش نود ةيالولا محا |

  0حورو مسج ىذ لك ده اجا | نسع كج وأ ىنااك
 ميصف نآءرشب ةعب رثو نا كيسا ا

 يرسصلا حولا ىلع قعزات لقمع لكح ةسدثتك ىلعدشا ظ

 | ىصعلا ايلا لاوح الا ىلعأ| | ءالتعاوعس ىذاا عرولا ىل
 حوتفلا لها نم نيعرولا نم ظ قدص لاحر هيلع ىندعاسو ا

 ميبملا ةنطلس نولئتسيو | بدن لكو بوجولا نولاو |

 ىلاعت هللا ءاثناهنم لاوحالاو تاماةملاركذ ىف بالا لخا دىفدرب هكرتو هلهأو عرولا ىلع مالكلا |

 ابا ناهتلاكمذو را مام وب داب همر ءم ىل_عمالكلا ب ابلا اذ_مّقلعَت ىذلاو

 انئامز ىف نيدمان اننعشو ىناطسلا ديزبانأو ماسقملا اذه ةمأعنم ناكىساحما دسأ نب ثراحلا هللا ديع

 بانا عرولا ناك ذا ظذالا قالطا ىف كارتشالا باتا لها نيعرولا باطقا ىلع اه ها نماناك

 ئشلا ىأ تاهيشملابا,نعربعملا ىهو هبشلا كلذل عرولا بنت جف مّرحلا بناج نم ةببش هيفام لكو تامرح ا
 مسالا اذهل بج وىذلا لاعلل عاج رأ ةنسو أ باك ن مدع رحب حي رصلا صنل ا ءاحام هيشهل ىذلا

 || اذه هلي> وب ىذلا لاءلل اذلقا ذهلذ مارح هملعوهفرارطضالا لاحدل اناس ملكا لثم

 لال رارطضالا هلع نم حيف ري زيكا م ذ لكجاف ميرمتلاب بطاخي س رشا ناكرس الأ

 عضولا ف مام هناو الاوحا كلذإ نا اورو سال علا ءانعم رعت ناكالو فالخالب |

 0 لاعلل مي رتلا هلع بسلا دو لاو-الانع راشلا«ديقاذهل هنيعل مر“ ا
 : همزلد ئ لاخلا رهاظ ىف هنيعل مرحلا اذه لح دقو الع ائطان هي انس | نمي الف باحاطدلا

 فاصتالا وهو ا ةمعرش 2 , [نوكتن ا مصدالو ءانعم ثدحن ءادبأ لحال ىذلا ب رمخت ردح اوهاذهو ا

 ىعم ةنهلالا ءامسالا هةهتاساالقعزاعرت سياوتانلل | نوتساه ل وَلا فاصوانأ

 لاك ماك أ املا اهقلطي ىذلان وكيوةوالتالا دحأ ىل_عاظفل قاطتالن ا جين ذاظفا تلط ناو

 هاهسق محر فؤر نينمْؤملا مكملع صي رح ميزعام هيلعزيزع ء,كسفنا نمل وسر كءاج دل احا

 0 هر عمه سقت ىف لسو هيلع هللا ىلص هنا دقعنو هانا هللا ةمهسشب همعستف اهحر افراز ررع

 ىعشإ ال ”ىهلالا بانملاب قيلي ىذلا يصعلا هحولا نم نحل اقع نلطت لا طال قالط ا: بين ءاقأ|

 حابملا عم وهام عرولاو كلذ حابا ناوريغالو دل اهقلطا ثرحالا هنا قل نمدمحأ ىل_عقلطتنأ ْ

 ىلا هماع اهقلطا نم ىلعاهقلطأ ذاق لب ادع توك ايعاظ ال لعل هده اعسالو

 قالطالاّكذَف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نععالقاناجب رتموأ الانا واطملا اذهن وك لوسرلاوأ

 اوعرتوتض قالطالا نملسرلاو ءاسالا هب تصتخأ|م اوكرتينالاجرا الؤهدنع عرولان م

 ند |ا لسرلا لعن واط و ظفللالوسرالو ىلا سدا ن عدس لغو لارا

 ىنالفلا ناطاسلا ىلا ىنالفلا ناطلسلا نم لصو نولوة.ف نحس رتملاو هئرولا ظفل هللا لسرباو ||
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 اة رتواوف لاول ها مادط قو الر قاك اراقظتول مهتطتا و لال دلال[ تنك53 هملول: ل غ> هاربا

 ا أ ىلا اوعحراذهل اوزيعجسأ مهلع للا تاولصءانلعلا مهف مالا ايما تالا نلال لع جد

 | لثمل هلا لاقذ نوتطن ءالؤهام تاعدقل مهسؤر ىلع وكت نولالا :امكنا 0 ا
 || كيرمشلا نال هقلاخ وح ىفال ا يللا 1 رقما وك مارا وسمات نوال

 ا ةوتفلا ف ةددطقلا هل نمالا ماقملا اذهىف موةبالذةيدحالا تن ىلع هجوتامناوقلادلادوجو تمام

 |(مال سلا هلع هم هيلع قلطاف هاّتقأ ىسموملاهذاو ىلاعتهلوق ةونعلا نمو اهماقم هملع رودب ثمحب

 ًاناك,ءالتلا هلع توم ةم دخ ىف ناكو غلا. ىرعلا ناسللا ىف هنعربعي نعم ىناريعل !ناسللاب

 ناب مآ لكلو اهلوسرو ةّمالا كا: ىنعراشلا هناف باملا بحاح تقولاكلذىف مالسلا هيلع ىموم

 ظ هيلع هللا ىلص دمشو ل+و زعهللا ىلع هنمنولخ دب ىذإا بالا لاذ بحاح ود مهعءراش ىهلا صاخ

 ”ينرخ ؟ىلا مدآنم مالسلا هيلع هتبح مهفءاسنالار ”اسنودهتلاسر مومعل بالا سحاحوه ملسو

 قلكنا لاعىف هباونمهف اول تحت هنود نخ مد مالسلا هملعهلوقل هتنح ماانلقاعاو لوسرو

 الا الل. ماواسن تنك لاقفاسبن تنك ملة عسج ادن لمت كان, فراغ درج حوروهو

 ئانل مك قييمفولسو هيلع تلا ىلصرهطملاهدسجروهلظ نامز لصون ا ىلادعب مدآدجوب ل ىأ

 000 اساالاو لسرلا مهونيهلالا بالا رئاسنمدح قب لوهباون نم

 هعفرب حا ام مه عرش نم عفرو هس صو هدمس نذادءاشام مهءرش نمهررشف باخ بحاح ناكف ١

 | لوسرلاقف هعرش دم لثمالة م ناكى ومنا ىعالا اذم هلا_ءالنم.لاق ام رو هطسو
 ادا تفلاف مالا هملعقدصو جالا الا هعسو م امح ى هوم ناكحكحول ملسو هيلع هللا ىل ص هلئا

 اصلخت ادرعناكمتدا.بهتمدخ تناكنذ مهدمس مولا مداخ مالسلا هيلع لاقاكريضستلا لزم ىف
 فعضلا نمو هجو هنا دنع ةلزنملا نم هملعىتفتملا بسحب ضعب ىلعمهضعب نايل لضفتو اصلاخ
 رخ .الادحولا كلذ نم فعضالا ا

 ةرقلا تر نادخش هسه ىذلا ص ماهل اوهو ةرفسلا 5

 نافةرغسلا نملخلا ضني ن اةوقلا نمر لفاهبف ناكئذلا للا لجأ نم مهملعأطب اك ف امضالا ىلا

 نوكي ناريغنم هنا ذ نمةرغسلا نم لع !حرخ نا ىلا فقوفا ذي ناومحلا ىف اهقرصينا ةوئفاا نم

 مهسوفن ىلعال ارهقلا مهل سلو ةوتفل مهل ناسفلا نا ىرهق لمعت لغلاحارخا فصلا اذهب

 ةاعارمههدهفتّةقددقل يشلا هلل اعف هلم <-ظل هل ةردقال نم نام هلدوتفال هلةوقالن دو هضاخ

 بالا لتا ان راذهلف همارك ىلا ةرداسملا نغأ أطباثمح فاضالا عم ىتفتامهنكل فعالا |

 | ىتفلارظابف مومعلا ف ضار غالا فالتخالمومعلاىف مراكملا لاسرادحال نكس الهنا

 أتوا ك- ىلا برق وه ىذلاف عرمشلا ىف لاسملاو تقولا مكح ىلا بركأ امهينيصذشلا قح ىف
 | ىلاعتهللا ىضربهحويرخ . الا لع ىف ناىلا تقولا م تي

 |لعفلاو ةمهلا:لعفلا ةترف ناك او كشالب ناتفلا نمناكو هقح ماقملا فودقف عسب لناو لعف
 0 ةمهلابرخ ذا توات ولا عم وسلا لح 3

 نم نيشلا لاف فورعملامىلو نوب رقالا ان دمساب لجرلا لاقق فورعملاسكيا ف ذأ او | ا ١

 0 + لاك ىب.افلا ىيمتلا م ركلا دبعنب مساكن ب دمت هللا دبعوبأ ىنربخ او هللا ىلا فةورريسغ

 ةدحاوب تزف قاهدلا هللا دبعوبألاقف ةمهلا,لعفلااورك اذتو سا ةنردع ناكو قاكدلا هللا دب عىنأ ْ

 | قفتثح ةمهلا.لعفلا نماذهف طقفرض<عدحأ بدتغاالو طقادحأ تدتغاام كي رشا مفىلام

 ْ نم توكبناريغ ردم الخ ىدستلا عرج الزازولا هت نافولا 5 : ص

 ديس ا هركنامي 0 0 هل

١ 
١ 
| 

 ىهن يشل

 ممكو



 عادلا

 | ةكرع كل ذكوامبءامم ىتفلا نم ةرداصل!:هكرجلا هذ هو الط انامبنب امو ضرالاو تا ومس انتلخ اموأ
 | نكسي و لرحتب نم ىتفلاق ميكح قلاخلا نافث .ءىهاخ ضرالاو ءاملا نيب هتنااهقلخ كلر تملك

 هعمالو لحرف الوهد.ىفال اًممع هد رح نوكحالذه:اكزح ىف هلاح ذم ناك نان وفك

 هديس مكح اموهل بش امو همق سفن لك ملعب هنطانالو هرهاظالو هرصبالو هعمسالو هسملالو هلك الو
 (| اذاواه ردى اهتلخمتنا ناناثب عاهرات الف هريغن نمةدكرملا تناك ذاو اثبعنوكمآلا ذه لئموهبف |

 ةمكحلاا, للعلا ىفهل تف ناخملاعلا فاهعوقو دنع اذه عمارمضاح نوكمفالطادالو انبع نوكت اف اهردق |
 مساج هطلت اق ابق ةمكحلارلعلا ىفدل خفي ل ناوي انع بح اصوهو مب لع مفاهيف
 اذهو ىهلالا بدالا ىلا لعلا نمردقلا اذههيدؤف هللا هلعباّرس افلا ناوهننا ىلا ةريو نم ةردقم

 نم ماقملا اذهىفنوكيالو تاداعلاو سوغنلا عتابط ىلع نيك انما ةوقلا باص ناتفللالا نوكيال
 افزرمتلا مهفايلع ةنمع وربمهدياو بسوغت كح رهالو دق ىلاعتدقا نا ةسمالم الأ ةفئاطلاة دش

 امدح ساق ىلعالا *الملا مهق رعيدسعلاروصق نيطال سلا مهق بلاغلا مككلاو ةيضاملا ةملكلاو ماتا

 ناسفلا ت اقيطف كلذ نم ممهعنع دحلان اف نيلَعْتلا ضعنالا مهلضقي لوقيوالا ناحلاو سدالاىوس'

 هعلطي لا مع أ منا ملعتاو نيمعتلا ىلع كل ذ لع ملعبال نمو تاكرشسا ىفهنلا لع ملعب نم مهن هانرك نام ىه

 اذه ىلارطشي_ و ةوق فءض دعب نم لعج مث ىلاعتهلوق ىف بالا لوتا هانلقام ىبهذ مخلزئماماو هيلع هللا

 قلخلا نولماعي مه نمملاَةَوَعلاوذ قازرل اوه هسا نا ىلاعت هلو ىهو ىرخ لاهي الا قنات نمداخالا
 ىهظعلا وعلا مهلذ همعنو هللا, نيَنموملا نيقوزرم ا قزرلا هلا ءاطعاكم_هل مهمءاسا عمم يلا ناسحالابا

 لاقرارتغالاوركتلايءانثلا بح نم هيلع سوفنلا تابحامالو مكاو هنعمل بي

 مالسلا هيلع مهارب اون مهتنسلأأ ىلع هللا قلطام ميهاربا هل لاب مهركذي ىتف انعمس مهتاسلب اك اسىلاعت
 ين عمانصالا نموبكلا ىلع مهاسا لو ماقلا حاف ذ ماع نال ياثما هنبيضت وتس علا
 وهو مهسفن اىلا اوعجراذهاو مهخبو ديرب نقط, اوناكنا مهول س اف مهل لاق هناق مهتم ةمالسلابلط

 طافلالا ل اعف لعفلا ةفاضان كا ذ ىعسامن او لاح لكى هموق ىلع ميهارب ااهانتا اند كلو ىلاعت هلوق

 ىلا هديىلاعت هناك ميهاربادس مانص الل رسكملا لعافل اوههّنناو عملا ىلعهتناريمكلاو مهريمك ىلا
 || نولوةب نيكرمشملا ىرتالا مهل ةهل ااهنا أوعز تلا مانصالا هذ هرسكق هسفن نعريخا ذك اهم سطس

 || نقلا ن نسح اوهءالؤهن مربك أ اريبك اهلا تااوفرتع 2 رتعاف قلها ىلااهونرقيلالا وه صا

 ثح نوكرشملا اط ا هناو ميهارب قع ىف ميعص مالسلا هبلع يهاب لات ىذلا ذه يجارلا م كا

 مويلعةحلا ةماقاو هللا مهريبكب مهارب ءادصقناكف مهريبك هلعف لب هلوقي دارأ ام مهاربا نعاومهش مل

 مهارب ,!ًادن او ماناند- دع قس هبلع فقولاو مهعز ىلع ةهلا مهتوكو نيداقتعالا ف دوحوغوهو

 مكن وربيع مهفنوةطنإ ارناكمرا مهول سا ةصّقلا قام هلع ل د,فو ذعر انىلوقىااذه هلوقب
 نفاق ثكلا له دينعؤ رقت هان ع هاربا ىلا ال هنت ىلا لعفلا تدسنل تقولا كلذ ىف مانصالا تةطنولو

 اكان نم لج ق درو كر «م ىلع هللا مهرطفدةناؤم لاو تابنلاو دال اناانةب رطل خآ

 مانتصالا العرب ومنع ىلع يها ربا ناكف هللاوخل ل عقلا ين تك هنرطف ا ذه ناك م وهقلاالا

 هئارتلل ةرم الذل رعب قالا مهواس مهل لاعام هنال هللاىلا ل عقلا اوفاضالاونقطتول م- 3
 هسفن نعالو امش هللا نم مكتع ىغبالورصببالو عمسشالام نودبعت مل مهل لوقياوةطنب ل ناذاوتك 3

 ريبكلا ْمصلا تلاكولا بت اما ذهرمغم انصالا لوق: نا ةلالدلا ىف نكميالو انعطق دانا اولاَعلاوةظنولا
 كلا راق ناقمالسلا هلع ميهاربا ىلءادرو م_هرفكبمتنا مارب رقت كلذ نوكي تذل
 مهقطنب ةلالدلا مزلتْلو معاربا ىلا ةفاضالا ىفاوقدصل انعطق هنا ميغاربا ىف اولادولوا ذا دح مه 5
 مو 7-75 ءا 56 ءاقس قنا ةنادحو ىلا

 ا



 ا

 | ةفئاطلا مكحو مانقملا اذهل ص افتورخؤي نا تب, نمرخؤي و مدينا ىجبش نم مدقيو ةهلماعملا نم
 || اهتمرك ذالف”ىرلا ببطخ نب رع نب دمجرخفلاا ىلا اهمانبتك ىتل|قالخ الا ةلاسرىف امهاثسفوتسا هئف
 || مراكج لاغلا عسي نا ناسنالا عسوف سيل هنا كاذو هءلعل قعيذا كش ىذلا لصالا بايلا اذه

 | تادارالاو ضارغالا تفلتخ الف يبن ام عمال هنداراو هضرغ عمافقاو هلك ملاعلاناكذ ا هقالخ
 || ةداضتم ضارغالاو هتداراو هضرغ بس لماعينا ىتذلا نم ةداراوأ ضرغ بح اص لكي لط
 |[ هضرغوأ ارع نحاصب نا ديز فدلاحضرغنوكي وادلاخ ىداعي ناورعفف ديز ضرع نوكش

 || قادتنا مركودوتفلاب دي ز هيلع قت اودلاخهّمذا دلاخ ىداعو ورع عم ىتفتن اف هدولو هب و هنلاوناأأ
 | ميال هناو دا اذه ىلعرمال ا ان رالفدي ز هّتذودااخ هءلع قت ا هحاوهالاووادإاخ داعي ل ناو
 | ىلا نيداضتملا ىترب ماتم ف ناك ث رحوأ ايندلامذهىف ناسنالا موةينا ةداعالو التع ن كالو
 ظ ذبعلا ىئشرو دنع انا لوو هد.سو هالوموه ىلا هتلاخ ىلا عجريو هسقت ىوه كرمي نا ىتفلل
 ا همنا صو هدو دح دنع فتيو همضا سه عستت لب هدسريغ مكحالو هسفن مك ال هدمس مكحي نوكمن ا

 | فّرصتيو كدكام بحب هديس عمنوكش هي دومع ىفاكي رشد ددس عم لعح نم نوكس الو
 | هدم_دىلا عحار كلذ اهنم قفاوام قفا وناذ اهقلاخمأ اعلا ضارغا قذاوأىل االدل مرااعف

 هدسدثع نم هبل حرخ هناب لعل و هلى لدلا ماك لوسر لرد ىلع هديس ناويدنم عقوبه حرفن
 ددنعلاهفاشت,ةهفاشم عبقوتلا عموهدس عمقو ذخ ًاوالالجا ماقفهدس عسقو عبقوتلا كل ذناو
 0 !اموخ لونملا لزبملا ناكلاوه عصوتلاو رّرَملا عرشلاوه كلذو هيمههفاثين اداه ىعأامع

 | عيقوتلاب هللا دنع نم ىكلملا لوسزلا هملاىلهب ىذلا بابلا بحاحو مالسلا هملعلي ربجوه لو.سرلاو
ْ 2 

ٍ 

 ا

 دنع فقو نخريب دتالو كام مهسوفن ىف مهل نكي ملف ةهفاشملا ام تءاد ىتلاو هعقو اهنعضن تلا مهدس ١
 ساب ةدانز ريغ نم هل مسزام دح ىل_ءهر هءاجامم ىف هفل اخي لو همسا سه لثتمأرنه دامس دو دح ْ

 صضاعو رفاكو نمّوم نم هبمهلماعينا سهام سانلا نمهسنج لماعف لب وأ ناصقنالو ىأروأ

 صاعو عئاط همه نمؤملاف تاقبط ىلعءالؤه نم فنص لكو ةعبرالا فانصالاءالؤهالا امو قفانمو

 | هتم ققاتملاو رشم ريغو كريشم هنمرفاكلاو ندعمو تاو ناومحو كلمو لوسرو ”ىنو "يل وو

 ] السا و ىلع الا هلرقاكت اورانا ١ نم لفسالا كر دلا هلق فانملا نانرفاكل كرد نءرهاظلا ىف ص نوم
 مسا ع دنع فقاولا اذ هق هتصعمو دقب عمطملا نمْؤملاةحردنعرهاظاا ىف صاف ىصاعلا انناو

 ا امماو سلا ىفامتا هلءىاكموأ هتمرغصاوا هتمربك الاسناح نوكي نا دب الن اسنا لكف تفل اوه هدلسس

 [| نسلا فوأ علا فرتغصلا مر نم ىتقلاون سلا ىفو أ لعلا فريبكلارقو نم ىتغلاق امههفوأ ةمترلا ف
 ]|| هفرمثل لعلابانتاف ةصاخ ةمترملا الا ٍلعلا ف ىلو ب ىعأ تلو نسل !ىفو ا لعل اى ءىفاكسمل ارثآن م ىتفلاو

 ١ [لعلاف اريبك ن سلا ىف اريبكه سعر ند صم نوكم و لعلا ىفاريغص نسل! ىفاريغص نوكم دق كاملا ناف

 | لسعشي ناو كلذيولماعإعلا فرشو ريبكلاريقو نم هعرش ىف قااهل مسرامر دق كلما فرعنا

 |[ هدانع هللا بئانةتاو ةنطاسلا ىه ىتلا ةشرملا فرش فرعينا ىتفلل ىنض ةكلملائ س نوكم هناف

 | عهسلا نم ةسرملل بشاب هديىلع قمار 0ناواهؤ هللا هماقا نم لماع بة هدالب ىف هتفيلُخو
 | نمهنق ناطاسلا كاذهتلا ماقام هملعوهامو هدمس هل مسرام ىل_عدركسحملاو طشنملا ةعاطلاو
 ||| هلق هبجوأ ىذلا هتحناطاسلا قوي نا ىتغلل جنش ل دعلاورولا ىفةمومذملاوأ ةدومتلا قالخالا
 | هليلعةوتقةتم هعنمن ا هسف حماسي ن اهلامم ن اظلسلا لبق هلمتتا هل هج ىذلا هّقح هنش تاطيالو هملع
 ْ |اهفوهيدؤي هلعاسهنال كسصخال نم ىفلاف ةماسقلا موي هيهيلطي ناد ناكذا هتلزملامظعتو هر ةجسرو
 || كاعتهلوةنم ذخؤي اذه ىنعموةدحاو هل اثدعةكرح هنمر دصيال ند ىتذل اف مصخهل سدلذ هكرتي هل
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 أ لدلا فم _منمنولعتام حابصلا ىف مهنمنواعت ىأ نولقعتالذ لما ونيهدهم_ملع نور دتلمكلاو

 ءاوسددنع حابصلاو لءالاةرونلا بحاضا اك ىلا اءفشكلآ مانقم هل سنل نم مهرخغ دنع لءللاناك ذأ

 اهففشكو مدخاها لهرطناف لسللا لهأ نمذنا كسفنلاا تعّدا نان نولقعتالفأ هلوق قعماذ هذ
 هضصاخ مسن و ويعا تساس ا

 لدسلا ىدبيو هو قملا لوقي ىلا عتو هن .انه قل و

 * (نوعب رالاو ىناثلا بالا ) * 8
1 

 زرعش مهم اطقار ارسم اور .ئاقيطو هازانمو ناقلة ل0 ا

 همركمو لشف لك ىفمدقمسهل مهدنع ةلالمال ةدص ناسفو 1 ١

 هج صو مول ريقوب نع هب مسه مهسلح ىف مهلاوحا ةيسقم

 همدنمْ لاذ فناسفلا قدايالو مهرب دورت اردكحءا- ناو

 همست مهيد موس رهو هامو || || ةريعش لك لعلا انا نم مسهل
 هلعا هللا نم مهتهناكنمو || || هلبقناك ىذلاو -ىنقلدك
 هم ظلي همضسل !نوسحاوسلف || || ةيلح لكى قبسلا اوزاحّكلذب
 هماشع ىعم ةضاهل سلو || |[ اهم اقم ىلاعت اوسخ نك
 همك ناك نه موقلا ركن او ةعركح نعى رىدباتلكف

 هلعم سالم ١ نيب مسدس الم ىرتلد ان عىلوملا علخ اذا

 ءارهلا نم ىوقاناسنالا قلو ءاوهلا نم ىوقا ةعسطلا نم هللا قلخ امو هولا ماغ# وفلان العا

 دبع تلعحو ضرالا قلخاملةكئالملا عم لجوزعهللا نعىوبنلاربخن ا ىفدر وادك انِمَّوَمناك اذا

 فرعتام هتيم قصي ْنمْؤملا من لاف ميرلا نمد شا ايش تةلخ له ترانورج ىفوهلاكب ثنادلا

 متنلاب نا ارفكلا دوجول5 وعلان قازرلا تعنذنتملاَةَوَملاوذ قازرااوههنتان ا ىلاعت لاو هلام كلذ

 رفكلانا عم مهزتكيناستحالاو ماعنالاو قزرلا هبتع عنعالو هب مهرفكع ممهقزرب وهف نيكو ذرملا نم ْ

 هتعنادهلذ ةوهلا هل نمالا همز ران هئمر هكحاادوجولرفاكلا قزر الف ةمعنلا عنمي عذام بيس عنلاب

 . 0-1 كد وجت ا ا هول

 ْ لع افلا ناترول ابق عودو ل ريكلاوةاوفطلا ب“ را هناا ا
 فعض دعب نم لع مث فعض نم مكةلخ ىذلا هللا ماقملا اذهىف ىلاعت هلال وب هتدالو نم نيعبرالا

 لعج مث ىلاعتو هنا هس لاو مث فعضل | نم اًمشاهعمنرقامو ىتىمابةوةوتفلا لاح كل ذو ةّوق

 نرتف لقثلاوهورْولا نمراكولا ناذدكرملا نع هفعضلانوكس ىأ اراكو ىنعب ةمدشو افعضدّوق دعن نم
 ىفاخاو اًذح لّرصم هنافافغبعض ناكن او لفطلا نافراكولا ىه تلا ةسشلا ىناثلا فعضلا اذهعما

 ترا لاق بيشلا ىأراملماللا هيلع يهاربانا ىور حورلا نموأ ةعسطلا نم ىه لد هتك ىف

 مهوناسفلا نومس اماكاواهماقمو ةؤتفلا لاح اذهف اراعرى دزمهللالاغراتولا لاا طل

 0 ا وكي نادحال نك الو اهعجا قالخ الا مراكماوزاحنيذلأ

 انملككنيخِباَكَلا اذهلخادىفااناهلاندرفادقورفاو لع لدا نايتفلاف اهم روظي واهيفاهفرمدي ولا

 ةصضفلا عب رم وهون ذاك هاو ع دق هانرك ذامب لعد دنع سلو ةَوَمْعلا دا نيلاوتالط اا :

 هردق ىلع دوج وم لكل لماع ةدهلالا ريض ارا دّمدو ناوكال ارب دام لع نمالا ىتف معن نأ ىجيش

 كَم ل 14 7
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 | ءاقلتامرعلا نموءامعلا ىف هااتام مهلا ن نسما حامرإلاب نمنيرقل ماقام !نمولوالا ||

 || اهاطعأ تنارملا هذهى رمهلا هذه هثيقلا ذاق مالسلا هيلع مدآ نمط ةمقب ن نم ةقفولخلا ضرالا ىف

 | ىلعوايندلاءامسلا ىلا هعمنولزني و بتارملاءذهىلاقرتلا ىعابتعي ىذلا ماقملا نم امثطعتودت نعأ|
 || مهلا كلت وح اهم تلا مولع نم نو دهب هدف يع لزم واندلا» ءاعلا ىلا ء-علزني وه ةقشملا |

 || لامعا انت ءتجاو قولا هءاهمرك أامتذ :رعدقو سهل هذه لزتت خالل لك اذكك شرعلا تذعتام ىلا

 || ناكو قرت دنت ل ىتلا مولعلا نمهدنعدجو نم مسن تاقبط ىلع ابتدجوف !هناكمنمتح رام أ|

 ]| ىلاعت لاق امهنسامو اذ دلاءامسلا فوءامعلا فكئاوا عم ناك ندي رولا لد نمابملا برقا ىلا :
 ظ نعو ةشإالان نع تس دقن دق ةضو |امهنودجي و تناك ث يح ةمهلك ع موهذ ّمكافيا مككموهو ْ

 | اوادح اماهنم قدا ممهوىتلا ةغضلاهذبم قلن ”ىجاا مولعلا نم لا انف ةرض< دمت لف لوقعلا بتا ىه ٍ

 ظ ”ىركشلا ”ئيالاريصالا نع ةجراسملا قالطالا مولع نم ىهو مهلا كاوا توببام فراعملا نم هيلع |
 الأ دوحول ةلظلا كل:هبتءاضارون ىلع ةعبسطلا ٌدِلظ ىف مب: وكح عم مهذ”ىلةعلاىناحورلارصخلانعو | '

 : عم رصيلا رون عاج نموهامت | ةبنرملاءامششالا كاردانانوفرعي نيذلا مهءالؤهوةدهاشملا |

 د 000 0 ملا ده واف ةنارصتملا رهظتق ناك اموأ احا راسو ناك اسهترنتسمل مل ا

 مظا اذا فثكلا بحاص ىرتالا الضأ جيران ارونلا عمرصبلا دكرديامم:ئثءاضا امرصيلا دقفولو
 نورد ينص مدع اواست دقرخ ص ةلظلا كَ: ىف هعمو هس بان هيلع قلغتاو لمللا

 || كردنف رصبلا عمروتلا كلذ عت ورو هل ىلمتف تاقراىف ا فشك, نم امهدحأ نوكحن
 ١ جارسلاب وأ راهنلاب هاريام لثمءاربهضعب وأ هلكه تمهل ف ثكم نا هللا دار ًاامم لظملا تيبلا كلذ ام

 ا وع ع * ىت> هل ىلتامروذلا كلذ نافهاريال ءكاذريغو ةللظلا الا ىربال هعموهىذاا هقضرو

 الأ اش كرديال هبحاص لثم_ فشكلا اذه بح اص ناكل هان رك ذاكرمالا نكيل لف ةلظلا باحر فتم
 ْ فئثاكملا ناذ لعلارون.اهكردي وأ لثم ف شكلا لهأ ن ءاَمانوكشءايشالا كر ديم هقيفر نوكي وأ
 || فثكلا باص كازكح ائشىرال طظق.تم هبناج ىلا هقسفرو انا لر دياك لاسخاروم ردي
 لأ نا ناوية يشلا رانا كتي ل: الالات نلطعك لان قمل ىرت له كعكلا نح ان تياترو
 ناكاالا ابيلعهبن نم تيرام:هإّدسملاهذهواراهن اهكردا اك تارصرملا تكرداف تباعام سعدأ ا
 1 هديؤيىذااهريطتو سهالا اذه ثدحي هنافنيرونلابالا ىربالف لظم .. اص ىف هلكنوكلاف ىلا لصوأمو

 أر ادتتاو هناكمال كاذو الباك هنوكنمالادوحولا بستكمالو مدعهتاذ ثدح نم هنا ملا علا دانا
 داحمالا ليةءال لاح اكناكل نكمملا ن هما قل لازواة هم دع لم هو رح ارم فال 0

 || قمار دتقا نكح مول هلوبق عم هنااكمدعلا ىف دوجولاب عجرتلا لبقن كملاو لاح ا كرعادقو ||
 آلا وهو :لباك اهتوكيالادوجولا ةمودعملانامعالارهظت لذ :نييل اسرع ا ودخل ام ييحماب
 | تارصبملا ترهظامك نامعالا ترهظفرينملا مسك ارون لثموهو ارداق قا نوكورصيلارول لستم

 دوجولا ءاسقبا نكمملا ىلع ظفدفا دن رهوار دسم لازبال قملاوالب اق لازبال نكمملاَّناكفنيروننلاب

 راصبالا ظنك اهرون ىف ةملعتم سمشلاو هرمصب فهرصب رون لازال رصايلا كل ذكمدعلااهناذ نم هلذأ
 أل |ذهف ل دعت تتكن ا لقعاف ماعم ىهلب ةرو:هريغتارصبملا ىنعا1ماذ نم ىهو تارص,ملادقلعتملا ||

 لارظنلا لحأ ءلهج ىلاعت هنن ارارسأ نمّرسوهو ولقي لام نورعشي الم هيو ءالقعلا لول لص نمماللا

 | ىعو مالكلا لهأ ل عي ىذلا هجولاريغ ىلع نكاق لبا ثو دحو قل ا مدق كل نيت هلعسملا هذه نمو

 أ ءابالاولس رلاكمنا لهأ مه ةقرقلا ىلعءاكللا ناف ةقمةلاءال بقللايءاكلا لعب ىذلا هجولاريغ
 ا | مالكلا لهأو اهلا الادثثا 0 و طم ولا ممل اناالاءااوالاو
 الإ ىلاعت لاه الغشو افشكراهنلاكمهقىفليللا نوكم نملسلا له باطقاذ كل ذك او سلر اظنلا نم
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 اذاف لاك ذل اوه دنملا لاذ كرمال تلا ا هتاسلب هيلع ياك قلتااناف تءلط ناو

 قح ىالكل هع لكو "ىلا ىعصل نادل ىِعيش ىذلافدلهانودر كب ؛ ىعحرخ دقف هيئاعم عم فقو

 كتف ءانعم نعدل مجرتاو الك هل حرم ًاىذلاانا هتعمسأو هاع تولتاك ةوالتاا كاتى نوكحا
 ضرعالو باس الوزانالو ةنجرك ذيىلابيالذ هرابتعاو كد فنمال ىمملعلا ذخ بف هعم سهام
 ل توفلو هدول لمعدل ى ولأ امناو هركشبت ان الا نءث حالو هل ةعباهرطتام هنافةرخاالواندالو

 ا اذكى رغ الادب , الادذمواذكواذكه نا الا هذه تدرا ىديءايدل لوقأف ىف ههلعت ىلا مرمضاخا

 أت ءرقلا عمم م هلاف هيلع نكي ملام نمي ىلع مولعلا ند هل صصقر فلا عدصأ: ناىلا اذكهرادكو

 تدالا نس نوكنفةروسلاوةنآ لا د مالكلا كلذب تدزاامو هجاعمريسفتو جرا ئدوأ

 عمج "ىلع ضر عبو ةدهاشموروضح< بجي كل د : ىف ةصهاسملاب هتبلاط ناف هتخاصاو هعاقسا ىف جم

 ّق 37 وهلال ىف ن وكمت كا ذ نم هصقن ام هلربستفال اوءاغمتسالا ىلع نأ ناك هاما هتلعو هب هتلك ام
 لصفاصض ال اريدا ىئثرع نعت ومسار فلا عدصلا اذاف هد . و ىدب لمالاو ىلوهديعلا اذهلثخ

 هنم ”ىلارطل قلخ ىفاناب هدب ويب تتش دقو هناوخ ا هثداحت حلاو هش اعم ىلا ىدبع شع وتان" الا

 مهو ةريصب ىلع نمذخأي ونوفرعيال مهو ممنسلا ىلع هي دح اف نورعشيال قالن او هنم هنل ارظناو

 ضعدلاف اك ىاناالا بحامو ميج هنا نوئظي و ىاوس مكب ادم هدفا نوب نولعإال
 رعش ةلاطاهذهباصأ

 ىرابهتب مهند نم ىن دحمو (| || ىرولا عمنا لمالان ىسنوماب

 صاينا ىدآلا كتلعد ف مهنم تنكناذ مهلمل ىف اونوكي نا جبن فيك ليلا لهأ نعشال تنبأ دق و
 هللا عمهلاح دهازلاف كلذ ىف مهن اقيط فلات هنا ملعاف هللا عماونوكي نا مهل ىجش ف كو هللا لهأت |

 ا

 ناسل ماتم لكلو مام لكب حاص ٌكاذكو هاكون ماتم نم هندا عم هلاح لكوتملاو هدهز مام نه دلل ىف

 مهلمللا لهأ باطقاو تاماقملاو لاوحالا بسحب ٍبتار /١ق نو تم مهةىهلالا ناجرئتلاوه
 دريغ نم قيلا ىلع قل انقملا عمنوففقا ومهف ةيلامخلاو ةسوسحاداوملا نعةدّرملا ىناعملا ناعصأ

 قيرطا| ىف حلا هاَتلْسضَون دو اقتراو ورع بحاص نوكن نم لدللا لهأ نمو تضدوُحووةباهتالو
 َّنحلا اهاتلَي ارعم بحاص نم ةمف لكو هلع هفنك ع ضف هلا ىفدّسف ان اندلاع ءاعسلا ىلا لزانوهو |

 ا

| 

 أ
| 

 ١ 0 ايئدلاءامسلا ىف قطا اهالي ام مهلا نخ ا.ه دجو ثمح لوزتلاكاذف |
 ةسداسلافو امهنامتو هلال قو 00 امهتنانقو ةثلاثلا فو امشامفو|

 وهولوزتلال قاف شرعلا فو امهنس امو نر كلاىفو امهتناعفو ةعباسلا قو امه امفوأ
 همق هّسقل ىذلا لزتملا بسر ارسالاو فراعملاو ىناعملا نم مهلا ٌكلَدل ىطعمف ند لا قولا
 لمللا لعأ نم مهلا نم قيام ىل عقلا فرشتسي و هيدينبب رهلا فقتفاي ثدإ اء ءاىسلا ىلا ةعملزتت مث |

 متو مهو مسماوعدو مال صف لولا بام بسحب ىلا مسبلا قلق تجرعاعو مهي راعى

 نوذدفتسف ديسعلا كلو ىلا ىلاعت هن نوكيا اهةيرط ىف هتبقل ىلا مهلا كان عمدتف ةمهراخففأ

 لقعلا ىف ةاقانام ثلا دو موهف بنا هو مول ءزيت هم ةش ا مادسف فلا دست

 فراعملاف كَلاَو ل نه مهمه تدعصامنيّدإا كلوالرطت دق هنافم هدننع نكنروملامو عا

 بج قذلا حلا نمت اولا اوعمسا ذافاهنعاهروصقا اهل اس: نا مهأ اهذهةوقفف ن نكي لامزارسشالاو

 لاسم دباب نسل ل تقع كك الود هن عين كفرت انو بكرا ش قاتل وعلا كاب

 2 قا تدحو ف سفنلا ةمل ىلا شرعلا قوف تقل ةنرارخا ممه مو ماوقالا كئاوا هدع ْ

 اهدحال شدو سدقا الزنمو هزنااماتسنو ده اشيفرا دقملاو ةحاملا لاعوهلاهدوجووهام يزن
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 اان 1

 أ الا ةودو لوح قولخن لدوانلوةتامالا انل لوة”ىأر نولومفادي دسالوق اولوقو هنا ارمتاداعنا

 ا لع لوقبف انتر كسل نولوةضاونمآنيذلاابمأ ا لوةسض كراك ةوالتانلوقول ارك ذانقطت عجاف |(

 1 00 عاجل ابا دلل ها كد تر ع لا 00
 مكس: أ مكلعكلوق فلوق :كناكف اهاولدم تنأو هلع لدتاملالا ةيواطم تسل تانآلاو 5

 |ذاراف مركب اباطنيح فاتوراح ىأ لضنم مرضيال تلثمث انباوظلأو انملع اورباثوانومزلا ىف أ
 | وسر نال ىلعو قاك ىف م هن مكسفر عاب مدتها اذا هلدعو هرطن مكح تحت نحو

 ارو يبرقتو باد همكل تناكفاواضت فى الا نوقفرعاق ىبفن هيكل تفصوامب ىنوققرعف
 | اهموأرقي هنالك ىفىلاعت تلا عم اذكه لملل ا لهأ باد لاي الف مقتسملا انطارص ىلع هينوشت ||

 || لهأنم ناكو ىرقملاراخادبع زبد لاق .رعفلا عدصأ تح هنورك ديرك لكى و مهمالصفأ
 || هل نم ناكف كاذ هقةوم ققللاهللاكامهنعهتنا ىضررك ذو معلا فقومىف قلا فقوالمللا

 || راهنلا ف كل ناءانثلاو ةدمملل ال ىللمللا ىلع نآءرقللال ىلل#لل !ىدبعا,فتوملا كلذ ىفهكل اقام
 || ءاحاذاف كشاعمىالا راهتلاف كار الف ىلوزنلمللا فن اذ ىلوهاك ىللمللا ل عجاف الي وطاصس
 | الفراهنو لسلالا امو كتامح لاعىفو كت-ارفف امثان كتدجو كسلا تلزنو كتبلطو لمللا

 أ همف كلا تزنف ىللبللا تاعجوكل هتلسو كمل ا هبف لزنأ لو كل هتلعج دقو كتدخورابلا ىف أ
 قع لا وعل ف ىم ندالات أساو ىع تعدق كي دو: لكاوخ ىدقاو لوماساو كتسانالا| هاء ما اءاإم

 ناف هيئاعم عم فقتف ناءرقلا ولتنل كتباطامو كد اسم كطعا ىنلسو ”ىدينب مذ اناديما دأ
 ىتتجىف تنأ تنك اذان نياناهف قالو ال تددعا امو ىتنج ىلا كب بشت دن اف ىنعكةرغتهنناعم ||

 ىجو قربتسا نم اهتئاطب شرف ىلع امك ةمناحرملاو توقانلا نهناكمايلنا فتاروصتملاروملا عم أ
 كنلع نول ديمهو ىكتالم عم كفو ةنآو مينستن م هجا نه موسم قيحر نم قس نا دن تنحلا

 تددعا|م نياعتل مهج ىلع ك.ف ربشتسنةنآو رادلا ىبتع عنف متريصاسع مكلع مالس باي لكنم أ[
 كاردأامو ةمطخلاىرتو مي ركالودرادال مومح نم لظو يجو موعم نمىب ل * او ناضعنملابهف

 ||| نيأىأ ةددعدعف ةطلشمى ا ةدصؤم مهلعاهناةدئفالا ىلع علطتىتلاةدقوملا هللارانةمطخلا اما '
 ةيافلدت م ةران مهج فوةرات ةنللاىفكتمدو كرطاخمي تنأوتان الاهذهتولتاذا ىدبعانانا ْ

 '' لابللا نوكمو ثونمملا شارفلكسانلانوكي مون ةعراشلا ام كارد اموةعراقلا فكي نفت |
 ||| ىراكس سانلا ىرتو اهلج لج-تاذ لكعضتو تعضرأ اع ةعض م لك ل هذن مول شو غنملا نهعلاك
 ]|| هتاودبخأ نمؤرملاّرغي موني الاهذه نم موسلا كلذ ىف ىرتو دي دش هلا باذعنكاو ىراكسب مهامو |أ
 [|| كالماةِئامت لمح ذئموب شرعلا ىرتو هينغي ناش ذئمول مهنم صا لكل هشبو هتيحاصو هسأوأأ

 ْ همطعتامت للا! ىفو كش انعم ىفراهنلا ىف ىدبعاب تنااهف للا اوان نياف نوضرعت مولا كلذ ىفو ا

 ||| كسفنل هتلعجالا هيض ىولخت انكو ل تكرتاخ حز ربو دو ةرخ آن بب تناف ضرعورانو ةنج نم كنواالت |
 1 نيقي دصلاو نيسنلا نم مهدلعهقلا نأ نيذلا كئاوا ةيآ قلتت م ءاششلاو ةدمدهللال ىدبعاب ىللتللاو

 نينمؤملاتطعأ امو مهلاوحأو مهتاماةمىفركفتو كتوالتيهدهاشتق نيملاصلاوءادوشااو

 |نيعئادلاو تارباصلاو ني رباصلاو تاقداصل اونيهداسصلاو تانتاقلاو نيتاقلاو تاموملاو

 | ةقئاط لكعم ةدحملاو ءانثلاب تنتوذتامئاصلاو نّمماصل او تاكّدصتملاو نق دصتملاو تاعشافناو
 | اذاملفرعامو ىللملل!ىوقرا دقم تفرعالو ىنتةرعاش كتواخ نياوانا نياف اك ف مهلعتدنثا
 | كب رب كيولخ ىف ىنركذ ا خل لاف هناوخ ا ضعب همقل ىذا حملا فراعلا الا لبمللاب كسلا تاز

 [(| تارئاذانلو لملل ارا دل اءامسل ا ىلا ىلوزنر دة فر عكا ذ لئف هعم تسلذ كترك ذاذ ا دبعلا كا ذ هباحأف ||
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 لسسلاى دهم وهّقل1لوقب هتلاودارفالاو :

439 

 * (نوعب رالاو ىداحلا ب ابلا) <

 لزَت لهأ للا لهأ نآالا
 همم ماتملاو دعاص ل

 || نعوامه ىلدتلاوىناذتلا كح

 ةيصعربخ مهن |مسهفتلقناف
 هيضرش مهن !مهف تلقناو
 مهريغل د مماوسل ومهالمهف

 ىيهنلاو دهاشملانبب ىلازب زع

 اهمكحريغلا فرعيال ةررطن مهل

 رعش مهاطقارارساو مهنا ىف مهنناستو ,حاقبط فالتخاو للا لهأةف

 لقنت له أو ميراعم لهأو
 لف ساب قوعللا ىجبي لزان نمو
 نراك قادر
 0 مركاب اولد دوق تقد_د

 لولاالو ىنلاب ولف تقدص

 لرلزتم لقعم ىف مخكحلو
 لأمم و بوبهلا ف بوئج نيب و
 لتأتلا ىملا اولان اوحصا اذا

 | لاكم جان لكى ةوطس مهل

 هنا لعف دح ده شد الاكف هسقنل غلا لثم هلهال ل للا لعج هللا نا هنم سدقلاحورب موتنا كدي لعا|] ١

 بال مم دابعىفهتلا عم لمللا لدأ لعف دح ادههشيال كل ذكي :ودولسرا ىذا برغلا باجل هقلخ ىف
 ءاساب اوسل ميقتا وحرق ةيض رش, هودقا وح ةبسعوخ مهق نودهقاهأسرا لالة 1

 مس ا عم دكر ركراشملا : ند هبفاملىلو هنأ مهدنعم ٌممدحاو قلاش. الوةوش

 مهرتسف هنوسلي لد الاسابل لمللا لعكاورمشب ناو مهسفنا نع كل ذنولوتيالو ءابلوامهفلاقشفدقلا ||

 لعج هلال بهرريغ نم هنوجا تف مهدبح ةيلبللا مه ماولخ ىف ن وعشت راغالانيعانعسابللا اذهل

 سانلا مان"اذاق ةمعبط سائلل ةحاروهاك ةمهلا لمللا لهال ةحار ىأان ايسءابقرلا نيعاف مونلا ||| ْ

 ةيوحت هرتشمو توعد اجاوب 2 لويس منو ايام ىممواسهاواخو
 مهن و هني قي القايتدلا+ ءامعسلا ىلا لمللابمهملا لزتن ىلاعت هللاّناو مها ةحار سانلا مونفاثل دربغو |

 يدان نم بذك هللا لوتيربلا ف درواك ان دااءاعم -ىف مهل ىل <: و مم ةجسر مهمل | هلوزنو كلف ب :

 عاد نم له ىدابعل تلت دقاذانا اهذ هببمح ةولخنا بلطي بح لك ىنع مان لمللا هنحا ذاق ىِ أ
 مهىلالالهاف رب فلا عدصل ىتح هلرفغ فر غغت سم نم له هءلع بولا بئان نم لهل بسس | ||
 نوف و همالكن ول نوعاف مهف مه راح ىف: سهاسملاه ذهو ةواخن هذه ىفةوظل اهذبم نوز افلا | |

 انيرانانمديرتاف سائلا نت نولوقي سانلااهيأان لاقاذا هتاصسهمالك ىفمهللوقياملمهعاعما]]]

 ةعالا ةلزإز نامك<راوقتا هلزنا ىذلا همالك م هتوالس مباسل ىلع لوز عمهل لوقمفاذهكئادنف ا

 ضرالا مككل عج ىذلا مكبتراوقنا مهل لوقشانب ركب نولوقيف سانل اهيأاد لوقيو ميظعئم |
 ٍ نولعت جناوادا دنا هنن اولعت الذ مكلاهزر تارعلا نم هيحيرخ اف ءامءامسلا نم لززاوءاني ءامسلاو اا د

 كتدابعنمانم هتيلطامف انابعمساو انقذوانبرابفا:مهففانمهفو انعم انتطاخانبت نولوقشا]|

 انمبلطتواس انتو كلالولءنمانسلا لزنت تح نحت نمو كالا ةوتالو انل لوحالذاكاوت
 انبترانولوقنف اندلاةاما مكترغتالف و هللا دعو ن الوةمق كسل نولوق ف سانلا اهيأ ]ب لوقمفا
 لوذخن اوهندبأ ع نم ناار نسور سال "انمدعا انلعف انتاعاو انعمسف اننعمسا

 عركلاك نري ٌكرغام لوقش بون يتم ناستالا كوع نانالاابأا لوقف هملالحس لا

 ٍ ىح هللااوقتا لوةفان ”ركسانولوةش اونمآنيذلااهم اا, لوقيو تقدص لومَض كمركل وتو أ]

 ا

 1 أ

 ا
 أ

 أ

|| 
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 ادو>-وم .رهظفدو-ولا هسلب مسا لواف ٠هتيعاجم رهظتف ةيهلالا» ءاوس -الاةروصس لد ديعلا اذهف

 موه ام ثرح ن ندهدوحوملا هليش نان كءام ام عمج لبق يد الل
 1 هبلع علذ ام عمج ل.ةيفدو-و

 0 ملك لاوريصبلاو عيمتل اودي رملاو يلعلاورداسقلاو ىللاب كلذ دنع فتق ةبهلالا» اىسالا ٠ فا

 3 هضفلاو بهذا اور ان مسحلا اذه فعتاام ءاعسالا عيجوروصملاو قلاكتاو مي>رلاو ناوكشللاب

 7 كا دكح تافصلاهذهدوجو عم دحاو لكن ع ةيه-+لا قمح لت مو ءاوهلاوءاملاو ساعتلاو

 هلود نعم ا د هفهرف ةهلالا# اهسالاهذهدوجو عماناسنا ادبع هنوك ةقيقح ناسنالا نع لوزرال

 ا ما اذهكدكجابف رهظت ةنهااةروص ن ءواع الفكي رب ,كمعشح طاسرال ىأ كب رب تقل

 ت1 حوش مو اهفرهظ ه هروص ن ء ولذعال
 لكب س< كملع ولطتش ةمهلالاع اع الار

 ١ ةروص

 1 تنيبثدقف هنيعلال فصول ةيبهذلا واب رذعا مسارهوما| ذه ىلع قلطن كادكرخ الا م-الاريغ مسا

 || ةداعقرخ متامو رصسلاو تاماركلاو تازملاىهو دئاوعلا قرخىف ماسقالا ةئالثلا هانركذام |

 1 )0 جواطخمالا اذهم ديراآالو ةمهلاةّوة نعرهظامالا تاما اركلاب نعاتسلواذ- ه نمرتك 71

 لأ مسا هملعتقلطأ ئاوا وااو دي ساكلا د نوكيدف نان سحتلا نما يفلذلا كير ةلاعضوملا |
 نم فزحلا لعل وهوءاسنالا تانآرو اجعل اذف دج للق هضركملاو رثكلاو بلاغا هنال مار 1

 || ىرحلاو لوسرلا عابتاب تناكامتا هلداعلا قرخو ىلولا ةماركن اف رصسلا رواجال نوكلا مولع

 || اده باطقاق هترواج ا ذهلف عامتالابىةسكتمال ترهظ هعامادذا ”ىبنلا كل ذتانآن م يحل ْ
 ُ ةداعلا قرخ هنع :رهظ نمم برفأ ةوينلا ىلا ناكهتمهريغن ءناكَنافةداعقرخ هلع اذ لو لك لزنلا :

 لارا نم كلاوح أت ب رقاملكتف لزنملا اذه باطق أ كاذكف مهلصأ ىلعد علا مه اسننالاو هتمهمأ

 الأ نا ىلاء3 لاه كناطلس كملع ناطمشلل نكح, لوةجلاكإ تناكو نكمأ ةيدوبعلا ف تنكءاسنالا |

 كلك مهف ناطمثالرث االف ادصر هفلخ نمو هبدينمب نمل سلاقو ناطاس مهلع ل نسل ىدابع ١

 رعش اهلوا تلا ةدمصقلا تاق دمماملا اذ تنب اعاملو يتمزق نم

 تلقلا هر اد لتم هيلعترادو ||. ١|| ىلق ىلع البل كل المالا تر
 ىلاق ىلعانمع بغل ا مواع لوزن ىرياذانيعللاءاقلا نمارا ذح

 تدرالب نيلسرملا ف هيمدعو ظ انروط لمه ىئهلئا طفح كلذدو

 / _ 1 1ر22 2 2 2صتلرلتدت>د[حتت؟©؟[ 222222 2 2 0 رتبت تت . امش

 ا اذهسترتو باَكْلا اذه ٠ نمةنامتالثلاو نيث الث ١ تام ملال وان ةرروكخدم ىهو اهلا ةدمصقلا ١

 ا تالورلابرشعلا ىانتاف ثمارغلا نم هنفاظاتتاو دئاوعل اق رخ بناه نم انك ةاموهنانلا|
 ظ ع لاقامت ع ىلاةروصاا هبشتمهنعةرودروهطوةروصلا فرشنلاب نيناحورلا قاملاو لثملا ىف ١

 ا لاك لي ربج ىحي اك قوملا ىكذح ور ليربجو هام لشداحور ىعس ان وسارشاهل لثقف ىلاعت

 0 اذهلو عضوملاكاذىحالا ضرالا نم اعضوم طو مالسلا هملعلب رح ّئطوام ساعنباأ :

 00 2 ص هئطواماه ىحهنأطو نا ملعدقو ىسوؤد ءاحاملهفرعزمح هرثأن م هضق ةىرماسلا

 نسناقلا كل ذناكحولهتلا كلذ ىف هعتلم ىذلا لكلا فابن كرف لوسرلارثأ نم ةضبق ضيف |

 | ةّوقلاهذ هدف: ”ىرماسلا دوف حاورالا ةلزنم لعب ناطمشلا نال” ىرمهاسلا سنى ناطسشلا
 ]| هلالضا ىلع هصرح نم سلب كلذ لعفو ىسفن ىل تلوس كا ذكو لاسقف سلب اءاقلا نم هن انراعامو

 : قعلاف هلثمملا ةروصااو سسالاو ىئعملاف لد د ريح ةروص ىلع ىسع حي رذل هلل ب رشلا نمهدةتعباع ٍ

 1 انآنلا اذنه نمردقلااده نكح : و ةدحاو ةلزان ىف رشلاب <ىباحورلا َى لاو ”ىناحورلاب ريشلا

 ِ 000 ل لزم بحر لاجم هف مالسلا مهملع لسرلا قئاقلو ةمسآو مي را عساو باب هناق

 0 اسباني بأ تاماتم نموهو لام لالا بحاص ىلعام اح .رهظو هتسح ءاننا ىل_عداس
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 ةصاح ”ىضعلاو لاخلا ناب تان روض غلو هةوعنالا#و بلال نكي يلع مالا

 لوا نف ئموم نم مرهظ ىذل!فودتادو>ولع امهسالا صاوخ نعوسفنا |ةّوِق ن نعحراخ اد هلدق

 ردت تاش”نضعلاو لابطال نوال ناسا سلا تواينو نانو ايما
 ا !| نمرهظا امب ةركسلا ىلع سلو سانلا نو.عىف ممصع تاك حاضعلا لعف تاسانملارومالاق
 || هلم دقن ال تاسحلا نم فئاخريغهالا س هن ىف ىمومناكو تنازل هكا نم فاخ هنااواضتق ىسومفوخ أ

 |هفوخن ناكف هلذناكلذناهلعاو فوذنان ء.ابتف فت الواه دخ هل لاك نيح لعفلا هنا نم كا ذ ف ١

 | متملعهتلا نملف تاما ن مقاخ هنا نظتدَر كسلاو ةهشلاو لملدلا مباع ستلءالثل سائلا لعىناثلا :

 ةرصسلان ال نطوملا اذه ىف تايسانملاف ”ىهلالا ءاصقتسالاةءاعادهو سانلا نعاوسلاكهفوخ |

 لا نكي لو فقتل ىسوس ةملس ناك هنا نامي الا ىلا تعراسا ل ةخحلاب ةملغلا نم ىبموس فو نا تاعو) ْ

 || رو اجيب ابلا اذهىفءانرك ذ ىذلا لزنملا اذهف مالا سغن ىف ىصعو لابح اه:الرث الو فقلت مهتانشل |||
 أ ءاهسا صاوخن وا نء سل هنال تاز هللا لعق زحلا لعلاو نوكلا مولع نه "قزح لع ا

 !| اريدم ىلوام اهيطعا ءامسا نعوأ ةبه ةوق نع ةلكاصعلا لاعفنا اكول مالسلا هلع ىدوم نان أ
 ةروصلاكلتهدن لدعت هرهظ ن ماهو رالف قوز ايئاجخ ريتا عال ا ١

 0 0 عم لثم نكي لو هل نع سل هنوك ع نتتاسالا يت 0 ظ

 ض نامتالا نع 2ك ,هبامةزدملا نافارك» تمعمالو تازمتم رست لوتامار 000 ْ
 ىلعرهظنو ءام“ الا صاوخو سنلاةوقمدعل رشدلاتاوودقن نم تسل توككاتااثرصأتا

 |ارحلا نم قدشماةح سل ىهالا سنن ىفوشو قا ىلا هحو هفر وظن ىذا اش رجلا اوونمدنا

 1| عواط مد !ءاراهنب وه سلو حصل اءوض نم هطلا السلب وهام ةلظااو ءوضلا طالت>اوهوىنامزلا ||

 تكرر اانععا !ناذامدعنوكش ى مَ لطان وهامار ويحس ىعس ىذا اذهكل ذكفراسالل سمثلا |[ ١

 ثلف و نسل ودب تاعم سعت نمل هئاق هن قدوس و الن ركت ض# قحوهامو هفكشالاها شا 1

 اهناف ةزكع تسلو ةيدوحو اهسفت ىف ةقسقح اها نافرصسلا لسق نمت سلءاملوالا تامازكو نا رئاأ]

 ١ ها كلدف ى 2 نابعالا تال اهدا هارت كن”رب , كدة مياعلوقام 1 ةمضه ةوقنعو معنعأ]ا

 نم ع زتعا هات معلا #فصتاف ت بثتند دارام فرش :اكير علاه: ةارامدتعمالا وصحم :

 انآ ىكرمالا سفن ىف مكوهو لقلت ”النانعالان اهلعاو ىهالا سفن ىام خذةنأ اوطسالا ركحألا ١
8 : 3 : 1 

 راح هنا هم ليقف رارخلا مسح لقاكرهوالا اذ هاهلضهيرخعا ةقمقح نافامهذ عجرت 2 رخا

 رهظف تهذلا 5 وص هاسكو رع |ةروص هنع علش تهذلا ةرودرهوذا اذ_هوسك ناهتنإدار أذان

 اقادرابراضفدربلا هاسكوةرار طاراخلا املا 2 علشاك ابهذار - ناكذلا مسحلاوأ رهؤتا ا

 : ٌراكتس كا ذك ن امنعالا تم ءاقنااق و نا فلاوع تسدرانلا راق ه دوو ةرارشلا نيع تبقا(

 ا الهرج ولدا ؤ وخلا روسو كنق اكافذا اقره ا كرضلا نفع لجل ةروص لق ىذلا رهوتلاناف يلعأ]

 وهلدقف ءاملاةروصل.ةىنالو.هاارهوملان اا ار خداع بهذااالوابه د داعامرخعاف هئبعب رهوذلا ١ ١

 تاازع املاةروص نا اعطق لعتار اخ دعصب نا ىلارانلا ىل لع هتبلغاوو دقاا ىف هتلعح اذاف كيو

 1 بنلطي هائلا روض ليسا اذا ناك موسعا يشتمل هولا دير قاصفر اعلا ةراتطاوتسار | ف ل

 : معل ةرواخا مهلا“ الو الاب نالت لزلا | نهيق اك نوم عع دوو الفسخ أف مظعالاو 1 ١

 نك .ءك سن تدحو كد شح ىلع تعلطأ اذا أك رب كنق قلءاوتو كتمان الانا ةرمملا ||

 دوحولا ىف نيعدل ارهظب لروصلا سدي لامزهوللا اذه لك كلدوحو الام دعا يعض ات ازحاعاذت ١ إ

2 



 1 ْ اديها د درا لعتةرلكلا نم ناكودوسال اضل هنمثاماركأا باب ءانلوالا تالام ْ

 |ماعر 3 0 يعلو لا هال اب برش دودالاالعنا ىلاتَدأ سقف نيحاسلا 4

 1 ىذاس» ءامسشالابدلرلعال نارها مف همالكنم حف" كل نربغ ىهو كرب كتقاقل اهاز ا ذكك نكأو

 اهرضبا لجررلا نا م ىآرلا نيعفنالا ابهذ تسلو تناك امر ةناوطسالا نارطت ل وا نم ى؟ىارلا :ء

 ىوما كنبعب كاتامو مالسلا هيلع ى-وماصعقح ىف ىلا عت لاك ةيهلوا تناك ايار كاذدعب |

 ىسوم فاخالف ىست ةبح ىهاذاف ضرالاقهدينم اهاقلاف ىموماناهتل لاه مث ىاصع هلاك ْ

 نماهمهّللا نرقاملاب>أج افا ذا تاكا نم فانت اهنا سوفنلا ىفةداعلا ىرعش ىلعابنم ماللاهملعأ]

 اهدنعتس فتم الواهذخ ىل اعتهنتا لاه فاخام هلعولو كا ذ ىف هتئاد دام ىدوملغامو ع دآ ىئياررضلا []

 الإ ىذلاريمضلا ن اف" الاف تناك اماصعاهارتعجرتوأ تناك اك اصع عم -رتىأ ىلو الا اهتريس :

 لايضلا دج ةحئنومرظف اوك لاسؤاصعنكتللاذا لزالا اجرنا دنس لسوزعفوتف |[
 ]| تريغتدههللوقتف كدلاءاسا مثْكملا نس< ناك هناوهو اما سأل دّوءاذ اناس ةالانااكدملع دوعب ام |

 : ىلو الا ديريسىلاكعمدوعسمل لا ة فوه هنا مواقتموىل انس ناكىذلا لا دوله تناام عم كيزريس ا

 : السلا هيلع ىسوملا د ههنا مّددو هلعف كبل عربغت ع نكلوريغتامهتروصفوهو كلان اس-الا نم ا

 | لهذال ىت كلذ نم لعهدنعن وكف اذه لدم هئيعلر روظتةرحدلانا هناهس هلع قساملةئطو |]

 : هناك ىتست انام السلا هملع ىسومىل م ليخو مهيصعو مهلابح مسهئاقلا دنعمسنم عقواذ دافاخالو |

هسل | ع نم موال هاج ىوةلمسنم كلذ تيأراذا فتتاله لوقي
 باك انل هقلارك ذامم عتوامز ةو

 ]| ةفيخ هسقناف سجوأ تتاح هال خاف ىسوماهآرو مهيدعو مسهلابح نم ىداولا التماو ||

 [|| ةمملا نم ناكل والا فود اف ل قالا فوخلا ةبسنتقولا اذ_هىفهبلا فودللا ة مسن نكيملذ |[

 || ىلع ةرخسلل هتمرهظ ىذلارخ الا فوذتا اذ هناكوىلاعت هلل اهربخا تح بتعب ملوارب دمىلوف |

 ل كنا فال هل ىلاعت لاا ذهلو سانلا ىلع مالا سليف ةحلانةرصسلا هيلعرهظتالثل نب رضاحلا ||

 | هنا اولعوه تى ف ولنا اذهقلعتساواعافوهآرامم ىموم فو ةرح كل رهظاملو ىلعالاتناأأ

 ا هناو حراشنا ىف ل ةقيقج ال هلا هلعل ل ءفيام ف ان الرحاسلا ناف ئثركدلا لعنم ييريدتع تلا

 00 را | ااا وعتسامب فتان اردن و ءاضع قانا ىبومدتت ارهاق نيرطانلا نيعالرهظاه سلا

 ||[ فاخامارحاس اكو هنم كلذ ناكر هنأ ىب و ار سلا رجلا مح هيح تناك ءاصعأ |

 || .دنعامو هيناجالا ىلا مهوعدي ىذلا هلا نم بيغرعأ هناك دنعاولعةةيقح ةيحهاصعاوأرو |
 ا اروص تفتت ىأ ”ىفقلاو لاما نم ىقاولا ىف ناك ام عمج ةمملا كل: تفقلتف رخرصسأ ا لعنم ا

 | فقلت لوقب كاعت هتتاتاف كلذ نع مهراصااهقناذخناو ىهاك ايصعوالابح تديفاهتمتاسحلا |
 || اهتفقلتىتلا ىهو تاك ئاروصني رظانلا نيعاىفاوعنصامتاو”ىصعلاالو لالا اوعنصامواوعنصام |

تتلتل اقام هناث ىلا عت هتلارامخا ىفكاردالا نعاولهذ نيرمستملا ناذكلت دامل هينتف ىنوماصع
 1 ف

 ”ىصعلاو لابكلا نمتانخاروصذخأو ىنومفوخ ةرحسلا دمعتي الا تناكنف مهصعو مسهل اح |
 "| ادذع اوّرْخو مهرتان عىبوه هنءاجامب :اونمآةقنا دنع نم ىبوم هيءاح ىذا نا اولعشبحو |

 اوفتوول مهنا سابتلالا عفتري تح نورهر ىموم بر نيلاعلا بربانمآ اولاكو هنأ الار ةنه دنع

 هيلاوعت ديىذلا ىأتورهو موه تزاوداز ةاوذعىانا نيملاعلا ب زانا نوعرف لادشأ نيملاعلا ىلع

 ةرخ "الا باذع ىلعايثدلا با ذعاورث" اف تاذعلا,نوعر ةمهدعوتف لاكشالا عقتراف نورشوىسوم 5

 هيءاحاماوبستق ةماعلا اتاوانءلحتنتا صقام مهم الكم تاكو
 1 هيتءاحام لست ن ند هلأىلا ىنوم

 الااذه اولاقف مالسلا هملع ىسوماصع ةمح نمر هظ ىذا || فقلتلاب رصسلا ىف مهم ىوقا هئاالا ةرحدلا

 ردم



 . كيال

 ٠ْ هلسدل نم هريغ ةجرد د غل الو هلالدر دق ىلع للأب ةفر ءملا نم صقن دقفرا دا! هذ هىف لالدا بحاص ||

 ١ سقاس ىذلا نقال نمايف هيلع بحاسع باعدلالدا لاح ىف ةريثكس اغنا هتاف هنافادنأ لالدا

 : ةافولا هترمضح ا ىلهلالدا عم ىحلارداقلا دبع ىرتالا لالداراديايندلا تسلفلالذالاهيلاغتشالا

 هشضوه ىذا! ناب فرتعاو ضرالا فهدخ عضو ىنامزلار دقلا كل ذرادإاهذ- ه سان | نم هيلع قبو

 بحاص تاو ا ىف ناكمناكاذ بسوراادإ اهذهىف هماعد.عا!نوكينا بش ىذلا قاوهنآالإ
 مزالف لالدالا كلذ نمهذيلتدوعسلاانأ مصعو ناوكالا ثدا وح نمي فرعي قلما ناكانلل لال ظ ||
 هذهث ىلعريغتام هتوم دنع لاسملا هلعريغت هنا ىحا م هتومنيح ىلا سافنالا عم ةقاظملا ةيدوبعلأ ||

 نعو هنعهللا ىذر ند رغرداقلا دمعقي رطلوقي هتععم لاقفان دنع ةّمالااذل ىحو رداقاادبعا]

 ا || اهياكمراقانلعيع نا لأسا هللاقانم اء تر دق تناكناو تافلاسخملا نم انهصعي هلئاو مهم انعفنو مهعبج

 لسسلاى دهم وهوقحلالوقي هللاو تار دءاقترااهمانلنوكت د ىح دريصل قع

 * (نوعب رالا بابلا) *

 رعش هياطقاو هم ارغو هسرتو نوكل !مولع نم قزح لعارو اجي لزم ةفرعمف ]

 "قيقح فثكءاطعي ىذل الون || ”ىهلا)_عنوكلا ل_ءروانجم

 ”ىواع قل اة انهحو لغسل !ىفو قهكح نيزع ه-حو ىل علا ىف هل

 ”ىبسلا وه الو ”ىح وح الو صاخن كم هب ردي ىذلا سداو |

 ”ىناك دافتسم لكش كلاد. || |( تفلأتا م ناعالا انكتكاو
 ا نعلل وهوهارت تلف اصالشلا ودامت

 "يح وه امو ”ىبغوهامو ماع سلو موك وهاف

 ”ىبرغوه الو 0 وه الف هؤاسض تاهل ار صح نعدزتت

 <ىلاصتا انش هذم ل امد ىريس و هنا د نعل أن ع ىخ | نم ن ا كسق

 ىلاوخ مص ىثكه نكح د | || هنبع وهامو !كاذاهارث

 1 مدع ص5

 ريَمُيلا 0 0 0 0 م

 ريغ ىلع هسفنف ةوهو هكاردابةداعلا ف تطسرا امم ةَوَملا كاءارهظي ام بسح ىلع ىوقلا ضعب وأ

 رد "1 لايو عسقإا بصي كاي كامنة لثة

 0 نجا ومالا نات ملامح فد !!نععىفروصلا كاتترهظءامسالا | |

 عامسالاو نيعالا ىف عقوامم ام دنا لع لعوشوزحابلالمفوهر ةعومسالووبلا ص ةروبص نم |

 ىذلا مالا نم نك امناكك اردا ”ىأوأ نيعلا» ارتامىفاههعنوكي ةيسفنةؤقوه ىذلارخخالا منقلاو

 ىث مامن معي رحاسلاوهوءامسالا بي رطب لعفي ىذا !نا امهنب قرفل اوءاسالا صاوخن نعرهظ
 هلامخ ىفاروصر ظانلا ىريفني رظانلاراصبا فطضقني رضاحلا لاش ىلعناطلساهلامناو حراختاىفأ

 نم مهنم ةمسفنلاةَوَقال ىذاارخ“ الا مس هلااذهو دكر دياممْئش جراخلا ىف مئامو هموت ئانلا ىرناك 0

 باك ىف نا وقي دبع ونأرك ذ داراكسهالا نادقتعف كلذ لعيال نم مهنمو ىمحراخلا ىف ئامهنا مي
 ل



 ذتلي نا ىل اع هنلا اف هلاحي تناك امن اهي ذلفاهماذتلم اهيلعناكىتلا لاملاو همن اكىذأا ماما ىف

 ةعاطلا ةلاح ىهو اهدوج وذدلب ناكىتلا ةلاملاةروصت ازراسكمالاوةلذلاةلاح هير عو لذا
 تناكذا امنع طخنا هنءتلازاملةلاخا كإرامناو هللا نيعنم طحنا هنا هلل. عاه دقفا ذاف ةقفاوملاو

 ١ |. واكل زرع كن الاووادكالاو مدس واللا ع :ارعم فن الاوهو .ةعفرلا ىَدتمتهلاح

 رشا ةلاح حارعملا: اذه ةباغفديعلا اذه دف حارعملا اذهىف قرتي وهف هنم“ ايما ىلاعت هللا عم

 الإ كلذهتا ىنخ او قرتف هنأ عشيال ثح نم قرت هنأو طن ام نا لعب كاذ دنعف هيلع ناك جلا ةلادلا نم

 لاةةىلاعت هللا هاقثانمتحاردتسالا ىنن |!( كح افلا !قهلعاوترمج الئ هناكوان 2

 كلذك اعنص نوبسح مهنا نومسح مهو مف ىلاعت لاق كم م43 5 يا

 كر انه انكم 1 0 وو نمفهئبانعو هير قت هناصس هللا ىنخا

 وهذ ةيوتلا لوتب هرشام هناق هللادنع قواسم دنا 115ه لهو اك قابلا ولقو 1
 ناكف بنذلا كلذ هللا هذخاْؤب )ناو هض عقوامءامملاو راسكتألا هيلع كاس ةّزلا ع وقو قدم

 ةءاكم هيلع الحر ساف ةيدعتسقلو ام ثالاوءادعسلا فرشلاوريخلا فالصاح حار دنس الا ٍ

 نع هوهسلاخ هس اريناف هتعخ ومشلاراكنمناكوراصللا ساعلا انآ تأسف والاىفمدخ هناك

 راككالاو ءامملا نم تاكو مادا اذ هىفناكف هنع طخن اف ماقم ف ناك لجراذهىل لا قفهنلا
 ضيم هنء,ليزاو هب ودالا هذه لثع هفطالا تازاق قلخلا مالك ع توكسلا هلع تمحو اةلاح ||

 قلطافهئاضع !ىعءاودلا' كلذ ىرم- ىتح هب لزا لق هسفننم ىننكمدق ناكو حالعلا اذه لثعةلزلا كلت
 تالز نوككنا ىتبن كل ذكف هسزلَتب ءابخلا ناك اذه عمو هلومقى ا بان هبلتن يع فدل خفوهاسحم أأ
 نع المحب دلادن زب ىنال لبق رئاكلا مهنم عقت 20 مكح ىفوريغال تاحابملا ىلا مهلوزئابلاعرباكألا ||

 0 لا ردك لح يسعنا دز ارو دار دقات ساكو لاتزال ل يعش احر :

 ,اذهقنوموصعمهتلادنعءاملوا اوناك اذا هللا دمح مه افهننا تامرح ل اهنا نو دصةء مهن :!ال مه

 بولّتلا ف بوتكلان اميل 'ناقريغلا ىصاعك هللا ةمرلاك اهم االصأ ةم دعم مبتهردضتالف ماقملا
 هردقام هلأ هفّرع دق ”ىمهلا فشكن عروضح ىلع فل اني نم مهنمو هلْدَغ ىصعب نم مهن كلذ نم عنع

 رفغمل ىلاعت هلوق ىف ىرمشلل | ةلزتج دلال هذهو هرتر نم ةند و هه[ نم ةريصد ىلعو عف هعوةو لبق هملع |
 هتاقهضاهلناطلسالو اهل مكح الذ ةروغخملا ةعئاؤلا بوذا اههلعا دقفرخ انامو كينذ نم مدقتامهنتا كل

 ةلزنع نوكت اهيكح رامغلا بحت ودم .هلا.لزتتقراغغلا مسالا اهتبخص ىف نوكياهروهظ تقوءاجاذا
 | ماخاب هنق اهل مكحالو راثلا ىقناكف مال_ىلا هلع يدا ارياكق رت الورانلا ىف قلد نم
 رئؤيالف ابنعل رج اهبكحوةلزانلا بلت ادقالا فنكلآ مانقم بح اصو فاعلا ةازثلذك ع نامل
 ١ ا مدنلاو ءاملا همزلت_س ادهق هيلعردقا عةريصبالو هدب ريغ ىلعوهو هب لك ند فالخ هماقم ىف

 || ماقملا ف مها مئاتمهفنادءعيوابتعربسعتلا انعسال مهل ارارسا انهو كا ذك سل كلذوةلذلاو
 نع ىح هنأ عاف يع لا نط وخخماحلا ىداعمو نيراعل !ةمصعم نب كلانةرفو

 || ةققح هطعتام مزتلا ىأ طاسبنالاو كاناو ةدابعلاط اسيدي رب طاسنلا ىب_عدعقا لاق هنا مهضعب
 ال ردفلاو لالدال ااهماقم ىضتتالزومال !كانالول هنافاه دس اهدح روما ةغلكم اهنا ثدح نمةيدوبعلا
 || ىذلاوهزلا اذهام هلل .ةفرخقاو مالغلا ةبتعاموب اهز |مكهتلزتمو هلدبعوه نم ماقم لج ا نهوغزلاو
 ||| ادبعدل تصصاوىل اون عيضاذك ود وتنكو لان كنه كل 5لنمق فرت نكي ملام كلتا ىفهأرن
 | لغشاف مسوق فدلكتلاالاةرخ الا ف مهام لئمايندلا ىفاونوكي ناو لالدالا نمدسعلا ضيقا
 38 | هنضتقت ىذا !لالدال((ما-ةمىف اوماك لغش مهلوس لا ذاناهنم اوغرغي نا ىلا مهدمسسحاوأد
 1 | لكم الا رادلا ف سافنالا عممهلفلكتلا نافةرخآ الارادإا ىفالا نر وكج الكا ذوةيدودعل |

|| 

 ظ
0 

 ا
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 نيب هللا يا -ىدوحو ماو شو لك الاب ”ىت دع ص اوشو ٌكرتلاوهو انهلصأ نع حوردت ناك

 مهلل قف مالا هيلعمدآ ىلعةبوقعل دش ناكوهو دح اوريعظ ىف مالا امهلعء او اوحو مدآو سلبا |

 سلبال ةيوتعئاكامتاو مالسلا امهلعءاوحو مدا الة بروقع طوبهلا ن نكيلو ةعامباريعباوطبها |

 نم تاماكلا يلوذ ارشح او هلع ب انام دعب مهل ضرالا ىف ل عج نأب دعولا قدنصب طمع أ مدان اف

 فارتعالا ماتم قملا انفّرعف هنمربخان ا سلبا مالك لب امم ىف مالسلا هملع هذ ءازتعاف فاريتلا يا

 نمرذهتل هتلاقمو سلب اىوعد انفّرءوانشنا اذغىفاقي رطهذختنلةداعسلا نم هحتيامو هلا

 ءاوحو مدآ طومه ناكحف ءاوغالا سلبا طيهاو لساننلا ءاوح تطهاو اننفلا# دن عاهلتم
 دن أن ىضنقت مار ا َتافراززأ باستك اونالذخ طوبه سلبا طوبهو ةمارك طوبشأ

 دل أف ةلريشلا لأب ةصودخش“ اق كلارادو انقش هبتكو هيلعهللاهقلخا عر ضفا ليل رشي ل هناف* ءاقشلا |

 'كرشلا نم سلبا اريتو اوكرشأ اذاف دابعلا بواق ىف ةسوسولابرشلا نسل ضرالا ىلإ ى لاعتدنا | ا

 ا لكردو هملعناكف ىلاعت هقناربخ مرفك ١4 لاك ىذل اوه هاف هم هي ربت هعمل كلرشملا نمو |

 صخشلا نافابم لمعي نمرزوو اهرزو هملعف ةّئس ةنس نس نم نال ادحوم ناكح ناورلاعلا ىف
 هءسوسوو لرشلا نسا هزربب نأ دي ريام لائم هسفنفروصت نأ ديال مدآىنبو سلباك”ىيسطلا|
 اذاف د وتلا ةروص هنعتلاز كرمشملا سنت ىف تاضح اذا ىتااةروصلا ل غهسفنىف .هرّوصا ىتحا
 هلرّوصتم كيرشلا نافةرورمض هسفن فدروصت دنع دم وتلا جرخ دف ةروصل اهذهم هسفنف هرودت |

 مناك ناو 4 نفك راك ةددوحول معلا نم ىنعااليضتم هس ىلا قلبا تااحولا شفنا ْ

 نيكحرشلااتفاكيرشلا ةروص ءاّعي هسف:ىف ظفح نأ دب الو بي رالو كشال اكر رشم سلتا | |

 ظفح سلبا ناز ,الفاو دعسف هللا اودحوف ”لرشلا ةفص مهنع لوزتنا مهنمفئاخ هناف سافنالا عم

 ايريس ار غوار ش تقولا زف نع اكلا نيكرشملا بولق اهم بقاربو هسفنىف كيريشلا ةروص
 نعاسمتادسلبا كفنإالف كرشع سل نمم كرشلا ىلا لمقتسملا ف نيدخوملا اهيدري و الاعثوأ
 ىلع هصرحو فصلا! هذه هتمزالملادحاو اسفندمحوتلارّوصتب نأر د قبال هنال هقلاداقشا كا ذبفكريشلا |
 بهذ. رمشلاب هسفن ىف هندي نم كرشملا دج )ل سلبا سفن نم ته ذولا هن اف ءلرمشملا سقت ىفاهئاقب |
 لعب ةالَن وكس كيرلا ةروض هنع تاازدقهنال كب رشلارّوصّءال سلبانوكي وهنغ ةكرشلا
 هلا كلرسشم لوأ وهفامتاد سيلب | بمصتسي رم ثلا نا لف دكارشا نعل اود كرسشملا كلذنا|

 أ

 طوبهلاب ىلا م_مظاخ ثيحريمذلا ف سلبا عم هعجؤ تناكجامن ا مالسلاهلعم دس
 ريمضلا ةظفل اهضتقت ىتلا ةفصلا مالكلا ف نوكسم, نأ بال نكلو هلال<ق يلي ىذا! مالكلاب
 ا امناواهئماهلابع العلا لعمل ةَش رطهذهو صاخنا ى نءملا ىلطت ظفللأ ةرودكافأ

 مم امشي ىطشال طاطخغالا كا ذ ذا مهماّعم نعا وطغ اولزاذا ىلاعت هللا لهالاتسن ًاتمالسلا هملع مدآ

 اهفرادكتالاوءامملاو ةلذلا نم ةيءاقامو ةلزلا ددع لولا طوره نيعنوكشدسقتلا مدعنم ةقصل ْش

 هدنعنكملام هتان علا نمدي زيدقو لامساو ةفرغملابهواعنال همض ناك امم ىبعا ىلا .قرتلانيع
 اذا فرشا مام ىلا قرتل ا نيعوهاذهو ا. ملع كح لامرا_كنالاو ةلذلا وهو لاس! نع

 هذه لهآ نم سلف همر ماقم فاخالو لذالورسكتا الو مدن لو هتلز ف لا اهذهناسنالادق
 كنمئيرب ىنار فكل ا ىف هعمطب نمل لون هلال هتمالاسس نسحأ سيب لبسي سيلج كاذبة

 ىلاعت هللا لاه متم تعقو اذ اهللا له تالز ل_عركسمتاهغ انفو نيملاعلابوهقا فاخأف

 ا ةنوقعلاتاانلقاذهلو ةنملا نيعنم ةجرلا ىف عمطي كل ذلف نيملاغلا ةثاوهو ٌلرشلاّن سن مل وأو

 نكاد ديك سام او هيماسا سل د التام لعارسإأل

 20 هذب-هللا ناكودللا ىلع مالا ناك داو دش الوزيستنال هللا ناذ مدآ طوبهكع هطوبه نوكف بآل



 «ىله دم هن ىلع هلزنأ اهفالخنل قلسا ىلعطق قطا ىتااءاسمالا نمي صتتعياموهتيدوبعناسنالا |
 ' رسخت ىف دسعلا صن اصخ نم ناك ذا ىل ران اعرق ىلاعت ل ءفس هب ظفلت و هل اوقب ناهلدي الامم لسو هيلعهللا

 [قطاناكنا حالا اها دهشةنيطلاصا !ىلوي وهو باَكَلا لزن ىذااهتنا اونا ىلاعت لاذ مالا

 "| هجولاحالصلاب هسفنل دهشف حال دلي مهل دوهشملا نمنوكشش اسم [ناكن اودي الاهذهىفاكاج

 [ىاثاهتلا ديعىا مالسلا هءلعىسع لوق نم هيراقيام لشن لب هريغ نعل ذ لمن لومانركذ ىذلا

 ©! هلوقولا يك ةاكرلاو ةالسصلا: ىناصوأو تنك اهني اكرابم ىناعجو ان ىئلعجو باكا

 ٠ | نم ناكف تنأ كاذكف ىأ سعب لع مني نيف ل درا ذات ىل اعتهنلا لوش امحثعبأ موب و

 اا ءالرعلانافى ملا هقتاءاسعماب قلخلا ىف ك سفن ىلا ظفح اك ماسقملا اذه ليلو هيلع هللا بصيرة ف |

 | اهعمواببق نكتلو ك.فاهراتأ ادوبش نع كلذإف نكتالفابب قلضتل تقفو اداق اه قلل ىفاوفلتح ل

 | عملا كلذ هتامعا نم كملع مسا قالطا فق ملا لراشتاللسرلا مسا لثمنوكسف اهنعةياسشلا مك
 ىلدسلا ىدهي ودوّقحلا لوي هللاو 1 بر لدوبدالا مزلاو

 « (نوثالثلاو عساتلا بانلا) <

 لزمملا اذ قلعت امو كلاناو َكِلَذ نم هقئاان ذاع قطا هدرطاذا”ىلولا هملا طصن ىذلا لزمملا ةؤرعمفف |
 رعش لزالا اذهرارسا ةفرعمو ةمهلالا مولعلاو تالا نم ||

 ولع ءاقتراو حو رع | || الا سلف ةىلإلا طحاذا

 وددا| نيع ىوثلا نيسع ىف هسق دسق: ال قملا ناف

 0 و ا يم ١ لانك ىف سيخا لاشن
 ٌواعلل هفرث انالو نوع الكل نقول

 د ءاوحو مد ١ اللاقو هضرعالار يظف مد ١ ال رنا سلب ال لاق ىلاعت هلا نأ همم حورب هللا ذرب اب لع 2 :

 1 تررلا نع تالومتامهو ىو عاني مسقنم فيلكدلاو امهف ىبنا ارهظوةر مثلا هذها رهال

 مالا لاثتما نيعتف فيقوتلا امهنف انمهذمناكن اولاح هب رقبوحولا ماتم نعامهرخ

 لأ ءحتاو لوالارطاخلانا نانلعأ دقو ىبخلوأو ”ىببطلا لاعلا فرهظ أ لوا اذ_هو 00 ْ

 اذهناك انو ا ا را ماو ايتاتواب ها 3

 ٍْإ 0 رللا نوعي ابل نيم ىلع للا انلاةدراولا ص اوالا 0

 ١ لاح اهتم سستك اكد ةرضح ىلءزاج دقو "ىمهلالا مالا انملا لكمق كاملا ةطساورمغ نم هسفن ىف :

 الأانتاو همكح قاهماكحاب هتكراشف هن كلا ةرضحلا هذ_هى هتان ةمهلالا ءاسم -الاّثاف اهيلع نكمل |

 | ىأواليربج نوكلا ن نم نيتزرضحخ ىل_عزاج دق ىمهلالا مالا نوكمق كلما سعال كل ذب هملع لن نا ٍ
 ١ اًمافةءل عم ةذخاو ما عشت ل كل ذلذ ىناثلاو لالا نو دولا ىف هرث او هلعف تون مهن ”ىنىو ناك لم

 | ضخ ىلاعت هنا اممدامعب ةجسر كل د هللا ىلعفوا دبأ كلي دخاويالف نارفغاَماو ةرخ آلا ىلا لاهما

 | ندو لفي الوحو ايم دعارمأ نعضتي هنا ىلع فيلكس سما ىبتلاو مالسلا امهيلعءاوحو مدان ىببنلا
 أ اندوبو ا م نعضتن هناق كل ذ2سل ىمالاو كاصأ قراقت الهل ل_ق هناكسف لعب ال هنا نكمملا ةَشقح

 ا نع جورلتا فاك ذا ىبنل نم سفنلا ىلع قشا الاف كلصأ نءجيرخ ا لبق هناكف لعف: نأو هو
 1 دب | نواف هلصا
 ْ ال مالنناا امهيلعءاوحو عد الدب وقعلا تناكومش ديو تعمر تلغي كل دودي ده دوزع نم اونا
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 ولا لاهو النو كلا ذاذ ةمجت قانوالج لاَ نمعا دما ىههلالا مركتلا !ازسضخ ف هرب هلع ر دق ىلع |

 لوتبالو باول رظتنيالو هنالصو هتيدوبع مصنلا روم موهام ثيح نمدياكح الو بهل
 هنوكنمال دنا ندماعنالاو باوملا كلذن 7 ىتح لمعلا نمدي هدس هفاك امج لغتشي لب بال
 ىل ارظنلاب ن 3 ةعشضر هتازخناكناوركملا اذهنملسذ لوقلاق لاح ةقم ملا لعلنا

 قلغا ىذلا ماقملا اذه نم لسو هملعدقلا ىلص هلل! لوسر نمانئرواغ اهنعلزن نم ةلزملا هدهريغ فوه نم

 بان عة اورلان هولا لق: لع هقزرو كلذ نعهل ف شكن ع ىلاعت قل اةيانع نم هانرك ذامالا انو دفان

 ةنسو باك ن عولنب صدخا نمم هللا انلعج نيثّدحلاو نيّرقملا نمةياورلا لهأ ماقم قرشا اف ةنسو|
 2 .امييسو هيلع هللا ىلط هناف صنلاننآءرقلا لثم تر د1او هتصاخو هللا لها 3 ناءرقلال هان اك

 ينال ةيقانقلا ئدر ىاااسل كير وا عشا اذهم قدا نثوىجوجرالا وهناىوهلانعأ أ

 اهوذَلاَت .ال هنا لعف قرتح اف همف هم دق عضي نا دارافةربالا قرخردقن ءعّرضتلاو لاؤسلادعبهلهتلا |

 هم قللت ذنعات فرع نمي رثك اذهوةرعش ملسو هيلع هللا ىل لص هئماندل لصح دقو ةيدويعلا لاكوشو |

 اكرر بدالانهنفىفديا هنا مث هللا نم هبانعنعناك اغاو لاوس نع نكي هلعهللاى ءلطا اميوءللظالا |

 قرلان مالا اجو هءلع تءلطا لب ديزب أع نمر دصام كانه قمرد_تلذ هللا ن ند ةبانعو هندإ نم

 ءداتالا دع كوك دشن ا لعتفم رست بطال هلل !لو الحا باطخ كإذّنا تلعفهلسىف
 ىمفه كلذ ىأركشو ماسقملا نيبو دب باجل عضوت ت درا ام عف بالا تاًاسو تغتوتفاغي رمش
 ركشلاببااطريغةرعشلا كَ صاصتخالا ىلع هلا تركسف امها اصاصتخا اهانرك دَقلاةرعشلا هما

 ةيدويعلا "ىف ترسفةيدوبعلا لاكن موهىذلا باجل لأسااناو كلا ذ نم ةدابزلا بلطف مكوة دابزلا
 اذكهو تح ا امواهلطا لو كا ذ ىل_عدهلااهللو ةدامسلا|ةمن سه نيد و ى»ب لمحو ابن اطل سرهظو

 هنيدوبعالا هنم تكلم ام ماعلا عسج ىتكلمولو اصلاخاضع!د_عةرخ الا فنوك أ هتناءاشنا

 ىلعدي زيال نأ ددعلا يش ىدلافق تت دايم انف ياتو اعلا ةيدونع عج ىلا موقعي يح ةصاخ

 هقلطًأامساةملع قلط أ دقهتلاّتا ىاروهنثا ”ىلو هنأب هملعقلخلا ةنسلأ هللا قلطأن افهريغ مسالا اذه

 ةمشنافةيدوبعلا ةكئارهسف م دن ى> لعافلا ىنعج هنا ىلعال اهي همعس نم هعمسالف هسفن ىلع ىل اعلا

 نحنامتهلوهامف داكوتا هتاصسان رهام لسن نما ذهانتتامعاو لاقل نس+ دوال لل ل.
 ركملا نم مصاعلا "ىتهلالاهسنتلا نم قكيوهنم ظفف افخر كما ذه لثمىفناف همفنوهلختسم

 قود وهو لاق هنا كالو هللاَد ان كاملا ىتئالالكو هذخت اومسحأ لثتماة كا ذيارومأ مكوك

 هنافحالصلاب ملسو هلع هللا لص دم فصوا ذهلو ةيدودعلا صن اصخ نم اصلا مس او نيكلاصلا

 ىحي هدبعى لام ىلاعت هللا نم ىرشب قحلا| مهل مش نم منك لمكلا دسعللالانوكتال ةلاَرا

 ةرخ الاىهناو مهاربا ف لاهو نيكللاصلا ع نموالهكو ىسعهسن ىف لافو نياصلا نماسو

 هتخاابم اةرماسهتحوز نعهلوق ى مو اننذلا قهنم تردص تل ارومألاهثالتلا لح نم نيالا نم

 ةماعلا مون ردتهي هثالثلاهذهف ةحّمأقا مهريبك هلعق لب هلوقواراذتعا مقسىناهلوقو ل وأن

 اك كلذيمذخاؤي لذا ةرخ "الا ىف هحالصرك ذاذ_هلذ ةعافشل ا بار تف هير لأب نا مولا سا ذا سانلل
 كنع هللا انعلاكو رخأتامو كن ذنممّدقتام هنئا كارفغمل ملسو هياعهننا لصد ىلاعت هنا لاق
 ماهفتساوه لب باتعاب فام ةصاخ ىرشان دنعي الا هذهو باتعلا لبق رشلا مدقق مهل تنذأ)

 هنادسقحلا انريخ أف مال_سلا م ملعهلاثمأو ناساساماو »* مههتح ماعلا له أ ىطعاو فضنأن

 نيب مهذ هللا دنع ىهالا سفن فن اصاوفاكن اومهماف نيملاصلا ل دابعف كّدجرب ىنلخ دو لاق هنا

 ىعستدق ىذلا ةىلولا مس الاب كنطافهللا قيليالابدوبعاتعت هنوكعم هيدلدومشمو حالصلا ىفلئاس

 منو لنيل تذهل ملا هت او دبعلا لع مسالا الالاف لاش يعج قا
ِ 

 تتوب 3
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 افكر

 م2مياهغواي دنعنوكيف || || اهل ىعسي هي اهت هتبلطتال
 مكسجو .رهقف ىلؤلاوهف || (| ةمسفتهت اذا ماودلا ةفص

 0 نمو ىلعالا ملاعلاو هلوسرو هس هيلا ىواي

 ”ىتالو ىدعي ايلا ارا ا ا ادا لب كه وس ةالرسرملا تر
 ' ندو ناسنالا ند :هلدولا عطاق دناق هنا سحءانلو الا: تعرجام. د 6 نمثي ديلا !ذهف هلاك ثردحلا

 ٠ نيبتةلصولا تعطقنا دو-ولا  يككصا نموه دومع نيبو تاسنالا نيب هلصولاتعطقن | اذاو هسشدومع

 هج أرب هن ال هدمس نم هيزبقت ن نم صقل هددوسع نع حرخ امردق ىلعأ دبعلا ناف هللا نمبو تاسنالا

 هعزت دق مسالا ا ذه ناكو هناصسو امنا نموهو ىلولا مس ءاانملع قداف ةصخالا ةجءاز ازا لقأو هن اعماق

 ْنَد مسالا اذهف لوسرلا ىعسنا هنا قمليالو لوسراو ديعلاب 0 ل

 ةلامرلادوحو مسالا ذه قالطا بسو هناصس برا نوكحمنا عصتال ىتلا ةيدوبعلا صئاصخ
 ىلس هللا لوسر لعام وهنا ىلا!متتسن ثدح نماعافتران مسالا اذه كح عفتراف تعطقنادقةلاسرلاو

 مهجر كاذل لالا نممهسوفتف مهيلعأر طبام لءو. ساكلا | ذهل ثم ع رك نم هسا فنا سو هملع هللا

 خيلبتاانلجوزع هللا هرم أ كب ئاغلا دهاشلا غلسبل ةياعصلل لاف ادع كلذ اون وكمل امدصن مها لعف
 ا سا سا لل دسعلا,ةصوص# ىه ىلا لسرلا ام“ ممملعقلطنمل

 هل ءرق نم جول غلب :نملالا نوكمالا دهو افرح ارح ىنعباهعمساك اها دا اهاعوف ىتل اقم عمم

 ثدحلا لقن نملالوع اهععلل سلنيث دحماونيبرقملا نمجولاهلةنلالا نوكم الاد هو هبءاجى ءدااهطفلب :

 || همهف امل [لعنامت !ىتعملا ىلع لقانل ا نافهمق ظجالو سصن هريغو ىروُلا نابفسدا رباك ىنعملا ىلع أ

 ا ىجولا غاي ن مف ةماعلا موهرسشح الو هسذنلوسروهامت أف همهقانمل |لقن نمو ىومنلاثي دما كا ذ ىف

 مالا مباع لسرلا صف هنمعب لوسرلاظظفا لقانلا ثدحملاو ىرقملاريشداك ةلاسرلا ىذا هعمماك
 ةياععلا لسرنوعياتلاو نو هلعمتلا ىلصهلل'لوسر لسر ءهف هظفا ىلع جولا اولتناذاةراصعلاك

 ءانغضا انش ناو هنا لوس هناانسل غلب لاف انلق انش ناف ةسامقلا مود ىلا لمج دءبالنج مالا اذكعو :

 لوقت الو كت الملا نم كلمو | لب ريح هريخم ناك هللا لوسر نالطت اسولا فدحانزوحامتاو هنع غلب نم .

 5056 لاو هعم نبدا او هتنا لوسر دمت هللا لا مهلا لوسر هبق لون امتاو ليريج لوسر ةبق

 هللا هفاضااخا ذه عمو ك.لق ىلعزيمالا حورلاهي لزن هلوق عم هللا لوسر نكلو مكَل احر ن مدح لب 5

 هدنسي ضاعُلا هلي ل امهمو ميماعهيزتما يظعريخ و هرب دوبعل نمل قيردقلا ادذهفدسقت ىلا الا

 هصقتف ىلولا مالا ىف نيج ازملاءالوالا نم ناكو ةحاردل مالو ماقملا اذه هل سلف عطةنمريغالصتم

 ةلاسرلا ماقدتاق ىلولا مس نم هيىلوا لادلا عشب تّدحملا مسا ادولف مسالا اذهردقب هم دوبعنم

 انيلعىلا عت قحلا هاقبا ىذا اوهف هاشنام ردقبالا لسو «بلعدتنا ىلصدتتالوسردعيدحاهلا مال
 د :راع دش اذهلو دي اورلاوسولا :هلقن نيئدحما فرمت وةيدومعل !فرش ماتم فرعت انهن مو

 اماعنزوكو زنا انا عشر ناك 2 | ةصاصتخالاةيدويعلا لاحم اندر طدد هللا ناا:اعو نايلا

 بنابزم قافرنا تارا ناوعا يهودا ةالا هك عمن آن قمدقتامف كلاه اس دقت ةوسلااماو

 1 ا ةعبقلا عفن ” تح ن4 نمو نيعدأ ىدعزمب و قد( ةالصلاتءعدق لاح اهد اًمموَدي دوبعلا نمايدرط

 1 |انلا هفاضاامم كل ذلاثماو دعنا !انلوةىفانل لوشي ىذلا در لا لعاقلادمسااوهوهندبو انس

 1 أ برهتتدجلا دبعلا لوقي انةطن ىفوانسولجو اند وسو انعوكرو انم ابق ىفهدسس ا-اصاون تا اناع دقو

 اهدا لوش ىتح دروتامدظشالا هده لو نم نأف هنمالضفت ىديعىندجهللالوقي نيملاعلا ألا

 0 كرما .عىفاس فا ركم هلل نا فرعي نا دبعلل جيش لدسد باح اذاهذدل تاقو ىدم ع

0 
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 السلا

 | كتلدام ىناف كرمت + أو ننقهقانا شلال لاقي وتلا ىديتسايلاقف ةراض ةعفان 5 راصثالا >
 ٌكلار امشالا كإت كماكت الف عضوملا لقا عشت واكو ادام هريشغ ىلدعال هللا ىلعالا ٠

 هعمس دة ناك امماتش عمق عضوملا ىلالازغلا هلتاديعوأ عجرف كَم و فاكداص تنك اك تملك ش

 نوكىلا كعفدي لو هسفنل ؛لراتا ىذلا هلي دا زجشلا لاف هفر ءف خشلا ىلا عجزوا شدهلل ددسكا]]

 رارَس امل عاذاو ةنعهللا ىذز هّنمد تأ كاك زكر ةقلطفلا لك راب قرظكلاب < !نمكإشِم

 : مولع ىهواهتفصي مالسلا هملعمداهنن ااهلع ىبلا ةمهلالاع امسالا رس لعاهقت احن ىلعتضتوو عئادلللا ًْ

 رادتتالارس فدكو هقلخ ف هللارسانلعوالئاها سهاانمأر هع رطلا هده نما لع هلل اانعلط أل ةسع ْ

 روصلاب ملاغلا بجو هيالالرمتنالو هيالا قلن الو هيالارضيالو بالا عفت ئمالفئن لك ىف ىلا
 همالكو هلئاىلاءارقفلا حنأ سانلا ا هياا' لوقي هللاو ءا شالا ىلاو مهسفنأ ىلا كلذ لك اوبسسنق |||
 كهل يس ل |

 اذهوابنمعش لال ةممكملاا اهءاضوأ ىلع با.سالا لوانتمضْئث همل ارقتفيالوئث لك ىلارقتفد |||

 ان ؟رنكلورخأتملا قالو مدقتملاقالاعامسانسلا لقتال ءاثن ةر نوف هنلعادخ ان ادامّرب زع قوذلا ||
 نابرس هلطتوهرث ذنىذلا نأ بالا اذه نم سلو بابسالا تانثا ةعامنع انبلا لقنو |
 تابسالا نان رسوأ ب ا.سألا نامعا ف بايسالا باح فل قملا تادجتو بابسالا ق ةمهولالا ْ

 اهل تالا ردة قرعدال ةمتلا يا ؛ الا ىهفىلاعت هللا لوقالا امئاذهل د )ىذا اوهاذه ةهولالا ىف
 يو قلد مهرارسان مو ةساغنلا همف تدقتع دقتعاولو ردقلا لوهجمدنا ةرورضلا, تيل ةعقالام لكو ٍْ

 رادلا ف نيتأشنلا قر م ةيثاحورلا# اشنلاو ةنعسطلاةأشنلا ىهو ايدلاق يتأشنلا |
 هش هديك هرج لأ > ًاشنواسدلا ًاشنئتأشنلا ةفر ءمو امهلصأأ امو ين احورلاو ةمعسلفلاةزخ لا

 ةودهنامسه|يهوبوالاماقملا اذهدللكصدت مهتمام مهنا مهرارسا نسو اهتفرعم نم ديال مولع

 اهرهظأ ءاشناو اهافخءاث نان هيطعتام بس< ان لعق هسالبرقالاهد- نما روةءهلا |||

 توشا اهدس ماواىح ءادا ىلعاممنيعتستام ىولا نمذخ ًانامناةندوبعلا ناك ىل_ءاءافخالاو |
 || ممناتهتتا لاجرلاب واطء ود سلذدصقلاب ٍبابلا اذه مك نع هجرت ةوقلكوابتب دوبعمكح |

 اً”ماورهظي نا ال هتدامعىالا هنهنوعلاا وبلطب نا مدهنم نلطام هللا نملاةٌوقلااذ نّوجازبالا
 هدعت ن اانم بلطيا دمنا اولاتاب رى سدعاو ذا نمم ٍباَكَلا لهأ نم ةفئاط تِعْزام اداب رأاك و لم

 ”هقاالاديعتالامكش وانس ءاوس ةلك ىلا اولاعت باَكْلا لهاان لق اسهل
 نودع المها ا ارش و هتلانودنماءابراضعنان ضعي الو اًمْدهن كرشنالو
 ىلا مهضعد ىبتن اع رق ب أ اىالا ىلا اوهجوتناالا ةئاثلاءامسلا مهوبأ ثمح نم مهجر اعمف
 ىهوق ملا اهابقي كانه نمو اهادعتالدابعلا اع اهملا ىهتش ىتلاةمترملا ىهو ىببتنملا ةردسا

 هذهرا ارسا لع نمردقلا اذه ىنكي و لمعلا كلذ بحاص همةتومي ىذلا ةماسقلا موي ىلااهزرب | :

 لسسلا ىدبي وهو قملالوقب هللاو ةعاجلاا

 * (نوثالتلاو نماثلا بابلا) * 0 :

 1 تالإلا نع دار ”ىدهملا ماقملا ىلع عطانمةةرعمبق ||

 مظعالامتالا فرشلا اهل نكلا| || قراف ةيالولاو ةوشاا نيب "ل

 "قنالا سل را كلذكو || || ءرتباطسملا كاةلااهلونعي :
 امودالا لسسلااهلو تبتادقوأأ | انناك هلاسزلاو ةّوشلانا

 ا مودالا ءاقملا هلو ةناذق مك هب الوللاَس ماقاو



 | كلل اقف لدو هيلع هنا ىلصهنتا لوسر نم هعمسإام ىلا ةرب رهونأ لسو هيلعهتنا ىل_صدتنا لوسرل 1

 .ثالثرأءاوهلا نم ةفرغلسو هدلعهنلا لصدللا لوسر فرتغافهءادر طسف كءادر طساةريرهانألاب 5

 دعا !طابلاو لطانوهذناكال دوني لاب ظافلالا قا هتساط روعاباعضر اعمدب و ىلا ةروسالا]

 ضراءملاز نا دب الف سهالا سفن ىف ىج ىدوجو ىعأ نءرابخ | ناءرتلاودوجولا مواقيالمدعلاو |[
 الإ كا نم لكن عو ةنامز لقأ نعز اما دّمْفهلاوحاو هلا اوةاوهلاعفا ىفق حلا مزتلا نغ هلثمنامتالا نع

 ظ الاحد نانا ادم دعو انش حت افاخك اهتم كلد نولع ريت اقعلا تابعو اهلنلجو :

رخ اي الهتقو نمدارملارومأملا صخشلا كإذ ىف
 ْ ءاعاا ضغب ىرب ناك نخ ومش ع هل كلذ ..ًأر دفو

 .هراعك أ ضعب تك ناكاد وكرم ملسو هلع هللا لصهتنا لوسر سو دعب سرفرهظ نع طقسا

 باكر لا عج ىلع م2 ناكودك اسما ىلع هبحاصر دقي ل هسخت الف ساناارخ 1 هن ىثم اًيطب ١

 اتيشكل ذ دعب ىبن اقهردص ىلا همضفلر دصىلاكءادر ض4 لاكوةربرهىأءادرىفاهاقلاو تافرغ ٍ

 فرع. ةّدللا اذه عه سفن ىف هئاو مرنال ىهاالا مالا نا لعبلو اهعضو ىتلا بايسالا تانثالأ|
 ا ا عاوز ا اكلادوجو نماهطمرااموةمهلالا» ءاعسألا بن كلذ ع ثم فراخلا أ

 كا ذَناورهظانمف ةمكحلاَّنا ةمهلالا تاهسنتل اورومالاهذ ققحلا ماعلا فرعبف ا مادا ةمهلالا

 || نمو .هللاذا.عنمءايدالا لا وح ا هذ هدو هب لمعلاو ٍل_علا نم م لضفأ اًيشدمع ع عفرامبالوأ

 مهم لعب مو ناءرقل از اعا نولعي و قطنلا ىف ةغالبلا لوصف ىف نو رضا رد ا

 ||| باذالا تتك ةءارقنمةدوهعملا ةقي رطلا ىلع هيقهتلاو برعلاناسلب معلا نممهل لصحالوأأ

 هنوفرعي صاخب رطب ةسهلالا تابهلا نم مهل كا ذناك لب ةهلاهذهنم كلذ مهل لح هلا لعيامأ
 آل هءاكلا اون أن اون ومما مهو قاتلا نم م-هيلع درب ىذا نع ةرابعلا اوطعأ اذاممسوفن نم ٍ

 ا لوشيذ هللا نم سدآو هلل | نم هز عك هش ب ذكي ام لوا نأ ءرغلل ضراعملان ات كم الكنوكي نا ىلا أ
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 15 ناادصاف ةرهط ىف هؤدسب هيرشو) هسل ا ذاق هنم برغش دادس دنع صنعت اذهل ومن

 لاخلا اذه هلاضنأ ناكو هير ىلا عطقناو ه.فناكامم ح رخو هتعاس نم لادا كلذ هم ىرسدارأام

 قناع هعمارضاح نوكي نا لوقي لالا هدأ اذ ناكريسشدزاذسات كعب نوفدملا ىطساولا م

 دقو سل و صخهشلا لإ ذىف لالا كا ذ ىرمسف هقناعهل احا سلتمهارا ذا هر شالا فرعن وا
 00 ار دما رار لص تقجالفا مر يلح ثيإ لمدق لورا هتاد سعب رباع

 هلع هّللا ىلص هللا لوسر حرس ىلعريغا موي ةححلط ىال اًميطب اسرف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بكرو

 | اكسو كلذ دعب قسافارحلد اندحواناسرفلا كلذ قد ىف سو هلع هللا لص شا لوسر لاش ف لو

 ةسوسخ دكرج ال | كا ذ نمئنزهظام هنا رمالا 1 ذ_هترسىفرظناف ماما اذه نم هلك اهو هععس

 هنعفراعال ل _عدد_تعاق بسريغباسس عفر هنا معز نم لكو ادبأ عفترتال بابسالاّ او لدبنإل

 اونوكيلذامعوق نعداتس ءملاىفح راخوهام نوقطتسف سائلاماوءمهن كلو سعد قيبرط نم

 كلذوَن اء رهلار اغا فرعي كل انه ع نمواهنمراعالانوذر هيف بسناانالا ن :ةراعاونوكي لذ بر ءلا --

 | مزتلا ق> نعارايخ ا هنوك ىلد التاق نا رغااراع : ا رعت عئافولا ضعي ف ىل لمقق للا 0

 | ةيسانمرومأ 5 نع همالكح قرب مهل ت امثال وهز لطاملاناث تر دب الورعت الف لعبال ام هللا ىلع

 اهقملاتو ماطاعاخا عارسإ نمو قحريسع ند هماقم لعروس ادار نمزع اندكل سه

 ظ نشرحالانوهامنيب هناهنامذ بيدا فيرعلا نبا ناكو فيرعلا نب ساب ءلا ىنأ هخشربل نم دكواس

 |ىدخمح لاو :ركشلا ف لوقتف اهمفاننع هبط اخت اهلكبزملا كلذ تاسعا ىأرذإ ةداعفلا قرط

 3 قيوم :ريجش لك ع ءادن نم | ارتاح قدو لهذ ىتح اذكراضملا نم عفداو انكي عنا ىناذ

 كل تلاكنح عفانلارت انكلا ذم ناكَن انتم دخا ذملام خشلا هلل اَمْف كذب هفرعو يشل ىلا عجرف



 مج

 لول لا ل كااناد:و ىمراغلا» ناكمنا اذه عمو ةبحلتق ىلع قلو ةغاضشلال

 لوسرلات مدرع اهلتتىلا ةياما اردت اواكرتاهتلش ددقو تالا ىلا اغلا فرغب تالسرملاب

 | هلوق لثههار ا هنو عما" 'ث دامسف اهدا اهواك 43 رش هادو هنن نا اسو هملعت هلق ىلص هنأ

 ١ لم ام ثعقو اةوفعلا لا يداو ةئسنرغامتلاو متهاهلشم ةيسةج ءارمبر نيالا داخل

 20 -!الاروظنم لك نم ورظأ ال هللاءالرا اذككو ةتملاف ناكأم ع نسج ىلعالا ملسو هيلعللا

 ظ ء”مصلا مها امان اد دوررمأممخال ىزاسملا ءالولاللائواسم نع ىتملا او

| 

١ 

|| 

 جاجس

 أك انك نطارملا ضهيوف احابم ناكتاو لودقلا نم ءوسلاب ظفلتلا نع ميكبلا مهام شنب

 |[ ىدهنإ مالاكهايا ميهسمطار مضىلا مهادهو م هايشلاو هافطصانم - نايت م هاتفر

 نامزلاد ويه --- لسوعلعمت 1 ىلصدمج ىف مالسلا هيلع يسع ماقما دهف هددقا مها دهقلا

 | نسما 1!ندرت دنمناءرذ اىنرك دج مامر هيلع هللا ىلص دنا ىلاعتلا» لاوح الا هده هع تاشنوا

 | نيم ىضشتي الاسر !!ماقمناكتاو ددنقام دادهخهنثا ىدهنيذإ!كانلرا مهركذ نم ادلب نمىيساعو
 | جوخ صنم قح ىفءوسل نيب نا مهلا لزنام سانلا نبينا ى لاحت لادا لاعبل ا يقي نسبا
 | هسمنخ نركيام ريخاوارإ ١ عبط همشل اهو مالغلا لدقرضللاو ةريشعلا0 نبا سنصل ف ىفلاها

 0 نسل لويفلا ماو د نملاجرلا ىدا اف ى اما ةتلادهامش هاو هكزنول هيون قحخايق> ءوبلانمأ
 | حرج يح ىلور ا"ىن نم !دهف الخ ا ماتجو مهمرهطظن ناد نسل اىلا دع عم جلاد اغصالاو نسل ارظنلاو

 | اذاسل ىلع هقادرسي ام نبي رسعلا لاوح أ نم امرك د نحت اه مهاسل رهام ىبهلا اجمل

 لسلا ىدهرهودقملالوقب هللاز

 *(دوالالارمباسلا كالازو
 رعش مهرارساو نبي ربعلاباطقالا ةف 0

 ِإ ا دقا اديدس ىذلا ىرسعلاو أ همادها مالا ف تين بطقلا

 أ همالعادا ايثالاف نييبنل اني | تعفر هلامود ىذلا ىربعلا»

 | دهماراكم أ نمءاجو

 ا *اشب نح يت ةاحلا

 ةمأ ا! جاجا كتارلا

 يااا ناب اجوم

 ١ ههداعا ىح رااناهعت ىف لاك 1

 ةمأا ديا كن رعالو ا

 0341 اهماكح اناوك ال .”افرهلتل بن

! 

 ياا عراولظا 5 . البفع اة ة دهام ليقهءاوج

 أاركماطم آىذلا ىطعار ىطعأ| ||. لدن م قلطتالا هيلع لص
 ىاللىاوزرل ١ثاربملا ندا ارمادا عج ىناارحراطق اطقال ا نهىرمعل اتاذلاخر عدم هتان أر

 كاذزم ةالؤجالسلا هلا ع اهدموو دو كاز يدفع ارعللاو ل )اعهالا «ىنلا عاما لاه. عق

 اردنا اودارأ اذا عاام هرارش انماذنبايلا ذهقز دقه ملازساوب جالا
 | امادادحتس الا نم صخسا متلك د2 ىفدو ربالا مج اطلام تع ىو اهلعمهىبلالاوبحالا نم الاحاصت م

 نأ ون هوطعي را هرلاش واهرهامد وأ معلا كد ةنربل ىملالا فب رعتلا» اما كلاب

 |نوفرغي_مارظتي رضاملاو هوطعدادودير بام دادرهر هت كيرف طا هول شيز مهماس
 ىلا فارطالاع ويتم كل .ردمتمادولز غم تاجرغلان م مهلد عام ىلع برت ف نوطت و ءاوهلاا

 لاجل تلة ىرس تاذ مار >ئاتاها ادويه نا نوح زادوورو عيا

 يم 8 325 ب
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 هند هلر رقدق ىدجلا عرشلاناانلقاهء زا ىدؤب نم ناكو لو ابظع اعلا لضف ناكر ا 'ه / ةمحردمش ىل_عهلزنأ ام لع هذدا نم مهملعت قا ىلوت اداب علل نا اناعو ؛لريشلا ىلع ادححا ال

 + رش قب هروهظظهناو لسو هيلع هلا ىلص هتلاسر موع ىف ةقبقدت لكس هذهو هي زلم ىطعي مادام
 | مالا ف ةرهاظناروصلا نم دحو تلا ديرجت هانررقاكن يب وسعلا لصاف صرالا ف دابعلا ءالؤه نم | هلل كو باتعلا لهأ نماوناك ذاهب زمعا نوطعباوما دام مهعرم ىلع مهرب قت ع رشا و هءرشامالا ||

 | ةيئاسورلا نكاو لسو هيلع هللا ىلص دم ٌةءعد رش ىلبع منا ليس نم ساكلا فهل لا لثئاوة نو سما
 ٠ هير لبقتسا لصاذا دمعت ؛ناو ىلصملا"هل.ةىف هّتلاو هارت كناك هللا دعا ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نم 5 | هيلع هللا لص دهم ةاكشم نم ىهو دوهلا فدي وسومو ىراصتل فد وس عاسييع مه ىتلا ةءلاءشنا
 | ىلا تاماركلا نم ةّسالا هذهنم ىوسعلل سلو بسنلا هذه ل اسا نم هنا ف دروام لكن مو

 هيلع هللا ىلص"ىنلاَناف ةيعرتلا مكحب :اوهلا ف شم ىدجف او ءاسملا ىلع ىثملا مهل نكلوءآوهلا ف
 نا كشالوءاوهلا ف ىثملاستيدادزاولماللا هلع سعى لاق الو ناكردب ىرسا'هلءل لسن .

 ىف نو لسرلا نم معلا لوأ نس هناف براس الاعاسشم نقءلا فى وأ مالسسلا هلع ىسع
 رانم لك لع دقو مالا هلع ىع ئ شب ىلع نيشملاةدان بالة عرتلا ق دص ك2 وها اءآوهلا ىف ظ انيشمنا اعف اناعف هذ ميس لاح ف ءاوولا ىف ىشي نما ربك انقلش ًاردقو كالي“ او هلا ىف

 ْ ةوق نمال ماتملا اذه هلىذلا صاخإ هولا نم ٍلسو هءاع هلل | ىلص ده ةمعبتا | مكح اد شك هب رشم

 ا ىلا دءاوعلا قرخ ف لسا عم صخ مالسلا هشع ىسع نشر مقا واسعال ةيعيتاا مككعاملا ىلع

 | ئئابسنم قلعأ مي داتسا عمنيلخ ادا كءلاسملا ىرتا لو دل ىف مهل نذوب نم بابلا راش | *'سمالا ضعن قبو ناطلسلا ىلع اولددادا ءا سعال ا نيم مهي دامس !لاعن نوكسم نيل( صاومتا ا كلامملا نانانل نئّشنلا تاك ىف ءانلثماك ةعبتلا مك املع اهلاثمارهطو هللا نم اه اوصتخلا
 ا هك هالاغ هبت ىلع صنعت لك لب موي ذاتسال ةسعبتلا كالا اول د لوف مسهلتذأام يذلا [رمالا |[ ل * تن م .ء 1 6 ا و : . . 12

 |[ نوكرامتءاننالا 5 نحن كل دكم هس كل امملا ىلع نوزيقم كالامملاو «[سعالا لسع ن دزيسقما
 | بك ارلاكىاربلانالو جالا وهلا يف ىثمام لسو هيلع هنا ىلصىبنلا نام دئاوعلا قرش نم عاماللا|

 | ة ينوه سفن قمسلعوع ىذلا ماقملاةروص فرفرلاو قاربااررهظاف ةغحنا ف لو هلاك فرخرلا ىل-عو

 لوجلا نا عضوم رع و َكلانرركدق وْول اومسءهلأر عو دعو ةحاز له ويلات ركل هسا ذهول وم أ

 عي ناوهلجختا هب صمخ امم هلنابالا وقالو ل وال ناو هلائماو ماما اذهى لوهاربغ نم ىلعأ |

 نعل جور نع لو تت غ ىلع لها ناكن او دنا لكل لسا كإ ذف شك, ل نكلو نولوهت قلخلا و

 وها ارهاظن لو #اونؤكرنا ةقئاطل اء ده ةرانعلا: د جو فرش نع لعسو لات الا لمكك هس
 | ةلكو لوبقسءاعدوةلاعف همه نيو سعالو هبا هانررقأك ىوعدلا نم مهيرعّتلا طاب هسفن ف ىهالا

 7 :وملاعلابةهسرهسف مهتم صدت لكر طنت مهفرعت نا تدر ذا مهنا نيبو سعلا ةمالع سو ةعومسم

 ءرغالو هنسح اى ني لك دور طن مهما مَامالع دو هللاذامع مهاطخ دنع نيعتجا قلنا قيس ىف زو دصلا هي قدضتاع نوقطتال مهف هلل ياست م فور هظ هل هارو ناك يد ىا ىنسعو أكن مانم كميل |

 اء ىدع نعى وراء لثم لو الاف مهمه ةناملا و ىفوالا هصيطلا | ذه ىف تكرتشاورباسا الا مهتنسما ىلع

 هللا ناربخاو صاخ « جو ىلعت الا دعب سها دق لس و هلع هلنا ىلبص < ىلا نكن او اهتز ننام «ةناتاكن م لاءو اهئانسا يصاس نسحا ام اهلعّرم نيح سملا ف لاق ل سو هيلع هللا ىللص”ى لان أف ناااماو ريللا لوق قال دعا لات كلذ فليقف مالسب يا فللاقف ارت ىأر هنا مالسلا



 جوعؤلا

 ةعيرأ ىف دعس لزنفق ةارعلا ةمحاشب لبخلا اذنه لان رهن ىبنغتابصوأ ضعت لاف سو و هملع|

 | ةالص لك تقوى ناذالا»ىداني اموينيعب رأ قد و لباب لزن ىّتح راصنالاو نب رح اهملا نم فال
 عنان نعرهزالا نب كلام ثو دكا اذه ىف فورعملاو سنن ب كلام نءهلوقىف ىبسارلا عبات لو هدحر ف

 علا سلا وتلا اذهريغىفرهزالانب ارك ذي غمس غماحلاةقادبعو ألات لوهر هزالانباو ا

 وهفهش رط ىف ملاكم ناو ثيدالا اذهانلةرهزالا نبا نع ةعمهل نب !ثي دح ىف ركب ىأ نعو: هوا

 مذا قي رط ىل_عاسل فحاصملا ضيضفتو د اسملا ةفرخز ىف هلوقو انش كم انااثما دنع

 عولطو ىدهملاح : ورخو ىدع لوزن ةلالدكنامزل /اداسفو ةعاسلا بارتتا لبعةلالد امهامناوإ

 نوكتدقئشلا ىلعتالالدا!ا او مذلا قي رط ىلع سل هاك كلذ نا موا. عمو اهنرخش لا :

 ادح رشاعبال دبعت لمحلا كلذ فلز ملالتربنباىوسيعلا ىدولا اذهوةدومتنوكندقو ةمومذما
 "2 ةعيرش ّن اذ هللاوال ىراصنلا ماك ىلع قي بهارلا كل خ ىرتآ سو هلع هللا ىلصهنتالوسر ثعي دعب و

 | ذهو عش ناآلا هعنو امام نيو قات نايلدو هيلع متنا لس ةرويككماو سو هيلعهتا لصد

 وه نم بهارل !د كيفان ميال انف مكس عالوانش ب ىأانمالاانمّويام لزنا ذا يره نب ىسع

 قي رطلا ىلعملسو هيلعهننأ الط دع نجت نم داعي ا داخل هكر هلعدر نم هل ىلع

 ١ يس ا ماكح [نماريثك اند ااناف تح قوذاندنعاذهو هلا نم اهداتعا ىتلا

 دنعاهاندحووّقيرطاا اذهن نماهان ذخ اف لعاهتسان دنع ناك امو موسرلا العدنعهعرش ف ةررق

 ةظاواتلالع ذا |ضيأاعترنوقي وبدلا تيداجالا مص ويوطلا كيتو ءاذع

 نوذخ ايام َةَمد رطلاهذهلهأ نكلو أطخ !ناودهتجلا مكح عراشلاررقاذاال ة خر يغقرطلا

 قيرط مولعلا دخت أمىف قب رطودارفالا ن م ىصولا اذه لسو هيلع هللا ىلدهللا لور هنوكحامالا
 | حدشتال ا ذاف ميمعلا معلا ىلا لصوملا قيرطلا فلتخا ناو انعرتش ىلعوهف ىنوم ب اصر

 هللاناو اهيلع هنيعي هلت ّنا هل تسمريغ نم ةيالولا ىطعأن نم لسو هملعهللا ىلصهللا لوسر لاك . لعلا ف
 لاقو كمل نعهتلعفامورضخل لاف هنوكحامف طلغلا ن مهتعصعدي ربهددساكلمه سلا ثعمإ

 نع نب لس هنلعاوتفا لم ”ىبنلا نان دنع تن دقدنا مل مع مهن نون دحم تت ىف نكينا مالسل اهم ّْ

 ملو لمت ظفلب أف هيلا اوعطتناامومهور ذلاقف مم رباو درفتاو ىلخلا اولزتعا يذلا نانهرلا لد

 حسم هيلع لربك مهر نم هنن ىلع مهنا ل سو هملع هللا ىل_ص هلع م هوعدنن ابان سخن

 5 هاعت ىلو هللاّن ا اسو هيلع هللا لص هنا لوسر لءامالولف بئاغلا دهاشلا غلس ناان أو غسلبتلا#
 اوقاف يللا هذهىفددنءخوسنم عرش ىلعهرةأ الو اذه همالكناك امهريغورضخلا ميلعت وام لثم

 عبج هلل اسر تمعق هيضىلاعتدللا ارك ذاك ةفاكس انلل ثعد هنأ مسو هيلع هلنا لصد اوعدقداصلا

 نو هعرشالا هللا هديعت ل هنوعدهملا تغلب و هتامز لرد نم لكنا في رعنلا اذهحوروق اتا
 || هانرك دىذلاهجولا الاوهاخ هتامز ىف ب اطلت سانلا عج هفاشام لو هملع هلا ىلص هنا اعطق عت
 سو هيلعهقلا صدم ةثينامزىلا مالسلا هيلع ىسيعاوت رو نيذلا نيبو سعلا نم بهارلا اذهو

 الع هندل نم هلعو لسو هيلع هللا ىلصهعرمشب بهارلا اذه هنأ دبعت سو هبلعهلتا صده ثعبال و

 لزب ملف ملسو هيلع هللا لص دمت نمي وسع ةلاحاضيأ هثرو ناكو هد نع نماهازا هانا ىبلا ةجسرلاف
 لكقَم لنا ذا ةنارتج اريخأ وم السلا هملع ىسع لوُزْيريْخأ دق بهارلا اذه ىرتالانيّتعي شل ىفئانوسن

 نيتعيرشلا يابو سعب دارلا اذسه لزيرف رب زنك ملل لت ىلع قيهارتا بدلصل ارم نكي ورا
 لزْن ناىلا ىسعراظنا فوحو لسو هيلعهّلدا ىل لما دمت هعاشارتبأو هيبن هعابتارتأ نيت يصر

 نهههفنديعنامالو ناعالاو مالسالاى هلاحن نيدولا خال ”هلضن عم هواردق ةيادعلا الوش

 مسو هلعمللا ىلص<ىبتل انا اعطقانلعفولثم لاو سن مهسأ امل سو هنلعهتلا ىلسمىبتلاتالعئارمتلا
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 الاوت لك قط اهو 3 رطلا اذه ىف اهملع هللا ان اشنا 12 ه لح | نمهتناان اطعأف

 ارامل نس: ىشد ىرثالذ هلم همظعت ىج نيحذويتيدنقانلوإلا دوور هلدورلاء ماعلا

 | نوعطقنم مهو مال !امهلعس ولو ىسعباصحأ نمءايحا ةعاجب موبلااستامز فو ئدوجولا
 0 د ضنا لحاش !ايمهتمدخاو مدقرثا تبر دقذ سنون موق نم مهنيذلا اما سانلا نعي

 ١ 00 ىريشاعب رواةصنور ايش ا هثالث همدق لوط تدجوف ضرالا قهمدق عضوم تريشق لملشب
 ٌسلذنالا ف قف امم هدنع نم م الكب ىفءاجو هب اكح ىف هب عقجا هنا ىنمطل از رح نب هلا درعوبأ ىبحاص

 2-2 جيرفالا عم نينامثو تس ةنسفف قف امواهفاك ىتلاَةَنسلا ىهوةنامسو نيناممو سجن يس

 ثيدح نِمهاِْ وراموهفهالسلا هلع ىدع باحصأ ن منامزلاىق نيداااماو * اقرحرداغاملاقاك

 لبس نين سملا يدم انثدح لاك باك ىناشونللا قونلا ىولعلا ىلاعملا بأ نب دمنب هاشب رع
 لاك ىل عنب نيسحلا نيدجلاانابنا.ىدمرافلا لضفلا أن ب ىلع نساحن اون انانا ىنوطل ا ىسابعلا
 بلاط ىبأ نيىحانت ءالمادا دعس كامسلا نس دج-ا ند :نامتعو رعوأ انثطواللا هللا دبعوبأ انتدح

 ىلاباطللا نعاس ناهز حنس نع عفان ن نء سن[ نبكلامانت ىبسارلا يهارب ان ندحرلا ديعان

 رغشلف قارعلا ناولخ ىلا ىراصنالا هب واعم نب هز ضن هحو نا ةسسداقلاب وهو صاقو ىلأ نب دعس

 مع تقهز ىح ىبسلاوةمتفلا نوقوسي وبلقناو سو ةعنغاوباصأت ةعامن عم ههجوذ اباوض لع

 هقناربك اهلنا لاف نذاف ماك مث لبا فسىملا ةمنغلاو ىبسلا اضن اا بر *+ةسعشلا تداكورمدعلا

 صل الا ةلك يهاتف دهاالا لال نا ده لاح ثتهل_.ذقاازدبك تريك ليفان هس لافربك أ

 | س سأر ىلعادناو يرعب ىسع هيانرشي ىذلاوها ذه لاةفهنتالوسر ادم نا دهشأ لاو هلكت ١

 نع لاق .اهلع بظاوواهيلأ ىشم نم ى وطلاق ةالصلا ىلع لاق مث. ةعاسلا موق همم

 لاقريك اهتناربك هللا لاق م هتسالءاقبلاودو ملسو هيلع هللا ىلصا دمت بايسأ نم خا دق لا حالفلا
 الف لاه رانلا ىلءءل دج هللا مَرْؤ تر ضن ان صاالخ الا تصلخلا لاق هتناالا هلال لاك متارعبك تربك |||
 انتعما هللادامعن هما نملا نهنك اسما تن كما هللا كهرب تنأن ٠ انلةفانق هناذأن م غرفأ|
 قلقناف لاف باطما نب رعدفوو لو هملع هللا ىلصهلنا ل وشردقو وهللادفوان ات كصخت انرافكتوص |[

 مكملع مالا ل اقف فوص نمنارمط هملع للا قسرا ضس !ىسرلاكه تماه صادم نع ليما
 العرب نب سير زانا لاق هنا كهرب تن نم هناكرب وهنا ةجسرو مالسلا كسلعوانلقف هتاكربودللا ةجرو |

 لتقضءامسلا نمهلوزن ىلا ءاقيلا لوطي ىلاعدو لبا | ذبم ىىنكسا مسه نب ىبسع اصل ا دبعلا ىصدخرلا|

 0 ظراعو ملعسقاا ىلص هللا ”ىبنب لعفام لاه مث ىراصنلا هةلحامم ارب و بءلصلارسكموريزنكا ||

 ١ هر لعام لاه ركب وب انلقهدعب مكسف ماه نك لاك عيرملا] بنار واوا اكي دف

 : مالسلا ىمرع اوثرتافمالسلا هملعدمتءامتل ىتاف تذالاكر عانلقمدعب مكف ماك ن ف لاك ضبقانل
 ٍ ترهظاذار عاناولوقو اه كرش ىلا لاسللا هذه. ةورتشت أو لمالا اند دققت زاك وددسرعانشلا ولوتو أ

 : ءاسنلابع ءاسنلاو لاحرلالاجرلا ىن هما اذابرهلا برهلا مالسلا هملع دمت مآ ىف لاصانابذه

 ارو زاك عهيركص هردول لو مهريغص مهرعب بك محر لو مهل اوسريغىلا اوه او ممسانمريغىلا دلما

 َ مهاردلاوريناندلا دب بلصللعلا مهملاعرلعتو هتع هني لقركتما نع ىلا رتو دي سحري لف فورعملابسمالا

 ا ءانيلااودشو ىثرااورهظاو د اسملا اوفرخزو يقجاصملا اوضضقوربانملااولوطواظسةرطملا ناكو

 | رار وماحرالا تعطقناوءامدإ|اوفضساو ان دلاننيدلا اوعابو ىوهلا اوعسشاو
 لاه حورمسلاءاسنلا تيكرو هتمريخوه نمدنلا ماتف هش نملرلا عب رو ازع ىنغلاوارفن طلسنلا

 ١ ' الي نمو ثنا هدا هيلو ع سكس رعىلا دعس نتكودعسىلا اضن: كاذب بتكفانع تاغ
 1 . 111 0 ةاف هنا اذاخ ليحلا اذه. لزتت قحراصنالا وني رجاهملا ند
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 تل وح حم مح يا عج ١

 0 ع م هتلالومر قرأ اذهلذ اهر ردن قا سو ١ لانا يح نمالا هز

 مويلا ملاعلاف سل داى د نملاو سنالا نم مويلا فاكملا ماعلا غسجب لع نذاف م اكلا اعماوج

 لع ىف فداض:نأ نمدّمالا هذه نم لماعلا اذ- هواذعدلف ىدجملا عرشلا ا "هلا ع رش

 : هذه هتنعذلا م نم دقنملا ءامبن الأ ع نم”ىنقرط نم دقي ر طه نفح وهب رطوهملقف هنمهل عشام

 هإ كيت نعام لإن هناظ كلذ ىفدل مف اذاف هتصنتاهتبدعصو هتقب نط تررقو عي ملا
 0-20 رهو فرزاسملا نسايم اممم كا ذو ى مهارباوا ىوسوموا ىوسع هقلاقف

 فرعل هريغن ميسنلا كاد وأ ةمسنلا كلَ .زيقتش لسو هلعهللا ىلصدمجم ةعب رش ةطبح تكتو هام

 00 امح ءاسنالا نم هريغو ؟ىسوم ناك لامالا لسو «.لعدتن ىب صدم نم ثروام هنن ظ
 ثرولاتاكذا | راك 00 عابلعجل ةحب ناقل ءذا هد لبق مهعن ارش تمدقتامو هنمكلذالا |

 ءايبنالا ايوا لسو هلع هللا لص دمتي :ررقت لبقيرقم عرش لالا كاذأ ن نكي مولذ لالا نمش الأ
 ناف لزتاذا ىسيعورضماو ساملا مويلاانيواسباك سو هبلعدا صدمت ةعب 0

 دعب رطلا هذه لهأ انمدح ىفلاقدالو مالسلا لعدم دعب عب رمشتة ونال ذا هبلع مكك تقول

 ىد مم هشضل اقفوإبق عرشف نك م كا نملعشا وص علال 0

 ىدمجدش لاشياضيا اذهف هلاثماو ءانزب ناك مانا ىلا اهنع حرخ مث تاماقملا عجب ص ماو

 لدي ملوءاسالا ةنرد ءاناعل اثنا ارينا قدروا دهلوءاستالا نم ”ى'ىلا بسننف نيصدخشلا| نيه ىدعامو'

 ءاطعلسو هملع هللا ىلصهلو# انغللا ا ذمماضي ادرودقر ةمالا هذه ءانلعا ذم بطاخنلاو ضخ ىن هيرو

 نويراوملا مع لوالا نوب ووسعلاف ل, ارسا ىءادن اكح ةناورفو مالارئاسءادناكة مالا هذه

 هل لص دق ناكهنا قف :او هعس أوه ع نماو مالسلا هم ءلءدمت عرشن : الا ىلا مهتم ردا نذ ىسدع عاسنأ

 ىسعنمُتر 5 بار بغ نم هثروأم ىسعن هثرب ىسعلاعرش ؟اده لبد نا ةعب رمشل هذه نم

 لاقاذ_هاو نافرف قوذل | ىف امهتبو عو م نمال عنان نم دانا ثاريمد_2 ةعب رش ىف مالساا هيلع

 نان'اربم هل كا نكسو نترمرجالا هلنا صخشلا اذا هلثمىف ملسو هملعهتنا لص هللا لوسر
 مهلوصاو قاوثلا نوووسعلا مهءالؤوفىنلا كلدىلاالااممف بس.الو نافل ناقوذو ناعتفو

 || هنعب رمش

 | حور لثمت نعناكاغناو ىرشب رك ذ نع نكس, ل ىسع دوجونال لاسم قيرط نمديرجأ ادحو
 نورّوصف ةروصلاب لوقلا مالارئاسنود ميمنب ىسعَما ف _عٍباغ اذهلورش ةروصف
 آرت يعش انت ترم لف نع ناكمهس لصاناف اهيا هس -وتلاب مهسفتا ف نودبعدو الثم بسن اك ىف

 ادت مدل سوح رونا نع ملا كد ن الاىلا هما

 هأ ارث ان اك هتاديعننا لسو هملع هللا ىبصانل عرش هعرش هلعرم * ىوطناو ىسع امناحإ عكا 0

 مالا هذه ىفرهظ نا سلا ىف هنع ىن هناالا ريوصتلا نعم وه اذهولاسكن ا ىانلولخذاذ

 مسو هيلع هللا صدت هلاكام هارث كن 0 اك هللا درعاوه ىذا صاخلا عرمشلا ادهنامث ة ةمس ةراو عل

 ٠ لتملاق لقاك ناكف ىسع دا ادنع ابوسا رماح 1 لثع ىذلا اوهو ليربخل هلاف لب ةطساو البال

 لبريح اذه ثي دحلارخ آى ءاحاذهلو لوقلا كل ذينيدا ارمملا نحن انك يك ةراحاب ىعمس أف عا انارتاسلا

 مك د مل لعب مكانأ !ةباورفو مهند سان ذلا لعمل اح ةباورىفو اولأست ملاذا ا واعتنا دارا | ا

 11 ىبسع عرش ريع ن نما ىدلا نا لعتلم ملعتلانيدوضقملا يوكن ءتاناورلا ترخاش ظ

 انضسش ناكو ا نماذهف كارب هنافهارتنكح:/نافأ
 : يل دع رعلا سايعلاوبا

 ىنبمقلا قوموا خمفلا ىلا انلقن مث ةيوسعتناكقيرطلا اذهىفانضشءابم ىنءاانت ادب تناكيهو | ا

 انلعن كل د دعب مث مالسلاو ماع نيسنلا عجم انلق: كا ذدعب ممالسلا هماعدوهىل اانلقن كلذ دع: ث |

 لسسلاءاوس نعام داحالو ام لع هنا انشا يزرخلا ا هىفانسعأ ناكا ذك ها ةناكقملا لسنا
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 |١ هضددعتي تن هل ناك ىاطسلا ديرب لأ نعةباكت فان وردقاذهو هب ؟هبقترهظدرمعي ناكىذا'
 0 لا قيليامالا هم لع_فءالامرتاظ وفتحت تنبلا قي ديزي ول !تامالفراربالا تب حس أ

 ]| ناك ام لثملعش هنومدعي صخشلا اذهل ثمرث آسف ةآى قرمالا بم الاسم لن داع لكل ا
 ريق ىف لص نا دحال تاذاتنكن ا براند الضلا قاب ناكر مخعب لاك دقو ءاوسهنامح ىفهلعشب ا

 هيلع ىمومريقب هثارسسا هلل لو هيلع هللا ىلص هللا لوسرٌر م دقو هربقفف ىلهي وهو قرف كل ذ ىناعح اذ أ

 ىأروءايبنالا عم هيف ىزاموءارم ال اركذو ءامسل ا ىلا هن حب رعمت هريقىف ىلصب وهو مال لاو ةالضصلا '

 || لاح قدها هه توملا هلاح تملا ةروص ىفاثدا !ىفهتامح نامز ىفناكه نافهنوسو هنامح نيب هنقح ىف ||

 || نيبهل عج هللا ناف هيفرظانلاراصق تس همض لوي هقؤرع سي ىلار ظنا ذاو “كه لوقي تضوهو |||

 ناكو تاومالا ةروصن مه سفن عاطةناو هقورعنوكسن م هيلع ناك ك اموءامحالاةروصن م ههحو ىف

 هلتاقفءاقالاو لى-رانوك منوبل اى داوابل اكو دنع اذعاد ىوتمانضرللا ديد اضيع تاكو |

 اريخ ع ىذاوانهتلا از ىل لاكو كلذ: ح رفف كئاّمل ىف كل كان واذه كرفس ف كتم السهتنا بتك |

 | 0٠ لع ترهظخ مديتااناا زوم هجن ركلاتنكام روهفرغ الو كنس فما تك املكشأ|
 ههحو ىلع ترشتت اًةعملا كلنا مدا اولا اهم رعشفال ال رون اهل ءوسريغنمهدسج نول فل انت ءاضس |

 ناىلا عماش دسملا ىلاريسانادل تلقوا هدنعنمتجرخو هتعداوو هذي تامقف هندبتعناىلا
 ؛تقشل هنت ىف ءاسرهظا | احالف هناي و هلخأ عجيو ىلع لخ دنا دج كرتنالو حر ىل لاق كعن نأ :

 مظع دهشم هلناكو هانفدةلاملا الت ىلعو توملاو املا نيبهفرظانلا كثي ةلاح ىلعهند>وفدنلا |

 اذهىف هانم دقام لكوءاوس هتومو هتامح ماقملا اذه بح اصفءاشب نم هتجسرب صن نم ناصف |

 رعش مهلوصاونبب وسعلا ةفرعمىفأأ

 - 0 نات ع ا سا ويم د ا م ||

 5 غ8

 11 هك

 ظ نكاشف تسلا نمرففةدوهعم رابريع نم هناش هيلع تقرتخااو اننح ناكو لق هف تابق ل>زءاج

 قرفال انشالا هذه لثدهنومدعتهلاوح انك هر ىف لعب وهو هاردقو ةسداسلا ءامتلا دوم

 ههسبو فرظانلارطناذا هناةتومف ماقملا اذه سح اص تافص نمو :اهافوءازتس امك اهلا نكت هيوم

 هلع ناكام كش ىلع هانفداناق هنا هجر ىد/اول كا ذ تير دقو د هنومو بهنابح لاح توما ةانجلا

 هنود موناكالف 5 ناك كلذكو ءاعيرالا موب توي هناو هبوع قريخ | انو رشع هسم كت وع نأ لق

 قالو هتتاو كإذ انرك ذاذهاو ساقنالا لع نم هتاف ماسقملا اذنه بح اص ملعوه لعلا نم بابلا

2 

 بحا هلع نم م ىئىسشو ١ هناقةح ىبجحا نيد لك |

 بيرلا نم ءمثت اندنع أ 3 1 ا يدع ويمت

 ع همر هم الل لف

 تنك لاو حولا عرمص ىف ْ هك رعت سدقأ |توعل | ْ

 ١ بقللافلاسؤتنعإ| || هتراوريغ اهلي ملا

 تبرع ىو مجاعا ف هتيثنوكلا ف ترمسف | عم

 -جبحجححصح

 1 |1قيامدناو ناقل ارعشلا عم نمذا : مرر ةنقاا نمد ال ١ ناك ام هنا ثنا كديألعا

 نو مالا هامات تادعع غ4 مدحت بصور و وصمم ا نانا



0 

 اهدنا

 لكنا تارعاذا كناق لثملا ضرشب وأ فاكلا ةدازبئن هلثكسل هللاّنا اعطق خدباذ مب و هلاك

 ةراكعو نأ رشلا ىف ةدراولا ةملثملا ولف ةفدلا هدب ىلوا قحل ا لا هانزرقاك لثملا لمنال ث دحم

 نان مولنال تلا لغأن مدحاو لكنا لوكاو عجزا مءانشالا نايعا دجوملا هللا ىلاواقتالا الا

 أأرهو مدلا قامتاانررقاكاهتسعب ةوق فر ىوقلا عبجب قف ءايشالا» صخحتلا اذ هلاعلعجدةنوكي
 قيرطي رس مللا بان نموهفبرشلا ماو * رظن بحاصوه لام فرظنلا فامتاو سافنالا لع حلاص

 ايلا مولعلا لضحت اهم ىتلا ةفصل ا كبح اص بستيف لمانالادريدوج وو كلذ نعىنك كلذإو ضاخب

 كفة يسفنا ةفملاعابابلا 0

 ماعلا اذه ىِهَْيلا ةروصلا تعحر اهنسف ةماف ةروصه سفن وبال هنا هنق لاقت ىذلا تلا خل
 افلا اهسفلا ةئافتاوذ تراصف ىناعملا هذه تفل ًانامماهشل تو نسل هايس ىلا

 7 يا مثلا مع بحاصواهو ذ قوذإ | لع بحاصريصدف م يفاق تانو سرفوناناوأ

 قتلا دقف مش بحاص ناكنا همف م كال عذاموأق وذ بحاص ناكّنا هش قوذلا لعفامدريغ ىف لعب

 ة[ءرملا فرظنلا قارلا كردي امكاشالا كلر دملا هيْلر دب عم هسفن قوهراصو هانعع . كفا

 ناكوءا دوس نمربغص دان يدم أ خيشلا ناكو ةاءرملاريغب ةلاحلا كلىف اهكردنال قا“ انشالا|

 :ومىرحلاق ىرأ لوتو زب دس 2 قا زبك للا اذهناكفرطت بحاضنيدموأ |
 ةندنم ةرانحم ىلا نغسلا از بعو مانا دعب ناك اذافاذكوا ذك اف ى ءردقوانغساذكواذكهتفصأ|

 . لوقب م يعي لوقبف ىرت ع ىبصأل لاق .ةاهف ىصلا هلاوام ىلع حالا دجوباهبف ناك انما اذنه

 1 اذاو هيمكتريخا ىذلا تأرهبلاتر اةوارضاح ناك اذا ىدلاو:هارئامناال لوقم ملعبه :اراامناال
 ىتح لفاونلاب هلا برعم ىذا اهبعل اى ىلا هللا ن نع ميصعلاربخلا فو كلذ نماشع فوأال نانا

 1 ىذلاه هرصب و هب عم ىذأا هعمس تثك هّدحا| اداقدبح

 هنأ ر ظل ”ىصلا ٌكاَذ ناكتف هيوددعام عم ةروض لل ىدحا عجرئانل وق عما دهن ضلت

 عمجت دقز 0 قيرط بحاص لك ذكهو مهفافآ | رملا فهنسعي نان الارظنإ 7

 ردق لعف مجوم دعب مهلاوحاام او ةعامجلا محاوهو وق لكم < مشد و هوق ل أركب ىرتق دحاو لكلا

 مهودل غرغتلا ف ارتست مرد عة وماني اترحال رتل مانا ديلا اكل
 ناكنمواض اكلم ةرخالا فناكاشح ا ذب عادلا ىفناكن خا ذذلا ىفمهلاواردق ىلعةرخ الا
 ل [ندلاىفءانوتس امر دب ةرخ 0 ضقنةل كلم انا ةعزاوح قولو كلمن
 لفات دل كلام 16 روهو اع هضدعر صبا ةلعاتلا بولا كيف ةقرصو كلذ

 0: تائحقو لدا اةباعامت دإاىف علب نمت ةرح الا زعا الف هش رثؤيو هملعدوعي كلذ لابو ناك هنم تأرطأ

 امدلا قاعوتدم 0 ءلاةراغ اندلا ىف غلب نم ةرخ الاف لذاالو َهَق محلا ىف قللا|
 نوت و ل ا اكلماهف نوكيا ايدل ازعيديداالوأ
 ريما امناو هركاظ ىفد دبع للا ماها لاح ىا فو ماقمىا ىلا الف كا دريغو اكلم ض الا رهاظق و

 لجر نع هريغو هبدكح ضهر ىرشتلا نزاوهنب مركلا ديعركذ هسفنفف هلا-كلَدَقا
 بالا ىلع دقن عضوو هل نع نغكلا عزز هربق ف هلع جالق نيم اصلا نمالحر نقد هنا سانلا نسا

 تأرو 0 حرخو كلذ نم بهتتف ىنزع# نم ىدينمب قللذتا ادهالاكو همتمع تملا حف

 : - لبوظ : ثيدحقف هل_سغل نا باه دقو ل ساعم .ةرو هربت ىف ىشدحلا ىبحاص نبا دبع نمل

 عيسي اهمىتلا ةمسفنلا ةاشايءاحا ممناتوملا دعب مهلاو انك لسغإ هل لاكو لسغلا هش
 0 لك نم هظفد نوكي ثمح هتامح قهندابع لاح ىف هدبعب هنمه نمو م -

 ه.حاصل كناآلام ةق لعهف ةددعم هدم دخا ل دو تاماذاث سف سس اصناكتا لالا هلعز مغسل
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 امنع كفنتال لوصالا هذهىلا عجرئاضبأ مولعل ااهنع تل صاخخلا ةضراعلا
 لج أن مضراوع تمجامناو

 قرطاارئاس كلذكو .كردتنا ةداعلاىفا مرقس نم يلام رسل ةساخل ضرعدقف كل ذانأ ار ددو

 أ
1 

 ا |نسم هالاندكال ا اهكردأ اذافرصنلااهكردي ديا اواسهكردبال سملل اناناولالاّك ار ,داىفةداعلاىرح أ
01 

 | رغالوارصب 00 شالا تكربأ اهابخلودروبملا كاع ءاهلدقا أ

 اذهل قل ا ءاشاذاى 9 : اهلا هذهنمةدحاو ةقشح اهاكمولعل ا عج ل ر د .فانلعج لبهللال وش كلذ |

 00 د تل ب ورعملا هضم: هياكل ةذاعلا زج لاما دا هل ضير عءانلو

 ٠ اامتدقإ لمف اهناو هناك عكا صر كانت 8 ا

كءامشأ هلثموالا طقاعدش ةكردتمتاكاردالا تن أك ناو ْئش هلدكس نا نم م ىرو ملعت 1
 نم ةريث

 عقراسإالا دتاللاتفرسبلاالااهتلخ ىلا ىوقلا نم ةوقدك اردان ءدراحس فل و تاكردملا

 ريغنااضيأ لقب لاكناسنالا اه. فوصوملا نمامهريغالو لّتعا !الو عمسلا هكرديال لاك امداعرش كلذ ْ

 0 ازا هلا نضارعم ف ىوقل !ءذهل ضرعت ىلا 0 ا علا
 موعشم لوا انمهشو عوومسم لوا انعمسو ”ىقسلوااننإ ارا د انتووىف كلذ عصو ٍ

 لاثما هل ناكناوان دنع لثمهل نك ماع الو (ايلتعو ولم لوا كل ل

 اندنعدل لشمال نملر دما كر دأ دةفهل هلئامملا ين ف بسعر سلاردالا ةءلوأ ىف نكلو سهالا سفنىفأ

 هللا حامحأل هوك ىلع دئازرخ 7ك فام لتر نانا لبشب يدار تا نوكر هلع جما
 ا[ تاوةدوجوملا نابعالا فل شمإلاا ىنتتي ىميلالا عمونل لوقت ةناطف اذ تنكت الاردالا |

 لأ ىذلا كل ذفهثموهلاةيامم ئث نعئشزاتما ام ةصحص ةلثملا تناكول هنا مهوتملوةعمىهأةلثملا

 ا | هانز تاةناذ ةدحاو نيعالاوضاخ هرمغ نديرو امو جنا كلذ نع وكت كلا نعئشلاهيزاتما |

 تاق اطلاغلا تن كل لاش ةقشلاو دلال اع هوك عدادهن ءاده لصف ادراغماهر 0

 ا
 الأ لشمدنا تمعو ىذااوغلاصننالا هب عشب مامونيعلا كلذ هنابهفعريعملاوهلاصغنالا هب عقو ىذإ

 الأ اذهلو رتغال دود! اننكلو لاثمال ار اكس :ا ىلءز دةيالدح أ تاب ايلا ادهلث دام ضان مادو أل

 0 ةدو> ومال 6 لائمالاو ةدو-وأ اال 00

 || صعب توجت ترهل سرانو ال 00 هامل هش است |ث يحج

 اذا ةلثملا عدت لذ اهلكق ئاقلسا عبجلا ذكحهواهل لئمالف اثم زد ءءال أمممعد :ناسنا لك ىف ىهَ ملدا

 اديرَوَص قورتع قلم ديد شلروعوم ليهس اننا كم نمور لمس دل دب زولثملان عرب غاب اماما

 |ىأردملا ردة اخ ءايشالاب هذ ا يس د رف ال يا ملاالرلوا رهاظامم قرفلا تاق |

 | هلنكسيل ىلاعتهتتاوهواندوجو ىف هلا عجرن ىذلا ل مدالاناكلذو ْ 001-5 سال نمالا كرد ءوث ع

 | هنفضحو هدفص هيظعتالام قلتي فك تاق لشمال هنا ةقشس ىلا عالاهنع دو وامن وكي الؤئثا

 الا فس ا بلو ةاطفاذ تنك الا لقي ماعلا ف درفر وجب لكنوكي نادي الف ثلا لب قتال

 : [رغىلاهجولا كلذ نمهدوحو ىفدنتسال ل اعلا فادوحؤم ل ثلا لومقناكو لذ ل لال ةتةقشد ا

 252 نءزاق دووم لك لبلثم هلئئدو+ولا ىفانغ هللثمالو هلاالا دووم امو ةدهل |ةّمقح

 : آش اذان هللا ىهلالا لعلاوف شكلا هيطعتى هذاا وهاد دو هنا د فاهلعوه ةقشح

 0 مسام لع قلطناكىا مكلاثمأمأ ىلاعتهّنلا لاك انرع كل ذقلطأ ىنا معاق ررةناكءامسشالا

 وولا ىف ندع لكو 25 لكن الون اكو همحان<ريطبرتاطو ةباد لك ىلدع ةّمالا مسا. ق المس كلذك |
 هسسعس

 ١ ازو لك هيمان ْكِإَد لوقت دحومهىلااهداحا فرتش اا ىويامم 00 ْ

 لآ

 ا

١ 

 أ
 ا
 ا
 ا



6 

 : ككاو دود اا اوما.شالل ىلا نايتالاو ىلا نمنيقولخلا تافنم مونكي هش بنمو كال ْ

 اجر لكف شدبتلاو حرقلاو بشغلاوةهاركلاو ىضرلاو نيدسلاونيعالاو نيعلاو هجولاو |

 را رفع لب وأ يرعغ ندم ن نمؤمالااهلبقيالامم ىصخت نا نمرثكًارابخالاو ةنسنوا باك ىف ا

 ئكلا لجأ ةمن هو اه زعاامنمؤملا ةسهرظناف هنامعا هللا رطخا لي وأتت نيئمؤملا نمرظنلا ظ

 ءاسنالا ةئروءانلعلا نال ىمهلال العلا ع نمهياوصخامفءاسبنالاو لسرلانابب ,امجاتقملا ثدح اهمظعاام |

 ا رامثروال“ ايننالاريشعمات ا لسو هيلعمتنا ىلصهلوشي ؛ملعلا اوثرولب انهزدالواراش .داولرؤامو
 تدبلا وهف هللا ىلا نيد را الا ند هارب نم ىلع ةقدص هفدودلف | اندلاهدهن رم اوشه دتعناكنك ةقرا :

 ا

 البلا ىذلا هده افادحأ ثرالو ميلي نا دازأناهنع تروناتيش بالو هبفدهتروا ىلا

 5 فاصوالا نمىلاعتهنلا ىف تتوزع هللا نمانم اعدرو ام ضعنادسهف رفاولا طملا ماسقملا اذه نما

 هركحصن ةهج نمرصاقلا لّعلا ل ل دل دق نوكيال هنا ىف: ءالقعل نيب فالخ الف قئاقللا ب لقامتاو'

 انف ةقدتح بلقنتال نابع الات هللالهأر لسرلا نمرقع الذا ءاوبقو هاما ةهبنسال راو

 || نماهل دبالو اهسفنأب موقنال ةدوجومنابعا امنا لوقي نم بهذم ىف ضارءالاو تاغفضلاناوأ
 ناكنول ىارخ الم داوي سلال وتالا لاثم ديالو سفن تاق ىف اكل هسف“ ئاقريعو هسفنئاكلا

 قرثملاوهداو لاك المقرمش اداوسلاىناثلا لاثمودوسا هر داو.سلا مال همضل اقبل الا موقيالا

 ع ممل ل ع اونا هو < فلي عا ىف هنكل هسفنب ٌعاكريغو أ انلوق ىنعم ا ذهفهل تع هئاق |

 ىفتابحاو ضارعااه ناك لامجالا عبجّنا تيئدقو كا نم عنامن هو هن لت اكن عملا عملا موقن لهأ

 دوجومضرءاماتوملاناو ولاقش الا, ف صو الوابم اهذ د ءدددوج وم نيعاهل ى سل هناوثاهلع اهيالوأ

 | مهضعت :بهذم ىفناولالا عمجاذكو عاق سقارتا ياتو را ل

 ضان امهيوسل ارابخالا تدروو هس: موقيال هنا لاح لكىبعو ليل دلا هيضتقي ىذلا ميد تلاودي

 ! نحاص قداصلاوهو عراشلا لاف بسنوأ ضار ءالاسعالا نا ىل_ءنيعمجاننوكعم ا

 سانلا هفرعي لها شك ةروصف ةمايشلا موي هيءاجي توملانا عرصلا 1 يملا ملعلا
 ردو دوو لا مالسلا هيلع عنا كور رانلاو ةنلا نيب مي ذيفدح هركشالوأ

 هعادج وارض ريق ف هعمل دينا مالا لعّنا اضياريلتا ىفدروو هنلا طول سائلاوهديىفأ

 تاتو وفاراعخب هلام همت ًايتاكرلا عن ناَمَناَو كلعاناهللوةيفتنان هه.حاصالا بث ةدبقوأ |

 : رظالا لهااماو لد وأن رب ع قسد ذبب تونس رف ترتسم ١ ا ىدعحتال عرشلا فاذهلاثماوأ

 بس هنولو اف لي وأتهلو الثع لاحت هرهاظ ىل_غاد هل نولوةفم هريغوةنامالا لدأ نم

 لب وأتلا كلذ ىف ىنعي لعءاهتناو مهاب وأت بيقعمهنم ناميالا لدأ لوقي م هيفوهرظت مييطءبامأ
 ةدحاو هله وه د_:علادت هرهالخ ىل_ع هلواماو * الوا هتلدارملاوه لههءلا بهد ىذإ| صاخنا ْ

 رومألا هذه كلاش نا دعب وراكف الا له داَعّدعاوها ذه ةصاحدي عراشلا ظفاي قلعت امناناعالاو

 ىلاعتهتئااهدحو !تاوذال الا مام هنا لعاف هددصب نأ ىذا !بانلا ادق نماهنافاهف سلبا حال

 تةصوام ثدح ند قطامي اسس انو حدي نيل امسفنأب تاق املع همم الإ 9

 نو د سحاب : نكمملا صخاذاو دجوأام ا ذالواو داجصألا ىلءرداعهناهست لرقدجوملا اهدحوأ اذاف

 هيطعتامنا هلك اذهب سو هريغتوداذ_م هدصخ امل ذالولو دير ليقهب موقي نزوات را ْغ ِْ

 دقو ىناجير ىف دكو ىبولارظتو بلاذ تاكنا مهفاف بسلا ءذس ه تطعا َتاْكَمملاف نكمملا د .
 : سدللاو مسيل اورمديلاو عمسأ | ىهو ةفاخت قرط ن.ءمولعلاذخ امنا اذ_هلبةىذلاباءلا ىفانررف 9

 : 0 و ركفث ند ندر كرخخ أ ةوقرهسغ ع نمه سقم هكر دنام ىهو هتابرورمت ثمح نم لقعلاو

 رومالاو ادع م ب ءَذَف ريال تا.بيدنلاو تابرورمضلاوأ ساوبملا قرطملا عجرم

ّ 
 0 دوو طلو اسف
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 ا ب ةفوصرل اذا رءابتعقراذاو خلا ىه فوصوملاةيونعلا تانملاف

 0 ردوا ةدناعت ةضم مانا فقام لل ادوسولا قالو“ ىبعلا اا و

 لا ةكوكس ذك هنا ضعي نعامضعي زان اج تدشن ةفصاهلو ألا هتاذ قعدئاز شب تسل لاو هو
: 

 1 هانكفولو قلغم باناذدو ةتازلا دودحلا ىو كا ذ قوفام ىلا نيتنسفن نغص نم ةبكرص فوصوملا

 الا لوالا بسلا نوكيا ىلا كلذ ىف مالا لونك اسجرو مولعملا ةقثلا لب 1

 5 طرتشلا تعنرو طورشادو-وىاطرش * لوالا بيسات تاعحاداكتا م” تاكمملا سفن ثتافص ن

 هه 0 دحت مل الفقم 00 دك 0س اديق نوكمل منان 10 الب طورشملا عفترا

 1 ل ناسا 000 0000000 لا د سما هكدا

 5 ا نت ا فار اسو سلا جالا ف سوش.رثال فوض نه وكت فيكفابسمنأب

 0 تاذ متامواهسفن اب موقتال تافصلاو ةمسسقتلا هتاذص عومتوه فوصو ومالك تاق هديقعت موضالا

 1 ثيح + نالقعلا لع 07 اذامل 6-5 مظع سصعأ ىل اك كتبن دوو ويطل ى> اهعمجتاهريغ

 مهراكفا ث ثثيح نم 0 هنرركامالؤو ر تجذاأ هنطعنال نصصلا معلا نا كل نيش و مهراكفا

 ا دهن صتخ ىهلاروودو ماعلا تاقىفهتلأ هقدقي اموهام ا ميمعلا ل- -علاناو

 : اجمال ف رغملاولسرل )ات ءامنا ذهلوهل لعال هل ف شك ال نمو نمومو ىلوو ”ىنولوسرو كلم

 ليوأتلا ل.ةالرومأ قزمتلاو ملستلا ىلا رطخغتوهلمقتلا مع ىف لد و أملا ىلا ارطضتق لوققعل اهلمحت

 : رسال ل يم انلوةعدل» تنال هللاال ا هلعبال هحوهل لوشن نا هتاغوالصأ

 ' ]| تدرودقو دل و لا 00 هه 0

 0 ا رم ا ا
 |١ ىهلا دك هل نك لوريلتانال هلي وأ وهامتا ةناعاق دمعت لم وأَس هلوؤيناالادروهظ ىل_عدل لدا

 إ ةقرظلاب ةراوحس سفن فطدوفرللا كلذ ىف قيلا دا ه ف رعتق لبو هيلع هلنا لص ”ىبتلا نك

 0 ذة ع 0 3 000 0 ا سال لوس كا ظصوو ةماكملاو ةينامزلا

 ىلعول اعتهللا ىف د ل اراكفالا نادك القعااو د- او لا نع نوملكتل مهال كل دق"

 5 رطن ه ار رع "5ك ناعالا نعادّرت لعل ندعي ىذلا هالات هدرطنردق

 | لوقعلا لخأ نم ةفئاط لكو لوقعلا تتوافتو لقع لك ىلارظنلا هش - تفلتخ اف لقعلا كلذ

 / || لسرلاو ىرخالا رفكم ةقئاط لكف نلوأتملا يسال سالاراظنلا نماوناكناوهتنانىرخالا لهمت
 4 نال ىلع مهلك ب توعنلا نم دنا ىلا هنومش امف فالتخا منع لقنام مالسلا مماعد.ش ىلا مدآ نم

 ] قدصي لب نائثااهتمفاتخا امد اون الب هلا وح ف ىطتت اهلك اهماواح تلا ىتكلاو كلذ ف دشاو

 : ا |ءالقعلا نممسهلنيعزام 1| قرفلا نيبو مهننامو عامجالا مدعو تنامزالا لوط عماضعت م مضعل

 1 | مموغناولش ديل نب ءذإ!نول ملا نولسملا موف ةريصل ىلع مم نونمؤملا2 كلّذكَو ميما اا

 1 |لحراماو 7 دلقم اوهو تامناىلاهملا ٌكاذ لءلءجو لو نمل جراما نلجردح امه لب ا

 || ةتريصت نعمتلا ف ثكف بتكلاو لسرلا هيتءاجامب نامالادشتعاو ماكحالا عورف نما عام لمع
 لع ىلاعتدهللا ىلااعدورصباو فئاكذ هت انع لعأو هلوسرو هني لعفاك هنأشف ةريصرأ ذ دريصو

 ةءالؤخو ىنعستا نمضانأ ةرعصب ىلع هللا ىلا وعدأ اريخت لسو هيلعهللا ىلص هنن قح ىف لاق اك ةريصد

 || 10 نساساعو « مولع ف مممتر نس ةث ىلع مهقءاسن الو السر اؤنوكت 0 تاو توفراعلا ةقئامءانعلا
 0 9 5 2 2 دع 2

0 



 لو

 || ثاثلا وهو ضرالا نهذتو الا نم لقالا ثلثلا وهزم اذبذلا هلا ادا مخلل ظ
 ل .الا نمىقاملا ثاثل اوهو هب اهنرم بع ىلا سد الادب هز الا رادلا ف ناسنالا قبب و لدللا ن د فاتلإ

 0 ا الا ىف هكرابملا ةلمللا ىف نآغ .رقلا لزنف ضرالاوءاسمسلا ني والا نيذه نعداولاوهو

 د دوه كبلق ىلعنيمالاحورلا هن لزنءاقبلابهب ولأن ءزيقق مكح سعأ لكدض قرخف لماكلاثاسنالا ١

 [اريخ هنال )الان ادإو ىقكلذكو ةهثالثلا“ :رتالا رلاداو لاند عار ثلا ىرتال أ لو هيلع هللا ىلص

 : ىذلاوهو وراد دارأامل5أ ارااؤلحرلا نمداولا هنمقلخ ىذلا ءاملان اذ هضاخ هحولا اذه نمةهثالثلا |

 | هسوراع 000 رح نامف حراعل حاكتا اني والا لرد ثلاثل ا /هالاوهوداوملا هنو

 ْ ثاان'ثاثداولاو ناثلث ن اودالا ثالثا ثالث هلءف :هثالثلا ”رسث هنا هبف لق فاح اذس ىعسن عرش ”ىش ضه

 'نانالا وهو قاد ثلثو ضرالاو ءامدلا امو ناسه اذ ناثلث ثالثا ةئالب ىعليللا مية كال دك

 لا انش امه ها ةالغل ا نالالا ضرالاو» اهنلا تمءامناؤ نآ ءرغلا لزن هفو نمحرلا ةروص ترهظ همفو

 6-2 سمشلاتلازاذافاهلاثمأو ةرماملا رممثلا قارس دقنالا» ٠ امهريغ نمامهفةءاضالاو |

ْ 
| 

 ريشا اذه ولع ىهز اذهل ,ةاهفرغت ن كتر امولعت دفتسا دق ىن أ اا ذببف ضرالاو ءارعسلا تاظأ
 1 ريغال ةمسعشلاةودلِإب خاورلا نددكر دأ ان اف صنحألا اذه دكردأ ام لكو سافنالا ةلزنجق محملا ١

 أ تضراف ىف يقطن ةضواشم ك كلد قمه ان ضو اذوسدقملا تس وتلك و ةيلسشاب ةعاطب مهيد 1

 أ لتالا ودع تحاول أس او باو لأسأ تنكفرصبلاب”ىرصنلار هيلا با نمل ننس رع [ يل ا

 ارطناذ او ىدهدي ربام عجب تلع هيلا ترظناذا تنكن كلال_دارظنلانحالطصا الوم الك اند سدا

 |اريغن م ةجامولع سد كاذكدملا ىرطتواباوجوالاؤس "ما ,رظإنوكنف هنمهديراام عينج لع يملا
 اممفرعي نأ دار نه اهمانطحا ةريثك همولع ناف صنعشلاا اذه لع ضعب نمردتلا اذه كم ومالك :

 || شرعلا نع نجر اهلوقىفىوتسا نب واع ىف ناكح هاوقىف ىفنيبقرفلا فرع لفاتيش ءانرك ذ ||
 أ مانقمو عبلبا عجب ماتم انركذ ام لكى كل نيستدةو لبلل ىوءامسلا فولاغاكىف لقي لو ىوتسا |

 لسا ىدبم وهو وحلا لوب هلئاو بنارملازيبع ماقمو ةقرفتلا ماقَمو علب ْ

 | * (نوثالثلاو سماخلا بانلا )ب 1

 1 ْ رعش هتوم دعب هرارساوسافن الا لزنم ىف ىّحلا صخخشلا اذه ةفرعم ىف

 حررلاو مسجلا تومدعب هلاك أ هناا لاح ىف ناكن مديعلا

 حو نهضرالات اذ قارشاكارون ْ هيباخلا لاح ىف ناكنمديعلاو

 حرص ىوعدا!اهلدا كاك ا امحاصت ىوغدال توملا هلاك

 مجوولت و ءامعان ىواعدلا كان“ || || مها نوكن موقىفو موقوح ىف
 حومراو صقن ن ع هزت انزو هب تقمانلف ىذلا تمهقن أف

 6 حجي رو عمل ىلا لدس الو ظ هقئاةح هيكحرت نم تنكو 0
 قرش مريغردص لاّؤسلاراد ىلا تئج هانلق ىذلا تاهج ناو 0
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 هيوم دعن هلاح ناف ناكصعم ةىأ ساخالا لزنمفققلاصنعالااذهناسدقلا حورب تاكد :

لنانلاىف هانزرق إي هلأ نممولعلا هللا لهأ دخت امرسح الورك د دلت وما لاوتخ أر اسلاك
 

 فشدكلاَنْم ذوخأملا هللا لهأ لءنا نأ العا لقنلف تاو 3ىف دخت أملا كاترامثكو مهل امركذنلواذه|

 هب ربخلاو هلك قح هناف هللا لهآ ف ثكنوكي هلع ناممالا ءل.ةءام لكف ءاوس ناعال ا ةرووص ى

 ىذلا ا تا 0 0 ”ىناوقوأ

 ع تيس سما الا تاي سلا 0
 لا



 ان

 أ ىلعمدا لهنا لو هيلع لبا لصلا فو ةكئالا ااهطعت لونا اوك الااهنعتدجو ىتلااةيهلالا ||

 و نم راظنلا ضعب ىلعدرهيذ نوكسض مدآى لاعدوعي نا هج. ءاندنعريهضلاو هبروصإ
 !باقاهلبقامنا ةعسلاهذهنا تاعف ةيهلالا ءامسالا عبمج هقلذعل هللا ىل_عدوعبنا هجوتيوأأ
 اولاازه نكي لوع اتصالود قتلاقصالامنودارلاةروصتا ءرملا تابقاك ةروصلا ىلع هنوكلن سوما

 تا اومسلا قللت لوش ىلاعت هللاو اعسسإل امينعيدلوب نم ى م اعس نأب ىلو أ ضرالاوع ءامسلا|)

 نفالا ةعسلاهذه أ نكت لف ضرالاو» اهدلااهتعقاضىتااةعسل هذه هاطغاهأب ناسنالا صتخا 1

 لخفدتف لوذغم لضاف ملاعلا نمدحاو لكف ضرالاو ءامسلا ىلعهب لضهنلا ندرخ ؟يهأث مح |

 اذان اصضإلا نا هنلا ىوسام لكميلع ىذلا صنل اوراقتفالا ةمكملءإ_ذف نم ملاعلا نمدحاو لك

 نمريكحضرالاو ت اوما قلخن ىلاعت هلوقدءاحءامدلاو ضرالا ىل_ءرخفاو ةعسلاهذماهزأأ

 ىذرأ ىنعسوام ىلاعتهلوق امهءاحناسنالا ىلعةي الاهذميضرالاوءامسلاتهزاذاو سانلاقلخ أ

 هرترىلا لكلا رقتفاو امهنءورخفلادوهزلا كاذ لعلا اذههنعلازأف ىدبعبل:ىتعسوو قامسالو أ

 معو كل ذراعي سانل |ضحبّت ا ىلع لدب نول عيال سان ارثكأ نكلوهلوتو هسفنوهوهز نعي او
 هي لضفام لعياهز ام دنعهجنرفاريمخ هي لس اف قف هب ودل اووهىدأا نورلا مسالا ن م انمهلعنم اذه

 هؤاود هنضامم لف شك امردقالا نجلا مسالا نم هل لصح ام هنا كل د ند لعو ضرالاوءامسلا ىلع :

 نكلو مظلم الا نماض: اوهدنعلا اذه لع نكرالاوع امسل اهلنا لذ ذهبى هدا'صالاكلذتاف

 ةنعش ةقشللا ىلعوهلب ماعلا نم ةضس هنوك ىفنعماذهن ا لوقنالود.علا اذه ىل_عدهرداحام

 عب مالا هجوب ئث لك ام هجوت ضرالان موامهجوءاعتلا ن ءاقيش هشّتارانتعاب ةعماجأ|

 نكلو شرعالو ضر الو ءانهم هنا هسف لاقمال تاعواخلا هلو نم ةَقشلسا ىلع ناس الانا هوحولا

 راثلارصنعو اذكدحو نمش رعلاو اذكهحو نم ضرالاو اذكهحو نمع اهسلاهيكيدناهنقلاش ا

 نجلا مسالا هنمضس *ىهل ارخآ مسا نعل مجرتنجسرلا مسال اان او نجسرلا مسالا نم سلفان اءرقهلعأ
 لزن ام اهنههردقب فرعو اهنازوأوءاشالاريداقمهلوزني فر عفر ذقلا"هلل ىهوتدكرابم هلمل فلز هناك ||

 ثاثلا ناكو .نآءرشلا ىهىتلا هتفصو ىعلل ةىنامزلا لوزا ل لدالاه لدلل 'نمىقاسل !ثلثلا ف برلا
 ليللاورتسٍسغلاناف -ىناثالاعوبلا اذهبرغو ماللاهملع دمج بخ لوزنل لملل !نمقانلا
 تاذ دواللارادف اًمتادءاقملا اهل ةزانالا:أشنلاهذهنال ثلثلا لسللا نم املا اذه ىعمو رتس

 ” اهلاهآ نحو أف ولا لوزن هم ىذلالسللا نمرح ”الاواقانلاكلتلادوحو امهذنيلوالانيثلثلا |[
 لقت امرا ذ ىلا زاد نمو لاح ىلا لا نم لقت نكيل بهذيالذادب امص همقع ال ] ماوهواضيأ
 ةلظلا ىفانرونلا ناك ذا هنيع بهذتالئ اهمامأ ناكامناو سعثلا ماما ناكمىلا ناكم نم لبالا
 ارهظتف لقترونلا امناو روثلار ةنتال ةلظااو ةلظلارفأ رونلاف ىوتأ رون |! ناطاس نر يغ هيفا 5-6

 | ادوحورونلا ناكذا للان مست لوروُلا ىعن ة دا ىرتالأ ه.فرونلل نيعال يذلا عضوما .ةلطلا
 ]| قمل اليقلخلا هيلاغيالو لا دك رااغلاوهرونلا لب ةلظلا هبااغتالرولا ناك اذاو امدعةلظلاو

 ىد
0 

 م
 ابالاىأ اياكم“ الام دالعو ىلاعت لاه ةناسنالا ًاشنلا ىف الا اهاكقام» |ترهظاملوت.أ ْ

[َ 

1 
 ١

 اى م ةيكلف تاكرش ن نعناكن او ناسنالا قانا ىلع ل دف ةلوقصم ابن وكب ضرالاالو ةفاغئاجوكأ

 ارمعألا كلذ مو انهما ىفالوهئانآىوهاما سحأ ولا ناجح ىفهك ناقدهشاىب - هلي اهرصانعن ءودوبأ :

 : ناكل امهئمو أ ضرالا ىه ْئلادماو اء امسلاريه ىذلا هسأ !لسق ن نم كلذ ناكولذا ىلاعت هللا لالج عسو ِْ

 اهياذه عمو ةصر 21 ىفال عملا ديرب نو دال نسال رثك 1 كلو سانلا قلخ نمريك [ضرإلاو 0

 1 ا دمرت تالا اذبد زاعلا ف رت لكو ضرالاوءامباول ذكدحو نس ءاوهلا نكرو ذك سو نع

 || اذاقان اءركالاناكرفناءرقلا لوزن ماتملا| ذهب حاص مواعنموءامسلا مساءامسللاكناسالا مسادهلو

517 
 تب
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 ميرا دا خد

 هي هتم د ميوسم هام هك

 تن هع تح



 نحل اتاك مهادهو مسملع هللا بات دقن مل وق ضوع نوكسحر مولعال موا فوعدتو مهجر ا
 احلا لعأ نم ةدلتملاو باكل لهأريغنمهيدكنمدي ربنولعبال مناف يوقدها مهللا هو>رخا ا

 ناكاذ :اف رافكلاو ةاصعلاب مشو هنا ماقملا اذ هبحاصص خلا اذ_هقدىفانلتاذهلف مهريغالا ا

 || .ىتيالف هماقاوأ هيدهشفدح ةماهاىف ةداهش هملع معي ن نم ناكوأ دحلا ماكأو صخشلا اذ هاكاح

 قش بالطو ماقتالا باب نمال هيلع دوهشملاو دو دحما تح ىف نجسرلا مسالا نمو ةجسرلا بان نمالا

 لهدا فاخأىنا ميهاربا ةصقف, ىلاعت لاه صخهلا ادههلاح هيطعبالق م ما اذه ماقممضتتيالا

 ارسالا نمنياعي هبل ارظني نمحرلا مسالا اذهو هتفرعمو 0 نجنرلان 3 :
 ورح اوس لعامم لع ءامعلا ىلا يسن نيمو نشرعلا لع اوتسالاي سل ا

 شرعالوءامعلا ف ناك دقذاءاوتسالاوءامعلا نيباعم فطلا او لالخ دوعن نم قمللام معي وأ

 ءامعلا نعي زيت تح شرعللو نمنرلا مسالانهءلع ىوّتساو شرعلا قاخ مثهيلعءاوتسالا»فصوبفأ
 ١ ناكأمم ةفصّللا ةفصر نم لانا نم دبالو 'شرعلا نع هيزيست ةحءامعللو بزلا مسالاوهىذلا |

 هدحاص نعامهنم دحاو لك زيت دقذ!امهتمّتر مط همست ”ئأب وأ لاو ءامعلا ني ماعتهتناهمعت

 ءاوهلا هلمحي ىذلاققرلا باسل اوهوءاوهلا هتحتوءاوهلا هتوف ىّذلا» ءامعل زيت اكهسق تشو هد ٌ

 3 عمان الص لورد اولا اوهدهّتع اموءاود هقوفام ىذلاع ءامعلا ٠ نع هقوفو هن ىذلا

 هللا مهمتي ًاءناالا نورطن له ىلاغت هلوةءاج لور ءاعوهامنا ةمنا برال لعج ىذلاءامعلا

 1 ا امعلانوكشءامعل اكل ذىلا عجارمامٌعلا اذه لهف مامغلا نم للظف
 هتحو ءاوههقوذىذلا دوصتملاماتملا اذهوهو أ شرعلاو ءامعلا نيب ةما.قلا عمق نجسرلا ىوتسم
 ةنهلالا مولعلا نم ىل طع ماقملا اه ب تحاصنامث "هك كلذ لع ىطعب ماقملا اذه سح اصف ءاوه

 ل نسل وزنا ده وكس ننردل ندا ايلا ل الان عونلا اذه نم

 لاشفهقلخ قلك نا لبقان رئاكن يأ هل لسمتف ب رلا مسالا نعل اولا عقو نيحد روامعاءامعلاناف

 كلدبف ءاعسلا ىلاام ركزي لاقو انب روهرمذملا ناكسسافءاوه هتحاموءاوه هقوفامءانع فناك

 || هتننف ءامعلا كل ذ نم شرعلا ىلعهؤاودسا ناك امءامعلا كلذ نما. دلا ءامسل ا ىلا هلوزنن ا ىلعا ده
 ءامعلا قران الوان دلاء ءامسلا| ىلا هلوزن ىف شرعلا قراق اخ قرفال شرعلا ىلا هتستك ايندلا ءاعسل ا ىلا

 ءامسلا ىلإ لوريل ذه يف لودي لسو هيلع هلا ص ”ىبنل اربخأ او ايندلا» ءاوسأا ىلا الو شرعلا ىلا هلوزن ىف ظ

 مدحت غاذن هله هطعأف لئاسن ملغ هلرفغ اف رفعت سم نم له هملع بود أف ٍبئان نم لهاندللا ظ

 هذه تازنذ شرعلا ىلع ىوتسا ىذلا نجحرلا مسالا ةنقح هذهو هفطلو هتمنر بان نم هلك اًذهف

 ءامسالا عبج مكح نمت ”ىهلا مسا لكنا لانك أام ىعوهادلا ءامبسلا ىلا برلا مسالا عم ةفصلا 1
 صتخ ام ”ىوامسلا قارا وتا اذه نمماتلا اذه ساسردض ساو بلان مةيهلالا |
 1 لوقلا اذه بلطي نجرلا نقر فسم نم له ىئانت نم لههب لاف ىذلا هنم نجسرلا مالان ]|

 ءانجتلا ىلا ءامعلا نم برا لوزننلعي و ةطساوالب لوزنلا اذه نم ماما اذه بحاصملعبام ظحاذهف ألا

 نجما سال انلو مهناق ن اطلس ماما اذه بحاص ىلع برلا مم الل سدل هنال نجسرلا م مالا ةطساول |

 | نط !دارآلامم هانا نجرلا مالعاب كل ذ دنع لعبف نجرلا مس الابالا 1 بلا مسالا نم ليال

 مسالا ةطساو ماتا اذهب حئاص هلعب صنتعام م هيف 2 دعوءامبلا ىلا امعاا نم لوزن |

 ةفاضاإلاء 1 - أف نسوا ىد بع بلة ىنعسوو قام--الو ىذرأ ىنعسوام ىلاعت هللا لوق لعنججرلا أ

 ند ءشضام العن اع اذه نمكس و ةصاخع بلا هيطعتامردقالا هللا نمذخ آي لذي دوبعلاو ةعسلا ف 1

 ءام 1 ا رس نم ه«سفامالعو هنادب نجسرلا مم هال: 2000 5 نمؤوملا هدمعل هيانعلا

ْ 

 0 ا

 ٍْ 0 قاخ تلا ةروصلا ام ذارفانهةعسلا نا اعف جرلا م الفيم نهمطخاول

 ه*” ص
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 [| ههابشاورجازل كل ذكو لعف امو هنط اء ىف هل رطخ مو ةنموكي|ملبف صاعتلا ف ةمارفلا بحام

 ْ أ مولعلا نم نوكردياسا ايلوالاوءاسنالا نم هللا لهأ ىلا هبسن'ن ا ديرئاملاسًاتهلك اذ انتج امناو
 د الف ل اقف تامولعملا| ارا ماك كَ اوبناهوكردااذافةداتعلا قرطااريغىلع

 ا نالفو سو هملعهنئا لدهن لوسر عم هتقذاذ_هو تامولعملا عج كردي رظالادىأر ظن بعاص

 َ || بحاص نالؤو سملبحاصو ”مشلا ىعي سافناو سفن بحاصو مط ب بحاص نالفو عمم بحاص
 أ رظنلا ىلطعا 100 ها الؤهنع حراغ اذ_هو ىنعم

 ظ كلذدوعب ىأدوعلا نم قيم هنال لع كا ذر هسا اذا ةداعهلوهو ىطعا امر دق ىلع ىوقلارخ ؟ىلا |!

 ]| لكتاف اذه لثم ةملالا امسالا نا لعتلاضيأ كل ذكو كل ذريسغ مئامو مش لكفوأ ا
 لأ لاك ءامسالا عبج هيطعبام ةيهلالا» ام-الا نمدحاو لكىطعي نا هنود ىفو ةصاخ قمح ىطعب د مس

 مالك كح دوا كاذكو ىسللا ءانعت الا هلفاوعدتامتاءا نمرلا اوعداوأ هللا اوع دا لق ىلاعت

 0 هن صم نم سأل !١نخ كلذ لعاف ى مسملا ردح ال ٌكاذو ىلا اهسالا هلا همفلاقل

 تناكأ< ةئاجر هفراعمن وكشف نجلا مسالا هب صاخ نم مبنمو ةبهلا هفراعم نوكحتو
 ثلا لا نموهق ةعمترج 7 قح ىو 5 رطن صخشلا اذه فراعم اهفلاقي ةنوكلاىوقلاىف

 حردنتق هيفول عق ىذلاى لالا مسالا ىلا تايهلالا ىف فراعم بنتا ذك سافنالا ماعو عمسلاملاعو

 ءاعسالا نمت ايلا اذ صنت ىذلانا ا عاتاضيأ اذه تلعاذ ذاو اهلككحءامسالا قئاقحهضأأ

 ٠ مثلا ةوقدسلا تسننق ىوقلا نمد صح ىذلاو نحجرلا مس الا ناعملا صخشلا ا ةنمهلالا :

 لا ستاره ىف نين اجسرلا نمو قيما ساقتالا ماع نموه سافتالا ىهو مث اورلااهةلعتمو ْ

 لا ةناجنر هتفرعم ارعوأ ادنز ناكءاوس بالا اذهىف نيعملا صخشلا اذهّنا لوتنف ءامسالا ||

 ظ اًذعتاف صنمثلا اذهوىلا بش ةناث ةنسوأ ب انكح قنا مسالا ىل ب بش صأآ لكف

 - ىأ ىلع م ءالا اذنه ةطشاوالا مكح هلع< ىلا مسالس دلو هللالوةياذهلو هلدمملاوه مسالا[

 ْ 110 1 راو اذ كر قاوم ق نادك قانا لوغنأ ذهل ناكخهحو

 0 همه ىف هجر هدهف بووذأا ن ند هنعرفكب اهف هر هع ترض رمل اهيا دعفف :

 رخ الاراثلا ف ةبلاطملا هنتع تءفترا اهم ةنطابة جر هبف صاخ باد عوهف يرضوأ لق نم دحلا ||

 1 اطل ردد لاراب تال وو عع لما مدملا للا عاجلا هسعت قنا |

 لأ دوعت تامّرا نم هيذذلتامف ركفو رطتوبا: اذاناسنالاّنانةيوتلانامز فو اةرخ ًالارادلا ىف |
 | ةذللا باع ام ذتي هنهذ قاهر ضحتس نح ةءوتلا لق ناكشو اناذعملعةرتذكتسل اروصا كلت
 ا دعما عاف قمح ص قاةسسكتو هتجرفف هاذعو هباذع هتجر نط أن مناف

 نجلا مالا ناكو ةناجرهتفرعمتناكامل ضنا اذهف. ناك” ىأ ةرهاظلانيعلاحوروه أ

 ]| كف ةسشرع صختلا اذه ةمهت ناك ىوتسا شرعلا ىلع نجرلا ىلاغت لاق شرعلا ىلع ىو ب
 الااذه ماقمو ةمشرع هنمه لمقف اهتاوتسالال# ةفرعملا ذهل ةمهلا تن ندنرلا سرعلا نات ٠

 تورك ذسلاجر فارعالاو ةواَعْشلاَوةداعسلا لهأ نب ىذلا رولا وهو فارعالا نظان صخشلا
 ةناجر هتفرعم نال فارعالا نظانهماقم ناكامناو هريغوذي زري كة فص مه دقت نيذلا مهو
 د فورهاط ناك ةجيرلا هسف فار 2 نطان كا ذك عر هاو ءلان اخ ةشرع هنمشو

 أ اذه دسسل ىلاعتل اكمهريغور افكلاوةاصعلاداهلكت اذوجوملاب ةجسردل صختلا اذهق ناذعلا

 ا مهللا لاف ماعشالاو باذعلا,ةمصعون اوك ذو لعر ىلءاعدنمح سو هملعهلبا لص دهتوهو ماقلا

 ||| ىمت ةجر كعب نكحاواناعلالوانام_سكتعبام هللا نا ميم ناك ام ركذو نالذو نالقب كءلع

 || ا ءأ ماعلا“ مه 00 ىلاعت هلا لزنأ 0 0 ءاعدلا ن ع

1 



2 

 نانا نيعلا دود-و نمهلاكأ

 ناف رف لوقت ه- 0

 ناس كاف كالا ناكل

 هرخ 1 تققحم نا لسللا نمهل ||

 ناءرق لوثت هرغاظ حال نا

 ةبتنم لكح هفهلا عجذق

 تامولعملا اهم كردت ىتلا تاكردالا ناف .اهسفنال ةفلتخم تامواعملانا سدقلاج ورندتلا 'لدبأ عا
 تاكاردا اهنوك ثدح نمال اهاو ذو اهمسفنا ثيح نم نكسحاو تامولعملاك امفنالاضيأ ةفلتخ ||
 اصاح اكلردا ملعب نازودامم ةق.ةح لكل هللا لعجدةو رظنلا بارا دتعف الخ لع تناك ا

 ةتسوىهو ةدحا وانمءتاكر دملا ذهل تاكاردالا هذ. كردملا لعحو اهلحم ىنعاة قمح الةداع

 ىرورمذ لقعلا !نعامح اسشالل اهعيجارداو لّمعو مطو سملو مشو ريصيو كا

 طلغا|اوم_تنو:القعل ا نم ةعامجا ده ىف طلغدقو ادنأ“ هرقل داعاب تلطعترا جلاء ايسئالان

 ىرورمذ هنم نيش ىلءوهةتالوقعملل لقع /1 كارداامأو# ماملل طاغلاانناو 3
 سنا ساوملا اهنه تس تاودا ىلا هلعىرةّتةد لب ىرورمضن سلام هنمو تاكارذدإل ارب اس لثم,

 دحأب اكردم نوكسص, نانءقواخم هلعينا مصب مولعمولذيالو ةركفملا وتلا امنمو اهابكذىتلا
 منا كلذو طئلاغالا اهيلا تسسنف ساوحلا ارداف تطاغ ةعاجب نا انلقاذاو تاكتردالا هذه

 سلام رضيلا مهاطعاف ةئمف لا ىرحي ىرجحي لحال اوأر لحاسلا عم مم ىرت ةئيفس فاوناكاذذا
 ىلع نوردقيالو هناكم نم كري ل لحاسلان اا رورتالعنوملاع مهن افالصأ مولحمالو ةقبقَع
 اواعواحو هر اًتمدود وذ العوأ اركس اومعطاذا نازكححو كل رمتلانمهودشاثامراكنا

 لوضقلا نكلو كلذكس ل انددنع ىمالاو مصعب س دامت تاقنو مهدنع تطلغ غمعطلا ةساحناةرورض |
 اهتديقح ه.طعت ا اهك اردا ساوكلان اف شاول ن.ال لقسعلاوه ىذلا ميسا نم عقو طاغلاو ا

 طاغ امي طاغي دق ركشلاب وأ ساوحلا, هكردي امفو طال ةرورمضلاب دكر دي امف لقعلا نااكىروربخ |
 كشالنات رم امعطدحوو كال :اكرح ىأر سانا كشالف ىرورض هك ارداوهامالو طقسح

 لاقؤرخ 1 قع ءايسوَرم ركسلاناو كرد لحاسسلا نا مكف ل عءاجو هناذب رص هيلا رداق

 نذافركسلا نيب و مالا ومني طلخا كلذ لاحو ةرارملا مر داف مطلا روق لمي ئاكت ىوارغصلا طلخا نأ
 فلتخاو كشالب ةرارملا كاردا ىلعنيصنعلا نمنالقعلا عجبادفءارغ كلارا حالا مطلا قاذام |
 ماستتآلا ةَققللا ىادبأ طلغلا بسن. الف سملا ال طلغ لقعلا نا نايف مطلل كردملاوهامفنالقعلا|]
 كل ةرشوولدتا ىف ىلا والي ناوعو ءزعداامييقانتع تبا رش] لل امدزصتلا دهانتالال ا

 مككلا اذكو هبلا انيهذامة ع تدجو لع تنح اذا سعال تاموعطملا فئه تسل ت اموعطملا نم
 مكعاههنعذخأب واللا ول امك رخا ١" لردم لمعلا قوقةداعلا ف ناك ولو تاك اردالارئاس ىف ظ

 طاغل معلا نا لون ناكو ىرورضوهامف لمعلا ىلع كاملا كر دملا كا ذاضيأ طلغل سما ىلع لعلا |
 2 طاسرالا كلذ ناو تاكاردالاو تاكردملا هلا بتر فيكتفرعوا ذهررقتاذاف <ىرورضوهامف ||| |

 كردبامكلارذادل لح نم 0 عكار داىفةداعلا مها قرخ نيرخآ ادابعهتتنا لءاف ىداع

 ىوقلا عجبا ذكهو عمسااةَودب رخآو ةمانرصبلاةوتيتاسوتسماوتالوخ اال ل
 سو هيلع هّلنا ىلص هللا لوسر لاق كادريعو نو كسودكرحو برض نم ىوتتلا فالخ ةمضرعرومان

 لخ دؤنب رخ ”الاونيلوالا ل_عتاعف“ ىبيدت نييهلمانادرب تددحوذ < ىقنك نب هدس برض هللا نا ا
 ةسسطلاىوقلا نم ةّوق نعال لصاحٍلعاذهف قولا كرديام سوسحتو لوقعم مولعم لك لعلا اذه ىف أ
 مولعلاْل ر دمدقانلتامغاو تامر جاعملا هب كر دتىوقااهذه فالخرخامدس ثنا انلت ذهل هب هب ونعملاو || '

 رظاشض س رغما ل-ا نم ةداعلا.ت داتعملاهتاكر دلت كار دالاهذه ىلع انيكف ةداتعملااهاوق اودريغ
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 ناكالورا رج ميظعر مخ ىلع بشخةر ومرورا وسوم كيملذ ةديشملاروصقلا نم

 ىلعالو اواع نامالايالفةرطنقايندلا نا هبلا هبهللا ىسوااامب ملاعلا لوسرلا لوق هب نو عمسل عمم مسهل

 مهيلعهتتا بات غاوصواو.عفةننق نوككال نا اوم ءسحو مهف هللا لاق كمه لب 00 فشكلاوتةب ورا

 اولغثت الف وكل ذداشاوةرطاةاثدلا نا مهل لاق ني لسو هلع هللا ىلص لوسرلا نم م مهعاج- لاح ىف

 مهمعضو مهاعلا ميغ هريثكع جر ىتح ملسو هيلع هللا لصهلوق نم غر فا اوضمماواعرامدد مكسوفن

 [مهمريثك او فواوع هل ةلسو هيلع هللا ىل ٍلص هس ىلاعت هللا ءخاو نيدمْؤم نيإسم ماهناوك عم

 ان ر رصين ان_لأ ةقانادلا نا انضرفول ”ىلوان هناواعامو مهف لوقا عف عفتام لوب ةيوتلا ب

 ثدح نم هللا قلعت مهرار اوم واق مهّماعارهةفئاطلاهده لاو 0 نأ ل.-دعب المج اهنع

 م ملعللاغلاو برغلا ىف مهرطنو ةملبل مهكر لي نيلفاغلا عمراهلابمهل عامتج الو ممسوفن فر م
 ربكلا قتحناو للعلاو ى واحلا لك اي فراعلاخ برخ اعلا نمد فاذا نزلا ناف نزلا ماسقم

 ركشلا نم هللا هفاك اع لغاز ادإ اهذ_هىف مادام ادبأ ةمعنب ذتايال صغنتلاريثكوهف لظنخلا لكأب
 ظ ءالؤه ىلا رظنلاب ا, نوفراعلاةداعتلا هللا دع ساق هن دعو ىرقرفل از. عرمس ديهستم تيقااماع

 مسهل ةتخلإب كنطأف نيديرملا, كنظام ةشاذش < نوذتلي و نوحر في مهل لقعالا :ريذلا لاقط الاك

 | مهن أ ثهيزتلانال تانثالا لع ىنلانومّدَس ةئاوهذلا ف ةهفاشملامهاو دمحوتلا ىف ةنض-ارلامدقلا |||

 وهلا نم اوسل ىلقع فنوكمهدمحو ءاسنالاو لسرلا اهم تءاجةلك ل ضفا ىهو هتنالادلاال ةانفاك ]|
 ءاش بلا ديلا مهل ءابحالاو احلا لعناوصتخلا لاعفالا ع..هبىو ماودلا ىلعماتلا رولا مهل ىف
 هنعىذل اهلص نم هيرشل هنطن ىلع دع ناودح لكن ءاهسالو مهاوس هلعيالام ناو نم نولع.ف

 ضد رملا ىرتالا هنعدعبامردق ىلعةز صاب هنقر د عمو ءدعب ناومح لكن اف نوكح

 انمكسم هيتر ولا اريقق هارتواصأ ىلا هعو>روهو هفعضل احر طقس و دوعقلاو مامقلا ىلعر دقي ال ىذلا

 ىلاعت هلل لوب هنم برقا هيلع مكحول سأ نانا ذو لاقملاو لالا ناسلب ةحاطلاو فعضل ارهاظ

 ىتداوريتو نعرفتة|د نع دعيوامماه ىوتسا اذاف افنعضناسنالا قل هلوقرو فعضن م مكقلخ
 وذو فعذلاو ضرملا ا يما و تيتو نإ كلاس قا حم ناكنم لج رلاقانا لاكو هولا

 دوهجوت اهم تلا تايتلا لجن ممهعم مهريغلاعفاو مهلاعفا ىرلتلا ىف ديدشناث عملا مسهازيزع أ
 مهفلق اذهلو مهريغنماهوصلخ ولامع الا مها صلخت ىحابهتعمبتمةدشانوء.شايلاو ||
 مّرغلاو ةمهلاو سحاهلا ةفرعم مهلفاهلع مه ةصاخ لاو ال ةيفوصلاو ةسمالملا لدتا نو.تاتنلا ||

 ىهوهلاعفا ةرشاصدنع هنمنوكتىتلا ىهةينلاو ةمنلا ةمّدقملاوح | اهاكمذهو دصقل او ةدارالاو !ٍ

 هتئادبعنب لبس مامالا انملاعناكو .صالخال قلتم ىهو نوم د اينفىهلالاعرمشلا ىف ةريتعملا |
 اهناورسح اهلا كا ةىه ةمنأا نا لوب ناكو رطاخن ارقن ىل_ع هبنىذلاوهو نأشلا اذ هىف ققدي
 هللاو اندنع ميصعلا وهو هن هلع دعت ناكف دصقلاوةدارالاو مز ءااو مهلا ثودح فلوالا بسلا

 لسسلاى دبه. وهوقحلا لوك

 * (نوثالثل او عدارلا بانلا) <

 رعش اهّرك ةرازسا |, نب امد ساعب الا لراماو قمك ص هحرعم ١

 ناسحافرتاساودامعلاهل || || اهلطب نيعلا وح هجوناو

| 
| 

 ا
| 

 ا ناسناناكن ا هقح ىف شرعلاف || || ناجبر سافن الان ققحما نا

 ا ناوعاو ناضنا هنق هر وزر هلكسي فارعالا نطابهماقم ١ ا



 معلا : 1

 كلذدعيو موملا كلذ ىف مهتم ناكجامغ رشي تال اوركش ار كش ق حسا ناوا واي و قوس 0
 ىلعا دئاز هي ميحامو ان سوفت هبانثدئام دقن اك فرطاولا دسقس بابلا اذهىفمهلعاندزف نوماثا

 اهنرط العسير لارا

 رطاوحلا تلقف ثيدحلاورطاخلا كا: ىفهتونامو لعو لوق نه.َكاَد م سهلا رهظامو هنت دامو |
 م6 لفغيام امو ةمنلاب لاغتش ثالا ةدئافو .بايلا اذهةدئاق هذهف ىعبامتالا لوضفلاو

 ةفئاطلا هذه لوصأ كتفرعنادعب و ةزب زعىهو سافنالاةاعا م ىلا عجار كلذ ناف بالا اذه

 مهماةماضيأ لعاف مولعلاورارسالا نمل ىفمهلامو ىرش أ مهل دناو كا ذب مهلغش بسامو |
 قضيال هللا نانظ ايضاغم بهذاملهناف .مالسلا هملع سنو بلق ىلع ةفئاطلاهذهف مهلامو كا ذ ف |

 نوك .قاجا ولالا عاسنتالا كلذ تاراظأمو هيفهللا ةجر قيس نمهدهع ىذاملهلع | ا

 نكساف هرهاظ ىف هيصنم ولعل ترئاق بلقل ا ةلظ بضغلاو هسفن ىلع هرصصق لب هنا هلانتق هريغقح ىف

 لهو هش نديقا سلتا نطب ىفاندتح ناك" نيحهتلاح ىلعمتلا هبنملهّللا» اًشامتوملا نطي ةلظ ىف

 هّدرفهنار ىوس فرعيال هللا فنك ىفناكل ب بضاغي وأ بضاغي نا هنمروصتب نطوملا كلذ ف ناك
 .إ|| كتاهس تناالاهلاالناتالظلا فىدانف لوقلاو لءفلاهلاءلعت تويللا نط ىف ةلامع مذ ىلا |

 0 ىلع ك تجر طستو ديرتام لعشت ىآدحوتلا ازه متت نعارَدَع ”نيملاظلا نم تنك ىا

 || ىطانف ناك ام لب ىتلط تناامو ىلع تراب ىتاظ ىأ ةلظلا نم قتشم نيملاظلا نم تنك ى اكن انس |

 ديحوتلارون همشرشتلا ىا ةمضاخملا ةلظلازاف رانتساف نطاءىلاروتل القتناو ىرهاظ ىلا ىرس

 هاحق هناصس هرتر هل باس اف ىضغلا ةلطظ ترسام لُممهرهاظ ىف روذل كا ذ ىرسق ةجرلا تطسناو.

 ىوس نيتدالو مدآ دلو نمدح داوي ف ةملسلاةرطقلا ىلعادولوم هنطب نم توا هفْتف ملا نم
 فيطا معان هق رونافنيطقملا:هابرو ميقس وهو ىلاعت لاك اك لفطلاك افيعض جرش مالسلا هلع سول

 اهتصاخ ةرحشل هاطغف هسفن نعبا.ذلا لب زبن ا عمطتسال هفعضا لفطلا ناذ بادذ هملعلزنالو

 1 ناصثالاةرورت اسفالذع ةموعنلا ىف ناعقلا لثنيطتملا قرون اف اهقرو ةموعن عم بانا رقبال

 ١١ ماللا هيلع سنو: نا ةقئاطا اهذهتأرامو ىرخأ ةأشن لج ورعمتا ًاشناق ةئوشخ اف نافاماك
 دصقلاوتامنلا ض عمتي مهسوفن اولغشهدصق نمو هيتماك ىتلا هتفص نمو هنطاب نمالا هلع ىاام |

 لاجر هملءردقي امي اعهدهوهودضقي وهون. نا هيهتنا مهلمأ امالا توونبالَقح اهاكمهتاكرح ىف

 0 نمرثك اوما دروضح ىلا همحاص حاتعاّدح قمض ماتم هناف وايلد لاجرلا ىف ةفئاطل اه دهو هلا ظ

 الاوهاق ةماملا بر ىف هنعمتلا ىذر ناطقا نءرعلاقاذهاو هنعمتلا ىقو قبّدصلا اركب ولأ هيف

 هنط امركي ىلأ لاغَدش انرمع ةفرعمل قحلا هنا تفرعق لاّمدللر كى اردد ح رش دق ىلاعت هنا نا تب «ارثا |

 نِمَدَقَتملا نم تاماقللا مهي ع نم ناك ذهلو زبزعوهو لان مالارددتاة هرهاط ىف هكرح تردصا ذاف

 هل ا ىلصهتلالوسرنا مها لقوأ اوعمساذا:باكلا لهأ نم

 : تلين ماعم 0 ىفو معلا نسحاا امر طناف قول مالكوه امى هلا مالكوه ىأ لا نمالا رخام مالك

 مهنم نيككاسلا نكاسمو نطايلا ىف مهلامعا لق مهتم هللا اناعح تكسقسا ةئاق ىأب و ةفئاطلا هذه

 || ةنبل ىلع ةنب| نوعضي الا وناكف ىلاعت هللا داع نم مهريغ هاب امراصمالا فو فوهكحجتلاو ناربغلا

 ىبام هير ىلا لقت نا ىلا ل سو هيلع دنت ا ىلص هنا لوسر ناك ذكهو ةيصق ىلع ةبصقالو
 أ كسا

 نولح ارد نورباع مهو ميظع :رم ىلع بش نمابوصتمارسحاايثدلا اوأر ماكل ببسو هسفنل |

 00 خا ناو لزنتراطعمالا نا فرعدةواهسالو هللاوال ب شرج ىلع ىنبادحا ير لف هنع ا

 اثدلا راع ناولذ فاتلل هب ضرءتامت اةرمسح ىلع ى ند م لكف عطقنترو لا ناو قت ىلا لوكا

 هلعاوم ىذلاا امل .رطخ هنا هيلع ثشب ىذلا رملااوأروارسح اهوأر ممم تاما

 كَم ل
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 انا

 لءفةباقف لاصتالا نم هي درباملابوق ناكو هبحاص ىلع درواذاو "ىملالا عاملا وه ءهفلا نيعنع

 ناكءاوس هوجولان م هحوبالصأ ةكرح همر دضي لو هساسح ان ءهسغب وريغال هعمل نإ ملا ىف

 اناولا دك هج نيو هنن قرافلاودو ىوقلا”ىمهلالادراولام كادر اعملا از .اك الا لاحرلا نس

 «ووضبا ناو نونجلا لع بشت ناملاوةيرودلا كرا رمانة ىطلادراولاّتاف - ىجسطلا

 | كانقلخ اهن» ىلاعت لاك بارتنم ةقواخ نانالاةًأشنن اكل ذو كل 1 دان لالا راو
 |مظع الارنصتعلا نكلو رضانعلا عج نم هسيفناكن او ىرخأ ران مكح 0[ مكدصناهفو 1

 هدوعو قناسنالاق ارت مهقلخ مدآلثك هللا دنع ىسعل ئمنا اك ف كلمت لاةبارتا

 هحور نم هعوكرو هماقؤهدوعتّن اف هتاهجرثك 3 ن مهنأشن هنمىذلام نعال زم نعد_عنهماصو

 ا تس د نانإلا قيهوةموتتلا ةفصا ةلألارازلاو < يهلالادراؤلاءاخاذاف

 أمي هريب دن عربدملا ىناتالا حورلا لغتشا اذاق هدعقي وهم ناكىذلا اوهربدملاه-ورو ضرعلا

 |اىلا ريق ددوعقإلو همايقء لع اظن نم مسا ى_ ل ةبهلالا مولعلا نم ىبهلالا در اولا نم هال
 هلوصونم هلع ناملاوهرب رسلان افريرس ىلعناكولو عامضالاب هنعربعملا ضرالاب هقوصاؤو هو هلصأ |||

 هدصخودد: ىلا حورلا عجر هنتريملا دراولا ردصو قلما: كل د نم هحور غرق ا ذاف تارتتلا ىلا

 ”ىننع طق عمسامو مماعنجولا لوزندنع مهروهظ ىلعءاسالا عامطضا بساذه هتعض نم هماقأف ْ

 عقرب دراولان اك اذا فدكف ك!ااوهو ولا فةطساولادوجو عم ادهىجولا لوزندنع طبخت هناا[

 دراولاّن اف همعوه ىذا اهلاحن ءربغت الو هشاثنحا نع هسع طق هنمدوكح نا مصيالذ طئاسولا ْ

 ا عر لك لي وتلك دي أن او نانتالةلك اق“ ىرسي ةيئاحورلا طئاسولا عذرب ىملالا ||
 ىذلا هلاحنم هيلعري خت الو +سلج كا ذيع تيرا ال يللا 0

 كِلْذَّناْف همفوه ىذلا هب دحوأ هر رمثو ًادلاح ىف هلك م ىلع قبلك أيتاكن اف هسلح عمهيلعوف

 (برسشلاوأ لكالا ةلاحت تقولا كل ذى هتش تناك غ تك اج ؟مكعموهو ىلا هلوقوهو ميدداولا
 تادراولا نيب قرغلا اذ ه:لملحلاةفئانلاءذهت رالف هلاح ىلع قيناك امو بعلاوأ تي دحاوأ

 9 هللا لاير نم هسغن ىف هنا معز نم ىل< ًلرظ دقساينلالاّناتأآرو ةمهلالاو ةناحورلاو ةمعسطلا

 | لاغت_دالاىلا متمه تقتراف ىدطل ادوجولا ل هناف طلخأ او لهجلاب اوفد نا اوقناىلاعت

 ا ادهلو ةنلا ف صالخاالاو نيدل هل نيصاحم هللا اودبعلالااومأامو مهل لاق دقهشا ناك ذا تاي ملا ّْ

 | ىمد وناط. كلا هنن صاخي دق ناسنالاَّن اذ صالنهسالا نموهو نيصلخعتسم لت, لو هلدل اوقباهدست

 | نيدلاهل نصاخ ىلاعت لاق اذ_هجاذ هلل صل#< دقو نيرا طلع قون هللا عىف نوكي الفاصلخم

 || بدلادقنا ومو تاداعسلا ليو لامجالا لوب لصالابمهسوناواغشف ةعب رشلا مكملالودريغلال
 ام ةيلغلاهلا اويسنفةشلاب ه تعرب اوهو هلةلاصلا لاعالا ند هن مهشاك أم مهتم ىبهلالا

 ]|| لمعلا ف 6 وو ا مايصاع تح نم ىهامن ائاهسفنالةىواطم تسل لاعالا نا اومَعَو
 ل رطن قداام ناب رطتاف هتشضتامل ى « امناو اهسفنل هب واطم يب هام ةملكلا تاق ةملكل ا ىف ىنعملاك

 ا هيلعذللا للص هللا لوسر لاق دقو 0 ةغاطلاهذه

 1 أو .دهاجم نب هللادبعوب أ امد نينثا لارا ءالؤه نم تنقلو اوسادك نا لبق مك ك1 اوبساح سو

 ْ اذهىف انعرشف نيادتلا لاكيلا تانعأ انوا اتا فا لستار نال دنع

 زم[ ىف دلاثنما بجاولا مسو هلع هللا ىلصهللا لوسر سعال ال اتم او اندم اككابو امهم اسأتماقملا

 |ةود.قي و هنواعفر امو هنوماكت ام ىلع مهسفن أن وس احانخ امشا ناكر مكسف' أ اوبساحهلوقب

 | اورظنو مهرتفداو ريضجاو ميسفنأا مساح محو قاواشو ءاذعل لاو الد دعب اوناك ا ذافرتف دف

 1 كاواورفغتسا عا علوا هقهسيامم لع لك اولباهو لبعو لوق ند مهمول ىف معمر دص
 رجعو 0 موسو#
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 1 لا نيقتملا د مون ىلاعت وقح رعبا ذه ىلعد بسلا معاطف تنك ةهلالاةرشملا

 رشحن موي ب . الاه ذهَأرَع 3 اثراقديزب ولأ عم هتضبق فو هسلح وه نم هلارشح هفكو ادذو

 ريثملا برض ىتهنتنع نم مدلاراط هنا ىو هر لب ربذملا عمدلا برمض ىتح ىكش ادفو نِسرلا ىلا نقم
 سلا سل تلقف كاذ نعتلئسانامزءاجالف هسلجوه نم هبلارمش "ص فك ايعانل اكو حاضو
 أ هلام نححرلا مسالاو هتوطس قسبف راسملا سيلج ملا نال كل ةناك امنا اولعاف دي زب ىأ لوؤق نمالا
 مسالا نم هيلارمش< كل ذلف ةرفغملاو وفعلاو فطللاو نيللا رش رج رلاا او نجرلاهتؤكن ملل
 نولسالا اذه ىلعو نيم منو نم ايي دلا فيقتل سدلج هناف ةسهلاو ةوط لا ىطعي ىذل ابنا |

 مسالا اذ ةقيقح دصقاذاتاودنلا ةنشلأ ىف درو ثدح مسا لكدتف اهاك ةئهلالا ءاعسالا دخت

 ءالؤهنا لعاورخآ مسا نعزي يب ىلأ هبضينح لخالال دوا ىنملا ىلعالال :ناتنالدةلدوغن متو

 تفل اماه ااو |عفابفو ةملكلا ىلا اورظن :منوكة يتلا ةفرعم ما
 ماكمم ا اهم ظفلتا ذاف حالطصالا ىفدل تعج ىذا ىنعملا ىلع لدن عاد ًادنروهللالا تعجو اهفورح

 كلذ ؤفتد-واذماو ةدئافلا عشت لل ذب هلاف هل تءاىذلاا ىنعملا مهف ىف ههه نوكيا عم انتا أف
 مهتمهولعا تامغنلاب دستملا عاصتلاب لاجرلا ءالؤه لوت.ال اذهاو صاخلا عضولا اذه ناسا

 <ىناحورلا عاملا وهو ىناعملا مهفالا ممفرئؤيالقلطملا عامسأا نا قلطملا عامسلاب نولوقي وأ

 عدا ذإذ ىسطلا عامسلاوهو منلا باص[ ىفرئؤيامتادبقملا عامسل وربك الا عامس وهو ”ىمهلالا
 نعح رخدق هنادي وتكّرتام ىعملاالوأ لوب و ىتعا اناحلالايدسقملا عامسلا ىف عع هلا عدم |
 || نجشنملا نم كلذ ىّدا نم انآ دقو قداصرءعوهف كر حملا سل! ىف ىنءي كا ذىفةعسطلا, كح

 اذهنا كاذو ةعيضفلا عدي رس نوكيا داص نكي ملاذا ىوعدا هذه بحا صو هدي رطل ىلء نيلفطتملا
 دكرحل!تامغنلاكِإَن لوقلا ف ذخ [لاوقلا اذافهنم كلان ]عجاف عامسلا سلخ رضحا ذا ىذلملا

 ةيدودتكرح لك هلا تكرخ ةيئاوبحلا سوفنلا ف لاوحالا ترسواضيأ رحت هدجت حازملل عبطلاب
 نعد خام ةنانالا ةعسطلان ال" ىسطعامسلان ا ل

 ”ىرودكي رحت مسلاقاهلاخ ثاذلا قوذ ىمهف ةزيمتميغ ىهوهنمخوفتما حورلا ءىجات كل

 || كتاشنب الهاج نكتالف كلفلاو ةعسطلات تود ىذلا فاوحلاحورلل كل ذامغاو -ىؤو درغالو |
 ' 0 درع مقرف هج[ ركوداذو 6 اذهل رحت اذان ككرخ الو

 هكرح ىذل ام هلأ اف هساسح اى عجروهناحن م غرف اذا ههفوه ىذلا نسلجلابو هسفنب هعاسحا نعأ
 امتامهفلاو ةمغتلا ندح ىوس ٌلكرح ام هل لقف ىكرح ىنعملا كا ذف اذكو اذنك لاق لاوقلاّت الوقف

 كف ةمغنلا ريث أتى لهج انين و كدب قرفالف كن اوس ىلع مكس عبشلاف ةعتلا مك قذر
 نا مل تح د م ءامّدل لوقب ولقب ومالكلا اذهل ثم هلعزعف | 1

 ىنعملا كلذ ىطعب ىذلا مالكل! ىف هعمذخ مث هملع ةيلوت_مايلغغا!ن وكت ىوعدااهذه بحاضأ
 . || ناكىذلا ىنعملا كلذ نعضتن تاب اكن مآ هملع تاو لوقي ثمح ىلاعت هنت ال وق نسحأام هلق |
 || دكر سالو لا كذا «ذخ ايالو مكتيوةلن لع دخ اف تضر او هرعت و ل 1

 هتحضن دشااقهللان ةفرعملان مالح عمي . الاهذهنمضتن دق لوس وهن هتسي نكلرءانفالوا

 || هءاحامل ةحرابلا عامسلا ف 8 0 7 د ىذلاوه هننعب عملا اذه أ انه لقف ءاوعد

 دتامفدوّجوم ىنعملا اذهو ةحرانلا لام لاك ية ىرس نعم طاطا سمت 3

 ٠ لوصحو نا_هكسالا عمزتبب كت ارامو قدصأو ىل_ءاوه ىذا | ىلاعت نذ-ا مالاكب همس كل هَ

 ىسطلا عامسلا مهفلا نيع نع محبو ىلاعت لاق اكسملا نم ناطمشلا كل طبخت ا

 عابسلاف هحالف ربى رك هتكرسو همهف نيب قرشبال نش كي لهما الا كعاهب ف كا لصحاس |
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 نا

 ررضلاو عفناا نيد قرفالنهل

 رصبلل نيةوشعم سثارعلاكوا
 1 او لل 6 ا اا ل لمعلا

 هعجماني وكلا دنتسمناكذا

 اروس هب عننا هنعب رش مزلاف
 اهتترسا ىف اهارت كولملا لثم

 1 ْ | ىونام عرحا لكنامناوتانتلابلاعالاامنا لاق هنا لسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر ثب دح نما ور

 وهو قلع اب فاتو ةدحاواهجاذ ثحنمةينلاو ضرالا هتبنتامل رطملاك ل اعالل نيغفاكملا ف

 نوكوهكرتوا لعفلا دسقلاوهامن ا ةنلا ظح نانا. سال قاعتملا بسحب ةصتنلا نوكنف ”ىونملا |!
 :هنبعو عراشلا هزيم ضرع ضر اع ماو هامغناو ةمناارث أن موهاما رشوأار ردح واصنق تاانسح لعفلا ل

 را وروكو ضرإلا ف عسيد لتي نا هتلزسامغا» املاكمجولا اذه نم تسلا هنأ سلف فاكملا
 ”رعلمفنتتلاو عب رلاةسطلا5 جن بالا ربا هاوس مقل اروعلا يب مديني وأ هب ىحت ةنبملا ١

 اوءامب قست : ىلاعت ل اك اهسطوأ ةرزم ,لا ثيخوٌأ اهسطوأ ةعقتلا حا م ثدخ نم ةثسكناو ةسطلا :

 00 و ل كا ار او م تاس

 نموهو هتياس ىأن!ءرقل ىف هببورضملا لثملا ىنعي اريثكهبىدهب واريثك هب لضي ىلاعتلاقاك

 بستاننلا ىهكإدك ةفاتخلا موعطلاو هفلَتخْلا اورلا هدهروهظى اسس ا :

 توريخل للف ليو ًاتلابنكلو هلكت ادهم ناءرقا انا مولعمو هلا صلاريغو هللا صا !لاعالاق

 60! نوع عقد بعل ابنا .هتقشح رمغتت ل الثم هنوك نموهف ىدتها نم ىدتها هيو لضنملضأأ
 اهل سل ايبقوأ اندسح ”ىوذملا كا ذنوكو ”ىونملاب اهقلعت امتَةةح تطعغا ةنلا كا نزكحأأ

 :ةداعسلاى يب رطدلا ىأ لبسلا هانيدهانا ىلا عت لاق مقلاوا نسما كحل نحاس داع

 اهناذاز اري أري ا ىوف ناف فاكملا بط انملل عج تارادها وذو مارا هاما اقشلاوأإ
 ىأ لييبلا دصقهللا ىلعو ىل اعتدنا لاه هثيخوأ هدمط نم لحما نمالا لعق اامنا 20 '

 مكي داعس ىلا لصوملا لدسلا مكل ني نائدسا بناج مزلب ىذلا لوقب هللاناكى سم: ىلع هتبحوااذه أ[
 نعلودعلاالا وه سلو ٌصاخَوي رطفوهامتااضيأ مهماقش بسو صاخسسفوهام اذهو أ
 ملاعلاناكاملو + هينامالا هضانمزلا امم هللا دنع نمءاحامع وهللانناميالاوهو ةداعسلا قيرطأأأ
 لاك لوسرلا نم ديال مالكلا ةفصبامالعال | نيعت قد رطل ا كلت نيمعت نم هللا لع اعله>-لاحف أ

 بحوأ دقو هسفن ىلع هبحوأ امالا هلا لع بح الو الوسر ثعبن يح نيبذعماك امو ىلاعتهللا 5

 ةلوقو نتنمؤملارصن انملع ام ناكو هلوت لثم . لسسلا دصق هللا ىلعو ىلاعت هلوةب سفن ىلع ني رعتلا

 ىلع ةناق هسفن ىلعال ةبسسنلا ىلع لاذ بحوأأامن اةَعسَتِللا ىلعو ةج[رلا دس: ىلع مكب ربتك
 1 اهفىتلاَىد رطلا نس الزا ”ىملالا ٍلعلاقلعتامل هناكف ”جرشلا تبحاولا د -ن 2 هيلع ب< نا

 1 ةمسل ىلع غيلبتلانيعتمالكلا ةفص نم غملدتلا ناكو عيلبتلا ةروص مع لع لاعلل كيلو ات”داعس : 1

 || هتجرتب ىملالا مالكلا نانأق لعل اهتيعىتلادابعلا:داعسابفىتلا قب رطلا في رع املك مهن
 ةيهلالا ب ناار تاس ذكو ةفلتخت بنا ماك ةمسنلا لع بو ولا ناكتف كل ذنم هنمعام لعل نع

 ةرظانملا يلح ىفابتاراحمواجرواجتو ةهلالاءامسالا ةرضاحمانس دقو كاَدريَعو ةردقو ةدارا نم
 1 ةنلزا ةرضاح هيلع انين برغم اقنع باك هللا ىوسام لكن ع ةرابعوه ىذلا مالا ذهد اجي ىلع

 1 دعما بحرا نات نكح م ًاشنٍب اك كل ذكوةيدن اةأشن ىلع

 ْ 0 ماسلا :داهيرعش تناكنموهلوسرو هلل ىلا هترجهق هلوسرو هللا ىلا هيرحش تناكنخ 4

 1 | لاح ىلء الاجر تامثلا ةاعارا نا للعا »* هنع هللأ ىذر باطلا نيرعم هاورهيلازحاشهام ىلا هنرعهق :

 ]| تاكسلاو تاكرللا عسجل ةئلاو مهلا وح رك ذاو هللا ءاث نا مهركجذا صاخ تعنو صوصخت ||



 دكت
 تس س :

 ةأاعاو ه 75 هلا .زهى ماير دىذا ادا اذه ىلعع اشاللمهدخ . ام ةئاثلا ةناكرلا ةقيطلا هذهفا 1

 | ةيوص املا تا الان ١ مسهفت اطلق م_هريغ نم مهتلزخم كل نيبتتف مهي رطب كفّرءنلذخ املاهذهانركذ |[

 | نووجوت ايبلا3 جا هيض هرعلادوحول اىلأ ةرظانو لاعلا سوفن ىلا ةرظان ةعاهةداتعملاريغو ةداتعملا ١

 أ نوع ةفرط كلذ فرظنلا نع ن اغغيال نوهجو هبل ايف ةيهلالا دو دحلا ىلا: ةرظانومهضارغا بين أ,
 نو ولفاح مهتم نلطابوف نوظت دم مسهف مهل نعذام ممماهقلعتمامن امسهتلبج هيت هن ىلا مهتافغف : ١

 3 اهتفرصص ةهئاطلاهدهربغو ناسنالا هلم نم اهنأف ”هلفعلا مكح»- نعنو-ر تعال ىح مهل نعتاسع 03

 أمال ىلا اورطنو اهلمصحم قئاك د فاورظن ةعاط هحونلا هيلا عقي . ئذلا ناكن أف اهنمدارباع:هلفغلا | | 5

 ادي الا ىمهلالا نخالا مسهل لصغيفا هيلع ناطلسلا هل ىذا ىبهلالا ميسالاوا امسانب ئذلا ىهلالا 8 ا

 نإ رخو باصسلاريخستو راهتلاو للا فالتخ |لثمةداتعمتو ” الا تناكسح ناو اموطنولا

 أااوسر ذكحاهو دقن ناف اهودتفي جج امن وكي ةماعلا سونا جال كلاود
 | جءاجاذاذ نورعشالم موا 8 وناكم من اواهر دقواهتلالد عضوم تدولال كلذَف اوذرع وا سلا

 || كرسي ىذااوه رادلاهذهىفالعم مهفهتنا لاه ةماعلا لاح ادد مهتلفغىلا اوداع اورطمأو
 مه“ ءاجو فصاع ب راجت ااه او>رفو ةسط خا روعنيرجو كقافعتك اذاكر 00

 | مهاذارب لا ىلا م هاتف نيدلا هلنيصلخ هللا اوعد مهم طحأ مهن اونطو نام لكك نم جوملا |
 ١ هنأ ىلع م ؟قيامنا سانلااي اان مهلهللال وشي قحلاريغي ضرالا فنوغ مهاذاو توك ْ

 تك ىلاعت لاك لمعت ة زن انتا رانلافنولوتءاذكهو اندلاةامحلا عام 8

 تان الا هَذا ةضت نيل اذه تر ذا هل مهبمالخ ادعي مهكرش منيت ل اتا :
7 

 / ”ىميلا مسا”ىأ اور ظن ةداتعمربغ 3 , الا تناك ن او اهإعد ثحملا ”ىملالااهرهأ عماشول سرا"

 قعااهلط ناو س وفنلا ىلعاهولسر أ ديعوورج ذ زو ةسهرةباى مف هناوخاو راهقلا اهلط نافابملطب
 || -ىناعدعشروناهل قرشأف حاورالا ىبعاهولسرا ةبغردبآى مق هناوخاو فنطللا مسالا ةياالا كلت 1
 1 لاع الا: ذذلتلا تيطعًاوةيادهلا و قيفوتلا تقزرفامرانىلا سوفنلا كاذب تدنقم سوفتلا لعأ)

 هيمحو نيلاط.لاةريشاعمايلا ضغسو ليحمل طاششإ اهفتماعق

 ةقطلاهذهلو ةواطئاودارغنالا نورث ودق ة ةولذلاو تدلملا نوحركش هلل هللارك ذ نعزمداللإ َنلفاقلا
 مهطح ى مو هناو ميا "ىلع ؟تاييف ف مهاو ادانعمو ات سواهفشكو ردقلا هلل ةقيشح ةئاثلا 5

 ٍ يبل تيا اعل هفرشأ نامزلا نمهلئا مهابح ذا مهفرشامرظناف نارا نم

 افعض نيناموهنالث اهريخ فعاضي لاق هناكف ردقلا هللو ةقرع موو ءاروشاع موو ةعملا ١

 ليلة نوكيامربشالا ا رار أتي دوال ا

 ليلاىدجوعتحلالوتمتاوتقاتاب لات د

 « (نونالثلاو ثلاثا !بايلإ) 1
 ا

 رعش مهلوصأ ةيفيكو مهرارساو نيتابنلا باطقالا ةفرعمف ١
 || رطملا ضرالا ةامع امم ىح || || لمعلا تابنلاو مسعلل حورلا ا
 رمنمرامثالا حب رختام لكو ةزرا راصمالاو رهزلارضبتف |

 رطع نمو نت نم حتاور اهل روصانلاعأ نم حرطلادك

 ىرظت هب ىضتي اذكه اهفارعا |٠ || رمل تك كسلا ناكةعي رسشلاالول
 كم ل 64

 أس



6 

 | كلّ قمل تافصو ضار غانجازملاو بكر تلا فل نكلورسشنتو روسقلا ىفرعبت تل اهم اف كششالذ

 يلج لاو نيدنلاو مغلاو فنالاو عمتلاو نيغلا فةدح اوةروصلا تناكن اورادلاهذ_مقيلتالورادلا

 ةرود كك الو هب رعش الام هنمو سحب و هب هب رعشتأم هلق نيب فالتخال ا ن نكلوةًأشنلا مالكي

 انفرع فاتن م كك ناكني هللا ا اننا هنغةروص لع ورح ًالارادلا كك لا
 راهتلاو للا كماتممتاب اذ هو ىلاعت لاق لقعلاو سملا ظح نب قرفلا !ذهف فلتخا جازملانا
 ةظقيلانا ىلعل دتسايندلا لاح ىف ةظقملا نود م انملاركذف تام“ .الا”هلج ند ىهو ظل ارك ذي لو

 هسونو هتظقي ىف زاهنلاو للامام ىف هناركذف تم ملاما دبأ انناسنالا ناو توملا دنعالا نوكتال

 لنالاع 5 قتك ١و راهنلاو” ىلاعتهلوقىفع اءلانتأي لهنا ىرتالااومنتا اواماذاث مامن سانلاريكنا ىفو

ىذلا ه+ؤلا ىؤقيامم اهف ذه ةداتعملا ةظّملا لاح ىفمانملا ديرب هنا ةكحراشملا هذه قيل
 : هانزربا

 لدف اذكو اذك تبا رلوقي ظقتتسا اذافهءون لاح ىف تانلا هن نوكاموهمانملاف هن“ الادذهىف

 اندنعةداتعملا ةلفق.ل ا ىلاعت قم اريتعي لذ توع نا ىلا اننالل ىف ةأشنل هذه ىف مادام مانم ىف ناسنالا نا

 ماين سانلا هلوق نم ىورنل اري !ىفهانندرو أ هتظتي و همون ىف مام ىف نان الا لعح لب مومعلا ىف

 ةداحاط رج امال داتعملا ف مولا فرعتال ةماعلا اذ دإ 1-1-5 ىف مونلانمهفصوبفاورتا اواماذاف

 ايدلاةامللاىف مادام همانمىف ناسنالا نا حرص لإ ملسو هيلع هللا لص ىلا هبنف اموىعسنا

 هنانآ نمو ىلاعت هلوقىف هيءاجامب هللا هقدصف ةرخ“ الالاوحا لوا توملاوةرخ الا ىف هنت ىتح

 مسو هيلعهللا ىلصهّللا لوسر هب حرص ىذلا مانملا اذهوهوراهنلاو ىداعلا مولا وهو لبللانمكمانم

 هاربىذلا ناكفهمون ف نانالاا هارب تلا اورلاربعت ربعي ىأربعبارمسج ةريعادلا لعج ا ذسهاو
 ا 33-1101 را 1ةروصلا كلذ نضر عض هريغل دا صو انعاو هلت دا صووغ ام همرو لاح ف قارآأ
 بولطموهاماثداا ىف ناسنالا ل اخ ٌكإ:ذكه ماده ند ظقتما اذا ةظقلا لاعىفامدارملااه انعمىىلا

 هآرام هلرهظي ورعب كاتوف ةرخ الل بواطموهامغ اان دا ف لبعو لوقو لاح نم اريام لكف ايدل
 لاح فنان الاكر معبالوريعي رمان دلاق مانملا ف هارامظق.تسا اذاان دلا ىف هلرهظي ام انت دلاىف
 رفسو ءانب و رابدو ّرشوأ ريخ نمءا رامت امش دحال اظقست سا اذا هنا رمعبالوربعي همونف هاريام

 اذك نعازكل كابور لدت هلو ة.ارامةرايغلاىفراعلا هلربعي ناد الف ةئيسوأ يح ليرد

 نفسج اقوه ديف ناك اسم 0 الا ىلا لمتنا اذا مانمايندلا ةادحلا كل ذكف

 فو لاح هان ور ىفهلالصاح ناك امنه ديىف اًمشرب ل هول نم ظةتسا نيد ناك اي لامو لد ًاؤراد

 هارون نخا. ةرلازيعت انهو ةظقملا نوكت رش“ الاى و. رابغنلاو للاب مانم ىفانن  ىلاعت لاق ا ذهلف

 ظفتسا هناد انور ىأرم اورق ارلث» ءاهيف نوكسحي و لفا توملا لبق انه هابؤرربعو هنريصب نيع

 اذكواذك تب: لوقبف هموت ىف مهارينيزلا سان لن لع هلاح ىل_عموذلا فوهوهازام صتقفأأ

 ارا لاح ىف مانم ىف لزي م هنا هلرهظي ذك ظقتسا ا ذاق كل ذب هلع ىفد ارباع صاهثل اهل ربعي وهرمسغ ف

 هنا ىري همانمىفهنوكح عمراذلا هذه ببنللا نطفل كال ذكوريبعتلا مد وهو اهلريبعتلا لاح فو
 ح رفهانورنمتوملاب طقتسا ذاق 3_سالاقن رطلاْكإ يور دزرو هينتل هم انمى هانؤرزيعف ظةتسا

 انبلاهفاضاو مانملارك ذو ةظقنلاة يالا ةذهىف هتلارك ذامةقشللا .ذهاذاريش هاؤر هل ترثاو هم انع

 انمهاي هاو ايندلا ةلاح ىهوم.ايؤرربعمف اور همون ىف ىو نم قح ىف همف لضفلا!ءاغتن ا ناكر اهل او لالا
 ا للا مانملا تان 1 ىل» صقنا اهم تان ” الا ل صفي سهالا ربع دن ىلا عتهلوقن دعا متادلا

 ” ل6 انوكتالو ىلاعت لادا نوم هفي ىأن ومهدي موقل تايآ لءبول ذفنان مءاغالاؤراهنلار
 | مموكح عممكب نوعمد مبخوكع م مم خلا هليا ٠ نعمهفلادار 1 نوعمجلإل م هوانعمءاولاك

 اسس 0 - للا هن ْن ولقءيال مهن تورم + وك 5 قع واكل

 مداهفإ



 يبكأو

 ليرعشاهل ل !اقيةب رق نموهف ىلبريشلا ح حاحلاوأ امو « بئاحع هل تيا رو هس ىفاحإ ارمسهل حب رسما ام هش

 ةرشاعم ترش عوالا» ال ل ندا شاول هرالاهرشاعتو املا ىلعىشع نم ناك ةلسشا قرشب

 ه.تعفتا نم ىرك ذدنءةرخافااةردلا ىفانخ امش 2 هانرك ددقو انمف مهنم ةم#و حازتماو ةّدوم

 لعج ةسسمالم !ءاملوالارب ,ك ١نم مهو ماقملا اذه لهأ نم ةعيرالاءالؤه ناكفةرخ الاقي رطف

 مه تان الا لدةينحالاريدب مهارع ا يل ا ليصغتلاوريدتلا لعمل

 نيس نماوخحت قب ةوطخ بحاص ناكف قرشلاهقادبعوبًامأو هتح اس الع نك ىلا لاخلا

 1 تان تان ا مهدنع اكح ملاعلاو ةداتعملاريغو ةداتعملات ان الا مهلذ تاصنملا لهآ سئار ءلا

 لعح دقهتلاو هللا يظعت لعمهبذت كاتفةداتعمربغ ىهىجلا الا م هدثعتاب الاتسل ةماعلاو

 تاومعسلاقلخ فنا ىلابعت هوة لمع الققعلا مهتقهدابعن هنيفلتخحم فانصالةداتعملات ان الا

 ءامهسلا نم هللا لّزئاامو سانلا عفايام رحلا قوىئرخت ىلا ككلاورابنلاو للا فالتحلاو ضرالاو

 هم نيبرخسملا اعلا حاب لاي رضتوتاد لك ءاهق ثي و ابتوم دعب ضرالا| هب ىوح اقع امنم

 باناالا ىلوالت انو نينقوملل تان اوةداتعماهلكءالقعللَت ءان ا ممق نولقعي موقلت ان ال ضرالاو

 يمول تانآو نملاعلل تان آو هللان ع مهعلا ل رهأ مع ونيعماسلات اء او ىمهذلا ودلع او

 تالت تانآو ةةاّنغ توع هنلامهتعت ف انصا مها اله ركذتلا لهال تانآو ني ركقتملل تانآو ظ
 مجرتةفلترومأ ىلعتالالدوتانآاباتلعابتربدتواهتع تنحي اذا ن ناءرشلاقانلاهركذاهظ

 ةروك ذملا تان الا نمناذ فانصالا دّدع اذهاو سانلا رثكأ كلذ نعل معة ةحاونئعىلا

 تغب ماعلا اهكاودا,فصوىتلا ىهو ةكئالموانجو اسانمبتوك كنمابتلالد نمانلا كو ديامةداتعملا
 اهتالدو مام تان“ الا نمو ميالاركفتلاهلن ءالا اهكرديال حب صتخت امتانآ الانمو ماللا

 نع نوثحابلا مهت اهروقىالرومالا بل فنورظانلاءالقعلا مهو بابلالا ىلواب ةطورمشم

 ىلوال تاء الاركذ ىتح لقعلا ةظفاب هناك سى نكي لذ لوقعلا ىبنلاو بايلالا تناك ن اوال

 ىلواب اوسلو كالي لوقع مهلرهاظلا له نان اهنطاوبورومالا با فرط لقاع لك اه بايلالا |

 هش زمام فيدطعق علو ىبتل ا ىل واناوسل نكلو لوقع مهلةاصعلاناكشالو نابلالا|
 تان الارك دست ارثكو ىدسمتن !اهرك ذا ملدا ةّمصل ا كل: هلاح ع نال لسان ماقمص ىطعتأ
 اهدرن 0 |عضاوم واهب نيفراعلا ةْفصفدر اواضعنارضعدةلتو اهقدرا عضاوم ىتف زيزعلان ,اءرقلا أ

 هتانآنمو هنأنانمو هنانأنمو ىلاعت لوي لازيالذمورلا ةروس اهتم ضعس اهضعب فادرالثغ |
 تالا كلة تالوةصاششا لكبح مجرك د نينا فانصالاالااه1ديتسالة ىلإ ل ظ

 اناو ةروسلا هذه تارماخلو اهلعاورج ٌوماو الثلادّرجنم_هريغوحىفو تانآتازناكتلوأ ىحفأ ١

 لكتصت هلضفن مم ٌواغَس اوراهتلاو هى كملت هتان هلوةىلا تصور ةقبطلاءذهماقمىف |
 توك صالارعاط ىف لقعلارظنلا ىف ى عِش نآك اكاممدقاذاملو هعمو تاع رغلا متقن يول

 6 هنانآ ن نمو صصقل !ةروسىف لاكارماتملل لمللاو ول كعا اء اس الر اهتلاناف مظنلااذهربغ ىلعأ|

 ناك اكَناورعضاةرابتلا ف ديرب هلشهنماوغسملو ىلدلا ىف ٍلءريمضلاداعاق هشاونكستلراهنلإ وللا مكل

 اضيأ عاني هناك ليللاب ىرتشيو عسب ولمللا ى عناصاا لمعي دقق دوصقملا عملا ىلعتاا دونعي ناريعشلا
 نسحو هب الاءدهةراتسفلخ نمىلحالذريتعملاوهرومالا ف للاغلانكلو رابتلانكس و

 مومتلا هم مهفيام ىل لع دئاز سحأ راهتااول للاب مكمانم هلوتوهو اهرتس ةعفارل اهيذةزابعلا
 نا ىلع هي الا هذنم هينمتاناوهو هركذن ىلدل مانملاوراهتلل لضفلاءاعسا ىف لاوحالانئارقب
 21 لياهتمم تسلامتاوةب ويدل آلاء هد *دالة يملا ةرخا الامن

 اهتبع وهاؤللا هذه تناكَناورادلا كالت باز هىفةبوبنلا تاسفي رعتلاو عئارمشلا هب تدرواكر تن



 ل

 |[ ادن شم مجال اغتال لص . لاكدتوب قلن نو دي نونلا ريعخ ىف هسةن نيبو م

 هانزرق ىذلا بالا ع نم هنأ معا انلق تنا ب .طخلا سب امهصعب نمو هلو دح اوريعت ىف هلوسرو هنن ان نحن|

 رضلتاكه ندا نمالعو اكنموا ةوسراب مواويل ن وَلا هقاضاامالا قحلاىلا فاضال هنأو دو '

 لوسر نك. لو ”ىندللا لعلا ند انرع بضقلا اذه ن 1 انلا كلد ره اذهذ هيلع ص ودتملا |

 ىنبني نت اقتل بيطلب لاقوهتذاذهلا ذهل نم ةحاباف ذا 00 ا :

 لوسرل دب | راسها ادق لو ضبطت لقد نحال ندع تيقن 3 ا

 نبي عجب مث هسفتركة واهؤق ىلا عت هقلاركذ ذاههطخم ةبطتسق هنع انور ثي دح ف لسو هيلع هلا ىلص هللا
 ةتدجإلا 1 اردنا مرح درراكل دب نزيل اورص فايع ان نيقوملا
 رضملا لاتاذهلو ىنوي ىسوالاوهنا ىوهلا نعل سو هلع هنا ىلص قطن امو اًمشهقنا ضن نلو أ

 نع ىسومل ةرابعلا ىف لاوقالا نم هلاد هام عمجو لاتع الام هلعقأم عج ىعت ىرعأ انعهتلعقامو

 مهرارسا ةنوصملا نودارملا :ن اك راق ةءاتكح هفاعمهاو 5 نعل تنبأ دقاذهف فات كلذ |

 نونكي ضل نماكءادت !قتاوؤض م ارؤفلا م فردللا تارساقل الخ اوما اد الق ضسلا ىف |

 توكرحت ال قلل اما مهرو هيل ىلعالا نوم ان ال و مونلا دتعمهدوجو نوفشك المها محامص نم ما

 اصدع !نها ن ل ناك ندا رام مهتدارا ةدارا كلذك الا نونكس الو هلا سعأ نعالا

 تمهفن”ىملالا مالا هياررق كل ذلادوجو !سهاْلّرعلا ناك املوىهالا نو دةدار 0
 بسلا مهل ترخس مننا ءاشام مهتنسلا ىلع ىرح امرك و متوجاربالو نوج-ازبال م مع هللا |ىضرمهوأ

 مهلورامنوألملن رم ةمون لك فل :١ ىناحو .ور حا زعم هلل لك قمل بويغلا لع هةكحأ ارثامدقلا مهاو :

 ميهازبا ىرن كاذكو ىلاعتهقالاكضرالاو تاومسلا توكلماو ًارف ملاعلا نطاوب ىلع فارشتسا |

 وذو انتا ن نم هيرنث هلوح اراب ىذلا ىصقالا د صسملا ىلا ماركا دحسملا ن 3 ١

 اذهلو كيف الث فزءامأمو ااررا اوعطتول نامكحلا مها اوحاع ءاسنالا هي 90 وءالعلاو 5 :

 لوقي هللإو نالعالاو ءاشفالاب اومعّوي نا الامهاوصأ ا ْ
 لببسلا ىدبيوهوقحلا |

 كا ا

 ا

1 

 ناس 00 ا لكس لوتعراو وح 3 ل اكو نينقوملا نم نوكللو ضرالاوتا اوعسلا توكَلم وكلم |

 تبع |

 لو دلاو ءاعس الا تقطعت هن ب را

 قلو تس اعلى هعلاوس 2

 كي ناكرب رضلا ىباهتصلا بحي وبا مهتم سل دنالا دالب نم ةيل.. اب ةعاجج ةفئاطلاءالؤه نم تسقل
 558 قش سانلا لكف قرشلا:جانرلابثك لاعلب<ن فدو ,تامنا ىلا هتنصحىدس 0
 |سانلا ذخاو محلا ىف هاتعضو ىذإا تقولا نم ب. ملف حي رلا هللا نت كف هح ابر ةرثك :كو هلوطل لبا
 || فسوب حاخلاونأو قريشلاهتلا دبعوبأو ىرب ريلا حاصاضي مهنمو كلذ نم سانلا تبعتف اهتداعأ ظ ١ يي( مكارم ا دسامرسا اوهتضور ىف دان راوو هنم انغرف نا ىلا» رح عطقو هربةرفح ف ١
 كيلا ىلع ةنس نيعن رآىلادنطرلا دسم ةيلسشاب مزلو نس نيعب د احا حلاصامأف < ىليريشلا

 هلال
3 2 



 اهتفص ةلمعم ىرخأ ةفئاط ى>قلاقو ةيساةمالوهلضافملا ةيئس قبأورخ هللاو ةصوص# 5

 ماعلا هجو نم هذخااذاو قباوريخ هقلاو ىفدلءجداوسام لكن ءدبعلاذخاداف ةلزنلا ىف ىنعياكيشلك ٠

 فال سوفنلا هلمقتال ضرملا ناك ذا هإ_سر بدأ ىلا .«ةهنكلو هدنعنم لكلا ناكناو هسفتلا|

 || ىدانععهد_لل ريدملاحورلا لخغشنف ”ىناو.ملا حورلاالا لالا سامو فيلكتلا ل قوهو ولالا

 هنونأب: ةجسرلا نم هنفامل هير ىلاو هللا مالغلا لق فاضأ واسع اهقرخ ل عج ذا هللا ةنسضسلا قرش |

 ص111 ]1 1111 ةداعلاو فرعلا ىف م ٍمد 1

 ىسومللاقو كيرنم هجر امهزنك احرختسو امهدهااغلس نا ىسوم ريخي كير دار اف زنكلاوه !

 رفكحااهدامعل ىضرالو ىلاعت لاق ةقوموش هه ةفص رفكلاو ارفاك ع يطولا مالغلا قحىف

 نم لع لنا كاتام فاضااجر برقأو 0 ارخ هرولأ لد هللانأب هربت نا دارااملو ١

 ل ذريغ ىلا سه وريد ىلا ىَدْوِبا هاني سها هلة ىفناخ عجبا نوني ىف امهر امس بهلدب قادرا 5

 همفناك امو نونلاريعذ ثمح نم هلو هف لعفلا اذه فريش نم ناك 1:ةداعلار ةمسم قو ىسمؤمرظن ىف

 0 رادخحلا ةهج نمري نم اهفامو ةنفسلا ةهج نم بسمع أ

 هقلأ نيب عجب رف تلتف ةمكتللا تدقق ازوراروكتلا ةيسرهاو وسل | ش

1 

 | نم كءاصأ امو ةئلافلاقو هللا نك ةنسح نم كءاصأ ام كلا مسالا

 عار ا مل امهتدجتا ذا ينهالا نيقلاو ل ىاالقتلا دع زمالك لقلاق مث كفن نك
 اند |:| دل داوتكم اخ عل م لودرفنااذادر ةءالك ةخيتس انق ةقتس حالا جا لالا طال

 أ ةفئاط قحىف ىلاعت لاهو ه دنع نم نوكحر ام نيب و هن نوكيأم نعد هنا« لضقف حازلاو ضفعلا

 نلزملا نيبام نفت اطلا نيف هَ وهنيعالو هنموهام نيءوهامددنعوهام قياورتخ هللا دمءامو

 نيبام كدب ام لدشف ىلامفصن لا ةذكل ذرخ "ال لمقو هلوسرو هللا لاتذ كادال تكرتامدحاول لقاك

 لهأب انفي ع ىلا عت هنا مث بتار ازيك قياوربخ هللا دنعامف ولع مذإاو دعبلاو بالا ىضتقي ىذلا

 || ىمعطي وهىذلاو نيده وهف ى ةاخ ىذلا لاق هنادإ ل خ ميهارب , !نع ل59 هب لعل نم مهتازخمو بدالا

 : ضرملاو هيلا* ءافشلا فاضأف نيني وهف ىذا لقبلو تضماذاو ىنءعو< لقت لونيق دو

 ءاقلل ءادالا هملطتو سلا اذه نم صاخكا توملا نوءلطب نفراعلاءالقعلا نم ءالضفلا ناتو
 : ةمعنوهف هللا اقل هفنالهراتخ االا توملا ىف ىتريخام كلداو هللا لدا ٌكلدكو هنعذت ىذلا هللا

 هساسحال هللا قوق نءهءادا ديعلا ىلعهللا بح وا امءادأ نع لغ الغش ضرملاو ةئهوهنلع هنم

 ةفاضاىف ىسومبحاص لعفاكق علا توملاو ءافثلاو هءلا ضرما فاضااذهاف ايدل هذهىف هملا

 ىلاعتلاةفريكناو حالصلا نم همذامل هب رىلا رادلا ةماقا فاضأو هملا هفاضا كِل ذ نم امهءاسأمو
 هرهاظام ىلاعلا بانل ىلا فضي نا اهمزنت اه سسعأ نأ تدرأف ةنمفاسلا قرش فرضللاهدمع نع

 لاق س هنريغب ت انو :.كحماز ممول 500 ثيح ىدومر ظن بععلا

 اهل عملا ن نونف نونلاريض ثدح نم رضغلل ن تدولا كا ذ ىف ىمو هرطن ىت سهالا رهاط ىف ركن ندا

 بعلا فا هي برعلا ىلا هحوو هّللا ىلا مالا فاض هيريسلا ىلاهجو عملا نم اهمفاملناو>و

 0 ءابفام نوكمل رادلعاو ةنيغسلا نبي فرطلاىفالطسولا ىف ةعقاو :هلكسملا هذه. ءاجو هسفنيلا

 الا تناكولف ةةشو ارهاب ف ةيوشو تارغ نما طلح هلو لك توك نإ 0 1 اهتاوا

 رضا ىعرمب ىتحرا دما ىل اهيزنالو هل ىذل اريخلتا ن نم مالغلا هلّمسم ىفام لص ملاطسو ةنيفسلا تناكو

 ل ثيدحرخ اتواطسورادحلا ناك ولورا دلتا قوه ىذلا ريخلاب لصَتي د دئنحو ارهاظ ةئيفسا!بعأ

 ١ 19 زوق مالعلا بيجلاصنال كاةئيشسلا بسلا ل

2 24 
 تكفدا اع تب #



 ان

 تملا ةلساوبالا ةنوكيلل عيرشتلا ب هنمعب رنا ءأرساو اذهلاملثم نوتل ارض امه ”ىبنلاو

 حورلا ةطساوب كل ذ لص<ي له هلع رشوهام مّدقتملا عرمت ن رخال ىنلل لصحاذ :|الا قيامو حورلا ْ

 هلل صحي الهنا ىهذخ ىحولا ةريضح نمانم ىلولا اذهلورمضخلا لصح كه لصح وأ هعرشرئاسك |
 هيطخ لام لوتىف لدعلا ةقثلا قدسي اذهاو لوسرلا كلذ عب رمشنلا نمهب صمتي ام لص يامالا ْ

 [ةفلاخ نا هنأرمس ءهلعانفقوالو اني رط له نمءانرك ذامف فااخمالو عزانم هلفرعب امواربخ

 لهج و مالا هيلع سلا هللالهأ ند ل حر نيلجردح ؟نمالا انا فالح هشضروصت الذ 10

 تامزلا فامتاو + ةتالا هذه ف نكلو كاذك ”ىبنلاوألوسرلا نوك«نأزاجأف اك -ىهلالا فيرعتلا |[
 ىلاعت لاف هريغا ع رشاد »ناكل ةطساوبلوسرلا في رعتوهو دب الو هبحاصا مكح وهف لزالا

 حفرلا ةطساوب ىسولاالا مهاده هلركذامو هدتتا مدا دبهنهلتا ىدهنيذلا كتلوا ءاسنالارك ذاملا|

 نعانسلا ]سيل اد_هعمو نوكيالف كاذريغاماو رابخالا ىلعمكللا سات لج ررخ الالجراوأأ
 ععس هيام ماك هنااضيأ ةقبطلا هذه لوصأ نمو>قافوالو هان ركذامذ فالخمبنم دحاوأأ

 ”ىلةعل !ليلدإ !ثدح نم ه. لوب نما ذب لو قب دق نكلو قوذلا ثيح نم مهاوس كلذب لوقيالو |]
 ظن نءدذخ أب مهريغو ”ىبهلا لت نع هنودخ ًايءالؤهف ,

 ١ قانا هيلع 00

 وهف ةءاغااوهو لوقلا ىف ةفتاناو ىقدرطل طلا !اذهريغقيرطلا ]ديوك قد رطلا ففالتخالا عقوو

 ء ىبسي نمت تنكن ا هتعنتوا هفصتو هن همعستام لك اذكهو حالا املا وج ىلا ||

 مسا ظفلالا كا ذ ىل_عقلطأأ ام هناف تعن ظفارأ هملا بنام ىلع هعص ظعل قلطي ثيح هللا عم بدالا

 نكحرشملا د ياو ىلا انسانا وئابو سبا الرا كا سا عس لاَ

 نع هسفنهزنف توغدباعةزعلا برذب رز اكس لاق لب مهوتعتاالو مهوفص لاق امو مهوعسلقأ

 بدالاءىس نم تتنك أ وق ع جدها ده نطفتلاو بدالا لدأ نم تنكنا ىعمو اظغفل فصولا 1
 عم

 هيزتتلا تافصالا هب ىهستيام عمج ىنا دهورصس رص و ةردقبردقيو لع لعب هنا لوثر انل فلاخملاو هنا

 ىهالهتاتاذب ةئاك ناعم هلك تل دلع اق يشيل هانت و لع ونلااذماهف ملكت ال هنافأ]|
 انامعاال الوصأ عيسلا لعج قاح-اوبأ ذاتسالاو هنا ذ ىلعة از نابع | ىه م نكلوهربغ ىقالوودأ]

 ُ اهلكيزنتلا تافص لف هتلالد هيطعتام بسحب مس دلك لجون ذاع تغصتا منا لدغ دكا

 لعجو معلا لودج ىف هناويخاو ىدخماو ميلعا او بيسأساو ريا لعجو ”ىبلا مسالا لودس ىف
 ىنعملانءامعسالا نداسمم قلي ام عيسل [نم ةفص لكى لأ اذكهو مالكلا لودج ىف روكشلا مثالا |||
 توماكتملا عم -او ذاتسالا سه ذماذ» يواسالا اذه ىلع كلذريغوةردقلا,قازرلاو قلاناك 1

 0 ما حان ملدا كلذ ىلعاومصنو تاذلا لعةدئازارومأ م نا ىلعةر ءاشالا نم

 اذه لهزا ةفلتخم ماكح ا اهل ةدحاو نيعوه له تاذل | ىلع دئازلا ادهنا ىلعاعطاقالما داو دحيم ْ

 هن سعال نوكي نا نكم مهضعب لاه لب امش كلا تف مهوهذاح لشي لو ةدّدعتم نامعأ دئازلا :
 1 اذهاهع أاحةدئافالو ديالو دئاز هناال ا ةفلم نام .عا ىلا عج رينا نكمي و ةدحاو نيعىلا عجرب

 ا نع ددئاز ةرثك انومع لقت نأ اج: دئاز ةدحاو انمعتانقاذا تاذا انا مكحلا مدعالا م امتنا 1

 1 لوط كِل ذ ىف فالذلاو طك نيدكران العين اهوعو ةرثك ن وصح ال ءامدقلا نوكتفاماذ

 نبأ نمو ةفئاط لك ذخ أمنيتي رط نكل ىتعزانمو مهلعرلا ىف نعأ ىناذه ىلعانقي رطسلو

 هللابملعلا نم هللا ني رط لهأ ظحا ذهر ونالو !اهتداعس ككل درو ود لهو اهل ىلةامواهتاجن ىف هتلدتا

 لإ ماهأهتلاثاف يملالا عانالا كلذ قرذعلا هل متئامجز لب هقا تل نمدح عراب لغتستن الف
 هللأ عم عدن نمو لئافيرهزع لاقف هعز فلل دهناىريناهربب رخآاهلا هللا عموعدينمثرذعلا

/ 

 ا

1 

 ل
1 

0 

 تل نون تال ف بىمأمالا كريس مبدل مس ندهو هر ناهربالرخ اهلا 0



 ا عب

 ديرب اشكو لبقن م كدقلخ دوو زا بلبل مدعلاو :كردلا مدع نوكسلا ناكامملوأ

 ١ نكسام هلو هلوق ىف هنا <سه.نف لصالا ع ةماقالاوشو 000 اوراتخا ادوجوما
 || هتتاخ قا ىّرع قئاقللا بانك دوجول! ف هلاوعداومد ءااىف هلاولس قلل اّنأ راهلاولمللا ىف

 || سم توتثلاو تيئام ىأ دابل :لاو لمالا ىف نكسامدلو هلوتب مهسغنالدوعّدا ام ةفاضا ن ءانالاهذهىف
 : كلا هوهسف دقو هلوهام ةبسن ىف او عد عمس مبلعلا يملا وهو ”ىبسأ لب ”ىيعال# ىلتعفلووا ظ

 رصبي ىو عمس ىبو ماك. ىبناسلب ديحوتلا مهاوصأ نمو هوةنعدا ام فالخ ىلع مالا لوا ْ'

 : ةيحناو ةمهلالا ةبحلا جنت عورفلاهدهنافلفاونلا ىهو لامعالا عورف نءالا لصحال مامماذهو |||
 4 هنواعيامفدايعلا نم فنسلا/ذهلالصأ ةفصلا هذه نوكتف ةغصلا ذب تركنا ديعلا شلل | || | ١١

 ىتلا ةجرلاب ةمواالاةبانعاا لصأ رضخلاوهو بستكم لصأو هف هلعورضتلا ماكنا نمه.نومكحوأ]

 تنطفت نافهنم هلعينا مالا هلع ىموم بلط ىذلا لعلا اذه هلناك ةجرلا َكِلَت نعوااهانا هللا دانا
 عورفةرهزةرضننأو اهتازئمو ةَمالاوذيدما ةلملاهذهةنالور دق تذرعهان دروأ ىذلا حالا اذهاأ]|
 || متنأف هيهيدأو هناتلي ىموم ىلعدتلا نتما ىذلاريضخلا لص ىه ةّاعل اىفاها عو رشملااهاصأأ|]

 هلعينا هنم ىلطب مالسا | هماع ىب موم ل ثمو ردا لأ ارحل حرف عرف ”عدتدملا ا 1

 عجرت ىذا لصالا هستتي اب كل فدكف تزيت نبأ ”ىدجللا فراعلا اذهةلزئمرطتاخ لعلا نم هلعوهامم أ
 | ىلابّرقتام لوةيهتانا هنر نعهيوربامف لسو هماع هللا ىلذهتلا لوس لاق عورفلاهذههنلا ||

 ْ اناا اح مارا ءاداوه لصالااذهف مولع هتضرتفاامع ءادان م”ىلابخ أ, نوب َرمتملا

 لثم اهلالصأ ضئارفلا نوكن ىتحاهسنج نم نكلو ضئارغلا انام رق اوتلاب ىلا برش

 | اذه هل ني مث لصالا ىلا برقالا عرفل اوه اذهفرك ذو جو موصوةاكز وةالص نم . تاريدلنا لفاون

 نانتمالا ةمحمن اف نائمالا ةيح يه تسل ءازح ةصاخة م ىهو هانادهلنا ةم "هلا وه ىذإا لمعلا

 هتلاىلابدَتلا ءالؤهل تطعا قا ريطو لاف هنا سداح بلا لهأ عمجت ابق كرتشا ةءلصالا
 || ىلا نوكي نا هلتجتا ةرهزلا ةلزنع وه ىذا ىناثلا عرفأا ىهو ةسحل اهذهنا مث تاريشلا لئاؤت

 | ددعدةرهزلا دنع دقعتت قى لاةر | هلع وهو تل اثلا عرفلاوهاذهو كاذزتغ لادن ومرسي ورشا 1

 ,صاخ ”ىمهأأ ىو اذهو هب كردي و هب شطنن و هب صنت او هن قطني وقملاب عمسدبعلا نوكيكاذ ٍ
 1 ام كيلا ىسوارضلا لاق اذهلو هتلا نمةطاسو همق كادلل سل ماقملا اًذهد اطعأأ]

 ىف قوذا!ا بم مهلربش الفدإسر نيب و هللا نيب كلل اب وهانت ا لسرلا حو نافاربخ ٍ
 : ماع ىف مكمل اضما يع

 هب لزنن ىذلاحورلا ةطساوبالاةداههشلا اعف ةمهلالا ماكحالا عب ريشتل لاسرالا دوعتافةدابشلا ||
 ءاداٍبرق هللوسرلا نافريغال فصولا اذه ىلع الا ةعبرمشلا لسرلا فرعت لو هلُمَع فو ًاهيلق لع :

 نكلواب ب هيطعتامو اتيحمو لفاونلا برقدلو ةيحملا كاتدل جاتامو هللا نمابيلع ةبحلاو ضئارفلا ||
 ادهولسقلا اذهنم اريش دب طخ لفةداهشلا لاعيف مكملاءاضماو عب رشنلا لءنمال هللان لعلا نس |

 مّدقَت ل ىذلا ىدحما مكي بابلا اذه نمو مالسلا هملع ىموم نو درضملا هه صتخا ىذااوهردقلا ١
 اذه بح اص قطنف ةمءرشلا ماكحالا ةقرعمو ثي دحلاو هّشفل اةءاردو لّدنلا ةطساوب ةعب رعشلاب لعفل |

 امناو لسرلا نم سدلو ةرضحلا هذ_ه نم لزتملا ع رشلا ىف هملعوهام ىلع عورشملا مكحلا لعن ماقملا

 مك هلود ئعءماذهو لخ دم همف ةلاسرلل سل ماقملا ا دها يطعب ةمكعو ”ىهلا رعتوهأ]

 كلما هللثع مدهاث ىف لاثمب وأ هءلق ىل_ءنيمالاح ورلا لوزننالام كلا اذهذخ ًاياللوسرل' نافل

 فيرعتلا ناك لسو هيلع هللا: مهلا لوسردعن كلك ةلاسرلاو تعتمد قت زمنلا تناك الحر
 نامز ىف ناك اع 5 :رشتا |نامز ىف ناكولفةداهشلا ملاعىف هلع «ىدجلا عرشا اوهام .صخشلا اذهل 1

 لودزاف وتلا ردح نمل كاتةطاسوو مرش نمره ذه نيو كشا را وسأل
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 أ[ ةيدومعلا ا نتورك ةيدوسعانانشي نقلا نم 0 هتعاط مهما 5 مهيلع

 قمح مل نمالا هب رهظنال هنأف ماقملا لصحت بلطوأ ضرعلاوريشتلا عمام أ او مهدس عأ لاثتما

 | | 0 6-0 1 ا اس

 لدشلائ ديول
١ 
 ) (نوثالثلاو ىداحلاٍب اما < ٍْ

 رعش ناك رلالوصا ةفرعمىف

 ||قدامو همكح- فىذموأ| || انحو انع ره دلا بدح

 اننا هدا بع || | ينبع انتخ هاج دعو
 ابناوأاتيلعتثثنامكحاف || || انسفنا ف كانمكح نحن
 [امره دلل مكحلالا ةناك امومكسحلا هناكدقلو

 ]| تةريصارهدلا فرص || (| ىذلاوىرهدوه ىييفشف'
 | انلع اش دا سلا لعج || | ىذلالصالا بلطت اننكرف
 +٠ ]| اننكحس ىدلاهنمانلو انكح رح ىذاا ائم هلف

 اكسام هل لاق هنا تدوشاننضرهدلاتاكرح

 اناقحلا امو 'ولا اناو || || ىتحالاذلادعلااناف

 اذهلفاهفاومقأ اذا ةكرللا نمىربتلا اهتم ةريثكتاكرلا اهلعدةعاىتلا لوصال ا ناهننا كدي لعا
 مهريغي هعطقباو سمأامنوعامقي مه مك ايم ير هب نوكددنملا مهنكأ سح لع تووتك ان || «هفاوبكر

 ىتح ةكرخلا اهطعت يلا ىوعدلا ع نم نين ريم ةكرملا ةقشم هيطعتام نيحيرتسم نواس

 كالت مهم عطق ىذا ب بكرمللاعجاررخفلا كلذ ناكل لم اعلا نانرلا ف ةديعبلا تاثاسملا عطقباو هرخفاول |[

 تيمرامو» منهتناو هللانالا وقالو لو>ال مهاريدهف ىوعدلا يهلامو ىتربتلا مهلذ : لال ةقألا

 مهفاهتعطق باكر لا نكلواهو ةعطق نيج ةفاملاهذ_ه َجعطقامو مهل لاقي ىرهّنلا نكلو تيمرذا
 اور الو هسفن نمفعضااوةناهملاوزكتلاوةلذلاهلودد_سناطلسالا ةلوصدبعلل سلف نوازل

 هروشتال نوكلا ناو ىرعدلا اهقتكرللانا.اولعهلهصلخ أت نكسامدلو ىلاعتهلويهمندقهّشانا
 ةيلهملازواغملا هذهبو>و ذب ونعملا ةفاسملاهذه عطقبان سحأ دق هللا نا اول تف دكرحلا ىننهناق ىوعد

 ١ ةلوخاب انلاضتالا ةرتتح ف كلذ حت نان ماتسوفن لعنم ا: لانسوفنب اهانعطق ن نافهملا
 . مرتحم نا يش امر دعي ماقملا كل ىف صقنلا لهأ نمنوكنفر فلا بحو مَدْمَدلا بلطو ةنوعرلا ىلع

 ||| سوفنللال باكرلاراضقالا نوكي راكقالا تدارأ ن اف اهم عطقن ناكر نختلف ملظعالا بانحلا كاذب
 اهريعو سارقالا ن نم فلعل اوءاملاا ىلعربصا ب بعتلا تناك املابحت هللادالاةوقالو لو>الن 10

 ظ انودابحن اهودذتلا اذ هلف ٍبِنلا ةنت عدا سدل نم بك ارا نما مذ كام ةيدج ةشطعم قيرطلاو
 || لوصولا صئاصخ نمرك ذل اذ هناخ هللدجلا ماد عطقي نا ح ديالو بكرينا مصيانمم اهريسغ

 هلاف ربك أهللاالو ىواعللا صئاص نم هناف هتلاالاهلاالالو ىلتلا صن اصخ نم هناف هللا ناصسسالو

 ًارهاظ الوكوالعف لامععالا صناصخ نمهناذ هللاال! ةوقالو ل وخال نيعتف هلض املا صئاصخ نم

 وقالو لو الب صوضي كلذو .اسحو عمو ':انديوانلق ل عرشسلاواو ها لانعالإنويبتالاتطانو
 لاعالاو لاوقالا عج نما ذري_غوهللاناحس لوب اهمو هناالاهلاال لوي اهم هناف هللانالا

 الو



 طخ لسو هلع هللا ىلص هنءدروامو كلذ لاثماو سنو شسثدبو حرفوو كو ةمعم و لوزرنو ءاوتسا ٍْ

 1 وما رل »داتا لاا انل لوقي هناهّللا نعربخ | لب هتنادامع نم دح؟ ىلع اهرج هنا |

 هعابلا نم اذهو. هنا مكسب ىنوعساف .لاكو ملسو هيلعهتلا ىلصي ىمأتلا ىلا دنوانل ف

 هنلاانامح ةجرهفاناع ندا نمانلعف قحدراو ىلاعت نما نمانملعدرو اذا هب ىسأتلا نك هءئماتلاو
 -لذ موان انل عازبشامو هتتسانع امشاوهوانمدهاث اهوا وار نم ةند ىلع ذ فاك ثمح ةئانعو اممأ|]

 هانلع ىذلا مولعملا كاذل بلطنف هللا لح ا ام. رحت وأ هللا مترحام لملكتب ةفلاعانبكتراالو اهتسئشر
 نمئث نعانلت باذاامسالو كل ذنع اهم حصختل ؛ر وما تارابعلا هذه لاثما قلنا احم ا

 هللا ل وسرت هب رومأملا ىنأتلا نك ةرع نمد لعقار 11 نءرخا هللانال كلذ
 ل ل ا انافلالا ذه ىف عملا ات ىلع قلطي ا لسنو ةيلعمقنا لش ا
 . || نمهدي رئاملاهريغ ىلا ل دعتالو انملا لنا ام نيت رومألملا هناك لسو هيلع هللا ىلص اهقلطالاهنم ا
 || نم هرناو هتلا قي لعاانا كلذ ذباتبعدااهريشةرابع ىلاانل دعاذاانا؛ ئن هلة كرسلب علا عمناسلا ||

 عماسلا دنع لم نا دب ال ىنعملاَنا م بدالا ن نم نوكءاماوسا !ذهو ملسو هيلعهللا ىلصهتنا لوسر أ
 0 هبلع هللا نصدننا لوسزوهو مانا حصفا ناك نماظنلةن تفلاخ ىذا افلا !تاضاكت ا ا

 ىنانمرفككاركحلا اذه باو ”ىسأتلاانل عرشف ةقباطملا مكي ىناملا كلذ ىلع ل ديال تاءرقلاو |||
 0 ىلاعت لاه هي ماك دسحفاملاعناكنأ امهدح_الوأ نب رهال كا ذو هلك اذ هىفراظنلا نعاذش ْ

 سيق ىلا لحب ماقملا اذه باطقا نم انمشاو ”ىلوان لهج !ًةوينا اوهفالهاج ناكن او مهسفن ا دنع نم

 نوكل :الوالصأ مهب رطىف د. ةقيطا !هذهل سلو الحر نيعبسلا| ىلع ديرب رامدححاو مول ىف ةكع
 دوعلاانأنا لاقي و هيذخأأ قفو نش لءلارمشنو ةحجصنلاو ةصولا مهل نكلةس رتلاقيرطبادحأ

 ديعنا ىنغلب و انرطعاسفنو ةسط ةحار هل تمعت ع نكلوهتارالوهتقلامو تتستلا ل. 1

 ىلع ةدهعلاو< ىلا لقتنا ذكعانملا اذ مىناوالا دئاك نب دحت دش هتقو بطقال دع ناكو كح ارداقلا

 تقولادارفالالا نوكحجر الا د هو هدد مدق ىوس هماما لانه ىأر ام هنا معزدئاك نباناغ لخانلا ا

 ناك ناو اماما ناكّنا هنن مدق ىل_ءادئاز هماما هّتقو بطقمدق ىرينا دن الفدا رثالانم نك 1 تاذأ]

 ةرضحق نوكد نأ ديال هناالا اذكهو مادقا دعب رأ ىربال ديناكت اومادقا ثالث هماماىريفادتو' |

 ةناق قي رطلا نيب و عدخل اني قب رطل انيمي نعهي ل دعو عاسالا تارتضح ىف مب لنافاماقم عاسالا ١

 هحؤلا خا دوحوم لك ىلا َى ولا نمىذلا صالتاهحولا قيرطود كا ذو همام امدةرضمال | ا

 نم مهرفكي واه مهقدنرب ئذلاواه.نوقدن يو مهياءركس تلا مولعل هذهءالوالل ف شكت اخ | |
 فيررصتلا ماقملا | ذه باعصالو اف اهانركذ ىلا ىهاهنمع مولعلا هذهو لسرلا نع هنءاجاذأ اهم ندوب

 مهلقحلا ةيلوونكملا عم هقلخ ىفهلل فّرصتلا تك ثءال و د نم ىلوال ا ةقبطلاف ملاعلا ف فّرصتلاو |

 دئاوعلا ب يع اورشلسلاو سلا تاغ ارسىفاواخن دورتسلا اوسلظاضر ع نكصتاياطا ل
 مسهنم دوعلاوبأ ناكو“ ان ربالا# ءامضحالا ةسمالملاءافرظلاناشفلا مهوراقتفالاوةيدوبعلا اومزلوأ

 لثتما سعأولو فّرصتلا هلل مكولاف الكومذختاك هلوق فىلاعتدهننا ىعأ لثتم! نم هللا هجر ناكتف | :

 هلعرهظاذهلف فّرصتلاءارومأ مناك هناهلان درهاظلافرداقا ادبعامت او مومأش نما ذهرمالا |
 فرصتي تاكف هلقف فرصتلا ةاظعا هنا نارك يناكف ىناوالا دمام او +هلاثمانّنظلاوهاذهو ||

 نا لب دوعسلاونأق طنف هملعهيدوعسلاو ًاالعىذلاردقلا ةذرعملا نمهصقاف ىلتاذارومأم نكي لف |
 ةيدونعلا ماقم عا ماعملا كا هنالو مموشلاناطقا مهانسمو ناكرلا ةفثاطن نمىل والا ةقيطلا | ٠

 لجا مهى مهلاباطقاو مماعءاسؤر نونوكي مه ىعأ تحت ةعامس مهلَّنا مهتدمط.ةب درا لو مهاعرودي

 ديدان مقالب ىهلا سأ مهل ن كيمو مهتيدوبي وقتال يومن ف مهل ةسا زال لازال



 ؟؟غأ

 انئولادبعب نم تنال لا || || «حوناول منع رهوخ كرات
 انسح هنوأيام خقا نورب | ىدنولإسملاحر ”لدسالو

ع مد[قلخ هللانا مالسلا هلع هلوق لب واتهنلا ارظن. هدوصقم ىلع انئولادسعي هلوقب هنف
 الا .ةروصىل

 - كإءرإوإ .ه
 ١ لك! كاس ال كل هلوؤاامف ىفدنا ىخ | هلل ابف هن الق ضعب نموهو ىلا عت هلث | ىببعريمأ | ةداعاب

 هنراهق هيب فصوام لك قرابخالا ن نمملسو هيلع هللا ىلصدلن' لوسرن ع عصام لكدن| ىلع م تعجلأ ا

 ان د قار كلاودقرملاو نحغلا و يينملاو بعتتلاو تكدغلاو حرفلو ملاعت

 أع رعتو امادنو اقشك ةمهلالاةريضا اهدهن ذب تل [ كنا تيهوالذ ىبدد 5 كلاوهننامالا تحشد

 1 الأ هذه اهتعرب ع ارومالاه دههتاداهثان اودهاشو هللاو العاباولعل ءاملوالا بولق ىلع اهلا ||

 || اذه هلثعا اذاف هلك اذمكنمو من امعالا عقو دقو لسو هملع هللا ىلص لوسرلا ناسل ىلع ظافنالا
 ال[ فصو فيك نثو دياعاذههبشماذهلوقت تسل اونا لافاكهقدنزت تسلأ هللا حىفىل ولا ا

 تنك تسل نيسملانب ىلع لاو اذهنمرثك !نانثوالا ةدبع تاءفام ق ىلخما هيفصواسع ق ملا

 ١ هملع هللا ادصدنلا لوسر ند تسال تلساو تح ىد ”ىأبف سابعني ا لاقاكو هلَدَش ىفتو هلع

 َ رو ل ءاهلو اع رعجإل واهل وأ نء عنعو ةيلقعلا ةلدالا اهلمحت ىتلارومال اع نم هللا قح ىفام ملسو 7

 ا لولا اي تصب 0 هيد 4 فاصل يا ع

 0 رار لا 0 وا مك ل 000

 || ىعا كلذ ناف مارياناو لالخلا نم ماكحالا عب رشت نع حرا هنافا ده لثع ثدحت دقو ىبنب سدل
 ةوم صئاصخ ند ةيهلالا مولعلا ضءاوغ ىلع عالطالا سلو ةوبنلا صئاصخ نم عب رشتلا

 كنم فاضنالا نياق ىلوان عويتمو عيانو ىلوو لوسر نم هتلادامعف هب راس ىهلد عيرشتلا

 هللادابع هلجاحدو ءاملوالا ةنعارف مهنيذااراكفالا باص اوءاهقفلا فادوحوم اذه نسل '

 هللا لاو هلا عا اهتنا مولعي هيلعت ىلو و داعي هنا ناهلهتنا عرش ا ع انم لع نك لوب هللاو نقيايلا

 نمو اناكرذمكل لعب هللا اون نا لاكو ميلعئم لكب هتلاو هللا مكلعيو هللا اوقتاو ىلاعت
 ا ع دارو الجال ماد لين ندح اد باتش رج ماقملا اذه باطقا
 ةداجشي هتمصع ىلع ل دف ريغاف كاسالا يف ىف ناطيشلا كابقل امرمعام ةروقلا نمله اطعا امرك د
 ناكاخ باطيتا نيربع قريع وهو لطابلا ىلا الان طقكلسامناظمشلان ا انلعدقو موصعملا
 ةلوص 00 0 ال هللا ىف هذخ ًانال ع نممناكف صنلابو طاح اخلالا كأس رع

 هللا لص لاكا ذهل هّدرتو هعتلب هل مقتالو |محتال سوفنلا ىلءهلجاروق مارا انعم ل قالو :
 ونيوره سم وفور عزرا رج حم حا

 أ رهاظلا ىف انتا نطابلاورهاظلا ىف ىعيمالسلا هملعق دصو قيدص نمرمعل قملا كرَبام ل سو هملع
 هغرفت مدعو هينعبالامهلاغتش او هّيدوبعنمنانالاورشو ةسابرلإ بحو فاصنالا مدعلف
 || نم هما ىفرمعل قملا كرت نطابلاى ام ًاوسانلا بونع نع هسعو هسفنب هلة نم هملا دانمل

 لغتشا ةركتملا ةفئاطل هده نم دحاول تلق اذ كنا ىربكلا ةماطلا مث هتلادالا قلعت هل ناك اف قددص

 تكسالو اذ_هلاثماو ناميالا نمهتنةربغلاو هلدريغو هللا نيدل ةياج موقاامتا كل لوقي كسفنب

 هتاف هيرحام هئايلو !نمانلو فّرعدةهتلانوكي نلَ عا الم أ ناكمالا لسق نم كلذأر 1 الو

 لاف ايكماللا هيلع لوسرلا اهم قطان ىلا غييصلاا هذ بالا باد
 : | ا لس لوما احدا همخر ىلع ءاهيركتملا اذه 511 ىرمأ نع هلعفامورضملا

 ا و ايس د د

 الأ نمقملا بانج اهةالطاركتاام عراشلان ال ىلولا اذه ىل_ءاهركتا امابمانمؤمناكو) هللاوذ

 ءاوسأ (

 ل



500 

 ا برع نم فئاوطلا عم اهنكرت فرعل ا ىف سارفال اف لبالا باكر ناكر لاو لدمللا باكر ناسرفلا
 ا مركلاو ةساجلاو ةحاصفلا بابزا بر ءلاو برعلاالا!هادعتسيال نيملاو رعو
 بكر نم مهنمو ممل بوف ل كر نم مدتخ ناك رلانمهانمع ةفئاطلا هذه ىلعةبلاغ تاذصاا

 001 دا ارفالا مه 0 كا ءالؤهو ةيئاثو ىلو نيتقبط مه اناعج كلذاق لانحنالا نع

 / لادالا منهو دانوالا مهنمو ةعالا مهنمو باطقالا منت تاقبط ىلع مهنعهللا ىضر م: أف قب رطلا

 مرشاعو مهنم تيار دقوالا ةفئاط مه:هامو دارفالا مهتمو نوعجرملا مهنموءابحتلا مهتمو*ايقنلا مهتمو 1

 أ[ بطتلا مكح نع ةحراخ ةفئاط ىهودارفالاب صنت بابلا اذهو قرشلاوز اج ادالبو برغم لادالس |
 مهل سل دارفالا نماهقوفام ىلا ةثالثلا نمدادعالا نممهلو فّرسستم بيف بطقلا سلاهدحو ل

2 

 ضص000ووصسبوسو*طمطم*مطمط*م*صع*صعصعسصصصص

 ناتئالاو قِلا تاذإ دحاولاوهويدحالا نق مدقةثالثلاوه ىذلا ل الا درفلا نودامق مهرتغلالو

 كئالا ا ةكئالملا ىف دارفالاف هللا نع نوكلادوحو لقا ةثالثلاو ةصولالادمحووهو ةّرملا
 نيودتلا لاعف امه نيذللا ةريدملاو ةرذسلا كالمالا نع نو>راخلا هلال+و هللا لاج ىف نوههلا

 لواق لالالا 0 ةمهللا ل ثم سنالانمدارفالاو كا ذ نودام ىلا لّمعلاو للا نم مهوريطستلاو

 كلذ قوفامىلا هئالثا بكرلا لاق بكرةلالثلا ل سو هياعهتنا لص لاق دقو ةنالثلاكثركالا ||
 داوملاو درفلا ةمهلالا ءامسالا نمو نوزيست اهفوة دا درفااةرضضالا ةمهلالا تارضحلا نم مهلو

 ْ لثم هءنو ادام و مهمام لها ذهاو ةعهملا كالمالا ىلع هنمدرتىذلا ماقملا نم مهم ولق ىلع ةدراولا

 هي 00 ةيك تو هتلزتع هفيرعتو مالا | هملع ىسومل همض هلل اةد امش عمرضختا ىلع ىسومركنا ام
 طاوه ىذلا مدقلا فقوذهل سل مال !اهملع ىسومنارضللا لءانو هتبحدارأذا هلع دهعلا

 ع دلتا ماقمناالا هللا هلعىذلا لعلا نمهملع ىسوموهامق قو ذهل س دارضخللا نا مدملع
 ضارتءالا ىطعي لسرلاو ىسوم ماشمو املعوه ةصضاح هدهاش شا قلخ نم دحا ىلع شضارتعالا

 لا رضلتا لوقاذه نمهملا انه ذام ليلدو هياواسرا | م اسراخ هتورتام لك ىقريغال ل سر مه ثيح نم

 ' اربخ دي طخ ملام 4 لاما اسر خلنا ن كو لق اريخ هب طخ ملام ىلعريصت ف كو مالسلا هيلع ىسومل

 || ىدوما. هيلعوهىذلا هم امعام_ممدحارداإتحدار هنا ىف هللاق ةّوينلا ماعم نم رم نكم ل هلعق ذل اف

 راكنالاةراكت الانازيتواعرتفاو اناملعا الهنا كلع ملع ىلع تناو تنا هلعثال هللا همناع مدع ىلعانا
 هللا يضر دينا لاك نورك. الو ميلعركتي مهفرومالا ىف ةيلوالا م تاز
 نمن ولع مال كلذو قي دير هنأب قندصد علا هش دهشي ىت> ةققملا ح جرددحأ غلب بال هيع

 قروش ودا لو نال ناو لق كلوغ العا لعل باص مهو مهري هلعئالام هنا

 لأ دارفالا نم ناك هنا هلد- اها تدحو ول ةج امولع انهد نا د.نو هردص ىلا هد برض نيح ةئع هللا

 هصخص ىف ىراذملا حب رنا ذه لثمركذ هنعمتلا ىضوةرب ره لأن مالا هتامز ىف هريغ نما ذه عمن لو
 م ولؤرخ "الام او مكش هتثثمف دحاولا اما نيبارحلسو هملعهثلا ىلص ”ىبنلا نع تلج لاق هناهنع

 ' هنلعمتلا لصالون عوج 3 ةريرهوبأف ماعطلا ىريموعاملاو موعلبلا اذه ىئم عطقأ
 نحو ملسو هيلعهتنا ىل_ددتتا لوسر نم هعمس هنوكل لع هنكتلو ىو ذريغ نعالقان همم ناكف لسو

 دبع دارفالا نمناكو دارفالا لع كا ذو هسفت قىلابعت هللا مالك ىقمهفل ا نيع ىطعا نوف راكش اتا

 عيل قلَخ ىذلا هللا لحو رع هلوةىفلوةءناكف' هلععاستال هب بقلي ناكرصأا سايعلا نب هللا 1 ٠

 رذاك ىنا حاملها ور فر ىنوقح راهريسمت ترك دول نس الا لزم ّنولْم م ضرالا نمو تاوم“

 هلوقب مالسلاو ةالصلا مبيلعنيدياعلا نيز بلاط ىلأ نب ىلع نب نيسمسا نب ىلعريشي ناك لعلا اذهىلاو

 امهملثع وأهل دق نمامه له ىردا امو نيدنبل اني ذه
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 [ لا انعلظأ اقتلاع 8 ارسال ف راخالا وغيسلا هتاديس اوما عيباتانا تبان |

 | م | |١ ناهنلع ىبوستا راكد ضهع.تا لع هندل نم هلعو هدنع نم ةجسر هان هنا هلدتأ دبش دقو هركا

 سانا مدارس نغني هشوامابح ىدمناكو ملسو هيلع هللا ىلص ههف لاق ىذلا

 0ع ركل مهرارم ما نمو ا

 ا مالسلا هملعوهو قارا جدو اولا سو لبو هاعستلا لصوت لوشر بح م ها وعد عممهضعب أ

 | اوفا مآ نإ هلعمقا ىسمتلا لوسر هوه ا سامسانارك  لعفاخ تيل لعأ "دل نمأأل

 0 ١ دا هاما وبحا عيضارغاب تانحتإلا هنماوأر نمال اه ارق نم اوي>ااموهلوسروهللا

 اهمع العلا لعتال ا ياا عزا ا لع عاقل ا هزار نمف ||

 ناكذا نط ةيلغ ىلعهشضوهمه:ءرخأتملااهنا تيمن ءاتسسمهاعاو ذخ أ نيذلا نثدحاوء ءاهتفلان اخ

 ظفالا كلذ نك رتاوتلا قيرطب لعل اديفتروما ىلعاورثعاذا منام زب زعرتاوتلاو ةداهشلقنلا :
 مهمهف هوق ردع ظفللا 0 اور ورجل هانا ا اال

 مهل! لس ملوهضراعي رخ ؟صنرمالا كلذ ىف ظفالا كلذ ن وكب نان تكي دواوفلتخا اذهلو هم

 ا اذهةوقىف ىلاتالام>الاهودو نددحو -ىأبتوفر ءدالو اوس امل لش لاند

 ىلطارهالان ءنكلا هللا لوسر نعمت لهأ ءذخ اف عريشملاللسو هل لع هبا ىلصهّننالوسر مكحي

 هللا ىلا قلل ثوءداهب ىتلا ةريصبلاو مهين نم اهيلع مهلا ةنتبلابهقلا ن ءوأ مكلسا فن رصلا صنلاو
 ىنعبتا نمو اناةريصب ىلع هنا ىلا وعدأ لاقو هير نم ةنس ىلع 0 هالات ابلع !

 اذه له هللادابعمهو ةريص ىلعالا هنوعش الذ مككلا ىف عامنالاب مهل دوشو ةريصبلا سفن درغي مف ١ ١

 ىح مهل ىلكامو "ىمهلالا بانا قهودق دقتعا اهف ئاقعلا لهأ ةباصا اشيا مهرارسأ نمو ماقملا | ٍ

 هناق هيلا اودنتسا ىذلا بحوملا بسلا ىبعقاشتالا عم فالك ارو د نيأ نم و كلذاودتتعا [؟ ا

 وه 55 32 بيبا كلد ىعسا ذاع و سسلا كا ذ وهام ىف فالختا عقواماو نانثا هيةفلتخلام

 اذه لدو هدو>-و .بوحوو هناا ىف لكلا قفتاق كلذريَغ ل5 50 نمو رهدااوهلث و٠ ندو ةعسطلا | :

 ماتمملا اذه لهأ مواعن ا ذهالو أ دانتس الأ | ذه عم مهّرضيفالللا
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 + (نوثالثلا بايلا) + 1

 رعش ةئاكرلا كاطقالا نم ةماثلاو ىل والا ةقيطلا ةقرعم ىف ١

 أ | مبلا ليللاف لاعالا بن || || اوبككحرا دابع هللنا
 أ ملع درف نم لج ري زعل | | مه لذلا مسه تقرتو
 مدنلا تاس اكب مه اعلتو ومهل ل و مه ايتحاف

 مظعلا راد_ةم فرعي هنأ هلذى ةعئراد نكح نم

 مده اناهف رهظب امن 1| || ابتققح ناثداملا ةئر
 ميسقو ”ىنو لوسد ىف :

 لا سافنا سافنالالاع || || اهككحر دبا اناذ تفطا

 رعاشلا لاف ناكر لا م هفر رعلا ىف يملا باحصا ن 7 كديالعا

1 

 ا اناكرو اًناسرف ةراغالا اون
 أوبل وأ

 ناسرعلا 1
 3 ؛ ده



 لا

 دووملا نم ضرتقي ناك مسو هيلع هللا لصهّللا لوسرا ذهف ةعورمشملا قوتنا ادااماو «مدقهبفا ْ

 نا هوعد لقي لودلابهبلع ىدووملا لواطة ناو نكءام نسحأ ىلعاهاّدا مهةوةحيدوبلاطاذاو ش
 عضوف اهدي ت عطقل تقرع دج تاب ةمطاف نول ةصق ىف ميسو هيلع هللا ىل لصلاهو الاقءىللا حاصل[
 هللا مهذب اذه عمو ىلاءتهللا قوح هذهفءاشن لاح ”ىأ ىلعوءاشي فمك اهعضيّنل ءاكحالا :

 لخفا كرتلاواك رئانتش ناوانذخ انش نا نور نتف هن مملاطن نا انلامو انقوق-ىفانمالكامناو

 ل ارنا ذا انا تسلا لهأب ا مْدانل سلو تنبلالهان فيكف اموع أ
 ىنازلا ةناكمملاو ىمظعل اد. ما هوباصأ اهفىأ كلذ ىف مهنعانوفعو ١

 7 ماخرالا ”يإص رسب هنق و يب رقلا فةدوملاالا هللا سم نءانم باطام لسو هيلع هللا ىلد ىلا /

 هس'فعس اموهو هتعافشو+ربوأ ا دغد اقلب هحو "ىأيف هيلعر داةوهامث هضهلًا سامف هس لاوس ل مشت ||

 ءاجهنا ةنارقلا صخا مهو هن لهأب فمكف همن ارقفف ةّدوملا نم هنم بلطامق ل سو هيلع هللا ىلسص ْ

 هةيصصتسا اذاو لاح لك ىف هيدصتسا ه5 ىف هّدو تدب نم هناف ةبحلا ىلع توشلا ى هو ةدوملا ظفلي ا

 ةبحم رت هححرتففدي مهلاطينا هلام هقح ىف مهتم رطبا تيبلا لهأ ذخاؤي ل لاح لك ىف ةدوملا | ْ
 لان د ءانءاجو بوبحم بو.حما لعفي ام لكو قداصلا بح ا لاق اهأال هسفن ىلعاراال ادا
 راد ى لح ايدرُت ٌآ ا هنونشل ىعمالو ىلاع: هلل دودولا مسادورو ىريشلان مو ةدوملا |[

 عملا اذهىف رخ الا لاكو فدل ةمكح هضاقنا ةفئاط كتان فو رسال

 | بت.الدححاادوس اهل بحا 1 ١ع روم 0

 رعش ىعملااده فانلو | 1

 ١ | ن امدملا كيل تحأ

 هدعسالا رصد شح 7 !بصتي وهو هشوانتدوسلا بالكلا تناك لق

 تحصولف سفنلا ىف ٌدولا توشو هه لاقدص. نمالا اذهل هفهللا ع نءةيرقلا هثروالوةللا دنع هتنحم

 كَم ف مهتمردصب ام لكت يرو ملسو هيلعهللا لصدّنلا لوسر تب لهأ تسبح هلوسراو هن كتم

 ىذلا شاد: ا كوك مم هعوقول عت ” لا هنا كضرغالو كعيطقةاوبالامم

 مسو هملع هذا ىلص هللا لوسر تب لهأ مهودلاب ىلءترطخسو هي نم رك ذ ثدح هلأ نم مهتدبحا

 اهغلاسال ةراهط هريهطت هللا اه رهط ةرهاط ةفسسلاب لوك ذمهناف ةمعتلا هد لعل هللاركشتف

 هنا ىلصدندا لوسر عمو مهيلا حاتحم تن نيذلا تيبلا لهأ عم مةلالاه ده دض ىلع كاش . اراذاو كيع

 قوقل ةءاعزلاو" ىف بلل ديدشالاهمعزتعذلا لولا لا فيكم هيهللالا ده ثدح مسوةيلع|

 كتاعاصةثنمالاكاذام هاو مي عوقولا نمةياثملا هداسع كساس له أ ىحفف ت ا ىناملوأ

 بذت كلذ ىكنادةّدعنو لوتتناركلاةروصو مل عتال ثيح نم لانادجاردتساو كزيقا كفن

 كلذ قف مذلا حب راج  وهبلطّك هللا حاناامالا تيلط امكن كس بلطف لوقتومعرتشو هللا ند نع

 قاشلاع ءاودلاو كذب رعشتال تنأو تميل ا لهأ ىلع ل سفن رار او تقملاو ضغبلاو عورمشملا بلظلا

 كل هترك ذام هملط ىف ح ردن. الئل كاقح نعلزتتو ات مهعم كسفنل ىرثالنا لاضغلا ءادإا اذه نم

 تنكناودلهأ ىلإ قة -درو امولظم ف اصن اواّدح ةماعا كاماعنيعت تح نماسملا ماكس نم تنمو

 'ّ ىناناف تيبلا لهآ نمهئلع موكحم ناك اذا هقح نع قمل بحاص لازنةساىف عساف دب الو اكاح |

 رح . الاف هللا دنع مهلزانم نعىل وا. هللا فدك و لذ همف عرمشلا مكح ءاضما كدلع يعم كيك ا

 01 يزد انا ايف افا انسفنادشرانمهلب هتاف يلاومنمىلومنوكتناتددول | 0

 همس 21:22 تشتت ا  اا_  بتظتظتتااتشاةةشش ل2 جبا

 لم لل كل
 اسم ظن 0 ني

 أ



 كا

 هذه كح > ىف ةم اقل موب ىلا هنع هللا ىضر ىسراغل !نالس لثم تدمل | لع نموه ع نمو مهنعهنلا ىضر

 م

 ا

 1 مهلك ةمطاخدالوأ ءافرسشلا لخ دفاريهطت كرهطي و تمل | لهأ سحرا مكنعمهديلهلوةقدصيمو |
 3ك
0 

 || ةيانعو لسو هيلع هللا لص دم فرمشل مهب هيانعو هللا نم اصاصّتخا نورهاملا مهف نارفغلا نم هي 7

 [ااماو ا برعتم نورس يخاكة رح الارادإاىفالا تنملا لهال فرمشلا' 56 مكحر هظالو هيهللا 5

 || هنلع مت برشو :[قرسو 1 ىنز دقو هىحأ ماذا غلب اذا يئاتلك يلع مقأ اذح مهنمقأ نانا أ

 قدصي نا هلزن أ ام و هثان نمؤي ملم لكل جيش و هم دروع الو هلاثم ا وزعم 5 ةرغغملا قتحت عم دلا]]
 نم ردصيام عج ف دقتعف اريهطت كرهطي و تببلا لهأ سجراا مكتع بهذنل هلوقىف ىلاعتهللإ | 0 3 ِ 3 ا

 الأ دق نم ضارعا انشيامالو مهي ةّمملا قلي تامل جذب الق هنض مهعافعدقىلاعتدت انا تببلا لدأ
 2 مههللان مهر انع قداس ليهوم دقري م الو هولمع لمعتال هنع سحجرلا باهذو هريهطت هللا دهش |

 8 هدهدلذ املا ناناسرت دراولاردا عصاداو ميظعلا لضفلاو دهلاو» ا كما لبا 1

 تبل ا لعأ ىلا اذاضم ناكل هلماعب ةمذملا قلتو عربشلا ره * اظهّود:شن ها ىلع الس ناكر ولهنافةحردلا

 ناسف صنلا,نورهطملا مهو مهلا فضأ امر دقي كل ذ نم تسلا لهال نوكمف يسرا دع نم نمل
 نسما نسحلا دالوأ تحاك ةيانعلا هذه مهقحلانالسو ل. تقع نوكي تاوحرأف كش الن مهنه

 ىهوةانملاد ذهب هللا ا:ع قول ةلزئم تناك اذاو ةعساو هللا ةجرن اف تسلا له ىلاو هو موثعل

 "لح مهاسكو مهايتجا ىذل اوه ىل اعتهننااهناو مهسفنال سل مهفرشو مهفرشن مه ميلا فاشملافرشينا 8 :

 هناصس د اوهف هتاذو هسفنل فرشلاو داو ةيانعلاهلن هىلا ىنمضأ نع 0

 ىلاعت لاه ةرخ "الا مهملع ق واخ ناطلسال نيذأا مهو هدابعم منزلا هدابعنمهسلا املا ىلاعتو | 3

 هنلانيفاضمادابعناءرقلا فدجت امو ناطلس مهيلع كَل سل هيلا مهفاضاف ىدابعن!سلبال | :

 نيُاسقلا مهم نيظوفحلا نيموصعملا,كنظاغ دابعلامهريغى ظفللاءاسو ةصاخ ادغدلاذلا ناصح 0
 باطقالا ءالؤه نمو ماما اذه باطقأ مهءالؤهو ”أوىلعا هذ ةرش هم»ا م دنع نيغتاولاةدو دحم

 قوقل را را 0 كالا

 دنا تم دونا صصأ# قو ىنراثلا نال ىلاراثأو نراك: 100

 نا يس بذل ىلا تافنلا تا فينا ةراأ نك اوكللا# نماهريغنودايرارك ذلسو هيلع |
 || اذه و هتباكءادأ نم لسو هملعهقلا ىلصىبنااد اطمعأ ام تنبلا لهأب هقلسأ ىذلا نادل سف مهفاث ْ
 لكت عبو هنجسروقحلا لاوس لكلاو مهمموقلا ىلوسو 0 0 بيع هقف :

 ملظلا كل دفدرب .اظولو هنلا عجاركاذتا مها ئاذلا علف ءلخ 2سم تنس تام م
 لا سفن قانا لكس لبا دأيعرشلاو هال هيلع مكح ناو حالا سفن فال لظ هعزفوه

 دع بي يسر ماس عن

 1 رومالا نمكلذد ريغوأ !قر وأ قر قي ه_سفنوهلامىف هملع ترح نم ىلعو انلعربد املا ىرج هبشيإ؟ 1

 هلروءالوهضر غققاوبالا مهلك اذهو هسفن ىف ناصن واد امح ادح !ه توي وأ قرتحف كلهملا

 هلأ رملا هده نعل ناو ىذرلاو ماستلاب هلك كلذ لباقي ن اهل عش لب هءاضقالو هللار دق مدنا

 | ءارو سلو تاصملا اذهل هنتا نم امعن كاد ىط ىف تاقركشلاابف ةسرملا كا:نع عفتراناو ريصلابق

| 

 إ
| 
 أ

 | ناوشاذكف د و لا ا 0

 : . | هلك كلذ لباقفديوذو ةلدأو هضرعو هسفتو هلامىف تسلا لهن 2 رظيام عج لسملا لب اهب |

 ١ || تاذفاعرش ةررقملا ماكتنالا هلع تهجّو ناو الصأ مم. ةتثذا ا قدبالو ريصلاو مياستلاو ىضرلا لان

 ١ ميد 0 رمل 0 ا م يلج اا 3-5 0

 0 هش

 06 هد



 ا

 رع مهرارسا ةفرعمو مهنه هثرو نيذلا باطقالاو تبلا لهأب هلأ ىذا نامل »ترس ةفرعمىف 1 8[ ٠

 اريدقتوالعق ىرب لاصفتاهنع || || ةلسنل برا اء اظسته دمعلا

 اري لعلا هيفعرشلار حد احرد لغلاف هنا الاو
 ارتتقتو اه هثراو ناكذا || || هدلاو لاومأى رظن نالاف

 ارؤبقم تاومالا عم هارناو || || هتنت لصف عمطب نبالاو
 اروتجمو اراث_ عجرب هللا هد.سل ام نم هّمسق دسعلاو

 اروح مزغلا رت لازرالذ همس ةاحف هرادقمدنعلاو

 اروهقم ساقنالا عم لازبالف ادنأ ةفنف هيف لذلا

 ارق وو اريزعت بلطفرع || || هدلاو لح نمةسفنفنيالاو

 نيسان -ىلع هبسأ نع”ىل_عنبد## هس نع قذاصلارفعج ثيدح نم ابر ورانا هللا ادب أرسعا 1
 ىوم لاك هنا لو هيلع ىكيص هلتا لوسر نع بلاط ى نأ نب -لع هم نع "ىلع نب نيس هين نع

 ١ هللا له مهناءرقنا لع لاك هنا سو هيلع هقنا ىلا هنا لوسو نع < ىذمرتلا رخو مهتم موقلا

 || ىهلا,د.ع لكف  ناطلس ماع كل سل ىدابعنا ةدابع نمنيصتخملا قص ىلاعت اكو هتضاخو

 هيلطي قولخما كا ناف قا كا ذردقتب هلل هي دومع نم صهندقف نيقولخلا نم قخ هملعدخالهجو
 ىلاعت هللا ىلا نيعطةاملا دنع رىذلا وداذهو هتتاصلا+اض# ا دبع ن وك الفهرناطاس هملع هلو هقح

 كام نع جور اوس انا !نمرارفلاو لحاوسلاو ىراريلاو تاحاسباا موموزلو قلخلا نع مهعاطقنا

 نمو ىتجاسسم مايا ف ةريثك- ةعاس_ مينمت قلو :ناوكرالا عبيم نمي ركب! نودي ا
 00 بوثلاالو لب الصأاناومح تكلمام مالا اذه هنف للص ىذلا ن امزلا
 تقولا كَ نم هنعَج حرخأ همضئشلا كلتا ىذلا نامزلاو همف ف ”رصتل ا ىلن ذا نيعم صل ةيراعلا

 ىو قفمق صاصتخ الا ةيدوب هد ققحتل تدر ال ىل لص> اذ هو قمع نم ناكناَق ةةعلابوأ ةيهلانامتا

 موقيالن ا كِل حصد فيكو ىل لبق هللا اشناهللالوتاق ياا :

 طوطتلا باحصأو ىواعدلا لهأ ىلعو نيذرتعملا ىلعال نير ىلا ىلع حا ماقتام ا تلفةح كيلعمتلا 1

 هّللاو هرهط دقاض# | ديعّإسو هيلعهللا ىلص هللا ل وسر ناكح ا او ظح الو قح ىلام لاك نم لعال

 اذكه برعلا دنعرذتااوه س>رلا ناف مهنشيآم لكوهو سجرلا منع بهذأو اريهطت هنبب لهأو
 فاضيالف ارمهطت كرهطي و تدبلا لهأ س جرا مكنع بهذ هللا دب ربامت ا ىلاعت لاقءاَرفلا كح
 ةراهطلا مكح هلن مالا ببسفن ال نوه ضاق مهمشي ىذلاوهمملا فاذملاناذ كيالورهطمالا ملا
 ”ىهلالا ظفلاوةراهطلاب ”ىبءرانقاا ناس سأ لبو هيلع هللا ىلجت ىف لاند. ةدابش هدهف سدقتلاو

 ريهطتلانمهاهتتادهشو تيبلا له انمنالس سو هملع هللا قرصا و رهف لاف ث رح ةيدعلاو

 ةيهلالا ةنايرلا ةيانعلا مهل تاضحو س ل ةمرهطمالا مهيلا فاضيال ناكاذاو مهنع نجرلا باه ذو

 : قع لدن الاو دهفةراهطلا نيعمه لن نورهطملا مهف مهسوغن ىف تببلا له أي نظاف ةفاضإلادرجبت

 نم م دقن أم هللا كلر فغمأ هلوقف مسوهيلعنتا ىببسهلتا لودر عم تببلالهأ لرش ثدق ىلاهتهللانا

 مسو هيلع هللا ىلد هيدن هبامصس لن ارهطق حم زسوآو بوذلان مرذقأر دقو حو - و رأت امو د 1

 نال ىعملاق الوروصلا 00 هللا لصدنم عتوولو نبل |ةبسنلاب بن ذوهام ةرعغملا ||
 ةمذملا نم بنذلا بدصنام هبصعل بنذلا مكح همكح ناكولذاعرش انمالو هللا نم ءاذ ىلعهي وحي المذلا



5 
 ب

 0٠ وهؤتل انما ىتتتبا خولي 1 مارح ألا ةريكتت هآوق لثم اعطم اروجأم

 ا( اذاو ةفق هللا مكح بسخو ظفلثملا هد طرا دك وكف اربع نورك 1: لضافال ||

 06 راق و ملا قالطالا لاذ ىف هسفندصقتو هتلطي ناامتا نابنالا واذ الف هانتلطأ

 ٠ كلذ هل عضو ىذاا ى ىنعملار وص نآريغ نم هيفهلنا دا ه ىلع. ءرشا د يعتالا هقلطبالوأ ناسللا كل د

 ١ لا ذكو ةواالثلا رج اهلوذ نعمل تجي لونا: كاولت , وهو ىرعلا ناسللا معالى ءذا1"ىءزافلاكناسللا

 : يع ودل لادا + ساجر سا دج يم لك ايو دات ةنسل اذا نادرتلا نم اناس <ىب رغلا

 تان هلل دهلة واللا دنعهم هوب فة. نا نابلطي هسشتلا قنو هيزتتل انا صصخت هنمعب بناج ىلا ْ

 : هعلطي ن الا هملع طا كات قالطا هئدارل ىف هللا ىلا كلذ اعةرينأ دبعلا تحف ىلوالاو اسال الاف :

 ١ هقرهلبامص هير نمد ىلع مهلمواث دحم ىلوو !”ئننم ظاسفلالا كلب دارملاامو كلذ ىلعهتلا

 هث د قوأ همامهلا فهي ريس ىذلا هنمم وهذملا د قتعي نا هلع بجاو لب حام كاذذ ثّدُح وأ

 : كلذ هدابع ةحيصن ىف هاجس غلاب هدانعل هلا ع نمءالما كازا تاع اشنملا تان" الا عا لعبتو

 اتاو د هتلاالا هلعال ا دمكلملاب هاثتملا اوعشنامهابنوأ|
 ا الوكجا اقفدنم نامظعأ سالا نافذ مهدابتحاو مهر كيال هللا م العاب هواعن اإل هلا فنوض-هارلا

 || قلطاو فكر لأ هلوقاعاو نيملاعلا بر هنن دج او ىلوأ ميل تلا < يهل انخاري غنم هكاردان :

 ةلاحىلا عجار كتل ناق فسكتلا ال تاغسكملا ةرورضل كل ةيدارملا ن الفتابغيكلا ىلعرظنلا
 رت ءانسكألا ةمهلالا ةردقلا قلعت دهاش دحاامو ىلا عت هتلاوهو فدك ا ىلا ةمسناهل ةلودعم

 ةروك ذملاتايةكلاف مهسفنأ قلخالو ضرالاو تاووسلا قاخ مه دبشأام ىلاءتلاق اهداحا ||

 || تانك ت اد اهريص ىأاهفبك نم اهلنا ىل- ء ةلألدو ةربع اه دخلا خال اهيل ارلغتلاران سعأ
 ىلاو تقل قدك لب الا ىلا نوران الفأ لاف تافكملا تاقواخلا هلع وكت ىتلا تائمهلا ى هوا[

 ْ عال طاتنا مصيالو كإ ذربغو تصنف دكلا.مخلا ىلاو تءفر فدك ؟ءامسلا

 ةدوحوع تما اه ائاهلا رانا لقي داحصالا ةلاح يكل مدار ولو اه تفلت ا فكوابلار 6
 1 دارأا ى ناس ارتالأ كلب هللعالن :ةمهوت امودامءاسشالاةْب قر ىفانم بولطملا ف كلا ناانلعف ||

 ل توكلمق اورظأإ وأ ىلاعت لاسقف فك ةظفل هبا موف فرح هيد ركنا وه ئذلارظنلا

 ]لا اذهو اهريغاهماق امناواهسفن اب رقت ل انااولعنف كلذ ىفاوركشي نا ئه ضزالاو تاووسلا
 |١ كلذ هركفب رظن نا فكن انالا امتاو مدقت ىذا ارظنلا لمن امءالادوجو هذممزلب الرظنلا

 | هللافالتاعولخلافالاف فر طقان هأاتةداهشوهامو سغودام توكلاملا نمو هنسالا
 أ هوحولا ضعن نم اهميشيو أ ءانرك ذامل لاك وهو هوجولا عج نم اههشينا اما نيرو دح اىلا | كل ذى دون ناكواهرشأ امثح نماهماعزو< ام هشعزا+لاهمشاواذااهبشيال هنا ىلع كلذ. ل دتسنل
 ىذلاو لامه سشتلاف لا#ى للا تادف بدكرتلاو نئرمأ نم ةيكرع هناذ نوكتف ض*:نود
 كل ذنن ةفدعشلا ماهوالا ىلا قسناملدحاوبانىاغوم هدارارذعت مالكلا نمبايلا اذه. قدلي
 ]|| اذهب اوأ قدنم كلان لعح اوتاَكَلا اذ_هتاوأ ىف ادّديم ةاتلعح نكلو ضومغلا نمهفامل
 .٠ .ادضرطاو د كلانهفرهلا ل ةتلعسم ل عقوامح اه اهسالو كالا اذه عو 2 لعرتمتباككلا
 | لاو>الاولاو اوحأتاضكلان اف ةمضنكلاب نوكثم ناءرقلاو بالا اذ 2-0
 8 كم عدت 7 ناكءاوش تركت كد اهمكح ةئتاذلاو هنا ذم غاهنمو فم كلل ةنتا ةاهنم

 2 | ا ماغتل اهمال اهريغ ىدتسنتالونا ذو هلا ذنيع تفك لب 5 دتالو ا هتفكحا

 1 | و قا لوةكتشاو مهفاق هم هيلع ةدئازالو هريغال هلمع امال نإازركس ةطكف
 1 لكما

 رع
 ا



 عااإ

 هبسقن ف نوكل ة هديودع " ا لكل تبالو هدغلؤتسملا ةقشحع كابي ناطبا

 اعلاَو اف كلارتشالا اههف ل عقبال ةقمقح ىلع نوكيواارتشالا اهيش هل عقب ةقبقلا لع ناك 5 املع

 عنم نماماو ءرنيلتكرملا ىلاعتهلودا قا نعم لاؤسلا ندانعات عرشلا ه.دروامنكلورّوصتب

 قا لالا نال ةف.ك هلام هنادهس هنا لثاف ن :نيقاضأ اوودقناةفيكبلاؤسلاو هو ةيفيكلا 1

 دو-ولا ىح - اودوحو ىلا ىداهناذ ىلعدباز دي دوس رم امنا ماقالوا ادةنوك لعد ودعم

 ن.والقع كلا تااكتساةهناذلوهالا بح اوال هناو كاد ةلاحا ىلع ليلدلاماكدقوالزا امهتاذا |

 اند: ةلومملا تاشكلا نعةجرا اهمال القعالاعرش ةعون# ىبهذ لعتال نكلو ةيفيكال نالئاكا

 هينيشام عوج لو هسفقن ىلإ همسلامم همأ بسب ام لك ىف ىتعيْئم لد كسا ىلاعت لاه دوو لعت :الذأأ

 هّننا لاعفانالاضبأ عونمتملب ؛لاوسلااماو * فلتخم ىءملاق طفللا فلارتشالا عقوناؤق لا ىلإ

 دئارل اهوا 0 ا ا ةيزعاا تاف للعت ال ىل اعت

 0 اللاهنأب أاعرم :رش هل عف ىلع مل قالطا'هريغلطبأو هناذ ىلع ا

 الا عقبال لوخ دم مالكه لك اذهواعرش هعنمانرك ذام لكن ع هللا ن هىينلادرو هناالاعرشىلوق ك2

 0 زلازل 'نماتاو مست ةهرطانو ددقاذييورلتسل وليس ا :

 هانر انيلع عرشا ار اماولا# نا كذا مزاج ببسو مسهنم ع رشا ا لأ مسهفءانلعلا نم تلاطملا

 ةيفاعوهف بوجو الور هضدر.ملامو اضيأةعاط هان ضخ همق ضوخ نا: انيلع بج وأ امو

 مالبنلا هلع بوم نا ىللع نوعرق ىب ام مناك سوهو هنعانتكسانئتتاودسف اينما ثنا
 عقودق ن رك ناوىلاعلا نانحلا كلا ناوحلا هيقيليامع باح لب نيملاعلا برامو هلوقب هلاؤس

 201 نعال كاذب ل سيال هنا ىلع لطصا نمحالطصال عجار كلذ ناو ال ا

 م م و حد

 عنج لذ مصخلا مزلي ال حالطصالا اذهو اب ل ًاس ع ناياوج نوكيالرثالاب ب اوما نا ىلع ملتصاو ةبكرملا
 نم هملع لدتاملسلطنامن اوابمشنال بلطتال ظاففلالا تناك ذاهملع ةغصل ا هذهم لاّوسلا ادهقالطا
 فاللتا نوكمف ىرخالا امتعضوامع ازادامعضو ةفئاط لكامو عضولا م نيم اهات ىتلا ىناعملا
 لاَو ا ,جزاب أ لثذ ةشكلاا جزا اماو انما ىالا فاالطتارتعيالو ةقشح ىفال ةرامعف

 ناواديوانمعأو انيعهللن ا مهلوقو نالتئلاابمأ مكل غرشتس ىلا_عت هلو كلذف نوححيواعأ)
 م-مزاجااماوءا ذيف هبشلا مدعل ةلوه + تناكت اوتا. .ةيك اهلك ذهف عفرب و ضفخ نازيملاهدس ||

 ؛هلعلا مال هدهف توديعنلالا سنال او نا تقاخامو ىلاهت اوةلف هلعلا نءلاؤسوهورلب لاؤشلا

 نوديعمل لثاسلاادها هلل الاف سد الاو نس اهلل واخ مل لاس نم باو ىف عقاو كا دنافاسستلاو 7

 'هتييسيس يجيس مسج -- كيسي

 تم. هب حلا

 مر دج دعب وعساج جو ومو يوجع جي

 نيعرشتملا نم عممجلل لاق لملدلاب يفد رالنلا يو ا * ىدايعاىأ

 لخ دهقمكم اغوالازاوجو م نمدويهل * ندامو باص امو لاق مكلك ئيناملاو نيروجا

 ءاكلا نم نيع منا ريغامأو نيعرمشنملا عماد هزاوطاوأ عنملاب مكملا نع فدوتلا ىلوالاو

 مهعم هش ضوخنا فدر لا ذااماو هحوأو أ كاذ عرشلا ابان !الازو عال كل ذ ىف مهعم ضو اذ

 اخ ند لع مكح الق كل ةىمكملا ف فوت وب و مهعم هبف ضولا ىلا ليدسالف عراشلا نم قطن

 هب ظالت نآزودامف عرشالالا مكح- الذا ضوملا كرت نمف كلذكو َىِ اوؤغالو بنصم هتانمنف

 بااطمل اه ذهىف سانلاذخ ام كلا نلصذ دق ىلو ان!ةهف + ةعاطري_غوأ ةعاط كلذ ن 0 7 اظفاَسالوا
 للذدلا ماقادقؤ * همشل ال كاذك امه. ثيال هناص سناك لوقن نو هف كلذ عفانلا معا امناو

 هلعاظذللا قالطا ىفالا ىهالا قلامز جلا قرط سيول تاناودستالا و : ىلع ”عرشلاو ”ىلقعلا
 هيلع هقالطااماف ملسو هملع هللا لص هلوسر نا سل ىلعو | تآءر ملا ىف هلع هقالطا انل حابا ىذلا هناححس
 هن ظفاتلا نوك,واضرف ةعاطهتالطا نوكش قالطالا كا ذيارومًامدبعلا نوكينا اما دانالف

 ام نعل 56
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 / يلا ون احدصتب ىتلا ىناعملا ىلعاصاّرغمالكلا ةعاوجاقلع نعل ىلا رك هلو نوح. امأأ

 كتهبت دقف هيهفحاامب هموقىلا هيتردنعنم مداقلا مالرضح نم ىلع لسهتالصنم غرفاذاف اهب
 1 رام فاهمه رطل هأ دنعام,.دارملاامو مالا رهاط ىفةالصلا فنيلعنلا ساملرس ىلع

 ١ ىذاارخ ات ملاوهو ىلصملا نم ذو ام ةالصلا مس اوهيىدةبيرونلاوروتةالصلا سو هملعهتنا ىلص لاق

هشملا ادهلهالورونلا لاعزنم لعجو ءاصولابابلا ادهمحرتاذهلو ةبلحلا قياسا ىلب
 ١ عل ون د

 || هب كلاروتلا نال فالهت ارش نمنوبطاخمانوبوسوملا نوبدجا مهذ نيلعنلا سام ارونو نيلعتلا |

 8 ع 000 اس ال طخ نياواطم لود مث نم تزف نطابروهدعرهاظروودو حابصملاب

 : لدأف رون نمرون ىأرون ىل_عرونوهف ةر حش نم م السلا هملع ىمول مالكلا ناك ام باجل ريثأت ١

 اسحولعي رهاظلا حارسسلارونناق اهمان ىلع لعن وكت دقو لاخلا هن رق نهب مهةبامل ىلعي نم فرح
 || حابصملا نكي لو حاسم لادم امنهدا ادب وطرالواذحابصملا دمملاوهو نطاسلا تيزلارون ىلع
 إلا هتلامكلعي وهلا اوقتاو ' ىلاعتهلوق ىفاهنم لاخلا <ىناف 'رعل ا لعلل ىوقتتلادادما كل ذكو ماودلا كلذ

 ال[ تيزلا ف نطانتيزلارونق ”ىملالا معلا كلذ عطتنال هالول اناهرفمكل لعجح هللا اوقنتنا ىلاعتهلوتو
 اذ هياظقالو حاببملارو» اعمل بنغلاقئافر ند ةققرىف فيطا ىعم 0 هش لوم :

 : نيتعلا رسو ةريغلا رسو حراوخملا سو حاكشل | رس و ةادمالا- رس ام واس | ماقملا

 || تلا رسو. بارسلا ىف قحلا دوجو رسو ريرهمزلا ةرئادرسو اكتتاب موقيال ىذلاوهو ْ
 ا :ىدهوهوقملالوةيهتلاو نيتيتصلاّ سو غولتلا رسو ناوملاو ريطلا قطن نسوةهلالا ||

 * (نورشعلاو نماثلا ٍبابلا) *
 رعش فكر تملأ باطتاةفرعمىفأأ

 ] م م و هبلار اشي لسع || || هنطان غفثكن وكلا رهاظو

 ] .مؤاعم قيقحلا ىف وميت انلاع يمص نم لها نأ الا ننعأ نم

| 
1 

 .موسوم ىحا دوو هل | مودعمو لوهمف.كلا للعلا

 .مودعم لهللاوءإاهجأ ف كو || || دكردأ زتلاب نم كر دأ فكو
 م ولظمو مالظ قللتاو هاوس || (| انآ ت سلف ىرمأ وهف ترحدق
 || موهفم تلا لاك كنا تاقوأ || || انآ هنم تالا لاه ىلا تاقنا
 || موسقم ريدقتل اب قزرلامناو || || ال دب هه بأ ال هتدملاق

 ا نعربعي ىتلا ةَقشلا نعلاًوسوهوامو .دوجولا نع لاوس له ىهو ةعب رن ئاطملا تاهت ةاناملعا

 سانلافتآاو بسلاو هلعلا نع لاوس وهو لو لاملا نع لاؤسوهو فىكجو ةصاملا

 اوفاتخاو قلاع نع ا لاتينا رس اا نمت وماردل ةفتاو قا: نعهيل سي ناابنم مصاامف ا

 0000 ند ةعاجيو ةفسالفل ا مه :عنم ىذا اةزاجأ نم مد عب نب مهن :قرامف

 5 مهذ ةشاملا نعل اوس هناام باطم ىناولاف مسن ا ىهف الع مهعئم ةروصاماخ عرش كلذ عنم نم

 0 !ىدىف عونماذهو لصفو سنج نماكسهّدملا ناك ذا هلّد>ال هناحس لاو دخلا نعلاوس
 ةقئاالا غامو زايشمالاهب عقيرخآو سنللا ف نو م ارَعثالا هذ عي سهأ ند ةبكس ريغ هنا ذ نال

 ىذلاو لصف الق سنجالك دكراشمالف عون#ملاو عئاصلاالو ملاعلاو هللانيب ةبسسانمالو قللشاو |
 ْ لاَولا نا لوقألب 0 1200 هلا ا كوادر اع رش هعنمو هوانا

 : تاطاع ووو
 || اس

0007 
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 ةءانعلا مهل تقام مرش كلا نرغلاةرشت نسال وطلال جير

 اً:عضوامتاو نيلعتلا سلي ,الدعاشلا ناك ذ ذاةالصاا ىف نيلعنلا سايلب هللا مه هأ نيذاا مهو اوكلسذ

 الز. مالزتماهبق همجاشي ىتلا تادالا ىف هنتر هتاج انمو هتالصىف ىبشع ىلسصملا نا ىلع لدف ام,مف ىنثاملا
 هذه تازئامل بح اصلا لاق“ دسم لكدنع مكشت_ زاو ذخ مدآ ىبان مهل لاقف.لاحو لزنمةنآ لك ١
 هن الص ىف هولي ام لز انم ىلغ يشم هنا ىلدملا هللا نم اههدنت كل ذ ناك ذنلعنل ىف ةالصلاءاههضان أ هنالا |
 ةغانلا لاك "غل لزانملا هروتسلا تناك ذانءرقلاروسنم |!

 ةروس كاطعأ هللا نأرتلأ ا 0

 0 يا 2-2

 هنازعس هم الكب ةطساوريغن هللا هلك هنا لزنلا ىل | تاصو دق ىأ كيلعز علخ ا ىسوأ.لآسسقو هلزئمدار أ ا

 لفرد اماكن ى- و.هللا ماكو ىلاعت لاهفردصملاءانل في رعتلا قمدكأ ١ كلذاو ناجرئالن |

 مالكلا ىنع تسيلاهناو ةالدلا ىف ةاحانملا ئعمامو نيلعنلاب ىلسملا ةسر تناسق هيلعن علخ لزتملاَيملا

 نيلعنلا سابل نم دب الذ نيلع اق ف ةاجحانملاو هير جان .ىلصملا لاق هنافمالسلا هيلع ىمول ل صح ىذا

 سابل ظفللاب هلع ل د ىعملانام_ تن ىثملا ى عي ني سهأ نيب دّدرتلاو نيت ةمّقح نيب اددرتم ىلصملا ناكذا 5
 ىدبعني و ب ةالصلا تهسقهنع لس و هيلع هللا لص ىلا ةجيرتب ىلاعتهللا لوق هنلعلدونلعتلا ٍ

 فصوق نيملاعلا بر هلل ةدجل ادمعلا لوقي لاك لاس قاقسعلو ىديعل انهفصنو ىلاهفصتف نقصت ,

 قاد رق ل نع دس لخر# ه.جامو هقلاخ عمس ل نيملاعلا برهن هلا هلو ىفهسفن عم دبعلان ا ١

 قيرطلا امهم كاسل هملعت سل اًدهلق رسل ا وها ذهو هلوق ىلع ىلاغتو للا هسحام عسل هعمملزتم :

 هع ازرنم نم لح ريف ىد ع ىن دج لوي قا ععم هعمس لزئم ىلا لح ر اذاف نيلزتملا ني دهنيب ىذا :

 ىت لوي ىلاعت ىلا عمم لزنا ذاق هعمم لزم ىلا لحر غ رفاذاق ميحرلا نجح .رلا لوقف هلوق لزيئمىلا 1

 لاح ىلا ةالصلا ىف همامق لاح نم ىرخأ ةزحر هلمتالوقالو5 هناحانم ىف اددرتم لاز الف ىدسع "ىلع

 وهو عقر هدم وميظعلا بر ناهس لوقف ةمظعلا ةفصىلا ةسورقلا ةفص نم ل>ريف هعوكر

 سو هملع هللا ىلص ”ىننلا لاق ه دج نا هللا عم لوقش ةيانثلا ماقمىلا ميظعتلا ماقمنمةتلحر

 عوكر لا نم عفرلا اناعجاذهلف دجلا كلان راولوقف هدج نملهللا عمسم دبع ناسا ىلعلاك هللانا |

 دجاسا!لوف ةمولالا ةعفرلا ف ةمطعلا تجر دن ادم ءاذاق ةسوسشل ا ىلااعوحرو ىلا نعةباس ْ

 دولا نم هسأر عفر م هواعلا صلخ |اذافواعلا ضهان دوه نا هدم< و ىلعالا ب رن اكس

 ىن د هاو ئجراو ىلرفغا بر لوقف ىوتسا شرعلا ىلءنجرلا هلوقوهو سلاح ىؤتساو

 لاح. ندرفاسهوهفالعفةالطل ا ىف لدانمو لزانماهاك هذهف ىءفعاو ىنفاعو قريج او ئقزراو

 ىهو ةنسلااو باحلي ل ريس نءتسا ىأ يلعن سل اهلل اميل فيك امثادرغسلا هلاح ناكنذ احلا

 همشلا نم كلذ ىف ضرعبامو هللا ءالكن م اه ًارطيامو ةالصصلا لاو ن اف دددم لك ة نب زا

 ةلوشلا درع اهلكم دهذمدحف هنا ىف هللا لعدد الدلا ىفئاسنالا نوكو ةولتملا تان" الاضماوغىف:

 نمهانرك ذامامهم قبل نيلعنلا سابلب هاف بيماكتلا قب رطاعسالو قي رطلان ا. نوكي ىذلارعولاو
 اماو © ةئيئاوبكلا امهانلعج اذهلف هنطان و هرهاظ نعّرابعامهنتللا كلاسلا دقت ىذالا

 امي ورف سدقملا ىداولا,كنا كيلعن علخ ا هنتر هل لاق هنافدذ_هاّتسلف مالسلا هيلع ىنوت الغ

 فقتال ىأمالارهاظوهو دلخلا دحاولا*ىشلا ء ءامشأ هثالث تعمف تمراج- دل نماتناك امن

 يى دمر انسمهنوك كلاثلاوراجلا لأدب ويتماجت امة داللاّق اكو لاوحالا لك قرهاظلا عم
 ىلةعد نم ةفصن نوكت نأ دب ال حانملاو كا لام امالو لوقت أم لعن ةعتال امد تتنك اذاو لهخلا توم وا

 ا بذيذت هنود شام لكىرت



 ع9

 | تناكتاو ذك سلو ق دصلاو ةمهااب هل لعال نم ضعب هنعربعي رضمخسسملا فرحا, لعفلا اذهو
 ًاهيظنل اهلك ورحلا مةةرضحلاهذهو. رضعتسملا لكشلا نيعلالرضتسملا فرعللا ور ةمهلا
 ةطس ص ىهامنيعب ل ناوابم ظذلتملا اوااهساكلالعاهب لعفلا عقو لاكشألا صاوخ تاعاذافاهقرو

 | ثدح اسسرغ ارثأ ىأرفربخ هدنعامو نآءرقلا نمديآ ًارقنم اننا ردقو كلذ لعبال تالاعقنالا نم هب
 : أرظنيو ارقي لعب ضاوي ١ ؟اينالا كا درطظتل برقم هيدالع عجرف ةنطفاذ ناكحصو

 ظ اهدخاف هققحن ىتحاراىهكلذدو اعفرثالا كا ذرب مفاها دعته لعفلا ىأرفرث الا كلذاهل ىتلاَدن , الارق ١

 || في رش لعوهورتالا كلذ هلرهظفة الا كلتالت لاعفنالا كلذ ىربنا دارأ الك عج -رولاعفتالا كاذا

 !ٍ 00 هنهلنأ ضنخا ىذلا مهلا نمدتاق هيل رت الا ةزيزعهنمةمال.لا الا هسفناف

 قش اذهلو .نوملاصلا هلا ىذا !ىب رطل ازيغنم نكاو لملق هنمسانل | ضعي دنع ناكن اوت
 لبسسلا ىدم وهوا لوقي هللاو هلئاع العلا نمانلعح هللاف دعب الو هدنعوه نم

 * (نورشعلاو عداسلا باملا)

 هرعش مهرارساوىنارونلا اعلا لز ام نموهو كالاصو تب ون دقف لص باطقا ةفرعم ىف

 اجا رءالو تازرضبملا نيب نوع تلصتا امروذلا:الولو

 | اتكحردافر ومالا نانعا لوتع تلطتاام يملا الولو

 امركحاتارب اغم دعت تاود نع لوتع تلئس اذا

 ام رهظا قلخت تاوذ دمع تاذدرع اناع ام تلاكو

 | اهتنع اه تنبع امس | || فورح اهل نحو ىتعملاىه

 ١١ 02 ةلفأب توينورعلا هلك اف لوتي لات قا نا كسبت يل ولاء

 مّدقف ىلاوحت مسلف ىناعدا ذا ىادلا وعد بحأ لاهوهانامهتبح ىلع مهاناهتبحم مدت هنودحو

 هالة ياجالا نم غلي اال دبعلا نم ةباصتسمال لجو انا عدا ذا لان اجا ىلسعد هانوعداذاانل هناا

 ىهتو هللا هللا هاعداملةياجالا نم عئازوم نان الأو دب دنك أَنا ةدئاق الف هنادسةراحالا نمدل عنامال

 0 ةغلاملا ف دش ل اعفتسال انام ةباصتسالا,هأ كاذلذ اندلاوناطمشلا اد:سفنلاو ىوهلا

 ,ىلعلصتس و هلاعذاىق نوعلا هلا نمنوكلا بلطي اهلج ءارخالا نمت مسالا نيو لاعذالا
 لاكاذهلف بابلا !ذهنم نيعتسنلاءاو لوةنناانلاملعتىلاعت لاف قواخمب نيعتسننا هللا
 5 د1[ تلوم السلا كاذإهنم ةدارالا مدعف كلاصو تب و دةف لص انلا اذهىف

 اريش ىلا بّرَقت نم هللا لوب ملسو هملعمللا ىلصهللا لوسر لاكالعال هن اهلعح كال دلف كر هتلصو نع
 لاو! الا و اي كاد تالا عحار نوح برقاذهو اعارذهنم ترق

 نكحاو مكنمهبلا برخأ نو هديرولال بح نمهيلاٍبر ةأنخو ىلاعت لود َءاعلا برقا ناذ
 ريش يلب د ب ةاافعاضذ نورصتال

 6 ابيف كتصانب ذخأو برقلا قيرط كل نيبو كاعدامالو) هنال هبالا هملا تب ٌرقتامكنا كاد

 أ يرقلا ناكامو ديالا ةؤقالو لوح كل نكي اهتفرغولو ىهامم تم برقت تلا قيرطلا فرغت اكل
 ال موعلام كلج ىلاعت لاك قب 00 م

 1 نطانلالواسلاوهوردلاو ةيندبلالامعالاب ”ىعملارهاظلا لوا وهو  ربلاتالظ ىف اهءاو دنت
 ||| مهمادقا تك نم مهاك أو ةيودومال ة ةبستكم مهفراعم بابل !ذه بامحأف ةيسفنلا لامجالا 0
 "|| نيح مهلمعتساالو مهتفوام كلذل قحلا مهداراًا امال اولؤ اهلص 2 ىف ةدداهتتلا واهل مهب كن م ىأ

 د رد
5-1 



 نكح
 ااا لة ْ

 علا اذهنمةءانعىفساتلا اوكحرت ىد كاذاوامع د_صقلابأ ىردا الف خصامو هم نه اوأطشاو 1

 لودحلاو هاذهو هريغو قداصل ار فعج ذل لاق هيو مقفنلا ننس ىعرخأتلا هتك كاذاداهس مأ 1

 بطر

 ووةةدورلا لو دج قابنم عتواموراحو ف ةرارلا لو دج ىف عقوابنم فرح لكف فورشا عئابط : ١
 ملعاو قفولا دا دعاك ل لاو ةسوسسلاا كل ذكو درا 1 ١

 تناك افالاكشا هوك ماهل تناك امن اوافورحا وكن مةيصاختاذهاهل نكت مل فو رابعا ١
 فتك لاكشالان ال مالقالا فالتخاب اهلنعفلتذعا ذهلو لكشال ةيصاخلا تناك لاكشاتاوذ |[

 ,تتاك ةتتاذا ا اهت ايو اهاورااهتبصو اهنابعاتدجواذ :رسنلابةسوسحاهلاك شاف شر .

 ”رمدلثوأ نفرح نم امكىه لكشلا ناكن ا كا ذكو هحور عم نك 7 ك1 فرخلاكلدةمصاخ ؛ |
١ : 

 قيتو بهذب حورلا كل ذنافهدارفنا ىلع فرعلا ناكىذلاحورلا سلرخاح ور لكشلا تاكرثك اوأ
١ 

 . ةينييابلا دج اواونرجلا 2 ةعورلتخ ل .ناللكشلانانهتصاقرل ل :

 فورحلا امو * هلم ناك ناو رسوم اوسع ا ا 1

 تلكشت اذاق ماكشملا اهمقظنامةروص ىلع عمدا لصاتاذواو ءاوهلا ىف لكشتت هاف ةبظفللا ٍ ١
 نافاهلع قضت ناو اهلك تاهل كس اوهلالازبال فورا هذهو اهحاورااهب تماق اوهلاف 1

 اااه جياينن رب مالا "اسي قتلت كا ذدعب م ءاوهلا فلك ثنام لوف نوكيام !اهلع ١ ١
 ىلا عت هلل حس م لكس ىه ايش ورانا ليت وح بطلا لكلا دعصيهبلا ةعسسرا ا

 ماكل للا ناعراشلا لاا هلواباعالا ماك ماعز درع ل1 تاقرك
 ظفلتملا هب وقعلا لعش اهي رخ نيعبسر الا ىف اهب ىوربق تغلب ام غلسشن | نظرالام هللا طتخم نم ةملكلاب ا
 رس حا رودكحلاس دةةوددت قو لخعت هناصس هلا مالكا ذهفاسول سَرعتاموادسبامم ٍآ

 ' نيرلاورفكلا لسنا قحىفىراصتلاودوهلا تاقام عج هضو هنا سنن ا ىلاّدي رقلا ةه> ىلع
 اهءاعحأ باذع ةماشلامو هد ىو امان ىل ل ءتاملكلا تشو اهلئاك لعاهلاب ةداعرتلا تالق هو

 ةشرا فورانا فالح اهدوحو دعي ثوم اهكردي ال ةيظفللا هي اوهلا فور ما ميسو أ ٍ

 الأ لاكشالاو كلذ بقي لح ىفهناللاوزلاو ريغتلا لبقي ةنقرلا لكلام ميم نال دول
 فنشكلا يح اض هارب ملاعلا مالكنمءولم هلك وخاف ءاقيلا اهل ناك ا ذهلو كلذ لبقبالل < ىف ةيظشللا |
 أ اهلعفو سهلا ىفالحزربلا ىف اهلاكشا دوجو ناك ذا ةيقاما خاف ةرضضصتسملا فورحلاامتاو عا اروض | 3
 || هيف قيرلو اهلريضحتسملا تاو اهراضتسسا ناطلس م كهتسا اذا نكلو فوردارئاس لف نم ىوقأ ا
 ةمهلا لعفلا هسّش ا ذهف اهرثا ىربذ كلذ لحنا نم اهرمض تس ىتحابتصاخ ىهام لعب ناكو اهريغل عستم ا

 سه لك ىف فورا لاكش ارئئاس كا ذكو هيهللءالو دولا ىف لعفلا عقتي هناف هيطعتام لعن تاق



 | ليت اهطعي تلا ةنهلالا مولعلازهل ةنناال نم ىلع هرّوضقرذعت لان انزع كردملا اذهو هنيرخ 1 ا

 || هيرح تدلإ قنوهفدنالارشاماو +ىلت تعنهناولزالاسوعاتل تنباذقذن طانلاو رغاظااورخ الاو '

 تس

 لا 0

. 

٠ 

 | هت نافانلالوا نوكينا عصيالوددعتيالدحاوقماودةعت ماعلا نام نطابلاورهاظلاورخ الاد
 اا مسالا ةبلوةعم كل ذكس يلو هلق قلخ ام ىلا ةبسنلابلابعلا نمر الاوددعب قلذع املا

 | تكلب ةيلوالا مسا اننلع لارسال هلو | اذن" رتانقولو هسلوا انشر ل قتالو انشار بساذت ال

 أ نيعمتل دانعنكاذهفاننل وابوه سلف كلذ نعىلاعتهل نات الو هّتملو الىاثلا مساع ولام

 [لزالاوه ولأي مث نيدضلا نيب هعمح هللا تفرع هلووقب رارخلا دعسولا ريشي ناكمنلاوريدعلار اظالاو
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 | كاذك ةءاهترغ ىلا:اعوةضاق الاو ةنحلا ذا تنل ث.ح نماعرشةء رش الا دنع تغتنا نكمملا ناإكف

 أ يملالا نانتعالا كلذ ماعلا ةدوجوم ةلوقعم ةيئامزلاتادوجوملا بدترتىلا ةمسنلاب ةلوالا

 أ هفالطا ىف كلذ فالخ تفلت نتن وج 19لواؤو د ىاثل ارانتءالا:ورخآ االو لوا هشلاقيال

 ||| لكدوجوننع وهورخ الو ل وااهلامو ةمعدلاوهق لان اًرئشام ١ او < هللابع ءالعلاد تع وللا ِء

 أ اذزلا لعو عشاو هبانناقريثكن ءهانكسوراوشالا مز زمزلالاتلوممل هنا رقع كاتم عش وا

 ءاقسالاو ٍفؤرشلا ىف مهمولعاماو لوطن امقمالكلاو لسقلا اذه هند ةنهلالا تسل اوخ دارالاو

 قعاو ةرضح سمو ةسظفلو ةمقر فورحاهتم برضا ةهنالث ىلءىهو صاوخاهل فوريللان ا غاغا
 ْ فورخ ار ضكس نااماف اةروديو هلانخو همهو فنان الا اه :رضحسل ىلا فورالاةربضتتنسم اب

 أل طنلتاوأ ةراككلاب لعب اهرام اضهقسالاب لغغض ىرخأ ةشر فررعلا امو ةمظفلا!فوركتاوأ ةقرلا
 | ءاعع | نوكسمالدقف ةموقرا امناو ءامسإلا نط اوخ كل دفءامسا الا نوكتالخ ظفلتلا فوزا

 ان عض نم مهتم ا الوآ لعش لله دحاولا قرا ىف معلا اذه ناضصفلتخاو

 ١ هوضقتامو مهساضاو هملا اوه ذىذلا كلذ ف مهطلع ىعم#متفحؤا اده ىف مهعمتضخال ىلا كاشالو

 نوئط# اوعتم نيذلالدماشتا* الوهو. دح اولا قردلل لقلا تنثا نم مهتمزو كلذ نغةراثعلاَ 5

 || تلقون ورخ ” الا فرتعا م !وفرتعافةءاصال زو طلغلا عضو مملعاو ةعام ممتد ارو نوسصمو
 الإ كلذ اوحرعف ةانزك دلك حالا اوددوةدو رق مك هاشنإام ىلدع كل د نم جفرعاماوي رس نتقئاظلل

 اا دحاولا نفرذعا ٍنالعاو اسع كا ندوه درال رح ن عربا ىمرهظتالنا دب

 الاخ ظفالا ف وأ م نعهن لم الاد اقلا ئزغاذا الطفل موق ناكءاودس

 , تنال عا ةروأ قطنوراذدتس | نم نك هنا لعر اًضكسالا هغف ناك ذا لسنا |

 نع لمع لمعلا لرد اولا قرا منزل نلت دال انج ا ناا دس اولا قرا سر انستا جروس ||

 1 راضهسا نوددح اولا فركلاب ,ةرلاوا ظفلتلا هلى فتا نِمَو دحاولا فرد لمعلا يسنوراضحسالا

 : || لاثمالا فورح هذهو راخعمسالا قعل نظفت مهم دخ او امو كلذ عنه لاهاممش فلا لمعي

 [| الفقع وذم لعوهواصحصدو دوق كا ذاون ردا ده لثم ىلع مهانهسالف امهردو ني واولاكةبكرملا

 |أراكاو ضن نمالمع معا فورا ضعدو لمعلا فنا نماها تاق ةنلقلل فورا * اعرشو

 ' فوركا نمنيذه نب اموالع فورا لقا ءاهلاز اهلك فورا ةوداهق نالالع ف ورللا ءاؤاولاف

 ١ || ماحلا نط تملا فر رح هنمذتت افق تااغلاو ىدانملا ناك ىفهانرّرةام ىل رفاه زاب هه قامت

 ا هلوغب ؛ كلذ ىلع قبلا هسنن" ىرتالا عاق دل 0 اذهو تان ءالاو

 نم عم انهنموءانلوالا مع -ىذفرتلا لطحانه نمو فوركلا نءتوكلارهظف نوكف نك ىانعت

 || قئاماودحاو فرحداعالا ىتأي مهنا ىمهلالارادتقالا عمى هناف دخاولا قرا لمعي نأ عدم

 1 هنالت ترهظدحاو ىلع لز ناك ا دحاو ناكل ناك ا ذا نب رهاظ نيقرحو ”ىببع فرح فرج ا ةنالش

 الودح كاذاراعلا اذه لاحررتك العز نانلا 0 الؤه مولعدذهذ فرحا

 ازاطحاو 0



 داوقلا ىف بنغملا عملا ىلع :أ ندص لسلدزومرلا ناإالا

 و: اينعل اي ىعدتيل و اغلا و: ||| ومر مسهل نبال نااو
 دانعلا ىلا ئملاعلا ىّداو || [|.ارفك لوقلا ناكزغللا الولو| ٠

 دانسفل ايو «ءامدلا تاره ||.( اولاعفاومسحدت نهرلاب مهق ١
 .|| ىدانتسا هلنوكحررسالل | |ودِش ضالاناولانن فكف
 ىدانتلا موف ثعبلا دنعو || | انمقي انه ء. اهشلا انب.م اقل
 ا( ,ىدلع الا مر ىلع اندعستل || [| ارتسماواروقذلا نكحاو

5 

 ١ اهسفتالتدا يم تسيلزافلالاوزومرلانا كت هند يادقل جور من لدي لا ةنلولاا بأ ادع ١

 كلذ ىلعمستلاواهاكرابتعالا تاآن آءو هلا نماهعذاومواهيذزغلا انوه تنمرامل داره ىهاساد أ ٍْ

 ١ اهنم ملعبل تءاح افاواهمسفن الدر واطم تءاجام لاثمالاق سانللابم رمضن ل اثمالا كانو ىلاعت هلوق :

 ل اهردقب ةيدوا تلاسف ءامءامسلا نملزنا . ىلاعتهلوق ل _.مالثم لا نم تبسناموهلتب تنام ألا
 : هلل برتضي كلاذك هلثم دب ز عاّسو|ةبلخ ءاعّم اراثلا ىف هئلعنودقواممواس ارا د زن لميس لة اقأ| ْ

 لإ عمت اماتاو لاك مم. لطانلا قهزو اتاك لاما هاك طخ ءافج بهذيقدب نلا اما لطابلاو ىلا

 3 ١ | ع 0 لاكو لاثد الاهشانئرتخب نادكج قلو ضرالا ىف كم س انلا

 | ىلوال ةريعل كلذ نا فب رعتلا اده.هندواام ىلا :اوزيعاو اؤزو-واونعت راصإالا 3

 ١ | :ال نأ ماللسلا هنلغان ركز دس ل ىلاعت لاق اميالاوةراثثالا كا ذكو هترج اذا ىداولا ترنع

 ترذنامل مالا امهياع ع ةصق ىف هم هملاتراشاف كلذكوةراثالابىأ !ضرالا مانا ثالث 0 ْ

 لاسكتاو لاح اودءالاو لزال ريم مهوارسا نمو مهردقريبكل اج ررلعلا اذهلو مالكلان ءكِسَعْنا ْ
 : ءامسالاو فورلبانلعلا صاوخ مهم قلع ن دق ةبهلالا بستلا نمد دهلاثماو خراربلاو افراد :

١ 
 لزالارس معاماق * * ةلوهجا ةعيبطلا ىهو ىدسطلا ملاعلا نمي :لكئمةدرغلاو ةيكرملا ضاودتاو

| 

 هك فما اذاو: اهلا هنوكْن م ىلا هت هلل ف صووهو هب ف_صو نإ ةيلوالا ىنننع ةرابع لزالانارلعانأ]

 اغلا وهفاملكتم هنوك نمالزا هسفنهب جم مسا لكي ى مكاو وذاهلاهنوكنم ىلا بعت هتعةملوالا أل
 هذي ىهمص لزب ل كاملا روصملا ئرابلا قلاكتا .ملكتملا ريصتلا عبرمسلا رداتقلا دي رملا”ىلسا

 َ انمهتناعومسلا نا. ءاو كلدريغ ىلا رصنملارم دناو عوممملا عهنف دسقتلاةللوا هنغ تفتاو ءايسالا :

 : ١ | اهل نيعالو الزااهلضفب واضز زرع والزااهاعام الز ااهارن وهو ةدوحومريغ ةمودعمتارصمملاو

 | اياوالاخ اهل هاك الزااها ةيئاكم الات ناكمالا ةسرف ةّسامث تاسعا ىهلب ىنبعلا ىسفنلا دوجولا ىف 1

 قاذلا يدوحولا. بفوحوملا ناك لب ةنكك تداع متالابحنالو ةنكم ت داع اهسفنل ةمحاو ضنك

 انوعتم ىعبس ىيلتاهئامعءاي هنن سهى ىلاعت هئئافالزا ملا علا ناكمالا بوحو كا ذك الز ىلادعت هنن ا
 . اذك مسن لواوش لابشالو .نطابلاو رهاظلاورخ< الإ ة يسن لالا ةيضيقنيف يانور | ١

 ْ ةبلا راقتفا طاترل همدعو هدوحو ىف دوخولا ب اوي طش سه نكمملات اذ انك نبش را االوأ :

 دوجو ىف نكمملا ىلع ل ديملاكف ةناكسا : نعل زي ل مدعناو هناكما ف لزي لهدجوانافهدوجوىف 1
 هذاا ىق دوحولا بح اولا ق لادا ىلع لخ ديل كل ذك هناكما نعل رت ةفدامو دعم ناكّنا دعب ةّيمع أ ١

 اذكسدالا نكمملا لةعنالوا دكهالا قبلا لقعيالف هسفنلذوجو بوجو نع هي زيف صوولاعلا

 ”قاضا ا ةميرخ اولاعلا ةيلواق تئشام كلذ دعب لقوم دقلا ىنعمو ثودحلا عن تلعتمهف نان ْ

 ١ ميمذاوو تيكا بان را نع ءاهشاودرف نامز كح فرخ" املفدو>-ولا ىنامارخ هل تاكنا ا |

 م.لوالاةنينامز قتال ض وعلان ا يع ةرعاشالا موتتفار اكس كاد لعمال ا 1
 : ةمسسلاب اد ماعلا ن



 مَ

 اناغسال : خزرب امسن» .هلوق 00 :ههاو روسلا اذه

 4 ةارمدتساو لوخ دةرضح لكى مهلفئث لك تعسر ىتلا ةجرلا لاجر «هودودخلا ن ودعت الف

 | ةيسحلاو ةيلقعلا تادوجوملا نمهريغنعدوجوملكلز امنمالااهم عقب تلا تافصل ابن وفراعلا مهو

 1 | سلا ذهو هللا اشاماهنماهم نولزتتسف ةسهلالا ءاعسالا ىف ف رصنل ا مهل نيذا | مهف علطملا لاجر اهو ب ا

 1 | ١ هب نابل اوزمال ا ورغم لإ رشنداللا لاورلاةف رنتك ام لكاجتنولةدو معروغل ا

 أ ةماعلاويهف هرتغو دوعسلاوبأ مهن مهنمْىذ كلذ نم مهيلعرهظيامو مهتوةىفاذهو ةشمالملام هولاجرلا ا

 طال او الؤه ىف دوعسلا ىلالن اكو ءاوس دئاوعلا ارهاطوزختلارووهط ىف

 ىارطادنا عموهامورطابل ىلع اكن ن مقا لاجبر نما لوقي ةهفاشم هءانث تام ىل !ءردملاوأ ظ

 9 ..ارهيشلا اذهلاحامهريغوردبلاوباورازبلارعانل فصوالو هند 0 ا داس وإما

 ١  2ا دلما دك تاكل وأكلات هنن استر لم دلال تفشل اذهلاوح اوحا عم ىرم ْ

 1 0 وهو هريغهنم عجس ل

 ظ : رمتحلالسج انود ساما

 ل را لوب ناكو ريثك لع ع مالكل اادهتدو توملاراظت :او سهلا تاوادكل اال ودآم لوشن ناكو

 لجيل ليل مادا عيل تالاعركاا كا نهر يت ع ديو لوتشم مقريطلا ىانسك هللا عم

 ثلا اذه ر دامعالا قنا ةلماعبن ا نكع ال اسدلا هذه ن طومو هقهسا اع ع نطو هلك ل ماعب نم 1

 ارهطام ارومأمنوكيناالا ديالو سفن نامل ءولد هاعملا هده فال ىل-ر نمرادلا هذه ف رهظاذاك

 ”قجركموهو ل كاذب 0 2

 1 ارحل انت امنا .ىلاعت هلا لاق“ *بئ11 كلذ شيش ترهاظام ين ا :
 الا نا هلوق مْىشاا كا ذداحيال”ىهلالا هج وتلا وههاندرا اذاهلوقف نوكف نك هل لو #:ناداتدزأ اذا ا

 : دولا ناب رس ةلزنج وهف ئثلا كل ذنوكي قملا باطخ ئشلا كلذ عامن سفئسف ّى نك هلوقن

 ١ ايبف هتيعدوجرالولو لزانملا هذهىف دحاؤلادوححوب ى ماس الام ىلادا دعالارهظتق ددعلا لزانم ىف

 الا ددعلا كلذ رهظام ةلزنملا هذهىف هعابدحاولار رهظولو ماهل ناكالودادعالا نايعا ترهظام

 1 تاظقسا ام لكو ىهانتالاملا ةسج ةعيزا ةئالث ناثنا لاق اديااعم هعساو هلمع عمل الو نيع

 هل>ر توملا عقلتسم ف تناو

| 
| 

| 
| 

 ١ تابعا دوحو طعم ادب د>اولاك هتعضح تلارو ددعلا :كلذسالاز ناعم ددع نمادحاو

 اعلا تلح ا اذاو اجلا ىذهننا تلق اذاو ثدحملا ننمدقلاتلفاذا كاذك اهمدعي همسانودادعالا

 ةرعاشالا نمنوماكتملاوةّوينلا دعب رط هو انباحصا همي ىطاا هذه ىلعو بقا ماعلا نوكي هلحتو
 : ل رت اه ند لاي اعلا واخد مسااده بايبال ضارعالا ما دعتاب نول اتلامهواهلعاضز ا

 | ١ ةعاج ىريج او ماقملا اديه هل مسالرطنلا لهآ نم «هزيغو ماودلا ىلعاه الملل لارت الو سفن
 ِ دس نيالانهذم هيرو اذه ىلءاورثعءاكشلا نم ةغئاظن موس لا ءالع نم رظنلا لها نم

 لمسسلا ىده. وهو قا لوقياةقاونفلا اذهىف هفلاٍباَك ىف ىسويلطبلا

 #3 )ن ةرشعلاو سذاسلاب انلا) ان

 رعْش مهمولعو مهرارسا نم تاع ولو زومرلا باطقا ةؤرعم ف ٍ
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 ١ هلعىذلا بوثلا كاذانخ ا هيدخعا اذاخ مثلا اذ دروع فل اسك هرقل از امم أقل

 | كده نكت لامعا كل ذ دف ىرمسف هلاخ ينكر كلا لحرلا ىلع هغرفاو هعالو لاخعاكلذق أ ٠

 عبرا ىلع هنن. لاحر تارعام انخوس نمنيقتقحما نع لوةملاؤاناددعقورعملاسابللاوه كاذف || |

 ا ااملهتناناف علطملا مها لاجرو حلا مها لاجخرو نطابلا منهل لاحرؤرهانفلا مهل لارا تنارعألا

 لَسَو ةللغ هللا ىلص هس ىلا نحو ااهقهلثانع مهفلا تانمهل قتاةلاسرلاو ةوددل بان قلقا نود

 هنلا ىصدقلا لوسنردهز عطتن ادق ىسولا نا لتن ههجو هللا مركبلاط ىلا نب ىلعتاكو نزعل هبات

 ئدكلا لهآ ام د يو أَ ءرتثل اذه ىف اسوقا دبنع هللا قدرت تاالا ان .دبأب قيامو متو هم 5

 نطابؤ رك ,تاط اَهلَوالاد, 1 نماماننا تاع ردلاى[ىف لاق ةلا سو ةملع هللا ثدى ىنلان عرش ضع ا
 كال 3 ىلعو طق فئاوط اطأا الوهن نس ةفئاط لكلو لاجحر بتارملا هذه نم ةسته لكلو علطمواةحو

 ةغانلغا ن .راكشلا هللا دع ده ىلا انتحسن ىلع تلخ ددفو نعكحاا كاذ كةروديرطقلا

 دم هقد رطقرا لو قيرطلا ادهى هّسقل ا ندوهو ةلامسجو نيعستو ست ةئس ةطانرغادا

 لاجرو رخاظلا احر مهر هلعدشا او دهاعاماودصلاجتر ةعئارالاجرلاكلانقق دابتحالا ا
 لاحرو ةروشملا مهلو ىلاعتقملاءاسل+ نطانلا لاجر مهو تارك ذنع عسالوةزاجت م-هنتالا]|
 حا ارا وزتتقلاو مثلا لخا مهو لاحر فارعالا ىنلعو ىلا_عتتنا لاك ديا لاح روع فا ارعالا| ٍ

 الاجر هنو اي هيلا قل مهاعداذا لاجرو ىاطسلا ديزي وبا مهتم ناك م مل ةف_صالف فاضوالاَن ع 1 '

 ا علطملا لاجر مهو العر ْكوأَ ما, سانلا ف نذاو ا نوكخرال ةناجالا هْغَر : |

 ع يشل مهلا تي ناكل مهو ةداهشلاو كاما لاعف فربصتلا مهل نيذأام هرهاظلا لاحرن أ

 تلا مايد اىدادغبلا ليستلا نب دوعسلا وبا لماكلا خسشلا كرتىذأا ماشا وهو ىناوآلادئاكنبا أ
 لأ ناكو ىناوالا دئانب دمع عقح ىلا هنا در ىدادتلا لاترد نأ قربخا ىلاعتأأ]
 1ْ فصال /ف كني و ىف ةكلمملا مهلا ناد دوعبسلا اياب هللا اذه دوعسلا ىلاب دارقالا نس
 هلوقوهوانل ف رست ق حلا ارت نت ىمجسكتبهو دئاكنباا.دوعسلاوبا هلل امان ف رضتاامابقأ]
 تيطعايلا 0 هللا يعأ لثتماف الكحو هذكاق ىلاعت |

 ناعراجا و 0 3ك * لءرهظامو هّتكر هلو مد ران نم هةدسورشسع سعدت لاعلا ففرصتلا

 موه مهجة اعلا اوال الا نولزتسسبف توكلملاو سغلا ملاعق فتكرصتا ١ مهل نيل !مهف نطاناا |

 همكضتقب ىوق ى ملا عئامل كل دنا انما يللا حاوراال بكاوكلا حاورأ ىنعاهنوديرامك]

 : كر سانالا نزح امو "لات حسو هملعهللا ىلص دمج ليربج لوك ىف هيهلارخا كالمالا مام

 ءامسالا,لْزرسست بكا وكلا حاورا منام لزنيالو ةمصاخلا ه.فرثؤتال هر صار هلزنتناكحنمو

 حر تال نكوكلا كفا ”ىلامح اروصهضذهاشي ناو ىونعم ليت هنالك لذماسش او تاروصلاو ||

 0 تاريث ات داسفلاو نوكلا ماع ىفاهاعاعسم حراطل هللا لح دقن كلو اهءاكمءامسلا نما
 لكضملا 0 ةلحلا تابنو لك الا دنع عبسشلاو ءاملابرش دنع ”ىرلك كاذينفراعلا ||

 لما تتكلا نطاب ف لاجرلا+ ءالّوهل خفف زعو لح ميكحلا يلعلااهعدوأ هك وصلا للا لورا (ٍ
 0 نوكنالام اهداعم ةهج نم ءاعسالاو فورحلا ,طتو هلك ملاعلا ءالكو ةرهطملا فعصلاو || ١
 حزرلا ماعوهوةرراتلاحاورالا ماع فترتمقلا مهل نيذلا يقتل لااا 5 اهلااضاصتخا 1
 ببشلا مهتم ةغناط مهو تانذالا تاود كاطلس تحتار وهتمءارتالا ردا تحت هناق تورطوا 3

 فارعالا لاحر وهو اهراضحاواهحاورا لازنتسا لاجرلا» الؤهدتعفمسنحالام هرهتاك بقاوثلا

 نيب حوهن ب اذ علال نمدر هاطو ةجنرلا همضهنطان خزرب راقاو داو للا ءالاولا

 ةفرعج سائلا دعشا لاحرلاءالؤهو تاكل اله ارادو هيدر لهابا »2 انسالارادرتادعتلاو ادا ا

 0 ا بام 1 في



 تل حم يا صم جمع حس تاسع 22 0 010 رشا 1ر11 1 كالا ط1 139 1 تكول ووالد وللا |

 : ىلارظنتام | حاصل تلقف لفنش ءاوهل ا قرعصملا ىلع وو ضرالا نم عرذا ةعبسولعر دق ىلع ا

 | هلع تلسهتالصنم غرفالقهملا تو انت او ىحاص تكرتق هلأساو همل ارس ىلل اعف لعفامو !ذهأأ]

» ١4 

 0. الا لع دقغاوةدحاولا همذقم فدع ىمفقوو :كاليصو نايا 1 تاي وعورسلا |

 || هدنع ناكمالكب ىم ماكت مث كلذك تناكف ىرخالا عفرو اهلع دعا مث لاب اهءاصأ امو اهنطا, تار ف

 كلن عطقف نيل م ىلع ديرب ةفاسم هدب و | ند ىطاش ىلع ”لتوخ الثام ةراغملا بلطي فرصناو لس م

 ىلا ىثماع رو ىلاعت هللا عج عيسسلا د ةراغاارهظ ىلءوهو هبوصت عم ثالثو ا نيتوطخ ىف ةحلتملا

 الا ل نم تك تقكاو 0 رعاطبا ع موقلاتاداس نمناكو ناكل نسج نباح انك

 ةحرابلا كدليل تناك فيك ىللاةف املاص الحر تقتل ةئيردملا تئجالف كات ىتلبل نم سمالاب
 : لحاسية حالا ىلا تجرم راتلاكاذدعي نكالف هلتلقاسو كا لاكامرضللاعم بكرملا ف

 ]| ان ا هم ىبص ”الاعطقنم ابرتذ |رصسم ناخ دف ندع هوب ان حت لجرىمو طنارخلا

 أ ةالصلا نم هديرتام نودي ر بانل ءاولخ د نيعطقنملا نحت الا نم ةعام اذا رهظلا ةالصىحاصو

 ْ ريبك ل جد مهو رضي هنا كل /ةىذلارصلا ىلع ىلكىذلا لحرلكلذمبقو دصسلاكاذو
 || ىلع ىلع سف هيلع نلسو تدقق ةدومو كل 3 لبق عاج ا لحرل اكل دنيبو تن ناكو تما ادا

 || نكو دحملا بانديريوهو هفاخ تحرتو مامالا حرخ ةالصلا نءانغرفال فان ىلصف مدقتو ىح رقو

 || دح-ملا باب ىلع هعم ثدحت تمعف ةكب ىعسد عضو طحن ارحل ىلع فرشي ىب رغلا بناملا فب انلا

 || ءاوهلا ىف هطسف دحسملا ب ارحم ىف ناك اريغص اريصح ذخا دقر ضلت هنا لبق ىذلا لجرلا كلذب اذاو

2 

 هرهطم همضلرب توك لك نع

 هز ةلوهج مهل اوحا

 | اهرب ووك راح تجلب
 هرسلا+ اوهلا نع بحلا لغش

 ةلوقعم مهل وقمع نروقراعلا

 ىزولا فو نوم ٌركمهيدا ومهف

 جججججب

 ]| دئاوعلا قرخ ركسر ناكىذلا حاص ىلازاثاوركمملا اذه وح ىفالا تير ام تاعذام نالفانىل لاف[
 ركملا ىف ىمهجو تددرقءاشي نم عمءاشي امل اعض ؛هللا نا لعل هملار ظظ ٍدصسملا نمص ىف ةدعاوهو

 : تل دحسملا ناس ٠ نر ظنا وهو ىبحاص ىلا تعحر مث لاقي امنيعل ادعي لاقق لوةتامدل تلو

 أ كلاَعع ل ين دة هيل السإ ترك نانو ءايهلا رك 5 قص ىذا !لحرلا ذهن ممل تاتو ةعان هعم
 لأ نيعطقنملا نم ءاطصلاهدصقي عضوم ةطورلادي رئانقرصناو ةعاماب !تفرصناو تكسفر ضل اذهأأ
 الأ هبوب هللا اتعفتدتولا اذه عمانل ىرجامآ ذهذ طرحارعلا لحاس ىلءراشبكتب نم ةيرقب وهو
 نملحر هن عمجأو هبلعدقنا ثا دقو هتينر ىل_عوه نع قلب املاعلابةجسرلا نمو ىفدلل العلا ن -

 | نكسي ناكنابلا بيضق هللا دبع او لكوتملا لع باص !نم عما نب هللا دبعنب ىلعوهو انخ ومش
 يشلااهنسلاو نانلا بضةروضحي ةقرلتا هسلادقرضلتا ناكو هلن اتم لصوملا راش ىلقملا

 اتكدقو اهاناهسانلا ف هعمدل ترج ىتلا لاخلا ةروصب و هناتسس نمرضفتا هيف سلا ىذا | عضوملا
 1 بانب نوعمنب ىل عنب نحجرلا دمع نيدلا" قئانبح اصدينم ادهنمدخب !ويوط ر شيلا ةيرش تنمل

 لإ دقددح ناكو هر وج نياوهو ةبرصملارابدلاب خومشلا خش نيدااردصدينموهاهسلوىزروبلا

 || اهريتعا دقرضللا تيرا سانلا اهتسلاو مررنا سال ل ول نار ساد مال

 ]| بدالاو ةصصلا نعةرامع ىهامن اندنع ةقرختا ناق تآلا ةقورعملا ةقرخللا. لوقا ال كاذ لب تنكو
 أ داو ةبصص دج وب نكلو راسو هيلع هلا لص هللا لوسربالصمتم اهسابل دجوبالا ةهلو قلختلاو
 الأ دنع مماصصا نءادحاواوأراذالاوحالا باتا ةداعترف- ىوتنلا سابلب هتعريملاودو

 عا

 .صخ



 ىكضالاقو بونلا عف 2و رفتاهيقف نكس هنكسم نيبو هذه ليضوهنلطو نع حرت

 لأ ددعلا ف سافنالا هذه لزانمىبتنو مكسب رتامقنل اوضرعتف تاعفن هنت نا .لسو هملعدللا |
 نيثالثوةئامئتالث بريش نم ةجراخلاا اهتلجىتلا اهلز انم نم لزنم لكى اسفن نيثالثو سفن ةنامئالث ىلا
 ملاعلا فن جرلا هما نم قدا نم.نوكسح:,ىلاسافنالا ددعوهن رخام نيثالثوةئاالثفأ]
 ةصاخةناوهفلا ةرضح ىف لزنم ىثاعرادقملا اده ىلءديزت لزانماهلن ا هققح اىذلاو ىرشلا

 || ساغنالا ددعوهف .برضل ادعي كل جوخاغ نيثالثو ةئامسشبىف نيئالثوتن امثالث تنرشاذاف
 لزانملاه ذم. نصاخ ىهلا ل << نع لقت ىمهل | عابنم سفن لك ىناسنالا لاعلا ف ةناجترلا |

 فورعموشه نم اهلهأ نمت دًارامو اهزا دّقم فرع ةحئار سافنالا هذه عرم هده تح ع اهريغل نوكيال]|

 هنل أسف ةكع و سدقملا تدبلاب مهتم دحاوي تعتجاو سئل دئالادالب نمنونوكي امزثك او. سانلادنعأ]]

 ىدلاووخا مع ىلناكو ةّدم ىت دحو ماقملا كلذ لهأ نم هنا تلعفايش ث مشت لهىل لاف لكس ىفاموب |||
 مب ساه

 : ىوخر ل _ههنم كادت ده اش عمو ادحي» ءاعملا اذههلناك يرعب دم نيس يدع ش١ كل 1

 لع ىلاعتهتناو ياها نامز فقد رطاا اذهل أ
- 

 * (نورشعلاو سماخلا بادلا) < أ

 لزنملارسو ملاوعلانمفا:صأ ةعير اب نيصتخلا.باطقالارارساورمعم صوصخم دو ةفرعم ىف ||

 وعش ملاعا| نم هل> د مو لزانملاو

 / عمت هبف نطبورهظ دعب نم علطمو دحاهل رومالات ا

 عقن اهم دادعا بنا الا || ||هلعي سل رس نيعلادذحاولاق

 عتمدعلا ىف هلامىذلاوهو || |اهعجادادعالا ارا ىذلاوه

 1 مسطت .نيح ناره رظاك ا ةيروبصق بحر قيضءلا<

 0 1 !١ 0 هشام تطعا دا

 ىلاهرمع هللا لاطا.مال_لا هيلع ب اوهدتولااذهّنامتاَل دأ ميما ىلولا يأ لعا|

 ىس ترج ع رعلا سانعلا انأ انخشناكلذو .بدحح أ هنأش فانا قفتاوهآر نما اردقو تالا| ش

 نبا نالقوه ىل لاف ل سو هيلعهننا ىلص هنا لوسر هروهظب رشبدق ناك نع تحف هلك سمة د

 لو.قااب دخلو هفتفةوتف همعنا تد :ارنكلو هّنارامو هععأب هقرعأ هيمدصشل عسر القل ا

 1 ا يا كو هصأ فقر بسب ىلع فوكل هن فوق ىعا| '

 ع داو اضراب جنا نةمدج فلاته الع ءادّما -ىعرسفأ]

 جشلاىلا بح نم تعجرو دارأ امتاعومن 4تاقف ى رعل ١ سايعلاونأ درك د ىذلاصنتلا

 2 د هلكسم َك|ت رك ذا ذا كعم حاحا هتلادعانأا نك لاك 7000 ىرجام هفرعالا]|

 او مو كلب رك ذامفانالف قص لوقيو كلا نضر و 0020 اهلوبقنع كرطاخأأ] ١

 إف عقاو هب وتل الوبقو لاقف .حوتفمةيوتلا بابَّناتاتف فقؤتنق م اهعمست بسم لك ىفأ |

 ىوفنا ت1 انوه مث لاةوهوها هنع يشلا تمهفةسا ىف كثالورضخلا ناكل جرلا ؛ كلدتااا

 ||| دق بكرملا لهأو ىئطل؛ هس ةرغجلاب سنو ىسرع تنك ىلا ىرخأ 3س ظ

 دلما تناكورمقلاءوضىف دعب ىلاعاصخ تر فرصلا ىلا تغلطتو نفسا تناجىلا تمتف | اومانأ ا



 م

ازمف اقم عمج ا اقئش اس سوم 2 هراه م ىذلاوه ىمالا كاذورمأب ماعلا ف
 ١ ج

 ةيهاتعلاو أ لاق دحاو

 الازاتماام هنف كارتشالا عقوولوزاشمالا هب عقب اف ناثلا طق عقجا فذ نكد ىو كلل

 ' عساولاو ريغصلا ىلعريبكلا داربا فرعي بابلا اذه ىف لزملا اذ_هنمو انهو عز اتعاب

 ل ىذا اهحولا ىلعال نكل هلاخ نع ءئئريغيال ىأ قضلا عسوب وأ عساولا قيضي ناريسغ نم قيضلا ىلع
 | تملا امهعامت>! ىلاةنوهاذب مهاق كاذىف ءاكحلاو نيملكتملا نم :رظنلا لهأ هلا بهذي

 أ اضاباسلا اذه نمو مهل ةعماجلا مَا ىفرثؤيالهرغصو ئثلارركن اف ةسرحلاىفال ةَقَشِلْساو

 ارهاظلاو ٍخ لاو لوالا وه الت ندا نيب هعمجلالا هللا فرعام زارخلا ديعس ونأ لاك

 ' ديال دنا لغو موسرلا# العم رظنلالدأ 0 يعمل نمالدح او هجو نم ديرب نطابلاو

 ئ هنلاابم هللا ىنول لسو هيلع هللا ىلص دمعة عب سس هدبالو ماللا هملع ىسيع لوزن نم

 ]| هملع هيءاج ىذلا دم عرشي اري كلملاهنت افالم نرد نم عرشلاذخانال *ىنااناف ان هنوكنمأ|

 1 كلتا لكما لوس هيمكح ناك اعالا رو ليلعت ءاسشالا ق ككاالف اماهلا همهاي دقو

 هتلعناكىذلا هع :رمشرانف مكحيالو مالسلا هنلعهلوزنب نيدوتحما داهتا عفتر وارمضاح اكول لسو

 ْ اعرشلاو هاج لب ”ىنو لوسر وه امب ىهلالا حولا ثدح نم هيلاعوهامم هتلودو هتلاسر ناوأ ىف

 |! صدمت حور ىلع عالطالا نم نوكيدقو هيفدل عبانوهو لسو هيلعدتلا ىصدمت هملعناكىذاا |
 1 نوكنف ملسو هيلعملتا لص هتمأىف هب يكسو نا هلهتلا عرشام هنعذخأب 71 ثدح حسو هلع آ

 || فرش نم ناكش ءاملوالا تا هجولا اذهن م مالسلا هماعودو هجولا اذاه نم احئاصو اعنان ىسع ١

 ]| لضف وهو مالسلاهملع ىسعوه مركم لوسر ىنهَتَمآ ف ءاملوالا ّجْحْنا لسو هيلع تلا لص"ىبنلا |
 | ىلعتلضفلاب هلدبشو هل ء ءانلوالا مخ باك ىف ىذمرتلا مي كملاهنلعهندقو ةردجملا ةشالاذه ْ

 ثن ىف لوسرو“ يرو دلك تتألا اذه فاد 22 هرخو هنعاشا خلو يدضلار 56 :

 ا مار و ءاولب ل سرلاو ءاسنالا ةعاجب فرشحتن ارشح ةماقلا مون هلذ مالا :

 | قصده ءاول تحت ةمالا هذهءاملوا ةعامت امو انعماضي ار يشكو لسرلا راسك اعوبتم نوكمف ||
 |هبالؤلا نيبهلفتلا عمل ماعلا فنوكىلو رخ ىلا مدآ دهعنمءاملوالا عمجب ىلع ام دقم ملسو هيلع هللا

 لا مدح اق ملسو هملعهللا بص دهتثالا لوسر هعش نم ةماشلا مون لسزلا امو ارهاظدّوشلاو

 ||| هلا لص ئاول تدق هنود نك مدان م فقوملا ىف نم لكن اكن او مالا امماع سال از ىسدع عام | ىف

 ]| ةيدحلاةيالوالو لسو هيلعتلت ا بحه مشان ضاق ءا اوللا ىفانم الكو ماعلا هؤاول ٌكاذف لو هيلع
 مالسااهملع ىسعنود ةشرلا فوهو المل اوه نما مح دبع لعورللا عربتل 3 ةصوصخلا '

 []| هدعيلوالف هم ىتلا ةمقللا ةمالعلا تيرو هب تعتج اواضيأ هم ؟رواش امزؤداو دوالوسر هنوكل
 ل ماللا هيلع ىسيعكد بلا عجاروهوالا ملسو هيلعدللا لص دمش دعب ”ىب ىتالهناامهملاعجاروهوالا |

 : هيلعدمج عي نوكب ىنلك ةمسن ةماسشلا مولا م طااذ لورق قارا طق د ارا

 هيلع ىسع ماعم كل تن نا دعي و هسا هال هقرضللاو ىسعو سايلاك ةوسلاىفمالساا

 ةدحاو ةعيرش تلق تئثناو ةدح او نمعل ناتعي رمث تاق تشن تئشام لعن لزتاذا مالسلا

 1 ساقنالاب تق شعت ةيئاو.ىلا حاورالانئازخ تناك ال هناف سافنالاب ةقشعتلا نولقلااماو (لصف)

 1 حورلاناوالا نعل لب ةَوَم نأ ايناجرلا سفنّنا لسو هيلع هللا ىل لص لاق ةم_سانملل ةيلاجرلا

 ]|| نكلا لبق نمىذلا فاجرلا سفنلا اه ثعتملا بولقلا دنعسافنالا هذه لص ناو. سفن ىناودملا



 يش ءةذك رسل هنا ضعبعمهضعلاعلا ةيعم م مشا هلق لع نول لادا نح يللا لقعلا |||
 وكلا ا ىرآو عم-أ اكعم ىناا ىلاعت لاهو منك اننأ مككس وهو ىلامتلاكأ]

 الأ ادن .طعيال لقعلاو دروام هنافقحلا عمانتا لوقتنالو هدارأ ىذلا ىنعملاب وهلاكام دح ىلعانعم قلنا نأ

 وهف مالسنالا لأن تقرا ولسا هنبعيوت لل ع + ىلا عمانتا ّوطن”ىرشالو ىلقعهحوانل 1

 تادف باَكَلا ىفالة:كلاى تباثلا عرشلاو ةشرلا ةءلوقعم هنع ىنث لقعلاناقنامالا ضقان

 هيف عراشلا اهقاطأ ىذإاعضوملا ف قلطتواهماعساقيالو ىدعتن الفتن ا ىلع ةينيالا ةظفل قالطا 1

 ١ ليه ءاسلا ىلا تراشأف هن انيااهدمس !مرمق تلا اذركسلا سو لتنال لوط

 هلا لص هلا لوسروهو ىلاعت هللا, سانل العا ةيني الا: لئاسلاق ةنمؤماب: اناهق اهقتعأ لافو امراشا أ
 اهنم كلة إسو دلع هللا ىلع“ ىبل 'لوبقوءاسعسلاا ىلا !راشأ موسرلا الع ضعب لب وأتو لاو هيلع أ

 دمعت تناكترعااتاانلعدقو اع ريد رسال شا رب راعشرال فد جلا ةهلالا تناكاملا|
 ٍ ىلع تذقو اذكه بان رالابراهتااهقدقتعتو ةشدكو أ مهل هنسىرعشلا هس ءامسلا اكوك |

 اذهغاسنل ءانمسلا ف بكوكذنعت لولو ىرعشلا بروههئاو. ىلاعت لافت كلذاواهابا مسهجاجانم | ْ

 هللا لصدتنا لوس دادخا نموه ىرعشلاةدابع عرش ناكىذلا ةشنكو آو ' لوأتملا ا را
 : ىلأ نبا لعفام لوقتقهملا ملسو هملع هللا ىلصهلئا لوسر بسناب ر هلا تناك كلذاو هتالزإ ٍ

 . ناكنرمم ماقلا اذه ب تاطقا نمو قرات است تس ايت انالانا ن0

 !| ىواعلا ماعلا ق فرعين اكو هللاهجر نيدموأ انخو م نمو مكمل ىذمرتلا لعن دعا ْ

 هدس ىذا كراس ناءرقلا نم. قروس نوم ةفدقلا سوك ,نوداحورلا هنوعسهروءاحتلا ىبابأأا

 انكار لش ع مامالاعاتموه اذ فنالنيمامالا دج هنا هش لوقا اذه لح نسو كلل ظ
 / 1 نيدموأريشي ناكل دفلوك ”ىصتملاكراص تملا سو هيهوعدب امعرطضملا هدبعل اسكت ىلاعت لا ْ

 أ ريغ نم ىلاعتدل كلم هنا سف: لك ىفدبعلا ىَدكاف ةفاضالا هذه ةححاماو «كلملا كلم هفءلوتب |إ]

 أ هاش ناوهددع كلم 0 :وعد لالا: اذهل اختنا أل
 : صالاكلذو: هاباهللا كمل ىفهروضح نع انرعاكلم هسفنل نعدب تأن كلذو: ىوعدلان م ةحئار :

 الأ ناكتاو كلملا كلم هنا للا ىف لوي ناهلحصيالو مانقملا اذهىف نك. لاكلمو هلاكلم ةامسىذإا ا
 || اصف ام ها ىف هتلفغو هلل كام هنا هزه هاوع دهسفن اذه حب راقت ضالا نيسان كاد

 نب كارتشالا رارسا ماو (لصو) هنبع ب صنوهدس حربيال مظعنازيمىلا ماقلا اذه بحاص أ
 وهو سابلاورشنلا مويلا هلاحرنمو ءابلوالا مخ ماقم اذهو ىرك ذاتالصلا مقأ هلوق لثف نيته عشا ١

 ريغتي ال دقورخأتملاو مدقنملا مصمل نامزلا ةرباغم عم هن آىذااهحولا نم لوألا هد ًالمىناثلارب رقت[ /

 ْ ىذااهحولاناكحالو لوذلل عقوام نيعنمىاشلا فيلكللاب ار باطخلا عقف لالا الوناكملا |

 اع مالو اهنامز فلتع ةرابعلا نال نيصخش نيب ةعئار رسلاقكا اريشالا ازا نامرلاب دسشيال اهعمجت ا

 عمو ىتطهنانوعرذٌىلاامهذا امهل لات درعو يوك د اونا ابدحاو نا ىاقطتيتاالا
 ود لود ىبومو امسالرالودهلوقىفةر كانو انلالوقهلالوقف امه لق دقف هلك اذه | ا

 وهو دحاو مام امهعجج د قف دح او سا ىف ةرابعلا ىف افلا ناواسوافنورهىنعياناسل نم حضفأ |

 نم ةعاج اد هلثمد وجو عم دق ناكن او ةدحاو ةلاسرب دحاو صخم ىلا دحاو نامز ىف ثعبلا | :

 : 5 0 هل يتاباطوإ اني ل :

 ءابشالاا ماو ىهلألا

 نم نيئاقلاو فثكلا لهأ ىل_ع مالا هياشنلا عماسلاو قارا فيو لامالاو أ ١

 د لك زيمو هقلخ وب ريد زل ارا كم شرعلان ا تيكا |
 كح ا ا و ل سم ع هس ع يس حس اسف
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 هكملمو ئث لك رهللاّنا تلعاذه تلع ناف“ مكل بحتسأ ىنوعدا لوقي هللا اهلا ك ديا عا

 كلم ملاعلا نوكل ىعمالو هناصسو لكلا ادهل كلمو سرا ا دنهل بوي مه ىلاعت هللا ىوسام لكشف

 عوزنف الع لج هديس كلملاريثأت لت هناوريجتريغ نم ءاشيام ىل_ع هش هفةرصتالأ ىلاعتهشاأ

 بنتك لوقي هللا ًاراملهنامث هدي ربام مكح ىلع همف قيل ف ”ريصتو اهلعملاعلاوه ىَتلا تالاخلا

 ىلع ب>و أ ىذااوه ناكناو هيلع بوجولا فهدبععم هسفن الرشأف ةجراا بيض ىلعيشلا

 قحلاهيحوبلامع ادا هسفن ىلعر ذنلاىناسنالا بجو اكوح هدعوو قدص همالكف بجوأأام هسفن

 بيهسإل ىلاعتو ام اردن افولابه هاف ه سفن ىلعهبحوا ىذا !هر ذا ءافولا هملع هننا بجوأف هملع

 ْ دمع يسال هد دب يح ىلا اسمن وكيآل دبعلا نااكعرش اكماءادبعلا ءاعدد يالا |

 || جالا تناملاق ”ىبهلا ف”رصت ىلاعت هلل كإم وه ىذلا ماعلاو ديعلار اصف ىلاو بملف ىلاعت

 مالا ناكل ةعيرسشلا عضو هضتقيام رخآ افرضنو ”ىباذا!بلطلاب ماعلا ةتيتسمضتتا |

 هسهأ اذا هننا عأ بمص ديعل ناك هلأسو هاعدأ ذادم_علا سبأ بحت قملا نروكن م هانرك ذام ىلع

 : كرا ناداني مق قملاناكاملو ةيضقلا قتل 7 مو هلو

 عاوسداا د كدر هلا اكع ريشي مأالاعاهدابعل عرش .ءاوس

 ع هىزاجيناهسفنل عرش اهلعاذاالاعا دبع عرشاملل# عرش لما هعرشاعو 21 عربشأا

 هفديعلارثأن هروظياع ملاعل اوه ئذلا كمملا | تهلاكمله ىلاعلا بان, اراصف هب هفاك ام لعف ىلع دبعلا

 ةضانايلامب كلامهن اهسوهف كلما كاع اهنعربعب ةغفص هلع قلطناف لاؤسلا دنعءاطعلا نم

 أ ىرك داةالصلامقأ قالا لاك الر غغا بر لوةيفدبعلا هيد مياس كام هنا سوهو هدغ

 وهامتاواسهملا 5 اعدق علل دنعلا بنا نم ناك ام ىعدو ا سه أد يعلا قا بناج نم ناك ام ىمسف'

 .لعزيدمج ىلع ىف مبسالا م ىلع لطصا نم لوأو اعم نب سال ا ىلع دحلا ناف أ ةقمشملا ىلع ا

 مل تالا ار تم تا جرد و اويدج نع ظفللا اذهانعمنامو مكمل ىذمرتلا |

 نيملكتملا نمرظنلا له نيب فالخ ل5 مالةعهننا ىلع بوجولا هلّثسمو جيب حالا ن االااثملا !

 || هللا دنع نمءام ءاحاع نموعرسل ن هال أه كا ىعرشلا ب وحولا اماو هيلئابغو كلذ لئات ع

 : وهفدي زتاف اذا ةفاخالا هيطعت مسا امهتمدحاو لكل .ثدح ناو كنا نيعياضمملانالبعءاو 1

 كلفاداو اذ هريغهنم لقءيالناسناو مذورع تاقاذاو اد هريغهنملقعبال كمال :ناسنا |

 ةوبالا مس ل تل ورع اتاك د ةونماا ديزل ث دح ده هنا كش الفور. عدبعديزو ا وريني ديز .؟

 ا تاو كتدم ةونبلا تطعءأ قؤرمءلاةؤنالاوورمعل ةّوبالا تطعأ ديز ةونس ديزلانأ تاك ذا: ١

 ةدومعلا تطعًافقرع دبعدب زكا ذكو ةفاضالا لبق ه,فصوب نكي ل نعم همحاصا ثدحأ نيفياضملا

 ورع كلم تدح ًاوورمعل ةمكلاملا مس ادي ز ةدكو أم تثدح ادقذ اكلامور عواكق لدي زنوكيت ا

 نيذه ةءلوقعم امهتمدحاز لكل نكح لو كلامورع فل قو لام همق لقت ديرةمك وام دي زا | َ

 326 سال [ز1ناسالا | تلداداك ناكسا ناحسالااو ىح ئلحاف ةفاضالا دجو نا لبق نيم»الا ا

 ةدحاو لج نهنلا نم ملاعلا عافترإةوجو تردةواف ”كاذَنِمتبالسانلا كلامهتانأ تلك هنا
 ش دات الي رو رج اسس وت عر اوزاعلا جاتا الر دوج ينجي ءاكاسنوك نجا

 نع ناك َناوالزا ىلاعت هند كاملا مم ا ةيحالصورالعف: نملادوجوب اطت ضم ملاعاادوجو

 ادوحو ىلاغتةت لوا وهف كلاملا مسام ةطس ص ةدوجومهّدبل و تعم ن 3 بنغلطق امودعم(لاعلا أ
 وباقل انزيسعلا االاالاصأ لقعي نورلاعلاو قالا نيب نساف مهفافالاو تمهأ كانتا ةوقار , دعت ]| !

 هلالج قصتسي اي انعم تبعت هعمئنال ال كل ذك لازربالو كل ذكنم لزر لو هسعم الو ناك هتاف
 اهنم همهشبالاك ةعملاى ٠+ هيلع قلطين ا لّوغملا ضم مهي مل انعم هنا هسفنل بنام الولو هلال ىئش م يور

 سس ب ببر رب ببب7بججبجبجبابببي

 لمعلا



 ىلاعتهننانا اولع ءرمنالالص أر وهلا منمدح ا رتضع ل مهسفنأو اوك رتاذار ,اكالاءاسلوالاو كلذ 1

 0 يم 0 د 0 هه دحالالو ره 0

 راف 1ك در أ نم هد تاو مهرتسناو لمعت همم علام

 او + هللا ىلا عاطقنالاو قلخلا نعرتسلا اورانخاا دءالو مهريخ نق قطا راتعلا هدرهاراشلا ا

 ءاداىهو 0 انملعنيعت مهريغ نعشكف موسوفن نع مد ”يصرتس مهلاح نأك

 روهسملا ىف ناك ن نطو الودلبلا كاذ ىريدلب كح ف سانلا عملوخدلاو تاعاسبجبا ف ضئارفلا

 26 اكاذاو سا.نلار ام ىف هنبع عيضت ىت_ ةعبلنا هيف ماقتىذلا ددعدملا يف هنك ام فانت و

 3 اع هللقو تا سانلا مالكع م٠ اذاو همالكى هلع استر قا ىربو مهملكف
 | ىضرام لدا وهدالوأ بعالب و'هلدرالاوريغصلا ةحاح ىضقي وهن رعشبال ىح هئاريح نمالا

 ا راممالا زكي ناذهريغىلا هنع لّمألا عضوه ىف فرعناو اًمحالا لوقيالو حزب وىلاعت
 لّوتروسصلافف لوحتلا ماقمد دنع ناك اواطاو حر عطس سانا تالاف ل0 د

 هاكاذدو نابلا بيضق ن كلذكو كم هنا فرعت الف مدا ى: رود ىف لكشتلا ىناحوولل ناك امك

 هللادتع ةمترملاددهاولانامنا ةفئاطلا ةدتحقا 5 رعشإ ال ثد ل 1 هنزل الو هراهظا قالادرلام

 عمالا سو > مهل س داق هللا ىودسناو 5 نه نووكلو اعّمواهللاريعاه ادي نا مهم لقا ون اص منال

 هللا نعو نوسماقنمو ا هللا ىلاو نورظان هللا فون وعاق هلا مف هللا عمالا ثكد> الو هلئا

 دوبشمالو 0 نونطاق هللا دنع ون واكو تم هللا ىلع ونوذخ اهلنا ن * ردو نوقطان

 0 بنغلا تايايغ رهف ممتوغت مهفرعتالذ سون نع مهسوفت اوفاضداياالا

 هد اللا 1 ارا 02 1 اوس نوشعو عاعطلاتولك ًاينوصل تملا

 مالا امهلع لسرلا تثعن ةرضحلا هده نمو انلق (ةفيرشة م“ ) بايلاادهىف ةروك ذملا

 لسرلاوءاس الا امعذخ ا ّةدحاو نع نم مه حب نياك مهل نيعنات ءالؤد ميل

 هوعماامفوهوعسا نع نوملاعلا ةريصن ىلع نوعباتلا مهفهنف مهوعتا امع انوالااهنعذخأو اوعرش ام

 وهو وللا لوةيهقناو ىلاعتهتادنع مهريداتمو هلا نمل.سلا يهانمو لسرلا لزانب توفيباعلامهو |
 للدشسلا ىدم

 ىبتن مك ىلاواهلصأرسافنالاب َةَقشعتملابولقلاو نيدعي رمث نيب كارت الارارساو مماطقا ||
 نعش اهلزانم:

 اكلم هك واما ىضأ كإام ندو ||| اككلم'انل دوعب الم نم تمدتت

 اكلمانلع نمروئلاًواَوللا نم ظ انظان'تنكنأ كم عقل
 اكتعمءاشنموعلا كاذذخألل ||| اسّدةم ادعو للا دوحو نعذفل

 2 1 الا ١" يود مول ا ليمن

 اكف ىرولا ىف ركقاسسا تكتف دقو || كسه مواقد سها ىعلا فله
 اصلا رعلا ديسلا تنكتنأ نمو وسو وحتى تنك لق
 اكلم هتتفح ناهنلا تدب 1 | ع كح | ىقلختا دما



 نسف

 ىهاضنال هل انهاؤق :تاعحلاز اد ىدا كنك

 ا 3 امءانقشعام قىداتمْعاو ى'دشتو ىلا

 اهالعأ نم لوسبلا تاكل كف لس ٍ امع انتاعا

 اه الحا اخ ىديس ان كب هاو را حرما 1

 اغار خشن يذلا وكشمن هاوه راد هيلع اوّدر لاك
 اذ :تجد ىلا امناد انرط || || ىراحعي نيدلخم انددرو

 اها وقام اهل ل حجتوأأ | اهاؤق لادتعا ىلعاهاتو

 نماولح يذلا لاجل مهو ةيمالابنيدملا هادا عزت ذمتي بابا اذه هتاثلديا ماع
 نممهاو ةيالؤلا ىف هب رقلا ماقمىجسلا ذهو ةوبنلا ةجردالامهقوفامو اهتاجرد ىضقاىفةيالولا
 ْ نيذلاهللا لاحر سوع' ىلع اهروحو هنحلاءاهن تروعتب همانإ مامكتاف تاروصةمرو> تاءر لاا

 ْ مهاغش ثقف نعمهيلا دم نأن وكل ااءاوز ىف ةمها الا ةريغلا ن نوض مامخ ىف مهسحو مبخاصو هنلا مهعطق :

 !| مبماع ى ع نمةفناطلاه ده !اعاودوت.نا قلكتا عسو ىف سل هنكل مهلا واكل ارظن مهلغشيامهتناوال

 تادابعلاو تاداعلاتامخ ىف مدر هاؤط دي روكا وما كك

 : نومظءيالف ةداعقرخ توكر ءيالق لفاو“ اا اهتم ضئار هلأ ىلع ةرياثملاو در هاظلا لامعالا نم

 || ءاءربالا ءا.ؤشالا مهف ا مهةوكعم ةماعلا فرعىف ىذلاحالصلاب ' مسهيااراشيالو أ
 ١ لاي وزع هبي نعرلسو هيلعهقلا صدت لوسر لاك ميضنيذلا سان اف نوشماغلا ماعلا ف ةءانمالا |

 < سلا ىف هعاطأو هنتر ةدامع نسخ 5 الض نم ظحو د دايلا فى. نمومل ىدنعىنانلوا طبغاَنا

 اًرسمزاحلا نوكهتن الو ةدابعريثككس انلا نيب نوفر عالم + ادريسابلا ا ضجاع ناكودنالعلاو ٍ
 ناكناك ةرخ ”الاواندلا ىفهحولا دوس موه فراعلا نع لئساا مهتفص ىف لاحرلا ضعب لافااتلعو :

 ا[ ايدل ىف اهلككح ءافوأ غارفتسا هولا دادوسايدب ربهن اق ةفئاطلا هذه لاوحأ نمءانركذامدارأ |
 2 هماقمو هسةنريغ#ل ىلا ذا ى 2 : ٠ع سج ىق ان ةعناستالا ىريالو هلق هلق تاك ماد ىفةرخ لاو 1

 || هتقيتح تلا هجونافهداوسالا دهثيالف ةلاتقطارونىف نرذلاو . تاوكحالا نم نوكودر |
 أ ءانرك ذاع ىلع ةرخ الاوان ندلا فلا عممهف صوملتا ىلع ةقئاطلاذهلالا ىلكلا موديالو هتاذو :

 ١ | كل نانالا هم هجولاب دارأو ةدامسسلا نمد وستلادار انااماو دارفالا مهو ىلتعلا مارد نم ٍ

 ا[ لوألا قوهد مسهل لاك هاف ةصاخلسرللالا كل 3نوكمالو نكمةةزخ .الاو ايندلا ىف ةدامسلا ||
 ْ هلاحس هنا ىرتال كلذ مهل سيل اءلوالاو عي ؟ رسال درووطلا ىلإ قيم لسرلا نال ص 3
 هتلارصن ءاجحاذا هلع لزت أف هسسةن اه هملا هللا يل جاادروسلاىف هسحأ فيك نيدلا نكأاما

 العن لكتاىأ ةرهعجتساو كير دمع مبسف احاوذآ هنلانيدف نول دب سانلا تيأرو فلو :

 ]| غبلس نمهنم ديراام لك ااملماعلا نمىهالا اذ هعطتقاف هله وهاعهملعءانثلاو كبر هي زتش :

 أ ناك هنا امتادهقل> نودهيدرفنمل هنؤض ٍباحىف هقاخ نع هرتسي ناراذغت_سالاءبلطو ةلاسرلا ||
 اهقهنافوأر انو هنتر ريسغ هيفهعسبال تةودل ةلاسرلا» ادأب خم داج رالاو عجلبتا تامزفاأ]|

 قلك اي هلغش تاكو ن نه هني نك ىذا 2 1١ قه كلذ ىلاهّدرذ قال ازومنرظنلا نم هب ىعأ
 ليل نانا توكيالا معتم عوج رثللا قيلا عجربىا ا اا ناكل هلوق قلاع نعناكت او
 | دأ كي دروملاهدغ هملسو هيلع هللا لسد هلئا لوسزالتاساو +هؤجولا نمهجوب لوخد هس

 ىلص هللا كوبر لان يندق د اعتدنا يلعو نباح لج نآل و ءنوددذحو هنعهلا ىطرقيدصلا

 | بس نوفر ءنالو هناك نم نوب نورشاحلاذخأو هن س1. || لعا ناكوهو هسفنٍسو هيلع هللا

 : لا
 كلد
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 | ملا لناناو اريئاطن ف لصو) * روذلا لا اور اوال اريشع عساتلا لاكلا نان الا رشع

 ةيداحا بنا ع سه رمش عة عير ا ىهو روسلا لئاوأ ىفىّيلا ءاجهلا فورح نآءرقلا نمادرئاظن

 ريثأ لا ىفاهر ”اطظنواكمل هريشع ةعسألا هنزِلْنار اذلا نم اهرلا اظنو هيساجو ةيعابرو ةثالثو ة انتو
 انئالاءامقنلالاجرلا نماهرئاطنو "رلوسلا فورح نأ رّدلا نماهر اظنو ىراررلا ةعمسلاواحرب رشعانلا
 دحاو نطتلاثو نانثاتاماهالاو ةعيرادانوالامههةعيبسأاع الؤهو ةعيسلا لادالاوريشع

 || ةرامع لزانملا لزم نا لع( (لصو) ف ةريثكن اوك الا نم و ةمهلالا ةرمضجلا نملزانملا:ذهلرتاظنلاو

 مامالاد مدألا وهو . ىرثنا ىلا ش 'رعلا نم ايندلا لاع فر هظت ولا لزانملا عيج عمي ىذلا لزنملانع

 هنق عدوا أم هنأ ىل 1 ءليلد.انيصحا لوقف نيبم ماما ىف هانيصحأ لكمحي ىلاعتلاف نسما

 همف سيل هال ةب 1 ا مرمهتلا نع تجرفلاه دعد_حالرست ل هانرظنف ةمهانّسامولعالا

 5 1 ا اا ىلا ةرامعلا لقت ايدل لاح ىشقت نا ىلا لعلها اخ موه نم ناكامالا

 ىريخأو م0 لام نيا عاملا عب وحلا اعلا هذهتاهتًارصخت لههتلان ل- علا لهأ نم هب

 انمدعا لك عض ىلا م واعلاتاهّمانام-ارك ذأ النا ىندهاعو بحاصلا قداصلانيمالا ثلا

 لكو عون ةئاقسو عون فنأأ نب رشعءعو. ةعسلو مولعلا نم عونفنأ ةناام ددعلاب غا كا هزي ىطخالا#

 هنلاقلخ نمدح أ [هلان له دَمْدلا اذه تاأسف لزاتااب ايد جنك ىوتح 3

 سافوهالاااهلعبال دونما اتناك اذاو وهالاكي ردود معيامو لاق مث اللاقالعاجم طاحأو
 وهام متل ضرالاو ٠ ءامسلا بروذ بتال ىلل اقف تيدعف هتلب ادم ىلا ذو ذاع الود حاتم عزانم قلل

 | لو هلعهتلا لص صهننالوسر ءاسن نم نين نها ح ىفةتنارك, ذىذا!ىل لاذ وهام تاقذبعأ

 | ريهظ كلذ دعب كن الملاو نيسموللا اصول و ةالوعو م اد هملعارهاظت ناوالت مث

 ا ىقعلطي ناةننا تلأس كل ذى لاقانلف #* هسع هللارارس 0 دو دلاركحذزنم بعأ

 ةكئالملاو نينمؤملا اصو ليربجو اهتابادقم ىف ه.فن هللا لع> ىتلا ةمظعلاهذهامو "هإةسملا هذه

 هتلارك ذامالولو ا مم ون موأن ددكس نم تاعو كلذ ةفرعع ىرورس ّْئش تررساف اهم تريخاف

 هللانلعلا نماحهل لصحامهما تا راه و يا الا “تعاطتضاام ةر شل[ لآ

 ىلاءتهتنا تركشف نونكملا ةسهك ئذلا معنا نم اذهو وعل هذه امهاطعأام ماقلا فريثأتلاو

 مكبىل نول طول لاه دل نان. را ناناه دنتسا ام ىلا دنتسا هللا قاخ نم اذحا نا َّنظااخىؤاام ىلع

 ملسو'هيلع هللا ىلص 9 ىنلاناف هفرعب نكي لو ديدشلا نك رلاهد_نع ناكف دي دش نكر ىلا ىواوادّوق |

 لعولف طوخ ةقداع اك رخ هقرعي لو ديدش نكرىل اا ىوأي ناكدل اطول نأ ةلئا مح ربلاق

 لدسلا ىدهبوهوقملالوقي هللا ةناالا هذه ىتماوقرعل هلعاشنا اسرع سان

 * (نورمشعلاو ثلاثلا بابل

 رعش مهوص لواتسرازسأونيوصلا تا ا

 205525 1 22م2ج2ي5ي5ي5يلُالاُااا7101212020م ا ممم لل

 اهارث نيع.سلف ىدوحوىف اد افنخ ١ هممكحجصح هلل نءأ ظ
 اه | و سس هدو-و اه انش قم وهل راد مسملا قاخت 1

 اهاحا هد_ع ندحوير ءاح 00 تا م

 اه اوهل هدأ او ا انإع ىمل | ا ا 2

 اه 1 1 ا ع هل ه اع دينك يديصللاةح فوتو

 انه ام لاف ىلا نيا ا دول اك. اكمع هل لسلك

 لد ل 9



 1 اورالا لزنم ابهنم ل لع ل دلوش ع اال طا ل هاشملا ةنل ةدهاجما ا منتو ٍْ

 نيمامالاو بطقلالزنمو متاقلا لْزنمو بسلا لزنمو ءارسسلا لزنمو ميلعتلا لزتمو ةيضخزربلا |

 1 هضانلو :

 ةاى الملا تقوىلا لوراالو ا 1

 ةاحانملا رد_صقف زربتاذا هلع ناكرادزملل نعل ا هّرَقف

 ةرضحلاىفامو ع.سفقلا ةهج نم ءابلو الا نود دود_سوعو مالكلا ةفصنم ”ىهلالا ىهالا |
 نإ مف ءاببنالا ترها اذااه سا عاملا ”ىلولل قاف اعورشمنوكيناالا ”ىقدلكن سها اةمهلال ١

 ا اهفسعاال !١ةيهلالا ةاحانملا ء كود اى نكللهدوجو عبج ىف ب راسةذإ كلذ هعام- دنع“ 5و ٍْز

 ا الا ىل اخ ةناكسو هاكرح ىف ”ىهارمأب روم مهْنا ف ثكلا لها نم لاق نم لكف ان 5

 * هل | لدت هلرهظ هنا ع نكمياغناو عمم هنا لافامقاك داص ناك او حالا هيلع سلا دّقف 58 هئرمج ]

 شال صو لوسرلان اكل ذو هباطخ عامسىف قأوأ هم © ةيظاخ دو هلعاش ا لكشت# هياةروصق :

 ءايعدق ىذلا هال كلذ« ةرضح ىف ىقحلا نم عمسي نا نكي دقة هدابع هب هللا حا ىذلاىلاعتّودلا |

 1 اذه عطقناو ىعأدق هناي رعت هتحىفوهامن ار ولا فرم لوف لسو هيلع هللا ىلع هلوسرالتا هر :

 | هح-ارلا مدقتلا كلذىف ءاملو الإذ هللا ند ةعورمشملا سه اوالاادعام امو لسو هلع هلل | نص دمع ع ببسلا

  (لصو) لوقنف لزنم لك تافص ص خأ رك ذنلو لزانملا نمافنصرمدع ةعسنلاا ىلعانتأ دقن اهف + |إ

 || صاوة معلا قلعتزومرلا لزنم تافص صخاو ىهانتيالا م لعلا قلعت حدملا لزتم تافص صخلا |!
 : | مولع اعدلا لزخهتافص صخأو ءايعسشلا م هضو فورالاو تام | ىهر ءام«الاودادعالا 5

 ًدبملا لعءادشبالا لزنمتافص صخاو 03 0 ءلاعقالا لزم تافص صخأو ةلحأ اى ةراشألا

 00000 :رسلارع ع هي زينل لزكم تافدصخاو ىتلكن هتايلوالا ة هدرعمو داعملاو [)

 : صخاو تاف كا ل8 هوملا لزخم تاع ى مخاو تالالدلا لءبير 1١-2 لزنم تامص

 |مانقالا لزنم تافص صخ أو ةقيشملاوةلدالاو لاعلاو طورشلاو بابسالالعتاكولا لزتمتاغص

 تانفص صخأو ادوحوىرانلاةموعدو لرالا لعرب عدأا لْزْ تاف-ص صخأو ةمطظعاا مولع

 أ تافص صخأو نّوكملا ىلا توكل ا ةين لع فا مال لزنم تافص ا تاذلالع ةينالا لزتمأأ

 تافصصخأو ناصولا تانرع نردلا: ءانف لزؤنمت ا ةهصصخأو ريوتصموا ل عرب رقملا لزم

 ماهفتسالا لزنف تافص صخأو نطاوملا لءدبعولا لزع ,تاعصاصتاو ماهتلالا لع ةفلالا لزنم ,
 لزم لكل هنالعا (لصو ) ةيدو.علا م ك نعلالا الرق تامطص» ردخاو كن دلرلع |[

 هيفا [ناد كح او فرص مهو ةكن الملا فنص من5 تاثكمملا نه ف ةصرتشع ةعستلا ل ز انما هده نم

 تاداوملاو َه ةعلار !ناكرالاو اعورسشٍءدح اكالفالا ( اهن طرشع ه :امتماشحالا معد) مهااودخا ْ

 ىناثلا لوالاودو تاذللرهوملا ةمهاالا ةريضلا ىف تاكمملا ماه هلباشي رخادحواهاو ةنالثأ
 توعنلاو ءاوم_ساللودو ناكملا عبارلا لزراللوهو نامزا /1ثلاثلا تاسصلل ىهو ضارعالا ,

 ءاعسالل تايمكلا ع داسلا ةيئاوهقللعاضوالا نوداسلا تافاضالل ىهوتافاضالا س.اخلا
 را ااعفنالارشاعلا دوحولل تاريثأتلا عساتلا تا اعلا تا ندككجلا ل
 حرغلاو لوز. ا, فصولل ىهو ةري ارش ءىناثلا ةيدحالا ارتطام حعدالل تاداثتحالا
 ننماخلا ملعلل ةفرعملار يشع عبارلا - ىلإ تانك: حرش ع تااثلا كل ذءايش أو ضرغ لاو ٍإ

 نماثلا عيعتلا عمدا ريثع عبالا ريصيلاراصنالا ريشع سداسلا ةدارالا محاوهلارشعأ)
 9 : 2 ت __

 وح



 لدعالامامالا نظل || ||| هتبتج رع اهلا ودك
 لك اةاكشملا نم لب [| || لثمملارونلا» سل

 لذفالا ةمسلا ناكع انش ةحمكانلا "و

 0 لوا لا ضان وما نتعلا نيعبف
0 

 مكس د د كم ١ 0 الار دسلاوهها ملا ل

 روقلاهلو لدش ال لاق اذهلو تو. هااهلو ماعلا ىف ةيموسقلاريث أن ءهيأذ ك7 نهعملا لعحو

 6 الا لو 3 ماعلا اىاماما الرس ىهلالا مالا, وواعاتاذلا دو مشد هسشنلا ليقبال ل دعلاو

 1 رعش لوا هءفودح او لزئ موه
 ا
3 

 هف وفم ن١ الااث“اهن اخ || | مق[ .امف سرع نمل لق 05.٠

 1 تت7تش4لتت77خ7خ ات خخ

 / هق وو رغد تعنلا ادم ىو هدف ولام هنكمأ+ ذل ) نااانف

 / | هفورعدد رثولا تاذ-ع نعو هو وقوم نينثال ١ ىلع ىشو

 !| لاتف لسوه .اعهتنلا ىل_ددمع هبت ىلع هيهللا نكد اموهو حا ارذالاورورمسلاو سارعالا لزتماذه أ
 أ كندوم ىلعدب رب مند فلا هللا نكل 1 ك.لع دب رب يوقف اماهس ترا ا

 |١ لزنمو ةمناحورلا ةعزات 1لَز زمام لزانم ىلع ليسن وه (رابث مميسال | لزم ) * كةيدصتو كّساحاو 1

 ١ رغش لوقا ةيقوناسنالا لم نوكلال لزنمو كما وءاتشإلالعر يطل 1
1 

 3ك

 ىلفا ماهفتسا ىل_ءقولاحا ىلق باح ا نع تمهفتسا اذا

 ىلنعوا اهرطاخي تتفالا اخ || || مهلا رظنتال سفنلا تظعو
 ىطفل نيسع قاوك نحل« او 1 نوك ىطظحا ىدع ومّمظفل )2

 ٍ 2 ل انو

 ىمومهو ىران:مهنعلأساو || || ومهيل ا ّنح ا ىنا بع نم و
 ا اهداوس ىف مهو ىئيعمهدصرتو

 تيس اوين ردك ال دو قل ردنا ”ىدعداوسفو ميتعتلاساذا قاتل
 3 مهم ىدنعام م مهد“ ع نكي مذا مهندع تسأؤ ى عمو اماعنوك !لاح لك يف د مهفمهلا

 تدظنهنفو نوكلاناستسالاوروملا ىلعئوتحم دحاو لزنهوه (ذمعولا لزنم)*

 موقالا ىيرطلا ىلع لولاك رت كك امنع كال دنعولا نا

 مدقالاًولعلا مكح ىل-ءىشمو“ || || هدوجو لال ان ىَقَحت اذاف
 مّركم لكم يعن ىهو راثلاىف يكونو 5ك اىعت اد ع

 داحنملالانوكيالو سوسحلا باذعااوهو ”ىنانمسح لزننو سؤوفنلا باذءوهو ”ىناحور لزتم ْ

 (| كلذنع مصع ةيانعلاهتيسو ةماقتسالا قواذاق هنطاد وهرهاظىف عورمشملاّ ِي رطلا نع



 هن

 فاالاو نيتفشلاو قلت نيب خزربن اسال افورح نموهو ماللا الا عبطأ !فورح ىف هل سل هنال عبطلا ا

 نيعل ا نينمعل نيعم أ ن ند بك ه مس ماوهق نانا هنا ىل لعل دتدع»أب اندر اعلا منان اامهما ىلع 0 ١

 لزنمو عنلا دا دعت لزم اهنملز انم ىل_علمشي وه (ري رقتلا لزتم) ليبسلاءاوسولا ها دهو هنريصب :
 رعش لوقا كل تفوق اطملا لرمشا !لزتمو ررضلا عفر

 تومكلا ىل_عروهظلات رو || | نوكحسلاب لزانملا ترَرقت
 نيعملا.ءااملا نم ةازرعقم نوسع ىل-ع نا.علاب تادو

 نيملا رونلا ىلع تعمل اذا | || نزم ناح» قوريلا» تادو

 هيطعتام ىرتال اهتم .قح ىلعنيع لكل رهظو تنئتدن نة لزاما ر رقي توبثلا لوةيهناهللا كدبإ معا

 ىلارانلا ف لوقيفئثلا كاذ «لعوهام ف الخ ئشلا ىلعرظانلا مك هيف هيشلا نم دكرذلا ةعرس

 رانةرئاد 151 نو دج ا لا 10000 ماى أ

 ةمهلالا مواعلا نم هملع ىوتتام ىلعتادلزانملاتّتناذاو توشاامدع كاذبسو ءاوهلاف

 نم ىو نكح, نم ىئني هف نوكلا ءانف لزنموهو دحاو لزتموه (ةدهاشملا لزنم) +

 رعب لوقا هيفو لري

 لزع: انف هحؤر || || لزم نوكلاآ ءانفف

 لسا الو رو هلام ىردق "هليل هلا
 لع هلع هل ام افرصَروُللا نعود

 لوالاردصلاق كد اقح ٍ امال اان اق

 ل ارعيومكجبلوقف 6 حامفمهدذع

 لزعال اك امسلاب تسل

 ا ا ا ل

 1 يا

 تعيشااذاف لالا داو هدعىذلاماللاوهو دحاو فرح بائمالا باناك عبطا !فورح نم تس ا

 || فرح فصن ةزمهلاو فرح ف صن ءاذعلا ضعي فلالا لع اذهلو ةزمهلا ترهظ عمشت ل ناف هتكرح |

 ا نافةدحاو انرعاراصانلقاكفلالانماللا دقعت انا لوقنف عجرن م ىبطلا ظفالاىفال ىجضولا 5هرااىف

 امنت نظانل اقري ل اكو دراوص لع ىرشلا افنان ا نكلو فلالا ىرخالاو ماللا ةدحاولا
 || ظفللا ىار نم مسنة باكل افاتخاو فاالارخ الان وكي ىتح ماللاوهنيذخف دفا” ىأ هزمت لوأأ

 نءداو انهفلإل نال فاال ا ىلعمالل اي دقت ىف اعمجاف الو هلع عف هططخ هي ئدّتس ام ىار نم مهتمو 1

 | فلا مال عاف رلا اذهوهلاثماو ةيهرّدشا نال هلوقىفماللاولتتةزمهلا كاذكو كشثالب مالا
 |: تةدص هللوذ تاقنا وهن قولا دب ىلعر هانا فلا صلنت مل ذلاعفالا ف سايتلالا فرحوه ْ

 | هلع هلوتب دبعلا هللا نمل معلا ةفاضاو فيلكتلا مدام كلذالولو تةدص قو اخمالوه تلق ناو
 : هلا حثاماواعاو هورفكتْن اذريخ ن ماواععتامو ىلاعتهلوشب و مكملع درت مكلاع عايهاما مالسلا

 0 ليات ناو تكلس تقاالاو للا هت نيد هاى كلذكف ىلا لوي هتلاوريصي نولمعتانع ْ

 || نم دحاولل لعغلا نا ىلع ل دّسا نم لكو ةروصلل قرمحتلاب هيءالعلا دنع لكشلا عضو ف لمعلا
 ١ هغلاخ ناشلا كل ذ لهأ نمهريغناو تدشرالو عطقي هبحاصو عمر يغ كلاذذرخ الا نود نيذغفلا ١

 ١ هللارون نم ىلعالا لكشي ورمالا ضراعمو هغلاذت عملو قلاكهعم لول او هعز ىف ل دتسي و كل ذ ىف ا

 | فورح ىفال مرا فورح ىف هلال عضولاب لمعلا ازيد ىل- عا مي بدي تلم ةعاس" ىأففنأ|



 رمل ىتلا عضاوملاىفا امالعإ تاذ ناكتن برغم او قواشا كرب نسرالاواز كل رق ودم لا أ

 انين ثادق فز نة هفر عيا ذى هناهسددارا سال كلانه ب.غهئاو رهاظركذ انهيف مس الل

 را مورموس نم مممسقلا فرك ذ دق هنا كاشالو هب مسقملا ميقعت ىلع لبلد مسقلا و لا *لووا !ٍ

 رفاكلاو نمؤملاو توقمملاو بوب او هيلع بوضفملاو دنع ”ىضرحلاو عضولاو عسفرلا كاذفلخدف
 مس الا نا نظلا ىلع باغ ف بمغلالاع فرع نمالا ماسقالا لز اذم فرعدالو مودعملاو دوحاولل ١

 ,(ةنالا لزخد) * + ضرع اودةداهشلا لاعو لوطل اوه سغلا اعنا | اة 'رعدقو ر يضم انه ”ىدهلالا

 لما ابحللا لزنمو ءامس الا نم هريغنود مال_سلا هماعناهلس لزنم |هنم لزانم ىلع ةةاوه

 رعش لوداه.ؤو مولعلا لزنمو حورلا لزنمو تاكؤلنلا فال الزنمو

 لضافتت اهم الع "ةروصفمأ| . || ةروص تلت اذا ناكلا نفت
 لزانم لارا دنع اهدودوأ | ه د ومشم طرقكس لف تا ١

 !|لماس كل اددوحو لالظاافلخ اموعداهدوحو كف كيرتو

 |١ تلض انت ناز اداود ننع كح ىئف:تدهوش اذا هيزنتلا توعن هيوعتملاة.هلالا دم قل انالومتدا
 -. - - © - - ٠

 || تطعاامل مهلاوحا فالدخال صاخشالا ىفوا هلاو-ا بسد اولا صخشلا ىف 5 1
 || نمؤملا اء ص ىرخالا هم قح لكفاهمفنالا ام ىفدهشت الاكهسفنالا انم دهاش' اد شيال هنادَم 2

 ةقباسلا لزتم اهنم لزانم ىلعلزنملا اذهىوت< (روهدلا لزنم) *ئثهلثكس طه اداء سه

 الزمر ةيزاوملالزتمو ةدالولا لزنمو ”ىهلالا مالا لزنمو كالفالات اءئاحور لزتمو ةزعلالزنمو |

 ءش لوقاهيفو ءاقللاتةراشلا |
 ل

 ُ مص ودم هنأق تام زلا للهم ارذقم نوكبامل زاذملا ندو

 1 مظعالا ماقملاو فّصتلا هلو اهروا, تارت اذلا ه بلع ارنا

 || ىأ امهوتم | ىهأ قلنا قح فاضيأ نامزلا ناك لا قدىفامهوتما هأ لزالاناك ا لوقي

 "1 ل كر اذاص مه (فئلالا مال لزتنم) + مهفاف تا لزالاناذ كإذلا تاكرحاهعطقت ةمهوتمةّدم ا

 : دموي كتر ىلاقأ باب قاسلاتفتلاو ىلاعت لاك فالتخالا الف الم'الا هلع لاغلاو فاغتلالا ْ

 ىذلا كك ه رشنلا لزنمو نيرمالا عجبوني رصلا عمت لزنماهنملزانم ىلع ىوت د وهو وقاسملا 5

 رعش لوقاهو -ىدمصلا لزتلا تتاجحيىلا

 امهلصو لاح لافتا ءاقللا دنع || فلالاو ق قتلا ىفماللا لزانم

 ام هفهئمع ىلاو دوحوأ اًريس | انا نالاع نم ىلعىلل لا امه

 |امرصناةلاوقالاب لدىذلاكأل || || ا.هلاخحم الد ذا ناللدلا مذ

 أ ماقملا ف فورا نم حود زا فرهاظوهو ةدحاو انيعاراضا دةعناو فئالانماللا طسرا ناو لوي 2

 ءأ || نم ماللا امو ةنلعلا نمفلالا فالف ل الّدعالاو ةحتا أ امها نيذلا ا املاوواولا نيب ني ريشعلا و نماثلا

 || هلعل افرح همم لدعملا ىلد ,و ةصصلا فرح هنم مصصلا ىلف نيذرلس ا نيذه نيبو هنن ةبس انملا تعدو ةدصلا | أ

 هننيرو اف بمغو» لب درفملا طن ىفةروصفالا مالل سلو امضي ةضوبقمو ةج-رلاب ةطو هدا دش ْ ْ

 أ ةعباسلا ةمرلا هسغىقهلف ةساملا ءاطااوءاحلاو ىازلا هناكم ف بانتسادقو ءاملاوو اولا نيب اهااح ىلع |

 وهف هروهلظو هرسغ ىف ةمخزوبلا ةمنر هبصعت لزت لق ةلالهلاوردملا نيب رمتلا لزم ولف ةعساتلاو ةنماثلاولا

 || ةعاسنورشعو عبرا مونلاوءاطلابةعستل او ءاخاب نا لاو ىازلابةعيسلا هل تناك انورمشعو عي دا
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 دقئاكن او بي رقلاوه ق1اوهدضو بي رعدلا لقت اهنال تانثدحلا تافص نم بدرغتلانا لوقت د

 : ريثألا لوشوهو لعب طرشلاقاملو بّرقتلاو بي رقثلا هتمردصملاو برس هنا هس فصو

 دقو اهنايحف 0 ”امماسح

 هاد برقملا دل اهفوطقو
 هبراغلانوصغلا ند نطقت ال

 هيدأب قداقطا رت قدرطلا طسو

 هيدا عقوتلا لز اذ ل تر بهظ

 ارا دلاناصغا نم فاطقاف

 نمزلاو كلا دعا نع ّنح رمال

 ىذلا هسغنمزربدّتف هنطابىف ا ام هنالرهظ دق ناس الا هعدو امل وش ١

 هلوق وشو لوانملاق برها نو كفةداهشلا لاعفهروهظ عقود هنا م هعووس ن نم نط ا. ىلا هش هاسسد

 لا تعالاو 3 م "اها

 ىلع نيلزنم لشباب اودو (تاكيلا ل 00 رح 3 زا

 عطسي رون تاكربلا نقلا اننا

 دمشدم بل اط لكل ديزملاابذ
 ةمكح بلاط ترس وةك اذاف
 هرركحجى 0

 عفو بولقلا,تابح هلو
 عاطتدوجولا سفن ىلااهاو

 علطملا 3ك تاكرلا قئاقح

 عسسل هدروهشم هنانعا

 ديزنلالا روكسحشااورك اشلا مسالا ىلاعت هسفن قملا ىع -اموركشلا جان نم ىهو ةدانزلا تاكربلا

 اذاولوقي ةدايزلا ةعلطتم سفن لكبف انمركشلاب منلا قدا دي زاكمي لمعت نا انل عم ىذا لمعلا ىف

 |0011 د نمد لا دوكتلدح ابقار اتبالث ا دهجرومايدرغ ا: دابرلا كمل يلاط نمت
 || لرلا اذه (ءاليالاو ماسقالا لزنتم) « هبلطي ىذلا لاعلل ةبقار 0 املا اذه بحاصو

 لزنمو موهرلا لزنمو ةيناحورلا مساستملا لزنسو ةيناجسرلا تايئاوهفلا لزتم اهنم لزانم ىلع قش

 بطقاا لزنمو ةيلكلا سفنلا 0 ةناحورلا بتارملا لزتمو ءادعسا|لزنمو رولا طقاسم

 آو ىرطلا فولتخ لزتسو ةتطانلا قيقنلا بناس الزتمو برغل الاع ىلعراونالا قاهفنا لزنهو
ذهفو ىطسولا5 الصل ا لزنمو ةيناويللا سوفتلا لزتمو ماهاالا مولع لزنمو ةدوملا

 تكاقا

 ضرعلا ف ماسقالا لزانم

 ىلع دوعسلا ل الفان ىرت
 اهئبع ع فقواهاعو

 لوبملاذهلو هبلعوهام ثدخ نمال هيلع مهام ثدح نم قلخلا لماعي قداو ةءّتلا ةحتن مسقلا لوقي
 مسقاناو اه ذموهو قولت مسقي نا قول سلو ةمهتلا لاعنءاوسل منال دكت المال ىلاعت حلا

 قحلا مصاامتاو رغال د عجزامم ةبوتلا هملعو ثنحاذا هلع ةرافك الو صاعو هذان دنع قواشمب

 باكا نم عضاوم ىف مالاراهظا كلد ىل_ءلديو مسالا فذحو تادتولخم ارك ذب مسقا نيح هسقنت

 ضرالا ل اع ىف اهم اكحا

 صض رغلاو ةئسسلاب ماق نم

 ضرعلاو لوطلا ىف اهمكحو



 هر
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 هنشهللا ةذارا ىهأم ىلعدحا لك اذه ىلع قيبف هيشرثؤينا فلانا مسج كود اىازعلا
 ٌتانالاو دبعلا لعسقلا ّنا دهشي سلا ىا رص .نيعلاق هلودو مهلمع هما لكلاب ز ىلاعت لاق

 سالا هطعبام ريغ ىلا هتينو ىأ عس اش لواننل اوهلو 3و رابسخالا نمهيفهلامهسن نمكلذدح ||

 3 ءردتيال هنع قيوم لحفل كلف بانل ىلمعي عمال ق قرب نو هفديال هناالال واشنل 1 |ةدامسعي

 ملع ااو تالزتتلا لزنمو تاححسسلاو ةلفلغل | لزمم اهتم لز انم ىلع لهسشد وه (ءادّ الا لزننما) اهدح

 لوقالزلا اذهىفو عزفااو قبلا لزنمو توجرلا لزنمو ”ىهلالاديحوتلاب|

 ةلواع باكر لا طح اذا هلو أأ || لث الدو دهاوش ءادشإالل

 لعافلا ميركلا هللا هدميو هيكح ث داوم نع ىلع قو
 لصاملادوجولاو قلعتلاالا || || ههالا نيو بسن هنام

 لطاباو قئاقحدوحولا بم (أ || لهاج نم ةلاقم نعمسال |

 لطابلالاحناوهدوجولا ىوسو || || ةدوهشم قئاق-دوجولا نيم |

 طحاذاءادّسالا ىل_عدوعي ريضلا هلو تناك تاهسفنال نكتملاهنااهيفدهاوش ناوك الاعادتال لئوقي ظ
 دنءامو ىلاعتلاق ءاقملا هل ناك ك اذاوهدجو ا نمدنع ن مهن دج و ءاج نيا نمهتعش اذا ىأ باكرا |

 ةيلوالا ةلزنم كليو هسفنل كح ملذا هنمابف ناكى ل ا هتلزغم تفرعهدنع تطط>اذاك قايدتلا

 وهواماك ثداوملا دوست نمو نوكلا ءادّباردص ةملوالا هذه نمو لوالاوه ةلوكىفةمهلالا |
 0 لو دسعلا يلوا دع قحلا ةيلوان اف هنعبسنلا ىتذو همكح - ىلع ةبراخلا ىهوابف احلا |

 ودا 2 اذ هلزالاريغتفوالو مكللا الاي سالو ةياتعلاالا بسن ملاك ئثلدادمادبعلا|

 اللوز سلا 20010 دبلتو ءامعق هنالُدل ٠١ ذهرصح تحت لخ دي ملام قبامو
 دافتسملا دولز ندع تود دل لطاباو قناةح دو>ولا يس لاك نم

 كلا هسفنلهدوحو ناكن م مقحلادوجولاو مدعلا مك ىفأ
 هلدوحوال ىذلا وهن لطابلا لاح امتاو هنمعا دوجولاوهداغتسا ىذلاو هسفناالهريغل ةءاقوصومأ

 سأ.لا لزتمو ركح كا لزتماهنملزانم ىلع ةثيلزتملا اده(هيزتتلا لزتم)هريغنمإلو هسفتلالا

 رعش هفانلو تالاهسالاو نارسخلاو حب رلا لزنمو رصنلا لزنمو رشنلا لزنمو سأيلاو |

 سد دةمااو هيزغتلا لرانمل
 كح هزيملا ىلع دوغ لع

 زاوع نفل قدر

 لوععم 2 ل وقم رس

 لولطم هضور س دق سو درف

 لملضتا همااارم هل اف ام

 دوعبا دهلف قولخت اوهو هنعهزئنام هشعز وك نم هزنيامتاو هسفنل هب زئوه نم هةقملسا ىف هزيخا لوش |

 ه.لعداعهيزتتلا هلع ناك نش مكيلعد رت ركلاعا ىهامن ا لسو هيلع هلا لص لاق هرخاىلعدي لا |
 لاق ن ملاك انهنمو هلع قلن وكي نا ىجش الامداقتعا هيمي نا نعاهزتفوإ < ناكت هبم زنت|
 لزنم)هقلاخ هزم ددعل الخلا هيزغتل لوزن وهو لواطم هضور لا ذهلو هنت لالي اهظعت ىناصسأ

 تدشنا هيفو نك ةيدحا لزنمو دئاوعبلا قرخ لزم نيازنم ىلع لمس: لزنملا اذه(بيرقتلا|

 سب طرش بيرثتا لان | ظ
 ىوتساو ةماشلا طرشتلا اذا ظ
 اهرامت وعلا ئكال ل ١

 مك ناكلات اذ ىل_عاهلو |

 مدخيو دولا عضخ اهراح

 | || مسح تنا وو يشمل ١



 م ا

 اوزوخو نا اندر اوزو> ناكلا دسعاش

 هدحوا ام دوحولا ىف لالا لزنم كا ذكو هلا هدصقتي ملامدرهاظ ىطعي ىذا ا مالكل اوهزغلل او نهرلا

 لود اذهلو ددحوم دصق ف اان هل دحو ا امريغب ماعلا لغتش اف هسفنل هللا ددجؤ اامت او هنيعل هللا

 لوقيال دسعلاو ىقح هاو انلاندحو اهلنا نا مهمددن ٠«عالاع٠ نسا مهونقراعلا» ءالعلا ٠ نه ةعاج

 فرعءزاغاالار اعدت" "فرع نمو هزغلو ىبر صراناف كي ليكلذ

 صال هنا بلط نم لوشن ةازاجنا نةاوروح ٌلاد,ئث ل نلا دصةنويلاطلاىنااملانلوقاماو هاندراامأ#

 هدويعمئشلا كاذفئشلهّللادبعزمىا ناكلا دعامانلوةو كل ذريغهنملان,الو باطامل وهذ أ
 انعاو-ور ىااوزوجو هس ىاهل متساماوذخ ىااوزوحا:اوقوهدبعام وهو هنمئيربهتناو هيسرو |
 ةسيسأاب سثالا لزتماهنم لزانم ىلع ىوشع لزتملا اذه(« ءاعذأا لرد مم انسسالو انما محام مكناف :

 عتْاو ةقرنلاو عملا لزنمو «٠ ءالتالاوريصاقملا لزنمو راو فئاطلاو كم لزم 5 النمو :
 تاقلزتملاا ده ىففو سيدقتلاو ىئاونلا لزنمو :

 لادا اهررط ىلا ةاابج اذ || |١ 9819 8ك نحل هنأت
 ناش 2 ل | اهنا تدان للا ككل تعدر
 ار دج رك هع نر ١ ام لجلذلا لاك قناتنا
 لزانم هب دا ىلع الإ ا وزأ | || تهزام ةقدقملاب كطاضتخ االول

 تح تدولا كل ذىفد.علا كل ذو هن اعنا ن داما بلطت تالسرألا ن اساوهامت اهدامع قمل اءادننا لوقب

 بيسملاوريبخلا ىلع دقت هل ىذلا ميلعلاكءامسالا ىلع ةبنمهملاها نهوهامغ اادبا لومملاوءاعمالا
 هتحاج هتطاحا اهم صتخ | ىتلا ةقيقللاو هلضفب لمادا !لاق ىذا تنا لاه ادهاو لضفملاو ىدحلاو

 لكلا قوف ىللاو ديرملا قوف ةمترلا ىفجلاعلاو ديرما نود ةمترلا ىفرداق اذا ةيولالا ءاعسالا نم ةمترلا ف
 ىلع ل ةُسد وه )ل اعفالا لزئم) اهلا اول ةياج اهيل هلوزمبر خفت عمدا مم ءالا طاح[ تع خلا لزاما

 هذه ىفو كالهلا لزنمو فطاتلا لزنمو ىناحورلا ءارسمالا لزتمو مامهلالاو لضفلا لزنماهنم لزانم
 ا كرا

 عزاعز باها ىتتاهحابرو |
 عطاوق ناسا اكجا!ىناهفويسو

 عساش لوانث اورصنت نيعلاف

 عمال قرب لاعف الا ل زانل
 ذفاون نملاعلا ىف اهماهسو
 اهمال ازعلا ىلاتقلا

 لكو هللا نم لانعذالا تدق ”اطودابعلا نملاعفالا ىرت ةغئاط نيمس# ىلسعدابعلا لاسعفا فسانلا

 ام ةمسن لعفلا كلذ هنع ئنىذلل ناب مطعي كلذو عماللا قربلا هب كاذاهداةّتعا عماهلو دبة ةقثاط

 ةديدشاما اهحابر ىفهلوةو هع هدفن نا لعفلا ةمسننيبوارش لوك باصساها ةفئاط لكحو

 . || فصوواهيلاراظنلاب ةيوقديلااهيسنن 1 لاعفالا يسن ىلع ةفئاط ليكمل تماكىتلاةلدالاو بابسالاىا
 . || ىلاتقااامناهلوقو عطاوق مهفاهفوس كاذكو كلذ نودتتعي يذلا سوفن ف كا. ذوةنلاناهمام»
 0 ل ا

 ٍرعلا
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 يآ آ]آظآظآظ]ظثظ>ظث> ههه شل هش. سس .بسيسييصشلب ب 7( ل 6 تبي ببويصصحتتمجبجب ب بيت-إسل لب

 ضءنىفانلو ةيولعلا حاورالا لزئمو ةيخزريلا حاورالاريخس لزئمو بئاعلا لزنمو بونغلا

 انوا | كاغنلا نم هال

 ىهالتاهلام ل رانم ىهاثيتل او حدملا لزانم

 ىهىرثلاىف موقلا متادم اح دم ومد ١ ىف نيلطتال

 هاملا بذعا نم ب رشي | || ١ داهج هسفن تكمظنم

 دع اف ل .نآدمساو بداءوس هنأف هدمس فاصوأ, ف صني نأدبعلا حدم سبا لوقت

 ناف هطسس ىت-هدبع ىلع هنم لفته دبع ف اصوأ ىلا هلوزنف رق هيلع كحال هال ل لوزتلا دمسلإف اعضاوب

 هدس فاصوأب فص نأ ددعلل ساو هملا هلزنتالول هيلع ل دينا نم دبعلا باق ىف مظعأ دمسا! لالج

 مدآداو دمسالا مالسلاه بلع لاقاك ميلعاالو ناو ديلا نم هناوشادنعالو هتريضح فال
 ضرالاىفاًولعنوديربال نيذلا اكلماهكلم ىا اهلع نرخ الارادلا كلت ىلاعتلاكورفنالو
 لاي كله هردق زواج نقةولعلا ىضتقتال ةلذااو لل ذااوه ديعلاو الولذ هللا اهلعدق يضرالا أك

 عجرم اهلا لية ياهن هني دوتعفف درعلل سي هنا ىا ىهانت اهل امانلوةو ةردق فرعها كاهام
 || هاهن ريغ ىلا اديعدرعلاو ةيام:ريغىلا بر برلاقا دبعدوعب ثلا هت دح برال سل هناا كادر

 || ناعمالا الا ءاملاةذا فرعبال مهلوةو ضرالا هجو نم لذ'وهو يه ىرثنا ىنموتلا حما دمانلتاذهلذ

 قلللاادحاو هس ورلابهفاصتادنعمال الا قاذنمالا ةيدويعلاب فاصتالاةذإ فرءبال ىا

 تاوقالا نههريضحام عمفانمح هيدي ىلعدابعلا قازرا هللا لع نا باط نيح ناملسللثمديلا

 لك توق ردتاذهنمىذخ اها لاستف اهتوق تبلطفر هلا باو دنمةءاد تح رف تقولا كاذ ىف

 ارسعادك لثم موب لك ىبيطعي هللا ناف قزرب تيفوا ىن دز تاانتف هرخ / ىلعتتا ىت> هتلك اذ مون

 قولذلا عسو ىف سل هنا ل-ءو هير ىلا ناهلس باف انتزررثكاو ئم ظعا باودلا نم ىريغو تاره

 ىأر نيح هلاّوس نم لادا ه دعب نم دحال جي. الاكلم هللا نم باط هناف ىلاعت قل فلل ىِجْد ام
 هلاَو س هللا ليقالفاعر ذ كاذإ قاضف تاهل ا عمجب نم اهفازرا بلطت بلع باودلا تعةتجاو كإذ

 قرد ناو هنا هللا كفو لع !(زومرلا لزن »)هر دهر دقي الام كا ذإةذللا نمدحو هلاقاو

 ءامعلا نم نام الاوادصلاو .ظعالا شرعلاو لوالا لمعلا لزنمو ةناد>ولا لزنم اهتملزانم ىلع

 دادقساوةبراسلا ةمهولالاو ىناوهفلاءاوتسالا لزندو باخ او بولقلا لزنمو لثقلا لعو شرعلا ىلا

 ةدازلاو ةسهلالاو خزاربلا لزنمو اهف دحالتانئالواهل تامئال تلا لزانملاو رهدلاو ناهكلا

 لزتمو فسلناو رهشلا لزنمو نوزخلادوملاو ءالوكشلا عفر لزنمونادجولاو دما الزنمو ةريغلاو
 ىنمتءقوابم الع نما. ىلام ةعيص ىنم تعفو سنو اناو لثنملا اق تلخداملو ةعساولا ضرالا ||

 أفرمشتسم ناريدلا اسن نمرادإا مطس ىلع ناكنمو هيلع غم طقسالا اهععس نم دحا قيام هناريغ

 || لوا تنكو سأب هباصا امو اهّولع ىلعر ا دإ! نك ىلا حوطسلا نم طقس نم نهنمو هلع ىشْعاًتملع
 ٍ تنااولاقفمكت أ أشامتاَمفاوقاذا نيح دعيفاًمعاّضالا ادحا تب , أر اف ماما فلخ ةالص اكو قاف انم
 0| تاب " الا لزيمو تعص ىناريخ ىد- :ءامهللاو تلَتذ ةءاجلاىفىرتامترث :اةصص تصدق كنا شام

 ةيوامسلا كاالفالا هندهّللا ك.سمأ ىذلا سهالاو همس لاو دا دعت سالا لزنمو ةيهلالام ككاو ةس رغلا

 تلك لزانملاه د هيفو تاسلاؤ رك دا !لزتمو
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 الزان هذه باتل, ذنلو ىلوا بدال و ةسفلالا ةرشخلا ىفام انفدعاذكمناةلزانملا مسا اهل لعمتلو

 ا دعب مث ف صولا انف لاوس اذ كلاعب لكلامومهلا - واهب نيقتتصتلااطق وابن ابرا تاَفصو

 تاهّشا نم هيلعلقشيام ضءدرك ذنو ةرمشع عسنلا هده نم فنص لك ىلاعتهنتاءاش ناركذن كلذ

 ىلعتالالدااو تامالعا!لزانم ةبشتاارازع رك قفا عشب ممم مث هناخل زانملا نمالل زانملا

 | || ةلحلا ص اواو ةشلئار ارسالا ىلعةي واحلا تاياغلا لزانم نم لقأو فالآ ىلع ل تشدتو ةملجر اونا

 ! نعت امرك حايل كلر عروس زوو توما نه نزال ف ةيهل دعت :ايتنه ىهاضيامعانركذ اموات ع

 ل هللاءاثناراصتخالاو س رّعثلا ىلع لْزَملا ا
 لهالزاغلالاو زومولطلزانمو متفلاو تائوشكلا باررال ىه حدملاو ءانثلا لزاتم كلذ نك

 لاضتالاو لاوحالا ل هال لاعفالا لزانمو امالاو تاراشثالا لهال“ اعدلا لزانموزاحاوةقستلا

 لزانمو طاننتسالاو تارظانملا فهم وتلا لال هيزنتلا لزانمو ساهل لهالءا دّمالالزاسنمو
 تاكربلا لزانمو تاس لجأ نم عقاربلا بامصال عقوتلا لزانمو نيهئأتملا ءايرغلل بي رقتلا
 لهالرهدا!لزانمو نيناحورلا نم ريبدتلا ل_هال ماسقالا لزانمو تاكحرملا لال
 قاكاانل_ياملا ف اغتلالا فئالاو ماللا لزانفور | ءدالا.ة هد اثملا ل هال ةنإلا ل زاّضو قوذلا

 ةنعببطلا« ايملل ارلعلا هال بي ر دل لواقعو فدكشإل ىذاارتسل !لدالو ةيهلالا قالخالاب

 فرغلا لها نم نامالا لهال ةغلالا لزانمو تارّدخ لات ان فضلا ناوك الاع ةكدا ةلالحواو

 لزانمور ازرمشالا تاضم ل هالر اءختسال !لزا:مودالا شرعا متاعب يكسقملل دسعولا لزان 3
 احلا .هلزومرا له ووهزلا مهل حدملا لهأف مست حافصامتاو * مه هرمم قئاقح نيتقحتملل حالا

 نيعلا ىلع لوصخملا مهلفلاصتالاولاو>الا لها امتاوقلختلادهسسلا مهاف نوهل انما امتاو ضارتعالا نم

 .اوسلوةءاصالاو طلغلا مهلف طابنتسالا ل هااّماو غلبتلا دنعةريخلامهلف ةراثالا لها اماوأ]
 ةدهاشم مهلف دكرللا لهاامأو فولت هاذ جقاربلا له امتاوراسكنالا مهلفءابرغلا امتّأو نيموصعم
 منيل حكلا لهو دخلا يسطر ده يسمأ نوذكمل اوركتلا مهل دمر او تاما

 فوحلا نطوم ىف نمالا له أو هعقر نوراةدنسر | لهأو مولعملا ىلع مكحلا مهللعلا لهأو ةمالسلا
 بول باول هثالث مها قرقصلا لهأو مكستلا مسهل ماهلالا لهأو دوعقلا مهل مابقلا له ا وركملا نم

 لخاعملا ًاطوو لزاسلل لزانملا ايه دق ىلاعتهّقلا نا لع ءاف,هلاوح أ ركداماد :قاشتبوثورفقكن ونونامعا
 مصداقلل مداوقلادعأو مساقلل مساتملا لسفو ملاعلل ملاعملا ىلعأو لحارلل لحارملا ىوزو لقاعلل
 برقو بكاارلا بك ارملارخو دص ارال دصارملا بترو دعاهتلا دعاوقلا عفرو مداعلل مصاوعل نيب و

 فقاوملا تنثو فراعلا فراعملا أشنو دصاقتلل دصاةملا لهسو دماعلل دم انحارطسو بهاذا] بهاذملا
 دقارفلا سرحأو دهاشلا دهاشملا سربأو كساسنلل كسان ا نيعو كلاسا| كلاسملارعووفتاولل
 "ارعشم لحارااواركفم لقاعلاو ار دعم لزانل ا لعج ناهس هناخ + (مهلاوح ا تافصركذإ + دقارلا

 اغقاو دصارااواقراغ دعاق'او ادعاسم مصاعلاوادهاجم مصاقلاو ارباكم متاقلاوادهاشم ملاعلاو

 فاولاو انتوكم فراعااوالومةمدصاهاا والو سهدماملاو الولعم سهاذااو الومت بك ارلاو
 دك ما ا اله دارا .رمهعفط اعلا 1دوعاس كب انلأواذود نفت كلاشنلاو انتورم
 لزم لكف لزانملا تاهّما نمفتص لكن عذش امرك ذ لو مهلاوحا ىفافنصر مشع ةعسنلاءالؤه تاغص

 فتصلاو تالالدلا لزانم ىهس لالا فنصلا لزانملا نم فانصا ةعب رآن ضني تاهّمالا هده نم
 لزانم هس عبارلا فندلاو صاوملاا لزانم ىهس ثلاثلا فنصلاودودحلا ل زانم ىمبيفاثلا
 تاهتالاه.لع ىوطنتام دادعأ_ , ذنلو ريشع ةعستلا ىلع رصتقنلفةرثك ىدحتالو رارسالا
 جتتاقم هانم ورح هنضانلو لوالا عئانلا لزغمورمسلا تف ىا فلا لزتم لح دما لزتم, اهلا اذهو

 نونشلا
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 | ىلا لامعالا ةفاضا نيب نازيملا اذه عم الصأ لعذ مهلرهظ متن الول هنا مهنم تروظ ناو دابعلا لاعفا

 | نولمعتام ناو ىأ نولمعتامو مكتا هللاو هلوةوهو ىلاعث هلت ل اعف الا كإ داع اور وصلابدابعلا

 دقدنا امردقتلا نع نوكيدقو داحالا ىنعب نيكي دق قلذناو ىلا تهل دداجع او مبملا لمعلا بسنف

 اذه هلو:لثم قواخلا ىنعم نوكيو ضرالاو ثاوعسلا قلخ مت دبشاام  هلوق لثم لعفلا عم نوكي
 اهنوكنم الصأ ئثامنعرهظي ل قل !تاذنا معافدلاودلاد”ىهلالا ملعلا ىفولبا وتلا اذهامأو هتناقلخ

 ةنساالهأ دنع داحالا ىلعةرداق اهنا تاذلا هذه ىلا بس. نأوهو رخ 1س املا بوسنمريغان اذ
 نكاو هيلا جاتعالامم اذهو مصيالو قلا لها به ذم اذه سياو هلعابنوكارياا بسن وأ قلعا لها
 تاذلاهذهلملاعلادوجواومسنام مهن امه دنعررقّدل قا لها ىنا اخ لجأ ىدوقاس ىف ضرغلا ناك
 ىهو ةبسنلا هذه عمو مهتلاةماندروأ اذولف”هلعاهنوكنمدوجولا اهل ملاعلا اورسنامت اواناا ذاهب: وكن م

 هحوتلا نمدبالو دج نأب ةدوصتملا عا اهل داحي الا ةداراوهو ثان“ ها نم ديالا داق هنوك
 نعالةيدرفلا نعالا قلخلادجو اخ نّوكشتن أب اعرش لوقلاب والشعر دقلاءا هداج ىلا دصقا ا

 نء"ىملالا معلا ىف ملاعلاروهط ناكفددعةيدح تسل اهنالىناثاا لمقال هّتيدحاّنالبدحالا
 ةروصا | هذه ىلع لصال ا نوكل ضءب نع هضعب نوكل ادا اول ىف كِل ذ ىرم ف ةلوة عم قثاقح ثالث
 لهأ قي رطل ثم ىف ّنفلا اذهناف هسنتلا اذم دوصقملا لص- دقفبابلا اذه نمردلا اذه ىنكو
 الذ ىلدّدلاو قلتلا مولع نموهامن او ٍباَكَلا !ذهركشلا مولع نم سل هنافا ذه نمرثك !لقتعال هللا
 ميدصت دعب نكلو ةد>او "هل هنعول ال هناف طاسترا هيد ناكنا واذ هريغ رخ [نازيم ىا هم حاتح

 ادهىفهتلالوةب عفديال ىذلا ناهربلا,ت ام ٌدملاو عنج ال ىذا ا تام ابا درفع لعلا نمتامدقملا

 اهلاثمأوةب الاهذ هو بابلا اذ هىهددص اك ام اذهف انتدسفلهتلاالا ةها اامهبيف ناكو ل بابلا

 عيبضتل مولعا|نمّْندلا اذه. هللا لها لغّتثيل فشكلا بانمو ّنفلا اذ_هرك ذ ىلا انئجو>ا
 ىل_عوعم ثيدحلاو هير ةسااحفالا ناسنالاهعطتبالن ا ذب زءناسنالا رسعو تقولا
 لسسلا ىدبم وهو قا لوشي هللاو هلهعرشام

 * (نورشعلاو ىناثلا بابلا) *

 ةينوكلا مولعلا ع..جب بيترتو لزانملاو لزنملا لم ةفرعم ىف
 هيراس لزانملا ف لز انملا نا || || همماسلا سوفنلا لاوقالابع
 هنلءاعتملا ةرضللا رهن ال١ || | علا ىلإ طيضللا نم ورعلا تل ١
 هيماسلارومالاو فئاطللاو_ || || اهحارعم ىف ليلختلا ةعانضصق

 همام قليل ىلا رك وال | اهعوجردنع بيكر تلا ةعانصو

 نأوّدبال هللا ىوسام مواعوءاسالا نمهيىعسامو تاغدلا نمهملا بش امرئ سكه نا ذنيع هلع لب |
 || ىذلا بترتلا اذهنمولختال اخاف بكمولعوا بهو مولع تناكءاوس ةروصخم ةمئيع نوكت |

 لبقتال ىتلاتادرفملا نمئاكناف اهل عبارالو بكرملا لع م بيكرتلا لع مئالؤأ درفملا لءوشو هزك ذل
 ىدتسيبكرملاواكهوا ادرذمنوكي ناودبال مولعم لكن اث قبام كل ذكو ا درفم هلع سكرتلا
 ةينوكلا مولعلاعبجت ب ترتتاعدقذاو بكر |لءنوكيذ تمحو بيكرتلا لع مدد ةرورضلاب
 هب صةنغامع قلعت ام ىل_عاسمتمرصتقئاو ىمحن الد راشكك ىهو لزاملا اذه ف لزانم ارصخكل ئيبنلف

 ايهتلمحو لتلاو للملا مولعرئاس نمانريغنمب وانش كارت الا اهمذ عمي ىلا لزانملاال هياتم وانعرش

 بقارألا هذهءام-أ ركذنلف عر الام اهنمو لزانم ىلا عرفت ام اهنمو تاما ةمنسعةرنشع غست |
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 نيدلاونابمس نانثالاو ادلو ىمملاوهو ثاانروهظ ن نمد الف ةوهش نعم 7 ءاملالازناوندجر نا

 ناوسملا ىف عقاو سوس صا اذيهو احافسو احاكن ىعس امهعامج اوةدالو ىهس كااثااروهطظو

 دبالو داو حاكش نعت ىث ”اوركذ لكن عنوكيأم هلال صو هن طرشو صوصخم هجوانلقاسغاو

 ءامسلا ناف ةعسطلا ىفاماو كلذ بولطملا ذا اذه نم عضؤاب ىناعملا ىف هنبد: سو هانرك ذام لوصحعالا
 لذفنلا حاقل كلذكو خيم 7 يل دن لب رواملتنالل ا نقرا يعرح طمااذا

 نيدسق ىلع ءابسثالان معن ناوهف ياعم اماودلاونلا جالا نيحوزانةلخ ْئثلكنمو رحشلاو

 بكرم اب معلا داب صنسقي درغل ايراعماو بكرملابملعلا ىلءمدقت در ةلابلعلا ناو تاكرصو تادرفم

 ليا نيدرغم ىلإ روع ف الو | بدس ن نعره لهملاعلا دوجو ل-عتنا تدرأ اذاف نا هريلا,صْنشتي

 رح ”الادرفلا لمتو أ دتيماعوضوهنيدر هما دحا لعدش مث ةمطرم كا ةمدقمل | ل نيدرفملا م 3

 اعوضوموهب تدب ىذلاهناف ادد ياو تاداسيلك لوقا ار ابعالا ة9قيص ع

 ا ةانخلا مسالا ناف د رهموشو هنع هن ريخأم هيلع قمع هنعضو ىذلا لزالا عروضوملا هنأف

 وولاكةاهتلعجو هسلا هتفض أ ىذلا لكى عمو ثو دنا عم دحلان رعت َنأدنالو درفم ا مكسج> ىف
 رضاادر ةمعبلع تلج د ئنبح ثدانطا تلعا ذاف نا للا ىف عضولاب رصحلا ىضتش لكناف هب طبحبامل

 لءااوها ذهو عضولا ىف هّتساوةعمو بيسلا ىنعم لعن نا اي أ دبالو هنعدب تريخأف تدينبلذ كلوت وهو

 ةبلاوومح ع نم ناسنالاةروص تماقاك ةبكس ةروص نيدرفملا نيد نم ماتّدلساب ةصنشتملا تادرفملا
 ىهام اوان شع الرخ "الا ل عامهدخ [لمدكادر هللا ت .؟ رتفق ةطان ناودح ه- ف تلقذقطنو

 ١' اقل ع د, تاريخ به حوض ولا ناكل قادلطي ىساناعص ىلع لل دل اهبع ٌدمرَقَتْس ىوعد

 لععاذ_هىاكس اولي وطتلا ةفاخم لاثملا برمضقب رط ىلءةصاخ ىوعد ىف ناك ذا السم كاز
 هيرب امن وكي نأوامولعم در ةم لكن وكي نأ ديال هناف قطنملا لع ىلع فوقومكلدااو ىلاعملا نازيمل

 ةمّدقم بلطت امهلا عجرب”ىرظنوا ىهمدب وا ”ىسح ناهربب امتاانضبأ امواعم ع وضوملا درفملا نع
 ةع رأ هلأ نتم 3211 فاروك ذم قيدرْتملا دحانوكين أدب الو كوالا ىف تاعام اهف لهعت ىرخأ

 لوقف الصأ جتنيال هناف كل ذك نكي /ناوهتلاءاش ناهرك ذناملىنءملا ىف ةثالث ىهو بسك رتل ةروص ىف
 هتبلطامدرفملا دجله لان هاههف بلطتو ثداح ملاعلا ىرخالا ةم دما ىف اهمانلثم ىتل ا"هل سما هذه ىف

 فداملا اذه ناكدةو ثداح كلوب هملع ثودحلا لجووهامملاعلا ةفرعم نم ىل والا َةمّدقتملا ف

 يبي سس © لسلاللاللللالاجللالل

 | اقل ١ لاا هال تا - 2 كم

 نيّتمّدَمملاِف ثد ا! ارركتف بسلا هماع تلج نيح للوالا فاعوضوم ةمّدقملا هذه ىف لوموهةئذاا ظ

 0 والياد امهعامتجا منو ليلدلا هجوطاشرالا كاذ ىمن اطمترا اذاق امهتنب طرارااوهو

 مارا نم معا مكمل اف بدسلا م ل ود ”رلعلاف بسدل ماعلا ثودح نا ةرورضلاب

 اذ الاطلال اذكر تضم «لثاو اهلانو اسمو لعل ن نمّرعام كهل انوكينا 01
 َ رطلاهذه. مارح ذسنلان االثم لعتنا تدرأ اذافتاعرمشلا ف اه دخلات ماو ا
 مم م” ةلقعلارومالا فتريتعاام كلذ قريتعتو مارحوهذر كسمدسااو مارح ركسم لك لش

 ْ بسه نوكيدق ب ركل ناف م رتل ةبشوملا العلا نمعا مككسافراكسالا "هلعلاو ع رقلا م 5
 مر ماادو-وىف لاعكلذ كف ةنام ماو ةقرسااو بصغلا فمي رحتلاكر خ ااا فركب ااريغرخ ا

 رولا 0 قاعلانازيمغبير 0 دم 0 10 اذهفمرغافأ

 ” 1 نمالا مت ةروطش طراد دوال رس اول | حارا همسلا نركب نا نال :لامكح ف
 كي رشثلا لطبفادب ئثوغشلا ن ع دجو نا محام ةصاخ ةكك دحاولا هيعصاالو عفشلا ناكولذا |

 ىفكانيبتف تادود>وملا ن نءتادو>وملا نرهظهدوج ول هناو دداولل لعفلاتيئوملاعلادوجو ىف

 لاعفا ٠
 لك هبل
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 ىو هاء

 0 باذعلا نود دحف ناذعلا حملا 5

 ماني ىذا لثم ةيخاروةذإهلا هتاف وقضت مم هنس فال 1هن الث مهماع ىشغي م ةنس فال ا

 دس تلا مكح كا ذدنءاهل نوكسفْئث لك تعسوو هيضع تمس ىلا همر نمادهو ظقتسيو بعت

 دنوهعتسسس و كلذ مهلمودي واملانود<الفادعو ةجرئن لكح عسو هب ىذلا عساولا م الات

 نوملكت الو اهيف ارأسخا اننل هللا لاك دقو انلاسؤس ركذن ناوناذ ل انالف انس نولوةيو

 أ اذهق مهياعٍباذعلاع وجر نمفواناالا باذعلا نم مبيلع قالو نوسابم اهفمهو نريتكسف

 هنعنوله ٌديدقو ىسح اال ”ىسفنب ا دعوهو فولت اوهو م ملع دمرس ىالاوه تاذعل !نمردقلا |(
 هللا ل وعي ةعساو هجر وذ هنا ند مهم واق ىفهنلا له هدام ”ىيسللا تاذعلان مةحارلا ييعنق تاكواىق:

 هلوقكلذو مال الان اوسح لذا اندسن نولوقي ةشحل ةشلاوده. ندو ميفاك كانت مويا ىلاعت |

 رخأتلازمسهلابو كرتلا نانسنلا ناكذا مهي ةلرتقيلا ىش'موملاكلذكو مهسنفهللا اون
 قيرطب مولناماال مهن اف هعقوب با ذعلا نم مهظحو ب اذعلا ع وقو مدع عنلا نم مهظحرانل ا لهاف ٍ

 انقوو ةنسفال !ةريششعهنعبو.«اتقوذت اكوا ىف عقودا افون ءنودحتك وهللا٠ نعرابالا

 نوكينا دب ال ناك اح روك ذمار ادقملا اطح نعزود>ر الو ةنكس الا ةعلطاتقوو ةنسيىبلا ١

 !ايهيلع 1 ه ىّتلا مهلاح ف نورظن - نجا هه» !نممهمعم ناهتنادارأ اذاونامزلا نم مهلردقلا !دينه

 ادن همهل مودي اًتقوذ رظءلا نمردقلا كاذب نومعننق ٍباذعلا نم هملعاوناك امم مهحورتشو تقولا ىف :

 ممهلاح لازتالف ص ودي زيف ةنس فال [ةسهانقوو ة:س فال [ةعستاتقوو ةنس فاارظنلا

 ىدجلا ماقملا نم ثوروملا ىوسعلا لعلا ن ءهلكمانرك د دال ذهو اهلها مهذا مهجقامتاددذ :
 لسلاىده.وهو قمل لوقيهتلاوأ]

 + (نورمشعل او ىداخلا بابلا) *

 رد ضعب ىفاهضعي مب اووو ةيئوك مولع نالث ةقرعمق ْ

 رظنلا ىلاهيسناف جئادنلا لسع || || هيصتيركفلا لع حباوتلا لسع
 ركذلا عم ىالاىف ةلالدل الشم اهتروص تّةقح نا ةلدالا ىه

 هود را لع هعج ا دادالا فقو ا ىذا | ىل_ع

 ردق ىلع ى م ةماق نيعلاىف اهرهظانونلانوكسالولواولاو

 رشل ارهوج ىف همل او ىفو | || كلذفف نوكلادوجو نانا عاف

 كانيبنلذىهلالالءلانمولصاو ناوكألا مولع هوهو لسانتل ودل وتلا لءوها ذهن ا هنئا'ل دي لعا

 ناك ذا“ ىهلالا لعلا نمولصأ لع لكت اخ ”ىمهلالا لعلا ىف كل هرهظن كل ذدعيو ناركألا ىف هتروصالوا

 معادهف هنماعج ضرالاىاموتا ومد ا ىفاممكلرخسو ' ىلاعتهننا لاك هتنا نمهتنا ىوسام لك

 كنا معا لوقذف”ى هالاو”ىوتعمو ”ىبسح هئمو حاكتلاو ماهتلالا لعوهو ْىث لك ىف راس اولا

 مث ةمناحورلا ىناعملا لاع ىف مث ةعسطلا ملاعىف ع سلا ملاعىالوار اهاناف كلذ ةقبقح لعتنا تدرأ اذا

 هباصنن امه ننال ناق ننثا نيب هرهظااصضشرهظي نا هللا » اشاذا هنا ٍلعاف سا ىفاماف ”ىهلال العلا ىف

 اذان عام امر الا ىلا امهدحا ىذغي ناَوهٌو ثلا مكحامم مي لام ث ثاان'امعرهظي نا مديالو

 هلبقا ذارذبلا دسي ال هناف ةدالولل الباك لحما نرككن اوهو صو خخ طرشو صو هو ىلعاعمجا
 ءاقتلاننوكبناوهف صوصخلاهحولا تاو صال طرشلاو هاذه همضةروصلا مف لبقيرذبلا نوكيو

 كم
 5- ب ع دو هلا

 هب َق



 1 رك

 3 ريال تح وردا فديوا ارك يحال اهتر تالجلل )ان كرات تيا
 1 عبج ىلءهلنانْسالا تنثدقو ةروصل ا هذه ىلعن اندم ْمالاالو ”ىهلالا لضفلارهظي لَرسسلا اذهثمح

 || لك ىف ”ىهلالا رسسلا كلذ نم ناكامن!ءانثلاو ميظعتلا نم هلل قولخلا نمناكىذلاّنا تنشف قئالخلا
 || هذهل ”ىمهلا ريش نم ناك امو هسفن عبسو هسفندج ىذا اوه قا هفئث سلو هخور نم“

 3 قبلا هلل_عج ناف ىنوكلا قاقصتسالا باب نمال ةنملا بان نقديمعتلاو معيسنلا كلذ دنعةروصلا
 ]|| ءاوهلاو ءاوهلا نع ف ورحل فورا نعتاساكل اذ هسفن ىلع كلذ بجو ا هنا ثدح نخلق اتصتسسا

 ناسنالا نام اكردعلا لقلا ىنيتنا بلاك نازك الاى رايالا ارهظتءاعسالابو ىناجنرلا سفنلا نع
 تاملكلا نتن < فك سامت امح ةيموتةامامسفنن ههيطعتة:اجرلاةرضملا لع<تاماكلاهذ 4

 ه>حورب اح برز ىذ توك اذهلد ةبتادةامح حاورال اح نا لءاو#امتادان رود ممالاريصف
 | اعضوم ًاطيالف ةيتاذ هتايحن اونا ذنيعهحورنالسءو ليربجر صب نيح ”ىرصاسأ بلا كلذ اعانو

 ” ]|| هنا هتعهرريخ ا امف هلوق كل ذو ةضمقدرثا نم ذخ أ هادا لثملا ةروصلا كات ةرشامع عضوملا كلذ حالا

 للا رافن ةضدقلا كات همق دن هروصو لهتلا غاضاناف لوسرلارثا نمةضبقتضيتف كلذلاق

 ليربج ًاثلاو ةّناب'ناسنا ةروصفاحور هأشنا امَوهَللا دامس |كاحور مالا ةءلع ىسع ناك الو
 حوزبدي ؤَم حور وهفنسدقلا حور هديا هنا م نفنلا درب قوملا ىح ناك مث غىبارعا ةروصف |

 نفرطل ازيم امتاو ةيدنالا ةانلا نيع”ىلزالا ىلا هلك اذ هى لدالارناوك الا سند نمةرهاط

 ماعلا ىنعا ملاعلا لولب قلعت ىذا اوهملعلا اذهو ىلا هثودحو ملاعلادوجوو"ىديالاو”ىلزالا ىنعا

 [|| هلل لكلاو ماسح الاو ةعسضلاو قلخلا لاعوهو ملاعلا ضرعي قلعتي ورهالار ىناعملا ملاعودوىناحورلا

 [ًاروصنم ننيسحلا لعناك اذهو نيااعلا برهتلا كراس يبرر أن م حورلا لق صالاو قليلا هلالا

 اعارذاذك هلوط ىنالفلا فرحلا نا لوقش فورا ف م اكن انهن رط لهأ نم ادحا تععس ا ذاق

 ملاعىف هلعف ضرعلاو حاورالا ملاعىفهلءف لوطااب دب رد ل هرعواريشو ا
 لأ نققحلا نءلعنف حاالللا عضو نم حالطصالا اذهو هب هزي ىذلاروك ذملارا دما كل ذماسجالا

 1 تناكادو + معلا اذهن موهاق تانئاكلا نماّسْس هتمهم دحوا ندو ”ىولعلا علا لعد ةف نك ةقمقح

 كالفالا ةعستلات ادودعملا نم اهنعترهظ فرحالا م ل ل م ترهظدق ةعسلا

 ات ماكر برذتاضيأ هناي اهفاموانندلا تدج و اهكاوكريمسولالذالا ةعستنا عوم تاكرحو

 ةنحلا فام عج ن وك ىلعالا كا ذةكرح دنعو اهفاع هنا تد>و ةعستلا هذه نم ىلعالا هكرحو
 1 هانركذامع ورشنلا ورش او ثءبلاو ةءاسشلاو اهفامب راثلاتدحو ىلعالا ىلب ىذلا ىناثلا هكر و

 : ابا ذعاهكرانلاوامعت اهلك هللا تاك اضمن دانع وابا ذعب حزم ميعت ةحيزتماب | كاك

 1 اندلا ًاشننيب ناكرفلاوهاذهو + امداد شنها نهلست:ةالدرخ < الا ةاشنفاهلهأ ىف حزملا كل ذلازو

 هتقبسىتلا ةجرلا, قطو هدماوىهلالا بضغلا مف ىهتنا اذا اهلها ىنعا رانلا ةأشنناالاةرخ الاو

 || الوا مهلعمكهفاويذعا تادستولو لد الامروص اًمروصو مهف اهلوكحلملا عجر ىذملاق

 ل م مىناثلا كاذلادكرح هتسلوبو هللا نذان

 ةسج ىهو ارتّدم تضقنا اذان باذعلا لس.ال نمت اهب نم لجال باذعلل لب ال #لكىاانلقامناو

 : ا ةئالثرتفيالالصتمابا ذعابف نون ذعمف اهنهأ ىلعاداذع ةدملاد ذهىنوكك ةنسفا [نوعرأو

 الأ توعال ىلاعت هلوقوهو ساس>الا نعابيف نو سغب ةمون م ماع نحرلا لسري مث ةنس فأني ريشعو

 : |هذهىومهلاح دب ربنوسالو اهفنووع المنارانلا لهأ ىف لسو هيلعهتنا لصهلوقو ىحالو اهف

 ]| عرجلا ةدش نماندا 3 باذعلا نبه عاملا ل مانبشان ءابفنوسغي ىتلاتاقوالا

 0 كش بشع تام سيم زو صال كسا ف ةطرغملا مال | الاَةودو

 ادولح :
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 ليبسلا ىد,م وهو قملالوقي هللاو حارغملا
 * (ني ريش عىفوملا بابلا)*«

 وبس وسمي

 ماعلا لوطب قاعي لهو هتبفمكحصو ىبهتني نأ ىلاو ءاج نيأ نمو ”ىوسعلا معلا ةفرعمف |
 رعش امهموا هضرعيوا

 هردق قالا لهج | || ىدااوهىسع لع |
 هريق ضرالا تناك[ || ىذلا هن ىح ناك ||

 هع هيف باغ نم نذا ئقنلا مواك 0

 هرمص س غلا ىف ع ىدا | هنوه ال نا

 هةرس هلل ا رسهظ | لثمم حوار وه

 هردن هللااخ ىف د ةرمض> سدغ ن مءاح

 هّرغفاحور ننحح ا تا

 ه-رسو هايف || هيصا هيف ىهتاو

 هرحأ هللا مظع || || دقف هل ثم ن 3

 |١ فنوحت نم حب راثلاءا وولاوهو ئننلا ىطعا اذهاو فورشلا لعوه ىوسعل العلا ندهنتاذل ديا عا ظ

 هعاطتقنا عضاوم تمه»د لا ,ةىلاهحورخ قب رطىفع ءاوهلا عطقنا اذا: املا حوروهىذلاب اغلا |[

 ند رهظام لوا قو اعلا ةلاسملاةانطلا ترهظ تفل انا لف فورحلا نادعا ترهاظفاذورح

 نابعالا تناك عهسل الا بسنلا نم ّىث اهمدعلا-ىفنابعالل نكتكحرم رولاعلل ةمهلالا ةريضخلا

 : دؤحولا اهادارأ الظدو>ولا:اهلعدرواذا ”ىبهلالا مالا لوءقل اهمدع لاح ىف اهاوذؤةدعتسماا|

 ىلاغن هنا" نم ةتكرألا نم لوا نئيملالامالكلا ناكفاههاعافتيرهطوتنوكم ل
 . واوو فاكف رح "رالي ٠ نم ةبكس ىهو نك ةلكت بكر ذل لواف هت: ديقيلب ىذلا مالكلاب أ

 ددعلا طئاس تهتناودارفالال قا ىهوهثالثلاهرذج تلا ةعستلا ترهظذةثالث ن نسف

 || ه:الث نم تامدقملا لصا بيكر تناك اذه نمو ددعلاو دودعملا نيعنكب رهظن نكن م ةعسنلا دوجو أ
 نعال نوكلا دحو درفلا نع ةلالث ىلهت تتمتع فروكتدساولا تاع ةخاو رق اللا ادا

 هوس اذاف هلوقف ”ىمملالا نفنلا وهام اتاداوملاروصىفةامللا سس نا حلا انفّرعدقو دا اولا

 أ| لسو هشع هللا لص لاق هرهظاف ناميالا ههنا ىحاىذلا سفنلاوهو ىورنم هدف تغفقنو

 َنيَمْوملا بواقىف نامالا ةروصقاجنرلا سفنلا كذب تمفس نهلا لق نم ىننت أبنجيرلا فتن ا
 | ةناكلاروصلا ف همني ناكف هتيسنو”ىمهلالا ئفنلا اذه للع ئدنع ىطعاف ةعورمشملا ماكح الا ةروصو |

 || هنفنلا كلت ىف ىراسلا ىهلالا نذالاا.- موقيفنيطلا نمهأشنا ىذلا رئاطلا ةزوص فواريستلا ىفأ
 ءاجن اجسرلا سفن نقالد ا ةروص ىفةامح تاض> املابهف”ىهلالا ن ذال !نان رسالولوءا وهلا كلذ فول
 انف خوفأملا روصلا ىلا هؤاهتنا ناكو مال بلا هلع هخفني ىوملا ىك ناكسف ىسعملا ”ىوسيعلا لعلا

 ناسنالا لا اذاو اهاكرومالا هملا تراصاذا هملا لصب هيو هللا نم دوج وم لكلا ىذا ظلاو هكلذو
 نمهدنع ىذا اًريسلا اذهالا هزم قب ل هبسانم. ام هي رط ىف هنم نورك لك ذخاو هنتر ىلا هجارعم ف

 صدتلا عجّراذاو يالا كرديناسدةّبو ىلاعت هنا كس هنأق هنالا همالكعت معلالو هنالاد اريالفهتنا |

 هنم هذخأأ ناكام عج هيلا لاعلاةردجورعف تلات تاكل تيكرتودهشلا اذه نمإ

 ا معد مىجهلالاّر ملا: اذه ىلع نكلا عقجاف هسنج ىدعت ال لاء ل كح ناف هب هيام
0 

 1 رج 1707.303 2. امنا“ 22111171-401 ا 77-101187 1 عكا طهطا انا تسال تن 207150:
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 1 الانا كرصنالاذهو كل د ىلا ةلصوملا 5 وهلا ف ضراعداسفو ئشنلا لصا ىفحازملافءوسامتا نا ضأذ

 | ملانةوقلا ف نكن ا لوز دف ضراعلا سهالاانمتاوءشنلا لص[ ىفار ةاكعسط هنا مالغلا فرمضمملا 1

 ا ا ةداعسو هفرشاه.ةىتلا مولعلا ءانتقا نعتااوهشلا عاستاو ةسارلا بحب هلغشل سفنلا ف ناكاو |!
 1 أ رفانملا لزانم نم ليساندلانارلعف عيمتلار كلا ىلا عجريف هبلة نم وحلا ىادب لوزيدقاضيأ ذه .

 ا || ىلعالا الملا تافصو قالخال ا مراكمو مولعلاب انه هسفن“ لحن ملاداناسنالا ناو ربعي رسخت

 ]|| ةفلالا مولعلا# 0 ء ةقفرانقلا ةنعمطلا تاوهشلا نع هزيتلاو ةراهطلا نم

 ]| ىتاا مولعلان نعاالو مولعلا صقن تن: سبساضي أ اذ هف كل 3 ف عورشل ىف ذخ ايفل انهت امتلأ اها لصحال

 || دق صن محامهنا ىطعت هت انالاو ةمسهلالا مولعلاالاناسنالا ىف اسعاهنم صقنلا نوكحج

 | هرظاوخو هسفنقهلاوحاتاملقتو ةساو ةطعتام ةهج نمامتادادبا راع ةدان زف ناسنالاناوأأ

 | هلاثمأو اذه لكن اسنلاوتءلخغلاو لهل اورظتلاو كشلاو ناظلاو ايف ةعفتسال نكل مولعدي نه ىفومذ

 | مهلعءاسالا حورخنتلاح ىد>ا ىلع ن اسنالافاتدانزر ىلعلا مولع صقناماو * لسقتلا كل 3 نم

 | كلاقو ا وا دبر فال لقت ةيوتتلا فادولاع مك ءايلوالاوا غسل تلا مالسلا

 ١ [ ىتغتدن رن مهست ىلا 5 ةوطخ اطقم هن“ را لاثتماالا هعسرلف قار ار نك ىئ فص قلخ ىلا رخا ١

 | هودرذى رغما لامع ناك دا فاكلهتسم ناكه نا ىعهلريصالف ىدح“ لعاودرءادنلا اذافهلعأ]

 أ هلع تعلخ قطا ىلادرو حو رئئايرم الود :ربدملا ب ةلكوملاحاورالا هيف ىذلكالوتسالا ماقمىىلا
 | ةنامالا لوس نمحارتساو هنأ دازن 3 هبرىأرو هشنع باطف راكحي الاوراةّفالاو ةلذاادعلخ

 < مهلا لت كنوكيحارعملا اسف هبقر تقو نم نان الاو هنمذخؤتنا نبال جا اةراعملا

 | ةؤبنلا تاكلدحا لس دحأ قر او هريغ هم قر بال هصخح مس هللا لهأ نم صخعم لكل هناف هجارعم

 أ لاتظءابنالالس ىفقرع اكول نام ردنا زرت: وجل ةساخشت مدنا نسر ليز نق ةيمكت

 ظ ا ”هلالا عاستالا لوزيناكلو كادكس ل صالاو هضاهقرنةوينلا |

 ظ اهقلسرلاونوْنمؤملاوءاسلوالاوءاسنالا اهاكحراعملا حرردددعّناريغبانملا كلذ فرا ركنالءهلا | |
 : ْ ءانننلا حردلارخآو دامقتالاوهو مالسالا ىلوالا ةجردل اف ةدحاو ةجر دولس ىلعولسديال اولاىلعأ

 ىغلاوهرزتتلاو سيدقتلاو لعلاوناسحالاو نامالا وهو َينامامهتننو حورذلا فءاقبلاو حورعلا ف 0
 ا ارا تيكا ايلاوالخادتنك نا ءانذلاونيولتلا فنئكملاو نيولتلاو ةزعلاو ةلذااورقفلاو ظ

 || ىهتنتناىلا ىصتلا مواعنم كرهاظ ىف دي زب امردقتب ع لنطاب نم صقنٍهنع لبو رش ىفح رد لك "فو
 ا ظ ارهظمدل تنةكولردق ىلعلر هاطظىهناذنرهظ حب ردرخ ؟ىلا تلصوو احراخ تنك نان حجر درخ ىلا

 1 ||| ىلا كاعد اذاف ةدحاو اج نطابلا تاملحت َكنعتاازوال 7 ئبث هنم كانطا» ف قي لو هقلخ ىف

 1 كبس ناكر ءاط ىف ىلا كلذ ند صقنامر دب كنطابف كل لك حردلواوهو هيلالوخدلا

 1 ]| ترلاودنعلا لازبالّت اكل 3تسوالصأ لذكر هال ىف قالو هناذب كنطان ىلعرهظف حردرخاىلا

 | اذ هن صقتلاوةدانزلا هذه عمابر برلاوادبعد معلا لازي الف هسفنلدحاو لك دوحو لاك ىناعم
 | عبج ناكاذهلو بيكزلا كلذ بسو نطابلاورهاظلا ىف اهصقنو تايلصتلا مولع ةداب ز بسوه

 ١ ةلوفعم روما ىحاتم اًليئانسنلا نم هعفسن ىذااو نطادلورهاظ لاك هتمعى هدجو وهلا هقلخ م م

 | | ىذلا عيمصلا ف شكلا اناطعااماذس ها نم كاش كري فول وم لم اي اعف اهلدوجوال
 : | ا | كلانككوادتف تم-هفنافهل “قاذف دو هناخهلراقتفالا ناوعتسال تبحوملا وهو هنسع 5 هن هال ز

 ]| اننقباامحراعملا حر دكلانمءال و كلاش امدهاشتورم هنت ح رعاو كاساف حاردملا كل انبصنو جابمملا

 1| نيعنرلو جئاتنلاو تارا انفصوول هناق سو هيلع هللا ىلص هللال وسر اهب ان مأ ىتلا ةحصنلا فكل
 0 موعجس هد رطلا فرعتال .ظع أ ىلا كانقوشل اهلا قيرطااكل

 د 7

0 

0-١ 5 20 
8 

 ا



 صرتلا ىوسْئْثحاورالا ملاعىلع|| || اهرونودوجولا سم“ نم ديمو
 صرخلاةدشنمناسالا كالهولو رهظمريغىفنيعلا لانت تسلو

 صرخ1للاو هّومملا ر و زاان وه امو || || هشددق ىذلا ىلوقفف تنرالو

 فاصتاف لعرمالا سفن فوه اذهف لع كل ذنادلا, لع نم نوكيالد قر دملا صضمتلا نكككاردالا |||

 هيمقي لولا هكر ديناك امم ةريثكءاسشا نيب وهن لمح دقلاردالا نوه ماعلا حفص قلاب مواعلا |
 مولعملا بسحب عضتتوولعت مولعلا تناك املو كا ذريسغو !معدلاو ا معلا هيلعأرط نك عئاملا اذهألا
 0 ا فحعتا اذاتلا ةيلاعلا ةغي رشلا مول علاب علا تالعت كلذإ |

 منور تابعت )حقا لا لا قرتلا ياو بسلا ساجر
 ىتلا ىه مولعلا هذ هو مولعال قلخلا موعىف ..ءاّمعىهامغ او ”ىهلا لعرظنلا نود سلو رظنلالعأ ١

 نينا لبق نمدآ:رقلا,لتلالو ىلاعت اقفانمةدايزلا بلط سو هلعمتت ص يبقا ما |
 رعلا نم انهددازدق هنافكيالإع هيدي زتام كسالكرس دز ىأ الع ىفدز بر لقو هبحو كيلا | ظ
 هلوتي يالا هذه فدرا اًذهلوهنتر ل ب5نمهيدان ا ىدلا معمل عمايدا يول دنع ىنأتلا فرش | ا
 ىهو مولعلا لمص ىلا قرطلا فرم | ىلتلاو ىلا مولعد ار اذ تاذ ىأ مو.تلا ”ىجبل هو-ولا تنعوأ]]

 ءرث لكنا لعج هللا نا كاذودهننا ءاث نااضيا هرك دير ؟ادانصقنل اوةدادزلا نا لعاو:قاوذالا مولع
 نطابلا:كردتوانبعىىكارومرها.ظ لاب كر دت ىهفءاشالاه ذهنه ناسنالا سفنوانطانؤارهاظا ا

 امزكم ةرد5 ىف سل هنأف ٌكاردالا عقو هيف نطابلاورهاظلاوه هناحس قلاو الع ىهشاروماأ]

 -ىأأ نم هل ىلحت نم لكل قالا ىل تو هنفقهللا ل عجاع هكردااعاو هسفئي امش كر دينا هللا ىوس |[!

 هذه ةقشح نك نطاسلا مسالا اماورهاظلا مسالا نموه اغا ةداهشلاو بغل لاعنم ناك ملاع|
 هل لت نمل هروهظ نع ةرابع ىلا ناك ذا رخت الا ىفالوايزدلا ىفالادبا لحتاهف عقبال هناةيسسنلا ||

 نكل نبع دوجو اهل نكي ناو لدبتتالبسنلاةءلوةعمناذ رهاظلا مسالاوهو ىلا كاذىف | ْ

 عتو سفتلارهالتل هب لاؤسا ةباجاوا ةنماما قدما ىلهت ذاق ةلوقعم ىمهف -ىلقعلا دوجولااهلا |

 ماكس الا مولعىف هل ىلعتملا دنع ةدابزلا تعقوف لثقلا خزربنم ةروصفف سحلاب كاردالا |
 ناث َنامالكلا نازيم مولع وامةطنم نكن ا ىناعملان زاوم مولع فو ةعب رشل اءانإءنمناكتا | :

 هلعنمهفنىفةدايزلاهلعقتناوكاالاري غو ناوك الا مواعنم لعلك بحاض كلذكو وح أل
 -ىملالا ىلكلا كلذ نم تناك امنا ةدايزلا هذهنانولعن ةّيرطلا هذه لهاث هددصي وهىذلا ||

 نوب وةدانزلاءنو.<نيفراعلا ريغو .وا ف شك امراكتا ىلع نور دةيالمهتاذ فاتصالاءال وهلا :
 راش الشك لثملا ف مهفائشاو دازتسا مها نواعبالو ةدايزلا نو دح ني دهريغو مهراكفا ىلا كاذ | 7

 نيذلا نمسح اواهاضأو ةدانزلا هذه ىهوهلناتان باو ذكن يذلا موقلا ل ثم سن. اراغسا لمحت |

 ةدانر ن هوه لئاستملا نع لم ق مك و درو او ركفنا مهدحا معامو مهراكفاىلاكلذا وينقل ْ

 بعسف هيلطمةياغب وهران قلعتم لوغش هرظانلاف هانركذ ىذلا ىلعلا كأذ نم هفنىف مولعلا ||
 عقوس فنلا نطابلرهاظلا سسالاب اضبأ ىلكلامةواذاور عشب الوهو لعديزح ىف وهف لالا لع نعل
 صنلاذاصوصنل ادابنع ريعملاىِهو ٌداوملا نع ةدّرحملا ىناعملاو قثاسقملالاعىفةرعضدلاب كاردآلا ل

 ىاعملا بح اص نوكَش ىناهملا ىفالا كا ذ سلو هوجولا نم هحوتلاقحاالو هيف لاكشاآلامأ]
 نطابلا مواعورارسالا مولعو ةمهلالا مولعلا ىف ىلتلا دنعهلددان زلا عتتفركفلا بعت نم اح رتس لل
 اهصقن بساماو*ةدايزلا بس اذهف انقب رط لهأب صوص اذهو ةرخ آلا مولعت قلعت امو ألا
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 ١ 0 كلذ نءدو+وم هلك ملانعل!ناىّأرذ هحوتلا كلذا ملانعلا نيغرهظ لانعلا ىلا هحوب

 نمو متانلل مونلا ةلاحودو ملاعلا نود هسفنل قار ظن نم ةبكسه هناذ دعبل ىأرو بسلا

 ثيح بابسالا فرش اهنمعدوجو ه1 رس ةلا ةلاحودو ل اعلا ىلا

 مظعاهدوحو نا قمت هسلا ماعلا بلطت لأ ءامسالا بس نع ها ةارعم تاذلاىلا هحو نم دنتسا

 هرتفو هراسكنا كلذ بس ناكو هضرغناكرهو هي واطم هل لصحو مولعا نسا هلع ناودو>ولا
 رعش الثقم كلذنمهرطوءاضقفلاقف
 دس سس ععببلبللا

 ىرطو ىضقن ا تح هر أ امهّنن ل.!بر

 *” أ ريت ابسط ثيدح || |اهقشعا تنكماّمم نم

 ءامسالا ف لاهو

 الوعفم ناكدق نمريْغ *لوادد مسالا دحأ

 الوقعم لقعلا هنوك || || هتقضح انتطع ا مث

 3 الوهم م الااندقتعاو | || اد ١ هب انظفاتف

 ءايس الا عجب لع دمت للعب قلعت تامواعملا ف ىانادا وهو همواعمر ده لع مولعل 98/2 رد 5 ناكو

 ىلعءامسالا عض هناج : انس لاح د :الىدااموقلا 5

 روصا | ىف”ىبهلالا ىلا لعو ل مالا كلذ ةقسشح ىطعتام ||

 0 د 0 0

 001 3ع 0 0

 عي قدص لخ دم ىلخ دابر لقو هند هب ملسو هيلع هللا ىلص هال ىل اعتهنلا لودوهو نيعم ءاعد

 لخد اذاالا اهف رعيال دم اع يح لا ماقملا 5

 نوكنت فداوملاو تاماقملا نم هريسغىلا هنعلتلا اذاكأ قدص حرخم ىجرخأو ماقملاك اذ

 اريصنان اطلس كندا نم ىللعجار هبلاهلوخد ىف هعم هن انعلا تناك اكهنم هحورخ ىف هعم هب هب انعلا

 لصتال سوفنلا تناك املو ادوسحم هبح اص لازال في رمشلا مالا ناف همف نيعز ان | لج نم
 مم ١١ صقتلا بسس ال ىحاملع مه ىتلا مهلا | يظعت ه.ةحدقل هوجو نم اهو باطت تعجر هلا

 نيدح احلا ىلع ناطلسلا ىهىتلا ةحلابةرصنلا ماقملا اذه باص باطق فيرشلا ماقملا اذه نع
 00 دكا ل ةهلاو انوحر ناك لطاسلان ا لطاشل ايه رو وما اس لوي ةنرملا هده فرش

 ليش ىذا
 * (رشع عساتلا بالا ) *

 مسو هيلعهللا لص هلوقو الع ىندز بر لقو ىلاعتهلوقو اه« داء زو مولعل | صن بس ةفرعم ىف

 رعش ثيدحلاءالعلا ضيقب هضمق: نكلو ءالعلارو دصنم هعزتم اعازتنا معلا ضيقي الهلا نا

 صقنلانم مولعلا فام ىلع ل د || || سفنلا كلف ىف قحلا دوجو ىلحت
 صحعفلاو ثحعأارد انا كردملهف هدشامط ىلا لاذ نع تاغناو

 صنل اب قم | رس ١] تن لو ةرثكسهنل ا ىفملعلا ترفهظ ناو

 00221070252520 2551-32 195991517 2122525292 سل 272222222 2ص



 راو

 رعش ىوكلادوجولا ف

 هل كت هيطعي لسلك

 كل حرارعملا ىلا هاعد ناف >

 ةهلزنم همطعت ةلزنم لك

 هتلاح لمللا فدذه مسد ل نم

 مولعلا نم هنم رهظيامو مولعلا بتا م ىفهرادقمو ل” اسملا نمهب قلعتي امو ني دهتملا لع ةفرعم ىف

 أرظنالو ساسحاانيعلا لزئمىف هل سكل بيغلا لع دهتلا لع

 روص اهمولعت اروس هئمع 2

 روس ىلعلا م الع | نيب هلت دن

 رهسلا هنانجافيكح ماذا

 رصبلا هقافاىف رجلا ٌكرديوا

 ةحنار كيطعتال رهزلا يفاون
 اه صانم تلح ناو لولملانا

 رولا نيللا مسلك ملام

 رعسأ اورارسالا ةقوسلا عدامهل

 هلك ل يللا موتي نملاكهمف مهمتي و دحمتلا مهيطعت”ىهلا صاخ مسا مهل سبل نيدحمتملا نا هنا كدياملعا

 موي و مان و موي ند نعةرابع دحبملا ناف هكر و بلا هوعدي ”ىسولا مساهل هلك لبللا تاق ناف
 هردحستف لمال | نمو ىلا عت لاه دست: سدلف اذكه هنتر ةاحان ءىف لمللا عطقب لن موقيبو ماش
 قدا بناج نم صاخ لعهلو هئاثو هقدنو لبللا ىتلث نم ىندا موقت كنأ لعب كب رنا لاكو كل ةةلفان
 قحلا مسالا نم اهلا ةبسن برقأرتّْو هبلادنتستام ةمهلالاءاعسالا ىف دحت لا للاخ ا هذه نآريغ
 -ىبنل ناف قا مسالا نموهامنا دج هيىأي لع لكف مسالا اذهاهل قو قملا سسال ىلا تدنتسا

 مدفاقح كيلع كنبعلو اح كءلع  فنل نا ليالا موقي و رهدلا موصد نم لاك ملسو هملع هللا ىلص
 نم سفنلا قحءادالونيعلا لجأ نم سفنلاقحءادال مونلاو مامقلا نيب هلعمق- منو مقو رطفأو
 مسالا اذهل نودجملا دنتسا اد هلف هريغنمالهنمو قحلا سالادالا قولا ىدؤنالو هللا بناج

 نمالا همولع ل دالو دعمتلا اح انم رم نحال هنا كل ذو د ا لكما ع الرخ 1 عسا دعستملل ناش
 نافدلذاون نم لمكجت: امن اذةصقانةالصاا نم هتضي رف تناك ءاماو ةهلفانهل لسللاةالص تناك
 هللصحسالا ذهفتةلفان بح اصالو دعسمتمج سلف لفانهل قب لو دجسمتملا دبعلا لفاؤن ضئارفلا تقرغتسا
 نوكمف هير قلل همابقو هتيعقلل دجبملا موف كلذ لعاف اهتاءلتالو اهمولعالو لذاونلا لاح

 امهمولعو امهملحتوةَوَهلاو طاشنلا نم هطعيامو هماشق ةرعهمولف ىلهتلاو لبعلا نم ملا هيطعبأم

 لحادتك نيد لا مولع ل ا دتف هلع ضرتفااممدبعلالاعا عبجاذكم و هموز رع +«انقف

 رارساف اغتلالا اذهارهظف فاغتلالا اذه فلت تمح سفنلا ةقوشعملا مولعلا نم ىهورعشلا ةريغض
 قاسلا,قاسا|تفتلاو ىلاعتةلوةوهو هيزنتلاو لاعغفالا ىلعتلا دا اءامسالاو لفسالاو ىلعالالاعلا
 ىلاعت لاكدجمتلا هت: ىذلا دول! ماما وهو ةرخ اوان دالا امو ةرخ الا سحاب اين دلا سعأ عتجا ىأ
 ماقملاو ةمجاو هللا نمئسعو ادومماماقمك.ر كثعب نا ىدع كل ”هلفان هبدجتف لمللا نمو

 : كلذورادقملاب زعومنلجمملا ل_عردقاّماو +ءانثلكعجر يملا ىأءانثلا بقاوعهل ىذااوددوهلا
 باعصا نع باغا سها ثنا "هللا ثمح نم فرعوران الارئاسكهملا دنتسي ىلا مسا هلنكي ملاملهنا
 لهوا نامعا اهل له ةمهئالاءامسالا نعفتكس سنا ىلا ارظنل اهاَدأَف وهام ىلط راث.الاوران“ آلا

 سا هنا ىاررظناإف<ىدعوا ”ىدوجو سها ىلا عجرتلهواهلاران“ الا عوجر ىري ىح بسن بك
 ىراصتد جهلا لاذ ىت دعمها لاراب“ الا دنتسم ىأر: سن ىهامن او ةدوجومانابعاءام“الا
 ىأرو عونو ماسة نمادإوم هسفن ىأرو كلذ فرظنلا نعمأف ”ىدعص ا ىلا ىوجر نوكي نأ سالا

 نيذهنم ةبكسههتاذ تناك الف هملعهننا وح ماسلا ىأرو هملطتامو ابا ىلا ىضنلاعوجر مونلا

 اذاو ماعلا نكمل هتاذإ هتاذب درغنا !ذا قانا هلحالق قا تاذ ثمح نم قدس ىلارظن نيرمالا|
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 اهاريىتلا ةروصلاك خزربدسح ةاءر ااىف يل اةروصلا * (هلكسم] * 37 اريبك اًواعنوملاظلا لوتباع

 خزربلا همطءيام قدص | اءرااةروصو تل واحلا تذكر هقعر ادع هر ركل كف تقفاواذامتانلا

 لبهيطعباملك ىف قديم كلا ذك نكت ل ناف صاخ مرج را دّةمو صاخ لكش ىلسعدآ ءرملا تناكاذا

 ىلا ساكعن الان ر ظنلا ناكولذ روصلا فازت فل فار 1١ لاكشا نا لعاو *« ضعبلا فقدصد

 مسدسلللا ىف رصبت حف هرغصو اهمرج ريكن م هلع ىهام ىلع ارلا اهكردال ههضعن هارب اك تايرملا

 نيع ىف ةروصلاريكي ل رقصل اريبكلا مسا كل ذكو ةريغص اهسفن ىف ةريبكلا ةيمرملا ةروصلا ل.ةصلاريغصلا

 || كلذ ىطعت تاساكعنالا تسل نذاف حزتمملاولي وطاار ضيرعلا كا ذكواه د - نعاهجر ذك و نارلا
 اهيفّدي ٌورلا قلعتتال ,اذهلو خزربلاروصىطعتىتلارومالا دح أ ل يةصلا مسجلا نا لوقنناالا نكم لذ

 ةوقلااهكرتةسوس< ءازحا نم ةبك هوا ةسوس<+ ةرودهلامالا كسعال لاخلا ناف تاسوسحنادالا

 قارلا اذهل ةسوس# هنم تدكرت :أمء ءازججا نككالصأ دوجو سلا ىفاهل نكي ةروص ىطعتف ةروصملا |

 لماكل !ناسنالا:نال عسجلا دنعنا الا تاد وللا ىف ترهظد تنل ا * (هلثسم) + كشالب

 لضفالاوهنوكينا اذه نم مزانال نكلو لكل ا اهل ةروصل او ”ىنا ودل اناسنالاالةروصل ا ىلع دحو
 سانلا قلخ نمريكا ضرالاو تاومسلا قلحلن ىلاعتهشا لوشياولاف ناف عومجل اب لك اوهفهللا دنع

 نكلو مةدصءهلانلق ىئعملا ىف ديرب نكلو مرا فربكا ديرنال هنا مولعمو توابل يتلا دك انتل '

 لك هيلع ل ديام ثمح نم ضرالاو تاومسلا عم لإ ةيئاحورلا فهنمريك امها ىئعملادارملا س

 ناسنالا سددت نم ىنعملا فريك |امهمارحال صاشا ,ظنلا ن م دافتسملا عملا د 0

 تانيووكتاو كاداوملا نا.عا ضرالاو تاومسلا تاكرح نءردص اذهلو قاسنالا لك نمآل

 كلذ نمر صانعلا ةعسطو اذه ناسنالاَن هرددالو تاداوملاّىد همرح ثمح>نم ناسنالاو

 د 017 110: ل يذلا مالا نسوهو نم والا دل امقتفا ناسنالا نا سرك ناك ذهلف

 هدحو ىلاعتهت كا ذفهتلادنع ل ذذالا ام أو لك اهنا لو ةنف لماكلاناسنالا ف رظننامغا نو

 ةيتوبث ةسسفن ةفص ىلا عت ق علل سدل + (”هلكسم) + هانا همالعابالا قلاخنا سفن ىفام لعبال قولخما ناف
 بكرلاو ّنهنموأ امهنم ةبكى ههنا ذ تناكل ناكو لذا! دعاصف نانا كنوك, ناز وح الو ةدحاوالا
 ايسن تافصلا تناكامل + (ةلكسم) < لا ةدحاو ىل_ءةدئاز ةمتو.ث ةفدتااف لاحت هقح ىف

 ذابعلانوكن ازاح كلذا هوحولا عمج نه ةدحاو تاذالا امو ةمددعروم اتسلاو تاخاضاو

 ءامس الاو كلذ ىلع هل للا ني ل سل روما [ى نيمو م
 درو دقو اهسال عممجلل ةجرلا لومُم نم عئام الف ءامشالا ىف هملعاكح بجوان امعا تسل تافصلاو
 ىلاعتهللا لاك كل ذلف هانلةام ىلع هالا ناكو اهل كك ناك ايلا بضغلا ىهتنااذاف بضغلا اهقيس
 مكلطافةرخآ الا اأو فيلكتل ابايندلا ف ةكيشملاهذه مكس ناكف .اعيجب سانلا ىدهل هقئاءاشيول
 ىلعوا ديالو رانا لهأ ىلع باذعل ادمرمست ال ادرب ل هنا ىلعل دس: نار دقي نع دب ربام لعفي هلوقب

 0 ا مسالاو ايد هلاثماو مَمْلاو ىلبملاو بذعملا مع الا مكح نوكي يح هلك ملاعلا فدحاو

 رك داملكذ دوحوع 1 دع ور وتم وجا م

 لاقحا هيلا قرط ال هيلا عجرب صن مامو قالطالا هلفلصالا اذهلجالانئشولوءاشي ولهلوق نم
 تمهف اذاف ةرخ“"الاو ايثدلا نجر هتاف زاوملا الاقل يعنلا دمرمست ىفانل مبا ذعلا دمرسست ف
 عم بداءوس ىلاعتهللا ىلءزاوملا قالطا  (هلئسم) + ةماكلا,لاز لب كسغشن لق هلا انشا |م
 مهفاف لّشع هلع لدالو عرش هندر ,لذاقءلالاوهو نكمملا ىلعزاوما قالط ا دوصنملا لحي ودهللا

 0 ا ل ا ا ا لا اواو تال 1 ايده ل لدسلا ىدهي وهو حلا لوب هللاو ىدقت سينا نم عسوا”ى مهلالا لعلاَناف فاكردقلا اذهو

 * ( سنك نئاث نابل



 7 دب الف انش 0 كر دقلا لهأاتاو * تارا بسعة هئابملا بهذ
 ىلا اهرود ىلع لاو>الاونامعالا ةمواعمةدوهشم 21ا اءشالا ناف تال اقتنالارانه

 3 كو بدطملا نبا بهذم ىل- ء قلعت ث د< الذ ىه انت الام ىلا اه مانعا ذحو اذا اهنمو الع

 ءرك ذ ىذلا اًذهو هللا انيهذام ىطعي ميدعلا ىلتسعلا ليلدلاوني هرم ماما هذم دع لاسر

 :ّوتلكحر عمم اقدصف لةعلاروطءارو ىذا ماقملان هتقشكلا همطعن هم ءلعمهانقفاوو هللا لهأ
 ىل عاب امزاوابك اماناهتالاح ىلع ىيهوهلالاهلاه دجو اامنان نامعالا هللا دوا ا ذاف امسح تطعا
 ىلاتتلا لع ىهانت الام ىلائث دعب اتش اهلاوحاو اهنامعاّن ءاهل فشكف اهتنمزاو اهتنكما فالتخا

 ةرثكلاو رصبلاب ملك ةد حاو الا انرهاامو ىلاعت لاه امدح و هنا ىلا ةبسسنلابىهالاغ عباتنلاو

 ل : هشانملع لتفع لذ تقو ىفانل لصح دق ىمال ا ذهو تادو دعملا سفن ىف

 لاوحا هلدحاو ضصخشك لاثملاف مهفاذهقاذ نم لكمدهشاذكهو لازالو باءامان دنعادحاو

 روصاا هذه نبو كن لعجو صان لك ا ذكهو ماع ن وكي لاح لك ف روص هل ترّوصيدقو ةفان
 ةرظنلا, بابا عفر دنءابيفام عبجب تكردافةروصاههف لن م هلج نم تناوئابتع لا فشكف باح
 أ دوحولا ةلاح اهسلاو اهتعاهل فدك ليقيطاا كا ذىفاهرود نءءاهم ل دعام هناكحسس قال اف ةدحاولا
 رومالا لب لبقتسهالو ضامنامز قحلاةرظن ود ىف سلو ادباهءلعنوكتام ىلعا مسكت تنب اعفاهأ
 اهل دحال و رصخنت الو ىهاننلا,#ف صواال اهنا صو اهفاهروصدا دعت اهمتا م ىفهل ةدولعم اهلك

 اهللعف اهدوجوو اهم دع لاحىف تاكمملا عسجل و ملاعلا ىلا عتق حلا كارداوه ا ذكهذهدنعفقت ١
 يلع كت ل الاهدنع نكي اعل اهف كرم تدافتساناهلع الاهل اخ فلا ازهعالا افهم
 قلعتاماو + اهياعرثعي نمانب اهصا نمل.لقلاوردقل اًرمس قلعت ةق قد ةمفخ هام سما ماف اذه تكف

 هلت ارغاومسب ذل (4 طلو دورشلا لع ةفوقومو هو ة.هلالا تاذلاب ةفرعم نيحسق ىلعف هتنانانلع
 لالدتسالاورظنلارخ“" الا حالا بهولاوه امه دحا نب رخأ ىلع ةف وعر فش لا نكتار ءمو
 هتلسنف ةئيشملاةيدحا هضراعي راشخالا نافارا هنوكبملعااامتاو * ةيدتككلا ةفرعملا ىدهذهو
 ىلاعت لاق هلع قل اوهام ثدح نمال هملع نكمملاوهأم ثدح ع نم كا ذانجنا ها واذا نقلا ىلا

 1311 لدلام“ نانو قالا ذل هيل نا ل 0
 هلل ةغلالا دل ا تناكهيور دل ارم - ىلع هبت انهو ديسعلل مالظبان | امو وهو هب الا هده هب امن ساامو

 اها ده سفن لكاشم .الانئثولو نوكلا ىلا عجرب ىذلاو قا باني ا ىذا اوهاذهو هقلخ ىلع

 وهف هش .ةح ثدح نم ةلالضل اودي ادهلل لب ات نكمل ناف لمصوتلا كار دتسا ن كلو انئشامو
 تلا 0 ل دحاو سعأالا همف هلل سل صحالا سفن فو مكتعبلا ذرب هلع مالك

 عصي ف يكف دهاشلا قلاثملا مدع عارتخالا لوقعمر هاظ (ةلتسسد) نكحمملالا- ةه> نم

 هللاب ةفرعملا باف ءايشالاب هللا لعىف ءانر راك امولعم ىلاعتدلا دومشم لزب ل سهأ ىف عارتخالا

 داو ةئك لانه عصنال ذا ةدحاو نيعلا عبر تاناضاو بسن ةيلالا“ ءامسالا * (هلكسم] *

 تناكل اهمالا هلاوهامو:دئازانا.ءاتامن هلا يناكو لو راظنلا ضءب نه هلئاردل لعال نم معز اكنابعا
 هللاننوكتالوأ هسفنل دلع نوكيالئشل ا هلالا مع ىهنوكبتناولءالفاهل ةلواعم هب .هولالا

 نمهلالار اعف كلذ نم مزلمف ةّترلاب ل واعمل ا ىلع ةمّدقتم هل ءلا ناف هثمع تسل -1هلالواغم نوكيال
 ناتلع هلنوكيال لولعملا ئثلا نا ملا وهو هل هلع يه ىتلاةدئازلا نامعالا هذسؤهلال واعم هنوك

 هللا ىلاعت هنا لتدئازاناسعا تامصلاوءاممالا نوكت را لطبق يالا هلا نوكي الورك هذه | :



 الام ١- لعش نوكح امولع

 اعب هج 2 و اهةمشنف

 06 كعب كح ىهلا

 را اوطلا كاط 5

 0 1 ىبهلا

 1 سس مكلف عي قم ىدهلا

 كرَوع مر يك لا

 ككاو قش كر ىكبلا
 قأأ نار اننا" ثنا ىهلا

 ىدوحو نم ىد. تع ماهر قفا

 هيلا ىل رهظمل ىعلطاو

 0 كلا لت نمو

 نكم كلا ىذا نرذلا نإ

 رظناف ءامشالا بعاد نماذو

 000 [الاوزوجرالهجولا معو | | الانا لقشنوك (مولعإ] 02000

 رعش  ةيلصالاة:دملا ةيهلالامولعل!نمذنو ةنوكلا 0 سس ستسلاا- -  ا  ساعلل

 الاخ الا اهدحن عطانو

 ىلاعتو ا ا نم كلُدمو

 داعم شا 7

 ل ل د لا
 المرا ف امو

 الالوال مكحاوسئ: لهو
 ًالدلق] الي تارا تنور
 .الالضلاوأ لالا ىرأ كيكو

 الاونلا كَ اناث ن ه بلطنل

 0 نم داو

0 

 0 انا ٠ نمو

 درفدوحو راع ن ركلات واه داع 1 1 ا

 | ساننالا ملاعو لقتنم هنامز لك ىفتامزلا ملاعذ لاح ىلا لاح نم لة ملاعلا ىفام لكنا! هّتنا ءديأرعا |[

 ناشىفوه موي لك ىلاعتهلوقذا ذى هلعلاو لة: ١ لت لكحوف ىلع لاعو لة سن لك ف
 هناك ىفهمل: قرطاولتا ع ونت: سغن:نم دح ناسنا ل كف . نالقثلا ام ًامكلغ رفتسهلوتبهديأو |[

 نيعلا كَل صاخ لح 1 د نعوهمألا لفسالاو لالا راعلا تشل بلت: نما هناكسو ||
 مولعابم :هةينوكلا فراعملات اع ءاو * هتف. هن ما يح سرا نانوكحسلا
 (| بسناب امولعمو تاوكالا نمد ل رولا ركتصال اه امواسمو ناوك الا نس ا 1

 1| قملا نمدخؤت مواعو حلا تاذ اتامولعمو تاو كل ندذخؤت مولعونا وك انثتسل برشلاو ْ

 ةينوكلا مولعلا ى مستاهلكمذهوناوك الااّامولعمو بسنلا نمذخْؤتمواعو ناؤك الااامولعمو |!

 ةفرعمءادتبا بلطي ناسنالا نا انشيأ هاهنا ةروصو اس هلاوحا ىف اهتام ولعم لادن لقتنَت ىهو

 تلا كل ديل فيفا دان ناؤك الان هانوك هيولطم ىل_ءالءادذختت واناوك الا ندزوكحأأ

 لّةسو لو الاهدصق كركيو نلاطلا هه قلع. شملان قاظم هجولا لل ذ نكي مو همف قبلا جو هلال |

 لةشاامفر ءيالو اذ_هدلاحوه نم همم كل 3 فرعد نم ع هحولا كا ذهيطعيام بلطي ل-علا

 ةدحاو ةلاح كك ع معي لجرلا ع :اراذألات لزق 0 طا لهآ ضعبتا يح هسبأاىلتت اامالو هنع ||

 ةلاح ىلع ننامزوا نيسفندحأ قب 5 اقداقملا ىطستل هوان عاف صودنا اولعاق امونيعيرأ |

 دا ريامف رد فران ذه الاودي تي 1 ا يروا اهي ندا

 ةبلع تستلاف هلثم ىلا ءيشلا نم سافنالا عم لمت ناكسف لاثمالا فناكل اقتنالا نوكب لاقتنالاب
 ”داموالشام م وبلا لازام نالف لاقي قف لزتالاهاح صاخشلا نم هملعريغتام هن وكي رولا
 1| لعن كلعو اهلثم ىه لب ىرتخالا نمع ب امرك رح لكو ةددعتم ةر شكت تاكسى 9 كانو

 0 1 وتتم ١ دك

 م 2373 215775720152177 7225222722277



 اذ

 ند 5 ءاقلاانهتاسأ ىو مع ىلع كح, )نافذ مهنهللع ىلعمهسوذن ىفموقي
 أ هانرك ذنيذلا لادباللامل شت مسهل ةعب دال ا كاتوآلاءالّؤهو دارفالا نم نوكيدقو ةّجالا ءاطص
 | ىعرخ الاومدآ باق ىل_عوه نم مهن بلا ةيئاحورو ةمهلا يل احو رنم اذه لبق بانلاىف
 ةيل احور هد نممهنخ مالسلا مبباعدمم باق ىلعرخ ”الآو ىسع بلق ىلع رخ الاو ميهاربا باق
 نكردتو لكو ليءارزعةلا-حورزخ و ليربج ةءاحوررخاو ليئاكتم ةداحور رخ او لشقارتسا

 ”قارعلا نكرلا هل هاربا بل ىلع ىذلاو ىناشلانكرلاءدآ ىلق ا ىذللذ تبلا نطوأ ف

 دم اناا هد ع ل ا ىذا

 روس 03 ني لشي نيل دا املا لع اناكو رخآأ]

 ”ى.رات لجروهورخ الارصباو ”نيدراملااعبب ررصنا سملا ماع ثالث م ممرصنا ّتستاماقأا
 عبا ارلا ترصد اام ىل ل ادو كل دب ىنريخ اهنا مستو نيعسستو عسل هيك تالهاؤا لأ اتمزالوانرصناو

 را هممسهل دب الك ءذإا. نم ةريثك ةجامولعن وو دانوالا ءالؤهنا لعاو + ىشح ل-روهو

 رع هن امت دي الو هل نم ممهدو الع يسع ة ج4 نم م مولعل | نم دازاقاداتوا نووكمهب 5

 ةرغك م دعلا فات خانات انا مع نورشعو ةعد ا هلم مموامطع ن ورشعو د>14ل ند ءمبيمواطع

 عمد مهلكوا دحاولا نوكسحي دقو هنم لدي ال مهتمدحاو لكل مولعلا فان_ءانمددعلا اذهو

 ها ةوهذددعلا نم انرك ذام مم دحاو لكب صاخا نكلو ةعاجا لم نوعمجحيا

 ىلاعت هلوةوهو ه>ولا هل نه همس :مهدنع سلام الو هياعصأ دنع ىذإ!نمال دئاز لع مهتم د> اولالو

 ةهجلكلو ممهلئامث نعو مه.ناحيانعو مهفاخ ندو مه ديانبب ندمت المت شيلب | نع

 حالطصالا لع مولعلا نههل هجولا هل ىذا اف هتهج نه سيلبا هيلع لشد نمف ةماسقلا مود عفشيدتو
 معلاو ةعسطلا لو ةضايرلا ل عو رظنلا ل عو لئاسملاتاضماعو ىّدعااو قوشلاو دحولاو

 ريضست لو ءانفاالعو ةدهاشملا معو ةيهجولا تالا لعو راونالا لعو نازيملالعو ”ىبهلالا

 رشحلا ٍلعوةدهاجملا لعو سنلبا لسعو ةدكرخلا لعو ىلعلا نيزاحورلا لازخةسا لعو حاورالا

 /| رارسالا ل عهل لامشلا هلىذااو طارصلا لعو مه لعو لاعالا ني زاودالعو رشنلا لو
 رومالا ت ايف لعو ناويحلالءو ندءلالعو تابنلا ٍلعو زونككحاا4_«و بورخااكعو

 همودأ:الوصفلا معو مدعلا لعو ماعملالعو تابثلا لعو خوسرا دعو 0 هاملالعو

 لع هلنيعلا هل ىذلاو تايلقتلا لعو دولذتا لءو هنخلا اعو ان دلا لعو تو كلل نادعالا لعر

 1 تالاتمتسالا لعو لزتتلا لعو حابرلا ناسا اعو ريطلا وطنملعو ةيخزربلاحاوزالا لعو خزابلا

 ' ]| ةلاسرلااعو حارعملا لعو لملا لعو سوفنلاكي رحت اعو تاذلا ةدهاشم لعو رجلا ل عو
 فايلل اهل ىذإاو ىوهلالعو ةريدللا ٍلعو عامسلا لعو لاو>الال_عو سافتالالعو مالكلالعو

 حاكتلا لعو تاصنملا لعو ىلجلا لعو سفن لعو دياهعلاب ةقلعتاا لاوحالا لعو ةامحلا اعدل

 معو ىرلا لعو برشتا لءو قوذاا لعو ددرتلا ٍلعو ددوتلا ل عو فطاعنلا لعو ةجرلالعو
 مولعلا هذه نمهلّدي الانرك ذا[ صدم لكف ةرامالا سفنلا لعو ناقرفلارردملعو ناءرتلارهاوح
 ىذلا تاكا فا رفا نالوا رساع يتحسن يالا نست ل دازاف

 نامامالاو بطقلا هب صتخع ام ٍباَكَلا اذه نمل زانملا ل صفىانبب ولا دبالا هب ص ةامانييةلبق
 قلل لوةبهلئاو باَكَلا اذهباوا نمناش“ أ ونوعمسل وهو هصخعغ نانو لوصالا قودسم ١

 ظ لمدسلا ده وهو
 ل املا ظ



 1 “و

 3 كعك 00 .امناول اطال ا كاف لغه. هف تأ را ذو اك اهعصالإع 2

 بح ا رطل نكحاو ةدو-وماضبأ هذة: يلعاةووقلا ماو ةئاحؤز وق لكو لّعلا كلدكم اذع

 تاازاماهلا# ىف ىوقلا ماو ل ذريغو نمعلا ىف!لزئنام ن» هي ةماعلا ضعلا ىف اسم 0 نيب وابن

 | هل ىهو اددع ىلا ةاظااو جو دوأ ديو رالف تعناتأر طبع | ن نكلو تحرإالو

 اًاطخاناكاملاو ل 5 0 ادع 0 هامعا قوذلا

 ةوغلا تكرداام فرعو ةرارملابركحرلا ىلعمك< لذ ”يلعلا فرع باصاناورمركسلاا اذهلود ا

 بصي و ئطع ىذاقلا ناو لاح لك ىلع بيصهدهاثا اوه ىذلا سلا نافرعو

 *+( لصضف)#*

 ةشرملاب معلا هقاعتم امناوالصأتاذلا لءر4 قلعتالن وكلا نا لعاف لزتملا اذه نم قاسا ةفرعماماو
 هناهس هنلعنوك,نا باموهلالا ةفرعم ىل_عدها كلا ناكرالا ظوفحما ل ارمغبتا رسمي :
 ةئرملاهذبييتتوعتملا تاذااهذ_ه ن.نوكلار د_دةقمش> ةيانولالخلا تومذو لاعفالا ءامسا نمل
 ١ ثو دات ااينص هي زنت تتوعن اهمللع قلطي لب ملعت الامناىف فالخ الان دنعو نك !او بمادر لا :

 00 ا ل ءام“اىهامتا اهدوحول قاطب ىذا !لزالاواها مدقلا تاو
 :ةفصقملا نءاواعدة._مم1نول.ذتب وةرعاشالا نيماكتملا نم ةعاج هضانفلاتاذهو ثودحلابأ

 هلل 1 ول مها ذهاشو ةةفتا طة دكار كاد تملا تابيهو ةسوشةمتسف'
 ديعس أ نعمالكلا لع ةزوجرالا بح اص ىراللارب رضلاورقشالا سابغلا أو -ناتكيلا
 .هللادب ور قابامعا فلتخاامناو + هتلاالاهللا فرعبالم هاون ىامهلاثماو ل ىلأو زارخلا
 اندروا دقو ائباصص ا دنءمولعم هيف مه مالكو ىرت ىلا امراض الايد هانرأر اذا ةرخ الاف ىلاعت
 لاح هناق ع رصتلاءالءاعالا قدرطد اهرغو هلزا:هباواىاقّرقم باكلا 6 كلذ وقح

 ْ ىلص هلا لوسر داو هلاك ىذلا هجولا ىلع هتامهسس قر !اوهناتلدا ةّسقانأ ف لوقعلا فةتقيسض
 هلل وات ق باو ةلتخ اانملا هب وأو :هلافامف نيرظانلان اف كلذ نم كارا ّلَكَعَو سو هم هيلع هللا

 ٌ انمالكب لاعلان عفت ريال دمف فالشاذا كلذ ف نضومللا انكر تف ضعن ند ىل وأن كرا امم
 : هضددرولادجالو

 ملاعل امهم هللا ظفحي يذلا دانوالا نا لع اف بايلا اذهىف مهتفرعم قلعت ىذلا دانوالا ثيدحاماو

 || لادبالاو ةعاجللا صخ أ بطقل او مهتم صخ !نامامالاو لا دبالا ند ٠ صخ ارمهو مهل سماحال ةعب رأ
 هنوةلطيو دوه اب ةموم ذملا هغاصو أ تاكل نم ىلع لادبالانوقلظي ثح لوم ظفلو ويرطلا اذه

 نيدلاو ةعيس مهددع لاق نم مهئمو اف ن وعم ةفص ةغصل مهضعي دنع نوعبرأ مهو صاح ددع ىلع

 دانوالا نا لاف نم مهمو نيزيقمدانوالا نع نيجراملادبالا ةعبسلا لعج نم مهتم ةعشس مهاولاق

 نامامالاامهنانثاو دانو الا مه ةعبرأ ة«دسلا هذه نمو ةعيسلادالاف لادبالا نم ةعب رالا
 ار الأ ناكمهنهدحاو تاماذ !.ةوكلالادبا اوعساولافو لادالا مهله اهذهو بطغااو هدحاوو
 دحاوب ةئامثالثلا لك هاالللا نمنح او نوح 011 يالا نمد وي وهلدب

 صال ن ودي ربْثح مها دباوكرتي ناَدَوَملانماوطعا ممنالالادبا اوجد ل_ فو نينمؤملا ىلعاص نم

 م



 هان

 حيراخ هناود ةل اةوُو نم ىدودهنءاحامر دقةر همسأات تاعالف ةحانوكح مهدنعلوزبو نعمايلال

 نم ناك لد 90 نم كلذ نا اولعهفوخاو نواب نانا اع بنار تتقعو هاؤاحاع

 ةرحس ملا تح اذداضع كعدلد نمانلا دنعدت .اوهفوخ ةرحسلاددعو ان ىرجعامملعي هلال فزع ل هدنعا

 ١ موي دعا  الامظعأ نا اواعورحاس نأ نينامئاؤاكح لاق
 اف 0 اواخفةديحاو مه دنع لافناو مه ذللعا ىف ىلتوداسع تحوز 0ا اناا

 سل ؟ - ها! سم وهفرعسلا ىف ةمولعملا ىلا .طاورودلا ن نعجراخه.قأىذلا اذهناو هبيلامه وعد

 ا ةنادعاوراتخاو ةريصب ىلع هتلاسرب| وةدصق لمعت ه.فماللا هملع ىسومل

 5 |عء رش لكب طاحأ دق هللا تاورب دقي لك ىلع هنثانا كل ذي مه ءنماولعوا.ندإا ىلعةرخالا اورثكو

 هق م 0 وصى ةنوطسص ىسوماصع نأو ل دنت ال قئاّقْط ناو

 دو>ووا ليطعتل |تاهيشب لامثلا ةهح نم ناطم_ثلا ْكءاجناو لعل ةدئاهدهو هنماو دهش ىذإ |

 فلملا !نافرظنلا ٍلعو ديحوتلا لثالدب كا ذ ىلع كي وشي هللا ناف هندرطف هّتمهولا ف ىلاعت هلك رشا

 نعل اولرشلل لامثلاو لدطعتلا فاذ1ناف ىرابلادوحو هنلعي ىذلا للعلا ةرورضن مهعفدو هلطعملل

 ثمح ةماط وسلا ىلع. سديلتلا لخ دانه نمو ساو فكم -شنلل مهم دبا نيب نمو فعال

 معلا ف تايهيدبلاىلاو مهنادل ةعص ىفرظنلا لها اهلادنتسي تا ىهو ساوجلا ىف طلغلا مسهل لدا

 مام هنأ ؛لعاذهق مهللم .نافهبقثو الصا لع مئاما ولاه كلذ ىف طلغلا مهلرهظ |افدرب ريغو”ىهلالا

 دس ه انلوةنا لون كل ذكواولاع هب نيلث اتريغ من :او متت ماخرلع
 ْ ا ملعب سلا

 : .ردض مت انا طالاغالا لج نماضأ اذه نا مكلوةول ع وربل اذه مكلوقداءاعدتف ها لات

 اأاذهاوابف ةهملا نوعجريو ةلدالا ىف محام دم م ببك رتىف هملا نو دنت سنام هم اامهلع اخ دأف|]

 , [|| اوهام لصوم هلاف قح سهلا هكردي ىذا ناو ةدح اولد الغ سعلل لعب لف كل نم هلناانوصع
 | سلا طلغبنلل اّتلا دنع مولعمو مكذللا ىف ماخلا ىلا بوسنم طلغلاو ك ااوهلتعلا امناو دهام لب

 يح لا م هل رظنلاناذركفلارطت عا اذنشاقر ظنلا ناك اذا طلغي لمعلا نا هي نيلثاقلا ريغو ا

 0 دم بانر ث ىف نيعتق ولا ءلعح دقنأ الان اواعمل ثم ديا نين مهاد 0 ٍ؛

 ىوتلا عجب سأرااوه ىذلا ىلعالا مسقلا فل عفن نيكشا نيب لصافااكهئمنيمسقاا نيببلقلا

 نحلل ردنف سمللا ةساحالا ةسا سلا ىوقلانمرخ الا ف دنلا فل ءجامو ةيئاحورلاو ةيسملا

 : هيراسلا ةصاخناد وقل | هذه كح طال هس وري سبا لاو بطرلاو راسل اورو

 بذحتاممو ةيذاملاةوةلاف ندسلاريب د ةقلعملا ةسعتبطلا ىوقلا نماماو ريبغال هندب عمجفف

 يداجلا هتذجاه كتابي ودكساك ا وتلاد باكل ل ءوصعلاح ذاك اراك لاو كاسفنلا

 صرملا لإ خ دنيا نك ةعفنملا دوما ناك ا ذاف تاقناف هعفانم هام هئمذخ أب ىتسوذعلا ىلع

 || ةودلاهدهف هةكسام صقنلاو اءاذغلا نم هقحتسنام ىل_عةداب زلا نم ضرملاناانلق دسحلا ىلع

 |١ صرملا ناكهفم تصقنماندبلا هملا حاتحام ىل_عادئاز تيذح اذاذ قاقكسالا نازيم اه دن عام

 نمقافتالا مكحاها كاف ميمصلا نزولا ىل ركع كلا اذا نازمملا اهتقةحام ب بذحلا اتققح ناف

 دي رام لعيهتتاناو هصتن ثدحلا لعل كل ةودصقل !مكتال كرت ول
 : ةعفادلاةوقلااضبآ هف كل ذك

 | ىهو نازملا ل ع اهنال صوصخ راد ع ةعذا د ىهام ةعسطلاّناف لوخفلا ندبلا فرصيامو

 || ندبلا عبج ىف راس هلك اذهو ةيئاوهشلا وتلا اهطعت حاز ف وطن لوضق نم رش سعال نر

 ةابح نينا ادوجو لحم فرشالا فصنلا وهو ىلعالا فصنلا اهادق ىوقلارباساماوالفسو اولع
 أ طورسدملا نم هيف تناكى لا ىوقلا هنعتلازءاضعالاهذ- ه نم تاموضع“ىاق سفنلا امو مدلا
 1 ط- . هيلا 17 0 8 هل طو وضعلا تعملامو ةاملادو+وب اهدوجو

 اد
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 هلالا دو-و تاءثا ىلع ل ديو تهل طعملا ىلع دربنا هربلاف هلا فار هلام اوهدمحوو قمل ادوحو ىف

 درب هيواسهلا هنوكن مهلالا دمحوت ىلع ل دي ورخ اهلا هلئا عم نولعجي نيذلا كر لا لهأ ىل_ءدرو

 نم ىبعسلا ناهرتلاب اهتايلا ىلع لديو نوكل |ىفاهران' اةعصو ةيهلالا ءاسمسالا ماكحا ىتذنض ىلع

 لديو ةفسالفلا نملاعفالا5 ةاغن ىلعدرهب و ىفاعملا قي رط نم ىلتعلاناهربلا,و قالطالاّق ب رظ

 نم هلل سحي ام ىهف ف شكلا مولعاماو القعو اعمم هلّددا ىهتالو عملا ناو لعاخ هن اسس هنا ىلع

 ىلع لوقت نا. ىلا ل وع ديوهو هتدرطو كفل نم ل ءاجناور هانا ١ىف تاملعتلا ىف ةمهلالا فراعملا

 ةفص لك فرط اغا ناط. كلانا كاذو كيلا حوأ دقهتتاناو ةلاسرلاو ةوبنلا ىدتو معئالامهّلا

 اذه اهنع كاهنمف ايملع ةدحا قاعة فص لكواسم ”لرمأيف ةمالا كات ىفاببلع ةمذملا عراشلا قلع

 كا تحال ةمومذملا نع كاهن و اهنمةدومحلاب ل ىهأي هنم ضقنلا ىلع كالاو قالطالا ىلع هنأش

 مهتدصن الر دعم كلم دنع ق اص دعم ىف ىلاعت لاه هيحاصد هت نياو هلز انمو قدصلا مولع

 لاقي ىوقلا هانعمن ال قدضلا ساني رادنقالا ناخزت مددقم كله دذع دعقملا 0

 سيلابي نيزتيلف هسفن ىلع ىوقث يح قداسلا اذه دفة وعلا تاكاقو ىوق بلص ىأ قدص خر

 ةههلال اًدَوَقلا لعهعلطا ىأ هدنع قحلا هدعقاا مذ قدصوءلاعذاودلا > اوهلاوداىف قلللا مزتل اوهل

 سقلاق ردنتبلل سانموهف اضيأدي دكاوهكنلملا ناف هيلعناكىذلا هتدصف ةَوَقلا هتطعاىتلا
 رعش ”ةنعط ف صب ميطملا نبا

 ٍ اهءاروام اهتود نم متاف ىرب اهتتق ترياق كابي تكلم

 ىذلا صالا اذهىف هتفلاخ اذا كل لسحق هنع تددش اذا نيعلا تكلم لاقب اهب ىك تدذشىأ

 | لصع واش اخ ن ند قناقللا لهأ نيب فالخ ”لعسم ىهوداج الاب ”يهاالارادتعالا قلعت لع هن كءأم ءانح

 نم لءاح ناو كن" رلاصلا+نوكتف لربع الو كم_هو كيفرثؤيال يح مكلا انذللاو ةمصعلا لع كل

 فعضيل كلا أي هلافةّوتلاب ةفوصوملا ةهد1تاة ذه نم كل ءاجا ذا هناف هلع تي وةهتعفدو نمل ةه+
 |ىعاهملع نما كعلطي فشك ل ك ىف ناف كنامشاكمو كندا فاين ك.لع قلي وكنمتي وكناما
 قا نيب هيزيمتاسج ىو لع كل ن نكي نافكلتقو ىف هضتنا ىذلا كلاخلا اشم كل هبصنب لاشلا لاعنه

 -ىصعلاو لامل-ا:نا ةتتانعلل ىلا تلبش اكرهالا كملع سلا ماملا ىوسوم نوكتف كاهل امو ||
 لعاهتم فاش ىعست ةمح تناكتف هاصع لكل مدلل لا هلع ىتنوم ناكدقو كاذكن كت لو ثامح
 نقب لعنوكلا ة 3 :رمشلا عمه لبقا ذه ةقر عم هب دب نيب ىلاعت هللا مددت او :ةداعلا اىرحت ىلع هسقن 1

 2تئئ2ئ2ئ2ئ2ئ222ئ22تتشلى[.[:ه:4ثتلى[1 6 6 2 ئئت١2>هش ل[لىل١ح١لىل[ُ[ؤ[9ُ[ى[1[ىل-لى١.ا1ى1ت[3# نش“ لش ل[لىل[2ُهد 2.2[: 2 ب تئشهتتتظتسشُشُفُُْشهتتت ت4 تت 2 يي تربي تت تت تاتا هلا

 تامح ترادذ ىدعلاو لابجلا ةرحسلا تّتلاام دنعىناثلا هفوخ ناكوهّرضتالاهاوةيآ اهناةللأ نه
 نيبالو همست لالا نب تودرفب الق الا مع سلب اب العا ةمالا ىلغ نيرضاخلار اصيأ ىف

 ”ىوق هير نم ةن ىلع مالسلا هملغ هنا نيفولا قلع فلات انهن ادنع نم سدل امو هَ اد دن نم وهام
 عجرتىا ىلوالااهتريساهديعت سفتالواهذخ لالا اقلالا فها لثقذا هلم دقتاع شانلا
 تامح عبجب تلتف ةمخزولااةينللا لاح ورفاصعلا اعت نخاف كننعف تناكح ام اصغ
 ىهو مهتنعأ ىف 5 ةرهاظ نبع ”ىصعلاو :لابحلا َكِنَدل قبب ملف نيرتاحلا نوبعف ”لاخملا د رحبلا
 ىلا مهصعوةر مسلا لاح سانلاودر هسلارصنأف ةايطعو لاح روصُف 000 هتحزوهظ

 موملع لخدإ تمدعت وادا ىصعلاو لاك[ تس دعت اال اهفقلت ناكاذهف اصعوالا. .-اهوشلا
 ةدكماجتأ اولعالابح لابملاسانلا ىوا لف مهلع لشدغ ةبيشلا تاكو ىموماصع فدسسلتلا |
 لطء اكن هيلا نما ارو 0 و 10008

 نعش اد ١



 ناكو ةازغىفالوتق»تامو ةم س نيعب راوةثام شأع فيلا رهظ ناشل اريبكن اكو اهل اهدعب ش
 كع هللاو نامعقل هللاه صع*هدعب ىل ولشصاملو راهقشاا ةمهلالاع اهنالا نمهلاح ىلع لااغلا

 ة.عنطلاو ةضايزلا مولعلاو بترتلاب اهراعناكو ةنسنبرمشعو هن "ام شاعمكملا عض ذاؤ تقلب ناكو
 1 ادي امم هبا هب صوت ناك امال هتتارك ذدقف نامت ةاوهن مان باصصالة بمول ركنا ةسيلالاو

 «لاوحالاموعى ءامشالا ف ل ادتعالاورومالا فدصقل ا ىلع هضي رو هللاب لعل ىف هنن سع ىلع

 مدق#ل تناكو يساكلا همس صاعش ه دعي ىلو مالسااهملع دوادنامز ىفناكو هتلادجنر:تامالي

 || اهلعوهىتلاةروصل ادذه ىلع ملاعلا اهل دحو ىتلا ةيهلالا ةبسانملاو نيملاعلا نيب تابسانملا لع ىف ةنعسار

 ةرطن ىولعلا ماعلا نم هضرثؤملا ىلا هسفن فرط دوجولاى امرث ًاراهظادارأ اذا مامالااذهناكو ١

 عدواهللان !لوّي ناكو ةيعسط هل محالو ةرم *ايمريغنمرثالا كا ذرهظرف مواعم نز و ىلعةصونصخم ا

 مس هو : هلكم اعل !قثافر ع وم نانال ا لعجو كالفالا ىف هلك معلا

 !ىتلارومالا نمئشلا كاذ دنعهللا عدوا [.ناسنالا فئشل كلذ نم نوكم ةقمقرلا كان مةدنمم
 ف ماقمدي راك ىثلاكل ةفراعلاناسنالا رح ةقرقلا كد و قال ادهىلا اهم دول اهماع هللا

 ىهو اهتفرعمو قئاكرلا هذه ف شك اذهل ناكف همفرثأن .اناللو نانالا ىف رثأ هلوالا ماعلا فئيث :
 : شاع مكحال ا عماج ىعس صخش هيروتاماملو + ةملدنينامت مامالا ادهشاعرونلا ةعشا لثم

 || ناكو بامسالا» لوي تاكو ذرلتلاو زن يشلاو لاديالارارسا ىف يظع مالكه لةن_ سني رشعوةنام

 بايلا اذه ق انو ذامقو مالك ل رطل اذه لاب صنع لع لكى هلناكو تابنل ار ايرمس أ ىطعا د
 ' لسسلاى دم وهو قملا لوقي هللاو هين

 نمو لاديالاو داتوالا ةفرعمو اهنم هللا َهْف تتبادسو ةجركلا عوامل اوةيستلا 0 لل :

 ليسلا ماعم تفشك ىتلا ىهو <عىدرارسا تح ىلا ىِهو

 لملانمتزهام ضرالا اهم ىسرأ| || ةعبرأ داتوالادجواىذااالول
 لثم نمكسصهانالثمدل بعاف || || اهءنوكي نم اهلعرقتساامل

 || حاورالا نم مهالو نمو مهام امو ل ادبالا لزانم اذه لبق ىذا ا بابل ىفانرك ذدقاناهتنالدأ معا
 3| ىبام بايلا اذهىفرك ذنلو ميلاكالا نم مهل امورانثالا نم مهم تارينلا امو اهك الفا بيترتو ةرولعلا

 ناسنالا ىلا ناطشل اهتم قا: ىلا عيرالاتاهللان ءةرابعانهةءلغسلا لزانملا لوةنفهل تجي رتامم
 هبسالل يلا لزانملا نمالا تاسنالا ىلا يأ الف لفسلا لاعْنمناطمل نال ةملفساهانمعسو

 ]| ماما نعو مهفلخ نءو مهيديا نيب نم مهنمال م ىلاعت لاق مامالاو فلإناو لاسثلاو نيملا ىهو |
 تاوبهشلا عاسا نم هم هيلا هوعدبامفهل دعاس ملا هنا دعطلا ناكدنالا لص مهلئامث نعو

 || يد هياهتص< نا عرشلا هسأاع تاهيلا تشن ص ناو تاهللا هذه ن م هلناقي نان اسنالا عاق

 مولعلا نم كل تحال هنادرطو كيدي نيب نم لِ ءايسنافالردساهنم هملا لوخدل ا ىلا ناطمسشلاادجيال
 ١ مولع نيوسق ىل_ءروذلا م واعو ”لاوخ لعشاب | سنسد كلعمتل هةنمرونلا مولع

 0 ةحداقلا ةلضملا ةبنشلا هيةرتامناهربلا قيرط نم نا ل مفر كسحن مصب ناهرب مولعو فشك



 اذ

 0 تك قر هداقمو كلاثلا صتمخلا ىريمجو مجاني, وذ الخ فاسد الا لأ

 لتتىتلاتانالاو قافالا فىناريثلا تادالاو ةمهلالا اعسالا ىهلوالاتأءالا نأ هئلاثلا ةمرملا ىهو

 ا مع اذهل مهنا فو قاخالا ىفانتاما عمرتس كيال ان فال والا
 بلطي ىذا ناكرالا نم عبارلا نكرلا وهو انارتتنك ىئتملا» هاريعمو عدارلا ماقمو لادبالا نم

 طبحملادوجو بس تناك طقنلا كاتو ضرالا نم برقاةرك الا ةطقنل سدلف ه.لوقي نم دنع كرملا

 ضرالان م معضاوتلا ف لرن!الو عض ذاوتلابالا لصح الوع اللاوو هبرقلا بلطت وهق

 دعصتىتا|تابوطرلاراخ نموهامت اف تارصعملا نم لزني املكوراس(الا ارجقمو مولعلا عداشم ىهو

 ع لزتنف ءام ل ا ىعستف وحلا ىلا تاراجمأ احر اهنمو راهمنالاو نوبعل ارعتشا_ مت. ضرالا نم

 نولعنال نكن ارك ذل لعأ اولأساك سماخللا ماقمو ناكرالا ند *عيارلابعبارلا صتخا|ذهاخ

 نوطب نم مكحرخا ىلاعتل اك ادنلازودو لفطل!نم ةءاوفطلا مانقمىف هناف دولوملا الا لأس الو
 ناكرالا نهو عبرا هناهتانال ةسماخلا ةمترملا فداولاف لاست ىح لعتالف ايش نولعنالمكحتاهتا

 هاريجهو سداسلا اقم اماو د س ماخللا لدملا ىريدت مهلاؤسلان اك اذلكةسد هانا نيعلاوه ناكف

 ةيسماخلا ةسرملا ىفهنال هل تن < اغار ضيا ا يق ةسدابلا ترا فلوسا كل قزف ضيا
 هنال هملاهّسعا ضّوفف هيرب هلعب قت ل- ءاملواع لاسامدنعف لن هبال ناكدقو لاس نال كك

 دب ربام لعفن وهو ىرحا ىكلماملهللان !لاضن ديربام لفي هللا ناو همل» اا
 1 كلْذو ةنامإلا !انضرعانا عباسلا ماقمو هاري هذذغا كل ذلف 1 جرا ض هد وغلا نا قلَْع

 لقع نع هتاف ةعباسلا ةسرلا ىف ناك الان هتعربعملا كا رك تك هعداسلا ةسرحلااهلثا |

 ةعباسلا ةترلا ف مداوه ىذلا ناسنالا نكت م ا انه سفن

 ناسنالا د>و 2 فالا ةعس ةلالدلا ىف نامزرلا و ماهلو' هل سلا قناسالا دوحو تناك انو

 لادبالا نم عياسلاوهادهن 5 كلا ققح نه هالاةنامالا لج اقةدملان مةعباسلا ةشرلاىف

 ىدلا بطقلا كك هنا تريخا الكر بارع كامن اذهف ةنالا هذهءاريععذخت اكاذلف

 مور الاعلاف هنالوو لك فا 2 اك وكلا ىوادموه

 دو ديلا حولك دست دباداكردرج ولازال ملال ف زال قت رهط دق يك :

 ناك اساكهملا سانلا برق !ناك الضافاصخ هباحعا نم هنامز ىف ني«دناكو هءاحصا قالب وطانامز

 : مع .وهو نامزلا ملع هلع با أن ناكو مل_ةسملا ةبطقا | ىف هماقمىلو مامالا اذهح ردا لت سملا هعسا

 دا ذالاالا هلعيال لع اهو هعمْئثالو هلل! ناكمالسلا هملعهلوقرهظ هنمو ل زالا فرعي هنم فد رمث

 ىججست هنو نامزلادحو لالا اذنه: نعو# روهدلارهدو لوالارهداا هنعربعم اوهو لاحرلا نم

 || هل ل ص> نمو تدان" حمص ثي د1 اورهدإ اوههتناناف اةرهدا|اومستال مالسلا هماع هلوقوهورهداايهللا

 را ا وودم املا ادكحي نمو ,ظعالا عاسنالا هل ناف دكا ك1 ةكس , ىد ىف فب لرهدلا لع

 فرطلاوهو 011م اجر اكد بتي الدإم املك ءلا اذ هداك تيلتحا هضوذاالاق

 نوكحنلا|ليقي و هتسن قالا لمقي ماس ىث لك ىفوهو ةدوهشم نيعدلام ةسع هرارساو”ىهلالا
 نم هلناكوءاضسلادبلا مف مامالا اذه ناكفانع ةسغملاو ةنمعملا اهلكءام- الا ناطلسوهو هتدسن
 ىلإ بعللا بسن اماريثكو هدجو ا هتداو ابعل ىم لو اهلهان اهمعل ىف ان انندلااتيكح - ل_ءروهدا اره دي هلع

 ||| ميمامالا اذهداكو ةيقاعلا ىف اه اوهو ةقباسلا قلعتموهو لهان نامزلا بعل لاسقف نامزلا
 تريخا ط اسولابقلعتل | نءهباصصا رهكل ذي قري ناكنكلو هتمكح هتفرعم عممي لويالو بسكلا
 5 ' ةصاخةرولعلا مولعلا نم معا مستو لع فل |نيثالثو ةنس هقلخ ىف قمح ارارس ا نم ملع م امامدلا

 ا[ لوو تامَوَدم 2 نيسجو هن امس اع قل ارهظم هه“ الضأف صخب هدعن لوو ديول جر تامو

 د 0
2 



 ما

 كرقلا كلذ مكح" 0 تا مانالا رئاسفو ا ييقالا ٠ كلذ بح اص هلعي و هلام

 هرج ا مانتىلا اذكه ىنلا ةئئاحور نم هنفامو بك اوكلان ه هةسمقاممككححو
 نئرانلاو* اوهلارصنعف ىولعرث ا نلكحو مالسلا هنلعمدآةيناحور نك ننثالا مو. فن وكي ىلع

 ”لالانم مذثلا اذهلواندااءامسلا كإذ كر نة بارتل أو ءاملارصنعىف ىلفسرث ا لكورمقلا ةحااس
 دمج !:خلي اتعاب نم ةعانب لك فدع الا و فيات مولعلا ند ل ديلا اذهل لصح اق عباسلا

 رزملاوملالعو صاوخلا نماهلامو» اعسالا لءوءاقشلاوةداعسلا لعام مكح كلفلا اذ_عانوكامم

 ىولعرث ا لكو .مالسلا هملعنوزاه ةّتئاحور نق.ءان”الثلا مول فن وكم ىلع حا لكو صقنلاوون رلاو
 مالا كافل 2 نت تالا وسام كرو مزن قكروجسالا ةماتور نت ءاوهل وراتلأر

 ميا اوس ما اذهىف مول علا نماطعبا. لاثلا ملقالا ملاهالا نم لدبلا اذهلو

 نيبارقل املعو بورما دياكمو ولاتقلاو شودحلا بدن روةناهلاو ةنهلا مل ءو هتسامسو كللارعب دن

 نة بشل اقو لالشلاو ىدهلا لعو عاشبلارث اس ىف هنان رسو رخفلا مااز ارا لعو ناوسحلا بدو
 رطظنةناكورونلا مونودو مالسلا هملع ىسع ةيناحور نق* اعيراللا مون ف نوكي ىؤلع نعا لكو لمادلا

 || ةتاحور نق ءاوهل اورانل ارمصنعىف ىولعرث ا لكو هملع مومل ند ىذل| قي رطلا اذهانلو> ديف انيلف

 لدبلاو ةيئاثلاءامسلا كلذ دكرح نق فبارتلاوءاملا نكر ف ىلف سئ لكو كلف ناجل

 مع مانالا نم هتعاس فو مويلا اذه ىف مولعل | ن مهل لصح امو سداسلا ملقالا مويلا اذ_هبحناص

 لءوةدرطعلاو ىانصلا عارتخالاو ةدابعلاو انورلاو ةسقالاوءارالاو حولاو ماهلمالاو ماهرالا

 ردسلاو ةناهكلاو رح زلاوبادالاو ةباكلا لعو ميلاعتلالعو مهغل !نيعي قلعت ىذلا طلغلا
 رتالكو مانا دك ةوم ةمئاحور نذ ه سجلنا مون فن وكي ىلع حا لكو از :ءااوتاىلطلاو

 هكلذ دكرح نك .بارتلاوءاملارصنعىف لفسَرتا لكو ىرتشملاة> امس نةءاوهلاورانلا نكرف ىؤلغ

 مانالا نمهباعاس فو مونلا اذ_هى مولعلا نمهل لص امو ىناثلا يلقالا يلاهالا نم لدبلا ادهلو

 نياو لامعالا لوبقلعوت ان رقاا لعو قالخ الا مراكموريخلا باسالعو سماونلاو تابنلا لع

 || سماح يلقالا هيهتنا ظفح ىذلا صال || ذه ] ةعهب | موي ف نوكسحي ىلع ها لكو بح اصن ىهتانإ

 لكوةرهّرلا بكوكرظن نخء[وهلاورانلا نكر ف نوكي ىولعرثا لتو مالسلا هماعفسوب ةيئاحور نف
 هذهوءامس لك ىف دَللا جوا ىذا !ضالا نموهواهكلف دكرح نخ ضرالاو ءاملا نكرىف لفسزرتا

 ءامسلا نينامهش داوي ام كح قوهو ضرالاو ءامعسلا نيب لزني ىذلا ىهلالا حالا ىهرانالا ْ

 نب وكمل لجرلا نمءاملا ىننالامحر لة ام لوزنلا ذهن ملبقتام ضرالا نيبو اهتم لزتنانع أ
 اواعل نيني ص سالا لزم نها م ىضرالا نمو تاوه- عيسولخ قات لافرطملا نم بطزلاءاوهااذأأ

 || ني وكتلاوهاغ ١لزتلا اذه دو كقملانا1:!هفداحاالاءالا قلعت اهلامدر دقلاو ريدك ئث لكىلعهنئا نا

 معو سفالاو لاس ةريضح نمر صتلا لع ماالان . تاما فووييلااذهات ول دا
 ةئاحور نك لوالا يلقالإاذه ظفح هي ىذا !لدبلا اذها تسلا موف توكيىل ساكو” لاول

 ناويكب كوك هكرح نفءاوهلاورالا نكر ف ىولعُرا 0 هنلع ليلكتا يهاربا
 || ةراسسلا بك ارزكلا ف ىلا عت لاق هكلذةدكرح نكءاملاو يضرالا نكر ىف نفسر انو

 "اذه مولعلا نمد لص امان اددهاللاهقلفن نو دم مه مكلابو ىلاعت لاهو نوب كَ ىف لك

 مامالا اذه لعوءاقيلاو ماودلا لعو نيكستلاو تالا لعاراهنوالبل مانالا قاب نم هتاعاسفؤ مونلا

 نوك كلذ و ئئهلثئكرسا هاريسهو لوالا اقم نا لاقو مهاريعشو لادبالاءالؤه تام اقع

 هاريعشو ىاثلا صخهألا ماقمو هما بس انمهركذف ةملوالا هل تدكامللثم هلمدةتولذا هلةملوالا
 ناف فاصوالا نم ىناثلاودو ىهنن. ال هقلعتو ”ىهلالا لعل ماقمودهو بر تانك د فنتن ا لبقرحلا دفا
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 58 ص 0 1 بكرا كلة نع نر نكس ا ءالظلا ىف قر ةريش تبراك ا

 تبا

 ' | بابسالا عضو فني راملا هتءكحو هللا ةئيشمب كاذو ةكحر ازال كاب ا كفنان ِ

 || اهماظعو مهك الذ ارغصو مهاره ىلع ةطقنلاو طبخ انيبامدوجوم ماعلا نابطتلا اذهريخ او أأ
 ١ ىلا وذو صفا هناسلو عسفا ادناكمو زكا همو.ف هفوج ىف ىذا نم عسوا طنا ىلا برقالا ناو |[
 || لكو ضرالا ةرك ىلا جح ةحردااه ذه نع لزندانعلا نعطتغا امو تركا* ءاغصلاو ولاء قمقحتلا ٍ

 | |ادساولا عستا ناوئثيرخ "الا ل_عدحاو ديزالهتاذبهتتامو هقوفام لبا اخ لك نر ا

 قيضا ا عسول ناريغ نم قمضخل | ىلع عساولاو ريغصلا ىلع ريبكلا داريا ن !نماذتهو تالا واقرأ
 أ رك نار اهرغص ىلع ةطقذلاو مهحاودب ةطقنااىلار 5 ” عساولا قضي واأأ

 || ىلا ىحالا طغااملو رظتاف س كعلابو ٌةطقنلا هتمرصتخماو طمحما ريتا اهتاذباه طل |

 !| لزني ندل ا ىف عئام لكو تيزلاو ب تملا ىف ءاملا لثمور 2 نضراللا اى رتنا' يح ٌرضانعلا ا

 | كاردان ء ةعئاملا بخان نم ةعسطلا لاعهد<ام كلذ ىف ىنعملاوهالعاوفصب ود هركصسع ذسا ىلا ْ

 | ناسللا قع رولا مدعو «ةيعرشلا تايشلاو تاؤمشلا تارودكب تاملعتلاو مولعلا نمراونالا ْ
 1 يلع بايكنالا,تاوبشلا تارودكو مكَنل ا بكرملاو سلاملاو برمثملاو مطملاو عامكاورظنلاو ْ

 || ايندلا تاوهش نم ملنع" ىهو ةرخالا فتاوهشلا لذ عنم لامن اوالالح تناكن او اهيفغارغتسالاو |
 ١ اندلا فانه ىلعتلاو + تاوهشلا لع راضبالا تسلو راصرالا ىل_ع لانه ىلا نال ىلمتلا نم ا
 || ةوهشلاو ليقلا عقعالو تاوهشلا لحم نطاوبلاورهاظلانودنطاوبلاو رئاصبلا ىل_عودامنا |
 بكبلغشلاو اهتاوهش لذ نم ليلةتلا ىلا ايندلا هذ هىف داهزلاو نوفراعلا منجا ذهافدحاو لحتى |
 | مهلا ظفح لادبالا مهل لاقي ةعيسالاجر منا هناا لعاىذلاوهمأمالا اذهو اهماطح |
 ةود مهنم صاع لكلو عبسلا تاوعسلا تايناحوررظنتمملاو ميلقال دب لكل ةعبسلا علاقالا و

 أ نوره هلي ىنوم هيلي ليلللا ميهاربا مهو تاوعسلاهذهىف نن'اكلا ءاستالاتانناحور نم ْ

 ىسيع نيب د درت لذ حام او + نيعمجا مهيلعهللا مالسم دا دولتي ىسع هول فسوي هولي س رداوواتإ
 || هذه مولارظتتو ءاسنالاءالؤه قئاقح نم ةعم_سلا لادبالا ءالؤه بولت ىل_علزن.ف نوره نيب دأأ

 هايف

 0 عج

 || هدذهتاك فهلا عدو ام واهك الفا ىفاهتحابس ف هناصسدتنا عدوا امج ةعيسلا بكاوكلا |
 ا ءامع 1 ىلاعت لاك ةملغلاودي ولعلارابخالاو مولعلاو رارسالا نم عيسلا تاوعسلا |
 | ناللسو ةعاسلا كلت بحاص هيطعيام بسك نوؤش موي لكفو ةعاس لك فم واتى مهلفاّم ها :

 | نوكي ىولعر ثا لكو مالسلا هلع سي رداةدامع نةدحالا موب فن وكي ىجل !عرما لكشف موملا كلذ

 نوكياموا بف ىلاعتهّنلا نم عدوملا اهر ظنو سعشلاا ةح امس ن نئرانلاوءاوهلارمصنعف مولا كلذ ف :

 ىذلاص خلا اذه عضومو عدارلا كفل هكرح ند مولا ذ ىف بارتلاوءاملارصنع ىف“ ىبعرث انه ا

 || ملخالا اذهب لادبالا نم صوصخم ا صنعا اذهل لصحاف عبارلا ميلقالا ميلاهالا نم هظفح ||

 |ارينتم مسج لك معو عاعشلاوقربلا لعو ءامضااوروذلا لعو تانناحورلارا رسال _عمولعلا نم ا

 || نتلا رش لوصاكو ناوحلا : نم بحابحلا ل مهلونقلا ادههاطعاىذلا حاز اامورانةسااذاملو ّآ

 ناو.ملاو تابنلاو ندعملا ف لكلا لعوناومملا مول ضءبوتوةاملاو ىهملار كو تاننلا نه ||

 ' سافناو سسأتلا ماعم لعو تان و اناومح ىف ترها أم ثيح ةهق» ملا ةكرخلا لعو كاملاونانالاو

 ةضماغل الث اكان م لككشملا]ل-و تام ملا رومالا حاشياو تاربدملا حاورالا علش !عوراونالا

 نيب و اهنس طل راع طااتالا تاوصاو ةسالودلاو ةيكلفلا تامقغنلا لعو

 ؟| حاز ااامودب رطعلا حتاورلاو ةيلاحورلا ىناعملا ى هنت هيلاام مل ءو ان هتاينللامو ناويملا عئابط ّ

 | ذلك ضرعو ارهوجوحردر" م اوهااهلقم 3 7 ا دانا و اهرطع ىذلا

 1 هس يس سم وح



 هنأق عا 5 ا لامنلك امو مككمصان ىئاووه ملام - أ قيام عاشو 0 اودي اوركشو ١

 ا رطف عسجلاف نوك كا دبالف تدولا عسيالو دار ثناللا : نكعامو مسبب ص تتع لأ لع لكل

 مانقم لكلف ىرهرح حاتفد هدم وىالكب دصقاد انادحاو ةعاسجل .١نمدوصتملاو ةفاتومرمغ ناهذاو

 تيسارونلا روض نوععست اماوعو لوقأ ام ىنعا اومسهفان لاح دراو لكلو لاجر هلع لكلو لاسم

 || هنع ىذلا لصالا ىلا عج ارو تتح ثمح نم سلق مكتعىفا ت تنل حورلاةامحوةامملا حوربو

 دقو مكنع -لرلا تلا قاوقمفلاةةكه ف ظازتب سفن قاضو ةللقلاةذهف عكس لادم

 || او-ربتالف اهددعرك ذو اهنيع نيتس ءاضقن ا دعب لوقا ام اولقعت ىالك قع اوت اف لمحرلا فىفنذا أ
 أ لعب لغوءانغم فطاناوةركلآ سلحنا اذهىلا اوعرستلف حرب ناو ملا هذ به دعب مكت[ىّتح

 ناو ءانبلاونللا ىف اييدلاو ةنملا ت تكرتش ادقف دمي رطلا قب رطلاو ةقشالا ةق.ةط اف هانعم فرحا

 لع هداهو هم دمل عمو حنا ةسالل نودع ل مىيوشالاو نيون نضع اولا

 يرن دملولا أ امضاق ىلع ةبطرشب امو تل ددقاو * حارتسا اهفرع نك حارو اش نمر ةعيظع ||

 ىئعبف عمم امم بعتللا رهظ» ناكو توبا لدتا جتفام هغلب و ععسامل فاشل ىف بع :رب ناكو
 ىنهجتو لقدم ”ىببص اناو هئ اق دضا نم ناك هتاف ىب عمي ىتح هنما دصق ةحاح ىف هبلاىدااو“

 دازف ازف منذ هل تلتف مذ ىل لاهو ىق'اعف اماظعاو ةدحم "ىلا هناكم نم ماك هد لع تاخ داظ يف راشَر طالو

 هدنع امن كف هنولريغتو ضيقت نيكد سم ةاابعت :رعشتسا مث نع ىمهفل ل هر

 مانيوال من هكتلقر ملا اضل ل يالا رقع داو ىشكلا ف مالا تدج وفيك ل اقو

 لتدوح دعو لكذالا ةالحت)او نر اكان ا ا نمقانعالاواهداود نمحاورالاريطتالو

 مولكلا ىوادم ىنءامامالا بطقلا اذ هاهركذيتلا يلة ىلاهذهنيعوهو هنلا هب ترش ا ام فرعو

 نم ناك هناف فاان وأ قفاو وه ل هانم ءلعهدنعام ضرعنلا ب عامجالا كلدد- ءد ىلأ نم بلطو

 حرخو الهاج هتواخ لخ دن مدهش ىأر نامز ىف ناكىذلا ىلاعت هنن اركّسذ ىلهسعلا ارظنلاوركفلا بابوا
 اهلا ل اهانشنا ةلاحدذهلاقوةءا رتالو ةعلاطمالو ثحالو سردرغ نم جور اذهلثم

 ْ ىصخ ىذلاهتدمل اواماوبا قيلاغمنياغلا اهماد ران 0

 هدوم وب نك ل هنملارشا زكر ١

 ليش نيك انسة دو دن اهيسبو نصشو سعة ف كاذد جو دىتح هب تعج انف هملع نام

 نمهلداعت هفمل ان:تلعج ةبادلا لع .هدسح هضئذلا تواتلا] .ععاملو «ب هرتقانم دةبطرت لل |
 . دعت أ ديسلا ناكر ش د نتشاوأ بيدالا هقفاا جدو فقاواناورش الا تنام

 لداعتن »ىلا نورطنتالا لاهو انملا مكمل اوبأ تنتلاف زيسانلا حا رسلان صو أ

 : َت وينام م ىداواب بحاول هل لاقفهفل ان ىعهلاع عامذدهو مامالا اذههيوكمىفدشرنبامامالا

 كلذ دىانلقو ىريغ عاجلا نع اص سس ار ةطعوم ىدنع اتددقفْ لوف ضفال
. 

 #2 نلا
59 

 | هلام له ىرعش تلا 0 هلا عا: هدهو مم املا 0

 ىدلا لكشلا ا دهريع ىلع ناكول هناو كإفلا هكرحر سر هظأ دق مواكل | ىوا دم بطلا اذه ناكف

 لا ل 2-0

 تاذلا ةفرع مكحلا مبا ءلا وهالا هلال ملعئث لكبهناو ءامشالاىف ثلا معبابلالا |

 د را يمتساللا 0 بطقلا اذ هيلاراشاام اع تاف- ىلاو
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 0مل مداوءانبالا قا عك لطألا ضال هو وتركوا ىذا ىضوادلا نأ

 هدر م عون نسح | ىف هقلخ ىلاعت هللا نافةيدومعلا ىف ى فنان الا لكلا ةحردالا ضرغلا 0

 هتعسطف هناك لذو ةمل الا ةممعلا ىلع اوتباف تاحلاصلا اولمعو اوذمآ نيذل الا نيلفاس لفسأىلا

 ىذلا وقتلا نسح أ ىلاهةريتا يككلا اذسهداوأف ضارغالا ضاسهاو ضا ارعالا للع بستكا

 ىوس تلو اييكلابذ امسملا ةعنصلا هذه ةفرعع ل اعلا صضشلا دس ناكسح | ذهفهملعهتلاهقلخ

 ةروداوةئاننالا ًاشنلاهذهلصأ مداوهو هللادعل امل ناس الا ناف نازوالاو ريداقملا َةفر 376

 بطردرابو ساندر ان نم لب سابو بطرو درانو راح ندد دس بكر هب د رمصتعلا ةمعيطلا ةيمسملا

 تا ارفصلاو مدلاو متاملاو ءادوسلاةعب رالا طالخالا نهو سراب راحو كنوازاحو

 زن مث بارتلابءاملا حصوشو نيط ن نم مدآ مسج هللا واخ بارتااوءاملاوءاوهلا واراتلازميكلا لا لاعلا

 هيف وكنا املا رسا ىتبءايبنا ىلع ةلزنملا بتكلآ ضعب ىف ىل والا اةّيمنلاىفدرو دقو +اسورواسفن همف

 نب هلس نع اب ورذ * ىلاعتهتلا نع ىو رامرامخال”قدصانافهرك ذىلات سم ةحاملاناخن "الا

 تقلخ ىلا لي ارسا ىيءاسا ىلع هلزنا ام ضعب ىف هللا لاك ل اف ةبطرق لهأ نمن مهبل ادنسمحاضو

 نم هس وطرو بارتلا ةهح ندهدسح تب و فاحورو اسفن هم تاتو ءامو بارت نم مدآ ى نعي اتاخ |
 يب ال هاا ا لا تل ا

 نكسم تاعذل ضعيف 0 ا هو ىرخالابالا رغم ءدودحاو

 نكسمو مذلا ىف هي وطرلا نكسمو ءارفضلا ةَرملا ىف ةرارللا نكسمو ءادوسلا ةرملاىف ةسوسلا |[
 هتشبتلدّتعاو هتح تاك طالخالاهد- ه5 هض تل د معا اسح ”ىّأف ىلاعتلاق مث محايلا ىف ةدورلا ا

 تناكراو تدازام ودب ع ىلع مقسلا لش دن عرهقورخالا ىلع نينم ةدحاوتداز زناف

 ديزي نأ بطلا لعف َنهتمو اشم ن + اهتفحداعللا نلخ متسلا لش دف نوتمو اقم ن 0 ا
 ريكا قانابركذ كلانغت هتان 21ر1 خو ير لا دج تروس فنا ني رجب ءا سالف
 رانثالا نم هم ى ولعلا ملا علل امو ىعسطلائشنلا اذ سانلا لعان م مامالا اذ_هناكفة:سملا ||

 وهو اهضمضحو اهحواو اهدوعصواهطو هو اه:ارتقاوارتحابسو بكحاو ككاراواى ةعدوملا |[

 رتتو ٌضرالاق لافو ام ضاءاعس لك جوأو كاكا كرولا هللا جو ىذا ا ضالا

 تذعتام نكل ةضار مدقو عستم عاو بحر لاي ءانرك ذاهفق صنعتلا اذهاتناكو اّتاودااجفأل

 سلطالاو بكوكملا كاذلا فام هل لصح نكح لا لاو قوذلا بابنه عياسلا كلفلار طذلا فهود

 ةدحلاو "هل اندنع بلقتتال نامعالاو هنعز ىف .نادعالا بلق هنلع بااغلا ناكر عالطالاو فشكلاب ||

 هعتاف دو هحر د ىف لب انقملا عمور كفْوَمدَصَر تحن مدس ”احورب "حسي حربالصضشلا ادهناكذأ#

 دجوأ الا بدجا دق عضومب لحام هلا دي قنا هصخامم ناكتف بث اعتاوملا» احارارمس انمدهدنعناكو

 نءلّتس دقو هنع هللا ىذررضحلاا ىف لسو هيلع هلثا ىلصهننا لوس د نعانن وراك دكربلا و بصاتا همف هنا

 اذنه ناكوءارضخ هتحت تزتها ال5 :رت ضرا ىلع دعتام ا سو هملع هللا ىلص لاق رض هته سنس

 ةماع نعرتسيو ةيلعهسنتلا ىف هءاهصا, فظل ناكو وتلا ٍلعو ةيتاذاا ةفرعملا فريبك ذبلت هل مامالا

 ارذح مالسلا امهلع فسوب بوقعي مكس ا كمولكلا ىو ادم ىم- كاذاو مهتم هملءافوخ كلذ هباعحأ أ
 حاورالا بكرت نم نفل اذه لكاشيامم كل ذ لثمورييدتلا لغب هب اعحأ ةماع لغشي ناك هتوخ | نم هملع
 هللا ةعنص ىلء لا ذنماوفقبل بلع ةروض علخو اهنعةروص علخج اهبل ًاتودا حالا ل بل ةوداسجالاىف
 ةممركلاىف د + نادال ناو ايبتك نانا نونو 1 و ءو د يركحلا ميلعلا

 هباصصأ عجنا بالا ادذهىف هّتع دواامهنم تذخ أ ىذلا ح ؤرلا ىف ريخ اف ىعملا ىف +. هاضم

 اذه ىاقمفف مكحا هنمراام قعاوم ها لانقف دن اهنهئلع تاكواتطخ يق هاو كسدىفاموب ٍ

 حصل
 ارركحفو
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 ل

 أ لكاو لاعلاف هايس لا هر اي قارس دكراعارخ|

 || ه.اع ىسعوهد ىذا لا ةساعلاةيالولا محو ىدجلا ةيالولا م قفودارفالافو نامزلا بطة ىفهرهظم |[

 ا مولكلا وادم هنوكنمةلامهقا ءاثنابابلا اذهدعبا فرك ذأسو« هنكسم ب هنعربتملاوهو مالسلا |[ ا

 صم ىف مواكلاى وادم لاحروهط دعب رم للا اذه ,رهظ غمولعلان م هنع :رشساامونانرسالا نما

 ! رئانم جلا ىلا قمطاروظم نه. لدعا مقجلا رهط ىلاهلم لقا تر دقلاوءانضعلا لبتسلا نتا

 واف ١ ئاكهناذ 0 هللاو نامقا ةئطظاو مكيلسا عب او ىم-! صاع ىلا جاهلا نملقتنا م

 أ عماج ىلا بساكل نهلة ام بساكل ىلا مكحلا عضاو نم لقتنا م تام هلائشي ىلع دنيانا

 ءالؤه ءاما تءاجاذاِباَّكَلا اذ هىفركذأسو 5 ل ١تفرعامو مكحلنا

 ىردأ امو ىناسا ىلع لذ ىر نا هللا اشناهلّ سم مهتم دح او لكل رك ذنو مولعلا نم هءاوصتخا|م ١

 ليسا ىدبي وهو قلسالوقي هنلاو بابلا اذهنمردقلا اذه كيو ىبهتلالعفيامأ

 (  شع سماخلا بابلا)

 8 رعش مهرا ةاوا,منةقحلا ابماطقا ةفرعمو سافنالا ةفرعم ىف

 سم هاا ى و نولعالا مكهو د ىصت ن *ىم س اق الآ ماع

 3 ا 7 اتطصم

 رخلا نم هيس اف اام !ىكر ناك فاول كن

 0 1 ىداو ا هيغل ام

 02 هل تك يعل

 سئتبميغ ىتخفلا اهفرا وع قطعا ل اق

 | هننا سفن راصنالا نا ليق نمل !لبق نم ىنيتأي نجسرلا سفننا لسو هملعهتنا لص هنا لوسرلاك
 ظ برقلا تاور سافن الاو نيكرمش *ااورانخإوااةاساةم نم هيف ناك ام ملسو ديلع هللا ىلص همن نع مهم

 || تبانث قمح تاطرىلا مهتم ىاودا!تر ذوو سافنالا هذه فرع نيفراعلا ٌماشم توسنتا ملف لالا

 (| سف: الا فرعلا ن نم سافن الا هذه هبت ءاحامو سدقالا ماقملا كلذ ”ىط ىفامب مهئيشإ كاذفمدقلا |

 ىذا فلا | صعشب افرع مركلا تاسفنل ضَرعَتلاَو م مهلالث هلا دعي مولعلاو رارسالا نم

 ْ مهكلم هيموقياماماو مهكلف هيلعرو ديابطق ميقا هماقا ول صحت نودي ريئذلا لعلاو هنوبلطي |

 أ ب لاو ناك اهر صم الامزارسالاو مكاو مولعلا نم سيف هتعرشت اف مولكلا ىوادههل لاقي
 أ| ءامسلا ةيئاحور هضتقتام لعف ىطعا لعفلّقاو روهدلا تنّوكتهنعىذلا لوالا ارهدلا هيلع علطا

 أ ..وهو ةمصاخت انا هذ دي د, ارمصي و ةعنصل اوريب دتل اب ةشف دي د اريصي ناكف ناويكءامنةعباسلا

 , [|| هناو لاكلا ةسر ىلن + كا ذ نمفقمل لأملا نس ىف ةبغر نككو لاملا ىف ةبغر اذه باطي لو بيع
 || ةراركلاو ةنكلفلا تاكرطاب ةشدعملا ةرخيالا دقعنمىل وألا دمت رملانانزب ركجتلاف ىلا

 || هلع رطل 0000 نه ىلإ ذر اغلا تال, تررشملا و ندكَم لكواتي ريكو اقببز ةيعسطلا
 لادتعالا نعهحر >2 ةدوريوأ ةرارحوأ ةط ردم يو طرغم سن نم صضا ارماو للع ندحملا ف

 ادع ىطع|ذ نداعملا نم كل ذريغرأ ةبرسالاوأ ديد اوأ ساحتأ| ىم-ةروص ضرملا كإذ همضرثؤمف

 ١ ةجردبلاطلا اذه ةيصنم ىلع راطلا هلعلا كاتاهل اهعدسا لب زملا ةيودال اوريقاقعلا ةفرعم ميكحلا

 | ىوتنال نكحإو لامكلا ةحردب قل ىتح ىشمو مصفامها ازاف بهذل ا ى مو تان دعملان ني لادا

 اري نإ نا دعت دكا هلخدب ىذا دسالا نات ض سه هوسج لخ دام ىذا هاا

 زر



 5 دلع
 1 595 و هتف عنان سو هاما لسد لوسيا ا ,ء

 : ةلاكاهذه ىلعالا ىنثراوع املوالان د ترو ل نم نوكيالف ةمالاذهءاسبنا نم نكيلو ىندلل العلا

 || ىودتو ءاماوالا ءاسا مهءالؤهف مهفافلوسرا ةَعقح ىلعءاقلالا دنع كاملا ةده اثم نم ةصاخلا

 وعدا لوشن ا سو هئلعهللا نص هس كا عتدا نعأ اي ةريصن ل لعهنلاىلاء اعدل | ىفاهلك ةعاسملا 5

 5 0 رس ا!ىفف ءانبنالا لثم هَمالاهذهىف مهقماسقملا اذه لهأ م هدو عمل اندو وانا ةريصد ىلع هنن ا ىلا ٍْ

 1 حترصو هتويشبد هش دق هللا ناق ادن هن هنو ىعم مالسلا امهملع ى دوم هعل رمد نوره كديسعت ها ىلع ا

 نك ةّمالا هذه ىلعو مهسفنا ىلع ا مذ كشال ىلا ةديعلا ةعب رشل |نوظفح ءالوه لثخ ناءرقلا ىفابم ْ

 ىلع ليلدل ةماقزإ مهمزل»الءالؤهو كلذ مهل نواسال ءاهشفأ | ناريغ عرس لان سانلا لعا مهفمسهعملا ا

 كلذ ناب مهلع عم مه دنع تيثامف موسرلاءاذع ىلع نودرالو مهماقمل كلا هلع بد لد 0 و

 هداهتحا هنلاهاذا امريغن هل عملا ف ,كعي نادل سل ىذلا دهتخما مكح ميهمكحمف ىالا سفن فاطخ 1

 بدالاك هقح ىف مكمل كا ذرّرق دق ع راشل | ناف همك ىف هك فلانا ّئطخ نا هل سلو ركل ا أ

 #3 هدهاشو هلرهظام مكح عاشاب هيلع مك هف_ثكو هلءمادواك> ع راشلا هررقام ٌئطذعال نا ىضتقي 1

 ىلا ةلزلا يف عي لب ارسا ىءامناك ةّمالاهذهءاذعن ا لسو هيلع هللا لص ”ىنل !نعربدلا ىفدرو دقو ٍْآ

 هذهءالعكل ذكو مهفاهم موقتو مهلسر عئارشم-ملع طفح تناكل يم ارسا ىنءانسن نافابملا انما ا

 || نيعباتلا نم مهتعلْزن نمو ةياعصلاءاذعك لسو هيلع هللا ىلصاهاوسر ماكح ا اهبلعنوظفحاهتماوةتالا |
 1 نمو ةفشضح كلأو حان رىبأن باو كلامو نسحلاو ني ريسنباو ةنينع نباو ىروثلاك نيعباتلا عامتاو ا

 ةفثاطو) * ماكحالا طفح ىف! رج لهىلا ءالّؤه ىرجم ىرج نمو لدنح ناو ”ىيفاشلاك مسهنع لت ١

 ىلعكه مول ءرارساو مو هنلع هللا لص لودرلا لاو ا اهبلع نواف ةتالاهذ_هءالعنم(ىرخأ |

 | دان 0 ل ا 0 ع ا

 ا جلا هديل در ابر كر راسا ج رح: 201 لق ول انوا د الاغا

 نيمدقلا دنع ىبركلا ىف ةفوقوم مكمل ةظفح رارساف هلال اًرسلاو ىندلا |لاعلاو ىو.نلا لاما
 نم ىدللا ل علاوىوبنلالاملا ظافحرارنم اوايداالعالو امهلا ارم ىطعي ىونبت لاح مه!نكي لذا

 1 اهلم امها اا مْمو م اقماهلامامتَمو ةقوقومالو* كمر ل يمول و ركل نع ا

 | دسقس اهلع موكحر غ دعم ةمالعتامالعلا ب .اهسانيب ةءالعلا كرتناف ه.زيمت اهل ماقم كلذو ا

 نيلمكلا مالا بالقاامأر را يل كيملالا 0 وهوا

 ءاكملاو مولكلاىوادمو تت سدقا دهشم ىف ةبطرق ةايدعاناو دز رب ةرمضح ىف أ

 عجارلاو دب رشلاو ةايكللا رصنعو ءاملا ردو روجنملاو بداعلاو قحاملاو.ءاقشااؤ عفترملاو ا

 قصلملاو رحااو عساؤلاو ىنازلاز ”ىبللاو موسآملاو ةغملللاو ملا !أؤ رامطلاو عئاصلاو ١

 هيلع هللا لص مج نامز ىلا مد[نمانلاوعم نيذلا ن وامكملا» 0 ع قاسلاَو حلصملاو ها

 لسرلاو ءايبنالا عمل دع 1| ودو لسو هبلعهنلا لص دمت ني وبع ار ل ّو #2 ملسو

 اظدك ىبرسسو هلعدتلا لسلق ةماسقلا عيل قالا” يتالانح نم ةناطشالاو مالسلامهملع أ
 ىوهلا تاحارج هنافمولكلا ىوادم همسا ناكو نيطلاو ءاملا نيد مدآو ٍلسو هيلع هللا لص لاقفاس !

 رظن هلناكو * ةءالولا ناسلوأ ىلاسروا ىو ناسل لكي سفنلاو ناطمفشلاو ايندلاو ىار او ريمخ
 ْ لال سيلاو را ةريثك ضرأ ىلاهر طن د. الا فرص مماشلا ىلاو كم ههسج ةدالو عضومملا :
 ١ صضرالاهلتد در "هلقنربعن رد سا )ا ضعب مسا 2 00

 ا



 طار

 أ ممكفام دقات قا: كرشو ذل اند ١١ دسم

 | ةثرولاا نولوهنمةنما || هل زع ىلعع هتقاتو
 ٍْ ا | هيرو نه ىوس .هبردي سبل هنكسي ىذا بظقلا عضوم

 هدرعتي ةميرش ىسولا كل ذنعضتنمنلا دنعنم جولاب كلما هناي ىذل اوه يبلانا هللاثلديالعا
 لح هلق ىلمعام لْزن راما نيدلاح ىلع كمملاهمتأي والوسر ناكمريغىلا اب. ثء:ناف هسقن قاسم

 عسا هئذا ىلع هما هيءابسام قلب حراخ نمي دس ةروص ىلع امو لوزن! كلذ ف لاوح ا فالةخا
 ل كك ءاوس ععسلا ن ه هل لصحام ل هرظنلا نمهل لصحف هرصسف هرصد ىل_عهتقايوا

 . ةذضعان ةعب شبا دحا هللا دبع نا ل دس الف لسو هملعهلنا ىلص هللا لوسرب قلغا دق بارا ذهو ةساسلا

 مبيوديلعمتا ىل لص دم ةعب شالا مكي ام لزناذا مالسلا هتلع ىسعناو دي دل دعب رسشلاهذهبا
 مخ مركم لوسر ىبأب هتماةرالوهللا مح نا لسه هملع هللا لص دمحم فرش * نم هناف اءلوالا متاخوهو

 0 املوانعمريشك والوسر لسرلا عمرش<نا رمح ةماسشلامونهلف ةيالولا ماقع هي هللا
 ةمالا هذهىف ءاباوالاءابنا هلا احاماو ءاسنالارباس ىل علنا همركم املا اذهب سايلاو لسو هيلعمقا
 لب ربج رهظمو ملسو هيلع هنا ىلص :رهظمال ماكاو هتاملك ن ملك ف قيم اهماكا ص ل |

 ىتح مالسلا هيلع دمر هظك ةعورشملا ماكحالا باطخ قلحورلارهظلا كل ذهعمساو مالسلا هيلع

 كِإَذ هنمضتام عمج دييشملا.|ا ذه بحاص ل_ةع ”ىلولا اذه باق نععزفو هياطتينم غ غرف اذا

 اهذخ ا [متىلولا اذهاهذخ أ ف ةيدحلاةمالاهذ_هىف ةرهاظلا ةعورمشملا ماكحسالا نم باطنلا
 هذهل غسلبتلا نم ىدح ارهظلا كل ذهب سهام ةرضحلا هذه ىف فهل صح ىذااروضعلل ىدهلار هللا

 نيتي لع هع لعو مبسسو هماعمتاا لس ديو لم ديراب بطاخا٠ه يودقو هسفن ىلاّدريف َدّمالا

 : لمعلا ل رتدق ف.عذثيدح برو هنار نم هس ىلعهب لعو ىلا هل م مكحذخ ف نيقي نيعلي

 نم عضاولا اذه روك ناو قناص د: اورد اسس ل نميز هيلا

 كلذ هيدرفن |! ذا كل ذو لدن ىفهلوقب ةَقثلا مدعل ثدحلا هدراغن او هعض لوثر دمحلااذهىف قدصأ

 كلذقد رط نم ثيدحلا كا ذ ليف هعم هععم قد هبف هكراش ذا اماو هملعمم دخلارادمناكوا عض اولا

 ْ دي اععلا عمب ا” .لسو هيلعهللا ىلص لمت ةفضح كك قلملاح ورلا نم هءعم دق ىلولا ادهوةةثلا]

 ,اا «قيدصت  ناسحالاو ناميالاو مالسالا ىف مالسلا هيلع دجت عمم الس | هملعلب ربج ثيدحأ

 هيلعمللا ىل_صدللا لووسر مو 5 نِم هعمع ىدللا بحاصلا ىلثم هفوهف حاملا حوران م هعع» ءاذاوأ

 قد.كاىفةرثؤملا ةمهلا حافترال ن رظلا ةملَغ قد رط ىلع. ل بقي هاف عياتلا فالخي هيف كشيالا لعام أ

 لا ةرهظملا| دهن ياعدقىذلا فشاكملا اذهل ل صح ياورد ١» رط نم احهدك توك ثب دح برو 4

 : 0 كتاف يعل ثدحلا اذ نعملسو هيلع هللا ىل 1 ”ىبنلا |

 سفن قوهو هش رط معا لقتلا لهأ هبل عدق ناك و هير نم كش ن نعد لسا لرف

 عضو نم كمال زد فرعيدقو يتلا هياكر دص فل سم اذه لثمرك دقو كل ذكيا ضال |

 ءاسنا مهءالؤهف صخخشلا ةروصهلماشي وأ هل ىعس نا اما مهعز ىفهقب رط ميعصلا ثي دخلا كلذ ١

 هباعدمت عرشوهاذ_هناُ رعتبالا امي باطخ مه! نوكيالو ةعب ريشي طق نو درفأي الو ءايلوالا |

 : هنعربجملا لخادلاوهن 5 جراما لثقلا ةريضح ىف مكمل !كلذ هيلعلز زملادهاشي وأمالسلا| ا

 لاح ىف مونلاف ةماعلا رداع كان دام ”ىنلا عم كلرتشد 7” ناريغمانلاق و-ىفتارشلاب |

 ن.ملعل او ةمهلاءلعفلا اميقو ا ذهريغنينثاو اني وط ل هأ نم ءاملوال ا ماقلا اذ_هتيئادقو ةظقلا|]|
 هديعت ىلا ةعب رشل امد لعلا هتتامانا هناث مالساهماعرمضتلا لعوهو « نيدولخا نمهلئاريغ لعمربغ 0



 سكن

 رهاظلاكروتب رصنءلاروصلا قس ىفكلملاك اهاروصلا هذه ناالا همت لع حاورالا هذهل ||

 ىلهحتفروصلاو فئاطللا نيب رخ ا لب ةيلامكتاذيدس اروصلاهنلا ثدحامث اهاكر وصلا قح ىف

 ةيوتعملارودلا هل ماح ةي_سملاروصلا ىل#ثونيعلا ةرهاظ ةيرانلاو ةيروئلاروصل اب دسملا كا ىف

 نم نرقرهو ىرودصلا خزرلاوهو ثعبلا لءقو توملاد_«يو مونلا فةيدسحلا روصاا هذهيف

 ىلاةي روصلا داس> الا هدهو ضرال اهل ةساو ءامدأا هالعا ناك قيض هلغساو عساو هالعارو أ

 هذه ىهو ةنلا قوسروصو مونلاىف ةرداظلا ىه ناسدنالا نطا و ةكتالملاو نحل ا اهفرهظ

 حاورالا هدهوروصل اذهل لعج هللا نا ثاهءاءىفاملع مالكا مّدَعَتتلا ضرالارمعت ىتلاروصلا

 ءاذغةنم”ىونعملاف ىونعمو ىسح قزروهو مهواَتب ءاذغلا كلذ, نوكيةئلاثلا هل <لاوهوءاذغ

 تادورشملاو .تاموعطااروصولمحت اموهو مولعم سوسن اءادغلاو لاو>الاو تانلعتلاو مولعلا

 ةروغو ناكناو هانلقام ىلع ىو:عم هلك ءاذغلافءاذغلاووه كِل ذذ ىوقل ا ىنعا ةئناسورلا ىناعملا نم ْ

 نامث لوطي كلذ لدصفتو اهسان اب ةيدسجو ا ةئاوُسوا تناكة يرون ةروصلكىذغتف ةسوحم ||

 امهاهسعاخ داعسف رصحتت ال اهامصا هو ةلزئمو ةو اَمْشل او ةداعسل ا ىف دم ملاع لكن ىل-هحهللا :

 ةواقشلاو ,ةيءعرش ىنعاةيعضو ةداعسا مو ةمالمةداعسابنمو ةملاك ةداعس منهو ةسضرغةداعس أ

 كلذو عرشلاالو عالملاريغوهو جازملاالو لاكلا الو ضرغلا ققاوبالامب ميسقتلا فكل لثم أ
 تاذللا نموةرخ الاو اند اق مال الا نمءاَقشلا راد, قلعت امدنم سوس اف لوقعمو سوس هلك ||

 ايدلارادلاب قلعت حزتمملاةرخ الازادلاب قلعت صلاختاف جزتممو صلاخهدموةرش الاواندلا ىف |]

 ايناذلا ف قشلارهظي دقو نوزاتم ةرخ الا فو دبع سل اةروصب ىشلاو قشلاةروصي دنع_باارهلش

 نوزاتمةزخ الاىفو نواه مهتكلو دمعسلا كاذكبسو ةزخ الا ءاقشب لسمو هتواقشد

 سلا ةئاعلاهذهو ةعبارلا هلع ملا ىههذهو شرعلاب هنعريعملا كما ع وم ىهيىتلا ةينامثلا نعمأأ

 عمسلا ار داك العتاب. كاردالا اذهانأف هب ةقث الل | ةعصلاب سواملاو موعشملاو موعطملا كلارداز ا

 ةعبزا مونلا مه.«واهاوك ىلع هنوامح ةكئالذ ىلاعت هلل ناذ رب سملاوه ىذلا شرعلااماوأ
 هواش ام هل اًدعب رالاءالؤهروص ىف دروو +رشحلا ضرا ىلا ل41 لحال ةنا نووكجاادغو ا

 ا نك تاكل دسألا ولم رح ناتكلاو نان الا روض قع دخ اولا ل :ةذةرسسم ني الوق ||
 لمملا هموتل عصف ىنومدالا هنا لف ىرمماسلاهار ىذلاو هو رونلاةروص ىلع تارااورشلا ظ

 لسا ىده.وهو قال وق. هتئاوةصتلا ىسومهلاومكهلا اذه لاقذ

 * ( رشع عبارلا بابلا)*

 ٍلسو هنلع هللا لصد #* ىلا مدآنم نيامكحإللا مثالا باطقاوءاماوالا ءابنارارسا ةفرعمىف

 +” هنكسم نيأو تعمل هللا هتلخ زنمدحاو تطقلاناو أ
 حت

 بح
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 هفعل نم مه هللا فرع هد ال راع

 هثفن حور مالا اذهةسأإ | دحاو ماما عور قمت

 ]لإ كلنان دقف لّدشالو مرد: الاول اهاهان بتارملا قت كلانهف نومرحلاامامونلا اوزاستماو |

 الارصيلاو عمسلاو مالكلاو ةدارالاو ةردقلاو لعلاو#عاسإلا ىقو قطا ام فصوىتلا ىنامعلا

 3 ةروصلا معرااندلا فا ممرهاظلاف ةمناع ق كلا ار صا اذهلو تارصنملل رصملاو تاءووسحال

 ]| شرعلمحو ىلاعتهلوةوهوناسعلا اهعيم< ةيئاغلا رهظتةماقلا مو ىفو ناشءترملاو ءاذغلاو

 || كاملا شرعا اريسفت فاذه ةعنراموملا مهر ل سو هماعمتنا لص لاف ةلامتدعدو مهةوقكنتر



 ّق ممول لصف م أ ىل 2 ا ا ميلا 0 0 ّ

 ١ اعلا يللا ءاعع 0 ين ل مدا ياا :

  1انس نيس ناش انما لمجووخالة ماقال نوكيام عمجب هف عدول و 0 :

 | رونل كلك نم قلو راك | لاع نموه ام لوا كل فر هاتفا ميسألاب نجر اسال هيلعىوتسافأ]ا

 أ لك فج واو بكحاوكلاءاهنزوالسر ينعي ا مهام هنورمسعب هنماملاع اان لكى 3

 ىهوةروصلا ىلو الا"ءلمسا دكملم هيلع ى ودساورهظو كلملا ماق ةئاعلا ترهظاذا ىأ كلملا سرع :

 ةعهملا 3 حاورالا ماسجا هللا هقاخ س.ح لوا نالوةنف 237 ىرونلا ملا, ئدتناوةيروت ١

 رو نم ةقواخل اب روذلا ماج الا تهمنا ابملاو هب ةكلل سفنلاو لوالا لّتعلامهدو « هللا لالح ىف أ

 | جال لإ دكواه رام مهواهتم اوةلخ ىتلااهك الفا سنح نم مهف عطل | مكح تدق لخا دفءالؤه

 ناو لج ناكف عماس كلا سفن ىف دوصقملا اهم لصح ةبسن ىلع لد: لمصوتلا ةرابعذا ذامناو نامز ْ

 د ا يي ”ىهاارهظم لواودو ءاوههفوفاموءاو مدتخا ءاعىف 1

 قمل اتت دحناللا نامدقل اامهو ,تج> ورب خلا ةملكلا مركلاسركلا اذهىف مسقو ضرالا'

 1 تاش .ابدوصلا تلو ىلع كلذ نمروصلا لوبق بسحب اهزبمناكو تنبت شعب نع اننا 1

1١1 © 
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 [| ةمس+ةرو 0 'الاوةبلا خب دا س>ح ةروص نعمته الريصنع هي.هجةروصلوالا نيمدق مسقتللا

 دعب قلخ كلم لكو ل لقعلا نود ىتاا سفنلا الإ ةريغ ةطساوب دجو نم كبل | ءالؤه نم امو لالا

 . اه:صافتص كل ذركذزلف ممسافناو دابعل لامعا نم نوقواخلا كن الملا كل المالا نم ف:صرخ اورصصاان:عغلا
 : ةيلبقال ةيلمقلاه دهو قلختاَو واذ نال بة ناكىلاعت هتان نارلع ءالوةنؤ ىلاعتهللا< «اشنابايلا اذه ىف

 : نيمهملا ةكتالملاروص هيف ف روذل ايءامعلا كل ف غمصت | انف ضرالاو تاومسلاز وهنلا ىلاسعتةلوق ىف

 1 يذلا لد ما هاا يرشإملا »نب دكا ملاع 0 ءاشالف ير مسهف اا

 ئهولا يلعن ليت اقول وعل استراق راج يا اوهونس وركلا

 | نيسسوةنامالثن مفرتغي ةققروأ ن ل ل

 0 حولا هاف لجل يلي تدسنن رعي: رس نتج تل ا ا

 ؟| هءاحس دحوا مصل تاروثلا ل اع هلك كا ذو سِفنا | نود ةعسطلا تناكف هقلخ هللا ديربام

 شرعلاب هتعربعملا مس ارهظذ روثلا ل ذاهثعش لف ةعسطا | ةدعاسع ةيتاذةضافاروذلا املع ضافا

 || نمنيفاح ةكمالملا ىرتو هلوةودو رب رسل, نيفاسحلا كلم ار هلا ءوض لثموه ىذلاحزتمملا

 | نوهسي شرعلا لوح نم نفاح مهنوكحالا لغثمول سلف مهي ردم نوسي شرعلا لوح
  |سوز احلا ادهش هم دج ا ا راو < لا هام عانت «باّك ىفملاعلا قل اش دقو هدم

 4| تال إو لكف همع مط سدح َن مةكتالم هيف لعجو شرعلا اذه فوج ف ىمركلا دجوا مي ءايسثالا

 || هنسو هب رعو بارتنمتءدآ قلخ ام اهراعن هاهيفقلخ ا فرسانعلاكهراعن م هش قلخامللدأ

 ىلخو كلف فوج اكلف كالفالا ىمركلا فو-ىف قلخ مث ىودنلا ريتا ىف درو اي + شرعلا

 خاوراالب#ب رصخعلاوهن روءلاروصلاهذ ههنا لك ااملو تاداوملاروصّقلخ ناىلا ا هسا ءامعس

 / جاورا ىلهتل ١ اذهن عن وكف هملءوهام بس روصلا نم فنص لكل ىلةروصلا هذهل اسكن وكت
 | هدح اواناد ليف ميعسراك اهلعحوروصل اربي د اهصضاو حاورالا داخل ةئاشلا هلّدسملا ىههو روصلا
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 5 20غظذ111100 كش ا أهكشسلسسس9 ب ا تل ال ا

 ىقطنلان نم هيلع مهاع تعامس و راض تانج نانو 1 دلال رق ق1 لع ١

 مهناعا مع ةيضاخا اذه يا هلداءل ذاع هذذن لحرلا ماكنت تح ةعاسلا موةنالو

 رازرمسا ن ناو رمالا سفن ايس العرش لا لع ناكت ةررعشل الغش دب الج لا زل ةياوزعمب

 : ىريق جالا فئكلإا ماللا هلع ناك مالكلا اد هى عراش !ادوهةموه سل نكلو هللا 1

 ١ د زتالولهلوةوهو اهو دحوؤ ىلاعتهنلا لهأ هملع لع سأ ىلع مالسلا هلع هيندقلو *ىرئالام 5

 1 : ا* هرومأ عبجف ل ا دلك ىوالم يأ مكب واقف جمب رو مكيدح ىف ١

 ٍ ةدام_سلاهلتيحواىج جا 1 اب ا ارب ال وكن بدرس فاجن اهنمو ١

 ا هقلارك ذو هيلع هنا ىلبصهتنا لوسر ناك ةشئاع تلاع دقو * ءماودل ا ىلع هدوهش ىلع لم ادلا ضر

 ١ كلذ فالخ رهظد ددو هلوقو ناسا نطابب صد سو دو ميظع تازيشهنمانلؤ مناخ كك ىلع ٍ

 ِ ةجاملا تسامب ايلا اذهىف انس 3لاو>الابهلةفر ءمالل نم ىلع سد لف ماقملاب مدحت عمهلاعفأب :

 5 لسسلا ى دبي وهو قلع لوي هللاودنلا ٌ

 * (رشع ثكلاثلا ب املا ) *

 رعش شرعلا لك ةفرعمىف ||

 لوةعملوقلااذ_هوهولماحو || | لو# نج رلاب هلاؤ شرعلا

 ليزنتو لقع هب ءاج هالول || || ةردقمو قواخل لوح ”ىأو

 لمصقت تينر يدااربسغمتام | || < -تسصوتاوقاو حفرو مددج
 لومأ نورا همسان ىوتسملاو || |هتروس تةتح نا شرءلازهاذذ
 لياعت هضام'ةعبرأ مولاو أ || مهلعي هللاو هن امت مهو

 لب ريج م لملخو مدآو مهكتلاموناوذرغدمم

 لسل اهم رع ةل امال ١ || || انه سل ليفارسا لاكمع قحلاو

 آلا رد بتال ل هرم ان ورنا كول يحال ارم ؛
 |مه هه هتلج نوكتف كاملا نع ةراّتع شرعلا ناك اذاف ربرسسلا ةيداربوقلظيو لاخ كلم ىف لخد :

 | لسع هلم نموأ اولا ههملع موقيام هتلج نوكحح:هرب رسلا نشرعلا ناك اذاو هي نوُمافلا :

 [ةناع ةمامقلا فو ةعبرأ ان دلا ىف م تلج لوسرلا ل_عج دقو شرعلا هل ىف ل ديددعلاو مهلهاوك |

 موملا مهو لاق مث ةنامت دئمو مهةوفكر”ز شرع لمح و لسو هيلع هللا لص هلا الوسرالتق |

 ريك ١ ن ند ىلا ة”رمسم نبأ ن ءائو ر «ةرخ الاف عي ةئامذئمو هلوقو اندلا ف نعي ةعبرأ ٍ

 يدب ويا مسج ىف روصح وهو كل اود لوا شردلا اهشكو الا قاكلع ىذ رطاالقأ ||

 ناوضرو كلامو قازرالل ميهاربار لم ”اكسو حادرالل دولي ربجو نوداللفارساومد اذا
 ا| رك ذن ىذلاوهن ودعمو ةمسج قازرال' يه ىتاا ةيذغألاوركذامالا كلما ف سلو ديعولاودعولل ا

 : هلم نوكيو نورطلا فود اهلا نمش ىل ناملكملا نع نه ىلا :ذج اولا:ةقيروطلا ت ايلا اذهىأك
 اا اورو ةب رص عةروهلارب دماحورو ةبروتةروصرأ هب رصتع ةروصرب دتفهريب دس نيعاقلا نءةرانع
 1 ند 3 ب ةدصو حاو رال فراعمو مولع ءاذغعو هب مصنع ةروصاء ادعو ةنرونةزودلاربدم

 أ م ىدك ةملع هجر ةمن هو ممهج لو ديةواقش ن 5 سس من جال هني لودر دات

 م هثلاثلا ع 41 حور ا دا لاو ةرودلا نك والا ”لع كلا لك 02 عيرأ ىل_ءبان ١

 ١ 5-0 مهو 0 مسدس ”اهتم هل أسد هلكو هي اغلا ىهو ةمترملا ةعئارا 0 ءاذغلا ا
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 نزولا اوهقاو ال ل_.ىو ةمامقلا موما طسقا اني زاوملا عضنو ىلاعت لاقفةرخ“ الاي مكللا لصتاو

 || لك ىف حوأ نازيملابف نازيملا عضوو ايفدر -اسسلاو لات كاد نازيملا:اورسخت الو طسقلاب

 : انازيمو انودعمانازيمْئْم لك ىف ماعلا ف ىلاعت ىدبإ ينفثوامم اودانضرالاىف رّدق هواه سحأ اعف

 ناك ذاىناعملا ف كال ذكو ةسوسحما عئانصاا عمجبف وامالكلا ىف نازيملا ل دفا ديا ىل طال .سح

 ! قوفامو نازيملادوبوناكو نازيملا مكدسع ل اعلا هله[ ما حاج الامان الادو

 || نعووهالاهلاال لدعلا مكمل اهرهظيو مكتملا مسالا هبلطي ىذلا ”ىمهلالا نزولا نع نامزلا
 توحلاو ولدااو ىدملاو سوقلاو ”ىهاالا مالا نم هبف هللا جوأ امو برقعلا رهظ.ن نازيملا

 را اركتأ نازيملا ىلا ةينامزلا ةزوذلا تهتناو ”نلتسلاو دسالاو ا داو ءازوإلاو روثلاو لذاو

 هروهظب هش عقجا مكح نامزلا» ازا نمءزح لكى هل ناكو و ل سو هيلع هللا لص دمر هظف رودلا

 مها ل ء+واكمله رمشع انثالا مهو هللا مهتلخ ةكئالمءاعن ا ءامسالا هذهو لسو هيلعهتلا لص
 ضرالا ىلامهم:ودوهن د اشام كام كحد. لع>و طيحملا كلفلا ىف بتاىه

 أ بست الخلا نامزلا نم 0 لكدنع بستكت لسو + لءهنئا لصد هع ةناحوز تناكف همكح | :

 دوجو لبق تافصلاهذهبساكت ةناحورلا تاازاخ ةمهاالارومالا ع نم تاكرتسا كل: ىف هللا عدوا ام

 || قالخالا نم هيلع هللا هليجامع اينثدلا لاعىف لسو هيلع هللا ىلص همسج ةروصت ترهط نا ااهك

 قالحالا كا د قا كلو و نا ميظع ةلح ىلعل كناو هش لمقةةدوا

 3 وكي لم ىلا قالا باص حاتح ااهم لباسشي نا ىجيش ىذلا لحما فالتخاب اهداكحا فاتنع
 ارنشلا تازننت كلذلف هللا ىلا ب رقنوكمض هللا أ نع هب قملي ىذل | قاخلا لحلا كا 3 ف فرصب ىّت>
 ا كلذ لثهىف هنا لاسقف اهياع ناسنالا لب ىتلا قالخالا ماكحا ل احت سانال نيبتنل
 ىذلا لاني مث قلل اذهمكح هيضرهظين ا ىئيْشال ىذا لا ن نعناناذ هتلخ ىف فشأتلادوجولا
 ىلاعت لاهو هنلات ود نمن وديعتالو مكل أ ىلا: لامفّقلالا اذه مكح هنفرهظي نا ضش

 ناناق قوفاخو مهللاق مث فوج | قلخ هضرهظرال نأ عِش ىذلا ل !نعنادأف مهوفانعالذ

 ةأشنلاهذهقام عمم و صر او دسحلا كاذكو ةفصلا هذه مكر واظرنا ىجيذإ ثيحبوها
 || ا ملازا لاحم نم هنافاهعنمت ثحح و اهرهظت ثيح انل هللا نادا دقا,مفارتدن ا حور مكحرهاظلا عسا

 : نتن اقالادس> ال مالا هيلع لاف هسفنقراف الئشل اواهننع اه الاهل ارزبالا ةأشنلا ةدهرع

 فشكلا لها نع كل ذيزرتستل اهفاتدناحور مكح رهاظلا انلق امناو د_هتالواصرحهتنا كداز اكو !
 تايئاحور م-هلان دنع داب او تابنااب ىمسملا ناف نيملاسعلا نيَةَّمَتا نم معلا ىف نيم ءارلاءالعلاوأ]

 لكل اف ناومحلا نسا نسف لم آب نحال ةداعلا قاهانا فدكل !لهريغ كاودان 56

 1 لضافتلا ع ةووريغالاناسستا ى مسد صوصخلا حازملا اذ ه ناريغ قطاش اوم فشلا ع نين
 م رع ,هنقلالا نوال صاخ جاه نم 'حيزتم لكفترال هناق حاز اى قئالشانبب | :

 مَع انزيمتلا مدعو ”ذارتشالا هب قيام نيعزدتلاو قارتقالاوب مقياس نبع توكسصي د صأ ىف دريغ عم

 هحسع فراع لقاع حالا عبسإالو 5 ىو هدم ميسلالا *ندناو ىلاعتلاههقة2و كلذ ا

 اذه نم تاّبنلاو عئارمثلاو سراب و بطر نم هعمس نم هتوصىدمهل دهشن نذؤملانادروذقو «

 |١ ناسلب هتنارك ذتنمعةيؤر راح الا اني ار دقف فثكلار ايخالا,ناميالا عماندز نو ةنوصشم لسقتلا

 نم شح لكشف ناسنا لكمكر دي سلا مهنا لال نيذراعلا ةبطاخ انبطاختو !هتمانتا ذ [هعمستو 5
 0 د ا اا ا ا رطف مالا نم هس هللاقاخ ||

 ربرعلا شدتها اهكأ اردا نعءرمصقي ءامشا.ت انا ىلا ضعب لعىهمل ع موامح صاخ ماهلابهلنا نم

 كلذ نم مه دودي هيي كر لخا اكلباوام 000 لا نم هنولواننب اهف وهعفانع قالطالا ىلءمهلعوأ
7 9 _-8 9 3 
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 قامكف لالا ةوواك همك هه نوك, اني اها اس انانكدتب اولانته-ن موال ةمياسلا نوكت ْ

 نازيملادو-و ىلع هسننةريغالو ره ذلا لي ملونامزلا هلوتو د ه سمع نم م ءامس لكى هللا ا 9

 هدا

 || هنيدروهط ىنعا اذ هف هلال هعبتا نم ىلءوهفالطاب هاسع-هنال هللا مكح نموه سلال قات او دصاخ

 بذيذَتي اهن ود كلم لك هزت
 كوك نونم دبر تءلط اذا

 ةروس ل اطعأ هللا نا

 بك اوك كولملاو سمش كناذ

 دقو يي او را اهراوأ قت ا بكتاوكلا

 ضعب تفرعهسلعتفقواذاام اهقدهللا ىسواامم ءاعس لكم نم ةيلصوملا تالزتلا ىف انطس

 مالا ا اةمااع ءانمبلا رزق اللا بولاو مو كل د قام

 اريثك | اوقزرد5 اوناكناو ملسو هملع هللا نصادمخالا ءاسنلا هلا ببح هنا ءاسالا نم ىننعاأل

 ناكلسو هيلعةقلا لص هنا كل ذو هيلا ببحن فات مالكم نكلو مالسلا رك ناناجك نب 0

 رظن.ال هر ىلا اعطق :مناكف انرشأ هملا ذا ولا ىل-ءوانررت اي يللاو ءاملاّنب مداواستأ

 ىدالا ةاعارهو هللا نعَقلَتلا لوغشم ىلا ناف هنعهتتاد هلغشل ناوكحالا نم نوكىلاهعمأ]

 نوكي نهمحي مالسا | هيلع ناكنف نو هلا نمّدبانعنهبحاق ءاسنلا هملاب مف هنودئثىلا غرفتي الذ أ[
 لجرلا ل سو هيلعهنتا لصهتنالوسر لاك لاق نامالا باك ىف ملسمح رخو هللا نهبحدهللا

 3 ه نمو لاعبا بح لج هللا نا انسح ىب ونو انسح ىلا: نوك».نا بح اهل لاق ىذلا |[

 ىذلا ”ىهلالا رسال ةدابع حاك دا لعحو لّتلاال حاكعنلا هتنس نمناكو بطلا بح ءامسلا

 طرارلاو نيتم ٌدقملا نع خاتنالا ىف اهركذ عقلا ماكح الا دئالثلا نامعالا وها نم هسف عدوا||

 5 طس) هضو هريغ نود سودة نا ىلص دهب صتش اهم هلك ان امو اذهفذحاشالا "لع لعح ىذلا|)

 هللا لصديطعا ىذلاو ناءرشلا اغا ةسداسلا# اعلا ىف هيرومأملا جولان مو هلخاذه سلريثك |

 ماس تاطعا لاق دقو « هلق ”ي'كلذ طعي لو همل | لزنت ءاسعسأ هذه نم مراكلا عماوج نما سو هيلع ١

 لكى لعخ اهرعأ ءامم حس قىجواو هلوقنمتاوعسلا ىفحوأ كلذ لكو ىلتق”ىننهطعد أ
 اهو هيلاسر تهعف ةفاكسانلا ىلا ثعدنا ةّمسلا ند «قلختا اذه ضرالا ىف دفنت لصيامءاعس

 كانه نم ةثلاثا اءامسلا ىف هرهللا وأ ان وهو بعرلارضنو ةغيارلا ءامسلا ف هيهللاوأامم أ
 ءامسلا ىف هبىجوملا مالا نموهؤار وهطايتي رتوادصسم هل ضرالا لعجو مئانغلا لملك ةنسلا نمو :
 كانهنم ةسداسلاءامسلا ىف ه.ىجوملا ىهالا نموهو ماكل عماوب قوأ هنا ةّمسلان مو ةياثلا |

 هىرومأملا جولان مو « ضرالا تازرخ متافم هناطعا ن زم هنهللا ةصخام ءانممل هك هسه ن ,موأأ

 ىلعالا نمددغلابان دبا اذا ىاك انه نم ىلو تف انم اءاممىلوالا ىهو كانهنم ةعداسلا ءاعسلا ىف :|

 ةدام اد رهن أ هلاثماونا دبف مل سو هرلع هللا ىل لص هردغل كلذ. نكي لو اسال تاخن اكو عئارشلا هب

 | | ضد داوم لع انو انه. دقاذمبو معالا طبل فرشلاواهاك تاد داما ةعماخلا |

 ىازرلا ففحو ء ىازرل ١) ليان ناؤملاع ابلءحو نام ارك ذب نازرملا ف ىلا فورا ع نع ج رخام هناف

 نازملا ىف 9نامزلا دوحو لوا 36 رسول 1 افرح ىازلا 35 هقناناراعتا نامزأ ا ياهددشو :

 ءاضقنادعب رادتسا منيطلاوءاملانيبمدكو يبت تنك لويد نطابلا م الاف ىو ىامور الدعال

 رعاطلا مس الأن ت اهلا ىرخ !ةرودت ادا ٌتةنسفاا توعيسو ةناع ىهىللا نامزلاةرددأ|

 ياكل - 1 ُْسسلا اك 92 ترهل يلا ان هلع هللا للص دمك 0 را 1

 لصتاو
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 1 ىلص دمه كلفن د عسسل "خالق كاين دوطناصع عا :اهءاكال لاق ملسو هياعهللا لصهتنالوسرناف 1

| ١ 

 : [ رك | دمنا كازو ومال ارئاسن ةطاخالا نلف ةيعبتلا مكحي هتمالو ةطاحالا هلناف لسوهللعمتلا
 ه2 عدلا تاروت سانلاأ]

 م: اهتم سلام هنوأل ىف ناطبشلا قااولو ةلك الو نآءرشلا نم فرح لد ل لانه نم ىلوالا
 . ةطوفحم تنل اهريغب هتعي رش تحسن ام تابشلا كلذ نمو تابثو ةمصعا ذهو كل ذقت اسنلةدايزوا 3

 َّ ناشلا« اعلا, صوصن ملا حالا هاو ةفثاط لك اهم دهشتس كلذاو هطو 07 نيع لكباشر ةسساو

 || ناكو قذرلاو ةجنرلاوةدْؤتلاَو نيرخ-الاو نيلوالا لعب صخ اضيا كانه ع نم الا وده ل

 نيقنانملاررادكحل ا دهاج هل لق نيح ىهلالا سهالادالا ظاغ نم ىلعظاغامو امحر نيتمْؤملا

 1 عرةدٍةْفهفَنل نقر وديطقنا بضغنازم ثنناكتاو كلك هعبط ىذتشامل هن لحأق مييلع ظاعاو

 هيضغب ل دن ناك ف بضغل !لاج ىف اهت رع شيال ثم نم ةجبر سضغل الا ذ ف نوكماعفانءاوذ كلذا
 ماعلا ليعةدامسبلا هلتحتقانقي رطل ه أ اءهفرعي و اهانقزعر ارسال كاذوماضرب هتلالد ثم
 لوو ملع ىلع هللا مهلضاف نولعي مهر هواقعام لعد نم ةنوذر < مهف لق هتماريغناف تايلا اذه نم

 هنالوهرصب ودبيعلا عجم هنال نوظفاململاناورك نا كلزن نانا: لاقف هو ناطق انقل
 || ىذلا فلا ةثلاثلءاعسلا ىسوب صوصخملا م "الاوود ةّمالاهذهومغ ماك فتساو ل
 أ رديموي تاتاكءامسلا هذه ةكتال مناف اضيااهنم هعم ةكتتالملا لاتقب صتخاو ةفالكلاو هيثعب
 ا نمثعد هنا ةئااثلا ءامسلا هذه سا ىو نمو لاكلا ةسرف كلة ف ناكف هيلة لذ نكي

 | سانلا ند مهريغ ف نكح, /ىذاالاتقلاو را هو ناغيصلا ىزتى الام لوإلا موق

 :  ممذعب لاق نوح دن, ادهبو

 01 م رفا 0 ادار اروع دنع!

 هموق ح دع مهنم :مرخ [لافو.

 ا
 رزملا“ةفآو ةادعلا سس ومه ني دأ | ىوق ندعي ال

 رزالا دق اعمنوسطا ١و[ | لرتعم لكددذنواز انلا

 0 مددتتقلا

 اهاو اني راح ئروزل و: ىحا 3| فرامل تدل ام قرا ضال

 ا ءامركمسعلا ىف ناكناو ةعامشلاو مركجاا.م هعلا لعب رع ءاا ل بوف ىف دجلا, لكدتس ءامخ الر

 أ ردانل فال لاغلا ىف مالكل اامغاو داحن كلو ءانمحو ءالخع ثرعلا فنا امداحأن كلو ناعصشو
 "| نين لزنملا مالا نم هلك اذهوةثلاشلا ء اولا رولا سالا نم وهودحأ هركْس الا ءاّدهو
 | بئاع ٌكاذ نمانزرئال هر ّدقوابف هنا وأ ىذلا حالا نمءامس لك ىفام لمصفتلا ىلعانرك ةولوأ
 : هريخ ىلع لسو هيلع هنئا ىلصهمومعي صتخ امم بر ةالا ىلع هش نكلو اهك ارداىف لوتغلاراحت
 || ةعنارلاءامسلا ق هيرومأملا حولا نمو نيعماسلا دنع هسفن نع اهر كح زول اةدايلا|هلحصتل
 : دنع نايدإلا عمجب ىلسع هر درو. هظو عئارمشلا عسسل هّمعل د رمشر هه مسيو هلع هابل د هقح ىف

 ]هر ,رغتنف 4فررقأم الاهل ادع مكح ناددالا ن نمنيدا 00 هم كقا ع نميلوسرلك | | :

 2 يي يح الا قا كج نموه نس لق مكح كلذ خ ندم َقدق ناكن او.هلاسرمءوعو هعرش نم وهف تنن

 3 لل ع1
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 )اعلا حرتلانإلاوبنلا تنسلو ادوحاوم تنك الوناشتا تنك لادامو ا كتك لاه هناغعرشلا |
 اا ااجدلا ده هاون مه نيذلا» امسنالادوجو لبقةوينلا بحاص هناريخ اف هللا دنعن م هيلع

 ىرخ !ةرودءا دّدباو نطابلا مسالابهنرودءابتنا هتزا دتسا تناكفباَكَلا اذهب اؤنأ نممدقتامف

 ةرودلا فنناك اي ارهاظانل مك 2 بكن ىف هقتاهقلخ موب هتتهكرادتسا لات رهاظلا مسالا

 ىسومو ميهارب ربا حرش نم هملا بسن نمىلاب و تمره انا ودم ىلا ىأانطاي انيلا انوستم ىلوالا
 هللا: ل_ددمجو بيعشو حلاصو دود مرح ةعل رأ“ ءاسالاىف قو لبسرلاوء هالات

 تتكامل مرخاو ةحاوذو ةدعشلاوذ نامل نم مهلثمو يعجن مملعو سو هملع

 درف ل سو هيلع هلنإ لص دم ءاجامارح اهنم لالخ اؤالالحا م مرحلا درتفرو ملا ف ءوسنت برعاا

 ادهاف هلع هللا اهقاخ ام دح ىل_عروهشلا ن ند مرخلا نيعف هشلخ دع هي هللا م كا لص كاتا املا ١

 روظاف نامزلارادتساكل ذكحمقا هتلخ مونهتتسهكر ادّتسادكنامزلا تارهاظلا ناسللا ىفلاك

 مدقتملا هعرش نما حذف اسحر هاظلا مسالا, احورق اه ةايرك داك ماسو هيلع هنا صادم

 * لوصالا نال ةصاخ ماكح الا نم كل ذو هنم قييناهتادار ًأام قيأو هنمزسني نا هتنادارأام

 ةرخ الا مكح نم ناكبطرراح هعيط نال ل دتعموهو نوكلا ف لدعلاوهو نازوملابهروهظ ناك لو
 0 ةتالا هذه ماعلا د راك ١دهلورانلاو ةنملا لوخدىلا ةرخ . الان "لطم نازملا هكرسناف

 نازيملا ةددقحنال نيرخ . الا لعو نياوالا لع ملسو هملع هللا ىلص دى 0 ل 51 1 فركاك نع

 محالارئاس قع سيلاودربلا ةيلغل اهريغف ناك امةّمالاهذهىف عرسأ ف تكلا ناكك كل ذى طع

 ةّمالاهذهىرتالا هيلع مويلا سانا ا 1 ءالعوءاك ذا اواكن او انلئق

 نوكينا صامل دب ملك لا ظفل لع ل د ىذلا ىنعملاءاملاعمجرتملا نكيرلولو مهالا مولع عجب تجسرتدق
 | ب عل ءدتالاو ودع قالا كا د ىلع قلطني ناك ًالواجسرتم

 لاق م هوم دعت نيذلا مهو لا :لسو هملعللا لصراشأ اذهلو < نيم دّقتملل

 0 2 داس ولا هدعب نم ِهْنَمَأ هلعتاموهو نيم دعما دنع ن نكي ملام لعوشو ريكا

 هل تتمثدقف كا ذي قداصل ازوهو انل ل سو هملع هللا ىلص "ىلا نم ةد اهم هدهذ لبق نكت مل امولعان دنع
 لات تس و كشلا فاد املا انجب الكت ايندلا ىف ٍلعلا ىف ةذا. عا كج 9

 تاءرقلان اننقدمكحو مالسلا هملغىسع لوز دنءٌداذنيبّتو ىنعبتت ناال اهعسو ام امح ىب

 ةمادقأا موا صال ارباس ىلع هلةدامسلا تدنن 1 ىجبعمو هحو لكب انن دا | ىفةدام- 3

 هملع هللا ىلص عف لعد سو هيلع هنن ىلصدلالا ةماسقلا مونى 5 :1كلذنوكءالو ةعافشلا بأي هل هت 1

 "اب هتعافشد نع هناهسدّانذأف ةكتالملا قو ين عفشتن + اينالاو لسرلا فاسو 1

 5 محراو هتان ذاب عفاشل وأ لسسو هملع هنا ل صوهف عف ثي نا نمْومو "ينو لوسرو كل »هن هةعافش ||

 طقاربخ لمعدل نمرانلان مب تاوكارمع ميحرلا عفشف ةضااد فلام وب مفاشرح 71 نيجارلا

 5 وا دورت اد نم مظعأ ف رش 0 ةضانقلا موي ثيدح درو #لخفتلا مالا مهجر ذه 1 ١

 3 0 ل نمو ظع فرش ”ىأفاهلوأب لصتمةرئادلارخ آو نيجار ارلامحرأ :

 تاك 32 اكسال | تاكا هن اكس هبف اها كلاهرخ ااهم لدصتاثح هرب ادإ هده ءادّماناك ا

 ءايساال ا نيب وهللا نيب نموملاف نيج-ارلامحرأ ةعافشإ هتعافث 0 نمؤملا فرش مظعأامو

 00 طعب ال ع نمت سيشكل كرم حاكما 3 تا

 ملاعي سدل ىذل ان سؤ زاب لادا سفرا تندوف عاش. جلا
 0 هللان لعل دي يداعلا اووي ري بع تاحرد 0 ا 2

: 5 
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 || 531 1نيمعتل كلفلا دك وودنعنامزلا ماسالا ةزيدملا ةروثذحلا حاورالا هلا قلخ امل هنا لسعا
 ملسو هيلعدتنا ىلص دمت حور ةربدملا حورلا قاخ هتكر ع نامزلا قلخ لأ دنع ناكو هللا دع ةمواعملا 0

 ١ لارا طر ازا ءاملا نك ا ديه نر ل رة طل زال ءاوهاا ناكو ل

 : اهةلعتتح اذهةدارالا نم ةسوبيلاو ب وطرلاو اعلا نمةدوربلاوةدار 2-اف مالا ةهح نماهتسوس و :

 : امن وك نم ناكرالا هدهىف دااوتلا معب ص ث ةردقلا نما.متعداو امو "نهبلالاو ب هلا نيو ١

 || ةودالاّث أ لانقر ءدقفةدوحومابفةؤوبالا تناك او ءانآابنوكن مال ةرولعلاراونالا« انال تاسهمأ

 : هزاح اوتنآ ءرشل | ةحاصذ نموهو هلودىلاعتر تن دةقفلا هد هاو لعفنملا لوعفملا كلذ سماو ُْ

 ةنووطرلا تناك كال جرانالو راحالورك ذيلو لدقتملا وك نابم ناك ىالا سانالم نطرالو :

 8 هعمل ف الحت 220 || ةدوربلاوةرار لا بلطت ةعسطلاب رع دنع ةسؤملاو :

 هلأ قصد اندسءاسدةلفنيبملا ٍباَكَلا ف لكل اتاك او لصالارك ةنودامهرك كاذلف عئاصلا .:

 ١ ”ىهلالا ٍلعلاق برضضلا ثيدح فني رخالاونلوالا لع تلعق لاق اوسخ ااهلاناعمواع ةيزاا :

 ليبسلا ىدييوهو قا |

 رادّتسادقنامزلان او ةدانسلاةرودىب مهو تي هاك اندمسس تف ةرود ةفرعم ىف ٍْ

 هيلع دم قح ىف نطابلا م.الان تامزلا ىهتنإو نيطلاوءاملانيب لاقاك الا نكي ل مداوابمهرشن |

 : ةذإ

 نالا ةهح ْنم امتدوريف ةسا ةدرا,ضرالا تاكحو مالا ةهج نمهّْس وطرو بالا ةهح نم

 | با, كا ذكحو 4باوهنبال بانبالاو هلنئاوه بالنا بالاخ بسنلاو تافاضالا نمةونملاو
 : دبوطرلا تناكو ةرارخلا نع لي اة طيوللا تاكااعلا هريغبرال قذوملا هللا هرظناف بسنلا
 ١ ناكر الا مالا ةلزنج امهانلعجو نالعفنمامهنا ةسوسسلاو دب وطرلا فانلقةدوربلا نع هل فنم
 |١ يدتت ةعتصا!تناك املو +ناكرالل بال | ةلزنع امهاناع> نيلعاف ةدوربلاو ةرار اناا

 : لاعفتالا لسبقاملهتاذل العشم نكي لولو هتاذل لعفنم هاف هنا ذب لعاسغلا بلطي لوعفملاودنالو اعناص

 || كلرتءاش ناو العاق ىعسف لعف ءاشناراشخ الاب لعفي هناف لءاغلا فالخت هنضارثؤم ناك كورثالاو

 || راصتخ الاوزاحالا ةباغ ىلع ابلا اذههقحتسام انيفوتسادقو عجرتدملاو اهلكمولعلا لصأ
 || لوي هتتاواهان دهمو اهانرك ذدقف لوصالاامأو «تاضيكلاركصزب وهامناهنف لوطلا ناف

 (رثعىاثلا بابلا)

 | ٌفقاو نيطلاو ءاملا نيب مدآو [| || ادسسو اكلم ناك نم ناب كال

 ظ فراطو ديلتدجم ىلعلاىفهلا| || دمج ىنطيالا لوسرلا كاذف
 5 0 هلتاكو || || ىدملارخ ىف دعلانامزية أ |
 كن سلا كلف حلاك هعدصربك ر هداار ا

 !!فراص نوكلا فرمالا اذا سنلوأ| || هفالخ ن وكيال اىعأ مار اذا

 1 هئوش هللا هلعاو ةداهشلا لاعنود سغلا لاعىف دوج و اها ناكف تاكرلاد_:ءحاورالا تردصمت

 || دمر وظف رهاظلا مسالا ىلا هنا رج نامزلا مكح لمَن هبحورلا طاسشراو هم-ج دوجو ىلا مالسسلا
 ىلع عئاربشلا نم رهظام عج ىفانطانال وأهل مكمل ناكفاحوروا مسج هتيلكب ؛لسو هيلعدتلا لص
 هزرربا عرش لك 221111111 يلع همالسو هللا تاواص لسرلاوءاينالا ىدببا
 ||, بح اصوهؤ ا دج او عرسشملا ناكن او نيمسالا مك فالتخا نابل هاظلا مسالا, ك2 نطابلا مسالا|



 1 الا تاكو عاكتاك ناكحرالا  راؤالان :تلصتم اةعشالا تراشو هيل | لا ةعضلا]|
 ديزلا جارضتسال ةأرملل ضاخما ةلزنخع ناكرالا تاكر تناكو عماجملا تاكرح الا 1 تل اجمو ْ

 تابنلاو نداعملا روص نم نيعلل ناكرالا هذهىف تاداوملا نمر هظياموهو ضخما حرخىذاا |
 لاق هكلمو لك روهالاهلاالع ءاشيام ىلعرداقلا ناعسسف سئالاو نا ىونو ناودحلاو

 ا ودو كل تأ برقأ ىلا هه نم كناهتأو كانا ”كؤلا ابن[ كل نيتدقف . كيذلاولو قركش نأ .ىلاعت
 || ىلوالاّءالاو ىلعالا ةاوهو لالا بالا ىلا كلا ةبي رقلا كلذك كسأو هب كسغرهط ىذلا ل ونأ |

 ممسن:ن اره مهلعءانثلاننوخرش وهءنو سني ىذلا مهركشف تاهتالاو ءانالا نمامتسامو أ
 كلذ تاعذااذاف ىو لك قلاخوه ىذلا همس هةيلتو مع لعفلا بلستو مهدجومو مهكلامىلا |
 معانا ركشو مهمل بزنعوه مهيلعرورسلا اذه لاخداو كا ذ كل ءفب كئابأ ىلعارورس تلخدادقف ١
 ىركشانأ لاق هناخم_هركش ىف هللا هأ تاثتماالو مهتركشاف مه.هللاتيسنواذهلعفتملاذاوأ|
 ٌكدِحوُأ لا بامسالا ىهو كيدااولو ل اعف فطع مالو الاو لالا بسلا هنا كفّرعبل هسفن متتفأ

 رثأتلال اا كول ادن ماع داجالاب متقن ناحل كذبا ان رودر هامسدللا بد اهات ١

 | ثلطو ل ضفلااهل مدردقا اذه «رامالا دوو لاءايس أ تناكتاو كلعاسهلرنأال ةقمقملا ىهنال
 || ريثأتلاو مدقتلا»« ءانثلا توكل الا ىفإل كلغ ماتقتلا قهتلزس كل نعي كدلك ايل زنوليركسلا كد |

 تنث ا ذافادح أكرر ةدامع,ْ رشت الفد انطرلام لغ نك نأ اولا له وعز مت لانو كل انتا ا
 | انااهلوقان”نيبقرفالف تالف لا انتاهتأو تارولعا انءانأ برو اير تاتو ىلاعت هللا ىلع

 ءاوحو مدآ ن نئاهش او هءان[ق وسي تح هئيعباصطث بطاع لف رشلا نم مدآى نب عمجب اهلو وأ

 ماعنمديمحلا اذ رار لن دام تكتف -ىباسشالاؤشنلا اده دصقلاا ناو + هنامزىلا

 || لكبهدم_كق هسفرثؤمورثؤم نب دولوم لكنع ةياشلا ف قترتمث ناسنالاو ةعسطلا ملاعوناكرالا|

 تشم ضعب ىل لاه اكىلكلاا مالا كا ذ نم هللا دنع انل ءازملا نؤكمف هحو لكب هم اهحوتنو ناسل |

 دحأأ ىلع مي رط فت لسوا مكملع مالا تادوا نيالا هللا دابع ىل_ءوانملعمالسلا تاقاذا ||
 درب ماقملا كا ذنم هناف تنجو تيموءامسلاو ضرالاىف هدابعنم هلل حلاص لك كبلق ىف رضخاخ :

 : ملكت كبف باص ءاعدوهو كملع در والا كم السه غل رهطم حورالو بر ةمكلم قيبالف كءلعأ

 يلع كللادق تاو ده نعرتتنكا نكت كل هلال ناكها دقادابعو م كَم ال سهغل نمو :

 ٍغ 0 هللا 0-0 كَقح ىفافرشا دم ىنكو كدلعدرلا ىف مهنع بوسي هللا ناف :لوملا لم :

 رشد كاعت ل اك ترش !تال هناك كدعذرلا ف عمجل ! عبو يح هملع ت تلِشوم 0 عملا :

 0 داش اذخو اح ثعس , مول وتوم موو ودلو موب هيلع م السر مالسلا هيلعوتي 1 ا

 ءازح نم مظعأ ضئارفلا اياد او بام هبفق حلا ان بجاو مال_سف.كفرابخاو

 : انيلع هللا الصتدرودقو نيلضفلا نب بدل عمجفدإو مول هلع مال_سو هبف لبق نم قى لئاصفلا |

 ٍْ دقفهققدتو اًعيج كلف كور نك المعاد الصلاتدروامادّتسا مالثسلادرؤأ ىلا ل صوامو ءادشا)

 || ىرش نوكلل تالا اذه ىانملعهتالص باج ىلا عضوملااذهىف هت ناهقنعف ةلامات 0

 تاهتالار نونعسطلا اءالا اأو #ِ درب رالقفوملاو نيعملاهلئاو اذ هىلاكلاغي رشتو نينمؤملا

 امهنامالاو نالعاغلاامه ناونالاق نام اواو: الهو كاد نم نركتلا عال نزلو رهرك ذنف

 ةسوسلاوةب ؤطرلاو نالغاف ةدورألاو ةرارحلاف امهنع لعفتملاوه امهنع هللا 00-5 نالعفتملا ا

 نارا نكران اقدار ةراررلل ا تاكو راقعلا نكر اختنا ةسرودنلا راو انحش كنف نالعفنم

 ءانيالا ف لصف بارتلا نكراصت أف ةسوسسل | ةدورعل ل11 ءاملا نكراحم :ًافديوطرلا ةدوربلا تحت 5

 مالا ةهح نم اهي هود و كالا هب نمار ار ذل هقيلادزا كراش تناك تايم الا قئاقح ا
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 لسن كدلعداوت .راسبنلا ناو 4عأليلانأ رابنلا هنمطسنىلدلامسهل ةيآو هلوقب لانهم نابأو
 بالا ه.و<ىذااماعلاريغ رخ !لاعىفادإو هرهظمف اه دل ن نم ةيماو أ امد هحرخاذا هتأنمدولوملا
 ن اونأ رابنلاو ليللاف انلر هدلا ةفرعمو نامزلا باك كلذ انيب دقو ه انركذ ىذلا مولا وهو
 3 تامهش رصت دنع تاداوملا ن نمناكسصرالا اعف امهفدقلا ثدحامو هحوبنانأو هجو

 لي امدح ند ل_غج همضنيوكتلا لباقلا هلك ملاعلا مارجا هللا ثنا الو + هانرَّرق ةايراهنلاو للا دالوأ
 دنع ثدحت ىتلا ناسعالاروهظو تالاعتسالاو ةعيسطلال اع نم ضرالا نط ايىلاثدلا ءاهتلارغقم
 اهيفردقو بالا ةلزنج كالفالارخ ىلا اةدلاءامسلا كلذ بد < نم لجو مالا ةلزنع تالاعتسالا

 ةحماسلاو ةشسانلاو ةشاثلا ىف عطقت ةعاسلاف ةاسلاو ةّثباثلا بكصاو مكلاباهنيز ند لزاح

 اندوكم سر الب ىلا رحال نتي اق قرانا ليتل ملح ردات . طيح كلفلا ف عطقتا ١
 نا ىلع لالذ ىدحلاىف َن , الاودو دسالا قرسنلاو تشبامما مارهالا ع ناناكإ ركحذيل#ب |

 ىح لزلنم هانردقرقلاو رهقلاىفىلاعت لاق دوو سلطالا حوربلا كلفىف عطقت ةّساثلا بك اوكلا
 سلو اهاَرقَدسمالٌئرقدفو اهأ ردت ىرحت سمشلاو سمشلا ىف لاهو ميدقلا نوحرعلاككاع
 هوقو لزانسهانندق رمتا!ىفهلوةىلار امين ميلعل اي زعلاريدشت كلذ لاه مث رفانت نش“ ارقام

 ذة طوف ىأ“ نوط تك كلذ ىف لكوراهتلا قياس لال االورهقأا دلو ودتنااهل يش نقلل
 ب الاحاكسن ماقم اهم اهحالاصتا وع: ناكرالاهتيلصتم ةعشا نك اوكلأم 5 اهسلاراوالاهذهلل_ءكل

 نّوكَي ام ةعسطلا لاعنمةعبرالا ناكرالا,ةيرونلا تاعاعشلا كا لاصتا دنعمتت ا ثدصف تاهتالل

 انندنع يرش حاكت نوكمالاكو انعرسش ىف.ةوسنلا عبرالا ةلزنع اها ناكرالاءذهف اسح هدهاشنا# اهف
 قع سعال لزتت ىسولا كلذ نم ناكف اه سعأ .ءامس لكف هنا ىسوأ كل ذك عرش دقعيالا الالح

 نا هريسفت ىف ”ىهلالا صالا عي نوس سحالا زي ىلا عت لاق م لالا حاكتنلاىا

 3 مور ا ءقىوردوو * بابلا اذهق هللا كامم ب 0

 * ىلاعتلاك تاءرقلا ىارا رسا مظعا نماهناو فوقع رلةياور ىو ل َملَقلاَمرسف

 ا اعمل لاف ناداو.متمث نبت سهالا لتي لاف مث تهتم نيو
 للا ةفص هقئاداسجيانماشنأ باز د ىذلا نوشللا فور تلال > *اىذااؤهو ريدقئب لك ىلع

 ء يش لكب طاحا دق هنا ناو لاتف رابخالا مث لمعلا وهو داحاالا ةردقلا ناف يناثلا بالا ىف لمعلاو

 ريا وهختثعبنلل ةلكلا سفتلاوعىذلا ف ىناثلا بالا هللا اهاطعا ىتلا لعلا ةفصب هلاانرشا دقو: الع

 ضرالاو ءانعسلا» نيب لزمن ضالا لعفتبل عامل لا بادي ررامداعا ىلع رسعلا و ل :

 ةيوامسلا ةيكلفلا كرا نع ةسكوكلاه , روذلا ةعشالالاصتاام ًاوَءالاو بالا نيب رهظي داولاك 1

 نيفراعلل الاثم قبلا هلع دقفاعم للا دحلاولا نخب ىف تاداوملا ىهىبلا هعب رالا ناححرالاب

 هذهناام امسحاحاكت دحاولا < الاىف مهي راوجو مهئاسن عجل ةنا ىف ةنلا لهاتف

 ن الا ق كاد ىهتشا أذا تاوكتلا نم هدنعنم عجب ةنللا ف لجرلا مكنبف ةيسح تالاصتالا
 ميعنلاو كادك هورخأتالو مّدقتريغن نم ةأ ها لكب ةصاخد دادوجوو حاليان اس احاكت د>اولا

 وب اذه ر ديان اوهركف ثمح نم ةعمقل ا هذه ار دا نعزمعي لعلاو.”ىهلالا رادتق ةقالاومئادلا
 لي دةروص ىهّشااذاروضلا قوسىف ةنحلا فنا فالان ااكمدانعنلقءانشي نم تلقف ةيهاا قرشا
 كلذ ىلع ٍةمظعلا ةردقلا هذه هننا هاطع أ نكلو امسج ناك او ان دنعانه”ىناحورلا لكشتت اي اهف

 هرظتاف هفنصم ”ىذمرتلا يسغوأ هركخؤو. ةئللاقوسثيدحو «زردق عيش لك لسعد
 هردق ىذا! حاكنلا اذ_هنع تاداوملا ترهظ ةعبرالا ناكرالاب هب روذلا ةعشالا تاصتا! ذاف لانه 7

 ناكرالاىهو تاهتا نيبو ةيولعلا راونالاو كالفالا ىهوءانأن يب تاداوملا تراصف ملعلار ب زعلاا
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 أرثالا رهظ اهن نان مالاءابهلا ناكو رثالا اهل نان بالا ةعسطلا تناكفرهلن مسج لاهو -ىلكلا

 ىلا اني اك ىف هانرك ذ صوسخم بيرت ىل_ءبارتلا ىلا لاعلا فدل اولا لزن مث مسسحلا ةضتنلا تناكو

 زكر. لوقنال ننورادتخالا ضرغلاناث بالا اذه هعسال لوط هضوزفوتسملا هإمعن

 رخاوولعلا نانلطيرا لاو راضأا'ىرت اذ هاورغضالا بدك مظعالا ناورسهانعا اهباهن لوقتاغاو

 لغسلاوولعلا ىبلاط ىنعأ نينثالا نم ةماقتسال | ىل لء كلذو تاهلا تفاتخاف لفسلا بلطي هبا امو

 ءاملاالولوءاملاهب رادا تارتلا الولو ناكرالا هملظت قيقد لوقعم سعأ هنأ لو زكرملا,لئاقلا ناف

 ديني نسا لحدا باطي راخضل ا ىرتاكل لاك اكتاكولو راثا هب رادا» ءاوهلا الواو ءاوهلا هيرادل

 هقونامن انيتك ضعي ىفهانزكذ اذاف في ال زرسوهوانلزكرلا باك لصف ذهاشم دقو كل :فالخ

 فراعملابق قلعتملا ضرغل نم كلذ فانلا مل طملا ثدحا منع ىلا ةركلا نم ةطقنلا لاثم ةنهح ىلع
 ى تيسنملا ىو انبتلءا اوسلا ىلعت طيبا ىلإ ةطقنلا نم ٍةحر اننا طوطخلا نوككب سنلاو ةسهلالا
 لحي هانلعحو كا ذك سدل سعال او لوضفملا صن ىلا د ال لضافت عقوول هناك لضاغت كانه عقبال
 «زفوتسملا هلتعىفدنلا اراثم هانرك دول قالا ىلع مكحع رانءالانا لع اهينح محال رصنلا

 هيف ىذلا ىناثلا' كإفلاب هنبعو لوالا كلفلان مانالا د-واو ةيولعلا كالفالا هذه هتازادأامو

 0 اذا هد ايارت ناكرالا دحوا مث را 1 ا

 ىلإ ضرالا و فانانح ناك ذا اموت 500 دعب ةدحب لعءامن#]  لضفىااهقت ذو اكابط اعيش

 ىزاو+لا قلتو عيسلاىلا ةبن اثل ةيئاثاوىل وا ضراإل ىلا واءانع ضرأ ءاعم لكلف نيضرأ عبس
 سعشثلا قاخرابلاو لملا !ثدف سمثلا اضيأقلخوربقأ !قلخو بكوكءامس لك ىف. ةسخ سندا
 عولط ن موهو ار ابن ضرالا ل هال موملا اذه ن نا حلا لق اروح سورا نادقو مولان
 ةرامعمودلاو اهءولط ىلا سعشلا نورغ نموهو اليل هنمرخ الا فصنلا لعج ام ورغ ىلا سغشلا

 دوج و ةدوجوه تناك مانالا ناخمانأ ةن.سىفامهنبامو ضرالاو تاوعسلاقلخ اذهلو عومجل ا نع

 لاك امناو ىسركلاو شرعلا قلخ هنا لاه ا ريغالا دنع ةقورعملا مانالا ىهو حوربلا كلذ دكرح
 قلخ ىدلا موبلاوه كإذَع ةذح او رود حورملا كإفراداذاف مانأ ةَّتسىفض رالاؤ تاؤءسلاقلخ

 اهيفارطبامام اود« مانالا ال سعشلا دوو دنعرابنااو لدلاا هللا ثدحا مث ضرالاو تاوعسلا هيف هللا

 لوا كل ذفةعاس نورششعو عب رأ اهناف تاعاسلا ىفالرابتلاو ىللل اف ىنعا ناصقنل اوةدابزلا نم
 لزانملا ىف سيشلا تناك ا ذاراهلالوطنف لم اهفانملا ةمسنلاب ةملث اج ىهو جوربلا ةقطنم ىف سفشلا
 تناك يح راهنلاريدقاثملا ةبسنلاب لذا سلا لزانملا فس مثلا تلحاذاو تناكث رح ةيلاعلا

 ةملاعلا لزانملا ف سمثا!نوكتت انريغدنع لاط اندذع راهتلاريصقاذا هلال تناك ”كحانلقامناو

 هانرك ذامل مه دنعلملل ا لاطان دنع راهتلارمصقا ذافانملا ةبسنلا,”هلئاس !!لزانملا فو مهبلا ةبسنلاب
 عضوم ف فرصقيالو لوظبالو صقتيالو ديزرال ةعاس نورشعو عبرأ هنيعب موءلا وه موملاو

 هللا لعجدقو مهفان حالطصالا كج امويددحوراهنا ىعسدق مث موملا قو هاذ هذ« لادتءالا
 امهلعح نامزلا فن ادوجومراهنلاو لدللاو موملاوه نامزلاة امون راهنلاو لمللاوهىذأإ نامزلا اذ

 تاجاهاشغتالف مداىهلوقلثك راسها ليللا ىثْعي لاق ام اء-مفدهتلا ثدح امام ًاوابأ هللا
 دالوالا ةلزنع راهنلا ىفهتناث دبعام /كجراصو امم ٌاراهنلا ناكوانأ لمللا ناكر اهنلا ىلد للا ئثغاذاف

 ا نوؤشلا نم هلا ثدح ام لكناكو امل لل تاكوانأراهنلا ناكل اللارابتلا ىمغاذاوةأر م! اهدلتىّتلا
 ْ 0 ا ا اف لصفلا اذه انس دقو ٌمالااهدلتى 2١١ دالوالا تلزش :لمللا ف

 7 ءاث نا فاث فرط مادالا ةفرعم نه ٍباَكَلا اذهىف قأسسو ناشفود مون لك ىلاعتهلوق

 أمك نتا انا هازف ليللا ىفراهنلا لي ووو رابنلا ف ةلدلادبو اضاىلاعت لاو كاوكحورلاعت

 ناناو ٠"
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 2 2 تمص هنن ته شح فحمات طع 20-7

 عج بهعيتتىذلا فعالا عمال مسالاوهو همك ىراسلا لالا بالاب بئاسلا ل طظنو .فقاثلا ْ
 3 الا عم ىف“ ةنوالاة مست هب راسلا هرج الا ةماوالاالاو هشضفخو هنصنو هعفر ىف ءام» ءالا

 ىرنعملاحا حاكنلانامهل اصتاو تاههذ الاو”ىهلالا عضولاب ةعوضوم تايسأ مهنيذلا ءابالا ف عارم كثناف أل
 نك عونرخ وهو قاسنالا لساننلا لا لصننا ىلا لالخ انا او خورت اللا [ضلفلاو
 يا ا هقلخ عديم لر اوهئذلا لوألا لقَلا نا لوقت نست دوشقم عدس لاو
 نعءاّوح 7 ناوي امتع طرقت ا!حوللا ثاعذا نمهم ث دحام هنفا روما هان اوسثدختخ
 ة”ىهلالا ىلعالا مهل اياك التو اعضوم طوفملا وللا كلذ نوكحيا مارحالا ملاعيف مدآ

 افعل حولا ناك هملع ةلداىلاعت قحللا اهلعحام ىلع ةلالدلل ةعوضوملا فورخلا طيطتقو ||
 نتكالةل لاقو حولا قاخ مث مقال قلخام لوقا نا عرمُدلا فدرو دقو بتاعت داس تالا ا

 ودوَنحلا هيلع ىلماام حوللا فولا طغن كيلع ىلذا اناو بتكاةلهنا لاشف بك اامو للا لاذ
 دوهشم ىس>رثاودوةعم ىونعم حاكن حوالاو ملةلانمب ناكنف ةماسقلا مول ىلا قلك ىذا هقلخ ىنادلع
 قفادلاءاملالثمرثالا نم حوللا ف عدوا امناكو اندنع ةمؤقرملا فورخابلمسعلا ناك انه نمو
 ةلزنع ةممرلا فورخلا كاتى ةعد وملاَناعلتا نم ةباكلا كلت نم رهظامو تالا مح رق لضابلما
 قملا لعحو + لسسلا ىدهم وهو قلنا لوقي هللاو مهفاق مهماسحاىف قعدوملا دالوالا ناؤزلا

 هرهلل | هل 12 نمالا هحبصت هشفب ال ىذلاهددح بسلا هيديلا جوا مادا نع نقاعلا حوللا مآ هيف

 كا

 دس 0-0

 ءدازرالاطعت لعر صح لوالكلسو ةاعدتلا قادها لودر ناك ف هدرولا ن1 هعم»متفو ”كارالا ١

 ىصخلا ناك ذاهرخا ىلا عم» مهام انلةامناو ملسو هملعدننا ىلص ةسطلا ةرهناطلا هغك ىف ىصنخلا عينسن

 هفدجو ا مهفال“ىوعسلا كاردالا ىفةداعلا قرخ ناكف دحوم دمح اسم هيا هةلخ ذم لازام
 لع دنع نعال توات اةرودرهظتاكهنع ماعلارودرهظت لمدعل اة ض

 اس اهم لصتر امو مارجالا هو ةيسح ةرهاظرود نيم” ىلعروصلاو روصلاىطعنابفرايخلا
 فراعملاو مولعلا نماب فام هو سور يغب ونعم ةنطابروصو نا وك الاوناولالاو لاكشالاك |

 "لءاعلا ةفصلاوةَرولااهخاذ بأ ةملاعلا ةفصا انرو صا! نمرهظامرهظنتفصل كنس وتادارالاوأ|
 نتسحالؤاملاعءناكاذاس دتها ارا ناناغانرك د ىلا وصل اترهطامبتعوابضرتو لانا

 لوزقو با سدنهملا مالكف مدن داكيءاقلالا اذ موةرادتنلا لع نسعع نم عمم ىلعهدنعنام قلي لمعلا 3
 راح اوهىذلا عئاصلاو بأ سدنهم اف تلق تنث ناوام أ ادحراوحو انآ ماس اا لعريصي معَ اعماسلا

 ةرودلاوراقأ| سفن هنو فام لزنا دقف هضرثأ اذا ل هنلاولئال عستولاع ا

 داؤلا ةلزنع ةلةرهاظ ةعاقهلامحد وحو ىف تاصح وسدنهملا هلا قلاامم هئطابف راتللت رهظ ىلا

 ىتلا تال الايتراخنلا أ عاوهىذاا بشلناق' ىأ راخلا لع م سدتهملان .عمم_ هقهلداوىذلا||

 عجول قو عطق لكو راشنملا:عطقوأ ءودقلابتب رمش لك ثأ اود ىذلاءاملا لازناو حاكتنا اهم عشب

 00 سعلل حرام ادواوملااولا ةلزنج وهىذإا توناتااةروضءاشنالةروتخلاعطقلا ١ ١

 سنلذ لمعلا ةفصه دنع سل بأ لكف حاتنالا ةيفكوءائبالاو تاهتالاوءادالا سثرتف قئاقللا]]
 ريغوهو ماهفالا عمل ةراثالاوأ مالكلاب لمصوتلا هل [عنموانملاع ن نا همسولا كلذ خلال : ١

 ا م د دب لق لف كت هؤلولا عج نمانأأ ن نكي ل لماع 0

 مهفاف ني هلرهظي مو فرصت ناىلاّْ الا ةعسط هتلاحاف هّما ن 50 نطق حورلادقالا
 ءاقلالا'نماهلا ىلا امم ناكح ىلع الا مقال ةناثحأ هناو تاثكمملا نم ىناثلا بالا تفرعنادعب د
 ءابماباهعسأ مث ةعلطلا تقلا لاتعد« و تاو لوا ناسا ”ابهلاو ةعئبطلاىاحورلا سدقالا 1
 ل 0 اهلا ةعبطلا عكلافةدح وأو دح اوبال نأ 7 8 لا 0

 مع



 1ك
 ةهدودج ع

 تاعاجلاب ال هن د حو اثلف | اندجح وموهو هلا انرظت ناو

 تالع دال وأ ومهلكس انلاو ادرفنم نيعلا دحو تداوىنا

 تاهتالاوءان الا انفضا كاذا مامالا وهو ثاسنالا ماعلا اذه نم دوصقملاناك المنان كادبأ معا
 اذكهل طياضلاوه اذه أ هيفرثؤم لكو بأ ثؤم لكف تاءلغسلا انتا هاو تاتولعلا انانآ تلتف هملا

 نيتمدقع وه امنا مولعملا حاشناىف ىناعملا | ذكواداو هوانا ىمسي رثالا كلذ نماء داوتملاو بانلا

 ىلا ةصحتلاو حاكتلاودو طارلاودو امتار ىذلا دحاولا درفملابىرخالا ام_هادحا مكنت

 هحومتو تالاعتسالا لح تناكامل أ ةعسطلاو ءانآاسماكحاورال ادب قلطملا ىهام_مني 2

 ىمو تاداوملا اهفرهظت ةلاحعسالاور بغل هلال دانعلا ىه تا! ناكرالا هذه ىلع اورالاهذه

 ثيح عئارشلا لك | انعرش هل كو اهلكاوهونانالاوَناملاوتاومااو تابنلاو نداعملا

 كلذ ىلع داز اممّرحو ةوسن عد رأ ىعرصتقاو ملكبلا عم اوحقؤاذ ةملكلا قئاتللا ىرح ىرح ظج

 سهالا ةهلدانةمىف نيعلا َكِلَم حاباو نيعلا كلم كلذ ىف لخدي ديرف دقعلا ىلع فوقوملا حاكتتلا قب رطاأ

 واعلا ملاعلا حاكس و ةعررأ ةعرساللا لاعنه ناكرالا كلدكءالعلا ضعءبهملا بهذ ىذلا س هاملت

 : لكما تع (ةع ” اطق )ع بهاذم تس ىلء كا ذىفاو فلم او ابد دز ايلا وتم لا

 || ءاوه ناكدتم فثك اخ ل صالاوهزانا نكرة فثاط تلاقو هسفن ىف لصأ دعب رالا هذه نمد>او

 أ| لصالا وه ءاوهلا نكر ةفئاط تلاقو * ايارتناكءاملا نمفثك اموءام ناكءاوهلا نمفثك امو
 || تلاكو . لصالاوهءاملا نكر ةفئاط تلاقو ه# ادارتوءام ناكهنم فثك امواران ناكمنم فضا
 ظ ادحاو سلو ةعبرالا هذه دوحول سماخ ىهأ لصالا ةغئاط تاهو + لصال اوه بارتلا نكر ةفئاط

 || عيج اف جردنما بهاذملا تا حاكسلا ىفا نعي رمش تمعفنيفلا كام ةلزنج هانلعج ىذل اوه اذهو اهتم
 ةعينطلاناف ةعسطلاب ىهسملاوهوان دنع يعل اوه سماخلا لصالا:لئاقا!بهذملا اذهو مهاذملا ٠.

 : حدالو اهنيعوهامو ةعيبطل |نمراثلا نكر ل اةرفناكرالا عبجيو راذلا نكررهظاهنعدح او لويتعم ْ

 هريغل رفا: ماهضعد و ةملكلاب رخ الارق انمناكرالا ضعبن ات ةميرالا ننعوهىذلا عومجملانوكتنا ||
 هللا اهراذهلو كل دك تارا وأو علاوموولا عسج نمنارانتماممافءاملاورانااكد-او رخأب

 كر هلا ناعساا ل هرفانملارواح رفانملا ل واذ تالامتسالا لحال مكح اسرتدو> ولا ىف

 ابدت عما وءاوهلا ىيءاملا لهو ةرارملا امهم عماجلاو رانلا نكر يلي ءاوهلا لعف ةمككلا
 حاكن هلا سالاو مآ ل. ماو نأ لمح اه ةدوربل اموت ,عماشاو ءاملا ىلإ بارتلالعجو دب وطرلا
 || عماسلا مهفىف كلذ نم دو>وملاو حاكبن مالكل او َمأ عماسلاو بأ ء رككلاو نبا هيلالم .«_يساىذلاو ١

 || انه نمو نب | ةصتن لكو .حاكت امه ةبسن لكواب ا رتود”ىولع با لكفنبا
 |١" كسالي م ماوهو عماسلا هب )نافع د ةظفارثا ٠ نع عماس ا موقيخ رق همايقدي رب 5 نأ ءاكنملالوةمهفي

 ريغال“ انالاو تاهالاب مت امنا بانل اذهوالامحلا كتف َّحَأِب سداف ايت ناك ذاوريقع وهف

 ” لك لاو دريرلا لاخي كما مودعملا ةشش ةملغ نا تاسهتشالا لوتاو مولع مة ولعلاءانالا واخ
 | ةيراسع 1 كاتزةونالا ىراس بأ اذهتاهانرك ذىتلا ةنششلا كاتنيعدؤجومنب الو راو يمالايدصقلا
 | ىعسيا دهذنيعلار الن لك قحف عطقنتال ةٌئاد ةمعتنلإوئت لكى راس حاكنلا كلذو ةمودالا

 ناندرا اذا: يثلانلو قاما انلقام ىلع يلدا! قىلاعتهلنالوقب ىرارذل | عمج ىف ىرا ل حاكتلا ان دنع

 ىهعلا هنلح ن مفيكف ىعا هيفريصملا ىلا عينم في رش باك هنفانلونوكمش ن نك هك لوقن نا

 !؟تدهاشو ا|ىظعا سعأ تي ًارامالعالا ةسهلالا» ءامسالا هذه تاهح وو ماما اذه ليمصفت تير واف

 اف ترا نادعبو ليلدلا ةساف ا نع لمجلا هعنصنو هللاننوذراعل 1| هز دةاذاه جالت اهام اماّدد



 ا ناك ناهش نا ةبافك هان درو اانمدو لد وطنلاهفاخ همق ندع موبانلا اذه قدما انرطانرك ذدق :

 رد دمر مالسلا هماع ىسعنيب ىذلا لالا ةمن اهو 3 (ى-كف) * بايلا اذه قرط امدنع ِْ

 ةغاوما
 توج

 اال 5 ام ىلا عجريف لزن اوهام لغتشاو لفغوأ ىلع أ وهاسج لغتشاو معو دهاش نا. ةركذتو , اسوهفاذ

2 
 4 8 ا 1 ا 8
 ا ذي م نم لع نعءاسم- الا نم مهل ىل هيام بس ةفا بنا سه ىلع مهفةرتغلا له مهو مسو هيلع هللا

 || حزتم هب رنمرو لعومذل لدا! تخاضوهو هر كف دتع هيلقا ىلجتاع هللادحو نم, معريغنعو
 | كلذ ىلع ل ديام هتيطخ ىفرك ذ هنافهل انس او ةدعاسنب سةكهدحو ةّما ثعم ا ذهف هركف ل نم تولي

 : لعردش ال هيلت فدد>ورو هللا دحو ند مهنمو ركفل اوهاذ_هواهفهرايتعاو تاعواخنازك ْدَهْنأَ

 ءالؤهف نولب جي زتمجريغ صا امم ترنمرون ىلعمهف لال د سا الورظن الوب ورالو5 :ركف ريغ نم هعفدا ْ
 هنمقي صول هّرسءافضو هرونة دشأ هغش ع اطاو هسفنىف ىلا نم مهنمو ءابرباءامضح انور

 فد اكملا اذنه تقو ىلا مدا نامز نم انط ايدل اسر مورو هن دايسو لسو ه.طءهللا ىلص ده لزم ىلع ٍ

 ةنطابىفو هتلخ نتا: ضىف ةماسقل امون رشح ا دهفهيفشوك امودصي هلت ىلا دشن هنمدهاش
 ميهاربا هلم عسا وأ ريصنتو أ دورت نك هم225 نم ق> هلم عم نممسمنمو ل_سو دلع هللا لصد أ

 هول و هنر نم ة:د» ىلع ناكن خا ىلاعت هلوةوهو هنتر نم هدب و هنمةداهش ىلع بغل ا ملاع ىف هين داك

 ا مهعبتف 0 ةفئ اظل ىذا ىلا نوع دي هللا ددع نملسر مم |لعاو لءاملءاببنالا نم ناكنموأ

 بتك علاط نم مهنمو رهاظلا ىف ررقندق”ىبنلا كلذ عرش ناك اذا هن رهاظ ىفهتهز فز و
 لخديم 5 او لع ىلع ق دصو هين اف هعسان تاوبو دو لسو هيلع هللا لص دمت فرش اسالا 1 4 ل 5 ١ 51 8 1 ملا 0 هيب ع

 ملسو هيلع منا ىلص دمع نينمؤملا عمرش عاضرأ ادعهفق الخالا مراكع ىناو م دقت نم ”ىن عرش ىف 1

 2 ب
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 !| هللا. لص دهن وس ارداو هس نمآنممبنمو ملسو هيلعهللا ىلص هني رهاظ ىف نكاو نيملاعلا ىف دل

 | رص اكرطن نعدوجوب رشي لف لطع نم مهنمو هللا دنعءاددعس مهاكءالوهو نازح ا هل هب نمو لشو هملع

 لبرطت نعال لطع نم مسهنمو هريغة وق نع هجا نم ىف فعضا هنوقةياعديلارظنلاوهروصقلا كلذ
 هطعت ىذا ادوهحلا لذي عم قا قدرط هيف طخ ارظن نع رش | نم مهنمو قلطم "قش كل ذف دملةن نع

 || كلذذ دملقتن ع كرش نم مهنمو قش كاذفرظن ءاصقتس نعال لرش ا نم مهنمو ”ىنتكلذف هتوق

 اة اهفعضل اهلعوه ىلا ةَوَعلا ىصقا همف غلب رظن نع تنام دعي لطعن م مهنهو 0

 : بابلأ اذهىف مهانرك ذنيذلا ةرتفلا لهأ بتا حاهلكم هذ قش ذةدملق:وًأرظنلا ف ءاصقتسا نعال

 (رشع ىداخلا بابلا)

 تالف انتاهتماو تايتولعلا اناا ةفرعم ىف أل

 تاذاو قينعتت عاقجا نع || || انرهظم ناكم سجو حورنيام
 تاَماو ءانآ ةعاجس نع لب هدحوأ يح دح او نعتنكام

 تالءاب امسشالا عنص عئاصك || | ومهت اش تقتح اذآ هلالل مه
 تانتربلا بر اندج وأ كاذك انل ساراعلل عنصلاةيسنف

 تالعتامشا ف صخ كا قدصيو |[ ' هدجوم دمحوا ىف صدا قدصتقا

 تاذلا ىلا تح ةنعنعدانسا || || ايلاط تال الا ىلا انرظن ناف ْ

 تا رصنع س وقت تاهماو 5 رهطم حاورأ ءانآ نبا انا

 ١

 كم 00
 هن ال

 هلال



 هل
 . ب كد صح

 ل اق لكاشلا نات رشال | بلط لالا لصفنملا اذ 0 تاجا اندم بارك فاس نمأأ ا

 ّْ ؟يبلا ماملالا انبي ماسجالا ماع نوكلو كاذب مك موجولا عسب نمصخالا عونلاوهىذلا | ١
 .[أ| لوالا لتعلابامهنعريعملا ظوفحملا حوللاو ىلعالا لقلا هسشيامهّشاهدارأ ىذلا ةروصا ان ل ءاكل ا ىناسنالا |

 اع 20 1 ىعالالقلا تاقاذاو ةيلكلا ن مقتلاو |[

 1 | داح !قزز زب زعل !ناكلإىفع راشل |اهر اع ىعمو رود لع مدان واح هللا نا ع عراشلال وق ىدعمأ|

 امه نافرخلان ناذهو ةصيتنا رنج نكن ع نوكيامو نيتمدتقمل ل امه نفر<قاف نكن ءعءامشالا

 1 "يكب ال اور دار اولاوحو كا ىف ىخ نتمّدَعملاَنِب ظبارلاوه لا ؟"لاثلاو نارهاظلا ا

 ماو الا حرا قدفاسلل ادوات ناكت هرطاظ نع لعل قلت ار او لحرلا يتلا !ذاكاذك |

 ناكسءاعلالادنع كاذكو ١س ّنهودعاوالن كلو ىلاعتلاكناسللا فّرسسااب حاكتنلا نءعريع ||
 هانالواولا ناكونينك اسلل نكن سو اول اوه ىذا ثلاثلا فرخا ىنتاج لقلا ءانا نكم و :دكرتللا نع

 اذا وهاما هانرك ذىذلا اذ_هولعلا فورح نموهوةتعفلا عامل ثاوهو عذرلا نءداوتم هنالولعلا |

 ضعب هملا به ذاك قالا ىوسام عمجس ىلعهتد امس ىلا انرظن ناذ ةصاخ - يسانآلا نعةرامع كلملا ناك :
 1 ارانالو هنحالو ا عانس قت داححإم داب كالوألوق هللا ىورملاثيدعلل نمانلا

 لوالا لة علا وهو دووم لوا نع ةملكلا سفنلااهف لصفنم لو نوكم هللا ىوسام لك قلخ ||
 مامةئاق لاعلا سانحا نم دوجومرخ [نانالامدادوجو ءرخ نعءاوح اف لصفنمرخ آو
 د يناثلا كإملا لالا سنحلاف عاونا عاونالا تحتو عاونا همت سنج لكو نسا حلال

 1 دهر كلما ىهت الو .ناوسحلا سماللاو تادنلا عبارلاو ندعملاتلاثااو ؛

 ةققح لعفلاءاماما وكل ارشاد جوامتاو كلمملا هذه ىلع ةفيلشلا 000 نع نيدالقلا
 : ترخأت نحالاونهل ل عج عاظوملم اناطلشاملاوالاهددعوب ل ةنبعدجو | امدنعةةَوقلاَو ةمح الاعلاأل
 ءافلخ نامز لك ف نيعو ل#نلا لصتاوداو مث مالسلا هلع مدآ ةةملخو هل ناك ثان لات هدسح ةأشن

 حرداكةرهاملا سمشلا لم 0 داعهلنا ىل 1كم ارهاطلا سنا ة شن نامز ل دو ناىلا

 ىتلا هتدانس ترهظودملا عئارشلا عج تدا بك م عطاسلاهروفرو لك |[

 عماوج تدنوُأ لاك هناف ملع ئث لك وهو نطابلاررهاظلاورخ الاول مالاوهذ ةنطا تناك ]
 1 نرخ الاونيلوالا لع تلعف”ىب دن نيبهل دانا درب تدح وف تتكبد د برش هر نعل اقو ملكلا 1:

 || نطابلاورهاظلاو رخ الاو لقالاوه هسف:نعىلاعتهلوةنم”ىهلالا سنلاو قلكلاهل لطف

 | كلذدلف سانال عقانمو ديد سأب همف ىذا ديد+لا ةروس فد ”الاهل_هتءاجو ملعْئث لكب وهر ٍْإ

 || هنا انلق دو لصفتا هنعاملا ماع ن اكد قفى نع لصفنم لكو نيملاعلل ةجر لسراو فمسلا,ثعب ||

 هلاذب رونلا لباع الف روهظللوهو روتلا ىلا هلاصفن |ناكذ اهإظرهلاصفتا عم 07 «فماعلا ىف» ءالخالا'

 نمل ادوهشمو هللا لصفنا نمل ادوهشمناكف هنع لصفنا نمهدقفب لف داس رمت ةلظدمما []
 : ملاعلا اذهرارس أن (ناكم لكبادوجوم كءدجش ) هلوش لثاقل اهدار 1 ىذلا عم لاوهو هنعلصقتا ْ

 ثداحلا الا كل 3 ناكءاوس لاح لك ىلع هنآ رةدامعب :موقمل هلل حسي لظهلوالا ثدح ئث * نمام هنأ

 1| هبانمولط بان اغلا ناك اوءاوسلا نعل ظووه ناك قفاوملا لأ نم ناكن اذ انصاءو ا اعبطم

 ]| هروهظ ناك دا ضرآلا هنا لطناطال اف لاصآ الاوودغلاب مهلالظو لافت لاك ةعاطلاو

 الأ اذ لالظلاف ةرخ الاىف هللا لظ شرعلاو ايئدلا لاء ىفرثالا اهل ىتلا ةمهلالا ءاعس الا روص عم |

 ا هنال هب ونعملا ةرودلل ىونعملا للا ةّوقىَوَم الرصاك سحلاذ نيعمو اسح اهنع ةثعبنملاروندال ةعدان ||
 ْ 1 ىونعملا لظلا ىلءانهبناذهلو عاستالا مدعو قيضل او دست نم سحاق املا دشدارو ىدتسي ظ

 || نغاهو نك امالا تربع لالظلانا كان اب دتف ضرالا ىف هنن لان ناطا ل نا نع رسشلا ىفءاجام
 بع 8

 حتت

 7 0 و و يو رس يو وس وبس ور ب ا بسال تقم دببصبس : مصيب سل ا ل لا -_-

 كو



 ا

 ا

 ث9بيييييييييييييييييييييييييحيييييحيييححححجصحصجسسسسسسسسلسسلللللبللللللل
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 ةركحنت ه.قاف مفي مهنيا اولي لو اونمانيذلا ىلاعت هلوق مهباع قش ىن.ك ةيامعصلا ىرتالا
 حم

 دوصقم اور عام ماس اب ناع رقلا زن نيذلا برعلا مهو ةبادصلا الؤهفملاخ هناميا سلي ملام اواولاقف

 سبل ا سو هيلع هللا لص" ىنلا مهل لاشفروكسريغ ةماكلا ىف غئاسمورظن ىذلاوةيا" الا نم قمل

 رقالرش *ا|ناهننانلرشتال -ىجانهظعي وهو هنبالنامتل لاكامانه لظلارهقلا دار امناو ٌمننظاكهالا

 نموهان درواام لك صوصخم نيعم ملطوه امنا ملكتملا دوطةمو ملط لكمتةملكلا ةوقذ مظع

 ناي كلا ةهح نم دو-ةملاوه لسو هيلع هللا ىلصديسلا اذها كلم م د[ ب نافرابخالا

 لا ةزيسملااهخاقللا وحال انئارقب مالكلا ىفريسافتلا ىَوَمَست كل ذلو ةصاخ كرشلا هبدوصتملا كانه لأقل

 فصنملا لقاعلل تنفى ابرلا ىف دللا لءلاو”ىسهلالا فشكلآ دنع نم فيكم ملكت ملل ةدوصقملا ىناعبلا
 مياستلااولس نم عفتناو مم نظل اوه لاذف كلذ ىف اوقدصن اق هنو ربخعام مولا ءالؤهل سينا
 ضولنا اوك رت. ثدح اوعفتلا لب مهّرضبم اوقدصن ناو صالا سفن ف قسوهاماو دريل ثنح

 || اكمم هللا انلواهلاكام ناكاذاو اهقحةس وراااوذوذىل اعتدنا ىلا كلذ ٍلعاو ةدو عطق هي مهل الاس

 | مساقلا ىأ مامالاكاضيأ انريغ هب لاك مما ةرودنم هلا انعزن ىذلا اذهو هو لكب ىلوأ ميلستلاف
 هدي ىلع ه4فتثكيذا | هزهش ناكو موقلا تاداس نموهو هنعهنبا نعانئاوروهو هعلخب ىف ىسق نبيا
 هللا قلئام ىلعالا هركذنام لك ىف دقن ام نوف هلل لأ نم لل نب اهل لاقت برغم ومشربكا ند
 ماكتملا ةدوصق تالق ا عسج نوككدقو هوحولا نم ظافنالا هامتتام ىل_ءال كا ذ نم اندنع

 ١ || لسو هملعهتتا لص دهت ىلا مد[نمهتلا دهماسعةر ابع كلنا ةرو دفا ءاك ابي لوةنف عضاوملا ضداف

 ديسلا ةقيللتاءافلخ اوناكفامف ةمهلالا ماكح الا نمرهظامب ةيئاسنالاةاشنلا هذهىف تانترتلا نم

 سنملا اذه: نم لقالا بالاوهو مالسلا هيلعمدآ ناك ةيئاسالا م ا لالا نيا هط دوس الر

 ةيمادطا مك ولت نملو اوهو ىلاعت هللا اثنان ايلا اذهد عب قأب ساندالا نمءانالار اسو

 || ا باعة جردلا لوتالا بالا اذهل مصفات انا هان نانثانا هنع لصف ٌمدانرّرقاككلو سنا اذه

 كا ذ ناو هللا دس نضفلا نا ىل_عهبنمأأ دب هبام لع كلملا ةرو د نم باونلا حنا ها الصأأ هنؤكل

 8| هلزتس ىسع لزنو مدا ةلزئه مب سه تازئدف ب سه نب ىسعدحو أو ةئاذإ لوالان الا هاضتق اام سمحالا

 تناك | أر غ نم ناداعاى ًاديهبام شع حفنى ندرك ذدجو نك ىتادحو كفءاّوح

 ١ هللا دنع ىسع لثمنا امهل نيونأ صو مدان اكو نيو اءاّو-و ىسنع ناكف مربع ن مءاّوح
 || همأ ةءاربف ىسعل اللد كلذ بصن هنا لجأ نم ةناركذلاةونالا مدع ف هيدشتلا عقواف .مدآلثك
 || الخ تناكذا للا دو>ول ةمهتلا ل ةأرملا نوكلهملءىهالا ناكناو ءاروح همشنلا عقرب لو

 || مدا نم ءاوح ىو كوكشلا عافتراةلدالا نمدوصقملاو كلذا لي لحرلا ساو ةدالولل اعوضوم

 تن'نمدتعالا المادنوكيالاذهو ةدالولا نمهةعردضاملال<# سيل مد[نوكل سايتلالا عقبال
|| 

 ٍ لثملاف ريغ نم دهجالّكل ذك ريغ نم نبا دهعبالاكو ةئماو وكل ؤط . وكتو مدا دوحوه دنع

 الحم ىنالا نوكلر كلا نمكلذ لثمىف قرطتي لخدلا ناكل ن كلو ءاوك ىسد عزنا ىعملا قيرط نم
 معقد ءدادعلا ىف ئكيانق ع يضق ارب وصل مد" ايهسشنلا ناك متل تعتو كاذاو اهنعردصامل
 كلفنا. املوا# ىناثلا ٍبالاوهو َعارَع نم مدان مءاو-روهظكباريغنم مص نب ىسعرووهظف
 لسانتلا روهظا نايشغلا عقوام ىتلا اهيلا ةتاكنلا ةووشلاب هتماه«ضوهرع مد نمءاروح

 ماعلا ىفنءالخال ذا هجورخ دن ءءاروح ةيمسج هعضودترعىدلا حجرواخلا اوهلاناكو دلاوتلاو

 | موف اؤخلاووبخم هدجوف هعضوم باطل مدآ 2 ارذ !تيصخخش اًو- هتذخ أ ىذا اهعضوم ب باطدق

 أ عبطلاب م هريغو مد[ نمنا اولا فهي راج ةنس كلذ قيفالب رذلاءتءاف هنم تاس اعاشغت الفاعل

 دحاوللءز رك نانسنالاس ءلوه نمور ماعلا ىفام لكفملاعلا ةذتو ةعماجلا ةملكلاوهناسنالا ن كك
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 9 08 نع منو ةنلع مقا قبض نان دقو ع مالا هيلع ىسعؤهو مالاسلا ميلع للا وح [ ىلا مدان م

 الأ ذئمو هنا رح نب ىسع لوزن ف هلوقو عيش ناالا هعسو امان ىنوم ناكول هلوق اهتمرومان ماسقملا
 .[| هلعتنا لص دم ناكولو ريزنلنا لّتقي و بيلصااريسكي و مالسلا هملعانست ةنسانمف مكك ىاانم |أ

 هتعيرش مكح تحت مد[ ب عبج ناكل ن "الاهدوجو نامز ىلا مدآندا نم هس ادوجوم لسو
 وهالا ةماع ثعبسول ادذهلو + ٌقاولت د هنود نمو مداهلوق كلذ ىلع لدي و اس> ةماسقلا موهىلا

 | ىوسلسرلا نمدحأ ةلاسر مت لو نيصوصخم موةىلا ثعبهاوس لوسر لكو دم_.لاو كلا اوهف ةصاخ
 هكلم ماسلا مويىلا ل سو هملع هللا ىل_د دمت ثعبنامز ىلا مدآن امز ن لسو هيلع هنا لصةتلاسر

 هللا بص هتيناحورؤ هنع مسعلا فام هلع صوصنمةرخ الا هنداسسو لسرلا عمج ىلع همدقتو :

 ةرهاطلا حورلا كلت نمم#لاى اي دادمالاناكف ةدوحوم لوسرو”ىن لك ةيناحورو ملسو هيلعأأ

 امهريغو ذاعمو ىلعك عئارشلا مهعب رشتو السر مهدوجو نامز ىف مولعل او عئاربشلا نم هيورهظ اع

 لزني ني- مالا هلع ىسعور مضي او ساملاكو لس هماعهنتا لص هدوجوو مهدو-و نامزفف
 ||| مدقت لال نكح١ارهاظلا ىف هعرشر زةمل هتمأ فاسو هلع ا لصد عرشب اك اح نامزلارخ آف |[
 دم عرش ةهتشلا فوهو ه.ثعب نمىلا عرش لكب سن لسو هنالع هللا ىلص هنمع دوجو سحلا ملاعىف :

 نمرفون الازيعلا دوقنموهاك كلذ معبال ث.حح ند نيعلادوةغم ناكناو ٍلسو هيلع هللا ىلص آ

 مسنلا اذ هاهجرذعالف عئارششلا عبجب هعرشبهنئا زحساممأو هعرشب مككساو مالسلا هيلع ىسع لوزن أ
 عمزمسنأ | ةنللاو ناءرقلا فرعاظلا هعرشف اندهشا دق ىلاعت هللا ناف هعرش نم نوكتنانعأ

 || اهسنتناكف مدقتملارخأتملاب زسنق انملا هي ثعبىذلا هعرش خوسنملا كال ذ نا ىلع انقافتاو انعام
 اهنوكنعاهجرذكال ةمّدةنملا عئارششلا عمجلا هسن نا ىلع ةنسلاو نآءرغلاىفدوجوملا خسفلا اذهانل
 نامز ىف هملعناكىذلا هضعبو أ هعرشريغبام اح نامزلارخآى مالسلا هيلع ىسع لوزن ناكو# هلاعرش

 مهلعءاسالا نم موملا دحال مكحال هنا ىلعالبل دمويلاررملا ىدهلا عرشلاب همكحو هتلاسر |
 لها نم ةمذلا لها هيلع مهام كل ىف لخ ديو هعرش ىف لسو هبلع هللا لصهررقامدوجو عم مالساا

 عدم سو كم ها هلك عوجملا اذهنم حرفن نورغاص مهودي نعةيزللا نوطعي اوما دام باكا ||
 ةلوثدرو دق لمتنا + هنع باو همن وك اخو اع.تو هلاكلم ناكهم دقت نه عمج ناو مدآ ب عمم
 درو دق ناكناوانل سال كل ذناخ هل ضف هللا لبهانلضفام نأ باول اذ ىنولضفتال لسو هيلع هللا ىلص
 مها دهومهادهف لاف هنأت محوهف مالسلا مماعءامنالا ركذاملهدتقا مها دبفهتنا ىدهنيذلا كلوا

 ,مدعو نيدلا ةماكا نم كراون رهظ هءىذلا كعرش مزلا ىأ لبو هملعهتلا لص هعرشوهو هللا نم أ

 اورظناو < هر نمالهتنا نموها !نيدلا لص ناف يدلل عاسابروم أ هوهفنيدلاوهد ميهاربا | اهلمعسلا اكو عئارشلاةيدحا ىلع لبلد هنضاوترفتتالو هلوقف وهدتقا مهفلقي لو هيفقرفتلا |

 هنلعهلتا لصد رمأو هيلا عابتالا فاضاف ىنعبتت ناالا هعسوام ام ىبوم ناكر ل مالا هلع هلوق
 الا هءاون نم بئانل قال ضح اذا مانعالا مامالا ناف ممالءايسنالا ىدهمءادتقالاو نيدلا عاساب سو

 | تاهسلاورابخالاهذ_هاندرواامو «ةدا *واسغ مام اوهف همسارع باّونلا مكح نأع ناذ كح
 لع اهنف مهف هللا لعأ امو هسفن نمابلعهتنا هعلطا الو هفشكن م ةمترملا هذه فرعبال نمل اس انالا

 لعرو د ناك ناو مهسوفنق مم ”ردنعنم كا 3 عوق ادهاوش مهل تماهدق هيلع نام
 لصضأ ىف ةَوَقلا نم ظافلالا همطعتام ىلا عجار كلذف ةريثكت ال اقحا كلذ ىف.هاندرواام عسج
 ناغهلاثماورضمتاكهتتا نعملعلا نو ذخأي نيل ا قاوذالا لأ دنع هسفن ىف هيلع رمال اوهامالاهعضو

 دوصةمريغن رسفا ذاف مالكلا كل دابنمضتي ىتلا ىناعملا نمادحاو ىنعم هيدي ريم الكل قطن ناسنالا
 ملكتملا دودتم بصي ناكن اوظفللا ةْوَق هبطعتام ضع رسفاارسف امغ ان ىناعللا كلت نم ملكتملا

 ىزرالا
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 مسج مخ 5-0 سس م م ف

 اديأ 1 نال ناطسشلا تا مهضعل :' لاق ةعب رشلا ءاساعئب فالتبتا ا هن اناط تش تاكا

 11 تراك اي اذ هملع ىنناعا هللا نا هب لكوملا نيرا اودو هناطبسش ف مالسلا هبلعدلوةلوأتو 0

 سدا ىل_عهل سل ىأ هنملساف لاك هاب عقرلا لئاقلا اذههلوأتفاشبأ اههقر 1

 مالضع ريخجالا» سم أيالوهق ودع هنوكسص عمداقنا هانعف لاي دابتنالا ىلع هيف فلا لوأتو

 اكل اكل سياج هاب داى قفار ساف تنعم فلا لاو لسمو هيلع نتا اض هاو تنزل ةيطعو

 داق مذ ةلزاع يللا لقاهنا نوع, سائلارثك او هجوالاو والا ودواتمؤمعشتزفل

 0 مد ةلزع وهىدلامفلوالانا اونا نم دحاووه لبان دنع كاذكر

 |١ نم لساق كين يةؤانما نم فنصلا اذ هنمىأ. نا نم ناكسلباالا_ :ىلاغت ل اكل
 نيطامشلابا !دعو نا نم ءاصشالا لوا سلب اورمششنملا نمءاقثالا لزاووناقشدتلا ةينكورشتلا |

 رانا هاذع د مكاو رانا اووف رد رجالا هنزل نوكيامرثك | نهج نسا نم
 ىلاعتةلوق عماوفتت :السانال لوقب ودو ناعدتهانعوءاملوآلا نم لمعلا لوبخت ىلعاموي تفقوو

 هناف كاذم ْمهج سلال هاوقب مكحا هناعس هيراشا ىفاوراظنا لب طقف سدابال كنس ئه ناقل ْ
 اذهرظتاخ اوظفحن دش ارانلا, راعتلا باذعفا+ بذعنا اوداص أ ىلا هنا هنعاد وعشر انلا ندق واع

 تدع اتم اهللو اهرب رهمزواهرورخل مسا مهجن نع لفغو ةصاخرانتاالا ْمهجركذ نم ىلولا
 هللالازاالغ ىلاعتهّللا ةجبر ث.غلاوهءام قرهدق ىذا باسحلا ماهم اوراغاملا م ركاهنال مهج

 ةجرلا نإ دكح هنم ثغلا ىهىتلاةجرلا لاوز ماهملا مسا هماعقلطاهلازناب باكسلا نمش غنا
 لاش ادرعقدعمل مه تيعسامن أن نكس دقو ريخاورانملا ةهيركتناكم خه ههللااتول ازا

 اذه نكي واهنم ةانغلا نينمؤيلاو انل يظعلا هللا لأن رعقلا ةدبعب تن اكاذا مانهج ةيكر
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 قفل م نويسي وون /ةصتبهتوا

 . ني اب

 .نوض سوح

 نايلا ادهنمردتلا|

 ( رشاعلاب ابلا)

 هنع ل صفنمرخ !نعاه لصفتمرخ دو دوحوه لوا نع اهق لصفنملقاو كاملا ةرودةفر ءمىق
 ملاعلا ةمنهامو اهكملمءاح ىتح ةكلمملاهذهل هللادمهتو اممم هنعلصفتملا عضوم ار ,عاذامعو

 ا 6 ٍ رعسش ةرتق "نامزوخومالسلاا.بيلعدتشو ىيعتيكألا |
 |انه هيانع ةفص نكح لو || || افرعام كاملا دوجو الول كلما ش
 انك اذكهاهافرط تةتلادق || || اذاهملع ناهر كلا ةرودف ْ

 انلسقناس نءاهلزا ناكر || || اهلزا لنك اهرخناكحو
 | 0كم هنن نس اه تتخم7الم اهماق ع كلا تلك امدتتعو

 انهو م هدوم 0 يون هتلاخ اككللعا |

 ءأ اراب رختالو مالا دمنا لاك ٍلسو هيلع هللا ىلع ”ىنلاناريدتا ىف درو دق هنا هللا 257 1

 ةدامسلا هل تنشق ةماشلا مول سانلا دمسإبا لسم مت فو لط الان كاوهو ىازلاتةءاودقو

 أدير , نيطلإو ءاملا نيب مداو ابن تنك لسو هلعدتنا لصلاة نسل ,ههستجءاننا لع فريشلاو |
 ب قاتملاذخأ6 ةيئاسنالا مايجالا دابا لسبتح وروهو هتبترج هتلاهريخباف كل دلع ىلع | ا

 ثعدث يح مسهعم م يا ىلع ءا دبش انلعح ذا هن اسنان ىلاعتهتناانقلاو مهم اسج اهدا لقمدا |
 لسو 01 ءامالا تنل سراويل ا الل

 سدح

 ارصناو نك كانو وكان

 7 - 5 يك



 اداسحا تاداحورلاامفرهظت ىلا ةسوسجلا ةروصا ١ك ىجسنو انلثم ثد دحامن دااملاعىفهل قالو /

 ماعطلانولك ًايالادسج مهانلعجامو هلوقو ادسجهيسرك ىبعائيشلاو ىلاغت هلوةوهو
 ماسحالا هلمكتام مهْواَذَع ناملا نا ةيئاحورلا ىف اوكرتشا ناو ةكتالملاو ناحلانيبقرغااو :

 ١ ||| مالسلا هيلع هاربا فض ةصقفف هتنارك ذا ذهلو * كلذك تسلا ةكتالملاو اورلان هةيعسطلا

 1 ءاحنيحو فاش ىا مه يك هنم نولك امال ىأ ذنملا للا ىلا ىف هب هيلا لصتال ميسا كاران

 [| مهءاون ند اوذخأ مثالث كئالملا نمل والا كالا ىف نيذل اءاتمالا:ع نمدحو املا لاعءاشناتتو |

 ناوثلانم اقف تاوعسلا ىلا اولزن ىشسْلا اذهىف مهتم هلا نوح انعام ىنانلا كلدلاق 5نبذلا ا

 نم ىرخأ هثالث مهعشاو لحم او أ.هذ ناكرالا ىلا اول رتْلانهن هو ةسدالاو َةناثلاء سلا: ندهنينلا :

 ةسماشتاو ةثلاثلاءاعسلا ىلا اولزن غم اون نمهملا نوح اح ام ىناثل كلمنا نماوذ خاف ءانمالا

 || ىلا اول نو ةكتالملا نمرخ ؟اساناوذخاف ةسداسلا ءامسلاراوّرمو نيكحام اوذخأ انهن موأأ

 قاثلا تإفلا ىف ا تدخلت ةفاماةمسلا تلزنق ةيوستلا ارامكحل ناكرالا :

 تهاقتماودن شن هل تع اف كك ا ملعلا نذاتأ آشنلاهذهذب , وسن ىلء لكلا عقجاذ تاوه بلا ىفو
 : دجل اناقطان ماقفانلا اهدوجوبه بف ترساحورةروصلا كإ: ىف ئفنف حالا ملاعزم حورلا هحول هنن م
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 نكي مذا اهم زتعي نم ىلع الو اممس فرعدال ةبظعو ة 5 :زعهسفتف و اهلع لمح ”يلح هدجو ا ن ناءاننلاو

 ضرعي اعود وم هسا ويرلاعضا وس هيزع ىلع اًرمصههيكرلا داع قيفداوس عئابطلا لاعنمرخاىواخخ ع :

 ثراحلا همسارم_نمدحاو ىلع بلغهنروصّناملا ىأرالف مدآ قاخ ناىلا هنأ شت ىف هملعوهاممهل :
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 : هوأرامل كل ذي هويتعف سنك هنم كا ذرهظو ةممدالا ةروصا | كلت ةل قرا ههجو مهحتو ةأشنلا كات ضغب

 ا نع ىلإو هنمهسفن فدح ناك أم ثراحلا ارههظأ ناك أم مدآ سعأ نمناك الكاهن زملاو م مما نم هيلع .

 ىذلاءاملاةَّوّرس هنع باغوهلصأب رخضف او هن اشنب مدآ ىلعربكتس هساومد ول وسلا فلا رج لات

 هلوك مهلا لهأن هك تارزعا نورعشنال مهو َناملاة داحس اماه د ا

 هدمحب ميسنال أى نمناو هلودو تاوولخما نمهاوحامو شرعلا ىش- ءاملا ىلع هشرعناكو ىلا عت ١

 تلاك ةكنالملا ناهتنال وسر نعنسحلاث يدش !ىفدرودقو 7 ”ىجالا عساالو:ركصت ا,ءاخ ١
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 ناكواذرانلا نم ىوقأ املا لعف عاملا ملاك رانلا نمد اعيش تقلخ له براد ليوط ثيدحح ىف
 1 نم ئىوقأءا وهلا تافعدآ بن مى وقأ تالا ناكلرانلا لعد ثمرغن املا ةأشنىفءا اوهلارصنع او

 | تلاكرغءاوهلا مخل !اكءاملا نم دش امش تقلخ لمهذبرا,ثيدحلا اذهىف تلاه دكتالملا ناذءاملا
 نم ىوقأ ةنئاسنالا 5 ًأشنلا لعف ثيدحلا مدكنيا من لاك اوهلا نمد ثا ائش تقاخ لهن براد 8

 مظعالا:رصنعل ا رانلا نا 1 اينالا ى ءاحالا رمشلا وعز رانا نع كرت املا لع>وءاوهلا :

 امش ةَوَعلا نم هملا بس , مذافيعض ناكن اطشلاددكنا ناط.شلا فلافاذمهلو * تالا ىف

 ءاسنلا ناف لجرلا لقع نعال لتعفعض عمي ذك الو يظن كد يكن فوق فزيزعلا ىلعةري و ا

 ا ةماسالا» ًأشنلا ناكل: بسو لحرلاةَّوَمب ١ كنطاق لقع تاصقان |]

 هطبش بارتلا نال 1 هجا نه ىلعبارتلاوءاملانيرصنعلا ةيلغلرتبدتلاو ر ككاو
 ناسنالل ىذلاكاسمالا كل ذ كسميام هلقعل سل هن اكل ذكس لَنا اول مسيو هنملي ءاملاو هكسعو
 ١ ناحلا ةفصوه اذهر ةجابله ىأ ارلا فبعض ناك اذا لمعلا فضو لعلا فخ نالفلاياذهلو *

 ءوسو لهجلا نيب عمش هنمريخأتا لاقدر طن ىفدتشا مدعو هلع ةفلت ىدهلا قدر ط نع لضاسم و

 / نا نم ىعس نه لوا ناكو هللا ةبر نما دعس ىأاناطسسش ناك انسان م ىصع ند هيف بدالا

 محا 0 عب هيمو 00 م
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 «زرام ىلع ىف خذ نك # ةنسبنقل نوت ماد قاخو الا قاخ نيب ناكفهنثا هظف- در اولاركذ

 الا مادارا وو تيتان [ةعيرأ# اضقنا دعب املا ن نسباطوعلا عطول نا سانلا ضعب

 نام ىدلاوشلا ناف هللا ه ديرب ام ىلا عج ارمهالا لب رعب كلذ سلو ة:س فال 1 ا نيه
 . روم . 0 - 5 - 1 0 . 1 .

 0 اندلا ا ع نينسلا نمل مو مدأ ادم نفح لوانمف كا دكو ويلا

 5 تحل

 أ .نالاو ابرق ةخوفتم اور نايكاوراونا قتشومتم>اورا يتلا ناماوقبتنعزالا ل١ 1

 : |١ ءاو- تلصفاك عا تاكا نم لوالا دو>وملا نع لصفد د مل هنأ لدقو حابشاق ةخوفنم لنا 1

 مهضعب حا كف امانا وان اركذ ميرة لبان نعلم كتل 3 حرفه اتامتاو مدآنم

 هبسش مهلورشنلاب همش مهل قلخ مهو خزربلا ملاعنم نامل ناك كلذاو ٌىنح هقلخ ناكف امسي 1
 | ما ضعب نعرابخ الا نم هاني ور اهفاني ور دقو ىتنالا همشي وزكذلاهيسشي ىثنئتاك ةكتئالملا ||

 ا مكتو هلداوف ملكت هنطب نمزخ لاو هرهط نسدساولا يدخن اكو ناذاومعشو دل ولا 0
 ْ ةروك ذلة هضوتت طةدشلاو ةوقلا مدعتواخرلاوءامرتساالا اودوثانخالا نم ىننخ ىمسوداوفأ|

 ١ كلدل ىدنخح.ىب عسف نيت وشل نين اه ن نع ىرتساف ىنا نوكسيرفةثونالا ةوةهبفوقت لوارك ذنوكف ٍ

 || ماعلا فام ايل زينل مهُواذغناكك اذار انااو ءاوهلار مصنع الا لع بلغاملو + معأ هللاو :

 || صقتن ال معلا نم لمد امو م ظعلارهوج دهاشناناغاكزر اهيفمهل لءاهتتاناخ مسدلا نمايهرتغو أ ٠

 را ا ماعلا فاسو هيلعمتا ىلص ”ىبنلا لاا ذهلو + اهزراهق هل لعاسهتتانااعطتانلعفئ ءدتمأا
 نحنا ىأر هنا نيفشاكملا ضعيف ريخاو اهزراهق مهل لعاسهقلاناثي دح فو + نا مكتاوخ اذاز 1

 : مشلا كا ذ نم مه اذغو مهةزد اوذخأ دقو نوعحرم عابسلا مشتاك هنومشف مظعلا نوب ْ ]

 ناخداارصسام لدم ءاوتلاف حاكسلا دنع ضعس ”مضعل ةيوااو كس

 كاذينيصضتلا نم دحاو لك ذتلف ضعد ىف هيت الخان راخ كلا نرف نموأ نونالا نم حران

 : دقور اشِعو لئابقو هوءاوسمهاذغك ةحئارلا درع لذفلا حاتاك هنوقليام نوكحي ولخادتلا

 . ةيطع بورح مهن عقتو ذا ىلا ن نوعرغتي ءالوصأ هل سقةرشع ىتنثا ف نورودحم مد اركذ

 اهترتخت نا اهتبح اصةدحاو لكعن نحر لب اهنةعبوزرلا ن ءاف متم رح نعنوكتدق عن ذاوزلا ضعت و

 1| كلذ لم نياضنملا نيكي رلا لباقت اهرام؟ا ىتلا سلا ىفةربغل ىف دوبسشملارودلا ىلا عنملا كل 3ىّدؤيف

 ةعب وزلا ىفهلتقو بوم ةروهشم”طاورمح لسمو مم رح ةعبوز لك امومسم سنوكي || ٠
 ناكولوّناملا ىماخلاصا دع ناكو تاما ثبلانخ توملا ل.عوهو هنعتع ثنا ترص تلا |
 ىناعملا ل ءِباَك اذهامن اواثرظ اهتمانركح ذات اناكحو رابخا داربا ىلع ءائيمناكلا 5

 |١ لكنا ذاىناورلا اعلا اذهنالوشنو عجرم ع مهراعش او برعلا م راو ىف ,جاناكحرظنناف

 رطشي رصبلا مادام ةروصلا كلت نع حي ري نار دقي الث مح رضبلاهدمقي ةمس>ةروصىفرهظو
 همف ىراوتي عضوه هل سلو هيلا ار ظان 0 م

 مر هع نإ وسلا ا هرب هيتس اهاعجةروصتقا درا 1س هنزل 1

 2 0 ا اموعأا 7
 هريصن ةروصلا عسستت ال هدسقت < واذه ف رعي نكةروصلاهذهاذكهفرونلا َكا3َلاز دقن جارسلا :

 ١ ىه لب ىناجورلا نيع ريست ةرؤوصلا تسلو هناي رع الا فرعتال ىتلا ةيهلالارارسالا نما دله و

 كلت نم ةروصل3قفتا اذاو * لاكش الا ةفلتختوا ناكم لكى ف وأ ناكم فلآ ىف تناكو لو هنمع : و
 | توملاب نش لقتنت م خزربلا ىلا ايندلا ةايا نم ىناسورلا كا ذلَمَنا صالارهاط ىف تناموروصلا| ١



 الا

 لاا و لاخلا ِس وئام ساو اوسردصتف ا دنيز بلال قاس داع بع ا

 00 ىسعو علاض نمءاروحو نيط نممد اقناسنالا اوس لاف :صفت نمائنلا ل صوأمىل لع

 ةشاثلا بكاو 11 كلف رعتم ىلاناخدلا العو ةعبرالا ناكرالا هل شن امو « نيهمءامنممدآومب و ا

 ردا دعي د اهىحأ ءا_عس لكح ىف جؤأو ضع نعاوضعيزيم تاوعم عمسناخدلا كاذ فق تفو

 اسحا ىأ اهركواعوطاش' !ضراللو تاومدلل لاك مانا عب رأ ىف هلك كلدوامتا اوداضرالاىف

 والا و ءامسلا نب هناصس زهق نعئاطاننأ اانلاقؤهارربتنا هءلعاقنمثا ام حن مداراملانةءعداذا

 ا تاسو ثدعم ع نم تاداوملا ن نم ضرالا هذه ىفهدجوين ا هناعسدي رباملاهحّووان وعماماعتلا :

 ىذلا سهالا نم يضرالا ىلا قلن ءاعملاف لعيلاكءامنلا لعجولهالاك ضرالا لهو ناوبحو '

 نم اهف قحلا هأنحام ءاقلالا دنع ضرالازرتو تأ ارا ىف عام بع املال-رلا يلد امابهفدنلا وأ ا

 راثلالاعتشا٠ 0 ا ا اب ملاكم اهتاقبط ىلع تان. وكلا 5

 نم ناحلا قعا وهذ 2 الا طالتخال ايبره را يي هممو طالخخسالا جرالا ثاف قرلا ٍ

 ئازتمال ب دح اه نيطلا مساهل ث دخن نع باز رو ءام نب رمصتع ند مداناك اكرانوءا اوه نب رصخع 3

 لكشت ءاوهلا نم هيفانيف ناملاةروص حراما كلذ ىف هناصس مف حرامملا مساءا وهلايدانلا :
 1 ةرعلاوراك لاول باطةنقناكو و هفطل ظعو فآةثراثلان دق هضاعو ا هروص 2 1

 شلاوهو ف اللا اي جتقتقلا ءامسشالا ةلاحأ ىلع ناطلساهلو اناكس ناكرالا عفرا رانلا ناف |[
 ىعي هتمريخانا لوقي ناد ادا ليو أت لحورعهسآامدنعمد ١ ال دوحسلا ن نعركتسا هنوكك ب دنوم ا ا

 ْ ىوق امداهنم قل ىذلا ع املا ن اطلس نا لعامو هعيرالان اكرالا نين هيهللا هلضف ىدلا لصالا م كح

 1 دجو نيذللا نيتك ةيلقل تو شل ودول ءدالف سد اودربلا هذمتهنا بارتلا ناو همه ذي هناثهنم

 نمّناملا ىفاكَناطلسا اكل ذاهل سل ن نكلوراانلاو ءاوهلا 0

 ناهد علطلاب عض اوما مد[ ىطعاف ناطاس !١كل ذهن ًاشن ىف اهل س دا نكلو ناكرالا مش

 هي ”اوهلا نم هلاوحاقودلا م قروص تلا فالتخا لقياك ةيراذ 1| را ل ل

 ١ لدع مك ةسارتلا ن نرد هسفاست هل : ]هي هل ضرعي ىهالذ عضاون ناذ ةبراثلل عبطلاب ركلاّن املا ىطعاو

 ىلص”ىبنلاريخ ادقو انطق نكي ل ناتاعاطلا يلع تاثا اواناطسش ناكناءاوغالا ىل-« تانشلا
 ايناعاوسما» نسحا اوناكف ندا ىلع ولت ىف لاف هباصتأ ىلع نجلا ةروسالتاىللاسو هيلع

 نسان'اوناكذا ناددكتاكو هدر ءال ”ىأبف تلقاذا ندكئانبر كئالان مئشالو نولوةب اوناكفم 5 ُ

 ف نم مهفاعع كلذو .نانذكتاكيرءالا ا ”ىأيفهن ردات ماسلا هيلع مهل لوقي تاكا مدت حاولت امنع

 ١ روصلا ىف لكشتلا م هلوا:لدم ىصاعلاو عئاطلا مهنكدي رانلا ةيجب تمهد ةي“ املا نم همم قاع ودع ارتلا ||

 ظ اوناك الو مهارتقهدابع ضعبل فشكي نا هلا ءاشاذاالا مها رتالف مهنعانراصيابهتناذخأو ةكتتالملاك

 آ ىتأا ةماصالا 5 ةدليطل اك ةمسحلا روصلا نم هنوذي ب اعف لكسشنلا اولتق ةفاطالاو ةفاحأ ا لاع نم

 بسحب نوصل اهءلع فات مث ىلاعت هتلاهدجو ام دنع اهابقةروص لوقا ىهامن اىناحورلا اهءلا بش

 رّوستلاهقالهكو ىتلاةرّوصملا ةّوَعلاهرّودنام ىرن ىتحانراصنا نعمتلا فدك ولوابمف لخ دين اديراام (]

 1 حورلا مع هامل اًضعب امضعي همشال ةفلت زر وص ىف ناسنالا تانالا عماش ا رلانم ل» لا لامخ ىف

 ع ةمدعو هشلعءاوهأأ ب باغوابار طضا متنلاهدازو هتفازحدل ارطضالاريثكو هو بهللا ف

 حرا ءاملا املأ راسل فلسا 0 عقوامو ةرودلا كلت ىلع تامل لاعر 4يط ةدحاو هلاح

 مح رفءاوهلا اااءناملا ف لسانتلا 0 ا ىرشلا فنصا!!ادهىدلاوتلاوةيرذلا

 ادكح»”ىرانوهو سول امه دوجو ناكو ناملا فن ص ىف لسانتلاوةي رذلا تئاكتفمبنمىتالا
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 | ةنيدملا ف دحاوالا مهتكس مها دةن.ال هنا مفر اص قوس ىف تدأرو هلعزان*ن م هارتام عمل ناملاو

 ا هل نكلدحاو الا هب موقيالسحأ لك ىفم.مريس تير اذكهو لاكن دملا نم كلما كلذ ديت حت امذو اهلك

 لا اندتعولبا دبل قعلا هلاحا ام ل كو هتئايسانلا فرعا ضرالا هذه لهأو ةعزو

 عج ىلعرداق هللا ناو ةرصاق لوقعل انا انلعف ريدك ىث لك ىل_ءدلناناو عقودقاكمم ضرالا

 || لكو ىنعملاب ىنعملا ما قوهلاقآناو هسفأب ضرعلا مادقو نيناكمىف دحاو نآىف مسملا دوحوو نيّدضلا

 || ضرالا هذ_هىاهرهاظ ىل_ءاهاندجو اهرهاظنعلقعل ااهفرصامماندنع تدرو ثيدحود ب

 1 داسجان مونلا ف سفن امف ناسنالا ىربةرود لكو نجو كام نمىناحورلا هم لكشت دسح لكَو

 لكى _عو ملاعلا عمجبىلا ةَدتمقئارمهاو صوصخم عضوم ضرالا هذه نم اهل ضرالا هده
 هدس يلا روصا! هذه نم ةروصل دع: سادق حاورالا نماحور نيمالا كِل ذنياعا ذاف نمدا ةققر

 || اهفزمعو خزولا ف ىلاعتق ملا اهدم ضرالا هذه نا كا 3 سنسو لد ركن ةحدةروطك اهاناناسكا

 || نم نق توملادعيو مونلادنعسوفنلا اهلا هل ةّثنو تانتاسورلاههسلتىتلا داسحالا(ةذهلاعضوم
 !(ءزوصا ل اعد كل نين نكاهو قوسلا ىهس ةنلسا ف لخدب فرط ضرالاهذهنمو اهللاعضعب

 || سمثلاوا ارسل ىلارظناذا ناسنالا نا كاذو ضرالا هذه نم ملاعلا ىلب ىذا افرطلا دادتنأ
 أ ط وكلا هبشرينت ملا ميما كلذ نمرمص ريثت ملا مس اورظانلا نيب هتافحا بادهادلاحمث رمتلاوا

 ال.لقالملقرظانلا هلي اقم نم با دهالا كل: تعفرا ذاف ةدد عدم هنيعىلا حارسا نمل صتترونلا نم

 أ هده نمنيعملا عضوملا لادم رينتسملا مسحلاف ريذتسملا مسلسا ىلا ضبقنت ةّدتملا طومدلا كالت ىرب
 اهلا لقت ىتلاداسح الاروصك طوخ كاتدادتماو ملاعلا لاثم رظانلاو روصلا كتل ضرالا

 كل ذي طولا كل: ةيوقرىملا لدصقو حاورالا اههسلت ىتلاو ةنللا قوس وتوملا دعو موتلاف
 ْ طولا كا 7ثاعبن اودادعتسالا ل اثمرينلا مسك اورظانلا نيب ”هلثاملا با دهالا لاسرا نم لعقلا

 أ عذر د_ءرينلا مسملا ىلا طوبخلا ضايقناودادعّدسالا دنعروصا !تاعبنا لاثملئامجلا اذهدنع |

 ناس ناسلا اذهدعي سلودا دعتسالالاوز دنع ضرالا كا:ىلارودلا عوجرلاثملئاملا

 [( هنناو ةصاخ اهمقا:لريبك< ٍباَكَف فراعملا نه اه. قلعت امو ضرالا هذه ىئانعىف لوقلا انظس دقو

 ليلا ىدء وهف زجلا لوتي
 (عساتلابابلا)

 رعش ةيرانلا ةصحراملا حاورالادوحو ةفرعمىف

 نش نب اخزرب نار وص تماعف تاينلاو راثآا حب مه

 نيأالب حور نيبو ضم ضح ىف ناكحج.ىذ مجم حدر

 نيمالب ىذغتلا توقلا بلط [| || اهنم مسحتلا لب اك ىذا اف

 نيعلا ف لكشتاا,بلتلا لاق || || اهنم كت الملا لب اك ىؤلاو

 نيرا مهوقلاخ ىزاحو ىصعيو انقو عطب ادهلو

 ش ٌْ
3 

ٍ 

 ةكنالملا قلخ ىلاعتهتتا نا يلا ثيدمسا فدروو رانند جرامنمناملاقلخو ىلاعتدهتالاق |

 !|ناسنالا قلخىف مالسلا هيلعلاوامناو مكل ليقامم نانالا قلخو ران نمّناملا ناو رون ند

 ملكلا عماوح ىواهئاف راصتخالاابلطَناملاو ةكئالملا قلخ ىفلاكام ل ثم لقي م ووكلل بقا

 ةعلرأ ىلع هقلخ فاتح ادقفناسنالا ام أو + نام الو اهتلن لصأ فاتع ل ةكمالملانافاهنماذهو

 قلخو مدآ ىرئاس قلُخ هيشبيال ءاوح قلخو ءاوح قلخ هيشال مدآقلفت قاما نم عاونا ١

 0 قف انو ا

 بكير نا ل



 روع .

 ' ||| ماوعا هثالث ةريسماهم رودينادارأ اذا ف بكارلا ريس ةعظعراوسااهل ةريغص ةدم ههفاوثف

 واعتاجاربااه.تاو نم دعبام ىلعاوماكأو مهددعو مهطاصنو مهعفانلنازرخاهواعجاهوماعا الفأأ
 كاذاولعجو تببلل فتسلاك ةز. دملاراص ت- ةراخخلا.* ءانبلا اوّدمو اهيرا داع ةنيددملا جارنا لع

 ميتع تةاضناكسم اهو دعا واهو 1 ماد! اهرع ىلا نمرظعأ ةشر دم هيلعاوئاضرأف تسلا

 ىتح دقبط قوف ةقيطنابتملانن ديلحشي ىوافرادعر كم لازامو :اهنمربك |ىرخ دش دمام ءاعاوتسف

 نيش ,دماوداز دق ءرتدحوف ىرخأةسمهلات ادم ةدم منع تبغ قاع هن ديم ةريشع تولت

 لبتلا ةلزنع عئاتلاو مهوىلاتلا مهنم ةعاج مهند تصح نانحو فطل مهف كواممهلوىرخ [قوفةدحاو

 ىلة شلاحن اريثكن اكو هب تع متنا هكلمر رمد كن ع نع هتلارك د لة شدق كلارك ذ 1 مو ريج ف

 رلك رهو هتمزاك | هيلا كوالا اللا ىأتنم ضرالالوامىرأ م ميظع كا موهو فرءلاوذ مهنمو 1

 نْمهّنن | هاطعأ يل راش ل ع كانا نك وزال ا ىف فطار دح أ لكهنل ا لص» نيل نيه ”دكرخلا

 هلامو هدصقي نم عم ةسلاسجلا ل.اقوهو اش نع دب هلا عسنم املماهرجأ تيار وءاشامّدّوَتلا :

 لخداذا قياسلا همسا يظعن اطاس هيناجىلاو هنمداربام عمالدلر طعام عم هن ريغد>أ ىلا تاغتلا

 هيلا حاتحام ع. .محبهلماقوهمودقي رورسسلار يطاو ههحو ىف شو هدا نمدهيلا ماق دقاولاهملع أ

 قولخل لاول ةادلئاسللا هوى ىرأ ناهركاىللاهف كلذ ىفدك تاق عا نا

 ةفورصمهوجولارثك ١ناودمحو تلا مدق ىلعهتنا عم في دحأ لك امو هللاريغل دحأ ل ذين ا ةريغ هلم

 تلخدو لاهردذاولا ةماركنم ىرتام ىلار دابا ىناعع ا ذهف هلل ان نم بالا معو سوما باشالا ىلا 1

 رعشي اف هبلق ىلع وحلا: ةمظعءال.تسال هلع دفاولا ىلا تفتلي ال هللا ضأن عاقلا دب رخا كله ىلع

 ىلعهيدي دقعد5 اهتاودارتاببلعوه ىتلا هلاح ىلا اورظنلالا نيفراعلا نم دقن ن مهلع دقي امودفاولاب

 | لصفم هنم برطض الو ةرعش هنس لريال همم دق عضوم ىلا افرطم ىناحلا لملذلا دبعلا دقعدر دص

 رعاش مه اطلس عمم تلاه ذه موقف لقاك |

 5 5 0 1 و ظ لالجا فو نكلو ملط فوخال

| 
 زيد شريخلافدطارظنملا يدهم عادرلاب ىدي مه:ماكلم تنأرو لاق ةبقارملا لاح هنمنوفراعلا لل |

 ىلا هّدرو كلذ نعهعدر و !قيرط نع حر خي ادح [ىأراذا هيفرظنلا فلك اف ةركفلا ٌتادةريغلا
 عج رام بئاحتلا نم مهفتمأ روارثكح م_هكو لم نم تدلاجو هي تعفو هتك لاق قمل
 ضرالا هذه يئاع نمردقلا اذه ىلع انرصتقاف عماسلاو بتاكلا ىعال انرطسولام هللا ميظعت ىلا

 مهئمان اطلس مشع ةيئامث 'لولملا نماهكلمي نم عمجو اهعاض نمرثك 1 ىهو ةرثك ى صحن ال اهنن ا دمو

 ترضحو لاف «هريغل تسل ماكو ةريس ناطاس لكلو هنعانتكس نم م .تموانركح د نم

 ارك ام اوغلن تع يرو عوني ىلا اوه مسوتم كاملا نا ترام هله نك سات رتاكرال ماو دىفاموت
 لأ لسر مهو ةانيلا ,ب:ومس ةرثكحب مه ددع ىصح ال قا فو ماعطلا ىوتسا اذامهسأرف
 مملع همست, ىذلاو فرص و ىباملا هذخ ايف هتلئاع ردق ىلعالكنحطملا نم نيمالا ىطعمف تدب لك
 هناعو ىف هماعط صنع لكل دح اولا نمّرلا ف فرغشة امم ار دق ىلع ىديالا نم هلريغال دحاو صخش
 لأ ل ضفامذخ و ةنازلل الخد مساقلا كل ذ مهتم غرقا ذاق ةنازرخىلا عفري كلذ نم لف امو فرصتي و
 لكلو موب لك ىفاذكهو هنواكحأأ ف مهلا هيل كاملار اد بان ىلع نيذا !كيلاعصلا ىلا هبحيرخو

 ْ مهعرش نمو أملا كا ذ هكلع ام عج هدب نزاكنا هنوعديةنازخلا لاعوم ةيهلا نسر

 نمي نع تنكو ملا يناج ىلا سلاح وهو هتاكرح يعااصخم مسمف تيأرو هلزعهل سلدالواذا هنا
 تلات ىذلارابمللا ١ اذ ه.اتون تقاس عالاتو ست نعاذمةلئمامهتأ ثلا ٍ

 - كرم :



0 

 ا 0 انو راكان فدعا 1 للا نعاراخاو احن الو 010

 قلعت ام امناول /أب كلاردالا قلع و ءاوهلاكىه ىيلا ةفاف اان ل ناولالا كارداابضام

 0 زياهنمر دس يرعاو دوةعاهنن"ادمباونأ ىلعو ةفيثكلا ماسجالا قف ل !ناولالا
 0 اولامدد_ءلاود ءايسالا ن هقلعم 0 اوهلا ىف بانل اولعو عارذةنامت ىلع

 ء.اظونامزلا نوذر ءهبامهفاعشو نابقاعتد سمرعغن هرونو َهْلَظ مهديع واب وامام حالا

 : 7 وةوادعالو ءانه رت غنماضعب مم ضعوزغي ورونلا هبعتعال اك دكر دم نع رمصبلا بيت ال
 || هراود ىثكمش نودع لب انملعو دعب امك ءاملا مماعودعبالاوةرغوركلا ىفاورفاساداو ةشنا

 اماعءناكحام كاخو مرا 2 تيلثالانب تاحول لزالز ضرالا كد لكتو لح اتاباوقل ل

 اهلك رحت :ةشبالا تنأ ءار ثم ةديدش ةلزاز تءاجو ثي دح ىف مهنم ةعاج عماموي تنك دل لاقو *

 || ضرالا لعانت طرقا دنغاسو ان وزكو وو نه ليرد ةلير هنالك قو نع نكم رضتلازدةالاكرش
 ىلةئباف ىتزعو ىدس ةعامجلا تذخ أ ضرالتاكسو تءرفالف ةلزل زلا تغرق نا ىلا امه ةعطق
 لزرازتام ضرالا هذه نكاو تقدصاولاةاهتدلا ودتع ةضاعف اتكرتىا ةءامجلل تلتف ةمطااهمتا

 ردتاو كتنبا توملةلزإزلا هذه ناو دحأ 1 تاموأ صنعتلا كا تامالا ب زغضتعتاند معو ْ

 ا كلا مذىلا ىماوثم مهتارف تدرأ الذ ىفراغت 3 . هللا دمع اصر هللا ء اثام مهعم تدعتقذ اه سه ىف

 تنكو تضبقفا لع لخدف عزانتةمطامناىلاقفدقاادبع تدقق ب ىلا تئف م .معاخاو ذخأو

 ةيعكا اهف تأ رو ضرالا كات نع تريخا ام سعأ نما ذهف ةالعمل ااه انفدو اهان 0 زواحم ع

 اماوفاطاذا مهداكتةعب رأ ناكوا تاذدكب ىذا تدبلا نراك | ىهوةو بكم رغاهلهأ ا_مفوطب

 رعاك ضرع تلو ومارس طرا راجل تن رو مه ددع نكت ملام ولع مهدسقتو مهسكتو

 هاله تام سدطانغملا ىلا دي دخلا ىرداك ضع ىلا !هنطعب ىرص از اًغضوازاك رات تزوجا

 سد انغملا ند ديدحلا لدقيام لم لصافاهلصن نا الا اهعبطن ضعد ن ماهمذعي لدا الوةراخلا

 : صوص ةحاسملا نمر ا دقم ىلع ضءىلا اهمضعب ىرجج اهعبطو تكرئاذاف عنسب نا هنود ىف سل

 || نيتنمهسو اريغص اكسعاونم تيأرو ةنيفسةر وصا مم شنمف ضعىلا اهضعند را اهذعه قف

 : نووتشب ثدح اورفاسو !هفاوبكتصرو بارتلار ظْفاماومرةراخلاتلثو .ةافسلا تمأالا اذاق
 ١ تبعات أر اقةنصملا قودل ضعس هضعب قصاب بارت ”ولالسو نم ةنلخيلا عاق ناريسع دالدلا نم

 : ةئيفعلا ىانج ىفوسهانأريغءاوس بك ارملا فءاشنالا ةرودور هلا كا ذ ىف نغسلا هذه نان رج نم
 نم بكج رملا ضرأو ماسلا نمرثك ا سكرملا ناولعت نيتوظعْنيتلاوطسا اهرخؤم ليام
 0 ّىثبرحلا كلذ نارث نم هيف لخ دبالو ردلا عمواستمح وتفم نتا وا سالانيبامهرخؤم

 ىراهدلكشا دهوةضاخناب

 مدقم

 إ هناوطسا رخؤم هناوطسأ 1

 ثالث ىهو رات قط_صم لكألا نيفراعلا نماسها ديالرونل اننا دمى تاس والا هده فو
 ضرالاهذ- طي وليا اودي 0 كلذو تيعام اا و دس او ملعس ىلع هَ ده ةرمسعأ

 طع
 د ا 799 ب دج إ 725
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 أءَوَقل كاهلراذل هذه ىف ا 0 م تح دنا

 : راحتنا اهف نيللا رج-الا بهذا نماضرأ ضرالاهذهىف تاسدو تتم نا هللا اشامد هتحار

 | نسحو اعطت ذا نمد هفاهاك ًامضدريغو أح حافتلا نمةرع ؟أ | لحرلا ذأ ابق بهذ اهرع :رعو توهداهاك

 ةيوصلاو ماو اندلاةهك اف فكف ايل انيك نرد فضول دل كر راس ْ

 دل شعبا وتعز ءلاىفو مطلا ف فاتك اند نعاهلكشو : ةرعلاةروصنةروصل او لكشلاو بهذ

 ثمحبا هر درعربك ن ماني ا نيعهدهشتال نا ىرحاف لم هالو سفن هم_هوتتالامةنسحلا هن ..نرلاو

 ضرال لع تلج لذ ءاىسلا د قرن عض رالا لد تبخل ضرالاو٠ ءانعسلا نيب ةحافتل ا تاعحول

 اهعردقلا ىف ةدوهعملا ذبلا دامك ادي تابع ضيفا ذاؤ ةفعاضماف اعضاابب آت

 انهلوقعلاء|كتامماذ ايوا اذبعع مهدن اهملع قلعت اوهلا نم فطلا اتموعنلاال هتضبقب

 ريع نيهرع رغصلا ىل_عريبكلا ااداربا نم هنع ىحامع طن ىرصملانوالاوذاهد هاثاملو * اهرظنىف

 ْ 5006 ىلع ةحافتلا يف ماظعلاف عساولا قم قيضي وأ ىدضا ا عسوب وأريغصلا اريك واريمكلا ارغصيتا |"

 ل هللا الا اهفرعبال ةلوهختد يالا آاو دوج ..اهم ةطاحالاو ةريغصلا دملاءاملع ضيقا 5
 صرالا كلت ةنمزاو مهدنع نين سة عوهان دنع امزلا دحاولا ةيبلارد قلبا درعا اه علا اذهو

 10 را اب ورا ا تاذ ةرودااىف اضس ةضف نماضرأ اهيف تلخدو لاك دات 1

 نءاهتلخ و اهراح واهزابناو اهرمواهركش ضرأ لك كلذكو ةضاهاكابنماهلهأ ماسحأو |
 ريغتالوك حأملارئاس مم ةموعنلاو حاورلاو عطلا نم اهيذدحو تالف تاوونتا اف امسنح

 : ةراوحدْش | اهنمنك اما ىف ىه مو ضالاروفاكلا ن هاضزأ اهف تلخدو ىحتالو فصوال ةذللا نأ

 هله. نم ضرأ لكوةدراننكحاماو ةلدتعمأبهتم نك اماو هقر ءهالونان الا اهضوذ رانلا نم

 ةيسنلاب الفىفةقلك تناكل اهيفءامسلا تاعجول ةريبكلا ضرال اهذهىف نك اماىهىتلا نيضرالا

 أل لاعنماملاع تي رامو تارغعزلا ضرأ نم ىجازملقفواالو ىدنع نسحا اهيضار اعبج فاموايلا
 بئاجع نمو *: لمدأتل او بمحرتلاب هن رفا ياعقلا اولان ةشاشب رثكا الو مهتماسوفن طسبا ضر لك
 داو عل غالج نمر انج اكم تبن ةعطق ةرعلا نم تعطقاذا اهنم تاكأ ئث ”ىأ هنا اهتاموعطم

 : كلذ رعشبال ثدحب اهلثم نوكح  اهاا كفطق نامز ىنف اهرع نه 5 ةرع + كد تفطتو ار دقلا

 وول نحةنملاىفتانثاكلاءابنلا نا ىرت ايست ىلا ترطئاذاو الص ضقنابرهظن الذ نطفلاالا
 ةذااهتذا هبسشنالف نتعم ا امأأو نانلسا فروا ىلا ةبسنلاب رمشنلا نم انتاسنكّن يلا ةبدسنلا

 || هلالحو قمللا ظعت ىلع نولوب< مهب فملكتم_هدنع سداو مياعدرب نهفقلخلا قشعااهلهأو |[

 قناك ثدح اماهنمو مهمه نع ث دحام ابنة مهتش اامآو اوعاطتسا ام كا :فالخ اومار مهن اول ىلاعت
 06 ىلاعت لاك 6 ضعبس امضعن جي :زتع الاهرا< نا مث ةعدسصلا نس و تال الا ذات | نما دنع

 | ةرواجئانهرششا وهجاوما قفصت بهذا ار ىهتنم ني اعتق نانغببالخزرب امن. نانقالي نيرحلا

 نالمسلاو كرما ىف ء .اوهلا نم فطام هوامو ئئرخ الا قدحاو نمل خذ. الو ديدحل ارجع

 تدزأ اذاف ؟ ين اهلع ىرح ىتلا ضرالا نمالو هباود ن نم كذع ىال ثدح ءاعصلا نمروهو

 غنم تاننا ارب ك1( فر: اينو كامل ىو عت حالا: ذللا نيد تدحو هم يرتتتتا

 1 مدقعم الو اندنعتارمشجلا نوكتاهضدأ نم نووتكتتخ_ ل: لتسات

 ١ بكارلاهدب ربام بسر خ رغيتصلو ملغ ظعتف منييك | ىهامأو ميعنلاو ةوهشل اد ةوهاماههحاكنناو

 ا رصبلا لاردا نم عرسأو ملاوريلافمهشموار < واّرب نورفاسي مهن اف دلب ىلا دلي نماورفاسا ذاو

 ||| بانح ميظعت مهلع باغي نم مهفر تاوهشلا هيلع بلغت ن م مهفف لاوحالا فن ووو افنم اهقاخورصبملل
 بهذ. ىهامو بهذلا هبشت نداععم اف تدآرو ايندلا ناولأى اهفرعاالاناولأ اهيذ ترو قملا



 اغا

 قم سابع امه نا قتحانلثماتلش نيضرالا عمسسلا نم ا

 0ع :كراهعاستاو ضرالا .ذهركذ ىلا عجرتلف فدكلا لهأ دنع ةياورلا هذه تقدصو

 أهف تلخ د لاق ادهش هفر ءارمأب نيفراعلا ضعب ىنريخأ ةيهل تابلت ايف نيفر اعلا عقيواهنموابمذ

 ىنذخ اي ىمهل الت ىلر مظذا همف انا انيق هنمبعأ طقالرأ م هجلرلا سام ىمسنا كامو

 هذهىفانذإ!ىفنيفراعلا ىلعةدراولا تاملحتلا ناق ضرال ا هذه صاوخ نما ذهو ىمىناتباّلي نع

 ما م لكوع الوالاو ءاسالا نم مهدوهش نع مهيتقتو مهتعمهذخأتلكاسهلا

 منع مهذخ أ ”ىبهلا لك ماهل عف واذا ىلعالا ا طمحملا شرعلا ملاعو ىببمالا ”ىدركلاو ىلعلا تاومعسلا |
 هدوه نع هله لت هل عقوو فراعلا نثكحلا | ىحاص مف لصح اذا ضرالاهذهو اوةعصو |

 ىنعسيالرارسأ ورومأ سلخ! ذهىف ىلغتاو لاك مالكل ارةيؤرلا نيبهل عمفهدوجو نع هفطتخ!الو

 نم اهفودهاشملا هذه لثمدهشتنالبقاهلا تاك اردالالوصو مدعو اهناعم ضوملاهركذ
 اذه. نماهفام كو ىلاعت هللا الكا ذردق لعبال امن داعم او تاناو حلاو تان اونيتاسلا

 تومبالو لّدبت "الو ىنفتال ةمقاب ىهو اذ دل ىف ءاسشالا ىهامو لثموهام قطان ”ىج لك ةامك قطان ىجح
 حاورالالاعو ا هملاعىوسدب زرشلا|ةمنيطلا ماسحالا نخ ايش ءش ضرالا هذه لمت :تسبلو اسهملاع

 مهلك امه نوكرتبف مهماسح دال مهحاور ًاباهتواخ ديان انوفراعلا اهلخ داذاو اهيف ىتلا ةيصاخت اءانم
 هاوذا ىل_عنومئاك قلحلا ةعب دهةأشنلا ةسعروص ضرالا كإ:ىف ونودّركتوابندلا ضرالاهدهف
 دارأ اذافرانلاو ةنملاو ءاعدلاو ضرالا نمهمف نحت ىذلا لاعلا اذه ىلع ةفريشملا تكس

 || لهأوأ كلمو نحو [ سنا نمناك عون ى؟نمنفراعلا نم ضرالا كات ىلا لوخدإاانم دحاو
 مهصن دقابم نياكوم نتا ٌككسل !هاوقا ىل_عروصل | كا :د>بو هلكيه نع درو ةفرعملا طرشي ةنحلا ]|

 ذخأيو همانقم ردق ىلع لح هيلع عليم لخادلا اذهىلا مهنسدح اور دابسف لعفلا كلذإ هناكس هنا
 رض الور رِعالو هللا تاعوذصم ف رشعي و ءاشن ثيحا مع وق ضرالا نإ: ىف هب لوح وهدس أ

 ضرال اهذ_ه ىطعتو دلت تاغل مهاو لحرلا لجرلا ماكي ملك الا هملكي نأدب ريوئب الوردمالو |
 ىلا عوج رلادازأو ةرطواهنم ىضقا ذاق ةننسلالا نش انام هلا اهلخ د نم لكل ةيسصاا|
 "لكلا كت دنع علخي و هعدولا هنم لخد ىذلا عضوملا ىلا هل صوب ناولا هقيفره عم ىثم ه«ضومأل]

 ةدها ثم ه دنع: دا لاقت ملغ دارؤ لئالذ و ةناندلع سس دودج ترسل اكيىلاأ

 رادإاةد هىفاندنعرهظدقو ضرالا ذهىف ل صحا ذا دفترام عرسأ دفتر مهفلات أر امو | |

 دماح نيدل!دحوا هي ئثدح ام هدموهركذاالو هتدهاش ام كا 3 نخ لولا اذهدضءدامةًأشنل اهذهو |
 ةرا ىفناكو يشلا ضرفةباشاناو انعشمدخا تنك يلا ثمح هتناهقفو ىنامركلا رخفلا نا نبا |
 تحاصنم اكسمم ءاود كل بلطا ىتكرتا ىدسساب هل تلق تن ركجانضوالف نطلاهذخأف|

 وهو ليبسلا حاصلا ترف هللا جر ىللاك قارتحا ىأرانلف لسسلا نم زاصتس ناتسرامأ] ٠
 افقاو ىنأرف هفرعاالو ىفرعدال اكو هب لب نيد ةعيشلاو نواف هبل نان هلاحرو سلا هته ىف ا ا

 ءاودلا ارمضحتساذ نيشلا لاح هل ترك ف كتجاحام ى قلب كام ب دكا قاماعت عايل 3

 تفاخ حرنوف عشا مكس ارينا تفخن هي ديزي ةعمشلابمداخللاو يمد ىف ىعم حب رخو هاناناظعاو |

 متديتف ليدسلا بحاص ومالا ةماركهل تركذيو ءاودلا هتيطعاف يشل تدحو عجرف عجرب 2

 تفخ تش.ءالف,لا تنذأف لحا نم كقارتحا نم تي رام ك دع تففشا ىفا ىداواب ف لاك خيشلا

 تدمعقوريمالا كِإذ لكمه ىف تلكدو اذ هىلكس نعت درحت 2-0

 اذهىلالةحاحالو اذه ىلكس ىف تدع مث ترام كعمتلعذو كَتمركأ نكن هعدضومق

 نئراعلا ضعد ىللاو ضرالا كد له اف كمارو هدو فرمان كل هلمختساالوءاودلا

 كم ل سب ن1



 ا

 | تسلأ مهل لاكن يح ىلب ولات مسهراكتفان له ىرعش تنلانوهناملواو هئاسنانمدتناةصاخلوتعالا ||
 || كلذ همي جلا و ملا يول ل ا مهدهشاو مكبر

 ىلاعتهَللا ةفرعم در تحيا! اوةنعذخ الا ىلا اوء> راملو مهرو هل نم مهنع ,هاداهذخ دنع :

 تانملاقةلاقلاترثكو تيل ةقئاط لك تهذف هللا ةفرعم ىف دحاو م 5ك - ىلع طداوعم< ملا

 ركفلاقلخ نمدانرك ذ ىذا ءالّالا نم هلك !ذسهو هللا ىلع اول اةاقاو رتساو الا” زملالا ْ
 01 مهمدارملا نا اولعو قرف هيناعالا نمد مهلك اهفدنلا اورقتفادتلا لهأو قاتحن الا ١

 || نعردتلا الا هتفرعم ىلا المس لع ل نم ناهس لئافلا مم لاح لكى وك ذ فلل مهعوجر

 8 ءابتث ئدحاال مهو هيلع هللا ىل_صلاقو * كاردا لاردالا كرد نعزمعلا لاك نم مهنمو هتفرعم ١

 ' ||| اوكرتو اهيق هنلا اوعحرف هللا ةفرعملالاوحالا لج نمو انعد نوطمالو ىلاعتلاقو كدلع |[
 | ركحفتلا نءىهنلا ةرودقف هنغىهنلادروو هضركقتلا هلى الامىلا هواتن لو هتيتضىفركفلا |
 |١ هتاكواتسنم مهدها ممهؤام هتفرعم نمهللامبهوفه سفقنهتلا ءرذ<و لوتيهتتاوهلاتاذفف |]

 ْ يتب رط نمل ال ركحقلا ني رطنمالقعهنلا هنن لمسام نا اواعف,هدبشاامهرهاظمو ١

 || هبط ةعي نم ةفواخملا ضرالا بارىف ارط كلذ نم درو:سام ةمهلالا ةبانعلا عم فشثكحلا |

 || تالداعلل يبن ىذلاف تاملا اذه ىلب ىذلا بانلاوهو ةقشللا ضرأىب عسل ىتاامالسلاهدلعمدا

 |١ لذات ىث نعز لال دوجومو مو دعم نمر دق م كَ ىلعهللانالعبنا هتف هن هللا نيدن أل

 ءاثواو هاب ءاشولهدجو رهو ىف ثدحت لاثما لب راركتمداج السل ءاطعلا عساو رادتقالا ||

 ميكحلا زي زءلاوهالا هلال سافناالا عمدانفا |
 ضر نعم ”و مالسلا هبلعمدآة نط ةريج ةمقب نم تتاخ ىتاضرالا ةفرعمىف (نماثلا بابلا) |

 ْ رعش بئاعقلاو نئارغلا ماه قام ضءعنرك ذو ةقضللا |

 هلوهحا اندنع ةمم الآ تنا || 1| هلوةعملا ىتع ان لب تخأأان
 هلواعم ةمه نعاوفاننق || | ومهسأ تخأك ملا نوئبلارطت
 هلو ل كيلع اوفطع || || مهماف نينبلا نم لملقلاالا

 لرد اهي الا كتف | |" تن يطأ تل لق 10
 لكك و وول نر رد ماع 3 كا ا د ىتح

 هل إسم هل ل اثم | موه 1 لالا ةمامالاتنا

 الصأ هلعجو نوكم نانا مج لوو ىذا ١ مالسلا هملعمد[قلخ ل ىلاعتهتنان العا

 مالا هلعمد وا ةيوترعلا ولج هلضف هتثمط ةريج نم تلضف ةيئاسنالا ماسجالا عسل

 لضفو تابنلارتاس نود ةسعرارسأ اهلو نمّؤملاباهمبشو ةعانل عرشلا اهامسدقوانل ةعىهو

 || ءاضغلا ةعساو اضرأ هلضفلا كلت نم ىلا عزدق اًدفءافلنا ىف ةمسعل ار دق :للذنلا اخ دعب ةنمطلا| نم
 رانلاواهلك تانحلاو ىرثلاتءامو نوضرالاو تاوءداو ”ىسركلاو هاوحامو شرعلا ل عج اذا

 بئارغلاو بئاهتلا نمانهيفو ضرالا نم ةالفىفةاتلم ةقاك اهيف عسب ناكح ضرالا هذهىف

 !|راهتلاو للنوع ملاوعاهف ذهنلاقلذع سفن لك ف وهرهأ لوقعلا رهس و هردقردق. الام
 | تالاحلانمريثكو هنردق اهل دهاشملا دنع تمظءو هللا ةمظع ترهظ ضرالا هذ هىفو نورتفرال

 || نودع ح رسم ىهو ضرالا هذه دو>وم ايّملاحا ىلع ”ىلقعلا مصعلا لملدلا ماك ىِ ا ةدلقعلا

 ,فراعلا مهرصبا اذاانروص ىلءاملاعاهملاوعتءلد نمهللا قلخو نولواهفو هللابع ءالعلانفراعلا

 : دحاو تن . ةيغكلا هذه ثيدح ىف هنع ىورام"سابع ناكل :لثم ىلا راش ًادقود# ميش هنسفندهاشب



 لي
 || هلا دنعىسعلثم نا ىلاعتلافكلذاو هئدن بس ىفةثالنلا ماسج الل ارباغمك شالب اعب ار اسمسج |
 ْ هبشلا عقوو مدآ ىلا دوعي ريسخلا بانني هلي تف قرم م ليك يش ةفص ىأ |

 || نا م لاك امل ل اقف هن نم هقلخ ىسعو نكهل لاك مب بارت نم هقلخ مدا نا الا بار يغ نم هاش ىف |
 | لع نا هتنادارأ امني وكتلا هللا عرسأ هنالداعملا نينبلا ثما ص نطي ىف ثيلي ل لس.ةام ىلع ىضع |
 ١ | عدوأامب ه.ضتقتاعالةداعلا نم مهتطعا| م ةعببطلا ىل عاوبكح ث.ح نيعسطلا ىلع هيرو نأ |

 اهنملعنال لاف ةعسبطلاءالع قاذح ضعب فض دقلو ةسدعلا تاني وكلا وز ارسالا نما فهلا |

 ناكفةرئاددوجولان ال طرا هيو لالا لت عل اريظنوهف تاداوملارتخا هناوانر زرقا ئشنلا ةفلتخم ١]
 سانحالا لاوهف لمعلا هللا قلخ ام لوا هناربللا فدرو ىذلا لوالا لةسعلا دوو ةرئادإا ءادشنا 6
 | در اداارخ .[لصتي اك لقغلاءناسسنالا لستاو ةرئا دلا تلمكف ىناسننالا سنشا ىلا قلخلا ىسهتناو ١

 لوالالةعلانيي ملاوعلا سانج ا نم هللا لحام عمد ةرثثادلا فرط نمير امو ةرتادتناكف اهلوأب

 ةرئادإا طسو ىف ىتلا ةطقنلا نمةحرامناطوطخلا تناك الورخ الا 00

 عج ىلا هنا سوما ةيسن تتاكك ذك طرحملا نمءز لكل ءاوسلا ىلع رت طرا دوت اهنع ىلا |
 ]| هنم هلياووهمل !ةرظاناهلكءارشال تلات ةتيلارغت كانه عشب الف ةداو ةمس تادوحوملا

 ةهقتسملا دكرملاب ةيلاسنالا ةدوصلا هذه هتاوس ماعا ةطقنلا ىلا محلا ءازجاراظن:امهمام عسجت أ
 ٌكِلَذِلَم همدسلا لوزن ا اهكسع ةناوحسس وهذ تاوعسأ هذه ةعل هلعك ةمسغلل ىذلادم_عااةروصك 0

 تاوعسلا تطمن دحنأ ضرال ا هحو ىلع اندومي لوةروصلاهذ_هتدنفا اذاف دمعلاب هنعانربع

 ' ]| ناسنالا نا اعطق انلعامنعملاةتنانادلا تب رخو اييلا ناسنالا لاعبة الارادلا ىلا ةرامسعلا |
 | قئاقل عما اوعو ةيهلالا ءامسالار وهط ل فنا واتح ةفيلخلا هنأو ملاعلا نم هللة دوصقملانيعلاوه أ

 ||| ءامسالا لع نم هب صخ ام ىلا ناوحو تابنوداج و ةعسطو مسحو حورو كلذو الم نمملك ماعلا

 : سانلا قا نمريكححا ضرالاو تاومسأ ا قاحلت هيفىلاعتلاوامناو همرجو همر غص عم ةيهلالا ا

 نولعبال سانلازثك !نكلرامهردق عفرف ني ونالاكهلامهف ضرالاو ءامدلا نعاداوتم نادال نوكك
 || امها هقلخ نما دحأ هيب اامءالبب هال ىلاعت هللاَنأريغ اسح مواعم كلذّتاف ةسرلا ىفد رم

 || قلخ نا هيدالّا ىذلا ءالبلا ناك هلامعتبسا ىلاو هملا هّقذونام بح ىل_ع ه.قش وأ هدعس نال

 ىلعهندامس عم لّتعلاربجو + للعلا ىمدت ىرخأ هوما ةم دا دولا هذه ل_ه-وركشلا ىمست وق هذ
 || ةيلابكلاةوقلا هلاحس لعجو ةملامختاةّوَملا فالا الا عر كما لع لوهطعيام هتمذخ اي ناركقلا ظ

 ةيلابكلا َةَوَدلا ىف ل ص الفةرّودملا اهل لاقي ةوتاهل لعسو ةساسللا وقل! اهيلا قاتاملاعماجال# |
 اهلدجو:لاروص بكرتفتاسوسحل | مرو ملا دامو ةرّو دل! ةّوقلا هتطعاززأ سكنا هأطعأ هال |

 ةي رظنلا مولعلا نم دنع سلاح داس قل لعل | نال ٌكِإمو ةشوبو ود انهوازرجا نكلو نع د ظ

 عقب ذمذدل عقيام بكر ظنمف ةيلامخلا وَلا هذهىف ىذلا لطابلاو قدا نيب زيسركقلل لسنقو ئث |

 دق ناو ةلدالا نم هبكااروهب لاع هنا هعز ىف نكلو ئاذب هنملعرمغن علل دق عقبدقو ةبجششاف |

ا اهلمقرف مولعلا ءانتقا عفابما ادنتسأ ىلا داوملارود:ىلار ظنا لو لع ىنيءىلصح |
 امم مكح و هنم لمعل

 اهفدلا عجربا هنلكس هتفرعم ل ةسعلا اذ_هفكمتانا مباع الام هلع نم رثكاهلهج نك |

 دنتساف نورك موقل و اوركم ملوأ ىلاعتدلوقي قطا هدارأ ام سكعلقعلامهفف هريغىلاال |

 || نا ىريفر كف نا ه.طاخ نار تكحفتل ايمذا م ىف قولا نعل هغو هيىدتقياماما هلءجوركملاىلا |
 ٍ مهلا اذه مهشب لف هياعودام ىلع م الا نع هل ف شك هللا في رعب الا هيلا ل لمدسال هللأن هلك



 م

 1 مدآ ب ماسحاو ىسدع ميج ءاوح مسسحو مدآ مسح عاوأ ةسعلرأ ىهو ةشضاسنالا موسحلا

 (| ةروصلا ف عامتجالا عم ةسسسلا فرخ :الاةأشن فلان ةأشن ةعب رالا هذ_هنم مسج لكلو
 ناواةمهلالا ةردقلا نا لقعلا فيعض مهو الئل هلعانهنواذهانقسامناو ةيناحورلاو ةيئامسملا

 درف أشنلا اذ ههنا ذب ىطعي دحاو بس نعالا ةئاسنالا ةأشنلا,ذهنوكتال نا ىطعت نامل

 مسج هيي قيرط مدآدلو مسج رهظأو مدادلو مجد رهظي ل قيرطإ ءاوح مسج رهظأو

 هي ىف قلكلا نم عااونالا ةعبرالا هذه عجب دقهتنا نا دع ري دقن لك ىلع هناو ميلعئث لكبهتنا نا

 ءاوح ديرب ركذنم مدآ ديرب .مانقاخاناسانلااهتاا' لاشفتارخلا ةروسف تاءرقلا نم

 ادن ريدااوتلاو حاكتلا قي رطءاعم ناو زكذ نم ى اعومجما نمو مالللا هملع ىيسعدب رب ىو

 رهظا ل ولسو هيلع هللا ىلص ده تاو ا ىذلا باطخللا لصفو ءاكللا عماوج نم هن الاهذنهف مدا

 رلساننلا ودلا دابق قالا لع ىف قبسدة ناك وحاكن ةوببث همض نكت لو هانرك ذاكعد مي

 هيجسل) ببر ءانوح عر لل حردسا عونلا ءاقيلرادااهذ_هق حاكنلاو :

 ىذلاءانغالل علضلا نمتناكوادنأ ممقلتاخ ةحردّنملعلاجرلاو ىلاعتلافاكلحرلاةحرد ||
 هتموزح اهنال فن ىل_عهونحتةآرملا ىلع لحرلا ونه اهحوزواهداو ىلع كاذديوندل علضلا ىف 8

 عضوملا هللارطو فاطعناو ءانحنا اهب علضااو عاضلا نم تقلخ ابةوكل لجرلا ىلع ةأرملا ونحو |إ

 هنينحايبلا نحةوهكلابهرمماملف ءالخ دوحولا ىف قبالذا ةوهشلاب“اوح هنم تحرخ ىذإا مدآن م

 مدا بحو نطوملا بح ءارو- ىف هنم تشن ىذلا اهتطوم هنوكله ملا تنحو هنموزحابمال هسفتىلا
 ]| ةبحم ىفءاسشل اداب ةعرتعمل اةَولا ةأرملا تمطعأو هنمع تناكذ اةًأرسلل لحرلا بح رهظي كلّذاو هسقن تح
 ا هقلخام عج علشلا كن فرّوصفام مدادا عاام دال نطوملانالءافخالا ىلع تيوقف لجرلا

 مطلاو نيطلا نم هّمشن امف ىروخافلائثنكهتروص ىف مدآ مسجؤوشن ناكف مدا مسج ىف هروصو

 : امروص ماقأو علضلا ىفاهتحن الف بشللا ىف روصلا نم هتعامف راخنلا شن ءاودح مسح وشن ناكو

 | دوحول ثرااو ةعارزاا الخاهل_عدل ىلا ةقطان ةمح تماقف هحور نماسيف ئفن اهلدعو اهاّوسو

 || نه ىلاغتل اق اهلاسا لتاكوهلاسامل تناكوهملا تنكسواهما |١ نكسف لسانسلا ود ىذلا تاينالا
 أ مح .رلا ىقءاملا لأ و اهاثغت ااقاماطفهناازحا مج ىف هند :ومدلا ترسو نيل ساما منا ومك] سامل

 اأربغ لع تلانث مسح مسخلا كلذ ف نوكتءاسنلا ىلعدللا هيتكىذلا ضيخلا مدةفطنلا كاب رادو ||
 || دنعتالاح سرلا فئشنلاب هللا هالوتف ثلاثلا مسخ اوهاذأ_هذ ءاوح مسحو مدا مسج هتمنوكتام ||

 || هياشن عا الفال ماظعلا كح غ مظعىلا ةغضمىلا ةقلعلا ةفظن ىلا ءام نم لا الا لاح

 || لوطالؤلو نيقلالا نسحأ هتلا كرايتف فاسنالا حوزلا هبق ئقتفرش ]اخ هأشنا ةئاومحلا
 اا روصلاءاشناب نيلكوملا ةكتت الملا نم كل ذ ىلوتي نمو لاح د_عنالاح محرلا ىف هني وكت اني نهالا
 ”ةدحاو تناكن اوةمنان الا ءاسح الان أب مالعالا ضرغلا ناكر كلو حورخلا نيح ىلا ماحرالا ىف

 تاذا كاذ نا لضتاالتل ةفاتا وذمل ا تب امس ناقة ونعملاو ةمسسحلاروصلاو ةق.قحلاو 31-ا ىف

 نوكمال ةأرملاءامنا ةعسطلا لهأ لاقاملو ميكاب زعلاوهالا هلاال سه نودرمأ ىلءرصقالو

 رخاان وكت ىسع مسح ني وكت انلعح لح رلأ ءامنمودانمنا م-رلا ىف نئاكلا نينا ناو ئبث هنم

 || انوسارشن حورلااهل لشتوةًارملاءام ن«ناك ناذ نينملا ماسح ارئاسريب دن محرلا ف هريبدتت ناكناو
 ||[.  ناكف عونلا ماسح نمهريغئشنلا قرياغم عيار مسجوه هجو لكى سعف ءامري-غ» غن نع ناكوا



 نسل

 ات

 هع نمدح فرعا اجو :كتلتلا برت لولاو ١ ( ةسالا تاقف اناوبح تانفعلا

 !تكولا ل صوال اة. زل كب الم هللا دهم ىدلا ةهلخلا اذهنوكت سدح“ ىو اهلك تاوواخلا

 |ةرح ” الار ع نمو ناسف رمش *ء ةعسامثدإ اررع نم ىضم نأ دعن ةغلقلااد_هداحال هلعف نيعملا

 | سانح الكوم ةضمقب همن ابنا هتكت الم ضعب هللا أ هنسفال .اةيلامث ماودلا ىفهلةيابتالىذلا

 هلودوهف هيد اهرهودناهساهدخ ًاقسانلا دنع مولعم لد وطريخ قامو أنأف ضرالا رت

 مهللافو مد " ال ةعيدو مهابركذنيذلا ةكتئالملا نم كلم لكدنع عدو أ دق قبلا ناكو" ىدس تقلخانمل

 هدنعام مكس دحاو لك هيلا َدؤلف هنت اذاغ هل مكيديأب ىتل عا ذولا هذهو نيط نمارس قلاش
 ةنمط هيدس ىلاعت قالارخ الق نيدج  اسهلاوعقك تق نس تضف هت سان, هيلو كضاامم

 ءاقشالا الخ هرهظ ل عج ةأشنلا فىذلا ”ىاوهل ازا كل ذو نونلاوهواهحرربغتىتح مدآ
 ءادعسلا هنمعةضيقىف ناانريش | هناكحسس هناف همتضبق ىف ناك ام هم عدو أف هدالوأ نم ءادعسلاو

 لها لمعت و ىلاناالو ةنملل ءالؤهلاقو ةكرابمن عي بر ىدياتلكو ءامت شالا ىرخالا ملا ةظبقفو ||

 بح نوال فاض

 عجبو مالسلا هيلع مدآة نبط لكلا عدو أذ نوامعي رانا لها لمعي لاي الوراغل“ الؤهونولمعب ةنملا]

 تستاهح اذول ء-عو ةهلينسلا ةلو دف كا ذو ةمقتسملا كرما ىلعهأشناو ةرواجما كضيد ا يزطالل هيف
 لامشلاو ىوقالاهناج لياموهونيعلاو هملجر ىلب اموهوهلباقي تلا هسار ليام وهو قوفلا

 ةروضو 0 ههحو لياموهو مامالاو فعضالا هبناح يلد اموهو هاش

 ناكرا هن احا ىف هان رمس هبف ضفنلا ادهدنع ثدخ هلا فاشملا هحو رنم هش شم اوسوهلدعو

 ءأمثاىذلا ا لا ارفصلا تن يع جلا طالخالا

 ناَرتنمهقلخ هلوقوهو بارتلا نع ءادوسلات ناكو :راخفلاك لاصلص نم ىلاعتهلو5ىف هنم هللا

 ثدحا ماطر اصف بارتلا هب نبع ىذلاءاملا نعمتلبلا ناكو و نونسم هلودوهوءاوهلا نع مدل ناكو

 ناودط اب ىذا ايو ةكساملا# وهلا ٌمةيذغالا ناومملا بذح ام ىتلا ةيذاخلاةٌوَتلآ هنف
 كل ذريغو زاريلان هسفت نع تالضفلاعفدي امو ةعفادلا: ةوعلا م ءاذغلا مضهياهن و ةمئاملا ةوقلاع

 درب لك هل صحب امو دبكلا نم ق ورعلا ىفمدلا ميسقتو ةرخجالا نا رسامت او + حاب رور اخي وق رعنم
 تالضفا!نم امكان دما | نع هحرخع أم ةعفادااهوقلا طف ةعقادا| ال ةيذاملا هوما انف ناومكا نم

 ةيسثلؤلاو ةيلاشكلاو ةسا+لاو ةيقملاوةيذاغلات ةوعلا هش ثدحا مثريغال ءاضعالا عسجب هعفدت امو

 ىوتلاهذهنأربغ طق ناسناوهامبال ناويحوهام ناسنالاىفهلك اذهو َجرك اذا او :ةظفاملاو

 ىذل ام دآص خ مثناومحلا يفاهنمىوقا ناسنالا ىف هرك ذل اوظفلاو مهولاو لايخاةّوق عي رالا

 اذ_هىنامهاكئوقلاهذهلعجوناوسملا نعزيقفهإةاعلاوةركفملاو ةروصملا وعلان ناسن الاوه
 رخال ءأشنا ماب ونعملاو ةسوسحلا اهعف اند عمج ىلا كاذب لصتل ةقطانلا سفنلا تال املا |

 مولعم د ىلعا ريصت اعيعس املكتم | دي مار داك املاعاح ىوقلا هذهءاك ارتد هلعخ ةيئانالا وهو َ

 ءامنالان ا ىعنام هناحتس هنا مث نيتلابلتا نسحأ هللا لراس هبات !ىف داتعم
 لون كاذاوهب قلي امر دق ىلع ماعلا ىف هيرهظي هنم اطتس مسالا كل ذي قاتلا نمناسنالل لعسوالا || ١

 هنع ةغملش هلزتأو ىنعملا ا م ىلع هنروص ليدع مدا قلخ هللا نأ ٍاسو هم هيلع هلل | لص هلوق مهضعد

 نهم :ثدصغىلعالاملاعلا فالخ تالاصتسالاوريغتلا ملاع نم ضرالا تناك اهضرأ ف

 ةبهلالا ءانعسالا عسج مكح كلذ لج الرهظضريغتلا نم ىضرالا ماعلا ىف ث دحام بس ماكحالا
 اع رابحالا لع نم ناك امد سهأ نم ناك ْحَدنحلاو ءاهسلا نود ضرالا ىف فل ناك كاذلف
 ءادّتباب صوص#ب ايلا اذهناف ِباَكَلا لخادف هلك كل ذركذ أب سلبا ةياناو هل ةكتالملا



 م

 قل جعجع 0
 سس هس بيدا

 : 0 رد اوةرودرا دلرالا كلفت اذه !انعتدهلا ناخانو ك0 ا اوريندل

 ةفاغنشلا مارالا لوقا هناذ همض عطقي مارجالا نمدو دحئش هقوف نسل هنال ىلاعت هقلالاءاهتنالا |
 نوكي نم دنع ىهتناو تاكرال زي عش هفوج ىف هللا قاخ ذقن نكي زن الو تاكرلاددعتنم |
 || كري ارا دعم فرعيالؤءازحالا لئاقسو دو هن بكوك ال سللطا هنالاشي أديس ل ناك ولوهنوحفأ|

 نكحجماو كثالب تفرع ذك رح هيدعلهت اجا واس فلا وح م هش نك اكولف نيعتت الو هنم ةدحاولا

 ساد هج ل اوك و مول اةكرشسا كلت ن ءثايْقاهرؤركو اهءاهتناواهردقدتلا لع

 نم ءانركذ ام ىلا مهفاض اكمل هنيثالثو ةسجخ هدكاو ةاهل تل قولدن )دل ١ نه تكتم جت روس م

 : ليئاكتمو لب ربح حب الللاع ءالوه اهلج نماكملد نيسجن 0 :

 المال نمدانركدامىلا مهنا اراك نينار تننر كسا تت زج لبا رزغو لتحاوبم
 ا .ديأن يب ام هل كدر سمي الا لزنتن اموال هقلخ فم ديأ لع ىراع ا ١

 ةكتالملا ء ءالؤهف مهام هللا نودعدالم مقلافو اسست كمر ناك اموُكل ذندبامو انفلخامو ا

 .ضرالارتاووما ىفامندتدانعل ضرالاو تاوعسلارامج مه ةكت الم ها قلخو ةصاخ لولاه 1
 ىنهتتا دلو «نيسفنتم اوم ادام هكئالم ملاعلا ساغن ا نم قا قا لازيالو كزم هءضوالاريش عضوم |]

 ايدلارادلا هللا قاخ دكنام ةنسفلن وجو ةعيرأ هند منم مىضقناو لوالاكلفلا اذه تاك نمأأ

 ةروصاهلوبةوانل اراد اهنوكن م لصتستو اهتروص ىضقنتوهملا ىهتنتامواعمادمأ اها لعجو |
 1 ا الود تاوعملاوضرالارخ نمزالا/تناؤاىلا مولا اهدهاشتام لدم ةصوصخم ١

 0 ا رانلاو دنجلا رع الا راد ها ناحتنتام د انه تاكا
 ال ل ع الا قاخواندااى لح نيب ن اكو ءايقشالاوءادعسلا هدايعل هتلاامهّدعا |]

 للئاجلن تفاح اهنال واليا دلا تيمسانلا قل نات ثرخأتل ةرن [تممءاذهلو عنا أ
 اهلفاعؤ اي اهلا هت ةّدمةرخ الل لع ملوهمسن بطاخي ىلوال نم كلريخ ةرخ" هلو فال

 هتكرف زم الو هتكرحريغتت ال ىذا مهدنء شرعل اودو كافلا ذه ةنللا فقس لعجو متادإ!ءاقدلا |

 وه ىذا!ناسنالا دوحو هنمىناثلا دصتلاوالا ىلخ ءانركصذ قاخ نمامو ىضقالال ةئاد
 قلخ اهل يلا هتدايعو قملا ةفر ملال دستلا ناكذا ىناثلا دصقلاتلتامتاو ماعلا ف ةفيلللا |

 ثودحخال ىدارالاقثعتلا لوالاوىناثلا دصقلا عمو هدم حسي وهوالا ىْث نماخ هلك م اعلا ّ

 هدذشهدتناقاةاملو < هتافصر لاك هتاذا ب تفصتا ةسلزا ةم ده ةفص ىلاعت هلت ةدارالا تال: ءارالا .

 تكتم الءاهرعواهحرسواهراوأ ايف تترواهمأ ءامس لكى ف وأو تاوعسلاو كالفالا

 اعدواهاعدهنالامق مات ىتااةيدوبعلا ىف ل لاكللاءلطدنلا نا ”[هلةعئاط تكد ىلاعتاهكترح

 نال ائالفا دبأ نادت امهف نيئاطانبتًانلاتاهركر اعوطاتكا ضراللو اهللامقف. هبلا ضرالا ||

 ةعااط بن اند اهلا ات اه رثك اابهال طسّولا ل وحاهتكرحواندنع ةمفخن ضرالا: كر نر غنتكرك ممل
 امىيؤيناذبال هناو ةروهةمامسفن تاعاتمل ةعئاط تن أف ضرالا ام أو نات الاءاهلا هللا سه دس ع

 نموي و تاومس عبس نهاضتف اهركةعئاط تتافاهركوأ هلودب ةدارملاتناكف اهركوأ هلوقب
 اهاعف تاداوملا لحأ نم اماوقااهفرّدقو ضرالا قل ناكدقو اهرمأءامس لكى جوأو

 دو-واهمتاوقأر يدق: نمناكفزفوتسملا هلَدع باك ىف اغلا ًاشن سترتانرك ذدقو ماوقال ةنازخ

 ةولعلاراثثالاو دوعرلاو قورلاو تعدلاو تاراخضأا نب كلذ فقاخامو راثلاو ءاوهلاو ءاملا

 نمتارشحلاوةرردلاوةيربلا باوذلاوريظلاو رانلا ند ناكلا قاخو مياعلا زريزعلاريدقت كلذ

 هسف هللا عدوا ىذا ءاوهلا تطلاخولىتلا تانزوفعلا كات نماناءاوهلا وغصمل ضرالاتانوفع ١
 هذ هني وكس هنمافطل هناح سول اهل ىصفالولءماضي رمامتس ناكل هتضاعو ناسنالا اذه ةامح

 م22 ل يون و 32 2 ل رم ورد قتلا و دق ناطقا 721777 تدخن

 تانفعملا



 ' سام

 تكوك لكلذ ملعلازب زعلارب دكا ذالمصفت هانلصف: ئىث لكو باسسملاو نينسلاددعا انلعتل لوانم ا

 اهربكو أ اهك الفأ دمدأ ساتر ةفز زادت لع رب قابس ل هل موناهنم

 !| لع ةفص نيتفص حورلا ىطعأو حورلاو لمعلا امهامس موللاو ملقلا قلخ ال ىلاعت هللا نا ملعاف +

 عطقلا نيكسلا روص نم دفتسناك ةملاحةدهاشمةدافا ادمضموالعم اه] لّعلا لعحو ةللع ةفصو

 | "اني دهاشسنو وكشف حارا (طرق نا ةذلاَنودَد .رهوج هلاصس قلخو كلذ ف نوكي قطنربغ نم

 أ ناسللا فروك ذغءانهلااانأو هتعمقلا ىضر ل اطل نب- ىلع مالكنماهانلقنامهل ةمع-الا هذهوأ]

 | ةثينم ةرهونلا هذه ىنعاب نااط ىنأ نب ”ىل_عاهراملكلذاو اًددنمءايه تناكف ىلاعت لاك "ىبرعلا | ١

 |١ اهام-ةرهوملاهذهىالاةروصن ,وكتال لب اهنمةروصولختالابغأ ًاواهاك ةمعسظطلاروصلا عجفا]
 | ضاسلاكىه لب صدتنلاب فص الو ىزدت الو مسقنتال اهتقشح ةروص لكح عم ىه موك

 : || ادهى هنم ل ص> امردق ضاسلا ع نم صقن هنا لاقي الو هْسش_قحو هناذب ضد ألك ىف وكول

 نيب ونتنصل ا. فوضوملاح ورا | دهني هنا هسسءتنا نيعو ةرهودا هذه لاح لثم اذهف نضسالا

 || هثدحا ام ىلعةالولاككالمالا هذهلعجولالما ةعبرالالزنم ةمتص لكل حو بنام عير ءانملا ||
 1 ديربام لع كت الملاءالؤه نم كم لكسص سهوو نيلذاس لفسأ ىلا نيدلع ند ملاعلا نم موق هناصس

 || "ىبكلا مسملا مهربي دتو كت الملا ءالؤه لع هر قلغت ام نانعالل هلناهدحو ايش لوأف اعلا فمءاضما ||
 || هناصسلزن م لاكشالا لضفأ ناك ذا زريدتسملا ةك كلا لكتشلا مدل ذه ف لكش لاو

 الهو وأ م هالو كن الملاءالؤهل يلع هقاخاَي ع لاعبو ةحضلا ماقول دال ودا الاب

 مهام هللا نوضعبال مبا هناصسسانربخاو هر وه سه اهف ةقا اننا نم مهودعو رح ” الاو اندلا ف

 . || دحاءاهتا,تاناوم او تاناينلاوتا دابا نم تاداوملاّرلخ ىهتااملو نو صيام نؤاعش و

 || نم ناس هقلشاممى ها عمج لواببكحايترتلاعلا تتردعتامم ايئدلا نس نم ةنس لأ نعت

 || ةندنلا : ةأشنلا هذه ىهوناسناللالا هناك هيدي نيب ن اونكللاوهو دولومزت الإ هور ل

 | هاندر اذ ئشلانلوقامنا ىلاهت لاك ةدحاو دن نعوأ ىهلا مآ نعاماهاوسام لكَ لح لب ةسارتلا

 "| بتكوهدس ندع ةنح قلخ هللا ناريتا فدروو * ”ىهلاص1نعاذهذ نوكتنكهللوقننأ
 ]| ىلا عت لاق هيد ناتالاوه ىذلا مال_بلا هماعمد[قلخو هدم ىبوطةركش سر غوهدنن ةاروتلا

 1 ا وهيذلا ىندالا كافئاهقاَى ةلحالو مد : الاف ا د تقال دعس نا كعبْماَم سلال

 جوربلاتاذع ءامسلاو ىلاعت اتاك ايسرباهتم مسسق لكى عساه -ةرم + ىتا سقت اروك دلال وألا | !

 ٌهنالث ف كلفلا !ذهى عن رالا نمدحاو لكر "رك ةعسطلا ىف ةعب رأ ىلا عجرت ماسقالا كإتلعدوأ
 | متحاسسو مهريس لاح ىف نورفاسمل | اههف لزني ىتل أ له انملاو لزانملاكما_قالا هده لء>ونهنم عضاوم :

 | اهريسن لزانملا عطقت ىتلا بك اوكلا نم كالا اذهق وج ىفهلاث دحام ماسقألا هده قلل
 1 003 رشق وول لالا رن ياخي تاع رايي همس |

| 
1 
٠ 

 || درانىناثلاو سرا راح احهتعسط ةعب رالاهذه نم مسقف # مهفاق حب وربلا كلف -ركرح رثآ ىلع تامالغأ

 : لالا لم ماسقالا هذه نم عساتلاو سمانا لعجسو بطردرانعاراو بطر داس ثلاثلاو سبا

 نماثلا لعجو ثلاثلا لم ريثع ىداحلاو عباس !!لعجوىناثلا لثمرمثاعلاو سداشسلا لدعجتو 1

 هذهىفةب رصنعلا ماسجالا نود ةيعسطلا ماسجالا ارم ةعسطلا ىف ىنعا عد دارلا لئسر تع فاثناو |

 نيتنا لعح هللا نافتاهتاعيرأ اهتوك عم ى هو ةسوبنلاوةبوطراوتدورلاويرارخا فلا ةعالا ا

 ةيوطرلاةدوريلا نعدن وطرلاوةرار1لا نع ةسوتنلا لجان نع اللا نيثثالا دوو ىالصأ اهتهأأ]
 بك ىفالا ساءالو بطرالو ىلاغتهقالاهاذهلوةدوزلاوةرا ارطاامهئيسسس نع ناسسم ةسوردلاو

 مزلءالو لقف تش فدك قعافلا دو دل هتمو ا ةسانلا وج لان و نم ملي بدسم نال نيه 1



 ١ | ا دمنا لاو لانو تيووءازقملا هو تراثا 1 ةركرشوةسوسعلاوةزارملا 1

 : ةريظتو دب وطرلاو ةدوربلا هحورو ءاملا مبتمو ب ةيداخلا ةوَدلاهحورو مدلاهريظنودن وطرلاوةرارخلا
  1اهحورو ءادوسلاهريظنو ةسوسلاو ةدوربلا هحورو بارتلا مهنمو هج[! موفا ع كالا :

  1ءارص- ضرأو ءاريغ ضرأو ءادوس ضرأ قابط عبس ضرالا امنأو + ىاناملا ع

 هعمج ف ناسنالا نم عمسلاهذهريظتو ءارضخ ضرأأو ءارز ضرأ او ءاضب .ضرأو ءارفص ضرأوأل

 هي (ريمعتلا ملاعام أو « ماظعلاو تالضعلاو بصعلاو ةورخلاو مدللاو ملا دلخلا

 ناسنالا نم سحيامهريظنو ناودلاملاعم_نمو ناسنالا ف ىتلا ىوقلا مهري نو نو.ناحورلا

 ناسنالا نم: سالام هربظنو دامب ا ملاعمستمو ناحسالا٠ نضوخيام لكهرظتو تابنلا لاعمستمو

  3#فنيكلا مبنمو ناوكاالاو ناولالاو نحالاوفومالا# ريظنو صضرعلا مق (بسنلا ماعاماو)

 هريظنو نيالا مسنمو عارذلا نملوط3 قاسا ار ,ظنو مكلآ مبهنمو ميقسلاو يتلاو لاوحالاربانتو

 ةفاضالا مهنمو ىديذي رت تقو ىسأر ةكرح هريطتو نامزلا مهنمو نت 1 وع قعر قع لع ينو

 فو لك |هريظنو لعفي نأ بنمو ىتحنو قوفهريظنو عضولا مبنمو هئاان :ًافىأ اذه اهريظنو ا

 : صر صلاودسالاوراجلاو ليفلاكت :اهمالا نمروصلا فالتخ ا مهتمو تعيش هرشتو لعفش نأ ||
 اذ_هو لمفوهف نطف ذاذايكدومشو مومذ نمي ونعملاروصلا لبقت ىتلا ةئاسنالا وتلا اذهريطتو ضه

 : ىدهيوهوىملا لوش هللاو م هفاةرصرصوهفنادجا دهو دبل اوه عادلا ذهوراج وهذ دبل

 لجفلا
 ردكم ماعلا نم رم دو> وم ليو خا روما دالا موب كوم رجم عال :

. 

 | ناطلالا رهاظ اء وق اكلم || || ناستالا نطان ةَعَصَح تأشن |
 ناجرلاب شرعلا ءاودسالثم || || هتاذ مدآ شرع توتسا م
 ىناثلادوجولا كام هش ااهعو اهذمع ْق هع ةقسضح ثددف ا

 ن انشلا لماحو ماركلا دنع || || هظفل ف هلع فراعم تديوأ
 ناطسش نم نوعلمل اريكتر || || مهمالحا همؤلعا ترغاصتق |
 انارسخلاب ءان نطيوشلا الا | || هبوكحالمف هللابرقب اوزان

 ْ دحا ناكملابروصخما نامزلاب ديقملا :ىجبطلاملاعلارمت نم م ىضقتااملدنا هنم حوربمقلا كدي لع ءاأأ

 ١ مسالا اذ هريغ مان ع نماموي ريغ دح اًةدملاه دهوامثدإ ! ىف ةقورعملا نيدسلا نم ةتس فل نوعسو

 ْ ةرادّةمناكعول ْق كاسي هنا لاعا رضاعتلا كم عانالا ده فاو عودابنسجتوعوا جراما ىذمانأن دو

 | اهّدعن ىلا ىع مانالا رغصأف نودعت امجةنس فلاك كبر دنعامو ناو لاو ةلسا نيج

 1 كادو كاةريك ال نرعلا دستع موي رضق اة راهتلاو للللا هسون فر هظي ىذل اريبكلا ظدحلا كش دكر -

 اهم رهقهلكب رمق دكرحو اهنلاو لمللا ىف هنو دام”ةكرح تناك !ًنالفالارئ اسنم هقوح ىفام ل 9
 1 الود كاف لكتتي ربغلا ةكرللا عال نوكت ةزعنط كتر كاف ليت ا ع طصم ىلا الالخالار 10

 ٍ .دعي صو مدت مون كاف لكى ةيعسط دكر لكل و ةن ريسق ةكرحو معدل ةكرح دحاو نى فن تكرحود

 || املكف طبل كافل قع طقت اسهلكو نودعتام هلوقبابنءريعملا طبل كلغلا نع ةثداسلا ماالاندرادقم
 د امو نوريشعو ةدامثوه اهم مانالارغصأف رودااروديو اسهلام وب كل ناكل اكل ىلع ةتعطت

 ْ ةعرللا بكااوكلا ذه هللا ضن « طيح اكفلا ىف رمقلا كف هكرح عطق رادقم وهو نودعت امم ْ

 ]| هردقو ىلاعتلاكتاسحل اونينسلاددع رعتف امدحلا كافل فاهكلخ طق تضملا كرات ا ىمسلاى ف أ
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 ١ ووو 0 0 ودلع لالا 112 وئالدتوا رسال ىذل 00
 | كلذكو نيعئاطانيت أ اتلاك ارو اعوطانكا ضرالاو تاوسلا وتلف قالة مدعو

 | مهنمروستيال مه افاهواجواو ءاطالا هأ ناكو لاَم اواض :رعناك املك ذواههلمس< نا نيب أ: لاك

 || روصقملا ليل دااور كلا باح[ ىنعاءالتعلاو ةصاخىرانل ناو ناسنالاالا كلذ ىلعاولبح ةيضعم
 انادنع كا ذكو اوقدصدقو هب بط اذ اممهفي ثء < الةاعفناكملا نوكيإ ناديالنولوبتب سلا ىلعاإ

 ْ اذه لعل لوصح ىنعاالع سانلا ىلا ةداسلا قرخم شكلا ةهج منوة ابحا الث لاول

 لاذ فالخاب دنع مالاو مهرصب مهاطعا ام دن ءاوفقوو لت_ءبال دامجا دهاولاق مهن ًاريغان دلع

 ملعناوةابجلا همشهقنا قا نولوتي ةهجوا "لدغ عذجوا ةاشفتكوا هلك ارختا”ىننعءاجاذافا
 نذؤملا عمن نم لكناد و ملاعلا عمج ىف ةامحاّرس لب كا نكح سلاندنعرمالاو تقولاكلذ ىف

 : هنضتقنامع رظن نم ظامنتس ا نعالاندنعتقتكن عاده عسا دب تي الو دا

 : هقل نارك لاو ولا مليا لاجل - ط كا سلذ كل ذ ىلع فتي نادارأ نمو كل ذريغالوربخر هاظ

 : هناصسلاعلادجوأفق ةداعط هذه كاردا٠ نعةاعىفسانلان نا لعض انمع هلك اذه ىلع هعلطتس

 ! ثاغمالب اثمغمو قوزرمالب اهزارو ءاطءالباداو>و رودقم الي ارداكن اقع مسالا نانل مرهم ||

 ْ ةنعلا فنتضنقلا حب صاحت امنداا ىئملاعلا لعجوريثأتلاءلظعم قا موح ىهاالب اهحرو «

 انهو لاوالله امك 1و سكت سده د لل اهنم صاخشاالا لصف مث
 ةحزا اهذه نم صيلختلا انو ثيسحلا نم بمطلاو برطلا نم ثدمللا جارتها ىف ءاذعلا تاضافن[

 || بيطلا نمثيبالاهتنازيعل ىلاعتهتلا لاك ام اهملاعرهذهو اهملاعدم ذهدرفنت ىت> نتضيقلاززستو |

 ' انهيلعتام ىّتح ةجزملا نم؛ مئثدف قنخ ممهج ىف لء حف اعمج هكريف ضع ىلعهضعب ثدمخلا لعمتو |

 | نم صلت ال نستمر تاتا جوع را لح الخ نم يح ءنكلو نينم الان مةماسقلا عوير« مل
 نييضيقلا ىدجاىف انرِمَع نمايت او ةعافشلا لهأ مهءالؤهف ابهنمح رش صلخت اذان مهجىفالا '

 ةءاغوها ذهق صا دقهناف يح وباذعيلاوا ميسعت ىلإ هرب نم هنت 5 .رخ الارادلا ىلا ىلقنا

 ايذعمرانلا لهآ هن ورانلق انه نمرهناذ ىفاهلع قل اوه ةفصىلا ناتعج ار ناقة ناناهو ماعلا

 هللا ءاشنا ةدهاشملا دنعةرخ ”الارادلا ىف هلع فتتامب رش رشّرساذهو اميعنم ةنا لهو |
 رغصالاوربكالا ماعلا لالذا ةفر ءموبالا اذهقانلوتام أو < رادااهن هى نوقتحلااهلاندقو
 لب اقتم اهلعجو مهريغىريثاتلا مهل يذل امءا هاو هسانجاو هتايلك ملاوع هب ىنع ا ناسنالا وه ىذلا
 انادي ىذلا رئاودلاع ءاشنا باك ىف اههترتو كل الفالاروص ىلعرت او داهلانب رض دقو ا ذه نم ةعسنب اذه

 بابلا اذ_هىف هنم قلنلف هللا هاقبا انمفصو ائملوزب زعلا ديعد_ه2 ىنأ مامالا لحي سنودن هعضو

 ةلاهكسالا ملاعو ءاقبلالاعوهو ىلعالا لاعلا ةعيرأ لاوعلانا لوةنف * رمدتخلا اذ قيليام

 ماعلا فنينطومىفملاوعلاهذهو بسنلالاعو ءانغااوءاقبلا لاعوهو رمعتلالاعو ءانفل!ملاعودو

 ناسنالا نمامهريظتو ةامحلا اهكلفو ةيدلا سلاف( ىلءالا لا عل ا امتاز + نان الا فو ربكالا ٍ

 ىعرن كلا كلذ نمو مسا نات الا ن مهريظنو طيخلا سشرعلا مهنمو ”ىبمدقلا حورلاو ةفطللا 1

 تاتنالا حاوز) اهناثو ميتالماو كقلا هريظتورومملا تبلاو سفنلا ناسنالا نمدريسظتو :

 رك اذلاةوقل ا م_هربكطتو هكلفو يستملاَو سفنلاوةيلعلا ةَوقلا اههريظنو هكلفو لحزو

 ةوتلا امهريطتو اهكلذو سمشلاو خوفانلاو هلقاعلاةّوقلا اههرطنو هكحاذورجالاو غاشلا ||
 هكلفو بتاكلاو اولا حورلاو ةببهولاةَدلا امهريطنو اهكلفو ةرهزلاو غامدلا طسوو5 هملا |
 * سحت ىتلاحرباو او ةسملا ةؤقلا امهرطتو كلفوريقلاو غامدلا مّدَعمو ةمل امخللاةؤقل ا امهريظنو 7

 هيون ا ناسنالا نِمانهر 2 يصل
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 0 عر ىلا.هنؤحلا ةطاسوب مان 1710 قاقلا طلق نق انعرنالو :

 مدقتلاب فصال هش ماا «نااضيأ لعتل كاذكو مدقلا انل تقف مج خدك دوحوم نمان دجو أدق :

 قحلاو ةاب+ا كا ةوزه وما لصأ ىهو امو تادوجوملا لص اهنكآو اهنعرخأتلاب ل اعلاالو ملاعلا ىل لع

 ماعلا تسلا هاو تةدص/لاعلاابناتلقناف * لوتعملا طسصخلا كإفلا ىهو كاذربغو ه.قولخلا |
 | هيزنح هزستو ملاعلا صانهْمَأ ددعس ددعسو هلك اذه لِيدت تقدص لا تسلر قلل ابنازأ تةدصأأ

 رينملاوةربجماو ”ىسركلاو ةمشخلا ىف ةيدوعلاىفرظتاف كمهف ىلا برق: ىتح اهلانمت در ناو قالا

 عسر رتلاف ةقروو تو توبا نمالثم عيرم لك فل ]ال 0 كلذكو تواتلاو ا

 رهوذلاو بولا ضاتنك ناولال كا ذكو ص انعم الا هه نم 0 ا 1

 ساس نا لاقي ىت> ماسقن الان ةلوشعملا ةمضام سلا صنت نأ ريغ نم ق ٍوصدلاو ناهدااو دغاكلاو

 ةدارالاوةردقلاو لعلا كا ذكو توثق ترهظ امك دغالا ف ترهظ اةتح لد اهنمؤزح بولا

 انباَك ىف اريثكه يؤ لوتتلا انط ب دقو مواعملا اذه كِل تنبب دّتفاسهاكءامسش الا عبجيو رصبلاو عمسلاو ا
 ه.وحتامو كالفالاو لالمالا هاك لاعااوهو ( ثلان”مولعمو) + رئاودلاو لادا ءاشثاب ىمسملا ا

 نانالاوهو ( عبار مولعمو) #ربكالا كلااوهو ماعلا نمام_مهامو ضرالاوءاوهلاولاوعلا نم

 تاوعسلا ىفام مكحاوذم-و ىلاغت لاه هريس تعروهتملا اعلا !ذ_ههّتنالعح ىذاا ةعلخلا 1

 هدوجوالا لعيال امامي هبلطيالصأ مولعم هل قرا تامولعملا هده لعند هتماعج ضرالاىفامو :

 : ةقرقطاب ل_علاك ل انملابالا لعب الاماهتمو”هلثمالان م برضضل هياهصو هلاعفا لت 2 رن ىلا عت ىحاوهو

 هلثا ناك دع 00 ةالاو ماعلا وهو ةسقركلاو ةمهاملاونيهحولا نيذع لعياماهتمو لكلا :

 ناك لب ؛اهلعن كيل ةفص اعلا هداج ن ند هيلا عحرب ل ناكح هيلعام لعن ' الاوهو هعمعو *الو :

 ٌدح ىلعءأدبو لاعلا دوجو دارأ الف هتاخان م هووع دن تلا ءام“ *الاردقلخ لبق ىعسمو هسفنا اقوصوم :

 0 هد | ىلا هيزتمل اتا ءاع نمل ترضخت ةسدعملاةدارالا كلن ء لعقتا هسقني هلعدهلعام :

 لوو هاذهوروصل او لاكشالا نمءاشام هذ 0 ءاتملاحرط ةلزنج ىهءابهلا ىعست َةةقح أ

 ياله ودم دج ريش ادلب لوو ةيخمسا كرات طق ن ا

 باصص اهمسو ءايهلا كلذ ىلا هرو. ل ىلاعتو هناصس هنا م ةَقشلاب فشكلا لها نيشتحما ||

 : ىلعءاسهلا كل 3 ىفئيث لك ىلاعت هند لف ةمحالصلاو َةَوقلاب هض هلك ملاعلاو لكلا و راكم

 1 هلوسومءوضدتش روثلاّكل د نم هن رو بسح لعو حارسا اون تبيلااناوز لوبقك هيوق بيسح 3

 ءابهلا كل 3 ىفالوبق هملا برقا نكي ملف حايصملاءهرون هبشف حاصصمابهف ةاكشكهرو:لثم ىلا عت لاق
 دو- ولا فرهاظ لوو هرسأب ملاعلا ًادتبم ناكف لعل ايدامسملا مسو هيلعدتنا لص دم ةةيقحالا

 نيعو هنعدحوءامهلا ىفو ةلكلا هع وافل د هلال رونا كو نس وجو ناكك

 5 نيعجسأ» ايبنال اًرسو ملاعلا ماما هنعمننا ىذر بلاط ىبأ نب ىلعدبلا سانا بر و هيلجت نم لاعلا ْ

 هلاصس هناف ىلا عتق يللا سفنب عال لعل اونهذ ليصغتريغن مهلك ماعلا دجو هملع ىذلا لاثملاام وأ :

 لثمنا كشالذ هلع ىف نيعملا لكشلا اذ ه ىلع كر الما دس ل دوا همسفن هلحانلع

 دصق نعال قافن الات لكشلا اذهان دال كل دكيهالان لولو قحالعي ءاَقلاوه لكشلا اذه

 لكشلا ناالولذ هسفنىف سل هناف قافتالا ,كسج< دووجولا اف هتروص حرخم نا نكع املي ل هناق
 ناالاق_ لف هعمئ الو ناك هنا تبن دقد ا نك اذهذخأي لو هيلعان مح وأام هسفن ىف

 ا

 ١ ١ أ كإ ذكام : هلعفمدعنعالالزاهسفنب هلعوه سفن هملعامي هلعف ةروصلا نم هسفنف هملعززبامنوك

 000 كلذ نع نتا لج ثداوما هسفن موقتالودأ ةفص هلال قحلا مدقب مدقانب هلعنيعوهى ءدااانلاثخ

 : ١ ل نودبعنلالا تالا حاب نادت م ا و



 ا

 أ ةقرف لكناق )علا ىفال لاما ف فصللا ىلع نيتقرفلا نم تاسنا لكفةرخ الا امأو اينالا ف
 ًااذهاو ابادعو اهعنةواتشو ةداعساعم .رذاكلاو نمؤملاالا نان الا سلف اهلاح ضيقنت هلع

 | لئتاوهَو نحت نم ل رانلو لمقلا اذه مر لجو مهفاف يلعاةرب الا لهو مت: :دلاةفرعم تناك |

 تم: نع رعسش

 ريغصلا دوجولا اذه || || ريبكاا دوجولا حور"
 رب دقل اريبككا انا |( ىلا لاك ام. هاالول
 روشنلاو افلا الو || || كود كنسحال
 ريبكل ا طبحلا نتكلم ان نا ىتناف

 [روهظدي دعلاو || | ا ذب م دقات
 رو ميدقدرفهللاو |

 ريس هيتضبق ىف || [| ديدجح قل نوكلاو
 با را قدره نكنم ءاقن

 رودب ىدوجو ىلع دول لا :

 ىو فار دك ل3 )|| ليسا طك الإ
 دعي ف لف نك

 دوحو ىنا لاقوأ

 رقبفلا ديبعل اان

 ”نرانأأ لهو حصق

 ىردعقب الوه-اش ' ا معاملات

 روزو قدصلوقلاو يع ىدوجو غلب
 زوفغلا يحرلاانا || || ىناكموتل لقو
 ريملاب اذعل اوه ياذع نأب لفو

 اهلج عيطتست اال فيعض ىناب لقو

 روبي و أ ىديب ىلع || | صدش مل فيكف

 فوسزلاوهرال ا 1-51 * ةعب رأام هوب تامولعملا نا اولعا نوعلا هللا ن مو هنا وبابلا طسدأ

 نع ةرابع هيل علاو هنا دندوحو موه لب لعالوىكالواعم سبل هناصس هنالقلظملادوجولاب

 لافتا هذع الو“ ىتءناهرو الد ليا يهمنا عوتمت انة ة ضع 2 < لءلاامأو لاكلا تافصوب هو

 هيشدالوىث هبشيال نم هبل ءاشالا هع .ثل نم فرعي فد َّئث * ههشدالو امش هيشرال هن اكسس

 نولوعناعهتنا ىلاعت هيلع كاد زو الف ةمهاملا امو د * هلثك سل هنا ىل ماماهءكدفر ءقاكش 1

 (نان' مولعمو) < هنا تاذ فر جل نععرمشلان هعنملا درو دقو منسم هتناكرذخو اريبك 1

 ىهدامدقلانالو ثو د. اءالو مدعلاءالو دوحولاب ف صتتال لاعللو ق ىح ا رهىتلا ةلكلا ةق.شطاوهو 1

 اهشدحواهعدق تاموللءم لا لعتالذ هند اكم فصواذاث د 41و ةيدقابمفصواذاعدقلاف

 ريغ نعئش دحونافاهم ةفوصوملاءا.ثالادجو ىتح ةقمقملا هذه دجو الو ةقشلا ذه لعت تح

 نعئثدخو ناوابب قمل فاصتالميدقدوجومابق لبق هتافصو قل دوجوكح مدن مدع |
 دوحوم لكى هو هيدا ذ لقدر دو وملا ثدحماودو ىلا تهتلا ىوسام دوج وكم دع

 الما

 ىناعملا تافص ن ٠ هيلعوه ا: لعي نكست اذلا مولعمريغ ها عممتا دري سبل هدوجوو هدوجوب

 دلو لب 1 دهس ع ليلدبةروصلا نعةدرخت اهتفرعم ىلا لصور الو ضعدالو لك اههفاسخ ىزحتلا لقتال | امتع
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 مجتاذاوبطاشولو قافنلا مهل ا ءاشفا لطاملا اولماعو لا نحلا اواماع 0

 هلا لاقت ازجسالا لع باوملادتاعقوأ قناع |لهأ نم 00 ام مه

 || اون. اعل ةتسقملاناميا اوني اعولو مدع مهو مكعمانا اولاق فك ابع مهؤاز تساوهو 0

 اوةهدالواوقطن الو اولخالو 00

 00 هنأق ءاسقللا ةقمقح نآس الا رظنلفةدهاشملا باص

 اوسكت انما اولاسقف كلذ نمراكا اوقمطي لو اهعماوبد أنت نحر هال اي كارم 5

 ىلا ةفصلا نولزتسسمن ننامنا اولاسقف ءاللا نم دعبلا ىهو مخشلإ عماوانو مهسؤر ىلع

 عفرو ةراخ بلا لاوزبْك تلا لاوزو رجلا عولط ددنع ةقمقللا ةقمش- ندا الاهذهرب دتفانمتا

 تداكت ناو تمدتفاوثانيذلا لثماوتلتل نيذلا دق سمثل او ءاسالا وناس ىفّرمسلا كلوي عناوملا

 رطناف سأب الف اهوذ ةحئار اهتم مس“ ناالااهن كح عنم ىلا قفل اة قي وتمما تكله

 أ ىلاعتهللا ع ءاش نا د_رترب دتو ١

 يلعو دجو يذودجو مهو هنأ دوجو.« لواوش. نمو يناحورلا قلللاءدب ةفرعم ىف (سداسلا ب ابلا) ||

 ه رعش رغصالاوربك الاللاعلا الثا ةفرعموهّاغامودحورلودحو لاثم”ىاأأ

 حوروهو دهاش نم مادقمنوموقي اواجه لبا

 مكحنا دو>ولا اذه ىلارظنا

 مهكلمف هنافلخ ىلارظناو
 ملعملا ءادرلا لشم اندوجوو
 مح اوناسالا قلط حصقم نم

 ههلا نبع دح 1 ومد أم

 اذو ةفرعم دبعاذهلاق
 مناف لدقلا نم لسلقلا الا
 ممم ىردنال هللا دسعومهف

 مهعو>ر دارأ انمهدافأت

 هدحو طتاسلاف مدقملا ملغ

 نع هنرتس ىذا فرطلا ةقشح

 هلت دجر ىذلا بدسلاب معلا 1

 ةناع ال ىذذلا يه الا ةنارتو

 هريسك دوجولا ل الفا مولعو

 ايدك و نموا ىدلم
 عم احان ١ ىذلا هلل دجلاف

 ِ مهردإا بح هحزعو الا

 مه دسعادونانملادسع

 كملي لامع ال ه اوس 0

 | 0 ل لكى كهروصقل

 مدقالازارطلا فملاوعلا نيسع
 مظعالا مظعلاهبفهلىردت

 : 0 ىذلا ل صو

 م معي ملام معلا و اهم ولعل

 أ دحو موزيلا مدعلاهرصح نيأالو ”ىنهلالا شرعلا نهوىنانسرلا شرعلا ىلعءاوتسالابةفوصوملا |
 لاثم ىأ ىل_عوءابهلاق دجو ميذو مدعلاءالودوجولاب فصتتالىتلا ةمولعملا ةَمسةللا نمدجو

 هتاعامو ةيهلالاق ثق اراهظالدحو لو هيرلعلاب هنعري_ملا قللا سفن متاقلا لاثملا لعدجو
 ةفرعمو هقث اح راهظا هّتباغذ حازتماريغنم هاشنهن 2 هطظح لاء لك ف رعشض ةجزملا نم صئلاقلا

 هدسو هتلعولاعلا حورناسنالا عر خصالا لاعلاو ناسالا ادعاموهوربك الا ملاثعلاك الفا

 لاعناسنالاّن ا! كف بالا اذه هنمذتيام عج اد هذ هناقيط لمصفتو هناكرحو هتاماقمو هكالفاو
 ملاعلا فهلا ةقيلخ هنال هلل اهل صو ثودحلا قير ط نمرش-هلااضباو اهلك مسا قيرط ندريغص

 | ىهامنا نانالات ةأشن لك انا لعاو * لاخت ا ناسنالاّن ا مهولام هلركشم ا
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 ةنامترلا ةندجلا ةقشللا هضدوحومل واو ءاسهلا قلطاة دن لاستالا نم برض ناَسلاراجا



 ليل

 نمنرتف طملاعأ ن رسل ناث هرسبه دله اثم ةقرقح ىلدع فتي نطفل ا دارأ ردسلا جاكم
 ا لو_درلا ف رعوهقر عق هد دن نم هيلع ةوفاسعا رس ثنا لع اف امنغاهشطت ىأر ةةرابستلا

 عناصلادح دحام اهب اهم لكلاّرقاف دمحوتلا ةلك ةفطول قاف فيلكتلا ففئاظو نمديءاجامو
 ار اكنالا عقوف لورا ةداهشب كل رشلا ناسلب ميطاخنأب مهالتاف هبلع مهاوابع تفلتخاو
 ايكو ل هاولظااقرطن ند منك * نيقب رط ىلع راكنالا لهآ قرفتف سنجلا ضاصتخاب
 صامفتخالاى نو تالوقعملاف لارتسثالا ىأر فالةعانط ابر ان نم بنمو: + ركتافرهاظ "وشف
 1 أ ,بتغ مهرانثردق ىلع نشا مهل ادو توملا نم بعرلا مسج واق ىف ف ذقف فيسلاب هكسيراف ركل

 | هتايراعكاذفت هده شم اهيل عر هسا نم هممو د رفاك كلذف اعطق كارت الا ةلك ين ىلعرقسسا نا
 ةماعلا كإتفا داةتعا امد ىلعرقسسا نم مسبنمو * هللا فرأع كل ذة ارظناهتنث ىلعر سا نم مهنوو
 انمآلوق.نمسانلا نمو لاق: قمل اناس هملع ئداقدتت و طفل لّتقلا فا نم وستمو

 ىوعدلاموزلب اونمانيذلاو هللانوعداخي اًنطان ينمو مهامو ارهاظ رخ الامويلاب وهتلان

 مولا نورعشيامو مهلعمهلامعادراىلا وولعبال هنن نان مهم مئاتلا مهله مهسفتأالانوعداضامو

 مهلو اانحواكش اضم هننا مهدازف 9 وسر هن مه ءاحام باحو كش ٌض سه مي وأ: كلن

 ةباتعوما قيستلو م حدا انقةحامم نوذكاواكام هشمهو ةءانشلا مولا ملأ باذع

 هماقيدوجولا لكامل نورعشيىلا اودسفتالمهللضاذاو + (لصو) + ىضاسقلا حوالات
 هماازربي نم انمآ ل وقي نم سانلا نمو شدج ىف كح /ىوعدلا سراخ معلا ناددم قزرب

 : باذعلا ول لف اظل اورق أ فاولتقالاورارقالا باطباوبقوعف انطاب هن. د ىلاو هدلااوبصو لكلا كل

 |١ ننام امهلابخ نم اولاكحابشالا ضراضرالا ىف اودسفنال مهل لسقاذاو ةرخ اوايتد يلالا

 نودنراك اهم 2 نودسفملاوهمهناالا ىلاعت هللا لاك نوحلصم

 أ مهام انقا داو :(لصف) + او ورفك الواونمآ اهاورعشولوءاسشالاداختاب نورعشدالن 0

 اوفقي ناءادنلام هات رامغالا كلسىاومطتن ااملمماكلذو نولعبالىلا سانلانمااياونما |

 دس دمع 00 سابلا نما اماونمآ ةضالا ف باطلا! رع ا 1

 نسون اولاتقق ملاهخ لدل شطغاو مهراصبا ىعأو كلذ مهعصأف ”ىسنللا ىادلاو سا دهعن] ١
 | م همبمماالأ نأ هللا لاق ىوقهلا عم اونتوو سدقتلاقيرطنع م.لدعاملو ءاهفسلا نما اك 1
 أ روطلا,ذالفالا ل_عذاذرلا قد عاش اذن نياوبحي ءاوعألا يكل ءالمالحالا ءاهفسلا ||

 أ داحياالا نوكش نكمدارأ اذائثل هلوقلةدئاف ىأفالاو نودلا نمىلاعلازيقمل نواعيال نكلو
 لصوال * عاديالاو ناسةتالاو عارتخالاو داحص الاب درغنا نمن اسف نونا نسحأ ىلع ء امشالا

 مكعماناولاكم-هنيطاسشلا اواخاذاوانمآ اولاف اونمآن يذلا اوقلاذاو  (نيعملا ىوعدف

 نيعنامياو ملعنامياو ديلقتنامياماسقا ةسج ىلع ماسقملا اذهىفناعالا «نوتزيتسم نامت

 قحلاوةدهاشملا لهال نععلاو ليلدلا باصصال لعلاو ماوعال دملقتلاف + ةقيتسنامعاو قسناماوأ]
 عم هتارووالصانيلسر 1١ ءالعلا) سداسلا اوهو قتلا ةققح مار نيذقا اولا ةقمسقحلاو نذر ْ

 تاقلاغاتمآ اولاك سيلتا الؤها رف اذ( ىراعذلا تايم اهحاضبا ىلا لبس الخاهشقكا '

 || نيت اوالّرسل اًرسو نيفراعلا حورلاّرسوة د اشملالهال حورلاو لملدلاباحصال لقتلاّرسوءاوعالا|
 1| ,مناعاومال_تالافاومظتت اوناميالا نعاوّرعتنوةفانملاو + باجل اوةريغلا لهال ظعالاّرسسلا و[ ١

 مهنيطاسسشملا اولخاذاف مهتهلااقماهوماتا مبماو ذى امانصا اوذختاف مهلا ةنازخزواجامأ] ١

 عتوذنوئز تبسم نحنا نتا مكعم 1 نامالإ نازح نم ليا زج أ ةيلفغلاءالتماناولاك أ
 قا اوماعومهدنعدادضالا تان واذنا لايف ضباب ىلا مهلوت نمباذعلا ماعلا

 00 لااا ب ب اذ+ 77 سلا

 0 ل 90 371 5



 ١ قاب مهر دن: تناو ىريغنولةعبال مهن :انكمالكب نونمؤيالمهرذنت ل مأ هيكتلسرا ىذلا كدمعون 1
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 || نوكحا عوطالبدانجالا عاست|هلاعباتح ورلا نيم :راثصو دكتالملا نع مأت نم ةباحالا تلصق

 ءاودسالاةروص لّم_ءلاو حورلا شرع ىهو ةقطانلا سفنل | اهامدض قطنلا اهل مصوةدحمةدارالا ١

 | 1 نمسا دعاودو نع ا” وسخ يليدسلا ىدهموهو ىلا لوقهلباو مست سفالاو مهفاف :

 نونسؤيال مهرذنت ل مأ مهتردنآمهيلعع ءا , ادرك يذلا 3 ىلاعت لاه لاصولانيعيلاسلا

 مهترذنأ» مهماعع اوس مهنع "ىف مهتساورتساورفك نيذلا نادمشاب هيفنا.لازاجما ملظعءلوقرلا

 ىريغل اعستماههف لعجا لذ مب. وق ىلع تقخ دفو كينونموي فيكح وهودهاشالو هواةعام مهو :

 نورصب الفى دهاشم دنع قام نمةواسْعم هرادا ىلعو ىدالا امالك نوعمس الذ مهععم ىلعو ا

 كب تلعذاك ىنعم ماو كراذناىلا سلات لاحد يدر | يدلع ع اذع ماوارع 1

 كهحوىف مالكلا نمهمل اهب تتح امد درب ركينذكحينمىلاكتلزئاواب رقى داون يسوق باك دعد

 || قلخ ىلع انما اذكهف كئارسا ىفهتدهاش ىذلاحارسشل كا ذ نياق لردص هيقيسفيام ىف عمدتو

 ١ (نانلا اذ هى ءانزج واامد ز 1 أ بلع طعس | الف مهمنع ىاضر متكدو مهسفحا نيدلا 7

 1 ره طلال

 ىلءمهر دان ادعم سااغكلذلاوم .ه اتفق افصن قاذ نع مكمححا ناديإللاعذةلدؤلارا [ر

 0 عودا دةريغ هناطلس مهلع ىلوتسا دق بحل ناكواو دعس لذ ليصعتلا

 3 ىلعهللا >- لاقفهنلا مهاعدامةياجا نع مهد ىذلا سلا يان !ءرقواحور مالسلا هملع هيدعخ اذ

 نم ل راما سو انزل ىو نوي ال مهعم» ىلعو هريغاهعسو لذ مم.وأق

 .تاذلاهدهاشعتا دلل اروع قف قرغ اوقف ةمدقتملا فمها ىل< ىلا ةفسصل ادن رهئابم مذ اي

 ْ مسهل ىل لوك و فيطللا هسا : نمءانمالا عدبا املك ذوهن ا دعا ةف ص ىف :ءاملوا هنا جس ين حاف يكرظنا :

 ا 0 ك0 دوت ا ويحتيولا ق دبل تاذس سقردلاو نسال اجلا همساىف ا

 متدهاشمىفمهلادءاماررتسىآأ ١ اورفك نيذااناىلاعت لان اوفرعب نا ن نع ريتا مدين مهري ا

 : ماعاوفرعام مهو ةقرفتلا نيعنم مهطاخو عجبا نيعىف مهن الاوفرعاسش ماعلا كل دف لوسرلا ناسا

 ]| ماع مهل دخو ات مهدنع ة فصلا داحت ال باذعلا ام اومهفاخ يظع باذع نم مكل دب ال مهل لاش |
 داك و الع هن سرعلا ىلع مهار ول د 1 ” تك و نع يفق تاك لام غلا لك هيل تاو ءانعمال ا ديجل اعدك و دانغلاو ن وكلا
 آلادنز وياامافءاعسالا يول اعف ب_ولا دصس ترن كن الملا مهترصب ا الف بورغل !نئازخ ىفهدنع نيئوخم

 : هلريصال هناك ىدمح كو 0 ل وشل جو اك دج 1:

 ]|| اورق نامدقلا مها تدم" ىسركلا ىلا شرعلا نماولزنفرافكلا قب و ةيطاخلاو قوشلاب بدخل 9 :
 لأ عادم لهتكرملا اويطافن ”ىبنفنلا ايندلا ءاعسملا ىنامسمل !لسللا نم قالاثلثلا فام :
 : 0 اوربا 00 يو 000 2

 : نقالة عود هتان دبع لكقروبل لام ذا كلدُح ءريسلا تح

 تاعدبملاهللاعدبأ نويذك,هلوقىلا رخ آلا مويلاب و هتنإبانم [لوقي نم سانلا نمو # ( لخ) *
 ' |[تاكه ):لاقح ءافصضلا اعقنطاملاو 5ع لاخش انت نايل و

 : 8-5 نع 7 0 8 : ىل
 هنالةجر داهشا ناكداهمشالا اذه بوصنم لاب ن دخلا ا واح مانادصلا لثك

 || لوب نم مهفانملو ىسطلا ظلسا نم «ميفاملابتوكرشا :مهنأن ردا !ريلعت جت كودي مهل كاما

 ' ل ءارو نم ىدبالا نيعلا ىلا ل زالا لعل! نم لاغلاروصتزربالف ليلقالا هلعيامو -ىملالارادتتالا
 تدهوش:نونغلا هلظ وه قو دوجولا سد راناو يرسلا حج رساامدعي ةزعلاو ةريغلا دراحس

 هللا ىلا تداعابنامز ىضقنا اذاؤ ةلظلا نم تعشرودلاو تالت تاغلب قطان دكرحتهروصلا

 ادكحمو



 ا/ ١

١ 
 | ةماعو اهندلا ف ةصاخ ةصاخو ةماعهسقنل عمضشل وهو دف رصمو لكحل كالا ىلاعت قداوه |[
 نيب ودنا ةدئفا نسأل ميحرلا نجرلانيدلا مون كلم هلوق ىلع مد5كلذاو اماهحو نمةرخ < الاف

 | قدو نونمؤملا عفشو نوسنلاو ةكئالملا تعفش نيدلا مود لون هارتالا نملاعلاٍفرةجنزة يور نعأ]|
 [ف عن : مهب واقف لعفلا داحنا لق سأنلا عشبلرامهقل الور اللا قيو لقي لو نجح ارلا حرا ش

 ةماعلا عمل ددوجولا ادهىف اهله نمو محرا 0 جموس ديول

- 

 ا

 مح
 ًارامغالا تح ةزورارملل ك1 ىلاروسا ا ها وجزم نجار

 0 ميعنالا باقعالو با دعالف ةنج ْمهحوامعت تادعل اراض خ دم ,لامد عون ارح ءهأإ تقتلاوأ

 | قبو كامجدعو ناداولاوروما مثلو نانفالاو ريصاقملا ىلع ناكسأب رانطا جرتو نابعلا ةدهاشتع

 ١1 نامنس هلده»نمو وهاداف مداآو سلي ارم حضناو نانحلار ارب اطح ىف عنا ممهح تراضو ناؤوضر ٍ

 ىسوم مدأح و ةئم امنهلدب الف هنع ا ههل صال ى ولو ددوقداسع اًضتنعالاانّرصتاماسم اف

 برب هزادغو هلل ده ابددوحو تدل عا نعت اناودعت لانا س.داقتو هز انج هلودفف (لضوإل + 2

 ةصعر ءانثلاوركشلا راركتديك ًاتدارأ نيدلا مو كل هدستو ميحرلا نجحرلاب هؤافطصاو ن نملاعلا 1 1

 .: :لادحو ىوأن كبل اودي دويعلاب7 د ك6 ركشلا ماتم اذهو نيعّتست كاناو دعت ابا لاقفدي زلا ف 4

 | كب مهدمااناف كنم ىتازنم م مسالا نم ىلع كريخ لالة ناعتسالا ف ىوأنكلاوكاكي رشالا] ٠
 ويل هولك ديلا كابا نمءاملا: كيرمشلا ىنتدي الاهذه.هلتيئاواناالدملا هتاف ىسفشالا|

 نوكيال ىتح دمحو قا نيبام
 وهوا ان طاحاقز ع ةيؤرب ىوعد عضوم اهل

 د اربج يكل

 ديعاو ف ىدااريمضلاذ“ الا ضاق ديننا تالا لودر دسار و ا 59[

/ ٠١ ٠ 

 نيقوخ نكانوةصتطظ 2 جييضونط حل سل

 '(/ عادبالل هسفت وح فدبعت كانا هلوقناريغةصاخ ةسهلالا ةرمضحلا ال ادوجولا ىف. قلق
 | طارصل اان دا ىلاعت هلوقىف . (لصو)# ريكتسان ,م باو ةكتالملا تدصن نعت نعش“ 1 !| ةفالخت اس نيضوخر هود واَغلهريغ قح ىف نيعّتسن ةةلاراو ١

 || لاناو دمعت كانا لاكالف نيمآ ن نيلاشلاالر مبلع ب وضغملاريغميلعت معنا نذل طارص معي ْ 5

 ٍْ ةاخلاّدا سفنلا دنع قت سالف ةقرفتلاو عه! ىفديحوتلا توشك لاك ىدابعاموهلاهنيعتسنا| '
 (| اندها تاه تافغنااهئاقي وأ اهث انغب تاذلادوهشوهو سقتملا طارصلاوهىذا دمحوتلاى

 يقم مو ىوعدإا طارص وهو حوعم ناطازرص مقتملا اهلوةباهأ ضرعتف يقتسملاط ارصلا 8

 || طارسفللاكلاسإ مر تر ذ ام ملعنيكلاسلا بسال نيطارصلا نييزيماسهل نكي لفدبحوتلاوفو
 ةفاطللا :راقمح ورلا ود ىذلا اهتر نب و اهب تدحوف اهسفن ترانو هنهضر هف مي ةمسسملا 3

 لصتا ا اهملاعاذهومىلع تهنانيذلا طارم مادهلو كفيت هانا دست ش ِ

 || ىل_ع تفقوف همل ءبوضغملا! لصتملا ىلا مهرظ اهنعت

 ثمحاهعشاهملاع نا تلعو ةاحلا مقتسلاةبأعو لالهلا موهاشاع تقرو طولا و ا

 اهمسفن نماهل كاذناو اهمتز ةرضعس ىف نفكتمت ناو رل# ملا لدم كوالا :تدازأالف تكلا ا
 ىلعا متراههس نيعم_ست د لاباو اهلوقب ةناعتسالا تءلطف ترمدوو تزعدغنت كابااهلوتب ||

 بلع تما نيل طار م كاقف تسال تنا لاف #3 لعلارعأتال ىرمتلا اوملابساع 7

 ندم :لع هنا مهنا نم لكل اريسفتو -ىسدعلا حوزلاىلا ةراشا هلع ذأ ن نمطا ارصذاشلا ف يرتد 1

 فنار ءالؤهىلاعت لانقذنيلاضلا الو كل ذكح سل نم مهلعٍبوضغملاريغ" ىولوسر 1
 نيمااهءاعد مامر ًاابمت رلوق م ا حضوأو اه>وعم 08 امهاجاف ةلاسام]| 1

00 1 0 

| 
1 
 اف + كيا دَدَه رعموهىذلا 0 كاانيلؤتس ترام تح وقاهده اكلك تافةساندها 0
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 ْ قا دارا فدادمالا سفنوهكل ذنا لْكتو همضهبتر ماقما مف مادو دكلج حورلااهادانف فاق, كن وأ

 ّئشب هنع ةهولالا تدرفن ملل اساكدادسال اًرسداطعاول هناو لت ام فالخ ىلع هال نا هف عينا

 اهرزوو لععلا ةلباقمىف دوهشلا قاخو هلي اهمىف ىوهلاقلخ كلذداراالظ ةنالا تدالو

 اهل نيب وق نيبر نيب سفزلا تسخن اهلعتادراولا عجب لوبقلا ةروص سفنلا فلعجو ىوهلل
 لكح لق : ىلاعت لاه هللا دنع ١ لكلا واه. دان اد هوام دان اذه لازامو نامظعناريزو

 رهطتلاو ريسغتلا ل2 سفنلا تناك اذهلو كير ءاطع نمءالؤهو ءالؤه دم الكو هللا دنع نم

 ىدانم تباحا نافذ, انهاّوس امو سفنو : هلوقءرثأ ىف :اهاوةتو اهروش اهمهلات .ىلاعت لاك

 ىداش هناحورلاىاراذ- فادح وو اعرشريهطتاا ناك حورلا ىدانم تباحا ناو ريغتلا ناكىوهلا

 ىسي ناطا لا مظع عاطم بر كتاب اقدىفرب رولا هل لاذ ىتباجا نم ىكلم عنمام لاه اسم ععسالو

 ىوكششلاب حورلا عرف هتنااذاهاعدو. هتريضح اها طسفاهريفاذح ابدل هل هل عم هتيطع ىوهلا
 بسح ىل_ءد>او لك نوب وب رملاو باي رالا تازنتو دارملا ناك كلذو هي دويع تيثف ىلاعتهتناىلا

 توربجلالاعم_ مر نولصتملاةداهشلا ملاعو باطما لاعمهمترنولصفنملاةداهشلا لا عفهر ذوو هماّعم

 .[| دحاولا لكلا بر اهمتر ةماكلاو ةملكلا م_مب”رتوكلملا لاعو توكلملا ملاعمببمتر توربحلا ملاعو

 :يلمملا حالص !ىفةسهلالا تازيندتلاب ىمسملا اياك ىف لصفلا اذهىف لوقلا انعيسئادتو دعصلا

 ريسفتف اضيأ هانركذ كاذكحو ليوطتلا ةفاخم انهلصفلا اذه منعا رضاف ةمئاسنالا
 لصعلا اذهىم حيرخو طئاسولاب مسهنم بح نم بجو هدابع هس رتب درفت نم ناسف ناءرقلا

 نيملاعلا فدو أ كا ذا ”ىلكلا لما وهنيملاعلا ناومن احس هتئاوه برلا َناهانعمو هحور فرع نمل

 ةدكؤملا ةيناجرلا ةجررلاو نانملاو ةسبرتلاو فطللاب هيلع ىوتساو اشرع فرحأةسنامت ىلع
 ةيناجيرلاف هنيهحرب صخو هن اهرب مذ ميحرلا نجرلا ىلاسعت هلوقب ناوسحلارادإ ايت ةمدحرلاب

 مهقاف ةيانعلا فرششو صاصتخالا دوجول ةطساوالب هن انك ىف ةيم>رلاو طئاسولاب هلاوعف ||
 ةحرفتلا ماعم نم كإلاةريضحوءازملا موي دي ري # (نيدلا موب كا ىلاعت هلوهىف لصو) * مستلاسالاو

 عجلا ماتم ىهف ميكح هأ لكق رغيف ىلاهت لاك عسا ىفالا ةقرفتلا عقنال هنا عم ىهو

 ةداراوجراف ططسواب اطخ ىبو ع أ ىلا عما قرتفاف ةقرفتلا ماعم ىهف ةقرغتا !ناطلس تابقدقو |

 هل ةعافشلاهلت ّةج نم مويلا اذه كل اولا لءفديعوو دءوو ولأ لعف نامصعو ةعاطو

 فورصتلا قي رطىف رهظت ىبلا"هلدملا ةسايقلل بولطملااندوجو ىف كلملاو تأ لاكو ىسفن لقي لام
 هسفن ظل نم ىلعالا باطلا اذه عقبالو ءازماداجيات قو ةمايقلا مويو ”ى-دقلاحورلاوه

 ليخت نم تانغ ةعاطلاهلعاف تناك ن اف كل 3نمدب الة روةعناكن ا هي بلوطوأ ء ازا بلطف هلعاق
 ىوعدلا ماقماذهو باذعو لالغا نماهشامو ْمهْف ةننارغكلا ةصعملا"ةلعاذ تناكن او بانعاو

 نيدلا مون نم سفنلا قترتلهو هل غش اموكلملاّدح ىلعةي الاهذهىف مالكلا ضرفنف نئتروصلا ىف

 هعزان الق حورلا ةلكوهو كاملا هادحمو كالا قي رطب كما هل مص نم كمملا نا لومتنف + هنعءانفلا ىلا

 دحوتلا دونحي حورلازرب كك يعشاو ىّولْيلا لاق ىلعح ورلا مزعهملع سفنلاءناعتساو ىوهلا

 ىنم ئوقهلل حورلا لاك غسالا الملاورورغلاو ىنامالادونحيك ا ذكىوهلازرب و ىلنعالا"الملاو

 حورلا زرق ان مولا كلم الو كل كاملاف ىسمزهو تناترفظناو ىلمولاف كي ترفظ ناذكنلا

 تلسفهفس تحت تاساخ ريبكدهجوابنمةيأنا دعي سفنلاب رفظو مدعلا فيس حووزلا هلدقف ىوهلاو
 : ةيدراوينع تلسو اونعذاو داشنالاق رىفاراخ دو ابناعال ساوملا تنمآو تس دةنو ترهطتو

 تااسقف ةقيةح كاملا س-اهل خصودحاولائثلاكسفنلاو حورلاراصو متك تدحت اود ذسافلا ىواعدلا
 ةقرقطا ىلعذكاملاو دمحوتلا عجىلا عرشلا قارتفانم هتلقنو هماقم ىلا هبذرف نيدلا مون كإمدل

 6-0 ىد



 د6

 1 اف اللا ىلا ىلسعالا مانقما تبئاق ىنوفراعلاو ىلءالعلا في رعلا نبا ساسعلاونأ

 هدحو ادهم عمتي لو كلذ ىلع اهسننا دازم هلك كل ذءارو قياو ماللا قح ىفلاع مث رهلاب نوفراعلاو

 لالصضا,ق حلا نيشان او نيبماللاءالعلا ىف لاهو نيي“ابإ |نيفراعلل ةمهلاو لوصولل رهأاو لاف ب
 أ كشفي هلل دهملاو كاس هللابدلا ناف هللا دا نم ىلع هنا دهم اف سسرلاءانف ماللا ماقموها ذهو مسرلا
 هتلدلا ةماعلا لوقتوهاوسدو#ث مم نوكمالن ا ىرحاف رهالا هن دماحال ىأ هنن دجا ماعلا لاقاذاف
 1 نم نيدوهللاو نيدماحلا تنفا ءادعلاو طظفالا ةروصىفاكرت_ثاف ةدماسلا ىهو هلاالا دوم أل أ
 ةماعلا لثمال اهنندهلااولوقي نا مهل نكَم الف نوفراعلاامتأو +« ةصاخ نيدوهلا تنفا ةماعلاو قلل

 ىل_صو)* ةفرعملا بابل نم هناف لصفلا اذه ققكف مهدنع مهسوفن ءاقبل هللا دبا م مماقمامتاو |

 ةريضح نيملاعلا بر ب ولقىنوأن دنع ىلاعت هلودب تدنا * ( ميحرلا نجرلا نيااعلا بر هلوقىف

 دوشملا ةيتاذهتتانلوقناف ةفصلا عضوموهو سفنلا مدق خوسرو فراعلا ماقم اذ هوة وبرلا

 هنلاىوسام لكنع ةرابعنيملاعلاو ممذغدو مهس ىىأ نيملاعلا بر هلوقب هعمشا مدخلا ةبلاع
 ا يع والا تور كر 2 16- نيهسق مسقنت ةرتلاو

 مدقو دوم مسق ندجسق ةصاخ ةطساولا»ىتلا ةببرتلا مسقنت مث ةطساولا نمّدب الذ هنو دن ماتو ةتبلا
 مومدملااّماو ةصاخدومثالا املا ىفتةل>ادربغ سفنلاو سفنلا ىلا هناك سو دقلا نك مومدم

 ىلاغتهللا نأ "لوةاذ * : ريهطتلاو ريسغتلا دوج ولالباك الحم سنا ١تناكف سلا ملاعىلا سفنأ !نك

 بالا لحمو لهخلا ما« ىفاهدجواعادبا دا | ىلكلا حورلاباهنعربفملاة ملك ادحوأ امل
 بسود ىذلاهةءاذغلا ناكو ردص ف كال اوردض نبأ سف رعبال قف هسفن ةناقر نعداعاىأ

 ”للحرلا ىف دخ اف هدنع هنا ىرددالوهو هدنعأم بلطا هّمهههَلا ْكَرَخ ل عيالوهو هياشو هنامح ا

 دوعسم نب مهارب الاف اقوتعوما لونا تلط الا نأ :فرع و نكسف هتاذقحلا هداهش انتم 1

 ىببكالا|

 ل>ارلاق ٍبولطملا ب ساو *« هي واطمل ءرملأ لحريدق |

 يأ ا ”اكف ةيطاحا ةفر ءمهراذف رعود كسع قع و رككاولا ارسال ناسف عقلا

 ' ىمساام سدقالا ىلعتلا كل ذ دنع هللا ةةءابةريغملاهتاح مودتو هي توم انمعم*اذغغل ةفر عملا

 اوهالا هفرعتال هناق ةسهولالا ميدقلا درفتو هن ورلاةريضح ىفالا هفز هب لف ىلر تن ١لاَعف لدنعا

 | ىعاطأ كعاطأ نمو ىنارذل ارك قافصو قام» ا كتمطع ا كيران ار نو متنا هناكسل لاق

 ةفرعمىلا اواضوت نا كنود نم ةباغح ىلهح كاهح نمو ىاعكلع نمو ىناصع لا ضء نمو

 كفن ةفرعم ىذعتلال جمتنا كلذك كتيفكبأل لدوحوب معلا كب م_مفرعمةباعو كم مسوق[
 اطاخ تيكلوانا تن :|تنكلىالع كا كد وحولا تت نمالا ىلغلا كا لصحالو ريغ ىرئالو أ '

 ةاوععاهدخت ابا ر 1 ةيهلالارارسسالاب كلَدءاف ىسناكتسن!تسلو كتنناىقننا تاكوذل |
 اتنرعولذا امدهاشم لمد كا ةقاط الا اب كا ىدادمأ ١ ةنضاك ةفرعم نع تبح دقو اهفرعتف كف َ

 طمسلا ةينا ىلا تكرملا ةينا عجرت لهو لاع كذا نكد اثخ لا. ةينالاداحتاو ةنالاندحتإلا ْ

 تاق قاميلا كتبو تا اك كاتعا اي اد ناو وفا

 هل جرد سا ةوه نيافاكءام ىلن ارك دن كوكس

 تةدص لاو ئه تساوكتمانا اك هلكان اوئءراذه لانقف ثاعنتالان ءلوعفملا اوهوةج لغتلا
 لعحاق هبتناتدزفتاوةس رتلاودادمالاّر م نع ترححو ىّس رتناىرأا تةطتكي لاق ىورانأ

 راقتقالاو لولا ةفص سفنلا ف قلفن كتاهج 6 ىناه تكمل اذهنعءانومهكت ىدادما|
 اح كس ىكر محل 3 5 سسفنلاا ىلع حورلا عطا نفقا حورلا ىلا لةعلارزوو ]ا
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 1 ا لا نغسل كالو ىسالاوتملاب قو كالهلارسا نم لكشلا انو اع ل عاف أ

 !اربنملا نيع نعراسو هيلع هللا ىلص لوسرلاو د, اتلالزنو ةداخ هنن دل ا ةلفنل ىلءراصتقالابىدحلا ١

 || تاذلا ىلا ةراشا هتلدزبملا سدتملا دعلا اوهدجلاةَعيقح ىقاودجو لمسام دعب دمسعلا لاق ذدعاف ||

 هيدلصوأر ىلزالاهذوج وبهدوجو نع هبيغ لالا دوجو نمدبعلادوجو لاصفناماقموهو ةئلزالا |

 ن-ىهو ةلذلاو عضاوتنا بان نمولأملا قدح ىهدل ةضفاخلا هللا هلوق ىلع مخاد ءالا هتللاقن |

 : انفتاهنعل ا قدرا ها ردا سفن ىلع هناحسا مم دق مع نا

 |١ هك رغم م دق هنار فر ع هسقن فرع ند هلق فاهانا ل_سو هملع هللا ىل_ص < ىنلاعدقتل اقيدصتو ||

 || ماقميف تناكاملو ماستملا نم اهن.كتو لاصتالا ققحتل هنلا سسالا ف تلع مش برلا ةفرعم ىلع سفنلا ||

 || ضفح هتدجلا ٌىَرَت : مالا دكر اعاستا دبل وهو درعلا ضف مالا اريغد ا نام هونامعرتةلصولا ||

 .دهل اىهماللاو مالئادوحووهدجل اف ةدحاو نعل امهوّئث نمثل دب ماللا نمال دي د4 ار اصف لادا ْ

 ماللا تناكاكى عم ناكف مالل ا نيع هنال هنن ىلا ءإ_دولا ماقم ىف دل ناك ا دحاو اند ثاناكا دانا

 اهعفربلاماكع انذ اهسغن نع اهدششب انابحامث ةيدونعلا تانثا اهيف ضفللا ةَشقح مث عمو الئفا|
 0 ةكرطاءاستا ماللا عفربهقدسمملا لوشتمف هيرخ الا فاهتشقح قم ةملوالاف ىلعالا مالا ىلا ||

 قارتفاو تافصلا ل تو هناك ذا بوُثااوءادرلاب هنعربعملاوهو ماللادجلان ا ديوياتم ادهولاذلا

 |١ اهعفرالف هلك كلذ عمو هلةوأ هلك كا ذءارو قلاو تاصو نا هملا لصتنا دابعلا ةفرعم ةباقف عجلا

 أ اهعذر لعتو "رلماعاهاعذ اهماقم نم تحرباماهجا اهثانف عم اهفرعينادارأع ادم ااتءءانفلاب 1

 اذهلو ةيدودعلا ضفخ ماقمىف ماللا دوجو لعل دتةرودكمءاهلا تاتا كف اضفاا

 ةروصلا ىلا لثملا ةقسشح ىهامناو ديعلاتاذّتسل قات اذ ىأال ةظفاب ىطسؤلا ماللا تتش ||[,
 لب ماللا اهف له-عت م قل اتاذ نءةاكءاهلا تناكولذ اهلومعم ىهاملماللا ىل_عدوعتءاهلامث أ

 تناكدقو ماللا ىهءاها اف ماللا لوعمءاهلاة دهلا سفن ىهماللاتناك اذافئث لكى لماعلاوهأأ
 لصقلا عشومدعتملا عملا ىلا نيددشملا نيماللانا اناددقو ةنرمالي دجحلاءاهلاق دجلا ىهماللا (ٍ :

 م هسفن دج هنادبعلا هب اغف دل !هلوةوه هلل هلوق ناو هلل هلو قو هدجلا نا مالكل | |اذه نومذم نم حجرذل ا

 || دحوم ا راصو ةروصلا لع لثملا ث د> اف عدلا دج ىل_عثدملا ةقاطالذاةاءرماف ىارتلا ||
 || امدغن تزيك تسطعف تاذااترصبا نيحاسم لاق تاذااةءهىلدملا ةروص تلحت الفنماء سه
 || كمتلخ اذهل مداابكب ر كج اوا لاف نيملاعلا برهتندجلاتلاقو اهسفن تدمف- تدار نم ىدجلا أ[
 ةجرلامدقف ميحرلا نجلا نملاعلاٍبرهتدجلا هلوق بقع لاف ادهلو هيض هه تقف

 ةجرلاّتةمسفدو-ولا حاتتذا لوا ىف بضغلا ةجرلا تقيسف هبضغرخاف مملع بوضغملاريغ لاق مث 1

 بلطف بضغام_ نب ناتجر تءاخ + كلذدعب حرمت ةرهشلا كسأ ىلع ةيوقعلا لمقمدآىلا

 مهضعب لاف أم امهتد بضغلا مدعناف هذهرلا هذه تمفنافنالثم امال احْزتمت نا ناتجسرلا ||

 ا رعش رمسع امه نير مسد ف 7

 حرشت ملا فركحفر كفل د كءعقاضادا أ

 حرفاف هنركحفاذا « نيرسينيب رسعف 0
 ١ ||| لاع نولاضلاو ةرامتالا سفنلام ,ملع بوضغملاو وكلاب هنعربعملا لوتالا دوج وما نع ةرامعةجرلاف |||

 وهال ادوحوم الو ريغال دا هزي ا نع هزئم ىرانلا ذا ابهملع انوضغم هيما دام ا

 . || ةفرعملا ]< ىهذا اهلاك ىلعةروصلادو+ولهخأ# :1ءيهنمؤملاهلوقب مالسلا هملعراشأ اًذهلو

 هءنيةراغلا ىلع ّنم ىذلا هللد_+ل اف اداج ناكل ةرودلا كاتريغ لعهدحواوإو "هلصوملا ىهو ٍ

 لاب اقنيلو 3 هع ءايلا نااكسسرلا ىفتماللا * (هسأن) * اديأوالزاةءانعلاّذا وع هعم نيفقاولا

 ولا



١ 
 ا

4 7 
1 

: 

 تعقو ام دعب مانملا ىف مالكلادا سهآ ىلا هنع هللا ذر ناَمَع ملسو هيلع هللا ىلصهللا ليوسر لسرا

 امهل ثاايؤ دب دل اةروسىف أ اف داؤفل ان عواط نيريفلل

 امدعهتمغلا دقل قورشلا الوأ ةقمشمتاذلا| سمووحردنلاف

 امزا د3” ىلدعلا برغل ردبلاو || || ةعلاط شل قفان مولا ىذه

 | ىست م <قولعلا كإغلا ىف حولي ا الو سمثالف ىدمل ناف

 (| ةحئافلا نمضتي ٍباكَلاف ”لوالا عدبملا نع ةراشالا بابنم ةرابع ِباَكَلا نال الا ةحئان سها
 ةرامعىهو دوجولا باكهي فا ام لوا اها ثمح نم ةحافلا مسااهل مصامتاو هئم اهنال اهريغوأأ

 دجوا ةحتافلاوه ىذا! لثملا دو اامأف فصلا نيعفاكلا نوكت نانئم هلك سيل يفوزمملا لملانعأأ

 ناءرقلاوهامفدوجوملاودا الا لحم الا نالنءرقلا مأ ىهو لمأتفهلاح ات مهله جو باكل اهدمب
 هدنع ىذلا باتكجا !مأ ىهو ةلكلا ةعماملا ىه َمالاف مالا ف لعافلا بالادحوملاو
 || سكع كل جرخي داجمالا لعافو مالسلا امهيلع سهو ىبسعرطتاف باكل مآ هدنعو ىلاعتهلوق ىف
 مالسلا اهلع ينم نآءرقلاوأ ىدنعلا.باتححاااوه ىذلا نيالاو ىسعّمالاف كسلا دبامأ
 (| حورلاو اح داجبإلا لح سفنلا تراصف لقعلا ةطساوب سفنلا عم جودزاحورلا كاذكو مهفاف

 طخام نيالا فرهظف طخلاذوفنل موقرملاٍب اكل اود سفنلا هذهذ بالا سفنلا# سفنلا نم آلا اهاناام

 رارسالا لحم لثملا دوجو نعةرابعاضيأ مالاو ةداهشلا ماع ىلع جراما نآءرقلاوهو مالا ىفولقلا |
 ىناعم هنم ذخأي .نموح ىفاحتاف للا ناكف روط لا ٍباَكَلا ه-.ذ عدوا ىذإاروُنملاقراوهف

 لد ةحافلاذا ةحمافلا نم ىلع انهباَكلاف ةمهلالارارسالا كلتهف ةعدوملاروطسما بالا

 مولعملا ٍباَكَلا تضل اح اّمفم ناكول ثرارا هملع ل ديام بسحب لادلا فرشو اهوادموهوباَكَلا |

 رفاسيالن ا لسو هيلع هللا ىلص ”ىننلا اراشأ اذهلو + لولدملا5 ةرامقل-ليادإ ار ل ةضدل ضرذول نا |

 فورا اوهننا مالك ما اهامس دقذا ىل اعتدنت مالك ىلع فورحلا كات "ةلالدإ او دعلا ضر ىلا فمتملا

 ضرا ىلا اهمر فا سف ىلا عتدتنا مالك ىلع ةلالدا ! اهم دصقي ملا ذا تاملكلا| ل اثم او يكلاثم اهف ىذا

 ميظعلا ناءرقلاو ىناثملا عبسسلا ىهو اههابسنا وفنكلاكتاسامفلا عضاوم اهيلخديوودعلا

 دارفا نيدلا ىلا ”هلمسلا نك عمجت ةرضحو درفت: نفخ دحاوودحاوىف دو-ولا فت رهظ ت افصلا

 ةالصلا توس# ىلا عتهتنا لاك لت نعتست كانا دمعت كاناهلوقو يلاضل ىلا اندها ن مل

 هلّنمءاطعلا هلولاّوسلا كلذ لأسام ىدبعلو ىديعل اهفصنو ىلا وفصتف نيغصت ىدبعن ب و دب

 ىندجمتا لوقي نياابعلا برهتتدهجلا ددعلا لوي لاثتمالابءاطعلاك او لعفتالو لعفان لاوسلا
 هللا لوقي .نيدلا مون كلم دبعلالوقي ىديع “ىلع اهلا لوقي ميحرلا نحسرلا دبعلا لوي ىدبع
 هللا مس ديعلالوشي ةباورفو *ي ىهالا دارا اذ_هىدبع”ىلا ضوةهءاورىفو *< ىديع د#

 هللا .لوقي. نيعمسف كاباو ديعن كايا دبعلا لوقي لاك مث ىديع فرك ذهللالوشي ميحرلانسسرلا
 لوب ىهلالا دارقالاب ملم نيعضوملا ىف كاناوءاطعلا يقاقلاسام ىدبعلو ىديعنيب و ىنباذه |
 هللا لود نيلاضلا الو مهلعبوضغملاريغ مهيلعت عنا نيذلا طارص ميقتسملاط طارصلا اندها ديعلا |
 تان'رضحالا قس لذ اهلاام هولأم لاس ل اسام ىدسعلو هولا 1 ىديعلاداو ةالاوهاذه ىدبع:الؤه

 اي ديع شالو اهم 4 سفن بف صوق اداحنإ ىلكلادبسعلا ىف اود هوما فتره اال

 فرعلا عقوو ةرووصا ان تحقا ني دج اسبهلاو رن كلذلو هفاتبس ان هدبعابب ف صو ممءامعلا ف

 هب كعجو كذع هدا ا دوجولاو علا ميظعلا نأ ءرغلاو ةماشلامويىلا نيمدقلاعضوم نما

 (هعقاو) لسسلا ىدهمموهوقملالوقب هللاو بس>و نيعّمسس ْكلاناو دمعت كاناهلوةىوس سلوألا



 فسر تفلت اواعمبةي ع اال
 ١ | تاذلاناكامل هقلاىف دجَوب لف تعدم مئاونيتطقن ادميحرلاو ا ذكن جرلاو ةطتن اذ مسيان دجوو

 1 ا تافصلا لحت هنوكل ةبامف تدحوو

 | الاروع -رلا ىتطقن ىلع مالكلا دو تاكرملا تانم“ اكلا شرع ىلع ىوتىلاوهو مدآه نال

 || ىورملا نطانلا هاتعمو ردفلاهتملكب مسال اورتولا فلالاو عفشلاناتطةنلاو رمشعلا ىلامللاءاملأذ

 )| فلالا ىليام ةيئاثلاو ممملا ىليامت ةدحاولا نيتطقتلا بترتو ىوكلملا بيغلاوه رسياذالشللاو
 1 فاالا ىلت قلاةطقنلاو هنعهللا ىضرركبوبا هيلتىلاةطقنلاو هملاثعيىذاا ماعلا دوو ىملاو

 عم فتاوهناف انعمهتناّنا نزحتال همحاصا لوقيذا راغااك امهيلعءاملا تدبقتدقو مالسلا هلع د
 موب دلعفك كطاوهذتةولا كلذ ىف هملعوه ىذلا لاملاىفق ملا عم فتاومالسلا هيلعدمتو هقدصأأ

 عامجا مكتمل الو اهةحنطا وملاىفون د ميكا نأذ تك ا وناو جانا وءاعدإا فردي

 : || كلدف ا دوق تلمع تنوفا هلع ىنلالاحركيو أ ب , ل كا دا اعم نق داص

 سال يال سو هرلعدقلا ىلص هلا لوسر هيف ميقا ىذلا ماشملا كلذ ماقار كد يكول

 م ةطقن ترظن الف ةم- تحت هاوس انو دمكحو تدولا كا ذى دامو كاد فك نم سل

 || هللانا فسالا كل درئال نزحت ال لاقف قدصلا باغو دة اارهظاف هلع فسانيبلاطلا ىلارك كب لأ

 0| لستات موك ان نال لاب ف 0 اًعلاوه ادم نا عوام لك نار رس كانتا :

 الأ لاك 1 ةسمهىعأ نا لغو ديأتف فلالا ىلار طلو فسالا اركب ىلأن م معو اعم ةقر هلاو

 هلصدتتا تءأرالا عش تن :ارامكدلعهتنا مدع هيلا هش ماعد فرشا 1 هوانعمهللانانزخال

 أ ىلاعت هد نعربخم ةلوةوهو هن" رف رع هسفن فرع نع نعانلا| كن طاخو هب دم هئازو رك د ٍ

 0000 دكني احسان كغ ,نيدهسىبر ىم نا الك

 : 1 ف حا نب !”ىنلافالملخركبأبأ تذختال الملخ اذْخف تنكو) مالسلا هملع
 (* لسا اوسىلا د انتر هدرا نيا : ةمحرلان اتطقنلا + (ةغمطأ

 ْ أ دما. امس ىهودكرابملاةللدلا فلالاو ىهنتلاو الا نيلعنلا عل دح وهو نيم دقلا عضوم

 : الأ عنومومو كح سخأ لكق رغب :اهبف هلوقوهو ىهنلاو مالا ىتطقن ىلا هم قرفمث مال-لا هيلع

 | ىلا ةاودلا ناو ملاريرصءارلاو ىوتسنملاة-فئالاو هاوحام ميملاو شرعلاءاخلاو ىبركلا
 : || ىث لكب هنعرععملا ظوفحلاحوللاوهو ميحرلا حول ساطرأ 3 ىف نوكي اموناكامىتكوءاللا ف

 رسب قش ٠ كرم جحاولالا قدلاننتكو لاعت لاق هسنتلاو ةراشالا ناءنم زيرعلا باتكحلا ف
 <ىبنلا نعةرابع كا ذو عمامملا ظوفهللا حوال اودو ئث لكل المصفتو ةظعوم ظوفحم ا حوللا
 يتلا حالا فتاننم المصفتو ةظعوم لكلا عماوج تتوأ هلوق ىفيلسو هءلع هللا لص
 لأ ةدارالل ءاللاو ىوت_ملاوهو ملعلل كنلالاف ا هلءللاب هملاراشملا فاالا دمت برغش لكل
 ءامدلل يملا سأرو ىسرك كللءاملاو شرعلل“ ءاحلاو رقلاوعو ةردقللءارلاو ةاودلا ئعا. نوالاوهو

 ةقطاتلا سّضنلا كلذَف محو مس ا كلَ ميسيابنم ف 2 منا ةعيسهدهف ضرالا هفب رعتو

 "لأ حورلا كلففف مخو لقعلا كلف ضو بلتلا كلف رخو 8 ةياومز 0 !اًرس كافى منو
 ددعتناو ميحرلا نحب .رلا هللا مسق هللا اشنادحت لطافانرعضا امل حاهفما:رّرقامتو ان افقام لذ
 الإ هحاف هو * صضاخ قب رط نم ناءرتلا ءارارساىف لصو )* امهحو نم قةحاذاذحاووهف
 اناودمعلاو برلا نوضنت ىهوابتمةنا هلمسلاو ةيفاكلا ىهو ميظعلا نآءر ةلاو ىناثْلا عيسلاو بالا

 ١ هده ضن رةاههسقت ىف

 نيب



 أةازاخلا عقئانه ن مو هلا وهوقيسامو زكر اول الار ل اوذرعب يحاو دتحاو

 ناعم ةعبرأ اهلو ظافلأ ةعبرأ ميحعرلا نسرلا هللا مسي نا لع ام * (هسنت) + ناعتملا هللا

 رظنافدحو ند شرعلارهحو ند ”للخلا مهانهن هو شرعا يسهو طمخلا شرعل اةدلوس مهو ينام كلتف

 ميحرلا مهاندحو وافر ءدمداوه ىذلا مس يماندجو م * (هسان) 5 فاناذا كيناذ نمي رتخسساو :

 يكاد ا ا السلا هباعدمجوه ىذإانلثم 3

 |١ ادهلفاموعان دم عمدا ناك يك امو باطن ادوجول سو ةيلع ملل صدع هةذامنا انلعو انو عمم

 اهلف تدسف ناو موياهاف يدا تيلصنا ىوهلا نعوطن الىذلااندمسلاق * (هسطن] * ادا |[

 ١ جراعملا ىذهتنا مانأ فالخي دعنام ةنس فا اك اهتم »مول لكبرلا مانا ثاف ةىنانرموملاو موي فصلا أ

 الا ةقالا حالصو نامزالا دف رعمى باكل ارخآاهركذ قا سو برلام انا نماكل فريك !مانالا هذهتاف أ

 : فا نمذتب مم>رلا نجرلا هللا مسا دجوف هتعاهشا رعاناهد اسفر سو هملع هللا ىل لص هيلا اهرظني

 ا هللا مسي اهنهضأ ىلا ىناعملاو ده لوصح ع نمدالو لوحءاضقنادعبالا لصعال عم نكت

 || ةرود لوا ىهو ةمالاهذها ة:سف لاكن مديالف هانسعم ىطعبلالارهظام هنال ميحرلا نجرلا |

 || اهريغفرهظ ملام ةهلالا مولعلا نم اههفرهظ | اذهلو ةَمَتَحم ةناحور ةنسفال همس ارحدمو نازملا ||

 | اد نولملق ءابرغ مهتمنومهلالاو عئابطلاب مهلعةياغفةمبارتتناكت ضقنا ىتلا ةرودلاّتاف مالا نم
 || مك لددسال صااخ فرسانمكاتملاو ٌدبالو ةعسطلابحيزتم مبنمهلاتملاَنا ش نيعمهل 0 !

 تاذال: كل معلا فاو تاذاا فلة نيفا نم رلا فو هللا ىفاندجو ث (حاتفم) +« هيلع عبطاا

 : طلت[ نق سابنلالاا عذرا رهظت لو هنا ف تضح اضا لاغلا لع تتاعصل قبلا :رهاط علا فلا يق ١

 ال اندحوو» ايلاروهظا تءفخ ةدحاو 0 السلا هملع مداوهئذلا مس انتدشوو هاللاو هللا نيب | '

 ١ قصدها دمس سفنو معلا فلآ ى هو 5 :رهاظةدح اوانغاٌ,ٍلسنو هيلعدقنا لص دخجوه ىذلا مم ترلافف ْ

 أر وهظىلا حيرة دحأ ىلاالس منكي , ل هنالفلالا مالسلا هلع مدآ[ىفتففنتاذلا ل سو هيلاعمللا | ٠
 أ اب رهاتق لالا ىطع د انلا بلطف الس مم هنوكل ماسو هلع هللا ىلصد مشان ديس ىف ترههظو ةفصلا 0
 لع ةضا فو نك ىلا دوك دم ىف مدآلعناكذ ميحرلا ميم ىف تاعدق مس نم مءايلاان دجو مث | 5

 هسفن فرع نمانلق ةبادملا نم فرشأ ةباهل اناا اراملو وعدم سس لع نجسرلا فو عابد يسن
 : ءاملا نيب مداوانبت هنوكل مسبح هرف لع ,يحرلا حور ناانلعاملو ىبعملا ىلا لس مسالاو هنتر فرع
 || تمدعناف هريغنمال هسفننمالا ىئذلمعيالذا محرلاوه مسا انلعمداناكام» الواو نيطااو

 سل سم لسد نال ا ءرهظو دمحوتلاو كرشلاو ةيادبلاو ةياهنلا 7
 وهالا ةسجالو هلوق علا فا ميحرلا هلو ىف فلانا ىلع لملدلا (حاضيا) قير غتلل مالسلا هيلع

 |١ نداالو فلاالا فاالاف مسهعبا اروهالاهثالث كو 2 نمنوكيأم تاذا!فلا مسفو مهسدانس
 دوحوم لوا هنال مسن نم مدا ىف فلالا تمفخ د هرهاظ ديرب رثك االوديحوتلان طاب ديرب كإذ نم 1

 اندوجو تقم نام هدجوم دوجو ىلعةلهو لوا نيثهتاذبل دف هماقم دي عزانم لنكيلدأ]
 لاو هسفنوهدجوأ وأ هللقاال دو-ومهدحوأ لهنا ما هل ضرعهدوحوفرظناملهناكلذوألا 1

 مودعموهواهدجوب وأ دوج وموهو هسفندجو نااما نيرحأ نم واكل هنال هسفنود دج و نأ ل

 الاس 00د داحا هلم حدب فدكقف امودعم ناككن او دولا ىدلاا ادو>وم ا ٍ

 أ داح الا ناو ودؤ نكرم ملاو مدعلا وهو ةنك اسنيسلا تناك لذاو فلالاوهو هريغهدجوت نأ 0

 هللا لصدختل ةلالدلا فعضل يرلا فت رهظو ةلالدلا ول فلالا تسفخ لهو لوا نم هيلعل دانا ٠١
 رهاظلا مسا 0 لا ق 3 دوو قولا رادو جيلان اسس اادوج ول لبو هيلع 2



 5 ْ ' جم

 - | فرشاو لهما ماق وهو عسب ماقم ناصحرذ عدلا حضتشت تافصلاب و دح !لكدنع ىوعٍدا!لحم

 ىلاعت لاك ةيدوبعلا عِش هنأف ىلاعتادب ل_هجلا هتفرعمو ىلاعت هبل هملا هللاّقي رطىفهملا قتربام

 الملقالا لعلانم جنو امو ىلاعتهلوةاراهديؤياممو كَدَرْخ هني فلذتسم ,كلع امم اوقفناو |
 لاحدلاو سلباو ةلمسسم:للس فالختسالا ةقضحف هنر ال: قحهن وا باَكَلا رهان ؟نيذلاو

 ال ”ىلكلا لويقلاو دقنلا نيعي ترظن نا نكلو ةتبلاهوبلساماماذ موت ساولذ لءام مهلاح نه ناكو

 سيلبااماف اويامآئ واش قرلا ف ل>اد لكلا امتتستسم حب وعملاو اعئاط ف لاخلا تدو مالا نيعنأ|

 تحالىتلا قاقلللا امو مهنمدحاو لكر لكنني نم لّسأتف نأ لاجدا اود دوبعلاباحّرضف ةأ سم وأ
 فااالل رهظي مل عيحيرلا نجسرلا هللا مسي انقظناملا + (ميق7) < لاوحالا هذهمهل تدحوا ىتح مهل

 هسفأب هسفن ىلع عحرف تاذال نامسا نجلا هللاف تاذدلل تاذا! نملاصتالاراصف دوجو ماللاو |أ
 نم ديالو كيذوعأ لاك دقو اريغري ل تاذلا ىلا ىهتنا امل هنالك نم كي دوعأ مالسلا هملع لاك اذهاو

 | هنا لصفي نا مسيالو ذوعأ هلع للدااووه كنمو كنم لاف هنعهفشكف هنم ذاعتسم ||
 || لماذ تاذلل هتلا"ةظفل نا كف دسعلا ىههتلا ةلكن ا !ذسه نمنيبتق اف لس صفتلازوعالو تاذاا ىف

 الاعودهقن اانا امن لاح ىف نيققحلا ضعب لاه "ىلا اهلنا وه دبغل اف ”ىلكلا عماد اذبعلا كاذكس أ
 لياسف هلدحو ىذا]ٌفرحلا مادو ىنعملا ماتم نيب ن اّمشو نينا نيم اقم نم ةمضوصا | ضءعباضيأ
 || ةفرعملا ةياع هذهو كم كيذوعأ  ىعملاب عملا لباكو كطخب نم كاضرب ذوعأ فرحا, فرحا

 هللا اودبع” ىلاعت هلوقنآءرقلا ىف كل ضرءتاملنعسرلا نيببو هللا نيب قرفتكلعلو د( ةئاشإ +
 لدنلانمىلوا تعنلا ناك اذهلو نجرلا امواولاه نج-رللاودد+ ا ههل لمقالو هللا امواولو لو

 اوعدت اماءا نجنرلا اوعداوأ هللا اوعدا لق ىلاعت هلوقل ىلوأ لدبلا نيرخ 1 دنعو موق دنع

 لانو ٌرقلالامهدبعنام نولئاقلا ممافهتا مكب رعلاركت لو تاذلا امهاعشس ىلا ءامسالا هلو
 |اوفاخ مهف ةدوجوم ةفص هوةجرلا نمقاقتشالا ىطعب نجلا ناكامو هولعف . قلزهتاىلا

 طرش نم نكمل امل نجرلا امو: اولاتو اوركن أف مهسنج نم هملع مهلدي ىذلادوبعملاتوكيتا |||
 نيعجار ناظفللا ناكأمل نجلا اوعداوأ هللا اوعدا:لقلاكاذهلوهانعم هش نا مالك لك:

 هيطيخلا لعلاو مهوتلا كار دا نعدزئم ىلإ عتو هناحس ىرانلاو دبعلا ةّقمتح ٌكلذوةدحاو تادىلا

 || مشو هيلع هللا ىل ص دج ة فص محرلاو ل وسلا نم ججرلا .هلوه ق.م (لصو)* كاد نعل حا |
 اَتلَخ ماعلا مت اهماهي وةءلمسلا تتممحرلابودوجولالاكميو مير فور نينمؤملاب ىلاعتلات |

 نينمداواس تنك مالسلا هيلعلاه + اسفنوالتعلاعلادوحوأ دتبم مالسملا هلع ناكو *اعادبار
 ”ىالوىدعيلوسرال لاَقف طيطخخلا لاعىفارهاظ ماقملا مْ هيوانطابدوجولاّى دب هبفنيطلاؤءاملا

 مالا ءادتبا ماتم ىف ىنعا. لسو هلع هللا ىلص م دآان ونوه مسو لسو هيلع هلتا لصد مشوه يحرلاف

 ىلصدمتو اهلكءاعسالا مدآلعو ىلاعت لاقءامسالا لماحوه مالسلا هملعمد[ن ا كلذو هن اهنو:
 مالسلا هءلعلاق لكلا ىهو مالسلا هيلع مدآهقتااهلعىتلا ءاصمالا كإ:ىناعم لماح مسو هملعهنئا ]|

 مالسلاا بلع ىببعو يصك هيلع ىن أن ع عأو نكحم ا هسنن يلع ىنا نمو ملكلا عماوج تينا
 هدنع الص ىمسملا نوكي ءام-الا لصح نم سلو همكح تحتءاسمسالاف تاذإاهل ل صح نمو |

 مهتاعاره. مسالا اننعاز امو مسالا انلصحو تاذا" اواصح مناف انملعةرادعلا تلضفا ذو

 ناوخالا نتف فيعضت ىلع !ةمعضتناكف مهل نكت ىتلا ةسغل اةريسارحالا ان فعوضتاذلا
 : حرفيال فيكرانم دح اوءاقلب ه>رفاامو قاوم الاناثنلا سو هيلع للا ىب_صوهو بادجالا مهو

 نيج رجآ انم لماعللو هض<كووتريو هيهتماركس امي لهفدهنلاق ا اوشالاءناكن م هلع درودقو

 اودف كح: .ل,ماللا هءلعهلوق كاذف مها اثما نم نككم_ايعا نبال باتا لمعب لهب نع
 0 سلا

 اردهتحاو



2*0 

 | اهمّدق: ذا تارشعلا فةسماخنونلا كلذكف حورلاو ةملكلاب هنعانربعتاذاا لاك دوجووهو |
 هلك اذهر لعفلا دو- وو سفنلاو لقعلاو خورلا داوم داحا لح ”ىناهسج نونلاف عيارود ىذلا ممملا
 ْ || نيب فلالالسفاسعاو * ( ممن )* ترهظاذهلو ةرهاظاا,ناسنالا ةما- ىهونونلا ف عدوتسسم
 أ! -. دوحول ةتورح ةطقنلاو ةدكلمنونلاو حورالاهانلعجاملةيتوكلم ملاذا نام نونلاو ميملا
 أ كإ تقيس انعل نكل ثنا ثنن نم كضططن لا ممل اوه ىذلا ىأ خور اب لوقي هناك ىوعالا بل
 |١ كفن فرعاف كلدوحو ةطساو نود ةمناسن الا نودو لّدعلا ةطقن ىلع تعاطال تدشولو ىلع دوجووىفا

 ادب هريسغل ىلت الذ ةداهفطصالا تصف تنا ثبح نمالانا ثنح نم كب ىم صاصتخا ادهنالعاوا
 8 دمام مدقتلا عم مسا ةروص ىلع ةرئاد ملا دوجو ىف نيكسماب همثنف *ىللواامع ىلع هي دملاق

 || وهو يانا امو لا حور ماسلا اتا لووت ال ماس انااا ع هزنتلا ىلا هيزاشأ

 1 فيرعتلا ةذاموهنم تروطظ فيكم دحو لصفت اذا م مهما رظنامم سسقتيال ه سفن فا
 و لدن ةرئادإ اذا هسفن ىح ىفالري غلا ى و ىفةداملاتراصخفدكتلاو باطلا ماعىف لعفلا دوجوأ'

 || ىلا دمعل ارظناملقهريغ قح ىف نوكأ االا قبرهف هناذ تين دقذا هقحف سلف دازاخ ةصاخهملع ا
 أ ,سصوه نم نونلاو يملا نيب لصتملا ءزملا نا لسعا م قتلا دوحووهاذهو اي رعتم:ةداملا ا
 | لستملاءزااوهو ةداملا قيرطب نونلاو ميملا نيب لاصتالا عقبل فلالا تدفخو تاذلافاأ ا

 || بر هلوق نا ىلع هسنتاذهى امه تااحفلالا نال ميل فير تلا مصاملف لالا ترهظولو ١

 ا حمبالو ادتسم هب رعا نم ىل لءاذهةدارملا فلالا دوحو نءدرلاامنهامو ضرالاو تاومدلا

 متاكقحلاو حورلا نءةرامع انهفلالا قيَتُف برلا نمالدب برس ءينا رصتلاو بنكرتلا قدارط نم»

 : || سمان لاصتالا تاف نام: نونلاو ملا نيب فلالاتر يلا ذاق شالا نول تاوعنلا او عسب ١

 || ةطساوالب ذخالا ىلع يملاباهلاصتا لدو اهعطقا ةطساوريغنم ةفصاد:آن ونلاذخاتالف نونلابالل
 || ىلا ه هطسو ىف ىتلا ةطقنلا همدقسن عاودت مب قو زال يم مطعلالب تم

 : فيكم لق + (هياوجو لاوس + هلرهظ اعف نكح ل نأد عيدنا ذىلار االاب يراد فوح ىه |

 !| رسب لاعلا لهو كرهاظ ىلا ترظن نا كنمهسقن ةفرعع قح و دووه هفر يلوم ناقل
 3 باوخلاا 5 هم دقّرس ىلع فدو دقق حورلا يموشو هن هنق ماكنملا كف دوجوملا ى-هملاوههئقمدقلا | 0

 "| .هحولاريغهي ل علاهلانشتا ىذا هحول اف ل انه هان ىذلا اوه مدقلارسانمإ_عىذلاناكلذنعأا '

 || طرمش نم سلفدو-وم اًذهو انبعال الع كلذ هللصحاقا وسو لعلام دع لالا ا ْ ا

 ١ لع نوت .ةفرعملا ىف مضوأو هحو نم هيلعلا نم” منا مولعملل ةبقرلاوةارتثا اًعش لع نم ١

 : مالا اذا هلو كلا لتسير يارااع ناو بشن نه لرشلال ا .انمعلع لك

 رعش .هنعنش ا ىذرشثدحلا لاق انا5 ةمولعم علا عة جر د نيعلإف 2

 ا «ماكلا ةماعلا لآساا * قعم قطا ناسعلل نكلو ا
 : 0 تاذا جا لال غا ول كالا نقلا قدوه ىذلا مدارس ةقمشح نا لوقا ا 1

 اذهوانمع نكت نأ دعاهد سوة ةمرك قولا ران عتق ومتادرعولو |[ ٠
 داحملا لاصتا ء ءارلان.ماللا تاصتا 0 مهتأف اف ىئاغ ىل_ع تغقو هيريدت نأ سبع لمص ٍه 1

 اهنعربمملا ةملكلا ىهىتلا اي | ثنو دلال اهرلع قمم وتطاب نق طلب وك تنم لاا 3
 ةرودقملا « ءاللا مهوتتالئاوةردقلان مرو دقملازيقملةردقلا ى مه ىتلاء ءارلا نعل صفتم ءارللرو دق لاب 1

 مسالا وه نجر نا لعمل مث + 7# هللا كسري مهفاف ثدحلاو عدقلا نب قرفلا عقوفةردقلل ت اذ ةفصابا

 0-1 ءلاوز عمناجز لاقي كلذاو تافصلا ام-هنغي رعتلا نيذللا ماللاولالاو تادل اوهو 5

 دا ل 00 جلو ناجي ىجت باذكلا ةلسس لارا 2 ةففد ىعتالو تاذ ْ 3
 - م 00 ماش ات سكمو بل دييعس تعيعم ب بستم ص صمم



 '1 1 ما
 7+ - بسب

 ١ ني ةقرافلا تحفاذ- هفالطع لالا ماو واولا كلذكو ةينرقوا حوت ني قلودسو دعا

 هتنصلقعلاو حورلافلالاو لامذاللءانلاو تاغصالو اولاو تاذلإ فلالاف ء انلاوواولا نيب وفاالا

 ضف اوهو هتفصلعفلادوجوو مسلإءابلاو ةمضلاوهوابتفص ضيقلاو سفنللواولاو ةحتفلاوهو أ
 ام_ملع تفاتخ ا دب الو اريغ ناك املو بطانخم ا لاح ىلا عجار كل ذذ ءاملاو واولا لسقام فنا ناف ا

 هرك د نامل لعلا فورح تمعسو ةتبل بث الع قادت لاهلول دمع ةدحتم فئلالا تاكامو تافصلا .

 هتعردس امدوجؤل لع لعفلاءابو لغفلادوجول هلع ةغصلاواوو ةغصل ادوحو) هلعتاذلافلأف |
 ةرئادفضن مسالا اذنه نمنونلا دجوامث الع تنعم اذ هلف نوكسو دكرس نم ةداهشلا ملاعف

 فضوهىذلا ةعنغلانونلا لعل دتىتلاةطقنلافلوقعمروصح رخ الاف صنلاو لكشلاف

 فئالا ىلبام ءاملا مدقم دحو ا مث ةسوسحلانونلا لع دةطقنلا ناناسنالا بسحب و ةربادلا

 ىلوالا فل الاف تكول ءارلا ىلا اهمّدةمناكولو تنكس اذهاو اجده اشم ىلا ةراشا َ :رلا ىف ةفوذحا ||

 ةزمهابنوكنمةكحرا ا اهل فاالاانددوفداجالا ةفص هو ةردقللءارلاو ةدارالل ماللاو لعلل

 تاصواذاةردةلابةدارالاو لعلا د15 ةردقلا,ةدازالا ت دعت اذ ةنك اسءاللارتكر رخاانهلا ارلاد |[

 ءا.ماووقذلاداحالاّق .ةلت 3 ثوءارتيلق امدعبةردقلا» ءارفةدارالا مال تمن دأفهتلابنجرلا |[

 انوكسةنك اسءاملاكنك الف ةيسقنمدكرطاو مسقتتالاب.مال تنكسامناو ةئكابيةملكلادوحوأإ
 الأ الدب هن رعأ نمراشأ * ( هنن )+ اهنمعتو ةملكلااهناانةرعةردقلاءارل ةرواحم اهانرارو امسح

 ا دوحو كاذو ةنروص ىلعمداقلخ ىور نم ماقموهو تاغضلا دادتاو عمها ماشمىىلا هللا هلوقنمأأ]
 عجار مق نيمسق مسقن. كالملاو ةرورضلاب كلم! ىدتست ةفالدناو ةفاللنا لحق ملا ماقمىفديعلا

 : لدسلان اف او اماما ادهىولسي ماسالا نمدحاولاو ه هريسغل عحار مسقو هنأدإ

 ل[ يذلا لدباذهو ديز نمل دب كوحأم ل احائلوق لشم هنتملدمملا ل لح عضولا ف

 | هنالخ رقتعا نه ماعم ودو كالي ديزوهكوخأو كوخ وهادبز ناةةدحاونيعلامهو جلا

 : ةغصلا ف ةكرفتلا ماقمىلاراشأ هنافاًدعن هب رعا نماماو د هدجومطق دح قالو ةَعقح ل عفوا

 : : بالا ماقمنيريغنيبالا عقبالو ةثارولا ماتمادهو نجلا ةروص ىلعمدآ قلخ ىور نم ماةموهو أ

 نمرهظأ م مهفاق هانرعجا ام ىلع لل دانرّرقامقو .لثملاب هنعربعملاوهو ىناثلاروهظو د اولا برغم ||
 ١ طسولا قملاسعل اكره ةرئاادلا ضن نصرت ادلا كالغلا نم انمار هاظلارطشلاوهو لفسالارطشلا نونلا ١

 رطشا اوه ةطقنلا فرو دملا ىناثلارطشلاو ىناثلا فرطلا ىلا رطشلا فرط نمدتع ىذلا طخلا نم
 رطشلاف ةهح ىف لعفلا ثدح نما 00 :اانبلا ةفاضالاب طنا ضقت تع نم انع بئاغلا ٍإ

 وارسالا دوحو عاطم وه نعد نب تكل وه دلك لاف حاولا يطتلاو قرمشملا وه طلاق دوحوملا :

 الا رعش لوقأ هيفو مسد ال طسسلا نطايلاوهو برغملاو مستقل ب تكرملارهاظلا وهو قرمثملاف

 1 مقل ال هنطاانل و 3 مسن رهاظلل ام 0 ١

 لج دسأىف نظانلاو * لج ىف سمر هاظلاف
 لظلااهفئ تحت نم رع .ترتس ىنعمرظناو قدح
 مستلاوه هللاو امنع ُُ اديلاذوه يش ناكتا

 مدعن_و حولي رولا ف.« .ارقعدو سمثلا عفاف
 ملكلا نكي عفش ىلع < ىنوكىدق ىلعت علخ ار

 / داحالا عشب و.مقرلا ف دوحوملا رظشلاو ىيشو تادا ارملاو تامؤلءملاو تارودقتملا فدا دعتلاو ةمسقلا

 سم رو اوتار ل حر اما نك | ةناممع "1ك الم م بة درابثا اذجاقو ةدازاو دقو لدم ة يتبل تاياقلا ءدزتتلاو

 رشد

 75 عقاف تارودقملاب ةدحاولا ةردقلاو تادار ان *”ةدحاولا ةدارالاو تامواغلاب معلا قلعت كاذاو

 11ر6 للم ونا: هج جريج دا وربك كايا



 أ احاذ نع تننف اذاف امسقن نعءانفلا م اقم ف لص نا ىلا اهموسر نع ىفتوا.ماقص نغ لممضت ١

 تراصن ث د ىذلا ماعدالا :د3ثمامال ناسللا امموطن. اظفل ناماللا تددتاو امان ءزملا ىف

 نيب مالب قطانلا ظفل انعه-املو ةيوهوملا ةمككا نط عافاهجاطأحاو اهءلعالتشا نيفلا نب ةدوحوم
 نطابلاورهاظلا لازو ىرخأو ىلوأن افلا ق.ذميدتلاروهظب ىف ثدحلا نا ةرورمضلا لع انلَعَملا
 ترهظالفءاهلا تح رفندحاولا ىف دحاولا برضفلالا ف فلالاانيرمذف ىننلا ةءلكب نيماللا لاو |

 كلذ دنع لمقف ةينطابلاوةب رهاظلا مكح ل از أك ةطساولا هتلعج ىذإاةيرخالاو ةيلوالا معلازأ

 ةفصلالتف ضفخت وأ خفن انادي الو عفرلا ءاهلاوه ىذلارتمضلا اذهلصأ مع هعمئخالووغ ناك

 هناهسدجوامم (هلمكت) ظفللا ف لمقىذاا لماعلا ىلعت دئاعىهق هضفخوأ كف نم ىبعدوعتا
 تاكردلا لعف. تام اقملاو تاغصل ايزي تاوذلانا ىلعاىلا هنماه هت حراسلاو فورخلاو تاكرملا |

 | اذهل ىطغاف جراعملاو تاماةملاريظن حراما لعجو فوصوملاريظت فورحلا لعجو تاق ملاربظ ||

 ةزمهلافاواؤوءاهوامالواغلاوةزِمْهودلاع عطقو لصو نم ههوجو موج ىلع ف وردا نم مسالا ' ْ

 ناسالا هج رخو ماللا ءاهلاو ةرمهل ا نيب لعج مث ىلقلا ىلبامت دحاو مهجر خوارخ !ءاهلاوالؤا 0

 وهىذلا بلقلا نييةبسنلات عقو اءاهلاوةزمهلاو ماللا نب ةمسنلا تعقوق بلقلاناجج رثأا '

 لطنخ الا لاكاهنع مجرتملا ناسلل او مالكا لحم ْ 1

 اليلدداؤفلا ىلءنانسللالعج * اماو داّوغلا ىئل م الكلانا د

 ترظنالفلفسالا كلا نم ىهواهنعاهانف اف اهسفن ىلا ال همل ارظنتاهلعح ناسلل ا نمؤاللا تناكالف |
 نكلادادتفا كنا فاهم نادللادّدشاو ىلعالا كذا ىلا تعفتراو تلعابتاذىلاالدنلا |

 , | كلذو هملعةلادةريخرهاظلا دوجولا ىلا نق كلا نمواولا تحرخو هتدهاشم اهءافتزاواهولع |
 || اذهنم جرف ثارملا عقب كلذ نمو مالسلا هلع لوسرلا نم انس ىتلا ةرعشلا ىهذ ةوبنلا نطاب مام
 هلود * (لبصو) ةمكلم و اولاو ةتوربج ماللاو ةيتوكلم ءاهلاو فللالاو ةزمهلاتالضولا |

 ةفصلا هجو نمو تاذلا هجو نم نيهجو نمبابلا:اذهىف مسالا اذهىلع مالكلا هلجسلا نهنجرا
 عجسلا تق”ةابحلا ةفص اهطرمش نمو تس تاغصلااو ةفص هلعج انعت هيرعا نمو ان ذ لعجال دب هيرعا ني |
 اذه ىلع مالكلا بكرتي ونجسرلا نمنونلاو يملا نيب ةدوجوملا فلالا هو تاذلاب متاكد و ْ

 ةياورلا ىهو هللا ىلعريمضلا ةداعا ثمح نمهتروص ىل_ءمدكق ا هللا نامالسلا هيلعهلوق نم مسالا |

 نم مح 0ناؤةءاورلاهذهو نجرلاةروصىل_ءىهو ىرخالا ةياوزلارظتلا اذ_هدب ٌؤدرو ةيدلا ْ

 ةردقلاوةدارالاو ل_علاءارلاو ماللاو فلالا نا ل وق اذ ف شكلا قي رطنم ةخحت ىبهف لقبا قد رط

 هي _س واما وه ىزإا طرشلاةفصو رصملاو عمسلاو مالكلا لولدم نوثلاو مملاو ءاملاو |

 تاقصلا لال دلال تقدس او فوصوملا لول ةمنونلاو لاب ىلاتفلالا ا ٌْ ٍ

 كالا نماوفرعي ل كلهلو تاغصلا لاعلا تام فوصوملاب ةغصلا مانق تح نم ةيرورضةلالداهيلعأ] |
 ديالو فاالا دوجو ىلع لدي ىذلامث امهتوفرعيالو.ا هنوفرعب لذ تاذلا مهنع تدفحو اهريغ

 لبقامادب[ن وكمال ملاعلا ىل_عةجيرلا طولا راسا كلذو ميملا دحف ىهو ةدانزو دان دا |
 ماقد هلىذإاحورلادوحو ل #وهو نطوملا اذه لثمىففلالا ىلع ةمفلا لدتفا-وتقمالا فئاآلا | 1 7 ١ 8 5 . تح 900 3 86
 اهلبةامروككاءايلا لهل فورح ىف طوطللا عضو ىف بيكرتلا ماع دارك ذاذهلو ىلصلا لح ظستلا |

 ىدلا فرحا ىف جفااوالا دحو الذا اهابقام.حوتفملا اولوقي مو فاالاو اهافام مو 0 0

 عم نع اهم دوجولا ىف ل_عيملا ذا لهامملاوا دي مزال فلالا لا دتعاف“ املا وواولا فال اهب َ

 ليصفتلا فلكيا لف هقاالا دوجولا فام لاف ىل_عالا ىبمدقلا حورلا ىسن ىلاعت وطلال صااقنلا ١
 ءالا نال ءانركذا ملا مابقامزو_ككايءاملاو ماب اممومضملابواؤلا اوصدخامت اول صحت هيدا جول 1
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 نيب لاصتالا نيماللانب أ رب لصتمل طلناىفىلاعت لعج ملالصشالا ماموهو ةيلعلا فئالازكرح
 ١ ماع طسوالا لاعلازكمودو توكمملا ماع ىهىتلا ةيئاثلا ماللانبب وكلما لاعىه ىتلا ىلوالا ماللا

 نينكلابلا وسر ءانف تاماّم كتف نءؤرح لكن ب ةقراخ موج نمد وسلا ةاع كارلا

 || ام هلصتماهفلا ةيئانلا مالل او ةعطتنم ةزمهلا فلأ ىهىتلاىلوالا ف لالا (ة) ةرضح ىلا ةرضح

 فورخلا نم هزننو تعطقادهلف هعمّئشالو هللا ناكمالسلا هملع هلو طوطللا لئاراففاالا تعطق

 لا ةيلاعل ةماعلا نال اددع ىلع امينا ىلا فورح اداه دامب لاصتالا مدع ق اه شال
 فاالا عاطقت مناة مرعلا دعبل نمل اضالا عشت ف ورطارخ ؟تناك ادا كل ذكو تاهمالاىه أ

 قثاقللا عم ىف, وزرذد كاذو قلغلل فلالا هابشاو قعلا فلالاف هتوخا كاذكو ءانزكذاملاهسشت

 دا رااظ ةيلكلا لاوعلا ىئاقح ترصحن او ةغاهلنمءادعام وزرد قطان ساسح دعم مسج 5

 ىلع مدقس مسملا ةفرعم ناذ د[ اننأو ىعملاف دو-وم لوا ىهو ه هس : املا ماللادوحو :

 ىلا ةزمهلا ىهوهتر دقي اهدحر تو كلملا لاع ىهوادهات طللا كإذكحوادهاش حورلا ةذرعم

 ماللافلالا هذه تدجو أ انف فلالا قرافتالىهو ةذاضالا نمىّرعمه,تأدتبا اذا مسالا ىف

 حاللا وهىذلا ةداهشلا ماعاهلدحواف ةعمطلاب هءلعنو دك انو وسمح تيلطف ةبس' راها عج ةناثلا

 ىذلاءزمحلاوهو باكل عضوو ا او راناو قرشا هلأ ترظنالف لوألا
 اهلمادنوكتناو هناذ دوج نمىلاعت هياهّدم امج ىلوالا دمنا ةيناثلا ماللا هن احسه نماللا ندب

 ىلع هضامق هولب رتام هنلا اتقي زولك اها نوكيا هرومأ عمج ىف هقارصت ىعم 0

 قوريملا ملاعلاوهو طسوالا باتكسي ا, هنءريعملا نيم اللانىلصتملاءز ردا اهلدجو اق ىلوالا ماللا لاع

 تقرو ءرحلاك ا ذىلا هائلا اللا ت ةلافان دنع ل اسك لاع ةلزنج هناقنمسالل ا لثم ماتا ذدل تس دلو

 ' | سحالا نلوالا ماللا تآرالف ىل تلاك تح ةعاطلا تا تائماف ىل والا ماللاىلا ب تهحوو اهنمدي رأامهض

 كلذ نم اهيلعدربا ل ةدهاش تراص ع رشااوهىذلاءزدا ةطاسوب ةينانلا ماللا لبقن 1
 تلغتشاوءزملا كاذىلا ةمهلا تفرصالف هدهاشنل ىهالا ب اصلا اهلصوب نا ىفهل ةبغارءز

 ىلا ةم-هلا فرصت لولو 10 6 00
 تاذلا فلأ اهناف ميظع تريل نكعال ةطساوالد لالا تيلألا رمال نعل ءزملا كلذ

 م را ةراشا) معلا فلا ةئاثلاو

 تناكناو ةحيمجت ةلالدفلالا لعل دياتطناهدوحوراص تح اشاشالاصتإ همنا دحولا فلان ثلصتا
 ماللا قرعنم هير فرع هسفن فرع نم اههلع كا ديو لاصتالا ققح ماللاىك ظننا ناك تمفْخ تاذلا ْ

 دعي نم ىح ىف هيلعالملدكيلعالمل دكنوك ل عج مث كيلعال لد ك سفن لعذ فلالا فرع ةيئاثلا
 دك كنك ا هتف هتقرعم نع هن كا ذ دعب م هنرب همر عم ىلع هسفلب ددعلا ةقرعم مدقو

 هش اذه ىفو فلالا لبق قطنل اف ماللا دجوب فيكو فاالانمالل |قناسعت ىرتالا هنتر فرعين ا

 ءزملا ىلع هدروتف ةطساوريغت دمنا دحولا فلأ نم حالا قلت ةيتوكمملا ملل هذمف ٌكردانم
 ةيلوالا تاصجالفنامجلاو بكرا ماذامىهالا اذكهو كمملاو ةدابشلا مالا هبدؤمل قوربملا

 (ُ هوجولا لكح نم لاصتالا نع ةهزتمفلالا مدقاكىلاعتدارأ ةينطابلاوةيرهاظلاوةبرخ الاو

 هن وهداوةدر ةهءاهلاد-واقارخاوالو ادنعللء اتي مصن الؤءا د ال اريظن اهننالا لع نافوردلاب

 ماللا دعب ىتلا فاالاب ةقصلم ىهامن او كاذك تسدلذ ماللاب ةقصلمء ءاهلا نامهوّتم مهو ناذ

 لاصتالا كادف نع ةعوطقماهدعبءاهل ا فورحلا نم شدي دعبلا ف اهم لص- الف لالاو

 0 اذحاو نكيهلثمىفدح اولا برضا ةةدخاو ف لالاؤةدح وع اهلاف لاصتاالك مدرلا ىف ماللاب

 ا لازتالذ توكملل مالا ياء مدر ا ةكصصللا مالا قلذت عصا ذاو قدا قبف قمل نعلم لاصغنأ
 سلا

 لءعضت
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 ١ ا هنعرسملا دبسعلا تانثا هقاد لا هلوق ىفنالهقادسجلا لاق ل هئانق نع ىنولالاو 00000
 نيئراولا ماتم كل دف هبف ناكىذلا مانقملانم عفرا ناكل نيملاعلا برلافولونيرخ دلع بوثلابو

 مانملا اذه لهأذا نانجدعم برطضيالو ناسل هعم لَ نال دوهش هنال هنم عفوا عاقمالو

 كامل يعامل موسر مهماعتدي وتاذااراونا مهلعتاوتسا مههاوفا ةرعاق مهلاوحأ ىف

 ءاهملا حب ان مهجو دقداوس نوفر ءزالاكماوس اوسوهفر ءيال نيذلا هيدا ث وب ودع حل اهدنع نوأي اهلنا

 ناسلب ةصوعدلاةاحانمو سنالا طاسب فبرقلا نع» ءانفلارب ,انم ىلع مهدعقاو ءانسلا لماكاو |1 :
 ١ مهتم ةسهلالا ةوقلا لزتإلذ نوما مهن داهمشب و نوُعا د مسبتالص ىلع هلوق كل ذمببمتر وا ةيمويقلا|] ١

 ١ ١ ةماقاالاركذالوءادتقالا ثيح نمالاهلوالفنيمدقلا عضوم فتاغصلاب نوزربض ةدهاشملاب || ١

  1مهعماوسلف مهورشأعو واللا اومطاخ ناو قلاب مهف لسسلاع اوس نع نودع ال ضرذوأ ةنبس ||

  : 1عناصلاو ةعنصلا نودهاشي مهف هلال عفا: هل نم مهنوك الا مينمنورالذا مهوريو مهو أر ناو ||

 ةعندصلا همست 00 لاو ةعنصلا دهاشنف انتوبان هل عدي راك عم مدحأ دعب اك انرز .عاماقم '

 نم ىهوةرضخ ةواح مالسلا هيلع لاهم ايدل ناف ةعنسصلا نسح هبلق لغشنااالا عئاضا نع ||

 || اعبر مام ا ا ءوس تشم ىفءانسح راج ىانمدا|ءارضخن
 |] لئاقلا نسحادنقلو هارخأ

 قيدص باشفف وادع نعل *« تفشكتسيلاندلا نما اذا
 ةمسنلا هذ هعممهف مهدمأو ةيهاالا ةوقلاب هللا مسه. دياذا نوعي دصلا ءانمال |«اغت دن

 هياعال دا ىوصقلاهياغلا ىهو اهبلا ىهتت ه راع فرشاو همضقرب ماهم ىلعا اذهو لاثملاهحو ىلع

 ىلعالا قشرلاالاءاو ءاوجتساالدا ىزوتيسملا نه وتادراولاودراوملاث مح نمالدمحوتلا ثيح نمالا |

 ةقفاوملاب مهل ميلستلاو مهقي دصت ىلعانل اًينهوةده اشملا قتاقح ن نم هولاناع ةباصعلا ذهل نه

 ةزمهلّقتف * مالسلاو لدي اك ام ىلا عجرتلو مالكلا ةبلح فناسللاذا اوان جادقوةدغاسملاو
  2200000هعصلملا ماللاو فلالاوةيريغلا لاصقنا قسمو ةمادحولا لاصتاق ||

 | د رغل اراب" او ةيناثلا ماللا ىف ةدو>وملافاالاو لصفنملا قسممو قصتملا قب دل مدقتاك

 كما لاعف اهادياريشتتادقتب وهلا» اهمدوحولا ىفاهانغمورثأ طنا فاهل سلع ءاهلادعي قلاواولاو :

 | اهلعجو مدعلاو دوجولا ىف مالا اهكلمو تشوي وهلابأدضوهالاهلاالىذلا هقاوهلاستقائاذب ||
 | اهلها تحالف ردصلا للص ءزدلا عجرف هالعاو نيرك اذلاركذرخ وهو مدل ثومقا لاس لأ

 اده ةرئاد ةطقنقف دو-+ولاق ددحوتلا قئا.قح ىلعد ًاتلاوةيانعلا له أ اهدوحوت فقؤوردقلا

 ىلعالا لثملا هتلو نكاسلان كهجملا نع زكامالا لاتبشاهشتج م لعارر ل ٍ
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 ََ سارنلاوةاكشملا نمالثم * هرونل ”لقالا بررضدق ناو ١

 ٠  1اتوشكم هإسراو ىهدصو اها لكلاريضو ادع وش لكي طاحأ طخ ئث لكب هللاو ىلاعت ل
 ٠ ارعاطؤ انطاب نيماللاب مب وارخ و الوتا تيثش هللا دبعلأ لوقي .(لخملا ل دصفتو لفقملا لح) ىبعمو ألا

 | .ماللا هت الثلا مهعباروهالا ثالث ىو نمنوكمأم ةماعلا قلالا ةطساوب ءاهلا ةيئاثلا ماللا تمل ||

 | كب رىلارتملا ماللاقحيف عبار ءاهلا حيف سداسلالاو ةسيتعاهلا مهسداسوهالا ةنسجتالو

 | ناماللاو كلما قيرطب ىل والا ماللادا وسمو ةعانلا ماللا نر هنادقنا للظ شرعا لظلاةماقنك
 نال لاي الاف لا و لوالا فلأن يبانر هلع امسالاٍب ان نم نطابلاورهاظلا اههأأ |

 ١ حر ةنطايلإ اه واوب ءاهلا تبزخ مث داحتا لاصتا اهم لضتتو ةياذبلا ىلسع فطغتت <ةباهعااأ]ا

 كلذو دملاو ددعلا نيبةدهاشملا غقتدب ى ىزلاريسلاوفلاو مولا وقرار 0 لاضفنالا|

 حي ببي سس لل

 1# ححغقحتحح
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 < 1 رك نادال قود الوان ناسلالا ركل طسوالا ىف ماشملا اذهفو

 ناف هسفت ىف هز ىح ماقملا اذهفلازب الفاهر ازا رهطال حاس رو افا" ولو لعا :

 : باب نم قدا نا ىلعال اوه نوكيؤ هزملا لعدوعيت ا هيزنتلا اذه نم دب الف هبءزنت نع هزنم شرت نم 1

 : لفسأأ الو ىلعان سلف ةءسانملا ردوا نسبي ةفاضألا» ا ا

 : اال ل 0 اا اريك اولع 0 طسوأ الو 1

 عضا : نم كوملا نيعدبعلا كل ذكى مدملا نيع مسالا نا اكف 7 الاو لالا ىذ كبر مسكرا
 ضف لبشي لولو هرصنو هعمسو هنا ساو هل برو ديعلا ديوس ا نارابخلالا نم رسعلا فو هنئا هعقر هل

 مسي نم فرح لكنا ملعا كير مسا كراس ىف ذي اهنلا ىف عفرلا هل لح ام مس ف ةيادملا فءاسلا نم

 ١ لثمءادلاو معاكم مملاو تى سس نسلاو ءاب ةزمهو فلو ءانءاملاف ماوعلا تاقرط ىلع ثلثم |

 فرش اذهفدو.عمو داعىفرصحلا ف.كدوحولا | ذه ف رشا افءادنلا با. ىفديعلا دمت ىهوءاملا ١

 هنا مهل نيعال ضحم مدع دسعلا دوحوو ىلاعتقملادوحو ىوسامنال ةتملا دض لباد ال ةلطمأ#

 أ عطينم ١ لول يح را صل اوراق !لددْسح مارد نمامتللا تنكس |
 لك تحكح حد واذ *نيقيلا قاما ء املا نم قلتما م كن ند نيسلات كل هلا عاطأ دَمْذ لوسرلا اق

 : ءاملاا ن نم تةلئانإت قنة سم ىو ىوعدلان ماهماعفسخو اهسفاب تديتسال نكست نا :

 ذيلتلا مالكناكمذاع ايلااهذدعبالا ن طاوملا ضعى ْكَر اردت لو كرما تطعاتر واطملا ةَققحلا ١

 ٠ ءابلا را يدل الط الاو سأل لالاف رسايل الا بداةؤشام لق نحت: |

 لإ كَرَت غ نوركت نيذلا قانا نع فرصأس  ىلعالا ماقملا فهل لصح ام اها ىوعدا | لهأ بطانع
 | دنحلا تاغ ادلاةرميضح دي رب نيدااخاهولخ داق مط مكملع مالس ا

 ا د ىلا نه ةرضط اه ديفا و ونشكر سو قدسم قطا ةرضح ةيؤرلا سثكو لوسرلاةريضح
 ىذأا بيثكلا ىلا ةذللا ىهىتلا هترمض> كاةنتكا ذك هنا ىلا لوسرلا كاني كف ةدارملا فلالا ىلا

 ويطل ريدا تاراثار وش ا ا ا :
 ”ىدبعلانيونتلا ف ذحي هنا شي لاسقف نيكشلاو في رشتلا ةفاضاينيسملا قا هافطصا ني وننلا

 : معاق بلا توكل نالاو قتل اذهل عساذهل قلك ني وراك تلو يللالا لوقا "ىلا دج اهل
 ا اهمأ تناو تسيللا ”قصلا اهم كل سم هلئأ مست نم مسالا هملا فاضملا هللا هلود# (لص»)*

 !! اهماعمالكلا عين دو قزوز نام 511 ةماكل اه ةهىف لص_ امالؤ ا فرعتنا بستتلا ننالا ا

 ْ ا فس ىذخ[متازوم مالمتامالكر كذا لوقأ ام لوا و م عل ل ااهفورخو

 ا .اروهظ ىلوالا ماللا هترهظاق اتلاَوٌرطَضا نم قلعت فلالا. قلعت دبع نا كل ذو بكرتلا لاع لعهلوش

 ا هقلذت لطب و ىمسملاب هةلعت مصو هرون دوجولا فرشنتاو هروهلت مم مصالقاعلاو مدعلا ن مرودلا هنرؤا

 الأ ىعلاة فمك ىسعكاذو ةمقا هنم ىدت ل ءانفاهدعب ىتلا فلالا دوهشي هن ةياثلا ماللا هتنقاامسالاب
 1 كلذفدانعلا لأ نمدابعل اود: ءازج [هدوحول اهلا تق 2 : ودار 1 0 ءاهلادعبو اولا تام

 1 تام اقم همفم دعتاو نيرثا لا لاوحأ هبف لسحضت ىذلا ىم» الا ماتملاوها دهو ى يملا لحالا ناوا

 ١ ( ىرت نكت )ناقهروذل قس مالظالو هروهظا 01 « ريعال لزب ل نم ىو نكي لام في ىتح نيكلاسلا

 | نو تاوذلل ةعزاشملا لاعفالا ىف دئاوزلا فوراملا نم ءانلا ذا نك تنا ةقضح مفرجا نكت نا
 : برها لاه م اهتادسااكلذهل لاك هلل دا لوقياسط اسطاع * ةداسلا ضعب عمساملا ذهلوةيدونعلا

 انهت الادسلاهللاقف ىلاعتدتنا عمرك ذب تح ملاعلا نمواندنسان سطاعلا لاّتف نيملاعلا

 ممديقت 1نءءانغفلا لهأ هلو لاحو ل صولا اموهاذ هور يل دتلابنزوقاذا ثادحلان اف

. 
1 
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 ب



 للان

 روم محرلا نس لا هللا تب يأ ا لا ماعلا روهظ لوي هلاكهروهلنو ملاعلا ١

 يق رااز اهكتاتت الل عماسملا مسال اوه هتناف كلذ ىطعت ناقل نال« !ءامسالاةالثلا صتخاوملاعلا

 م الاف ةجرلات ناك املواذدلا ىف لاعلا نمئث لكو محراب ةرخ الاوايدلا نهسروهفةتاعةفص

 0 <اوبةحزتم نلف تناوب نع درغت اف ةداغسلا ةصشإالا ضتخالا

 ءاسقداصرابخاب نيتشيقلا ىدحاب زم لاعلا ضءعبةرانو .سكعلا وةداهشلالاعىفارفاك اش ىاأ
 هللا مسالا ىفاءلح الل ءامجإلاةنييلاسلا هونت نج كة وح الايام اص

 ةحئاشلاو للمسلا ”ىط ىفامىلا لخدا نا ديرأ ىناف هانرك ذام ىَدكف ميحرلا نجسرلا نيمسالا ىفالمصفتو |
 دوبعملا نمدياعلا زيت ةطقنلاب ودوجولارهظءابلا» مس لّقنو نيساف هانطرش امم ارسالا ضعدنم

 زيبقلل ةطقنلا انلوقوهو ءابلا تحت ىتلا ةطقنل انا لاسقف”ىلبشلا تنا هنعهللا ضر ”ىلب شلل لق
 تياراملومي هنعدللا ىضر نيدموبأ شل ناكو + ةيدوبعلا دق قح هيضتقتام دبعلا دو-ووهو

 دوجولاو عملا ما مىف قلسا ةريضح ند ني[ ةيسااا ءايلاق ةيوتكم هملعب ايلا تأرالا اميث
 مسالا ىف تناكىِتلا لصولا ةزمهنم لديءا ءلاهذهوةداهمشلا لاع نم ىهو رهظوئش لكم اق ىكأ

 || ةرابع ةكحر#ةردقلاباهمعربعملا ةزمسهلا تبلغ نكاسي قطن. الذا ابل عتح اوءابل الو دلبق
 مدعلاوه ىذلا نكءاسلاب ىقلخو عادبا نمداح ال اوهىذلا قطنلا ىلا اسم لصوتبل دوحولا نع

 تراصف ىلب اولا مكبترب تسلأ ممملا كما ىف لش دف نيل اوهو نكي غنا دعي ثدحن ادوو ناو اوهو
 داح الاوه ىذإ|ةزمهلا "ركرحءابلا ةكرح تراصو ةيلزالاةر دةلا ىنعا لصولا ةرمم هنمال دءانلا

 نيعل تناك كاذاو ةغصلا ىطعتءابلاو تاذإ ا ىطعتفلالا نافاهل_اولا فلالاوءايلا نيب قرذلا عموو
 ءانلا لكش ةثالثلا عاونالاءابلا ف راصف تا دوجوملا ىهنو اتت ىتلا ةطقنلاىفلالا نم وح داجحالا

 ءابلاقءابلا ةطقن ف كاذكحام ىو طسوالا ماعلا فاكف هنالثلا لاوعلا ىهو هكرخلاو ةطقنلاو |

 ةةقح ىهابنمل د,ىهىتلا ةفوذحلا فللالاو ةمكلم ةيدابش ةكراساو ةيتورمح ةطقنلاو ةيتوكلمت
 ذخ أن دا اذه ىلعو ءابلا تحت ىتااةطقنلابهنم ةجر بمحاو ىلاعتو هناصتس لكلا« غاقلا
 مس نم فاالا اندحو مثحاَو ماو مسف زاالاقيرطنت انو سدانلا اذهىفهلَتسم لك

 يملا ونيسلا نييرهظت لو زيسلاو ءابلانيب اداس هو احارجم هللا مشان وكبر مسايأرتاف ترهظدق ألا

 ىأرالو هتقيتح لثملا مع ام كير مسايأرتا فرهظت لولو ةنيفسلا ترحام ةتمفسلا مسا, ىفرهطظت لولف

 ىذا؛لكملادوجول تفذح رولا لئاواىفاهل امعاسارثك الف هسشاو "هلفغلا ةنسنم ظقشف هنروص

 ماظن بترتلا اذه ىل_ءوال امم نيسل اراصو نيسلا ةآءسه لثملا راصف ءادلا وهو باطختا ىف اهماقم ماك '

 لازترهظولذا لاعفالا تاغ صوريسغتا ا لو هو ميملاونيسلاو ءابلانيب رهظتملاغاو بيكرتلا
 ءاقب بس تناك ذا امم ةجيرامتعاهُو امش ناكف ءابلا ل ثم دقلل ةمزال ةفصراسلذ ا مملاونيبلا
 لوسرلاوهو الودر ل سروأ با. ءارو نمو امحوالا هللا همك, نارمشل ناك امو امهدوجو
 هبشلاقيرطنم ضفللا يملا ىف ءابلا لسع اهلكرلازوعلا ميملاو نيسلاو ءابلا هذه
 !مقيقح ىلعاهتفقوأواهسفنب تفرع ءابلابامضفخو ةيدوبسعلاوهو كمملا مايقم ميلا ذا ثودحلاب
 ميلا قرثوهو ىراط بلاماموب ءاملا تلاز ناذ مالسال ا ماقم ىف يملا تدجو ءابلا تدحو امه
 ليقف لبشملا ليل لجل ميَرَح صا فههابسهاو كب رمسا عبس توربملا ملاعىف حف نامالا ماهم ىلا
 هرعت جلال تياسو نا عفت كر روهف ةسهلال اداوم ابكي دغموه ىذا | ىلعالا كلب ر سبأ عبس

 نمثدحلاو اي ءاملاو كلذ ىلعاهل ةقانالو ميستلاب يلع هو ىهالا نال ابلاتلازو

 ميدقلا لعافلاوه ىذلا فالاروهلت نم بالف مالا انما نم اسما ديالو دل لال قاتلا با ٍْ
 لفسالاىفء ءابلا عم هلال ىلعالا هل بقو ىعأ كرعبسف ة ميستلا ملا ىف ةردقلاتلعذ رهظالف ||
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 "د ىكاسالا كا ذك تالئاقملا نئاقحلا عم راسا دقو ىرخالاهذهو ع تدسا ةملباءذهنأ

 فاريغركملايالر كذا انهف رعتىتح ىعملااذه رعت خاف لئامقد لكو َريلا بوبح نيب تقرفابم تلا

 ىردأأ الو اهب تصصخ دقو ا يملع عل ططاالو نيم دمتم ن لسد اكان شهر الل

 1 : الا |نافالمااهنماهتمطعا قلاةريضحلان م ىداعد ىريغل ىب ]1 ١

 منملا مسالا نا كل ةوءام-الا نمهريسغو مسالا اذ هنيب اهب زيبقلا كل عقو ىتلا ةفدطللا دوجو عم

 مهلازتا نم هتندرس هب وام نعضتن امهم عما لكن طابلاو رعاظلا امه نيذللا:بذعملا مسالاو

 مهاوس نموءامسالا قئاقح عمج ىلع نوودح مهرك ذمّدقملاءامسالا بابراناريغ مسهرخ [ىلا

 اهنمو معنملا ةحردي درفت. اماهتموءامسالا باب راةحردي قلب اماهتم تتاىه ثالث ىل_عءامسالا نم

 ءالؤهىلا اهكءاعسالا تأ انف + ناعتملا هتتاوةروصحمءامسالا هذهف تذعملا ةجر ديدر هش ام

 الثاس ءام«الا نع اهانغ ثمح نم تاذإا ىلا هللا مسالا هللا مسالا ىلا مثالا تألو ةثعالا
 ىلعملابعلازاربانن نوةلعت الل لقاك كاشي داوم تمل اف ا م

 نيجيهسسم نيح .رفنيعرمدم او بلشت افربخلا مس هرج اودقنا مسالا ملا جرش مست 5 اهح هييطعتام بسح

 اود ان تاكل ذهب سداسلا نايللا هكذا ىلا ةرضحلاىلا اوراظنف كاذكصساولازيلو
 ىدهم وشو قل !لوق.هلناو ىلاعت هللاءاشن ا اذهدعيباوالا نم قابامك و هركذنسإك ماعلا

 لنبسللا

 عجة ه- نمال امة نم ةحتاقلاو مرلا نجسرلاهقلا سم رارسأ ةقرعم ىف سماقتاب بلا
0 

 نيععانف او ء اد ا ني م 0 وذ ءاوس الا "لعل

 نيم ند للا ىلع تفاح امني نسل تلاك ناحل

 نيع دعب نم بلطير آله اهل 5

 نيتضقلا اندم نم تناع ْ دقف ىيقتسا سفنان سفنا

 - 2 0 نا 1 ازكمووو 8

 نقر 0 ةهج نم [ | ىرتلهىلعلا ناءرق مان

 نعد 0 نس ا ىلا كاثملا عيملا ابل تا
 نتقرفلاب ل | داع نم صحو ىلا ىدهلا ح 0

 . 1 11 1 11 را 1 تا را تا 1 را الا ل ق1 ظل سلا ت1 تح :
 الع قل اهالت ىذلا ربكلا ىمجملا اند ءروه ىذلا لانعلاءادّسباودوجولا ةقر زعم جفت :نااندرأا ل
 رودنملا دوجولا قرف ةموقىهةطوطتخ فورس ماعلا ف لاتس ةوالت داندنع اء :رقلان ا[ لاح ةوالن

 باك اذ هو بالا حت اي زعلا هياكىلاعتدنلا ختفادقو ىبقتنالا دبأ ةمئاد هنفدباكَلا لات الو
 ضاق ممحرلا نجلا هللا مسي و ةحتافل دارس 1 ىلع الكلاب حن مجدل ع نااندرأ هيلعو 1 ىذلاملاعلا

 ىلع م الكل !نمدب القءال العلا نيب ىذلا مول_ءملاف الخلا لاه اهتر المر اييسع سر قيقا
 الما تالت نت ( ةرقملا ةروس نم تاب "ضعن ىلع مالكلا عت ةءاعرؤ ةلمسلا ||
 دوو برس يلالاع ءامسالاناانمدقاملهن!لوقاف * ىلاعت هلل | اننا باوالا قوام هناعس ا

 ءادّاوفورمذم ادد اريخان دنع محرلا نجسرلا هللا م بلل ل كلذاةرثؤملاو هيلع ةطلسملا خاوولاعلا

 1 فشلا كلت رخ“ الااذهوه سل مسالا اذهنا عطقلا ىلع عت مقاما نمءامسالا تعجبال عماج

 ا املع ىوند وع اعسالا قئاقح عم : ةانرك ذاكمسس الكت اتلذو اهودج لذ 22 و



 تر وا ا ل انما د كسلا ارتست اعيهم هق رعنانلعدا لك 31

 باررالا 0 ضعبناامكسااهل هن دنفاهادعامامأو ءامسالا بان زا ىه ملانعلادوحول» يمد

 تان“ اهمال ا هدهو طسّقأ اداوم الئاقلارداشل ادي رملا اعلا ”ىب < كاع ءامسالا تاهشافابن دعنل دس ٍئ

 زار سوزف كايد ملاعلاو هدإ_دقو ل دو-ود عد كمهذ تش" ىلا لصفملاو ريدكلا نمسالا

 ١ له :اهقلاو *+ كمدع تشرداقلاو * كصاصتخا تشد راو #3 لرب دقت تشالدوشو ل و

 دوحولا لرانمرح 0 رملاو 3 كيددت م تدي طش اود 23 كداعا تن داوملاو 03 كملف ل

 نيب وبر ماو بايرالا برى لان اهبايرا نه ىل!اهتام*ا نم دي الفاهدوجو نم ديالى ئانقح هذهف
 | ىلرو لئاقلا ردانقلا ىلإو ردانتلا درا ىل_و دب رمل لاعلا ىلاو لالا ةمترلا قميليو مامالاو هو
 تحتفءامسالا نم قدامو دوحولا ل زانمرخا ىهو بنارملا بر هناف طسقملا مدرخاو داوملالئانقلا

 ٍ داح ا ىف هللا مسالا ىلاءاض»الاءالؤههح و سس ناكف باررالا ةمئالا» ءامسالاءالّؤهةعالط

 ىلع ا هم-اريغال ةعبرأ ىهامت | لاءلا ىلار اهريغ نم ءاسحسالا مانا ىلءاضي أ اهقئاقح عمءاسالا ةلقب

 ؛ از جل يناخ فب هش ندم تمام همالكع مس اذا هناف ريسصتلاو عبجتلاو اكتملاوب

 ل ميا ءامسالا ٠ نم:يرال نوال

 سل ل بل كل ْ

 ماعلا سفن ىفلاثملا دجو هنع ىذا ىثلا ىلعاهجونام دنعف لصفملاوريدملا ناعسال/هداح او لاعلا ئ

 رابلا لقا ىلع سمشلا عولط مّدقتكد وجو مّدقنال ةمترص مددت ن كلو مّدَسَتم م دعربغ نم لاثملا دو 1ْ

 سءثلا ع واطراهلا لوادوبو ىف:هلعلا نا نيت دقن كل . كو سعشلا عولطلا انر اةمراهتلا لرثا ناكن او

 دم ل مناع- ءالا ناد هد صفو ملاعلارب ,دالف مالا اذه وها ذكهفدوحولا ىف هنراكدقوي

 ذخأ ىتلا ةروصلا قلعت لاثملا كلذ كاذذاملاعلا همنا قلعت لاعلا سفن ىف لاثملاةروصتأشتاو

 ماعلا ءامسا لواف لاسعلا دوجو باب ىفد رك د إس اك ةدوج و مرغ اج ال اه ريغ تناكناواهتم

 1 هزرباام دح ىلع ديرملا هب قلعتف مدقملا داجالا تقو ققح ىدااوهربدملا مسالاو ناسسالا ناذ_ه

 || نءنكل ءام-الا ةمقب هكراشمالا هيلاعنا سفن فلاثملا اذه ىئشننِماَسَش المعامو هزبدورتدملا
 : ةروصتدب ,ىح كل دب نورعشال نورخالاو ةمامالا ا.هل تحاذهاو نيعسالا يده با ءارو

 ىلا هتقضح قشعتي مس دا لكر اصف ابي قشعتلا مب ذجت مها ةبسانملا قنا نم هتفاماوأز رذلاثملا

 كاذمها اخ كا ذلاثملا اذ_هامذ ىجت ىتلا ةرضحلا ىطعتالذ ااههفريث أت ىلعر ديال ن كلو لاثملا ف |
 0 و منو مظل لاثملا كا ذةروص نيءداج ا ىف .ةمعرلاو ىشلاو ناطلاّىلا لاو ىشعتلا

 1 مص رم 1 لذي دمر هتءارزعدجأل روع نمامهو ظعأ ئش ”اافمهدرجو شيع ول

 3 ةمالا اهمايراىلا تألف ءافسالا هده عج اذككو مانغا رغش نم دجال *نعواهزعن اطلس

 ريعملاوهو هرلانعلا س دي قدوه ان ذل لاك هنيعداتح ا ىفاهلا بغرتاهانر كدت وا ةعيسلا

 مسالا الاد هاربالو لاثملا اذهءامم هالا ىرتفبككسوو قابلا الئاقاالوقياع روماعلابهنع

 مسا لكان كفو لعل هان هي ملغ الا مسالا سيل ةقرقج ىلسع يمنا لكوهريغال ةضاخر سمبل :
 عسم# رداق -ىج وهذ هقنأف ةءارهمالا عقم تقتب م دا ناو اهلك ءامجسألا عج نهض ”ىهلا

 ةقصد ةفيطا مث ناريغ تاه تاهههدياعلابزنوكي نا اسي ةكمالاوهلكيفوهش ذ اكتم رع راضلا

 معناه اهئخاىفام قئاَمِلا نمايقة رب لكنا هلاثم أو كيلا بوبح ىف اعطق لغتك ناكل ذواهب رعشبال /

 انعم اق هل اقمأ قداعح 10 ءناب ودع اناكنأو ىرخالا هلا هذه نيع تسل ةملاهذهنا اعطق :

 لوقتو نمط ننام قرت كاعمت ىتلا ةقيقدلا ةفنطلل هذه نعتحانكلو نالئمالن الاثم
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 نيمابعلل ىدهواكرابم كس ىذلل سانلل عضو تدب لقانا ىلاسعتءتنا لاكي ةملوال اًرسهلو تودسلا

 | هاقبأ ىصلا ل-ر ولف تان الا نم كل ةرب_غىلا انما ناك هل. د نمو مها ارباماقم تاننن تان آهمف

 | هلرطخ الو دنع نكح ,لامتادانزلاو فراعملانمدجول في رشلا كرامملادلملا اذهىلادتا

 ةروصوهلعةروص ىلع مسااواهلعةروص ىل_عرشعت سفنا انا * هتعدتنا ىضر لعدقو لاس
 فكف كل ذه ناكل ةدح اوةعاس لاق بحاص اهل دولو اهاوسىفام#تا دك لمعلاو معلا

 جاو مت انوكءاهيهدهشم نا كش الفدعاوقلاو ضئارفلا عمم اهف أو ماكاو اهم رواج نا
 نك امالا تسح ىلع نصقنلاوةدانّرلاب سحب هلا هتناءانقب |كفريخ ا دقو ىلح او بذءاو قصاهدروهو
 ! ةفرعمن اان دنع كاشالو ان رك ذاك هته 'وأ هن نك اسلا ةقمقح ىلا اضبأ عجار كل ذنا لعيو ةح مالو

 قلعو فراعلا ةفرعم نكت مات نم صقنلاو ةدايزلا]ساسحالاو نك امالاةفرعمنعاّنفلا اذهأأ
 هنااسطاريخ امة هبه وانس ح ارح اههف ”ىبلول بتكم هل اف هزيم ةّوقو ء امل الا ىل_عدفارمش او هماقم ||
 تشكلا لهأ نمهّنئاءالعلارثكا نا نياسملا عجم و كاناو هنناانئةفو ل_عا  هيلعر داتتل او كل ذب ىلا 1

 |نو ةهداح ايالزا يدقلا لسعلا قلعتالا ماعلا ءدب سيب لع مه دنع سل مهعهللا يضر قئاقحلاو |

 هيلعانعاطا ام ىلع هناصس لنا هعلطا نمو نام أو سانلارثكا لع ى.هتْسماذهو هنوكمسهنالءامأ

 روض هتدجو هنو هقث اة الصفم ماعلا ترظناذاكناكاذو اذ هريغرخ ا سأ ىلءانغتو دقف ا

 اذه ىلع تفقو اذاذ فاتخمو لئاقم نب سانحالا ىهانمد سترلاو لزانملا مولعم بسنلاو قد انقملا :

 بوهوس مدعي لير طنالو ركز قيقدي هتقسشح كر دتال اسعا حو اغنطل اًرمس اذهل نا تاعرمالا

 | ةرثؤمالو امش ةحتمربغ ةمهريغب ةدهاجم ناف مهل ةبحاسملاّتادهاجلا جئاننو ف شكلا مولعنم :
 || ككارتارس ىانمتا كلع ملعاف ةدهاملا بح اصامه دحءافصو ةقر نم لالا ىفرث وةنكلملعلاف

 عاممان ود لزنتو اددع ءاصحالا ءام*أ قوفتىِتلا نسا ءامسالا نا لكلا عماو+ نم كبشوو ؛

 لكل ناووهالا اهاعبال تلا لوالا املا ىهو ملاعلا اذهىف ةرثؤملا نه ةداعسلا ةهح نمءاصحالا |
 ةقشملا كاتبر قئاقحلا نم اسنج عمت ةقمقح ةقيقللاب نعاوءاعسالا نماهصخع اماما ةقيشح |

 صحالا سلف ةريثك امس امى كل عجن او كل ذريغ سل هفملكت تحصو هتدباع ةقسشملا كإنو مسالا كلذ ؛

 لأ لدتلءام-الا كلتهب لباقي امدو- ولا نه هلت دحو ءيشلا كا ذ ىلا ترطن ناكناذ هتهو ام ىلع

 || اهكح تو لوقعلارهاظى ىذلا ملعلاىف كل تيئام كلذ لاثماهانركذ ىتلا قالا ىهوو هيلع

 ىلع ةهلاءاهسا باطتةددعتمقناقح همضناف مسقارال ىذااَو زااوهو الم درفلاره وحلا قف ْ

 ||| هحوو ماعلا مسألا بلطي هماكحاو هنا قتادحوو رداقلا مسالا بلطت هداحا ةَشَمْخ اهددع :

 1 ناك ناواذ هذ كل ذريغىلا قارلاوريصالا مسالا باطيهروهظ هحوو ديرلا مسالا بلطي هصاصتخا ١

 | فودؤلاو ىناوثلاان دنع قالا ىهءو-ولا كاتو اه سح ءانهسالا نه تاطتةدّدعتس هوو هلذاذرف
 انظلاذ(اهةزثك ىل_ءاهكرتندق ءاسسالا ناملغاو «*رسع | فشكلا قد زلط نم ةهلصحتو زيسعا_ملعأأ

 || اهنعانا قغالىتلا بلاطملا تاهتا ظدلتاو عحرتلف كلذ ظلت لاذاو ملاوعلا ماهل نييلاطلاهوحو أ

 أ ليكو رظنلا لمسفءامسالات اهم, اضيأ ىهو !ملع ةذوةوم تاهّمالا ىهىتلاءامسالا نا فزعنف
 || ترظناذ ات تاه٠الا ىلا تانسلا دريت. 5 تانبلا ىلا تاَهّمالاهذه نم ىدعتل امس و ضرغلا

 || دنع تافساابامعربعملا ةعيسلا ءامسالادجت ”ىلغسلاو ”ىولعلا لا علا ىف ةمولعملا اهلك ءامسشال
 انضرغ سلواطوسم رئاودلاءاشناة انعم ىذلا انباّك ىفا ذهانركذ دقو اؤمضتت مالكل لع ب امص

 داخل دب ال ىلا تاقمالاندصق نكحاو تافصلارابهنعربعملا عبستلا تاهمالا هذه ِباَكَلا اذه ىف ظ
 اناع ادو-وم هنوك ىلاالا هناصس حلا ةفرعمنم لوقعلالئالدف حاتجنإلان اما مملاعلا |
 هفرعلاناعح مالسلا هملع لورلا يعن فاتت نهتم اضاقا ذه لش ذازاطو رعايا نوادي |

 اماكمم
1 
3 



 وحل 3

 ماعلا ىف ىنسحلا ءامسالا بتا سهو هئشنو ملاعلا ءدب بيس ةفرعمف عبارلا بابلا |

 هماكحاو عتصلا ةياعو [| || هماكحاو ءدبلا بس ىف
 هماكح نيو هئشنف ىللاةاعر نيبامقرغلاو

 هماك->اب لكلا رهف دك عتاص ىلع تادلئالد '
 مْ ةفرعم ىف برغم ءاشنعي ىمسملا نب اكىف ملاعلا ءدي بس ىلع هللاءاقبا”ىلولا”نصلا ودق
 هلانرايز تقو ىف يركلا هنت هضعبانغلأ ىذا ارئاودلا !ءاسشناب ىلا انباكفو ب هرغملا سمو ءانلوالا
 هر دك هنا ىلعأ -ىرارمةفلار ابحلا دبع هعدخش هنمهل دقف جيلا ديرن نحو هام م أ

 اه.همتالةروك ذملاة نا ىفافب ريشتدّللا اهداز ةكمىلا مدي تلحسرو هنمةيرطظس تنك تلا ودقلا |
1 

 هإ ع دخ
 ضعب ةبغر عممدست7اف انملعدروىذلا ىهلالا مالا سس هريغ نعوهنعباكلا اذه 1

 تبلا اذهتاكرب , مهلع دوعتنأ ىف ةيغرو ملدعلا ديره ىلع منماصرج كل ةىفءازقفلاو ناوالا :

 ركلأ ىنصلا عوضوملا ذهباضيا فرعنناو تانببلا تايالاو ىدهلاو تاكربلا لحم فيرمشلا كاملا ١

 2 ةيداع هلمسورخ اهناو تاكربلا نم كم هبطعتام هنعهّللا ىةرزيزعلادسب .ءدمخ نأ ْ

 مماوح ف وان ل ىدقم .هيلعديزملا ةيعير هيلريقو هيلا ىوشلا همهدي ضمه تساي
 رتل فاو لكاالاس رقتلا اذه دعب نيسو باف نم ىندأ نيعلا ة دهاشم ىف هبر نم ناكو ملكأا ْ

 || ةسغلا تاماقملا باص دهاش ثحلالاعلا طرشش نمو العىتدز برلقو هبط باميلا

 : دوحولا ناكحضوم ىاىفساقلادجوولو اريثأت ةفيطللا بولقلا فةنكمالل ناراعينا دعاشملاد أ

 لزانملا ل ضاق كا ذكحةنناحورلا لزانملا ] ضافتتاكق مت اى اك كعهدوجوق معالا ||

 || مانقملا بحاص لمكسسملا دنعامأو 0 رالثمردلالهفالاو ةينامسلا |

 نلاهؤانيرادو نميتلاو بارتلانيلاهؤ اني رادنيب قا ىواس لهو نملاا بهما انين ا

 قيود وو يس و صصص لصاولا يكمل ةنيعللاو دصسعلا |

 || سيلا تانببلا تان الاجرام رثك انوكية شي دموتاوهشلا امراعرتكا نوكي ةنييدم نيب ريثك ||
 أ ناكدقو اهضعب نمرثك !نطاوملا ضعي ىف انوا دوجوَنا هتناداقبأ ىنصلا هلوق ىتعملا ذب عجدت
 لزنو رعلال حاس سنو قرش ةناكلا ةسورحلا ةرابقملا توس ىف ةولخلا كرو هنع هللأ ىقر
 مالا هملع رمضحلاا ىلا ىزعت ىهو اما ةهج نم ةراخملا بِرَمب رباقملا طسوى ىتلاةطارلا ىلا

 || هلاك اماضيا انا اهف تدحو دقو ةراغملا فهدوحو نمرثك | كلانههدحأ ىلقّد الاقل ذ نعهتلأست
 نم لاخلا ىفاما عضوملا كل ذرمعي نم لح ا نم كل ذ نا هللا هاتب ا او لع دقو هنعهللا ىضرجشلا
 ىعس ئذا ادم: يا نيقدابصلا نسا نمو نير !كنالملا

 نيذلا نيحلاصلا نك اما نمناك امو مهداناةراغكو ةيزينؤشلا ىف دينحلاةيواز و راربالاتب

 ليشاف جيرادسماو ةفبطا !نولتلا اهل لعفنت مهنك ام اىفمهراناتمقبو رانا ده ءارتك

 نم هريغىفه د امم رك ابوس كيلقدتدتف رجالا فءاضت فكن إَتاادوحو ىف دحاسملا

 ا ل تازتالا ةلاخم نكلو بارت لل كلذو دجاسملا
 ةكتالملاترعناوهناالعو افشكك شااالو ماقم بحاصال لاح بحاصوهن دجاسملاو قونسلا

 دحتملاو 'رع ةفرعموالع مهمظعاو ترمه العا بتارملاو فراعملا ىفم_هلضافت عم ضرالا عجب

 ودق ىلع مهممهو ارث أب س لكلا لق ىف ء الخلا مهل ناف ءلدوجو نوكيكئاسلجر دق ىلعو مارح

 ىوسافلأن ورشعو ةعيرأو ”ىن فلأ ةئامتبلا اذن فاط دقف مهلا ةهح نم نكت او مها ع 4

 ارب اسىلل_عهّللاع اهطينصا كلانا هال هي ةقاعتم هتمه كرت نمو الا ول ينماموءادوالا ||

 3 00 ا
 ةمد

 2 ا تا ا ا

 حس للا لاا

 اوكا مارال 0+ ب - - ٌ ع
 » ؛يل ااحاو
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م هب تناك مازلت هيلع للعا نعمه هللا س خن نيذلاراصنالا تناكش نهلا لبق
 هل نمي دكملا ن

 | علل ىلاعت سفقتسملا مسلس خ ندهحراملاا ءاوهلاوهىذاا سهلا نعهزنم اعتدت اّناف ءادعالاو

 ىلعو سانلا دنع مولعملا ىلعو ىهالا لع قلطت (ةروصلا)* اريبك !فاعْ اذ نمنوملاظا|هملا تسذ

 ثيدحوهو ةمركع ثيدح نثموري+خو يتلا قل ىلا ةدوصلا ةفاضا ثيدسحلا درو كاذربغ

 لاحاذهثيدحلا باش ةروص ف فر تيار اسو هماعدللا لكصهتلال وسر لاف لاك + جمس

 ىلعمدآ ق1 117 او كرا وا هو مالا طلع ”ىد :لان

 دسالا ديز ىل اعتدنا ىلع لتس لصتست ةيلقعا|نال ةملقعال هب وغلا نأ رقلافةدراولا يلا اع ةروص

 ْن ناو امهفةفصلا كا هريغ تفصو مث نينفصوا ةفشادو-ومتةصواذا ١ رعشرشز ديرة دش

 قر الاةروص لعءامهتمدخاو لكف ةفصاا كل: حور ف ناكر تشمرخا قثاقح ةهج نم نيا امه

 1 نطغمف :ءالا لام ةفصب هّتفصو لهو هناهس هيلعال ماد كنوكرظناو هينتو مهفاف ةصاخ ةقصلا كلت

 : هب طقمبن را تناكن او هنعكلعزومت ىتلا صئاقنلا تاس ةر طانملا٠ نعي رعملا بان ن متاخداذافأ

 اذه م ايش تامفاملا ذه مهوح ولو ةفاضالا كات ا اسهل اهفاضأامل هيشملاو مسا نكلو

 ناَكَلا اذه ىفهاندصقامف ةبغزاهركذ نعاني رضأ ةريدك لخادم انه ةروصلل ناكناولعاف بلسلا |
 هيلع ”ىنلا نعربكلا فدرو (عارذلا) لسسلا ى دم وهو قا لوقيهللاو ليوطتلا ف دح نم

 ا! ةفاضاهزه رابجلا عارذباعارذنوعبرأ هدلح ةفاثكو دح !لثمرانلا فرذاكلا سرضّنا مالسلا

 هيديزرتكلملا عارذاعارذ اذكو اذك يذلا اذهل وقتاكهملا ةفاضا ىلاسعت هللا هاء را دقم فد رشن

 ْ عارذلاو سانلا عرذأ لم ةحر ال اوه ىذا كاملا عار ذالثم ناكن او كاملا هزعج ىذلاربك الا عارذلا

 الا وهامتاو ةقشللاا ىلع هعارذنداوه سلف همام وا هفصنب ةحرا+لا عارذ ىلعديرءارا دةمدلء+ ىذلا

 : نابحلا عضيدرو (مدقلا) ميظععلا كما ةغلل | فراسحلاو ل_ءاق ل ءاج ىلا فمضا مث ههصنرأ دقم

 || نوكتف قالا نم ةعاج مدقلا و تواثىامدق هالا اذهىفنالغالاّتيو ةحراجلا مدقاا همدق اهفأأ
 هللا ىلع لحسن ةحراملاذا كلملا اذهل مدقلا هذه نوكتواكلمر اا نوكردقو ةفاضأ مدقلا ١

 ماسحالا تافصن هراردتسالاو ءالدتسالاو دصقلاو رارق 2 تالا لع ولطد (ءاوتسالاو) ىلاعت 1

 0 مو ةدار الاون دصقلاو تدل حبو ل ناك اذاالا ىلانغتدتلأ قع زول

 رعش ىلوتسا ىاشرعلا ىلعىوت ساو دصقىل ء |ىسلا ىلا ىوسسا مث ا

 قارهممدو ف.سريغنم * قارعلا ىلعرشب ىوتسادق

 نأ تدر ناو هيزتتلا هوجو نم هحو هلوالاريخ اهتمامو ميقسو مخ < اهنمةريثكت ان الاو رابخالاو
 1 00 روكا اهحوروا ام دئاقدخو هسسنلا مهو ىلا: ةظفلاا ىلادعاف كدلع كل دبرقي ٍ

 | اذه ىنكيو كءوثرهطو لعفا اذكهذ هسشتلا كرد كريغزاح نيح هبزنتلا جردي زفتقملا قحف

 . »طظاغلالا نم م دقت اع سقنالا عوزلا فس قالا حورلا فن« ثانلا لاط دمفر اخ الا هذه ن هردقلا

 * هدوبش نمو هدو>ولحرفف د د هئزرب رساف هفلاخو * : هير وص ىلعح .رخ نم بهتتملا تنام

 مكحتو ه ةكلم ىلع تقثو «هرخاوم قلطأف سفنتو # هرهاظ ىسنو # همل دل لش شدتو « هملول بضغو
 : « هدتسم حاشا اهرظتنت هدر ح اًوَراهذجهد ع ذاعملاهتنآىلاو » دار انفو لس دعما ٍ

 || » ضرالا تاّدبو + سمدلا ترو كصو ءامسلا ترامو#تاقوالاتضةناو « تاقمملا غلب ا ذاغ
 *ةرفاملاقهريغو نا الارمشحو + هرختالاترهظو * رومالاتيلةةلو ه مولا تردكناو

 رهظيو « حارلا عشعشتو # حابصملا دقو « حاتفلا ىلعيو ه حاورالا م .تاو حابسشالا لمحت ذئنمحا

 نمسوفنلا ىلا اهاهشأ امو + هزم نماهانسا اف« حاتملا فرقربو حانللالا لوزيو* حارم هكادولا

 همركو دنع :+ نيمآام هللااذعتم + هلمكمةلاح



 نيعلانةنا رعاداتلت 3 000

 ناكل ةموسعتاردبعر نزلي اكس نراها ةمود اوصل نو

 0 ىلطتدر علا لات 2: ذهل ساكه ضو ةمتاف هيد للا ةقصيا< ىنوالا ةبارع نيالا اهلماحوااهلحم

 ظ ىلعاذا(عورفحورشفن)ق ىعملا قيرط نمام نم لارغشال اهل.قمالامو دمر املا لية ام لع خراوملا

 نيملا ةهجنم ”قاذلا فّرصتلا ناكر رارحالاب هقللأو رارسالا عج كلم دبع ىلع سيقما ||
 فرشف ىلتابراسلا فرمشو باطلا. نمل! فرش لزنا مث هنا ذي نيملا فرمثو هريقراسلا فرش اف

 ىديقتاكّن كلا هوه ث رح نمهيدياتكو راسلاوهواهلع هعالطاو همدقحي هتفرغع ناسنالا

 هيدي ىدحا لوقاق دمحوتل ا ىلا عجراو نيعي دعا ىدياتكلوقاف داحتالا عملا عبر انيك ا

 ا | ىلع ةرفلاقرففو قرعلاىف توك هنأت عجلا عج فو عجاف نووك ١ةراشف لامث ىرخالاو نع أ]

 ْ رعش دراما

 ا نانيمجا خ7 واجر نما

 ىف عقو ىتخ 0 ا ا

 بحتلا هملع زو< نم ىلع كخلاو بحتلا كلذ لجان دنع هنم سهلا كم ئئثدوجولا

 لف هنم ستي سها !ذهف ةوبصهل تبا بالاك اند نءهنم سعتم عقاولا مالا الك دضلاو
 هل تاعف نمّن اف ىضرلاو لوبقلا ىلا حرفلاو كضلا ردي دقو اندنعهنم سعت لحم هتلادنعأا

 هلو.ةىلاعت هحرفو هكصخف هبىرو لعفلا كلذ لبقدقف حرفلاو ككضلا هل نم كلرهظا العف
 ْ نع سدقم هلاهس هنالراصتالا ابلط بلقلا مدن املغ نع هزم ىلاعت هيضغنا اك انع هاضرو |'

 هماقت اوهف بضغلا هملعز ود نم بضغ نم لسعف لعفي نأ ىلا عجرب رد5 كلذو ضرعءلاو ةيمسملا |

 ةازاعئاهنلع تضغو كاست لا هدودل نيّدعتملاو هال نيفلاخاو نيراسكسا نم هنا

 حرفلاٍباننموه (ششتلا) مسالا قطا لعفااروهطفاضاغنوكيىزاناف هيلع بوضغملا < 1
 ماعلا بحاملثيدملا ركتحااوةالصلادجاسملا يطول لجرلل شْسَتي هللا تاريشتاف درو

 هناصسهملعاو درواملو هن انعةسْغ لاح ىفلعفلا اذهب اوراص هللا نع هلئاريغناولغتشاوناوكالاب

 .تديهاشمو هتاجانمو هترضاحم ميعنةذا نم مهمولقف هناحس بيلا ل سراروضملا عاونا نم عوني
 ىسشتلاب كف همعن نم هن كوذغياملهّللا اونح لاك مالسلا هملع”ىبنل ان اق مهمولقىلا اهم. بيحتام
 هرورس ةمالعف هلع كمودقب يمس نم هناف هلع مكمو دعب رورسر اهظا هنال هتملعفلا اذهنع

 || ىلا هللان هءاسثالا هذهت .رهظالف كيل اعز نما لارا بيمتلاو كبناح ريشلا راهظا

 هملع زوال ناس ىرابلاو مهسنف ىلاعت هللا لاك(نابسنلا)امثيتاهامسهينيلزانلا دسعلا

 ةدتعتن ويسنتم مناك اوراص لا عت هتجسر مهلنت لودادالا بادع مهمذععامل ىلاعت هنكلو نامسنلا

 فمممال كلذو باذعلا يلا نم هيشمهام ركسصذتت ل نمو ئءانلا لعف اذه ىا مهل سان هناكوهو

 ١ والو ه رخآ مسن نوكي . دقو ةبسن انملا مهيلعمداعأ مهلعفت مهلعب مه ازاش قنا وسن معلولا

 22111 اهتمحيرخا نيحرانلا قتلا ههرخأ هياوامعدملو هلئا ع اورخا ىاهّللا

 مكسر اناف ىلاهتهللا لاقةيرخسلاو ءازبتسالاو ركملابقملا فاصتا بابا اذهنمبرقيو
 حمررلا اوسستال مالسلا هلع لاق (نسفنلا) مم ُكزهتسي هللا ىلاعتلاقو هتناركمو لاقو

 1 سفنلا نم هلك اذهو ْنعْلا لبق نم ىدنأب نورلا سفن دجال ىلا لاكو د نجسرلا سفن نماهن اق

 ىنالوقي ابسإان ترص مالسلا هيلعلاةو# هدانع نعنجسرلا اهم سقت اهجاف حيرلا اوبسست ال لوققي

 نم هللا ها مهّدروذانا هموقبس» ذكت نم هس ناكىذلا قب فركلا ىعنجرلا سفنت ىا سفن دحال



 وكلت مالسلا هيلعناكف كل عباصالاىف ةعرسلاو دبلا نم عيباصإلاهبيببلعللا

 نسحلابّدهلا نماهفق واع اموه بولتلا ىلاعتهللا بيلتتو كن د ىلع ىلق تن' بواقلا بلقماب

 ع 0 ةرايموهامتلا هلكف ولعت ط رادار طولا ةدارج نم - نانالاناكالف نشلاب مهلاو

 ماهلالا اذهو اهاوقتواهروف اهمهلأف ىلاعتهتنا لاقامهتكتامو رفكل ا ىلا ناغالا نمسااقتلا |إ

 عسبصال اا نم تمهفا ذاذ عيشل ارطاخو نس ارطاخ اهل ةضشال او هعرسلا عباصالاو بيلكءلاوه /

 هذهو ةحراملاابهقحلن هحو ىئابف نسحلارثالاو ةمعنلاهنم تمهفو ةحراملا هنم تمهفواذه :

 ,  اويرومنلن علا خرز دوم دو جنو يركتسم ُ

 1 نم طفلا كاذ امنت كاذدنع ماعلا لد ال بش نيرا

 كت ىلعانملك ناو مالسالا دقزرو هملعو انيلعالا با لوذ خلا مسجلا ةجيوب ضحدتىتح
 اذهىلوا هناعس هلت انوملب ىدلا دل هن! هو لودعلاةدبالو هيسشتلا مهو ىتلاةملكلا

 فتكا ذا يناانتاذأأ لاكلا رس ناعبسالا (عورفحورشفن) عضولا ىف لقعلا ظحأأ

 هيلعاللا كلذا دجالو رانلا ىف هيرو ارفاكن اك اذادااناسنالاذخأي ةمامقلا مويراصنالاىلا

 مسا ارهظو راذلاوهنللا تتلخ امهلغفل ملا اه هامه رجلا نيعيصال | نيدهّرسو ةعفسإالو

 ّرمبلا اذهىلا ةراشالا نمديالو .ةرششءنمنينثاامهلضتالف مقتنملاو منملاو لظألاو رّونملا

 ًامسو ةنملاءامعت نيمعن هذا لهال ناف لرد مسد مو نع هب ديانلك ىف تابلا ادهؤف

 اسال ةبرهقلانورتتقي زمن اذاكم ناناذع مهلرانلا لها كاذكو راثلافراثلا لهاباذعي ||

 لوتس هللاو هانعمو هبل اانرمش ا ام رس نيش امم ريكا ءاس نمتلل|نيتضمقلا فو ءاوسايندل ا ىفاوناك اك ؛

 اعيج ضرالاوهر دق قح هللااور دقامو . ىلاعت هللا لاق : نيعل اود اذيفلا * لمسسلا ىدم وهو قملا ١

 مسن عجور ع ناو ا مول < نأ هب احسسالوا هنأ ١ همختت اع دعلأ رطل ىفهنس تاب طم ا اوةمانقلا ول ءالصبق 5
 قلاراشإلاو كا :الا دورو دنع يسملاو هسشتلاا ست ديحلا مل قيل ل ىلا كر :

 ضرالاو نوملاعلا الا هلّعبال ىذلا هزنتلا اذهدعبلاةغ كل داههوجو' نمامهْيِيَو نم ىطعتأ

 ىمكح تحت هناديرب ىتذبقىف نالف لاقي نأ ةىب رعلا ناسللا عضونم انفرع هتضيقاعج
 ىلع > نيكل لتس ضان هلع يكل ضام لذ رح نكاوةتملائثهنم ىديف 5 ننيلتاكت اد
 هبف ىفّرصت نم نكشم ىفاو ىلم ىفىا ىتبق ىف ىلاملوقا كاذكو هيلع تشبقو اسح ىدي هتكلمام ّْ

 اقربصتل يضيق فوهلوقأ نأ ىل نكم ؟ناكمانا ىئ درمصت تحوز قف هنفّرص اذاف ىم هسفن عنك ال ىا
 لدعرلامتهللا ىلعةح راف! تلاحتسا الف ىنذا نعهسف نوف اي يندد

 ىنعأ هل نكي ناو لالا ىفهدملع تضيقامكاموهوابمت دئافو اهانعمو ةضبقلا ورا لقعلا ْ
 ىلاعت قحلاةضرةىقلاعلا كا ذكفاعطق ةضقلا كا ىوه نكلو ْئث هيلع ضبقامف ضراسقلل
 داي وم دان اكن او ىّتضق ىفىداخ لوقا كالمالا ضعب نيم. ةرح الارادلا ف ضرالاو
 َناف ”ىوقلا قلطملا في رصتلا لحتاندنعنيملاو امةلزان عوةولاصاصتتاههيركح ذامناف تضيف
 لعفلا نمةردقلا نكمي ىلا ةراشأ ىههف ”ىطلان منكملا نع نيملان كف نيا دوق يوةيالراسسلا
 رجالا لا « .اهل قاتلا عرستو اهفرعت ظافاأب برعلا ماهفأ ىلا لصوف

 ادا

 || لعج كاذلذان دنعديلابالا نوكحي,ال بيلقتلا نالو لةعتامب هلاعد ف برعلل ل-سو هيلع هللا ىلص

 : ناقمانلو وقبمالسلا هملع كإذإ ناكدسفنن ءهلع عفد ىلعناسنالاردقي الاذهو بلقلاَق رخل لقت

 ١١ هلال وسرافاختو 4 تلاف هحاوزاىدجاناثيدحلا اذهىفو كرد ىلعىلقتن بواقلا ْ



 هلقعب هنا بلط نع مهفافتاتن م مالكلا اذهلو  كارداكاردالا كرد نعزملا قيدصلا لاك كلذاو ظ

 أ ةوتلااماو مهفاق ل ذنمهللاهمسبءام لول ٌؤدهتلا همسحامتاو هنانوهفهرظنو هركفقيرط نم [)

 || وهو ىسنو الغ مث هلع لبق لقعلا ناك امركذتامنا اهناف ىلابعتى علل اهكاردا ىلا لسسالف ةركاذلا |[

 )| هلو هاذ هطعتامو نان اوهامفناسثالا رادم ترصخمناو هنلا ةركاذااةّوقلل لسسالف هلعن نكمل[
 || ةهج نمادبا فرعنالف ىلاعتو لج هتفرعم نم قحلا هببيام لودقللةعل اوهتالا قبامو بسكعشأ ا
 | ادبااعش كردي نا نكمال كردملا ناسنالا نافريغال دوبعملا دحاولا هاو دوجولا ةفرعمالا ليلذأا ||
 ئشلا كإدلثم هضوالا ايش فرعي مذاق هفرعالو ةتلا اكرام كلذ الولو هف دووم امو ١

 1 فرعي الف هلثم ْئثهمفالوا 5ث همشرال هناعس ىرابلا ودلك اشنو ههتثامالا فرغاق فو ,رعملا |

 (/ اهلك اثيالامام ًافاهاك شام الا ءاذغلا لبقتال ةعسطلا ءاسشالا نادانركحضذام ديؤتاممو اهدنا
 ]| عن ابطلا نم ةبكرهناودكلاو تابنلاو نداعملا نم تاداؤملا نا كِل ٍلاثم اعطقهنم ءاذغل | لمت الف

 |١ ءاذغ لع نا قلخلا نمدحا مارولو امم ماسصل اهف نال كل ذوابنمالا ءادغلا لقتال ىهو عدرالا

 أ نكعالاكن عطتسي ملاهنم بكر ئاموا عئابطلا هذهريت نم نئاكى ث نم عئابطلا هذه نم بكرملا همدج
 ا نكعال ةاذك افايسي# وا تان نوقع نقلا :اذ_غلبشي نا ةمعسطلا ماسحتالا رم ىشل
 : 1| هلك اشتو همف هكراشتامالا لقعلا نم لقتال سفنلا ىرتالا ةتبلاهئم هش نسلا عش لعبنا دحال

 هوحولا نم هحوب هملء كل ذزوتحالو ّئثدحاىف هللا نم سلو آدبا هنم هلعتال هفاراش ال

 || لوقعلا نع بتحا هّللاَنا ل_و هملع هللا لص هللا لو سر لاك هركحجفو هسفن نم”دحا هقرعنالف
 تأبمالسلاوةالضلا هماعربخاف مارال كرب ىلعالا الملا ناو راصبالا نع ستحا اك
 اناءنممدقتامفهنلا انرمشا ىذا اوه !ذهو رمصبلا هكردي لاك هيريص:نيعتالو هم 0

 | "د: اهلا قنو هيزمتلا نكملف ا ذكه اهظع هللا لضفناكو لعن نكت ملام انلعنأو مهلاام ىلعدجلا هلل

 ٍ قمسإأم ىلعرا.خالاوت انا الا هبت دروام لجو ليوأتلامالا ةبمشملا نم لض نم لضامو هسشتلاو

 رفكلاو ضغا لهما ىلا كلذ مهداقف هنزغتلا نم ىلاعتهتت تعامذ رطزريغ نم ماهفالا ىلا اهتم
 أ ىلا تف مهتم لو دعرب غنم تءاحام ىلع تانالاوراسخالا اوكرتو ةمالاسلا اونلظولو: حارضلا

 ل ئندانكسل ىلاعتهتنا لوت مهمه, ناكل ىردنال اولاكو هلوسرلو هق كل دلع اواكووةتبل |
 | قنات 5 هباحس هسفن نعهسشتلا قندعوهو انستا هسا دقف هس هش ثيل متهءاج ىك

 3 نا هلا لون ىذلا ”ىبرعلا مهقل هوجو لقانا ةوحم و هوو نافل هلريستا كلدناالا

 || برعلا دنعاهدمتوالا | هيامستلا قا ةوككدح او لاس اذلو رت لل دهئامو هلال
 ىلع ظفللا كلذ لوألا لمح هبزتتلا ىلا ىدٌوِرامابتمو هس كتلا ىلا ىدؤنام اهتم هوو لمت
 || ناسللا قدعضو هنطعيامب هقحهقوب لذا ظفالا كلذ ىلع روج هش شتلا ىلا ىدؤإ ىذلا حاولا

 أ

 ث ذاحنا ٌضعن ىلا عقدقنا* اثنادرو نوه قيلو الام هناك هنلع له ثدح ىلاعت هللا لع دعتو

 ىتلق كنك نيعجلا مادهلء اثولذةغلابلا خلا هتف. نق صني تسلاباو همدشنلا فتدروا

 نازامياو ةقيشملان م عضولا همسختقتام لقعلإر طن ىف نجرلا عباصا نم نيعيضأ نيد نمؤملا

 لا ةمسعنلا ىلع قلطيو حراما ىلع قاطبأل رشم انقل عبصالاو اعتق ىلع يمقست :ةسوايلاا

 هحارلا
 ' اعمصا ساتلا لخاأماذااهلع 35 هل ىرت قورعلا ىداباضعلا بعض

 ىلعن الف عبص ا نسح!امبرعلا لوقت اهيلعرظتلا زب ةمدعتلا نمنح ارثا يلعن كرت الوعي
 ل واهم حرغبملعداصالا هتبلقام ٍبيلَعَتلا عرساو هم هفّرصتن سلس هلامومت ديرتهسف هرثاىاهلام [] ١
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 5 هنعمل د0 8 يا عوص لمناالا و هدد ص. ءمعلاوأ]

 ةيلكلا ننةنلاوهو مهل بكرملاالو مههوكم نوف رغنال بك اوكلا د كالا وهبئتا] ل لوعحلا
 نواعن.نيذلا ناومملاو تابنلاو نداعملانم تاداوملاك<ىعسطلا لوعفملا كاذكو مهمةطمخما ||
 سلف بكاوكلاو كلفإاوه ىذلا مهل لعافلا ىلع فوقو مهل سيل "ني وكتلا لوعفملا نم ةعسط
 اهأ ىآرلا نيعىف اهنماه سفن ىف سعشلا مرج نياواعم سحلا هكر ديامو اهمرج نمهارتاملالذالاملعلا

 ةطبحما ةيلكلا سف | نءاها ىلاعت هلل اه د> واىدلا اهانعمو اهحور ةهج نمل الذالاب لعلاامتاوانم :

 لقعلا نه ةثعبنملا ةيلكلا سفنااوهىذاا ”ىاعبنالا لوعفملاك دكوابيفامؤ كالفالا برس ىهىتلا

 || تحتاينال الصا هنعتثعبلا ىذا !فرعتال اهناف ةمابءاربجلا عقلا نم ةسحدلا ةروصلا ثاعبنا

 || اهامالا هما سيلامو اهتوفوهام لعت فيكم هرطاوش نمرطاماهنالاسم طخ اوهو هتطمح
 ةيدجلا ةقعقطاوهىذاا”ىادالا لوعفملا كاذكو اسال تاعاهسفنف هملع ىهامالا هم ملعت الف

 وع كاردان ع عتماوز.عاوه ؛ ىشريغن مىلاعت هللا هعدبا ىذا |انريغدنع لوال ال قعل اواندنع

 ا ورح نر رت و انو لاعنمالك نونا هركذ مدع لوعفم لك أ[
 ا ةبسايمالو ك] ذريغو اهيرهولا ةيهح نماما ةمساذملا ندام هش امر دق هنميلعب نا ديالف ةلكاشملاو :

 | تانسالا ىلوعمم قم هربسغع نم هلعافب هتفرعف نع زعاوهذ ىلا عت قلاو لوالا عدلان بي

 | هتقحو اذه مهفاف هيرلعلاو هكاردا نع هوجو نم هلل عافلا همس هيسشي ىذأا لوعفم از عدقو نذا 1

 || ءناركذدامديؤيامو ىلاعت هللا, ثدحا لعلا قاعتنءزمتملاو د.حوتلا بايىف اًدج عفانهناق |[

 | مثلا سنن ىلعىهو ةيسسملااةّوقلا سهلا ىوقلا ىدحاداهلك تامولعملا كر ديان ١ ناسنالا نا
 : مولعم د> ىلع صاخشالاو نانولتملاو ناولالا كر دن ريصيلا رصيلاو عمسلاو سمللاو معطلاو ا

 || فهديو همر دبىذااو نال ىلع هنم كردي ىذا اريغ لس ىلع هتمكر ديىذااذ دعبلاو برقل ! نم

 || ناسلاوه له .ىرديال صنعُم نلس ىلعهنم كرد, ىذلاف اعاد نيرمع ىلعدهنم كردي ىذا اريغ هدب

 قرزا هنا ةلبامملا ىلعو دوساوا ضس اهنا اعان ني ريشع لعو ناسنا هنا فرعي لص ىلعو ةرصتوا
 ىلا وسع ن1 ةناصس ىرابلاودعبلاو نرتلا نم اهناكردم ف ضاوتبارلس اذكعف لك اذإ
 ]|| ةيلابللاةوقلااماو سلا قيرط نم لعن لذ هب ةفرعملا انبلط تقوىف اندنع سحلاب كر دمب سل
 ركفلا اهاطعاام ةروص ىلع اماو اهاطعاام ةروص ىلع اما سما اعاطعاامالا طء.ضتال اهنأت
 دقو هثبلا س1! نع اهك ارد ناكام فمك هّوقلا هذهحوب لذ تاسو لا ضع هل نم
 ادباناسنالاركش الف 5 فلا ةوعلااماو. هن لانا قلعت لطب دف اندنع هللان سا ا قلعت لطب

 لانا ةنازخىف ابفركملا نمو لمعلا لئاواو ساوحلا ةهح نماهانلتهدنع ةدوجوم ءابسشاىنالا |
 هقلخ نيبو هنتانب ةيسانمالو ةبسانم اهفركف ىلا ءاسشالاهذهنيبو هن رختآسحاب اعدل لصحم
 ةّوَعلا اماو ىلاعتهتلا تانؤركحثلا نم ءالعلا تعنم 0 مصنال نذاخ

 كاردا لطبدقو ركفلا هاطعااموا ةهيد.:هاعامالا لبقيال لقعلا نات لمعلا هكرديت |مصنالد ةءقعلا
 ,قحلا هفرعمىف ركفلا لها هع رط تهتناانهىلاركفلا قب رطنم هل لمعلا ءلاردالطبدتةهاركفلا
 هدحو لقعوهامم ع نكلو مهنعل قت هناقم ملا ديس نكتلو امد ناك ناو انئال سلمهئاسلادهف

 اذ_هركفلا قي رطنمال لع هلال اهلقعف هب ةفرعملا قدا هبه. دقف هدنعلصحام طبضيو لمينا
 هركشن اهك أردان لقعلا لقتال هدابع نم ءاشنمل ىلاعت حلا اه بم ىلا ةفرعملا هذه اف هعنمنالام
 ةيتاذلا فاصوألاهذه مث لمعلا ادمزوط ءارو اهمال ناهربالو لملداوءلع ماقبالو اهل قب نكلو
 هذه نمهلف شك ل لمع لكفئش هلثك سول اق سا. قل او لشقلا نع ةحسزان من الابزعةرابعلا نكمتال

 انكتال اتةراسلا لون لتملا“ كاذةوغف سلو اهنمداف كدق رخآالقع لأ بائن ةفرعملا
 كلداو



 دمعي ىرعو فاكتلا ن:برضبف هريبغو هبنك ىف هنعةللائذر”ىلازغلا دماخوبادحوالا مامالا

 لثملا لمت نم لثملا لمقن ال نم همشي ف .كو ميدقلاو ثدحمانيبةمسن”ىافالاو قالا نع

 نيبو هنب سبل هلا ىزعت ىبلا سل اجنا نس احم ىف :جباهنصلا في رعلا نبا سادعلا وها لاق كلاما ذه
 ةياور فو سدبلتو ىمدعف قبامو لزالاريغتةوالو مكحلاالا بنسالوةرانعلا الاب بث د انعلا

 ةدهاشملا هذهسدقا مو هللاب ةفرعملا ذهمتا امو مالكلا اذهنسح ا امرظن ا ىمعفهلوق ل دب لعف
 سددت ىلاعت دوح وم هنا ثمح نم الا سهنلاو لمعلا ار دان عزب زع هللاب لعلاف لافاع هللا عشت |

 ميلسلا لة علارطتىف هناعس هلناف اهريغو تاكرملاف مهوتوا تاعولخلا ىحىف هن ظفنتام لكو
 هجولا نمالقع ظفالا كلذ هلع ىرحالو مكوتلا كلذ هيلع زوحال كلذ فالخي هتدظع ثيح نم ]|

 عماتلا دنع دوجولا توبثل ماهفاللبيرقتلا هجو ىلعف هيلع قلطا نان تاقواحلاهلاقتىذلا |
 لخ ا نماعرش !نملع بع نكلو ْئثداثكسل .لوق. هللا ناو اهملع قل انه: ىتلا'ةقشملا بونتلال
 ىرابخ !نمملعا لوتي هللاآلا هلاال هنا لعاف ملسو هملع هللا ىلص ىطصملا دان دمسهسنل ىلانع'هلوق |

 هرمان فيرعتلا لبقوه ىذلا ناميا ريسغنم معلا كل عصاكاإع ناميالا:كل عضبل هكرطنل قفاؤملا |
 انرظنف هتفرعم ىلا لدصو نيا نم انرظن هضهيأرو . سانلا ضعبرطت ىلع الا: اذه ىنجاَنَك |
 هب ةفرعملا ىلا لصن لق هنم نكمملا هداهتحاوهدجادعب لماكتا لمعلا هاطعا امو فاصنال ا مكح ىلع ظ

 فك كرديالو ندذلا فروصتيالو لئمدلس ال ادوحوم مث ناالا انفرعا اهتلع ءانشالا|
 باط ىذلا معلاوهو دوحولا,نوملاع نكفهدوحولعلات وبث عمزوج الام اذهولمعلا ةطيسختا

 .ل| نك ام واتم باط ىذا لعلا مدعي علا وهو اهلع هسفن هنادصس فرعي ىتلا ةَمقْلاب نيللاع ريغانم
 | هلاال هنا اولعاغانل لمقاملالو ا انشع ب> اولا ناك اهنّئثهبشرالو تاقولخملا نماسههتوال ىلاعت |

 انئاع بحي اماناعدقذاو بالا اذههنلي ىذلا ىناثلا باسلا ىفداسو ءاناعدقو معلا ام لهن نا هتناالا
 نابلطم لو لهفملو فكوامو لهىهو ةعبرا بلاطملا تاهماتناك املهنا لقنلف .الوا لعلا لعن |

 انرمضو امقنال طن اسلل ناههدعلا نالصالا امهلو لهووهام اهب دع ناطسسس ناياحور |

 :هذهىف سل انلق ةصاخ بكرملا نع لاو ف فك امآو ةيكره ريغ طئاسلاو بكوتلا نم
 نا مجتالذا ةةقللا هطعتام ةهجنم ىلاعتهقا نع هيلأ بنا بشي بلطم ةعيزالا بلاطملا ظ

 كيرناهسوئثءلث5سللاف اذهلو هناعس هاونامق دحوبام تالا دمحوتلا /ءنم فرعي د
 ى.كح حاورالاق لوةننازودالاك هر احس هليأر معلاود بالابر علاق نوفصاعدزعلادرأ

 تاودالا نم حاورالا ىلع قلطيام كا ذكو ةرابعلا هذهىلاخت اهقئاقح نال كلدنع تسدقتذا |
 ةرضح مرتحت ىذلا دحوملا قةحلا دنع ىئبنبالو ىلاعتهلت ا ىلع لطب نازوحال ابنعل اسباب ىلا |||

 انرطنانا مث « (لصو) ادبا بلاطملاذبم لعيال ن ذاف ظافلالا هذه همعقلطي نأ هعرتختو ةعدبم
 فيثكلاو سوسحملاوهو هنا ذب كردي مسقنيمسق ىلع هاند وف ىلاعت قدا ىوسام عج قاضيا |

 نعدزتتلاىهو ةلزنملا ذم سضوسحما نع لوقعملاعفتراف فضالاو لوقعملا وهو هلعفب كردي متو |
 كر دين ا نع ىلاع”قملا س دقت نيقولخلا فاصوا هذهتناكاملو هلعفب كر دءامتاوهتانن كر دينا ||
 الصا ةيسانم هقلخ نيبو هن سنل هناصتس هناف لوقعملاوا فيطالاكهلهقيوا .سوستاك تاب |

 قحلا لعفناق فيطالا هدف فصطلل | لعفك اهلعفالو سوسحملا هسشنف انلهكردمرق هناذنال ْ

 اذاف امن ةيبسانم ”ىافءامشالا نم ئشلا لعف ىناحورلا فطلل اوئث نمال ئشلا عادبا ىلاعت |
 ادهن امش ىقةت نا تئشناو تاذلاىف ةماشملا عنشت نا ىرحاف لعسفلا ىفةهماشملا تعنشما

 ىبركلاك ىانصلا وعملا لثم تالوعفملا فانصا سدح ىلع لعقلا اذهل وعفم ىلار طناف لضفلا

 يت
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 مول_عملا بسحي بترتي علا نا ىلا عتهتنانانلع نم هم هيلا انشذام ديود امم نا مث اهم هساقوه سفن :

 هلابتا ذنوكي نأ اما مولعملا لصفنإ هبىدلا؟ ءيشااو هرع ءنع مولعملال اضقنا بس هنا ذ ىف لصفمبو

 كَ ا سلاملا سواك لاجلاباما هنفلومجوءامع نكآ. هتاذبهنع لصف ال نآآَماو

 وو ا نما هريغنع هب لدفن املي نأبالا هانعصو اع حراجو هام ثمح ع ند لععلا اعطق 1

 ا ادخل ةتبلا امش 0و در هوشه ا ا

 انت ترسبات دبل وتولد ةدورسلاو 57 نش هن نعت بع لع :

 هبرلع ذقدلا لقاعلا دي فكك" ىدوجولا ناهربلاهل عصي ذتنسجو هناهربىف لقعلا اهلا عجرب تلا

 ةشروكتلاو ةمعسطلاو ةيعانلا تالوعفملاىلا رظنولو هلمولعم ىرابلَناَو للدلاةهح نم ||

 معي نكلا دب ليل دلالعيال ىلاعت هنت انا هلعافب اهتش دحاو لكل هج ىأرو ةعادبالاو ةيثاعبنالاو

 ةدراولات ان ال1 قرط لد رتل باسل كَ تنتج ارأ نكدنجلا ”ىغلا وه هتناو هللا ىلاءأ ردغلا نأ :

 فصوامى ار طناف ه سفن. ْئشلا نم فرع دح الف هسفن ام دخو ىلا زعلا باَكِلا نم دو بلا ىف :

 دروأسو دانالا دبأ» رك يدخلو لعف قت ف كا ذك ههفينأ ىلاعتدّنلا لسو هسفن

 فالصو نيما مهفلا انةزريهللاو اريساتش بابل || اذهىلي ىذا !بابلا ف تان" الاةدِه نم

 هريغ برال همركو هنع هناا نوادعت نيَدلانيملاعلا

 هلوسر نال ىلعو هناك هملع تقلطا اتانلكلا“ ل قلع ىلا قل اوت ةنرعم ىف تلاتلا تانلا '

 رعش اريك قاع نوملالغلا لوقياسع هنا ىلاعت يتلا هسْملا نم م لسو هيلع هلل ا. ىبص

 ةهسشتو فتكلان قيلت تنا تاوداّنع هؤاعو 1

 همهوتنتو دنعلا هزم ىلعع اعطق مكشت ل الد

 هبموعو ”ى دن حرلطو هنابثاو لعلا ه--5و |

 0 ىلانعتهللانعذخلاب ىذلا لمعت اهلماح اهلفسو اهولع تامواعملا عمج نأ اولعا

 نموءاس ا و كك ا كابل ل ل ل

 نتن دلقم قاتعتو ود |نم دم ست لقعلاف لعفل ا اهم نوكي ل كو هرو هلو اهلع هل

 58 م ىلا ء "ايشالا,ل فعلا لعب قلعتام عبج راسا رهو لعفلا نوكياهنعو لقعلا نمةدمغتسم ىضنلاو

 ىلاعت هلودنملرظنف انوؤحعف ةدافالا نمهانركح دام لح ١نم هنود ىهىلانانديقاماو هنوذ

 ةيلوتلا,دارفالا نيب نم بطقلا صصخ اي ةداخالان لّدعلا صصضخ نكل.مهتيت صف مهتم! دحاو
 نمتامولعملار "اسلاك هناق ةصاخ ديحوتلا دير 2 لعالا لدعلا لع هب قلعتأم عم مسج ىف راسوهف

 قلل يما ابو مانا د تقاطا ناو هيلا هتاخ نيوىلا ىلاعتهتانيب ةسانمالذا هوج ولا عج

 " مامألا

 ىلع هل دقامدعب هسّدقي عكا دعو الكلاو ةدارالاو للعلا, بئاغلا ىلع دهاشلا لال دس ا نم

 || رانللىأ ارحال !اودرارداكه عبط ةه نهال ادن كي دالما وسفنلاكو هّنردوح ةهج نم لقعلاك 1

 /| هارت داع اهريغنعزانلا تلصفنا كازكح هدب رهو ةهج نم سفنلا نع لّدعلا لصفناكفأأ

 1 مولعم دخ والذ اذ ءالّقعل ادنعلقعلا كرا دمرصح !دهو ضسالا ضادو دوسالاداوسكدسهلاب

 (| سانلااهعأان ىلاعتهللا لاك ةتبلاة نعد صح الاب اذاراقتفا هلارقتفم ملاعلاّناو دوحو مهلا

 | هل سلو اًءمش والا لقعلان نمنودمفتسال لاعلان ا لعاو تبدسلا ف رعافملاعلاوهولعت :ىح

 كلعلا نكن او ثطقلا كح نع حر امن اان دارقالاك ةدححاو ةبتي حرف هانا مهليناطلسوملع

 ا اا جاوب



 «.(ىناثلا بابلا نم .مولعملاو ملاعلاورلعلا فثلاثلا لدقلا )+

 دحاوومهمهكحح هن الث : ملاعلاو موا ملاو معلا :

 له انثلا هي | "هن الث 'ء مها همهماكسحا اك ناو

 دي از ىلعل | ىف هلع سل اددئاو ىرببيغلا بحاصو

 1 كلذ ناكأمو دعم هنبع ىف حالا كلذ ه.ملءوهام تح ىلعاما عا بالا ليصتت لعل نا هلاك دياملعا

 ا كادود مولعملاو باقل اوهملاعلاو باقل ن نمل سلا بجون ىتلا ةفضلاوه لعلافا دوج وسو ضال

 ىلاعتهتنا ءاشش نا هي نيتي ام كا ذ لصحتل دهدأ نكلو و اد جريسع معلا ةقيقح رّوصتو لحما مالا
 هملع لاه ًادملاموناهملعق ولطاناف ادبا ل هحو اهاك ةلوةصم داء باقلانا اواعاف |

 لأ ناع رقلاةوالتو هلنارك ذه ءالج نادمف 9 ثيسحلا ديدحلا ًادصياك أد صتل بواتلان امالسلا
 علا نعبابسالا ليل غتشاو ىاعتاملدنكلر باقلا هجسو ىلع علط٠ ءانطدناأدصلا اذ بدارملا سلف

 | نال بالا | ذه ىلع قدا ىلت نم عئاملا هلال بالا هجو ىلع ٌأ د ص ىلاعتهّنناربغب هقلعت ناك دسملاب
 ةهج نم ىلقلا اذيهاهلش الق انع باح اهتح ىف رّوهْالماودلا ىلع ة.ءلدمم ةيهلالا ةرضحلا 1

 رمغو نارلاو ىمعلاو لغتلاو ّنكلاوأ ًادضل اب ريغلا لورق نءربع اهريغلبق مثال دوما يرشلا بالنا ْ

 ءالعلا دنع حالا سفن ىف هتلانوهو هلع ىف ىلا _عتهتناريغب نكآو هدنع لعل ا نا كطعي قدمائالاو كلذ

 ]| اهوعدباع ةنكأ ف تناكف هللاانوعدتام ةنكا فاني واقاولاهو ىلاعتهتلا لوق ءانلق ام ديؤبامو هللانأأ
 الفهملا تمءدام لاردا نع تيمعفهنلا يدتامريغن تقلعت كلو نكىفاهناال ةصاخ هبلا لوسرلا

 ةمهلالا ةرمضحلا همف تادت بلق لكشف ةمفاص ةلوقصم.*الحلا ىلعةروطغما دب الزتت ل بولا اف ايش صمت
 : راس املا "قاذلا ىلكاود ىذلار جحا توقانىهثمح.نمأأا

 ةرضنلانمااهوكنمنكلو لاعفالا لتامهنودو تافصلا لحت هنودو  تاءلختلا نم ىلت قا

 دورطملا ىلاعتهلتا نءلفاغلا باقلاوه كا ذف ةمهلالا ةرمضملا نماه:وكن هل” <: مل نمو ةسهلالا
 تلقناو مصئالذ مل اعلا هلع لدهرطناو هانرك ذام دح ىلع بلل ىنهنن اك ةذور طناف هناحس هللا برد نم

 ىذا بسلا تلق ناو بسس باتل ىف مولعملاروهط ناك بيس ىه ه نكلو لسسالف4 ةيتاذلا ةلاقصلا ش١

 || لل سسالف مولعملا نم سغإلا ف عبطنملا لاثملا تاقناو  كاذىلالمسالف باتل ىف مولعملا لد
 هكردتناك اذا هسغن ىف هماعوهام كءذلردملا كر دل ةفلءلاوهاخ كل ل .ةناف مواعملاوهلاثملا كد نأ

 لعف كاردا كاردالا كرد نعزمغلاو قيدصلا لاف امدكردالوه هيلءلاف هكرد عنسجام اماو عنشم ريغ

 هدوج نم ةكرد نكلو هرنغ داع كل ذفلا تيك هيج نيف هكردال نكأو كلذلعان هكردالوههتايرعلا
 نااندنع تنثاملو + ( قت ”) « هبسسكو لعلة نمال نو دهاشملا نوفراعلا هف رعبا ههوو همركو

 ديالو ةبس ادم نفورعملا نيب نوكيرخآس أب ةفرعملا هذه لبق تمدةدق ةفرعم الا نوكمالامرحأب ماعلا |

 || ىهو ءاسشالا نيب ىتلا ةمبسانملا ةه- نم+ةلْخ نيبو هينا نب ةيسانمال هنا اندنع تنل كلذ نم
 | نسايم اك وللا ترد هتلر دق ئنب ماقتمإ# انل سلف صدشلاو ا عوتلاوا سنحلا ةبسانم

 انلع قيسام الول الا اهلعت ةسماخ ةعببط ع هز لالالا ةعيطبابلع كا ذلاثم ةبسانملا |؟

 ناانلعتاهمالا هذهىفوه سل مكحم عئاببعلا هذه نع ةحراخ الفال اشر .ًارالف عي رالا تاهتالا

 بارتلاو ءاملا ىف ىتلا ةلغسلاو ءاوهلاوربثالا يف ىتلاديواعلا ةركرذلا ةه نم هيما ٌمعيبط م
 م| نا عون اهناف ةيعونلاو لكلا عماج سنج ىه ىتلاةيرهوملا تاهّالاولالفالا نيب ةبساسملاو
 كلفلا ةعسط لع عئابطلا نمانلعام بساننلا اذه نك لولو ةيصدشلا كاذكو .دحاو سنمل عونهذه
 مهضعب معزا دبا هريغب قناسرلءد لءيالفهوجولا هذه نم ةبسانهملاعلاو ىناعت ىرابلا نبب سنلو

1 3 
 ةمل انت نعت



 ادهو ادوح وم نكي لذا هسفنل ادوهشم لاعلا نكيلو مدعلا#فصتا ناو هباهعسول ادوهثم ماعلا ٠

 هيروص ىلءهدحو 5 هنبع مدع لاح ماعلا لعف ادوجروم لزب لاعل اي هلعف 0 اعلايملع هسفل هلعو :

 اذه ىلعو نقتل ارثكأ نع ىنخ ىذا اردقلا رسوهو ناكل ارخآىفاذه ناس قأسسو "ىلا هاعفف ا

 هبطعتام ةه> نمالامهجوب عارتخالا هيلع قاطب نكلو عارتخالا 5 صال أ

-5-- 

 ىذلا لاثم عرتخم : تحال اعرتخت نوكمال ةقمشا ىلع عرتخماناكاذو القىلاعت برا !اماو معلا 511 1

 معي ام لكش ىلع ىلا دوجولا ىلا ةملمعأ ا ةوقلاهزريت كل دعب مالوتا هسفنىفدوحول ا ىفةءاشثادير ١

 هلاثم عرتخ راح | نمهأ عرتخاامتاو هل عرتخي كن دنع سال س نق تناتلذهتلعمدو-ولا تنا :
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 هلع نكيرل ائيش هسفناف عرتش االو كلذ هيلعزوججالو هر 100 ك0

 هنأق ىلا الق قمستناو هلعو هملا قيس ملاغمل ان همهفو هتعذ ىف اهفلؤمق تادوحوملاىف َه هقرهمم :

 ىناعملا عارتشا ىف ءامصفلا ٍباكلاوءارعشلا لعةئاكمملادحا هقبسني ل ىذلا اوتو ْ
 0 رتدملل ان الق هقرس هنأ عماسلا ليضيف هبلا قمسدك عار رح مث 3 ملا ١

 دان هل لووك قولا هلع فاس :لاثم ع رتخا هلاال لعفلاءانل اعرتخم هنوك تنل دَقد هلع مدقهّللاي ا

 ناكاذاو قافتالا مكحو ا انسفنأ, نيدوجوم ّكذنوكتف هدجونال هلعبالو هدب ربالامو هديربال دلعي ١

 فرصدو>-والا ى لفاولي صحو كاسفا ىف ىناعملا هده ى.ةحارع لصوتلاتاودا كدت نا 0

5 
 لإ |[

 ماعلادو-ووهو هسفن دوجوملا نيعمدعن ءدوحوو ىلاعتوحلا دوجووهو مدع نعال صلاخ

 دودو نكاو ايس تهم جالب مالا ير جنلاراتلاا موب الإدادتم الو تيدوسولا نيالا

 ناو ىلا :(هلكسم) + مالسلاو قل ءاتملا تطعا اذكه لوعغمدوجوو لءافدوجود. ةمو ٌقلطم

 ا دا مع هلكلقن ىلاعتو كر است حلا ىلع عارتش الا قالطا نع تقولا

 ادوجوملزيإ هلعفةدوجوم لزت ل هسفنو قئ اقملا نع ءفثكلا اومدع نيذلا ثورظانلا هن كادر 2

 الا ةةشح حصيال عارتخاالاف كل د نع ى اعت ىراامل | قدح ىف صمت: ىلا ىدود كلذ ناف ع عار رخال ةعشح

 سلف هعرتخ ام دح ىلع هثمع ىف ئشلا كإذرهظي نالوا سفن ىف:ئشلا عرتخا عرتخم ل ىتمو لثمهل

 هنررب !مث هتلعفال اثم هلدوحول | ىفرهظأ و لكش سترت كاعاصخ نأ ترذدقاذا كنا دشمقح عرتتم

 0 ئلا 000 دو ديلا وسلا تارت 1

 1 را د ءىشلا عرتخماناف اف هيلع زوج ال هكاذه اذكو اذك هل معن له هسفن ق لاف الو

 ندى امرهال عرتخ + |رظتامهمو عارتخشالا عب ا ا ا ا

 نمو نوسدنهملاو ءاغلللا عارتخالاب ء ءالعلارثكاو هديكت رطفتو كاد اع ر هعرتخ !ام دعب هم ددقمس

 افةرصت مهد شأو ةنطف م 250 عارم! سانا ارثك» !ءالْوهف نوؤانبلاو نوراصلا عئانصا!باصصا

 ةوقلانءريغ هلعالو كلذ لبق لعب نكي لامركفلان رختسا نإ. عارتخالا هعيش تدك دّقف مهلوقعل
 نكي موالزا لاعلاناملاع لزب ل هناهس ىرابلاو لمعلا اهّناَغَتلا مولعلا نمناكنالعفلاو ةَوَعلانوا
 ءاذعلا دنع تا ذاق هلع: نكي لاشش هسفنف عرتخاف ملاعربغ ملاعلاب اف نكي ل هز اس ةللاح ىلع

 الامو هلعيملام دح ىلعدو-ولاىلا انح ردت كا ذك نكي لولو هلع اك امدح لعاندو-و ناكح

 ا ىلعو مدع نع اندو-و كك هيامرلا ل ددجو عاج لان دودنو صياف ال

 ملح ا يل نا ناكل ندا يما حام اندر

 ىلع كذوتو دعب نكأو هنع اذه تبغ تن ضواو لالا مدعو عارتالابهتفصو تلا تنام

 ا قناقلا نم هيكتاعاام

 لدقلا
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 وقتل موق نباص لاقفانمهف مارال ازلزأنالو اور ل كالا هدئاقغةلانجلا نيدحلا

 نما ولت خرفننأب كلذو تاملكلا هذه مهذىف ىرخا ةقيرط كات ناانلاولاتن أب ءالؤد ةمت م نع

 در ديما بد 25 3 10 قمل عم ساجنو عا

 ناتو انع قير يكل لعصيتااوتتا لوقو هللا م 3

 0 يع 0 مهلوتع تناكل وقعا تاتو راظنلاو ثعلا ىرلل ا

 هذه ىاعم ىلعةدهاشملا كات مهتعلط أف العم ,ملع قحلا ىيتدا دعتسالا اذه من ناكحامدنعفأأ]
 توا ع "اذا مهنأق ةفشاكملا لع بورض نم برضا ذهو ةدحاوةعود تاملكلاو رانخالا )ا

 ةلب اعملاو انفشكلا اذهدنعمهل مديل ”ىر هلا كاردالان مهركذ مّدقتملا ٠ ءالعلا ههزث نم بواقلا

 نسهيقام قعاز سمر كن كل ذاع الو كن تلا م هون ىلارام> الاهذهن م اريخ اواهحنا ١

 لعابهتورضقض هلت قم_سىذلا هنزتلا ىعملاو ةملكلا نوذرعي لب نييعتريسع نم ةممزلاتالاتحالا 4

 اذهدنع نيعم ةسّدقملاهوحولا كلت نمرخ [هجوهلذ هنمعب ظفلل !كاذرخ ربخ ىف ءاجناو.هلةديراام]

 ءاقلالا مها نكحاو ىلا ا ذهمهل سلاضي ام ىرخا ةفئا طر انم ةفئاط لاح اذهدهاشملا

 امي نوريخف مهاوساهفرعبالمهدنع ةمالعب مهلا قلب امثتوموصعم مهو هباَكَلاَو ءاقللاو ماهلالاو ش

 مودلئاقلريللا اولسنيذلا نيتقحملا عمجب دتعرْزةتدقف بتكوأ مهلا قلأامو هومهلأ امو هءاومطوخ

 نيققحم اواضنا مهتاّقبط ىلعاورظنو اودهتحاو اوثح نيذاانيققحاو اواطعالواوهمشالو اور

 كاتهللع لخ دئال هناصس قحلا نا اومهلاواوطوخ نبذلا نيقّماو اونناعو اوفشوكئبذلا

 ىقعم نم اهيفابع هملع لح دنا . نكلو تان'دحلا ىفهلةعنام 3ح ىلع همم عتا او ديدعتل بة دمقملا تاودال

 هيزتملا ن نمهناذ هبضتقنامل نيققحلاو ءالعلا تانقبط ىلع هبدشنلاو يسصتلا ى هدو سندعملاو هنزتتلا ش

 1 نيطاخلا ماهفا ىلا لمصؤتلا تاودا هذه نأ نيت دةناَدهرَرَدتاذاو هيمشنلاو لمطعتلا نو 1

 ت.قيولو اهيلعملاعلارظف بطملا ةنمه فيلكُتلا ةدهشعف هتريصدو هذوفن ةوقو اف هم وذ بسح ىلع ملاغأ
 دوجتولاتامثااو دصقاناو سنقل ودار اماوناك ناز تمت الوات تاسيس تاس حل ْ

 لضاعت عم نيققحما دنع أ ده ثنن دقذاو ةاحتلا مهل لمخلاا ذهمالا مهل تنام مهماهفا روضة ن 1

 دوج عم قطا دوجو دق النا هيلع فقو نمل تطعا وثقل نأ لقنلذ قيقا تاحردف مهر ا

 ىلاعتو سّدقت قا قدىفىناكملاو ”ىنامزلا مدقتلان اف ةينامزةردعنالو ةنعمالو ةليق لاعلا |

 لوسرلا هلاقاك لمدوتلا بان نمهلوة.ناالا مهللاديدحتلا قع هي لئاّقلا هحو قف قاع هن تمردق

 ناالا انلَى سة قئاشحلا هذه شكى عىوقب دحأ لكس ياذا بالا هب وطنو لسو هلع لنآ ىلص
 ءوشا هلعالوء وش نءلولعمالو هريس دممربغدوحولا ىقالطم هئاذإهناديدوحومىلاعت قل انالوةنأ]

 هفئال هناصسهلادوح وماملاعلا ناو ل , 2 ىذلا سوراتلاكلملاو للعلاو تالولغملا قلاخوه لب
 اذاو نابت ادور ةيلالانقا درس ويصيب قتلا رسولا ل

 نمالا لوع' :الذ نامزريغىفملاعلا دجو دّةف ل اعلا أ دس دو+و نعو ىلاعت قدا دوو نعنامزلا ىنتنا

 نامزالونامزلا غمص نم ةيابقلا نا تن دقذا ماعلا ل دوو مهلا نأ هلع سصالاو عام ة ةهح

 وهو هدحوأ ىذإاود قد !ناة قدا دوجو عمالو هد بالذ ا دا دوحؤ دعب دوجوه حلالا ناالو

 !مهنود لك هيي مو سس ل م يي نكي لو هعرتختو هلعاف

 وهوهبشلا ماعز ءنامزلاو .نامزنعلاؤس تم .انلق قسلادوجو نم مملاعلادوسوناكىتمأ] ٠
 لأستفيكرظناف لطادلاو لاا ذهذدايحالا قاخال ريدقتلا قلخ هلدبسلا ملاعنال ىلاعتهلل قولخت |[



 | هبشلولعلا ىلعود ,ووءملا ىلع لطيرونلا لثم ظافاالا لثابق نمل سماح لق هنا ههف تلق ناو هياشنملا

 ةمشلا اذه ناكالةسوسحما ”ىرملا ف شكفرصبلا عمرونلاكمولعملا هبةريصبلا نيعف شكى رعلا

 ' 1س وها هذ تاهنالاة دقو ءاظفل كفن. ال ن ذاق دكرتشملا ظافلالاب قلبو ارون لعلا ىعماهيعص

 مل ةهح نم قناقلا ىلع عالطظالا سان نم ةلاوعاس هرافط باي نود اماو تاملااذهىف

 اهلك اضيا ىرخا ةهح نمو قطنلا ف تكرتشا ناو ةل ابتماهاك ظافلالا نااهتمانلعابلعاوعلطب

 | فورحلا لصةرخ[ىفبابلا اذه نممدقتاهف اذه نمائثىلاانرشأ دقو قطنلا ف تنراس ناو دكرتشم
 فراعلافقاولا ققحماناميركلا <ىئصلاو مسجلا ”ىلولا اها اعاف ادهني اذاف 00

 تان , الا هب تتطنا» هيعحنالهسشنلاو ”ىلثامملا ىتذو هبْرْماأو سي دقتلا نم ةمهلاالا ةرضحلا هضنق

 مالا هيلع هلوقكناكملاو ةهملاو نامزلا دسقتلا تاودانم هنا_دعس ىلا 0

 نمنع ةضرافلاب ٍلسو هيلع لص لاف نامالا اهل تنفع الان و كاع نقع ءادوسلا ||

 ىنم منمأ أىلاعتلاقو هسفن لعاةئاو هتلابإع”لوسرلاو”ىلةعلارظنلا ف ناكملا هشعزوال

 ,نوكنام ينكانيا مكعموهو ىوتسا شرعلا ىلع نجرلا اهلعءوث لكم هنا ناكو لاقؤءامسلا

 هدبع ةيزو حرفي ناكمماعام ىلعن الاوهو هعمئثالو هللا ناك مهعدار وهالا ثالث ىو نم

 ناهربل رزقت دقو تاهماشتملا ظافلالاو تاودالا نم كلذ هبّثااموةومص هلت سل ٍباشلا نم بععيو |

 نمنيبطاخن اوابم ملكتملاو تاودالاو فورلاو ظاذلالاو تاهملاو ةنكمالاو نامزالا هقاخ ”ىلقعلا ||

 همسشنلا كاطعي ذل هجول اريغىلا ةفورصم اهنا اعطق ىتحما فر عض ىلاعت هللا قلخ كلذ لك تان“ دححلا ||
 نافهستنلا نممهدئاقع ةملاسلاءالعلا لضافتنتن كلو الصا كلذ لقتال ةقسقحلا ن اف ليثقلاو

 ءالعلا لضافتنف اذهريغرومأب مهمولع ةهج نم« ادع مهنلع قاطيدق هللا مهدشرأ ةمسلاو ةبسشملا ْ

 0 و هلل ةعتالم احس ىلا ٍةمليال ىذلا هجولا اذهنع فرصلا اده ىف مهتعهللا ىذر

 تعنقو ليوأتلا با. اهم دق ل دن مو ىلاعندنت ىلا هاوسرو هلا مالكف درو ىذلا كلذ لع ترصو

 ْ هوجو نمأم هجو ىلا فرممالو لب وأتبع نم ظافلالاو فورحلا هذهىف هللا هلعب اعنامالا درع
 نسل ىلاعتهلوقل هنت دأ | هحو ىلعةءاقب لمح | ىكاوةدحاو لج ىرداال تااك لد هيزتتلا ||

 أ ليطعتلاو همشتأا نم مهدئاقعةملاسلارهاظلا لهأ نمنئثدحلاءالضف دمعلا اذه ىلعو ءيثرلثك |
 هناحسس هان ملت ال ىذأا هج ولا نع تاملكل اهذه تلدع مه:عهللا ىذر ةهزنملا نمىرخا ةفئاطو |

 لب هيوحلا فصتي نأ ىلئءلارظنلا فزو كانت نيدعتلا ىلع هيزعتل ا هوجو نمام هحو ىلا ىلعل ا راختلا ىف
 كلذ حدقي الو الوا هحولا كِل ذا دارملا لد ةملكلاهذهناىفالا رظنلا قبامو ديالو هيف صتموه

 ْ 0 اه ا يا ماو اهماولدعام رو هتسولا ىف ليوأتلا |
 : ليوأتلا دنع هن ' الاو ا ريخلاَكلَذ نم ا اوذرعل ؛ ملا ذاذ ريغال هيزعتلا ىطعت ىتلاهوبولا نم نكلو برعلا

 اداووهالا انمهفوانلعف سل اذه اولافو هيزنلا هحولا كا ذ ىلءربخلا اوررصق ادحاو اه>والا

 ديرب نا لق< مهتم ةغئاط تلافو فرادصملا كاتى لان الاؤاريمتاا اوؤرصص ا دعاصؤ نيفرصمهلاو دو

 ىرخا ةفئاطو دارا كاد ”ىارلعا هقناواهنع قنا ىضر لوقت م هيزيتلا هو بو دّدعتو اذكدي ريئاواذك

 كلتا ىلع هجولا كاذب ةمبرقلا كِل تعطقام ةنيرقب ةهزلاهو>ولا كات نمام جواه دنع ىوقت
 ليطعتلا ىننتو. هيزانلا ىضتق: اهلك تناكناوربخلا كلذ 5 هو>ول ا! ىفان ىلعح رعت مو هيلع هنرمدقو

 كفا نموهم قاقاوغ رف مهتعدللا ىشير انبات نم ةيلاعلا مهو اضيا ةهزتملا نمةفئاطو هسشنلاوأ|
 1طن نحو ردقو ع نع ةلواتملا فئاؤطلا نم نومدنقلا ناك ذا اهولنةؤارطنلاو

 ”ل>قحلا ميظعت نم انسوةن ىف لصح تااكو هلل ادعت نوةذوم لكتلاو ةقذوم اب هكرابملا ةقئاطلا هذه

 دقعللاذهيف تب كاقرشتالوركك قرد هدنع نما احام هَ :رعم ىلا لصتنأ ردنال ثدحي ىهاهلالج !

 نددحا
 و_ 0



 نس ات ا اة ع

3 

 قناع ا ىطعت ا ذكههيداربام اك ةد ادب مهاملاعامح نو كين أدب الفروهتملاو رومأملاوههربغنوكي

 ةهجس ع يشل اذهنم ع اهلاكه تكرس ىوس ليقيال فرحا ذه ىلع مذ

 كن |وسحو لدغ ا كافي تنأ لقت امهيوهلو ا هلري خلا ىف 5 ءاهلاكة يناحو ورلاو ةئاهسطلا هةر رص

 ةقيتملانعالا فشلا قياسو ةفلتخل|ناولالا لبقي بؤثلاو هترفصٍكعسو لجولا كفن ليشتو
 ثدماذهو دوجولاو مدعلا ف ضارعالاةروصاهتروصوا ةدحاو هله ضارعالا لشن ىتلا |

١ 

 ا ى قامت 3 اكرللا قد اة -همطعتام ضعبن مانركذ دقو مزلاو ميهضاندنب ع لع تحيا | 0

1 

 ا كيلعالاو 1١ لاعت قعر هناق تغتلنالو هنلا حاس الف : ناَمأَو نيملكشملل

 اذاف رحلات الودأو عجرأ مث «ريسعلةءلاىلارظنلابو ريسي ف شكلا ىلار ظلام هناف هيلعف شكلا

 هبتماقاذاو رهتتا لاه لوةنناسللا فةصوصخلاًةينيلا يلع لعفلا غير فت ةيلعاسفلا يق هي هنت ماق

 قي عمابتلا ىنمٍباطاممدسةنو !نوعلا هنم باطتن أي كا ذو الوعفم اهدنع يمس هلطت ةقيقح
 ىلاعت لاه ىنبطعي عج هدعوىلاز س.ماقم اقل ىلاحو اى اوس ناكىلاوسدعيالا ىنطعي ل هنا لجن ف
 لوقت هنم ىلط نم ىانا هؤاطعأو هبىاناو سه نم هانا ىلاوسف نينمْز ا رسمت انملعاسةح ناكو ا

 تب'اذهمو تفاتخ ادق قانا نأ تاكح رجل ا. اناعف ةعوذ م تناكدةو ءاهلا تدصنخهتلاتوعدأ
 قئاسقمل اننيماك لا نحناكن ااماو انريغدي ملكنملا ناك اذا اذهو سانلا ن حالطصالا
 | لعب لنا وةيانملا ذهب ملكتم لكو ةدوصخ كالذأ ىل ار ظنا اب همضتقنام ىلع اهكالذ ف ابير<والوا لعت
 ماقموهو ىنعم ىلع ل ديظفا اما اه.ظفلتملاءامشالا نا كلذو هبملاع دنا لعبال نم هب لاعوهو ليصفتلا ادهم

 قا عر اوهواَم ظفل هماعل دب ىعماماو ىنا.ملانم هشام ىريل هلو دمام ظفلل ا ىف ثحانلا
 ْ موتنودموقّو>- ىف طنا نمتاكرلا طاقسا نعو كالفالاه ذهريغ هكالفأ تاف نعلل ا نع ا

 زاح الاب اكلا ادب.دصقا اتناك ذا تاناغلاو ىداملا باق هلك اذ هوه نبا نمو هينيسامو ا

 0 جار ىناعملاوح حاورالا ماع يلعو اهب اع انعلطا كد املا ىلع ٌمعلطاولو ةفاطلادهح راصتخالاو 1

 : لا ولهم ماعلا كد ىلا تاملكلا دف :رعم ىلا عجرتلو نانعلا ضيقنلف باَكَلا اذه
 ايمي ديلاو نيعلاو ةيعملاو للملاو نعتلاو ششدلاو حرفلاو كدضلاو تاكوقو'
 نم يتلا كا باكلا فحم اع عارفلاوةالصلاو ءامشلاو بضغلاو لولا را

 لعلا دنع ”ىركفلار انزل ىف ىلاعت هتان قملدالاهم كل ذرعغو ميبصعللا و هسشنلا مهو ىبلا ظافلالا هذه ٍ

 تاكحالوىرعلا ناسللاى ام هنق ناك ب رعلا ناسا لع الزش ناءر 8 اناكاملل لوقذف ةصاخ

 اذه ىلع تاملكل اهذه تءاج كا ذا لّمعتاع رودتلا هيفاها 0 حالا لةعبالام لقعتال بارعالا

 اهدنع ساكت نرعأ 1!دنع كؤلملا تناك انو فداوا“ن نسوق باق ناكف ىلدفاندمت لاقاك دا

 هير نم ل سو هملع هلل ىل_ط دمت برق كا ذ نم تلق الا ةرعلا اذه اهنممّزكملاو ترم
 ١ ىدحةحاسملاو هفاسملاو دحلا ىلإ ”ىلقعلا ناهريلاف ِن رغلاتومش نم كلذ ن م تمهفاع ىلا الو :

 كلانلابابلافةيمشتلا نم ظاشاالا هذه هيطعئام ناهس ىرابلا هيت مالكححلا ىأب

 ٍْ :اننألا عر دجاج الان + ماسقأ ةعبرأ لعبرعلا دع طايغلالات :اكاملوبابلا اذه نىىذلا
 داحا ىلع قلطد ظفا لكىهو ةئطاوتم ظافلأو <« صتملاو حاتفملاو رحلاك اهامسم دعتت ل ىتلا
 دبس ةغص ىلع ظفا لكى هو ةكرتمثم ظاقلآو .* ةأرملاو لحراكسانحال انما سْنَح

 1 | خيصلا ةفلتج ظافلأى مو ةفدارتم ظافلأو + ناسنالاو ىرتشملاو نعل احح ةفاش ناعم ىلع

 || ىيحرلاورهناكو مراصااو اسللاو ف.لاكورفتضغلاو ربزهااو دسالاك د حاو عم ىلءقاطت
 | عاسلا قةبوطولادةدار او ةسوسلاو ةدوربلالثم تاهمالا نههزه سيردنللاوءابهصلاو

 ارو بتاعنا حيا لذ :كلو كلدريغو ةلوةنمو راع  ةيانتم طاق لو«
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 || ىدابملا باك اهرك دن فورعلا ناكح م تاماش مول وأو طئاساهلو كانه هرظناكاطشوا

 عفرلا ف نكلو ةطبارلاو ثدعلل ان هنن كل ذك تاذلا نيكقلاو نيوللا تدناكو ىل اعتهتنا ءاشنا تاناغلاوأ

 ةراعتسالابو دمها ومل انني هال ةظبا ارلا بمكرتنيوا:نوكمو مسرلا فذحو فص ولا ف ذحبو يصنلا وأأ

 زكر ةزاعتسالابو باس راغ اندرو ميباءاجلثم عاننالا دكرح ةتفاوملابذ رارطضالابو ْ
 -ركرح نوككدقو ةينكاشللا ءاّمتلال كي رتارارطضالابو شروةءآ رق ىلع ملفا دقن لاذ ككل قتلا

 *« انشضةرط طقلا لثم + ءاثبلا وهو نيكل اهلك فوقنا ل صا ناك نأ -قاذلا:ثمكرتلا ف ىف عاستالا

 فورا كلذك ةقلطال ةر طفلا ال ةدئقملاةرطفلا نع نالقم نادلاولا ن نفود رارارساانهوأ]

 هسقن فام عماسد ءااىلا لصوب نأ اظقاللا دار اذ اهلاحىف ةنكاساهلك ةنسةشا* ا ا

 ظفللاو مَدَعَملا وه هريغ دنعامو بلاط ىنأ دنع تاكرملا دجَو و هنع ىذلا كلفلا كد نيواتلاىلارةتفانأأ

 لوقت الف نرخ اماو هل" قتامة ام ىدنز 1 ٍبلط عضوماذ- هو كلفلا كلذ كرس نعمقرلاو ||
 معن و امههح نماقح لاق م تاس و ل ياك رطنقنو رح : الا لوقب الو رصتقنو بااط ألو 5

 | اهران"أ لاح ىلع هب هوت ىذلا هجولابةيولعلا كالذالا ىلع هجوتت ةمهلالا لوالا قئاقلاَنالوقأذ ,

 برقأ ةفاطللا ىف كالفالا كلت تناك لو + مين سه ىلعةتقح لكل سقتو ”ىملإ ىلاطى ريغ دنع
 || هنا نت العلا تارو دك م لخم ا انضو لغشلا مدعل قيس اهلوبق ناكق ثقل ىلا بلاط اريغدنع أ

 اهاسان ام لع تهحو اما لوالاقئاعملاَنالئاقلا اذه فرعولورثؤملا بسلاام اع اذهلف هزت ١

 يأس هذم اذهو سافنالا اع هيساني ىذلا ”ىولعلا كلفلا كر دق نانثالا سافن وهو ةفاظلاا
 َناف امه ىتلا ةمسانملا كال بولطملا ضرغلاب بواطملاوضعلا -ىولعلا كيفلاكاذ كر مث بلاط

 .[| اذهو انسانا اعف ال ةفاطالا جردرخاو ةفاثكلا جرد لوا ىفويذ فطان او“ ولدا كالا

 || نس هناق هققحتو هملا انشأ ام مهفتف ةتبل انتي 0 كفا امك ءمحا |

 رقتفا لوفنف عجرن م هلتوقااٍباكف بااطولا هماا راشأ دقو ةمهلالارا را مس

 لوزتالانا هلعلاهتمهديربامل ناتو قرركلا وار عدحتوف هكر ع غلسل ني ولتلاىللا ء كنا .

 اذاكنا كلذ ناهربو هريسغامو فرح اري دق هنأ م اكلملا لسخت مف اتقشح لطسالو اهلاحنعأل

 1 ثدحلهنلا غر والتنوين قت تت م هف توتو لآ دوه تضخ مدير لادىف لَ ا تدع

 وهلعاشلا لاد نأ لت نمو هملعدجو ىذلا هن اني نع لازاست ةصاخ عفرلاالا هيف كل مصيالتا هنعُد

 نمو اهلئسالاهنسب ةداشلا :هلوألا ةماكلا نأ دقْتعاو نع و 00 1

 ١ نس دتفهانمهلاو ردقن ا ْئث ظافاالا نملضفلا !ادهف قب اعرو تاوصلا نإ ءدعب اقذا ده دق: ءاأأ

 فصتاناق ةيدودعلا ف لفافات نرد ةققحدبعلاّن أ ىرتالأ ئث لكلتوشلالدالاّنثكلأ|
 اهدجت هنم صولا كلذ تلق ىتلا ةقمقملا ىلارظتا نكلو هدنعراعموه لقنالف ”ىنابرفصوباماموب ١
 فصوب هروط ن عاده جرخق لوة:نأ انا ةدلملا كلت تلحت اهنءرهظالكف صولا كلذ هن انثا
 ل ارك ىلع ىلاعتو كأت نع ءولنا يدك[ اءانطعأو ةقصو غر كيال

 عشر اذهو اذهسيلاذه تأ نلعدقو اذهوه اذهلوت.ذ قةحاربغ دن ءانعم ىلا وهف يف

 نءىع نم مالكو رود اذدو ةناهاو ةيراعُكاُذ هل عش م لع ع نكملف اذهل عشر الو 0

 ماع هنا دنا هس هللا ف لمع نا ديعلاوه نزلا ى سلق ادهدل د ىعشإ ديالو اذدّناف 00

 ”لاناف تاكاودالاو تافدلا راسو ريصبلاو عبمسلاو دن رملاو < . هناةيعل 5

 هيطعتام ىلع نزلا ةامح تلعح اذات تالاحلا كملف د1 ١ىدسعلا ام قاد ابح لعت نأ :

 عصيل كاد 4غ وراس نكي دبع نقف ةيوحصلا لسنا لعدن ةامحو ةسورلا ؛

 لآ تن ”اذاق اروهقموا ارومأهنوكي نأ هو و 01 | ارهاقالو |سعاقلا نوكيا 1

 نوح
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 ماكل  عماوج نأ هلا مكتف راولعتلفم اللا هملعدمم تبان” لك توبثابسو شرعلا قاسو ةمقاادعو |
 اهمسفني ةمئاكرمغ ةمنغلا هذه ىل! ةرقشفم ةريشف تاذو اهسفنب ةسعاف ةمنغتاذ هنالث فورالا لاع نم

 3 اد هسدأ هتاف هنادب اهنلظر هيلا ةريشف نيم هيسغمس فمعو ةيتخل اتا دلل كلان وو

 ناد ىرخالل مصاك امدفنب ةماقلا ةفنغلا تادللر ةفاااضبأ ححدتفاب نأ تاذااهذ_هةبحاصعالا

 رهف لارا شا دلامخح هو ةينْغَت اذو ةريسقف تاذوأ نيتريتذ نينادوا نين ْغ نتا ذنب ةطبار ةثلان*

 ضءنملا اهضعن راقتفاثدح نهتاوذلا عمم ةجاملاو رقفلا ماه دم ديالو نيناذل نيب هدوجول

 "مناف هناذ ثدح نمدسجلا ”ىغنا ىلاعت ئنالا قالطالا ىلع ىنغلا حصتال ىت ج>هو>ولاتيةاتخاناو أ[

 رود ءاكلا لوقت. ةطبار ةثلاشلا تاذاامتمسناو اند ةريقفلاتاذلا ”مسناو اماذةينغلا تاذلا

 تانزلإ سنج تع ل دمف ماكللا عماوج ثالثلاذ1هو ةطبارو را ناهيتولل و

 هذه لسصغتىلا جام الو ةطبا 00 ىكس عت كاذكو تاوذل!نم دريك عا أ |

 ال ناعر ةااريسفت ىف عاونالاهذ هى لوقلا انعيشأ دقو داتا مه ْ

 محامو فرو لعفو مسالا م اكلا ميوسقنو ني وحتلا مالكىفأ رطناف هانركذام لع سسقتتأ تشاو ١

 وشوش: :ءفراطاو اند:ءثد+لاود». مهدنع لعفلاو اندنعتاذإ اوه م هع مسالاف عيار سم |]

 15 لكزعفلا اولعحو برمؤلاو دوعقلاو ماسقلاكءام-ا اهلك ع تحل ضءبوةطارلا |[

 ماكو ما.شقلا اناعف هماع ىهامع ىثاتحلا ىلع ىرحلا تاماكلاباندصقام | نو نيعم نام ة دعم

 ”جأح: لا مس ءاقل ا كلذإ نطعت دقو نهعملاو مهملا نامزلاب انن انللظخو اناذالا دك مقو موغبو

 مساوهر ثدحلا نمر دص ىذلاوش ديرب ردكملاوهالثم ماشااوه ىذدلا ثدكاو لاقئهللاهجر

 يي سام ىذا .هلللا اذه نم ةصوصخخلا دكرطسا هذاهل مس اةماكلاهذهىاما.قلا نأ ديرب لحفل

 موقنو اه يم دعوا متاضنا لاح ىلارظنلاب اب ماقو اهدو>و لاح ىلارظنلاب أم امق تمم ىتلا ى «ةركرذسا

 ديرب لعفلاو لاق م اهسقنبةئاعْوغ ىهفالّركمىفالا اديأدحوالو اهعوقو مهو ىلار طلاب مك مهو

 ماسلا ظل ىلع دوعت ءاهلاةنم قةشمالثم عاملا َر هلا نمرداصلا لعفلا سفنال موديو ما تن ْ

 مادقلاو ةفرعم ص خلا ةركتمهملاو: ةفرعملا لبقهدنع ةركتلاّنال مامقلا نمذوخأم هدنعماستفا
 هيلع تلخدؤلو نامزلا صتخم موقو نا هيلع تلخدولو نامزلا صنخ ماقو نامزل"لوه2

 لود نمبهذم ىلعو اك دجو بكرملاّناو بدكرتلا نع عرف هنا لتلادلو رم بهذماذقو
 َناوةركتل لبق ةفرعملا َتارهظالااةرثك ل ةنلا بانى دصق,ىذإ وهو هلع رط سدكرتن ناو قز رغتلا
 في رعتلا ىلا يح اف ةظفالا كاتى: روشان وكب ريكشلا أرط مم هنيعب صاخشل تعضوامن ا ديز ةظفا

 هحو كءاو اد نعاهل ناكن اونمقَمَلا دنع :ركنلا نم قيسأ ةفرعملاف كلذر غو لدبلاو تعئاا

 لوةوه سارخا .؟ماانضرخف نحال انانت م قروانار هع عرب دوي خا قال اذهن تين ١

 باَكَلا اذهىفاهلااسحنالو 1 لاول ر اس رك فار اظن تافاضاف ينبالا اقلطد انهن |!

 ةباحور دكرحو دامس كرس نيمسق ىلعتاكرشا نأ نيك شانغمل انتنم هريسغفف اهانركذ دقذا
 اهتمحياتحالو ةناحورلاكاذكو ِباكَلا لخ اد يف اهركذ قأ يس ةريثكع اوفا !هل ةيئامسلانكرشلاو

 ةمظفللا تاكرخلاو ماسحالاك ةقرلا تاكرملاف انو اناعفل الكل تاكرج ىلا الاباكلا اذهىف

 عمر م لمن لكن ةواتملاف نتواتموعركقم نيمسق ىلع تاكّرصمملاو حاورالاكحااهها

 فرصنتال يلا ءمسالاكاهضع. كرعتملاو ديز نم لادلاك اهع.مح كر دان هضم وأ تاكرذلا
 لعش ل ودذحاو دير لع تن 2 لك كمملاو دج رمل اذ 5فرضتال دقو قر ٠ نانا

 اهتمت ارع الا نري هيلا ةيرملاءاعنالا فدركو مادو ءالّؤهل شم ةينيملاءامسالاكابنع |

 | انظنفل الع تاكرشلا كات ىتلا فورا الف ىهتاكرتلا الفان ا لسعاو 5 ديذ نم ءابلاو ىازلك ا



 ل

 لعالرأ اا ا ما نا ا انما لقب نارك ر الو ول مالا ىلع ظاسفلالا ىلع ملكت
 ناسللا تاكرح ىهىتلا تاماكل اب ةصتخملا تاكرتلا ىلع ماكس كا ذد_عب مث قالطالا ىلع تاكرلا

 هانركح داكهسنتلا ملول دل تانك ل كطكخ مكلاذدهدمث مقرلاتاكرح ىه ىتلااب:امالعوأأ

 |١ نم هبمشو ضفخلاع م ع نال قل فوزا حرقا ماعلا اذهلوتت كلعلو

 انلف تاماكلاوهو سكرتلابابوهاذ هناك هدارقنال فورمولا هيل تنكحم الهتادرفملا

 (| ملاع ماا مهسفن ًاباوموقنل تاكرملا حاورا فورا نمةدرغملاملاوعلا ءالؤهو ضف: اءىفزشت

 !| يح كلذ ى طعِيإل كلذازو بكس عوهق هريغلجا ف محورأ اهب مهامناو هريغ نود هدحو فورا

 كاد ةْيلس امو ١ ىدحعاو هكبرلىتندا دبعأسو تددعالهللاوو هتئانو هتنانلاقسض هريغىلا فاضي

 || مدعتوهدوج و دجون سدكرتلا نعنوكتىتلا ق ون املا هذهو هسفن عمربغهتدرف ا اذاهل ى_عمالو :
 ةص-خاوهواعاوذىفةلوقعم ةدرغم قئاد كف ةاتمألا اديادح وال هتقسش- ناوحلاَناق همدعبأ]
 ل ديا نول مست خمس تريط نسل او ءةدتعلاو نطاقات ذات ”ةدسيطازةرذفتلاو أ
 ءاذغلاو مدملا تغاآو سهلا ةقمت تظتسأ اذا هدحو سحلا الو ىلكيو ءادخا الو هدحو مسا 5

 ىةرثؤم اهانركحذوتإا ةدرفملا فور اتناك الو * ىلوالا تسسا ةقيقح ىهوتاننتاقأأ]

 مكلاهاهيشاجالا عماسلا دنع لقسالق ئاقنعزارال هانيكر ىذا ”ىطفلل ارخ الا بسكزتلا اذنه ُ

 ةقيقحو ةشاذ ةقشح قب اقح عيرأ نيب ف رسصتن راسنالا ىرتالا اك ىف قاحورلا لاعلان لصوتلا |[

 يساوي فوحمل قئاقملاهذهرك د قأمسو ةمكلم ةقشحو ةئاطمش ةقيقحو ةيئارأل

 .تاملكلا لاعىلءفورملا هذه نم فرح لوخ دتاماكلا ملاعىفاذهو باكا اذ_هنمرطاودلا |[
 | لوسرلاق (ةراشأو ةنك) ب هلكرارساْلاناو هنا انمهفاذه مهفاخ اهتتمتح هضعتام اهف ثدحف أ

 | لاو ميم ىلا اهاقلأ هةلكو ىلا عت لاقو. ملكتلا عمازوج تدتوا سو هيلع هنا ىلصدللا

 * شنو ع نع قا نك صللا كاخلا برضو قراسلا ديريمالا عاةلاسقيو هءاتكحواببرتاملكب

 ةظنلا قسى ءاننتساريغ نم هرسأب ماعلا تانأك هنا نع قل مالسلا :هملعا دمت قلملا ناكف اقل وهف |
 ثدحف هى نع هاقلأ اماضي أ هنمو تدل نامل انكار كتل 6 حاوراكه سفن هاشا [ أم هنغ

 راودادحالا ادمتو اهسماحور كئاضعأ ىف ىرحت نأ ىلا لصتام ةعارزلا وترك اان دووم ىلا

 كلذدىف لكلا عجرف هصاضنما لكش ىلعهسنح نم لاع لكى باقنتو ملا وعى تالاقتناو ةرينكحأ
 |( ىل قاع: لاا هنت لاق ةقاضملا ردها نم ةلفارسالاةقشلا فنتف لكلا عماوج قو نما
 دقهتناؤماللاةملع ل.ةارساو هاما ئفانلاو ءافلا ةفواهمشو ءاملاءئرق روصلاى حفني موو
 نيب ىعملاوهام من قا سءو روصلان رول ل فارما 0 الا هسفن ىلا خفنلا فاضا
 علطبال ىذا هزنالا سدقالا لعفلا سوه كلذ نيتملكلا ني فو راعا نم ةطبارلاكلباقلاو غفانلا
 داقتالاو ء طنب نأ حارسلاو دقت نأ رانلا ىلعو زن رعط ن 1 ضئانلا ىلعف لباقلا الو حان خلا هملع

 ىنمقعصنروصلا ىف ئفنو. ىلاعت لاق اننا ارطْقوكت تةاابد رعت ريهأالا تسلب ءابفطنالاو
 ا 000 0 هاذاف اخ هللا ء 0 |

 الظنزرتلا هاك 0 "اريك ولع تلاعتو تزعالودت نأ اهل ين ألو ذأ ةهؤلالا |

 ا ىذلا ىهاالا رم تلات مهتع ةثعنم مهقناقحو موملا مهتم مهتقر عج ضعبل هضعن دئاع ضعس هع 1

 زيزعلاو هالاهلاال هناسحاىىنادءالز هناطلس ف ىراخم ال : نمن اسف بلع ةدناعو وكردبال |

 دودولا رسب صتخ ا ىذلا ”ىهلالاروذأ او ”ىطاحالا لعل اوه ىذلا ماكأ | عماوج مهف دعت ه ميكملا

 دعو



 : فورخلا نم هلاناوق امو «هوحولاتددعتاذاّك دكحو هلوزنو هولع بسح لعةدحاوةرضح :
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 ١ ةلمط ع نم هنع هللا ىضرركت 5 ىلصهللا لوسر قاخ ثدح رت, ىأت وصب سأف
 || لوّرذا راغلاف ةامه ذأ نع 1 ذعر هنعهنلا ىترركب ولأ التو سو هيلعهللا لصد قيسفةدحاو

 : ىلاب ؛اطللاى دعو هن ”رملا ةعيرلذ هناهس همالك امهم الكن اكشف انعم هلنانأ نزال ةمحاصا

 | ةثالثىوحنن نر كلام مالكلاا ده ىلع فطاعوهو ىدتبم هن اك لاف ىرخالاةبترملا
 أ م.رلا» اتيوتانالا ماقما ذهف اهلصو نم مههو اهعطق نم سانل ا نك الترف مهعناروهالا

 1 بحاصق حالو سنؤملاو لوطلاو لضفلا ب بابن م لدعلا ةسئمتو قئاقلاناطلسو نيعلاروهظو
 أ تانصااو تاذلاهلانلوقام آو + ىلاعتهتاءاشنادعستءانلج-اام لصفو هانركذام محق قرتلا هلع

 ىادحاو ئثتارمضحلا ه ذ_ه نم هل ناكذحاو هحر هل فرح 65 هوجولا بسح ىلع لاعذالاو

 ةسهلالا» ءام*الا هندي ربك ءام*الا نم هانلوق امو * ام ةهح نم هناذإ ةمقملا قناقلا ىن ءااماف

 | ةلاعةريثك  قانماهلو رغال فرحا كلذ طئاس قئاقح ترهظ اهنعىتلا ةمماقلا قئاقملا ىه ىتلا
 أ رح .[ىلادهلوا ٠ نمدوحخولا ارك ”رحابم قش ةملااودارأ اذا نيفراعلادنع ثناطلس ل١ طع ناخلا

 || ءذهذ نوكف نكمديرب ىذا ئىشلا ةنلسا ف نِمْوملا لوب اهءاموعةرخ الا فو اضوضخ انهمهل ىهف
 باصص ال هسنن اههفو هريصخ او نكعامزجرأ ىل_ءايل لق فورحلا لاؤعىناعمن 2

 ْ قوذلاو حئاورلا

 : لسمك ولا منو هللا اندسحو ىلاعت هتادهملاو

 # (راغدلا فورا ىهو تاسلكلا اهي زيت ىتلا تاكرشلا ةفرعم ف ىناثلا لصفلا) *

 تاملكلا اهلثم هللا رهظا اهتمو تس فورخلا تاكرح

 تاى رعملا فرح الل تاكرح نص يت مفر ىه

 0 رسكو ”مذ مو عف ىهو

 اك نع نوكي نوكسوأ توخ ف ذح مالكلا لوصأو

 0 ْق ةسرغ ةامل رطظناف ماوعلا لاح 0

 ' مذو فورا ماظن دعبالا فوركلا ل اعيتاكرذا ملاعحازتما ىف ةدئافال ها اني خ راغصلافورملا
 هتيّوسا ذاق انةاخ ىفىلاعت هلوق ىلارطنيب اهماظتناو ملكلا نم كل ذدنع ةلكن وكس ض»:ىل اهضعب

 ىمست ىرخ ا ةأشن موةنف اهش وست دعب فورا هذه ىلع تاكرحلادوروودو ىسور نم هف َُ نفثو 1

 اهلعقلطا ملف ورا لصف ىف تاكرخلا ىف ملكش ناانط رش انكحانا هنمحوربلابا وهللااندب ١ معا

 1| فورا ملا وءنم ظافلالاو تاملكلا ملاوعتأشت ا ذكهف اناسنا !:مدحاولا صاعشلا مساك ة لك |
 ”ى حالا حورلا ابيذ نشن من انماسح اةًأشن ةماقالءاوهلاورانلاو بارتلاو ءاملاكة اوم اهل فورخلاف

 دنءراوالات لقاك امانا تناكف ”ىرمالاحورلا عن اهدادعتسا دنع حابرلا تادقاك اناسنا تناكف

 اهنمو +اهرثك ًاوهو ننال اهيسشنام ملكلا ن مودع اككلم تناك ”ىرمالاحورلا جفناهدا دعتسا

 واووةدك ٌوملاو ةضااخلا مالا ةينفابلا نايك !هتارهرزج املس يضرم

 اهيت سهااذا عزم نع ااو سش نم نيثلاو ق نم فانةلاو هنافو فطعلا واووهنان'وهنانو

 هبشيدرفملا نكن او نانالا,ءوث هم او هذ درفملا فنصلا اذهادعامو ىولاو ىثولاو ةياكولا نم
 دوجودسعبالا دجونال ' تاكرملا لاعناك الف ةَعةملا ىف َناءناسنالا نطاب ّناف ناسنالا نطاب

 لصف ىلا فورا لصف نعابملع مالكلا انرخا فوردلا نمت : امنملاتاماكلا ىهو اهم دكّرصملاتاوذلا
 نآاندرأ طالالا لج نم بالا اذ_هىاهرك ذننأ اندرأىج َّجاتاملكلا تناك املو + طافلالا
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 طئاسب كا ذي ديرتف ةعداسلا ىلا ىتح يناثلا هتيتسهانلو قامو عاف قي رطل اطسو هلانلق ةماعلا فورخلا
 نانالا ىفةثالثهطئاس ميملاو ةسهولالا ىف نانثا هطثاس نونلافدادعالا ىف كرتشملا فورا هذه
 داضلاو نيعلاو داصلاو ءارلاو لادلاو را ىفةعب رآدطثاس فاقااو فاكلاو واولاو ميحلاو

 ةتسهطلاس ماللاو ءاهلاو فلالاو مالا ىف هسه طلاس نيشلاو نيغلاو لاذلاو نيسلاو

 || ةطئاس ءاظلاو ءامتاو ءاثلاو ءاتلاؤ ىازلاو ءافلاو ءالاو ءاطلاو ءاملاو ءانلاو تادنلا ىف

 ىضماهفانرك ذاك نيفاكملاق هناطلسروهظوبابلا ل زاقاتمو دة سدر داعانتعكا
 || لك ةععتشملاهديرأف ةقفاواةحزتموأ ةسوكتموأ ةهقتسموأ ةحوعم هتكرحانلو قامو *
 يك : دهام هني نمو اناط تنك نا نقبل ةهجن نم ةضاخ وللا اجت ىلا كده ل رس تفرع

 || لك ةيقئالا هو هن وغملاو.زارسأو ثوكلا ىلا تهكر رس لك ةينوكتملاو : اذهان

 | نيرمأ ةفرعم ىلا تهل رح فرح لكسم ةحزتمملاو نوكأ. نوكملا قاعتىلا كمه فرح
 انلوتامأو# ءالؤههشاامو نونااوءاحلاو مملاو” فئالا ف مقرلا فر هاتوا دعاصف كل ترك ذا

 | هنا انلعا اولعاخ تالزانملاو تاما او َقئاقحلاوُأ تاماركلاو لاوحالاو قلخلاو فارعالادل

 أ لكفلولدلا هجووءلتسملا هجو اذه لوقت هتقيشج ىا ههجوبالا فرسعيال ئثلان ا مكاو
 أ طس نيوسق ىل_ع طغت او هب فرعي ىذلا ينو فرط طقند هيك راكد هبالائثلا فرعيالام

 !| ىهو الدندهدض و ةدهاشم هسفنب فرع هه فرعنام ئثلل كح ملاذاف هنح طةنو فراق وف

 لامعالا كإذزاداذاو قوذ نم ةطوّقنملا فورحلا| هنع تت دح فراعملا كفر ادا ذاف ةسدامل!ف ورا
 رغةسايلا فور اهنعتثدح ةدهاشملاٌكاؤراداذاو لغسأ نم ةطوقنملا فورحلا هنعتثدح ||

 قئاقحلا ىلعي لاعالا كلذو تاماركتحلاو لاونالاو قادنا ىلظعي فراعملاكاهم' ةطوقنملا
 || تحصا ف.كدي زب ىلال لق بب# هلك اذه نم ةءاربلا ىطعب ةدهاشملا كلذو تالزانملاو تاماقملاو

 1 اذ_هو ىل ةفصالو ةفصلاب دقت نم ءاسملاو حابصلاامنا ءاصالو ىل حامصال هنعهلنا ىذرلاقف

 /| حزتمملاو دحاورصنع نعدو-وملا فرحا صلال ا: يزتموأ صلاخانلوقامأو *فارعالا ماعدوه
 ١ دحو ىدا|!فرحلاوه لماكلاف صقانوأ لفاك انلوةامأو * ادعاصف نيرصنغ نع دو-وملا

 || هتفدوا ءكلفلا لعةهلع تأرطو هكلذ ةرود ضءدنعدحو ىذلا صقانلاو هكلف ةرود مات نع
 | اهوا دغف سهلا ةساح ىو ساه دنعام تلات اولا لاعىفةدودل اك هترود لد .طعي ناك امنع صقنف

 : هي لصتا نم عفر انلوقام آو 5 ءاطلا عم فاكلاو نوذلا عم ىازلاو فاقلا عم واولاك اهشملنم

 ْ كب ترسو -ىولعلا ماعلا ف َتْزيَع داحت الاو هب قحلا تةزرو ه”رس ىلع تفقواذا فرح لكديرنق

 هدعب أنام طحللا ىف لصتيال فرح لكميدن رنق هريغي قلعتلا نعى اس دقمانلو قامو . * ةكتالملا
 هوحوتدجو اهنءحروالا ةملاع كالفا ةَتسمَدَم تاذلاهزنموهف اهم لصتالو هيءاسمالا لصتنف
 ةَتسلاهذه الفا ةفرعموواولاو لاذلاو لادلاو ىازلار ءارلاو فل إلا ىهو ةتسلاللاعلا

 حتافم ىهو وعالا اهت_ةمقح فرعبال يلا لوالا كلالذالا ىهو هرعق كردبال مظعرج فرحالا

 نكلو اهتهام فرن ناري غنم بنغلا تافم منا انفرءاكدوجولاالا اهتفرعم نمانلامو برغلا
 ءالعلا نمانريغ ىلعدي نت اذسم و ةصاخ اللا برقالاو اهم طونملا اهرثأ فشكلآ ب انم كردن

 درغملاب ديرتق شحومو سنْؤمو عيرهو ثلثمو ىئثمو درغماناوقانأو * ىناعملا هذه هبشيامو
 انلودْاَذذةدحاوةرودهلامفورحلا هده دحواهنع ىلا لالفالا نمنا كلذودرك ذنام عيرملا ىلا

 سنت ةرودلات سّوملاو ش>وملاانلوقامأو * .عيرملاىلا اذكهو ىملااناوقْلا ذذ نانراودودرفملا
 فراعلافةجروةّدوممكحن» لعجواهلااونكستل ىلاعت هللا لاق هلكش فاي ئشلا ذا اهتخاب
 || ىلصن كب رنا فقركيىبأ ةغلب هثاصتسا ىف هن ارمما لل ف مالسلا هيلع ىدوف هب سناب و لاملا لأي
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 ةروصلاى مهكارتشا مقرلا ىف مهكءارتشاف مقرلاو ظفللا ىف مهكارتسشاةزوص اذنه. ا
 مسالا وةروصلا ىف ذاكرتشادقف رخاديزو دز أ لئماهلعدجاو مسا قالطا انفالا كارت_ثالاو

 سل ص نم داصلاو صعبهك نم داسعااو صملا نم داصا| نا مولعملاواندنعر تملا انت اآو#*

 ذك اهلزائمو اهلاوحأو روسلا ماكحا فالتخا, فان لب رحالا نيعامممدحاو لكس

 ةصاخلا» نم ةمناثلا ةّمدطلا امم اود« ان امل اهست ندوات 11 رااهذه ل عفورا اهذه

 "ا فرح كلذو ةلوهجر غو ةلوهج نأ ءرقلا ع نمةروس لاى عفو فرح لكذ ةصاخلا ةصاخمدفو

 2 ءاللاو دادلاو واولاو ءالاو فاقااو ءاطلاو فاكملاو نيسلاو ءايلاو ءانلاو فلالا

 وردا م-هف ةصالخلا مهو صاوللا نم ةثلاثلا ةقيطلاام او نيعلاو ءافالم ماللاو

 ْ 0 فلالاو ىازلاو لادلاو ءانلاوءارلاو ملاونونلا فرح كلذو روسلارخاوأ ىفةعقاولا

 : اطذ ىربامتفلاالا تاك ناو + نيسلاو ءافلاو ماللاو ءاثلاو ءاظلاو ءاهتاو واولاو ءابلاو

 | هاتممسو هدنع انفقوذفلالا كلذ لبقىذلاالا ف كلا اناطغا اه ىدته انمو امازلو انكر ىفاظفاو

 ' ديزتال انآق لصفلا اذ هقالرش 1 لعضذىفن وانها اراك فلالا انشثاو كان هاند متاكارخا

 | فقدق لي وطتلا ةداخح هنمْئش صقن ىف تغرتاع رلد هدهاشتام ىلع لوصفل اودهقدينقالا

 ! لخ الذ ه.ةلنف اهظافلأ ترثكحوتاا ىناءملا كالت ”مياظنا ىطعنو ظفللاو ,قرلا ةهج ند كلذ
 أ كلذ ىلع دهلا هق بوغرملا ىذقنضنيعل والا لوطلا كاَذارهظبالو ص. الو .ظاسفلالا نمئشب

 ]| ترك ذامو ميرلا نجرلا هللا مسي فورف ةصاللا ءافص مهو صاولللا نم ةعبارلا ةقيطلا امتأو
 أردو ىسولا نم نيه>ولايهلهللا اهرك ذام ّدح ىلع سو هيلع هللا بص هتنا لوسراش رك ذثسحالا

 | لصهنتالو سر دنع لص>ناكرفلا نافشكلا قير طن مان دعنا لوالا حولا اودونءرقلا جو

 الإ ناك نيح هب لحل م السلا هيلاعناك اذهلو روسلاوت ان الا لدغمرتغالمتان 1 رثلسو هيلعهلنا

 كلدنع ىذلا نا ايل تالو لتفاتر ةلابإسو هيلع هللا ل_ص هيلع لزتي مال اهءلعل يريح |إ]

 ليسعتلا كل ذومدنج امل تييضاتلا ىضقي مسنؤلدلا نيش نارتو اك يي
 || لا ةرارسالا بان نهراشأ دقو ىناعملا نم ىف هتاج ا املفتب : ادعى دز برلقو. ناقرفلاوه |

 | ناقرفلا جوؤه اذهو ميكح- هألكق رفباسف لاك مهضءعلت.ملو "للى انلزناانا

 ِباَكَلا اذهنم هيابف ميحرلا نجزلا هللا ميسي ىلع مالكنلا قا سو نيهجولا نمر الا +-ولاوهو
 || ىلا ناف للا ة روسى ىّتلا ئهةءاربةروس هل منا اولعاو عهتمعدأبانهل تدرفا ىناف ىلا عتهتناءاث نا

 مكحح ”يزمسلا ىهوةءارب ةجبر تح رخاإف مدعلا ىلاهذرالو هيف عج ريو ايش بهواذاىلاعت

 || نم ةمأ لك نال اهعضي نأ ىرديالا بم كمملا فتوف متعةيصاصتخالا ةجسرلا عفرب اهله نم ىتربتلا
 ناملسي تنمآىتلا تابمال "هلمسلا هذه طعا ىل اعت لاقف اهني اهتايانابتجر تنشأ دقةيناتالا مالا

 : ةجنرلا نم تيطعا هب تنمآو ناملسر دق تفر عالق اهلوسربالا نايا اهمزلي ال ىهو مال سل | هملع

 || دادلا ةروسلا هذهىف و نيكرشملا نع تاس 'ىذلا ميحتولا نجرلا هللا مسي وهواطظح ةيئاسقالا

 ! باَكلا اذه ريطلاو دهدهل اوُلْملا ىلعوابي ءاعمالكلا قأيسسو نامزلارخآ ىف سانلا اكتىلا

 |[ فركلا هناق ءاملا تفرح َكلَذف ةضالدنا+ اه نبع رهو ةسفاخلا ةقيطلا اأو ب 00 ءامثا
 ! ىلاعتلاةف همفءابلاب دب |ةةلمسلا هنم تط”سىذلا عضوملاو ةروس لكى "هلعسلا لوتا هنال مدقملا
 || هتاءاثناةيلمسلا باىىف اذهنيمتسو كاَذ ىطعا<ىاذلا اهكلفوءانلابأ دبق هلوسرو هللا نمةءارب

 || حناالو هت افع الايه روسلوانال ظحدبحوتلا قركلام م هرابحا نم نيلي ارسالا ضعنانل لاق

 || كهضاناق ناك ةثرط ىأ ىلعرودلا ىداس ىف فورخا هذ هنم عقواش مخ أفا ءايداروتلا لوا ناق

 ١ قم ناك او تانك ءازر ذاعساس, فذاك 1 نيرطلااةةاخو ار ؟عتدامو قرشا ا
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 لثم:دانزلاو ماقلاو صقنل اهل نكحاو فورا! نم طئالس هل نساف لكشلا ظنانسد اًماو +
 | سادسا ةعيرأو ءاظلا ساما ةءبرأ فاكلاو فاقلا فصنواولاو نونلا فص ىازلاو ءارلا
 |طتاساماراذههبشو فلالا,نونلا ىلعو نونلاب فلالا ىلع ديزي ماللاو ءاطلا استملادلاو ءاظلا
 ملاعلا ف فرحلا ةمتسهر دق ىلعو هطئاسب هطقنر دق ىلعف ةصاخ طقنلا نم ىهامن اف فورا لاكشا
 اهنعّتلاكالفالاف اهلوززو اهكالذاو هطقن لز انمّولع ل اما ىف هماءوه فو نموأ هنا ذ ةهج نم
 كالذالا كا:وان دن عابم ظفللا دجو اهلك اهماكرسو اهعامتجاب روك دملا فرحا كاذ طئاس تدجو

 ىذلا كافلا هيدي رقدكلف دكر و :سو هكلفانلوةاتاو* اهعاسلا بسح ىلع ىسقالا كإدلا ىف عطقن|
 ركرح دنعىلاعتهتياددحو ا ناسنالا نمسأرلا ناف فلا كاذ حرت وه ىذااوضعلادجو هنعأأ
 روكحازلا كاذلا اذه ىل, ىذا |كلذلا نعقنعلاو ةصوصخم كل الذا نم صوصخم كاذ نم ةصوصخ |أ

 || حاورالاو ىناعملا نم سأرلا ف دج ونام لكف روك ذملا لوالا كافل ادهنم عدارلا كلفا | نعردصلاو
 رشعانن اهترودو كلذل كلذ نع ىدعمو ةّيس نم 'ندأرلا فام لكو قورعلاو فوردلاو رارسالاو

 رشعد جا اهناج نم ةءتالا:فورملاو عمو ةئهنم هسفامو قئعلا كلذ ةرودو ةنسفاأ
 الجوبامو هرصنعو هعبطو ةنسفال [ةعس هانركذام مكح ىلعردصل كل ذةرودو ةنس تأ |
 زي اناوقام أو * ِباَكَلا لخادف لالالا هذهركذقامسو كافلا كلذ ةق.ةحرىلا عجاردهنع |
 ةرمضحلا ىلا ةبسنلابتاَقبط ىلع فورا ملاوع نا عفانلا ٍلعلاهتامكلعااولعاف اذك ةمتيطففأ#
 || فورعلا ىتاا ةمههل الا ةرمضحلان كا ذولا هركذاامب مهف كل ذفرعتو انلثماهنمبرقااو ةسهلالا |إ

 مالكلا فةيراس تناكتاو ةوالتاا مالكلا فو فدصملا طخ مترلا اعف ىهاما دهاشلا فان دنع

 لأ ىلا هب ظفاي وا ظقالب ظفاام لكنا فرعتنا كدلعالو كر دود سلاذهفدا ذرمغوأ ةوال:هلك

 لي وطتىلا ىَدْوِببابلا اذه تفوانعرش ىف ةحامالا مكح الزنج دوجولا ىف هنكلو ناءرقةيادامألا
 أ هل ظوفلملاو بوتكلا وهو موقرملادكلف رغص هجو نم قزح صاىلا ذل دعف بحرهلاح نافذ يظعأأ

 لوالا ناكرهظامدوجولا فاهتمرهطاذا فشكحا!باءنم اندنعرومالانالعاو * ةضاخأ
 ىتح لوتالا لم لضافتتلا عي فصنلا نمو فصنا | ىلا ىتح عباتتلا ىل_عاذكهو ىناثلا ن مفرش
 أ| بسح ىل_عو هلاعضو ام بسح ىلع نالضاف مٌثرهظام فرشا لوالاورخ الافرخ الاىلا

 | فرشاافرشع ة سلا نا اذه نيمو فرشالا عضوملاف مّدقي ادي اهنهفرشالاف ماقملا
 رهشلارخآن م هعواطو رهشلا لوا نم لالهلا عولط هزل ىلا حا كحدو رش عه ثالث هلأ "زج

 تدمع اءرقلا مقر ماسقم بت رتفكانراغتفمسهفاق قلطملارادبالا تهل لرظنت قلطملا قاحملاةلءلو |
 || ىركتلالعلافةلوهحنارو لا تصتخا اذامب و تةخاذامبو فورحلانمروسلا تئدباذامبو أ

 ظ َقلا فور !فانرطنو ميجرلا نجرلا هللا مسي راركت ىلا انرطنو فورا نم ”ىندللا معلابةسولعملا |

 || صاصتخالا ذم انلعين ا ىلاعت هنا نم انباطو ميحرلا نجسرلا هللا مس الو محن انالوةءادبلاب صدخخمل
 ءاسالا ضاصتخاكيثريسغ نم ”قانبتعا'صاصتخا وه له فور اهذهل لصح ىذلا ”ىبهلالا
 أ| كلذ نعان فشككب ا تك الا قي رط نم هتلان صاصتخ اوهوأ اهلكح لوالاءاشالاو ةوينلا
 ال ناكاملاناوثو ءازجموةقح ىو ةبانعموةقح ىقاعم نيهجولا ىلع هانرأرف ماهلا فشكصأأ

 اذه ىلع انغتو انف ىلاعت هللا نمةيانع لاوعلا عبو مسهلو انللكللاو عضولا لوا مسهنم
 ةماعنا نمهرك دنا مكس ةيلوالا بنا م ىل_عارت ؟الوالو ا تدنن ملىتلا فو را انلعج فشكلا
 نيغلاو لاذلاو ءاثتاو داذلاو ميدلا ىهو طظح :ىنآءرقلا صاصتخالا اذ هنم اها سدل» فورا
 مللاو ماللاو فلالا ىو ةلوهجلا روسلا فورح صاوللتا نم ىلو الا هيطلاالعجو نشلاو
 نونلاو فانتلاو ءاللاو نيسلاو ءاطلاو نيعلاو ءاملاو ءاهلاو ناكلاو ءارااو داصلاو

 ىعأو
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 امتاواهتئاقح تققحتاذا قئاقللا"نماطخوااظفل فورعللهننا ىطعيام باَكَلا اذه ىفانضرغ

 اواعاف اهرارسأ ىلعانفشوكو فورملا هذهقئاق< انةقحاذا انلهتنا ىطعام قوس نا انضرغ

 الدعاووق كم ىلإذل ! تاو راخملا مزملا ءانلاو ميملاو نيمزحلاب لادااوهىذلا دع راآناكن اوكلذ

 رارسأز ربت ريغهكايددعلا نم لادلا ىفامب وطناورلاو لاعفالاو تافصلاو تاذلااهمتاناكو

 اهفلاكلاو لباشملا بواطملا نه هوجو زريتريبكلاب ددعلا نم ءاثلاو ميلا فو هيفا و كلوبقأأ
 مزحلاب ءاثلاو نونلاو نيمزإلاب ءاهلاودىذلا ةسج ناكناو دادعت دالاس لكالاو |

 حاورالا اهم تاباكو لاطبالا ةعر اق دو بورا نطاوم ىف كتكلمم كنم ءاهلا تلءج ريغسلا
 ريغصلانم ءاهلايف امبو ”ىسدقااو ”ىلقعلاو ”ىركحفااو ”ىلامكناو اوما ةيفلا

 لباقملا بواطملا : نمهوجو زرتربكحلانم ءاثلاو نونلاىفو هفاميو كنويشرارس ا قر ا
 داصلاو نمزالاب واولا وهىذا!ةّتسناكناو دادعتسالا نع ]صاحرثا لكالاو لماكلاو |

 نعاب فاه تاباكو ةمواعملا كتاهج كن هواؤلا تلعس رتغسلاب ءابيلناو فاليلا ىلع نيسلاوا
 ىو هض امي ولوبقلارارس أ زريت ريغدلا ن هواولاىفاميو ةروسلالعوهو هجوااه ايئاو هجويى لا

 رارسأ فئاكملا لعب ىلكلا اذه ىف ولي ,اتملا بولطملا نمهوجو زربت :ريبكلاب ءاخلاو نيسلإو ا داضلا

 ١ هلا ضرالاىوهلاع امسلا ف ىذااودو ا ءعمودو ايثالث ىو 0 ءاوتسالا

 ْ ا يال ا نراك العو لج هل تيشزيخو أةنآل كو
 أ ىازلا تلعج ريغصلا مزملاب لاذلاو نيعلاو نيمزملاب ىازلاوهىذلا ةعبستاكهاو * ةيهالاو
 لاذااونمعلا فو همضامبو كاوةراربسأز ربت ريغصلا ن هىازلا فاعو هتافصابم تليافو كتافص ك ذم

 امهاكت اعبسملا رارسأ ف ئاكملا مسي ىلجتلا اذ_هىف ولي املا بواطملا نمدوجو زربت ريبكلا نه
 ءاماوهىذلا ةنامثْاك ناودي بهأتلاو دادعتسالاردق ىلعهمذ ل ىالاولأكلاو تعقو ثيح |

 ةمهلال ةرمضحلا ام تلباقو افا كتاذ كنمءاخلا تاعجريغصلا مزملاب داضلاوءافلاو نيمزنلا ٠
 (| ءافلافوهضاميو كلوبةرارسأ زيت ريغصأا ل جل ا ءرملا ةروصل ةروصاا ”هلباسقم

 1 ةنملاباوارارسأ فئاكملا لعب :ىلكلا اذهفولب املا بولطملا نهج و زربب ريبكلا نم داضلاو

 هر الا هيب لكلاب لاكلاودوحولاىف ةنهم ةريضح لكو انههتلاءاش نمل اهسخقم ةئاععلا

 كساره كن دءاطلا تاعج ريغصاا مزِلاب نيغلاو داصلاو نيدزماب ءاطا اوعية و#

 اهلديال وهو ةرضملا بتاع اهم تلباكو ىلعتلا اذ هىف كرطن تقو فاهلع تنىتاادوحولا ف
 ريبكلاب ددعلا نمنيسغلاو داصلا ىفو هنفامب و لوبقل ارارم.ًازربت ريغصلا نم ءاطلا فام و كلو
 ةيئاسورلاتاماتماو قرار ارينا فئشاكملا لعب ىلعتلا اذهىفو لباشملا نت ولتملا نسل وجور

 هوجولا نمدحواذهف ةقاطلاو دادعتسالا بسح ىل_ع لكالاو لماكلاو ةردحالارارسأو

 ا ل ا هيلع لع اذ اهاج أ نم فور اددعانق_سَقلا

 هللارارسأ نمّرسددعلاّن اف اهلزانمو اهحاورأو دادمبالازنا رسال عفتانه نمو +« لوتالا حاتفملا
 ةناماعسا نيعستو ةعستهللنا ٍلسو هيلع هللا ل دلاهفت لاب لالا ةرتضحلا قرهظدوج ولا ىف
 ملاعل فر وظف كلذ ريغىلا باج ف لأ نيعبسهتلنالاقو ةنحلا لخداهاصحأ نمادحاوالا

 ىارورمعلاف هللا كمنا انضرغو ل«لاوةّةلابلاعلا ىف وهف: وعلا هعم تيحساو لمثل
 || هطعتام دادعالا رارسأ ن م هسق ىدبن هنلاق يسئ لاعوضوم ددعلا صاوخف عضننالجالا

 ا ةداع لا نا و رارسالا نم هقئاَمح هطعتام ظباورلاو ملاعلا فو ةنهلالا ةريضحلا ىفهقئاقح
 دي رئامتاو ص ره ىذا االثم فرملا كلذ لكش طئاس ديرتانسلف هطئاسا:لوئاماو*«رارتلارا دف
 دير ةظفللاد ده طئاسفداصٌك أو اىقك ةمساو مسالا وعر داع دلال وا تلال طااسل
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 رثدملا اهماابو 1 زملا اهعاان هلو نيا مرو شرطا اشلصو طفلاو ت١ اق |

 ناءرتلاب لعتالو هن لعتل كن اسا هيلو دالة لعزمالاح حورلا هيلْزن سغلا لاعفورح ىف هناك |

 مدت طن توكلل او تريد اوكا او انلوفاماوو *« العىندز برلةو همحو كلا ىضقين أل بقنم |

 ءارهلا دنع مواعت اذكهح ران اوقاماو »فورا بتا ىهركذان اوقدتع بالا اذه لواىفهركذ

 ىذلا اهل اوه سيل امفرح دوجحولا سس رمل ال ء- ىذلا كلغلا نافذ هكالقا زيسمت اندنع هتدئاقو

 || ىلار ظنلاةدحاو ةرودا|تسلفهريغ فرح هنعد-و ىذاا كلفلا دا ناو هريغ فرح هنعدحوأأ

 نع الد دز صا كلفلا ف كوكو ضرفلا كلذ هتةمشح ىضتقت ىث 10000 رفتام ريدقت|

 دعم لازال عض رشا 3ك للا ةمؤلطلا تداعاداخهدصرتو نضرفلا عضوم ىف ةمالع هلع كلف اسفن ْ

 هللا هقلخ موي هنئاهكرا دهسا دقنامزلاّنا لسو هملعهننا لص لاك ى رخاتأدشاوةرودلاتهتنا |

 كرودلدكو اذكهددعانلوقاماو +« ِباَكَلا اذه نمر شع ىداحلاٍب الا فثيدحلا اذهناس قأمسو :

 هلو مزلا نعاضوعل جلا هنومسي دقو ريغصلا ا ا هئاذكأا

 ىرتشملاو خرملاو سعشثلاو ةرهزلاو تناكلاو رمقلا ىب م ىِتا ىراردا |كالفذا ىف بدع رس

 بح ىلع ةروك ذملا ىراردلا' هذه اىعءطقن ىتا! نماثلا كلفلا ىف يلا حب :وربلا"لالذاىفولتاقملاو |

 لج ا ىهو ان دنع برغملاىلا قرشملا نم ىتلائربكلا ةرودا ااهثدحت هلضافتم ةنمزاىف اهكالذا عاسنا

 |ىددلاو سوقلاو برقعلاو نازيملاو "ليتسلاو دسالاو ناطربسلاو نامءوئلاوروثلاوأ|
 : نيرشعو هَناَع ددعلا نم ةاامنوحرظو حوربلا كلفل ريبكلامزللا نولعحف توحلاو ولدااوأأ

 سل لعو اهعضوم باكل اذه سا ةقيرطب ةعست ةعستهددعحرطو ىرارداكالفالريغصلا مزمخلاو أ

 دب رملاواققحما ناانتداعسهب لمككىذل ا انتي رط نماندنع دادعالاةدئافو باكا !اذهىف اب واطظموه
 ةيامود ىدلا فال ىلا فيضين ا لدم ريبكلا مزمل ى اريغصلا مزللا فاضأ هذد نمانرنخا اذا |

 هنا ذىلا هدريف ةعستىلا دححاو نم ريغصلا مزاللا ددعا دب العصف ريغصلا مرا دحاوو ريبكلا مزمل 1

 كديانريغدتعواندنع ءانلاو نشلاو فاقلاو نمزملابفلالافرسوهىذااادحاو ناكتافأأ

 رالاناكو انناكمرب -ىأب هنم ةيواطملا هتف دحاولا كلذ لعب ريغصلا مزحلاب ةمملانغلا |
 رمل اهتررك محن ونيل اكل نع: 1 كش يف دادعالا طثاس ىم ىتااءاطلا ىلا ىتَحأأ

 تدان دع كلا فاطلاج ناو لامر ريبكلا مزعل هت وكثتمح نمو كراااهّدر ريغصلا |
 دادعالا بتايمهتمتو فالحل ىلعهنمغوافلالا نيشو هن املا فافو ةريشعلا ءاندحااولا نهى

 ءاومساو برغمو قرشنم طقنعيزاالا سلقهن دب ىلعرودا| عجرو طا اهكحاذىهناو
 عومدوقعلاهذهن ا كطئاسلا عومشابال طم# ددعةعيرالاو عابراةعب را" ضيظحو

 ءابلاتلعجريغصلا مزال اءءارلاو فاكللاو. نيمزدلاب ء اءلاوه ىذلا نينثاناكناو ةيددعلاتاكرملا

 ريغالةداهشراسغامب: وك هج نم امهر ارسأ ىلع تفتوف ةداهشلاو بغلا ملاعا» ا
 طرشلاو تاملقعلاىفال تاسعسطلا ىف لاتعمل هللا تامهلالا ف تافصااو تاذا]:ىهو
 ىذلاءئالث ناكناو تاسهلالا ف نكلو تاعسطلاىفال تا.عرشلاو .تانلقعلا ىف طورمشملاو

 تاعج ريغسصلا مزملاب موق دنع ةدقملا نشل موق دنع "لمهملا يلا ماللاو نيمزحلاب ك1 اوهأ#

 لادا زبج هوك ة هج دز :توراللا لاءاو كن هوو ةهنش نم كال ماع يحلل اهو نامل تلم م ميخلا

 ماللا قو هضاعو كلو ةرسزرب رغصلارددعلا نم يلا فاموانوكلم هنوك ةهج نم ثوكممل
 فءاضي هّللاو اهلاثم ار مشع لف ةنسحلاا,ءاج نم ثولطملا نددوحو ٌزَريترربكْلاِب ددعلان هنيسأاو
 الع اظل روك ملامح ةساعلا لمشت ىلا هئاَسرد لقأو دادعتتسالا تتسلل نلعا ءالثن نإ
 سلف ملعاف كل ذ لاح هقب رطىف لاء لكو لاسعالا لاجر لضاغتهبفو دادعتسالا ىلع فوقو»

 انضرع
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 روصلا ف رظانلا ناف ظفللا اذهوا ,قرلا اذعاهنمضت ىلا ىناعملا بولطملاانمتاواقروا اظفلذ_سوسحلا | ١

ْ 
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 اذ

 مدعازيلا بلطيال تنملا ىزتنأب تحج الق ةتنلا هستح نءحرخ نار دشن الذ نانو ا
 ْ ا هسنجيرعغ كل طن ارثنيح لوقنف هضحور لادوحول“ ىلا هيلطيو هيو ”ىباحورلا رمل

 || رس ىعةسرغ ةقطلا اوراس هاكات جراسا عال قو
 روضة ديالا اورالاكلتَو هبرةدهاشم ةرضح ىف هتازئمواعو هن داعسوءناقبو هلعو هتايح

 ١ || ىعىلاهنلاهبتامال صون تدكمهشعتىزتالا ممل ىعدوملاحورلا اذهىلااهنوٌدْؤب سود ا

 : نماماوالقواق ىيسفهنم لد ىذلا قيرطلا ماما حرخه ماما هللا ىدا 5 املا رس :

 1| هلطب رجا مسام قبو حورلاىلاو د داىدلارشلا الا لوالا مس الآه اننعااخالوبوةر ذب مسفز قررا

 ا دو-زؤلاراوطا ف للقا. ا ذكحو نامعالا القنا لابس اربدملاو تاورضحلتا ت>اصدل+ا نم أ

 | هقشعت ف روذعمحورلاف ميككا ميلعلاهتلا ءاشي نا ىلا بالو دلاكةرككا رو ديرو ديو ىستكيو ىرعش ||
 7 لاكدقفاب هقشعت لع < الق هوب ةزنم نا بتؤلاو فاس نا ناقت ١ ظ 1

 مت تت ااا تاس صم

 ا ارادخلا اذو رادجلا ادلدقا
 ١ اراندلا نت 250000

 | عمقا كف الاْرَغ ثا ز اداو

 ا 5 2000 ١

 || جركل عنملادنا همكح مولعتاضخ ىلع ماناو انعلطاو هلك رئارس م اناو هللاانمهف اومسهفأق

 لقاو نولعتالاع كرف. الام هنماوفرعت ىتحمكل هسا ناديرأذ فرح لكد عي هانزكذ ىذلا انلوقاملا |
 فمتملاو نائف نيماقلا نيذه اذعامو هتدسب ماطقلا» هالعأو نولعتالاهأ يلستلا قي رطلا تاجرد |
 || ىناطسلا ديزي ونا فراعلا مامالا لات توئعمدنعس نيماقملا نيذ بم فصنملا نا موز هب ظ

 ْ هيفزيشلا هلسرأ سعال هنع ل حزام دنعابم هاصوا ةصوفف -ىليذلا موسى مامالا هنع هللا ىشر | ْ

 : 0 ةوعدإا باحم هنا كاوعدي هل لك هع رظلا هذه لقا مالك انمؤم تنقل اذايسوماناان |

 || فرجت انلوق كل 3 نك هلق ع نم ناميالارون هللا عزندءنوةقمتي امش ىف مهفلانو ةنفودقا عمد ند | |

 ام ةع دا ل مسالا ضعي ىلعولاعلا نا رلعا بمغلا ملاع نموه هتتساكهمساب اذك |
 نحل ءلارداةدالارجت لام كتمع نع باغام لكو هو (بيغلا لاعىم-د مق + اندنع ةمولعم |

 لإ ءاغلاو قوق نم نيشان ءانلاو ةهعملا ءاخللاو فاكلاو داصلاو نينلا فورحلا ن 1
 || نانحلاو ةفآرلاو فاطلالاو ةجرلا فورح هدهو. ءاكلاو تالكأت ءاتلاو 0 نيشلاوأ
 ضرالا ىلعنودمب نيذلا نجلا دابعو ةيالاءهذه تلزت مهقو عماوتلاو لولا وراخولاو ةثكلاو أ
 هنوكن م ملا دم ىتلا هر دجملا ةةمقرلا لعاضيا لزن مو امالساولاتنولهاملا مهطاخا ذاو انوه |
 ميفو مهاوسر ميلا اهب. ىناسانلا نعنيفاعلاو ظرعلا نيمظاكلاو ىلاعت هلوق ملكلا عم هاوح وا |
 اسمهالا عوستالف نورا تاوصالا تعدو مهو نوعشاخ ممالص ىف مهنيذلا مهو ”رلجو مممفاقو |

 || ىلا ىناعملا هلو نماذهف هانرك دام فطال نم هنا هم لوقت ى ذاااضيآوه فور نملسقلا اذهو

 نمْلاع لكوشو (رهتلاو ةداهشلا ماعىمسرختالا سسقلاو) + فطالاو سغلا ملاع نايل قطن

 | ىلبل راند راندلا ىلع ّرِما

 | ىلقب ىنم رابدلا بحامو

 راد ان ني وح ىذلا كاد هلل

 راهن رادلا ءان تنأر:تذا

 اع وق مهو فرخ | نم يباموفو مهساوح هوكر دينا مهدنعةذاعلا تري فور ماو ل
 ملاغادهذ كا-لرو كاع مهلعىلحأو ىلاعت هلؤقو مولع ظلغاو و 5

 || نكي فورحلا هذ هده ةئاحور نمو ةعراشملاو ةمداضملاوداهط او دكا ورهقلاو ناطلسلاو كمل |!



25 

 أ فلكتلا قال باطلا د 7 اهنا 1!« ينانالا اكملا اعلا لدم تناك فو رخلا هده نالوا رعاأ
 أ بطقلا ء_خنم ناك ك لذكس لالا وعلارئاسوناسنالاكق ثا قحلا عسجل اهاوبقا لا وعلا نمهريغنودأأ

 هتمهم ىزاسوهاكهناخ هيصاخلا ماةملاوه اذه ةسودتلا ةامملاانميطقلاماقمو فلالاوهوانماكأ|

 نموانريغاهكرديالو نحن اهكردن ىتلا هتناحور هوجو نمدحو لكن م م فلالا كاذكملاعلا عجب ىفأ

 جراخلاع اوهلا فّدنِع سفانملارخآى لا سقنلا عضم وه ىذأ |جيراخلا ىصقأ نماسغن هنانرمس ناكثسح

 كيل حا او وبا وللا .-:ىذااو هو تكاستناو

 ف ةرعتنا تدرا نا اذهدعب كا ةوتذناق لمعت ذك ناطق فلالا ناكل الامثل ةرعدقف لضتبالا
 5 « تاجمسلاال نلللاو دملا انرحامه ناذللا نآتلتعملا ءاسلاو واؤلا (تامامالاو) 000 ٍ

 ةعبس (لادبالاو) يبا رعال ا تامالاع معتنيدإ اهوتلاو ءاملاوواولاو فلالا ةعيرأ (داتوالاو) أ

 ْ تورمعلاواوواولاون الحر فل 1فاالاف هواهو هفاكحوريعذلا ٠ ءانونونلاو ءاناوواولاوفلالا |

 : 000 لادبالا نسم ىفمهلسو انف ةملسنلارسأو ن *:نونثونلاو ني رمعلاءايءاملاوأأ ١

 ١| م1 ىقوولا فورم بانماهسفنب تب انفديز لاك ماكتملا لا قفاهادب تكرت تلق نمتاغاذا» ءاتاانا :

 ْ فور وَ فورملا كل :بانمريمشلا ب دان فرح فل !نماكسم مسالا ناكو لو هنعربخلا صنمشلا اذه
 |١ فاكلاوأءااثباندقف فيلا ءايابلاب ةيمرا دان الجر تنعسولف اه كلذ عاستاو اهتكور“ امذلا أ ا

 ْ تءاجوا ل دب انيكرتو ةلالدلا ف دنس ان العلا نسر ىه يلا فورملا هده يلج بائم ء ءاهلاوا أ 5

 اذهلذاهنم لدي وهوا هنم لدن ىل م نم هلعبالو كلذ لعناب:وكلا ذعاهل مدامناو كان كابالذلا
 || هنع تح ا ىثكلا لع فوقوم اذه تلعنبا نمر دمونلادالا ماتمابم اوخأو ىه تةعسا
 | ووو هلدحاو ءىثاهتا تاماقملا ف فورالا هذهراركس مهوتنتا كاباو ةمهلاو زكذلاو ةوللناأأ
 0 قاثلا < ىلعنب ديز همخ | نيعوش “ىلع ديز شلف هم ةناسالا صاخخشالا لثم ىهامتا أ

 سلد حاولا خالانا لعن ةرورضلادن و د اناسح داو + الفال ةودعلا تاك شما

 ا را ىفامههن اعلا قّرقي كاذكح ام تبر صيلاقّرفياكف ىناثاا حالا ١

 || بح اصالبزبو هفورح نم ل دب ىه ىذلا ماقملا ةهج نم ةحردإ ا هذه نعنلزانلادنعو فشكلا ةهج

 تاقالثمؤهو روك ذملاماقملال_عبحاص هفرعيالرخا ىهأب ماقملا ةهج نمولاعلا قلع وفتملا |
 ا فشكلا سساص دنع ءانلاف اك تلقو اذك تاقهنمسي صخخشل لوم هلمعن م بأ نمال دنهنر -كاذا ا

 ْ ل 1 مهاب سن لا ودعت تل اخ نع نأل قانا تلتف ىتلاءاتلاريغ لوالا تقىفىتلا |
 ١ قحلا دحو ا اهنع ىتلا ةءناحورلا دكرملا كل ذكور هوما ب دحا عسملاعلا ىف نا ناكل يدا ةلخأأ

 ةرورضلا.امهانعم فلتنجف تغاباماغلا.ىرخالااءاتلا اهنعدو ا ىتلا دكر اريغىلوالا انتل ىلاعت |

 ناكاريهش فرح ”ىاوا ءاتلا ف التشال نطفالو يعملا ع فالتخال نطفي مانقملا لع بحاسف
 سانلاق نينامز قيبالهنا ضرعلا فنون رجشالا لوب اكريغال ظفلو مقر ,بحا ص هناف ريمخريغو ا ٠

 اهدرواهراكنا ىلعنور دش الذ ةسو_ اههوكحإا ةصاخ تاكردلاىف كلذ ىلع مهعم نوع

 اهريسغو لابملا نوكسك مادا انوكح لاو ناولالا ىف كاذ ةفرعمىلا لوصولا ىلع نوردقبالو
 || كارذا نعاوسحو سحلا راك او سؤهلاىلا كلذب نئانتلا اويسنو هب اولودب لو هوركتا اذهل

 نعلوالامهل لصحولذ ىناعملا ىف فرصتلا نع مهروصقو مهر ظل ل م داو تيارا ا

 ْ ضرعي صنخال اماعاكح ضا رعالا عبج ىلع ةقيقملا كات مهل تحتال هن دعم نم" قيفح

 ىه اذكهو اولد اف ةقيتحو ةعماج ةقدقح نم دب الف ضار عءالا سا د>ا تفانخ] اف صرع نودأ'

 أ روصلا نيقتحت ا دنع بولطملا سلف 0 نمو امش هانلقاع لاه نم جس ىف اهانركذ جلا" اهذهأإ

 1 ضبرخد



 هدد انيستا 2 و بلا سا ىج- م

 ا رهدمم+

 ىهو . اماذىإل ثدحلا ىف هيدع ىلاو [ج ماد فال دعا ىف ةعدقلااهنلا ء اهتنالا عقونإا ةسماخلاو اهم ١

 ىأمساكتودحلا.الو مدقل ةلاافصتت الفةدوجوم نكمل اذاو ةمودعمالوةدوحومالابلارظنلاب |

 اهلوبق ده نمالرو.لااهاوبق ةهج نم اهلك اشاماهلو بالا اذه نم سداسلا نابل ىفاهركذ
 ودو ث دحر غاماو قالت اودو ثدحمامنادوجوم لكودوجوماه+ثيىذل!نافمدتلاوبثودعلا |

 بسلا اذ واو هتافصنمهءاشام ىلع هدابعل ىلكت ىلا نكت ودملاو مدقلا ليقت تناك املو. قلاخلا :

 هنم فرط مدقت دقو هنماهوفرع ىلا ةفصلاو ةروصل اررغىف مهل لتي هنال ةرخالا رادلا فموقهركش_ |
 هحواذهف اموعةرخالا ىف مهتاوذ ىلعو ممولق لعن فراعلل ىلمتبف باَكَلااذهنملوالابابلا ف[
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 اهفهروصءايهلان اا ابهلافهروصرونلانافاهم همشل ىهنم لزززارونلا مث ملاعااأ روص هش قاخ

 "لح

 ةرضح ىف رهظت اههرو اهمسا نعاهمانفوت اهرا ارسأ زارباو اهلكش ضةنو اهلح دعي فا مالنارلعا

 تراص ناسنالا طخ ماللاو قملا طحفلالاناك املكلذو مظعتلاو في رعتلاو دهسعلاو سنملا

 قمل نعت ناف هنوكمو نوكلا عمج تركذماللاو فلالا ت ترك ذ اذا. سنعلا ماللاو فلالا

 ماللا همماَعَف اندنع سن اوهادهو قلخلاو قتلا ماللاوفلالا ناكماللاو ففلالا تركذو ةقيلخلاب

 الا نودلا لك شوهوهتمئاتفلالاذخ ًاامد_عي ق3. ىذلا سوسحل ا مالملا ةرئئادفصنو ىلا ع”قعلل

 عاون | اهلكمذهو نكوهو الل ةرث ادلارطقزرت ديل بنل اوتو ملا كولا -ىناجورلا ةريادلا فصنو

 اسال عيا ليإلا ةينيرلالولا قل ىناخلبل دقت ودي حدر حالا الا سفحلا لوصخو

 نيرا دإا ىف نيفنصلل ةيلجملا ىغاوقت مح ناان دنع هيءافخ ال ىذلا ققحلا ىلعو هيشلا هو>-ونم

 نعدانعلا زم نعأبلأ هناحسم هنا عم راصبالاو بولا نامندلا ىف ”ىرملا ىلإ عت هقتل نم مهفولةءنمل

 مهل هلت هدابعي فيطا ريسخلا فطلااوهوراصرالا كردي وهوراصالا هكردتال لاَمف دينك رد

 ىلع ث دمملا ةقاطالذا ةهولالا همطعتام ىلع سدقالا:هءلحت لهب نع مهذعضي ريبخ مهتقاط ردق ىلع

 رد ادروؤا هملع تدرو ءاوساهنانعا فب رصلا نإفراصلا لمحي رابنالا دق ةقاطالاكمدقلا لاب لج

 ىذلاءاسهن!تان'دحما د نم اهيشيام ىلعاو ىقحتو ءانركذ ام فر ءافزمالو دهاشب ار "اهل قي الوابلع

 ناىلاهلاثماو بشت! اهتم لزناو .نداعملا هنم لزتاو ءاللقنم لوتادجاو ملا روت

 هذهف باكلا اذهنم هانىأي ىحاذه مهفتف هتدحوناةدحاو ةروصالا لبق. الئث ىلا ىهتشا

 وم ّمعالا سنك ا ىه تا نمضنن ىتلا ب هل هما

 ب ا ايس 0 ا

 دي ا م ا ع تحال 00 لعمار ىذا تلا

 ع ا ع 0 ا ِ

 بطاخملل امهنم مظعالازمن ندب رنو ةغصلا فارتشالا ناكَنافقاذل كارت ”الاود!ذهوامهقتاقح |[!

| 
 ةقمقحوةروص لكن الشي مالل او فالاف هيلع ن الخ دت ىذا فصولا ىف يظعتلل كلذ دنعانوكسصيت

 امهالب اقفهنمامهدنع ىلا ةقمشملاهلازربازربئش -ىأف قناقملا عجب ناعماج نادوجومامجال

 رائردلاسانلا كلها امهلثمو هماعاتل دىذاائشلا نما. تكا امهن !الامهتا ذأ دلا ىلعام,تلالدخ

 0 ا |لجرلا تير مهردلاو

 تابلا
 سدقتو بتارعو طئاس نم ةتركذام فورلا فت ركذاهل ىلا باسالا ضعي ناس

 , كلدريغو ةشحوو سناو بيكو دازفاو



 مع

 ا هللا ا لانه هيلع علطاف بانلا اذه نمثلانلا لصفلا هذ كلذ نم اةرطرك ذاسو هاندبثأانتأ

 نبرسعملا تكة علاطم لعرضتقافالاو سفنلا عساو تنكنا رب زعلا نآءرقلار حب ىف سطغاو ىلاعت

 | لح الا نمدس رقلا عضاوملا دصقي سطاغلاناالولو معنا ءرقلار<َناف كات سطغتالو هرهاظل ||

 أ ملاعلاب ةجب عضاوملا» هده نو دعب نيذلا مه ةظفحلاةثرولاو ءاسنالاف ادنأ مكمل حرخام :
 لب اودصقذ د طا الو دحا مهم عفش ا الو اودرلو ا اركي انا ا

 ”ىركستلا هللا لمع نب لوس خش ىنادابعل اهلنا محرب نودجرخال ديالا ىلا اوسطغف رحيل جن مهم دصق :

 || ىكص لاف لب ديالا ىلا عشا اقف للا دصسأ لهسمل لاق نح ديالا ىلا هلئادبعنب لهسل لافشمح

 ! يروا سل هطول اذهانماعلا جلا ىف ةردعلا لوخدن ءلّدسنيح ملسو هبلعهللا

 : اذهامنولوةفةردقم ةنس لكى نانملا لها اهد ميدل ار دف ةبقانةيئاحوز ىهذ ديالا ديال لد

 الاجوانح هيديزتو هوجولاريراسأ هب قرشت في رش هيزندر وو ميعنو حور جلا ى قد :رمعلا نوب اق

 ماللاو فلالا نيرهوملا نيتاه ىتفدص نع ثح )و باطان ناءرقلار ع ىفهللاكَمفو تسطغاذاف ||
 00 تاذؤن انجبت اج اقبلت لع ةاس لكك افامهلمدت تلا ةناالاو ةملكلا ىهام رت دصو
 اك كلذ نمد امهتهسن ةتادةلك تناك او ماسقملا كلذ نم امهتدسن اه مخ لساتملا هكدك تام

 ةلكماللا لم كطخعتنمفللالا لس لاضرب ذوعأ فو! ىف نكي ناو لوب مالسلاهملع هملاراششا
 | مالا ليم كنم. فقالا ل سلو: ةيلمفةلك مالل!ل سس وقع نم فقالا لس كتان اغعوةنامبا
 : مال فرح ىلع ملكه ن 5 هاصقاامودامرهبرقاامو ءاللعل امو وينام باع ؟امزطق اةتبناذ كلك

 || فوخال فلأمال ادباىوتسيال تاهنه لماكي سلفا موه ىتلا ةرمضحلا ىل ارطن نر يغنم فئالا |
 | باح الل تلا ال فلأ مالو ىنللىتلا ال فلأمالىوتسسالاك نوزك هالو فلامالو . ميبلع
 أ مزدكو ةئريتلاب بصتتو قنلاب عقرتف ىهنلا فلآ مالو ةئريتلا فلا مالو ىننلا فلا مال ىوتسيالاك

 || فارعالا باحص أ ىدانوهلوق لشم ةماكلا لصا نم ىتاا فلالاو في رعتلا مال فلا مالو ىهنلا :
 | هلوةلثم ةلصالافىالاو ددكوتلامالفلأ مال ىوتسالاك مالقالاو راصيالاو زايدالاو ||
 < اهدقعنمكمال لحبو.اهتدقر نمكفلأ مقأو كل انركذام تكتف .منالو اوعضوالو ىلاعتأ|
 تدرو ممتفناأ مال مانقمىف ةزاسعلا طسر ىلعردةأ الو فشكتإال ”رسفتنالاب ماللا طاسترا فو ||
 || ضرغلاف ذه مو هنءريعول هبلع لزنا ىذلا نم هعسناكى نم هعمس عماسلا ناكولالا ناءرقلا ىف ||

 ةرثكو بتارملاةرثككلاجسالا قب رط ىلع هس مالكل عستاو بابل لاطدقو زاجالا باَكَلا اذهىف
 ضعب عماهضعب لاصتا مصب ىتح فوزا نيب ىتلا ةبسانملا ةفرعم بالا اذهىركذتلو فورخلا
 فالاةثالث نكيضش نابل اذهو * ام ةهح نم ةصاخفلا مال 0 ا د

 لكتحتو هصخي لع لاصتا لكس ام دج و تيا كالا او لطعا وتسومببأ زا ا
 نم اهلكفورملا عمجب عم عطس نا ةريثكب عشنت ل ئ اسم لئاسجلا هذه نم هلع
 ريسفت علاطيلفاهنم تشي نآدارا نك ةالثلا ةلعلا فوزحو هناذو هنوكسو هشفخو هبصنو هعذر ةهج

 |١ باك ىلاعتهتنا ءاشنا فورا ىف ضرغلا فو: سو لسصفتااو عيبا هانسمسىذلا اننل نآرقلا |
 لخفتملا ل دهلاو تنل اال ترانا هه كفا ديانييوهوانل تاءاغلاو ىدابملا

 : ماللا فلا ةفرعم
9 

 ا م مبببج
 تارخغلا ماظعل ا ءامح الو تاوذإا ناقفرعل ْ اللا فلأ

 تانككش قد امو اه اسعدك ترهظ ام اذا لمشلا م 0

 تارضملا هوحو ميظعت لاك اهلو م د_علاب ىو

 2 ملعا



 و

 فلالا مال ةفرعم

 مالح ا ماوعال اق نيسبحلا لدم 0 ا ٌ

 مادعإو داجحياهفهلادب هةداع ءانكعتاا داؤغلا نا

 نوكبال ليملاو ضرغلاو ىوهلاوهو لمام_متمدح او لكب عج ماللاو فلالا بطص مه

 ىلع ماللا ناطاسرهظت ةضرع:هكرح قلالا كرو ةتاذ هكرحماللا هكرف ة.ةشعت 2

 لك ااهتمهْفَق 30 نم ىوقأ تالا اذهى ماللات :اكف هش رجلا ثادحالىلالا
 بحاصف «اهدوأ مقت نأ عطتستلذ ماللاباقاعت لقا اتسمهناقشع لقا فلالاوالعف متأو ا دوحو

 5 هريغىلا هزواج ردقي الفهماقمو ”ىفوصلا ظح اذه تقحلا دنع ةرورشلابلعقلاهلةمسهلا

 : هيفمإللالعف ةهج نمل. سل فاالاّتاكلَذو كل 3 قوف قمحلا ةفرغَع ءخ نقتحما ماقمىلا لقا
 فاالا ةمتاقب هتاس ىول دق هارتالأ همف مالل ا ىدثع نكمل ىاطل الاب مالا ىلا هلوزن ل صام او همس
 لبللارخاوهوايدلا ءامسلا ىلا قمل لوزتكلوزتهنلا فلالا لم تول نم ارذح هيلع _مطعناو

 ثعابلا هج نمالا هشضاندنع ف الّتخا ال ٌرظضم لواعم !.هدنع مولعم ماللا لممو قابلا كثانلاَق
 ىشعتلاو ىشعلا ماقع هدنع هقّمحل نيدحاودملاو نيدجاولا لم ماللا لمملء حب ”ىوصلاف ةصاخ

 تلغحاممأذ ال اذكجحده لكشلا فاه اذهلو داحتالاو لصاوتلا ل ممل الا ل بسو :هلاجو
 ىلا ةزمسهلاو ماللا هكر نولعجي نيا ناسللا لها فات كلذاو لعمل كلذ لس ةماللاوافاالا
 طلناتءارةفئاطو دعب ف لالاوماللا قيسالا تلاَقف ظفالا تعار ةفئاطف قلالا لعن وكت

 ىفقدصلاو قشعلاةلاحهيطعتهلكاذهو فلالاوهىناثلاو ماللاوهق ططخلا ادَساَدْقَن ىف
 قشاعلاىلا قوشعملا نهلاصولا ثروب هولا ةدصو  ىوشعملا باط ف هجوتلا ثروب قشعلا
 نمو نحن امأو هتقسشح بس> ىلءلوقي داو لكو امه دّتع ةفرعملا لبملا ثعابلوةب قةحمناو |[

 لمصفت هلّعِسسملا قانا نكلو امهلودب لوةئانسسلف جرد ةقوفامىذلاىدقحلا يود لعا انعم قر
 -ىوصلا لوف تارضحلا "هل نم ةينكح ةريضح قشعلاَن اخ اعمجا ةريضح ىاى ظلن نأ كاذو

 !| ىدتحلا نع رصاقامهتمدحاو لكن كلو قدح ققحملالوة كلذكاضيأ ةريضح ةفرتلاو قح

 هالاآل ىو داحتالا ريض مذ اًعَمج ا ةررضح لوا لوةنن ذو ةدحاو نيغب رظان ”هلعسللا هله
 الال الف نينّدمتابثالا فو نيمرم قنلا ىف ال ةلكت رهظف قلانكناو قافناةرضح هَدِهْه هال اال لا

 || لمو داجيالا دمع داحت الا ىلا ةرمضسا هذه ىف فلالاوهىذلا قلطملادوحولا لمت هالل هالا و
 امهم ةقيقح لكش ةروصلا ىلءاجرخ كلذاو داحتالا دنعداحالا ىلا ماللاوه ىذا ذيةملاوجولا
 معتىتح ميحرلا نجلا هاب ةمسهل !قلعو ةولدلا مزلافالاو مه: تنكح ا مهفاف اهتازم ىف ةقلطم
 هناك هتمع هئيعلر هو هذوحو نيعتامدعي دشتاذاف

 نا ءرق نا :رشللو دو-ولا دنع 5 تايسنا ناسناللو قد ملل |

 ناذاناذ الل ةاءاملادنع مدوهشلا فناسمع ناسعللو

 , [نإىرفنا ءرقلاف همزلاف قرغلا ىف || انب طع عجلا نيعب انماارظناف
 . ل2227 يس 222222222222222 ت7؟ت 7 ب 7؟7ْفْك"؟060٠ 559-----

 لوا ل هال او. ”ىفوصلا ىلع حالصصا ىف ةبغر قدصلا قد اوه ىذلا لثملا نعرضتقا لو دضلا

 امهدهشرو !.مديأب هللاذخ أي حبلا وفامالو هتوفامتافرغنالو ادهامم رمش قفدلاتاحرد



 نس م

 تاذلا هل#سنؤم عبره ل ماك صلاخ# تالزانملاو تاماشملاو قئاَشملا هل ةجزتم هتكرح ب هعرط

 * مدقت مءامسالا نمدلو ةزوهلاو فلالا فورا نم هلو

 ا
 تانادبلاو انيعنوكلاةياغف || || امهّرستقتحنا نوثلاكمملا

 تاباغل تاناعو ءهبل ءدب (| || .ىلةي ركلا ميملاو قدلانونلات

 ,|| تانربلا ف بر يملا خزربو [| (| هفراعم ف حورنوثلاخزرف

 5 نيدفسلا نم هدجرخم * رهقلاو ةداهشلاو كلملا لاعنم ميملاناهنمحوربلاءاو هنن اانديا لسعا

 زب + ةروك ذم هوذس لالا كلف *ةزمهلاو فاالاو ءاملا# هطئاس «نوعبرأو ةعيراهددع

 * نافالا ف هناطاسروهل ع دتلاشلا هتيترم «ةيابغلاهل « ةصالخلا ءاقضو ةضاللناو ةصامللاق
 لماكص اا. قارعالاهل * هعبط لكاشبام هنعد رب * بارتلاهرصنع * ةسوسااوةدوربلا هعبط

 مدقتامءاعسالا نمو ءاملا فورحلا نمهل# سوم درفم سّدقم

 ب واولا فرح كلذ نمو

 سدمّرسوهو * لمكمحوروهف
 ل ا حم اعلا هر دامت

 سفنأو ىدو>و نم*« سدقاكاناواو

 | فلالا هطناس *ف همسوددع * نيدفشلا نم هحرت * رهقلاو ةداهشلاو كلملا لاعنم واولا
 لأ ه ةصالخلاو ةصاخنا ةصاخ فزيت ترك ذدق هونس *« لوالا كافل هكلذ «ءاغلاو .ماللاوةزمهلاو
 أل ءاوهل ا ةرصنع# ةيوطرلاو ةرارخا هعبط « ّنِلسا ىف هناطاسروهظ * ةعدارلا هته * قيرطلاةراتمل

 * شحوم درغم سدد صقان صلاخ قارعالا هل ب ةجزتمم هتكرح هب هعبط لك ا شيام هنعدسجول #
 تاراثالا نمرسست امركذب تاكدق مهما فور هذهف مدقناكءاعسالا نمو ب فلالا فورخلا نمدأ
 | ناتدرا!ذاف + تادوجوملارارسا ىلععالطالاو تاواملار_ مدكحاالدهال تاهدسنتلاو

 ءامسالا قئاقحلعت طئاسلا الفا فاهك ارتسسا ل_عاف اهنعةرابعل !بانفاهذ> امك ماعلوهس

 نتتلتعملا ءاملاو واولاو فلالا عم لخدت ةزمهلا كاذكو اهفمالكلامدقتدقفلالاف اهلددمملا

 || اهطتاس نونلاو ميملاو ماللاو ىازلاو يسلاو هحولا اذه فورحلا مكح نعاضياثجرفن

 ا ل تانتم ئقلاو نيلاوناتل)و نيعلاو دل امم داخلاو دابملاو لئاعم .لادااولادلاو هما
 'اءاتلاو كلو ءاتلاو .ءابلاو ءاطلاو ءاطاو :ءاهااو ءابلاو -لئاقماقلاو فاكلاو واولاو
 | اكو معافءامسالا لئاقم طئاسلا لئاقملكو اضيأ طئاسسلالئاقم ءاظلاو ءانناو ءانلاو
 مقرا ىف عقواك ادرتقم هركح ذنذ رهزوملا ريظنوه ىذا! فورا بيقعفلالا مالركذت ناانركذ

 مالو ةزمهنمثو مالو فلا نم بكى ه دئاز فرح هنا فورا نعادرفم

 ماللا فلا فلالا مالركذ

 فرت فغتالف تولاطربم رفاالا مالو ماللا فلا

 فرخ ال ةمسهتلا نءو ||[ || هرخ ىلا رهنلا برشاو

 فرصناذمق كسفن تكملع نان نابر تمداممقتلو
 فرشملا داؤفل ىولب رم هلسراد و هللانارداو)

 فقتي مل اذا دسعلا لدخ دقذهرذ او هتنابربطصأو"'

 هقرعم



 هن م * قيرطلا طدو هل« ةماعلا فزهت_# مدةناعق ةروك ذمهتكرحو نس« لالا كإفلا كلف

 لكا ثرامهنعدجو» * ءاوهلاهريصنع «ةيوطرلاوةرارللا هعيط# تاما ىف هئاطلشوب ةسماكتآ

 || ندد سدقم لماكص لا * تاما ركلاو لاوحالاو قالا هل ةحزتم ةحوعمهتكرح * هعبط

 مدقنت اك ءامءالا نمو ماللاوبلالا فورخلا ند هلو تاذاإهل نلوم

 ةماثملا ءاثلا فرح كاد نمو

 اهدحو مالقالاو لعفلاو فدرلا ف || || ةيلاعفاصوالا ةيتاذ“اثلا
 اهدعي قال اراص ةباديلا مول ةدحاوتاذإاًسس تاحت ناو
 اهدم_<تعالاراص طسوتلا موب ةدا دولا كات ناو

 اهدعس نوكلاراص ءانثالثلا مون || || ةثلا'لعفلاّر سس تلت ناو

 حيرت هحر خم + تورملاو فطللاو بنغلا لاعنم ءاثلا نا كاباو ىلاعت هللا انتفو دمسلا|اهءالعا
 أ لاو ءاهااو ءافلاو ماللاو ةرمهلاو فئلالا هطن اس :هنامسجو ةصشس٠ددع#» لاذإاو ءاظلا
 |١ قر رطلا ةباغدل  ةصاخلا ةصاخ ةصالخ ىفزعمت . مةقنامفةروكذم ءونس» لال كلفلاهل + ىازلاو

 أ تعدو + بارتلا ءرصتع# ةسوسنل او ةدوربلا هعبط «داملباىفهناطاسروهل + ةعئاسلا هنت ىه#
 : * سنو عده لماكص لا # تاما ”لارال اوحالاو شاد م يريم ن7 ماسر
 مدع م اه هال ندر ةزمهلاو فلالا فورحلا نمهل » لاعفالاو تافصلاو تاذإ اهل

 كانتا فر كاد نحو
 راد لع ينانا هرم ىلارظناو رذاذ قيقحلا ماعم ءافلا
 رمي نعو قح نع حي زملاب كبه اةدوجولا ف جزع ءاملا عماجا

 رودأ هت هحو اند [| || اهل ناكء مدح و تاع كاك

 1 ا فئاالا هطئاسب * هاو نوال دح + ايلات أفا. م طاب
 ١ قزم « مدقتاسمف ترك ذدت ءودس 4 لالا كالا د خا الاو ممملاو ءاهلاو ءافلاو 'ءاللاو

 : ةيوطرلاو ةرارملا هسأر عبط * داسملبا ىف هناطاسروهلف ةعباسلا هّمدتسهقي رطلا ةراغدل# ةصاخا
 |١ «ءازهلالقالاو ءاملا مظءالا ةريصنع# ةيوطرلاوة دوربلوةرارطلا هعاطف ناظر هزل نال ١ ا
 ]| + رارس نا تاماقملاو قن اقل هل ةحزت# هتكرح * هعبط لك شيام هنع دحول
 *« شحوم س نوم ىثم درغم لماك حزتم *راؤالا لهأ دنع تاماركلاو لاو>الاو قلخلاهلو

 مدقتءام-الا نمو ةزهملاو لالا فورحلا نمهلوتاذاادل |
 0 ةدحاوب ءاملا فرحك د نمو

 | ركذم باقلل اهتطقن ىفو || || ريتعم ىلم ثلا فراعلا ءابلا
 اوريتعاق قا ب انم نانكاذإ اهحزام ءارلعلا ةيدويعلاّرس
 رزوادف هكه.س ل لب كر ال ةمعيبتحس مدل نم فدخح دا يي . . 00 2 3

. , 

 .ٍ هددع نيسفُسْلا نم ه-ر خخ *رهقلاوّدامشناو توكلملا ماعز ه ءاباانا ىلاعتملا“ىلولا اهمارلسعا
 هل د لّوالا ك1 ىازلاو ميملاو ءاهلاو ءاعلاو ماللاو ةزمهلاو ل هظناس نانثا

 دب مي ةساعو ؛ةيرطلاذيا بدأ «ةصاختا ةصاشرفو ةصالفلا» الا ا
 ناسا راثاا هرصنع# واما كا هعبط < دابق ةناليروهطةعباسلا
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 حرخ هحرخم «رهقلاو تور اوةداهشلا اعز هىاذلا نإ تحرر لاعتدتاان دعا

 لوالاكلفلا 11 2 ا ماللاو ةزمهلاو ءاملاو فاالا هطناس ةعسدددع «نيسلاوداصلا

 عاهملا ىف هناطلس# ةسماخلا هنتر” هاباغل اهل + ةصاخلا ةصاخ ةصالخ فزت هز د هت هلل جتولم

 قلخاهل# ةحزتم ةتكرح « هعيط ل كج ائيام هنعدجو بواولا ريق ةسوعلاو ةرار1لا هعبط

 نمو ءاملاو فلالا فورا نمهل+ سئْؤم ىئثم سدقم صقان. صلاخ تاماركلاو لاوحالاو
 مدق: مءامءالا

 ”ةلمهملانيسلا فرح كإد نمو ا

| 

 عفدالا ماقملاو ىوحلا هلو عنرالا دوجولارارس آنيسلا ىف
 علطتام هس نوكح ىاذ؟ ١ أ هيترهظ ىذلا بنغلا ملاعنم

 داصلا 7-2 ٍِ هحركش د4 فطللاو توري او سنغلا ماعن منيسلانأ نلاياو ىلاعتدقانققواسعا

 نونلاو ءايلا هلئاسب +ةنالثو ةنامئالئاندنعو ةنسو نوتسراونالا لهأ دنعهددع »* ىازلاو

 | 1 ةماجر ةساللاف زرع + مدقتامقةروك ذمدوذس»# علوال ادكلذ «واولاو ةزمهلاو فلالاو
 هناطلسروهط# ةماللا 75 ص <ةبامغا|هل و ةصاختا ةصاخ ةصالخ ءافصو ةصاخلا ةصاخ ةصالخو
 ةجزتع هنككحرح < هعبط لك اشيامهنعدجوب *رانلا هرصنع ةسوسلاو ةرارخلا هعبط# اهلا ىف
 ةبهلالا ءامسآلا نمو :نونلاو ءاملا فورحلا نم هل سوم ىنشم لداك صلاخ «قارعالا هلأ

 ماس
 ةممملاءاطلا فرح كاد نمو

 نيكيىللل [قايلام عيد |:| هةمكمرارج) ةعتشءاطلاق -
 نسحت نعلاروهظىفاهلىر || || اهلضافبتدايناذا ازاخمالا
 نيوكتديإ هنوك نعباغام || || اذاوهةدعىت<وةالاوجرب

 لا «رهتلاوتورملاو ةداهشلا لاعنم ءاظلآّنا هنهحورب لقاعلا اما كاداو ىلاعت هتناان ديا لسعا
 راوالالهادنعو اندنعتنامتامثو ةيئامتهددع«اانثلا فارطاوناسللا فرط نيام هجرت
 علوتالا دكت« ىازلاو مملاو ءاهلاو ءافلاو ماللاو ةزهملاو فلالا هطئاس «* ةنايعست
 "د ةقداسلا همنت هد + قيرطلا ةياغ هلع ةصاسخلا ةصاخ ةصالخ فزيت مدت اعف ةروك دمهونس
 : 0 دورنا ةبطر ةراح هنعاقو بطر دراب هترئاد عبط داجلا ىف هناطلاسروهطظ

 ١ 00 ل اجرام نس تكول ها وهلا لقال واما اقعالا ءهرضتخم ةيؤطرلاو ٍ
 فلالا فورا ن مهل * تاذلاهل# سوم ىثس ىلد داك حزتمم « تاماركلاو ل >او>-الاو قلت اوهل <

 مدقت اك« امسالا نمومزمهلاو

0 

 ىدلخ ىلعاتامح الزتنواهزك || || ىدسح ىلءاناح ا لزتي لاذلا
 'دجا ىلع يللا رثأ هل ىرب || || اقلادوا ذهنم مدعيوأعويط
 دمصلا دحاولاب هؤاهءاةوعدت .|| || دحا هلمامىذلا مامالاوهف

 هحرتخ # توردلاو توكلملاورهقلاو ةداهشلا ملاعن ملادأ1نا كاداو هللاانتفو امال اهمال عا

 مضل 10 تل ل تا يضل دم ا 1 اي ا يع ا دي مملاو ءافلاو ةزمهلاو ماللاو دل كفلأاو. ااو ماللاو فاالا هلطاص ةعمس)ا هي اع سود دع ءالغأا حرر



 1 يي م ب هقول تسلا تف عب

 1 رعش هده ىهو /
 قدصاقدصلاىقداصلاو * في رش فرحداصلا

 قصلم بلقتلا لخاد ىف * ه دحا ليل دلااملق
 قبسا رودإ !نمامو رو د لكش اال

 ندنبوم قيررطل يع + ن اناده لادرف
 قحلاب دصتب قللاو * ىدصت هللا ىف تققح

 نعا ىلِقل الحاسف * قعرخلا يف ناك نأ
 'قضا كريغ بلقف + ىنعذبلتقاضنا
 قّدصَي قداص نم * لبقاو ةنورقلا عد
 قلعم ىدنع فقلاف + قشس فااخت الو

 قلاغمكبلقٍناب بشلقا | ىسأق ىّتمىلا
 قرزا كلعفهحوو + فاص لريغ لعفو
 'قفواقنرلاىفق نزلات * اعترف انفو أنا

 0 ل 1
 قدزرفلا ومب لظذا + ريرك نكحنالو
 قرشا سمشلا قرمُسم نم د ىدخ ىدغ يهلاو

 اوقحل ا دوحولا ىلو * ىاذب دوحولاانا

 قلطم ةقمقلل | ىلع * ىلعك دش ريغنم
 قدس درذ هديكحي * اموهاشلاىرتلهف
 قجا ىأرلا لئاشف * ى رت لاق نم

 ٠ قذدشت هنأ ر *« مهول ىده.لظنا
 قدصأ لاذ نم ركذلاذ * الوقلاه نم لكو

 قلخ او دساال ش *« رعلاوذنمهملاانا

 قمل ان دج أءاجو *« ىلسر قلد تنعي
 قربأ دعرا نيحو 35 قد ”ىماق

 قس ام اح انو « ىداعالا نا دهام

 قرغي سل نم تقرغا * ىدبعيمبثءا لول
 قرت ىلاذعنم.ىض #« رالاوتاومسلانا

 قرع ام #* قاف ٌيعطاناو

 قعت قنا دح فد للتأى لكلا عجاو
 قفش ا هللات١و اذ _عرواقلالك

 ىقهصت ىاتح ارو * ىبوو لاح نمَسمَعُف

 1 قةحدق ىذلالغذ * «لعفاو هحرشا هحقا

 ءانعم مالا حور قئاقحل تناك :هائنعم تضخ ا داوس ازا

 هتمكمم تلد ىلا لالا

 نم ةبم زنلا تاذإ| فرحا ىف سلف

 هانغ ١ هيزتتاا نعءانمل ١ دنع
 وهالا هي ردي وأ لعلا ىقح



 ١ ضفناو أ
 رواجا هيقفلا خشلا اندن عرضي نانو كاع دنا اهف رش ةمطعلاا يا نكرلا |[

 ا ءاشر 0 ةجز ”ىلءارطلا ئه ودلا < ىمناهلاهتت ادبعز بركب ى وأ

 0 لع لع كت ع ىامأ هن وانغ ات 0 ةءارقلانمانغرفالف أ

 رمش . الخ سك يدك اعداصلا كدت

 رعش , تلقت َكللداممونلافىتلقف |

 هع دهسلا رتسو مانملادنع * هسقرتاتاب بالقا رو داصلا ىف

 هبقرترارس الاو كرد صر < هن دعس رون يات كناف م 5

 هبقعي تاداعلا ىلعوهفروكشم * لابةترافر كلا اروروتلاكلذف

 هاحت رسل ل د هسسلا مو نمدغلا ناكالف

 قدصاقدصلا ىف ذاصلاو *« تيرش فرحداصلا

 قبس رودلانمامو + دودلكشابال .
 ق>-ىفاهآرىتلا ةرشملاه ذب. تحرقدركذ لك انف هباوع تحرذىنا اًورلا هذهىف ىلكعو |

 ١ قرط نيبامت هجر # توريللاو بنغلا لاعنمداصلان أ مب هن ىلولا ايت لابو ىلاعت هنا انققو معا 1

 ]| فلالا هطئاس « راونالا له دنعنوعستو م ىلعسلا اءانثلا قوقو ناسللا 1

 مال اسار فاك نراك 0 1 د و ءافااو عاللاو ةزمهلاو لادلاو 1

 5 ١ ءاوهلاهرصنع *ةن وطرلاو 2 * ماهملا ىف هناطاس 2 ةسماشقلا هنن هد قدرطلال واهل :

 | نءههل# سنّوم ىثم لماكص اخ أح *قارعالا هل ةلوهجم ةحزتم هتكرج 3 هعبط لك ا ثيام هنعدجول د

 لانإل ةسادلاداصل ا هدهّرس تاعج ىف لعام + مشن اسال ا نمو لادلاو فئلالا فورللا َ

 م تسلو كلدب هلع تيكح -اذهلف مانملا ىفالا حلا هئاطعاالو هتلنامىنوكلمونلاىفالا ا

 باسعتالا ضعي تاعج ديسقتلابهدنع تنقراملو ب ةئقبلاو مونلا ىف هيطعي ىلاعتوالر تدق او كلذ ا

 اذه للا ةءارقلاب لصو الق مع ادع رسل ددسقمل ا لذ ع أهتم ”لدخ ا ام لصال فورحلارارسأ ”ىلعأرق ّ آ

 || ىلا-تؤصون هتذخ أ اذكه نكحاو هل:ىامزال سل مونلاناو هقىلقفتا امد تاتفرخلا ||

 ]|| خراشلا معيرتسملا دلاح ىعرمالسلا كزاو ةدزطل لفت هيلع ايا اداعر لتمادقار فوكو
 ّ قدصلا فورح نم فرح داصلا نايل عت « هل املا ءامسارابخ ا نمهملعدراملىهأتملاو هلْعِس نم

 ا و هدنكن م نعت شكرا سادق لاكلشإلا عب لءاك لعشلا ”ىركوهو ةروصلاو نوٌصااو

 ىتازا اندنع هلناو كلذهلانرفغق نلحق سمالا,بامصالا اهتركذ ىتلا ىتلاح ىلع هنمعت رق
 حواىف”ىدهما ماقملاوهو ماكل عماوج ماّمِع هركذ دنع مسسقا ميظع فيرش فرحو هذ بام نسحو

 ميلسنلا أو ةالصلا لضف أ مملعءاسالا فاصو نم ةروسل هذه تنمضتو درعمتلا ناسلب فرعشلا
 هذهىفام يح ىلعرارسالا نمامفانورلاهذسهو تاناو بام ةيفخلا هلك لاعلارارسأن مو
 اههفدهوش نم لكوهل تب ور نمو قفارلل هلابنإ ميس ريثكريخ ىل_عل دتىهف رارسالا نمةروسلا

 ةروسلا هذه نيروكذملا همالسو مييلع هللا تاواص“ اسنالا تاكرب نم همهل لصحو ىلاعتهللا نمت ا

 || م هاوانل ىلاعتهقنا لآ ننينمؤملاال مهل سوبا نمةروسلاهذهىام رافكلا نم ءادعالاو ايد

 ظعاولا هضعلا دب ىلسع انيلاقحلا اهلسرأو تلصح ىرمشو هذهف * نيم هر " الاواندلا ىف ةنفاعلا

 || هر”ىلا لسر نا هنلًاسف اضي رقمونلاىفامسهدننا سيذللا نيتيبلا ىلع مت ظقبتساالوتلا رلا ىف
 !ا.ذهدادما نضل رع كلدناق فرعا اذهىف نزرع اذهىت ىفهدنقا ىتح

 فلا اخأو انرح اص هعم تثعبف امهش لصفا النا تدرأف مونلا فاهآرىتلا ةياسورلا ةقيشملا

 احاورا عض ةدمصق هنىلعءاخل ”دانلتلا ”ىفوصلادلا+ نب دما دبعابأ مرخلايرواجما للاصلا

 ىو



 ماب

 نمو واولا .فورحلا نمهلوتاذإ اهل شحوم درغم صقان صااخ ثاماركلاو لازز>الاو قلخلا هل

 مدقتامءام+الا

 كلملا ىف كلا نع ةقيقحابنم || || 5 امم رارسا ةسيسءاطلا ف

 ||كملافنانالاورانلافرونلاو || || ةسانرارسالاو قلخلا ىف قملاو

 كلفلا ىف كلفلا دوحو ناتلع (| || اهم تفاك امهم ةسهن هذهف

 ناللا فرط نم هحرخت توريملاو كمملا لاعنمءاطلا نا هّمعاط ىلا ”لاباو ىلا عت هتاانتفو لع |
 ىارلاو مملاو ءاهلاو ءافغلاو ماللاو ةزمهلاو فلالا هطباس * ةعست هددع «اءانثلا لوصاو |

 | هند سم قيرطلااةياَع هلو« ةصاخلا ةصاخو َمصاخللا فريم + ةروكذم هتكرحوتس « ىناثاا كلف
 يي هعبط لكاشيام هنعدجوبءاملا رصتع# ةبؤطرلاوةدوربلاهعبط * داهلا ف هناطلس + ةعباسلا |
 !| اعمفان دعو قتلا لهأ دنعو رارسالا لهآ دنع ةحوعمو راوالا لهآ دنع ةمقتسم تجر

 ءامسالا نمو: ةرمع لاو نقلالا فورخلا نمل ننوم ىثقت لماك ضان تاز ءالا 3
 ْ ا مقام |

 ةللدهملا لادلا فرح لذ نمو ١

 القنا ىذإانوكلا لاعنملادلا
 ٍ رصب ىذ لك نءهقئاقحتزع

 هلزنم قملا دوف ماودلا هبف
 رش هب ىلظح نا لج هناححس
 روسلاو ىالا همفذ ىئاثملا هش

 هددع#ءاطلا حر خم هحرخت + تورد او توكللملا ماع نمىلادلا نا هنا عمانتل و ىلاسعت هان دي لعا

 | رثع انثا هتكرحونس +لوتالا هكلف * ميللاو ءاقلاو ةزمهلاو ماللاو فلالا هطئاس# ةعيرأ

 | هرصتع ةنويبلاوةدورللا ةعبط مايل ىف دئاطلسو ةنيئاخلا هنت سم ىلا متي
 |١ صلاخ قارعالا ةلرارسالاو راونالا لهأ نيب ةحزتم هتكحرح هعبط لك شيام هنعدحت و بارتلا

 مدنقت اهءافماالا نمو: موللاو فلالا نقورطا نما نسما كتم ناقل لدن
 قوق نمش انءانلا فرح كلذ نمو

 نيل رتتس وان امج ارهظ ءاثلا

 نكح, لعفل!تانح ىهلامو || ||هتريضح فاصوالاو تاذإا لع ىوحت

 ا نونااو القالاو حولا م انع ةيازبنأ ندم رهظف ودبس

 نيتلاو حريدلاو ىمغلاو هتاذق هقراطو ىلعالاو سعشلاو لسلاا

 لاذألا حر هجر + توربلاو سغلا ماعنهءاتلانا ميحرلاقيدصلاو ميلا ىلولا اهيا لسعا

 ىازلاو ميملاو ءاهلاو ءافلاو ماللاو ةزمهلاو فئالا هطئاس +ةنام رأو ةعب راهددع# ءاطلاو
 هعبط «داجل ا ىف هئاطلس « ةعباساا هتنت مث + ةضاخلا ةصاخ زم + ترك د دق هون لوال ادكلف
 لاوحالاو قلكلاهل ةدبزتمم هتكرح + هعبط لك ا شبام هنعدح ول * بارتلاهريدمع « ةسودلاوةدوربلا

 ةزمهلاو فاالا فورملانمهل < تافصلاو تادلاهل + سنؤم ابر لماكضلاخ تاماركلاو
 : مدقنام ءاعمالا نمو

 ةسنالاداصأ]!قرح كِل دن مو

 0 ل مب
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 ا« نيشلا ص حا ثوري راو ةداجشلا ماع نيمعاسلاَنا) هم حور ”لاماو ىلاعتهتئااندي

 ماللاو ةزمهلاو فاالا هطناس + ةعيسلا د الخالا دحاوو «رشعاتتالا لالفالا هل 0 ا

 ةياغلا ل ةصاخنا ةصاخو ةصالنا فزت *« ترك ذدقدو هد 7 ةتاقلا كلذ +ىارلاو ىملاو' اهلاوءافلاو :

 لدالاو الا ماعال ا هرصؤع# :لوالا تابهتدلا دعتطو راما قفا طل رويط 35 عةعباسلا هن راو || 5

 لماك حزتم  تالزانملاو تامانقملاو لزانملاو قئاقحلا هل ةحزتم هتكرح ناوسملا هنع دجوب + ءاملا|أ

 مدخن م اهب ءالا٠ نم ةهرمهلاو فاالا فورا ن نمهل# سوم ”ىانرأ م

 ماللا فرح كِل تنمو :

 سمهالا ىملا ىلعالا هماقمو سدذدوالا < ىسلا لزالاماللا

 سلك ايي ”ىوحلا ماعلاو هتاذ نوكملا دبي مقي نك هم

 1س سلا تانثىق لذرتو ىشع ١ قياقح تالت ٠ نداحور كدطعي

 3 م

 ناسلل ا ةفاج نم هحرخت + توريملاو ةداهشلا ملاع نم جاللا نا هنم حرب كاباو ىلاعتهظاان دبأ لعا :

 هطناسد# ةثالث ةعبسلا لالفالا ىقو نول الث اكلذرشع ىئثالا ىفهددع + هقرط ى هت ىلا اهانداأ]

 || + هصاخللا ةصاخو ةصاخلا ف قزم + تم دق هولس» عقانلا كلف عءانلاوءافااو ةزمهلاو ىملاو فاالاأ

 مظعالا هرصنع# عةسوسلاوةدو ربلاوةراز 1| هعبط # + م ابملا ىف هتاطلس < ةساكلا هنت ع «ةناغلالا]

 حراق قارعالا مهل د+ ةحزت#و 2 00 هعبط اشام هنع دوب نارتلا لقالاورانلا |

 مدقتامءام-الا نمو مملاو فلالا فورا ّن مهل + ش-ومدرفمل ماك

 ءارلا فرح كِإ نمو

 م ال ذك نا همغن رادب ادنأ || || هلاصو ماقم ىف ةبحنا ءار :
 ئرآ الف دمحولا انالوَشاَتقو

 اذكه 0 5 ولا ا
0 0 2 

 : 00 كلالا هطن 0 اوما هيل جل ا

 || ع ةعراسلا هته« ةراغلا هل + ةمواعم كلف ذس + ىناثلادكلق + ىازلاو يملاوءاهلاوءاقلاو ماللاو

 رانا !هرصنع * ةسوسلاو ةرارخلا هعئط# ةصاخلا ةصاخو ةصاخلا زيت * داما ىف هناطلسروهظ

 سنوم. ىتم سّدقم صقان صلاخ قارعالاهل + ةحزتم هةكرح + هعبط لكخاشنام هنع دجول

 مدقتامءام-الانمدلو ةزمهلاو فلالا فورا نمل

 نونلا فرح كل ذ نمو 5
١ 

 اهدونعم ىلع اسغ اهتمعاىف امحاذ ةطقن لدن دو-حولا نو

 اهدوجنم ىلعلان اوكا عمجو || 5| هنعو هد وج نم اهدوجوذ
 اهدوقفم ىل_عرتعت اهدوح نم اهدوحو نيع فصن كنسي رظناف

 ةروك ذم هتكرحونس «ىناثلا هلق «فئالاو واولا هطئاس# ةسهو نو مددعأءاءانثلا وذو
 |( طاق ةناظطلسروهلك ةناثلا ترحم ىدرطلا ىف: ةناذغل هلو ةديضا خلا ةصاَخَو ةضانتا لق زغب
 * ةحزتم هتكرح * هعبط لك انام هنعدح و * بازل ا هرصصنع:+ةسوسلاو ةدورلاهعبط# ةهلالا

 7 - - | 2 د



 أ

 نكحلاىف هناطلس روهظ * ةعدارلا هندن سه < ىد رطلا طسو هل# عةماعلا فزع #2 ةماعلا رسسع لل ؛

 فن

 لوقا نم هحرذتو توريخلاو ةداهشلا فورح ماعنم ةهعلاداضلانا كاباو ىلا عتهتناانديأ لعا
 هطنان «ةنامئاعرا والا لهأ دنعو نوعستات دنعهددع »سارمذالا نم اهابامو ناسللا ةفاح|

 ل ردعدحا أ كلف دكرح و: سو * ىناثلا كلذ +ءانفلاو ماللاو ةزمهلاو ةسابلالادإلاو فلالا |

 هعبط + متاهلا ىف هئاطلس روهظ # ةسماخلا هته« قيرطلا طسو هلو ةماعلا فزت ةقينعلا
 لا ودالاو قلخلا هل ةحزتم هتكرح + اطر ا درا ناك ام هذعدجوب *ءاملا هرصنع# ةيوطرلاوةذوربلا

 لادإاو فلالا فورملا نمهلو + ةنادرفلا هتمالع# سنؤم ىثم لداكح صلاخ*تاماركلاو

 ىداهلا نيعملاهللاو راصتخ الا ىف ةمغر * هل. ىذل | فر! ىف كل انلعامءاسممالا ندهلوأ]
 3 . ٠

 رامخ الاو راربالا ده اشا هلاصو ديرب نم عقرب ميلا

 راش الا ةقنقحع ققحم,||'|| هنآ الا نما ١ دسعلا وهف
 70| 0 هثدسوأ| | هدونعم ىلا 2 اغيب ورب

 2) رانا مثاو درب هج اهو || || ةمواعم قت اقح ثالث نموه

 ناسللا طسو نم هحر -ثوتور ,كاوةداهشلا ملاعن هم1انا هئم حور كلاناو ىلاعت هّشاانديأ لعا

 هوس * ىباثلا هكحااو 1 فل الاو ىملاوءابلا هطئاسسب دهر الث ده ددع دب كنا نيو هسا

 بارتلا ظعالا هرصنع# ةسوسلاو ةراركلاو ةدوربلا هعبط * ساب راح هارت نشا د
 *تالزانملاو تاماقملاو * ىناقملاهل# ةحوعم هتكرح#» هعبط لك اشيأم هنعدحون *رانلا لقالاو

 هتمالع# سوم ثلثم# نيبوركلة ىلا رارسالاو راونالا لهأ دنع هب لصتا نم عفري# لماكحزتم
 مدقت مءام»الا نمهلو ميملاو ءاملا فورخلا نمهل# ةنادرفلا

 ثالثلاب ةهمملا نيشلا فرح كلذ نمو

 الصو دقق امواهلان نم لكو

 الكدق ربشلا لاله قاحناوأر

 ةنكاس ماسحالاو كتاذ كاطع

 بع نمهب وحمام سانلا نياعوأ
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 3 1 .٠

 كج د ل

 ا“ 7

 || * هنم طسوالا توريلاو سلا لاعنهنيشلانا !ههفو اقتطن هنم حورب كانا ىلا عت هتلاان د لعا

 فاالاو نوذلاو ءامأا هطئاس#ةنامالةراونالا له دعو كما 6 ملا حر هحر

 قيرطلا طسوهل# ةماعلا فريق ,« اهركذمدقتدق كإفلا اذهونس + ىناثلادكلذ «واولاوةزمهلاوأ

 هعبط لكم ائيام هتعدجوب ءاملاهرصنع + د ؛

 ءاملا فورخلا نم هل# اعلا الو نينو دم كضلا لما جمس ل نك

 تاماركلاو ناوج لاو و مدقتامءامعالانم هلو نوثلاو

 ارهط ىرثلا ف فرح ةلاسرلاءان ارّيعم ىولعلا ملاعلا ىف واولاك
 للط اهلام اموسج تملا وهف.

 هتمكع كج ان.دارأاذا

2 - 
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 مهلا ىلبامم قلخلا هجر خو توكلملاو بيغلا ملاعنمءامللا نهنم حورب كاناو ىلا عتدقتاانديا لسعا ا
 ىناثلا هكجاازوىازلاو ميملاو ءاهلاو ءافلاو ماللاو ةزمهلاو فلالا هطئاسو ةياه-سوددع

 عبط *داسملا ىف هلاطلسروهظو ةعباسلا هتيم ةاعلا زير يت اميعدحا كلف وس ||
 *بارتلا"لدالاوءاوهلا مظجالا هرصنع# 'ةدينج ةضيتروطرلاو ةدازطاو ةسوسلاوةدوربلا هسآر

 تاما ارككاو قلطناو لاوحالا هل + ةجوعم هتكصرح + عب رالا عئابظلا هيف تعقجا ام لكمنعدجول

 نمهلو ةزمهلاو فلالا فورا نمهل سنؤم ثا دم * هسسقن ىلع هب لصتا نم عقرب *# لداك حيزتمم '

 رعملاو ردقتملاو كالاك ميموا ىازدلقا ف ىفناكاملك ةيلعفلاو ةتافغصلاو ةيتاذلا ءامسالا
 : لوالاك َةزمهوأ فضللاك مالوأ حاتفلاك ءانوأ ىداهلاكءاهوأ

 فاقلا فرح كلذ نمو

 1 رطق دايهااب رغلا له أ مولعو || هسار ى ل6 رسافااقلا

 هرطس ىف هدوهشو هرطش ىف [| || هسغ لعجو هش قوشلاو
 هردمك سؤورلا لكش ىلارظناو || || هلالهك هرعت ىلارظناف

 : هريصغ ا دنمو 1 دصدوح وأ ا وه 2 ع
 كح .

 ناسللا ىدقا نم هح رخو تورلاو ةداهشلا ملاع نم فاهلانا هنم حورب كاناو هللاان دب لعا

 ا ىناثلا كلف ماللاو ةزمهلاو ءافلاو فلالا هطثاس ةئام هددع كنحلا نم هقوف امو
 كلل قر ريل اع دكا رلا دعا لعد هضاظأ هاو ةصاخلا فزيت + ةنس فلا ر شع دح أ كلف ةكرح
 هنعدجو «رانل اوءاملا هرصتع# بطردراهسأرو سانراحدرخا ل والا تاهّمالا هعبطو * ّنْا ف

 ند هل هتك زعشم ةتهالع + قدم سوم حاتم « ةحئاتع هتكرح « لاوحلال اهل + ءاقتعلاو ناسنالا
 0 هطئاسب فورح نم فرح هلا ىف مسا لك ا همنا ىه ىلعءاممالا ن مهلو ءافلاو فاالافورخلا
 تافصلاوت اذا اداونالا له دنعورارسالا له دنعت اذهل

 فاكلا فرح كلذ نمو

 الالح الا دهاشي ءاسرلا فاك
 امهمذ طسو ضيق ىلا رظناف

 | الاضفالا دهاش فوخ فاكس
 الاصو كاذوا دصاذ كاطع
 ا الاج هاتس نم ىلحلادإو

 دقت فاعلا حر حراخل انمدل توريخلاو سمغلا لاعن نمفاكلا نا لاداو ىلا عت هللا انقفو لعا

 ىناثلا كلغلا هل *ماللاو ةزمهلاو ءافلااو فاالا هطناس * نورشع هددع# هنم لفسا هناالارك ذ

 هناطلسر وهظو ةعدارلا هده ةصاخلا ةصاخو ةصاخلا ف زيه + ةنس فلا رشعدحأ كلف دكر
 ةيادبلا هماقم«ةسورسلاوةرارملا هعبط «راتلا ءرصتع + اسياناراح ناك ام لك 'هنعدجوب « ّنحلا ىف

 هعفراالوراونالا لعأ د نعهب لصتا نم عري لماكصلا قار ءالا قورح نموه * رم

 فرح هلو أ ىف سس منا لكءاممالا ن مهلو فاقللام فالرخلا ن ٠ مهل * ش>حومدرغم «رارس الا لهأ دنع

 هفورحو هطلاسن فورح نم

 1 ةهعلاداضلا فرح ٌكإذ نمو

 كاب عون ل نش يشل
 هل موء.ادحاو هسءلا رظن أف

 هدوججوم ىذا طقنلا هم اماو

 هنو ربج ف هللا ٌرس تيأرل
 هتوجر ى رضح ىف هريسع نم

 هتوكلم نم نجلا هب ىرسا

 ملعا ١



 رقحالا فيعضلامسر | ءارذح || || هنوكةراتس نم هملارظتاو

 هددعزراوتالا لها دعامأو هن امعمترارسالا لهأ دنعو اناددعمددع * مقالا ووكلا :

 واولاو ةزمهلاو ىلالاو نونلاو ءاملا هطناسو 35 ريبكلا لسا ناسح ىف كلذ 0

 ءاملا فورخلا نمهلو ”ىاذلادارفالاهلو سنؤم ىثم لماكص لاخ تاماركلاو لاوحالاو قلك هلأ

 || ترهطت تو اقو تن ادت اا د ططخ اهسشه اهلل 0

 ىلاولاو تاهولاو عساولاو عفانلاو ريصبلا لاعفالا ءامسا

 ”ةلمهملاءالا فرح كلذ نمو

 رشلا ةيؤر نع هتقشح ىقخا روذسلا ىف هللا رس ميه اولا ءاج

 روصلاوحاورالا ماعلا لخراف حبس نعو ني تلحرت تاف

 ردق ىلع تءاح اسهتن اذح ىلأ ترظندقسرعل!تالماح ىلاراظناو

 ريغلا نم ىشعالو ىنادالن ا ةيزعو اناطلسس كيا د

 ددعلا نم هلو. قالا طسو حران لا نمدل بيغلا ملاعنمءاخلانا كلاداو هلئاانعْجَو د ةىلولا اهءاراعأا

 ما ا هو » ىازلاو مملاو* 4 اغلا 1 ا ا ةناعلا
| 

 اد اه دانللا قف هناطلسروهظو ةعباسلا ىئارل ٠١ نيدو ةساشا |
 لماو ك1 ندوهو حز ريغ صلاء وهو قارعالا فورح نموهو ةحوعملا تاكرللان مدلوا دع ع

 فئالا فورملا نمهلو ١# هن وطرلاو ةدوربلا هعبطو ”ىالثلا سنالا اع نموهو هبلصتا نم عقرب

 ركحتلاو نمهملاو نمؤملاو كلملاو رخ الاو لوالاو هللا تاذاا ::امسانمهلو ةزمهلاو
 ءامعا نمهلو + ىصخماو ندتفملا تاف_ىلا ءامسا نمهلو < زي زعلاو ىلاعتملاو نينملاو دسحناو

 ىجحلاو ديعملاو تزعملاو لذملاو رومسملاو تقملاو بسجملاو ىديملاو حاتفلاو ىقيطللا لا.ءثالا ١

 قيرطلاةبادبهلو# عئاملاو ىغملاو طيصملاو مقسملاو تيملاو

 ةطويقنملا نيغلا فرح كلذ ن دو

 رطخ الا طءالا هلت الا || || هلاوحا ىف نيعلا لثمنغلا '
 رتساو هنصو هّتقيشح فرعاف رهقالا ىلا رارسا نسغلاىف

 | ندا قلللا هجرخمو توكللملاوةداهشلا لاعنم ةطوقنملا ني لانا هنم حور كاناوهللااندبأ عا

 1 هناطلسر وهظو هسماخلا هتدن سه ةماعلا 2 رت هكلذ 2 تالا

 ةحو عم هتكرح *ابطر ادرانناكأم لكم نعدجو ءاملا هرصنع هن وطرلاو ةدوربلا هعبط# اهلا ىف

 ءاوسأ ن.هلودي دحأولاو 0 لا هللاو 0 30 ةيادلا ا ان ظ

 ”قوكلسوهو ليكولاو |
 ةلوقنلا اهلا فرس كلذ نمو

 50 د 6 0 || اهلغسو ناكل ا ىومماهّولعف ْ

 | ترعسران بيهلو اهلغسف || || تنا ارادة سب ناسا لبعأت
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 0 3 هردق 9 دلا :

 ا فئالاو ىازلاو مملاو ءانهلا 0 :

 ةعباسلاو ةسداسلاو ةعدارلا بتارملا نماهاو ةنسفال اةعستاهكلذةرودو عبارلا كاذلااهلو 5

 ملأ ءاهلاو ىازلاو مملاو ءاهلا فورحلانماهلو# داماو تابنلاوّنلاىفاهن اطاس روهظو#
 اا راولاو فااللامع 1 م ءاتلاو فقولا ىف أ

 رداقلاو يرتلاو دعا ا وورحاعلاو راهقلاب تافصا اءام-أ نم سمو «را اركتلا نع ىْعَأف ء ءانلاو أ[
 فوركلا ف فرح فض وأ فرح ىهلهاوةلتشاو# رانلااهرصنعو ةسوسلاو هاج ااهعلو :

 عمجلا مع فرح ابنا فالخ الفام ظملتلا ىفاماق ةئقرلا |

 ءاهلا فرح كلذ نمو * ا

 رهاظلا ىف هل تنفخ ةنا | | ىذ لكل ريشن_ك ةيوهلاءاه

 رخ الآ نودع هلو الودكتب يدش ١ تكافل

 لضفنم نماه رواجاملك || | للضإلو اتق و عطقن ةزمه 208

 كنق اهل 0 لاعلان 0 2 0 داما ري اع لل 5 0 , قالا
 نماهاو + ةضاخللا ةصاخو ةصاخلا تاقبطلا نماهلو + ةدس فال !ةعست اهكلف هكر رح نامزر # عبارلا ٍْ
 101 ناطر راها رح .اندسدح وو ع تاييلا فام الل يروهلتو# ةسداسلا ب تارملا|)
 ةتارعالا فورح نم ىهو ةجوعملاو ةعقتسسملا تاكرملا نماهلو#« ةسوسلاو ةدوربلا ىلا كلذأأ
 ةرارداو سنلاو ةدوربلا اهعبطو #* دارفتالا ملاع نمئهو 0 ه ىو حازتمالا اهلو :

 فورحلا نماهاو * ءاوهلا لحال الهرظتكو بارتلا ظعالا اهرصنعو 5 دراطعلثمهب وطرلاو ؛

 نمهملاو نمؤملاو دحاملاو رخ'الاو لوالاو هللا ةيتاذااءامسالا نماسهلو *ةزموااو فئالا
 .ءامسانماهلو + ىصحخناو رددقملا تافصلاءامسانماهلو + كلملاو دحالاو نينملاو ريكملاو
 ىحناو ددعملاو تنعملاو لذملاو روصملاو تنقملاو بسحناو 2 دمملاو حاتفلاو فطللا لاجفالا

 . قيرطلاةناعاهلو + عناملاو ىغملاو طسقملاو مقتنلاو تسملاو

 - ةلمهملانيعلا فرح كلذنمو :*

 دانبشال الزيغ هنا رطناف
 داؤعلا نين احم مقسلا نظن
 دانعلا ةهشر ا

 داح الا ةقشح نونعلا نيع

 هتاذ دجومو حت رظش هرصس
 0 ادب تفتلي مل

 ا 0 رمال قئالاو 1 ءانلا ا ل 1
 ةصاخللا ةصاخرو ةصاخلا ملاعلا تاَقبط نم هلو * ةنلس فل ًاريشعدحأ ىردت كتر نازل ١

 نمهلو + سطرر اح لكح هنعد>وبو ماهملا ف هناطلسر وهظو + ةيماخلا بئارملا نمهلو *
 وهو لماكوه وهو هصل النا فورخلا نمو قارعالا فورج ْنِم ىب مو ةح وعملا يب دو 15 ةذالاتاكرملا

 نم هلو *+ نونلاو ءالا فورحلانمهلو + ةيوطرلاو ةرارلا هعبطو ”قانثأ |.ننالا ملاع نم
 نمو ”ىللاو ىصخلاو -ىوقلا تاغصلاءامسا نمهلو رخالاو .لوالاو ”ىغلا ةيتاذاا ءانمسالا
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 | قحلاف ادب اا مهعمجالو دوجوم نيتقة ملا نيتاهنعىرعينالسالوريغالق رفلانيعفوأ عملا ١
 نانالا قرتشال امكحادأ ىلا قرتقنالاكعقحال ةقر ذتلا نيعىف ملاعلاو علب انيعىف نانالاو
 دك نم فصوهل تش . لو لاح هيلع د دج مل ةهنامءاو هيافصو هن اديةازاق لزي ل هناعس هلناق

 ليقا ىكِصم هفضؤ اك نوكلا دوجو لبق هملع ناك ام ىلعت" الاوهلب هيلع ةلبقنكيمل ماعلا

 أ حر دتاف ناك هبلعام ىلع ن “الا وهو هلوقف ديزو هعم ئشالودقلاناك لاكن ح لسان
 ا معا ار الا مهدوصتمو لو هلعدللا لص: لام ثي دكا
 وهو لصالا ف ريك د لاف اهلع فةننادارأ نمدنمت قئاتا ىهاذكهو دوجو م ملاعلاو اهلعوه
 1 |ناّك ىف لصفلا اذه لوقا !انعبتش دقو كاتهلوق“ اوحوهو عرفا فش دن اتاوكلذهلوق مذ
 نر اوحوتافصلا عجل مد 58 لي زتءلارارمس 1 رعم هانفنصىذلا ل.صفتلاو

 كلذ ئعمىلاعت هللا عجبدقو اداشتلاو ماكحالا لمت ان الا كلذكو رذبلاولءفلا ل<ىهذا | 2
 || اهملاع عام ىهو ةتالئاقر ىلا فورف- باطخلا لضقو ةمكحلاا ان او ىلاعتهلوق ف كاتو |
 : لقسالا ماعلا نم ىهو ميمللاو طسوالا ماعلا نم ىهو ماللاو ىلعألا ماعلا نم ب هوةزمدهل ابق

 ريغ نم هظفل 5110 نيدعشملاو طارلاو نيراذإاو خزرلا م

 : اخد ارسااهاكهدهو ثالث 0 امس عمدا لكو نارك شعت كابل لكل 2 أ

 :رقبلا ملا لع مالكا نمرالتلا ١ ةهاقكشك ليش كار عملا ناك فو تاناغلاو ىدانملا باك

 ْ 6 هقانل تاع دقو تتاكلاو باكل قانل لعام دنع: كرر اننعرامده تابلا اذه ٌْ

 انكردأَو انع تسفخ ىّتح ملاعل | ىلا انررذو اهلك دنعانب دي نبت ةلسار ك1 ظ

 ىلع مالكلا ىلا انعجزوانيلع ماو هذ ةبغرلا تلق ىلعتلا كا: نم ىناثلا موملا ىف دتسقتل اىلا |
 ٠ ىلا لوغب هللاو راصتخالاو زاحالا ىف ةبغربانلا ادهفالواةانط .رشاك افرحاةرح ف ورشا | ٠

 ش ش نيملاعلا ب رِهتتدملاو لمسلا ىدهع رهو |

 فلالا فرح كا 95
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 لحبو نبع ناوكحالا ذل نهذ تهزت تاذأ ٠١ فلآ

 لزالا تنمضت دس ات فرح || | انف ىنانتناريغال لاق

 لجو ى اطلس ع دقان او || || ىبتحملا فيعضلادسعلا اناف ا

 قّقحملا لاك اًداف ارح ةماعلا هنن كلو نتاع نم هارت نبين :ءفورملا منا قنالا|

 : هللا م | ءام٠الا نمهل ع عملا ماع متم راما فرز اسال فرح هنا ١

 | مركحللاو ىصحلاو ريسلتاو ملاعلاو ىلا تاقصلاءانمنانمهلو ةيسويقلاتاغصلا نمةلوأ

 رّوصملاو ئرانلاو قااخلاو ظفادلاو عسناولاو ثعابلاو يذيملا لاتقالاع ءامسان مهو« دسشلاو |

 قغملاو عماخلاو ىلاولاو ىحناو عف ذارئاو دنعملاو و طسابلاو حاتملاو قازرلاو فاهولاو

 ”ىغلاو رمصلاو رخ“ الاو لوألاو 2 برلاو هللا تاذلا ءامسا نم هلو عفاثلاو |

 ىازلا طئاسلا نمهلو «ءافلاو ماللاو هرمهلا ةظفللا فورخلا نمهلو # +قللاو نينملاو ,بصرلاو | د

 رهاظو ةبداسلل ةسرملا فهروهظو « اهلك تارملا نم الود ةزمهلاو ماللاو ءاملاو يللا ملادأ

 اها هو 0ع ماللاو ىازلا ةشرملاهذهىف هاوجأو < تابنلا ق هتاطلسأ

 00 اهطمحمو ه :ريادإا ةطقن اهنع اجرا الواهية الخ اد سيل |

 ةزمسهلا فرح كلذ نمو #*



 1 نحال هيرب انشر لك اخش ل | "ينفأ تار د نزلا كو

 رجهالو حدقامن ًاكحو 2

 |لعغلاالاق لا معيال كل ذكف هب احوهو هناذ نطاب فر عيا اوادبأ ىدترملاهفرعيالفءادرلارهاظاتتاو ْ
 ا ل دهلاالا ةقيقملا ىل_عودمح لاك
 لوقت نا ل اناذ كل دوبعمو كلدوهشم وهو كيمئاق كلعو مولعمل اي اطم ناكج ن اوكي غئاقلا

 ملعلا نيب ومواعملا لا غلا وهل ءلاو لعلا تلعانم او مولعملا ت تاعشنا قر املا بولسا ىلعتر رينا

 هبكرتال لد هبكرم ريسعز حب قئاقحلا نيا عمام_ نب جلعتل اًرسناف اهرعق كر ديال رو مولعملاو
 نيع لل عاج ااني نحال ةرثكب جح ىح نم فنكلأ دينك ةراشالا الوالصأ راسل
 اك نم .ئذلا تاع ىلا لوقي نموهنيأر ظناو اهفلخ نمرحاق كردملا د ةريسسع شو !متةدأ هيريسصل

 لأ لصوت نبا نك هلل ثالذا دعبأو دعبات عدقلاأ تاو ثدحملاف كلذ لب اعدت ناك دحمغوشلا

 || بابلا اذ_هنمتلاثلا لصفلا ف ةمنسلا ةسرملاهذه ىلعمالكلا نأسسو لص فيكوأ هنرلعلا ىلا ٌ

 [لوزيغ ءاقستسالا ماقمفنوكبنا ط رشي دوجولا ثبح نمالا ىدترملاءادرلارهاظ ف رعبالذأا
 ١١ تو فلج هوة رخ . هلأ يف ةنملا تامحأ هب زد لهو تذدح فر ءمال ' هلع ةدرعم امال عجرب دأأ

 لا لهااماو دق ةقرفتلا ماةموهاذهو بالا اذه. نم دن ار ف ا :

 ل تافصلا سرك ىف مهر هاطف نيدهاشم هبةوكع سوا دبأ» ادرلا نطان نيدهاشمنولازبالف قئاعملا
 || الوعنم الو العا نكي لو دتبم كا ذنوك ىف ةمكحلا| ىلارظتاو لاصتا |ميعننطابلا ةرشيداوم عني

 (|| لعافلا نال بيلا عق ةولالعاذ ناكولذ هيف بررال هلوقل العاف توكينا عيال هلعاق مسولا
 لأ مداق كلذ منابأ لاذا!ماقمنالو هتفص» سلام هنلا بست ف ذوهال هلزتموهاما

 لأ لادلا هتاوخاو فلالاك اهيلعمّدقتاذا فورملا,لصت.ال اذهلو يع ءالو تناكىتلاقئاتملا (|

 ْ ةلكه م دعس نا هنرورش نم هنالهلءاذ مس بلام لوعفماضيأ هيقلاقيالو .واولاو ىازلاو ءارلاو

 لوعفمالو لعاف هش لاسقيال لعسفلاولعنلا سفن انه ناكلاو وتلا اهلج ةصوصخ ةش لع

 ا مكيربتملأ ”هلدو لوا نمهريغف رعي لآ دتبم عفو ًادتبم نوكيناالا قي لف عروذ ضودو
 || ىهذباكل ا هبقلعونانلق “ ادن اهنف لمع نا !ادتس ل كح ةرورض نه ىليةناق  لباولاك

 ىلاعتو لراس هلا هبناذ_هلو برلاهقنا الح و انقح لكلا ىفلماعلاو بالا ف هلماعلاءادشالا
 | كلذاذدق :رفتل !مانقم نمرك كل اقدح وذ ريصملا ىلا لاك مث كتريشف ..كيدلاولو ىلركك انا هلوقب ْ

 ْ 50018 ءادزلا نمرعسملاو ىدتزملا ىلا الصوم اسس تكامل ءادرلاركشتن اكل يش

 ةنادحولاءاقم فاكر تشان او فاالاو لاذلا ماسقم نيب قدقو انف ام مهن لضي ةتاك اش ىلع لك ٍ

 باكل ا باَكَلا تان [كلت لش 0000 # يل ع

 : الواباكلا كلذ قاعت زاشات .ثنوم ذرغم كانو رك ذم درغم كلدو ة ةقر هما تاب لاو

 هانم دق مدح اولا فهلك ددعلا عج مك تان الاف 5 رفلادخو ان ئرفلا ل فدل ل

 فاالاتزربةانررتااذاو 1 هادعلا لإ 52 5-0

 كلا مدنه تروظمنم ىذلادحاولا ةقيقح اهتطعا ىلا ةسملاةَودلا :ذنهىلارطتاق دوجولاىف
 "ولما ىف هانلرتا يآ ىاعتلاكتان الاىفقرفلادحوا مث اع اوان ذ هسفن ىفدرف رفوشو ىف خان ال امىلا

 هلاتكو ىلاعتلاك ّئىثلكوه ىذلا عيب ايأدبغ كمل سالك )دايخ لاك مأ ةتحرانم
 اليسمفتو ةظعوم عجل ا ىلا ةراشا ئث لكنم قرفلا ماتم حاولالا ىف ئث لكنم حاولالا ىف
 نيعق نوكينااماواخ الام. غناكدوختوم ”ىأدوجون لكف عملا ىلاّدر ّئم لكل قرفلاىلاذر

. - : 
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 صقاول نوعستو ةعسنو ةنامعست ىه» ىرخأ ةقيقح تدقب و هنق.قحو فلالا مسا مدسعل د>او

 دبحوتل ااذكه ئثلا كل ذدجو تنث ىتمو مدعْئ نم دحاولا مدعنا تك اهننعتيهذا دحاو اهنم
 مسجلا مسملا كلذنبو مهبمفرحوهو اذ لاقف . منك اغيامكعموهو هتقتحنا
 +نمانهامهتًاريغ ملا نمماللاو فلالاامهو دهعلاو في رعتلا فرحي ناكل اقاسو اذ ةمدقح
 ليضقتلا باو كم باءلداقانهاماهو مهلا لخف كانهام اف ىلا ىف هلعاتنكىذلا هحلؤلا

 دوجولا ف قاتلا بترتاذكهروسلا نماهريغىفال ةصاخةروسلا هذهىفرارسالا لمصفت نم نكاو
 موقرملا ٍباَكَلاَو روطملا ِباَحَلاَت الد باتكحا|تاهتانالموقرملا بالا اود باتل اكاَذف

 :كلمملا جالص!ىف ةمهلالا تاريب ذل باك بتاكل او باَكْلا ىنعم انحرشدقو لووحلاناكْلاَو |
 دبالف اهانعم دا ناو تاوذا!نالوةنف + هذحت كانه هرطتاف هنمعساتلا بابل ىفةيئاسنالا |

 روطملا بالا مترلاب فوصوم موقرملا بابا فصولا ىمس مس نيئادأا نيب قرف رغب هن عم نم

 نيهجو 1 نمولخال ةهصلا هع تءلس ىذا ا لوهجلا بانكحلا اًذهَو رظستلا/فوضوم

 ىعسا ةهص هنأ طعن ىدكلاو هكوصومرغاتاذ نوك كن اماو ف صوبال كلذاو ةفصنوكين ااا, 1

 نهفاكلا بطاغن هلعهلزتا لك باكا ليت ملا لوقيءارتالأ ل قمل تانك بواقورلعلا |
 ىهىتلا فلكل لاعاد كلر دتنانعهزمني هنال لوزنلاب ةظوفحا ماللاوه ىذلا ملعلا ةَقصيكاَذ

 قئاقللا لهأ دنع هنن ب رال كلعال ىلعوهو كيلعلزملا باتححلا كلذةسهلالاةملكلا ||

 ناكلا كلذ مأو مانف ناي لكل دءالو لح تناق لزملات تناو ىناقنا نمل ةادهلا ضرعمىف:لزا |

 ةيهك ىارظام اذنه وجهنا تتكالاو تاذالودحالالو كل ةقصن سل هنالادبأ هقرعتال لوهخلا

 || تاجرد ىلا رظتاواهريغتسنل رىه تسلق آرلا ف ”رملاةروصلودح 1 ماعلا ف علا لوصحب

 هددصب ن ىذلا مالكلا دعي هركذنام بسخ ىلع اهاز انمو نيقدملل ىدهه شب رالفؤرجا

 اهتروص تره ماللا ةقب رعتنال نمغلا ارصت همض بد رال نمفلالا مالةدشع لح و كا هتش امرت دتاو

 هسه: نم دبعلل لص ىتلا ةفرعملا هو رخ الاهعسا نم مالل نع فلالارخأتل كا ذو نيقتملا تونى
 ىلالا ةقرعم ىلع مالالا ةقرعم مدع هنار ف رعهسفن فرع نم مالسلاوةالصلا هملعهلوقف

 ٌ عال اذهلو هتاذبام منمدحاو لكن انلب ةدحاوانا ذارعصب ىّتحاجزتم لو هماعالمل دتراضف

 (| ١ ١ نيدلالا برضاخ فلالاب ماللالاصتا عضوموهو طبا رلاوه لمادا اهحو نكلو لول دملاو لءكدلا
 كان كح داحتالاو لاستالا ةقمشح 3 ةقشحا هو ةدحاوفااحرامدلاىفكامصترخ الا قام ةدخأ

 داحتالا ةَمبقح اذهو هجورخ عدقلا نيو ثدحملاجيراخلاق كل مصباح ميدقلا ف ثدحنا برشا

 سطاعلا هلوتىف ديحلا ةراشا ضيقناذهو ةفياخ ضرالاىف لعاج ىناةكنالغلاكن رلاكذاو
 || همن بيرال نم فللالا مال لصتا فمكىرتالا ماقملا فالتخ الراقي 1 يدقلا تروق اذا ثذحم نا

 لوصولاو هلا عوجرلا دنع ش رعلا امسهلصف تامه دقعل اًررس لحال ناناذ تدق ىسركلا نم |
 اهدرينمداحتالاو لاصتالا ماقم ىفابم , دب ل هنال اهتقضحم مدلل ترهظق لا لكشلا ده لعاراصف

 سحلاو بيكرتلا ملاع ىلا فاالا مال تنفخ تلا ماللا نم ةرئئادلا فصنانجرش اذ هتروص ىلع
 شلفادحاو راض هسقتى ئشلا ترضودو د>اولا فد اولا ان رنضة قرفلا ف آ نافااَىذقأ

 رخ" الا ناكو لادلا شب عدملا ةفءالن وهو رهظ ىذلاوهوءادردحاولا ناكئفرخ ”الادحاولا
 ءادرلاريضخنو قئاوف اقرا طابالا ىدت رما فرعي الف عدبملا ع دقلا وهو ْح ىذا او هوان ارح

 اهنكحو لع تقدض ناناذ تاقناو تقدص داو تاق ن ناف ىدتر 6 لكش ىلع

 لات نمر” دلو
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 نم ىهو هل ةعملا اها قام رو كملا ءانلادانيطعا بكر تلإو مسلما ملاعىلغسلا ماعلا فا دووم
 دادقسالا رس اتيهو عرشو دسحو نم ةمولالارارسالا ادونسول نتلعاناكاسإف ضفخلا فورح |

 || ماقملا اذه نع نامل ب دق ءاملاو واولا تا فاالا نيب وامبنس ىذلاقرفلا امناو .اندماذهاف
 || تمكنا هنع نوأن زابدالااولوو قدوو كدحوو هةرتكح تاكرذلا عمم ناكرصق
 || دج والوادنأ كل َرَخ ال فاالاو فا الانامههشو نؤويو ت.عوهامو هلوذ قا نوكسل ا ناكسيدقو

 | كلذ ناف ءاملاوواولا تكترامهفءالاوواولا نيبو فلالا نب ةمسنالن ذاق احوتفمالا اهلسقام ||
 || نم كل در انعاو امم اذ. نم سلك دفهيلعلا ففاالاناتقملا ام وموامهمافصنمو امهماقم

 ٍ ىتلا هنقضحو ماقملا ةغص نم لإ د  كحاو اهايقيالو كرما لقال ىذلا هناصس ءدقلا بنا أ

 |١ ناتثدا ندتكح ة<رغوا اناكنتكرحم واولاو ءالاو دق فلالالولدخ ءاملاو واولااهم تازن ||

 7 ع ا ب كنج

 هدحنف ثو سد لوقت كلذإو رهاط بيغوهامت اوىوطنل ا الو ,ةرلاهرضح ال ث دم اوأبأ حش ىدشسي

 0 ا يلاطخادو وحلا بسادهو هسغوهواقرهدالوهروهظودو اظنفا :

 |١ ثدح لل د لكو لملد ىهامت انام قطالا لصحوأتمتترا ءانوأ واو وأ فلا لكفاذه تنناذاف أ

 وهو قواختوأ عدبموهق رصخلا تحت كا لخ دام لكمنا قلتملاامال_عاو + هتاذبال ئئهلثكسلا|]|
 1 رظناف ثودحلا تافبص نم حورخاو لوخدااذا حراخنمالو لخ اد نمال قحلا ىلطت الف كا .:

 م6 سيو محلا

 رعش قورغم ىسركلاو عو مش شرعلاف لكلا دحت لكلا ف لكلا

ملا ك.ةكتاذا عجرا ظ ظ هكرذد قملادوح ول انلاطان |
 ”مزتلاف 

١ 

 أ لهأ نودع نودجوملا قبو نوواغل او مهاهفاودكتكف هج تدبذ مهن روسلا بريش بس

 "|| درفنا ىتلا ةفغصلاو ريمالاتافص ل حر زولاف نانعلاةرمضح نم ناس اروملاوناداولا,نانملا :

 ا معي لو هل هلعقو هتنص نمر دصرام ل_عذتاغغسصل | هنع تحرخ ىذل ريب دن اًرس ىههدحوريمالا ام :

 || ررتتاذبهنيستاذافىلاعتهتلاءاشنا ما دحت هانلتام لمأتف قرفا اوهاذهو الغنا اريزولا كاذ |
 3 دحوم اوه ”ىتلنام_هّرسو لعشلا نيع تاد ىملاو ةفصلا نيعتاذماللاو ةماكلاتادوه تفل الان

 بسو ادعب هش نأدس دوحومىلا ةراشا ىلا هلوةدعي باتل اكل ذهلوق لون د« (لبصو) :نمهانا
 دعملانن دون ىهو كا ىف ماللا ف رح لخ د لصفتلا لو قورفملاوهو باكل ىلاراشا املهنادعنلا |

 طسوالا لاعلا نم ماللا ىنعا اهمالو هنلا له دنعدعبلا سأر ىلعءادنةراشالاو ماقملا اذسهىف
 عقب القل ةدرفمفاكل ا. درفملا باطخ صخو ميدقتلا نم ثدحازيفت.ةفصلايذا ةغسصل | لحم ىسهف
 كيلعت علخا هلوق ىلع انملكت ام دنعلصفلا اذهىفل اولا نعيش دقو تاعدبملا نيب ارتشالا
 ئذلا لاذلا نيب لاحم تافصلا نع ةهزنملافلالا قثت ممماو ماللا عاما ىأ ل _بصفتلاو عبملا باك م
 فاالانباكلا ارشبام تلال والا قرفاا لحم ةفصلا ىهىتلا مالل نيب و ىناثلا قرفلا ل ٍباَحَل اوه
 اهتم فقلالاب لصفف ادبا ةقبقحىلا غل الفرش قرف نم ناطخلا قرفلا مهوب العا عيبا لحتوه ىذلا
 ماللادارأو لصتي لاق ةفلالاهلماتفماللا ىلا لوصولا لاذلاداراخ ماللاو لاذلا نبا احراصف
 دوحولا ترظن امهف هاتلن ىلهل لاقف فتالا اضيأ هل ضرعدف هتلاما هملا ىدؤيل لاذلاةأعالم
 دجو الئنثالا ناف دادعالا دحاولا ةصحةتبلا هقراشيإل هبضعي 0 اليصفتو اعج

 هيما تنل ا 07

 || هانت الامىلا اذكعو ننثالا ىلع ادحاو دزت ملام ةثال كا ”مصتالو ثم دح اولا ىلا فضيولامادبأ
 فاالا نم صقةنولدحاو هركحح ددعلافددعل ارهظ هي ىأددعل ا نيعوهو ددثنعي سل دحاولاف ]
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 ةئاجنا ةفضلا ىلا وعما 00 رطادحوامو د هفئالادنما :

 ابلعركتلا نوكي فكو لاَقف اهلعركشلاهنم ك ظابطعاالف ةحت ةصقتفلا ىع ىتلا حفلا هكر ىطعأذ ش
 ىلاعت عدقلاَت تاد نمناكاغاو كسفن نكي 0كدفص دوجووْل دوجو نان نيعماسلا لجت نا هل لمق ا

 ةفص ةحفلا هو اهلعةفصلا دلال د لاطخةشتلاعطةذَواَوَ نطو 2 هط ىقىتلا نقلالا 1

 د . 13

 ش0 تروج اطارتتلا اردد قالو ةاتعقواذافوردلا نم ان[ يدرصنأ

 1 ةملكلاوهىذلااه< راج ىلع نأ الفد.حوتلاو هزل طارص ةتسملا طارصلا اندعا اهلوق ىف
 اب ! نمفلال ارهظ ا فاهئاعد ىلع هنسم أ ىلاعت لئةربلا ةروسىفهيلا عووجرلاب ترحل ئذلا

 | ققحملا يغلا ىفةكتالملانمأت هنسأتقفاو نمتوكلملا ماعم بسغ هنالنيمآىخ > اونيلاضلاالو

 ةمهلاع نوقتحما همتو روشحلا ةيفوصلا ه مسو .صالخالا ءاهقفلا نم ةماعلا هنومس ىلا

 ني قرتلا عقوفترهظةدابشلاو توكل لاع ف ةدحتم كقلالا تناك او ةيانعلا انلاثسأو انا سنو
 ا

 دوحوملا دملا ةفصضلا دوجو نم هانركذامدي ٌوبامو# ابعرتءانرطسامفرظناف ثدحلاو دقتلا|

 | ىتالا نود ةرئسسهلاب قطنلاو ة ةطوطخمففلالا اندجو ”قوصلاةناف فلالا نود مملاو ماللافأأ]
 | لوهج فرحلاناذ 56 رخلا لسشتال كالا ّناخ هانلةامدضع اماضنا اا

 | ىهامل لع ادبأ ملعتال .تاذلاو ضفخو بصنو عفر نم هب قلعت ىلا كرم انزيم ل وحا ذاق رح ملا
 |تاذلكاضأ لوه<لاعلا ف ناسنالاكة فل فورملالاع فوه ىلا اهلعلادلا فئالاف هلع
 قطنلا نكمي ل املو اهنع فاصوالا بلس ةهح نمفرعت ناالا قس اهلمتت لال ريا لطم

 ماتم ةزمهلا تم اعف ةحتفلاب دك روح ةزمهلاب انهاطتفتقالابال قتال مس انانعطن رص لن نكاسأألا
 ووجوب نسج ددحب در !أمداقدد ان لمعو ةيلعلا هتفص انكر كوالا علا / .

 ًأاهلبق كرست عمشم *.. ؛لرصتعالا اهم قطنلا عقبال تقدصاناةفلالا فاه د لو انمإةوطتم ماللا ف :

 ٍ | قطنلاف 20 رحاهلش ىذلاف رخخا عيشتال ىتلا ةعوطتملا فنلالا انم الك اهناو ب هلو

 اطخ ناندوحومنينمؤملا مال نييوامتأ ميم نيب نافل ن ,.اذهفنونمؤملاامنا فلآ لثهتقرناو

 نق اهبشوا و اه و ال لثم فورخلا دعب عمت :ىلا ةلؤصوملافاالاابتاو اًقطنامهم ظوفلمريغأ

 |داجا كدا دادهسالا يد قولان نم حاولت مادو

 لغمداق َكلَخ سانا لاتاذ_هلو هلعالي اددصاخة جار )| ةفصب كاعح دق كن كرك د دمع مزركذ اق

 نالاطخ ىخاماقط:ترهظاف اط 5 اه "ا ال .تااشناهدجوم ىلعءانثلاب تةطنف نهحرلاةر وص

 00 ءاملاو اهلقام موت اواولا ىدملادك كاذكو لاف ناك + دوحولا حاتتذا 7-1 قد

 اولا دوجوملا دملا مامن لون دهاو تادالا عام اذنه وكم تك كَ 3 تالئاشلا

 اون نمءاملا لم قاهابقا امروسكملاءانلاو نورطستامولسقلاو ن لثمقف اهلبقام مومتملا
 اتعصح "اهلولعم ى دنت هلع 00000 نا ثسح نك مح نمل

 امل كا ذولا تيطعا اذبهلف دادمالاودا دقسألااهر عقب امنت رس نمتن الفال داتا 5
 ك[دةتخ وح امك ًانيعلا امام بلا قلاب ومشس نكي وأ نول" ىدلملا لوسرلا عدفا]|

 انريعتةلةعملاو اولا باب نموهوولعلا ىطعي عقرلاو" ىولعت قاحور هلالو اولا ةمامو ىتولا هلال
 ا عدواالو يملا نم هربغو ان راك در بح -انيوزلا“ ىلملا لوسرلانهنع

 م بىكلادرتلا لاعدردعىذلادادمالاو دادقسالا رس ىلع ع ةارسشلاودنحوتلارارسا نم
 اكاملو قلتم اامتا لاهو مكمالو ىف لعب ام ىردأ ام 3 كازا دادعشال ا رس هنع



 ل

 نارا 0 الرا قلاب ندمان اد مه نم هدر ةااف قرغلا نيع قهدحو لصفلاو أ

 ”ىلز الار حلا دارفالاف ل الاحةيدوبعلا مسردوحوأأ

 نايغسالخ خزربامهه ناشي نير صلا جه ”ىناسنالا ىدمنلا خزرلا ىنثملاو ”يدبالارصلل عجاو
 هاعمو هنعول كف ىذلارحلابوأ نامعال ا نعه انف اف هيدلصو أ ىذا ارسلان له نانذكتاكيرءال ا ”ىأبف
 ولولا لزالار جنم جرذع ناذكتاكبرعال عانق نوعرلا وتسأ هيلع ىذلا خزريلابوأ ن نأ وكلاب

 قتاعللا نمت اع كا اعولا ىراوملاهلو نادذكي كي رعال ١ -ىأبف ناجح رملا بالا رحت نموا

 لتع ”ىولجلا ماعلا هلأسب نايذكتاكب ر ءال ”ىأبف مالعالاكس دقالا ناذاارلا ىف ةيمئامسالا|

 نك ءال ”ىأبف ناش قوه ةرطخ لك سو هلوزن ىلع ء”ىلفناا ملاعلاو هس دوو هولع ١

 نايذكتاكيرءال 1 ”ىأش ناد ىلا اند نمل رابكاو نايمإلا عد ناو ناف'بللع نملك 0

 نا لح ام تاع 11 هتعاولاذكمذ نايدكتاكيرعءال ”ىأف نالعثلااب" أ مكل غرفنس

 ىلاف ددالو ناكناذ مكتاذ نعاوجر هالو مكانا اوربت ديف نازئعمطانتالو نامصخرهظالوأأ

 [١ ىلاعت لاو قلخ اذهلو ا عل ا ا ا اعلا اساذا هناق كا :

 ا دا ديف امرا كلاوانيشرهتلاو يراعلا امطر كارذسو

 ةراشا مملاو ديول ىلا ةراشا ملا نمفلالا * (يلصو) + مك ىلوهناةرخ الاواثدلا ىف

 بطيخ ىذلار طسااىلارظتاف ةطارامهلنوكتل ةطساوامهنس ماللاو كابمال ىذلا كلا ا ىلا :

 موةنناسحأ نم م لزتت م وولد ملانكو اهلصأىهش هملافلالا دحت ماللا نم

 نابنآلا اند دل م جملا قير تت هدم قلاش لعلم أهلا رطبطلا عضوتاوعو

 : اندلاع ءامس ىلا انير لزن هلوق لثمر م و نيلفاس لغسأ هانددر ممم وقتنسح أ ىف

 الأ رطسلا لوا ىلا لزنكاذاو رانلا كلذ هيلي و. مالسلا هلع مداءامس هنال ييكوتل ا لاعلءاوهوأ
 || لشع لوزن ال هيزنتو سردشت ل وزن ةقملدلا داحا ماقم ىلا ةيدحالا ماقم نم هناحس ل زن هناف |
 ||| لانعلااممعدجوىتلا ةردقلا ىهذ نوؤكل او نوكملا,بانماةم انى 58 ةطخب اذان تاكو هنشنوأ|

 || هناصس هناننوكلار نّوكلا نمةحوز م تاكحو ريما ل تا نارقالرلا ىدنلالا تبشأت أ

 .[| اذهلو قلكنا ىلا افورصم ةردقلا هحوناكو هقلخ ىلعر داةوهاسغ او هسفن ىل_ءةردقلا#فستالأ
 اال لوصولابالا :الاهتقتح تناكاملو الفسو اواع ممم اهلعت نم دبالفقلخلابالا قلاغل تشيالا

 رطسلا ىلدعوا الا تيل تلا رت جل ول لق عدرا سلا |
 ْ يملالا اة ابضدجو التكتم يروق دع ل ركل + لو محملا داج ا ىلا تازق يمل زنك ا

 ]| سوس كلذ فصن تراصفاهنم تاززن تلا ةهحلارتغنمرطسسلا ل ها را لس ْ
 مانا ةتسىهرخ 5 ىلا هلزتا نم هلك ماعلا توك ناك كلن اننبم ناك لوم نا: سدا

 [| ماقم نسو لاح ىلا لاح نم تالاقتنالل تدسلاا مول قبو ةعيلبا مويرخكىلادحالا مويلقان نماساتحا
 ريغ. الو ل وريال كلذ ىلع.تبان* . نيعىلانيع نمو نوك ىلا نوكنم. تالا سالاو ماقمىلا
 اطيحاكلذهدحو ملا راصق لحز بكاوُكل 51 نمهلو سلاو دربلا موملا اذه ىلعملاولا !ناك كاذاو

 رد ب تكلاو حفلا ون ملا ارقنخ .تالوغفملاو لاعفالاو تاغفصلاو تاذلا لامع ةرئئا د نم
 يامال نيبو امم نكل هدوشي الا تقولا كلذ ىف ئث الف .لكناا عم لكلا لكتاانأأ

 || لسو هملع هللا لص لاقاك لاعفالاءالا لةعتال تنصل نأ ىلع ل ديا, تاكرجلا مابق نعفلالا

 اف ةهزنملا هناذ :ىلا ال لقعتام خلا صالأ انفرصاذهلو ناكة لعام لعودو دعب شالو هللا ناك

 كلذكواريدتتو ادوحو نبالاو بالابالا لقعتال ةودالاّناف نيش اضتملابالا ادبال معتال ةفاضالا :

 نمهيبنتلاعضومو اهقئاشحم ماعلا باطتىتلا ءام»الا عمو د قدصملاو ئراتلاو» قالا و كلاما ||
 .. دهس... 5٠ 1الا 1 لا نلا شن لح لا يهل رمل لا بد ندنن 8 ا اوك سد 1 0 5

 معلا
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 وهواهقت نجلا الا سلو ةحرلا ةموشو داملاب هتطابواسمب لوا عجب قلوبا ذعلا هن ىذا

 اتلاولزانمءانرةةرهتلاو ةروصا' لاتودو ةروسزي رشعو اع ىلاعتوكراتاهلعف ديحوتلا
 كاذالولر هللا ملا نارعلا ةروسوهو هدو>و "لعودو افلا ماوق هء ىذا بطقلا 3

 ةقشح ةبلاعلاف انرحنوءعيسو هنا فورحلارار لع اهتلجبو نورشعلاو ىناعلات تش

 نوعسو ةئامم فورملاهذهو ااننوعيسو عشينامتالا مالسلا -تاوةالصلا هلعلاك 3
 عضبلان ا (تلقناف) اهروس ف فورا هذه ىداق لج نامالار ارسأ دبع لمكنالفاقرح |
 قيرط نم كا تلد تنش نات هملع ةئاعْلاب تعطق نبأ ن 5 ةع ىلا دحاو نمملاف ناسالا ف لوهخت |

 تقاناو كيل روم اف دنتسا هلا ىذلإنكرلاو كاس هيلعئذلا قيراطلاوهفدبلاتاصوانفشكأ
 هبا هرك ذيل ناجرب نب مالسلا دبعمكحللاوبأناكناو ددعلا بابن ماقرطمنم كل تيدبأا

 عطقنيح هفشكا تعا ارتس هلعحو افلا لع ةهج نمدلذا هجر درك ذات اودرك ذنىذلابابلا اذه نم :

 ددعلا انلعح انئش ناو 1 نكاننش نا كلزكك دئامجو نيناثو ثالث ةنس سدقملا تب فب

 ريغصلا لوا ما فورح ددع ذخن هن ةناع ع مورلاةروسىف ىذلا عضيلا نا لوقنف اءاحك لذ ىل-عأ
 ا قينف ننال فاالا ىذأا دكار الل تا عضبلا ةينامم ىلا اهعمصق نا نوكت

 || عضبلا ةئامث برضتف ريبكحلا لجلاب كاذىف لمعلا ىلا عجرتم كدنعاهكنت فعلا
 فيضتف نومسر ةنامعو ةناهس برضلان هك عيضمتس دك تنال

 ٍ تد .منامزوهو ةنسةئامو ةنسننا#وان الثرب_تف اهعفرب كدت سحأ ىتأ اريثع ةسهئااملا

 ْ 557 قر ءايلا معن نوللعسو ماللاو نيغلا عشب » مورلا تبلغ رن ةنمتارق عنا

 ]| انلو سدقملا تن . عثوهو رافكلا جذخأف نا ناكم ةنامجو ننامو ث

 | نمهلام ىد رط نمو هعبط همضتقيام قيرطنم ةسعرارس 1 فدكلا قب 20 ءاال ءىف

 || انكحامىلا عجرتو انس ل ءاثنااناكددعلا هذ :رعم درف اسف رمعلا امي لاط ناو ةيهلالا قئاتلك

 بس ىلع فورتلا قئاقح لعاذاالا نامعالا بعشا نهضت ىت ٍةاارارسالادبعل كبل لوقف هلسلسا
 : ميدقلا در هنو داجالا هع ىلع اهلنا هسا مع راركتريغن نماهلعاذا هناك وسلا اهدار 2

 ٍ تاذإاَدخ الا لع يل كر در ا ةقاهلسرأف ةيلزالا ناقص هناحس 8

 ءارف_دكاوءادوسلاو مدلا 03 5 ىتلاةَفاَوملا عب رالا عئابطلل ةعيرالا للعجو ا ”تاغبصلا عيش بلاَو

 بكرقي رخآ ١ كف نمو كلملا اذ ه نم ناسنالا ود اذ هوةدو>ومةرشع نب اتءاخ متلبلاو

 ٌ اما ادبا ةيدحالا ىلا لاحت الو نينثالا كلذ ىلا ىج مح هنأ ع ندو ةدعسلا نمو ةرسشع نمورشع د ند

 ةزمهلاو طخلا ىف فلالا اهلنا لعج هناس هنا * هلالا دوحومل نوكتألو قط اهيدرشت ان“
 أ| دوحول نوذلاو كرس ةرقدفمرمغاهتال اهلك ىل_عتاذلادوول فلالاف نونلااهرخكو ظفللا ف
 رح الا فمتلاو كلفلا نم انا ةرهاظلا ةرئادلا فصن كلذو ببكرتلا اعرمو اهلا يالا
 || ىتحا نكلو ةطمحم ةرياد تناكل حورلا ملاع,ن م تاجناو نسل ترهظول تلا ةلوقعملا نونلا

 0 اهلعةلادةسوسحمانونلا ةطقن :تلعجسؤ دو-ولا لاك اب. ىتاا ةناحورلان والا هذه.
 ىشو ةراعمسم هنوض ةفصق و< هنال ضصقانر علاو"نإم اكسعشل اف ةصقان نونلاو اههوجو عمج نم |

 ”يبهلالا لقلارق ةبور ءهيالثق هن الثا هن الث هروهظو هئاشأ در ارسوهو+ردق ىلعاهلج ىِج جااةنامالا

 حورخلا ىف امنن امو ةينابرلا ةرمضللاىف'< ىبهيلالا بلقلارق عولط ةئالثو ةيدشنالا ةريضطا ىف

 لوصونم اهنم بت تاره ىلع فورا هذه هناصس لع ادبأ ”لمعال مدقشبامدق ع وجزلاو

 0 نعل دبف سلو اعطق لصو لك فنادنن م عو#تو ىثمو درفمامحهو عوطقداممهو
 عجب اريغو تل لصضفلاو لصولاف لصو ىل_ءلدي لدذ لكس يلو لصف ىب عل دي لدو لكشف ٍ

 0 ل رق :



 ققمتلا هلع لعدم قنا مالا بم در 11 0 ةيملا نينشتلاو

 ال ا 0 لاع داحالا ف 9 يات 0 قالا واولاو ء ءاهلاو تالا

 ماوع نم كسلعاندصهدقا دبف + ”ىتابرلا سنملا طقس و”ىالثلا سنا نم ءاثلاو“ ءاثلاو ءانلا

 تققت هقئاقح ىلءعالطالاو ماعلا نشك ىلا هلضوملارومالا ىف ك سفن تايعّتس |ناام فورا

 هند> وق هريغ نهرثك» ا مالكل ا طس هذ نكعام م اوولا الّوهىف ترظنف اهضعي ىلع ملكت امرها

 ماكتاالف هندهع ىذلا ىلر سحأ ع نع هتلعف نكلو بابل نم سيل كلذ ناكناو اهيل ىتلا تان" الاه

 فيل | ال١ ىئرخ ىرحال هراغو اذ_ه 1 تاق ىلدح ام دع قاس ىلا! نذالا 0

 مراشتاف اروح ناكن او هران 0 افا رد اظعا رئلاؤم نا نيفلؤملا ىرح ند هض ىرخ الوأ

 0 كلذَف لتس لعلكم ةملاخةريقف بان لاهل خفشيال ةبقاىه ةيهلالا ةرضلا بان ىلع

 ىركشلارظنلاو ةداغلا ف هشن- ْنَم سلامىلا ّئىثلا قايدقف مالا ىفاها دحام بح ىل_

 تقول كا ذى اهلعيالوشو اهلاصتان, وي ءامسشا بلقلا اذه ىلا قلي هنا اندنع برغاوهام لد

 لحرب ماك حرعلافل أتو اعتج !نيذللا با رغلاو ةماسهلا ثماني هفرعيال هحوب كله نعي بابل كلذ

 مالكلا لوقأ *(لضو) * هذه القاك ةدهب هتفا ام سقت ىف كندا كو انكم حلاو لك

 هن الد نم امدعجو احاوخأو هطو سطيف النو نو قو صؤواهدارفنا ىلعو روسلاف

 تت 0 و اهضعب عطقواهضعبلصو لو رثكا غلش لو "هل هفئسو هلصّمم فورح ةسجخن تغلب لو ادعاصف

 لاو>الا لهأ ف شكد نعورهاظل اء الع دنع فورا هذه ىعم لهج ملوداصلاب نكت مؤ نيانروسلا

 ىلاغت هللا دكرب ىلع لةنلف ليزتتلا ىناعم ةفرعم ىف لدصفتلاو عبلب باك ىف هانز 10
 فرعيال ةلوهجتاروسلا ىدايم نا اباو هللا انقفو (لسعا) لم دسأا ىدبمووهو م لوش هللاو هنوعو

 'هنقاأو. هلاثتمال ترانا ارسل كلذ اروزم اهلزرامهت همس ءاسحا اهدقفل تعمت أمْ نع

 1 ع ىذلا بام ءلا كل ذراعي ءانقلال نع فلؤي صام لكدتت الا ذهلف قلختا نع تءاغةمهلا ةمكحل

 نق عسا ننمانكاو هيلا قليام بسح ىلع ”ىداعلا عماسلا لعىف هريغهمف حر دين كلو هملع

22-2 

 || ءا ملا مهو ققحت 0

 5 كاالاوهو داحتالا ماَقمبَىَع دقىذلا ملاعلا ممن ود مخلاو رارسالا له أ دنع فاقلاو ءاقلاو

 : نيلاو نيعلاو ةبانلاداصلاو مملاو ماللاو 530 ةسالاءاطلاو ءارلار للادلاو ءاملاو

 : 11 ديا كلر دا ءاللاو ع َقاقلاؤ ءاكلاو ماللاو ءاملاو ءاهلاو

 || لثم قاتث“ و «زاولاو نونلاو ءاهلاو مملاو ماللاو فاكلاو كلالا رعود دن 5

 , [| ءانلاو ءاتلاو هللا لثم”ىعابر سنحتو -ءاقناو ءاخساو ميما لثم”ىالثسنجو ؛لاذلاو لادا

 ( ضعي معزاك لاح جب مدست ناك إو مهدي ست نو عقفتال نكلو هدمت ح ميسلال اش نم ناو ىللاعتهلوق

 َ ترك ذق تنك اهلع تفقوو املا تلصو مودع دنت ناو قممال نكاو لرق ى ةران نكت رطل نانا

 ا ماكسلف اجاوخ أو سنونرلاو صملاو ةردبلا ملا لثم ةلوهلارولالئاوالاعوهو صتخلا ملاعلا
 قيرط نار صا مالكتر لا ىف ةمهمةروس لو ا ىبه ىقلاةرقبلا ملا ىلع

 10 ىلا اعرو را رسالا

 ١ هملع يكسو معلا همطعيام قلي وأ ءاشياَم كسب وءاشيام قلمف ةصاخ دنس ىذل ا لنعلا تكتوأ

 أ ةفك اع نولق ىهامتا كانك لا انغسل ( انتى ٠ نحو امتةشحزرب ىتح اهددصت وهى 11

 . يم الااهيرعشال ةضخ دمك امل ءايلعلل 5 رهاظلا ةسسانملاو رهاظلا للا هضعبامو

 || تلج ىلعورار مر غباهفورحددع ىلعوراركتلباهقورج ددع ىلع ةصنخلةلوهمجلا ورك ذه ىلع

 : روساارهاظوهو -ىرشلادسعتلاوهو نيسلاننآءرشلاروس لعج مث ةلوةعملاروشلا لهأ الا تق.تح
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 | هتكدنال نوك الةراكف هن انف دعي تءقبا نا ترهل |

 ا فدا لهأ نم ممابار انلعي نا هنا سل أساف قلل اوءاشاالا لهأ نم نلع ىذلا هتندجل ان

 ب تا يه لصف لكى ولصخةنا مسخ نمرثك | ىل عديت مهيملا فورس لوصف نا لوتأذ عجول م
 0 ىلاعتهتا» انا تاياغلاو ىدايملا بكف هضوتسن ىتحابلع مالكل اعرف

 . اهضعب ىلع م لكساعرواذهاناكت قيلباماهننا صح نم ىعس ام دعي ب امل | ذه ىف هركد متيم

 ش ا ااءاهعش مىلاعتهتلاءاشنا اهلك فو خال اوس هوس كلل /
 ماع كل ذرهظ ىتح ةصاخامب::< ناجورلا ىشعتا اذها سلا امومادا هموزاو فلالان ماللا قذاعتأ]]

 لإ ماللا لحو انقر نم فلالا ماقأ ن نيا ضنك ال نيني مالا طاشرا ف نا م ةرلاو داكن

 | اود ان دس ىلعهنا لصو .دجو تلا وانم ارامل ناداني راو ا دقع نم

 سو هصحو

 + (فورحلا بناه ضعب ركذ) <

 نم لسر مهيكو نوغاكمو نريطاخ مالا ن م هم فورا نا همركوةنع كاءاومتناانقفو لع

 ورا ملاعو انقيرط لهأ نمفشكلا لهأالا اذه ف رعنال مهثح نمءاسم- | مسهلو ممشتج
 يك ءلاىففورعملاملاعلا ماسقاكم ماسقا ىلعمهو اناس مهضوأو اناسل ماعلا حب 2

 ١ 0 ةزستهلاوع اهااوهو هم علا ماع نحت هممسنو ”ىللا بلاط أدنع توريخلا

 توربخلا ملاعوهو طسرالا ماعلا ممنمو + نيغلاو نيعلاو ءامتاو ءالاوهو توكيل ماعوهو

 ءاطلاو ىازلاو ءارلاو لاذلاو لادلاو مجلاو ءاثلاو ءاتلاوهؤ اننامصا رثكحا دنعو اندنع

 ةميععلا ءالاو َنشلاو نيسلاو فاقلاو داضلاو داصلاو نونلاو. ماللاو فاكلاو |
 ماعلا مهتمو# ةيصتلاواولاو ممملاو ءاملا وهو ةدابمشلاو كاملا لاعوهو لفسالا ماعلا مستمو#

 طسوالا توريما ملاع نيب جازتمالا ملاعمبتمو * ءافلا اوهو طسوالالاعلاو ةداهشلا لاعنبب حزتملا

 ةئاحورلا ةقصلاىف مهحزاعو ةسشرملافحازتماو هو فاقلاو فاكلاودو توكلملا اعزب و 0

 توكمملا لاعننبو مظعالا توريملا ملاعنيب حازتمالاملاع مهتمو « .داضلاو داصلاو ءاطناو ءاطلا|
 |١ انف لوخدلاب نوةسصتال نيذلا امه ماعلا هيشي ىذلا ماعلا مسهتمو * ةهلمهملا ءاطاوهوأل

 مهسنج نم لوسر لاعلكلو : ملاوعءالؤهذ «ناتلتعملا:واولاو ءاملاو فلالاوهوانءجوردانالو ||
 : ىبمن مددنع سل ساالا باطختا نم مبلعو نتتاثكو ف ئاطل منهل اهباوديعتة رت ةكيلل

 ِ نسسلاو نيعلاولادلاو ءاملاو .داصلاو ميلا مهنم ةَشاعل اخ * ةبصاخو ماع منيفوإ < *

 ءافلاو فاقلاو ءاطلاو فاكلاو نيشلاو ءانلاو ءابلاو فلالا وهو. ةصاخلنا ةصاخمهتمو

 ةصاخللا ةصاخةص الخ مسهتمو « نيعلاو ماللاو نوتلاو ءادلاو داضلاو. ءانهااو ىاؤلاو
 ملا لئمرولالئاو !افورح وهو ةجحردب ةماعلا قوذب ىتلا ةصاخلا «بئمو. دب ءاتلاىهو
 || ءالاو ءاهئاو فاكلاو ءارلاو داصلاو مملاو ماللاز فلالا انرحرشع ةعب رأى هو صملاو

 ةصاقنا ةصاخ ةصالخ ءافص فورح مهنمو« نوثلاو فاقلاو ءاملاو نيسلاو ءاطلأو نيعلازت
 ءاهلاو واولاو ءالاو ءاطلاو فا الاو يازلاو لادلاو ءابلاو ءارلاو نرونلاو ميملاودو
 فاكلاو ءالناو ءالاو ميحلاوهو لسرملاماعلا مهمهو «نيشلاو ءافلاو ماللاو اعاثلاو ءاظلاو.

 داولاو ىازلاو جارلاو كاذلاو لادلاو فئالا وهو قلنا هيقاءتومتناءقلعتىذلاللاعلامهتضو*: ||

 قحلا 0 را ا م نيس وركلا فورم لا نمسدقتلاولاعوضو أ
 فاقلاو ةمملائءغلاو ةهتملاداضلاو نونلاو ةهتملاءاطلاو لاذلاو ءاخناو ءاثلاو ءاتلاودو ا 1
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 ءانلا ثالث اهطئاس َناَكلذو ةيثالثىهو مملاوه دحاو ل تحايل مهموقأو اقلخ مه او مهعأو

 -ىمفةثلاثلا ةَترملاامأو ل 0 نبانلالخا اهركذ قأمسو ةزمهلاو.فلالاو
 قاعآاو فاكلاو واولاو م 2لا فورا نم ء.انهلو ةعارر هو ةيرانلاو ةيروتلا الطف لا |

 :ىازلاو ةيانلا نا اهل ةساج ىهو اهلل ىهف ةعبارلا ةسرملاامنأو ب اهرك ذتاسسو

 نيسغلاو ةهمملالاذااو ةبنانلانيسنلاو ةهعلاداضلاو ةسابلا نيعلاو ةناناداصلاو

 تاننلل ىسهف ةسمادنا ةيترما ام أوج ىلاعتدلا ءامنا اهركذ ىأسسو ناتطوشاملا ناتمتلانيشلاو

 ىلاعت هتئا ءانن نإ اهركح د ىأمسو ماللاو ءاهلاو فلالا فورحلانم * اهل ةمسادس ىهو

 ءاملاو ءاطلاو ءاهلاو ءاثلا فورحلا نم اهل ةمعابسو ىهو دامعلا ىهفةسداسلا ةشرملا امم او

 اذ هى ضرغلاو «ىلاعت هللاءاشنا اهركح ذَقأشسو ءاظلاو ءاذناو ءاتلاو ءارلاو ءاغلاو

 فورخلا هذه رارسا ىلع مالكلا انكفولو دوجولارارسأ نم تاراما حاولو علراهظا باكلا
 ناكو لو حاولالاو سطارقلا تةاضودادملا وهلا ٍ-و نيعلا تلكل اهةثاقح نع سامو

 |رصلا دفنل ىر تاملكل ادادمرحلا ناكوللخ اهفهتنالاو ”لاتاملكلا نماماةروشنملاقِرلا
 نم هدعرحلاو مالتا ةرخش نم ضرالاىفام ناولو ىلاعت لاهو ب الا . نر تانك د فنحن ا لبق
 تاملكلا هذه ىل_عرثعو اهل نطفت نم ةسع ةراشاوّرمي انهو 1/210 ترم مع تح د

 لراس قمل دراؤنم اهكلو ة3مبرقا فناسنالا رص رطنوركف نع ةحتت موا عل هذه تناك اذ ||
 0 نمىلاهنجن ربهسغ ماع نم هبلعلزتت ةرربلاحاورأو دبعلا ىلق ىل عىلاوُ ىلاعتو

 ماودلا ىلع لبا لحماو رارتسالا ىل_عضايف ماودلا ب عباهوىلاعتقحلاو هندإ نم ىذلا
 ىلع بهولا هل لصح اهالجو هبلقةآء سه صوتو ةعتسا ناق ملعلا لبي امتاو لهما لقي اما
 قيضو لوقعملا كافل كلذ عاسنال ةريثك ةنمزا فهددسقت ىلعر دقي الام ةظعلل | ىقهل لصحت وماودأا

 هناصس كلذ, ح صدقوا ه دنع فتو ةباعالوةرابم هلروصتيالام ىضقلي فيكو سوسحما كافل ادهن

 ادا نمدااكلا ةداقرلاهةجاذازلاو ادعىندز تر لقو هلوقب لسو هيلع هلنا ىلص هلوسرل سحأ ىف

 ةلاءاهرلا نودددسع ىلعالضذدا دزيف هدمت ىف ةمغر دي زيقهدمحوم ةقرعم ديزل هلال 5 ةرضحم قلعتملا

 انو ا ديؤياممو دح ا هغلس لامر ارسالاو مولعلا نم ف صحدقو ةدانزلا هنم يلطف عاطتناالو

 مهللا لاقي اعط لك اذا سو هملعهتنا لص ناكها هريغ نال دمحوتلا لع نمةدايزلابرمأ هنا نم

 باطن نعأ هنال هم اندزو هفانل كرا -هالا لاك انبل برشا ذاو هنماريخ انهعطأو 1 ٌرلران

 ةرطقلا تصل ريج هلل اكو ها رساتلل هن رش ىذلانلل للا ىربام دتعركذ  ناكسحف ةدانزلا

 مهضمق * نا تقو مهدبا نيحاملءقللاهتلارطقىتلا دمحو تلا لدعةر طفلاو كنتاكي هللا باصا

 هللا لص لوأت اذهلو ئثلكل مقةس ورلا اودهاشف لن اولاق م كي هت وونوط قس

 ةقصح الواو معلا لاق هللا لوسراب هتلواام لمرمع هتلضف لوانو مونلا هن ربشاملنمللا لسو هلع

 ليك الخ هفرع نم كل : فرع لااا ماع هتروصب روظام ةعماج نيللاو معلا نيب ةبس انه
 نالق ىدح لوقت فلؤم نين انف ادبا مالكي هتنإ ف كك هدفت نعالهتلان ءذخأت نكن

 تاعشكرادغملا عفر اذه ناكن اوىرنع - لف ند لوقي نم نيب وهلا هجتز نالف نعهنتا هجر 3

 ةراشا هضو طناسولل عافتراب هس" ن ء ىبر ىتّدح ىأ ىلر نعى ر نت دح لوقب نم نبب و هندي
 1 اا ةطساؤبالةطساؤب وهقدنقت.ال ىذلاترلاىناثلاو دمعملا برلا لوالا

 فيك هب رشم اذ هناك م سفنلاو حورلاو سلا ل ع ضش اهتمىتلا ةثتاذااةدط اناا نم تلقلل
 كو 3ق را 1 و عي ىتح هفرب لف هبهذم فرعي

 عش لص ام اذهل نوك الو ناو ؟ 010 نانو اتا لقفل ا فرك الوه :

 تروهظ
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 نودفاشلادسجو مالل اطسوو اهم ؛ارن ود لغسأ نم نابع امنلادسحو اوييلنم ًاروءارلاو

 از لل انيحواسوراهكل وهذ اهك فروا هده تر ديمانفل الا ف ةققمدشحل ع نعف كسار

 4 ظنا نععئابطلا لعبا !نيفالخا دعو ناكرالا هدم هوم لاه وفا د

 قعا ارةثيح نما #ه فرع 0 ا .:تأيولو تاصقتسالا باك ريكحلا

 بطلا لع 9 هت لغتثي ناكو و هديفودو ىلتءاص< ىلع هن لخدامتاوهلهأ ىلع عئابطلا لع ٍ

 ةءارعلا ههحج نع :ال ىدتحإا|ةهج نم ءاسشالا هدم انلعةهح نم هلديشفانا كايف

 ع رعام كا دالولو هتاعدلا: نا نغمملا ترش ىذلا فالللا اذه قعهنم تفةوفانن ءاعهأر تفراقنلاو :

 لانو نا ترامب كار صوم عدلا 0 فال ا افالع 00 هنفاتالاغا 1

 تادرخأا قئاقملا ثناكع اوس هيلع ىهام اع مطل تخلو يسال ا

 قملاو اناعوه كانه نكابتمْئث 0 , هلال قئاقلاوأف لأتل|ثو د دثذاملا قئاقماوأ

 رعشلاهانتلعامو . ىلاعتلاكرهاذظلاو لاصحالاو للخنا نم اموصعم اظوقحم انوينانثزا اناعم هلاصسأ

 ةانازخا الو امش هلا ضرام ىأةب دوبلاو ناغلالاورومزلا ماج الا ل رع تلال هسا

 هاي لج نيح هلك ا نمل ركذالاو هنا باطلا هلانلجاالو رخآ / اشد رخو ئشمائيطاخالو 1

 نوكلاو لهللاتامل طف هراو دتبتل مكمل انددر مث هرمصب ودعم اكفان دنع اني هانريضحاو هتعماشمغو

 عج ىانآ ءرقو كاذإهلرك ذوهف.هدهاشاع هركذيارك ذم هيلعانلزنا ديم طاع ىذلل هئاسلاكَف ا

 سدتالا هزئالا بي رقتلا كلذ ىف ةئياعوهدهاش ام لصأب هلعي هلرهاظ نييمان دنعاهده ام ناكءامشا
 جئابطلا نا لنك + ىوقتلاوئبتلاو لحنا افصردق ىلع ظاسا ع نمهنمانلو لسو هملعهتتا لطهلان ىذلا

 نال _عاهغي لاو اهنابعأ دو-وىف ىلاعت هللا ىلا جايشحالاو راقتقالاةناعفابنم بكامل لاعلاو

 بسح ىل_عءاشي فيك ىلعلا فاصوالاو تسلا ءاعمالاو ةيهلالا ةرضملاقئاقحوهبسلا

 رك دنسو رءاودلاو لوادخلا« اشنا باتكص ىف ءافششمالا لعل صفا اذهان دقو اه اقدح طفتال

 داوبو تاهتالا ف اوي لزب ل ىذلا يدقل بابسالا بسوه اذ هذ باَكَلا اذ هىفافرط كلذ نم

 ىلع ناكل اذه ىف مالكلا ىهت ا * (لصو) + تاومدكاو ضرالا واخ هناوس هناصسق تاننلإ

 رابتعاو ةفءاضملا ةسادسلا كالفالا ىفاهتاكرحو مهتماهظحو. نيفاكملاو فاكملا ةهج نم فورملا
 فاكملا ف عرالاا بها ريوتلالخالا كا دكر نم ةعيبطلا ن مانهظحو كالنالاكإتفاعارود قس
 رصتش ىتلا طئاسااو نيعو ىلع اهطئاس الفا فاك اذهلو ةماعلا مسهف بسح ىلءنيفاكملاو

 ا ةمعسسلاكالفالا نعىهىّتلاَق وَلا فورحةعب رأ ىلع“ القعلا ةماعقئاقح لسمعابب

 مهدنع دئاز مسق مث سلو ةيريشعلا نع ”ىرانلا نا فورحو ةمعستلا نعّكإ ا فورحو ةنانعْلا نع

 كاملا مه دم سرهق تحت نوةقحماو مهاوقعرهق تت منال عام كارداىأ دكار دا نعمه هروضقل
 بنتا ىه تس ىلءنيةقحلا طتاسفريغلا دنع سلام فكل نممهدنعاذ_هلفىلاعتو هناصس ملا

 انمالا هلعنال ىلا نافةيم 6 ىهودنونلاىب 0 ىلاعتو هناهس قا فاكملا ةس ص ىلوالا ةسترملا |

 اولا نانثا اهطتانسناف ةسان ئه ىتلا نونلا هلئاك ا ذهلفانبالا لاكلا ىل_عرعيالو اندوعموهلا

 ماعلا هوة كت :او ىلابعتهتئاريغدوجولا ىفامو كانعملواولإو هلت لالا فئالاو

 كلفلا عطقب امم ىاا ةصوصخلا كافلا اذه ةرودو بابلا اذه اهركذ قيس إي ةجزتمواولاد
 ”ىلكلاكلذلاو 0 اوم 0 ىلكلا افلا عطقت ةعماجة رود ”ىل كلا ظحما

 اهقن اةحوةدرف قورخحلاا ىلع ا نانلا اذهفف دعب هرك دنسام ىلع 0 آةرمسعقف

 ادوجو نيفاكملا لك اوهو ناسنالل مف ةداثلا ةن 0 رم اماو «نيناكملا دع ىلعف بتارملا نم قامو

 1 ل 1 4
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 ا

 اجزتع مل اذاو نان وطنا و بلا ةرار +1 نان بثالكي لوصالا هذه جازتما فنا لعاو

 | امعداوت الفرخ“ الاّدضلا دضيدضلا دض حب زئانعاو ةسوسلاو ةيوطرلا كاذكو ئئامهنع نكي
 رثكأ اهنم بكرتلا ناكل ذه ىلع نكت واق نال نيتض نانثا ناك | ذهلو ةعبر بمال ةعبرأألا ادبا

 ددعلا لوصا ىهةعيرالان اف لوصا ةعب رأ نمرثكا بيكرتلا نو نا عصيالو اهئ اقح همطعتامم

 ا ىذلادحاولاو ةعست ةعبسلا هده عماببفناذلل |نانثالاو ةعبس ةعبرالا عم ةعيرالا ىفىّتلاةهئالثلاف

 ةعرالاالا اذه كطعباددع داموا ذهدعب تْئْنام بكحرو ةرشعةعسنل اهذه عم ةعبرالا ف

 || ناكف ةسوئسلاو ةراوتللا تزعم اة ثلثلاو سدننلاو ففصنلا اهف نال ةن ةتلاالاامتاناددعدجتالاك

 ؛ ناكف ةسودلاو ةدوربلاوءاملا ناكفةب وطرلاوةدورألاو ءاوهلا ناكف ةيوطرلاو ةرارخلاورانلا

 كرا وهو ةمسللا ةالاوهىذلاسفنلاو هون وطرلاوةرارخلا نع ءاوهلا نّوكتفرظناف ارتلا

 2 ةنكرخلا تن اكذا ةاملا هنال ء ءامشالا رت هتكرحجو رانلاو ضرالاو ءاملل هسفن ئث لكل

 قطعت ل لوالاتاهتالا كانا لعتل م لوالا تاهتالا نر ءة:راوتملا  اكحرالا ةهدرالاهذهف ةامحلا

 أ ضيقلاو فيقتل وزال جارح ا نعال وكلا نصلدتلاو حازتطل رخ نمر كالا يتق افح ةناكرمل لم

 || نافهتنخح ةرارطلا نالت الفءاملا نم للا تا دق رانلاتءأراذاق ةسونبلا نعالا نانوكمأل
 نقساابق ىلا هشوتلاهوءاملا نضال فىااةرارطانق خةقتاك ةشوس وةزارتإؤوم ةنكرمرانلا
 دتربتة دورلاو نطستةرازملاف ةدوربلا نعذيرتلاو هد وطرلا نعال الا ن وكمال نيملتلا كا ذكو فحام هنم

 ىل_عنكاو ةرودتلاىفالا ادبا عمت الةرفانم تاهتتال هذ هف فخ ةليوسلااو نليوطزلاو ا
 سو. وةرارخامانانثا دو نكلودحاو اذ اةروصقاستم دجونالو اهقثاتح هيطعتام بسح

 || ىفال ااهدارغنا لعاتعنوت الامال اهدحوةرار1ادجو نااماو اهبنكرتنم مةقناك

 ش يملا قطنلاو ل_علاو ةامملاكل معلا ىفتادرغم دج قدام نيعسق ىلع قئ قلل + (لصو)*

 : عج ىذاابسسلااف تلقناف+ رخخاوناسنالاوملاعلاوءامسلاك ب يكرتلا دوجوب دجو قئاقحر

 هققك مز 2 بعص ن كى مو سعّرس ا :هفرهظاماهحارتما نم رهظ ى> ةزفانملاتاهّمالا هذه
 ديب نممسلاستلا عر رافع كلو توعب ففكلا كو هلةعبال لمعلا ال هج قاطنال هنال

 ْ اهفل ورد اهناكشتر اتحاد ارالوقانكلو بسلا ثحابلا هملا نطفتي اذ هاما نم عضاومف
 ةدوجوم قكنلو اهنلأف تثثنادلصأو أءرثكسصا لأ امناوملا سل قلخ نم هلعف ن بسام

 : ةروصلا دو أف كاذ أتاه ةثاقح نافاهعجب متددرغماهدجو لو ةفلؤماه دجوا ن 00

 [| تفلآ م ةقّرفتم ةدوحوم تناك هناك ت راسف قئاتحلا :ذه نم ندع ح فلا تنعةرابع ىه ىلا
 دوحو اهل نكي /تاهشالاهذنهنا ىلطعت قئاتحلاةقارتقالا تو ف نكك) ةقيقح فئلأتلات ريظِف

 || ءاوهلاو راتلاوءاملاىه يتلا ةروصلاهذهدحو الق اهتءةبكرملاروصلادوجو لبق تبل ااهنمعف

 ءاَتلا تاقناك ارانءاوهلاوءاوهرانلا دوعتف ضعب ىلا اهذعب لم سي هن ابن اهلعحو ضرالاو

 كافل فور كلا هذه هتغتدحو لوالأ تاهتالا هنعتدجو ىذلا كلذلاّنالاداصنيسل اوءاط

 مأللا ةقيرعت فصنو ملا ارادعامو ءاثلاو ءاتلا فرح هنعدجو شضرالا مع نخر علل

 هنعد+وءاملا هئعدحو ىذلا كلفلاو ممملاو و ةسانلالادلاو ءاهلا اثلثو ءاخلا سأرو |

 ءافلادسج ةّدمو ةتهحااولا ةطقنلاب ءابلا 1 تالا ءلطلو ءاطلاو نيغلاو نيسثلا فرح

 قذإاكلفلاؤلفسالا ةمدملا ءاظلا ةرئادفضصنو هقن رعت نم ئثو فاكلا ش شأرو اسر نود

 لعءامللا قرهت اعلا سرر عراد دقعي ىذلا ريخالا ءاهلا فرط هنعدجو بلا وهلا هنعدجو

 ىازلاو نيعلاو لاذلا فرحو هتئاعأ عم ىل لعالا ةبعملا ءاظلا ةرئاد فصتو ةرثادلا ففضن مكح |

 نسلاو ءانلاو فاكلاوةّرمهلا فرح هنع دحؤرانلا هنع د+و ىذلا كلفلاو و ماولاو داضلاو

 ءاّرللو



 هشذح ةدحاولا ةع لاو *هتماكب معنا دارآناف كلمللاوه ثدح ىذلا دئازلا صالاكإذف

 هلعدم ىلا ىلع ءازكاالاو ل دلما ىد ةريظجلن هلزن لي ريح امهتنامددرتب وهف ىرخالا ||

 0 اخ ا لمملاو نيتعستلا نيب لادتعالا شنه هناف ليما ايف حصدال كاملا ةق.ت-ناو ماللاوةالصلا

 دتانوهو.ءاجناف ةققرلا نيعودو ةمقتسسملاو ةليكلا | تنوع هنكلو دنع فار االو
 ةشادال ةمضرع ويه لا دحاووهو هءاح ناوةمض .رعو ةبشاذ ةسسو كمة طدكزمل اذ

 كرا دحاووهو هنععحر ناو ةمض ,رعو ةناذال ةمقت مكرم اف دقافوهو هنع عجرذإو

 ادباةسوكتم دياعلا َن هو.اد يعج اوال ان هكر نوكتدقو كال ةدضرع ةسوكذم

 هللا انش ةيقتسمو ةقفاؤو ةسوكتم ثالث ف اعراسنا باككلا لحاف انيدع مالكا قارا ْ

 ةداهشلاو بلا لاعت ا كلذو ةعبس.ىه ةعستلا نا لوقأو جرا مث ةببع ةنسمغ تكلهذهف است |

 خزرب تورحلا ماعم ةنالث كل ذفنطابهلو نانثا َكاَدَف ر هال هودحاو كلدف خزرب هنسفن قوه

 كلذدع مث سماك اوهو نطايهلوةداهشلا لاعئطاب وهورهاظدل م عبارلاوهودحاو كا ذقهسغنف

 عباسل وهو نطابدلو توريجلا لاعنطانوهورهاظ هل مث سداسلاوهو خزرب هسفن قودتوكلملا ماعأ]|
 نوكجذ ةعبسلا ىفامرضتفةثالثلاذخأتف ةدعستلاو ةمعبسلا|ةروصوذ هو اذ هريغ امو |

 كالفالا ىهو كاملا مامموهورشع ةيئاعلا قت ةناسنالاهثالثلا رخف نيرشعوادحا جرراخلا ||
 كا دنعن وكف ةعيسلا ىفاضيأ امرمضت ةمقحلا هثالثلابل عفتك ذكو دراوملا ناسنالا قل اهنمىتلا

 كالفا انلقق للا نناع نم اهانذٌنافتاد راولا نمءاشناممدمع ىل عملا قليابئمىتلا كالفالا |
 || قحلا ةعتاناع> اعمامبنم اهانذ>آناو قلتلك الفا انلق نانالا بناس نم اهانذخ [ناوءاقلالا
 00-- الفا ةعستقللادحوا ادهلو كلما ث دحام هعاقجابو قتال ىرخالاوءاقلالا

 انعم + (مم)* ميل وهو سلطالا كإفلاو بكاو كا كلذ تلق تش ناو شرعلاو ”ى.ركلاو
 بالا !ذهقافرط نمركذتلف بسل اركذن لو كاذةيوطرلاودرا رحل ن وكيت الصفلا اذهلوتا ف

 توكيأم قتلا اذ_هدعبنابلا اذ_هىف ركذأسو ىلاعتتلا# ءاثنا ٍباَكَلا ل ادهنضوةسن ىتحاأا

 || ةرارحانا معاف بابلا لوا قدانركة ىذلا كافلاريغ كلذ هير اد هنال كا دو اطراراح فورا نم

 || لازو كلفلا ةرود تضقنال ةحردلا ف ا.عاوخالاك كلذ اهل اكو اذ ةمعسطلا ةانكلا ىه ةيوطرلاو
 || كافاهل سلف مدعنتال نأب ىضتن !مقشحو لقتتت ران دج اختاه جمر احلا قرارك هناطلش
 1 يت ع

 ءاضقن | اهل مصئال قمل ا ةتاذةلزالا ةاللف هترود ىذقنش كا اهل سلو اهَدَم ةيلزالاةامخلا ةيدمالا

 ةنتاذ ابحاسح تناكأنمل خاؤرالا ىزالا+ ءاضقنا اهل مصيال ةيلزالا : اداب ذو د حالا اتلاف
 ةامحناف توملاو ءانغل امم ماه ٌضرعلان ماسالا ق اللا تناكأنلو ةتل تأ 0١

 سعثتلا تضم ذا :سمشلان م ضرالا ىف ىذلا سما رونكح ورلاةامحر ان نه ةرهاظلا مسا

 ةعس هلم ءاج ىذلا هملاعىلا مسلس ع نغلحراذا را د اهروتاهعما

 0 لوقتو نالفتامالاقنت نيل أر فداه ةفوبحق مسخلا قو ”ىل مسا ىف هنمةرشتنلل احلا

 حورلا اضيأ عراك ىونأةواغ ل هلسأأ ىلا عجبر ةقيقللا

 هوازجا متدلَتْف ىشعلا قيرطب مسجلا لترا نم نوكمروثنلاو ثعدلا تزن ىلا تح ها صآلا
 توتسااذافحوزلا تافتلا ن ماهتتستك ادق فدلأتلل اضعالا ْلّرَك ا دج ةفمطات انجي واضعا بكرتتو

 00 | حا روضلاف ةذلقا ارسسالا ةقشزلاب حورلا هل نبت ةسارتلا 5 ةأشنلا ت ماكو ةيننلا

 تدرشأو نو ير .. مانق مهاذاق ىرحخا هيف سقت م ةّرم لوا ناك م ابوس اضخم موقف هب , انضعا نك

 الطف اما ع * اماف ةّرم لوا اهأشنا ىذلا اهسحلق نودوعت مك أ دباك امر رومي ضرالا
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 تاذّقئاقح ثالث: نملوةعمامهنمةدخاو لك نأ ىف نانرشضإ |تعّتجاو ثدحلا اندم يدقلا ىف

 وهوزيغال سفن عمةلاح لاوحا ثالث هلدبعلانآريغامم فوصوملاو ةغسل نيب ةطبارو ةفصر أأ

 هتاحس ىرابلاف ناعلا عملاحو ىلا هتهلتا عم ةلاحو ئ لكن ع باقلا غانهفنوكبىذلا تقول |
 | نوكشدوجوم هقوف سيلو هتاخ لح ا نمالاحو هلأ نمالاحنيلاحهل ن اخ هانركذ اعف انلن يابس ىلاعتو |آ
 أ ةسانملاانرك ذدقو اهعامسقاطيالروم |تءانل هضان نول رخازرحاذهف هيقلعت صو ىلاعتال]

 ا ناك ةبهلالا ةرضعلا تلا ماللاو ىازلاو فاال نيبو نان الا ىتلاداضل او داصلاو نونا نيب ىتلا
 | كل الفا ةناثْنعةاسثالاو الفا ةعسسنعةمهلالا ةرمضللا فورح تناكنا و . تاداغل او ىدانملا

 1 نم كافل ارطش نه ىتلا ةقرلا نوذلا سن ىف هنا دول لاو هلالا نيدتل ةمسانملا ف حدقبالا ذه نان ا

 || ىذا! توملا حوربق تو ياستلارزتمهياع 2ث نمالا اهعامس ىلعردقيالام ةسوسحملا بئاحلا
 ةلوقعملا ةمناحورلا نونلا ةلالد لا نوذلا ةطقن سفن ىف كا ذكو علطت الو ضارتعا هي ماد نمر وصال

 ةموقرلانؤنلاب ةلوصوملا ةطقنلا فو ةرئادإا نم فصنلا ىهىتلا ةلغسلا نونلا لكشقوفىتلا
 | ىتااةريخ الا ةطقنا | نمةرئادلا ارطقزيتت اهب ىتاا ةلوقعملا فللال ازكسه ىه ىلا لكشلا ل واةعوضوملا |

 1 كلزكرتفإرح دقر نم اهء انقر دقب مه ودملا ةلوقعملا فلالا هذه سرى هنت :اهمونونلا لكش اهبف عطقللا

 | نونلانوكتف ةروك ذملافلالا دوو عم ىاز اهفسن نونلاو ماللا فرح كا ذنمرهظف نوتلا ىلع
 |رهاظ قل ىف هنآريغقملا ىفماللاو ىازلاو فلالالاطعا ام ىنانالا لزالا ك.طءتزابتعالا اذه

 | ناسنالا ىف مالكن يقتحما ضعباو كشالو بيرالب هنا ذفهدوجول ختفمالو هل لوا ال ”ىلزا هتاذب نال
 | هناذ ىف ارهاظ سل لزالا نال ل هفلزالا هنضىخ ناسنالا و لزالا ىلا ناسنالابسنف ”لزالا |[
 | بتارم عيدأ ىف دوجولا كلم قاطي دوجوملا ناث هدوجو هوجون مام ه+وللزالا هض مصامناو :

 | باكلا ادهفف ةاهرك ذ قأمسو م مةرلا ف دوجوو ظفلا ىف قدوحوو نيعلا فدوحوو' ن 0

 ٌ ا +ىللزالا مدقلا لمعلا هب هسغف اهلع دحر ىتلا هتروص ىل_ء هدودو ةهج نع ىلاعت هللا ءاشنأ

 أ رهوملاب هم ان بيس ضرعلازيسحتلاك هي قلعتملا معلا ةيانعل الزادوجوموه هتويثلاحىف هيقلعتملا ||

 | ةلودعملا ةسغملاةروصلا نعةدّرحلا ةملزالا اضيأ هقئاقلو لزالا همف خا ذهلذ ةبعبتل ابازيكمر اصف |
 | دع ويا لوادخجاورث اودلا* اد اوكسو اج ام يعاتب :دللو تلنعما ُإ

 1 أكلذاوترت ني رجا عملا يامسل كولا يوما
 ' || قللا عجريو دبعلل ىتلاداضلاوداصلا ونونلا قئاقح ىلا قعلل ىتلا ماللاو ىازلاو فلالا قئاقح عجرتأ
 1 ا ”ريظل ن نكلو بتكلا فاهفشكن ع انعنم تلارارسالا بانه فص |"

 | نما دبي هنستو هانرك ذام قدح ةصقق نيغنصلا نيد هريغ ىل بع مازح ىه و يلستلا تاحردلكأ ف مسوا

 رواة رع ذب يمر لالا فور قا: تكن الملا ى دافني نما + لوقعلارهسىتلا بئامتلا)
 فاقلاو ءافلاو: مملاو فاكلاو ءانلاو, ءاطلاو ءاملاو واولاو ءاهلاو لادلاو ايام لف ءانلا

 ىعةسملالا ةيفطو ب انمذلا يهل انف ,ءاظلاو لاذااو ءايلناو ءاثلاو ءاتلاو ءارل

 عستىهف ثالث ىلا مسقنت بنا اخ رف درو توريجو توكلمو ا
 سال وتحاول ةعومجلا ت تسل ماقول م رد ةداهشلا نالثذح اتق ددعلا3

 رشع ةننامث كل جرخ قلدنا ثالثلا ةمقحلا ثالثلا تدجوا ابيفىتلا ةردقملا مايالا سلا ىفوا
 ةعشتهناسنالاوءاقل الا الفا ةعستدل قلن ةياثملا هذ. قلسا ق لمعت كل ذكو ماما دوج ىفد
 || ةعسنلا نم فطعنتو ةسشللن ا ةعستل ا ىلا قئاكر ةمشلسا ةبعسنا ن ند ةقشح لكند د ماتمف قتلا لالخأ

 ١ لانهثدحو عاقجالا كاذ كلما ناكحح نممجا اهثيف ةيقلسا ةعستلا ىلع قياوردشاالا

 كلذ



 ها#

 نيعسلاو ةعستلاوةناملاو ةسلا نم هج ازتماف ةمهر دشأ منال ىلاعت هوت لثمناكن ام نون ردع هالو
 ىتراقنا ذافام هريغنو د ةصاخةيوطرلاو ةرارملا هنع دح وكف ماعلا ف سلو نيرشعلا نمو

 دحاو هنعدجوب كلذ تام هنا [صروصخم كلذ هل نوكي نأ تعئنم ىتلا ةمكحلا ىلع ترثع ءاوهلا عبط

 ىصتالا كلفلا عطقيو عبارلاك لذا امهم رو ديةْرمهلاو ءاهلاق دارفتالا ىلع لوالارصاشعلا هذه نم

 ىصقالا كافل عطقيوىناثلا كلفا اهم رودبف نيغلاو نيعلاو ءامتاو ءاملا اماو مدس فالاةعستىف

 فلل يشع نتا ىف ىدقالا كلفلا عطقيو لوتالا كال ااه. رودي فورا قابو همس ارم ع الق

 : امب:ءوهاماهتمو كاهلار ءقد وهام اهنمو كإذلا ىطس ىلع هام ابن اهكالفا ىف لزانم لعوهو ةنسأ

 اذهباوبانمنيتلا ب املا ىف امتلك نم قابس نكلو اهتث امحو اهاز انه انندسل لب وطتلا الولوأ|

 <ىلغسلا ملاعلا ىلع ”ىولعلا ملاعلا ناطلسو رصانعلا ةفرعم فا نم الكدنع كلذ قا انمهلأ ناباَكلا |

 لأ ةلاحور ”ىاو ىصقالا كلفلا تارودنمن الا ه.ضنخ ىذااملاعلا اذ هدوجو ناك ة رود -ىافدأا

 ةيعبسلا ةشرملاَتا(لوقنو عجرتذ)ىلاعت هللا : اثنا هه دوعلا لص سا ناحل ضقنلف انرظنت

 ةسترملاّلاو فورا نماههيصن ىا ةفاكملا ةمهلالا ةرمضحلا طح اهانلعح ماللاوفلالاو ىازلا اهل تلا ]
 ىتاا ةمعستلا مل رملا ناو فورا ملاع ن نمناسنالا ظ-اها:له-داذلاو داشلاونونلا ىه ىااةناعلا

 ةمترملا ىهو هب ريشعلا ةمترملاّتاو فورذللا ملاعن منا ظحاهانلعج نيشلاو نيسلاونيغلاو نيعلا ىها

 انلعامتاو فوردلا لاعنم ةكالم ا ظحاهانلع فورشلا قاب ىهىتلا عيرالا بن :ارملا نم ةمقابلا
 دردبملا رعب اليويسقتلا ادهىلع فورحلا نم بنا عنرالاه هدهل ةعرالاةنادو-وملا هذه

 تاناغلاو ىدابملاب اك ةمن اهانركحذدقنكاو هسفن, اود اهءاسواهركذ حاتم
 قاروأ الا هنمديقامو لك امان دبانيبوهو تان ..الاو ئاستلا نم مدقملا فورح هلع ىوتحتامف

 -ىرانلا ّنعِلل ةعبرالا تلصخ ىلاعتدقلا اثنا قرابة بابلا اذه ىفابمركذ أس نكلوةريسية ف ا

 نمو مهم ديا ناب نم مهن "الم منع ىلاعت قدا ربخ امف مهاوةامس ذأ ىلا هو اهبلعمهقاقمل

 ةس هاهم نودلطي ةسماخ ةقرشح مها قست لو مهن ام ح تغرفو . مهلت امش ع نعوم! نعومهفاخ

 تسلا تامهجلا من ”امهم ناذللا هلباةيامو ىاعاا مها نوكب نأ ازراحكا ْدَنأ دقتعتنأ كاناودْئاَ

 نيقوسيا تايخلاو ىلا ناك انوا ىلع كلذ ىأت ةقيقملا اف
 نعنودوحجوم مب او مهتمو فوردلسا هذهنيب ىتلا ةيسانملاو فورحلا نماهريغ نود نيشلاو نيشلاو

 ونالت زل اقوول دقو نم ةنهلالا ةرمضعلا لستسو فورمللا هده تدحواهمتعّىلا كالفالا

 : ةفصااَنآل لوبقلا ناك بم ىالوبقلا ىهو ةغدلاوتاذلا نيب طءارلاو ةفصااوتاذلا ىهواضأ الع

 اهتسفن طيرتةدارالاو مولعملابو هن لاعلان هسفن طيري لعلاك اها ” قشملا اهقاعتم واهم فوصوملاب قلعت اها

 أ ءام-الاو فاصوالا عمج-كل ذكواهارودقممابءاهمرداتقلاب امسفن طيرت ةردقلاو اهادارملابو اهم ديرحلا
 || ةلوالا ىت عم ىلعل دن ماللاو ىازلاو فلالاام تصتخا ىتلا فورا تناكو 2

 هللهج اعق يَ . هن اق اهملع فدو نمل ريالا نعاافددعلا قةدحاو فوركلا هذه طئاسولزالاوهو |

 راض اورو فوزا هد نيب ةعماجلا ةبساتملاىفاشيأانءاكتدقو لا ءلءاوودص قيضتوريغلا

 ام اضياه ثالث فور اهذهنمةشاسنالاةرمض لا ل صح كاذكحو روكذملا باكل فةنهلالا |
 عة اومعوح نم ةسهلالا ةرشملا تقراقف داضلاوداصلاو نونلا فرحابمارغ تلا ةرضسلا لالا |
 اهول مدل غلا ن وكما اش هب انيبلا عزو كيانبا يلا تالا ةنا وزال ارشتال ةيدوتعا ناك :
 ادبعوادخاو اليل ناكل قئاستملا فلارتشالا متوواف و هكةثالث نمتفيا ةروضلا لف لعام : و

 هدحاو نيعىلا تيستولو نيام قئاقملا نوكتن اًدبالذ مصيال اذهو ةد>اوانبع ىعاادحاو||'

 اميدقدحاو 2 كاذناف مهاعب هوم اناكملعت مسه ان لقي لو ميو دحب هوني اناهممدقب مهن انا ذهاوإ]]

 ا
9-30 

 1ك

 ل مغ ل
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 لوصفتةالث ىلع بابااذهو مواعماو لالالا فر 200111 جااتاملكلا

 * (تاملكلا اهمزيمت ىتلا تاكرملا ةفرعم فىناثلا لصفلا) * د (فورملا ةفرعم ىف لالا لصفلا) +

 دم (مولعملاو م ماعلاو لعل ةفرعم ف ثلاثلا لصقلا) +

7 

 * (ةيهلالاءامسالا نماهلامو تاكريللاو اهنا مو فورحلا ةفرعس ىف لالا لصفلا)

 رس

 111 2 ل تانيقا || ١ 2انلالاهمأ فورت
 طاقبالاو سردللا ماشلانيب || | هتوكلم فلالذالا امتراد'

 00 0 اهنونكفم نم ءام*الااتطإلا

 ظ طافلالا قب اق مالكل اد: مع 7 تدبام ىدو>- ضم .ةالول لوةنو

 || ىلاعت وحل وهو فاكملا نوضني دمستت ريغ نم اقاطم دو ولا ناكحالل هلا كاناو هللا اندشر أ لعا
 نيغاكملا نم فورا هذهىف فاكملا ماعم نين نأ اندر انركذ امل ةعماج فوركاو ماعلا مهو نيفلكملاو
 ابهنع تا" طئاسلان .حيرتختسسم وهو هنلجاو اعنا هن كل لع [دتعل يتأل شهي دلو ند
 مهلا فورح تمام اواهئامسا ىف:ىبرغلا حالطصالاب مهلا فورح ىمست ىتلا فورد هذه تركزت

 || عيرا ىلعاهاندجو فورحلا طئاس نعانفشوك امانغشكولو)* اهانعم اهفرظانلا نعت مع !امنال
 ةناما ص (فورحو) ماللاو ىازلاو فاالاأ ىهؤ َكالذ ا ةعيسابتدب سه (فورح) تتار

 || نيثااو نيسلاو نيغلاو نيعلا ىهو الفا ةعستاهتننته(فورحو) داضااو داصلاونونلا ى هوْلالذا

 هندى لكحاانعرشع ةئامنكا ذو مع ه1 فورح ق ان ىهو لالا ةماعلا ع (فورحو)

 هانرك داهربغال ةعبس نعو ةشامت نعو الذ ا ةعست نع ءوهاماهتم فورا كانَ ةرمشع نع ب كسه

 نود ودعا دنا اماهانرك د ىتلا طناسلا ىهو فورجلاهد هتدحو امنع ىلا كالذالاددعذ

 فاالاامآو) ةسوببلاو ةرارملا اهعبطق ف لالا نودابته ماللاو ىازلاف ةيعبسسلا ةسرملاامأ .اكلف
 عمو ةدراي درابلا عمو ةبطر بطرلا عمو ةراحراسملا عم عجرتةدوربلاو ةيوطرلاوةرار كااهعطف

 (اماو) ةوبانةراحاهفورف ةيناغلا ةمترملا (انأد) ملاوعلا نم هرواجتام بسح ىلع ةبسان ساسلا

 00 او نيسلا (انأ وإإ ةسوسلاو ةدوربلا ام_ععبطابنم نيغلاو نيعلاف:ةبعست اةستر ىلا

 .مافّومحملا ءامناوهلمهملا# ءاحلاالا ةنسبابةراحا فورس ةيرمشعلا ةمترملا(اَمأو) ةنوحلا) ةرازخلا

 ا ٍجااَلالفالاددعف ناتبطرنات درا امم افةزمهلاو ءاهلاالاو ناتسس اننان درا

 ا كلف اج 'امةسوسلاددحو اهتكرح نعىتلا كالخالادد عوكل الفا ةهثالثو كلذ اًس'امةرارخلا

 ىتلا كالفالاددعواكلذ نوّتسو ةسخ ةدوربلادحو اهتكرح نع ىتلاكالفالاددعو اكلف نوعبرأو
 هانركذ امسح ىلءاهفىذلا لخادتلا وحلاؤتلا عماكلف نو رشعو ةعبفس ةنوظزلا د حو اعكرخ نقل

 ةئامو ةصاخفلالا فرحدجوب اهنعو ةعبرالا لوالار, مصانعلا اهتكرح نعدحو كالفاةعيسف افنا

 هذهنعو ةتبلا امهريغاهعدجوبال ةصاخةسو.بلاو ةرارحلا اهتكرحن عدو اكلف نوعستو ةعبسو
 نونلاو يملاو مالا عتؤكلاو ءايلاو ءاطلاو ىازلاو واولاؤلادلاو يح اوءابلا فرحدجويكالذالا
 نولامو ةنامو نيشلاو ءاطلاو لاذلازو ءاثلاو ءاتلاو نيسلاو ءارلاو فاقلاو داضلاو اغفلاؤ داصلاو

 نيغلاو ءاللاو نيعلا فرحدجوب كالذالا هذه ع نطمةساتةستول ذاو دوز اين رع ا لاك

 ءاهلا فرحدجونالالفالاهذهن عو ةضاخالب رلاو ةدوريلا اهتكرح نعدح و اكلف نورمشعو ءاحناو

 1 ءوسلا مهنسعالهلوق ثم ناك اذان يعستلاو ةّمسلاو ةئاملاو ةعسسلا نم حزتمخ فقالا مالامتأو ْدَدِمَملاَو
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 يتلا سنلاو فرشلاتعن مها كل ذك علو ضرع ملوح قلل ناو قال لجل ,ندئاسلا
 مهو ءالعلارارسا ةلزنع مناف ماعلا دوجو بلقب نوفئاطلا مكتاف ىلؤا طبل شرعل انني قئاطلا

 1 3 ان ءاوسنووكح7:فكف ءاوملاو ءاملا لزم مه اعلا مسع نوفئاضلا

 اذهدعنو "ىلاعلا فرشلا نم هومكتبهو اهأر دق اوفرغاذ مكانعم الا لاك ةروصف تنلختامو
 || لر دن نأ تهزتتف ةهولالا تسدقن دبعلا الود سلا ىةرعيالو ةحلا ندحال ىلاغتملا ريا ازلااذ

 ىبلط كرتتالو ىنهتنالف حران نمالو ىعتنف كنم ىئلطنالفانأاناو. انالا ت تنال ن ااا
 ىيزيمو كيهذم ىف كءورشدنءرتضداو كنلط ىف بدأت نكلو قرتقىن قلت ىتح قيلطاو قش

 | "لرد نعرمملا لدو ادع نكمالاو كارتثالا ةغصؤ فتف كنمعدهشتامناوىفدبشتالكناف كو
 كلثخ قرضح نءحرخاىل لاف مامي ةصلا مركحملان 5 امتع كلذ فق حلا كارداكاردالا

 تددرفهودرلاكمث ادمخو تقلخ ن نمو فر ذلا قف ريالا شف اديرطت>رفن ىمدخت لصيالا

 د و طفل او هدوهش طاسنن ريغان ايوا امر تاك ىءاسن م هبكب نانو

 همد1لا ب حو ىتلا همركلا ل دنع نكتلول ىم دخت لال نم قرضح ىف "ىلع لخ ديف كل اقف

 كديزبام اهفدو كناهرت نم تنأر دقو انك تااابغو هرظن لوا فك تهراو ةريضخلا "ل ةلتكأم

 || كحارعم ىلع لّدرو كج ارخانتىهأ نيح ىلا سن ل لى لاكش اماشتسا ابيل دنعو !اسارتحلا

 ش كابا د دعا را ناسنالا اهمأ تدننام عرس أ ام تابلو ةحسمحاصكفذ :رعاو

 1 :ا نم بنغلا ف أ ارطىذلاام رظنلاددراتءقبو كنا ىف ةعسلا نيع كضتل“ ىد.ق طقسو

 ناو اهاوسدهشبالنأ ىطعت ةرضحلا ّنكلو ”ىلع تأ ئمّنا تاكا” ىلا تةؤلا كلذ ف تفتلاواف
 هضناف ددعلاوْلاناو دخوالا ماقملا فتن دمتا,تقدص لاذ هام .ريغأم مى ىلار طظارال 1

 (لصو) رارسا دلة عمدكمو جا باف اهركذأ راماو تالا يدنا * دبالا اله

 تاق ئتافرطسم ا ذيوهو ماع هنانأ الا اها ىنلتركص دام ”قصو”ىلو مرك انتو“ ادلع

 || دصاشلا نلاطلاو دراولا ب رغلا اب منل اقف كنعريشنا يح كنمكنلا علطتلا ىلا يتقوشدقلا

 || ةحازهضو نيفراعلا لخ دموهو رتسلاو باخلا نع ىلاعتملا تبااوهف را ةبععىم لش دأ

 ةطاحالا يسعى عناسلاانأ ناكو ىردص ىلع هدب يلو لاخلا ىنرخلا تدب هعم تاخ دف“ نيفثاطلا

 تا.كلا ىلعحو هجذاس ىتاوحرو ةعطق قدا ىفدجو ا نيالاونيعلادوجو زارسانو نوكلا
 ملا هاراتم قمنا لرتدم لعل * ىلا لعلاب اذا ىلع لزننوا "يدا قليلا علط ان! انننف هحزام

 ىفثقنو تالظلاو راوالا ترش اف قاذىلا هسأر سكش اوف ثالث ىلع ئاقدا وم لعاك ارا

 ىرتغو ىسفن ترعذ قاما عمج ىلع ىنعلطأو قام»و ىذرأ قتفف تانتاكلا عمجب ىور
 لمعت لاقو كلا كلذ ع فرصنا مث قئاقحو ىلا ند ام تاضفوا ىريخو ىرش نيب تزيمو

 يد و ”ىلاكالمالا تراجتف لوسزلادوروو لوزنلا تأسف كلا ةريضح ىف كنا

 لقتنا ىدينب فودولا نعاكلمالو نونا ة ناقل امو نولنتن اذ ىلعو نوايقم ىعل لكتلاو
 تاعاو لاملاَك اذ لعتنثف لا لوزالاّن !تلعف لزالاةروصت رف ىناوج ضءءف تظلو

 عفراف ةعماجلاةرّعلاو ةغئاماا ةضو زلاانأَف تدحوام ىلع قمم تملطأو تديشام ةصاختا ضخ
 و ودل م كنك قول 8 ىءهملع تفقواخ ٍىروطس هتنهتتاههأر آو زوم

 يع اد ههنهضتن ام هش عدوملاهروث“ ىنعا ىدنأف هروطس تاو هروتيشاكيفخرت

 هلاهسوتلاو قالا بالا ذهن" الا هركذ اا هتلعرطسلا كلذ نم رسل وأو. ةتأرقرطس لوأف
 معتم قب رطىلاو عركلا )علا ىلا ىدهي
 1 00 ءامسالا نفاهاامو ماعلا نم تاكر داو فورا بتاع ةفر مى قاثلا باببلا)



 لَو م 0 و لطف ”متالا لهملاةروصىف هلتاّوحف

 كشاف هرومصلا عياش ةروصلا تيلطف 1 نعمهصلا داس فا توت ءادنلا عامسةروص ىىل

 تبلطف باوملا نعس ردا ةروصىفهتاّوعق باطلنا ةروص ىف ىل وت ع هروتسامهتب ىملا

 هدارالا روض كلو م هروطتسو حولا موكرام حب و1 لشرف هروصلا عباس هرويصبلا

 هءايضامهنس جلل [ضاخأف هروصلا عياسل ةروصلات لطف هداعلاو هم اروصةةروص فهل تاودق

 ةروصلات لطف هتافلاو زهملاةروصىفه تاوف هقاطلاوةردقلاةرودفىل لوم هرولو

 ماع ىلل تمحي ملو صا ارعالا كلذ تنأرامل هاتلقف هريسصقت دبعلل قلاىدنأف ميوصلا عياش

 تابقول ىدبعانكسفن ىلعتس أ تن ى لاقف ىدهتب تلو ”ىلعتس أ ل ضارغالاولامآلا

 تاذلا ةلزمع كانه ىتبَتاف .فئاطللاروصل ا هذه ىفاسنه ىنمع تلقا فتاطلا ب طوش لك رذ لا

 لاصتالا تافصام ال لالخلا تافصال لامكلا تافص تافصلا عبلا ةلزنه فاوطلا طاوشاو

 [|| ىثرذ ىف هنلزنا فارغ .تاذلا هناك اق تدو تانغد عبسلاكط اوشا ةعبسف لاصفن الاو كب

 [| كلل ىلارطن اة ىوتحاو هملع ىو ا اوه ضرالا ىف ىتنملخو ىشرع ةلزنج كدنعهنا ةماعلا تلقو

 تادو الدج توسنق هشقن رسب ىلعمانو هشرعىلا داعف هملا ترظنف افقاو كنا ىلاو افئاط كلعم

 : رعش الكت ص

 | نولسرملاا<.فاطةبعكا
 مع ممل

 هشرع ىلا الشم اهلزلا

 هن فاح ملظعا لَ نايف

 و صن ءاحام هللاو

 هنت رواإلا كاد لح
 هلم ىلا ءيشلا ب دحناف

 مهنا ادري لام اوأر اله
 ىودسا انمماطلالا دول

 نمقح اواهحي نأ ومهسدق
 ىنامهلعو مهل نكح

 ىلع ضارتعادعب اوفرتعاو
 ىأدق ىذلا صدشلا سلبأو
 مج اومهس دق ومهسدق

 5 نودركملا اهم فاطام دعن نم

 نومركم اهب نوفاح نحو
 نوععس لهف ريسخانا ىنا

 نيمرالامالا اكلي

 ناهم ءام نحنو مهراوا

 نكحم هيد ديعانلكو

 نظاوسلواضطاعاوذاط

 نيفئاط هءاوفح. ىدلاىل لع

 نيئامهلاهلهلار مس لك .

 نيدجاسملاززخكذلا نبا ٍإ

0 
 2 طخ ن م اوودع دق

 نيدحاخلا

 0 فكرت يس هروح كام يلق هو هنع تر

 111 زايد كب نكلل لول نرعم 00 ا ْ
 دوهشملا ل دس ركعوومل أ دوصتملا كلق ىعسو ىذا ىتبو ..امهتعتريخ [ىذلاب نعربخ ا الو امهتد
 نوةاخلا نوفتأطلاو راخ الاودي اهفاو ط دنع كداسحأ ةلزامب مهف رارسس ءالا كب ءلشب» نوفئاطلاف

 كنك طبل كَبلق نود ةنترلا ف كنم سلبا قااكف ططختلا ملاعي كم نيفتاطلاك طخ انشر عن
 0 00 نيقاطاتلزخم ا رمال طخ اي ماتخدكلا

 د



 تح

 لون متلانل .نيلا نعت ريتسواف هرداس ”يرغلا ناك نمو ةشنمْنعالا تاما نما ||
 نلفاس لفسا ىف هنا لمي و نييلع ىلعا فوه نملاسعابو نييعتلا ةدهاشمىفنيكفا7ءاق اعماهذرط

 ةناغ هش تفقو ىذلا اهعضومىفاهفوقوو اهريدم نيعاهلاهشك نياهاملا نم نوك انا هتامذوعا

 ل.ذي ن كل حرببال هفقوم نخهبلا عجرملاناراعو صو هملا ثرمثا ام لقإعلا دنع اذا اهريسم
 انآءرق كا دولت مث حرشلاو ةعسلاالاح راو قمضلا هلي اقم ىف لدولوةبو مجقلاو عزفلا ناكسمملا

 73 راب زم واط هيض ذرب ليال لاو دمج رست ىاو واهات ف ني ُض

 :اواس دعب الا لصتحال بواطملا كلذك ق قيضلادعبالا نوكيال خرشلانااكف ءامسلا قدعصاماكأ]

 له دعركتلاو ل دلانالا لصحالاهم ماهاالابدا لص ام. ليست نع نيكسملالفتو قيرطلا
 هلاوفعضو هلام هلاوشتو ةلاسةلاوإ سف لامتل ا نيعب رظان هتاف لاق اهفقدصدقتو ماهفالاو ىهنلا

 ماقم هنعاورتساو هلاعال تجر هتسامرملا وصولا تذرا نا ةناكتسالا كاع هلاولوقو هلاع

 لح اع حر فسسو راس هنمام ىلا لودولادنعد نزمعسف هززاوملاو رزاولارحاهلاومظعو ةرواحما |||

 ىلادعصالو لحرامحا رعملابلسو هملعهللا بص لوسرلا باطامالؤلو: راصو رارسالا نمههبرط ىف |]لا

 ميش رعورسسرالا ا ديا هت اا ا 2

 دنعذ ءايشأالا عماج هلال ءاشنمهي نمور اشنالا هيطعبال هنال ءاشنم هر 0

 يعادل لاق مهتلادب اععس] ىلع ليس الوم دو لعل كيتا 5 :

 قئاتللاهذههتمتادحاتآرالو كلبق ”ىلوو نم هتغم# ام. اسعىعم ليتغشكو' ان رغاةرمس ١

 ىلعذءالطاؤ: قاراتس عفر دنع كاوديتس ةموقرم اذ, ىهو لوا قدس ل كلئما]
 ةعسلا دهشم) مهمرح ىلع كعلطاو همرح كانا امدنع ل دهشا ام نريخا ن تتاو. قاراشا ٌْ

 0 مو نامعالا نمهملاتلصو املىفا لعياع الئاسو ملكتي الا صصقاب ملعات تلم (ةنيلالا 1[

 كساقلاق يشر كساملاترثك اامناٍلاقو همرح لغىعلطاو ةمر قارا نإ ل

 مخ كتاعادقفا عم« قم كل تلت عمي فكنع تصح ناو انه دج وانه فدحت مناف :
 لك و هفتسكحان اوىبا + كفئاطل ضعن فدَر مامريغكلا هبت رشأو َكَفَفا اوم نم ةومام: :

 ريغف« هماقلا مهل ىلحت | ىنارتالأ فراعملا رم هيتظح ااعانلع طاحا مالا فقر اعلكمفر تالا

 نورعشال نكلو نو دوعبامو نوذوعتا هو ىسورنوركتش همالعلاو اوةرعب ىتلاةروصلا
 ةرو هنا ف يبلعحرخ أ ذئنيف نورظتس ا نر نحن اهو .كنمهتنانذوعن ىلصتملا كذا نولوقي مهنكلو

 تررعت ىلا ةروصللو: نودباعمهتمالعل هذ ةيدوبعلا ةيسشت] ىلعو»: ةسوازلا# لادم هيب لولا
 تدلجحتامدنعو كاذهل مص فدكو ىتهاندقو روزهلوتف دنع هنا ويتم لاك نك نو دهاشم مهدنع

 لهف هروتملا هيلققةنكمملا ةقشحلاوهو فدع امنت هروصنودةزوص: ىندت نق ىنركتاذل
 نعنوس اغمهنال مهرإصب ا نع قافج ناكمالا ف سل نوفراعل او ىن دعي وهو ىندبعي هنا لب: :

 رهام لكف قامسا ىوست ا دوجوملا نم ن واقعي الو فاوس مدي رم الظ مرا سلع للا :

 دحاوئث ىدنعامهالكو دهاشو ٍبئاغنيب سانلاو ءاوساوسلت ىلعالا ميسملا تنأ اولات ىلكتومهلا
 تابطاخم)هيديزب ىفقوأو هنلاروغةيذج ىيذج همالغاوهتاراشاَت مهكو. هماكت عمسالفا |

 ىلادروصلا ىلصوو !لبقنزيعلادمو («فاوطلاو دوجولا نم ةدعكلا سس ؟-: فاطلالاو ملغتلا ||
 هروصلا عيابس ةرؤصلا ت يلطف تامملاةروص فهل تاَودتو ةانيلةروبصات للود اهتقشعت ||

 ىللون مث' اهنكبةدامشلا ملاع ىف تفرعام اهل تلاهو.اهنع اهنمع تضمفو هريسلا بحت ماهل تلاسقف

 طرش ص قن لتو , طوش ءاضقن ا دع كا ذو رظنلا نعىبع نمةروصفف هتوف رصبلاةروصف |
 معالا اغلا ةروص ف ىل لَو مث هروكذملا ةلاقملا لثم اهل تلامقف هروصلا عباست ةروصلا تبلطف ||

 ل - هكا كبت
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 عفن هل سلو رض هلاسلو || | هتاذب ةابحال اذاج تير

 عدصالو فعض نعلاب نكي مل اذا *:||[نطاننم هكش باقلا نيعانكلو

 عسو هلج ىلع قولا سلف || || هنادب ىل نا ازنزع" هارت

 عنملاو ضيقلاو لزنلا ءاطعلا تك اتيلع تنكو صفحابا تنكف

 || تناعو هلازتاو هلزبم تفر ءالق ىو نيا نع همهاز ازثو ىبفلا كِل ذ هلزيم ىلع ىتعلطا هنا مث (لضف 9

 || بلاط نمرطظتا هل تلو هني جولا قرع ءنم د و ةيلعالق هلاوحاو ا 0

 أ ناو !نمرالاادحا ماكر النا ىلعرطف هناا زغاو ءاا ”يلاراشاخ َتَيسناَوَمَف.تعازو كتلاخ
 ءاسغلبلا ةغالب هغلم الهقطنو ء ءامصقلا ةح اف هكردنال هنأ ت لع هتمهذو هتقتحو 0

 ادا ةلخ اقمار رح ةسضكى ع ىغقدأو كح الطصاب يذّرعُ رثكرخ اذه ريشلااماانهل تلتف

 امالولو ريمالاو كتاذب لزانلاوهو ريظنلاوؤفكلا ل دنع ناف 0 نما 3
 هلاج ةقشخ ىلالحو تاعفراشأف هرظانةريضانهوجوك لا تعلطتام هرهاظ ةققح كاتناكأأ]

 نمىصتارةتدعرأو هشغلانم تقفاامدنعذ ”ىلعنبلاى ىو "قدي طقسف تمهذ

 هب تازينو ءاننالا هب تءاحام ”ىلعهلاحالتف لزنو هريساصع قلأو لصح دق ه.عاانال_عدسشللا

 هي لداخلا علا ةفرءملاهذختاو الملداهلعف ل11 نمهللا بش امنا. ءانمالا ةكتالملا

 لص ةتفرطتا لاقف كراس[ 0 نر ٌكرارسا ضعب ىلع علط ادت لقذ السس

 ىلع سلف اماكألو املكم نوكاالىنافاموق سه هنع ىلا سامدخ ىأسو ى جس برت ىو يأشن

 آ| لاق مث ميككاو مكحماو ةمكحلااناو يلعلاو مهلعملاو لعل انف اعنا رامات اذيسبلو فاو

 كراك ىلعديلتو كناكق ه .رطستامى آثن ص ذخ اتى ىرقروز.”لارظتاو ىرثا ىلع فطىل

 كمه فرعا يح فئاطلك هدهشتالاه فئاظللا نملفاوطىفقللا كدهشاام ندعو

 ام ضعس دوهشملادهاشلاا اما ذّرعاانا تلقف كانهكنم تاعام ىلع لركح ذاك كانعمو
 || ىتلا رودسلا ارونم نيعلاتارّدْخْلاو روذلا لئالغىف تالقرتملا دوحولا رارسا نم ىندهشاا

 [| ىلع كرد مدعاو 0 ل اعوضوم ءامسو اعوذرم اءاجح قم ااهأشنا

 رعش د 0

 هقيصو نم فدطل ا | عذو هتاذ نم فنطل اه فصوف
 ا عدوا امك قاذ,لكلا عدوأو
 ءنمْكسملات اذ سلط مي عمل يواطم ىمللاف

 السدس هتفرعمىلا الو اللهب رشم دجال ىتقيرط هلا تاصؤو تس ةحهتضتقاامف هعدو اامالؤأو
 ىلآ ا هدوجو اغلا لوصول  دنعةرئاذلا خف فركرلا دفع رباك ةباهتلا دنعءدبلا ىلعدوعإ كلذلو |

 دوهشو ره دو-والا سلف هلزا ىلعهدنا.رفطعتاو هلوتان حالا رثخآ طتراق ةرادبلا ةطقن]

 هملي ىذا! ىلا ههحو دبعلا فرصولخ قيلاخن اةيور ل-حانم قيرطلا لاطاماو قت ثبات

 ام ماكس نمارق#نؤإلو اولعذامهتئاو سمن نيعي اواصواذا نيكلاسلا ىلا ر طنا همض لكي نأريغنم

 | اورظنت قئارطلاو ضرالاقلخ ىذلا قلاخلا ملا ةيزتو نع قئاقحلا ةمجفشب اورج مهنكل اواقتتا
 ىلا عتق دا دصقب لاح ىتسأو بلطت ةلزئم مظعا اهواضتو .ءازرسالايراعماوبلظو *ءام“ "الا حرادم

 اة ندَو هفئاطلو هنانآنمهوثن اعاج مهتقحو هفرافرو قدصلا قا ارب لع مهويبت تغربوا مف

 رظنتف اايادع عضولا لصاى اههجو لاقت ةملاكلاةًاشنلا ىلعةرطفلا تناكوت هبلامت ةر فلا

 اج



 ه1(

 * ([سرلا نحر ااة تا اس
 قي ناك امو باَكَلا اذه ىف هترطسام هنأشن لمصف' نمتدخ ا ىذااحورلا هه رغم (لوالا بانلا) ز

 رعش 1 كلذ نخرا ارسالا نمدشسو

 فوطا فمك ف اوطا ادنعتاق |
 ناكحر- لقاعريغ تلج

 ال الع هرو: :تيبلا نظنا

 باج نود هللا هن رظن
 ىل الج قفأب اها ىلحتو
 هأرت نمت <ىلولا تنآَر ول

 قيعداوسف رسلا متكحح
 نكح لف هاذ تاهح

 هداه ف اح

0 

 فوذكم انرس كرد نعودو
 فودقملا ريل كنا ل

 فك تر
 مبلل تادف
 512 هارتعاام قدصلارق

 فوهلم هلوم همق تلق

 فو رعم هنأول رس

 فيطل موق دنعو موق دنع
 في رثثلا  رشلا قرعنامنا
 فورا ١ ي-رلا مهالوتف

 فير هنأ 7 ف'ااوط نع

 فيوخت هدعب ام نامأب | || ىتن رواج ىع رشف مق
 فيل مهنم بوثلافاوشدعي وا || || ىفاقلب متح رفمهتما نا

! 

 ةيئاحورلا تاكسلاندعمو تاكربلا ةكمىلا تاصواملىفإ ميركلا”ىئصلاو ا
 اسم فوطا ًاناانيف نامحالا ضعي ىف قينعلا هدب تفط تاك امد هى اش نم تاكو .تاكردلام

 تهأب دوسالا را دنعاناو تيقاذا مزتلا مزتلملل ةراتو لدساو مثلا ران الاهمو اريكمو ادعو
 امدنعت طبحما طاخما طسبلا بكرملا تتامالو ”ىتح سلىذلا تماصلا ملكتملا تناقلاى فلا

 تنبلاب فاوطلا ناتلعو هزاجمو هءةفح تفرع تنملاب ”ىللا فاوط تبلان فوط هنرصنا

 تاوم ب اها -ىلسا تير امدنعتانسألا نمدععت امروك ذملا قتلا تدشلاو ١ وانا ذلك

 ا تاومالا
 ةقاع ةعب يشل ريس مهل صون || ||هتادب تفاط 'تببلا تبأ 2
 وع هب مهام ف شكلا نع لك مهو ىتحاوعرشل امه موت هل هبفاطو

 ”ىش هلْدْماَم رهدإاادمحوزب زعأ| |( ى هب فوط تدمند نعأو 08

 يسنا وهل 0 لحم تان انل ىلت
 0-30 ا

 ةفطخ ىم ئفطخ ع ا

 نيفناطلاو نيقمطملاراسهازهدحت توفلا لك ت ٌتيلآ سار ظنا رجازو عدارةاوقىللاوو رهاق 1

 او لاقل قال ضف ك لافاكوهزر هتيارف هراتسأو هبحج فاخ ئوم هلا ارظان هراحأبا

 00 رعش لاحترالا لع لاثما اعف
 ٠٠ ||عتصهل كح نمالا وعزلااموأ| !|هلوح نيفيطملاب وهزبثنملاىرا

 عم هل سلو لقع هل ساوأ || ىرب الو. سال داج اذهو
 ١ ١ عرششلاانا ةابحلا لوط !هتيئاوأ |انلةعاط هذه ضيخت لاقف ||

0-7-7 



 ل نكران اذا يشلاتنوقاعتا لاسقف ”ىهل
 عمسلا نيب عمم يم وارهاب هاا مور نار ىلع ناديالذ نوكش نك هللوقن

 || صرخت ةدارالاتقلعتةدوجولاوهامن اوي رومأملاو نوكمش هلوقب عقودق لاثتمالا لوةنذ لعلاو

 || دو ولا نيب ةلوةعم ةلاح ىهو» داح الا همض ترث أف نكمملاةردقلا تقلعتو دوجولاوهو ننكمملادخأ
 نيع نكمل نكي واق تناكف تائتماف نوكمن أب ةصصخما نيعلا هذهل مالا, باطما قلعتق مدعلاو
 دارملايه,لئاقلاو دوجولا عقوامل دوجولابرهالا نيعلا كلت ىلع هجو دو+ولاءاها فدوالو

 نءةيساسة بن ريغلايدوجول !بجاولل ةملؤالا ةملوةعم « (ةلتسسم) + بصمريغ نكح رشاف

 ١١ نأ ؟ولذعال هنال م23 ْكلانه هن وكيت ا لمذا دشملكا لوو هذقلطملاب انا نوكدو>و

 || اهنم هووللاجوهو هبامثاقاماو لاحوهو هسفئودامانوكذقلطملا بوحولا ث د نوك |أ|
 ألا لاو هوهتاذا امّوقم اما ن وكر انفال نما ذهوب ماقول قلطملا بحاول مزاب اماهتمو هسفنب عاق هنا
 لقعيال ةمعضو ةبسن قلطالا بحاولل ةملوالا هاوس * (ةلثسم)* لاحموهو هيت اموةموا

 ْ 0 الن أر دقولور ايتعالا اذمالوا نوكمش هللا نكمملا دانتسا ىوس لعل اهل
 ثم جمالا اهدجو م لعبال تاككسملا نالعا + (هلَح سم اقلعتم دحتالذا ةملوالا ةيسسنلا تفتنال
 | 0 ارفلاو هب ةطاخالا,ت دوي شن العلا مصيال كا ذريغ هنعدوجو موه نمورلع هسسفنفوه

 'ء || دوكيامالا ا قناص رك نا تمرد ع مج ا ل كوبا

 ْ 0 ىلا تب ني وياك راكم سا : بخاتاع

 العدز ترلقو هةلعام مهفاق اهسعت ىاهل ىتلا ةتوشلا تافصلا مدعل كل ت تزع ىل مان اي

 ا ا ا نكمل كاه+ولو وه نكي هنلعوب)

 تسل ةقلطم ةطقنلا ةطقنلاب ةطسن م ةقاطم ةرئاداا كن طش وهام هب طش تنافدلو تنال
 ْ ةبهؤلا كب ةطتص تسل ةقاطم ت اذلا كل ذكةرئادلاب طم 1 ةرئادلاب ةطمت ع

 قلعتمو هناصس هاذ ىلاعت قلا ندير قلعت دم #*(ةلكسم)#* ةرئادلا ةطقنكمولً لاب ةطمت سه تاذلا
 || )علا فج وضو ديزهابن ادي ورلا ىف لاقي الذ قلعتملا ىلتخ اق بول لاو تافاضالااباهلا هتانثا هناناع
 || ةلوقعمر بعت اذلا ةللوةعمنوكتن أر كج. الف هتهام نيعددوحو ناكناو قاعتملافالتخال

 || مالكا اذه ةققحت سانلا ضعب لةعيلو ضحن”رشلاوه مدعلا نا * (ةلكسم)#* ةدو-وماجوكا
 ظ اوضرو لو ةظفللاهذهاوقلطا نكل ني رخآتملاو نيمّدقَملا ءالعلا نم نيققحملا لوقوهوهضومغل
 مدعلا ىف ”رشلاو دوجولا قريات انا رونلاو ةلظلا ىف هلزانم قولا ارفس نص مءيانل لاه دقو اذ ادعم

 هف"رشالىذلا ضخ ارنا وهذ د سةر غنم دوجولا قالطا هلىلاعت قملا ناانلعليوط مالك
 رشلاوع مدخلا ناميارق ىعموه وهف همضريخ ال ىذا! ضحلا رشلاوه ئذئاههدعلا قالطا هلباقبف

 دحوبال ناز او اما سها دوس ول نأ ئاج ىلاعتهلل انا ةققحلا ةهج نملاقيال * (ةهلةسم)#*, ضحنأ
 لوشن ىلاف ةانلئام ضان اماهبفاسسإ ًاراهن ةعذن رشل ا انمصةت دقو ىلاعت هللاوهو 22 ىلارقتفش

 صاصتخالا لهاة دع ةذهذاذكهلعزو : لوقنالو اذكة لعل ربو اذك هل بجي هنا و م

 ال اذهف ادد تذه قوذمأف ىل اعتمدنا ىف ةصامللا ةصالخ ةدنقعام او ىلاعت هللا لها نم

 !هديرحت مدعا هكاردا ع نعرصت:اهراكفانةيودنا لوعلازثك | توكل احلا

 || نلالوت.هتناو اهكرت هاش وجاك هنن ةوالعلاك هماعىهو ِباَحَلا يمّدَتم تهتنادقو

 نيدل ا موهىلا لو هبضضو هل او دجت اندم لاعدثلا ىلضو لّينبسلا ىدويودو

 3 (فراعملاف لوالا لصقفلا]) *



 و يح 2 0

 | ىذا وهو هللا مكح ءاضقلاف ىضقاان ىضرلا اضقلانىضارلا مزلبالا (ةلئثسس)* قوملاىحالا]]
 ثودح عارتخ حالا ديرانأ « ( هلة م)* هن ىيؤرلا انمزلب القدن موكحا ”ىضقتملاو هن ىخرلابان سها 007

 عارتس الانديراناو لاحم ىلاعتهّللا ىلع كاَذد عارتخ الا ةقشح وهو عرتخملا سفن ىف عرتخملا ىتعملا ْ

 عار ,خالارا ن ىلع قا فصوي دقق هيفرهظ ىداا دوحولا ىف هعيس لاشمرغ ىلع عرتخملا ثودحح 1

 ادوجوم ماعلا ناك: اوسصغج سالو فايت هلناو هيف تاذلا, بج اولا ةستملابنأق ةيدوجوةنست سه )

 لاخلا نهذااندارا ناو مم ريغق للعلا ن هذاابداراناف ”ىلعخو“ْئ طظفاو“ ىبعو اي 1

 الف مهفنلاو ةلالدلل ناعوضوم طخلناو ظنفللا ناف كاذكاسل ”ىطخلاو ”ىظفللاو ةروصلا ف ”ىنعلا .

 ثخ نمن كحا ةروصا !ث.ح نم هملع لزن الانلق اذواق معمالونعنالو تاهتجالو لاك ا
 ناسلا,فطعو لديلاو تعئلاىلا رقتقا ةلالدلا لطمت ىلا دكراشملا هض تعقو اذا كلذاو ةلالدلا |[

 لسلام الكفو عملا بان ىفانرضح اك دب ( هلم © مهفاق السما ةكراشلم -ىهذلا فلة ديالو
 لباقي اهجو نيتسو هنامثالث لقعلا نا لعاةرصحلا كا ذانل لدح نيا نم هن: مو لعلا ف فراعملا حو |إ

 رخ الا هجولا هطعبال إياهم هحو لكمدعاهجو نوت سوةئامثالث زي زعلا تلا تناسنمهحولكأ#
 حولا ةروطسملا لقعلل ىلا مواعلا ىه كل ذنم حراخناق دخالاهوحو قلةعلاهو-و تن رضاذاخ ||

 ا 5 1 للدربغ نم لوالا لمعلا تا! تار ايبتعالا ميك !لئاقلا نم َتاماذها]

 اذهذ تقدص نمّوملاهل لوب م كا ذريغهل سلو بذكك لئاقلل لوشن نارك 0 ردا :
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 قر نابل نامل دكر انسلادحاوجالباو ه ثدح نك حاكنو ا: حاسضس حيرفلا ف ركذلا

 مرن اريغناكول نا هير نامز سدل ؛ىنلالدق نامزو اغلا ةدوحوم ريغ حاكنلا مزاولو

 ىهورع نم ىتلا ةكرتلاالو رخالا نامزلا ىف هنمتدكرملا ىهبرسا امنامز ىف دنز نم دكرشلاو ادنحاو
 ادبادوعتال حيقلاو ا نسا, ةفوصوملا ةكرملا كإ:نال اديا!:بح نروكبال علاق ديز نم ىتلا دكرملا
 5 ا نوكي نا اسبق ناك |ذ1*ىشلا نم مزلنالا ث لعنأل نحت اصنق ناك مو انس ناك مقلم

 نوكيعضاوم ىف قدصلا نس كيبق هرئانوكي دق كا ذك اشيا نسل اوانحسمرثا نوكي دقفاجنلا ١

 + (لكسم)» قىاادح هللع كانهم دقن ح هرثا وكي عضاوم ىف بذكلا مقكواهبقورلا

 11110111 1 1 ”ىلواحلا نود مصيالا ده ىلءذ لول دملا اغلا ليلدلاءاغتتنا نم مزلمال

 لزالا ىف ماعلا سلف عئاصن عونصمو بجاوب نكت طاشترا ىلاعت هتلايلاعلا طاترا + (”هلكتسم)

 هل ةققحال لطاب هوو هذ هرخأتو هنف نكمملادوحو مدمر دهب انو ل اعلاو هذا نيب مه و نك امو دعوا
 قئلعتلا اذهىفهانركة دقو ةرعاشالاهملا تعزنام فالخ ماعلا ثودح ىلع ةلال دا فان عزت ادهلف

 قلعت معلاامناوهلاثمالو ملاعلا سفن ىف مولعملا لوصح مولعملابلعلاقاعت نم مزليال د (ةهل سس *
 دوحولا ىف هلتامولعملا ضعي تالئاقلا لوقف امدعو ادوحو اهتشح ىف هلع ىهام ىلع تامولعملاب

 !ىناطي هبال ةضاخ” ىهذل ا ىفالاا ذه مضرال نكلو لضتي ماع لكفو ةصاخ لضتت مولعم: كف نكلاسف

 هلذماظفلو اقرلادو ءانو ىازوهاما"ىطخلاو ”ىظفللا:ادنز نافةروصلا لع ةروصلاثخ نم لزتح

 و ل حدحل اذهو سفنلاوه ىذلا ظوفحلا

 ا مل ا مكس اناف كلذ نم يلوا

 امناو ارظنءانمعّد ا اماناف لخد هملعمزليال هانرك د ىذلا اذهو لالا لّدعلا ئه ىتلا ءاضسلاةزدلا

 ماع نم نكم# نمإم“ م(لتسم)» قيشوتلا هتئابوةثالثلا تارامتعالاب نائاقلا نييوانشي 5

 لكو هبسسن نع هملعأ ارطن ةلظو باح لكس ىلاسعت هللا ىلا هحوو هسسلا هحو ناهجوبهلوالا ى اللا

 دحاو هجوالا هل“ ئدل هنال باح هم ىفرّوصتن الف حالا ملاع نم نكمي لكو هت بناج ند ف شكو رو

 لاحم داس الانا لع لع -ىلقعا!لملدلا لد ..*(هلتيم)*+ صلال نيدلا هتئالآ ضنا رونلاوهف



 اهقلعتو اراسخ | ىعس هلع تاكمملا ىهام ثح نم تاكمملا اهقاعتو ا اعىهسام دعوا ناك ادوجو

 201 زل د رمصتل اهني ةخا ىفست نكمملا ن وك لبق معلا مدقق: ثمح نم نكمملا

 وغوا ساب مي دتوكت وكملا عامساباهةلعتو ةردق ىعس نّوكملاد دات اباهقلعتو ةدارا ىعسنيعتلا ىلع

 دوفنلا مزلب ال ةطساؤلابو ى هالاذوفن نمدبالةطساولا عافتراف هطساوالبو ةطساوبنمعون ىلع

 هنوكن ع هفرصل نوكملاعامساباهتلعتو ىْم لجو زعهّللأ حال فقيالدا تملا نيعىف سهأب سدلو
 هيلع ىشام ليصعت اهقلعتو سهالاةروص ممِسقَلا فهيروصوااممم ىب مهاهنمر دصن نأ : نكعامنوكوا

 مسي رش اير ]+ ةوكملابتقلعتفاك ارابخ !ىعسن سفنلا فامواتان”اكلا نم اهريغوا

 اذه ىلا حالا قلهتهبان نمو ءاعد ىجست هال ا عسب همل ا لوزتلا ةهح ىلعهب تقلعت نو ااه

 عوعدملابمهفلا قلعتلا عمتو تقلعتن اذ اععس عسب هيولعلا طارتسشاريغنم الكلاب اهقلعتو امالك يس
 لك كارداراهقلعتو ةءؤرو ارصب ىمس تايثرملا نموامحت امورونلا هف.كح اهقلعتو امهفىيس

 تدّدعتذةدحاو هلك كِإذ ىف نيعلاو ةابح ىهسي هيالا اهلك تاققلعتلا هذه نم قاعت مصيال ىذا كر دم

 ةصوصخر وماهيلر ديرو لقعاا *(ةلكسم)»« تايوسملل ءاعحالاو تاقلعتملا قناَمْل تاقلعَتلا

 اهل بهامو ةهولالا ةفرعم ىلا لصت لمعلا رونبق عئام مقي ملام ئذ لكس هيالر ديرو: ناميالاو |[
 بنامو تالا ةفرعملقعلا كردي ناميالارومبو بجالو ليت سيالامواهتمزو كامو لصتسسامو
 تاوذلا ىلا ثمن, ام فك ةقرعماندنعن تحال + (هلتسم)# توعنلانم هسفنىلا حلا

 ا هاو اا فيدو لابوك ةيوسنملا تاوذإا ةفر ءمدعتالا ماكح الأ نم

 نابعالا «(نلتسم)+ كلذرغونيعلاوديلاوةبعملاو ءاوتسالاكح ةموسخلا تاذلا كل
 امالسو ادربىنوكراناب ىلاعتهلوف اهةروصإال اهتقبقح قرح رانلاف لدبت”ال قثاقحلاو للقتال 1

 دربلا ليقتقارا' تيمء اه. رانلا تماقالف تاذإاب ةقر تار ا مارحاو تازرلا ىثو ةروصال باطخ ٍ

 ةدّئاز ةفصي سلريغال  ابلا ىلءالثم دوجولا رارقسا ءاقبلا «(هلكسم)* ةرارخلا تاقاك
 ءاقي ىلا حاتح الف ضرع ءاقنلا ناف ثدحم اف ةرعاشالا كهذم ىلعالا لل و ءاقب ىلا حاتحف :

 ملكشملا ف ةعسقلاو دحاو مالكودثمح نم مالكلا *(هلكسم)* ىلاعتقملاءاقب ىفكلذاغاوأأ]

 < (هلثسم)#* مالك اف دجح او بلطلاو رابغتسالاوريستاو ىهنلا حالا م الكلا ىفالدأأا
 عحجسو كيو مسا كراس لاق نملوقاماق ايلا قالتخ اةسجبتلاو ىهسللو مسالا ف نقيواجتلالا '؛

 ّنا ىلع اهوّوممس انسي ةحاافلوقلااماو ودعلا ضراىلا فيملاب رفسلا نع ىهنلاكش كير مسا

 ناكولو ىعم اوه مس الاناى ةجالواو دبعةيهولالا ةمسنف صاخنالا دويعملاتىيملاوه مسالا

 دوجولا بن :ارع لأكل تاما دوو *« ( هلك م] ىتعملا مكحال عضولاو ةغللا مكح تاكل :

 1 بنو دقت لكر ارتسناف نخسق دج قرتشصم نك لك «(ةلثسم)+ رغالىاترعلاوقاذلا أ[

 اًقياطم دحر دقو لال |قلخروصتامل ىهانني ال لكالا ناكولو هنملكاالفاهلككاو هتانامن ىصقا ىلع

 رهاظ س - ىف هيلر دتام ثيب نمةرضحنم.تامولعملا * ( ةلكسم)#* لكدقف ةملاكلاةرضعلل

 ةروص ناكناالايخ و ىعمناكن االقع كلذ نم يكرتامو ةبمدبو ”ىبفنلا كاردالا وهو نطابو |إ|

 رّوص نالاك1ناةوه ىف سلو لاسكتاٍنكر رباملةعب لّعلاو ةصاخةروصا ١ ىفالا فكر رباللامهلان |||

 * (هلكسم]) * رتنو فقو هلك اذه نعّيراخرس ”ياالا رادتالاو لقغلا هكرام ضغب

 ' ضرغوا صقنوا لاكىارظنلابهصقو هنسح كر ديامهنم نكلم يقلاو نجلا ”قاذ مقلاو نملا ١

 وه ىذلا قحلا باج ن مالا هنسحالو هصق ثلرديالامهسنمو عضوا هنرفانموا عنط ةمءالموا ْ

 نامزلا طرسشب لون اذ هلو مكحالربخ عرشلا نماذهو نسحااذهو عيق اذه, نلوقنف عرشلا

 جالبافو ةحوأ دوقوا ءادتفالّدقلا ف لوقنن ا لجا نماذه انطرش ثامناو صخشلاو لاملاو ْ



 ا

 الهفالمادا دهن وكي نا لطبف نامزلا لعل ةدسا ةلالد هدهو صصخملا لعل بلد صصاستخ الاف |

 كت ىهام ثدح نمةدحاو ةبسن تاكَملا ىلا دوجولا ةبسنو ا دوحئولا ىلا تاكمملا ةمسسن لاق |

 اهنا نا ىلعل ما دتاثكمملا نم هريسغنود دوجولانتاككمملإ ضعب صاصتخ اف نكميوهن ام ثمح نمال :

 َنالئاقلال وك « (هلئسم)* ىلاعتو ناسا ىوسام لك ثودح نيعوه اذ هفاصص#

 ىلع نوركس مهو قةعحي سل مهو لات ال مالكلا نمفلخ كافلا دير علل لهو اع نامزلا

 .ركرح نامزلا تارخ الا لاك ناف ىمال ىف عطقنك لفل تاكرف- لوتالا نكمملا فنامزلاريدقتةزعاشألا
 ةرعاشالا نيتريبكن تفئاط نمتدع < (ةلكسم «) زيت ىفالا كرا عطقتالذزيستم كاغلاو كفا

 فاحكبو ثمل فلا الا ةسشتلا نوكمألو هدفت هواعج فيك رتشملا اظفللا ىف مهطاغ ةمسجلاو ١
 ناممريخو انآ نم ابشن هذا املك دوحولا زيزع اذهو ناسللا ىف نيرهالا نيب ةفصلا

 همشنلا نمتلقتنا اهن االا هتةرافام فونت نسيت تاونات

 نم اواقشااه دحلاو ةقسشحلا ىف مي دقلا توغعنلا ةقرافأ اهندحلا ىناعملانه مشتل ا

 ىلازارقتتسالاوهىذلا ءاوتسالا نمالئملدعنإل مهلوقباتلةؤاوالصا تان'دحلاب هسشنت

 لطسف ءاوتسالا اذهةين قروك ذم شرعلاو اهسالواول دعا ءالنتسالاوه ىذلا 0

 نا لوقا تنكفرارقدسالا ىاتنرخا عملا هفَرَض لت بوريرسلا لذ عم ءالمتسالا ىنعمأ]]

 ةقرقح ءاوتسالاو م اوهىذلا ىوتملابال ىنعم ءاوتسالاو ءاوتسالاب عقوامت االثمهسنتلا

 ىفلكتلا ىلإ انل ةجاحالو تاذإ كات ةققح هقنطتام يسع تاذ لكى نا دق ةيونعم ةلوقعم
 اوزواتي تا مهل تش نكيرذةمسجاامناو هي هرءافشالنب طلغ اذهف هرهاظ نع ءاوتسنالا فرض
 «(لعسم)# 2 ىَس دلذك ضف ناغتةلوقعم مهفوقوو مهناعا عم هتالتح د>أ ىلا دراولا ظفللا

: 

 نالاهديرتالةنوكت اس اهر دقو اهاضت نكن اه ديرال نازك« ءاشحفلاب سهر مل ىلاعت هنأ اب

 قلكلاه .اعزح ملامو قولختربغ ءايسشألا قنا كحواهذهقنا مكحوه لب اهنبع سيل ةشخ انابتوك

 الأ قادوتنأف القعالاعمس تتم ةعاطلل ةكارالا انتو انمزتلا ةعاطلا ىف هانز نقاد ض نوكمال
 اهفكلذحدقي الفاضار رعاابتوكعم اهروصو لاعالا نزؤانل.ةاماناعا اهانلش نكو ءاشعقلا
 دارع سله دوحو ىلع مكحلابم 53 نكملامدعلا + (ةلكس)#*< للدلا تاشضتةل عن ا انبهذ
 ود هيلعابحشم مدعلا كإ3ناكل دوجولا نكي ملولنإ هدوحو لاا هنراقي ىذلا حدعلا نكل

 :هلياقم ىف ىذلاوهدارع سل ىذلا نكمملا مدعو هلءدعلا ناك ازال نكمملادوحو لاح دا ل
 زاوجهل سلذا نكملل ىذلا قلطملامدسعلا لب اتت قلطملا دوجولا ةستس نال .هناذا بحاول ةدوجو
 دق دوو لمعلا لدكسالا * (هلكسم#) ريغال ةعولالا دوو فاذهو ةتر !اهذه ىفدوحو

 يت 1 ضخما نوك < (ةلعسسم) ريغال عجسلا قي رط ند < نكي مل نافةلان سل

 رخآ نكمل هتب لن قوام نكممل هئوتن ثدحم نم كل دوججو وه ثبح نم هدول هصيصخت سبل
 ام نكممالا الضا عقاونالو دارع سدل امن كم ثدح'نءالا ادم نكممللا تح نم دوجولاف
 * ( هلّكسم) * رغال امهم يس نكي هلم د  يدو أ وتد ساق انكم ناكاذاو

 0 مسا اذا للبس اعف و وتلا للعالثم لدا! لذو ضخم ملا تسلاتونتقلع قئلاإل ل7
 توم ىلع لل دلا لد نإ كك معزا ف قنا هنو م ىزح مالك راظننا ض#تةملا نت امئاوأ

 فركف اذكولواذكرهنابانمكف- لوسرلا نم ةمهلالا بسلا انذخ اف لسرملا بناح نم لوسرلا

 1 وهوربعلا كار اعتذالا توشلةتاذإ للعب ضلو هنا ذ نيعهدوجؤ ناو هدونجو ىلع مضاولا ل.ل دلاو

 ! تحاولل نب ؟هلاز اقفا * (هلّمسم) * اهريغال هنا نيعهدوحوودوجوملاوهف هجو لك لماكلا

 1 نقم لك رئانصو ءابسفنيإهتاعتو ةمهلا هس نكمملا نود بخاوالقاذلا# انْعَتسالاوتاذلانا



| 

 |١ ىلعهلالا قاطي نمنا لءةناف * تافاضالا ليش”دق ةهولالا اركأ ل احم دلعابووكسف ءش * لع فق مذا

 فالي ظفللا فةحاشم الانف * بسنااالو تافاضالاديربالتاذاا "”ىغتاذا|لماكوهن

 تق هلالاناذهدارا ام اهلعلاب دير اتاك + الدامس يت تام اح نو زهيجر تعا ف اهناف تءلعلا ||

 1 ولالا ايي + ”تكتيوا عسوا عنله عرشلا ةهج نمالا ظفللا اذهىف عازت :قسالو ؛

 || هبلطتىهو اهبلطي هولأملاو اهلط و هام اهتم تيلطفىلاعتهقلاالا اهتعتسيال تاذلإ تع

 || + تاذلا لكل طي لو ةمهولالا تلطيلانزكذامل طبارلا ّرسلا اذهرهظولذ ئثلكن ء ةنغتاذااف
 || رهظول رس ةشهولالل مامالا لوةوهو هنعاوعفترا ىادلبأا ن نعاورهظل ان كل از عم اتهزهظو

 | ىلا ةبسق قاعتلاوريختي قلعتلا نكل مواعملاريسغتت ريغتيالإعلا *«(ةلكسم)#« ةبهولالا تاطمل أ
 || قلعت لازو لاما قانئاكج هنوكيرلعلا قلعتف ناك نوكمس مسا ديت ايملعلا قاعتهلاثم.« « اًتمواعم

 ةرورلاريغت قرملاو عودسملاربغت نم مزليال كا ذكو قرعل اريغت قلعتل اريغت نم مزليالو هنوكفانئتسارلعلا ١

 0 الما هدا تافر حاشا داع ذك ال معلا نات «(ةلكسم)« عمسلاو

 : ىش مس !مامقلا ةمسسنو ريغتيال مولعف ماستل اونا دير يخت ال مولعنم سدا م

 اذهريغاوروكتال اضِنا ةيصخشلا ةبسنلاهذهوريغتتالاضيا ةيسسنلاو ريغتلا اهبوحلا ىتلا ةمولعملا
 بوسدملاو ةمسناا ةققش ةارومالا ةثالثلا هو ةعبرالا هذه ىؤسالصا مولعم امو ريغتتالف صنمتلا

 قعدات .ًارةنوكله بلا بوت ملارغتلا انتل أ امنا لق ناف « ةمصخشلا ةبسنلاوهملابوسنملاو

 هتققح ثدح نههماارظنت لام سا هنلا بوستملا لات ر ظناملانلق + ىرخا ةلاح ىلع هان. ارث ام ةلاح

 وهامثنح نه هما ترظنام اواضي ا ريغثتال ةقيقح كاّتف هلا بوسنموهام ثدح نمالو ةزيغتم ريغ

 || اهناذ تاازاهنا تلقىتلا ةلاملاكلتهملا بونملاوه رخالا مولعملا سلنذاف املاح ديلا بوسنم

 معلااهتاو مولعمالو لع زيغت الن دان ىرخا ةمسسلا#لارخ[بوسنماذ- ها اوابيوسنم قرافنال

 ”ىروتستلا لعلنا نمىْث سدل * (هلكس) ءندِس ىوكتسح تامولعملا قل عتو امولعملابتاتلعتهل

 ”ىرّودن موا عم ىلا ”ىروصنمولعم ةيسسنالا ت ارسل ا مولعلاف ”ىركفلارظنلاببستكم
 كل سلف ىروصتلا ٍلدعلا ىلا تاني الاتيتم اذ ىرّوصدتلا لعلا نماضيا ةتارما ب ددلاو

 |١ كح فرعالن 0 ا ا هلع تولشطصا| دو اظل عمست كنوك نمالا
 هتيعشضو» يعم ىا ظفللا اذه هيلع قلطا ىذلا قفل علا ب كادلم هماعل دب ظفللا كاذنأدحا|

 اهب ل ضو ىتأةلالدلاو هيون ثمح نم ىنعملا كل ذيلعلا لئاس كادت كيل ولفدف ماج ل فدل
 كوكب ندب الف لوةئأم فرعامو هل.قاثم عملا كاذا حالطصالا كل ذب صخمشلا كلذ دار ةفر ءجئلا

 فصو *(ةلكسم)#* لاحدعب الاح:تانالا عم هل ف شكلت م سفغنلا ىف ةزوك سه اهلك ىناعملا

 1 رحم للعلا لاقي ن نكل لادم ةطاحالا# لاس ابق ىهانتلاواهيغان ىذقب تامولعملا ةطاحالاب لعلا

 عسجب نهال امهجو نم ها ماردع سلك عالاو !رطن امؤانعم س لفالاو مولعم لك ةقمش<

 نوكف لم علوصح قب رطرصبلا ةيقرورلع رمصتلاة يور *( هلك ض)# هيطاحااق هو>ولا
 عومسملاوه ىذلا قلعتملال حا نم ةسناتلا تءقوو لءال ناك امهذ -ىلمصفت قاعت اريصياعسمسالالا

 'سلذ ةهولالا قتىىلزا انلقاذاف ةماوالا قلوهو ىباستعن لزالا (ةهلكسم)# رصملاو

 1 تازيصتملا ثو درت 'يجوسام لك ثودح ىلع ةرعاشالا هنا دتسا هب (ةلكسسم)* .ةشرملا كلنالا
 || نخو هوركذامق ىلاستهللا ىوسام لكر صح ىلع ل يلدا اوذتي ىتح مدالاذهو اًهضارعا ثودحو
 نككو هو زيفخم ريسغ ةشق . عاف دوجوم لك * *(هلكسم]# *« هيودخح اوكذام ثؤدح مسن

 || لوالا نكمملا ف ىرعشالا ةلالد «(هلكسسم] * هنكسالا هبلطتالو هنمزالا هدؤحو عم ىردتال

 دو>ومالر دعم لم حمملا هديه قهدنعنامزلاو هع هرخاتو هدوحون امز ىلع همدقن روك هنأ

 ندادة>الاو



 تع

0000 

 ب دول ا ع ين ب

0 

 يس ةناىذدلا صخالا صاقلا

 هدجو.ش هريغنوداملعفب نكمملاةداز !قلعت بسكلا * (هلكسم)* ' هن ىهل الارثالا قاعت لودق

 دنع مالربلا * (ةلكسم)# نكميل امسك كا ىمف قلعتلا اذهدنع"ىهلالارادتئالا

 نكمملا نم ةيانالادوجو عم لعفلا ىلع نكمملا لرب نان دبعلل لعل ةعص فاش . هنوكل ققحما
 رّوص ال هنالر ودعك سل مها ىو اهم ىداع ل ّمعدلا الولع هنم رّوصت.ال هنال روصع سلداملاو 1

 ماعلا ف نوكي نأ ىضسقن ةهولالا *# ( ةلّكسم (* هنمراك# " الاروهط عم قةحم لّةعهلالو لعفهنم ا

 شخ : ام قولو مدل او رشا فدي رفاقلا هازل نسوي دوواا نيحمةسنملا ةملازا س دلف ةنسفاعو ء ءالن

 + (ةلكسم)# لاحم ءامسالارثامدعف لا ةهولالا ىف ليطعتل او الطعم ناكتا هل كحالام ءاعسالا
 ةودهلامو لعب كر دمو ليغعلا ةودهلو لعب كر دم نيب رض ىلع امهتمدحاولف 5 كردملا |[

 هروصتيالو لضتلا ةوةهل سل نم هتروصي هلعيال ةروصدل كر دم ني رض ىلع ءارلا فب لردملاو لمفتلا ْ

 مولعملارروصت سدل لعل | (هلكسم) * ا ةروصفلكلردسو ل تلات تدوس ا

 امناملاعلل روصتلات ,ام رّوصت لاعل كالو رّوصت مولعم لك ام هناثمواعملارّوصتي ىذلا نعملاوهالو ||
 اهكسالتامولعم ثو لاسم اهكسمي ةلاح لعن وكس: نا مولعيل ةرودلاو اليم هنوك نموه 1

 ارداتنوكي نا حم ضل نكمملا نملعفلا حصول ,* * (هلّدسم] اهلةروصال اه: تشفالصأ لامج ١

 ةرغاشالا همز سس هاذا الك ذا ربالب ىوعد نكمل ةردقلا تامثاف هلدردق الثدأ لعفالو
 00 * (ةلخ م * اهنعلعفلا تن عماهل نيشنملا

 ندالا قا داخم الا اولعج ام ةرعاسش الا ىرتالآ فنصملار ظنا ذ ىف الو اف صولا اذه ىلعوهنم
 ديره ءوشلانوكواملاغ هتوكنم ماك جنالاو اديه دوك ني ىساستحالا اا و٠١
 مهو فيكو ماعلا قلعتلا فام هجو لكنمدحاو هنا اذهدعي مهلوس لذ ارداق هنوك نيعوشام ١

 || هك :رذلكو تاذاضالاو بسنلاب نول اهلا اذكهو ىلاعت هبة مئات تاذلا ىلع ةدئاز تافصلا 0

 اهمد عي لوةلاهمهذمن م مْزلم نيد م«ماالا هوجولا عبج نمةدحولا مهل تمل ام قرفلا نم

 هيلع لوادم ص كادووهالا هلاال ىا ةصهولالا ىف وهاما ةنادحولا تاناف اع لثاكن بو

 لازال تان م ارداه املاعاح ىرابلاتوك * (ةلشسم)*

 دئازلا هناذإ لماكو هو دئازلاب هلاك نع تاذااب صان ٍدئازلا لماكلا داصقنلاب اه«: ىدوداللا

 أراخا ىقالوود ىهاللث اعلا لوقاماو لام سل ةفاضالاو ةبسقاابو لاحم تاذلا ىلعتاذلاب ا
 كسالي ريغلاو ىو دئاو“ لا تاسثأ لع بهذملا ا مط سموك دنع اة سبل هلك ا

 : ايههدح | ةقرافم زوح ناذلا !ناريغلا لاكن أب ملا ىفمكحت مثردغال ق ةالطالا اًدهر 1هناالا

 * ( هل سم) < هيءالعلا عمج دنع نيريسغلا دب اذه سلوام دعوا دوو وان امزواناكسرخالا ْ

 مالكلادي دحا ىف هب مكتمل مي قمر هرالاك هش ىف | ساو وق ىلعتلا ن متاقاعتلاددعترتويال

 هسفن ىف فوصوملا دّدعت ىلع ل دئال تن دّد_ ناو اب. فوصوخلا هم ةمازاإ|تافصلا *(ةلكسم)» ||
 || ملاعلا فةروص لك« (هلّكسم) + هوجولا ضعي نمزيسقلا ف دلوتعم تن ”ناوهناذ عومج ابنوكل
 ةرؤصلاق ةهسقلاو- <: راو رهوملاو لسلاو علدلا اهلع عتب ىتلا ى مو رهولا ف ضرع

 تارايتءال اذحاو ناكناوةرثكلا لوالا لءولعملا نءدجو امن |لئاقلا لوث (:ءقصعل# رهوجلاى ال

 دوجو ىعاىويإلا ةهل_علا ىف مكمزلد كلذ مهللوقنف هناكماو هسفنو هتلع ىهو هش تدجوهثالث

 ”هلعلا نع ةرثكلا وو دصاومزتلت نام اوال هفعردسيالد است رتدح ا دوهفنل |.
 هلبجو نم 4 (لكسم)* نيرعالاب نيلئاتريغ ناو لولا لولعملان ءذج او رودصو | لوالا
 نع ةههزعيمتاذإاو لولعملا لع هفقوت ىلا هلع هنوكى دوي هنأل يثا"ءلعنوكمآل ىغلاو ”ىناذإالاكلا

 ل



, 1 

 أف دعد اما * (ةلكسم) * ملسو هل !ىلعو دمحم اندسإ ,ىلعهللا ىلصو هلا انت ىف لوقعل اري

 يلا هلباف ىهام ثيح نمالدر 0 يا ادع كا

 2 ا ( هلم ) 35 ةنهلا ةبسل لع تس دقالقءزوءامفلوق:اك ةمهلا ةيسن ل سالرو

 تاذلا اختئال كلب لوقت نم ..دنتع هيادحاو ناك ناو نكمملا يبو هناي ب حاولا قل اني. ةيساتم

 لولدملاو ليلدإ نيب دبالو در دوحولا نيشهاربل نم همصيخت موقيانغ اهب ركتلااهدح امو لعلا» اضتتالوأ

 هيلع لؤلدملا ىلا ةيسنو لملدا | ىلا ة.سن هلق لعتل انوكج,ه, هحو نم هملع نهزمملاو ناهربلاو

 هجو ىف قلخلاو قيللا عن ع نا حصيالف ادب اهلا د لوا دم ىلا ل اد لصو ام هجولا كا ذالولو لملدلا كاذب

 لوقعلا لة شرخ 2213 م ةحولالاةنومتماناذإ كه ناتج نم نككتاذأ!ثيح نمادبا

 0 لقملا تاذو هدوهش ىلع رحل مدت ا نكتاندنع كاردالوقعلا لقتسن ام لكو هك ازداد

 تاذلاو دهشنالو عت ةهولالا نام ملعتال الو دهشتقب ام .لعلا ىلع مدقت اهدوهشناف مكمل اذ مه نع

 ةفرعم ىلع لصح هنا لو. راظنلاءالعلا نم نب زرلاروهشملا نصرلا لقعلا عتب لئأع نم كاهن

 ِ تاشالاو بالا نيب 8 .ر كح فد درم هال كادو كلذ ىف طااغودو ”ىركفلارظنلا ثمخ نمتاذلا

 ءامسالا عمجىلا اديرهارداهاملاع هنوكن م هملعر اظنااوهامالا قعلل تنئاام هنا هملا عجاز تايثالاو

 تادوخوملا ةشاذلا تافصلا نال ةشاذ ةغص نوكمال ل ىئسنلاو مدعلا ىلا عجار بلسلاو

 + (هلكسم)« ّئث هللاب للعلا ن م بلسلاو تايثالا نيب دذرتملا اركفلا اذهل لصحافة ين شامتا

 تاذلاب بحاولا ل كج فدكو همضتقتالهنا ذو قلطملا ةفر مدلل ىلا

 لكلا نو هاذ ب>اولانيب عجب ولفراقتمالاوروثدلاو مدعلا هلع زوج والا نكمملل هجو نم امو

 دل را رت دج كد نكمملا ىلءزاجام سجاولا ىلع زامل هو |
 هءلعزوج هسفن قوهو هل عباتن كمحلا دوو ناك لاحم نكسملاو بجاولا نيب عماج هحو تانئاق لاس

 تاليا لا كاذو تانابساو التئام نكمملل تيثو مكملا اذهب قحاو ىرحا هعياوتق مدعلا ٠
 بج اولاو نكمملانيب عماجسهجو دوج فتاذلاب باول تبا ئوهام ثسح ن م نكممل تن ئش جامد[
 كل هروص ىف كح تناك ن اواماكح ا ةمهولالا نا لوتانكا «(هلتسم)#* لاحم ت اذان ٍ

 مشو هلكشا لص الادب ورى فانخ ادق هئاف ناك ثمح ةرخ الارادلا ىف ىلحلا عقب .ماكحالا

 لوقأ * (هلكسم) < ”كلذرمغو توقامل وز“ لا فرفر مالا رونلايدح ايدو نات
 دعبامو مالسلاو ةالصلا هيلع هظقل ى رهن انه ىلا < هلعم'ىثالو ناك ىلاعت هللا نا ”ىبادتعالا هلافامش
 نانو , الان مكحمل !ىفنوديريناكهيلعام ىلعتتا الاوهو مهلوةوهودض حر دموهذا ده
 |وه انا لو هللا ناكهملع لوقملاو ةيسإل ا تفنتا دقو امسهلاثماوار هظانبذا انيلعنا دئاع

 بسثو ماكح ا ىهو ةسولالا وهامنا تاذلا ةيهلالا اعلا باف تنمي مكب لكو تاذلااال ةءهولالا ْ

 نمو هيبشتلا لتي نم نيد رش نم ما دق! تاز انهو نيعل | ىفال بسنلا ىف ةرثكلاو بو سو تافاضاو ؛
 ةقشملاو ليلدلا ىهىتلاَو دكا ارومالا ىلع كلذف اودقعاو تافصلا فمه هالكد نعول قال :

 « (ةلتم)# مسمريغفاس“ اعاَم أو مسي دقفادهثامتافاساعوادهاشابماومكحو طرشلاوهلعلاو ْ
 ةسهلالا» ال123 لدا 0 هدم وكسا رخآا ديرك فيدال اولا نعت ءامعلارح ||

 الام ترد ةشوكلا توما رت ١ ةيعملاو حرفلاو كحتلاو ششدتلاو بحتتلابو وللا فهتاواني ديأبىتلا

 كيكيو هيالاهملالصتملهملا لوصولاتدرانا * (ةهلئسسم) جورعلا اننا لوزا اعد

 هحوتملا# (ةلكسم)#*  هيلطنال تذل او كاذ بلطت ةهولال نك دصق عضوم هال هبوب ثيح نم

 رام آلات عدتسا ىتلا هو اهتاناضاوامبسنو اهماكس ا. ةيهولال اود ىلاعت هنا ى :وسأمالكد اعلا ىلع
 تعنلا * (هلكس» 1 لا ولف ةوقوا دوو رح السرو دقم الرا وداعو رو تجول زارها تأ

 صايغا
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 عا 5

 مالكلا ىلعليلدلا مكح هب وةداراب سال ميدحلا كذف ىضماسب هسفنف ثدحت نملاقمث هبنئاغ|
 كاتم دعي ناكل اهنم سلام «سفنىف ثدأولو + ىراستالف ىراطاا ليةيالمدقلالاك م ىذقو

 كعمس لو رص مول لاق مث صلاه بلا بسر الف صنلاو لقعلايهلاك تن نمو اهنعاصوان ةفصاا |

 بكترانمو لاي هنعن فدا نيتاه 0000 الف لاحم ..لا لولا ةيسنو كنماريثك له

 ىنعم هبجوتنا كنا دورس نا انووم توك ائدوباملاةوخنكيرااهب هيلو

 نم فولالا اذان نعسان كل دال ااا نفض عزت ههه موخرالا كنا قلل روتر ٍ ١

 دحا ةعزانمف تءرشام دحالاوه ددعلا نا د تاعولو دحالا د>اولا همم لطالا دس هو ددعلا

 ثلاثلا لصفلا) *دعق م ملاعملا هذه ريساقٌف مزاللا و ضراعلا لولا لماخلا نعت نبا دقاذمق
 قلعت ناكو تاي'دحما تلات اذا لافو“ ىنانشلا ماه مم (ةىناشلا نادل سسكرتلاو عادالا ةقرعمق د
 اهدارع قلعت ةدارالا تناكامل لاك مث : تاككمملا ىدعناهنم حرت لم اد -ىأضتاذاادّرملام ةردقلا

 رددودعلا تسكفم 00 هني رطلا ىف لالتال اهلثمت داخل ةردّشلا٠ نكتلو هقاقح

 ان داخعالااهطرش نمر دقلا لاق ةيرارطضالاةدعرلاو ةبراشخالا ”دكردساب لد ْنستو ملا :

 لعد ع نءودودمهوههف ةيهولالا صقن ىلا ىذا ام لك دائعلاو كاباق ةدارالاو لعلااهدعاساذا ؛

 دقو دودسم ههحوىف دمحوتلاب ارو دورطم ةفرعملا نموهف هتندارغ سنلام ثداحلادو-ولاىف

 |ىعأ هلنا لع بحوا نم لاق مميرصتل ا ةياعاذهو ميصتلاو هودي زومألاداربالوزرحالا هاو

 معلا تسل بوججولاب لاق نمو بها ذم ا ميت ىف لاحم هللا ىلع كا ذو بحاولا ّدح ةلع بجو دقف

 قاطبالام فلكم لاق مث مكحملا ععصوهو بحاول ىفء العلا دنع فورعملا مككلا نع حر دع

 | فصترالف كلمن هةقشملا ىل_عئث حر ل نم لاق مث القنو ةدهاشم كلذام اعدقو القعزئاح

 أ تيثدقو لصالاةياعر هملع بحس الر اتتوه نم لاك م هكللم ىف هنكح نمي رج اعف مظل اورو

 : وهف عيقلاو نسحلا تاذا حيقلاو نسما نا لاق م ضرغلاو عربشلابنيسحتلاو ميسقنلا  مصو كلذ

 ' ع مورا طار فالح نمهريغوهّللاَف رعم بوجو ناك | ذا لاق م ضرع ل هج بحاص

 || هاى هسفن لقتسم لقعلا ناك اذا لاك لقعيال هلال لق علان بوجولا مصيالف لبقتسسملا ف
 تاناغلابق قلخلا لعامهناو لسرلا شع لحسن لذ لتسهل سوس سل ل :

 رعلا# ردقلا تاديتلو قناَعَللا تباقنال قداصلا هنءابعا بذاك ئحنازاجول لاق مث ليسلاو

 ةزابل اخت قوافل ولا هب تيئامب لالشل !ةياغو لاح هلك اذ هؤزعل ةريضح ىلا بذكلا دنسالو |
 ماقمث د « ( ىلا ناسللان بتترتلاو صشلتلا ةفر عمق عئارلا لسغلا )+ ىناعملاو هوولا عشبجب ف ْ

 1 ةناحورلا ةفيطلا| تماق اذا لاف مث هأدباو هدسعب ناراحد ًاشن | ام دعن ًايشدسف ا نم لاقو< ىلا

 هك جا هبناد ىلاوهو نالققنلا» هاريالام ىرب مانلا ناوي مسا هلع حم مص دقفناسنالا نمامءزمحج

 || موعد ىلا نم لدبلا لاه مث ملت ال كلاش ملالاوةذالا هيلع تزاحد املا هر تمأق نم هيهاذم

 اسما ىلعرد5 ماسحا ىهو ا وهلا فريطلاّ لاسم ىلعر دق نم لاك م هماكتس ادا بجولو هماقم

 ةماهالاو مث ةرئادلا لول- ىل_,قةربادلا فاوطا تعقجاوةاشنلا تاكد لاق مث مارجالا عج |

 تلماكتت اذا لاه نامز ]كس بج او مامالا ذات اف نامالامالا مصيالو بواطملاو هني | |
 ْ عرولاوةيرخلاو لعااو لمعلاو غوابلاوةيروكذلا ى هو دهعلاب» اولا لالا اودتعلا مص طئارمشلا |

 رطنلاو مبعل نأ ضءبلاف ادب وزصيلاووملا سلس ةسالستو يني رقبسسنو زان اأو

 : لماث دانف عوتوق مذ ضخان ماما علشر ذعتا ذاو هعاشارثك لل ذمعل اذ ناماما ضراعتاذا لاهم |
 مظنلاو طرتشاام ةعدرالا نددحلاو لك وف ىداشلا لاك هعادرازوكالو بحاوهلدقعل اءاقباف |

 | هللدجلا* ( فشكورطن ني ىلا عدلا لهأ نم صاصت:خالا له ذاقتعا ىف لضو)ل + طسراو دوح ولا



 غ0 ١١

 , | هلماح سدقبالو ديالا ةداعس هبح اص ىطعيال /_عفريخال .حاصل مهتمدحاو لكل اسقف موسرلاو
 1 بستكيآم لضفأو بلطي امزعأ وه ىذا العلا نعاني ديانيب ىتلا مولعل ا هذه ىف ثعنلف دمالاريثأت نع

 ماعلا لداحلاب للا معلا اذه نم ىدنع ىب رغملا لاف رخكش هبام مظعأو رخدبام ساو

 عادبالا للعلا اذهنم ىدنعتىناشلا اكو مزاللا لولا لماخلا,لعلا هنم ىدنع”قرشملا لاو

 انمدحاو كم هنلاولاو مث برتلاو صرذتلاا لع لعلا اذه نم ىددع ”ىنملا لاو بنكرلاو

 2 (”يرغملاناسللاب اقل لماخا ةفرعم ىف لوتالا لصفلاا) + هاعّدا ام ةَعمح نع فشكماو دات

 نورضاخلا هل لاقف ىبكح تانلوتالا ىف كيلا ىلع ة متع لح نم مّدقتلا ىف لاكو ”ىفرغملا مامالا ماك
 نامزالا هقح ق ٍتوتساو ناك من نكي لل هنا اولعا لاف زكملا خبابلا نك زحوأو كت

 ناك اذا نكلو ىهالا كلذ مكح همكف امته نع غتسيالام لكل اك م ن .الاىفهمزلب نّوكملاذا

 دوجولان اك نم لاق مث هيلعشحابلالوعلو جعيلارظنلا بلاطلا فرصملف ىمالاو قلخلا ملاعنم

 هبعتل مدعلا هلع لمت لولو همدق ليمتسسي نكي لو نئاكلاو همدع ليحتسي هتاف ةمزلن

 ىلع ليصتسي ناكن اك ناو نكتسم لباتملا ف زمتلاف نكي لباستملاناكتاف .مدقلا قلياقملا
هتيعرتهظام ”لكو لاق مث طنرلا ماكاو طرشلا ةعصلهنا ذب لوزن نا لاو ناكرخ الا اذه

 | 

 نطاوملا ريمتتهيلعلاحملا نمولاق مم ادعدشال لامتارهاظ هنوكحن كح بحوب لو

 هسغنب ماقل لَقَس نآز احولو نطاقي سلو +سقنل هدو>وتامز نم ىناثل|نمّرلا ف هتلحر نالأ|

 لقاعهيلوةي الئثال لءذكلوقناف لءافلا الو دقفلابهفاصتال دضهسدعبالو للا نع ىنْغَتساو

 :ا]| فدوملائشلا كلذ ْىَذدَْف دحو نا ىف ىت> هل دوجو الذود ءانف ىل_عهدوجو فقول نم لاق مث

 ]|| نيعلا تنثدقف دن” ًاتولو فضؤلا اذههمزلو دسقتو هنو درص | دقة ئش هم 357ه قنعملا لصحو هلع

 | اجو نم دوجو مصالو ددنعلا ىهانتاملدنسملا مكح هنلا دن_ملا مك ناكولو لاك نيمالإ
 || للغل بيكححرتلا لبق ناكولو لاق مث ىلر. الو ىلت ناكل ىلع و ىلحي انستا ام ناكو لو لام
 هاوس هدوجو يدتسب ناكولو لاك مث. لضافتلا طقس لئانقلا عةواذاو لصضافئلأتلاوأ
 || دقوهدوحو هملع فةونالطابف هدانتسا هيلا عصدقو هملا ادنتم ىوسلا كا ذ نكي مل هنموقمل

 لأ تناكتاو ةركلا لاق م لاح لعفلا اذ_هىلا ليسالو لاحم فدولا فصو هنا مث هداج اهدمق

 || انأالوناكذقو نع راناهماناو ”لعاهمكفم <ىلاتاهملا تتاكاذا همحانتاذت سلق هنئاف
 ]| ىذاح نم هلت تتشو هتلحر'هنع تزاجانطوهنطوتسسا نم لكل امم .انعلاو ببعشتلا ميغف
 || ئندحو ال ناكول لاق مم هرّرقي لقعلا ناكام ضقان اذهو هرّد وهدد ئثلا ناف ًاسشهناذب
 لا تذاف عقاولا مكح هيكح ردع او افالتاواىارتقا دو-ولا فانا راملاة الت اواو افنان م نعالا

 ٍ ةدسقملا هنمعب نيعلاوذ هاربنأ زايهنيعفئلادجواذاف لاك مث عفانب سل ع زانمللاةهردقتلا
 || هشلادوحولاالا هيرعشالا رثكحا نسهذمىف كن ؤرلا بح وي هلع محامو هئقحو رهاظلاههحوب

 اهتلدأب بلاطملات ناب دق هانلحال”قرملاقرثزتةيؤرلا تناكولو" هشلانمدبالو هبئئبلاربغو
 الأ هتاغتساو هراعلاق هزاحا ىلعنورشا+لاهركشو دعو دجام دعب إسو ىلص م اهانرك ذاك

 ْ *(ق ارشملا ناسللاب مزاللا ل وهلا لماحما ةفرعم ىفىناثلا لصفلا) * هراشالا قذف ىناعملا
 . || كنع عنتيل نمو لزاكارا دنت ئشنمال هنبوكتو لثمئذلا نمئشلا ني وكتل اجو "قرشا ماع

 | صصخم نهدبالف صانملاو مدقتلالبقاذائثل الاف مث متاقفصوو مزال طرب لاعلا ىةابحلاو لاكن .مكحما لعدوجو همكحب تبني كح ف ماكح ادام لاق مث . لزيلو هيشةدذا كنردتف

 || نكيلاع ديرملا دارأولو لاك مث هداعلاو لدسعلا مكح ىف هدارالانيعوهو نص ابمتشالا ع ودول
 هر تماق ن مري غىف اهماكح ا ىناعملا تنجو نالابحلا نم لاك نكي لا هادا رهن كيل امناكل |
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 لعفب امج لسا نولمعتامو مكقلخ هللاو هاناالاهنادندوجومالو هاؤس لعافال ن م ناحبسم 0

 مالظران| امو ”ىدا لولا لدبي ام نو نهو سه نه تاواضل انا قاتل قو مالا
 رب اصيلاوراصنالاابهتع تمت ةقشل كلدو ىكلم ىف ىتايشم ذافتاو قلم ىف قرش ا
 هدامع ن ند هيمللا قتعان 1 7 ىهالا بهوبالا رئامتلاالو راكفالا ابلعرثعت لو
 عدقلاق ثار نمهناو ميسقتلا اذه تطع اةمهلالا نا لعن يح ملعف مداهشا ةرمضح ىف كلذ لكن

 وهتكت المو هناعس هنا تدهش ا امر نم مادا ءاشواذ غل بلا دل اهلاذ نوال مهوأأ]
 ىلعماياو هقلخ عسجبو هتكتالمو هناصسودهشا ا ذكحف هديحوتب ىدفن ىلع الابار هقلخ

 ىذلا سو هملعللا لص دانالومو اندس كل ذو هايتحاو هراتخ او هافطصا نع ناميالاب ىسفن ٌ

 هيلع ل سو هللا ىلص غابف ارينمأحارسس وهنذانهللا ىلا امعادو اريذنواريشي ف نعال عج كالا ا

 هعامشأ نم رضح نم 3 ع هعادو هحىف فديو هتتما مصنو هنئاما ىدأو هملا هنترنملزْنأ ام

 ركذتلا كاذب صخ*خامو دعرأور ل دعوأودعوو رذناوريشو ند وف وشو هدا ا

 هللا ىلص لاقفهننا لوسرا. تغلب اولاتف تءابلهالأ لاق مث ديصلا دحاولا ندا نعد>١نودادحا|]

 هيءاحامم ملعاملامو' تاعام ٍلسو هيلع هللا ىلص هيءاجام لكب نموم ىناو د ميلا رودي ١

 ٌكشالو هيف بيرالاناعااذ_م نموماناق' رخؤيال-احاذا هللا: ع ىيجسم لح : نعتوملاَن رزق :

 ق-روبةلانم داسالا ث هدو. قحريقلا باذعو قحرتقلا ىناتف لاّو_سنا تررقأو تنمااك ا

 ةنلاو ق> طارصلاو قدفمتلارباطتو قحنازملاو ىحضوملاو ىد هللا نع ضرعلاو |[
 0 قح ةفئاط ىلعمولا كلذ بركو قحرتعسلاىفاقي رذو ةنللافاقي رفو قحرانلاو قح

 نيجارلا حراحارخاو نيئمْؤملاو نسنلاوةكتالملا ةعافشو نحرك الا عزفلاممزحال ىرخأ :
 || نو> ذم م موج نوادي نينمؤملارئاكلا لأ نم ةعاجو قحءاشنمرانلا نم هعاقشلا دعب ا

 || نيةفانملاو نيرفاكلادس ًاتلاو قح ميلا ميعنلا فنينمؤيلادسأتلاو قح نانسدالاو ةعافشأاب اهنم
 هذهف * قحلهح رار لات فادن نم ل ,رلاو تكلا تنال ميلالا باذعلا ف
 ماناوهتناانعفن ناك امسح اًهلَد ساذااب.دويناهملا تلصو نم لكدنع ةناما ىنسم» ىلع ىداهش

 ةماركلاراداناخدأو ناونحلا رادلا ىلا رادلاهذهنملاقتنالا دنع هملعانتبثو ناميالا اذه
 كلا تذلا ىلا ةباصعلا نمانلعحو نارطتن ماهل ارسرادنيبو انس لاحو ناوضرلاو

 ٍإ ةناكاماتلا طارسلا مي نناحب نازيملا لقثو نأن رودو ضيا نم لق :انمو نامالاب

 || ىلا اير لسرتغاجدقا هتلاانا دهناالول ىدتبنل أ امواذهلاث ا ده ىذا هتندجلاف نانملانعسحلا
 (ةرصخ ةصالصر ظل لهاودملقتلا لهأ مالسالا ل هأنمءاوعلاةةلستس

 || اهولتا مث *

 0 ةرابعزج وأب داصتتالاراصتخااهتنعذ ةيداشلا ةمشانلا ةدمقعب ىلاعت هللاءاش نا
 لوس موسرلا لهأ مان اضع نم مهمل ا اينو ظافلالا ةعصسص هلااهذهل نال امنع

 له نىدقحلا هللا قد رط لد هآ م“ هللا ل هأ صاو.' ةدمق باهرا ث اهظفح نااطلا ىلع

 ١ باكحلا ةمّدقم تهتنادرو هف :رعملا هتصدرخ ا ا م و دوحولاو فشكلا

 ةددساهب تح نككض وهلا نماهفام نسعتلا ىلعاهتدرفا ان ةصالخلاةدمتعب عب رصتلااناوا
 اهم ف رعيابفمهفلا هللاهحزر نك هف :ةةتمانرك دام اكلة ننص اوستن 5ك اذنه تارا

 رماصبلاا هت قودسو. ىرماهءارو سلو قدصلالوتلاو قا لعلا هاف اهريغنماهزبعيو

 ىغانا!لصو) .هريغبرال قذوملاهللاو ىلا الات لفاسالا م او ىنادالابدعانالا قلت قىعالاو

 ءاوسالا اخ قت نيزا ةمقف ءالعلا نسرفنةعبراعقجا ىداشلا لاق ب (دئاقعلا فىداشلاو
 ءامسالان بد قرفلاو مولعلا ف! ورواحتف ”ىنع عدارلاو -ئاشكلاثلاو”قرشمىاثلاو ”ىبرغمدحاولا



 مح

 ليلالو رامنالو توفالو لوص>الو توم الوةانج الوزحالو دنعالو .نارسخالو

 ةحصالو ضرعالو رهوحالو رتوالو حيل رجالو تربالو ليم الو لادتعا الو

 ءامسالو .ضراالو' ءامضالو مالظالو مجشالو حورالو حرتالو حرفالو ضرالو

 داوسالو ضايب الو .لمصاالو ةادعالو لبلقالو رثكحالو ليلغالو بيكرتالو

 نطرإلو سيانإلو نكخجاسالو لرحم الو نطان الو رغاظ الو داهس ل

 قدادارموهوالا تالئاقملاو . تافلتخناو . تاداضتملاب سنلاهذهنمئمالو الو رشتالو

 هىهال دارال ديربالاط راتخلا دج وب فيكف هدجوأ وهو هلادارمن وك ال فيكسو نا

 || ءانينملذيوءاشي نمرعيو ءاشي نم كلما عزنيمءاشي نمكلملا كو هيلا يقسم الو
 اودي ربنا ىلع مهلك قدالخلا عج اول نك ًاشولامو ناك ءاسافع اند نمل سيو ءاشي نم ىدبيو

 دنعدودارأو هداحن !ىلاعتهتتادربم أم ًاسش اولعشيو ا هودارأام هوديربنا ىلاعت هتلادربلل 0

 ةعاطلاو نامالاورفكلاف هيلع مهردقا الو كل ان اطتتإ الد هواعفامهودي رينا مبتمدارأام |

 مودعمملاعلاو الزإةدارالا هذه. انوصومهناهس لزب لو هيداراوهيكحو هتئْدع ناصعلاو

 أ هيطعبف لهج نعريدتالو ركشري غنم ماعلا دجوا مهسغ لعيف اًننانثتاكناو دوو

 أ ةهزملا ةدارالا نيمعتر قياسلا ل علا نعددحو | لب كاد نعالعو لج لهج امملع ريدتلاور ها

 | مالخ تاولاو ؛ نآوك اد .تاكمد تامز نم هيلعهتدجوااهملاعلا ىل_عةيضاقلا ةيلزالا
 هناحس هنا للا اشيناالا نو اشتامو هناهس لئ ااا وهدا هاوس ةق.ةللا ىلع دوحولاىف |
 ً نمىرولاىفقطنوأ نكسوا رحت ام ىأرو عمم كاذك دحوًافرّدقو صسفت دارأو مكحاخ لعام |

 || ديعلا وهف برقلاهرصببحتالو بيرةلاوهفدعبلا هعمن بحال ىلعالاو لفسالا ماعلا
 | ءاملاو ءالظااىف داودلا ىربو سلما دنع ةنغ ةيفللا ةساملا توصو سفنلا ف سفنلا مالكعمس

 ' | تمص نعال هن امس ملكت ريصبلاعيماوهو روثلاالو تالطلاالو جازتمالا هس ال ءاملا ف

 لإ هيردقو هداراو هلعنم هتاغخضرتاسك -ىلزا يدق ماللكب لد مهومم توكس نءالو مدّدم

 ريغنم ليالاوةاروتلا» روزلاو ليزتتلا امس مالسلاو ةالبمأا هيلع ىنوم هن راك

 | نم هناهعس همالكف تاغللاو فور اوتاوصالا قااخوهلب تاغلالو ٌمنالو تاوصاالو فورح

 ناك ناواالو ةق د ريغ نم هرمضتْتا كك تاداالو هخمص | ريع نم هعمس نأ 7 نال الو ةاهلريغ

 لأ نمهتاح ناك ناهرب فرظتالورارطضاربغ نم هلع ناامكص نانجالو باتريغنمهتدارا
 | هتاصبسف ناضقنلاو ةدانزلا ليقتال هاذ ناك ناكرالا حازتما نع ثدح بلق في وحن راخيربغأ
 ا كر رع تدوس نانسالا مسح ناسحالا مع ناطلسلا ٍيظعناددمعل ند ناهسسأا

 هعرتخاو هدجوانيح + هعدبأو ملاعلا عنصلكا « ضياتلاو هل طسابلاهلدعو هلضفو + ضئاف
 ٍ هلدعّكإذف بذعف لد اناو هلضف كل دذ منذ منا نأ .تااموو هلريد مالو هكلمىفهل كي رسال ٍ

 ّْ ت1 اواو وللا نين يزرع اولا يحق هريغ كلمىف فرصتي ل
 || مهلملاوهذ هىهاو هيدارا نع ف ّرصتمو هرهقناطاس تق هاو دام لك فولو كاذإ عزحلاب
 موفوانه ءاشنماه.دخالاو ءاشثنمتاتسنعزو اجملاوهو روعفلاو َىوقتلا نيفلكملاسوفن ||

 نيتلرتم مهل هدو أوو نيتضنق ماعلا حرخا هلدع ف وظفالو هل ضف ىف هل دعما تجمءال روثنلا

 دو-ومال ذا لانه ضرتعم هلع ضرتعي لو د ىلا: االورانلل ءالؤهو ىلاءاالو ةنبلل ءالؤه لاذ

 الأ محل [ع ءامسا تدع ةضبقو هن الب ءام- | تح ةضيقف هر انعم اف ا هاوس مناك

 : ديسك ] ناثىف كلذ نم ناكلانقشوا ناكلا دعس هلك ماعلا نوكينأ ناس داراولو ْ
 هلعمكحام نا ناسا داعملا 2 وانه ديعسلا تلا عتلا بخ ةاماعداتدر 1



 ةالصلا هماع دهش ًافنوكرمشت امن ءىر“ىنا اودهشاوهنلا دهشا ىلا هتلاسربو هينبب ذكملا همول

 معامل ةيئادح اولادارقالاو هل اكرم 108 م هع اربلاب هسفن ىلسع هيزيب ذكم موك عم همود مالسلاو

 فقوملا كلا ذم هلا سيو هيدينعي هدابع هوس ىلا عتو هناكعس هنا نا 0 ةدلك ناع

 ندؤملان ايوة ا دعاشا - مهلعوا م ماعلا را

 نذؤملاع ادن عمسال تح طارمضهلوةباور فو ص اص> هلو ناط_شل اري دنا ذهلو هعمت نم لك هلدهشت

 هللا هنعل ةتبل اريخانس اهل سل ضو دعوهو هن داعس ىف ىعس نم'هل- نمنوك ف هلدهشي نا همزلرش

 كيلو كلدهش نا ا ىلع هيهيدهشااع كلدهش: نادبال ودعلا ناك ذاو نيل

 , ةبنادح اولا كس ىلع انندلا ف تاآءدمشتنا ىرحاو كد . د كلعو كدموه نمو ك.دنحو

 0 فيعض دبع مدبشا مج انما يطرب حا ناحل ناعالاو

 ةيرعاو نرسم مكلوهلهنلا مخ بالا اذهفاؤموهو ةفرطو طل. لكى ىلاعتةنتا از
 دوشن هنا هعمتو نيمتاحورلا ند هريض> نمو هتك المو ىلابعت هللا دبش نأ دع هنسفن لع

 هل كيرشال كلام . داولاو ةيحاصلا نع هزم هلى ان' ال . دحاو هلا ىلاعت هللا: نإ ادّقعو الوقأإا

 دوجوم لك لب هدجوي دجوم ىلا راقتفاريغنمهناديدوجوم هعمربدمال عئاص .هلريزيتالكلم ||

 هدوحول حاتنفا ال هس دوج ومهدحو وشم هيدوح-وم هلك ملاعلاف هدو>وىف هملارقتف هاوس :

 ضرعبالو ناكملاهلر دة زيك رهو سل هنسفلب عا ركسد قلطم دوو لب هناشيلةباهخالو

 <” راطقالاو تاهيلا نعسدقم ءاقلتلاو ةهللا هن وكت مسحالو ءاقملل هملع لصف

 شرعلاّناامكح هدارأىذلا ىنعملا ل_ءوهلافاك هشرعىعىوتسا  راصالاال نواقلا
 هدحمال لوقعاا هلعتادالولوقعم لثمدا سل. ىلوالاوةرج الاهلو . ىؤتسا هيءاوجامو
 ا نكمملا اح ناك هسلعام ىلع نأ الاوهو ناكمالوناك لب . ناكمدلةءالو نامز

 نك, )ةغص هللاعحرتالو تاوولخلا طظف> هدوؤدال ىذاا دحاولا انا لاقو املا ًاشناو :

 اهلبقنوكيو أ اه دع نوكيو أ اهلك نا ثداريملاهل < ناىلاعت تاعوبنصملا.ةعئص نمابلعأ]

 مانيالىذل!موقلاوهف هعدباىذلانامزلا غمص نمدعبلاو لبقلا ناف هعمئشالو ناكل اش لن |

 ىبركلا شنأو ءاوتسالادح هلبعحو شرعلاقل>  ئئداتكسل . :ماربالىذإاراهقلاو :

 للا مو ىا هقاخ ف دعب اتكماربأو ىلسعاامقلاو حولا عت ءايلاو ندر

 ءائوبا ح حابشالاىف حاورال!لزنأو قاما قلخو قيس ل انمريسغ ىلع هلك اعلا عدباءاضقلاو |||

 ضرالاىاموتاوعساىقاماهلر دعو «ءافلخ ضرالاىفحاورالا اهلا ةلزملاحاشالا:دهليعحجو |ألا

 هلع كلذ بحواب>ومالو هلا ةجاحريغنم لكلا قلخ هنعوونلاالاةرتذرصتاخ هنماعمج
 لك لاح وعف نطابلاو رهاظلاورخ الاو لوالاوهف ا قلك ناب قيسدلع ن 7 0

 ىحامونيعالا ةنئاخ لعب « ىنخاو ّرسلا لعب اددع ّىث لكيصحاو الع ع لكي طاخما ريدقأ]|
 0 ملعبالا هقلوه امش ليال نركح رودصلا|||

 شالا ددح دنع اعداد دعت م ءايسئالاناملاعلزي مف ايلات لا اهدوحو لق

 5 قالطالا ىلعتاماكلالع اهيكحوءأث نم اهلعركح هيو اهيكحاوءامشالان قنا هلعنأ]
 نوكحرشاعىلاعتةةداهشلاو غل اهل اعوهذ قاغتاو ميمعلار اننلا لهي ماجاب تاي ا

 0 * داحا ىلاهتةهتردق قلع م تارعتلاو ضدرالا ملاعىف تان دب لا ويت ديرب املل اعف

 راتخنا لعشوأ دير لا ف لمحتسسي ا هلع ىت> هناسو دريل هناك 1

 ”ىريغف قابلا هذ- هب دجو نا ليك سوددي الام لعفلا كلذ كرتنم نكفملا

 ععبرالو نامصعالو سرا وام امم ةفوصوم تاذريغب تافصلا موتنا لمحت ساك



 نك

 هلك نس د ىلاعت هلوقب امش هنشن 1 تاوواخلا نم ءىش ههه شي نأ نعهسفن هياع سوزي لمسالو

 || رح ””الارادلا فهن ورتدناو + نوفصر امج ة كاز كبرنا ميسو ريصبلا عيمسلا اوهؤ ءىش

 !| تدداو نيون اوسخ تمول بحر نع ارك 5 رطان ام رىل اةرمكان د مول هوحو ىلاعتهلوكرهاظت

 ردقْئث لك ىلعوهوىلاعت هلوقن ارداق هنوك تنثو راصرالا هكردتال ىلاعتهلوقب كرد. ةطاحالا

 اييداراا او درعا نكت ةوم اوما تدثوت انلع وج لعطاتا "لعب انا عشوك تلو
 نا دات تلا لوقهقنا عممدق قات هلوقب ارصراعتمت هنوكتنثو : نوكف نكح هلل وة نأ
 هنناّنأب لأ ىلاعتهلوقبو ريض نولمعتامب هللاو ناس تبر تالا يس ارا

 ىلاعت هلوتب امه وكت نثو ىلكت ىسوفهللا لكو ىلاعت هلوقب اماكن هنوكحتنثو ىر
 ىوالاجرالا كإبقن 1 ىللاتهلوقب لسرلا لاسراتدنو مونقلا ”ىلاوهالا هلاال هللا

 ءائينالارخ اهنا تانو هللالوسرد_ ىلاعتول 3: ٍل_سو هياع هنا ىلصدمم ةلاسر تاو مهلا

 تاو ّئثش لكق لاخهلنا ىلاعت هلوقب هلولخ هاوسام لك ناتدثو نيسنلا متاخر. ىلاعت هلوتب
 | ىلاعت هلوقب داسح الارمشح تدناو نودنعنلالا سنالاو نا تقلخامو ىلاعتهأ اوه نَا قلخ :

 اذه لاثماىلا ىرخا ةرام مكر خخابتمو دعنا بشو مان ةلخاهنمهلوقيو هروبقلا ىفامرثعباذا

 نازيملاو ريتلاو راثنلاو ةنملاو ردقلاوءاضقلااورسشنلاو رشحلا نم دئاقعلا هملا حاتحت امم

 ىاعتلاك هدقد_عينأ دقتعمل دبالام كحو فمصلاو باسملاو كا ضوجلاو

 بجوو هّتضر اعيمتلطيفمالسلاو ةالصلا هيلع ةنزمتم نأ رمل ادع ناو ئثنمباكلا ىفانطد ذامأ'

 ناطق هلثمروسرشعد ىلاعتهلوقيو هلثمنمةروسناو أف لق ىلاعتةهلوغم كلذ 0 علا

 || تاءرقلا اذهلثعاو ابنا لع ناو سنالاتعجانئل ل3 لحوزعهلوتتبا دياعقنال ةضراخملا :

 مظع الانا رارقاو هتضراعمدارأن مز ربخاو اريهظ ضعبل مهضعب ناكو لو هلع تو أن إل ْ

 0 اوريدا جربو نع حرم عر ماكنت ل حازم تنك ل قحزةق كاملا نا لاا

 ءاود لاضعلا* ادإ| بح ا دلو ةريبك ةهظع ةنغلقاعال يزعل نآ ءرغلا ف رثؤد رحمالا اذ_هنا

 قش رط ىلع مزعنم.فاش عنتمو ننمؤملا ةجنروءافشوهام تاءرغلا نم لزننو ىلاعت لاه !كءافشوأا

 فا وهتقولا عمضيف لوكشلاو هبس ثلا! ملعةروبىتل ا مولغلا كرتو تاجردل امس فقفبغرو ةاحتلا

 قرغتسم هاف [هسدبحو هسفن ةضان رب لغتشد هوا بعشتلا نمو الق ةقيرطلا كَل لكما أثقل

 عنتنا دقن نكت لنا ناكك و تووكت نأ ن نكميهبش عقدو نيعم هلدجوب 0 نيذااموسخلا عادراىفتاتوالا

 اولوقيرج - سانلا لت اها نا تسا١ + + عطقاو عدرا ةعيرشلا ف.سسفتعقواذاو عقمال دقوأو

 مهتمص خخ ىلا انف دي لو لسو هملع هللا بص هلوق اذه هب تئجامع وىباونموي ىحو هللاالاهلاإل

 نامزرلا عطقي مهوتم مد فركف مهلا ل قافق اودناعن افلا و داهم اوقامتا اوريضحاذا

 قايدحا مونكلرانريغ عمانا ليختو سوفت عمن امناو أم م ا ال انمعفلانب . ارامو هتلداعع

 هبمبسوغن اولغش ىذأ أ ن نمو يلع بجلا هوك ب ىذلا تاك او اودصق ريخ لاو اودهتحا مسهنع

 مالكلا لعن او ان ا مواعلا ستاره ىلعت ملكش ليوطتلا الولو هدصقب لكلا عن هن“ هّللاو

 :ايتعلاو سطلا لثمدلبلا ف هنم ىك دحاو صخمش لب سانناراكا هنل جاضعال قرش عم

 تامل ةيافكلاورقينغلا هللا دمخب ةعيرشلا ىفو ةزثكلا ىلا نوح اح لب كاذكح اوما

 ا .اعهجوامفلاؤسلا عتيامناو كلذ نع هللاهلأسيب ضرعلاور هولا ف رعب الوهو ناننالا
 نفيد [ةجش امن مص (لصف) 00 انقزرب تا قاختةللال أس ماكحالاو دودحلا

 ننمؤملا ىناوخاامخ# , ناهرب ىلا الو لمل د ىلارطتريغ نمةلسملا م السالالهأ ةدمتعىب و مومعل اف :

 لاق نيح مالسلاو ةالصلا هملع دوه هس نعىلا-هتهلوق تعمس التاق فا ىن قخابكارانل هللا ْ
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 تاتضسمج ب يب م

 0 أي

 ةفرعم نم ماو ىرملاوأ عربشتملادلاولا نيقلس ناشت ةقادوجوا معلاوهو ةر 5 امذلا عج ىلع :

 دمحت هذ مهو نيبملا ناءرقلاره اف دراولا ياتو ةفرعملا مك ىلع هبي نو ىلاعتو نابجسم علكا

 لس وأتلا ىلا مسهنمدحا قرات ناف لد , وأتلا ىلا هبنمدجا قّرطَت مام باوصو ةعج ىلع ىلاعت هللا

 ةوأت بسح ىلعودو ليوأتلاؤرظنلا لها فانا ع نما نفتنسب قلل ةيماملا نكح نعجرخ
 دمت ةماعلا خاسشلا هءاي امر عاط نطق ان مالا رلغتلابةرطتخ انو سضتملاما فانت مشا قليلا
 ىذلا قلل ازي رعلا باتكححل ار هال نم + هانرك ذاك اهوقلن مسهال مس هدئاقع ةيلس ىلاعت هللا

 دع مطل الازعلا نم ضرغلا سالو سلا ىلا ”لصوملا قرطلا نم رتاوتلا ن نأ كاذو هيئمطقلا ب بح
 ضخ * هرءاج هرارتاو دا انأن د عءاشدنا دقز زع ءلائ اع :رةلاو كالو بيرريغنمهانلعام دج لعدن مولعمل

 عاطتساامهناو تأ ءرقلا اذ هوهو هقدص ىل_عل دبا ءاج هناو هللا دع ند هللا لوسرهنا عدا

 ىذلاناءرقلا اذمءاح هناوانملا هنلا لوسر هنارثإوتلاب اندنع حصدقف ال_صاهتضراعم لعدحا

 : قيما ًابنلا هنا هيلعلا تنئدقفارت الان دنع هلك اذه تدنو ىلاعت هلا مالكهنًانريخ او موملا ار ديا ني

 اذه ىلع هنادمف كشالف امتمكعئشلا ىلعانبكح اذاو ةيلقعو ةيعمسةلدالاو *« لسفلالوقلاو |
 ةلزنع وهو زعلاناءرقلان ه هيد ع بهأتملاذش أنف د1لا اذه ىل_عرمالا ناكاذاو ««مكتملا

 ميكح نه لب زن هل ن نمالو هب دينعب ن -لطاملا هسا ىذلا قد دااوهذاةلالدل اى ىلةعلا لملالا

 ىذلا عطاقلا لملدلا لصح دقذا لوقعل |اةلداىلا لصالا اذه تورث عم يهأتملااتحالو #3 دنج

 نت! رايمالاف بارو الدقم هاد لام هدنع قمح هيلع قافصالاو #23 قام فيسلا هيلع

 لق لاةفادحاوالل درظنااةلدا نم مهل مشن و صالخالاةروس' هشعىلاعت هللا لزنأف كررانل

 وع ا 0 ةيادسولاتياوددعلا قف ل 'دوجرلاتل 0

 لددقو ل علا فاعل مدنهم لكنا ظررلا طفلا لس ادإا بحاض العا 200 1

 رفكيو لدلدلا ةهح نم ىلانعتهننا فرغ بات اطب ىذلا اذه ىرعش تنلانق فلا ا نهةص دع

 تينوا موصنو ىلصي لهوالو ,/ موه لهر ظنلا لاس فورظنلا لبق هتلاح تناك يكرظتب ال نم
 مهكرتلف ةماعلا ةلاح هذهفهلك اذهلا دقّدعم ناكناف دوحومدهنناّناَوأ هلال وسر ادم*ناهدنع

 اذهنمهقتابذوعنف مالكلا لعأرقي ورطن ىتحا ذهل دبقتعم نكم )ناو دحر فكمالو .هياع مهام ىلع
 هوعضرام مهلعهتلاناوضروعلا اذ_هءالعو ناميالا نعح ورحنا ىلا نافلاءوس هاذا ثيحتتهذملا

 ينج ردنا مودع اعادرا هوعضوامناو ىلاعت هللا 4 مهمدظنا ىاوتيشلاوغن .صام هضاوغاصو

 تا ةصاخ لسو هيلعدللا بص د2 ةلاسروأ ةلاسرلاوأ تائفصلا ضعب وأ .تافصااوهلالا

 اوناكو فئصلا اذه 'قلعت امورشنلاورمشح او توملادعب ماسحالا :ذهىف ةداعالاوأ ملانعلا

 ةلدالا ةماقا بلكت اناوضر مالكلا ءاسإع تاطف هلنيدحاس هين ذكم نأ ءرشلاب نير فاكس
 ةماعل ىلءاوشو شيال تس ةصاخهتمصانمعّد ام لاطبا ىلا مات !هنااوعز ىلا ةقب رطلا ىلع ميبلع |

 رظنلا لعب اعصا نم ناكسم نموأ اوفا هلزري“ كد ةلداجلا نا دننم ىف زربامهك 9

 كلسضفف ماطتنالاو نامعالاىلاادحاو اودربنا ب عاصرحو منه ةمغر ف .بلا لءاورصتق

 وهو دق دقءاوعد ق دص ىلعز ملا سهالاب ىأب ناكئذلا ذا ناهربلاد سده لكم ىلص 5

 عجارلاّن اف ههيع نم قح ىندردملا كلن ماقم ماه مه دنعناهريلاف مل-سو هيلع هللا لبس ص لوعررلا

 بحاصو قافنلا ىل_عرلمح نا نكس فوانان اف ف.سلا ماما عجارلا نمامالسا عصا ناهريلاب
 مهتمرمصملا قب 2 دوال لردع ر بنا هش نا كإ ذكسل ناهربلا

 ليو ًانوعغ نم هنم هتديقع ذخألذ هياعطاق هلبا مالكهنانآ ءرقل انانمّوم ع نم
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 ؟؟

 ْ بعشلالا جرن * بويل انا ملا را مولعلا نم ماع نيدلا ناف نيدااذاضي لهما

 | مث مزعل ةدارالا مثرطاخل ار فن ىعدو ىبدسا!س اه" ةسجن ىاودلا + لوقنفعرالا

 || ةسعرلاف ملظعتوأ ةيهروا ةبغر ءامسشإ ةيالث ىعاودلا ندي ماسلا *« ةنلامم ةمهلا
 || ةهرلاو هضةبغرو هدنعا مق ةبغر تلق تئش ناو ةننراعملا ىف ةبغرو ةرواحماىفةبغر ناتبغر

 قالخالاو هب كعجو كذعهدار ذا ميظعتلاو باخحلا نمةسهرو اوك ةضهر ناتهر

 0 نيمسق ىلع ىدعتملاف * لزت ثم قلخو دعتمريغ رلحو دعم قلخ عاونأ هنالت ىلع

 يع ةردقلا سكول لادقجاو عفصلاو يسلك ة رضع عدن ةعتمو ةوتفلاو دول اكتم ةءعقنع

 ىذالا ىلعريصلاكف كرت_كملاامأو 5 لكوتلاو دهنراو عزولاكىدعتملاريغو هنمن كفلاو ءازملا

 قاقحو ةسدقا1تاذلا ىلا عجرتقئاقح فانصأ ةعير أف قئاقماامأو * هحولا طسو قاخللا نم

 قدلقحو ااوخ أو نكىهو لاسعفالا ىلا عجرت قئاقحو كيسبفلا ىو ةهزتملا تافصلاىلا عحرت

 || تالوتعملا ىهوةيواعتت! سه ثالث لفت ركل وفاه انهو ناوكالا ىهو تالوعفم ا ىلا عجرت

 ىلا كش دهشم لكف#ةيتاذاا قئاقحلااماق * تالضخاىهو ةمخزربو تاسوسحلا ىهو ةملغسو

 لكشف ةوتافصلا قئاقملا امأو د: ةراشالا هملا ودالو ةرابعلا هعستال ف بكمالو همس شت ريغنم هذ
 كلذ ريغملا ادي رهوئار داع املأع ىلا عتو هنا هنؤوك ةفرعم ىل لع 0 هشضىدلا كوع دهنشم

 ٍْ قدا كمي دهشم لكف ةدوكلاقئاقللاامأو * "هلئاقلاو:لب اماما ةفاّتخلاتاذصلاو ءامسالا: نم

 | امأو *« لاصغنالاولاصتالاو ماسجالاو تاكرملاو طئاسلاو حاورالا ةفرعم ىلعهنم علطت هنضأ

 برضب رودةملانةردقلا قلعتو نك ةف «رعم ىلع هم علطت هيف قحلا كين دهشم لكف ةيلعفلا قناقحلا ٍ

 لأ لاوحالا ىمسهانإ ركذام عدجو 5 اهم فوصوملا هن داحلا هتردلرث الو هل لعفال دبعلا نوككص اخ

 0 اق كل االاو ةيوتلاك نعل قنا عصيالو اهبف خوسرلا بحي ةفصلك اهنممأستملا:تاماقللاو ظ
 طرشناطورشم اهدوجو نوكيوأ ىذرلاو ةسغلاووحماو ركسااكت ةو نو دتقو فابذ نوكية فص

 * نيمق ىل عروهالا هذ_هو ءامعنلا عمر كسئااو دالبلا عمربلاك اهطرش مدعل مدعننف

 رداظا ا هعس نا مث ناسنالا نطاب ىف هلاكمسقو ةيودلاو عرولاكهنطابو تاسن الار هاظ ى هلاكمسق

 نامث دم نطابلا نو درهاظلا ىف نوكم مام ىلاعت هنا قب رط ىف سلو لكوتلاو دهزلاكس أن الف

 لاجلاو لالملاو ةدهاملاكةرخ الاو انداا ىف ناسنالا هءفصتام اهتم تاماقملا هذه

 هعض» مدق لوا ىلا ةسامقل اىلإ هنوم نيحىلا دسعلا ه,هفصتاماهتمو طسنلاو ةسهلاو سثالاو

 11 ايلن اللا فمس اماببتمو( ءاعرلاو تولباو نضيقلاو فرط اكتم ةدتعلوزرو ةحطإق

 لاوز/لوزباماهتمو ىلمتلاو ىلذتلاو ةضايرلاوة دهاسملاو عرولاو ةدوتلاو دهنزلاكه نوم 7

 كل تن دق كاناو هنتا انقفوانا اهف كلذ هبشأ امو ركشلاو ريصلاك كلذك عجريو هطرش
 ماعلا ءافيتسالاو ناسلاو زاجيالا باغ ىلع قئاقملاو ىنانعملارهاظ لزانملا بتم لا

 هب صتخ ىذلا لعلارادمو م( لصف) + كاباواندش ريىلاعتو هناك س هتئاو تلصو تكلس نأ

 ةفرعم ىشو * قئاشللا /عنم ئث هبلعصتعزإل امهفرعنم لآ اسم غبس ىلع ىلاعتهللا لها

 لاو ةفرعمو عرشلاناساب هدابع قحلاٍباطخ ةفرعمو تابلجأا ةفرعمو ىلاعت هللا ءام“ '
 ةفرعمو ”ىلاشتا .ئنكجحاا ةفرعمو هقئاقح ةهنننم تاشنالا ةفرعمو هصقنو دوجولا

 | عدا ءاناّكلا :هرطتنلف ٍباَكَلا اذه نم ةفرعملا باف لئاسملاهذهانركذو سيودالاو للعلا
 نم دئاقعلا ةعصىف رظنلا نم هبلقىلا قملا ىلعتل بهأتملا انعنم هل جالىذلا كلا ىلا عجرت

 معاوةبلس يسرا صرعب 0 5 ايا تالا 0

 ىلع

١ 



 نب ع

 ولكل ىبعذ الطاب هلع لكس يل فو دسقلا ذا لل .تحشال هلوقلوقلا اذهناف نأ ا لفغتالف ||

 |يفاوسالو اهم لاه دقلسو هيلع هللا ىلص لوسرلااندو نا اهسسالو ىحلا نم هدئعاسف ةلعسملا كا ١

 رئامضلا ءوسنم هلع ىوطال امو سوفنلا دباكمو تاوهشلا نم ىربتلاو مكحمللانمهوعضو

 نان قحاهناو ةنمعملا لكلا هذهىف فوسلبفلا لوق تش نأ انا ىئش قئاقملا فرءنالاكن اف
 د ”ىروثلا نابفسو أ ىذاشلاو أ اكنلاموأ بحاصلاو ااه. لاقت دق سو هيلع هنا لص لولا
 كلوةفيذكلا اما لهجلا وابذكلا ىف عقتامب لكناع مهيتكق اهعلاط 0 ةوابف نماهعمس كلو وق

 ”هلحسملا كات ىف قملا نيب قرفتالكنوكف لهجلا اماو هنمكاذدهاشتل تناو اهخل اطوأ انهعس

 اذهو لطابهدنعام لك نا ىلعهانيدال هنوكل ديالذ هانيدال فوسل فلانا كاوقامأو لطابلاو
 علا نع لمس هذه لثم ىف :ىفوصلا ىلع كا ض ارتءان تجر دتف لقاع ل كد فعل قعلا لأب ردم
 دافونيدلاو لمعلا صقتو ناتبمااو بذكلاو لهملا لها كسوف تطرختاو نيذلاو قدصلاو
 ذخ كاذكف اهناعم بلطتمو اهرباعالا تنكلهاهارتانؤر اهم أول ترا فارخغالاو رظنلا

 نا نم نسح | اهانعم كلزربب ىتح كا اهل غ رفو الملف كفن ىلعدتهاو قوصلا اذ ههيئلاتاامأأ)

 مهفو نح ةرابعلإهتطساذا لع لكق نيلاطاكلباذهنمهلفغ ف اًمكَدق ةماقلا مللوقت

 هرلتتسياممو هكاردا تحت هنال ىرظنلا لّقعلا [عوهف ميهفلا عماسسلا دنع ب ذع و براقواهانعم

 نو هكرد ماهفالا ىلع صاتعاو ٍيم-ةرابعل هيدا اذا هتاف رارسالا لعالارطتول لوصولا ىف

 رظنلا نمامف هللا لعج يتلا اهتقمقح في رصتةلرفوتل ل ىتلا ةمصعتملا ةقمعضلا لوثفعلا هتحامعرو
 «ةب رعشلا تايطاخاو”هلثمالا برمضن ماهفال ا ىلا هل صوب اماريثك للعلا اذه بحاص اذهلو ثحلاو

 لهالاوحالا لعب نمويامرثكاو 5 لومار ايالا لع سوال لاو>الا مولعاماو

 -يلقعلا معلا فنصنم برقي نكل ”ىرظنلا :ىلقعلا لعلا ىلا هنم ب رقأ را الا لعىلاوهو براهتلا

 نمد دهاشو هلع نطو انبتاالا هثلا ل م وتالا لولا تناك[ لينك: ملا ”ىرورمضلا

 هتلقو ل دنع نسح ادا هنا لعتل م هدهاش نم دنع ”ىرور ضوه نك "”ىرورضلا نعزيمت 3

 ردصلا رشالذا اذدهالا لسسال فودتال تنزو هنوف هفنم قدك ع كنابرمشدأف هب تنماو

 رش ذئنمح موصعم كل ذب قا نااالا هكرد نم سدل هنال ل_خ دم انه لقعلل س دأو هتصت + عطقبامجالا
 هذه ل نك (تاقناق) قود بحاضالا همالكبْذ لي الف موصعلاريسغامأو لئاعلاردص

 نم هيععىوطنتامو ىلاعت هنا ىلا اهكل اس هءإصوملا دشن رمشلاا ةقع رطلاابجا د تلاعب رطلا

 تاصوي كنا تدعّدا ام ىلا لصاو هيلع ل عا تح هغابأو اهذل زدوأو ةرامعدرقُأب تاماقملاو قداشحلا

 قدصلا لءكئمهذخ اعاو رابتخالاو نارا ولت 0و ا هللا

 هر اود لدعلا عطقبامم هناو لّوعلا نم هرتدن أ ام طظد ىلع قده دق دا كب نطلا تنسحدف و

 *« كي انعشنو كعفنو كلاما كغابو 211 ك1 تاركتم نيعم م كح غنم هدنع فيو ةناكماو

 ةتاع !| نيود مها نيملاطلا ني:مؤملا نم ةضاخلا هملع تكلس ىذا ىلادهتسالا ىلا قد رطلاَنأ لعاف ا

 ىذلاو قئاقحو قالخاو ىاودوثعاوب بعُم عبرأ ىلع هلت تلخ امريغب مهسفنأ اولغش نيذلا 1

 قدو هلل ىح مولع تضرف قوقح هنالث قناعملاو قالخالاوثعاوملاو ىلودإا هدمها عفان

 قال ىزا!قملاو أ امش هياوكرشبالو هودّسي نأ مملعىلاعت هنن ىذلا ق لك ©. نال قو قلغلل ا

 ةعاطتسالا ىلعمهعم فو :رعملا عئانصو دح ةماقا نم د عرش هب رأت ملام مهنع هلكى ذالا فنك مهلع

 ىذدلاّوللاو' عرمشلا ناسلب الا ضرغلا ةعذاومولا 'ليدسال هناف عرش م هشرملامراشرالاو

 لهجلف تب ناوايجباهخو اهتداعس هش ىذلا قيرطلاالا قرطلا ند امج اوكلسي الأ مهيلعمهسفنال |
 ةءوصوا ٌنيدتدإضافلا فالخالا نانتا ىلع اهلمخح امنا ةسالا سفنلاناف عبط ءوسواام ماقألا



 نسل 5

 ربخا اذهتأي لولو كلذ فهن عم نمىللوااناو نول سيو م_مداهش بتكتس ىلاعتهلنا

 انادفعام ىلعهريخجان دنءاهدازةدئافالف هنعةباور نم اندّمعامانل او عذموصعملا هب هنءاحاعالا

 ردحعفلا ةّوقنعةحراخ ىهامم دعب رشلارارسا ع نم مكحو رارساب مولعهتلا ناوضرنو ًادانغاو

 ةوقبةدئاشلا نوكلانخ نمو قرطلا هذه لك امام مالالاوأةدهانلالا ادبالانتالو بسكلاو

 لضفركي أ ف لسو هيلعللا ىلاص هلوةبو رعربت نودحم ىماف نكي نا 0

 دفب ل ةعلس لوقع باصحا مهلكس انلا ناكو دو-ولا ىف مولعلا ه هدهل راكنالا عمي لولو هريغ ّرمسأأن

 انهدتا م5 مع نم ني اعولسو هيلع هنا ىلا صدا لوسر نع تظدح هنعدتنا جر ةرؤوه ف ألق

 ندم هللادس عطل ل_ضافلا همقفلا هنت دح موعلبل ده ىد م عطق هش واذرخ الاامأو هتثلش

 هعفلااضيا هب ىدحو هراديةنامسجو نينامثو عست ماع ناضمرىف ة ةيدسلا ”ىرخلاهللادسع

 كمه زل ةءاجو ةلامسكو نيعستو نيتنثا ةنوس ةءاس ثانهرادب -ىرغلا دج يدمج ادلولاوا

 لاق ”ىيعرلا برش نب دمج حبيرش نسما بأ تس لاك هلاف ىرعلا نبا دملولااناالاانثتح اولا

 اعامس د نعامبملع ىماعام“ 501 ا او وا باح ازلل ارغب كبك

 لتس قاصسا أو ”ىوهملا ئنح كاذب وج نيدجلا نب هللا دعوه ده أ ن ع هلعام م

 رطم نب فسول ب دود هللاد- دعولا انريخأ اولاع :ييقكلا دهن ”ىمن دمتوه مثيهلا ىلاو

 سنوي دمجو:أ نيدلا لام. فيرشلا نلا اشيأ هي ىئدحو -ىراخلا هللا دبعولاانًانا لاق ىرنرفلا

 هواش لو فا را لأ اعلا ”ىعئاهلا تاكربلا فأن نيسحلا ىبا نب حي نبا

 ْ تقولا أن عةئامسجنو نيعستو عست ةنسلوالا ىداعبف انسيردت عضوم ةمظعملا ةمعكلا

 : دمع دش لأ نعكوارلارفظملان ب نورلا دبعن لاى أن ء”ىورهلا ورع را والا

 ع ىراضلا هتلادسبع ىنأ نع ”ىرب رعلا دمت هللا دبع ىلأ نع ىسخرمسل اهب وه نب دج | نب هلبإ

 ذو هنعمللا ىضرةرب ره ىأ نعىرتقملا دعس نع بتذ أنبا ن ءىأ د لاق ليعامسا

 اوركذو معلا باك ىف هجر 3 ترذىلأ باور نم ”ىراخلا هللا دمعىلال موعل لا حرش و ثيدسحلا

 قلخ ىذلاهللا ىلاعتهلوةىف امسمعهللا ىضر سابع !لوقدغي لو ماعطلا ىرجم موعلبلانا
 لقلة اور فو نوة<برل هريسقت ترك دول نس حالا لزتسي نهلْثم ضرالا نمو تاوعم عبس

 دم ىض امل اركب ىنأ نعنوشدع نب دم هنا دبع نسملا يس تكلا ثيدحلا اذه ىقدحو * رذاكىنا

 ند" ”ىضرلا لوقل نكي لو ”ىلاز غلا“ ىنولطلا دع يدم دما لأ نع ىرعاخملا نزعل نيا دعوا
 . لاك ع م خا عش لءةدوح

00 

 امسح هنوأيام حقأ نور ىد 00 لالا

 هلنوركتمرثك الا ناو هع هغاعلارثك ألزم هتيترو معلا اذهردقاوفر ءدقرار أ تاداس مهلك“ الؤهف
 مالسلاوةالصلا ام,ماعرضتلا عم ىس .وم ةصقىفَنإَف مهراكن :اىفمملعذخ ًايالنأ فراعلال يعش
 0 ضف دينو رد نايكفو# ىسومراكنا ناكن او نيدفث اطلا ةحو مها ةحودنم

 كد نس قارفاذ ف / حاصلا دبعلا لاقاكلوقن ن كلو مهماصخ ىلا لدسسال هنكل نيركدلا نع
 مونم ثوروملا”ىوبنلا لعل اوه ىذا مولعلا نم فنصلا اذهىرطانلا اهيا نبي الو. (لسصف)

 ماكتموأ فوسلف اهر تحفدق هلت ؟ اسم نم هلك ىلع تفقو اذا م ,ملع همالسو "هنن تافاض
 نوككف وسل ذهنا قدحناىفوصل اوه ىذلالئابقلا اذهق لوقت نأ ناك لع -فأ فرطت بحاصوأ
 ها نيدالوا هلاك دق قر 0 ا مي يدوس

 رو غ
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 5 ديزملا نللطل فهأتملا ىلع سيعشت كذا تد هارم د ا 9 ا ةحل اكلا]

 07[ مزال ١ 3 !بهأتملا ناذ * دوجول ارارس أب دوبلا تامفنل ضدمتملا

 نم هيطعي و ىلاعت هللا هك ددلح هنأ بأن دنعدل ئشالاريقذ دعقو د ركغلا نم هيلخ ا خَرفو

 0 هناحس ابمهتلا ثا تلا * ةينابرلا فراعملاو < ةيهلالارارسالاومولعلا

 مكلعيو هللااوةتاو 0 العاندا نم هانلعوان دنع نم نر هانت اند امع نما ددعم اعت

 يقرا هننوُسع ارومكلا لهو لافو اناهرف مكل لعد هللا اوعنن نا لاهو هلئا

 | هنبا ىضر ديزيونا لاك 0 ةنسنيثالث ةجردلا كت تحت ىسواج لاقتف تأنام تلت هسنعدلتا

 - *« توعالىذلا ىلا ءاتلعانذشاو تس نعاتس مكلع تدخ اةنع

 * ميحرلا نجسرلا هللا مسد

 ةلدالابةديؤملا دئاقعلا ىفالصذ باكل ذه لوا ىف لعجا - ناىدنع عفوامز هنعىلاعتهللا ىضر لاك

 ةطبسلا ىلع ماكتم لكح اهدنعسغبام مولع نء هننم تمظعو هتبه تاج هيرهللا عمةولخلا ||

 هنالث ىلع مولعلا تناك ذا لّتعلاروط ءارواهناف ةلان ا هذ ههلت سل ناهربو رطن سحاص لكلب ١

 هحو لعروثعلا طرشي ليل دفرظن سقءوأ ةرورض كا لص لع لكوهو (لتعلارلع) هع لزانما

 ى نرلوتي اذ ماو مولعلانمّنفلا اذه عمك ىذلاركفلا لاعف هسنج نم ههبشو لسلدا!كاذ

 ردقي الفقوذاانالا اهلا ل دس الو لاوح الا لع (ىناشلاللعلاو) ع نساك ةنك محك هلمرظنلا

 ةداوريصلاةراصو لسعل او اا معلا هبي اياد اهقرعم قلع شي تارلع اهتم نأ لح

 دحا ف رعينالاحلانم مولع هذهف فنصلا اذ هلكاشيامو قوشلاو دحولاوقشعلاو عاجلا

 درا همعط لحم ىلع بلغ نكقوذلا لاعىفاهسنح نم اهبهشوا اهدو ديو اههف ست نب الا اهتقستح
 معلاو) ءارفصلاةرملاوهامتا مطلا لرش ابىذلا ناذ كل دكح سيلو اًرم لسعل ا ديف ءارغصلإ
 ! هءصتخي عوّرلا ف سدا حور ثفن لعوهو لةعلاروط قوذ ىذلأ لعلاوهو رارسالا لع (ثلاشلا

 | ملاعلا اذهنكل ماسقالا هذه نمل وال لعلاكلمعلاب كر ديهنم عون. ناعونوهو”ىولاو”ىنلا ||

 قلي هنم برش نييرض ىلعرخ الا عونا او < اذه تطعأ معلا ةسرهنكلو رطن نع هلل صح لهب

 قدصلا اهل ديىتلاىهو رابخالا مولع نمرخ آلا برضلاو . فرش هلا كحا ىناثا العلا
 ءابنالارابخاكهلوةيو هيريخجامفهتمصعو ريخلا دنع هقدص تدق هيربخلا نوكي نأ )لا ءبذكلاو ا

 اضوه- اهف نا ةماسشلا ىفهلوقو ريخلا لعنمةنح منا هلوقفاهضامو ةنلسانمب عهمالسو هللا تاواص

 مولع نم هههشو هعمئشالو هللا ناكه لوقو قوذلا مل_ءودوءلاوحالا ملعع نه لسعلا نم ىلح ا ا

 اهقرغتيو اهلكمولعلا لعب هيلاعلارارسس الا لءوهئذلا ت ثلاثلافنصلا اذهف رظنلا كر دملا لمعلا 5
 تامولعملا عبج ىلع ىواحلا طبحملا للعلا اذ هنمفرش الالف كا ذك مواعلا كلت بحاص سيلو

 لئاعلا امو ةناعلإدنعهطرشاذهاموضعمهلنععماسلا دنعاةداص هيريخلا نوكينأالا قبامو

 كلذكوايذكوأ اد صنوكينأ ىد_:ءزئاج اذه لوب نكلو هب جريالذ هسفنل مصانلاب للا

 5 الاكن كلو هيربخا امفهنا دعاه داص ناكن اون موصعملاريغ مولعلا دل 1 اذا لداع لكل يش

 | لالا مريخ 0 قىىناهنال هّريضي ل هقدص ناو فو ن نكلو هييدكت همزابال تيدنس هل عرالا ا / ١

 اذافاهلوصا نمالصا لطس الو ةءيرمشل ا فاكرا نمار مالو هدنعضتتو أهزو كتان لب لوتعلا

 فنوريمم نكو الص هدرتنأانلىج شب الفءركذيلو عراشلا هنع تكسو لعل اهزّوج هب أ 5

 لاومالا فاهم مكيغو هنداهش ليقن اكملومق انرمضر ل هلا دعلا ىض دقت هبريسخلا لاح تناكن اق هلومق

 ع دعي ناكناو --
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 * اريسك اناذع

 وهف ىععا هذه ىف ناكنمو هلزنم ناكب طق لاح ةفرعم ف 06 ا او

 ْ ْ 3 المس لضأو ىبع اةرخ الاى

 : 1 لوزا مكاناامو' .هلزم نكس طق لاح ةفرعم ىف هل امو نوعي رالاو ثلاث ةلابابلا)

 + اوهتنافهنعىامنامو

 هيدا الا لوك نم ظفلبام هلزتم ناكسطق لاح ةفرعمىف (ةنامس#تو نوعن رالاو عبا رلابابلا)

 #* ددنع بمقر

 * نرتقاو ا هل زم ناك طق لاح 2 (ةلاهسحو نوعبرالار نيماختا بايلا)

 تلا عميق (ةنامس و نوعي رالاو سداسلا بارلا)
 : و نع ضرعأف هن

 9 « انركذ نع

 "| ضرعأو ص ونا عدجاف < قازنم ناكب طق لاح ةفر عمى (ةنامسو نوعيرالاو عباسلا بايلا)

 1 95 ناكرسشملا نع

 | ردا ا حا هل رم ناك ب طق لاح َهْف هرعم وق (ةنامسو نودورالاو نماثلا باملا)

 قغتسا نم اما. . هلزنم ناكح شق لاح ةفرعمف (ةنامس و نوعي رالاو عساتلا بابلا)

 د. 2 صل تكا

 ك1 نبا هر لحتانق هلزنم ناكسطق لاح ةقرعم ىف (ةنامسجو نيس ىفوملا بابلا)

 *« اقعص ىسومّرخو

 مكلع هللا ىريسف هلزتم ناك ب طق لاح ةفرعم ىف 29 اىدجو نيش 00

 اوسزو

 مهسفنا اولظ ذا مهنا ولو .هلزنم ناكب طق لاح ةفرعمىف اجو دوسان

 : 0 لوسزامهلرةغتساوهّننا اورقغتساخ ْلْو اح

 : ]| طخ مهئارو نم هثلاو هلزام ناكس طق لاح ةفرعم ىف (ةنامستونوسهتاو لاثثابابلا)

 : هّرمسو ةوونلا, متاح ىنعم هبلا لهنا ىذلا صاعألا ةفص ةفرعم ىف (ةنامسمو نوسيلتاو عيارلات الا )

 اواعفي ملامب اودم< نا نوبحي واوا اع نو>رفي نيذلانيسحتال + هلزتموهاتعم ىف لارا لكم

 1 0 هبفمهو ميلا باذعم_هلو باذعلا نم ةزافع مسحت الذ

 نع نالقالا ةشرك ذا نا عم ىدلا بسلا ةفر ءمىق (ةنامسكو نوسهتتاو سماخلا بابلا)

 ظ ةماشاامونىلا اذهانتامز

 « كلملاهدب ىذلاكراش هلزتم ناكع بطق لأح ةفرعم ىف .(ةنامسجو نوسيلاو سدانسلا باملا)

 قدلطالا ىتطءانثوالا مح ةفر ءمىق (ةنامسجو نوسهلتاو عباسإا بأي ءاا)

 هلع ظفللا هءقلطي نزوح امودز ءلا ترا ياا اسإلا ةفرعم ىف (هلامسو نوسهللاو نماثلا تانلا)

 دودالامو

 ا ,ةفلتؤ# لزانم نم قثاقحو رارسا ةفر ةمىق (ةنامسجو نوهناو عساتلا بانلا)

 || باودارتآو هو لصاولاو دي رملاابم عفتت, ةبعرش ةيبكح ةمصوفف ( ةنامسمتو نوتكسلا بابلا)

 1 'ناكلا اذه

 3 (باَكْلا ةمدقم)* 3

6 



 ١ن

 3 0 ءاماو هلزخ مناك طق لاح ةفرعم ىف (ةنامستو نوريشعلا وثلاث !بانلا) ٍْ ْ

 أأ ادادم رخلا ناكول ل هلزتم ناك بطق لاح ةفرعم ىف (ةلامسو نوريشعلاو عيارلا بانلا) |

 ا « اددمو]ثع انئسولو ىرتالكدفن”نال.ةرحلا دفنل ىرتاملكلا|
 هللا دودح ٌدعَد نمر د ننه.ناك ينطق امد رق (ةنامستو نوريشعلاو سماسخل ا بابلا)

 #* أسما كل د دعي ث دحي هللا لعل ىر دال +سفن لظ دقف ١

 تدكدقل لانس ناالوأو  هلزنمناكي طق لاح ةفرعمىف (ةنامسو نو رشعلاو سداسلابابلا]

 * تام م1 فعضو ةايحلا فعضْلانقذالا ذاال لقا نش مهيلا نكرت ْ
 نيذلا عم كفن ريصاو هلزتم ناكسضق لاح ةفرعمىف (ةثامستتو نوريشعلاو عياسلا بابلا) 1

 ا ةاملا ةطيز دب رتمنع كانيعدعت الو ههحو نو ديرب“ ىثعلاو دا دغاانمهم”رنوعدب

 نمؤملف ءاش نك كر نم قحلا لقو اط رذد سما ناكسحو هاوه عستاوانركذ نع هبلقانلفغأن م
 9 * رفكلف» ا

 اهلثم ةئيس ةئس ءازجو هلزنمناكبطقلاح ةفرعم ىف (ةناهسختو نؤرشعلاو ماثلا بابلا) /
 #4 هللا ىلع هرحأف لصار نعني

 هتامل جرذم بلا دلبلاو هلزئم ناكب طق لاخ ةدرعم ىف (ةنامسمسو نورشعلاو عساتلا بابلا)

 5 ادككالا :ردال ثيخ ىذااو هترنذانأأ

 نوةضخسدالو سانلا نمنوفخسس . هلزتمناكىطق لاح ةفرعم ىف ؛ مايو

 #4 لولا نم ئدررالام نسر دا تريل

 ولالامو ناشف نركتامو هلزم ناك طق لاح ةفرعم ىف (ةلامسمو نونالثلاو ىداحلا بابلا)
 #3 هشنوضدفتذا ادوب شالا لت من قامت الو نآرق 5ْنَم هنهف ١

 نينهؤملا ىلع تناك الصلانا هلزيط اكس طق لاج ةقرعم ىف( 6 "امس نونالثلاو ىناثلا بابلا)

 ١ 8 #24 ا”وقوماناك
 ىتع ىدابع كلأس اذاو هلزتم ناكب طق لاح ةفرعمىف (ةنامستو نوثالثلاو تلاثلبانلا)
 # نودشر مهلعلىباو:مّوءلو ىلاوستسلف ىناعداذا ىتادلا ةوعد سمحا ثب رقىناف

 * مظع قلخ ىلعل كناو  هلزنم ناكيطق لاح ةفرعمىف .(ةنامسجو نوثالثلاو غدارلا بابلا)
 امام هللا نوركذي نيذلا .. هلزتمناكب طق لاح ةفرعمىف (ةنامستو نوثالثلاو سمالا نال

 *+ ميم ونحت لو اطوعدو
 ايندلا ثرحدي ريناكنمو هلزنمناكب طق لاح ةفرعس ىف (ةنامدجو نوثالثلاو سداسلا تالا )
 * تدصن ن نمدرخ الاى هلامو اهتم هنو

 قحا هللاو سانلا ىدختو 1 كو ارجل (ةنامهونوأ الثلا و عياسلا بابلا)

 : كي * هاشكت نا
 بان نمو ترماايرةتساك . هلزنهناكب طق لاح ةفرعمىف (ةئامسجون ونونالثلاو نيالا بابلا)|
 * راصد نوام_ءتاع هلا اوغطتالو كعم

 || هنم مكك ىلا هللا ىلا ارك... ةلزتم ناكعيطق لاح ةفرعم ىف . (ةئامستنو قؤالالاو عساتلا بابلا) |
 6 * نيدصرب دن هنم مكل ىلارخ اهلا هلأ عبارات الواو شكد

 مهلا حوتع + اوريص مهن اولد هيرست قلاع ةفرعمل (ةناهسمو نوعي رالابابلا)
 5: 46 #4 مهلارب> ناكل
 هقاززيكحلم مللخب نمو هلزتم ناكب طق لاح ةفرعم ىف (ةئامسجتو نوعي زالاو ىداحلا بانلا)



 ١ #3 نولعت م داو

 هلا اودبعل الا اورها اع ناك بطق د لاح هف رعم ىف (ةناهستو كاثلا بابلا)

 * ءاعنح نيدلاهلنيصاخم

 ِِ نوعا مهضوخ ىف ههيذ تالق هلزتمناكب طق لاح ةْذَر ءمىق (ةنامستو عيارلا بابلا)

 د اننمعأب كناف كب ر مكمل ريصاو هلزتم ناك طق لاح اح ةفرعم ىف (ةنامسجو سماخلا بابلا)

 مكتاناما اووخو لوسرلاو هللا اونوذال' هلام ناكس طق لج ةذرعم ىف (ةئامس و يناثلا بابلا)

 #ْنس مارب هللاوهتلاركمواوركمو هارت تلة عميق (ةنامسجو سدا بابلا)

 5 5 ةنمداويظل رغم ف واتا

 «رونلا ىلا تالللا

 ريخوهو هفلخ وهفئث نم جقفنا امو هزت ناك طقلاحةفرعمف (ةنامسو عساتلا بابلا)
 : *«نقزارلا

 نوريكحت نيذلا دنع رصأس . ةلزنمناكب طق لاحةفرعمىف (ة عا
 قت اريغي ضرالا ىف

 | اوعح ناهننا مكلعيو هنا اوقتاو هلزتم ناك طق لاح ةفرعس ف (تناهش ورش ىداحلا بانل

 5 #2 اناكرفمكل لع هللا

 مهانلّدب مهدولج تعضن الك هلزنم ناكبطق لاح ةفرعمف (ةنامس ورشعىناثلا بابلا)

 *ناذدعلا اوفو ذلاهريغاد واج
 يدانذا ايركز هدبعكيردجر ركذ هلزتم ناك طق لاح ةؤرعمىف (ةنامج ور شع كاثلا بابلا)

 2 ايقخع ءادن هنتر

 + همس وهف هللا ىلع لكو نم و نا ا نطق لاح ةؤرعم ىف (ةنا. وس ورشع عدارلا بابلا)

 | سا انتقاما دوادنطو زل نايس !اح ةذرعمىف (ةنامسج وريشع سماخلا بابلا)

 5 باناواعك ارّرْدو هر

 : انو رك ابا نات 1 1 لك ةهلزخم نأك اكسطق لاحةف رعم ف (ةئامس ورشعسداسلا بابلا)

 : || اهتوضزت نكادضو مذا هيو اص اهوقفرتقا لا اوماو مكتريشعو مكح اوزاومكتأر راو

 « + ةللاىلا اوقف رحب هللا نام تح اوصدزتفدإ ساد اهو هلو ضو هللا نم وكملا نحأ

 ضرالا مهلع تقاض اذا ىح هون نكن كلا رمل (ةئامس ورشع عباسلا بابلا)

 ع هملاالا هلتأ نم ايلسال نا اونلنو مهسفنا مهل ع تةاضو تبحرامب !
 اولاه مم وات نع غزذاذا ىتح هلزنس ناكب طق لاح ةفر ءمىف (ةئامسهورشعنماثلابابلا)
 0 كلا ىلعلاوهو قبلا اولاعم كرلاقاذامأ|

 ماعداذالوسرلاو هن اوسصتسا هلزنم ناك ب طق لاح ةفر 00 (ةئامسجوريشع عساتلا بابلا)
 * نورشحت هللا هناو هبلقوءرها نيب لوحي هللا نا او اعاو مكسح امل
 || + نوعمسي نيذا |١تيسوساما هلزنم ناكح طقلاحةنرعمق (ةنامسجو نير مشع قوما بابلا)

 دازلاريخ نات ادعت هلزام ن 001000 م ىف 00 ا

 |«جداقد اف امقبا ننذلاو ها (ةناعسو نورمثملاو ىاثلا بابلا) د

 بانلا) 1 ك7 1 2 3-3 00 جور 2-7 < 3 7
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 هرجأ عسشتالاتا هزم ناكب لت لاحةفرعمف (ةنامعب رو نونامملاو ىدامملا بابلا)

 1 « الع

 هّللاىلا ههجو ملي نمو هلزنم ناكسطق لاح ٌةفرعم ىف ( ةتامعب رأو نونامتلاو ىناثلا بابلاز

 « رومالا ةبقاعمناىلاو قثولا ةورعلا,كسقسا دقن نسعوهو
 باخ دقو اهاكز نم لقا دق * هلزنم ناكسطق لاح ةفرعمىف (ةنامعت راونونامملا رثلاثلا بابلا)

 نينجان

 اهاسدنمأأا

 ذئمح منو موقللا تغلب اذا هلزنم ناكس طق لاح ةفرعم ىف (ةئامعبر أو نونامعلاو عدارلا باسلا)

 ) 0 * نورظتك

 ندا اننا ديان ناك م هلزتم ناكب طق لاح ةفرعم ىف (ةنامعب رأو نونامثلاو سماخلا بابلا)

 # نوضتبال ابمذ مهو ابق مهلاسعا مهملا فوفاهتنبز رو

 هلوسرو هللا صعن نمو ةزنمناكب لق لاح فرعمف (ةنامعب رو نوناعلاو سداسلا ب ابلا) ٍْ

 7 انيمالالض لضدقف

 ىنااوارك ذ نما باص لعنم هلزنم نكس طق لاح ةفرعمىف (ةيامعب رأو نونامتلاو عباسلا بابلا) 1

 ع ةسطد امح هندصخلف ع ندوموهو'

 هيا ا ىلا كضعندعالو هلزنم ناكس طق لاح ةفرعم ىف (ةئاسمعب رو نونامعلاو نماثلا بانلا)

 * قياوريخ كبر قزرو هش مهتسفنل ادا اةام ةاشم 5 رهز منماحاوزا ا

 ةنل كدالوأو مكلا اوماامنا هلزنم ناكسطقلاح فرغم (ةئاسمعب رو نونامغلاو عساتلا بابلا)

 نحو دنعاتقيبركح هلزنم ناكب طق لاح ةفرعم ىف (ةنامعب رآو نوعستلابابلا)

 *« نولعفتالإم
 بحال هللا نا حرفتال هلزمناكبطقلاج ةفرعمىف (ةناسعب رأو نوعستلاو ىداحلا بابلا)
 ٠ * نيحر هلا

 هس ىلعرهظر الف ب .ةلاملاع هلزنم ناك طق لاح فر عمق (ةئانعب رو نوءستئاو ىناثلا بانلا) 5

 »# لو سر نم ئذتران الا ادحا

 لاغهتنا دنع نم لك لق هلزنم ناك ت طق لاح ةفرعم ىف (ةئامعب رأو نوعستلاو ثلاثلا بابلا)

 : #3 اب دج نوهعفد نو داكمال موقلاءالؤه

 نبءااعل أهدامعع نءمهشا ىشح اغا هلزنم ناكى طق لاخ ةقر عم م اممنرأو نوعستلاو عئازلاةباتلا)

 هند نع 6-5 ب 2 هزم ناكب لق لاح ةفرعم ف (ةنامعب رآو نوعستلاو سماخثا بابلا)

 * رفاكوهو تعف

 هردقّىَح هللا اوردقامو هلزتم ناكب طق لاح ةفرعم ىف (ةنامب نأودوسسلاف نقاتل الا ١

 : 3 هداهح ىح هللا فاو دهاجو

 هتلامهرفكحصانمؤيامو ..هلزنم نكب طف لاح ةفرعمىف (ةئامعب : راونيوعستلاو ياسا فا
 دل ممشوالا

 اجرح لععبتا قيم هلزنم ناك طق لاح ةفرعمىف . (ةئامعن راو كوعسقلاو نماثلا بانلا)
 « ئنالثكسل بس تاك لس لا كرد د (ةنامب أو نوعستلاو عشان ةفابلا)
 كلَذُم هنو ٠ ا ام مو هلزغو ناك ب طق لاح ةْفر عمق (ةئامسج قوملا تالا

 2 را مح رح

 ٠ ٠ .تافاشقلل ...٠ ٠ وشال فستانا 00ه رجول نوط: _

 كم ل م
 1 اك ا

1 
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 / اكل

 1 6 عدل عانت دلع الد دع نمر اند (ةناعب راو وسلا وسداسلابانلا)

 أ قاطملا فلكتتا هازانم ةفرعم ىف (ةئاسمج رآونوسهتاو عباسلا بابلا)

 : تاهتسلا : كلارد# ةلزانم ةفرعس ىف (ةلامعب رو نوهناو نماثلا بابلا)

 < رابخالا نامطصملا نمل انذنع مبا ةلزامم ةذرعمىف (ةثاسعب رآو نوسهتاو عساتلا بابلا)

 ةاسأل اناا نات لا :ناعالاو مالسالا ةلزانم ةذر عمى (ةئاسعب رأونوتسلا بابلا)

 نموه ىنك باجح هلعتادسانم ةلزائس ةفرعمىف (ةنامع رون ةسلاو ىداتلاب ايلا

 ادحافرعيالودحا هفرعيال ئانضأ|

 1 « (تاماقملافسداسلا لسصغلا) «

 ٍ مدهلز انمو نددمحما باطقالاةفر مق (ةنامعب رآونوت_لاوىناثلا بابلا)

 ماعلا كلذرادم مسملعنيذا|ابطةرسشع ال ارةذرعم ىف (ةلامب رآونوتسلاو مثلاثلا بالا

 1 هلزنم ناككحىذزلا ةيدمحلا ناطقالا بطق لاح ةقرعم ىف (ةنامعت راو نودلاو عنارلا بام, ١ أ

 0 هال هلال '
 : ربك هللا هلزخ ناك طق لاح ةفرعمىف: (ةناهعن رو نوةلاو سماخلابانلا)

 هللا ن احس هإزم ٠ ناكب طق لاح ةفرعم ف (ةلامع رأونوتلاوسداسلاب ابلا)

 ١ هلب دل !هلزم د ناكبظف لاخ ةقر ءمقق (ةنامعب رو نومسلاو عناسلا بابلا) ١

 ل ل لع قويا ردوا طولا عزم (ةنامرآو نوتسلاونماثلابابلا) ْ

 هناا ىلا ىرها ض وفا هلزم ناكمطق لاح ةفرعم ىف (ةلامع راو نوت سلاو عساتلا ب ايلا )

 سنالاو نا تقلخ امو هلزن.ناكح طق لاح ةفرعمىف (ةناممب رو نوعيسلا بابلا)

 5 نوديعنلالا

 أ هتانوبت تنك ن الخ هلزنم ناكب طق لاخ ةقرعم ىف (ةنامعبر اونوعبتسلاو ىداكلابابلا)

 هللاكسح وعشان

 نوعمسي نيزإاىدايعرسشف . هازئم ناك ط5 لاخ ةفرعم ىف (ةنامع رأو نوعبسلاو ىناثلا بابلا)

 0 د هنسح ا نوعدتف لوقلا

 | خب داو هلا :يكهلاو هلزئم ناك ب طق: لاح ةرعم ىف 6 ةنامعن راونوعبسلاو كاثلا بابلا)

 1 . كدلتقام هلزم ناجح نطق لاحق :رعم ف (ةنامعبرأو نوعبسلاو عبارلا ب اَنلا)

 , *« قاشادنعامو

 هلاارت اعدش ماظعي نمو ع (ةنامبرأر نوعيسلاو سما بابلا)

 د واقل ا ىو ةتنماماف

 هللثودع هنا هلزيشالف هلزنم ناكب طق لاخةفرعم ف (ةنامعنرأ ونوعبسلاو سدانلانابلا)

 د, 5 6م هللانالاةوقالولوحالةوةلاولوحلا هنمأرت

 سفانتلف كلذ قو هلام ناك بطق لاح ةفرعم ىف (ةئامعب رو نوعبسلاو عناس !!بايلا)

 نواماعل !لمعبلف اهلل * نوضاننملا

 نم ةح لاقثم كننإا'# هلزنم ناكسطق لاح ةقرعم ىف ا م يل

 ع ريبخ ف يطل هللا نا هلام. تأب ضرالا ىفوأتاوعسلا ىفوأةر دج ىف نلكتق لدرخ

 هنلا تامرح مظعب نمو هلزنم ناك طق لاح فار عمق (ةلانمج زو نوب تلو عسانلا بانلا)
 دح حالا تاخر * هنتر دجع هل وخ وهف

 54 اسصيكملاةاننناو هلزنم ناكب طق لاح ةفرعم ىف ماب ناو نونا نابلا) |[

 تاع 1(



 هتف

 ”نيتجس اتسع ع نا م اح

 معو دف يروح ضد

 2 در نر

 عل

 هتبجحهتبجنملزانم ةفر عم ىف (ةناسعب : رأو نوث الثلاو ىداحلا بابلا)

 بعاذو 'لردت فرعاف كبال ئشي تأ درتام ل از انمةفرعمىف (ةنامع رأو نوثالثلاو ىنانل ا بابلا)

 هسفن فرعد ال ئش

 ك.طعنف همنا ًاسنالف كم دعي ىلت طا رلقتا ةلزام ةفرعمف (ةنامعب رو نوثالثااو ثلاثلا بابلا)

 هذخأت ع نمدح االفدإبا

 دعي ءاشاال ىلا تنسوا كناعحال ةلزانم ةفر عمق (ةناسعب راو نونالثلاو عبارلا تانلا) |

 تذفوأ اننوف ىسفن كك يي ايا يارا هر ءمىف (ةنامعب رآو نوثالثلاو سمانا بابلا) |

 ,ضرتعتالذفوأ ملانقوو

 ىدنع تااهئرشتلا دنع تاكو ةلزانمةفر عمق (ةئام راونوثالثلاو سداسلا بايلا)

 2 قودنعام

 ىم هظح فرع ىتعي رش نم هظح فرع نمةلزانم ةفرعم ف (ةئاسعن رأو نوثالثلاو عناسلا بابلا)
 ةدحاو ةملىه كدنعانا «ىدنعكناف أ

 نما جاع فار هوك رك نم ةلزاتم ةقرعماق (ةنامعب رو نوثالثا او نماثل عاما )

 8 تلزنو هنع تاحر تكسااذاف هنفو هبلع لزنت تكن الم
 قائلا نيسوةب اق ةلزانم ةفرعمىف (ةئاسعن !رأو نون الثلاو عساتلا باسلا)

 ىدهاشم هبلق ىوق نم نكردعسا ةلزانم ةفرعمىف (ةنامس رآو نوعي رالابانلا) ١

 ىدنعامىلا ةرظاننينراعلا ةدئفا نومع ةلز انم ةفرعمىف (ةنامب راو ن وعد رالا و ىداخلابابلا)

 ١ ”ىلاال
 ىاراخ ىت ارهنافرعو ىن؟رنمةلزانم ةفرعم ف (ةئامع رأو نوعب رالاو ىناثلا بابلا)
 فاق رعلا فثكلا سحناو ةلزانم ةفرعم ىف (ةناسع رأو نوعيدالاو تااثلا باسلا)

 قيال صااشنا دهعلا باك هل تنتكنمةلزانم ةفرعم ىف (ةناعي رأو نوعي رالاو عيارلا بابلا)
 ىلاد انمسهتب داني نذلا قاملوا تفرع له ةلزانم ةقر عمق (ةلاسعت راونوعب رالاو سماخلابابلا) |[

 تاركا دئاوذ ليل" ئتاونريم_عت ةلزانم ةفر عمق (ةبامع رأو نوعي رالاو سداسلا بابلا)

 3 قعقطنريهطتماا ةرمضح ل دن نم ةلزانم ةقرعم ف (ةنامثي رو نوعي رالاو عنانسلا بابلا)

 فكشف تهب ىدن ءاممأ انشا تفشك -ةلزانم ةفرعم ىف (ةئاع رون وعب رالاو نماثلا تابلا)

 1 ىتاري نإ بلطي

 ىدبع لمعت ند ىدمع سل هلراَدمَدُك رغم (ةناعب رأر نوعي رالاو عساتلا بابلا)

 ىتنال هيتاك ىناوس هرال ىناك ىروهظل تينا نم ةلزانم ةذر عميق (ةئامعب رأو وسجن !بانلا)

 . ْ زاحم لوالاو ةقشللا اذدو
 جرراعملا ةئر م حرا#لاىفةلز زانم قو 2 ْق (تانا دأو نودمللاو ىداخلابابلا)

 اولفعتاوأ ىدسعل ةلظخوم هلك الك ةازانم ةفر مق (ةئاعب رآو نوسهتتاو يناثلا بابلا)

 ىرك مركو لاودالا نه كل تلذبام رك هل زانم ةفرعمىف (ةنامعب راونوسهلاو تلانلاتانلا]

 0 كيلع هّتيانج دنع بخ اع كلوفعَن مكتيهوام

 امعاو بع رو بف انعم ىوتال هلزانم َهق رعمف (ةنامعب راو نوسهلاو عيارلا بانل )

 : ١ ىب رقااىلو ال فوردملا

 0 :هيلعت لقا نمةلزانم ةفرعم ىف (ةئاسعب رو نوسيلتاو نسماخن ا بابلا)
 1 سكعلاب و اديا قشيال ىطابب هملعتلبقا



 بلقىّتب ل :ىيلخيفإ نك جواد قال اوك المتر اقوم تيل. هووب الف هيل م

 قلو بكا قع قاض نيخ ىنعسو ىذل | ىدبع

 رهظ نا كش الو ؟يشا ىث طو نهرهظام ةلزانم ةفرعمىف  (ةنامعب رو سداسلا بابلا)

 ىريغ ىلا ترظن نائم سلتك هذ رطلا نم ع رسا ىف ةلز امم ةفرعمىف (ةثامعب رو عباساا بابلا)

 : قلع نكلو ىعضلال

تددش ىذا د ارزمكنع ل تدسلا مويةلزانمةفر عمق مب راو تاكا
 : عرفدقف ه

 هنم تعرفو ىد ماعلا

 "ىلا ثلصو اهتعفر نان كيلع باح نام" اةلثانم ةفرعم ىف (ةنامعنرأ ًاوعساتلا بابلا)

 اذ اوزتعاف ىبهشملا كير ىلا ناو ةلزانم َة هقرعم قف (ةئاسعب رو رشاسعلا بانلا)

 4 أآودعستن را

 : هرضح نم رانا|لخ دش باكلا هلع قسسفةلزامم ةفر عمق (ةنامب رآورشعىداحلابابلا)

 0 ءاوس مكانا ىلاذ قنوفاختالو باَكَلا اوفافترانلا لخ دءال داك

 1 ادباىزتمالو لدن 00 ةلزانمةفرعمىف (ةناسعب رورسشع ىناثلا بابلا) :
 قلاش نمو قاضقْنم حي رخاخ ىنااس نم ةلز انم ةقرعم ىف (ةلايع راورشعث الا بابلا)

 قاضقنمحرخاف

 8 باعجت الا ىرال ةلرانم ةفر عمى (ةناسعب رآورشع عبارلا بابلا)

 ١ فصنأ نمو هّيدودع .ق- ىدأدقف ىناعدنم ةلزانم ةفر عمى (ةلامم ١ رآوريشع نيمااكلا)

 فص ادّعف هسفن

 ا بالا نيع ةلز انم ةؤرعم ىف (ةنامب رأوريشعسداسلا بابلا)»

 هللا ىل_عورحا درج ةلرانم تفرغ (ةناعر راوريشع عياسلا بابلا)

 ئنهملا لصولال مهقبالز ماهر امم ةفرخام ىف (ةنانمعب رآورششع نداثلابانلا)

 كلوكصلا لام ةفرعمىف (ةنامعب رأورشع عساتلا بابلا)

 تاماقللا لم ضلختلا ةلز انتم ةفزعمق (ةناسمعب رأونيرشعل ىوملا بابلا)
 | ىل_لدلا ةهس نم "ىلا لوضولا ىلط نم ةلزانم ةفرعم ىف (ةئاعب رأو نورشعلاو ىداخلا بابلا)

 1! : : ىش ىومشيال هنافاديا "ىلا لصيال ناهزيلاو

 قح ىلاطعأ دقذ ىلعذ“ىلاّةر نم ةلزانم ةذرعمىف (ةنامعب رآونورشعلا وىنانلا بايلا)

 قزك ذيل ”ىلعراغنمةلزا :م ةذرعم ىف (ةناممت «زاوتقرسسعلاوتااثلا بانلا)

 كاملا عوجرلا بحتو ىمءاقما كح ةلزانم ةقرعم ىف ا رووا اقااللا)

 : ع :ةدئنحو كنمشتا ىح ىىم فّقف

 : ىعهرصب تفرص لعأ] ب )كالط ٠ ترحل ر اهم كرم عمق (ةنامعب رأو نوربشعلاو م اخناربابلا)

 1 مالسلاوةالنلا هبلعلا هنمىذلاًرسلا ةلزائم ةفر 500 م رأو نورشعلاو سداسلا بابلا)

 ءارأ نر ون هن“ 0 د ور نعموفتسانيح

 2 نيسوقت اق ةلزانمةفرعمف (ةناسعب رأو نوريشعلاو عياسلا باب ءلا)

 : , ٠ نينثالا نعماهةتسالا ةلزانم ةفرعم ىف (ةنامعب رأو نورسشعأاونماثلا بابلا)
 ماظاعتن دو هسمااتلزرت ىلالطرغادت نم ةلز انمةفرعم ىف (ةناسعب رأو نورشعلاو عسأتلا بانلا)

 ا هيلو تيظاعت”ىلع
 كالصوا كتريح نا ةلزانم ةفرعم ىف (ةنامعب رو نوثالثلا بانلا)

0 ْ 
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 رارسالاو ةمهلالا سارعالا ددعو 0 لزم ةفرعم ىف (ةناعلثو نوناعلاو يناثلا بايلا)

 هب وسوملا تاربضألا نموهو ةيمحالا
 ةيدمحلا ةريضاعا ند جو تاتو تنازل قمل لعل ءمىق (ةنامهتثو نوناعلاو تلاثلا بانلا)

 + (تالزاتملاف سماقلا لصفلا) < ١

 ىلاعت هلوت ريس نهوهو ةساطخلا تالزانملا ةفرعم ىف (ةناعللو نوناعلاو عبارلا بادلا)

 ةيدمحلا ةريضللا نَيوعَو *«+ باح ارو نموأ نحو الا قل ملكي نرسشبل تاكو

 عنمنيبتسا نمو باغرشح نمةلز انم ةفر ءمى (ةناعلثو نوناغلاو ساحل بايلا)

 ةيعملا ةش .ًاودي رولا ليح ةلزانم ةفرعم ىف (ةناعللو نوناعلاو سداسلا بابلا])

 ”قارزتكلا عضاوتلا ةلزانم ةفرعمىف (ةناعلثو نوناعلاو عياساابابلا)

 معنه ارا اذاو هردبعلا دنع الوهلة عم ىف (ةناعلثو نونامعلاو نماثلا بالا

 ىلا نم هدسقت امدصق ||

 1 ىقوك كد ااوكنوك "ىلا ةلزانم ةقر ءمق (ةناهلثو نونامعتاو عساتلا بابلا)

 ْ مب ا دو حم حام د عم ىق (ةناعلنو نوعتلا بابلا) ٍ

 كبانزان1 تامر تا

 مادقا هلع تسال ىذاا | لالا كلسملا ةلز انمةفرعم ىف (ةناملثو نوعستلاو ىداحلاٍبابلا)

 « لاؤذلالاكز

 ١ انضءم .هانجر محرب ل ندو ها محر نم ةلزانم ةفر ف (ةئاملثو نوعستلاو ىتاثلا بابلا) ٌ

 هانيستو هلع

 : تع فخ ادةرانذتج كقول رحةزاتم فر ءمىق (ةنامعلت ونوعستلاو ثناثلا بابلا)

 ناكححولو عجبري ل لصو نمو لصو بدأت نم ةلزانم ةفرعمىف (ةئاعلو نوعسنتلاو عيارلا بابلا]
 بيدأرغ

 هوازعقهتامح هملعت قبو قرضح لشد نمةلزانمةفرعم ىف (ةئاملثون وعستلاو سماق! بابلا)
 هبحاص توم ىف ”ىلع

 « ع هتبح مولعلاو فراعملا عج نهةلزانم ةفرعم ىف (ةناعلثو نوعستااو سداسلابابلا)

 6 ل حا تير (ةئاعلثو نوعستلاو عباسلا تاملا) ْ

 فرع مهركذ نمو ىنرعي ل سانلا طعو نمةلزانم ةفرعمىف ' (ةن "اهلثو نوعستلاو نماثلا بابلا)
 قامو هعنع تدرك هلخ د نم لزم" ها زانم ةقرعم ىف (ةئاعلثو نوعستلاو عساتلا بانلا)

 1 هلخ دالادحا

 هيلع تعلطا ىدح لع ىقو نهو4 تنطب ىلرهظن م ةلزانم ةفرعمىف (ةنامعنرا ىفوملا باءلا)
 لمست ور ىلا امهل سنل ”ىبلساو تسملا ةلزئانس ةفرعم ىف ,ةئامعب رأو ىداخلا بابلا)

 حونحلاف ىئبلغ هتبل اع نمو هتبلغ ىنبل اغ نم ةلزانم ةفرعم ىف (ةن ام رآو ىناثلا بابلا) |
 ىلواملاىلا
 ىللاقالا تلع مل منمدحال تقام ىدبسعى عىل ة حال ةلزانمةفرعم ف (ةناتمع راو ثلاثل |بابلا)
 : ليدمتالو قيسأ ةقباسلا نكلو ىدحا لاهو هتلمعتنا
 يدر نو الهى ى_ههتسعر لع فنع نم ةلزانم ةفرعم ىف (ةنامب رثو عيارلا بابلا)
 هزات فانا هتدامس نم ة دايس لتقامن اف هديسع نما دبع لتقدلي سنلك اكلم قب
 دحا ىرذأم ىربغ نمهالخباو تس هملق لع نم ةلزانم ةفرعم ىف (ةنانعر أو سماخلا بابلا)
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 يدمج ةريضحلا نهؤهو رقلاو برطلا نع ىرابل ا هيزتتو هلعين | هعسو ىف سل ام

 : | !ّيدلافةحارلا ل !انامسهفرع ند نيمهسلط نيدرس لز.خةفردقط ىف (ةئاهلثو نوتسلاو عيارلا باملا)

 ١ ةيدمحلاةريضحلا نموهو ةمهلالا ةريعلاوةرخ الاو

 | ىح نع ةجرلا ةرضح ىف ,تلستار ا (ةناهلثو نودسلاو سماح بابلا) :

 ةردمجل اةرمضحلا نموهو ناوكألا ىلعهلاخو همام

 ١١ ىذلا نام“ دا الا ىدهملا ءارزو لزنم ةفرعم ف (ةئاعلتو نوحسلاو سداسلا بابلا)

 ؛ ةيدمحت !ةريذللا نموهو ملسو هيلع هللا ىلص هنا لوسر هيرشب

 ندب هفشكام ىذا سالما لسور (ةنامثو نوتسلاو عباسلابابلا) |
 ةي دمحم اةرضحلا نموهو هكاردا نع ماهفال اروصقو هينيلثاقلا:هلقل نتشحنا

 ملاع فاصو هدحبو سال اة :ريضحو تأ لو ىنا لزنم ةفر عميق (ةناهلثو نوتسلااونماثلا تابلا)

 ةىالمجملا ةرططلان موهو رارسالا نم هيفامو ماودلا ىلعهلاجوبامأ|

 بنغلالاعىف ةداهشلا ملاعريث تو دوسان اخ لزعم ةفر عدى (ةئاعلتو نوتسلاوعساتلا بابلا) .:

 هي دمحم ا ةرضحلا نموهو بغل ا لاع نع

 وهو لدبتلاو دوجولارارسأ نم نيرسو ّرسو ديرا] لزنمةفرعم ف (ةئاسعلثو نوعبسلا بابلا)
 ةيدمجل ا ةريضحلا نم

 ةرمضحلا نموهو بما ةمحولرارسا هالو رس لزتمةفرعم ىف ( ةناعلثو نوعبسلاو ىداحلابابلا)

 هبوسوملا
 ةباجاو كل سلام كلعكئانثو نيترسوّرس لزنمةفرعم ىف (ةناغلثو نوعبسلاو قاثلابابلا)
 ةيدمحل اةرضحلان ءوهو ىتءملا كل ىف كل قحلا

 االسم ىكحلا ءاملاىفترهظرازسأ ثالث لزنم ةفرعمىف (ةئاعلو نوعيسلاو و ثلاثلا باملا)

 | هيدمحلا ةرضلا نم وهو هتروص تاقتناناونيدبالا ديا اعلا اب وةنانعلان لاعلا ىلع هبكسهأ

 : ةرضحلاىف ءامشالا قداوسوةدورلاوةب ورلا لزم ةفرعم ىف ( ةئاماثو نوعيسلاو عبار !!بايلا)|؛

 | الدعاممامايةبتآو اهمدق ىلع ةفئاط لكم ودقؤامدق نينمْؤملن اك امدقرانكسصلل ناو ورلا ||
 50 1 ةيدمحلا ةريضملا نموهو الضفو

١ 

 ْ أ| حازتمالاو قئاَماا ملاعو ىلابخنا ىهاضتلا لزنم ةفرعم ىف (ةئابكثو نوعبسلاو ساخنا بابلا)

 10 ١ هالي امال عوطلا
 | ةريضل ان. ءادعالاو ءاملوالانيب عمج لزم ةفرعمف (ةئاهلثو نوعبسل او سداسلبابلا)
 ' ةيدمحلا ةريضإل ا ع نموهو ماقه فلأن مضت لزَملا اذهو ضعب ع ءمهضعن بغل لاعةعراقموةيمكسملا

 : ةولولل'و دحماو ق دصلاو د يع كر (ةناملتو نوعي سلاو عباسلا بابل )

 ا ٍ ةيدمجاةريضحلان ءوهوروصلاو

 أأرارسالا ةئالثلاو ءاصحألاو ل! لزق رسل (ةنامعلتو نوعبسلااونماثلا بابلا)

 ا ةيدمحلاةرضنلا ع نموهو مّدقتملارخًاتورخأتملا مدقتو دب ولعلا
 ْ ءاعدلا 5 ًادنوذناهال اروحاركال او دقعلاو لكس لزنم ةفرعم ىف ىف ' (ةناملثو نوعيسلاو عسانا بابلا)

 ةيدمحلا ةريضحلا نموهوزلمخمال ا ةروص ىف

 ١ ةيدمحلا ةرضحلا نموهوءاسنالاهثروءالعلا لزتم ةفرعم ىف (ةناملتو نونانمتلا بابلا)
 ١ تقال اهب ىلع ىون وهو عج اودحوتلا لزس ةفرعمف ( ةنامع انو نوال إو ىداخلابابلا)

 ل هوهومهرخ ؟ىفوأرهشل !فصن قهدهاشن رع د

 7 ثابلا)
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 ةيدماةرشملا نموه هغملار اما نم "نيرمس لزنم ةفارعدف (ةناغثونوهرالاو عبرا بابلا)

 550 نءوهو نيدل ا!ىف ص الخالا رس ٌلزنم ةفر عمق (ةناعلثو نوعيرالاو سماشلاب اسلا)

 هرون ىأرف نيذراعاا ضعب د ا (ةئاقثو نوعيرالاو سداسلا باسلا) |

 ةيدمحل |ةرضحلا نهوهو هلع لزنملا كلذ بناوج نمثعبش فيك

 0 ىهلالا ركشلاو دير 1 ره هقرعم ىف 0

 ودو دوجولاو عجللا بلقرارسا 0 ل

 ةردمحلا ةريضملا نم
 وشو ةمأ لح قاخو اهتلطوتا والات لزيت مى (ةئاعلثو نوعيرالاو عساتلا بابلأ)

 ةيدمجل | ةريضحلا نم

 ةرضحلا نموهو ىناعملا نعءاطغلا عذرو ماهفتسالا ل لزتم ةفرعمىف (ةنانعللو نوسجلتا بابلا)

 نزلا مسا ن مةعدمجل

 وهوتافسصلاىفحاورالاو سوقنلا كارت !لزنم ةذرعمىف (ةناعلتو نوشلتاو ىداخلا بانلا) 1

 دو دوأ| مسا نمر دمحم ةريغل | ةرمضح نه

 ةرمضحس نه هرب ده دروصم ةيهبلط رارسا هن الث لزكم ةفرعم ىف (ةناملتو نوه !وىناثلا بابلا) :

 ٍ ةيدملا تالزتتلا

 لزم ةفرعم ى اريشت ةيبكح ةيعسل طرارس اةيثالث لزنم ةفرعم ىف (ةنامئثر نوسللاو تلاثلا بابلا)

 0 ةيدمجل | ةرمضنللا نموهو هقحءادأو بسلا

 هب وسوملا ةرمضحلا نموهو"ىنان رمساا ىضقالا لزتملا ةفرعمىف (ةنامعاثو نو ناو عبارلا بابلا) ١

 ,اهعاستاو ةدامعلا ضراو ةداوملا ل يثسلا لزنمةذرعمىف (ةنامماثو نوسجللاو سمايل ب انلا) |[

 بدالا ىف ىبرعلا ّرسلاو َةقاكمرارسا هالي لزم ةفرعم ىف (ةناعلثون وسهلتاو سداسلا بايلا)

 : ٠ ةردمحن ا ةرضحلا نم ”ىبسفنلا سولو ىهلالا

 تع مهرهقو ةمهلالا ةرضخللا نم ه متاهلا لزتمةفر ءمىق ا نوسيلناو عياسلا ب ايلا)

 ني وسوم لي رس |!

 اهرواو لزانملا عا نم وهوا مقهنلن اتلخ دةواخ قرعشلا تاقلزنملا اذه- ندور ابخالا محو

 قل رعت لزنم وهر هراحاب ىجع *اق قعا لانا لزيمةقر ءمىق (ةنايتثو نواز غساتلا انلا)

 3 ةيدمجا ةرضحخلان .فثكلا ىف ّحكلا روصو مالا

 0 قاحلاو ةدوهش اراونالاوةدومحتا تاناظلا لو رم ةفرعم ف (ةنامعلثو نوما بابلا)

 ةردمج | ةرمضحلا ن نموهو تلا لهانتدنل ا لهأ نم

 نم وذو ريدقتلا قى قللا َجح ارك اراشالا "لزم ة هكر عم َّق (ةناعلتو نوح بلاو ئداخلا بابلا)

 0ع ةيدمجلا وا ا

 بلقلا دودو ء او لكلا دون نيتدصنلا لزمه ءمىق (ةناهلثو نوتسسل او ىفاثلا بابل ا)

 ةيدمحماةريضملا نموهورارسأ ن هام, يضامو هحولاو

 د 3 لع ءةرعيل نم فراعلا لاا لزمتفر ءماؤ (ةتاسو نوب ل تلال تالا



 وهو ةداهشلا ملاعو سغلا ملاع نب قرف نءالزنم ةفرعدىف . (ةناملثو ن فرئشعلاو ىداحلا بابلا)

 : ةيدحمل ا ةريضحلا نم

 ةيدجملا ةرضحلا نموهو قلخلاب قملا عاب نم لزم ةفرعمف (ة التو نورشعل اوىناثلا بابلا)

 دما: ةريصللا نموه ؤدي و ت1 راس رمد قزذادكز عم ىف ل

 || ةمهلالا ن نطاوملا ضعيف لاحرلاوءاسنلا عج لزتم ةفرعم ىف (ةناعلت دو ن ؤرشعلاو عدارلا بابلا)

 ةيفداعلاةرضحلانموهو ١

 "ير دج اةرضلا نم نارقلا لزنم ةفرعم ىف (ةناهللو نورشعلاو سماخلا بابلا)

 ةرضحلا نماوشلاو دعز انملاو زو احتل | لزم ةفرعم ف 0 اعلثو نورشعلاو سداسلا بابلا)

 ةبوسوملاوةيدجملا

 “ ةيدمحلاةرشحلا مفصل وتلا لف عمق (ةنامهلثو نور ششعلاو عباسلا بابلا)

 ْ طئاسلاىلا كيسلا دنع تاكرملا باهذ لزتم ةفرعمىف (ةناملثون ورشعلاو نماثلا باملا)

 2 هن

 ا ع

 ٍإ هيدمحلا ةريضحلا نموهو ردملا نم لالهلا نمريقلا لزنم ةفرعمىف (ةنامتثو نوثالثلا بابلا)

 قرتلاو ىنادتلاو ابيع ةَوَعلاَددب رلا لزتم ةفر عمى (ةناملتو نوثالثلاو ىداحلا بابلا)|أ
 : قاتلاو

 ةيدمحلاةرضحلا نموهوىلدتلاو ||
 وهو ةيدمحلا تاماقملا لهال ةمهلالا ةسارملا لزنم ةفرعم ىف (ةناملثو نوثالثلاوىناثلا بابلا)

 ةبوسوملاةريضلا نم

 ىلا نم كتقلخو كلج ا نمءامسشالا تةلخ لزنم ةفرعمف (ةئامعلثو نوثالثلاو تلاثلا بابلا) د
 ْ ةيدم#ل ا ةريضلا نموهو كل> | هدمتقاد> اهق ىل> ١نمتقلخ ام كتمحالذ

 | هيوسوملا تارضحلا نموهو مودعملا دب ديد لزم ةفرعم ىف (ةناعلثو نوثالثلاو عيارلابابلا)

 2 ةيدمجلا5 :رضحلا نموهوةوخالا لْرْمَةْف عم ف (ةنالثو نونالثلاو سماخلا بايلا)

 1 ةيدمح | ةريضحلا ع نموهو بطقلا تادنلا ةعرإبم لزم ةفر عمق (ةناهللو نوثالثلاو س داسلااءبابلا)

 ا اعلا ضعب عم ٍلسو هم هيلع هللا 0 عم ىف (ةئاعلتو نونالثلاو عباسلا بابلا)

 ْ (, : ةيوسوملا تاريضحلا نم

 ّ ا ةظلات وحب ةازسافاو يوسلا تامقع لزم ةفرس عمى (ةناعلشو نوثالثلاو نماثا!بابلا) :

 ةيدمجلا :

 ْ ا ور ل ا (ةئاهتنو نولالثلاو عساتلابانلا) :

 ١ ا ةردمجل اةريضخلا نم

 || نبال لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرابخ هنموىذلا لزم ةفرعمف (ةنافقلثو نوعيرالا بابلا)

 ةيوسوملا ةرضحلا نموهوًابخ ام داسص

 ا ةبوسوملا ةرضخلا نيثوهورارسالا ف ةدملقد| | لزتم ةفرسم ىف (ةناملثو نوعيرالاو ىداحلا بآيلا)

 ةرضح اهعمجي رارسا هْنالُث نع نناصفنم نير لزنم ةفرعم ىف (ةنامعللو نوعيرالاو كاثلا بابل )

 ا ةروسولل ةريضحلا نموهو ىحولا تارمض> نم ةدحاو
 | ةرضح نم حولا ليصقت ىف نيترس لزم ةفرعم ىف (ةناسثثو نوعيدالا تلاثلا بابلا) |
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 ةردزألا و كا (ناننامو نوعستلاو عبارلا بابلا)

 ةيدجلا :رمتقملا ند ةفرمثملا داكعالا لزت ٠ ةفرعمىف (نام'امو نوعستا او سماخلا بايلا)

 ل ةداعسا !لهأ تاهصلاَعَمنا لزم ةفرعمىف (ناداامو نوعتلاو سداسلا بابلا)

 : هب وسوملا ةريضحلا نم

 ءالا ماقملا ىف ةممدالا ةيعسطل اهب وسنلاءاني لزتم ةفر عمى (نانن "امو نوعسنلاو عبا ل1 بابلا)

 : ةيدجلا ةرضحلا ند

 ةيدحملا تارضحلاىفىولعلا لاعلان مرك دا لؤنم ةفرعمق (نانئامو نوعسنلاو نمباثلا بابلا) ْش

 ا هيض نق ىايرمسل | ماتشملا نم «نينمؤملا با دبع لزم ٌةفر عدى (ناَسب امو نوعستلاو عسانا !باءلا)

 ةيدجلا

 دي دحلا تارضحللا نه”ى ولعلالاعا امانا لزتم ةفرعمىف (ةنابعلت قوملا بايلا)

 باذعلا لخاو ميعنلا لها نيب موسقملا كالا لزم ةفرعمىف (ةناهلتو ىداحلا بايلا)

 لغسالا ْلاعلادوجوو ىلعالا ملاعلا باهذ لزئم ةفرعمف (ةناملو ىناثلا بايلا)
 ةيدجلا ها ٠ ىلبرحلا فراعل ا لزنم ةفرعم ىف مسا يتلا /

 ' لع ةقازاباو يروا الان عر ل0 ىغاارا الزخم ةفرعم ىف (ةناهملثو عبارلا باتلا |

 ا ةيوسعلا ةرضحلا نم ىنغلا |

 1 دهملا ةرمضخلا ع ند لاحرلا بول ىل_علاو>الا فدارت لزم ةفر ءمىق (ةناعللو سماخلا بابلا) :

 ةروسوملا ةرمضلسا نم ىلعالا ”الملا ماصّتخا لزنم ةفرعم ىف (ةئاعلثو سداسلاب ابلا) 1

 ةيوسوملا رمضلسا نه” ىد.لا فتوملا ىلعةكئالملا لزتت لزم ةفرعم ىف (ةناعلثو عباسلا بايلا) |
 «٠ ةيدجملاةرضحلانم ”ىبكلا| ملاعلا طالتخا ةفرعم ىف (ةئاعلو نماثلا بايلا)

 : ةيدجلا ةرمضحلا نم ةسمالا ا لزنم ةفرعم ىف (ةناهتلثو عساتلا بابلارإ
 ةروسوملا ةرمذحللا ن دو تاور رصاص !لزحتل# ءمىق (ةنامثورشاعلا بانلا)

 كرتجلا رقما ةءاتعلا ةيصامتسالا ضاردلا لد فرك (ةناعلتو ورشع ىداخلا بابلا)
 : كلذ مهلضفسو ءاياوالا بول ىلع حولا لوزن ةيغبك لزم ف رغم ف 0

 : ةيدهلا ةريضخلان م نيط امس كآن

 (' 2026© 2 ةيدجملا ةرضملا نمحوتلاوءاكسلا لزتخ ةفرعمف (ةنامتثورشع لالا بابلا) !

 : ءاماوالاو نيمسالاو ةتكحنالملا حرادم نيب قرفلا لزنم' ةفرعم ىف (ةنامتوريشع عيارلا بايلا)

 ةردجلا راما

 'ٍ ةرذجلا ةرمضخلا ن هباذعلا بو-و لزم ةفر مق (ةنامماثورشع ءسماختا بانلا]

 || حوللاىف ىميلالا ملقلا 0 عمى (ةناعلثوريثعسداسلا بايلا)

 ْ 3 يسوملا ةرضحلانم”ىنانالاطوذحلا |[

 : | راسب ىلدع ىذلا ءامالا لزنم وهو هناك وءالّسسالا لزتم ةفر ءمىق (ةناهلثو رشع عياساا بابلا)

 : هملع ىلاعتهقلا ةجسر تي انهب ناكىذلا نيدس ىلا لزتموهو بطقلا

 . هللاانافاع ةمسقنلا ضا رغالابدي دجلا ةعيرشلا حسن لزخمةفر عمق (ةناعتثو رشعن.اثلا بايلاا

 5 كلذنم كابا

 ةعيرمشلا هويسو"ند اماهحو دبق نم سفنلا حارس لزنم ةفزعم ف (ةئاهاثو يشع عساتلا بابلا]

١ 
 ابيض

 هيفدتملا ناو قزرلل بلاج بس لكوتلا ىقّيرط نمقزرلل بلاجلا بسلا لرتناواهنمرخ ؟هجوب 72

 0 - 1 بادسالاةرنع حرخام 0

 امضوعو ند تدلل لع رم هك هرعم ف هن "التو نير مشع فوملا باب دا 3



 هرارس او درااولا ةفرعم ىف (ناشامو نو لاو ساحل بايلا)

 1 هرازس ا ودعاشلا ةفرعمف (نانئامو نوت لاو سداسلاٍبابلا)
 اهرارسأوءافلا ن وكري سفنلا ةفرعم ف (ناتئامو نوتسلاو عباسلا بابلا)
 : هرارسأوح ورا ةفرعم ىف (ناشئامو نودسلاو نماثلابابلا)

 نبقملا حو نيقملا نيعونيقملا لع ةفرعمىف (ناسامو نومسلاو عساتلا بابلا)

 « (لزانملا ف عدارلا لصفلا) +

 ةيدجماةاسانملا نمنيمامالاو بطقلالزتم ةفرعمىف (ناتامونوعبسا!بابلا)
 نم ىرسلا موتتلا دمح حابصلا دنع لزنم ةفرعمُف (ناش امو نوعمسلاو ىداحلا بابلا)

 ١ ةيدجمل اةاسانملا

 دمح وتلا هيزنت لهم ةفرعم ف (ناناامون وعيسلاوىناثلابابلا)

 ىوسوملا مانملا نم سعنلاو ىوهلل كالهلا لزم ةفرعم ف (نانتامو نوعسسسااو كلاثلا بابلا)
 ىوسوملا ماقملا نم ىعسملا لالا لزتم ةفرعمىف (ناتامو نوعبسلاو عبارلا بابلا)

 ىوسوملا ماقملانم نابقالا نم ىربتلا لزتم ةفرعمىف (ناث امو نوعببلاو سمالا بابلا)

 : ْ ىدحيلا ماّتملا نههرارسأو ضوملا| لزئم ةفرعم ىف (نات'امو نوعيسلاو سداسلابابلا)

 ْ ماقملا نم لعل او:سب دكحلا | لزنم ةفرعم ىف (ناثت امو نوعبسلاو عباسلا بايلا)
 ةزاريساف ىوشولل 2

 || ىدجملاو ىوسوملا ماقملا نمهزارسأو ةفلالا لزتم ةفرعم ىف (نان' امو نوعبسلااو نماثل بابا !)

 ا ,ىدحملا خاتملا نمهرارسأو رابتعالا لزنمةفرعمف (ناتكامو نوعببلاو عساتلا بايلا)
 ىدمخناو ىوسوملا ماما نمهرارسأ و ىلام لزتم ةفرعمىف (ناتئامونوناعلا بابلإ)

 || نم عجما م اقم دحاول ادم اعاو مذلا لزم هف رعم ىف (نامنامو نوناعلاو ىداملا بايلا)

 / ةردجملاةرضحلا
 , ]| هي ووسوملا ةرضحلا نم مرارسأاو قوملا ةرابز لزتم ةفرعم 3 (ناتئامونوبامتلاو ىناثل ؛بابلا)

 : ةريدحملا ةرضحلا نم اهرارسأو مص اوقلا لزتم ةفرعم ىف (نات امو نوناهتلاو ثلاثلا باسلا)

 : | هيدجن ةلربجلسا نماهزارمسأو هغي رشلا تارؤاحم ا لزنم ةفرعمىف (ناتئامو نوااعلاو عبارلا بابلا)

 | فصن لصح هنف لصح نو دانا ةاحانم لزتمةفرعم ىف (ناتئامو نوناملاو سماخلا ٌبابلا)

 , 3 ةيوسوملاوةندجلا ةرضحلا

 | نم نكي مو لاف نكح هل لبق نم لزنم ةف رعم ىف. (ناتنامو نونامتلاو سداساا بابلا)
 ةيدجملا ةرضحلا

 أ هيدا ةرضحلا نمهرارسأو ىنادمصلا ىلا لزم ةفرعمىق .(نبات امو نوناعلاو عياسلاابابلا)

 1 ةيوسوملا ةرضُخا نمةملوال اةؤالتلا لزتم ةفرعم ىف (نامامو نوناعللاو نماثلا بابلأ)

 ةيوسوملا ةرضغلا نم لع همة ةتام ىذا ىتالا لعل !لزنم ةفرعم ىف (نانن'امو نوناعلاو عساتلا بابلا)

 1 0 ةردجملا ةريضلقلا م عبارلا كإفلا وهو تامزااردصةفرعمىف (ناش امو نوعستل اوىداحلاب ابلا)

 || ةرضحلا نم ةداهمشلا ملاعو بنغلاملاع كارت لزتم ةفرعم ىف (نان'اوو وعشت اوثىناثلا بابلا)
 ْ : ش ةيوسوملا
 تنغلا لاعروهط سسو ةداهشلا !اعدوجو بس لزتم ةفرعم ىف (ناث'امو نوعدنلاو ٌلاثأ|بابلا )



 اهرارس رة 5 ف (نان“ موتور ل113 عسانلا بابلا]

 اهرارسأو ةبغرلا ةفرعمىف (ناتئامون رونالثلا وثلاثلا بالا

 1 ا "امو نوثالثلاوسداسلا بابلا)

 ارسأو تؤيؤلا ةفر عمق  (ناث ”امونونالثلاو نماثلا بايلا) ١

 هرارمس آوسنالاة فر ءمىق (ناَم امو نوعيرالا بابلا)

 مكح نعديرملاودو لادتعالاوهولاكلا ةفرعمف ( نان امونرعبرالاوكاثلابابلا) |
 ش " هلع فاصرالا ||

 » هرارسأو ىرلا ةفرعمىف (نانامو نوسهلا بايلا) ٌ

 . هرارسأو وحنا ةفرعم ىف (نات'امونوسهناوىناثلابابلا) |]

 فرار وسرد طرب (نبامس“ امونوثالثلابابلا)

 هرارس أ ورككا ةفرعهم ىف (نان ”امونوثالثل او ىداخا بابلا)

 هرارسأو مالطعصال الاَّدَو رعم (ناثأ امونو الثلاو ىناثلا بانلا)

 ا هما .(ت دويتو نال

 دوحولاة فر ءمىق (ناثن امونوثالثلاو عباسلا باي ٍدلا)

 78 ارسآو ةسهلا ةفرعمىف (ناع امون وتالتلاو عضال

 هر ارسأو لالخلا ةفر ءمىق (نان“ امو توعد رالاو ىداخ[بانلا)

 هرارس ا و لاجل |ًةفرعفىف (ناتئامو نرعب رأل او ىناثلا بادلا)

1 

 اهرارسأو ةسغلا ةقرعمىف  (تاتئامو نوءبرالاو عنارلا بانا )
 اهرارسأو ةريضحلا ةفرعمف (ناتئامو نوعب رالاو سداخلاب ايلا)
 ُ هرارس ا وركسلا ةفرعم ىف (نان'امونوعيرالاو سداسلابابلا)

 هرارسووعصلا ةفرعمىف (ناتئامونوعبرالاو عباسلا تالا )

 هرارثسأو قوذل ا ةفرعمىف (ناتامو نوعي رالاو نماثل ا بابلا)

 هرارسأو برشلا ةفرعمىف (ناتنئامو نوعب رالاو عساتلا بابلا)

 : هرارسأو برش نم ”ىرلا مدع ةفرعمىف (نان'امونوسهتاوىذاخا بابلا)

 ارسأو تامثالا ةفرعمىف (ناس'امو نوسهلن او ثلاثلا بابلا)

 هرارس ا ورتسلا ةفرعم ف (تانتامون وسهللاو عبارلا بانلا)
 قحلا قحمو قحلا ةفرعم ىف (ناتئامو ن وسجن او سماخلا بابلا)

 ( هرارسأو رادبالا ةفرعم ىف (ناتئامو نوسهتاو سداسلا بانلا)
 اهرارسأوةرضاحما ةفّرعم ىف (نان امو ن وسجل ار عباسلابايلا)

 اهرا ارسأو عماووللا ةفر ءمىق (ناتامونوسهتاونماثلا ب اسلا)
 اهرارسأو هداوبلاو موسهلا ةترعمق (نان "امو نوسهلناو عساتلا بام ءلا)

 ةرازم اذا هلا ةذرعمىف (نانمو نودسلابابلا)
 : هرارسأو دعبل ةفر مق (ناع "امو نوت لاو ىداحلابابلا)

 اهرا ارسأو ةعب رمشلاةفر عم ق (نان امو نو لاوىئاثلاب انلا)

 9 اهر ارمسأو ةققملا ةفرعم ىف (نا "امو نوت لاو ثلاثلاباملا)

 اهرارس و رطاوخا ةذرعم ىف (ناتنئامو نوتسلاو عيارلابادلا)



١ 14 

 هلاحرودرالسأو لاخلا ةؤرعم ىف (ةنامو نوعا او نأتلاتانلا)

 هرارسأو ماقملا ةقر 4ىف (هنامو نوعستلاو ثلاثلا بابلا) ١

 هيارس اوناكملا ةفرعمىف (ةئامرنوعستلاو عدارلابابلا)

 ٠ هراريس ا امام ةفرعم ىف (ةنامو نووعستلاو سماح بانلا)

 هرارسلو علاولجلا ءاقبسعر ءمىق (ةنامو نوعستلاو سداسلا بابلا) ّْ

 هرارسأ) باهذلا ةفر عمق (ةنامو نوعستلاو عباسلا بابلا) 1

 نأ ارسأوءاغلا عشب سهفنلا ةفرعم ىف (ةنامو نوعستلاو نم املا بابلا))

 ا عم (هن ةدينوعتلو كا لا بابلا)

 0-0 عمى (نشاامقوملابابلا)

 20 ءدقأ (نات امو دح اولا با, ال

 ارسال بدإلا ةؤرعد 3 (نان'اموىناثلا بابلا) 1

 2 ا (ناتئامرثلاثلاباسلا) |

 ١ هنا رسأو هل ههملاءامساب ىلا ةؤرعم ىف (ناَد'امو عبارلا بايلا) ْ

 1 هرارسأو ةهمملا اداب ىلذعلا ةذرعم قف. (نا'امر سماخلا بابلا)

 هارب مهلا, ىلعتلا ةذرعمىف (نانئامو سداسلا بابلا)

 ' اهرارس و ةهلعلا ةفرعم ىف (تاتامو عباسلا بابل

 هرارسأو حاعزرنالا ةفرعمىف (ناتئامو نماثلا بابلا)
 اهرارسأو :ةدهاشملا ةفرعمىف (ناشئامو عساتلا باءلا)

 اهرارسأو ةفشاكملا ةذر ءمىق (نام امور اهلا بايلا)

 تيا ما عمق (تا "اموريشعىداخلا بانلأ) ٍ

 هراريس ارنيواتلا ةذر ءمىق (ناد ”امورمشعىناثلا بابلا) ١

 اهرارس او ةريغلا ةذرعمىف (ناد ”امورسشعثلاثلا باءلا) ا

 :١ اهرارسأو هب را ةفرعمىف (نات'امورششع عدارلابابلا) |
 ل اهرارسأو ةفيطللا ةفرعم ىف (تانامورمشع سمانا بايلا) |

 هرارسأو ح وتفلاةفرعمف (نان'امورمثعسداسلاهيانلا) |
 5 امهرارسأو مسرلاو مسولاةفرعمف (ناتنئامورشع عباسلابابلا)|

 هرارسأو ضرقلا ةفرعمف (ناتنامورسشعنماثلبابلا)
 هرارسأو طسلا ةفرعم ىف (ناتامورشع عساتلا بابأا)

 9 هراوسو ءانفلا ةخرعم ف (ناتئامز نورمشعلابابلا)

 * ٠ ةرارس أ وءاقملا ةذرعمىف (تانناامو نورمثعلاو ىداحلا باملا)

 هرارسأو عهلا ةخرعم ىف (ناتئامو ورشا اوىناثلاباءلا)
 اهرثرسأو ةقرفتلا ةذرعمىف (ناتتامونورشعلاو ثلاثلا بادملا)

 17 هرا رهاب كسلا نمةةرعفو (نات'امو تورسشعلاو عبارلا بابلا)

 اهرا ارساو دئاوزلا ةفرعم ىف (ناث "امو نور شعل دو سماخلا بابلا)

 اهرا ارساوةدارالا هذ ءمىق (ناث نر نورتتعلا رس داس لالا

 هرسودارأ ا لاح ةذرعم ىف (نان "امو نورشعلاو عباسلا بابلا)

 هرارسأو ديرملا ةفرعم ىف (نات"امونورشعلاو نءاثلا باءلا)
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 هرارعسأو ةلاسرلا مالم ةذرعم ىف (ةنامون وسهتاو نماثلا بابلا)
 ارسأو هب يشل ةلاسرلا ماشم ةذرعم ىف (ةنامو نوسجللاو عساتا!باناا)

 هبكلملاةلاسرلا ماقم ةؤرعم ىف (ةئامو نوما !1تانلا)
8 

 ةقيدصا اودوبنلا نيب ىذلا ماقملا ةفرعمىف (هناعو نودسلاو ىداخلابابلا)|
 هدارسا وقتل عانسمرعم ف (ةنامونوم_لءاوىناثلابابلا)| |

 هراربسأو لاهم عمق (هنامو نوب لاو تاتا تال

 ازساوخ وصلا ماقم ةفرعمىف (ةئاموتْوَحسلاو غبارلا بابلا)أ
 نعَدحلاو قيمتحلا ماقم ةفرعم ىف اموات ل

 د (ةنامن وتلاو سداسلابابلا) |

 ارسأو ةداعسلاءاصك ماعم ةفرعم ف (ةئامونوتسلا وعياسلابادلا) | ٠

 هر /ارمسأو بدالأ ماقم ةفرعمف (هن امزروسسلاو تسللت !

 ةرارسأو بدالا كر ماعم ةقرعم ىف (ةنامونوتسلاو عساتلا بابل |

 هرارسأو ةرصعلا ماعم ةفرعم ىف (ةلامو نوعبسل ةبابلا) |

 اًرسأو ةيدفعلا رت ماقم ف رعم ف (هنامزنوعم لاو ىداخلابابلا) |

 هرارساو دمحوتلا ماعم ةقرعم ىف (ةئاموتوعبسلاوىناثلا بابلالأ

 مرارا تلاوه ت تنتقم فزع (ةئامو نوعب او ثاثلابابلا) |

 هرارسأو ةحابلاوهورغسلا ماقمةفرعمىف . (ةنامو نوع.سلاو عدارلابابلا) |
 هرارس أ ورغسلا كرت ماعم ةفرعمىف (ةئامونوعبسلاو سماخلابابلا) |

 محام اةبييعتس لترا دن مولا لاو اقو 2 (ةنامونوعبسلاو سدالابابلاؤلأ

 م دلو نبي ىد ١ فالتخ الا ىلع ةفرعملا ماشم ةفرعمىف (ةئامونوعيسلاو عباسلا ب انلا) |

 9 نيعقحا نيب و |
 اهرا رسأو ةبح لا ماقم ةفرعم ف (ةئامونوعبسلاو نماثلا بايلا)
 اهرارسأ هلو وذا مانث» ةفرعمىف (ه ءاسووحي تلا

 امهزار ,سأو قاستشالاو قولا مام فر ءمىق (ةئامو نوفامقلا بالا |

 5 مر مارتخا ماعم َءْوَر قى 6 :امونوناعلاو ىداحلاٍبابلا)

 ِهراَرس آو عامسلا ماعم ةفرععىف (ةنامونواعاارىاثلافابلا)

 هرتارمس عاقل كرت ماهم ةفرعمىف .(هن :امونوناعلاو ثلاثلاتابلا)

 تاماركلا ماقم ةفرعمىف منام نواتفاو تاتا

 1 تاماركلا كلر ماعم ةقرعم ف (ةئامونوناعلاو سماخت(بابلا)
 د تاداعلا قرش ماقم ةفيرعم ىف“ (ةنامونوناعلاو سداسلا بايلا)
 أ ةماركر تملا لعنلا كلة نوكيفيكحوتز هلا ماقمةفرعمف (ةئامونوناَعلاو عنالابابلا) ا

 «لاوحالا فالتخالةرمتملا ل تناكنلا
 تاريشنملا ع ققلا اورلا ماقم ةةرعمىف (ةنامز نقنايعلاو :نماثلاتابلا)[
 ٍ 00 ٌكزااروص ةقرعمف (ةئامونوناعلاو عساتلا بالا )

 :(لازز> الا ق ثفاثلا لصعلا ١1د

 2 : قارون و دانة ءْوشع (ةئامونوعستلا بالا[

 1 5 راو بلا فا (ةئامونوعستلاوىداخلاب الا[

 كم ََل
 اه 72 نيعسينو هل
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 ارسوركتلا هلت ءاقمتن رغم ىف (ةناموثورشعلاو ىداملابابلا)

 ا. يارسول الو 0 امو نورشعل او ىناثلا بايلا)

 ارسأو نيقملا كرت ماقم ةفرعم ىف (ةيامو نوريشعلاو ثااثلا بابلا)

 هرم ضاع قا ماترد 0 امو نورشعلاو عبارلا بايلا)

 هرارشأ و ريصلا لزت مات ةخز ءمىق (ةيامو نورمشعلاو سم اخ! بايلا)

 اهرارسأو ةدقارملا ماقد ةفرعفىف (ةنامو نورشعلاو سداس للابايلا)

 اهرارم .ًاواهماقمو ةنقا ارما كرت ماعم ةفر عم (هنامو نوريشعلاو عياسلا بابلا)

 هرارسأو ىشرلا ماقم ةفرعمىف 0 امو نورشعلاو نماثلا بابلا)

 هرازتسأو ىضرلا لت اقم ةفرعم ىف ( فاو نورشعلاو عشانا بايلا)

 هرا ارسأو دب دوبعل ا ماقم ةفرعم ىف هَ امو نوثالثلا بابلا)

 دز اوس اق دواخل كلو اقم ةكرعف 0 امو نونالثلاو ىداخا بابلا)

 ,١ هرارسأو ةماقتنسالا ماقم ةفر ءموق (ةنامو نونالثلاو ىناثل !بابلا)

 ,هرارسأو ةماقتسمالا كرت مام ةفر 0 (ةنامونونإلثااو ثلاثلا بابلا) :

 هرارسأو صالخالا ماقم ةفرعم ىف (ةئامو نوثالثلاو عبارلا بابلا)

 هرارسأو صالخالا رت ماقمةفر آف (ةئامو نون الثلاو سماخللا بابلا) ١
 هرارسأو قدس ماقم ةفرعمىف (ةئامو نوثالثلاو سداسلا بابلا)

 هرارسأو قدصلا كرتماقم ةفرعمىف (ةئامونوثالثلاو عباسلا بابلا) |
 هرا ارسأو ءاسملا ماّقم ةفر ءمىق (ةنامو نونالثل او نءاثلا بابلا)

 هزارس أ وءاسلا كرتماَمْمةفرعمف (ةئامو نوثالثلاو عساتلا بابلا)
 اهرا ارسأودب را ماعم ةفرعم ىف 0 امونوعب رالابانلا)

 اهرارس أوه را رثءاقم ةفرع» ىف (ةءامويونوس رالاوئداطاتانلا)

 0 ءمىف (ةثامونوعب رالاو ىناثلا بالا
 ا كراع (ةنامونوعبرالاوثاثلابابلا) |

 هرارس أ ركعلا ماقم ةقرعم ىف (ةثامو نوعي رالاو عبارلا بابلا) :
 . هرارسأ و ركفلا رن ماقم ةفر ا (ةئامو نوعب رالاو سماح بابلا) :

 هرارم أو ةوتفلا ماَمم ةفرعم ىف منام نوحي رالاو سداسل نابل
 هرارسأو ةونقلا كرت ماقم ةفر ءمىف (ةئامو نوعي رالاو عباسلا بابلا)

 هرارسأو ةسارفلا ماقم ةذرعم ىف (ةئامون وعن رالاو نماثلا بابلا) |

 هرارسأو قلك ماقم ةفرعم ىف ( عاشو نوجينألاو سانل) تاجلا) :
 0 1 ارمرأو ةريغلا مام ةَفر عمى (ةئامو نوسملتا بابلا)

 هر ارسأو ةريغل كرت ماقم ةفرعمىف (ةئامو نوجلناو ىداحلا بابلا)

 هراورسأو ةيالولا ماقم ةذرعمىف (ةنامو نول او ىناثلا بابلا)
 7 هراريس ًاوةبرمشنل اةيالولا مام ةفرعم ىف (ةئامو نوسهاو كلاثلابابلا)
 : هزارس آو ةمكلمل اةبالولا ماقم ةذرعم ىف (ةئامونوسللاو عيارلا بابلا)

 هرارسأو ةّوبنلا ماقم ةفرعم ىف (ةئامو نوسجل او سساخلا بابلا)
 هرارسأو دب رشنل !ةّوينلا ماقم ةفرعم ىف (ةئامو نوسجل ا نسداسلا بابلا)
 هرارسأو ةكللملا ةوبنل ماعم ةفرعمىف (ةئامو ن وسهل او عياشلابابلا)
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 1 : ع رسشلا لوصا ماكر ارسا ةفرعمفف (نونامثلاو نماثلا بابلا)

 ”قالطالا ىلع لفاونلا ةفرعمىف (نونامتلاو عساتلا بابلا)

 ناسلإو ضئارفلا ةؤرعم ف (نوعستلابابلا)
 هرارسأو عرولا ةفرعمىف , (نوعستلاو ىداحلا بابلا)

 سلا كرتماقم ةفرعميف (نوعستلاوىناثلا بابلا)

 ارساودهزلا ةفرعمىف (نوعستااو تلاثلا بابلا)

 0 ْلرتماةمةفر ءمىق (نوعستلاو عئارلا بابلا)

 ىلعو ةصاصخلاا ىل_غراشيالاو ءازهسلاو مركلاو دو ارارمسا ةفرعم ىف (نوعسنلاو نيساحللا بابلا)
 هكرتو ضوعلا بط عمةصاسخاريغ

 هز ارسأو تمصلا ف هرعم ف (نوعستلاو سداسلابابلا)

 ما 5310 (نوعستلاو عباس بالا
 ارمسأوروسلا ماقم ةفرعمف (نوعستا نساك

 هرازتت أو مونلا ماقم ةفرعمىف (نوعستلاو عضاتلابابلا)

 .هرارسأو فلنا ماعم ةفرعمىف' (ةناملاقوملابابلا) ١
 هرارسأو فوحلا كرت ءاَقم ةفرعمىف (ةئامودحاولابابلا] ١

 7 ارسآو ءاحرلا ماعم ةرعمىف (ةنامو ىناثل بالا )

 هرارسأو ءاسرلا رت اقم ةفرعمف (ةئاموتلاثلا بابلا)

 هرارسأون زحما ماقم ةفرعم ىف 060 امو عبارلا باآيلا)

 هبسسو نزملا كرتماقمةفرعمىف (ةئامو سماخا بابلا)

 هرارسأو عوملا ماتم ةفرعمىف (ةئامو سداسلا بابل ) 1

 .٠ هبدسو ع وال رثماَعمةْفَر عمى (ةنامو عباسلات ايلا) '

 ٌنيمم قازرالا دخاوناوسنلاو ثاد>الا ةبحوةوهشلاو ةنبفلا ةذر 2 0 امو. نداعلا تاق

 0 : ا

 1 قازرالادب راادخ أب موا

 ةوهشلاو ايندلاى انا ىلا ةوهشلا نيب هةدارألاو ةوهشلا ني قرف ةفرعم ف ناس عساتا بابل
 1 ىهتمدألو ىهت شيال نمو ىهتشيو ىوتشي نم ماقم ةفرعمو ةوهشلاوةذللا نيب قرفلاو و هنكلا انا يل
 1 رب ني

 «رارسأو اهضأر 00 (ةنافور تع دابا ْ

 . . اهرارس او ىضنلا ةقلاخت ةفرعمف (ةاموريشعىناثلا بانلا)

 اهضارغا ىف سهنلةدعاسم ةقرب عم ىو (ةنامورشعثلاثلا بابلا]: ١

 ؟مهمومذمو ام هدوميشو ةطبغلاو دسملا ماقم ةفرعمىف 06 ءاموريشع مياراتالا

 ا دو لما هموخ دم ةتخلا مانع جال (ةنامورعشع شما ايضا

 اهرارعأو ةعانقلا ماعم ةفر ءمىق (ةاهرسعنس دانا

 200 ٍْ صرح اوهرشلا مام ةفرعم ىف (ةئامورشع عياسلابابلا)
 0 هرارسأو لكوتلا ماقمةفرعمىف (ةئامورشعنماثلابابلا)

 3 فارسا لكوبلا ةرءاقمةذر م (ةناموريشععساتلابابلا)
 تا 0 2 0 دم

 تنس  ..كدشسسخش
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 هقس نمهرختاوءا رقتسالاةف رغم ىف (نوُسمناو سداسم سلا بابلا)

 سفنلا ةفرعمو لال دّتسالا ع اذا يات ب ال ور عمق (نوسجتاو عباسلابابلا)

 ىلع ضاخ ”ىهلا لع ةفر ءنو نيل دّسملا ةماهلالا لهأرارس |ةفرعمىف (نوسجلناو نماثلا بابلا)

 : اهتتشودرطاوخ قّرغف ىلتلا

 ردةلاودوحوملانامزلا ةذرعس ىف (نوسهتاوعساتلا بابلا)

 |١ نأ ةرؤد”عأفو «ىلخسلا ماعلا ىلع ”ىواعلا لاعلان اطلسورصاانعلا ةذرعم ىف (نوتسلابابلا)

 ا ا رظاتةئاحور ”ىأو ىصقالا كإفلا تارو دنم *ىلاسنالا لاعلا اذهدوحو

 ىولعلا ماعلا ضعف ذرعمو اهضادا ذع تاعولخلا مظعأ و موج ةفرعم ىف (نوةسلاو ىداحلابابلا)

 / رانلا بتاىهةفرعمىف (نودسلاوىناثلابابلا)

 ثعبلاوايزدلا نيب حزربلا فس انا ءاقب ةؤرعم ىف. (نوةسلاو كااثلا بابلا)

 ثعبلا ةضيكواهلزان امو ةمامقلا ةفرعم ىف (نوتسلاو عنارلا بام للا

 بالا اذه.جتلعت امو ابتاسردوانهلزانمو ةشلسا ةفرعم ىف (نوّسلاو سما بابلا)

 ٠ اهدجوا سا”ىاوانطابوارهاظ عب رشلا سس ةفرعمىف (نوتسلاو سداسلابابلا)(أ
 هللا لوسر د#< هللا الا هلا ال رس ةفرعم ىف (نوتسلاو عباسلابابلا)

 ةراهطلارارسا ةفرعمفف .(نوتسلاو نماثلا بابلا)

 : ةالصلارارسا ةرعمىف (نوتسلاو عساتلا بابلا)

 ةاكرلارارسا َةذرعم ىف (نوعيسلا ب ابلا)

 ماصلارارس | ةفرعم ىف (نوعبسلاو ىداحلا بابلا) ا

 قطا دبشااموعت رككلا هني تانآو هكسانم ةفرعمو جل ارارسا ةف رغم (توعبسلاو ىناثلا بابلا) |أ

 فاوطلارارسا نم تسبلاب فاوط دنع هنا هس :

 ١ فا رالاوهلباقملا دنعدهاشملارارسالا نه لص امد دهةفرعمف (نوعيسلاو كاثلابابلا)|

 اولباقملا نم فرخ كىلعو

 2 م«( تدلياقلاق قائلا لصفلا) »

 1 : ةيوتلاف (نوعبسلاو عبارلا ب انلا) ٍ
 َ ةيوتلا تف (نوعبسلاو ساشا ب ابلا) (أ

 0 ٠ ةدهاجملا ىف (نوعيسلاو سداسلاٍبابلا)

 ةدهاجما كرتىف (نوعمسلاو عباس !بانلا)

 ةولدلاىف (نوعبسنلاونماثلابابلا) 0

 1 1 مولخلا كرت (نوعسم تا

 1 0 ةلزعلا ف (نوناعلاب ابلاز أ
 ا ةلزعلا كرت (نونامملاو ىداملابابلا)
 ص رارفلاف (نواعلاوىناثلا بايلا)

 ٌّ » رارفلا كرتىف (نوناعلاو ثااثلابابلا)
 © - لح وزع هنا قوقتاف 0

2 
) 
) 

 ٠ ا وامه سمانا

 زانلا ىوقتف (نونامعلاو عباسلا بابلا |
 22 سس

 بابلا)
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 مهءولعو مهزارسا نماتاحه واعوذوُمرلا لاطقأ ةقرعماق (نوريشغلاو سداسلا بابلا)

 ماعلا لزانم ندودو كلاصو ب وث دقن لص باطقا ةفرعمىف (نوربشعلاو عياسلاب انلا)
 0 مهرارساو ىناروثلا

 فاكر لأب اطقاةذ رعم يف '(نورشعلاو نماثث بابلا)
 هنرو نئذلا تاطخالاو تلا لهأب قلل قالا ات زد ةذ ةفرعمىف (نورشعلاو عساتلا بانلا)

 مرار ارو
 ةناكرلا باطقالا نم ةيناثلاو ىلوالا ةقطلا ةفرعم ىف (نوتالثلا بالا
 9 ناكرلا لوصا ةفرعم ف (نونالثلاو'ئدامل ا بانلا)

 ةيناكرلا ةنئاثلا ةقرشلأن نمنيربدملا باطقالا ةفرعم ىف (نونالثلاو ىناثلا بابلا)

 مهاوصا ةيفيكو مهر ارساو نيستاينلا باطقالا ةفرعم ىف (نونالثل 'وثلاثلاٍتالا)

 اهركذرارسا اهم نياعف سافن الا لزنمتىف قت صنت ةفرعم ىف (نوثالثلاو عيارلا باسلا)

 هنوم دعب هرارساو سافنالا لزنم ىف محلا صخشلا اذهةفرعم ىف (نوثالثلاو سماخلا بانلا)

 مهلوصاوند وسعلا ةفرعم ىف (نوثالثلاو سدالاعبانلا)
 مهرارساو نييءوسعل ا ناطقالا ةفرعم ف (نوثالثل او عباسلا بابلا)

 هلل 4 ملسو هلع هللا ىلص ”ىدحلا مانقلا ىلع علطانم ةفرعم ف (نوثالثلاو نماثلا بابلا)

 . تاظفالا نم

 كل د نم هللا انافاعق للا هدرطاذا”ىلولا هملا طي ىذا لزتملا ةفرعم (نوثالثلاو عساتلا بانلا)
 لوملا ادهرارساةفرعمو ةسهلالا مؤلعلاو بئاحلا نم لزنملا ادهم قلعس امو َكاباو

 ةراطقاو هس ارغو هسرتون وكلا مولع نم قرح مم لزنمةفرعمف (نوعنرالاب انلا
 مهما اهئ مهحانو مهتاقبط فالتخاو لئلا لعأ ةفرعمق (نوعدرالاو ىداحلا 0

 8 مهم اطقأرارساو

 مهم اطق ار ارس اومهتاّقبطو مهلزانموناسشفلاو دولا ةذرعمف (نوعب رالاوىناثلا بابلا)

 ماقملا كلذ ةّماعو نيعرولا باطقا نم عاج ةفرعمىف (نوعب رالاو كلاثللا بانلا)

 ةللهلا ف مهتتاوليلاهلا ةفرعم ف (نوعي دالاو عياتلا بابلا)
 ١ دوعيولعج نمو لضوام دعي داع نم ةفرعمى (نوعب رالاو سماختا نبابلا)
 نيلاصلا نموإصح نمو لملتتلا لعلا ةَفَرعم ف (نوعيرالاو سداسلا سايلا)
 حاترب فدكو اهتاماقمو ةيلغسلا لزانملا  ّصوو رارسا ةفرعمفف (نوعبزالاو عباسلابايلا)

 كلذىلا وعدي ىتحهل ىلهتي ىذلاّرسلا امو هماسقمّولع عمالا نصيف هنيدي درك ددنع ف راعلا
 5 : اذكلا دينك اغاةفر ءمىق (نوعيرالاو نماثل ؟بابلا)

 هلاجرو لزنملا اذه ةفرعسو نمل لبق نمنجرلا سفن دجال اف ةقرعم ىف ,«نوعب رالاو عسانلا بابلا)

 ,١ رختلاوةريخلا اجر ةفرعمف (نوسحلابابلا)
 نجرلا سف: لزب اوققت دق عرولا لهأ نم لا و:ةةرعمىف (نوشهتاو ىداحلابانلا) |

 بنغلا يي اي 2 عم ىف (نرعسملاو ىاثلا تابلا)
 1 0 ةداهشلاملاعىلا
 جلا وو ليتات كتاطنو نس لعمر 1 اسود نا

2 



10 0 

 ”لاعلا ىسلا ايبالافتارم وتيتو لا سلا تستو عمق (عبارلا بابلا)

 ههودر عب هج نمإلابههج نم جلا نجح .رلا هللا مسد رارسا ةفرعم ىف (سماحلاٍناملا)
 ىلعو دجو ميو دجو مو هضدوجوم لا وهنمو ”ىناحورلا قلن اءدب ةفرعمىف ا

 هرغصال اوريكالا ملاعلا كالفا فر عمو هنن اعامو دجو لو دجو لاثم”ىا

 ردك الا ل اعلا نمذوحومرخ [ىهو ةيناسنالا موسلواءدب ةفرعم ىف (عياسلا بابلا)
 اهفامو مابا يلا دلع مدار دي ور حج ىلا ضرالا نو عمق (نماثلا بابلا)

 ةعيقملا ضرا ىعسر بئارغلاو بئامتلا نم
 2 ةجراملات ب رانا حاورالادوجو ةذر عميق (عسانلا بابلا)

 رخآ نءاهف لصفنمرخاو دوجوم لوا ن نعام ف لصفنم لوأو كلما ةرو د ةفرعمىف (رشاعلابابلا)
 اهكتلمءاج ىتح هكلمللاهدهل هتتادينمتو امهمهنع ل صفنملا عضوملارعاذامبو هنعلصفنم

 ملسو هيلعهللا لص د مش نبي ومال ساو ةالصل ا هماع ىسعنب ىذلا ماعلا ةمنمامو ١

 5 تايلغسلا انتاهّماو تاب ولعل انمئاآ فر عماق (رشعىداحلا بابلا)

 رادتسا وتقوى نامزلا ناو هيلعمقلا لصدمج اعلا ديس كلة ةرودةفر ءمىق (رشعىناثلاباىلا) و

 ٍ هللا هقاخ موي هنئمهك

 دمعو لب ربجو مهارباو ليم اكو مدآو ليفارسا مهو شرعلا "هل. ةفرعم ىف (رشعثاثلابابلا)

 ً ماللاوةالصلا مباع كلامو ناوضرو
 سو هيلع هللا لصدم ىلا مدآن م مالا باطقأ و ءاملوالاءاسناراربسا ةذرعم ىف (رمشع عنارلا بابلا)
 هيك ارو ايفاماكيو نحوك او

 مجرارسيلوبابب نوعا الكت | ةةرعمو ساعنالاةنرعمف (رشع سمانا بابلا)
 ا لاح قحلا ةفرعم أ دصو ةينوكلا م .واعلاو ةيلغسلا لزانملا ةفرعم ىف (رشعسداسلاباسلا)

 اهكالفا بترتوةيولعلا حاورالا ن ممهالؤل نمزءالدبلاةعبسلا صاضنثالاو داتوالا د كف
 ةلصالاةدمملا ةمهلالا مولعلا نمذينو ةينوكلا مولعلا لانا ٌةفر ءمىق (رشععباسلاب ابلا)

 0 مولعلا بن صضق.هرادّقمو لئاسملا نم هن قلعسامو نيدجهتملا لءةفرعمىف (سشعنماثلابابلا)

 . : ىنوكلا دوجولا ىف مولعلا نم هنمرهظيامو
 | هلوحو ل ترلقر ىلاعتةلوقو ابتدأ. زو مولعلا صقن بسس ةفر ءمىق ( رشع عساتل بالا )

 ضيق, هضبقي نكسحاو ءالعلا روددص نم هعزتن اءازتنا لعلا ضيقي الهقنانا مالسلاوةالصلا هملع

 ١ ثيدخلاءالعلا

 قلعت لهو هتيفيكو ىمهش نيا ىلاو ءاجنيا نمو <ىوسعلا علا ةفرعمق , (نيرسشع قوملا بابلا)

 م وأ هضر هي وأ لاعلالوطت

 ا عمق (نيردتلاراقحاكل] تاثلاإ

 ةينوكلا مولعلا عيجب بدترتو لزانل اولزتملا لعةفر ىف (نورشعلاو ىناثلا باملا)

 مهنوص لزانمراروماو نينوصملاباطقالا ةفرعمف (نورشعلاو ثلاثلابابلا)
 | اهلض> نمو هئاعاوب هنمضتت امو ةنوكلا مولعلا نع تءءاج ةفرعمىف متدرسملاو عارلارشالو

 (اهلصاو سافنالاب ةقشعتملا 00 0 بناوموملا وعلا نم
 | 5 ”ِيلرانم ىنهتت مك ىلاو

 فانصا ةعيرأب نيصتخما باطقالارارس 0 (نورشعلاو ريا

 د ماعلا مداح د نمو لزانملاو لزنملا <رسو ملاوعلا نم



 يح ,
1 2 

 00 تل نوعا ا 2:07 م تيتلخي ننس 11 :ثج* مر ةرويعتم

 اون ة هج

 10 و و اج ا سس م

 || ةضرقالخأو * ةسأ سفاؤذا * ءطنا رملا نبا هلتا ع ىنأب فرعي طباضل صحم لقاع زي

 تسرهفلا باب ىفاههترت بسح ىلاعث هللا !

 مسصتلاو هسشنلا نم رسوهللعمتا يصهوسدإ|أ .

1 ١ 

 رك 1 ىلعهلنارك ذ يو اناءرقو انت للا عطقب 35 ةمض ص لالخو #4 ديكس اقايعار 3

 تالزانملاو لزانملا بح اص هيدا يهف + تالم اعملا نادسىف لطب * انالعاو اًريس هئامحا
 <”ىيشح + فرصروو صلاخ* اضف قفراماو * هلاحو هقح نيبقرعم * ةلاخ ل

 |١ لان دج هر دعب الو م ماع هفقول ولو هبدو ف دإ دال قا فر بعل, 3 فد هشيأب الر دنهللا دنع همنا

 ايفا + قدصهدعوو اع قد 3 زي ربالا كيذا نسل فقر 5 زيقلا ةحئر

 « لاما هذه ىلع نو انفرتفاق * ناسنالاو لاعلا صن" اهياعماكىجاا "ب ناكرألا ةعيرالا

 1 ميركلا هل ىلإ عرس ا هرمعلار يما تيون ننكحفاف * لاجم ا هذه ضعب ماك فار مال

 ىالصدعي و * ىرقلا نس ىدلان 500 ىرقلا مآ ىلا تلدوالف * هر - ا

 ىرطاخ ىف هنا ماقا # اصحالاو ةطاحالا ناو ديعدآ داو ديس ةرابزو * ىدفالاو سدقملا 2: ةردصل

 رهاوج نمهلتاهمركا هملا ىدهأو « ىتيعىفائاصح فراعملا نمنونفب هللا هاشبا ”ىلولا فّرعا نا
 هع لهما ضارعالق لا اهدجوا ىتلا + همتيلاةلاسرلا هذههلت د.تذ + ىتب رغىفاهتسنتقاىتلا علا

 5 ”ىضرأا انداوو 5 "ىذا انمخاو”ىلولا انسبكسو #3 0 * قص بح اد قكلو ,غ

 ةلاسراهتمم»و »عك ارا حوتفلا ىلأ نبا ا غلا ا قيعم . *ىنيلا“ ىشحلار ديهللا دع

 | هذههتعدو امن ىلغالا ناححذا . هكلملا وةشلالارارسإلا هر ع لن :.هكلا تايوتا
 مان قحر كاهنرصاللانقا نهى دوعقوأ + مزككلا هيف اوطدنع ىل_ع هسا عفامةلاسرلا
 2 * ديلان قلم لينال واسال لاق 0 هفيطل ىناعم امعدوأو 5 هفيرشاناوااملعجو

 * قوم هس راو 5 ىلا هيو دع كلذ نم فاد نا اهسالو د هراغلا ىل_عهرصن عقواداالا

 خيطعي *رردااوىل . اللاعير م ساؤ رظنف ميكا هتريصنيع هيلع دّدرو عرضا لئلا

 همزع هوقو * همهفذوفن ردق ىلع * هئانر 1 * هناحور مكح هس دام لاذذا نايلا

 هلع راك قانعا ىف هسطغلحا ع نمدسعت عاستاو د*و ةهمهو

 ىشاللاب نأ ال بقار : ا اللاب هك الكا مك || هنا فن ا حاسم اتم ارإ اك
 ىهال ا نكت مل مه ىلاو ههحو هس نيعلل ثدي ىدح .

 : هللاريغ مع انبلق ىف |[: ايلات دوحولاب اذع تطحأفا) *

 0 ىهام قثاقللا نع لولآس )ل || || ىدت بيرغلا قالا كإسول
 : 22 0 ص ل2 ا اي

 دمه ىف ةمدغمهول مث هءاونا تسرهف فانا باكلا اره باونا ىلعمالكلا ف عورشلا لبق مّدقنلد 4

 ءاشنا باوبالا ىلع مالكلا نوكياهرنا ىلعوتةيزارسالا ةيهئالا مولعلان ه ناكلا اذ ههنمذ دام

 (5:- لوصف ىلع شم تاوالا فارلخم نويت تاتا وفات ,

 | « (فراعملا ف لوالا لدفلا) * 3 9

 ناك أ 0 َّى هنرطسأم در 1 ىلب فتن هتذخ#ىذلا حورلا ة ةفرعم 3 (لوالا بالا)

 رارسالا مهنتي و ىنبب ناك أم و

 هقرعمو يد هل نداهلامو لاعلان نم تاكرلاو فورا تاره فر ا (ىاثلابابلا)

 مولعملاوملاعلاز لعلا ةفَر عمو هسشنلا مهول ىلا تاماكلا

 ناس ىلعو مف لف تقلا ا تانك افا عىللاعت ىلا هيزنت ةفرعم ىف (ثلاثلا بابلا)



 1 اموب مهعامجا تعرقدةلو 5 هر زانلا نيعد مْمدحاو ىظحي نا هللاىأبف #2 ميبقلا قيرط ىلع ا

 ءاحصغلا ىلعاهكلاسم تقاهض

 ءارذعلا ايأ اضنا نركشنلو || || انهلاؤوزعلا دبع ىمركشاف
 قاضق نينع ركيدلاولو اتلركشا لاك هللا تاف ع 0 2 يملأ ا | 5 1 .

 بن اب ءىنم ىضرؤت اذه

 : األ عاف 5 0 او 237 هاوسال دجلادمح هللادج دعيو :

 ارهدإا فورم تلاحو 0 همسق نعرادلا هيتأناذا مككانا 37 ىعشلا”ىلولاو # تسال لقال ٍ

 1 هبكح نم هعدزأو < هقراوعنمهعحو + هقئاطلنم يحرلايلاهيلاهادسا اه هيلو تسل |

 باص دقدتلاهاهيإ:ىلولاناكّناو < هنمفرعامب + "هنعباغام هماو تاكف م ولكن م هعمساو |!
 ْ: هملو ضمت دقف * ضرغ مقتل عادولا دنع صاشنا هنمرهظو شرعا ردك دعب هّدو ءاقضصأ

 نمالا د« كنم ميمالذا + داقتعالاب ركن مهتاماقباىلولا نم دلعجو < داقتنالا نفس كلذ نع |[
 * مقم حاولا نيب إعباك دولاو * ميلس بلقلا اف ىلاعتدتناهاقبا ”ىلولا ًانبملف + كنعملأسأ)

 امدقهدنعاذهتننو *« امسفنالو اننضرغال * الأن اكمضولاّنا هتاءاقتبا ”ىلولا اعدت :

 ا ناكاعرو « ةيوقعنمرذحالو * هب وثملنلطالو. * هلقالو هملا ةقاقألو .ب هلعم-غنمىنعأ]

 اهفتاغتلا مدع ةثامدس و نيعست همس هبلا تاخر ىتلا ىلوالا هلحرلا ف ىلا عتدتن ا هظفح <ىلولا نم :

 * صقتنلا نم هنع هللا ىضراههذ ظحالا ل + ىهاذمو ىدصاقم ىلع ىرذلانعروفنو + ىناحىلا |

 || هم نعو هنعتزتس فاق * صنلادهاشو لامار هاظ ىنكاذ هاطعا هناف كلذف هع

 ||انايحا مهلأسا تنك ام رو+ ىسح ةرشو ىلاحءوس نم سهل ترهظاامع * ىسفن ىف هلع تتكاامأ]

 1 هناك فر 23 اتدشناتاسأب سلاح ساحما كا در دد ىف هلنا هاش: ا ”ىلولاو 3 سلاما ضءد ف :

 ىهو < اهتعدواءارسالا |
 ظ ىناثملا عبسل او ناءرقل اانا

 ماعم ىولعم كك ىداّوُف

 ىاوالاحورال حورلا جورو
 9 انلاوكةبعو هيسح 5

 ىناغملاب متنل | نع دعو ىومج و كذرطي رظ الذ

 "1 علل ناد اها هنحد | |١ صم ناذلا تادف لضخو 3

 ىلاعملا حافر 1 5 رم 1 دينا | 1 ب اهيط تار اوهاذ
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 اننا 00 * ءانهلاب ىمسملا < الدلو بكا ماعلا ىف دوجوملا + طيصملا كلفلا

 هلل ةودوحولا لص كاذلا اذه ناك املو * هشةحؤتفملاهروص "ل نماناكتاو * ءاوهلاو

 1 ل 5

 ا باظحالا راوال والان الا نم ير خسا مث دع نيدحاسلان م هن اككف 2 هماماءل«-و *+همالعلا

 8 تاماركلا كالفاىف مج +تامو ف اخلاراونا يرختساو « تاماقملا كالذاىف ميست اسومث

 : ابكرخو قتال اذسااولاز 0 * نالقثلامب. ظفخاف دي ناكرالا هعرالا ةعرالا داتوالا تو

 | اهرظنع قاذنا راكبا تعنت 3و اكراتع راو اهتابنللحو اهراهزا ىلبخ تنيزاو تنكشف
 ا ةعيسلالاديالا لسرا مث 5-3 "ىمشلااههعظع مهكانحاو ”ىرطعلااهحب رب مهماشمو ”ىهدلآ

 ٍ نيمامالا بطقلا ررور #2 ميلها لدي لكل ميلاعالا ةعيبلا ىلع وام د ىلع مكح» -لاشزا

 : كنا: ىواراكنعربخا 2 نايعلا كنلع هللا لص لد_سحزراو ِ ناكمالا ف دماوبأ مامالا

 ِ هيام ىمادحمو 2 ناكه لعام ىلعن الاوهر هعم *الو هنا ناكل لحتى امو تلق

 || فرعام + طئاض عيحص بسنو' + طبار بس نمةيايتلأوةيا ديلا نيب امالواذ *« تاغلتخم املع ل دم
 ا دبتعلاو برلا الاسلو < رش الاقأت لولا مكح ىلءرل الو « رخ الابيات هدحاو لك
 1 نيع هعاملان اىرتالا 5 اغشودوجولا ىف هسفن ةفر دال 1 ةينغ اذه ىفو 3 يك

 ؛ | جد فيشعر هيصاح رم يندد *« هقداص ةيحاو 0

 | تاقاتلن نمل لس كروس تلو ِ نوهظلا ناك دول ةرمزؤخم نه 33 رونلا مالا

 00000 ا ا ا للا 2-3



 ءاتيضلاوءاتسلا دماحم 1 1 اعماس كا ذدم< ن دوك اى

 ىدلا للعلا دمسلا اذه نوكو

 مداوعركلا لضألا هيلعحو

 هن امزرادم_سا ىتح هتلقنو

 اعنضاخ الماذ ادبع هتقأو

 ءاففاخل | ةور ذ نم هن درح

 ءاملاو هقلخ ةليبط ند م

 ءاديالا ىلع هرخ 1 00

 ءارسراغ مك ان ارهد

 ءاينالا صوصخملا ليراج ا م روم هللا

 ء.ابنلا جاو دايبسعلا رسأ| || رص نا كيلع مالا لاه

 قادر لظتنآف تقطن افدصأ| || ىللاقذ لوقاامح ىديساب

 ءاسشالا قث اقح تبهودقلف 1” || ادهاس كيردج- فدزودجات

 ءالظلا ىفطظوفحل اد اًوفل || || لا امكرر ناش نمانلرثتاو

 ءارشريغب اكوام كبت اي || || ةقيشع اح لكج نم
 الرا نم تدم. « هيلع سو هللا لص < هبلاترشاو تلف < مالعلان اسلام < مالكلا ىف تعرش غال

 ١ كبيزنو *« كس انو كمش نس لزنملا * نورهطملاالا هسعال ذل د: نونكملاباكل1كدلعأ)
 نورطسياموولتلاو ن (ميحرلا نججرلا هنا مسن)# ن ةروسؤلاقذ * كدقتو تاف الان عا

 د ملظعقلخ ىلع كناو 0 نولمم ريمت ارحال كلن او ِ# نودع كرر ةهعت تنام ا

 08 نوما ظوفحماحوللاق ةردقلا نيم طخو للعلا دادمق ةدارالا لق س عم 3 (تورصيو |

 فيكناكل * نوكبناءاشيالوهوءاثولاهم نوكنالامو نوكس امونت وهام تاك ام لك |[

 06 نودماع ةرعلا بر كير ناكيسف نوزخلا - ركلا هلعو * نوزوملا ا

 : مقلا كإذ هببكح مس ١لواناكف د نوكرسملاهن لرش 2اانع ىلاعتت دحالادحاولاهناتلذ

 5 مل هلا نارا 95 امسالا نم هريغنود 00 الا ٍ

 ى الوهيلعتنك ام ىلعاناو « ىجالاةزعلا باح نوداهتتلفت « املاةرهوج قلخاوأ ا

 : ا * ضاسلاوةرادتسالا فةرهوطاكة دماج ةدربهناهس ءاملاقلفن  اعىأأ
 : * نجرلا هما هبلعىؤتساو شرعا ىلخ مث * ضا ارعالا تاوذدو ماج الا تاواذت يقل :

 د ءامحتب ا دف ةره ودا كلت ىلا لالا نيعيرظنف * نامدقلا هنلا تادتاو ”ىمر هباسرا

 | اي ءانمسلاو ضرالادوحتو لبق, « ءانلا كلذ لع ةخرع ناكو + ”ءام ٌتلاسفاهو احا تالكتو :
 ءاملاحَّومَق س هنلا ل سراق #2 ءاودسالاو ىوةسملاو 0 ودل قرات الا دوا ندلو :

 لاعو قال ازته اذ شرعلا لح ابن برضأم دذع قمل لوب رج ثوصو # دب رز هعز عز نمو

 0 هضخ وهف »* هحتاىذأا لحاسلاب هديز ٌدلربو < هجن ديرب رقمتلا عجروءاملاليخل دج

 "| » ضرالا دب الا َكِإذ نم هن اسس 0 ءامشالا راكحا ىلع ىوامشلا +ج ءاملا كلذ +

 | اهقتف دنع ضرالا لاكش اراننمناخدلااشنا مث. * .ضرعلاو لوطلاةّوحدم زشنلاةريدتسم ||
 !ٍ اهموحتب لبأقو , * 'ىل_عالا "الهلل لزانمو راؤالل الحت هإعجحو » .ىلعلا تاومسلا هو قف |

 |١ هنادن هيداوو مدال ىلاعت دّرفتو * تاسلاراهزا نم ضرالاهينيزام #* تازنلااهل َهْن هنيزملا

 هديا ل وضو ؟هدماءاضقنا ني وستاهاوسو 5 هدج:اشنماكأف 5 هبا هسشنلا نع تاح

 ىلامتهلوقباهلعمدابعمم مث * اهننع وش أ ودوحولا ةرك ةطقن ةأشنلا هله ن 2
 تقةشناوءامسلا ةبق ترام *. نأ و.طارادلاخزرب ىلا نان الا لقتتا اذاف * اهنورت دعربسغا



 : . .٠ م
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 نسلف 7 ا نحو ن 0 . هيلعزيعتامم 0 وأ دع كل ءاشادا هنن عبط اش وح

 » ىدتهان [هبلاا : ”رشا ام رم نا ىدصلا عمجرتفو * هل واح امش ورع ىلع * هلاححابشاالا

 00 او>ال ةيتمادج دوج ولو * دوسعملا م -الارهطظ ل 6 تيخأو

 ىهلالا دوحلا نبأف #ككتلعال ءاز ةنحلا تلعحا دافالار 5 دريل ةثرةح ترسو هللابالا

 + .بوخ 2 د زيصأب معلا ندعو: * بوهوم كتاذاكنأب اعلان اك اف تقع ىذا

 تاةوزرملاو * اهقلاخوءاسثالا ل رئاق « كللعى رتفكت « كلسالءاز زدلا هه باطتام ناكاذاف
 فيظالا « "لجو هناطل سزع ىذلاكلملاو -لعال ىلا نهاولا تاهو 5 اهتز 1
 هتتكسجو ماعلا سس ىلع: ةالصصلاو * ريثصبلا عبمسلا اودوّىش 01 دل ىذلا 3 ريبخلا .هدايعل

 عبسلاهيقرتخما 95 قراطلا هيرىلا ميدملا 5 قداصلا امنا #2 هدنغاو ماعلا باظدو 5

 35 قبالخلا نم عدباامف 24 قتامطاو تادالا ند هعدوا ام هلا يع رملا ند ةبربل 7 0 عا

 20 لالا ةرمذح ىف * لاثملا قناقح ملاعف ةيطااهذه: قانا نع هن دهاش ىذا

 ا 5 ادسسلاعلا كلذ ف ملسو هلعهللا ىلدهندمشاماو ةسيغةرمض- ىف * هيسلق

 ب. ٠

 نسم .

 ةتأرخ ىهىجلا نمو 35 نوفغطصم هب ديزي لسرتا عمجو ا دهاش خلا

 نم ةداوملا ةكئالملاو + نوفاحهماقهشرعءلوح نمريضدلا ةكتالمو * نوغتلم هلعتجرخا
 | علتاو « سدقالاهراسي نعقوراقلاو * سفنالا هئمع نعقيّدضلاو * نوغاص هيدي نيب لامع الا
 ١ * هنابسل مدنا نع مجز ب لسو هيلعدتنا ىلع“ ىلعو * ىلا ثر د هريخ * . ىبح دق هر دب نيب

 | + ىلحالا بذعلا دروملاو + ىلعالا دمسلا تغتلاف + هناش ىلع ل.ةمدن ام ءادرب لشد نيرونااوذو
 هلاَقف + ,كحل ا هنو ىيلارتشال * مسا ءاروىفارف * ىلجالا فثكالارونلاو ١

 2 "ىلاراشامث + ”ىدي نين ءاقر طل اري ههل بصنأ 6 كل ل>وكماو 2 كلي دغا ده دنا

 "| ىد * ىعاهلربصال + ىمةرعش 2 نأ 1 الا نم لع ءاع دمنا
 اما 2الى عوجرلانءاهاد,إلو * كتماكبالا ”ىلا عجرتالف + كن اذ ف ةناطاسلا
 ْ ا ركش نم ناكو * دعسالا ئنىف ءىثىع دعب نمناكابخ < ءاقشلا لاعن متل
 : رهزالارونلاب بوتكمرينملا. ةمج ىلعو * رطخالا دمذملا اذ ىف + ريزملا سلا بصنف *« دجنو

 ل اظفاح ماعلا 6 2 لاسر او ديزوالقت هضق ند *« رهظالا ىدحلا ماتا هاذه ّ

 ماكلا عم 0 د مكصإ! ا!ههاومت قولا“ ااد ىف قد هوو هثعيو ةعب رشلا 0
 ١ هاآومسسمو ملسو هماعهلنأ ىلح هفوقو عضوم قسلصحو # هالعا تدعصو ل>- وزع ءهللا تر 1 0
 0 |عضوملارمشاباال ىتح + هيلع تفتوف ضب صق مابا ىلا ةسردلا لع قط 5

 هدهاش ىذلا ماقملانا + افيرعتوانلاهسننو * انيرشتو هلاهيزتت * هسدقي لسو هيلع ىلص
 فرعامانفرعو + يشك امانةُتكآَكاذالولو * هول# ل هنرولاهدهاشيالا * هير ند

 فرعتالو هنمديشامدكو ام قيوط نم دهاشتال هي . هريخ فرغت هترتاوفهت نم ىرتالا *
 | تناو دع : هيلع ىذك هلةفدالاب وةسمانارتالثم دهاش هناق # هنعفادوالا ب اربع فيك

 لحانموهو * هيلا تلدو * هيلع شح نا < نت تاهو: #2 هسذقرث الا دها ثنال هرثا ىلع

 اذ هو < يدك ماع دع « هفرعالوارث ادداشبال < مامأ الاد لط دقو * ماما هنا 1
 فقوملا كلذ تققوألف رمذتلا ىلع حلو هم هملَع هللا لص ىدودر ا # رهظدت ماقملا 3

 3 الخ ا 2 :ىندأوا ني سوق باق ءارم .الا هلل ف هبر نم ناك ن دى دن نيب دع يالا 3

 |ءامسالا لا عم ” ىبع لزثا أ || ءاسن الاوتان الا لزغمان ]| 7 1 1 . القرم تتفاذ سدقلا ورب تدب 2
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 إل دج دج يع دج هج د

 ا
 7 ٠ يل 0 ٠

 ايلا د ار الا
 ا ياعم ١ قه

----- 

 ك0 ا د د دج دج دل دج إب دج دع إب إب

 0 مدوج ميلا. هلتتح هن ( دزلوج ( هنلاط 0هقق» هكا دج لإ ندلتتم لوا ١ هلع انهت“ دنا دناج 2نح_تددت> هج هلا نص نلعب نلعب ««
 اقع

 كوتش: 2 هك هيج لع اهدوجو فت 2 كا ل

 رهظف * همدق قدص نم هءانإءاام ىلع قيقا اذهدنعفقنو. + همدق نم اهمدقو ايثودح رت
 5 ذيعلا عدوجو لولا يسال ل تنث 0 نطبأو نطب هنكلو * نطامورهظأو هناهس
 00 *« تكل ل.ةناكدقو * دقفلاو ءانفااريدقت رخالا مسالا: تنثاو تن نات ند
 عيهاظلاو نطاملاالو + رخالاو لوالا هم-ا ئعم دجاققحام * نياخلاو لهاملاو * رصاغملاو

 ارا نا نعل * ىسالا قنرطلا اذه ىلع *« ىلا هؤامجا تناكحنزاو
 0 . ركل ديعوه 5 ملطادب .عسيلف * لزا وناا لوال لئاسو ذذت امدنع كلذ نيس

 وهذ * 00 * هيروش مس اهل دع لكو 23 روكش اعود * روفغلا الع

 « ريق اورهق ىذاارهاشلاو « مكسو تح ىذلا اشاو + لعولع ىذلا هنإصسملعلا
 ةدهاشأا د: غسدقملاو * ءاقيلا ةقص هب مق متن ىذا قابلا 3 ردقب لو بسكوردق ىذا رداقلاو

 | ىلاعتو هنامجس هلال هير لال يالا نطوملا كل ةقلبسفلا لب + ءاقلَتلاَو ةه-اوملا نع
 0 و * تاهطات ع ا املا نم لوزتف * هيبشنلا هته هونالاماسأللا كاذ ف
 5 ال-و هنا ذى لحو 5 العوربانص ىف الغلا :- عم را د تانفتلال ا همم هندر طهذلا

 ا 2 لعمل ةقردم لح نر 5 لد مهر | سس نوددز ل

 دع هقضاا هذه رخال د»*َ , عمطملا عاطملاوهف 1 سماام لءةناوا عيمسلا معد اوهف
 هقيلشلل ةقنرطلا مك تح ىلع كال ىدإ
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 هقصكص ١ هيشدك

 دئءناسااىلا ةءعراسملافثيديح 32 نام نوح لب لال "1

 مرا مازتحاو ةحاخلا دمص لد ىف اوك زتشا نيدر |

 ىصقالا دهسا نم مارحالا نشب دح اهم نيمكَحل البس [ن وكي( ح لصفاف لضو ؟دح ظ

 نكم لهأ تاقيم هلا يعنتلا فكيدح 5 د.صالالتاه

 مارحالا ىب وري غتىفثيدح “005 عضوم ف م عفالتخا لصف فلصو 77

 ماك نا جالثيدح 08 ماعطالا
 وهو ةيبانلا توصلا عفر ف ثيدح 7815 | لالا قمهفالّتخا لصفىف لصو 53 ظ
 لالالا مرا ىف دسلا لْتَقي ١
 لالهالا ليقىفاعتهنن ارك ذ ف ثب دح د*او ديصلا,لثق مل لصو .ا/ ا

 ك5 هلكأيو
 ل ل1 ل ةةرمعلا نع ىهنلا ف ثيدح 6 ىدالا ةيدف ل صفىفلصو 17

 كم مدقاذا حاملا ءادسامثيدحح 6 هنملضو +11
 فئاطلا نم تببلا نوكي نيآث ب دح الر تقود مهفالتخا لصف ىف لصو ندد

 فاوطلا ىف بوكر لا ىرنمثيدح 1 مايصلاو ماعطالا

 سلا ةيؤبنلا ترداحالالوطقلدو 01
 نيلجرلا نيدلا:ق املا ثيدح ا/807 | مانيب ةعبانملا ىلعشمللا ف ثيدح 4

 , ةدضاوطلاق هال
 فاوطلا ىف عامطضالا ف ثي د نا | هللاهفرش تييلان اتا لضف ىف ثيدح بالا

 هلسقت دنعرللا ىل_عدودملاثردح ال م07 |+-فوتعلاو ةفرع لضفف ثيدح الا/؟

 ١ ةوسالا حاد اوف ودع 300 هللا دذو حالا فثيدح هي

 . ةماسقلا مورخلاةداهش ثيدح 48 صئاصصخ نم ةيعكلل جيلا ثيدح 00

 ماملا ف لخ ةالصلا ىف ثيدحت 04 ناءرقإالهأ ةّمالاهذه

 لاعتلاايهدءلة:وندبلاراعشأثيدح يلا ضرفىفشي دن
 ١ نوعلاو ةرورمداف ثيدح اال

 ريك الا للا مولوهر هلا مو تيد "1 | جحا فاهجوز ةأرملا نذاف ثيدح ا/ثل
 ةمعافنديلار ل ثيدح ؟١4 ةعيض ددعلا عم ةًارمار فس دح ة/ا/ ع

 ردماهلك ىمثيدح 741 | مارحالاف لعلاانرعشلا دسلت ف ثيدح الاله

 ةعيسف ىديالا غفد ف ثيدنح 0/4 |:فاوطدعب فوطيال مرح ثيدح اه
 ْئ 1 ةضاخالا فاوطالا مودا ٠

 نيرصتملاو نيةاعمللر افغتسالا ثب دح 5642 ذل ا بدطلاع اهب ثري دنس 77

 عادولا فاوطثيدح 74 ؟ 0 هيارخإ 8
 حتما اةرافك ىفلصو برطملاريغ تيزلان نهدي مرا ىفث ب د 1

 ىلاعت هلا امهر ةنبدملاوتكم ثيداحأ 748 | هليلءانحلانةارملا باضتخا فد دح الا

 ىناهشلا للا انأواإو مانقلا ىهو انيحاوسل

 ١" عسجلاهللاانعفت اههجوىفةأرملاءارحاثيدح 0
 ١ ةمرحما ىلع بطلاءاسشإب ىفثيدح ٠

 0 7 ل ححجصجللل



 يل ارش مرحلا ىفءالعلا فالتخ الصف ىفلصو 7 1 ؟

 له دكملهأ ىف ءازعلا ->الصو لال "07 | اهسابل هلله لي وارسل ريغدي ملاذا

 الوازلكو اوعاذا مهلع نمط زعلان لك كلا
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