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 تانور دمناءامس ف تعنرأو [| || افرش تهدزاو تااعت ىلاعملاهب : (ش ظ

 ا 9 ا-فاوو توطللا هب تثيعام كاعل انامشداع رهدلاو 0 7 : 0

 ا راشنلا اهتءاح ةةرسسملاب و هيناتا سودرفرصمترخافو 1 :

 تاشوالااهشمتر ك1 مصتلاو رشنلاب هتلودهللاءادآ رود_دلاردص 1 . 2

 تاسلع تاماقم لولا نيب هلا درهدإ | دعس ىوب دس الخ

 تاولسب يرحل قد نهادعلا ثمل هرداو ىنغتادغنم ادار 2

 تارطق هم ؟نمرصلا انا كح همعلار هلا ريعتسسي هنهكحو

 تاباغدسالا ىذ هئمهسأبو نسر اكل لق رد ءو

 تاءامج اهف هل سدلق رسدق هرب ا ىدح نأ مار نأ لف

 تاكو وأ ثيغل الطهو اماود نكت لطاهثرغل اكس تامه كف

 تااهدزا ل ضفالراصام اعط تل دك 0

 تاخوتفاا اناقاو عبطلا لكان انهترؤم اثنا ىهدررت تديدقدم

 ا
0 

 تاب ردكم هاش دان ان تقيقح رش هش

 لو هع نا

 : قالطالا لعق اذ بولو اناطاس ها الو

 لصاو هل زعءىداواهّقح هاك رق 5 ماقم

 قفاقآ ةريش شفا تر ل صرغف
 لداع دعه اشرلنوب زارا هير دقواع : 5

 ىداوا عبط هدنسالاو دهعمفنا ىاشاب أيد معس

 له :ان هنيشنم تمه ىنب رش تاذهلواك

 ...٠ جيران هليظعت ىديد تدوج هنعبط مادخل ا
 لماكهلوا دج ىداوا ىوزرج ىنكي|كاسوتف 3

0 
 هياقلا نب 0 38-3 ظ:
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 « هش ار صم ةسورك قالؤبب ةن كلا « هشنزلا ةعيطملابءزب 5 اًده عبط مامتناكدقو ل

 كلذز نا !اوردقلا لعر ظن ةدو<جاطوهلمو #2 نارا مدع صم لرعشم

 «ةيديعسلا ةلودلا بحاصةموكح لدعب دب ريدملا ةكلمحلازارط لت نمز ىف

 م« اكل رد ةلادعلان ههدوحوددو>-ولدو-ولا سل ىذلا ةدانعس

 نير عى« ساما وررشلا م1 دع و رشا «ااعر تنماو
 ةرعه نم *« فلأو نش“ امونيعيسس ةنس لاوشنم تلخ

 اندمس « فرشلاوزعلاة بانني رادلا ىف هبدسنانلن نم
 هلا ىلعو *« نيدنل امتاشلسو هيلع هللا لم دمت 5
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 هبعاوم امو « هن املوالهر رس نكح تا هلل دما ىرابسلا هفطلب هللا هفح قي الا دج ,لاق ا
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 تاحوّدفلا ندعم ”ىبرعلا ”ىبلا ّكمفص ىلءمالل اوةالصلاو #4 هناضرو هلوبم ملت اج نإ

 مهم تاعي أنيذل ا هباحص او هلآ ىلعو + هن داو ةيكحمل | هناا سوم قورمشب كَم دىحثو + ةيهلالا

 دو>ولا ىل<ناالفدعيو < هقلغملا ةالكشملا باونأم هرب 'اصد ةاكشع تعتفو + هقروملا نيدلا قث اذ

 ليحأ دقناكو ع هيت .دللا فراعملارو دب هتف ءاعس قرفس اىذلا هب هبكملا تاسوتنتلا باعك عبط

 « ممل مام الا لم اكل ١ ىذوللاو لضافلا ماههأ | ةدهع ىلع ههقتتو هج ا له لب دعتو هيدتت دهعت

 هد ه ناسرف نم تل تنكس ناو كاد هعم تدله يك ؛ رسموا دوسأيشلا ك1 الل

 هللادم# ءاخس ع هسنانعم س ذو هظافلأ ةمقنلامور #2 هضرط لاه دتىلاانردانكلاسملا

 عما و سنم#« ظلغلاو تاطقببلا نعانو كاع نسوكلا قرا دت نود ند ىهش ادزج سور نم يدا
 مهفلا راح حاومأ تمطالتو * هنالكشم بهاسغ تح داذا اكو * طع نسخ ىلع ةدصلا ماع

 ةمدسنم هانظقت ساو دودقملا انم_هلاف + تاق ماد هفلوم ربع نمح رأت + هفاحاس طمس

 نتاسد ىف ىرك»علبالب ت>داصتو #« هنارع ىح ىديحا نع املا ثيحو * تالفغلا

 تأشنأف« لاحةوبص ذأ اذا < هضاسح لهاشمن مترمشنو + هضاير ف لوك اعيش »« هباتنح

 لاقملاو لاملاناسلباخ رود

 ٍتانخو كستاهماتادرو كلتو تايدح كلتمأ هشكشصور ل

 تاماستت انج جدلا اماذااها ناار هن ماعز ناوملاو

 تامسلا هتلامأن ان ان نصغمأ 1 0 مك ةماقو

 تاع سانلا بولا بباسح رقىدبف حار سمس اك لاا

 تارسملا اهتفاوف لوقعلا ىلع اهحوبص سك تراد ناعم ىذ مأ

 تاحوتفلااهتدباف اهتعقاسمضذ 0 ارض تناكح

 تانآ سابا اهنا تاع امن ساح تاداَدَظ نيدلا تمحأف

 ةاكشمناميالا امس ظطهنذوالا اهكردن لمعلا سلف 0

 هآره قدللىذلا دو ولا اكيتشتم ر_ضعلا عاما ترد هلل

 تاتا كدب نيفراسعلل هلا تسغلاءحرتم

 تاذز كاس لذا لغ اهتيورباددلم تادلا ل بتبل اشد

 تارضحخ ليرلاده سدقلا : صح ىف || هلو :ه. ىربب) هر لييسع
 تانفح رارسأ هم هبانلا] || تعيجناو نندلا ع تنولا 3 ناكو

 تالا وحملا ماقم ىف هنأب|| || ةدعاش هالوم نم 0

 تاعشالار كفلا شهدت تديناو اهلت دج نكحاو اسع

 تااثك اذهقوادنعبنالا|| [||اهعلاط قاف الاف كيرا اذ

 ىرسلامحلا عسطاهلم م و

 ترشنام هالولئذل! رو دضلاردض

 تءعيضيتراو مالا ت_ءسنالو

 تارازولا وعسته بد عسر دص

 تانار قاف الاف دحماو عال
 تإالاكلا اهتلحو ىناهتلا ىدث

 تاماهفناللا مغر ضرالا ليقو

 تالن وللا كاهرقاو وهزتأا || ةقرشم لدعلاسوعث تءارتإلو
1 . 

 ترطضاو ءاد_ءالاتاءانضتالو

١ 

( 



 ,ىقاروت وتسلا وشو ةمهلالا نحل !راع نمت و ىركفلا ناظنلا لهأ“ العدبف د
 ليقاكمهتب وةعىلامهريغنم عقوول ىد و

 5 فش لكب هنساحع تحب »* داو بنذب 3س محلا اذاو

 : اغلا لاح ف اهريث ًاتامو.هملا ةفاسضملا ةدارالاٍلءو اهّتافصواهدادعاو شورعلالعو

 7 ولا لع نون. وراس ةءالا لع مضت ولاسجلا توعن نموأ لالا تون نم ىه لهو

 ىلءنآرقلا فرشامورسغتلا اهقيطبالا ذانو ةلكلاسفنلا ٍلعو و مد ما ىأنم
 . هلككلذنا عمى لاعتهللا نعةيورملارامخالاو فدصلاو بتكلا نم هريغ

 لعد لادن فرش لا سفن وعلا | ضدك رو قالع

 تازازاذاو ةسلقلا,سيوةدامسلاب تآر هلا ىارئاس

 ماقمنورفاكلاةروسو نارقلا فصن ماقم اهماهب
 ٍْ ةروسو هللارصنءاج اذا كل ذكو نآرقلا عبر

 : ْ اذاملو نآرقلا ثاث مام صال الا

 2 فوصوملاوه نمو كلَد عجري

 لمادا اوه لغ لضفلا ا دهب

 رظطانلاوأ لولدملاوأ

 ىقكولمادلاىف 5

 0 قارروتااده ْ

 .ىملالوو
 ىدهيوهو '

 2, ليبسلا

 لوا نمثلاشلا» [ةلعياتدوج ادن سر ءرعو هئادمح تاموتفلا باكنم ىلاثلاءزحلاىهتنا

 هنايلت قوملاباسلا



 الا

 اذه ىلعاه سم ناك اذاو هجولا اذه نم لاعفالا ىرج اهورحان نئاكلئمات رخو
 ام راروفغهتلاناكو هلوقوهو ىلا هللا ىلع نامزلا ةقر ا هب لشي ال ىذلا هجالا نم قاطنسق

 فراقا اهانعمو هلع مس-1 نامزلا ف صن هنالهانرك ذا نا الاهل ءّقاطاامو اهلعارك انتي ناكو

 فال ناكملا ةسفرط ىف صنوهاموءاوّتسالا ظفلو شرعلا ظفلي م

 شرعلاوءاودسالاىلا لدعف هبف صن ناكملا فنكمللاو هتيقرط ىف عضولا, صن هناق ناكملا ظفأ مس

 كلذ دروهلاقامف هنن يلتلا ىلوالاو ديالو لو أن ىلاعلا بانحلاب قءانىذلا لب 0

 ةداز ىل_ءئث هلذك سل هلودب هنم موهفملا هسشتلا ىو باطلا د هىف هدارأ امج هناصس هلعىلا

 | ىولعلا ماعلا ل-ع لزتملا اذه نعضتن امو لاحم ض رف ىل_.عتسإال ناك ذا للملا ضرذوأ فاكلا
 نمو ىطعب ناو ذ_خأب نم نعو هب قلع امو مهديست|مو هزاع نمو ةصاخ سلطالا كافل ان صتخملا

 | ةرح الاف رعمو راشخالاءاطءوهو ىدارالاءاطعلاو هلعلاءاطعوهوقاذلاءاطعلاو همم قلن

 |١" صا ارعالاهملاىدؤتامو ”ىوّلا ىف فيعضلاريثأتو دبعلا سفن ىف ىلتلا نم ل_هحام ةفر عمو

 ةفرعمو هريغو ناسنالا ناو !نم دس ل كسا معدي ىتا!لاعلا ىفةيرالا ةبئا رلاواوهالاو

 515 0و ةصاخىفانالا قيدصتل او ىلاعت هللا نم ءاسنالا! هلأست ىذلا حالصلا

 ىلإ نبأو هللا دع ه«-لزتمامو لقعلا ىل_لد هلام ىبدس دملا همزاب لكو درءاذامو

 صقل د وأ ص قالا ةدان لا ليش لهو نولضاُمت واناوسلا ل عاد فن وم زا نهر حينه

 قيددتلاهب عقوام ىلع ةههش ماسق دنع تقو ىف
 ناميالا لئاسم ىم هل سم ىف صقنلا هن ماق اذا لهو

: 

 ةهيشلا هيلع تعقوام ىلعروصةموهوأ ةلكلانهلاوز ىف رثودوأ هاكنامعالا ف صقنل اكل: ىرمس: له

 لازئالادي الا هذسه ل ارنا ىلع ىلاعت هلا ىنءلط أ ل هتاف اهدسام هلال ننالا ةعرس ةفرعمو
 لاح ف نيماكم او نيلاتلا ىلع لزنن مالك ل كتصو نآردلاناف ”ىنب سل نممانلاشمأ ىلء دري ىذلا

 تلق أرقا ىلإ_.ةفرظن نإ ةهلا فئاطلا:هو اوملكنالو اولئام كلذالولو م-همالكو م-والت
 تارشفديدش ميلا هذخ نا ةملاظىهو ىرتلاذخأ اذا كبر ذأ كا ذكوأر تا للبن رقاامو
 وهام تاقف كر لق ل..ةف م ذخ أنا ىلاعت هلوق ىلا تاصو املى ل دتف ايظا تتكاام ىلع هب الا هذه

 تأرقف ”ىلعد3_ثوْكب لةلزن اذكووه اذكع لب اذكه لقتال ىل ل قف اذكحح لزئالو نآرتا اى
 1 "ل ىرفا دخن ءأآتاكصخ“ ىل مقاف كلذ ىعمتبلطف ديدش ميلا كيهذخ أنادي الاهذ_ه
 |١ كلذ غرفالف ىديزي دو دمو>و ديد ميلا كبهذخأ ناار ةان كم ىأكيذو> ًاماذهىل لمت

 هلاح ىل_ءوهو ىنعح رخو هب ونلار هظأو ىلءففاسق تيأرامهل تاقو صخحتللا, تدع دشسا لب زيتا

 هسرفالو هبات ن هلت افلا دل امو هسأرخدشرعت 2 هلي هلم ىج رق ل ورح ةيرغلا نم

 تفتلا ان هلق بس تنكىن !ناطاسل اد :ءاورّزقو ناطلسلا ىلا ىهتناوربذلا عاشف ام هلامالو
 || كلذ يسامهلأسف هلم ناطلساا ىدي نيب فرتسعاو لئامل اءاح ننس ثالث دع: نك اف ناطلسلا
 | ءزفدديف هسرف ماسملو دب رخىف ئانوهوهس لع تر سعىناالااجبق ىعم لسعذالو بسلام لاستف
 هلتذخ ًاالركرحاخ رخلإ هلع تمرو هسارتءزاوو تفلت اذ ربك ميظعر ىلا تدمعف هلتق

 تدع نءادهو كل ذيربختا ىلا ثعب وهب ناطلسلا هدد تربك الل كلذ يدلل 1

 | اهع-اامو تردص نأ نم لزمملا اذه نمفراعلا فرعبق ةدانزلا هذه لئمدوجوو تالزعتلا

 هللا مالك م امنا عم انارقىعسنال هللا نع هي ورملا ةيونااراخالا ناو قدا مالكوم انيتازتمامو
 ْ ةضكلاف'وفلتخ ف ثكلا لهأ نان هتداعا ةسضيكو هنداعاو قات اءدي لعل زتملا اذ_هنعذدو

 فانخاكلذكو موني ف الخ ا ىلع كل ذريغ ىلا نورت الا يهذو ام درفنا ةيقيك ىلا ىد5نبا به ذذ
|| 



 هه

<< 9 
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 أ مهرغم لاح ف نو:مْؤاابذعثام لئمراغص مهوازدلا ىفاوذع ا واكحددقوت رخ الاى اوتقوع

 ؟ذهنافاذ_ه لكاشامواندلا فهنا وذعىذاا ىعيباذ_ءلاقوف انا ذعمهاندز ىلاعتهلوق كل ذذ

 هللا طلسم نيشتمؤوملا باذ_عنمو كلذ نم دح اووه ىذلا هما ىه ىل_ع با ذ_عل ا فعاضن ىف صن

 ريفكتا زيه لك ان دلا ىف لتقلاو يقاعترتسالاو باذعلاورسالا نمراذكلاوءاوهالا باص نم مبملع
 | ليلا نينمؤملا ران :ماذه عقبامو مهند عقوامر دق ىلع ةمسحو ةمسفنتالذو تاوذهل

 ًاجاهدع امو نا اونموتثا اناو لوشرلا نور زم ىلاعت لاق منامي

 اهيلعو اوتمزيدأالا -بهئماومقنامو ىلاعتلاقو مكتامع لجأ نمكاباو لوسرلا نوجرن< لوب
 ءالتبالا لع لزتملا اذ_هنعذسامو هنامعال ل هد دقىأ ادمءّتمامموم لق نمددخ حر .

 صهادالا نموملا ىلتن نان مؤملل سلو مواسلاضي لاكو مكتول دلو ىلاعت لاق هلئالا كلذ ساو ١

 لاثتماف كلذ أ هتلاف ّند ونحم ف ىلاعت أ وق لم مهنمال هنمو ىلا هننءال تالا وكجف"ىهلا
 أإ| هللعاقيقش ناكتاو هذعتب عأ نم هبا ذع لوس قيل نا جب سان تاطابلام ديسم ا دبعلا |

 لكو تلال نوكمال ءالّدي الاف ةسهلا ن نم هيضتقيامل ةبترملل لئن نا بجاو ناطلسلا مأن كلوا

 : مسالا دفنا ماسقملا ادذبوكلذ ىلعمدخ اود هللا ناق < ىهيل !سهاريغي نينمؤملا نما د- - 1 ىلدان

 ماتم ق اتهوربتتل انوا لعم دافتسال تءاساع | ةرلنا نال ينام است وا

 ىلعاف مس ارت ا العدمفت_ سالف لوعفم سارت اد_د نم نوك اوف لعلا ”ىهلالا

 ان ءاراسملا : نم نوكيا هاه دبعلا هي ىلو الا ناكو مس الا اذهل كحال هنار ارهظنق
 0 وك عملا ١ دهسا ىلاعت هلأ ىعس دّشف ”ىهلالا الامال رابتخالا نم عونمم

 كابل ةدسي ردنا رئاوالاديلع ودب اع ةحلا ةماالر هدشخالا اذهب هنن قربتةملل اعلا ةداقا

 للعدل اوق كل ذ ف موعق راع اواضق ناكلا وعزام أك ولوسانلارثكاو 2 ءارفسالا دماح وأمل

 ا سفنوه ام ملعلا ىل._دت ىف بيسر ادخال نأق هرهاط ىلع مهالا ناكول اضام,ملع ةحوهو لعن ىح
 هراسغو بيطخلا نبا لثمهزن نمةراغو لالا كا ذىفاملاع ىعس لعلا لصح اذافاريمخ اور

 ' هلاح ىلع معلا قبف معلا ثودج ىلا ىدؤبالو ثدحم معلا قلعتو ةلاطا هذ للعلا واعت لعن ىح هلوقف

 (ميناءاشاع معلا, قلعتولنولوةيو هن زتتلا ف مهتباغ تنم اذهفقلعتلا شد >- ناو م دّةلا,فدولا نم

 نوكمسو أ ناكد هن وهات لع كادر وعام فالخ لععوشلا لعدن ناكدقوأ ان كن وكنس

 1 نامزلا هللا لعاولخ دف كلذ ن ءىلاع هللاوالهج هلك اذه ناكل نوكيس ون ئاكوه ناك ام لعوأ

 || لعاهاعب وءاسثالا دش ىلا عتهتنانا او !ءامورخأتلاوءايسثالا ىف مّدقَتلاو نورعشبال ثدح نم

 ناانرتكماو ال اود اوانهل مراته هتاقواعم هلا: نماهلّىلا ةنمزالاو امسفن ىف هملع ى هام

 فصال نامزريغى قءلادوهشم كلذ لك اهزامخاو لاسم | ىلطن ن نع تناكن ااهلاعواهل تناك

 .ناكهير نع ءمسو هملعهلتا ىلصهلوق عمد ري لاذهاو نينامزلا دحوه ىذلا ن" الأيالورخأتاايالو مّدقَألاب |

 صنن ر الان اف ناكملعام ىلعت الاوهو ل_عقبال ىدو-و فرح ىهو ناكي نو هعمءيثالو هللا | ١

 1 ناف ناكفال نامزلا ةفرظ تحت لخداىلاعت ىرانلاةي وهل افرط هلعولف نامزلاداو-و ىف

 ١ ىهاقهدوو ىف هعمئئالودوجوم هللا لوقب هناكفدوجؤلا ني عوهو نوكسلا ند ناك ةطهل |

 || ضام لءنناكح لاقي نأ ى-نالاذهلو مهوتلامكغالانامزلا اهعم دخت ىلا ظافنالا



 ىوقل هذه امطعت نا قفتاوافاهتطاسولالا ىوةلاهذ_هابطءتإمل ا :

 دقهتاناىرتالأ اتاذالو.: ىناسنالا حورلااهابق سحلا ماع داولارهظبام لو نم تام ولعملا

 هيلع ىسع مالكو ةءاربل ايدل دهش نيح سو ”ىبص نعركد اموهو كا ىف سانل |ضعب ف ةداعل قر |

 نا ىلإ نتتس : عبس نبا ناك اذا فيلكلا تاحرد لوأو هب ره_فلك اب لمعل اورظالا نع فلختلا ىف 1

 غلي نا ىلا سدو هلع دحلا مقي ل لقول فلك نامزريغ ىف ىصل !لعف هللاريتعا دقو للا غل ْ

 دصقلاوه_هللكتنامزفةلمعيلاع هللامذخ اد قف مدل لووفعيناالا هايصف ل تق نع لتقب دأأإ
 ناوانمؤد قلخانقكنادنالا ناف. نمؤملا باد ع٠ نمهدرونامع سنالا عمد ءادمهقلا اذهنم 1

 لاقاوهو فياكيتلادوجو هيرعشيال ثبح نمد.عولا ذانان ؟ناعالاوةنا رك لسلوك اص راع ع

 هللا ىلص هنلا ارم تعفر نح عراشلا كل ةرّرقدتو هلب 559 ىدحلا عني ريخ لكحو ىّدعتلا ٍ

 هيلع هلا ىلسدقلا لوسراسو لاسقفجاذهلا هللا لوسرإب 4 تلاسقف جملا فوهواريغصاببص لو هيلع ١

 نم اورو ديا ىتلار كيال ىلا نوع ار ةايلر اكل دورا او لع ةلسو !

 نع يلا لال ذل ها ب:كح غولبلا لبق تام مثفدلكتلا غولب لبق حا ذا” ىب دانا ا

 دّقف كلذ نم ص" :امهعوطت نم هلل كت نا هنم صقتنادقاصقان هلع هللا ضرفاعقأ اذا ْ

 أ ىل_دلاك هلع ضرفوه سل هب فاكملاريغ جال هنمعب وهاذهو ضرفلا ماقم عوطتلا ماخلا ا

 للم ييحلاو موصلأو ةاكرلاىف لعفش ىأ مك اذ ىلع لاعالادخؤنمم ملسو هلع هلام 1

 0 ُ 2 ار رار ول و 0س

 6 ةوقلا ايف فئامل 3 ردا وول هيطعيأم عسال ”هلياق ةيالوصاالاو مو لاييتان مالا :

 اساس وَلا نم لالا اهكسمادقةدوجومرومأ نءابمكرتىتلا روصلا نمةرّوصأ"
 | ثدحركفلا دجو ذئنيح لاسالا ىّؤوَعتا ا اب خللا اذ ٍ

 ا انك من كاذكةظفاملا ةَوَدلاو كا ذك لقعلاو كا ذ؟مهولاو هناطل_سرهظيو فرضت

 | جدرلان ءفيلكتلاريخأت بسا ذهف ةءاربلابهل دش نيح محرج ىبصو همال ةءاربلاب دبش *نيح مالسلا

 | ىناسنالا حورلارذع كلذ دنع ىف هقنالع ىف ىوقلا ءدسه لايت وه ىذلام كيل ك1 فاننا ا

 قاقعتسالا قي رطبال قاحلالا ىب رطب مهاكل م اذا مهقرو مهعم مهرو.ق ىف مهنفد ىف هتان امها ملا
 قافرتسالا نكضراعرفكلا نأ اكو *« ءانأ الا ف ىذلاناالاروهلخ ةسيرعةواعلانسنو اهيرمثت

 أ تامزلا ف هنمى :زثبامةيوةعوهو املؤم امسقن انا دع بذع دف فاكملا سن فول امال باذعلا

 قدرط ىلع برخلاو عسل ا واذالا نم قاسصلا نيبأ ارطت ىل الاعف الا ن نمافاكم هف نكي مل ىذإا

 ْ قدرطنم هيف ماكت دق ناكن او ثردحلا اذهو وتعلا ل شت تام متادبعجاذادبعلا كا ذكو هتذلر

 ١ أ د_بعلا قحىف ةماسقلا مول أب هللا ثا معأ | ىقدرو دقوهدضعب صل | ثد د1 ١ناف ا

 يجالرقك هال ملا دبعلا لع نم ورام املواد حا زا
 لاق اسابنم صقتنا ناكناو ةَمانهل تكة مان تناكناف اهصقن مأ اه ىدمع ةالصىفاوراظنا أ

 / لاه هعوطت نم هتضد رفىد بعل اواك 1 لاف عوطت هل ناكح ناف عوطتن مىدسعل لهاورطنا

 نامز غولب ريغ ىف ”ىصلا هلعفب ام لكو اذ_م مك ل كلذ عرشلارب_تعي مولفءاوسةالصلا فل عفام ا

 نامزلا اذه ىفلومعملاريخنانهازاج "ىهلالا مركلا نا ريغّرشلا ىفوريجلا ىف عرمش ١| قريتعم فيلكتتلا ا

 مالا نان دل ىف هب هازاج لب ًامشهنمةرخ الا قمفرش دوف ردن اهواك دستور درخ الاراداا ىف

 5 تابوةءهونهراحجنا لعدح ارد دال ةدوح وم ىهو ناسصلا ىلعأر طن ةيبسقتو ةيسح |

 | ىهوا ملع قحلا مهفةوأةمكحانقيرط لهأردقلا اذه فرعي ناسدلان ءأرطترومال ب اذ و
 | |رافكمهو !وامواوكردا اذارافكلا قس ىفوةرافكلا مهل بجوأ اءاذعاسلق امنينمّؤوملا حف |
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 ١ ةرح "لا موتعل عدلات كا .ءولا نسما ذه لعرلشادب 0

 علو ءادع الك ل اود هدو درع  الاىفام ذخ اوبال ىأ ةرفغملابانه كا ذنءريعماوهف |

 1 مظعاذهلو نور < مهالومهاع فوخالنيذلا ركحالاعزفلاممزعالو راذلاممسعال نبذلا

 سانلا نم طسقااءنو ىهأي نيلاو ءابدنالاكس انلا نم لاثءالا ف سوسح ا“ البلاو سوفتلاءالما
 تدون هتلارخ أ دقو مهشوفتف هينوذأ امم ةر ةكلانم نوععسامو ,ههوجو ىف قادر نم

 ةيرشل اهضتقت تاكرحو تارطلن دول اذان ا نم كاد لكبرضلاو لّدَقلا نممبلع طلسأم
 | ىلاعت هللال ود فرعتاشه نموربشدل ابق الوش نكحل هبفمهىذلا بصل قلام عبطلاو

 فواو تن الار زد هدو رخاتامو كِنذ نم م دةنام كا هللارقغما ملسو هن ءلع هلل | ىل_صهننا لوسرل

 أ مال "الا نماهف املا دلانةرفغملا قلعاموةرخ الا فه يقاعبال هناهدابع كل ذنممهفاو ةرفغملا

 تةلعسملا هذه قىلزتءملا لود مصب ومهقح قد.عولا ذافنانيعودو ةسلاو ةمسفنا|ضاىمالاو

 ىلعهي نوح ام لكو عقااوزئئاج لك ام نكلو هللا ىلعْكل ذ زو ىرعشالا ناف ربل |مالب | ”هلّمسم
 | هللاو ٍلعلا اذهدارباعضومٍباَكَلا اذه سياو لهس هسنع لاصفنالاو لئاطلا كل يوه سلف ةلزتعملا

 لل فلو رععوسا لوعي|
 ماقملانمنيصْوملا باذعلزغم ةفرعم ف ناش "امو نوعستلاو عساتلا بابل ا) ©

 * (ةيدمحلا ةيدارملاةريضحلا ىفىنان رثسلا

 راوالا ةعيسلا هن تصهذ لزانل لزانم حورلا'نا

 راسغالانيسعأ كنمعلو دست اهكمالف ىف لدعلا,تثماذأف
 راودالاورا راوكألا فن ركل وأ || همكح لزانملاف ىر<قحلاف

 ىراج لزانملاقوذنمصالاو || || رهاط لزانملا ت2 نءقلللاو

 رادقالا ديهقرصت سعأ || || هنان ناكلا ةغلىف لاقبف
 رارسالاّ نم وديبام حوللا ىف || || ططخخ ”ىلعلالهلاو فكلاو
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 اغلانالقاعالماكمقاخ هللا هقلشامل ىنانالا حورلانااعا ةجامولع ل تن لع لي ثوهو مولع
 هلا لص هللا لوسر لاه بلع سادنلا هتئارطف ىتل!ةرطفل اوهو هننم ونربارقم هلق ادمحو انهومافراع

 باغالاركذف هناسعوأ هنارصنوأ هنا دور يناذللا امههاوباو ةرطفلا ىلع داوي دولوم لكل سو هملع
 ,ةدانزلا ليقف ةسكمل سبل حورلاف هب ودأ ةلزنج هل اوه هرب ىذلاامتن نوكمدق هنا نيونالا دوج وودو

 معهعمءزحب موش ناراخل كا ذكناكولذ كم نوكين ارو<ال درفرهوجوه لب هنادرهوج ىف
 هسكرتف لاح اذهو لها هيوه امباملاعناسنالا نوكف هنمعرمالا كادي هجرخ الاء: .زاانوام هان

 الولو ببكرتلا مدعل سسملا هلق اكناصقنلاالو ةدانزلا ل بالف اذكهناك اذاف لاحءرهوح ىف.

 ٍْ ىلا بطاخي الذ كل ذي هنم قاثملاذخ دنع هقلاخ ةسوبرب رق امل هسفنل لةعوهو هنادن لفعت وهام

 هلعج ىذلا مسا ىف لعج ىلاعت هللانامثهسفنىفنا الا ةَعقحو هاذه هياط هنع لمعت نمالا»

 ا اهفرصو اهنم مولعل ادخ هل لبقو : هب ومعمو ةمسح تال او ىوق هنف لعج «لعىوتساو هلاكتلم هللا

 أ ةرقالا الد ىو يونا ىوةلاف نتا نع لع تال الا هذه تاعتجو اذكو اذك حم ىلع
 اعاملكف محلل ةعبان ناتوةلاناناهتاعجو ةساسلا ةوقلاو ةفيعض تولشا مات لابشتا

 ءامسشالا- نال : 15 كما هلابخو تش هيا تبادسسلو عدلا ا

 * ]لأ هتاطاسةواةيرانلا نيطامشلا همم فام ىذلا لزانملامظع أ نملزنملا اذهنا اا وهلا انةذو لعا



 ن0

 نودلز

 أءاعالال- "دو قرانا ليقنءاملاوءاملا م < ديزلا 0 انك رار ف وام أ

 نكلتانل اونو ل5 نيدمو ضرار ىتك * اوس هنعدجوام عجب مالا اذه مكح ىر مق هش ١ ٍإ

 بلدلا دالوأ ةلزئجءامال ديزلاو ءاوهل اواضي ا داولا دلو دل ازنع ءامال ضرالاودلولاداو ةلزغع ءاسمال راتلا ١
 ْ دوجوءاملاو مدآق ل نيبةديزلا ةهج نمدج ضرالاوءاوهلا ةهج نم دس رانلل وهو ب ًاامهلءانملاف

 داولا دلو وهءاوهلا نم هنفاعورانلا نم همفامب كل ذكو هتفاثكث مح نمدلولا ذلوداووهف بارتلاو ديزل
 مهفمدآ ىبقاخاماو لصالا نم دعبأ ىهف ديزلاو ٍبارتلاو مدآ ثالث لصالا نيبو اهنبقءار ة-ولحاماو

 خا ديزلاو هبلصا ءاملادالو ل مهف دبزلا لثم ءاملا ن نم مهفءاملا نم نوقولكت مهناف مدآ ع ند لصالا ىلا برقأ

 هس ن ندم دآةلْزنم نوكتف ضرالا مامعأ مدآاونبف ضرالا باني اونو مد ال دجوناوهو مدآ ى خل /

 ا قمهف موي أن باداو وهو هدالو أ موف هسبأ مع ةلزنج مدآ نممدااو نوكو هس مع نم حالا نب | ةلزم

 / هيراص ىذلا ءاملا نم مد[ ىنامالا ىلعالا دا اودو لوالا بدساا ىلا ب رق هحولا اذ_هنمدنسلا

 امي هيف هلفهريغ عرز سف هرمغن نم لداح ىو أ سحا كت ن مةلزنع بلصل اداوب قالا همغق اًيط بارتلا

 ]| ضرالاو مدآو ءاوحو هماءاملا نيبو هنيبق مالسلا هنلع ىسعقلخاماو بدصن قدا كد نمل دع
 ارششناهل لثَتق هلوةب هملا ان ا موأ ام ىلع هللا همن دقو هملعرهعن نم لملقو ان مشي وهفرخآ هو نمالا ديزلاو
 | امالغاهل بييلّو ل !لوسر هنااهفرعو هنم تذاعتسا ام دعب هملارظنلانةذللا ترمسف هللا دارأ امل ادوس
 ميج نَوكتف محرلا ىلا ابهتمءاملا لزتفرظنلا دّرمج حاكنلاةذلاهيف ترسسف داولا لوبقا تيهأتف انك |

 دراوتو ويلا كوك وهماءام ندوهفاهيقت 0 نعداوتااءاملا كلذ نم ىسع

 امنمولحرلاءامنستوكت ناس كالا ناهد عوهو ممن سا لكل ذوئث ةًارملاءامنمنروكسال هنا[
 الرا امو ا لات نا ترهل نع قلنيال ىذلا سو هيلعهللا ىلص”ىبنلا نعتيئدقو أ ا

 اننأو اًركذا يف ىنثملاريعضلاءاس دقفالعل دب قيسةياور فو امنأ ل جرلا ءام ةًارملاءامالعا ذاو اركذأ ةًرملا
 | ءاملالاّرنا ىف هيحاص امهدحأ قيس ملاذا لجرلاو ةأرملا نأ لصفا ا ذهىفانل حاكتنلا باك انلقدكو
 ىلع تعقواذا ةلاإلا كات لجأ نم هناف رخ الا ىلعنيتاملا دح واعبالو اهطاتذع نا ثراعمالزناو

 هو-ولا عبج نم ءاوبلا ىلعانكناف هثوالاو ةروك ذلا نيب عمصق ىتنالا هللا قاع ةروصلا كالت

 ىطعتف هركذ د نم ىبعو ه>رو ةنم ضع ىئنللا ناك امه د> نم ءام فار اررغنملادتءالاو

 كم رخ الاو هرلص نمامد دح ناذلف هعمو ل-ر ىؤر هنا ىوردقو هعكشم نك دلولالمةيوداولا

 || ناكنافولعل ا ىلا فر خال مكلسا ناكر الا ىلعولعلا غلرم غلس لولا دتعالا نع ءاملا فرخ !ناو
 || ملعلا قالدلا ريِدقل ا هللا ناصهسف ضع لو نم لح رلا ءام ناكن او نع لو ىنننا ضام ةأرملاءأم

 نمردقلا اذه لع ىكيوهم الاريدق د لكى لعهللانااواعتل كا ذناومأسا ىفخزاربلا بعأ نم اذهوإ|

 ا [ماهج وول الفالا تاكرس نيب ىم..طلا ملاسعل ادإون ىفاهرثك ا ةريثك لث اسم نيكس هتاف لزمملا اذه

 ا را " التي داوم اورصانعلا لوبقنيبوروذلا ة«ان اهب "اوك تاهحوو

 : ريغى البال ٍلعلزتملا 3 ميقلعتو ليوطريبكللعاذهولا اوحالاو بتارملاونا.عالا داحا ماكحالا

 || لدي ال ىتا 'ةمهلالا ةماكلا بوجو لع نمذتن و”ىهاالا ناوهدلا لع نمذتي و فءاكتل | نطوم
 ا | رخا اذاملن مضتيو لطابلاو لسا نم هبقامب هلكىح هناو ثبعالو لطاب ل اعلا ىفام هنا لعن مضت و

 ذاغنانهتعربعملاوهو ني رخآ قس ىفاسهلعو ني رثكالا قس ىف ةرخأ الارادلا ىلا تاب وقعلااسل اهلنا

 هنال هفلاح ٠ نئهيدعوأام دف دقفاح ...نل اول ديال اك نعذتنال ىذا اريل اورب_ثوهو دولا ١

 ا د.عولاذاشنا ل رو داع دال طع مقيد ايدااىفلاق ليدادنمارادهذافنان صل ||

 هدفنا اذاف ىلا عت ىلا م ممعب ثرح هداشا دل تونيسمدسولا ول سا
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 ثلا ىيعابض رح ىذل اكل ذفسوفنل اهذهلاع تاعا ثم ْ ١
 |[ لهو هسلاو هر لة ام ةروصو عم ف.كو نوكي ني ىلا توملا دعب سوفنل ارشحو كا ذىفرظنلاو

 ا أني وكدلاف ندملاةب وست د لبق دو واهل نك لهو ةداملان ح دّوصتو أر خأ داوملةرب دم لقت

 | بكاوكللا تاكرحو كالذالا اوثرقارف اعلا ىفتاريثأت مكح ىل_ءاوفقوو ند,لا ثو د تثدح |
 تريورتألا اذن هيب ةمسستمثنأ أ اواعف رار هجت . نعت اكرملا كلتدنعران“ الاثودحاوأرو |

 ْ مهنامز ف ناكىذلا لو هيلع هللا ىلص"ىنلا مالعا:كاذفدرا ركتراسعالاك ردت لاماماو تاكر نا

 .[| مهلعاو هب رصنعلاراثث الا نمد ولعلا تاكرشللا كلى هنزتسا ام ىلسعهقلا هعلطاو هلا هلعا اسعم مان |[
 || في رعتلا الواذ فقومريغ نم لوقعلا تاكردم نم هلك | ذه لثم سلو ةرخ الخال قايم

 || سنالا ىوسام قولخ لكنا لعاو لانها اسشدحا فرعامةرخ الارادإاورادلا هذه ىف ىهلالا |
 ا نكاد ا اك. ناو نانالا دج ءاضعا كل ذكوهدمحي ميستلاو ىلا ميظعت ىل_عنوروطغم ناساد ٍْ

 || تاذلا هقصتستالك سفتنلا ف سافنالاكم_هل عيستلا لب ىملعلاةلزنملاءامغت او ٌبْعتلا ةهج ىلعال ا
 داجحاو لكلب برق وهل جت الواب رقل ا قب رط ىلعلرانلاوةنحلا ف نلباو سنألا يسن نوكأ ذكتو ا

 ةفل ام مممروصتبالو قياكتلا عفتربو مهن ام اهيضدقت ةيعرمط ةدابعل اريصتف مولعم ماقم ىلع مهنم
 ْ انمالكو نوماكتالو اها :ارانلا لهالالوقدعب الص أى بنك لاسته قالو هيلع درو اذا هللا مال
 ||| عفتزاو اهلهأ مهنيذلا اهلهابناراذلا ترقتساو باودالا تةاغوراد لكف مهلزانم سانلا لزن مذا

 || لفسا ىهتنمىلا ةشاثلا بكاوكحلا كارم تام لكراصو اران اهاكت داعو مثلا ضر أن أش
 : قتانوكتلا اهيفنوكيخزارباءهتهوريرهمزوروزس لكى عىوحت موج ىعسإت دس اوارادنيلفاس ْ

 َتلاَةَدملا ديري ضرالاو تا اوعسلا تمادام كل ذى نيدلاخ جاضنالا دنع لب , ديلا ايف عقب ٍجاادولاا

 نآرشلا لن ىلا برعلا تناكو ليدبتلا مويىلاهقاامهةان مون نمابماع ضرالاو تاووعسلا تناك

 هيلع هللا ىلص ”ىنلا في رعتو ىهل الاريخلاب ةعطقم م ىهو دسأتل ام دي رثو ةظفال هذه قلطت اهنا ساب |
 || امى نيدلاخ ةنحلا و ديربامللاعق كير تاابم ميعنا او ةذللا نمرانلا فنوقزرباع كءرءاشامالا لسو

 || دو در غءاطعلاق ا ذهلوامتروص ثدح نمال امهرهوجثمح نم ضرالاوتاوعسلا تمادام

 | همسءامتلاتناك اذا امتروصلاوز نم كيرءانشامالا هلودىفءانئتسالا عبو عوطقمريغىأ

 || لبق ىذا ارهوطافروصلا هبلعتل دو ناخدلارهوجوه ءاهدلارهوج نا لناءاف اضراضرالاو |
 ل[ تسلامدمت | اذاف تملا ةروص رح اونيطلار هوح ل قامءءانعتلاةروص لية ىذل اود ناخد ةرود ا

 || ةروضلانو د اوره ول انهلك ملاعلا كا ذكور هولا نيع قبو نيطااو تبل ةروص تيه ذ نيالا نسو أ
 | لهأ قح ىءانئتسالا نوكيو اهباذعةّدل عحاررانل ا لهأ قى ءانئتسالا ن وكم كلذ لءاف فان |
 ]|| هلوقب كلذءاشام هلا نات نوجرذع ال مهذ مير ذم ال نأ ءاش دقودو كي رءاشينأأالا ىنعم ىلع ةنللا |
 | لاف درودقرتا اونا ميصصلاريللا ناف مهفاف ذو ذجريغابا ذعراشلا لهأ ىفلةيلو دور غءاطع |

 ا قاقشنالاناهفصوو ناه دااكريصتامانءامسلا فصوو تاومسلاو ضرال ريغ ضرالا لدس موي ىلاسعت

 | هلك ذهفنالمسلاو نوللا رجالا نهدلا لثم ىأ ناهدااك ةدرو تناكتف ىلاعت لاهو وتاج او |
 || نأن اسنالانمهتلا دار ام ٍلعلزنملا اذه نمضي امو رهوملا باهذ نعال ةروصل الاوز نءرابخا
 : نم مسا لكذ هنأف هيربال هشل اخ ةفر ملا نم هيلار ظنلا كا ذ هرَدوِب اء هوكقتو هراستعا لاح ىف هب لغتي

 تقل ٌصرالا نا ءةانه نمو هملع لمل دوه ثمن «مربغ ىلع ل ديال ضاق لد ماعلا فدل ءارسأ

 نو و ديلا ىو هن ديزرلا ىلا ةينئاملا ن نمل نا هنال ضرالا نيعديزلا كل ذ ناكسف دب زنأن يحءاثملا حوت نم

 مكحو هيلع ضرالا مدر عمهربق ف تملا سولجو اهل نيم اكل ا قارتخا فيس سل اوهاذهو صضرالا |



 ؛”>

 | كالا سيلرشلاو كيدي هلكردماو ميتا لنا ىف درو اك“ ريشلاوهيديريالو لا مهيدي ريورتسعلا م
 1 دك فلل نعناسنالاحيورخ ناكل و لصالا ك2 هللا دنع نم لكلا ناك اوع

 دي زبونأ بلط ةعاط نوكح: الق ةعور شم ءاننريسغ نت انهلهق ف تاعانشلا كلذ نام

 نم ةلظلا ىف ىبثملا نالسعاو لجوزعق ملا ةاض م قفاوالىتلا ةيدسقنلا ضارغالا نعحوركلا

 شال ىتلاةيذؤملا تارمثللاو ىواسهملاو لاحوالاورفملاو كلانهملا ةريثكق ب رطفءوضو حارسريغ
 ىف امدي بنتحيو همدق لء ع ثدح هءىرتءوضداهبف ىئاملان رىركحد ناالاهلك اذه نمءىث

 ىوس ءوضهل سلو اهوطي ةحوأ هبف لصح كاهمو أ بيف ىوةاوهمنمهرضب امم بند نأ
 هااخارونهل هللا له ل نمو لاقواندانعنمءاّدن نم هبىدبم ارو: ىلاعت هم لاف ىذلا عرمشلارون

 نيرونلا:قيرطلانانةبادهلاو قيفوتلارصن رون عم عرشلارون عمتجا اذاقروت ىلع ون لادو روت نم
 سعشل ارونرو هظكر هظدق ةريسصللارون عم عرمشل ارونن ا كشالو ءوض هلر هظامل د اورو: ناك لف |

 موادوجوم ةريصبلا نيءروث ناكولو هب نوي ملف هكر دي ل هتريصن هلل ىعأ نم كا دكه رص عالا نكلو

 | ىدكةريصبلارون بحاص ىراملقيرطلا ف ءوضلا ثدي: نارونلا عقب نا ث يح رون عرش رهظي

 تنل صخمثلا اذهذ فقومو لدل دريغنمهب ىبتنتن يأ الو اهيذام فرعنال ةلوه 2 قدر طق هنال كل سد

 غزاعز حاب ر4_ءاعتهالاو اهموسهيهّمفطتن اءاوهالا نمهحارس ظفح مل ناقد رطلاهذ- هى

 بهل لمت هنسل عنب رتيهناف هنامجاوهدحورو) قروب عير لكوهو هرول سه ذو هج أ رس تأفطاق |

 عورفف ىوهلل ةتمباتك عيرلا كلف ىي رطل اةدهاشمىف ءوذلا هيلعريجت ىحريغتو هجاريس

 |( مالا هل دقلف هناعاو هدو ىفحدقتالو ناسنالا ام رفكأل ىلا ىصاعملا ىهو ةعيرشلا

 بالا ةداععسوهو يظع أ ىلع انلصح هراكملا هذه انساتا دشلا ءذهانمصتا ذا نكلو ياظع
 عاف ناطمشلاو كاملا نم نار لا هرف هبحعن ىذا تق ثقولا لعلزنملا ادهن عذشاماهفع ءاقشال ىلا

 مكح فّرصت قبو ناط شالو كلم هب نرقب ل لوسرابيف ثعبرإل ما ىفدقلا هقلخا ذا ناسنالا نا

 ىلاعت لاه ميسم طارص ىل_ءوهف تقولا كا ذ ىف هبق ىشعام لكف ةصاخ هيردس هننصأن هعبط

 مهيفةتاىفقلشو السر مف ثعداذات مقحم طار رص ىلع رنا اهتيصاني د ناو هال اًدياد نمام

 دحاو لكىطعأو عرمشلا دوجو ل>ال داوي نيح نم ناط.شو كنان رقد دالو نيح نم همزل لوسر,

 | نار قا اناذهه.نرقي اذا! فاكمريغدولوملانالوقتالو اهب هضبقيواسم هزمه. ةملنيْبرقلا نم
 ناك هوثه.دلاو ةست سه لأ نم كل ذامن اودولوم ا قدح ىف نسب رمل 61 ل ا ت ناوا

 يس تينت 123 او اهداف ركام انما هنن تقلل وق قاس د *|نبرقلا هزمبق

 أين رقاذهلف لالا هي قلع هللا لعفا ةهااركو اطنحستو ارحضريغلا ىفاريثم مدس .فاكمرغل ادولوملا نم

 ٠ ريدللابجوما م ًاريغلا سفن فريثت امم دولوملا نمر طن دكرح لكودو كمملا كا ذكو هسفنل الن اطسشلا

 ةمايككا رك عرش اهل ةّماف نكي ناور دب ىتح ةيئابرالو ةمسقت كرس طقوبغصلا ىبصلا سلق

 | ناكنيد ”ىأ هيدي ىهل انيدفو» لخ ديو أل وسر هملا ل سر, ملام تومي نأ ىلا هن دالو لاح نم

 : العن تاوخا ملا عرمشب نا لقعلل ن نكم لذا نار ةلا هب لكوي ذكنمح عورشمريغوأ هللا ن عورات

 | دلما مك ايلعمكحال نكلو لمعلا اهكردي يلا عسبطلاب و.حما فرعلا ىفةداسءملاقالخالا مراكم

 . ||| تابئا فرظنلا نم هلةعب نكمموه نكل اييفنالوةرخ الا تابثا ىف مكحهل سالو هلأ ىلعهب عطب
 هوظعت نوكينا ىئْشاموتاقصلا نمهدح وم هلع نوكت ن :ناىجمن اموهدو-و ىفدنتس ناوهدحوم

 | تول ادعيدبلارصنام لقي فرءبالو هد تعدي ارخالا ةلزلا ةهح ىلعال نكل لالا ت وعن نمد

 /) هءاد ناك مدآنمسهالا ناالو تاما ذا تملا نم بهذي نيأالوودام هنو يلربدملا اذه ىرديالو |
 ِ م
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 1[ لوب هقاو اص أ نودئثب درفثأا لن او ةسقفاوملا بح اف هّتنع دامت ىلاد 3 اعض كولا |

 ا ْ
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 اهيتيشل مواع موضلك
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 ةدهاشم نعّدج رباكألا لزه

 مهلعلالامها سل ,هااهما ||

 مهتهسن تةقحناو لاحرلا نا

 مهفال تقوأ مهف مه تاقنا
 هرعاظم مهنقت سل هنالأأ

 .تاوعلا ارز نم.كضوررهزو

 تافآو بابسال سوفنلا لع
 تانآو مال عانمدهار راع

 تاذلا تاذلل انيك ردا

 تاماركل ار كم مه دنعهمطف
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 | تااكفارا مم هفانضوافو لزلا اذه. ق قمت نمت ني رعلا سايعلا اوبأ انش ناكمنا هللاكَعَْو لعا ا!

 لاسشتال تلارومالاو ةديدشلا ةقشملانيب عجسدقلزملا اذه نا لعاو هللا هجر ةضمارهبف هموق ا

 ىلالودولاوتافآ الاعافتراو قذرلا نيبو بولطا !كاردانعةعئاملات اف الاودئد كارهقلادالا :

 اذه نمضس لعلواف ماظع ديا دش نفصل |نيتاه نيبامو سوفنلا ةقوشعملا ةذلَيسْل أ ةح ارلا بولطملا ْ

 ةنعسطلا كرا نا لمت الف ةنرسسق اهنمو ةبعيبط اهنم تاكر انا معاف عبطلا نعحورلل الع لزنلل

 ىلع نوكيدقو كلذكسهالا نوكيدقف عبطلا نع كجوركن الأ ىطعتةيرسقلا ”دكردلاو ةذإ ىطعت
 ىلا لصو اذا نكلو ةمععممط:هكرح نع ضال اىلا هلوزن ناكل مظعولع نمنانالا عقوولف ض.قنلا :

 رابتخالا ةَقفاوم مدعو ىاذلا بارطضالا هيدسو همالآتفع اضتو هؤاضعا ترسكت ابر ضزالا

 هنحبرعدن أ ىهدن ريسقتلا دكرطاو لعفافاهنع حرخ اهل لق ىتل ا هبف ةعودوملا هتننابر هبلطت ىذلا,

 هيا اعلا در اب ردق ىلءهيزئتلاو تاحاسفنالاوحرفلاوتان الا نم ىربخ

 ليقاماضيأ هناف عبطلا هيضتقي ام لكحر في الف هراست>- اى هتقفاوو هرارطضاو هعبط نع هتجرخا :

 | اهيلع لج ىتلا تافصل انا ٍلعاو نيتكريلا ىف همكح هكراسشنال عبظل اف هعبطنالا هب رسقلا كرولا

 أ د_لاو حلاو نيملا نم صاخلا حازم لاواسندلا5 أثنلا هذهىدل ةتاذا الدبل الناس سال

 | فراصمامهل هللا نيب اهل دس هحن لا لواذه لاثم اور وتلا بلطو ةظظلغل اوريكتل او همم عْلاو صر او

 تاجردلا تلو تدسعس تافصلا هذه ماكحأ اهلا تفرصن اف اعورشم كح ابل اهفرصو

 ا!لعمولاملا فتم تدنس>و اهلا ديت مو ةرضملا نمه عقود ال مراحلا نابت نعتسنخم

 | ا زالا سابا ةضورلا عن :6 هب تغق ريما لاصي ان سانل نيب تعسو ريسلنا ىل_عتصرحو :

 ا راو نرد قتلو هنا سا ل رك رم قاع هللا تربكحورو ججيرلا ةسطلا 1

 نع سفغنل هده لزت لةهاوأقو قا ىوان نم ىلع روقلا تبلطو هللا تاض م ىف كلذ نا مل_هت ىتلا و

 أ هدعاسيامب الاء احام عرشلاة هل سرو هتكت دامو امراملعاة دمك ىلا فرامل ا لا آم

 نسنرو تافصلا هده نم هعبط هضمي أم هملعر دامو هَقْدملا ناسنالا ل لان نين م ىردأ الذ عبطاا ْ

 نواف ءرركحلا او مملعملالا ل خدائذلاهناف ضار ءالاناطلس الان اثالاكلداه فراسدملا

 ىأ دير الن اديرأ لاق ديرتام ديزب ىلال لق حارتسال هقلاخ هلءدار أ ام ىلا هضرخي فرمدب ناسدنالا ْ

 |ديبالد ريسلاالاءدابعي ديرباق. هناضس قم اوديرأامالا نوكمآل ىتح ديرثام لكلا ديره ىلعجا /

 م
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 : قرفلالزمملا اذه هنهضتيامو مهنعهللا ىذراذهفالخ مهتع لوقنملا لب هك شفا امف ىندلقالوب
 » ةدحاو ةيسن ىلا كلذ عجرب لدوهرهظإو هب هند بأم ند )دق دمعلاةرساع هامل نأ

  1١قزذيو ىلتت قبل هرقل ةندلاتةوتيولا.ديامباا ذب قعدت 6

 ارهظمواسغ هناصس ملل نا عا لعلاوركسصلا ىفناتلاح نان اهتمنم ريش ءالم ىف هن و الم

 : ديعلارسنوكي مسالا كلذ عمو هّررسزامب هلعو هسفن ىف هدبعل 2 وهو نطابلا مسالا كب .غوهامف
 ىلاتهرك ذوهورهاللا مسالا نمرها.ظملا هلامبو هير هي دبعل ارك ذي ىذلا سنا ارك ذو قولا هلع ىذلا
 كلذ عمو ةداهشلالاعىفهيد_باع هلعو ة.ولالا ءاعسالا نمءالمزأ هتكت الم نم ءالم ىف ه دبع

 قش أوهام ملعلاامماو هيو هيدبعل ارك ذي ىتلا ةيئالعلاركذو قدا اهاعب ىتل ا دبعلا ةيئالعنوكي مسالا
 هسفنب هلعوهو هلنأالا هلعينا نكح الوهيدسعلا اذهل لعالم دننوطننا الا هلقئالامو ةقرسلا نم ا

 || وهامو سل اورهملاع ءاشمأ هنراللب ” معلا قلعتت ةبالع لءوآّرس ل_عاماووفمل- ءلااذ هادءامو

 || رخ الا سحالاوتكالملا الموءام-الاءالم ناعونوهوءالملارك ذنا أ رك ذل ا قلعتمو رساا نم سا

 هبفهللا عدو أ دقنا الا نوك ل زنلا اذه نعضتب امو ميسقتل اىفرلعلا عب مرك ذل !ىواستف فتلك ذ

 || هدحو اذهب صوصخم ناس ال اوهامو همة هللا عدوأ امم هدنعام كر دين ا نيبو هنس لاح مث ءىش : لكلع

 ( سار قر ةدح او لج اهليعو لفعل ااهر كب ىلا ةمهلالارارسالا نموهوا ذه ىلع هلك ملاعلا لب
 ٍ ْش نو هلوتوةنالا مكتم هلآ برق ن خو هلوقوهو هدبعن مقا برهاهاعلاح ىف لماما تاوذلا
 : هلعل دام هرابش ا الولوا دملةت الا فرءيالو كر ديال برقلا اذه عمو ديرولا لبح نم هملا برقأ

 فرعا نم يام اه ماعلا فو ناسنالا ىفاهلكىش اهلعب ىتلا تامولعملا نم ىهانتي الام عمجا ذكعو
 ريصطلا ىنتتي هلال ةدحاو ةعفد ف شكلاعمف حصيالو تان الا عمدنعا فتك و هنفام لعيالودو
 ةيهلالارارسالا بعأن مادهو ىه هاننالام ىلا ءيذ دعب اًءيشالاا لعب سلق سلف ىهاشع سا هنا اناددقو

 أ هناذ نيع هلعو تامول ملا نم ىب مانشالام قلبارع ف لش داك هاتتالام دبل دوجونف لكما

 || لعب وانا ىهاشت.الام دسبعلا باةىف قلع عدول نا نيبو ى هانتيالاه لسا ل_عقلعتنيب قرفلاو

 ا ءاسشالاب قالا لع ىف ساو المتالا كل ذراعي :الدعل او الصفتو انيمعته د دلع سا ”ىقامو ةسف: قام

 ْ نانالا هلعبام لكفهريغن موسع رم ديعلل ماعم لابجنالا نأ ثدي ىو ملاجالاب هلععملاجا

 | هماق ادبعلا ن ىلع لزنملا اذه مكحيو هسنام دي دو ةقيقحلا ىلعرك ذتوهامن اندوجوم لكوامتاد

 ا ىعانتالام لوس لام ااهناراندنعيرابج نسنلو هات الاسم هن هلع قلعت ماعم ف اتتقو فحلا

 ' عم قاثملا ذأ ىف ,ورلانمتداهش مهاسناككلذهتشامهاسنا قلخن اناث هرللعأ | قلعت الد وجولا ىف

 أرك دتودامنااعادناسنالا ملعفناناستاوىهلالا رابخالاءاي دست كل ةانفرعف عودت هنوك

 || نمانم وى :ريصملا نوثلا ىندكح هنو مولعملا كلذ ل_عناكدهنا رك ذي رك ذاذا نما

 || كلذب رعشيال نكلو هل ب قام لعل نمهد:عوهامالولو لعءادتبا هقحىف نوكي لب كلذرك دمال
 |١" هراالأ زب زعماةموهو ساشالا عم ةمشلا| هلاغ نع صو هذشوهو هنري هللا روت نمالا ىهالا

 'أ داجاى هو ةروهش انونلاىذ لئاسم لزنملا اذه نعضش وامناد ىلكتلا هسا نملالا نوكمال
 لكنا نعذشو هوجولا عمج نمي رفانملا نيب ةهلضاسفملا لعن نعضشو ةمهلالا بسنلاب ىلقعلا لاس

 هلوق كلذو ةمهلالاءامسالا عمم ىعسص ”ىههلا مسا لكَايرلاعلا ىف ةقيقح لك مج اعلا فرهوج
 تحرش ةاعوم علا اذهو ىسحلا ءامسالا لفاوعدئامانأ نجرلا اوعداوأ هللا اوعقا لق ىلاعت

 ْ ةيالولا لهأنينمؤملاءسنج ئمال مأ هيف شوكو ىرتغ هملعرثع له ىردا الف ىلع ىف ةعابل نود هب
 اديعهلنأ محرف هن نلعتلا علش ىف ىسقنب مشل اون لاق دةفةمهلالا» اممالا ىفامأو ءادنالا سنحال

 0 6 ا لا نعول كانا أنا هغلب

 مهلا
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 ةمذلاث هلمر ىلعو هلع هدابعةثسلا هناصس قلطا دقو كل :نوكيال فمكو ةملضفالا قيرط نم نوكي نأ
 ا لعلزملا اذه نعي اممو اندنع لف كلذ ف سلفر ءوةوس ابرك ذ نمفالولا اذهتاكالف ”بسلاو

 لأ هف عقبامفو قيثو مالا مظعل نكي ملول هتاف لاسعلا ىف دوج ومان امسسألا ىف هللا اهتطدا ىتاا ةمحرلا
 ىصاتغملا تنك ذا فدلكتلا ن نطاومى لاعلا نيو هللا نيب باخطا عضو اذهىل_دأوةبافكركذتلا

 || فثكلاو ىلخلا عم تعقوواف ةرورضدسعلا نماوع وقو نم دب الف هللا لع ةردق م تافلاخاو

 || قلللادةجر باف عوقولا احر د_قلاوهاربو هدهشي ث مح هللا نم ءاسجلا "هلة ىف ةسغل اسم ناكتل
 ٠ ا رجا هيفا رم يح جر ا ا ع

 | اذاف لقعلارظن هسضتقيالامم هلءارسأ ىذلا هلعو هتمكح مالا كا ذى ا امه ىف هردقو |
 | لكيص لاق ةبلاسطملا عفرازيملا كلذ ىفىلةعلا لاوزي مهجر دق هتئا نا اولعبامهلوقع ميلعدرءاضمأأ

 ! مويف ىضما اذا تح مهلوةعلوقعلا ىوذ بلس هر دتو هناضقءاضما دارأ اذا هتان ا سو هلع هللا

 : ناسسنلاو أطخلا جم نو جسضر معاسو هفلع هللا ىف للاقو اوريثعمل مهلع اهدر هردقو هءاضق

 ١ ايدلاىفاماو لكلا نم هيلع عصبت ةرح الاى اماق د هز "الا ىفالو ايدل ىف هللامهذخ اؤيالف

 أ عراشلا عرش امردق ىلعأطلتا ف كا ذكحو ىضولا مكمل ف فاتخاو بنذلا ع هر ىلع اوعجاف

 | موقو مثالا عفر عم هلع ءاضقلا تد>وأ ةفئاطف ناضمز ىفاسائرطف | نك لئاساا صاخشأق

 نماذهفهسفعراشلا لوقا ذهءاقسو همعطأ هللا نافاضيأ مالا عفر عم هبلعءاضقلا اومحومل

 ْ ةدايزنوكمفانملا لقتمفرك نتيإو تأ رّقلا نم ىسنام كل ذكو ناس سلا ىنعأ هئف ةنواوملا ةجرلا

 1 مكستك امىفوكرالوتد ملسعو هلع هللا لص ناكملكو تل داع محرق فلكشتلا ىفاسملع

 ؛ لاوسلا ثودحب ثدحت ماكحالا تناكسحو تبول ماع لكف يملا نع لئاسلل مث تلقول لاقو

 1 3 اوسلا نع سانلا عيش نا كلذ لسع نيح ملسو هيلع هللا ىلض ”ىبنلا ضرغناكف لزاولا نع

 |١ تاسحاولا تناكف ءاشام ماكحالا ليزنتنم ىو ىذا اوه لا نوكي تح مس وعنط عاتورخو
 || كلذلوبتسوغلا|تبًافرزوالور أ اهم قلعت ال ىتلاةاحابملا لسق فذ زاكلا سو لق:تاروظلاو

 ا تساقواتدرطو عراشلاةدوصقم اهناعحو الاعاهل تي' اف هلع صوص ماك الا د:عهة”ناو

 ., | .هعزف عورشملا مكعلل ةمجوملا ىه تناكىتلا ةعماسملا :هلعلا كلل مككسا ىفهيقوطنملابهنعنوكسملا
 : تريكح«وفعلاو ةحابالا نم هلصا ىلع قبل عش مؤلقا هناقوطتملا مكلسا ىفهنعتوكسملا تقحلاف

 لعج هللا دم ن كلو امسن كب رناك اموناسعسالاو ىأرلاو سا.قلاو ”هلعلادرطو ل.لعتلاب ماكحالا

 || نيعم صخهش به> ذم مهمازلاب ةماعلا ىلع ةجرلا هذه ترجح ءاهّةفلا ناالولانل ىرخأ ةجر كل ذى هللا
 ا ىف ةصخر بكاطن نا اوعنمو ةفيعضالو ةدجحح ةنسالو ٍباَكَرهاظ هماعل دالو ةلوسرالو هللا هنمعن مل

 ا واخت .ونيدلاب نعالتل ىلا ىسغب اذ هاولاوو كل ذ قاوددثهداتجاهاضتقا رخآلاعبهذم ىف هتلزان

 || ىدصتام صخر اف هّتقدص اوقاف ةقدصر مكلع قدصت هنن انا لو هملعهللا ىلصلاه دقو نيد كلذ نا |

 لملدنعمدنع هنال مكحلا كلذ ىفهلىاعلا دملقت ىلعو دهتحم ام كحر برش : ىءاننعج ادقو هداسع ىلعدب

 : هاضتقاام ىلع هبهذم ىف ىذاشل ا اهار ىتل ا ةدخرلاكإتف هل اكريغو أ سام بح اص ناكءاوس يرش

 ىفاشلا ةصخربذخ ابنا بهذملا ىلاملاةبكحااا ملا نمىتفملاعنت عرشلااهرزقدقدلل د ١
 هيضقام هنعنعاهززةعرشلانال عواشلاىلا اهانة ضااغاو عربا ةدلتيغ ىلا

 ا ملام هملعز هو هرتغىلاهنع ل دهدال صاخ بهذع هسفنلرلا طروهو هللصأال ىذلا ليلدلا

 || عرتشلا عسوىذلاق ةللادايع قلع فدكتلا قل *اوماوطااملعأ ٌنماذسو هيلع عكار

 ا نب دج ءكلامو ةفسن ىنأل بم ةمئالاانماو ءاهقفلا ماوع+ةمض ةمالا هده نمي دهتجما مكحر ير

 : انياعرسهتقادس > الاولاك مهنا 1 ن الداطق يسد تمارواجت ا بادحب نوار يق! او لبنا

| 



 همالغهجو برش وهو لحجر ىلع لسو هلع هللا ىلصدهلتا لوس مهنا ذئ لكدجوو ةرهاشلا

 ىلع لاسكالا ل وهو هتروص ىلع مدآ قلخ هللاناف هجولا قنالسو هملع هللا ىلص هللا لوسر لاف

 ريِدَعَتلاو قالنا نيب قرفلابراعل الزملا اذه مولع نمو ىمظعلا ةهلسا ىهذ ت اهلا نم هريغنودهنلا

 الكو تان الا لصفب سهالارب ,ديل اه دقو ءامسالا نم امهريغال ل سفللاو ريدملا سس الا قلعّمردقَتلاَ

 "هي المل | قالا رحنا ةرضحلا هده رداقلا م دلل لوخدالو ماعلا مسالا ةلطمح تحت نعمالا

 وهردتملا مسالاف انهرداقلا لا ل ودع ار ا تلد

 انام اواعرشو نشك لئاسقلا مسالا بلطي دوار داعلا حالا باطي قلخلاو ةئرملا هذه ىفريتعملا

 اذملوةينيلجرلانيذه نم دسحا و لكن الامهرغ ريْغو "ىلا ”ىل ولا نمب كل ذ ىف قرغمل م

 كلذك ىن_ءمواظفلر دقللا ن نمرداقلا مسالازيتاكف هلل دب لعل ىركفلار ظنلاهبطءبام فالخع
 اهتاوذ فالت+ ا ىلعتادوجوملاروصف ناببلا عي ريدقتلابف ىنعمواظفلريدقتلا ن مقلي ازيمت

 ةماقلانامعالا لع نموةبركفلاوأ ةبظفلل اوأ ةبقرلا فوراا لاع نمي ونعموأ تناك ة يسمح
 ىلا نامعالاهذهىفاعذ بسنت !ملاع لا ذىف لخ ديو اهسفنابموت ون تلا ناسعالا ماع موابسفنا

 لخ ديالو اقل نوكيةداهشلاو سغلالاعف اهداخضش أ تاوذا ةيوسنلا نماهسفنانموتتنال ||
 اهلك اهفامبو ةلوةعم اهنوكل قاطملا مدعلا»#فصتن الودي دوجوانانعأ تسل اهمال بسنلا لاعاذه ىف

 لكن مءانركذ ام نابع أر هظ اذا اةكلالربدَمَتا نوكباسحو أ ناكالقع اهن امعأ هنعضنن ىذل ازيمتلا نم

 نابعالا,تعفتن ضعبب هضعب عفنو واءردةملاو ل هفملاوارب دملاو اقلام مسالا نع ل معلاوأ سلا لاع |
 لكوعدبف عذانملا ضعبل اهضعب هجو دئعنانعال اا هذهرتس اخ خرم هبل ىلا هاعدو اًضعباهضعد |

 فرعدالو كلذ هيلع سنلب نمانءو هاهد نم فرع.فر عشب نمانق هيلا ةروص لكح نم ةروص

 نوكيو كلذ هلع سلب نمانمو ناكزفلا هجو هلو دسالو ناكرفل وو هسفن فديو مالا فك |[
 فنص فانصأ ةثالث نت فروصل ا هذه ن امعأ ىهو هده اشنامالا نام لوقبف هكا رمصبل | فوفكم ىعا
 امماىعأ منا هتفرعم عمروصلا ققتنالف هنيعءاشغهي ماك فنصو فرطل اديدحرظنلا ميلس

 عبار فنص مئامو رطادملا حر رتسموهفاطقأ ب ثرصبأ ام هك اوه نمانمو دمام :

 هضرغو همجأح بسحب لأب لئاس لكو نيلئالاو لياوةلا ف التخابر ودلا هذه عفانم فانثتو
 لأسام لئاسلاناف اطعل انيعي اذهاو ىرورذالا تام ةقمَتملا ىلعو نوكم ال دقو ان رورض نوكي دكو
 وهلاقللانو الامل انناسللاو لئاسلاوه ضرغلافلاّوسلا ىلا سرغلا كلذ هحوحاضرغلالا

 تاكبف كلح دلني ل ناسا فل اسام لمصحتنالا ةامح صضرغا!كلذا سلو نحرخلا كلذ نعيم ُْ

 ةيضسصم 16 قاعلا نم هروص هعنع ضقبح ماعلا نمهيروصل!وز رز بس ناك هشضلأسامم هلعناملا

 بلشتاع تيكا ذاو ةمومذمنوكت دق ضار ءالاو صمنالو هاما إ

 هلثملاهذهىفصلختل !فيكو هلاؤس نم عنمبامم ضرغلا اذهل.:نمدشأروظ ىفنانالا عقو |
 فيلكا لع ةضبق ىف لوةعم دق دوه نم قاله الا ىلع شضارغالا نا دقني بط خال هنا عاف

 لاف اكن ظفلاف تاقناق مهلوةع ىلع بولغملا ل! والا باح أ لحال ماقملا اذهااو

 نيبو هند لاحو هلول ا لا> هيلع مكح غرفا داود الصلا تاقو أ ىف دري نا لبق نيح ىلبشلااهلو ىف مامالا |

 ري ريل ترد يتاح ذه سديخ نيد جالا مقل اونأ ماهالا لا قفودعلا هطعب ىذلا هلع أ

 هفرعيال نم دنع ةروصل ا ثمح نم ٍبنذلا ناسل هي قاعي نكل وبذلاهملافذيلو بندناسل هلع |

 مظعأو لوأ بنذلا نا .ل نار نع هيزنتل ان ااالولذ انباع أ ضعب لاو بنذمريغ الا سفن فوهو ْ

 | نم ىلع فاشن وْ ناامامامالا اذهناو تعزاكمالا سلانلق مامالا اذهٌكاذ ىلع هتلادج املا
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 !/ .زناو اهل تاقف هرحو هفرعي وهوالا ناو حالوردمالو رج نماغ انيولت ىف ضرالا ىلا هتبعلزناو
 هذه لثم لع نوكحي ادح 3 نا تلعام تلاستف همق مهضغنو هنمهلهلس هلت نو ديرب سانا مدل |
 هاوفالاودوا لاو ل جرالاو ىديالا ةداهش هنموٍبابلا كا ذنماذهف هللا هبح أنوف ةلامزلا |

 م ز لكشف ىعالا سفن ف ةقفطان ىه سرح انرظن ىف ى هيلا ةئسسلالاو

 كتف َنِلاانماو ىلا عتهقلا ىلع توريجلاو زعل اوءاربكلا دب هناقناسنالا الا عضاوتلاو عوشلا
 ا ا م ل ارم اكنيقولل »ل مابك لدور نعد
 نمىئتقاخ هنمريخ انا لاكو بارتا ارصتع نم فرش ار انل اصنع ىأ ًار هنالانمط تقلخ نملد-ا لاق

ذ راس نمهدحو ناسنالا صّتخ اف ىلا هت هللا ىلع ريك مفنيط نم هل و ران |
 الفةفصلا هذه. تاةول

 نوعرذل_ثم هنف كا ددقتعان قو هسغن ف ىذا فت رود هدو دوحولا ف ىوعدا هذه لثم تلص>

 وعلا كتر 25 لحاف ا ىذك اذدكح نملعفادو>-ولا ىف هللا له هموق نم فختس ا نمو أ

 لكشف لعفان فاق لجأو ىلعأ هنا لسو هملع هلا ىلص لاهو لعفا ةظفلب فريك آهللا لاسقف اها تثملاو
 | مومذمو ذو اهنمنكل ةفصلا كلت ىف ىوعدلا دكرانشم هسف هللا لالج هيت وعتملا اذكر ملعفا |

 قاف نيقلاكنا ن نسحأو نيجارلامحرأ نأ هسفن نعيىلاعت لوق لثم دومحناو نوعرفءاعدأ ام مومذملاف أ

 مهنمةجسرلا ناق ماسلا هريرقت اماو هَقاْح مهندودرأ هسفن لعد ناد هدابع نم ءاجيرلا ىلع ىث أو لعفاد

 لا الا ىفءانربكلا دو أو ا (ماوج ارتق مهفاه دجوأ ةدحاو ةَققح

 تكللت كس 1 نملعفاانهوهو نيةلاملنا نسح لوي هتلافانلق ن نملعفاهيدودملاوه سافل عفا

 هقلخ همطعي ىذلا مرسلا لعوال ررسل ل لكى طع معا ىلاعت إو ناسنالا سف ا

 هوك لك نمو ف أ هللع هقلغن ىذلا عاودتلا ئآ وعن س  فعو تلح الا نانننالاق لاهو أ

 ريبغتلا اذسهف تاقناف هترود ىلع هللا هقلخ هنوكيال اهريغ ىلع اه. لضف ىتلا ةمغصلا هذهرمل تعجامو
 عرفتس ماقملا اذ_هىلوش هللا تلق ريغتلا لبقتال قل اةروصو هسفنىفناسنالا ىلع رطن ىذلا

 دنع لوعت ٌتةروص ىندا ىف ىل# م لا 7 ع ا ولالا ا

 وهو ماقملا | ده هسفن ىلا فاض دةنا-_موفرعب ىتلا ةمالءئاناههف هوفر قلاةروصل | ىلا مهراكنا

 ولا دئاةعلار دق ىلع ةمهلالار هاظمألا ف تاملكتأ ا نكلو ولي دبتلاو هناديربمغتلا ماسشم ن ءىلعلا ْ

 يقر ل سس و انو ذام لط زعل ناك ذو نات تيار دعت ثان الا عم ني نقواتملا ثردت |!

نم لزنملا ذهن عطتيامو اريبكاولع هنا ىلاعت ىمهولا ضارتعالا عفتريودانركذام
 0 -أ لع مولعل ا 

 اهنم موفي مالكنامع 5 فدصلا ىف ةم .وق رميا فورخ اهاهتاعسان ممللام ةمراطلانماها ناوءامسالا
 انلةحاحالو ه_فسانلا فاتخارخال- ءفصولا كلذ عجرءاذاملو هبفودوموخ ىذا اهلنا مالك ا

 مالكللا هيلا بسن ام بسحب هئاعماب هسفنركذيانلكمم هنوكن م هناحس ىملاف كة ىف ضواتاىف |

 هب ىمن ىدلا مسالا برعلا ةغلب ىع مق ماكتم لكه غلف ةاندمءءامسا ءاممالا ٌكَِد او هننسن ف.كتال ىذلا :

 ليكاذكمر ار اأو كاو طاهر ليش ةيئسراسفلاط قا انتم زكر هدفت ||
 لدتام ثمح نم ةفئاط لكى ةمظعد ىوذ ب سل اددعتل تدّدعتو ءام-الا كالت ءاعسا هدهف لدي ناس |

 تانادخ اى ىدياب ةموق مق اروأأ انميدب دنا طخوهوو دعل | ضر ىلا ف تمار ذانن اأن اسما ذهلو هيلع

 مالك لاقي هاو ريق الواسمل يلعتلا عستواللالدلا هذ هالولف جاذو صفع نم بكم دادن ْ

 ظافلالا هده لولده همسسو كل لاشماو ع رثشلا فرعفو ةدانعلا فرعىفن_س>رمالكو عبق

 اًميديان سلف هيلع مالاوشام ىلع فنكلا لأ ىو كرديال في رشا ذهو عضولاو حالاصالا ف ١

 8 ودلال جال همر مان ىلوأ لماكتلا دبعل اهي زف اوال اء ا مالا ع ءامسأ ىوس 1

 00 هركادخس 3 نايس ردا ىفام ا ا اهسالو ا

 ةرداطا او 1 ١



>” 

 ١ ةازاحجماودبعلا نمركشلا هملع عقوامفديز ملا لثم دبعلا هللا ةازاحتو من ملا ىلعركشلا ل ثم هير ددعلا
 )د ْ ىدهعبا اوذوأو قاف لا ءانغ كرا تسلا: ةرح - الارادإا ا ءازج ىهةدسقملا .

 أ قملا لوَش هللاو ةرخآو اسداعم نيرادلاىف مدهعب فوأ ايئدلا وهو فيلكتلا نطو»فف

 ١ ) ليدسأا ىدهم وذو

 ةسنالا ةنمطلاهب وست ءانث لزم ةذرعم قناشأ امونوعستلاو عياسلابابلا) 2

 « (ةمدمحلا ةرمضحلا نم ىلعالا ماسقملا ىف
 ءا اوسلاب ىوسملا ةفصىلعأ| || ىوسملا ىلطااهأ هزسق

 ءاىوسلا نفا لددعلا هرءاج وأ| || هنم لاحامىلا راظاتالو

 ءاحرلا ةسنمأم هسطعتامب || || هسفتدنأ اجرلا تف ناف
 2 نيستا اه منا فاما ةيناماس
 ءافصلا ليم ىفلأ|| | ريتوتعا امس لع فقر
 اهانسىف ةلازغلا تقناعو

 ءامح ىلع سوفنل | امد تضخو دحربغت لوةعا|تزواحو

 ظ
 ؤ
 ظ
| 

 ءاهسلا 2

 ةعسم ىهوالا روصالا ماعلا امو ملاعلا قةروص نا هدم مسالا نمتار قاع لاق |
 ةروطروهظب اهداف نيعوالا د_سفتملاعلا ىفةروص نماموهانا اهمهلا صوصخم دم اهتتااخ

 ْ هيه ستف هقلاخ ميسا نع هلك نوكحلا ولذعال ى-ىلاعتهلت ةحّشم اهندع رهاودلا كل: ىف ىرخا '

 ةدوتس وال ل - وسل اهاك ماعلا فئلارودلاوةروصلا كلب قلبا ةروصلا كلن“ اأن امعأ

 رودلاكلتءانفنامز نابعو راد فخ نرخ ةدرو شع تاياق هلسو نال دو رشم تناك اوةعل 12 الد

 ىرخالا ث د حت داسفا ادع هناال ىرخ الا نيعوه اهدا سف نع ىأ رودلا كلت دوجو نامز نمع

 نءناءاع ىدتتحجلاقوتسم نالاو سنالا ادعام هلك ماعلا نا اذه تاعاذا لعاو

 ةماركل د ئاوعلا قرخ تو ىفالا بغل كلذ سنالاو نسا نم د ا دهاشد الف ىرمشللا ساس- الا
 ناومخوت اس. و دام لكن ااكبومغلا ف شكى طءت ىتلا رومالا نمام سعأ ةمصاخوأ اس. هلنا همركي
 أ اسوسحم حوراش ريدي ةروص لكولالذالاو ةكئالملااسجاو نكاو سثالا لاعمو هلك للاعلا ف
 (| هدولحو ناستالا ءاذعاكهئاسح تنط: نمث سوس ربغوأ هناس> ترهطظ نمفرعب دما كلذ ناك
 1 ذهل ندم ا جاما هلالد أ نع رولا ةنولالا يولقلا فتك لاك قالوه لك كاد كش
 ةداعقرخالا ”ىهلالابرغلا اذ_هكلاردانعةيود جناب اريسغأل بو سناو كلم نم ماسجالا
 هللا لص دم ةونِبابلا اذه نم فرعتابنلاو ناومإاورخع انا تفرعدقو مواكفوأ مهضعب ف“

 مهن ا مهانرك ذنمالا هيهللا هفر ب ناالا اذه لثم حور لك لهجيف ةمهلالا بومغلان نرمودو ملسو هيلع

 || هنمعب رشح اذاو هعءانمتاوذ ىف هب ولسا مها دانرهظ اذا اسهيلعهلن امهرطق ق1 ةرطقلا ةركرد دمك
 ةئانهستسو ني امثو تس ةن سقي رطلا اذه ىف هانم نمريك 1 خ نورك فسر سل

 ىلا ىلا قيفروانأ تيثمامل لا نيللو يحل لادنالا نا تت ىنادرمسلا ىسوم نيالا

 || نيب رأ ا كلذ ئطاش ىل_ع ةمح هللا قا دقو ضرالاب طم اردحأاب طرت لمحو هو فا ىبعسملا لبشسا

 ْ مند تاسع وفاق دانا عمجا نا ىلا طم طن ارحل اناس تراد لم اورخلا

 ا مهتاكر وهلا ةحرو مالا ٌكدلعو تنقذ ماعت سف ىب 00 السلا كيلعدرت انافاهلع لس

 : تيمهتف هر كلعا امو ةيفاعىف هتكرت اهل تقف ثقولا كل ذىفهنانمب نيدم بأ ْحْشلا لاح فن. ؛ىلتااك

 ْ انتاوذ فا ىدان اوه هذ نم هتاودنا لوو هبعيالدح ا شرأالا هسجو يلع لهي تاتو



 نهد

 0: سدر 0: لظارج لسا اراب لوقلاو قالحالا ناتو 00 ا
 1 َت ل ىتلةا ديلا هتاْح ف هملع همعنال“ ارب هيلع هي مئاام عسج هيلعررقيف اذكو اذكنمكيلعب |

 ١ كتمتتافهاهتتال اودمف تقد دصدلل وضد زاوملا مع نم هل فش ؟دقاسع تالاته كرما ا ان زيفءازج

 ' لاننا طا كر اوم عاف لزق ةماركل اراد ىف كلو دنع كي عطق كل رمتلاو اسم نات از نم
 ديحوتلا هعنماهح اصناف لاعالا كانت تاحرد ىلء رن ن متاكرد ىلع راسنلا نم لزنا نكحاو
 قمالكلاركةدقو رانلا لحأو ةنمسا له نيب ىذلا ثارملا نموها ذهفرادلا هذه لهأن هنوكتنا
 ءاقشلا لهو ةداع- !|لهأ نيب ىذا! لاةتنالاوها ذه باكل اذهن هرانلاو ةنللا باب فل صفلا اذه
 ام وما اذهناك اذاف ةحرفوةزعىفرفاكلاو ةلذلاو عوشمل ا همطعت ةدامعلا وةدامعىف انهنمّوملا ناق
 ْ اال فلا ا سلا رو سل سول لد عم مزمل لح رفيف اكل نعي

 نمرظنلا اذه نا تح فرط نمنورظن# لذلا ن نم نيعشاخ ىلاسعت لاق ةعقأ ا موبرفاكسل ا.ىلعاق دل ا ىف ١

 اا رسسكتملا رظنلاو ةلذلار عوشمللا ةلذورهقلا نم هسأر عفربر ديالى ل ذلا لاحوش ةمادقلامون رفاكلا |

 ]| كل ذفهتتا نم فول اممدلا ىف نمؤملا لاح ناك اذهو هنمافوخ ىلاهت هقوهاسن ا هسأر هب عفرب ال ىذلا
 هنزتحو هنعو هريغ ل ذ ىرو هريغ ىلع هحرف 5و هزؤورمسو ه ,زءةفص ناس الا ىرب ثمدح ن نمنياسغتلا مول

 نءءادعسل اهداع قل! لاوس لع مولعلا نم لزتملا اذه ن وكنب وريبكلا -ىلعل ا هللمكن طاقهسفت 9
 | نب رض ىلع وهو تام فكلا لعوراكفال ا هطعتام لعو تابس انملالعو لأم ا ”ىانع انقشالا بنار

 | نمال باطن ىف عسوتلا ب أن نمودو ركحفلا.كر ديهنم برمذو قوذلاءالا ف رس

 ١ ,نيدلا سمت كقاوانعل رطل ادلولايرمادعلو قوذوهامناتاءفيكلا لعب دة2لأناق ده |باب ْ
 || هانركذداولا اذه هلع ان ىذلا هجول اريغ نم اقدح ىدنة ناكمهأ ىلعىر وامل دب لعبا

 | هحو نفقا تنك انتوذ حمبالوأ عصب ل هل عفلا ىف تلا وهو بالا اذه نءفورملا باب
 نمنوكم نا نكمال لمعلا, فراكتلا ناك ذا فياكتلا هيلطيو همضتقي هو هتنثآت نك اسةوو

 5 ىهلالا ىهالا تيثدقو هسلعهلةر دقال ذا لعفي الو لم بال هنأ لعب نم. لعف او لع لوقف ميلع ميكح ِ

 |١ فكن وكنا دبالف اودهاجو اوطبارو اورباصواوريصاوةاكَرلا اونآوةالصاا اومهأ لثم دبعلل لمعلا
 ا عقب ةيسفلا نمردقلا اذه.فاذه ناك ا ذاوالماع والعاف هب ىعس هرف لعفلا ثمح نم قلعت هنع لعفنملا

 ]|| هنداطاةردقلا نا لدي حوضولاةباغىف ىت ص قيرطوهو هتنثا تنكة صاخ قيرطلا اذهف مف ىلكتلا
 |١ لالتخالاو فعذلا نمةباغىف ةمداو فااخملا ةتبآرو كلذ نم دال )ع تفاك اب قلعت ةمسناسها
 ةبسن نمىوقأ لءاد”ى ؟ نك لاقفروك ذا: ليعامءاداولا اذه ”هلتسلا هذهىف ىضوافاموبناك الف

 ا! هتروص لع ناسنالا قلخ قمل نوكنم هتفص ن نم ناك ّذ ا همذ ىلتغل او هملا هنفا ذاودمعل ىلا لعفلا

 ١ لأ دعو كدنع عصدقو ءاسممالاب قلغتلا لبقانلو هتروص لع نوكين أ عصا لعفلا هنعدتربولف

 أ فرعي نأدح ًاردقب ل ءامسالا قاتلا مصدقو ةروصلا ىلع قول ناسنالا نا ف الخلا قدرطلا

 ١١ ىلا عت قلا بهاوم نم ءاشأذسلتلا نمناسنالا دمفتسي د قف هسنتلا اذهبدو نمسا نم ىلع ىلخ دام
 3 هنعهلأسب أ قريبكلا ن انالل خش دق هنا اعطق لعب اذ املا اذه نمالا اهلا ن أذ اَسبالا هلا ضم مل'

 ||| ماعلا قزريف هنعلّوسلاراعلا اذهىفهجوتلا قداصنوكرو مدقالو لعل ىف كر دقالامت ةماعلا ضعب
 أ هللا نم هيانع كلذ لبق هدنع كحرإلو هلك ملا كلت لل دع هيقلثاسلا قدا تقولاكلّدَف

 : .هانرك ذام دج هملق قار ع نءهوهدنع نكي (ملع لوعسمال ل ه> نا لئاس ار هلل اهي ادع تنعذنو لذ س اأن

 ا | نعتسو مهملع تاكشا تناكاروم امان وش دافتساام لمان دالوأن لع ايدل ةدرلا

 0 مملبتلا ف ةسامسلا لع نعذننو ثراوو “ىنو لوسر نم هتلخ ىلا هللا نع ءغابتلالعلزتملا اذه
 ١ ةازاجيؤلطملافدقملا وّىلطملاءار1لا مع نءضمو كلدينولطملا نر ذل ع نم فلل ناسلاو |

0 
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 لطعملا هطقساف هملعدوةمملا كلذ. ىناعالادةعلا كلذ هَملعتم الكا نافرخآ !سهادةعدق نوكمنا ١
 دقعو دحوتلا ليح د قع هقذع نم لك هلل كدر شل ادو>و ىلع دةعرخاآ صخشو رخآ دقعيط تريز |

 ةروصهذهوا ين دلاةلا مل انزاوم ةرخآ الارادإا ف هلع نوكتأم ىلع مال !انلصفا ذهلذ كد رمشنلا لمح
 هبلوقلاو رومأملا,لمعلا نمابهنع ىببملاواهي رومأملا عسج ذ ذخنأ:اهيلعو تانهتالا ف لكشلا
 هيلوقلاو هب لمعلا نما منع ىبنملا كل ذكو ضعبل!ىفوأ لكل ىف ادعو الح كا ذك رتو هءاع دمعلاو
 : ضعبلاو لكل ادقعو الح كلذ ريو هيلعدقعلاو

 مو 6. ْ 4

 6 1 3 1مل
 0 ع ا ح الع 5
 2 كه كل 6 3 '

0 0 0 5 1 
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 لوزن لوزن لوزن كورت | فارعالا
 فارعالا فارعالا فارعالا فارعالا 1

 8 ام ام 7 ا 03
 اي اي 0 م

 ل 1 3 ُ ُ 0
 ى 7 تا 5 3

 ا ب ل ا يل م تك ل 3 35 5 5 5 8
 ع ها نعم رج مابا مقا و ا 5

 5 ص م 8 0

 امرفكلاك رد اهيرفكلا لرد امرفكلا رد امرفكلا كرد رانلاتاكرد هك رش ردأإ

 1 لفسالاكردلا

 باذعلا ينم هرهاظو ةجرلا هيف هنطان ىذا اروصل اوه فارعالاورانل كر دو ةنملا حردروص |إ]
 امهم لمعلا رتئلزدو ىهنلاو مالا لمعلا رداذكهو كلاهانعضوةدعاصلاو ةلزانلا قثاكرلاو

 ىصحت الا لكء ازا تابسانما ذكهو اضعبو الك ال-و ادقءامهكرت ردو ىبنلاو م الان لولا ردو |[
 انماورذست نا لاكو مم ىزهتسب هلا نؤزرتسم نم امنا اولاك لاقو هنن اركمواوركمو ىلاعتهننا لاك

 ءازملا ف لاكو نوكحتبو: مان يذلا نما فاكا ومرح ؟نيذل نا ىلاعت لاو نورذست امك مرضانا
 فاالان مذ نولعفي اوناك امر افك | ٍبوُد له لا ةفنيب منوكضير افكلا نماونمآ نيذلامو.لاخ

 مالا نكي لولو اهافوءازج ىعاذهلو مهيسنقهللا اوت ىلاعتلافو م,لعلعفلا درو ماللاو
 اراغص مهما دقانسانلا مهأطي رذلا لا ثماكَن ورش مهنا ني ريكملا فدر ودةوءازس ناك ا كلذك

 عملا مفريخالّرشراشلاواهفّرشالريخ ةنلساف هللا سحاوأ ىلع مهريكتو هقنا ىلع مهزعلةلذو مهل
 ازا كل ذ ىطهي هبس ةنحلا ف هل ع ىزوج اد > وم ناكولىذلا هلوقو هلسعو كلرسشملا لع

 ىذلا هتلعءازهلاو لولا كاذا'كلراتلا لمعلا كلذ ىف طرغملا للا كا لهاا د>وملا

 ناك املرسشملأىأر اذ انما دل نحال ىذل الرمش كلذ ىطعي رانلا ىفدل لامي اكرسشم ناكول
 مراكمب لا. الا نا مءازج اذه ىذلا ىلع ءازج نياف ىلاذه برا: لورا د.عسناكموأ) هةحمسب
 تاعاملهلهللا لوقف عكتو نمت مقو انسحءازنب ىضتقي لوةلاوهىذل ا اهيلع ضيرمتل او ىالخالا

 3 كَم َ 350
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 8 خدم لكو باودلاوراصلاو حان رلاولالقالاو بكاوكلان *ىه تل ارذسملا هذه ىف لهو بكاوكلا

 اك اراصض ىئرالجر نا ىريشقلا ىكحانقب رط لهأالا هفرعبال اذه الم آر هس هلوهاع ماع,

 فرع ء ند برضي هسأر ىلع هناف هعدر الا هل لاَعف كِل د نعمان راما سار برمذي وهوراج ىل_ع

 فاكردقا اذهو تاناو.ملاو تاذاجلان هاريثك اذه لثمانأ ار ددو هل رخام فرعبال فكءازإلا

 لوب هللاو ةصاخ مولعلا نم لزنلا ذه هملع ىوتح< ام ماسق ا دحأ اود ىذلا ماعلا بتي ةفر ءمىق

 لسسلا ىدهوهو ىلا

 نكاد 0 0 00 هي

 عوشخ اهل زان باق قاهل قدص ما ةملالز امم تن دع

 عل ااهفاذ تن اذا دوقو اها مالطصالا رانو

 اعود تام دوجولا مطولو

 حوطس قف باص ل

 عوجو شطعاسهل بهذيالو
 عب رلاوأ فيركلا هيسصو
 عسف هرلا اّمعف رل اهلمخع

 عوجر# نوكيا اًنقو ىدع رايق ريسغل ءءاكل نكد لعق :

 ملعا كل ذىفر اممعالا ديربي الا تقلخ فدكل بالا ىلا نورطتب. الذ ىلاعت هلوة سمانا تدما !ىدي رب

 نأ كلذوراناا نمر دهباقيوالا يرد نمافرانلا تاكرد3 دع ىلع ةناتاحردنا ل اءاو هنا انةفو

 ةنسعم هن! ىف ةجردهل تناكمب لع نان لمعبالو أسمالا:لمءينااما نا سال اواذعال ىبنااو ىهالا

 | ةكردنانالاهكراذا صاخنا لمعلا اذهل ةصوصغلا ةحردا اهذهةازاوهىفو ةداخ لمعل كذا
 رانلا نمةكردلا كاب ىفءاوّتسا طخ ىلع تعقول ة_11ىف ةحردإ كل نم ةاص- تطةسول رانلا ىف

 هكردلا كلت ىلا هطوةس نع لمعلا كذاك رتل كل ذ ناكل معن لذ هب سه امج ىلهعلا نمناسنالا طقساذاف |

 .لعدازاوملا دحءاوسا او لفسا ىلا ىلعا نمْئشل ا ىلع عالطالاف ميلا ءاوس ىف هآرف ملطاف ىلاعت لاق

 كلت صخشلا اذه هرلان ىذلا لمعلا ناف هتح رداد راسل يااا هاراخلادتعالا

 هنسحاامىهلالا لدعلا اذه ىلارظت ام هنمعبامندلا ىف هنبرق ناكىذلارشالا صخشل ا اذه كرت ةجردلا
 مها برضاو ىلا «:هلووه ولما امهم بورمذملا فهكلا ةروسفف هتناامهرك ذناذللا نال>رلا امهو

 لاق ىلاعتهلوق ىفةرخ' الا ىفامهثي دح تافصا | فرك ذو اين دلا ىفامبمدف ىف تان الارخآ ىلا نيلج رالثم
 نيدرتل تدكن ا هللان' خا« ءاوسف ارامل هوةودو ةيتاعملاركد ايفو الإ نورك ناكانا ستاك

 ١ حسلات ملالارابخألا قدروتت ١ ةعاسنافاامهلوةودو ميخلا ءاوسفف هآرف هيلع علطا

 كا لثْلو ”قالمكنا تننظ | ةمقل ا مويهدبعل هلو قي اهف لجوزع هير نع ملسو هبلع هللا ىص"ىبنلا

 قسفاهلك اهبرفكنسمسمو دعسفا جاك ام نمآن م سانلا نخالسس ملا عاطّت#سا نم تبلاجو
 ىهاونلاو عاوالا مج اذكهو قس قاخل ارفاكلاب قلم و هفاهمضعبب رفكو اهضعس نما نم مسممو

 رفكلاو اهيف عورمشملا مكمان ناميالا ىف هنوكسو ناسنالا تاكرح عسل ىف ةعبرمشل ا عورفاهيضتقنىتلا
 هتلراقم فو لعو لوقود قعد ذرصص<و لعل كرتو ىلاكملانافالارهاظ:ا هيف عورمإل|لمعلاو

 صخضشلا:اذهو موق ى-ىف ىرخا :هلباستمو موق قس ىف هحو نم لب اقم هذه ىل# كرتو تعدو لح
 ' لا بحاص نم مزاد ال ناكذ | للمعل فلاخم لعوالوق فلاخي لوقو دقعل فلا دقعوهو هنمعب

 م



 هيفاني قارا ررشأا قاعي دانزال حدا! ىرتالا حبارسسلابتببلا ءىنباكق حلا ا

 هي رصمتو ماعلا هيئضياجارم - سعشلا لعجو ىلا لاق اذهلو هنم حابصملا نوكمف دةدذ ةيوطرلا نم"

 ةلظ لمالاف ضرالا ف سهلا بكوك ثودحراسنلاو لمالا ثّدخس مالاظل |اهرتسي ناك || ءاشالا

 هارباكس مثلا نمدقسنال ةرينتسم اهلك اند مع بك اوكلاو سعل روز طاسنا نع. الا ضرالا
 رصيلا هب قلعت اموههملا بست ىذلارونلا كاذوهر وهلا دقةتبلا هلرونالءإدأ ىلعرمقلا و مضل

 رون نم هيف سلو سهلا ىل_جر ملا هنمراصبالا ةهجاوم بسح ىلسءرمقلا ةىهىف سمشلانم
 مهام كلْقلا كل ذ ةعسط سنج نماملاعءاعسو كلذ لك ىف بترهنلا نا مث ريثك الو لقال سعثلا
 دكت الم مهنم لعجو ىلاعت هن ىلع ءانثلكو ليلبتلاو يستلم اهيلع هنا م + طن تاعاشنا لع دكت الم
 ماع لكىف ىرمس ةبعسط لاوع ثالث ىهو تاداوملا نم سمانعلا ملاع ىف هقاخام ملاصمل ني رضسم

 ملعتاهب تاداوملا هده سون ى م حاورأ تال الا ةحاص ةماكلا سفنلان هادي الملام لسه نم داوم

 لكعاد وابملا ولا لوسروهو اهفاكو قملا اهطاخ اهم واهلك اهفةامحلا ترساهم واه كثنمواهقلاخ |

 اذغلاوومتأانازمَو تاداوملا ن اذه لسصفناوانابن وأ ادا ىعمهئامح تنطراست هب رىلا اين صم

 هتعدق لكلا وانا وحى« هسحو هناح ترهظامو داج ىنانلاريسغ ىفو تابنهنم ىتانلا فلسقف

 بطرقبي لف لعنال ثمح نم ةرطفلاب رومالا هنلا مهلعو عهسنال ثمح نمهقلاخ ىلعءانث ماا قططقةامحلا

 صاخ تاع لي ىلاعتهدمحي هللا سس موهوالا ناو.حالو تابنالوداصسالو در ادالوراحالو سرانالو

 تاوقالارّدقو نكلا ىفحاورالا ئفوانل لمقام نان الاورانلا بمهل نم ن ن1 1قلخو سنحلا كاذب

 لكى وأو ئاوهلاو ىيلاو ىرحل ا ناودحلاو ناو سنالا نم تاداوملاهذهل ةيَذْغالا ىهىّتلا
 !مسوحت توم ىفاهطو هواه دوعصو!تائارتقاو بك !وكلاا هذه تاكرس ىف هنا عدوأ ااه سه ءاعم
 لالفالا تاكرح نعو تاداوملا تن هدب نالججلا ساجدا جاك راءاكححر- نءواهدوعدو

 نآشلا اذهىفنملكتملا مفشكلا لهاريغ هملا بهذام فالخ ا ذو ناكرالا تثدح ةعن رالا

 ىرصنعلا لاعلا قرا "الا نم نوكيأم مولع كالفالا ىف ىتلا بك اوكللا هذه نئازخ فهلا عدوأف

 لعلب معلا ىلعال نكلو كلذ توفر ءب اله أ اهل هللا لعج دق ةمهلارارمسا ىهفريغتلاو بيلقتلا نم

 هةحرظنلاف قولد نأشلا اذهل هأ نمرظانلا نازي مهم قرعألاو بن رقتلاب

 نمالد هرطن نمأطمخا عوف طوق مكحمف إذ رعشب لرادّعمو ددعىف طاغوأ مغ نم هتاف سهال

 هل طق تح دن ترام قليلا ن1 والو ام عشت ملال ناو اعتو رسال دل

 يلعت ف عرش نهلوا ناك تان ودنا! نم هلد ناك امالول هك اردان راعالا ىف قئالملعلا اذهواهنمعب
 يي رح ءامعس لك ىف حو ام هلعام هللا نع مالا هبلع س رداوعلا اذ_مسانلا

 بسحب فاتح ارومالا نمابنء ثدح امو تانارتةالاريداقمو بك اوكل |تانارتقا هلزعب و سكوك

 هرثانوككي وا دح او نارقل | نوكش ناوملا صاخمما ىف هقطن طقاسمو لياوقلا ةج ماو ميلاعالا
 الفناشلا كاذ له اهلعب ةريثكهطو رشف هتعدبط هطعبامو ميلاقالا بسح اكاَنْحت ى :رصخعلا لاعلا ىف

 نءودبعبلانزامزلا فنوئشلاورومالانمهتناث دحام اولعريداقملا مهتلعو نيزاوملا ءاسنالا مهتطعا
 نجولاراركت كت مهياع كا ذرركتي ىحداتعملا مكمان ممسوفت ىلا هنفدتنا مهلكو ىلع دينا دلل 9
 انيينويدتلاو م فالادعالا هن ىظلا عطقلا بجو ىذلاهراركتر وظيال ه5 بروةداععطقلا

 اهلا قا ىدأام سانلا تلعام مالسسلا مهلعءاسنالا ةمسسلا ىلسع ”ىهلالا في رعتلا بيس ناك
 هلوقل_هلا اذه نوركذملا لاثهللا فر ءولو ثداوملا نمةرضسملا يكاوكل ا هذها بلع هللا ن ا

 عفرو ىلاعت لاعام«اجناو اهريخست اواعاق هولاقامم ايس اولاف امله صانتا ارسم مول او ىلابع"

 رذعازكسوو ترغلاو راصلاوحا رئارخس امكان ذم اضعب هس ضعي ذختسلاَنأجر د ضعب قوف مههندعب
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 | لهل غلي 1 دصارلا نا الار كالذا سلطالا كلذلا قوف نوكر نا اوعنج مل ءاكحلاو ئثالف عطقي

 | سفن هل نوكي نا ةبالف كلف انهناك نا اول اك نكلل مهدنع زاويا مكح ىف ىع لب هيلع ل دياممتام هنال
 | بيتر دق“ ءاكملا نموانشإ فالخلا عقو كلفاا اذه نمو اهنالاع نمديال كل ذ عمو لّدعو

 ١١ بيرتقهسفزاوملاناولاهو سْرعلاو ىدركحن اوهىذلا سلطالا قوذامفانوعزانامو ني وكتلا
 | دعباكا اوكلا تر طامناو هقلخ دنعاكوكمن تمم, لو بكوكملا كلفا ادعيان د_:عتادوجوملا
 | ةفئرالا ةدوخوملا كالفالا هذه نم انز نا تك ماك اوما ههرغفو همضاذه
 ىف ءايسشالا لصأ ىهىناعملا نافالوةعمناك ام دسعبا_حاهناطلرهلنو ةعسطلا هيف تلك ىتلا
 ىو ياض لا 2ئاةرضح فو ةسوسحم سلا ة ةريضح فرهظت م ةسمغ ةلوقعم ناعم اهسفناىف
 | ضرالا دوام لوا فاهملعنو' يتلا ناولالا لقت راك اههسك ةريضح لك ىف باقتنتا خال ى م
 ْ هنافهلةباهنالالخاواسمادن "الا ىل ازكرملا بلطت ىهو لظلاو فئاثكلا ىمقا ىهو الدنا اهنىعو

 |١ هزكرمو ةفرعم بلط بلطلا | ذهوزكرملا بلط ىف دنأ لزان رمان هلك لاسعل اف مسح ىفال مهوممدا دما
 ا|ودو روم عاد بلطلل هلو زنق نئاكربغا ذه و باط اذدعب هلنوكي الفهم هملعزةةسي ىذااوه

 ١ وية هيقيتتل قاب ىاللا لسختللا للطن نه مضر اوهب ولطموه ى حطاق قا تاطي هس ذعربسعملا

 || قشعيالنمواذ_مبالا مصيال قشعلاو ةبحل اهتكرحاسنا تاك صقار ا ا
 1! رهظامللاهب اةروص ىف هناحسس لت امالوأوهناذا قوشعم ل اه اولا ثوعتنملا اوهو ىلا ا لد

 أ اعلا ةكرف لا اًرمساو ةمقشع هتكرح لصافق ثلا كل ذب دوجولا ىلا ماعلا حرر ناك ماعلا
 |١ ضعي ىلع هضعي اعلا نكسل ةباهنلا هلا نوكي زكرملا ىعسي هيلا ىببتن سم مناك لو اهل ةيابال ةماد
 ا فالخ ىلع مالاو هننع باه ذوملاعلا ءانفىلا كلذ ىقامدادمالا لطبف كرا لطستو ةرورمضلاب

 | دوهثشملاسترتلا قسف كرم هلكب هناو ملاعلا "دكر نورعشنال قاذن ارث كح تصاوسانلا امناواذ_ه

 | ءاملا نكردجو؟ مث زكرملا لوح ضرالانوكسن والمخ: دووشا ١ اذهلفهلاح ىلسع ثرغلاو دعبلان

 ١١ لوا ناك ءاملاو لغسلا لس نم زيت اناا نكح ا ا

 [|| رثالا ةركوهواران ناكمنه فدطتام ٌمءاوه ناكهنم فض امواضرأ ناكمنمفئكجا. رصانعلا
 0 ,نم هيعدن اهف ىشكلا نودنتسم نحذف ءامدقلا ضعب كلذ ىلعانةفاوو ءاملاان دنع رصانعلا لأ
 || له قذاو هرظن ف باصأ نق ىركفااو انثلاب كلر دتامم مولعلا كات نوكتد قو مولعلا نم هريغو اذه
 ]|| اهندم ةسجخ ىها ذمة تس ىلع هلك سملا هذه ىفءاكملاو فشكلا له فلاخم دكت ال سو ف دكلا

 (| ”ىنو كلم نم هياطخ لهال ”ىهلالا فن رعتلاو ف شكلا قفاو ىذلاوهوباوص اهتمدحاولاو أطخ
 ا ةمواعمةالولا فةدم هل هللا لءبدقوالا حرب نمامو ناطرسلا جرب رصانعا اهذهدوجو ناكو”ىلوو

 الأ ةدملاتهتنا اذافملاعلارع لولا قعااه مسا دنعة م قاعمددم اهعيمجلا م هريسغل ديراشملا عم

 || نينامزادباةروص قالو هرهوج ثمح نمادنأ ه4: م دعالف .ماودلا نم هلاح ىلسع ءا دس سمالا داع

 !ٍ ديدح قاخ قر وصلا ثمح نم سفن لك ىف ملاعلاف اهلعواهنع علشلل'ةلياف نابعالا| اولازء الق اذن اق

 || الواو كناذرهوج ىلع افون كتئروت وهرظنم كلو يامظعا هأ تءأرلهت دهاشولو هةراركتالو
 | اهمال ةعبرالا ناكرالا ىعو رصانعلا تادحا انو اوهانل لعلا فشكلا لهأ هللا ديؤبام
 || دعصءاملاو ءاوهلا تانوطر ف رانل ار صنع نم تاقارتحالا ترهظف ةدالولاو لسانملا لودقلا.ثونا

 | ىلا قرلا نمهعنمل بك اوكلا كلذ دوف ىصقالا ىل_عالا كاف لاوهىذلا ملظعالا بلطي ناخ دام
 || هنام تاوعم عبس هقتر هلا قّدفذ قترف مك ارتف ضعب ىف هضعب حوت ناخذلا كلذ داعفىلءالا كلفنا

 || اهف نك اما بكوكملا كلفلا نمو تاوعسلا نم تلبقف ناخدلا كلذ فريثالا» د نمورتتل|رياطم
 | تادخ تانوطرلا نما ذا نكتصامالا كا: تةدةناخررشلا كلاب ٌثقلعَتف ةعشلط تانوطر



 نيا 6

 ك0 ا

 ًارهظرإ ىلا ةقرملا دولا هلك ماس امدقلا اذه رهط ىرخألا د كانه روهتتا

 نإلإ بو>و ىلا مالا مسقناو منو صا ىلا مكمل مسقناو ركحو ري ىلا سشرعااىق ماس ” أه

 ماهفّتسا ع نمةدابزو ماسقالا هذه ىلاريخنا اتحاد ىبنلا مسقناو ةحاناو بدنو

 لمص: هظف ىس .ركلا فمحالملات رهظو ل تع اتق متو رم راكل او ءاعدور ردنو

 ٌكلانه نمو عاملا نم ماسح الا لاعىف رهظ برط لواوهف شرعا ا ىف هلم تناك ىتلا تامغنلا
 نوداريدّت_سرخا ا امسجاضيأ قا دجوأ ٌمتاداوملاو ناكرالاو تاوعسل اوكالفالا ملاع ىف ىرس

 ةنيعمر داةماربدقترشع ىا هناكس فرق بكو كمربغاكلفاربدتمءاعجو ينل ركل

 اهنملعف ةعسطلاناطاسابئمرهظاو حوربلاب ةفورعما ىهورخ الادب مسي مل مس انابتسو ادهذ كك
 نكلو ةدحاو ةعسط ىل_ءتناكن او ةفاتخم اهماكح ا لعجو ةسوسلاو ةرارا عامقتجا نمةثالث

 ةعسط ىل_ءىهامبو هجولا كلذ نم اهماكح |تفاتخا فلتشا امل كاغلا اذه نم نيعملا ناكملا

 فالتشالابو هو نم قافتالا:لمعتفهجولا كلذ نم اهماكحا تةفتا سيل اوّرِللا نم ةدسحاو
 رورشلا مايلي ءا تسلو تالا سالاوريغتلاوداسفلاو نوكلاامتءرهظاذهلو هحو نم

 لازىأ لوالا ماظنلا كاذ دف هيف لاب صوصخ ظن لاوز داسفلاب ىعاامناو انهاندنعةداتعاا

 ةروصروهظ:ةرودا كل: تيهذفاهماطت دسف دقن ماسقا ىلا نيكسل اباه شتوأ ةحافتلا لك اتاك

 شرعو»و اهلهال ةوهمشلا نوكي هدفعو ةنلطاىفام عبج نّوكَسي كلفلا اذه . نعو اق ىرخا

 ةيلمعلا عئابطل هده دَوَعل لو هىذلا سلطالا كلذ اذه فوج ىفدجو أ ىلاعتهللانا حني وكشتنا
 نيوكتلانوكيالذاانرك ذاك ”ىبهلالا ىلا وانرك ذاكءامهاارهوح ىنرخ كلف سفنلا هلا ىهىتلا
 ةردقملاحيوربلا مقتاهي رَدَعب ىلا لزانملاوةشياثلا بك اوكلاكلذوهكلفلا اذهو هناهسدلالا

 ةفورعم ىهو ةلزنم نورشعو ةنامث ىه وءازحالا هباشتم ساطالا ناكحذا ساطالا ىف

 افرطلاو ةرثثلاو عارذلاو ةعقهلاو ةعنهلاو ناربدلاوابرألاو نيطبلاو نيطريشلا ىهو
 هلوشااو باتلاو لئاكالاو انانزلاو رفغلاو كامسلاو اًوعلاو ةفرصلاو ةربدلاو ةبحلاو
 مّدتملاعرفلاو ةسخالادعسو دوعسلادعسو عليدعسو جباذلادعسو ةدلبلاو ٌعاعنلاو
 حوربلا عئابطباهل تمد ةامسم ةفورعم ةلزنم نورمدعو نامتهذهف اشرلاو رخؤملاعرفلاو

 سوقلاو برقعلاو نازيملاو ةهلينسلاو دسالاو ناطرسلاو ازوللاو روُدلاو لجلا ىهو

 ٍلزانملاز دليم ثلثو نيتارتم حوربلا كلف ىف ريدقت لكل لعخ توطاو ولدلاو ىدملاو
 هيبكحاو كعيجبو هلزاناو حوربلا كلذ ساطالا كاف اىف عطف بكوكملاكلغلا اذهلو ةروكذملا
 رضبلا بحاص قبول نينسسا نم فالآ ديالا رصيلا امي سحيال ةئمطباهل كالفأ ىف ةحابسي
 ىدحلاىفمونلاودو دسالا قرمسلاو تاما ارمدم مار ها نعت ذاك هكر لرد تح ارمعم

 علاطب اهيفامب ةنلا بكوكملا كلفلا اذه مس ىل_ءدجوأ ةئاقسو نيثالثو عد رأ ةن سف نو

 ءامسالابح وربلا هذهاوعس دقّنفلا ري ا ودا ١ اهل ناك !ذيهلف تيانيرب وهودسالا
 اوذرعذاهتاكرج ىفةسخعل ااهرانثآنم هسلع هللا موءاطاام بسح لءروماناهوتعنو !ةانرك دىتلا

 ىلعو داصرالا لها ٍل_عىبهتش سلطالا كزفلا ىلاو كل ذريغو نيدسحلا اذو بلقنملاو اهنمتياثلا

 كا ذالولر ايكحاالذا ننعت يك اوكلاو بك اوكلا تاكرج نا بكوكملا ىلا ىتنامنا قدا
 كالذا اوكردا ماسح هوكردا ثح نم هسلعاول دة سااخ سلطالا نافل اما واهددسع فرعام
 أ اسحالالةعموتت انااا ىلا درر سارفالا عج كالنالاهذهنا اولعامتاو بك اوكلا

 ناف د ”لالفالا ىصقا كر رج ليلدلا اذه مهيلعل طب و سعلل هنيعي هق كوك الهنوكل سلطاهوعمو
 | بكوكملا كلفلا اذه لكل دصرلا بحاصا.كير ديا هخالصأ مهدنع شف وسال ةدوحو.هنكرح



 هدوح ملااذهن 0 ءدالدوح ا هلا ل ودوم
 نوب , ل كلذالولو بسلا ن زعال سلا هحوب مل تالا ةكرتاو ىهلالا ىلهلا كلذ دع

 هتان ذانارتاط نوكسش فنل يلع ب بسال نكح لف هبف زفنمف ف هناهسدلوقو»و دوحوملاك لذ

 هلال قلي ىذلا مالا ن 5 نامت لو قوهو نوكلانهسلع هلا ساه حوتل ناكامنا رئاطلاف

 لكش نراك اول ون لاكشألا تناك ذا لكشلاهمزل لالا مسا اذه دحوأ الف
 معي ف ورعلا فلالا ةلزني لاكش الاوهو لاكشالا لضفاوهو ريدتسملا لكشلا مسا ىف رهظ
 اهحراخ لعر دعلان م ءاوهرورع فورخلا عشحلا دو فاالا فرح نا اك لاكشالا عسبج

 ءاهلا فرح ىعسرد كلا قفقو اذان جراخلا ىف فورحلاتاوذرهظ وهف نيئفشلا زو ناىلا

 بتارصىف فةوو قلل ١ ىلاردداا نع لَا اذاف لالا فرح ر- نماممنامصاترهظف ةزههلاو ا

 ةمكملا# ءاملنا ميل مهلا نيعلا م هلمسمملا + ءاللا دو-و فوقولا كا: فرهظ اقلحلا سفن ىف ةدمعم

 نب فرح ْىهف ةدوهعمر-غىه ىلا فاقلاامأو فاكلامث ةدوةعملا فاقلاُم ةمحهملانعغلامث

 اهركس اذهاو ةدااخ فاقالو ةصااخ فاك ىهامةدوةعملا فاقلاو فاكل نيب نيفرح

 نعاهوذخااذكه منا نوعزبو فاقلا نودقعيالمسماف ةءارقلاىف انخوم_ اًمأف ناللا لهأ
 ةياصعلا هو ناسلل كلذ لهأ برعلا ىلا اواصو نا ىلا ءادالا فمهخو مش نعمهخ وشو مهخورش
 ريدغتام هناسل ىلع قد نم مهاتسقل نيذلا برعل امو ءادا كلذ لك ملسو ه# .لع هلا ىلص ”ىننلاىلا

 ابا ىلدعلخدنيأ نمىرداا برعل ا عمجساذكعو فقل نودّعي مهتن ار ان مهن نكح
 سلوواولاوهو اهرخآىلا فورا ارئاس ثيدحازكت»و نآر هلا ىف اهدقع لَ برغملا دال

 ددعلل عيدان هئالود_:عفقو هبلاى مدح ماسحالا ىف لاكشالل سنلو ال_أ ةتىصواولا» ارو :

 ثاثملا نمو كلثملا ةرادّتسالا دهب رهظ لكشل زف لاكشالا كل ذك ءانتمريغه سفن ددعلاو
 اهمكح د1 لاكتمالا ل تفاوت ار ىلا تانعسحلا فلات وتقام نلاو عالضالا ىواستملا
 ايهلا ىف ةمسجما ةروصلا هنا كاسم | مث لاكشالا نمريثكتلا لبق ءلظعو محلا عسنا الكور يدتسملا
 ووطاملاب::” سه كا ذكى كح  لولوامهلاو سفنلا نيداهانلع- ىتلا اهتتيهنم ةعسطلا هتطعااسع
 ةيعانصلاروصلا اهب خشي ىتلا عئاصالةل الاكس هناا ةعسطلا تناكفت ريثوشال ناكالواذه ف ملل

 ةيحاصمب هنف تالا ترهظو ةرا را ةلان ننفنلا نع رهوللا اذهىف لكلا سل ارهظف داوملاف
 انه لد ىوركلا را ا يزور لال: دورانها ف تقوس كحتو ةيوطرلاةرارملا

 ةعبرالا ءالؤهيب عمج ةّوقلان رشآ ةعب روايثدلا تماداملعفلاب ةسيرأ للجن هلقلشوريرسلا
 اىوةساف ةجرلا ندعم هلعحو شرعلا هامسو ةبئاست ع ولا نوكسف كف ةماشاامول رخ الا ةعبرالاو

 لاصفنالاو لاصتالا لمة ايم كلما ن مدسيلع ىو ام عمج اطبخ هلعجو ا

 ءاؤه هت اموءاوه هقوفام ىذلامعل نيب وهن هقوفام ةس ره ناكو ةسناكملا ةسفرطلا هم هشالارع

 تدحو و ةلوملا ةفصر ةبهلالا ءامسالا عج ىلع نمهملا عمال سا مسالا هلقاو برلا مس .الاوهو ||
 اذهرهوح فرخآ ا ا ا ا ةماكلاب

 ةلايسملاو ةىسللا ةزيضا اروصل اند .رهظام لك فالك تار عىذلاودابهلا اذهرهوح نافءامهلا

 اغا تانك سلالة كلا ف ةزوطنو ءركلا نالت التل اذهاناقأمتاواهل ب اتلاوهرهومل ا اذهذ
 اله ىيجسف هع باسل 0 1 ص اودع لكف شرعا ةروص لقائي أهل اهلا ىررخا هه هروصأ'

 توننق نما ق القنا ةجرلا تقلذناف شرعلانم نيمدقلا هسملا ىلدو امسرك رخ الاد دووم لا
 1 ومس هلق هو ةدلقملا ةجرلا ترهظت دسقتو قالطا كا ةمدلا ف ةجنرلا ْ

 قةوسشسلسلل



 وبه أ'

 له مدلا نع ”ىلولا ىفعاذا لهو ”ىلوال كا ذ لء+ ةمكح ”ىالوال م كل ذب ىضرب له لقلب هسفن' ىلع:
 ,عوجر#ه ق0 قحلا بح اص اهانقاذانيدلا ىف ةلاوذلا ل_ثموأ الما ةماستاا مول لوقا قح طقس

 دهشال تس بغلارارق لءهفو ةلاو+اءنيدلا باصاضردعب هنع عوجرملاريسعا ناو لوالا ىلع

 ةسمولقعلا ملع هيضوىلاعت هللا ن نم كل ذك هماطو دهن نا ب ىذلامبسغلا لع هم هضو رشباذاملو

 تايمكلاو تايفدكلا| لع مو كاناعللو لاوحال ف لامع لازعسفو رابتعالا لع همقو هن هساض

 دال جوال ل6 هيف اك ذالا نود دالبلا لهأب صوصخش ناو ىو اذا ىاعتلا لسع هب هشضو

 نوكاذلا مولا له أ ذخ اني نم يلع هيفو عتب لوف لكلا عقوءاوسل مالا ىلع بترتي أم لع همضو

 لك ذو مولعلارثاس ىل_ءهفرشو ةسهلالا مواعلاو ماكحالا نه اهفدتنا عدوأ ام ىل-ءنوفقاولا امج

 ملءىطعا هطسو لكأ اذاو موعتلا لع هلك نا ةمضاخلابىطعا هالعأ لك اذا ىذلا ناو.ملا
 ءامالاضرأ ىلا اذا فرعف ضرالا ىف ةسغملا هامملا لع ىطعا هند ىلب اموهوهزع لك ١ اًذاو تالا

 راوحالا د ونال ةريغدااءالو : ةريبكلاب تسل ةمحنا ومما اذهواهفءاملان وكم ع رذإكا ىلعاهيف

 ٍ عطتق نوما ما تناك نو شمع هلناديعان دئعابم عقودق تاكو ساد ترغ نم م ةلدشا

 هلادبع لك ًافةوخاةثالثاوناكو عطق د ثالث اهمسقو ةدحاو ديرضىف نةيعشوذ نيكشيلوندزاثسأو

 ديحملادبعهوشا لكأو ماما فيقونوا با ةعلاطمريسغ نمثيآمومنلاءاضقلا اعف ناكنف اهالعا

 | هداو فرخ ا فيقؤلالو بات ةعل اطمريغنم هتاسكرتو هصاوخو تابنلا لع ةناناكفاهتم طسولا

 || حارخسإىفدن [ناكف اهتم سنذلا ىلآ ىتلاةريسخالا ةعطقلاثلاشلاّح الا لكاو ةءنوقب كاذب ىئدحلا

 نيب دئاوعلا قرت قرشلا لع هبذو هقلش ىف درا رارسا عدوأ نم ناسف ضرالا فوج نم هانملا
 || هتارغىاس :الا اولا لاعلا بحال ا بجو ىذلا بيسلا مع هنو جاردتسالاو ةما اركلا

 نايف الاؤعرواملا لك ىولتع هاذ قرف هما ةسنل او ناس الاو ةيسقلا نال رعت بلا اسما

 هرج - الا ل هبفو هبذ فيو هريسغ بح فدكق هسفوه ام لكتب مث نسعد احا هسملع عنملاو هذ هللا نم

 ءاقشلا نم مسهازانم اول_خ د.ناىلا هللا نود رسحلا ىلع سانا فوقو نيح نداسم قلعش امو

 1 ذنافاهلط ىلا ةمهل ا عفرتل يلع كته تدق مولعلا نم لزنلا | ذه هنمضتي ام عج اذهق ةداعسسلاو

 معالنيذلا مسهو ةمهلا ةمكلملاحاورالا ااممتانا لعا لمسسل اىدهم وهو قللا لوي هللاو
 ثود رةمللا نوفكتعملا نون َرَملا نو وركلا مهو مهاوسًأ سس قاخ هانا نواعنال هقئارعسغت مهل

 انمدارفالاو لوالا لة_علاب جدلا مهتم ضتخا هلالدع نم ىلا مه دهشأ اع مينا نع نودوخألا

 مكح نعنو>راخ مهو ىلا ىوس نو دش الف كل ذ لدم ىلع دارفالا بولق ىف هللا لالخ مهماقم ىلع

 دو-وملواو»ىذلالزالا لمعلا نم هتدامنوك هنكل و مهئمدحاووهو مامالاوه ىذلا بطقاا'

 لقعلا ادهن عشعبنانامزدب دعنرغنم كلذ دعب ما ديالادوتوملاوهوريطستل او نيودتلا لاعنم

 | ةمايقلا مول ىلا رادإا هذه ىف ناك لك هم ٍبوتكملا ظوفحلا حوللاوهو سفنلاوه ناكبنادوخلا

 ةدرمزلاكوهف ةي'امضلا ستر اود رونلاق لّقسعلا اوه ىدلاىلقلا نودودو هتاش هللا معكلذو

 وهو ئابهلارهوللا سقنلا نع ثعيناف سقنلا هذ هوة فوه ىذا ىاهلارهوملا ثاعبنال ءارضختا
 اعمت ةدو-ومال ةاوقعم َه هبت مع امهلاو سفنلا نيب ةعسسطلا ةش سه هللا لعجو «سفروااللظمر هوحخ

 رهاظلا همهضتق د ”ةرامل لظلاوراونالا دوجو نم ماعلا ف بترو مكحللاو بايسالا عضو نم هللا هاطعأ

 ماك ةباهتريغىلا كلذو موأءم لج اناهر دام ىفع ءاهنالاوءاسشالا ف ادّيالا ل عجم نطابلاو

 امتادءاهتنالاوءادتبالا ناكيت معمعلس | كلشدت ن نءةرخ لاو لوتالا ةسعسا ن نم ةمادتا ابتن اوتاادتبإالا

 ةدلع ير امال يدل ادذكيا ىلععا نب وكتلا ىف فيعرف ءاقيلائامتادديدسجب نوكلاف
 - 0 مق

 ْ ْ لوقأف رانكحالاو ةلاطالا نو دراصتخالا عماهبلع مالكلا عسب امر دق ىلءرثك اوأ "دسم ام



 ن6

 ال داثعملا هناق نات قدرو نم بلا سئل انباحصآلوقي «بفو قي رطلا فرش نما دسهو قب رطلا
 أ امن اوداتعملا فةذللا دع نم بلا سل هنا دي ريداتعمريغ هنالرانلا طسو فدرو نم بحتلاامناو
 : ىد_-وذوذلم ىوس هلوقىف دب زيىلأ بواطم ناكوهو داتعملا يدسل اريسغف ةذللاد<ع نم ىهتلا

 6 مظعتي صب قالا ناك اذاو لطب جازاموقد:عام لاح بدعي هنالانا دع ىعءادهاو نادعلاب

 || هلع دمرست نا دمعبف الّتعو نامت هلا فاضموهامالا امو هيلا فاض وهاس ها وسام لك
 : | هقلخو هدو أ مت هملع نكي | فصو هبل عجري لو هعمئشالو هللا ناك دقو لالاوه ىذلا ب اذعلا

 .[/انلتهلرثاال ةمهلالءاعسالا نم مسا ىتن مزلي هناد لوي نم لجا نما ذهانلقامناو نوكي ووه كا ذك |
 1 لكشا نم ءلّثسمه ذ_هو كل ذ مسهفاف ةدحاو نيعل !ناف هنءرثالا دوج وب هلاكسيلفرث اهل نك ناو 3

 ا همدع قمسه دامع هتجر همكح نادر ربهضغ تفس هتجبرنإ لوك هللاو قد رطلا ادهىفلتاسملا

 || قيضرخ الاو ةكرملائطب سغنلا عساو سرغلا نوكيدق هنافوأشلا سم: ىفقبسل ارهظيالو مسيلع
 || قيسفلا ىلع خديربسلا أطنان او سفنلا عساولا لازيالف لب وطوأشلاوةكرخلا عيرس سفنل |

 || قياسوهف بسلا بصقزاح نةوأشلارخآىفالا قيسلا مكس الف هفلخ دكرتي وهيلعدي زي تح سفنلا ||

 | رخاو ماقملا اذه ىلع هسنتلا ضرعم ىف ع ورمثموهو ةقباسملا ف لمخلا نيب ةشبا ملا لوطتادهلو

 أ ملاعل اروح ىهف هقلخ ىلع هللا بضغ تس ةجرلاذ ىلا. مكسحللا هملا ىبتني ىذلا وهةفاسملا

 | عم اسيل مسمناف معناه يق مسهل فرانلا فاوناكن او زيزعب هللا لدع كلذامو هللا مركب نيرادلإ ىف

 نجلا سان اوةنللا نم مهجن المال هلرققدصو ىذغ ىتجر تقبس هلوقّق دصر,و نيحر خي

 ]| نكلو ىراشناب نكحي ل "هللا هذهىفا ه5 ترهظا دقو ئىث لك تعسو ىبجرو هود قدصيو
 | قالو هللاو ءاشب نم عقب هتلاودر اسخ ! ىف و.جلاةسق تنكف» راهظان”ىهلالا لولا قح

 ليبتلا داع اوهو

 راختا.تاذنم زاسمالا تردق
 رهاظ "ىندللا لدعلا نميرشعف

 اهدوجو ىثع ىسقن ىبلاطت
 دس ةئردم ىف ىسفن تنصخ
 هعغافتراو هلم نصر لو

 ةزعو لذ نيبام اهل اكم
 هسحروصق خغنلا نوكيناىلا

 ادلع ه لف الا عاود سو

 ةلاحو امنعو الع ه دهم

 | ان دنع رهاظملا كلت ةعؤنم

 اىرارسا نئازخخ ىف ىضران تضاغو

 * (هردمحل ا ةرضحسا نم ةفرسشملا دا دعال ا لزتم ةفرعم ف ناس امو نوء.سلاو سماخلا باملا) +

1 

 راشعا ةعسشف هنلم تقك امو

 راتواب .باصملا ىرتو ئباطيو
ْ 

اقد تكرملا ءاملا نم اها
 ر

 راوسا ةعس فلخ هلق تنصت

 ىر ادّةمدح ىلع ايف لما

 قرانغا حزرب لسخت دودىلا

 ىراكفاربةنمثعمل !نوك ناىلا

 ىرارسا دهشمو راونا دعدع

 ىراصنا ةبورو راكفا هب ورب

 ةسعةلزنم ىهو قوذلا.تامدقمىهو حاولا لع كلذو مولعلا نم لزملا اذه هنمضتي اد
 . يأ سو ةيئاملا لع هبفورك ذموهوددعلا ف ثدتاتلا لوداع ةيفو ناسسننلاو ”لفغلا لبقتال
 الا مه كلذ فل ويقمرذ عامل لهو داقتعالا اذ_هىلااهداك تح اهدنعىذلا مولا هحوامو تلض
 / :بوصدطغملا لهو اهلضف عدحرب ناو باطتاذامورانوالا باطوهو لوخداأ ٍلءهنمقو الم أةمانقلا

 ا
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 أ ءدعلا فرش نم ل كا نسل هل قاخامو هنمدارامو ءاح نبأ نم فرع نمالا قدعلاذوتنولا م

 | نيتالو اهرك ذنيح هللانع اهولقعيلو سانلااهلفغا هلكسم هذهو هيافكح هفامقلطملا أ

 || نمو ىلاعت لاف اهوظعت بجو ةلالدإا ثدح نمناك امنا تامودعملاو تادوجو ملا فرمشلان ١
 قنوهذاهمظء نك تالالدلا ىدهف م العال اا ىب مري ”اعشلاو بولا | ىو نم امناف هللارت اعش مظعي

 2 ىوقت نهالو سوفنلا ىوق: نمل دنا هناحس لاهامو بداَعتلا ن م بواقلان اذ هن امانا عج !

 6 يي تت ا يو ب وجم :الانال بولقلا ىوقتن ه لاو نكلو عاورالا

 : أ تاننألا نم هللا بلطام ةياعوهف همف باق باقت ل كح هللا قّننمو سافنالا عم تامودعملا ||
 هللارت ”اعشلاه اذهلو ززع ناقثلا ادهم روعشلان الق لينا نم لمكلاو اب وقالاالاهلاثيالو :

 : قلل ارثك ام هواه رعشبال صواهب رعشي نمقح فال ارئاعش نوكتامو هملع ل دتاسع رعشت ىهىأ ||
 | هللااهرك ذاماذهلو اهلك هتاذ<رصتو هتاهجو عمج ىف هللادصةنمالااهمظعبال اذاف اهمظعنالف

 يلا هي [ىرت اهشلاركذ ناكناسنا « نعول ال دصقا!ناكاملودصتلارار كتوه ىذلا يلا ىفالا :

 قلنا نم ميظعتلا بلط« ءامسشالاب مسقلا بيس ناكف دصق لك ىىا ةدّدعم ىهو كساتملاركذو |[

 انايغرا سنو اجت ءادإا كل ةناكءاوس هنا ىلع ةلادإ ا اننشالانمآسشا وام,يال ىحءامشالا ٍْ

 ان خا سال دنا ءاش *الاال هسفن مسقلا:”ىماالا دصقلا ناكناو ناك كلذ ”ىأ ادو-ووأ ||
 : رع اوءامشالارك ذو في رعتلاوانل ميلعتلاالارخ الادصقلا اذ مبدارملا سيلهنا ل عاف مصتلاوهو ا

 لامفاهذ رثوةلالدلا نع جراف ةمهلالاءام»الا نههدي ربام ىلعءامشالا لدتل ةيهلالاءامسالا

 ىاىوهاذام هل او ضرالا طساب و ىأ 00 اعهسلا ىنابو ىأ اهائامو ءامسلاو |[

 نوكلا ا ذم ةصتخلا ةهلالا ءامسالا ٌتد.عتف بسنل !تفاتخ اقع اسشالا تنلتشاف مهلا طقصو |!

 ناطااعق ظفللا ىف ورمذ ام يعملو ءامتالا وم هطلع قاطينا  ىئش ام هنأ نيرع روك ذملا ||
 برلا م الا ا م 0 تداط دانا ا

 ٍ لا قال برا ةيسنف بسنلا فالتخال ضرالل رغم 200 الئات .!كاذاو هاف

 أ انا كب رمثنلا ىطعي ىذا! ضرالاو هلوقفواولادو+والوأو ضرالا قلن ةيئابرلا ةبسنللةرياغم ١
 واول ورمل اهات اهلزتخأر ةلاو تعنمو اولا نكحواو ةبسنلا فالةخ ال برا م .الافالتشاب

 0 فوطعملا فرك ذيل و لوالاركذ اذا بابل ادا ا

 ”رلعس سفنلا عاطقنا لثم ىذرع عطامرجغ ن رد 2# ىلع فقو اذا لثاّقل اديربالفورعو ديز ماق تاقأأ

 لوب نا هعنم عطاقلاةركذامفدبالو كي رشتلا يهفهدا م ىف هظفلت مات نعول ةشي لغشوأ هملعأرطت ||
 ديزماق لاف اذاف فطعل اواوال لا -اواءادّالاو اوواولا هذهفدعاهدونأو رعولود وأ راخورعو

 هلوة واول انلع اذ_هلذ كي رشنلاو اوال هل ىل_ءع”يل ب فطع ىنعا فطعل او اوهدهفورع جرخو 1

 || ىتلا ةينلا فرامشالا ناكو هملع فوطءملاوه ىذا روك ذملا ”ىبهلالا مسالا ىفكي رششتلل ضرالاو 1

 رومال هده مظعت نيقراعل !| ضعب ىأرامل هنا ل_عاو هللانةفر لا ٍيدقدنمهناق مما اهق عقب :

 مهلو دو نيقولخملا نم نضارغالا باص أ ق-ىف ىه ىتلاةداعسلااب هنن ا ى وسام لكم قا اعوريشم

 هناف ملالاوهىذلاباذعلا فادح رظنلا اذه بحاص قبرلف لاخلا فمها قات ىلا مبضارغاملا

 اهولمنيرادلا نم داو لكل هنافم هريغ هقرعبال قوذ ميعناهيف مهلفرانلا اورعناوهتاذلهوركم |؟

 تاكرلا ال الاه, ىألا باذعلا دمرت صن منام نكلو ادي ؤماف دلك واجؤ اع هنا هناي اف
 قرط او عراتلاو برستلا ىرتدتف ملالا سما صاخلنا حاز راانةداعلا ىف ملالا دوجوىف هم ةسسقلا ||

 لإ اذ_هىفان سوفت نم اذهان دحاش دقو بالو مل لاعفالا كلت ن ع مزارال نكسماو اره اطدوجولا ف ْ
 حبس سبس

 20 1 8 كم َك م



 ؟*0

 ا نك ة دووم ةَوق لكروط ن نع حرا ىهالا نا ملعيهانرك ذام حت نمواهنع مجرتي ردع ل واو اهم

 مكاري زعلاوهالا هلاال تامولعملا ن 5 اهاننالاع هلع قلعت ن د ناهفوريغوأ القعةّوقلا كلت

 العا ممر تسل ناتي" الاهذهىف كل نيت دعف ءاثاعالا هلع نم ئثدن وطرح الو ىلاعت لاق

 2 اوم للك ةزايولا ا تنعو لاقادهلوانذع هءنوطحي الو ءاشامالا ل- ءلا نم هّلبا

 كيلا ص 3 5 را دلال راو ينزع 18 راع داع

 اعرشو القعههوجو لك ١ ىبعهدسعا مالا ناداو هتلخ انه ناسا اوه ىذا ا اضي أبا ها اهاطعأت

 الوثومييلا لزنام سانلل نيبتل اح ناكنمرذنمل نييمنارقورك ذالاوهنازغلا الو نمرالو مهاام
 لزنن م وافاناعهر قلعت مكمن وهلا الا هلعبال هباشتملا نا لعب مكحما و هياشتملا ني لدفامنالا

 اذهو اهباشتم نوكيام هلا لع ىفمثنا لعب هباش ملا لزن مل ولف هللاالا هي اشنملا كلذ ىنعم معي الذ قل خلل

 ”ىأب هقاش نم ءاشي نم هللا هلعي نا نكمي دقو هتناال! هلعبالام شو لعبا مناانل نانا ثم ناسلاةباغ
 ةمّدقَنملا عئارمشلا فت درو ىتلا ةسهلالاماالانلعلا لزنملا اذه نمذش امو هلعيناءاشدجو

 هلوق لئءرخاانقو اذ ميواتقو اذ _ميوأ هتافولتجو أ هسفنب له مسقا نمي مسق | اذاو مسق | ةرخأتلاو

 تالسرملاو تانراذااو هلوةكو ضرالاوءاعسأ !بروفكي روف هلوقكو هللا م-قانانل سوادا هللان

 هنام“اماقمرهاظلا ىف مسهماق انيذلا نيقولخلا نم كا ذريسغورمةلاو سعلاو معلا تاذاصلاو

 مسالارهظاءاوسه سلا اهتفاضان ميظع فرش اهلف لاح لاك ىل_ءوءاع-الا نمرهذ !امنرعذ ا ناكناف

 تادوجوملا نم مسقلا اذه ىفلخ دف نورس الامو نورمص تام مسقاالف ماعلا مسلاو رهظي وأ

 لالاق هنورصس امو نورمهشالامو هلوقوهو تامودعملاو مدعلا هيقلخدو ءامشالا عبجب

 هنافقلطملاءدعلا فرشامًافءدعلا كا ذكو ميظعتلاو ف ةرشلا ىلا ةبسنءابثالاف ودعم لمقتسملا و
 001 ال 1 ىرحاج رعوتلالالا تي نم طيف واطاادو+ولا ىلعل دب

 ىلع هنافد.ةملا مدعلا فرشامأو مدعلازنمدوجولاو دوجولازيم مدعلاف ءامسالا نيش:اه دضبرو

 مدعلا لع فرش دقوا فاصوأ نموها د_هلو فن رش ساق فدو ملا و دوجولا لقت ةفص

 فرشوهدو-و لاحىف ةلالدو همدعلاحىف ةلالدوملا لعناتلالدهلفدو>ولا هلوقهحوقلطملا

 هلصأ ىلع قبو دوجولا لبقام هنا هماعهتلالد ةّوقو هنا همهظعت نم هناوهو هجوب دسقلا ىلع قلطملا مدعل
 هللا ىلع قلطنب ام مسالا نم هملع قلطنف دوجول ا ةفص ىف هكرم ب نا ”ىسهلالا بانا ىلع ةريغهنسعىف

 هنأب تسل دارو هوانا زعم ميستلا تادوجوملا للا عرشاذه لع سالا سفن ناكانو

 هسسقت هن فصونأت ال اراد هناي ف "رشف ىت دع ف صو هبزيتلاو نيث دخلا تاننص هب واعتال

 هتافهققا يظعت فه نم قةحلا دصقلا اذه مدعللافي رمثتنوفدباعةزعلا برك رن احس لاقف

 هدوحنو ىف زال ةةص قلل مهمدع قلزالا ةفصهلناف دمقملا مودعملا نم هللا هد سامع فرعأ
 هللا ىوسام هللا فرعي لذ هتاذا هننعدوولا ىقن مدعل اف دوى مو ةماوالا أب قا فصووهو

 تادوحوملا هكراشملاو ىوعدإا تناكو فرشلا اذهمدعلا ناكاملو قاطملا مدعلا نم ةفرعم ,ظعا

 نم كدوجو لاحف ىعمنكفادوجوم كتلوىأ ايش كنموٌلبقنم كتقاخ دقو انا لمقاذ هل
 ناسنالا فرش لعش كسلاح فاتك امرازرقالا ىراجن يلستلاوهكحلا ف قضارتعالا مدع

 ىل_ءقولخلا دو>وملا قلعادهام هانرك دام مدعلا فريش الولف همدع لامثلا هدو-و ىف هعو-ر

 | مكملة مدعل اىلا عوُجرلا نم فصولا اذه ىلعر دةيالو نيعل ا ىفال مكللا ىف ةلامحلا كان ىلا عوجرلا
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06 . 

 0 ىده مثلك ادقف هقلخ ئث ل ىطعا نسا ههعنم لاول كيدهم هاك قادما

 ا انصو نوكي نا همشيو قولخملل افصو نوكي نا همر اهجو هسق ىر اننوكل هياشتم هلا لعبل هباشنملا

> 



 سلا

 كدحلا

 ا لماكلا ص قتلا هلل لا هفص هقادس نم هيلع رطام هل هنلان واطم هّملخ ىف ملاعلا ناك اضتأ الو

 || لمكت نا ةفرعملا ةمت سمو دوجولا ةس ص هانرك ذام دوصقملا ناك لب قلك م وأقل ءاوسقالطالا ىلع

 ماعلا فصوناف ىلدعلا مسَقَدلاهاطع |املهتلان علا نم هس فهللا قاخامو ملاعلا دوحو اهدوجوب

 ليددإاو ةفرعملا ةسصو دوجولا هه تاكم.ناو هللا ةفرعم ىل المل د بصن ثمح نك ميظعتلاب ١

 أ| فرشلا امهل ناكىلاعت قا امم فصوب ني دوجولاو للا ناك الو هلولدم فرسشي ف رشي

 اهلذبامنال قئات-واهو-وواسن ىلاعت هتلناالااندرأ كلذو تقدصاناق ةلالدإادوصقملا ناكنا

 ا مانلااهاظدم ف دو>ولاب فصال بيسنلا ناقد اونيع ىلا تعحر ناو

 || هطعتامالا قا نم فرعيالف دحاولا قولخلا كلذ هيلع ديامب فر ملاودوجولل لاكلا تاكل هملا

 1 يور ع ةىهانت"ال تاكمملا قا ىهاند”ال ىسنلا ناانلقدقو ةصاخللا ةم_سنلا كات
 | ةدانزلابان سه هارتا معلا نم ةداب زلانان سهأ اذاو ةرتخآو اد ماودلا ىلع ثدحت ةفرعملان ةرخآو
 || هطعبف نوكلا نم هثدح اهفرظنلايهللان إ_علا نم ةدانزلابال اان سهام هللاو الن اوك الاب ل_علا نم
 هللا هناعد ىف هلوقب ولع البو هيلع هللا ل-دهيناذ_جاورهظ ةمهلا ةيسسنةبانعنوكل اكاذ

 هلعن وكب ناد, النيقواخلا نم ملاعلاو ماودلا ىلع قالا ن هدب الف هلةرامش ال بنغلاو ةسمهلا بس

 مهفاف للان ءلعنم ةيدح هدنع سل لعل سفن لك ىالب داق نرد 00 انك هاا نيف

ا هلع ل داع ةروصخ سانحالاف ل امنا لاح ثنأف
 9 لخاد ىهانتالا# قلم لكو ههسقن ىف لقعل

 ١ لمعلا ىف ع ميتا انلق قاادودعو هنقلخد م قاوع دا ىلقعلا مسقتلا اذهق

 ىلطعت وق لك عس و عملا كل ذكو هنوف هْيطعتاجب اههدقل تارمهبملارم هيلا م.قول هلا هنوف .طعتامو

 : ارمأ بل يم ا ري نكلواهس

 ا اهقلعتمو تاعومملا مست عمسأ | ودق اهتوق هيطعتالام ابّيهص نع عر والا هفةهسقلا اريدحنو

 || تاسولملاو تاموعملاو تاموعطملاو اهلكح تارسمبملاابنعح رخدقفريغالت ا ودالاو مالكلا

 ناستال هيولادو عامنا عل كاد لوبا يل طعاام هنوعب ىل ل.ءااب لقعإ ااضرأ كإ دكجو اهريغو

 مهنع ترخ دو هوجو نم ميسقت ىف تاخدناو ىدهف لقعلاةوق اهقتاوحو اهلمصافس معلا

 بح اولاوامجاو لاح ادريف لمعلا ةَوَد همطعتالام ىل طعت ىرخا َةَوةهدم عى هللا َق واد نا زئاحوهو>و

 | تايلاو قالا ف راركشلا وس عملا ند ةيلالا يضلل اهلل نام ز جوت كا دك زا دانا
 م ضارتعإلا اذهل تع ضوتعاالو ل وغلا اذهل ملترإلا

 ' ' ناكامم لعبام نوكب نا عن :ءام تةدصانلق تانث الاوث ساو ذلْجادو لوعلا

 | ىتنلا ىطعياش ىطعب لغ تاب الاوأ ىننلا كلذ تحل ديامن كلو تايثالاوأ قب ١ مسقىفاما ملعيال
 || ىلع |ام هللانلعلا نم ىطعا دق ىف /!ناقرخا | هأ ىطعيوأ لعل نم تايثالا ىطعي ام يم لا

 || نم ىطعا دق تاببالا ناو اهاذر امال تلا تاسغذملا نم هل الد تحت ريش أم ثدحح ن 00

 رعسم داحالا ا ذاق تاتسشملا ن نموهناالد تنام ثم> ن م تانث اودام ثدحن ىطعاام هللانلعلا

 1 ا ياسا كل د نم معلا هي قلعت ىذلا م واءملاوداح ال !| ثودح ثدع + هيا لاو

 أ ةيترم تكوىوكلا ماعلا اذه ىق هدوجو معلا كلذ ةمترص تامكف ملاعللال هنن مولعم و هفرخ الا
 ارح الا هبال قودلا لعلان مدوجوم لكهيطعي ىذلاو هئنعروهظدوجولا اذهب صان ادودولا |

 | عرفنا ىلا اهنم ضعي ةضع لك ىفةدحاو ةحافت هلك | ىف ةبقوذ ةقرفت هسننن مناسالاد_حدقاو |

 ِ | ناعما 0 ماج ةشملا كج فولو ابان كا

 .' َّ . ع ع 7 ع 8

 ْ ءامسالاو كسعملع ءقه,ترثانساو كَهاَح ن 1 _- !هيلعوأ ْك_سفن هب تيعن مسا لكي كل اسا ىنا

 َْن

 || م



 ا/ +43

 روز سرر ا ارمأ ثنا فئاكملاريغ فرعام مونلاو توملاالولو |
 ةسدسملا هو بهذملا اًدهىلا ةفثاط تدضذدران' "الا نمازي انارع يطا رو ظو ووكسلاو

 نوط و ملاكا قاكوم نكي لول الؤرب ف كفالصأ أ اشةرهاظلا ةروصلاهذز_هفلخ مننا تأراخ

 _عء نام ا هرك دنام فالخ نع هئاو هدسكرت فهترود سيرتو ىولعلا ملاعلا ةفر ءملزملا ادنه

 اذه ىلسي هنا عملعقام كلو كاذ ىلع همترهنتا نوكيتازودعد ل ءادلا همطعي هولاقام ناكن او مهلا

 هينترت ىف ىلغسل !ملاعل !ىهللا عدوا ام لعن مضتيو ةنمها ا لع باعت هم اهلا تهدم هيطعيام سرتلا

 بسرلع نمذنيو تانر لا لع نعضتيو مهك رعامو اوتاك نيا ن نمو نيفلكملا لع نع ورومالا نم

 لع نمضي هللاب لع ا ىف نانالا ناودملاق املا ٍلعنمضن و هللا ل_عني ربكحلل | ةربابلا مدق ٍ

 5 لسسا !ىدبي ودو قا لون هللاو لع لكلامو بهاوعلا

 * (ةيوسوملا ةرمض1ا ند ”ىكملا ”ىدمحلا لرمملا ةفرعمى نام امو نووعسنل او عدارلا بابلا)*

 ىلو لك لاق لمق اذكو || || ”ىن لك باق هللا مرح
 "ىلع مام قو 8م واع ىف 5 سا اوثروو هوثرو

 ىورلا فرح ىفللعلا بلطاف ادعع رشلل تن اماذاف

 قا دو قد فرش ىف رون فراعفم اهارا<و 1
 قىغو كد رمث رشفو لوس رو رهطم ”ىنو .

 0 مسقم با دعو ولع ف بن مه مين و

 المآ هللادنع ميظعت ةسنىه هل هلع بوضغملا ءاقشلا له نم قلخ نم لهوال مهلا نم

 د ا ا بيساموال مأهيدعسي نا ثدي ملظدملا ىف رثادل "ب 4لاالا ميظعتلا لهو

 لود نه بهذمىف نيتولخملا ىلا فاضت تلا ةمهلالا# امءالااموال مام فرعي ةفص قلن | نم لاعلا

 جن ورك ديلا مقرمذمملا ل_عيلزخ [نطوم ىف هرهظ او ةرانهرعش 01 ع ل طدلا ا ةاام

 نمد امو مالكلا لاط لمصفتلا ىلعاهانرك ذنالزتملا اذه هنعضس لثاسملا نم ّنفلا اذه. نلعتام

 هب ص .صخوج م قلما اذ_هىفهل كر اشمناودخلا لهو لاعلان دا ناش ذأ قلخ ل-ءلزتملاا ذه

 هدحو ركذلاب ناسئالا نيع لف هبفناومخلا هكراشي ناكتاو قالا نم برضلا اذهب صخمو

 صقنلاو فءشلاامأو مذلا اما اهرك د طن ورك ذام ثيح نارقل ىف ناسنالا ةظفا ترد ذا

 دونكل يرن اسالا ناسخ ىنانانال نا هلودكح ذاافهباطوم ملا هبقعا حدع رك ذ ناو

 مدلاو ديك ىفناسنالا الخ دّتاو نيط نم ةلالس نم ناس نال اخ هلو لثم صقنلاوافعذلاو

 اذه نيلفاسلفسا هانددرُم حدم اذه مب وت نسحاىفناسنالاانقلخدقا هلوقك حدملل بقاعلا
 ةب ونعملاو ةمسحلا عئلارب رقت نعتتيو سفنالا ةنوعراهطعت ىتلا ىواعدلا باحصأ ل_ءنوضتيو مذ

 ىلعدر كلذ فو ارثااهلّن او نانالا اهيطعا ىتلاةوقل ا ع نمضي و ءامسالاب قلضلا نمذدي و

 معن مذتيو نواعتلاهبف عقيم لعن مضتيو ةفلكملا ل الاعفإلا ةداضا قتارتعملاب وقود ةرعاشالا

 عاشت ىهولئاسألا ندلزملا اذه هنهضتيام سور عجبا ذهف هسفئاعوهل كب رتو لدا دلا فرع نملام

 | قلخامىلاعتدقلاناملءاذهقا دنع هتلسجج لالا ةسترمامأف ةدب ةقدم نعال ا ةرثك ىو الامىلا

 | دوحولا +: سه نم صقن ام كل دب لمكمل هتفرعد ىلع اليلدهقلخامناو هملا هلتولاك انما

 ا قالطالا نع لاكلاهللب هتءلع نكي لاك فدوه قلاش ن م هز | دس هبل اعجب لف فر ءملا ةيلام نم

 7 همظعت نيعدي هللا دفع ةسس سه هل مدععلا لهو 4 لمح هللا دنع ل» ءلا 0 نوخس لزمملا ردهتاملعا



 معو تان .اهتلا لا دئلعوةدح او ديور دحاو نآ ىفاهنممعش لك ىف مراح لع موحنلا ىف ىلحتلا ٍ

 اوركنا ١ هل ماسجمالا وبك حاورالاس كعلابةرخ الاىو اهلاروقماسحالا تناكف ماسجالا ىف ١
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 | ودام مظعلهناضعا عبجامطع اةاق قلي لسو هيلعدقلا ىلص هتأر م ةعاسجلا عم هللا دينافدلبلا نعأ |

 اا راسل ف هتمناكى > علاطردببلاو ليل !ىف تناكو ةفرعملا نم لزملا اذه هنمذتت اع رورسلا نم هيف

 دربال ميظع قلق ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرريل لوقتب لئاقو ءاسم- اذ ف ئضي ردبلا ىرأ

 نمد ودجلا هللهتب اراب ترمشدتساو لزتملا اذهىفانؤرلا تدستف تظقمتساو هدهشيو هللا ن ند هملع
 ىباحصال تاقف ةريث تادلحت فراعملا نم هملع ىو ام لق والا لزنم نمامو ةج-امؤلعلزنملا اذه
 ضعب ىل اسف هلئاسم نم دلت فراعملا نم هملء ىوحك ام ضعت لزَنملا نم لعل امن للا هذه
 ةماخ اهلوصا شورت ذبلت املا نمي وح ام ددع لعاتم دفا ده قلع حلا نان اذا لآك ىاتقعأ
 هذه نم انملع قبامف لاذ لعفااع رهتلاءاش نا تادف ليوطتلا ةفاخم لس دفتريغ نم اهفرعنل

 لع نعني لزنملا اذهنا ل_ءاف ة كحرابم هليل هللا |هذه "ىلع تناكف باَكَسلا اذهىف لزانلا

 وعديءاجامنا عوبتملاناف الما عوبتملا ىلحت نمقوذ عداتلل لص لهو عوبتملاو عباشلا ىلت

 ًاشهب كريشنالو هللا الا ديعنالن ا مكشس وان ءاوسةلك ىلا اولاعت لاقف هسفنلوع ديءاجأم هللا ىلا
 عباتلل لعفس ىنعمتا نموان | ةريصب ىلع هللا ىلا اوعدأ لاهو هللا نود ند انا رأ اًضعبانضعب ده الو

 لوسر نه هريسغىلا هش اتحال القاع هنوكنمناسنالا هن لق مع ء لكف هلا ىلا اعدل! ىفاسسصت

 فشكلاف < ىهلالا ضيفلان اللعاب كادكر عار مل 01 لع لادالو

 عريسا نوكلام لم لخلان ءرم هل نوكيا ذه لثك قالخالا مراكحج عن احل هناولخ ىف

 لكو عوبتملا لثماهمفوهف قش ةفدكلر اراس لدع لبلد عا ةريصوذ وهاما عا داش » سمل هنال

 2 : و هملع ىثمو عوبشملا ن نمانامعا هذا هتئابرلعلا نمهدنع ىذلا ناكو م 30 ه هلامناستا

 نم هللا ىلا بَرََلا لعوهو مالسل ا هملع لوسرلا دقي رط ىلعالا لصحي نا ن نكءالاهم للعلا كلذ
 نع نمالا معئال ىلا ةيرقا| قي رط ىلع ةساَملاو هن : ديلا لاعالا كلذكو الع هنوكنمال ةيرق
 لحت عويتمللوهف ادبا عوبتملا عباتلا هم نالذرعلا اذهب حاصل ماقملا اذهىف ىلكتلا ناك اداف

 نيعىفءاعشلا لهال ىلا ىلح لزنملا اذه نمذس امو كا ذلعاف موو ىرق لت عداتللوهو ىبسعت
 قالطاىفال ملا فاضملا برلا مساىفواصو ص دعم وب ىفالا بالا للعجام هللا نا عد برلا مسالا

 صاشخلا مسالا اذهىف هلجت عنشم القمهب صاخ ف اضم مس 10 ربا

 مهجر نع مهنا الك ىلاعت لا ءابعسالا نمهري_غفو قلطملابرلا مسا فو نامزلا كل دريس ىف مهل
 اع رع لالالا اذه عسل و هناء استانا دل وت ذكور تار لانا ١

 ماع نوط, لزتملا اذه نكس دة ورش وجون 1 تيفال ل احا ل ل

 ضعبهسلا بهذاذكعو ةداهش اسغناكامو اسغةداش ناك ام عجربف بيغلا ماع ةداهشلا

 انورطامهلن وك: حاورالاناو حاورالا ىقدب وط:منوكت ماسحالاناةرخ الاد انف -
 نولو: اذهلو مسجللالحورلل مكحلاوةرخ الارادإا فرهاظل | نوكشاس دلا ف ىه 0

 حاورالا ملاءو كت الملاان دنع مولا مهام ااهيف ةمعسجلا ةدمغو مهملع ةيناحورلا ةيلغل اًواشةروصةنآ 0

 م-مناف ماسجال ار مشح اوركنانيذلا فثكلا باحسا لزانم نمو اًواش ةروص هد” قنورهظ

 سغو نودي راكد وصلا فلوحتا-اورأ اورو ةرخ الارادلا ىف عقاول ا ىهالا م هفشك قاورصنا
 ةنوطبملا ةيناحورلارم يلا قرادا هذه ىف مهنع باغاك ةممسلانم حاورالا كات هلع ىو ام مهنع

 تيلغوانه 0 ةرخ الارادلا فوانهان احصاو هيانزف ىذلا َماَتلا ف شكاوُيااذ
 اهرانثآالا "ماسح الار هاظ ىف حاورالا نم ىرالف ةرهاظلا ةروصدلاىف انرملع ةيعبسطلا مانحالا

 _ 3 ظ لك
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 ..انألل

 ر 1 ءاوملاق مهل :رفانملا ىلع توف نقرطلا اتم را 1 ةطانستإلا تاق ةناؤطرلا فرزات او ا

 ءاملا ىلا ليس بطر وهاعو ةطاسولا بلغو بدا: مان رانلا ىلا لهي رت احوه اعف بطر

 ءاملاراوبلبقو ةرارعلارانلاراوجءاوهلا لبقفءاملا لذسالا فرطاا نم ءاوهلا رواج م يسانملا

 ةعماش اةدوريللءاملا نيب و بارتلا نيب رداج ثل ذكو ةرارخا,ءاوهلا هرفاناكةدوريلا.هرفان ناو دن وطرلل

 هبفرانلارثالعجداوملا ىناؤرملا مسملا كل ذكو لالا كاذا ةعيراالا اهنعرهظامت امترواجي
 كاذكو عد ابط عد را ىلع سلا بكرف ءادوسلابارتلارثاو مالا ءاملارثاو مدلاءاوهلارث اوءارغصلا
 ةعيرالاب ءاقشلاو ةداعسلا نر كلّذكو ةعفادإاو ةعضاسهلاو ةكساملاو ةيذاملا عدرالا ىوقلا

 اهيفحورلا ىثميال ةبسعلاو هغبطبا_ممف مسللا ىثعال ةمقوفاا نال مامالاو فلان او لامع اونيعلاب

 هحورىف هعبط لبهبامفالا هنواَمُْدَوهنداعس تلعجام امهتم بكرم ناومكلاو نانالاو هعبطب

 نيب نم مهن الم لاف هللا هنعل سلبا هماع لخ دامو بطو> اهو عدرالا تاوذاىهو هيدحجوأأ

 تاهملانمالاءاجام هللا هنعل سلب اذ هان,كح ذالل مهت< ندالو مهقوف نم لد م ون الاممديا

 هلا هامدام لش لو هنم عمسا لنا هنو امش فو هل اهوعديأم لقو هئم عمسناهتداعس ىفرثؤتىتلا

 ىولعلا املا لاعلا ىف مسا ىف لعذاذكع واهشا م ءامالا بتىه يلعلا ميكا ناكيسف

 لءج كل ذكو ةيمشامو ةيم وهو ةسارتو ةيران عب را ىلعملاعلا ىفاهنع ماكتسال | عج ىِتلا ب وريلا لف

 ديرملاو ماعلا ىهو ملاعلا ىف ةرثؤملا“ اممال |تاهماذإ ذكو فكوموامو له عب رابلاطملا تاهتا

 ةدارالا قاعرلعلا ادهم ن نكميال كلذ نود ذك ةلاح ىلعاذك تو فن وكي هنوكب هلعف ل:اقااورداتلاو

 ناعالات هرهظفر دقف لاهو داراك مل_عف نيعلا كت ذانعان ةردقلا قلع لتاقلاو لماما كلذ نيعت

 نيضسشلا ةرارعللفةردقلاد ب وطرلاو لوقللةدوربلاوةدارالل ةسودسلاو معلل ةرار + ان دعب رالاهذه نع

 | نيلعفنملاركذف سانالو بطرالو ىلاعت لاق نيماتلا هب وطرإلو دي ربتلا ةدوربلاو ف.قمتلا ةسوسلاو
 ةدوربلا كا ذكو ةسوسلاااهنع لعفناةرارطسا امهو امهنعنيلعمةماناك ام ىلع املالد|نيلعافلا نود
 قلطم دبعس ملاعلا كاذكو ةانركذامهاهرصحب تاءلتلا هذه هتطعاامرظن اف دب وطرلا امنع لعفنا
 هنمو عد راىف تالاملا ترص افةواقش ىلا لقتش دعو ةداهسىلا لمس قشو قلطم ىو

 ةعيراددعلابتا صوم اعلا عم هتيسنتوعت هذهو سماخمتامو نطاملاورهاظلاو رخ الاول والا

 عئابطلا بيكرتك اهسكر رتو ببكرتلا عشب م فولال او نيئملاو تاريشعلاوداح الا هو اه سماحلال

 هلعدلنا لص هنن الوسر :تيأر هتاكرب نع لزملا اذهل ىدست بقت ءلما هنا اان اعاوةاوسناكرال ادو>ول

 نيفمللا ىلع مما فتحي ىس - لكى هقأ هم ىر,ن ا دعلا حني لوقا وهو هرهظ ىلع قاسا دقو لسو

 5 "كف نيزافت هي ديفو نيدي دج نيدوسا نيلعن لو همل عننا ىلصدلبر ىف ىرا تنكو نيزاغتل ا سابلو ْ

 اعلاطردبلا مادام لود هللا لال> هّةسام ملعلا نم لزنملا اذهىف هسعضواع اروريسم ”ىلاريشي

 صوصالا نم ف.خردبلا علطي لو مالظلا ناك ا ذاف مآ اهقساوجىفو تان نيتاسسلا ف سوفنلاف

 ىلءهلال- ىف مالكلاا و هللا ةفرعم نتاسد لخ دب نمدنع همذو هب َهَمَمَحم اهيلعابل اغقحلادوهشناكاذا |

 ةمهلالا ريا هملع ىو ام همشوردبلا, قا هيشفهرك ذام هس لاا نوكد هنوف ةرثكو هورمش

 تمهقو هكاوفلا بوريضنمنيتاسسلا هيوكتاج ميظعتلاو لالا تافصو ةمهلالاءاعمالا فراعم نم 2

 هفةصلال لا هننلاو هعمروضااوءاشالا ف قاادوهث كل دوروملا باعاذاهلوةن همانملا ىف هنم

 باح الةئراطلا هلدملا همشلادب ري ضوصللا ن مفخوًاطلن او هللا ن ع ”لفغلاو يملا مالظ ناك

 لع مالكلا ف تدشا ذأ سوقنلا ىلع : ود كا ذرك دن ىروصل !فشكل | تايحاو قركمل ارظنلا
 مهو ةعابجلا مزاملورهاظل | عرمشلاب كلذ نم نم<ت.لفدي ربةني.دملا ل دولف لا باز هقحسإام |

 ,لخأ 0
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 ةرخ "الا ىف ناكناو عورمشم فكنت لعنوكف ا ناكيا الع نارا ساحب ا

 هشاامواكلذ لكوا ث دع ند ةفإ تورش هوا لوك اذا وءلموا حوكنم مىف ميعت لعنوكشش أ

 ةرودلا كِل نوعحرب ةرخ الارادلاق ىلهأا نم سانثاا عجراذا اذعهلو بانل بس كلذ

 قلعتماغناو كلذكس لوءاشالا هقلعتم ميعنلا نارهظي و يعنلا عقبإمبوةرودا | كلَ مهكلم نوربو

 ناكتاوىاذلا ىلا فاهكردا ىلا اجلا ةر ودلا كلت ىلبءاهك اوداوا ءامسالا دوجو ميعنلا

 تناك ير امن نيب لملل ىلحت ورهلفلاو ىصتلا نيب رم هلا ىلعتك نيمشاذ نيملت نيب اساجاملت ىلعتلا

 ميعنلاهب منتو سكنل اهن ىلكتسف هب زنتلا مولع نم م نكحباو العالا لع ىباحلا لحل اكل دف ناتروضلا

 ناترودلا تناك اذو ىلا لت نيب اذلا ىلهلا ناكن او مهفاق [هلةسانب اهئنح كاتو ىونعملا

 ةروص هبفىلاحلا ىلخأ !ةروصورءغال هبزنت لع ةروص ىنا | ىف ىناذلا ىلعتل اف لع ةرودال لع ةروض

 ماقملا اذهىفو هان لاتاغصلاب كل مىقهروهظو ةبهلال !ءاسسالابدبسعلا قلت وهو همشت لسع

 قا نعديامنلاو ةفالملا ةترههذهو ةيهلالا ءاسمسالا عجم ماكحأب رهظي و اقلان قواخملا نوكيا
 ةمهلااّماف لوقااو ةرشاسملاو ةمهل العلا تادوحوملا ىف هلبكستلا نوحح هوكاملا ىف

 لوي هناق لوقل ااماو نا دقن الو ةدابزريسغ نم هدارا ام ىلع هي دينمب دارملا لثمتش ىلا ديرب هنا
 قلخ ىفنيطلا ىببعةرش انك الع ن احح نا هسفنب هرشاسي و دارا كلذ نوكسض نك هداراامل
 فرعو لقعنم بين ةمهل ا ةرشضح لكى ناسن الاف ىدس تةلخ امل هلوقوشو ارئاط هرب وصتورئاطلا

 ثلح نم قا هطاسترا لع لاخلا ىفىباجحلا ىلصتلافقاذو باح لت نيب ىلاحا ىلهأ !ناك ناو ١

 ىلاجلا ىفىتاذلا لجل اةروداماو هيهشلا ةمسنو هترود ىلع هاو هنعابهسم هنوكو هملع لل دوعام

 ذجانلاونيعلاو مدقلاودملاو ششتلاو بتل او حرفلا نم نيةولخملا تافصىف قدا ىلع لسعوهف

 رصحو مظلاورونلا بع هفاصتاو هس.فنب ونيقواخملا, قولذملل مسقلاونيملاو ةضبقلاو نيدملاو

 سلو عبرا تايلختلاماقمكل ترصح دقو ةيلظلاو ةيروذلا بيلا لإ: ف اخ ةقرحلا هناكسس
 تناكملاعلا فعب رالاهذهىفالا نوكسحتت الانا ةبهلالا تايلتأا ىف هممت تطعاا مل واهريغ مت
 ل_عىفاما هلع نوك«نا ديال دوجوم لكف هملا عسرت ىذل ااهلصا ىف عيب رتلا ىلعا هاك تادوجوملا
 ماسقالا ةعبرالا هذه نمولذت الو ىناحور ىركذ لع ىفو ا ىانص لع ىفاماد)عىنو هس شت لعوا هيزعت

 هذ_هةروص ىلع تجرخامنا تادوجوملاناف تالت ا هذه مكح اهتاذيب تلفعا ةعسطلا اذكو
 نوكت دق هناريغاهلي مسج لك ىف ى هو ةيوطرلاو ةسوسلاوةدوربلاو ةرارا تناكف تاءلحتلا
 لا فءاوسلا ىلع مسا فنوكتال دقو مسلبا كل ذءاقب بيسوهو لاق ىواستا ىلع مس كاف
 لب عابس تاع تح هلع ىلةذل' ضا مالا تالاحو ردت سم مسسملا كلذل للعلا ن لك ف

 هلكأب لوك ًاعابتم توامن اهطارفال بجوملا بيسلا نافا,ماهطااوفاو توملا ناكتطرفاا نا ضعي ْ
 مسملا نم هبساشي ام ةيكىف ديزي رمشابملاوالوك ألا كلذ ىف بلاغلا نوكيا ناومملاواناسسنالا ||

 روهظ ل ةعب رالا هذه نيب فلام هنا قيام كا ذكو ةدورماا ى قادرا ثاكنا وةرارااىوقاراحناكنا
 هذه نم فات ا نالنا تطعاةعب رالا تاملعتل ! كات قئاقح ناف هوحو عن راالاتلبقالو اسعب راالا
 تانهلالا ىفهانرث ذاك ةبسانملاو دعا ين ما ذهلوددعلا ىفاهنزوالا عدرالا
 مولغملا ناك ذاّدي امملا كِل نوكيناملاعلا لع دك ةمهلالا ةقمقللا كاتو تانلا اذه لوا

 كلذاو ةسوسلاو هبي وطرلا كا دككحو ةدوربلاو ةزا اراك ةرفانملاف مهفاخ هتاذ هلعو معلا ةروص ىلع

 فلات نع ةعب زارصانعلا هللا دم-واو دبا مكحىف ةسوسلاو دب وطرلا الو ةدوربل او ةرارملا عم_ةعال
 اوولا هكا هرئاثيامهيايام لعمل م ةسوسلاو ةراركلانعراسنلا تناكتف عئابطلا هذه

 دارا انس هل هلم هناماع اراد هلع 1 ا ل تدني



 هيا

 ا همك «-واهشغ لوا اودواهلاوز فاه هكحو اها ض ناهمكح و اهتارش ثاى اهمكحو اهتورمثو
 هودصورابملا لوا نمهلب اي اهفهملعناكحامع هئاطلس "لو اه ءوض ضقىف اهمكحو اهرصعىف

 .ىاذ ل ةوهفنيفرطلا اء انو ول نا كاع اذناكن او لح لكل اهطوقس د_نع اهمكحو

 نادل رخ الاف رطلاو ىلا > قت بقع ف اذ ل وهف دحاولا اما نيفرطلاالا نينا ذ نيملجت نيد

 ريخت تالاح ند مهفاف قي رطلا ىلع كيان مر دقو ىلاحو قاذ ل نيب كاد ل وهف ىلا ل هيقعي

 |مدع و ودل لاو: رهظلاوع ونيعم نى اسم هسشنلا ع وقوو تان الادهذهىف ةسسعتلا ماكحالا

 طسنملارونلا نا ل_عاف قاذلا ىلمتل ارانآ ةم ةعايلا تان الاىفتناذخو تارلانند و اهب بامهسلا
 هياارومالا ةندوسو ةدوخو كانا ىوهلاف ىراسلا سمتلا عاش نموع ىدلا ضرالا نبع

 أل طبنادق لسقو تارصبملا ترانتسارصبلانيعو سعشلا نيع نانمعلا تعقجا اذان كذا ردملا
 ْ نيَعْلا5َ دهاشم تقراق نيعلا نال لئاطا باصسلا دوحوب قارشش اولا كلذ لوزب كلداو اهللع سعشلا

 ا ءايمسلا وكف نرعتلا ناول. لوقا ىنال ضومغلا ةباغف "لكم هو باحنلا ذوسوب ىرخألا

 ||| قولخم لكك ناف السما ضرالا ىف طسنب عاعش اها ناكام ناومح نم رمصس نيع ملاعلا ىفامو
 | ىرتالأ ط_سنملاروثل ا ارهظ انعم س عل ادوبووانراصي ادو> وق هريغ هيرين سال هناذ ىلدعروصقم
 أ رظنل اتا فدككح كنمتفلتخا اذا ةرجاواالثم ةرشملا.نولتملا دح اولا مسلسا ىف لةن”ناولالا

 ا .اهادو-والو در يصتت اهكودت ةسولصاناؤلا لطعي فك ت اثاز الأم اخ لا نم هلا

 ٍ تكردادقف مشل ىف هبلاروظنملا مسملا ناك اذااهسالو ٌكلذر 1 هيلا دوظتملا مسملا ف

 هلع ىهامنولىفءانر لا ناقتكو ضرالا ىلع طسنملار ونلا كا ذك ة من لب ةققح هلدو-والام

 ْ لص مج هالو ةغرش ةروصلا لسقن ةآرملا لثم ىهام* وش دعب امش جعيردللا ىلع ماسجالا نم
 ران تتاىذلا ملا كلذ ىفاهادوجوالناولالا كات نان كا دععم سو سم ناولالا ىفاهملتارداو
 |١ ةوفنلهد-وفدارب هل كر دمنععلا مودعموهفهمدع لاح هتلر دم ملاعلا كا دكان ا.ءا ىفالو هلا

 || رطن نك اهم دع لاح ىف هلل تان" رملا كلت ىلع عقواسمت ا ىنبعلا دوجولا ضيف هبف”ىهل الارادنقالا

 ١ فصت الو لاعلان ىمسملاوهواسيف كش الد ل دوران دج انو زال ردا زعلان

 , [] هنمعف ملاعلاذو-و ىل ارظن نمو لاق انه نك مدقلان لاق ع نْيهارب لزب ل ليهار م هآرب نكمل هنأب قملا

 | ىارلاةب قر هلعنا لعت كلانه نمو هو دح لاك هانا قحاب ْو ةرلاحىف ,ةلالا هذههلن كيلو هسسفنل
 0 ١

 !| ةرعاشالاريغااو هيقلعت هن قرلاناق امودعموا ادوسومناكءاوسةيؤرلا ٌقرملادا دعتساو هاما
 آل ةفرشا سولو هوسولا ةعباج اذنه لك تاز اوم" ةءرصلل اذ وراق تطرت اانيحلاف لتعمل نم
 "اا روض نم ىاذلا ىلعتل كال ذىفرهظب ناب الذنءد ان نملك نيب تاذلا تام ةصاخ معلا ىلا هب قرلا

 ل كاذلا تلا كل ذو نيالا ىريقنيتروص ام لب اهي ةآر ماك ىلعلا كا ذ نوكسف فارلل صا نيباجلا |
 كادكس الا ٠ نكي ناودجلا"ىنغلا هناكس وا هنع كبيزنت لاح ىف رّقفلا دشنت كت اذلا را

 اذه. نم خو او. ىلا دتءتاذإ!ىفبامحل ا ةرؤد ا ذكهفالقع كا دوهشع سلاسع ههزن:فدكف

 لكلاوه ىذلا اذا لكلا رأ باجمل اةروصوانباجلانيذهةروض ف راعلا كردا اذاذ نكءالذ

 .بسح هل عو هركذ نكءلفام, نس عقاولا بابا ليت فنيشاذلا نيرلكتلا كرداوا امهنب رخ الاثادلا
 نيترودالا ناكل 27 ىا 7 ليا ىفادءا ل ردال نايف ”لعلاو لال كلذف ناتروصا كلت هيطعتام
 ا 00 ناسنالا ناك امو هّن دحا ىف دهشين ا لب تماس دخولا نوكم 0 ا

 : امون ىل را او»ىدل|نيرودلا الا ىلا ىدهاشيال اذهل ةيعفشلا لف دو-وأإا نم هع ؛لاةشرلا ىف

 ا لكل نإكناف ةسفن وهل سفلي كف رعب للا لا هارثمح ادبأ ىحل هازل !!ىرالق

 ااا اا اس سس :5251س2كا شمس
 جنا

 اك 7 5
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 يب هيل ل

 | نا حصامل همل انرمث :؟ىذلا طاشرالا ةالولو نيرخآدنعهدوحو معلا قيسلاماو مهضعب دنع دجوملا '

 ةهلا همم لكفرتا هجو نم ةرئاسأملا مدعوة 0 ا 4

 ةردقلا ةةيصح ىلا هر تريغملعلا هع ّف- ىلا ملاعل | ةمسنق بسن ىهو ىرخ الل سل لا علا ىف يكح اهل

 امولعم هنوكنم ىمالاو مولءملانيبو هن ةبسسانملاا اورو د1 !نيبو هن ةيسانمال هش لعل مكفم
 نيعلا,ترطناذاو هدا نت نان سام ا اق ئسنلا اذه ىلع ترا اذافارودقم هنوكرباغب

 تولا ىف ك.لع بلي 0 تس + ,تكحملأفو لاف ةدو+ومام اف ةمسالاّتدناىرخالا

 | طافلالا قالطا ناك هلع لهالو لوف نا رشا دح ام لةءلف نينمع ىذا قثاقلا تاسست اذاف

 قال ط اك ىءملاداف عم قلطدانل حاب موعامابنمو ىنعملا ةصص عما نباعرومجتوعاماسبنم 1

 عورشم قالطالاف الع قصد سد ال ع نأ ملعلاة داق سا ةيستو ةءقر الأ لبق النمل ه ةشضرظاا ه ةماسل

 ”ىهلالا لوقلا ليد. : عكار قل نك لذ داو لولا يبن قالط رحال و ع نانا نقلا

 ةلاحالا ىلع لديلمعلاو نكمملاال اوللا تحت لخ ديالوول تحت هل داو ”ىدالوتل الد امه!وةىف
 ةبادهةلا-ا ىلع لديو ةملقع ةلال دن بعجا سانلا هب ادهىناكمالا لعل دب و ةلقعةلالددإولا ىف

 ءامناهسفن فرخ هنا ىلعول ةلظفل ل دتو ةيلقعةلالد فالتخ الا ند لغلاف مسام نيعج- | سا 1

 لقعلا هلو < ىهلالارامخالا هيدرو دق صالا اذهو صالا كلذأشي ل شل ناو امامهاءاش ْ

 ةصاخ هلع لأ الد ىهاملا نكحاو ناملالا ىلوال لك الد تانا الاىل_عحو هنلعلاب هلثاان عا دقو

 ادلقت هرامخ ا دنع فوقولاو عراشلا ةلالد كلذ ىف كلسن له 4141م سا كرعالا ولخ الذ

 دحانواملا وكان دلع هبت شرام لعل ةلالد نمذخ انوا الوقعم نو و رظنلا هش رط كل فو 1

 لعلا قدينيرومأم ثوكتف ماك إلا !وءام» الا نمهلالا اذد»ىلا قب تلا عرمشلا ةلالد ند

 قرا ىفدح ا لكلاشا كل ذكن كي لناو لقعلانالا تشي ال عرمشلاناف ميعتلاوهو الّعو اعرمش هناصس |[ ٠

 لبوأتلا اواخ دو عرشلا,ناعألا عم كلذ اولعفدق مهو لوقعلا هلدخت الامو لوققعاا هلام ءامامالا

 كل دك رتنع عرمشلا مهل اسالو كالذي لعل مبلاطب ملا هنعاون ةّساولوابب مهل ةجاح الروم ىف :

 مالكلا هملع بحواذا الا تكاس ىلعةحالور طخ ىلع هم مهو كلذ لعف نع عرتشلا مهل أس لب |إ]
 عبج هناف بالا لوقا ىف ىتلاةدمصقلا ىفهانركذ ام عج مالكلا اذهىفح ردنا دقو هيف تكسامف |||

 ىل< لزلا اذه نمضش امي ةمهلا قئاعرفانتواهلا دنتست ةمهل | قئاةح بلطتروم الا نمأ مفددعام

 ىلكلا نم برضلا اذه نعضش لزم لز املا فامو نيب اح نب ىثكحلا ىو نيفشكن يب بالا

 درغملا لكتلاو ةسقتلا ف هيطخحألا ها ىلعم» ةدنش يع نمرهللا ىف دونما لتلا ناق لزق اددغألا
 رصالا ىطعي ةنثتلا ىف عقاولا ىلصتل | اًذهو ةيننتلا ىف هطعبال ام ىطعي رهظملا ريغ ىف ق اذا
 نوكو ناقيرطلا اذهىف فراعملا بعا اذ_هو هرمصح نع دو د روصخحم لكو نيهان

 حال ارهظن عاق هناهدوعق لاح ىف دعاشلا نع لاي اكوهف اروص قالطالا هلىذلاقاذلا ىلكتلا
 مكح رنورت سو هءلعهللا ىلد لاق هفاضو | اهابقو دادضالا نعهزنت نم نانهسف رودتالهنا

 تفلح ا: ناو ةيتاذاا تايلصلا معدتف ظفللا اذه رابللا داراتناكَناف ةريهظلاب سعشلا نورتاك

 ]| هلوذب كي رسشلا نع هب دح الان هيزتت ةغصور قفل نع ىلا هعمان هبيزنت ةفص فالتخاكنجكلا ىف
 ناكناو ةلقعلا ةمتاذلا تامللا هذه لثمَدي رصبلا ةمئاذلا تادحل ا نإ ذك للا فكي رش هلن 0

 لولا اذه لم< نا ىلوا هملعو كفللاو ىقخا عملا فرهظالاو دوراهنلا فا نعماتقو ةريهظلاندارا

 الواعمر اهنلا كاكّن اوراصب الل اهالح رابنلا نافاسمت اذ ةر ها همف سمشل نال ىاذ ىل# هلكرابنلا ناف
 اهترعد ند رعب ةققد لك ىف مكحو لحت اهلو اهب ورغ لو ! ىلا اهقورمش لوا نيل ملا ترهل ابك :

 تف امك دب قزح ءايردسلام كاد م لكحلا فرعي ىذلاو اهاهح نم م اهاهحيو ا

 نما



 كج طع

 ظ
( 

 دج لكب باكلا قطنولو
 امصيص ريغغي ريغملا نآولو

 تاكلهم فئاومىف تشو

 املا عبسلاب تعسف دق
 ىنت سعشلا نيعترمدب ا دقل
 انام ىدس اهو رصف

 نوع عا اها هطلر
 تاغو تاحردق ىلقالو

0 
 د1 دانيعشلا .كلعم

 10 ا ل
 ءانمءاو اله ناجحا

 اهلارقتنم /كااراصن

 اهانعاستدلا نمد ا ىلع ا

 اهامسامل ةالعلا ف بلع

 اهاهدمأ اذا امّوقل
 اهاط نعي فور اروس نمو

 اها رم دا راسألا
 اهابروهزت 32 ردو

 اهانعانع اهفرط قو
 اهاخأ اهتفلخ تكرتدقو
 اهانح اي [نالحل
 اغانفق ىلع انتا
 اها د داح ُط ناكنكذ و

 اهاذحدق نعمملا دوج هب

 اهافث ىلع تاملاهالولوأ| || اهف تنكدق ةرفح نممكش
 اع ةاكفالا هدلبؤل ىسعناؤاة وشل ءأ 3

 اهانأ غسلت مو اجوهشلا| || صر تاكا ةمعط ند ند
 اثنبلا ترا .ةوبش نمو
 امو امو انسقفن كن مو

 لاببامو هل تردطخالو

 سوفنهبااطت نأ ةفاخم

 اما دع رثأا نتحلو

 اءاجج بتعنإو .اهول انف

 اهاذانم ا:مدع اهانلنو

 اهاو ىنخادق لمعلا ناكو

 اهاوالو هناعتمكحالو

 اهاقح نم ردح لقعلاو اهم

 اهاسح ىف ةداعسلا لهأىلا

 اهكز نع نءوملا مهلاصو

 اهنم دوص# لا سدل باكسلا اذه نم بان لكل وا ىفةدمصق لكو ةدصتتلا هذهنا لادا هقلاانديألعا

 الفباسلا كلذ حرمش ولج نم هسفنفرعشا١ل ا هيلع مالكلاو بابلارثنف الصم قاناملاجلا

 قف هيلع مالكا ن نهرثنلارظنت بالا حرش فر عشا ارظنتلف :رعدادش قا ىذلا ءذكلا فرك ١
 لك ا لوا ىشورتتلا قيرطب هبلع مالك- || ىف سل ام باسل اكإ ذل ئاسم نمرعشلا

 باطي هناف نان الاك اضعبامضعب بلطف ةطار نتل اس |نيبنوكي نا الا اهسفنب بلاغل !ىف هلّسم
 0 ل ءاذغل وول نم همفاجب تاسنل بلطي و ساسح الا نم هيفامب ناو ك1 ىف مالكلا

 *ىيثدو-ولاىفامو اهس ماسحا مدعل دا انو واعد و اهّوعل تانيلانو اعف :رعشل ارز افظالاكس ءعالام

 قلامللا بلطي قوام نافذ بوبرملاو برلا نيب تح الصأ طاسر ارتنآىث نيب و هش نإ اتا
 ناورلغلا ةروص ىلع مولعملا حب شو مولءملا ةروص ىلء لاعلان علا ناك اذلو قولذملا بلطي قلاذناو ١

 لتاسملال> ادن ا دي الفالص اهو ولا حجب نم ةرئاسنملا حدتالف قاعتلا عتبي نخ كاذك ن 5

 ءىبني هناف طامترالا اذه ىفكنلا هب ترشأ ام مذاق اهاك « ءاشالا نيبدوجولا ف ىذلا ىنادلا طاسرالل | ا

 لوق نعمام فرعز ان: نم هنا تفلت نا ةاوهم قرورتلا حل قدي تلز هفضل نأ مه :ء سه نع
 |ءزتب لكتاو نكم هاب نيتفثتاطلا نم عاج الا عمملاعلا مدسقب لاكن مو ماعلا ثودسحي لاكتنم

 1 ١

 اطاسسو بج اوم ضعي دنعوهامن او هسفنيدوجولا بججاو ة.ث مهل بلو ثذاح هنم '
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 وي سا دابا اع درخول ا دش نان 77 امو نوعسنلاو لانثلا تالا« *

 كاس ل ا

 ا ا ل ا رونا ادق عاعشاهل نكس علا اماذا

 اهارب بر نم توملا ل! ذه سفن لكب لح توم ا اماذا

 اهال_--ق انبلا ة:لنها | تلاحم ىوأملا ةنفحام اذا

 هاذ ف كدسماا نطل نم هنود امل حاب رأت الوعل

 اهاعز اهتروأ سمطلا كاذف|| || ءاعمفف مون تسمطناو

 اهانم اهق اهلو> د ناف سون قف سوفن تاخدناو

 اهأمد فد ى ذإا دمصلان دور باهل رافقلاراعو

 اهانتأامل ا اسوفن ريب لوسرلاناولو
 اهانأام عزاشملا هن نبا |اع بحلا هاع تضرعولو

 اهاشنم قمح د مآ تاضصام ىراو+ اناولو

 اهاحد اوقشامل اهرتادغا || تال سم ىلاسلل!ناولو || ٠

 1 اها نف تناول ةروذم اهودو ىرب حامض !ناولو

 اهاوههل-#تو همهوأ|| | امازع اهبتامو هلبخال
 2 . هالتامرمشعو ةدرال اردب نوم لال هلا ناولو

 اعاوس ديد | ملك احاحأ ءام نوكج راحل اناولو ا

 عطس تاذ ىئارالاناولوا

 ولك هاتر هسفرولفاو

 نما ان رايدلا ناولو

 ىدنع سنالا مصبال نكلو

 لافس ىف .ىلاوعلا 'ناولو
 تا كا ىناورلا ناولو

 مايقماهل خومشلا نكلو

 ىئدق ةةصعلا ناولو

 اران نركح لا ناولو
 دضدو-و باذعلا نكلو

 صخشتناذ ةسحلانأولو

 واني عرار طولو
 موحنالد ءايسلا نآولو

 ءاخر ترح حابرلا نآولو

 اروغ روغت هانملا نآولو

 اهاسدح تح تاحدلانآواو :

 اهائ_سوىرت 'نودعل !نآولو

 اضع ىرت "كوالا نور
 هدا سلسل

 اهاددتف نمهملا لاقامل

 اهارتهف ةمكتص» ىنخأو
 اها ب راهس ناكل

 (اعارت ةفص اهلام تاذب

 اهارذ ىللعأ اهلافس ناكل

 اهايح دق ةيربلا بردي

 اهو عراد
 اهاوه ىلع تشمد ريال

 اهايخىف اهوذسفتلا هارت

 اهاوتابتماهقوش فعض"ال

 اها اماعرش هاو نع

 اهات نملئلقاشروتل

 اهاخرام د :ءزل

 اها دئادن نيملاعلا امال
 اهامح مهانغارافكلان 2

 اها ا زاعس نإحوا

 اهاعاهر_طبعالب
 اهايح تلح مس قأاذا |

 اه العنغ اه وع“ ناكل
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 ا | نعربكلا "للعلا هلل مككلاذ طصأو بان فات ور سدس دوس مير

 ارداو طعنالو نيل 1 دلك فرامل هع لع يم نال ها لع سالت دنا
 سل هقوه فراعلا د ىذلا لاملاف هللا عم فراعلل كامالو كلا هببسامتااطعلا بوو نام هملع بمص !ٍ

 اعنيمارادقملاملا نم حر تع نا ىلا هن اسم اوس ظرالو لاملابر نع لانا هبا بعت كراود |

 نمفراعلا جر ذف فراععلادس ىذلا لاملا ا ده ىف هسفن ىلع مهل هبحوأ هعل نم ةفئاطل قدوهو

 اذه نمو هماو هناف ةلاكولا مك ستيلا نع ىدولا ح رك اكهير نع ديان ةفئاطلا كلَ ّى-لاملا اذه

 مهنوكع م ةعاج مهتم تيأرولاملان هاهدسام5 اكردوت لف ماستملا اذها اهفشكى ةفئاط تاز بانلا

 هققلاملا اذهوغرش هماع بحال ىلاعتهتنا نا نولوةب و هنوكن بالو داك لا نمرثك أ اوهام هنمنو>-رتع
 نع ةاكرلايارخا ميقملا ”ىلو ىلع بحال كف بهذملا ىنح هل سملا هذه ىفاناوةيراع همف ىديو ىل سل

 | دولا هّلا كقنو كل تن دهن ه.ححرز الف بطاخا هنالهلام فد اكرلا هلع ىت الميتملا نال تنل

 «نعهللا ىضر سنا نب كلامنا لعافالمأ صاخ لمعلاضوعق ده |نوكي لجاماو همسقتو- ىهلالا

 نا مايل الا دنعةاقاكملان هبلطف هتفاكيالهل ىطعملا ثا غ ةندهلا لدرلا طعن لحرلا فلو:

 ةيدهلا هذه هتيطعأ نيحهل لوقف ننعتلا لي شلاق رتمالاجسالا نم هيفامل مالا هملع لدي
 لاك ناف هّللا هواي تغب وأاددلا ىف ةضواعموأ هللا نم ءازجاسمم تيغتب الداب ت.غتب ام

 نيع درب هل ىلطملا ىلع مك ؟تاتشذلا ىف ةضواعماوأ ةنحلا نم ةرخ الا فرج الا اهب تدغتن ا مصيللا ا

 دل ١ لعةمتلاب تموت يراود نامل تاكتاؤتس هقانهنمع تناكنا «تمهذ 0

 هللاهجوءاغتنااهتدطعأ امنا لاق ناواضقلنامز فوأ اطعلا نامز ىفئَشأا ىف ةمقل اربتعت له كل ذىف

 هلرهظ امفاهنعاضوع هننثا ه-و نك كَ .دم هيدصقام كبح اصدس سيل لاهو كلذ فئشيدأ مكح ل

 هناف ولك نمءىث ردقلاقهلثاعال هنافاضوع نوكد نا تان هحو ند مواده نمرثك انكلامحرصنمل هناك

 لعدازناف هده ساس اه ةرخآ الارادلا ىف ىطعملا ا دها هللا ىلع ةضواسعملا ناريغ هنمعت لكلاو |[

 قدقحلاو « ضوغ نم تقراذ نا هلل سلو + ضوع هتقراثاذاءىث لكل + لمقدقو ٌةدملا بان نة كلذ

 نادل تلطالو دار لا كالو ار هل نقال دوو هنا 3ك عطول «نارلت ل !ءذهف
 اذاو هتيعوه سل هئم هلك اذ_دو ه: ؤروأ هتدهاشموأ هتقرعم دب رمادي ربو باطلا باطيامتاو

 هلوتىف هللا عمرو تشاو ىذلا ايثدلا فدل_عنوكمقا ضوء نوكي نا حصد بتف هنمعال هنم ناك
 | انهرمضاعلل ىهذ لزاننملا عقر ىهو هور هللا دنع هواز لمعلا اذه نوكمف هارتكن ا[ كح مدبعا

 نوكش ضوعرخ الا دنعوهواضوء سلا ذه دنعو هذة تمو ةدانز رش اساريغل ىهو ءازحج هإعىف
 هبجوأاىب ءازح د قمل ادودلانمديؤرلا نوكتو ةسنملا نيسعن مقلط دوما نماسندلا فروضألا
 أزيزعل اوهالاهلاال ايش هلع قولك بجو الو ءىث هدعح رشا ف هدوج تدهش هدوج نأ هسفن ىلع
 | كلذ لجال ىلعملا اذه نوكح مريغلا كا ذ «_ة سيء ازال هريغل ءادستن اديعلا ءاطعاف ميكللا
 |ءاوسهللا هجوالا كاد, باطبال قامعسا ىعءالا ذه ل مءايطع نوكسف هدف تحت قاوعسالا

 || ىلطملا دولا نم قالا ةفصن «هف فصتا هناف كلذ ىطعيء دما ءاطعلا ةلاحناف هيلطبولوأ هن هملط

 | لعرلا ٠ ك1: صارلك لات قا انهملا تاكا هع نع نكي ل تبحلا
 ! ىطمعي كِل ذك ه فرعملا كلت لعو ر رك كاذ ىلعود ىزاتحو هئم معنلا ةفر عمو املع :ركشلاوهوهدانعا !ٍإ

 هيمعات ازرسهّللا لوح مث ل !قالطاءادنب اهريغ ىلع عن دعلا اذه []] ٠

 ' هللاولز مل ا ده هنعذس ام تالت ك] تنب ًادقا هذ ىلاعت هتفدءاطعلا نيبال ات ةئطاالا|

 ؤ 0 : لبسجلا ىدهم وهو قحلا لوي ا



 فضي

 ىدوحولانانربسلا اذه ىلارظناف هللاالا اوديعبموا اوباصاناوءارقشالا مهفار دام اًةروضلا |

 أ كمهوهرودوأ كسفنف هتلمخت ام لكمجضعي لاق نورخ هب قشو موق هر دعس فكر عاظملا هذه ىف»

 الوقعمالو لد داالول د مقا نوكيالرخ الا لاو بحور هظأو بذكو ق دصف كا ذ فال هللاف

 1 هبفرك ذا ذاذاهراك ذاننوفراعلااهلزة سالو اهراكتفان لوقغل ا هل_صخت ال لوقعلل

 00 :نعحب رخولنيلادلا لسلدو نر اذ رورو ير دان نريد رك
 نيذاان ورمل مهءالعلانا و مزاللا مال_طصالا هرمثاامْ لل تنبادق اذهذ نكي لش فناكولو

 ةقش-و اهدرعي ةمالع هب صثمعاوسنمو ىمظعلا ةفرعملاو لهو ىجالادهشملا اذه اوكردأ

 السد 4 :ءوهف لءاد باص دلقو ا هد:ع ماق لملدب هداقتعا هيلع ىوطئتااموهو اهدمشد

 رفكياذهاف هيغل الب رفكو ةريملا نمحارتسا دقو هلا نكس دوبعم ىلع فكتعاو هب ولطمب
 هتطانو هرهاظملاعلا ىفو هنا ذ ىفجيَرغي ققحما ملاسعل او ةرخآو امنداضعي مهضعن نعلن و ضعب مهضعل

 هلثكسل لاف لباشيو لاني نا قحلا ىن ىذلا هماع صوصنمل ا هزنملا لما وهو ةبدصملا نيعلاوهف

 كلذ ىف ىرءءاذعلا ضعبو مصعب ىرباك ةدئاز ىهام ةفصلا فاكفاكلاذ 200 :

 للملا نءلثملا تن ممضعي دنعو هسفن فوه لئاع النا ىرحاخ لثملاكل ذلئاع ل لثمهل ضرفول نأ

 تنافءانالاوءاملاتيئاقهئانانولءاملا لاف فراعلاو ةفرعملا ندا لمس ان ركذ ىذا قدما

 فل ص نع كأ تاب انادعيو لاعام عنف عجو قرفف كاردالا نو كاردالاو ئعملاو فر

 نءجراملا ”ىهلالادوخخاب لعلاودو لزنملا اذهّنم قام كلنيبنلف مزاللا مالط_صالا

 هنافاقلطما دوجوا د ءادوج هل نا لءافال أ صا لمعي لان راضوعق ولا نوك لخو بود>ولا

 مول ةجرلا هسفن ىلع ضرفو بحو أ ىأ ,هكحرر يّبكلاسة:بو> ولانه دوج ضعي دق دق هن اكس

 ميحر روفغ هنافلصأو هدعب نم بات م لاه ا وسمكتم لع نم هناوهو صاخ لمعي مذ صاوت
 نم حالصالاوةروتلاو صاشملا لمعلا اذهنءضوعوهو هّتنصهذه نم توجولاب د.ةمدوج اذهف
 لئازضرعن ٍدوجلا نيبدبعلاو هااالا ديقالو اوس هياعمكحاسغ هدوج بلج هدوفق واطملادودسأ

 هنفرع لأ ى ىدفقردو ةئقر ءو سلات تقلهماماونأشلا ادهملاعهّللا دمع نب لمس لاق لت : امض رعو

 راحو ترسو فقوو تفقو نا ث سحب انعزانتو لا طومالكلا انش العو لافو تاقو هلاح ىف هترطاشق |

 لكوئش ا ولا ىع * لكت عسو ىتجرو لودي ىلا عتهتنا لهسأب ىللاق امرخا ن مناكو

 ىسرخأ دّدل هللاوك ل هس لاك ةجرلا ىّدعسو دقف تاركحبلل ا ركذ دو مومعل او ةطاحالا ىضمتنت

 تدقيفملعت ماما الد مو ايم لعومهفت لاماهتممهفوذن الا هذع لئعدر مظو هفاس هفاطلب ىنريحو

 نولؤيو نوةنيذلا ابك ًاسفا مف ىلاعتهلوق ىلا تح الق سفن قد الا رلتا تدع دار احا رك

 نوعلما.هل تلَمذ ةدخلاهذ هذه حو # هناو ترفطد_ةىلا تاتو تررس دن . الارخا ىلا ةاكلا

 لوس ان لافرق سلب دامس مى اهم هاف لاق ةمومعلا كلة نماهجرخأو همجرد د قدقهللانأ

 قيرب تددغو ىسفن ىلا تعجرف لاه هتفصال كتفد دسقتل انا لبس اء لعتْلا اهاح كا تك اع

 فرصناو عمطم ىف عمط هنا تلعو ابان ههجو قت دد سالواناو- ترحام هلناوو قلح ىف ءاملا م اواو

 ىدنع مالا بف لاكشالا عفرباع صنام هناحسوتن اناقنوكياماذهدع: ىردأ ام هتناوو تفرصناو

 ىحام تعبت ىفا أ انرلعاق ىرتن نبأ ىو اا نوط لا جلس ةئشأا ىلع

 ىلا هلك ا هذه ىلعهل تةقواسإف العلا نيب هنم لهج !الو ةدح هتمرصقأ تب أر اخ يح نم سلب نع

 امماو"هلعملاهذهىف لبس ذات ساوهف همف لهج الا لع لع دق هنا 0 راك ا

 قياعن وجرا ذكوامريغالو هتلا دم لة ل!هذهىف ةنمانلع سلب ال ان هللا نمالا اهانذخأ ات نحت

 قلطملا دود/و ةنملإ نيعنمهلانتنا ههنا ةجررظتن سلب اف عرف سمال لصأ هلّكسم ىهوانر مع نم



 يراود مج هب الو هل_.2 نار د- ب الفهي ومحم لت نا بحلا بلطي ىذا تقؤلاوهو بمحل ا سفن نم

 ١ هوس رئافلا رم مطصم لاما كلذ هيفلاسقرف بحلارأن بهل 0 تناكطلل ةوقل

 ْ نأ ةيسسولا #3 3 ارح 3 عدوأ

 ا ل جرو لم |كهلالط ىلا الا ا اوهودا ا هدف ا

 ععساملهناالا اهم اهفرعي فو م نا نكيرلذ ىلد اانا ةليواطمات هل تلاهتتلا تءاحالف

 ةيهلالا ةرضعلل مزال تعوهو مالطصالا لاا ذهف كنع ناش كبح ناف نعل اهل لاك اهمسا اهتم

 ةروص لكب بهذيو قدا فبكت نيبو دبعل نيب لوحي قمل ا لام هسفدومدم "هلا مسا لكلو

 نرتوةرباملاوهو ظاطلالا نم مارك الاو لالخا اذاس اولقلا مالسلا همع لاه اذهلو اهلضت و؟اهطسضد

او بحلاهدجي ىذل وهو مانقملا بات سهلة لوسكي لاسم |لالجوه ىذلا لالا هنمح
 فراعل

 مالطصأ متو ءىش لكىلع هرثؤب نا هب هللا م ارك افءويش لكل عهبان+رثؤنف بوبا مظعت 7 ند هس

 مادلاسا ادهماداة لاس اةروص ىف بويل اةدهاشم نم ىلقلا ىلع درراموهو تقول ىف لور

 مالطص الوزيفقالطال |هلو ةروصره دسقتن مةريغ سفنلا ندةروعا اه هود ؟لالك او همالطصا

 بذكيٍي ل اىريقسفنلا ف لال ارث اود ىذأا مزالل ا مالطدالا قبرواها اوزب ةدسقملا ةروصل اوما:
 لاب يل هداشرف ابوس الالثسا بنع نط رعبو كب وكان” لوقت ىلا هدفا ةلتما ةزونلا

 لعل ناك اذهلو هب عنب طيةئنالام طمضد نا ىع وأدب ربثمح هس ىف قرتح اذهافدسقت ال هنومك

 ةيالولا نيع هنال هنمةدانزإ | هلأسيت ا مالا اوةالصلا هلع همن ىلاعت هلا ضأدبو هنأ كفر

 قلك وهن امر اغا نكمل ا ا اماو فرعنالهنانوذر هبدنو مهمرك, هيوهداسع هللا ىلوتي هب مهلا

 مانقملا اذه. نعمل ريالو هتطمح تدك ن نملالا قانشا الو ديعاقاهةشعبو اهف مهرود هسف' قا

 رعش دسقتل اور مصل | نءحجرراخ هنال تاريدلا م 0 ءىهلالا باشا ف فراسلا ةريش ةئرعملاالا

 ديصاام شادخ ىردباف #3 سا دخ ىلعا.ظل | تقَر و

ناكح اذهلوهدية:ةرودهلامو رودلا عمج لف
 ا هنال اريك كف ىندز مهلل ا مال !|هللع لوتي

 ةرمضملا هذه نمو ىلثملا ةسقب رطل او ىهزالارواظلاو ىئلزلاةناكملاو ىلجال ارظنملاو ىلعالا ماقملا
 هقرحأو هقزمالا باح الورتس و _لةرافكلا ةحاس ر اولا خو زازقلا دخل 3 راد الاردص

 هلال دسقتالو هتاذا دحالو بوءحن اد بالو رولا دشي رتسلاناف ىسالادبشملا اذه
 قداص د ةذءىش هل 5ك س دل لاو نقرفك تاكنأع ءارحاثننعاب ىر نيعهل سسغتوأ ءوثورتي ف كت

 هرهاطم هيوتعملاو ةمسحلارودلا عمك هللاالا نبأ هرصدخ الو نيعدل بيغبال دوحوم منام هنال

 ىذااوهو عمم لكي عومسملا اودو نيسع لكب روظ_ذملا وهو 5 ود لكىال ةروص ل كن ماوطانااووذ'

 رب زعلاودالا هلاال مرالهلو عااق دق. رهظمهل ناك الو دعةرم هنهيلا راو لتسلم دك فمر

 جيلا دون ومككلا ذه فيلتك فتش امنيعوهو تانؤو كام نعود وود ع كا

 كح 501 لعو هيزتتلاو بلل |تانعَص ىوسد قلعت هل الو هندسه داس نكي لذا هيفي لالا /عف بوهومل

 اهقرعتلاهب< كردمةودلكلووذ نأ مص نالعلاو هفدا روالارهظمدلو ددالو هلو هس

 امسقتو تقر ءاّ ماد فاه فن ىف هيلع ىههامالا هللان اعلا نماه دس لئن لا خاواببصنم نع تلازامابن |

 هاناالا دبعيال نأ ىضقدةفدورعملاوض نوكل مف هروهظ دودنحلاودبسهتلان 38 ردد تفصو

 اع ماو 0 5



 اذ ْ
 . يكس سس مس هس سس سس سس هس صمم اس سس سس سس ا سس سو نإ
 (تاذدوجو عمده هلظىفىدسف هقح قردماا فكتب ىالاوح بم ىذلاوادأ تس ردعبلاوأ

 صخلا اذه قح فب دقر هشلاناف تالظلا فرهظملا كلذ عم بئاخلا اذه نوكفتي رمقلاّةآر 1

 هج دلاظلا ناف ةلطلا ىب مو ممهج بصح هللا نو دن هنود عتامو مكحلاه .لع دمع ناكئذإا

 له+وهو ضعب قوفاهشعي تالإظ هلوق ىف هللا هيسش امو لهذا نمو ظعأ | مهح ىأو ةماظىآأو

 لج داو هارت تي ا و لهح نمودو له> ىلع |

 هاريل هرادتقاحرخأ اذا ىأداجالا عتباهيوراد قالا دوجو لئامالاهري غنودانهدبلا ١

 رولا هحرخا اذاهارتالأ ”ىهلالاراد_ظقالا ني_عدآراهارول هنال لهما هللا هت ور برايم

 تاناظلا عافترالقلاراد قاوهىفوكلارادنقالا نا معفهرادتةاوهو هدب ىأر معلا وه ىذلا
 اهعم نرتع ةةودلا ةلظ نان تاملظلا دثانهسشنتلا عق ةواذهلو ضعب قوفاهضعي تناكحوتلا ةكارتملا

 بع ىتلا باسل | ةإظاهعم نرتتحوملا كارت ةلطاه عم نرتشن جوملا ةلظ اهعمنرتسةت رحلا ةلظ

 ةلظو عبللا ةلط ليلا اًةللفف هيلا ن 0 قالو نع ا النونو طزونلا قيد ككاوكل راو

 هيشلا ىف راكتفالا لس ا دتةلل مارا ةلظوركتلا ةلطوملاةلظو اعلا دتفوهو لهملا ٌةلظر هلا

 يلطعملا ةلاحهذهو اسيمانارسح رس دقف تالظل اهذهعج نك رفكلا ةلظ تانسنلا ةللظو

 معاش ن نسلل ا ةرمضح ند ”ىههلالا برقا تاجردنعحاسغالا لعنملزمملا ذه هنمتي امامنا مهريغال

 هيءاام عجم لبشنلو « ماشتمو همكم ناعالانان سهأ ىذل اهلنا نع مجرتملا عراشلا لع هفر كلذ نأ

 لمادلا نان ناممالا ةحردا:ءلازئالا سفن ىف هب ماكسملا دا سم هنأ ىلع كلذ. كا

 ليادلا اذ هبحاصا لوي نمؤملا نم مدعلا معلا ءاجو نامالا مك لطم ةريدللا ىلع مكح

 دقفو لهذا نع وهف هر مصقأ اب مصفملا د وصتموهْكرطتْلاطعأىذلا اذ_هنان كم عطقلااما
 ود مك بلا اعلاو يصل  لعلابو ناسعالاب ةطترمةداعسلاو ناميالا كنعلاز دقوا نه يعتلا اعلا

 كا ءةراي ةداعسا | قيرط نينا فراعلا ىلعفناعالا هعم قب ىذلا

 يجر دلع رولا ذل نع اج ارا ترا للا يدش لكل رون اكسل ف نعت ءرمشلا
 مل_عاماو رمد حاصفالا لع ا ذهف ةناسو بانك م لسرلا هب تءاجامق مها | ن مننا معيطعيات

 وهالتو نيدضا|نيب هعم<لاتفهللا تفرعمهللبقزار الا دع سابا نال عاف نيترضلافاأت

 ةدحاو هشح ىف ةيثللا نال ن نطابوهش ثءم- نمر هاظو رخآ وهث محن ملوأوهىأرخ . الاول والا
 نماذه كر دبامتاو ةطغا لفلان 3 كردبالادهو ناش ندد لكو

 اه او تاراشا اع و>+وتاسحاولا ىطعروطأ | كل نمناكىذلا لةءااروطءارو ىذا ماقملا
 ابجاو بجاولا لعج امادح او د>اولانعج ىذا اوهفذ اهّدح  تا.د>حالاوابتلاجا تاليملاو |

 ”ىهلا ع ٍلعادهفر طلوركفو ثوهثءحن د هانرك ذام ٌلاردا لمعلا ةوٌو ىف سدلو بوجولا هناطعان

 اذهربدفةدحاو نيعلاذااءاتو تأ رخل فل امك د ىهلالالعلا ف ناد تلا عقتجا اذا ىلقعالا

 كردينا ارصيلا ةوق ف كج 05و لوبشمريغالقع دود ىح هناك لقعلاروْبالناميالارو:لصفلا | ْ

 هطاسوريسغ نمهنا ديرصملا هيطعيام كر دن اهنوق ىف سدا لقعلاكاذكددح دعت لو تالوقعما

 3 رو قول ىهو تارصمم ىهام ثمح نءتارمدمملا لعب لغت ثنا لقعل اةوقتزع اذاف نا

 كاردانعزعدقو قملاىلا هّيسئىف ىلعاوهاس ىلا هروط نعح رم ام ار دابهل نذ ةقوإ خر صنلا
 وهذ سم أى هل ,ْهم قول ىلا رةتفا نمو همز ىف ساساوهو ةحردلزناو ا نعح رخام

 مراللا مالطإو دا عا كلذ نم نوذراعلا هفرعيامفةراشالا هذه ىنكيو رقف يلا
 ران مالطصالا نأ لعأذ هلبعي ل نم مهلاثمأن منع ٌرَملا نم مالطصالا اذه مايقم ىطعانمةمصو

 ادوبجل | ةروصن تادو | بق دقو بولا قوسام لشد 0 ف ا نيسحلاب ولو. لدعاووت
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 ناكحاذهلو ا ارا ا ناك اذا د سم ناسنالا هين وكت هناف قةحلا

 مخه ند منال هللانع العا لاحودو ار ارطضاالا طقع وال مسد هيلع هللا ىلع فاسو

 اهتمالعف دوام ل لا عتاماو حيرصتلانع ىغب خب ولت هناقةيا فكه فام كل تنبأ دقو كدا

 ادهاشم توك ناو يراك رعد 5 0 ناسنالا لم ا

 طاشرإالا اماو اهئد دووحما طامسرالاو داحالا ثدءح نم ىلاعت هللا ىلا لا ءفالا َة همس

 ا ندو قلعت نعو ل ا اهنممومدملا

 0 ىل_عقا هلىل_قاملامهحو لعشلايلا ةمسأ فااكحلل ن نك مولذالهفادهلقدىذلا

 نم لعسفل ا ىلا ةحتص ةمسسن دسعلا نوكي نأ دب الف امسفن ىف ق- ىهو امبعاهاك ة عب رشلا
 ل وا طور ل هاب قطا أو لعفا هل لبق ةمسنلا

 ليادلاب- ءتف سعكارو ىف بكأو كار جار دناكليلدلا همطعب ىذا ىهاالارادتقالا فحجردم

 سهلا ىطعي كس عسل ارون ناطا أ اسس> هكر دنام نكل ضرالا ىل_عاطنمار وبكاوكا نا
 ا ةكديالو لمعلا دكر دي همق حر دم ”ى يلاالارادتقالا ناوأعرم دو اسحع مسهل لعفلا نادايعل ا لاعفا ىف

 ْ هبكاوكلاو سعشلا روز نيع ود بكاوكلا رونتاق ب رطل رع 11

 رو ف سعثلا روجيردنادق لو: .ق بك اكرر لا عع او سءعشلل هلكروتلاف ىلع اها

 ثاو ىا رملاو هريغروت منكي ذا هسسفنق هدون حر دناق سمشلارونالا ام ةقمتللا ىل لءو بكاو كلا

 رات هل نوكمو نوكلا ف ةطساوالب هنوك نمثل ن وكي ةرانرونل ا امن اواخر رننم كلذ سيلفرت ااا كاك
 ردللاىف ىلحت اذاس شاارونف ةطساولا ٌكإةريسغ نم همكح فلان م ك2 هملحت 5 اره قرح لد

 لادا ىهلالارا دتقالا كل ذككل ذ ىف كش الر دبل اريغب» ا ا را م ىطعلا

 هنالمكملا فت ن كلو ”ىبهاالارادتقالا,ناكناو وهذ قانا ن 0
 سلا فردا ىلا ىنهملارونلا بش امو هيلحتأ ةأرملا لمن احح ىذلا ىللا اذه ةطاسوب
 سال !ا رس نق دتوجامن العلا و رمل ىفقاخإ لدفل ابان كا دكا وهو رديلاروتا لعفلاو
 هيطعيام فالخردبلا ةطاسوب روذلا هيطعيأم ناكو ء ءاشالا ىفىرونلا مكمل اريغترثالا فال الو

 هحول ند ىلع فداك أف رعد انه ن 0 ل نر ادم

 تاقلاام سودلا ناو ئث سعشلا رون ند هسق سدل 2 : قرمقلا ناالقع لعت مو قلعت نعو

 ل دكح امص مسالاو اهذودومقراشت ال ةهمدلاناو لامها ناكاخناو اهتاذب هلا

 سعشل ارو بسن مو هلرهظمو ةصاخهل ىل_وهام او همق ل_>الوئث هقلاخ نم هيف سل دبعلا

 الاودبلاو سعشلا نيب هالا ناك داو لاما لا. اوا.-قاذلل رادلقالا بسن, كاذك ردسلاىلا
 ل قالا عم لتسملاهذهىف ”ىهلالا سهالا,كننظامخ دحأ لكل ذ يعيال هناوءاشللا عمةياسملا هذبج
 ||| ةمالع نماذهلثمدقفو ةداعسا|,تامالع ىلعا نهوهفرلعلا اذه ىلع قو نإ تن انى ا ىف

 ١ كيوان راق او م1 ل ما !ااماوةيوتعملا توا ةشو حاورالاةداعسا ذم دي ديراوةواقشلا |

 اونمعأ امو لادو صلاخلا نيدإا هللالا ىلا.عتهتنا لاك ص الخ الاودو اهطورشب ةسعورماملا لامعالا
 رومالا لعدهعملا ةيخاماو ال تامالعلا نمردقلا اذه ىكحي تم ونيملُعهللا دبعبلالا
 معان اهلا هله ورومالاهذهلاهيصن قللا نوكعما محاص سمع اذاملوايلعدا- ةعالا هلل ا اربصت تلا

 1ذ_داهلعج نكلو هنع تجرخاماباعداقعالا نا اه َيلارومالان ا ىلولا حالا اهمأ

 اراب الاث افنآ هانرك ذا لها هيّريخاف اهلع- نم ىلعالا.حاوذلاهيلع دمعاف هللا نددن مايابرأ بئاخلا
 | ثمح نم كل ذىف سعثلا ىلع دةءاورطانلا هبق رظناذاردلاذ 0 مالطا

 6 .الاد_هو هم مالا ىل طعأ هناق بدع ءالاذ مف هيرثالا هللا طبر ىلا صأ ا لحما اذه

 رردمل ' : 7 ٠ ١



 و/ 9" ؟

 "حر ىدوجو مأ داسعلا قد ىف هن اصس هنم نو كسمي لهو هناساو هماعتال هتيعتان هاذ
 هدوجو نيع هفماعثالا نا ىأر نم مم كلذ فان احصأ فات اوهوجولا نم هجو مايعنالا نعي
 ئادقهنافدوحولا:ه- بلعمتملا دوجوملا اذه مكح هبطعيامم ةقلعتملا نص ارغالا ىلا تفتليإلو |
 صالا فقوبولو هن ىلع هللا ةمعنوهف هضر غقذاونال 0 هناك او هتعدو>+وملالاىل عا

 هلاذاف كلذ يأت قث اقل اناف ةلدصأع ءىث ناكححام:د_-> اولا نيلي لكلا ىلع معلا موع ىلع

 هتتاركشي نا لالا مكح هن ماقاذ ا هضر را ا ا ةةمعادوجوم لكف

 ءالملا فرهظ ثمح هس م رع ىلع هللا ب اراثاع نكي / ناد عب هنمعدوجو نم مملالا ىلع هبرعلأأام ىلع

 عيفش مل ءاف نع داما ىلع ىلا عت هت لالاركش ده اشي هنالءركمو هللا ميظعت ىلع هدعاسي نم ١
 نوكح دن ابهلالا نم مةسملاو ىلملا مسالاو تادوجوملان ا ب علا
 ا ” ا الا ةل-روةذللا دو-و تاعاسشلا كان متن

 نمل لد امدح ىرديالف هللا ةدارالا ذه ىف رامي !اّماو ناسنالا ه, ف رشي ىذل قلد مظعأ نم

 ناو لماعملا ةدن اعمر تدسلاوها دهت ةعيرشلا لاجل اود صح تالاتاد

 ىلع هللاز .ك<شياري ناريغلا حف هيلع جبقو لاخلا هذه هبسصت نأ تيالف ريغ ملال كلذ لزنول لاذ حب

 دوجونم مااا اد ههحتباعوالوسروأ اسنوأ هلانو ل ناكن ا اهسالو م“ الا. نمريغلا كل ذيماقام | ْ

 نطوملا اذ »لفه ىف“ اطعلال رتنمامماو قةحمنا اذه هفشكناكىذلا عيقأ ارتس ريغلا كل ذىف ةضاعلا

 هتاف لرتلا تقو ىفلراتلا اذهل لدوبشامو كرتلا كلذ سسام كله انبامم فرعتت اة هانركة ىذلا

 كلانمعو حاستفملا كانيطعأدتو :ادردأ تاك داس فات تكتم ءانرّرقاعف هلك كل ذراع حردنر

 ل انارايدا دن ديك هللا اذه بستكملاانغلااماو كلذ نم هتئشام خفاف هلفق

 ىغسا ناو قلعت مرمغيهانغ قاع د قف همغ هلرث االرمغل | ناك ا هناق قت اة لاب هاه ىلع الما دناكرمغل نع

 هل 0 قنا ملعلا نع فصولا اذهم يرن هناث لهجأو لهج اف ىلا عتدقلا نع
 اذهلو ةبتاذال ةمضرع ةفاضاىهف ىلا ءلافدضأ اذاف ةقيقح حصنال ءانغتسالاق

 هنع نغسل ئ * ىلارمدفا نمو لاعل ا ىلا راقتفالا هنع بلس ب اس فصرت ىلاعتّىعلل ”ىغلام جا

 لكف بنامنا ثيح ن نم ىأ بسنلا ثم نم باي سالابوهام ابق ف ةقيتملا لعبا مال

 كيطعتام بح ابيفرظنل ا ءالذال م أ |نغ ىعست لهو ك.ىلع ةكاسملا ىهناعدض كنع ترهذا ةمل
 انَغ ىهاخ كنغت [ناو ام نَغتناو انغىهف اهريغنع كتنغا تناكح ناف ةدسنل ا كات ةم شح
 ثمح نه عوذل أن عاهبتدت هس لقبك هن فلاش ال هله شح درع يالثم عبشلافاهب نغتنأالو

 كي ماهذا عوتلا ناكنا نكلو هنع عيشلا»ىن ل ايولطم نيلعوا ان العوج ادع

 بلاط تناف ه تقيشح هل .طعيامراشتف الاودي دويعل اير كأاو ةقاطللاو ةقرلاو ءامصلان دل[ دلع

 نتا ا رك دام لكن م عودا كاطعأ ام عبشلا لاطعأ ناف هنع نغتسمريغدل

 هدض ىف كلاذان دحو اذا ف هانرك ذامل ب واطموهامتاو ه_فنل ابواطم سبل ذم - ع وملاذاعوملان 0

 ملسوهل يل ل ىلع هت !لوسررا كارو هد عطل ناك صر بلا اان

 0س ما ا ل ل عولسا نم دوما
 َمسو هلع هللا ىل_صهللا لوسر لاه اذلف هللاري غل نوكي دق لب هللا ىلا كا ذ ىف هراسقتفا نان
 را ل ل ل ا ٌديلهناهسق

 قيرطلا لدعأ طبااغا نم هل_عج لو هيلع هللا ىل_ص ىستل ملا هودي رتشينا
 0 ا فر .فودلا ف تطاغافاق ارو ل-عذا ىإ ان حرلا دبع ياأكصا

 | عودا ن نمالاذي وينلاةذاعةسالا تعقواة لختملا عوللا ف الذ قةحناعوطاوهورادةمو ذح

0 

 202223120925291 2999592999222 ل و ع ل ع ع 200 ااا

3 5 10 
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 آر الانه نيققلا دنع قيرطا از_هنإاححذا ةققلل اف فالخؤلف دح او # 1 0
 : كفالذنا عفترا ظذللا كدب هذازاام داو لكامف اذاكر اكل فول ذر ال هلثمنوكي ناالا الإ اه

 فرملاو فارلا نعلشلا عفر ف موسرلا* ءاذعدنع هبشتلا عقوامل ىسعتلا ىلعتلا لزنملا اذهنمو
 || نودقلا فرءنكلو ثي دا هىفةدودةملادو-ولا ضع نءوهوردلا :هلءارمتلاو سعثلاب

 هلل لاق هلال صاخ رهظمردبلا "يل كلر مقلب همشملا ىلهتأ ناو نافلتخ نب رهظملانا اذه ىل_ءادئاز
 هفاضااةرابنلاب سعشلا دوجو عم اردب هدهاشاىناف يللا ىلا هفاض قهرا دبا ىف لشملو ردنلا

 لجيل لزنم نمضي لزرملا اذه ن كلو هلع مالكلا لزنم اذه سلو نوما هر ءىهال الا "هلال ىلا

 رارك_ الفنيصذلو | نيئومة- - اوةروصىف لنا قة ادنع ىلاعُس ىلا ناف ا

 ١ ةقلاو ييتاطلا ىلا ةؤسر اركتتاو ولالا عاستالاو هيلعوهئذلاقالطالا قلب اددنع حاف
 ىغبال ىذلا ىلكتلاوهو عسوالا| ىلكتل امان دنع ىعس وهو سعشلاب هشأا ىأ ىب يشأ | ىلجتلا نا لاف

 هم را تقاس ىلا نيوز كابو باقكلا انعيلو قال أو اذقو نقاش زر نع ةاألا

 هكا يح ل اس حم درهظم ىل كلا اذهو ةمد الاةننطلا

 روهظ نءالولعم رانلانو كعمرابلا ىف سعل اروهظك ةمض.كلا ةلوه# ةققحانمع اهل 000

 !هلرولعمو لعلا دومش ىعسبا ذه لذة نوكحوا ا اءاوز ىف طسنملا حيارمسلا نع حارس ا

 ىلجتملاو ىلعتملا هني ور معي دهاشملا نال عسوا ىب مساء او ةراثملا هدم وهف كذع كنغبال لش لكحفاعم

 كيلادوعت ىح همفتناامالو كلدوبمث ملعتالو كريغالو كلفنال هريغدهاشتال عسوال اريغو هلو هف

 بالا فرهظي عسوالاو باح اهدنقذا اق.ضا دم ىلعتلا كا ذ نك بالا ع رتواف بالا عبو
 مهزعىلاةراشالل مه رود ىلا مهودر مومف لاما دهاو نيترتوسل انيب دهاشل | قرفي و باح اريغىفو

 سفنلا عساو ص اَوغلكالا اهكرديالرهاولا سفنا نم عاولا ىلع ىوترو< انهو اف نوح ىا

 ىدتال هدئاوفو لزملا اذ_هدهي وح ىذلا ىلتأا اذه نم دوضقملا كا تنم دقف سغلا

 اعلا فد اتلا هلوان داا ىف ىولعلا ماعلا ىف دسأتلا لن اف ناو: داهعسوام اهركصذز !ندهذول
 ىلككوهو ىلعتلا اذهالا ةذاو ملا نمنيّددلا نيب هنعنوكيامف عم لك امو ىلذسلاو ىوارخالا
 دوك ةفرعملزنملا اذه ندو ل١ ىفهرظن ١ نمو ةذ| قدرظن ندوهفهلقب وهريغ قناسعي بحملل بويحلا

 نلسكملائ ىغلاو ندح ناو بدكحاا ةشرهو حجت ناو قدصلا ةشصو ءازملاو فوهلاب دمتملا

 ىطعي نم مم فا: كءاطعلا بابساناملءاوءامقشلا تامالعو ةداعسلا تامالعو ىضرعلا ىن نشل وهو

 ضرغهلاماعت انكنوكن م ه ءاعتمعت ادق ىرتشا | نادوكلا نمهمفف اعس وءارش ىعس و ض وعل

 هبلاهلاصيان هيحاص ىلع داس دقا ممئمدحاو لكف هي راح ااا اندر لس

 مساهل ىطعملا ةهج نم دولا باس قدي ردقلا اذ مف كلذ عنمهلناكذ اهل ىف ضرع ناكأم
 لواحوأ هضرع ىلع انو بابلا اذه نم نانالا ىطعي دقو لعاف مسا ىطعما ةهج ندال لوعفم ||

 قرفلاو لوالكوهذ ءاطعلا كاذب نمالاو ةمفاعلاو نسا ءانثلا ىرتشي هناكسف هب لت ةمس> مالا
 مالا فه نوكينا نكميالاذهو ضرغ هض هل نوكي نا نكميامتود لوالاىف هيىرتشا يذلا نا امهتن

 ديزي ب اكحاةة ناكنا انب امص أ نماذه فال لودي نموالصأ ضو عنمالاو ةيفاعلا ةلازاو
 هلوقف

 باذعاا ىدحو دو دم ىوس اهنمتاندقر املكف

 قعملابانةب :رطلصأ ندر مح نكي ناودمل اانيهذو هاناق امو ةذللاوومدود ةمورع نان دف 1

 ءانزك ذامالا لزنلا ذه نم سلو كل دريغو ماعنالل ىل طعل نم همهنمو هعمانل مالك الف ةروسألانرهظ ناو

 0 ندهن 1100 111101 اذه ةصاخأا



 ا” 2

 نيبنلوالءا صاخ لمعي لاش اضوع قل !نوك لهو ىهلالا دولا قاخوهو هملع ةمالاء ف

 آ جنملا ىببغلا حاكنا !كاذن ؟ لوط هئاف ام ولتو ءاسعا ال_دق الدذ لزتلا اذه قااقح هللاءانشنأ'

 لعح لافو تار ملا نمي رخأف» ءامع ءامهسلا نم لززنا و للا عتلاقو متاول حاب رااانلسراو ىلاعت لاق

 اذ هنم فراعلا لدف ىف لدفلا اذه ىلع مالكلا مَدَعتدقوءان ءاعبل واش ارذ ض رالامكحا

 ه.قلعش ام لزتملا اذه ىف ركدنلو كلانهرظتنلف تاغ تاهتالاو تايولعلاءانالا بانىف ٍباَكْلا

 ديلا ىلع باخ كاذو اًمهماكح ا امهث.داوتف ان ب ونعم بدن غاساكتن ماسجالا مكتت ىناسملاناوهو
 را امهلاءامهلا ىف ةرهاظلاروصلا عمج كلذ نمو كر دتن اسما ش نمىنلا ةس.غلا ةمهلالا
 بالا نيعداولا نوكي نارارسالا سا نهاذ ةوام.انعاالا امهتعدجونالو لعبلاك اسهلروصلاو

 هتلاهجر حالما هللاراشا ىذلا 5 57 نا.داولا نيع ّمالاو بالاوداوامهاود نمل ٌمالاو

 اذه نمو حاكتنلا اذهىالادلو هلوهودلاو هلوه نمل داولا نيع دلاولا نك« الواهاناىاتداوهلوقف

 تادوجوملا ىفوهتنا ةلكهنا هشعهتا تاولص ىىسعفف لاقو نيوكتلا ها ةلك ىدو نك هلوق بابلا
 ٌْ نونعلا لعاووونو ةماكلاا هناث دووملا نيع ضو نكالاتادوجوملا ف ة ةلكملامو هللا تانك امنا
 ىندلاحاكتنلا اذه نعنا.ءالا كلت تادو-ووحو تاءاكلا ترهظف ٌمالكاهل نيعالاف ةماثأا

 ْ ةرشملا ةلك نيعانهدلولا نا لالا مالا نم فطا | اذ هو امهريغ سل امهتسءام_منداولا تاكو
 ءايهلا ىلا بوم هنأف ةناثلا ةسردا! ىف لوالاو ىلا عت هللا ىلا بو سهو*و نَوك للا نيءع نكس

 نعدالوا اهلكت اناس قيرطلا ىلع تهردقف مهفاف هش ح ردم حاكتلا اذ_هوةروصلاو

 حاكن ف جردم ىبغحاكن نعودام اهنمو ىندعحاكت نءوهام !نماهاك ماسحالاو ىبغحاكت
 ةيرصنعلا ماسحالاىف داوتيامو نداعملاو تابنلاو تاناوماو هاملاو حارا حاكجإكى ح

 مال تقوىفابإ نوكيناالا هسح تاح نم هتعداوس ل ىيلملا لاعلا ناذ ةمعبطلا ماسح الا ال

 هاي اموهو كما هب هتعربعملاوهو اكلم قاكي دق اهم داولا كلذذ 3 اك اهيلا قاناعشب رهخع

 | كلل ذ نيع ىف بف لاهم او ميسملا ندا سفن رت هلل حوا ةعست اندر ار ةداسنالا سفنلاىلا

 ْ اهمال ةروصلا كلت قطف انوا نع ةئلاوامانا قلما كلذ نوكية كلم : ةروض' ءرهودو نيفللا

 ةعيرملا مك انه نمو ةماسقلا موهىل ا ةيئاسنالا سفنلا ىه ىلا اهتالرافغتسالا همزالتو |
 ةعكنالا بع ع نموالقاع قلع كلما اذ_هناف فالخالب لقءوزمماذا هم] نم هدلو دَحأي كاوال

 ناجحا هعلع ىلاسعتو ناهس هتلاق ىندكاال أ هلق فاد>ا اذهلو مادعالا

 || كلذ لعمق انو نيرخ عرش تاو لاح نيرخأا موق داع سر ادق قلعو مكه ذياشي نا
 اذه. ندمت ىدلاوحو بركذللاعي هال ا ند دراشالا تناكف ةلتقفلا عع كنب هندي لها ريدق

 تحتااق :رهاوطلا ناعاالهئلأتاان نعةرهالنلارودلا نايعا ةلازالاماف معلا خيرلا لاسر ابابلا

 داولادووثال وشل ادت» 2 حاكتاذهف ةحلال نوكتنا انمعىنو مةعلاايلا بسنف ادوو

 فالخلا عقوانه نمو هسذنل ىيعدوجو ديالو ناك ةوهش لك نع نوكءاش ةنخلا ناجل اكن
 ةدوجومريغةتبانا موكىلاةدوجوم تناكىب ااروصلاناعاعودبر فشكن :تنكما نه ني

 تقالعت هيو قعلل دوعشد وهو مع حيرخدق 5000 تودلا ةرمض>- ىف جناذق مةعلا عب رلا نأ لاك

 امّءاذه ناكامناو مدعلاباب.ةنيفودوم م 5 ياا اللا لا كو كيه ديأث نا هلوقب شما

 ءالأروصلانام ها ا نا هاطناكناو ههنا نمعلا دوو هنعروظر ل هنالا

 1 ا جبال كلذ نا لاك ميقعلا عبرلا بوبهوا ةئيشملا هجو دنع مدعل ا ىلا ةدو>وملا

 اذ هنامقع(ركت) بع ”ىدو>و“ئب :رهظولذا م ةعااال ةحلاللا عيرللو طقف هّدشملا ال رادتقالا]

 ىلعادراواق توشلا نيعتنثملا قاعتمودوجولا عفان قلعت: فكما له انفال بيم |
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 املا لاس الداب نا نوكمشتا لافو سو هيلعفللا ىلصدهقلا لوسر بضغف هلا 0 نست رمال

 ا" لخ لاز اف لئاسلا عم بدالا هباصحا ل_ءوداضراامب هياج أف ةنارُع اهنء قش :”ةامنالجرلا اذهان

 | كاوسلااولر د كاك دودستا ا ناكاإو مسعر 4«:”الفلثاسا | اماو ىلاعت هللا لاهو احرفاملاع نشا

 ىةىدوفالاضل دجوو هلووذو ملسو هلع هللا ىلد هللا لوسرل ناك ق ياس لاب ملول علاق

 هرهنتالفالاذ تنكح نيح كتازنج وهامناف كا اسي ءاحاذا لئاسلا اما ىهالا نع كلن ناب أذ ارتاح

 كدرطالو كادياف ىو" افامتي ل دبع ملا هلوة ىف قيس لا املعت هل لاكاككلل تاس اكمل نمور ورا لاك

 | ىص هللا ل وسر لاق همل ا تس واوان فالامر وهنا هديل واذا عطلان ل رك ودل هلا

 اهب هناعس هللا بدا ىَ ماا ةهلالاب اد" الا عبتتن انل ىتنيف ىردأتن سح اف جدا هقلانا لسو هيلع هلا

 ثكاظعءا هلوقف هنو ةرق نيلهاسلان هنوكح نأ كاظءاىنامال_ىلاهماعحونل هلوق لثم» ءاسنا

 ,مولعم دح اهل نامشلا تادطاخمو مولعم فصوودو دحاهلخ ومشلا ةدطاختو هنسربكو هتخوذشل

 كلذف رهقلا اذه نم فطللا اذ َنيأف نيلهاسا نم ننوكتالف لو هملع هتنا ىلص د قد ىف لاقو

 عتوف دي زاو ةنس ةئاصمست مل هن م ةنس نيسيلا ةمشم نياونابشلا ةٌوَتااذو ةخوذشل ا فعضا
 : عج ىلعو لسو هيلع هللا ىل_ددمجو دو مهرخاىفر حولودو لسرلا لوا ف تالاملا ىلع ناطقا

 |١ طحت نارقلا ف هرظتأن اذكل عفتالو !ذكل عفا نم نآرشل ىف دروام لك ةمهاالا باد الا نمو هناسا
 ىلاعتهتاءاشنا ذو هلمعتساف ىهلالا بدالاب
 سس سس بس بباب سب ببي

 1 ةرمضاعا ند ةداهشلا ملاعو بيغلا ملاع لارتشا لزتم ةفر عم ق ناس امو توما فاعلا بايلا

 هب وسوملا 8

 هركذي سيل ىنتاناكتا صدعشتلاو
 دب سدا دولا دو لصادوملاو

 هرتس مالظال ا امرهظت سعشلاو
 زكا يرسل تءاعلا ولة
 هرهظت دولا نع ّنكلو لصا

 هب ضراف هللارغ كنغي يال هرمي ىلظ نم كن االو ار
 هردب وهف ال اله تدهش ناو هاو س ار ىف الع هب مقو
 3 امو ىوهلا ٌكاعددناو

 ا ماتم ل ص

 ضوع ىلعال قافو ءازالا نا

 ةرص رت لاذ نم هغاااذا ناك

 ا .لاذكض وع نع سلو

 هرثوا تساذ ضوع نكم نآق

 || حاكنلا لزنموهاردق لزانم ا مظعا نم لزنا !اذهناانئاوخ ا اناولعا هتاكرب و هللا ةجرو ركل ع مالس
 | سيل سعشلاب هيشملا ”ىهلالا ىلتتلا )علزتملا ذهب صتنع د حاورالاو ىفاعملاحاكت وهو ىبغلا

 أ ”هلدل ندرك هرنورت , مسو هملع هللا ىلص هلوقوهو ىردملا ىرمقلا ىل لأ انود باحساس 00

 || اذهو باح امتود سل ةرع وطلاب سمشل ا نورتاكو لزنملا ادهىلخ دم ىليقلا اذهل "اراردلا

 فولناب دم#ملا دولا فرعيلزتملا اذه نمو بمع ىهلارهظمودو فرعياشه نمو هلزنم لزمملا
 : اترعلا اعلان يستكمل انْعلاو نسح ناو تدكْلا 3 ةدلسهو جن ناو قدصلاةشمهو ءازملاو

 اذاموا يلع د اقءال هتبااهبصن دق ىتلارومالا ىلع دقعملا جو وامل اتامالعو ةداعسل تام العو

 ىهولالا تد رعذلا تاحردن نعحافال ام_عواها اهله نال جأامدن لسا نوك عم اب ب واصنع

 ةفصو مزاللا مالطدالا ةفرعمو ناداتبو نان رضلا هضاب ىذلا ماقملا ةفر 2 زا د

 او هطعب ل نمث مهل امم أ ن ندب ٌرشملا نم واضح تش نيش د
 1١ لكَ هفراعلاهدحاع دو
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 "اطل فاعلا لوضفلا نم لعمل ام دع ف ضوقئاورقنلا :قعانغلاو انغلا لع ا ِْ
 لوي هللاف اهتمءدوجو ىفاهلاك ةلاح لكو فانت لزانملاو فاتت تالاملا ناف هي حاملا ل-هلساو |

 !مقةةواهمهفنا لوضفلا فضول اىلااقي و طدجحاالدي  الاهذه تكرتا هتاخئث لكىلعا

 راما ا نمنا نيب ىأ ىده هل لوذفلا هللا اا نماضتالوضفلاناريغ

 هلمدقال قلللا لماكهنمعىف رقفلاو هينعي ىذلا سه الان لوجو هتعبالاع لغتشملاب هنعربعملاوهف

 نععانغلاو اغلا نيعرشفلا ناكلروهالا تاخادتولو رفا ىف هلءدقال ىلءداكهلاحىف انعااو انغلا ىف
 صا ىف اعّمح ا نا ودل نيع نوكأ الّدذلاو هبحاص تاموةم ندامهتهدحاو لكس ناكنذارقفلا

 هدوحو قدبعلا دنع ةلزئمامْغلل ساوهدوحو ىف هللا دنع ةلزمرشفال سلف اديارقفلاو انغلا عمالف

 اغلا نمل ةةازةذلاوازقفلا نم لضفاءانغلا لاق. الكل ذكقلخت او قلنا نم لضفا هتئا لاس الات
 عماجالو دحاو سن امهعمج نمفالا مصتال'ءل_ضاقملاو قملا ةقسص انغأ اوقلخلا ةهفصرٌْفلاق

 نيملاعلا نع ”ىعهللانا انغلا قىلاعت هللا لاك رغهلاو انغلا نيب هل ض اقمالذ قلذتاو قا نيب

 ما رمل نم لضفاانغا |! ذم هلع دعب لاك ندي الاهتنا ىلا ء ءاز قلاب :اسانلا اهيا ابر قفل! لاكو

 ىلا نضانلا دياب ئذلااماودزتاف ن مقلم نها اوكو قاع اع ادق[ لضفا نم لات نك ل تارتنلا

 اذهو رع نيع كاذغف كانغ نعل انغ ىف نغ ريغ هملاريشف تن او نغنوكب فكفانغ هنوعشسا

 < . فقال

 دوجوهل سلام نيب ورقغلاوهو ”ىيقح دوجوهلام نيد للضافملا عقت كف نع منال هقشالا ىلع

 ضرع هم ةهلامفهذنعرثؤملا هيل دوك قعر انكوامف انعناننالا ىعماذاوْ ل انغودو ”قضح

 ىضرعل ا هانغ فى اذل ا ريقفلا اذهف هيهدوحول هملار ا ادنغ بننلا لدن اء نو كف كف تقولا ىف

 اعم نيلالا ىف هلر قفل اف ىغرعيغ نم انتهيت لاما لاني دل ا دوس ع

 2 ق.قلا فصولا نيب لهج هل ضافملا بلطف اد ه ىلع نناكحاا دا رمالاو اعمنيلا لاى هلهناذزال

 كلذ نم نينا لوعملاو لئاسلاولعتملاو ماعلا مزلي انم كريما اردت ص هييذشاعو ىذرعلا ”فاضالاو

 ملاعلا لمس احاذا لهاا نا كل ذو تاوالا بلاغىف سانلا نم عب هناق هبل ا ةجاملا س.ملارط 1

 اح عمس نكهنعلاز سااىلا هأعدىذلا هجولار دق هنم ملعب ودنعل اس ىذلا هحول !نم هلعبال حا ىت

 نسل هلءعلو سحلا كلذ لت ىر ديالو وهام ىر ديال ما بالا فل نا اعطق ملعف باح فاخ نم

 وها ناك اذاوالعا سحب نا نكح« ام هفاخ لهرتسلا كا 3 لت ملعب نمل سيف ركسا ا كلذ فاخ

 ىلعو هنع لاو سلا دعبالا لءيالام نيكد هدنع مولعماَم هحول ملعب الاع لثاسلا نم لاوسلاروددف

 هىدصقامم ام اكس لو لاكشالا كلذ نع لصف: ردقلا اذه_والاكشاراانلا ضع درواماملااده

 ءادعلا دنعةداعلا ترف ةمضشكلا ةسصؤلا مولعا خحوضوموهامتاو ةيرظنلا.ةب ركشلا بسنلا
 ىلارظنلاب هل ءلا تناك اف هلعبال سها نعملاعلا ل بنل“ اجاذا ل ئاسلا معتم نا هانرك ذاع نيرمماقتلا

 اذه ضار ا مهن نع 00 لا دعا ا تخيالا رالف ويلز اسلا ولا

 ةوجولا هتعرتسي و هنع لأساسمف ةدئاغلا هل لصحأ هرهلعش لئاسلا اذهىلارظنلا للا كر دعم

 نال م "لكلا كلت اماغوطم و اعلا تاوخ لئاسلا رس ,ةهمهف هلا غلسالو لع لقحالام اهنفىتلا

 هحولا كلذردقب هل ةسملا ن مناف هو ٠ نطفلا مهفلا ملاعلل هلع تاف نا 2 هحوو»و هحولا

 ل هىفطق لئاس 00 لا هو-و نع مدعقمدعلا عم نطفلا مهغلا ىوثساف

 تيدا: ىفبانللا اذه قنبر واما امال لونر ناعيا اهنع باول ل دج اا

 . | ار تبرر فاو هلع دق ل تصاه لوعر لا احالحر ناكل ذو كلذ هيبدأنامدراععلا

 لدبضف مبستا حبست ما ى نم ىقلحا هنا لكل باث نع كاسال هلبا لوساب لاف هءامكا



 انادي

 | ىتح ةجرلاو ةدوملا لصالسللا ناك لذا هب سن أينمالا ىعاسبالو ابلاغ هملا نكسيو هبح نم عمالا
 ! ”يذعاذا ل للاب بذعت بذعملانال الذل .للااماوايلاعرابنلانالا مسييذعتال كولملاومذعتنيذاا نا

 10 : بدعي نادي ريال بذعملاو ةحارلاو نوحص_.١نامز هناف بعتلاور سلا نم هقدانال
 أ راهنلاب دوجومهّدضو لدللاّنمدوجوم ةبحناو دولا لصأف دكرطا ل يوه ىذلار اهلا ىلا باذعلا
 اننا وكما بحل اناف ةبحملا همطعت امل بي دأتو ريلعت ةسغ بحلا نع بوبا ةسغ ىنعا ةسغلا نا مث

 هاوعدق دصتق هي دهام ىلا ةيقوشلا ةكححر كل اهزمترهظ هب و ةسغمللا هال اوهاوعد ىف

 مظعاءاقللا دنعاهد< ىتا! ةذللا ناف هب ومحب ميعنتل ند هنيئا سف عاضتلو هنلزتم مظعمف هتك ىف

 وهف سدعتسملا نمالاةوالحةّوق موق ىوشبال فئاملا ىلعنمالادورو و الك باصصتسال اًدذأ نم
 أ مهلاعمو مهساوح عمجفف نسانفنالا عمد دجكم ميعن ىف ةنحلا لهأ اذهل ورميعنلا فعاضت هيديزب

 نانالا لهللو باهصتسالا مدعل يعتلا وظعا مهمعت اذ_هلف نوٌماد برطق مهف م-مادلتو
 || عدي ىتح نيوعنأ | نيب قرفلاو ميعنلا ديدحت ب اهصتسا بالطب ملاعلا امن او باصعتسالا بلطي ةءرملا ذهب
 لةعالو نيعلك هتدهاشالو ناسا لكح هفرعي ل ناو سالا سفن وهاك ديدخ عنب ذاذتلالا

 معلا ىفديدعتلاهتدهاشم مدعل صخشلا !ذ_م.متاَملا لهجلاو مالا سفنىفتان الا عمد دتموهف

 || هتان انالا لهج ىلعل لد ىوقا للملا لاعلا نم ىللملا عفترا لهما اذه هنع عفتراولذ للملا مب

 ا معالا دهشملاو تالا فثكحجا ارا: ةقح هللاف سافتالا عم هيالا ديددتو هلع هدو>و ظفح ىف

 ٍ هناحس هللا عار نكلو «بلعىهام ىلءرومالا ةدهاشم بحاص دعسا امو نيقءلا نيء ف رشا اف

 ْ نامز )تح ىف مهلا ديدحت اودهاشولام-ماف مهقح ىف ةجروهذ مومهلا باصصا لهجلا اذه

 ]ل مهلانا اولمضعو ةدهاشملاهذهنبب ومش لحاف ةفعاضتم همال آومهدنعارببكهياذع لزب ل درف

 .ئذلا باهعتسالا لج مهلعناه ولعفلا ىف هنءانف ماقممه دنع مشل مهععتساىذإا وهلؤالا

 باذعلا ديدجت نودغاشي سانفنالا عم اهلهأ نان مهجىفالا مهنعاف.فتتو مهبهللا نم ةجر هولمنت
 || مهلفائدلا فدرخ الا ما قم مهل نافنفراسعللالا بال لعاب دا ارادلا هذه ىف وهاس ا مالكو

 نيعلا نع لصاحلا للا لعلا را دم تاودو نيقبلا نيعاممطعي ناضاام_هو ةدهاشملاو فشثكلا |

 || هناكمدرخ الافمهواس ادا ف واكح رخ الاف مهف ةذلثسملا تامولعملا ىف تاذنلا مظعادل

 ||| هلوقوهو ةرخ الا لزانم نمامه امو نما ىلاريقلا نم ةرخن الانا ذ مهل لص مئاناكمابندلا فو

 || ةرخ الاى هانركح ذامةدهاشم نمهفمهام ىهو هن الاداة املا ىف ىريشلا مهل ىلاعت

 || قانا ثئادلا يعنلا اذه مهريغل سلو نيفراعلا ميعناذ_مف لصتم يئوهف ةنللا ىلا ريقلا نم
 ١ هعم نإ | ناكحام هقاخ عم نوكي نا هن ىتعملا هدبع ها لزنملا اذ هىف ىلاعتو هنا س

 ريغ مالا نمهدس سل غيلبتلاو ةدوصنلاب كلذ لكو مهت داعسىلا ىَدْوِبام لكو دهشملا اذه لمى
 || ماقملا اذهءاطعا هدب سلو هنع'حاصفالاو ماقملا اذهىلا لصوملا قيرطلا اذه حاشا قراعالفاده

 كدلعسدل غالرلا الا كد عام هل لبق غلباإف غلب لوسرلا ابي ا. ىلاعت هللا لاه ىلاعتهتئان صاخ كل ذناف
 : معلا ناق ني دهمان | عاوهو قتاقل اى هلوق نس اأمو ةناالا تيحانم ىدحرل كنا مهادهأ

 | لسرلا ةنظوفنينمؤوماونوكمال نا كفن عش ا:كاعل لاكو هلع مولعمل اوهام ىلعمولعملاب قلعتيامنا

 بهوو ىطعا نمءاز ,هازتبو كل دري_غال حاضفالاو ناسبلاب غسلبهلا ىهاسمن!* ءايلعلا نم ريفا

 هنلادنتملاو دانتسالا لع نه لزتملا اذه نعذتنف ريزلا ن ةلالد نارين  لءافكرشا ىلع لادلاو

 1 نيعتلاه راند وجو لانمت ىلا ةمهلال اءامسال ادانتسا وهو ”ىيهلالادانتسالا وهو تاوانتسالا مظعا
 ْ نادت نفاو تاداتنالا كلا اذهفاهناعاروهظا ةيهلالاءامسالا ىلا لاخلا داناساو اها م

 سانلاهق ديحت ام فرءياند نموا دعاصو الزان هلع ح ردا قيرطلاىلع:كبانسر دقواهلا

 سس
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 مطالتلا مفامراصأل ا تدرو نقسلا تر حو حاومالاتمطالتنراحأا ىف حابرلا تبهو ايلاع سلا

 ةسر وون اىلا لزإتو ىمالانالإلا يونا كاع هفايالاو كموخانلا قالا عقل 1 احم

 ريغوا ةمصدشوا ةدعونوا ةمسنج لوما جا واكو ةيناثلاةمترلا فردصلا نا لوةنف

 ردو العلا ةرثؤملا» امسالاردصو لجوزع قلاب توعنملا ةيلوالا ةامللاتابجاولا ردصف كاذ

 دو-ولاردصوءاودهتكاموءاوه هقوفام ىذلا ىمعلا تاشاالاردصو هماثملا تل هن رمل تافص

 لونقنامزلاردضو دءالاو لزالا نيامْرهدلا ردو لوالا لمعلا تادوحؤملارددصو تاختملا
 ردضو داجيالاب ةردقلا قلعت تايفيكلاردصو لوتالا مسملا ةمقمك ةعسطلا ردصو ةرودلل ىلوهلا
 رجالا قشلا بنغملدللاردصوءاملارصانعل ار دصو ىمركلا كالفالار دصو ىناءعملا ميسةتتامكلا
 ةمالاردصو فورعم ناس الاردصو ناو. ا تاداوملار :دواهقورشال سءملاقارشارانااردصو

 نينثالا مو مانالارذصو مدادوجو ان دلاردصو لّالا نرقلا ةّمالاءهذهردصو سردانامز
 اهنهلزانملا قلوزنلا ةنااردصو فةوملارانلارددو مونلا حزرلاردصضو ثعدلاةرخا الاردصو

 لكلا نا لعاولسو هملعهللا لص هللا لوسر نال نيدا ار دوا. مجابساة ور يعتلاو تاذدعااردصو

 حرخارمد: هلءينا هلادارا اذاف هلع باح ردصلا نال ىعاوهف ردصل! ىف باقلا مادا دقردص

 ىلاارظان دوجوملا مادا بولقلاك تادو>وملاو تادوجوملارو ددبامسالاف ىأرف هردصنع
 رظنلا ل رئاريدب هلع نا هللا دارا اذافهدحواىذلاهلئادوهش نع ىعاناكهنعرددىذلا تسلا

 الب ديدن اف هاكر نماعناايسالبا جلا تراكو هتعهّللا هدجوا ىذلا سلا ىلا

 اهنودهشيالوامنوتش نوفراعل افس انا اكله اهفو تاسسملا نودع ىلع تالظ اهلك بابسال اف اريص»

 اهةس اهنوطعي الواسمةودبعي سكعلادامةولماعينيفراعلا ىوساموا-موركش الو اهقحابوطعيو
 نمادحال تاق اهوقني الواو دهشد اهةحىه ىلا ةيدوتعلا ع يسارع اهتوصع لي

 ىعو بسلا د هاش ةلزانهب تازئواهلوقيهنذخا اذاقبابسالا قو دقلالاناملوتيوهوالا انا

 يلا انينحعتواام ةلزانلا كلتناسانلا ضعدل قفتا اذاف هافنامع نءآو هر فكو هتنثا نع

 رديمذبابسالا قلاخ هللا ىلا عجري واجب رفكب دن ح بايسالا تيدا هبلادنتسا ىذلا
 در ال اماوجللاو هريغالو بسلا ىنعمامر دي لو نمآ هبا عالورفحصاذامع

 هوجؤلا نم ه-وب امس نكي ىل ةلزانل هذول هعفرفف هملادنتسا ىذلا بيسلانا لعل بسملا هع

 اهعقر ىف هللا ىلا هعوج لانس 506 ةعئم 3 كناتلا أخ تاج انعاف اهعذرل اهيسم ناكولْذا

 هل سل هللا هن اامدنعلا عفري فيكو اهعفر لاحم بانسالا نافباسالارت احط للف يلو

 ىجوملا حورلابع ءاشل نم ىدويهللاو رهادهامو مهريحو ,هاعأف سانلاوع لهملان جاوكلذد

 ماعلا ف سسلا عضوا دشو حورلان ةبادهلا تننادقف هدامع نم ءاشن نم هبىدبف هللا سحأ نم

 تاينسم بابسال | هن اكسس هللا لعح اذهلو هللا ىلع داقءالاقانإ ال بايسالا دنع فوقولاق

 بسن هناك بس نعال والا ب. اوهف هن احس هّنن ا ىلا اهمف تش تح ىندالا نم اهريغبابسال
 تلا بسو ةسرملا داح الا ف نوكحكحلاسسف نوكلا 4 رمل ببسو تاذلاال ةس ملا نوكلا

 ملاعفناسعالات رهاظفءاسشالل ةدالولا تعقو دكر راسوتلا» ءاضاالف مهئافن وكلا ةفرعااف

 يي هأاكيماو حاومالا تن كسو حاب رلا تنكس نوكسلا لبللالظااملو جاومالا

 ل روصفف "هلملاو ةيطتأ | ةروصلاترعزتلاو تارمشدملا اورو مالحالا تناكف خزربلا ىف ةدالولا |

 نالراهنااردبطىفو لمإلاردص فاذه عوقو ىلغاوَت اشنلاو لاعفالا نم سملاىف تاداوملا ظ

 صخش تدءالو ةىها لاو نوكسا| ال لءالا ناكاملو لاّمَقلا همف سس اذ علو لاوزلا دعب ودو



 : ش كل

 هلاكشالاو ماهمالا عقو ضرعاذاف ٌىراط ضرع ةركسنلاوان دنع ةفرعملا اهاكرومالا لصأ نا لعاو ٍ

 | لافاذاك ةركدلاىف ةفرعموه اذه دنءو مومعلا ف ةركتوهف ركستلا لاحف هفرع نم ”فراعلاف

 هملاعمكملا لاح فنييعتلابةذ :رعم هلك نم دنعوهو ةركن انه ل_-رف الح رمونلا تاكا لئاقلا

 هدنع ةفرعملايعوهملاعلا نمراكتالاو ةركنل لاس فقالا نم فراعلا دهاشب ىذلاف .ةركنلاب
 ماموهوريكنتلا ىف ةماعلا هل وف دئاتعلا هيددمقت لاح ف ههعس ىزإا قالطالا ىلع هاشاهنوكل

 هجولا ن مالا سم ىف قلسا لأ سينا دل نكست: ال لْزَملا اذهىف فراعلا نا _عاو نيفراعالةدئاغلا ميظع
 كلذ هقحعجسس عل غش هنال «بفوه أ ىف قا لاو سهل مديالو معالاه حولا نمال صخالا

 قلعتب امم ناكن ا نعموأ ةندملاتادابعلان قلع اسم نكن انضمت هافو اذاق بدالا نم سهالا

 ”ىال «-فىقااداره فراعلا فرعي ملةدامعلا كان نه هد نا قا دارو ةسلقلا تادابعلاب

 ماقملانيبافقاو قسفروظو ا هوركم وأ حاموأ بودنموأرخ ؟بحاوىلا هلة لد هلع ةسنله
 هترسىرهطم هللا نم لوسر همت كل ذ دنعف لّةئني هللا لع ىف هملا ىذلا سعال نيب وهنمغ رذىدلا

 تناكناهنسلا كاع ىذلاسهالا اه ىف هلأ تو بغرتو هسلا عرضت نال أدق هننا نادل لوتي
 ةيانعلا قيست ل نافتان ودذملا نأ نكي مل ناقد ارااودو -تابحاولا نه نكحلف ةامح كل تمشي

 لا لعن كنا لعتو نال ذلنا باح فاخ نم كلا قربت ا وأ تن ارو نكي لناف تاحابملا نك ةناجالاب

 لءي ناهلأساو هلا لقت” ىذلا ىمالا كا ذ ىف هعمرو ذا هللا نم كانلاق هوركحدوأ روطع#

 ”ىهلالا لءلاناو لف لْوَسب ئن هنأب كتفرعم نيب و كن لوح الو مالا كلذا ةهاركبلا ندكسف
 "ولج كف ةمصعملا مكح ى_ ل ةلاخل اهذه ىلع تنأو كنم عقو اذا ىتح كنم هعوقوب كف ل ديال
 هجو نم هل اخلا هيلطتا-ا هّملاح هذه نم ىلعدي وقعلا توجو اذافردقلل كف مكملا ناكحو

 ىتااءامسالابنودضتعيو ةفلاخن اههلطت ىتلاءامسالا مهو ميحرلاو روُمَعلاووفعلا هجول اههوجو نم

 ةعابجلا عم هللادنو امققداسلا ردةلانناعالا ولعفلا كالذإ كفتناكىلادقا اركجال ا اهاطت

 هتيصعم نوكتو ةصعملا عوقو عمري 1 ناو ةداعسلا ه.طعت ىتلاءاعسالاءالؤهل مكاو ةبلغلا نوكتف
 انسحاهتدس هللال3ب وةماسقلاووىلا هلرفغتسس ىلا حورتاذ ةمح اهفهللا عممروض<
 لسسلا ىدموهوقللالوقي هللاوديوئماهَس وقع ل دباك

 ةرضاا نم عبارلا كإفا اودو نامزلارددص لزئم ةقرعم ىف تاك امد نوعستناو ىداحلا تالا

 هن دمحأ

 لوقعم لمعلا هنكلو نع هل سارهدلا نا رهدلاب تما
 دع حاملا ناو رووح ا لغو د كلفت تا قفاح نق
 لوتبم ماكحالا ىف وه باالو || || هنؤت مال ىذلا نأب ٍلعاوأ

 لوسشمص خلا لا ذف هنعناكسذ هفراعم هلق تدقر ىذلاالا

 لاواغم 21 وحال ان كل اذف'داغ || || "2 نلنل ورك ق هآث قانا ان اك
 لولدملقعلا للدا مكحلاف ىغ ريغ رقف ىلا تلقن ناو

 فراعملار مولعلا عفرا نم قيرطلا اذهىف هتفرعموار دصئث لكان ميلا ىلولا ميا هللا كفو )عا

 ةرودلاىل_ءهدحوناسنالا ناكودو-ومرخاوهو ناسشالا ةروص ىلع سد لاو ملاعلا ناك ذا

 ىعللو ةيرخ الاهل ىذلا ناسنالاو قالا نيبامف اردض هلهللا لعح دقو هنطانو هرزاطق ةهلالا ا

 نكم امو كمهفهنلا لديام ضع اهتم نيعنلف هللاالا اهددع عب الرو دص لقعلا كاذ ىف ةملوالاهل ىذلا
 0 ل ا ا و يس ل ا سل سو صك

 نأ
 ا
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 باعهذلاو فيفلاب رانلا فدو ام قارحالاب فدراملا.عيطرونلا نكح مولو هب دانافعلا
 نومصتخ مما ىلعالاءالملا نعربخ ا دقهتنانا مث ةعبمطلا تافد نمهلك !ذهو تانوطرلاب |

 نيبالازوكح, ءالو مايصختا نيع ىش مه ةفااخناو ةعزانملاودادضا ع وعامل ةعسطلا نم ماصلناو |

 مسوين ماده "امنااوشي ناي اوك "0 ني

 ( هي وب < ييلالا سلا 0 ماع اوح نك 5: نيتفاش

 هريغوداسفلنمناسنالا نم عقو ىذلابف هتعاطبانتسهأ نمل ةعاطلاب لأ تت دسعلا نحو أ
 كلذو مهسوفن ىف هورب لو مهريغى هو رف كم الملا نم ضاارتعالا عقو هنيعي هب عطل! لاعهمضتقرامم ١

 مهل لاا دهاو هل عفي ناهل كشر الام لعف نيب و هبحاصنبب لو ضرغلاب ىشعتلا نا نمهانرّرفامل

 ىتلا ةمهلالا# أعمالا لع نم هنهصخاع ميلع هقرش هللا مهارأ م نولعتالام ٍلعا ىف ذآ نلاعت هللا

 ةجوكابا قاب نمت تان نإ ٍإع للعج ا هنا س لوي هن 1 الملا اهّتاهحو اهبمهااراشملاو 1

 ا اذه مولع ن اف هب صاخلا هلزنم ق قوة سم اقع مالا اذه. لعلا ىامسو هانركذام لعتانه نِف كلذ /

 فرط لزنم لك ىابْثمنوكي , مولع اهتدو هربت د ونال لزنملا ةصتخ مولع اهنمنيع-ق ىلع لزمملا

 اردص ىهسامنا ناك ذا ةيبلاتلا ةعسلا لير دصا !ناف ةمهلالا ةعسلا ل ناك ناو بلقلا نا لعاو

 قيسضي دورولا لاح ىف باقلا نأف رودعلاف ىلا بولقلا ىمعت نتكحاو لاقاذهاو هرود_أ /

 ا نوك هال حسفن او عستاردصاذاو لخضلاو ىهلالا برتثلا همطعب امو ةسهلاو لالا ن مهضتق امل

 1 :روكح يمد وناو الا ىلءاهطاسنن اي هرون ةعشا جسق و ةبسانملل عسفنمف نوكلا| ىلارداص وذو

 . ضربقلا لح ريغ ىف هضمق ٠ صراع هل ضر هاذا ادهلو هسنج ءاننا ىلع ”ىهاالا ب رقتلا اذهل صخ

 هيلع ناك منيب و هنييدلو ف دس لع ةيهلالاةمعنل ارك دله ءلعهرهللا منام هرك زيوطاهبغا

 نما ام ىلع هدع قلن زةيانه نك بالا اذهب ةجبر عملا فو ل 0 قمضلا نم

 تاويست السبل اونسااملادهءاحامتاا اق هدامع ىلع ّنمم هنارك ذ بة هلل 'ناف تاق ناف هملع هب

 : داذاىأ ناماللك ادهنا م لع نع هللا لب دان مهل لقلاقفم_عمالساب سو هسلع

 لاقام نا ىف لول هللاناك اكن يي مقياطتلا ادع ن نموهفمكلال هلل نمل اف َنملا ةرمثح ىف

 ا مكل ديل ناك امو مكنم هذ ايوان رلا 0 هللا لض لاق مهنه نوكو

 قالخ الا ف اسفس نم ممكنم عقوا ذاف هفالخ م عم ل عشت و مثدلاو وفعلا نم قالثالا مراكم ىلع 1

 هتلذك ادع ا لابعاامناوهسفنن دام م ا مكملع مكلاعا هناصس ىطاّدر عفوام

 : ا يوما سجال < م يسال ىش ىلا ةنملا:

 || نكمالامهلاج وهدي لعرهظ نأباماو ب رعتلاناماهدنع هتلزئفهداعلركذ قل دنعهدمع ةعفر

 هللا لص هذ لثمه دس دنع هند ولع: قطنتو ةن_الاهل قلطذنق هدابعنم بّرتهللالا نوكي نا

 ْ ا لا 1 ىلع هب ص“ ائىدذلا ةمايشااموي ةعامد | بانلسو هع

 : ”ىدكح فزاعلا كان الف انزلاق ات ةروانلاو قسرا باد كالا هو وس لك لع راطرللا
 هسفنب لوغشمناسنا لكبف فءاكتا | نطوم فوهو بالا ل ىف مبمال سانلا دع ىمساالو
 ف رعتلا و اعلا لصتلاوهوربكسنلا لعلزنلا 00 افك اورد 00

 0 هس د رلا ع را اا لمادا

 ماقماذهلفأس تدؤفنا اذاعات ىتتالاحلاوه سل ةماعلا سل ىف كلما عف كل ىتلالابمحلاناف

 رع سالما نواز مقاراطزحس ماما ليئاو سان عو ماماسو صان |
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 تاكملا نم فدكف تالاحلا نم ءاشامابم لضتي هغامد مدع ىف لامك ةنازرخ اهنمهسفو ةقيثكلا | ْ

 نْحاَنااك هب روناما جا ةكتالملا تناكن او ةعسطلانم ناخدلانافال_>الو انهى ءاعم

5 202 
 1 م و ا

 1ْ نمهملع ىوحتام عيمابماااهتلصوأ ىتلارادلا هذه كإو اهلك تنءاوتلا هذه هيلع ىوعتام اهلتث نم |

 كر اووو نوداملا مالا تيءاولو بحاولا مالا تن. اونابتم تدب اولا نم عاون ا سجس ىهو كاملا

 هده نمو هوركحملا ىلا تس اوو بحاول ىهلا تداوو هيناسعالا ثدح نم جييمملا حالا

 كناذب صتخ يرش باطخ لكس ا نا تنا تناكو ل اريغب قلعت تدب اول اهتمو كد صتخامتساوتلا ٍ

 هر لمعلا ىف ىدعتتو كنا ذب صدي يرش ٍباط لكو كب صتخاو وةك ريغلا هب لمعلا ف ىدعتسال
 لاضل ادار او ىله اهلا يلعتو لامعلا ىلع ىجلاك هلج تن تغاكو كريغب قاعي ىذلا كا ذف ريغ |
 كريغلو كلوهام تاجاكنف نيعاا باج تداول هذهذ مهتتاعو نيلسملا ةعالو هلوسرلو هنن ةدصنلاو (

 نكي ل ناوانمّومناكتا ًامشهرجا نمريغلا صقتب الو ةرخ الا ىفكريغرسأو كرجأ كا ناك ا يئدلا ىف |
 مولر الو نينمّوماوناكو ل ههرجأ كلذ ةمذل ا لع أ هلماعمىف كي قلعت ىذلا فماكشلا لثم اًنمؤم |
 ام لمع نمرججأو اهرج ولف ةنسح ةنش نس نه لاقت لمعلان مالا اذه لسو هلع هللا ىلصد.قا ذهلو |

 ةعفنعاماامندلا فدرحا ىطعي ىذلاو انش ىورخالاهرآن م هصقن.ال نمؤملاو ةمادقلا موهىلا |
 اندلا نيبأل عمم دقو امد ةرخ الاىفلماعلا اذ_علرحالا كل ذنوكسشأ :دلعم ريم عفدوأ :هلدتم |
 ىرشلاهل لمح دقو اهل امو ةسفنلاءامشالا نه تءاوتلا كلت هيوتتام لماعلا ىريفةرخ الاو ا

 دج الفاغانا ةمولا لي فخيو اهلج هلع ن وهف ام قشعتلاو امس ىف ذب ثيحي اهلج اذا كلم هلابم أم ||
 وهواهاقث ىلارظا رخآو م_تلماعم ىف ةّمدلا لهال نام وىذالاب هذذل: لاحوهو ةقشم آف ||

 ةفلكو ةقشع اهله نم مهن1 لمحا "هلق اهردقريللا قب دصت دّرالا 0 ىذلاندؤملا

 اهامعم الانوكحا ايكلطواف دخ ا ىف عمطا او ديدلا صرعللو اهفاع قيدصتلا ةيلغل

 هنعفعل شرالا قاه>-رط”هلح اهنمح را هيلع تالقي نم مخمو كإح رح ا ىف كا يه هل لاق

 كلذداع كلذ نه هحرطانكو قيام لجامْم حرطام ضحبب هلم فخالف هدم ىذلا لقنلا
 هلتعقا تلات اونلاو هلا ىلعقلا تن ا وعلا ف ديزواساحنو اصاصروا دندح حوراملا

 | هل لستو هتحتار هركشو لقتيام كذهيسشواكتن او انارطةواساحخوا ديدح :ءولم اهلك هلاعث ىلعأأ

 تبهاتاذر ادىلا اهلصو ونيعلا تداول ىف هانرّرقام بنت رب ىل_ع كرهظ نع اهلمحت تنا اوتلاهذه

 ( عمالاقثاو مسهلاقثا ّناهصلو هلوق نعماذ_ه وكلم تداولا هذه هسلعى :وعامو رب رههزو

 ةمايقلا مولىلا اهب لع نهرزوو اهرزو هملعف ةّيس ةنس نس نم لسو هملع هللا ىلبص هلوقو مهلاَعنا

 اهامصافت ف رعود اوما نعةدّرحت ىناعم هملق ىلع تازئاروص لزنملا اذه ىف فشاكمللر مضت ناو

 هم هدمس ةدارا عمدل ضرغال هنال همم الو ةفاك كاذاد_< ملو هو هم اقمابنم ءىث لكوطاو

 نارعأ دقف هوفاكام ضعنلج نع مهماسحا تفعضناو حارشنالاو حاسننالا لاعفوهف ١
 الا املع ةفلك الذب ونعملا سفنل نال سحلا لاك نءةرابع انهسفنلاو هسفنعسوالا لمحل
 رذعي و هسفنثدح نم ناسنالارذعب لاذهلف هيفاهل ضرغالاع تفاكو ضرغةي-اًضتناكاذا

 ةكتالملا يثني للعلا نم فرط لزنملا اذ_م قاعي ودوهعملا ف هتقاطن ع كلذ حورلنهس- ثمح نم ||
 موك عم ناسنالا نم فطلا ندا نا اكفطلا مب اريغ ىسانالا لم نوةولخم ةعيسطلا لاعنممهماو |

 تناكو لفنواثت ون واكتشش ن ردناحو روهفاذه عمو ةعمسطلا لاع نمرانلاواه> رام نمران م |

 ةعسطلالاعنمناسالان ااعطق مولعمو كا درك ف.كحو نا لاعهل,ةامل كلذ لبقت ال ةعسطلا

 هللا كفرعدقو تاوعتلاو كالفالاراغ مهو ةعسطلاملاع نم مالسلا مسيلعةكتالملا كلذكت
 لك وأو هلوقودو اه ماهلغأ لعجو تاوه- عبس َّن د اوسف ناخد وءانسلا ىل[[ئىوتسا هنا

 اه دل

 اماسحا
 اننا ف

 تقع
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 حيوا ءاتلالا ف كم نكيملام || || اذا. قلمللقوشلا لصتعال كب

 مجيرصت و نيس" كنمكح ال || | بحى هللا لهأ ف راعم شك اف
 ح ورلاهلعي ىد_تةغبامب قطان الو سوفنلا هب يذتغتاعقطناو

 حجيرلاهبىر يت ىذلا سوفنلا ىدش || || امهيلا قابام مكح,ح ورا

 حورحم عيرصتاا/لذناحورئاوأأ || ةقط ان هاوي ام. سوفنلا نا

 كلذ ىل_ءهللا دءاروكش نوكح» الىذالاو َنملانهتمعن لطدا اذا منملاَن اانااو هنا كديالعا

 هيلع ملا ىلع هب مث ااع معنملا نعالن ا قالخالا مراكم نمي هبل اهرفو هلذب هّتفرعمل هيلع منملاهركشناو ْ

 بلطف منملاىلاراقتفالاو ةاذاارهظاو ماله بلع م تملا حاتحا اداف كلذ ىلعم ركجت عماوسالو

 دنع منملاف هيلعاهب عنا ىتلا ةمعنلا فمع: كا ءرصالا كِل ذو هسلا هض ةح املا تسم ىذا | ي مالاّكإ د ١

 رقتفباذالف هتمعن سف: ف دوجوم هنم بلط ىذا ناو كلذ ىلعهر رم و هيلع هب عنا هر <ناكلذ

 فا االحر سهو لج رك كَع هتمعت هيلع منملاركذينا منملازو<يذشنيحراقتفالا عضومريغف

 لهجو أ ىمن دقو هلا سني لهأو هبكري بك حو هسلب بوثىلا رقتفي هآر عم ءاماعت ارامي
 نأب هفرعينا كل ذ دنع منمالف ةمسعنلا كلت نمهلًسام عبجب لان ناهبلعهبمتااعق منملا ةدارانا ||

 تك نطوملا ادهءلثم ىف ةلذاا لععتستا ذالف لاما ن نءهانا كتبهو ام هلا لصت هبف ىنا انام عيجب 1

 ىلع هرّرقاذاقال_الا مراكم نم نا الا ىذالاو ّنملا ىلعال هسنّلاو ميلعتلا حو ىلع متنلان ريرقتلا

 نمنع لصحا مل هضايتتا دعب هطسذ دو اتاو تقولى سام هلم ساد هدعمي مام

 ىذلا حبي رشتلا لع نمضش وكل ترك قام ىلع م ملارب رقت نعضسي لزنملا اذهنا ملعاف امهلا تاع لما

 اذ هاهب صّآخاىتلا ةروصلا هنمضتن ىذلا ى 0 عيرشتلاو ةمكملا لهأ نم ءامطالا هفرعت
 ملاعلا بنا نم هحب شت ملعف قد اًةرود ىلعو اعلا ةرود ىلع اهولخت هنوك نم تانالا سلا

 دقو لمصغتلا ىلعاتلظو اهروناهثريخو اهسط اهلغسو اه ولع اهلكتا وك الا قئاقح نمهنفامع كاع
 ىقاثلاع رشنلا لع ءاَماو انس رطف حي رششنلا ٍلعوها ذه هن و هريغو دماحوب أ لعل اذه ىف م 1

 ندعم رف ده اا صا دسلالا اهعالا نمةتاهالاةروصلاهذ- هىفام لعتناوهف

 هللا لاحر هق ماكتدقاضرأ اذهو ةمهلالا فراعملا ن ندا قلخلا همش اموءاع-الاب قلخعلا فرعي

 دبع ركيرفأو لبشلا ناري نيمالسلادبعم كلا ىبأو ىلازغل ا دماح “اك هللا ءامسا حرشف
 قل لاول تو 'رم هعقرو فءاكنلا لزملا| ذه نعذسي وىريشقلا مسالا بو ىرفاخغملاهقلا

 هر قدا ىلع مهيلع زر اع : و هينامالاب هدابع ىهأ ىلا هتدّللا نارلعاف لمعلا رت ن رك

 لعجو ا وئءمالج مهنطاون وى اواك اهوامدع نا ىلاعت هلام هى ىناعملا نم امال ناعالا عم لعجو

 لعن م هين ةقاك مقام م يدر او>اهاجو مهر هاولن ىلعاهازنا ةلعارومانيعو بولقأ | اها

 نع ءرمصبلا ضيفك ةيسح هيف ةفاك ال موداهتاوةالصلاك نادبالاال ,لمعيالا ع لجرالاو ىديالا

 ءاغصالاو ةبغلا عاسم-نع عملا هي زنتوراستعالا ىلاراظنلا كل ةىَدؤم تان الاىف رظنلاو تامرخملا
 امموهو ضرعلا لرتاهيذ ناخذ ةمسف: هناك امناو ةمسح هنف ةفاك الا ذه لف نحل !ثيدخلاىلا

 تعب (ودل ماي ةبسيح ةروص 21 علوا اذه ىتلاةرض/امذهتمتا اذاو سفنلا .٠ شم
 الل-و ة سيئ اراحاواتوقاوارتدةءوامم هنمع ىلع ىتلا تيباوتل ان هراسن ىل عت اولو هن ىلع

 ةنسحرا 1 ىلا نيم ص دوما اذه لج نم تلا الآل قو ر اغصوراك تأ اواهتمواسطو اكسمو |

 ل لجأ ناك ة ضورلا هذ ثىلا لاج الا هذ-  تاصوا 314 لاقو ةقزوم ةسضورو ||
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 (إ تاو مرظيالو لدبتيال ايهلا امكسصح :هلهجا ثيح نمدلجا لولي عطقنبف جس لجاىلا ||
 نلصالا بيدكشاماذيو.نلار .انخالاّدرو هب ىدتقاو هاا دساقلاو :ركق ل_عحو اهمنمؤد نمو

 ىلعادئاز الع كلذ ىضقانا هلل .قام ىضتقم لمعي لو هانا ريخلا بذك ناف ليوأتلانامأو

 هيفامةهجنمديعسلا نما اة نم هسفام ةهج نمرهو قس هيقيدصتلا
 غئادلا باذعلادوجولرار هلامدعو راوءلارادف ملا نم بذكن اهدعوأ اع ءاز ازا اهلورونا! نم

 ناك ام الد عامها كح "هل |ثمح نم ىهالا سقت ىف لحأ هلناكَناو ىعسم لح ىلا ىرح ال ىذلا

 ةمظع لكس ىه وفدكلا له أ نيب فال خاذهىف و حستقيال و مرت: الو ل دش: الالضف دمعسلا ىف

 هتاوضو فالحل ااهف فشكلا لأ نيباضبأ كا ذكو فشكأ 1 لفأن بو نيمو ا نم موسرلاءاطع نب

 باذعلا ىبتنقءامد كلارا دب يعن مها نوكيو؟هلةباهخالامىلا رانلا ىف مهءلع باذعلا اذه دمرستي له

 ةدحاو لكل نافهلدب اهمالام ىلا نوثك امام. ماو اهند حور ا مدعف او ةفتاو ىهسم لج ا ىلا موف

 ةداكلذ فنو د مسدو كلذ نم دب الار هاط مال ا عال ملي راو اهولم نيرادلا نه

 غرف ذاقأيندلا ف لرشلا فرمعلا هد انزاوم دن : تمل اذن رج و نا هرم ف دال :اىف

 1 ىذلا حازملا ةقفاوم مدعلاوم أت هكااواداو ماك لسالسلاو رانا ىف معن مهل لعح دمالا

 لهأ ذذلت اكبراقعلاو تالا غدا نم اهفاموربرههزوران نم همف مهاع نوذ دل مهف همف هللا مهكر

 لءوهامدلا قلع ا ىرتالا كلذ ىضقي مهحا م نال ناسالاروملا متاورونلاو لالظلاب ةنجلا

 ة> نما !..:دلا ىف عقو دقو هب | نص ىلع قل نم كلذك نتنلادذ دلت 0 حتااوثرب رريضشن جا لح
 أي رورخااكرالار ةاَمملاَهَذل مدعو بسانلان5 زاهوالا لاعلا ىف 8 ام م اقاهأت دهاش اذه ىلع

 : راثلاهب ؤربنو دع ةنملا له اكفع الملا مدعل مال الاد ميالحلل ةعبات تاذدالاخ كسسملاجارب

 قة مالا اذ_عقاوكلهاهواخ دولذ الا ةبورينوملأتي أهلها وهنيذلا راثلا لها كاذزكح
 || ىلع مهو 53 غارف دعب ةياثملاهذ رمح ازملا اذه ىلعرانلا له لهنأشل ان او لقاعهركشبال هسفنف

 أ هذ لاك | اواخر ارو كام دوبل ات ا هي ب :

 نكلو كاف رمال لهحا الت تكا در دقئ م هلباو كشالب هن مكح لعللا ديفم دو اذا :

 مسخ لاق ف ثكلا لهأ ضعب وملاعان مفالاا عفرتال هنع حاضفالاناق هنعح حاصقالا ىدزلد ال

 ]| هللا قاعوريجر للا اهذ تشي قفدت اهب اون قيتو سانلا نس د مف ال ىتحيةنملا ىلا نوحي

 ضرالا نطق ماعو ءاوهلاىفع ءاوهلالاعوءاملا ف ثكعسأ ا قاع اك اها ع ند هم_اهٌولعالهأ هل ْ

 كماف متاح همفانل ىذا متلاف تام ضرال ار هظ ىلع لح اذافاهمهش ودا1ناك اهيذالا مهلةامحال
 ىّربلان اول اوناسنالاو هتامحرون هق طنش همت ءاوهلا فن اححو نام ءاوهلا ىلا جرخا ذا

 شسيعبو اند شعب ىر<# ىرب ناو مح مثو هنا روت هب قطن همم ءاملا ف ناكو كا ءاملافقرغاذا
 هيلع هللا هيك ر ىذلا حبازملاو عبطلاب هلك اذهو رومطلا ضءبو هيلكو ءاملا ناسثاو حما قلاك انه

 ىدبب وشو قا لوب هاو هماهل او هنن ا نو عب هلود | انضوتساو دن انك ه فام لزتملا اذه ىفان رو ذدقو

 00 لبتسلا

 * (هب وسوملا ةرمضلسا ن نم منلارب رقت لزتمةفر 1 امو نوعستلا ب ابلا) <

 حورشم ىدقتلا قوهام ارت اوريتعاف لوقلا اذ حرش: لود

5 9 
 " | || حيرجتو لي دعت ت ارابعلا فو | مث امم عملا اسال نال

 لسعال



 لا

 ىلا لثام تب 0 00 ريسغيم 5 د دالوالارخاوم اوه 1

 ةمسكل اودي ونعملاراونالا نم + فو تادنا او اهلا نود ةيةمسملا هكر اهل تناكّناو ةرادتسالا“ 8

 الااهلبتاق ةسناحورلا ىوقلا نم هللا هاطعا امي تاداوملا نم هريغىف هدالامم هشام ةمجاجلاو |

 .لسن لمللا مهلدي او ىلا'عت لاق اذ_هاو تاك ار دالا هذه لون ها ةلسإنملا ىهفه مف ىلا ةيرونلا ١

 ا لقي لو ةلظلا تناك امرونلا الولف ةلظلا ف نوطبمرونلا نا لءافرامتلاهنم
 وهذا لة ثيح هع 001 مالظلادو-و مدمنالروألاهنم |

 مصاماهلايتاذار ارو ةلظلَل ناالولذ سعشلا قورش نع ةداوتملار اوالا ضعن نم راهلاو هناذ نيعاا

 هيلرديرون هس نكي لنائشلا كرديالو دكر دم ىهو كردت نا مصالورابملاف رظ نوح: نا |
 صتخ اوراونالان نم اهفامع هلراصإالا كاردا لويشل ةدادعت_ساو هدو-و نيع وهو هتاذ نم

 ءمث لكد و هسسقم كلر دن ةئ ل * لكلوهامنا هسفن ىف لاردالاامتاو ةداعنيعلاب كاردالا|]

 هنجحن لو هماما نم ردي ناك اممرهظ فل نم كرديناك فيك مالسلا هلع لوس فرجا
 يهتدنامالا ةفاتكلاو ةلظل !ى رطعا هللا ناريغ هو هصعو هماظعو هقورعو سرا ملمع ةناثكأ]

 ضعب هللا اهاطع | ةنهأ اود ةداعقرخ نع ترا يظ اذاغاهفامرهظتالا دهلو هيلع ىوامرتست

 ا هلؤىلاعت قا اوهو عدوملا هءاشن "لاه :رهظ. نا اهعدوأ نمل ةنامالا عدوأ ن هاخاادأو صاخشالا ١

 مهتناما ىلعهلا هتدقوراونالا ن م هيلع ىوطنتام ىلع هين اؤلقلا ماسح الا لدم نيما الف هسل ا اهيةؤي نا ْ

 بارتو راوساو تاردو ذ ضر ًاوهوائس اهامسق نيمالادلللا اذهو ىلاعت هلود ىف مهضعب ركذي

 اهقلاخ ماظعت ناانلاماعت وهلا تاوواذملا مظعت هريغل مقا هدب قاوةنامالاب هفصوف نيلو نيطو :

 ناك هلئاريغب مقا 1 نمالامهانا همظعتي اه مظعنو ا

 تجوعااملككف هللاريغب مسا عارف مشم موسرلا» اماعنمب فالخ اهيف"هلةسم ىهو هللا هاا اع 0

 ةرازج الا لالا مسكلا لبق لكش لوا ناف ةرا دمسال اود ىذلا لصال | ىلا برقا ناكا اسدالا |

 ارون ةعسطا | نكن لولو هنماس رق ناكح هنعدعنامو هلثم ناك هذع هتدكام نك ال وكل تا ١

 رهان لوا امهلاوه ىذلا ىلومهلاو لكتاا ىلومهلا نيب و ةيلكلا سفنلا نيب تدجوامل اهلصأىف
 هملاعلا ف مالظ لكفاهريغو ةفافشلا ماسح الات ره بق لانمرهوجوهف اهدو>و وبمالاظلا 1 :١

 تغتناف ةيسانملل هب رونااروصا| عمج تأ مىرونلان ماهاصأ فاو ىلوهلاو د ىذا امهلارخوح

 تسلاندنعو ءالّمءلا حالط_صا ىف للا عبطلا لات سنف !مرهظار وصلان اف اهروطروماتلظ |

 اهب كر ديالو كرد ةلللاو هب كر ديالو سملا كردبال ب .غلا ذا بسغلا ىوسي ءوث نع ةرامع ةلظلا :

 جام اهلكءذهووهالا هلعبال بغل مشت ن حام بيش تناكولو لو دتنا عصامرو لل ناالولذ

 تناكناو وهالا اهلعبال بسغلا تافمددنعو ىلا عت لوب هللاالا امام 07 ملعيالن كل اوبسغلا

 اهم هكفن تس برغل ا ملعنال حت افماهن ارابخالاءانلعاذاو بيغلا متافماهنا لعنالنكل انش. ةدوحوم أ
 ادح هسغىلعرهظرالف سءغلاملاع هب هه ىذلا تنبلا فرعدالو تدد حاّمفم دجو نم ةلزنمع ا ذه ْ

 عج قروذلا نان ريسفدعسو قد نيب قاخلا ناءا.شالا فروذلا نان رمس كتفّرعام دعب ل_عنل م

 ْكشالي اهل عناصلادوجو.اهاك تادوجوملا َتَرقا ةلظملاريغو ةلظملاهفطاو اهفيثك تادوجوملا
 برغل ناك تان”ٌدحلاب ملي امع هزت نكل توسل قب رط نمهنا ذلءئال قاطملا برغلا هلامعو بي رالو

 ىلااهتاقنو نيمثاورلا ةنسلا ىلع ةيهلالارابخالا تدرو اذافوهامالو همفام لعنال اواسغ م هان لعب ا

 لويشأ | ةفصب اهابقو هرهط فلا دسافلا هركسف كرتو اهم نم آن كانملا مالا مبيلع لسرلا اهتاقنو لسرلا |

 ديعسلاب هنهريعملا كإذفء عدي قي دصتلا ىلعا دئاز الع ىضتقا ناف هيمان ًاامفريغلا قدطو هلت عى تلا

 ىرجال ىذلا عادلا معنلاو رارقلار اد ريللا نمهيدعواممءازملا هلو دمهشوهو عمملا !انموهوأ
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 .داومرخا ناسنالا همر ا لا لقعلا ةْرْم نأ

١0 

 9 6 ”ىبلا عرمشاد 1 رن كلو 58نلو عرش ويهفاسن علا اذ اذه النك نو كن ذه

 " لعلاوةداعسلا قي رظ ”ىبنلا قح ىف مقسم طارصملا هبنينمْوملا ضعي د:ءلوهجت عورمشم
 وب ىلاعت لاه ةمكسلسا ن نم هنمضتنامف ع ورشا مالا كلذ ن مىلهجامل ماعلا قي رط"ىلولا قحىفو

 ليلقهبفلاقبال اريثكق لا اس امواريثك اري قوادذ ةمكحلاَقْوِب نمو ءاشي نم ةمكلا
 نوكيالرك ذتلاونوتي زلاوذولل ىف نحدلاك ل ةعلا رون بالاو بابلالااولواالارك ذيامو لا ث
 ةشارع نعل تنبأ ن ا دعب و ىلاعت هللا اثنادعستت ان الاددهىقمانر "حامل هشئقع ىنم لع نعالا

 ْ ل اس كلذولا لصوت ا ذامب وهيدام باو هن اَعبهَد دامو لعلا اذه لصأ نيبنلذ زنا ادع نم هملعلا اذه

 ماقمالن اوهونونراعلا هلا ىبتنيىذلا ماقماوه 6 اذهلصأ نا لءاف هقضوو هللا

 هن دوالصأ ةؤص دقي « الماعملا اذهو مكل ماقمال برش, لهأ اد ىلاعت هلوقب هملا ةراشالا تعقواك

 حابصلاامتاع اسمالو ىلا بمال لات تديصا فيك هلل يقال هللا هجر ىاطسسلا دي زياونأ هيلع

 كلملا اعوروهطلل قورمشلاو بورغلا اسملاو قورمشلل حابصلاف ىل ةفص الانأو ةفصا اب دقت نمل اسملاو

 ىلا زلاكماقملا اذه ىف فراعلان تو تحاملاو سمغل ا ملاءورتسلا بورغل او ةداهمشل او
 ىث هلا كسل نم هلثسوهو هيدشقتب الو فصوماقملا ا ذه ىلع مك القنا خالو ةقرمث ىهال

 اذ طه نيد 0 اذهل صو هتراثملا هم ىذلا ماتملاف نوفق_ديامع ةرعلا بر كد رنا سو

 نودلاح ىلإ لم لاو فصولا لورق نع هي زنا ا نع تاثلاوهلالاف كا لا دعو لضالا

 دعبالاهملا لصيالاهتمنطابلات نطاناهلورهاظا هل فراعلا ام فصتي ةروص تالا اذه تشن ملا
 3 و 1 عوحو نطابا اك سلال دواذاف ةمسلا ةضايرلاو ةئديلا:دهاجلا

 رهظيالاهب ءالعلا ىفالا ةرمملعلا اذهل رهظبالف حارم لاك لعلاو جارسلا نه دلاكب ولطملا هلا

 اهنع لصالا انهزن ىلا فاصوالا باستك اهل عتبانهو "نإ تفاان عاقل حارسلا ىفالا محكتجد نهدال
 “الو هللا ناكةلالر ا الل فصولا ذه ذول-١نمالانلحا نما بهغصن مانملا اذه ىفو ماهملا كلذ ىف

 هنعتتي امو ِباَكَلا اذهنم ةئامثالثو نيسلا بابلافلصالا اذه ىلع مالكا نأ سو هعم
 ىصي فكن اس الا فرعاذاكاذاورونل !نماهلصأ ناو ةمعسطل ا ماسجالا قناَمح لع لزملا اذه

 صلخ اذا ياجزلا لئماهامص [ىهىتلادي رولب ةفافشاهزربا ةيناطظلا ةفيثكلا ماسجالا عج
 لطض[ لال 2115 اوروالا نذاعبت كالا اذه نمراخالا ءالتسو 4 ردك نم

 هتفاضاىف لم اّتف لفسام ىهو ضرال اوال__عام ىشو تارحلار ورعد ىلاعت هتلاهلك تادوحوملا

 فشكينا فشاكملل مص ةفيثكلا ماحالاىف ىتلاَدي روتلا الولو ضرالاوتاومدل ا ىلا رونلا
 قارتخا عصام اهلصأ ىهَىلا ةفاطلل االولو تاومسلاقوفامو ضرالا تةتامو ناردمللا فنخام

 الوعجم هملعار هس توناثلاوا هملع بارتلاو هربقىف تملا مابق ناكالو تارودملا ءاملوالا ضعب

 "00101 فسخ و هنءانراضانذخ ا دق هتان ناك ناو هدوعق نع كلذ ند ىن هعنعال بارتلا هلع

 هللا هتاخ دقا_مسح اضرأ ىرتام اد هاو نيل اصلا نعت اءاكحو ةرثكحراخ اكاد درو ددوانم

 ناونح نمالوداجسالو تان نمالةرادّساللالئامالا ادبا نوكي ام طقامةتسم هقلخ قصا ىلع قب و

 دوح رهو اقر دل اوذو ل ءأىلا هلس كلذ بسو رخالو قروالو ليجالو ضر الو ءاعسالاو
 لمعلا نودىهو ظوفحما وللا وهو سفنلا هنءدجواو ىادبا”يسهلارونودو لةلاوهو لقعلا
 تاداوملاو ناكرالا ىلا تهتنا تح ف:تحءاشالا تلازامو هنلانيبو اهم ىَتلا ةطساولا ةيدونلا ف
 ف ناكهبسملا هناك اع و هفرونل نانرمس ناك هيمدجومىلا صاخهحو داوجوم لكل ناك امغئاو

 فتكو ملغا لزنا لك ىمالا ناك ذهلفالقاع تنك ا لمأتف هشام هجو ةفائكخخلاو : 5 هلا نم هش

 رهذ
 اعف ل



 حرخاذا ى> ايلا ىل_عهنازيم ٌكرتو ل دنم هم مج تصانيان مو هلع قاب نإ مقلقل

 هسفنىف ناك ذا هكراسع قلعتم هملق نكلو هللا ىلعهب لحد نم الاح ن_س-ا اذهو هلل هينريل هذخا

 نسحاو هنلا هل ىذلا تافتلالا هكرئاسفهرطاخ هب قاعتامر دب بولطمل قا نم مرفس هملا ع وجرلا
 هنوك لوز. ىت> هدربوأ ياذا بو دبات ناكن او هق راش هناك ن اق ةنازئم سكن مالا اد هنأ
 لاعب سلو انضرف نان هلعف اد نا انعمسام ادري زعا ذهوىل بالف هرهوج نيع قيناوأن زم

 اذهو ارئاح امولنيعب رأ قنهنا هسفن نعدماح وأ رك ذاك اذه لثم لعف ىت- هدانع ضءن ىوق هللا نا |

 دماحوب |ضرك ذىبلا لاما هذ_هوانم م هللا ىلا لش دي -ىالانافاذ- ء ىلع ىتالا لاح سل رطخ

 قيرط ىلع ل دف لأ ف مام فرب نادارأف دعب رش ىلع كير تكاد اضاف وق لام كتما

 لفةريماالوغشم | ناكدماحو أو لحلار >اطاضأ اًدهذهللا في رعش قا فر 95 ل لخ دف موقلا

 صخهشلا اذه لثم ىل_ع خف ناربدّدتلا ىلءقفتا اذاف -ىهلالا فلا هيدربام لوبقىف اذه ةوتوتي

 0ك ا ا ىاانيزاوملاّةلت 12كم راقراةباكلا هذاك وه ىذلا

 طاغلا عفت او هنازيم ريغى أش عضال وأشد راالوهفمالسا امماعءاسنالا هتلعفاكهملعال هلل ابن زوف

 لكبنزيل ةريثك نيزاوماهلعف- هما! مول طسقا اني زاوملا عذنو هلوق نعم فرعو كشلاو

 بنلاوهوهروطءارو هنوكل لمعلا نءح راخوهام هلع نازي ماكتملا نزواملو هل عضو ام نازيم
 نزو هصفلا دم او هنازي_هفلخدامالا قح 8 ا تو هب رفكو هب جرو هنازيم هلبش مل ةمهلالا

 نازيس هل ةىذلا ذسنلا لد هنازنع نزينآ دارأ عدلا ىفاتك !اكمرطت نازي ع رمشلا مس 5

 التم نع دما ىف اشإل نا نكيلو ةفتحوأ انمار ماكاو نازسس هب رف ةغن> ىلأ
 هلعمرحو هداهتجا هءلاد داع دم لكدب عت دق عرششلاا نا لع دتود.!:نوداذه ل ثم لوةينا

 قالطالا ىلعةعب رشلا مكح ل عذب ىذلا ماعلا نازيملا ًاطخ لي مح ةعنصا | ىفواق هلا دنع لودعلا
 لوصالا قف اماماكحالا عورذىفو ةلدالا لود اىففالخالب عب ريشل اءانع هيلا دئتسا ىذلاوهو

 هب رهاظا ا نممهل فلاخلا ل_عدقو مهل ع ورمشملا مه دابتحا كل ذ ىلا مهاّذا اللد سامقلانودشملاف

 سلفالمادسانقلا ماشا ىفاوءطخ اممم لوب هل سل نكلو هدارتجان دمعتم دهتكحت لكنا
 اعرش الاد نوكي نا سال ىنن تناك اعرشش اللد سايقلا تشفاكح عرشل اهرّرقام ةئط# ةيرهاظلا

 اهمأ, ل دناورخلاىف نكن ملاذا ةسرلا حاكس ىرب ىذلا هسنع هللا ىنر ىلعكف عورفلا فامأو
 كلذ ىرال فلاخناو عومجلا قعد عرعلا نوك امد دوو هناو اعم نيطريدلا دودو مدعل

 اسقف فاضنالامدعل لباق ماعلا نازيملا لماعلا نكلوامهتمدحاو لك مكح ىنمي حاعل |نازيملاق
 معلا اذهب انوي لفراظنل اءالقعلاو ءاهّشفلا ىل_ءمكح ىذلا نامرللا بس لضفلا اذهىف

 ءاقثلا ىلا وأةداع_لاىلا كا ذ مهداه ءارس هءاع ىهام ةفئاط لكل ل_ىذلا ىطاحالا ف. رمثلا |
 لدأ مالكب نمؤي نم مي أراذا دي زب وأ لاف اكمد نماو هوةاذام قاذ نمىوس هقيرطدحال بالو
 نوكحج ال ف.كوةوعدلا با هنا مكاوعديهلاولوةفدن نوقت<بام مهل لو ةَقب رطلاهذه
 1 رمل قانا هيد قات رسل ار كل طر فال ةوعدلا بات

 هلئذلا هللا طارص مقسم طارد ىلا هب ى دم وح هدادع نم ءاسل ره هبىدبريىذلا روفءلان م

 ياحلو را لا لا را كالا هلاو نيزاوملا نم ضرالا امو تاو كلا ىقام

 قلي هلوةوهوإ ىعأن ماحور كيلا اننحوأ كلذكو مال للا هيلعهلوسر ىلع هنمنانشمالا ضرعم ف

 طع ع لحن اورعوهو نام الاآلو ناكل امىودت تنك امهداعن مءاششن نم ىلع ل محورا

 ءاخ اند ايع نمءاشن 1 نم هيئىدمن لزتا! اذه عيار و هانلعح ن كلو هملا هب جوأ ام لوشن ءيلةشام |

 ىذااروالا كلذ ىدهلكناو ”لووأ 0 و ةلالدلا فةركك رثؤ نع



  8اا ٠

 تفس

 را وت م وطمو يي ل ا
 نيهاربلاو هب رظنلا ني زاوملان م هلالاىلا فثكلاو عراشلا مسن ىلا اهلك اًشامو ةشاالانيآو

 ىرطتلا علا نيبو هنيب لوك ن امدبع هلا هيطعي تلا ةجرلاق دهتجلا م كحو لمعلا معز ىلع ةيلتعلا

 ىذلا لعلاو ىهلالا خفلا ف كاذب هساح هللا نوكي بَ هسفن ةهد نم ىدابتجالا كسل او

 نم ةجرهاننآ عجبا نونا هفاضً ان دابعن مادنع رض ا هديع قح ىف ىلاعت لاق هندأ نم همطعي

 نطابلاورهاظا العلا جفلا اذهىف دل عجب ىأالع عسب نونناندل نم عدببا نون هانلعو عجبا نونباندنع

 معلا ى طعان مو همشل او ةلدالا لءو ميرتاو لكل لع همك ديار لح ا زعو تدلل اوكا رو

 ىلعضخشلا اذهركشلو هسلعركدا* ءاماوال ا نم هللا ءاش ن نموءاسنالاكهبفف ىصتلاب هو ماعلا

 هقحرصملا ىلعيف هي مكي نيأو هس اظوم فره كلو هفزلخ مكح ناو مولعلا نم هب قايم د -َأ
 ةمهلالا بسنلا ىطعب ودب وذعملا ىوقاارءاسو همكح لعل ىطعي و ساو ارئاسو همك ىف
 هلوةفاهب ثآر ملا لزنىِقلا ةريصبلا وهو هريسغ ىلع هال را ل هلالا عفلاو
 منمالو جسر نيالا ىف ثعد ىلاعتهلوق وهو قع ١ نموان أ ] ةريصل ىلع هللاىلا وعدا ىلاعت

 ىلع هلا ىلا هعمنوعدينيذلا م هم-مخهنودشالاو هنَشا عم ةردصن ىلع وعدي ىذلا "الا" ىبنل اوهف

 ةريصن ىلعا دين وك الر كفا ا كك هل نوعي اما | مهف ةريص)

 رخآس ه11حالدغ ىف ناك اذاو كح ةءرم * ةلزانىف مولا م < هيمكجامف

 همكح عراشلا ىذعوهلرهظامت# مولا م 5 هلع عجرذ ةلزا دل ا ىف سمالاب هنم كام ًأطخ هنأ

 ىلع ناك و لذ تقولا كلذ ىف هداهتا ىف ل.لدلا هاطعا ام نعح.ورخلا هماعمرح ور الاو لوالا ىف
 هللا عفر مم لوتالا م 5 ىنعا يمص كل ذناف ”ىبنلا مكح فال لوالار طنلاف اطلتامكح ا ل ةريصن
 نوك الأط1ناو ةريصبلا عد ن وكيس افاطلتان اي هو هضقأب م ؟11كإذ

 مهرظتفاوفوةساو اورظناذا ءالقعلا ند ةءاحب نم عقاوو»و لخلل تدك ةريصبلا عم
 مصخ موا موشي وارخ ا نامز ىف مهارث مليا دال اكاد هاطعا لللدلا هجو ىل_عاورثعو لم ءادإا
 هر ب عطقب ناكىذلا هلل د ضان رح "نهب فودسابفو أى مهرب وأ ىرعشأو أ ىلز تءكىرخ | ةفثاط نم

 ثازملا لجأ هناو لل د ناكرا ف قوتساامهناو اطخ ناك لوألا كلذ نا ىرف همشراظاف هفح ديو

 ْ مكشا ف ةريصبلاةلقعلا تايرورضفاذهدل عقبال ذاملوةريصبلا ن كده نار رعي وكاد

 كأنع - هن ح رش نأ ناسئالال عش 1 اذهل ثخ لوقةعا تانرورمذا | للم مناشلا اذهل د ال

 طرخغانا تدرأامللاق هينوةةحتاوناك "ا سن رطلا هذه له أ نع مجرتملا ىلازغلا دماح
 نع كارتعاو ىسفم تولخ هع. ماوفرتغا ىذااز مهلا نمفرغاوم_هدخ : امذخاو ,هكحاسف

 دقهنات اقو كلذدب ت>رفف ىدنع. نكي لام لعلا نمىلحدقنامرك ذل ني يجلختاو عراد كرا

 دعت هنا تاعف كلذ لبق ه لع تاكا د ةمهتف هو وق هشضاداق هقتلتأتف موال ل_صحام ىلإ صح

 مضوأو الو اتدجو ىذا !لثم تدجون .وذموقل اهل معتسسا ام تل معتساو قول ىلا تدعفْىل صلخام
 ارا هل ذ تدو اذ ل صاخ امو «_اء ت:كمام ةيهذ ةّوةهيفاذاق 00 ف ورم عاد
 كلذ فءوقلاةحرد. قملاملو ردقلا اذهب راكفالا باحص اراظنلارئاسن ء تزيقف لاطالاللاو

 اهمتمراصشالا ىرتالا ىلوالاةراهطلاو لوالاءاقدلا ىلع ةباكَلاك تس ءاوحما ىلع ةراكلانا تلعو
 مدت -:.الاماسمموملكتملاو هسضفلاك هللا قب رطاولد اذارظنلا ءاذعة.تركوشو هرهز» ركمتقتيأم

 بسوهوجولا لعسأب كلذ همس ايف ىركف رهاظ ل عىدللا هلع مدعم ل ىذلا ةحمالاوهو هرشز هر
 امبمازبع ةيهلالا د هرقل الا ملكتملاو هنقفلا اذهءاسو هقاالا ل ٠ نال ناك 1 كلذ
 امرك هنا ىل_عال هللا همانزياالا ني زاوملا كلت مهاطعأام كاف تلا نا ,اوفرءامو هلا ىلع انزمل

 ا راو اكن اف حأ نم ةريسصل ىلع ن نكي مف ىتفلا ىندللاملعلا ءأأن لهل ا تقوم بدالا مرح نمو بدالا



 فرس ل نم نيصاكءالؤه نيدفانسال ةنامصم_منمرمصق نمرصقامناو ماما فتاروصقةمرو>

 (ر0 مهةحىف انطم_معم_معالنادارأ املىلاعت هللانا تةرابعءاعسالا نم

 هاري ةيسملالا انما نمناكةيبلاا انما همك قالي لاكن ناك اعلا نم ةشنل

 لاف ”ىهلالالاكلا نعمهل كودو صقنلا همته ىف ممنااولعبل صقاونلا ءاسسالا م ملع ىرجا
 قدصلاب ءاحىذلاب اع تت ملسو هملع هللا ىلد ادت ىنعي هءوّدصو قدصلااب ءاج ىذلاو

 أ مدعلاب هقاللا نمفاخو هصقنروهظ مل اني برتملادبعلا نا لءاملو صتاونا ءامسالا نم ىذلاو
 | لاذ صقاونلا ءاعسالاب سفن هن احس ىمس مركلاو فطلل | بان نم هنا حس هسا هلصأ ىلا هعوجرو
 نازل الا د نات نا كا سلوءاعسلا نم ل نأ ىذلا هقلا لاقو مكتلش ىذااوه
 مع اح صقلا ةمتسه هل سبا قا نأب نوعطاف مهن :انءافلخلل انس أكل ذ ناكسف

 هلق ةرثومريغ نهر شلاق تزال ىلا نقف اع اذإ ءاعسالا ترئاولف صقاونلا ءاممالا هيلع

 ١ اذ هوانرةفوانزع عمانةوقو ريثأت انفرثؤنناىفاذلاك نكلو مدعلاريثأت انشرئؤتال اننا فلذا

 اذه فكملف هبطعيام ضعبداربال تةولا عسني ال عساو ٍبادلزنملا اذه ىفانملء هانكتق ىذلا بابلا
 لكلا يب ركود نوت هللاو هئمردقلا

 ةرضاانم لعدم دقت ام ىذلا :ىتالا ٍلعلا لزم ةفرعم ىفناشامو نونامملاو عساتلا بابلا)

 ( ةيوسوملا

 ليلضتو هسئتركفلا ملعللو لبم# و نيب زيهَل ان لعل |

 لصقتو قيقع هللا لعلاو ةطلغمو لاح ار كلاب ملعلاو

 ليدبتو ليوحت هللا لعلاو ةدرععب عالعا و 2 لعلاو

 لياعتو لهح اهلول دم ناف ةف رخئح لا وقا كنت هت الق

 ليطعت لاذ: دلع هنطعت اع هلالا قنىكرقوسنفلاق

 ليثع همق ن نكلولع كح ةراكصمماندع ىريىرعشالاو

 فرص لل نمان دع ةمدقالا نكلودب وينلارابخالا ظفحالو نآر لا طف ىفانتال اندنعةسمالا

 نم هطعتامو را رسالاو ىناعملا نم هملع ىوتت ام جارختس| ىف ىلذعلا همكحو ىركتصللا هراظن

 تالملعتلاو تاسامقل وة يشفلا ةلدالا نم ني د.مدحلل همطعتامو تامهلالاب إلا ىف هم ةلقعلا ةلدالا

 ويلا جلل الباك ناكو شا ناك الةعواعرمش ى :ركفلا رظنلا نم بلقلا لس اذاف ةمعرمشلاا ماكحالا ىف

 الا كازو دنا رحب الام ئث لك ىفىندللا اعلان م قزرب ووطب نود ةعرس نوكس ام لك | لع

 راكفالاةياصا ىلعمعلا اذ_مفقب وهناشنوناعالا ةحردل زمكت هب و ءايلوالا ن نم هقاذ نموأ

 لطابلاب همكح- عم لعيو هللا نم كلذ لكو مقبسلاو ةمصلا اهلا بسن, ةبسسن ”ىأب وا. اطلغو
 لطانالو ثيعالف هريغلال ىلاعت هلل مكحو نيعن مدوحولا ق لح دام لكنك ةادوسولاف لطانال هنأ

 ديعبفهانرك ذاع معلا همّدقتن ةهللاالا ىاحالو هّللاالا لعافالو هّلالا لعفالذا مكحالوزنعف
 نيزا وملانافهانرك ذام هم دعت امئذلا انم الل ل صام ”ىهلالا ىندللا معلا نم هللص# نا

 همظعمو لح محال ن ناك ذاانركذاهاريثكحددزرت» ءاهقفا| ىف ةيداتجالان ب زاوم ارهاوظو ةءلقعلا

 ع تكي دخلا ارينا اهقفلا نمنيدهتحا نازيمقوفو كل اند لمءيال هنازي لقعل اروط قوذ

 تن لا يكتم را ل ىوق ليل دريت او ىدوس سن قو اقل يسن نا



 كلو مسجوءايهو سفنو لّقع نمناسنالا دوو لبقددحوأ ام لكى لعنمعلا كاتردق نإاتححدتو

 ةملاكلا ةشرلا سن ؟|هن الان انا هاعمو ىناسنالادوولا الاملاك ةملر اهنمئث دا مورو

 تاقنافىبرعلاناسالاىفناندئاز همف نوذلاو فلالاف نارمع لثمان اسن |هاهسفهل سن الا هآرامع عقوف

 ةدايزلا اههو فرصدلان م هاعتمناتلا !امذو ناتلع نا ارعق انلق فرص النار عو فرص اذالف

 دل و از لع قدا ٌكلذكس ل نانالاو ةبلعلا في رغت قعأ فن رغتلاو

 امناونزولاو في رعتلل فرضت مل مد ايىعسالفمد ان ىهساذا هفي رعتامناو ملعمساناسنالان اسنالا
 هنا ةمهلالا هتروص ىف ملعب بتارملا عج ف فرمدتلاوه ىذا! فرصلا نم هعنمت هلعب لول عم مساب ىعس

 اذهاو بتارملا عمجب ىف فّرصنلا هبطعت ةمهلالا ةر ودلا تناك ذارقتفم لم ذ دبع عونمروهّدم

 اهنمو ةرودلاثدح نم ناناوهف ىرخا ةمنر ءامسالا ىف مئامو بصنو ضو عفرذ ناسناد ىع“

 همدعيو ءاشام همة اكل مهدح ورم ةسْطبق ىف وه ثيم نم فرصلا عئمو اهاك بنارملا ىف فرصتي

 هب سنؤيريغهناتيثهتناسنا نك ةئاسنالا مساو فد رصتلاو ةفالل الان ةروصلامف ءاش نا

 اهلعصو ءاسش ىتماهلب زيهملع تعلخ ةفالخلا لب هفاذكسا ن هدو هلامريقف دمعهنا تين ةفالللا نمو

 ضفلنا ل ىهو ص رالا ف فت الخ مكلعج ىذلا وهو ىلاعت لاف اذهلو عقو دقام كح هريغ ىلع

 عمءاهسلا ف ناسنالا فلذتسا واف دمع هنا ميل هيقاباندل اعنا اذهلف ىلاسعلا بانا قيابال ضفلتاذا

 عقوام طولو ىئطامب ر ةةناكملاو ناكملاوةروصلا هتعذر فه دوبعدهاشيمل ةروصلا ىلعهدوجو
 امهتمدحاوىف ىعزاننم ىرازا ةمظعااو ٌىادرءابربكلا هللا لاف مصقم>ازنئاذهلو هيسنالا

 قملا ةمظع فريح وهوراغمدلا هسلا”ى هلالا ءانريكلا اذه ناف ملا اريك ىف ريغص دعل اذ هتمدق

 ىسانالا نم هعزان نك هرازا ةراّمِطاو د.علاءادرراغصل اة اعلاف هّمسلا ةسهلالا ةمظعل اهذهناف

 ناسنالاايمألمأ فقالا ذسماو مرحام م -رو مصقال مدغم ف هتكر اشءبلط ىأ امم دحاو

 هبطعت ام دعمت الو ت :رهظ ةروص لقا ىف مدآ لاما لمأتو ةغلخ ةلاعام لتأت واناستا لامسامل

 مايل ماكل فالنعسالا مشا ذهلو نيمللا ن ءنوكحاو كنع تغتالو ءاعسالا هذه ةقشح

 هب تماق :هلعلالا عنمام هنأف ف رصتلا نم مدأ عنمام هب هيريخ ا ماللاو ةالصلا هيلع دمجوهو فرصنم

 1 الإ ف ريصت الف ةقزعت الروهقدر هللا تدهن اعل فرصتمرتغ مساب مضعف ع ونلااذهىف لواوهو

 دهو ملاصو ببعشو ثيشو حونك ءافلللا نةعامج فيرصتلا ىطعا كد دن ٌمهلدحامف
 فرصتتال ءاع-ا ءافلذتاءالؤه لاك هناعرذح ناك ام ع وقو لوالاد نمأأ هنالوم هريغو طولودوخو

 قب رط كلس اذا ناسنالا اهسنتدوادو ناملسو بوقعيو قادناو ليعامساو مهارباو سد رداك

 قالا نوكلاهدنع فوقولاو بابسالاب لولا ىلا هللا ىلعداقعالاو بابسالا عطقد_عداع هلا
 ثو لا ىلا هبحاص قرسسيو ةفلالا هتداع نم بلا و هللا ىلع دامتءالا هلاسوبيرومالا طر اهعضو

 00 ىلعداقعا هلا امب رف هفولأع سن أب نا نا هنال اماق [كمفولأ
 مهأ ىضتشي مس انمهاعداتقو قثالثنا ءاعساب هللا لعفاك تقو دعدانقو بابسالا عطقب هسفن قف. ْنا

 مدع لاقت لاكزو دكر وط2 قاوعتن الل مهلا ولعت في رص أب مهاع داقوو في رصتلا

 اوطعانيذلاامأو ءافلخلا ضعيف فرصلا عن ىتلاءامسالا هذ 8 تاكا معبملام ناننالا

 0 هلو لماكلا ب رصتل اوهو ىعموار هاطظ فد رمصدتلا ىطع ن هد مهن نيهدش ىلع م ف ف ركللا

 هعنع هلع هل تسلف ارهاامال نعم في رصتلا ىطعا نم مهنمو عشو ملاصو دمت لئملماكتا
 ناكف رهاظل ىف فرصتلا نم فرملا كلذ هعئنم ند ورلد تان خعملاّْيِإ فرصلا نم

 ت.ع«ورهاظلا نود عملا ىلعاورمدتف ىدعو ىسعو سوك روس نال كاكا عسر ارودقم

 هلمو هنع تسحو رهاظلا ىف ف دتلا ةكرد رف تزستا أل ةررسملا ءامبسال ان اهسالاوذه

 21 يا
 روح



 ىلع مدآ اخ هول دئاف الفالاو كلذ سال اناك اموولاعلاو هللا نيباو دو تاداوملا عمجن

 4 ناكل تافد عبسوان اذ هنوكن مانو لب امادا ضءد 0 اك

 ناك.ذ ريصب 0 ملكتم رداق ديرص ملاع ”جسهناواناذ هلنا مولعم نا ويلان اف ميدص) سل كلذ :

 رغةروصا!نوكست ناالا قبر لفها في رشنلا ةهج لع تءاجامناو ةرودلاءناسنالا ص اصتا لطي

 هاو ١ ماورلعلا ىلع رو تقم قاوم للانأف سااترباكن اوما نعمل ال [ةفم ناك دك داع

 اتأودش اعلي أم سنح يمحي لا اق مالكلا ف تءزانناف لفل ا ىلا كب رىحوأو لاكاك

 مالكل اانا ةقمقل اوهانم الكف تاقناف لعن ام لعبو ىرتام ىرب هنافا ده ىلا هعمج اندم لذ ف شاكملا

 سل اذه فالخ ىلع دنع هللا مالكف ةبكرأ ا فورخلاو تاوصالا هبت درأنا كسفنل هتشاىذلا ||

 / ةرادعل دنع مالكلا ناكن اذ هما نأ مالكلااف املزتعم تنك ن اوان رعش ا تنكنا فرح الو توصد

 انلق مالكي سلو ةدارا سفنلا ىف ىذلا كل ذنا تاقناف هسفن هي هنثدتحا-عهنوص» برعا دةذ مكنيام

 نم ىدارفسالا ق اكءاوبأ هيل دّتسا ا تلقناف مالكي سلو ةدارا هسفنىف ىذل!ناسنالا' كا ذكو

 سفنلا قى ءذاا كلذ ئعاةدارا تسلف اداره نوكمال ىذمامو ىذماع نوكت سفنلا ثن د-نا

 ' سفنلا مالك ىلعموا لمادالو كءلع نسالاو ضدي لسا اوحتا وايل رس د دج

 ديربال هنرود ىلع لو هيلع هللا ىلصةلوقنا اذده نمحرفن تن اراك لو>دموهو اذه : نم عضوأ

 اذه ىلع تجف كل ذ ىلع دعاها لكو ورك ذامريغةروصلا لب تاف- لاو تاذلا نم اباد ا هركذام
 ءاشدن ا ىلع ه سحأ ند هحورلا جاد هلوق ىف هقلخ ن مدا نم ىلع هيرتتاك كما يدا خب سدا : 6

 معلا ههاطعا لالا لمعلا قاخا هللا نااذبأ مولعلا ن ه لرلا ذك ه هب صتخ او هدانع نم

 عمةرودلا ىلع قولخت هلا هيقلاق اما ده عمو هنو دوهأم ىلع فرمثلا هنهل لك ام
 ! عاديا لوعشه هلا

 هلع ل والا لق علا ةسن نه هاطعالماكلانا مالا هللا ولج اكد قاعبتا لوععم سقم هملا ىداك

 عبج ىلع دازام وقلاتناحن مهل ص اخلا هحولا ىد ىلا هنروصلا ةقيفللا ند لقعلا ه هاعبملام

 ا اونانالابالاةدوجوم ةروصر وظن لفملاعلا نمدوصتملا ناك ايو تاقولخلا

 قناللنا نمدح أ ىئطاماذهاو هلة ضضعبلا فوهات !ناسثالا ا دعام دووم لكو ةرودلا كلت نمءزحج
 هللا فاخاىنا لود: ىذااوعو سلب اةاصعا اريك او ةس وب رلا داق هدوجو ىنالعو نا الا ىجطام“
 مدا ىلعريكتامناو طق وب رلا دا امورفكتلابةودصق سوسو اذا نا - ذالا ردكبام دنعيملاعلا بر ْ

 2 0 كي 00 الا قةروصلا لاك الولف 8

 م اس اجو ص ا ا ا

 هدارأ اع ةزوصااب بهتحاو هدحزواجو هرد# فرعي 1 نم دب وقع فرعت لزنملا اذه نمو هريغأا
 ملع ناملعتا مث نود.عملالا سذالاو نا تةلخامو لاف هّتعب رمثىف هيريخ|اسع هقلخ ىف هنم قدا

 لانهناموهو هرهملا برم اعف هب ر نم د دن ىلع ناك هدهاشو هيلع فقو نم لزنملا ادهىفةيرغلا

 لزانملا نم لزنم فكل د دحتالو داحصالاوردقتل نيب عجبا لعةصاخ لزنملا اذ هون كسامو هبلع :

 ضعب و ل.قاذهاو نامزلا لاع ىف مالا سفنىفداحالا مدع ريدقتلا نك ذا امش ةطضاو الوات

 | ناوهل ادار ا وهلا الا ديالا ف نوكام هير دعب *لزالا ف نكي ل هنال- ءاث ىزعبال مملح سانلا ||

 رظنلا ىطعت ذب رمق ةساثلا نامعالا فرظنفوهل ا م كج هق-ىف لوزرو هل نو كن ةملاك يور هسفن ىر

 ةدحاو هع: الا تتفاوف هباهلب اهو هنلعاهر دمت ل ماكلا ناالانيعالا ةلانآلا ةمترلا ءذهاهيلا

 .هوحولا عمن ةنايروملا كه اتاي اهدجو ًافاهسفتل نيعلا كلت دوحز ى مو هليع تضقن ل



 ال١ عا

 | لوقت اللا ده ىلع لنهبااو باعدت تاوام عرمابىسبعدوجوك م 5 ا

 1 ىلاعذالا, ا ءان ىلق_ءلار اهذلاب و لاعفال ا ءاع-أب وأدب زملاء اه« دشن نال م

 وهو ”ىلادرقالا هدهاشا ل وعقم لوأف تالوعنا ادع اشو ا : الف ل عقال ءاسسانانأ ادا اذامث

 رخ[ثداح ىل عت علطا ىريغىلا ىدفنن لغتان تدراتك فر ند تادف ادلع جات سفن

 ع اًشذدالا انآ كا ذكلازا الف هيه لع ءان ثلا نموا ام فاكس

 دوهشملا اذهو نيدولتثان 2 ىاواك ةدفاشمز نها لمع ءانث ءأا لزانم نم ىلع قيامرظناف

 كرد نعز<# !قيدصلا لاك ييقتلا اذهاو كدفن ىلع نت ا امكحه تا كيلعءانثىدح اال بلطي

 | غارفلاو هيزتتلا ءاعسأب هيلع ءانثا ىف عرشا د ح نيقولخلا ندو ىنم خارفلادعبو هاندا كاردالا :

 الأ ءامساىلا لوصولاف لاحم ناوك الان د غارفاانناوك الاةده اد ىلا لوصولاف لادم ىسف:نم

 لأ ىل_عهيزنتلا ءام-انهللا ىل_عىنثي هللا ةفرعملا ىّدي نمو ةماعلا ندا دسح 5 تدر اذاف لاحت هيزمتلا |
 ا اه دهاشالو هسفن فرعام هنا لع اق هريغب شاع هى مام ثح . نملاعفالاءامءا وأ ةدهاشملا قي رط

 : لدضاوو © أ هرجع ع نء ةقشاا ىلعوهذ هملا برقا ىه ىتلا هسفن نع ّت ع نمو همق ى عطاناب 0 سحاالو

 لأق 5 ةرخ الا نما اللا برقا مالا داهامسو ام دلا ىف ىعلى عاهذهى ناك دو ىلاعتلاك المس

 ةرح ”الا فوه ةددعبلا عي ىوصقا اةودعل انهو ة هن رثلاى ىعد اًددلا ةودعلاب ناد ١ لاحت

 يانا عج بج لام عا
 ءاعمااهاك ٠ لناس يبس

 1 ديزبو ا وهو حوش! ض*:نا ىت جس

 ١ هللا اىسا مظعالام 5 راّقو-رغصالا ف ورالاَقذ مظعالا هللا مسأن < سن انلا ضع هلأس ىاط_سلا

 : ياسو »توبي نادال تلا تيقاو تلت ”ىنهلا مس 6 ذخو قدصاخ ةمطعاهك

 ا ةلالدلل فمما اهسالانا ذو مثالا هلا مس ١ كنا هيل ريشي ة اصح هامرف ىلعالا هنا مسا نع

 اد كحهو ناقناف كو همهسست نا اف هريك اوهننا لكلا د لدأتناولارتش الا هيف ن دقق ا

 ” || هلاصس هنوكل ناوك الا عبجب نم همظعاو هلع لدنك كناالا منانلق ناوكالاعسجبف
 1 فصو د شذ تاق ناف تادو> ومان م كريغن 3 كل د لقب ملو هب دي نمي كل ع جو ةيرود ىلع كةلخ

 ا١] ىو" ن نماهناف هللارت اعش ملفعي ن مو لاهو ْ.وظعت ىلا بدنو ةوظعلاب ٌكفصو دقو الق ةمظعلاب هسا

 1 رظنلابو كلدوجو ههزن نا ميظعلا كب رسما محب 00 ميس هلوقن عطتقرب "اعشلا ىظعا تناو ىواقلا

 الإ تتش هيروت لسع كرك مو مظعلا هما تاك نيعا 5 ةرق نم كيفدافخا|م ىلع علطتف كاد

 نيسؤملا قالا اهاع لو نوبخجملاو بحل انبب ةقالع ةمحل او هنوبحيو مهحيلاتف هنيبو كس ةقالعلا

 |١ كلو ئثهلنكسل ىفلث اءالىذلالماكلا نان الاودو هلكش لأ لكتشا نا اينإلو ةدايعوم

 ةهماشملا فاالاوهامهياو ماللاوه امهيانيذقأ ارظانلا ىلع سدتلب هنا ةروصلا نمفاا مال فرح

 إ اكىع ناكناو فورا هه نم فاالا مال ناك ا ذهاو هءحاص ىلعام_نم د-او لكل دا دقوال ىف

 ) هللوأ انا ىه لهانلا عفا ىف لاكشالا عقواذهاو لكشلاىف نيتقرتفم معلا ف نيتدو>وم نيا ذ نم

 ةمرملااهامالل او ددعلا نم ىلو الا ةمسرملا فدي دحالا اهل فلالاق هملع لوعي لملد كلذ فيصل تالف
 درفلاو دحالانبب سانت ارهظدقف دارذالا لوا ىهةثالثلاو دقءلا بتاره لوا نم ةثلاشلا

 ةأشافع ءاجاذهباو كل ذاع فة درغلا ىف لوقا لماكلا ناسنالاو دي دحالا ىفلوتاو هف ةي رتولا ثبح نم

 هل ةيسانملا ةيدرغلا وهف هّتَتاخراوطا نم ةست سه ثااب' ىف ةءقلعلاو َةقالعلا نمدمْلع هن اناسنالا
 ةسنىع لوقا هذسهو نيط نم ةلالس نم نا سنالا انشا هل لال حلا بتارهىف ماللا ةهج نم ١
 لأ عج ااهلوكي درفلا ةسترلا ىهو ةقلع ةفطنل انقلش م ةسينامثىذ د نيكمرارق ىف ةفطنه انلعح مث ||

 اهرخد نانالا ناكأذولوريبكلا ماعلا ةروصاو ةبهلالا ةرضحلا ةدوصا عجلان ناسنالاو ا

 نءنودو+وم مهعسج تآيناسنالاىوسام تاداوملا عمج لصقتاو 0 ١ ملاهلاو قللانيب |

 نا
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 | لمع ىلجو حاومالا نيب نم ىماق او ”ىل_عضمق دقرب "اطرالا ترعشاق هللا ءامتل اك عيم

 || لوقاو رئاطلا ىلا علطتا تبقي وهنا عن صنم تيدعتق تب ارك ىكرملا اخ دانا ىارصلا بوك

 ىلعانمهراق:مرئاطلا دف قامحو قا بس هللاهلءج ىذلارئاطلا اذه نوكي نم :رعش تنلاب

 ريدقت كا ذرتاطلا كلذ مس ناكف تمع- هيو ريلعل اًيزعل اريدقت كلذ كنك ىنا لاو ىذا ىلا ىراصلا

 مهءامسان وكر تاماكلا كلو تاملكل | نمةكتالملا هللا قلخ نم هيل اانرش امم اذهذ مياعلازب زعلا

 مالكلا لوطي تامل تو ةريثك مولع لزنملا !ذسمم صتخع و تناك ام ةن”اكَنوعديابب هنوزيت.امم وأ
 لسسلا ىدبي وهوقللا لوقي هللاوردقلا اده وكب واهيف

 * (ةيوسوملا ةرمضخلا نم ىلوالا ةواللا لزتم ةفرعم ىف نان امو نوناُملاو نماثل !باملا ) *

 رودلاوح ورا بر برلا همما نم رشا هللا مسك هلالل 0

 رخخاو لّقعلا نيب قرفالفدل هعجانب وكشلاو هالاو قللتاف

 ردمل او نيعلا نيب زيع الذ هدانغ ىف ىل اعلم لا دعازلاف

 رصنل او نيعلا نيب زيقلا هل ه«تهازن ىف ىلاعتملا فراعلاو

 روسااومالعالا ىف لزانملا ىرب نم ةمش قيضكلا ىلا ع وج رلاذا

 كا ذكماعطلا ىلع,عامجالاوهو ةيدأملا نم قدس هوهو بدالاوهو عجلا هدبع هيهنلا عام لزتا
 لاق هنال تاريدللا عج "ىف عم ىأ ىبدا هللا نا لسو هيلع هنا ىلص لات هلكربخنا عاجبن ءةرابعندالا

 الماعه دبع اثدلا ىف لع هللا ناف تاريخ عجبا ناسن الل لمقف نس لكل الحم ىناعج ىأ ىدا نسف ا

 هعمج سحأام عجب ن اخ عمجللالا هللا هقلشاخ كلذ عمجي اًردلا قوهفهل مسرام عبج هناجس هلىجاساح 1 2

 < ىهلالاءانثلا عم هعججأم نيعهت رجاتناكذ هلع مننا و دابحام عمج قا هدو وادنعس ناكم انو

 اهلهاربغ اما ف ان نان ءوس درع ناكناو نانو للا مدعو لدعلاوةنامالايهيلعنسحلا

 دليلا باقناالف همك مهأ عج درو هس هل لج ان ينال حج سويا

 هزيغباسحو هياسح ىفلوهلااةَدْس ىأرو هنويساحي ناوهدلا لخأ |دعقو ةبساحاناوندى لصحو

 هنع قع نممهننزلساو ملا مهيلعرتك ١ :ماواو دعس دق مهل مسرام د- ىلعاو.نيذاا انمالا ىأرو

 4 _كلعلمو هلولذام ف رع نةرصعو بدع عمفش هل ن نكي مل نم مسمهو عفاش ةعافشا ل دس ىل>و

 ا و رطخو رذح ىلع هتامح نامز فه سفن فهنا عمدمالا ةحا رحارتسا

 هشه امىفو ناو هس هدب هيضتشت ام دنع كفووولاوهةاليعتاب ولعل اوما يلهم ناجح قنات الا

 هللا تءثدقو بلا مسالا ةمهلالا ءامسالا نم حالا اذ هىلودمو همهاوأ لاثتما نم دس ةسن سه

 همكم ار وا د و للا الا اذههناصس

 هللاناف هديعو هللا نيب ةطساو اهلعج ث.-امظعان اطلس لزملا اذهىفءاملل لعجورومالا نمددس و

 يس اقف هقكستاع لاح لقينا هيلا مميز تمزمأ ىلعالا كيب رمسسا مج ا مسوديعل لاك ىلاعت

 و وا رعتال وامساو هتاوك ١ ند ءيشبالهئامسامالا ههزتتال ىا ريظتدلا كير مسا

 دبعلان اكن فامالا هزئيالو هشمالاهواعسا فرعتلا ذاق م وسرلاءاذعنبب فالخ هل دسم را

 ٍ مظعا فرش ىأو» نم دبعلااهثادح | اعال سفن ىل_ءوه ثا هلع« ءانثلا فق طا اتم بان :

 هده ىف هلع هدبع فلضتسا ىلا نأ اكف هدف :رعملاو هلع ءانثلا ىف قحلا بام بأن نم فرش نم

 اعاح .رفهدو>و نع يخمْلاض هللا لزا ىلا ةلزملا هذهردق ف رعيدت امس انهللا ىلع ىثملاناولف همر ا

 مدعم لاعملالاءابسان و هرزنتلا» اعسا هللا ىلع ىئأي نااماءانثلا اذهىف دنعلا قاخال لا هيلعوق ١

 ا او ا ال ا ا اا
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ز ترقبولف ىلا هتهقلا ىلاناسعالا نم ساسفنالا عمرافتفالا |
 1 ىفلا,تفصتال | دعاضق ننام

 !١ * عضومو نيماكتملان : هر دامالاوانب يدق انهثكلا لهاالا دش اهءلوتسال ةل ضم دهو ةذملا كال ا

 ةكرللا لع نهنيتفئاطالا كرما اهراكش ا ىنلعنوردس ال ىلا ”هلّمسملا هذهىف لكلا نم عاج الا

 | لاكن او هنولث ال اروهظا اؤ نومكحلا! باص أو نيماكتملا نم ىنالقابل اوهو اهل دوجو ال ةمسن
 5 وكف رج دق هنا به ذملا اذهب لكة طم تحت مه اف كاذيروهلتلاو نومكلادنولئاقلا
 | لب مومدعدأر 1١ نا لل-ال ا ىلا مه ابرج نم مزاد الو هروهظ دج تضقنا دف هنوك نامز وهو ىعسم

 لحالات وكب نازوحف ىرذا:ةفوصوملا نيعل اءاتب عم لاقت الان وك ناروح ؟ومدعلانوكب نازوح

 لزنملا اذه ىف هللنا /عاو هب لونو هملا ب بهذ: ىذلاودو هم دعي هلاقتناب لج أهان وكيأم هنمو همدعي ْ

 مهلكو دقو ىلاعتهللاالا هرا دة دىرديالام تالا مب ءئلاو تاريسللا نم 2 ةكتالاانماحاورأ

 | دق ىذاا تةولا فمهمل اكل ذ نو دوب ىمانالا نم 'نامصال ناو هيلع ةظفح مهلعجو كلذ ىلع هللا

 ةنزخ كت الم هل كا نكح واهلا دمع ادمعل ا كلا ذل تشي ىتل !لاخ انمهل هنمعو كلذ قحلا مهلرَرق

 لقتني بلا ل اطان مهل قل اهردقىذا !تقولا ىف هملا كل ذنو دوي رخآ ناسنالةدعم اذ ضةنلاب ||

 هللا قاكوالادبعل ام ملك ةلكن مام هنا لعاو لعلب زعلاري دس كلذ لكىشلا دب عل كلذاسييلا
 هنلا ىلا بان اف مَع كالَم ناك !”رش تناكناو ةهحر كلم ناك اري تناك نافاكلم ةماكلاا كل: نم

 ةيوتلاب ظفللا تاذهللعلدىذلا نعم انم علو ةسجر كلم ةظفللا كلن نمهتئاقاخ هنو ظفلتو ||
 كالملا نيبو هند ىخاو ةعلخ رشا ةلك نم همها ن اكح ىزل كاملا َكاَذ ىلع بئاننا ! باب ماد ىذلا

 ةمقن كام لك ىلع ء علش ةّماع ةيوتلا تناكناف هنلاىلا تدهلوةوهو ةيوتلا لك نم هقلخ ىذلا ْ

 هنن ول ةظنأ نم قولخلاكملل ابحاصم هلعجو ةبجر علال هدر 5تانلكذوم ناسعلا كلذ ولم ناك 0

 نمو لك ةنعجرب لكن !نماظفللا اذ هناك ك مضر ال ل كبلاتنت دبعلالاهتاذا هناف ||
 اسنالاناف هنم تناكلا ةريثلا تالت د دعي ةرشكحص: كال اظفالا اذه نم قلفن ثلا

 لكةظفلذ ةرثكلا لعل دبات ىطعاو نينثال ا ىلع ل ديال ىطعاو دارفالا ىلع دياظفل ىلطعا ١
 اذكن م هللا ىلا تدنتا ذك ههنا ىلا تين هنا ءيبش لكم هللا ىلا تدتهلوقنا اعف ةرثكل ا ىلع لدت

 دوبز ةظفا كلَذكَو ةرثكى هاش. الام ىلاهلقا اذهاديزواديزوادبز كادي دي رتنوديز لوقت أ

 هك تالجا ابليلجانعلو ةيلكللا كاع منت امد دكت :الم عدل دلك نم هلل قا اذهلفريس كلا عجب يف

 اهني تحاصيو بئاتلا اذه قدىف ةجر كت الم عج رتوريملا عل اخ ابماع علم ترشلا ةلكن مةقواخلا

 ىجولا هقدصو كلذ ىطعا فشكلان اف ”رشااكل ذ نم هب وتلا ظفل نع 5 كتالملانيب و

 ةشسلا نيعىف لي دينل لع تانسح با اسسهللا لد فصلا اذ_هقىلاعتهنلال وشب لزرملا

 ةنسدلا هجرك لاحرلا نمناكو ىرضملا ئىثحو نبع ركلا دبع قريخادقلو هانرك ذاموغو

 اهلل انتج انر الق ةبرصملار ابدا باطت ةدح نم رحلا ترى لاق ةناعستسو داي :

 ابطل اق تكرملازا ني يذلا ضطشلا الا قيامو بكرملا لهأ ماندقوردلا طسو ىف ىرخن نحتو |
 | ملكت امو سئارلا تكسف حاومال اهتذخاورحل ىف عقوو ءلجر تةلزذ ةجاحلا ءاضق دي رب ةعاجلا نش
 هنيعصو بكرملا ليخد تس املا هنسو لعن ىعب ل-رااوالا يكرملا سلا ردم ا رلا تناكو

 ٌدمدق دار م ةيرقلا سأر ىلع [قيراسلاروماجع لوزو رئاطلاراط كرما لا ٌلكمَو الفريبكرت اط ١

 نمرخا تقو ف كاكا ذا ىتح أس سثارلا هل لقي لةراط ث هملكُي هن اكل جرلا كا ةنذاىلا هراقنم |
 ءاعدلا مسبنم لأ نيذلا م وَلا نمانااملرلاهللاةفءاعدلا هلأسو همزكأو سنارلاهذخارابلا

 تعقوامل ىكلو تننظاكممالا سل ىلا لاقف كم ىرحامو ةحراسلاكنأ .ًرونايرلاهللاستف

 . [| زيزعلاريدقت اذ تاقفد.فتال مكي ةئاغتسالا نا تلعو كالهلانتنقتجاومالا ئذخ ا ورحلا ف 0 ْ
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 ملاعفدحلا اذن ه لعمل لات كلذ مالسلاو ةالصل ا هلعد م. لاق ولن ال 1 راح نعىلاهتدتلا ئعام | ْ ْ

 امسن كر ناك امو كل ذ نب اموانفا>اموام دي نيب امدل كبر سه اهل الو امو هلوقوهوةدابشلا |

 ا انو انعلا ب فتن ناسعأم هو مال ار ةالصإ | |ملع دمح ليريس ل وه نم هدهاشاعف :

 نعاشةحم اها ةباكملا تناكف امسن هلوتب هملا ةراشالا ةوقهلمهم ذع لاح ىف هبا” ناعأاضرا
 ,امنوكل بقا هتهناك امي تريخاف ناسعال ا َكاَدل دوو لا ثدح مث ثو دا فصال قةحم هنن ادو-و
 ا ثّدح هناىرعغزلا نعىور اسممنعف اهدو+و مدعل دب دلو قحلاهدهاشا#

 نشب ىلعهثمان الو ثن دكا اذهمل_عاالهنعذ دحملا لاف هنعش دحوأ اش دح تاهثلا نم

 هبنتق دانسالا لصتاو ىنءنالف دس - لاهو هسفنن ع هنع هاورف ةقث ىدنع تن نكحاو

 معلاوروهشملا للعلا لعروس العلا لضفلزمملا اذه نعذ:امموةءاورلا قيرطفف ةلملا هذول

 اذه لثخ تالكروص نعذ برمذو تاك وص ةداههشلا ىف نعذن ل هنم برمذ عب رمض ىلعوهروتسملا

 : ا لعوظ ى ملارابخانالا عطقلا ىلع فراع ةفر مهي قلعت نا نع روتسموهو تانك روص نمانلا اعلا

 2-20 2 فرعءدالن 0 ةرودسملا م .ولعلا٠ ساد هللاالا هليوأت عيال ىذلا نارقلانمياشنام

 ل ل را ا ا هروخ_لاىناثلا لعلاو هضروت سدود هجو ىأىف تاماككا ا

 تاسقت ؛الا فداصي دةو هللا هلعا نمو هللا اهلعي ةلوهج هتلزتمو معلا اذه لم ىلذذو تاماكااروص

 ةطسب ىهوإ ع ةرث دف ةرخ الاراانا ا كا لذسفتش . ىح كاد فرءيالوهو لعلا كل ذهمتةبامع لمعلا

 أ ءاقي عمدهالا ةلزتج وهلا لازز ير ل ل سلط هي ل ْ

 ىعسم ولالا ىاماو سلا ىفاما دكر دمروض قالا ادي الزام نورك الواهْؤم هسغقوهلا

 معبالةروصلا كات نالعبف اهلولدمو ةروهصل كان حورّوهلا نأ لعمل ةرودكااروهظ لاح وهلا

 وهلا ثم ناكو هلا دنعناكنمووعالا اهلعال بنغلا حتافمهدنعو ىلا عت لاق اك هللا ال اهانعم ا

 الف بنغلا هلعيامن اوةداهشلا هلعتالو سغدنعاسغ ناك اذاو سغهدنعن وكي ىذا اف بغوهلاو

 نازروسلاتعقترا |ذاقةفز طظلا برغلا ىلا بش روصلاثدحن 5 تمعو# ن ندالا بيغلا ىفام لعب :

 انلقدقورودلان كال الة دابقلا نالد ذات !ارالو بنغلاىف تالف عفترا دق باطلا نال بنغلا

 مكحانعفر دقفةروصا الاوز انلقدقو اسغم الا كد ء 2 ةروصلاوةداسشالا:اقدقفةروصالا

 5 ه نهظاولامرارسالاو بئامتلان م لرش ك هىقو ةداهش الو سغال فم الا كا نع سسغلا

 لاحآت وملاك لم يَ لزتملا اذهن مواهلثم لودق نعةملسل ا َةّعرطا اهذهءال اعرك !لوقءتفقونل

 لزق لزملا انه لهناسنالا وسام لكلاج فو نا وكلا لايق فشكلا نه كليحنتاو نئاشلا
 ىبتننال-ا ملاعل ا ىف ةروص لكس لعج ىلا عت هلل انا لءافال م لاج آ ناو. ادعامللهوال م ًااهاع

 ءامرلاو ماودل اهنا اهل ذنم اهل لب اهل لأ ال هنافروصال هلو اقل نامعالا الا ةرخ' الاوا دل ىف هبلا
 |١ ىحضص ىهو'لكتع ءاف دنع ىمس لج اوالجأ ىضق لافو نيس لوا قرص لك ناحل ,

 انلق لكمك >- نم ت>رخاذاعف اهل ل- ًاالرودلل هل باقل !ناسعالا نات اق ناف مومعلاو ةطاحالا

 ْ ئهتنت ىهفاهلس قلاروصا اع ندةروداهطاسراوهامنا نيعلل ىذا لجالا امعاو تدءرخام 5

 : ادهى هللا دنع مالا را رودلاكإ:نامزءاضةناوضو ىم ممم لح ىلا اهل لومةلاىف 1 أ

 'ةرؤطلو قفا مهم لح ًاىلا نا.عالا ترج دقذ ىرخ اةرودنيعلا لبقوةرودلا تمدعنا طاسرالا

 هدوجو نامز( ناي 4م نوكيام ءايشالا نةسافنالا عم ماودلا ىلع قاليتيسلبا ناك ى مم لدخأ

 أ أ عصنل كاذمق١ل_هفوملاعلا ىفةدمرسق أ 1 ىعوهدوحونامز ند ىناشلا نامزلا ف لأ ىلا ىهتنو ا
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 أ لحالا لكلام ءدتفاهروهلن ل < ناكىذلا نعلاكلتل امودىف ىعس لحل اةرزوضل ار

 ْ قاضي ابك كر ىرجأ لاس ىلا لقشر ث هنلا ىهش ام ع ىالجأ 'ئ * لكا هللار دة دقذ ىب ميلا :
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 ىلعلا ىلءمكف هبف 1 1 ا داوروصلا ا ىابإ
 ناو ال اند انلذ امك نفراعلا بولق ىلع لزتت ةريدملا الد ردملاةيروتلا حاورالا نا ل_عاو كلذ

 ةلحتو ة.قرت هبلاهب تازئامب هيقرتقدبعلا اذبم قالا ديربام بس<تاريخلاو ةمهاالا نوؤشلاو
 بالا اذ _هناريغ طئاسولا عابفترابهللا هالو ناىلاةدعبلا ب أ ع نهدرقالا باحاىلا

 ينصت ىل_عنولماعلا ا لاو هش رطلا هذه له ايفا لرتشي ىلا ةيناسورلا تالزتتل هتقراذاذا

 نع ىّرعم كج طايل عاشت دايو ا 1ىلو نأ متو عبطلاردكن ماهصدلختو سوفنلا
 اذهاةرلا ماسقموهو لاس ناو سايب ةماعلا ةمونلا ل_ثمو نيماقا نيب ةفق ةماعلا
 دقاو اريئاح قف دعي هارام ملا أب ىذا او هدف دف هنعذ_خًايوهملا سن أي ناكىذلاناف بلقلا

 ىتسحلا |. ركز ىأ انذعش نع هللا هعذَو ىبطرقلا ىراصنالا دست نب هارب اقاحماوأ ى .- اصىربخا

 دحسملا ف ناكو سابنلا ىلا يرخ شل انا هتومرمضح نممو هياصصأ نم دحاوريغىنربخ لاف ةباسجإ

 ىلا اوعدامهل لاةفريختلا هيفرهظ دقو هملع ناكىذلا هسايلريغدقو ناذمرر م ىف افكمعم عماسملا

 1 ساسنلا رم باطق :رطا ف راسو تنامي "هل ىل ع دق دعت ن نكيلو ىدنءنكئىذا!تدتندق ناف

 هتواخ ىلا اعدم حالا ل صلت ام هلع قفل ا باغ ةمهلالا قاوذالا لهأ نم , ملامل هناقهلءاعدلا
 ناكىذل ناهس اياريبغتس مهلاراشاتاييدلاقراق دق ىصص وهاذاخ هياعاول> دف هجورخ مويلع طباخ

 .ىذلاههأىلو قفا هنا ىل_عتلدناوخالاع اد لارا تينا ه2 او عد عدس

 لاسو هدنعوهو هلا هضيتف ةظملب هتوم لق هالو دق نوكيهتلا لعل كابل تر غف هس لااناموأ
 لت نا ىف لمعتسملا عوشلل اور اقتفالادهللا ىلا لاسهتبالاو عّرضتلا ةغقول او ةريذس اه هزه نات احلا

 لكمفرعيال ىذا هيرنيب ودوجوم لكني ىذلا صاشلا هولا نم طئاسولا افتر ايدانا هيلو كحدل
 ىلاعت لاد املا حاورال ل ازئانهدابع بولت ىلع فراعملا نما لزتي ام فرعي لزتملا اذه نمو فراع
 انأالاهل!ال هنأ اورذنٌأن ا هدامع نم ءاّثد نم ىلع سهأ ند حورلا اي ىلاعت لاكو حورلاو دكت الملا لزنت

 نوكيوداقلىذلاوه هنلارهأ نوك,وهدابع ب ولة ىلا هللا د-:ءنم قلم اود حورلا ناكفوه لقب لو

 ا لزنملا ىسولانيعتاكذا لزمملا اذه ةطاسولا تعفتراف نوةتاقانالادلاال هلوةةروصحوراا كلذ

 أ موفان ةكلاملانيءوهامناو كلل نيعوه سل حورلا اذهف هريسغال تلاوه قلما ناكو حورلا نيعوه
 ١ تور كابا ارون سل لومريغ حور هناثامسنج نم سل هنال دكتالملا هفرعتالحورلا اذه لثغ
 . لسرلا ام صة# ا نم نووكجمدتف ا امو ءاسبن الارئاسل وانا قوذلا اذهو رونىف

 ةكئالملا حاورالالزنتاّمأو لوسرلالوسروهف كبلق ى_عئيمالاحورلاهيلزن ىلاعتهلوةوهو

 ”ةرمضح نم مه ص أب هللا نا كلذ عم سلو برلا هللا مب ال نولزنن المساق دابعلا بولق ىلسع
 ١ نوفرعف كلذ هلع نولزخب نمةروصف مهدهاقم قيايالاممسلا قلبامناو لازئالاب باطلا
 ناو مسمقمادال ىذلا حولا نمممسوفنىفدو دوام لوزتلاو لازئالا مهتمدا رآدق هللانا
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 اهعيستو ,هدنع ىتلااروصلا ف هسلعلزتلاةروصنو دههاشبو رشلا صئاصخ ن مجولا كلذ

 | ام حاضوه نمروصلا كت © نا وترعف رو ل ديت قلاروتملا مبقلارتسو لجل ارهظأ ن ماب

 " تاكتاف ىولاو عرمان قلملا كلذ نع ربع سيلا قام هلا نوتليو هلع توليف ضرالا ف

 انولسنم ناك ذناوافنهصوال» حخاو اروزوةارووانافر فوانارق ىعة فصلا مكي هللا ىلاام وشم

 | م”ىهلالا هالاءاضنأنولزنن دقو ةئسواءارواريش وا دح ىعسةفصلا كال لعفلا كحق

 3 ةلاهلاكامل سو هيلعدتلا لص دج ليربج لوق هنعضتي لزتتلا نم نيهتيولا الكو قنا طمللا ةرمضح

 ' ليربخو ليريح نءهللاةءاكح وهو نآرشا١ن ههزعح اذهلو هيرنع مداخل فاما م ةيااوع 1

 / ' ىلاعتهّبنا نع ىح ليربج ناكفانآرت نوك نا نءهنع ةياكتلاو هن هاوزن ةجرخ امو هيلزنىذلاوه

2 1 



 كلب لدتسبةداسمشلا فران" !,مةنوكب لزم نيب رمش ىلع برغل ىفىتلا لزاسملا نكل ةداهشلا أ ؛

 لزاش هوبا طنا ث.-نمدرب موأ ىهاالا فب رعتلا ا ذيدروءاوساسغتناكناو اسيلعران“ الا
 ران الا لز نم قة ققحت الو ”ىهلالا في رعتاا قيرط نمالا فرعتالفرثأ ةدامذلا ىفاسمنع نوكمال
 فالتخاب درقتتو ة_ةااهراناو توكلملاوةداسمشلا لاع ىفران'آ اهل ىت | لزانملا نم ةنانالا هذهو
 هلودلثم را ديبقت ىلا حاس رلاىاهلثدريمذ مسن ءابدسق راف ةقلطما مدفن ىف تناك ن اواهرانأ

 ةسعجل | ةةمقح اي دحأ ثوح نمد دحاو ةمتم ىلعايحوأ ن «نونلاواناف كلا انموأ انا ىلاعت

 د.ةالةرانو كل ذريغو أ حورو نآرق نههدعب هر داماس نمنونلا .سقتلاو حولاءانالدستلاو

 لقاك نالفوْانا مهلوق لئمري هذ م ان
 لسعلانماندنع ىلحأت وملا + لهولادجذا ة ضو نغ

 هنافانارقنكحم,/ناو اذمتدهثتساامناو هيد مشن اك نآرقا !ىف اذه لثم ىلءتفقوامو
 لزتملا ئماإلا لاري الا لوما اذ_هىف هيث دهن ىدلاو مناسب نآرقلا لزن ىذلا برعلا مالكم

 نوكي مق نيعسق ىلع هلازت :او هقاخ ىفهيرعاجوأ هقلخ ىفءارجأ اعاماهداسمع نه نيفراغعلا ىل_ع

 ديعلا بلد ىلع هلزنت نوكمف هتنن: صو ل ىفهارحأ اموأ ىرام هناك في رعتل ا ةهج ىلع لات الا

 ىل: ىلع هلزن:نوكيرخ الا مسقلاو ل_دفتل |ل,قيالدحاو نيعىلا دح او نمع نم سمغلا ىف ب.غلا نذ

 عج نيعملا عجن هلازنالا كل دو كلذ ن ءهذ>ًايال هتعنسطو هلك هرب دن لوعة دوعاف سلا

 رداقل ادمع انش نعردبل اونأ مهمه ةعاجم نعال يعن كمال ارجاع هاملت هلع لزتام لدغمل
 ةعا اورهشلا تاذكر ثدخامد اهننوكيا ع فرقت تاحاذا ىحاتقخ سل انا لاعمال

 هشى قاع هلعيدءاج نادر ل داذا ناكبرغملادالب رون نب ىزعي وبأ يشلا نكن ذكو مو.لاو
 ريزانا[_نحاصنال ناضمرب ىزعب ىلأ انش نيناسس فاعل تورس فرب

 ناضءر ىأرك تتولا كلذ ىف دنعريخلا اذهناكذاناذمرفف اذ هةداهش: ىنرعخ ا ىلوصالاقارئرلا

 ةيانعلاو ىهلالا فيرعتلا قي رط نمهللا ددعناوكسحالا لزانمفرعت الف دانركذاعاريخ هءاجدق
 تناكام ل شم عورفحورثفنن هاه هسقلب اع مهرارس 1 ىفهدايعهللا في رع الا برتتملا اذهم

 سنح لكف هلضاف:ماهماع قاذنانوكم ىلا بتا رمان اراعاو مالسلا ميملع ءامدنالا ىلع لزنتةكتالملا ْ

 ادهذ ةءلمعلا عا :دلا باص ىلا اذكعو اذعب مه تعي لفي نوفراعل او اضعب مهذعي ل ضغي لسرلاف

 تابلت نامثو لت ىناان سما اورمل اةيورب اهتيور همسشملا ةمهاالا تايلحت ا ىفهريغ لضفي لزمملا

 تاماملا ىل<# ىفرهظي ىدو صوصخااهل اعلا هذهن اريغنبر روك ذملانيغلالا ىفةح ردم ةنوطمم

 نم ىطعتو تال كلا نم ةيناَملا هذ هناطلسر عظي كل ذ دنعف اساحت نوتسو ةتسوةئاموه ىذلا
 اماعالع ىلمعتالو ليلك ابمكم لاوزلا دعب سيتا تاتا وىطعين ا هللاءاشام فراعملا
 نوكيأمو (,ءاقب وتادوجوملا فةبراسلا ةماعلا مولعلا نم ىطعتف نوسلاو ةمسلاوةئاملااماو
 حرذعالو هسفو هنم لمت همكح ناكناو هبتشيالو لزلز تنال انياب'اصلاخادّرع اماعاف ءابسسوابنع
 ايذ ىلحتن ىتلاةروصل ا ث.- نه ىطغتلا,فدت تاسلكأ اهذهىف لق مثله انباعص آف انخاو هع
 تقوىف ةيعيبطلا ةروصلا ىف صقانلا ىلهتلا نوكيق ةبعانر عئابطلاو ةيعيبطارو هتايلجتلا تناك اذن

 هلع ديربال هرصخع «بطعيام تبسحع ىطعي نكلو هسفن ىف لم اكمغنوكيو ىرانا ارم هنعلاق

 تابلت عب رأ فرصانعلا لمكينا ىلا فاشارصنعلا ةروصلا كات ىلا ف اضنارخ لحق ناك اذاف
 تايلتلا نم,تاوابقدلبف يلمكسةروص ىلسع ةيعبطلا ةروصلا لامك عيارلار هنعلا ىف ىلكتلا عبق

 'ترهظاذهم يلئاقلا صاخشلااناوديزيوأ صن ل لانه نوكينا حصبالو كاذكس بلان دنعر ءالاو

 ىناثلا ىلمتلادل ىلت ادم هنا قفنتا محد مف صقتنلا ناكو ىلتلا ىف صقل نأ ل خف ىلدعأ |نيعىف هتلاحهلأ



 يل لعنلا هللا بن هسف ترهظاذاف كاذريغو ىلهملاو دهامن ىفاهروهظ نم مدي الق الف الف مد!الودو |

 احدت ناكل هملا ل لءفلا بس , لولف ىلدم!ىفالا ةالصا ا نب ءةرهظامهنالالذفو هئم ة_ئم هيلعمازاجو | 1

 نمت اصاتمالا اذههلنا مسقئث ىف سللابو ةنويال ناك سحلا ةسته ايمو فياكتلاو باطلا ف

 رظناذ ىلاعتءقناىلا كلذاهناو مهل اهتل سلو اهم مهسهأو هيلا اهفاضاو همفاهرهظ أن لاعفالا هذه :

 ل وال نيفورطل ا دايت او ودا ضقت ! نعم تح ام رمال ارك اماآ

 نام كلذ ىطعأ نأ ةوقو مظعدس ا هننامعالادوجو عم فدكجا بادن نم هيلع عال طالاو

 هبحاصيالن ا ىئبذ ناكرلعلاو لع ىلعهللاهلضأو هلوقوهو ف دكا لأ ةلمرنك لو نوما اذهىف

 لاكشا هيف ممالاو ٍل_هبالوأ لعب ل_ضن ا اماولذي الف كل ذ همف دو دةانهو همزاتس الو لالذلا ١

 نيتاكسللا نهلزنملا اذهى هانركححذ رم ءازح ىدبلاعالا ىلع ءازدلا نمش لزنملا اذهنامن 1

 مهعم فناوطلا نم هانرك د نمو لن نقلا اهتورهظباف اهيلع هللا مهتم نيذلا قاارارم.ال 1

 مالطصالا لاوحالا فو ةش-ولاو ضاقلاو فوالااذدلا فو ةسهلاو ةملفعلاو لال امهازفس |

 ا كلذ ب نطوم لكى كا ذي ةحخلاو ةمشلت اود ككاو قوشااو قامتشالاو للعلا ةبخملافو

 لاز ماما لازاذاف الص ةرتفالو هلع هلاذتنال هنوكرو هظىف هناالا ماودلا مدسعو ماودلا ند نطوملا د

 ىف ةماقالا هلا ن ذاب اهرهظأ نمءازسو هللا هانالا ادرهظي لو ةنامالا ظفح نمءازحا ده هلاوزرل لاخلا |

 هدازتم نودو هتطح تدتوه نع قلعت ىلا مولعلا ةفرعموءام»الا نددربغال برا هم-ا نم هللارازح |

 نمو سنالاو لاجل امهلوةرخن الاو ايندا ف اد مهل ماقملاو ةمادمهل ةلاطاهذهثاو هقوذودنعالاا

 لزتملا اذه صئاص> نمو هعذو بوبا ماب ذاذلالاو قناعتلاوءلصولا ةمغنا ندوءاضرلا لا الا ||

 نمم هناف كلذ هنم هللا لمّقبو هتقاطو هنود نود هلا-عأ لب هلاغأ ىف هن نمدوهحلا لذس ال همحاصنا ؟
 قلانمتاطي نا هنمرو دال ماقملا اده بح اصو هتعاطتسا هللا ىتا نمودام هياشن وح هللا قتا

 اهفهسفننهدوهملا لذ. ثمح هللا نمءاسحلا كا ذ نم هعنعو هل لد نآز“ اجوهامت هطعب لام ا

 هتافام هلع عم هتافاملتوقةرسح دحالو هيرءاطءأ اع عناتوهف بدلا ةه> ىلعلاعالا نم هاك ا

 قا لوي هللاو لزنملا اذهلوص أ ندب دقو ميءنلا ندهفوهامب تقولا كا ذ ىف ذاذتلالا هلاحنال
 2 لمسسلاىدموهو أ

 + (ةردحلا ةرمذحلا نه هرا رسأو ىلا دمدلا للا لزنم ةفرعم فنان امو ننام رعباسلابابلا)* |

 صال ملاعنم ةرطعم ادسغأ| ([ هريدت  سفن#ل نامزلا صخش

 ردلامكحعف هلسر هب تءاج اههلزانمنمءافو نياعو مح

 رذفل اورعقلا كادر صعل اورهالا امو بودنغلا لعن منان الص اهل

 قث اتلأو فراعملا نهب صاخود ىذلا ىنا مدل | ىلل ىف لزتملا اذه هنعضنام ىلع فت تأ دارأن ها
 قب رطلا اذهل_ءىفانا موهنأا عقاوم بام م باقل بابىفهعل اطءلف اهريسغو ةءئايضل ارارسالاو :

 ديريول أ اهم قمح نمو ةنانالا لزمملا اذهلنا عاف لب , وطنا ةفاخع كا ىوسام لزمملا هذه ىفركذنلف
 فال نم قدك دوهش نعال اهلا نمفراعلا نوكتالو ةتاذإ | ةيعمابا ى هو هنعهللا ىذر ىاطسإلا |

 مهضعن ام نويطاتع ممسوشت ىف ادور دق نامل ظاغفلا ىلع اوهكيطصادق موقل انامل او ىرش رهظم باح

 نيماكملاوءاطالاو نيسد,ملاو ددعلا باعجأو نيب وتلاكمولعل ا ع ند ا ل اعفاكاذع | ٠
 مهسوغن ىف ضار ةنانالاو ةثالاوتر ا ا ءاهتفلاو [!
 يل اةنانالاو هب دحالا ثدح نم ةَقِمَمْسا نعةرامع ىو ةيالا ةنانالا لزنم كلذ نش اهنا [لزملااذهن

 | اانريطلو ٍوابومغلالزانمن نم لزنم اذهف عسا نيع ىه ىتلا ةيدحالا ةقيقللا ن نءةرابعانه

 ةداجتلا ف



 لا

 | فقتل سالاحو متم ةوهانةلضبامو ءرلالوةل لام هنلسالو رخل بالطول 3: ومار 4
 نيعو ىلع نوعوذو هش نوق رف ماقملا اذه باعضأ نام لاوحالاكريتملايغو تاماقللكقلا ف: ا

 ىلءنيتقت اطلا هركازتطا عمهبق دا وهرث أت نم مدعبال نه مهئمود اوهرشأت نم مدخب' نع من

 هاوهناو موصعمرغهناو ليدس هيلع هل س دله هاوضناو موصعمهنا اهلعمهىتلا مهتنس قةحم 0

 انزيغدنعو عفان اان دتعقال مأ هتداعس هللا دنع لعلا اذههعفم لهو هيف هللا لع ىف قيسامل هضرثأدق

 دنع ف شكلا مدعو دجاولا دنع ف شكلا دوجو) هلكملاهذه لثم ىف فالخلا عقوامناو عفانريغهلا

 ىلع ةماقالاب هدامع م أ ىلا عت هللا نا مث ىعاماو ىلةءاما ضراعم ىهأ ىلا دانتسالا عم فااذلإ

 مهلا ةصوصخت همي رط ىل_عمهرهاوظ و ةّماع,متطاو هيلاراقتفالاو ةلذلا نمهل مهتاخ ام

 ةلذوأةزعةرهاظاا ةروصلا ف اههتنرتقا ءاوس ىلاعت هللا ىلا دب رقملا لاعفالا عبجب ىهو عراشلا

 هلع هسف:ىقوهىذلا قةحنارمالا ىل_عىرخ نطاسلاناث نطاسلا فال ةيدومع وأب ور 7

 دبعلارهاظ ىف ةزءو ة ور ترهظناف كريغي وأ كب تقولا ىف ةدلضملا هيضتةتام ىلع ىرحر هاظلاو

 هلعدةعملاوهو هدنعدو-وم ةيدوبعلاو ةلذلا ىلا نطاملا ف لملا ناف هتلصا هانرك ذاكف فراعلا
 5 روك ةعاكا ارودلا مالا دبعلا ءيشأن لزملا اذه نمو فيلكتلا نطومىفامسالو ضراعكاذو

 هدو هك افاخ ار و2 ةرواحلا ك* .لازرالف ةداععسل ايدل عقبامم نكلو لعفلاناهالخابف
 ياها ننال دس موروفلا نع م هلرهظتام عسبجو ام حرش وايلارطتباسح

 دوعتامت حاب رالاو حان رالاك سنع نوكرامو لاملاس أر كمل ىهذ دسعلا اذ هوهوةرودلاهذهأ|

 هعفد نكعال ىذلا تاذإا دوما رهظ اضأ لْزملا اذه نمو لاملا سفن : ىل_ءاللام ابر ىلع اهتعفنم

 اذهو هأنآد اطعءاله- فه لولاه هكيطعينا هقدلًاسام هيرلىط ءو هنقدبعأل راسخ الو

 كيزاح نا لحال كل :ىفكل ا كنا هضققتحأ هنال كل ذ هدطعي نبال هلا( ءث مح هللا مكن 3

 ادوجا ذه ىر اذه ىرحاف هانأتنا ن كامو همطعت نأ نكمي امف كل أس ككل ذ فد هأ لاشتمأ ىلع

 سلامم يهأ همذ تفلاو هتعدمام لان نقاد الف وطاف نع نع هتطعأ ام از موّسماو هلم

 هنعلاكفنالا كنكعالاع ل سهأ اذهلف ةعورشملالاسعالا عج ىهوابتاكما باستا ذءاطعوه

 ءاشالا هءاوكردمل ل ءوضراسإالا طعأدل لاق نآر وست نكحاو .« .وض عم ناحارمسلل نكميالاك

 نالت نال دقو ناطترب دقوامسجواحور نهضت نك ةرضح نا لت نا كا ذو كلذ ثيحن مىزاحت

 اح ناكاذاو نونل اوواولاو فاكلانم ةرودلا هذ ه ىل_عامج مسحلا اذ هناكاطتترا اذا

 ةالصلا هلع ىسع نم ضقالاك" ىهلالانذالاوهو هيحورلا طامترال لع هج رع اها لقا

 هيىذلا ”ىهلالا ىنذالا ئفنلاحردتاف”ىهلالا فنلاو هىذلا”ىهلالانذاللانرا مرت اطلا ىف مالسلاو

 طار اربغنم هي ل ري ا هحور هب طسراورثاطلا ىبح

 رى ؤاع هك حم ردت وعلو السا لهنا ثافالاكلل اذاولس ياتو كي هن حورلا
 "لج نموءاسشالا هنع تعفن ا هتنعس> نود نكح وردرفنا اذاو ةدحاو امهنف ةسعسملا ةرودلاو

 ىلع تفقو مالكلا اذه ىف كل انتو ام تلعاذاف فورد لاعفوهىذلا نك ةيعسج ءايثالا
 ديالو مالا كلذ نوكجن نك ل لوق:نأءاندرأ اذائئاانلوقامنا ىلاعتهلوق نم مظعرأ
 | اودهاحو اوطبارو اورباصو اوريصاو ةالصلا اوهقأ زب زعلا همالكف هدابعل هناس ىلا لوشبو

 اهحورال نك دج مب قلعتف او ةلثع نا مما نم مسلواوةلخ ا م-هل لات هنال كلذ نمئن عتبالو

 لا كوه ىذلاىهلالانذالاقلعتا ذافا هلام عسا ,رياع مرهم تناكف

 | ان 1و ايتغس وكا داكاو تركتواسعلا كانا 0 ؟ي* ىأو؟ ةالصلاوأ طابرلاو أداها
 دهاحم ريغ قداهملا وعاصريغىف مامصلاو لصمريغ ف رهظتةالصاا تناكفا مف موقت نأ لاعفالا
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 ةءادورمضلا تاىوأ ىف كلذو كيرسشلا نودهتللا عم تادوأى نودرغ دهفهللا ةدابع
 كا: ني اهعفرف هللاىلا نوتيلا ف ًاسشابف منع ىنسغتالمهتهلا ناار يةنوعطقي ىتلا ةكلهملا

 هذه نولانب هجولا كلذ نم ىمحرارطضا تحت «+-.ف نو كح اللاح ىف م_مفةروملا ةقسشملا
 رادقالاه د نماوفرع ثيح مواستش ف ديزياسماهأيا مهل ناف ءاسقشا اوناكناو رارس الا

 هزغمهلر يظواسها | ء.سنج نموه نه ىديأو مريديانهويصنامم هريغلاواعو هنعاولدعو

 دحاولا مسا نيوسق ىلع هدابعى هللا ةنس نا لعاو نوه عن مهن أم اننا ىلاعت لاف كمهيغىلعاودامتو

 هريغف ةنيلا هل مان نمامتاو هسفنىف ىتعي هير نم ةش ىلع ناك ًاىلاعتهلوقوهو ةقمشملا ةنيبلاوه

 هعفتتالو هس . هقح ف نكملادملقت اهلمق نا اهامشي ىذل او اهلمش. الن أ ن نكعو اهل .ةينانكمدقت |

 اهليقي لناو هقدص ىلءدهاو ثلاو تاذملا نمالماكح الانملوسرلا هيءىعامفديلقناانوكرامناو

 هى دب ىلع ترهظ نم ىوع د قدص ىلع ةْس هب كل :نا ىف هير نم ةنس ىلع و هنوكم ناالا اهلبقاتادلقت
 فلوقناذها وكف ناكاذا الاد ارضضيالو كلذ ناكاذاالا كعفتبالئشل انا اذه نم تاعفءاعدأ امف

 ؛اريغىوأ كف بابسالا تعقوءا اوسهياسسا الك ف ملالادودوودباذعلا َةَقمقس نا اممالكْن مريثكا

 هللا قي رطل هأ ه. نوقف اع ىيدصتلا كيمو نا اهلقاو كتمكلموةيناالاع امشالا ف لوقتالذ
 كابو نيقداص مهنوكى دب الو كب رنم ةشدب ىلع نوكتف مهفلاختالو هقذت مل ناو قحهناب

 ىتلا ةنسسلا

 امفاضعب مهضعب ىذاوت نم اضي أ مهن ان ممم راشم نم برعشم ىف مهنم تناف كل ذ ىف مهقفاون اهيلعتنأ
 عافترال رك الو هل هلسي و هيهلر قف هبح اص دكر دأ اماكو ذا دهر ديال نكن او تقول ىف هب نوتة
 هاطأو هدانلا ضءن لاق منيبمنا ارمدخو ميظعرطخ مم نمّؤملاربغل ما وقالاءالؤه ةسلا ودمهملا

 ل اريالق هملق ن نمناميالارون هللا عزن مهرب ارس ىف هب نوة قعد ام ىو *ىقمهفلاخو مهعمدعق ن زماعور

 نمو ٌمكْمكلا ةلاح ىلع ناكنخاهنعح ب ورااب دهاشلا هل موةب ىحاملعود ىتلا ةلالسا ىلعنااسنالا
 قرغلا ءالؤه نم البس ىدعأ وقع ع لعأ مكب رف هناك اش ىلع لمعي لكل قر طر اهلخالا لاح ىف ناك
 اهق سفنلاة ب وةتو ةلان ا مط دي زهو نسف دهام هالت نام هبر ند هند ىلعود نم ماداو انلع هتاف
 ىلعهلدومشملا هسف نكي ل نادهاشلان راد افكهير نم هن ىلع هتوك ىف كلذ ن كا نايادمب 8

 هاوعد فناكاذا ىوعدلا بحاص عمد دا ثااكه نط ادى هل. هب الفالاو هيهل مشب امف قداص هنا ةْس

 لعهلدهاشلا دبش ا ذاق دهاشل ان هبلاطي كاملا نكلو قذاصهنإ هبرئم هن ف ةثب ل عوهناق
 قداع سل ىدملا ناكناو هاوعد ف ىح ىلعهنا اهلعوه ىلا هش هتداهش ىف قداص هنا هل دوهشملا
 دهاش ىأق دهاشلاب كاملا هيلطا ذاق هاعد امف قد اصريغهنا هير نمو هسف:نم نس ىلعوهفهاوعدف
 روز هل دهش ىذا | دهاشلا كِل 3 نا هبر نمو ه سفن نم هن ىلع ىذملاف هاوعدققداص هناهل 1مُدفروز

 |ملعيامع هلدهش نمد_:ءروزلا دهاش حرام لواث كال اهل تق ناو هسغن ىف هل قي الو لطانلاب دومشو

 هقدص قة<نالو لم قنال كذا همزلد ال دهاشل !نا ذلك ذهلف هن هل دهش ام فالخ ىلع مالا ناذءل دو مشملا

 هنع كى ذا ا سهالا نا اذهررتتدعب لعا و كلذ لعاف هللانم ةنس ىلع اذ ىف نوكي ىت>الاهءذكالو

 باطخلْ اةريضح نمي صتخم هيومغ ىنخ نم ك_لق ىلا هللا نمريغسوههد_:عنم كل ف هنان وحلا

 | همني امو هيلع دقءاف هملعل ديامو هل.ةاقهلبةبامرظتاو هيذفن هدنعنمهللا نمشررعتلاو ”ىهلالا
 أ مالا سفن ىف لملدب سل امال دذضي دق ركفلا بحب اص ناريغ هليل دى ركملا بح اص لع إك همنا

 ليلابتل ةداالا لقط دو تيسر هدنما د نوك لف رة أم ىطع أ دف لمعلا ةْوَع ىلا رظنلاب نكلو

 نوككام ىلءالا اهمءايشالا ملعيال قَتسم طارصو هننا نمرون ىلعهبر نم ةنيبلا بح اطو لا دوهو
 | ينال ةلعاهق سلي نا هل ن كمت الو لملدلا ةروص ند اةوذاهيبشالا همثلا لمقال ءازشالأ هملع

 بولطمرغام هعبام هنموهن ضتخ وهام هيطعنامهتمريفلا اذ_ههيطعب ىزإاو راكفالا باعجأ



"«“2 

 |١ تادا ىدح كارداوهف نأ دنا الوةدان لا لسيقت ال تا ارم |تادرصيلا كرد, ذدنءهناثإ

 ا نوربتقولا كا ذو باحس امو د سيل ةريهظلاب سمشل | نورتاكو فطعف ثي دا سفن ىفلاق ع رمل!

 || سعثلا هذههل هدف كن يح ءاشالا نم هملع عقواطكر صبلا كر دف اهياهاكءامشالارهظتف ى وق ادرو

 : ىلا اذهناهسشنلا اذه عقوت ردقتال ةلالاهذهىف سمألا تاذملارظنلا قد عن اتدرأ اذاو

 أ ردبلا هللرمعلاةب قريتي و رلافهيبشنلا عق وأ اذهلف ىعبال ىأاضعي موضعي سانلا ىرينا عنع يل

 (| نوماختالو نوراختال هلوقب دمشملا اذه ىءاقيلادك اوامهتمدحاو ىلعرصتقاامو سملاةوريو

 تلخدالو رارسضال اوريضلا ندو ةجازملاود ىدلا مضلاو مضل ند اههضيو نيتماكلا فءانلا خفب

 [انيقالا عيت ارو ست تب ارو مخرب 1 عابشول ىذاادوتلا رف لف اوفا عاوز اذه

 | تبارفكا د ىلع دياز رون ندال مهقن اقح اهطعت ىلاراوالا نماهتاودفءامشالا ل دئامو ىسعتب

 ريبكلا لو داربغصلا عاستا ىلكتلا اذه ىف ىلر وظف عمال ةققح ةروصو امل ةعال اسبح اهظ عا دمشم

 أ طاشنا سف لخ ديف هريكى ءالثم لهما لب عساولاريبكلا ىيضيوأ ىيضل اريغصل | عسول نأريغ نماهف

 ١ ركتت الو فكك ىردتالو هعسو دقو الابخال هش كد الا ح كل ذده اشي رغصا او قمل نمهردق ىلع

 اا رعلاوهال اهلا ال اهياعرصنتلا كار دا ل ضفو لوّعل !هفيكت امك ار دا نع ٌكانعت نم ناك سقءارتام
 || هيل فرهظأو لوقعلا ىلع اهلشفو راسالاةّوةدن رهظأ ىذلا ىلعتاا اذه. ل وعلا عرهظاف ىيكملا
 قكلادرفإ وز هعلان لكلا فصل راددالا ىلعاهلضذو لوقعلا ةّوةوراصاال از عى اعشعشلاروتلا ىف

 || اذه لو أو هريغهب وعنا نك<ال ام.ّنان الاو بئاععلا نم ىرب لزنلا اذه نياعنذ ىاذلا لكلاب
 || !دهرخاودوود سل هناك سفن نمقةحت هنباراذاف قع ارهظمك فن ىرت هبف كلو ددنع لزاملا

 : نيعكسفتال تلا تالجتلا نم هنافوه سل هنان ىلحتلا اذه ىف كبطاخعو ةده[ ثموهدلوآ نعضتسف لزمملا

 |١ دور ريغ نم برغل | ىف هيلحت وهو ّوها| نمط لزاما اذهرخاو تاطانا و ةبورلا نعي عمجتة دهاشملا

 | هرك دناماضيأ ن عض لزتماذهو امهنءامو ىلتعمرخآو ىرس لزَملا الخ لواف لّمعلار ظن قاعتمودو

 || نااهتاذب كطعتر ارسأ اب: »نيعسق ىلع هش رطل ا هذه له أن م هدبع قل | عني تا ارارسالا نا لعاف
 : رارسأو ”ىهلانذا ىلاريغلل اهراهظا ىف جاتك الو كاعكا ذة حرحري غنم ناوكال ا ىفاهرهظت

 : نم هنرهظ ناف ”ىهل !نذاىلا هراهظ ىف ام اهند مسق نيهدق ىلع ىهو مكسملا اذهاتاذ, كيطعتال

 ١ باتعلاب تابوق هللا دم نكلو | ده لثمىل عدو دقو حانملاو حرخلا عقوو باعلان تلب وق ناري

 || اهف نذالا تيلطولف ةطساوددحال ىلا ابطعيال رخار ارسأو ةبانعو هللا نم ةجر باقعلادال
 1 اهم امافانع ةرايعلا درع كر يغاهفرعيال قاوذأ اخاف كلن ذآ ام اهلصو ناانءاع قا كعلطا اذا

 | ىذا قوشلا نءريسعي نأ د اءارولذ لا وح الاب لعفب مد بعلا ىلا قل !نماهلاصيانوملادرفْ
 1 لثمه.قوشلا موش ناالائث هم رش الا موف ىلا لصوالو كلذ قاطأ امدملا قامشا نم ىلا هدد

 ا ىتااعاملاة ذلك ءانعمىفام كا دكو ظقللا اد_هىيسم ةقيشح كل د دع فرعيف همدان ماقام

 1 ساواساب قاع ل-ءلككلذكو نعل ا ىلا من رعتلاب اهلصوت نا هب تماك نا نكت الن ذعاا اهدرح

 ١١ اذ صتخم ىذلاف رخ الادب سن أ الا هنعةراسعلابالو +سغني هتفرعم ىلا لص نا لمعلا نكمعال
 !/ ةفرعمو ىهلالانذالا ىلع هتطعأو هبت هاف نم اهراهظا فةوت ىتاارارسالا ةفرعملزتملا
 ا اذاؤ كلدفف ان ةن لعناكنملالارهظتالىتااروصلا با>فلخ ةروتملا ةيهلالارارنمالا

 : ْ ديعلا لص اذا اهريغفف امام لثم دداش ىلا حاشح الفاهلبق دعلا دنءاهل ةنيبلا تدهش

 ١ اهرتسشان ل سلا نم ةئماغرومآ ىلع علطأو أ لش بهورارسالا هذه نم قلسا هيهوو ماشملا ادهىف
 ا رارسسالا هذه ىلع علا واهتلزتمو اهردقب هفرعمو اياظذحو هنامالا قح ءاقو هررغنعاهقكوهضنىف

 || هتتاريغاو دبعنيذلا لرشلا لحأو ةفسالفلاو ةلزتسعملا نمهتاريغملا لاعفالا ضعب بسن, نم انعم
 ملاصعا
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 1 «نعضتباممو ةنرو ىفابونكم موثلا نم ماسقلادعبالاهديعال ناكف كلذ ةعاسببا فعض ناك كلو

 ”هي هللا ءاجاذاناسسنالا نا لع اف نيعلا ارفف ة ةزيصم ةماق تاوذرودضارعءالاىلخ لزتلا اذه '

 زا ذالك عا همهيت ا ديرام كل ذ ىف ىلاعت هللا هبهي ىتحابمف ةقرشت ال يعج هلع هعج هيلا

 لطف ويغ لمت ىلك أهل ل مخ دق ناكوهل ل صح اع جرح لاخلا كا نءودبتملاك اذ رغا

 لاسم هتطجس لاح ءحرطق هصخت ةروص «فنهءزج لكل ناسءعالا لغم حورفلا دنع هلو دسف ا

 هلاماناهدوجو قالص أ ناكنعاسنم ةروص لكق لعتتو ةدحاو ةعفد هملا لامع الاروصردارتف هنق ر#

 ا قلعت وهر هاظف هسا اود رئاسل ءاز|ركحو هعععرو ص هن ذادو هرظتر ود هني قلعتنف هلعاماو | ١

 روصلا تناكن اذ هسف ةنطابلاهاوقرتاسو هلا خود هركف لاس عأ نم هسنطان لاسعأر وصدتطابا
 ْ تس ناننالا ناك اعوان نول اعال ازوط تناكن او هاتضنو كلذ, حرفا عرف تجو ةيلعلا

 ةروصهلىذلا ءزلا حرف ناكح اذ هب ووواذ هبحول ام ةروص نم ناكنافةروصلا هبجونام ْ

 || نزديو كل ذردقيىنانالا ءزملا كاذ منتمف ةفاكملا سفنلا ثمح نمال هّديثشح نماحرفحرفملا لمعلا |
 مكح نزدعو اذه حرفل ةم ةنعبتلامكح حرفت ةلاملاهذهىف سفناا واضيأ ل عةروصد رخ الاءزملا

 شطبلا لاحق راتلا لاح عمد 3 تناكح من فان *نلابت :ابوةدنحاو لاح فا هنزل ةمعبتلا ا

 ةيدحأ عم قابلا ان ارابواج كالو ملا لاحق مثلا لاحف للا لان ق1 لا

 لخدينأىلا 0 و ورورد ف ار او زل نر رك كانك كلردلملا
 مههشكح مدعاقب رظلا لهأنمزادلاهذ هى هدحاو ليلو دعاش ا ع نمادهو ةنملا

 لمسلا ىدم وهو قلل لوقت قا كادي ماَع اهلدو مهققدتو

 نك هلل ةنم لزم ةفرعم ف نان امو نواملاو سداسلا بابلا] *

 < (ةيدحت ا ةرضضحلا نم نكي لو لاف 2

 ىنشغت رونلاب اما اهلعلإ| || ني وككف كى تدب ءانفلا سءث
 ىنعت ءاعالا كلذ يف نا اهمراشاٍلعأالو تراشأ دقو

 نوئلاو فاكلا نيب نمعلا سف ةرهاظ لعل نيعلاواو تنكف

 هو اول نونلا ىف نجرلا اهلج ناكدق حوالا ف تلصف

 ىل-_ءلزملا اذ ههنعذتنام نالارك ذئاف ةدهاشملا ىفءانفلا هتمسأرح تدق لزنملا اذ فندم

 نكلورونثلا هم»الزملا اذ هرهاظمنال_ءاف لوطي هبف طسل انا لوصالا نم هس لعىوح ام

 راصبالاب بهذ ىلا هئف عدونا ىناعشعشلارونلاف 0 ل لا كو

 كبرت اور 01 وسر القت اور اول هللا ىل-ص هّللال وسر هبلاراشآ ىذلاوهو

 الد نادت اوفا يولل از ناك رو روق هارآ كارول ملسو هيلعهللا لص لاف

 لوسر هملاراشأ ىذا اي وهو ةعشالا كات هذم قهفنت نمار دا نم عنّوراصبالا,ببهذت ةعش الا

 ههجو تاس تقةرحالا عفشكول ةلظورون نم انا نيعبس هلا نا لوب ٍلسو هلع هللا ىلص هللا

 ىذلارونلااماو هتةت-ئشلا هحوناف هتق.ق-راونأ ىهانه تاحسلاو هقلخ نمهرصن هكدرأ ام
 رصبلا هكر ديو هسفنهءوض.ىدعتالو هل ل رار هلعاعشال

 حوضولا نمةاغ فه تفثكىذلا اذهاهفنوك. ىلا ةرضحلا قو كشالب :حوضولاوءالحل اةياعىف

 نورت ملسو هلعهللا ىلص ”ىنلا لوي ىنعلا اذ هقوءافصلاةباغف و نيام

 يمقلاتادلاردادب ه قرلان عقو ىذلا هسشتلا اد همدي رام ضعنن ةردبلاهلملر زمقتلا كورتاك مكبر

 دا 3 ,!فشكاذا هيدي ربهنا كاذف مصصلاو هتاذإ كاردالا نمرسصبلا عنم نأ رمقلا ةعشا فعضا
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 اولاقواونط ث_>رغلا مالعاهيدودةملاف هنءمهفتساااملاعناكناف مهةمس ملا ف الت >انفلمتما#

 نيهلا أو نو دكت اسانلا تلقتناأ مالسلا هماعىىسعلىلاعت هلوق ل ءهملع ىهالا هانا الش
 نم م-هروض ىسعريسف ىراصنلا نههلنيدباسعلا نم كل ذ هسملا بست نمر و ضع هللا نو د نم

 ف دوصتملا ناكف ق< ىل سلام لوقأن النو كحم امكناعس لوم ةءسنلا هده

 ٍ ةقيقلا وهو ماهفتسالا هروص ”راودملا 3 حولا اهلادإ_عحو هتمأنم همدلل 0

 : ناؤ ماهفتساالراكت اوريرتةزمه هنورعيحالطصالا فهورعأ اذا ةسر ءاا ةعانصاذهلثمو خيو |

 رهظرال نأ دمعلل جينض ناقب رط كل 3 لم بار ءاف مهلفراكت الاهيدا ارماو موتو يي فارلا

 كلذوملعلا ىنن نم مهفتسملافماهفتسالا ةحئار هيطعتامل هيرايبف هنعمهفتسي ن ألا هيدوأ ةفصن

 كّيدو.عنوكتنأبالا اذه لمه ع نم مصعتالو ماقملا اذه. ندردحاخ اذه ن نع هزخم س َدَمَم بانملا

 كل بسال هئم ءادّس اكلذ نوكمفئث نع قالا كمهفّسا ناف لاح لكىلءكفةر محاط :كنلع ةك اخ

 ىلاعت هللا لعلا ةيسسن عم مهفتسيل» تتناو مهقتسا» ءاش نا هناف ءوش : هلع كمال هناضسوهو هنف

 نم لزَنملا اذه ضن ةزمهلاو ىأوام لةمتاودا ماهغتسالاو كلذ نم ديال هنعمهةتسامف

 اذهى ماهفتسالاتاودأن م اهريسغل سل تاودالا نماهري-غو نه نود ةصاخامع تاودالا

 نمف مك ىف ىهواهريغنو داهب لزتملا اذه صاصتخا بس ىلعن الاىلا تفقوامو لو دلزنملا

 ثالثل اهذهالا امو فور اولاعفالاو ءام“الا ىلع لخ دتاباف ةزمهااو نم مكح اهلهماع لخ دن

 : ةلاملا هذه ىلع لزنملا اذ_هقرهظي نأ حديالو ماهفتسالا مومع لزمملا ادهل ناكتف تمعف بتارص

 بونغلاءافشاو رارسالاءاشقا لزمملا اذه نموةراشالا,ههفت.س دةواهلطت هناعم نالام ةاداالا

 بومغلا نمهدنعام اه دمي نأ يش ىقلا نطاوملا لزنملا اذه نهناثالا لع اهل نطاوم ا باطا |
 1 بو.غلان ىيعأوئث ةشمالملا ىلع كلذ ن هرهظي لا ذهلو كل ذ ىذتش الا“ دل نطوم نا فرءبو

 لكبسغ حرت نأ ةيالف ع نطوم لك اباطب تلا بولا اماو نطوملا هبلطنال غل كانو
 ١ نرتقدالو هلا هأ كلذزار ,اننرتةدناآلا ةسالملا لاحاذهو ةداهشلا ىلا هن:طوم ىف نطوم

 سانلا ل هجاذ هلو الفه«بلطت لاح ري غنماماو لاو>الا نما لاح «بلط, نأ الا طق سها هنأ
 ١' نم لو فراعلاف دهر ارلا طولا لضتما اذافانما اوعءاذببو هللاد_:عىلاعت هلال هر يداقم
 2 اعنيعت هري غدر اهظان قم_س نان ئشل لسب هلا "خاشافناكلعفي )ناو همف عراسيو كلذ ىلارداسي

 اذهل نلف هن هياذم هم .ةهربغ بان دقذا هيقهدئعام ىلع قلكعا نمد أ عاطإال ناو هوافخات قولا لذ

 هءاح اف هل> أو قا صناصخ نأش نم م سلا دهوريغال سفن طحالاهنمكلذراهظاق فراعلا

 ا لوتالاديؤملاكمبف نوكيورهظيلو بق هللا الر دابسلف هريغدي ىل-ءرهظدقءنا عمل ذب هللا ن رم جو

 تابنو ناومحوناسناو نجو كلمن مهنلا وأ دقوالا نيةولذملا سانسأ اند ه سنح نمأم هنا لعاو

 نكاوءاح ااندنعلكلا نكناو ضرالاو ايغنل الندا نمو لأ ناو ا نمرك ذفداو

 ا ناو لاكو هدم يسال ا ئث نم ناو ىلاعت لاف دقو بلاغلا سلا ف فراعتملادوهعملا لع ىرخخ

 || نو ثءةكئالم ضرالا فناكول لاقو الجراء اكلم ءانلءجولو لاكوريذنا مف ىلخالا هم نم
 مهناب ىأ همو5ناسلبالالوسر نم السر امو لافو الوسراكلمع اهدا نم مهملع ا ازنل نينيئمطم

 لاخلا لاعفتارشنملاكلاسخلل قلم نوكيأم هنخ لزنملا اذ_ههزئذد وتس بوريض ىلع ىجولاو

 الاخ نوكيأم هنمو كاذكولاو كا نركازانلاو لا قامملاف مونلا ف حولاوهو

 نسمح قاعتركغ نم هيسفنف هلا جوملا هدحي ىعم نوكدامةنمو سحىذ ىل_ع سحشفا]

 تدضو 5 هلل دسم عى ال جون ناكمبو ءاملوالل ا عقيو هناك وك, دقو هب لْزن نع لايخالوأ|

 داعب باسل نيادجا يلعب قت ارب ةردلابع اجلا زالوا

ِ 



0" 
 يو جو ص

 بنغلا ىف امر اهطال تدجو اهناماعاف منير هدمت لجو لزم اذ نم نيبنلف كادي

 ةعاسلانأش ىفلاكو المتثالوق كملع قانسانا ىلاعت لاف مق لنا ىلعامنوكل مد هقااراخالا نم

 حارتساهل عشت لو هنع قاضورمالا هلع لق" :اذا بمغلاناكلذو ضرإلاو تاوال اوف تاقث
 وه وهل هيلع لقب ناك ام ةداهشلا لاعفزرباف لقُثلا لد احلا سفنتسمغلا سفننف ةداسجشلا لاع ىلع
 دجوا ذاق هناا نم هيلع عي رتسين هد ملاذا همه لجو هّرم  مكنا. الا ىلا علق كى عملا ف

 دن اكشف هيحاص «:مهذخأ اب ةحار هل هش ىف ود هسلع ل شو فوه ىذلا همه ن نم هيلع د اخأ

 هتحاح ىضقذ هناوخ | نمهمل اهثب نم ةر دق تدع مهلا يدل قوام ناك ناف هيلع فن هنف عساك

 بسوةداهشلا ىلع رتسيقنغلا ف توكي ىذإا لّةءلاوداذه لثخ ةيلكلاب هنعلقثلا كل ذ لازأ
 ا دئءوهاب اق ةداهمثلاسهالا كلذ نم بولطملا ناكا ذاو ةداهشلا هدنعة نام وان اهل س دل هنوك كلذ

 ||| ىرتالأ هيلع لقي ةرورمذا اسف ةدامشلا ىلا !همقو ىف مثاداو اهظفح اهاكم سمغلان وكف ةنامأ بيغلا
 نئةشاوابلم< نانيباف لاسلاو ضرالاوتاومسلا ىل_عةنامالا انضر ءانا ىلاعت هللالوت ىلا

 تناكناؤ ىئعملا فلل 25ىهفاهردقب نعيالوهج هسفال نعي ام ولط ناكمنا ناسنالا اهلجو بم

 نكت: /ونانالانم ملعا لعمل هذه لابحلاو ضرالاو تاومسلا تناكذ لولا ىفةفسخ

 طم .رتغا اعلا عوج ناكو م ةمهاالا ةروصلا ىل عاوو لذة ناك ىلن ا فالاامناو معسل

 ضرعءريغ نم ةفالخلا هاه دق ىلا ىأر هنا م اهلج هملعناهفءانرك ذاع ولان ههللا هاطعأاعو

 ذا رذ'الا ىلع ضرالا الو دارغنالا ىلءتاومسل اوةن لو ةدوجوم هيف ةيلهالا نا تكف اهماقم هلع

 ناسنالا ل_عامواممن ةفشاو اهله نانيبا ادهاف ناسالا همعج ةوددار هنالا لع لانملا الو

 لسكلاو عمطا ا ل_علوبحم هلاف انئاخ ضراسعلا كلذي ىهسفاهلج ف ضراوعلا ن هه ءارطبأم

 هضراوءقوهناذفرظنبو هسفن فركشي تح نامزلا ىف هلو + بةوافالو ع هنوكئ مالا اهلبتامو
 اهف اًسوردقلو هلع تض رع نع اهري عو# اينما باش ذيب 1 فلعل سامر دعنا نانا

 ىناهل لاه نسملاا هيلا جيزخا لف نسل اراددصةفرقس نه مدقال رنا ىرضبلا نمل نعهانبإ وو
 تمدق منام هل لاف كلغ اني وهف ك لع مالسلا ك قي دص نالذ اح واذكة دم نم تم دق

 كتامأىدؤال كلا ىِ ّجااح لع ىلوخ داذهال لاف قناتنا لبق كَ ىلا تم له لاق ةعاسلا لاق

 لم<الود- عبالأ ع نملقاعلاف انثاح تم تدو 5 : امنا لبق كان ىلا تدش *مواكناامأ اذها لاق

 او دونا كرم أد هقنا نا ىلاعت لاا هان أ كامن نالالهملال صو ناوهامن اةنامالا م هوا
 هنوكل هنع هجرذع ىتح هلعل قش امم قلقلائث :لكعبطىفهلا ءافخالو كشالو اهله ىلا تانامالا
 كلمراص ثيح دي حرفو لقثلا كل ذلازدل سهالا كل ذناكا ذا دئاز م وهاسناو هبلعلقثامدل نيل

 ٍ فاك و هيلع هلةث دع فيك الام ةديع تعدو اذاناس الا نا ىرتالأه هلع هندامسهل ترهظو

 عجري فنك ه نع تجرخو ئلمن ءهتجرخأو كا هتبهو دق لاملا بره لاق اذاف هتنامصو هظفح د

 دعلا كل ذكمسف:ىف بهاولا كا ذر دقءظعي و امهظعارورس هب رمسإ واقيفخ هدنعلاملا كلذ لح
 اهب فّرصتب فيكم تبقارع هلع لقت دنع نام اهنوكب فراعلا لازرال نام هدنع قلسا فاصوأ

 قوامحاص يلا اهدر كلذ هيلع لمن اذاف لالالا فن : رصتامف فرص نأ فاخواهفرصي نيأو

 ”ىهلالا ءانثلا هل لسحو هنعلاز دق هنلع دئازلا ذا هّمةرقح ىه لبهل كلم ىه ىلا همي دومعب اهي فش ا دمام
 لزالا اذه. نمو هردق فرع سعأ كانهم لثملا ف لانق» اكمردق دعت ل نم ءملفأ دقف ةااسدتاماع اداب

 عموأ ى حالا سف: قرلعلا مدع عمالا نوكيأل ماهفتسالا نا كل ذو ناك بح ماهفتسال و اقاعتم لسعي
 مهفنسملا لوقف كل دب مهفتسملا لع عم همهفتسا ام ىلع همهفتسا نم ءمهفتسملارب رقت لعلا مدعراهظا

 ماهفتسالا لعثعابلاو معلا مدعرو.ءالا نع ماهفتبسالا "هل ءفانالف تبرمض كلامو ل دفع ئث ىأ
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 .قامتهلوقبابأا اذه نو دكا مك ىلا عجار هلكو بسنلاتا.ةكفاتذكف ا.خاوذ هقحتسستام
 ,تاكر ملا نم نكرطان ا اطار نادل ُخ ناثقوه موب لك هلوقو نالقثلاهنتا نكح

 رات الار راس رين تينت ءلاو ةيضرعو تايمانلا وملاك دو ةمعبط نيعسق ريع

 الرع ا يغز» . عش هد ىلا ىو ةيرتستو هريغو ناوسلسا فنوكت ةيراشش الار يغونا اوما ىفالاد والا

 رعو هعرطا_مضتشال ا يرد تاما يان يدع : لو ا هعطاهاضتقا* اوس

 اعز كوك اللف ةلزمملا نع نيل نوك كويز اجا هيل ةبام فال ىلع هنفنوكتداسملا
 ,ناصغالاحايرلا كير همك ل والاف ةنرسسق كرس نع نوكتال دقوةنرسق ”ككرح نع ذي رسق كرا نوكت
 ةمظع لع سم اماف د وتءلكسملا هذه ىف مالكلا قديو ءاوول!ىفاولع را ناسنالا ير ةئاثاو |

 ملا دكرحو عبصالا هكر عاملا هكر لثمداوتلا باس قاعتاهلو لاس ل وعلا نمىهاموردقلا

 فرءدالامو ىناءملا ف لوةعمو هد زاولو ماسالا فدوه شم اهمكح - مظع ناطلس دكرعلا او دنلا كرب

 اهلاقّداو ناسعالا حورخ نتا ىوسام لكى اسهل مكح لوتاو تا دوجوملا قمتالا نانرمسلا اهلف هدحح ْ)
 نوكسلاو نوكسر ارسال نا الصأ دو-وم ندر ارةتسا مصبال و دوجولا ةلاحىلا مد. #علا ةلاح ند

 | اوفرعاخاه أ سانلا ىلع س تلا لزتملا ا ذهىف ىلا ةكرشلا ناف اذهررق:نا دعو «هفاف دكرملا مدع

 روصتامناو ةيعيبطال ةيرسقوأ ةبرسقال ةيعسطوأ ةيرسق ةيعببطوأ ةب رمسقوأ ةدعببط ىهله
 نعرارساراهظالة راش ا ةمعيسط دكرحان دنع ىهو همق لخدالو لزنملا اذ_هدهشيل نم فالخلا

 سافثالا ملاعامتسوأ ةاسملا بسسس سلا لهةكرل اهذهل بجوملا بدلا ىف اوفانخاو ”ىهلا سعأ
 هجوتق سافتالا اعف - ىهلالا سهالا دوجو كل خف مالا نا لد ءاق ”ىهلالا حالا الا اهل بسالوأ

 ىريدهاشملاف هيومجباهكرسلراكئالا قعءاوهلا هجوتكهعبط دكرلسا لف دكرش نوكلا اذه ىلع
 ثمح حاررلاد 2 ملاهزامح أن ادغالا تاخأ امالول هنا لعب هب ملءلاو حانرلا بوه ناصغالا ةدكرح

 ةلازا اراصمالا ءاوهل كير نمدوصقملاناكو هجوباهيفمكسلا هل سلو هحوب ابق مكشلا اهلف بح ||

 راحشالا كله تذغتاذا 1 ءالاألا

 درطب ثدح ملاعلا للاصا حاررلا بوبه ناكف كا ذبابيذغتب اسف: ىف ى مدةتوأناو.كااماك أ انفال

 كلدفرثالاامتاوهسسمىفرثومريغ دوصقم بنس ب رلاق ةسطو اللا نوكتفو1 ا ىتديو هنعمشولا :

 لرش نمزيم و هللاب ةفرعملا ىفقث الخلا نيب لضفا !نينتمل هنعانا. اهلعاحو بايسالا بصانل

 هوجولا نمهجوب مصتال مالا | ذه لش م ىفةكرمشلا ناف قالطالا ىلعلهاج لرسم اف دو نم
 اودحو م +مناف نيكحرشلا» ةلزتعملا قد ملادهاو ةكرشلا, نوكمال ل_ءفااداجت !ناف

 يسمو مدس م51 اوفاضاامناو. ءاكرش مهواءجاقدابعللدابعلا لاعفا

 نكل كاذ ىلععرنشلا معاد عاسرداقع هلي كيش رق هاهاكت الملا لعذاودحو ةرعاشالاو كلذ ىف

 ا ف ةلزاعملا 2 تناكتف باطلنا كا ذهودو تالق ضعس

 دو بحاص نتفئاطا ا الكو هنا لهن مى دتكحصيأ الها دن عءىوتاكلذفةرعاشالا

 ؛ ناسعالا فاها سل ةردقلاو دحاو داحابالا ف هّرالدو-وملا نوكل هانلهجامنا كرمش لاو أ

 نيتردققلعت نعدوجولا نوكيناحدبالفني دوجو:ادوجوهدوجوملانوكيالفداجالا الا
 ىرخ اللا هدوحوامتمةدحاولاهبطعأ اذادو-وملل دو ولا لعتانمن امهم :دسحناو لك
 جور ساق رب اة دئامعل ربو هربغو»اذ هاو لعفلا ىف هكربشلا تتح اذا لطبفرث آن م هبق
 ةبترملا فاد رمش هز عدس هن "اج هلا هنا ىلعمدسعق هلا غىلاهلالا هقكتسيام فانسصان دوش هنقم

 افهتمدحإ او لكي كلو اذه كلم ىف مكحالاذ- هنكناو ةنطاسلا نعم نيناطاسلا اراك
 في رعتلا نم تقولاهاطعأ ام لع ةكص ران للعلا نم قلعت ام تفرع نا دعبو ةعقح ناطاس

 4 كم لالا



 بولقاال_ءىلع ىلعيامب || || واعت فكل مولع ىيوقاف
 بونغلاو دهاشملا نازيع لاسم هل سل لةسعلان اف

 بيصم رظن ندئععلل و زعوءاطخ نم دقال مكف

 سيللادع عضاو لد لةعارهظ م نيعل االولو

 ىهذملاامتاو تءلاردص ىف ل قانلق الدب رعش ةعنص هب انك ا اف بيدمرظأ نمنيعلل كو اناوقاما

 "قاذئلاردا:ءامشالا ساو اردا ناذ ساوملا عسجالو ىهال ادنأ ع يطعن ال نيعلا نا ريمعلا

ه ىذا ردانيعسق ىلءلقعلاكارداو تاتاذلا ىف ةضراعلا: رهاظاا للعلا رثؤنالو
 ساوااكه_فو

 دقي لامك اذ سلا ىهىتاادل الاورححا | ىه ىتااذل | الان هكر دي اموهو ىلا ذريغْ لارداو طعال

 : وصاستم وشن نأ دف تادرهمرومالاد ف لانا فرط ردح ئااوهطعامف س ا

 هبلعوهام ل ع رهادلا هل نق طع د ضدي ىلا تاد هرفملا ضعي بني ل ءااهلظتك |

 نعال فنا اذهلو دلقم لةدعلاق سصإو ّى طزمف د_1 كلذ ىل_ع لقعلا مكصف بصيدقو

 نيقدلا نين نعءاسشالا اوذش ا لاس ميف رم لال ى جا هش رطااىلا اولدعراظنلا اطخ ةضوصلا تارالو

 فاذينأَز زاحا هلو ني آملا, فص الو كيان لعل كنصت دقل هاا ناف يئمقملا ل_علاباوغصتبل

 ةلغذا ىهام نيق.لا ةظفل نآذ ظفال امان نعمالو اظذا ال «فنىلائذلا ةفاضا نم م سبلو نيقبلا ىلا لهل

 دا رتسالاو سفنلا فلعلارار ا ع ةراسعنيقلانا ىنعملا قي رط نمو هتاضرل ا تناهيرملا

 011 اا تلة يصإالا ونمت فج ص ىِهوَرَمسملل غدر ارقمسالالب ٌرَه 1 ة١سملا نيعود ام“

 ىلا عتهلوق وهف هب هاج وهاعف للاب فصتن دق لي هاملانا ايلف ككاو ةفاذالا تزاشف

 لض نم لع أوه كير نا علا نهمهغامم كا ذاثدلا ةاٍ كا الا درب مل وانركذ نعىلون ند نع ضرعأف

 وهفانرعش ف مانلقام مالكلا اذان حرش امنا نيغنصلا ف هيو ارت ذف ىدتها نم جلع وهو هل دس نع

 ناملعا ديؤملا هنلاو لوّشنف لزملا ادد هيطعب امل عجرمافهاندروأ ا ذهلف لزمملا اذه ىفامح رش نمذ

 نمو ةاشلافتكهلك !لزنملا اذه. نمو لسو هيلعهللا ىلص "ىلا فكىف ىصلملا عيست لوما اذهن

 تلو نسووص دم تاوولا دق سوو هيلءلاملزلا اذه يع نعم للا 1

 هي رب ةير وع لين اريم | اونب ترصيأ ىتح مال او ةالصلا هلع نوم بودر لان رد هنمو ساو

 ضرالاو تاوعدلا تااق هدو امدوهللادنعناكو اولاواعهّنناو هاريفلاقفهنلا اوي سنام
 قلعتا م

 اهلعل لوءةاأتبأ اذ_هلا صاالاذر ءةئامالا لج باط ناك املو نيعتاطاضتأ < ىفاالا هال ا امهم

 ركذنلفعساو عرششلا فلزنملا اذه كيو كل دق اه عا هلا لوؤيام ىردتالذ رانا ىف عقتابخأ

 ةلوّعملاتاكر اعلا دعت لعل واف ىلاعت هللا ءاشنا لزملا اذه هنعه تام ضعي هللا دسأ ا

 ىهلهابفانباكصأ فاتشاو تالاتنالااسممءنوككىج اا ىلاسعملا م تاكرانا نال عاف ها

 بح ماحج> الا نهىل طعت بسلا ددهو بنان دنع ىهو بدت نعم اا ءننعفةدؤجوم تاوذ

 اتسنفلا 2 ماسحالا ىف ةمسسنوتا ريحت اريغ ىف اهتيسن فل انك تازيحتملا ىف ةيسن اهلف هيلا بشت اه

 ةدكال الفيش لؤسر لاف بسن تنك تاو ةصاخ ةم-سأ هم .فاهلوالا دووم ن نمامورهاولا ف

 لعودة شر ع ىلع هناي هنا حس فوصومهوهو ىلءالا ن هقالاث ثاثلا ىف اًذدلا ءاهس ىلا اشر لزنن لو

 ىلاعتوهوانبلا ديرولا ل. نم برقأو هو هي قلب منك انا مكعم هناكسوهو هدارأ ىذلا ىنعملا

 مكح نوكحي دوق الا دارا قطشل ديد اذن هق وحامد اوف «توفامع امعلاف

 نوكيدقو زيح ىلازيح نم نوكم دقو لاخلا لاغ: نم لابتالا نوكيدقو مقص ىلع ةفصرووظ

 ىلعتادو-وملا عمج راس لاقتنالا نا كماع ا دةف هزم ىلا ةلزم نم نوكم دقو ناكم ىلا ناكم نم

 ( مقا أم :
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 وعملوا دج ةيحال رواد اريدمهد بون ي-للا هدجو ا ىفا الا حورلا نارلعاق نانالاه م

 “ألا اهلع د ىتااةروصل ااهتسل ةروص لوأةناكت محو أ ةرخأ الارا دلا ىفوأ خزرلا فوأ انندلا ف ناكمأ

 ةبويثدلا ةممدلا ةروصل اهذه ىلا ةرودلا كال ن نهرمدح هنا مث هءاع قا ةوربرارقالابقاشملا اه

 |ىلارمش *- تاماذاف هنومةعاسىلا همن طل فكي دسح ةروص يوكل قمرإس عبار فايف سبحو

 |هدسجولا ةرودلاّكل: نمرمش> هلاؤستقو ءاساذاف هلاؤس تقورىلا هتوم نيح نم ىرخأ ةروص

 || هنلا هصخ نمالا حورلا كلذيهن انح٠ نعمهراصب أو سانلاعاممسابذ_ثوو هب صف توملاب فوصوملا

 هيشوهامو هنا .ح نو ده اشي مهاق ناو كارب اساماو نيلةما نم لوو أ ىن نم كل ذ ىلع فشكل اي ىلاعت

 خزوبلا نيعىهةروصلا كل:لب اف كسي خزربلا ف ىرخ أ ةروص ىلا لاو لا دعب رش متاعام.و انمع
 ىقلاةرودلا ىلا رم #و ةروصا | كالت نم ثعسف ثععبل ا ةخفن ىلا ءاولا ىلع كإذ ىف توملاو مونلاو

 أ ةروصلا فرمثح فنصلا كلذ لهأ نم نكي 8 ناف لاوس هساع قب ناكنا اسدا !ىفاهقراف ناك
 ىلا ةروصلا فريشح هلاؤس نم غرفاذا ةماسقلا مو لوس او رانااوأ ةنلااهب لدي ىتلا
 ىلا اوم م1فاورعتشاووتللا اواخدا ذاف نولؤسم مهلكرانلا له ورانل اوأ ةنملا اه. ل خدي

 لكفو ةنعلا سدت ”ةروص ىفاورمس اوداعاذافهيؤرالالا مصت ال ةروص ف اورمش> اوردابو هيو
 ايفر الل ىلا ةروصلا مكس ىلااهدكح عجريوابلع ناك ٍةلاهيروص ىمش ةروص |

 ةنملاىفلازرالفا فرشاه: احس اواهارةروصةبافروصا ا نم فام ىأرو ةنلا قوس لخ دا ذاف
 ةروص هل ءرركالاكف ”ىهلالا عاسنالا كل ذياعيل هلئباسالام ىلا ةروصىلا ةروص مرشح امئاد]|

 الف هملجت ىفهبل اهب رظن ىرخا ةرودهل ىلع” ةروص لكلب اًةي نا هل ىلدلا اذه حا تع. كل ذك ىلا

 نسكسالو قوسلا ىف قاارودلا كان مى.ةءالو ةنلا قوس نماهذخ ياما دروصلا فرمش< لازب
 ةضاننا تاذا هس ةسالاك نهر وكفلا كلت نال لبقتسملا فهل نوكت ىذلا نقلا ونص تشان اهلا:
 لكى رس كا ذكن الا كنا تفرعل تنطفتولو ةسهلالا ةفرعملا بال ن نم هناخا ذه ملسءاف ىلكلا كلذا
 كلاعب نع تنك ناز :دوهمملا كور كل نك كال جا لاحلا ةروصىف سفن
 نآل كف اهبف لخ دت كك حوراروصام املعتال نأ كلو كنطابو كر هاطن ف فرصتناملعتنا ىقلاكلاو-أو
 نمهملاو ةريخلا لنموه لزتملا اذهو نيعلا ةرهاط مسا ةحتص رود نوذراعل ا اهرصي وا فرشتو
 مدّ فراعلاف فءاكتلا نطومىف اهيلع ةخلا ةماقال ةريخلا الطن ١ روصل ا هدهو برلا مسالا هيلع
 انه هسفن ساو هلامعا هسفن ىلسءنزيف ساسنلا عمج اهبل لوؤي ىَتافرلكشلا نطوم ىف هتماسق
 انلواوم سات نا لبق يكح بف: اومساح لاف كلذ ىلع عرمشلا ص سدو لاق سالا لق
 هيف سانلا بساح ىدأ أ نطوملاف اكاد سا ال داو 0 رب هدفا

 ا ةسلسش اب موسقنب هللا دبع ىأو ده امنا نب هللا دبع بأ انضش نمالا ماقملا فتون انو

 ىلعالاهسف" بسادعال شلا ناكو رطاو1لاب ىسفن 3 4 .ساعحب كلذ ىف مو5نبا ى_عتدزو امهلاح

 لوقيهللاو لزتملا اذه احم رعتلاف فاكردتلا اذهوريغاللاوةالاولاعالا
 لرفغتسا تناالا هلال دمحجو مسهالا كناصس نزس لك رن نلف نقا لسسلاىدب.وهوقملا

 كلابوأ او

 لص> نموداجل اةاحانم لزنم ةقرعمف نانئامونوامنل او سماس1لا باملا) <

 « (ملعا اهقصندي وسوملاو هر دجتلا ةرمضحلا نم ىلص> همق
 ملا

 ١ 1 متي رغلالعلانم اهفاسع

 ب» ركن م ىلتعو ىسقن ىلع

5 5 

 تاعضفمرصانعلا ىددحاتت
 ىعسج فوفش لاذ دنع معا

 ا

 إ ظ
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 ١ وسلا نفراعلاربغو هبضتقتام بد ناعا نياق نانا راعلا نال _ءاوب دوبل حلسأ قودمإلا ا

 يرن الا كنافه طلال اس الاو فراعملا : نال هع ةلخ نعانلا يل نا مفزعة كا ذك

 دنا سن يح مالسلاو ةالسصلا هاع لاقى كلذ نمهاشافسه سنج ءاسنبأ ىلءرخن :أا قي رط ىلعال

 اذه, تدصقامىفالوةير نال هس نءهلاق م لق هلل .ةىذلاا اذ فه مدآدلو د._سانأ هيرب سائلا

 أ نع سانلا هتلزنم فراعلا في رعت ناك ذااماو ”ىهل الا نذالا نع ماقملابمكَتفَرَءنكلو رغفلا مالكلا
 نم هننادذ وعي نأ هل عشر هنم تعقو ةلز ىهو هلرهظ لبو أ سفن ىو هناف ىفانر نذاالو ”ولاَو هأريغ

 أ اناواولسرا اذا ةصاخءاسنالل الا ماقملابفي رعتلاالو فلا ىننةيال ىويندلا ن طوملاناف اه<رش

 0٠1 روك ندع وسال لا ملغم يدلل روتانا يؤلم اللرالا

 نه هتلزنع هساعع انثلاىفامحم هسفنو هنن أ ثءحع نمفراعلا نكن تاو مهجر عد كلذ ف نورضاح

 | دعلا ن نكح هقايرذفأا نم م لاتعأر فن ىافرو ذعموهو هسنج ءانبأ ىلع فوغشل اكادير هظمل دس

 قحلاناسلب هلع هئاشب نم هير هن هن زا ام ود ص 1.1 1نيدلاو صاامتانيدلا هلىذلاص انتا

 ماقمهمضتقي ةامع ءىثن لخأ ام هنا هآناهللا مالعاب لعمل هللا ن ءءاذ 0 ا نر

 هسفنو هش الا ةمضتقت امتد آف ةراصل ىلع هس / رم نزوكملا 4 هنسبول رلاماتم هود سلو 8 دودعلا

 ةريصي ريغ ىل_ءدناق نيدولخ لا دنع هسفن ىلع «سفن نمالو نيقولخلا نمال هللا نم نكلو  اذمأ | بح نم

 َن َنخنيقواخلا ىلار اةنفالا نع غلا نم همزل سبا لاسملا بي هناك كل ذ ىف هير نمنذا الو هبف

 لعاف ةذلوسو ةحايا فر م هور غنم ةراحذالالو هستونل اوم سللاملاداهلاموهفهن ربةانغ

 دسعلا سفن ىف ىنغلا عقوئث ىأبف ىعملا ف ”ىي-غلاؤ هو رهاظأ ىف لامال +. 0

 تالتكاذاؤو سفن لك لب هدنع بودل لاملاوه

 ءاعسلاو ضرالا ملاع نم ١ بعص لكداقس لاملاب 5

 ءاطعلا َهَذل اوفرعن

 ةدضقلا 0 دق نم ىع) امتمو

 تاح ملا دخل

 ىءاز قريثم رم نم[ |١ ءاراك لام لا بسحال
 ءاوس 7 ان تنأام وفض لد 0

 ءانولا د تسلك اسنَغىلعلا بري نكف

 لأ ثد_ةتامورطاولنا نماهف ىر< امورومالا ن.نولقلا هتنحخأام باب ملعتلزنملا اذهنمو
 || عمج صنهدلا نم فرعي لزنملا اذ_مب قدما نا ىتح ىذمامف اهلءاضحالا ىد رط ىلعا_مسوفت هن

 هب دي نتي هسواج نيح ىلا ىديثلا بلطي هتكرحو هتدالو ني نم هتدارا هب تقاعتامو هلق هنعتنام
 ًارطنام لكل تافتلالا مدعو نامسنلا نم هلع رطاملوهرغدل هسفن نم صخشل اكل ذ هفرعيالا مم

 كثرال مص ةفرعم هنم لزنملا اذه بحاص هفرع ف نامزلا م دق هسفن هن د دامو هبلكق هلع

 يأ لاوخلا قنا ععم دق لر ملا ادذفو هندي نميوذ ن مىلككصن هالو هسفننمألا بيف باتريالو

 ركذرداقلا بعيش !1ناهنلاهجرردبلاونأ | .نبحاصانت ده ناكمنا لبسثلا نيدوعسلا

 تنالوقتمدوءلاوأ شلال قف طر او هلعءاتئااوءركخذو بنطاودوع !ىنأ ىدينيب ْ
 فكو هلدأ عم تاكل ابل اناس لاح فرعا قا تارا ارماملاكر دال اردمع# هلرئعاانفرعت نا بدع

 حو را قالا لماكلا تلاه زاتخأل كر لذا ادهن مالا لعرالا» لهو ءرقفن , الاوه
| 

 ارشح رشح كل هباشيأ لزملا اذد. نمو هنودو هنيعلال هدر انو هللا نيعب نيتولخلا ةيؤر ىلا قحلان 3 |
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 دلحالا

 .ءاقيراوالا كال ن وكي الورونورون لكني ام ةلظاهلإ هب ةقرةتمراونأ هل تحال نافامئاد ع 1

 ةفيرشلاراونالا كاتهارهطتلازيالف .فلاو لوبقلا تامالع لأ كتف باهذل ا ةعب رس نوكت لب"
 ا سانلا عنمت ىتلا عناوم اهب فشكي تان ميظعروف كل علطي نا ىلا اهيل اواييف ةعراسملاو تادهامماب
 ل فاس فوصومؤ هالو ىثاستم هيك شيلابجانإ ةمىفارارسأ هل ف ثكرو مولعلا هذه لش نم

 ل داحور اكخ هتلااهأثنادقو هناد هاجتو هن اضاررو هراكح ذا نما هلعناكىلاهلاعأن 2

 ' اكافو ءازج ؛اهم اهلماع ىلا عتق اوسك,و اهدخأبف ابوه قدس كر ارسالا كلتذخ ىلا قباسف
 روضالا ناكو هكرجو قطن نمد دبلا هلاعفا نيعأ مهنيذلا قلكنا كل ناعأدوجول اببس ناك حل

 اهدهاشي اذكعرارسالاو مولعلا كلن الان ل ذ د: ءل ماعلا فدتسق ةلمعلارودل ا كلت حاورا
 اوهو ناكح ف.ك: م الا ىلع عاطنالو بسغلا باح فاخ نم مولعلا كات دج دقو اهدبشأ اذا

 لئاقلالافانرك ذاك

 اتمعشت لش ةراغا تناك *+ ىدعلا ىلعح ابدل! سطعاذا شح

 كلذ ىف ئىهلالان ذالاراظنلا لح ص لاعالاهذهروصنبب و مولعلا كا:روص نيب تاغقاومدهاشيو

 كلذ ”ىهلالانذالا درورارسال اه د هلوصح قاثدلا قال عش ناهتلادارأ دق ٠ نع ىلماعلا نكن اق

 كلذ هلابك نادي رهللا تاكّاو هيلع عقدت ن الف لا قبف ىش مولعي هناء لم ايا

 لماعلا ىلع مول علا كلن ملت لاسعالا روص نكيرلو كلذ عنمهلاهاريةطصمل ةرخنالارادلا ىلا
 اهسايفهلاعأق كةءوضاهد_دف ةرخ يلا رادلاىلا لماسلا باتت نال لامعالا اهسنت ل
 امال اذ نمن رو ا مول كو عمل خفام هناا ددلا فلماعلا اذهىفلاسةرف ةسهلااعاخ
 ان دلا ىف له لماعلل ةغص كلذ ن وت»ج ىتم سنكلودل انتو لاسعالا هبلطت مزال معأ فلانا نولي

 كفن نمل عش رثاو كفن نم كلذ تف رعوأ قد ىلماع تد اراذاك هنناىلاكلدةرخ الافوأ

 همهتلا كسفن نعحرطاو كلرخ دم هناف بح الف لمعلا نم كتروص ىلع هارت نمل متهام لثم كنط ايف

 85 طل
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 ارم ا اذ ننكع لوقأ الو
 مركلاو حاملا تدب 0 نبا ىناو

 معلا ل ثم ةيوصنم|| ||رام انلركحف
 معلا قو ترع ْ اهءوض ىدتيل

 من لكن ةروكحام ةروهدم هو

 مكججو مو ةءراسأإ || ةروكشم ةيوحم
 2 1 ا

 عاد
! 

 تاكام لهل تاتملا لوك رد ا امد
 ىدعوهزعمو ىداعيا فلخل 3 هدعود د دعرا اذاىباو

فعلاوكو هذا فن او د.عولا لب امم ىف اعنام لعح هنا ىهلالا مركلنءادهو
 : دعولل لع« /وزوامتل اوو

 هدم قا ىهالا بانل اف ةياثااهذهم مركلا نددسعلا ةلاح تناك اذاو ”ىهل ا مسا نماسعن مريم
 هفىلو هبلعتابج ىذلا مركسلا لأ نم متاح نبا ىنتا ىلعمتاح نبا ىتنا وق تينامغاو ةفصلا
 ا وهر قرع عج لوصاالا ىهقارعالاو + ىرحت اهقارعا ىلعداملانا + لراعي لولا لسصالا
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 اعزإا هلق قطن ءمنأ قلسا نا هس- دار عدسات نو وطالا 7 فادتخ كنا ”ارتو هن الفغ

 ديزللهبلقو 90 -أ تيحنمللا نم ضخما اذهل ةماركة داعق رخام اد هساعوهىذلا هردصف ١

 نامزلارخآىف مه-راوج قطن ن نمءاجامب مهمامعا عماناميا اودادزبل لاقاك هحراو-قطئانامعا
 أ لعفا. هذفن لحرا ماكي ىتح ةعاسلا موقال ل_سو هملعهتلا لص هتنا لوسر لاه ةرخ الارادلا فو

 ازاكحاموهجرأ دبش ميدبأ نك ىلاعت هللا لافو هطوستدب دع لحرا م اك ىّتدو هلهأ

 :ان نكلو مدواجالو مراصب أ الو مكعع مكسلع د مشي نا نورت من 05 نويسكي

 انتطنا دولا تااةفانملع تدهش ل مهدولل ةمامقاا موبءالؤه لاقو نولمعتامم اريثك ملعبال هللا نا

 قطن هللا هعمسا هعمسب «لقىطن عهمىذلار كصصاذلا | ذه متم ىلعد از نمو ْئش لكق طنا ىذلا ها |
 | دع مس نوت كاناوبل لاء اك كانا كاوتاناناو تادالا عمج قطن لب اك

 بودغ ىلع هنقرم براشوأ هلك ١ علطب هل ةقرسهو [ناومح م1 ةمصاخم لب 0 رطرخ لهنا

 لأ تانا وبلا عبجي هب ئطنتام مسهفيو ععسو ةماسعلاو ةيئزللا ثداوملان «ولاعلا دقت ثدحام

 ناكف لاا هذ ههل تناك هلق ص نم برشو نا ومملا اذه مل نم هلك نهىأرنم تار دقو

 قيرط نع ارا نكل قارعلاو كك نيب ّجااةيربلا فناودملا اذ هنوكرو سمعتن هفماهآر نم

 كلت برعاملا جرت ىبرعلا ناسالابم 1 ردا لكشناو لا اذه لكشو ةمظع ةضمغىف مانا, بكرلا |

 ىل_عنوغّق.فحامرلا مهم دياب ةضمغلا كلت ىلا نو ًايامواعم اموت ةنسلكفد قةفورعم هلق مهوةيربلا
 ىلع اطلا ف نوح وحاسصلاباف نوقّرقمي ةضيغلا ممم ةفثاط لخ دتو ةضغلا كال: ككسدهاوفا

 ناأف ه هاوفالا كلت ضعد ىلع مهنمادراشابراه كل ذه نءناودملا ك١ هحرخفهورفامل ناوسملا اذه

 لثمولا اوعجرديريلا ىف لغولو هتاف ناو هلتقف حرلابهنعلم ةكسلا كلت ىل عفقاولا هنمن |:

 خطو هلكى لا ىل_عدملاو مسقو هوعطقهباورفظ ا ذاف ماع لكى اذكه ةهلمقتسملا ةنسلا نم مومل ا كلذ

 بيرغمهدنعناكناو هّسو لأن هءاس نم اهم معطأو أبت سه فرس :واهلك اوهتعط#بنم دحاو لك

 |همق سه بريش وأ اههل لك أن مهوعنم مورمل اكل ذ ف داصو مه دنع لصحو هانزو بكرلا نم عطقتن | دق نمم

 0 للا كل ذ لعأ صقنسف طرفملا» ىلاب اريج هوغرفتسا هبا واع ناق مهتم ل_عربغ نم ةقرمس هلواست: ناالا

 هتاهو اخ ىف هعدوأ ام لسع ىتخسأ ن نم ن ادهسسف بويغلا لع نم ةمشب هملع ىو ةماكلاب به ذبالو هنم

 قطانلا اذه عمى هرك دنم هرك ذام لكجو ميكح ازيزعلاوهالاهلاالا هناوواذغ ضع نع

 نوكي دقو هرك د ند مقانعاكل «نوكيدقو هبلقزيعقطانلا اذ هنوكيدق هناف صف هندشدو

 هنيمعتقانريغهلافام نيبو ه- لاانأسوأ ام نيب ناقرفلاو هسل اانامواام نوكيدقو ةمزان اكشف

 || هللاةقرعع قلعت اب ىأ هبوكجلاوة- ىهاالا تاب رعتلان مءاشاع ه«هطاخو هتداح هنا

 "د جاركلا جانا يدل رعب هوت كال لع عادل دىلعّرمسا اذا نيدولخماب قاعساعو

 ناق هل تاتو ىل لاق لاف مولع سنا ىه ىلع هنن دق هللا هجر وه ن نكي مل ناو كرعلا قاوم الع

 هناريغق فحم لع هلكو اظفلوالاح هتلاريسغدوجولا ىفالثاف اوري ملاذا اذه لععفي دق نيفراعل | ضعب

 هل تلقو ىللاه ماقملا اذ هبحاد لاق اذا هم عم اس ||مسهوتيف مولعبتا م نعارمب تناك اذا

 لهأهلوشامانموملك داسل ناك اذا قددص له مناف سهالاب هفرع عما بلا هلأس ناف هماكت ىق قانا

 اعرش +«تعاط همزلت ال نع ناكنا ١ كادو ابك هناق كلذيهنامياف اددرتمناكَناف هللاَوير ُط

 لا قطو لاوكا ١ع هاما لاف كذا ةلهأهدنع تسي اعرش هتعاط مزلتن ناك

 ' عراسملانا ازهات د ل« م سانلا نيبافو رحاب رضا لانا اذنه ودتولا

 هيقراكيو لولا رهسراكللف ةيئابرلا مواعلاو ةيهلالاةدس هاشملا ديربناكنا اهلوباسلا تاريخا ىلا | ا

 يع او وب
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 هلع لوخدلا ف ردبلاوبآ4لاقامعوقوب َرأاإف لجرلا كاذوا وه له ةمالعلا ل_ ناك م
 هنر نم هس لعؤدام هنا هريغىف تناك ةمالعلا نا ءاوعد ىف اسغرانق دصاذا اعطقاتلع هتمالعىف

 لخدد: ل> ران وكح نأرديلاو أ لاك ام مص نأ ن نكي دق الفهري غ ف نوكي 0

.6 

 مز تت مايعإ فداعلا اج كرد نأ سلتا ل رو اا نهىارنعف هيلع

 ثلا اذ هنوكي دق هناالاهاوعدقدكطىل- ءلديقداصرارقا كلذ فس. غررارقاو قيرطلا ىف

 | ىتلا ةمالعلا ىلا ل دعو ةنيبلا ظذل هاوعدف عقيل ذا ةنيبلا لهأ نم نوكيدقو ند لدعم 1

 هلاوحا نم فوصوملاةروك ةلازدبلا أ حشلب ثلانبا دوع_اوبأ شل امو كلارتشالا اهلخ دي

 اصخشرتنا هناروك ذااردملا وأ هنع ىع امالواو نامت له لقع اناكمنلال| نرتب ىلع ناكها
 هلاحو هل > ىف هلا ناك .كرداشل دمع فرعبال هنا هفّرعور دهو نوكسال ظرغي رداقل ادع دو

 صخمنلا اذ هر وتل هتالاضحما ديعراصهنا نكمي دفا ذهدعب شاع نكلو اضم ا دبع ناكل هريقفف
 ولن ىف عقو هناواخ هنايامم انعوردانقلا دبع لاوحأ هفصوامناو عرسشلا ف امر تاز فا وكل
 دوعسلاابا ىطع أ نم نا هسه اًضحءا دنع نوك نا نعّكلذ هحر < لهبلع بضغو هرتاو عرش

 ناله ايا هراهتنا هيلع نيعتلهلا ذماتركاذلا ذهن اكحولو 1 و

 راهتنالا كا ذناف هتدومع نعدحر ءعالراهتن الا كلدفهدمالتن هناك أف هن رت "هل نم مرانهتتا

 ىلع هللا نم ةريسغاوأ ناكنم قحىف تقول  ةحلسمله سفن: ىف هب بطوخ "هيلا ىمأ نعدوعسلا أن«
 نظااوهاذهوابنعهجرذال هّ دومع قةعاسم كل ذهراسمتناف بدالا همف ماكتملا اذهءاسا دق ماستم .

 ماقملا ىلع مالكلا ىفوتسنل ا «رمبامواذ هو كا ذانركذامتاو الوا هانرك دىذلا الذوعسلا فلاح

 د اوبهيلع مكحي لو اهتمدحاو ىلع يشأ اذه نوكر نأ دب الف اهلاكىل_عدوجولا نم هيضَتعب امب
 لاو نمل ا ىنربخ ًاامهنلا ناو هلوح أو ماهملا اذه ةفرعم ٍباَكَلا اذه ندع فقاولا اندم اهنم

 انعفناحا ار ناك وشلا نيب هنازيمنا عطا يناالا ناكل“ 4ىأ 0ع أهلئاو هتلرنع هت ىتحدوعسأ | ىلأ

 ةفوذماهلك اهناف م هاوقأاع نم هب ود أم ضعت لزن ا اذ_هنماندروأ دقو هلا له[ ةسعو هتمعج هللا

 لدسلاىدهمو»وقلا لوي هتئاو |

 هفب رشلا ةا زان | لزتم ةفرعم ىف نام امونوناُملاَو عيارلا بابلا) +
 « (هي دل ا ةريضحلا نماهرارسأ او

 موقلا ةيلح ىف ركفلادامحت راك

 ةحارب لانتال قوذ رارسا

 اه-ايص مالظلا شح ىلعراغا ظ

 معلا نمىراحلا لاذ ىف له

1 

 مكن عنلعاو سم نعرف اف
 6 -- نعداوأ اح وراببرضلان 5

 مانا, فراعملا تاراشد ت تء ءاذ

 م-هفلابو هنعذخالاب ىصصخو

 تدلو اران ركفل ادانز ىرواو

 ادع ءاننذلا قاكم ندع ل

 هروب داؤغلا | أنمن اسف

 ىزااقطانلاو نوشاساهلمهوتاريكلاق نوعران كئاوأ لاه هوق نانا اذه

 أ ةرتف هللذكب ناريغنم هلعنووكي ىذاارك ذل ءاود نم مهمكح وهامو مم ولقىف نب رك اذلل موب

 لا نون ةرعيامو سوفنلا ثيداحا 9 نمو مويذهللارك ذنمب وا ىفاقطان نوعمسق
 ىعسوان الا هلاال هللا ان[ ىنا مالسل او ةالصل ا هلع ىسومل لئاسقل اود قطانلا كلذ م-مق قط نم

 ىذلا هرك ذن:.هللا هةلخ كإمهنا لوقت ةفثاطومهد_:عوطانلاوهو باقلا قطن قطنلا اذه أ

 | ترقسا نافرك لا. ةلختملاهتالفغ تاكو أ هرك ذ ىف دبعلا اذه نع بوث سبق هنكساو هباءناك |

| 



 54 غا
 2070 وتسجل شحم تسكت +" د

 .تسواالاءامسالاوأ ٠ ءانيسلاف اوت 1 رحلات قل لا انا 1 كاازامر
 ةكلدا و هانرك ذاك نكس دلتلا لهن م نكنأف نازيانازيم هلا بس« ناط._كلاهلا قا
 ةرودى هلاح هلع ىهام ىلعالا صامل ىلعال ناطم#ثلا نا كل 0 ةاز ةلواةزعا رعبا

 سشرعل اهلي اهل اروط كل دامص نبا ىرتال ةعب رمشل | هنرزقامم هن و محا ةكحامم

 ءاملا ىلع هسرع اكو هباكمكح ىف لوي ىلاعت هنا ىأر هلالر هلا ىلع شرعلا كل رص: و هلاحناكذا |
 لوسردل لاستؤ هللا نعذخ اي هنا لمن 2و داس صن ا هنعذخ اف هلع دءاةوهوردلا ىلع شرعلا هل ىلذ- ا

 هللا بص هللا لوسرلاةذَر هلا ىلع لاق يأ لاق شرعلا ىرأ لام ىزتا دامملسو هلعهتتا ىلد هللا |
 لاعفنآر جلا نم ناخدلا ةروس لسو هلع هللا ىلصهنتالوسر هلا بخو سدلب |شرع كل ذل سو هلع

 ىلص هللا لوسر هل لاسةف ناحل ىف ةغل حدلاو حدلا لاتذ كل تأبخ امل سو هلع هلت ىلص هنا لوسر ل

 هلأمتام سو هلع هللا ىلص هنأق مالا هملع سدل نم كنا نعي كلر دقو دعت ناف ًاسنالسو هلل هللا

 "ا احالة روس اا انداناف ناخدلا هلا اخ هريس ىلعو ناخدلا ىلع ىو ىهو نادل ةروسالا

 هنمعب وه ناكناو> دلال ناحدلا الا ةدول اهذهى تأي موحدا لافامتاو ناخدلا ةزوسلاكامو
 ملسو هيلع هللا ىل_ص هللا لوسر هل لاق اذ هاف لوف ناحدلا نيبو نادل ةروس زيد دايص نبا قرشب لذ

 ناودو كلذب هفّرةىذلاسلبايساش اعةرولا هذه نم:ءاحث.-كردقو د_«:نانأخا
 ىلا قاف ناحدلاةروسامن ا فرغامو هسا. امالا مدا كا: نه ىأراسق رانلا نم قولت ناطمشلا
 ه سفن اهتيعام دنءةروسلا سسابظفلت سو هلع هللا ىلص ى كلانا كل ذوردَقلا اذه هعور ف دآ. دنا

 [قرعا سن قاس بلع للا ىلض هللا لوسراهر هن أولو هلأ نماهظةمحاو ناطمشلا اهقرسسف

 اذ_واو ىلولا لق فال فار اررشتسا الو عالطا ملسو هسلعهللا ىل_د هيلق ىل_ءهل سل هناك سلب |

 ىرتال اق رذال اه رمغىفو ىحولا لوزن لا-ىف ةسوسولا نم مودعممل_سو هلع هللا ىلص ”ىنل انا

 فارشتسا نم هيلق ةمدع ىف هللا نم ةيانعل او ةباسثملا هم لو هملع هللا ىلص هللا ل وسر معامل ناط.ثلا

 ةالصل نيبو هند لو نأ هضرغو ههجو ىف اهم ترفل غران "هل عشب هلق ىف ةالصا | ىف ءاج هملع سلب |

 هنالص عطني مو فالخ ىلا لسو هيلع هللا ىلص ”ىبنلارخأتق عبطلاب«دس<.دنافريخلان هيد

 سلب نأ عمطمف هسفت هب ثدح عام هنم ععست دقو هملق ىف هس هلا قليدقن لولا امو هءاعصأ كل ذي ريخاو

 ىتللا ةنيال ديالو لاكشالا عفتراو دعس دم هير نم ةند ىل_ءن احح نو هانرك ذاك هلاح بلع

 ليختف هال ةمالع نوكتدق هناف اهممك<ناردقيالف َة ةنسب نكت تاو هلّدنس نوكتن أ ابلعنوكي

 نوردنلا نحت امام غصت اوهو عتيل ةنب نكتولاذا ةمالعل اناف كل ذكس لو ةنببلا ىه ةمالعلا نا
 ندداصااءارقفلا نمودو ىداد_غبلار دبل اون قرب د-ةلو هللاز ميدو ءاملوالاو
 ندناحوراجم ىبرلا بيغرزهشلا نيبو م عجب ىل لاك ةرايعممسسحأو ايون مهفطتا نم

 ا” را ع لات مهلغشىف نيلمكملا نيفراعلا غليسانملا لقنامف غل امل هناريغ نيفراسعلا

 .هنالدارامن الا ىلاو ل_>رلا كل ذىف ةمالع ىطعاد_ةوةرمنإلا نم هلت حرخ دق ةعلخ ىأردنا ||

 اوناكحوللاف من هللاقف ةريثكالاجر كلذدعب توا سماب ردلاوبادل لاقف ةمالعلا كلتريو
 ناكيرديامو ردبلاوباهكلاستف ميكرو ع 1 نكلو مثلاق رب اكل نم

 هللاقف هفرعتال تس كملع بر غتو ةعاذنا كد دود اوه ناكمتي ةرنيذلا لاج رلا كَءاأ نما دحاو

 ىهامما ةمالعلا ناف هّتسالعف هير نم ةند ىلعوهام ن 0
 هريسغف ةمالعل اهل تلعدا اذأف هسفن ىف هر نم هد د ىلعابب نوكي ىذلاو هو هنعلوزتال ن نطابلاى

 ينو ةمالعلا قلاقام بنغر كلذكفرهظر لع اةدبارايزيلزيل امنا اهلاك انريفلاكل ةناك
 جج
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 سديلتوقو ل املان هلع 5 1 البام ده اسف يسرع "لب ام يلا ريحا أ
 ا مهراغ رب يسار لال لي اولا وكن رهابفتااهانرك 3 ىتلا ةفصلا نم ىناطمشا
 ' مالا هيلع سيتلا نمو هريغو از غلا دماحىنأ ىلعا مذ سهالا س كا هلم لا هذهو عش ع سلو
 اوهلوة.ناكف تدأىداو نو دس نب دو نأ مه انكر نيالا ولان ماذا

 | باوياهلت تو اهنع ترا اذاف رصانعلا اعف مادام سنلتلا هيلعارطبامتانانالاناهلاثمأو

 'كلانه اريام لكف نيطاسشل اوةدرملا نم ةعصعلاو طنا ملاعىف هناف سيلتلا نم مدع ءامسلا
 هاثم ,كج-اهنولئاقلا ةقئاطلاو د هه هيلا تيهد ىذلا ناكل ذووهام كل ذ ىف قس ا كل نيدلف وقح

 ريل يلح م "لاحم ىهف نيطاسس ثلا اهاح دن ال”لاح ىف موكل هنوريامق سيدلتلا عفر نم 8

 !لوشر حبارعك مورد اق ذ ارعملا ناك اذا نكلوهوعزاكمالان ا حمص كا ذو هللا اهفصو اك

 | ىطعي رطن ةوقوأ انقب لب توم لاصقت اريغب هلدن احورو هر ا انج هبحرع نما وسو هيلع ىلصهنلا

 اذهل نك لنا سبلتلا نمّدب الذ اهءلعوهةوقل هعمرسضاحوأ ءانغب هنع بئاغوهو هّس ىف دسحو اهادا

 هببطاخو هدهاشيو ها رياعقي رنهةنس ىلعا_منوكح هللا نيبو هند .ةمهلا ةمالع صخشلا

 كلذ ف لعلاب عطقلا مدس ءوهل لص سنساتل اقالاو هبر نم هس . لعاب. نوكي ةمالعهناكناذ

 كاذبه _عالنكل د" الا نش قاطو توك وانك مد هاض ىرل نوط ووو انهما
 نم ميلا قلب امفمالسل ا مهيلعءامنالا هتندأ 6 سيلتلا ندأب مح هير نمةنس ىلعناك اذاق ||

 لهأ نمناكءاوس فشاكملا ديرملا اذه لاملاسقا هلا زال ناط-#شلاا نا كاذو متو ىف ىولا

 َّك اهت هع دع دعي هدنع لذ دقهللنايهلعلو سد: اوءاوغالا ىلعاصرح هلنافن . كيلو تامالعلا

 تفحدو كالا اراونأ ىأرو هنمناسن» ا نطان مصعن اق عقوالاو ىرتلا:ىدعيو ىسع لو .ةديلا

 هللا عمل سس وداعا _مهذخأب ئسعارومأ سهل اةرودقهلر هظف هح ىلا لقتادبعلا اذهب

 سفن امودعمناكنااّماو هنطايىف اسح ةكئالملاراونا فوم موصعم لك ع مهلءفا هو هنطاب ف
 نوكو صا اذهو هبلقىلا نأ, ناطشلا ناف كس ل

 اردتم ع نكيو نا اذ ه هلا قليام هنمليشرال هر نما ملعوه ىتلا ةنيمل انرمالا سفن ىف اموصعم

 كلذرخت عيال معلا رعتو نيكي بحاصناكنااّماو هما ءروصةم ماقم بح اصن وكي لعلا ق

 تفتاي لو هللا ن نعهذخأ ثيحذخ الدري هنيعبلقادوناكناف هسلا هللا نم لوسر هنأ هم

 ناكلب هل لذا هدارآث مح امساخ يلق دعبلاو درطلا نمهتنادنعاهلمجب هلعل ةطساولا ىلا

 اا :راا دعت ةرملا هلادوعبءاوغالا ىلع هصرح نه نكلو صادشلا اذهل ةداعسةدابز همف
 ثيح مساح باقم ىكرملا فرصملا ىلع هفرصر ناب هق- ىفادو#راصف هنبعبلقامومذم هيدانأ

 ضرالا نمذخالا صنعا اذه لاح ناكناذ صادشلا اذهل ةداعم هبف ناكل: م . لام دارأ
 ركشف ارصتمنوكي ناأماونيضرالا نيب قرغي و ائساخ هّدرينااماق اهنمذ خا لاض را نالطشلاءلماعأ ]
 عضو املك دنت وانجف قارب دا ع امر نا "لضم اضر أ اضي أ هاطع[ثدح هلا

 | ناكس ناودكلم ىف ةداز صدضلا اذهل هّتااهّدربو سلبا لاسر رطخ لىتلارارسالا نمايفدهللا
 امةهلتاقلا موهسلا نمهل حيز ديواتمذخ ان ىت جااءا_عسلا لثمءاععهل مهقيناطم_كاناف ءاسل ا قهلاح

 نحال هيلع سل ماقملا انها و رد 1 ذاع فراعلا هلماعبف هيلع ردت
 نم كام ىفوأ ىبتنملا ةرد سى هلاح نكناو الا _عأ نب رسخ الان الام رع رخو
 هنلا لاو عمان هل ىه-تو كلما ٌكِلْذَةروُص لمة ر وزعم !اهاتخ ٍ ةنملا ةردسةروصهل ىل-ةكتالملا

 هبرفطظ دقف,رم بلتلا لهأ نمناكَن ام هملع سلمل همفوهىذلا ماسقملا كلذ نمهسلا ىف قلب هنا فرعام

 |! ,الوأ ام ىلع هللار ا لل
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 1 تانذلا بولق م واو لكل ند ىل>ا ةماعلا رس ْن همرق

 ةروص هترودو بثت ْذ لق هلق نوكد نا نطاو 0 وهادهفنيللا نمناضل ادول+ ساذلإ ن وسلب
 نال وص يت ناوهو ةروصلا ف لولا ف ىرخأ ةقير طو مد ا

 رس سو ا ل ا ام ىلع صخشلا

 فهن هوا ءاوهلاكه لع ىب ةهوةرودا١كلتفصخشلا اذه س.غيوا مق ىء ءا رالرهظب نا صخمألا

 را ودق كلذ لت نا اكاموأةءدرةلاوأ ةسلكلاوأ ةبدسالا ةروصا | كدت ىلع ىءا رلانيع
 ةا طا صخنلا نوكو“ اًشةروص ىأ ىل_عدب فاما« ءاوهلا لكشي نا ىشو ىرخا هش رطو ميلعلا

 نك او اهفرهظينادارأى ىلا ةروصا | ىف ةلكشملا َه 7 ةي'اوهلا ةروصلا كلت ىلعلاردالا عقمف ةروصلا

 ىريواسهذرعيف ةمغتلا عمسف ىءارلا د_:عفورعملا هناسلب الا عشيالف قطن ةروصلا كالت نم عقو نا

 نورهظي م اف مهفرعي نأ نا ةوقهذهو هنمغن نع لوزينا هتلاجد ده نأ نكمي .الاهركسفةروصلا ١
 .ااردعلا اذه هل ةفرعمال نمو كل ذ نمرثك أ ىلع نور د ديال نج ةمغن مهند ةمغنلاو روصلا نمهؤامامف

 لءام ل ئءاروص مهنومعىفم-هل لمختت ءهلوةعب نما بعلت اماوقأ منا الا نادلة رعمالف
 رودلا كا: مهملكتو ناو سلو نمسا نوري مهنا نوب ةس هنعاش تابحةرودف لاس ارحا |

 تامغت نيفراسعلا نم فرع ند مومسفنأ فنيا دس ة فالخع ةملكتم روضلا تسبلو مهلا لضامف '

 ن1 |نورب نمم سل دنالاب ةعاجانب ًار دقو هارامذ س ديل هلع ارطن لو ىأرامفر عدقث دال لت

 ريع م دمهم ةقراع تناكو َه رودس ا ا ا رك لو عع

 اًواثامع م طاختو مهاعأ ىفاروص مسهل لسذك ناسا تناكنمم ساف ةمردمج ةسفئاط تب رو سبلت

 سمالا هيلع سل دقناكو سافدملا دع قافدإا سايعلاوأ مهنه ن - لكشالو نحب اوسلو مهتسعمل

 اذا ناكف ,تمغب لهما كلذ 0 هبطانخم حاورالا نأ ه- لال ناكف كلذفف

 ا ىربام فدي مث دم تمن ىساكشرم طحو ىدتع دعو

 لولا د رم رق هما ده اك يذلا كادي وذنب عقيام رو هندانحاو ةيحاصملاو

 اال را نار الا كيرلا كلش كفو را رت دا ررسلا كنا رجع هولا قد رط نم

 1 .اةوالصأةروص هلع س تلت تامغعنلا فرع نةه:م كلذ نودهاشي ايام عبجبو ناهدلا

 ىلّوعلا بتارهكلاش .دقاذ_وفتافوأ فروصلا كن مرهظيام قدصب نوزتغيو كلذ فرعد نم

 ىلا حازأا مغتاهمظعأ او لوقعلار هن ةجح بن :اعروصلاروهظلا اذه. نم همضو لزتملا ادهن نمروصلا

 اذه. نكلو طق لَو امر الود و2 مناف ةرودلاهدهل لماما هنم ديالو هوذا ءاشب عمرخا أ ع

 ةمالابرك ىلأن زو اذ أل زل اذهن موا ارعسلاديزنا[ك كلدوهالو لدم امهنروصفرخآ ردوح

 ل فاشو ل زملا اذه ىام فرع نمؤدهلئا ىوسام لكن م نيقولخملا نيب نرولا رشح لع لح فه حرف

 مهضعب كن الا ا ضف فرع ما او لاما نمهملع هللا مهعضوام ىلع قلك !نيزاومدل تعفرو همكح
 ضعن ىلع هضعب ناو ل | لضفو ضعن ىلع ممضعن نا لضفو ضع ىلع ممضعن سانلا لضفو ضعد ىلع

 ْ نا نيبورمشل او مكن الما نيب هلض اف او ضع ىلع هّضعد دا | لضفو ضع ىلع هضءت انا !لضفو

 رخال ذف فرعي انه نمو هسنح ريغ عم سذج لك ”ةلضاقم فرعي ورشدلاو تادنلاو دال اوريشلاو

 وهو ل-ه-ىلاو نوعرف فرظن او دا وهو ةشرلا هد هرظناف هللا نيعودو اداج هنوكعمدوسالا
 سانجالا الود نم ىرست نمف هنا تب ًارتالض افملا هذه ىلع تفقو اذا لزنملا اذه نموناسنا
 نأ ا رانس كيور لا فاشل ا احر بردا ىلإ عاونالاع جيد اف نا دجالا اواو

 صاخش ىلا ىهتنت ىتح عاونالا عاونأو سانحالا عاون أ قورب رهمزو< رح ند م لسانحلالا فراس: |||

 نم سبلت عقبانهو هتقونالهلا اعهدهاشت اغا كنافه دهاشتاعه دهاشت نم ار
 و

 ةريصت
 تق



 كبل

 مسافدب ىلع تءاج اهنكلوأ| | ةرححن, اهلئالرومأ ىذهو
 مصأع ه_-جدعو رانهف ه_عستا هام كك ىقلخلا هلا ىطعبو

 ماملا قم صيخت نيو | || قلم كئالملاا صخش نب مكف

 ىعمو ءاشام هن اصحس هانآ نم ىب ريل لح رع ىذلا ىسارعم تقوىف لزمملا اده ىلا تادوامل هنا ل-ءا

 يفَرعَف همق تاخ دو 0 روننب دش ال دبع ةرضحلا دبع كاملا لاف هللا في رعبالا فرعبال ىذلا

 دعب فير عر ٠ ندا. رودادوبش كلذناكف هانا ىدوهش ن م نم سل أ دعت ن نكلو هيفام عج ملا

 مصاوق هلكهتيأر هب فب رعملا عدواملو ىرهظ مم هقلوهجت لزنم هنأب ىنفّرعالو هيفي رعملا عقو كلذ

 روصل الو لزتملا اذه ىف تار ف ىل لحاع يور هللا : نكح فهتففن تيأرام هللا مدعي نا الا

 تيهذلوالا روصلا َكِإتنا تاضفرودلا ىف نوداحورلا لك شت اك ةع-ارودلا ىف ةمسحلا
 نيعون ىلءوه اذا بولطملا تكرداف تاون اهيلعةَوَدلا تدطعأ ىتحاهكردا لذ اهبفرظنلا تقف
 ابمف هلروظت نا بحت ىتااروصلا| نم هتئْشام ىءارلا نيعىف اهب ريْوثَةَوَةىلمعتنا د>اولا عونلا لّوعتل ىف
 نادبال هناالا كترود قالو كلر دو ىفال تريسغتام كن هروص ىلءكلسةنىفتنأواملعالا ار الو

 اهل انا اى ىءارارصباهكر دف كلاش ىف بيق ىءارلارهظتن اديرتىتا !ةروصلا كاترْضت
 اهنوذش ىرخا ة-ةءرطوقدرط اد_هةدوهعملا كتروصاردا نع تقولا ف رظنلا كلذ هم و

 كليو ضرعلا كلذ هلل !ليزيف كرهوج ق ضرعاسملعتن أ ىتااةروصا !ناكلذو لزنملا اذه

 كحورو قا لرعوحو ام ارخآص خو دسأوأ ةيح نم ضارعالاروص نم هيرهظتن ا تدرأام

 داو أ تاينوأناو.> ةروصةروصل ان ىوتلا عسجبو لقعلا نم ه_لعوهام ىل_ءالردوهلريدملا
 ءاشناسا ىاب ماك ملءاش ناو ماكنت ءاشن اف مالكل او قطنلا نم نكس هوو نان | ىل_ةعلعلاو

 داجلاّق طن فوكس اةشوو دوهعملا فةروصلا نيسع مكح» همكف هه ةطا نا قملا

 5 اذا حورلا ناك تاننالاو3 ّرطإكس اهععسشو اهروص ىل_عىهو ناو. اوتابنلاو

 رولا لوك كاع نقولا وقف كلو ةرواملا مكي بشرا مدا كب يتم اة

 ةرودري_ غفودو نانالا مالكي ماكي نأ ةَوَدلا نم لناذ ناسنالا فال اهفرهظرىتلا

 نموةرخاالا وايدلا ف ةم حلاة وصلا مشع رض اهذهنمخوسمملا لزتماذهوناسدنالا

 كِإم ةروص ىلع هنمةنتطاسلا ةتاحورلا :ذاسنالا ةروصااىرتف نطاوبلا حسم لزملا اذه

 فااذت اهاكف دسأوأ درقوأ رزخخو 5 تاكنم هبلع هئطان ان وهال بسانمناومح ةروصوناطشوا

 روصلا ىفزحسملا لانا اه حسا اوبل سمو نوداماو لاعاما هتيئ نا هيلطتام
 قرحسملا اذه لئمرهظا نأ نامزلارخآىدبالورب زان>و ةدرق مهلعج نيح ل | أر اىنمةرهاظلا

 ىدورالا ةمالا هده نمسا مهظفح ناميال ا ناذ نب نيلملاى ال اهنمدوهاا ف نكلو ةمالاهذه

 ”للسق تسل ىسنلا ةمانال ةمالاهذ_ميدوويلا انقل امناوةيدوهملا ىذعو مالسالارهظب قفانموأ

 هن .دماسانلا عممش ةماعسانل ا ىلاثعن لوي ابك لس دب اا جاو هعمج هتمااغاو

 ملسو هلع هللا ضني ق نا لو ذاغاو لس نم مهنه ورفكن م مهم و هب ندأ نم موك للملا عد بج نم

 ىننيدف هتقوف <ىنهملا ثعسل نم لو دناكأم لثم هلل اللا

 لكلا ير خا ”ينهملا ثعب نمت لخادلا كالذ نكب ملاذا هلا ثءدام ىذلا "ىلا كلذ نا مث هنقو
 ىلص هللا لوسرب نيس نامععا ناك اذكهفاحابهتمو ةعرش -ىنلكل نافهب ثءيبانم همل اثعب نم ىلسع

 ةفص ىف هير نكت لسو هلع هقئا ىلص ”ىبنلالوةفنطاوبلا سمن هدا اب رعت
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 | ىلاغت لاو ةرخآ الو اند ليال هناو هلع نم دمعي ناك ام فالخ ىلع مالا نال انه لءفةرخ الا
 "كل ذ ىتأ هملع سيل حالا امامنا ىعأ دّتعت ةفئاط لكلا دبف مف نوبستح اونوكي ملام هللا نم مهلادبو
 لا رادلا ىف اكن يمال الكو ض.ةنلا ةفرععوأ زعلان له كا ذ ىئتنااعدي الا ف ضرعتامو دقتعملا

 آلا هقا نمهلاديدقن هم ا.لا موه هلل ار فغسض دي ورع ىلعا.صاعتام نمل دمعول اذان لوي نكرخ الا

 ناكولف اهتلكسم بس< هللا نماهلو دي ةفئاط لكف ةذخ اوملاب هلع لاو زوزو ات | نم هلعب نكي ملام
 وهف لءةرودل همحاص نع تححادو نظو نام. وهامتاو لدا نين لع الا سفن فلعلا

 || لءأت لو ىحأ لكالو لع رعأ لكاس مام نم ماشم نيأو بسكتو نانا هل لوقب قاس او معي هنا لوقي

 مدنا لع دف كيلعءانث ىصحأ ال لسو هيلع هللا لص لاق لعيال هنا لعيالامو ملعب هنا لعيام لعنمءاذعلا
 رمعبارمأ مناك اردا هنا ىأ كار داك اردالا كرد نعز هل ا هنعءلنا ىضر قي دصل | لاقو هب طاحالرمأ

 ||| هنارغ هكردا هلابس>امكلاردا نعهركف رع ةماسقلا مون ناسنالا لع ل_عالل_ءاذهف هكرادا نع
 امهضركفي نادل يشاع برعأو هلنانأ دقذا هما هملع عرشا| ةحناف همالطصا را هركشب بذعم

 ىلع لدنبةب الادذهبو للدإان لوسرا ةفرعمىلا لصوت هلا ىأةنح نءهممحاصباماوركفت ل قا

 هقد_صاال لد لوسرلا ادهدب ىلع ىلاعت هللا بد نأ ن هد, ال هنا
 ١ 5 دكأم كلذكنكي لولو هاوعدف

 وهل. دلاوهتناد نع نمالنا لوسر هنا هقدد ىلءل.ءادىفالا ةركفلا نوكتالو اور تحن لوأهلوق

 كلذكو مملاطالو ركسفمل اءالسقعلل ع رشام ةلدالا بص امالولف لول دملا ىلا لدوملاهةروظنملا

 ا هدحركعلاب ىدعتا ذاف نوركف موقاتاد الا ذىفنا ارومأرك ذامللامف هناهس هب مهتفرعم ىف

 عرش لامفركفل اهلغشي ناسنالا نا ٌحهركشفر ان ةماس.قلا مون بذع هفركش نال ىجش.الاهفركفو
 لأ اهفركملا با ذعزرب اذه بحاص نوكمف اهب هيلع هللا من ىبلا عنلا ىلع منااركت نع هيفركفتلاهل
 ىدعتال هللا من ت'اكناورلعلا ةمعت نم مظعأ ةمعنالو هب هيلع مث أ ام ىلءركشل مدعب ا ذعو ىجيذ ال
 دنعامم هياعمنملا سفن ىف ةذللا دوجو ةَشيقألا ىل_عميعنلاامتاواهل ةجوملا اهبامسأ ثمح نم

 ا همدع نوكب اممد_ءقوةذللا هبنوكتامدو-و ىفني رحأ ىف :رودحت ىشو ىهكال ةريثك ناسأ

 دنعةذالا نما ذهدفودعلا كلذ كامف هعقو ودع نم ف:اخ ةذادو جوك ةما-فروم أ ىهوةذللا

 ةد>-اوةذللاو ةرثكى هال باسسالاف هرذ<ناكامم نمالادو-ول كا ذواهر دقر د الام هكالد

 ناكاذائشاا مسانوشلا ىمسف ىصحتال ءايساو قةحماباذعلاوه لالا ناك َةَمَمحْلا ةمعنلا ىشو
 اموقراز نأ ل_هملاوهو روزلان م ةذوخام ةرابزلانامعاو بحب هنم ناكحصوأ هلارواجم

 قالا نعلطاسا | ىلا ل_ىلاروزلا ةداجشو هبلقب مهما لام دَمْفداسنعع مهراز ناق هسفْ ملا لام دَقف

 فوهامن او هسفنىف هلوكح ال تملا نافهب ل نا توملا ةفصااةشعن مهمل الملا كوملا ةرابزف
 مكح

 ماس لسموه لب ضارت_ءاالو مذالو دج الو هياناالو عم تملا نهرومدتالو همئفرصت ند

 اذهىلا غلب اذاف همف فّرصي نم عم تءملا لاح هلا عم هلا نوك نا هرب ازل عش كل ذك ى اذ لاح

 ةفصلا هدم افوصومنوكالو لاجرلا غلم غلي دعام- قالطالا ىلءال هدف ورم ا دملا ىلع ماعملا

 ةرهاطاا هلاعفا فامح نوكح ناه يئش لب نطابا اورهاظلا هس-ىنال انعم ىفالا قالطالا ىلع

 كلذ لكف هيلع ءاضقلا دراومل يلستلاباًبهنوكيو ”ىهلالا ىبنل ااه. قلعت ىتاارومالا ىف ةنطاملاو

 ا لسسلا ى دهم ودو قا لوب هنناو ىذقمللال
0 

 * (ةي دما ةرضحلا نماهرارسأو مصاوقلا لزنم ةفرعمىف ناتن'امو نونامْلاو ثااثلا بادلا)
 ا ببال _

 مداوقلا ىآتانآالا نمركذت مصاعملا ب افوغشم تنك اذا

 مداوعلا ىآ هنت نم غأو ة_دعوارز لاذ نماهل ناك
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 انبا دف ىلا |ىاذلاءدحو نانالا ةمقجوه اذه ىطان ساجد تم مسج ود قدشسوا
 سنا ةيدح لمع اع اوهناذةؤفه- ل يكل امزهاناناهتوكنسدنعل 00 ل

 ا ليلدلءهنيعىفدحاو هنا باستكالاب هللص< ىذلاو ةمقدشلاةيدحالاال
 را تانج اهمال ام انا مر صحا هتلاناعلا كل ذكو نشك

 / اهودن وك الد.-وتلاب اعلاف ىش "دو مش لعال ىركف لل دعمنا ديول غلاة داس الع تاع هنال

 ؛فال_:تاودب , ونعملا تاقصلا نمدرودقام عمتاذلا ف دسحوتلا نيأو بتارملانالا هلو ا
 تر د لاا ه هذه نيع تسل هذهناو ةعيشحلاو دل اامنامعأ فالتخاو اهفسانلا

 .تاذلا ديو ىفانتا هلك ذهو كل ذريغو عياصالاو مدقلاو يعل و دسلاب < ىهلالا فير ءنل ادرفن ام

 رح 3 اوقاف زيتفيلخت عب واذا مالا هيلع اود ىف عراش تلا نعدرواذهلو ةهولالا دو ىفانتالو

 داس الاو دا_هل اال حالل ولا بولطملا نال ةكرمشلا ىلتالو ىناشل | ليقتال ةترملاةيدح نال امتد
 مقتتالالا تاذ تناكول لافاموهلالا دحوفات ا رطل

 'ةدباز كاسع تاق ناك تاودعو# نيماكدملا دنءهلالا ناو كلذ ند ء ء مدل ض ضةدءتامان ا

 || ءالقعلا كل زكصو نوعزيىذلا دسحوتلا نيأفاهلا نوكي عومجلادو قا تاذب عاف ةدوجوم
 ,ةدللاوةاملاو ٍل_علان هتوفصن مهنأف مهدنعة نادحولا نيأف بدن عومت مهدنعالالا ةفسالفلا نم

 دحاولاهللاالا لا الف تفدنا اذا قيقح ىعصريغ ىلع ماو عمس سحأ هنا دحولاف هلاك حابتبالاو
 نيفنصلا نيدها دءاموهلاعف ىف هل زيجءازملاو هدامعن ل نا الراهقلا هتسهولا ف

 نكلو ىلاهت هللا دم و نع ةرثكلاا هذه كت الف اذه تاعنا دعيورافغلادحاولا هلل مهلوهف
 لوسرلاه اعرم "عون اهيفركفلا نالاكهتتعىفتاذلا ىلا انضرعتامو كلدبحو قلعتمْ | تنم

 اوركشت نأ نعي هسفنهللا ردو ىلاعتلاكو هللاتاذىف او ركفسال ل سو سلع هنا ىلصهللا

 انّمدها هوركشب كر دتالو ةدولالا ف مالكلار حاموا فكروا اذكاابناضانابلعاو هكحقابق
 دايعلاة بور قلع ر هاطملا ٌكِإَس ايفر عظارهاظماهلاماو هاله أ دنعَد عولمم ا همست ثمح نم

 هدنعن ا معز نمو لاعفأ تافصوأ هيزنت تاغصالا هيلعلا لها دنعان ديانامو ع ارمثلا متدروددو

 |١ مدبالن وكلا نود قاغمبأدا ذهفهناذإة-الو هددت تناك خاف هعز لطابف ةمتوث ةمسفن ةفصبانإع

 هلعاع هلع. نع مالبسلا هيلع لوسرلا هبرب> ام ىلع لنا كاكا داو هن ادحس لأ هن درف 3 اعف نا

 معى هيثرث ًاتساوأ كش ع نما دح ا هناعوأ كلسفن هبت ه- مسا لكس كاتس ىلا مهللا لاسقف للا

 نم دحااهاعنال هنا هرامتساب ع تم دقو هلاة_ءحارىهودالا اهاعبالع اعساودنعفكسغ

 اذهلاوءانثلاو حدملاو ةدمحلاقيرط ىلءءزاعس | امناود.هاوحالوامالعا تسلا هؤام- او ههاخ
 ةامهسملاناعالا ىلعالا لدتال ىلا مالعالاءاعسالا ف الذ اهناعم نم مهفباس ىىسح تناكح
 دكراشملا ف عقتال ىذلا هللا مسالا اندم عاهمظعاو مذلا ةهجالو حدملا ةهج ىلعال ةصاخابم

 دمحوتلا ع ىلع لصح دقهنامعازلا ادههعزب ىذلا في رعتلا اده عم دمصحوتلا نياف

 فكف لوديع مهو ءالؤه ريغ محامو فدكالو لقعالو عرش هلدبشي لاذاو ىسفنلا

 م هكحلسف طارخالاو مم قوعللاوهو ىوملاةرابز نم هتفاك ام مزلاف ءالؤه نع ح رخام كي
 | اماوخ او داك ىهو هي راما لاعفا فن وذّرصتم نحن امن او هلعود»ام ىلع مالا لاردا نعزمتلاوهو

 لاو جيا برا ىأ يحب ذيزدأكو حالا سفن فريم أو هامو اريمأن وكب نس ورعلاداك لاقمفا
 ىلء/لوخ دبرها ىنثهئاق اهتير براق الو اهارام هنأ هصوذاهاردكر ل هدي حرخأ اذا ىلاعت

 رحزلا ل_ءلزملا ام قلعتيواههفننق ءاعسالا ةعراضملا لاسعفالا ىلع لخ دي مزحيو تن فزحوشو داكم
 |أرادلا ىفالا هب لاعدما م ءزامع هلهح هل ف ثككإل هنأ قالا تاذإعدقدئاساشنانملاتنل عدرا

 ك1 7677 661606 :
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 هةاوعم لا ىلع ند اوكلذف نءؤااهمخأب افيعض ناك اذا دبعل ا نيعتسف5 5 رافال تاه نما(
 'همقلب نمدجو اذاو هيلعمظع همهم ناسنال ادرفنا اذاو هخأب ريثكنمؤملا ناث فني رعتلاو يلعتلاا

 نم هملع اي اه هيلا اغصالا نسحي رن الا هناعاف هنع فو هيلع خرتسو هسف هعاشل هللا |
 قداصل|قيدصلا كِل ذفهلانامل ل اةلاراهظاب ه.يكحراذمو كا دقهرسامع هاناهناوحو همه

 لقاك ن يعمل

 ىامر نمةوادعلاب ريو 6# ىومع ىءءاش نم قيدص

 رخ الا لافو
 باورلا لع مه قامللاباهر * هنمستت لمقثلال جلا اذا

 سر س22 2 227777 222277797 -باك ا:

 امش هنم كر تاق لب وطتلا ةفاخ لمدفلانال لاج الا. لزتملا اذههب وحام ضعب كلاش دقاذهلو |أ
 لسسلاىد,موهو قالون هللاو هللا ءاش نا لزم لكق انلعفا ذكهو يشب هنملاناعاالو

 * (ةيوسوملا ةريضلا نمهرارساو ىوملارواَرَت لزم ةفرع مى نات" امو نوال اوىفاثلا بابلا) *

 نر تمول اوتوغك ادق | اما ذلعانح اورأ تاهجاذا

 روثنلاذ لح /ن ماهل ناكو قةحمابفرشحلاف تاعناو

 روز كلذ نود مالك لكو | || ةلظو روننيبالا معلا

 اههيلعّئر اطوهو' ةمسللا ناسي تناكىذلادسللا حورلا ةقراشم نع ةرابعتوملانأل عا
 مغلانا تاقناف ماعلا دعب سةنلا تومكل ذكف املا 1 ”رئاعالا ةانمصالا نوط اناكانانم

 توملال هاا فص ولف يكفملعلاد وحو ليقاهل تءان'لهطاو سوفنلا ةام-وش ىذلا ٌىراط للان

 مهسفنأ ىلع مه دش نيح قاثملا ذخالا ف نان | لكس فن ىلا قيس هتان اعل ناانلق لعدمّدقتامو
 هنص سوفتلاتسشيقهللا دحوم ملعلااهقراذ ايدل ىف ةعسطاا ماسحالا سفنالا ترعالف
 معلااهلك اهانج او هللا دمحم للان سوفنلا ضعن هللا ىحأ كل ذد«نمث هللا دم وتب لهما
 ام ناك مو[ ىلاعت لاق اتسم هانسعساذهلذ هللادوح ون ل_علا لعل اةرورمض ن تاك ذا هننا دوجوا
 هلعهملا در سانلاىفهب ىثاروت هلااعجو هانا هل معلا حورهنم ضيق دقهللا ناك است ىنعي
 "هلب اقم هب ديري تالطظل ا ىف ءلثم نك هلو قو ثعبل | مول ةرخ الار دلا ىف اهم اس> ا ىلا حاورال اد رتاكدي ىف

 رونلاو هللادوجوب ىأ دو>ولابرارئالا ةاسحلاف ةاسملا نيعوهامو سانلاف هبىي ىذاارونلا
 هقلاركذي ملا ذهاو هنئادوجو لهما توملاو هللا دمح و لهملاتاللقلاو هللا دو ملعلا لوعخما
 اهيفدمح والا ضرعتام هللادمحو.الهللادو-ورارقال !الا قاثملا ذخالا ىفرارقالا ىفانعةب الاف

 دكربشلا مكحت ننئالاكوام دبعل |نوكي دقو مه درسنا ىأ ةسورابدل اورقاف ىلياولاك مكبرب تسل لاقف
 دوحو:ناك امتارارقالانا القا د_عافقدصبو للي د..عا | لودي نأ دي الف كءرب تسلا هلاك دمس ىاف
 اناعجو لاق ىتح فتك, لف هانيمح أف لاكن يحي الاىفهللا فدرا اذهل وادسواكل ام ىأهلاب ردنا
 ةداعسلاوهل فرشل اهب عّمي ىذلا للا هنأف هريغال هللا دحوم لعلا ديرب سانل ا ىفهب ىدمم اروندل

 امنا سوفنلا ىل_عتوملادورو نأ تاءدقفداناقام لمأَتف ةلزئملا وذهى هماّشهموقبالاذهادعامو |إ

 نوكمال قرفنل او حج ىلءالا دربال توما ذا ةقب اسةاسح نع ناك
 ْ اذه تاعنا دعيو عامج ا نعالا

 هلةدوهشم ةرثكلا نال هسفئي لهم اد بجو ةرثكلاب د-اولا لع نأ لزمملا اذه صن ام نم هنا لعاف

 م هدحو طق هسفندهشي لوةرثكل او مكلا لح مسملا اذه عمالا سفن لقسال حران اكاذو |!

 |هدح نعل تساذا اذهلو هعم مسملا دوجوبالا هتين انا فرعبالو مسقنمريغه سفن ىف هنوك
 تت تايدوش د

 همم ها
 5 هنضاقحو



 5 م

 * تلال وقنرش دعم وكيل لعلا نا ايري هعم ن وكبال لها و نيله اا تاغد نه كلذ ناهقلا هلعاخ |
 ير م د اس عز مسر هلع هللا ىلص

 ىلاعت هللا ىلا قلنا تفضا اذاف برش اهنمّرملاو برش اهنم ددعلاذ دمعو رح كل انرك ذاك اهب نييطاخنانا
 تقفضا اذاوادمع نجرلا يآ الا ضوالاو تاوهدل ا ىف ند لكنا ىلاعت لاه هنن دم هللا ىوسام لكشف

 قالطالا ىلع دسسلا نامل_ءاف قالخالا نم دبعلا ظحاماف دمعو رحنب وهف ضعنىلا هضعب قلخلا
 هب قلعت لع لكشف سداس مسق نامو هركو بدنف حب ردقوريفن حانأ دقو ىهنو ىحأ عزو تبجوادق

 هللا عم قال الا مراكم نم هب لمعل اناث لعىلا بدنوأ ل معن هللاوه ىذلا عنا لفة لرم هوجو

 اًضيأناكل معلا كا ذرعغلا ةعفنمنعذن ناف هملاابو دنم نكح ناواسحاو ناك ناشف عمو
 قالجالا فاس ند كلما اذده لع ناك اذا لمعلا !ةبه ل رتو 0 قالخالا مراكم نم
 ىلعهملا بر دنملاو بجاول ١ ىف يسقتلاكه سف م-ةنلاف ةداركحااوأ مرمتلا هر قلعت لع لكو
 نم لعوقالخالا مراكمنم ةفاركحال وأ رعلاهفاصتال لمعلا كلذ كرتفدااكلذ

 لمعل اامأو نيعا !ىف هلدوحوال كرب هنالىنامسجال ”ىناحور لع هبف لما !ًرتو قالخ الا فاسغس

 || نرتقاناذ ةرخآ الامد كاسفن عم قالخالا مراكم نم هلمعفحامملاوهو ريخلا ه.قلعت ىذلا

 كفن عمو هللا عم قال الا مراكم نم ناك اعورمُم احاسم ةنوكل ةتلخات كنوكح لمعلا عم
 مسقو دبعلانقلعتت ماسقالا عممفءاوس ميسقتلا اذ نان

 ةقيقحال هشة دوبعلا اور نم هسفور طاب قاعتي همأا بو دنملاو هوركملا مقورداب قاع حابملا
 || اهلعتنيأ نمكل تنمع ىأ ةننعمكلاهنانأو ةداعسلاوءامثلا لزانملزملا اذه كلر مصدق اذهف

 هقح ىف قالخالا مراكخ ةوعدلا هغلت )نم نانالاناكن اف هلع تن ىذلا عرشلا ةفرعموفو
 قالخالا مراكم نموه ىذلا منملار كشك ازال ةعالدو لكل او ضرغل ادوبو نم للعلا هررقام
 اهعسوالااف: هللا اك امواعرشو المع ق الخ الا فاسفسنم ةمعنل ارنذكحو اعرمثو المع

 فاسقس نم هنا اهفاهنع عبو مالا سف: ىف كح اهلع ىف عرمشلل ناف اهغاش لو ةوعدل | اهتغلب ءاوس
 تافد ىلوأ قاف ةمهلالا قالخ الا مراكم نم كلذ نءوفعلاوةوعدلا اهغلس م ثيحقالخالا

 مراكملا نم لزمملا اذهب قاعتاممو قءفوتل اةبانعب دي_علا فو ةَةبَس- هل ىه لب دبعلا نم مركحبا |

 نملالا هنعءالملا عافترا ىفدنتسيالنأب ىلمملا نمءالملا ات ىل_عنواعتلاو ممن اركش ىلع نواعتلا
 مراكم نءناكم هللا. هازنأ ناو قال الا فاس: نموهفريغل ايهلزتأ نان ىلاعت هللا وهو هيهلزنأ
 مال الابهساس -اوهدوجو نعةرابعءال.ل او هنعءالبلا عفر بااط نيل قد.علاو قالخالا

 هلا ىلا ىوكسلا نع ممسوغن نو سكف قب رطلا لهأ نمريثكسج الغي ماقملا اذهقو ريال
 رثوي هناق انلعهيرحبامق هلع ضرتعنال ْن اوشن مهما مسهاكل ذى ةهمشلاو مم لزنامف

 كلذو هعفر «لطم دعو هسا س> ا دّرعي "امرا مانعب ليت تيا لاحت هنعءاضرلا لاح ىف

 ىتشو هس دال الابءالبلا نعانربسع كلذاو مل "الا دوجول ةحراكس فنلا ناف هب اصعتسا ال اضزلاا

 نمددالو ل هنلا لن مدح كرم هنلا هي ىَدوب امل هب لزتام هنع عفرين أ ىلاعت هتنا لأسر نأ دسعلل

 ملالا نالاعبط هتمهاركملالا ةمهاركن عضتف هتنوهامناهلازن :افلعفلاو هسفنل اهمكح بوف هتهارك
 أ انعذوالاح ةهاركلا قلعتتدمعلا اذهىفهتلاهدحو أ امنتاو هسفنل ن نكي مالادوجوو هدو+و

 عقبالنأ ىف لاؤسلاب ميتعتلاو ّرضل | نم ىلا بر رباكحالانمعقو اذهلف زب زعلا بانا

 ءوسنم هيقاعتو ةءانل ةقاطالامانامهئالواولاك لوب لاخلا ىف عي لام لمقتسملا ىف ىلاعت هنم
 كلذ سيلذا الخلا فاسنس نمار[ فدم#لا دبعلا ةمواقمو: ”ىهلالار 0 هير هايصدالا |
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 |. .نأاح لعوهف هدساو وم ه0 ق داما مشاسل لا قيشاك !ذاو مودع ن يح ىف: هتلاس لع وهف |
 'روةكانافالا نا هلوةوهو نيدتهماوناك امو مهتراجت تح<را5 هيف هتراحت ىف حبيرالرسخف |
 لاق اذا الوهم واط ناكمنا ارسخ ىنلناسنالا نادونكاهيرلناسنال | ناراذكمولظا ناسنالا نا

 ةنوزخل اهلكملنا ءامسا هدطنب تةطنو هللا ىوسام لكن هملاعلا عبج هّمطنب قطن هللا لم اكسل ناسنالا

 هداسع عم فا نابع, ةمولعملاو هدابع ضءبابتفر عجب ىلاعت هلنا صاح ىتلاةرث أتسملاو هبسغ لع

 نيناثلاو مساتلا لل قاذه قيمت هلا وقسط نو :«رغمرج اف هنركذام عيست ماقم هتصيست تماقف

 ىلاعت لاق هنأف رشلاورخلا ىف ةعاسملا ماعم متاقلادح اولا مق ةفر عم ىلع كتهبننأ دعبو نتنامو

 اع.ج سانا لاقامتاكفضرالا فداسفوا سؤفتريغي سفن ل5 نم رشلا وربما ىف ماقملا اذه

 ةلزتمو نا ثلااذه له ندا اهصال ناسسلا اذه ىانمازمو اعيج سام !ا محام اكتفاهامحا نمو

 ْ انلسر م.تءاحدقاو لاقذلاوحالا في رعتنمتيالا هذه هر هللا فدرأ ام نيلبالاريغو هان ال نيب ملا

 همزلب امون ولان هتعربعملا اصعلا نامي ا نيمنلف نوذرسمل ضرالا ىف كال ذ دعب بنما ريثكت ا مث تانيبلا

 ةنادحولا هناصسدلم مداه ثوهواياع سان دا ارطفىتلا ةرطفلاوه ”ىلصالا ناعالان اكلدو

 ل مسجلا اذهب ةعسطلارصح ىف ل د> ا نكلو قائلا كل ذ ىلعداوب دولوم لكف قائمملاذخالا ىف

 غاباذ ذاهقلاخ ةيناد-و ىلعةلدالا فرظنلا ىلار دقاق اهمسلو هب ر عم اهياعناكىتلا ةلاخا لهج نابسنلا

 دج و نخ ؟نانموماناك نا هيدلاو مكح همكح نان دلل اذه غان ل ناو راما والا
 مظعا ناك اما دملقت هناميا ناكن ع اممم قل ناك نيد<ىأ ىلعاناك ناو ادماقت اًممىلاعت

 لخدااوةرخلا نممهفلا ىوق اةطفاق ذاحن اكن ا اهءا|قّرطتب امل ةلدال ا نعد ذأ نم هناعا ىف 1

 : دحو> .هنامبا مدقتاذاف هبلع فايف هلعد مي قاسالو ماقد تن دفاع ةمشلاءاراو هكدا

 قاثيملا هامان: عوه نامعالا كل دفاهفوه ى َجااَدَمالا ٠ نعوأو : نعو أ هب وأن نع هر رش هللا

 ترهظ تا اا ذاف سعملاورمصبل نيب ”هلئاح ا ةر الاكل رمشلا باح درعلا نيبو هني لاحامت اود ريغال
 ناف قلادوح و اًرممْدل ارثما ناك ذا كا عافترا د ءددعلل نامالار اول كلذكر هال نيعشلا

 ناعالا ىلا برق لطعملا اماق ل رمْدملا لاح هلاح مأ تةولا ىف دجول هنا |نوكي له لطعملا مكح اخ تاق
 هللاةئفوهام ىر ديالا سه ىلا هدوحو ىف ادانتسا هسفن ىفدح نا ناسا لكل ديال هتاف كرمشملا نم

 نمدلقيو أ كلذ فرظتلا ل#ىفناكد>او نمرثك او د-اووه له كا ذد.عبهل ث ه-ناف هتلاوه كلذ

 ديرملاقحفلاز ناف نمؤم لكس لق ىف بوةكموه لب ثدحم نامي ا ما: ني دحوملا نم هذ دقي
 ديوملاءاعشل قلعت هش وةداعسا اَقلعتت دحوتلابو هدوحوالدوعملاةسادحولوزئامتافءاعشلا

 اندنع نممكسلالوسرلا لوم, اونمآ -قاثمملاذخالا ىف اونمآن يذل ااهياان ىلاعت هلوتب ةراشالا اذهلو
 ٌكاَدو هرّرَتنام ىلعوهف لزتلااذهىلالاع الا ةبسن امو هءاوغدوام مه دنع ناك ن اميالا ناالولذ

 ةفاضالا أو لاعا قالخالا مراكمو قالخالا مراكم متال تثعي لاقت مالسلا هملع”ىبنلا نا

 ىعت ىتا هو ةدوهمم قالخ الا نا اكدمعو رح نيتلاح ىلع قالخ الا مراكم لك مه نيذلا سانلانال

 قالخالا مراكم مهعم فرصي نيذااو قالخالا فاسغس ىست ىِتلا ىهو ةموم ذمو قالخالا مراكم

 وهو ْكريغو ىن>الا ةلزنع كم ا,تلعح اذا كف: نانئالاو هتتاودهدحاولاذ دحاوو نانثا اهنا فساو

 عرصتعلاف ىرتصتةزادغو ىريشتع عبذ لخاد ن:أو نيوسق ىلع ىو سام لكو هللا ىوسام لك

 قالخ الان اهنءربعملا لاعال اف ”ىونعم هعم قانا فب رمصت ىرصنعل اريغو ”ىسح هعم قلدنا فن ردت

 لاعوام اص لعودحاولا مسقلا ىف ىلاءتلاكاهفاستسوه وحلاصريغو راهمراكموهو مساص نيمسق ىلع
 أ تاو بدالا هلعفنل هاما نم نوككن ا كاظعا ىنا لعب كل سلام ىنل ًاستالف ملاصربغ لعرخ رخ الاى
 || لناو همفل ًاسهمقلاو آو ةعافشلا لهأ نم ناكتاغملع اذاف ل_عيالام ىلع نعل أس نابدالا نم
 تسي
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 اهردقمظعف تاولدلا تافوأ دو د-ر باس هقاعت لثم اه قيقا ىلع دخلا قلع لذ نامز لكق

 هطيضال ل هالاودإولاو لاملا بح كل ذكو دو دا قسشحت ىنن ىف ةيسانملل ملسو هلع هللا ىلص”ىبلا'

 رغش لئاسشلا لو هن |
 سضرالا ىلع ىمَم انداكا + انس اندالوأ امناو

 هيلا فرتدلثم نوكمال ىذل اظرقملا نو هل هيف حن ف ناسنالا قيالا كو سفنل ا ةلزئهداولا كرات
 طرغملا برقلل هسفن ةلزنم هملقي طونم هلال لها الو هلامالوهدلو بح فن اسنالا قيال كا ذك ةتبلا

 هذخأ برقا طارفالرهظيال هنضانماك ا هادا هم ناكدقو هنا ها قلط, نا قفا ناف همف كلذ نع
 اذهاو ام دول اوووشلا قلعتف طرفملا برقلا كا خنعاجدعيلابيلا ّنحواسمفماهواملاقوشلا

 قاتثالا نيبو هش لو< ىذلارهاظلا برقلا كل ذدل سا هنال”ىنجالاهقوشعم ىف قشاسعلا نشأ
 نامههيفاوعملو اوادهلهودحوىذلا ”قودلا 3 0

 !لاجلا نملامكسحلا نأ و :قلطم لاك هيءالعلل هيلجتو قلطم اجب ىف مهل ىلتت نوكأ نم هللنيبحما ْ

 قسف هتفص هذ هنمهاهربث ان مدس ءىلا عناقلا كلذ ىدؤمف عئام لكامل 8ك 2 الا ناك

 ةباعف لماكلا نوكشف توعنلاالو ءاعسالا اهدمقتال ىتلا ةقلطملا تاذاا عم ريثأتلا ن ءاهزئم

 لاي ادهاشم هني دوبع لاكف هبرهظي برقل باغ لماكلا نال فتاوطلا لك أم هو لسراكو حلا

 4 تفقهّللا مهافطد | نيذإ | لمكلا لاحرلا قو ذنم كو ذنب تلعد اناقام تعم اذاو هدحومتاذ

 ء مث ىلا مظرمدعلان الر صعلا مم لماكل | اهدقم >زوهكوه»و مهف هنع مههززنو هنممهراتخاو

 تاذىلاهوجؤلان مهوب ةورانهبوشبال هيدودعف قلطم دبعتا تعمق بولطمحاراتمال
 ناناذلا تاباقتالف نوكلا بلطب ىبهلا سنا نمهوجولا نم هجوب الص ةيدوبعا-ميوشيال قلطم قح
 رصعلادجومل ىذا! بولطملا ناكوهو دنعلاو علل لاكل | نيعرمصتءملا ناكح كلب اننا هذه لثع

 ةراشالا حملا اًذهلواب فراك لكلا ةحردم كعك تنقل و تدعم دقق هيلا انرش امهم ناف
 1 بالا اذه لوا ىفانمظت ىف

 بيرحلاباهيفرعثلا لقتل«. ريظتامل نسير سعلا ةالص
 ناسنالا نيعود»و ةعابجلا ماعم د> اولا مامق لزتملا | ذه نم ل ني.فكف ل كل | ة سه كل تنبا نأ عدو

 ةققح ىلع هنادي ريو فر<افرحملاعلا نم ةنئسن ناك ذا ملاعلا عوج نيسع نم لك اهناف لماكلا

 ىتح ةىهنيعبس مول لكف لءاضني هناف لمقارسا ةيكلملاحاورالا عفرأ اهملبق ىت- لواضتلا لقتال
 هتيدومعىف ”ىلكل ا دعال ةعفرالو تس ةعفرنءالا نوكال لؤاضتالاو لاقاكوأ ١ عصولاك نوكي

 رّرك امله دوبعف ”ىلكلادبعلا اذه لاح لئاضتملا حورلا كلذا نواف فاصوالا بولسم هناف
 رارككو للان و قللنا لعانمكلملا اذهن أرينا ذهب كتهبتدقو كسلا هب ت د ل لؤاضتلاهملع

 كاد لا ةيدؤبام لح لكى ىربف نيته ةروصىف ىلكتال قلو ىلهتنارار 2ك |

 ميوقت نحف ناسنالا قلخ هللا نا لل ثنا ةفرعم هبطعت ىذلا مدتأ ا _لاوه اذه لؤاضتلا

 ”لضافم نعالمشح ىف وقت نسحأ تناكف ةلزملا هذه هتطعأ تأ 'ىهو اهم هأناحّتلا ةروصلل
 يلماكلا ديعلل قلطملا نسما لب "ةلضام نعال ريكحأ هللا هلوق لثمود لب ا م لعفأ

 وحالاهلاالذااذك نمالربك أ تما وحك انك نسا رت ب - رين ول ! ىذلا قلطملا ١ ءايركلك
 نمادو#*ناك ناو ”ىنابرام فصوب ةمترا هذه نع دبعلاداحناف هتدوعف تمدملاالاد.عالو
 ردق ىلع هننان ةفرعملاو ,لاكلا نممرحو اهل قاخ ىتلا ةرلا نع لازدقفاهلاشمأو ةيناجرةفص
 نع ةدّر2 5١ ا : ةياقع ةلاحنمتلا- ناسن الل نا لءاورثكيوأ للقي 8 ىلا ّت اف صنم هل هيفصتا|م

 اج اهءاستلم كاكناو هسفنن عودي رحت لاس ىفناك اذان ةّدامالة ريدم 1 هلع لاية ذاملا
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 اممدو-وءاشول لاا داع ا ىلع مقلط هنر لة ناورب دق[ئب * لكىلعهللا نا ققحتمل ديرملا اسن ًانكلذ

 أمم ئطصال ا داو ذكي نا هللا دارأ ول لاقف ل.ل د همطعي امج لقعل | قلاحتوهام هسفن نع هءاّكف 1

 ةيهلالا ةئيشملا ىلا ةبسسنلاب ناكمالا ةجردب هقلأف راهقلا دحاؤلا هتئا وه هناكس ءاشبام قلذع

 لمعلا هنحرح حرجاهلو أدي "الا هذه تناك ةهدرب مل هلوكن نمال هملع لا كل نا ىلع ل ددق لّمعلاو

 نوكمم نا ناهس هز اود ىأ هناحسهلوتبةءالارخآىف حرخلا كل ىوادمت هلطسل هلءاد ةعص ىف

 ماكح ا ىهامنا لاعفالا عبجو اراهتن وكت نم اه رتعانلرا ارسأ راهةلادهل وت فن ًاريغ نامه دحال

 رعاقلا مسالارهش افرهاقل اور داق | مسالا نماهاكلاعفالاق هتلالا دحال لعفالف نوكل ا ىفهناععا

 رهتافرداقلا سالارثأوهو هسفنالارهقا رهاشل ارث وهو نوكحلاىف لعفلا كاذ دجومالا
 هسفنزداقلافرهاتلا مسالادالا رداقاارهاةلارهقاف نيعلادوجو ىف كر اشملاوهورذاقلا مسالاالا

 مسالا ىلا افاضمرهتلا كا ذ دنع نوكسف داحالانال عملا رهدلانوكي نأالا رهاقلا مسسالانرهق
 ةمشملا(مرهتفدوجولا لو.قل تأمم تلا نيعلاهرهةنوكمف رهاشلاا مسالادالا عن ام نكنلو دي رملا
 هلئسملا هذه لوقف سنالا نم هتدروأ امن كل تاصحدقف مجرتلا اهلّنال دوجولا نع اهترخأو
 ليسسلاىدهيوهو قا لوك, هللا موقلا ةَقيرط هيطعتامفدبافكه فام

 ةعاجلا مايةمدحاولا ةماقاو مضلا لزم ةفرعم قناس امو نوال اوىدا1لابابلا

 ةيدم#ل | ةرضخلا نم

 بيبحلاب ايف لمثلا مظنل ريظناهل سالرصعلا ةالص

 سس ص ىلع رن نا رو سها ىطسولا ىف

 سدللا مع َْق نيىةرطالو هأ رب ط_سو 02 رودللامو :

 هله آ ىف بص | نمرح اب ةعامج ىف لضت ملاذا نورقماهرحا ىطسولاةالدلانا لزَملا اذ_هبرلاك

 نكت ءاعسلا قوكل مكلاومأ اولعجاف هلام ثيح ناسنا لكسلق مالا هملع ىىسع لدعلا لاكدقو هلامو
 اير كلنا يقام هله نكد لدعلا اذه ةفرعم تهتناانهىلاواوقّددت أ اعدلا ىف مكبولق

 هلام ثيح ديعلا بلت نوكش اهسريفق نجرلا د عت ةقدصلا سو ةناعدتلا لصدم هلا لوسر ماكل

 ةيلعةناكم بلقلا نمل امانا ىل_عنالدعلا عجة دف اهسل | نم نجحرلا دينيأو نجسرلا دي هسسئمحو

 ا ل_ءح دف ة-وزلا امافداؤملان نوطوذم مهنا نا ىذىل_ع ءافخ الف دلوو حي وزنملهالاامأو

 ةنين مطل ىهورباكالا ةيواطم ة فص نوكسلاو اهءلا نوكسلاو ةسجرلاو ةدوملااهلعب نيو ابنا هللا
 هوجول اذا ىلنيعتيو ىوملا هب ىحي ىذلا هجول اىلا نكسي ىاىلق نئمطمل نكلو ىلإ ميهاربا لاق

 ”ىبنلا نرق اذار ظناف ةمفسكلا ةفرعمىف عبس وش الوردحت هيو ثيالانوكسهمل |نكسفةرعثكك لذا

 ةدودحم عبرالا تاولصا تاكو لئاوأ نا كاذ ل اا كلة جار ملسو: هيلعهتلا ىلص

 دودخلا دقت نعهيزنتلا نم بي رف شر غنم دحلا تيراقناو ةدود<رعامناةرصعلاالا

 وهو قفشلا بيغمهلوأ ةدودحتءاشعل او سو قحوهو سعُمل !بورغي ادو د سرغملا ناكذا
 قفالا ىف ضرتعملا ضاسسلا.هلوأ دو در عقلا همف مولعملا فالللا ىلءناكق فش ”ىأ سو سحم قدح
 قدك وهو لاوزلائفو سمشلا لاو دو دغر جظااو سوسحن ردو هو' ليطت_م ا الرب دس ا

 هنلع هلا لص ىبنلا لعف عما دود. ا اف ةفارشعلا قوو دلل !ءااد 0 سوس

 | نوكيالا ذهو لاوزلا لظدا دعان ةماق اهللعجو اشرب ةبشن ةحفت ع سعذلا نوكتنااهتةواسو
 ميسا

0-1 
 4 اها هع ل
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 | لعهيوحام هل نغاتةدو اهضومغل طئاسوالا هللا نماهلعنالحاورالا كاتو فئاكحمل اذهل [
 | هسفنل هانتموهف رود#روسكملا نا لدعلاّى ب رطنم مزلعمو هلةباسمالامىلا رودكملارسك

 الق عهلةباهنالام ىلا مسا ماس | هلم. همشن إسم هذ هو ىهانتيالام ىلارسسكلا لقي فدكف
 نيماكملا بهذمىف مسملا ةمدقه ملا ىهتنت ىذلادرفلارهوللا تابثا لاطبال ءاكملا دنءاسحال
 ْ باذعلا مايق لع ىلع لزلا اذه نم علطتو نيف اطل | نيتاه نموه نم دنع قا فيرعت لزملا ادهن

 || فكل ئاسملا لكشأ نموهو مهب متافريغ هنوك عم هي نيب ذعملا با ذعو نيب ذعملا ماس اريسغىف هلجسو

 نآدارأ اذاهتلانالوقي نمهلّمسم هلم ا هذهاضب أ هيسثتف هن ماك نمريغل همكح ىن_عملا بحول
 دنع هيمشب ل نم همكح ىنءملابجوأ دقف مالا كا ذءاضما ام دارأ ملكت ىفالةدارأ قا ا سها ىضعي
 ٍ باذعل انا انما م نيبو:هلّءسملا هذه نيب قرفلاو نوماكلل امهو مام ااسهلاناسعا تاسفصل | تشم

 ١ هدهىف لولا باذعلاو با دعا اهيئانلا ماس الاريغرخأ ماسج ! ىف همك و ماس> |فلو#ت

 هن ةيدعما موكح نمال هلالامنوكنمهي ةفدتم ىهواجب متاقوهو هن بذعتتال ماس>الا

 ىعملا كلذ هب ما ىذلا لحم اريغىف ىنعملا ىلا فاضملام كلا دوجونيلئسلانبب عماسملا هسجولاو

 هيرلعيو ديز هيو _عيالو ديزيلعلا موال مأتاسغدلا نم هريغو بالا اذهىف ةدارالا لدم لعلا لدو
 ءاطعأ ام لوقا سفنل فل أتت درأ نا كلذ عوقو مكح لزنملا اذه نكح تهتجااوالدع لاحاذهورع

 || نعس دهتو ىلاع هناحس قحلا نا كراعصأ عم هملع عمم تن امرظناف لدعم ده فلا 6

 1ْ متاَقلا هعجس عمسب وههحوىف هننعةحرا<متاَةلاهرمصم رص امانا الان او ماسح الا ىف لولخلا

 || هرددص ن 2 ل ل يي ةحراح

 ١ هسلاق قحلا هيدنام هذئارف ىلع ةدئازلا ىلا هز هللا ةعاطن لمعي صخشل ا اذه نا 2 هسسقش ىلا

 ىتلاىسو ربط ند هيئاعم عيجو همالكو هرمهبو هعمس ين لمعلا | ذههل خنق تارا لذا زا

 راصف كل ذريسغملا ماك هريسدب عسمس ا عماكحا نم هلع ق لطلب ناكف اسوم اكح اهل بج ا

 سادق هتاشأب علا ع راض ص ناك مام تدكي تانك وهععمل عهد ناك امد 3 هللا عمت

 : هن منن مل ن نءعر صو هن مشن ل نع ديعلا عمم دقن اهلالتوه نو وأ هلالحم ءامشالا نوكيا

 ةفصلا اهمشنمل ىلا لالا ىف باذعل ادو-و | ذكهفه ديو هرصنو هعع- ى ول اناكنف هب مش ل نع ماكتو

 || هيلئاقلا تناول لاف اهمكح فال ىطعت ةفعدلانا تندقاك بن اذعلا اهمكحنوكي تلا

 ل وا سول سك لا لا اصلا

 لحوزعهير يطا ”ىاطسلا ىسع نبروغطرتك الادب زيوأ دشن دقو

 اهنمتاندق ىل را
 أ إ

 ع 57 2 ا ار ا اق جن يمك د 000
 اروهااو دحو قوذإ و لدم نكلو لّوعلا ق قنا قداس كءاذهو نا دعلا قةذللا تاطق

 ادرىنوكرانلا هللا لاهبانلا اذه نمو امهرعش ىف نالئاقلا ةلاقام نحت فرعن ناو نعل اهلاحأ |
 . قوذإ ١ع ءاحدقف ىد : اقح نوكت نات اهدا تاطئلاد ربتناكوذا ل ةءلاىفادربن وكت الرانل اوام السو

 | كسر باطلا كرة ا هتاكداو لقول 001 هداج دخت ا
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 ىلاعت هللا لوق نم حورتساسب رول -عنع نوكيا مزلي ال 'ئشلا ىلسع عطتلاو ملاعال عطاخوه لب |
 ٍْ ةدامتحافف اطخاىذلا دهتحلا نان الوهردعب هللانا هنكناهربالرخآ اهلا هللا عم عدب نمو أ

 هلل اهردعب دف هالا س تن ىف ناحربب نشل واكو اوهرظنهملاو هاذا اهذ ناسهرب ىلع هنا عطقب لوصالا ىف

 || اذهفماللاهللعليريج قرألاناكو ةبح د ىأرهنا بحاصلا عطقاكمداهتجان ءكلذ. هعطئاىلاعت ||

 دس احور نكي لنا لاقول هناق ميسم | نم هصقناملرك ا ريغ هناف ًاطخ أف دما ل_عرمغ نم م عطاق

 : دهحملافلوش ملسو هيلع هللا ىلص ”ىبنلانافاده لثم ىفهانرّرقامرب دف كشالب ةمحدوهفالاو

 ا 0 لالا ىذا ججالا نول دعي لو دس وابا ًاطخ ناو نارح - | هلو باص اة دهتحا اذا

 ءالعلارثك | بحو ا نع ف ةاوطتنابلا اديس ود والوسر ثعمن ى 0 نيبدعماك امو ىلاعت لاكو

 نظل انءاستشالا لزاتم مد را مضاوليل دريغنمءاقشلا: ميلعاومكحو باذعل ام,ملع

 جن نط ا كح تنُدو 1 ا

 ا هما : ادعت لاك هنافاذم .هذموه هلانلتىفىدسع نطدنءانا لود لق نافهلالا ىف هللانادعن

 ماع ةناف اقواس ههنظرامف هلئأد هه دنع ناكّن ظل قلعت اهلا هزعح نع هدا ناس انناناو

 1 نان ةتطان العلق اد هررةنادعيو «كعوفعلاوابنذلا لعهيذخ اًوم ف ّنظبحاص هللان

 هيوذعملا ةنلاو ةقطانلا سوفا اودل اولا حاورالا اهب مننا ةسوسغ فهن ودعم هنحو 0 هلح

 ٍْ ةسوس<# ران نارانرادل اوامهريغ منام فراعملاو مولعل |ًةنح ىهوريغال ةقطانلا سوفنلا اهب منت

 هب رمعملا راتلاوةقطانلا سوف او ةاومللاسوفنل ااه بدعم ةسوسمل ارا: أافّد , ونعم رانر

 ”ىبسحلا ميعتلاو ”ىبسملا ب اَدعلا نا نيباذعلا اونيمعنلا نيب قرف اوريغال ةقطانلا سوفنل | اهب بذعتلا

 راع نوكمأل *ىونعملا باذعلاوّىناوسما حورلابئاقلاملالا هرشابم نع نوكي ىذلل ةرش 1 ءلاانوكي

 ١ يرانا وما لمعلاو لعلان ءامافامع لعل نماهل لصحامع وهامناو 00

 وهف سفنل ابو سما. هملا قلعت ىذلاركفلاراناَماو ةَقطانلا سفنل !ةداعسنمذتن ىذلا <ىناو

 : 01314 تا باس لر مال زعل طع ل ناوذس ونعم هن ا 0

 ْ ىذلا يعنلا كل ذف لعل وصح ريغ نم لاز هجو ”ئاتدتع ركفلالازاذاو ”ىونعم هل ميعنالو اركفم

 ١ لع معاد ونعمل ةاتخ هامار ىتيق هناك لع طاسأا ارك ةااران دفن 0 لس ةئلاددح

 هسهأد ام ىلاسعت هللا ن ءىداعأا ىس ا كاردالاف ناو. 2 سلام لمع لع نمذسس لزنملا ادهن الع ءاو

 ىلاعتهلوقو المع نأ نيبأف لابللاو ضرالاو تاوعدلا ىلعةنامالا انضر ءانا ىلاعت هلوق لثم هب

 0 نيعب اطاننتا انلاق اهركوااعوط ا. هالي 0
 1 تننااماهل تنثأ آو للّشعن ع

 1 الا طل تلا لشي الو ةطابدمر تاراع كة ةوتراب بلع كاع هلوقو رداسقلا عممسلا ملاعلا "ىلا 5

  اطازك نا زافكلا لع لاسرالا تابقام عبطلاب قر مول هناو عبطلاب ةقرحم نأ او للّقعي ند

 داح ا ىلاهدو- ورقم حا :[صاوهفقارت>الاوخا ءافقااخلان ال ةةلاخلا| ممرودتا عبطلاريغلاهيف

 ١ نا هناذرانل |نيعريغففدوجوىلار ةدهغب ضرعلاو ضرع قارحالاو رانلاالا بطاخامو ّوطاودحوم

 || ماهو ل !نعالخن لةمناولذا لةني ال ضرعل !نالرانلا هيلع طاسملا مسا ىلا لقت ال رانلا ف دجو |

 | قارح الابر: الا باطخ نوكمفراسل اد قرا سلا قب رحت لاحت انك هسفنب موتبال ضرعلاو هسفني

 أ فيكفالاو ثيعلاب كش قالا نوكينا لاطبف عمو نم ىلع طلت انرانلا ىلع باطخلا عدو دوو امنع

 | ناورحو تاتو داب اذككو عشا يرانا قارحالا نكيلاذا عمي نم ىلعو باطلا اذه رد |[

 | الومق ل_عفاهل ل قام لعشب تادلخ نه هب يطا امل. الباف الق أاعابح ع.بطلاب نيك نا با طوخ ا

 0 اذه هنعذش ىذلا كاردالا نم عونلا اذه ىلع كتهندقاذوذهنيعدو-ولاعانامتاذ

 | اينالا ةناسور ةطاسوب امهم ل! لطب ال مداعلان 1 ل /

 اذهل



 المل ل

 حافكلا ىدا ماسلا ىفزهو حانح اهلنودغلاف ىثتو

 حام رلاو مر اوصال باغتو || || ىئابقلاف اهنف دسالا رين
 حاولا تت ىنشام فشكتو || (| ىراذعلا ذافملا نب سلحتو

 حارخلا دنع ةمحعجرتف || || اهادلاو حراجم تنام اذا |

 نسحاف نيعلا فرخ الا لاهو رانل ا ىف زهرلاوه !دهف دانزلا نيدا اولاندي رب

 ريطت امو نب رئاطلا قوقت 42 ريطت ةرب اطو

 نطل ا كل د هناح عطقلا ىلع ال نظل ىلع هدعتا دومعمهسفنت ىف ماقآن 5 هناملعاو دعالا ارخاندب رب ا

 نوعش نا مهتدابعف لاقو ًاشقلا 0 راو ىلاعت لاقى نم هللا نمهنمب نغاامو

 ةهح د هلت تاكحا هللاريغاو دبع مهنأ طق مهلا باف سفنالا ىوهتامو نظل الا

 ل املاف قيرطلا ىف قثناوةامقلا بيسماعلا نا لعت انه نالعب سل ع الا سفن كلذ نافرلعلا

 ىلاعت هللا نم ير هيلع هللا لص هيدن هللا هب لا ذهلو لعل ةسسر فرش اف ةامعلا ىلا ْ

 ا لهأ نم ةداعسا | لهأ لع هم 0 رمشا ام مهف نك العىفدز سر لقو هللاشفلعلانمالائث *نمةدانزلا

 قللا هةكسام كرش 1| ل_عولف قي رطل ا ىف اَعْملا بحول ىتلا ةم ظرعلارومالا هشضرثْؤت لوءاّمّشلا

 ١ فصونا قدسال اك رش هلعج ىذا انا 21 لعولو هب لشي نا ىدكتسنال هنا لعل لالا ثوعن نم ||

 نلهاملا نمنكمالف ىلاعت لاق نيفرطلا نم لهم انالا دخاام كرشااملهتهولا ىف هلل را

 دحلان فوك رجلان كشط 1 هاش ارصةقاولق نلخاطلا نم توكمالا للغات الار '
 أ| ل_عفو ذود نعف هبحاصرذعبو لاكش اهي نيقولخملا ىلا لاعفالا ةفاضا ناف ةعس حالا ف ناكل
 أ ممهللقف خي وتلا عقو هب واوذسخ الهم ابف ل عافب سبل هنا نواعي نمر لاعثالا اوذاضا اذاف

 | نوعرفل لالضالا بنفق ىدخامو هموت نوعرف لضأو لعف ىدّىدىلاكو نوتحتت ام نو ددعت|
 : قي رط مهل نبام ىأ ىدهامو هلوتو كل ذكس بل الا سفن فو لعفو ذ مه دنع هنا هموقىلا هيسنامو
 اهلا ودعا نافل ناف سللا عقوأم اداب دوبعملا ناك واف لاعفا اذ هنوكل سدل عم وم ةناق قدا

 00 ةرراس نوكتال هيصاخ ناف نور ذب الا لق نورذعب | تاسنو داجس نم ةمصاخلاب لعف هل نم

 | ىوذ نم نيقولخلا ةدبعاوذخا لها نمردقلا اذموهللاىلا فاضتاك لاعقالا هملا فاضت تح

 300 نعةرصاق ىدهفهانا دباعل ار دو ىلع دي زتال هل ىلا ةردقاا نافهريسغو توعرذك لاعفالا

 ا نماو ددعف ماسحالاو رهاولنابعا نم تازيصتملا قتال ةثدامللا ةردقلا ناف لاف ل1

 ا 5ر3 ق فنان دوز ذل اكعلا نك قلع نك ىلاعت هلو مهوا هلو ممتامعأ قلع مل

 ١ ا دهشي هنا رذعبالانلقال عار ذعب له كلذ د> اهددعق رهو> قاخ ىل_عةداعل اقرخ ةهح ىلع

 اا اذاو لها ىلع اهمّدعَس نا ل سس ثداواما نعول الامو اهنع ولع الو تداولا لقد

 ا ثدحام لك نم مدقأنوكيناالالا نأشن مزاهلشم ا داخ تاكلين ع, ثداوطا مقل
 !اردقلا اذه هتافالف رخأتلا يسن ما ”ىأب هنعازج ات تجاللل|نوك نأ كبالف "ل4 ١ ىلع

 ٍإ جيوش دوبخم ا دنتسا نخ كلب ]هش تاكا خالص ولاني سورس ميال ناكو لعل نم
 ْ طعب لذ كنرمشلا قنف ه«بسفت نمدوهحما ىمءعناالا يدم ذخا كا ذلذ هلعب ال هنظ هملا دنتسا امناف

 ل م دلاىلدتملو لوسره اا ©

 نان بحاصب كو ئلنش ها عمرمالا سفن روج ًاموهو هتلاسءذغن مرذعاولاقرظنلالهأن

 كم : <
 - ك يع
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 | هّلاريغ ىلع دمعا نك هلام ىلع ا دقعم ناكهناف ب سك اموهلام هع ىنغاام ستو بها نا اد, تدنهفدلنا

 هرب ريخالاب اوقط هللا ل دام الاءاوكزتو ايلغاودتعا اذا ناسا نولاقلاو رست هروم اق
 ريانالا كتاوافارمفهقتا اهلزنا تا !اهتلزئماهيفاو دعس لو هللا ىلءاودقتءاو باسالا اوتنثا اذاوالاسعا
 نطوملا اذه ةملوجرلا ىل- امهل تدنأو هتناركذ نع عس-الو ةرادتممهلتالنيذلا هللا لاجر نم
 اما! نكرو قمل تابئابامسالا تيا نموهاعتا اذاهاوعد ف قح ىلعوهف صأب قالا هلدهش نموأأ

 ميول ل افرح لع كا قمت! لعد اقعإلا نت قا دتن تاز اطضاو عبطا نو تصر

 رباك الا لاجرلا صئاصخ نم كلذف حازملا برطضاودّمفاان س>١ ناف سفنلا ىف بارطضالا
 بناعصا نيطسوتملا ماقموهو هللا ىلعداةعالا لاح كلَذُه دشقلاب س< لو حازملا برط_ة:0ناو

 ناك لجر هي ديزيب فقوام ا كم حف ىف او هبلع هللا ىلصص ”ىبنلل لبق لزم اذه ع نمو لاوحالا

 هولمقن ل للسو هملع هللا ىلص< ىنلا لاك فرصناو هنم هتاح ىضقالفهلنق دي رب مالسلا هملع ”ىنلا

 ىلذا طا موددع هللا ىلصلاسةف كفرط انما !تأموأ اله هباعصا هل لاستف ىدينبب فقوندح
 مهم افريل ىفامأو مشل ىف لس نم اتم اسي نه 0 ةلاح ىهو نعأ عيا النوكت دا

 ْئ ناهس ا لثمت نم ضء:ىلا اريضالا قس ىفريمكلا !كومذةدوتاي رط ريكا ىف اهوذختااعر

 وب نمروعشريغنم ظفلا ادا رصتالنيعلايءاما كلذن ع هرمضاخلا كلذا هيب. لابو ةعام هلا
 امب رف سفنل اهداتعت النا هبسو ”ىنن ماري ناكص ناواذه لئم عقيالو ريخلا كل ذب هقح ىف
 ت.ععام اودداعلا اهقرتست ن |اهعبط نم سفنلا تناك ذاريكلا ىف هانا اهباصعتسال م كا قلم عم
 وق ىف ناكناو نعلا ف نموه سبل مالكلا ةفصاوهامن ا سفنا !ىفاسعحاصفالا نالنيعا ةن"اخ
 وهام مالكلا ةفصن ماهدنعىذلاورظنلااهلامنا نكتحاوةراشالاب سفنلا فامب حاصفال ا نيعلا

 تناخدقفام سها هل هللا يم مزن نم ةراشالاو ءاميالايةنامالا كلت ىف تف رصتاذاف مالكلل اهدي ةناما

 فتكرصتلا ةناسكلاو الناب تفصوف نمعالا ةنئاخ تمعساذهلف كلذْنم هملعاهنما امفمالكلا
 رم سمهالا لزملا ىذتقا اذاف اهله ىلا اهئادان رومأم كناو ككل ُكِلع تسل هنامالا ناف ةنامالا ف

 لعفت لق مالكلل ةغص كل ذنا تابعفدي هيل ارعشي نا كلذ ن نع اصمالا نيعلا وَ فو نك و
 : ىلاسعت لاق يف نت لو اهلغأ ىلا ةنامالا نيعلاهذس مه َسَد أدمن قطنف ناسللا ىلا ةنامالا كلَتَتَّدرو

 هءلاتأمو امو نيعالا ه,تراشاامل- بلعب و ةناخ ىهفكوتنابخاملا مبسعي ىأنيعالا ةناخ

 كلذيهللا هلعانمالا ةنايخ اش دحأ لك مل_هبالزكلواحدمنوكي الفل دلعي هنلاراشملاناف

 ةنامخ اهنووكن نءتلازامو ةمومذمةناخ ريشلا فو ةدوث ةنامشريخلا ىف ىهف اهانلعفابم انلعأ دقو

 0 سل كاف روما |عماهلعتت نإ نعطس/ اهابنع ظذحمف ىهالا اده كلاس نآدع ؛ونلاحا ىف

 تعنمو لاكلا اهلدهشن هات انش دق تاق ناف ماك اذه زوفت او ا

 تقولا كلذ ىفاللاكلا تاان كلذ دعبانلو هنأش نع هولا سين ا ىسعشىلا يسم ىه و مالكلا نمأإ

 0 نا ناشالا» قيام جرلاواجوزلا مايا هداف سانلام اكنالنا كن هللهانركز ىرتالآ ا

 حاتحي نطاوم ىف هل اراثملا مسا طظفلتلا نم فد رعنلا فىوقا ىشلب بولطملا مالا ةصيرصأ

 مهن نار1 دام هزم ةكماذكتب اديز ماكر خ ال صخش لاقل ىتح لاح هَ رةىلا ايف ملكتملا ا

 هد هسلاراشأو هععاب ظفاتلا كلتا ذاةرضاخلا دار منا ماكتملاو اذهري_غرخآ اديز عماسلا هس ْ

 لقي لم ظفلوهامنا فرش اوركتلاو ماهبالا نمدعبأو مصفا نأكميلااربشما ذه ماك لاقف هنبعبوأ ٍ

 ل اةفاهيجس نا ريغ نمراخ اا »في رعتلا قرعاشل !نضرام لثمروما ىلاهفهنحوتلا

 سس رب ب ب ب ري سلا

 | ا ءاسملاف لكأتو | | ح انح الب دا طر

 يدعو
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 أ ىدالاءوس نم كلاسسلا فانجف لمشت_سباصف هعم لعسفب امو مّدقت اعف هعم ىل هذاك قا هتفون النا .

 نم ىلا هقذو نملادهورخا نادا هلواةم دعما باد الانولماعي لغ هبلعربغت ىذلا لاخا قي
 ا نتتلاب نب وسما دب لولا فاقع نم فةوم ىفق ملا هقفو ملاذاف نئكلااسلا
 1 صال قوزلا اذه بحاص دنع عام ةناف هشوه ىذلالزتملا سفن ىتالاقتتالا هد 0 3

 تاماقاب فورعملا هن هناك ىف تاماقملا اص ىرذاملا لاح ناكوهو تالاقتنالا نوكت هضدحاو ||
 ْ مكح هتوفين لوري ختي الو تتونالا ذ- هلث ةسخاوهود- او ماقمىف ماقمةنام ىلا اهاصوأو |

 لزملاادهى ىلا مالا نم تاسانملا فرعي ءبالف هملا قش ةش اع ةصتخ ا هتافصو هللان لعل ن هللطج

 بحاص لعنوكي و تارم ذل اهذه ىلا هلوخ ددنعءلالا مالا هنمذت دق ل اجح | لد ءءاعزوكحج ذا
 اح روب الو مق لوغو تم ع لانا تا الا نم هتوف ام هنع ىغدال نكلو ل.طغت لع فقاوملا
 فرعيالوهو فقاولا هفرع.ف هتافام فرع الو فقاولا ةلزنم لزتتيال نكلو ىتش ام ىلعرومالا ىلمعي لب أ

 نيد ةمسامأان ال فقاو ما باص هفراكح لب , ال له< فتوم همؤ نش ىذا لزنملا اذ_يافمداولا

 ىذلاكلذكو هلعلزتملا ام ةدمعيلزنملا ادهنبو هب صاللا همن ىئدلا فذوملا ةيطعيأم

 ' نكفنارا الا ةضكولا كلنا كفل ]ند ها لدعم هناق اركاب اك قاف ف لزانلا نأريغهد 0

 ةرمضحلا كلن هةعست ام فرعش لزانلاو ةفةولانبب عجرت ةمسانملانا ةققولاو لزمملا نيب ةسسانملا

 5 ملاع هنكل بوعتم فقاوملا ب> اصو كلذ ىل_ءهقاركشف ةبسانملا عافترا عم باد الا نم

 هلم لاح هل ف ةؤمال وم ئارو تبا ذاجرودفبوعسغكدلس عرتس# كومالعذلاو

 هعبتالو كلذ ىف هلعذش أف ةلزمملا ىف هنو دهنا ضن ودَعشملان مهقدأ ربام هس لع :ركح» ققوملا

 يحاصامأو فااوملابههل كلذو هملع زيكتي و هيلع تنأ ىذلا اذه ن ا قيزطل اه لوقي واف

 هنافامي الوهل اي هفَر والود تدع وابذألا 5 ندهن هلماعام هلعر توا ..الو هله< الف فقاوملا

 مسخ اها لوقينا هاو همالكل بقتف هله الو كلذ اا هللانا مل ءدق هناف قدر طلا نم

 ير 316 نوكأ ةنانم هدع ك ته ىذلا اذهو هكرتي و كلاح كيلا 0 ٠

 لسسلاىدبي ودو قطا لوي هللاو سدلتل او ةريخا نم هنقانل

 * (ىوسوملا ماعملا نه هرارسأو ىلام لزتم ةفرعمىف ناتئامو نوناُملا بابلا) *

 قى كل ام كامف لاف كلف 8 تقدع) للام ل مف تاه شلك

 ى دنع كلاود هيتس م 1 ال ل

 616 ل هع كلم تححلام نا“ قدح ع كي تلع اكل 6

 قدك ك2 نأ تلدام مص 11 كنا نع كنا نلف

 ىدنع كدنع نان لقنلف 6 2101 نا تاق امو

 ئىدتعع ديدلاف نأ تنلاعتو فرط قاد" ناك لدأ وذو

 1 1 ع ا د سكاكا
 هلبق ىذا |لزلا ىف ناك كف قاولا ىلا ةمسانلا عجرتف ةمسانم هفقومنبب و هنس سل لاع لزنما ذه

 اذه نمو هللالا مكملسا نا نم هللا نم مكنع ىغاامو هننيل مالسلا هملع بوةعب لاق لزنملا اذهْنم

 ءاجوادلا ىلع فقوف نب رقالا كنريشعر ذنأو هلع لزندقولسو هلع هللا لص دمج لاف لزمملا

 اش هللا نمنع ىغاال كدسفنل ىرط انثادم تنب ةمطاغ اي هلع سانلا مركالل اعف هملا ن وعر سانلا

 انعاح ,ديأب لصحاملاقو هدي عنف اريضاح بهلود واهعناكو نيب رقالا عينلةلاقماءذه ل ثم لاو

 لزئافءاقشلان مهيذارأ املأ هنم هلق لشد االودرا ذئانهللا هعفنام هناذ بهاونأ قد صو ّئثءهلاف ا



 ا

 رطالا ريانع هنكل زدنا ليس ذل لل ورك تت اة تانك ن ك0 نأذ» 00 تنأو عمسلا :

 :ملاعىف دوو هرداقل اورعاقلا مءالا نعرد_ص لزنملا اذهىف ”ىتْش ”ىبهلار كو هَ مدعي نا الا
 : نم ىسوماؤل ]01 لاز جا ىاعتادوج وسو باي انلصر هل بيغلا

 : فراعلا موقت تافد كلذ لثم مالسلاو ةالصلا مهيلعءام اسال ايبنالا ةنعارفو ذر بلطو نوعرف

 ْ نطاسبلا مم الا ىلا فراعلاًامتلار مالا مسالا اجبر لاص اذأف هسنسفن نماهةشاكي هنطاب وهرهاظ ىف

 ا 00 طابلا و ةسهلالا» ءاعسالا ٠ نم ةعامجر دابق رداقلا دنع هل عفشف

 ّ يلا بلم ولا م هنلزنم دعبل ر هاا مسالا ىلع نطابلا مسالاب هعماوماقووهلان 30

 ا هرثاود.اه نس اا ملاعىفرثرود هناق سم ا ملاعن نميينأتلافةزتنا اقزام ةعاج بيتا لاعنم

 لأ ءاملا هنم لزنف كححن هنا لابكلا ىف ىري غانلا ىرتالأ لاما ىف يوي ردقيال سحلاو سلا
5 33 ْ 

 مالكوأ هةتمرد_دل تودوأ هكر مانلا مسج كلدا رئاتنو هعزفب ام ىرو سجل ملاع ىف

 تعج نود

5 

0 1 

 سوي ه_سفن ىف سلام سا ةروصىت متانلا مج رهظي و هسلع هناطلس وع قرع وأ موهفم

 || مولع فراعلا اذهل لصو الختم هئيعب سوسملادرب نا سما وو ىف سءلو سكلاب هلا و

 تامو تتشول هتداعسى ةحداشل اة,م-شلا كلت ةفرعم ىلع ام علطي ةيخزربل ا ةعاسلب اكل: نيع نم
 لزاسنملا نم لزنهنمام هنا لعاو + ( لصف) + ةلدالاهذهو بمثل | هذه نم لزنملا اذه ىف ديالو اهياع

 | ديعلا قو خزربام ب والاتالاملا نملاحالو تاماقملا نم ماتمالو تالزانملا نم ةلزانمالو
 | ىلاعتهللا هجر رقنلار اما ديعنيد_2فتاوملا باص ه:مملك :ىذااودو فقوملا ىعسهف ||
 الأ هنضي ىذلا مسالا كلذف اذكف ةومىف قا ىفتوأ هيف لوقو فتاوملا ىعمملا هبادحكحوف |
 فقاوملاءارو فقومىف ىفقوأ هلرفالاةلزانملاوأ لام او ماةملاوأ هلال قش ىذلا لزئلاوههملا |

 وهو لوالا تم انام هدعبنوكي ال ىذلا فتوملاوهو هسلا لقا ام سءاريغب ىعسمفقوملا كاذف |
 نءو أ تالز الا ىلا لزتملا نمو لزتملا ىلا مالا نمو ماقألا ىلا لاا نه دلة نا قطلادب ربامدستع

 || هفتو ءىثىلا ءوث نم هلة, نا قا دارأ اذا دسلانا فقاوملا هذه ةدئافو ماقملاىلا تالزانملا

 كلة داع تأ هن وهيل القش ام باد طع ةدملا لة امنمب و هنعلقتش امنيبام |

 الإ تاد < الا اق دنعلا مزلن لنا. ةلزانمو لاحو ماقمو لزم لكلاب ادا قيل نات لت يكل حالا

 ةرمضالاو اس الا كا دف هيل روهظلا نم قااددي ربام ىلع اهمقئرح وهودرطالاو ةيهلالا

 هناصس هيل ىف ىدعلا ريكا ىف درو دقو هدهعستامبادآ أ والك اعف 52 ”رعتل اواراكن الام

 | 1[ دج العنا ءاقتعألا رجح ف تاداقتعالاروصرغىف هلةوهو سملالا نطاومف
 معدق هنأريغدفر هب ماقملا كلذ ىف فراعلاف كنم هقلايذوعت مكبرانا مهل لااا نولوّشب ليهن رشنالو

 اقددمعي ةصاخةرودل ةفرعملا ادعم كانه ناكنرم ةرسمالا ٠ كات ىف هفرعي نأ ديربال هنا هلعااج هند |
 هفرعي هنا هنمةذاعتسالا نمهياوظنلتاع ظفلت. ال نكلوراكنالا ىف موةفاوب نا فراعلا باذن د

 أل مننولوةف اب هنوفر ءت ةمالع هنو شب ناك له ةرظنلا كل: دنع رضا كات ىف قا م هل لاف ذاق

 هنودنعت ا وواكى ىلا دروصلا ىهواهو راذاف تامالعلا فالت ا عم ةءالعا كات ىف هناصس مهل لوتبف ٍ

 تدوااعهل رئأو ةقيشحو هللا عم هنمايد امهفارتعا ف كلذ, فراعلا ههقفاوو داع ل ا

 ٍ نانريضحوأ نالزتمالا فقومامن والا[: 15150 ادالو لابعاد ظارملا لعزة نحيف ةعإخلا !
 هناريغدح او سعأ هنا كلذ بسو فقوم امن سيل لق تن تيكن ان اذانموز نالاجو ناماعمو١

 قارب مل هن هن اراكيف ىرتا ةريضحو ار خ [لزتم ىلا لقت ادق هنا لمختمف همقهلاح كلاس ١ ىل_عريغس ]ا

 هلاَمَتن او لزملا ىفهلاَمتن ا نموه له همف رهظ ىذلاريغتلا كلذ له ىرديالف لصاحهدنعرمغالاو هفقوأ ْ

 سصهالا اذ د قم ركي مل ناو هفر ءرمالايهنفراعكاانحتاك نان هنع ١

 نأ



 دخل

 كِل ةوق و مس 0 ةلظمللا تطعاام ل هن ريضلا كالت ةوق ىفام عمجب مولعلا نم

 قرشناميمولعلا نمهلةباهالام نوذنتاماف اهريسغو هن ريضلا نمروصةلا سلو تارصمملا ند ةلفعللا
 كاردا م رصللا قزوضتلا لتشمل رمل لت فر وست اغار رديانعتاكمل لاس ١

 رصبلاكن املا دمت نم كردملا ناكن اد> اونامز ىف هلك ١ ذهو سمشل ا هبلع تقرشا ام عج
 ريغفف هكردتام كر دتفزيصتلاب فدتلال تا حاورال اكح نامزلا.د.ةّال نم كردملا نكن اف
 0 ب هبريض قخحانا لسو هيلع هننا ىلص هلوقب ةراشالا هدهلو نامزريغ فو نامز ف ٌكردبا م نامز

 ناسف يرش الا لعو نيلوالا ل ءلء فهر دصىفوأ هير دنيب لمانال ا درب دج و ةهرهظ ىفوأ هنفتكن د

 هوجوىف بارتلا ىراملب ابل اذه نم كل ذكوريدقلا ملعااوهال اهلا الءاشفدكءاشامب ءاش نم ماعم
 كات هتنعضت امو ةبمرلا كا هتنمضت امرطناف اومزهاف مولان ومع تباصأق نين مول ااا
 تاع ران ترق يش نم اهدار ىكل دحأ نع اتعسالود + نعاس نام :رطنلا اماه هن رتقلا
 كلت هتنضنام عج نمهسلا ترطناما_مب تاعفاهب ترظنفةرظذ تدطعاو مولعلا نم +تنمذت ام

 ملكت , هباعرصس ور صبي هيام عمت لاف نم لوق مليانه نمو قاوذالا لع نداذهو مولعلا ن را

 ول اذبانعو ةعاجب كلن ”ىمهلالا ماعن اللف ةعاججلا هب ثعمت ام دح اولا هب موقرام ةدئافامأو ىنماذه

 ةعاسللا نودرمهال كلذ دحاولا غالب نع ةردلاروصقا الريخلا كل ذ ىف ادصن مهل لعج ثمح مهم

 ديرملا لوخ دولا علا ىلع "ىلا مدةتكى ضوال شح بنتك ذناف بسنلا قا نوكتناالا
 موةبالو رداقلا هب صتامبدي رملا موقي الفدي رملا ةطمح تدترداّلا لوخ دو لاعلا ةطمح تحت

 نيعو دي رملا هب صخب اع رداقلا موقي الو ماعلا هن صاع امي ديرملا موةيالو ىلا هب صتخ امي ماعلا

 نيعوةردقل انيع ةدارالا نيعمل_ءل |نيع شه ةاملانيعورداها انيعدي رملانيع "ىلا نيعوش ماعلا

 ةذح اونيعلاو ةفادحم بسنلاف قيام كال ذكور داقل انيع ديرملا نيعملاعل |نيع ”ىبل |نيع ىهةاسملا
 ةدو>ود نابعا متامهنافانعالاكح حي ردنمةد- ولا نيعىف ع4 اف فوصوءلاسسو ةفص مولعملاو

 ىدو-ولانانرمسأا وه ادهن تغلبأم غلس ةفلت بناهل ةدحاو نيعىه ماماو ع ولا ذهل

 نعدس لزمملا اذهف لوةعمودوحوم ندد ةعامللا هيموقتامبدحاولا اق نماذهفتادوحوملاف

 ةطبار ةمش ضءدىلا اهنعن تاداوملا ور صانع |تالاصتسا ًةفرعم لزنملا اذه مولع نمو دانركذ ام

 هلرفانم هناف ئث ىلا ئث لكسر ةطارلا ةمسنلا كلَ: تعفتراناف هلال اك ملاو لرصتسمل ا نيب

 دي حج رن ل هوجولا عمجب نم
 هحوتت الذ تالواعم او للعلا باحص ا لوتتتاك ئث تاذلا نعنكي ملا ذهلف ةبسن برلا تاذو بوبرملا
 عناملا مدعواييلا ةردقلا ةبسن نهءايشالا ىلع هحوتتامن اواناذاهوكنمع اءشالاداح ا ىلعتاذأا

 رانل ارصنع لعف.تالاهسالا لالاسعاسرت هتلااهشر عئابطلا كلذك ةيهولالا ىعس كل ذواهيأا
 عج نم م ةيعسط ةرفانمرانل اوءاملا نيف بارتلا هلي اة ارصنعو ءاملاهبلي ءاوهلاريصتءوءاوهلا هما
 تاذاهنوكل طئاسولا ممن لعف هوجولا عمج نم ةدعسط# رفات بارتلاو ءاوهلا نب وموجولا

 'هلاحا اعيطرفانموهو ارانءاملا لمح نا ىلا دارأ اذاف ةصاخ ةيسانم نيؤرطل | ىلب امث دحاو لكل نيهحو ١
 كلذكو سانت لج ا نم ءاوهل اىلا هلقن ىتحارانءاملالاحاانارانءاوهل اكل ذلاحا مث ءاوغالوا
 ازكك وو سلا ده هلاان رشأ دقف تامهلالا ىفامأو ةعسطلا ملاعق اهلك تالاجشالا بح

 الإ تاذدد رع ماقواخملا تاز فطن قالا تاذ فصوو يااهل تاذ ةفصب قولخل تادف صوف بالا

 نيب ةدوحوملا ةمسنلا الواذ ىلا: !تاذهضت:اع قولخلا تاذدرجتو قواخلاتاذ هيضتتتانعقلاملا

 ءدابعاناكم قا نإكةبسنلا كلو اذهالو اذحال ةفصب فاصنالا لبقالو هيلع ل دام بوبر اوبرا 8

 تنقلأو باقاذتئكن ا هيلع لانهبنام قمه ابتمارومأم افاكس قلنا ناك اهتبعباهبو اهانو | ىهآو
 تل 1217001 710013 لكل ومو ع و بو ع ص عقم ع وج جوج و وص و ع ص د مس و هو وعم م ص وعتل
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 زوروب هممت ملا صطشلا ىلا لفل عوجروهو اريسب اضبق انملا هانضبق مث ىلاعت لاق كلذ نع هندارا |

 اءهارتامده ثلا فورا دل ا ىلا ال هنن ىلا هضبق ناك اسغ | ضو لا لعفس ناكملا كا دمعشي ىت-رونلا
 لئالاىفاةرونلازوربوهاسنا فيثكلا صخلا ةهج ىلا هريمشتو لظا ضان ا بسنانيعلا
 لاعفابمذلاو دما قاعت ىفاهسالو لاعفالا هلع سم ند ملظعاالورثك !ةريسملا ايف عن نم ةمهلالا

 نوكتتف م_معاهرو عاف لاح نيقولخلاريغا نيقولخلا لاعفا وكس نا ولغتلا كلذ اهحرذف نيقواخلا

 لعسفالمذا!تشبو قولا نعلعفلا ذب ىذلا فا اخلا بد دمى ةنس> اعاكدتلا لاءذ و هتلالاعفا

 هبفدلا د افا ان عقوامل بسكلا| هبدسو هلل | نملعشلا كل دب مذا | قلعت ىف هدنع كشالو ف الالب
 تاق لئا ملا هذه لثمىفو همفام همفا ذهو هل عفف هل «ذ نعامبتموآ هل عشب لفل في ناكر روما

 راح ال ندم ىرعش تمل تردص ةريح ند ةريح

 راعبال انا لاق ناودو ال لاق انا تلق نا انا

 رارطضاب هلعفا ىذا او ىل لعف الو روحت انا

 رابشت ا هل اعف ١ ىف سل || || هل ىلفدنسا ىذإ او
 ات تال ليال |١ || هطقن ىلع ىحاو :اهاق

 ام هنا ملءانانركذامانركذ نأ دعب و همف ةريح كدي بام ىلءبايلا اذ هىفءانرك ذامن دانفقوأ دشف

 فاحتا ةريكلا با,ف لخ ا دودو لا اك » مولع ن دو ةريغ ما دو ةريح لزعيم ةقيضألا ىلعود لزملا

 ث.ح مدعلا قلو مدعلاىف تادو>وملا لع قالا فاصتاو همذمقت ىشو هواكجااب مدعلا

 مكقطي ىأ مكه ذيأشين ا لاف هملا لسا ه. دقوالعفنوكمال ئىثالو ئثاللعافا ا لعف لاق. نا
 عتب ىتلاةردقل ىلا هفضي لو ةئيشأ ا ىلا مدعلا,قانسالا فاضا ف.كرطت اف ديد قلذع تب و مدعلاب
 نأ كلذ ىف يهتااو لزملا اذها.ماعىوتد< و ةنوهشم اذه نم ةمهلالا بتكلاو اسم لعملاو قلكلا
 لاعحألال نكممالوه ىذلا مدعلاب اهفاعتا لاح ةتان'نانعااها تناكحاذا تادوجوملا
 نيعلاهذه ىهدشو اددوم كاذب ىعس و مدعلا لاح نعاشاّرعو هلاحاهمسل او دو>ولا اهزرب امكن
 فدتتو اهل مدعم هنأب قا فصتنق مدعلا ةلاح شو اهجرخا «تمام ىلا اهّدربن أ دعدالةدووم
 نيرمالا لود> انتل انات_سناف كلذ ل_ه> ةفص ةبأب ل علا ىلا ضرع الو ةسودعهامأب ىه
 ةردقاا ىلا كلذ: هادوجولانيعلا كل: قالا ن كانك ساذاو ناسا كل ذ سي و ةئيشملا نيتل ماو

 هحوالاو ىلوالاوهو هَل ان لكلا و كاف هاندرأام تههفاذأف كلذانل ن امد السيو ةئشملاو

 اذهنموفئاوطلا عبج م مق عازن رود الى ج-كإد نمريخكلا ف: ص قى عازنأ | نم مست تح

 مدعلاب قالا مهراصب | نع هباهذ نمل ال نكلو مهزاصن | نعالازاىأمهرو هللا به ذباناا

 مولع نمو نورصس ال تالظ ىف مهكرتو مهرادنا نمروتلا مدعا هللا نار دامنملا هند موهفملات اكولو

 اذه مولع نمو تاعاجلا كلت نه ىنعامهنمدح اولا هب موي سعال ةعاجا ىلا عت قلما ثعب لزنملا اذه
 ماعلا مالك ما.ةمرومالا هذ_ه موت ف .كسو ةيسرااودب رضلاو ةر اطظنلا نعلعلادوجو لزملا
 ىلع تايمرملا عمج سعشل ار وثب رظالا نعضتباكمنا عاف ةرظنلا قوذ ّنفلا اذه نمنقوذو مع حملا |[

 نامز نيع تارصبملا ل_عروألاطس نامز ةعمللا نامز نيع لب لّهطم نامز ريغ ىف اه دعب واهترثك |[

 نارا وذا داو ”ىنامز بتر تريسغ ع نمرصبملا هكردا اع لعلا ى ولعت نامز نيعاهلرمدنلا كاردا ||

 ةيرضلاوأ ةظعللا كاَذكح دوجولا ىفاموب داسن عملولعملاو لدا بيرت ل شمالوتعم بدترتلا

 ءاردا ام اللاوأ ىارااوأ براضلا : نم تعقو اذاذايف هنا عدوأ ىتلا مولعلا لرعضتت ةسمرلاوأ
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 « (ىدحلا ماسقملا نمهرارسس أ ورامتعالا لزن ريد 43 رعم قناع امونوعبسلاو عسانلا باسبلا)

 رراعاكل د رخل [ دنع و اند" || || ١ نوم نسل لاعف لق هل
 زجاعديءلاولعنلافىربش.كو || | هلعفيز اوحلا كا ذ ىف جو
 حان عتملا ىق قلبا لئاق نمو رهاظن وكلا قأالئاف نك

 رب اف وه نملالا ىلعي الو ةريحو زعىمهالا اذه ق.قحو

 ىلبكلاوهورهاظملا ىف ىلتلاو رولتمري_غف قالا له نب فالخالب عونم قاذلا ىلا ناعا

 تاراتعالا ىلتام_هو فالخالب نئاك تال وشعملا ىف ىلا و فالخالب نئاكتادةّعملاروصفف

 ناملعي ىأ العلن اهياعربسب روجام اف تادقتعملارودوأ تالوةهللاروصتناكءاوسر عاطل اهذهنال
 ديك هيما يكررماب ع ندم نبنلوإل تنال دبي تا سي الوج روش نزج اود

 اهتعنوكت ىتااتاذلا نعرهاظملاو تان“ ئتكاروهظ ةقلسا ل ىءالاعفالا ىف ىلا امو الص لعت

 هناصتس قلاف ضرالاو تاوعساا قل مهتدهشاام ىلاعت هلوةودو رهاظملاا,معرهظتو تانئاكلا

 ىلتتب هنا انركذ دق هناصسودو كلذ عوقو عنم موق تاداقّدعا فرّرقو كلذ عوقو موق تاداقةعافرَرق

 نعام ا لعب وهنر دق نعاه دهاشب هنأ عم هلن ةقواذم هريغو هسفن لاعفا نا فرع نتا دقت عملارودىف

 ىلا مدعلا نمهزارياو هداج ةلاح هرو دة هريغ ةر دقو أ هنر دق قاعت ده اشيالهنا عم ةمهلالاةردقلا

 نأ فرعنمو ىلتلا اذه عوةو عنف انه عقوام دح ىل_ءالالاهفالا فقل لتي نا عني دوجولا

 ىريالواهدوجو لاحال اةدهاشم اهذرعيالا ضبأ هنا عم عدلا ةر دقالال هل ةقواخم هدسفن لاعفا

 لاق ةعاقأ | هكرطابةحر اذا قلعت دهشر امن اواهداح ان هر دق قاع: فصنا اذاداقتعالا اذه ب>اص
 اهلاح ىضتقت ايلدلا نآريغ ةرخ ؟الو امد عفتربال ناشلا اذه له أن بب فالخ هيف ىلا اذه ح وقون
 هداقتعا ىلع حل اهرّرةدةدحاو لكنال نا ذ ىف عازنال ةنملا ىفو هريغىو مالا اذه ىفاورع زانت نا

 لوح عمهلاعفا ىف ىلتنال هنا هلعرخ "الا ىلع قب اودلاعفا ىفدل ل كتم هئارادلا كات ىف همهو هلع قبأو |||
 لوقي نمهدهاشدام ولا نم دهاسشب عنملا بح اصف عذملاب هيلع هلع قنا نم همهو هيلع قنا نم لك

 هنع ةرداصلا هنالوةعم لّدعب نم اذه فرءباكىلكتل ا كلذ ىف دهشبام فرع. لاعفالا ىف ىلتلا ع وقود

 هناكسوهذ لك هرهال انا اذهنم لصف عنملاب لوب نم هلعب ىذلا اذه هننانممءبالرخ الاكل ذو

 كرا ار اظنلاراكتا ىف هرّرو هل سر ةن#اأ ىلءو هبتكفانه هيانب طاخامهل ىفانلاو كلذا تنثملا
 فياكتلاو ادبأ عفتربال ب تاخخلا اذهو هعوقوزأ كلدا عنملان مراكفالاف هردقام دح ىلع لوقعلا

 نيتردقلا ىأن نءدا< الا ىف فالخنا امئاونيةفثاطلا نيب فالخ الب ةبستكم ل اعفالا نا ثبح نم 0

 ةحىوقاودو عوتولاءنلئاقلل ةح + ىوقاوخو لاقو مم انلعف فيك مكحا نيدو ىلاعت لاقن راك

 عنملا بحاص لوةئففكلا ”ٌقرملا لعجو ىلا, ةيؤرلا نرتف للا مفك كب دلت عنملا,نيلئاقلل

 ةفشكلا صاخ الا نعلالاظا ادم ان ًاراماو هانا رالو لظلا دم فك وهو قملا تاذ انعدمشنمل |

 اذهب ؤراانااناعف صاخ الاهذه لالط اهفددَت ىتلا ن ك امالا نع ظاع ناراوألا بح ىتا

 هما نمكل 3 نا ىأ امك اس لعمل ءاشولو هانركذىذلاد ووشأل لقكلاب لعل اهنةلمتماست |ىافكلا
 كلت عنعاهنم ةهج فراوونالا وهب وصنم ةغيثكلا صاضخالا ن وكت نأ دار أو هنا ىا هريغ نهال هن احس
 طاسالا نو لالالا كان ضيق: 0 مق نك امالا كد كي وذلا طاسنا صاخشاالا |

 ترصتا لنك امالا كن: لع بون ايوالاكل طسشسالورخآ ارو يؤقاتالو نك امالا كلت ىلع
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 قطا دنع اهلنوظح نءنودرخال مهتكل قلكلا دنع مسمن ظوظج نع مهجوركل مهل س دام
 انلددالو اولا ناو ظعلل تاطبامتاو قعلل قطان اطينا عصبالو
 أ موف تطرفا اذا قاشعلا ىوا ديملعأ ءااأ اذ_هنمو ظالاالا قد رق مامالاءواط ءنوكيتا صن الذدحال
 ا ىلعاا ن نم قشعلا هيطعي ىذا بادعلا ن هد ةحارلاع اودمها عروس ا مدا

 هدامعىف قالا باون هملا جاتتام ل_عاضبأ ءام ءاسالا ءالؤهد ده اشم ند لد اة الادتكلاو
 مسيسفتا هن هنن وأم اعامو قلبا ينواماعبامو ىلثلا ه.نولماعيامو نللاو 0 *ااورهقلاو ةجرلان 3

 لاو فاش تكادكلو ةماعلا ىف هنأ. لا ةجرد هل لهح ل ناو هلك اذه دفة سبف اناوناوناكاذا

 ىع هءىذلاّربا مهتمه لصحودلوو لعأ اننزإاكسح نا هدإوو ا هسفنوه ىذا اهب صاخلا

 1 نوكمامت اءىشال ةاسلعا نال ةفلالا لزتم ىلا غجار هتاف فوملاهي هللا <ءامو هله- توم ن ملدا

 || هلوقىفماتلا قلما معاني الصح و فيات نع سيل ىذلا "ىلا همنا نم هماااهرظتو هايف"

 اذهقورخ ا لزتمن مىلصح نا كلذ ل هعاماو ةقاخن اربع ل- ءلزملا اذهىف هل لد الو ةقلخم

 سدت لزُملا اذ_هنمو سكرتت ل ىتلاتادردم اب لهل اودو ىرب وصتلا معلا ءاستالا ءالؤغ نم 0
 || ةقلخلا ىهو ةروص نسح ا ىف نيلعاملا ىلا اهزربي مث هسفنىف ملاعلا لئاسملارّوددق رونا اعلا

 ٍ هاا اورق تاعلا ىف لصاخلا قشعلا بدس ملعب لزتملا اذه نب مو لزتملا اذهريغ ن 3 ًاطخان

 || لج اوه نم لجأ هنمعىق هاربا داو هرمغ نو د ص اضتخ الا ىلع هء فل اى 0

 أ دسلا ىلعركحلا لقت اذا لو هدسبع ناكّراو قو ثءملاناطلس تحت نوكح اذان او هلع ىف هنم
 ْ يا هسه 1 تت نوكمف هلاقو عم ناك ا ذاديعلل.

 ]| ه.ةفرصتلابم كين ا ةرغاط دس ١ قشاعلا ىلا ةيدو.علاةّساَةدناو هملا ةدامسلا تلقت فمكو هددع

 ا بحي هنا عم هب هيدب نعد هتلذو هني دوغ ىف هتداعسناو هسسقت ند هدنع ظعاد هأرب هنأ ل غن اذاملو

 الأ هدر ”ىناحور قشعلا ناو عبطلا ىلع حاورالا ود هلنيمشو هعيطىرثا اذاملو علا ةسائرلا

 ا ىلدلءد وام فصولا لمشيالو هنسه ف ةدمع ةدسأب اء دال حورلا ناف حورألا ةقمشح هيضختتامىلا

 نمهدوجو) عبطلا ضن اصخ ن نموهوأح ورا نسناس ردوخألا ثفدذ عبط ىلا قشعلا سقي

 ا 0 ةبراخل ناس ذا ند وعل ادامللعي وتاب ااو ناوءملا

 ةضفو بعد نهناسسا» سلن د ب>نم خارفتسالا اذهغ رفتسيالواهانركذ ىلا ةياثملاه ذهب
 ١ ا ةدسالا اذه لثم غرقت ةاداتلب فيرمش لعوهو لل دريغو ضورءوراةعو

 هس نم هتماكد همحا له هنا كل 3 عمو ةءاكوأ هسا قد دل هتمح لعماعبو هانزكذ ام نو دم دحو

 || بام اكل دبس حما نم قلع ناىدليال ”ىعسطلا ب تالا نال طوق هحور ث ثدح نموأ هحورو هعرط

 ْ اهيا سن امخلو ه كلذ لكأل مأ ”ىيدطاابحلا ايران حم رهلم باذحلا كا ذا لهو
 <ىيدع,مالوأ ىدو>و هال لد عجرياذاملو نامزلا لع لزنملااذه مولعن هم دقت امو كدملا

 :إ لزالا ادهن مو نامز فرا لاو لءللا ثدح لهو نامز ثنا ىلع ليلك ناز داناو ليللا لهو

 | اهلعشةااموامتانب و اهلاكشأو اهروصو حاورالا لازنتسال ةعوضوملا لك اهلا بتريم
 ا ثيح ند مودلاو فور 1 ملعراعي والمأ ةدم اهلله هتفر عم لبعا يم اهنع لعما امو

 !ِ تدع ذاواعول رع بده اذا ع ورثؤلا نمفو اهملع هلل ااهر امذ تلا اهم ارث أنو اهعث ابطو امص انش
 1 ةاندرأ ام لزملا اده نمي و هقالطا ن مدعي اذا قلطا اذاو أشك كاس ع نع هندق نمقلطيا داع
 انلوعب

 فولأهو كورتم نيام سانلاو
 ا فورصمو لوءّةم نيام لاخلاو

 فورعدمو لوهك نن ام, قالا»

 وسر نارا نانا !اوأ

 2100909 تا ا
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 نود 02و 3و بارو نم تامجسلا معو مالطصالا مولعف نملا ىلا مهرذسف اهنوديفتسي
 معو مسهل ىلا نيقبلاتا دايز مولعف لاسمشلا ىلا ماهرفسف اهنودفتس ىِتلا مفلعلا امو

 لزَتتلاناف كم هش نوَرعَتىذلا مبمطودو قوذ مع تاولانا هحشت امو ضيقلاو ةيدؤيعلا

 لاعو معف ل دارج يلا ناكر ىرتلامأ يلاعت لاق امكحا+ال لؤنتلا مت !سناحورف
 ةكمربغىف كلذ لشي مو مهحاورأ ام ىدت بهو مولع ىهذ هريسغىلا هفاضااق اندإ نم اهزرهف

 ض.قةااولالذلا هما اةهورامّفالاوةلْزلاهلاح ناك ال ااياانعا ىلا مولعلا هذه ل_ختالو

 طسلاو لاه اوهلاسف ىغلاوةزعلا هللا هم هانرك ذام ددعلا فاصوأ تناك ا ذاذ فوذناو ةسهلاو

 ىرمشتلا مهل لاه اكرم يدق هنأل نأما ىفهب ر نمد سفن قس ىف هناقهسفن فال هريغ ف ءاحرلاو هءسنالاو
 || ادن ناكحا ذا نكلوركملا نماهدو+و ند وف ساهلش ديال وح ىلا ةراشوانندل اة املا ىف
 كمي قل ١نافلاو>الا نم لاحىف تنك اذا هنو هو هرغغ ىف نوكيال تسع قو ذلزملا اذهفو

 ئشلا كلذ هم اعم ىلا < كلان لعلا نم للتش ىذلا لشد هنع جير اللا اكل ذنمالع لالا كات ىف ١

 نا ورفع تاب 2 1 اا 8 ت8 نيج

 انضيأ ةقق-راكنالااذهو اعرش هر كنف هبان أ ىذا راكنالاالا هبعّدبام عدد ىل_ءركتالغ أ

 ١ نيدضلا نيد عجب !ملعي هنم لزنمودو لزتملا اذه كلدك ةدحاو نيعىف حوضو ديما دل لص لف ١

 ١ لهيك نأ ناي ل خا ادعو ادلع ىوقأ لعلا اذهوهدةذنيعف دضاادوجوودو

 ١ كلَ نافددعلا بادا قب رط ىل_ءال هراكلا ف ةيدحالا كرد فه دضنيع صم . وعدِضا | نيعّنا

 : نيد دم ن نمزاَرؤلا دعو أك را ملا لزنلا اًدهىف زرب نمو قدحم دوهتشم لعاذعو ةيهوتب ةقب ٍِرط

 مهراكنا ىف سانلا ناو قحلا هناتذر «ذ لص ام ىللص>و ىف هتلخد د هنع اذ عمسا تنكو ْ

 ىظعان دو اذه نفر ا درظل ثيح ند لّعلا ةوق ف سلو المع هيوركش مساق ىقح ىلع كلَ

 تينوامم دق هلع رةَمسا ىدإ اودو هّمح مالا فو دقذ ةهللا كت هيضاقتام ثدح نم هعنسو قام

 ه.طعتام ام ى دعت ال ةوق ع رشللذ المع كا ذان ركام اهذو اهم راكنالا بحب 0

 || هنوق بس ىوقلاهبلاب ش امرئاساناماعاك 0 و5 قو دلو لمعل | ىفاناعف م امش
 أ اعرمنالو اذ_ُثك هركش الو لدعلا قو ّنال لمعلا هركش ام لمعلا عم ركشنف تقولا عم م رد

 | ركشالف ف دكلااتتأو القعالوافشك ل ام عرشلا رك

 || هكر ناك ندو دحأ ىلءودر 5 ,لوهلعر 5 كتيكلا ةققود نك ند هسرفف ءوش لكر رن لبأ اء

 | ليس ىطعي هنأو>و هريغل نوكيال الاحلز خلا اذهل نا لع اوكلذإ_ءاف هملع كاوا عرتشلا

 | دمت الو ىل هجن ال هنا هن هيه ندَوهْلا نا انوهلا ةقمق- هيطعتام فال اذهو ةسهلالا الامر

 م || لخدنال ول ال وه نرخ ناناملا نع هسفن وه هفرحاطلا نع نافذ لزتلاو دهشملا اذهىق الا ادبأ

 || لزنملا اذهنا لعاوابتسنانا نمالاهتي وع نوك, كنه ةمهلالا ءاممالا دب وه ىف كل ًانلةامناو لزنا !ذه ىف
 | امولعممب صاخلا مهتدذن م دمفتست مويلع هللا تاواص لسرلا نم ةعاجسعم همف عمت هتلخ داذا

 || كاع تحالف تامالعلاو دل دال الع مهم كل لصحف اكو ذ مهل تناك اذ شك كل نوكتف كل دنع نكت
 ا لدتا ده طع م كري هل غب نيح هفرعتو هزيعال اكل ىلتا ذا ء ءاهسمل |ىفالو صرالاق د 7

 1 مدقلا لع مهنم كل لسع وكلف سأ هنال كس: نم هارتال ةمالعلاب هدبهشت كنال فشكا هل

 ْ ىلا تارمضلا نم كلاصفنا دعب مولعلاورارسسالا نم كل لص ام ىلع كناش نوكيهب زب زعلعو»و

 أ لعل اذههل لص اذافهدهاش امن نمسانلانمريثكفرارسالا اولعلا نمل 0-0

 |١ اهدخ أمني ن نمو ملاعلا ف عت ارمشلا ماعاضيأ مرنم كل لص<وءايبنالا تايث هم هشضتش ئثلا اذهن

 | اذه بحاص نا >تعءقحاو تّدننا اذاعفو ماكحالا ضعب ف تفاتخا ادار ما

 رس

1 
 ْ ىوعذق طلغلان عمهمصعو هءاسلو ا ديأ هنا ن نكلودين! ىدال فشل ف كلوا فشكلا ١

 ِ . ةكل
 3 - ا م



 ١ قي

 |نامالاف هفن هعئاماوكرتش فرغ وركب واوان اذ متنما مالا هاء لاقاك فاالاوماللا
 ا ىأف كل ذب هدبعنعو هنعدمش دمحو تلا هسفنل ىلا دهان ف امنع بانفاناكو أ نيرمضاحانوكي لو
 ليضتي ال كل ناقرثلسا مند ان ىعسق فني رعتاانفاالا مال ل. لو فاامال ىمناذ-_هلو فاامال فرك 2م

 ٌكيلعي و صر مار ىرك < ىرذ نيءملا فرحا اذهدارأامو ةفاضالا دارأ هنااف ٌَرعم هيءاجاذا عماسلا

 صرع مارو كءلعي ند بارعالا عذوم فف انشا ادسواو نجرلا دعو هللادبعىرعرع لو
 ةفاضال اهب دصق كدي ملا نال نجرلا دعو هللا د,ءنم بارعالا عضوم ىف فات لودانا لالب و

 هارجان مو لوتالا مسالا رش ؟بارعالا لحم لعج فاضملا مسالا ىر ءام-الاهذه ىرج أ نيدبالو

 عقو اذا فلا مال فر ىف فال تالا عسقو كل ذك ىناثلا مس.الارتخ ؟بارعالا لل لعج ديز ىر

 سانلاّةاعارهتفاتخاو فاالاوه دفن ىأو مالل اود نيفراا نيذه نم ذفن ”ىأ نم.عتىف طالما ى

 ذنفلا ناك ءاوساتاكلاا ةيّئدت: ىلا وغ دنع ماللا ناكمنالا قع طلخا ' ساكن كلذ
 كلذ ىف ريضتل اهل ل_ءجو فالإنا ىل_ع قب هب ّوطنلا ىلع هل < ل نمو رخأتملاوأ بيرللا ف متنا

 رم ا ماووبز راو تلح كمال ا * ىو ني دغفلا نم ماللادارأ يب * ”ىلعدف

 هلزنت ىتااةروصلا ف قطاو للداكلاناسنالا كل ذك همت ق- نعماللا جرخ ىذلا فانت الارخ الا

 لعفلا تسسناو ىهلالا رامخالا ىفهحو كل ذ| ناكديعلا5 ردق ىلا لعشلا تن ناف فاغتلالا لزم

 | تناكناد « المعلا دنع تضراعتد ف ةملقعلا ةلدالا امو ىهلالارامخ الا ف هجو كل ذإ ناكمتنا ىلا

 وكسر ةبمشلا نم لبل دااريممءالقعلا ىل_عر ذءتورمدع نكلو صالا سفن ىف ةضراعتمربع أأ
 0 دردقهل ن مالا هود الف هبرهال |قلعَتلر دعت درعلا قش ىف كا ذكور دعت ”ىهاالارامخ الا ىف

 هاموا شاسيه ىذلا نكت: نع لعفلا فن رسسعبفهنع سل و و راس
 ىلا بوسنملا لعفل انا ىطعي ”ىلوعلا رخ الاهحولاورخ الاراخالاو كلاذف باطل: ة:مكحعح

 تةلك_مملاهذح فال عوقو بسو ةريخلا عضوما >_هوالّمعو اريخاضراعت دّمف ةلنوهام ادبعلا

 لالا كلذ فرعبالو مهتلدا ىف رابخالا له نبب و مبّتل د ىفمهرظن ىفءالقعلا نيب فالتخالا
 هديب ف.كتل وهل لعفل ادوحو باطب: ةرودلا ىل_ءنانالا نوكو هللا ل ه5 نم ةصاخ فثكلا
 ىفانيال هلاف لصالا مكح هنلاىلا كلذ لكعوجرهمفحدتبالو ةلالدلا ف ىوةًرهفدل د مشي سملاو
 نولو. اذي أءالؤهن اق بسكلاناولاه مهةوكن مالي سكلاننلئ الا ةح تفعضا ذهلو ريرقتلا اذه

 ةردقلا نعرثالا مهفنىف مهتح فعضتامناو هسفننمناسنالا هلعب ”ىّمع سو "رش ريخ هنالدب

 ادهريغىف هه ىلا عجربامف ع رشنلف ةفلالا لزنم نم لصفل | اذهنأ تاعنادعيو « هئداملا

 نيعتحما ةعبسل ا لادبالار فس لنموه لزنملا اذهنا لعاق * هنعحاصفالا ةهج ىلع هنمذش امم طْغلا 1

 ءافصلا دوو عم ضعب ىلعم بضع راك داو ضعب نعم هضعي هيلعوه ىذلا ضيقلا عمنيفاأملا !

 || تاذااىلاضيأ مهتم رخ ارفسو هرهاظمى هلال اىلا منمرس ةفرعملا بان فنا رفسمهلو متن امك

 اودصق تادلاىلار ةالااو دارأ اذاف كارو تالا مر ل مرتع

 مهدادعتساَنافاو دصق ةهح ىو لاعثلادالب وماشلا اودصقهلالا ىلا رفسلا اوذارأاذاو نمالا ١

 تاهأا عوني عون ةيذغالا ناف عوا”ناو هلا نوجا ىذلا ردقلاىف ءاؤسلا ىلغ

 هدصقم نيب وهب لو<التل ةهللا ك|تىلا رفا سلا حام لن امالا ,ةهح لك ىلادازلا نم ذخؤي الف

 مهّتداف نا ىلعدادعتسالا ىلتتك نأ بالف حازملا فاهرثأو تاهملا ىف َدفاَتخْلا ءاوهالل ضرما

 | ني ريثع و ةعبرأىوس هبقنوهقيال نعلا اودصقاذاف مهتطاوم ىلا نودوع؛و نيرا ىف تلقا
 لا فاو تقل لامألا اودصقاذاق ا نوعحرب و مهداه ابيفنول ه<اموب |

 ىتلا مولعلا امأف ىنا جال ىناحور م هرفسو ىرخا ةنسىلا نوعجريو هدا سهام نولصحح مانا
 ك0 0 يري 1 1 لااا لل3-033ة3ة3ة3ة32332333ة>ة>ة-ةةةةب-------3

 اهنو دم
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 يس

 ةعماج زاعلا ف: 8 درج 1 تاكو اي لا 1 لع ةيامتلاو ةفاللا ىطعأ اذهلواسم

 عئابطلا عبرالا ن هةَعاَقلا ةمعسطلاا اني أهنأشتن نمو هيرودو هك اماه هللا صء>اام ملاعلا قاس

 ةماعلا ةدهلالا ةروصلاك ةعسطفل نم قا اسم هريغ نود هتعسطتفف اهب صتخا ىتلاةقطانلا وجل

 ىلاعتهل مص هذ بف ةدارالاو ةردقلاولءااو ةامهلا ىهو اهريغ“ىلةعلا ليلدلا ىطعبال ىلا عب رأ ىلع

 نآرقلا قررتملا لئلاودوملا «لاهلا ناكأسل بدنلا هذه نءدر ردولذا ام اه 007 ماعلا داعا
 انه هنءربعملا نان الاهل ةملثملا تن ًافءوش هلم لثم سل ذا شهم كس دا ىلانعت هل وقى لثامعال ىذلا

 ةنسلا فو لثاع نا هزنأو دعدا ىلا .عةوهف لثا عال ضورفملا لثملاناكاذا ىأ ىلا عتدلابم زن” لثلاأ]]

 نانالا ناك املوةداهشواسُغ هنذ لعخو لثماا اذه لئام ناةيءالا هذهب نو هتروض ىلع مدآ قا
 لغسل اوولعل ا ىنعب ضرال او ءامسلا نأ درو اذهلو هبحأو همحأف هير نميو هن ةقاالا تناك ةياثملاهذبم

 ْ ناواذه كِإملا هفص ن مال ناسالا ةقصن 5 تواو عرولا قلن . هوما دمعلا ىلو هعسوو هعبوأم

 0 داع | دح لاف ةراوضلابو حو ازعل نطراتغ ا واتفالاا ترحل ةانرك ذام لك كف ناكل كوش ُ

 الصأ ة- 10 مدن اموهدد-و لداك ا)اثاساللالا السصأ ةس . وراه وشيالىو جاأ ةضحملاةيدودعلا

 نع يت وان زتلا ىلع عدنا راع غدانا فاستبقألا ىلا نمت نب
 قماكتلا نان الا ةلك اذه قع قاطليا ذل الاز كامن ابن قدس اوزولطملا ولم اوه تشات فاسو
 || هب ور هّدوبع بوشيال نا ىهةدحاو هَعقربالا لساكتل اريسغ نعل ماكل اناسنالا لصف امو
 رهظوهدحو ملال ا نمةدوصتمانيعل اوه ناكىلاعل !بصنملا اذه لماكتل !ناسنالل ناك او الصأ

 ب و ل اعتهاوقفف مالسل ا هماع مدا لاكلا اذه |

 ملعتاعف هلوقب اضيأ مس وهملعهتلا لذ دمج ف لاكلا اذه رهظاك كلذب قالا هلدهشف ةطاحالا||

 اذه ىئعبناكو ني رخ الو لاق مث نيلوتالا ن ههناق هلع مدآلعلخدفني رخ "لاو نلوالا

 مالكلا ةقياطا نيرخ الانءاساناو تاكول لان ءهريغرتاسل لوا لسو هيلع هللا ىلد هلا عم نيلوالا ف ْ

 كي 2 جقاولا لات الا عذرو

 قملاهلدهش نم مام ىلعأ نيماسقملا ىف انباحصأ فاتخاو هسفنل هتداهشب ماكل عماوج
 هسفنل دهاشل !ناف كل ذ ىف اعدم اعف مالسلا اهياع ىسعو ىعك قلاب 0 نموا أ[

 هرهسفتل دهئامق هلاك قمم قود ن ءالا هسفال دهشامهنالو ايو لسع اوزع اههدابق ف قد املا

 قودلابو لا ه> ال! عقرب دهش ند لعل دودو لااىف لا الا نع كلن هند امش ةنعشت سح

 || لضاف:ىف ماك نا هللا قيرطب ملاعلا بردالا فندملا نأش نم سلو ىلعأ مالا ا ذهفىقحلا
 حرخيف تاماقملا لضاف:ىف ملك امتاو ب سدالا الق اذهلف ندالا هعزمت كلذ لعناو لاحرلا

 || باطلا ناكو باطاهل س لامانع تراكس ن1 د ةيلاطلاو نعلاملا هلو كلذ ف: ةدهعلان ءأأ

 هنا ا ا نم د 1 شالك انزل فاعل! دعو دارك نام لاح بدال افا منيقودودمال ْ

 ١ تلالا رشي لذ لكشلا هدحوف فورا نم بكرم فرح لو وحو فاالان ماللا و فلالا فورملا و

 هسقماللا لكشزيفت مد لاصفنال ارذعتالل دحاو فرحام_ ماكس تادرقملاب كات ماللان م.

 ا "ىرطلال مدح ماللانا ملعءلق الهلوش هكردب جمسلا نا لتقناف رصبلا هكرديإف فاالا لكش نم

 |١ فل الاروهظا : ”دكرذلا ةعيشم ماللان وطنبق فلالان وطنلا كتم مف هكح ترا لمتحالفاالاوأ

 ١ زاتعالف هيشش افلا ةنراوط لع مارلا هقرب تح فور دا نم هرب مالال فال امالذار هنارلعبل :

 قحلاب طرب ريخلا ىف درو اكمرصب وهعمس ىلا ناك اذا ناسنالا كا ذك ةفلالا ن كما ماللا نمفلالا |

 ةفلالا فزع : نرش هقلاالاهلاال ةظفل فدمحوتل اةداه*فورح ىف مّدقناذهلاو قالا مالا طاسشرا ٠ْ

 سا ل نيا تر 5 هلل اريغل كرم ملا لهاخلا اهب :اةااكذفرلا



> 

 هع رطل اهذه ىف ىواعدلا باصصاف هنم عع امالو هنم عمس فيك ف رعيالو هفر عبال هلال هير مريخ

 ا لد وق هعمال م ععم م42 ن نطاويلاناونان وةره اطل اةرودلا فمهوكراش 0 نياسملا ىف نيةفانملاك ّْ

 ال[ ريغ نم .نكلو مهدنعنمالمقلادذعن موشو هلل | دع ع نم اذنه تولي نويت ديب تاكل نيتك نذل

 لأ هللادنع نمهنا مهلوةبنورخ .الادعسو هنو دقتعيال مال ه هولافاع اوةث ادهاو نوعزب ىذااهحولا |

 ١ ىقشانم نادسن فاتخم ككاو دحاو لوقا اف“ ءاودلا ىلع ىدذلا هحولاريغ ىلع ذم مداعتعاو

 عتو ا ذكه هناذ اذ اذكهالا ىهالا نوكمالو يكمل ارب زعلاوهالاهلاالني رش [هيلع علطأو موق نع هلع
 فشكلا الا اهلح ال ةدقعانهو هفالخ زو الا ذ5سهالا س 8 قاد أ اذك عقر هلا معامالا عقيالو ا

 ٍْ ّريلا ىلع نواعتتلا لزمملا اذ_ه لوصفرخ [نم هنا لعافاذه تمهفا ذافةرابعلا اهلحتال ىصاصتخالا
 ||| مصبال انبعاهعفر ناوملا علا ىف ةعوضوملا بابسالا ةفرعج قلعت في رمش لع هنع نوكي هناف ىوقتلاو

 ١ بدل عزالوح ث نحل طال نكل همزال جاني عم نس عفر مصب دقق هلع نكي مناف كلا زاك اذا

 ١ هنمع ثمح نهو»و سلا كاد عفتربال ةصدخغا ةقبرطلا ىلعهلمزالو»املوهق مزال نيع ثدح نم

 أل لعفي مث اللا دجوب و عفرتىتاا بابسالاف همكح دجو.ف هنيعلهرثن وكف هريغلامزال ناكناو عفترب اذ
 رابع نم عمشلا نركب دقو هنم لك الانعبشلا همزالب هب ةصتخملا هش رطلا ىلع داعم لا هايد مب
 |١ تعفرواذ ع.شاادوجو ةعباشا موكب تاذلا فاصتا دوجو ”ىلعلا ببسلا لادم لك ؟الوءاذغ
 : هدح ىلعو هناكس ىف لكلا رب رةتو حصاالامو اهعفر عصنام نامسالا نك اعباش هنوكعفت را عسبشلا

 نم ئث فريك الل داما الفدا قعالا,ةماعلا نع نواصس وربك الا ىلوال اوه هعضاو هررقام ىلع
 ا هي قطف هدوجو قلسارّرقام عتم دقف بابسالا دوجو عنمنق هلا ىلعالا داقءالاءاوةصواذاءامالا .ٍ

 ةياغلاف مومذم لوا ملا ىف دو# لاا ىف لاك ماقثاىفصقنودو ةيلاعلا ةفئاطلادنع مالا
 ليسسلا ىدبي وذو ةيءالوشهتاف |

 (ىدمحلاو ىوسوملا ماما نههرارسأو ةفلالا لزم ةفرعم فنا امو نوعمسا او نماثلابايلا) ٍ

 هلخدب ال ةفل الا ل زئم

 ء رصدام كب ارق

 هلعلامع هش ا .تتحأذ

 هلآ سه ىقملا هامطص 08

 هل 8 5 ١ هلل | 0 اهنف

 هل ناكامرخ امادشع

 تدسنف هنع ىبهملا لك١ا

 هنرود ىلع دو>ومهربغ

 ا
 هنرخس ىلع 0 انراج

 0 ا ار

 ع ينقال زها
0 

 رار ىف لكلا 2
 هلارس نم دنا ءاكلار اهنا اهآر نيح ىر دف

 | ىتلاةرودلا ىهو قللتاو قا نيب ةعماجلا ةمسنلا ىهةفاالا لزت اهنا ةسانملالا نانثا فل اال |[
 ا هنق تنعّدا هاوس نمو نانالاالا ةمهولالا هللا قاخ نمد اتي ليتل ناسنالااهلع قاخ ا

 | /ةعوتم اهون انسن الا اعوس اتا نم قلنا امو ىلعالا م ك,ران أ نوعرف لاق هسفنل اهاعداامو ةضولالا ْ

 ادوحوم امو مكتامب تكلم موتانا الا تا ىفهللا لوس كلعالهريغو كلم نءناسنالا

 ٍ هل لعجو هنقهيغرو قدعلا هللا عرشادهلو نالفديعاد هلاقف نادنالا,الا هيدومعلاب هلّرَعب نم

 ١ ضرالا ثرن نمغانا ىلاعت لاك ه داع: نمهنن ثرولا ناك ثراوريغن ءتاماذا وةءملادبعلاءالو

 | ىلضا |ىلا ندندقو ناسالاالا ةمهأالا ءا.سالا عمم ةيبشأا لش 0 اهناع نمو /

 م 2 ْ

 و
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 كلذ اوقرأل لتس سال انهى اقتا اذه قو كاذب ماعلا ىلا هن ىرشلاو زكا

 01 به عمو مال لاا مهيلع ل سرلا نسا أ ىلع ىرمشلباطاثا ىف ىهاالا شن رعتلا دعبالا

 ةعباتلا مزاولل ا نمرومالا لكىفالاهذ هنلا ارقتفي ةئمعمرومأب هوصخو رثكص قلخ كلذأأ

 لدب ىس نان .الاهذه ,هفب نيقةحتم اكول انل تس ناكوقلغلل تان" الاعم ضرءعت ىتلادوجولا ||
 فكن ىهلالا في رعتلا هبعقوناىلا انسوفننم ىهالا اذهانلهج ثيحامد عومدلا

 قطن! امو لما اذهم قلعتملا ىناثلا لصفل | نمةذينانس دقا ذهف هصصخو هلو ًاتوهركش نم لاح
 مهاعدرومال ةنيعمتارض هانا هدا رع فرع دق ىلاعت هللا نا عاف لزنملا اذه لوصق نم ثلا |[ ٍ

 الهحاهّدر نم سانلا نمواهلبق نم سانلا نكاهيلا ءارّشفمولعجو هنماهاصخواهلوش دباطملا |

 هدهشل نم م3ةدحاو ةريضح اهتعناو ةفانك لرانم ىل_ءىهو ةدهاشملا ةرضح ان اه

 تاماقم فالتخ ا ىلعاهندع هدهشي نم مهندو اهعم مهتدو اهدعن مئمو اهلي مبتمو ءامشالا ىف

 ةرضضح اهنموةملاكمللا ةريضحاهئمو برعشل او قوذل ا باصصأ هت اقبرط له اهلعبا بيف ةريثكص ْ

 ةريثك اهناف كلذري غوني وكنلا ةرضحابهنمو ييلعتلا ةرمضح اهنمو عاملا ة رضح اب ئمو مالكلا
 مرح ذقفابنع لدع نه ل زحل ١ ذفع امن امعا كم ةللككلا ةرضف اهرك | فدنصالا اذ_هعشإال

 نم همست 01 ذاذتاالاو ةمهلالا فراعملا نم هنوذشام ا

 رو ةليعم ةفئاط ىهو نيضرعم هنع اواكالا تدع نقلا كاد نع ودنا نعثمعدأ]ا

 دئاوفلا نم هنمذتيانعممهلبامع مالكلا اذهدورو دنءاولغتشي لانقيرط لها فنورعلب محوهوعمتسا |
 مهو باطخلا كلذ همضتقي ام ل عفىلا اوردا.ْ كا ذريغ ىضتقاناوممرا وناجأابا و- ىذتقناف

 !| عامسلا ثمح نم مهسوفت تمم نا مسبنيعّرقتل اكتمل اهلا ةلاحلا كات ىؤرظنا!انوةراسأ]

 هبمهدلكي اه اهفد:ءمهق !!ابيف مهتم لادا هن أب مهتف ةرعمل هلاك ا هذه فرظنلان ودمعي ام مهنأر ريغأا]

 اورثآنع نونوكيت مهنا نم هباوبلوط ىذا نع مهنفينا هيلا مهقوش عم رظنلا نم نوفاضيش
 ةرضح لك ىف بدالا نأريغءارقف دسعنيل اس االكىلءمهف مهنم قا هداراام ىلع مسوفن ظوظح ]|
 هذهريغىهىرخ[تارضضح هي ولطمو اهيقدمعلا م اد ىيَلا ةرمضلا هرتكست امبع اًمولا تارضحلا هذه نم ا

 هنع بو ,الوسر لسربوأ با ءارو نموأاحوالا هللا هماكب نأرمشل ناك امو مرحف لمت ي الق أ
 وهىذلاناجبرتلا نإ ىلع دي رينا مالكع مس ىب_ح هرجأف ىلا علا ناجرتلاودو مالكلا ىف أ]
 ءارو نمل مالكلاف هس رشف مادام لوقدخومشلا ضعد تده-3 لو هيلع هللا لص هلال وسردأأ]

 اعوالملا ركب ىلأ نيزيزعلا دبعوهخشلا اذهو بالا عفترا هّي ريشي نع رخاذا نكلو ب باحأ]]

 هرب ردتو هنابثاف هن اصا اًمًآفأ طخ اوقات اس اذا اهحر ' رح هزت ةراكلا تاي تور الا

 دش لو ب باحملا عفت راهلوةق هوطخاماو ةدهاشملان بو هش عمج لهناو باجحلاءارو نممالكلا

 ناجح عقم ريدم رخا اب انج هن رمش باح فلخ لا كّشسلَو هني رمشلا ب باح عفهرأ لاَ امتاو

 هللاىلا ان رقأو خلا نماهالعأ رخ باج لخديعلا اًذاهلهقا نممالكلا عت دب وهب ريشتلا
 روهلتك ةدحاشملا :دانممو ةدودحم تناكاذا ىلع ايف عتب ىلا ةمالارهاللا قولا ءاهدعت ونا

 هيلع ىف ققالا دب دفو هل ىلبت دشفالاو دو دل او ةداعال ىلا دّتعالا ىلع هماكتف لجر ةروص ىلا ْآ

 ةداتعمالو ةدو درب غرهاظملان وكيدةةداتعاالوادح رب نمي فيكف دا دج و ناوداتعملامدعل

 لك ىف نيدهاتملا لاوس رق كر دا وورود نوكتسافو ةداتعمال ردا للف

 ميظع ءاقش دعي نكلو دعس ناو نارمسلن لهأب وطرق: ملاكا :رضح نع ل لع نكس ةرعضح |

 مف نيحاهاسد نم باخ دقو مهيف هللا لاكن يذلا ةقي رطل هذه ىف ىوعدلا باص أن مسانلا نع او

 ةرتعأم هسفن عم هسفن فوهو هتاخ ىف هنم نوع و هقلخ هللا نوملكي مهنا توعزيفا شاك نم
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 ١ ]| هللا نماصاصتخ ا ةّوتلا تناك اذسهاو دنةسماهل سبا ىتل ا مولعلا هه ند هرثك ًاءايبنالا لعوانم ا
 الطبال دتتسمال ىتلا مولعل | نماناصٌقس ةنملا نيعنم ماقملا اذ هانثرو نو لمعت الو لمنال

 1 هل قلعتالاسمماف ءئش اهتم انسل عر هظي ال كل ذلذ اس وفن نودانرارسأ اهفرعتاري كح ةوينلا ادعام
 | نت ات ىغافالئاع لد جوو ىدهذ الاض لد_بووىو افامتي ل د ل5 ىلاعت لاقنوكلاب
 || ىدهلاو ءاوبالا نم لحامل تاذا دعتسا ىش لها عيشي امو ةثالثلا لاوحالا هذه ىف اًمناحصأ
 ٍ نوزكحالا مهو هسف لمعت نعالا دادعتسا نوكم ال لاف نم انُخ تادادعتسا ت ساوأ ىغلاو

 - يلغفل فال اف لمعتريسغو ا لمعت نع ناكءا وسام أ لمصتل اله نمدا دعتسال ا لاق ند مهنمو
 وه ىذلا صختلل امولعم دادعتسالا نوك دقو قي رطل اذه له ىلا بس. ىذلا فال_اناودو |

 وهامدادعتسالا ةَمشح ناٌلإّدو هركح زنام كا: ىف قفعلاو نوك ال دقودا دعمسا هنا هيحاضص
 حارخسا لق لا ل ال النع ىجسي اذهذهلل_م< هلا نم مظعامهالا دعم نوكينا بلطلا
 لعاج لع ال كا ذ ىلع ء سفن فن وكي نأ دب الفدا لص>املادعمدنوك امو لاسرتءاو قالطت_ساو
 || تاك ام خرا ارثأ لوقا هسفن ىف دعم وهنكمملامدعلاناالواف لاحم امدعلاو نكمملامدعلا هاو

 ا وهامالوأ لالا مدعا اور ؟تقو.ىفرخ الا بنانا عجرتو تقوفف نيالا د ىلا مجرتلا هل ا

 || ”ىدو-ولا بو>ولاهل تنثنم كلذكو هل. +_-ف:ىف هملعوعام ّداضيام لوبق مدعل دعم هسفغنف
 | ىدوحو هنم دي الدا دعالا ودا دعالا نيبو هند قرغل اودادعتسالا ايات قمة هفهلا دإ

 ١ هلوصفنم ب هانضوّدسا دق لزتملا ادع رم لستلا اذهت يالاك ىدعالو ىدوجوالو ىدعو

 !| ىغلا هيدل عقيل هل صح اذاو وهام هّسنكسمو هراقدقان ريقفاا هيلطي ىذلا معلا ةفرعم كلذود 00

 ىلع سانلا اوضّري نا مهماعنيعتي اهينوملاعل !لدوالمأ موقل ةمواعم َةّشب رط كل ذ ىلا ل وال أ

 ا اصخالعواقو ذهنع لاكفتالا نكعال -قاذرهأ هنا ىوسام لكتاراقتفالا نا ملعاق ال مآ اهك ولس

 معاق همف هلا رقتفي ىذلا عم لاوهامورشفل || ذه هنمل ارقدفي نمنينعت فهد مامات هناالا |
 ام وكرارمسا|هبلط همت رَعَدْفا ىذلا اهقلعَتم ناك ةتاذةفصاملا معلا ىف تينامل ةنكسملاو رعفلانا

 ||| الا- كلذاوري) ةةي رطلا هذه له أف ضرقنلا هالذتبال هنا ث.ح هوجولا لك أ ىلع اهل يعنلا رارقساو
 ْ لاح ىف هيلا مهل راقتفالا مصيالو هن احس هريغنود كلذ فهلا اورقتفاف ىلاعت هللا ندالا ادقعوأأ

 ادهلف مهم دع لاح ىف مهدو+ول مهمراقتفالا كا ذناكاس اونودو-وم منال مهدوجوأمهدوحو

 نم كل ذاو أر فانريغامأو كلذداح اهدس نممهلهدجو.لمدعل اوهام ا ديأراةتفالا قلعت مد دجوأ
 ىرين مسالا نمو مهلهاجو مهملاعنورثك الا نوإملا بهو مهاالاحالا دقع همل ارقتفي ىذلا هناو هللا
 || نمو هللا نم فنا وطلا دعبأ و تالولعملاو للعلا, نول اتا ,دوالاحالو !دّمعال الصأ هللا نم كلذ

 لا دحتو ال اانركذ نم ةفئاط ندامو هلطعملا مهوالاحالو ا دّمعالو الصأ ال هللا نم كلذ ىربال ند سانلا

 لا دقن كلوا دب قالطالا ىلع فئاوطل اءالؤه ن مدس ال ىنغلا عقي نا لاسحما نمو اها ذ نسر اقتفالا
 قيرطوه ث.>-نماضرأ قاذوهف هلا قيرطلا مذاَمأو هنحنوكفنال انتاددمقملا ىنغا مهل عقب
 | هذه كوالا ناك اذاو هماارقتب نأ قيرطا | اذه ىف صاخ واس باستك الادب قاع ىذا اان اوأ
 وهف هنلاعودو هقحسسل نم هننس نع لدعنث هلهح نمل هئسسو هسلع ضد ركل نيعت ةياثملا

 ! هيلع هنا ىلصهلوقب كلذ بتا سه ند ةمترع ىل_عمال سلا هياعدس دقو تال ناهرلاوسحاص

 لّوسملاوالاحو اظفل نوكي دق لاؤسلاوران نم مايلب هلا هيأ ههكحفإ_ءنع لتس نملاسو

 | لعبح نأديالف هلع لاؤسلا هسلعابجاو نوكحي,نأّدبال ديعولا هيقلعتىذلاهنعأأ

 | هللاىلا ءارقفلا مت س انل ا اهمأ ان ىلإ ءتلاكةراثملا ذم اهلكراقتفالا تالاؤسو هنعباوحلا ملاعلا

 | 01 1 رباب نسرعو او تيا ابل تس نايس | لكك | ةيحقونماطلل |: اذه قف

6 
 | دحر



51 

 "تاع ورلاعاز ا ما مين ند ةةيسلا“ ءازللاالا تركت فاز م الا تتثأ ||| «
 تنك ادق: ءذهفف تنكر ةعسطلارسأن م تدل و اهداسحأ ريب دن تقراثاحاورالا نوك

 تصف الف ةمكلملا ة 0 ةيناحورلاو ةمهلالا مولعلاو ةعركلا قالخالا نم

 اهل ماودلا كلذ ناكفا دب وم كلذاهل مادو دكت الملا تملا توملا ىعسنال ا صقنا ةعسطلا نسع
 ءازر ىمسملا نا دف ”ىسطلا اه: تريب دن انضم لاس هتلصامم تنس ءةمكلملا ةسرلاهذ هىف

 اضنأ انمى شكلا له وانب امص أ مهو هدنعن هءاجامو هللادناميالا لهو هريسغ ”مئامو ع رمشأا ف

 ةيملعتلا سوعنال ”ىناحورلا ءازملا نمهوركح ذاهف ءالؤه عمانعجدقناعالاروزب اولعنيدلا

 ةماركلارادفءاقماا اهل ىذَتَقي صو حا نه ىل_ع ةيعسطلا ماسحالا ىف ةداعالاب مهنءاندرفناو

 نا: ةلزنم نم ثئايثلا مذرو حاكتنلاو برمشلاو لك الاو همس رلاو سابللا نم ”ىبسحلا اًرطاوأأ

 ةداعالاف ءاس ثالا لاس اما وءادعسلا لاح كا ذواعبط ةنتثلا اورلاو عبط ةرذقتسملارومالاك,

 للعلا ل اوزلاو باهذلا فاس دلا يا ص براسقب حبا ص ىلع نكلو ةمعسطا اداسح الا ىف مهلاضيأ

 ءاضش الا ةداعا همشل تدسلفكل ديدي دعملا نمعلا اهي عماه ريغ داحب اوامامعال ةيهذملا ولعل ةحضنملا

 ا ةياهر ع غلا ةدب ؤمةنامز ءاق كلا ادق« امَعْشالا ضرو ةداعالا فاكر شا ناو ءادعسلاةداعا .

 نم ةفئاط لك لهو مهرامعأ :ةمائدلا ىف ىئمزلا تنك ى تل اةنامزلاك اهلءاضقنا ال ىتلامهراعأ |||
 ءازح ةنح ثالث نانملاّنال ضعبلاءاناقام او نوامعب اوناك اه ءازحج فم ه>ىدذلا ضعينا ءالؤه

 ةنج ىردأ الو نيت احريغ ص اصتخا ةنجو نمآول 'لرشملا اهقحتس ناكىت اا ىهو ثاريم ةذجو لمعلا 1

 ثارملا ةنح مهلذ اعورنشم طقاربخ اولعام نيذااو هللادابعن م صن اصلن ىف م مأمن له ص اصتخالا

 انو ؟ نوم ةمورشملا لامالا ةنحىهفءازلم ةنجام؟وانتايال أ صاصتخ | ةنسمهل لح ىردأالو

 قالخالا مراكش ن ه دش نم مهتم نوذد لو مهنأف بدصن اهي مهل س داذالاو ةدوحوم!موكن مال ةعورش»

 اها لصع ملت ةفئاطلا نا لسا هانرك ذامررةتاذاق َة هعور م اموكن ماهم له علن نكي ل نكلو

 ىلع نم نازيم مهسوفن نم هش مهل مو.ال لع لك لوبق ةيودوملا مولعلا نمنومرءازنسا ملعب نامعالا |
 حداقلا بوشلا نع ةسدتملامولعلابةمهلالارا ونالا مهللءتعطسو م اول ىف عملا مهءاجاذاف هولع |
 || مولعلا كلت ن٠ نو ذخاف ”ىلمعتلا دا دعتسالا ن م ءدلع اتاك امو لاتعالا نم هيل اك ام نورت
 موال نم مهر زاومىمهل ل ديول امو هلا دنعن 0 هنولوةو مر زا م م_مطعأ امردق

 د نالو ازاله لئاكرغام اةفئاطل اهذه قح ىف ةمهاالارومالا ع نمادهوامءاوعفد

 هملع ام ضءناد- هو ةيلمعتلا تادادعتسالاو لاعالا نمو هس زاوماهتطعأ مالا مولعلا نم

 ىرح نمو نم اَمأو كلد ىل_عدلا هللانلا اممأ هب صخ صاخف دك اذهو قر طلال أ دنع ىحالا ا

 اناعدهاضتو اء وسدد او عك و اا هانيلعدرامتئ ثىردنالذىدر طل ١ لغ أ نمان ارك

 / ىف دب ربام هللادحو ألد ةىث لك ىفانند نع مزالرمغءاضتقالا ناف هضتقي لو ىلمعتل اندا دعتساو

 || ءازط اق دست الام افا هلام تلظعتاو تأرل اهانركذ ىتلا ةفئاطل هذ هرب اد: هتلارونولو دب رب لك
 ْ 1ك اخ مطو دوو نورعش ال هدقو مسمسوفن نمءاز 11نازيم ءاطغ أم الا مولعلا ن هلق الو

 لعف ام ةدومتوأ ةطساولا كلت تناك ةمومذم ةطساو دن ىل لع هلئا اناطظعاأ امن ء«ينداضي  ىرئنالانا

 : ناطع ا دق هقلاناق هبارومأ وأ هنعابهتم كلذ ناكءاوسو اثاسولا عافترابا ءالسلا ل7

 1 ل: -ىأىو هيف هاف "رص هيك اد اذاوذش أ: فيك هن ثيحي ةسايسلا معو ةوقلا ن م[

 جام وانرباك الع هملعو انه رطوهو اعادقللا نم عامتلا لهأي صوصخ اذهو هي ف رم ١

 : ىرس اةيقح كل دب قدحتو هفرعت الو موذلا ل.ةنال نيعو ةعاد ةد+اشمو رمضاح لةعو رذاو لعىلا

 ٍ دارفالابصوصختنرب زعماقموهو امدح ا مدمغو اك لاح فو الامخ اهمو لاح ىو اسح اهعم

 22 كك
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 ١1 لسا فدع وهز قظ| لوك كلا تكولا هعسالبال سدير لاح لزيملا اذنه ق الاكل هانرك ةام

 هرارسأو ضوملا لزانم

 هقتر ىذلا عبطلا دلت

 هراون أو ٍلعلا بتاره
 هرادك ان بش هوافص

 هرابغان رعقل ١ هم

 رودلاىف نيدلا مع نالعرلعلا

 5 دب وي قمقحت ىقح معو

 ةرضاننيعلاب ةرظان لكح ند

 ةيعابس رأوأ لز انه ىذه

 بعنم بنغلافامرهظملا بم
 اهيٍباحلاأ ءا ىلا :تافدلانا

 ههشي ىثال نم كردي فيكو
 هب هش لهذا نيع هانم - علاق

 اهءاوس مولع نوكلا اق ساو
 هت دود ازا-اذاروهاغلانا

 يملا الا هلل عدوأام

 را

 ردق ىلع ىعست هلزئم لكحف

 ركفلاو لمعلا لاحت نع تسَدَقَن
 رظأ نءعو س> نعملعل اذ ان نم

 رتعاف لعل نيع هللاب ل-هملاو
 رمح نع نولغملا اماان لوقت

 ركتفاو هضراتتاف حالا كلذك

 طاسراناف لمعلا رون نعالناعالارون نءءازخلاب ل ا١ناكتريص هللارون مهلا ”ىلول ابي رعا

 لع ىنع | العاشانا مهتمعست مَ فشكلآو ناميالا قيراط ندالا لعيالدرخ الاو ايدل ىف لامعالابءازلسا
 دئنمحو اريد هنعربخلا عجول لاوزلا اع نوكيال اذه لاخر اريذج قيدصتلا نيع ناك ناونامالا

 هد ءعوهف كلذ ىلعر دقي ل هنع كلاكفنالا ءارول هسفنفف ةرورمضهدح نمّوملانأدح اولاناه-وهلف

 عقوام هب فشكم. روك نامالا نرخ الا هحولا وناميالاهدنعلّقع لكدنعدب رورضلا مولعلا نم

 دنتس نا ىلقعلاّنال لك لبذاشلا ليلدلا ف يملا ارظنلاب لّدعلا لول دملا ف ثكامدي رابخالا
 ملعنامعالا لءو لعوهالوهدنءنادربب سلفالاو كلذ فب رورمضلا مولع | ىلا هناهرب وهلملد ف

 ”ىرظنا | هلع ةهح نم ءازذلا نءلئسا ذان ان الاف نولطملا ىلا ىف ل_ةءاان:صوحو ىرورض

 بحي داسفلاو نوكلا ماعيف ةعقاولاهذهدو>و ةمكلفل!ةكرللا تضاةاامتاو ءازتج هنا ل مل
 داسفلاو نوكلا ل اع ند لباقلا اذهل تضدقا ىرخأ هكر كل 3 لبق ناكهنااضيا قفتاو هنم اهل لباسقلا

 ررق»”ىضو صأوأ ”ىذرع أب ةشاثلاو ىلوالا نتعقاولا نب بسوتف هنمرهظام صأ دوحو

 كردياهغ كلذ ريغ سل ه,تماق نا ىاؤالا ةعقاولل ءازتبةرخ الا ةعقاولا اومسف ةماعلا سوفنف
 كر ذيدق هنال ”ىلقلعلا رظنلا له اهكحرد )ناو <ىهلالا فثكلا لهأالا ةطارلا كلت

 لهأو ةدحاو ءإج كلذ عفر ىلا ل سالو ءازج اهنوكن ملبالعف ا .موكحح نمال ةطاارلا أ
 لوكس ال ةءاروذ ات اوةدصو مهلوةعرومب اهعفرنوزو<# رظن لاء لع نممالكلا

 لّدعلا هكرديالاه هدق هللا ل_عجامو هتودسس< اذن ىل طعد كلذ وذ نامالاروو هيطعباشت

 ناعالاو طرشلا ل دف القءهنمّدب الث هيلعلا ونا لرغ لكل نان ريش | نع ىّرعم

 مع انركحذ نبذلا ءالقعلانم ةفئاطنا م سف ةيرمال ققتش فشكن ع هناف كلذكسبل |“
 ةرخ ام اوهانرك ذا ةائدامأقةرتاوا د كل ذاوركنأ | ءازح هناقد_صتلو لعفلا تنشأ ىلا ى مو

 اوركنأ [1نيدلا مهو ناعال اهو فلا هو لعد" الا اون أمونم ةفئاطف نيه نإ ذ فاو عشاق

 ىتلا ةفئاطلا ا ءازملا 5 يل ةرخ دك !هايواملا امون كال
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 كنالا كلا هتمنوكنال ةاساسن از هدب هدا راو تنك نأ تحتل سوال سا تنكس غييلبتلاب
 اناجو ارتسكنوكن ا مال هفر هد كل كري غىال

 لهخلاب ديرو هب ل هلا نيع تاق تئشناو هتفرعم نع ْلْز رع نيءنطوملا اذهق هْكَتذ رعك هندد>

 نم رقاذكعو كلا برقلابالا هسسفنفدوام هناف كدلار ظئاايدعبا باش ريغل انو علا مدع ا

 |«يرعلاريغلادارأ اذا كريضلار اننلاندعباك يل !برقاابهغ صوف كلاب رقكريغلا كلذ ىلا كرمدغ

 | هب رك تال *ًاقدن رولا لم- نم هلا برقأ نو ىلاعت لاق كريغن هه هيلعلاتدرااذا تاك

 ورضا نكلو مكمم هم هملابرقأ : نو ىلاعتدلوةبءانشالا ن هدب رق ةيفيكي لعل ننوءامشال اىلا
 الع تقاتشاوةدحاو تاذل او ةريس دب ىع بلا نطابلا فرصبلا كاردا ناك ذارصملاو ةريصيلا يف

 ناكل واهبيفنيعلا دحاو كلر دملاف ةريصب ىناعملا كاردا فوارمصصنسوسحل ا لارداىف ىعسف نطاوملا

 لععءانالا ع ءاملا ناكو هنمنييراشلا ددع ىلع ةريثكس ووك ةرخ الارادإا ىف نوكي ىذلا ضوألا ىلع

 كسفن ىف هياعت نأ امو كدا دعتساو ارظتر دق ىل_عهناعس هللايلعل انا اعظحام !عابولو الكشهنروص

 | مصيالو دحاوحا لهطق نينث ا ىف عقجا| أم هنال تاسهللا عج نم هللا ىف د> او لع ىلع طق نانا عمج | اخ

 || ننثاانوكنا حمل كلذكن ؟:وار اهتم دج او لكني ع تريتازاتمالا د عساه تالا حا

 1 لاش هدم بدلع نأ كيتو د داع اع هل ىلدك ند هلله اعاذاق هسةن ىوس ىلا ن هدحأ فر ءاق

 |١ ىلعالا- مكلاعأنم قلما ةوسكيف مكلعدرتمكلاعأ ىهامنامالسلا هلع لاه ئث كلذ نمهقلا

 اتاي بامم ولقد ناك انا تب ساو هورب رح سال نك انهلوصأب ّمينتعاو اهوةنسح امردق

 || هناكس لاه دقو ئث اهتم هللا لامن لوقت فدك ت اقناف كار غالا كل لاحاق كئاذسا ملتالو كسفنالا |

 هلاشإام هتاحس ىلا نا ىلا بناج ىف لفل! مدعوانه لنا !نابئاب دارا نا لعتلف مكه ى وقتلا هلام

 نكلو اويلع نكي ىلةلاح كلل ذي هل لصحيل هب ني زو همل راقد لذ هن لمعلا مهذاك اسم قاذن العا نم كوش

 لاك دقف هلزانمو ىوةلا تاجرد ىلء هيدوةدننا كسها ام ةباقو هوذختت نأودو مكتم ىوقتلا هلام
 اهابا كل سلمل كنس اهاو انت هنأ ىوقتلا هلا ىعقارانمكللهأو مكسغنأ اوةوهللا اوقتاورانلا اوقتا
 تناكح ءاوسو ىلا دي ريغ نم ”قدملاريغامسل اذا ةط_ساوريغب كءلع عل ث مح كل اهب رمشته دس
 ع ناو هتطعأامالا كم لانس ام هنا كلا عجار كلذفاههشن دوابايُثلا عسيفر ند ةءلخلا
 موعللاو هيمصت ى وقتل نأ هسفنفصواذسهلف قلو غنم هناهس ًايثذخ يال هناف ىوقتلا
 ىلاعت هنال قولخملا ىلا لءنلا فاضأدصقا !مككال قافتالا مك ةءاصالا تناك امو هسصتتالءامدلاو
 1| اعانكلودصءالدقو معي ثدح نم دصقمف لعبنا ىلاع ديال ق وااللاو لعد ثدح ند دصقش لعبنا

 ءامشالل هلعنوكتف قافتالاوةباصالا مك ءا.شالا لعبنا هزيم قللاو ةفداص م قافتالا مكح باص
 هناوس علت هذ هل عشب املا بسم هر دينيي هاذ لعح و هنا د>و قمل نمىوةَتلا هلانا ذاق اغتا

 ْ هودجو نم هو لك ددعلل ىلاعت هلل | نم لع السلا اذه نأ نمو قملاى لع معلا ن هم كلذ دنع

 دولا دي ع وي دتلاف نع هوبهمدو حرك ذي نمهذخأن نم من بيصُنب هيف دا ل دخأي ىتح ءاطعلا

 «ريهل سدا هتافراثيالا الا لوطلاو ة-ملا دينم هذخ أب ندمممهو ءاضسلادب نم هذخأب نم مسنمو

 | تنك املة.هلالاءامسالا ن كل ةحاح نع ىطعبال ىلاءتناكحذا :ةمهلالا ةرضل امدح

 نم مشتفابنعدخالا ىلا ةحاحن هبا اهداكح اون ا ادوح وىناهتامعأ 1 وهل دي رت 0

 ا يحال كل ناو ئعأ ددةغتاط كلذ ىف عقوامن او عت سدا .الاةحاراذه

 اروصتءالذا نورثؤيال قذلا ن نعءءانم اكل ذ ىف مملافراش الانال ءاهسالاب 'قلختلا ىفءاطعلا فانص ب اوةصتا

 كتطع أ لوةءامغاو مك طع[ لوقبالاضيا فراعلاو مهدنع”ىزاحملاال قع ةااراشالا |

 1 ةق.قحلاو باطلا ىف ع عمج الو در فب اذهل طق اطول نا كا المال 1

 اكل 3 هاب
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 د نيعىفبلطلا اذ هوركذااذنع مهل قحلا اهزربا ناو دودةملاوهذ اهقئاقح ىه ىتتااهروصىف

 || ئذااوه واهءاروامىلاروصا | كاتى ذوفئلاروتاودوَقلا نماوطعا اهتاوذ منع بح رادرودأ]

 | ظافلالا لاء ىف ىغودوصتملا ىه ىتلا ىناعملا لاح لك ىلع هدوهشة اهم دمورودل هذه هل تزربا

 |ارهاوظل ةلزئعرخ الل ةمسالاب ىب هو لب وأت الو هم لاكشاالىذلا مكحماو ضومنملا ةلزنع تارابعلاو أ

 | اهاطعا اذا مولعلا هذهنا معاوا تمام ملكتملا دصقمز ,ظانلا فرعدامو ةدّدعتملا قاعملا له < ىتلا |
 ْ هنشملاوهفةروصلاكل:فةرودلاكلتن ماهتمع ىلءىةوفامدارأ ام هلع وانهرودرغى ديعلل هللا

 | نيعلارظان ديالو ءاملا سلب و ضوطارعقّف ىزاار دححلا كردي وءاملا :لردي هنال ضوطاب

 | اذهاو تاولالا نم كاكاعر ا رهطرا رضخ|ءاملا ىربف همم او نر صصشلا نا نول ٍ

 اذهءاملالءقاملو هنانا نولع اناا نول انت فراح او دقو هل نعل ئس دقو هنعهللا ىضرد نما لاق

 أ تول كلذ نا معي وءاملا لعق رات مالا نش فهر قولو ولم ماكر نعلا قراض وللا ا

 | عاده لحتلاوامثاداهكردنف فراعل اامأِف تناكث مح ةمهلالار هاظملاى تاملصتلا كلذك ءاعولا |[

 هتلاريغ هلعبال لت فيكي ماعلا نود قلسا صتتع و ىلت اذاملو لت ن 1 رعشش مادهدتعناكر كاوا

 || رهاظم ا ىف اهل ةيفك ل_عفلصالا ىف ةلوهجم تاذلا نال قا صن اص> نم كل ذناذ ”ىنالو كمال

 | للا عطةنسوهف هريغ جبال ىذلا ملعلا وهاذهفىلا عت ها قاخ نم دحال هز دمالو لصاحرمغ ||

 وهواذكعالا نوك,الورخآ الع حني فر 1 لان علا نوكي دن مولعلا نما ذا دعامو هل بقعا

 جتيالام اهنم تشبع واهج اعلا كل لص« لنا تامّدقملا ناف س انلا ىدنأب ىذااوهليرثكالا ّْ
 وهو ضان ا ل بيكرتلا اذه هاطعاانع لها اكل جتا لعلا اذه لوصح دع. فام طبارلا بسلابو ||

 1 انناوع دهر ناون اأو تامنلا ف نوكي ىذلا لسانتلا ةلزنع مولعلاف نوكي ىذاا لساتناا |

 مولعلا ع نر وكل ملا قلق ان ذاك الما الا نالدنيدسحلاروصلا كاقاذهلو قاعملا ىف |

 وهو حاشتو عنم ن عدمنا هروكح : نمةرودلا لقا اانلق ةروصلا ل.ةبالنا ىئش ناكسف جبال

 لاو ا نءاداوتمهنوكعم ناو.لا ف نوكي ىذلا يةعلاك الصأ عنبال قع هسفنف |

 داو مودل ل لاذ نيىهالان ءه سفن هزات ىف قلاع اح كا داو كل ذهل ىضة قت هب تماق فص لع هنال

 بو رمل برلا بلطن هل رما ف رهظو عقوامناحاشنلاو ام قلعمالو ى ولعس الق تاذلا هيزتاذهو :

 لطترهاظملا تناكف داون لو دلي ملف تركذام ىلع سهالا ناك ن او تاق نإذ رودقملا رداتلاو |

 اما قاما ايل امتوكر ءالاديعي الف تاذلل ال ةمثرمللر هاظملا اناق كباوجا ةدوحوم ىهو

 تناكولو كلذ لعاذاهلا هتوكالا هر ه الغم ىف هرهاطم ند مهشبالواهلا هنوكن مالا هلدابعلا نيعىهو :

 || ترصحن |تّدحولو تّدح اهم طم اولو اهب طمح | تلعولو تاعانا ذاهب وكنم تاذا ااه رهظترهاظملا

 هذهنيب و تاذلا نيب سل هن اانلعف هلك اذه نعارببك اًولعىلاعنتق لا تاذو تكلم ترصخفاولو
 سوفنف معلا 5 هلثم صح ملاذاوالصأ اهيلارهطلا ةبسن ثيح نم اهبرلعلا قلعتي ةسنره اظملا

 ةدحاو ةمسسنلان ا تاق نافرهاظملا ىلا تاذلا ةمسن معنأدعا ودءأف كلذ نعىلاعت و هللانع 17

 ةمسنلا نا ىف نظتاكسالاانل3 فرط رهظملاثم- نمو فرط تاذااثدح هن طايل كلو
 ب120 كا ووؤت ةسساقالاولا ىلا داولا هس ف ناف نيقر طاهلَن او نيةي اضَنملا نيب ةدحاو !

 تلف تاممهفانه امو لعفشت نا نم لعفب نا نبأو ةملعافةوبالاو ولأ داس دلولا ىلادلاولا

 ! فرطل اهو ةصاخ | ةيسنل | هذه ىنع ماسالا ةلوةعمرغا_م اقالصأ نافرطاهل الو ةدحاو ةسنلا 1

 فوصوملائلا نافرظل اذاركذت ىتا اةم_فلاوه فرطلا كاذذ كلام بسلا تنأ هتلعج ىذلا |
 ضايخلانهيشملا معا اذه يني ىذلاو بكمريغهناف مسقنرال ىسعملاو هتعسشب نران دول اهب

 ا , هدابعىلا جورشلايدل مهأ نيح هنع كرو دصفهانا كناجانم وهو ردصل اًدهح نمقحلاةاحانم |

 عي
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 ا .يجابلا لق ا امدعب اهراحان لون ةماكلا فورح نم قيبامرخ اىلا هبا رغا |

 انزاح ا اذاهعما ىدانملا فرعدامتا هناق فرح مالا نم فذح دقهنا عم اس بلا فرعتل ءأأ ؛

 كاذكدوصقملا هنا لعءانلا ةححرسا را ىلا لقناذافان وهام لوةبامت رءاثلا ف ذ-اذافءاثلاأ|
 كلذىلا هني دودع فدو لّشاش مسالا كل ذيري دج هلا هسفن ف عقبامر ىدهلا مساب دعلا ىدؤاذا 1

 اذه هل ةفصا | نامعتسالا دبع هنوكنسدوصقملا هنا فرعيقديعلا اذه هنىدو ىذلا”ىهلالا مسالا ا
 ادق كا ذىفدمل|ناكملاح ىلءكرتو قبامل مسالا نمفوذلا ةححرح لن. ملاذا اماو لقناذا ا
 نوك ىلع ةعاخ نوكلرهظرالو نوكى رثا نوكلا نوكي ال ىتح هنقدق- ىلع قح لك كرتودو رخآ |||
 ءارلا ىلءاهعل ا ذاف هسامل ىه ثراح نم ءاثلا ىلع تا ةعضلاناذىلاعت هتاود كل ةيدرفنملا نوكمل ٌ
 2 ءانثلاو هلذر دورعلان هملع عولخلاهد دقاع رثنوك ىلع نوك عل اح دوو مخرتلا ف ١

 ىذلا عفرلا اذا لع ا! ىذإ اوه ىدانملاف ءاثلا فرخلال ىدانملا هلكت ماوه ةقيقللا ىلع

 ىلا هنمعدةفىذلا صخشل | نم ةمامالاو ةسطقلا عامك دوج ولا ههتمعلازاامل» اثلا فراك |

 انبدقاذهف جرد ىذلامامالا اذهال هماقا ىذلا اوه هتلا ناك ذا ماقملا كلذ ىف ماك ىذلأ صال
 ىلا لود هناوهلا+ ءانفكا با اطال هيفام ىلع هسنتلا عقل هرا 0 نمان دنعام ضغلزملا اذه ٍ

 لسسلا ىدز وهو ا

 ٌ * (ىدمحلا ماقملا ند هرارم.او ص ولا لزم ةفرعم ىف ناسامو نوعي_سااو سداسلا باسل * ا

 | رشلا, صتخت ىتلا مولعلاىهو :(| || ردكلاب ءاملا فصو لزم ضوملا
 ردكلا ند هفامرهظي رمتلاو |[ || ردك هيام فاض نيعلاقءاملاف
 رك( نعوجسام لعل ع نم بلطاق هكا : تحولا ناوك قدرلا هلعو

 نوح داسحالا لاع 5 ترا اهدق هنءا اذا 0ك اننا نا

 ر رضلا ند موصعمرب 2 كل اهصلخ اندو اهر وص نم رك او

 ريغلا تت 6 نم اصأا اخ اهزنم هن طع ركفلاب ال را دان هسلطاف

 ىلا عت دلوةودو هب وهوم نيعسق ىلع مولع | نا كناري رمس نس و كيريصت هللاروت م لا ةلولا اهجارلعا

 لع هللااوة نا لاو و هلل ام كلعبو هللاوقتاو لافت لا ىوولا ا الل

 ىلاريشي مهاجرا تدق ن موىلا عت هلودبةراشالا اهيااو ةيستكمو نأ 0 نجيراالاقواناقرف مكل

 | مهو مهتوثن هواك ١نيذلا ىلع دوعب مهلجرا ىف ريعضلاو داصتق الا لهأ مهو مهداتحاو ,ىهزكح

 مهمة نوقباس ماهل مهو تاريلنا ىف نوعراسملامهو مهب رند همس |لزن امو هلنا باك اوماقانيذلا

 ناك م ع هعمحا ءازعلا ٠ نمل وأتلاناف مدر ردم الا اا و تاريخنا وداسنم

 هب رةدامعت ماققد هركشي هش لمعتلاو هلل وأن ء ههزن ىأ هتدئر نم ةماقأف هللا هققو نم :افلمماك

 نع ةصاخلا ىناعملا ن هن رعتلاو باكل اهاوح ىلا ظافل الا كالت نم هدأ ص ىلع هفقوت ناهلأسو

 مهاعب لعلا ف نوضسارلاو هقلاالا هب وأ لعب امو ىلاعت لاق اف بودمريغ معلا هللا مهاطءأف داوملا

 ناك ذاهفر تس ريغ نم ىفاسعملا ندهيفعدواامو موقرملالزتملا ظفالا اذه هيلا لوؤيام قالا

 اًمرن اوعي لعلا ف نوذسارلاو ىلا اًد_هاو دح أ لكوس ىفطلغلا نممودعمريسع هسفنقركشفلا

 انل سدو اننلا هتلزئا امل ع كنمدخال ىلا انندهذاد ل هتلزناامف 'ركسشلاب عيان ولت خزتال

 ًاريمضل اانلعح ا ذهلو بكل ةهج ندال بدول ةهح نم رات باهوادل 02

 بكلا لهأ مهو ةدصتقم دا مهنم ماع الؤه لحرا تحن نمو لو. مهقوذ نماولك !نيذلا ىلءدوع
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 |ةواقث ه.نرتشي ال العفن نوك ناد اولا 0 فةداعسلا ْه ىو هعرم " صو هنا دن ن ءال هلو ]|

 ىلع هب نرش ممسق نيمدق ىلع ةواعشلا هنرتشت ىذلا لعفلاو ةواقْش هءنرتشت العفنوك واةداعسالو
 هفقعلل» ءادنالواكرش نوكيال لعذ لكوهوءانالا ىفءهينرتتنال واقشو كرشلا واق شى موءانالا |
 || ءزناءامشن اى ًاسولاعفالا لزنم نمال ءادنلا لزتم نموه لزمملا اذ_#هف هيأتلا همف قحلا» ادنوةتنلا |
 ءانقلا ةردوكل لاعفالا لزنع هناولاو لزنملا |[ ه نيفراعلا ضعي ىلع هبتشي ولاعفالا لاش ١

 نينار ءءادنلا نارلعا و لزنمهللعفلاو لزنمهلءادنلا لب كلذ ىف ادحاو لزَمملا سلو لاعفالاد
 ةرمهلا امر ةًانءانلا  هتحام ىاواهو انو او ةزمهل اتاودالاف ةئيعمةادا ةدئسه لكل

 ةرككو هف ىأبءادنل ناك اذاف هسنتلا هيصتبال دة هسنتلا هع دقءادس :لاواهاهدعيأو ةشرلا ف ا

 أهسنتلا ءاه بصب نأ دب الفد ىدانملا سفنبوهو فيرعتلا باطبامناءادنلا نال هسنتلا نم دبالف ||
 نود دانت هنا قذانملا فرعيل ىدانتلا منان هن هلا ري فيرعتهسنتلا نال ءادنلا ىفىالأ||

 طبار نه دب الو دوصقملا هن معمل أ هن ممل قلو لسا ههلَذيد الفنسذااك اس قان هم |ناك اذافهريغ

 هانركذ امىلا حت ل صقان مسايفدرب لناوءادنلا كلذيدارملا هنا للعلل لوصوملاو لدا هدهد |[
 نوف ال رولايوسم ردنا ادنلا,نرتقي لاذ اًءأو اذه لاثمأو سانل ااهيااءلاة ف ْ

 رءاشلا لاو امعان هلود ل مود اعلا ىلع ةرسح ىلا هتهلوةلثمالوطماروكنم قداس

 هقيررلاب را نييهذتله * هقيلفل اهذهلابعا ا

 اماواظنلاّماان وستمالاادبا ء هنأ ا يام نوكم الو متم عا لاس قطاف وزعم داس نكت دقو ْ
 لابجاب عضوم ىلعافطع ب بدتلايريطااو ىلاعت هلوق ف عضوملا ىلع بوصاملابفطعاذ هاو ىنعم

 نم لصق لكلو عقرلاب ريطل او اضيأ ٌئرقاذهلو تاكوا ىف ظفالا ارب دَّمْف ظفللا فاعوذ هناك او

 نمانم الكىلع فقي نملاه مر تفالصف الصفاهانركذا لب وطتل االول ةمهلا قئاقس لروصفل هذه |

 ضعبب هضعب طم صن وكلا ناو ةيهلالا ىناعملان هءادنلا لزنم هنمضتي ام ىلع مهل هسنتلاكن يفراعلا 1

 فال صاخءادئءاهودخ نكلو ءادنلاتاودانمواؤلا اواعجامر وتاماكلابىناعملا طامترا

 هنعطب كاملا تملا بدعي هن ودا دن ساو هالمح اوسملانو داب ف بادتنالاناهؤصفن تاودالارث ا

 تكسلاءاهءاهلالاخدا يدا قدتالرا انس الا 10 لا ركع أ هرم

 هن تكس هلع تا تكسل اءاهلخدا اذهلفءوثهدعب لاقي ناءادنلا اذه طرشعرم سل هنال هرخآىف |

 نمءادنلا فورحرثا ب هم دانو الث« دي زان تاقاذاورخ ؟سهأ ىلا ىاتح الو هانزحاوهاليجاو لوف
 اونمآ نيذلااهماانهعم ىف قا لامح ان لو تفوز ١ نم هش دان ىذلا سسلاركذت نأ دب الف ةيدنلاع ادنريغ

 مساق مشرملا ءادنلا امو ةصاخةيدنلا» ادنىفالا تكسلا اهنوكتنالت اوقتاسانلا اهااناوفوا
 ناذ ةماكلا نم هفذحاعاعرمم دوصٌةملا ىلا لصبل ىدانملا ىلع فاعل مالكلا لمست هنو دير
 ميخرتلا لثمو لسوف .هعسملا قودعملا فدوى لالدلا مر ةنْصَو ليهستلا مخرتلا

 عر عكر همها نم تيداناذالوهتف ىدانملا مسا نمرخ - الا فذحت نأوه م>رملا ف :

 رغتاك" ىقيمو برعم نيعست ىل_علاعفالا ءاع- او ءاعالا نالعتلو لسبستلل الط ةاكحل ارخآ

 ١ ريغت دقو تريغت اذا ل>رلاةدعم تدر ءالاَق ةيرعم .غنلا بارعالاوان رعم ىمس لماوعلا لودي هرخدآ 5

 || لعفل مسا لكوه "ىلا وان رعم ىمس ةنوك نم هقاقتسا هوجو ضعنا ده لاح ىلا لاح نم مالا اذه
 / غلا ث دك ا! لماوألا قوش د دس فرثؤي لو هلفل ةدحاو ٌةْغص ىلع تدثلعف هريسغل وا ناك |

 ١ اللد ثلا تافصل ا ىف بانهلا ذهوزيمغتلا هلوبق مدعو هنو ءانملا نما ىف هلع برعملا ف

 || لك هلوق نم ةمهلالا فراعملا ىف با كافزنللاو انتا دل ةطولالا تن توتو مواناذ هنوكن ف ||

 00 ٍك اع رمل نيب قرف اذهفنالقتلاابرامكل غ رفنسو ن اش فوه مو |

 هبارعا 2 هنأ
 1 لايع ال
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 وهامنا باتل لدأ ةفلاخب :انل أ قلوة هللا لد هللا لوسر لوقامأو ماما اذه لهآ ن م

 اروما ىف مسفلا خانم ًافالمس كلذنميب اودخن نا اودار اوهضعس اورفكو هضذء-باوئما ءامسمخوك ىف

 هيأت نها أم فال ني رودأ ءاكل قالطالا ىلع مهتذلا يان سهاولو هانرك ذاسعقو ةئدعم ماكحال ا نم

 ٍباَحَلا لهأ اوفلاخ لو هيلع هللا ىلص هلو دارملا ادهف قالطالا ىلءم مفلاخ من الف ناميالا نم ١

 هلالادي دح أ نعدلاو دعوا اهلاهذخت اوا هيلرشا نيف هاوه عامش ان رمش 1 تافرفاك لرمشم لكتارلعاو

 | انطابو ارهاظرتسسلا كلذلا رفاكى مسفدلالا دونا ديَدوملاَتان الاو ةلدالا فرظنلا نعاهرتسسي
 : نرد ادكهن هر نيتي سن اهل لعف هلل اهتدسن عد هلل اريغىلا ةمدولالا بسن هن ةوكأ اكريشد ىعسو
 هراكضعسو لوسرلانرفاك هناريغدحوموهف ريش سيل ىذلار ذاك امون رفاكلاو نيكرمشملا نيد

 لثع هلنادع ن م ءاحامع : هرفكن وكت نا د>اولاهحولا ناهجو ىلع هرفكو هللا دنع نم احىذلاوهو

 ءاجامجو ملسو هيلعهقلا لصهقتا لوسر املاع نوك نرخ الادحولاو هللا هحوب لرش ار ك

 ىذإاوهو ةساررلا ف ةمغر هعاشأ نمةدلقملاو ةماعلا نع كادرتسو هللادنع ند هناهللاد دنع نه

 تالعاو عا الا قعب نيمسرال اا كلش ناف تاو ناقتي قل اك قزح مالدلا هيلعدارأ

 اونمانيذلا ام الوم فاهلحان رم هن داس ع نما مااهوعدب ىجاا ةلاطان ءدعبلا بن ذوءادئلاوهنأتلا

 ' ل ماعدا ب لادلا.ق قو و ماا اف سا ك3 ناو نامسم هناي مهدعلفاوئما

 لصسملا كل ئيدلا نو ههاضتراىذلا مكلاح ىلعاوتنثا ىأ م يق - ىف لمقتسا !نامزلابدعبلا قاعتبف

 ىأ ل_ةدسا ا ىف مالسالاب مران جات قاس را تلال البل هاربا لاوامركج

 || لام اف دو-وموعاعاذظناهنأتلا نوكس لاس !نامز نع دع: لاب قةنسالاو هلع توثلا
 ءافولا لاح مهو دوقعلاناوفوا ون يذلا امان ىلاعت لاف ليف سلاف انقان نر كرما

 : نالءاو اهو. :ىتء اهوابقا ذا دوةعلا ىف دعبلا ناكف ناميالان مم ههمأتىف متع هنا نامعالا دعب

 ءادنلا ا حاورالاو ىصاعلاو عئاطلاورفاكلاو ن هوما على هلالاءادنلا

 تهتنادق هلا لعاذا هريسغ ىولا م | هلع مكح ن نم ىهلالا مسالا ىدانب ةمهلالا ءامعالا ندالا

 ىياطم كا عت دل رقم نم عممش ةرخاوا 5 هادان ىذلا مسالا اذد 0 ًافهش همكحةّدم

 بج /ناواد. .عس ناكو اعيطم ىعم باحا ناف هل اهل دومل هب هب 3195 طن ل مال ما هيداشر

 30 نعنوكلاف دو 2 هلا مسا نم ءادنلا نوكت فكنت اك لاك ناف اقم تاكو انماء

 هلال نق شو هسفنثح نم هتناجا ن عه أنا نكست م اناق هماع ى عجاالا رادتقالل هلومو هفْعْض عم

 نم بحي ناه ديفوه ىذا مسالا كاذ 2 ”ىرهلا م ارهد د تح ناكل ان نكلو اتادروودم

 ىذلا ميالاودودبلا باد مكسحالاو ءافك مهو ةمهلالاع امسالا نيب عقو عزانتلافهادان

 هنالانلقةرانالاب نش اور ا ذالق تاق ناق لاعلل ىوقا ناك ذهلف هلارخ الا مسالا ءا دن تقوىف هدي فوه

 ىباامتا هتاف قان هالاف تاةناف هرهق توهئىذاا”ىهلالا مسالا ىلا اهغضرول وهسفتلةءانالا عدا

 ناذ له عذخ أف كلذ لهج هنكلو تقدصانلق ًوعدملا اذهىف هنعتيانالا تناك ”ىهلا مسارهقل

 ردي لذ لعلا مدع لهطاو ه فن ندوعدملا مدعلافمدعلا ىطعتام دوبولا ىطعت ةم-هلال اءامءالاو ١

 ضارتعالا عطقناو هتركذام ماي لذ دوجولا الا ىطعتال ةيسهلالا ءام» الاو هب ضرتع! ام ٌضرَتعملا

 || املالانوكم الق اءادننكلو مياشيأ فىدانملاقميءادنلاناتيناذاوءانرك امج ل رئاقلا اذهن
 ءادنلاو قحلا ءادن سلك ذفدمعال ةواقشلا هنفنوكيامعءادنلا ام او درعلل ةداعسلا هتشناحا ىف ةنوكت

 ىذلاوهود.علا كلذ ةداعس ه.ف لعذ ىلا نيرهاىلا مسقني هنا دبعلا هل في لعف لكتف مالكلا ةنْقص نم
 قحلا ةدارانع هنكل قالا ءادننع سلف د علا ةداعس هر نرتشيال لعفو ىلاعت قملا ءادندب نرتقي
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 ةدحاوانمعىر.لبةرثكالو ةهولالاو تاذا|نيب قرف ىعملادباعارطتعالذ فرعلل فرإلا ةدانعاأ
 : ةمظعااو لالحلا ماه داذ_دو هفرح ثمح نمال هانعم ثمح نم فراعلا اذه هسا ءوهام قدسست ا

 اهيلع ل دمة سه لاو> هد هذ ىغلاو هيزنتلاو ةيتاذإا هي ددالا ةقرعم هتطعا ىلا ديعا !ةيدحأو |

 1 اولغو اذاوأ دح او ازب زعواريبج لثم اكل ارخاو ا ىف ةعقاولا فلال ام لصتتال ىتلا سينا فورملا 1

 أأ| ام ةسهتا فورا لاصتا مدع ل دو ةماكلا,فلالا لصات لاك لاسصتالا مدعنم ءاسشالادو>و
 ماعم اوعفر ثدح مهريسع نود هللاب ءاذعلا نمدامعل | ضعن مام ةةرعم لاح ىلع ةماكلارخآ ىف ٍِ

 ١ هيزيتلاو ةيدحالاو ةمطعلاول اللا ن ءانرك ذاملنودهاشم ممنأو ىلا عا هلل انيبد ويني ةنسلا ١

 امتاذلاو ةّترخان ب اوقرفامو هولاملاو هلالا نيب ةطارو ةم_ساولعح ةعباطلاهد_هادعامو ىغلاو

 مهاو مملطو ةوفطت حارا ىلا نكمل دانسإل ةلالدإا عم مس سوفغن ندالا هّللأ اوفرعي م :

 : هده لرد قرفأو ظحو مسقاضي رياك الا ءالؤهلو ةماكل ارخآ ىففاالان لصت افرح لكف ورا نم

 قرا ل اردقلا اذ_هاواه- كئالؤهو مه انعم ثح نوال معدضرح ثم>- ند تلصت أ ىلا فؤرخلا

 || اذ_هل-الؤءاشب ند هتجحرب صتخ مهلاكشأ نعهءاودرفناو ةماعلا نع كلذاو ركسس مهنكل متن د

 قي دنز هنأب قيدصفلا هسفدهشي ى> ةقشللا ةجردد_أ غل_.ال ةفئاطلا هذه دمس دنس لاق
 || اذه لمةنالا ماعمهىتلا لالا نال لع اندرولا حان ررمضب اي هلا نم سدل نو ضي ماقملا اًذهناف

 هنزيغت_ رهاظ ىعأ م_عقرح ىلدع سد هنالم_هوفرعي ل موهعاا ىف سانلامهاراذاف اهليقي الو ماقملا

 اولاهمالسالا ءاكح رمالكلا لع تاو ءاهةفاكص ودخلنا ف سانلا مها راذاو ةّماعلا نع

 لهأ ءالؤهن ا اولاق ةفسالفلا لكم ةلزيملا عئارشلاباو دسةمب ل نيذلا ءاكملا م _هاراذاو مهريفكس

 ا صاقناو ماعلا مهاهج ثمحي الاهذه قرذاو امد ءالؤهلو هر دق ىح هلئا اورددهامو عملاق ىلاعت

 || هلادنتسا نع ملا ىتيتامأ ةممهنوك | نآوحرأ ومبم هللا انقط ادا.علا دن وبواطملا مد وفتو

 نمرافكلا نيب و هنن قرفو كرمملا ىلع ةيزملا برمضت ملا ذهلو ة.سسنلاو هملا بو سنملا فاقرتفاو

 ١١ لمعلا نم همدعب للكس هل نك لف هكر نوكلاىقوّىلاىف حداه كرشملاناف 20 الهأ

 | نوكلا قالو دمحوتا!فاو- دة, ل باكل ا لد نمر اذكحلاو لسرلا فو ديحوتا!ىفحدق هلال

 مهدنع ىوعذلا باص قدص اهعمتم ل مم تداق همام ا وهي نمقملا عم اًولع وامل ظقملا

 ةيزاا مملع تبرمذق لها ند موعد#عل ىهالا سةنىفال مه دنع ميت للقسم "هل ١ىف مهل ناك ادهلف

 عورمشم مهند نأ مهف نأ ةكن انهو هملا نوتةونامر دق ىلع هضعباوعتي واهومتمل مهني د ىلءاوكرتو ْ

 تروظ دق مورلا نا عمءاذا سو هملع هللا لد هللا لودر ناك اذهلو هماعمهرّرق ثدح انعرش مهأ

 هلعل لوسرلا نكلو ٍلسو هلع هللا ىل د هي ني رفاكمورلا وكعس ههحو فرورمسأ ار هظي سراف ىلع |

 ارئالاو نامالا نيبو مهتم تلاح مريلع لت! ام ممْما في رت نءةب.ش مماعتأرط منك نون هز |
 / ادهاعرمشلا مهردعف ,متالع نم مم فضلا عمانمالكو اهمومعي وأ لسو هيلع هللا لص دمة وش ا

 هب كرش انيح هياوكرشا امو هودحو ث.ح ملا_عتقللا بانج مهف ىاروم_نم هل:ىذلاردقلا |
 نيفراعلا لأحا ذكسحوو ةىدحالا نم هةصسسامو هلالا د.حوب ىف تح دقو نايثؤالا ة دعو سراف

1 



 5 ه/ .

 | 5 فورعل كاكا 9

 ءاضتثااو سالا اهدبا | مون اهلك اهحامزا
 ءاخراهح ر تر دق ىءع اهرح نت اقس

 ءاعسلاو ضرالاه قاض ||| انع ةخاان مزتلتلف
 ها.عىقرغلا كرتتلو
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 ءاضفل اهلج نع قسضي

 ىلاعت هللاريغىلارقدفاو لا ذت نم لكف ىلاعتهتلالا نوكلا نم نوكتت الراشنشالاو ةاذلا نا لعا

 اهل ارنا همهسل وانثو ىب مسن هملارةتفملا كلذ نثو دباعوهق +- لاه سها لكى ف نكسو «بلعدقعاو

 هلالا دول ىلا اوعدامل نر ل ةراخلا اهفثك اوءاو 4لانانوالا فطلاو

 || هنا باع يا ذه ناهلوق نولمح سانلات باعءىثل اذهنا ادحاواهلاةهل الا لعجأ هتهولا ىف
 لوقوا قاس! لوقنمان دنعوهوامرثكن ودمعي مدودلالا دمحو ىلا مهاعد ثمح راغكلا لود نم
 ١ هلالانا ناسنالا لعب لمع !لوأب هنا سحعتلاوادحاواها ا هلوق ىف ىبتنافرافكلا لوقامأو لوسرا

 هلالاو نود ام نوديعتا ىلاعت هلوقر نب وتلا عقوا هلو هسفناهلا هناف لعا- لع نوكحر ال

 لذاهلا هلعحوهذخا م هيرمدككس ارجوا اهم يعاب ةيثخ اذه ناكدقو رَأَتِبال لة علا ةرورضىف
 بتل عقوف مهدذع لةعلادوجو عم بهتلا عقب , اذه لثمنةاعمطواذوهوعدي و بلارق نش و

 هللاد_ رومالانا اواعتل كِل َذذ ىرورضو ىببهي دياهلو هام اردا نع لوقعل ا بح ند لعمل كل نم

 || اذ هلو اهقلاخواهبراهيلا قلي امب ءلةعتام لعتاغ اوامسفني لعن ال لوقعلاناو هقلابف مكمان او

 1 ادص هنآ ىه ىلع علط لعن هو نك ىف سو لّقع ع نمو لفق هلع لوعج لقعن < اّتاحردتو اق

 هقشم او داو موقىف هتلعو موق فاهدجومدمحو تركن اامل اهسفنل لق ع:لوقعلاتناكولف

 اذه نان اان لعافرافكلا لو ود نم سل باعءىشلا هنا ىلاعتهلوةانلعج ا دهلذءاوسلا ىلعامهمق
 ددعام هنال هللا نود ٠ نم دبعنم لك ىف ةهولالارب رقتو ناتكحلااو رسل لزانمن م لزتموه لزتملا

 راسلاوناهتحمل الان نم هناانركذاذهلو هيلا ةهولالا ةبسن تح نمدبعامن او هنيعلر عا

 ْ طق اوركذاخ هللا نوبل م-هتلخ نم + ميهتلأس ل هاناالا او د_عتال نأ كب ر ىضقو كا ٍ

 نودنم نود. عتامو مكن ١: لاق لب ؛ ردعلا مهتم هللا لمن ل نكلو صاشختالا اورك ذامو ةبهولال الا

 أ ىلا كاعدن 0 الا اذه درغنا ىذلا ىأهللا

 | صخ نم نونوك ءالؤه لثخ مامن اخ كلذ نع كاهن. 0 هوعدعوا هسفنةداعأ|

 ١ ل سس دم هتاذلا قب رطنمنيقيرط نم هللا دبعي دحوملاق موج ْ

 ىعملاو فرعلا فرداو ىنعمو فرح نم بكه دياعلا نال امهتن عماش ديعسلا قه را
 فوصوم ىلا اهتد سريع ن نم ةهولالاد.عت لو ةهولالاب اهْمصو نع ةاَد دءمتاذإادبعت ل كاذلف ىنعملل ||| ©

 ىلا ةعقح 0 لعال بيكر تلاودو دنعلا ةققح هضتقتام ىلعالا ةدابعلا مهن :”لفامم

 |: اهتققح نا تاذلادارأ اذا بيصمريغهللا قل هاكر دال اع نر هبات دب ةبدحالاوهو

 : ةقيقح هل ود لكذااهتة.ةملالةس ولرلا قلع ءافوهدبعا اهنا لاكن م لوق مصينا نكي دقوتةي دال

 ْ ادهلوامم قلعت الو قلعتتال دادي دحالا ىه دقة او دياعلا نم ةدابغلا لا نلعتس هم كلذ نم نسال

 ' اهي لصتبالولصتتال ةملكلا ف تمدقناذا ىرخ ءلا طلناب ”ىبهلالا عضولا ىف فلالا تناكح
 تاذلا هذه اهقعحمست ىج لا ةقلطملا دي د الاهل عال نم 0 اهب لصتاترخ أت اذاو

 لاو>اة سجن ىهَو داولاو ىازلاو ءارلاو لاذلاو لادا انهو فورملا عج نمريغال فرحا ةسجالا | ْ
 ْ الا ناف عمال عملا داع ل ل ل لا ١
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 أ عارذلا نمريشلار ا دقفاعارذ هنه تب رقت اريسش ”ىلا برق نم هلوق ىف هناحس هملا مهعوجر هحتا
 || ند عارذا لام كس ه.ىذلا ىناثلاريثلاو هملامهءوجر هقعس قاس عوجر ع وجرلا ىف

 : معركلا ةلماعم ىلع ض.ضنعلاو ب.غرتلاو ل_ذفلا,بفصولاو نزولا يجرتل هنم عوجر عو>رلا

 هيعم ةنملا عوجرو دسحلا ةلزيع هدنم قاقح الا ع ريا قالا ىهلالا عودر لاف

 ىلعت ةق,قل | ناف هسفن ىلع قلسا هيو امج قاةدتسالا ناكناو هام هنايج هب ىذل ا دسعلا حورلا ةلزج

 || اهديعلا سن أل هسفن ىلع هلبحو انا هدمع ىلء هناس هش نقم دس ىلع ايش دبعلا ى همهسامالاو]
 هءآرو سن ماقملا اذه ىف دمعلا لص ا ذاق هلع بنو اام» ادأب عراسي دل هدعاط نم هيلع ىلا حوا

 نطوم ىف ةداهش هسغهل نوكمأ هسغملاعىلا هند اه لاعن هدول .نآدارادق هللا نا لعب و مارلى تسع

 نطاوملا عسوأو هو ةسهاالارهاظملا هنن نوكستىذلا نطوملاوهورخم كحل نطوملا اذهريغرتا

 ىتلا ةروصل ايديا ةداهملا لاع ند هملا ثعبل ا لا هنال ا ءربعاذ_هاف
 هب تناك اذ لشي ىذلابسغلا كازا اهريغن اهتمع لا وزوهورمغتلا لق نكلروضلا ف لّومتل !لسقنال
 |١ ناقل ”وهتلا لمةيالوريغتلا لقي دشملاةداهشلا لاعىفان اا دهلفريغلا كا ذةروص ىبدغلا حوراازب د

 نم ناكوةناهنلا م واعم ىأ ىمعسمالج ا جس زوصلا ىف لولا نطوم ىلا هلاشتن اف لدش "ال قناع

 || ىوس نيكروص نيب عجب ندهن أر مم اى ىأر مالسلا هملع هنري ا ىف دريل هلال هريغنو د ىوسوملا ماقملا
 ملسو هيلع هللا ىلصدارب ”ىبنلاو ىلي هربق ىف وخو ناك امامرنب ناكوءاعسلا ىف هارذ ةمالسلاهملع ىموم
 دحاولا صخخلا ىف نيضراعتم نيرحال عستبالت الانا فتكلا اذه لثم لاقيالو امتنا ق

 0 . الدو وملا ناك ا ذاف ناكنلان نيعتو نامزلاب دمت ن 1كلذائاانعن الانيا نكلو لوا

 هبلاانبهذام ضراعي مل هملاانرمشا ام تمهفاذاو هملع فصلا اذه لصتسالف ناكملابالو نامزلا

 ا ناكمملاامدوءاهسل اوربقلا ىف مالسلا هيلع ىمومنوكو نامزلاوهو لبللاب عقوءارعس 000

 اننموم تنكناذ ثيدلسا اذ ممن موت تناو نيناكم ىف نوكمال مكانا كم ذم نم ملست تنا كناف
 | نال و أتتالو هللاال ريتال هئافرامتخ الا كل نمل كاعنجال عل ناف ضرع الفاملأع تنك تاو دلقُ

 ٍ ىسوم دس الو ىمومح ور تب ار لاق ام مالسلا هلع ىبمل اناف ءاسمسأ ىف ىذإ اريغ ضرالا ىفىذلا
 | مهيلعءاسالا نمار نمرئاس كاذكو ضرالا فنو دم هنا مولعمو ءامسلا ىف ىموم تب ار لاكامناو
 كار لئانقلا تناواذه ىسومهنا ب ذك ه :ءراشالاف هتمع نكي لنا ىم .وم ىعسملاف مالسسلا

 : ىتلا لاسملااريغ ةلاح ىلع هلزئم ىف ناك هنا مولعم ”قرملاو اذكواذك لوق:تنآومونلا فة-رابلا

 ١ اف انعاو اذهل ئءاناعركنت م كريغتب اره لوةتالو رخآنطومىف نكلو اهباعواااهياعدارت
 لزلا| ذه هم عىوعام ضعبانركذدقاذيذةدحاو نععااولاوحالا فلتتو نطاوملاو تارضلا
 اهركذ لوطي نكل او ميئاةمولاسفقأو نئازخو ت وس هلوالا لزنم نما هنءازتنو هنو نعانتكسو
 را ادحف قو لسسلا ىدهوهوقلالوقي هللاو بذاكلا ابعدي اها اذاامع رو لزم لكى

 ا رتسلااماعو هيزتتلا لعو قلسا ىلءنيدفاولا معو مّدقتدق باد هلو حوتفلا لعوروصل ىف ىناعملانايتا لع

 هن اما ىل_عو اهدانع ىلع عسجري لد عجرب نم ىلع ”ىهلالا عوجرلا لءو ىلتأاو

 وذو ”ىوسوملا ماقملا ن مْنأنَو الا نم ىريتلا لزتم ةفر 5 ناك امونوعمسلاو سماقلا ب ام 1

 هع ا 1 ا لس 1 2 سا 0 نك 0 ري ق١ شا كح

 ةعيسسلا صالا نواعم ند 3

 اضا اهلبام ل زءانم || اددلان ضالا لزانم' |
 اضقناهلام مكنوكف ||| قرافتال ىاان ”ىاان ْ

 اور انش ههح ول [[|[ هنمنوك ىا ”ىاو

 رييحاسع
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 ىذا ىضرعلا لاكلا نم هيفا هنا مث :ىناذلا لكلاب قملي ىذلا ءانثلا نم هقه سامع هدحوم تاذإ

 قب رط ناق هبزمَلا قب رطنال نكلو ضر اعب اضراعهلالا هّقصتسإ امعءانثلا هنعر دصي دقتل اورلا لاكوه

 باطل ىهلالا لاكللريسدبلا عمسلا وهو :ىاذلا لاول ىث رك سا لاق مك تا ذلاو هاما هبزنتلا

 دنعلا اذه لاوحا نمهاعدتسا ال دقاف ىدّت ل اوان وماطم ىدةسس بااط لكفرمدبملاو عوعدملا ١

 لقام لاقي نا يش زهفىو هلالثل ك.لط لاقي نا بدالا نا دمج ”ىغ هلناو

 هن اعم ف 0 هيقأم هيق تاك أ

 هيو<عردلاتنأر || || هتفام تنير اعاذا

 لدن ةّقمَمل !ناسلو همفام همففهانر طس ىذا !باكلاو هاندرس ىذا مالكلااذهو لزتملا اذهوهو

 تسمم كاذ نمربك ا هتاور هلام ثك | ةرابعلاوهنع ةحرتلا ةوق ف سيل رطسوركءاذ قوف هالا نا ىلع
 حرفلاو هببهن:3!قيرط ىلع همفامهلوق ىف لوشي هن اكف هناعم و عيد, هلوقب قفا ناسالا اذه
 هقهست امو هامنا ةصاخ لزنلااذهىف هلا ىلعءانثل انا ىناثل ا تما | ىفهرك ذاع كلذ ىلع هسناذهاو

 هبت معتا امو ريغ ىلع هب تاضفتامب همست اع ال كن ءانبا ىلع لذفلا نم هب كص ص خامل ةس ورلا

 قا هيزنت ىلع لزنملا اذه دبعلا ني« سفءانثلا اذه لد ندضانال لزتملا اذه نا كاوسوه نم ىلع
 هيرب هير ىلع ءانثلا ىف هتقاط غارفتسا دعب درعلا نا مث هي كد دخ ام ةهح نماء سقت ىلع و رلا ءانثب

 قيرط ىلا ل ط نع لز دق هنا فرعف هير ط ني : رع شق دلك ا ا يا 5

 هءانثدفامل هنا كل ذو لزتملا اًدبم صام ى هو شقد "لع انهو اهملعاضنأ كإس نا ىدق ىرخا

 نكمل ملاذاو عقوامالا عسولا ىف سلوا هلفر تالا رعملا ف صن كل دله هير هنهصخام هير ىلع

 ديعلا | ذهريغا هناصس هم ناك اس هب ر ىلع نتا اذا هنا كلذو عم سولا فام لكن ادد عسولاف

 معلا كاذياتوعتمو 2اس دلال ارو قلو حقو داماك .اعىث هلا نمواذك الف ىئثملا

 هب صخامت هير ىلع هنم ءانث كل ذي لعاب هقصوفرتغلا ىلع ءانثا اهم عقو تلا فاصوالا كلت هبمقت )ناو

 هتفص ىهالو هلع قاطاوذ سناعه دبع ىلع ىثب هلاهس ىلا ناف ةءهلا ةفدوهو كلذ اعلا نم

 تامص ند تلو ةعاطلاب دبعلا ىلع ىثف هل قاذناو كل ذي لعلاب هناك هقصو كلذ نم هللا ىلءءانملاف

 هل لح اموه هسفن فهاطعا | هير ىلع هؤ انف هريغل ىطعا ام هير ىلع تا ذاد علا اذ دكا ذك قملا

 هريغل هناك سو اطعاأع هير ىلع قناع ءاوس هيةهصخاعالا هير ىلع ئاامنذاف كلذ , معلا ن م ةرر نم

 اذهو لب دنتلا لقتال قئاَقَل او قت املا نم امن ملاق هل ةملا هذه قَمف هل نضر ئالو ريغلاركذيلوأ

 هلعوشانع هنلا ةرظطت هرتس هان رك عدلا علا كلذ حالا ذاقءانرك ذام هدطعب هنف لص ند لزمملا
 ناطلتا لاحد عحرب و هرهظي الو هسغى هيف ناهل يش ”ىبدْغس ا ىلعل ديولعلا كلذ نا فرعو

 سعالا ناف كعمالا ترمضح ام كنا ىطعت قاما نال هنا هناف ةسغلان تاطمللا ىلاروضالاو ةه>اوملا
 نلعف كتبته ىطعت امدح ىلعالا هعمرضح نا نكمل هنأرضح نم عم هروضح فرضاعلل ىطعا اذا
 اذه كذع بغيالو هب عفش كل ذ مهفاف كت 7 هطعتامر دقالا هنم كل ىل<# ام هناف هعمال تريضح دق

 كدلاالا كنم تعجرام كناف لدم ىلعا ىلا تعجر كنا ل.ذت التل هنع تعحرامم هسلا كعوجو ف
 كاجضز عوج ةكلد قوام هقرطين ا عسولا ىف سيل هنال بال كالا كيلا عجربال هناصسنو واو

 بشامفئش اكس كلريغتلاورثكتلا نء هزامم هسفن قو»ور دكشلا الو هرهاظمرثكتر وهنابلجحت فاو
 اودسرام» اطعانمملا هعوجرةدنت هملادابعلا عوج رفاو ودبل ء_ملع باتش ىلاعت لاك هتاذىلا

 هسفن فوه ىذلا هبلامهعوجر هتصتن ىذلا7 ىسهلالا عودرلا مها فعاض هيلا اوعجر اذ اق هملا هب

 ىذلا فاثلا عوجرلاولضفتوةيانععوجرلوالا ”ىدهلالا عوج رافهبلا لوالا هعوجر ةصقت



 اا لتع ةمواعق نلاكلناذمه لزانم تاحرداماو نيل كل | نيام نيماقم ا نيف قاذ ةدوعلا لاو ْ

 رونلاءالؤهاو نانللا ق ىضرعا لكلا تاحر دو قا سفن ىف فاذلا لكلا تاحردق ىه ثدح (آ

 تاجردلا مها ىض خرعلا لاكلابو ”ىباذلا لكلا نيعممال تاجردلا نامعأ م هلعك يي ا

 ا كاد

 : ةحرد لوا كاتو دش ااه لم هنع دخاو هلرهظام لثم هيلع رهظ احامص نسعي را هاد هو ا

 | هم ,اءبجوا ذاق هنعذخ أين مسلط نأ هلع بح تح همة لازيالو هئم طاربق لاو ثلاثلاراميدلا

 أ| الر ىمنو عيبارلاراشردلا ن نمط ارق لقال ذناك اهلك ناسعالا ضوزهكح عرش اءوجو كلذ

 أ ارك د ناكءا ا ذام"ةيلوجراا لاكتف لحرب سلف دوجولا اذه هل ل_صح ملناو كلذدنع

 ضراع ةءاو>رلا لك ف قل اهد>وا كاذاو نت نيعىفاتو.ثو مدعنيعقادو>و نوكش هوولا نم

 "ىذرع را لكن مالا رجالا ىتس امو ىذرعلا مهلاكنم ىنعي مهرحا مها ىلاعت لاهروحالا ءالؤهلو
 || ىانلتا نم لمكل ا مهو ةبطاق لسرلا لوقو ضالاو تاومدلارون هلا رة اذاامهلاكنم مهرونمهلو

 || ىضرعلا لكلا فلضافتلا عقمف ةبالورجالا ىطعي ماعملا كلذ ناف هللا ىلعالا ىرجا نا فالخ الب
 ىلقي لو هللا دنع تاحر دم ه لاو ضعد ىلعم مضعب انل ضف لسرلا كت ىلاعت لاك ىاذأا لاكل | ىف ع ةنالو

 تاذلال كدا لما وماي هتتاف عجبا انمرح ناف نيل كلا نيب عجب نمم هلل انلعج كل عاف ةيئانخلا

 ا هالعاا5 * ىلرب نس هنود ىلا الالم هتلصح دقىفا هللا نمو-رااناو هم .ركحو دنع

 قيلدباطري غن هناك بجلاء ىضرعلا لاكتلا اذه دبعلل لصح اذا دهشم نم
 دور اس ا فاللملا ا .

 ليا يالا حالا نأنس ذل اياه يا نكي فوصومودامو نكيرل 1

 9131011 لجلب ياع الا توك هنو ةلسا وي توكي للا ىبدعلاىهالا صنت اصخ نمامناق
 سما ميسا لعل ا مس |نمهل قةشيف ةاكرلا تاو ةالصلا مقال ل ايف ة حنا اياوةالصلا ةماقاب

 نولقل "لالا لمتااذم هانركذ دق[ ناكهوعاطا ا ذاق مهنم ءاسلن ن نمدضعبو غيم اككي و :رم هعيطتف

 ةرورضلان ال ةرورمض سفن نمةياجالا دوو ل ن اهربالو لل دىلازومألملا هسفجاتحال ىذلا هدابع

 | ام تالعتامنا نكن ات + فن ىف نوكح ام عفد ىب_عر دقبالنانال ا نوكل انهت رّوصتامنا
 | دبالو ماصوٌ دبالو صو أ ّدبالو نم اف هيف نوكب نمف نوكيا مك !ناكف ناسنالا سفن ف نوكيا
 ْ ”ىهلالا مالا دربالو ةطساولا ها دريدق و نكدي قلعت ىذلا ىهالا ةقمت همطعتام بسح ىلع

 | هتف نوككام هنال ةقيقاسا ىف دقافزاعوهامناو صاع هن”اكرهظفام لعشب هلآ بطاخلا دج الفأ|
 رصنلا لثمن وكلاي قلعتب ىذلا" ىهلالاحودفلانا لعاو دمجلا“ ىغلاوه لاو هنع نّوكي نا هي نها ام

 اهريغ ن نمال ةلو-رلا جن ان نموهامنا مملع ف طعلاو ءاملوالاب ةجرلاوم_هارهقلاو ءادعالا لع ا

 || تاذدزنف ”قاذاادبعلا لاكل هناصس هلام سس ىف حلا هادانهتأشن لكااو ماقملا اذهل صح اذاف
 رادتقالاذوفنوهف لع فلاب ”ىهلالا لكلا ناف ىهلالا ل كلاوهو ىئضرعلا لاكتلا نعددجوم

 تاذلاقاذلا لاكلاو ةسهلالا ءامءالا ماكح ًاروهظو تا دارملا ىف ةدارال اذوفنو تارودةملاف

 ||| ةهولالا ةفوصوما,خوكنمهدجومتاذدبشبال ماقملا اذهىف ديعلإ ن وكف هلك اذه نع قلطملا ىنغلا
 هتدامع قووفامتاذا راقتفاا ميل ارقتفسف ة وكلاران* الا نم ةهولالا هقحتشت انع اهانغةدوشمامناو

 ةبتاذلاال ةضراعلارومالا «ةاعتمامنا مالا نالابب سانا رتقاريغ نم ةشاذ ةدامع بحاص كت

 لاعلان لطم جامو ديعلااههااذكل عاهل لاميامتاو هتاذادنع هن :انادبع نككسلالاقيالف

 ا 0 ذام عمج ىطعب لزنملا اذسهو لم عيال دو لمسيدتةديعلان ملا نواعم
 تادذإ
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 نم قعصفروصلا فئغنو لودي هللا نال هس توملا لا لعب لامن اوروك ذملا ىجدملا لجالاودو |
 اووكنااماث نووعالو نوةعديال ةفئاط ىئةساف هللاءاشنمالا ضرالا ف نموت اوه اق ا
 | توما لمي حازم ىل_ءاونوكينااماواعظقنمءانئتسانوكمف توملا لقتال قئاقح ىلعم-مموكلا
 هللال أ نا عماسلا ايا لعافالدتم ءانثتسا نوكساوةعدن لف مهكر ديل ئقنلا اوعمس ل مهنكلا

 اهيلعاوئدف م داعس بلط ىلا ةيعادمبم واقف لعح داىحو ديره نم هناصس هلا قام ذجاذا |
 أ دساعتلاو ىلاكتلا نم «لعسانلاامم ةمالسلا ابلطواعوشخو ةقر مم واق ىفاوددبوو اهنعاو دلو

 | تاولداىلا ةسعادم-مسفنا قاودحو كلذاو راقواقالخالا مراكماوفواذاقرفانتااوربادتلاو |

 هتح اسس تناك م مهنمو تاولغلاو ل ابنا مزالو ةحامسسلا فذ ا نم مم سانلا نعدارفنالاو
 درغناو ادب هنكسم ىف لزع نم مهنمو اهريغىلا اهتع لراهبف فرع وادلب لهده سااملكدالبلا ىف |
 انوكدحلالو لعيلالهبسثالاو هيلاداعد ىذلا قل ايدّرفتلا هل عقل كلذ لكسانلا نع سمكحاو هب(

 هل حدب نا ىلا هانركذام لك ىلع لازيالف هس ىفوا سمار هاظ ىف ةداع قر نه نا وكلا نم

 هسفن نيو هني لوحام قبلا بناج ند ومضعبلح راش نموا مهضعبل هلا وا ممضعبل هسفتف ا
 هئعءدراولا مكح .تكسا د اتّمع ال كلت ىف قولخملا, سنالا بلطبو هما راولا كاذ نم شح وسو
 هتوالح دجوو امطعاءارفتسا دراولا َكَِذ ةم< ىف غرفتساوا ديدشاف انتشا هملا قاّتشا هسح ىلا داعو
 ىديامي واهلاح في رعتو باطخ دراولا كلذ فهمني وهحورو هسحىف ةذللا ترسو هدقف دنع
 اذ_ه بحاص ناكن اف ىدبع تنا هل ل.ةرخآو مدق لوا ىف د قف تف ئرلطت تاكا ةنعؤلاو رار 1 يار تسلسل امل دل لإ سل ل هنع هللا ىضر ,هدا نب مهارباكملا
 هللعح نا دليلا ىفاكت اس ناكتاو نا وحلا سنالا هل لعجرافقلاو ل املا باصصا نم عاطقتالا
 ءالنا اذه لكو تاناحورلا ىف سنالا هل لعج هس مزل نم ناكنا 2 يطا رثالا |

 هيلع لظي نم مهتم نا مث هعطق ىف ل معبلق ميظعرطخ ىلءوهفا ده دعامو هن هتمي انعهنلا تعراس لذا ند ىرشب ىهو حتي لب هحالف ىب رباذهف ةيكلملاَتي رونلاحاورالا ف سنالاهلهتتا لع نااالا
 دهزربالو كل ذب ىريالف تافوا ىف سملا ىنهلرهظتو هنالاحرثك | فدل ا مخ ملاع ىف همزلن حاورالا لازتال ردلص حارمشناو عاسنا هبع لابي بق فارصحمو ردص قرضواسمت كلذ دق اولا دعما
 اناطش عمس ناق بوليدملا كا دف اب هش ىتلا ةدئافلا عم فتي و ديقلعتلا ةلازاىف لمهتتالو هسفا

 كم هفر دق ىلعاداوج مالكلا ىضنق ناف عمام عد و دمه سوهو ععتلا قللف هسفن باح ءارو نم ||
 تقولا كالذا دادعتسالا كح ٌكدنع نوكش ديالو هم هنلا اتح انطومهلناف كظفحةنازخ ىف كل ّْ ليقا لمست اب او ضني ملناو ىريكلا ةياغلا ىهف كل ذيرلعلا تقزر ناق كمسهفردق ىلع بعتتخا
 تاقوال ارومأ دعادتن الاى هنردق ذوغن عم قا ناك اذاف ىدابعل تددعا لوي هناحسهتنا نا ا

 'ئش واب عفام ىنعع انه ناو هنئازرخان دنعالائش نم ناولاعو اذهب ىلواقولخماف اهماكحاروهظ
 نئازينا ةلظ ىفامناقامسفندب ف شكت ىذلارونلابامسفنال نئازملا هذه نماهروهظودو دوجو ىلا اردنا هذ هدر وحت اءوهو دوجو نمرداص نوكلااناانلق اذ هلو انعهسغنئازخ ىفانوزخت لعجو |
 ودامالا هد عزم اق مواعمر دقبالا هزت: امولاكو اهددع لاحف ىنهفا.تاذةن ور نعد ود

 لدذهح و لكنمقلطملا مودعملا َةْعْض اذه ساو ا هريغ نعةزيم نيع الار دق !ىرح الو هلدوجوم |
 مدعلاو”فاضالادوول اوهاذهو اهتاذل م دعلاباهقاصتا لاس ىىلاعت هنت نامعال ادوجو ىلعهلك كلذ |

 قا قىفالادوجوملا ندع سادوجولان او هللا ىوسام لكلو ملاعاا لاوحالاتتءئففاضالا |

 نع هلل ىلا.ع2هلالا- ناكل هدوجولالواعم ناكر هاذ هدو>ول الولعم نوكحر ال ىتح هناعس

 هعرشو!ةعرو ىلا ءاودو هعبط ةلظْنَم هحورخدع نانالا صلخ اذاناريبككح اًواع كلذ |[|

000 11 
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 ل مم بم ص

 0 نا سماقشاو حاتفم حاتفموذ عبارلاو ثلاثا وفناثلاو 1 اتنمال لالا لذقلا

 عفكوةرخا الا فرانلا ام دقو ىتلاةراخغا ةفر عدا مذ ىف هاذافام 2 رح زيعيرأو تس ىلع عتاذملا ا

 هعيطامزو< لهو عئابطلا ل-عىف دوقؤلا لبةءال ساايلاو ةسانىهودوقولا ليشتةراخلانوكن

ربثكل ذولعلا اذه ىف ناف هناذو هنيعءاقب عم ةعبط هنع ل ازيناامترحا
 ا انلكو هاهنو كلذ تدل نم لهجو

 ىلاعت لاو ههج وريغ نمهاغنو ههجوربغن مهمل ”اامهنم دحاو لكو نيةييحص الونيت دو#ثريع نيدقيرطلا

 اهيلع قرالاةناز كنان ازرخ ثالث همف تب ارد 5 سماخلا تنءل ا ىلا تح م اذه هيشوادرب قونران

 اد او سماخن او ناح اقم اهنم دحاو لكل عدارلاو ثااشااو فاي ااولوالا ىلفقلا لادقا ةعمس

 اهتسفف كر ةرسع ثالثو ل ل سي حات هم دس او لكل

 لقعلاو ظوذحملاو ظفيللاو هنفركمي امو ركملاو لضملاو لامكتاو سوسحملاو سملا مولع اهقاذاق

 يراجع تام اريثتسال اوزاؤؤالاو تاعانتإب |ةفرعمو عولعلا اهم كردتى لا ىوقلا عمجو لوقعملاو

 هبصتةخ اموداجلاو تاينلاو تاناومللا نم ةءيبطلا ىراجتو ضرالاو تاومسأ !قرط ىف حاورالا ١

 هلع هنأ لص هلل ال وسر ىلا نع لا لبق نم ىنا ىدلا نجحرلا سفن ىلع فقي و مولعأ | ند سافنالا ملاع

 ناحاتفم ىناثلا ىلعو حاتفمكااثل اول رالا ىلع لافقا هنالث اهلع تار 5 ةيناسملا هناز 20 سس علعو

 لهاب )ع ةصا1اودو-ولا ىف ةماعلا بايسالا معافا ذاف ابتهقف :دكرح نيعد را ىلع رمد ” فما هذه ىودع

 اهكرتي نم درطواملع دمعت نم هللا ىلا لصوب وابءاعد معي ىتلا هللا ىلا ةفاضملا لو وهنا
 ساثلا ضع اهلمءة ساو قُدق سانا ارثك ااهفدهز هه رش مولع ىهو هن داع نمؤهلئا ناب ند

 الع ترارفةئلاثل اهنا ازال تئج ثتةيمكحللا ةعب رمذلا لعال ةلزنملا عّئارشلا لع ىلع ىوتحتو دعسف
 عنراو ةنامعبرا ىلع اهل اذقا ىوت و لاققالا ةمقب كا ذكو جامقم هم .اعلوالا لمفلالافقاةسج

 نيبحملاحاورا فافآلاوداس-الانحاورالا فاغتلا فافتلالام واءروص اهمفاذاف اهيصتفف هكرح نيثالث دو

 فاقتلاو قاسلاب قاسلا تفتلاو هلوق عمو فلالانماللا فافتلاونيقاسلا فافتلاو ند وبحب
 هذهث مولعمو لاغورو دقموز داكو هول مو هلاو بود مو بر تاطاسترإلا مولءاهلكمذهو نشب اضنمل

 ىلا عت لاو موفلعلا نث از نم لزدملا اذ_هدي وح ام عج انرك ذدقا ذهف مولعل ا عسجب نمد هنازملا

 8 ؛ لزمملا اذ هىلا لوخدلا دنع تكرتىنًاريغ مولعمر دّعبالا هلزنت امو هننءازرخان د_دعال اش 9 نمناو ْ

 هبفنزطعو نعتشيوهو هبفام تفرعو هتلخ دو ىل خفدقو دحا لكل خبال لزم اًزدزيلهد ىنادحاو

 لل روما ىل_ءىوتعت ودو بالا اذهىف تأ !لزانملا هذهاب يد اي ا ردنا مت أهم عمجب ا

 لي ايوطو ليدسلا ىدهي وهو قلل الوش ه2 دنع لان اكلاداعا رمت 1 فراغال

 مولعلا ن 5 لوما ادذهىام

 رصنلاو رسسقااو زعلان ةدنوم ا أ

 رقغلا فنك ىولعلا ماعلا نم

 رح ذنءالو نابعاهب زم

 ىركف هنوكى راح ءا اوه ريغي ا

 رفقلادليلاب نوكلاح ودفكتلا

 بث اكر تءاج ءاّرغلا ”هلءلاو
 هدحوو ر تعحاراذا عحارف

 ىع نمءاشن او شرع نم كعح ار

 ةامح تاق.هوهو هد فع ى مص لحأو توما ل مشب - جب لكرع ةبابحوذر ال>ا ىضق مث ىلاعت ل اى :

 ىءينورتع منام ىلاعت لاف كلذإو ثعبلاب «تنعربعملاودو ىلو الا هتاح توما لبقناكن هلك |

 ثعبلاقةيرملا تءقوامت او سافتالا عم ناومح لكى مهلدومسم هناف همذ نورتمال ثوم ا ناخ هسف

 _-: رهو

 ممسشسلل
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 روصاذاف ناز للا تيتفف: تحرس ني رشعو س+وهنام ىلع حاملا هذه ىودت حاتفم ثااثلا ىلعو

 ةثلاثلا هن ازللا تئح مةدحاو ةطلىفاهاك اهتل دف لاثملاةْزب زعذخ امىهفهنعالاذخؤتال مولع

 ىلع مئافملاهذ- ه ىوحت حامْوم حامفم عدارلاو ثلاثل او لوالا لغقلا ىل_ءلاغقا دعب راابيلع اذا

 وعلا روصا ذات مس الاو ختاشملاب لافقالا كانت يي

 اها عام قش تدخر“ رش قا ”الاتلصذ _ىدهاموهموق ”ىرصاسلا اب لضا ىتلا

 سماللاو عبارلاوىفاثلاو لوالا ىلفشلا ىل_علافقا ةدساهملعو ةعبارلا ةنازحلاا تح مث ف ةعمال

 عستوه اهل ىلع جتافملا عميس ىو< ناحاتفم هءلعسداسااو هل حاف ءال ثااثلاو حاتم حاتمم

 ىتلا مولعلا نارك لا مولعلاروص تدار ف متاغملاو ”ىبهلالا مسالا, لافقالا تعتفف دكرس نيتسو
 د كا طوللاو رطاهتلصفم ركشلابةكودملا مولا ى مهو ىهولا قب رطنال بسكلان لانت
 املعا ذاف ىلوالا ةئازيلتا تدصتةف نئازخ ثالث همقاتد دارق هتاخ دق قاتلا تببلا ىلا انشا

 ورحل لاذقالا هش وهل حاتفمال س ءاقنا لغتلاو متاغمةثالث ىناثلا قفتلا يع لافت اة

 كاهل دعت الاؤلسألا مولع نر فومالاطنالا ماع وتس ككل | ارذ "اناوعبالاءلسعا حاتقم

 عبارلاو ىناثلا لف-ةاا لافتا ةعيرا العتب رف ةناثل |ًةنازكلا تدصقوا- منع تدرخو اهقيرط

 ةيي ياا سدم هكرح ني سيح ىلع ناد و ناحاتفم هملع لوالا لفقلاو هملعحاتفمال

 لاوح أو ةدهاحم او فول مولع ل-ءىوحت ىعاذاف جتافملاو مسالابا مصفف دكرح قئام لع ىو

 موج ىف دولملا ضن هنع نروح امملعورب رهمزرلا لعال هجن نمريعسلا ل_عوقاتشالاو قوشلا

 اههتهدحاو لكةرواس نمام_مث داوم باذعلب رب رهمزلا نيعنمالورانلا نيعزنم نوكيالذا
 تاذعلا ىهدنداخلا لاما ٌكاتا ممم دح اون نيعىه سدا ةثاان' ةلاحامهحازتما ن 0 داوّق هيحاعل

 ليديتلاناف ممظع دهشمودو لد ةريض- "أ نط :اهليدت معو مهجف دولا مضي ىذلا

 نءهافنو هللا قالتلي دمتال لاتقذ قادتا رع هانفتو نضرالاو:تاوهنللاو دوالا فهي صناادرو دق

 هذه هنهضإت اذه لكح هللا تاماكل ليدسال لاقو ”ىدإلوقلا ل 2.املاسةذ ”ىدهلالا لوقلا

 ابْم تحرخ ىتلاهنازملا لافقأ همشناهيف لافقا ةّتساويلع ترف هيلاثلا ةنازألا تك م ةنازخلا

 منافم ثالث هلعشلاثلا لفتلاو ناحاتفمهل لوالا لفقلاو هل حاتفمال ىناشلا لغقلاف هذهىلا

 هدد وجت نا اتفم هلع سداسلا قو حاتفماه-متهدح.او لكتا س دايلكاو عبارلا ل فتلاو

 مولعروص اب.فاذاف حت او مسالا ارحب ةكصرع نيثالثو عمسو ةنامو فأا ىلع جنافملا

 اك اكتر تناك نكلا و ةنس فل نيس را دم ىذلا موملا ةفرعمو حي راعملا ةاضا انةئرالا

 تبلاىلا تك مث ةدياكمو ةضان روةدهاو قوشن ءنوكيف نيدا ارملا نمال ندب رملا نم حب راعملاو

 هيلع حاتفم الام ىناثلا لفقلا لافقا ةعيساملعىلوالا هناا نئازرخ ثالث همفا ذأف هما دق عد دارلا

 ةبقب ودكرح نيعيرا ىلع هحاتفم ىو ثلاثلا لفستلاو تاكرح تس هبف حاتفمهل لوتالا لغقلاو
 نونو نانثاوةئاتساهصت ام تاكرس عبمف تاك تسوددكوحةئاقس ىلءاهصتاغم ىوحت لافتالا
 فّشرو هب ر ةعاط ىلع هنبعتال تناك اذا هجوز ناس الا بدي فيكو حاكتلا لعاويذا ذأف امصتفف درس

 بص نم هريغل هنوذوىف هير ةدابع فنا شالا نيع:س لدو ناو دعل او مالا ىلعاونواعنالو هلوق ىلع

 كلذ هارت هدعقاو ىف ىلا نامهو نبا سقلا ىأر دقو كل ذ هركءامإعلا ضء:ناذ ًاضون اذا هملع ءاملا

 اهيلعتس اذ ةثلاشلااةنازحلا تتج مسك ذ فرعي ةنازا هذه نة هب فريخأو مالساا هلع ”ىنلا نم

 قاثلا كا زكمو حاتم مهل ل والاول حاتفم ال ثلاث | لفشل او قطم اممم ىف امل ا لفل ا ل اهنقا ةسدن

 |ممقنف هكر نيعبسو نامثو ةئامعب را ىلع عتافملا هذهىوحت متافمةثالث لذ عيرارلاامنأو ماع
 لاق هج يلع اذاو هناا فلاةنازخلا تلج غارق تيار رج العم تو اهلنكىتتا بسام ىهاذاف



 اناا

 00 سلق للعلا سفن ءب هيام مولعملعي هن ىذلا لعلا نأ دارا ناف تامولعملا راسب لءداك معلا تك

 هذ كا ذو عاف الود مولع مدلعلنوكت ف ىراسا العلا اذهب لعلا لعب لب معزا مالا

 2 ا اهذهىفتن ةرىتاا مولعلا هذهو رودل ا ف ثك الىناعملا فش كف شكلا هاطعاىذلاوه

 ةذاضملا نامعالا ابي رهلتو ابل اهنع نو كسي: خا مولعلاورادنف ةالاودردَعلا مولع ةناثلا

 علا بيسي لالهلانا اع مكي ل زنا اذهفدايعااىلادب وسنم لاعقانامعا ىهو ناركسحالا ىلا
 لاعفالاهذدةستو هاما كإه ىذا اذ نيع كالهال ةسسنو هقاضا كالدوهو امج ىذأا ىراسأا
 .ىراسلا للعلا هعلطبو اهكاله نيعود و ةصيصتإ تسيل ةبسفلا هذ هنا لزملا| ذه هع دايعلا ىلا
 || نيوكتل ا مولع نازلت هذه ع نم تاضغ الهلا ن نم ةيعربدابعلا لاعفأ نامعأ سنو هللا لاعقا انما

 || اهكتافمو لافقاةّتسا ماعلا هثلاشلا هئاَر منا ىلا تاقتنا ىلا من وكم لكى ىراسلا نك هلوقرسو 1

 نان وك ناح اًمنمىناثلا ىلع وة دحاو دكرح ىلع ىوحي دحاو حاّتفم لوالا لفقلا ىلعفاهأ افقا ىلع
 نعئو<دحاو حاتفم عبارلا ىلعو تاكرحر مع ىلع نان وع ناحاسغم ثااثلا ىلعو نيّتكرح ىلع

 أل نان وع ”ناحاّتفم سداسلا ىلعو تاكرح سجس ىلع ىوحب داو حاتم سانا ىلعو ةكرح نأ الث
 | اضع ابضع مطخ مهج تيار نازللا ت<قنا الف لافقالا تعفو املا تدخا نيتكرح ىلع

 در م ةعاس ةضورلا كاتى كلمه. فتوورانا انمي رخا دقالجر تدارو ءارضخ ةضور اهطسوفو
 ال[ تدعشضوانلا ىلا 1مم حجر مث ةعاس ةضورلا ىلا داعي مث باذعلا نم عاوفا ةمسم بذعبف رانلاىلا

 ْ الت نم همس رش دءام نم يرش ةقرح ا رانلاو لَوملا باذعلا كاذب ىتب ام اعنم تاس باذعلا عاونأب

 اهناتغم اهتم لوالا لغقلا ىلعتي ًارذ ةعبارلا ناز ين ىلا تلقتنا م ىتهصع ةيرمشلا كلت ىف تناك ضورلا

 ٍ ماتور لع عالسللا ةذلتلا كرك عتاد هدا د ك املأ لغدلا ىلعو ةمسدنه تاكر تردلا دنع)و

 ١ .ىلعتاب وحن احا م قمطملا لغقلا, ف رعب لفق فن الققودو ثااثل | ىلغَملا ىلعو ةدولعم ةعنص دكرح

 .تارعتسلا اذهن ءىلوالا هئازذنا مولع ةمقب تيأرذ لافةالا تدفن تاكرح عبرا تكحر
 ,ىلا مولغلا هذهوتافصاا نايعأب اهك الها قلعتب تملا اذهنمىلوالاةنازلتا ىف ىتلا مولعلا كلت

 ل اضياامق تاصخ ةكلاهلا تافصلا كان نقودوملا تاوذلا ناعاب اوك الها ى ولعت ةعدارلا هنازلنا ىف
 نوصو هم باخ اء[ ماطت لأ لاعفالا نتج وانغ الاضرأ اهمولعن د عااذملا وص اهودك لع

 || اهد دعا واكل زلا اذ_ه مولع ىه اذكعو تاكردلا نم جتئافملا هيوحت ادي اضيأ 0
 لإ تاقدنا غلب . هلام اهو: ضلماوص ا كاوسأ مو ذشملج اهلو اهكناانثم تاكرحددع ىلع
 || ةحسابلعا د اة ىلوالااهَئاَر انا تف نئازرخ عب را ىب مو هنن" ازرخ ىفام ىلع اضرأ علطال ىف اثل !تدمل | ىلا

 هتحفقفاح اًدفم ىناثاا لفةللرنا لو هكرح نيعب را ىلع ىو دحاو ح اندم لوالا لفقلا ى_علافقا

 0 0 .تدفؤةدحاو ةكرح ىلع ىو< 1د>اواح اممم ثلاشل | للفقلا ىلع تن ًارو مسالاب

 لفل تدتقو ىرخالا هيشتال دكر لك كح رس ةثامعست ىلع نان وحي هيلعام_مدجو نحاتفع
 سدانسلا لفقلا تعجو ةمسدنه دكر نسخ ىلع نان وك هيلع امد دينو نجا تنع نايا
 سدالا ىلغقلا اذه لزنملا اذه نيلخادلا نيف اكملا ضعبل ارهظردق و مسالاب هتتففاح اتم هملعرا لف

 لفقلا اذ هدوحو نم ا حاتفملا مدعو" تاحكحجر هرشع ىلع نابوحب ناحادفم هسلعو

 هده تعقالق ظوفحلا حوللا ئم هاربامتاك حاتفملا هلىربىذلاو ىناوهشلا باطخلا ةراطحق

 مواعوهو ديزبالو صقن.إال ءاوس متافملا تاكرحددع ىلع اذ ةنوزمملا مولعلاروصتيأ ًاردتازدلا |||
 مولعلا ن هاهيقام عمجب تاصخ ىلا عتو هنا سدي رب هل قر ءمال ٠ نم كلارك تاع رضا ءءانفلا

 | ارائاهده نمت رخ م اهلا دنتس ىتاا روهال ارمص> ىلع لدتا م أ كحودءانفلام ولع نم

 || ناحاتفم ىناثلا ىلعو حاتفم لوالا ىلذةلا ىلع لاغقا هثالث اهلعتدار ةناثلا ةنازدنات حو
 اي ا

 هل
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 كلذدع وْئاَر ايروكا لكم فان وت كد لاقن ان ترا : لاققايثالثةعدارلا |
 عيرأ هيض تي ارق هتلخ دق ىناثلا تيبلا ىلا انجرشو انقو ىدس ذا مث اهيفام فرعتو اهلافقا تت
 ةعبرا ةثل ثلا ةنازكنا ىل_عو لاققا ثالث ةمئاثلاةئاز لنا ىلعو لاغقا ةّدس ىلو الا نازل | ىلع يار
 ثلاثلا تلا تاخ دف تما كلذ نماذج ر فن ىدم ذا غلافقا ةّمس ةعنارلا هناا ىل_ءولافقا

 ىل_ءولاغقا ةعبرا ةيئاثلا ةئازلنا ىلعو لافقا ةسج ىلوالا ةنازمنا ىل_ءنئازخ ثالث همض ترف ]|

 حيرخاو بان نم لخدا كاذ كصوت دل! كا ذ نمانجرفن ىدس ذخا ٌلافقا ةّمسّةثااثلاةنازدلا
 ةنازدلا ىلعو لافتا ةءسىلو الا ناز لنا ىلع نئازرخ ثالث هبفاذاو عيارلا تيبلا تا دقرخ باب نم

 ثبلا تلخدف اهنمانسرفن ىدس ذخا مث لامفقا ةسج ةثلاثلا هن ازكنا لعو لافقاةسج ةناثلا
 لافقا ثالث ةئاثلاةنازلنا ىلعو لافقا ةعيسىلوالاةئازحلا ىلع ئازختالث هم تبارذ سما ||

 رصبنف لافتالا كات فنا لوالا تملا بلطت انجرخو ىد ذا مث لافقا ةسج ةثلاثلا ةنازإتا ىلعو
 ىلعاقلعم تدار فىلوالا ةنازملا ىلا لقالا تنبلا تاخدق عثادولا نمئازملا كلت هلع ىوئام

 2 وحت متاغمة ثالث لالا لفقلا ىلع تبأ رف ةثالثو ناحاتم +هنلع لافقالا ضءدو هحاتفملذق لك |
 كل ذكث لاثل | لغقلا ىلع تدار مث لفعل كل ذ تو لل دكرسةن امعب را ىلع مئاقملا كت ٍ

 لفةوهو ناحاّفم هلعو ىناثلا ىلا تعبر وثلاثلا تهفق دكر امعب را ىلع ىوحت متاقمةثالث |

 تعلطاو لاهقالا تحقالف نيتك رخو تاكرح عدرا ىلع ىوحدحا ولفقىف نالغق امهف قدطح.|]]

 امولع ترف صقتتالو دي زرئال هن ازذنا كإت متافم تاكرحر د5 ىلع مولعلا رود نم ىلا ديْئ ازيا ىلع
 نيماكتملاو ملا نمراكفالاباب رأي ةصوصخلا لّمعلا مواعنم كإهالا دحا اه. لغتشاامةكلهم.||

 هناريغوجن م كالهىلا اهيح اص ىَدويامابتم تيأرو ئادلا كالهلا ىلا اهحاص ىَدّويام اهتم تي رخأ|
 مولع نموريثكسم ةمهاربلا مولع نماهيف ةداعساا اهم اص تمرحدق ةتبلأرث ااهمف عرمدلارونل سدل ||

 مولع ىعستو انهراهظا نكعال رارسا ىهو اهنحتنل مولعل | نما فام خس تلسخل اذا ةرعو صحتنا ٍ

 هللا لص هللا لو راهي هد ىناسعلا نب ةفب ذح مهتع هللا ىضرتي اصعلا نماسم صتخا نمي ناكو سلا |||
 رعناّي- قافنلا ل هأ فرعي ناكمم و ”رمسل ا ٍلع بحاص لاقي ةباسصتأ |نمب ناك كا ذلف لبو هملع ا

 ناكو لدعي د>ال هلوتاالوال لا ةفئث كلذ ند ”ىفلههتلاءامو هفلكسا هتعدتنا ذر باطلتا نبا.
 هسا دل لاني لوقم هش ذَا ىرب تت ةفي سر وشك زاب قاع و دمال للام ابارك

 يسع يلع ليش ذاع دعس يلع هو دعس ذَعف اهرذخل اهلع نو الفالاورع ىل-هةْش دح

 0 ,ءةمهلالا ةيانعلا نم هيهتقا نوصعاع ىسفن تهززنو اطعام تطحأواهتلص-
 امولع نوريمهن الدقي رطل هذه ىلا مريثك كل> تاماقملا هذ هىفو كلذ ىلع هللا ترك 1

 ةسايرلاو فود لطت سوةنلاو انايشاا م نونوكيوانارااببنؤنوكي و سوفنلاابم ىشعتت

 اواضواريثكم اول غأفنولضيون واض.ف كاملا ملاع فا بنوا عت سفانم نوجر ضف امن ءانبا ىلع |ا]
 ثلاشلا لفتلاو عتافما نم < نيلقق ىل_ع تار ةهناشلا َهْناَز ازا ىلا تلقتنا ىلا مث لسسلاع اوسنعإ||

 لقلا تلج م هتف تاك رح ةرشع ىلع ىوهت عيئافم ثالث لالا لفقلا ىلع تنأر ةهماع حامقمال

 أ تعج ملفقلا + تحقو هذ تافاناكرب عب راىلعىوحادح اوأحادقم هلع ت دج و فىناثلا ا

 هلح اشم ال لفت لك ىل_عأ ًارقا ىل لمقف عنصا ردا و ترغلاحاتغم هيلعرا لف ثلاثلا لفقلاىلا

 كلذ تاقفوهالا هلعبال غلا عتاذم نم هحاتمم لفقلا اذه ىلل قمم مياعلا حافل اوه كبرنا
 دئاز لإ -عةرودتب فود تاكد لد - مواعل اروصتنأ ارق ةناز اردنا تدفناو لفقلا عفتاف ْ

 ىراسلا ملعلا ىلل .ةذملعلا اذهام تاتف تاهل تاكرس دع ىلع ترهل ىتلاروصل! نم تيا دام ىلسع |(
 لاقاا نيو ىلاعملا بانا تقف امسفأ بال لعلااذ م تامواعم مولعلا عمق مولعلاو تامولعملا ف ْ
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 ألا ةفص نم هبفهعدو اانعامالع لوقسعل اند المع قانا لعاب زعلا هتنارب دقت نمناكنف اه ةناكم

 لمعلا اذهب صتخ ىذلارهاظلا مسالا ند كل ذو هسنج ءانبا ىلع كاذب هت اهريغةفص نمالةردقلا
 نمملعلان مرام اة ه.فترجفش ”فرورسودرب واهل هدوج هيفراس رهشلا نم برمضب كاذهملا قاد

 هلىذلا نطاسلا مسالا فرابنالا هذه تري لقعلا اذه هب صتتعي ىذلارخالاو لوتالا مسالا

 ردصوهيطانو هرهاط كاذكو تابرخ" الاراس ىلعهّي رخآو تاسلو الارث اس ىب_عهتيلقا تسّدقَتف
 اهنطابواهرهاظ تب ًاروابتي ار فاهانا ى هلك ىاحدا عيب اما ىهس ةريضح هدنعىذلا باَكلاَ نع

 نيب ىلا ةقيقرلا تن اعوةرفدوةرج نيبام ةشنةروتسمءادوس ةتكن امم لمعلا اذه ناكم تنءاعو

 لقعلا اذ_هىلانيرظان مالا مهللع فسوت و نوراعو ىد .وم تبأرو نيعملا ناكملا اذهو ةناكملا

 ءاعسلا ىفهتناال اه ددعلعبال تارضح هسفنل اهصدخ ا ىتلا ةعماجلا ةرضحلا هذه نم هناحس ع رو
 اهعفر صاخرظناهملا قعلا تارضض ل اهذه لكءاوسالا د ىلا ىرثلا ت < اموامهنانبامو ضرالاو

 تارمضحلا هذه ىهست ماركاو رب وةمرحاهب قالا هفّرع نم اهذر «د نمد. ءاهلفاهريغ ىلع ء كلذ

 هردقليالام ”ىهلالا هيزتتلا لاو ا نم تنستك ١ ىل- هاتان وراني دحر اذا ليدل تاطات

 هذه ندو «هلوش دملةمهل نكي لامراقتفالاو ةلذااوع وشللاو عوضفلا نم مها لصحوهلناالا

 نكح لكلاو ماقل ا ىلعئث لكى قحلا هجوّدي ٌورمسهل لص< تام املا هذه ىفو تاريضحلا
 تاصح هر ”ىأىىرديالو اهفرعبالو لالا هذه مومطعن نم لاج رلا نمو اهده اشي نم لاجرلا ند

 | لاعفارث اهل ىذلا هانركذ ىذلا لقعلا كل ذىلا عجرتلف مهتمو مهن هدف ْ هللا ٍلع هب قمسامر دو ىلع هل

 هدهاش نم لكدنع لزملا اذهب صةخامم هتئسنو هتعناك اموهل ناك امرك ذنو لْزملا اذهىف هناك

 قر.نملامولع ىطعت اهتدةاو سه لكاترم نيعبسو نيثثا همف زيعو ءافدا او قدصل ا ماقم هناحس صخشو
 مالا ةرمضح هلب اعتق مور ذ ىلا ستي نا ىلا فش كمولع ىهفةروصا | هذه هسمزلَمسا ىذلا ءافصال اهبف
 ةلذلاو صالخ الاورمدنل اور هقلاو قدصااو ةمناد>ولابءانثااو ”ىبهلالا هيزيتلا نم هبط تفاح اد
 مودلا سلف عفري الانا ةعمسطلا اظن نيعالا ن نءاهحدق هنا هس هتب ار قارملا هده هللا ىنلشدأ امو

 هن :اراذك مدق ايفل ل هدالو عسبطلا ةإظ فل نم اهب ف كك هنكل ة ةعوضوممدق ه اهيفقارإ

 ةياثملاهذهم اهيف مهو ىلعأو لاعنم ةفاتخم نتا نر هل نيفراعلا قدام نم عم تنأزو
 راقثاناو هيلا لوقعلا تعقجاوءانركذام هصضئ اهف قرب نالزنملا اذهب صوصخلا لّدعل اذهل ساو
 نمار ذود ؟”ىهلا عئاجا ىرذاالو ماكتب لو صخش هل رم هنمدقتش ال لوقيامو عنصرأم

 ريخفىور حاوراللّو ل !تاراذنان مراذنا عاقمىف ىفهنا تلعف جاعزئاورهقودن اكرتا عجز نيت هنللع

 نم نمأنالان الاف ءاكبلا اذهام ام_ملا هلا واف ناك ا ددعق خالسلا ملء لم اكهو لب ربجن أ
 ىلع تءلط ا ىنا قفتاو ةلذو عو شع هللا تل امانملا اة الفانوكتلذ كا ذك امهلا هلا ىسوأف كركم
 رهظام ىوهلا اذه َةذفانلا وعلا نم هللا ىل امعأدقو نامج امنت امهو ةوهشل او ىوهل تيًارفراسلا
 لكدنعدوسعملا هلالاانا لاقو فتوملا كلذ ىف ىوهلا ماعد هللا مصعيناالا لوقعل ارخكحا ىلعاهب

 طسول تح هندي ن نب ةويشلاو نيطام_ثلا هتعشاف لقنلا نم هنء ءاحامو لمعلا ن نع ضرعأو دوحوم, |

 هللا تاذع نه همجي هنأ ل. . ما ىلعدقعاو هلع دعقو نار طّقلا نم ش مارذهل سرهذرانلا ةحو

 م رك ادب تانك ءادعسلا معلب هعمن مو كا هذه سلا دنتساو «4لع دهعا ند نيب وهن هللا لاخ

 طيحانا تدرأ آىلا مم مونلا مر جة لس ديلا (نابإ ع نللغل انك ديم اماه ةمدلئاع

 لزنملا اذه بحاصلقعلا كلذ ىدس ْذخ أذ مولعل اور ارمسالاو ق املس او بتارملا نم لزنملا اذه ىفامب
 تسلاىف تاس ا سجس همف تب ارث ل الهلا ع رمصمو ك الهلا لزتم اذه ىل لاهو لزنملا اذهرهظ هببسبو

 ا ا 1 ا قا ل د ال



 ا

 يي ا ت#آ#آ#
 لم همف لوخ دا !ىلا انذل لدسالام لزانملا نمو هيفداتق رعامدح ىلع صالاددف داناوز ىف ىشغو 1

 هتعدع ىلع انل لددلا ماهدق هاف ميلتلا مكع في رعتلادومعلا اذه نمذخ أف لزتملا اذ ه»

 | 51عأب هقحط نم سانلا نمو قج نا ساو هذ سلا ملاعىف لوسرلك ف شكلا ملاعف هب هيانيطاةعامف
 ضعب لوقف طاخا روت لسة ”اسو دحاو ه>والا هنم اناروظيالو هماعطت نذل زا نا علا

 دةفاملعت بلا مام ىف ةّمسلاو ةساللا ىتدثم نيب ضقانت الفةدعأ ةّس ىلعاق تنلا نانا

 ةقداص هن ةفئاط لكف نيتةثاطلا ىدحا عمو نيلوقلا د ىف قانا لتنال ىح كلذ كل اب

 دم موقلانيب سلف هذ اوفلتخا ء_ملا سانا رهظام عجبا ذكعو كلذ ةيفيكبكتربخا اذهلف
 ملعاو مهساوح هنوكر دياهف سما لهآ نم ىحأو مدأ مهلغش ىف م»لب هينوةةحتبامف فالخ هنثا

 ماتوهو عبارلاراشدلا ىلا هنقةناهتلاو ةملوجرال ىذلا ىناشلا رامي دلا نم لزمملا اذهل لوخدلا نا

 ةلاسرلاوةودنلاو ةيالولاو نامعالا بترتف هانم ق دفا الحر صخشلا ىهساسمىتلا ةماودرلا

 هلصفامىلاتنطفتاذاو كلذ إ_عاف ةعيرأ سماخاها نوكي دقلب ةسجخ سماخ نوكد اها سماخالو
 قعيرتك الو ننثالا نعب كا نم ىنداالو هلوقىف هلجا مذ هلت هنم تن تفرع ىلاثعت قا

 الا خالو رهشباروهالاةئالث ىو نذل وكلام هلو قدما لطقفدارغالا نم اهقفانغا ةعبشلا
 اهعفشف دارفالا دير هنأرثك أوكل ذ نم ىندأ نمانفرعفمهسداخوهالا ةعبرأ الو لقي لو مهسداسوه
 نوكتال ىح قحلاة يوه !معفشال ار درف دال تشن لف انه تدكح ةريغلا نا انَعَدكْفا تم سلام
 27 جنك امغيأ مكعموهو لاق كلذاو نيقولخل اهي درفوه عفشيو قوات هني درف 00

 ان هسا ف رعنالو انيصصب فرك هتاحس لعق ةيحاصملا لوهجت هنال هعم منو لعل

 قلعتتالةريغلا نالامبئلاثوهالا ننثاالو م .تماخوهالا ةعيراالو لع لذ هن هتف انع هنفتم انف ةَسانأ

 ىعو نا اوك الاىلاتنسئاذا ةيرتولاب قب ةاعس اعاو ةقرقحاهل عف كلاّنالناوك الا ىف ةبعف_كان

 هفصو ىل دعت الدلا ىوقأ ن ءادهوءاءشالا ىفىلاعت هلروهظلا ن وكمل قطااهزتوتفاهتعستال

 وهفرتغلا ركراشع و م ءىرب هللاو دا اتا وج جسور نال مغلادبو دور ند ةقيشما م الةريغلاىلاعت

 أريغا لاك امو أ دحأ ال سو هيلع هلا ىلد لاق ملا ريغدحأ !نوكوو اد>الاريغ نوكينأ ءىرب

 قدض ىلع لزنلا اذه هيطعيامم اذينان 00 ودماشملا اذه ىف اهمكح وةريغلاب هفص وذ هللا نم

 نيواسني قرغلاو ب دحالا ملعمولعلا نم م لزنملا اذه ود لسسلا ىدهموهو قدا لوي هلئاو تقولا

 ني ى سن عفرأو كح مسا عض آموملا ةدابقأ امون ىلاعت هللا لوشن ىهلالا بسنلا لعو ةيدحاولا

 نيملاعملا بر هلل داو لث الا لعو ”ىرورضلا ملعل او طئاسلا لعو نوقنملا

 حوللا ىف هام اذا عيرلا ف قاخلا لاله

 حم رلاو مسجلا هلا / كاالاود راخفلا5 5و

 حوف ىفءاج دقامب | || الهس اكلم رعوو
 ىو هتلق ام ىلع ىسفن افط ول ىفو

 ىولاتس نمىقد رب هادوا قشعلا ال ولو

 لزانماهف ةراسلا ةعيسلا نك اوكلار دقو كالمالاناه رعو كالفالا قلخا 1 ىلاعتهقانا معا

 اسمو ةنكمالا نامان كا واقن قيقلو اهتانتشم بخار 1ك نامزلا نيعت ممم لا ىل !اهنق ىردش
 ردق أ طعاهتكم) ف تاكله لنوع ضوالاو ةيبسلا تاومسلا فولط 2201 ا تاق
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 ناكوتدقام اي وا دل المل دال و قل ةةشحال 6 سمشملاطرمشالو
 ووفاطورسشم داولاطرشش ناك الو الواعمداول -لعناكألو الولدمدا ول المل د ناكل و تما

 اولا درر طلو سلا كلجحا لجغت الو لودعلا هكر دتال ىذلا لووهحا هملا دنتسملا هناصس

 تءاستر دحالا ظفل ناف هتدح أ فدحوتلان ه دحالاو دداولاب قلعت اماَمآاودحوتلا هب زك

 رياغت ىلارظتلاب هنم موهقملا ناكّنا و ادحأ هير ةدابعبٌك ريشيالو ل اقف هاوس نم ىلعقالطالا ةّمبان
 هناك دءاعلادوسوىفانتةردحالا نال هدأ ث مح نمديعتال هنا هللا لعق يرط ىلع تدب

 ةيدحال اك رسشت الو هل لل ذتو هر قلعتف كل دجوأ بزرلاناف هندي ول ر ث رح ند دزااالا ديعبال لوش

 نوكم كامتنالو كفرعتال ةيدحالا ناك ةسبوبرلا للذتتاك اهل لاذتنف ةدابعلا ف ةس .وب رلا عم
 || نيدراعلا ةدامع ىن ةلهاشلاةدابع ىشو لهعمريغىف لمسعتو عمطمريغىف عمطتو ديعمريغىف ديعت

 وهاذ هت اتلطم هلي دح الذ هللا ىو ام امو اتلطغ هتقالا تيثتال ةيدحالا نآذ ةيدجالا,قلعتلا نم

 رط ثمن نم انددعأ" 21 -هنم موهفملا
 *موسرلا لهأ ذخأبو نآرقل اانريسسفت ىف اند

 ْ كلذوم

 راسفت وشو ءاكرشلا نم ه ودحاام كيعز رم ا رع ءمللا ريفا اضي أ مهطسق

 5 ةاواناساما عي ةعلاو وسنلا ناك ذا هلل اسال ىذلار هلا اوذ نارقلاف اضيأ حصص

 ||| مالسلا هماع هسئاءؤانل لج هلوقب دارملا تلعاذ_هتاعاذاو نرقواخلا مالك فال ىناعملا نم
 ةريغ ىلع هقلطا ل هنآرتلا فانز طتاناف دجاولا امو ةغدلا هذه ىلر اشرالىثدحأ هتئاود لق

 توكيو ةبدحالا نم صخ او هفهقلطب ل ناك اف نيب ىلع هنمانا امو هدج؟ لف دي دحالا قلطا ا
 ]| ةيدحالا تقاطأا دهلو كارتشالا لخ ةفصاناف ةيدحرالا كح ةفصنوكم ال العتااذلل اما

 ىذا|نارقلا ف دروامّوطناغ اومه-الطداو سانلا مالكربتعبالو نآرقلا ىف هللا ىوسام لك ىلع

 || هنف ىطفالا كارتش اللة ب دحالا كح هم كح ناكد>اولا اظا هللا ملكى دو ناف هنا مالكو ه

 قوق داما ل ةهع ماع لم نع ىلعق فريغلا ىلع قلطي دحاولا ظل هللا مالك ف دجال نكناو

 لص ام هن ضاق هرزمتلا نم لرالازدنلم قلع اهودهاوس دح ادب مست ل ىذلا هللا مسالاكح

 . [|| فراعلا دارا ام كل ذي ديرئالو ”ىنادعدلا للا ف موحنلا عقاوم باك ىناهانرك ذ تلا فراعملا نم

 ! 1 ا ا يسر ا و "تسلا هللا دعوبأ

 نوكست نا مدباهب ةطبار ةبسن امه ن وكشف ةملدإ امنهل نوك نأتبال نيفاضالا نافهملا فاضيالو

 لياسقيو هيقلعتيو هسلاأداي ىذلاو هدمصأ ادعت :"ىتسلا هدارأ ىذا ادمصل انامهل ةَعَمَح ةفاضالا

 رسل تتوسل امو لك رو قوموا اصول ةناوطضارز تيان ىلصملل ةعيرشلا تمءاذهلو هحوتلا

 ||| نم هنكاو هملا دمصي نمهيزنتلا فاصو أ نم سناوالا عثوأ انج الملق اهتع فرن نكلوا دمصاييلا

 نوكلل قاعتالذا هيزنت ةفص نوكت نا قست 7 ىتلا ىهدسقتلا اذه نع ةقلطا ار دعصل اهم .ركلا فاصوأ
 ةيدحالا بلطي ناكن او لزنملا اذهنالءاوروك ذم ةغللا فاهحرمشو لزملا اًده ىف ةيواطملا ىهواهب

 ةسجن ىلع حافلا تيبلاكرهاذئلاءدمتللا -”ىروصا!فثكلا ىف رهظ هناف هوجولا عجب نم هيزتلاو

 هوجولا نمهجوب لو د هنقدحالا سلف حوتفم اههق ٍبانال ناطمح هي طيح عوقر م اهلعودعا

 رخا نود هسمتنو نولقي اك شكلا لح هيعسمتي ت يلا طئاس ىلا قصلم عاق دوع تيبل اجرا نك 5
 دومعلااذ ه كل دك تبلاىلا ال هيلا هفاضأو هلانبع هلعحو تدبلاحراخ هللا لعج ىذلا دوسالا

 هناكف ”مل ا كزس كف اهلا وه سل هناالا هنمناكن او :لزملا اذ هىلا فاضيال

 هل فورا بات ىف ىل املا ران كلف لع هيندقو فراجملا و ملزانملاهمطعتام نيب وانش نامحرت

 ا هبف ل دنام لزاما ن نمو ل ذو هنم ديضتسنف لزا.الا هيوحت ام انلربعي يصف نا لل ةومعلااذهو

 ىو
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 ةيوه تسل ديقملا هب وهفدمقملا ند قلطملانيآو ركذ ن٠ ىلع دوعي هتلاوهىف ريعذلا سيلا ذا هلالح ||

 رداقو قولذشو قا لاق ايه نوكل دم د4 هبدضتتف نوكلا قلعت ةيسن ددقملا ةيوهفقلطملا ||

 كلذكس ”يللاو لكس ورلد رصصوريصو عوجنمو عيجتو ذأ رودي رهو مولعمو لاعورو دّقمو ١

 كلا ل. ةرامشالا نا تفر ءهانركذام تفرعاذاف كاذكمومتلا سلو نوكلاب هلقاعثال ةيوهوهفأ|
 هللا لءريمذلا داعاذ ودالاهلاال هّنناىلاعت لاه ةدكراش كما هيف عقترك ذلا دس هبو هللا ىلعالا سصيال |

 ديحوتلاود سل هلوةيوأ هلعبنأ دعلاهبرهؤب ىذلاديحوتلا نا ٍلعاو ةيالا لو روك ذملا

 قرل لا نءردصيالو قول كل ذررومأملا نا بك ص مالا دسح و ناف هةسفت هبواادحوب ىذلا

 ىلءديحولا | ذه هتعدو ىذلا ن ههنا ٠ نعال فل و ا نع قول ةوهو هيساشإمالا

 نولثاك ةانفنل اريغو ب كلاب نولئ اق: اهنلاَنالاهشثمو نقولا نع لاعفالا اش: ا

 هعضوه فهر رة: ةأعرش هدان دعت اكن ناو قلل ىلفاضموهامزي زعل باتل اهقملي ف. .كفداحالاب ٍ

 هنوك٠ نددهب ةفرعملا ن نر دع اا ل حر هيلا هن رذلا ةهح ىلع دانس كوع

 نادس هيزيما اوه ىذلا حيبسنتل ايدل اوقموعىفو صالخالاةروسىف هرك ذامدوءئث هلثكس ا ففرعبال |

 | دارأول هلوق لزلااذهرارسا ندو هّتفر ءعدىلا لما عملا ىيشم هزدلار نوم ا ااا

 ءاحاذأق مدعل مدعوهذ هريغ عاننمالؤ * عانس اوهف عانسمال عام | فرحول ناف ادلو دخت نأ هلا

 قلعت نا ةدارالا ىننفملالوال ةيالادذه ىف تأ لودو-ول عانّمافرحول ناكول دعب ْلوأال فرح

 نيعلادوبوم نوكي دخلا داولاو دان لوعي هنافادإو دلي نا لد لو اذطصالا عن عسم اق داولا ذاخماب :

 دإاولا نمداولا ةلْزْم سفن ن نم هلزنن ناب ةلزنملا فس رهلاوءافطصالا 0 ع

 ةمستلاو تاذلا نع ةعفت م ةمسنلان ال يتلاو ةدالولا نم عن همصل اوةدالو هيلع توكي ىذلا
 ةلظذلب ىأ اذهلف ةرثكلا ىدت ب لضافتل اذا مف لضافت الة دحاو ةمسن قاما عمل هللا نم ةمهلالا
 فدو نا تاذلا عانممال عقيالو كلذ عقب مل ىأ عانتما فرح ناكفال ةظذلا.ه دعب لع لوول

 ولعلا هفصوفان ردح ىلاعت هناو ىلاعت هلوق دعا داوالو ةيحاص د ءاام لاق اذهلو هقعستالاع

 لعن ةفاض أريغ ن ندبرلابف كفركذلاب بو رااىلا فاذملابراا ةم-ظعل فدولا اذه ماش ع

 لاملاو :ءانكلا قناَمآونو ا رتل اهب ند عظعأف مساريغ نم تاذأاب فيك هلا مس الابفكف

 ىهىتلا ةبحاصلا دوج و دلولا عوق هزاجءافكلا تدجول هن قب اقطاندل ةفر «مال نم همهوتاعرف :

 عنق نيذرطلا نمال دحاولا فرطل | نم اهم ا رمشلاوةلوتعدال ةعو رشم ءافكلا |نا معلذؤوفك
 نيمأا كاع هّمما كس نادلا ذجاوومكرهل سدلام سكن تي نا لجرلا عني لو ؤفكبآهل سيل ام مكنت ناةأر ا
 ةيحاصلا ةهح نم ءافكلاو داو هل ناكولدلاولاوعو قولت سل دل قرا اه د.عاهعكشي نا ةأرملل سدلو

 بدنلاو بسنلا عافت را نمتاذلا هقحتستا ل لب ةءافكل |مدعلالداولا دوبول عئاملا عفتراف مزلتال
 ىلعاداوالو ةبحاص ند | ام لم نم موهفم لطرف هسأب هسشداولا ذا ةدولالا ةيدح ا هقكستالو

 ىلع تاذلا هيزمتلا ناكاسم وهانرك ذام لم اوْؤوْذكلا ين نم وهلم م وهذملا اكو انك كذا 58

 ناوانتاكما ثمح نم هما اندانتسال ا. انتفرعم نعة نان َةَئاَقل اهب ةفرعملا نوكت نا لطن هانر رقم
 تاذادانتسالا الا كلذ نم مصيال لباهياعوه ىلا ةمسفنلا ةيتودثلا ةفدلاب هناذ ةفرعم نعضتيال كلذ
 اداوادنأ ناهس فرعيالفاهت سفن ثدح نماهيلا بش امان دنعةلوه# ايلا املا بسرامع ةعزنم

 ةشرلا ىف مدع ”نلعا الواعم هدو -ونوكيال نا ىر اف تا ذمبولعلاو ةجاننلان مهي ةقر ا ْ

 ليلدلا كلذ هجو هيهطب ريليلدلالوا دمو أ هملع ةك اح ةقسق < اَعَشةوأ هبلع مدعم طرمشب اطورمشم وأ

 مراد حارا دوج ونانمدي ةقردملا تاجا ةةحررالا عماو 1 أهداه ع نم هواش هناك عماج الق

 حن هسا رم ثمح نمل هتيوه ثيح نماضيأ هتبوه نوكتالذئث هني نا ع هب مراه ل اردالا نع

 كم 2 اة



 3 املادرد

 ا هرزتحا | لزخد لزملا اذه لوودف نمو لوعفملا ن هلعاسفل | ةمسص نيياو لعاخلا ةءانفكلا فاش لوعحلاو

 || لوصف ن هواريبك اًولع اذ نعمتنا ىلا عت هب ةفر ءااو أ هدوو جات ىتلا تام ٌدملاءاكر دمنوكمال نا
 طرارلا سسلاو تامّدملاهب فص ىدلا ب.ككسصرتلا ئأ حاد اتال2: قم نركا هنالزملا اذه
 00 بت قلك ذل ةدو-ومالو ةلوةعمريغقملاو قالا نب ةلسانملاو ةشانملا دتف تامل ف
 أ دللدرقعلا هذخاوأع ريشلا هسلغ ل ذام لكو شاذ تدح نمش نع نوكبالو هنا ذ تسع نعتئش
 زك ذتلف هناكمال نكمملا هسلادئتس ىذا اوداهلا هنوكنم هللاو تاذلا ال ةمهولالا هقلعتمودامتا
 لزتم نم عسارلاوخ لزنملا اذه نا ٍل_عا « هلا ءاش ناراصتخ الا ىلع لكلا! شم لودط ناعم
 تاكامو نييناسورلا رباك الا قى ةئامورششع ى دا. اوهو تانادبلا باعصا قسىف ةمظعلا
 || ثلاثلاودواهدح؟ لزتملا اذه ناك لاسعفأو تافضو تادم انا ثالث ىلا منت ةمهلالا ةريضحلا
 هيزنت اما فام نم هيزنتلا ةفص لزنملا اذه ناكمي زن ةغصو لعذ ةفص نيوسق ىلع تافصلا تناكأ الوانه
 هزملاوهف ق1 اريغىلا بش نا هزتم قا بانج ىلا هبسنن ىذااذحوتلا اذ هنآوهف دحوتلا
 ْ دكراشلا عقتاكظفالا هطعياهفق زل اريغ دي فصوب نأز وحال هلالا ذهانلق اسف او ىذا ىلا ةققلا ىلع
 ْ اذههزني لزاملا اذ_هفقادتاو قللا قسىف ءامسالارئاسو ةردقل او لعلاو دو-ولا ظفا قالطاىف

 ا اذه. تفدونالو هوحولا عج نمتاذإا دمحول هنا هريغهب فد وب نا هللا ىلا بوسملادبحوتلا
 اه.قلعت الدم وتلا اًذهامبملا بوسنملا قلاتاذتناكو ىعملافالو ظفللا فال هريغدموتلا

 0 | _هنيع ناس اب هناذ ثمح نما هزم نوكمف هناك ى + هقلعتم دمحو تلا هب زتت ناك ذا اأو هزئم هب رس ال ةهزيتم هال سقن ىف تناك دااهاعزو< ىذا اهفصو نع دعدف اهلعزوال هنال هيزتتلا

 رظانلا لمل دو لئاقأ!لوةبال هيهما.قل يركلاب مركلا ةفطناسا ءانثكمل دمحوتلاود ىذلا فصولا
 || دهتينا نكعال ىذلا قاطملا غلا قدتسن نمالارك ذل ا ىلبق رعضينا مادو وم عاقدملا 2 صالا اذهناكاذاو تنآت ناو دولا اذههلو تناالؤ فضول اذه 2 دحاو هز احس هنأق
 ردع ن نم"ةلخو لأب هيلع لدي ىمسملا معلا دم شا مسالاكمل بيغلاريعش نوكف لاو ال راح
 أ هتاىفالا كا اًدههيلءدوعي عماسلا ها رة دتم رىلا اسما
 || وه لاقيف هه فرعبامم ناكدحو -”ىأي فورعمم َدَمَرم رك ذ دعبالا قاطب الف هللاريغ ىلع قلطا اذاف ةصاخ
 اا وهلا مسالا هنع لوزيف هدنع هروشل وه همف 4 لوقب نا مصنال نم دنعدو مش مريهضل اذه لحت نيعو

 دومشم هنادتس هنأف هنر رهام ع مداذا ىلقناق هنء باعن ل رظنلاب وهلا م ءاهلتشب وكل دولار ظذلاب

 دوش ناواناق تعزاملعلا م الا لنقل نشل ملا اذاف هسفنهدوهشىلا .لفنلابوهلا هنع لوزيف هسفأ

 || به ذموهو انيه ذم ىلع ا دهووهلا مسا ارياع قلطأ ىتاا ىهو ةدوهشم ريغ ةموا مادي وهلا ناك هسفن
 || ةروسلو أ ق ىلاعت لاف هنموانم هلوهل | لازيالف هسفن لعبال هنا لوقت ةفئاط حو فيك ق يلا لهأ
 نلف ف هملعدوعي مّدقمركا ذهل ارح ملوريعشلاب أ دس اف دحأ هللاود لق مالسل ا هيلع هسنل صالخالا

 مهوب اع رف كيرانل بسنا هل تاق دق دولا ناك تار نارقلا

 ةلر دينا ىكلاعتب هلا نال دولا هيركذ ىذلا برلايداريالريمشلاااذهن ا ملعتلف دوو هتركذ ىذلا برا

 | ةروسلا كلت عدوا لب قايل ىلع ل ديأ ثاهاكة رو #!ىركذامو هللا وود لاك كلذإو هقلخ هناذ ةفرعم
 هيت هدوجو فق لخنا لعب لوداوب ملوىلاءت لاقفقل اذنا نع ةعقن هدف ردملا لع لق قلختا ن هىربتلا
 || هلوقيدحأ لك ةيدحأب هسشنتلا تنو دايم ىلاعت لاقف تنكس ”ىأب مهضعب معزاكى اءئدنع
 ا عفتراف ةئزنتو هبزنت ة ةفص ىشو ةيئادعصلاهل تبث اف ءريغل نوكتالتي د- أهل تنأأ او د-اأوفك هلك لو
 |١ انل بدنا سو هءلع هللا ىبص هل ءهاوق ىف قلك ا ىلا تفالمل روك دما تلا لع دوعن ريضلانوكتنا

 ا | هعخ هاعو دلت :مهيل الو هبل ال هقشيول هيلع لزت اج مالسلا هيلع هبسنامو مهبل ال هيلا ءوذاضأف كبر

 ملال 1 ا ممم

 قعدوعيرمخلا اذهناناسالا تحاد



 دسم هل ملا اا تراس 0 .-اوةلاح ىلع زيسفندحأ يقين لاسحنا نمو
 رديلوانهلا عسا لان م ناو هنالاكسموأ انطوم مسالا نوكي نا هللا لغأ ن

 صخشلا اذهلانطومنوكش ا هنوكدق 0

 دحاو نوكينا ىلء داو مكح - ىلع نيسفن هو اب لان | نم مهل وقاماف هماكح 5 تدك فرصتي مادا

 ةفاضا ةفاضالا قب رط ىل_عدحاو مكح ىل_عنيسف:هناقبةلاحتسا اودارأن ااّماو رصعف يكمل اتعن

 اذكواذكن عدرتسإ رافغلاف ةريثك < ىهلالا مسالا اذا دوجولا ناق ميدع) س ءاف دحاولا ىلا م

 عئاتنل او ىلاوتلا ىلعراذغلا مسالا ابنعهرتسسي نا عصياسم س ذلك ىف هيلطتىتلا بلاطملا بس

 قاللا| زكهو كلذ هنمرثكب هنال ةغلامملا هبف تعصا هاو رخام بلطي اماسهااختي نأرعغ نم

 بالو مسالا اذه بلطيام ناسنالا ىلع ىلاولاذانوكلا م تاهل تلا ء ءامسالا عسجسو قازرلاو

 قيرط ىل_ءباسلا اذ هىفاش دقو هج و نطاودو نكحا هو هجوب لزانم ةمهلال ا ءامسالاف

 ل يا ل يح [هل دنا تادف راع

 ىذاارصل اوه هن ىفرمالا هءلعوخ ام ىلار را[ يح سك هيرب دليم ل ظتلانا ذه طمحتر عن

 تي نكد دعلا ىف ةعبس تناك او هب خال !لزابنملا هذخو سغال !لزاتم 00
 يي رم ل هابل اانَعَرْفَت نا انل ديالو كل د نمرثك [أىهااو تاهمالا
 لزرلا اذه ول يبسلا ىديع وهو ىلحا لوقيهئاو انناكف يود ىه ةحدت اوفا مفناق قلل ا باح

 ةداهشلا ىف لخادلا بنغلا لعو قللت ل-عو ةيهلالاءاعسالا,تاسغملاارخا لع مولعأا ند

 لع ىلاعتهللاو عورافحوزا ثفن معو همشلا لعو

 + (د.حوتل ا هيزتت لزتم ةفرعم ف نان امو نوعمسا اوىناثلاٍب املأ ) *

 لاقل هن ىردن ىذلا ناو ةسرو تاذ نيبامدهيزنتو
 لوقنف لّقيلف الوق ءاشنت || || هزنم لكحوي زنتنعوزت

 ديحوتلا نوكحي 0 8 11نادنمح ورب كاناو هلنااندبا لعا

 قانا نعم ىلعدحوتلا ىلا افاضم هيزنتلا نوكي نرخ الا حالاو هناحس قيل ا ال هب رس !قلعتم

 ةفصلا مايقناف دخلا دج ل ثم دمحر .وتلاب نقولا نم ههزرن نم هي رس ال هانا ددحو تلا هزم هزني دق ىلاسعتا

 ىلع ليل دمار دف ام ةغصر هريغو أ هسفن فصاول او لام نبل اق دلعي الو ىوعد ايدام فوصوملا

 ريغف ةركدلا لبقرامخالا مصيل هاهم باكلان متانآ اهاعل دنت لوصف اذبم قلعتسف هاوعد قدص

 حتا نب ”ىدع قعهيرىزح لود رعاشلاف العر ءشلاةروريض

 | نوكم الفهننا دمحو ب ىهالا لزتملا اذه لوصف نمو ةرهربتلا عطومرجتلانكلوت داالمرساا
 الا كل ةليادلا هيطعياع قاعتبالمهالا نال د حوتلا ف ديلقتلاهبقلعش و هسفن قل ادحو هنق

 عضوم ىلع هسنتلا:لالدتسالاوأياسنل قيرط ىلع فير رعتل اال لال دال ا حالا قلع نوكأ
 دلب لهلوتكواندسفا هللاالا ةها؟ امبيف ناكول هلوقكو قاخ اع هلا لكبهذااذا هلوقلثمةلالدلا
 اًوفكمل نك لذا :ءافكل |مدعلااداوالو ةي-اصذْدَع ا ام ىلاعتهلوق لزَلا ا ذه لوصف نسوداون لو
 لعف َنمْؤَي و- تاكرشملا اودكحتننالو ىلاعت لاق كا ذز اد ةدوجومةءافكلا تناك ىلذ دحأ
 لعج ءافطصالاو ىئطصاال لاقف ناكمالا لست نم لعق اداو ذنب ناهتنا دار أول هلوقو نيداانةءافكلا|



 ا

 تلطق علا اهناوراثم لق ةيلط قرن نر هير اس اكاونت كيرقف ؟هااؤت قامتهتادارأام |
 تاير سرايا لا تاحردسج هل يرلاد_.,ءنااناقاملو هدنءوهنغالاوز

 له أ نيب فال_تاسربف لزنملا اذهل ىتااةسداسلا ةحردااو تاجرد سجن ىلع لزملا اذ_هناك

 م .هلالا تاماقملاّن هنيه قم نيب 'لداف اهتكاامسفن ”,لةمسم ةحرداهلع نم مهن ناكلا اذه

 ةحردلا هذهو انه ذمودو ماسشملا اد_هنيدعفف ةسداس ة>ر د اهلع+ نم ممم انمه ذم ود س دلو

 لزانم ثالث لئقو ناثلا اذه له الزام نم عاج الان برغل |لزاتم نما د_> اوالزنم نمضتت

 لزانم نم ةحردلا هذه ىاشلا لزملاراهظان ةعانجلا نو ددرفناف اجرب نام موني فالخي
 نهدملا ا ده ىلا ذمه ذ دق ن نحت انكناو يظعدعب همف نكلو كل ذ ىفهجو هلو هريغل اذ ءآلو بنغلا

 : تادرغملا ىلعمالكلاو ليلا ةعئصلا دنعر ظب امن اودَوَملا كات هدوحنو ف سبل نكاو انددكض غد ىف

 لوا نم الزئمرشع ةعست ةحردلا هذهلوذب وهلا ةفرعع قاع او هو قب رطلا اذهل عند

 || بحاص بصي الفراسا ا ىلع نيذا ارمع ةعستلا نم اكتلم عنم لزاسنملا هذه نم لزنم لكمداهشلا

 راثلا يت المانع لزانملاهذهدوجولف رشع ةعس الع ىلاعت لأ ءوثرانل نم ةحردإ هذه

 صالا نافريشع ةءعست لز الا هذه تاع دكت الملا ءالؤد لح أ نم لوةنف سك الو رشع هغست

 هذه تْصتقاةحردلاهذه ناك تكتالملا فال لعملا مكح لزالملا هذه نكت و كاذك نكح, م
 اوناكو لعلام ؟ضاواعف او رغكن يذلا ةنتقال امم دعانا عجامو ياللا فلاقواستاذالزانملا

 )5 ةمهلالاع اسال ا لع نم ةسداسلا ةحردإا هذه نمكتنو ةدوهشم ةسوس#رانل |نالةداهشلا اعف

 هنا اعاوةدانضتتلا تي نمنضوصالا قداجحيالا ثرح نممومعلا فر وصاولو نوكل اند ةقلعتملا

 فالّتخ ان اهران' تلو ةئرالاءزتكالوآلا ناكل اذهىف ىلا لزاما هده نم لزم نمام

 را ونالا كاش باكا نك ددقاكو هللا ءامنا هركذ أ سورهتلا لزانم نمادحا راطمأل لرانلا

 ب هدب اموريدعىاشلا لكلا وهو كلانهر ظلسلف هاكض هس را لزسملا اديِح

 ل لا اجب ف حولا نانا نص نع لزم ل كم قاع رازلم هان ءق.ضت ةلامملا

 لْزْس ىذلا ماقال ن ءةراسع كرش] نا كلاكو اكل هنسنامتالزانملاو لزتملا نيقرفلاوتالزانملا

 لوزلاوه .يرينا ةازاسنماو هسيلعو كيلا نيب قرقلا لسعتلو هسلعهبفتنالزنتوأ كلا هسفوحلا

 كف لوراوسسل نان ةركرح ةمهلا ل رتتف هسلغوا كءلالوزالا باط كيلقىف لعو كنلا

 لبق ”ىههل أ سس اهحو ىأك.لا هئم لوزنو لزنملا لت لبق هلع تنم لوزن نلورننمب هب عامقجالا

 ١ ” حا ا نر طرزان 5 ريغفف عام جالا اذه عوق ةوفلزتملا غلبت ا

 نمدنعلا اذهاوديعلا اذه نم مسالا كاد بولطملا ءاشلل ادّنع ةدئاغلا لدحت نااماروماةثالثدحاد

 مك نااماو حب رخ هنمىذلا همام ىلا ديسعلا عجربو هامسمىلا مسالا هع لصفتنق مسالا اذه

 هاصون ناىلا هعم”ىهلالا مسالا كاذ نوكحيو حج رش مام ىلا عوج رلان”ىهلالا 0

 نم لص>-رومالا ”ىأو هاهسمىلا هيحيرعيو هعم”ىهلالا مسالاهذ أي نااّماو جب رخ هتمامولا

 تالزانملا لزم ةداخلا ةفصلا هذبم هملا انعسر ىذلا لزتملا اذه اندنعىعس هانركذ ىذاا اذه

 قاوذالا لهأ اذه فرعي ةلزانمنعهاوزن نكي ملاذا «سطعنام فال ماكحالا نم ىطعي هنال
 ملعاو ىلاعت هللا ءاش نا هلع ف قنام تالزانملا نم بالا اذهىفايناع- دقو ”ىرلاو برسشلا لدأو

 تاثر اهنعلقتن وابي ماك اذ ارينلوزنتا دنعالا مسالا اذ_هابءاعقلطنبال لزانملا نا
 | لقتن نا هلدبال هناالا لرش لاهل ا مدعو اهيلا هنوكسل نكس ىلا مس. ازئابف هتاطمتسال نطوملا |

 اهنك اسوهىتاارادلا تو ف ّرصتي ىذلا لثكمنعح رخال ثدح هقئافد ىف لزتملا اًده سفنىف

 هلا ثدح ن نمهلانطوم ناكمم في اا لا دتحاو مسال اين |ىصتسسم 'فراعلاماداش ٍ



 || اندروأ امن نو ماند_دقامةلاكشالا عشترا هاندروأ اما:لصفنا دعيو بيس هنمنوكحروأ |

 كا

 || !ذهلف رضنلا هكر د ام ىلع هسفن ىف الا سل هناللطاما! ىلا هو هلو ودع هناثرطانلارضن ىلا
 قا سراقب داكىا دركي داكن ما دمكى م ءاذهاو هي لالا الازحاس هن لماعلا عنو اخس برعلا همم“ ||

 1 داك رعلا لوا تم هن زامل لا .3أ نم داكو مككر هظبامف قا نورراقي ىأادبكن و دمك, مهن | ىلاعت لاق
 ْ براي اماواعف ىأرحاس 5 اوه: صاغ ا ىلاعت لاق اريمأ نوكينا براك ىأ ارمأ وكم سورعلا

 ا 0 هدادات قد ن نكي ملا ذاف ردنا ةر ه هاطظلا ةرودلا ىلا ا

 اف َتافرغكتالف لاه اذهلو ده !بولقس 21 نءللعلا اذه قلعت امو قنا ةلاهذه ةفر ءم نع نوذرصت

 ل اولا راع نءهملءوه ام دولا ىلعءانئا اوه دجلا اذا مذل ودور فكد جلا بولقم
 5 را نيب هب نودر ذب ام نيلعملا نم ىأ مهتم نولع ف ىلاعت لاق انرقام ولي اقم ىف مذا او قالخ الا مراكم ا

 ! هنمدبال قارتقالا نا هناصس لعامل ولعثلا مالظت داو ةفلالا ىلا بدنو هءذو كلذ هرك د: هتلاو هحوزو

 نيروحأم اونوكمل دال ةجرقالطلا عرش سانالارثك | نع ت.فخ ةقدتل فاد ع ومش لكنا
 ه.لع هللا ىلص هنا ىوينل اريخن ا ىف درو دقفا ذه عمو نيطا.شلل ام ار ا نيموم د مريغ نيدومت مهل اعفا ىف

 عئابطلا فالتانناكذا مدا ا ىلا عوجر هنال قالطا |نم هما ضب | الالح هللا ناخام لاق ملسو
 || هدهلجأ نةريثأتلا هلطعم ةمهلالا ءامسالا تناكف مدعلا نكفالتثالا مدعيو بيكرتلا دودورهظ
 نيذه قارتفانتءفترا ةلاملا هذ_هىلا ىَدْؤملا عامتجالا نيعمدعف نيحؤزرلا نيب ةقرفلا هرك ةحارلا

 0ْ كلذ نم ءإ صامل انوكسلاو هكرلاو قارتشالاو عامتجالا نكن او مماسعأ تدقب ناو نيجوزلا ٍ

 عسب عقدي لزاما اذهب صان اروذلا امو ممضطعن هارب ةدوحوهنامعأإلةلوةعم بس ىلا ةعحار

 جلا لاك نمهانررق املا ةفاضالاب ؟ مناهل قلطت امد هركذب لام ورشا هان فا

 لزمملا !ذهىرونلا اذهدوحو بس هعفدي ىذلاوهف ةقر هدا ىطعي ىذلار دنبلا: نمردقلا اذه وكلذ

 || راونالاقرمشتو جات دك نا علطب اف حال دالابلظلاو فد سل اداه ن هحورااد_:ءوةداخ

 موثلا ةدإ نم كره_سفربسلا كلذ كتافامولاعسم دسم د_ةنمح ناكث. ةرخا الالاعًاذو

 || ىرسسلا موقلا ده حايصااد_:عمهاوةوهواقب اطماظأل كا ذل اوعض 000 ااو عامطخالاو

 دساحو طباغ نيب ه.ف سانلا ناكتروألا اذ ههللله- نمورونلا اذ_هنعةرابعحابصلاو

 نغا ذ كل ف ناراتغ نم لاح هذه نما ذو لص ام لثخ هل وكي ااه نى لط قطا سلاف
 | ناف ةدحاو هل هل نا «لط نضر الوهم اص نم مالا اذه لاؤز شلط نم دساسللاو هبحاص
 ريغ كاتس الادب عش امو ذس كلر ا كلا اتااكلا كاك الا عقي هم هسفنل وإذ كلذ ند هتلازا ب بلط عم بلط

 اند ٌكلذلف دس اوهو مودذ.م ةتلازا باطو طبغلا اودودو# كاد ل2 باطق زادمالا هن عدي أم

 مسو هيلعهللا ىل-ص لات طبغلا عضوه دسملا طظفل. قاطادق عرشلا ناكن و ل ةدفألا اذههبف |

 الاثواب هقرقيو هنم قفل وهف قالا ىف هتكله ىلع هظلفالام هللا هان لدحر نينا ىفالادسحال ||

 ا مركب سيل هشه ضوعل ىلطعأ نم هناف ضو ءريغلءاطعلاو مركلا ل_ذف ىلع هسنتوّرس اذهفو

 أ از نمةمصعم ىفقاسفنالا لامشلاب نءولوالامشو انمع لاه كل ذلق هضواعملا باطرال نم ع ركلاذا

 ١  0سلال ا يو رسل د ول ١

 0 نازل و الازسا دان لي وداغا اطبهلاغتش تا هيلط وأ الط

 رخ الا لجرلاو هسلالو مركلاب كا ذد:ءفد لو ضاوعالا باكصان معلا كلو لطف ناق مزالب
 ٍ اندرو ًاناف مالا هشع هلاك | ىكسح ثيدحلا مهنف هقرفب ىأ سانلا ىف هشب وهفاسأع هللا هانا لحجر

 هنراشاعءوشلا مسانئشلا ىعسب دق واد هاعست سو هملع هللا ىلص هظ اقل[ ضعي و ىنعملا ةهج نم

 قا ل 7
 ا 0



 | ىهواعرشو اء.طناسنالا اههركب تلا رومالا لجأ ن مالا نوكتالةياتولا نا كل ذوي اهو هاذي ام
 هديرئام هريغو باكل اذ هىفاش دقو مالا ملا عرال ىعيباطلا بيكرتلا وقانلا لاعب ةدوصرومأ

 0 نيملاعلا بردتنا راسن مالا و قانا هلالا ىلاعت لاف مىل اعتهنل لكل او قاد لاعو هال لاعب
 وهىذلا مالا لاعلاك اذهلدتا ذارسشلا ىنتقي ب.كرتلاو قالا ماع ناكانلو هريغنود برلا مسسالاب

 عزانتاانيعودر ةاننتلاو ةرفاشتملا عئابطلان م هدم روئادنالا دل كور نيج عرضا ىراارععا ١

 عتاومل ضرعتريغ نم ءامدلا د كس وابمق دسفب ن هايف ل عدت اولاهداسفا | ىلا دوب ع عازنلاو

 لاقو نيدسفملاب<ال هتلاو لوي هناص سقما اوأرودهولاكام لثم مق وكلذكو ةعورشملا ماك>الا

 زريزعل اهردقاسج قلذنا ىفهللامكح ىرجو هلنا بح اما ومحو هللا هرك اماوهر كو داسفلا بحال هّنئاو
 نئريخ نم «تمرهظامو دكتالملا اجرك ذ تلا هتعمسط ّنِةرورمشلا نم بيكرتلا لاع نمرهظاس ميلعلا
 سفن نك همس نم كياص ا امو ىلاعت لاه كاذاو ةكتالا | تقددفداوملارونل اوه ىذا | ”ىهل الا ه-ور

 ليلاس فروك كملاروبلا اذهب مدتعي نا لقاع لكى بع بح اوف يانا هذم قالا لاعناك اذاو

 تعقجاو تفلانال ةعيمطا نا لع اور.الا لاعىلا فاضم هاكريخن او قلك لاعىلا ةفاضم اهلكر ورشا

 ربنا نم هسننوكو اهروثلا اذه فرش. ايرهظمل ةرفانشم تناكنا دعي قلل لا عروهظنب

 270 ىسط دوبولا ف تلسدابن شن لع مالا ماع ةيلغو لهلوبقل سسكرتل اذ هن ههداول عم

 اذهالولو لاس لكف ه.فدوبومريغتلاو داسقلاو الا هاك اذه نمئث نماموا دامه و انا نواناودحو

 هراكملا هده عذد ىف“ اعدلابهنلا الي نأ هناحس هللا ماخ ةدحاو "هل قالا ماع اها باصتءالارونلا

 باج نم ةرمذملا هب عب ام هن عفدسل برلا مسالا نمرونلا اذه نم هيطعبامب حورلا اذهدهلنا ديو فاك
 تءاس ”ىههل ا عضولام | عج -اروهام اريبإطلا ىمصو َةَقيَمِللا لعرشاا وسد نال_عاو عب ءطلا مل

 هقح ارش نوكحف 6 ةرفانموأ هق- ىف اريخ نوكمف حا نه ةميالملاماو عن اريشل 0

 ضرغلوص(اّماو ارش نوكسف ةجردا | كات نع صةنوأ اريخ نوكمفىلدلا هاضتقارّرقم لكلاماو

 اهلك ءابسثالا هذه نعهراظترظانلا عفر اذافءرطن ىف ارش نوكمفهلوص> مدعوأ هرطن فاريخ نوكق
 ىقملاو امال دنع هنلا عوج رملاوها ده رمل انالو ريت ان فصتتال تادوج وم نايعأالا قسم

 ةعوضوم عد ارشو ةرفانمو َةعالدو صقنو لاكن م دوجولا ىف لدح دقامالا هناحس هنا لعفام نكلو
 بنا ارملاهذه نمدوجول ا الخ امو انتو لاننالو ذو لان سوفن ىف ةدوجوم ض|رغاو جبشو نيس

 ا كال !بودنل اخ الا رظنلابالدوجولا ف لصحاملر طنلاوهامتا , 1 شا

 وعو هعضرشال ىذا ضحن اريك اوهوهتاذادو+ولا ب>اودوحو بناج نموهامنا هلك الا اذه لصأ

 نمرهظ اف سف ريخال ىذلا ضحنارمشلا وه قلطملا دوجول الب اقم ىف ىذلا قلطملا مدعلا بنا نم
 امو بئوهف ضرغلا لود> مدعوأ ةمالما مدعوأ لاكلا مدع هنالولصأ اذهف لاعل|ىفّرش

 كري غهنأب فوصوموهامو هلا دنع نم لك لق لاك كاذاو هلعاف قاطملا دوجولافريخ نءروظ
 لقت لو قلا ل_عفريسكلاناانلق أذ هلو هنر دس 3و هناهس هيدارانبب داح الاف كنس ود س لق

 رطانلا ل فاعلا فرعبل هنعةرابعلاانر ّرْف هاصأ ىلطملا عد اتم تالت ايدل رتل

 هركبام عفد فهلا ايايباممو لمن ف بادلا اذهىف عفانلا لصالا اذهنيسدقذاو هاندرأام اذه ىناَكَف
 نيكلملا ىل_علزنأاب هوج نم ىذا ارحسلا لعن مناسملس كه ىلع نيطانشلا ةواتنام لاعفال ا نم
 ردم قحلا نا تازمعم ىجست ىتلارومالان لعلاوه كلذ نم قا عم قلل لعن متورامو توراه

 | مهر دعس ن نم هيل | لد همض لاق ىذإا لا. دنا معو تال نع لظابلا ايصو هسلادتتس ىذا ارودلاودو

 ىلاهحودل ارا ةلظلاوع ءوضلا طالتخاوهورصملان مدون ا مارح ردسلا ى مس اذهلو: ىستامنا

 اروظ امودو ملا ىلا هحو هلرمسلا كا ذك[ صلاخ ا وض سلو ءوضل | ىلا هحودلو اصلا امالط سلو ةلظلا
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 3 ا ا قوذنعنوكال لع لكلوقتنأ سعلا

 نكي ملولف ةنمل ا هيدومعن ءهحر 2 : | لاحال ةدودعلا ف ن كلت اذ هربغ نوكمال قوذنعالا طق

 2 راق كلن ل ا !١نملاو-الاف

 | نكل لابترلا بااطم نم قاوحالا تدماف صن اصر شحو ضقن بساط تامل لاا لاك
 انلع هتلافا مفرظنل ا بادكال ةلدالا ةلزنع مولعلا نم اف مها لصح امل مسهل موو ولاطسقاوذإلا ْ

 مؤلعلا نمبايلا اذهىفو ميد كارلا اي نشد هقباو هدأ سدا نع مهفف مهف نع
 ردحو قيام لعو ةصوصخ ءاعمأ ن نم هن | ىلا مدآ ىنبةسن لعو ةبهلالا ةرملا ع نمدهمل ادنتسيام لع

 هناحسوتناو ىريشلاو رودصلا لعو نأ ىلاو نيأن مىناحورلا ماعلا ةعجر لعو ىناورلا لاعلا نم

 لسسل ا ىدهمو*»وقملا لوشب
 222222 سجس ن _  _  -----ك-ك- ب40

 ةاحانملا نمىرساا موقلا دمك حابصل ا ددع لزم 0 امو نوعمسأ نكد

 0 1 :اودوهب رولا

 ىرسلاموقاادم< حابصلادنع [| || ىرولا لكاهلوةيد_ظفلام|

 ىرتفا نم هئانا ف باخدق | ىراج الع كالا دلع

 قالا ملاع ةفرعمن ميدو هلخأو ىرعسلا لعل زم لزمملا اذهنأهئ:هحورب كاباوهللااندبأ لعا

 ىلا ن مرمهأا ىلع ىراطااعوشألا نم هلاو فشكلا لهأ رمقلا فوس> فر ءد هنمو لالالاو

 لوبقتلا هلا كقفو لعاراوالا عولط مولءؤرحدلا لعن متورامو توراحل_ءلزتملا ادهب قلعتو
 لسن لخللا مهلدنأ وىلاعتهلوةرونكن وكلا ةلظ نعةداوتمراوأ وةملضارا ونا نيمسق ىلءراو الانا

 هنانآ نمو كا ذ ىلارظنب اكس لدلا | لعاجو حابصالاق لاف ىلاعتهلوةكو ن ولظم ها ذاةراسهنل | هنم

 ل ب مح دولا ركاب : 0 ااوراوك اونو 5 0

 وتلا ةراهلا للا ىغاذاف ىلا نوكي ةراتوارك ذرونلا 00 ىعسلاودو

 وهولولل طظولطاو "ىلا ةمدعل ار ووه ه-فانعرش ىذا داوم اروثلا اذ _هونولطم ا روئااوذ همم

 ىلع باغي هال هي ف شكيالو فشكيى صال اروذل و هيف شكيو ف شك, هناذ مانلا فشكلاو ءابخلا ى رطل

 روثلا اذه ىلإ اه !ىهوراونالاننيفراعلا سوقنا اذهلورونلا اهلع احتل اةدئاغا ا لوزتفر اتالارو

 حورلا نع ةداوتم ةبعزإلاحاورالا ناف ان اور ف لخ نم هو انش ىلا ةمسانملا ةلظلا. نمداوملا
 اهدادعتسالودحواهت وست دعب ةئالظلا ةيعسطلا مانس-الاو قا ىلا فاضملا ىلكلاا ا

 قايل دق ا ١هنعقلفش نانالا حوروه ىذا قزلاحورلا مسا ف ام.مءرهظمف ل ومال

 دسفتسيو هب سنأب كاذلف ناسنالا حور نب وروذلا اذه ني ةسانمل عتق لدا ىفحابصال ولام ْ

 ْ عانس امزح دككو للا ءامولو اذه نمرثك اًةوقلا نم طعبلو ةداسعلا هلا ىرحأ اذكهو هنم

 | لحم ىلا ايف عقب : ىلاروصلاو انل بيغاسف نؤطنم ىل !دالارونلاناف تابلكأا اهنعريسعملا ةيهلالا

 لاردالا  روكحل ارزوصلاب ةدقم رهاظملا ىعاذهلو رهاطملا ىل_عانم#ب ورلا عمتفرهظمل او هلل

 ردقلاريبكل اعل زنماذهو هنم نوكياسعو هيةدئاغلا لوص>- كلذ نم دوصقملا ناف ةكحص ةبسانجاشم

 قلافود كلدكحامصالا قلافهناركذ هناصس هنا كف ءاشالا ىف راسوهو هسنحءانب أ ىلعزي قم هن ماعلا

 هنودخت مالا مملعءاسالا تناكو روذلا اذه لثعالا ئاوفلا تعفو اا ههئمرهظباع ىونلاو بحلا

 ىلا ناوك الا ثداو> هب قسديافو : نينلفهتلزتمؤداوملاروتلا اذ_هردقكا نيساكوراغالا لطن ىع



 امال

 د أ ءانشالا تان لاوتسالا ناطر م دا جت بط ا باق حاالا هير فالحاوأ |
 ا نايا نع هزم تطةلاو نوئابر مسهف موهسوغت ن نءعبا.سالا مه>-ر اطو مهمه نع نوكلت |

 ١ راقتالا مسرع ال بت نكرم عت لل اهعلطانأق : هيف فرصت هش لكل دووشمرلعلا ف

 بدسريغن ملك ًايالو“ أمىلءالوءاوهىف ىذعالو ضرأ هل ىوطتالرانعفال ا مه ىل لعال هلةنملاو

 أ عش فق حلاو اري مال 00 دئاوعلا قرح نمانك او طدالو 1

 ا م هر ل ولو را :

 |١ لسنلل حاكيلا ف ىغراالو ةرمذد عقدا ساسيل الو ترش قالو لك اىال حاكنل ىفهل ققحت امم

 راضحاو ةوهشلادرحلد ْ
 عورمش م صال هسفن ىف لسانتلا

 ىعيبطلا هالا كل ذ ىف لساننلاو
 1 ءاش طفل

 ا لجل اوهذاةوهشلا در ةنللا له حاكنك ماسقملا اذد بحاص حاكت نافرادااهذه ىف عونلا | م ١

 . || در عاملا جاكت ىرحخا ذه ىلعوهداسع نم هب هللا هصتخ ا نمالانلقْملا نع ىنخ ىذلامظعالا |

 || لسلقلا الا اماعفةدال تلا رارسالان ا مويثك ة فشلا هذه ن ءباغنكل ةوبمثلا

 ١ هدح مالا فععضل ا نمي دوبعلا هقحستام ىلعلادلا مالا فرشلان م همق ن نكي ويالله

 ّْ روهتملا وسحق هيداذتل الا فانمرهقا اذا ديد رهقوهفهاوعدو هنوقن ءدهل شالا هذلل اره نمهسف ١

 ١ باعدقو ةصاخلعفلا اذ هىفالاروهقملا صن اد ن هالو ماقتل ١ ما لا

 ُ ءامسالا فرش اناهو م“ :وكو 6 اهنعمهسفتأ اوه ةئاودح ةوهشهواعجو فرشلا اذه نعسانلا '

 ٍ اف هوك اقوا كلا نم وظعأ فرش ىأو ناو. ا صن امصخ ع نم ىه ىأ ةاوبح م-هلوقوهو

 ا عا و هلدس ىنماذه لمكحاالا فراعاا دنع حدملانيعوه مهتسفأ

 ْ دييعب رولا هيف حاج الذ لابجلا ىلا ةيساستملا فهي رمل كلذَو واطملا لاسم فجر دنملادبقتلا ||

 دبقملا لاجل ا ىعيبطلا محقلا كإ ذ ىف عدوملا ىهلالا لاب اذلاردا ىلا ةعيبطلا عبق باججاسبب ىشب ةؤقو ا

 ١ لالا كار دال يبطل بقل ةمو امم نم هملع دك ارخآ صا ىلا عرف تح هدوصقم هلدو لوزان هيطعي

 ٌْ تدارس اعلتدقوالا سفن هنوكحح النادي ريو فملكتل اراد ىف ةزب زعساف:الاذاق جاطملا

 تفنأو نيفراعلان مك ءاج ةفرعملا نم ردقلا اذه نع تاغدقو ةشب زو ةعاش نسحاب هؤرصو

 ظن هاثمها لحرلا اذ-.ةنا اواعامو هبف ةماسعلا نم ضارغالا لهأ دكراسشملا كلت نم مهسو:

 ىذلا لماكلا لجرلاوه بطلا نا لعاو ةماعلا فالخع هريغىفودسقملا لاسمإجا ىف قلطملا لاسبملا ||
 أ عيرممتت لاجرلا ن زوام واطاربق نورشعو ةيجاس راشد لكىلا ريناندلا ةعب رالالصحدق |

 لماكلا. نسوملل دحاولاران .دلاق لماكل جرو عابر الو س دس فاصنو س دسو نو فضنو لجر

 | مكحب ةيلصالا ىنعأ نيتلاسرال عيارلار اني دلاونيتوينلل ثلاسثلاراثيدلاو صال ىلولل ىناثا ارانيدلاو
 لوالاوىفاشلا هل ناك م جساس كارو ارامل ةةوننلا مكحةثارولاوةونالا ا

 لجأ نمىأ ل مكلا لاجرلا نماناقامغاو لمكلا لاجرلا نم بلتلاف لكلا لص عار لصحن موأأ
 اقع يب عظالو اهيلع ىرحلاو تاداعإ ارب رقت تطقلا لإ وجا نمو نولوكم مافدارفالا

 ا هباعرهظالو هنهرهظ لب هادو هدا ل فرش نو كالو لال يس اص لع 0 امادةداع ١

 رطاسللا ىلع 007 لعل ف لوبن رع اوارق منا يامل ل ا كل اتناالذا

 : ناواهاه>- نم هت:كةنراشو سىطقل الارودا نمصاخلا ىرورضل ا هللا دبمح اش دقق دعقلاو أ

 معلا هيضتق اع لاملاب كر صف هللا قد رطب قد رطلا ةّماع نم لاهم هلم اعف تسل ةماوجرلا |

 ” وهال دلك هان ا نااار لب وعل :
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 نوتسو ةعيسو نوستو ةّمسو نوعيراو ةسنو نوثالثو ةعراو هثالثو نورثعو نوعستو
 ْ ةس اح لكت ناك بلع دت ازالاعيرا بتارملا تناكاملو ناش امو ةعستو نونامتو نوعيسو ةئامثو»

 ةئلاثلاو ةيالو ةئاشلاو نامعال والا همس رااق لاو ًاورارساو مولع ن ماهل هءابن .تالاروما

 مهتم ثارعملا عطقنا اق عير ا مكح ةمالاهذه ىف تعطقن |ناوةودنلاو ةلاسرلاودلا سر ةعبارلاو ةون

 مامالا!ذهلامانرك ذدقذاو اعدم ةوسو لاسر ثرب نم مهو ةلاسر ثرب نه مهنمو ةوس ثر نم مهم

 اذهان ا لدسلا ىدهيوهو قل الوش هللاو لوةن نإ ا دبعودوىندالا مامالل امرك ذنلذ ىدقالا

 0 .> هيراطا مثمرمشت حاسنح ”ىااحانح نعست ةد-الا ن 22 هل "احور هه ن هَ ىندالا مامالا

 تاحردالو لزانمهل: نكي ملف ثالثلا بتارملا قاف مدق لسد ١ ا ل
 ىدتست ىلا ةيهلالا انعسالا عيمج فّرصتلا هلورهقل اود امامالا اذهلواهعطتب تاماقمالو

 ءامماب فرصتهل سلو كا ذريغو ههو+و ضع ىلع ئراسلاو كلملاو قرارلاو قلاكلا لثم نوكلا

 هدي ىلع هللا هجر ةراكل |لزاونلاودئادشلا ىف هلالي و هرك ذ مدس: ىذا مامالا فالخم هيزيتلا

 ماعنالاهلوراث.الا هب عّمب ام ىلا ةجالسا ن ءهتهازئلر اميالاهلو مركلا هلو اناطلسا ملعهل لعج دق هللا ناف

 كو ىلاح نماهفر ءاال تاكوام قريش ةر اشد اده ىلع منا دقلو نورعشل ال ثمح ن نم ىلا ىلع

 نم دح ال ساق هللالإ منال لافو خومشلان م ندىلا ءاّمالا نعى امةوابب .اع ىنفتو أف ىلاح

 هلا بستتتالو تش نا تددشل نمل خفر هدا تباتم الون هلا لب هش تنام ديك ملعهّتسقا

 ا ط ىف ديهملع هشا ن عددال نك ل“ اوسد ده ىلاح لدم مامالا اذه لاس ناتو كينان !فشتا او

 ىنريخ أ هب ىاست> | دع هسفن نء كلذ مامالا نريخأو هنع ىدنعةقثلا "ىلا ل2 |

 نوء->ارّىا-الاروماد الوو كلذ لع ةنملاو د+.ا هلل هيقهب تعّتجا ىخزرب دمشم ىف هتمام ا لاح ىف

 نيطابشلا نمي رانلاحاورالا ىلع ىوتْن اطاسهلورورمشل | هي هللا عةديو لزعيو ىلو ف مامالاًذهوملا

 درفملو تاجرد س#نمةدحاو ةجردىف ىمقالا لوالا مامالا عم عمو هللا هجر نمنيدوعمملا

 نمامالاو بطقلا ةفرعمىانل ءمبفهلاو-أن ءانرك ذدقوتاحرد عيراب ىدقالا مامالا هسنع

 اذهنيمامالا لاو-أن م قا ةبغر هانرك ذام ىل_عرصت:ةئلفدب افك ه تقام

 وو بطقلااًماذ هللاءاشناهلادعل ا هذهىف ةيافكلا هن عقتام بطقلا ثن دح نماضي ارك ذالق ردقلا
 توعل 21ىلل<وقلا5 نم وحو انتصو اهلك كسلا مح توعتملا وهذ عماخلا ديءوشو هللا دبع

 لااغل اروهداار هداعهلور دقل 15 ٌرسو نامزلا نيعو تقولا بحاضو ةمهلآلار هاطملا ىلحو هسدقملا

 ضان رطاخةلر امزهالو بسد رتسعتال نوصل ادي درا فلم ةريغلا|نئازخف طوه ءاقللا هلع

 ةمئاحورلا فوووهل عورشملا 3+! ىلعاهقح ةعيبطلا فود ءا[نلل بح هسف يغار حاكنل اريثكه مانقم
 هريغلال هتلوه تقولل وهام هل تقول نيعملارا دقلا ىلع فّرصتيو نيزاوملا عضب - ريلالا هلك الغ |يتح

 هتان صاخت لاو هن قدح ملا لالا تح نسال نسحيو ميقلا مش راقتفالا وهب دورعل اهلاح

 هلي رييدتاب ةملالا رهام دقتال فض وترا اًقُشع بودي روصلا نس>اىحاورالا

 بنغلاو داهم ١ باح فاش ن نم سوس ارش ثلا نم هنن حورلرب دملأرعب د ىفدل ارهظتف اهيؤقالطالا

 ىحاماا ل زري اهمكح ىرجصو اهيلع ل ديو اهعقي وبابسالا عضب اهئم قا هحوالا ءامشالا نم ىراال

 بحاصناكَن اامتادلاملا اذهل ياممهوبسولا نم حو ةدئايز هن توكيأل هقرت يون قل

 هآ فرشنن لهل شبام ىلع ناك اين دل نكي ل ناو ميرك دس لام دبع فّرصت اههف فّرصت ةوريواشد

 هلاح هفرعي نم قي دص هل ن وكب نك همعسط همل امش ام ضعن ىلا ةحالادنعد سهنب دصّقب لب سقت

 هتعربط ه ملا ام ةامردق هتماهل لو انف هدنعاهل جتنا هعمل جات ام هيلع ضرعب
 لوم هنال هتعمبط ةحاح ف هللا ىلا امدج ماذاف ةرورمض نم الا هدحاح نع س.كال فرمصنسإو

 الجاع لأ سام هايطعا هناصس ءاش نافل ًاسامف هللا نم ةياجال ار ظن م اهلعاسلا و هنوكحل اهنع



 م

 را ا لفامال راغلك اهلهصال لا دب رطلانعاذ هان كفانل دعامان أ ءانادهاشملا ١

 »ءامالا م ىصتالا مامالا لاسحالوا ادمنلف ىوعدهذه ل وقيناك امعرهب صاقلا لالا انرك ذولذ

 نم هيلع مهاريامل ملا علا ىلع همس اكبلا هلا ناف هير دبعوحو ىصقالا مامالاامماف بطقلامندالا

 ةمهلالاءامسالا نمهل لت الو ذثالاو باّمعلا ىضتقتىتلا ةمهلالا+ امسإلاهحون ىلارطنيو تافلاخلا
 هنن الكاس 0 دار لل فات 10 كرو اكل ا ووغعلان متافلاخل ا همضتقت

 تل دار نمت را املا |ده تاس رعي سي اعدّقلو تاقفاوملا قيرط مه. كل بنا هناصس

 0 ا جو ل الو كلانا لع ساير دث | نملاصلا نم

 هللاداسعل بح االوزو ابو جريل لح ؟نم هللا ل اسب نأ ديرأ ن كلو ىلج نم هنتر اغي نا ديرأ ال
 .ةؤقمامالا اذهلو هماقم همطعيال لاحةروص فر ّوصت. نا هنا عم قداصلا جن. الو ىسفنل هبحأ مالا
 رظن عقو اذاف مهيب رطن ءمهوفرصمل حالصا اوريمنا لال نيمزالمل |نيط امثل | ىلع ناسطاس

 هش رط نع هفريدي ف.تح لاث< نيطامصا! ضعي دنءوهو مامالا اذه ىع ناطيسشلا

 حلاصل كلذ ل اري الف اير اهرب دف مسي ىبسع هعسانمامال ا هيدا ةيقراتلا ف ص اصرلا بو دي كب و ذِي

 اريضاحمامالا اذه مادام هحالص نعهحر امها نيطامشلا نم ةئصلا اذهءاّقلا نماظو فكم

 هللا عف دق ةقث اطلا هذه اعدقو ىرحام فر هنالودق :رعبال اصلا كلذ ناك ناوهسلا ارظان

 اذه ةصاخ نمو مهب هنمةيانع ةصاخمدادع نم ني اصلان صنت ىتلارورشل ا مامالا اذه. هدامع نع

 اذه ناف ايرتقمو ا هرابخ !ىفاق د اصريخملا كل ذن احح ءاوسهنلا نعهيريئخر بت لكي قب دصتلا مامالا

 هرابخاناق داصناكناف هرابخ | ربخلا اذهىلو < ىذلا ىهلالا مسالا ىلارظان هنوكل هقّدصي مامالا
 ىردبالودوهدتع عقواعريخأو فشك هل نكي )ناو كل ىف مام ال اووه ى وكس قمم فكن ع

 هدصقب مور هللا نم ىقاسعمريخن او هرابش ا ىف هقّدصي مامالا اذه ن اف بذكلا هيد دةبوو هعقوأ ند
 نمو كاذب هللاهذ+ آنا بذعف هلعداعمدصق لانوذ كا زحح سل مالا سفنفودو بذكلا
 نمحالصلا ماقم ىلاو لاوحالا نم ةدهاشملا مام ىلا لاقت الا امتادل اسي نا مامالا اذه لاوحأ
 هلعوهاملباقيفهيلعءاقباعالطالا اذهم هللا هصخام اوناشملا ىلا امتاد عالطا هلو تاماملا

 هفدلهأ معثو نانا رورس نمهسلعهللا هعلطيو ها رباع طونقل ا ىلا ىَدؤملا نزل او ءاكملا نم

 مامالا اذه هما.ةموهلا دةعال بمس ذن وكس ف همودّقل مهراظتن او هملا هلع قامتش انباعيو

 نابحالاامماللاوةالصلا هيلع هللا لوسرلمالسل ا هماعلب ريسج لوقوهو لالا ناس> الا

 مامالا اذهل سيل دعي ىذا اوهارتكن“ اكهقلا دبعتنأ ناسحالا لسو هملع هللا لص هياوجو
 فرامل يدش ودارفالا ريوهو هينوعفشن امو ماعلا لاصممامالا اذ هدسو

 ةفرعملا كَ كل فراعل كلذ حالص همن ى ريامر دق ىلع قدح نازيع اهلهأ ىلع فراعملا مسيو
 اا رعو .مهعيبلب ةللسملا هدطعتاجامهيف فّرصتلاو مكسللاو نيل ىل عةدايس !اهلودشفت |

 فدتاخد حأ لكل كاذ سلو تاماقملاو لاوحالا نمهللص< ام لكىلع ةماقالا مامالا اذه

 ناطاس هملع مكسح» لاو ماشمىلا لقتنا اذا مامالا !ذ_هريغو ماسمالو هنع لقتنف لاح

 هنملقتا ىذا ماقملاناذ كا ذكسل مامالا اذهو هنعءلقتناامع هنمءعولاسملاو ماقملا كلذ

 ةعرأو حانحاش' ام ةجالا نم هسا حورلو امهللا هصخ هم ِعلاَد را ا رم

 نيداحالا ضعيف ىديو ىلوالاو ةئلاثل امن راى مدقهلوءاش ثمح هيراطاهنم رمل حانج -ىأ ةححأ

 | هسا نم هّتقب رط تناكف ىلوالا ةءترملاىلا هاهو ةثلاثلا ةمّتر لا نم هنادي تناكحو يداربلا

 هند اهح نك لزانملاو تاجردااوتامانقملا عطقب ىرقهشلا عجر ةفورعملا واللا فال من ادي

 ةريشثعو ناتثناو نامنام هناجر د لزئم مثفةراسمللا وةيادبلا لزتمافالزخم رمشع ةعست هنا ديلا
 01 ا ال طوول ا

 توعساو



00 
 دوا سس بما

 ّئث نكي ل ناو هبوجول نيقملا قس لبقف إلا هملا فض ةجرلا هسفن ىلع مكبر بتك ىلاعت هلوق

 رظناا كلذ نيم لكفف دلما هذهىف املك ع كتمطعأ دقف م دقن امم ءئىش ىلا فاضرالف هانرك ذامع
 لدسلا ىدهيوهو قملالوقب هللاو فاكردقلا اذهو نيقملا كاذ ةَقمشح ىف
 مس

 * (ةيدحلا ةاجانملا نمنيمامالاو بطقلا لزم ةفرعم ىف نام امو نوعمسل | باي. از*

 مدلل

 همالع اهلام ةلزئ_ه ا |[|همامالاو باقل ا ةلزياسم

 هماقالاوريسلا ةفصنع || || ىلاعت داو انهكلع

 هماشهنمدلانعأ ىف || [ارارذصا هنولف هولعي
 ةضالتسللابهتلاءانأ || وم انهلام ةسيفح
 هماشلل ف ىحالاملاعىف | || ىلاسملابهتتاه قت

 ْ هللاتاواصءاسنالا ن م رمل اذهب قش ىهالا لزاشمن م لزتماذه نا هنمحورب هللا دبأ لدعا

 : نسحلا امهو نانثا» ءاملوالان مو مالس اا مولع قاكاو ليعاعت او مهارب اود_2 ةعبرأ مهملع

 مواعم نرش نسب روكذملا# الّؤه ادع ع نا ناكناو )سو هلع هللا ىلص هللا لوسر اطي_منسملاو
 كانه نوع ديال ةمولعم ءامعع ءاباوعنا ذا نيا دل او باطقالا نا ل_ءاف ةمامالان ههسن صر دق ىل-ع

 ناوهّلنا دعما سف هوعديهللا دبع ماقال هناو ىلاعت لاق م_هالود ىذاا مسالا ذب دويعلابالا

 ١ لضفي مهام 0 وهف عماشلا مسالا اذبم صتخ اديآب طاق ادجاو ادم هامسووب ناك
 نم مسالا ادهريغاش مس ان موضعي صتخخق ماقملا هبلطي ىذلا مسالا اذه ىف مهعامجا عماضعت مرضعت

 كار ىسوف ةسطقلا ماقمرغىف هيىداش و هملا فاضف ةسهلالا# اعسالا قاب

 || عمال دعه مسا لسو هيلع هللا ىبصدمشو كلا ديعةي ضاق هما مالا هلعدوادو كل ا ذيلع

 ناكءاوسهللادمعو> ىذا اهل ىذلا ماعلا مس.الاو لعل مسالا ىلعدُت از هصع مسا هلوالا بطق ن هامو

 نامامالا كا ذكو لو هيلع هللا لصد ةعيرش نامز فاملووأ اهب عوطقمةوننامز ىف امن بطقلا
 مامالاو كما دبع سال مامالاف لانه +-:ةو ىف ماما لكدب ىدان هصخع مسا همه ددحاو لكل
 ا هنعهّللا ىذررعناكو كاملا دسع هنع هللا ىذررك وبأن اكف ناريزولا بطل امهو هير دبع نمالا

 / هللا دبع ركبونأ ىعس سو هلع هللا لصت ام نأ ىلا سو هلع ىلا لوسر نامز ىف هب ردع

 مولىلا كلذ ىل_عسهالا لازءالو هير !بعرع ماعم ثرو ىذلا مامالا عمو كلملا دسعرع ىعو

 || هب فصت نم امهريغ نم ماقملا انهو ىلا نكس[ لا فر هسا ل كا و ةمايقلا
 || بصتيو نيكمتلاو ب رقأ سل احم نم سات ىف ماسق, نا ماما ىلو اذا بطتقا !ىفةمهلالا ةنسا| ترجو
 || ناذللا نامامالا هن دي نيب فتيو هماع دعق.ث مهاوةع تماطل قالا هئام ىلارظنول ميظع تع هفدل
 رشلاو نحلاو هكحاملاحاورالا ىؤتو فالئسالاو ةمهلالا ةعبام مالهدي دعو اياد

 ١ هيلعدربناو دراو نككل ار دصم كوكي نا يللا ناس لح ناك دحاودعبادحاو هتعيابع ىناحورلا

 ملام نع مقل مطل أ هلآسي ماسقملا كل ذ ىف هعياي حر لكفد- -اودعي دحاو|
 ٍ "ىهل ا مسا ىأ تقولاكلدف نوذر عمق لهل ا نم هتلزْماوذ رعيل ني رضانملا مامأ هسصق نلياكدملا

 2 بفانرك ذو برآلا ةريضح ىف بطقلا ةعيابس انبعساريبك اناكك ةعيابملا هذ هان درفأ دقو هب صني

 حاورالا نمهل اي الو ةيرقالا ةرهطملاحاورالا الا هعباتالو باح اة ابنء لّ مسام ةريثكل ئاسم عم

 ِ اكل كا ذىفانرك ذفةصاخا وجر دنيذلا باطقالا حاورا الا شل او نطساو كالا ن هل ةعباسملا
 نمبابلا اذ هىفرك ذئلفهنامزف عيا بطق لك لاح حازت وقوماماعدباو+و متالاوس
 قوذلا بح اصأذ_هىباّكىلءعفقاولا لعمل هب ةصاخلا لاوحالا نود بطق لكل ةّماعلاهلاوح أ ضءن
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 لخسدلا ليي الىذلا لب ادلاو ايعأ اموهونيقيل الع ةقر مق ناسا امونوةسلاو عساتلا باملا) <

 3 ةفرعمو فشكلاوةدهاشملا هتطع أ اموهو نيقملا يع ةَفر ءمو همشلا الو

 00 ما سد ااع

 نوك الا ىلع هل الدو دل هفحو هفعب نيقبلا لع

 ناهربىب عدو ماقام || وكلم نعلا دو-والول

 ناديالاو حاورالا ماعفف هنيعونيقبلا قد ىلا رظناف

 ناسعالا نمو دام لكفف | هرس نوْكَت هنع ىذااد_-

 ركل ىعماشس « ملاعلا فنا ةبشدلةدت ال انقي ااعاشإع دقانا هنم حور اءاو هلئاانديأ لعا

 لعل رقتساف لخ دوما د فد الو ةبيش لن ديناالو اذ مل هلا دحال نكت ال ركم ىعست ةدلس

 سافل 3 ركم ىعسل ةبرشب ةيعكلا عاش هللثا ناسا وه ىذلانيتماا ىلا ف ضاف كل 4

 دئءرت:لساف ةسوسح انيعلانهبلا لوصول دنءتببلا اًذهدهو م هينوفوطيو ةنس لكىفهبلا
 لعد :ومْيَل لسة ناكى دا |نيقدلا نيع كل ةناكف هلاح و هنتهو هتض.كحرعلا قيرط سفثلا

 نوكف هتريدصب نع هللا حف م انوذ هور لبق اهدنع نك له در ا نش

 امح كا ذر هلعناكف 1 كلمدا ءا كلذ "هلع لعق توسل ارب "ا سنودهتناىلا ا لا

 لكالو رارةهل وح لكم هنال نيقملا ىلا قملا اذهف.ضاف لازبالو لوزبال هدنعارّةم

 هقحو هنمعو نيقملا لعتاكول هنال نيقملا ىلا لانه ف ضاق ةفاضالا تدح كإذلف نيعلك الولع

 نيالا ن وكن ال ةفاضالا نال هسفن ىلا فاضدالدحا وللع ئذل نال ةفاضالا تحصام نيّدلا سفن

 لأ لود اوقيو لعل اونيقل نيب قرغي ل نمو اهدوجو مصب ىتح ةرثكلا باطتق هلا فاضمو فاشم

 هيل عدن لإ ذ ىف هجو بلط ىلا حاتحا افاضم هللا باك ىفدرو دقو ل ءلا اوهنيقدلاو نينا وهرلعل نا

 فاضرف نافل نالظفا هيلع ل ديو ا داو ىنعملا نوكي دق لاةف هللا دنع نم ءاجامب نمو ةفاضالا
 ةلغفل ىهام ماعلا ةلغفاف ىنعللاةيدح عم ةروصلا ىف كمال, ناريغام م افرخ" الاىلانيظفلل ادحأ

 لابت-اامناو ىن-ملا ىفال ظاسفاالا ىف ةفاضالا تدصفراغتلا اذهل نيقملا ىلا لعل فمضاف ني. لا

 كلذ ل_عواذىناعملا نم تاعوضوملا ف ظامضلالا هءلعل دتاع همهفروصقل "هل اهذبم لاشح ا نم

 ا د ةنيعو نقلا لع نعم تا دفا ذعر ذاو نيل ف لول دمر خم لوادم نا

 هنالمل أ هد هتفضأ اذهلو دودقملاو بولطملاو 8 لملا ءدك هىفْنيَقلا نا لعافاذهدعب مث

 كإد ىلء ةمالسعن هل ب الق هلل | عم هتلامهللا هللا دمعرارد 11 هل تدب نك ه.اعاهرادمناكو هيلا

 ا وبش ندشالو نيقيلا لءوه كلذ هملعألا ةمالع نوكتالو هب ةصوصخم اهمال نقلا ىلا فاضت |
 نيعل | هذهىف همكح بوو نمدبالو نعل نيعوه َكاذفهباهصاصتخ او ني-ةلاناهةلعتو ةمالعلا

 اهل باهفالانعلار اذ الو هسف فّرصتلا هيلع بع اهقالا معلا فرص الفل ءلا اذ هفقو

 دّرقتو تيئام لك وه:نيقدلا اأو نيعلاو للا ىلع همحو 5 ىذا |نيقملا قوه َكلَذف ه. هلارظنلا
 ةيهلالا تاذإاالا همكح بوجو قد ىأ قحو نيعو ملء هلذ قلو قح نم ناكع ون أن ل

 | اهبق ضوللا كرتوابنءتوكسلا اهنماة ماع بوجولا ىأ ا هت ةروصو نيقءلا قد ىوس هلام اهنسّسذ

 ىلع مكلااهلوابم نيقيلا ىلا نعل ا فاضت الق دشي الو اه دو> و ناق. ماا ىلا لعلا فاضيالف , ملعت ال اهم ال

 لدا ناك نالت امال نشل ىلا فاي الفا ملا فضاف قمل اهلف اههف ومار هاك لالا
 | نكي لن ناونيعلا هبلا تفيضا دهشيام ناك او هنلا فاشيالف نكي ل ناورلعلاهملا فضا ةمالع هملع

 الامد لع م نيقولذ | نم أ ىلع ب> او مكح سهالا سؤنىفهل نمم ناكَناون هيلا فاضتالف



 اولو

 هس هلع لخدلا نم هيلد ىلا لبيلدلا بحاصرطانا ىلا زاب الذ لوصالا فامأو ليوأتلا ىف ف
 هللا نمرئاصبلا لهأو هب عطقي ناكذقو لخدلا اذهل هلل دوهتسف هريغ سفن نموأ هسفن نمهيشلاو
 ب هلزاربال نا باقل ا ىفهرارشتسا قح ىأنيقملا قح وهلعلا كلذو مهلعىفاذم نوفصتال
 لاحلاوهو قوذاا ىلعةفوقوةءاقلالا ةمض.ك امو ىاملاحورلا ٍلءىف فاكردقلا اذهوهرقمنع

 لوبقل ناك امهالولو هيلا قاياملا دعم هملا قلملا بات نوكي نا َدبال ةيسا: ماب هنا كلعأ نكلو
 ةرلدوملا قيرطل | ىلع ىذمت سوغنلا نوكتد من ”ىههلا صامد ا كاذاهن اولوبقتل|ىفدادعتساهلالو

 ىت>اوفقو ايلا اذدىلا اولصواذاف هريغو صاخناءاقلالا اذه فاذا هنم نوكي ىذلا بابلاىلا

 مهدادعت سار دقب ب تاملا فاش ع نمل قو نيعلا داو ىحالاحرخ تفاذاف مهقح ىف خفي اذاعاورب

 ريغنم عاستالاو فتاوطل زيت انهودا دعت ساد حاو لك هللا صتخا لد هضمها لمعتال ىذلا

 هلرلعال ن مليضتسفءاماو ف رعلا ىف نيمسلا عامتالا نمءامدنالاو لسرلاو لسرلا ن نمءاسينالاو عاستالا

 لكلا ىواسنل كل :ناكولو جلا دنع مهل لصحامل بسك | عقو هب بيس بابل | ىلا مهكسحو لسنا
 ةويقا ناش :ك ا. لاك نمأطخ انه نمو ب _:كمريغوش ىذل ادا دعتسالادالا كا ذ ناك اخ ىواست امو
 حاورالاو لمعلا نم ض.ذىهامناو هللا نمت سلا ا!ىرينمالااهءاستك الوب الوراظتلا نم
 كاملا قاموا قت اة اسما نم صلو اسلنةنتوعتلا سوعتلا نعي لعتياعلا

 امتروص شنو عيت اصلا لب طاغاذهو ب كموهف اهو افدولصحاق بسكماهؤ افصو مهفئاغصا
 ءامفصا | لهأ : رد و حلا ادع تركو اسال م ةفصل اهذ هاه نم سف: ىف عحص ماعلا

 نافملاعلاروصىفام ه سفن ىف هشقلب" ىهلل صامتا هر نود ما تت ساشا "ايتواال 2 انام

 ةروصو هتونو ىبنلاةروصو هّنل اسرو لوسرلا ةروص شو مه همففهانرك ذا ماعل اوه ظوفحملا حولا

 ايف سقس ال د الوسر نوكي نأ مزاد لح ولا |ىفامامف شعم 8 او سفنلا تفصاذأق هتالوو ”ىلولا

 سوفنلا افصي لصخ امتدومهو ام فالخ اذهواه دنءءاسشالا تْزيّتو هريغنو دالوسر نوكب نم

 ىلا ةيسانملاءاقلالا ل بقي ىذلا دادعتسالا مكحامأو الفسواولع اهباعأو بتارملااهق تْمقتاف
 هلعءاقلالا لزن قل ةرضح لصتا اذا هناف دا دعتس الا دوجوملا لقا ١ ىف لصانخلا ”ىهلالا لما ىه
 ءاقلعتال ىلا هقابراعلا نم ناك اذا اهسالو بسغل لعن م همف لصح اسم باقل ارّوئتسف قيرطل اوهو
 لزنتل اودادعتسالا لاثموءوث هاكر ليو فاصوالا نع هبيزنتو نيملاسعلا نع نع هنان لعلاكن وكلاب

 بلطي نام دديشرانلا كلذ نم جيرخاههلءاسفطن ا دعيراشلا اهف قبأ اذا ”هلشفلا لثم لصتملا ليخلاو
 تحت نادل ابنه راش "هلمتنلا عضمفدوقوم حارس لانه نوكح,و قولا هعبطي دوعصلا
 انسعرونلا لزندب لصتا اذاف ريس لا ارسل, ناخدلا كاذ لصت ثيح هتعم ىلعو دقوملاحارسسلا

 تعدل ريتاج ريسلا ةروصرهظتف هب لسنا دقتت "لكلا سار طق ةظر  كاذانأ كا 53
 ةروصلادوجو عمد الذ ىش هس بق هنمىل>وأى * ح.ارمسلا نم صقتت ا لهرظمبو اهلارونلا لزن

 لع ناك اذا دادعتسالا معو هنروص ىلع مدآق لس هللا نا هل وق عم لعاذ_هرس لع نخوه هناك
 لصا ارونلا كل ذنوكيو كلذ يس هلع لن هنا هن ةصاخلا ةمهلا تةلعتو ةسانملا ةحصولباقملا

 ءافضواهئءافص بسحب هتءاضانوككو هرغصو اهمرحزبك تسع ىرغدلاو ئرملا مظعلا ىف "لتقل
 اذهىف هانلتامتمهفناف هئاقءلدهمملا هنا هتلقوا ههدةرثكب سح< ابف هتماقا نوكتو اسم هد
 نوكي ف .5بيغلا لع بلقلا ىل_عحورلا ءاقلا تّممتو هتتانءادعلاالا هلعإالا لع تاعدقف هسشنلا
 تقلعتاذ | ىلعالا ىفرثْوُنىندالا ةم-هنا لعتو تافصل ا نم هلع نوكحوب امو ذلة ب بلق ىأو

 2 لسسلا ىده وهو قل لودي هللاو هاعداذا دبعلا هللا نم ب اوما عقوأىدي



 ديكو

 هيفصولا اذه مال ديعلا اذه تكرح ىتلا هي وكلا هلعلا كل 1لول عمو يف هللا ىلا ِكلَذ ةبسلاه دنع

 هلرطتعالو ضرعلا كلذالا العفو الو هكح الاي دا نصا رعا نم ضرعلا دي سد موتن نك
 نودي ربلاق كك دووش ىفلخ دما هند سل ىأ ةلواعم دكرح هذه لاش فرطاخ كل ىف ملا

 ضرعلاةةرخالا ديرب هقناو ايذدلا ضار عا ىف ةمأع باطلا لسر افر دب ىرساءا دف ىف ىنعب امندلا ضرع
 اهتعسرغىورخ الا ىهالاو هاوسادوهش ةماعلا فرعثال ىذا ارهاظلا لوقالا »سل اوه بررقلا

 وم هنوك هفرعم نعتدو قنا الا برغي دقو ناميالا نيعب دومُسم هنال ”هلذغل ا باصعأ نعو

 لفاغلان اف هتلفغ عمل البانمّوم تامل ةلامملا كلت ىلع تامولو هتلفغب رخآ ع دوش هلغسشل
 قمل لو: هللاو كاد لعافربضح سا اذار ال كا د تح سلا لها! اورمضج رؤس ا اذا
 : لس.لاىدبم وهو

 لعبلقلاىلا قلملاودو حورلا ةفرعم ىف نامامو نو لاو نماثلاٍبابلا)*

 * (صوصخم هجو ىلع ب نغلا

 تح د ببححل ل حجج سجس مسا

 سصالاو ىبهتلا نيب تدمي مكحلاوأ أ مالاو ءاملا حور ناحور حورلا

 رههطاو ترسلانب نشاوكلان ا |ةئشنم رابخ اف هاوسامو

 1 و 1

 هدابع نمءاشب نم لعد ص !نمحورلا ناد لافو انيم 1 نماحور كيلا انمحوآ كا ذكو ىلاعت لاق

 ٍْ حورلا َقا.هلوةىفاذكهوراذنالارك دق نيودسملا رس نوكتل ٌكبلق ىلءنيمالا حورلا هب لزرن لاقو

 ! هدابع نم ءاشب نم ى.يعد هن م حورلاب ةهكتالملا لزني كل ذكور ذنما هدامع نمءاشد نم ىلعه سه نم

 || مالعاوهقر اذنالا ةسظفلب مالعالا قاس ث.-رجنزلا نم برتض هو مالعالادالا اجا. اورذنا نا

غق مالعا نعالا نوكسصب:ال ةراشلاوريذ تلا ريشا هناف رز
 رحزلا باى ىناورلازناذنالا ف ىل

 ةريش ألا ىلا ايندلا نم ما مهولعبل لبرلا لاسرا ةبجوملا ةني مطل نم سوفنلاب ماقام فودلاو
 .ءا جوونم هيف تخثتو هلو ةاندراث ءاسلاحوراناوقامأو نوءح أرمهمسوفن نم هللا ىلاو نوبإتَم

 || لعفتال كالسأ بسحب الا لعفت الذ لصالا في رش كنا ىأ فير شنت مام ىلع هش هسفنىلا ةفاضالا

 | ىررعأ نمحمرلا لقةل ل يةفرهظ نيأ نم ىأ حورلا نعئنولتسبوهاوق مالا حورو لذارالا لعف
 ةغصلاهد-ملاؤلاناكناو حورلا اماولاك ام مهنا ميضعن م_عزاك ةيهاملا نعلاوسناك اي

 لقي لو فر ممن مهلوةنم باوخلا ىفءاسام لاو ىفه.لا انيهذ ىذلا هحولا ىو نكلوالعحم

 مهن« ذخأو بدالاب م_هاقاتمهفرعنداسعلا بولق ىلءحاورالا ابي لزنت بيغلا مولءفا كود
 لعأو رطاوختا بامص ةوزسرلا لهأو ةنهكيلاك مى ديالو بيغلالءذخأ مهقرعي ل نمو بدالأب

 | ىلعحاورالا لزنتنو دع اشي هللا لهأو هيه ءاج نهنوفرعبال مممولق ىف كل ذيلعلا نو دج ماهلالا
 أ نكلو ةكتالملا دهشي ىلول ان الوسرو ابن هملع لزمملا نوكينأ الا لزانلا كم !نوربالو مه.ولق

 ةبورنمد عم الف دوش ربع نم كلا ا نمهنانواعبف ءاماالانو دوشرأ .«لع ةعاماهدب شال

 ىلا ىعا ىلولا نم ”ىبلازيت وموقلادتعقرتش اذ بمولوسر وأ ىتالا هيلا هنمءاشلالاو كلملا
 أ ام لعلابلزتتلا بان قاغأامو ةعورساملا ماكح الاب لزنتلا بانل قلع[ دقو لزاملاء ثلابحام

 اسبب هللا ىلا مهئاعد ىف ةربص ىلءاونوكلا هب للان ىناحورلا لزغتلا مهل قيبأ لب هن اياد بولق ىلع
 الأ ذخاوهف ىعسا نمرانا هريس ىلعهل ىناوعدا لاق كلذاو لوس اوغو هوعبتا نم ناكحاك

 هلت لهأل_ع ىءءانثلا ف ”ى ريشقلا ل انادهاو مدنعتمحهلاق رطسإل
 ءازعلا مع لعب كنظام

 : لامقح اللد عورفلا فاما لوصالا ىفالو عورفللا فال ةرب_م» ىلع مهام ءالعلا نم مهري ثال ةمهت هيف

 ليوأتلا ف



- 

 | هةمعال بيسلا ثدح نههسفمذلا لب بيس |ثدح نمال مذلاو دهلا نيب خر اريل ملاع نم ناكسف درب ش ا

00 

 ْ نوكتف «همقلطملا عاملا لد مهو هلناالا ماكّتم دوحولا ىف ام نولوةب نيذل | هللا لهأ نهناكَن اك أ

 | ىلع لاف اك مجرتم ةماكلا كا: هناا ىلع لوةملا صلو هللا ماكشملانالةدو كتم اهاكوجولا كلت
 ًاريسفرسسفم لك نك اذهلو دمعلا مجرتملاو هتئاوانه ماكتملاقهدج نمل هللا عمستالصلا ىف هدمع نانا
 ئذمرتلا ثيدح ىفدرواذكرفكدقف هير بهرسسف نمورمسفموهف ظذلا | هام اع هحرذع لو نآرقلا

 ىل عاودطضا الو ةظفالا كلت ىف ناسسلل اكل د لهأ هلعال هجولاكلذنوك ىّت>الاهنأرننوكالو

 اليك ريال نمو رتسلارةكل |ّنافءاطخ لقب لورفك د تف هلوةىفةن ون ةراش! انهو هناز ان اهعضو

 اذه ىفهدامع ضءب نع هللارتس دف هب ر ىلا اف اضن الا هدهاريسفتل | اذه لعج دقو هللا لعأ نم هللا
 ءازاد ظفللا كل ذ عضو ىلءاوملطصا ام ناسسلا |لهأ نال رسفملا ىأرولا هتفاضالاقح هنوكعمهحولا

 تفضأأ اذا ق-دياصالاو هجولابو هي هللا ملكلملاو طرشلا اذه نهدي الهل هور اعدسا الو هحولا َكاذ
 لاح هلا ءاطللا ةفاضاو ءاشامرتسينا هللو أطخ | لقب لور فكد قف مالا هيلع لاك ا ذلف قدا ىلا
 ىملالوة:هللاو مولا دنءدهاشا|ةفرعم فردقلا اك و مولعم لكتب هلع ةطاحال هز قيال هناك

 لسسلا ىدهم وهو

 مهدنعوهوءافا!نوكس سكنلا ةفرعم ىف نات'امونوةلاو عباسلا باملا) <

 « (بلاغلا ىف هيلع لطصملا وهو دبعلا فاصوأ نمالواعم ناكحام

 ني اسهنم رس لكن || || جراولا ملاعنم تلا
 نووي اهب بعص لكو (| || خاش مولعل ا ىفاهماسقم
 نيمالا هحور ةدمي || || مسار ءامعلا فاهحورو

 يفد ىرولا ىفهّرسو || || حسان حاكتلاب اهخوسنم
 نوكءاشيام هناهس [أ أ خذابواه د ىلعاا ناس

 ىلعانرصتقا دسعلا فاصو أ نم لول_هملا هنا سفنلاب موا |حالطصا ىف بلاغا ناك ا ملهنا ل_عا
 اذ هىفئونسو ةناسالا ةف.طلاا ىلع سفنلا نوةلطب دق ممناذ بالا اذ_هىف ةصاخ هيف مالكلا

 مولا حالطصا ىف سنا | ةظفل نا ٍل_عاف لولعملا اذهل هلع ىهاسع نكلو سفنلاا ىلا هللا ءاش نا بانلا
 || اخزربموقا ا حالطص١ ف نوكحيالخزربلا نال ةماكلا سفنلا تح خزاربلا لاء نم نيهجولا ىلع
 بتايسالادتعءاشالارووظ لعج دوو هللاالادحو مالو ام هنن ترب وه نم نيهجو اذ نوكي ىي>الا

 زري وهف هللا ىلا هوو همسسىلا هجو بس دنءدوجوم لكلف بسلابالا بيسملادوجو نكمت.الذ
 دحوملاو لمعلا نعت دجو الاف ةماكلا سفنلا دوجو ناسرعالا ف حزاريلا لوااف هللا نيبو بسلا نيب

 ديعلا ةقيطل ىهىتلا سفنلاه اذه تاعاذافرهطظ حزرب لوأ ىهذ هللا ىلا هجوو !مدسىملا هو اهلفدتلا
 نم قا هيف زق" ذئاخ هلدعتو دسملا اذه ةيوستدنعالا نيعاهارهظي مل مسجلا اذهل ةريدملا
 تاضافتوابمةرثؤي جازملا ناك !ذ_هلاو ىّوملا دسللاو ىهلالا مغنلا نيب سفنلا ترهظف هحور
 ةعسطاا ىلا هحتواهلف لب ودل ان لضاغتل امن او لضاسفتال ىهلالا قنا ثمح نم هناف سوفنلا
 خئاربلا ملاع نه ديعل | فاص وأ نم لولعملا كل ذكو خزاربلا لاع نم اهانلعف "ىهلالاحورلا ىلا هجوو
 هلعفود ثدح نمهتلا ىلا افاضم هنوكن دو ءالعلارثك أو مودلا دفع موم ذم سفنلا هو نم هنأ

 ا

 قلل نوكتفممضعبهارباكق لا نمهارالوهسةن ىوس همف دهاشأم ىأ سنا هنف ل5 كا ذلف لواعم
 رطخ الواعد مس ىف هلئاداهل قلعت ال هنوكح ةلءافصولاا ذه هناعرهظاذا كا ذكو هضهلا دوش
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 اك ءالاو صخشلا 11ه نم هلع لومقلا ن نم د, الف هيلع درب رخآدراو نم ديال هناف هلع

 دراؤاادرواذافهندروام* 1 ءبل-راد_هافلوالا دراؤلام ارتحانع ءافو مدع عقب ةالانهن وكي

 همودحو هدم رح هنعر دصر دراو لكتف هن هقلعم اهنع هيد رطاخ متامو :اكتساف هلا رفم و دو قانثلا»

 3 4 كاسل دلو وس اوم

 ا تادراولا ذهرودلةهل داما ىهساسفنالاناف

 ةدراورودااوسافنالاو»دراولاف اهفةيهلالاءام-الا ماكحأ فالتخ ان اهروص فانت سافنالا

 سفنلا كال ذكضرعلااالزيحتماوهرهوملاف هيفرهوعلا ةمعبتلا مك ضرءانزيكلاكاهل ةمعبتلا قي رطب
 عماج دراوو لمعيدراوو ل_هددراوذ لوسرلا ف ةلاسرلاكةروصا ١ ىفةدئافلاوةروصلا الد راولاوه

 وحتلادراو ؟كلذو لاحو لمجو مب دراوو لاحو لم.:دراوو لاحو لهب دراوو لاس دراوو امهل

 طئاسولا عافترانهنعربعملاوهةث دحر يغدراولا ناك ا ذاو تادراولا ىوقأ: نيوضو هلام اوركسااو

 هلل_دحامالو همطعبام لاق ا قولت لكل ىذلا صاخلا هجولا ن م ل وأ هفدد_بعنمبو هللا نب

 لمدسلا ىدهيودو قا لوي هللاو هلم تادراولا ف ساو كا ذه ن وكم, ل

 سفن قدهاشلا ةروصءاّقيوهوده املا ةفرعم فنان امون وسل اوسداسلا بابا ا

 « (دهاشملل معنلا عشب هيو دهاشل !نيعىه بلا افدومثملا ةروصف لعاف مسادعاشملا

 نواقلا قاد دهاش لصتت اناعنم قالا ةدهاشم

 املا نوعي اهكردنتف
 الع متردب ه-ءاط أ

 نونغلارتس فاش ةقفوم

 ابونا "بهم ىف هس ىلع
 ةيولاهيطعتام فالخ ىطعي دووشلاد_:عسفنلا فدومثملاةروص قود-دهاشلاناك انو
 را ارقالا ع ةر اذهل دئاقعلا ىعنملاودو دوهشملا اعدم دق دوهشلاو قراانل_عاهمدقت : الةيؤرلا ناف

 هارامهلدعشي هنالادهاش ىعماش اوراكت ا امقرسلر ارقالاألاةيورلا ف نوكمالودوشلا قراكنالاو

 نملمكلا الا قا ىرا# نراعبال نكلوةدها شم ةيؤر لكأمو ةيؤر دهاشسم لكف هدقتعا ام حب |إ]

 ةس ىلع ناكن ذأ دهاشلا تاما ىفهتنال اكو ادهاشتيؤرلا كلتنععن وكتو ليلا نك ةئماد مف لاشإلا

 الاقل نتيدنل صوفا وكف ذولا هدو زال” يلووعوز هنمده اًثهواّنو هير ند

 تءارام قيّدصلالوةوهو هعوقو ليقءئشاان مالعاو - يهلاراسخانالا هل نوكيال كل ذو نمو ؟هرةدير

 موقف مسالا كا ذرث اهل نوكت ”ئهل امس | نمالا معمل نوكمال مهالا كا ذنال لبقدتلا تيأرالا اس
 قاف: الا قو أ هسفن ف هدوجوورثالا كارو هظ ىري دبعلا هدجشتف همفرضحو دنعلابلقق مسنالا

 قلعتمديعلاادهود مش ثنح ثحادهاش مسالا كل ذ ى عسف# ىهيأالا مالعالا هيدل م دشت ىذلا مسال اكل ذ ند

 مهل هبنودهشيرث الكف دورش باعت ٌمهف لاجرلا نم لمكنلالا نوكيألا ذهو هدنع مولعملارثالا كلذ
 | سحأ هنكلو هللا ىلع مكن سالف هللة دوصةءاهاهوولا ىناثلقانث اوريكلا قيرط ىلع ”ىهلالا هي لعلا دعب

 ١ 00 ا ا ماهم ظذاتملاة ا الا ناكل ذوهللنا ٠ نعومخ

 اهلزنأ نمل ةدوصقماملع ةمالع ىأ دوجولا عمجب نم ةظذللا كا هإ هت ام ىلعةنآى هذ ”ىولاربخوأ

 00 هوجو لان لاعاهلزتس ناف هو ولا كالت ىل_ءناسللا كا ةىفةي والا ةظفل اكان

 أ اكبرزب اك موق نمل 0 اويليخام فاول اظل زا :مهذاك أم هناو' 5 ايا نونو اقيم

 اديب ةظذالا كلتا ةطاحالا نع هلعرودقب ايناعل نم اكشلا اوس - كأفضل دفا ظذلا
 تأ 1131 هللا

 ناف
 ميم سلو
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 كاين لا تاسالا وفي دم وصلا ف اهرزرظلا توهمت الاكتش الاماورطاوخ امس ىف أ ا

 | .هلوق فنونل او ذل 2 اكواب رطاخلا ناىإبختيف هتروص لاسم عماس لاا مهف ف قبب وم دعت ع هن قطنلا

 دخأ ام ىقاملاكاذامتاو عمم ىدلا .مالكلاوهكلذاف ىنذافن الان [كت لاجت مكيربتدلا |

 تنك ايو سرولدلا تع راي دش نعل نلرطلقلاو ناسا ف كيف مهاكناتروس نم
 «اعدلا ناف ةريصب ىلسع هللا ىلا قالا هنا لهأ نماعد نم اعد كل ذا ”ىبهلالا باطن ا نم رطاوملا
 عضتري كلة ريسغالام الك الا نوكيال <ىهلالا فت رعتلاو ”ىهلالا فر عتلابالا نوكيال "ةريصن ىلع
 بيقعتلاءانب نوكسف هلوقى عارسالا كل ذهل نكي ل نك ة- كرف نعني وكلا ناكولو لاكشالا

 مكشإ اذه هل نكي ل باطخريغ ناكولف باطخ هلال ةريدب ىلع اكن وكب ىذل نال ىهالا باو وهو

 ظ اذه ىرظانلاة باو «بلعوهام ل_عرمالا فرعت ىتلا ةسحنا ةملامعلا ةبقارملا سوفتلا نبأ نكلو

 ظ

 اذه لحم ىنهللا ملح ىرورمضلا معلا هنعربعملا كإذ نا سفنلا ىف ق- باطخر ودام ل ء < نا الا

 .هعاعسا دجبالا سهالاب ىرورضلا للعلا هل قلخ م هننانا ىردي يملا ىفثكلا بحاصو رتغال صخشلا

 || هير عشب امن نكلو ىرورشلا معلاوعرلعلا اذ باطما كل ديلا دارة امثل ذدسنءمعبف مالكا
 لبسلا ىدهوهو قلا لود هللاو هللا لدن ةمهلالار ارسالا باك نم روعشلا لهأالا 1

 * (دراولا ةفرعم فنان امو نو لاو سماخلا باملا) <

 وعملا قر عش

 دحاؤلا ىفش قشسعت دراولارداصاا, تةثعت

 دصارلا ىلع ىختلاءارسأ| || دراو اهلك هواعسأو

 دصاقاهل بلق لكمملا || || ةمه .اهران* ان ىطعتو

 | بلل ىل_ءدرااماندنعدراولاو لمعترتغن د ةدوه ارطاوجلا نميلقلا ىل:دربام موا ادنءدراولا

 | ةسدو طسبو ض:ةبوركسوو دعب درب دةفدرواجالدزاووهاع هلع مالكل ا ىمهلا مسا لكنه

 هانركح ذامدراولا اومهسنا ىلع اودطدا موقلا نآرينغتا دراواهاكو ىدنت الرومانو 0
 تضودق هللا ناق مدقالو ثو دج دقن ال دراووهاع دراولا نا ىنا نه عأق 0

 اسد فنان الا ىف هلاوح [فاَنْم د_ةدراولاو ناثا دووولاو نات الاب هم دق عم هسفن

 كعل دن لاو نأ ار وو تامالعا 'هباعدراوأ ان نم دوش ن ءةًافرغدريدقو هداونلاو موسحيلاك ا

 ”ىهل ا الادراو اموَةدُت امبالا جبال -ىهلادراو لكبصو للا دا دعتساا هبلطت ننعم يم دورو

 ||.در اولا كلك نم ملبعلا نم هبلعدراولا دنع ل صحام دراو لكمت ىتلاةدئافلاو نوكرغوأ ناك اوك

 1 معلا مىلدحامدراولا م <جامناو دراؤلا مكح وهام كلذ ناقهءوبامالودرمسام ه.ف طرتشالو

 نك سانلا نيبءاضقلاو لصف ةمامقلا مول هللا أ ف هسفن ثدج هال هب درر أم ثم ن نتكادعارواموأأ

 | ىضقملاو دحاوع اًضةلاو د او نانن ”الاو هنو اهم نفاع هل دقو ةلذلعبل نانا كلن م سانلا

 : ,درو نم ثدح ْن ءادراو نوكيف هدورو لاح فرو دصا ابافدتمنوكمن ام اولذعال دراولاو فات هب

 : رو دصلاب فو ناو هللا ن ءامثدخجم دراولا اذهنوكت نأ ديالفهنعردص نمثمحن مارداص هيلع

 ١ انو هس >-اولاق هلعدراوأ| د. علاد_دعهلُث د ةم_ن دورولاو دق دراو هلافهدورو لاح ىف 0-6

 : : دورولا ف فاتك الفنيعلا ثدح ن هتدرو ناف ةموأالا امسالاريغدربعدق ا فرغال دراورخ . الاوأأ

 ْ نم هيلع نوكتامالا قئاشللا ةاتمْابماف ماكسح الا فالتخابفلتتعفم كا ثبج نم تدرو ناو
 ا نوكم نأ دال هيدرو ىذلا نافان* دعوأ اعدقدراولا ناك اودو فاتح الق نيعلا ىلءاتل الد ا

 ْ ةيدراسا اشكد ببسو هفارصنا نمد. الو دراولا فرصتبو +_ءاعدراولا د .نعقدى ءذلا اودوان دم



 مجاب

 مع

 ناننالا ىفلصأو ةرضاهذهفاذ- ه لثم ىف سكءالو م د_بالا ىبم درب الف مّدقَتلا هلف

 ةرصش برك ”نءدان مءاش ثمح ابن لك الاو ةنللا ىف هك بهم دقت هالا ناف مالسلا هلع مدآن م

 امغاو لكآلا هنيلعر جاه لكالا ىفالاةتس ثيح هلوقف ىببنلاب ريجعتلا عقوفام رقتالن اال اراشم

 اذ افا ممالوانشانر :ىتابالك | انامتش ثرح ىف هقلطا دقناكىذلا اهنهبرقلا هملعرد
 لكأ نم ةرصشلا كلت ةمصاخ هتطعأ الب رقلا ىلع ةيهلالا ةذخ اوما دعب امسهل ناكو لك الادال ب رلا

 ءاو-و ةفالدلل طرشا مث عقوأم همم عقوامل هف هب رذناكحو يلييال ىذلا كل او دلكت ا نم اهرب نم

 لكلا هللا دعساف هسفهترذو هلكي هملع هللا بان نادعت#ب : ندا تعرق سوك لعب مالوش

 ديال لكل افا لا اماف 2 هانت مرعب ال توت ناك اويل نارا داع آى ميعتلا هلذ

 ءاوهلاهن رضف هش اكو محرأا ةقرافملا دنع هدحب املاخراص هتدالو نيحدولوملا لالبتساهاندأ ل[ نم

 ةامل | ىف هلّدب الف شدعب مءالبلا نم هظحي دخ أ دقف تام ناف ىسف لالا سحق م-رلا نمهدورخ دنع

 ثعباذاف لاؤسلا ل5 نم دبالذ زربلا ىلا لقناداف كل ذ ىلع لومحت ناومملا ناخ مال الا نماندلا

 ميعنل 'هبحو مال الا مكح هنع عفترا سالما لش دن اف هريغ ىلعوأ هسفن ىلع فوخنا لأن مهل دب الف

 4 .ةعامال آن مناك اعهش ف هتئيشم تدفن ا ذاف هللا ء ءاشام لالا همصرانل الخ داذاو نيد الادنا

 ذه امكن او لحل ايوه ذ تان علع نا" املمدآه سبأ بلد وهو هنكردا ىتلا ةيانعلاباهعنابمف

 اناشنا ىيدملا د ىو نم هللا اش نم قح ىف ماقتنالا ءابعسأ ترقبو هسأ يول نم ب.كولف هونأ

 توك ةاهادعاماماو هناسنالا5 ًاشنلاهذهىفالا هبضغ تقيس ام هتجرناف اهقث اح بام 9

 بلر سف ةباينل | ةينرلاو ةع اولا ةجمرلا هر ختو ذ ناكقالإف قيصتمل ا: ا

 ىلا عجرن مث هريغب اهتم ناس الانتب انع 3شأ ىهف ةجسرلا نم مكمل ادهناسن الاريغل سلو نيه-و نم

 فالتخابس فنا ىفاهراب" ف لتنعف اهقئاق< كتلعا نا دعيو لوةنفرطاوللا ةفرعم نمهددصا ام

 جلل عرطاخ نوكيال لءرطاخ كاد فانرك ذامم دس اها ضرع ل نافاهشي رطىفاهل ضرع ند
 كاذري_غال ةسسفنو ةناطمسشو ةءكذم نوكحت كورتلاو لامع الا ارطاوخو نان رلار طا1ناودو

 اهروأ اهمهلاف اعدق ىرحاف ايد -> نوهقفب نوداكي ال مول ا الؤهلاق هللا د:ءنم كو

 هرطاوخ فقار نك كلمد. ىلع هلك و ال عاهاوقتو ناط.شلا دب ىلع ا

 نمو دص صه لكاهل نيد_ءاسقا | نماسهيل ا ضرع نمو اهذخأي نمي هتاف لف أ دقف ان

 لهالا لعوهو اهاضتتع لعد ةساعل ااهدحت كلحلا فاه دحو ىّتحا م رعشامو اجو نع

 معلا ةاناىذلالوالا ارطاسخلا نال كل ذككارمش ناكناو ةفداصملا م تح هئاري_خ ناكناذءوشا 3

 هتئفالف همكحمت مر ا وقرا هنا لال ازال 0

 هريخ ناكفاهاضتقم 0 اهقرطل ةنقارهو اطالب مدعو "ول هع نمَح ندع ةيلمعل ارط اوللاهذ_ه

 قب رشا ايا ع سامر جو » لو سافل دع تيا يراخل ل[ تادو ةفداصمهرمشو

 0 دال فا وسلا يكس يامن عالصور مفرعأو مك اةراصال هللا هقفولا

 دادسلا ىلع ىرت هس ىف هماكح أ تناكف ىلاسعت هللا هجرت ام نا ىلا نيب ورمل عماج اهاك

 ةعبرمشلا ماكس لعب تاغ شا ام ىرمأن هنع ”ال ىفا لوقي ناكو هللا نماماسهلا عرمشلا ةقفاومو

 هن ىلشن ل مكح ىف هنلعذ ثأر ةعب رمثلا الع. نمدح أر دقي لو ىاكحأ أ عجب ف عرشلا كح قفادأو

 ايندلا ل_عاصي رح ناكل قب رطلا لدأن ه نكي لو هب دعم سانا ماع سمس وم اراده دهت<

 ةمهلاتاناطخ اهلكرطاو تاو كذب رعشبالو نطاسبل اروثم ناكّن كل ساسنلا ةّساعرت اسك اهءاعاكم
 |اهدش نك ثدحت ”ىبهلالا سفن اوهىذلا ءامعلا ىفاروص هللا اهم اذ_هلو تالت ىهام

 لاو هادو ةروصلا نم راق للا لع رطاونتا نا ل ضتانر كت زا يانلع للا دقز الو

َ 



 ملا

 ,قرطلاهدهو ىلا ىلا رطاواخاهذ_ه ىمعاسيلع ةسجاق رطب اقل ا دهني و هن هللا ااا

 ىعسف هيةطحر ملل ةلاهلاكاهلعجو هللاابمدحنا ام عئارمشل الولف عئارمشلا ثدحأأ 1 هللااهتدجا
 ةحانأ سماساو ةعارك عيارلاو :ارظ-ثلاشلاو اندنىناثلا ىعسو اضرقوابوبودحاولا قيرطلا
 هبدنلاو بوجولا قيرطقرطلا نمهنيسعو كاذب هللا م نع هظفح ٍباقلاب لكوملا كلملا قاخو

 هللا ءانثعا نم ىأر امل هنم ا دسح عورشملا هللا سحر يغ نع هسناج ىلا هدعقأ اناطش هتلياقم ىف لعجو
 | هلعرشام قحب ماقاذا ةداعسلا نم هسدلا ىضفي ام لعو هيلع هقوفشو هود ة#كاس الا ةأثنلا هذهم
 قب رط ىلع لعحو ءا اوس هةهاركحلاو رظحلا قي رط ىلع دلثمناطم_ِلا لعجو كرو لعق نم

 .كاذا ةغرف 2سم اهتلمحو اهاكس فنلا ىوق لعحودهنلب اقم ىفاكل لانه لع لان اطمش ةحانالا

 ةيناثالا سفنل ا هذهىف هللا لعجو ناطمشلا نمروهاظلا كلذ َنِماهحاذ ظفحي هّللااه ربع قي رطل

 .ىلا انتامز ىلا مّدآن م عب ارشل ثا دب | لبقو ابملع لقب نم لك ىلعاهم ل ةتلوبقلا ةفص
 ,ضالا ناك ب ضقانم عزاتم ناطمشو طقاح كام نم هانركح ذا“ ين منك لاندلاءاضقنا

 مكحالو ريج ري ع نم هللا ىلا دسعلا نمو هدب بعىلا هللا نم عل اربثلا عافترا دع هلا لوؤباك

 ةيئاسنالا نييفنل اما ماها قل مهن تِمو .هندارا هيطعتام بسحب فرص لب ماكح الا هده نم

 هذه نماهيلا نونأي ءارفساهنيو هب نااماهلا اهيلا ىو وابا قرطلا هذه نمدرإمل ةبقار 1ادعهص

 |ةدهاشملا قاع مش ًاراذا ّت-مهتلاسزةروص نم مهماوذانأثنةدتو لد نعمهل ٍةماقا الو قرطلا

 ءالؤهل تلق قا لوةيونوتبثبالو كتب اس نو يسع مهناف مهتع ىلغغتالو ىلطقستق كلا هيدقنا مهتعبام

 نافداشالاو ةظّعما|امعت ةفصو”هلفغلا اهتيعم فص نيدفص هملا لسرملا | ده يف تدح وأ نة رفسلا

 ع رو سم ىف اورتن اف: هل ذغلاياغصتم هوت دنجو ناودوصقلملا ضرغلا اوهق ةظقنلاناهدتم وم نو
 مكس: ث»رام لعبف كتر وص هير ديا ديديحارصب ةل تاع اك ةثووفت الق اظن ناف ظفش ةناق نان

 مزالملانيرقلاو طفلان لكوملا كمملا !دههتاكلمدقو انملا اولاعتو هوكر اخ كرمتل ائمش ملتاو
 هذه ل _ةجووه سبلو وه هل مع هلاشنا نولكشنف نورا لدكشتلاو رب وصتلا ةوقسعنلاو

 طخ الو قدضا|اهلاد اف ىلوالا ةترملا فاه مدقال بتار م ىفئا دعاطفةنابثلا ةسرإ ١1قلاشمالا

 :ةروص لع قلاامآو ا دنأ ب نذكر الوع ٌئطخي الاف لوالارطابلنا كلذ ضد نلبس

 ا والا ةرطنلا كل ذكو ةروسبل ءازسأ ةظفسو ر ومتلا وق بس طاطو قدصت ديت لوالارظاوذنا

 ةنوجإ يعن م ا .ىهلاوهق لأ لكو لالا عامسلاو 0

 يرو تلا كركر 00 2 0

 نمدراقلوالا ب سا اورطاشا رقتو ساهل لوالار طاقتا نوعسا ودوهشو لعو ةبقا ص ةوق

 كِإم نم هسرلعوه نم ان ان بلقلا اذهل ةنسعملا قرطلاه ده ىف ءةرربلا ماو كلاَدر مبا ءالؤه

 1 دو>و ىضطتةءاغ وهو 0000 قلتلامع الؤه نموملار دان نم رون ارك سنو ناطءكشو

 00 رخو هلمعت ال ناطيسُبلا هلل وعبق ادكو دك لج ارش ا زاىداعس

 ليف درا نمناينإلاه د اموهو هتدبا سلا ىَدْؤِن امدنم عقب اننا فاو ط ا
 أ ركرتو حاسما لعق ىف دّدرعلا كل ذذةحابالا قي رط ىل_عمءاحاذا كاٍذكو هكرتق رمل ا لعف فو دكرنوريدلا
 الأ نوكتاغنا تهلباقملا وناطسثلا ةلْونملا لنا ناطملا وكلما نيبال ناطبسملاو سفنلا نيب وهامتا

 ناك ام او سفنلاالا جزانم هلامو ةصاخ ناطمسشلا هلق حاسم ا ىفاماو ءاكجإلا نمر ادد رالاىف

 ةملىفىببتلا + دع ادب هالاوراشملا عسفدو عقاسملا بلج ىلع تابج امال هريغنو د حاسملا س هذلل

 ا كلم اوعامت ارينا ىفىهالا بحاصو مّدَقدلا هلذ ناطسُسل اوه رمشلا ىف سهالا بحا مة ناطسل او كلما
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 سل لوقبف تشو ىننب عرشلا اف هاسسشاو لاثم قاس او َىْناقلسا "هل نم ةعب رمشل انال ةعيرش |

 هتيعب ةققألا َّك وناده و ريصبلا عيعسا اوهو ل وه ماعم تدل او قتفريصيلا عممتل اوهؤءى -هلمك ١

 تقبع اهيفبسللا تطمعأابناف 5 ةهولالاة يد_ح 3 تطعأ ناو ةَمشِطاَو ة هه.قللا ىه ةعبرشلاك

 ةرزمتؤكلا ةيدح و امسقنب ةر هاطتدخحاولاةي دانا دح اولا ةيدح أل ةعسنلةرثكلاةي دحأالا

 مها ارامل دحأ لكاييلعرمعبال ةرككا ةييدبسلا نم ىلا ةماعلا كات ةرطت ىذ لك اهكردرال لاسم |
 ةعبرشلا نب اورق هنم صوصان اال اهلعبال قش اانا اًوارواموعو اضوصدخ عل : رشلا:نوملاع

 عرا ثلا ناك ىلا هما نم نطبامل هميم و ةقيقللا ماكحأ نمرهظام ةعيرمشلا ! واعف ةقيقملاو
 فان قح ةذصرو وط َةَعةلاف ةَقق- هل ناعسالا نا ذهو نطابلاوره اظن اد ىعست دق قط اود ىذلا

 قاسأ ةفص ندع ىل مديعلا ةغ دنا ىأر ةريصيل انيعنع لها باج عفترا اذاق دبعةفص باج

 وع ربل نطاسلاو قار هالااذ قالا ةفصال قالا نيع ىهديعلاةفص نا |ندنعو مهددع

 ةحراشلاو مكمل ةرهاظ نيعلا ةنطان سفنلاو سفنلا اسم ديرتاملة داقنم ةعبانتحراوملا ناف رهاظلا
 ىلا ال هنئشمملاب شاملا ةماَعّتسالاو جاجوعالا بسننف !هل مكحال اهمال اهل نطادال مكمل ةرهاظ
 نوكح دة اج وءالاف يعمم طارص ىلع هناك ذو قطا وهاس قا كنان ىثاملاو هن ىشمملا
 ديراام لص مل ماقّتساولف اسوق ناكهرو هجاحوعا همم اَمَدَس اق سول حاج وعاك ةق قل ١ىفةماقتسا

 هب ىئاملاوه هتان ذخ الانال مقتسمالاملاعلا ىفاغ همام سا هحاسو عاق حاجوعالا كلذب هئم
 قح نءةرداصو ق- دس امال مهلا ىهندوجولا ف نوكسو "ركرح لكش ميسم طارص ىلعوهو

 هللا لعل وقتال لسرلا نق مالسلا هءاعدوهوهو قداصن اراسخ أب ميَعمسَم طارص ىلء هئاب فوصوم

 هسنت قلخلان سرا ةحر نقهذه نمىوتا ةرذعمنوكللس دلو هللان واهلا لعأ مهف هنمهلعتامالا

 ا ءث رحال هتجب رنم كل ناانلعو هنلاق دان عمم هنع قلل ااهاكحاملوا ده لثم ىلءقلذتو

 ةرخ الا ىفوانيدلاةاسملا ىف ىرشنلا مهل هلوق نماثل هللا ن مىرشب هلوسرهلاقاعانانا هش ر ء)ناكف

 دوجولا نيعؤاعت هنوك َةَعَمشْللا بان زمو هللا تاءاكل لي دمالو هتلاتالكن مى :لشنلا تثاكف
 للفم رام 1 ارسل نادم تاذ قادوا وكذا تافص هل نان فوصوملاوهو

 دوجوم امو هيلاهفاضاو عمال دوجوملا نيعىلا عمدلا بق هعمم تنك لاف هناضع أو دبعلا

 ةعبرشلا نيع ةقرتحلاف هنمعالا تبل ان تاكرذلناو ىوقلاز اساذكهو عمتلاو عماسلا اوهفوهالا

 سلا !ىدهيوهو قا لوشب هللاو مهفاق

 ,كالمعتال ىلا تادراولا ن 0 نم باطل ان ندريعضلاو

 رطاوخ ىعام سفن ثد دح ىهف تماق اذان ايف

 عا افرعش

 2 -رال مع اب رع ارطاخاندراوناكححذا

 عقدمال ودر هسبق امو رطاخ ىوسدو-ولا ىفاخ

 5 اوعمساو انضارع اد دات كك 11 2

 ع هرئاؤرخاو 0 ىوس نثعمتاق

 هلع م هزوي منامزالا دعا !بلقىف مهل ةماقا ال ارطاوذلا نوع هدمع لاق ىلا ءا ارفس هلل نا لعا

 لكف هياواسرأ ام ةلاسر ةروص ىلغمهقلخ هتلانال ماودي ماع اري 0 نمهنلا هراواسرأ ام نودو.ف

 لمعت الو أ هان 07 ىضتقع لمعباماق همسهثبلقلا نيعدملع عتب امد ل ا ان

 يي ا د م

 لعحو
 ع



506 

 أ تالا 11 لاو اق ادق : ىارلق عزل تعش لاش مكللاو لوزتلا تاس ”7 ا

 اي كس دنال نا لن تالت وص ماهم مكللدلاو 0 ىهو عبد رش : نيت نكلل طا نون

 لكل ىو عاج ادلعوع له بد لع لع موكتفا واوا وع 1 موكتشا نك تاون كش ا

 سفن فوه اكمللا دنع هنا ىرب نمانمو مك فوهاىهتلا دنع هنا ىرننمانق ىهالا سفن فود اكوأ

 ناو تاندغلا ىرىف هللا اهعقوأ دقي ؤقعلاناف ةلداريسىلا حامد رطن هلم لا هذ هىفوهالا

 ةعل هرابةلعاؤاجال وللاهناهيفاذاكىتا ارلا ناك ةصاخ ةضق ىف لاقو ءادجش ةعد :رابوأب ماذا اوقدص

 دن ريلخ كئاوأ هلوتفنوذاكللا مه هللا دنع ئافافءاد_مث!انا وأي ملاذا كيلا فر رتاككا دبش

 هنوكلو همرل ناك امنا ارلا دلخ كلذف كلما مؤلم رو ةطامللا يقلل نقرا نر شالاذ3ب

 مهدابشت وّدعلا لصحو الا سفن فروز ءادبهش ءادهشلا نوكحي دقو ءادهش ةعب ران احام

 ىرتفلاوروزلا دوهش ىلعو ايئدل ىف هملع مكملات وث عم ىرخالا ىف ماسنلارحجالا هلو لّدسف ىرألا ىف

 ىلص هللا لوسر لاك اذ هلو هشروزلا دوهش ةدابش هلو.ةاندلا ف قطا مكح ناو ىرخالا ف ةيوقعلا

 تدضق نرخ الا نم هت نا نوكم كدح !لعاو ىد|نومصتخمل مكاو ربان اغا سو هيعمل
 اح هلولعحو هبخال ق-وهاع هل ىذه دقفرانلا ن نم ةعطق لق ام هذ خ ًايالف هسخ اقل

 نقد ناك املك اهاقحاممنوكممةممنلا و ةسغلا لع بقاعباكةرخ الاف هلعابقاعم هن وك عم

 انه همف مككتلاو هل عورشملا ىفمكجلملان نع ةرابع ةعيرشلا تنك الو يدد اعلا نرتقي [اراقلا ىف

 نوكسالو دكر رح نمهلاك هسفنب هسأر عقرب هكرتي ال كلا نوكل هي دومع مزتلاف دنع هل عورمشملا ناك

 ديعل نافةيدو.علا مازتلا ةعب رمشلا ةفئاضا | تلعج نإ ذلفهارباع هتلعيكح كلذ ف عرشللو الا
 حو اخالاو دسسلا كن مدي رام لع لاذ كنافكنلا لثفلا ةينش مهلوقاأو ادبأ هيلع موك
 لوتي هللاوةعيرشلا ل_عىف ردقلا اذه يىكحرو هللةعال ننعلقلا عذر كاذاو هيدخالا ك لع

 لمسل | ىدبم وهو قملا

 كنع كفاصوأ باس ىهو ةَقَملا ةفرعمىف ناش" امو نول و ثااثل بابا )+
 * (اهتصانب ذخ آو هالا هب اد نمام تنال نم كفك لعافلا هنا هفاصوأب

 ادحالا دحاولا نب ركفلان لقعلاو | اديأادحاو ىطعت عقلا نا

 اددلاهرانث نم تاطب نوكلاو | || اهعفشف نان'اها سل تاذلأف
 اداو الو انأالو اهف لعأال || || ةةَقخْنيِءىوس سل لكلاو

 لثاملاو فالخنا نم هسفامب دوحولا هلعوهام ره عقلا ناهنم حورتلاناو هلل اان دبأ لدعا
 قح ةعإ رشلاو ةَعيقللا نيع ةعب رشلا نيعف تفرعاسالاو اذكحم رمل فرعت ل نالباقتلاو
 نطانفاه.عدوهش ةلزئمدوجشلا ف لزتنام اهتقمشحو اهنعدو-و ةعبرشل | قف ةقيشح قد لكلو

 /ا رطانلا ىلع مالا لتحت مءاطغلا ف ثكاذا ىتح دي ص ريغ نمر هاظلا ىف ىضاكنطابلا ف نوكتف الا
 توعن نموه تاتعالا وح ىدافاّتح نمؤمانأ ٍلسو هلع هللا ىلصدهّللا لوسراةرادصلا ضعب لاق

 ىبدصت ناكنائرثا هل قيدصت ناك اذا حراو دا ىفهران"آو لعل ا هلم قيدصتل او قيدصت هناف نطاسلا
 ترالالا ةداقل ينك 115 كا قدصي حي رفلاو لاقاكجراوملا ىلع هروبه مزلي القوت [4لأ

 ١ شرع ىلار ظن ناكلاقف كناميأ ةقدق-اف لو هملعهنلا ىلص هللا لوسر هل لا ةفرهاظوضءودو
 ْ اذهل ءف ةمامقلا موزربب ير شرعنا هلوةىف ملسو هملعهللا ىلدهّللا لوسر ق دصناكدقو ازرار

 ١ هلزنأ الف ىرصس ه دهاشا نم ةلزمع ىدنع وه ىأهملا ارظن أ ىنكل اف هلام ىف عوق ولادوهشم عماسلا

 فاحت ةَققح اف هفلاكت ال قلا نلطت ةقشملان اانةرع ىسلادوجولاو ىرمصبلادومشملا رم

09999995995952 

 يي يل سس ب ب ب | ببي بلبل

 جس سل
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 ةهفلاب رقى ال هللا نعةباسنل ابرقوف ”ىبهل الا مالا ن نعدنسعل نيم روظ اذا: 5 ولالا اعسالا

 ٍلسو «بلعهقلا ىبسصهاوق ىف هس :مداعتسسملا دعبلا نيع قوهذ هلا لع اردع نم اطعم رهظاذاو

 ءانربكلاو علاط ةوكتفا هتمقواذل اه دوبش لاحف ن كتل ىلا د وال كشمكيدوع و

 ذاعتسي نم مظعأ امو هنم هيذاعتساف ىلا هن ماه دف دبعلاب تماقاذاف قعلل ةفص توردملاو ١

 هدبع عوج اسف فدي او مددسع دب وس حرش هنأت هتهص نم هروزيجو قمل انك نب هنن ذا سس أقدر

 نعلا دح از امه توعنملاو هنم داع سارح الا كِل ذ لدم نمو ذاعتسا -

 مظعاذاث دحملا يظعت سلا ىلهامةباعاذهو كم كيدوعأو لاسقف: هم هيذاعتساف هللاوهو

 ||| ةقفاوملا ىضتةتى للا ةهلالاءاعسالا نعو هتداعس نعديعل اذعب :وهفةفلاخلا دعباماو. هللابانحأ]ا
 ُثدح نم ناوك الا بلطت تلا ةيهلالا« امسالا نمانر دا هز تنضم او تعطل لاق

 ْ باطت ةملا خلاف هئعوفعلاو متتيديخ الانبا رقومف ةدخاومو وفعف ةروصخ امناغ فيلكلا

 : هتداعس نعدعيلاالا ةفلاخلا دع ىف قم لف كا ذ ىف هتئيشم ىلع هناصسؤهو ديوقغلا نضجت ةجحرلا

 ديزي الهلوقوهف ةقئاطلا هترك ذىذلا كنمدعبلااماو هع ران: ذخاوعو ا هريغنعطظح ناصقئي اما[
 لوي هاو لوقا اذه نعم ب بايلا اذه ىفكلان»س دقو ابتءدعد ه سفن رت مو ىلاعتو كفن كرت ا

 ليسا! ىدهم وهو قتلا |

 * (ةعيرشلا ةفرعم فنا امو نوت لاو ىناثلا ٍبابلا)*

 كلا ل علا ةمسنب ةيدودعلا مازتلا ةعيرشلا

 | وحردالعلا تاماقم لهأ هيلع حررع هلامد> ةعب رمثلانا

 اوحرخامو اهفاولخد ةرمضإل ره نمو لقشع نم اج داع 1

 حرح هباؤواح ىذلا ىف مييلع امو هنمر دقلا سطع مادارا :

 ىلع تعد !ىتلاةنسلاو لوز ع هللا أ نعاس لسرلا تءاجىتا ا رهاطاا هةنسلا ةهدرمشلا

 مهو هملعهللا لصلوسرلا لوقو اهوعدس |ةلاشروىلاعتهاو ةكح هلاىىلاةيرقلا قي رط

 ناريخأو هب لعن ملو هعدس ا نملزجالا هنف لعجو نسحو هام عاد |انازاجاف ةمسسح ةمبس نس نم

 هلعف هعيتي مام اريغب ةدحو ةَمآر شع هنا نيعم هللا نم عرش ىلعنكمملا ذا هرظن هظعباع هللدياعلا
 هيلع لاقوهملا جول نا لبق كا ذو هلئانناك مآ ناكمم هاربانا ميهارباىف لاف مرامخ الاب هقِلساو اريخ

 ل ولاا ا اا نةقالخالا مراكم مال تشع مالسلا|

 ةيلهالسا ىرربنب ناك هاف مازح نبا ميكح تب دج ىفاريش ل سو هلع هللا ىلع" 1 ىنل ادامسو كل دلعي م

 هلأسامل سو +_لعهلنا ىل_دهننا لوسرهل لاف كلذ لاثماو مركو محر هلو ةقددصو قّدعنمروماد
 انالاو اذكعمهفتملناةعيرمشلاف هبدتلا هازاجو اري هاسعسضريخس نم تفلسا ام ىلع تاس ا كا ذ نع
 فاسقسن اف ةفسفسأا ٠ نماييلا ى سنام اسبتن رعت ةىهف قاللخ الا مراكم ةقتاَمو ةعبارشلا تحوهف

 ةمسنوهف ىهلا دنتسمهل سل فاسفسلا نال قاذ ص قالخالا ءراكمو ىترعسأ قالخالا

 ةقض ةمهاالا قالخ الا هو نمل ديم اهل قالخال | مراكمو ةمسفنلا ضارغالا اهاثيم ةمضرع :

 مراكم ام نوكت فراصماهل نيعفاهفراصم هنس.ىفرهظ قالخالا مراكم ملسوديلع هللا ىلطىنلا ||
 ةهيرشلانا لعام هجر 211 توكل فاس قالخلالا فانمخلت نسالم قع نان رعتو قزلسلا

 هنمو ةَمالا نم بلط نعناك ام هنخ عر شام اهلها عرش ىتلا ةّمالا عت ًاطاونامتاساب تنأ
 نماريثكن أف مكتكر تام ىفوكرا لسو هيلع دقلا ىلص لوي نأك اذ جلو ماكتسالا نم 0
 هب 1 سس ل كلل ل رمل



 أل" ىهلا في رعت نعال ةفالخورو نع ىهلا في رعت نع ةفالخ دس اولا عونلا . ةفالفشا ف نيعون ىلعأ
 ل ل لا اذهل ثم ىعسنالو هنم ماكحالا وشن عم

 ,برتلاف أ 5 رعتل ازخب ةفال_كناذ اضيٌ نوا_ضافتمءافلذن اف ةفالسخ كاتو 4 .لادوح هقيشحلابو ١

 !لاعلا فهريغمكح امدودا ااه دعما ه دعب رش اطظلا هال او فني ر عملات د ةفلللا نافىونعملا

 رم نم هنف همكح ذقنو هسفنل ل اعل | ىف مكحجح ن ني اف عرج لب هرجع ن نم ىهأ نع نكي ملهناف

 :ةفالبللا4تدقو/ن م ةيهلالا ةروصلا نهبرقاوهفروشنمالو ب رعت فالذخساالو ىهلا أ
 هتالخضن 01 : تاهل لل طق هك اروع لا يطقو نمل اع
 برقا ةفرعم لك فاكردقلا اذهومتتانءانلعلا دنع بواطملاوه ةداعسلا ىلا برقلاو ”ىهلا هأ
 .لدسلا ىدهوهو تر شقاو يك لي ل ل 21 0 لللل  علا  ةعل

 « (دعبلا ةف را امو نوتسااو ىدايللا بال أ 000 ةنيباةنريسقناتاونوتلاووداحلا بالا »+

 اووس مول لوقب ع اماما تدإ ارامل ولو عفشورتو < ون دكنمد ءدلا

 قدا اوالعا ااهل ةالص ف مكفوذص وعسلاو الاهل ىدوحو نا تاع
 نمش يي سي وي ا

 هانكيذام جو لاوبالا نزف دعبل عدارام ىلعل ديفلاوجالا فالمخاب فات دعبلا نا لعاو

 مولا همااراشأ ىذا بابلا ادها عماجلاو هاذه دعيلا نيعوه د علا ةفص نكي ملاذا انرقنوكبامف

 الا كشالب دعت هنا ادعي هوررتامانريرّشت عما دعي هوررقام فال ىلع ن وكم دفان دنع دعبلا م او لع

 هواخ داو دعبلاةَف رم هوك ذام ممن اال هرك ذنام اولهح ممناال ةعابجلا!مملفغا اروما همفاندزانا

 ل يحل الا اموقارتفا دعملاو علا برق ةلاناكلذو برقلا باف

 عتوامفرخ . ال نيعامهنهدحاو لكنمع نال برقل اةياغكا ذفامىن يف نا مها عيتجا اذاق نرقلاريسغ

 م ءاذاو هنعزومت دقفرخ الا هنيع نوكيأل تعني هبحاص نع نيثيعلا نم دحناو لكرمت اذا عامتجال اهنف

 دودح فكل ذرهظي وقارتقالا هب دل ع ةوامم هيلعوه ام ثدح ن نم هثمع سل نال دعبلا كل دفهنع

 رادقملاو دخلاو نامزلاو ناكملاكى ضرع تعني دعبلا نوكيدقو مككتا فلتشنا دعبل عقواذاو ءام انج ذل

 دحاو نيب عابج ا النا عا لبتعا ذات توعنل اه دبه هنا ذ يلطت نم اود قازلول الواوا وكتخأل او

 0 ماعلا نمد- نا الفد ءبااةراغلا دف اهاكموحؤلا عسب نم اقرتفاو رخ الا عم مهتم

 ءيثالو هلا اكو نيملاعلا ن ع "ع مللاو ىا.عتهلو5ق دو- وم اذهو امو 2 هنأ 3 ثدح نم

 دفلا نمدعت وش الق هلع ا دج نوكيا هع لوقا اذهنوددع. ءلا ةحر دف لزتت مث هوم

 كنمدعملا ىلعاضيا قلطبو ةفلاخلا نع ةماقالا وه دعا نا 5-0-6

 هل دبع هنان هلعو هلد.ع هنا هلعنو ديس نم ددعلا برع امتاو ةءرقلاد تدسلةيدويعلا5 ه دعس نم

 هتلالاك دسسلا نمبزَعلا ىضتش اهب هلعو دما نعدعبلاهل ىنتقت هتبدو.عف هتبدو دع نيعوهام
 بّرقتدي ريانا انهرمم ىف قلما هل اسقف هعلاٍبّرَمَس ا ذاع فرءامو برعلا ىف راحامل ب اطسذل ا ديزي ىنال

 برةلا افناموز اةتفالاو ةلدلا نيتفصلا ندانه هسفن نع هناهس نق رانقتفالاوةلذإا ىل سنلانع ىلا

 ىذتقت هو ىف ثدي وهف دعبلا ىضتقت ىلا ةفضا ا كلت هب تم اق نإ ةةنمدج ةفصاعبوك علال ْ

 1 كوتاذاو ىلاعتو كف: كرت قا هل لاف كمل ات ا اذاعرخآ تقوى هيراديزب ونأ ل افو دعملا

 دنبسلا نم ديجي د_.ءلافةدام_سلا ن يالا ىلع , دوبعلا تن ا دومع مل ل تا هتسصن

 هللا قالخ انى داذتلاب بر ردا سفنل ابرق هنمىلطو ةيدوبعلا برقلا راعتفالاو ةلذلا ىف همد بلطف

 دعبل اممأو 'برقلا ىلت داوملا فو دسعبلا لي ةدامريغف هتان عامتجالا ب نوكجص امو هو
 ١ نالع او هلم اسمعل وهفتقولاق 2 تح دعل انوكيال ما لكشف ةسهلالا ءاروس الأنف
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 تس سم تس كيس فا

 ا كي نرقلااو ضنا وسافاول 0 21 نموا وئاكراد أى فخم تاقبط ىلع كلذ فمه نكأو
 كسه , لو لمعلا كل دياهأ قد-وهف ةحراذا ن نم عقود قو هب هنازعم باطب لمعلان اف اودع . وأ لمعلا

 نع هتلارك دول هنا ىت- سدنلل ق> ةينلاواهأق هتوف ةراطا * عدو دقو هن ازيم باط» لمعلان اق

 هتاونامرزو سفنلا ىلعو ناسللا ىلع ىرجا ل هتلارك ذر ةحراجلا ناكل يزرع قحاسم عطتش ةرحاف ْ
 اهرثأ ناك اذاف بلاطلا قح هلسم. هنع طقسأ عرمذلار هاظ مكح نوكه انرك ذام ىلع هسنتل او كلذ نم

 ةحراسملا ناف ىرخالا ىف امر درك اذلا ةحراملا كلت هينا كنظام اي دلا ىف ةَوَقلاهدهمرهاظا ا ىف
 ىلع لابو هنمدوعب ركذل ا كا ذ نأ ىردنال هتئارك ذب قطنلا اهظفس كا ذ نم سفنلا هنونام اهلريخ ال

 ىلاعت هتلاو هناعاعامدابشامناو ةعاطالو ةمصعم عوقو دهشت ماها ةربدملا سفناا ىلعلاعالا نم

 اواكاع مهلدرأ ومهم ذأ ومماسلا ممل دهشت ةمايقا م وب ناك اذا اذهل 3 لمعلا كا ذ ىف همكح لعبال

 | ثمح نمناسنالاف كلذ ىضتقنال ممدتر مناف ةيصعمالو ةعاط لمعلا كاذ نوكي اودهشي لو نوامعي
 نعون لع هنمهللا نرقامأو طمل# يح اصوهق اًنَمَوَم ناكنا هسقت ثمح ندو هلك ع هاه

 نكل هفشكن كعال برقرح الا عونل اونايد>او ةرفغمو زواحنو فطعو هجر برق د اولاعونلا

 هل ىلحت نافةّدامريغ ىف وأ ةّدام ىف هلرهظين ال لكتب امدنعدمع لك عم قملا ولذعال لوةنذهملا يون
 ناوةؤرلاةرضحودومشلا سا ىفةداملا كلَ ديعلا كلدإ هلا نم برقلا عّدب ةرودلاو»وةذامىف إ

0 

0 

 || كإملا نم ةيسللا بح امو ىللاولاو ىذاةااوربز ولا برةكس :رملاو للا برق ناكه دام ريغ هللحت

 هلمدعبأ ىلعالا نوكيو هن ىف هدفي ماي هرراسا نودالا سا < ىنديدقو لضاغّم برق هناف

 مكح نافذ هنم ىلعالا نم ةتر ىل_ءأ هنأب ساحلا كإذ ىف هءرق ىضقيالو ساحلا كاذىف الحم
 برقلاو قا برقب اعلا نم تبرقدقفاذ_هتاع اذاو ةروصلا ف سوفنلا مكح فلا داوملا

 دعبلل سل ىهالا سفن ىو بيرق هنم ِكنأب تفصت ا دّقف كنم برق ند اود ىلع نئئالانبب
 ”ىهلالا مسالا مكح نامزف ةيهلالاءام»الا ماكح آى رهظب ىفاضا ها دعبل اق او لس هللا نم
 0 ىهلالا مسالاو هنم دعل ا برقو دبعلا ل ا

 0 مدخل ل يرانا لا فك دج رح تلا لاف ةوأ

 نمءاقش دب وب لهو هترذو مدا اهيا ذاق اهطسنف كرام أمم ندع هب ديم اكو ىلاعت : علا هدي ال 35

 نيهمتلل ىلا نييمداراسخ ا ىفرظناف ملاعلا عسجب ىرخال ا ةضيقلا فاك هتاادال قل ان يعود

 ةروصى مد ال ىلصتلا ناك امالولو انركذامالا سلو هكرابمن يي هير ىدي تاكْن ا فرعي هنوكع م
 هللا عم كاست ند ه دست ىح برقلا ةقرعم ىلع كمه دقو طسلاو ضيقا اننا دما تفصتاامةيدام

 ريشلاعء اخ كشريغ دو دا تءاجداوملا ىف ىلا عقواذاو رادلاهذه ىف للا لهآ نم تنكح نا

 رِدق ىل_عفلاو>الل عياتةاوملا برت ناف لاسملا همضدقيام بسحب ةلورهلاو ىيلاو عابلاو عارذلاو |

 ا ناجرتوهف كلذ ىطعأ هلاحأ تا ةأا كلذ , ل_عمأ نيد رقلا نيب ةداملاى برقلانوكح لاا

 السر اوناكءاوسةصاخ ءافلذللالا كلذ سلف ةروسصلا ةزاسحي هللا نم برقلا اًمأو لاو>الا نع
 : اف هنعبوذيل هيلا لس هو لس سه نيب ةمسسن ىف هاغعاو * ىهلا تعني تسيل ةلاسرلا نان اونوك«بلدا ْ

 ةفالكلا ةمسو ةصاغ غبلبتل ىف بئانو ةفيلخ لوسرلا هيلا لسرا را صخمشلا اذ هىلا هغلس نأ ديرب |

 ةرداصملا نم تامهلالا ف بعصا امو ةردادملاو بايسإلاو ماقالو زوإ_هلاووفعلاو ةجنلاو

 ْ ذخالاو قاربالاوداعرالاورهتلا نم ةهلالا» ءامسالا قاَقح هسضتقتامهم ك21ىف ماي جا

 ا

 ةروصااب برقلاف ةغلاملا ةححا هتلذهلوقو نول مهو هلو ىف لاؤسلاو با_حلاوزرهَتلا دعيزواحتأ و

0 

 | دخالاف لعشامع لأسال هلوقكلذو قاقعسالادح ذ_خالا فزواجتوأ باس نع عمتتملاذا |



 اذن
 || ٍبرتلام كح رهظامناوك الا ىفاومكحو ةسهلالا ءام-الاالولو ةدانزو ةداعسلا نمضتب وهذ
 ا دعت بحاص ”ىهأ مس نسالرت تاس نركيانأ الا تفر كك ف ذس نكات ا

 هليل ل رقلاب كهستللا انقل 3 ماملام ءالا كلذم كح ناك ناك تقؤلا ىف 1 مكح نا ما

 ىطءبام لكوهو مولا دذع بواطملا بر ةااوه كا ذخ هتداعسا تاةزامحو ةانشلا وق دلستلا 0

 هيلع عقوام ثمح نم الرخآ هجو نمايرةناكّناو موقلا دنع برقي سلف كلذ طعب ل ناوةداعسدعلا |
 َنورَقتملاِبَ ةنام لوي هللا نا بابل || ذه ىف هبر نعل سو هلع هن ا ىل_ص ها لوسررب ؟حالطصالا :

 5 هتمح أ اذاف هبحأ ىت>لفاوثلا "ىلا بروس دمعلال ازبالو مبيلع هتضرتفاامعءادان "ىلا بحان.'

 اعاوددتلا تنوتتارك "ىلا بوقت م ع دلل للاى لاطس لاو نا وموأ وت نامه تك

 ىدايعكلًاساذاو ىلاعت لاهو ةلوره هنت ىدع ىنانأ نمو اعابهسلا تب ٌرقناع ارذ<ىلا ب ةةنمو

 نكلو مكتم هسلابرقأن حنو تملا حىف لاقو ناعداذا ىادلا ةوعد ب جأ سيرقىاف ىنع

 : مكناكف نورمصشتام نوفرءتال نكتواو تفرع . لود نوزيمال اند هاتعمو تورمصستال

 ٍ كلذ ف باص ةعاطتسالاده> هلناَدْف ةرعم فر ظنلاب برقع احنا دثالث ىلع برا نع 1 نورصمتال

 1 ره ولا لذي دعب أطخ وأ

 1 ا خاوتي ادهن يقيل نام هدو سلا نهارا لح ةازاحم

 ١ رجأ لذأطخ !ناثلودالاو عورفلا ىف غو داهتحالا ناع العلا ضعب ىار دقو هب هك ناهربالرخ ااهلا

 أ برق نيعسق ىلع مسقنيو لهلاءبرقثلاشل اعونلاو ل_علا,برقرخ الاعوتلاو نارحأ لذ باص ناو

 هتلادحو هالعاف ٍلعلاب رقاماك نطاملاو رهاظا الع ىف تابو دن لاب رو تاجا اولاءادان

 | هننامهرك ذنيذا العلا ىلوأ نموهفركفور لن نعال دوش نعناكن افوهالا هللال هنأب ةمضولالا ف
 الفالاو دوهثنعنكت لنا ةداهشلاّ العلا اولوأو ةكحتئالملاوودالاهلاال هنا هلا دهم هلوقفأ]]

 ْ هذهنموهاف رظنلا هاطعأ ىذا! للدلانهدحوناوْوكَتلاالو بيرلاهلخدنال دوهش !!تافأ]
 : ةبشو هلل دف لخ دهلر طخ دقوالا | عدل حن [ناور كف بحاص نمام هناف ةروك ذملا ةهاطلا

 هبطعنام لعقرظنلا بح اصىوش ال كِإ دلف ةهبشلا كان در فرظنا اوريكخأ ا ىلا كلذ هي دوب هناهرب ىف

 كلذ هل تب>وا باي سالرانا!لو>دب هلع هللا ىذق اذا ف:دلااذهو دوهشلا بحاصةوقرظنلا

 قلع امودورهاظ لعوهف لملا برقامأ ارنعفاشا !ةعافش دعي رانل !نمىللا هحرخ ىذا اوهذ

 || هدنعنمءاجامب وهتنانناميالا ةنطابلا لامالا ةعاف سفنلاب قلعت اموهو نطاناعو حراولاب
 يكح# ر  نموم نماق ل ورتلاو لاعفالا عج ”ييدامالال عر كلذ : لعل ال لوسرلالوعل

 نمؤملادبأ ص اخمالف ةيصعماهما بم هنامعا محن نمهلنا ىلا هب ردا فهلوال ا ةنطان فار هاطظ َه ةيصعم

 1 ملعب وت نأ هللا ىسع هّتفص هذه نع م ىلاعت هلوقوهو طلاص لع هطلاخي نأ نو ديس لمع نه ٍ

 ىسعوزواصتتاووفعلانعوجروهامناواونودل بلع" الاهذ_هىفانهسان امة رق ةمهلركذ امو
 ترش مناعالا نضر ضتارقلا عج لودقل سما ا هرشلاف < ل ةحاو هازل

 د6 يح عي يديم راسم ل ودام او ل ل وكم س0 وت و جايز يجو

 : نأ هنم لءربغ ىلع هتدارانو و1 اديربف ارصدو قلل اععس ناك اهمرك انه هل ل صح نك ضنئار هلأ ادايدنعلا

 || بح وذو ضئار هلأ ء ءادأن ازيم ادع ماقملا اذه بح اصود سدلفل_ءناق هعوقو هدا عهدا

 هعم»قللانوكي نا هتطعأ قالا ةبحمو هللا همحاضبأ هنافلفاونا!برق اًمآو هتلاىلا هيب َرقتام
 : دقو دح او بحت هبف لمق بلا ىف ةزيقم بنا ارماهل ةمحلا تناك املولقاودلا برقىف امم ازيما دههرصدو ا

 ريغنم هتبح أ لاك ل ذاونا اىفو هيلع هتضرتفاام» ءادانم”ىلا بح أ هلوت ىف ”يحانهسفت هللا فدو ||
 الع امو « بحالاو ىلا ةسشرغ هل موملاك هدنعن نم ءاب اجو هنااا هلل لتر لضاقم 1
 ( «اسنا لكققايلعةرثكأ عرفة سراشلا ف 2 نأ ديالواضنأ] ب ا ّْ



, 

 مكعموهو لافاك هنم برقلاءوللا فاصتا قا نم برقلا,فمتقدبعلا مص نوكيناوهامنا ْ

 |روصقابلم لاررالودو ىلحت ةدوصىأ ىف ادبأ قلسا عم اوتوكي نأ نويلطي لاح رلاك عنكاش#

 ناك غي هعم تلاوات اد هتسن . !نعديعل اولذعالاك ا ب 1

 مايقااوه ىذا !برثلااماو قالاىلع الا سلو م سوشنريغ قو م-مسوفن ىف روصاا ةدعاشمف 1
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 الور دراولا اذه هلا ثعبف هي هنمةيانع هين. نأ قا دارأ هنقو دراو عم ب 0 هر

 تقولا توذ نم هئمناك ام ىلع هم دنبف هللا عم بدال | ءاسأ ١نعهناو دمر توت نعمل كعتكب هللا ل

 ناك يه هدنة رن هئفو ني زتسف عدد اها هنا اكتوكد ىرح هنقو نم هتاف ام هلمضفمدنلا اذه هلريصق

 كل 3ىفانلو هناف ىذلا تقولاربل موعجل اة دام ذ_هق هنفي لو عمر متحول هعم هيدأ هلي زيني زت :

 كرفس ف نجلا كدازذختلو د« رع نم تا دق ىذا اربط دان
 قأنالو تقولا مك سغلا ةرضح نم بولا امنت ةهلا:ًاخاضيأ ى هذ هداوملا امو

 ديزب 2 لوةوهو ىستو !كدختفانزحو أ بلقا | احرف ىل طخ جلا دا ءاادهذه مه>-الطصا ىف ا

 فرد سى الو كءضأ ال موءلااناو لاك وطرب نكس فاتن ديرانامز تكرار نكح 1

 هل فصوال ٠ ندو فص نءفالا هداوبلانوكتالو ةمظعلا لاحىلا هسف هدا اوما لاجرت ام نم هل اهدا

 ةتغوة اف درتام !تدرواذافىأت قمفرعت ملوها | ةريضح نمهدا لا تاكل هتأريشغما ةييدبال ١

 2 02و و تدب نسال اهفر تع ىتلاة بديلا امآو فرصنتو تدر راقرو طع :

 اذاامأو احرتوا احرق بحوأ امالا ةبدناوعسام موقلانأالا اهتنع ىو موقل ا ابيلع ملا لطصا ىلا

 تدرو اذا هداولانأ نواعيقيرطلا له تأ بض سانلا لاوس بف مهلاوحاف كل :بجوي)
 ىلع هلا نعمه دمالت :خوشلا لأساذااذهلو هيدرتام لكف ةباصالا اهلو هبلة اهمكح امال ا

 هنولوت اغاو اوركدام هم ةحش : مماو+نوكف باولا فرك هنوكر مال هللا : نعدخ الا ملعت هحو ١

 الانبا دوري دنع فى اهيتبلكىلار طظذنف لاوسلادنع هنعتاسامف كلر طاع الا حال ٍآ

 كا رو ركو نع فاص ناو تاون ةتمليش الف لعفب مل تا س ةنلكف ىأزلا يداي راق

 هنا سو ديررام سفن لك ىف همهف هلع ب قرلاوه لي هدابع ن مدح بلقن 6 سفن لك ف لفغبال :

 تس < سفن لكفدراولادورو نوسح اعف مهيررات لجأ نم م-مواق نو ا داتا احا 1

 قيرطقفاوب ناومداعسل عرش دقىدلا ”ىرمشلا نازمملا قف ةاو ناد اضتقع نولمعش هنو ديربام ا

 مهرهاط قارثؤمالافير ءنو قا ن نماهسنت هنو ذخ ًايفاصوصخم ا ذشأ دراولا اذهل مهل تام ةداعسلا ْ

 لسسلاىدرموهو ىلا لوقيهللاو موقلادنع موعهل اوهداولا ىئعم اند دق ادهفمهنطانالو

 هين ديرو هنوةلطي دقو تاعاطلاب ماسقل اوهو برقلا ةفرعمىف نات امو نود_.!!بانلا
 ىندأوأ ط# تعطقاذا ةريادل اسوقامهو نسوق باف برق

 اوريتعاف قللا برةدال ذناسوق ادبف ةركحأ ط2 تءطقاذا

 رظألا هب ىذقنام حال هتزحام اذاذ ا م ىذا ةنمشس لا

 رصنل ا هب ىركعام ةمسل فالخ اهتءسسل حاورالل جي راسعملا نا
 كا ا !إ هدا

 برقلاب نولاطالاو هدامع نم ب رقل انه سف: دوق ديرولا ل .-ن مهملا ب رقأآن و ىلاعت لاق ا

 نول ازيالم:الْنيتادبرقل ادووش ىف نول ريال نوفراعلاف اهيف لحن امةروص قالا ة ةمانإ ان

 اهلك هضارغا عمج لين دبعلاةداعسو هتواَمْت نمزوفلاب دبعلاةداسعس ن هان ردلاكلذف تاعاطلات

 نرقف هن داعس ىف ة-داقاا هضا رغا ضعي رتنمّديال هاتان دلا ىفامتو ةندللا ىفالا كلذ هل نوكمالو

 | هانركحذام نيفراعلا برتو دعسل عيطغةداعسلا نم برشا اوهام ا َءاسعلإ برقا او ةّماسعلا

 وهف
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 ْ دذع لكتال وهذ كا دريغواملعواو الخ واريدق هنوكباهعسو اك هسفنامهّنلا مسو دقو تاث'دغا تاع»

 الصأ سلس ا ءامسالا فالح لسعفس قرف مهضعي و ملاعلا دس وأ ىذإ ا ”ىبسألا لصالل ىلصأ ةفئاط

 ا هد فع ىَوَد ام بس< صخ“ لكى ةرضا-لا هذه مكحو ”ىهلالا با: ١ ىالوةنمنوكجلا ىف 1

 ركفتلاو نورك موعاتابب الكا ذىفنا هلوةوهو كلذ ىفمتنأ لهأ لاو- ف ات ةةفرظتلاا هيطعب و
 || تان'د_حلا تامسو ىفسملا ءايعسالاركملا قلعتمو نوكل !ىفركمتلا الا ق. الف لامها تاذىف
 ْ معاهترظ اةموءاعسالا ةرمذا < ىلع فةوا دافرظنلا | ذه ىلع نروكورا ف لصأ اهلك ءاشالاف

 ةدئافدذهو عوهلاوأ هدا دعيساو أ دوحولا قا همفرث أله نكي ل نادعب نوكلا درتجو ىف رثآ نم

 لسسلا ىدوي وهوى حلا لوقي هللاوةريضاحلا

 نيتقو ىف لت ار اونأ نم تدئام ىهو عماوللا ةفر عم ف ناش" امو نوسهناو نماُملا بالا

 كلد نم اس ردو

 ىديركت ىديرغت دنع ىد.>وراوأ عمل

 ىديدخت# انش تنذأ اهعماول تديأ الك

 دي دسو يكد لح ىلالوؤد دود لك

 عدو صقْ رهاظ مع هسئد ند ه]إ_صق

 ىهتشرال دقو ”ىرلا ىلا ىهدنٍ دق برمُلا ناف برس | نو دوء دما ىلءديزت مناف قوذلا قوف عماوللا

 نوكيامناو ىاذلا ىلكتأ ا فنوكيالاذهو عماوللا ىهذ كد نمابي رقوا نيتقو ىلكتل اراونأ تتنثا ذاف
 ةريغص ت امسانملاو ةمسانملا كلت تويثردقب ماد تامسانملا ف ىلكت اذاف تايسانملا بحت ىف
 ضارعا اهسفنأب ةماعلا ناسعالا ىوسامواهكرتنال ةمهلالا نوؤشلا نالت ويم |ىف ةريصق نامززلا

 ةدافالىفاشلا تةولاواهرو هظل كوالا تقولا نال كلذ نماس.وقو نيتقو تيئامن اولا ولا ةعب رمس
 هذه صرتتف هقراف ىذلا لكأ اي دهعثي دحو هوا اعمل دنع شه دي لخلا نافل تعملام هيطعتام |

 عماولل هذه هنن ام لبقبف + بلع ناك اج قلعتلاو شهدإ|لوزب ىّتابل او امصيرتب ىنعأو عماوللا
 عوجرلا عي ريما ديأ اه اصواهفالخو أ اهلثماهري مغ ءاجو تل ازفاهمكح ىضم لوبقلا لصحا ذا

 ةدّرت ةمهلا ىهذنوكحلا مولع اها قلعتال ةيبلا مولعنإلا عماوللا هذبهدرتالو سكا لاعىلا 1

 ةعونتم ةريثك ىلتلآ ب ورضنال عماول ىعاخهلاح ىف نوكيا لعناسنالا دجو نافاهنازيماذبه |
 ليدسلا ىدبم وهو ىلا لوتتب هللا و كلة لعاف مكدلا

 توب باتا ىلع دربام موحفلافهداوملاو موجملا ةفرعم فنان امو نوسهتاو عسانا باياا |

 بحرماماوهو ”هلهولا ليدس ىلع سنغلا نم بلقلا عفن امهداومااو كن عتصتريَغ نم تقولا

 رواحرف
 انمز هالظيفلقتىلق ىلع بونغلات اخ هداوءلارون

 انمإلاةلاص ولت الاخ امرو فثكلا مودث تادراوو

 انديالو اسفن ابحور ترب دام 0 حور تدرو 01 ول

 || انااهلاثماو برشا اوقوذلاوركدارودعلاو موعهلاو هداوملا نأ هم حورب كاباو هتتاان ديا لسعا
 معس

 ا دراولا»لاملا كا :نوعسإو هي تاق نمف ةفلت ئالاوحأ مر وللا ىلع درت بيغلا تادراو ىح ا

 لأ درو اذاف اهلوبقا دعت_سم لق ىلعالا درتامابثأ عم تا دراؤلا هذه لت ىف لمعت دبعلل سلو

 : لمع نمل هينمهناف تقولا توف ةرمسح دراولا كلذ هبطعبف عنصتريغنم هأف بلَشلا ىلع دراولا ْ
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 رو

 || هفاذكسا نم تاذ ىف هسفنىري قمل نال ةمهلالا ةفالثللالثم سعلا عمردبلاةرود هنا بصنف |
 ا ىروملاعلانأو ماعلا ةآص نيلسا نأ ىرب ندوهرد5 ىلعو هيرو دى الا هلرهظر ال هناف ةلدتا لاك الع

 ْ لاشمالا برسضدقهتلا نأ لعاو جقاو ص نيل 21| الكوردبلاكق لاو سعشااك ماعلا لعج همف هسفن

 هيفا هلكلاعلا فدي الا سلا هع . رلاوناصتس |نيذلا لاثمالا هنتامبرضي كل ذك لامتذ سانلل :

 | لبلاو مملاعلا هللا برضامت هفر امال بان سهو هملعالملدوإ_عفوه هللا هلم لدعم ءالةددرضأأ

 ْ لع ولماكاكماعلا لاكلا ىلعامتادملاهلاىف او هاط قا لازي الف سعشلا عمرمقلا ةروص ٍْ
 لازيالف هن ارهظق نطابلا هذ [هيلجت كلا ردا نم هرعاظلا ف صقنامانطابوارهاظ نيهجو ملاعال هللا |
 ْ بتارم ثالث ىلعهتلا عمملاعلا لاو أو اذكهالانوك نأ ىئشالو 1 ديأ اظوفحم لا نيعيلاعلا |
 وهو صوص نطوم ىف كاذو مالا نمش ماعلا نع ن طب الفرض اظل | مسالاب ىلاعتاممفرهطب ةس سه |

 رامالا نود.بولقلا هدهشتف نطابلا ىفلاعلا فحل اهيف "”رهطي همن صو ةما.لا نطرتم مومعلا ىف ١

 رظنالو هب لعربغ نم هيرارقالاو سل ادانتسالاهترطق فدوجوم لكدو هملا هاكرمالا عجرباذهلو أ
 كردض نطاسلاورهاظلا ىف لت ابد ةثلان“ةس صو نطابلا ىف هناحس هلكت مكح نما ذهف لمادف |

 الأ ماعلا عادلا لل | ىلاعتهلذ هب لت امر دق نطابل ا ىف هنمَّلر ديو هن ىلع امر دقرهاطا | ف هلنم
 لت وهئاهسفتىف لاعلا بتارم فالتخالهسفملاعلا بتارمفلتختو ماودلا لع ملاعلا ف أ
 لسسلا ىدبي وهو قا لوب هللاو لازرالرادبالا نأ لعا ذه مهف نة مهدا دعتسسا بس

 ناهربلارئاوُ ٍباقلاروض- ىهوةريضامملا ةفرعمىف نان امو نوسهللاو عباسلا بابلا
 ناوك الا اهلطت يلا َقْن اعنا نم هملع هام ةمهلالا ءامسالا ةاراحمو

 || ىف الا لعل دل دىيذاملا لعل ماد || || تاذلا ةرض- ىفءامسالا ةرضاحم

 تاذإ ناد-وو مال نادجوك اهدوحو ىطعي نوكلاو اهم لوقأ

 تا.ثالدو>و ىردب نم دنعالو اندينع حصاموحادوج والولؤ

 مها هناطعأ دعب ليل دفرظن نمنوغرفباغاعرش هب رومأملا رظنل اورابتعالا لعأ ةفد ةرمضاحما ْ

 ْ ةلالدآا نم «باعوعاممها فول نأ ىلا هبقر ظنلاب نولغت_ثفرخ 1 ءادوهل هللا ارهظر وال اهلولدم

 ٍ قافالا فات !ميراسللاعتهلوقوهوامئادءازكح»رخ ؟الل دل معارأ هلولدماواص> اذا ||
 ا اور سوهو رداد ةهل دين جس لاق عفط واب كاف لدجا منان معروف خيش قو ١

 ىطعي نم م-مق ةفشاكملاح وثق لها ابف فلتنع 20 هدهو لوأدملا لوص>و لمادإا هجو ىلع

 | هولا مولع تأ هن العلا ضعب ءز ىتح هلا دنود لولدملا كا ذادب5ىطعب الو امنشك هلولدمو لملدلا
 || ةطتماهماهافاهتلدأبالا تبهو نا بهوال <ىلةعل الما دااءالارظنا | فكر دتال نأ اهنأشنمىبلا

 ألا ريغ ةلدالابالا لمعلا ىف ر دتال ىتلا مولعل | نمءاشد نم هللا ىطعي دق هنا لوب نم مهنمو الشعاطامترا |

 ىذلا لملدلا ريغ نمهو-ولا نم هج وب لصح اذافهلولدمدوصقملاامناو لكلدااودامد وصقملانالاهلم اد

 ْ سفنلا ف لولدملا وصلب اةيلملدل انئانل ءدقذا لملدااىف ة->احالف ”ىلتعلارظنلا ىف هي طرب ||
 رظانلا ناف لملدلا نيعال لل دلا فرظنلا لولدملا عم عقال ىذلااناو طلغاذهو ناعتالا هاو

 يوكل اهسالا عم دبعلا نمد ةرضاحملانوكتدقودحاو لولدملا نسحمو دقافلملدلا ىف أ

 هسفناب نوكلا مسوق ةسهلالاءاعسالاو هسفن اهم قملا سؤدق ةنوكلا ءاعمالا نا ثدح نم |
 ْ ءاسالا ترشح ا ذاقتروملا ىلع اعلا ناش تيدح ىوقبامماذهواهعس ءاعسالا نادانلسا كمارو

 || ءازهتسالا لهابو نيف انملاب ىزبتسي هللا ناف 5 رخاشملا نادم ىفنوكلا اعسأ تر نوكلا ءاعسأو ةمهلالا ||
 1 ادعو ملا فاجر ل ابو هم 5 ىهلالا بان انا

 تانك :



 : كانهينو هللابدارفنالا ىلع همنف ةنلسا ىلا هب هوب انه كملعاهرتسأ نأ اواندلاى كدلع اهترتسىلا

 |١ تياطام هناذ اهقحتسم ىلعالا بلاطالا هذ مه تعقوام تاكمملا نانع ماكو هاما قا هيرهظام |[
 || امو بلاطا | ىلع سا ا بولطملا ود هنا ثمح نمال نكمملا نيع مك اهروهط ثدح نمال ا قلسا نبع |
 هبصن ىذلارادبالااّمآ لوقنف عجرت مث بلاطملا هذه هملعزوحت الف قلاوهدوجولا نيعنا ىربال نما

 || هماكح او هللأ ء انسان لابعلا قرهظ عدلا ىهلالا فلذا وهف هضم هما اهلل ماعلا ىفالاثمهَلا ١

 سهل !ىأرف اردب هتف هلكمرانآف رمقلاتاذىف سعشلا ترهظامىوفعلاو ماع الاورهقلاو ةجرلاو 9
 مكح وهف هفلختسا ن داك د ف ةمكش قملا ى اراك ارد. هاعسةنارون ا كتردبلا تاذد [سعىف هسفن ١

 رادبالا“ ساد هقرهسوفنلال مه دعس ميظعما دسعلا مظعتف ىمظع كيلطَع نمو ىن ار لاا[ 0 ١

 ١ 1 1 لا لا ان اش اللا 55 نا ةلطسلا7ا ...٠ تكل ع
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 ءارلاوة: مل كلذ با سه ثالث ءارلا نيب و فورا هذه نمىئاالا ةسرنبب ناك لو ناميا لهأ مهف

 دنعمأ قا ق<نأ لعا و َكلذكح تسل ءارلاو اهلمةنالو هكر لال فلالاّن اذ فلالا ود

 ةرّونملا لوةعالوهو هللا لأ صخأ ال! هب زوغيال حلا نو ةرخ الا فت[ قل اوان دلا ىف هنن لهأ

 هذهو هقح هر درفن اف همم قسم نمت هلل أ انلعح ةرّوْملا سوفهئلاوهو صوصللا هي زوةب قحناو اهلك امه

 هذه نمودل ادوهشم نوكح الف سانلا ضعب هلع ناو ىربالو دهشيال هناف قحلا ول ىعست ىتلا
 نامزلا قنوكال اذهلوهدسددارغن اللا ه دخت | ىلاعتهوأر امل د ارغن الل ةولخن ا هللا لهأ ذختا َةَعستما |

 روذلا هلك قرافاذاف هقاخ نود هرولذع و ىلا هءدر:ب ىدااودو بطةلاو ثوغلا عسل تازالا

 عاذت ذمالىلارا رسال لسع ن نم ةيهلال اةوالناهذهودح اونامز ىف نيصخش درة. الرخا صخ درفت

 دك اعتق د ثنا ارامىناف نيلهاخا لبا ,معنيلفاغل | بولق هسنتلال ااهانسعمو اهانرك ذامو ىشفنالو
 ةما.قاا مولا ذه ىلع هسبنتلا ىف مكر درو دقو نوملاعا هبت! لحأ ةصاخنأب ىلع عم ى ىغلبالو ىلبق

 هللوةب مث هنمناك ام ىلءهرّرَشب يل ِ وهير عم دبعلا دار هنا قربك الا !عي"ثمح

 وهو همل اال هئامز ىف 2 ا قا رفنالا لعن

 * (هرارساورا ديالا ةفرعم ق نام امونوسهلناو سداسلا بابلا)*

 عل فرغت

 اموف.ك ثوب ول مرظتاف || || امنع لوالارد.ىلا عوجرلاردب
 عنب وهشئوتساندقرقال || || اهلاطتم نع دؤحو ىلاعت ناك
 اندقلا دو قزان ىذلا لاذ كل هدمحوا ىف رثؤيال نم
 امدقهد.تو ف تاذاأةررضحفف || || هبلقتىف لقمع انرامو

 لكلا رهاظهدوجو ناك نمو دو>ولا ىنخ نوكي ىت>ال م دوجوموه لهروك دمق لاقيال هن لعا
 هنعمهفتسأ نم لاتقل هج نءالا ن وكمال ماهفتسالاو ماهفتسا هنا له بلط هنع عفتر ربهناقنيع
 رولز لاوشالا]# ,اهىفالافكلايالودو دعو الا ام لاقيالو لولعمىفالا ل لاقبال كاذكو

 ى>ىنال هملعز وال ىلب ب :تل اطملا هدع نعتاذلا هزئموهف بااطملا هذهنمةلوقعملارومال هده نب ءاأ
 : مكح نأ ى ريف هللاود دوحولا تأ ىربىذلاتاف ه اربال نم قحفالو هتلاوه دوحولا نا ىربنم

 هلعو ةغلخ ضرالا ىف لءاسى ا ىلا تلات لعل ارو هدمقي نم دوش هدهشي قلساو لاسعلا ىف هللا م 2

 ةفصالا روظيال هنا مول_عم ةفيلللا نانو دحس هيلا مهنا لع هنال ةكنالا ديمو 322

 ىفص قلكلا ىلا رخاق ولا عم هتاناكم ضعي ىف دي زي ينال لسا لاقت هفلختسا نم مكملاف , هفلختسا ن
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 سفن كح ىف مهمهنا نولي مهف هللا وم مملعلا هللا مهمرح ال مارتصالا مدع ىلا ىدوب ىذلا

 ْ نم اذه نا دال ذكس ل ص الانا لقتالو هين وغصتب ام ثح نمال مهر هو ثدح نم هم مشو
 ةفشاكملا حوتق بايرأ هلا لهأ نم اريثكحم الخ اهكاردان ءهللا رح دق ىلا همهلالارارسالا ِ

 ' لسسلا ىدبي وهو ىلا لوقي هتئاو مهفاف كم تيالذا هنمدب الزتسل افاببق مهريغ لاح فرك

 ق#لا ق# ةفرعمىفو هنمعىفْكو انفوهو قمنا َة ةفرعم ىف نات امدنوسلن او سماخلا باملا

 هنمع قكدوشوهو

 ق<نانعالا ف نوكلا انف

 ىدوحو ىلع لءلدلا ماق ناك :

 كوك هيو2 ىذلا ىناو

 قلخمم ق>نوكل ا نيعو

 قحم هشفي نم تادب موب
 قسس ىقةقشمل اءاعما نم

 وهفقحناق#اماوىدااده

 راذنا ىمقحلا ىف ودو ] رادنا ق2 ل

 راصبأ هكردت مل 1

 ران“ كف ىلسلدو

 هتعلط ترصنأ اذاف

 قار داددكا لاك

 انقلاخ لاف ان نم

 قا قحشو ماعلا ىفمكحتل ا كلف هنع هي اينل او فالضتسال | قي رطب هي نوكلآ ىف كروهظق ملا نأ لعا

 ق>الباةلش كءلع نوكلا دوه عّمف قدا ق < ىف هنت 2 تنأف باححلاو هلعرتساا قب رطب كروهظ

 ةغلامموهام قل !لباقي قحلا قت هملا نورطت.ال ىتح -م-مودارتس كاسرأهتلا تأ نودلعإال مسن ال

 مكمل | رطب قانا ىلا قا ةرمض- نع هجورخ ىتديعلا يقأ اذان مدعلا مدع لثموع امناو قحملا ىف

 مهيلعلسرلكعونل!اذهن م صاحت "الا ضعب ىح ىف نورعش دقو قحن ا وهف نورعشيال ثدح نم همم

 مهفهثرولا ف كلذ ىنخ اومههفهللا مكح مهلا نوغاي ضرالا ىف فتالخ هتئام_هلعج نيذلا مالسلا

 ةفالللا ىف موةيالنا هيروعشملانيعوهيروعشلا ةفيللتاهذنها نك الو نورعشبال ثبح نمءافلخ ||

 لئاوأ ف ةدراولااهريسغو مممالفلأ ل ثم عملا نآرقل اروسلئاوأ !فورح ىناعمل صحي نأدعبالا 1

 هلعىف اذهب اءنلل اله ناكو ةفالخل اهل تن.عت اهيئاعمو اهتئاقح ىلع هنا هفقو ا ذات نار هلا روس ضد ْ

 اههئاعمو اهرارسا ىلع فش ف اهيف قدك ا ىلا عجرب ةبردملا كات ىلعفاهتطا.ب هلعامٌأو فورت اهذهرهاظي

 عم ىريف حالا سفن ىف ةمد1نا قي رط:هروهط ىلا بعسف اهنا ىلا ل صب نأ ىلا ن نطابلا مسالانمأ|

 هضتقتاع كاذ دنع ماعلا ىف مكصفاضعب مضعب اعلا ىرباك قالب تلح ”ىهلالا برقا | اذه
 اذهو“ ىهلالا ب درغلا اذهملاعل ا لعيالفملاعلا نيب و هنن 0 ل

 نوكجب وهللابال هسفن نوكلا دهمشد و هّللاد هللادهشي وهف هللا لاجر هبل الصب ىذلا قحملا قوه

 نآريغابنم م قيام هلع عم ةصاخءارلاو فاالا ةهعملاروسلا لت :اوأ فورح نم اممم ماقملا اذه ىف

 نكماقاااذهى ماعلا فهسكحامًاوروسلا ن هاعقوامثيح ماقملا اذذهىف ءارااو فلالا هيضوكلا ْ

 نونو فاقو ءاحو نيسو ءاطو نيعو ءابو ءاهو ل داصو ميمو مالنمفوركلاهذهقا

 لاك نيذا!ءاملوالامهو قا ىفرهظبءا ارلاو فلالابو قمنا قعجاتم ف لاغلاق ر كيالقور كاهذبف

 روصلا ىف نقرملا نيذبم ملت نيعنال كل ذو هللا اوركصذا ورا ذا ٍلسو هملع هلا ىلص”ىبنلا موبف

 | لانو دهاثيو هذ هتفص مهتقصل هللا ارذاَو راذامهذ قلاىأر مه رنخ قالا ىةنيع ةرهاالا

 || فرك و نو خرسال قل لحأ نمأرثكتأوو ىلا اذه ق هت. أردو قس ةروصا فهل كب ذا ىف

 كك و2
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 اهرخءالو اهماكحأ عفر باطي نأ اذه عما نكح الف ايةهدبشي هنال تاداعلا ماكحأ تشي

 لسسسلا ىدهيوهو قا لوب هللاو ناسبلاوز اجيال دبا ىلءتاسمالا ماقما ذو

 * (كليع ا راع وعور لا ةكر ءمقق ناس "امو نوسهلناو عبارلا باياا) *

 ىعملا قرعش

 لقمملا هن ىظحت ىذلا لج انمالا || || لاكلاوراتسالا لدتستامهتلاو

 للملاو عبطلاهيضتةيىذللوأ || || اهلَمأت نم اراذح نوكيدقو
 لاملاوراغالا تماف !اهلادسا ربع نمهب و ىذإ !|ترظناذا

 لمعأأالو انفةباغامردبه |١ || اهمبامص قت ىتلارودلاا الول
 للحج هبطخ ميظع ىمالالا || || لاكلاو راتسالا لسرئامهّللاو

 ةمهلا بح ٍبابسالا نأ انلعا دقولاالا ناو تاداعلا عم فوقولاو نوكلا ءاطغرتسلا

 3 فتسهلا ها كيو رتبلاو اهتابثاا هوحت ةقمقحو اهل دساهعذر نيعفاالااهعفر مصيال
 ادنأ أ عقتالذ ىلتلاو ف شكلا عمو اهعاقيا نممهل دبالذم أوال َةفلاخْلا نم مملعردقامل ةّماعلا

 ا اممهل عبأ ليربجت < مسهتح ىف قيرلفرخ ا مهنع عفر < ىلعلا ىلا لهأ !ذهاورتسلا ن مديالف

 نذل ذخأيو فذلا رغغبانر هل نأ اعف بن ذأ نم لوي هللا ناربدما عيت ىف درو هنافم-هف ”صتف
 رجحام ناين هيصأي نأ لام نمو هريغ ىلعهرحام هّمفصهد- ه ن1 انا كل ترف دتف تام لعا

 ةّماعلا ف همك اذه را له نودروتلا لدساف ءاشسقلا,رعأبال هللا ناك هينانثال اهملع

 لئاقلا لودذ ةصاخلا ىفامأو

 2, همائخ هبلع عال 28 هع "رس نع بلقلا باح تنأف

 فخ نم بطاضلاوملكتلا تأ هبلعلا نمةدايزلاتبطامرتسلا اذهالولو كملع هرتس نيع كاف

 ناك امو لوقت هناؤهث ارو نم كلك ىذا !ءلرتس نععاه دحت كت رشي فرطت م ابنم كلك ىتل اةروصاارتس
 كع هرتسو كذع كفن باح تنأف كذم كملكي دقو بانج ءارو نمو أ امحوالا هللا هماكي نأ شبل

 كيلعأ رطب لاح تيفو | كذع تبعولو كنتاذا رشي كنا رمش كنو كح نءلوزتنأ لانا نمو
 مل اذهو 5 ةرود ىلعالا عشت الام مالرتس ىلع الا نيعلا عمت الف ل دسمرتسلاُ نيعلا ةسمئاك كب رشنف

 ركردا نمل اطاحن نوكف 0 ؟راغب هتافةرغل نأ ةدجرلاوةريغلا نم ةيهولالا ضقت
 تان دحملا نأ عملاق ةسجرلا انمأو هب طاجأ نااطرخ نوكح», الدر طابحملاو طدحت اىث لكي رهو

 روس نيملاعلل ل دس ضيأ هللا نا مثمونمع اقبال مهب ةحرمهرتسفابب قرتت لب ههجو تامسل قت

 ناك اذاابف ةيغرال ةصتنلا عملماعلا فتمفا ذك هلماعا نياك لعن ادل هم

 امو ه دس هن 00 ووش واجب صعبا يفبغر ربنم بغرباغاو صوصخلا لها نم

 ٍتيغرنيلماعلا فلامعالا ةعص ىلع لدت تامالع هقئااهزعج الناس اهقشعت واهفاهتغرلف ةماعلا

 مايقلا مهميشو مس ولطمناكذ امه زوما ف ةريص ىلعا ون ةوكللاعالا ئاتةدهاشمىف ةصاخنا

 افو>رتسلا لد سيدفو مهفاكح ىلا لام الا ىوسقوةءللا تبدلو قوقل نم مهمطعم هدرسلام

 نايعال قرح ا ةيهجولا تادسلا لجأ نم بخل الدس اذه ىفلخديو مهتباصاونيعلا ذوهُننم
 تاناع هلا نأ لي الفهتلاب ل_علا ىف مدقلا كلتهل تسيل نمم سانلا ضعي قح ىفامأو تانكحمملا
 مادو الت ىعصمسا اعراردالا ادههنعباءالقلوالا لحتلاةروص لعوهام سفن لكى

 يللا تالا عار ا مدع ماتملاا ةهىف للملاو للملا هكردنف هتقيقحي هيلطي عمطلاو هدوهش هملع

 للملا لجن مرتسُبلا ل دسةريسغتام سهالا ننولضتي مهو سافنالا عمديدج قاس ْن سل مهاف |
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 1 1 هب لوقب ”ىها مكسج وعملا

 هلصفي هنلاع ىلع ثحياف || || مدعهمكح نكلم تنئوسحلا

 هللا وي ىلاعت لاق هافنو أ قل اهرتساموهلعلا ةلازأو ةداعلا فاصوأ عذ ر ةفئاطلاد_دذعومما نأ لعا
 | هاحو هلأ هعفرءىشأل ”ىهلا ع+ فوهفءاهقفلا دنع حساب هنعربع لاوهووحملات شف تشي وءاشبام

 دما ءاهتنا ارك ل طر ودودو>ولاوت وتلك نك مدع

 لاق هناث هنبعال همكح لوز مث نيسعم تقوىلاَتْ . وهذ ىعسم لأ ىلا ىركي لكل اك ىلاسعت هناف

 اهوحي مومعلا ىف ىتلاةداعلاق هنبع قي ناو هناي رجب لاز لجالا هاب رج غلب ذاق ىعنم لح, أ ىلا ىر

 ةداعلا فاصوأ هملع قس هنطابن نع ىعع نم م-ممو هر ةهاط. نعى ند مسنمو صوصخلا نعهّلا

 ناكول* ريثك موملا وهو بولقلا ىف حملا نوكحي هناك و حم بحاص هنوك عم لماكل ا وهو
 اهتطابف ةّمالا د هى كلذ لجو رب زانخو ةدرقهّللا مهنهسق ةروهانأر هاط ىل_ءارس اف

 ريكا ىف درو اذك فذتو فسخ عم كا نمْئئاهروص ىفرهاظي ىتح ةعاسلا موقتال نكلو اهلارتس
 هنعلوزيوحملابحاصةللعلاو بامسالا ىلانوكرلاةدانعلا نمو لسو هملع هنا ىلص هللا لوسر نع

 ب بابسالاو ءانشالاف ككل مكح لطعيال هللا ناف بامسالا ال بامسالا ىلا نوكرلا
 دو>حو اهل مصيالذا هننان ا ةقرعملا ها اناهاهمظعأ عفرتال ةعوضوم ةسهلا

 1 كنبعدوجو عم كلعم فقتالذ نع لوصمف فر ءبنأ هللاةدارا عمك عفر لاحملا نمو كئعفالا

 لاقف هنم ىيرلادوجو عم همر مكح ىف ملسو هللعهللا ىل ص هللا لوسر هللا ىحشاكه نم مككاروهظو

 ملسو هملعهلنا ىل_د هللا لوسو دس الا ىرامو نر هللا ّنكل كو بيسلا تنن أف تسرذاد ادق تسمرامو

 'هلعلا تلازولذا نيعلا ىفالم كى ىهامجاو لا ىف لعلاةلازاف ديو هرصب و هعهس تنك ميهعلا فو

 ىنأ مكح ىلءايهيلا نوكرلا نعدسعلا و عم باب سال اءاقبا ةمككسا نك لوزتال ىهو تاازإ بنسلاو
 ودك سافالاو رثأ هلامثالا ادنأ و نوكحرالو بحو رو: سباب سالات تاسسملا ف اهرثأ

 لمسلا قدوم وهو قل !لوش هللاو

 « (تالصاوملا تائاوت اداعلا ماكحأ اودو تاشالا ةفر عمك اح امو نوسة: او ثلاثلا بام +

 عملا ف رعش

 اهماماىناعدنأ امل وحلا ند قمه تلعأ تانثال ا ةرمض> ىلا

 اهمامأو اهفلخ تاحردا اهلزنةرتضنحانب أ الف

 اهمارةىلااهوشاهتاس دقو رحاحو عاسنبب تعا رن لا

 الأ بدالاءاسأ دقفدتا وعلا مكس عفر باطن ةملاعلا عمج هللعىذاارّدتلا مالا وه تانثال ١

 || ةداعلا تو حماقة داعةداعلا قرختو ناك ذاةداعوهفةداعقرخ هنوعس ىذلا ادهامأو لهت-و
 ا تاداعلا ماكحأ تن ااذهاو قحاب لدور ا نوكحت نأ ديالا تانثالا بح اص نر يغاهت ايثانالا

 هيلع مكن ودل الصاوم نوكي و هب: :فيكق ةقفاوملا لا طرش ندو اهعضو همحاصناف

 | هتشودهب روعامع يلع ميكح هللا نا ماقملا اذه بح اص لعدقو امسالو هنويشف ةمككلا ىربام ازا

 ا الو كل باص وها كعزان ع نمو عزائموهذ كل ذر غ بلطو لع#قي ناو هيحاص هلل اام تدق

 ١ هناك 2 تابثالا حاصفب رق ادان علا ىلا ناكوهتعزان نأ 0 0

 ع
 ؟ «
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 نمدجواةرظالا ار تالا توه كد ماعلا تاوذو ممحاو ذقرطتلاب هع م هلغُت

 تاكو 00 أ 0 م علا اوعحرمما 0 2

 ةلرلا تبلسو حاره هللا ار ماهل مهسوفن ف نيران امدعب هلاثا ىف راقتلاىلا

 ءاذتكالا لصف عنم انه سالو هدادعمسا هطعبامالا قلسا نم لشي نأ ن كمل امل هنا "قش
 : لوقا تد ولراقوذإا اذه بح اصلا ف كة ا ءل# لا قاضو لد اًهلادا دعتسا هل. ةامع

 لسسلا ىدهم وهو ىلا لوةرهللاو هدا دعيساىلارظانو هنقو عم فةاووه ندالا را

 «(ىرلا مدع ةفرعم فنان امو نو سجلت او دحالا ب املا ) *

 ىعا اق رعش

 ْن وكنا اعلا ماوس عمضاو لبلد ”ىرلا مدع

 نوماولاه ىذا !نااوآرو اوطاغ لاجر ”ىرلاب لاف

 نوكسشضْنكى ضسشياماوأرو || || هرادت ءاوذرعول مهو

 نورد _:عباوركن !نيذلل اولو اذه لم اولودي م

 أ نيعم تقو ىلا هرم امو ىودراامق دان زلا بلط نمو ادع ىندز بر لو لوقب نأ هن ىلا عت هنن ا سعأ

 موي ن أش ىفٍلسو هل هللا ىلص ”ىنلالودب ةرخاوا دءاطعلاو ةدانزلا بلط قلطأ لي دو د دالو

 اوال_خ لازال هللا ناقن الا يلعا ال هنأ اهناعب دماعع ةعاقش ثلا بلطاذا نعيهدجأف ةماقا ||

 ةلالدو افشكم شان نا ءلا نم موهقلا ضرع سيو ةياهنريغ ىلا مواعلاق انبفةباهنريسغمملا

 دادعتسالاناف هلىرال اديأاناشطعملعلا ب َتااط لاب الفهنادوحوم نامعأ ى هودواتالهساتالكو

 < هلاوأ< وكرت لعل رخآادادعتساٍلعلا كلذ هاطع أ لص> اذان ءاسحالع باطب هياعنوكي ىذلا

 لّتالا دادعتسال ا نعل صال معابد ث د- ىذل اهدا دءّدسأ هيلطي |سهأ ع نأهلىللد>ام لءاذاف

 نيوكتلاو اشطعدادزاارشدادزاالك مملارصل ٠ امدراكاللا بااطف لعلا كل د لمص ىلا شطعب ْ

 ماودلا ىلع هيف قاذعام لهجن هالا هب لاف اد ”ىرلا نيأف عطقنت مولعلاف عطقنت ال تامواعم اف عطقن.ال

 قارس هلل -اسال رع سآقنلا نيفرانعلا ضعي لاق هب ريهلإ 2 لة دعم , هلءال نمو رار مالاو

 5 يانا دوجولا فل دياموءاننموهق د وجوب فمتاوأ وجل لحد اكو هبال مدع

 : ا ًارخ 1نوكج مناك نك مولعملان اف تانثدحلا الا ل -ءبنأ هلال تاكسملا الا سدأو

 ٍ ماهل انما كءفهدجوبو هنمنوكيآمالا هنا نم عت :الذ هب مك او ىه اننل دوولاب مولعملا فصتاولذ

 تانكمملاو هل ثم نكم ثدععالا دال مع ءالف ثد < موا_عم هلك اذهو ل2ثودحن ءافشكو

 معيالو هلاالا هللا لعيالف تان دل عم دج لب ةدحاو ةعفددو-ولا ىف 'هل>ادربغ اهمال ىهانتنال

 || وهو ثدحم ممم ر نمركذ نم مسو.تايام ىلاعت اع هضقكلا هنوكي هللشما» دحالا ثدحلانوكلا
 هللا ِإ- كةعمتا نم هل لعال نمهل يخي ىدلا كا دو ثد_ىالا قاعتاق هب مولع ةلعتو مهيةثدحو ا

 ناهس لاحم هللاءانلعف لاحم اذهب انلعو ةتودشلا ةم.سفنلا هتفصلالا ىثلا لاله هل ةححالؤ

 اشي نم ىدبي هللاو لعد ال نت هنالعي املعيو هتينرىتعتال هتلالا علاق ملعيال هنيالا عيال نم

 مقسم طارصولا

 « (وحا ةفرعم فنان امو نو سن او ىناثلا بام ا*

 عملا قرعش



 ا 20

 5 رهظبالو مهنطاوب ىف هينرذتل فءانمالل الا ايدلا ف ردح الرجا ةرود ىف ىلا اذدهفاهرّرقدق نيلا |

 ةوبنلا تاطبارهظول ا”رس ةيبوبرلل نا هلوقي ”ىرتستلا هللا دبع نب له هيلاراشأ اموهو همكح مهماع
 رهن اةروصىف ىلا عقوولذ ماكح ال تاطءارهظول !”رمسملعلل ناو معلا لطيلروظول ا سوا ثاو ||

 رارسالا ترهظأ ةنللا لدأ با نع ىلع هسا حو هعبطف ناسثالا نكي مو مومعلا ىفولعلا اذهرهظوأ|
 حرفا او جاه الاو ذا دل الا ىف هناطلس وع داسف ىلا اهروهظ ىداف ملاعلا ىف اهاناهراهظانةنهلالا |

 هيلعرهظ ملواثدلا ىف ىلغلا اذه هلل صح نمفالمم هلا برضاذهاو هيراش نع لوقعلا مكح ببغمو

 ىلع انهةيرسشلا ماسجالا ضعب قاف هدابع نمنِدَرملاوريضاتاكء اموال رباك !وءاسنالا لثم همكح
 ىلءعمهورهلن ا ةروصىف ”ىهلالا ىلعأ !١ ذ_ه مول لصح ادابعهتنم نا لعءاركسجا | لبشيال جاع

 باطلا نعّددّر 2 ىناسعملاهتتاءاطعأن هنأ ل-ءاو ءاشفالا مدعو نا تحل ا ىطعي دادعتسا
 هلقلعتال ىذلا ”ىهلالالعااوهو نس الاريغءاملاةروصىف هل 2 نعوهذ باطلا ىف صو هالاواأ]

 لوسر نمانلسرأ امو هلود ةمكسحم لءو هماكح أو عرشلارارسأب ل علا هنا اطعأ نمو ةعبسطلاب
 كلدف هريغف لاعام عرش مّرعن لاوحالاوتافوالا ملعب ماكح الا نازيم فرعو هموق نال الا

 هلل اءاطعأ نمو هس رتوأ هضو أه دفعت همعط ريغتي ل ىذملا بيلحلا ىنعأ نيل روص ىف هلكت ل-_عنم 1

 ىجولا قي رطب معلا هنن اءاطعأ نمو ةرهلن ا ةروص ىف ل علا ىل < نع هنا لاهي او لاوحالاو لاكلانرلعلا ||
 كل ذفلعيال نا لي نأ مصئالام هب لعب ىتح ملعب نأ مصب انث ىب لك هلع معو ماهلالاءافصو نامالاوأ|ا

 برم الالم ناك !هاكوا تادورمشمل هده م أ مش هب رش ناك ا ذاف ىل_علا ةرود ىف ىل تلا نعملعلا
 قباهب صاصتخالا كدي لاله هن صتخا هنآرك ذي روني رخ الاونيلوالا لع تاعف لاه ىذلا ”ىنلاك
 تاسقنل ضر نأ ل اع لكى لع بح اولاذ ماقملا اذه ليفىلا هنم لوخ دلا دارأ نمل وغم ريغ بالا

 لشسا !ىدهي وهو ويلا ل هةر هتناواهل اوضّرعتف تاصفن هلل نا ”يهاالا دوما

 * (ىرلا ةفرعم فنا امو نو سن بالا ) *
 قعملا قرعش

 مودعم ”ىرلا دو-و نأ مع مسهل سدلو موق هب لاق ”ىرلا

 ما || ||تعطقتاو مالا هان ”ىرناكول

 موسقم صاخثالا ىف قزرلا هنكا هر طسح د هل سل سمهالاو

 ملعتو تادانزوهدا د

 لوب نهالا <ىرلان لوتءال هنأ لعاو نمد انرلا نع لحما قيضيو ءافتك الا هن رص ام ىرلا نأ ل-ع' 1

 ظوفحمل حولل ىف ف شكلا لهأ مهواهت دم ةراهمو انندلا ةامللا ملاع مهل فوشكملا مهودباغوةي اه نأب ١

 ىربو هنودباخا لدي مث سلع دو>ولا وهام هترظن ىفهفشكن اكن موا هفرظنل ا لعن وفكتعملا |||
 *.ث ىدأ ىورخالا ف ثكلا نمفشكلا اذه حاصل سلو انس دوحولا ىف لخ دام لك ذا ىهاننلا ||
 لاسر نم هنانيدموانضش مف لاكن يذلا مهءالؤهو ةياغلانهتءه قلعو ”ىرلابلاعةياغلا ىأر نغ ||
 هملءوهام ىلعرهالا قش نع مهل ىف دكتحامهتتاّنال ل ااذو ةبادبلا ىلا هاه ىف نحس نم هللا |||
 نولئاقلامه ”ىرلا,نولئاقااو مالا سفن ف عوج روهاموراا!لوط ىف مثلا عوحرينيلت املاك |

 لجالاوراملانومنيذلا مه ”ىرلا,نولوةبالنيذلاوروهشلاو ةعجلبا مانأ راركت نم هنورباملرودلاب

 هن واع ام بس< تاناع هش نكل هباغهل سلو« ديهل رخال اكد داو هل راركت مه دنع سلو ني دي دخلا

 مخ مهو فش هيلعال هنف ديدحتل ا مهل عمن لانه نمو مه اناعىلا هللا مواصو ف زيف راعا | ضع مش

 ظ هلةياهنالاهببكرتنافريثكمخ ةعسطلا لع نم محو لب تاسهل الا فرحك لعو متحالا نمريثك

 هنوكل كاذواعوجرءاعسف نوعجرتهلاو ىلاعتهلوق ”ىرلا مدع نءعم-مح<ودرتب  الاوازدلا ف

 مواغش



 | جل انور مدا اذنك ام لعاتلال دو رغولا مواع تمارم هانم انا ءرجىف اهانرك ذدق ةماتتم
 نم حرك -ئرلا تب أر تح هلم تن رشف نبل حد 2 تمن[ الخ ارلاق هناف لصون

 كال ذك نبل ةروصىف ىلع عا وذ لسعلا لاق هللا لوسرا.هتلو اا اولاكر ع ىلضف تءطعأ م ىرفاظا

 | قرأ ئوسانويف ثلا ذ امو“ لدلاودن ٌؤرلا راد ةمللا تنكاملوتانورشم ا ةروص فب مولعل ا ىلحتت

 ْ لسع مراسم او نيب راسا ذارهن نمراسبمأو همعطربغتي لنيل نءراسبعأو نس .اريغ ءام نمرامنًارابغأ

 || فئص ل2 لكدو لسعور#جو نيلوع امروص عب رأىفالا عشب ا .رلعلا ىلصتلا نا اعطقانلع صم

 || لسرلا مهوربانملا باحتالو>ام هن دحاولا صخشلا ىف ةصوصذغ لاوحأو سانلا نم صوصخم
 ايدل رولا حارا اركها | باح الوهامهنمو ءاسالا مهوةّرسالا باك ال وهام هنمو

 ,لض» فنص لكو س ا فنص مئامو نوئمؤملام هو بتارملا باد الوهام هممو نوفراعلا

 فيلكتلان نمر انه تنااخح لامع الا ناف ضعت ىلع نيسنل ا ضعد م ا دو

 | نيبنممستت الم لاف تاهل هذ هلل: هنعل سلب العامل كلذاو تاهج عبرأ ىلع ةىسقم

 ,اهناف لعام نرتقي مل هنال تاهجلا ةمقيرك ذي لو م-هلئامث نعو ممن امي نعو مشل ن نهوميدبأ

 ناو مولعل ام مولعلا كلاندترف ناطلسلاو عذملاوةزعلا هل ىذا ىناجحرلا ”ىنابرلا بهولاو ”ىهلالا لزعتلل

 مو: ق> ىف ىهو ةئاجرروص ف ةءئان رتاصنمف همها لات هو اهعمدت ةعرال اهدهناف ترم

 مو ف للاعت هلوق مهأهنمع نيعم د ىلا موو نح ىو ”ىرلا,نولوةبالنيذاا م هوامعا دساقتالا عم

 || نونكب نم سانلا نمو تان ورمشملا هذهى ”ىرلا,نول وتب نيذلا مهف م هروصقىلا مهودرةدؤرلاوروزلا
 لوسرناكو مالاوهو تانورشت ا ىف عون نم مهئدو ادبأ هنعل قش 3 اتوقع دقو واتم

 تشساوزقااالا إنو ناللان لايسعلا حرموا رعنق ىلع ءاملا حلم تع ملسو هيلع هلأ ىل_ددللا

 هن برمضت نآإلنل نكح مفهيلع تام ىذلا سو هيلع هللا ىلص دهش عرش ؛ىفهتحابا ليات دلاراد ١

 هب مشق نيللان لسعلا برم و "الاي نبلل نرتب ل فلاب لو هلع هللا لسع -ىبنلا هيرسض اكل عفاا:لثملا

 هللا لدهن الوسرناك اضدأ كا ذكو هللالحوهاعاحوزمواصلاخ ملسو هيلع هللا بص هللا لوسر أ

 هب ليملا برضه و دهعم موه هنال هئِمات دزو هضانا كرا مهللا هب رشادا نللا ف لوةب ملسو هفع

 ْ ناكفالعىندر بولو هلوقيرلعلا نمةداب زلا بلط روما موهو ميمسلا ايورلا ثيدحف لعلاىف

 اكو هنماربخ انمعطأأ اوهنفانل كرا انوهالا ةمعطالارب اسىف لوشب ناكو هنمةدانزلا بلط: هلارك د ذمنللا

 نم دّةعتأم ىإ مو ىوللاو لسءلا بح ناكجو هنم علضت مهر رز ءام بنرشاذا سو هملع هللا ىلص

 نيقراعلل ل: مولع فانصال ”لثمُأ ب رمض هللا اهعضو تاور ملا نع ا اهاكمذهف هلاثماو ل_بعأا

 لي لو هبنم نيب راشلل ةذللا هنرقوادلا نود ةبملاب ره ٍصخوتاسوبحلاهذهةروصف
 الا حاهتب الاو مال ارورسسلاو برطل ا ىطعب ام تادورما ا فام هنال كل ذو تابورمش | نم هريسغ ىف كلذ
 تابورمش ا ىفامو ةنطابلاو ةرهاظلا هاوقوهناضعا عمج يفةدللا ىرمستو امراشابم د2 فرنا برش

 ل ةهج نم لوقعل ا هع؟ ىذا قوذلا ”ىهلالا ل_ءالوهفرهنا ىوس لفعل ا ىلع مكجتو ناطاس هلام

 1 اهيفرثأ هلق رطلا ذه لع نال ةمهيقيرطلا اذه لع فاعلا لع نأ يناهيالالا قيال اهراكما

 لّعلاو لّمعلا فوم هن ال هناطا سدو هريغ هبفرثؤيالو مولعلا فانصا نمهريغفرثؤملا ك او هف
 ,تانوريشملا نم همكح لب رب سلو ىو5ناطلس هل م_هولاو مولا مكح ل لب نيٌكاذكو نوكيامىوقأ ْ

 تاآىرتالأن ركج امنابنالا ف نيتاه نمةوةمظع أو م والو لّمع هناطاس وذل في الفرا الا

 | مولعلا هب هيشملا للا مكف امان انميهولاو ىلقعلا ىضقي ىتلا كل اهلا ف هسفن قلي ناركسلا
 ||| مولعلا ف دادمالاو حوتفلاو فيثكل نم ةّمالا هذه هللا ىطعأ ام عم ةعيرسشل ا هذعىف عيب ًاواف همكح

 : لعق عرشلا نأ ةريثكح ءامشأت لطبو هءاع ىهام ىلع قا رارسأ ترهظلا يف مدقلا توشو |



1 

 ”ىبنلا ناف مكلسا ىفمت5تاضار رلاق تاضايرلا ةدهاسجلا نمضتنالو ةسئدبلا تادهاسمملا ةضايرلا |
 اهيلع لمع لن م وسدةهتاذإارّوئموهةاهيلع لح نقال الا مراكس مقبل ثعب لس و هيلعهلنا ىلص |

 لازأو هضار د ةفايعص لل ذ نةرومالا نم بعصا | لاذ: ةضاررلاف هلع مكحتو اميهقلت ةضايرلا ناف
 الا رطانشإت ا اذه نم سفنلا عن ةضان رلاواهل اكشا ىلع مّدََتلاو ةساررلا بحنان اق اه وهب س هلا نع
 ْ سارت اذاعف لكن ان ةض هلا ةطاح اوذب دوسعلا ىف هعماهك ارتشالاهرغ ىلعاةوغتاهل ىرتالو هناطلسو

 اعراسمدسعلاا نم بطاخم لك نوك. نأ دودو كل ذيدقنا دنع ع نم ةمطاخ اهنا ثمح نم هللا أ لتقف
 نوكفسوفنلا نمانهرسغْقيشستنأ ةعراسلا ىفاهلرطتعام هنا اراثباهدسسس سهأ لاثتم ا ىلا

 ةيسفنلا ضارغإلا ن نءحرورخ ةضارلا ناف كلذ ة- ضان | ل ماكو طم الاخابح لعب م كلدباهت

 دهام الو ةضا ن ىلا جات الف انم دق كهنسع س ةنااديبئداا ىودلا اأو دسقتريغ نمالطم

 الأ ساسحا ةدهاسجاو عو#لاىتوعنمو أ حوا اريثكدامقنالا بعص فال نوكسحت :ال ةضان رلاناف
 كلذ هتطعأ هسفنف لول ذووذتاضاررلا هماع مكحتف ابعص تك رتاما عابرك ذ ىتل انيعلاهذهو ةقشملاب
 قدما سال عبطلا نم - كاف ةيندلا تاقشملا سامح الاانأو ةسعفد نيسعلا كإ: ةدهاشم

 ا نيملاناسل ىلعهل لاف ثمح قوما نمد هللا نيعام حسم ا بيف مكح ةقشم ىف ةذ| بح اصوهف

 اق> كيلع كروزاو اقج كاملع كغناواقح كءلع كنبعل نا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسروهو هنع

 2 سل هل عرشام همك نيعل اهذهل قثاذااف هقح قح ىذ لك ط عأف امح كءلع اه الو

 ْ كل دردشه معلا ك.طعي قودل او 5 لسسل اىدهيوهو قا لوقيهللاو الص ك اذ لوبقىف ةضاير

 1 كارلا 3 نسل ارق نأ هلل وانتم قا هع دع هعم تدااتتف تا صو هنازنم قيقحت هنمو ىل رمملا

 ا ددش وأمظلا 93 مطعب نامال افانمؤم تنك ن افانمؤم+ عركتلاذ مظل اًءلدنع عدون ىذل اوهو هيف

 ْ معلا شطعل امكردأن او ىلتلا برش هت ا هدانا مظاال نمؤب سدل نمو كناع ار دقي لقي و كثطع
 ا ديزيف هيض مظل اوال ناميا لصت<الو نامعالا الا سلف ىلا مولعلاماو ىركملارطنلا ثيح نم ْ

 ليدسلا ىدهي وهو ّىَل الوب هللاو مهفان مهفلاو قوذلاب
: 

 * (برشلا ةفرعمف ناس امو نوءدرالاو عساتلا بايلا) * 1

 عملا قرعش

 ىطعل اورمشنا ! نيب ةسمضقل | لم ”ىرلاوقوذإا مام نيب برشا

 «ىتلافتنكاماذارذحافكملع || || ةسمئاف قمل ىتلا قولا نا
 ”ىلالو للشموىلا لسسالف || || مكحانعناكذاهي”ىغلا تنأ
 أ ”ىب ىف قاشعااترظانت اذا هتب# ىف ىلبسلم كيم نالبغ

 ”ىلط نم ,لصالا ”ىمتاح ىنناف ىعس نم لطملارعهوءاقولا لصو

 سال شتت امل افا قانل ا نسفأل اق هدضت تاموه برسشلا نأ كاناو هلنااندبا ٍلسعا
 | سطعنم نوكحر, كر ان !لعاو هاربالن مو ”ىرلا ىرب نم بهذم ىلع غلب اماغااءقوذلا

 ١ ماعم مهل ماق ىدلا ضوملان «: لابد راتاحبا تلا لع كرتاك طع نقال ذاسلان ع نوك, دقو

 : م-هوامفنوؤم ميال ةنملا لعأ ناف ادب كلذ دعب نوؤمنال م ع 1 مظ نع دولا نءم-مرشفقوذلا

 ْ فالتخاب فايع * برشلانأ ٍلدعاو هلل عفدالو ع هيطابرمالاداذاؤ دوق برشا يؤ نولرمشد

 ِإ مهدادع:_ساوهونبب راشلا ةج نها فالّتخاب فات هنافا دحاواعو بورشملا ناك نأ اف بورمشم ا

 منمو ار هي ورسم نوكي نم مهنموانبل هبوريشم نوكي نم مهتموءام هي ورسشم نوكي نم سانل انف
 .مولعرودفانصال اهذهناف علا كلذاهف نيكولا ةرودلا بحال ع هنورشم نوكي نم

 هيغلمك



 ارططاولا ابكعف ردن ف نارقلا ىاةيسانم فرعي نمءانت امفارسعي واهل مقل 320 بتر
 عماج هجو نم ديال ن نكحلو عي# كا ذفرهاظ دعب امني ناكت او نيتي الانيب عماجلا فرعمف|

 | مطن هلال تان الا نءاسهرو اجا ةبسسانمذ "الا هذهنوكتن أ ىطعأ ىذلاوه بسانم نينثالا نب

 ْ 9 3 اريسفتالهناف ني وكلا نم -ىامرلاالا اذه رظنلا اذ هىلا بهذ ادحأ اش ًارامو ”ىهلا
 شك رعت ا يتلا هلع تةقؤامو ىتخ للا اذه آ ردلا فان هنا هلع فقو نم ىنريخأ

 ا باححأ ع 01 مر نر كاملا ده كل س تاقدصا |بحاص ىتبسلا سابعلاانأ نرغملادالد

 ىلا قوذلاةروصأ ىف ىلمتل ا ناك ناف ىلتل فال ا, فئات قوذلا نأ اغا مث نيزاوملا

 "ىلعل ا قوزلاو سفنلا فهرثآ ىلا كنا قوذااف ىلتعقوذلاف بن وكلاو ةسهلالا ءاعسالا ف ناك ناو

 ماهو شطعلاو عوملانم ةيئدبلا تادهاجلا سفنلا قو ذ رن مكح» ىطعيف باق ىفهرثأ ّْ

 هكلمتام يرو هللا لسسفف داهطاور لا نع ىهننلاو فورعملاضالاو ةوالتلاو ناسلل اركذو لسالا

 نيهد بام ىريفه سبر ريتعم حسد ى ينيب ناكن اذ ْميالو :رلئاع هل نوكتال هدحو اكن ادسلا ا

 هفعضا هنطاسلا ذدركناكن اواكلم هل قالوانطانو ١ رهاظ ةملكلاب هنعجب ردعو خججشلا كلذىدي ١

 | نعهحرخ أ اذالب كاديدادتالا هدي نمكلذ حارخاب رظشإ الؤ ةقشم هسق هكر داو

 ةذلبهديزنع هح رخأ اذاو كلدىف هاونام ةلازا هسفنفف هل نكمترال تبان“ عر لق ن ءوحسرعاا
 هدرخأ اذاهناقدراكلا فالي مدنلا هكر د. نأن جم: ذلا تقترن لخسبالا رشد :

 | تن”اوهف كل ذيذ اذ الا ةلاح ىلا لدن اهتع ه ركلأ لازاام ةمهلالا ةياتعلاب سفن هلا دب مث هركآ أعم

 0 را كلذ ىفهمكحن خيشانل نكي لواشدي ديانانع انجورخ ناك ازكههوماقملا ىف ا

 0 ا مو 6 انام رانا كلد ف هانرواشاملهننادجررلاولا هه ان .وكحؤ

 هلامو لهأ نب تيما حورش هسنع تجرخلب قيرططلا ىفانجسش تيأر تنكالو يسند ىلع ع -رثملانال ّ

 | ىوي ىلا هبق عنصام كاذد عل آسا لو كل ذى هانم كح كاد ىف سعال انم بلطودااولا انروام الق |

 ىلا كلام عمر كب أ ناسا ءاصأو بلاط لكلا هنمّدب الو سفنلا قو دمكح ىطعبام اذهاذه:[]

 ا لسو هيلع هللا ىل_مهتاقةلامز طشد رعد اناأو لد ءامع يا ال لاق نيح لسو هيلع هّلنا ىلسص ”ىب :

 ألو هلعها للسقا دورت بسسس تل: هيلا كن ٍ

 ل اعف كإهال تكرتام ركب ال لاقق مه دنع موقلا بنا حررت نآلسو هلع هللا ىلص فدارااعاو

 ْ كلذ نمو ىعجرينأ اهنكمو هتلا لاهو أ هناف هلوسرو لاه ثدح بدالاةناغ ادهو هلوسروهّنا

 ا م م هلع هللا هرب حالا

 ١ الا هرقمك- الدال هكرت هناق لسو هلع هنا لص هللا لوسر نم هلهال 2 مل |
 هنأآرع لمحو رومالابتارع ركيىلأ ةفرعم دش أامو اذ همك اامرظناق لاملاٍبر هءانتسان

 ناهالاتك رئام باطلا نب رمعا لاو ماعظعهلامرطشد هناا ىأر هنال مونلا كل 3 فر 5 ع :
 قيس اال ىا تلعفر ع لاه كتلك نيب اماكشم ملسو هملع هللا ىلد لال وسر لاتف ىلامرطش لاف ||

 ْ ةستع لكى ونو هللا دنع بنا را ىلعأ ف بغرب ةءهلا ىلاعنوكي نأ عش نا نالاوادنأ ركبانأ
 نيل عام لع نزال اها مآسش ركشأ ىلع ٍلسو هدلعدتلا ىلصدننالوسرة ريل اهقح

 كلة نم ةزؤلف ةحخرلاو قفرلا هتم را غد نو هلع قنا" طذقا لوس تاذ كل ةافركب قاتلت ْ

 هللا لوسر نص وعف لو هيلع هللا ىل ص هللا لوسر ققر هلرطخ هنأركب ىأ ق-ىف لاقحالاقّرطتهماع |

 فوعن ان ورلا دبعهءاجو لسو هلع هللا بصهرظن همضتقب اع ركب ىأ لأ لو هيلع هللا ىلص |

 هس هلمقل كا ذ ىلا هاعدؤلو كا ذىل اءاعدام هناذ كلام كايلع كلسأ لاق هاك هيلع هدرف لام عمم

 | نمضتتققالخالابيذعوةسفنلا تاضا,رلالقسها!قوذمكع - نسي ورى أن 0-6 :

 ىف كم ١
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 تا سااودعق تالا اذ هلزأىف تاسالاىف 00

 ركسلاىف |

 تايهلوعص لكو #2 ماكس |هلرك كس لكف»

 || هر رالاهوعص ىف بطاخعال هيرب حاصل اق هسفني وصل نم مهتمو هن رب وصتن نم نييلساصل ا نمتألعاو |
 : نوكينآ اما نيماقم دحأ ىلءوهو تادوجوملا عمجب ىف هي رىلعالا نيعدل عتب الف هنمالا عمستالو |
 ؛ ىربنأ اماو طم < ,متارو نم هللاو ىلا عت هلود لم هطاحال | قي رطب ءاسشالا باح ارو نع قس ىرر ا

 ٠ ٠ ادواكالالا 0 00 0 ءايسممالا نيعوملا 1

 اا ع٠ ايامأو ير حا ماي ثلا نامعالاماكحا ١ 1 "رم نان :

 هلاحالو هماقم ىطعيالو فاح ثرإ :مكحح سل لوةبوةلاثمأو 0 ا :
 لوس قوالا قودلا بحاصوريصبلا عيمسلا وذو هلوةوهو اهالت ناو ,اكوذ هب“ الز 2

 : هل عج نمدارباكمنع ةلْز مدد كار عاب تيدا 5 ريصملا 0

 وعصل اوودصلا ةفرعم ف ف كه ةراشالانمردقلا اذ_هو ىلصم اوه هنا ءاربالو ىلصاذا ا

 || ىدبموعو ىلا لوب هللاو مهفاف ناوك الاب ةصتخلا ةروعجل ا طافلالا نم كجم ئاوأإ|

 لسسلا |

 *(قوذلا ةفرعمف نام امونوعب رالاو نماثلا باملا) 2

 ل

 هءلذع ىعم نع شر قوذ " هلك قى ىلل# ءديس لكل 2

 هملول ىلعأ نم موكل اكل ذو اهمكصءامسالاب ىلعتا نا

 هلدتقانمااقندلا تاك هل ّنعب صأىلا كذدم ذا

 2 ىلا هيقرتلا كاك | هلزانمىف ىبلق هاقلتامل

 ناكا دعاصف نيسفن ماك ناف هبلقىفدبعل اً: لاوهو ىلككلا ىدا.ملوأ مولا دنع قوذلا نآ معا ْ

 | برش هنامهضعنن رك ددقو هين ىفلاتح كل ذ قمهتوذنال مآ ”ىربرمشلا اذه دعن لهوابرش

 مص ان دنع هحو لوةبحاصص لكو لاحت ”ىرلا نأ ديزي فأن ء لقنو كلذ ه+نعلق ىونراف |
 ادب دا افاق لاعتملا انس ناد ربل ب سعفت ا ل ود طلاىف |

 مهلوتنأ لعاب اكل ا اذه نمباورالا هذهدح | ىف هلع ثحاف هللا هنرك ذناىرام دع با, فوأ ْ

 ١١ لكل انك اذا الا نوكمال اذهو ىلا كا ذا قو ذوه دس ل2 لكل نأ مالعا لعتائداسلزأ
 هنديه نيعف عملا ىف ىلكتأ ناك اف كل درع سل دين نوكلا وا ةمهلالا ءامسالا ىفوأ نوحلا ف يملا |

 ىاعمو هيف ىلتملاةروصلا كات ىاعم ديف سيكي دتلاءنا الا هديختسي مكس ءديملا دعب لام هن 1

 لك دبه دنع عملا بح اصو كلذ دعب مسالا كاد نم هاربالام ءديبملا ىف ىريف اهم عسا لكع ءامسالا |

 د>اولا حالا كلذ نعريبعتلا فل مصفتلا لذ ةماكلا ةداخال ا هذنهالا دعب هنم دهس الف هذمعئش
 ىقهالا ع نكتملذ ”لهىلاو + ههجو ةصسنيعا تديىتح ناكل انعدم فانوسم ا !اوهو

 هيض“ ىلكلا مالا كلذل ليصفتو هاما انمالكعسجب ىف كل ذدعب هي أنام لكواهنيعاحر دبم ناكف

 مسهمالكمطتخيالا ذهاو قوذلا اذه فالخ ىلع سانلار فكس ًاوةدبحاولا نيعلا كانف ةرطنلا كلت

 سما طم ماسة م اوقأ عل ب ا ل ظانلا بلطيو

0 



 ركسدعنالاّيرطل | اذهىفوكنوكيالهنا ملعاو * دا دعتسالاو ةمسلا لب رخ“ الا عضو
 .بحاصنوكب لب ركسبحاصب سله بف لاقي امتاووعت بحاصوهالو حاصب سلفركسلا لبقاَمأو

 ميادأ دو داع بس ناركس لكوصص نأ اعا مك ربو ءاب واروضح

 الأطرش لءلاذا قيرطلاركسانا ردم 1ك اليد وحج ناكن اذ هر حم ةسغىف هداف سا قة
 اًدافْرع هتردقىالو ل هنفام < "هلال دوحولا نال هقلاله قير طوحاذكقر كسل ا نم حاصلا ىف

 لوقو لد عدها هنال لوسةمهوحص لاح ىف هلوتو عاذب نأ قش رب ام مكامج

 قال اق اذا هنكلو اًم- ناكناو ىاصلا لوة ضقانا ذا لبق. ال هناف ل دع د هاش نكن او ناركسلا

 هللا دنعادوةثنوكدال ند لوق لك ذا اًةح هنوك عم هلئاق ىلع هلادو داعامب رو لمي ل هنطومريغف

 تب رمش ”ىلشلاا ل اعف جالخلاو ”ىلبشل اك ص وصلناو مومعلاىف هّللا عرش فرّرَتم مولعما ذهو
 عوطقم ةئ_ثلتا ىف جالللاو لّدق ىتح سف دي رعفركسو توعصذ دحاو ساكن م حاله اوانأ
 لت شام نطل ىبسشلا معربا ذكه لاقف <ىليلا لو هغلض ت وع نأ لق فارطالا

 ركجج و مومعا حالملا لوق ىلءهانحرو ”قمشلالوق انلمتف ىلوق لم لاو أ ىل لحام للم

 ]| قيرطاا قود سالفادطع ىلمعيال امو هللان لعن مهسفنال هللا رحولاو هابوهعلاذ جحالحلا

 | بحاص تع )ناوعصر ك. لكل هتافودصلا ىلع درب يسسقتتلا كلذكت لا يق: مّدقتدفوركسالو

 هنا لعاو ثعبلا ىلا خزريلا ىف هركس ىلع قبب نصمنمو خزربلا فهو نوكمف هركس لاح ف ركسلا
 نمومس<ىهلالا ركسلاف ىهلالاركسلا ام_هدحأو أ امسهلازا مث ”ىلقءوأ ىيسطركسدبعلا مّدَعتْنا
 ”ىعسطالو ”ىل_ةعركس لحما ف”ىهلالا رك اا ل ك؟لااذه
 || ىتتارومالا ىف هلا حلف شك هنو عصا! عمو هياعدروركسوه لب وعن ”ىهلال هر حححس سلف

 رتسي نأ تش امو صوصلناو مومعلا فاهنم عادي نأ بش امدوكص دنع /عيفهركس لاح قاهدافتسا
 امنارلو.ةمهردعو كلذ نم هاري نأو كلا هلطعشف اسم كلاب افنان

 || ساسح ا هعم قم واف برطلا هعمنوكيام ساسح الا نم هسق قنا ديال ناوكلانالرعتتتم

 ناكناو نون لاو ناركسلا نيب قرقلا اذهورافغ<#سالا همزاء ال ىأ ملقا هنع عفتري مئانلا لثم ناكل
 ْ هلاح نمو ناركسلا نع عقتري لو مسككلا هنع عفترانونحلا ناق ساسحالا لأ نم امهئمدحاو لك

 قيرطىان دنعرافغتسالا نافل تبجول ام هئم عمي ٠:0 نم لاح لءمودام هنمر يظاع رافغت_سالا

 ضفارودص نوكي نأ شام هنمو د نأودو هآنأ :ركذامد-اولا ماةملانيماقمىفنوكم هللا

 نمرفغُم سفرا فغسالا بح وى همو د نم رافغتسالا عشب دقو كَل د نمرافغتسالا هلع

 نأ ىتْشام لاما كإ ذمكحي هنمو در. نأ نم هتيانع فنك ىفهللاهرت_سي نأ بلطي ىأ هماقم اذه

 بج ون لاح مكح نع هللا نمرتسلبلط: نون دنس رافغتسالا لهال ىذا يناثل ا مام اوها ذهورتسو

 "ينم عممام لذا نيموصعملا لاجرلا :مرباك الار افغةساوها ذهو هعوقو نمرادتعالا ؟-هيلع

 هلطق ”يننع لقن اما ذهلو بج عرذع دنس اعصا دا هلع ى رسب ىتح مالكه بلع ىحولا لوزن طق

 كلذ نع عجربثأن كعدَدف ىو دراو ريغ نهرطت ن رع ناك امام هنلا هن حو ام هلاقام ىلع مدن

 ةهجقىدوأ|قوسو رديىراسأ ق اذه لم هنم عمو دقو تق اكلذف هنم ىرحام ىلء مدني و

 هيحاص ىأركسلا ىلع ةليضفلا ىف هانم ةقرومالا بتار اذ امكتاوصعلا ناك الو كلذريغو عادولا

 ىاتحاذاءامسلا فومعلا ىرتالآ قس باص ناركسلا ناكن او نطاوملاب هتفرعملمكللا لوبقم

 ماعلا نيضستو تابنلا نم ضرالا نم حر املا مراح نم نيمعشلا ىلععتارئاف تفشكتأو اهعغلاز

 لاحدافًافتاببلا كلذ لبجال ضرالا فدي وطرلا نم هنود ىفام ميسغل ا ىل طمع أم كل داري أ اهاّنال

 وهاخ هنم حاسما دنعالو قي رطلا ىف ناركسلا دنع ةدئاف عقتملا ذا ةعسطلا فودتلا لاحوركسلا



 تاز ا هب 3 قمفي د 53 قادم ركل وع < ناكل

 1 ىهيلالا نا ركسلا ناق هم عمت ةفر ءمللاثاف كاذك سل هللا لقأ ركسو ناركحي هر ما وارسال

 هانكس ال <ىلقعلا ركسلاب ناركسلاو كلذ نم عنمب دوهشلا ناف <ىلعلاركسل ادا نوكمن أن ك1
 لأ كح لبقي فدك ىهلال ار كسلا مكح دري ناك اذا هناف هسفشس هلا دّناف "بطل اركسلا هنم ع نكفادأ

 ْ نب ا ع ؟ياللازكت ندر كل ىف قرشا لجأ نا ناركسلا انناو يدل ركتلا
 ”يطلاركسلاو .ركسأ ن قو 3 بحاصال ساءق يحاصالا قب الزلل قة ذفتسا امو رعاشلا اذكع
 || هيحاص نع همكصح لوزرو ةرورضلا, لحما قوافي ”ىجسطلار كسلا ناف“ىلتعلا ركسلاءام
 الف ”ىهلالاركسلا ىعأ ادن اركسلاناسنالا سهوب دف مجيردتلا,تاراكسالا هذه ىف ممالاوهامو
 ْ 01 توكلنا نسج ٍ؟وديرعلا 1نوكيدق هنكأ دبأ ىلقعلار كلا ىف قوذ لنكن أ نكي
 ىعسطلا اركه لاف قوذهلنوك نأهلن 1 « الفاو ذءادس ا”ىلةعلاركساأ بهو دقو قوذلاودو

 ٠ هب لعلاهل ق قس والاحواقوذ ”ىلةعلارب كلا مكح هنع لوزيفاقوذ: ىهلالا ركتلا ىلا لف دقن .

 تايمل الافقي رطلا لهأر كسى صالاوه ا ذكهف لش نأ لبق هقوذ همة قندق هنال قوذلا قي رطنم

 ْ هندجو هضعالا تققح 5 ةحاذاوةروصا| فني ركسلا نيب عمج نأن تحوم دقنتامهلالاريغىفامأو

 ا تلذكس الا سلو هل قو ذ بحاصو عفا لعاذا هنا ناسنالا ىف لسختيدق هناف كلذ ف الخ ىلع

 ألا فرعتلف اذكهف متصلا رظنلابو قداصلار بسلا لقى هعدقلعلاو ل نعالا نوكيال وذل ناف

 اذه دحتامو تع كي رأو تاماقملا هذهىفرومالا نازيم كّسطعأ دقف ”ىلوانهلتا قي رط
 |١ لقشر ام ضع ق كلذىلا مهتمتاراشا نوكتنأالا ةفئاطلا هذه مالكف باَحَلا اذ هريغفناسلا
 ا نمالا ,بنم نوكيال ذا قوذ باحص ا مهو قو ذ با. كااوناك اذا ةرورض هبتوملاعمهتاق مسهتع
 ١ رود ركسلاو رك هذ دبش لقد اووكسف هدهشي عبطلافاقو 8 تح اضوه

 ا هسفنل ملاظلا نأ مهّللا لهأ نم لكلا تاكتاودحاو تقوفف امدح الا دبأ تاراكسالا هذه

 || باكلا هثرو نم قطصم منمدحاو لكن وكعمدصتةموهامق قداسالو ملاظوهامف دصتةموهام
 أ دقترغنم قياما ذكو داصتقالا قاذ نم هسفئلا م اط نوكمال هنا مدصلا فشكلا ىطعب لد ”ىهلالا
 اوقبهللاو كلذ إ_عاف قرطلار اس مكح ل_.ةموهام انهرلعلا لوصحورومالا ف قاوذالا مكح نافذ

 لمسلا ىدهم وهو ىلا

 + (وعصلا ةفرعمىف نامسامونوءبرالاو عياسلا بابلا) +

 ل رع

 بدسلاو مكعلل اليص نكي ل نا. | || بدالاول_علا نيعب قأي وعصلا
 برطا١نع غي ذاركسلادراو نم || || ةقتاط دنع ىوقأ وحعاادراوو

 بعل نمووهل نم ودل ادواوىف || || اموسوفنلا لكي ىح 2 وهلملاو
 بسال تقولامكف _ىدنءوموق || || هفعض و ماوقأ هاّوق كاذا ْ

 أ حف اولعجدق مهن اراعاو ”ىوقدراو هبيغلا دعب ساسحالا ىلا عوجر موقلادنعومتلا نأ لبا

 فوصوملاوه ل-2لا نأ كلذو ىوقأ هنااولاكامو-ىوقدراو هناو مصااكإذكو ”ىوقدراو هنأ ركسلا |

 هناق لوأر كسلا دراو لب ناعم ِةَوَدلا فامءاوتسا عمنيدراولا نيذهلودصلاور كحاب
 كَ بلطي للا نمدادعتساو ةبسنبالا ل ىلعدراو دورول نكتب ال نككو عنملاهلذ ل حملا بحاص أ
 هريغلمل ا ىفودراولا» احا ذاك تادرولا توات ناو سانملادراولا كلاذدادعتسالاوا ةمسنلا |

 1 دادراولا مكس هنع لاو هيلع هل اي ا



 ا مهلر 3 ملا ِه ا اذاماع اقرا اك نرخ مها مهسوفنءا ذعأب 8 ا

 ٠ درو "ىسطلار كتاانهسش و هف< لقعل ار كسل ا امأو راكسالا بنا هن مهقوفاسب كتظاق اذ هلم ا

 |١ بحاصأل هللا نع < ,هاالاريلنا قاف سفن صالا هض قام ىلا ال هنةضح ه.ضتقتامىلا رودالا

 أ هلاهربو هلل دةركسف هنالمجولا اذه ىلعاهلوءقىنآ فهلا تعئابنا تاثدحمات وعن مالا اذه
 : ليختي لب هليقتال مأ تعنلا اذهل بقت لهابنا قحلا تاذب هلهج عم ه :همض:ةباعربللا كا ذ دريف ||

 ]| نال كا ذ ف قمل اهردعب وهركسب قا ىف عقوف هط اسريغىف هركسا لمعلا اذه هل-رّدمف هل. ةتالاجا ١

 || هركس نعلقاعلا اذه امص ! ذاق هسفنل قل هيسن ام قولا نءدّرف قطن امجذخ اوم ريغ ناركسلا
 نافلقعلا نمهيلا هيام وهسفني ٍلعا قلن الاقو قللا لوقلاوقدصلا ربا درب )ناممالانأ
 لهجت َةَقْشل اناث هعناص له<وهوالا ع ونص نمام هنااا ىلع مكحال قولذحلاو قول لدعلا |

 | لقعلا عم سفنلاو سفنلا عمكالفالا كل ذكوك الفال عم ناكرالا كا ذكح كئاماوهواهعناص أ
 ْ مكح الو هل اهدو-و ىفهدانتساوهعثادولا هراَستْفا مهنم لع نس لعام ةيامتو هللا عم. لقس ءلاكلذكوأ)

 || هب مافركساذاهدرناف اهاوبقالا ع ونصملل سلفر وماي سفن نع عئاصل اريخ أ ناا مسالو عَن هيلع ||

 ٍ نم ةمهلالارامخ الا ضءن همطعتام كال ذ ىلع هب ودي و هناهرب و هل ادوهامتا ترشد ىذلا 1 ١

 ركتلاو نانتسومل اركش قاتلا ركسإلف لك كتل ةيين ارسل ]و اكعرلا عقارا راقت قدر
 || هتالوسر هن لاق ىذلا ”ىهلال اركسلاوهو لاجرلا نم نىكحل ار كس قندئفراعلاركس ”ىلةعلا |
 ار ورمسو جاها :ىهلالا ركسلاف ناربح نا اركسلاف اريخت كفى دز د .هللا لسو هلع هللا ىل 1

 موضعي لاق كو جر كس ةروصلا ىف ىلس.غلا ىف عقيدقو لاكلاب :

 ريدملا نم ىركسناكو * ساكرودموةلاركسأو ٍّ
 سلف ةمهلا يارساءاشفاو الالداواطس وان رط ثر ونال لاح لكو ةتبلآ هلودككالذدورمشلاهركسا نك |!

 اأاعرتمناقريلتا فراش ركس لع هلا قيبرطف موعلا ركس ضاقت الووشو |ءانقو اة وها اوك
 || ناركحب هنوعسيو براشلا كا ذ حا نه هضتقي اس كلذو ةركفوءاكب وات هيرمثي نم ضعب ثرؤأ

 || لعا!ىقاندنعو ناركسلاو ناريمان يب قري نم سانلا نم لملقو قد رطل ار كس نوكمالا ذه لدمو ||
 هحا صو هعبط هيضتقاأ اهارطاؤ رك فرانز واكب وانغ هثروأ اذا ارينا براثن ا ”ىسطلا :

 تاركسلا ةسغفاهف هلرث ًاالوركسلا لمقال ةح مالا ضعننافر كس بحاصوهالو نار كك سلف ا

 1 باح ًاريظن نون رطبال نيذلا ء الؤهريظنوري_غال برطلا لب اقم: نءهتيغام او هسانسح أن ءتدسل ١

 || ركلاقركس نءالا نووكم ال وضل نالت اسفل ار اسركسلا ىراغي وءانفل اوسع از ةركحتلا
 | ةقافالا عمو عصلا لثم هنكك ل ذكءاقبلا عمءانفل االو تا ذك ةببغلا عمروضملا سلودوخ تسع ١

 |عماذ مار داس او ةقانالا لع هم دمتم هي دخعل ا وءاشلالا ىلع قت هدرا هظقملا عمم وذلاو

 لمختبام رفةسغلا مسا هملعاوةلطاف ىوقدراوبةسغ هنأركساا 3-ىف مههذم لح نم لمفتلا |

 هيلع سن و نيش ملا نم ناك اديرملل هب رت يطق سقف ةسغلا مكح همكح نادل قو ذال نم ْ

 تبيغبال قد رطلا اذه ناركبنللاو هلانفو هتدبعو هركس نيب دب رملا لاحق قره الق هال :

 لاح ىلا ركسل لاح نمان دفء لقتنا دقفرهلنا براشركسىف نوسفنلا ها رباك باغ ناذ هساس> | نع

 لاو> الا نمهريغواءانف لاح ىللار ا نم ل-ةّنالد ودكم ركس بدعي لو هوت وأ ةسغوأ» ءانخأا

 نوكأ كهل هزه فلا ىتارملاهذهىلعتاك املر كسلا نأ لختيالو هلكوا هضعب نع هلةسغم لا ||

 نم لثاسملا ضهد ىفهانرَرقأك قد اعلان ههلعوهاعاهاك اهعم#وانار كلا هبحاصل ا!

 ىومل اوريننا هركحسا نم ضعي دشن دقو اه سالو هنماهيلطت نام ةريثكه وبول ناسنالا عجب :
 لاق

0 



0: 

 525 ل ةسغلا قهانرك ذاك سك رد ان زفت ١ اومكحلا ا دوو اسبا كنف 0
 ه ماك أ نال عوملا داح .1عموهامتاو عوجما عمروضا ار وصتال هنال لت اجر اح ل رحال ا

 سمالادسفو عئاقل | ىلا ىدأو تاب اقتل عولان ريض واذرمضاعلا مكاو فانت نايعالاو ءاعمالا |
 ةهروضح ىرب نمد فنعالو ى< هروضح ىرب نم نعال ع وهلا عمروضحلا مديالف 1

 : مكح نان قا

 العلا دحت هانركذامرب دف ناطا سل اروهظو فالةخالاو لباقتلا فءامسالا مكس لثم نامعالا ||

 ئ لمسسلا ىدهم وهو قلل الوقي هللاوىلاعت هللاءاش نا |
 * ( ركسلا ةفرعم ىف نانئامو نوع رالاو سداسلا بانلا)*

 ىعملا ىف رعش

 ىدعسجلا طش نيرعكملا نيم ندع اركما

 ريقف مهام لكومت ||| يبق عاقبانأو
 : ريدملارظن نمركسلاو || || ىوهلارنمركسلاو
 ريبثلا هيميلعلاوهو رعاش ىل_5لاقدق

 ررسلاو قنرولنا بر ىناق تركس اذاو

 رقبلاو ةّيوشلا بز ىناف توعح ذاك

 برطل اهب ما نا نوكحي اذ هاو لاوحالا _عودو 0 ا و ل ١

 ال1 ورز ل سفن امل نعال سعوا ”ىوقدراوب ةسغهنأبهل مهد -امآو ذاذتلالاو ا
 ل كا لاعتهللالاحرو لالا اذه بحاصنيعف ةمئاقاروص "ىنامالا ىلتو حرفلاو ٍإ

 || داذتلالاو برطاا نم سوفذلا هد كتامودو 0 ىلاعت هللاءاشنا اهركن بتاعه ىلعأ)

 فيرصتو مكحاهل ةٌماكاروصهلابخ ىفهل "ىنامالا تماقاذا <ىنامالا دراوب جاهتبالاو رورسلاوأأ

 ريرسلاوقئروخلابر *« ىتانتركساذاقت مهرعاشلوتب ْ
 هيؤ ف”رصس هلاك مرب رسلاو ى ةنروكلاةروصهلتماقر كسالف هيولطم ل ا

 هّنلا لهأ نم نوهقاولاف هللا 5 وهلا ف انوقارث آهكنافر تجدساالاح هاناداطعأ هلامخ ةرض>ى أ

 مهل هي واطملا رومال انمهل صحت اولْدَت ام نوبق ارينول ازال مهنا ع لا اذه مهل لاخلا عم 1

 هارت كناك هللا دبعا ماقتملا اذهىف مالسلا هملعهلوق لثم مهيلع مكك<و كلذ مهدنع ىَوَمَِ تح هللا نمأأ
 ِْ هس دقو ماسو هيلع هلق لص هلق لوسرل بح اصلا لوقو ىلسملا لبق فهلا سو هبل هنن لص هلوقو ١

 | لسسو هملع هللا ىلص هنن |لوسر هلل اقف احح نم ومان لاك نيح هنامما ٌةَقِمَمَح نع ءلسو بلع هللا لد |

 ديف ىنعبا 5 3 3 هر شرع ىلار بانا عدلا 0 د قح لكلنأ ١

 ها الوهواسيلا نصيو هلا قتوءاوساب لا بحاصتي تب ترمس اعلا 25 ل مءام ا

 || كلذ هنع عفتراركسلا كلذ نم اع اذاف" ىسح دوش كلذ نأ عطقي لب ةمل ام ةروص دهاشيو بطان< |

 هو لاح ىف'ءلمكتحلا ةروصلا كلت هل قس نم مالا 1 -هلهأ ندور هأيش الاب مونلاف اراك ةروص

 هيلع ناهلسأ لصفنملا لابحلا ىف سس . ايار الا لت قا كرف ةسوسحت هلاّتدشف

 اهاَس ًاقابم اب هتأ ث يح ىلاعتهقااركش دصسف كاذب مالسلا هيلع نامل معالو اههنتشل مالا

 اذاهّللا لهنا ل_عامو هّتنتف كا ذيدارأ هنال ارساح س دلي | عجرو اهيف مش هو ةسئحهلهللا |

 ا هسا سل 111 هنأ 5 8 ١

0 



000 

 | هتيعؤام اد تيح نمروتلا ل بشن الاىثأنلاالوزغتلا لب شمال هيئزلي ىدلا دح ا: كلا لع

 || حاجزلا ناولأ عونتي اوس رضخأو رفد ور أ رونلاىلارظنت كنا عم جاجزلا ناولأ نم ناتلا |
 رثأتامابماع ناكىتبلا هتروص ىلع هنأب ىذقي لعلاو نيعلاهدهشنا ذكه نكلو ناولالاب غمصناامرونلاف
 رونلا عضومو حاجزلا عضوم نيبىتلا ةيءاوهلا ةفاساا ىف هسيلارظنتالا لالذ نم ئثب هنمعف

 ىلع طسبنا دق هنوك عم ناولالا كات نمانول ةفاسملاه ذه ىف رونل ا ىف ىرت له نّراملا سككح»الا
 ]| سوةكوروتلا لصانعب )حاجزلا ناولا نم هءفرهظيامنيب ىتلاةساوهلا ةحاسملارعذتن.حو حاجزلا

 دوجوبانلاكف طوتماي صقنلاو ةرخآو اين د لع دي زم ىف نو دئازلا ل قبال نم لماكتلات حزت
 لإ د لاكنم انتكف لهت ىق> هب لوب لا كو قلطم لامن الاك قعللو دحاو لاك انلف همض صتنلا

 هنوك نمال اهلا هنوكن م ىلا عت دبشنف ”ىهلالا للا ىف بعرس هناف مهفاق قلطملا لايكلا نمال معن
 لمسسلاى دبي وهو قال وقيهللاواناذ

 * (ةسغلا ةفر ه0 ق كأس "امو نوعبرالاو عيارلا بابل *

 ىعملا فرعش

 اوريضحام بانغلاو سنغلاةرمض- ىف رست عاشت نس علب هعاسعأ

 فلا اع
 أمد نم 3740 تلتف

 اوركسقاو ا اوراظناف هسعو هتداهش ىفهاوسدو

 رع سدل لاح لعل] ةسغف هتلاخ كب

 0 د قوس يما نم نوكلا ىفامو سدغت نع

0 

 تب كك دلل شلل

 هملع درباع ىلقلا لغشا قلخلا لاو-أ ندهللا ىريعام لعن عبلقلا ةسغموقلا دنع ةبسغلا نأ لعا
 : دودو نعد هيام ع دتفلا نوكت نأ من ١ ىلا لكك نعالاةبنغلا نوكت الخ اذنه ناك 519

 0 ةسغلا نافاهريسغ ن نع ةغئاطلاتْرمتاذهلو قاذنا لاوحأن ءبتاع لوغشم هناق قولخ

 فرشلاة هج لءهنلا بنت 2ك قلع نع ق<نوكتنأ ةغئاطل هذه ةبمغف فئاوطا | عمج ىف م 51
 هبسعو قح نع عقم ةسْعنفراعلا ةسغف ق< اهلك ت نكن او تاقمط ىلع ةسغلا ىفهننا لهأو حدملاو

 مهن افقلخ نع قلخي ةدسغ هللاب ءاذلعلا نم رباكألا ةسغو قاخ نع قحب ةسغهلنا لهأ نم مهن ود نم
 نيعمكح ةرودنالا سمغيالو تاثكمملا ةمبانلا نامعالا ماك روصبهننا الا سيا دوجولا نأ اواعدق

 نانعالا هذه ىطعنال ام قس | دوو ىف ىطعت ىرخ أ نيعةروص مكسم» ن نء بيغ قحدوحوىف

 ؛ انهن هَ 0 هذه ضعمل ةددصم ٍةَماسعل اف ق- دودو ىف قلخ ع نعق لالا ناعاسق داح اهعاكحاو

 ا نا.عالا امو هّلئا لاجر نم هلمكلا ليسم قلخ نعول هاما امتبغو ق> دوجو ىفاهنم اهصقنمإ

 روض انةطاحإلا فصراهأا نيعمت نكتوللامو ةسغلابفصت الق لكلا 5 هدي هاثماهمكح نركينيع

 ةيافكهضامىلا انآمو أ دقوروضحلاو ماعلا يف ةسسغلان رد 0 نا حلا

ْ 00 
 * (روذملا ف ناثئامو نوعي رالاو سماقلا ب ايلا )*

 موقاادنعوهاذكم ةسغلا عم هٌوام-أ تسدقتو هؤانثلج هللا عمرو اوهو

 رضاخحلاوهذ هغئكروضح | ىتيغىفقملا عم ىروضح

 رخ الا انف ىاث ناو لرزااف هيي

 ءاقيلا ناطلسنأ م ,ةدهاشملا ناطاس ٌةَوْدأ هعمرضت نع كَسغفروضحبالا ةسغ نوكتال هنأل-ءا



 انا و

 تداكت ةفسسلو ب وح نا ناف

 انا هاو تسناف وسم اخ
 ا 5

 قل نم ىلأ دقوت الدسم رو

 هلبق نادك ىذإاو ىل_انونمك

 ىردتال ثددح نم .تايلالا هدهشتو ىريالو ”ىلسسح ىو مالو لج

 صالا ىوذ لوّدع هنعه_هزن

 ىردأىذاالاذف دووهشمتلقناو

 | رتسلا فانزلا و ىل علو ىلع

 نخنلا ْض نقش اعلا مظنت كل 1

 ىودص يل ىذه حك

 : لاهل ا بح هنا هلوسر ناسلب هن احس سقت فصوو الج هي هلأ ى ىيعمت ىذلا7 ىهلالا لاه نأل_ءا

 : وهو لهب هاك اعلاف ل _جبوعو هتروص ىلعالا ماعلا قلخ اما ناف لاحالا ام“ امشالا عمج فوه

 ْ .ندعنال بحلاو ملاعلا بسا لسا سبحان مو لمجلا بحا لاهللا بح ن مو لاهلاس ع هن احس

 هدلو لحرلا بدوام ةلاهللا قد رط ىلع هنم عقو مال بيدأتلا ىلعوأ ةحاارلا لاصيا ىلعالا هنوبحم

 الأ هنا ءانث نأ انل اخ هسفنىفهل ىللا ناعصتسا عم هنم عقتر ومال هيرمضت و هرهش اذه عمو هبق هبح عم

 نم فريال ثم> نم ةحارلا ج رديىذا اوه ”ىهلالا فطالا ناف امك ام ثمح مءنلاو ةحارلا ىلا
 ْ تاس-الاودوداو ةفآراونانلاو ةجرلاو فاطللاو طس او ايحرلا هقول اعلا ن ا: اهلا هلاغطا
 0 ةءامووصلا ىفهرثاو بولعلا ىفهرثأ اذهف لبجلا بيطا اوهف بيدانلا هلذ مذ اهبطىىتلأ ممثلاو

 + ايد رو قل تلقا و دلك نذر هالحال هنع هامل تروس قوشلاو ناعهلاو تحلو ّوشعلا

 ا تر ك5 سو نك املا نمتلا رو دوهلتك ضيفلاقتا اهم غبصتبق دهاشملا ىلا ايف
 ْ ”ىبها الأ ضيفلا ن ءهنقترهظ ىتلا ةروصلا كلن نمناالا ضمفي مث كلف ىفالوارب دسم نك ل ناو

 || ناسنالا دقي الذدل نكي لاج ةروصر كلم غسب صاف .رصقى لا ةمايقلا مول هةر ىفهكلم عج ىلعأ|
 : دعو عطق ال ةرخأوايند اد لت هقنام» ءانعلاد ب اعوهق هن دور ىف هير نماه د- هاشام ةروص كلمىف

 لأ الصأ مكح ةنللا ىف لالا ىلتل سلونيفراعلاةفرعم هنأ نوذر ءبالمهموكا ةصاخ ةنملا ىف ةماعلا

 :هبو ةمانقلاو خزربلاو اندلا ءل_كتامناو

 هرب كالا ديدرغتو كح نيقنلا ف لالخ لأى بالف ةجررلا ىلغتو ءاقشلا أ
 ع للام عوتللاو عوت 2 اوفوملاو

 « (لاكلا ةفرعمف ناتث'امو نوعبرالاو ثلاثلا بابلا ]*

 لا نعت

 هفرعت صقنلاب ىذا لاكلا سل

 5 رك نعل اوهدبشي معلا

 ةفضالو نيع نكح: ل نكم ملول

 هتدما زعسللا ”ئرعستلا :ىرتال5

 : 2 7795 0 ءاذكل نأ ”ىرتستلا لوقدارأ

 || معن ىتح مككول ناو هلوق لثغ ةدادزل!لمقي ىذلا لكلا امو نيملاعلا نعامنغ هنوكحص نمهتاالا

 ْ قيرط ةبامرلا ةروصلا لعن اسنالا فوقو وه لاكاق اعف دز لوش تأ هش ض6

 || لضفالو لضف ىف لدعرثؤيالو لمجالورث أّيالو رثؤنفافرحافرح ةضسنلا"هلب ام دنعكلذو ةطاحالا
 || اهدادعتسا ب سح هم لب :اونتلا لوبقو دوهشلاو دوجولا قي ولدعلاو لضفلا عفتريلب لدعىف

 الا وهو لب ؛اوقلاهب فد بسنلا عمجوالصأ مححح وهثيح نم هسلابشالذ امجواسور |

 عنتر تأ هنقومم أد ةدمءامشم الاى ءاعشا ا ورانا قم

 / .ةمظعلاو ةسهلا قد

 فو ر_عم صقنلا ممدسع هزاذأ

 00 مكحالو دوححو الو

 نع
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 نوكحتام١ىنالا ةتسقحو ة-ثحولاوأ ننال خبد كنا جملا أ

 هتلانسناال لوي ةيسانملا عافتراب لوقن هو هللأن سنالاب لودي ةمساتملاب لوي نك بسانا ان ٍ

 تاماقملا ىلءانلاثما ندفا رمشالاهل نمو هيلع كاملا هتاف هدو ذيل الا لاو كو هيد ١

 اطخال لبى طوخ ريس ع هلي صىف س صم هناو هقطن ن ها اك نسا ن م صخخش لكف رعوزيم بتارملاو 1

 نال ع وهو ىلا لوقيىلاعتهللاو ملاعل ا ىف اقلطم

 ىعملا قرعش

 | هدب ار هتلات وع ىذااوهو قلطم نيّدصل ا ىلع لالا نا

 0 قالخلا لكشف ل وزتلا هل هلت اع اف عالوؤولعلا هل

 هدصقاتاددق ىذلاريعغسدلو هقرعا تلق دق ىذا ١ لك ىنا

 كا هد ,تهج-ولد رلللا مسالا ربهظ هر وامظعتو ةسهبولقلا ىف ىطعي ل لد تالا 1

 ناسل ىلع هلوق مك هلو ةزعلا برشا رناهسوئن للكس د مكحدل هناف ماكحالا بعأن همسالا

 لن شن لالا قت ات حدلظو قام زف تمس واو دلل شرس لو هيلعدللا لسد لوسر

 باللا اذ هنمو ىدنع بلت نعسو هلوةىف هلوزن كا ذكو دسعلا ىلا ر اقتفالان م 4ص ة لش 5 ند ٍ

 ةالصلل دصسملا ىلا َنأب ىذلا هش و هلةومصال ىذلا باشلا نهد.#و هدسع ب وس هدحرق

 اًدهلو ل_لحلا ”ىهلالا مسالاولال- م! كح هيطعي هم هسشنلاو هيزتتلا توعت نمهلاثماو هلك اذه

 رههطلا ىل_عقلطلم رثلا كل ز كتم دوسالاو سس. الا لع قلل نوفلك نيدلا لدن هناانلو
 : اعةزعلا بركب رناعسوردق هللا وردقامو ىلاعتهلوقرو د ص لالملا ة هرم خ نمو ضملاو 1

 فصو هنسنال ةزعلا برنال هس :الا همم ف راعلا فرعد الف هدف: فصوامعا هعصو ن5 نوغدل

 زيزعلا ناف ةزعلا بروهاق مارك ذا مكحلا نكي و ناو صاخ مس | هتشمشح ىلع ديالو تعنددشيالو ا

 ا كلذلو ىلا عبنم سلف ةفرعموأ لعوأ تعلو [ ف صو نم ام هج و هنلا لصول نمو ىلا عيت اوه

 ىلكيال اذهلو ةعرحما ةمهجولا تاحسلا| لالللا ةرمضلو نوفصياسع ةزعلا بركب رناكس هلوقب دع
 رهشلا نمرهظام .رهظم هنو دهشف ىلحتلا عم عقب هيف مث هدابعل هاجت لالح ىف ىل<» ن ىكلادبأ هلالحىف

 ماعلا ف < ىهلالا

 فرعيال ىذلاوه للحلانأ ١

 هت رهظف ود ىذلا وهف

 فصوب لاح كى ىذلا وهو
 فرعدال ىدلا وهو هقلخ ىف

 ولعلا عع ناكاذا اذه لسسهملا نييححلل سلو مسيفالارث هلامو هللايءانلعلا الا هب قلعتال لالطاو
 نوفراعلا هي قلعت اك هينوقاعت نحنا نانولعلاو ةزعلا ةضوهىذلا ىنعملا تاكاذااماو ةزعلاو
 ةرثؤملا هئاصمسا نم كاذذ منك امن: مكعموهو هلوقام أو هلا ضرالا فو هآوقىلا ٠ اعلام هر
 ءامن افْنيلَقْتلا نم راسل ملاعلاب صخت ىتلاءامسال ا امو :ملع ةسقرلا وال ةظفاسإلاو ةصاخانسف
 ىلع للملا مسالا عم قيل ةامسالا رشف نم دقواك ع انعم ى لا ءانعسالا سانا
 لسسلا ىدهه وهو قا لوقب هللاو اهحرمش * ىفانلء ح ىققارم هت نجوا |

 ا امو نوعب رالاو ىناثلا بام مال

 تع



 «« (سنالا ةفرعم فناش' امو نوعي رالا بال ا) *

 فلان

 عود_و روكم كناذ رذحاف || || انعمكروملابال نيزالان ريثالا
 عو#و قورفم لدو ناف هلهكتو هب ردت تدلام فقتل

 عوعص عامسالا قوهو هتاوك أ هدهاوش ىفت ند سنأي ف يكف ظ

 هذه نوكت دقو دبعلل قل! نم ةطساسملا هب عقشتامموّشل ادنع سنالا نا هنمحورتلاناوهتلااندبأ لعا

 أ رناحح اد طءوهولالا ىل حت نمىللقلا لاح سنالاو فكل ىلعو بالا ىلءةطسامملا

 زيقلاعدعل ةرابعلا ىف طبلاغا مهل نال ه_فاوطلغامهل_>-نم طاغوهو لالا ىل_2# نم موقلا

 وهاممفرعمفزيسقلا اوقزر هللا لها لك اف قئاستلا نيب نأشلا نكلو جيمصل ا دوبشلا غمناقرذنلاو
 د_مشام فرعامنكلو اه دهم نم ةعاما م اردقو دوهشلا هيلع عفو ىلا اذههيلعممالا
 نموا هءاماماّماو ماهلالاءافطباما ىهلا ف رعتنم ىلكتلا عمدب الف هش رط ف الخ ىلع لو
 نودحف د رطل لأ نمريثكه مف طلغب عضوم هناف هبحاص دنع ةمالع هللا, سناللو يرعتلا عاونأ
 اندنعف هللا سنالا دمك لاما كلذدقف اذاق هللا سنا كل ذنا لف اهلع نوكيا م لاح ىفاماسنا
 لاح لكى هدنعادوحوم لزب عقواذا هللا سنالانال هتئادال ل الا كا ذءناكم سنان ا ةعاجلادنعو

 او را ا ا ولف ىنالا كددتوو واللا قيقا عن نب موتلا لوب كلذاو

 ا ذكهو هنا سال امال نيعم صاخ ”ىههل أ مس اءسنالا نوكامناو نما د_:ءهتلانسنالا حصبال هلا

 قئاشل عمانجلا مسالا هنال هنا مسالا كح نمن وكي نا حمبال هدابعل هللا نا أم عسمج

 ىنع هلكت وكل ا قرهظيالو لب نيعم مسا نمآلان رك را عقبالف ةيهلالاءامسالا

 نم.هناف هللا مسالا نمنوكي نأ مصيالو نيسعم ص اخاضبأ مسا نمال ا همعب بث هللا ىوسام لكف
 نع ىنغلاو روهظاا كذا هناحس همحو ملاعل اروهط هماكحأ نم هنا ينيملاعل | نع”ىنغل | اضيأ هماكحأ
 ماعلا ف همكحروهظ نكتب الو هنن ع ملعت هللا مسالاف هدبعة يون ح رغب هللاو ملاسعلا:حرفنالملاعلا
 ىذا اذائثلانافتامهاالا فروصتل اًةيعصردتلا "هلل ةوظع "هلك هذهو لباقتلا نمهمفامل

 نعىغلا درودقوهملاراتتفالا,فصتنالا سعال كاد نع ىئغلامدناذ فصتتتأ احلا نك هتاذلا أ

 هترهظأالو ”ىلعلد.ل ماعلا تدحو أ املوةب هراكسلالدلانعاشنغهاناعحناف نيملاعلا

 اذاقّا اوس ىلع ةمالعىف تسلو قاصسأق ئاقح مكحر هظبل هنرهظأ ناد ىدو>و ىل_ءةمالع

 هدنتسم ىلا ىلعاضي[ ةمالعو ”ىلعال ءاعسالا قئاح ىلء ةمالع ل اعلاو ىلا سفنب تف رعتسا

 دج نادال هنال هتلابوه هملعوه ىذا سنالا نار عمن ال هضعب نكلو هنئان سن او ذلكم اعلاه ريغال
 | مكح ناوك الاى هتلاريغل سلو رخآىهادهدحي سنان لامالا قيرطي وأ عاودلا قد رطب امم عان اا .

 1 هلك روص ن نم ةروصلا خدي را هنا سفرات ىذلاو لال اكتلاوهقلالا نكي ل هسناف

 دحأ دقفافروصلا فالتخالر عئبالوهو دي سنا امزيءنمدسعلا ٌسحوت سفرك دقو فرعي ذق

 ءالعأا ساو ضانقنا ساصتسالاو ةطساص سنالاو هللا ن هال اديسأ سشسحؤوتسا الو هلئادالا سنالا

 عشبالو هلع مهأمةروص ىو هللا نهنوربام منا اولعدقذا هلئابال مهس وفم مهسناو هاا هلقان

 مهدارفنا دنع ةثحولا مهكردتف ريغلادالا سنالا نوربال نيفراعلاريغو نوربامب الا مهدنع سنا
 مف هنوربام بس مهذ مهال< قلسا نال مسوغت ند نوح وت ساما شاتسالا كل ذكو مسوي

 لب

 سس زو دب ابهر سو يس سي م ع دع

. - 
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 ءانشالا مدعبال هللانا لعهللا لاجر ضعبو ةداعسلا ىطعي ىذلا تقولا بات! مهوةداعس مظخنأف
 ٍ امن اواهدوحو د_عبامضارغاالوأ مءاهااوحأ ما دعا فص الواد دودو دءد امسفن اب ةسعاقلا

 || تناك الاثم اهريغالاو- هيلع عاجفاممعلاوحالا كل: لوزتف لاوحأ ىلعن وكت ءامسشالا
 نوكيال نا ةضقلاا ىضق نكل اهنامعأ اب هيام دادمالا .كسجءاشالا ما دعازاوج عمادا دضاوأ
 ةئشملاوةدارالاناف لعفام نكلو ديدج اخي تأيو مكه ذأ شي نا لاف كلذِإو اذكهالا صال ا

 اهقرغب وأ اهعم< نانيبءامسشالا ىف هنكل قلعتل ادن دحأ هتكيشخ ث داوعلل الش سل ذا ث دام
 اا رم ساتلا نمواعاد ةقرشو عج لماكلا دنع ةقسقللا ىلع تتولافناوك الا ىصواضعبو أ الك
 تقول نع لسا ذاف تقول نيعّلل 3نا ل.ذتمف ةتقرغنلا عم دهشرالو عا ىف ةصاخ ةقرفتلا دهشإ
 ا فرءنك ْكتنع بعذيالو كن ء قرشب لوب كدعمالو ك_ةدس دريم تقولا لوش. ف دريملا هممشي

 ' لدا ىدوي وهو قمل لوقي هللاو هملع هب مكح ام تحت نكس همف مكللا هل ناو تقولا

 2 (ةسهل أ ةقرعم ىف نان'امو نونالذا او عساتلا بابلا) <

 ىعملا قرعش

 |انادقكلملالالج هسفنالا] ||اناك امثح باهملاسلانا
 اناحرو احورهدهشت كاذلا| || هتمش فطللاو هّتل- نسحلا
 اناسنا قوذلاب هدهشتنبعلاو هئلاح اوطس هدوشل تاقلاق

 نالوةي نم تعمم اذاخ دنعلا باَقا ىهلالا لابي !لالسج ىلا هيطعب باقل ةلاح ةسهلا نا لعا

 لمح اذا ةرمؤعلا نا ذرث أ ىهاغ او بدصموطنالو مم لوةوهاق ةمهلالا ةرضعلا تاذ تعن ةسهلا
 ١ هنيعليزتالو هتعثو هلاح به دتَتأر طا ذاف هءلقىف هل ىلا اه دج ةمظع ىهو ىلا اهلا لالح

 رطن عضوم ناكف هواعو هخو مث لاَرأ ن كلو همد_عااخ اكد ىلحفأ | كلذ ءإ_عج للا هرر ىل تاق

 | لبد اريصام ىموملرهظ اكدراصالف ىسوم ىليال ىذلا بناملا نمدل ىلا ناكوهشوعم لاف ىموم
 ! ناوبملا ادعامو هيلع ىهام ىلعةروصلا كاسم ىف مكح لح ورود ىموم نال ايقط سوست كد

 ا سلذادادعتسالا فالتخال لعل لدا | لم ىسو م ىعصل | ناكفرخ ا سها الهن امس نيع هحورذ

 / ىسوم مسا قعصلان ىموم نع لزب مو لب حلا مسا لب حلا نع لازفهيروص هيلع كسي حور لبعلا
 حاورال ا مكح ناف همّشن حورهل سدل هال هكذ دعب البج لب حلا عجرب لو ىسوم قاف ا ناسننالا مساالو

 ١ لزعلاننوةصتيباسقو دال ولاكح اورالاو وش لكى هع ادتاسحلاف اهل ةاملا مكح لثموهام ءامشالا ىف

 || ناو دما اذهل اربدس مادام ةيالولافةيالولا ءاقي عم اهنعةسغلاءاتةوو ةءالولاننوةستياتقوو

 ةعحارةمظعلان او ةمظع ةدسهلا نا تلعاذأف هيلعةبالولا ءاّقي عم هنع هتديغ مونلاو هلزعتوملاو

 || مواعلا نم ةمهلالا ىف هدنتسمو ىناكت ءنوهق باقل ا ةلاحاهن أ تاع عاق مسا ءانغأ ارمسكب مطعما لاس
 نمو ىلامعت لاف تعن لكب توعنملا هناو ق-دو>ولا نا ل_عنمالا هفرعبالو عاذت الو لاهنت ال ىتلا

 ءاشاوء املا ىطعت ةمظعلا تناحكحالاو ةمظعلا كل: ىنعي بواقااىوشت نم اه: اذ هللارت عش مظعد

 | ثعندقفىلاعتهدنع ببشلا ةمرح ميظعل ةماسقلا موي ةببشلا ىذ نم ىمتس هللا ناف ”ىهلا تعن
 | ةمظعلاهب تماه دف مظع هللا دنعوهو انه هنو.سعو لاق [كهدنع مظعتءامشالا ضهبنأب هسفن

 | ظافلالاو لسو هيلع هللا بص هللا كوسر تاب ىلءءارتقالا نم هر دب لهاا ىلعناه ىذا كلذل

 ||| ةسهل نيب قرفلا عف وفاهتالط ابان م ثيحال ااهةلطنالفانلع عراشلا نهةروعححم تناكحامل |
 1 لوتتي هناحس هللاو كا ذ )عاف ضيقلاالو فوذلاو ةسهلا ىلطنالو كلذ ف ةمظعلاقلطنف همظعلاو

 لسسلا ىدهي وهو ملا



 ١ دوو ع اوهر لاش تاعزإت هسلعو هب تنأ ام تقولا َةَعدم- نا ىلعاوططصا موقل ا ناملعا |

 1 .تقولا لمقو مهسفنال نورا ام نود مهل قلسا في رصن نم مهفداصي ام تقول لبقو نيم د نيب

 : رادمو كلل ءمكح ام لكت قولا قو كاةحيالو كة عسي دربم تقول لمقو كدلع هير وو قمحا هضتشام

 ا تقولاق نأ قوه موب لكنا ىلا عت هسفن هفصو ةمهلالا ىف تنولا دناسم كاملا هنا ىلع لكلا

 ١ توشسرهظمف نوكلاودىذلا عرفلا ىف هدو-ورهظرامتا ل_دالاق هب وهامو للصالا ىف هن ودام

 الأ كفرهظر الف لدا دعتسا نيعوه هب تنااموهب تنام هع ىلءتقولاف تاكمملا نامعأ ىف قحلا

 آلا دادعتسا مكح ناف ةلاصالاب هملعم :وكش ناش اة لدا دعتسا هبلطإ امال |ملعود ىلا قا ن وش نم
 || تةولالصأف هلةءال لاحم نا ىرتال داع الا هم فقل نأ وكم نا ىلا ىّدآ ناكمالاب نكمملا
 ا نوكلاوهتةولا يح اصف قولخلا نال اريدعتلل مكحالو ريدقتلا نموهو قا نمال ن وكلا نم

 دادع: الا نمهطعتام بسحب تاكمملا نامعأ ىف قم اروهظ ىانررقاكنوكلا مكصح مكملاف

 تفاتخ ا كاذا ةفل تقولا ىف مول! قاوذا تناك ماو نيم اعلا نع غلا هسفن قوهوا مهعوندق

 هتعربغتل ا ىف نو دصةب سلو لاحو ماقم لكأ ذكعو هنع هب اوربعام لكه م قح تقولاو هنعمهتارابع

 هتعن لاه اوأ ماتا كل: نوكينمفالانوكمالاهم هنعنوكءامو هحاشنب هنورك ذياغناو قاذااًدحلا
 ا اعّدداعلا مكعابفن وذّرصت ةداتعماروم أمها بتردق هللا نا مهريغىفو مويف هءاكح أنة هتفصو

 ْ ةهج ىلع كلذ لعف ىمسفنال نور اتضف ةررق هنان قلسا نم ب اطخ هر نرتقا دقاممو أ مف مزمل حاسنجال

 الأ مهرطاخ ف نكي ل سعأق لسا نممهفداصمف جب ردا عوذ م هنوك ىلعوأ برقل ا نمناكن ا هب رهلا
 ا قاذ كيرو لئاقلا هنا مهل هراتخا هتلا ناورمالا كل ذ ىطعأ تقولا نان ولعمش مهسف:[ ىنهوراتخ ا الو

 ا انهامن اان دنعوةريدن ا مهل نوكتنا ىئنف ةريخلا مهل ناك امارانذعو لاه مدجوبو ر دقي ىأ ءاشيام

 الأ دبعلا لعاذاف هبفةريخلا مهل ناكىذلاراتخع ىأراذع هلوقب لوعفم هنا ىلع بصن عضوم ن ىهو م.

 اا طشنملا ف هسفتل هراتتعام كحال همف هنقا «.ضحبام تقو مكَح ناكف ملستساو هلل هف مكمل لس كلذ
 ا عمه دةعناكو ةمعذ ىطعي هتقو نكن اف ريخي كاذ لكف هللا هل ماعمفريخ هنشدل لكلا ناىريو هركملاو

 ْ هياضرلاو هملعريصلا قزرءالب ناكَناو املاء نيعأو اههف هنلا قب مال اواملعركشلا هقزر كل ذ لم هللا

 || نامز ىلا حامكف هديت ىلا نام هللا عبس نادي رب لج ركب ست ال ثرحح نماجر تش هلهلن | لعجو
 هللا ىلص ”ىبنلا نإ قدص ريخ ىلعرغعءفرو لسا نمدبلا غرفتلاو بعتلا نم هشام عم كا فلي وط

 ]| ناهس هسفتءاضر هللا ناس هشرع هز هلا ناكس هقلخ ددع هللا ناحس نا الا لوق لعج لسو هلع

 الأ امم لضغأ كلذ لثممقاالا هلاالو كل ذل ثمريك | هلئاو كلذ لثم هنن دهلاو تاع ثالث هنالك دا دم هللا
 / كرتوربخ هنمهدنءنكجح )ناو ةقدادملا مك .ءاج ىذلا لوقلا اذهلاقفدبعلا اذههدارأ

 هراتخاامممظعأتقؤلا اذهىف فر رعتلا اذب.ةلهقتاهرات ا ىذل|ناإ_ءووهرك ذي نادي ربتاك ام
 || ىضتق | اذافرومثم ثيدحلاو اباء سنو ع عمرلسو هيلع هنا ىلص هنن لوسو نم اذه عقودهو سفن

 ريسكلانا ىرين مدننا له نم لقاعلا هقحي ماسلا كقزرو كدلعءارح أ ةيانع كي دا ناكر اسعأ قبلا |
 / نكيلسو هللعهتتا لص هنأ لوسر هي ثعبو هدابعل عرش ايف قا هاضتقا اقوه دبعلل نوكي ىذلا هلك
 ]| مولعملا تقولاق هللا نعل عنا انع نم هنهللا ةءانعدعباف عورمشملا ملا ءاضتقا ىف هللا هلمعتسسا»
 || بحاص نكت لاح لكف عراشلا لوق بسحب نك لاا ىف عرششلا هب بطاخام نيعوهن لسا بناج نم
 / له نم مهنمداح الوه هللا لها فدو>ول از زعاذهو هللا دنعءادعسل | نم كنا ىلع ةمالء وهو تقو

 | ئث لكف هللا عمرو طخلا لهأ نم ةفئاط مادة تازانهو ا, الا ىف هللا مكح نع نولغغيال ةبقارملا
 |١ لفغي ل نخاهرثكاو بضع وأ ءاسشالا ىف هنقا مكح نع نولغغي مونكلو نمع ةفرط هللا نعن ولة غيال مهف

 الع رثكامهف هللا مكح غموهللا عمروضاسا نيب اوعجب دف هللا نعل ذغام ءامشالا يف هللا مكح نع |
 1 7 7 ا ست ص وو وو و ص عصمت
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 0 ا ا

 ريم ل عاق قلطملاو دمقملا عامسلا هليعام مكح ىلع دجولار رقم أ اراذاق لوهجم تءن ىلع

 ناش فوه موب لك هئاف سامقل انكر دنت الدقاق رطو قيرطل ىف س امق بحاصو هام اودحولاةزوصد

 فلتخااماهنالعاو نولعتال من ولعب هلا نالاثمالا تناوب رمضتالف دادعتسا ىف سفن لكو

 لكف ةنوكخلا 0000 مكحيو ةمهلالاءاعسالا مكح ني دج اولا دنعدجولا ف قا دوحو

 نوكمف دجولابفوصوملاوهءافلا تعب سفنل !بحاصو هريغل نوكيال دا دعس هل نوكل | ند سفن |

 هئاعنا بسنالا هللا نم توكل ىللو هلع ةقرةرظان ةلفلالا: ءامسالاوهدادعتسا بسحب هدحو

 ةعحار ةيهلالاع اعسالاو هيلاز طن ىذااىهلالا مالا ل تقوت وفل رع رن ع تو ٍ

 كس فن ىام لعأالو سفن ىفام عت نقانق لف نركل منتدانا صر د تاتو قا نامت
 لهج اذاق وللا سف: نوككوأ هنمع ىسع سفن انه سفثلا نوكتن ا د> اولا هجؤلا نيهحولا ىلع :

 ند هيلارظن.امب وهف صاخلا قملا دوجولا لقي هب ىذلادا ددعتسسال ا مكح نم هسفن هيلع ىف مامدبعلا

 معيروهظاا كلذ +_:ءقللا دوو د جولا ب>اصارهظا ذات لهجا ف:ًاّسملا ىف ةمهلالا ءامسالا

 همك 4 دجولا ب>اصرغاماو ىَدم دوهشو نعمدوجو نعهعوجر دنعربخفءاسسال ا نمدل ىلكتام

 فت اس لا ىف هللا مالعامالا كلذ نمئث معيال هنا هتئانلعلا بابل طباضلاو اهيف ماش تلا لانا بسحب
 الا لت نعال قو ذنعهب عقو نملا دوش نوكي هعودو هب هللا مالعان هلعف ىضاملاو لاما ىفامثو

 ةيابثملا هذبم نك لنا لم < الاءلج اصن بابل اىفاضيأ لول انوكيو هقدصتاعوطةملقانل نوكي تا

 دحا د نعال ىعبال اذه لثمو ةفداسملا مكصق تقو ف صضش نم يرعلا عقوناوالمأ لعيالفالاو
 ةحتافل !ثي دح ىف ةءاحصل نم ناك مو ار عنب | ةصقىف العهاعمدق عراشل ناكّناو رظنا ا لهأ نم

 بوه امنا دجولا بح اصف قملا دوو هيد ىذلا نأ لعاو ةفداصمهنوكع مرلعلا كن مل لاتتف أ
 سس دو بح اص لكى قا دوجوقهيدل لزني تح هملعدرو نكم دورو مولعع سل دجولا و دجولا ْ

 بحاص مه دنعاف مومعل اى هنواسريلب حالطصالا مكح نع حر نيقراعل ادنع دجولا نا مث هدحو ْ

 لكن عنو ذثأنف هللا نوفراعل اهنوفرعي دودو دجولا كل فق ءلاوالا نكن مف ناكر دجو

 دوحو كل ذنا فرعيال هجولا كلذ بح اص ناكن او هدوجو نمهدجو ىف هءىنابام دو ىحاص
 كلذ ىف ىلحت قا ناو دوجو نءدجو لكي حاص هر أب ام هنم ذ خارق هفرعي فراعلا ناف ىقحلا

 صالا سفن ف قحو هرب زع قوذا دهو هدجو ىفهدجو ام دوو نعربخلا اذه هرهد.قام ةروص:دحولا

 رودل ارمغَتي كلذ ىف هسفن نعول اننا دقو مهاكدنعال نأ كلا اذهبابرأ دنعهبعوطةمربتعم
 مكحريغتلالا نيلقثلا فنوكلا لاوح[تريختامهنا مولعمو دابعلا لاوح ار يسغتل هسلعتوعنلاو

 را ءام-الا ماكح تاريغتل عباتلا نوكلا لاوحًاريغتل هملعتاملعتل اوروصل | تريغتفءامحالا
 ران تلق مو حلا ورقات نع عسر الغ: قالا هرّرقام هجوررث د يعلاذدوعب هملاو حدي

 مسا ىفالورهاق مسا ىف هللا مهل لح الو هّللان نورهشب هللامع ءالعلاف نيعز انملا ”لياقم قراهتلاوهو ملا

 نوظوفحم نال سوفت ن مال مهنمهنوفرعبقر امغالا ةروصف مسالا |اذهىف هتورياغن او مهسوشت قر اه

 لسسلا ىدبي وهو قدا لوقب هللاو هللا نيبو مهتب فيكف مهلاكشأ نيبو مهن ةعزانملا نم

 * (تقولا ةفرعم فنان امو نوثالثلاو نماثلا بايلا) <

 ىقعملا قرعُش

 يصل 7272 727 تب7ب7ب77 تبق 7ب7ببقشا77سسلسسسسالاب7بببِ بِي 222 --)بررربب7و_ ب  جججججح

 ادوه شم تقولا مكحي لازتالف || || اديه, فوصومتنأامتقولا ||
 ادو#وامومذمتقولا ف نافأأ || هدهشم هلم ىتقو لعح هللاف

 0 : | اد_.-وواناعاواعرش موقت ام ىهو نجرلا نم نوشلا هل

 َك كم ل 60 هب
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 درال هناف سوفنلا نماهريغ ىلع نرتو لمكتو هسفن هب فر شتا هدنع سلا عاش ع دمف.ل هللا نم

 هدف فانت انو راقلا ولاا لوىرر طلا از هقهمكح اذه ةيكذت رداط سفن ىلعالا

 عممومعلا فرهظي ناك ساو يرطلا اذهىالا اهريغالو ةراهط هسبف طرتشيالف بانا !لوأ ف
 : هتلا ىف دو هنا ال ةصاخ دج هنا هسفن ىل_ءالا قدص د هاش دولا نوكيالا ذسهل ةراهطلا مدع

 اواكو و هللا لأ ةروصب نيرّوصت لا نيبو هف هللا لهأ نيب كوقَر رعب ال تناج الا ىلع سلتا اذهاو

 ْ 0 مم ريس يشسمامل اول الا م اوسل

 نكناو هسفن هردأد هتنقز لت اهتم حنو تكا ب ور هتك

 اقام أ لحلا كلذب هللا دارأ اذا هناف كبالوهَر دق د را ا م

 كلذ ةقتح هطعنامريغ ىلع لا فداصف هّتقوو هنامز َىَخ ”ىعرمشل ا ”ىبهلالا سهالا كل د اق هن هقاك

 بتارملاريمعت نكلو هبف هللا لعالا هف نام هناانلع عم لأ ىلع ماهو اا
 ءاجاك اردابم هسفن لتق نم ىلعةدجومو دجو بحاصانهق وطاراص بهاذملا فالّدخا ىلاىد

 نيملاعلا نع ء”ىوعغدنأب هسمن دوما ن ءانه“ ىهلالا ماسلا ىفف هملع سذء ند م ىلعهمضغقهنع

 هك ةعداضلا راجعا ق هدا .عل هللا نيب دقو مكح هلءاقم لكف لا دتالو رواجت تاماقاذا

 ا هتدرناوهىقتىلا ههسئامهملاس شت ناب ادا الا. نهللا بدشإ ع هملعوهام هلسر ةنسسل أ ىلعو

 |(: فرح امدح عاف رسب التوكل [ ضعي نا انكعدفانبأ ”ىلهعا | لم ا دل ان ناف ةيلقعلا ةهلدالا

 مد عل ىضق: ةفداسصم اق تلدناف ريصبلا عيمتلا اوهو تك ءاوهالا هلال فورعملا لوهح ا

 كاتبفمهنمنوكمامب هلع عم لعن ىح مككوانلو هلو ق لوةنف ”ىهلال ا هدنتسم نإ ًاففداصامرلعلا

 نعلا -اللاهد ه ب>اصل ديالو ةسغل اوءانغلا نفي [كىشب دجولاو تدرودقوانه ىربع ةيسنلا

 اظافلالا هذه بواطملاوهاقتياثملاهذماونوكيب ناوهلدوهشلاو هعمءاّقيلاتنوفصترو هعم نورمضحت
 دروا ذا ناكف هدجو كاع ناكدنا مهذعب نع ”ىريشتل ارك ذف كاعال ما كلع له دحولا فاو ةلمحاو

 كة ل ع-وهدحو لسر هسسةنبالخا داوهدحو كم هعميدالا مزابو هياسكل نم.دتعو هلع
 نيعوهام هلسرأ ىذا كاذو كلعال دولا نا اندنعو همارتحا بدك نم مارت ا اهسضتأهلةمار كش
 كر وطرح كلذالخالق ثدحلا اهكلعنيعهلام مودعملا ناف همرتحا نمروضح عم هلع دروأم

 دعت_صوهامع ىأ هماسقدعاشلا كاء ا هدجو) كلام هنا لبق تقولاكاذفف هبقدحولا

 لسسلا ىدبيوهو قالا لوب هللاو كلذ عاف وست هبلة هيف دل جوماسقلا ناالماسقلل

 * (دوحولا ةفرعم قنا" امو نوالثلاو عباسا | بابلا) *

 ىعملا ف رعش

 هلع تنم دو-ولا.ىناف ىدحو دو+و نع قا دو-و

 هنكدحولا نيعل ىر ديالو ىع لكلا ىذا دجولا مكحو

 هنق لاح البوأ لاح || || هجو لكب دوجولا نا دجوو

 ْش نكحرويو دحو تحاصتنك اذانولوشب دجولا فول نادجو موقلا د نعدوجولانالعا

 تدق نس « رضاملا ل دوهش نعوكدومش نء كين ىدااوههدوهشو كلا دومثم قلل! لاملا كان

 نافمولعموهام دحولا ف قدا دو>ونأٍلعاوه 5 ودا دو-و باص ن "7 ملذادجو ب>اصن

 هيدحولا؟ ءوحم دف نيعم سها ىف نيعم عاعسن م ةقداصملا عتتامب ىرديالو ةفداصم هجولا

 هققالادوجو ناكعامعدلا هب عقيامع طي ص ريغ همكح ناك الفرخ سان ىدمو هقداصم

 لع



 ىلارك ذا باطانا نب رعامهل لاقفردبىراسا ةسق ىف ناك هنع هللا ىضرركبأنأودجوف سو /

 ىابتلاو عومدلا لاسراىفائكيقفاوأ ىأ تيك اسءدج ار ناو تبكب* اكيتد_-و نافاك اكءاام

 وهو هئأ أ عجرتارب# ةعمالصا اهل نر يغ حورالب ةرود هيف ةقمقح ريغ نمةروصراهظا دج اوتلاك َ

 نمف ىئعملا كاذ دوب وريغ سمر هال | ىف نعم مكحراسهظا ىنث السا ىطعت فرك تاق ناذ هانركذ ام
 : مكل هضراوركشت ناو رفكلا هدابعل ضرب الو هلوق ف تا. هلال فدو وما جيانا وكح ملح ل

 هافن نعم مكحرهظدتفهلاداىهنوكي نأ ىف ون دعف هديعا ص رمرفكلا نوكم نأ ؛ ئدموهدارا ىضزاو

 هانزكا د قنخد نعم ىضرلا ل ءملو هتعدتسولا قت عم دحا 21ىقدحولا < كاف م صولا

 قيقحل ا بهذم هب بهذ ل ةروصا:ههبانةحاش او لاشدرظالفا ف.طأءزرحودو َه هق درعملا باك

 ناعربلا ةماقالال سهلا ةحب عفدل عوضوملا ىلدملا ناهربلا يرخت ءانجرخأ امن اوءاسشالا ىفانل ىذلا
 قفحم متو هن ا ياواللا نست اف لبعد و مكحو هد اوتنافر هاظل!د_-ولاف ىلا ىلع ْ

 رهط دو+ؤلابهفوصوم تالخملان اودي دوجو ةرمذح لاسلا نا انس ددو هملامخ ةرمضح ىف ْء

 قدصل اىلاهحو هلدو>ونعالا ارهظا خه سقنىفلضتملا دولا اذهلالا دولا كح ةروصب دحاوتملا

 لخملا دجولا نع كلذ ا ساجت | له | نم عماسل العله دجأ اوني شي رعتل ادحاودملا ىلع بح اذهلو

 ارد كى +1 ىف ص مكح لابغلاو لالا ةريضحريغفف سفنل انمتاسقلا دجول نعال
 1 نر ل ياا ل كرما تطال

 بصأ|دجولا بحاص ىئفباك ساسحالا نع هينفينا ثبحي ليخملا دولا هلع مك دقدجاوآ لا
 معلا دجولا ةتتناف قيرطلا ىف هملع لّوعبالامح رش ىف هابرت ذدق ةصتتل ىف ناكر فامبس نكلو |

 هناقناشلا اذه لها نمناكن اابب-اصا جلعي ةلولعم د5 ةممكح اذا ”ىلاخل دولا ةحتتو ةلوهجم |

 همح اصر عشت ال ثمدح ن 0 ل فارم مور احلم امالاهل تشيام |

 لسسلا ىد,يوهو قلل ا لوقي هللاو ةينغ هيفامدج اولا فان رك ذدقوهر هتابامع ىردالو

 * (دجولا ةفرعمف ناتئامونوتالثلاو سداسلا بادلا) +
 ىعما قرعش

 ءافخ هب سلدحولا لاذف || || ىعأدوروكنء كاتذأ اذا

 ءانعلاو ذذلتلا هلومعن [| || مك هملع سلو مكحدل

 ءامول بع هجانهناف || || هضءامشالا بعأ نماذو

 دوهشوهدوهش نع هلة نفملا لاو- الا نم باَقلا فداصبام ةراسع ةفئاطل ادنع دولا نالعءا
 نسح وهف ل4يانوذ انسالا لاه بلل !ىفنزالا ةرثنعةرابعمه دنع دولا نوكم دقو ني رضاسملا :

 دحولادجاوتلا هثروأ اذادح اولا دو ناك اذهلو سساكمال يهاوملاوحالاو لاحدجولا

 دح اولا دحو ىلءلوعبال كاَذاَقموقل ادع بستكي ال لالا و ام تاكم هتلدشت امله سفن لاعفتال
 نأثيدحلا ف درواكء اد مهو عشب ءاببنالا ىلا حولا < موقل ادنعلاوحالا ف دحولارياظتف
 كلذكم هل ادوصتم كا ذ نكت لو حولا هاى -اررانوع كلر ملسو هدلعهلنا لص "ىبنلا
 وغرفه نانا نوكلا قامو دوجولا قطان كف حلا امس مهامنادجولا لها
 مهؤتف توصريغوأ توصب و مٌمنريغأ م مى كلذنك ؟ءاوسو نوكحلا قطن هللا نعمهفلل

 دوهش نعود جو لعأ منا مه دوش نعو ممفنأ مه دوش نع مهم دف دراثملا د دهم مهو يل :

 نافامم أب ةدئافنم همحاصلتبالو موقل ادنعدجول اوه كا ذذ كا ذ مهل لصح ا ذات سوست لك
 | هاياسغ اةاجفلا كلت ىف هيتأي ىذلا نافرعشيال ثمح نم باقل امون كل ذف لسع ديالو ةدئافربخب ءاج
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 || هلناللوزيف ىذر ءوداقةداعسا | قيساماو قباسال ىحالودو هللا  ضءولصانأف هدّصعب صا

 || قبرىداعسلا ىضرعلا ىريخلا قم مسا اذهلو هبضغ تقيس ىتلا هللا ةجروهو هب َوهِبَو هدضعب الصأ

 لمدسلاىدهيوهو ىلا لوقب هللاو كل دلعاف ال ىواتشلاو ْ

 « (دجولاءاعدّتساوهو دجاوتلا ةفرعس فنا امو نوثالثلاو سم اذنا بابلا *

 ناطلسو مكححهل ماقالو هدمحق لاحال دحاوتلانا

 نازيم موعلا قيرط ىف هلامو ةقداط لك ىف هيحاص» ىرزب

 ناحر قفل ا ىفهمضام صقنلاو هةفوم ناك املموقلا همدلب

 ناب تنور لكح كان | هب موقبال نع ةسفاعإ لك

 وهم دجولا ةروصب هبحاص ىلعروظ ناث دجولا لص تت ىف لمعت هنال دجولا ءاعدتسا دج اونلا ناد ءا

 ايف نوكي تلا ةعاجج العا الا هغن ”اطااهلض لل اذ هلو ىلا رطلاىق هل ظح ال قفانمع اه ذاك

 ْ دولا له قذاونأ ةئبرقب لاملاىإ طعن نا ىعت عن اذاالا كل ذهل )بالو دجو بحاصالدخ اوم هلا

 : طورمشل هذه نع حب رخ ناف مه دنع ةمرحو أ ةعامجلا ىف مكح هل وكي خشن مةراشا نع ءمحاكرح ىف

 دجوب سلف د اون نعن وكب دجو لكو رثاكاذ نم هءلعر هظينأ الوادجاوتم موقينا زووعالف

 ووذبسكد_>ولاف َةَققللا ىلع مودهلا اوهو هأسقش تغب باتا | ىلع قا, نأ دولا ةققح نم ناف

 هقلانم رش ذهو بك الباستا دجاونل|نضذنجول بانك ا وبتتحصم اوتو

 لاقو اهل هبحوأف تمسك ام سفنلل ئعباهل لاقفامس ةعانطلاواباستكا ةفلاخملا لعج ثمح

 دقاهل وهام بانتك الاف هتسنك اذ الا الا اهل هو اف تددنك اامابلعو بانك الآ

 مك هللا نموفعلاذ قامحسالارالا لم اعبال قلساو باستكالا نكست الو بسكلا قص ستف هدصست
 ةقفاوملا قيرط ىلع د-وريغ نمدجو ةروصراهلفا هلا له دنعىذلا دجاوتلاه هم راابدخالا ىلع

 وأ هكرق قدصلا اذه عمواذهن هدي الو دجو بح اضن رسل هن ار مذ نم غب رغت عت عمد حولا لدال

 ىهفالاوام ق1 ارماةاعارم نع نكت لنا قلخل ًةاعارمذا قلك اةاعارم نم ىو أ هنلا ق-ةاعارم نال

 ناكنا هيجوبرما هقق علا نوكيال“ىش د فصنت نا هلل الهال عش الف مومدم تعن ةنهادملاو ةنهادما

 دومث هناف قال اىفامومذمناكو لو هقهنلا دلئتساقتوعنلا ىف ”ىهل ا تعن لعفل كا ذ| نوكرو الع

 مكتمر ضمان اف هموقل حو لود ”ىمفلالاهدنتسة هكذا هضتقي رهأل يؤ, اروهظل وللا سنا ||
 لثم مكحرهظيو نام لان هسفت فصوق اذه مكمو امل عيناك ماني نانا هللا لوقو نورخست يأ
 كار دع مد اهتتسالا عضو نولعش اوناكا امراغكل ا ٍبَوُث له هب وملسأ ع نددودقهملا اذه ْ

 ضرغلان كيلو <ىنوكلا بانا ىفهيلع يحسم لالا بانملا ىف هملء مسالا نحس اة ةروصلا

 ةيفارب ارووط دق! لها ىلرابلف هلال ةقفاملازوهط دارملااماوامؤمذ دودو تترمال اكل دوك

 ناغموقلاداقعا هلع ىذلا قدصلا ماقمهضتقءاملفرعتلا اوطرتشاو د> اولا ىفاوحماسةسهلاالا |
 دحاو سلجم ىفدجاوتلاو نفاخ نيلجمو نيرادف تعقوامت اهي وسلا ةمهلالا قف اوملا هذهف تاق أ

 زيا لص ولدا اللا ضاحي بلاير تكا دمحم

 0 ايما ل الا ق ماا لا ْ

 نيعوه مه هركم زيعنأ اهاكل ب اهرغك ادارعأ ولا ضع ف لب ميم كلا عقو ثح ند مب ركملا عقو ْ

 1111و و نورعشال دو مم هللار كم |

 ملسو
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 ا: 101 ت37 ل قو جت 33و قوقل اج متل لوط زن 6 طيب 35 تكيكمل ك6 تع و زم وده هج حس عدس تمس هسصس اكل:
 ١ باكل ادن وجنارك دقت و ءاشيام هللاو مي هلوق علا ب بيلةنةريض-و ناك ام ناكمب كا ذ دنع

 نمويام لجوز ءلعالف ىعتالو ل دش الىتلا ةقباسلا ىهو ِباَكْلا ماهدنعو هيتكام ءاشاس تنبو

 بيلقتلامدس ءو قلعتل اريمغتن ةءانزت داع ويمحتلاوزغل املا بلقتلا فيض! تيشرامو هناكدعي كلذ ١

 أ مأب ىلاعت هلع قلعت انهدارااخ مكح فنا نواتنع ينكمكنا هللا لع ىلاعتهلوقاماو معلا ىف

 ةمنب لمقتل هيفي عىل ر علا ناسسلل اناث ىضاملا ىنععانه لبق بلا امتاو مهسفنا نوناشتع
 1 اده لبق مهفاكق لا ناكدقو هببشو هولهتست الفهللا رهاىا ىلاعتهلودك اًعَدصدناكاذا ىذاملا ||

 نع افعكل ذهللا لعاإف كل ذى هللا دح ىّدعت نم مهنف ههوص"هل ل هنأ سها حاصل ارش اسال نا في رعتلا

 روكدمفالخ دعما ريغ فو دصسملا ىفافكتعم نوكينااالا هموص اهلل عاججلا هل لح أو كلذ هنم عقو

 هليخإ ًافهلثم هنم عقو لازال هناف عقاولا اذه لثم هنأش نمو عقوأم كل ذ ىف مهند عقو ى> منع فدخ اخ

 فاكملا دنع ةنامأ نيدلا نافدن كنا ةغد هنع لوزتواحاممو هلالالح ناككلذ هند عقو اذا يد هيدجر

 هللا تاملكل لد دال هلودو ”ىدالوقا!لدبام ىلاعت هلوةاف ىدسلا ها قفل ةيهرلا امو«

 قااغاعلا هتلكسنا ىنعف لاكاك تاذوجنوملا نعتزابعمت !تابلكن اون الاهده قف غو س ناكناو

 ال ليوأتلا اذه ىلع ديدن الار هاظو امبسالو هلل لي ديتلا لب ليد تادوجو هلل نوكين ا ىئنف مص
 لأ كلذ ف مهل سيل ىأ هللا قلن لي دمتالاملع سانل ارطف ىتل هللا ةرطف امن نذل كهجو مقأف هلوقوهو أ

 رهطظاعر ,ارتالا كل ل دي اه هّسسونرب رارقالا ىلعال نر طفام هنا نا هللا نم ىرمشب هدسهف ليدل ٍ

 1 ىعمه لب كلذ ىف لب د- - مهل نوكحب نا مهنعىف هللا نإل ساسنلا ضعب ف كل ذ دعب كلرشلا نم

 ىهيذ مهل لي دبتلا فضي لا ذاو مهنهءاكرشلا ىربت دنع ةمابسقلا موي لرمشلا لها دوعياسمل او مهترطف

 ١ مكس لا ارادابنوكمككفرانلا اونكسناو ةبجرلا ىلا مهل ام مهةح فىرمشد
 ةقفاوممدعل اوملأتحي اززلا كلذب ةنحلا اولخ دوا ثبحي رانلا ىف هب ن ومع حبا لص ىلع هللا مهلع < لب

 كلذ ضمن :ىفلع اذا لمعي هاف سعب هللا ةلك م ملع تق نغ لا دتعالا نم ةنملا هملع ىشامأ مها ص
 ىح ةنللا لها لمعب لمعي نمف سو هلع هللا ىلص هللا لوسر لاق عمطمريغ ىف عمطبو لوعمريغى

 نا ذكحورانا!لخ د فرانلا لها لمعي مه باكلا هيلع قيسف سانالو دبيامق هل هعباهتم بري |أ
 مكح نيعىه ةتانلن ا ناو ةقباسلا ىه نإ ثردحلا اذ.هىفركذف متاودن ا لاعالاامناو لاك مئرخ الا
 ١ تيعسامتاو ةقباسلا فاخأاناو ةمتاللا نمنوفاخ مهنا لوي ممذع ناكتص اذ هلو ةقباسلا
 || ضعب نم وهف نامز دعبالا «مكحر وظل دووم ىعم اذ وفهمت اا ىل_ءاهع دقت لجأ نم َةَعباس
 لعىهلوشي ثيدحلا ىف هيلع هبندق عراشلاوامسالوروهلتلاو نومكلاب لث اقلا هملا دئتسي نا نكميام

 || ءامشلا لها لاسعا ةنجلا لها لع ىف كا ذكحو سالو د_يامفلاتفءادعساا لاعأرانلا لها
 | ىعمادهف ميدل ذا ان ناار !اهودلخ معطاو قهشضمهو مهدنع ىذلاو سانالو دبامق

 1 يبهديامف ىرشانه نأريغلستلا اذهنم نوار ااومهدنع هدوجو عهر هالنلا ىف وكحهلر ميظام

 بصةزو<قباسلا اذهلو هنعرخ أتم قحاللا ناو قياسللم ك1 نااولعدقءابلءلاناٌكلذو هنلا

 هضغ هتجير قس ف قارا هتهسوو هللا بص ىراك د قو هتيردو مد[. اند قيسلا نسقو قسنلا
 ليد_انلا مكح انف بضغلا ذ فا لف قمسلابانتزاس دق ةحرلا ةضيق قاندجوف بضغلا قاس ئانتز اخ
 لإ تاصفنا الع كا ذل انمدا دعت سالار دقي نمفرث أ دحاو سات انعم املس لت ضعبةدعاسملل اب سالب"
 ل ىعأ انف همك ا نضغانتقراةواناأ عزان ةفيرلالصذحا سال اكل :نمدسفلا نة
 لإ بحاصو معا هقلاو نيطامسشلا نم موف همكتصح ام ىردا ام نيقولخملا نمانرغىفو دب ومريغمدآ ى

 : | قبساهعلعتمامتاقيسلا ةيهرف 9 اتم فانخال هللا ةجر ناف ةقياسلان نم بهرام قودلا اذهأأ

 هر د فتان ا درع يسد ١ ها
 1 يسيح
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 لا وهوا ىضر الو ةفلا خل اهركي نان ءؤملا بال هناقمدسنلا لوصح دعولا مكح طقسف بئانوهف
 : اهلالعاف هنوكم نموهوجلاص لموذ ةيسمعما بنان نسّوساملاهراكهنوك نموه اها سمت لاحف

 اذه بءةع ىلا عتلاسةفأ رخو ام اصالعا اوطاخ نيدلا نمن وكسب نا هءاغف ئس لعود

 م-هقرربوةر ةغلاوهاما ماع هعوحرو ةمحاو هلل | ن ند ىسعو مام بو“ !نآدتلا ىسغلوقلا

 ١ ناميالا هجوأ ةثالثنمماص لعوذوهف ميلعهتلا هيو تلص>اومدن ا ذافةيو مدنلاو انهيلعمدنلا

 وهودحاوهحو ند ْئس لعوذوهو اهعوقو ىلع مدنلاو هنم اهعوقول هّه اركو ةدعم هنو كح,

 لا فاخي هناف ماعريغوأ هانلت ام املاعناكءاوس هلع مكحت ةبهرلا ناف مدنلا اذه عمواهانا هباكترأ
 ]| دعو اذوفن نم اهةاعتى نيرو هقراغتال ة.هرلانافةدوتلا كلت ىلعتامولر هم مرخآ ءوركم عوتو

 || عاونأ نم عوفوهو كل ذا ار عدس لازرالف هنم عقوام ىلع لاوس ا دنعرب رتل ىلا ”ىهلالا باقعلاو
 ٠ فقول نا دب الف هرئا رش در ةلادقتم ل دغي نموةرب ارش رد لانقذم لمعي نع لوي شا نا دسعوا

 ا قالا ضرع لو هتؤر مما دبال ىذلا حبقلا لمعلا كلذةيؤرب وتلا اكنش نم بهرروهف هملع

 1 .هسيلعهلثا ةمعل مظعو ىحام مظع ىربهارفغ نمت ناكن اف اهندديال ةيؤرلاق هنةذخاومللةب الاهذهىف

 8 ىهل الا بانملا ىلء لاحم هاف بذكل ا هل ديال ىذلا قدس دلاىهاالاريلتا هطعيام اذ هن ةرقغملا

 8 قرع باطخ اذ هو هلءاؤطاّونام بسحي نوكيا هداسبعل قثسا باطخ نا ىلا لاعلار ظننا
 || امنومد.ىتلارومالا نم مهفرعىفاهبنو>د_قلارومالا نم هلعاوملطصا امن اسلب برعل ارئاسل
 : ضوافعوزواحت دعوأ اذاواذو دعو اذا يركلا نا قالخالا مراكم نم برعل ا دنعف مهفرعىف

 ]| كلذ ف ضرع مهذرع وهام مملع دبعولا لزنو عركلا اه. نوح دعامتو مهتالخا مراكم نم
 : راثيادوصقملا لب ب نذكحلا| ةلاحتس الو رابخ الا ضعبؤمسنلا مدع نم ةيلق_هلا ةلدالا همطعتامل

 م-هرعاشلاف .قالخالا مراكم
 ئدعومزخمو ىداعنا فا * هتدعووأ هن دعؤأ اذاىتاو

 ]| حدمو مفصل اووذعل اند وعلا نم كلذ ىلع دعو أ ام بيسي هماع ىج نءعزواصتل اووةعلاب هسفتح دم
 الازمهلانهندعوأ لاش. الورشل اوربا ىف ندعو ناسلل | ىف لاشي ريخلا نمهن دعو امز اح ان هسفن

 وفعل اوزوانلاو هملع اًوطاون امي ىأ هموق ناسلب الا لوسر نمانلسر امو لودي هقلاو ةصاخرمشلا ف
 ٍ هدعون ا هللا انفّرع دف ةفصل هذه. ىلوأ هتلاق هنم رهط نم ىلع هيءانثلا ىلع اًوطاوام برعلا دنع

 ]| نمددبعلا ناقنم .ةبهرلا لاوز كجح#. دايو جولامداب هعموءاسشن [رفغي وع اشنمن هدقْسإ

 ْ بقعا خلا هدحامانم دق دقو هنع قعب نموأ ديشاَو !نميوه له ىرديال هنالدعولا ذوغن

 || هسفن فصوو درو مد#لا لعج ىذلا هنن دل ادب وتلا نيعوهوهنم عوام ىلع مدنلان مةفلاخلا

 !ٍ بوتيفاهلعمدنلا هتزريف هلة م-رلاب ةفااخم لكىف هدابع ىلع عجري ىذلا ىأ مم >- لاب اولا هنأب ىلاعت
 ىتلاةيلاثلا ةيهراااماو + يحرلاٍباَوَلاوههلئانا اووتبل مهلع بات م هلوقل هيلع هللا ديون درعلا

 ار اه كاست لاقال ما لدبتسي نموه له هيفدقلالب هلع مدعنم فان علا بيلقن ق يقتل ى 0

 وهو ةمالعلا ىطعأ دقو ىوتلاوهو بسلا ىطعأ دمك امم ن وكمال م مريغاموةلدبتب
 نعىل ول نع ضرع ًافهسنا لاف اذهل و حيال هللا نعىلوتلا ناف هللا ءالارك دا! نعىلوتلا مدع

 مولعملا يلق لعل سيلقت» دهشم ناكألو هنمعدو هتضبق ىف لكلاو داصرم اوه نع ىلو ب فك انركذ

 نيعلعلا سلقتن مهتبهرف لعلاريغتلال قلعت  اريغتل ىلعتل اريغتف هيلعوهام بسحب هي ىلع معلا ناف

 ىذلا لعفلاني_عدجوملٍبءلقنلاامناو مشل ىلع سلة ل ىف دل مكحالرلعلا ناق هنم قيام هتبهر

 مكتوابنلو ىلاعت لاك سلا بلقتملاو بالقتال كلذ معلا قاعد وارداق هنو وهو بلقلا ىف ةهرلا عف ةوب

 ١ 0 قلعت ةعاطوأ ةفلاخم نممكنم نوكيام ف.اكتلاب ء ءالسالا د: ءمكتمرهظاذا ىأٍلعأ ىح
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 | لعحو :ةفطاهذه دومه ىفبغر.باقلا ادهفني ولتلا وهذ نأ فوه موب لكمتانالا ذكه ا

 ه فام ل دعلا فا هلع لو بلل هلا نم ىلا ىفامل اهلصصخت نان الا ىلع برشمل باق اهلحم هللا

 بالا فا موكف الذي لّقعلا ىف ةبغرلا هذه تناكولةدخ او ةلاح ىلعّس لي هنا ىرباع رف دسٌتلا نم

 تيثش م الا سفن ىف ةدحماو هل ا ىلع قد. نار دبا نجحرلا عباصأ نيب هناف بئلقتلا هلا عرمس هاف ا

 اهقاعتمم ىل د د رمسلا ةبغرلا امو كم ةعباصالا كرك + هيلي اموه دو مش بس هلاو-أ ف هسلقت ىلع

 كلذفحردن انا ىلا اذه راسك ال ةيضةعو رقما لابعال ف خلو يل اما: هولا, ىعنف قدا

 رهاظلا اهنافا م لمعلاءالا ف ثكتالو ةعورمشملا ماك الا | .عْدَتت ى ١١ ةمعلالا فراعملا نمهيرهظب وأ

 اليوحلا ماعم#ن طابلاوقطاو قال ام امم هل ارهاطلان ال معآ ى هىأ م نطاسملا نمىوق أ ىهو

 ملاعاا طر هللا ناك َي طا فهرس بغردقف كلذ لعن 1 هسفنل ارهاطوهو هسفن نع نطميإل قاساذا قل

 هانغةي_كنولاعلاناسعأ ةدثملا ةمهلالا ع ان الان ملاعلا ىلا ةمسن نيتيسن هل نا هسفن نعربخ او هب

 هلع ةلالداايهرلاعلا طادزا ةمسسأ نمو هسفن 0 نطلق هلعئالو هسفن لعب هذ ع هأمغ ةمسل ن نة هنع

 ىقاعاىرمدلا تغرق نطابلا نم مكلا فىوقأ ناكف نشل | رهاطلا مفدانإعو هسفتاضيأ لع

 فنه باطإ نادل جيش ام بلطو هسفنحاراو هساب عطقفوهالا اهكر ديال ىنغلا مسن حر دم ناب هلعل
 لدسلا ىدهيوهو قا لوقي هللاو هع.اف مح قلسا ىأر نم هللا اناعج مذو ىلع ا نكي ملو مرعضيف

 * ( ضر ةفرعد ىف نام'امو نو الثلاو عب ارلا بابل )+

 نعل
 قداصلا ريا قدصل دعو نمو || || بلتتو قيس نمف وهلا ةمهرلا
 قباس عراسسم فئاخ بهارقأ] || ةفباضمنم هملع لملداا لد

 * || ىشاعل اهل اول اريسو تد رملارعس ا ابع هلظورتم

 دراطلا ا نم هريس فا | |(ةرشت اون مم يس

 نف ةيهرو لعلا لقت ن مةمدرو دمعولا قمت نم ةيهرهحوأ هثالثءازان لات مولا دنع ةيهزا

 قاثلاو تران' روم ملا هل“ ديالري_ظاورباا قيرطي د عولاءاحاذا لوالاق ق قيسلا أ قدح

 وربي او هقلاانديأ كل ذلع ءاق ”ىدالوقاالّدسام ثلاثلاو تشوءاشنام هتلاوءهسف ما

 موقن النأ ارذح دبعلاب نو كح فو لكى هذ نعم سهأب دس ةنربسغ نم ةقاطملا ةبهرلا امو هنم

 ةمامهرو ىلاعت لاق ا..كح كو امهلااعوريشم كح ناكءاوسهل عرش امدو دح تاع رع

 مهذخأو قلا اهريتعاف ءا دس أمملع اعانسو امم مسفنالاهوعرش مه ىأ مملعاهاننتك اماهوعدتبا
 ةشلاود تدخلا نسج اهل ليعارملا لع كئاومق !ناوض رات مالا يدعم "تك اها اعا سه”

 ىعهتلاناوضرءاغت الا مياعر ق-اهوءراخ لوب هنأ اكريخأتو دقت مالكلا ف نركيوأ كلذ ف

 رق خباب عادت الا نيعوها ةهؤ ةنبس هس نان نم ةلئانعرلا هذه رم انحرم فدو اهل نيعاولا
 ادارفانولدب اوناكمب اف ناذمر ماقىف مم ىلهب هم ذو لأ ىلع سانلا هنع هللا ىذر باطان نيا
 انمويىلا كلذ ىلعةذساا تثدو ةعدباها ع ف هذه ةعدملا تمعن لاك دحاو عاما ىلءمهعج ىلارظنو

 هتةمهرلا تماقف فاكملافاخرذ_.ئلاك اهة<ماسقلا بوجو ةعورمش1لالاسعالا,نرتقا الف اذه

 قبلا“ نك هناك نابهرلا هللا حدمو د ابهر ةعب رمشلا تدعءواسهار ىعس شدو دل ةاعا رس قل دان

 معاف دب د ولريغ نع تام ن نعفد.عولا داقنان ل" انقل ناك نم فان د.عولاب هّمهر قلع نم

 عزفبف ةيوقعلاءابيلعهللا دعو ةمسعم نءْؤمَقأب نا لالا نم هنا كلذو العتابا ةتككاشعنا

 مدننا هيماعدقودبول مدنلا لو هنلع هللا ىلسص لاهتدقو همم عقوام ىلع مدنا هنم عقو دقوالا ابنم



 ةررودهتكرخ هّمفص هذه نمْلَر 2 نافاتودو حراوط اردخره اظل ا ىف هف هّتمالعو نكسف هنوطس '

 )) رودنفا ذفنم دج الفت اهدا عسج نم هي ةطيحر ان كالت نا هيلا ل هناق هعضوم نع لوزب ال ى>
 ماةمو» سل لاحوهو هن موقب رخآ تعني هع كلذ ف<ناىلا <«تمرارفلا دير رن[

 ناكف هر هنمّي انعهل تناكهنا نا ريغ هفوخو هفعضار و دي ناك ىلمشلا تعنجالطصالا انده نارام

 | هناطاسب مالطصالا لاح هلع بلغت قولا ةالص ىدأ ' ذاف تاولصا | تاكو. ىف هساسسح !ىلا هدرب
 | هلع ملىذلا هقدجلا يسال اف من لق تاولصلا تاكو هملع لن ومقالب تسع دبل لكتف
 ١ هدهشي بي رغلاو بنذ بحاصي سلو هّتقو د.حأ هنا ينذ ناسل دنا لوقنسح ا انف بن ذناسا

 | ردو هذ هكرطا تبرد لكنا نافذ نيدضلا نيب عملا مالطمالا مكسصس بع نمو ةالصالاكرات

 أأودو قل لوقيهللاو هسفن نم هسح ا ذكهر د يح اصودو هيراديْ ل َرعوه لب كركم حراوملا

 ليثسلا ىدب
 * ( ةبغرلا ةفرعم ف نات امووثالثلاو ثلاثل !بابلا) +

 ىعملا قرعش

 همضتعت أم ل- ند هسفو مهقدع ينحت

 ا زاك مام فيسن هلل

 اها ةنغرو ناوثل | اهةاعتم سفنلا اهلك ةبغرءاسشا هنالث ىلع موقلا حالطصا ىف ةسبغرلا

 نوكتالفةسسفنلا ةسغراا اق قطا اهشاعتمرسل ولحم ةسغرو ةق.قملااهةاعتم فلقلا
 ةناحور وةعسطاهلعهّللاهأشنار وماعوممناسنالا نان مهلعل هللا لاحر نم لكلا ىفو ةماعلا ىفالا
 || معالف ةتاعلاامأو ىبهلالا مكعللاتابثا هل همف بغرف هب هللا دعو ام باوث بلطي ام همف نا ٍملعف ةبهل او
 أ فولناكهيحاص نع داو لكش عايل ا فزيت و ةسغرلا ةروص ىف ىاعلاو لماكلا كرت ف كاذب اهل

 ْ: ةاصعلاو نوبنذملا مهو ماوعلاو فثاوطلا ىلعأ مهو مال امهيلع لسرلا هسفكرتشي ربك الا عزفلا موي
 اهءوف: ىلع فانت ةماعلاو نطوللا كلذ فن وذم الا مهن افاهسفن أ ىلعالا هم أ ىلعافوخ لسرلا ام اف
 || مانف هرمشلز وكلا ىفءام درب دق لمكلا ضءب ناكمل بح وملا بس !ىف ناقرتفيو فون ا ىف ناكرتشدف
 || تن نملاهل لا ةف تلقا دقو نيسءاارولا نمت وكب ام نسح نم ءارو> ةريشملا ةعقاولا فىاارف

 طقم الفد تناكفهترسكفاهيلارطتن و هوزوكلا تاو انتم نازيكلا ىف دريملا ءاملا برشد ال نمل تلامتف

 || بلطي نم همنا ملعفهل ةركذت بارتل ا هملع ىنع ىتح هعفري ل هعضوم ىف هفزخ كرتفارو كمزوكلا دجو
 هسفنل امواط لزتالا نكي لذ هّشح قح ىذ لكىطعاف اهموةتسا كل ذاو هاب رانا كنت بلطب نم همقو هير

 ل.ةئالو اهتم ةققح لكىدعتنالو لخا دننالا هنمعوه ىلا هقئاسقح نا لعب نم ةمنر نععملعل ىف

 ةدهاشملاالا باوثلا نمل قنالو اممم صتخامو موتلاورمسلا الا نيعلا لهتال اهم قيلبامالا

 ||ر د5 ىلعهاوقا يسيل هاكتلاو عمسللدومشلا سلذا با.طقللا الا با وثلافل.ةةالنذالاوةيؤرلاو
 ١١ هريغلعىفامب هله كلذو هعز ىفاهل اهلظيامناف اهلط ناذ شاسغن سل هّتسع رل حصان ماما وهو هبلطتام
 | م سو هيلع هنا ىلصهقنا لوسر حج رفامهلاحىف ا دردلا ىنأ هللا ىف هو ىسراسفلاناملسك كإذ نم

 | قط م هنوك عمءادردلاوبا ناك مانو موّقيورطفيو مودمف هقح ق- ىذ لكى طعي ناكهناذ ناد

 | دوحولا ف ةعقلاناف ةَققْلا ىفةسلقلا ةمغرلا امو مان. الفموي ورطغبالف مودي سفنلا ملاظ

 حالا نوكي نا ىطعت شعل | نالنيولتلا لب اةملاروهام نيكَملا بحاصوهني ولتلا ىف نكمملاو نيولتلا
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 اهراهظا لسرلا ف بحوار اهرتسالوالا ىلع بجوامل هناف امنازيموه ىذا دتالو مهأريغ نم
 هرغ ةجردنع هل صقل كلذ هيروكمم ا باطب لاعلا ىف مكصتلا نيع ىطعأ وابنه ىلولا نكماذا
 ”ىهااركحم كاذنأرعشيال ثءم>نم اهراهظا قيرطا املط هش لع#و هاذ قحلادب رب
 | ىلا ادامقنا نممهيديأ ىلع تانا الاراهطظا قام سفنلافماسولالا عقوبو ظح صن ىلا ىَدْؤي

 نمكلذناو تافولأملا نعى4هذخ و ةكللهملا بوذإاراح نمقرغلاذاقناو ل حوزعهتناىلا |

 ناو هثرولا نم هنا هسفن ف ىربو لس او اس الا تعن نم ناك ١ ذسهاو هللاىلا ١ ىدرامبكجحا

 مهتوقعمّناب الاهذهرتس نمءاسساوالا ىل_ءهللا بجو أ اع كا ذ ميبعكف لاوحالا ثرو نم اذه

 ءادسا هللاىلا ءاعدلاننيرومأم مبنوكل اهراسهلفا نم لسرلا يىلء هللا بو ام نع مهتدسغو ابيلع

 لوسرأ ث دب اكهثد_< نا كبل هناسسلو لوسرل!ةوءد ةباك< هللا ىلا وعديامتاكل ذكر سف ىلولاو

 ماكتح الا نم هللا هلع اع هتنا ىلا ءاعدلا ىف ةريص ىللوسرلاف هيءالعلا دنع نمر ردم عرش اورخا

 ةنب الو ديا ىلا اس الف عي رمشتلا م كحال عامتالام كم هللا ىلا ءاعدل | ىف ةريصن ىلءىلولاو ةعورمشملا

 فلام هنالدن الا راهلال: ءاقالف مصب ىلع تاكو كا ذى عستت ف لومرلا مكس فل تمام لاقل هلا

 راهظان مدي الف لسرلا : نم هريغدي ىلع رم عرش ضعب حش و عب رشنلئشني كإ ذب هناق لوسرلا

 لوسر ناسل ىلع كح هلل اهررقام ةلازان هللا نعريخ هنا هقدص ىلءالءل دن وكححب ةمالعو ىرخاًدنآ
 نمهصةفابج اوك رتده هتيصوصخ عملولا نوكمف :هلّدسملا كا: ىف مك اةدمءابتن انام العارخأ
 هللافع ءاشالا ىف لبوأتلا نم دمعلاب رض !؟عشالفدب لمعلاو بحاول كلذ عم فوتولا همطعي أم همن سم

 ىلع اانةزرينا ىلاعت هيف هللا لأسأ ىذلاو انماقم هيضئقي اماني ىدءالوانسعأ ىف ةريد ب ىلعا لع

 دعبو لاما فل بال هنا لاعلا ىت شو قلغمةؤبنلااو ةلاسرلا بان ناف ىلو ىلع "الن وكب هدنعماقم

 ردي الو درابدي د - ىف برمذي ل" ”اسلاناف همف لأ سن نا جس الف ب ايلا اذه قاغ5 ىهلالارابخالا

 هللا ىلا ء اعدلا ىف ةريصن ىلع هلعج نأ هللا نم ىلولا كيو اذه فرعدت الد نموه نملاوسلا اذه

 ثح نم ةزيضب ىلذع هللا ىلاوعدب لوسرلا لعح اك عاب الاوةيالولا ماعم همضتشي اس سال

 قرتلاودي زملا انقر ريو صقنلا له نمانلع حالو هر م نمانمدعيو عب ربشتلاو ةلاسرلام اقم هيضتتيام

 لسسلا ىدهيوهو قا لوقي هللاوةرخآو اند

 * (مالطصالا لاح ةفرعه ىف ناث'امو نوت الثل او يناثلا بابل ا *

 عملا رعش
 مدقت توعنلا لكىب_ءهلو || || مكحت ٍبولقاا ىلع مالط مالا

 موقالاهلالا نم لدملاوهو | || هدوجو لوةءلا قريعأ ا ىطعي
 مءالاىبسنلاولمؤملا لاذ || || اريست كنمك ف ىفدز لاق نم

 مهمه نبأ هللا له[ بابلا تردالو هلالا فرعام هالوإ

 اذادعلان ا اوهو هم هب ماق ن ءنكسف "ىوق هناطلس باقلا ىلءدريهلو موشلا حالطص | ىف مالطصالا

 ١ دنعلا تعت ةسهلاوىلاعتإ قات عن لال اناف ةنع هش قرأ ل الط اةروص قدرا ترا ل5

 بوهوم لاجل انا لالا ىلعت ةسواان دع افصتا اذافدبعلا تءن سنالاو قلا تأ لاسجلاو

 ٌْ 1 1 1 . ْ ١14
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 | ضعب ىلعرسعد سفنلا ىف ةوالحو ةذا ل اهلل ةبهل ا حاكنن ىف لاق ايمي صاخ هنارك ذي ناكو أ _نهعس ل
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 هيدوكمملاريغ نعال .ةصاخ هيروكمملا نع هللا هافخ است !ىهلالا 00 ىلوذلا ن نم للابد وعن

 ٍْ ان نكموا ركعاد ,ركمو لاكو مهجر دس نسف رعذملا ىلعريمخلااداعاق نواعنال 3 ثدح نم لاق اذهلو

 هءاوفصتا ىذا مهركم نيع ءالؤهب هللار كمناكفاوركم ىفرمذملاودم هروذت نور شيال مهو اركم

 لخ دفاركمانركمولاقف ةركن هن احس هزسرا هناف مه .ركم ىلع د ئاز هان مميركع دق م نورعشسال م دو

 قل « هلال ركملا نوكي دقو ,هركسحم ىل_عدئازرخآر كمو هي اوشصتا ىذلا مهر 0

 ركملاوهو ظ_1ا نادّتن ىطءينوكي دقو ةماعلا ىف وهو ءانتْلا ىطعي ممروكمملا نم سال نيكد
 مذا نم كلذ ىفدروال هتاركح.دحا نمد الق اوهو يهل ارحل ةصاسخل ا ةضصاخ و ةصاسشلاب

 اوناك امو ممرات تجراش رس نمو نورس ءاملا مولا الا هللاركمنماد الف هلوتىف ”ىهلالا
 داهت>الا له نم اوناكنا امسالو نلوأتملافارتسددشاو ”يهلالاركملا :دافر نديم

 | عاما باصوهاخ ”ىجطق لعو ةريص) ىلء هللا ىلا اوعديال نملكو سدمد.,ت# لكنا دقتع نيو :

 ىلع ل _لدإ | بلط ىف دهمان | نبه ذم ىلع دبتحن ا ناق انه دم ىلعالاا عم ,دموهام عّرتشم دما نال ا

 هحاف سل كم[ اذاو هفالث دودقملا نوك نأ ن 00 همكلسا طابنتسا ىفال ركحلا

 هنادصقلا مكحال قافتالا مك ني رجأ باص ناكف لب وأتلا قالا فداصناو ةريص ىلعود نع

 اذه. ىنخ ا يل ب بن د نان وول بطب بأ ناك لا فاسو ل دأو ينضب لع رع دل[

 رككنقتملا مناك اذأ هاداهتنا ماع ةريصب ىلع هللا ىلا وعدي نا نيلهأتملان م هناتلوأَتملالاعلا |

 نما اب والف تاقفاوملا دنعاهلاوزو تاقئاسنار |ىلعمنلا فادرافف<ىهلالا مومعلا
 ريثأتلاورهقلا ىدساهلعقلخ ىتلا ةروصل اوت .تكسصح نمل ذ نا! ىريف قيرطاا ةّماعءالع

 نآىريف اهقح ةمهلالاءاعسالا ىطعينأ ةمكحملا م وعنا ىريو دسعولاب ”ىهولالا يكمل ىف

 صعب طعب مل تافلا# هيمقت مناف ةفلاخلا ىفالا مكحح هل سل هناوخ اوروفغل اوراسفغلا سمالا

 مهسفتأ ىلعاوذرسأ ىذلا ىدابعاب هللا لوقب هسفنل جح<ورادلا هذهىف ة-ةسهلالاءامسالا

 هلرطخال هلكرظنلا اذهو لعفي كل ذكحو عم بوذا ارهغي هللانا هللا ةجر نماوطنقتال |

 دوهش هناف ةغلانملا نم عن رطاقا اذ هاهم دقتولف ةفلاخلا عوقو دعي كا ذ هلر طخ امناو ةفل اننا دنع
 ىوذ بلس هردقو هئاضقذاغنا دارأ اذاريخشا درو ا ذهلو ةيعرمشلا ةمرحاكاهتنا نم هعنمدوهشلاو

 امريتعي ال نم مهتموريشعي نم مهنخاوريتعمل مهلعاهدرهر دقو هءاضق مههف ىضمأ اذا تح مهلوقع لوقعلا ١

 ىف'هلعل ا مكح ذوفن مزلب ات هبلرشأ نم مهنمو هدبعنم مهتةنو دبعبلالا سنالاو نا تةلامو لاق ||
 ةفلاخما عوقو هتدارا دنع هلدومشملا ناكول كا ذكع قوام مهنم عقوام مهلوةعمبملع قباواذ لولعم لك |

 رهقلا مواَش فلان اف هفلكترا دىف هباطخ ةمرح كمان نا ىمدملا نمءاسحلا هعمل ةمهلالا ءاممالا

 ةضارتب لة دارخ هنلاح هذه نم ىلع مثل افدرأ اذاف كله "ملال روقل داك مو "ىهلالا ا

 نعو ميلان ءباعوبامعلا ديدشلا فامرثأام ةّوقل نم هقزر ثم> هي هللا هباشعو همه دوشنو ا

 روكمع سلذ ىهلا مسا وكح نم هملعوهام ةْوَعِب ةمرطًكاهتنادصقي ل ناف لاهمالا مدعو لاهمالا |
 ركملا نمابيط ىفاممل عنلا فادرا ىلع ربصلاف ةغنل اخت عوقو دعب ةمادنو هلع نع ةماعلا اصعلثم هي .أأ

 كل دريس: ف لاق ىف دعت لف تض مه هدبعا لوب هللا نافاناليلاو ايازرلا ىلعريصلا نم مظعأ "ب ىهلالا

 بارسلا هلرفسإام دنعّرطشملان امظلاهدح هدنعئد-حوأ هند عولف هدعت لف ص صان الفنا امأ

 هتلاركمامأو هللا هةذو نمالا هللا نع باح مظعأ اهناف معنلا فال هللا ىلا عجريفءاملا مدع نع

 فوقولاو لاما, دلل اودو هنم عقاولا بدالا ءوس عم هملء لاس! ءاقبا فرومسموهذ ةصاساناب ١

 ' هسنل هللا لاو امو هنم لاتقتالا بلط مدعو هللا لع موبجملا عم هب ماه نمت لالذ الار ثوب الودعم أ

 9 يلااسوسن ناكسواو دق: ا



 ا

 فرعملا كل ليصنع شهد هتعمل نوف ام لاس عت 59 هقلاالوأأ

 د انآ ماسقملا اذه لهأ نماس 1 ءحرلا كلت ىف قا نعيرغسف ال اعدسحلا برو

 ةذرعم نمأم ل-روهفرخ . الا ل-رلاامأو هريعاس .ًارامو ىريرلاب رصعب فورءملاراصقلا نب 1

 ناكى مدل نها نع ن رعت ور فاول لت صخ ايم ىلعاودامم ىربام ميظعل هشه دتوالا +_لعدرت

 ها ان ثق د ةفرعم هسف ىطعب رخآ لت تةوىلا هن موةياش ةفرعملا ده ند لل ددو هدب

 || نوذراعلاامآو ىرخاواند ادبأاممتادةفرعملاهذهىف هل ل_صح ىذلاقلا نع_ضيأ برغتف
 قا ناك امو مهتطونع اوربي م مهنك اما ىفةمباثنايع أ مهناوالص ا ةيرغ مهدنع سلف ن نولمكلملا

 نورهظي ممموكل م مامعأ رودل ا كلت ى هاق ةارملا ىف رودلاروهظ هبف مهروص رهط تمل كار 5

 اورتعااش مهأمو مهر عظام ل._دفنا م اذ فاد[ را ل ارم نع «ءرودلا كل:الو ةارملا لكش مكحب

 أ نمالا رهظتالذا ماكحالا ثو دح لجأ ن نمدوجولا ميلا فضأامتاو دو>-و دوش :لدأم ينعاو

 ال ااو نودنرملاو نوطننول اهئ افدا لين مذ لاجل لاذ انيس تسيب الا 1 دز

 1 0 يلا بحاولالب هسئطو نءءىث برتغا هنآ فورا

 كرب تاو دسك نال ةدويسيوطزيخ مالا اذسه ف قئاشملابفا اعلا د نعتز غلافثالذكأ كل مالا

 : لينسلا ىدهوهو قحلا

 « (ركملا لاح ةفرعمىف نام" امو نون الثل او دحالا بابلا) *
 قدما قرعش

 0 املا هلعال ثمح ند هلعع قلقاعلا جرد

 رهاظااو نطابلا لبمأ] هركم نم ندالا دارأ نح

 رااخللا نطقلاْ لادن ىردب امو هيلع داعءركجحمو

 رسالاو معازلا ينعفا هعرش نم نازمملا قدح ّْ

 راهظاو بدالاءوس عم لالا ا م ركملا العا
 ليلا راطب ىذل العلا ديعلا قز رين أ دبهلأنان دنعر ىلا نم هناراعاو دحالو ماري غنم تانآلا ْ

 َكريغن ا ا يهتأر ادام همف صالخالا مركعو لمعلا قزرب دقو هي لمعلا مرو ا

 ' باو تف دامو ناك ةنبسدا دغيباناو ةعقاوف تباردقاو هب روكمم هيف صتملا نا لع ءاق

 ركحملا نما لا !لزناذام لوشي اكلم تععسو ماعلارطملا لثم ”ىهلالاركملا نئازخ تازنوءامدلا
 هيهللا دارأ نك عورمد لا نازيملاباعلاىفال ااهدج ألذ كل 3 نم ةمال با ىف ترظنوان وعم تاظتتدتساف 1

 موصعملا ةلاح: د هو هلاجدوبشو هدي نم ع رمشلا نازيم عضب الف ركملا لئاوغ نم هعصعو اريد

 نر يد ها قيرطاولا يقال ربا مولا 5 انونخال

 وهفبدالاءوس عم لام لا ءايقباامئأو ماعم أو هو هناالا مهد دع ىصخالاريثك اقل مممروكمملا 0

 عميدالا نورس مملاوهوداللاهذهب ىو برغملابةعاج مهنداني رانا ىلع نول لق معو ,هلا باحصأ ىف

 مول مهنا نوايختيف هللا نماركصم مبدع ماعلا ىفةرْثؤملا لاما ءاشب ا عم هعناه نعحي ورخللان قولا

 | ثيح نممهجر دمسنس ىلاعت لاه ىئانا هركم ن نمهللاذ وعن لاما مملعريغتل كا ىف ق- ىلعاونوك

 ديك اوادنكن و دنكي منا لاكو نورعشيال م مو اركمانركمو لاقو نبتم ىدنكن ا مهل ىلماو نولعيال

 لا رفا وهن رد ةفب نوهت ا تس نوك نا ذكى ؟هراقملا لاسفل هوهوأ ديك
 لا لكل بر ارا نوال رركمللا صر وينال كر عدلا نم



 احا

 هتطوّنع برتغافهدجوم ىريادوولا ىلا عز اسف نك هلقلا لوق عم“ نع توث عممدسعا اوه
 مدهشي لو تان'دما نم لاكش قمل هدهشا ه تع عقالف نكهل لاف نه دوهش ىف ةبغر مدعا اوه ىذلا
 تاقلاحلا اذهىودل> ا نمدوجولاىلا عراس ىذا! الا

 بئاكرلا نح ناطوالاىلاتننح * ىرظانا ب رغلانوكلا ادباملو
 |١١ لاحفف هلا ىئم مدسعلانىفاصتالاح ىف حاملا يرق[ اق مدعلاىلاعوجرلاتدراف لودي

 ا عجرين اوه قا ايءانقملا قانا نع ءانفلا ةلاح فلطو ىوعداانمدو-ولا فاما دوجولابىفاصتا

 : را رغب ةعقاو ةدوجوم نطو نء اضيأ ةيرغهذهن ااءناححوىتلا مدعلا ةلاحىلا

 هع هد هو مهتاةدنيعَو 1 مهنا ؛ رغهللاننيفراعا اهب رغ نمودعلا

 قار نقلا كاع هات نكلو ةفص لأ م-هذقدادااودو هللا مالكب مهما ةفاضم ةفصا | ناف ةسقمق

 نملاعلا بر هان ملاعلا ىلا فاضي هللا نا اكهننا دمع هناد هللا ىلا فاضي ملاعلا ناف ة3.ةحهف اضت نم

 نطو نءاشب رغاننطو نعاهس> ادو-واه ام رتغاةيرغ لواف حا ةفاضا ىلا ةدنتسم دمعلا ةفاضاف

 اهتءاضرتغافاننطو ماحرالاتناكف تاهمالا نوطبانر ع ماتسلع ها ةبوررلايداس شالا دنع ةضيقلا
 ناىلا ةحا.سو ارفس مق ةلاح ا هنعانيرتغافاناطوأ اف انذار اننطو ايندلا تناكتف ةدالولاب
 ىلا ثعبلاب هنعاسشرمغا مان :طوناكفتوملا ةدمهانرمعف خزربلا ىعس نطوم ىلا ةملكلاءابنعائيرتغا

 قناسنالاو نامز فرظهنافانطو اهلع مل نمانمو ةماسقلا قع ادطو اهاعح نما ةرهاس |١ضرأ

 حر الفراذلا امئاو هيلا اما نينطوملا د- كل ذ دعب ذْخَب مث نيتلزنلا نيب هرفسىف ىئاملاكض رالا كلت
 بارتغالااماةيرغاا ىف مهلوقامأو ناسنالا اهات ىتتاناطوالارخآىههذهو برتغب الو كلذ دعب

 مكحأاو ذوفنلا مهل نا كشال لاو الا باعك 5 نا كا ذو يرخأدب رغدلتف همفذوفنا | نم لالا نع

 لعفلا نم هلروظامفهلرثأ ال لاطانا ىلعاوعلطا اذا ماعلا ف ةروبشملامهلْئاوعا قرش نوكيا هيو

 نوريف هيحاص ىلع لابو هعمفرقؤولا اولاقو هنعاويرتغاف هباو ذر ل فشكأأ» ءاظع اعف مي هماق دنع

 فتتبال لقانعلا نافركملا عضومهناو هب بعت باح م_-ظعأ نم هناو ةداعسل اةياغ هنعب رغاا نأ
 ا ايف ركملا ناكما ع نطاومىف

 || برتغاق نيلسرملا نم ىنلعجو كح ىبر ىل بهوف م ك0 مكنم تررغف نطولا ةيرغ مالسلا هملع
 اداه تيدا لاك نم مملسو هيلع هللا لصد حو 00 ءانو هنطو نع همس
 تناكهلاةلاسرا عمدا بهوق هلع مهطل نانا نم هفوخددومشمناكلب مس« هفوخ نكي
 ةمالعف هنطو نعبارتغالا ىهودي واطمهل تن ا|تسح ةرجملا ناف نيملاعلا ىلع ةدا.سلا هنرعم ل#بف
 00 ل ا ا واااو لج اان دوستم لوتس رع ف ماقدص

 ا لال مديالف انطانوارها هي كذاب هقرافاذاو

 ناكمالان ا ل« ءاق ةقرعمل شهدا ةَقشح نم ىهىقل اق ني لاق ريال اةنرخل رعاك

 وهوالوأمدعلا ن ذاع ل ل ل طومريغهنطوم

 : هنطوقءهاكس لاح قتناكدقو ك_ُث الب هنطو نع برتغا دف دو>ولاب فدتا اذاف قطا هنطوم

 ا دوولاب هنطو نع برت ااذافالزا هقتدوولا فصو اي الز اها مدعلا فصوذا هلراج هناف قدللا ده اشم

 ْ ثود_1لاب ؤللا فد لو ةفصااهذهم فدتمريغ قل او ةيرغلا ذب ثو دحلا مزاو قمح ةرواجم قراف

 هكحراثملاتءةوو ثداحلادوحولاهلل_دحاملو هنو دح قا نع سرتغاذهمدع لاح فالزا

 املةمدعلا لاح قا نعازيقم هسفن فرع هناف هفرعالام ىأر هناق شهدوا نيبو هن دوحولاف
 ناي ل لح رنيلسر لاستي رغل أ هذهو ىلوالا ةقردملا نع سهدلا هكردادوولا لاما اًدهقراف
 | هدهعب لامهءافس ةّمغبهانأ لب لاح ىلا لاح نم قرتو جارد سا قرط: هلا لصو الو ماسلا اذ
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 نىدملادعتم ف صالاروحلاسع || | قطاو.لاضاو ناطوالا 0
 قطا قلك لءاجنا شعدتالو || || همورت صأالك ىف اذفان نكحو

 قترلاةةش نم كالفالاترادامل || || اهسااو ضرالا ىف قّفلادو>والولف

 قاما ىف رثؤملا عبطلا اب ىنعأو || || اهذرأو لوقعلا تاوم» كاذكح
 قطنلا نم نيعماسلا اهفراعم [| أ تزرأو لوقعلا كالفأي ترادسف

 ا.منوةلطي ودوصقأا ياط ىف نطولا ةقراسفما هب نوديربو ا هنوقاطي ةفئاطل اد نعي رغاا نا لاسعا
 نعد رغقللانع ةيرغلاو همفذوهنلا نم لاسإ ا نعبارتغالا دب رغلا ىنولو قف لاسملا بارتغا ف
 تافول املا ىلا نوكرلا نم مهدنعا-ل وهفاهاا مهتةراغج ناطوالا نعمه رْغاَمَأ ش هدلا نم ةفرعملا

 ىفقملا هيجو نيفراعريغمسهو ةظبلا هانامهتطعأو ةيونلاب هوبلط ىذلا مهدوصقم نع كلذ مهبجح
 لعف امم. حاطوأ نعي را لسا ناو نطولا ةقراسفمبالا مهل لدحيال مهدوصة منا نول.ةفءاسشالا
 لحر هلاك قملا بلطف ماطسس نم حرخ ماقملا اذه ىف ناكحامل هيلع هللا ةجر ديري وأ
 هتمناكفهل تف ىتح ةمدللا مزاو ماط ىلا عجروديزب ولأ هبنتف ماطسب هّتكرتدق هيلطت ىذل انا
 الا اذ_هناملعاو هللا لبيس قداهملا َهّمالا هذه ةح اس هللا لعف-ن وحئاسلا مهءالؤهف ناكام
 عضوه هدحي لا ذاق هلاح ىف هب ر عم هبلق دوجو بلطي سصهالا اذه بحاصامتاوديعاارا تشان سيل

 معامل لوصحلاءاجر هنع لحريف نطوملا اد_هىفىاق ىلا رهظي نار 3_ب / ىلا عتهللا نااع رلوقي

 اذك علاطبواذك عضومىالا اذكنوكج ال هناالزا هلع ىذا وارومأ بردة ىلاعتهللانا
 نءالوأ مّدقتم دوجو نءنطارملا ضءبىفهبلق دةفو ناكمالا اذه هملعمكحافاذك بيسو

 نائاهلاثمأو ناطوالا نع مهم ارّمْغا بيس اذه ةيغبلا وصح ءاحر نطوملا كا ذنع ل>ردوحو
 نكي لوأ ةيوتلاو دهزلاب اًزعدازدق هنا ىأراذاف ةزعلا نم هسفناك امل هنطو قراغي دق مهضعب
 برغي ور مظعتلابهملع لابقالا عةوذ سانلا بولقىفازع هثرو فريدا ةبوتلابربتش اذ اروك ذم
 ارث هضرثؤم لتاك مس صخشلل سانلا ميظعت ناث هير عم هسفلب درفنمل هبف فرعيال ناكس ىلا هنطو نع
 ثغ لهالا نع بارتغالاو نطوملا ةقرافم ىلا يَدْؤملا بابسالا نم اضيأ اذهو كالهلا ىلا ِهيِدْوِي
 انضش تعمس لاق ةتسب ثّدحملا دهازلا غئاصلا نبا نسم اوبأ نيش ىنريخأ ماق أ هللا عم هبلق دجو
 بح اص ناكو ثيدحلا ءازتجا ضعي هيلعأرقا اهيف هعماق ةحايس هللا هجر قي زرنب دمتمللا ديعانأ
 ندعكصردهف عكرا لخدأ تلتف ضرال ا نمةالفىفبارخ دس ىت-اسسىف ترمه لود ةياور
 ناطوال ا نعي رغلاب ممولطق نيتنس نم نتعكر نامز راف نيتنس هذ تدعّف ىلق تد_بوف هتلخ دف
 ىترارفةكمىلا ارام تنكمهضعب لاق عضوملا كل ذ ىف اوماك أ هو دجو امْبخ هللا عم بلش ادوجو
 كم ىلاريسأ تنكىل لاف ةكس ىلا ىنمتال اهل تاقف هدحو ديرب ىف ىلصيوهو ةرعش تحت اداش قيرطأا
 ىلق ت دة ناىلا عضوملا اذه نم حرب أ ال ةنس انه ىلف ىلق تدجو ةرحشل | هم ترس الف لرقأ ماع

 ريغ تيشخ باشا دجأ لذ رحمشلا كَم و عضوملا كلب تر ره ةنس دعي ناك الدف تيشمو هتكرتف لاك
 تدقفامل ىلا ةفةرشلا تكرتدق كار هل تاقذ ذر عذ هملع تإسف ىلسي تاق باشلاءاذاف دمعي
 اضيأ انف ىلق تندوف عضوملا اذهىلا تهتف ةكمديرأ الوأ تي ون ىذلا قيرط فت ذخ أ ىبلق
 لاه ني ذغب نا ديرب ىذلا تقولا ىف هب ئه د :عنم لاق كبارشو كماعطنيأن مهل تلتف يقم
 هي هللا عم م ولقدوجود رغلا,نوملطي د ةف كل ذ دعب همها هللا هت ام ىردأ امو تف «رصتاو هّنكرتذ

 قحلا هنادا_ةشكمفناكمالا هنطو نكمملا ناخ ممن اكمال مهتةراغم ىهذ ممن اطوأ نع نيفراعلا ب رغاماو
 ىذلا هنطو ف نكمم ا ناك املودوبشلا اذهل هناكم نطو نكمملا قر انف ناكمالا هنطو سدل قحلاو

 أب كم ١غ ا/
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 لوأ ىهوةدارالا ةمهات أو« هانقام لعىلا ةمهلاءذهبحاص حاف مزع هبف دع زعل اطعأ ناو
 رغلا مب , رفات ومس م را ا مقام ماعز ياس ا ع ا

 10 أو ملانعلا م ارجاىف ترثأ تعج اذاس فنلاناف نؤاسشد ن ءاهنراخ

 ىديأ ىل# ماعلا ىف ةرهاظلا تان الانا نامي اةوقالو ف كه دنع سدل نم كل ذ لعند ىدأىج
 و اد رهان تماق اذا اهلنا ثءح وعلا نم اسهاو 0

 ةقتوبمل )اهو هالو 5 ل شلا ىلع هلا تفي دفاسم مف نوف صتبفلمكلا خومشلا ىف :

 هلدول ضرعلا يح يشلل تقولا ىف لعل كل ذ لصحيف زشلا ادهدنعاذناىر.ىذلادب ر ١ا اذه

 جلا اذه ىلع همه عجب دب ر 1ا١اذهنال كل دو هنمالا هابي الذا ةمهلابحاص لااطلا اذهىلا ||

 ىلاعتهللا لود تامهلالا ىف ةمهلا هذهرث ناي تاس نك كل كارلا ا

 تعسَو همر ”نآووهالانذلار ةغيال هنا هير ىلع هدمه عجب نك اريخ ىب نظف ىىد بع نط دنعانا َ

 َمصصاخ كادر مكبر متل ىذنلا كنط كل ذو لانعت لاه بف رالو كش الب اجو ع ناك رع 30
 ايي داتا ع ترالملا اقا دهلف نوامعبامتاريثك معبال هلا نا اونط مهنالني رساتلنا ند

 لاحم سل اع تقلعتن :او همم هسفن ىفرث اذاهحاص ىلع اهلابو داعو عي ل لاعب تقلع تناث ةمهلاا

 هللا مهب دعفدا.علا لاعأ ضعس هللا نعولعلا ىقنوهو لاحم اتقلعت ةقئاطلا هذه نم انهو ديالو عقو

 ىيشالاهم ابل ديامو اهعاستال اهق-ا بو نا ىنكمال هل دسم هذهو مهادرا منذ مهلاعاب
 الولؤ مكحلااذهاهل سالف لا اهلخدو عقجا اذا تدجو ثمح ذوفنلا اهل نر يغعاذيالو لاسقي نا

 هللانا ا اذه ىادرأام نوايا ارك لمي ال هنا ممم رباونط نيذلاءالؤهنا

 ديدشو ىلاعت هشطا ع نعا ذه ىلع مرت.عجس م ميشو زوالا ميصصلا مه.لعوهلا ةعرخلا ىلعدخ اوبال
 ماهلالا انصب رهأا عمت ىه ىتلا ةةقطا ةمهامأو « نكمع قلعت امنا مسمظناف مهدخاؤن ل هءامع ||

 ةيدحال ةدحأو ةمهاهوريصو قالا ىلع مهممهاوعجب نيذلا هللا لهأ نم ربكألا خوشلا ةمهذاتف ||
 اهب دح أ نمال ةرثكلا نم اوغن أن فراعلا نان د.حوتلاو أ ةرثكلا د.حوتن ابلطو ةرثكلا نمانره قلعتملا ||

 هللا ناو ةفلتخم تاتءط ىل_عمهىأ كلذ ىف نوزم*مهر* اعسالا فوأ بنلا فو تناك ت افصا ١ ىف

 ريثكلازيقيل كلذ لعفي امث او قا ىلا ةهجو مادم لكل ذا كِل ذ نع مه دربال هلع مهام بس< مهلماعب
 بسحب ملاعل الز هللا ناف دسعلا نم هريغ نعهدابع نم هسفنل هللا هعنطصا ىذلا للان ص اصتخالا

 دوحولا ىفامو ص اعريغالطعم بتارملا ضعب ناكل ماعلا ىف لضافتلا عقب ملولف بئارملازيهل بتارملا ْ

 لخف كل ذلف هده بس همكح نوكد صهاع ن * هسه لكل دبالف هلكروهعم ود لب لطعمْئش

 ةطاحا نم ديرملا ةطاح !نمملاسعلا ةطاحا ني تاسهلالا« امسالا ةيهالالا ىف لدأو اذعب هضعب ماعلا

 ل_-خظفوداز دقف ةطاحامعأ لاعلاف قلعتملا ةشرع رداسقلا نعدي ر اودي را نع ملاعلازيهف رداقلا

 هسفت لعب هناقر داقو دب ضدنا ثمح نمر داسةلل الو دب رملل نو حح العش رداقل اودي رملا ىل_ع

 مودععالا قلعت النا ةدارالا همت نم ذاهدوحول ةدارالا.الو هسفن ىلعةردقلا,فصتيالو ىلاعت ||
 نثهشتلدوولا تجاووهورغلاب باو نكممالا قاعتتالن ا ةردقلا نأش نمو دووم هللاو» ْ

 لضافتلا نم د, الفاسوا ني هاسعلا لضافتن مّدب الف بتارما لضافتل اعلا ىف لضافتلارهظ لانه

 فشكت ماهلالا“ افص هك اردالبافثك كردءالاماذهوام رهاظلا اها صاعلاو هدا ملاعلاىف

 كانه دقف ىمهلالا ماهلالاءاقصبالا لضافتلا معي الفاها ني رماعلل هف ثكب بئار مادرانع فشاكملا

 للدسلا ىدهي ودو قا لوقب هللاو مذا ز ان ١ ىف طو سم مالكي ةءهلا ةفرعد ىلع

 . ىعملاف رعش



 هر
 535. سس دست

 هيلع هللا ىلص د6 ماقم ند "ا ادق راب كح وح مدرسا هللا قلش ن ا

 كل د ىف هلاروس لهب لف امن هتمأ أب هللا ل.هدعال نااسمنم ءامشأ ف هللال أو اذه عمو مو

 به ة كف لبو هلل اعدللا ىل_دهلددارالا ذ دوغ مام لمكيملاذاف اهشعنف لسسو هلع هللا لص لاق

 1 هتدارا دوةنرهظ ف عقب امالا دار امو هنادا سم ىلءوّلنا هسعلطأ نت هبهّنا در هنا نع هناف هريسغهلاشر

 همم رب نه عقاولا دارملا تلذنا نولدخت مهف قحلا ةدهش 1 ئذلا هدوم موهام سانلا لعبامو

 / دودو هللا ةاض هم فىلطو را.هرتساو رظن نح ىلاعت هللا ل عطقنا نم ديرملاق كلا دكح ساو

 ”ىعتا اذالفد رملا ادهلوقف تاي! راع لا ايلا لش رو وال ياعم اا يضاز ا وع

 1 يوكو دي ]ام عرتانبنلد نم لامتاقل مع فا لل انف مهنالا عقي هنا ل -عأالامدي ديرأو :

 ٍ ىضرلا مدع هعمر هياه رو مهلا لمعتساف ةشطاراسكفا ن نمديالف عقب ناو ح رفأ اذامف هلبادا سه

 1 هتبقلت عقو ىخ لاسجرالا ىل-عناك ام ناك قحلا هديربامالا ديرا النا لوالاف 5 ارملا عوقو م دسعل

 ْ نم هللا هعلطب ىذل امو مكملا اذ ه ىلعال ا ةداراهل قم ت,القدتدارا ن ءدد رهف ىضرلاو لوقا

 ةدحاولاّقدرطلا ندير ا ىلع نركحي دق كلذ نا ماعلا هللاداره ىل_ءنث دير 1|

 ءامشالا قت اقدح هنطعتامل- ء هللا هقرر.نا هيناثلا قدر طلاو ةوكياشل اشكو ”ىهل راسا

 ىللعهداره عقي لب ةداراهلّى طم آلؤ انام أ كا ددسن هير هملع تدار ىذلا 7 ىسهل الا اهسرتو

 انو سس دعت طنا ودا ريس اعيعم تاكا قمل 0 اذهف هب قلعتام بسح

 : نم ديره نوكي نا ىف دنا الذا جدلا قاع دف ليتات هيدارا تارلخا اماذينو ار

 : ةقبرطلا هذه ىف ديرملاق تدار ذه مالا ادن ص نوكالناىف ةدئافااامناو ةدارالا هبت مأق

 اهلج ىف ىأ اهقدلام لحأ وأ هللا لح نك اهلمدع لبا ذلمرعغ هراكملاو دئادشلاو قاشملا لمح

 ريصي و صصخلا ع ريف هيلع هللا تا نم نوكسف هل ف ىلع هتلارك شي نا اهالعأو ةيديال ا ةداعسل | نم
 اداره هحو نما دب ص هلنا لاحر ضءب نوكح, دقو ”ىبهل ال اريخنا نم ل ”ىطى اع هلعلاملع

 عقاولاد ملأت اذاو اداره ناك دوركملا عق ةاولاب ذتلا اذاف هماكحا فاتخف لاو فلدكف هحو نم

 ير و الصف ماشا دق رملا لاحا ذسهفهوركملابةلاح ف دكف اذن هناك ورحنا

 لسسلا ىدب. وهوى حلا لوقي

 ىعملا قرعُش

 دنتسم اهل. دو-ولا ناف دّماق: همه ق:تنك اذا

 كلخاسا اهم ند 17 الو اقاْعَم اهم نفت الو

 دقتعملا نيطانىف تن اك نكد اهلا "ناك جالو

 نع رمال لعفلا عوقو ىرال نع 0 0 هدا تاو تاج ا

 نقاادي رجع ازان مول اقلط ةمهلا نا لبعا ايمالاهدنعاهئارو نم هلللعفااىريو كلذ ىرال :

 ىلع ةمهلا نولوش ماهلالا» اصب رهلا عجءازاابموقلطيو دير ١1ا١قدص لواء ازا اهنوةلطبو ملل

 هبطعتامل باقلا طق 3 ه<وهو ةدارا هه همهنوؤ هش ةمسه بتأ ص ثالث

 1 ةمهلا هذ هرلعخت ىمحلل تاعلادر 2 ىهناكموأ الاد ناكءاوس قلاب قلعترابع را لالا قش

 0 عودا ا همكحي معلا هيطعي ام بس< نوكمف همكح ام هان ام امقر ا نا
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 تدعو

 مهريغدن هد ىهفملعأرطتة3ش لكبذتلم دي والا لوصح دنع مواك قيرطلا اذسهىف ةيادملا
 مهن اف ةذلل ا هذه لالة يادبلا ىلا نوحي نيفراعلا نم ةياسمنلا لهأا ذهلو ,ه دنع ةنه ةذوذلم ىهو
 ةيادملا ىلا ن وذكف ىضرو تضغ له مهف قا وقشر لهأ مناف هنانبتلا قاتم ودحعال

 || نطوملاذا قئاقملاب هقتحوروسالا ىف زيبقلا هتتاهاطع أل جرا لك انكوذاذتلالا نمابيفام لحال

 طعي ل راشلا ا نم ىلعو أ ادّرمامعنالا طعب ل ةنلسا با نه ىل_ع ايئدلا حام ناكى لذ كاد ىطعي

 تاعاذاو نطوملا بس نوفراعلا ناك اذكهاساقرو اذكه استقو اجزتم ناكالف ادد انثالا

 ةغلابملا عم هسفن نم صالخالاو عمطلاو ىقلا عفردارملا لاوحأ نم اضيأنوكيهنالءاف اذه
 كلذو هيلع هيرامجلارادقالا هل نم اهلع واسمنان رس لحم وهام ثدح نم اهدهاشنف لامع الا ىف
 ماقملاى ريال هناف لاح هلع مكس هالو ماشم هل سف ةٌوَءلاو لوما 0 هبال ىف اهعدكانمل

 اهروهظو هيلعرادقالا ناب ىف جرفتم لام او مالا بر نيعب لا او ماشا بر ىلا هرظنل ل انما الو

 صخشلا اذه نوكحامأو * (لصوز* انعحراخالواهف لخا دال هناك ه سفن عموهو هش

 ئشاب عم نوكيال بوبحلا ناف بوبحت هناهانعمام او هيدي رأاملدا سه هنا هانعم سدلا دا سه ىعس
 اذكوان وم كل دالو بعمي ساق كل ذ لعف /ناو هسو هنونحم ودام ندب كحلا لو<نأ دبالف

 لمن نضاله قزو انغو ني وست موك م هدسنع نيد ودم اهداسعنم ىل |نم ىلْء اام هللاَجا عدو

 مهفاق نيب وبحت مهنوك نمال نيبحت موك نم مهالتبا هتبحماوعّدا الف هزيم مهلعج نأ مهقزرام
 الأ اداره نوكي ىذلا دارملا امو ءالب قو ديال بو.حن اوه دارلاف عوضلللا هل يحمناو لالدالاهل بوح لا

 دا يض لك امو ءانرك د دقو هلدا مودامالا هل عشب الو هيدي رأسا ةدارالا قزربنأ ديال هناك هيدي رام
 قيرطلا اذ_هىفهبلعلطصملا دارا اووذ كلذ ةدارا هلن وكب نغ هيدي راامف دارا هن وكم هيدي راامل
 ا كاذف هيديرأامفةدارا هان وكي نمو صاصتخا هنفام هعجسأ قايل عب لاحوهو هيدي راامملدارملاو

 اديرعادا ص نوكسف هللا لهادع قي رطلا اذه ىف مسالا اذهو ةظفللاهذهب واط اوهو صوصخ
 لسسلا ىدهم وهو قا لوقي هللاو

0 

 هضرع ىضعأ نم هم ححإلو هر ةيداارا تكا ىذلا دب را سبل

 ا هض رح هف رص ىف :مكحاح ناذ اهكردب 6-0 رود دار تاق

 هضرعوأ نوكلا فرهوج همك ف الو قي رطلا له أ نمْلا ذا ساو

 1010252525272525252525252525252525252555955955992222ي للا ت تتتتتت

 | رثوملا هللا ىلا عطقنملا ءازانقلطتهتنا لهأ نم نقلا دنع دي رملا ةلغفل نأ هنتاكقذو هقلا ”ىلو ان عاق

 ا .بتا سه مظعأو هندارا نعدّردتملا ءازان هنوةلطد دقو هبضاصوهنلا باح ىف ىتاسلا هتلايانإ

 || لاعوهامن اود رع سلف فشكن ع ناكت اق فدك 1 رالادفاننوككناانددعو مهدذعدي رملا

 عقيام نوكين اهريغبو هدوجولا ىف عقبامفةدارا هلنوكت ىذلادارملا طرش نم سل هنااكنوكيام'
 مالا نا هلاحاستاو طرشي سفن وكي دقو كا ذ نوكمال دق لب هعوقو لبق هديربذ هتدارا ىفهلادو شم |

 هداه هلنا هلعأ نم هنا لعاف ههركيالو هرطا هدربالو هءوقوب ذل وهن ىذريدو>ولا ف عقواذا

 ىلا ةفسا به اةلتسف هريغنالب عقب اهفامسالو ار كشك ا ذإ بهاتلا, بولطم هناف هنم ةءانعنوكامت

 كاف كلذل ادب رهنوكم .مالعالا اذه عم ناكن افركشوريصوأ ىذر نم اعرمش عقاولا كاذاهبلطن

 ىمينا قي رطلا فا ده ينال هتاف هندارا ذوفنلالهنةدارالا ماستلا ديم نوكب و ةقفاوم ةدازا

 | ماعلا اذ هلانهنا انعمسامو هقلخ نم كلذ هللاءاطعأ نموأ هتتاوهو .هتدارا ذفنتن مالا اديه

 دلو

 دي رملا لاح ةفرعم قنات امو نورشعلاو نماثلا بابل ا ) +

1 



 هلأ
: 

 نت جوا رح و ووو ا
 و

 نمهللا دنع ىهالان طابو كاذ ؤ هلام ده اشد هناريغ ةبعمل ارومالا هئم عبطلا كل ذهركرو ام

 7 ءالملا اذه ىطف . ىذا عتلا كلذ ةذهاشم هيلع غش ديركلا* اوذدلا نرش ىف ةيفاعلا لثم

 ةفاشألا ءذه ل حال نسوا مال ال ارب+ ”ىسفنلاٍبادعلاودو ضرغلا ةفلاذ نم ةيلعرطيامت ||

 ةسصج هللا اصأ ام كا ذف لاف ماقملا اذه باص ند هناك هنع هللا ىىذر باطل! نبا رمعك
 ثدح ةيئاشلا ةمعنلاو ىدىف ةبدصملا كلت نكت ثمح ةدح اولا ةمعنل امن ثالئامف ىلعهتت تءأرالا ||
 اطيل ريفكت نم ايف ىلهقلا دنع ام ةئلاثلا ةمعنلاو كلذ نوكي نازيئ اها ىفذا اهتمربكا ةبدصم نكت

 قئاشمحلا همطعت موقلا قي رطف برع هقفاندو ةيمصم لك لول> دنع هّتار كشاف تاجردلا عفرو

 سالف ءالملا هب عاق نا كش انربسلا نهرا بر اهركش 1١ لمشي الءالملاَناق هللا قب رط فرع نمل أ
 ياعرب دوهجم ردات نحلل خلاك لل رافد كلا هيلعيصف منلاالاهدوهشم :

 ريصااهل ىضتقي هدوهشة ايف فرمصتلا مكح نم هفاك امو هللا نم اهيلعركسشلا بلط فءكت نه ||
 امتاداىف هسفن ده ه5 قوةللا نماهف هيلع هللامرظأ هدوعش وهو منلا هيلع ف درب هن اصسدّلاو ْ

 سافءالب بحاصوهف هملع ءامعنا | فدارت ىل_عربصبف ذتلم هيهلا سانل انس اعةتليالف ||
 ممدقلا لاح ادهفريط تحانصو كلش كيسايعاناهتقونيتفتو هت دتقو اف قطامد تام لان |
 ةروقلا نم همفدتلا لحي لب ةداتعملا دئادشلابس<الف رخ الا لا امو نيدارملانم د>اولا |

 فاكفةّوشااىذريمكلا لجرلاكىوقا |نداهريغ اهلج نع فعضر ىتلا دئادشلا كاتابم للمحام ||
 هتوق تحت هناف ةَعسمرب غنم لمح لب كلذ نمرب>هدنءاخ لمح نأررغصلا ىلع قشيام لمح نأ ||
 هءسعالوال أ دعالام رض هْنَوَعب جراف لمع ذتلماذهفدودو همم ءربغصلا لمح وهنردقو ||

 0 هياحاسن» ضعب ىف هنع هللا ىذر ديرب وأ لاكاكا ا

 تن 5 ا 8 ب اوثلل كدير 3 ال كل ديرأ

 بهما 5-5 رم بحاص لوش نا رذلا طسو درو نم بلاغ او ناس طسودرو نم ||

 عب اا هنأ نا ةداعلا ترح ادلب نا بلا امناو عب طاا هي ذَدلِب نا ةداعلا ترح ام ذتا,نأ :

 تادسأ هم نيعشو عض نضام ليش كنا دلتا دج دج نيبحما ضءلنأرك ذ ٍ

 اهلح أ نم بقاعأ تنك ىلا يملا مقتل 5 فدل لمعت تان اهنا لك طعنا د ناكالفأ

 أ طوسا | ىف نك الف ىرهظ نم طوسلا عقاوع سحأ تنك اماهللا رظنلاب عنتا تذكف ىلا ارظنت تناك |!

 تنبةمطافةكم ةللاصلا|ةارملا تيأرو تئغتساف طولا عقوج تسسحأف ىنع تداغ ةنامىفوملا |
 اهرهظنيب لوح ْئشب ست تناكو كل ذب تسح أ اق ةرانجريغ نماحريمان رضاه وأ امرمذجاتلا
 هب سال ثيح يحمتتواخذأب طوسلا عقو عمتو لئاملا كلذ ف طولا عّقف طامسلا عقاومو
 موا لك افادب لاق لج 1١ ١ذهفهلب وطن اكح ىفانت ادي ىفاذه لثمانل ىرحدقو
 لع ةناراوص نش داءالما !نااكصخشلاب ةءاستل ا ةذلل | نمع ىلع دئاز ئ د سل مسنلانأف ةمعتو د

 هن ماق نمال | ايلا وام نا لغات دنع ةريتعمري_غفامهل ةمحوملا بابسالا امو مال "لا نععدوجو

 انعر ذاته غو ا | ذ انعم ناكل امس سلا نوكيوةذللا هب تدأك نم ىوس ةمعنلا بحاضص سلو ملالا

 هدا ههنا هاطعأ اذاق هيدلزني نا هللا ديربام عمجن هس: ىفهلادارهنوكينا هفهللا لع دق مدقلا

 ةداّتملا هراكملاو دئادشلا نوكتفهدارم عوقوذتلي هناف ىلاعت هللادارع كلذّت اف كاذ نمّدبالو |
 لغو هياملاهذبم دارملال احنوكمِدَمفدَوَعل | نم همف هللا لعج امو هداج اهامكف هن كف هلّددا ىح أ
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 رظنلا لهن موهاسمتا هعئاملب هللا ىِب رطل هأ نم دحأ هعنعال نكحلو اذ_هعنمانريغو باح
 لاو>الا ىف قوذ مها ناكحناف لاو- الا فمها قوذالنيذااموسرلاءاملع نم لالدتسالاو
 دوجولاو ىثكلا لهأ جر حرذع هسفن دحب و موقلا فر دان كل ذفءامسإلا نم ىبهلالا نوطالفاك

 ىل_عمهءاك او ةظفلل هذه لولدع مهلهل ةقلفل ا ىلا هتنسنلالا مالسالا لهأ نم ههرك امو
 0 ىبلعلا يك. اوه لاو مولعملا ثلا كلذ ةلزنجو ىث لكب و هللاب ءالعلا ةقشملا
 كلملاهتنا دانا نم هنا مالسلا هيلعدو ادىف لاقاك ةّوينلا لعيب م ةمكجلاو ارك اريخ قوأدقف

 8 رسالتك كا ب هانعم فوك قل اف ءاشيام هلعو ب كشلاو كاملا هلا هانا لاك
 دكا لص لدا لكو ةنكب ما لسا ةق نت اهدنا ىهلمقو ةمكسلا ىه ىنانوملا ناسللاب

 ابلزتعموأ امفو لف ناكءاوس عيهتاصان مراكصأ تاسهلالاف مهوطخركفلا لهأنأربغ

 اًوطخأاملا اومذامناو مسالا اذهدّر ةفسالفلا تتذاخر اظالا لهأ ف انصأ نم ناك اموأ ا رعش وأ

 ركمفلا مهاطعأ اج معرظت ىف مهمككم مالسلا مهيلع لس ,رلا هن تءاحام ضراعيامم ”ىملالارلعلا ن مدهبق
 اهوبحأ نيح ةمكحلا اوبلطولذ حالا بلع ش ةوشتقدنتست اذانوةلاسرلاو: ملال عاف دسابلا
 نيلسملا نم رظنلا له ن ه ةفسالفلا ادعاماتو ئث لكىف اوناصأ ركفلا قيرط نمال هللا نم
 اومهفام بسحب هنعاوذيناىفاوعرشش مث ملع مكحو مهل قيس مالسالاناف ةرعاشالاو غلزتعملاك

 ”ىلقعلا للدلاو ركفل ا هييطعي ام هنولو أّ ام عورفلا ضعب ىف نوطخم ةلاصال اب نودصم مهف هنم
 ارفكتاك ل وعلا ةلدأ هتلاحاامم هللا قس ىف اهرهاظ ىلع عراشلا ظافاٌ ضءب اواج تا مهنا نم
 ضعي ىف لمعلا وق ىطعتام ف الخ كح ىطعت هداسع ضع ىف دوق هلل نا اواعامو ه ولو أنة هدنع

 هكحارداءلقعلا لق:سالفلوةعااروط نع حرادللاماةملاوهاذهو ضعيف ف قناوو رولا

 نافّى- كلذنا ملعب و هروصق لعيدعنم نس احتج ها ههعم تناك اذاالا هءنمودالو

 مكحااهيلع ضرعول عمسل ا ةَوَعْفا يلع ىلا هللا اه دجوأ ىتلا اهق: اح بسح ىطعن هاضافشم ىوقلا

 عبج نم ديفتسملا وهلب ىوذلا لحب نم لقعلاو ىودلا نم هريغعم كل ذكرصبلاو هتلاحارملا

 هده فرع هللا له أ دنع اهملع لطسملا ةدارالا م كح هل مص نمو أش ىوتلارئاسلّمعلا دف الو ىوقلا
 لكو دوجولا ىفال بسنلا ىف عقاو هنأوءاش *الا ىف طلغلار دع رعب اتت نتا كاد اهك تاما
 رار رو هسا كل نواح قا لعل اعدت ا قاب ”ه- ريغ ىلا اهبسل ثيح ةبسنلا ىف طاغاما طلامت

 ةقيقللا ىلعءاكملام هءاسلوالاو لسرلا ن نيستا لحبف ةفكلسا دعما سران نينو اهنوةفو

 ال ل يم ا نا رووداو عرج نمو دادالا لع ا نيمدق انمي ر تكل اوه نعلم هو

 لسسلا ىدهيودو قلل وقد هللاوةداهشلا

 * (دارملا لاح ةفرعم فنان امو نوريشعلاو عباسلا باسملا) <

 ىخملا فرعش
 لاحرتو طح ىلع لاح لك ىف || || لان ان بوذحئ اوهدارملانا

 لاح ىلا لاح نمتاما.ملا ىلع ةعدفءاضم وشو هب ىشع

 لاسقاو ىمعتىف وهف هننعل هسركت ندحرلاو هيد هباشع

 تاماتملاو موسرلازواحوهذهلرومال اب م عم هب دار أ ن نع بوذحن اوه مولا حالطصا ىف دار ١1نارلعا

 نودارملا مشن ورومالا دّْنادشو باعصلا هملع نوت سفن بطوةو الحوذا ذتلا,لب ةَمْشمريغنم

 سيو ةيضناو ةسوسملا البلاي ضو ةبعسلارومالا بك يند اولا يسقلا نسق ىاشه
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 فشكلاوحوتفلا نم قا لهأ هلا. امم اذه ىل_عدازام ٌمةءامملا ذم نوكت نا ف ىجسي ةدارالا

 || قيرط ايضتشي ىِتلا ةدارالا بح اصله ب واطم تسل هللا نم كاف لاو>الاهذهلاثمأو دوهشلاو

 مهلاوح ًاومهلاعفاو مهلاوق عملنا ىضرب هللا عم لاح لكى لعاونوكينا مهيدارا لح امناهتنا

 : مهل عرشام ىل رء مهليةرخ ؟الواندهدضن مارارفالو كلذي هنولا ميعنى ةمعرال ول ابانلاراثا

 ْ ناو ل رملافةدارالا هبحون ام متأ اذه :رطان# هس وفن طوط- مهأر 7 انشا 1

 : ماقملا صقان ”ىسقتلا ظالا بحاصنوك ن 5 الا مك نعا او-رخاش كا ذ فظح مهلرطخ

 أ مكحنا عم شعب ىلع نينا ضعبانلشن دقو لعن لاقاك دارا 1بحاص هنوكم لالا لازال

 : اهناةدارالا ىف ةفئاطلا لوق ئعمامأو ضعب ىلع موضع يلذف عم ةودنلا نماولازامو دوج وسةوتنلا |

 هبطعت سحأ مم نأريغ ميعتف ءدوصقم نع هب ام هماع ناك امنيو وهند .لوت ديرملااه د ةعول 1

 ١ دبعلا هب فص ءوث الف -ىنهلالا يلعتلاو ىشكلا قب رط نمدقانإعلا هلك صحاذا هللا ةقرعملا 1 :

 3 ماسقملا اذه لاش الو لاح لك ىفو نيع لك ىف هد مدد وهذ قا هدودقم ناك اذا هدو عم نع همعتت

 | هدم هلةعهنء باس. ناالا بدالا َةَقناعم ماقملا اذه بحا ص تامالع نمو هن هللا ىىذرّمالا |

 هلج نع اوفعض ”ىهلا سحأ ممل ل ننال اءالّقعو ل_ءااهاكيدالا با اطبالفةدهاشملا ا

 !| قبو هما سات عنو دوبش ةلاح ىلع تام ند > هللا دمء مهمكحو نيمهاذلا ىف مهل وةعب بهذف

 || م الكو حاكنو برو لك أ نم هّتعسط ركح هماطر ام عج لاش ناوبملا مكح همكح هذه هتلاحن 1

 : ةياد لكو ناو.ىلا فدك! يديلعدتا اقبو ف شكلا دوجو عمهتلادنع هملعةبلاطمالو ددسن يغ نم

 ىنويه ذننيأىلا ”قشلا لوتير فومدقنومّدقمهدمعس لوةيوروذيوهو شعنلا ىلع تيل داب ةام

 كس دمك هيف هلعع هللأ بهذ ىذلا اذه كل ذكنالةنااهاربالامنوربو ريقلا باذع نو دهاشيو ا

 || هنع بهذام كش لعوع لدابملا اده كل دكه ملعت امام مكح ىلع تمملاوهاكو ةيادلكو ناوبحلا

 / نيدلاءادع_بلا نم هوه هعبطب ءاحالا ىف دودعم هل_ةع با هذي تاومالاىف دودعموهف هلع

 ٍْ برغملابو ماشلاب هي املا هذهم مهانأ ار ةعاجو ”ىدركلا ىلءو ىلا دوع.مكح مهنءهللا ىضرأ

 ]| دام ملا قوهو هلَمع ةلاحد ذه نم م ىلءدرامدو م هللا اعف لادا كك ه لثم لع هتللد ابعو

 0 اموقلادنع ناك هلتعهسلع أن مواهةناعد وةمعرمش *لاباد" الأ مزالب 4 نم هناف اندلا

 هللا ذر لاقف هللا لهن م نيناسمل ا اله ف لوقتام لبشلا نبادوعسلا ىأ يشل لق« للعأو

 لصأ اذ هفمتأ هلَدَع هيلع قدأن 5 ةيانعلا نا ىلا ريشي لمأ ءالقعلا ٠ نوكحاو 3

 'مهتمماراسع تفلتخا ناو مه دن ءابياع للملا ةدارالا قل لعأ لاوقأ عومجم هلا عجرم
 نوذدعال مما هلاح ف هدن« < جرتي امو هقوذ بسحب ”قزح أنو أ لك رضأن كلذ اوقطا: تاني

 كلذ قة ىف ايش نوذخ ًايالونولمعتالو نوعندالو يهقوذ همظعبامئ لا نع ةراسعلا ف

 || مه دنع ةبش ءاخ دتال ققحم اع ىلع لعقدص لها مهفمهدو-وو مهقوذ مهةطن ىذعتيام لب م هركف نع

 | رابتعالا ل هأ اأو قوذالو لاح بحاصب ركفلا بحاص سلف ّىطدحو سصدو مند م نسل ةركتف مو

 سلف ةركف نع ءرابتعالا نوك فورت "عال ور ذود كنز 3 قاو ذا باص أ مسن نوكمف

 ١ نوكي دقرابتعالا نا /ءدامور ايتعالا لدأ ن هوريتعم هنا دحاو لكى لوقف ةروصاا" ىبنجالا ىلع

 || بحاصو عرفراكقفالا لهأ فو لصالاوه قاوذالا له قرانتءالاو قود نع نوكبدقوركف نع
 || سحال المصحح نان نكعالام م ناكَنا همر كفلاهازوك ىذلإ عضوملا ىفالا ةدارالا لهأ نم سلركفلا

 قد رطنم لان نان نكءالةناشملا هذي سهأ م لهو هيانن ردع دتش جالا قاتلا كلر كىملا ا

 سيلتلا هيحاص ثروي هنالةدحاو ةللدب ركفلا نم عنمتو ئام لون ن نمفف الأ دوج ولاؤ فشكلا | :

 ركفلابلاغتسمالاة دوجولاو ف شكلا قرط نم د 0 نازو<و الا ا ا
 ل لااا

 0 جرو حولا
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 لأ مكلعي و هللا اوهقتاو دئاوزلا نمو ةيئاكمالا هوجولا نم صال هجولاب هلع ةنين مط هنبقي دازف

 هاو لل ةىوقتلاهااككمافي رشتىلاعتىل اهاناكلعي كدت ءنكيملالعديزتف

 ةلاطعأف كنعاسغم لعلا اذهناكدقو هللا نمردصتءاسشالا ىف هسقلل ءامشالاة بور نعدللا

 نادت اذه :دئافمذهفاهنمهاربب هندرل لوقعلا بلغأ ىلع ضر عولى لأ بسغلاننامالاد لا

 قملادوجو فيكحلالا اذهروهظ نأو نامعالا سفن سدل ناس.عالا م ل معن نأ دئاوزلا ن ء مو

 ةفاضانيعلا تدازو هملغ نكي ملاك> م 54 تح نم د1 دارو هعح د ىلالا تفر
 ديعسأا .تداز ازف نيتي رفلا تعاذهلو دئاوزلا مكح بعأ امر طناف الزا هب فصل ن نكت اهلادرجل

 لبدسلا ىد_موهوقحلا لوةيهتلاو اضممواسجر ”قشلا تدازو انامْيا

 *«(ةدارالا ةقرعم ف ناس امو تنورمشعل اوسداسلاب ايلا) 3

 هنعك اع هيلع ناك أمن وه لود ةةيرطلا هذه لهأ ند ديراااهدد ةعولموقلادنعةدارالا

 هدوصقعم نع

 اولع ول نهال ١ ءادب ىه ةقرحم باقلاق ةعوأ

 اوع د ابعلا هنع ى ذلل اهحاص َن اذهلف

 مطس رانا سهل 0 امنا د هارتف

 اومكح متهاك ادم و ناس 0 ل

 هسفن نءهيدا زاو<دار قدير الن ةديرا اوت كاذو ةدارالا كرت ىاطسلادي زبى لأ دنعةدارالاو
 كلذو قا بطاخ ديرملا تن اودار اان قال لاكو متع هيةدارالاماسق لاح ف لوقا ان هلاك

 مدع نكمملاناىآرو هلدوحوالام رد ماو مدعلا اهةلعتسةدارالان العامل هنا
 نوكيالديرملانادو-وملاىاديرملاتْ أو مودعملا انا ىأ دارملان لاك كلذا دوجولابفصتاناو
 نم للان لءلاّةدارا هيون ا ىهو هتلان ةفرعملا ىف صاخ دصتىهف اندنع ةدارالاامأوادوجومالا
 انهلااملعتو اكوذ هللاب ةؤرعملا هللصمذ ةياَمعلانيهاربلاب ةلالدلا قب رطنمال ةفشاكملاحوتف
 ةداعلا هللعامكرئاهناةدارالا ىفزعباشملا تلاكر هتتام لعب وهللااوقتاو هلوقوهو هقوذ نك<الامف

 :اتيهدم ف لعا مهلة داع تسلا نال ديز ةداعبهنداعور عل رتيفورع ةداعىهام ديز ةداعزوكتدقو
 ىلع هيلع لص الهنا تاعودبعلل دام هللابلعلا ناتلعو مدعلا اهةلعتمةدارالا نا تلعاذ كنا

 .ديعلل ةدارال افةدو-وم كلذا نيقولخملا نمةدارالا نوكعم نقولخمان مددنإال هسقن هي هللا لعبأم

 ديعلافهدوجو مصيالا ناقاكمقنايلعلاو مو دعملابق ءاعدلا: اودواهمكح مزال ةمزال ماقملا اذه ىف مادام ا

 اهقلعتم كرديالامالا هعمل ةدارالا تسساف ديربأم كرين 0 انيوك نم أ أ هنف ةدارالامكح ٍ
 تبيوا اهدا صدجو اذا ةدازالا نان بعل تا ينام اتا ترطب ةفصتماهتدعلازتالف ||
 ًاناوتوكم .الاهدا نان لوزتالن اان ةدارالل تش , واهتتعلاز اهمكح لازاذاو اهمكح لازأأ
 داحآ اهتلعتس نال انهةدارالا ت.ةيامناو ا دوجو ةدارالا هيسصتتالف ديربام هتدارا نعن وكس نم ١
 تادارملا فالتخاب اهقلعتفلتحي نكلو ىهانتال كانه اهدوجوفاهانتال اهداحآو تاكمملا |
 | لاب نلقلا ضو بدأ جاو نانالا:موقي نعمان ؟ةدارالا قش هنا لهأ هيلاريشي ىذلاو أل
 تءاصت ارحم ممدلا نركب كلذ. هللا ىذريل لوهأ أب هي فصيل عورمشملا ىلا أ

 سس سس بحب ب٠ ب بم يب الل
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 لمسساا ىدبي وهوقلا لوقت هللاونا

 « (دئاوزلا ةفرعم ف نام امو نورمثعلاو سداسخلا باسلا)

 ارورسا-مينونمْؤملا ديرب (| || هروسروتلا, تاز اماذا

 اروذح هعججا لعلاناكو || || لع لكسفنا بيغلا لعف
 اروى طعن ال نوسرلا ىوس للادالب بو.غلا ل ارداو

 اريبخلا مسالا كل ىل-ولو نيع قا دنع سنغللامو

 ارويصاادل 1 العب ىو ققع لكو ةانعل! نحدعل

 نقيل ف ئاورلان مه الف 0 دمر يدلل نيل اتاك

 ىقلادئاوزلا ناريغمايالا رغصأو ه ىذلا سفن لك ىف ىأ مول لك ىفا.مذو اهيلع قحلا َّجاانووشلا ىهو

 قرأ برةلوتلثمال مي ديرب ب غن اطعو ةصاخةداعس كل ذ نم م ىطعت ام ىمهللا لهأ ابيلعلطصا

 الار ركل تما كي لوك ى اة نكمطمل نكلو ىلب لاك نمؤت لو ألاف ىوملا ىدك فيك

 نم مهنمو كي دن هتدجو ا نم مهنمو نكن عهبدحوأ نم قلل نقلل نا دوجو ناك إي ةعّونسم 0
 0 تول امحاوقلللادوجو عونشرخ ١ [قلخ نعهيدحو أن همهم ءادّسا هتدوأ

 دحاووأخ ونسوه له مالا ةبفبككح معلا تءلطفدحو دقو عوتتدقف ةرخ ا ادوحو

 لوصع 5اس ل ل ّنموهدحاو ىأفادحاو ناك اق
 ةمفكلا ىلعهلا-ًاذال !ءى دز بر لقوا سعآى اعت لاه اك اهب تره أ امم معلا نمةدانزلاو هجولا كلذ

 رح ىعياضيا مط ةرخ ”الادوجو نأب ارابخأ عد رالا عئابطلا لاشم ىه ىتلا ةعب رالاروطاا

 ةلكلا سفنل ا ىلا تومان سوقنا ارم امتاوداسح الارسال لون نم منان ةعرشطلا دانا

 هلع وكول لد هلا اننالؤح معز اكسل ىهالا نا يهاربا هتلاريخ أذ ةيعسطلا لك امهلا نع ةدّرجم

 ”ىببطلاملاعلا دجوأ زيت م هللا دنع ةزيم ةمولعم :دووسشم نكست لول عئابطلا نا امالعا هيف فّرصن
 اذهىلع مسالا رهظ أف ضءبىلاامضعب عم هيف فرصتل ا ذفانال دووشمه دنع مولعس ئث نمالا

 داس با ىلا هلعف ىذلا مالا دودجو ةعب رالارابطالا ىلع هتلاحابميهاربال نايأف صاشلنا لكشلا

 ق- ىف ةرشخ الا ةأشنلا مات أف ”ئرمدنعوأ ”يجدطالا مسج مام ذاهب رصنعلاو ةيعببطلا ما جالا
 نعاوجرخ تةفواذءامسلا باونأ مهل جفنالا ذهل ودي رمصتعرانتلا لهأ ماسجأو يعط“ ءادعسلا

 ايلع لا هلاح ااا ةلالدإا هده ند ميشا ربااهلقعي نأ دب ريا احاورال ارم امو قرتلاررصاذعلا

 ملاعمداعا ىلءرداق هلا ىلا هروهظ ىف رقتشي ملاعلا نوكح نامهلالافىهف ةعيرالاروبطاا ف

 بالة عبرأ هذهف<ىلعالا نوكتال تاي سنلاهذ_هتوشا جح هةءراهظا دب رعد سحأ ىله صاف
 مالثسلا هءلعهلروطلا ةلالددذهف ةعبرالا ذهل نمنالا رهظيال لاعلاناف ابئم تاسهلالا ىف
 داجال ةعسطاا عبرت ىلع ةل الد ىهاك < ىعبط مس سلامو حاورالاو لوقعلا ىف تاسهلالاف

 ىلا اهضعب مضيو ةقرفت نع عج مضلاو ّنوعذ ىأ ّنهرمف هلوقمث هي رصنعلاو ةيعسطلا ماسجالا
 000 مهانرك دام وهو ليج لكى ع لعجا مث ماسح الا ترهظ ضع |

 هلنمالا عمسالو عمس نءالا ىدبالو امعس كنت ي : نوعدا مث دات أ لابملا نافاس وتو اهشومشل
 نوكمضنكهل لون نأ هاندرأ اذائثلاناوتامئا هل ا اوةماسةم اهل ءاعدلا هل ماه اف ةَسان'نيع
 2 ا ا ا ا ل م ا

 2 ف 00



 همعاف ةنوعرلا صاري نع ١ هقا ىف فراع مك امهم

 هغار هتتأولو ءاسل امزل || ]| قدح لك تعن مكستلا كرت
 هكاسس وفن هل نيتطدملا || || ىرولان اع! "مدلا لاجرالام

 ا الا لاح لك ع اونا دش ع مهن

 هلطملا تالي ملارو:سلافلخإ| || هماقن باغ ا فركسلانا

 ا هتلع ضرع ن اف بر-ولا قب رطب هدسس سعأ لثتمم دبع هيف نان ال اف فني رعس ”ىهأ | سه نءناكناق

 ا ا ا ع يسال 0 ل

 1 لاا وو ف ارادت سرا نع تالالذ لا نواس رس ار ا ء 0

 توكمالو ةلالدإا ىضتقم نعح راخلوق ةلاسرلا تش دعب مهنم عشب دق مث دصقل اءالر | تال ا|انووهطخملا

 دنسأتا ملسوهملعهلثا ىلصهلوق له هللا دنع لئاقلا ةسترع لول اكل نذوب سهلا سعأ نععالا مب

 0 هللا لوم ود ندو هللا دنع ة.صوصأ تن اراهظا ظفالا اذهةوةىف ناك انلفرفنالو مدى ا

 رذنالو لاقف منيح مال_ لا هملع يش ًافهتلا ها ل اثتما هللاب هللا لهأ لغش نم واذ_هلسأل غارف

 ةدهاشمو هعنمت ةفرعملاورذتشب فيك فراسعلناف مكفّرعانا ترهأ اذكهىارخثلاتدصقامىأ ||

 نم هللا رفغة سلاح هملغل ءانفوأ سفن ةنوءر نعال روم أي سبا نم اذه لثمروظبالو هلغشت قمل ٍ

 تشد موهو ةضاخ ةريغلا بح اص ن هاك ه ل_ةمرهظيدقو هانف أ ىذا لاا كاذ هقراف اذاكلذ :

 كاذو ةمصوصات اراوطظا ىلسعلديالف ةريغلا بان د نم كلذ ل هانمرهظ دقو هللا حر نيدمىبأ انش" ٍإ

 اذهموةف 8 .ىل اةوينلا قس نمدنءامسالو اهتب دصت ىف فةوبو ةرتل درا ةوعدناسنالا ىرينأب

 هتلاسر فلوسرا قدص ى علال دةماق ان لوسرلا همع دن ام + ل وعسل زا ا 7

 || عل ديالا ذهو كلذ هنمرهظتف هسفنلال لوسرال ىّدكلا قيرط ىل_ءزدتملا مالا أف هنعدبان |
 ا هنكل مكن و هام ث يح نم م حرا سلو مكسكأ | نع ن 0 را فدل رع رسل 1

 رافال راسل هر لبر و كلا نع درك دك ماع كك وهام ثدح نم هم حرا

 ١ مولعم ماقمدهلالا انمامو مع ىلاعت هلوقىف ا الماكمولعملا هما" .ىبهلا فن ردع نود ا

 مهصقن الف مهماقع وفي رعتو ممفرعمدعب يسفنأ ىلءاونثأف نوكملا نمتلاناو نوفاصلا نمتلاناو:|
.َ 

 ناس لك عال لعادكرو هنأ ماقغا ف كتل انيعرثوي لا ذاو مهتبن' ع طم الو ءانثلا ادد

 : هتنرع ذماتلا هش 0 راسل الا ريح ن ند ادع لشد هعقوامو

 عمو همسق قرا ريف سعأ ىف هللا ىلع مسقي نأ مب كلا ىف غاب ْن 0-3 ةوهلعم لدم نوكم نأ همه واعمل

 || اوسالو ةريثك نيل اضلا ن نع ميكستلا فتاناكم ااورفغتساام:ةحت : ار هم ناالواذ هللار ةغعساده ||
 مذربالن ا فاجو دصس ىذااكوّن لاند انكر د أ دا دغس ناكدنأ هللا هجر ل طلارداقلا دمع نع ىحام»

 لس هلع نكيلو شط عدقو رئي سأر ىلع فقو ىذلاكو همدق ها ”ربأد ثدغلا لزغي ىتح هندي صنم هسأر ا
 ْ ىدعت ىلع لاقف بذغت نم ىلع ل ةضرتلا مت ىلدع املا ص اخف نضع ال نق تنل لاقف ةوكرألو

 : انغرهظملا فرهاظل متر هللا دو مش ىف نيه هان دنع كسلا نيعامأو ءاملا اقيمت

 : هنيقرغف اذه ىلطعأ رهظملادا دعتتسسا نا ىلع لدد رداظلاروظ اههمق م هالا م

 ا اهنال دوجرلا ىفاهراهظان ان درؤنا ةشار ا ودنهو ريكصتا مدع ند رح "ا رهظم ا نيو |

 كلعل ن نمو لق ن نم حالا دل نممالارهظام هناف روظا اشم 1 هرومالاذ أم لخأ ىلع بر 2

) 2 

2 



 هاو

 : 21 يي

 لللادوبشل رك كل ا لعفلا قب. اكقابهللا دن ءامو هتنةدووشمانوكللا انمايعالالا ءاقيلا

 كدهشي ملامل ضرع مداكلابمفإو 3 قل اكل دبش ام لاك! ذهاو كدومش * نعهنمع لاز هدشت ملاذاف

 لأ قرفلا لاق نم لوق اًمأو «اندال قف كيلا بسن. هنوكعم كلاعفا نمدو#لا ىلا ضرع م هناا
 هي دومعلاق هللا ىلا الا بسن نا عسب الو هريغ هب ةماعلا د ةصلا ىلا دمعلا تيت هن أف هن دودعلا ةدهانشم

 | موةهيدوبعلا ىلا ]ةدرعلا لا ههاذاسع بسن اذ هلو دهان :كناك هد .دومءد هاذ نك دبعلا ص

 هنالّدب دوسعلا ةمست ليدي ال قلل ا ناقةندوبعلا ىلا متبسن فال هب دومعلا ىلا ةمسأريغ نم هلنا لسع

 ةفصلا ىلا بش امني قرف: هللا دنع هنوك دهاشي م ةيدونعلا دهاش 0 ديعلا نيعال دعلا ةفص نمع

 ةدومعلاو هب دومعلا نمي وةدودخلاو ةصوصللا ني ل-رناسللا لدأ لاق هللا ىلا ف اذبأم نب و

 ماتقتاكوهف قاطنا ت ثا قرفلا لاك نم لوقامأو دمسلا ىلا ةمدن ةدوبعلاو ايلا ةبسسأ ةندوبعلاف
 قلللا دوو لقي لو قالا تاسشا لاق هنافاناكرف امهنن نأ مغ قحالي قل ىلا ةراثا مهاوق نعم ىف

 هفاصتاو الزا +فنل هيودو تءاثوه هلع ث» 0 مقلكناو قالادوحو نيع ى واللاد دو+و نيءنال

 لزالا ف ىأ قللت ات انثا هلو 2 ةلمثللا هذه ون لكجتاع انفو ءدقف لعأ ارط ثداح سه دوخولاب

 دو>-ولا اهفاصتا لاح فال ةساشلا نانعالا نع وه ى دكا نلف ىلكلاو هللا نيد قرعلا عقو

 لوقاَمأو * قلل تاثئاهتارفلاف قتاغلا لاف دش اللوجو تقولوا

 : ماكحا هللا ةوو نع قدح ال 8 ةيلعلا مال ذه هنا لب ن نمدارأ هلراسغالا ةوهش قرفلا لاق نم

 ١ دوو ف ناسءالا بتاره تزيمتو 5و ا1ترهظاذهاواهمك<الار عظالف هفدشاقلانامعالا

 دحاو دو-ولانيعو صانع عاوأو سانجاو تاذأومو رصاشعو كالفاو كالمال ةوقحلا

 مهنا دو-ولا فال تول ىف كشالبرامغ«ىه ىبلا هتباشلا نعال فال ال ةيفلسخت ماكح الاو
 م ول ادوحو ىف مهماكح ار وهظ دب رب مهلاوحأ ىف مهعونتدومث ةقرفتلا لاق نم لوق 0

 دوهشملاف ع وننلا دعا! اذهادومدللاو نامع الا مكح نيع لذ نا تدثف علم ءاا ليغ الو ٍكلاو ةءودم

 3 رفتلا ف لاق ن م لوقامأو * دوجولا نيب واش ٍقَردِفْناسعالا

 ددعلا ىئملصا ةاادر دف هن يع تقر وو تعج

 1 ىهانميالام ىلا ةعب رالاوةثالثلاو نيثثالا ناسعا ترهظندا دعالا بنا ىف دحاولاروهظدارأ هناف

 هللا ىلص ىنلا تب : راهو هنا فرعبالو روظامنيعئشلا نوكي نأ هلصول ةياع هدهو دحاول اروهلش
 لإ هللال وسر ودو دحاوالارب ورح "الاف دح اولا باغف ثّدحلا مزح نا دءاأ ةئاع دوو ملسو هيلع

 صادوحولا ىفامدح اولل نيع نيزثالا ىداحتالاب هتعربعملاوهو ماسر اةياغ دوق سو لع هنن لح

 نموهو هذ دن اسنالاىف ”ىلابنالا عونا ااذه صاخشأ عجب نع لب درع نيعو> اريز ناك او

 نيعود نيالا ةمن ع ىلع فني دح اولا فاطعناف ةمصتختلا ثمح ن نمودو» ساو ناس الا ثيح

 ةقرفتلا ىنعم ىةعف ىهانشاإل لادا دعالا نش قياما كعب دسار يعود ابو الاروع

 لددسلا ىدهي وهو قا لوقبهللاو مياس بلاذتنكنا

 + (مكحلا نيع ةفرعم ف ناش امو نو ريشعلاو عدارلا بابلا) *

 3 تبرضوهو ءاعدلا طاسنالا ناسلب ةمصودانا راهطظال فرصتلا 6 5

000 
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 اناكرفو انارق تفتح اءمكح ةقرفت تن أ دف تعجاذا
 اناهرب تلقام ىلع قا دقو لب مكملاو ككاو نيعلاو

 اناناتنكناادحاونكو لدعاف]| || ادبأ صقان لاح قرفلاو علاق
 انام اوءام السا كل ارّرق ذا هيحاصو ليرتج' تب رط مزلاو
 انام | دا ان ادحا كل ارّرَعَف اههدع مصدق مه ناقح نو

 اناصس قللا لح ديزملا ىوس مهلا "ني ماونال ةعرأ كلت

 | تنام قرذلا قاف دلا ”ىلعىلا دنعو قالب قا ىلاراشأ نمةراشا موقلا ضعي دنع ةقر هلانالعا

 1 ا دود دورعل اودهاشم ىرغلا يصعب دعوانا كلامق ع وبلال دهشأ ام قرفلا مضعب دنعو كلا

 2 مهلاوحاىنقلخلا عون ”ةدهاشم هَقَرْعَتا التو هللراسغالا دوه: ةقرفتلا ل قو قلن !ثامثا قرفلا

 || ةدملاءاضةناراظتنا رهو نالعنلا أ مكلع رفنس للا تعت ىمهاالا لعل| نم ةقرفتلا ماقمدنةسمو
 صف" ص 0 ىل ىبس ى ءايشإلا لصأنا اود“ 1 مد فاشله انعا تامر مواهرا دعم هلبا ءف 0 خا
 || نا فالارطنول ىتح اهين اهم قرت اهماكح ا تقّرذتف ةدهلالا ءامسالا ف ترهظام لوو ةقرفتنا اهاك

 هده تدعم هنا نما لدعم ئدلا اهيناعم نيي مولغملا ناعررذلا عمانبعلا قعاملاك انت دلال د ثيح نداش

 قارتفار اجرا نك حملا قرط لع بوغنلا ير ىرجي هت ءامسالا تناك اذا امسالو ا ذكلا دك يعل

 قاب نعنأ لاك ئ هلذكس بل لاسقف هناحيس انبلا فّرعت ةقرغنلاب و رهظا ةقرفتلاف ضع نه اهضعن

 ةقرتلابوءاسشالاى ب ةقرفدلا ترهظ أ ءاشالا دو دحو قاد ال نمو لذ نم نيب قرغف قلخيال نك

 ْ نامعالا قئاقح مهةّقحا دبع نونامث هتلذام تزيتو قات ادشتا م تركو لاووحالاو تاماقملا ترهظ

 ا ميققح نو ديرب و دمعفال !ةّتسهَننو ةياممالاو ةمهلال !بسنلا قث اق مهقشح ديعةنام هلئو

 : هدامع نيب لج وزع قرف ةمهلالا قالخ ال | قداح مهقشح دمع ةنامث الث هللو ةيدمحلا ةوسا اقناع

 ةدحاولا نيعلا ل_بأنماعج ىه-امناو ةرثكلاا ىلع ليا دوهذا ةقرذتلا نيعوه عجل نيعو بتارملا
 أ

 0 د ا ا هنلاف ا 0 يم

 نييَدَق 0 1 نا نعةزملاود ىأ

 1 وررعالا رم لخأ ال فو ذو هدو ةتازم راح ف ىدعنال قولا لخأ ن مناسن الكر قالا

 بنام قرفلا قافذلا لوقاَمأو + ربخ نعال دوهش نعالا ادبأ
 1 كيلا بينام هناف هانرك ذاموهفْكلا

 دمت .امومدعلاوءانفااىلادل اه ديعلا ىلا بثاص عج د-هملا بسن الل قالاذادودحلا الا

 1 يدعوا ىعموشو قلخنا ىلا ين الو قا ىلا بش نم نكف دو ول اوءاقيلا ىلا هل ف رللا

 ناك: نك قانهللا دنعامو هب وسهلا اذكى لك 12 لد هظفاامو اذا !!همسلام* انفلان فصوق دق

 كيلامملا نمدقاريغاد ب وه نم ىرتالً دانا لحس قللا دنعنأكن موءاتبلا ل عسانم هللا دستع

 توملادفنب هلق قولخلا ىلا بنام لكف دفنذ هلعدمسلل ناكىذلا كلملا عفترا توملا ءاجاذا
 انعم هنالعوش هقراشنال هناق قللاىف دج ولالا ذهو دنع ناكنم قراف دقق دق لكو ةداهشلا وأ

 قحلا كدبشأامقرقلا لاهم لوقاَم أو « كللا بام قرغلاهلوق قم اذه ةرومالارستاملاو

 ىلا الدنا نم تناكح ناوهتنا ىلا سنت نا بدالا ىطعبال يلا لاعذالا ىلا ريشيابدا ٌكلاعفا نم

 هذ ودكو ناماؤ ىو لا اكوا الد اقل لاهو ةفاشل وا ذامقنا ىلا تن ل لاسفالا

 نأرغ ىنعملافاعتجاث قاقدلا لوت عم اذهفاهدوحو نامز ىل» ىذلا نامزلا ف هنعلوزرتو ةصاخ

 فيسادتلا ىلا لاعؤإلا هذهنامعات نا ذاقاددا هلوَعِب لاعفالا ضعب ص.هخ لئاشلا اذه



-- 

 انى ماما مث ذ فسم نافاهان درس تا ةفئاطلا تارا و هنمرتتل دلو
 قح عسب انا مهتم لاكن «لوقامتافمسمهرباك الا ةفر ءموأ هنلا انه ذاع مفر عم عم هللا ء اشنا

 نابعاتادادعتسا هتامعأال ضرعنام هنأ يغدوجولا يعود رلبانل هلا انيهذاموهت ان واحالو ا

 كنع بسام هنا عجبا فقاقدلا لوقاَمأو هب تفدت اع فصتا ىتد >- قالا دو-و فت انزكحمملا

 : ةيسلو ىسحلا ءامسالاب و -ااك هز وهو كنم ىوعدلا هنف تعدو ام باس ديرب نا همام ىذتش هناف

 اها رةملكلا هذه هريغلاقول هناف مالكلا القا اكدلا لاه مطعب اذه هلىهو كتلا لاعفالا ||
 امآو قااوه دوحولا نعناك ذا كنع باس ئذلا هنافذوجؤلا نعنع بسام هلوقن دي ربهنأ ىلع

 سصهالاو هلاعفا نان رد لحم كن دي رب هناف ةقمقح كر هلعف نم ىلا ل دهشأ ام عجبا نارخ ”الالود :

 هلوةبديزيناالاهنف تاككمملانانعا تادادعتنسارانآع ك2 توعنم اوصل ب سكعلاب هع ف |
 ' انهذام وهامو كلذ ديرب ثأ ن نكع دعفرثال ارهظ ع نوفركذإض رع لو لعفلار ط كي ىأ كب ه)_عفنم َ

 (ا ىلع انمكح ملاحي هيلع كا لوقلا اذه يح اصوع نما ل عولف قئاقملا هيطءتاموهملا ١

 || ىطعت هتلابةنوعملا نا لاف ةنوعملاةدهاشم عا لاق نملوقامأو هلاحو هماقع انسفرعا قلقدلا |
 !ميثأ لمعلا ىلا ةمسنىلاعتقعلاو لا عالاب هغاك كالذاو قم !اهترثأ ةديحص لمعلا ىلا ةبسن دمعلا تا

 || لسر هتنان قلدنا ل_عأو هللا ملكى وم لاو نيعتسن كاداو هلع لوي ناهدبعلعرمشو هسفنل قحلا
 || تءننم هللا لوسر هلوقي وا هللا هلوشبام نيبان د_ذعقرفالو اوزيصاو هللاناونسعتسا هموقل لاف هللا
 ديعلا وقيام نيب هناكسس لصف مم ىدنعنيب و نيب ةالصلا تعسضتتنا لاكو هملاةمسنلاو ةعحل اق هللأ

 1| كلذ هلعىف هللا نم نوعلا كطوهز لع لوقللو م هع نعل كلا لوا شت هنا لوبان

 1 دقف تاق ناف عما ىعم اذهفدبعلا نيب و هللا نيب لمعلا ىف تعج دقا ذه لمعلا ىف: يكراشملا تحصف |

 ةفصلابو درعلا ةفص نيعاضيأ قل ناو نس !نيعوهرهاظلا ناوءاهلا مضر هظم درعلا نيعن ا تررق
 ادار كلما روق دنع الق ةساخذلل !لمدلا سلا ذاك ةكلاؤعر هاظلاو لمعلا دحو

 ىذاارهاظلافرودلا فالتخ ا ىلا ىّدا ىذلاوهورهاظلا ىفر ثوم صاخدا دعتسا اهلدبعلا عنا |
 رث ام لب رعاظلا كل 3 طا نعت سن كل !او:ل وذ. نارهاطلا »لكس ادختسالا كل ذف قا نيدو
 أ اهدا دعتسا ناك اذا نكملا نيعناف اهلع ىلعاهتمعب نا نيعملا مسالا مكح ةملصملا نيعل اهذهدادعتسا

 || نكمملا لوقلب نكمملا نيع ناساوه رهاظاا لوقف رداظلا ىف همكحرهظ افعضو اع ىطعأأ]
 عمجت نا ةنوعملا تطعأفهدج-نإل هللا عمم دع ناس ىلع لاق هنا قل اريخ أ كح رهالنل !ناسلب

 || لاعذالاةفاضاننيلئاقلا رظنلا باعصأ هما بهذ دق اع ىو اعدل نم كل ذ ىف عقول لماع ىلع لمعلا 1

 نياوتلا نيب ىأ نتفئاطلا نب قحاو َةدَرَم هللاىلالاعفألا ةفاضان نيلثقلاو ةدّرم دام-ءلاىلا |||
 | ةماسل قهلورهاظلا ف نكجملا نيءدا دعت سارثأ نم“ هاتر تامة رود ىلع ةسن لمعلا ىلا دمعلاف :

 نان | ىلع تاك نععلا نام همفنيعلا دا دعتسارث أل هالغلا لوبق نم هانررقام ةروص ىلع لمعلا ىلا 1
 0000 انهم ادذهو نيعتسنلاناو ديعت كانارهاظلا قاهر 1

 قم لعام ماكنا ان نق ءانننام قعود ةن وعلل ره اشم عع فرس ةنوعملا .ةرعاجمم) دارا

هدهاذ ا اهلث او ماقم ىلعال ةيوعلاةدحا شما :
فاهحرشىفهملا انبه ذا: "لزان هوجو ةظفالا 

 1 ايقاع رش

 ع ىلعانضرتعا وبول كلتا ضعب لجأ ن موهسسفن ىف هيلعمالا ىذاا وهو اهاك او هوحولامت ىلع

رّرقام ىلاو باَحَلا اذهرمصتخم ىف ةظفالا هدهل 5
ىلا ةعاجا لا اوقأ عبرت عسل |ىفهملا انه ذوهان

 

 لسسلا ىدهيوهو قالو, هقلاو باسلا لأ فاه انك و اهانرك ذ |||

 ىعملافرعش

 0 ّك ّ ع



©» 

 دحالا دداولاريصيلا عملا وهف هب ترظأ وأ قع تعم“ اذا
 دسللاو حاورالاو لقعلاو سفنلاو 0 تاسءالاو 2 دا َّئ

 د ديننا 3 ه تنأف هن هبعصت عملاعمحم تذخأ ناف

 باسام ع جلا قاعدلا ”ىلعوأ لاو قلخ الب ق- ىلاراشأن مةراش هج املا ضويدنع عاجل !نالجا

 رداع راهامم علا موق لأجو َه هشفدل كيدلعف ن . قحلا كد لا عجل ةقاط تااقو 0

 | ةدع اشم نعءاسلا عجبا عجبو قل ادامئاكقلخلا تاما عما مهضعي لاقو نيعيس لانا همحو

 ا ءانفو ةبلكلاب كالتسالا عملا عجو هللا, ناسيعال ادوهمل عج لا مهضعد لاقو قا ىوسءئث لك

 ْ لكلا قالا في رصت ةدعاشم عجلا ممدعب لاق و ةقيقملا تاسلغدنعهتلاى وساع سا >الا

 قرفلاو عملا ف مولا مظن نمو
 ددعلا ىمم لص اونلا در 4 3 هل ىع َتَقَر -وو تعج

 تلج هلامعيتي نة دنع عيب او عملا جسم مج ا قيولوق نماسسلا لصوامضءدانرك ذدقاذهف

 ْ كيروعت ن نمهسفن هي قا فدوا* هملعدلام عمتو هماا هعحرتفدنامعأو هتوعث ن هكسعت هبتهصو ع

 عجرتف هيلع كلامو كءلع هلام عمت نا عدلا عجووهوهو تن تن نوك كدلا هعجرتف كناامسأو
 نآريغ هيوعنوهوامس أ الا نوكلا فاك رومالاريصت هللا ىلا الأ هلكرمالا عج ريهنسلاو هيلا لكتلا

 ' مخ هوعّداام بس ميطاخن كل ىف مهاوعد قا ىشمو توعنلاوءامسالا كلت ضب اوعدا قالا

 عرشلاىف ةدراولا توعنلا قو كِل دف ىذا نم مهو يفرعلا فهي ةصوصخلا ءامسالا ىف ىذا نم

 اجانعج لد هلك كلذ نم ئىثفاننعذااقانقير طف امو تاندخانالا موسرلاء ءالعدتع ىدلب الاسم

 نمالا هنرعيال ”ىنخ سوهو هيف تاكمملا نا. ءادادع تاراكا -ءاصسالا كلنا انه.نان ريغ هلع

 ا ل ل نا ل حسد فرع

 1 ثيح 0 هرتكلا نايعالانييريشل اوةرثكلاننذوم ظفل هتاف علام هاوق لمعلا يللا لقاعلا

 هك دل را كمال صاح اقر بالا عملا نيع ةقر هنلا تسلو ةقرفتلا نيع علا ناكز يملا

 ديزف ةقرفتلاب نوصي 0 كلذ صاخ# أودي فالك لاشمالا عمجج ةقضااو دل انافاعم

 هوحودح اولا عونلا صاخت ًاولاشمالا عجبا ذكهو اناسا اي يك ورمعد سل

 ١ 5 ' الا هذه ىف لو أتم لكلوق سلا لوؤيامهتنا لعدق ةريثك» هوجو ىلع ئبث هلك سا ىلا عت لاق ةريثك هل

 قالا نيعريغ سل دو+ولا ذا ىدلل ل_ةهوهوا قالا لت ءوث دود ولا ىف سبل ىلا 1 اهالعأو

 آراب يل تقلا وج در دول يحق تاك تا دامس م هااق

 ئشسدل شم س لق ه 1 ء مث درمحولا ف نك ملاذإف بسنلا كلت قناع ح ىلارظنل اة س دعرومأ ىهاسغاو

 لس د ١ يدرس امال تدامتسا امتناكمملا ناسعاناف هملاانرشأ ام ققتو مهفاف<مث سل هنال
 رهظاخ حئاولا للدلا هيطعبامل للا سيل دئاز سحأ نوكسحر نا ل رحتي هنال لا نيعرب-غ

 تر هنال لئمهلوه م مث سلف د-اووهو قالا الا دو>ولاب دوع اف |

 || نعود نوكحف هللعدوجولا عمنا هانرّزق م ةقسشللا ىلع ع عجاف نالئاقم وأ نافاتي

 اهتادادعتسا نيعاستافتاككمملا ناسعا ىل_ع ةقرفتلاو ددعلا نمرهظام مكح عمدشو دوجولا
 رومالا تدل أو :دح اولا نيعل | ىف ةرث ا ل

 عجلام هنا تح 0 تيطعأو قثالا نيب تزيمواهاوصاد

 1 يكتم



 هب 1

 رودا|نع نر 9 انعو اننع

١ 

 | أ| لوتلا اذه بحاص دنع ىصاعملاءانف ءانغلا ناك يتاعاطلاءاستب ةفئاطلا ضعب دنع ءاقتملا ناملعا
 | دمعلا ةيور ءانف هناءانقلا فل اك نم لوقا ذدو ءث لكى ع هللا مامقدسعل اًةرؤرع اًيءاقيلا ممضعب دذعو
 || نعءانف هلاءانفلا ىف لاكن م لوقوهو قاايءاستباقبلا موضعي دنعو كلذ ىلع ىلاعتهللا ماب هلل

 ةلزملا ىف قدالا نعءانغلا نالءانفلا ةمسن نم قيرطلا اذهىف فرشأ ان دنعءاقبلا ةسننا لاق لذا |
 ةَوَعلادلف !ذكن علانفأ ىذلاوهءانفلا ناف قابلا دنعا دن ةلزلا ىف ىيعالابءاقبل او اسفل ا دذعا دبأ
 || هتا لع دنعويرطلا اذ_هىف ءاقبلا ىنعا هملاكتفاضاو ىلا ىلا كتيسنءاقملاو كنق ناطاسلاو
 8 ءاقملاف ىلعأ قا ىلا كّسسنو ا ذك ن نعتدنن لوقت كنان نوكلا ىلا كمن ءانفلاو اودطصاامف

 : ا ا طلا اذ هم 1

 'ٍ هانا كه عت ا 5 0 ١-0

 دوهش ن مدن الأ < اهلا كالذكو هنعءانفلا كس لهم كين وراسل مدن الذاو اءاك دوم سفنوه

 ”ةرايسنل نيش الثا 00 1نَدْفَع انقبلا نوكيالو هب قان تن نم

 هلا بوسنملا ولعل لكعا وف ا ةمسسنلا هلق قلاب تمت لوقت تنك هانا ٌكإَةعَت و كباق ىف هانا

 يياسرطأ ىذ دنعءافخ الفدح او نامز ف صال اناكو امز الت ن اوءاننغلا لاح نم ىلع ءاسقما !لاسف-
 || ر ظنت نا كلذو (ءانفلا با, حرم هنمذتي ماقملا اذه حرش ةلزنملاو فرششلا ف نيتيسنل ا نمب قرف اف
 اذه عاج اذه هعم قاب تن ىذا اوهذاذك نع كانفأ ىذلا بسلا ىاانفلا عاوتأ نم عون لك ىف
 تءان'اهمكح لوختالو لوزتال ةمكءاتملاناكلذو ءانفلاف نوكمال اَعْنَمَع انعنأالا ناسلا
 تغنلكو قل ةرمضح ىفدل ل خدمال ىنآكتعنودو لوز ةمن اننلاو ىهلا تهنوهوا قو اتح

 ١ ىلا اهتلسن ناق ةدويعلا الا -ىوكلا يناملا, صو مالا تعنلا نم م ىلع أد أو هفنيتاسللا ىلا بسن

 هيلاةدامسلاو هاو رأأ ةسسمل ع نه ىل-ءأو نأ نوككا
 0 مرالو ةدودعلاىلا عجارءانقلاف تاقْناق

 نعءهشقب دقءانةلاو نوكْلا نع ْن ع عفتر بال تان" ثعل : ةدوسعلا نأذ ةدويعلاكن وكن نامصيالا لو

 1 ْنَع هيض ووإ_صأ نع ءوشلا ردك ىعأ لكو ةدوبعلا مكسج- فاني همكف ه سفن نعوهندوبع

 نياهاملا,كةلًافدن ودام فالح ىل_عءمالا كاطعأ هناف ةفئاطلا دنع فرشلا كل ذب سدلف هّتمدشح

 يع فاضتإ ل اذغا م مياأك/ هت || هنمعمدعلا ا نم هناك ةلوزرال ىذلات املا دمعلا لاح اًهءلاو

 أ نا مزلب ,الو دو>ولاوه ى مالا كرد اك كانا فاو كا د دا تهدودولا لب دو>ولا نعاني ْ

 مادهتدودعق دو>-ولاتءانأ هنود ىف نيعلاق انآ علاو لاحوه لب فوصوملا نع ةوصلا كرك

 قاب هللا داعامودفم كدتعام اددع نجرلا ىاالا ضرالاو نا وعما ىف نم 1ك دا

 ا رد اما ةللاوءانفداعنلار الار هللا نعءاعتلاوداقتلا قل افان دنع وهو هدنع نق

 رطوذتا ادعام تالوةعملا راس تعن لد تناك تبيح م صرعلا 5 ءانفلاو هردوح ةيواومم

 : 3 5 عءا”ع نما

 , وهو قا لوقب هللاو دش وهو قا باطما عمسلا قل آو أ ىلق هل ناكن هنع4فامىلاانأموادقو

 لسلا

 * (هرارسأو عسا ةفرعم ف ناتئامو نورسشعلاو يناثلا بابلا) ْ
 قعملا فرعش ٍْ



 ريوس بس صك

 ٍ كا هنأ وناشلا اذه لهأن ذا نمانعلا صدا طلغأر طيانهو لالا اذ هق ةدوعّدم ك!نيعالدا

 1 ىنناذا لالا ذه سحاص نا كا ةوناسلا اذهل ئمهل أ هللا نا ومالا كل صاخخي ىتحهللا اشنا

 ١ هاربالوأ هنوُؤُش فق حلا ىرينااماكلد هدوهش قولخالف لوةباعف هاه دوب هللا ىوسام لكنع

 قفاف هنوؤش قهدهاش ناف هسفرثأ ن نءالو لاعلان ءهلةسغالذا هنووُش ق لازال هناف هنوؤشاف

 ا هللا وعدل < وهف ماعلا ن 3 هانعقف ب هنوؤدري غقهدهاش ناوهتللا ىوسام لكن ع

 : هلدق هللا تن ًارالا أش تن اراه كاف هناك ا قد سلا ناكترمملا أذهو نيملاعلا نع ع

 ءيشالودار ناك صح دقومد> و هزع ء عدلا رودص ىأ رورخ ادهش م ىف بقأ مىئالو هآر هنا تنث 8

 نى عءمالاّكا تن دقفول.ةهللاتءأرالا اشتي راملامف دوهشلا ا هلق ةبورلا كلت لعش

 نوكمال كلدذو امسوق للا تاهص نءءانفلاوهف (ءانفاا نم عباسلا عونلااًمأو) هءلعودام

 نمال نكلو لقعي دئاز صالال هسفنو ىلا تأذإ صخشلا اذه نمعا قا نع ملاعااروهط دوهشالا

 ةروسن هروطم نيءقارهاظ اق هاربات اوالواعم نوكلا ىربالو راظنلا ضعد هارباك هلع هنوك

 أ| ةفصالو ةمسن توشش ىلع ل مل د نوكيا نوكل | ىفارثأ قلل ىربالق هسف: فرهظألا كاذدا دعتسا

 ثحرثأَتلا لحم هنا ىرب هقّقح نا لب توعتلاو تافصااوءامعسال ا نع دوهشلا اذه ه شفق تءعئالو

 هسفن فصو ىلاغت هنوك اذ هد ىدحامو تاكمملا نامعا نم هساشلا ناسعالا ةادعتسا قرأ

 1 اة- هءانح ىفتافصلا هذه نوكتنااماق تايد اكاونت راع ةنللا لغو هاكات

 ناك ناف بذك ال قددام هريخو ال الم صولا هسفن تعنو اع انل وكت نام اوامم انسعن مث

 هللان لعل لاسم ضغأ نمهذهواهانااشستك دقق لصالاوهناكناو سستكموهفلصالا اف

 يدك هراسخ قه. راش اماهنك ”ىلزأ مدقرا 7 >اناهلك تانأدحملا توعت هلا فاك 21 هناك

 هريعالو باس تك ادعت :ملو ةرك ذاماهتمو مكنم نيدهاجملا لعند - مكنوابناو هلوق لدم اهضعبل

 1 ار ردم هاو كيرصا ناسا كل بعس ىنوعذاو ىادإ!ةوعد بح [باسلا اذان نمو

 |١ لعب اذا نافل اوهامناو نمان“عونوهافءانفل ا نعءانفلا مهلوقامتأو كرك ذأ ورك ذاو مكلرفغا

 لكح قعبانوهفاورف هنا ل_عيال ىذل!ان ورا بح اصكءانغلا نعءانغلا َكِلَذف ناف هتادن انف

 همكحح ةحردءاندأو دصتيالى أ لدعم لاشرال ءانغلا لاحو ءانفاا عاونأن م مّدَعَت عون

 : وعملا ملك قو أ ان دلارومأ نم ام عاق ركملاناسنالا قرغتسا اذافركمملا ف
 ا 5 رطوأ هبولاطم ىلءرثع اذا ةلاملا كت ىفادوج هلع ىرتو لارالو هب كب نيد نوكنو كءمسالو

 هناف ثدحملا قيض كلذ بسو للاعلا ىف هناحر د دأ اذ هف كععس وُلارب د تح هس احا ىلا هدر سعأ

 |١ نع -نكلو يف نَع ءقيضبال هناف بلقلا عاستاامأفاهنم قضى *الو نام الا قة ن نم عسوأّى ال

 : ثمح نموه ةرثكلا لمس الف تاذل | * ىدحا هناقاعم نيرطاخ عسال هنأف قس عا دحاو ؟ ئش

 ا هلودق ىرخالا ةسرلافو نيملاعلان ء*“ىعهللاو هلوق ئدعمىف“ ىهلالا كش اق ةَمقطاهذه

 ٍ ل كدي وهو ىلا لوخاقاو بانلا اذه ف ردم ىف فاكر دعنا اذدخأو فرعا نا تنبح

 *(هرا آو ءاقملا ةفرعم ىف نان امو نورشعلاو دحالا بابل *

 عملا رعش

 رثالا نم اهفامي س وغنلا لك || | ىلع لح هللا مانق تنأر اذا

 رظن اذ تنك نا هب قان تنأو ه.لاجرلا لاق ىذلا ءاقيلا كاذ

 ريغلا نم ق قد را انءاف صم ركفلاب 0 كنا ّ

 سسوس هعجأ نوكلا ىف امو ريغ نآو
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 د_هاشم لك ىلعاضي اءانفلا اذه بحاصدي زو ىربو ف_ثكيو دهشب هنوك ع مدي ورالو تعشكالو |

 | - - 5 . - .٠

 0 قحلأ نع ىه تس هةعصي<سقتل تاو هسفنو «سح ىلا َكل ذدعب عجرم هقاد هنا معز نك ق.قدهناف

 ا اه-همءانفلا اذ_هسىحاص نا مثدهاشامالو دهاشن مافقرع الو هلاق اعريخ هددعس دافاهلعىج حلا

 ريع معو ملعامريغ مطو مشامريغ سو ىعسامريغ ععسو عمءامربغ ىأرفءانفلا لاح ىف هتافص نب قرف

 تدحوب اذاو و» سلف انفاا نم عونلا اذه بحاص هنا د اوبسنااهذهنيبقرفوزيموردقام |

 لاردالا هءلعفانتع لو ”سسساو مطر متو سن ل نا اك.:هياع ىأر هبا عمس ف نيعلا دنع آ

 نم *(عبارلاعونلااماو) + لاما مص اقوذءانفلا اذه بحاصووذ مكسملانالتخاب
 تاذ لكل ناو فيثكو فيطان نيد منال ا ءانفلاوهق# انفلا

 ناد لاح لك ىتان الا عمروصلا ةعّونتمكدفطان او ىرخالا ابي فااختالاوحأو ةقيقح كنم ْ

 ىذلاْل دوهشمب كتاذ نع تنفاذاف ضارعالا هلع تفلت> ا ناوةدح اوةروص ىلع تيان” كلكمش
 فحاصت اق هش كتاذدوهش نعلاحلا اذ هى سغتالو قلارعيسغو قللانم تدهاشامو»

 عونلا اذ هى اصتنًاقتد هاشامت ده اشو دوهشل | !ذ_هىكتاذ دبش 0ناوءانغل اذه 1

 ءانفلا | اصناق هدو ىلادوهُش صصخن لوتد_داشام تدهاثانقامع او ءانفلا نم

 ذاتسالا نريخأ رثأتلا نمناسن الا تاذ مصعي لاحوهو ناوكالا نءانوكسس هدومشم نوكي دق

 هبف تناكوانملا فات ناكر ءانفلا لاحر ع . ناكوساف ةشإدع ناديز نيربزعلادسعىومتلا

 ةشضوصلا 2 دل ءاملا سلات دو ءجراقرخر ”ىلع لخد مول تاذناك كفانا ١

 ل لد دق نينموم اريمأ نا لعت تسلك لا ف.كهل تلق مودلا هندهاشدق قوذلاب ىدنع مص

 ا اي تابقاف س اف لهأ عم حرقت تجرخ فا لءالاق لب داكن نب دما ءذه ىلا سلدناا

 نر نعو ىسفن نعتدنف هيلا ترظنو ننمْؤملاريمأ 1لصوالفركسعلا مّدقَم ىف اد علا |

 ميمضالو تاقوبلا الو كا ذةرثك عم ل توكل تاسركلا ىلا امو نانال اه سحب ام عمج ٍ

 ل مادا ىرصب تن ارالو كلذ نم ئىّشن عم ى واعنامو سانا| | ا

 تيأرامو سانلا ماحدزاو لبا قي رطىف تفةوو ىناكم نع دحأ ىتح ازام هنا ني هوم اريمأ ا

 بحت الف هيف ىدو من م-هاك ني رضاسحلا نعو ا ذنع تينفلب هماارظان ىلا تلعالو ىسفن
 تصاخقامد ىضوم نع قولازإف سانلا ماحدزاو لسكلا ىتذش أ ىبسفن ىلا تعجرو ع

 هنأو ق-ءانفلا نات ةقكق تاقوبلاو تاسوكلاتاوصأو ٍيِمْغا ىم-لرداو ةّدشبالا قيضاا نم |

 قل اذنا ىفءانغلاب ك نظاف قول ىفءانف ىنأ ان اذ_ه هنع ىئفام هفرثؤينا نم افا !تاذ مصعب لاح |

انففاه اوس اهعمدهاشت لو ةفرطلا !كناذ ع وتتءانفلا اذ هىفت دهاشناف ْ
 لاوبال كب ندع لَو 

 الو الع و مام لاثمو لاش ل دوهشقانقلإ ده لاس ى كبك رم تدهاش ناف كلكه ثا نم ٍ دوقفم كي كل كناو كتفيطا ثمح نم دوهشم كي كل كناف كناذ نع ناغب تسلو كن اذ نعناف تاأف

 لوا وهف (ءانفلانهسماملاعونااامآو) انورلا باص متانلا لاحءانفلا اذهىفكلاحلب |

 نيعي هند هاش ام تده ام كنا تاعك نمد مشت نم تقتت ناف كناذوأ قما كدومش لاعلا لكنع |
 دهشتن م معتم ناو ماعلا نع لا اهذه ىف ىفتالف ماعلا الو +_فنةدهاشع ىفبال قاو قح

 نعتينفاك كناذدوهشب وأ قحلا دومشيملاسعلا هي ور نع تينفو لاسملا | ذه بحاص تنك كنم |
 ناكّناو ةروص !فعدارا نمبرش ع ونااانهفتاو 5ك الا نم نوكدوبش وأ قا

 وهف ) ءانفلا نم سدا بلا عونلا امو مدقتملا عسدارلا عونلا هيطعتالام ةدئاهلان د ىطع ْ

 ىد دوس مك قر نعءانفلا اذه ىنتوتبالودتاب قا لك ءىعنن | ١

 سبيس سمع خس سس سس تسسملا

 كم َى ل



 ناو حابس ىفالا نوةرصت الف ىصاسملا مملعر دمي ل لاج ردح اولا مسس.ل نيعس# ىلعانه هللا لاحرو ا

 ترفغدةنعئشام اواعا لولا اذهل مهنم عام“ ىلع مهل لف بنذلايذخ أ يو بنذلار نخب انرمهلنا

 ناذ غيل كلا اوف ”مصتام مناف اوفلاخاق تافلاخلا ماكحأ مهنع ثينفردب لها كح 5

 ادي تاور وهوريصلا * رواالا ناطقلا ةموحود_ئعن ورقملا كبت نا عنع ةمهلال ا ةريسغلا

 هلا_ءالماقملا |اذههل سدل ندر "اسوريغلا ىلعرو؛ «ث ودام مها حابأف لزالا ىفةياسنعلا مهل توسل

 ىلص هللا ل وسر ناسا دل ىلع غلملا هللا م الك ص ب صااعت س دوهو ىصاعملا ب 0 اهنأب هملع كف كلَ ١

 مهروهطو ىماعلا نم سحرا س>رالو نجلا عش عن نتا نرد 0

 تسل ام لكس ا

 ثدح نم مهلا بش امتاف س>رلا باه دوريهطتلا نم مهنع هرهللاريخ امق حدشب امم تدل | لها ىلا :

 لأ ق ح ىف هنع سجرلا مكح - عفترا هتمعلعفلا كل ذو هنلا ةمسنلابسحردنال همس ىذلا داشتعا

 همك وردقلا رس ىلءاوعاطالاجررخ الا مسقلاو فاتت م ؟للاوامهيقةدحاوةرودلاقف ترَمْل|

 ثدح نمال لاعفأ ىعام ثمح نممنمةرداصلا لاعفالا نادر نم مهلعر ٌدقام اون..اعو َق الكلناى

 لاعف مالكلا لهأ لوقب هئم ىذا !صلاارونل اةريضح ىقكاذو اذكوا اذكب ابيلع موك#ت ىهام ْ

 دلطل اورونل ا نيب ىهو ةفد سلا ةرمذ> نات مذ ةرضحلا هذه تدتو هللا الا لعاقالو ةمم#س> اهلك هنا

 نمريكازممتو تانك ىلا ةملكلا تمسقتو فلكتلارهظ ةفدسلا :>- قو ةضحلا ةلطل اةريضحو ٍ

 رانلا ىن دولذلل بجوملا لفل اول رسشل اوهو هعمريخ ال ىذإا رشلا ةريضح ىهةللظل اةرمضحو ترمشلا ||

 اوزدابروناا ةرمضح نمهون.اعام سل || ده نم لاجرلا# الؤع نياعان-ف ابين من ناواتمح ورشا مدعو

 تاعاناطلا اولعفف ب رقلاو دعملا ةسحوملا ماكح الا نع اوفو مهتهر صب هنا اولعام عج لعفملا

 هع ءاع هللا قعلطا سب رعءانف ا دهف ةمرح لامها الو برع ةنرعغ نم كاذ لك تاغلاخما ىفاوءقوو

 فت + أرى اريسغ مهتما دحأأ | ثتد ةرالو مهلا نكلالاجر هناي ىلع عماهت اذهلرأ لو ساف د: دع ا

 ةرضح هللا ىماقا لب مكحاسش ف ةدهاشملا كاتل نكي ل هنارع غاب مالا مكحو رونا ةرضحا|
 ن٠مت /موقلاد_:ءوهو ةف دساا ىف ئماقاو روتلاةريضح مكحح لو ىددعو ىظفحو ةقد_تأأ ؛

 * (ىاشلا عونااامأف) 03 ىصاعملاءانف هنا ءانفلا ف ممضعب لوق عم اذ هذرونل اةرضح ى ةساقإلا| ٌ

 ١ ىلع ماكو ه ندا هلوقنم كلذ ل_ء هللا ماسة! داسعل !لاعذ | نءءانغااووذ ءاضفلا نم 3

 وهواة لاعفالارو_عط ل-<ىعىتل! ناوك الا بح فاخ نم هلل لعمل نوريف تىسكام |

 فاخ نم لءافلاوهو ةرتساهلكن اوكححالافرتسلا عساو ىأ ةرفغملاعساو كءرنا هلوقأ

 نكحاو نورعشي هللا ةاخ داسعلا لاسعف ا نيماكتملا نم نودشملاو نورعشبالمهو رتلا اذه

 ني قلل لاعفالا ىرب نم ةرعسصب فاش قا 50 < نودبشال ا

 ىرعثالاوهو دبشال كلذو ىلزت_ءملاودو رعشبالا دمهق رس هدم ترام شا هاضدأ :

 ىلا عتهلوةانيفواخملا تاغص نعءانفلاوهف ي(ثلاثلاعونلا اما و)* ةواشغ هرصب ىلع لكلا ذأ
 ناسيعأ نم كا ذري_غورصبلاو عمسلا هلفهئافص عسج ا ذكو هرصنو هعمم تنك هنع”ىورالاربكتا ىف

 تناف هتفصال مهتافد نبع ىه سفن نا قملا فرع وتةشفبكلق ق زال او دجا ىتلاتافصلا |

 رهظا ارهظمهللااهذْدتاىتلا ةّساشلا كنمع كنا 3 ثدح نمو « فصال قس! نيع كنافص ثدح نم

 كور نعاذم لانا فهسفتالا هاراغ لرصب نعوهو كر صالا م كِنمها ربام هناق ه هسقن) | هسفن

 00 وع ع ةققحءانفأ]

 دوبل هضعن دذعالو هسفنب فص* دالورخالا وان ذلا فاهم ادءانفلا انا تا ب



 ا نين ن امدآلعذا نحل نع ف ناس تالا ةيوكملار ظناق ةلاعلارلام ابق ناكل ىرخالا ةازععركر ١

 ١ لع هنأ لع ءانل ةسه لا رظنةوملاراتخاف ركرابم نعي ىلر ىديا.ةاكوأن دآلاك ك1 رقنيددلا

 هسفنرب مل قدا نا دأب ىوقالار امد اندل هوما نار هن ةغلخ هلاوةروصلا

 ا هتذق ىفانوطيمناكن 0 ارقهسهنا لاعلارهظ ”ى لالا طسسلا ناك الق هل دومة موهو

 ا هال عري هيلاوهل لي قاسإف العا عوجرهل له ل_ءاموردص ف. كوردص نبأ نم م لذ هسفن دوهش نع ١

 دقو عجري يأ ىلا لءدوجولا لدا لع دول دالا ىلا ةرودامنا عوجرلا ن نال_عونوعجرت هملاو هلك
 ا ىفناك ذا هسفندمشر ملاك هنسعروهط عم هسفن لعب ؛ال. رولا ا د او لوكا

 || ماقما ذحو هال منيع قا ن اىلا مهنع تورث عم مهعوجرونيفراعلا ل | امنو ك.فهدجوم ةضيق |
 ْ نوبة م نوكيناالق فراعل منالو مع لاحق نوضو بق .مهذهلاذابعن منيفراءللالا نوكيال |

 ا اذاو طس لاح هل نوك. ال ض.ق لاح ىف ناك اذا فراعلا ىوسامو ضيقريغف اطوسمالو طسريغف

 لاق امماك ح هناف نيَدضا نيب هعم< الا فرعيال فراعل ات ضمق لاح هل نوكيال طسن ا

 1 معدقو سفن ىفامهعجيده اش هنال نيش # ضل انيب هعمج لاقف هللا تفرعمب هل لق دقو ْراَر دنا ديعسولا

 ا رظن ع كلذ جحا اود نر ا - الاو لقال ود لوب هعمسو هيروص ىلع هلا

 نوك-إاو كرما هسف ىأر دنا نتقدم ا اريكحالانا» ارذ لاعلا ىلا

 اارظناف قدا روص ىلع وهام ملاعلا ةروص ىل لعاضب ا وهو تا الا هشىأرو قارتفالاو عا_ةحالاو

 لعربكلاداربا نمدلث اسم ىرصملانونلاو ذريشين اكمام ذهلو درعس يأن م ةلفلا هذه بعام

 يلع لا هذهانركذ دقو عساول اقيسدب وأ قمضا | عسول ناريغ نم قيضا| ىف عس اولا لاخداو ريغصأ |

 ىلابو.سنملا طسلا نم للام“ العلا ناقوس ناكل اذه نكذز ءملاباب نم لاسخلا ةفرعم ىف
 توعد هللا نعال قدا ىلا تويسلا اتاخلا نعرف 0-6

 اوتنئاناووحملهامهذ * هلالا طسلا نكيرلف
 للا يد وهو ىلا لركن -ىيهلالا لعلا نم طسلا قصت ىففاكردتةلا اذهو

 ىعملا فرعش

 ااءانمءانم انفاا لئاق نمو ىداعملاءانفءانفل انا لاق نه مهنخ روماءازاب لاي ةفئاطل ادنعءانغلاناملعا

 1 اهنم تاقيط للعم هدنعوخو قانا ن ءءانفءانفلا مهضعت لافو كل د ىلع هللا مامقب هلعف دبعلاةيور

 "انتا نا سدقلا حور مكوه. او اعاف تانقبط عيسولام يضع هإصو اوءانفلا نعءانفلا

 | اذهقءانفا!|نوكمالو هنم دب ال ءانفلل نعفاذك عمو اذكبالا نوكيال“ ءاقملا تاكل ذك رك

 طلستلاهلو || || مدعلاو خا ءانغلا نا

 ا حصن ناكن ازموقااحالطص اوه س لك لعل نءءانفلا امو ىلع أ, دان ءالا ةفئاطلا دنع د رطلا

 10 3 اظفدو ةهكع لاس تال ارطغ الفأؤت افلا ن نعءىعن نا ىهف ءانؤلا ىف ىلوالا ةَعيطا | اماف * ةغل

1 

 مدقانف هأ نعش كج اذك نعرف

 لظلا لي نهب م انافلا نع ءانفلا مث

 مدعأ| مدع لمهام ةئنع لب ههدشد

 تل نكس و ع اهتدعام ةطظقل ىف

 مصنعا هب موشي ند احرلا < _ءلطت لازام

 مكشا نيصدت همت هنااطل كن |١ ذا مهكسق
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 ا الف هللا ىلاءا رغقلا منأ سانل ابي أابو ةرفغملا عساو كير ثا "ى لالا طسنأا فني رعتمظعأو ةمهلالا |
 يل ا طسل ااذه لدم نكت

 | ءاودل اوءادلا لزنأف دما" : !اوه هللاو هلوقوهو هب , الا ما هءاود لع> د اعلا ضعب بولق فاض ىه

 أ نتالاف بل دنس ن1: ب بحاس نوكيا لانا شتت ةت رس قيقدألا ال يرن ماذهو

 || مراكع قال انمداسع خا اذه قالا لعامو بدأ ءوسىندالا نمطسل نوكمف هنادسري غ قف لو< ْ

 | مهطسناكفىهلالار مالا نعءابياورهظفدابعلا لاعأ مظعأ نم كلذ لعجو اه مهيلع تاو قالخالا

 ]| نكيق نع طس د دامعلا طسق ول ذهن موعو هنرفغم عاسستاو هّشحرر مشت ن نمادهو هللاىلاةيرقو ةدامع

 | هلعدتا لص هلوةوهو ”ىهلالا ضرتلا نوكي كل ذدعي ثءاد | طسلاا هل لب ضءق نعال قدا طسو

 2 ]أ عمالاط- سلاو ضيقلا مكح نوكبلو قلما دجوأ هطسبو هتجر ني هبضغ تق سلا ةجرنا سو

 ا توك نأ دمعلا اطسوظعأ نالعاو كا ذ قة ضرقالو طس قة: ملراسغالا الولوراسنغالا تو.“

 ا نسحا هللا ل راب هلود موعىف ل خادإ اروكح زم اوهف طسلاا اذه لثم ىف بدا” نافاكالخ

 نمتعنلا اذه ناكذا نيقلاسللا نس أ هللا نا ريسغنيسقااكلا ىلان للا لف اضل نيقااملا

 ىلا قف قلعال ندع ا ند تانزوالا ةدسع لع درلا ف ىلا عت لاع نال لالا قصو صرخ

 ا نيقولخملا مأ نم هلاشمأو نوعرف ةدسبع ىلع من : م ىلع ا نعقلخلا ىنن موعدي لواف قام | نع
 ' نيقلادتا نسحأ هلوق فنمشلا لنا موع ىف ل> دين ءالؤه نكح, مو ةخ هللا نو دن هدو دمعي نا

 || وهن م لعتفمارتكن اكهلنا دعت نا قلها فنا _> الا نال قلن! فن اس > الادوغصت لماذ
 درغن ا قلخلا ىلا قلدنا فاض دقو هلالا فدو ضوصخ نم تعنلا اذهناك اسف قم رقما ىلعقلاملا

 |١" هلود ىعمودو نيقلاسلنا ندسحأ لاسةف كلذ فن حالا. اغلا قانا ن نم تب أامىلاراظنلابوه

 | هلوةنحأامو نقلاكنا نس[ هلوةىف نسحأ دازق ةدانزلا هكريلاو نيقااخنان تأ هللا راسم
 1 لاهامناو همفالو هنم نوقات ع منا لش لو نوةلادنا ع ني ما هنوةلذ نأ نونتام مب ًارفأ ىلاعت

 نمءاشةرودةيأ ف ةروصلا تق ىلو ىذااودرّودملا سالو ةصاخا تم هدا ا نيعدارأف هنوةلخ

 || ةعبطلا مواعنمرارساانهورّودملا سالاوهفك بكر ءاشامةروص -ىأى هلوقوه و هريغوأن داق

 اهتاذباهنمعل لعفتىتلا باسالا لج نم يس ىه لهفنيوكتلا ىف كارتشالا نما هننا لعجامل
 /1١ توافتيو اهمالاه دنءاهمس قللا لعشي ىتابايسالا نمنوكتوأ اهد_عالا م لعقي قل انوكمف
 الأ ةعسطلا ةسرع مهلعلرطتريغ نمفشكلاا دنع ءا دبا كا ذ نواعمف شكلا لها امو راظنل ارطت انه
 لا ءازعلا طسفا ملزنما نو لزترو اهارجم اب ورد لدش الَوث امحلاو قتامحلا عسي ةلزتم امتاز ناو

 م اولعو طسل أ هل نموط سانا ندماواعاو اعاذاف هللا ءلانيعود هللان

 هدد

 (آ قسف ضل اهل نمو ضيقت | ند

 لأ دع ناو هللا نس ىلعمهناللب وحتالو كلذ ىفمهدنعلي اكمل .ةحو إس أ ىلع سها لكمه دنع 0

 ١ ير تخطت اتالؤت ةحما طسلاامها هللا ةنس له فالي وكت هللا ةن دك ناو اليدمت هلا ةنسسا
 ءاشالا تكرداامروهظلاالولو رو

 .سدحو نيم قاذلا طسنو 0 0

 1 للا عم لاخلا نوكي فيك 5نجرلل تاودالا تعشش اذا |
 ْ دود مربع تدب

 ١ بدأت ض قو لالحا ةسهو * ةهناهدعوضخالع امحعوشخ

 ُ | حلا لولا اهم المعاون طوملاهاضتقا مكح اسمهالا عمستالف نجرا تاوصالا تعششو قامت لاق

 00 نسم ال ىلاعتدقل لاك اعار ملغ طسناامإف قعلاق نا خفوق ناك للان ا

 1 ل هنا ةاكو ىر نيب ترتخ ا مدآل اسقف تئشاموتب ارتخا مدآان

 هنيز دو
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 و 00 هيلع ك شهم مها ضيقا اهلاشنهراك لكو ةها ىاركلا ل ب عاق 1
 بذغل او ىلا عت همل ابو. سنملا بضغلا مث ةهار كلاود زل امهو ضيقا نام ومناخ 1 | قا

 هعمو ىذلا هش لاحملا تمضي ةماسعلا داقّتع ا ىف ىمهلالا بانحلا ناك املن كلو كشالب ضبق مكح
 تش الىذلا عاستالا هلذإ :ىهلالا بانحلا كلذ هساعوهام ىلع مالا حاضي ىلع ردي معرمتلا |

 ىتلاةيهلالاءا.عسالا نمضتي ىذلا مسالاوهو ةطاحا ءامسالا ملفعا نموهو عساولا هئاعسا نمودلالا
 ىلاعتهتلا له دنع ةمولعماهمامعأو ةرثك ئمخ ناو 0 ىهو هعاستال اهاكناركحالااهلطت

 ماكر د وشكل هيستصلا دوال ءارقفلا منا سانلا ياا . لجوز عهلوقف
 ماقم و نئلانسف ض.# !ارهظ لانه نمو ”ىهل الا ضيقلا بان م هنأق لالا فاق رورو

 مهضعيهاراك فولنا لاحنءوهىذلا ضيقا ااماو كالي ابولا هس ط5 ناك أكو ذوالاح نع تاك |
 لع هفوخ ناكنإف هريسغ ىلعفأ ا 0 سفنلابق دلع ضاخ ضيق كا دف

 نم مهلاشم او رهف ةمامقلا موهمهمأ ىلعءاسنالا فونكو هسفت ىلعانمأ ناك ذا قافشالا هيد ريغ

 ضيقلاو مهوغن لجانمريك الا عزفلا مهتزحال ن6 مهو مهما لجان هربك الا عزفلا مزح

 ىلع لوهح ا ض.ةلادرواذاف فواتا لوهعاضبأ هتاف بسلا لوهجا ضقااالا ادبنافو> لاح

 هضتقتام بسك كلذ دفع لمعبف بسلا هل حدس ىدحاسأر ل رك لو هتك نكس فراعا!ىلق م

 ىلا ةيطعتسملا تاماقملا نموهو قلخو قح نمرهظ بنان ”ىأ نم همفرثال نم بسيسلا كلذ ةقدقح

 ولا ةيهلألا» اهمال ا ماك | ضعن عن ةترباه ادبا هب فدتالو هنع عفتريف ها همقايمدقلوأ

 0 و ا :اق دكت الق 2ك ةدمءاضقناب ةرخآ" الا فواتهأ

 ا ىفتو اهد داك ترقباماهناسعأ قتل لاف اه ءاكح أ ناسع أ ىب 5 ةسهلالا ءامسالا ناسعأ نارقاع

 ! اهؤانف مصيم اهم ةمهتاف دوج ىب مسا تادىلاةعحار ةيهلالاع ءاامسالاتناكول ايما ا
 | نوكح نأ ى ل كلذك اهم ناكل عنا تا ذيل ا ةهلارا أ تاكو اهنا ءانالو أ[

 تشو مكمللا ل اور لوزتفاهماكح ا نيعامناانلق كاذلف نامعالا ىفاسهل وجوال تافاضاوابسنالا ١
 : لسسلا ىدهي وهو قا لوآي هللاوهنوش 1

 هرارسأو طسل ا ةفرعم ىف نان امورشع عساملا بانل

 ىعملا قر عش

 هسفانماقأ ىدلا هلالا الا[| || هيردب سل نكلو لاحط سلا ١

 هاعمودت ىذلادوحولا هن| || اوعجبأ ناوك الاف م هلا 1
 هع قالا نومع نعىذااوهو رد_ةىوسانع هنعك سلو ا

 هيردتتنكحو)ه.باكلاءاج || أ رطناذ تنكنا هلمكح ىجيلا
 | هماحع ىف اذه سالا ملاعف | هل سل مكلا اده واللا لاعففأ] ءاح ىف اذ : زه تام

 ءطسلاو ضيقلا مهضعن لاهو تقولا قءاسرلا لأح نب ءدرابع ةهاطلا دنع اطسبلاناهللا كقفوراسعأ ١

 "ين هعسالو ءابشالا عسب نأ هبح اصر كح لاساتدنع طسلاو ةيلغورهتمكح تقولادراوذ ان

 ل ا طسلا قبقَحو |

 لوقلا اذهوءانغأ نو ريقفهللانا لاق نملاق طسلا اذ هلال 2 ١
 رشننو ىلاعتهلوق ىهلالا طسل | نمو ضرالا ىفاوغبل هداسعل قزرلا هللا طولو ىلاعتهلوق قيدص: 1

 ءامعالا عسم < قلختب ناهللا قاخ نم دال نكمام ”ىهلالا طل االولو دسبلا "ىلولاودوهنحر |
 ْش بيسات

 ى كم 0



 كيل
 بس الفلازسرعالا انه نكاد نلتاس ا1لاؤشد نع ةناجالارلا اكرر 1

 ١ ىذاعاًاساذاو هيلعانالدو ”ىهلالا مسرلا وها ذهف بمحلا ىفارث ناةياحالا تناكشباجالا لاوسلا |

 الا *رملالا نانا ىقةءاثملا هذبب هسفن ىف رحال ناكانو ىاعدأ ذا ىادلا ةوعد سمح ا يرق ىناث نع
 أ ”ىهلالا باشحلا ىف دنتسمال عا ملاعلا فرهظا كل ذكح نكي مولذا اضبأرثالا لاغلا فرهل

 || دقو سسولاو مسرلا دانتسا ةمهلالا ةقيشلسا هذهلف هسفنب هلع ملاسعلاب هلع نأر رقت دقفا هر لهما طاشمف |

 | ملاعلا ناكذا ولالا بانملا ىفامهمكح لزالا ىفان رجامب مسرلاو سولا فةسفئاطلا لوقنوكم|
 | ماعلا لوط: لوط ف هم ل.دغتل ا امتاو اذه نمرثك أ بابلا اذهىف طسلا لقتتالو نس ةروصبا رهاظ ||

 لييسلا ىد_موهوق ملا لوش هللاوهضرثالا ىضانت الملاعااو

 * (لاجحالاوراصتخالا ىلعهرارساو ض.قلا ةفرعم ىف نا امورسشعنماثلا بالا )

 لهجتدقر اناقوالعت) [اهتكلو بابسا ضيقلل
 لوالاس كا همك |اهبايسا لعتام لكف

 لخفاالو ىنداىل#ئالف || . || هءامسا ل_هوتام لكو

 لثمالات لئمالا هفرعي | || ىذلا هملا ض.ّهلا لضفأف
 اولّوعدق هللا لها هلع || [أاذوهسلا لظلا هضدقك

 || فودتاو يضاملا ف فسالا نان تقولا ىف فوذنا لاح نع ةرابعهلا ضيتتلا ف تلاه ةفئاطلا نارلعأ
 ال لاف حب انما ض.شلا ف عزنمهشعبو تفولا فلصالا ىتعملل ضءقااو لءة:سملا فرذحلاوأ

 || ضقلا مهضعب لاو بيدأ:قاقكسايرحزوا باتعولا ةراشالا بحول بال! ىلعدرىدراو ضيقا |
 ا ناحل اق ملا نا قا 7 اواعا نوكيآل دقو هءاروعشم فولنا نوكيدقو فول للا ةصنأ لاحأ]

 || ىف امسسالو نقولذلا تافص نم هناحس لاه فصتاامود نوكلا ف ض.ةااردص هتعىذلا* :ىهلالا ||

 ار زد كندا راصف هرفهداقتع اًةرود ىف هذ دةتعم لكل هبات مت نمؤملا ىدبع بلة ىنعسووهلوق ||

 |١١ اهلا نكي ل كل ذكن كم لولو هدامع ةماعنيبو هلنا نب تلا تام العل | ىهو تاداقتءالا هلع ضوقم ||

 ا نمد الودادعتسالانيا.:هملاعلاو ةءعبتلا تافصا هدم هفاصتان مدد الف كمال :ملاعلاهلاوهو

 ا بس قمل هل ىلعت نأ دبالف هدأ دعت سأ ثمح ن نمهللا اعلا نم ءزحب لكدبعي لازيالد ا هعتالا

 ا توهقفتال ن نكلو هدقتعا ام ىلع هي دياتلكي ضق دةفه دم حسوهوالائث نماق لودقلل هدادعتسا ٍ

 | 00 ل 0 د اوزم 1 ا ايمو ناكولو مودتستا ||

 ]| لقعلا ةضق ف ناك لورخ الا دنع سلام هنم هدنع رزقنا ههلا عبس ئغ كورد هققيال
 ا م ما هناندب "ارا اقل فعول ا ةرلو عوشلا هل طفاش ارو م نوكيا ف لس ورعان

 ا رأى هسفن فصوو اذك ف صو ىلعوهامو ةصاخا ف ؟فصو ىلع قبلا نا ا ردا داو

 | لاجنالا ىلع هيلعل اءاطعأ هناق هدابع نم ءاش نمالا هي اعلا نعمبمولق هنرتسامل روغغ هنأب هن الادذه
 ٌ نيعهنال هنسعل الثم نوكمال:ىشلاو هنعتتمل ىتلا ةمالعلا لول دمع * لكن يع هنال 2 تلظك سل لاقو

 الأ لاف مهنعربخأ اذهلو اذكنوكينا هتهزتدق هقا لها ىوس ةفئاط لكو ( و ئف لكو لظ لكف ون لك
 ا له رمال طلال راو هلام كل هدم هزم ىأ هدم جسبالا ئه :تمنأو

 [|| امو هسفن نع كبر لوقباملكنو التى هللا لوا كلان لسع اف هدم نود سن م مريخ | لب هصدستب

 ١ مك هسفلاعلا لوقن م هيك عال هسقن ع نع هلاكامبالا همض جحنالو قرف ماعلان ء هلوش

 الأ هدفت نءىلاعتهرامخا ىف "دلال منقل لاغ ةيشامو هنصاخو هللا لها مه نيذلا نآر ةهاالقا ْ

 نس نم ةدبالو رسالا هركينمؤملا ىدسبع ضق ف ىدترت هلءافانأت 5ك تدر 2 ا



 مك

 رظنلا لهال تسب دل هذه نكلو قات قادت كر نم لاملا فتك وسلا طامشرالا ماعلا هنود |
 هذه هب قمح نأ ن نككيام غلبأ اذ هه نود !صن اص> ن موهاغاو كلذ هنود ىف سل رظنلان ال |[
 ةفشاكملا حوف نمالا فرعيالاذهفملاعلان إلا ىلعملاعللاهلا هنوكن م هللا لعل ا م27 ن ا
 لعهلئسملا هذه ىلعتىف ىكلا حوتفلا اذهىف هبنىلاعتهتلا لعان منيمدقملان مادحاتارامو

 أ اهيااربشان ا ىسقن ىف ناك ام هناق هلع سملا هذه نع ةنانالا أ لل ىلع ىرتبأث يح هتلادجأفنيبعتلا ْ
 عم .يدصنب هللا ىف ها نيذلا دانعلا حصن ىلع صرحلاو -ىلع تيلغةريغلاامناوابهب حرصا نأ ىرحأف

 لدسلا ىدهم و ل او تل اذه ح ريشىلا ىناذا صم

 يي ( امهر اريساو مس ولاو مس درلا ةقر همق نان "امورشع عباسلاب الا ) <

 ىقعملا فرعش

 رخلاه بلع لدام مسولاو رثانمهتطعاام مسرلا

 ريمعم ند لقاعلل 2 فام اهعمر ىنع كا اراندنا

 رظنلا كنه عصو ةفرعم اذ تنكن ازعل سسولاو

 رثانم مههحو ىف مها وس هلوق انريخا امينعو

 ردّعلاو ءاضّلا بر هرهظا املك مهلاناك لذا

 ركشدقنم برج هءنكد | || هلع ىلا مالا مسفأ|
 رفكن موا دع نم برح ىف || نكح الام لوا هنافأأ

2 ْ
 

 مع ىفقمسامب نوديرب لزالا ىفاررجاسم مب الا ىف نان رع تاس ةماطلا »< ميرال كا تاوكلا ْ

 ةيهلالا ةمالعلا ىب هو ةيسأ | ع نواولاب سولاف امهيلاةراشالا قس نيبنسو لزالا ىفارج امهم الهلا :
 ىلع قحلارث وهفءارلان سرلااّماو قةلاو لوصولا لها نمهنا ىلعةلالدنوكتدسعلا وأ دبعلا ىلع ||

 هاوعدى هلعر ءاافلارثالا اذه هعدص فم اممو أ هاعدا دقاَم لاحن ههعودر ددع هيلعر هداطلادعلا

 || ترثك امل هنال اهم فرعمل هلع تالالد هلتءاسمسالاك انف مسولا نا هنهحور ,ماءاو هتلااندبا اولعاف ||
 : هلع ل دي م 17 ازايءامسا ىناعملا:ذهالا ةيوسنملا تاذلل لعج اهتدست تددعتو ىناعملا :

 : ىيست ةمالمع ماهو لاح لكل هللا ل عش ام ةقاعتملا كل دي ءامعلا ن مدئاوغلا لصحتل هب فرعتو ا

 اد كاتس و لاجالاو ماهبالا عفرت ةلالد.لاملاو ماقملا كلذ بع لدت امو ١

 أ امنا درهظي ىأدبالا ىف ىرجعل اري الف تاذلا هذنه نم مك اهل ىذلا عملا كلذلاتعن ةلالدلا كلت ||
 هلع نمو قحلا ةروص ىلعملاعلا ناانمّدقدقانا كل ذوب ةغيدب ةتكانهو لزالا فلز. لامكح
 1 هل نم مسولاو ادو-وم نكح /ناوالزاقعللا دوم ملاعل !ناكتف ملا. علان اعلا قاعت هسفم ا
 |اوداذه دبالاف «كلعودام بس ىرالزا هل دووةموهف هنأ صو همكح ىلع ماعلا ||
 || قللاهيرهظامةروص لعوهامن ادبالا ىف هملعملاعلاوهام عيمف سرا كاذكسو هنأش شتا
 .دقنانبع ادوجوم نكي ثيحلزالا فهلا دوهشمناكدقو. همف قل ادووش فات الذا لزالا ىف أ

 : مس-رلاالو مسولا سلو كل ذ مهفاق هيلع دبالا فاهاك ملاعلا فنانريعالزا مسرلاو مولا اذ هدهاش

 دهم مو لاح لكل ٌدبالو ىلا عت هللاوهو لعاج لعب ددالا ىفام_هروهط لب صال | ىف: لعاج لع |

 اهسر ىمس ءانلا فب هيفرثؤملا فهروهظ ثيح نمرثالاف مسرلا و>رثالا كل ذهب ماك نوثرثا نس ماقمو أ
 || اه-و ىعس ناكاموا ماقملاوا دهشااوا لالا كلذ بح اص قدص ىلع ةلال دنا ثدح نم هنبعد وهو |

 أ سبلو هحو نم مسرلا نيع مسول اف مكنلا ثءح نمناسغفاناعو مسرلا ىبجس نيعود مسولا ىهس نيعف ||
 ٍ نوكلا ىف سرا ذه هنعر دصىذلا7 ئملالا تانللا ىف مسراقم كتير ا ُ
 3 كا
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 1 ةلاءكردت ردا مالو طاق الف حر فال كلذ لب ةوالحلا هذ. هى لخ دما

 | ةَولْوالا همشت ص4 اكمي همشلا عقوام م ك2 هندهلامناو كا ذكى هالا س »ل هنشملا كلذ مكح هلا حا همشد ا

 ناك اذا لولعملاة يدا عم 01 فزع ي رجالا كح انين داو لكلا ماو ةرادتسالا

 ناك امردتسمل ناكر تسلا ىفلومش سأ ىو ايلا عقول ةرادتسال الوتد

 ١ لؤلءملاو لولعملا لاحم ف اله ال ىلاعلا تما >افؤلؤالاةرادنسا هلع تسل كاإهلا هزاع دزعف

 امناوالصاس ا.ةلادوحو حدي ملرومالا تق نا لب ”ىهلالا ملعل | ىف سامقتأ | نمرذحافةرادتسالا

 اذ د كده سئل لع هع قالا مكح اولج نا فرظنلا لدااهف طاغ ىتاارومالا ندوه
 طشلا نم هله ام لع هقاذا ذاف سف: نماهوذ لصق دارا نأ ةياقكلا هب عقتامردق مفأا نم هعونلا

 قا ناالاٍل_عا قملا ةفرعم بسوه ىذلا ةفشاكملاحوةفوهوحوتفاا نم ثلاشلا عونلا امو

 ءامسشالا ف قلا ةفرعم بس فش اكتاف ءادشالا ف فرعي نكن هسفن ف فرعب نأ ند ىلعاد”لحا ||
 فشاكملا ىرف ةفشاكملا تناكفاهءاروا ف شكلا عقو تعفرا ذاةرود_لاكق للا ىلعءامسثالاو ٍْ
 هّقح ىف عفترأف هرهظ فاش نمهءارو نم سو هيلع هللا ىلسص ”ىبنلا ىرباك افشكع ءاشالاقنحلا |

 هللو ماقتملا اذه انقذ دقو ىرهظ فا ند .مارأ ىلا لاقذ فلل اورولتا تو. عم باسلا فناورتسلا ا
 ىلعالا عتن :ال ةماعلا نيعأف اهمكح عاسضفتراو* ا.شالاروهط عدالاءاسالا فقللا فرعيالف دما |

 قل اىربن مهمتنا ىل_عالا ءاسشالا ىف مهن. .عا عمت ال ةفشاكملا حوتفم ع! نيذلاوءامٌالا م |

 ىلءالا جا ل لع اا ل رالا ناف ناكر ةامشو اف قطاوءاسشالا ىرب نم مهتمو ءامشالاىف
 اذهروهظ لصأو فلا دوجولا مف قا ىريف ءامشالا ىلع هنبع عق ة:ىناشااو ءامشالا ىفهاريف ق م

 ىوعدلا باح ءالالا عفريف مكتمني دهاجا لعت ىت مكتول متلو هلوق ةلاح ىهلالا بانل ن نم فلا
 لعق هيلع سهالا عقوامت ”ىهلالا لعلا نم صاخلا قلءتلاودو ىشكلا نوكمف نوكلا اهيعدي ناكىذلا |
 دو-ولا ىف رهظ: الذا ةفشاكملا خفر هظ ةمهاالا ةفصلا دهن 5 هي دلك ن نم نوكحل اىوعدقدصألا

 لانك ذدق هناف اذكعالا ىعالا نوكب نأ مصي الوددانتسا هيلا لالا نان ك1 ىلا هلوالا مكح

 ْ الص امكح هنعذشيالف هيروص لو ل اهلا رقت هتلففالعو ءءايشالاب هلال ءنأ عضومامريغف

 ءامسشالان طش لاح لكق وهامو لاح لكفف هي ةطمت عع !بشالاف هكللم رن ماعم وج

 أ هلا اوفر ءمتءامثالا | اوفرع هللا اوفر عمهم[ ىف راظنلا ضعبن هواش اكان هطاغنم طلغا ذهلو ||

 تحاوةيد_ دكا مصقهنازإ بحاو م نوكح, نامصيال هناو هناذادوحولا بحاو هنا ثح نم .

 ا علل اذهل بر دتوك ل دعال ا دوستخلا نم دل نكلو تدنملا د دعه بق عازب نال يمص هلك اذ هدوحولا

 || لاف ادهلو قا لها هللا لاجر ند «لمكلا لع هيطعياماذهرلاعلاب هتفر نت ل ههفرعبالا ذه
 بحاو هسفنُتمح ن هدرال هةسفن اف رعهب ر فرع ندلاوام هبر فرع ه ست فرع ن ند مال_ىااهيلع ا ٍ

 هلابدتا ملعيالف هان رام حصل مل تغنل اولذا هنا ذرعغىلا ىلطملا ّىغلا تاغتل الف قلطملا غلا هلو دوحولا

 ا الاد لذ حر للا اج رانا دمج هلأ رذ ماعلا ىف رظنيلاعلاهلا هنآ لعب نا دارأأ اذان ملاعلل ا

 ا لاسقف همااهفاضأف ىرخالا "للعلا هذهىفرظتي نا ليقول لد هينا ىذلا هتاذإ دوجولا بحاولا اذهد

 ده لخاذا م "0110 ا فركاك مدع ل "لا اده

 (؛ تاذنا نلعااقإل ف نورع د ثمح نم كل رهط ننال 000

 مهنأ الا اوقدصورلاسعلاناناع ىلع مقسما عمل اعلا مولع دنعاولا تف مههلاوه دوجولا بجاولا ا

 : تلعفءاسأ الا كل دب تلعو طلغا |: ندهفاوءةواعاورعشب لفاشات :لع ىلع م 1 انهلاناع اع اولافام د

 0 هناا دعك دق قل ىرب نإ هلعسملا هد 01 يال 000 اعلا
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 ةسوسحل !تاذللا نمةذا اهمشي نا نكعال ةوالط اهذهو حراوملا ضْردْللا كلذ لارا ةفتز اذا

 00 ةوالدالو لس ءل ا ةو الح همت :فةسئوسم : دمر ق ةيونعم موكا 1 ءا الا

 |١ لحأو ىل لغا ىهلب بلاطلا ةقوشعملا مولعل !لوصح ةوالح ه.شتالاضا اهنا امكح سود

 ثا: نعاهزي_ةوواح لكة والخ ةسو اد اوملا ف ةسبكرملا ةوالطارثا ند هوظعا سلا ىف اهرثأو

 1 هىفىل عفو هلام ابا دسبع قالا ىناسءاملو كلذ م-هذاق نس 1ك ١قرثالا نماهلاعوهامن اىناعملا

 : نادفالا انآ كلذ ىعمو نر ارعلا ذعاطم قادان لذ تمازت اها َُ ؛ارامزي زعلا مسالا ىفةوالخلا

 أ نمءادناا اذهل تدحو ةمهلالا مولعل ا لصحمأ قثاقلا نيب ناقر ةلاهل لصدل ”ىهلا مسالك ادلع

 10 اىضتقي ةزعلا ماقم نا تدحوف كا ذ بس ىف ترظنو ءام-الا نم هريسغل هددحا لامةوالخلا
 والفن اه فن ىف ةعَوم ىهذ نامملاو تاسو ل اةوالخ نعتز ناو واللا هذهو كل ذكسمالا

 اهب قرفا نا سنالا دع ركسا اةوالك امهنب قرفلا قئاذلا د رخآ سها ةوال- فالخ اهم ان سعا
 لها نم د>ال ةوالذس ! هذه له الف اذه سعال كا ذكو ةوالذ- | ىفاكرتش ا ناو ىل لعل ا ةوال- نعب و
 هبلا هي ذدف هنطاىف ةوالطس اهذهنا دجو هللا هقزر ”ى هلالا مطعاادرواذاف <ىبهلالا فطعاانالا هنا

 اذه ىف لعد رم حفلا اذه ع نم ةوالح د ا نمو هيدلتسستام لك ىلا للا ىلع ةلوم < سفنا ا نال ىلاعت

 | مظعاءذهق يلع ولخ ىلع كناو ذا نم مظعأ ةذادح أ لف تدر طسامو لملاون ”ىلع لتاملنامزلا

 -ىلءةوالّتلاراركتابماناعا ىف دازفنيعباستنم نين امز ىف نين سه ”ىلعت دلتا هنامم "ىل-عتدرو ىرمشد ا

 أ ةروس ىفءاجامكح نت لوسرلا ىلعةروسلاوذب الا لوزنراركك ل ثءانبق ةوالثلاراركتو اسهم
 هما ميهنلا يدك ةو الملا هدب دع ىلع قملا فطعا ذاف نيتص تارئاسم ااهريغو تالسرملاو

 || نوكتل كا ذ وحلا لعفيامناو كلذا خفةوالح كتالو بد سلفا د ملا ذاف هدنءنكي ول العا
 أ ةمهلالاًةَوَدل نوه دبعل | ناف هلعهلل ا ةح ةماكال كِل ذو ل_صال! ىف لولعم هنال ةلولعم ددعلاا ةةكرح

 ||| بانك هتمارام اكل 3 نا معزيو دسعل | ند هريغ نود قاس | ىلا هبا د اناهيزيتهل نا ىرباع رفد دنع ىتلا

 ا باتحر اد قمل ا ىلا هيذج ام هنأب هملع د ا تماقانلق كىهز ناو ةوال- نع هبا ذا هللا لءفس قدا

 '| دحلا هلو ىلاعتهّللا لعد >ال ةنمالهد>و ةذملا هنلو ىسهسفئنافذاذتلالاو ةوالكس انا دو لب قالا

 || لاجلا ةيلغل ةقق الا عطش اولاهامناف هللا لها نما ذهريغب لاك نم لكو هللا ىلعدحال ةدال ةغلاسلا
 ١ موك اله ىدقتا ى مان ناك نام لل 2 «”كناصس لاق قافا اذاقهناساالهلأاح نا ساوه5 هيلع

 | ةواللاهذبم بذحلادعي وحلا عمن وكف ةقر ىلا همام امتنا نم قللا عمدتحا نسا اننا ه عم

 ٍ ىلا ماودلا ىلع اذ تصح اهوذ هدنع د نكي لاملع هبفدديفي رخ لالا يفذنا هماقأ اا لاما ند

 ١ ادهلف همدنلا نعاوهاعالا هس عيد الف هفل ايو هلا# تع د بعلا نأ هبدس هلذرامال ديالا

 ١ اضبا هملعن احح ىذااهلاح مصرا ف شد ا اذاف هعم فقوامم هصانعل ةواللاىفهلتف |

 ا هلعرصتقف هلاح عم فشب هكرتن التاهل مكح قسف له<ال مولع اذا افرام

 ثالذل_عاف لاخلا نم هيلءناكحامل هتبدص عمم دنع سلرخا صا لسه ىلا قوشنلا 4ث دعت

 )ا ةعاج ناف متمرباك الا لاح هانرك ذىذلا اذهاسغاو هانرك ذ ىذلا ماقملا اذه ىلع هلا لذا لكس لو
 لكل ضنو ضعب ىلع مهضعب عفر دقهللا ناف هماعاوناك انع هلا اوعجرام مهل شي هللا لها نم

 1 ىلع نيسنل | ضءنانا ضف ددقلو ضءن ىلع مسهضعلال امد لدار كا لاف ضعي ىل_ع هضعن فحص

 اهنوذس :ىتلا ةمهلالا ةوالكانم ”ىههلالا باشا نمانسف ةوالدا هذهنا دجو لصانا /دعاو ضعب

 نطانف هود او دك هتأشنْ لانه نشد ادق هد بعلب ون حرفا هلل مالسا | هملع هلق ب رص

4 7 

 د سل ايي يسيل بالا

 ةريذلا ف توعنملا هتلانتوئراجل اال اذه فرعيالو قب رطل ا ىلعب تممر د: تمهفناف هللا لها

 نا ااو لالا كيعضلل نس ا ه لشم :تأرمع ساكس
 2 -_ ب |

 لن 3 011
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 ناف لاخلا ةوقو عار ادقم فرات ل لاعلا امسانم

 ريغ يف ةميتن هناق | اذه ىفاركمدسعلا اذدهرزماف امهواسن مناو ْشالب ةعتتوهفامهاو اس

 انقرتوامدا ىل طمءبامم عفلا ناكناق نيدملارفصةرخ الارادلا ىلا بلقناو هتيطعهل تلعامجرف 7
 ىلاعت هللا دنعريش هر فيلا درر اضت هدا تسدبعلا اذ ىلا عت هللا ن هةرأس ءوه لبر كم

 دازامولاخلا وقر ادشمهنهلزتفل احلا قوف عفلا ىأرو لاخلا ةؤقو متفلارادقم نيب تزولا م 00
 مناوءهلقئاذلا اهاعيدهاوش هو ققمتو لعبنا قب :: لصا اذه ةفئاطلا هتركذ ىذا! حوتفاا رد كل ذف
 موقل ا دنع بولطم اوه تلا كل ذناكهملعارفومهلاح قبو ةدحاو هل لالا نازيمىف خفلا لدي
 الا ايلالا نوكيذل نان ةرابسلا قحوتنل اانا حوتفلاا عاوف ع نم عوف لك ذنلف كل رزقت ناذعبرو
 هلاوتا عمج فقدملا فلا اذه بحاص ماّي:ىوقاو ناك ىن ”ىالابر او ناكولو لاجرلا نم للم اكلا

 ةرهاطظدكرح نم هنطاموأ هرعاط ىفام هسلجو هبح اص فرعي نا قدصلا| هب غلي ن ا ىلا هنوكسو هناكرحو
 كلذدعب هب قطني م هركفىف هشربو هسف:ىفام الكر وسي نا تلا اذه بحاصل نكعال ثمحي ةنطابوأ
 هتروصو هسغن ىف عملا كل ذمانقنامز هسف: ىف اع هيريعي ىذا | ظفللا كل ذا هروصت تامر هقطن نامز لد
 لزنىتلا ةمنر | نم خفلا اذه بح اص ىلعل لزنتلا نوكيو فدولا اذه فلا اذه بح اصريغل لس داو

 ىلع لزنن لازال هلفا مالك اهنا م الك هنوكن مالو 0 ا

 كاتى هيدير أ ام لعبف هملع لزنا اسمق”ى دا ارظننام لثم هملع ىلتامىلؤلار ظاقةوالثهللاءاسإو ا بولق ا

 باق لزتتاذهلو نا 1 اا ع كلل افلم ىبنلا لعبا ةوالت ||

 لل ب77777 7707م يي ل ل اا

 | هللادرهاامم ط ةلانزولا ةساقادبغلا اذه ىلعنيعت هانرّرق اك هيورمض فالدخا ىلع تفل ادرواذاو

 ىر حفلا ناكناف فلا نيبو اهياعوه ىق جا | هلاسنيب دنعلا| ادهنزولا مب مق طسقلاءنزولا اومقأو هلوقف

 انا ل نوت نمل علا ادعي تت اهل دوال سس اؤلوتللا نمىناثلا عونلا ىفاهركدنةوالح ىلولا 1

 دءدوصتملا عضو نا بس هسفنب هسقل ”اعهظفلي وأ هلع برعق ةرابعلا ىلهللا فري غال

 وهال ا هلفدت علا اذه بحاص ةمالعن مو ععسلا قلن م عماسلا ناك اذا عماس نأ

 هنا لعمق هسفن ىف كلددح مناف تةّرفتدقهت ازا: س< نا ثيم دس ىف هىلعر ارعشقالا ىلاوو ا

 هللا لاجر نم همسقل ن نمفىرعى تيقلام فا دهو فلا و كاس نام كسير

 بررالو ىدنع كشالي مهتم ىنأر يمه لولا انعم لاسر ناما فوكو ل مار

 ناك رفااو نارقلا هناك هنام-انيبامناقر ةْنَأ ل ل ا ا

 هن ماك امه سف: ىفامعربعملا ملكملارّوصت امهموهل ةعوضوملا“ ءام*الا ٠ نم كل دريغو ىدملاورونااو

 "ا ديوب لكدنعو نحنا تيحهنعم و هتسعو هسفنىف حالا ن ءريبعتلا بتريوةرابعلا لبق
 حوت لك اذكهر ,وعشرغ نه ةتغب قأبو أحيشب نا حوتفلا نأ نم هناف مف يحاصب وه سلف ةرابعلا

 اموهنم عمسي ند دوهشو هنعربعيامدووش فلا اذه بح اص دم رقح ن مهنا قيرطلا اذهىف نوكي
 0 لق مول اذم نكيل ناخب صانا عمسأ | كل دب قلن ام ةراسعلا ن نم هيطعمف هنم عمد

 ةوالحلا عفوه ىذلا حوتفلا نم ىناشلا عوذلا + صالخ الا هسا انلوق عم اذهو ةراب رعلا ىف ف
 سامح اص دنعاهرث !نافةيونعم تناكناو ةوالؤا هدهْفهناطعاب قا بذح بسوشو نطاباا ف

 سكا ىفاهقيرطو سوح لكب ساسح الا ةروصك اهي سا سحال ا ةروصو درابلا ءاملا درب سحب كمن

 لصاغملاوءاضعالا قف ءاخوتساق وذلا اذهل و دح دنع دعت اهو ذ اه دق عطل لكحتىلا لزتي غامدلا نم
 هوالطاءده هعممودتنم جلا اذهب ادكا نمو هتقاطا اغارفةساوةدلل اًةّوَقل حراو+ ا فاردخو

 ىانملعتازاتق وذا زاب انيلع فاتخا هناف ص وضخ نامز امتاشمل سل كل د نمرثك اوام وبو ةعاس

 تعفترا دّمحوار اهنواليلامانا تما دف ىرخا ةعقاو ىف تازن ع تعفترا مث ةعاسانعم تما دو ةرشق
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 ىسةالصلا تءدق هلق ىعمناف نوكيام بار لا اذه ٠ نمد رقأو اه 10 عر لا

 0 ا :ال وبطل تدع» ادهلو هلعلا نيعد حوبو مهل ودوهف لوأعم

 هرمهلو عج“ تنكىلاعترلافو هنا مالكب ل سو هيلع هنا ىلصا دم ملكا ناكو هللا مالك ع مسي ىّتح

 كةنئالو ةيفمكهل فرعتال ىهلا مالعا نع قا ةروص ىف برروهظ نوكبام فطاان مادهو هنا سأو |

 اههطعو اهدالوا ىلا تاهمالا نينح بابلا اذه نم هنا ريصبلاا عم ااوعوءوث داكك ل داق ةشأ هنع

 دانأ اذا نيالا نب ”لبج !ىفتامام ىذو الد الا ىلا قوشلاو ناطوالا ىلا نينلاو مباع

 ماع كل دف ”ىبهاالا فير لاهل ل- صح نمالا براس ن نكلو كلذ ىلعردتن ل اهالعفرعب نأ صخشلا

 هللاوالا سادو+ولاود قااذادوجولا نيعنملبد وح-ولا لبد ا نمهاشات هنال هيلع صال ودام

 ؛ لسسلا ىد,يوهو قملا لوب

 *« (هرارس آو حوتفل اق هرعم ق ناسا امورمشع سدا بابلا )+ :

 عملا قرعش

 ادرواذاحرفتالف با دعل وهو اهعجا تاحازلاوه ح ودفلا نا

 ارسم داق ةلمان| |! دانه انام نيع ىرا ل
 ادصقاذا اهفةجرنمءاشام ىدينيب نجنرلا نم ىرمشب حيرلا

 أأ ادهش تبا' لق داعم رك | || هدعتساام انا دعنوكت دقو

 ادئرااوزوفلا لا ذبز و2 ىسعأ| || كدعت ساق ىنخ هنشركحااف

 عونلا عاون! ةثال' ىلعةفئ اطل اد.نعح وفل !نا هد امع نم ةصاخلا هيديا امعْلاباو هللا انديا لعأ

 ١ هتقذدقو ىدنع مدا وهودصقلا صال_خا هيس كل دو اولاورهاظلا ىت ةرابعا!حوّتفد حاولا

 هذهنع ةءقاولا ف تاأسدقو نآ رقلازامعاهنمو ملكلا عماوج تيتو مالسلا هيلع هلوةوهو
 ناكاذاف كسفن فريوزتو افرح ةدابزريغ ع نم ققحم عقاو سهو دصف نعال اريخت ال ىل لم لال

 تااقنطابلاىفةوالللاح وةفوهفحوتفلا نمىئاثلا عوتل ا اًماو ادم ناك فصلا هذ بم كمالك
 ةفئاطلاتلاق قمار ةفشاكملاحوتفوهف ثلاشلا عوتلااماو كي : اطعان ى ى ولا بدح سيسوه ةفئاطلا

 وهف بلطالو فارشتسا الو لمعتريغ نمل ءاج سما لكنا هلك اذا عماملاو قلاب ةفرعملا بسوه
 جاشوأريغلاحوتف نمد. الا مدع ىهو حوتفلا قئاذلا ىفةمالعهلو اش طابو ناكر هاطحوشت

 هيلع هللا ةجرنيدموبا انش ناكو ركف ةحتت نوك,الوركف هيدعنال نا حو هلا طربش نموركملا

 عرج يد اعاد اوما دادس كلانا طابت ومعطاحوتفلا ف لودي

 0 ما 5000 جارد, ساو "ىف و ركبه ماظخالال تح

 توملا دنع مهضعب ل لاك هل خشن أم ىرب 7, وياما عدس عار لهاعلا رشبال ع اذهب اذعلاب فلا

 ل 1 رام ضراعا ذه داع تا ذاب ىرداالو ىلا ذوهةنس اذكو اذكن م نع را تيك ب ااس

 لقو ةعاماوردت 0 اذا عفلاباو ةرتغتالذ لأ با دعاهف حبر هن مهلمعتسا موه لل مهل ل ةداعلا مهتبج

 ْ عرقلا عقاماف عرق نعال ادن ا عفو عره نع عقدلاعلا ]ف نيعوب ىلع :ىويلالا علا ناالولا

 عوتلا ادهحوتفلابموقلا بؤلطم سلو هب خعمأم ىعمهامل دود عرقا |ناف خشيا ذاع دا لها لعسم

 وهىئذداا دعا! نم لمعلا هملطب ناكناو كلذا ؛لمءتريغ نمءا دس انوكلام حوتفلامهيولطما او

 ءادّس ادرو اذا هقحىف فل |نوكمفةد>اوتهل+ اذ لماعلا د.ءالرطتعام نكلو نمذتل ا مكحي هملع



 نيعاضب ا ناكسص ناسنالا ةنقسقح ىل م ىتللا ةفيطالا هذه نيعر قطظااق < ىلقعلا سعاارظالاو فثكلا

 احد وحول نديلا اذهلداسملا طاسسترا فيك ف رعبا هلال فئاطالا بان ن مندملا اذهل اهرييدت

 هدها ىهلهدننا ومحلا هيد ةاسللا هذه عمقا ىلع ىرديالف كارتشا عورهاف ”قاوحا وز /|

 دوحولاو فشكلا لهاالا عوم هالو ا ةعسطللو ا ةفلكملا ةيطاخلا ”ىب هلالاءبقتلا ن :رعةرهاظلا ةفطلاا

 هملا بش عصف ناسلب ىلا هت هير عيستب قطان ”ىجالا ملاعلا فأن نا واعدق ناار ذك :/نونراع با

 لها مهفالصا | كلذ نولعيالف فشكلا لها | دعام امأو فشكلا لغا دنع هّتقح همضتنتت ام بسحب

 نيلوتقملاادهشل اًةامح نورعشي الا نورعشيال ن نكلو ى لكلا نا نولعبالو ناوش-او تابنلا وداجلا

 ريب دتنا نورعشتال ن كلو “انا لب اناوما هللا لسس ف لدي نما ولو شتالو ىلا عت لاق هللا لمس ىف

 لعاامهسال لكمهلا اه ةيسا مولعلاو فراسملا ن ههنقاامل ةدصلاء ءاّشب عم ن دبل | ذه ةفمطالا هذه

 اهو نديلا اذه ةقراثم دنعدب رجلا, لوشب مسق + نيعسق ىلا هللا لها مسقت انهو ةرّونملا لكاسهلا

 || باطتف ااوخا نيب دير حلا لاعفامرهظتت ا [هوالاو>اهفراعمو اهمولعو اهتتلخ نم بسنكت

 06 ا سلا! دحر لكلا سرد نول ذا تول نيتي اذه :قراغا متو لاك دز اهلل

 نمرخ الا مسّتلاو ماح هياع“ىلتعل ارظنل او بل ات هيلعر كتل ا ىلإ ف ثكل ا لغا نم سلف هللا له أ نم
 ْ لها كول يهتف اادا دبا لع دي نم ىفممنال تناك مةقراخملاءنولاسال نولي قس لعا م هو هللا لها

 مهل الؤهوداسحالا دك نولت اعلا نونمّؤملا اهو زرياب رسعلا ينو ان:

 لأ لصاوهوربدم لكمعو لم دفتوربب دت نعالا ةقرافغمللر هطتم ةيهلالا ةفمطللاناذ يصعلا فشكلا

 فرعي انؤرلا ىف مونلا لاح ىف هملع هس: ىربام قدقحت نمو هعمل هذه نعفنت الف ةربدماهدو>-و

 ار كارخ االثم مونلا كل ذ نم ةظّةملا برضو الثم همون ىف مانل اهاربام برمض ىل اسعت هللا نا هانلقام
 نولعي نواعبال سان ارثكحانكلو ايدلاملاع ةقرافمد_عب تملا هملالوؤيامل لوالاو

 اخزربوال دل عدي هو ادءاشترا فن كف نؤلفاغم_هةرخ الا نعم هوان دلا ةاملا نمارداظ
 ةناسنالا ةقطلل هذه نعتالالاو نطاوملاو لزانملا هذ هى كفتالةمحاصمت ال الاوةرخآو

 لأ طالخالا هذهداسفلاهلامندلا ق ضرما ضر عياكاه] ضرعي ضراعرها ةغفصضللا هذهل ءاتشلا نا م
 || ةحصلا ترهظو ضرملا لاز لادتعالا لصحو دّئارلا نم ص شنوا صقاذلا ىف ديزا ذاف صقتنوا ةدانزب
 | ناكرادىا ىفةًأشنلا ةماقتسا ىهو ةداعسلا ىلا ل املا حءاَمشل ارث آن م ةرخالا ىف اهيلعًأرطيام كلذك
 حا نم ةعص هنلع تاظذح نعمات!« هنئافاهؤلم نب زادلا نمةدحاو لكل هنا تنثدقذارانونا ةنح نم

 المل ءاسنالا ندرس وه كل: ةنانسالاةفلطلل] تس ةقا تش نم فرظا ذهذهمولغو هفر اكن
 الار ناك تح توم تسلا ةزوصلا دامو كلذ نم تزال هتروص تدح ندللا رح ةئاهلا ةماطقر
 الأ نارا عاف ةرابعلا اهعستال مهفلا حولت ةراثنا لكوه ىذلا رخك الا ىنعملا ىلع ةفطالا فمهالطصا
 | تاراشالا ىف يسّقتلا ف نكلو "هلعل انيعناحونو دعبلا سأر ىلعءا دنةراشالا اولعج دقىلاعتهنلا لها
 || ناامكح ةةرابعلا هغاشالام لجووق دعما سأر ىلعءا دن ىه ىلا ةراشالا نا كلّذو ناكر فرهظ

 ىعفا ذسهةمهقيفهنمدارباع هساارا تن فرصب و ةوهو ةفاسملا دعبل توصلا هغاببال ىذلل ةراّثالا'
 دعب وهقتو.كلا هغلس ف نم ةلزنع وهف مولعلا نمر ادعهعستالام لكشف دعبلا سأر ىلع ءادن مهلوق
 /تعدتود وصلا هغلسو أ مالكا همهفن ام هتمهفا دق ةراشالا ناك هنمدا راع دمع ساو ريشملا نع

 نوكيالو هتمدبال ”قيقح دعبا ذهفدنعلا هي زم ىذلا دا نعدست هناق نول ننال 0 امنا

 ىاهق كاعل ن نكي ناو هلا ماير عستبال فطل مممناف ةفدطللا هو ةراشالا مدبالذ اذكعالا مالا

 هنلالعنال هنال ةدئافلا هب عشتال هيرق ةنكأو م اك نداس رقنوكي مدالا نأ كاَذو هلعلا نيعب حول

 ةياعاذهق هدجن درسا الل قلل لون نزلا مشتل اريشرفموصلا هلعا توصلا

 نرذلا تصح



 * (اهرارساو ةفمطالا ةفرعم قنا امو رشع سماق ا بابلا)*

 قعملا فرعش

 0 0 ءاذا

 ا كح علا نم انللااه راكشا ْ

 0 0 اهعم | ١ || ان ! ل 5 اهحنع هللانا وأ

 ١ اضرخا | نككموسذملا ىوهلاكاذامو الذىمته١. 3

 هي نو ديربو هنوتاطي ننعم ىلع ةغمطللا اظل نودطسمتلا لها نأ سدسقلا ور لأنا هللااندبأ ٍلعا

 ةيوتعملا هتامواعم لمص تال اوهريودت ل حنو هبكح منددلاىذلا ينعم اوهوناسنالا ةششح
 نبنىهو ةرابعلا اهعستال مهفلا ىف حول: عملا ةقيقدةراشا لكدينو ديربواضي أ هتوةاطيو ةمسحلاو
 صالا سفن ىفةدو دحم تناكناو دو دحل ا اهذ_.خاناللاةن"الو ل_ءتىهف لاو>الاو قاوذالا مولع

 رومالان ا مهفلا لها لوق ىنعماذهو هنعربعب نأ حالا سفن ىف ةّممتحو دح هل هنوكن م مزال, ام نكلو

 مولعو همهفي ىتح عم اسلل هةحو هنَةقح حاضيا نع ةرايعلارذعتب ىأد<الام اسبنمو د امابتم
 ه.درفم ل مق ناو لاا ارز ع قيقد ىنعم لكن ومسف فئاطلل ا فنوعس و مث لسقلا اذه نم قاوذالا

 قازرالاصبا ىهلالا مسالا اذهمكح نمو فرطللا مسالا ةمهلالا ءاعسالا نمو ةفضا لاجرلا دارفا ٍ
 هقزروىلاعت هلوقوهو قوزرملا امرعشدال مح نم بابسالا ةعوطقملا هب ونعملاو ةسوسحل ا دايعلا

 تأرنيعالام اهيف ةنإلا يعن ىف مالسلاو ةالصلا هملعهلوق فرطللا مسالا نمو بتال تمس نم |أ]
 ثبح نم هللا نم دمعلل لصحت ىتلا ةفسطلل انا هللا كَعو ل_عافرمشب باق ىلعرطخ الو تعم نذا الو
 دصق نءصخشلا لإ ذرعشي ال ثمح نم هللا د امع نمءامسنملو ا هذماتل هتمهمدبعل ااهلصوأ ا دارعشبال

 حقو نا فيطلل ا ”ىهلالا مسالاب قاذهمللالا اذه مصئالو ةفرطا بح اص هنا هيف ل اتي دمنمح جشلانم ا

 ادهن مدبلا لمد ايقاع كيلا ل موملا رعبا جدأ ا

 نات ىف ةفمطل بحاصب سل ميس ثلا كِل دف نيم الو نظ نسح الو نام_س> نعال قّشحم لسع نع

 ا ا ا رجا عااقز ءلاماقملا اده سحاص ناس نم هناك يللا

 لاصيا فدكف رعتام نكلو لاجسالا ىلعىلاعت هللا ىلعوه قزرلا نا ملعتكل اجسالا ىلعال لاصنالا هنم |
 ”ىهاارخا 1 مسا مكح نك ءناق فيطالا هما نما هلعب ىذلا نيمعتلاو لمصفتل ا ىلع قوزرملل قزرلا

 ةعيقح تع“ ىعملا اذهلو لاصيالاب لها نم دي الف قللا ةقطاب لاذ داسبلو فرطالا مسالا نمال

 اذا هلوق ىف هللا ىلا فاضملا حورلا نمرمب دنت ندنلاهب ؛ وست دنع حقنا, ترهظ اهمال ةمبطا نان الا

 ىلع هلل ىلا بن. ف طل ”ىهيل اًرسوهف هبا ىذم دقو ”ىهلالا سفنل اوهو ىبور نسهبقتغفنو هني وس ||
 ثدح ا مدع نعالدوجو نءهروهظناكو ةيوسنلا دنع لاب هنبع :رهظاللق فسكتربغ نم لاجحالا

 بكرملا اذه ىف ىطعأو ملكتملا سفن نع فر ارووط لثمنديلا اذهريبدَ هلا ةلوتلا ةفاضاالا

 اًمطلاهتوكن ماذهو تال“ الاهذه ةطساودالا اهفرعبال مولع اردال ةسسملاو ةيناحورلا تال“ الا
 ةطساوريغ نم سهالا لاذ فرعب نأ نمملكتملا نمءالّمعلا ضعبلرهظ امف”ىلّدعل ا ناكمالا ىف هنكلاضيا
 رصنلاو عمسلا ديرب نمف لحامل ىناعملاالا تال الاب ىنامانارظنلا ف فيعض ا ذهو تال" الا هذه
 ٌكلذكو نذا بحاصال عمم بحاص هنوكن مالا عومسملا لرديالوهر فنالاو نيعلاو نذالا ال ثلاو
 مصيال تال آلا هذه تاقاضا اذاف نافجأو ةقد- سح اصالرصي بحاص هنوكن مالارصبم ا كر دال
 ىلاالا عجرت 7تسيلو ا ةفدطألا نيع ىلعةدئازرومال عجرت لهاهتئاقح عجرتا ذاملالا قبامو اهعافترا

 لها نم نيَةّدحا به ذموهر ةدحاو نيعلاو تاكردملا فالتخاب اهنف ماكحال | فاتكو ةقيطال ا نيع ا
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 || ىوسام لكن عا رح نوكتفهوجولا عم نم ةيلكلاب هلل قافرتسالا ةفئاطلا دنع دي را نا لعا

 ودامو داوق يجو هرصب و دعم قا ناك اذا كلذو قلسا ةفدب دسبعلا ةفصةلازااناد_:ع ىهودتن
 وذ رصخ 2 1 ل ا ل دع اكولع كمال 1 كلا از هنيعت هد عم وذ 0 وا اهمهذأ ى 2 |تامدلا هاذ الاددنع

 تافصال امنع قتسإ تلا تافصلا ءذهمافوصوم ناكأذا هنسع نه هل ىعمال ذا اًردلحلا ا را

 ةفضلاو 6-5 ءاهلاهذهف هعوينف نحكم هلوةففريمكلادوح وب صخخشل | نيع تتشفاس تدع قا

 قل نيعىع ىِتا تافصل ادد ماك ال لة وهف صخشلا اذهل را تتشف هريغال قا نيع

 نمهووح هتنع ثم نم صخشلا اذهفهتفصاال < تعقب هز حسم هتعنق هلال_< قرلياركح هرععال

 وهال هئعصثدح

 رحازوهامو رو- نم تنام

 ل انك كننعو مو لوم ٌكوصوق

 هدلهعل دلو كا هل تا

 : ىلسلا تءعنلابالا فرعنال ناك ذا د .عب سل هنا لاقي نكل رح هنا قحلا ف لاقرال ةقيشل ا ىلعو

 عبجهللا ب سنيف اهي هاطظ رار سمع رهايطملل نكل ”ىدفتلا "قوش اتءنلانال

 ماتو لاك توعنو "قرع صقن توعذ نمرهظملا ىلا بسن ام

 ا

 مهدسع 4 "ا ل#الو

 نعاذهل فم ىننتذي رظنلا ةيلقعل اةلدالاو ازاجال قيم تقانا ذم ةمهلالا عن ارمشلا ةنسلأو
 ىدنكلامد ءل اذه لم وول ممالعل وذ ناذ عئارشلا ه,تدرواذاو" ىهلالاتانملا

 مهرصب ىلا نكي لذا
 هروم ةعاس اواضتساامو رم

 ددنعلا تعل رهاطظلا هنمعق

 ديرتال هئلقامكح لقلب

 رخ الا لاو
 مهتافصي هقلخ ىفاهرهطأو « هنا ذ نمعلا نع نخا نمن اح سف

 رخ الالاقو

 دءولاو دهعلا نبأف #2 د_.عالو “رح الذ

 هي نسدل تنم 0 صالادو-و هلإَو

 تا نيب تكد ومريغا دعو هفرصآ مو اهفرصو هك م رار ايوومال اكلم سمرا نأ لقا 1
 .: ىئاج نم في رصتل ا لصف انا عد ناةياجالا ام باطو مكل بيعتسا نوع دا لوي ىلاععتو هناصش هللا

 دمعلا نم رهظ دقف هنعت هراجالاو اسك 2 قل اناكام هلاّوسو دما اءاعدالولؤ د_.علا بناجن : مو قا

 قطان ردقلا اذهفف لا ىفف صنت قملا ع مرهظ دقو ىلا قفّرصت ه ةروص

 تافاضالا نان نيعدوجو ةبرعلا سل ةقرشللا يف هتعت اد ه نم هن را قلطما -رنوكمالو دمعلاو

 م ,ملاعلا نعتاذلا نغىفدب رخلا ةقسقحن 5 كد نم عت
 ام ةهولالا م عتملطاذاقادبا مهله ”رحالفدسع ملا علاق هس ل رسم ملاعل او -رحوهفنملاعلا نع ىع

 نيفر طلا نار اصو تاقاغالا ترهطظاممالا ةضولاللروهظال ىلا ماكح الا نم ن عفاك

 فور عم قلما نا لاق نفنفاسنملا نمد حاوب موتنا هر را تعنتماق هبحاص ىلع فرط لكح

 دخ املا سي رقارمصتخ هانضوّسا دقي را لاحا ده ىر دبالذ لوه<# ّىَل انا لاف نك ىرد.الف

 51 تناقل
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 ادد نح اصائلقا ذهل فرغ دال لعفل اك ذوه همم عقواذاو صاح لعفل ديز قح ىف ةرمغلا همم دح وب

 نمو هريسغو هسف:ق- ىفاسقلط هراسغي ىذإ | نم ةريغلان”ىهلالا تعنلابفاصتالل برقأو قا لامحلا 1

 ىهباع ىنثملا مومعلا فديغسلاوهو ةريغل!بجول ام هنم عدي لف اظوفحتو أ اموصعم ىم“ كلذ لجأ

 ةريغاا صوصخ كاذك اهلا افصو تورش ناكناو نيقواخلا نمر ابدا مدباكمذيرخ لاو عرشلا

 لع د واننلا هدم هكلس ار ودق رخو لب كل ندمؤملل شال

 ىفا رومغ هلل نك ل ؛ ىشتق هل هع تالوهل تنطفت نا هلا وعر رتست ةريسغلارارسا نمّرس ىلع مهن دَمف

 ءامضخالا ةلاسٌك إف رارسال اور ارسلا ناقكوهو قدا ىلعةريغلا لاحامتاو« دسقتريغ ماعلطم ىلا
 مه هبانعهلل نأ هب فرعي ”ىهل سه مهيلع :رهظالف م محاماقم:لوهخملا نيلوهخا ةشمالملا نم ءابربالا

 ىلاعت هللا وهو مه دنس ناكذ ا عازنا | لك ىف نورهظرال مهن اف نطوملا ةمكش مهما قمرتس مهل اوحاخ

 اورهظي نا قمل اكل ذمهعنك اهدسس َةَمَمَحم ةفئاطاا هذهو رادإ هذ هىف هتسصولا ف عزو دق
 ةداعلارحت م تلا تاعاطل اره اظ نم هملع ىهام ىلع ةماعلا عماورقهمف مه دسسرتتسا ىذلا نطوملا ف

 [كلاعفالا نم ةّساعأ! نعهن وزيت ام مدرهظام مال ىلا عتهلثا لها نم مهنا اهماوعم!نا فرعلا ف

 ريق اريبغت تدباذا تاركملاريمغت عبتت نموأ لاو> الا ىف دئاوعل |قرخ نم ءاسلو الا ضعن نم رهط
 ل ةريغلا لاحاماو * ىلا ىلءةريغلا لأحهذهف هيفهيلاراشي نا ثدح ماعل اريمغَتلا نع هن

 اوف داق ع نطوملا مكحت ةفرعملل مهةفووركسلا مهلا بيق هداسعرت اسنع مهرتس ثمح هناسلوأب همن

 ا ريك كالا رعوهللا ئانض مهقدئاوعلا ب جف اخ هدنءاوناكشف م مدس ةعصن

 ىمظننمف قا ىلعةريغل | كاس كا سلف مهفرعي نأ دار نه مييلاالاودرطتالو هاوف راع ةاشب

 لفاغب سلف هرك دناسا لكف نيلفاغلاا نم اب ركذ. نأإ وحاليا يد لمان نيكل

 هر تاك ناسللا كلذ نحاس نك نم هل هينرتشت ناو ن الا ودوركاذلا اهل اب, ةدهدك ةرمثدل لد

 ءالوه لكم مهعدست نوهةفنال نكلو هدم مسالا ئ ”نمناو هلوق نم كلذ لب طق هل ةغ ركاذ

 ىلئمرظن نعمهزئالا لا ١كلذ ىلعراغارخ" الا ل وق كل ذكو ةءلوجرلا ىفهل ظحال لولا اذه بحاصف :

 ىحستامأكرمملا اهياان وهال اهر 1 .لهوهنا د نمر هل ىذلا د وملا نيو كلرظن فافىرعشتلا

 افران دل لا اج تهشم وت ا كوكب تأ ىلا نمةريغلا لاف لوقلا اذنه لتهلوقتنأ
 ءامشالا نمب هك رفتلاوريسغلا توبثباطتاهن اف هسجو لكىلع اذس »عمو إذ ل ءنوكتف هنمةريغلا

 تاق ىنيعدو+وريغفف ةريثك ن ومع نموا ةدئاز نيعدوجو تاسثان نم كلذَف طفح زيس حلاو

 كلذلع انيكوشلا ماها دوجولا ف :دحدلا تأ آو دو-ولان ماهامنو تودثلا ف ةرثكلا

 لسسلا ى دهم وهو قا لوق هللاو

 تشتت 55222222222222222222221 2 11 ا :

 * (ةب را لاح ةفرعم فنان امورشع عبارلا بابلا) *
 ىنعملافرعش

 نكي مل ناو رس كلدف || || هئنعىفلا لاح ناك اذا

 نكتسم ان اكةناوكادأ| || نكي نكي لام ناكتاو
 نك لاق نملالا قرالو || || ةلواعم دمعلا دب د
 نعودق هرقننمكسح || ا رقتفتال للا امام
 نا ناد كسديالو | |[ ىراذاك هندالو
 | دع انر-ةفىلا هانغ مذا
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 اص يجو ل ع لا ا
 ١ لسسلا ىده وهو قحلا لوقب.هتئاو ىداهلا هقلاو لَ ناعل ةريثكمّما

 « (ةريغلا لاج ةفرعم قثاش امورمشع ثلاث باسل )< :
 عملا قرد

 ساشلا بهذيمكحو لعنيبام | |رطخ هنو حح لاحريغتلانا

 سالفا هيفاّدر ةققطانمأ| || لعهدر مكحاذام لاقنا
 ساربن مالظالا حدف هد,مل1 || نملهج ًاوهف مكلاوزئلاذك

 انا د طش هلا هل د 7

 اهلا لفات هلا رمل امانا سن احمأا لحأ ا ل

 هتلوقعم نيعالرغلادوجو نيعهنوش ىنع او ل.صاغتل نم 'مهمع هانلق ام حص تدب اذافاريغ منان

 مره اظملا ف رهاظلا: لاق نك الما لوةعملاريغلا اذ_هنيعلادوبوموه لشن نكلو كشالب لوةعم هئاف

 ريغلا 0 | ًاوهو ةريغلاب كل ذ نعربعما هلاحو همكح تورث عم ريغلادوجو لقب
 هنقالما ”ىئيع دوجو اهل له نكلو كشثالب ةلوقعم ةرثكل او كل ذنم دب الالاحو أ انمع ةرثكللا بح 7

 كإتىفالا اهلدوجوال ةد> او نيعب هما هما لاح نيعل ىف ةر هاظلا ةرثكلاهذ- هنا لاك ند

 ةدحاولانيعلا, لقي لاناسعا اهل ن الات نمو ”ىنبعلا دوجولا ىف كو

 انهنخدوعثشم دوج ومرثكلاو ةلوةعمةرثكلاف ةرثكلااالد ومشمريثكلا نالرهاظألا فر هاظا الو
 ءاشا: ئثلاناكاذا الا هسفنلارغن وكمال دااوهلالا ةزالغلاب فدتاو ءاسشال ا ىف ةريغلا لاحإ كي

 شور ورعةناب فطن ا دقو رسغلا ل دقيذلف ءايش انس قااورخ الا ئذللاريغ :ىث لكح نوكف
 ةشحافريغو ةشح اه ىهسملا لعفلا امو ةشحافا اعنف رت ع اير دامب يش وفل موس يوم

 رز رفع نإ اولا ةرشلا يهد ىلل ان رخل لاح اان هال وطاح اال تدان ”ةقشملا ىلءريغلاف

 ةوشلاج ا نا تسول "اول او لسرلاو لعاللا "المارس نيت عطا جل ىو سل اوقلاوركمملا
 قةريغلا ىهو اهنمدوهل ا ىلع انم الكو مومذمو دوم ىلا س.ةنتاناالا اهنمّدب الف عسطلا ىف ةزوكسه

 نوكلاف اوفا توا ذاع شح اوفلا مرح ريغ نم ىلاعت هلاف لئ اس 11 هك اوما رهو قطا
 مظعأ عناملا كا خنوكي كلذ نم عنب ىوقاعنام نان اعفدرخ الو امد دال اهيلع دخالان عرمس هرم

 اع تقلعتناوةردقلاناف ةسهلالا ةردقل ىلا ىهلالا لعلا يضر يغلا ىلا هتيسن نوكحتو ةطاحا

 تابحاولاو تاثكمم ابو امم قلعت هنالاس تمد طاحارثك | ل_علانا ك_الذ تاكسم لا نم ىهانتال

 كل ذكىه انالام لضفي ال ىهان الام نا ىلبلدلا ىطعي ام عم تاناكل اريغو تان اكلاو تاليصتسملاو

 ل نسعوت أ نوكلد كال ال ةريغل ا هملع تعقو ام أ ن نق عقبام ىلع ةذدخوملالرتل بجوملا بسلا

 نمّد.ال ىلا فاهب فاكموهو سفن اريدغت نمي الف قوات ا تح ىفامتأو قلسا قدح ىف هلكا ذه ةريغلا

 دوجو ىلا لوقلاادهن سل ىلا لعفا ادد دن ن ههريغتُت بط اخحم هنا نيغاكملا نم كلذ دوال نم مودم
 نمهرو.غلاهد هجياموهةريغلا لاف رورغلا سف:فالنامزلا فنامالا فهضاودو سفنل ىفكلذ

 هله نم لب هرعغ نموأ هنمك|ذ عقو ا اوس هللا ىذرالام عووو دنع سفن ىف هيلع مالا فالتخا

 ةريغلا ةتكرد اري ع نم كلذ ىأراذاو راغبالو ةريغاا بح ولام هنم عقو نمناف موصعموه هنفص

 ةمهلالا ةريغلا ىكه كلت تناكتاو ىلاعت هنئا ىلا اههذ مرقال ةسسفن ريغ ماماو ةمهلا ةيقح ةريغب تساف

 مظعالارورغل او ههنا ناف هن رعم قح قلل | فرع نمالا هنا لذا ن هرتاط ردي كلو ةسيدصأ

 نم كا ذك موعذخ كلذ ىلءذخويالو ةريغلا بجو: ىذلا مالا لاسفل اوهوبق دولخلان .ةريغلا ف
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 هنو

 وحلا لعأ لاح لاملاون الا ل_عشب ىعس لعق
 رظالا له لاح لالا فل .قدق ىذلا ميلا اوهو

 اهب تآو ضام لعفلاف

 ظ ةعادل اطل او"لئازلاش اف
 كاذفاودشناو هلاو-اىفدبعلا نواتوهو صقان ماسقم ةعاسجلارثك أدنعنيولتلا نأ لسعا |

 00 ل كادر 2 ترس
 || دق ناكل ةماقتسالاروهظب درب لولذ ةماةّةسالاروهاظ نيولتلا عفر ةقمقملا ةمالعمهضعب لاك تح

 || ةفئاط تلاكو هصقنب نيلئ الان هدح ىفقمكلا ورعالا دسفأ ةلظذللام ده دار الق نع م ىلعدمن أ
 ىهذهوهو همختراىذااودو" ىهل ا لماكو دمع َقَوَححم هنأب همحاص ىلع ةمالع ىلءاوع نب ىلا لب

 نكملاوهنيولتلا ىفنيكما!لوقنف نيكمل اًدخاذم و لاكن وكينيولتلا ىف هنكتر دق ىلءولوقأ هو

 || ةفئاطلا هك تلاها ذهلوركتق ناش فوه مون لك هللا باك م هتبآو هدنع حالا نول مل نكست نع
 ||نيولتا فنالاهلوةوهو ةدئافل اكا:اهمدسةتلل سيلذا ىلو ناكل اب ء تةكسول ةداءزب ني ئانلا ىف
 | نيولتلاو هبل انيهذام ىلع لدت بل اجاةدازلا هذهوّدب ريغلا دبعلا هنم فثكشف رداقاا ةردقراوظأ

 ّْ لمكتامو ةمسالو ه جوبالصأ ص شن تانلل كلذ فوؤستي الذا لاك نان لك ”ىهلا تعت

 : قهلوةوهو قالطالا ىلءهتن لل انا َه ةسهلالا توعتلان منوكحج ”ناالارومالاو تام اكل

 ىفانيهذُم ل دمفا ذهريغنيواتا | سل رناثةفوهمو لكضرالاو تاووسلا ىف نم هلة ساند ا مشتسا

 ”ىهلالا عاستالا لعن مهنا رابعا ءانيهذ ف ييهذم لح دنالو ةطاح اريك درج لتحل!
 ا ةعسلا ىلع ل لد هناف نوكلا ىف ميمعأ اوهنب ءاتلا نال ءارركمدوجولا فئ نود نا خش ال هنا :

 هللابدل ةفرعمالف سفن لكف ه.فق اراب ف الت ا ىلع هريغنمالو هسفن نهفتي لنك ةمهلالا

 || هتامحر مسخ دف هسفن ليتل لالا وه سفنيو هللا لهدا لدن موهو ماقملا اذه لدن هوهامو
 ٍْ رعشبالام منا لعبنا لقأ الف هب رعشبال ثيحب قدك دق قرافل انا ه كا الاالا لهما اذهمبجروأامو

 || اماشتمدءاوأو ىلاعت لاك هملاعدروامالو نّواتامف فرعزالو هن قنولتهتأباملاةنوكم
 | ام ف ناثللا نب قراجل و دلخوووه لإ كلذ سب لو لوالا نيعىفاثلا نا لمكمف اضعب هضعب هسّش ىأ ||

 تمعن ىلع تاناومللا نم لدل دالف ءاب زا ةدهاشمب ىةحتو | قس دهاش نمالا ده اشملان هكاردارمسعت
 1 ني: ر هات ةروصالو ننامز قي لاحالو ةفص ماعلا ىفاقعانو لا نم لد [ناشافوش عون لكي قالا

 ةرثكلا ىف ةيوهلادحوونّواف نطاءلاورهاظااورخ الاولوالاوهفرخ الاول الا بسن لعلاو

 يبهذماذهو غل هوجول تافاضأو ام.سن تافصل ا هذه لع ةرثكل ا ىف ةدحول اريد: ىلعر دةد نك

 أ هنم هةمعو» ل أ هنموهىذلاهحولا تلعحودد_-ولا ودب وهلان تّرقاف ةفئاطل ااممأ و ماظنلا |

 نوكلا فت يئيالو هيلعمهامالا قعلل اونثأ ام هللا لاجرؤز ارا دمعسوا كا ذب ح”رص كنطانورهاظو
 و ااا للا ل طتراف هلع قم لاوهامالا تاوولخلا عمج ىفالو ا

 فءاضتيال رثكاو أ دحاو نم ديف دح اولا برمذي واد اولا ف برمضب ام كل ذكو برمض ام نمعونش لب

 ةرككلا كلت نيعىوسرهظر الذ ةرثكلافدح اولا بري نول اف الا اذكهف برام نيعوه لب

 || هللا هت سنئشلا فءئىثاا برضو كشالب دحاو قلساو د. اولا ىف ةيورض/ او دحاولا اف بورمضملا
 هسفن فرعن ةادوحوأ م اا انيستا اواداحا انملا تدسانا تلاعتو تلج ةدح أو نبع ن نءنوريثكن و

 "اولا قدحاولات باريش اعلا بح اكان رظناذافاد-ومواقلاخ قا فرع ادوسوت واخ

 مسالاةروصهانم قار ئالاوهئام“ًارثا ماعلاو ريثكلا فدس -اولا تب رص ماعلا ىلا ترظناذاو |

 ءام١الاووهالا برمضل ادعب حرذح ملف هنع تازاسق مت يس روض قالا ى وا هيد-ا تب ؛ رضا حاوالا ف |

 ةد_حاونيعأ او الا و لعبام اهقوفاك نيعسنل اود ةعسلا نماسمف* ىهياالار ,كنادروا دك ةزيشك |

 َك كَم 1 24
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 ةدازلا كاتو كلذ ع نمّدب المدنع نكي ل هتنانالعهت دازاذا الا اهف اهح اص دم الن كلو اراه دوعتدق ا
 انتا كنوكص لاهم او لاما ةعض عم ةحئ الب تسيلف لالا ىفةداءزرا د كلن هقرت 0 ناف ةحدللا 0

 ىهو ةفورعم لاو>الاو روضح ىفوأ ةسغفوأةق ارفتوأ عجب وأ ناركشوا ات اضو[ان ا

 ىندز بر لقو لوي نا لسو هملع هللا ىلص هس هللا أ ايفو لبصغلا ا ذعه ىف اهانركذ ىج !!باواالا

 ادبا ةتاد يهليادلا نطومالوريشلا ام صتخمال لاو> ال اهذهو هل نكت ةلزتمهدنع هيقرالع
 عوج اقو تقتنق ا ذنملاو فوشكلا ىدايماهاك اوللاذ قولذت لكل ىِهو ةرخ . الاوام دااىف

 د1 د ارش ا ذك لاعتاتا هنا سرد دب قر لع ةذابز نمل حالت 7نمفاهادبالهناالا اهلاوز

 ةحراطابرسعلا د.ةال ىذلا لالا ىفةريصءلانالرصبل ان لاردالا نوكي نا ة<ئاللا طرش نمانلتو
 وهورخآ ىهأ كاذ ىلا دازب ث هقطانلا تلا اذا ناس اردسللا ةقرتض لب سول ةوا تدلل

 ماقملا اذه مصدقو ةحر الاب دمعت ل هرصي نا ىلع هير نم ةنرملاو هلدعاشل اوهفهرصب قل نوكينأ
 : هلل. قف تاقمطلا تاذةدسقملا هنمعب هير ةيؤر نع لك هامل هنع حصاكلل سو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نع

 هلارسدلا | د هروب ىأد ازا فار لاف ةحرااب ةد.ةمارمدبلاةيؤر لئاسلا دارا كءر تبر له

 : ناف صوص 3> ىلع "ىهلالاروألا ىف لار دا دمقم ارصبلل نكن او ”ىهل الاروذلا كل ذ نع فءعضد

 || لمقي كذك ة روك ذملا ةصوصخمل ا تافصلا ىلع ار لا ىفدراولا حايصملابهسشنلا لبقاتىهلالارونلا

 ىلعراصرالا دكردتال هلوتحجرخعو كسفتىف اهرب دف اهاكطت ارمشل اكلت لص اذا هانارصنلااردا
 || نورصبملا هكر ديان او قاما ىلع همنتلا قي رط ىلءراصبالا هكر دتن ا ىنن هنأ د حاولا هجولا نيهجو
 وهو هتكردأ دش ماذافمانررق 6 ةحراخلا,ةدمقملار اصالا هكردتالىناثلا هحولاور اصالاالراصنالاب

 هل ةفصال هنال هيدشتلا لقي الفءوش هل 5 سل ىذلاروئلاو وهو حابصملاب هسشتلا هيف عقو ىذلار وتلا نيع

 فوحوملا َةَمقح هطعتام بس اهل نيلب امل | ىف عون” تاغفصلا نال هسشنل | لقي هناف ةفصدل نم لكو

 فصتو تافصا | نم كل ذريغو لوقلاوةدارالاوةرد_ةلاورصبلاو عمدلاو قلاب فصتب لعلاك

 فلل انك رمشنل ا ىلا اهتدسن لب قل احل | ىلا اهتلسذ د ىلع نوكتال قولا ىلا اهتتسن نا مولعمو قولخل بم
 ةيتوشةبتاذةد_هاشمرصصبلا وات ىتلا تاوللاهذ_هف كلذ ل_عاف ناك ولع امه الكو كلا ىلا اهتدسن
 لوقعلا كر ديامو لوقعلاكاردان مكل د لب مددلا كاردا نم نجعل ”ىلس !!فصولاناف ةسلس ىب ا

 ىأاهراوأب لبعتف اذا عل ةمهلالا# ءاعءالاراو 0 نم حول انا حئاوللا فلخ ديال

 وه ىذلااهرث ا ىلعالا سدال | ند عشب الريل وةتدوص رثومرثال حور" ىهلالا مسالاقاهراوف ا 8رهظت
 ْ يم سال | و انرمغ ع 000 ان ز ةروص ىلع عدناك هنروص
 نال ماع نك ءاممالاةروص ةمهلالا» ءام-الار ًافان م اسجل ىهو ةرود اهل هيف سغةربدمحور

 حوروهىذاأ الإ ودول زال كلذ سن نر مج كا هج ولف ءامسالا دهاش هنا ق دص دقف

 هنا فرعمف هفرعب نمر خا هاريوْ ل دفع بولاعملا ديز هنا فرعتال نكلآو اصخش ىرتاكرثالا كلذ ةروص
 اطاترادلحالام هئال اوال باعت ن هوه سلرخ الاو اوال ب اصوهفراعلا اذهفاديز ىأر
 حاوالاهذهف ل ال روم كلا موس كرا نيصخشلا نيب قرفلاو لا

 لسدسلا ىد_م_وهرقملا رقد ارد اضتقإل اور استتحالا نعام ةمدارأ نأ ةسلاحلا

 نبوىلآا | ةفرعم قف ناش امورمشءىناثلا بالا

 ىعملا قرعش

 لاغلاق م نولَت انا

 هقرعي سافتن الات يقدح نك

 1 لطاعاادض

 أ 2 تفولا

 لك

 ىلا ا نمىل اع اىلعق دص قلد

 لاملا,لاملا لثك هش لالا
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 تالا شاملا لعةدئاز لاخلا نا جة ىآلاملاةدانز قش ىعما د هفةلاح ىأ ىلع 0

 ا كلا سدح أ كا.تاواف مهنااىةئامالا قش توه ىذلا لالا ىلا عجارا د دو دضق ىلار طئريغن ماقلام ا»“

 له هلاؤسد_:ءدسفن ىف ناكفار ذأ سه هل تاقذا مع كلي الا-تدز م هن .ًاردل كلفنا ارد |

 هرهس لاخلا ةدابز ىه يتلا ةدانزلاءذهم هتاعأ ارفاسمت قالفد عمتصفذلملا ى هلا ملعب ىتح ادي تدأآو 1

 لوؤيام ىلا لانا كال ذ نم عاطةفام لاح ىلعامتانا ذدهشت نا ىهل انما ةدانزفهننأ لدأ قرط ىاماو

 انا ددهاشتن ا كل ذل امد لاساب دغش هولالاةدابزاد ه لمس ىمتف لاسإلا كلذ لحاله سعأ هماأ

 ١ الا ندفرعتف ةعالمربغوأر امانلا عبط ةعالم ةفدوأ نوكسوأ دكر نم ضاش لاح ىل لعام ١

 ٍ ةدابزهدهذ تاككامز ةهاركوأ اضهرأ ادوهللردملا ق>- ىف ىدؤي لام اَكاذنآؤهو ادن ازارعأ '

 نمودل لمة ىلر مح قد فرعالفام ضعي لاق للا دتع ةرلابلعلا ع ةءادبمو كاطع ا ىقلالاملا ٍ؛

 ١ ىلا هتدلو# لاك سو هيلع نتا ىلص هنا لوسر دعب ىسوأ 4ليتف ب ىنفَر ءو»لاةْفَكِإْدَدِم رعم كل نبأ ١

 ١ لاملاىفاطءأف لولا قداصوهو عرش :املعامشا لاح ىف ةعاسس !اهذل_هىفان اودهتلا 1 ا

 1 هيلعاتا امه و.حو هب ويحت ىلا رطظان لاه وهو م ل دا وكلا معاش د هىفىل ي هللا نا ْ

 : ىعأ ةراشالا قمع ىب مو دولاب ةفشاكملا امو هابل انويحم ىنريصف "ىلا ةيحلا هع فا

 ا قا شلاح نا كاذو توصا ا اها دم غلب ال هنال دعبل سأر ىلع ء ءادن ىح ىلا ةراشالا ال س انا راش 1

 هتسلاعاذاكلذو ةراشالا هرف عتنالا ذهف ىلاعت هردولدن الا همف ن 0 .الد-اولاعونلا نيعوت ىلع ا

 : ةروصىدبعلل ىل<“ اذاودو س اا ىف هكراشملا هس نكمام ناس“ ١١ عوذلاو هر هلع ىلءهلوه ثم> نم

 ٌ اذه لثم ف سلخلا اذه ىلع ا رءانادجساو ناكل اد رثكم أ واق ةعاج ةسااحما كلت ىفرمضتت نان 5

 ْ لكعلطاول ىتح ةدحاومدق ىل_ءاعم<نانكءالدازاخرخ الا سلا ناف ةزاسالان وكت ىنلخا

 اذاّدب الف سلب ا اذهل اكو هركجن و هي رفكو هلقحا ام هللا عمرخ الا لاح ىلع ءاساخلا نمدحاو

 . ميرصتلادالةراشالا,ن وكي نأ ىروصلا سلخن او ةرمضحا هذه ىف هل سلج لكل هللا نم ماهفالا عقو :

 ْش تانك ءاسلإل ا ىلارظنلاب و دلو ىلا عت دنع هماكلا5 هعسو قام راشالا كلت نمناسنا لكم هفمف ٍ

 ْ عاينالاو مهقلا ند م مهاطعأ لاجر هللو نيقابلا نم صخأ هلا معزي مضار سياج لكفرصنسف ةريثك |
 نيدلا مهو هبلاراشم  لكح ناراشا عج سلاجما هد ه لمد ىهللا نعاومهفينا هنامالا طظفحو :

 انهو ”ىلو هنا مهنمانلعج ىذلا هلل داو داقتعا لكف هانانو ده اش ااوراكفالا ىل<ك ىف هنوفرعب 1

 أ دجلاهتتو فاكردتلا ٍ

 حاوللا ةفرعم فنا 'اموريشع ىداحلا بالا
 نحل

 لاحىلا لاح نهوومهسلاندأ| (ارارسالودسام ىملا اول

 ا معلا, ةحراجريغ نم اهرطان و داع نوكت دوو

 ل الكل الاىفامنااهليلد || || اه دهاش كطعب يلا توعنلا نم

 جولي اماندتعو لاحىلا لاحنْمَو مووسأ ا ندةرغه اظلار ارسال ا ىلا ح قابام موقلا دنع من اوللانا عا

 ةهح ن دال تاثالا ةهج 5 ةنهجولا تاحسأاوةستاذااراوالان مةحراخلاب دش لا دارصلل

 لا لاخ ندو وسل اما اهراوأب مءقاهراب 1 هدهاشم دنع ةمهلالاءى-الاراو هل نمحولب دامو باس |
 ا

 || دارااو هدوفوغامىلا هشضوه ىذا الا | نم لمت لب ل ا ل السا ىلا عجريال نأ ووو لاح ١
 4 لاو>الا ن اف تاماركل 5 ىهام ل زا ا ىهو هللان فر ءملاو كم .هلالا تادراولان .لاطا هن قابام كلذ



 ا كل

 ١ 5-5 121111 هوهشلا قرمالا كاذ كا يقاناف فكل انالا كر ذيالدوهشلا
 ١ اذا كلذ لاشمو ىاملاب ةصتش مق“ ىونعمكاردا ٌةفْشاكملاف ادبا اذكه تع كلانالا كر ال ةءالو
 | قلعتو نع مولع للعلا قلعت اذهلو اذشك اكَرغ انا لعب هنال دكر عى عكلا للطب هنافاك كم تدف اع
 رعاك ليل دو ران كلر ديال اه ققكلا كرد.ف دحاو مولعة دهاشمالوذ ىذلارصنلا

 ا دجولاب ةقشاكمو لاما ةفشاكمو لعلب ةفشاكم ناعم ثالث ىلعا_فاقاك ةغشاكملاف دولا ىف لمت
 ْ للا كا ذدارأ امك ىل 2 دوش ا نم فرعتنأو دو مهفلابةنامالا قمة ىهف معلا ةفشاكم امتاف*#

 | رطلا كل ذةباق ف شكلا ولعلا ىلا قب رطدده اف ل ::ء سلام كمهفملالا كل ىلدتام هنال كل

 |١ ةدهاشملاناذ ”ىمسدو مثوهو هباطخ كا همس دقف كبطاشا ذا كل دكو سفن فاعلا لوصحوهو
 |١ عون ”ىأب كمهفأ اذاو هنع مهفتلالا كعأ اخ ةروذعملا ىولا فشكلاوريغال ةم.سط ا ىوقلل ادبا

 الا نا كل يش ال لهأ ةنامال ا كلل كدنعهنمةنامأ مهفلا كلذ امناف ساو اروصكاردا'نمكل ىلت

 || ثدحت ال عت انامالاب سلاما مالسل اوةالصلا هيلع لاهو نئاخ تنافلعفت مناف اهلهالالا اهعدو
 |١ اهله كلذف اهنف عقوام هعم ثّدعتت ”نأ جرش ند اهنم مهلا هللا ءلاطعأ نملالا سلاسل ىف عقو اع

 |١ ترص أ امةده اشملا طخ لانا اهع دوأ ةنامأ ثي دا كل ذ نا لعاف تفتلي هتبرو ناسنا كث د اذاو
 ا ريوق سي اسر هلك كا د ند تموز ام شكلا انو تاامو تمعافو تمعطامو تعسامو

 || اهاسانتنا اهّدرو اهدرو أ اهله ىلا اممتادان ىهلالا هال ا كن لع ,تكج ةنامأ ناك | داون امأ

 || ىلعاذج بعص بانا ذو تا درس انك نرخ هله- ىل_عر دةنال تاءدقامذا

 كلذكو دحاو باح حالا بذكلا نيبو هند س هل هنأف د ةاعارهو ظذحو بدأ ىلا حاتحي نيفراعلا

 : اذهلعانتاف بذكلاو ةنامكتا نيو كن لروح دلل اعارصو دحاو باحالا اهتبو هش سل ةناسمللا

 كساو- ىوق نم ناكام نأ حسو الود وشم نمةنامأ هتلمت اع كلع ركن م كلًاساذاوهف
 ١ المو نآدارا نمل هنم تاغةنامالاءذه كاطع[ ئذلا نا هله نم م سدل عمو لها نم سل لئاسااو

 أدر عنتر رخ : اس أ ىلا باو ىف تادعو بت ناو تنخ دف ك لع هتماركل لث اسلا تبح أن افهملا

 | هدنعترثا ثالثا تاءذكلا ىفل ل11 هلكسك تب ذكدقف كلذ هءلعز ع هنعترتسام فرعولو لئاسلا
 ا ةلالدىف قدصلاو كلذ ىف لمه ادصقلا عم ةعامشلا باب تف ىف هماكين ادهقنا ند ىدس أف ةمامقلا مول ىف

 | ىدنعامتاقناو عضوملا اذهرطخ اامرظن انا ذكى هس بطاخم ادودةم كلذ نكي ل نكلو ظفللا
 1 لا اورثانيذا! كلذ. نعنقداصلا باوحو عمت نا ّوحاى لاو ضد رعتلان نم كاف اتبذكريش

 | تلأس هنو ىأنءىردأ الف هنع ناو1ا ىف هوحوانل هنع تاس ىذا انا لئاس ال اولوةب ناهريغ
 آل 1 رس در دق اكل ال اهااذاط كدر دع قع لل كنا دل ترد اروتلارلا ل كحق كا لات نام لعن
 |١ كلذ عشنا قحاهتلا قحو اهظف-ىف دهعل اانيلعذ خا ةنامأ هنادل لقفةنامالا ىف لخ دبام ناك

 : كنمىفو أبوجا ىدوهملا لءومسلا نو كالو ناطلس ا ذ ناكو أ كاع مركن او هنم كل ذ ىف ىقست الف

 | ثمح نمهر ولطم هحو لئاسلا اذهركذ ناو ءافولا ىف لثلا هن بر يَ دهاشملا فراعلا تنأو

 ْ ىعماذهف كءلعهلابو دوعنف هل هعسو ىف سلام هطعتالو عفتتمل ديالو همحأف ةنامالانهل قلعثال

 ا ةهدي ف صتم لكنا معاق لاخلا ةدانزو 0 ىهو ل اذان ةفشاكملا ام و للا الحلا يفكر وق

 | ماع سلا لاح | ١ )| هلو تناك دقق قا تقول اكل د ىنلاس ىح ةمصل كلت نافتمو لكف

 ٍ مالك ١! داق ان ابنع رابخالاب ةدوصقملاى هتناكن اف اهتود مالكلا دانالركذت لول ىأ مالكلاا

 ا اديز تي ءارلوةتف اكارتدز كاذدعب م مدمالكل القتساف أدير تن ارلوةتريخادصقىلار اظنلا

 ْ رابتعالا اذهب مالكلا متاهن اكار هاباكتي ربفي رعتلا ل دوصتمهناكا ذاف هب وكر لاح ىف ىأ اك

 || هتأر كنأدبز ةيؤرىه هو '”هل انةدئاق تاصحن نالوا كاضقو اجريتعا تا ة ةدئافا التل مدام
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 ىعملانيب عماخلاو ةروصال ى ىعم سانا |ىفامههو ةروصو ىنءمضرالاو ءاعسلا فان اق ضرأو ءاض» :

 ىذا هد اننولعبال سانلارثك أن كلو لاف اذهلو امه دح ًابدر هنا نع ةلالدلا فريك أ ةروصلاو ْ

 ”ىوذعملا ىد وم لن مربك وهف ىعملاو هروصلا نيب ول خا عرش كلامي يدا لسا اعح ا

 لبا م ءانو>الاو ىوت الاوهو ني رحال نيب مالا ناكا ذاذ نان الكود أيملاعلا ن م هيدحسلا وهذا

 لا تناسألو ةروصال نعم همف ىه تا هتلبج د تبيح ئد همىموم نوكت فركف ىلهلا دنع اكد راص 1

 وهل. كان ناك ذا هريغب تامثالابو هسفن ف توبثلاب فوصو م لبد او تعقو اذا اهل تيمي نملالا عصنال

 رزمالاب كارت تشناك اذا لاخلا نملب> نالف لاقيو ضرالا دم كح ب ىذإ |

 ىنارتسناقهسلا تلت اذا لبا تثناف تودثلااهتافص نم ىذل ال+ 1.١ ىلءهلاحأ ادهلف ماظعلا ا

 0 .لا تون م كدفام ثم نم

 قاطلاو ضرالاهقاطأ || || قا دوهشلا قاط أول
 قانومنا كلذ امن اوأأ || ادوهش يور نكن

 روألاو ملْظنوكلانا كلذدوهارا -ىنارو لاقكب رتبأرأ مل سو هلع هللا لص هللا لوسر ل3

 ىطغي امهم دحاو لككح ل,راهلاو لللا عمالاكن اعمال ةاظااو رونلاو نيدملا قا اوه

 وهو نطابورغاظ ضال افراسملار ا اة لللارب مراه اىأرنك هر

 اقحو اتا دهشت الف اها رت لاق تدب ناواة- رتل اتا ت دبش ناك قاخو قذ-نطابلاورهاظلا

 ىلا لوقي هللاو ىدغمو ءاشغهنال ل.ءدوجش اذهىف اذهو اذ_هىف اذه دوشت نك ا ادبا||

 لسسلا ىدهموقتو ْ

 ةمئاكللا ةفرط كنا ءامورتع اقل[ دانلا ْ
 الرع

 هءاصعا كاطع قا اذا

 هلو 0 الا نأ

 0 عما قرعش :

 2 151 25297 522522525599222 7 حك 4

 قاحن اههككحابمانأ| ||قاطتال هللا هدو رذ || ا

 7 اذ ىشاكملا تنأف

0 

 0 دبع 0

 انهذ رو هد : امالا ماقم

 اهرما نم لاا كدازامع
 لام[ ©

 ىدكر ةفشساكم ىذه

 رحل كد .ولر

 مهععأو الوا ايدل

 متعاو اهتاراش اىقحو

 2 مام هلق

 مهعدق دد كب نا محاصو

 ما لالا ةدايز ق.ةحءازاب قلطتو مهلا ةنامالا!ءازان قلطت مول دن ازا قلطت مودل ا دنع ةفشاكملا نا لع

 ةدهاشملات تاوذإا اهقلعتم ةذهاشملاو ناعملا اهةلعَم ةفثاكحا نأ عا ةراشالا مك

 قألاتادةدهاشم تدكولالاةدهاشملا ٠ نممتأ ان دنع ةفشاكملاوءاعسالا كتل ةةشاكاو ىمسملل ٍ

 فيثكلا فطان ا ل ىهو مت أ ةدهاشملا تناكل !

 ىردنملاوك روف نباو دماح نأ ل ثم هتنالهأ ن ردا ”اطل وقنا ذه انلو برو فضلا ىثكت ةدهاشملاو

 هدو.ءعةمتمهقاتناناف ْ

 3 يا :

 هملع عقوام ىلءدئاز مك هاوالا هده. : سها نمام هنال اامااناقامت او ضقنلاب هن ةث اطتلاقو ظ
 0 د ا ا كلبا ا 01 1 11 را ا 2116 5 1

 ىف كم 16
00 
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 تلاف ىت هب اهاهلل بحوملا بسلا نيع تبلطف هري-غنكي مل ناكوهو وه هن اكس قلب تلاق كش
 اذهوةدسعب .لا ةفاسسملا عطقف ةدوهعملا' هكرذسا عم اهفوقو ند اهل ل-صح كلذ ب :!عقوح َّك ا

 نولاملا ا ةلعتمن ال لضحام ملعوةدوو ثم نيعو صاخدوهش ادهف ل قام لعزاملان

 ىلا باص نايشلذ لعتلو سصالا سفن ق وهاك ملادوهشملا سرعلا 2 رماح :

 نكيملو ةمحدوهتلاقامن اووه هن اكتااخام ةمحدةروص ىف لي ريج تأراملإسو هملع هللا ىل 0
 نم دوهشملابلعلا مدعو دوهشلا فاكرتشاو ساب ةصقنم ضيةنلا ىلعا ذهو ةمح درهالا سفن ىف |
 ةيداس ا ةروصلا الا ةمحدن هاواعام مهنا لهجلا ادهىف بسلاو دهوشام ثمح نمال هندسن ثي ا

 ةقيشملاا ىلعو ةمحد مسا اهماع ىلطت ا ىلا م1 |ةروصاولع امناو َءَةِعَلا ىلع ةمحد اولا فريال | 1

 | مالا س دلو ةرودلاهذسها عسانا لكلان ا ةرودلا اودهاشاملاولع تف وله | ىلعالا مس الا قلطنا ام[ ا

 ح - الا نود اههدح رص اذا هللنشلا ف نيتوقلا نيب قرافاكاردا نع م دان كلك 1

 ”ىهيالا لعلا فاعسالو ضومغلا ديد. اه سفن ىف هل ملاو ناكملاب امم رفا هدنعاعماريحولف |

 واروصلا تفاتاولو ديز ريغ تسلا هنسع ديز ىه ةروصلكو ةمم-طاروصا نم فال ىلا ادعاسف |
 | هن ”اضعأ فالتخا عمدح اولا ديز مسج ىف لوقناك اهنيعديز نيعنمدوهشملا سه الا ناكل تيباش ا

 .نم كل ذري-غو لجرو ديو قنعو مفو فن اوّدْحو ةنجوو نيعو بجاحو نيبو سأر نمر ودلاىف

 : تءقو اذا روصلا كل: كل دكه ةقدصتو اديز تير هذ رلوةنهثم تده اش" 6 هناضعأ عج ْ

 من ل | قءاضعالا لات روصلاالانصتا دعا ةيؤرلا دنع انه عقول لل: |ناالا دحاو حور اهريدمو

 فشاكملا لعفب امديزاذ_هاهدهثةروص لك ىفلااروصلا نيب ىذلا لاصتالا+_ه اسولف د_>اولا

 ةدسحاو حورروصلا كإ:ربدت ةروص كإذ لكى نال الفالا قايطن م ةَقبط لكى هسفن دهاشاذا |
 ناعم ثالثءازان قلطتام اةدهاشملا ىف ةفئاطلا تلاق قا ىف ق> دوهث اذهوالثمديز حور ىهو

 انتقل كن نون انمانك ع دتكوتلا لت الدنءام امشالا فقل اهيؤر ىهو قالاىف قلخلاةدهاشماسمند

 كالي نيقيلا ةقشد ىهو قلخالب قا ةدده اسم اهنموع امشالا ىف قل اير ىب هو قالناىفّىملا

 |١ ىل-عىل ءلدلا نع انا ذة دوجاوم لكان د5 ناوارزرر مهنا دنع وتل الت ا ءاسشالاةبور هلو قاماق ا

 | هحولاوهفءاسشالا ف قملاةيؤرىلا مهتراشااماو هنمع ىلءال هّيدحأ لعل يلد اذ هة قلاب دحأ ْ

 ءامشالا ىف هلىذلا هحولاود هحوتل كل ذف هاندرأ اذا هلود ودو ء ث لكح دقق هن اح سل ىذلا ا

 بابتراالو كشالب نيةملا دعم مهلوقامأو قول بيسدنع هدو أن اكن ا بدسلا نع همفرثالا ىننف |
 مهل لَوءاذاف هنوركتي ىذلا ةرخ الارادلا ف ”ىهلالا هلاك يشقلا ةريضح ىفةدهاشملا نكتملاذا ٍ

 انلقو ةدهاشملاو ةيَؤرلانيبانةّرفاذهلو قملا اوؤرعامتاروصخت الا وةرعاش هبال ةمالعلابالأ
 كلذكت سل ةيؤرلاو ةمالعلان دق ىذا اوهو قاسا نم بلقلا ف ىذلادهاشلا دوب شان اة دجاشملا ف

 نع بغي فدكو هنعساغام هل دوه شم هناف فدوشا لاكامو كم | ارطتآ ف رآبرى.وم لاق اذهلو

 نم قامت ا ل نكمل ىنارتنا لاقف هي نيفراعلا ءاماوالا نع رغد سلو ءاسنالا

 ىسوم قلخ نمربك أ للا قلذش سابتلا نم ىسومو ضرالا نم ليدساو نواب ال سانلارثك ؟نكلو
 نم مويفام ث رح نم ساسنل ا قل نمربك أ قلسا بناس ىلاءاسعسلاو ضرالا ةبسن أ ىتعملا قي رطنم ا

 ا 0

2 

 ا كلدكت ناكو لذ! نال او سنالا ناب ا ىلع فدع دياهتهمرد ضىدلالوقلا

 ا اذوب 1 كلذ ىلع ةوقلا نم اهسفنىفهدحت امو اس ًاباهلع ثمح نما ذه لثمن يلعدعرامل ١

 ا ن.يعسح ئيروض ربدت نا اماع لص سال دز داعسلا ناسالاحو ور ىف ىلا ةقطانلا س هدلا نال

 ١ اورقأا فورعملارخ الا اذ هوهوروكتملا لقال |نيعودو هوفرعو هباورقأ ام هنوفرعب ةمالعىف

 || سانلا قلخ نمريك أ ضرالاو تاومدل لكن هلوقىف هنا سرك د دقامل ليلا ىلع هلاحأ امنا ىبموم

0 



 ا 5 :رعاشالا نْمَةَعا ترو رمعداو طاا لها مهو ةعاج مهنه تدأرو ديزملا بلطن الف تن وردق 8

 مهلهحب نوحيركت_مءالؤهف داب لح ربست ن نمو. فن لعبا هللا نوفر عل ١مسمنانوربمدقلا اذه ىلع

 جعرن نم م-غنمو هب اهل ىلا عراب نم همك ءاقللا ىلا حاعتر :الا ىقاضرأ ناعمجو مهح الف نمانسا دق ٠

 ماسقأ ىلع كلذ ىف نومسعن و يل اىلاو ءاقلال ا ىلا جاعزنالا فاضي ناعقو هنم ديربامءاةاىلا

 ريغ هن* ينباع ضرما هللا نم كإملا نم تاما مسمنمو لاج رلا نمريبكحل اوهو امو.ع للامم
 مهنموني رطاشا نيَذ_هيلا افاضمىبسفنل ارطاسللا قَد نمم_تمو كلملاريسغو ”ىهلالا رطاسلا

 قاف ض<ودعءاقلا هنال ال ادم هروكحا ”ىسفتلاو ىلا ا ىلع :ىناطشاارطاملا قلن حج ربنم

 ناطيشلا دنع فالخوهام ثح نم قلا فالخ ىل_عفتي نأ قلتملا اذهديرفقملا فالخ
 قمل نم هدنعام لهج سلبا نأ فرع. فرونلانيعوهلد هلكروت هنال هاكوح قلما اذهوهاقلأ اذهلو

 ىناطمشلا ءاطعأام لصح مذ ةيئاطمش ةروص نماقح ىتاتملا اذههذخ أف قك سل هلا لمت ثمح |
 َنظيناطمشلا ناف قلل ذه هليق نيح هنمن طش *لا مكح لازو ةيناسنا سفن ةروصفالو ٌكإمةروص

 قلت ان هنو قالا ادع م ع ركود نخ *اادنعمدعوهو ىدو+ورمأ هلا ولأ ىذلا نا همهو هنا

 رظذو بحت لهجرثأ الو كمن نص طاطخا هلري لوهذخأ دنع هي شعتدقهار !ذاقانذوحو ا سم الم

 هاو قلآلانال هب ماقاسمن لهما نأ لءفا دوجوم مودا اًدهريص ىذلا امو هه ىف هباء قي نم

 ولع ديره ىف ىسدق هنا ىأر ةىقعال دوحبولا موهوم هلا لع ”ىدو-ولا الا هيلا قلاىذااوع

 ليخت امن اودوجولل لحم هناهقنا هنعللءاسف هب قيليام دصق لب كلذ دي ريالوهو لعلا نمهدافأ اج تستر

 ا الجال تتانسلك 5 اذ_هوافالخ ىلا ادهىف قلما اذهنوكمف هّمَمَحَلال دوجولا ماهيال ل هنا

 نوكيام ةهراماو كنمكي ذوعأو هلوقوهو هنم ةءهرامما ةبغرلا لثخ ةمهرلا حاعترنا امو « قلتاا ىف

 ىوق الو فئكا بخاف سلو نييزتلاوا لهملا باذعوهو با> نا ذعوأ ءيسح نا ذع نم هنم
 لصاحي ساو دمع لصاح هنال هيعز ىف لصاخلا بلط لالا ن نخل وج هلنيز نم نال ني زتلا باج نم

 اهشرهاطأ اا لعديزبال ةئسلاو باكلا رهاط دنع فقل نيزتلا نم مصنعي نأ دار نة سهالا س ق3

 هنن ماوهتناىلا هلعلكو هم هراشتاموهملع ىرج رعاطااد اطعأ افنيزتلا 00

 كلاوعديرهقر ”ايسبلا ل عنأ نم ذاك تاومتاإ د حميع موضي لو لم لس سلو عبتماذهف

 هلال هناكحو جا 0 ماو يرتب هائرب دقق ةريصد ىلع ماكو هريصن ىلعهلل | 1

 لمدسلا ىدهوهوقحلالوقب هتاواضيأ اذهنم ةيهر نوكم دق هنن ىلا حياعزت الاف نيزتلا لهأ نمال

 + (هده اشملا ةفرعم فنا امو عساتلا بايلا)*

 ىعملا قرعش

 ماسةملاو دن اكملا كل مصب || || مالغابتيئاقتدهشأ اذا
 مار ال ىوق هد_مشمو باعحق كلة عب هدهشتف

 مامالا الو ءارولا هلرسلو تا فد ةهدبشو

 مامالا وذو انل دوصقع وه امو هدصقتو هنود

 ماي_ةلاو ىقل اهب نوكو انوكس هم وردنع نكسنو

 | انوماث دو انارق ىعسملا ف هنو_مطاخاسم ىلاعت هذعمهفلل حاعزنالا ف ناعم ناّدفت اطااو

 ةروسوه ب ١ لك هنانحو هفطاو هناي ريكحو هتمانعىاًديَدْؤملا ةردقلا ران“ نم ملاعاا ىف رهظاسمو ا |
 لو. نم مس-مهورب اك الامهو لعل 8 ديزملا نوبلطيف مهفلاف نولضافسف ىطءتامع ةروصو '

| 

 ريغ نه نيةملا اهتقرحو ءامسممالا ىف هتقروأ دمح وتلا لئالدب ءاشألا يوزر ةضئ اظل تع هده اتم



 ا ديعكراثال واهل عباسال تامانتم قس ىف ةرصصخم اهل نعت سان ىلءماةي نم مهمو لزانليادده

 امدرودىف لدتال هللا نا ةفئاطا|لوقوهو ادرغنم ناسنا لك اهيف نوكي لب لزانملاهذه نمءىثىفأأ
 ' قوذلاىف عاملا مهلا قددعااىفا اوعمج ناو مهف مم رشم سانا لك معدق نيصخشل ةدحاو ْ

 ا نطوم مث مهد ةدداو نيعلا ناكتلو ارزيعام لاح وهو حاز ماى اوعقاولوحازملا فاوعت مهخال ا

 ا هانوكف اهني ةجردلا كلت فوهوا ذه فالخافاأ نسا سأر ىلع لزملا ب اصفروهظلاىل طعب ا

 ا نال ةعب را اهل | نيعستلا بح اص نوكي و فا فال ا ثالث هغلمم نوكيرخ ١ اددعاقلا ناسا لل ْ

 ١ ن 0 وفا فال [ةسافا أ نيرشءعو فا ةئاملا بح اص نوكج,و فانا مستو فلآ |

 ارسا ناك ءاروس هن كرس | ا ةبيطلا ا هملأ_مهيذ هللا لاف نيذاادوعصا | لالالا .ٍ

 ا دس هوه ادا اددعل امو رثكلا ١١ ددعلا ادذهلزانملا مهل أف مسا و ا اناحور :

 ماش ةدحاولا قي رطل انيقي رط نةريغال هع مهرصح امر ريغال هيزنسلا ماقه ىف ملا 1

 نموامهياءناطمشلل لمسسال ن اننئالا قتو !منم عب رالا نسناطب#ثلا أي تاوج تس ىلع ةعاقلا 1

 تافصلاف ةبوعملا ةّتسلا امو نتهملا نيتاهااهاومو ةجسرلا موعىلا سانلا ل ام نوكج, لانه
 ل لا ىلع ةهحوّتم ىهام ةعب اس !١ةيسنلاو اهم نكمملا قلعت ىلا ةمهلالا بسنا! ىهىتلا ةقسسلا

 ا ةّتسلا تتش ةبسنلا هذبمذا امح هنوكة مسن ىهورخ 1 عالالدس متسلا لع قفا رهظامتاوأ

 طظفطلا اهل ةسهتا تناك امله سيخ تلعح ةيتاذلا دود ا اهسالوءام الا ا امو ١

 صقنامذام 5 اثنا | ا نانعالا نورك 6 رجلا كي طع اف دودحلا 1 ا :

 و وهىدلا قا بانج ميظعت هش ناك ذاءإصعل هكلطلا حر :رثا دعب ىلعدنعلا جالا ذا هلك اذهو ْ

 || نافدتنا دنعامف ةبغرلا هدعزا نم كح امأو + مظعتلا هعزا نم ممكح ا ذهفدبعلا اذهدوصقمأ|
 بح ةبغرلا حاعززنا نأ لع ءاق قب اهرب هلاو مظعتلا بحاصدهشمو ياو ربخ هللا دنعاموهدهشم

 ا هكرداام دحاولا عونلا نيعون ىلع لضتملاو ل.ذةتمريغو لضم نيعو ىلعوخو هش ءرو هب وثعتأم

 ْ ريغو اه قامو هنا ةقصن هدوهعملا لعوإ_مفريكتا قذ رط نم زكر داو اليد اوم

 ال نداالو هنار نيعالامهم هنهضتنر ا هنا هملع ىوكت امودو لام الا ثدح نم همف بغراموه لدختملا

 باق ىلعر امن دف ل. املك ل. نككالا ذه لش اذهاهيف نأ عمسدقذ كلن اق ىلع رطخالو هنوعوم ا

 || هريغن مال هنم ديزملا بحت ىهف ل-ع3 نكت لام ل-عنأ بحت اهنا سفنلا عبط نمو ٌكلذكس لورشب
 ١ ' كتم لان نع نمل 1١ بلطت همم هر تعش ىذل اف همم ديزتست اع اهقلعت فلم هناالا عب طلاب 1

 ا ملاعريغ نوكينأ لاسحنا نمو هللاب لاعربغو أ هتلاءاملاءنوكي نأ امنا وانالف هلت ةبك باص تغارلا ْ:

 ا رغهباملاعنوكت ن ادب الف امم ىعل ىتح هن مأف نم هب قاعد ان ومحم ثا ذب بالطب بحلاو يحن هنال هللا 1

 ١ فبل اراخ ”ولب اقتمرامخ الاوري_كنا ةهح ع نم هواعف ةصاخ نونمّوم مهنمبتا ع ىلع هيءانلعلا نأ

 لثق هيقلعتو اروصتمادو#©# بح ًافلاسشن اه هاطعأ امربخلا ىف حر نم مهنمو هيوم ىف ةرود#هل طبقا :

 ١ لد ةدوهعملاهقي رطلا لع ثي داوةيؤرلاو لا صولاو سنالاو دحولا : طط هعرباده ا

 | ميمو متمالع تسي هقوهف ةمالعلاب للا ثمح نم هيءابلعلا مهتمواهيف تن وهو سانجالاو
 هللا نمم-وشمف دب ديدحأ اهدقتلا ىطعي ل<2 لكن نوتمودالو هود.قي الذ ”ىركشر طل نءدهءالعلا أ

 ١ مهل ارهاظ لازبال مم و.كةوه هلا نواعنال نكلودن رولا لخ نم مهيلاب رقأ هم ويترك يخ ْ

 | ا لوة:ةفئاطواش ويح ىرننأ عمطنانا لوقت ةفثاط نيعون ىل_ع ةفثاطل اهذهو هوفر ءبالوخو

 ىلا قي رط شامت او اتا ذلة ب ىلطمي ورلا تسيلذا هيانلع 0 10 !نكاان وعد ور لاحم

 ا هتفرنأ 1 هبانلعن نمو هانلعدقو كادوهف لصح هحو ”ئأض ترها تارلا دنع 1 دا ا

 ع عمطلا مقا ا عا 0 ماوستمف ناك :ردملا الاردا ثرح نم ا

 9 0 اطااو 1-1
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 دعا ىلا قليامل وأ

 ددعل اوةداسسلان يامن امو

 طاع | لق ىلا رنا بط ىلا

 هوو دهس وهو كددعل ىيدبو

 هيرب قبل 4
 دزلامركح لع ناهركلدو ميس ماد تناكىك دِإ ١ دهعلل ق2 عم

 رع قرأ صرف
0 

 حاعزتالاةدجولاو سنالل لركااو هلهغلا هذ_س نم تاقلا هاشا لاح هعد اطلا دنع حاعزنالا نا لعا

 اهلصأ ىلا اهل الان تنل عافهناوخر اعز الا ادع تكرم وحل كفا وسرربلو حل

 ادهاودوقو ةديدش ةوهش عاف دئاوهف رداط لصال اواه اعد ١لصالا كلذ نم هلال هنع تح رخ ئذلا

 اما مظعنلا هعرب نم مخمو ةصرلا هعرت نم ممهمدو ةمغرلا هر نم مهن ةفادخم بابتسأ حاعزتالا

 نء نروح اه كلذ نفايات نوكب دقو ءاقل|نوكم دقو امهفن وك دق دحولاو سئالل هح اعز ا

 نع لولا اذهل نوكيال نكاو ”ىسفنرطاخ نءو ”ىفاطمسشرطاخ نع“ ىلمرطاخ نعو ”ىهلارطاخ
 ناطيشلال |, ناطاس هياعهلناطيشلا ناال هللا ن د ةيانعهيقدقلا هقزرب مهبالا ناطم_كلاو سفالا

 مل 000 لولا اذ هةحردءاةتراىفهتمسف هيلا قلباع عاسورعُش الوهو ةيماد ل

 هنا ليست ثدح ن نم نيقراعلا تاجرد قرتىف سي هنال س دياب ىتحا هللا اركم نم اذهو ناطم 1ع

 احاعزرنا سفنلا فرهظ أ ديعل آى قةعاذا ”لعلالاج ن١ لدتا و لير مالاانا انوا يلخا

 كار ةايلعلاب هنريصل ن ءهللافشك املاهلع ناكَىج اهلا قراقم ءاوداماالوأ هحاوزناودءالو

 تارمذ ند ةريضح نا نيمعتريع نم هنطوملا كلذ ةقرافغمق ةمعركلذإ عناق دعبلا ل ىف كا

 هذ اموهو حارتساو ةعاس هسفنذخ آهدوهش نعل ازو دح او مدهقب ن نطوملا كلذ قراق اذا بر |

 لكدح هقبر طب وعص هيلع لهستو دئا دش !بوكر هلع نوم ىلاةبوتلا ةوالحو ةدللا نم ديوملا]

 حارتساو ه>اعزرتاب ةفلاخملا ن نطوم قرافاذاف هراكس دا ىلع ردقباللامأ اذه قهسقنن ا

 جاوز اللوم رووا هياط يق اع صاخش دق هنا عب و هينمع خشي و هسفنأ دّتدشاح

 ةرظن لوا ىفل يق 1ناف هلع حج اعزتالا م كح رهظي لاح ان ىفو هنموهام“ا قدرطاا اذ_هىف اننأ

 ةءرظنلاةلدالا ثدح نم هللا ٍل-علا هلم 15: نع لجرلا اذه ناكو ا يظعتل ا نمهلن | لالح هدام

 ةس سه هطعتامو ىلاعت هلل هملع نيعتام قح ءادال يعم ليددتع امض ةيعرال هللا يظعت هج عزنا ن وكف

 نم هيلع هقلام ىربلب ةملا تاذإ نم كنف هيغرو هسلغ ع 8 قول هور هديسنمددعلا

 1 كلذ قيطيالا دس أن ألعبف تاق حلل اوقتاةلوقوهو كلذعاداىف هسفن دهضق قوقلا

 كلذ دّوعلا نم هللاهأن ”؟ امو هسة: ىقرظنلاىلا كلذ دوف دح ًاهردقينا ةزنأ أو ىلعأو "لحأ هللا
 الا لاةواهعسوالا اسفن ِهّنلا فاك ال لوشب هللا عمو هب مارقلا قولخملا عسو ىف سيل هلتار دقن أ اعاد
 لخاف و هعسوىفامو ةعاطتسالا ر دو ىلع هللا ى< مالا ىلا جن اف معطءسا ام لاهواهأم كام

 لعج دقن ناف موّتج حار دق ىلءو هللا لالج نم مهل فشكي امر دق ىلع نيعو ىلع كلذ ىف هللا دابع ||

 ىلاىوقلا» ذه ةطماوالا اشر دتالن اسنالا س ذنناف هدسج حازم مكي هلقعو ناس ذالا سف

 سدح رهلن ميما نزولا ىلع ةهتتسمتل ١ الا تناكناف ةل الاكس فذال ىهيف ةأشنلا هذهىف هللا ب كر

 م ةىصرأ ا كلذ نمق حلا مها فشكي امر دق ىلع مهلعو ةعنصلاب ةملاع سنا | تناك ذا ةحسلا
 ةررظنلا تالالدلا ث.- نمءاعالا هيلط اعقل فك نم منمو تاذلا هل اطنخ نأ

 ماع نم مينغ نراقملاو لياقملا نموها رمشلا هب تءايسام ثيح نمءاعمالا هءلطتا قدا فشكين ندوبنمو
 3 نمااغلأ نس رم 3 ا ماين - لتاا 71 سارى رع
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 ىلءباذءالو ءاسال رك زتول هناك هانا هاسن اود ذ: نيبو هن لاح هين ذ ديعال هللا رفغاذ ا اذهلو

 ' اذه لية تم ىتيلاباةلماكتلا تلافاك ا ال تق اكورد اقل نك زج ؟ضوفنلا

 ناك اماولاك اذ واو اهلصأي الو اهم قءابالام اهيلا اون نأ نيقولخلا نمءامح اذه اسسنمامسسن تنكو

 'اهموقنمءاممللاباذءنم اهلاناملاهيلا او.سنام هتلااهربف امم تناك اموءوسأ أ كوأ |

 فشكلا ىلع ىصعي نأ نك< لهو تلة ناد دس سه دفل اخ نم درعلا هممت اعف هلا نم ءامللا كف
 | اردقهننارم 5 ناكو ل دف فشكلا له نمفراعا او فراعلا ىمصعي أ هل لمق امل ديرب ىلأ لوقف لءةالانل#

 | مهلعر دق هللا ناكنا لاق ثء> مهم وحاىف ىلا عمنيقراعلا بدانوكت ادكهاناةرَوْكارودّقم

 ذافناهللادارأ ا . مدد الف ةمصعم ىهو هنم دب الف كل ذ هلع قداس ىف |

 لاح كل ذكواوريتعمل مهلعاهدرهر دق مف ىنمأ اذا تح مهاوقع لوقعلا ىو د اسد. ردقوهباذق ا

 عقد لد , وس لمعلا كلذ هلهللاني زيف كلذ نم هع هنفر ءموهئم ةفااخلا عوتو هللادارأ اذافراعلا ]|

 اذاق يلمع دهتحماكمالسلا هملع مد لعفاك هم رخال اهدا هيفراعلا دصقيال قا ىلا هجوهلهنف

 ىصع هاف مد ١ ال ءفاك لعفل ا كلذ ىلا اذا ىذلا لي وأت 2اكلذداسفهلهللاروظارودقما 0 :

 ضاع هنأب رهاطلا ناس ]هيلع مكي كل ذدنعف ىصعدلا لعأطخأ هنا عوقولا دعب ىقحت اذا لب وأتلاب

 ه بت نامز فد هتجماكليوأتلا ةببسش لجالالف هنم لذا اعوقو لاح ىامأ 1و هيف صر رح ْ

 ًاطخ أ هنا لادا اىهلر_هظي لاح ىنان“ىفو ةلًاسلا ف ع ورمشملا مكس !ننع كا ذ نا هنم اداقدعا اهب ||
 لق نم فراعلا نان اذ كلذ لمقال لمادا ار وهطظ نامز ىف يط# هنا هيلع مكح رهاظاا ناسا ن وكشف

 ناكحزاو هللادنءانطادالوا رهاظال ىصعاخ كل ترفغ دّقف تئشام لعذا عر اشا !ناسل ىلءهل

 دهتمكر عاظا|ناسلف عراشلا نم ةحامالاب كل دع سن كردي هنال ةيصعملاب هيطدكعاا هاظااناسأ

 ا كتاف ابا هن 2 هل لد ارا ا ار هوز مغ هياصأ ىرب ىطعم

 سء:ى ىهاو ةلدالا ةءاصال ق.فوتلا قا تاهسنت نك ةمصعملاب هيلع هاظلا تاسأم كح عم ءامذسا هل

 ريهطتلا عقو اذاف هترهط هلع للعلا هتثروأ اذاف مدق لو أ ىف هب ىتعملاودو ةريصن ىلع نوكمأ مالا

 1 مسضعل لاف كلداواضوءقمال اطوسم هلا هج واع لغشو ةفلاخلا٠ نم هملعناك ام ىسنأ :

 كرك ذيلذ كذا لاسنا كَ و ليقاذا ىلاعت هللا نا ل اعلا اذهدنع كلذ ىنعمو كينذ ىنتنأةيوتلا

 1 0 تاعذ ةروصلا عيقوهو قاعا نيب 1 ذنب هنرضح أ هنرك ذا كناك» نا

 نء ماقتام هللاكلر هعمل للا املا ةدئاقاذه دعا ند:

 0 ةرودل هل لوي هنامز له أ لجن اكو ةمحد ةروصف هملع لزب لب ربج لزب لرخأتامو كنذ

 لاج ع ناكو هللا نيب وهند ناكح ل. ري نافلاجل اونسش اةروصالا كد و ىسام دمنا

 اهنطن ىفام تةلأالا لماح هن را منالاحرو ءاسن هسلا ساناا رخو ةرردملا ىلا دروامل هناة حد ]

 اذهلو ةفلاسلا ممونذ نيفراعلا نمنيستاتلا ىش هتلاف هتروص نسح نمهنارامت امسفن فاهكردأ لا ||
 ْن ٍه همس لكلا نأ اماو هدد او” مهنعرتست نأ اما نيعون ىلءرتسا اوم.منع ترتس ىأ ترفع 3

 انس اهصقّدربىأتانسح ممامسهللال د. لافام ةن-س>هلرهظتفةءوتلا ةكسلاكإ:ةروص ْ
 ةعحرلا ىف اوعرسا كلاذاولعا ذاف تانسح مهمامسمتلا لد كتلوأف ىلاعت هلوق. قا تاهسنت نك |

 لوس. هللاو لاحرلا ىفرثؤت ا امودعت اطلادم ذع'ولعل | لاح دعم كل تنب ًادقاذهئاهلا اوعراسو هتناىلا :

 ل.دسلا ى دبي وهو ملا
 حاعزنالا لاح ةفرعم فن امن" امو نماثلا باملا :

 ا | قرعش ١



 هت

 هتلذغ ةدقر نم هبنن انقوو جرن مالا عجريالو نوعجار هيلااناوهللانا لوقي نأءلهقلاعرمشق ب |
 ندالانوكد تالف هتلعزيع قاس اناك اذاف <ىناسفن ض ساد نوكي نآرعغ نم هسفن ىف دارهظت ةمكلس

 هدذع نيعم بس مدل ةاعدعتلا ارمَع ند .مييلعدرتمدابع بولق ىلعتت اذ هلل ناخد اق ىهلا لدع

 وه ىذا مسالا اذه ىلا اول دعام موقلا ريغ كل دبل عال نكا كو سهالا س فل ف بحس خ نعتاكن اؤا

 طوب سه كلملاو هلل كام ل اعل! نأاو اعو تلعب اطس ص لولعملاو اىاولعع ةطس م'دلعلا اوئراملالا ةولعأا

 رسهظ الف كلملاب طول صوم ه4 دمقت : ىلع اكله نوكمأل كاللملاو هلئا كالملاو .ٌكلملاناكلم هدو-و 2

 زمان |الواكعتلا م ءاىلا اولدعي لو ةهلعلا مساىلا اول دعاك و لمثوابوب سه ماكانركف فياجتا

 رقاد اع اداب سيوقتلااههر ا ١ ةسهلالا تاهسنتلا ضعب ناك ا ءاضي ا وط علال

 00 ّ ا نمودو "دل ىعس ضرملا ناك هلل اىلا اولدعفاهلكت اهنتلا عمد

 ١ هللا ىسنواياا سوفنلا تنكرو هللا نع ايحبا.سالا لعج هللا نامت فعضلا٠ نم هنمضس امل هللا ىلا

 || ىلع هلعلاق م 5 مسالا فالتخالن كاو بسلا نيع تناكناو تلعلاو قلخلا نم اهيلعدامعالا لّدتناو
 ا :!ةرال سس لكس ل ىلو ا هينملاب للعلا سا ناكها ىلعاهت ل , ةومنم اما بدسلا ن م ضقناا

 : ”هلعد سس راف دنع رم الو هيلع كش الو هّننا ىلا

 | 2ءا| ىنىل_عن- لكحف ىئبهش | || هلال لاضعلا ءادلا وه ّىادف
 ْ سنج ىذبت سلو لصف ىذب تسلو | || ان أ ياء امو ىرتغ ىتلعاخن
 ا سلالو ىاذب ل-هح ىلع داو نأ نم فرعأف لع نعتداو

 سمالاكبرضل ا فحرطلا ىف ىنكاو ه معان الو قدعت رمان انك

 | سس يي تل
 -ىهياالا هسنمل | |ادهو امىدر ط ندرمصح»:ال قا تاهسننف * ىهلالا هثلا "للعلا تناك امو

 أ لح اد نم ناكناو تيثيالدقو تي دقف حراخن 10 ناقل اد نمو كرا ن منوكي نأ اماولذعال

 هملقن مءادنلا اذاق هو تقتلاف هجرس سول رق نم ىدوت هن اف مهدأ نب ميهارب كرت

 تع نتصل عءضرالا اها تقف نيح ءاممعل | ةريذَعلا بحاصكو هحرس سول رق نم هنا لماع

 ءاممعلا ةريذتلا تناكتفءاملا نم تب رشو مسمسلا نم تاكأق مسه“ ىرخالا ىو“ امةدحاولا ف ةشفو
 | كلذ لفها ةمعت نم هيلعوهام عم ةفلاخأ نم ا

 دقو اوس *تالذاو هلاح ىف ه دنع صالاو حيراخ نم روهظ' :ةرو.فااذ مهل ل ١ رض 32 هدلهف هللا ىلا عجرو 0

 م مئاكولانال للعلا أ ًاوعو هللا ىلا انعور ناك ةعقازلا نمو ةعقاو نم ”ىههاالا هسنتلا نوكأ
 ا اهارب نمسانلان «ناننالا اذن سا ات لخاد نموه يلد ا جلاا وكر كخو تار تملا

 ٍ ا تاكردم ن عك الو لتر لاس فانا نم مينموءانف لاح ىف اهارب نم م مهخمو مون لاح ىف

 | هنامدوموهلو ولخ ىذلا ىلا ن نم هنافام لع سفنلا فاملآثروابمال "ولع تمسامت او تقولا كلذ ىف
 | ءاصعث يح هنم ىبمهتسي نآك اما هلر ةءولو هللا دنع هه> و نوكم قكحةفااخلا لاف تامول

 ١ : يع ديلا هذخ اوي لو هلهما هنا هيلع هتمعت نمو هتمعُب

 ىناربالو هارأ اذرك ءارأالو فارب نما

 ال صلال ا ىهلتاقذدل !اري هنا ل: تنأو كلاربال هنا لوةت فيكى اوخ أ ض عب ىللاقذ

 1 ال ىناربالو *« امعنمهارأ اذ 1 از ارا الو و امركم ىلارب ندا 5

 نفراعلا نءدشأ ًاةرفغماف دي ومعلا نم مظع وه لد |ىظع ناكل ءاصسالاالا ةفلاخلا فنك ملول

 نا ارقغلاو هد ىفودسان هم ةلزتع وهفءافنتسالا بقع ةحارلا نوكتفءازحةيوقعلا ناف دب ودعلا نم

 نا امحاذالخ ا هدا اسما .لع ىلا نأ فرعتكناف اف كلذ كس دل |

 ا
 ١

 ا

 ا
 غ١ ى
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 اهطاسنادادّتما ىهانّ الث ادو>وملاو تامو دسعملا لك ىلع طسب رونوهذ تامول_ملا ءام-أ

 لهعال امك ىهانتام لعق ماقملا اذه ب>اص نيعرو طسنس اهطاسنا عم' نيعلا ىدتو ٍ

 تا.عملاوةدو-وماواكءاعسالافهرصن قا انوكي نم ةمالعاذهو دادعالا فءاضمس ىهانتءالام |]
 لاو>الاودو-ولا لسقتىِبلا ىهداماذامدعلا مدّ ىهاماهنمو اهتاذإنيعلا ةمو دعم ىهام اهنم ا

 ةمتر هريغلال هلل ةطاحالاو ةطاحالا ءام*الإف اللف كلل ذ ىلع مسالا قالطا عم دوجولا ل ةئال ىرخالاو

 أسشمتناركذام» اسالا لول هناف* مال اللعب هتطاحامالا دكت الملأ ن نمهريغمدآ لضفامو ةمهاالاءامسالا ||
 لوقلاالا ةطاحالا ىف معلا ةفص حازب ان اهمالا دمحالو اهءالاركح ثءالذ ئئهتاركذامد |

 هلر يظ نةىلاعملا ن نم اهتدهام ىلع لثالدو تام الع ءام“ال او ءامءال اريغ لولا 00

 ءاهسالا ىلع لكلا ةظفاَو ٍواَطا قا نأالولو كل ذرب_غلوقا ال هركذ نكمالام هلرهظ دف ءام*الارون

 هللا لو: مهذ نم منكلو نيعل تاه.ملا ىلعءامالارون طاسبنار هظن نأ لالا نمان :اقامداللع ةفص

 نمءانيزتلااملعراسشأو + ناقداص جت :؟نا ءالؤه ءامءان ىفوكنا ل اعف كن ”الملا ىلعمهضرع مشل اعت |

 للعلاوتاهّمالاو ت اداوم اراونأ امو + فر رشتلا الا اذه ىف كح ةظفاب هللا دار المو بدالا

 لئساذا امطعمورفغتسا اذا ارفاغو لئسا ذا امس .< هنوكن موا ر ثوم هنوكن د ”ىهلال 2 وهف باسالاو

 نملحوزعاضبأ لوقو هتلانوعبانامغا كنوعنا- نيدلاناهلوةلءتراوالاهذ- هو ىل تأ | اذه نمو

 اضرقهللا اوضر أو هلوقو نج-رلا دس عقتةهدصلا ناىلاعتو لراس لوقو هللا عاط أ دةفلوثرلا عطب

 لسسلا ىدهموهو ىلا لوب هللاو مهفافه دمع يوت حرفي هللا نا مالسلا هماعهلوقوان#ح
 يل اب رقم د ناار ع كاكا

 ىعملا قرعشد

 هسفن ىف هلع سحأ اه_هم هوكر تطل نا طاع ١ نا

 هنسر ل< نأ هيافاار نك هب روهامو كاكا

 هنسنحل رم هنوك ال ناك ام ق3 ليغ توك لتس قلاكم

 مهل ه اركف

 ! نأ لسو هيلع هللا ىلص همبن ناسا ىلع هلوق ى |تاهسنت نمو قا |نم هسنت موتا ادنع هلعلا نآلعا ْ

 ندرلا ةروص ىلء لقنإلا باك ادنعَسش لنا وفشكلا اهعضتاةءاور فو هترود ىلع مداقلخ هللا ٍ

 لك نأ انا مهلا لزنام سانلل نيبنل ىلاعت لوب هلعل ا هذه ن نمىاعملاوىفاشلاوهو لاكشالا عفتراف

 وهذىفاع الا ا اوه هللا ناكاذاو لّقنلا لها دنع تفعضناو ةدممعلا ىه لاكشالا عفرتةياور

 ةانركذام بدنطل ىلا ةلعلا بح اص نيزح بدسف ىئض رم بييطلا هع هللا ىذرقيدصلالافاكسيطاا

 | دعت لف تض ص ىلاعت هللا لوق ”ىئش *كلا ارطالا|دهوربللا اذهديأ مةروصلا ىلع هقلخوهورعشلا ىف

 ا ل حلاو ار اه هس ل لزن :ًافن الف ض ص لاكرسفاملو

  اذافىفاكلاروص اىرابلا قا اوهذملاعلا ناك امءالولذا برسل نيعقلاو بسلا تانثاةءل_علاف
 ىاشلا وهذ هللاالا فا شالذا هنمال اهافشاخ نم كبذوعأ هلوق ند ةرلعل | نيعوه ناك,

 ودو اهّدر نكءالف اماكحأ اهاهلنا عضوو اهعفر ىلسءرديالف باسالا عضو هللا ناف "هلع لك نم

 لك امو ضرملا لازال هلء ءافشلاف ةصاخ هلالا امل !لعجاموءاودلاو ءادلا قاف بامسال! بس ْ

 بمجأهل اوةكنيعلا بسال مكللا بسن وكي د5 نكل بسم سس لكأ أمو بدس بسم لكفء افشل

 مكح اهل ضرملا يعم ا لا قاعداذا ىادإاةوعد
 نم ههش اًقوذ لاح لك ىلعهدبعا وا نمهسنت ”هلعلات ةمكح بدسلا نع ع ىهوءاد ٌضرملا نع بهذ

 تاز ةيدصم نأ لعق لالانس > [ةمضاعلا دقفا ذات ض رلادزاب اوه كلذر بن حا هتان دكر

| 



 ١ه

 لثملاقيف ءامشالا هه شنالوءامشالا هحشنل لاثمالا هل برضتالو «سفنل لاثمالا برضي هللا

 سداور_هظام نمع هناف هقاش ىف هللا لهم كلم ىف كلملا لثم لاةيالو كلل مىف كلل لثم هقلش ىف
 ءاشالا تسلوءايشالا لثموهانلق ا دواف هروهظ لاح ىف رءاظلا ودام نطاملا هناف هتيعود رهظام

 هنكس نب و هناي: لح و هنطو نع برغت ىذلا بي رغلا لعل نم اذهو هئمع تسل واهنعناك ذاهلم

 ىاعملاراونأ امو « راونالاراونأ ىلت نم حذومن !اذهو ةحورش ريغ ةلوقماهنال لوتعلا هتركت أف
 امبااناقدقو داوملا نم تارامعلا نال داوملاف تل> دا تااقناولاهباق لاقنتالف داوملا نع ةدّرحملا

 لت ىهف انف تنكدقا منال عن ملوانئش ا ذا اوما اهانو كا درت لول اهنالداوملا نع امم اذا ةدّرحم
 ْ سدتلاحورراون أ ىهذحادرالاراوأ اأو « ليثملا الو هسشنا ا لبةنالو ىدتالو لاقتالو ةصاخ
 |١ ءء.صالللا همعا عم حورلا مسا هيلع قيل سري ل نمو اكلم ناك حاورالا هذه نم لسرأ ن ف عماجلا

 ا ىلتتلا عقي الف هي ضءباءبثنانم دارغالا حاورأو ةمهملا حاورالاالا سلو هتسحور ىف حوروذا أ حوروهو هسفن نع هحرذام همشب ل صلاخحوروهف نا سرملاربعو نلسرملا نيسفثاطل ا ىف معلا ْ

 أ ءاردنالا ناق دارفالا نم هنال اربخ هي طخ ملام ىموا ضخما لاق اذهلو دارذاللالاحاورالا راو ىف

 || لعفام هنا ىلع ومن مث“ ىذملا للا اذه هل سدا هنالانا هلعاال هللا كل ع لع ىلعتنًاريضمللا لوقوهو

 || هنا نآول تاماقملا ف بي رغماةموعو ىعالا لهآ نموهامو ص أ هل سل هنافدىهأ نع لعفىذلا
 صخمث نم لئ اسم ثالث هرث آن مرهظدقاذهو نوكهنوكبال ل_عرهظا قلذلل هغشك انل عنب ىل عت
 - هعمل 0 5 - 0 00 أ
 3 تك هعاشأ ف هسفن لخ داو تعفمدو امهل نيب وهلاعمشراصو هاكر و هلا دعب همن لمع هللادءم دك

 1 ىل-هلا فاتخ اةرضضملا عم همالكن م هيرفعم همالكن أو هبجحخو هللا ماك ىموم ل_.ثموهو هطرش ا

 1 نوك نأ ”ىنلا نأش نم هنافهملعركت اا همّدتي لولو ءانئتسالاا م دق هنالريصي لا ذه عمو مالكلا ىف

 || لافاملوقأ نأوأ ل_ءفأنأ لاقام ىلا >وامالا عم أ نالاق كلذلو ءاوس عبتم وهام اعبتم
 1 تا.اع ىو دسعلاال مسالا تامل ىهف حان رلا راو امو *« تاساولاةم هل ماّقم لكف | دككحو

 | نكوو لخدم اذهىف:كئالملاراوأ نم ىلكتللو ماهل الا لهالالا ن وكنالو اهم“ كذب نأ شْسال

 ١١ ىل_علختلا اذ هىفءاقلالاو ةصاخ ماهلالا وتامالا ةكئالم مسه و ةداخرهاظلىفال نطاملاىف

 ١ دح !لافناف تت الوَرَم حان رلا نالاهاك ةمح ار ىهورطاوللا ن وكت ىلصتلا اذه نمو سوفنلا
 مةموهام نارا حوربحار نم ىعورطاو خاب ىجدتو بورهلا,فصو كا داو احر تسدلف اوشا

 هشرهظام بس فراعملا نم ىطعبف بكرملا ىروصلا ىلحتأاووذ ةيعسطلا راونالا ف لحتاامأدا
 ا نمو لاءلاوءاعسلا ىف لو هفملاعل اوءامسل وهو تارسشما ىندأ ىلا كلفلا نم "مب وهو رول | نم

 همشدب قم عفان لياج تشكو دو !دهبسا 'وةروص لك ة ال_صو تاغللاو ىناعملا فرعت ىلتتلا اذه
 ماما اذه بح اصو هدم عبسئش لكى ري انه نمو ةفلاخم منام هناو ملاعلا دفا وم فش اكملا ىرب
 : || ماقملا اذ_هسحاص اهفرعني قر كلذ هلل ةوجسسم هيج نوكت هلانعاروص دوهشلا ىلع ىر

 ١ ارح اصر فغت ست ةقطان ةمحاسناالا ةححص فل انام اف ةيصعمو ةفلاخم نوكل ار هاظ ىف تناك او
 اهمنوكنعاهجر مل هنا لحم اهم أشن د بوست نمو ىووسف قاخ هنأب هللا حد دقو ةقان ار آش ىووس هنال
 نع حي رف هنلا مرحام حابأ هناف اهحاص ةنعأ اهدهدست ناكو اح اص دو ةقاد رغ تناول

 3 ةرعغهنوةكت هءاعص أ لزر ل هسنتاذهو بوو همالس ادد نأالا مالسالا ىفهل طح الف كلذ نامالا

 : ةيصعمادبأ د والف ممتماعلو نيملسملا ةع الو هلوسرلو هلل ةعصض ا الىلوأ هيلع هسن:لا واةعضو مد

 || تلح ءىث لكىطعأ هللا ناف ”ىهلالا ننسلا ىلع ىرحدقف هقلخ ىشلا ىطعأ نمو ندؤمنمالا قل
 نمعتامن انءاعسالا ربان امو + نمؤملا ةفص نوكتا ذكهفاه اخ ةعاطلاو اهةلخ ةمصعملا ىطعأف
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 رظنلا لع أني ورئاصملا لهأ مهو هب نوري اسمف ف شكلا لهأ نيب قرغلاوهوالقع هيف نكعأم ىلءال
 ًأاراوأ انو قدح لءوهذ ع وام ءاللع كل ذناف ن نكمامفال عقوامت هسفى ماكانت افلا - لمعلا 4

 رولا بوكس هطعتامو ءامهل !قروصا ان مةعسادلا همطعتأم امدأس دام فشكرر او ىهقةعسطلا | ا

 اهبحاصملسع قلعت لكلا | ىلع تاض> اذاراؤنالاهذهو لكلا مط اروص,ه اتا ةماعلا رولا ١ ١

 هلالاىف كلذ نا ىتَح التع عوقولا عونمو هفانريغدنعامأواندنع ع وقولازب زءوهو ى هاذ الاعأ ا

 نانا اهاعّدا ناو انل لد-الو هنعءانعمسالو لاك | لعهل لصتخا دح.أ اا .ًارامو مهددع#. فلك ١

 قودام لكى ةجردنم ةعسطلاراونأو كلذ لوصح ناكسا عم الصا لم ادايلع موال كوع دىهذ: 1

 بك اوكلاولالفالا فهتااهجردأو ةيهلالا» ءاممالا ٠ نعههللا سه: ىدل!نجرلا سفن هو ىذا

 ةةئاه انشأ دي رصنعراونأ ىو حان رلار اون اأو ىهاننبالام ىلا صاخنالا ن هداوتاموناكرالاو أ

 انفحتأ دق هللا ناكن او ةخزربلا ةريضحلا ىفالا!مد_هاثامو اهكاردا نءراصبالا تمت اهرووظ
 اهلدايزااراوالاهذهو ان دتابو بنان رووانهلا اصاصتخا !دحاواموب ةيطرق ةئدع اسح اه قرمأ]
 راو جاردنامهراونأ ف جرد ::راونالا هذه ناذهتالهأالا مدا ىب بج لع: وقو ناطلسأ|

 ةشاعلا نم هللاءاش نم راوفالا هدهت.شغاذاورصبلازو فءذل كلذو نسدلا رو ف يك اوكلا
 راونأام أو اهتئره ىلعراون ,ىهوالا مه اشغتال هللا ل_هأ تيشغاذاو لاخلا بادسلاك الاهاشغتال

 ذوفنلاو ناطلسلاو ةَوَدلااهلو لبرلاراونأ اهلع جي نمانمو لوةعلاراؤنأ اهلعع نمانتحاورالا |
 ام فشكيدبعلا اه دهاش ا ذااهادعتنال اهدنع فةتادودح اهلنأ ريغئثاهل فتءالنوكلا ىف |

 ىلإ هر قولا قل ا نم لزنت ةمسو دق ةم-ومسراون أ ىهو اهله ريغ ىلع اهمنوذضملا مولعلا نمباغام |

 هذه تاعاعش حراطم مهم ولةذ اَتلاد وبشلا له أن يفراعلبواق ىلءامتاعاعث ح رطتو ىهتملاةردس |
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 باحاهإف تءالراوالاهذ هناك لسعلا ىفمهنم لمهكحأ ىنانالا فصلا اذه ىف سالوراوالا |

 ىلعااءاعش راونالا هذه هبلق ىلسع حرطتنمهتلاد ابعنم لبلقو ةصاخةمهلاالا ةشيشملاالا |
 قاف شك ول ىتلا تادعسلا ىهفراونالا راونأ امآو * هتلاذ امع نم نيقداصل | ىلاحت ىهو فشكلا |

 تاكممل اذ تاكمملا نامعآت رهط تطسنا اذ دا هاد ةعشا ىهوانقرت_-ال انعاهرتس ىذإ!ن اا ا

 بتكلا له قس ىفىلاعت هلو ةراسشالا هعيلا مظعالاال يظل ارونل اوه اذهو اهتيبواننن باع ىه ا
 ١ مهول اد نو سوال ةهوداروتا ارماقأ مم م اواو هلوةب ةعورسشملا لاعالإب ةازنملا ةمهلالا ِ(

 ١ م«ةوفن ماواك الي ددححلاا نم قبامو ضمعل اب 0 ميلا لزناامونونوسسعلا
 مواسع ء ىهف بسكلا تحت تاخد موا ىهومها امرأته نمو نب بكحلا نءةحراش مولع ىهؤاأ

 | انتآو «انفرصيىذل اود نوكت لب انت نم نكي ل ةفصلاهذ_مرونلا ناك اذاهناف قوفلاالتدتلا

 اأو + لدجرالا تهت ندلكالاب هتعريعملاودو هملءمسكش ىذل او هفانشت نم نوكيىذلارونلا
 | ةباورو ارو ىلعجاو لسو «ماعهللا لص هللا لوسر4فاعداكو هفانتاذنيع وهىذلارونلا
 هناذروهيد_هاشموهفارو ىاعح اهلؤقام أ وراونالا نءانركحذام عج وهوارو لل عجاو
 رواهكحارذامدعلالات ل أتاها هذه نمراوالا هذه تلقامهتاذناف هءالا بشي الذاأ]

 | تاوهسلاروتهللاو هير ف رع هنسف: فرت نم مو هنلع هللا لم هللا لوسر كل ذىف لاق ىذا ااهسفن
 || كناةديروتا كذم ةهقفن .راوالا د هاشفلثلاو لثداا كلذ نعع تناوهو هيد ة ماع ةلكمو ضرالاو

 ةحاجزلاو ةاكسشملاو ل فما حابنمملا تنًاق دي ينعتستت تير غرو: ىلا جاتحت انه كضر آو كناومس ماع
 ةحابزلا تناكحاذاوةرهثذا|تفرعو"ىهاالا دانمالاوهو تيزلا تفرع اذه تفرءاذاو

 واعد نأ نكي الف كتاذ نيسعوه ىذل حابب كتتلغامتانهسءلاوهو ”ىردلا بكوكلاك

 | نآوهو حرشاالوس<ال هلال حرشربغ نههملع كَتهن سع ةسانهوا رون هللا اع نأالا ادنأ ||

 7 هللا



 اظشللا مسالا اهلودريسغ نود هللا قاش نم بث ةيعملا هذسهم صتخحال هناف قا بناج نمانلق كاذا
 عم عم ىنادلوقف نورهو 5 ري ل صامل ةيعم دأب ندع عملا لاا او

 مدقتىأ ىئطن نق اانملع طر ذتأ ف اخخانتا لاق امهنافانانخعال كاك ىرش هذهذ ىرأو

 ل هياعهللا ىلص د مث همن ص ف رعت اذ ل نموز هتمافاخ اع هللا احم" اف ناطا ءااوكإملاهلذا ةححان عفتريوأ

 : فو لاح فاسو هرلعءننا صدم نعربشلا ىلاعت هللا ناف للا ندهريغ ةسر ىلع ادولعو لسو

 2 ,ر<كالامولعو 3 1 وصوراغلا ىف ةامه ذا هح تي : و هتمؤد همحاضا لاذ هسفن ىلعو هلع قيدصلا

 . تان ونوردو ىسوأ هتمعم قا ماقمرابخالا اذهىف لسو هيلع هللا ىلع ىبنل ا ماقفانعم هللا نأ

 | .هعم 0 د ير ا ياخ

 00 لأ ند .يممنن ىذلا نع ناكق ا انبسا شار هبال تاريسال الفاو

 دوعن لق سارق هلنطعتانع تن نياق قطان مانع لفاوتلا تطءآام انتيك اًضعاواناوو

 باطما لوزن ثي داحأ فرايشخلالا ةدوبعق قنا عم ركراشملا عمت هناتراشخالاةدوبعودار طضالا

 : :تانمايذ وشال راراصإلا :دوبعو تل ذات اون اول لاول ا

 || راقذالاو لذا ىل سل اع ”ىلا بر رقت ديزي ىلال هللا لوقي اهقوف ماةمالف اهف يق ن 5 دامعلا ةداكش ىبي

 : اهلعع ءاوس شل اروووذهنم ئئس:ىذلارونلا امو < مهفافماقملان مدعبلانيعوع 8 ا

 ااودو هللا ىسيىذلارونلا هلفذكش مث هنم ىسهنافشكج وروألا اذهءاهغشل ؟ففاهلعي و 1

 ىدلا مع اان هفاصتال لهدال ىذلا اعلا هب ىدعملا ظوفحملا موصعملا وه ماقملاا ذه بحاصف ة«يرشلا

 نوءسنيذلااّماو مهياءفاضو هعمل اءون ىلا ةعب رمشلارون نم نوعسا دسع مث نأف هف ل -هجال

 نم ةريصن ىلع مهف ”ىهيلال اركملا اذه نمنونذما مهف ةعب رشااروهلا هَ ةطارول نم فشك ىلع

 تاداوملاراونأامأو كل ذلءافاولذني نأ نككيو هبفاورصم نأ ن كمي مظعرطخ تحت كئلوأو مد صحا

 نداعملا نامعأ اروص ق هنرودو ى وللا يدنا ف شكيهقئابرلعلان م محك العاج ا ذي هطعتراو أ ىهف

 ماقملا اذه ىف تاداوملاف كلذ هنشكبألا» الؤه ىلع نا نال ادازامو نواعنال ,-هو نا .كطاوتانلاو

 اىرأو عمسا حعم ناو انعمهلل انا نزال هلوق ةلزنع هف نا سنالاو جنك 01 «موشو هلوق ةلزاع

 اءاسشالا ىريو وف صاصتخالا لهأ ن هناكروذلا ادم هفشكو هلع نك ةرشدلا نط ظح لك ةرود هناف

 5 لاَ ,الماقأا اذهل ق شمدي ناك اسمن ا ةلأسملاهذهىف الق بقا ن مىريخأو ةقح ةرودانامعأ

 ١ نولعبال ساتلاوهوكس مهو دش [لروعب لازيالهسأر عفر فءام اع الاىلاو ام اذاوادتبكو نوه شأن

 ا امام ر هانت ىتلا ىهفءامسالاراونأ امأو دب كلذ ىلع دما هل هتقذفانا اأو 1 هنو مز الار راع

 || تاكمملا سانحأب قاع امر هظنو اهنمتامهلالا ف لاعفالاو تافدلاو تالا قلعت ام اماو انمح

 . هذهو حالطصالا هششععق عقوامال لرلا اهتغاد و اها هلع اهعضو يلا ء ءامفالا ٠ نم ارم اهداخمأ او

 ١١ كلذ فو حالطصالابال < ريالا عضولاب امسالا عج لءنيح مالسلا هيلعمد ال تتاكى لاراونالا

 1 ددوأ ءامع- ءاهلنو ماعلا عبجيو ا ءاسس اهلل ناف صا طخ الاو هل .ذفل ا نوكح

 : لاقفهريغف قحو مدا ف بلا كل دره لماع نان الازرحو ولالا عرس | تاق دا

 ١ | ءاععأب هوت 1 ىنعانييعنملا كن المالريضحأ دقو م ادا ذه لذ قو مدآلضفىف ةكتالمال

 5 رباكالا مواعناف افوذ كلذ ذاوا#ثمذ اهنعاوردص ىف جا ةيهلالا ء ءامسالان ىأ نيقداص مم :؟نا ءالؤه

 : فاعلا ا م ا 000 ”ىهلا لت ن ء.لانانوذدوكت

 1 الانس داع -رتنالو ومال دولا نك انعدم 3 1 رشادبمي جوا



 مم

 ْ دازلث نعي بكر ونلا قفل ناك 31 نيرونلا عاتجاالا دوبشلانوكبالذاةدهاشلا تحام

 أ هيت رسربخ نم ناك اي تاعام هيف شكتروناهلوالا سغن ند امو ءاتْشا املاع نَم سلر 0

 تح دايعلاب فور هتناو هلوةب هب 0 ا مالا ا وس ند ناك امو

 ا مالملاهلا 0 ”011نوكينأ دي الف ءاقشا|ىف 4ك ظحالرونلا نأ اولع دقو اه. وكر دياراونأ مهل لعح

 22 نم اسفن صخامو معف سفن لك لاق هنالدداعسلاتهتعريعملاوه كلدو ضرغلا] لوصضدو

 | صئاناق انضم ناوريدنا فن تفدوجولا فن ذو مدعرشلاغ ل ”مدعلاورو دو-ولافرنثااوزيلتا

 ١ كالا ءامسمالا كر دن الف هيلع علطامرهظيل ءاجامت ارون لك ةفصا دكهورونلاوهوربا لصالا ناذ

 : وج ار ضمتول ل اعقتنالا ع نكمملا لودقو - .هلالازادتقالا !مهلصأ نين | نيبالا هنن مصنالا ذهلف رو

 اءاهطس فاك الفراونالا هذه ىفاملك !سهأكانمطعأ دةفنيعملاعلا ارهظالل نيتقيشللانيتاهنم

 يم ا راما اذه اهلمحال ىلا لاو-الاو لي وطتلا ةناخم

 ا املاءذوتاوا,مشتنوكلاخهدحاو ركذي انسشك ا ىتلتامولعااراوأ نمدرك ذمدةتام وذ هن عل

أ امدووتق دن تألم تقولاو كقول ازونومن 8 .دباننبىذلا رونلا امو »+ هنعانءهحور
 1 رظناف ت

 1 ل ىهلالا مسالا نيعوهو كاقلاو كيلعمك احلا كدومشم وهف ناك امفيكه ل

 1 نيعملاو كادي واو فكس ن نعىةاروئلاامآو فاس الو ضام فهل رك ال لاحلايف اك

 ' نعت اناو هلوقىف 5 كءالصلاسقهئلأ لح تبلط ىذااوهو كيدينيب ىذا ارونلا كم هيلطب ام ىلع

 اروتلاكديا نيعسفنلاباو تاقالف هب تن ىذا !كنةووهف كي دينو ىذا اروثل اوهورون هللا

 رعاشلا لوي ةّودلا نيملا ناف كنس نع

 نعل انذار ءاهادلت دغ تعرةءاراماذأ

 || تالاهلسا سوقتلا ف ةرثؤملا هلذملا هيشاانم ةنملاوئءافولارووهذكراض نع ىذلاروتااامتأو

 || لعوهو هسفن نع هيربخ أ اعفو هللا فدا دءالافثح ابا ارظاتللرطذ# ىذلا كد ركشنلاو سانتلالاو

 ْ ىلع مالا لعق - ؤدكرظنروو < ى ءركت را نع لع ليادااروو ليلدرونو ناعارون نيعون

 : ىذااروتلاوهفاننا> ىذلارونلاامآو لاعشلا. نعى أي ىذلارونلا ةدئافاًدهف هسفنف هسلعوهام

 ىلءانعشفانفا> ن هان ةاوهو مهي ديا نيب نم مهلوهفانسر دد ىلع انعشو اني ىدتقب ن نماك دين عسب

 | نموا ةريصب ىلعهللا ىلا وعدا لشس هد هلق دملقتلا : ندوهحر < ىدااروتلا كاذ لح أ نم ةريصت

 اذه نوكيل هفلش ىذلادوناوع دي عنا ىادلاو رسب لعوع ديدين ىذلا دونا بو هذي 8

 | هيدي زيد نم ىربام لثم هفاخ ند ىريزونلا كلديو هعسان نملثم هيلاوع ديامفةريصب ىلءاضبأ عشا

 ١ كان ةعامع ل تع اناورصفلا# الض ىف ساف همس دهةناصسجو نيعستو ثالث ةنسهتلل ماتم اذهو

 يفرد هله راحل ٍءاررسغ ىدينيي ىذا ان اك نوت او هن ارد ل ما نيعبناح

 ١ لترك لفه تنك لا : قام نارا زل كلت قرف الو اقهالو ارتوطت كاتب ارامو فلا 35

 |١ فشك كلذ لبق ىل مدقتدق ناكل | عمي دهاشا مالا ناكو دوج ولانال ضرغلانالا ةهح ىسفنل

 قو نهىذل اروذلا امال وه شكلا اذه هسا تكتم اذنغو ىابق طئاح ضرع ىف ءامشالا

 || نم ىطعي ىذلاوهرونلا اذ هو رات هيطعي الورب_ث هم دم ل بيرغرعن ”ىهسدق <وهلارون ل“نتو ف

 || نيب عمصا لب وأم هن هنليق”ىنارو نامءااهل ناكناف نامغااهأ نكي ملاذا ةماقعلا ةلدالا ه هدرتام هللاببلعلا

 | اال ل يرام رد ئدلارونلا اغار + ايلا

 نوكي لب انس نم نكي ل ةفصلا هذ مروذلا ناكااذا هناق همضالا هفرصنالفه دنع فن ٠
 ىهأأ صاانف

 بر ا الاندتع :ريدعا أ وهو هلع مك ه2 ىذاا وهفانتك ْنَم ثعدااروتلااماو انفرصصي ىدلاوع
1 

 | منك نيا مكعمودو دوت تلا نم ةيعملاراوناىهف اهب يسن ىتلا راونالاانتاو * لحرالا



 عم تناكول ةؤاطنا سح اضن ال لاغفالا نمالم وهفاامالكلا نمرودل اهذه نمار طزامالا برهلا

 ناكوانيأ ك|ذكح اهررض نم فاض نآ الا هيولطم نع هل-غشيالو ةواخىف لزهل تاناوسملا
 ماكل دل مالكلال حال الا ىل_ذلا راتخ ا اماذاف همملع هطوةسو هم ده: ند فاست ل ممراد1لاف

 ا ا نكي لامي الع دازل موف قلسا هعضو ىذل اهجولا ىلع هب سانلا م || اكتم مهقولف هر سانلا

 كلذ از ون ناهللا عمسديعلا لوق ةءم-ءاظذاةناق لاكلا اطاخأ ةيحلا رج تفوت

 نم اذوأو هللانالع نيفراعل دقي هلك ,سانلا مالكف عسا نمت ى لعادل 2 ترسل هلل لوقلا

 يمتاز 10 الذ نكي نالع كا دمه دفي ولف ءام_كالا قطن هلل |مهعمسا نأ زي اصلاتامارك

 ةدئاق مظعأو هقح ىف: ةدلح 1ك 1نوكتامع رلب ةواخاو دولنا هدنع توتسا هنا نع مهفلاق قررت

 لمدسلا ىدهيو »وقالو ةي هش اؤهدنع نكت هتلابامولع ديرب ةظل لك ىف هناق

 ميحلاب ىلعفلا لاح فر ءمىت نان امو سداسا|بانلا

 ا ار

 رئارسلاف نك امروظ || || رئاصبلا لع رو برغل

 رضاغاىف قا هريخحأ صخش لكن م نلق لكل

 : ردالا ىف مكمل نياعو ىرك فك الادهاشف
 رخ او نطان انددنعو أ || رسمهاطول وأ هد دعت

 ردابو ركماف نيعلاثبع || || انيق ةالصاك هسق
 رداق هلع بر نيب و رع سمح دبع ندام

 رئامضلا هللا دمام | 3 تك

 ا نات رولا ودان ى 7 مطولا ا 2 ا

 قلع اها مهو ةعرسطل طلا راتوأب قلع اما هدو حابرلا راوانو قاعسام ا مهد حاورالاراؤأب

 نمدون لكفا سا ارم لع بابسالاو للعلاوت اهمالاو تادلوملاراوأب قلعت ام هنمو ءامسالاراو أب
 نعالات اق 1ودمرلاو عادضلاو ىشغلاو ىم علا نماسلاخ ةريصملا نيع قفأ نم علطا دا راونالا هذه

 00 نياغو اننا اع اع ىفام ىلع ىناعملا تاوذ نياعف هماع طسباامروب م

 ارت نم حالا س هذى ىداعلاَن م هملع ىهاماهأاهتدعاث ل هتطعأو اع اعدلادلا ثا اكلاو طاذلالا
 ْ يسرا اهنمواهنم ىسنراونأ اهنهو ملا يوفر وأ اكمو ان عفر للاب :4 سسلتالو لذ

 0 ءانديؤتاناعان عن وكتراوأ اهنمو اني ىدنعب نم اهب عسب انفلخ نوكتزاونأ !متمواشت دي نب

 انت هجن راو رمد انك مهنل انملع لزتت انقوذ نوكت راو اهن مو انسعت انلثامُش ٠ نع نوكت لا

 شاع هوان 1 انام انا دا ىو انر[ ثداىه اموت راو اهتموا ف ةرمصتإناهكشل

 | لضتمالو ”ىنامسجالو سس ق لع .ال لع لكتف داوملا ن نع هدّرحما قاعملار اواَماَق *:راوالا

 تحال ا كال ذ نوكي الف هيلع نامي ن نكاو هياعودام ىلع هل ةعن لب هروصت ثدح نم هلعث الو ةروصبالو
 ليوم 0 هلوقودو أ. كرعلا اذه نم كردنالف ةياثملا هلم نك لان ارو: نوكأ

 ارو ضرال 1تقر او لاهم هنالات ران اف ص رالاو تارهسلاو قدها لوقت هللاو ارون ئاغح او

 امونوهورونلان هدب القدومشلا نم دي الف ةلظرودلا مدعو سعت مث ”املوةي ريشحلا ضرأ عي امر
 | كاذب سفن لك مستو اهررونب ضرالا قرش ةرونلا همافالا ى أي الف ءاذتلاو لدغلل هللاهشضأي
 راونالا نمهلعاسوفنلا ى هامالولؤرونلا كلذ اهل هفشكت ارم دمع ودعنا كرو ىد ةقامزوتلا

 3 كم ©
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 قالا نمدهده ثذهن نكح لءدهعلا انملع هللاذ_خأ امام هر حاصفالاو هنعةنانالا ان روع

 هدادعتسا نالاواقام كالذي مهانفرعولو لعت ام م كك نو نول ام م 0 مهفوحاع مهريغالو
ّ 

 هللاناف مب. ةجرالام_معءانبحا نوضرعممهواوأوتل م- ل م” لودقلا ىطعيال

 نعد 1 دا دنس كاجو سوا اج اا دقوالا ةدانعلةعقتم اا

 تادوحوملان نمئش متام هنا لعمل ال | اهتادأن لوقعلا هنع ههزنتا# هسفنهب فصواغ نانأ أعهسفن ٍ

 نركحو هياط مه لكلا ول !بانج ىف نع اهلل اعل ىف رهظت ةغص لكلب هنن جرا نيعالو

 ليبسلا ىدبي وهو قا لوشي هللا وددجوهو هيرو هو هن 0

 ةهملاءادلاب لكلا ف رعم قنا"امو نسماتللا نانا 0

 ىعملا قر عش

 هديشت ناعالاو ىلا داكن || || تريطام عورشملا ف تنارملاالول

 هديعت نوكلا ف ىذلاوهوهاوس دحأ نم نوكأ تنم وخلا دك
 هدح وو اًءقو هم دعت نحف م ا نم اةعذع كاذو

 هدح وم هتلاف انتا داقّتعا ىلع || ||ضرع ا

 هدسعبي ئدلا تاو ئث لكف || || ةفر_عمو نيعاذ تنكن اهدهشاف

 | اندتعو قملا نع لغشي ام لكن عض ارعالاو ةوالن اراسخا موقل ا دذع ةهمملاءاملتاب ىلا نأ معا :

 قمل ادوجوالا سل مالا سفن ىفو عقو ادكجوداقثعالا ف هلال تامتسملا دو>ولانع ىلخلا

 لا ل لعوهدوجولا ةدافسساب فوصوملاو

 مق اوهداق ةماظعلا هل عيش داو عدي مضلل ةداوع لاو مستر نأ مصنال ىلاعت هنأف دوهُدمو

 دعاأاا وهف دومثمو دعاشو هب مسقأ امفءافلا تش سفنلا با»ىف كلذانر تح ددقووه ساةئش

 هلعب ىح ىحالا اده لهح ىذلا اذه نق تاقناف دو-وم اوه لبدو>-ولا داق اهوعو در كار

 دو-وال ن معمسأ دةفباطللا لاس فك دنع هلدو-والو عسسل . نمالا امو بطاخاف نوكمفن 5

 لسن ل دنع تاما ع خد ١ لقف هم دعلاحىفودو هلعمفه دنع سلام هلع ىذإاوهذدل

 اذهف دلل رهظمنوك نأنب وكتلل هلو. ةأاغ اوكدنعو هاك ن وكلا هلوءةلاندنعوهامو نيوكلا

 دلو عامسلا لبق لعل ليقفتب رهظملا مكح دافتساامن !ادوجودافتسا هناال نوكمشهلوة ىنعم

 هناحس اهتاذ فءاسشالا نيعوهامروهظاافءىث لكن يع وو هتلقعو تبنتنا ب ماظع ىهأ ىلع كَتْيَد

 6 ماعآنأ تادت !للاط قناهنكس تارانلا هاطملا ضعبف ءامشأ ان كا

 نيعت سهال ان ىلا نم ةياثملاهذببوه نمتاككملا نابعالا ىفمثنأ انلعالظ داهنتسملادوجولاب تفصنا

 [مس الو هلع صاللاوهامانلادما 5 مل-عيال ن هملعن نأ و ع عسل اال رحال هاتيلع

 اءانلع الف ل دنع نكي لامه انفك ملعبال ن 1م العالا نم ةمسنل اددهماكمعف ر يظماب قر

 ادهاف مم سل هنالداّدسلادو-ولا نعال د اةتعالا | ذه: نع ىلةةارهظمهنوكيادوحودافةسا ام هنا

 ود نعالو كاذب مهل لعال نيذلا ل والا له امو داغتسملا دوحولا نع ىلذلا هنا ىلا ىلا ف انل دع

 دوجولا ىفةدوهشملا ةرثكلا موةبح القط اءاودرفتسل ةولذنا اورث ان لاعلاود نعالو دوملارهاظلا
 ممافاهروصث رح نمءادشالا اوكح رام مهنا ىلع كل ديا اذهو لكل ا ىلا اوكخ هللا نع

 فدو بابورا دج نم هسفاواكامةروعاو د هاشينأ ديال م-مواخ ىف مناف لاك مهل نكمل

 ل طل نعل ل نك كة لا اعف ا و
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 00 ناديت نيعف لعتافىاذلا بوو ديقم هالوروصلا ف لدتا ادستمو ةروصلا

 هنافدسقتلا تحت ل ديال هانت الامو ىهانتيال مالا نأر لعلا هسفنىف هل خفبل لّوتلادةتاغاو ١
 كِلِذا نك ال ةروصرللاو ا اهلةنابالرود ىلا لولا لبق ةروصو ىلا ةروص نم لّوعأ | لبق نم

 رشه لا تل نعحرخ اهريغىلا اهزواحتت نأ لّوحملا

 ان 5, لاه بعةروص ىل اةروصنم لول [مكافافددر ةكاقدا تا اهلكم اًضيأ هدوحو هدووش نوكمذ

 || هيزسنهدمشالو ةروصىهركك النا ملاعلا دبعلا ةضاير ىلع افنيبملا قل اوه هنا نا كلذ دنع لعف دنع
 لسا ىدهيوهو قا لوقي هللاو د سقنلا هيزنت نع قالطالا ىلع هيزنتل اهل لب

 (ةلدوم ا ءاملاب ىلا ةفرعم ىف ناننئامو عبارلا بانلا )
 ىعملا قرعش

 أأدئامنانر وف ىلع نيفلختسم [| || هريضحي اًمكامل ىحتتلا الول
 || نم ةملح ءاعمالاب قلختلا نا
 هات اعافزاببعاس صالاو |: |( قدا سعد ار 1
 هاميأ ندادعو هيلع تداع |. || هيلا لع ل ا
 هئاهدت بحر لعرومالا هن.( | تح دام ندسولا اس ا
 هلال الاركش ىو ابان || ١١ ىل عشب واكدص ىقزري هللاث

 هنامانةاقاصق ىعسملا فاض

 | مهلاعفأو مهلاوقأق نيقداصل !لاوحأب هبشنلا ةفن ةفئاطلا حالطصا ىف هلمهملا اكساب اب ىلحكلا نأ لع 2

 اا ءاذلأ ان ىلا مهلاوحأ ن رم نم داصلا ناريقداصل ا هللا ء امم- نمو لوما تع ىذ رطل قادر

 : باوثآ اوسالم_هذمهل ساامعاوميزتق مهريغاوهاعاواح لهف هنا ولدت امه ةقرعم نم دب الق لدم

 | عورشملادل ا ىلع ةمهلالا» امعسالا,نيزتل ودان دنع ىلختلاف نوقداص مبهذ مولودا اولتوأ روز

 ١١ تلاف ةفاس اا دعب ةهمسش اها تماقاسب سقلب شرعك هن ارك ذاؤر اذا نيذل| م هوزسَمأا ريسعي نأ ثح

 ا نانالالص>-اداو ةدابزربغنموهاها ناك اكوهدنا تلعل * 'رهلالارادتقالا تدهاشولووه هناك

 || كلذ لي هراعتسا ام ةَققح هل هناو هب هني زتلاح ف ىلكلا اذه همس لو ىلكتا اذ ميماقملا اذهفف |
 ا ابشن ناك ام هعلامدل تعلوها هب رهظام ةمسس ناوهب راد دويعدوهش نع هعئمالو هلامو هكلم |

 1 لولا ادهو ةقاطل ادهد هلال كتل هنا هلال ا هذه ىفءاكملالوقيو ىلكتلا كا دف است ناك انمناو

 ا هب تم اق نك حدبال سحالا س هن ىف همشتل | نال هلثأف نم ل-هح هتققعاذا

 1 رح "الا ىهاكدحاو لكى ةفضل لد دحأاب دس هيطتافاع اتقان ارو يدا :

 ا ل فا مُدَقَملا ىف اهوأرافَةدحاوةروصلانوكورخأتلاو مّدَمَدلا س انلابحامتاو

 || مذقتملا فاتح رخأتملا ف اهتةمقح نأ اولعامو ةروصلا هذه مدام هسشترخأت لانا اولاق
 || رهظالو هلوهاعالا دبعلا ل تاق قنا تلطباو ة وب رلاديدوبعلا تج ازا هولاه كمال ناكو لو
 .(| ناكل كل ذكممالا نكيملولو هل كلذ لكه مشتل تامنص مالو هيزنتلا تافص نمال هلوهامالا ىذا

 توري اوءانريكلاو ةزعل | نم هسفن فصو موه ل هللا ىلاعتو ايدكح كلذ نمد. هسفن فدوام ||
 || كلذ ريغو ةيعملاو حرفلاو ددكلاو عادخ اوركملاو نامسنلاب سفن فصو اموهونلث املا ىننو ةمظعلاو
 كناذهضتقناك ام فوصومتن وهنا ذهضتقتاك ام قوصوموهف هنن لاك ةغص لكلاف

 دودعم نجرلاو دعي دنعلاو + فاتت مككاو ةدحاو نيعلاف ّْ

 كلذكو قدام ايهل ةذرعمال نمالا هب لاعامو سهالا سفن ىف لاحم هناف هم_ثن ةقرقجلا ف ىلا سا
 اههانلعدهعلاذ_خ ا زكحهانا ملا هنس ام قاغلا نين نأ انملع نيسعتف اًملعمللا نم ناالولا ||



 0 ع'

 اهدا سهو اهعبط ن ل هسفن قال> |ناساالا بده اذا

 2 اهدائع ١ اهذرأن م ىرب اهاضر اف هوك دع لاح لانو

 اهداسف دنع 6 رمشلاب تنبع اهل ا افراصم ناف معاد تنك ناف

 | بدالا ةضايرف بلطلا ةضايرو بدالا ةضاير ناعدق هو لاو>الا نم موقلادنءةضايرلا نما
 ةضارإ 1 راسا ى دعه دار 1| ةدح ىهبلطلاا ةضايرو سفنلا مط نعح ورخلام_ه دنع

 عببطلا تالذا هللا نيب عصيال ناك انو سس سفنلا عبط نعح ورانا ناك قالخالا بيذمم
 |١ ا هراصتقا اهّتضادر 0 نءكلدب حر وتر 52ر تاه نش وهلا فدو اذافق فراصم

 هعبط نعئشلا جرخواف هجا لعرغ سل ”ىحازملا ثلا نيعناف اهقلاخاهل اهنمع ىتلا فراصملا ىلع

 ١١ امرها هباداضءىشلا ناك اذا هناف هيدارملا ةدج باطلا ةضانر لاف نم لوةنوكي !ذهلولوش ن نكي

 هشافرصتف هنم ديرب ردقلا كلذ ناو هب هف هرعوهلةتيعدقو ّىئثلا كل ةدوموهرمهالا َكلَذِإ دب ر او

 هعبظب همق هف "رص ناكل هنمديرأ ام صدع: ف فرصنوأ هنال ةضاير بح اصناك د لا كلذ ىلع هعبطد |

 لولا ب>اص دار 1ناقدسقتل ا ىل لافرصتلا ىف قالطالادنعدهف رمدالا همق بيذهتلا ناك افاضأ

 اد.ةمراصاةاطم ف رصتلا هنضاهل ناك امّنا ىن ىنعع سفنلا عبط نع حجورذلا هنا بدالا ةضان رف

 0-0 ام دعي ريجيأ | تحت تاخدو ههف فرصتلا نم اهتلاخ هراهدقام ىلع هسفن صخشل | ذهل مك

 سفنلا ل 55 ةضاررلا نأ كلذو هانلقامالا سلف كلذريغدارأ ناو هانركح دىزااوهذ ة-رسم

 كرا ل ى) امرأ ةلست ريصن كانك ةضاررلاالولذ ضرالا ت.مساذاو ةيدويعلا اهقالاو

 أ لمكو هدس ىضا م نم هاءوهاملابح ”رابلا لمدن لد اريمع اه دنع روي الورحافلاو لااهؤطب أ

 ةضاررلا ىلاو اهبف ةمعنلا برن ام_فواهان هدو همعئيهرفك ىلعهقزر هنوكم هاناهنلا لج حافلا ||
 ىلع لصالانالربذا نري اجا تلا ةنلا نال تنطفت نأ قتلا ىلع ىنرلا ىعسم عجرب

 لخ ديال هانت الامو ىه مانتالامرثك الو ةمهانمريغ رك ىلاعتهننانا كلذ

 ةرثكحل انم هبلطهملا هج ونام هملا تن اداه دب اهم ىلا ال الياق الملق ل د نكلو هند ترا
 ا د1 ىدراناتعدوجولاف هلوصح نكعال هانت الامنأ هلعل ع جيردتلاوريسلا.كل ذ نم هىذرم

 نماردقمظعأب قوا نوكمالو لملةلاالا نوكمأال ىضرلا يسود ىذلاردّقلا

 58 الو هدنعام هللا نمدنعلا اذه باطمو ىهانت ال هللا دنعاخ ىلوأ دمعلان ىهف هتفض هذهو .هقلاح

 | هلعقلعتمىلا ةبسسنلابلملةوهودبعلار تا كاذب ىضرذدي اهن ىلا الالءلقالملقالادو+ولا ىف هلوخد
 | كلذ نم ىلحأام ىلع ى ىهانت :اجرلاعلا نمراصتقالا عقوف هنع قبلا ىترو ىلا نع ىذَز هللا دنعاع

 دوجولا ىف لخ ديال ىهانتيالام نأ اضيأ لع دقذا كل ذ نهد ء قلعت قلطم ع نع هنم ةضأبر ى مانئالاع

 : عصيالرببتل انآ تامذتو هسفن تهز ةروصلا ىلع ةاحال ةهتدالانالاذه ىلا عجرتةضارلا قبح

 | كلذ قالطالا هب تعّداام نيعفريجت ىجاو ىج ةزعل اناف ريعتع ةزعلا نأ تاعامو ةزعلادل نم ىلعأ
 نم ناكمالا هطعب م هرادقا ذوغن عمو هرادئقادوهنو هزعةرض+ ىلا اهدبشاالف اهدقدهئيعت |

 اهدهش امابعروأ ا لوصت تناك ام ناصو نشعنلا كرر ؟كادو-ولا ىف هوس ل دما

 ا تاضاررلا عفن معلا ةضانرف» رع ىلع هلعب قلاو تضاتراف ااه ةلذاا لمةتاب:افاراسكحاوةلذ ||

 ّ معلا فرشاه هملع وز املا ىب عامو هيلع ةروصا | ىهام تله-نكلو ةروصاا ن نع ملعلااهلازااغ |

 كوالا فوهوهو فرعتةروصقهاَوَك تركك ةرودىف قدا ىلتالا لعلا فرش نم نكمم لولو

 وهودهشي ىذا |نالا د.ةمنوك,نأ الأ ىهالا سفن: ىف نكةرال ةدهاشملا كلن نطومناوةناثلاو [إ

 ادعم دوعشملاهلر عطقدووهشلا نم ددالو نىدلخ طالا دوش هل 1 1 هه شهطمم» تهمس همت طفلا الذ هناكماب كدقم ددعلانيع |

 ا ا



 كيك

 رثؤم و ا ددسعفر ةرادتس وا لاحفوا ةفاضا وا عضو فدا تاكس وأ هر
 اهسفنأت ةمئاتلاتاوذلا ىفامادآ اما دعب ريشلا با داروهط لح ماسقأ ترص افهفرثؤمىفوأ '

 لك ةبالامو هتمريسغتلا ليش امو ضورعو ناناو ناوءحو تاو ندعم نم هملع ى مام بق

 امادكامأو همسحب هيفهب رصف كلذ ف عرمشلا مك معبفداسفلالبتيالاموداسنلا ل.ةياموريبغتلا
 باد : الا امو ةحاناو ةغاركو بدنورظحو بوجو نمنيفاكملا لاعفأب قلع اموهف ش ضارعالا

 قيضيام هنهو فاكملا ىف مكحدل تقو لكف تاق والاب ةطمر [1تاداسلا تامر أب قلعت اكسترا

 عفر نأ اف هللانذأىت ٍجاا هللا تو لثم تادام هل خط اوتا لاخلا + ناد الااقاو عسنب ام هنمو هنقو

 51 كح هيلءريغتبا همساريغب ىذلا ىعسيال نأ ىهف ة 200 الاامأو هم-ااهفركذيو |
 ءقرهظي نامز سانلا ىلع أس مالسلا هملع لاف امالالح ناكام مدعو ا امر ردع ناكام للصيف مسالا
 اا ا ءاسلا رز ن نع كلام لمس ام مالااهول كل كلذو اهعماربغي رهلتا نوعس م اوقا

 رخلا مكح مسالا لحال هلع بحسن اذ ارز هوم مع“ ع :1لامفر حلا كس 0

 كد اراد ا تا مسالا هتاف يثور ادسنرجللا اومخاكلا

 هسفلملا صلختل كي ردارأف هلودو مديَو دم_< ام نيب ل ارتشالا ام_هل دس نان درت هلوقو اهسعا

 ةبسبنلاب مك اريغتو هنبعوهو ا دج ىرخ أ ةهجوىلا ةفاضالابو مذ ةبسسن ةمسنلاب دحاولاءوشلا ب ستكف

 اضيأرفسل | لاحو لاملا» ملكا سف ةمعلا قالا ودعا ق رخل لاك لاو نإ امو

 م تيقوتلامد- ءو تضوتااىف نفل ىلع لاو ام رطقو ناضمر موصى ةماقالا لاح ند

 ا ددعو ةاكرلاواهريداقمو« 0 «ا قلع ام وهف دادعالاىف باد" 9

 هب ل ستغبام ةمفول ا كلذف عرش الا مكس بحي ص قلب الو هل فدازبالامو تاو

 لئاثلاىفهمككر ثؤملاف باد الاامأو ددعلاف هيدأ اذه عاصلاو كلاما هيأضوسو
 | ةنص لعادوةلوةةلاكهيفرثؤملاف هيدأ اَمأو لاعفالا نماَملعف هملا فضأ ام لكو بصاغلاو
 : ةعب رمشلا بدأ مسق !ذ#ه بصغلا رش ”ايىذلا ديربي دجو اذا بوصغماكو رخ ساب وا هبلتقام

 ىلا ىلعالا ةمدخ امان ىندأ ىلا ىلعأ ن نمو لجأ لاف د [نرم نكت نا نان دق د مقامأو«
 لهدا اع هعب رعنو اهنع فعل هيف تققوإ ىف كاد لع مسالا رات رم ا هنو دو*» نم

 اهمالعا ةماقابابت الكشم نع حاصفالاو اهتام_بم حاضياو اهمالاحو اهتنكمأو اهتاهوأ نيسعتو اهنم
 ْ ىلعأ وه نم ىلا ىندالا ةمد-خامأو ةيعرلا عمناطل لاو لهاشا عمولاعلاو ذيلتلا عمذاتسالاك

 ةعراسملاو هباحم ىلا ةردادملاو هدودحو هعءا مدع فوقولاو همهاونودماوأ لاثتمايفهنم

 قالا بدأ مسق نار هم دخلا بدأ قاده هّضا رغأ ةقفاو هو هتاراشا ةبقا هو همضا حملا

 2 اد عأ نيح قلْح ىناطع أ هنا م ىنم قه |م هوؤاطعاو هجين ادق ام هؤاطعأ وهف

 قلاتادا اتق دةفهل تنأامب كم هت سام هتطع أ ووهوهاع هت<سام هتمطعأ اذاؤ هقاخ

 اهنيعءاشالا مارين أهاخةقرقملا بادآ مسفامأو «قملا بادآ مسقاذه هتلخ:و * لكم اطعأ ىف

 الاكل بسن ءاسشالا تادادعتسا هتطعأ اع ناصقنا اوددان لا نم هاربام ىلع مك مىهال

 ناك اذافهاناقأم ىطعي ةَعيقْلل لاح ناف امش ىئاح الا فلا.خو اانا وسو ااناض نو ناكل ءلاالا
 أ ةءاغاذهو اريخ اهم المو كيدياتلكب هعج املا تذخأو بدالابتقدتف هان :زك ذام ءاقم لكاق كلا
 ٠ْ ىنكتو طسلا لقحتاللا رخال اع مدلكلاو دتشع الا اشينم ىد م. هتلاو قولخلا عسو

 |  لسدسلا ىده وهو قمل الوب هتتاوهتدسفا همضلوقلا تطس امهدو دوصقملا ىلا ةراشالا هيف

 1 ةضاررلا لاح ةقرعم ف ناتاامو تلاثلانثبانلا
 ىءلافرعش

 ىف 1



 ركل

 )ا اا ادا هفةقكلادبشلا 111110 0 ازد ركل كلت الاي فاسق لسا ا لو

 قمل لو هنقاز لس لك 11: مم ناو هللا انلعج مهحالطصا ىةفئاطل دنع لصولا ىنسعم شح 0

 لدسلا ىدهم وذو

 (لصفا | لاح هق :رعم قنات امو د>الا بانا |

 كا

 ال_صح دقو>رملا كيوعت عدو هلّدعت تتكنااحرلاتوؤلصفلا

 المك: اهتادبعا لل دلاودو هسأ اطل وج صوطامري-غنم

 || كعمس هنوك دعب هنع لزم وه لصفل !اندنعو كر وحج نم هوجرتامت ا ا

 ا لصفل ا انههيدارملاناف بالا اذه روك دملالصفلاوه سلف اذهليقزييقلا كا عقو ناف لرصن و

 ا قفسف قل ١ توك نآءاج رلانمديعالرطتع دق قوذل | لءقو قو دا اوهاذهو لضولا نءنوكي ىذلا

 ىلءأ محامو بابلا اذهىف هملع بولا لصفل نم اذهاضب أن وكف ةنوننكلا هذ_هتلاحا ىلع علطب نأ
 | ناوك الاف توعنلاو تافصلاوءامالاب قتلا نمدوجربام ىلا اذه نم لزنو مءاجرلا لذه نم
 || اذه طرش نم نكلو ٍبانلا اذه نم اضل صفوهفرومال ا هذه نم كتائام لكف اهافسواهّولع
 ىد رطريغ نم تال اسفناو تالاصتا ٌثناف كِل ريغن د ةسحامأق هد نم نوكن ْنأ لصولاو لصفلا

 8 ه5 .وهشلاك صاخ قلعت ىب 4 ةدارالا نيعتناك ناو ةبحماناف ةذارالا قدرط نم تناك ناو ةمحلا

 كلذ لكدعتلاو ةينلاو مولاوةدارالا ف صاخ لاح نمل كركر ةدارا ىهو صاخ قلعت
 نمو هفهل عيان الدار نو ا تيك رم نمؤملا تافص نم اا ءاو ةدارالللاوحأ

 اذكهو مه دنعءاي رالف مه أ نم ةرعصن لعمان نيفراعلا لا او- [نموهام ننمْؤملا لاوحأ
 سئياموارو كالو ةام>الوات 'وم نوكلالو ىلاعت لاف اموهامق ةْريصن ىلع ضأن هوظ نم لك ت د
 ققحت وهامتاوى ربوهامتوذو هامنيفراعلا نوك,ىذل ا لصفل افروبقلا باج ن .راؤحلاا
 2 ىلع ومالا ىفةمككلا بيرتبءالعللالا نوكيال كلذو قالا نيب زيسقلا هب عقبام

 ثيح نم هيلع لدتاعق ةيهلالا» مسالا ىفاَماف هريغ عملرتشي ن أن ع هيزيع ا 0

 0 كاع و 0 ملا تاذ فانتا ل صفلا ىلا مح |ةرثكلا تابقالف ىهام
 نوكتفرثؤملاوه ىذلا لعاشلا م | نال ف رتؤملا قم تكتم اهل ثدصفاهرا# اهنفر_هظتام

 ىهسملا ىفالوءام-الا ىفالرانث الاف لصفلا َكلْذف ةدحاولا نيسعلا ىلا ت سلا رركيراخ الا
 0 قحلا 0 ة2اذهف دف ريل فالر

 مسحرلا نجسرلا هلا معس
 (بدالا لامة فرعس ف ناتنامو فانا بابلا) 0

 ل

 ءاندالا ن نءانوتكما نوكف ||. || اهم«ربموق:نأ ةعبرشلا بدأ
 ءادشا ص 0 ننأف ده ىفتنأو ماقملا نم تينفاذاق

 ءازمالاب م قهسام هقح نا اط لكل تعفد اذاو

 ءامدقلا لج اولاككاذبو 0 .رهطملا عربشلاب تنئأو

 ناكرهوح ىف تس ا لع بدالا نأ لع ا

 ع



 ما

 | ناكثاو بسلا ناف هانأت  ةقمقحلا ناف رثأالل املا ناودقنالا نو :ال تانمءاكللا نا لعت ةقتملا
 دهشتو لاملا نيعد هديل اهم دهمشت نيع ةماعلا رثالاثنانوهاقلاملا وهو نيسعلا ثران'

 لاخلا نيعمد,شيامدومشنو لاذسا نيعيهدومشنالام وب دهسشتن يع لعلاو لعل نيعو لا انيع هدرشتام

 نافت ولا لاؤحالا فش الادهلو ةعفاسا نيعو معلا نيع هحرد نع ضل: ادنأ لاس نيدذ

 دو>وملا تافصىهفمدعلاءالودوجولا ال فصتت اللاوحالا كل ذكواهانأت ةققطاو [و 1 ,زيمعلا ْ

 ةعفملاب كرام هللا عورحلاب ملاعلا ف سيلتلا عقب لاسم ابفدوولادالو مدععلابفصننال ٍ

 ةقئاطلا ع 1-ك ىعماذه مكحا ف ربت تاق رذلا تاعدق ةشيقلل اس .ولاملا رسورلعلا مال

 تودثاا كل ةهدنع لطب هلرهظن ارهظاداو انعم ريف همكحر ولغو ناكأم ناكم اعلا ىف سه تن اذا

 توب ةياثملاهذهيوملاعلا ف تورث هلنوكي ىمأ لكى ا ذكهو رمال اكل ذ ىلعا ذه لبق هيم كس ناكىذلا |

 تع نمنأش 0 006 عاف حلا

 درا ماع هلع اذكر واصل يطول < 1 .ةسودرلا هللا. نبا لاقل

 رهظول قلل اًرسف ماك الا تاطءارهظولارس ةؤنلل ناو ةومنلا تلشل كنا «ملعلل ناو لعل لطب

 ْن مملعلا يكسص لطبرو صاصتخالا نالطبب ةوينلا لطبتق صاصتخا ةودنل او صاصتخ الا لطيل

 هلازاةونلا سو لاعلا لط_اللعلا لطسف لا, اوهو ملاعلام كح اه اطعأ ىت> تاذلإ َةْمصهنا ثمح ||
 رايخالا ةّونلا ريسق تاحردااهذم دى ىهامتاع اينالل حراعملاو نم ىلع مام هنال تاجردلا عسفر ا

 مكمل اناف مكلا لطب < ليديتلا ليش لاذاو لد ديتلا ل_.بالهءاعمالاوهامو هيلع مالا وهانع 1

 اهترسادهفةّوينلا دعم لطيف مك لاك بصل لطراخاف ليديا الريخلاو ريبضلا تشب

 نكملاف اءوقالاىوذأ وهذ 0م لع لطي ملواهيفقللا لعاهاعورومالاهذهرارم 00 5

 لمس اىدموهوقملال ودب 0 ”ىهبل الا ا

0 

 تثافلا اذكر دانف لدولاف ةروص كن ل تافام انتانول

 تباثلا تن”ثناك انمغمل ا اذاف هغن لانمتوكالا تافام

 تالا نيع ”ىملا ل اذوَح مهن لاجرلا تلضاف: هيو

 ا تماصل ا نيعموصعأ ا ىطانلاو هيوم فرعي سل ادم تنملاو

 بايع 0 رك تانس> م حائسهللا لد ا

 زرع امو عوجلاةدئاذ 5 هل ماكح الا ن اخي الإ كل: هلع تاكل ام ثح نم نلف ل. كاد ساشا ل

 ثا مانام ناكئيعتف ةرط هنع ضرعا امتا دهللا ىلع ل قة اصخ نأول ةفئاطلالوقوعو هريغن هكر

 اذه لصفلا هبقعي لح صادإ ل صول تقرا ترد م اند رهان ا آضارعالان م ْ

 ملاعوه 10 مام ع كارو 5 هنا قلان اف قطاوه ْ

 الإ

1 
1 
 ١

| 

 مكيموهو يي وما د نيلاندلع كيف ل ١

 ريعملاوهكلذو ةيعملاءذهاو دهشيى هد مراسي نع ستارت هما نادت ل

 لبقيتأ ن 0 تقدما /وهامدوه فاعلا لقا دقف فرامل زود تلا



 اه م هز

 ! را [لغ ادع ال تنس 0 ةعاطالوأ ةصعموأ

 اانا :.عوهام ةيصعمو ةعاطاسةوكناف ةمصعملاو ةعاطلا لامع أ ىواسنت ةرضخلا

 هيلعءانشلاو هللا مظعت ىلءنب روطغملا مهب ىنتعملا فانصأ نماهماف هللا دنع لاؤسا ا ةلومّشم ىشو اعف

 1 ايوااننفاه ا شنموعذا لامعالاهذهنامعأت رهظاماك اغيأ انعم ن احح هناالولو لعاوهام

 || نجسرلا سفن باد فاكردتاا انعل كك لةفرطان لكر ظن همطعيام بسح ىل_ءان دنعوأ
 || وهو قالا لوي هقلاوانا صفت هل سفالوانلثم هيلع ماكت نشل اذه لهأ نمانريغغنمادح أ تدأرامو
 لدسلا ىدوي

 ( رسلا ىفةئامو نوعستلاو عساتلا بابلا)
2 

 دحاولا توسش ىلع لادا اوهف ركشضاف بتارملات سان رسلا

 دعاش ىفوا ناكنا بئاع ىف اننع ىفاندوجو حددرفلاب

 دح اولا ءافّدنا ىلع لمادا | ىهو تمت ةق.قل اندر اش الانا

 لل نك امنع هيف | | وكيد ارا هلع لاش اب
 اة لعل منع | |١ يسمن نايا .ملعلاو

 || وهنلعلار سام ةقيقحلا ريسو لاخلا سو معلا رس بتا ع ثالث ىلع ةقئاطاا دنع سا نأ لعا
 ةدحاولا نيعلا مكس ايدادضالا عجب وه هاباعلا رم «نافءاممالا٠ نم هريغبال هللا ءالاعل | قر

 |١ نمالا هلعيال “سادهوهدض هنادنلا بسن ةنح كدا ةدضهلاهم م

 ا ل 100 و ا يل 5 مك هنيعىلعمكش هب فصتاف هسفن ىف هدجو

 ٍْ هنال ةلالد نعل صح لعل كوع معلارمس «ّنال معلا سم ءهللاوزء- اذهلو ىرخأ ةفاضا : نددلو فر

 ١ ملاعلا ىلع هم العو لمل دوهف ملاعلا ملعف سفن لع هنالع ايشالاب هللا ىلا فضا كلل ذاو ةمالعل | نم و

 : كل كلءذ هير فر ءهسفن فر ءن هملسو هملع هلل | ىل !ل_صءهلوقو»و هنا اع هم ءاعةمالعملاعلا ناك اك

 1ْ هلعبال ىذلا لعلا < رس 0 لعق هل كيلع الماد هاذ تناك (ممتلعف هملعال لد
 || اذهو هسفن ىلع ةمالعو الماد هتلعجو هر هّماعهلعو هرمصاو ديعلا عمق ول |ناك اذاف هللا للعلا الا

 هاربا اعدلعلا رمسو اريطتناكف نيطل | ن نماه شن لا ةروصلا ف ىسع فن هنمول الا سوه

 أن روكمف هم لماعلا ناك نان لانا ب رسسو وف قت همف لماعلا ىنذابهلوقناكن آف امعس هن :ًافرا.طالا
 لاملارس نممتالعلارسو مالسلا هيلع ىسعوهو هيحاصالا هلعبال اذهو للا 0

 |١ ناكفاةفنرك ذي لو نعاع دنا ىلع دازام هناف ل_ءاخنا ميهاربا هب روظ ئذلاوهوهتاوع معلا رسن

 || توعننمالا نوكال لاما ”رسو نوكنف نكح هل لوة:نأءاندرأ اذا: 0
 وهنعو معلا تامولعم "يلج نم لاما: ّعأ همكحو متأ لعلا سف قلا توعن ند سا قانا
 نسا اا هيلدا لس ىادق قا ناكل للعلا نم مت لالا ناكولو هتطاحا تحت

 مستور ءامأو لعل اًريسلالا فرمشلا س ملف لاحت ا دهو مالا هعسو ار لهدا نوكيو

 ىلع ئازوأهتاذا راغم وهاسبال هتاذب ءابسالا لسعي هلاو ملاعلا تاذ ىلع دئاز ىمأب س د ها لاا نأ

 ْ مسا لث اعلا لوقف سلب لاخلا سو فاد مككلاو تا ةقشللا فهنا

 ! معلا ٌرسيفملاعلاو معلا نيب قرشي معلا < ”رسوانأ ىوهأ نمو ىوهأ نمانأو ىناحسو هلل ان لاخلا

 ريسو هتمع تسلك ناو هرو.عقو كلل ذ نمدحاو لكودعت عم كارو ل ديو ل مصب و كعمس قبلا نأ لع

 || سس و لاوقرتاس كلذكو الاح كسعمس قالا ناك اذا نوكلا ىف عووسم لك فك عمس دفن لاحلا

-- 22222222 22 2 2 21 2 222222 
 هقض+ا



 ةثالاهذهل هتان ذأ ىذلا عرشلا نمد.تلا ع” شفني روج أم كا ذ ىف نيت ا لعجو نيب املا
 مهالا لزب مل هنارهاظا اوممالا نماهامق نمذ كلذ لزب وأ هه تصخ لهىردأالو هع ثنا هيدا

 ىلاعتهلوت ىفممالا ف لزب ل كل 3 نأ ل ديام نآرشا !ىفءاح دقوامسالو مومعلا ىْدَدَعب نجسرلا سفنناق
 اهاعز نم لع او ةصاخوأ ةّماء ةءاصم ىلطو مممدارتحانالا اهوعدّ اامواهوعدت. ا ةيئابهرو

 ناهربالرخ اهلا هللا عم عدي ن مو لوصال ا ىف هلو ىف كل ذكو ل ارمسا نب ف كا رك ذو ا هاعر ق>

 0 1 7 00 يي ياما كا 0 د

 ذه عمود ف كم مالها طع دو دم هاا مو أطخ أنا ةدحاو دم

 عسول ايل د ده او دهلل | نم هنال عشا نم همام د | الار ا/5 لع ءاطعأاو درء رعتدق

 0 ا مايو ل
 0 م لا دا 11 نوي كوسا نرد قلاب كاك نصح نحت لد صا

 موصعم نعةباكح ىلاعت هلوق اضن 1 نج-رلا سفن نمو * (لصو ( #4 هداتح اقرو>ام امهالكو

 قمضو حب رح ان اهتص اًميَذْح وهال اًدنا د نمام هلوق ىف لسو هيلعدتلا ل_دهللا ل وسروهو ءاطقلا نع

 طارصلا اند_هاهلودف مس هاا وو رنا هلوّدب في رعتل اودي الاماقب هللا سفنق عستملا

 تقوىفانلادوعُشمنوكم نأ برا هيلع ذا! طارم هلا !اذهوهدهعلل نيالا ماللاو فلالاب مق:لا

 5 ىلا ليسلاى 1 هلع هللا بضع ن نماله لع من 1 نم طارص هناك اند فق سف

 هن نم كا هدمشد مل ناودنعسالا كر ا نع ان هسلعوه ىذلا طارصلا اذهو هلسس نع

 هيض رع رومال مذو دج ناس أهنق ولعت دقي اد لك فرصت نأ مولعمو دمعسو هذ هدم هناك كرز ءحو

 لا دا راد بشت رهالا نيش ف طوف لدطعالاو» امنالا ماكح او لاو> ال |اهتنمع قيرطلا ىف

 ننمْؤملاهدامع نع هيهللا سفن ىذلا نجسرلا سفن نمو * (لصو) + هللادامع نم ةصاختاو مهملع

 تايئزملا لعبال ىلاعت هللا ن ااه. ماه دق ناكب ولق نعل ذب هللا سفنف منك اهب ا مكعدوهر هلوذ لس .رلان

 هلف أ طخ اف دابتح ا نع كلذ لاق ناكن ا أطخ اف دهتحا نم هنكادن ْرَملا دصقدق كا ذي لئاتلا ناك او
 ريخت : لاذاو ًاطاناءالو ةءاصالانالدبت لا مكح همضرث و بالو هسفن ىف هماعوهاعربغت ال هالا ناف رجالا

 هنقزيشال ى ىذلا ضل ميلا هئاقرناالا ىقعلا هس نوكي الذال ك2 اذ داهتجال اريغتب هسفنفف مالا
 اوريغب موق امريغبال ها ناث مهسوفن نم هياوريغتامالا هتهحن مريمغمل ا ن نم نيدوحلا دنءاق 9

 فاك امهللا نا ةهللاههاطعأاعاوج رخام ممال مهم هللاريمغت كل ذف مست أه 1 اوريغامو معسقتانأم

 ىذقشُ .نأىلا مهريغت لاح ىف م-هعموهف اره | رغتوامءامالا تهولا ادذدقاعات اخ اها ”اامالا امه

 منع هللا لة سفن هيلع طال اوهامةذهاشمو هو نومست<اونوكت ملام هللا ن همهلاو دسفهن م

 تام: نمفد .ءولا ذافناب لوشب ناك ىذل ا ىلزتعملا لاك :امريدلا الاريتختا نمو دامو هنم مهلا دباع

 ىؤر هلع هام ىلع رمألا دوهش ثوملا دعب هل ]صو داقتعالا!ذد ىلعودو تامالأف هب ول ريسغ نع

 هيفدقلي لو حر هنا ريخ اوهدقتعت اك امم نوهأ مالا اندحو لاّمف كي هللا لعفام هل لةفمونلا ف

 حار اا نمدولع اع ةمايقلا مولهدابعقملااءامنا سلو هلاثم | ىف» ذوفن دقتعي ناكح ىذااددعولا

 هللا ةجسر عاستا:مالعألا قيراط ىلع كل ذانمئاورنرقتلاو ب ولا ةسهج ىلع مان ا ندههو>رتحاو

 اهلعاف ناف ة مارح ةامسملا لاعفال نإ :نامعأ هع انف كلذو اهةحسال ند اهعاس الاهلاب ثمح

 ةعصطم شن اهنكل هةح ىف ةدصعم ى هو اهنأشن ماك ًاوالاعناا| رجل ءاهامعأداحاىف اب انس 0

 اههحاصل اهر افغساواهءاعدهللا بصفاهدو-ول بحوملا سسالرفغت_س لج وزع ار 0

 نوكيف هيفا معافش هللا لة فهل تقاخالو كل ذر ةفاكمريغا مناف ةعاطوأ ةمصعماسخأب اهل لعال هناف

 ى كم ا



1 5 
 ريس ا

 أ نيدلا بانانبح اص لاقف نيتضلا ند“ 0 ةرع زاركلا لاك ان اذه ن 00 ةدروعموو ا

 || انبعمتأمهوزار لن! لوقناف ميدصلا لاهو نيدضلا نيعوه للبال انماده عم-نيح ىطالخالا

 | نيتضلا نيعوهلب كلذكس ل هسف: ف رممالاو اعمنيضلا ل.ةتاتكحل نيدضلا نيع ىهتسلأ|
 |١ مافن طايلاورهاظااورخ - الا نعلوالاو رخ لاو لوالاو نطابلا نيعار خاطااف ةهار يقال 1

 "| ناسنالا لخلاف مالكلادريسو ةمهلالإ ةروصلا لعام ا ةئاسالا ه سلا كدقر ءدقناد_هالا||

 || لزم ىف لزانملا لصف ىف دئاقلثو نيت_بلاو ىداحلا بابل ىف اناسنا ن 11 اللاب

 )و0 امتار يسال انقالا 00 0 لا '

 || هدك اا ذاق ىهلا فب رعسالا 5 قلعتلا ةلوهجم هتداراودب رباملل اعق ىلاءت هلو نم
 || همسقب نينقوملا ريغ نينمؤملا نعهللا سفن كهل مو#ةملا سفن نم حرعلا عفر ناكءالدالاو هملع مسقتاب|]
 لثم قد هنا هف تد حوو هنم تءقو نم طورمشا ان د.ةملاو ىقاطملا يخنا نم هيدعوامو قرزا ع

 || ىبطلا بارطضالا الا دعب مسهل قدامو نيقيلا مسها لصحو كلذب منع هللا سفنق نوةطاتمكتا اما

 || ةسسفتلا مال 10 ناسنالا عسو ىفام ةسوسحلا ةمعدطاا ماكل نانأ]

 | عي مقوولو”ى رهلالا ف 2 ب عقوأم هنالهلوصح ُثدو نان جرا ص ل :نيولاو رع

 5 ف رعما اان مهو كلذ تاوألا مس نيمعت ىف سفسإل هنا قا لعالف "بطلان ا رطضالا :

 | ةد>اوةروص ىلع سوسحلا نأ كا بدسو سفنلا نم قوذل ١ ىف ىوةأ س كلو و كالمأ عبطلان اك ٍ

 هنوشل ةمسملاا مال " الا دوو ىف عبطا ا مكح عفتربال كل ذاقةروصلا فلّوحت بأ | ليقت سعنلاو لّدشاال

 ىهلادراوالا ةمعسطلامال ما عدل - [ىفيالورودلا ىفاهلدبت ةعرسل ةيسفنلا مال الاا عفت موا

 | نو حتا رسال نراولا كلذ بجو نوكححيو هب ماقانا عبطلا لأ هنع عفرب ىوق ىناحوروأ

 | عوملا لأ ع نع هدورو حرفا نمدل لصحا هلغت هنفف هي هيلع بئاغدوروك دة الووعموأ

 ١ ب>وملاو سوس يوما دهفهمودققي عامسلاو[بئاغلا ادهذب ور ليقهدح ناكىذلا شطعلاو

 ْ |مسقلا اذ مه ىطعأو روهاظا | ةبات نجرلا س هنةمهلالاماسقالا فر عظفءالعلا دنع مولعم لوعملا

 | ملاعلا عج مسةاايهللا مظعف ةمظعلا ىف ةمتسههلاملالا مسقلان وكن الذ | هن ب مسقملا مظعتءالعلا دنع

 | درسنا ميقآ القدوة ىف هلك م 1 ىهانش ال هص أخ !تناردا مود ردم ا

 ا هناريغعدقلاو ثدحلا سسقلا اذه ىفلخ دو مودعملاورمصبلا ن نءباغلادو+وملاوهو نورمد الامو

 ٍإ تان'دخنان مهل مسق دقو مدر ذاكو مممودو مهكر م ُثمو مه دحوم هدابع بولاق ىف هتمظع هللا معامل أ

 ْ ماعلا دقتعي ةرورضلا.ؤ مسقملا دنع علب الا ملا نوكيالالا در ودق نالعو تفضح |

 ١ تاك ىشو هللا ارب اعش مطنعل نمو هلوشب تان دمشلا ضعي ىف كلذدي دقو |يوسالو تان دححلا مظعت ١

 | انداتتعا عممربشب م ا مم دا 3ث ةريغلا قا تافدص نمو بولقتلا ىودت نماهنأف

 'رباصيلا ةفيعضا | بولقلا ىف تان'دخاب مسقلا هئرو أل عفان اودريعسأ || ذهف هللا مظع رم رحل يطع

 | سهالا نمهانرك ذام عماهرك ذىفةدئاف الو ةريثكمابقالاو ضاىهالاو للعلا: نمىتافطاكاردان ءا

 || فرع اهنم مسق ىلع فق واذا ناسا لكواهرك د, لوطي باكل !ناف اهلمصفتنعىنغي ووفاها عماملا |

 ضعب ىلع ضمغب امرك ذننآ انل ىئش امناو هلهو لأ نم هيهتلا سفن نعو هن هللا ىشامو عقوامت :

 0 نيكل رف مو#* ( لدو) * ا اي لالا ارق لول اهب ١ 0 ماهفالا

 قطا اع نم مكمل ا|تريشو فالتخالاةاعا صو عورفلار مر اساسا ل

 ْ نيمك ارّرةتو ماكحالا ىف لياقتلا عم همفل اخت هملع مرت دهتحلا قس ىف ”ىعرمش مكح هنا هانا هتابثان

 - نالياقلأ
 تال



 || امنع ىلا ةلًاس م هذهو اهمكحام ىلاعت هللا دنعدي دو ةرمضح ىف نافراععمجا اذا سرر
 عقتالو ضرفت دل ا سمهذه ىدسس اندل تاق ةنامسج ونينامو تسةنس ىوكلا فل نب فسوانخشا

 . عستال ةرضملا نالالف مدع .قلا اأو ةعقاولا لاك انا يورك ل ثمل ةريضح ىف ىلا ناك اذا ا
 1 نكلو ةدئاز انمعدهشيالنأ ىرحات ةرمضحلا كاتى اهنمعدجشيال لو :اهريغ اهعم دمشي نأ ثمح نيئلا 1

 ىلعأ ادحاو ماما ههعمج نأ امهنمدحاو كسول الف اعتجا اذان لاثملا ىنب# ىفا ده روص>

 || ىذتتيامم ماقملا كل ذنوكي نأ اًماولذ الف د>١ا وما مامهعج نان امهعمجالوا طسوتهوأ داو |
 ثم نمو د>او روهظلا ثمح نه لصلاكحف لا اح لكى لعو عومجم اوأ هسشنلاوأ هيزيتلا ||

 ْ الو ةمعسط | ةروصلا ىفالاذهوهام اذه نال امايع أ فامهفالت 2الى وذل ا فاتح هأ ىلختملا هدام

 || ندد نام امه اعف اذهو داما ذهن كحاوا دهللثم ماده نكتار ناكل لف ةناسولا ْ

 : امه معتم ذها لص« ماما دهارلعلا نم لصف | دهريغأ ده س فدو هسفنب هتؤرعع اهدمدحاو لك

 نافل خفق هن اذ ةدها ثم نعرخ ” الا قي وه سفتل هتقر ء«عد> اولا قدح وأ قرفل ا نيعىف اعمحا ناو

 00 ر ل اىطءبامرخ الا ىطعءيو د ارا ىطعيام دحاولا ىطعيو | عا نيعف '

 || ةروص نع ههزن نأ امههدحاو لكد هيزتتلا ماعم ىضتقا ناف دوهشا اولا اىف ناةفتمدو>ولا ىف

 : هسشنلا ماقملا كلذ ىضتما تاكنا رنيائماناكحنا وكشالب نافاند2 امهفهسفن ىف اهلعوهام

 رض ىف ئكرطا | عج + وهاعا عون ان عو#لا ىذتتازا كادكحو لامحلا لهلاحلاف|]

 : ماعم امهعم< لذادوملا ىف اعّمجاناودوحولا ىف ادبأ ناعم الو لاطا لاشفت ىلفشو|أ

 || :روصا!ىفاعتج |ناو همحاصل ىهام ةرودن ارهاظورخ الل سل ماعم قد-او لك ناكلي داو:
 أ دوش ا كلذ طاس ىف هبحاصروض> ام« ممدحاو لك دمشي نأ ثيحي هْوَدلا نضايطعأ امهناالا
 نيب هبحاص هسف عم ىدلا وه دومثلاو ىلعتأا اذ هف ةيلاثم ةروصفف ىلحت دوهشملا ن وكأ
 ريسغاي رالو باطو دوش عقتالف ةرضطاهد- هرغىامأو دووهشماءاشنا دوهثلاوناطللا

 أ |.هد> اءانفوا هسفنب هتفرعم فدحاو ماه 0 هوكح ةياثملا ذبمان اك اذا اءيمكحو
 مامو فطعو نيل نعدارملاريذعوةدشورهق نع دي رماري هاا ديرهرخا الاوادارمام_هد>أ؟ ماشوأ :

 |١ نروكب ءامعاامهتم داو لكل ع ءاّما الا نأف هيحاصل لصح انعامبتم دحاو ريذع الو اذ_هالاأ)

 ةأشنلا لص[ ىفاهه-اور اروص فال م. ا سس ناك كىذلا هب صاشلا حاز ازملا همضتقي ىدلا بسانملاب 1

 || هراحصال قرشا فرخ الاو ىردملا ف امهدح ؟ناكَناو لوقت هلاحا ذهن مهي اجلا عجراذاغ '
 ا ءلءوهاع هقدقا ذكوا دك هتسلح ن هؤهنر وص تفرعو هش اعوانالف تدبشأ ةءاسلا هذهىف

 تاك هنا كل ذك سل هال او ىناطع ام لدم قس ٠ اطءو لود هناف امهتم قا اعلان هلراعال نق تاغفسلا|
 لد نم ناك ناو هانمدقاكسسانملا ىفا مهقارفال كا ورخ ” اللام عاصسا هل لص ل امهتهدحاو لك

 انأامو ثرود هضتت:امالا فرعأ ال ىناذ ىردأ ؛!لوقم ذهل لصح اهل لاشرو هّسانلا هذرعملاو قباقملا ١

 ٍْ انصح ااعلخوا او سعن ىذ لك مضي بالا اذدناك الو #* (لصو)* ةروصررتم هلل !تافود

 ًاشرعالو * لكن مول ءمو فرعي نأ بحأ هنأب هسفن فدو أل هسفن نع هن نجر لا رس نام همف نين نأ

 : ةروص ىلع ف راعأ | نكي ملاذاو هسفنن مالاريغلا كل ذدفر ءيالو هريغ هفرعي نأ ب < وهو هسفن نمالا

 || نمي الو ةروصل | ىلع عا نمد الذ دو+ولا دصق هل ىذا ا دوصةملا لد< الف هفرعيال هناف فورعملا
 || قا نطابااو رءاظااو رخ الاو لزالا وهف نيّدذلا نيعودلب نيدخال عماملا ىلاعتوعو كلذأ|

 وهف نو نمقنل ا ىلا هسا ىف هسة: نيعهنالاضي [نيدضل !نيعناسن الاف ةلزملا هذه ىلعلماكلا ناسنالا
 ديز نيع هنافةدحاونيعلاو هماكح أب > وع نطابااوهنروصي رهاظلاو هحوريرش الاومدسجي لالا
 || ”ىسفنلا حورلاو ذوادربسع سدل ةفانتغاو ةداضنملا ةعيرالا طالخالا نيعوهديزف نيَدْضلا نعودو
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 !| نيعىوس سبل دوجولا نا ىريىذلاوهف ضرسعلالتمأا ادلب مخ هلا ومس ةعجنو

 هلق هةعروصق هسيلاْنِي رظانلا نيع 1ى روظامل هل كي 01 للعلا هب موقت ال هننع ثء> نم وهذ ملا

 : ُُ رظانلا نيعال ضرع ىذلا ضرب ءلا كح ال_ة«مرهظ تاكا نايعأ ماكحأ كلذ هملع تمكح

 ١ نولتمريغ هسفنفوهوناولالاروصر نانو اقل رت طوف اها وحان نط نجر وهودهنلا 1:

2-2 

 : ىلعالا نوكيآل داتعالاو فراعملا فر ميول هد 2 د اطل

 : ١ ىوقتال“ ا( -الاو رقعمريغ ىلع داقعال ا نوكم 3نيعم وزن ملا ركشم ناكق لو نيمعتل | لحال فورعم

 : تاناكلاةّوق ىوتتال اهمال“ اعسالا ىلعدقعملا بيع دقو تاكا ىلع دقعملا بيذعاالذ تاناكلا ةَوق

 لشتتدقءاعمال اوريسغت.ال هلالدرخ الا ىف فورعملا لهأ مهايدلا ىف فورعملا ل هأو ةفرعملا ف

 ْ راعتسااف هءلءدقعملا سك القتنموأ اراعم هنو تح لاحق مسالا ىلع دقعانك راعت_لتوأأ

 ؛ هلوق ف ب.كاريعتساف ةبكرملا رانلالاوحأ توعنن م تءنل صوص مساود ىذلا لاعت_ثالك#

 نا ربا مع ١ لّسنف هماق أف ضع نأ دير اراد هلودلثخ لاقتنال ا امو امدش سأرلا لعت-ثاو ىل اعت

 : أ سل تاناكل اوه ءاعدقعملا با ولةنلاحف مسالا اذه ىلع دمع ا ناف دنربنا هنأش نم سل 1

 1 ةدامعلا حوتفءامسالا ىفاكنطابلا فةوالاحوتفو قطان ةفشاكملا حوتناهلد ||
 ا معا ىلا رنا لع رام واو مدعيامفنوعب رالاو عساتلا لصفلا

 ١ .مدعاذاوهو دئازوهفهتلخئب 0 ىظعملا ىل_عدازاق امقشح لاكل تاذإ || هيلطلت ع نمد ازلان ى مسا

 1 لاو>الا لمد هلع ٠ نكي ل امش هناذىف همفدوحوملا دزب ل دج و ناو هم دعي هنع مو دعم ارث 0

 مهتناكهن ادع دم ل تمانع ناو ءهتاتمف 1 تا ا ل

 تهاوملا ىهكلذاو

 الو اهشماقح سقنسم لك ىفماكحالا نم سفنلا فرهظيامل عماملا هالا ف نوسجللالصفلا ||
 رسدقاذاخ عطل الت ادو-ويلا ل ل 3 0 حا م

 ةاذهأ رص ١ك ذف قل | بنا ىلا نيعم ع ىفدا دمالا مدع ف. 1 املا اح نمال لب املا ن

 اونسعبالنأ هللاع ءالعلل يش اذ او تاواشلا حاسم لاعا لاس لق وشم نإ: نسق ةلصملا 1

 | ا تعاقب لئابت نمكت ن ستر ع مط ةئف مهلاماول سلو اهنيعت حاس هاوس
 || دادمالاوىناجر سفنت دادمالا ف نعي هنا ى 06 كل ذدعن مدنلا كرد هل اهلعن ةمكك

 : هنود لأ عفدو هناذ ع اوقلدللا ةحا.للا سام "سطل اف داو ”ىعسط تادو>وملا ف ”ىهلالا

 ع را حاتح الام اذه ىلع ديزي ام دازم او

 ١ وهو نيعسق ىل_ءدازماو "هبط هلك لودا هدا دما مثاق برمدا ا. نع ىرلاب لو ال نمو برشا | أ

 العىفدز بر لدو ملسو هس هللا ىلص هسا نها هللا لوب همورتغلا هلا حانح امم قالا هيد دعام

 نما ئراقلا سن قوهام لثمةدان زال بحوملاوهذ ريغل | نم بلط نع ناكح نا دازملاادهو ا

 كلذ ةطساولا فرشيا هيلا جات هنا هللا لهب نم هيّدهل دبعلا اذهل هّللانم ادادما ناكاو مداو ْ

 هلاثموريغلا دا دمالاو ميلعتلا هدارملا نأ لعمف هلاح لاوككح هضةءالالعه_هنىقدعلا اذه دق

 اههربدت ناتروص هماظو هةبادق دادمالاق ةدازلل تد>وملاوهف ةماطو هءاد ىراقلا سفتف

 ١ فض فاالاورهاظلا سءالاوهو مهضعل ادع فرح فص ةزههلاو ف.هْضَدل اوهو ةدحاوةروص

 ْ لا لعباملدادمالا ةدانزل بوما ببسأ اوهو دحاو فرح ع ومن اق نطابلا 6 ْ

 5 معاق لضفالا لوطالا دملا قدر ا ورعان دن نفسا لاك كلللاو دان ردق ل

 لعدادمالا ىفةدانزلاو دو>-وم هيقْن جرلا سفنف لاح تح لعو هلطوأ كلذ ىلا هتحاح ن

 : 1 هش 3 هلع هك اا اب ملا مط ال كلنا كلذ ا

 همم 3 2523522522359521227977122537252:-:

 لدور 00



 هللعالا يقم ىلعداقعالا نوكيالو ل دبنال ضص ما ىلءدقعا دتذ هجولا اذه نم ماعلا ىلعأ|
 لعر دقي الذ نأشلا كلذ نوكح,ام ىردي الفن أش ىف مون لكناك اذا قا نان هجولا اذه ىلعأ|
 أ رهظيام قلل ناذ نوؤشلا عونا عون زم هللا لعأ نم لماكلاف هسفن ىفام معبال نم ىلع داقعالا |
 د ا ع 1 ماو كح هرم ىلا وول روساالا هولا 0

 ليبسلاىدهيوهوأا
 | دعولا قدصا مودعملا ىلع داقعالا وهو هنوكل .ةدعولا ىلءداقتءالا ف نوعبرالاو عبا نأ لتسسملا
 : 0 ملاذا قدصلاريذ ا ناف نجرلا سفنوشو هدادعنع هيهتلا سفنامم بابلا اذه نأ لعاأ

 ' طفترا رافضا لولا تولت ل رلا وفن اهم دعوا وابلو انا اور طب درو دوو ست ]2 ديال ||
 ]| لسو هلعهتتا لص لوسرلا موقناسلب تازنةعب رشلا نوكككلذو صخ ق-ىف ديعولا وة: ىف[
 | ةلازاو دعولا ذاغت ا لاكتلاو مركلاب توعنملا و-ىف هلعاوتط اونامث هماعاوئءطاونام بسحب مبطاخن |[

 ْ حدملا قيرط ىلع ا ةىفناسلل !لهأ ل اتفد.ءولا مكح ||
 ىدعوم ٌرَمو ىداعبافاخ * هتدعوواهتدعوا اذا فاو

 ١١ هتاف حدملاةءاع 'ئللانَعَز راحتلانحدملاو دعا نم هللا ىلا نحن ىشأ شل جمس ىف درودق

 1 رخو دعولا رك ذفل سر هدعو اخت هللا نيستالو ىلا«ةلاق هن حد اهم دعولا ىف قدصااو هلأ |

 : هذوخبدعولا ىو ةكبشملابدبعولا قلاع ماقتنا اوذزيزعهتلانا هلوقن ا الا مامتىف داعنالا نع

 || دمعيف ةكشماب باذعلاو ةرفغملا قاع يملا ق- ىف كحال نحمل سف ةئيشملابهتلعي لو تبالو |

 || هتف ا ىف ناكناو مودسعم ىلع دمع دقعملا ناكذ هيد عوام دوجو الا هل روهظالو هتادعو لعأ'

 : دوام دعي ودو هيدعوامدو+وبالا | ذه ىف قدصلل م ل نكاو دعءولا قد ص لاءالا دعا اما

 1 ّنظ دنع هللاو لمل الان<ى اال اريخلا قدنصو ناس لاا 3 .طعبامل 2 ديال هلع داقعالاو ْ

 1| نيذلاةثالنل ا هد عد دول حرج ا ا اظااو اري هب نظف هيد دبع

 ١ مسهلت تاكد كاذ ق ناسا لدا لاق ودع دو اولعىأ هلا الاهتتان ءالمالن ا اوئظو اوقلخ ||

 ْ 0 :ىلاو لعلا ىلا هحو اهيل ةمخزرب هانت يه تناك امل ّنظااناف اولعاو اونقتىاحذم ىئلاناونظ||

 ْ را ءازناو للعلا مكحي هيلع 6 كح هيف لعلا ةبلغ هجو ىلع لاوحالا نئار 1

 أ هذ مجرتال كلا نافل شلا نع هيزيع مجرتنمعونبالا نوكيالّنظا!ناذ همكحال هيلع نالاعلا |

 انآ ن آلاف ريش ىَنظي ملق لى دبع ظدنعان الاد اذإو معلا تناجملا 0 نم عونه. ١ دا

 [:5فقوام: نكلو هيدددع نظ دنع هلن اورملا بناج لا اماو ريخلا ب انااا الواو لاا

 : سك يد قفاروكاو ا( نكصالا ةه>ح ىلع اريخ ىف ّناغ :يارعت لات جس تيت نا ا

 | لع نم ناكل كشلاك مجرب ريغنم ىواستلا عقو ولنا ”ىهلالا مركلا هضتقيام لهجو هللا[

 || ىلا ان حأ مجرتل اوإ_خدي تاما نا طم نق ل قرف و هل ضفىفرثؤيال هلدعنا لوشب نم
 || ءوس هلع دئاعلا ناف ىعأب ناقل ءاسأ نخ ميحر هناف هب اننظ دنع نوكمل انقح ىف ريدلنا بناج هن ب رتنأ |
 أ( هللا دمحت لمفدقو هتتابريخلا نظدفَّنظلان انملع ىضق ناو لعل له أ نمانلع< هللاو كل ذريغال هنظ ||

 ْ لدسلا ىدموهو قالا لوقل هناك ||
 || ةرتالابابنعربعملا ىهو حوتفلا نماهنهرهظرامو تاءاكلا ىلع داتعالا ف نوعبرالاو نماثلالصغنا |
 || تاذلان لتعم هناف هللا ىوسام لك نأ هللا دبا ل-عا لّعملا ح حشو مستلال فركو قيرطلا ف ||

 || لفاوثلاءبْرَعَلا باحسال ه. 2س سبح هللاهسح اذا ثدعحا ضرعت ةعصل ا ناف ضرعلاب مص
 : 5 دفتمف عصي و لالتعالاو 0ك م زحلا نوت
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 ىلاءتلاكلاقتتالاوررغتا لعو ةماكالاو توبنلالعىاةكرماو نوما وذم بانلأ ع

 اهياعريغت و اهلاوزل لوزيوامودشل تمشي تانثدحلا تعنو تيان" جدع !كعت ناهي اماما نك قمل

 ناك انف مدعلا ةلاح ىلع ت دش لةدوجولا ت تابقف تدجوف ةمو دعم تناك اهالريغتلااهلو سل تعنلا ||

 نيعد تعن ىلعالريغتلا ىلعالا تدشن ملفت وعنل ااهياع تريغت لاح ىلا ل راح نم لعمل ١ لو.قاهلصأ أ

 تناك ان هكر اوه قا هفاضا ىوعد هبف عصيال اهم دعو كرا مدع ناك املاضيأ نوكسلاو
 نيك ربا نماواخدن ىوعدلاناف كرت ام هلهنا ىلاعتلّشب لاهم رهظ نم بدصت ىا اهبعصت ىوعدلا

 كلذامناوهسفنن هل كل ذناف تن'ناو لاوزلال اعلاو توشلاهلف مدعلاال توشلاهحولاو

 اذهلاك لطابهتناالخامئذلكالا' درس لوق هغلب امل لسو هيلع هللا لص ”ىبنا لاق هّتسثم نم

 ناكناو العلل ذزاومل مدعلا مكح ىف ىهفةدوجوم ءامسشالا تناكن او بر لا هتلاك تع ئدصأ

 توشةلن م ىلعال ادهعيالو كل ذ نم دي ال هملع دمعي نمىلا نوكحس هناك شالداقعالاو عتب ل ١

 دقعيال توكل ا نملاةئالا ليش هنا لعز.مو توبثلا لاح نملامتتالاالوريسغتلا لةبالودوجولا |
 0 نعالا ثدحم ىلع دقعبالفهل توبثال نع هطاسرال دامعالا كِل كعدقءملا نودع هئالهماع ١

 هيناعالا تحمامت عئارمشلا ىل لءانداقعاكت وشلا تعنالد نمىلع انداقعا نوكف < ىهلا مالسعاو /

 مكطاىلع تش 5 نال كلذ ىلع تشن هقدص ىلع تان الانم هرهظأ اع ”ىهيلالا فد رعتلا الولف ٍ

 ءاهشا نع ةرايع ناكال حلا ناف هيناميالا بح حرش كاذ لكو حسا اراواط لة شرالنمتودأ

 لدالا ىفهطاشرال هنّدمءاضةنال ىضقن ا لب لاحتس | لوالا ناالرخا مكح هيقعأ مكسملا كلدةدد]]

 تنثب هلا هللا نم مالعانالا ىداع ثدحت برس ىلءدقعن الف كل ذ نم معن مل ناو ةنمعم هللا اهلعن م
 ءاياعو هقلانناعالاب ةطمترم :داعسلا نا لوقنف هملع دمع :داعسلا هعم تش عدلا قاتلا هك

 نم هن موتي دق هناك امومه ارتىذلا صخشلا بهن اقب ىف هسلع دهعيالو كل ذي لا مالعالهد:نع نم

 معلا فالخ نامعالا ءافس ال هنعهداعسلا شذ ةداعسلائل طعي ىذإ !نامعالا نيبو هس ؛لو< ضراع

 0 لاو هلال سفن لكى هلع عمروشللا ملاعلا مزلبال هناف تالفغلا ه _فرثؤالو تودثلاهللعلا ناف

 ماع هنأي هنتعن مكح نعل 3 هحرالو هللاداملاع هنوك نعل فغنف هيلع هلل اهالوامرعب د لوغشم

 نع لصحدقلعلاناكناالا ادبأل_عدعب ل_هجالو مونوأ هلذغ نم لحما فشلا دوجو عمدا 5

 معلا قفاو ناو هبح اص ىلعهيسشل | قرطتل ل_هدان دنع س دلك دل مناف "ىلقع لمل دف رظن ا

 || لودي هتلاو لعهنا هيف لوقن ىذلا كلذف قاوذالا لعالا سل كلذو ةهبشديح اص ىل.ةيالنملعلاامناوأأ
 لسدسلا ىدبي وهو قل 8

 أادودولا قرقروظملا ٍباَكَلا وههنوك نملاعلا:ىلعدامءالا ف نوعيرالارسداسلا لصفلا |[

 ٍ نوكينأالا عمبال داقعالا7 ذه نأل_عارهاظلا هليأ مسالا نمئاكلا مارحالا لاعىفروشنملا ١

 | ءاعج هيديرت انالعتل ةظفالا هذبي هيانئجامن املاعلا نأ كلذو ”ىهلا في رعت لع بحاص هبحاصأ
 ْ تاغيملا نابعأ ماكحأ ىلع ةمالع هيفروصلا ع ونتروهلن ناو قا نيعدوجولا نا تبث انو ةمالع /

 ْ مالااقو هظًاواملاعقرلا ف باكل اروهظك قل! نيعف مكحلاب ةرهاظا "روصلا كلن ترمس قال ا

 ةرهاظلانيعلافرثؤي لرودلا ع وا”تناو قالا ن مقا هفْر بانا دهفاسم رهظل؛ رهاظلا“ نييلإلا ا

 : كلذ ناف ضارعالاو لاوحالا نم هيلع رهظداع هم ردو>ن ءرهولاربغت النكروصلا هذهاجف :

 ك0

 || ةدوبومال هماكح اف رظانل|نيعف مكحم لاالا هلدودوال ىذا !نوطبملا يملا م-كح رهاظا
 اا وداع اونملاعلا نع ”ىنغهلاناف هللا ىلعال ةمالع هنأب ماعلا ىلع د قع ف هَ قناتك ناف همو دعم الو أ

 : اذكهو هسفن ىلع ةمالع اعلاف قولا نيعىفةرهاظلا ماكح الاهذهاهل تل |ىناعم لا تولع ةمالع ْ

 ٍ دمعا ني تشنالو لوزت ةبرغل !تالال دااو لوزتال ةلال د اهناف هسف: لعئشلا نم لد ءئثالف شلك ا

 تت بس 000000 ا 2 الب بدببلا 21052022
 ملت ٍ



 دااب

 ع اهراس تر راقت رود اند تحاور قارئ عل رودلاىفتاّو<2 اذاف اهفاذش
 ةرهصو لحل ةرمك ضارعالا اهلعع وتننا٠ .كحاملع رودلا عوتشو راتتسالا حاورزالا

 || ةفاثك ىساماف كل 3 باس ا م تماكا ذا روصاا ىف لولا ةوقاهلذا ىفناها يذومناودر ىلحولا
 ةعسلفل ارو نكد رون مهمأس حا تناكناو ةعسطلا نماوةلْش مهوكلف فطالا ملاع نمىهوحاورالا

 مكح ماصخلا م هضرثأ م ةقيثكلا ماسحالا ةروب اورهظذ ةفاثكلا اولبق اًذهلف حرارمس ار ردك

 هناع هللا لص هللا لوسر لوك هب اقل عزانم لباقاو دضااوداضتلاو لباَمآلا نم !هيفامل ةعسطلا
 ُ هذه نك ةموداناب موةصوف نومصصخ اا لفإلا الملا اع ءنمىل ناك ام هع هللا ىعاسفلسو :

 هينفاشمطل عجرب فيثكلا امو ةفيثكلا ماسح الاروص فاو دست ةموصالا مهتكروأ ىتلا ةةدقحلا

 ا راجل 0 لسع هلال ا ءاياتكلا 0 0 دخل

 : ىئللاوربزلاو ملأف ةعرأفف دب تر طاسن 1

 مدو ندّرم نس اهتلك انْسَد . سنك تاوصال هذه هيضرثْؤت نأ نوذيرب ئذاالحلا ناتثلثملاو

 ْ بسرككلا نوكم عماسلا العود ىتلاطالخالا مهلك اشيامتوصلا اذه عام ميمفؤلب و
 هأبأ 5 اذاء بانا 0 ىلاعت هلوق ىف لصالا| ةفرعم ىلا انس كل د نوكم تح نما ةدصقي نيعم

 راهظال حراما ف عطقذملاو دتملا توصلاوه ىذلا مالكل انى اف نك هللوةين نما د سقوهف

 1 فورح مها نكي م مناوربنانسااتوصولا ىرتالأ عماسل ا دنعةدئاغا |اسم عقت جا فورالانامعأ

 دو تودلا كلذ هنو دصشأم عماسل | اوفرعمل مسهل او-ًاريغتل م-حاوصأ نوريغي اهسفن ف عطقمل

 و تاه هنا هبوص نم ملعمش عد انني در هاف ظاعنحاسهلا دعو تقلقي و حور وتل يوسف حولا

 يملا هر لا عماسلا سفن ىف دك درو اك عادملاب 1

 : بيس اراثلا ةروضاف وتلا كرام مونلا ف اهيفىروأ اهيفرك ىلاروصلا نم ىلا لح رهظبابلا

 نحلا اذه ني ءامثأم !يدلش نع ةوسكتو اهيلئانلا لطحن سنا

 قئاقعا مكللا نال نطوملاو ةرمضعلل مكاو نوفصب اع ةزعلا برك رنا س 0 نموت هلك دل .

 نامعأ ىف هروهظت ”ئولالا معلا فرك 00 ه ناكا ذاو ه م نم اه داكحأ بد 2

 لسسلاى ده وهو قا لوي هلتاو ةلكلا ةمسانملا دوجولاذخأ نيد دما

 ٍإ اهءارفدعبهبلا عجرتاموه تان دما لصاتانثدحلا لصأ ىلع داتعالا فنووههرالاو سماخلا لصفلا

 , دعب لاما هللأ ةفرعملا نوكتدقو هير فرع هسفن فرع نم عراشلا لوق فوهوااذفرظنلان

 || دعف ةم الع ةمالعلا كرتف لعدال نم م هنأب لعل مهل لصصف كل ذىلا غوابلا نعزمعلانالع سفنلاب ةفرمملا ىلا
 ٍّ إذ نولعجف هس را هقحهستام لسع. ةاهلا هنوكن مدي دف ملا عوتي در تاثإال نلحممات نص ا

 ا هه توعنملاوهذ ا اههح اصب مهل ءةشرلا همضتقتاع ماع توكنابشر يطظو هس را كلنا هب تمأق ع نم دفص

 تار دك 3 5 راب تع اتح نأ لعب ةقدقطا لطو يفسد تاهل قفاام كب تارك ١

 ْ لك نكما ار صن ع موعدنا فشكرا :لملدلا ةماقاو راغنلا باب اذه نمربكحأ نكمملا عسوىفام

 اك بهمورب نهر اظنلا لع : نمو هلعيام بسحب نوكمذ هلع صالاوهام كا ذ دنءملعمل و ول اهيهلروظ»

 | وون قود امدعل كل ذىف طلخلا نم فئاخ هلال هبف وبال ن نكلو ىلا نتاضلا خد

 هلع دقعي نم مهفمهلاو- ف مهفالتخالت اعمل ىلع لصالا اده ىلعنو دةءملاو هير وظرالو همؤرب

 هدرت ند م-موءايش دالاروهظ لب قءامشالا ف هسلع دقعي مهموءىشلا كإذروهط دنع * لكىف

 >1: 15888: ت6 ب سس سم يي م

 ا معاو مهادادعت سا ىلا عج عج تارداكدتإا 5 وء امشالا ىلع دمعي ناك نا دعب هيلع دقعمف ةملا ء ءاسشالا
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 ججرتلا نعو د> اوالا قمللا نءردصام هنا نولوشي نيذلا مهوز اجنا قي رط ىلع ال نيتفئاطلا نم ع عو

 انلعج نافارخالا رال مكس ا لعج عضومى ا ىنف ”ىهاالا باطختاىفرظالاو خجرلا عفيف ا

 ئددمبوهو ىلا .لوتي هتلاو هللا عمابدالا تعناذهوانل دعلادتعالاىلا لدع عض وم ىأىقو

 : الدبلا

 ْ 'اهاكياسالا ىلع داقعالا ابا ده هملا ىلدملاو ضقانلا ىلءدانقعالا ىف نوغيرالاو ىئاثلا لصفقلا

 أ نمدا دعامو ةزوصلابهروهطظل صقان ىلع دمع اخ هملء دعا نم هناف لماكلا ىانثالاسسلاالا

 ةأراا تاكتاوامنمبب تلا ةجردلاب ل جرلا نع ةأرأ' صقن ةسرملا هذه نع صقانوهفتامسالا

 ْ اهل نكي لف مدآ نم تدجو ىرز- نوك ةجردلا لعب نمو ةحردلا كات ل جال لحزلا لئاهل اك اه

 أ ىدعدودوفع رع اهلي اقنو نيعىف ةمضق هذ هفا ديأ اهيف هقحل الف ةسسلا ةجودابلعدلف هءالاروهل

 .لاعفنالا لو كاذكسل لجرلاو لاعفنالا لغة ررااامناو هنع اهروهظ بس ىهامةحرذلا اذاف

 || اهفلاعفنالا اهلوبقل اهيلا لامعو اهيلع دمعي صقنلا عمو صقنلا اهلف لعفب نأ ةسردل نوكسج,ال

 لأ ةنهلالا ةمككا تطءااها ا اداستعا اهلعدمتعنو اه. لوقنلالا ىدس بامسالا هنأ عضوا اهدنعو

 مكطاف رعشي لوأ هجولا كلب ببسل ار عشءاوسابم ل_عفنم لكف ىهلالا هجولا ىل انراقت عمكلذ

 لوب لعفنم لكف صامل هجولا ده اشي نك هللا اهازنأ ثدح بابسالا لزني نمفدالا .ىهلالا

 بابسالا لعصف اهي ءايشالا لعفب هللا نا لوقي صاخلا هحولا دهاشي الن هو اهءالاه دنع لعب هتتانا

 :مودقلا دل انالا ىس و1 توبات ةدوص لع ىلا ل ضيال ىذلاراخأاك اهيا فيضنالواهتيشي هل ”الاك ١

 ايلا توبات ةعنص ف.ضتالواوةيثتفاد دنعالاهمالا هل عف مالا تال آلا نم امهريسغوراشنملاو

 لدسلاى دبي ودوقملا لوقي هللاو هنعرهظام مءلاو ريب دنلا بح اص راعتلا كل :تشامناو

 سلوز. اج كلذو دوحولاف نيعلاوأ لاثءدالاراركتةداعالاةداعالاف نوءعرالاو ثااثلا نلضفاا

 رسسعب لاثمأ ىهف ديدج قلخ نم سل ف ناسنالا نكلو ”ىهلالا عاستالل نسعلار اركتىنعأ عقاو

 هلزع دعب هماوب م هلزعي ئاملاو ىلول ناطلسل !لثم مككنا ىف ىهاسمتةداعالاف ةهمشلا ةّوقل اف لسصفلا
 نانرسدتلا 3 ىشامنا ةمايقلا مولةداعالا ىرتالا ىدوو نيعال ةبسنةيالولاو ةءالولا ف ةداعالاف

 ربب دتىلا داعايز دل ةًأشنلربدملا حورلاو ةرخش الا ة ثنو اين دل ةأشن نميزيم دق راسو هلع هللا لص <ىنلا
 طوخ و لوبي نم حا زم نيأو تدجو مت دقف نيعةداعاال ينو مكح ةداعا ىهفذرخ الا ةاثنلا
 دو-ولا نمتدةفامرهاؤ4لا ىه ىتلا نانعالاو طدع الو طوغبالو لوبسال نم جاه نم طخ و

 | ت اهىهاعاودوجوم هناثدوجوا دوجولاىف ةداغاالو نيسعلا ةدوجوم لزت مل لب هبلاداعت ىح

 || ءاشاذا مهلوقل بهذ ىذلا حازم او ةّئمها!ىفوه امتافةداعالا ف زاوملاانلوقامماو ةسسن تاجازتماو

 ا ةأشنوةداعسلا لهأ ةًاشن نيب قرف 0 رخالاةأشن و ايئدلاةاشن نيب قرف هللا نغربخا ناف ءاشامو هرمشنأ

 نيرظانلامسمولقةرسكتملا نيعرمشتمال اهسالو ةقرلاو فطال اها ةداعسلا لهأ ةًأشنفدو اقشلا لهأ

 ريع اك ديلا سنك ا ةدأع نهو سنكللا نم هنأو هيرشي دوه عم قح نيعباماد لوسراىلا

 ناذعلا فءاقشلا لهالاكضرال ا وءامدلا نم تاكربلا خنمهلو ءالؤه نع عفت رادقو ق ا

 ةمهلالا تانآلا دؤرو دنع مموات ىف ضرما نم انهاوذازامل:دانزلاو
 ْ له أ امهالكف عئارمشلا تانثال

 ىدهي وهو حلا لوقي هتئاو ىبقدس اغنالا لع ىف هناف كل ذراءافا ذاسج نكلو تف
 لريسلا

 هبنسامو انغيطا عج رب ف يثكلا اوهسسامو اهيثكع جري سفنلا نمفيطالا ف نوعب رالاو عدارلا لصفلا

 اقتتال قثاقلاناف ةفاثك عرب نأ لاسحلا ن:فطلل انألءاهنودىف ضفاناو عفرلا ف نالملاك

 ةفاطللا اهأحازرالا نأ ل_عاف اراحدزاءلاو ادرا عجرب راساك انيك عدمرب فضال ا نكتماو

 ريغ ايدام ةقاشكلا اهاماسجالاواملارظانلا نيعف تفاكماسحالا ةرودب ترها وتدس# اذاف

 2 ير 22_22 ااا: ئ2ل5لسس 2 223232222235959”

 اي
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 ناك املّنملا نمدخؤلا ءالؤهل ملسو هلع هللا لصهللا لوسرلاق لاف هنا ملسو هلع هللا لص

 دوقالو همف لقعالف لتقف هنرودربغل ةرّوصت نم هنأ مولعمكحفل اًواشةروص ىأىف روهظلا مهل

 صيقاهمكح اذه نددزاو كرمت ناي هسا وطالب لعب الان رةعوأ ةمح لّتق نه هناف

 مكحلا اذه هيلعألا

 نوك م الورتتسا ام لت اورهظام :ويامسم اسطب رخو ىادكلاو رحال اندفلا ْ

 هلثم سل نهتروص له:ال لثملاريغنالالف لاثمالاري_ةىفاماو لاثمالا ىفالاءاغلن اوراتتسالا
 ا | نامت عب دعو اكل لص لاه هانا لاف رحلت هيلعهللا لص هلوةىزرالا

 مدام ل م للا كأئ * ءلث كسل لاقف لثملا كلذ لئاع نأ ىنن ٌمالثم هلعذ- هنروص 0 اا

 اوفر امنع مرت )نماذج نا هن 1س لوع قفل روس ل ارتسالاق لالا ا انعْنأ ىف

 مجرتملا فاهاةروصال ىتارومال !نمهباطيامف هلاهلثاملا بادف لءاق مسا ,برتملاروهظررتش م
 مجرتملاةروصبوةيوذعملا هنع مجرتملاةروصي هنع مجرتملا رهظ.ف هناسل ىف مجرتملا اهفر عام ثيح نم مها

 ق> ناسل هنانسا ناكف ق- نع لئاق د عوهو ا دب عداع» هنا نيتروصاان رهظف ةسوسل ا مهل
 اهفةرتسواتقوانروظيىلاعت هللا كلذ ادع هنوكحرن لالخ هددج- نأ هللا عم» هلوقف

 هللاداررمرظن هللا لها رد لئلكلاةةمدمكح نطاوملا بسحي ايريس و هسفت روهظاتقوو هلود

 ىذه بدالاو اهرت_ءاهرتس هللادارأنيعىأو رهظأ اهروهظ هللا دارأ نععىاف عئافولا ف :

 القع حقامور اصيال اورئاسبلل هالجو هبق ول اروظاف قلل هب اعرمشو الشع: ل ىلكصانأ||
 نمع رهط اوءاث نا ناط_شل ا ىلا همسنو ا هالجو همف هسف:رهظأو ءاش نا هسف' ىلا هبئناعرمشو
 عم نكلو هللا دنع ند لكراهإ وةتواهروش اهمهلافهلوتا اًوس هنطانن وكمف» الجو همفناطمشلا

 يم نانالاالا لئم شام لاي تاع ودبس ذع.حوالثم ءريصيالثم نكي ل ناذدبال هلك اذه

 هل هتريص قا هرتست نأ تدرأ اذا لمع سل هناقدلبةيالف ناسنالا ادعاموراتتسالا لهب ١

 لوسرلا عطب نمىلاعت هللا لاف ناسنال !ال ف الخ اهلك باب سال ان ةروريصلابرتسلا لبقي دئشنمحو ا
 فاكبهرهظاف هنا نوعب امن امن ١ كنوعداس يذلا نا هرتسسفاره اظناكو همءاردال_فهننا عاط أ دّف

 هللا اوعيطأ لات قَرْدَو نيعوزيم هناك ىر هللا كحلو تممرذا تيمراموهرتس مث باطلا
 نخ انمع لوسرلا ىلاو كح هللا ىلا هودرو ىف معزانتن اف مس ؟2ضرمالاةىلؤاو لوسرلاا اوعيطأو

 حورا ل هقةسوسحا دكر ايرتسفدسجو حور تاذ ةًأشن درو اذا اذه لثم يقي نم هللا لهأ :

 نمو نقلا ا نسح أ قطا نوكيواةااخن اسنالا نوكيا جيفو ةريصي دسملا لعمني رح ارتسي وارصد أ
 بصم ل كو هدنءرووظالقق ل1 االا ىربال نم هللا لها نمو هدتعرتسالف هللا الا ىربال نم هللا لدأ

 انمّدقامراهظاوءافخ او لحتورتس نم هللا مكح ارم الا !ذه ىف نومكحذ لمكلا مهبدالا لهو
 لسسا|ىدبي وهو قا لوي هللاو

 ىلع ايلا | ذهىفهلل الح أن أ لعا”سضنل !نم فا رالاو لادتعالا ف نوعد رالاؤ ىدالالصفلا'

 نحن أ نهم ادلا ل. ماب بحلانو حال يذلا مهو همل!لاميالو لمعالو وحلا نأ ىري مسق ماسقأ 2

 لعوفاكال !ادّتعال نكمل ناو لا دّدعالا ىطءدةروصلا ىلءناسنالا اخ نأ ىرب مسقو بورحعلل
 هوعس اف صاخ ع ريش ىفا هس مىطارمدادهناو ىلاعتهلوق ل_ثم ىلا لام ثمح ل.هفةرزوصلا

 ةصوقر رثلا اذه لدف د كاصو مكحاذ لاق مهل سنع مكي قرذتف لبسلا اوعبشتالو
 اتصاني ذخ اوهالا هاد نمام هلوةنمو هلك ص الا عرب هل او هلوق نم لمملا نيعا دعو أسم هعمل

 نود نيذلا مهلادتعالا اذ_هنع فارحتالالهاونيفار الا نيب نواشلا مه لادتعالا لهاا
 ةقشح قحالب اقلخاهودشى رخأ ةقئاط ودفت اطمء_هوقلخالب اتحالغسو اولع وكلا لاعفالاىف
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 ْ ةفاوملا تاماكلا ىف ابدت رتاده نم مزلي الواهجرات ىلع فورا بترتو اهعضو ىف هءلع ن الا

 ةمّدقَتِم اهحرام فورحاهابقو نك هلك لثم طسولا فورح نمىلوالا ةماكلا نوكتدّق اهنما

 مالم منال جدلا حرا ماعلا ىفرثالا لن وك نأ ىضسمي ىذلا ىهلالا مسالا رظننف اهلع

 ٌىديملا سلو لامر ىلع ملاسعلا ادا مكحلا 0 سا
 هل ناك اك انضةرخ الاةأشنلا ف مككاهلعيدبلاو عيدبلا باطيام ٌىدبملا بلطي دمعملاو كلَذك |

 ىعيلوالا د مل ملعدةلوىلاعتهلوقوهو ةأشنلا هذ ه لاثمريغ ىلعا.ماق ايدل 9 ذلاىف وكلا

 ناك ثح عيدبلاف لاثمريسغ ىلع ىأ نودوعتك أدباك لاو قبس ل ائمريغ ىلع تناكامنإ

 رمظ ىذلا وهو ىولا نامزلا لأ هاتيطعات لوو هفلاثملا هنع تا امو لاثملا ٍقترهاظ همكح

 رهظ فرح ل وأ اهنا ةزمهل! فورا ن نمهاةيطعأو نيطرشلا هلفآو لسملا ف سمثللا دوجوب

 ةنراقموه ىذا نامزلا فام رهظ ةدوجوملا نيعلاوةدووملا نيعلا ىطعأ مسالاف لوتالا ح جرخاف
 لزانملا سترتو فرملا ىطعأ ةدامفسفناذدوجوملا ناكرذاذىج ا

 تاملكلا ىلعمكحكت فورماف تاداوملا ماوة امىتا ١ لوصفلا نامعأ راهظال سءثلا لوا

 لافي همسقن نانعالاو تادوح واف هكحت ءاعسالاو نامزلا لوصف لع مك بك اوكلاو

 مّدقتدقو مكح هيف هريغاناكن او ابلاغ هتاعتسىلا ”ىههلا مسا لكتدسناذهتمهفاذال_ههننمو أ
 لعافنيب هضعبب هضعيدوجولا طبر مث دود ومى مكحوا دووم اما هتلعتمو اذه لثمفف مالكلا
 لوتي هللاو هنفءايسشالا مساقت نمل ذريغو ةفاضاو نامزو ناكمو ضرعو رهوجو لعمتمو

 1 ا لسدسلاى دبي وهو قلل

 لوالاىلارخ الا مكح لش نأ ل ةئلاندا رملانلعاسافنالا ىف لقنلاف(نونالثلاو عساتتالصفلا)

 مكحلا اذ هه هبق رهظام نيعرخ الا نملي زب والؤأرخ "الا ىف ناكد قوارخآ لوالا نمهل < لعمو

 را لقءاونيعلاةدحاوذي وهلاورخ "الاول والا وع لاق هناكةدحاو نيعلاو

 لاح ىلا ةةلاحنمدو>وملالقنالا ب املا اذه ىف صامل لقنلا اذهنوكالو ةدحاو نيعف

 بتام ثالث رهظي لّقنلا اذ_هو ةجرلا دودو ىلا قد رطل بست ل ةنلار مسي ىلارمسعن 0

 تسيلو تاسو حنا مكح اها نوكيف سوما ةروص ىلع ”هلثمملاروصلا فرهظي نأ ىلو الا ةستر 0

 مكحرشأتلا نعءدزملا دوحولا : نمامةروص فروهظلا نأ لعمل م جملا كاداهلأ لتتم تاسوسد؟

 الاكل اذه يل ةروشلاب نوما اذه ليتل ناكىذلا ىلا مكلا لةتاكاهيةروظ ىتا ا ةروصلا

 نش نم كلذ سلو ىسعوه ىذا ادإولا ىطءافرّسل اةروصب رهظاملح ورلا ىلارمشدلا مكح لقتن اك

 انه نمو اهمكح هل ناكةرودفرهظ نك ةروصال هلو.ةا اهلا ةرودلا مركحح لقا نكاو حاورالا

 مكحلمل ا عيشفمكح ةروصلا كالو هتروص ىل_عهتلاهتلش ىذا! لماكلا نانالا ةمتسه فرعت
 ةيابتلاوءامسالا ماكح ان رهظ ىذلا ناسنالا الا هللا قاش نم دح أ هسف:ل ةمدولالا عدي لفةروصلا

 لاه ةناثلأ ةسراا ىهو ةف رعملا سنه ىف لقنلا مكح رهظي دقو هريسغو نوع رفك اعاطماكلهناكف []

 هرىلا هسفنل ناكىذلا مكلا لقي ٌكلذو هرر فرع هسفن فرع نه لسو هيلع هللا لصد الوسر

 لزانللةلزمملا مكح لقتنف بنا را عسج ف لاقتتنالا ةقلاملا رااوهلئاالادوجولا ىفام هنأ ل_ءامل

 فرعلاىف رّرةةام سحب لّقَتنا ايف مكلالقتنا اذ ذاومذتو ادم كئامم تناكم ةلزنما تناك اهيف
 هانلتق لتقلا انماهيفم 0 ةبللاةروص سلاذا "ينل ناحورلا ىرتالآ ىرملاو ”ىداعلا عضولاو

 ان هس ردا مايل اق انعام تاهل انولو ةروسسل

 هللا لوسر ىلع اودذونيذلا نيمدص) دقو ٌنح نم صخت نع ان دد -امور ةرودلا كاتى ا انمكح

 لل
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 || ةرطان ىسوالا لديسالاو لكالا لاغلاق ةيروصةدس هلك ماعلا هلدقنا مدختساةفئئالدلا |

 ماعلا ىف ةنرعم# رود اها ىأةيروص لوقو هيلاهإ صول هانا هللا اهعدو رس لعةئسمالاكر ظز هلا 1

 عونلااذ «ىف عماملا ”ىهلالا مسالا ادهم كك ىلا ةراسخألا ٠ نمردقلا اذهواهتاكمراهناعر رك 1

 || ثم> نم ميلا فرح هائاكا ذ_هاو هلك ءامعلا زاحهناف نوسرلا سفن نم ضرغلا لوصح ىف فاك |
 | مومعل قلدلاو قا همق لش دق بنا ارمالوهىذلاواولاالا هدعب سلو فوراارخ اوهو هيروص

 ' لوقنفاهل م 1 ىأو.لصفلا اذه لب ىذلالصفلا فاهرك ذنلف ةثرلا |

 بارا يع دوجذو ضرما ىلا ف ”ىههلالا مسالا ىف(نوثالثل او نءاثلا لصففلا) '

 أ ةنهلا اهلك ارملا نأ لعا ٌس ا .ءايلاف عوار هر ل1 لزاما ا

 ا تترلا ىلعاف لد اكل انس الا قل ١ رعظ هم .هلا ةر ىلعأو نوكلا ىف اهماكح تر هظو ةلاصالاب 1

 : ”ىغلا ماعلا ف بترلا ىللعأو هلأ ذ ثمح ن ند هللالا تش ال ةمرلا كلوش 1ك ع ”ىعلا 0

 ١ هلو ا ئىنلكح ناك لساكلا نانتألا تركت ا ة_هاأتاق تشن او و 1

 [اهدس ن لالا ركل كد لولا خدل ني ءامل هلر »و لإ انمو أ

 || ةروصق لماكلا نانالا اذهل ىل 1 نأ دب الف 11 همدس ىذلا هللاالا سلوادو اًضق ْ

 ١١ هدابعادتافصتااملو هماوق هن 0 هنلاح حاتم وخان لكل دروس د هيلاىدؤملئثلك |
 هيأ. لاقف ةصاخ هملاالا رقتفي ال ىت-ءىش لك ةروصىف ىلتحلا هنا لن اداف اهمكح رهظا ةريغلاب أل

 ا 5-3 ل تس ار ير تسصر دعا لقا هللا ىلا ءأ ارسقفلا مَآ سانلا

 اهبابسالان او بايسالاروص قف للا هنا مهل نييبل هريغىلا ال هملا سانا ار اقتفا هللا تيناواهلا :

 00 مسا لكنا نأ مل_عاو بن م رمان مهلعل العلا كاذر عيل هيلع باحروصلا 3 ١

 | ىهانت”ال بئارهلاف ىرخالا ةروصال تسل ةيتر ملاعلاىف ةروص لكلورخالل تسل بتارملان
 الاه ماع ملا ةنركلا بلا نا ةتوكوا يبل[ تا اوس عفارو مقرات تال
 ! نوكنادنال مهل ”امناققودنافر ءْنيلَعْتلا ل أم قرعت انهن نمو ةعفرل ا ىفاءإضافملا عقتو ةعمضر 1

 | لعيالزلقتلال امو نيهلالا لكك عنو رعم مهل  اينيلقالا ادعامو مهلا ةبترحشلا |

 || بتاع نم ةَيسسلا اهلواولا نال واولا اهل ناك اهتاوهتئام+ ءابلعلا نم صوصأاالا هته

 ا اعرلا'لزاتملا م نءو اولا ءانيطعاف هن رملاب ناكامنا ماعلا ىف لاكلاو لماكد دع لقى هوددعلا]|)
 ١" للا ةسرئا الولف هتلزنم لبخسا لون ان هتلابوهاكماصتعالا نوكي هيرو لصولل لبخلاو لي اوهو ْ

 ل ىأبو لم كلا ةمشر لج نبأ, .عفآف هتلاناومدتعاو لاه كهّننا لم 0 ا ا

 | داصم تاعام تنا ملا الولو نايعالا تيتام روصلا الول هنأ لءاو هفاضأ مسا ىأ ىلاو هن هنرق مسا |
 ا ل تاتارع ةشرلابو مهلزاتم ساتلا اولزتأ ةشئاع تلق جلاب. روش لكذرت تناك الوءاشالا ||
 قاعتلا موعنم ةيهلالا ءاعسالا هلع ىهام قمح ترهظ اهمو لاعلاو هللا نبب زيم اهمو ل ويح ان
 | لزانملاواهانمع ىتلا فورعللاهانرك ذى جلا ةيهلالا» 0 اا ْ

 1 ةايلإلا نسمنلا وخئذلا تا ديوح وطار و مدا هل عج كف ضعبي هضعب لكلا طشربلا هاندروأىتلا

 أر داشم نيله ىراددلا لوزفتة ردت! لزانلا كفل جاك اال سفنلا فوريلا عج كا ذك

 1 اذِهدعب اذه دحو هناو ماعلا داحا بدرتقاسملا ا دساطقا لوقةنفس اطالا كذا ىف جوربلا

 اامتاو ةفسالفلا ءامح داو اب فدا الع هناو باكل اذ هىفهانرك ذدقملاعلا دابا سترتناف ||
 / هليقروك ذملا ىلع مّدقنءاوساهنم نكمي نكمم لك ىف تاكسملا ىف ةمهلالا ءاعسالا ترثأ ام ةفرعمان دصق ||

 || هام لعل زا اان ركحدذو اهدقتو اهعّضو ىف هملعن الا ىهام ىلع ادو>وملا ةشرورخأتوأ
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 رسم هلع مغالل وما دال لالا طاف بكج هرابخ ال ديالا ذهلف ةلاصتسسالا لةيال ةطاسو

 | مسالا ند ايو فطالا اذ هدوجو عمىوقلا ىهلالا مسالا اهأ تلعج هم كلما حاورالاق تلدناف

 مكس نم فنددا |ىفنيعملا ”ىهلالا مسالا تدصق امىن التل تق دصانلةفطللا < ممل الا

 | د-و 5 هاما مديت دما هياتتح- و هلع للغالاوه مسالا كل ذنوكلالا تاثكمملا

 انحآإ ركملا كلذ ىف ضءهنم ىوقأ اهضعد ن 0ك رثآهيفناوك الان ةقاعتملا ةمهلالا + ءام«اللوالا |

 ا دحالاو ةعباسلا ءامسأ| بحاصا تدسلا مول بسنن مك هيلاديستت انك ولف كي و

 رثأو مكح 0 لكفف ءامعم سحاص لكذت اذ 0 و ءامن بحاصا مون لك اذكعو ةعبارلا ايل

 ا | ىلا لوتي هقاداذهرع افهريغن مهتفدأو ةأواكحرثك اهلا هيسننىذلا مولا ب>ءاص نكا

 ليا ىدم وهو '

 | يلا فرح قورالا ن م هلو تاس ذالا دايعا ىلع ههحوو عماملا الاف (نوثالثلاو عيا ا لصفاا)

 هةر كن ند مدآ كاسح ةأغنل هللا عجادهلو هتتاوه عمامجلا سالارخؤملا عرفلاةرّدقملا لزانملا ن «م هلو

 يآ

 لأ ال اة درا دىلاعت لام وقل دنالا نافدوقل كلم دنا“ ءاعسلا هللا قلخاماو ىدس تقاخ 1 لاذ

 الف كي ا ا يس ب حا
 ءامسالا ىناهل ىلتو ماعلا قرا عمجاه اطعأو هب ديزيب اهل عج ةيئاسنالاةًاشنلا هذه لاكمتاا دارأ
 اهل هاك ماعلا فانصا لعجو ملاعللاور اهلعجو ة: وتحإلا ةرودا او ةمهلالا ةروصا!تزاخ اهلك

 | هنم قراقاذا هناك ملاعلا تام نانالا اذهملاعلا قراخولف هلربدملا حورال مسالا نف ءاضعالاك

 || ةحراملا كلت لطعتتف مسا نم حراورللا ضعي .ار دان اك ماعلا نم فندل !كإذإ هقارف ناك ق رافام

 سل را ايئدلا ل طعتي م اهقرات اتلاساسحلا حورلا نوكك

 هناذب نيترضحلا لياقعدالا مسالا اذ_ههل ناك الق هحور ناسنالا ىذلا لاعلاددس> حراوج

 | هيرودهيشت ناويحوهف لالا ةنرت اتا رح ملاذاق هلمصفتو ماعلا ريب دتو ةفاللنا د تمصف

 ١١ لماكلا الاع ونلا اذه نمالوأ قل ام هقاناف لماكلا ناسثالا ىفانمالكون اسنالاّر وصرهاظلا

 : | هدير ىذلا نا فالاوهف هنماهزاج نت عونلا ادهل ل امكسحلا هده نع +1 نانأ مث مد اودو

 | ىلا عسو نم تادوجوملا ف سداو هل قسم ب تس ةيناسالان ندد دنعف ةسرلا كلذ نعل نيد

 انا الاوه ىذا هحور. ملاعلا قئاقح ىل<قلاو قالا لجو ندوب لاو الا ةعسو انو دا

 | ةيهلالاةرودلا ثح نم لزالاوهفولخ هت رخآو وح هتلواذ رهظ ع ونرخ نال رخْومما ىطعأو

 هدنعام ةنوكلاةروصلا نءنطابلاونترودلان رهاظااو هيوكحلاةرودااثيح نمرخالاو

 | مهل لاق دقهتتانوكح عم هسازمع ةكتالملا لعمدعىفاذ- مه مكحرهظ دقو ةيهلالاةروصلا نم

 ا | ل 2! نم مهو كالا نع هنوطيلالا كلذ نك لذ كلذ مسه لي وأم فيكف ةغم ل

 || هلع مدآ ةمر اًولهحام لوالا ف نوكمأم او اعوام_ماف ىلوالا ضءدو ةرخالا ىفامع نوملاعلا

 || لَعلاو هراكتا مهل نكع.الونولاعلا مهورلةلاوحوالا الا لاعل! نم هفرعامو فب رعتلا عممالسلا

 هطخام قوذلع لعدقحوللاو هنم نوكي امو ه2:ررطس هرطس داملةلانافهاوحدقحوللاو هرطسدت"

 هيوهاعرب رقتلا ماهفّتسا قي رط ىلءنيلاسعلا ن اا أ سلب الى اعت هللا لاق همف فرت

 ١ ناك اموهّللا هأ ىلءال هلع مساف هنمريخ انآ لاقف هب قطن اع هسفن ىلع هنأ 0

 || هدلاومد ”الدوبهدلابدىهأ ن يح هبلع هللا ةمعن نيرفاكلان *نأكو هلوقب هللا هداف نيلاعلا نم

 | نيبهقاش ىفمد ال عج هللا ناالولو هن رصتعلاد ةأشنلا وسل هلا همرذ 3 كلذب باطلا ىف ىلعالا" دلما

 ألو هيلعءللا لم لاق اذهاو هبلجر ىلع ىشي ىذلا ناو. هل نم ناكالاو نيتروصلاز اذ هيدي

 مهلمكأا فنار ءةتاعصونو مان ةيساالاءاسنلا ن لا نم لم يلو نوريثكلاجرلان 0

 تالللا
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 فيطللا مسالا لذي اودرهتا- الؤهو عماسملا مسالا ن ءدحو ناسنالاناقسنالا ع ع امم - ند نس ١

 مهلاوقأو مهلاعفأ تاناكحو م_هرابخأن هن ارق ةااىفهنلا ركذامعبتفدو-ولاو عكا ْإ

 1 د مسمملع ىل: اذا تح نآرقلا م 1 وراحوا تاذالا راسبالا مكردتالف سانا نيعأ

 لاقاخ نجرلاةروس ملسو هسلعهنتا ىل_ص هللا لوسر مهيلع ىلت ال ءام*الا نم هلب امه نو د ”ىهلالا
 كلذ دعب اهالت مث بذكت امر كئال ؟نمئشالو نسا تلافالا نانذكت اكبر 1 ءالا ىأش [ممدةي ىف

 ملسو هيلع هللا ىلصل اذ نا نهرهظام ةوالتلا دنع لولا نم م.تمرهظر لذ هر اعصأ نم سنالا ىلع
 لوش و ثيدحلارك ذو ,كجاهلاءامم ن_سحأ اوناكش ّن ا ىلع ةروسل هذه تول: ىنا هراحصال

 ا رغنك لا انةرصذاو لاقفَنل!نءعرخاو اوتصنأو هلاوعتسان نارقلائرقاذاو !سعآىلاعتدتنا

 انموناناولاو نيردتم ,_عموقىلا اواو ىضقالفا نا اولا هورس حالف نآرقلا نوعتتسي نإ نم

 انموتاب يقدس قب رطىلاو قا ىلا ىدم.هيدينيبامل ادم ىسوم دعب نم لزنأ امامك انععسانا أ

 ىورالو هللا لاقامو ملأ بادع'نم هكر مكب وف ذ نم مكح رفعي هياونماو هللا عاداوسحأ

 مهتم نيتمؤملا فران“ .الاءذ_هفيطالا مسالا مهيفرث اف ل 0 اذ_هلثم لاك هنا سئالا نمدح أ نع
 ندرالىت وغأامف هلوةوةو سلب !لوةلةهلوقسالار انك مد> نع ىح لهو ننطامثلاو
 مهملع كلل سيل ىدابع ن اهله !لاكاملل نيصلخلا مبنملدامعال | نيعج اسهل وغالو ض رالافمهلا|

 لأ نطابلا قف توظوفكاو نوم هوسعملا م-هقمويف مكحو ناطاس مولع هلنوكي نا مونم هسأب عطقذ ن اطلس

 ةشابر ننام اهاكنيظو ناو نيموصعملا ارطاوذن هللا ةمرح لا 0 نءعوقولان م مرهاظلاق و

 هر ءاداقادّدرت دحبال هنا موصعملا دنع دةمالعو ةسسفنوأ ةكلموأ

 |ناطمشلار طاخ م ه لثمىف ددرتلاٌّنال بحااوكرتىفالو هوركملاو بوذدنملا نددت

 0 م قادت د نعمه ودا هلو دف موصعمب الع جوا كل اها حدس نمدحو رك

 فيطللا ىهالا نع دامعلا ىف هلاعفا ىف ةرخاه هنعضتي هناف مهدعو هلوق نم ه هر ءاج ىذلا نيب زتلاو

 نمرعلا لع ر تلا اود سال مكان ق واعترهاظالو 'ديدهتو ادمعو لاو>الانيار :.ل ع ىذلا

 ززءتساو ىلاعتهلوق ناك اههكح> نم وهيلعتمكحالا أ امش قد ل ثمح اهموعو ةجرلا عاستاو

 لهأن منك نا مهرفاكو مهموم املا ىف مسالا اذه م 5 <ىلوابري دف تان" الا تعطتسا نم أإ

 كإمودلختا ةرحش هش ىلع كل د لههل وقف مد [ىف سدلب افطا فضال مسالارثأن دو مهر ةاكو متهم

 هتقاخوران نم ىتقلخ لاقف للعم هنم ريخان ادلوقىفالا هيذك ن ك,لو برذكلا اودو هقدصف لسال

 نكرالا ب لد وة اندلا قالو هللا دنعاله:هريخوهام هناقبذكلاو لهل نيب عمش نيط نه

 ك1 رك لاو حار دتسالا ىف جردت سلا فطات ءاوغالا ف فطاتف قئاقحلا ىف اهنن ل_ءتقالو

 2 تا
 مييبححللل سس ب ب ب ب ب ب يبس 2

 موسوم 1 ل | مول_ءمءامعسالا نم فطللانا |

 مودعم تاذاافطل كردب 60 انرطاتو د اف فطالاوه ؛

 موكح# هيلع هننعقفاطالاق || || انتل وهل تعئاش فيطالا فطأ

 ةروطلاىف* ىهأ الا ىلا ةم_سانم برقا ةممر طاةرودلاق هيراذلا حاورالا ةيسسننآ لعام

 ةفاطالاىف ىودأ ناكبانملا كلذ ىلا تسنلا نميرقامو ىناضالا مسملان م نيسعللةدوجشملا |

 هل ديال مالعا هناف”ىهلا مالعانالا لعتالرمشرلا دنع ةلوهجت ىرانلاحورلا ةروصل ازتالق عال ن ْ
 هنال هب قشنمل نا ند مالعالا عقوولا أو ةمكلملا ح حاورالا مالعا كا ذكو قدصا | نع هجرذعام

 ريع نم ةعسطلا نع هك 0 لزم مةلاععسالا لبقي ىرممنع دوت 00 ا اير

 3 0 لَم و .
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 ترهظت نارا نواس سلو ايكو الا اسفنهللا فاك ال لاقو نورمّودام نؤلعفتو
 ْ :ًارملا نستوق مظعأ قولخما ماعلا ف سلو مه دمأ هوب هنافك ولا مسالا دادماب ةكتالملاف ةّوقلا |

 ةصقن هاذ نيتمَدعم نع هناو قا هدجوأ دكرسىأبو ملاعلا دو ميف فرعنمالا هفرعيال رسل |
 ةيلاغةوهشااوهشلاراقتفال اًةزع ناار رك رت لاو نااط مك انلاو ْ

 ةرهاظ تناك اذامعو ةيهلالا ةرضحلا نماهلارظن. ىذا | امو تادوجوملا نم ةارملا لت كانا دتف
 رهظ كاذ دعب ةكئالماو ةصفحو ةشئاع و حىف هلوةىفدّوَقأ | نمر اهصخام ىلع هللا هب دقوةولا ||

 ناموا اصناف ةؤوقااوةدشلا مسهل نيدلا ءاوقالا الارك ذامو نمتأرما ةاواةمىف هاك اذه

 هسفنهرك ذ دعب ةكئالم ا هللا لزتاف قدر طا | ىلع, تممردتف تمهفناف لعسفلا ىوقأ وهو ةمهلان |

 ىوقا هكعدلملا ىلا ىرقلا مسالارطت نأ لدف هللادال اةودالو نينمعملا ةلزم نين مؤملا لاصو ليري>و

 امتىوقأ هنن اعت_سامفوهف هلع ن اعت_س ني مهدجوأ هنم هنا مهريغ نم مهيفةَوَقلا دوو ىفأأ
 هجوتف ىوقالا سفن نم هنافةةكئاللا ىوقأ وه ءاسنلا سان | نم هلنا هقلخ كلم لكف ه.ناعتسمأ

 نم ىوقاميف دوال ىطعأ ءاسنلا سافناةكت المداح ! ىلعةوتل ادوسو ىف ىوقلا ”ىهلالا مسالا

 هيوروهطلاهلن الن وكيالفرون!! نم ىوق ًاوراونأ اهنالدوَقلان ةكتالملا تصتخا 6
 ىلاعت لاق لفدسالاو ىلعأالا ملاعلا ف روثلابالا هلروهظالو روهظلا ىلا رقدفم:ىث لكوروهلتلا

 |( هلع لاةقكبر ترأرأ هلل قأمل ملسو هياء هللا ىلص هنت ا لوسر نا لو ضرالاو تا اومسكارو هناا

 ىمةراوالا تاكسلاو قل نمهرصن هكردأام ههحو تاس تقرجال لاهو هارأ ىارو مالساا

 اذهلفروت قلساو قطا ل ظل اعا اوروتلل تشرال لاظلا ناكحالو اهل ةنسعملاوءامسشالا ةرسمهاللا ||
 دوش نعهل ىل_كتملارظانلا فق لط سفنلا دوهشورون للا ناف ىلدعلا دنع هسفن نع ملاعلا نفد
 لع هيفلصفلا اذ_هودهاشلابدذلتلا عقوو لظلارهظ باجلا هللا لسرأ اذافهتلاةيؤردنع هسفن
 وهوق للا لوةيهتلاو هتضك ىلءملاعلا رودص لعهلعن م غاذب ناهرسالو ل اتْنٍِنأن كمال ميظع

 فورا نمهلو نأ دا ا ىلع ههح وو فيطالا ”ىاالا مسال !ىف(نوثالثلاو سداسلا لصفلا) ٍإ

 هاسقو وه مكارهنا ناطاىف ىلاعت لاق ىلادلا نم مّدقملا لزانملانموةدحاوةهملاءاملا فرحأأ]

 ران نم مسهذ طالتخالا حرم اوران نمحيرام ند هللا مهةل>و ةفاطللاب مهفصوق م-م:ورتال تمح نم

 نطانك سلا و نطرراخ وهقءاوهلا لاعم_ثاوهو بهااهارهظياذهاوداوملا ةنوطراجفةيكىه

 نيب ىلح مهو نألا مسامملع قبءادعسلاو ةصاخ مهنم هللا ةجر نم نودععمملاءاقشالا مد نا نم ا

 مك ريغ نماصلا ادعس ناكولذ ركنا ذهلو ىرصتءوعو نان الاوه ىذا اريّسلا ودكم ا

 راغلا ةفاطلب ةيرونلاحاورالاىلا ه+وهلةًأشنلا ىنرب وهو ةكتالملا لشم ناكوركتام ىرصنعلا

 ق2 فيطللا مسالا هاطعاثاجراموان رمصتع ناك هيانبلا هحو هلو لكشتلاو تال اولو هئم 0

 رود_د ىف هت سوسوو ثناطنشلا هلل ىلع عراشلا هنت الوأو هب رعشتالو مدل | ىر < مد نبا نم ١

 نسا نم نيطامتلا ىف فيطللا مالا اذه مكح نمواناطيش منا ف شكلا لد ًاريغلعام سانلا |
 "ا اشو كلحرو كلم مولع باح اوكتوصت ممم تعطتسا نم رززةتساو سلال ىلاعت هلو

 يدع نيصلخما تمل دامعالا نيعجسأ مهن وغال كتزعي سلب الاف مه دعو دالوالاولاومالاىف'؟

 ثرح نمةجرلا جرداف مهدعوولاعتهلوةارتفلا مهدعي ناطتلا نأ هتلاريخ امن هتناننوفراعلا ْ هقرعلا صاخ نطومىف هن قلع اكعدم سلال هفطأ ند لش ها ىلا مهعزطصا نيذلا

 هن نكحلو هذملا نيعنم ةجرلا نلطام ىلناجرلاحاردنالا اذسم سدلبارعشولو امرعشبال

 نعراتةسالا ّناحلاثروأ فيطالا مسالاف الا ةفصقملا رارتعانعلاوحالا ارق

 نعا
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 نمقواخ لكلا لصأ نالذملا مسالا نم ضعبلار توتا ملا ىف ا رضسلاب |

 نوكعم ضعبلانض عبري "هلع لعجو ةلاصالاب ةرب زعلا ىهاك ”ىهلالا لعل اءلولذلا هو نوالإ |
 وش طا ملا اهيل حاتح ىَتلا ةدردلان ضعب ىلع انضعبل ةعفر انلارضدص ملاعلا
 ملكتأام ىتا هنم حوربملنأ ك دبا معاق ارذدءاضعت ه مضعب دخل تاحرد ضعب وف ممذعن انعفرو

 كلذ عم هزكذأ ىذلا ”ىهلالا مسالا مكع تدل مالا" ىهلالا سفنلا:!ذهىف تادوحوملاهذهىف

 ماقال نوكي دقوالالذا نوكمدقريضستلا نأ لع اهرثالا نم هنفهلام ضءدو صا لاعلا نمدوحوملا |
 هلرذ ل اورضنملا همم هيطعتامع ني ريضستلا نيب ناقرقلا اذهو لاما: هلر سلا كل ذ هملا عباسي اع

 اه-الص هرفام اهلاوح ا دّقفتو اهفلعو هيتس رظنسف هن ادو هسرةلرطسم ناس الاوه ىذا دبعلاف

 هلطاصمىاعدانا همادخساو هر وكروهلاقثأ ل+- لالذالاّوِْب رطب هلةركسم ىهو اهجاسو |معجو
 5 كلملا ةحرد ىضَتمَتف اضعب مهضعي رس ةجردل ايف مهن, تاجردلا عمفرب ان الا عونلا ىف اذكهو

 اناعرلا ةحرد ىضَمتت و كلذ ىلا هراقتفال هللاصع مامتلا لالذال ا قَد رطن هدي رباع# هتسعرر ل نأ

 ,تامساخملا نم اهنم عقيامت ركل اواهو دع اتقو اهنع بذلاو اهظفح ىف كل ار نأ ةقوسلاو
 || نم لذا اوكلا ةجردو ةقوسلا ةجرداهتضتف ا لالذا ةءرخسال مامق هب رطسهذهف قولا بلطو

 آل ءدهشيو نآرقل ا هب قطن بع أب ةلأسملا هذ فشكلا أي مث نيفرطلا فك املاوه ءاسمالا
 |١ ضرالا فاموتاوعد !ىفام ,مكحا رم »و لافو ضرالا قوتاومس ا ىفهتناوهو لاقف نانعلا

 ,تاوعيسلا وأ : ردك نكشف لدرخ نه دم - ل ادم كن نانا -ىنانهنبال تامقل لاقو هتماعمج

 نال تانك ان منو ردسل|قوهو امدلا رخو سي هللا. تأيضرالا وأ

 الا لاقو مسالا كلذ لازو فصولا اذه هقرااغل هقرافول ذا لالذالا قرافيال ل ذملاو قوات |قرافيال
 قزعو ىاكماوفرمي ىتح”ىلا نوللذ الو ىلو اذ ىأ نودبعملالا سنال او نسا تةلخ امو ىلاعت
 يبت اع نيكل لع حاملا مومقلا هنأب هسفنفصو ومتدابعل مهقلخ هال لذملا مسالاب مهقافن

 || نوكب ةجردا ايف ضرالا ىفامو تاومسل ا ىفام ظفحي هنأب ه_سف:فصوق امهظفح هدؤدالو لاقو
 أ ديلا نأت لعاذاف هلاظو فحم لاعلا نوكي ةجردلابو هملعدوجولا ظفح نمّلاعلا هبلطراملاظفاح
 اا ب.علاع نمرشسا يرطب ديعلل ديسلا كا لع امو املا هيي رم دعلاوة بلاد دس

 ديسلانعلوزر هنأ ىوتالا 1 هنشعت ظحالا دبعللور هاك هيلعةيدا.س تويثل ةلعفياماو لالدالاو

 ناودحلاب صتخاامنا وهنعأام < ىهلالا مسالا اذه مكجرطتاف كلهوأ هدسبععاناذادنسلا مسا

 رانص لدلنا مسالا هيلع هحونالفةدارالا نم هما ءوداملةيانالل دعّدسم هتالو هشدصتلا كال

 هللا يدحأف ا ا اهىطءياملةردقال 9 هلال سمكس تل
 اطعم داق ةنلازع 5 غي ةجاحهدنع لن ىربلولذ لكل لذفّةحامل او ةقافل اور اقف الا ةفصءاش نم

 : ىطعأ ن نم ءامم الا ىف سالف ماعلا حالصص هينأكو اذ بت ىل_عدوج ولا هللا طن رق اهيسو هز ءةمرنع

 6-2 ىراسوهذلذملا مسالا اذ هلم ةسهلالا ةريضللا ىف مك هلنمالو ماعلا ىف ماعلا حالصلا

 دابعؤن 1 ا نم قا هماها نكةرخ الاوان دلا فاماد

 : فاك ل صفا اذهقع ءاعالاا ع نيدتلا| دهر عنك لعوللا رسايه نمل _عاالو هاب هنمدعسأ هللا

 وهو قحلا لوقي هللاو قا ايدسعلا !ًاودسعلا ديلا قطا هناثىوكلاو ”ىول ال ارينا | لعىف

 ليبيا ىدسجي
1 

 || فورد نمدلو ةكئالملاداصأ لع هع وو كولا" ىهلالا مالا ىف (نوثالثلاو سماملا لصفاا)

 0 1 الملا لاكوذادش طالغ دكئالنم ىلاءتهتنا لاف ةسخالا دعس ةرَّدَقا لزانملا نموءاقل| فرح



 دعا

 اوجد ا تامووذالالا د كام هنأق 0 ع هتكرح لب هقدر انالااوذوام ساكشالا ن م

 ري ل سس مال اهلل لادكرلماهذهتاسناالو
 ةيسدت ٌكلذامناكَرَْملا نمتاهملا ىف تاكردلا لئموملاريغل تناك اذا تاكردلا فلق امناو تاس
 ا نورك رانتشالا كل كمل هلا نيعلّرحلا توكيدقو كلا ْنْم ممسحلا كلذا ل ردا ةدارا

 الأ ند مونهظامل دصتل اك ركملا وأ لتحمل ىلا ئه ىد-رخارخ "الا كاذاورخ اك ازين نعال عملا ةةكرخلا

 كرس ىهذهريغىفوا ناكنا وج ىفانا اين مسا نوكنذ ماسحالا ىف ةدانز زال ةكرمل امو تاكردا هذه

 بسحب اهك تاهللا ف عستفءاغلا 0 ارهظ اع تاهو ار "دكر ىه هو ةدحاو

 ا قوفلا ىلا هتكرح نملقأ اوعىل عت نيعلا كلا هكر نوكت ل 3 ةهطا كل: قدادتمالا هطعيام :

 لحرلات .رهظا ذاق بنذلا بع ىلع موقت ةًأشنلا نأ لو هيلع هنا ىل لد ”ىنلاربخ دقو تاع كنكو !

 :ركرح نعف سأ ا دوجو ىلا نذل !بع نمرهظامو ةسوكتم هكرح نعف ةدعد_ةملاو ْدْخْفلاو قاسلاو

 اندنع كا ذ لكو قفا هكرح نع مامالاو فاذتاو لامثل اونيملا ةو-ن هعاستالا فروطامو ةمتتسم

 كاذو هعبطهضتقيام فالك توكي كر -رعم ىف :رور لك ان دنع هيوكنملا مر لا ”ركرح

 لأ ةيعسطلا هتكرس كلت همظع او مسجل ر تالا لل
 صر و مم و ّ و ا اللا م ىرانلا 1ك ءاذاق ضرالا كك لا ىدحورتالا مث بهالا كرك ةهفتسملا

 || مل اىفوملا ىهتنا اذان ا ا لا رقولفسلاو

 2 هنا اكهحولا كلذفف مسجلاك دْدلَر مشو هبالىذلا هحولان دل مسخ اإل ةرال درا كم

 الا اذاك ةهذلا كلتفَوع كوسها نيمعتلا ىلع ف هنباعىلا لوطلا ف ضاق ىلا م غوت :

 رظناو اًولعوأ الغس لوطلا ناكمىلا هناَكَم نم لاقت: الل لف لوطللال هلكب ردت لوطا ةهج ىلا كبت

 ' دعو قوفلا ةهح ىلا اهعورف ذم ةرذملا اذاف ةسوكتم كرب تسل اهنأ ف تابن ار هانز اس

 ا امتاوالوص أ ةاعسملات ا | ىف ىلا عورفلا نم تامن : لملاعمو تنطق ةينتار نز:

سمل ا ىلد< اذهاو عورفلا هذهامءترهظ ىتااةرذيلان معاذ ا تام 1
 ْ تحل ا عورق ضعي ىف 

 م عورفلاو قورعل ا قايىفةاس اوما دوجو عمرملاو قرولا "لما :رهاظلا عورذلا ىف لصعم اي

 تاكرااف لاق نأ ىف كش ىذلاف الغسو اًولع ءاضءالارث انسىلاقو رغلا ف دبكل نم مالا مقل

لا نم“ دكرح تاكرح ثال. امنا ةمسحاوذب وتعملا 1
 نءرهظام ىطعت يلا ىهو طسو

 ل ًاسنت هنم ىذأ | لصالا

نع ءاقو هبأم ىهو طسولا فةةكرح و ةمهلالا دادم“ الا ىهثو طسولاىلا ةلكرحو ةمعدطلا ماسحالا ا
 1 لصالا 

 1 < لع خال كلون ةرعألا 0و يق بس ةرمؤمو هعفا م هف ىأ» ادوءاودوهوالا تاسن ع ا

 ْ فاتح هنيعا ناكولواهريسغ حاز 1 عفانوهامنيع ةج زمالا ضعبلرضملا نوكمق دادعتسالا نم

الو هررضرث اق تانوه عت امن لد اًعلاو لد الل ناكساناو همك
 ١ انام هنوك نم لا هعف:

 هضعب ىف هضءبرثأ امو ملاعلا صاخهأنامعأ ىلءاذه انهبلامناو ةيصغشلاىتزيتو هدا آت رثكن او

 ْ رهاطلا ماعلا نيعوهنم عضومريغف كتلعادقو ةمض رحلوا ةرخك قالا ةلاجاجناوزشلاو ا

 أرب غلاروهظ ل شم هناوزعلا هذه ريبغتلا هب رهظ ىذا مركتاللاو 0 ناكر هولاريغتمرغ هناو ا

 كاذروهط لم 5 1 ارااواهسقنا ىف تاسلجتملا ريمغتل نوكم دقو ئارلا تأ ًامهريمغتلد : ارااةروصى

ذهل اهل اود< ىؤل الا سفنل اوهىذاا ءامعل اف ىءارلا نيعل
 قالا لوي هتلاو كلذ عاف اهاكوؤشلا 

 لشكل ىدبب وما ا

 دا ا ىلع ههجودو لذملا مسالا ف(نوثالثلا اوعيارلا لصفلا) :
 ةهعملا لاذلا فورحلا نم ةوناو.ملا

 نك اهتمومهم وكر هن مهلاقه انالذو ىلاعت لاق دوعسلا دعس ل زان 1 ن2 :
 ككرشمو لافو

 . دفا لدنل مضاف 0 دل يوك اران) سو ا لك ٍ
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 ا قرر ”*غداملا عسولا ف سل هنال لقعلا ةهمدبب كردم قةحم ضيعبتل !ناف ض.عبنلل ةدئانال 1

 هتايحدب قيتامالا قزرلا سلو هب ميعنلا هلوانتامناو هملعةانحلا ءاتيل قزرلا لوانتامخّرطضملا ادعامو ]|
 غابريغّرطضا نة لوب هللا ناف ةعب رمش !ءاطعدح نم هّدر نكمال لص ىلا كر طا تهندةق هملع ||

1 

 أ

/ 

 | نزوهلتلا او عؤاطلا هل لب قاس ىلع مة: ل تان لكودو امن ىجس ةقلختاريغو قاس ىلع ماها تاسنلك ا ْ

 /ٍ هلودنمني:دومال تدقب ىتلا ىه ةذهف نينمؤم منكن ا مكلريخ هللا هش ىلاعتل اك نارشلا ىف اهصنءاين

 صرالا !ىفةرادنمامو لوب هللا ناذ مارحو لال نهىذغتلا هب عتيام عج ءالعلا ضعي د ع ١

 ا ارزتام لعتان لالا 5 لودبق صقل دوجودوجولالاكزمن اكاهتاخةةا ل: :

 تاور

 || بح اص سعش ةصقف لوقلا اذه ءابو عرشلاب عّرالنامالاو اعجب ضرالا قاممكلقاخ

 هللا قزرو حاتفما اذههدس ىذا اوهقازرلاو ىهنالا مالعالا نم دافتسم لعا ذهف لاكملاو نازيملا

 || ريخب ءاشن ن نمقزرتهنتاولاكو هنلاضراى لك أ ًاناةورذف لاهو صنالر هاطوعو اهقزرهللا ىلعالا

 : 5 دءانامام حاركاىف هتلاقزر ناك ى اف مارا ىذ *الانعانامم دق هنا خالو تاسح

 | عوةود انشا هاب أ ىتلاهللا ةمقب وهو لال اوههللا قزرو قزرودام او هنا قزروعام مارتلا

 || لعفالا هتاعّتم سل باطلا نا ةقشللا ةهج نم لعتلو انملع قازرالا ضع جرحت ةوريرعلا

 لواننملاال ل ءروجحن اوه لوانلملاو هتتاقزر لكلا هنففّرصتلا عونما !ىشلا نيعال فكما |
 | لعمي مذلا قلعاذهلف «فنعطال قازرلا ىطعبامو كقزرالا كطعيال قازرلان اف واؤلا خشب
 هلّخسم هذهو كاعال مار اواهاوانتهلءرع لاهل كلام نافاهاو انتهمل عر ىلا نيعلاال فاكملا

 || لالا فل ماعلا نول ا كف هلوقامأو موسرلا» العنياهف ظنا لاط
 | هات ضيعبتلل ال نيستلا هللا مكقزر امم هلوق فانه نم ناخ يكسقزر لماعلا نا ى طعأ عربشلارهاظق

 هيلع مرحام لك اناف ب بطلا لال اوه هللا قررنا نييف او اك ةقلعتم ىهو نيستلل تناك اذاو هلك لا

 كام ىف ناكءاوسوريجت هنش مدن الودي الو كدرر كل دف كتاسح هيامرظت م

 هياعرجالرطضملان اف قازرلا مسالا اهلطي تأ |ىهو دلّمسملا صرخت ىفةراشاهذ_هو نكي موا ريسغلا

 أ هطع ىذلاوهو هددص نأ ىذا !قزرلا وه كا ذو هسلا تررطخ |امالا:لاكو ريما دسعن داعالو

 ثم تاكرللا بطي ىذلاوهتاينا | نم سأرلا ناو مانسقأ هثالث ىلع تاءنلا ىف تاكرسلانا لعام

 || دوج وتاهجملا ءالعل ازبتعا م هقح اسكن اك اهرهغلو اهاذاف اهلا بسن تاه11نمهحولام

 : تانلكحو مقام هتكرجا وست هيدر ةهحنيملا هك جنودنا شح قادس تسلل اولعحونانالا

 ١ هركرح كل ذو ةسوكلدم ىعسلا 1 - ىلع كاكيضتلا ءركرح لناس: دكر ري لكف هسأر ةهحربغىلا كرد اغا

 ا م لإ ا ا و هارباعلا

 اي نال 3 ا 00 فقل تانلاو ناوسح راهن

 ١" ناسنال !!ةوق ئوشيالذ ناو ارخآو ناس الا لأن وكف لتانوامبنن و اتاو كت فقالا ةكرشلا

 00000 طسوت ادن لاو نا يل نيا سانا رزقك نا وش كسل ١

 |وهواردش ىمست ةقلذغ اف ةقاذرمغو ةقاخم اهندو ك._س 500م تايم | كر ملا لثم طصسو تاسنلاو

 | لاموتادنلانمقاس ىلع ماقام ىأن ا ده برصشلاو لاو ىلاعت لوقوهو ةصاخ ضرالا هجو ىلع
 | نم ء 'قلانعتهلو5 ىف ةفطن نم قاس نمو نانالا قاخ ىفءاحاكقلختريغ .هنل ا ناك كل ذل قاس ىلع مي

 ا | ىطع أك ههلح ةدللا رع ىطعاف هقا“# ا ا مكحاف ا

 2 23 10122 03م

 ١34 كد 1



 اك موك ن نش اشتمل امبون فبات فابهنعءاب ةفاضالاتاف ةببوبرلات اطيل وللا ا !

ي ليلا ذكعو هتود ىذلالاسلاب قلعت لعلاو ”ىهاالا لءلاند هاذغفلوالالدعلا |
 : نلطيام نيعنم لر

- 

 حبي وبسبب مريب ب سس ل جيب يسن ا: بيب بيبي بلل
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 : اذهف زفياضتم ام هواتبو امهُوادغ هيو نيفياضتملا قزر ةفاضالاف ةفاضالادوجويوهامنا نفاشم

 لأ: قزراع ىذغت نم لو ًاوهف ناقوزرملا لكن ةوحو دادرا بولا هنبع ىذلا ىونعملاقزرلا نم

 ٍ لوةءملا اعلا ىفهرثأوه اهنم مسا لكل ملص ىذلا قزرلاب ةقلعاملاءاعشالامث هسفن قزر قزرام

 ىلا لزن ع عيستلا اهقزرف ةبكلملا حاورالا دجوف ءامحسالادعب ىملالا سةنلا ف لزن سوسحلاو

 5 حاتم ام ىأرو تام منلا ىلا لصوالإف اهازر ناكسذ قزرلاب هاك جلاعلامسع قت نيعىلا هتامحو هو اع هبأم

 ْ دلو ملاعلا فس لكو املا هاطع اف ءاملا ىف هنا ذغ لج ىأرف هوا دع هنأم هانطعا نيعملا قزرلا نمهنلا

 ْ قرريو اكوز صه نوكش هب قزريذ قوز صو قزر نام ا وو ون اولا ند هريغلاهزردل ع+ م هلاعزر

 ْ لكل اهزر ءاملا ىلع امناو قوز صو قزر لكلا ف هب ىذخت و ىذخ: ناو. عمججا ذكهوازرنوكسف

 ١ هيلع ضو.ةمماعلانا كاد بسو' ةسوسلاوةرار 1-1 هملع تملع هسفن ىلا علاو بطر درا هنال جس

 | صا. :ةنالاواذكعالا نوكيالفن كل لع تاو ايلا ضع تال لاك كا كب الاضبق

 ا اان ءارتف بطربو هب نيلي ام سلا ةيلغل هنا دب بلطي وهف سلا هممل ع باغف كالي سب ورقم ا ىف
 | نمد !ىاوو هروسلا ىل_عءقول ماعلا نافةدوريلا ىلا هج اس ا امو دن وطرلا ىلا هسدب نم

 1 هيلع ضيقا ن نعج رخو هبانملا ذم نوكيت أ دارأا ذاق دي ربام لعشي دوحولا وال ورم لل

 نوكلا ىف هيلع ضوبت+ريغنيعلا حربسم نوكيف
 ء ةبهلالا ةوقلا هيطعتةيوصلاو كل ذ بأي ناكمالاو

 1 صف ما دعنالا فانجف ىذأتبف هللعةرارخلا بلغت ى مدهف نيغل ١١ ركردف هب واطم لاش الو ىلطأ ا اذه

 ا ا ل نمد ديعأم نكسب ا ال

 ١ لان 02 0 ريت اطر دا حرت و اقف

 هفالخزاو1 ناعالا ه.ينرقام اوكا نوق دب ىأآن ونس والف ئش لكءاملان مانلعحو كاف

 .ّ هبايح نوكحت ”نآدبالف هكلهأ هماع ىلغام فال هماع بلغول هنا نم ةاولا ةضوهىذااالةع

 : ةرارتلئا الا ةامح هلنكم لو كله دب وطرلاو ةدوربلا ه#اء ىلغ ناكول ىرتال ا هلع كغام ض:ىف

 ا كل سبلاو دربلا هياع بلغولو نى ون لكراستلا ن نماناءجولاملا كا”ىفلاةب ناكف سنلاو

 ةراركلاه مش تطر ةآولو 62 اوهلا نماناء-و لادكا ن1 لاقف ءاوهلانهنامح

 هلة اما د_هّجئش لكتارتلا ن ندانلع-و لانك اذ اه ناكر فارق انج تناك ةيوطراو

 سس نمءانرك ذا[ هملع ةسروسا اوةراركلا ةملعملاعلا ىف عقا ولان اه ا !ةناكول اذ هىف ميسقتلا

 ناكف بطردرابالاةرارحوةابح هل نكتملف سدد او ةرارلاناطاس هلعرات ضيقلاو ةروصلا

 عبط نواعيفءاملا نماناوقىف نورظنبو نونمؤدالذأ جس( لك املا نمانلعحو لاقفءاملا

 مكحعقءاملا ههضقيام ضءقُ فوصوم ماعلا نا ل_عبف هب عفديا ذامورثؤي نعفو هرثآو ءاملا

 || سقنف ضيرملا اذهب لزنىذلا ضرما عبط هيلباستيام ءاودلا عسط نمرظانلا لعب هيهسلع
 نالةرودا ققحلا دنعاهاكق ازرالا ”ىناحرلا سفالا نم اًذهف ضر رملا اذههد<ناكام هع نجرلا
 نكعن مهي ماها ذاق دوحولابقثعت دقو مدع ءرهظ هنمعنال هسنن لع فلتلا ف اذه هلك ملاعلا

 عقولو أ هض سه مكح -ةلازاو هواش هي نوكيأم بلطىلا حراس م دسعلاب هقحل» نا هيلع بلغاذاهدنع

 لقي ام لكو تامصخمألا ف ناكعون ”ىأ هاش هف ىذلا هؤاودو هيك ىذلا هقزر كاد - د ع

 ةماقال اعلا ف عوضوملا نازيملا قنيعون ىعقزرلا نا مث هقزروهفهءوغيىذلاو تابنوهفوغلا

 ٍةااهللا ةمشيوهوالالح ىميرخ آلا عونلاو امارح مسد دحاولاعونلا عرشلاودو لدسعلا
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 نيمأب سبل نم هيرهظا ذاف لعل كلذ ىف ةبغر ول ملل ل_عج هللا نان هللا نم كلذ ف هن اماكن

 ملعامو ةريغو اود 5 َكاذ ا عمهاطعأ ناواطمغو اس هولتق دا دانأ مهعنم ناق لعل ا هولاسمه دنع

 امناوةناما ال هرب موملا لصي الثا ةماعلا د: ءالوره دنع هيرهظ ماده لثمالا لولملا عمدلام ناولاعلا

 هسفن ىف لعب لعل ةروصباهكرودنملاو ةدحاو "لح ام ملاع ةعئضل اه ده فر هظر الؤ هسفن ىلءافوخ كلذ

 اع عنشيو ل“ فا نملاغلا قهتلئاقن مآقةيذاكلاها اوعد كإملارهظي ناد: ال هناو ءيشهدتعأم هنا

 رهظالو طقةعن تلاد ملاعروظاخ كلبا كل ذي ماك ىذلا عمطلل لاملاوهاخلا ند همه نمدمل ا لصي

 ةسفنلاراحالادوجو ىهلالا مسالا اذه ندو هسفنىةنامالا هللا هقزر دق هتوكع م ةمهلا ةريغ
 ادهداع !ناسنالاةّوخف لححو خل 5 ولَواو ناحصود صزو دحر بز نمَىل اللاو تقاولاكح

 هك تلاد تاداكملاوةداعقرخ ءاملوالا ف كل :ىعسو اذ هلثم هنءْنَوكَس نا لو اوف دب

 نيطسا ق دنع وكت نم تامهلالا نه ىف مظعأربب دنلاو ةسرتلا قيرط نم كل ذ ىلا لوصول نكلو |

 ءاقن وتباع !نيروكلل نال نينوكفلا قالا ني وكل انلعلا ىف ىلاعل!فرمشلا نا هقدصو هتم-هل

 هنعنوكتامةرودكدل ملعال ةداعلا قرخ بحاصو ملاعريب دتلاب وي لعالالرإا

 كلدللعي ماعلاو برقلا نمزلاف اهو ك7 ةيفدك

 تاداوملا ن نم تانك اداعا ىلعههح وو قازرلا“ ىهلالا مسالا ىف * (ن نونالثلاو ثااث لا لصفلا) +

 نمل ةوقل اودقازرلا وه هللا نا ىل اعت لاق عاب دعس لز |. 1 نمدلو ثالثلاب ةهعملا املا فورملان ههلو

 نيوةملاعاتمو ةركذت اهانلعح نه نّوشنملا نحن ماهر * تان نأ درو ىتأ ارانلا جيارفا لاقو ا

 اهتراكعمىهو قازرالا فالةخال ةغلابملا ةبنبلا هذب.قازرلا مسالاب ءافةركذت ءادعلل اهلعفش

 ل بتال داوي وق اك ازرار هده نيوز دا هريسغ نال هنماهفالت>او

 ارواب ىدطتاع جاي ذا ك1 اذاف قوزرملاع اةبوررلا لوا دا ارملانالزخآن اومل-نوكين*

 ننملا ٌةَوَقَل | ىدان قازرلا اذ_هتعنو كل ىف ةغلاملا شب ىعست كل ذلف هراغ عاوقذب تاكن او هلقزر

 عماج هناف هتلالد ثمح نمدهللا مسالا تعن نكح#: الو بصتقنتملا ةوَقلا اذ لاقل هللا هب تعنولو

 ةقشد سىس لاخلا ةلئرق باطت هنم ةصاخءام+االا دوصةملا سلف ظفالا فرهظ ناو وهف نيض.نلا

 ىقززا هتلاابدنلاحباتحلا ”ىهلالا قزرلا بلاط لاكن اذاف” ىهلالا مس .الا ءايس دلال ىذللا دعب روك ذملا
 كن نمو نقرا قازرانالا ىنحملاءلاثا قازرلا مسالاالا كاس بطي اذبأعناملاوههتلاو
 هدب ربام نمط مدان ل آس دالو ا هلأس الف هللا ن نمروهالاق ةناحالا

 هيلعوه ىذأا ىنعملا تمدح ع دل اش نكلو ىمملاّت اذ ىلعهتلالدشمحن مالا نأجيألو رو

 تر فرفلا كاكا رالاو نالعاو ظفاري ال قعمزيع ءامسالا نمهريغ نع هيزيعو ءاحل-الىذلا |

 منت نم ناك ا همعذوه و ادب هيناكأم قوز هلكقزرو سوسحم مهنمو لوق عم مب: نقوزرملاو ىبسح

 ىح «اهب ىذغتنقازرالا اف ًاواهعجنملقازرالا تسلو ّسسهنا فدو نم ناكنا هنامحو

 كرا لد<قزرا نكاسلا لاكو هكرالانالا لصتعال قزرلا ل ردا لاف نك اسو كرم عهتجا هنا
 قزرب نم ىرأ ىتح نكس ا تنأو ْلَرَع ااناف لَوَعْمْلا لاتف هئمدتنا غرف دقو هللا ءاناعو نوكسلاو
 وشو هملع ل دف ىحاص تيلغهتلدجلا لاقف بنعةبح د جو اسلا خفامد نعف ردا كلر
 لاكو هتلادجو اهلك أف نك اسلا ىلا بنعلا ةمج رو تقزرف تكَرت نك اسان هلل اسقف زورسسم
 لوقىلا عحرو كل ذ نم ْكَرتْلا بدعتف هر ءاجنملالهبىذغت نا قز رااو تاك أذ ن نكح لردتماب
 دواسات انزل نعرهظ زو كوافال اع دكخت اقررلانا ةءاكت هذه نمدوصةملاو نكاسلا

 دو+ولا ف قوز ص لوأف اهرورسو اهحرفو اووعنواهو انتر همف ناكو لاعلا ىف اهرانأ ”اروهظ نمءامعالا
 تامهلوق نعم اذهواماءءامسالا ءاقيو اهو اعد ىذا اهقزر ناوكالا ىفءاسسالاريثأتف « ءامسالا



0 

 عمد > اوييوةيؤلو علاماو ماك اح يف نم لالا ةمارو سو بطربو نذنو
 مكح كا ذف كا ذ نم هسفن :مو هنعهتروص عار نءرهوما هزت ا ذاق هيح أصوم حل ازا ىلع

 نءابتحرخا لاعو ض | ساهم تداستفروصلارث اه ءاماو ندعملا ف بدذلاالا نر لاما

 رفضالاتوقاسلار ارهظاك ةضفلاو ساعتلاو ديدخاو ريدزةلاو برسالا وق لا رهظف لالا قب رط

 ىلءتنتب ضرالا نكر فاهتطوموه ىذأا ندحعملا تقرافاملو توهاسلارهوج ف ير وكحالاو

 دارو اذ هفرعاذا ةعنصلا ءادعنمريركلا قذامافامتادلال:ءالا:رودب ةرهاش اهذ 9
 صو «دابزالا ضرملا سلو نضرملاةلازانالا كل: نوكسحإلو لاكلا ةتربندعملا كاذ قلبن

 نأالا ب بطلا سلو ةدادزلا مكح لب زب صقنوأ صقنلا مك لد زل ةدازالا بلا و رحوح اف
 هريص ى ءذلاامنداعملا طىرظنلا لهأن مقدام“ ارظاشف دنازلان مص وأ صقاشلا ف ديزي

 رودف هني فاحروص رهاب واهتازن«ىلا لصين ا ةسهذلا نيب ومهننم لاحو ناك اموأ اساحتوأ انينج

ع عذملاو َةْر ءلاةفدزوكو لكل اهجرد
 ةح ايس س بطلا | دهدءءاسستو هيقريث تلا ن

 و ةعيسلاراونالا

 ناوبكو ىرتكلاورجالاو شمل اوةرهزلاو بتاكل اورمقللا ىهف ىراردلا نعأ ابهكمالفافف

 نم هننلي ىذل ا مك فلان نامز لكمكحو نامزلا فال: | نماهضعي هسطعياملابتوةىاسع
 هداج يلم دا نكم الوهو-ولا عسج نمفلاخالو هن بو نم هةفاولو هجو

 هذهروركلو نوكتال هو+ولا عمج نم ةقفاو اق كشالب نانثا امهو نانثا : نكييلو هنيع ناكل هقفاو

 هلدعوهاوساذاف هب دعتوهر موج هي وست ىداولا نيعتفرثاو تاكرالا ىفرثانيديدحلا ىلاوو نامزالا

 نداعملا فاتخاف ةفاتكرودلاو اهفهمكرنا قلادب رةروصى الالب او ا ارهوجهريصإ نأو هو

 نععلادحاو ىبطلار هولا ثدح نموه ةروصلابناؤيدلا ف لتنا كةروصل ا, تابنلا فتاك

 نمكاذكو ةروصلا لحأ آن فالا هسضدو 1| فاامو داو دنح هرهو> ثح نم همعن ادهأو

 نمهل ضرعيامو روصل اب فاتك نيعلاوذي رهوملاب داو هلك ملا عل ارهوج لي تاهمالاو ءانآلا
 قدا ادريفءامسالاو تاذآا ىف ةسهلالا ةرضحلا ةروصريثكلا داولاو قرتفملا عقجن وهف ضارعالا

 همس ءاقي ظفدو هريب دن م نكمل همسي رطىلا لكلا قي رطن ع هتلعهن تا دع ىذا !لولءءمارهوملا

 هللا لعفامناو لاهكلا ةسر نيبو هند هلي املا تاريغتلا لزانمن مش رطى هل قيام هظفحو هلع

 لايكلا ةترىلاهغواب نيبو هند لود ىتح هضرعوهلءبنمهملع طلسو قي رطل !فرهوجلا اذهءاذ#د
 نوكج الو ا همه د: الروماو تالا ىلا جات <نآدلعل قاسنالاعونلا اذ مهل اصل دس عملا

 ءابطال انيب هللا لاحو قي رطا !نعهلودعو هوذا اذه. ضا مالا هذه ماسالا تال الا هذهدل

 ل نوع مهنمهتلا لع نيذلا ميتمءانمالا الار هولا !ذهنم ضا مال اهذهةلازانلعلا نيبو

 هييغفالو بهذلا ف نوكتال ىلا عفانمان هدشفانلا ددح دي دما ّى ىف ملاعلا هللا اهفصوام ىلع

 سانلا عفانم ن ههقام لجال لاكلا ةسر نعهلزن أدير ديدملاانلرزأو ىلاعتلاقاكنداعلن 5

 لطعمةدوقم لا نيعلاوه ىذا !ناسنالا قبو عفانملا كلت دول لو عشتراو ىئطا هشه نم ح رصولو

 اذكهو سانلل عفانم ودي دش سأب ىلا عتهتن ا لاق كه سة هسفالا نوكتال ىتا| ديد ةقلعتملا 0
 عوذلا اذهبي نعش امان ناسنالا اهلمعتساو ترهظ دقو سانا عفانم درا

 همرحأ ند ىناسالا اعلا فنا هللا ل_عاملو همّقنل ضرعتم همعنلر اكلنا نع لفاعوهو ىناسنالا

 معى هقزر نيم ريغوه ىذا اذهل ن وكم, نا هلعىفقمسو ةمهلالارارسالا ةعازا هقزروةنامالا

 رغب لمعل !كراتفهريغءثهنوك, نا ةسافنو ادسحوالذ هسئح ءانبأ ىلع هب حن كلا همررر رب دقأ |

 امواهتمددس لدحا مقالا ري آناسنالا يا احل ند رمالو فرج م

 ةاطعأ اهفنيماريغ هنا ملا ءالقعلا لعمل هتعنصوهريب دتردقلا كا ذ فرهظمف كلذ ن :مٌكلع نأ دع
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 همالم ىف هن قلل مال ني * انمانمق اهلاناقرريبعتف

 نم ةمهفنملاَ دب رونلا تاعاعشلا نعةناخدلا نماهفرهظر امءاملا نكر باسو بابلا اذهب قلعت امو
 راونالا ةعشا اهم تاصتا اذا ةيمئاملاو ةيضرالا ماسالا ناف< ىهلالا للا ىفاوادأ نبأ س سلا تاك

 ماسحالا ضعي وهملععاعشلا طاسنا دنع ندمس ماسحالا ضءن ىرةيسبكح وكلاو ةسسعتلا

 ولان م ال_ءاموربرهمزلا ةريث أ دك م ىلا َكلَذ تاعاعش ثلا كلت قارتخا عمنيطستتلا لبيال درب ىلع

 ولذالذ ملاعلا تقرح "ال شالوا كار < ناهس ”يهلالا هحولل نا لاق هيَ تاعاعشل ارش رثأال
 ابتءاسج تتاكأمل يلا ىلع طبتتلوأ تاصصسلا نأ كشالو ملاعلا نمنوكحن: نأ يشاهده
 || تان اق ةملقوا ةفشك نوكأ يحلاوانعالغ با تقرتحا قارحالا تاحسلا تضتقاولو
 ١١ نا نار دل اك شكت ناك ناو ةمضرالا ماسح الاب سعدلا عاعش لادتاءاوهلا بعت < كب ةفطا

 لخت#ريغ ءازجالاصارتمناكحاذا سمتلاعاعشبن مش رادم دانا ءافخالفاهييشاامو

 ىتلا ةلظال مح وملا بالا فلخ ند هرو اك نكلو هب عمت الفاهر ل. ةنال ةلظلا هبحالرونلان ام

 ا 0 ةللغا انوكتالف هلع عاعشلا طاسن |لبقب ةلظلل دو ملاو عاعش !ارواَ ةلظلاف رونلارشانت

 || مهفاف هب الرونلا ىو رونلاو هجولارون ىءانام روتلا نوكو انا !مجوكت نثدقورادتعالا
 نايعإلا كلت نيعاهنانيمتف انامع الامس تقرحأ ترهظاد اة اذلت الداع ماو هحولا تاعس عش

 ا هبهذت) هتروص ىلع ماعلا قيذ هجؤلانيعوهام لاغلا نا هرم تناكىذلا لهذا لاز ةسولا 2

 بسنلا تقرت> اذان ودعم باخلا ناك وهام قا هحو نع تنادأو هنتثأ لب تادسلا

 ٍ فرح هلو نداعملا داما ىلع ههجوبو زي زعلا”ىهلالا مس الاى « (نوثالثل اوكاثلالسقلا) +

 ٍْ تيل تام مت سي ان ان .« عباذلا دعس لَرانملا نمو ةهعملا ءااتلا

 || ىنأريغانلبق مدع نم اهركذ كلوا داء ل راند دقو.تاقشل اوءامالا عجب

 ١ وقل ًاامانلنق نيم 21نان مالكلا ةفداروكتلا مسالا عم برحيلا مسالا قاحلاب م د ق:نم لعتدز

 || ةعيس مانالاو اعيسنوضرالاواعبس ةراسسلاواعيست او سلا تناكو سنحا مسالار وكلا مسالا

 لأ كافل اق اهكالفأ ةعيس ىرارذلا ةعم سلا هذه ةح امس نع ضرالا هذه ىف نداعملا ني وكتمنتا لعجج

 ١ هاوسدو شم اهل كيلو اهدادمنا ىلع هجوتلاريزعلا مسالا ناك امو نداعم ةعيس ابق دجوأف طمحملا

 | رصانعلا نم تاهمالاو تاداوملا فمك ىتلاةلاحتسالا ناظاسو ب لذاعنمو ةزعاهفرث أ اهدوجو دنع
 : مهملاع رست هل اسال | ناو تاداوملا قاف مكس ام لم ةروص ىلا ةروصن مةلاحالا ةعرسن اهمفم كَ

 | 0 وح 00 0 و صةنوةدان 0 .رهظرو

 1 أ قصت نسا هللاكلا ةشراهد اصاب "ا نام ا نم'اهداحا ىلع هحو

 : فاضماه دوجوو نايءاس اعلالدعأو هنلاا ماس ا ل>ال هئم هسافن ”ىهلا م سا هنو داهيفرثؤود الف ةزعلا

 : قدر املا فاما ضراوعتا) لل ةيمذل اوه لايسلا نيعاهت لح او ةرو مالا اهب دتلا و كيلؤهبلا

 | لادم 11 كل ذم هلع تمكح >- مهن رط 5 ءمم لدعو مه: امعأ ضعاف هللا >ًاوراضاا مسالا ند

 || .بايرأ م>و لزنملاب قحأ لزنملا بح اصناف هريغة سته ىف مكح هل نوكي نا مسالا نككت .الواهبلعاو سه
 بحاصو ندملارهو> نبع ظفح ةرااءدهىفزيز علا مسالا قف ندالا اولعمو ىهلالا بدالا

 ةندسرممانعلاو تاداوملا ىف ةءهلالا» اهماللو م رظطوج نعال هتروصف مكن ءاعءالاو م ةمئاو ا

 ىعهلالا مسالا وه ىذأا همر 1ا بحاص مكحرومالا هذه ىف نوفّرص رصانعلا ن نمو عت ابطا | نم

 يسوسسلاو هر ولا ةدورملاو ةقلاطملا ةراركلاو فصل اةرارحو ءامشلا ةدوربو هنرارحو ندعملا مهو

 درر 2 :علاو تاداواارهو> قرهظر هصخع م كس ها ركام دجاو لكلو

 يي كم 1١12
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 .نيع ف ورعللرهظام سفنتملا ف جراخلاتادادعتساو سفنلادوجوالوأ ئ هلثكس ل ىذلاد>املا

 ناححامل د قيضلاو جرخلا الواذ ضع هضعب طش ص دوجول اف نيعتاماكلا رهظام فلأن االولو

 نكمي هناف قيضلاو جرا سمنت ::مدعلاف قضلاو حرخلانيعةلاز اوه سفن ن اف مكح "ىتاجرلاسفنلل

 دوجولاا ىلا قوشلا برك ىف ناكمدعلا لاح وهو هناكسا نكمملا لع اذاف مودسعملا اذه دجو: نأ
 هسفنت ناكفد د-وأف جرحا اذه سف: نجرلا سفنف ريا نم همدصت ذخأمل هتققح همطعتىذأا

 ىلعملاوه نجلا سفن ةفصل هذه لذ نكعوهف هللا ىوسدوجوم لكو هبق مدسعلامكحلازا هنع
 سلا اذ هثيح نم هللاتانلك ملاعلات فرحا دوجو سفنلا ىطعأ كدوجولا تاكمماروص
 هناوولخك ا ”ال هللا تاملكن ريخأو ىسعنيع وهو هنمحورو < ص ىلا اهاقلأ هنتكو لافاك

 رودلا َةفلتحم اروماةي رصنعل ماسح ال هذهىف انراراملاذكو الاخ لازبالو دوو لازتال

 اهعمع ا موك ةمقح نع فالتخالا كاذ اهحرخعام اذه عمو حازملا ةفلتخم لاكحم الا ةءاع

 هج رطكالرطلاكهلاكشأو هعاون أف التخلا ىلع ناوملا صانع“ اكةدحاو همس دحاوّدح

 وهام فالدخالا اذ_هناانلعفاريط هنوك نعداولالاو لاكشالاوريداتتملا فالتخا نمهسفرهظام

 فال خالاروهظ عماهصاخْا نمدحاو داو لكف ةيئاسنالا نافاريط هنوكلالواناسنا هنوكل

 ل معلا ف كل ذنعانئصدف فال_ة>الا كا ذ اهل تبجوأ دل اوةعمرخ ا قدا ق- نمكل ودي الذ

 اهفرك ةروصفرهظيو اماةرركال ىلاعت هأن دح و فهن اطنت صدو-ولا نك ذا اي واطموه ىذلا

 روصتساةذْىإاهتااروص لكى وةرخ الاو ىلوالا نيتروصل | ىف ىلا عت هن اوهو اف فرعي ةروص فو
 عونلا صاخ ازيتنأاناعفعونلا ف عونلا صاضشأ لاو ١- فالتخا مام ةهولالا ىف ىل_هتلاا

 ثدح نم عونلا لت هللا ناواندهشأ امال قئاقا نما_.:لعامانا انلعل ةمهلالا ةقسقللا هذه نم
 امها ةفلتعروص ىف عونلا كاذارأ ظَم هتبدولاىفاهل الزي لامهتبعوت نعريسغت مذ عونودام

 دادعتسا قى هنا الولف اهراد_ةدوامنزو ىل_عرود فالّتخاعونلا صاخأ افرهظف ىلاعتهناذ

 اذ_هلبقامل هتسعو نءهجرخال ىتلا ريداقملاو ناولالاو لاكشالا ف صخشلاب ريغتلا عوتلا اذه

 ةةلدءاروصا !الورقلا دعت هتفاثكعم فيشكل ا ناكاذاو ةدحاو ةروص ىلءناكلو ريغتلا

 فيطللاف ةفات اروصل | نم عئاصل | سن ف موي ام بسحب هنمروصت امو بمن اكه مف عذاصلا ةعنص»

 كان فرلحالا لوشا تاذلا عرسان اكن ىشاةو قات ء ءاوهلاو ءاملاكفالةحالل لق أ

 سن هنوكن عاب فرهظ ةروص لكح رمال ةفاثكهلذسا ىلا افطا هالعأ نم لاعلاروصفالتخ انا

 رعشلا ةرود نم معلا ةروص نيو ةدحاو ضرالاف انا ضرالا نم .يكتنأهتاو ىلا عت ل اه ند-رلا

 تاازامةب رصنع ةق.ة- نم كا ذ لكو ناومملا ةروص نم ناسنالا ةروص نم اهءاونأ فالتخا ىلع
 ديزفدوجولا ف نيعل اد او هنوكن ع هجر نعال هرثأب ماعلا فال اق اههقرهظام فالتخ اب اهّيرصنع
 نا هيف ال اةروصووه نم ملاعل ا فرغت انهن نئهريغالناسنالا نيع امهفناسنا امو ورعوهام

 ةلضملاوريدملاو:لقاعلا هو ةقطانلا سفنل الا امن ورسستالفا مكسشن أ فو محصرلت اذ تنك

 ةرصابلاو ةعماسلاو ةكساملاو ةمضاهلاو ةعفادإ اودي ذاحلاو ةمفملاوةيذغملاو ةرودملاو ةظفاملاو
 ءامسالا فالتخاو ىوقلا هذه فالّْا عمرومالا ذهل "1 ار 0 لاو فخ دلو ةعاطلاو

 ناو.ملاوتاسلاو نداعملاروص فهد اذكهوةروص لكن ع ىهلب اهلعدت ازءوشب تسلف اهيلع

 اهنيعوهوءاسشال ارهظأ نمناحسفكالمالاوكالفالاو

 همالكف الخ ىذا تع م+جامو [| || ههجوريغىلا نبع ترظناحن

 همام ف لزب ] صيخش لكو هدوحو هيف ناكدوجو لكف

 0 ريعمو
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 : تناكناف ه.فال تاثكدملا هملعرت ُُك .تااموهف ناكملا امو تاكادلار رح |تاوذإدوقلاانناو

 هعطقيوأ نكمل هيلعر ةةسإةدوحو هنيعىف ى-ل !سعا اضن [ناكملاف ناكملاالزايح الا كتف هنف

 لخادت هبف نوكي ال صا سن ىلع ةرواسحملا قي رطب تازيصتملا تاصقا ناف هنشال بلءتالاقتتالا

 ناف ةرتفا والذ: نر يغ نم ىلاتتلاو عدات -تلاكلذف لاح دعب الاح تالاقالا تااوتاث لامن الا كادت

 فتيصو ةم دوجولا فدا ماسقلالا كل ذف نيلصتمني ؛ لخادلا لصفب مو ضعب ىلءاهضعي لخد

 ةلاحتسا تال اَتنالا هذه تطعأ ناو ادب اس أ اتند صرف نا ىب هانا هنا همف لبق ل ديل امو ىهاننلاب

 نم ةَتعَر تا درت ريما محل وذا ناعت ةد تف ووركل نا

 لسد هى كاماعر كرد ىمع-دو>و ىلا دو>و نم لقا اذاناداسف ىعس نوكلاةروص

 هنشآامو ةنال لاو نيلاواغملاو ةردكلاو ةقانكْلاو فاو لقثلاو ةفلئاو لاكشالاو ناوالانم

 نّواتملا سف موقت ناولأ م م نيمسق ىلءف ناولال امم ةفلتكم ناسا ىلا عج رب هنا هق-اول نهكلذ

 كلذ قروتلا ه.طعيامو لاكشالا فال: + الن َواَملا نيعىف ىهامو فارلا رطانلرهظت ناولأ اهنمو

 لكسشل ا لما ىلا نيه ىلا عسرت 7 ناولالا لثهلاكشالا كلذكو كاودالا ع رونلاب هتاف مسا
 ىلا ال ءاذا كلر املا ىلا ةعحار ىسهفماسحالا قد اول ندهانركذ ام ها دعامامأو هتلردلا كل

 طيضختالءاوهلاكة فيطللا نافان دنعا د عةيعسطأ ماسالا ىهىتلا ةقوضوملا تاذلاىلا الواهستن
 يال يورد ارو قت اكل بكار ماشرأرو هرهظي فيثكلا مسلاو رونلا ةرود
 دل الون ار ديلا هال ن نمانة دولا ادههلرس د نم دنعالاا فقث امك ىفاماذانلاردالاذوةت

 عقوا كلذ ىف ىواستلا عق ا اللا ةرولا نط فاضورلاد دك ل انوا

 دنعامأو اندنعماسس>الا تاوذىلا عجبرب ق-اوللا مكح سلا ذاف اماسجأ اهتوكى ىوانتلا
 ترهظاذانيعلا د اولا ئذلا نا ملعاوا ذهب معلا فاني ّ رط ىلعم تاك اوفا !ناو مناف ني عم عسطا|

 لسا دله تةقح اذا انه ندو هنسع ثمدح ن ندالل اوشلا ثيحن مكلدناف هكتارا ا

 اهرانلاذا هددصب نّ ىذلا "تملا قتال 3 ةروضو دعا والاد ولا نحر دع ميكا لوةلطبب
 نا عماماسجا رونتالواما ارو ةفلةاهرانأ ادعوا اذ مح ع اي ران ىف

 قردتو نكدو ضساو دو ساو اش لمسستو* اش دقعتو دعا سم اهل“ اوهلاو لاعت شالا اهرانا

 اينمراتا " الا فالتخ ارهظم لب اوقلادا دعتسماو ةديج او همت ىلع هو دماوم+لا بيتو جنشنو

 اهدا ايءاسشالا نا لعا و يرمبل ار ديال املعلا كر ديو ده فاتح مك 1طاوةدحاو نيعلاق + كسلا ىف
 نءرثؤلاوهن م ةَمشلسا ىلع ىرديالو اه: .دحاولالو نكت ماك اهل ثدحتاسناجازغمأبو مكس اهل
 فرع ان اق هراكن ١ىلعر دش ال ث دح ىذلاو دوق ف دحاو لكل لدوأ داؤود لدنيحزتمملادحا

 رثؤملاودو صعلا غيم جازلا لهذ صفعلاو حازلا جازم ا نم نكي لنادي ث د. دا دما داوسنا
 ءام خبصمو حزتمريسغناك اذا لاح ىلعح الا يل كلذ ناكل لوعفم مسا هسفرثؤم اود صخعااو

 تثدحأ ىتاا ىو حزملا ةقمشحالا قف صخعلا ف لوقا١كلذكو كلذ ف الخ دوهشااو صدخعلا

 ةمقلا موههنئا أبو نالقثلا هيأ مكل غرفذس تابهلالا ىفهانلقام ةَمدةح هنمعب دحاول ىهام داوسلا
 رهظ ملام لاعلابر لكل انج وتو فض ماعالو هللا عفربو ضة<«نازيملا هدو ءاضقااو لل هذلل

 لع مودعمئ «الودشا نك للسو هيلع خللا لعام فلا لاق ءاوساا ىل- ءيكملا سافملاعالو

 ءاحىذلاوهو هللا قانا لع وهو لسو هيلعهننا ىلصنا ذ لوقي ف“ .كناكهملعوهام لعن الاوهو

 اًنرلزن واذكو اذك“ نم كر عرفو نالقثلاهبا مكل غرفن سونام فوه مون لكهلوتب هللا دنع نم

 ثدحأم نبآالو نأ نمو رس دا ل را عم نا لد اعالوتام -الو ناكدقو اندلاع ءامسل | ىلا

 اهدرتال ج ايخالا تدروا ذب عفرو ضف هدس نازيملا خو لزنو ىوتساف بسنلا تثدشءامشالا
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 قوام كامو نحو ناوبحو تايثون دعمن م نينعتل ا ىلع تاداوملا ند عون لكص اخ“ آلكفى اندتام

 لاعتهلوقودو اييداهتلا عدوا اهلعل كاذو ةوالتوركذوأ يسن نم لوي سفنو أ ل-عن. ||
 تارذس انااا رس نعت اكنااهلك كلذ نا ىرب ةنيدكمالا ني اه 000

 بشلتاىفةرودااكا هدا ا نيربامةرودداحعال تالالا عئادل اًءلر هةكرومالا هذهداعالا حاكرسىف

 تال الاهذبمالار ١ رام رسل كت تنكنا واب ممعردصامالؤ كلذ نما تالا الا فرعتالو هريغو

 رثكا لعتاعررامتلاةلآ نأ لون ن نفو دوج لاو شكلا حا دنل | كح ةامربعم ا تهدد نم معربا ذك ١

 قدكلا لهأ دنعمل تقاخاع ةملاعابب ردمح ةديسم |هّمل اذ ةملاع ةقطان ةسدح اخ افام عئاصلا لعام

 اهراضمواهعنانعاهمشو ضرال اراه اهيداللا هععنو هرصل نع هللا ف كح اذا فشائكملان اق

 00 تولاس لّقاان اف فذخدواداددو ادار لكلون مالسلا هملعدو ا داراتجالا تااقاك

 االا كلة دوا دا هل قا امر لك[ عد ةف هركسع ةنعم ىف ةرمسكسلا لعج ا ىناذ فذ رتل ا
 0 3 نكي مو اهركتاابم علوطالو ةحردلا ده لس اكل لطع» غاب لاو ترك ذاكرهالا عقوذ

 نواهح لب هملانو رام نومه دقق نيلقتلا الار ه١ هيلا اعلاعوهوالاملاعاا قرم نماق 3

 اًتاكاهركوأ اعوطاتئا .ضرالاو ءامسلل هّنلا لاق هريغو ذب رم ند ف شكلا لد نمهللا ءامنمالا ْ

 اعماعنوكلاىفع ءزح لكف ةعئاط تءافسهملا تدعدامل لاتتتاوهكرح ضرالا نامتاو نيعت اطاشتأ .

 لاه عسا ىلا ةلكوملا ةفلكملا هتفطلالا هند لهعاق نان الا ندرءازججا ىّت- ةريص: ىلعوهف هلا مدارب |

 قرات ادق 7 ا 170 كفك طر لعووللا اكل ذره يل كاعال اروع رصتو اها كف |
 رضنملا ء ازا ضعيف نوكسلا نم اهملع أ رطباجو لخادايكاذلا ةكرح فا اذكر صنعلا دكرح
 رطنع أ ارمصنعلا دكرح مك كلل ١ هكرح مكح فلاذع رمنعلا ىف كرما مكحنا اعطق عنف هلكفالا

 ءاوهلا كرف ضرالاورانلاك ني رصنع ناب نوكمالو اءاملاوءاوهلاكني صنع نيب تاكت ا هنا ناك

 رانلا هكرحام او ءاملا ار م دو هن يو ةقوفام هن * انام يس رثالا نم هضرهظ» ”ىرصنعلا 1

 رصنعلا اذهقراقبا ذو ءاووااوءاملا ةكرحالا همفرْوَتال ضرالا دكرسو ءاوهلا هكرحالا هضرثؤت الذ |'

 بكوكلا عاعش ةطاسوبام نب رهأب ذخ ف نكرالا نم ها دعامف نيل ارانلارثا اذافرانلا صنع
 ةلوجاءاملا ةطساوروا هنرارسىفتانكّدابز همد ب تكفر الا ىلعرمب اهعاعشناف سم اوهو ماظءالا أ

 ىذلا رصنعلا نمدا دما هل نكي لنا هريغ نهرصنعلا ىفرهظت ىلارانث الادذهو بطاساو معفلا لثمىف |
 نوكلا عاونا نم عونا ذهفد دف ًافرثالا هفرهظ ىذلارصنعلا مكح هماع بلغالاورثالا كلذ هنعرهلخ |
 تاوذلا نان مهن |نوكسااو دكرطا ىف ى.قعلانا لهدم رصانعلا ماسح ا ىف رهاظلا داسفلاو |'
 هلغشيزمح نمهلدبال زيحملا نا كلذو ناكم قال تناكنا ناكملل ةقرافملاو اةيناكملا ةزيحمملا ةيعسطلا |

 ريعملا كلذف هنمءزدملا كل 3 فوهو ةنمز أو ؟نانن نامز هملعرمب نأام اول. الذ ه.فهدوجو نامز ىف هتاذب
 زيخلا ىلي ىذل ازيرا ف ثلاشلا نمزلا فو هملب ىذلا زيملا ىف قانشلا نامل ىف نوكيو توكسلاب هين :

 كلذ وكيالوزيح ىلازيحن هلاقتنالا»الان وكي الزي دعيزيح زامحالاهذهاهلاغشاوهروهظةىناشلا |

 رخل زيا لغش هنوكو زيمساوزيكتملا نيعالا نام هْناانلقع عم يرحل اسأل كلذ ىمسناف لع جال :

 تيجو ًازي هلا, تداك دكر ىعست ةدوجو مانع نا ذأ ن ند الفالوأ هلغش ىذلا هزي ر والا :
 قع وأ تدارس ةدارا اذناكنااما لقعالا لةشااق للدلا لعق زيح ىلازيح ن ل الا هل :

 نيزيحتم نوك ع اسقجالاف تازيمتملا ىلا نان قارتفالاو عامتجالا كل ذكوزيس>ىلازيحن هدة هربغ
 نامزلا نا مث كلذ لعافرثكاوأ اانا لةعينا قارتفالاو ثاان'امهتنب للة عبال نب زه-ىفني روا كد

 تاكرحم ,رهظت هلدوحوال مهوتم سعأ نامزلا ن ًارغاضأ ةيعتساولا ماسحالا قد - اول ند ناكتملاو

 اضيأنيعلاىفامهل دوجوال نامزلاو زل اذ ىِتِع لاو اًوسلا اهب نرتقا اذا تازيستملا تاكرسوأ كالفالا
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 طا ما تكا -اجزتما اذاّلاملا ءاللاو نذعلا ءاملاك ةيعسطلا لامفالا ىفرخآ مكح حاازتمالا

 كارما ءانملا كلن صت خوخ اولارصتعلا ف جرتمذلا هاطع 1م ادهف بدعءالو لموهامرخا

 ارئاقنوكف هناضلا فا يسرد هيغل الو ادراب قال نأ ثرحي نسل هقراشلا ت15 ١

 اعأو ب رضت ءلا حازتما الو ضعبف هضعد رصنعلا حازتما هني لا اذهف ادرانالو اراحال

 نوكيناءاملا جا ضوأ ان عش لاقت عشلاب كا هور طفلا نع دوس دك ون .ازملا
 ناكر الاهذه نامعأت روظاشا سانا درا, بارتلاو ابطراراحءاوهلاو ةسانةراحرانل اواسطرا دراب

 رصنع ىف هانرك 3 ىذلا حازتمال امفّكل ذكحازتمالا سلو ”ىهسط حبا نه لكتف سطل حازملا اذهمالا

 حاديفسالا ءازجا ةرو اح للا ءازجأو بذعلا ءاملاءارحا ةرواجللا» املاءاز نا اعطق لعن ءاملا

 روصل | هذه ىف مكح ةعسطلل تلك < ح.ازتمالا ىف نكللو السقي الو نسل[ مك دال لجل روان

 ةياثملا د م ةيودالا بنكرتل حازتمالا نمةرهاطلا

 لكىطعأ د>اوءام عملا ىلع يصو د>اوع انا ق لكلا عج ناقدبألو كح عولا ىف ةعسطال ناك

 مامريقاةعلا نم دح اولكةوقءاملا نمدحاولا اردهودلا فن َوكتف ةوقءاملا كلذ نمرهوح لكى راَقَع

 عيش ريراشلاد غلب الو حازتمالا ٌكِلَذ له وهامت اجاز ازتماناكناوأذهف ىوقلا داضتت

 ناس 5 و حازتما الو حا ص هنف لاقي الح حازتمالا نيبو حاز 1| نيب ةلوق قدم

 رهولا نوكمألا#ىرخالا ثري نوككال ّننمةدحاو لكن اياناع عم نبل )دفلا سلا قرسعي دقق

 اهداسفوءامشالا نوكن وكي اذكهةهلماحو هعوضوم ثمح نوكبال هضرعورخار هوج ثم

 ماسح الا ىف ةعسطل ا قحاول نمةيرصنعلا ماس>الا وطاماتأو *(لصو)* ريبغتلان هماهقطامو

 هركس لفرأ وكم ضرقول وكسو اقل كر نفل اخ وعن لذا ركل ل١ هكرح كات نقرثكشض

 ةيعبطلا ماسحالا نموهوكإفلا هكرحاماقانمناشلا اذهل هأ الا ه.لوةءال ىذلا» ءازملا نورك

 لب هتاذلنكاسالو هاذا كلر كموهام نكااسو ل اعلا ىف ردكم لكا ذكهو وه سل كرم لَو هنا
 نا ىرينماماف هكيرحت ديرروهام هلكرحوأ هنا ذب هلاكر < نوكمن أ دءال هلك رحما كل ذو نكسمو كرب
 ىمهذلرتأ ا هبت داكن مفاهحاذإ ىطعت هكرطاو مسللا ف ةريرطا يل لكامل و وق 55
 ةطس ارد سا وورش كب 2 دي ربوه اع لر 21 ناك اكناول ةلثن نوكشا واع اذِإ 2

 كب رو ةدارا 13ناكنمنرويحملاك-:دارا اذ تناكرو كب ركلم دب لالا قسم للام

 راكد فان طور يو ايب هج ركل كل كاس ني تسع دكر هند تلا عررلا كيرحت ندغلا

 َّك ارا تاهملا فناسنالا ه5 هناذ ىفةدارالا, كرت اوه لرملا نوكب وأ برطضاف هد انصغ

 مالسلا هيلع اتوب فاكيو لقب هنال تاهل فن اناا اهل ردم اندنع كلفلات ىدارألا

 اهل ندوَف ةعلطت ذ_ةنمحو عواطا افند ايس اهنا سجنا قمقاسل ادن نان ةلاوع ماا قناتك

 كا دفاهب رغم نم ةعلاط عبصتف تح ثدح نم ي+رااسهل لا قيام رغم نماهعولط تفوءاج اذان

 لأ ثد_<ىذلا ىهلالارمالا : نمهناعمىفام ىطعنل ةدارالاب'لركتم كافلاثامناعا اسفن عفت رال نيح

 انغاوو رهام ىف مكححال نامزلاف نامزلارهظي ةمكلقلا تاكرللا كامو تاداوملاوناكرالاف ء ءانتسأ]

 ةنراطلاو ةرهالظلا ثداوعللو هنمعرهظملا هنال كالا تاكصرح ىف نامزلل مكحالف هنو دامذ كح
 ىلعءازرجالا هيل اتنس ةمل سه لاا لا تاكرحو نامزلاريغ باب سا ”ىولعا ا لاءلاو تاوعسلاو كالفالا ف

 رصنعلا دكرح نافتا ف الا يس درع راسي حرار ط

 ثاكى ىلا هزامح ًاريغاز اح ًارمعدو هرواح تاكىذلا ءرللا نععز رم لك لاورب ضءعب قاهضعا "ل !لده

 ناكرالا ف هيطعتام ىوس فرعتام كلذ دكر نال كافل دكر باسا فل اًكرصنعلا دكر باس أ ابق

 كوس فرع امرصتملا كرو لعلاو نورلاولقع مام 5 تسلك
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 ءام همسدف نارم نا عزت "املا لهما اهناتأ الر ارطخالا دن عكا دو تال خلا فرش أ

 ' ري دنعالا هللا دحو افهدنعهللتادجووءام عب ًامشهد< لهءاجاذاف
 | ا. نم ةطقنلا ةلزنم اهلزنأ ءاهازنم فرش ًامرظناف لاوحال ان نمناكأم لعءاملا دقافلالا نوكتال

 ١ ىلع ط» ل | ىلا جبرذت اهتم طخ لكتف طل ند ءزجس لك اهيا ارظناو طو 21 نم ءزس لكاتاذب ليات ىوفأ]
 لاز تلازولفاهدصقي هيلا طي ىلا نهطخ لكذ اهتروص حالا ىطءتاماهاللادتعالاوءاوسلا ||
 نجسرلا س تيا ةرح : الاوان دااىف ةقاسلا ة_ادإلا ىهف اسولاوز مزاد هل طمحلا لازولو طم دل

 ءامسلا تناكايداولا م كيك تناك ام دعم طراز دخل د 5دق اننا لدعاو نوكملا3 ا

 روح رثال لاعفت اد للا سور نعل ردو تارا: وهن تالا الخل اهتتروتففأا
 ةلانه نمل والا كالا ملع نة ىتلا ىهو ىلوالا ضرالاف اهيكوكعاعشو تاوعسا كالا نم كلف ||
 || نماربش بصغن نهفمالسلا هيلع لاق كل ذلف اذ جدلا ءامسلاو ةعباسلا ضرالا ىلا ىهتننناىلا لزم ل
 "ردح اكل د هدظام ناكضرألا نما سن ننسعلا ذا نال ننطرا عش الهلل فقّوطصضرالا |

 ريخلا كا ذكوريخلا اذ_هلوةعم لطبل ضعب قوف اهضعنأق اننط ن نك ملولو ضرالا ىهّنم ىلا اوصغم أ
 ْ ضرالاو تاوعسلا نا ىلاعت لاو نئضرا عيسىلا هتدصس هتنارهط ضرالا ىلءدبعلا وعمى دراولا ْ

 1 لكَت رمت تح ضعبن هاهضعب ل دف عي امهانقتفف لاق م دقو صامهنمةدسحاو لكىأ اقتراتاك
 | لزتتي لاك مث اهكابط ديرب ر هاظل اَنهلثم ضرالا نمو تاوعس عبس قا لاق ام اهتبحاص نعةدحاو
 : فشكلا ه.طعي ىذا اوها ذه ام لاما ةذحاو اضرأ تناكولو ضرالاو تا اوعسلا نحب ىأ نه ىهالا

 نهلزنب هلع نم تلا ضرالاو ادا ٠ امسلا نيب نوكي ىذلا”ىهلالا مالا ادهن شن لزانلا صالاخ |[

 || اع هضرأ ىلا لزغ:ىذلاودص الا كلذ اهرعأ ءاعن لك 3 وأو هاوقوه ودضرأ بلطي مءامدلا

 || ىطصار يلاكأ ةعبس ضرال هذه لءجو حاورالاو روصلا نم ضرالا كل سهاع ىلع هذ هنا جوأ

 لوالا ييلقالاف هب اقالا كل ذدوجو هللا كل« ميلقا ل دب لكنا لا ديال ا مهاعس ةعبس نينمْوملا هدابع نم
 : هظفح ىذا! لدبلاو مظعالا امكوك ةيناحور هماارظنتو لانه نمىلوالا ءامسلا نمهمل ا ىهالا لزني ْ

 اههكوكةيئاحور هملارطنيو ةيئاشلا ءاعسلا نمدمل |لزتي ىناشل | يلقالاو مال. | هملع ليلك ا باق ىلع
 ءامسلا نم”ىبهلالا سعالا هيلا لزني ثلاثلا ملقالاو مالسلا هملع ىموم بلق ىلء هظف< ىذا !لددلاو

 || مال سلا امملع ىدعو نور اد لق ىلع هظفح ىذلا لدملاو امكو تح ةلاحورهملالزتيوةثلاشأ |

 || هل ار طن اهلك الفالا بلق نم همل ! سال لزني عبازا ملقالاو لسو هلعاشا سدد
 ْ ن الا ىلا تع ىذا بطقل اوهو سرر داى اق ىلعهظفذ ىذا! ل ديلاو ,ظعالا اهبككحوكة ناحور

 اهبكوكةيناحور هملارطنبو ةسدانلا ءامسلا ند سمهالا هملا لزني سماخلا ىيلقالاو هباَوث انف باطقالاو

 ملقالاو ل_سو هيلع هللا لص د2 هديؤي و فسوي باق ىل_ءميلقالا كلذ هيهللا ظدع ىذا الد او

 || ىلعهظفح ىذلا ل ديلاو مكوك ة يئاسور هءلارظانو ةسداسلا ءاعسلا نم هلا ضالا لزب سداسلا

 رظتبوانيندلاءاهدلا نمهبلا سهالا لزني عباسلا ملقالاو مالسلا امبلع ىو هللا حور ىسعبلذإ
 : ءالؤم تعمجاو مالسلا هسلع مدآ باق ىلع هظذح ىذلا لد_لاو ابكح وك ةيناعورهسلا |

 || العا ولسو مهيلعتاسف لانه َن ردك مداج وول انا ميطح فاش ةكم مرحب ةعبسلا لادبالا

 ( طبعاا يلمس رامدقنابب سال زاك الو مهما دح ناسحأ تن ارامف ترافق مهعم تن دحتو ا

 رصنعلا حاسه نيب ىذلا قرفلا نا لعا * (لصو) * انسراق ناكو ةنوقب شرعلا طقاسنبا فرفزا

 راه نيطلا مسا ثد_هفبارتلانءاملا جازتماكرشار صنعي هحازتماو ضعس هضون هحازتماو د> اولا |!

 || اطلتخاو قصتلاءاج صاذا حا دسفسالاو لءتلاكد_اولارصنعلا فحازتمالاو ءاموهامو بارتود |
 || اذهل ثدحو امهنمدحا| نولوهامرخآ نول امن ثدي هرم لصقل نكمالاجزتما امهمو ءازحا

 جارتمال ا



 دوحو اهلى ك1 تاماولعلاا تسلو ةفص ىمعس مزاللاو ضرعلاب ى م.ملاوهف لاشمالا همشعتال ىذا | امر ا
 رهوطابادب > اوناك اذاو ةرودل نر يتكصر هوا ادد_>اوملاعلا نا ل_عاوانركذام ىوس“ ع :

 ةدورنوكئالةرارملاف قئاَمْلاِبلَمَن مهلا ىدؤيامللصتستالاضي 5 ةروصلاا كل ذكو لمكسال هلاذ :
 ادراد ودقراللان كل اع رتيريصب ال ثيلثتلاو اد اوسل تسال ضاسلاوةيوطرنوكتال ةسودلاو |
 نوكيدق ض-الاكلَذكو ادرانهتوكت امز ىفال اراحدح وي دقدراب ءلالذكو اراح هنوكتن امز فال :

 كالذالاو ءاو هلاو ءاملاو ضرالاف هلا سالا تلطبق اد تك اانا املك ءدوسا |[

 هنع عا تروصو نوكل أوهو هند ثيح نم أم ى ل هيلع علت روصفرهوملا !فروصتاداوملاوأ؟
 لاحتساء يذلا نيعنا اهنم م موهمنلا نوكي ةلاحتسا نوكلا ىفاقد اسفل اوهو مسالا كذا اوزي هنع لوزيف ا
 لوبقالول ل اعاا رهو نيعلع ءانقبالودنةونّوكذر ةنامز لكى ملاعل اؤانرك ذ اموهامن ١ رخآانمع ا
 راقتفا اما ودو-ولا ىلاءدعلا ن نم اهزوربلف روهاراَقتفااَمَأ ماودلا ىلار ةدفلاعلات هنضنيوكتلا 1
 كاذكو كا ذنمّدب اله عوضومو امني وكتدوحو هدو>و طرش نمد هلعدوجولا ظفحلفرهوملا ا

 تلا تاكا رذالاو ةيئاحورلا تافصل | نمله كامل عوضوموهزيحتنال ىذلا هسفْ عاملا نكمملا مك ا

 رهوخلا قف ضرع ل ا ا ءال ادد هملع دددن ىهو ابالا هثيعل ءاشال ا"

 اذبيو همقرهظت ىذاار هولا اهدح فد وو نأ بالو :دودحناىهفروضلا اهاحتامن اف دو دحلااامآو أ

 نمرومالا هذه قرظنلاف :لج انو ةراوصل ادح فود وحل نواتخ انو عوكلارهوح روسلا نوعسردقلا م

 يفلت نول ازربال مت! محال هملع ىهام ىلع محال | دمة ىلا لصوال<ىهلالا فكل |قدرطريغ (ٍ
 اهاوق دق نع صاختل اواهراك_فأ نعدّرمتلا ىلاسدّقل |حوربّةدي ؤملاةدسعسلا ةفئاطلاتلدعاذهلو |

 دهاشت لذ اهرصب ىلاعت قا ناك دا هستثىف هماعودام ىل_عرحالا تن اعف مظءالاروناانتلدتاو :

 وهو نوكلاىف هرئاىرب قمل ىربف هل_.ةهتلاتيأرالا ًايشتي رام قيدصا! لافاكاتتحالا ||
 هرون نم اثم شرام لع شرام دنعاجتوش لاح ف تاما نياعدن كفرودصل !ة فك ىلءفوقولا |
 ا 00 ا و زنعالا |

 ما 0 كسي عاام رشا قالا والا وسلا دمش ٍ

 قر ريغو قمح ىلاو ريغصو ريبكىلاو ر ونمو لظدوردكو فافشو فيثكو فيطل ىلا سقت اعلا |
 أناق ءابطعال ا نكم ل + عتم ل بقاما ذاق *ءاطع هنماسأك# عن :مهتنادتع سل «ءاطغ هلكدوحولاف |

 هعمل أو اقح 50 ءاعوربخ ن وق توكلا كا لينال« «انانرو الع ت21 ا

 الواح ةيفطالا ل ةرككام يهاذدلا نب رضحورأر طضا عوج عاجا داو هعقو ىوهلا م كو ْ

 دمس كل ذو ةمظ فرشو سفن انع لضقلا ناس ةروزش نا شالو عندو ور طالع ٍ

 قيرط ىةعالواهادس غاال ىدملاةدمعب دب دس ةروص هللا اهأشنا قل ةروص كل ذو هي دتقاف تقولا |

 ناكرالا ماكح اهي فرش ةلاعتسالا لقتال ىتل الولذلا ىهف ضرالا عبطوداذهو اهادعأ

 محارتال ما حال ارعأ ىهفرعخ لكل ىهات ا ند عفانملا عج ىطعت ىف مكحاهلرهظبالو ||

 لاق اارودصلا ىهو هناطاس نكر لك اب ةرهظي اهزيح 0 الابنالا مكس رح تاكردتملا ا
 هللا اهنمآ هللا ةمثخ ن نم تكّرتاملاهذاتوأهتتا اهلعح تلا اهل امحاه دمس نكس ةمسارلا ةشاشلا ْ

 اهنمىتلا مالااهتاف ممتمقي نيقملا له أ لغبابنمو نقوم نوكح تنكشف داتوالاهدمعأ|

 ىدعم ناكرالا فطلا ىهضوفتلاو مللااهل ىرخأ ةران حرخت اهنمو دوعنالاو انحرخأ ١

 | ةرمسغلا نماهق هللا لعامل زونكلا!ن نمانيف هللا عدوا امزع لالاةرالصلاو ةملظلاو ةفاثكلا تابئامو ||

 ارووطاهلعذس س د_ةللا ةةصارد 0 0 اه د 5 أ
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 بذع.ءاملا نأ ضرالا ةج نه ف ادنتف ةراردلا نم تاكا زءاوهلا اغاطعأو تانوطرلا نم
 : به ذيامث دابعلا طاصملجاجا لم هدو كل ذريغو بريح اوم هايئالجلا اسد

 نمد تبفرثؤم لكو قاعدا د1 عادلا نوع دك بيرق فاذ قمم داع كاس دإو 2 لالا

 1 ا ا ماامأو ةيهلالاةناجالا ني ملاعلا ا

 تانيوكللا لعام هللا نا ثنرلعي ال سانلارثك أن كلو ءامشأ ف لاه اكسانلارثك ةهنعلفغي نا ا

 بذعلا املاو ه.فءاوهلادوبو الولف ةصاخ هت بذ- ءلاىفالا للا رضأ اىفر علاتاوذ ىهىبلا .

 م اوت ةلتدزلا نامز فلورا رانا يدلل 221 تاور تف دز 0

 ا م د را وم 1

 || تال اكسا ٠ نما ف لعجامع ىواعدلا اهفرهظ وءاسثال ادجو و ئث الو ناكمتنا نا ”ىههلالا معلا ىف 1

 هاكرمالا 000 تلاوهلك اذ فدع لاقو انم لعفت ى !!ىوعقلا نماهاطع ً امو ضعنىلا اهذعب :

 نيو ىلصالا ءاوهلا نيب قرفل ا عقبل ارانع ىعس ءاوه ل احسا ء - اموهوءاملا نمراخيلا دوعص لعفس ا

 ل نرخ ىذا قنا ةاسف ٌرم لو أ ناك اك ءام لزني مث ام ارتماماتريصي غ ليت سمللاءاوهلا

 لفلارعلا ردع كاد عجرم انلكو تالوالايع انهبشاذهلورودلادوعي مم

 ضرالا ىفرهظرأم داما ىلع هه>وو ثممملا ”ىههلالا مس لاق * (نوثالثل او دحالا لصفلا) +

 اهشاوقأامفرّدقو يال اا كالا ا ا ْ

 دودأب امنع ىلا عتريخأو تاوعسلا ث رانلا مث ءاوهاا مءاخلامم ناكحرالا نم قولت لأ ىو

 لدا طوحالا,ذخالاو ةعاطلادامعئوهل تاو اهل لاقو ةيادالاو لوقااءاهفصوف لقعت اهنا ىضتشت |

 || 5 ياخ وناسنالاو ناومملاو تادنااو نداسعملاني وكل الما هلع>و اهلقعو اهلع لعدد ||

 لكنماهيف تيأولالمالاولالفالاوناكرالا عبجباهلر مو قل أر ظن عطوم ى يقرب دل اد ةقالدلا ا

 هيد اهر مدآ ةئمط ىهو اهتم قا املالا هن اس هر ديزب قول عسجلامو ئناوركذ لكن م عيب حوز ِ
 همس ا هاعجوالواذ ضرالا مكحا لعح ىذلا لاه فدي دودعلا ماقمامأق او ئىث .لثكس لوهو ا

 كلذ رعقم ىلا تاداوملا لاعلا نم ضرال اهذ_.ه نعرهظ كا ذك ملاسعا !ابهنعرهظ ىتاا ةماكلا سفنلا ْ
 ا هنكلو ناكرالا سمي ةءاثملاهذبم ناكن اوء يش هملا لتس الوع يش ىلا ل.كتسنال نكرلا اذهولزانملا ||

 || ”ىهذاادو-ولاىف لدي هناف ميسم الخ دب مولعم لكتالعاو هريغ ىف هنم كح رهظانكرلا اذهىفأا

 ليشيال نق نوكي دقو علا دو-ول | لمقب نم هذا ادوجولا ىف لخادإ! اذه نوكمدةو كلذ نمدبالأ |
 هملعلوةااودو هسفئاقاف نوك, نا اماولذعال ”ىدعاادوحولا لقي ىذا او لانا" ىيعلادو>ولا |

 زعمرفو أ ارحم وكي نا اماوا الق هةءاقاق نوكيام مسقامأف نوك الئأاماو عوضومىالأا

 اماو ىلاعت هتلاوهو هنا ذا دو ولا ب ار نوح نأ اماول« الف زي كدريغ عوضو مال مسق اما أ
 1 ماقوهامف ٌةمسقل اوزيستم ريغوأ ازيكم نوكي نأ امم ن نكمملا اذهو نكمملاوهو هرغلا بح او نوكي نأ ا

 ا

 أ ”ىرصنعلاو ”ىيبطلاو"ىنارونلا لاعلارهو-ةريدملا ةّقطانلا سوةنلاكرب كا ريغف تاثكسملا نم هسفن ||
 ْ ناكتناودرنلارهولاوهفءازح اذ نكي مناف نوكمالوا ءازجأ ا ذاكره نوكي نأ امازيختملاو 1

 مكجال ازيصتنالو هسفن موقيال ىذااودو عوضومىفود ىنلا مستلا امو مسحلاوهفءازحأ اذا
 امتّئئالفرهالا سفنىاماو نيعلا ىأرف مزالريغرأ عوضوما امزال ن وكي نأ اماولذالف ةمعبتلا |

 هنمو لاثمالا هيتعتام هئم نكلهدو-ونامز ىلءادُت از رهالا سفن ىفاسقاننوكي هسفنب موقبال

 ”ىيزلاداوسو بهذا ةرغصك مزال هنا لختي ىذا اوهن لاشمالا هيشعب ىذا ااماف لثع سدلام هبقعب ام ||
2 
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 ٍْ مهفاف ةراح هو ةاوشلا هلو قدضو

 : : رح فلو ءاملا نكرر هظي امداحتا ىلع ههج ولو حلا ”ىههلالا م ءالاف *(نوثالثلالصفلا) < ||
 ءلكءاملان مانلعحو ىلاعت لاك ئاعنلا ةلزنهةردقلا لزانملا نمهلو فورا نم هل ههملا نيسلا

 |١ هبت يش وكي واق لع اظن لو تطل شلازسز نكت كو يو كرهت ءامءامسلا همكم ع لزننو ىأ

 ١ 2 ليلا رنا موهوب التم ريذتلا تلاه جرلاورتخل اعز دوخي تالا يورراتسلا ما

 | امرذتمل ةيكمكشتلارومالاو تال اهل او همشل | نم همقاب ام ىلعالا ل ديالف ن اطمشل | ىلا ف ذم هئال '

 أأ لازاذاف فثكلاو نيهاربلاب ةماعلا اسحلانهلزتملاءاملاىفامج كل ذهللا بهذف فاقلا اذه لحأ#

 ْ باقلا نع ءاطغلا عفتراو ”ىلهطسارح بولا لازهقنا دنع نم لزتملاءاملا اذ ريع ردا "ذأ
 | تقوو سفن لكف هيديرا ام لعف لعل اهاطعا اج هناذ طنرفضرالاو تاومسلا توكلم ىفهنسعيرظنف :

 || هلعت لع ةمالعر هااغلا ىف هاوزن هللا لعب ىذلاءاملا كل ذ ىف هيهرهط ىذلا لزمملا معلا هاطعأ ا هلماسعف | ١

 ْ !| ىلا مو همدق تش نا هيهبلق طن رو هن اعامد هاّدافء ءادعال ا 'لبانةمهنطاومن ا نطاسملا ىف 0

 ا نمءاملا ىفهلتاءاطعأ ام ذهف مادقالا تيبثتو هو هرصن هللا لزتأو نيربدماولواسفءادعالا ءاقل دنعأ]

 || بس ءاملا لعج هلا ناف تأ لب انلقامتاوةكئالملا نم تأ لب كتالملا ةلزتم هلزنأ تح ةمهلالاةقلا |
 ٌ أ كقالملا ىلا ديريام ىلعنيحل لزم زنا مادقالاهب تيثيو ل اقف نينسؤملا نيده آجلا عادقأ تينت ١

 || ىوقتيل معذب ثيح نم مهعمدتلا نا مهل<أمهفعض نم معامل مكعم ىف ةكتالملا ىلا كير جونا ا

 | تاملنمهدهو اومز ره الو ودعلا اوربا واوكش نانيدهاش تلا جزاك نوتات نأ

 ا واقف لاس لاف مناعأ غاوتش نام ولقىفاواعجا ىأ اونمآنيذلا اوسئف مهل لاتفةكتالملا |
 ا دوو نم هئافمالكلا اذ_هنيدعهامملا سوفت ىفاوةاما كا ذم هربخأ بعزا اورفكنيذلا |]

 ١ ماو ةكتالملا ءالؤع ةتضو ءاملا ةمتسع نيب كرا اف هن ف كلا جووهوءاقلالا كا ذ هسفن:ىدهاغا ||
 ١ ناكرالا قوذ ىذلا ةمعسطلا 0 طارت نم رصنعلا قهلصأو -ىرضصْنع كزموهذةكتالم ا نمناكت اذأ|

 : اذهف ةعافشلا ا مماوجرخأ اًدارانلا لغأ هلق سمغلنو ةسم مون لكليريج همق سدني ىدلاوهو ||

 أ تشو نيد هاحلا بولق ىَوقت ىتاا ةكتالملا هذهودا.لاربخوه ىذلا ءاملا كلذ نم ”ىرممنعلاءاملا |[
 ْ ىذاارومعملا تملا نول دي نيذلا ةكئالملا م 8 بعزلا اقرعك ببدل تولدت ىلا لد اا

 | نرقا دهاو هسامغُت | نمعمالا حورلا ضان ف ا. اربءام تارطق نم نيقولخما ةعباسأا ىماىفأ

 14 رسما حرم نسا اجا اقوم كالا 1 ت11 ءاملا عمتسدشتلا فني دهاحنارةككالمل ٌ

 تى

 بيج

 اولا نوملاعلاالا اهاتعبامو هللادابعنم نوملاعلا اهلقعيل ةكتاللا بنا ع
 ١ امام هتلادزء- نكرلا اذه نا غ هناكرح ىفئانحو هلك ماعلا فروصلا ى طي ىذل اود نكرلا اذهو ىجأأ
 0 نمهمفأ رطت ىلا تانوفعلاو مولا ن نموا يصر ةحولملا ن :مهيفاع هنأق ملاعلا ادمن همهيقالا

 | نماهفلصصق ةسباةدرانامال نيفعَتلا ىطعتاماهعبظا ضرالان ا كلذو ماعلا سافناو ضرالا

 | هذهرورءاهربغو سعتلا لثم يك اوكلا عشا اتنكسو ترثك اًذاذ رثكت ةمضرعتان وطر ءاملا

 | روهلتل بوم بس هكرحلا ناذاتغضنملا: اوهلا تاكرح نم ضرال او ىفامب تءاج متريث الا ىلع ةعشالا

 ١ هسركحلاضرالا ىف تاماجلا ف كلذرهظيو اولعام تدع ص تاب وطرا هذ_ه ىلع ةرارخلا

 أ نيفعتلا ارطي كل انهن اراخي اولع اب, تدعص تادوطرلا هذه ىلءةرارخلا ةمكت فعاضناذاقأ
 م و هناي هللا ةجرر نم كل ذو َوِ اوصف ةح وللا نمركلا ىفام نفعل بعد مع

 1| نم مومكسملا إذ راكع ل 6 ا عاقبلل ل_ء> هللانا مث هللاداسعن 0

 0 ىطعتو ام كلذ ظعادا الام ءام تا خابس ضرالا نيل شقاوه 1

 || ضرالاءاملا ال راو ا د نك ة اذ _عاضرأ ىطعت ءمكح

1 



 ما 01

 101 هس سس سسس جت
 ركستلا باط ناس الا هنم ىذا نا ثيكرثك اذا هنأ كرورحلا ىنكتالن كلو ةمفخ دكرح هل تناكن او ا

 ردي هناف ءاوها هكر ريش ىذا اوهنان الا ناكاذا الا ءاوهل لسلق: ن اوكا وقف سل هنال هذع |[
 ردقبال هلاقناسنالا م 5 نعاجراخ بسلا ناكا ذا اما هزانأ اهي ىذا !بسل ا دكرح فعشي هلل ىلع :

 09200000 ثيبخو ببطنم ماشملا ىلا حاورالا وسبق ذا اوه ءاوهل وهلة ىلع (؟
 فصوواماكتمالعو لح ٌئراسل !ناك املو تّودمتودالو قطان قطن امءاوهلاالواف تاملكلاو

 هلعنانيفراعلاهدابع هبننكلوءوث ءلدكسل ناكناو اسفنهلنان ىلاعت سفن: فصوو مالكلابهسفن ||
 زيفنلا ءاخ ةاَوسملاروصل ىف ةالسا ىلع بف حاورالا خشن هلاي ىلا عت هسفنفصوو هسفنب هلع ملاعلاب ا

 هم قح أل اعلاروصىف نكي لف اسفن هانا ثمح نم م ”ىهلالا شنلا,ماعلاة انف سفنلا ىلع ديىذلا ١|
 نمهبود<امهدانعن ع هب هللا سفن ىذا | ىناجرلا سهنلا ةروص ىلع يرش ىذا اوهفءاوهل نم ةاسللا |

 امقهض ثدح امركذالذ لاعلا نم اولا ةلزنج كتر ءنأد عبو ةعببطلا هبطعتىذلا لاو بركلا ْ

 فورعماذهو تاو جايا دس ىلاعت لاق حاقلل !فرعلاو حاكنلا ف ند ارود هم ثددع ا

 جقاوللا ادعام هنم مقعلاوةيدوك ذل حئاور نم هل معاج مكس ءاوهلافراشلا متات نم ةدهاشملاب|
 اورلا هرم مبا ماسالا مرارهتتااو كج نم عقاو اوللاو أ ا
 تناكتناو ميةعلا حبرلا نمح رمسلاءىنطب ىذلاو مقاولل !حانرلا ن مرانلا لعشي ىذا !ءاوهلافرودلانأ|

 ديدج قل نم سل ىف مناف سنن لك ماعلا ديدجت ىرينم دنعةدسحاو ى هاك نيعلاىفةئحاوأ ا

 تاححس ةعلاونيبوبرملانامعأ دوجو نس ةبسوبرلا همطعتام مق اوللانأ“ ىهلالالعااىف اذه لصأو ٍ
 ديلط او رثلاودربلا ءا وهلا ىف ملاعلا ن نمد واممو هقلخ نم تان "اكل !ناسعأ ةبهذملا حولا ا

 ملثلاو بالا هرب هيطعتىتلا ةسودبلا ن مهديلحو هنار د سا نمدربلا لكشتف ءاس لا درب هلع بلغاذإ :

 ادهنوكو اهتتكىديزب هات هّوطر نمءاملاهديزيامو هّنوطر نمرطملاو ةسوسااف دلل انودأ
 اهانس دقو درب نم ايف لابجن ما نملزني وهلوتىفاهسعأ هتلاركذ ىتلا لابحلا ف ءاوهلا :

 ةراركلا نمرانلا همطعتو ءاملاة يوطر ىف دي زيا ءاوهلا فب وطرلا لغتٍباَّكَلا اذه نم ل.قاضف |!

 ةءيككحم ناكرالا هد هنال نيفعت لاس هذهىفّوملا فثدحف ءاوهلا ةرارح ةمكىف دي نيام
 نك لولو ايف تان اكلاروص اهلوبق بساذ- هوابنم نكر لك ةعمطلا قئاسقحلا عبرالا نم ٍ

 تاناوح نفعتلا كاذىف هتانّوكح كاذنم نفعتام نفعتاذاف تاداوملا تاءقام كلذك ||
 اهانًارق ةيدتسملا هذهامأ ةرادتسالل تاناوحو ضم تاحروص ىلع هيوج ةيءاوع
 ةازيلاناو ءاونالا يتكح ضعيف اهرك ذ ىلءانفقو دقواه ار نم اسرق ضسل تاس اامأو ٍ

 0 لس نم ىأرغ لعاب تازاهم شن تضوو تاق فول تاعادإ
 سلدنالا ةطرش بح اص دعس نيد ناطل اا مانأ وحلا نمىزابلا اهم لزنتدقو ىدااوأ

 لزنيامرثك أو رادذاشلاب سلدنالاب ىمس ني وكلا كا نم هاني اعىذلا ريدت_سملا فنصلا اذ_هو ]ل
 اذ_هىفصاوخلاكلئةف اديس ركنا ءلاذا صا هبقورطملا عم نيئاوكلا ف

 و ىهو قءاوصلا «:مرانلا نكر ىلبامتن كلا اذهىف ثدحاممواندنءبر كودو تقولا

 لفسأ عدصت ءاوهلا بويهوهودوعرأ اوةديدشلا ركرلا هن دحت لعتشم ءاوهوهو قوربل اوقريد

 ىهةحبقلا ةملكلا,توصلا 0 دستوعر كا راد ناجتلا
 قوات وه دعرلاب ىب عملا ملا اذهو هللا ٠ نع لمع نأ مهقاو ذى هللا لدأ هلعي هجو ةحدست ى ىو هيف ١

 تقولا كا ذ فو كلما كلذ عيست دعرلابان دنع ىعسملا توصلا كلدو ءاملا نم نم انقلش معا اوهلا نم

 نكرلا اذ هثداو> هدهفنانذالا تاو ذو قريلا به ذب[كب هذبو هتوص سفن هنيعف هللا هدو

 ةدش:ءاودرعصل نال كب سانموهف ريفصلا فورح نموهو ىازلا فرح هاو ”ىرصتنعلا ملاعلا ىف
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 |تاوذبك اوكلا هذهوراددالا نم ه.لعاوناك ام ىلا او داعنامالا مهلّرمساو م.معهعفرو كل ذندهّتنا
 لعّتشسدال قرتحم ءاوه هدمت ىلع وهذ تءلعشءاوهلا ىف هنهث دع اماو ريثالاف ثدتام تانذالا

 اذه ىف ثدحالو همف ترثاال اءوشب زَءاق اههف ةلعشال ةقرتخب وها اهناف قعاودلاكوهفريثالاو ها ذه |
 ءاعسلاو ىوةناطاسو صاخ مستهل ركام سهالا سفن ىف هناالا هانركذ ام ىوس:ئتن كسلا |
 ”اونهلا ني ىلاواثلا هدنهب هاما ذبل هدرب نيبو ادن لاح ىلاعت هللا نا الول ة دوريلا نمةباع فاشل

 ءاملاوضرالا ملاعهللان ةخسشدريلا :ةشل ضرالا ف ندعمالوات مالو ناو ناك ام ءاسعنلا نيباو

 هشىرستف ةماعلا نذفريثالا اذه ةطاسون ضرال ا ىلا تاعاعشلان - بكا وكلا هس رتاسم* اوهلاو

 دكملموءىش لكب روهال اهلا ال مي لعل ارب زعل اريد كلذو ةاسحلا
 ءاوهلا نكر قرهظرام داع | ىلع هوه- وو ا ىهلالا مسالا ىف * (نورششعلاو عس باتلا لصفلا)*

 هيهأب ىرشجت حرا هلانرخحض ىلا عق هللا لاه ةلوشلاةلزئم لزاسملا نموىارا فر فورت ا نميلو

 نافّوعو كّرعاذاالااحرءاوهلا ىعميالو ل_ةعئام اانلعب ةرومأ» اهلعف + باصا ثيحءامر

 ملاعلا ءازع ءازرح ارئاسكل قعب حوروذ ررلاو ةئيل اكرر أع اخرناكدتشت0ناواعز ءرناكمك ا

 حوعو راحشالاو هامملا ل ّر < و نارينل |لعشيو حرمسلاءىطبو ىراوخلا هب ىرست هكدست هيومهو

 روك املاوءاملا نمكوتأن ركروهو داعب ا هرددا مين عد

 0 قيلقعر هلمشف هللاهدجو أى دذإا و هل ءا وهلاَند

 هر ةوباغاذاف هينا ذهل ةلدل او رفل امه هنوكل وه ”134ل ةسايرلا اهملع قلح ىلا ةرودلا هوه هناد اوه

 0 هنم دس ا قولكم نكي لرث اهقدروصلاة ب ىراروظ لود در ل

 رعانثدح لاق ىسافلا ىهمتلا ميركل ا دبع نب نجسرلا دبع نب مساع نب دمش هانث دحام ىلع لسو هيلع هللا

 دبعاتل ل ا ملا واعد ”ىورهلأ مسأق نب كلا دمعات د ىبد املادنجلاديعنيا

 دع وس و وو ردطاب ع يس ع حا "جار اد ا

 ني نخل نع نامل أ نيوز املس رع سش وسر ماعلا اند ثوره راندا رادع

 اهلعابم لا ةفلابخلا قاف دمت تاعح ضرالا هللا قاخ الل لاه ملسو هيملع هللا لص ”ىبنلا نع كلام

 ا نه دبش ءىث كَتلخ نم لد برا اولاةؤ لاسإلا هدم نم دكت الملا تمعف تَرتَدساف
 ءيش كقاخ ع نب لونيبراناواهرانلا زلاوديدكاو راك ءيش كقلخ ن نياق را

 00 ءاملا نمد 111 يملا مف لاراب

 قف رعشي دج ا ده هلام نعاب.ةتع هنن. ه هقادصل :قدعت مدانب لاق مرلان ماش ئن تلح

 ّ 0 ل اذه

 رد هويسمسس 0 1

 ناضعاو كالفالا تاكرح نءتال“ الاي رحت تامغنل ادوحول يحوم اسسلاو ةورادتالاو

 ءاوم اف برطوركسو نامه اهبف ثدحيف حاورالا ىف ”ىسطلا عامسل ارثَو ةتاوصالا عطاقتورادتالا

 0 داتا نإ دل دهققا ل هنن اورالاو ماسالا ىف ةعسطل |تارثؤملا ىوقُأكَر هعاذا

 نكسولو ءاوهل | نمءاملا حوروءاملا نمع اوهلاةروصف ةيعسطل اروصا | لص أ ءاملا لعج م ىعسطلا

 ستتم اعلا نائدكرملا ةعرس لبقمل اق .طاهلعجو نجسرلا سن لصالا ناف سفنم» لكك اول ءاوهلا
 هندي'ىجح اذا فصلا نامز ىف ناسالا ىرتال لملق سفن ىلا تةو ىفو ريثكس هن ىلا تقو ىف حاسي

 هنروص ثدح نه ءاملاةدوربنه ءاوهأ |ىفاملةر ارا ند هدام هنعدربمل ة-ورملاب ءاوهلا لرح



0 

 | اذهلىدست للاو ريك اززلاوهالهلالاهرذتمورو.الا بت رم قالا عليل ناعس

 ىذلا ءاعيرالا هلل ةقفاوملاةئاقسو نيرمشعو عبس ةنسرخ الا عمر رهش نم ةعبارلا هللا ىهو لدغلا
 اتق ادورشابةطابو ادوهش ةبهلالاةيوهلارهاظ ةعقاوملاف تنأر طابسث نمنيرشعقوملاود
 حابتبالاو ةذللاو معا نم كلذ ةدهاشم نمىل ل.هخ اندهاشمن مدغم ف كلذ لتسقا ميأرام
 الاثمابرودو ةعفار ةففاخةر ذاك .تعقول سل ةعقاو نماجن مدمج اناكاشهقا ذنمالا هفرعبالام

 0 لا ماهلاف

 ادتايو ويلا عومتف عبرا تانقط فرخ الاف رطلاف طاسلا ٌكاذ ىف اه-وراضأو هروط

 تاعالو تد راق طاسل اريغالو طاسلا ىعامطاسلا فارطأف دحاو طاس نم نيفلتخم نيفرط ىف

 اهارأ اهبتاذىفةمفخ دكرساهلابا عاب وهلا هده تن رام دوو لكم ىلاق ىلعر طخالو تادختالو

 ٠ ا ع ,ءاهلعأر

 الراحل“ 1 1و لا ل ا ا :

 ثم ن نيلداتا مدع ب ما 0 5 1

 د مل 0 كل كلذ 0000 ل كلا ْ
 طولا لاثمأرارشثاهتمراط ا هريغو ةحورمل براس !ءاوهلا ب 2 سئ ىلارظت اف اذهأ
 هيلع هللا لصقل لوسر ثعب نامز نم هللا اهاعجو بلك او لا ]اذه كل دك طتت ثنيعلا ىأر ىف ا
 ىأ عمس داانوقرتساندلا ءاعسلا ىلا حورع نيل اطارات هطنو ده اسلام ناار ورتخ

 اناث هيلعهقلا لسرأن اطبسش *ل|كإساذافاهمف ههنا جواه هيث دحتتو ءاعسل ىف ةكتالملا هلوقتامأ||
 ةصتدًارواقي رطهرثاىف ءوضل ا كلذ قبو هارتىذلا مب ل طعب اذهلوابقانادصر أ
 د لا اك . ار فاوطلاباناو ةعاس نم ديز أو ةعاس هءوط قده هقبر طا

 نات تناك ى بح عبصأ نا ىلاهلك للا نانذاتاوذاهتمرثكأ ههلد طئاش .ًارامو كا ةنمسانلا ١
 ةيؤر نيدو انراصت نيب لوران ا لخ ادت اكضعب ىلعا هضعب لا دتواترثكل بكاوكلا | |
 هولا كلذف ثداسفزهطن لا نا ان لا لصو لملقد عبق ميظع هالالا اذ ةامائاتف بكاوكلا |

 ىلا ضرالا ىلءالعو مهضرا م ءناىلا سكاكر اياشف اعمل رلامتءاجو اذه هيفانإ ارىذلا
 0. .ااول اق فرش قدوم واصسح را كنج وطه تراعرلط او سانلا فاخو تكرلا د

 هناهس ةنسى كل ذوامظءانو ددسزب رصأ |ىفنوهوساوز اكو سس اروننعب ومش مامغلا مارت لاو

 ةنسىالاناكملا اذه هتدمقامو كا ذ تدر نيح هنددقام نا ى يكشلاةنامسو نيعستو عستوأ | ٍ
 نم ماسعلاو صامل ادع فور عمهنكل تقول ادد ءبل كشلا ىباصأ كلذاو ةئاقسو ني ريشعو ا

 ايف قيام تح فئاطلاب ء ايلا لج ناسا كا ووك تاع تلا كفاك ارو نع !اوزاخلالهأ |
 نوعاطلان اكو قع ن هن ”اهسخو نيعستو عسن ةنسناضمر لو ىلا بجر لأ نم مهب لح نكأ اس
 |ايح ماا ةسخنزوأج نق كابي ىتح مابا ةسخ نوزوابتيا مون دبا هوا مهب لزتىذلا |

 اهيعارم ىفمماودوممشقأواماونا د ةحدم مهرابددتمقيو تع انطلا لهأب 10 التماو كاي

 كانهنك ل اذا مماودوث ماتا قرأ ينام هلواننق مهطزانمحاذا ةدسملا كات ف بيرقلاناكف |
 ةّدملا كل: مهلاوما هللا ىمف اساس وانت لو اذا هتعاس نم نوعاطلا هباصا طفح ظفاح |]
 مها الف مهني تناكىبلا نتفلا تنكسو ةنسلا كا:ىفتابنلا اوثروو اوبانو مهثرو نلو مهنم قب نمل |]

 هللا

0 
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 | ةستراانهناق ةسترملا ف كلم هنا تح نم هملا رظانلا مهنمو اي زعنأكنا لذملاو السا ذناكنا
 انادواداب لاو ضرالافث الخ مكلعح ىذا وهو ىلا .ةلاقفافلروشدقو ةفلخ ناكح
 كلم ص“ 2 ةصاخرومان ماما كل نم م مه جة هدابع نم مل !باونمهف ضرالا ىف ةنلخ كانلوح

 | لد و دعسو“ق قسىلا هما هللا مةدقوهدهالا سلو هام“ اعبم< هنروص ند قيل هذاك ةيلثملا |
 2 ءالؤداومسو دعس لكزاد ىهو نان> رادو "يش لكراد ىهو حهجرادني راد ىفهدابعٌر 31 :

 ةدعاس ا وهو مهلع لهسيامفاومقا مال ادعسءالؤهاو سو ةفااناوهو مهملع قديامفاومقا منال

 نع( ىكح ١ ىلا ثدحت اع يت ها فدع ادام ليلا تدان ةشفاوللاو أ

 ةقفاوع لغم تااةف كل ذىفاهل ل.ةف تقتل ا ةهام دافر ا دج نكر راهسأر برمذهنااهنع هللا ىب ذرةعنار ||

 اهلعقثواف ىرجاماباعق شاق لالا د هاش نمنورتامج سا الا نع ىنلْغُت ىرجامف هدا سه
 ىلإ آلاو ضارتغالا ماشم ىفاوعقأ مال مونمالا با ع مهل س داءاسقشال اف ابتماهستت ىف توذعتل ||

 اوقاموةسورلا | اوعزابو قل اون س> أ ناكل اذك ناكولو اذكتاكت وش ”ىالو هداسع ىف هللا لاسءفال
 : أدمالا ماعلا طاذاف لاما هذ هىاهاوخدءابتثالار ادىهنمهواقث مهقاقتف لوسرودنلا || ْ

 || ىلعدمالا لاطا داق مومولت تسقذدم الا مهلعلاظة ىلاءةهلوي مكح هلدمأ الا لوطن ال لاملاربغت |

 ا اذه ل.د.تلا كاذرث أف مهروص تاّديتف ىلوأ ةفاوم افاولاف عفاسب سدا كلذ نأ او اعوءاقشالا ١

 ةذللا ىم كلذ ف اودحوو مهراد فاو ارتساف مهطاون نع باذعلا عفتراف ةَعقاَسملاَت تاازف مكلا |

 اودمغ منمالا نكي ل مماذع نا كلذ د_ءاوأعو مها هتلاراتخا ام او راسخ امال ل ْ

 مداوش ىذا ادرفملا نان الا اذها نا م لْضفتملا عسنملا هللا اودم < نال ذموبقعاف لاح لكىلعدهقلا |

 بكوكاا كلفل ام. ءىلا ىف هو ءادعإ نأ !لزانم ىلارخ ار ظن هيد رفنموهاسمف ميقا نانا لكلو

 ىهف ةمهلالا ءامسال ا ددع ىلع دكر دةيامراذلاو ةحر ددنام هن !نافرانلا لزانمو نانحلا لزانمىدو

 رتووهوةنام وما مسالاوهريغلراشء وهام نان !لكاهلاشر اسما نوعستو ةعست ارتشالا مكي ْ

 ةنامىوملا مسالا ةرتولا ب<رتوىلاعت هللا نال ةداهشل ارتو نوع _.ةلاو ةعسنل !باتحك حلا :

 | اذه عمناكاذاوادر ةمان استأ هن عع 064 || حالا عمنأك اذادر هللا نال : الل قدا ىلدت هنم درهم ا

 || ماهم ىف امهر مظافرح نورمشعو هبل اع ه سف" فورح نال ةلزنم ني رمشعو يات هلزانم تناكدرفلا مسالا |

 ةمالعنونالثو نامثو ةمالعةن اك امو ةم الع فال ةسه ىهو قملا ىلع كدت تامالءدوجولاو عجا ٌ

 دنع كرم نا قراوأرقانارقلاىراقل ةما.قلا مول لاقي اذهلو لزاما هذه ىف لزانم اهكمذهو
 0 نام ا دا ارهطظد سا ىت> تامام هنيدي زيونا حتما ذهلوأر ةنالبا رخآ || ا

 1 هوأزو | مهدنع تم أ د ”ىاموسرلا ءالعلاسو ثءيناى وأ الامم ملعتلا لدأن مالو ةثكلالدأ ||

 ىلاىد رطلا ناك امك اذدكواذك هلاولاه اذا ىلاسالو -ىناوعلا قدحملا| ذه ن مةظدل حسو انارقناكمنا

 : 0 ا ا ل اوم هريغوأ كلذ ا

 هلعهّللا لص هللا لوسر ناك واذريثك تم طقسدقهنا ل ءيو كمال نأ ردود نا ا
| 

 ٍ ناره ةائراَقل ليقاذا هساشملا| 0 هؤلن ىذلاوددد-واز_هانلفو او ار 5

 0 ل هانلقامق طاشحالاو قراوأر أ

 هيدرغتااعناسالا لاذ اف نآرقهنا نامع م ىفةرادصلا نمد عزانامو اذهل ثم ا

 لاعف!ىف ةرهاظأ ارودالا نمهلهتلااهعضو ام هلع يهام د هيطعت سماق لزاما هذه نمةلزخم ف ا

 نم ةف.عذلا نولقلا ىلا قيس مال اا تعت ند ىءتمامو مم ةرصتو م.وكسو ماكر دابعلا ١

 هذه ملء درفملانانالا ىفوا ذاف نول لة دّش ار ارسال نيلغت اذا ناذاهعضو هريغف ةمكسلسا عضوو كلذ ||

 مهسا صزدتوةيؤرلا ف سانلا تاجردنياعو ض-الا ب ثكلا ىارو ةتاُمْلا تانكلا لس دورودالا
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 | لق لاي الف ناسنالا نطانفالا كال :ناطاس روظي الو هللا لاقام لع كا هىتلانوعشلا |
 ١ :كلثلا تكشف :رلاعرستاو امعت ًاراراصبالا ىلا ترهظؤلر طاوتلا ىه- روى سفن لكىف

 ا هلوتر امنللا مهلك لع لزانملا كاف عطقىفريس عرم» -اوهفرمقلاوهىذلاهيكوكي كلفلا اذه دكر

 رئالاروهظ ناكفاموب نيرشعو ةبنامت ىف كافل عطقب ةلزئم موب لك ىف كلا عقيق لزتس مول لكى
 1ْ ىل_ءحو ءاوسلا انته 3 هنكسافه رطاوخ ةعرس فذ ن هك كرما ةعرم لاعي 00 توكلاىفا

 لفسل اهرانسإ نعو نويلع هنبج نعو ف شكلا لعأ هدو ىرةدوسا هراسنو هنمك ع نع هدب مسسأ

 لك ق ئهادرفم ان انا ىمسيةتلعج ىلا ةقشللا هذ نآ ل عاوئت هش لاوحأن هةهلع ىقكالت

 هتروص ىلع تحرش لاثمالا هنمتأشتتإ كا ذدعب مهل لثمالو تاك هنال تأ مدا ىف تناك 52

 لارتشالا عقوف قالاةروصووىلاعلا ةروص ىل-ءحجرفن ةمهلالا ءامسالا نمو ماعلا نموه 1

 ناسنالا هيدرفت اعف ملاعلاوهاكةريغ نء دب ز اتم سعان صاغ لكس درت :اوءاش الا ءاناالا نمم

 انة ر هلم تلا شبا! مناك لوريبكلا ناسنالا ىعني هب راع 1 ىحدت

 ملاعلا ف ةروص لكم ةقسقر همف تناكه نم هدذب لزب قا مرر طل را الك

 هناوك [ىف بلشت ةم هلالا «اهسالا عون” هئالاح ف عون وهف هتةالخو هتيترم هملع ظفصما هما 3

 ٍ ىدتساوملاعلا عج لحلو ها ذاف هكر ا عد رس مرا فىطل ما ريغص و هو هلك ماعلا ىاقن

 اهقئاق- بس كا ذ ىلا ىضفتف ”هكرطلا كِل دارأام ىرتل هملع ةمهلالا ءاعسالا هوب دكر كا
 عرس ناكك فلا اذه رغضاو ةمسائملل ابق هللا هنكسأةايندلا» 0 غد الفالا ف نكيلو

 ثدح نمال ةصاخدر ةمناسنا هلا ثيح نم هفهنكس اف ناسثالا ىفىتلار طاوقنا ةعرس سسانف هدرود

 ىحير نوراهو سرداو فدسولو ىسعوشو اهم“ ءام“ لك ىف مشب: ندهل هّشنا عج هنامث ا

 مهاماخل نمهنما|نورظان مقررا تارهاج قل ف مل ظابوهف مالا مهيلع مدارب ءاو ىهودو

 ا 0 هلال اةرمضحلا هن ادب لب ا : درغملانانالا ادهوهل» ءانيا م ثدح ن نم ةنمعملز انمىف

 ىلا نموهو ظل ع ل ةستلا ماعلا رين تان ل همست اهد 1 ادا هي

 |ارخادصةا الأ وهذرع ” الاك< شنلا ن مو لوالكد_دقأا نمورداظا !ادرلاعلا نمو نطاسلاك

 ا ءلذ عبرأ نم هعسج روصو هّتعسط ثمح نم هللا ةغلخ هناك حورلابن طانو ةروصاانر هالو شنلاب

 8 ضرءو لوط ةثالث داعنا اذهدسح أ ثئاو ناكرالا ةعيرالا عومم ناكحزا هتعسطن هعسرتلا

 || نيعوضو هلكشش هس سه بنتا ص ثالث هذ هذ الاعفاو ان أة_دوان اذ دع .هلالاةرمضألا هممأف قعو

 | هيل |: ىوس اموات ضو الث ه هلل عج هللا نا م َ هود سب - هاو هنسعسأط ل سهو هن[ يد

 : وهواهتاذباهريغو اهسفن طن ىؤدوىهالا ظيفلسا مد مالا هلن مدا دعالا ىف سدا هنال ةسيلا, صتخاو

 رصاق لها حاع وهاعثادض هنوك امافاه ريغر اهسفن طفح انلوةودو ىثف اههظفح هدوؤيالو هلوق

 وهف ةيوكلاو ةنهلالاءام.الا عمم مروهظ ل هوهامو مدع لئءاذريةةمعصوذ سرخأ ىعأ تدم

 ريصت ع.#سردأو دب رهملاع ىبوهف نقول لا ىفهريغل كلذ سدلو نيل | نب عمشل ةرمضعلل لثمو مل علل لثم

 سخن تالاح لذ ءامدالان لكلا هلذ دي وكلاءامسالا واواك ةمهلالا ءامسالا عج ىلا "غرب رع ماكنم

 هناث محي وقل نمهللا ءاطعأو ةعمامملا ةماكل اوه ذا هلا نورتي ام بس< هاوسام لكأ م لباقي
 هلكش ثمح نم هل ارظاذلا منذ قمنا ىلا قادو قلسا ند قاّتمف زيترمضلا ىلا ةدح اولا ةرظنلا فرط,

 هتعسط ىو طحملا همدان ءهلكشىف ىاحا هَدِ:أك عسطلا, ص: ةصاخرو هانماسقا انا ذ ند هدف
 رومان ماقملا كلذ ند 3_هفاهجدج ثدح نم هياارطأب ند منهو هنيردقو هنداراوةاعو هن ا.- نم

 احا ةكمبلارظانلا مهنموهلاعف وهن افصو هنا ذ فر هظي اب هترمضح نم قل ه3 مسلساد ص: ةداخ
 زعماو دمعملا هم-انم قا هداك ةطلاكملان صا ةسصاخر ودام اا ثا ذ نم معف ةعزانمال

 نأ



 3 ل م ندعم رثا كإذوءاسعم لك او انك لزانملا» 0 اب

 معأ هللاو هبوب ندعملا كلذ ىلارطتنو هب ص تن

 |١ دئلاثلا ءاعسا داحا 3 ىهيلالا مسالا اذ - ههجوتورعاتلا مسالا ىف (نورششعلاو ثلاثلا لصفلا)
 ا ا نكس اولع>و هكلفو امكوكو اها.عرهظأف

 قاره امي ىسوملا هالان ؟اخالتلا موههلر داودلا ةلزنم قدكلف دكر لّوأو اهكو كد وو ناكو اش رحأ

 ْ رارسالا نءارم 11 ء لكف ةمظفالا فورا نم ماللا فرحروظ كفا أ ذه دكر نعو تاسجل اوءامدلا
 : ناكرالا رن أ لكو نوراه حور نم ءاعسلا هذه نم وهف ا'الثلا موي نيقراسعلا ىلءرهظ ةمهلالا

 2 اسوأ اهرمأ ءام- لكى وأ اا هللا ناف كوك هكرحو كِلفلا اذه أ نةتاداوملاو

 1 اهلدمملاوه مسالا كل دذ كا ذب صامل "ىهلالا

 يهو ةعبارلا ء ءامسلا داححا ىلع ”ىههاالا مسالا ذه هجونو رونلاا مسالا ىف (نورشعلاو عيبا كفا

 نبي رداوهو ةْناسنالا حاورالا ب طق اب نكساو دحالا مون امتنع 4طأف تاومسلا بلقو ماعلا ىلذ
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 ةناكم ولع داراغ اهنم ىل_عأ اهقوف ىتااناف الق موكل ايلعاناكس ءامسأ اذه هنا ىعسو مالسلا هملع
 نّوكو ؟لذرابكو رهط او لامسلا ةلزنم ف اهدجوأو ولعلا ةسترةناجسملا نم ناكملا اذهان تاكُملا

 ماعلا ف -ىهلالامككلاهبف مستتف مودلا مسقف رابتلاوىلدللا اهيكوكد كري رهظاو ابنعت وتلا فرح
 أر هطوداواملكف تاداوملا مناكرالا فرهظام ح حاشنالا رك درخ لاو ىتاام_ممدحاو لكل عش

 || ل_ءالاهماف لمللاب كلذ نم رهظامو للا اهو اوران ا بتافرابهنلان اهلك مانالا فاموع رام“ الام

 اال ءللا ناك اذا لل! ىفرابنلا ليهو تا راهنااناك اذا رابهنلا ىف لسا

 ار ا حالا مونتأ داوملا فران .الاو لعلا نهرهظام لكف ناشلا,باّكَىف كلذانس دقو

 ايكوك سخي الو هتطمح تحت ىذلا اعلا لكفو مون لكف لإ الا ا

 ءامسلا داي ا ىل_عىههلالا مسالا اذه هجونوروسملا مسالا + + (نورسشعلاو سماخلا ل_صفغا 5 1١

 || حاورالارودراهظا اه جو ررفغلا ةلزتم فكل ذ روهظ ناكو امكوكو اهكلذو ةسساملا

 نكسأو ةعيلا مو ةيلوتلا قيرط لماكلاارثالا,تصةخاو ىربهنعلا لاهل ىفمولعلاو ماسحالاو

 ءارا فرحر عظارنعو مالا هلع فسول ايف

 || دوجوم ديرباددعئث لكى صح او ىلاعت لاك يمحنا مسالا ف ه ( نورشعلاو سد اس | ىلعقلا) +
 انانزلا ةلزتم ىف ءاعيرالا مون اه ؟دذو اهكوكو ةسدا لا ءامسلا داعيا ىلع ”ىهياالا مسالا |ذههحوبو

 ةيوتعملاو ةيسسحلا را الا نم ءاعب رالا مون ىف رهظام لكف مالبا اهيا ىسعابق نكجرأو
 تيلمهملاءاطلا فرح رهظ !منموءامسلا هذد جو نق كل 3 نم مهمولق فنيفر !ءال لدع امو

 ايكوكواندلا ءامسلا دابا ىلع الا اذه هح وو نينملا مسالا ىفوي (نورمثعلاو عياسلا ل_صقلا) <

 رهظي مك لكةلو لما لادلا فرح كذلا | ذهدكرج نعو ىل كالا ةلزتم ىف نينثالا مون اهكلفو
 :هلدلل ا ىعام موب لك هلل ناف هلديال موملا كلذ راهب هلك اذ_هو امدجو احور نينثالا مون ملاعلا ىف

 كاذانر, ذدقو موملا كلذ ىف هسه بورغن نوكت ىتلا هللا الو اهتعدص ىف موملا كل ةنوكىتلا
 | وه ىذل ا لمأل ع نم ةعاس لأ ىف مسكعلل ى م ىلا ةعاسلا ىه مودل د ”الذا ىتلا هتللاءغاو ناشلا ناك

 هذه نأمل ءاديرااماذهفمويلا كاذةلل يللا كنتو بلا كلم كاذف اهلا نم ةعاس لق فاكاح
 || ىلاعت هلوةوهو عونلا اذهل هدر ةلاناثالاوهو مدآ امنكسأو اهرهأ اين هللا جو ايندلا ءامسلا

 لأ بقت رطاوللا ريثكمنطايىف ريبختلا عب رس نانالا ى ءأهتنا هله هنأ الا ةدحاو سفن نم مكتلخ

 : نكن أش فوه مون لك هناصسوهو ةهلالاةروصلا ىلع هنال ةفلتمم تابلقن ةلظئل ل كحق هنطانق

 وهو درذنامز لك ىف ضارعالاو لاو> الا هلعريست لب ةدحاوةلاح ىلءنينامز لاغلا تو لاحما
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 تسلةدانزلاهذهكتقلخ اذهل مد اكرر كجسر هل لاتتف هنذاهتنا دمفهتندجللا لاتفهتادحلا لأ
 لف سول م.مءالمىلا ةكئالملا كءلو | ىلا بهذا مدآ ان ىذصرتا | ثد د ىلا انعحر ٌثىذمرتلا ىف

 مهتاب كنب ةمحتو كتمت هذ هنا اقف هير ىلا عجر مت قاع و مولد !١ك.لعواولاك مكلعمالسلا

 اهطسيو هكر اممنيعىفر نبع اناكو بر ني ترتخ ا لاق تش اج ارتحا نع ظويشمهاديوهلهّتنا لات

 هك هنيعاذكهواهنعاسراش هنوك لاجف ةضيقلا كلتىفمدآ اد هفثيدحلا هّي رذو مدا اهيفاذاو

 ّنكلو تيمرْدا تيمرامووهالو» ةريح عضؤم ةباثملاه ذب ىلا عمملاعلا تدحو تراث اذاوةلأسملا
 تاثانيبو تيسرامو هلوةوهو ىنن نيب ظسو هناف طسولا ن هىرعش تمل افا د هيام لع مم دن ىرمّسا

 رهاطلا ىفانمالك فانلوق نعي | ديف تنادنإ نكلو تن اذ تنل اشنل ردو فردت ا

 هل>-ر فهن يللا حاحا او لوقا م

 روصلا فل هيداهنثو هسغو هرهاظو هنطانو اهاكمراضعا كادكر دب اء زانلوق ىف دي ز ىهو هدب ىهام

 اذ_هىفو عبباو لكلاو سفنلاونيعلاددكو يو هبلا ةرودلك فاضي مث ديزربغوهام دي ز نيعودو

 اذه لصح هلوىذالاو هنزل! حرطو تام ةكحرملاا ةعرسو ةحارلا ندعمو توملا نيعكافلا

 نالاه نم لوق فرعيانه نمو تول ىفهريطتو عبطلا ىف هضيقنوهو نسال رت فانكو كلا

 مكح عومجملا نوكض مككا حزن له حرإلا ف بكوكلا لزناذاو باصاوأ اطخ ؟لهنا دضنيلنملا
 باغيوأ هل كاع وكلا ىلعحيريلاو ةلزملا كح باغتوأ هدارفنا ىلعاهنمدحاو لكل وهام
 نيمكلسادوبسو عملقالابرخ الاو كلا قيثكألاب اف او لا تكوكلام 5

 كل ذى ةوقام_منم دحاو لكلو همف موكحما فرهظي ام تسع 0 ا

 | كلذ نوكي اكعاسقجالا ىم-تةلاس نم مكللا كل ذردص طبع دنال يكمل ا كلذي هفموكحلا
 لزم ىف لوزن هنكلو نازتقان سل نارتقالا نم وناذهو بك اوكلا نيب تانارتقالا ف

 سيلتا موو انيسناخخو هال“ اعسلا دا | ىلع ههجونو يلعلا مسالا ىف( نوريشعلاو ىناثلا لصفلاا)

 هذا ىلص هسنلا سها ىلاعت هللا لاك لزانملا نم ةفرصلاو ةمتملا داضاا فرحو مالسلا هملع ىمومو

 قارع مدنا لالدالا وتاوءعلاق انو ءاسلاهذهنوكىف مالكلا ادعى دز ير لكو مل_بوديلع

 ليصفةواه هاا هيفهلنا واذ ءامسلا هذه اماف مكلا نم ةصاخ ءامس لك هبص تخت ام لكلا ريشا

 بولقةانحاه أن ا م ط كلذ نمانرك ددقو لوطدام 00
 ار ما علا داو مدحأ هني ل كالذاو قالخالا مراكم عبجو قذرلاو نيللاو لعل« ءالعلا

 ىبومريغةالص نيسهسهنما ىلع هللا ضرف لل سو هيلع هللا ىل_طهللالوسر مالسلا مهيلعءاسنالا

 لأ ل ل ا لا هنافمالسلا هيلع

 نعال ”ىهلا لكتو قوذ ع نع مولعلا ىف ء 5 .ال يش لكف : ةريخو قود نعم كت مهنم هن ىلا امو

 أد 1 دوك تام نيج داس يلع سرا ناك ءالؤل تسال ماس ى دلذ لّقنو

 مالسلا امهيلع ىسوم هئارسا ةحردمىفهلهننا ضدقف هتجر تاق هفءاكتر تك نمو نملاعال ةجر
 ب انا الور م ل كارد ع هللا فغشت
 نم ىسوم ةققح نك لكتو معو نيفر علل نوكي ريس لكف سلا مول مانالا نم اهلو اهىهأ اهمفهتنا
 اهكلف كرو ءامسل امذه بكوك ند سيجا مو تاداوملاو ناكر الا فرهظب رب ألكوءاعسل اهذه

 لكى ةروك ذملا فور ادوح راق ددع ل لراتكلا نمو ة-ملاداضلا اهلو ليسفتريسغن مالم

 انسلف ءامس لكلا ذكوأ ةفرصلا لزانملا نم اسهل نااناوقاماواهدوحوىف رئ أ ءاسعسلا كاتلذ ءامس

 كلفلا ادهم ص النا ب 5 وكلا ده نأ كلذ, ديرأ امباو فرم لاءاندرأ جك ةلزنملا دوجوفارث اهل ناذنرت

 ا ا اطم تا 2 ذنىتاا ةلزنلا نمر تو هدحوأ ل ددتو هللا هدحو أ ام لأ
1 

 هت
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 اهيف ىئاملاداقب رطابنوك ثدحت رالا ىف قرطااك ا مف ىهف تاوعسأ | ف نيع اهلرهظام بك وكلا
 مول لكم لخ ديب اءناناب هلتببلا اذهو ايف ىمملاث مح نمقيررط اهئمع ثمح نم ضرأأ ىهذ
 نم هب نول_ثدياديأ هاا نودوعنالو هلباتب ىذا !باسبلا لسعنوج رذ مث كلم فل نوعبسس
 ةيهذملاراونالارتسبا.هئاليرغلا باب! نم نوجر__وراونالا روهط باب هال قرمشاا ٍبابلا

 موير كح فهتامملي ةكتالااءالؤهو نو رةتسي ثح د_حأ ىرديالذ برغلا ىف نواصحف
 رغاف ةسمم مول لك ىفه ل_عجدق للان ال لي ربج صاف نم همرطقتَقلاتار طقلا نم ةأم أره نم

 ىرطاوخ ع نم ةكئ المنوكت موي ل كف رومهملا تيبلا نول دينيا ةكنالملا ءالؤهددعبو ةابملا

 لهأال | اهم ءرعشبال مول لكس ىفرطاخ فل نوءبسهلر طاع والا هريغالو نمؤم صخش نماش مدآ
 |رومعملاتيبلا نواخ دينيذلا ”يتالملا نع زان مهرطاوخ نم قرا كل الملاءالؤهومهللا
 أمهةاخنيدلا كمال لا عمت هتاركذب 200 ين الملا عم هنم مهجو رخ دنع نوع
 هبلق نكن كةمادقلا مون ىلاراذغةسالا مهرك ٌدناكمماوعقجا اذان مه. بولةلارطاوُس نم هللا

 تقل ىتلا دكئالملا نع زانت هرطاوخ نم ةقواخلا عام 0

 اذه نم اهاكب واقلام ئشالا هفوا تم اهفرطاخلا ناكءاوسو مالا اذهل سل باقرطاوخ ن

 ءاوس رطخام ةروص 055 طاخنا نم نّوكَ كذم لكوامتادةرومغم لا را

 "ركزت نكو كلا اذهل لعجو لدلقلا ميهارباانكس واه ع اب يذ سو ار اكوكء املا هذه هللا ى ا

 ىطعي هتاف ملعلا ”ىخ نما اثار مذهل سوال بأن مولعمر دق ىلع هكحاؤفف

 نفل نيمكح نع نوك" كوكلا اذهل كرا هذه لمنال رث هه لركسال هنأ

 لا ادمان مدح ىلءنا ا وهورهاط لاثمهل َكلّذَو ”ىمبطوأ فدانا مكر رس

 اذه 1 رح ٌةهجريغ ىلا ناومؤالرصتف ةهيدا كاتريغ ىلا مس لاَ ردقو مدخلا اذه مهتكر جي ةه>

 ٌكاٌدَف عطقي وهم دحاو نامزىف اعمنينلب ايم 0 رح نيب عمم ضدنا ىلا هيكرخ عم مدخلا

 || بوث ىلع يلغك ةيعبتلا مك هشئاومملا عطقذ فرخ مسج ف هن عطقي مسدلاو هيلعوه ىذلا د
 ا ملثم نوكيف ب رغلا ةه> ىلان وءلاكل ذب ذاح بدو هق ةرش ىلا هماع ىشت ض رالاىف حورظم

 ' أ لاهلي رهة كرس ىهق برغلا ةهسلا بوكا رمت هش ل رقت ذل ان “"الا ىف قرسشملا ةهج ىلا
 ١ ! المأةلًاسملا هن هىفد وو نيّدضلا عامجال لهرطظن ا دحاو نآىف نادل ادم ناّمرح ناناضواملعأ|

 نماهم عطقي طيح اريكالا كلفلاو قرمشلا ىلا بر لا نمنيعلا ىأرف كلل! ىف عطقت بك او اوكلاناك

 نم دكر كم همضإ هش ىلا د-اولا الا ىف برغاا ىلا قرمشل | نم دكر كم بك اوكااث برغلا ىلاقرششلا

 1 ديعلا راتخالا عفر لأسم لع «ةهفانز غهّيكرح ابدت ىذا اهكلف ىف قرشلا ىلا بر غلا ||

 || دح أامبدرفم له قلخلا مكح ةبوسنم ىه نم دابعلا لاعفا فرعثتلًاملاهذهن هوهرابتش اروبي

 : تاّمعل ناك ا هلح ل را ا اهم ةصاخ ةمسسامةر داق لكد نيرداةل ى هله نمر ذاقلا

 ن مىلخلا ملاعىفرثالا نم هلامانريغرك ذو نيفراعلا بولق ىفرثالا نم كافل !ًدهل امانركذ دقو ب اوثلاو

 تاكرلا ىطعن هنال ناجرلا سفنلا اذه: نمل :لكتاداوماو ناكرالا ملاعوهوداسفلاونوكلا

 ١١ ةلغفل ةظفالا تعا بوي ودعم كرح ىهوةدارالا هجون الو ل_دالا ىرتالأ دو+ولا بس ”دكردلاو

 ْ ةرخ . الا ىف ةللقدنالا موووهو تيدا مون دوو هللا ىطعأ كافلا اذه نمو دوحو رهظ امهر هده

 | اذهو تلا اهنمو ا اضقناالىفاثلا لما فاضدأ هراهتوهلءاضن! ال

 | هيقو مانالا هله نموهذ ثيسلا عولفف ثدس هم ثدسلا اهم ىِتلا مانالا نا رومالا تعأ نم
 || ىأ نعن اسما ئارغف حج رخئذمرتلا نك لذو ةيهلالا ةس ةقلاىف دنتسماذهلو ماءالارهظي ||

 ىحلاهللاقف نك فلا همز هيا ا كاع السوس رت
 ست ا و 1000000 7
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 ةبملا لزانملا نمو ةممملانيشلا فورا نم مسالا اذهاونوكسك انهو
 ةردسااو رومءملاتيبلاو ىلوالاءامسلا داجي أ ىلع هوبونو برلا مسالا نورمشعلاو د الا لصفلا |

 برلقو ىلاغت هلا لاه ناويكو ناناركناو لغسأ نم نيتطقنااءءاملافرحو تدسلا موو لاذ
 هريغنم رثك أ هيلاملاعلا جات الا اضمءاا ذواو برلا نمالا للعلا نمةدانزلا بلطاق انعىندز
 مكنانأ برومكير ءاخ تاهّالا ةئالثلا ءامسالا نموهو معاصملا عج ةرتل مسا هنالءامسالا نم
 وهو نيب رغملاو برغملاو براغملا برو قرشملاو نيقرشملاو قراشملا برو ضرالاو تاوعسلا برو
 أل مسالا ىطعاو هللا مسالا نمو «تماهرونواعرضخ واين ةردسلا ىطءأ مسالا !ذهوالمكوذضملا
 مسالا نمو ةحئارلا ىهو فرعلا نم سفتلاب ىنعي مهلاهفرع ةنللا ىف لافاك اهذرعهسفننم نجلا
 اهم دهاشم ىلا نيع لصتالفدي وهااروب ةردسلا هذههتنا لاج دقو مج لهالا وموةزواهلوصا هللا
 ||| ىلع ليال ءادعسلا مسن ددع لعاهشبنو دابعلا لامع راونااهاكى ذا ارونلاواهفستو أ اهددف
 نصعو الا قاطالو رصق لامع الا ةتحىفامو ءادعلا لاعأ ناعأ ىهلبالءادعسلا ءام- أدع

 ندغعلا اذه ىذا!لمعلا ىف امر دق ىلع ىينلا نم نصغلا كا ةىفو همف لخ ادةردسل | هذه ناصغأ نم

 ||| هللا عم دبعلا | ذهرضح امردقي نسل !نماب والا نصغلا كل ذف ةقرو نماموتاكر دا نمهتروص
 ءاقشلا ل هال هلك هر دس! هذ_هكلوّشو لمعلا كلذ ىف ساف:الاددعد نصغلا قاروأو لمعلا كلذ ىف

 لكف ع ف لكن ماهعورق هيطعتامم ضقنلا اهاوصأ ىطعتنكلو:ةدحاوةرصشلاو ميفاهأوصأو
 ١ انأنأ ىحاك تابنلا ل عفع وقولاريثك اذهو لوصالا ضنقتلا دح ع ورفلا نمهنانفصو ام

 هيطلاب سانلا لعأ نمناكو شثاشحلا لع ىفرهز نبا نود ناكو ةجام نبا, فورعملا غتاصلا نب ركب

 رهز نبأ نم لعأ هنأ هعز ف لمختت ناكو سطل معلا ىف هنم ملعاناكهنألالا ناعما لعيامسالو

 ىلا اأو ةشيش1 اهذهنمانا عطقا همالءارهز نب !لاقف ةشيشح ارخامو اكرذ شئاشملا لعق

 ا رظت اركي ىلال لاك غاهةشنةسي هناكم نأ نما رقوهديفاهلتفو اهنمًا يش ذخاف ةنمعم ةشدشح
 [|| هب عطقي نأ هلعف نكع أش لرتاق هتبح نمفعرقركب ولأ اهقشنتساف ةشيشحلا هذه عبر بسطأام

 مثلا تزعركاانأ نلوةيو مست العلاونأو كاري داكى ح عفن اموهلعوإلا ريضاحوه امم فاعرلا
 اهقشنتساف اهةثنساركرانأاب هلل اعف اهمءاخ ةشثيشحلا كلت لودأ حرذتسا همالغلالعلا ونأ لاتف

 تنب لشأ : ردسلاهذبم سانلادعسأو شناشحلا ملعف هيلع ف لعف هنعمدلا عطقناغ ركجوأ

 ||| لسو هيلع هللا ىلصدقنا لوسرب سانلا دعسا هنا ام ةف وكلا ل_ها ىدهملاب سانلا دعسأن أكس دما
 ةداعسلا لهأ لكحأ اذا نارقلا لهأ قلاب سائلا دعسأ هناك ىملا مرا لأ

 || ةكئاللابر سودق حومس اهقرو ىلع بوتكمو مهرودص نم لغلالاْزَد رشا هذه نم

 || صاخ لت اهيذقعلاو ىهتنا ةردس تءء- اذهلو مد [ىنبلاعأ ىهتنت ةردسل اهذهىلاو حورلاو
 تان الا نما ذو لي ريج دعقم ةصنملا كلو ةصنم اهباح ىلا ورطاشخلا ريو رظانلا دمتي يظع

 اهنا اهيفلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق اكرمش باق ىلعر طخ الو تععسن ذا الو تر نيعالام
 تباادكحردف اهلارظانلا رطاب ا ااهتعلب نآ دحا عبطت الف ىشغام هتلارون نماههشغ

 ريخلا ىف درواك ةبعكلا تعم لعوهو حارمصلان ىمسملا رومعملات بلا ءامملا هذ هىفهتتادحوأو

 اهف دكرحال ةنك اسءامسلاوءاىسلا هذه ىفتنبلا اذهو ةبعكلا لع تعقول :اصح هم تطتس و

 || فدسلاك انل ىهو ةرقتسم ةّمان'تاومسلا هذه لعج هّللاّنال ةيعكلا تعم نم تيلا لمن الاذهلو

 || كلذبكوك ةحاي_سثد< ىذلاوهو كاةءاه-لكى هناالا عوفرملا فت اهامساذهلو تسلا
 ىلا.عت لوي بكاوكلا ددعب كالفالا د دعف كاف بكوكل كل اهك الفأىف حبست بك | اوكلافءاجلا

 ةحامسالولو كالذالاو :كئالملا كحم ىهوةفافثتا وعدل مارسأو نود سب كو ىف لك
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 هنمذأشنلا داخام بسحو ةنحلا كلذ ةقيقح بسحب ةنج لك ىفمول-علان م َنآسْن :الا لصمف اش

 ١ ماد! ف ندرس ةدو قاوذالا فاتذعف تانملا فاتتتو موا_علا فلو انهدخلا امفلةءاماق

 ١ عسا نصا مطلق لت دال هنلب اق تع قيام 2و حث ةنملا قوةريثملا ىف عر دقو عطقسإل

 || كلذ ف مام اقم بسحب هتالاللل تامه نونتكي اهلظفةنحلا لع اهلع ىلا عم ةسنؤملا
 | اوماق ذاق لعلا كل ذواعب هتلزتموا_عتق هفرعب نكي ل لعد او لكل مب لصف ةدافالا قي رطب

 || اهةذللان ٠ نوديف ممانج ىفاهتوفرعياونوكي ل لزانمو تاجرد مهلاو دجو ةرشلا تلت تحت نم
 مهري نجلا سف: نمةريثملا عبرا ملعب هيغل ذنيأن م نوذرعبالو نويحتمق هردقر دق الام ْ

 | ةنؤملا: رصشلا تحت هوةيسسنك | ىذلا لعل! لزانمىف مككزانم ى هاهو اصح ىلا تارا امذهنأ
 : دي دج ميقتم ميعذ هش م هاوالا س فن هس مهر الذ هلعب لزم دح او لكل لصف هلز انمدده مك دان ىف

 تدان" جرودودسالا نام رات دع داتا لل تاماذهف

 عم هلئمحوربلا ف سب هلال نوكي نأالا أي الف نك < ءىثلا لد لوق» اذهظرهملا هلو ماودإ!اهلف
 الع هللا هل_عف كلذلا !ذهرعقماَمأو دو ولا ىلا مدعا!نمروتمال ازاربا ىلعروةلاهلف هلم ةوظسلا

 : فلأ نورمشءو ىد_حاوةروصفلأ هضروصلا نماهلو حروربلا كاف ىف ةعطاقلا ةشانل! بك اوكا |

 ةروص نورشعو ناو فلأ عج غلبش عمسلا تاوءدلا ىف ىراوملا ةعبسلاروصو ةروص ْ

 ١ اهعرسأف حورلاكلف هعطقرده اهتم بكوك لكم وثوء ىطدو عب رس ند حوربلا كلفف عطقتاهاك

 مانالاوهو مانالاهذهابمردقي تلا ىربكلا ةرودلا مانأ نءامو»نورسشعو ةئاث همون ناذرمتلا اعطق |||
 ىعي نودعتام ةةسفلاك كرردتعام وب ناو ىلاعتهلوةىف كلذ ىلاراخأ نانا ذعةدوهعملا

 فت نوثالثو ةنتس تباوثلا ريس هرادةمؤرمتل امون بك اوكل هذه مانأ ”ريصقاف ةقورعملا مانالا هذه

 || ةدسفلاكبرلا مسالا موو ةنسفل نوسجت ةمهلالاءامسالا نم حرراعملاىذ موبو نودعتامم ةنس

 اهراذقم ىعأ ا وكلا برست مان أعبجب فرهت نأ تدرأ اذاف مونى ام ءالكلو نودعتام

 مار كا ذن جرحا سلا ْنَد الو ةسبق يرتتعواا دج واغلب ةفوإ تلا مانالا نم

 مايأ عوجملا ىلا فيضتمث ةنس فلآ نوث الثو ةنسابنم دحاو لكموبناخةقورعملا مانالان ميك اوكا[
 حيوربلا“ ىنسنم عمج |امق هيريشق عودا اذهذخ ات كلذوهف عتجااف ةعبسلا ىراوملا ْ

 اذدلا فنئاوكلا ددعوهف عوجلا نمل حرخاه اهلثم ىف نيو هن الث برمضنم عج | ام< 2

 || حيوربلا ”ى ىس عماهلثم فن يتسو نامت برض نم عوجلاو كل ةلعاف اهم ءاضقناىلا هللا اهقلخ ام لق نم

 : اذهفاهلكسك ا اوكلامانأددعن 2 ةجاام برضت ع وهلا! ذ» ىفوةناقسو فال ا ةعيسو فلأ اد 1

 ا بك اوكلا عارأ كح مهكر ادفةرحا الا ىف سف يلعلازيزعلا اهر دقو اهتقو تلا بك اوكلار بدت
 : مهجف اهنع ثدعقاهراشتناو امسطواهرادكنا عم ةعيسا|ىراو+لاو كالا اذهرعشمىفىتلا

 || اكلذ نوريشعو ةيئامثو فلأ ىهو اهءاهكحالفأرستو اتوو !هترانا ثداوحرغثداو>
 || مكح ةنملاف ةرختالاف قيبوراونالا ةسومطماهتاذي بك اوكلل ةحاننسلا قمنو به ذتاهاك

 ىذلا ض_.الاك لا بيثكامأو تدني ثدحيام تانلا ف ثدحياهنعلوقعلاريداتم مكحوحوربلا |||

 "| هللا ءامسأ مانأ نم هماياغ ةعمجا مولوهو مظعالاروزلا مدمر سانلامن مش يتلا ننس ل

 : ةيعكل اكتانحلانيب ندعفاهمانأ لعت الفهسغلعىف ابي رثأتسا: ءامسأ هنن ناف ام دحالالو ىل اعالو

 : ايالا ف سلا تاؤاصلاك ص انت |روزلاو دعبل الصكه يف مظعال اروزلاو سانلا توب نيب هللا تدب

 | ءارتو كتال ص ردق ىلع قا روزتقلفا ؤنلاةالضا توسلا دهان كتالا ظلخ كااورلاو
 ١ بامعتسا همظع او ةالصلا نم حبورالا دنعوريبكتلا دنعةمتا!ىفر روضخلا هانداق كرو ة-ردو ىلع

 تاكرحانهو ةدهاشم انهو ةاح ام انهفد الد لك قام اموةالثملا ١ نمجوراآلاىلاروذحلا

 ىف كم 1
14 1 
 يزن ٍِ
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 ابيلع لزاسنملا مسقت تلاهنيعباهمت اذب ةمواعم حورب ىهو نيئلثو نيثلث نم نوكحي ح رلوشو

 ساروظالو ادعس عومجلاب ىل طع ةسكو ةدلسعس هرم ن 3 50 ةمكرملا ةلزنملا نوكت دوو

 لعىرختا اف ةيعأا ةيزكلا نقالخ رت أ ىرتلالا دعس يظدالو انف ىطعت دةورثأ ىرخالا ١

 نم هنق ٌدبالح رب ىلع ليلدو ةمالءلكف اهةاخ ةيكرمال ىطعأ م اهتاشأهاظعأ هللا نان دتةاخام
 وهو امن عماجو نادرفم 00 دال ًاشنلاثلتم ادنأ لدلدلا كاك فيلكا نوكيو بكرتلا ا

 ماقفءاملا ترركَتف حب لكو بأ هلال نا نوت عمك قلة نقتال ثلاثلا حولا[
 /ناكوعو مج فل لك جتاف نتمتقملانمرزكت الا ابلا عماجلا هحولاف ميجابف أن ملبلدلا
 هن فرتعا اع ليلدااقاف عدوتف م - فلأ نأ ىذا هناق ىوعدلا ب>اضص ةاعدا ىذلا يولدامملا ٍ

 اند نف أ لك نأ دم الوم ةعج هذع تدق 0 لكن أ لسو ب تأ أ لكن الس هزاغ عرانملا| ا

 اذ_هتاع ءنادعبو حوربلا ف لزانملا تطعأ ىلا يسال هذه ن نعناسنالا اعف نيهاربلات ريطلا

 تطعأشرعلاو ”ىمركلا سلطالا قوفو شرعلا ماقم ىبسركلا هل ماقامل سلطالا كافل اذه نأ لغاف |
 ةمتنلا تاجاكو ةصتنلا ثالث نم ةركصرملات امد ا تطعأ م لزانملاكلذدو+و ةثالثاا هذه
 ”ىسركلاو شرعلاو ”ىسركلاو سلطالا دوق بك اوكلا كلف لج نتمدملا ف ىاللا ثالثلاىوق أ

 نةام_ مم دحاو لك ىلا هحو هل ساطالاو شرعلا نيب طسولا هنال ني تم دعا عمان+لا هجولاوه

 بكوكملا كلفلا اًده له مهو ةنملا لهأ ناكف ةيهلالا ةملكلا همفتدحولوأ تدحتاشرعلاةَّوقأ]

 نيمدقلا حضوم هنا نان-وز اهيف تاهنا لكل نك قركلا وق نمو نوكمش نك ئذلل نواوقي

 تاو هللا نعالا نّوكتت الو ءاسشالاهنعتنّوكش هب رى هتنئاسنا تباغ سلطالا كلفللا َةَوَق نمو

 كلفلا نأ 5لهف- ق- قلو هف مك كنو برشو لك أو منتو ءامشالا ىفذتلاة هنن انا ةسورلا
 هتقام لك اذكعو هنع دولوههال هقوفامةّوةلصح دق كافلا اذهناانلتاذهلف لوه< سلطالا |

 عمدجس ىوق هف عمدت داومرخ اودو ناسنالا ىلا ىهن ىت> هقوفام قثاقح عمم داوملا ادبأ

 ايدل هذ_هىف لمكي ل نمو لماكل ناسنالا نملك ًادوومالف اهلاكب ةمهلالءامسالاوىلاعلا
 ناسنالا ىلا هتستلبناسنالا ةجرديق لن الريغالةروصلا نمءزب قطان ناومح وهف ”ىسانالا نم

 ع. نعلار ان ىف دقاف تسملادس> نال ةقمتحلابال لكشلاب نانتاوهقناسنالا ىلا تملا داسح ةمسل

 قيرطب ةمهلالا ءاعسالاهل نمالا ةقلخ نوكيالف ةفالخن انهلاكو لمكي ل ىذلا اذه كلذكَو ىوقلا

 ىلا ةهلالارا ارسال نمادهو اياط كلك لك اهذا اهله ساشا لك معز ىأ تادستسالا
 ةداسب ةنحلا هطس ىف وكح كفل اذههتتاقاخامواموكل احم ىهو لوةعلا اهزوعتأ
 صامتخالا تانح حير لكس ققلاهو>ولا ةهثالثلل ماسقأ ثالث ىلع تانملا سوو ةنحلا ضروهو

 ةعب رأ مست لكى لعج مث ةثلاثل | ىهو لامع الا تانو ةبناثلا ىهو ثاريلا تانجو ىوالا ىو

 عدل اننع ةرشع ا ىسومر >ىف رهظ اهتموارهترسشع ىذنا اهتمنوكت 3 ”ىةبورشمرامتأ 1

 |وهورغترغ لول نساريغوه ىذلا# امارممدحاولار هناا مسمرمسم سان لك معدق اطمسةرشع

 ةكئالملا قعصتاذهلو هيورش ىلع جولا لءوهو لسعل اربنولاوحالا لءوهورهناربنو املا لع
 تاضاررلا هصتنوه ىذلا بالاورا ريما لعوهو نال رهو رنا براش كسي اي ىسولا عمشتام تا

 ةرهاطة أشنو ا شن ةأشنلا ثاثمناسثالاو مواسع ةعبرأدذهق ىوقنتلاو :

 مرسلا اهذهنم ةأشن لكلو ةما اثم ةمخز ربي دسج ةطسوتم 0 ةنعربط ةيسح |

 هنمكردي و لاسكلاب دكرديالام سهلاب هئمْدل اردف ةأشنلا فالتخ اب همعطم فات رد اهل رع

 ةجافو ةعيرأ ضاستخ الا هع ىإ 0 : رم ا نانو نة شن لك نك و ىءملانرديالاملابملاب

 لاعلان مدلىدقا نءاماو كنسقت * ندامال_عةن-هلن 1 اهلثملاعإالا َه ةنحفو 0
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 ْإ اهقدلتف ةحردلا هذه. هيد ناهربالرح ”اهلاهثنا مام عادت ند هللاالا امو

 نع محو لع ءىلع هتلاءاض أف ةملكلاو ةفصلا ف قدحم أى 0 دلقملا كاهو رظنلا بحاص

 ىلع لعجو هملق سياةن ده اشر ل هنالدح اودلا هنا معمل إو هملق ىلع ّمْسو دحااوهلا مكهلاو معسل لذ هعمس

 ا مفاوك اردانم ةواشغلا ةّتعنق نونا او فاكل نيب ىّ لا واولاب ةماكلا ةيدرف كردي هواش عهرصن

 نكي ل فاكو تاسثالا فاكى هو نك فاكن اذاكف اكل اواط>واظغذا نوالاو فاكلا نينثاالا دهاشب

 عولطب هسشنلا ىنن نمت ًافةنامسكتو نيعست ةنس سعثلا انل تعلط فاكل ا هذه فو قنلا فاك هو

 5 صرةشلا فذ ن نكي لى دبالو ةعلاط سمشلاو لمطعتلا. لاك سعت هنفَهل علطت ل نمون كل ىف سعشلا

 1 ىئلاوهو لضعتل ا. لان اهعواط كر د, نأ نارا اده تعنمةو اشغل ورتتسماههف فضتل اورهاظا مف

 اهعسو ىف سلام اسفن فاك, نأ نم لجأ هتناور ذغهلوالا ٌرظان نماق ةاطملا

 ْ دحاحو كيرشلاودواهدحوم ه دلاخ هنا ةجر ىف م هاكحذ

 ا كر دح اولك ىلعمالكلا قأيسو لزانملا نماقرطا و ميلا فرح ددحو مسالا اذه نمو

 ْ ىلاعتهّللاءاش نا امانى لزائ او فورخلا

 ْ بكاوكلا روصريد#تو تان اولزانملا كلذ داجا ىلع ههجولور ّدقملا مسالا فنورشعلا لصقلا

 3 ةب> ةةزرامو فوراا نم ةهتحلا نيشلا فرحهلو مهب فتسو ةنلا ضراهنوكوكلفلا اذهرعقم ىف

 || كلذ ىف ىتلا يساقتلاريداقم لزانملاو يلعلا زرزعلاريدقت كل 3لزانم هانر دةرمقلاو ىلاعتلادسالا |
 || ل نم ةلزنمني رشعو ةبنامتاهاعجو لزانملاهذبم رمدبل اهزيع لذا انل ىلاعت ىلا اهنمعحوربلا

 (/ نمنيرشعلاو ةيئاملا فورخلا نعابت أن واخي سانلا نال كا ذانلقامتاو”ىناجسرلا سفنلا فورح
 ا( ةيئاث تاعجو لزانملاددعمكح ناك فورلا هذه نعلب سكعلاناندنعو اهل ددعل أ ذه مكح لزانملا

 ّْ ذامدقروسككلا ددعلا فو مدق متل ا ددعلا ف حرب لكل نوكملا حرب رمشع نا ىلع ةمسقس نب رشعو

 أ ماعلا ىفربلا كل ذمكح متبل عمت نودووسكسوأأ سسك نود صح دبع ورا نع نم حربا تاكا

 : نالهملا لمسال لادتعالاّن ال صقنلاو ةدانزلا نمّدب الذ لالا مدعو ل ملاو ضةنلاوةدانزلا مكح

 || ناكفحرب لكف محصور وسكم د دع نم دب الف مصئال لا دّدعالانني وكلاو ني وكلا ىلع هانم ملاعلا

 || ةلزتم نب « رسكلاا نم قفايو ارسسك ةلزنم ثلثو نات ناتلزتمهلن وكم حبرب , مف ثلثو نانلزنم حرب لكل

 5 ءزج عجم اذاق صاخجحا ع ىلع ةلزخم لكن ام حاازملا ةفات انلقامناو رم تير ارم مليح حل

 ْ هوو نهؤ هوجو ةئالثهل حيربلاك هثلثم ةلزلا نال ةلزتمنيسع كل ذب لمك مىرخأ دريم ءازح ىلا | هلم

 نعلزت هنالر دعب لذ
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 ا هحوأ ةريشع عوملا ناك هجوأ هثالث هسفنىقدلو هحوأ ةعيسوذ حرب لكف هوو ةعيس زانم

 | حازم هل ثدحم نينثا نم دلول ١ ةلزنع نيئازنم نم ةنئئاكلا ةلزيملاو دسحاو حبا م تاذ ةميصصلا هلم اذ

 || سلامرثالا نماها نان عومج ا ردح ا وهو بسع ترس هبقو ني والا نمدحاو لكى ود سدلرخ

 ١ دحاول اهب دحانالا تن أم هلل ئغلا ناو عوج ا ةيدحامالا دحو ام مل اعلا نأ ىرتال دحاولا ةيدحال

 || روثلاءاجوابثث اهتم لل اذخ دقو صا حا ماهل ارثل اف كاث الب مككا اذه فاض مككا اذهف
 || دح ل ثاثو ةلزنم هل قدوك 6 -او حازع ةكت<ناريدلا ةلزنم ذخ اف ثلثو نتلزتم ىلا جات

 || هبدح اب ةدحاو ةلزنم هل تامكف دعما ثلث كا ذ ىلا فاضاواءرثلا ُيلث د اذ ذ ادام ةحيحت ةلزنم

 |١ نملمعبالذ ةعقهلا نم ثا ااذخ أي مث ةعقملام كح نيعو انرثلام كح نيع ةلزملا هذه هطعتف عومجلا

 || ىلثل ثدح هناخ ةلزملا لاكل ارثلا قلثىلا فاشملا ناوالا اند طسولا ثلئاابالا ةعّقهلا

 || امهدحأ ىناثلوه سلاك> كثنثل اذهل ثدحيو اممم ةدداو نيع ىشام لزم ةروضوالاه انرثلا

 || حيزتم حربو صلاخ حرب هلخهحوأ هثالث حورلل هل-ال نوكي ىذلا بسااوهاذهفرخ الا ثاثلالو



 نيرا

 لكل ىطعأو ”ىبسركلا ىف ةملكلا ماسقنا نم هانركذام اهنمع ار عا لع اطال كلفنا

 اهنم اعسق ىطعاخ ةءابمريغ ملا ءاوسمانالا تراداكر ودت مث ةباغىلا اههانتم ماسلا كح مسلق

 عقجا اق الار شع قنا فرس راود نوتسوةلانعلت يسلك لمخا قوهو ةنئناكل رضع نا

 < ملالا مالا نم هنا حوأ ىذلا ميلعلايزعلاريدعت ماعلا مسقلا اذه,كحوهف كلذنم

 لي ىذااوهو تول اوهو مسقرخ ىلا ىهننت ىتحفلأ طاقساب مسق لكى ع ىشت مم لاعلا فنئاكلا
 دوعب مةياغلا وهف كلذ نم عقج | اف لها ىف هانرك ذ ىذا لمعلاكباسحلاب مسق لكى لعلاو لبا

 اهنيعد وعتال دكرل اقتكردلا ىهامتا ددح دّدحملاو نيعلا تبان“ كَركملا نود وعتم ادناك ادناكرودلا

 نأ ءاقب |نمدب الف فرعد نأ بحأ هنافاهماشيأن مكحدق هتان افا دبأ مدعنتال نيعلاو اهلئم نيل

 دركي ام دكا فووكَي كر يد رح فلا اذهو ملاعلاءازجج أ مهو نيفراعا |نيع
 اذه ماسقأ عئابط تناكتاو صغنتن الو لآ اهمعن لاتنالو ادنأ اتاذل ىفتال ةنملاف هماظت مرذننال

 ةسوببوةدوربوةرارح نم هطءتاع هلع تمك-ف هقوذةعسطا!نوكلآالا تفاتخ اان ةفاخم كفلا
 رزانلابكرق تكرتلانالا ةعسطلا مكح هش رهظ ل طمس ن نكي ملواكس هناك ملهناالا ةيوطرو

 اهتم" ىلا اوهلا ١ ا ل "ىبارتلا بكر تو ةسوسو:ةنارح نه ماسقالا هذ هنم

 ةعببطلاّنال بتاع عبرأ تروظذةيوطرو درر نام ”قاملابكح رود وطروةرارح نم

 راك عيدادلإ ل كلذ ءاوسلا ىلع ةداضتمريغ وةداضتما وكت ابيكرت عيراالااهنم للكل

 تاذ سفنلاو سفنلا نعاسمالنننث ا ةقرقللا ىف ةعسطلا تناكناوريغال عب رأ ىلعاهنسع ىف ى ماك
 معالذا اهلعال سغنلا ملعب لعفت ىهف لعرب ريغ نه نيتلع اف نيتقيقح تاذةعسطلاف ةملع 0 نينوق

 ا .تعفنامث ”هلعاف ةدوربلاو ةراركا ثمح نم ىهتمعلاب ةفو ظومريغ عبطلاب لعق نيف لمعلا اهلواهل

 ةرارحلا لع_ةنمتاك ةدوربلا داضتةراركلا تناك (كفةدورملا نعةبوطرلاو ةرارلا نع ةسورنلا

 ردت كإفلا اذه ماسقا ىف اهمكح رهظف عبرا ىوس عوجيلا نم ب بكرتاماذهلف ةدوربلا لعفتمداضي

 رشءىاعوجلا ناكة عب رأى هنالث تيرضا ذاق عب را ثالث لك ثدلثتلا ىلع اهلعج مث لعل ازيز ءلا

 بكر تتعدق ةعررالاف اهو رشع تا عوملانوكش ةعب رف ةبورضم هجوأ ةثالث حرب لكل

 رشع فاى بتاره ثالث تب ريض اذاف "قامو ٌقاوهو ”ىبارتو ىرانفف ةرصحتم امال عئابطلا
 ةناهترخا ةرششعلاو ةرشعن مزج ىأحرداارمش 3 ىصواهحو ني الو ةعسع وجا ناك اهحو

 هولا“ متن دارملا نافع اعيراد كاف هللا طراق "املا نوكينأوحراف ةنسلا بقفل او باقحسألا

 اذه درعا مخزرلا لال ذو ىصالو تول نم هنمناكامدعن سببا ىدقاوناكث رح ثيح عسجلا

 نيمدقلا عضوم ركل نان اكو كالفالا نم هنو د نم هعطق اك“ ىدر كلا كرد * عطقي كافلا

 وهىذداا لزانملا َكنذو حوربلا كإف نكلف نو وعلا ىطعأ هنأق ةنحواران نيرا دالا ةرخ الاى طعب ل

 لوو هيووص لدسو هماظن برع لزانملا كانو حوربلا كلفنودامو ناءقانامهو ةنملا ضرأ

 00 تانكط موخلاااذاو لاقو تا ووسلاو ضرال ريغ ضرالا لّدتموبلافاكمبك اوك ءوض

 فتسوهف لزانملا كلذرعةم امو ةصاختاوهدلا عبسلا هوتا اومسلاب ةفورعملاالا تاومسلا نم

 ميلعلا زيزعلا ريدة نينلا نيجوز لك نم ماعلا ف رهظ كلغلا اذه ىفنيمدققل | نيتاه لعف نمورانلا

 ةملكلا نم نيفراو لدسعلا نم نيوجولاو سفنلا نم نيتوقلاو ةعسطلا نه نيلعافا مك دوو
 حيرتملا عب اسوا اولا ةذيفلا نهر إد ك نب هاسرلا مح دل

 هزات بدع ةداهثو تف ريسصبلا عيمدلا وهو ند همش ندوّىش هل*5 سدل نيمزن نا ىرحالا ةبقصلا

 هس :ىلا .ةواوكرشأ قسرا نك ىلا ةقيقا ا ام لع 0 ا صامد

 .ةدحاولا مل كم د كفل نو ملا اهيكسا 3-6
| 
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 لرأي ناكرهظ ماعلا ف مول لاف ةبئاوهلاجورلا نموهو مدقلا اذهل اقيازولعا حرب نهةجرد

 ةئراةم ىلا كِلغلا اذه نم هللا دنع نمعملا ءزدسا كلذ ىهتنا الفد الا موملا كلذ ىعسو ازودا نم ةحرد
 ”ىدركلا نم اهلكك لغلا اذه ءازجأ تاباتف ولا نمةدحاوةرودت ضنا ”ىسركلانممدقتلا كلذ 8
 ترهطف كلفا١ اذ هى كل ةقوفامو ةيناثثو ةقتقدو ةحرد لك دكرإلا كلتتمعف هنممدتلا عضوم |

 هذه دنع أدت ا ٌمكلذلا اذهةدكرح نم ةمسقلا لين الىذلازيصتلادرفاارهوطادوجو تنئوزانحالا
 نمهيفام عم لياقف ىلوالا دكر لم ةياغلا غلب نأىلا اضيأ طسولا فرخ لاقتتاب ةيابلا

 نيدالا مول هيلا 1| :ركرذلا هذه ينتومتممدقلا مذا ايكو دانا القاع ىلادار هال[ ءانحالا

 نك .الف كلذ ىلع ديزتال عبس تاغصلاو ةمها | ةفصاهتنمع" ا عسل كلا

 ' قيوفو ةراماقا وول ةلفلطشلا+ سدا هبجولام منام هن اقاموت مانأ ةعبس ىلعر هدلادب زيت

 ىلزال ا ةفصلا لءاهدوجو ناك املنكلة تمان' نوكتن!تارودلاىلار اط:لاءىلوالا ناكو ودحالا مسا

 نديم لأ ناكاي مكائد تارود عبس ىلا ملى اةرودلا رذكعواهمماايلءريغت لامع
 عمسلا ةفص ن نءعدحالا موف ميلعلازب زعلام كح ةرخاو امن دنيدن" الادبأ مسالا كلذاهعش و ةعفصلا كلت

 نءهتكرحت دجو نينثالا مول و نكل ودي همدع لاح ىف ”ىههلالا الا عمسن مالا ملاعلا فاما ذهلف ا

 قص نع هتكرح تدجو ا.'الثلا مويومىسوهوالااءزحب - ماعلا ىفاخ لاعلا ىف ةام كا تناكهروةاملسا فص ُ
 ءابرالا مونو هقلاخ نبع ثمح نمال هلع ثح نم هقلاخح دها شب وهوال ا ءزج ماعلا فاغرصنلا ا

 سيلا مونو هقلاخو هدجوم ظعتدصقب وهوالا زج لاعلا نفاخ ةدازالا ةنصنع هتكرح تدجو 1

 ةعجلامول وهدحوم ىلءءانثلا نم نك. ةهوهوالا ءزج دوحولا فا ةردقلا ةفص نع هتكرح تدجو

 نمالهدحوم هنوكث رح نم هدجومب ملعب ودوالاءزج ماعلا فاخ معلا ةفص نع هتكرحتدجو
 ةدهاشملا لعوهونيعلا لعدارأ هناف عمصوحوءاعيرالا موي للعلا ةفصن ءدجو امنا لءقوهناذثمح ا

 ليقهناد انمكح ىذا لوقا اذهوداقسملا لعلا نماقاطم ”ىب لالا [علاوهاغتان 2 هاندر أ ىذلاو ٍ

 نأ هم اع قلاف فقوتف ٍباوملا اذ هتمحاف حاورالا ن محور ىل هلاك لب رمشلا ن مدح [ىلهلافامأ]]

 دم مسيو الا ءزجب دوجولا فات مالكا ةفص, نع هتكرح تدجو تبسلا مودو هانركذاك مالا ||
 اع : ماع هقلاخ ميسنب ناو اعلاىفاخ اروذغاملح ناك هلا نإ هحبست هقفنالا نكلوهتلاخ

 ةدهاشدم بس نعد>ومووعذرخ ”[بسلال نيعتلا ىلع هلدصاق كل د لعرداق هكلالط جيشا هرعينسلا

 0 او تاغصا اهذهل ةعيسنوكتنأ مادالا تنيعتفه هال مس و مط

 عن لكل ىلاغت لاك ئهتلك انش ىل_ع هلمعف املكشم از داك ادي خاملاع ارض اعيمسانج ماعلا ||
 ىردللا نكلو لاه هللا ناف تقدصق ح هنا هيف تلق نا رطل |تافد رهظف ع ملاعلاو هةماش وع

 لوه اودووه الوهق لو تن و 0 تسرذا لاق اوه ةاعجما هسق تلقناو

 امنه صقنالو ةعم_سلا مانالا ىف داء الق قلختلا ىنابم روهظلا ملاعللو تسال اءامسالا هلو مولعملا

 تاهحوتلااودهاش مهنال سلطالا كلفلا قوفىذإاملاعلا الااهاشإ امكمادالا 2 فرعت سلو ْ

 مك داع ةعيسىف مهل ترض اذ تاهجوتلا نيب اوزيموراودالا هذه داما ىلع كل انه نم ةنهلالا
 ىراوخلاالا كاذاو لعام كلذلا اذه تحت نمامأو ةءادملاو كلذ ىف ةيابنلا اولعف تاهجوتلا ىلا

 هم لم دل | هوسق ثمح 0 مو.لانيسعت اواعالو ةعبشلا

 *ىمركلا ف رهظ ىذلا ميسقنلامكحح لطالا كلثلا اذهىف نع ع

 را ورا كا -وريخ امسهو هلا نيمدقلا ىلدت هش ةملكلا' تست امل
 اذا ماكح الأ هده خ نستحل او ماتم نعتمإ انوع دحاو م.سةريدلاو 2 تدنو ةحاناو

 اذه مسقناف 1 املا وخال كتاوت 007 2
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 ا نيت ذراولا نيمدقللوهو روخو مسكحمىلا ةيهللالا ةماكلا مسقنت ”ىبركحلا اذه نمو همفكرحال

 | برالءامعلا ةمفرط ناف ىلاعتبرلا الا نوفر عيال هب نوعا ةكتالمهلو نجسرلاءاوتسال شرعلاكربدن ىف
 1 ءامسالا تاهتأ يه ءامسالا هنالثلا هذ هو ىلاعتهتلا نعتناكللا ريمذا ”ىءركلاو نورا شرغلاو
 || نيبامهلوهبق ةرئاد نجرلاو برلاوهللا هئالثلاءامسالا هذ هتدحو زن زعلا نآرقلا تعيشتاذاو

 || فالخ اذكعالا لتعيال ىأان وسم ىعسو مظعالا ىنركلا اذ هىوس ىسركءامسو ءاعن لك

 1 نجرلاو هللا مسالاوه ىذلا هريغوافاضمالا لةعيالىذلا برا ناك انهنمو تادوجوم ان 2

 1 ا دل مارد بدور باطب هناافاضمالا درو ثمحدراالف برلا الا ف اًضمريغدرودق

 (| ىمركلاوهىذلا ةيناكملا ةست :رابا ف ةطيقلل| دنع ترغأف نقرا بر نطوالاو تازمسلابر
 ١ لاقل فرانك الو دارفالا لو ضو ةئلاثلا ةحرردلا ف ءاموةفاضا ةسنااو انوسمتمدروف
 || ندون نثرعلا هيفوصوملا اًضنأ تو.شااق تزويثلاب ”ىهلالا مسالا هلع مكح ”ىسركلا كاذكك
 | نكلادا اا وك لكتسبو ىحرو وقود هسبلح كولم كاف كايت نحيل مالا نأب
 || ضارعأ ىهامناف نجرلا الا مكح عم ضا ىعأو لاعو باذعو مال أمال لات ناو ةجرلاولا

 (| لذه او راضلا ءامسالا نمو ىسحلاءامسالاهل نج-رلا نأ لح نم ةرخآو اند ناوكالا ف تضرع
 || ةحر ضراوعلا كلت "ىطفو ضراوعا نكحااو ةجرا هضقنالام ماعلا فرهظ اذ_هلفتمملاو
 |١ فتان ادنع نمالا ن نم ىل- أل قا ذهلو همكح - لاوزيب.ةء ةحارلاو معلا فءاذتالا ن نكي و

 ناسنالا فرش امفىّتلا مولعلا ءانبقال تعضوفا هدا دضانالا معنلا تادإ فرعتاخ 27 *لخولا

 | قيرطب هنم ع قاوذالاناعلا لوص>و اقوذ هلول دمىلا لصوملا لماد/ اوأ هلصوملا قب رطلاكت ناك
 || ملاعلا فر هظ نّتقمقملا نيتاه نمو ءاضرلار بضغلاب سر نسل ىلع سفن فصو ىلا ىرئالأربخلا

 مومهلانممال  الاكح ةنطابلاو اههامٌثاو موعطااكة رهاظلا قاوذالا نممولعلا باستك |
 شرعلا تدثفاذ_ه بع ًاامرظناف لأ ىلا ىَدْؤي بسلك نم ةرهاظا ا ءاضعالا ةمالس عم مومغلاو
 || هنلا سفن هبف ”ىناجرلا سفنلا نيع ىهو ةطاحالا اهلفةئث لك ت عسو ىتلاَة_عساولا ةجرلا تول
 // هماعضورقم لكو ةّصرم!!ىف مهلصا هنوك ماعلا هدحوأ ًارطب ىذلا قمضلا ناف هما ف بركل كنع
 ِْ ادهم هنع هلل | سفنف ريمسلا لحمل ةروصلا ىلعداواملن انالاو هيلعرود# روج لك روصخ

 || هلوق ىف هسفن هبفصو ىذلا ت ل1طامكحن م ه«فاتن اكحام كا ذ نمهدكام ”ىنا.جرلا س هذاا

 || هفرءذملاعلا دوجو نيعتيب ال نيكل نكن فاجيرلا سنتلا در 0
 || تاانوكيو هسا نال لا مت الا اظل ملاعلا نيعفدارأ يمملاعلا
 | ةملكلا ماسقنا نم ”ىسركلا ماقمءاطع ام ببع أ مرظن اف كلذ نم لج أو مرك أ هلنأ لالا هملغدمرمس
 ربكلا ىف نيتدراولا نيمدقلا عضودووه ىذا ىسركلا الولزيم# نكي لو قلخلاو قا رسهظذ ةيهلالا

 || دجو الة رثنلاا ةلزتم لزاسنملاكاذىفو فاكلا فرح قاسنالا سفنلا فدجو مسال اذ هنعو
 : اهكلف
 هتناعتساو جوربلا كاذوهو سلطالا كافل ادام | ىلع ههجودو <ىنغلا مسالا ىف ريشع عساتنا لصفلا
 || اذه لعج مسالا اذ_هنأ لعالزانملا نمافرطلاو فورا نم 1! فرح دا اورهدلا مسالا
 لإ هلامو هباهمالوذيا دب هتكرط فرعتال لكشا اربد سم ءازجالا سان هيف بكوكال ساطا كلفلا
 دعبالا هدف ةنمزالاهذه تنيعتام نكلو نوئسااورومشلاو ةعيسلا مانالا تثدح هدوجو فرط
 د> او مول ىوس كافل اذه اهنم نيعامو ةئمزالا هذه تزيمىتلا تام العا | ند هفوج ىف هللا قل ام

 فرعءاموامول ىمس مدقتلا كلذ ىلعأن م تنمعتف ركل دل ناك امعةدح اوةرود ىو

 لوأو هتكرحءادّدب !ناكح هتك ادت الوأو كاذل ا اذهءازب أ لئاقأ ىلاعت هتلاالا مولا 0

 ةدرد



 عما

 أ شرعل اوهف هتضيقو هتطاحا تت وه نا هّوقىفام ىطعأ كسر واردقوامر ميظعلا شرعلا

 ىوتساامهنا ددحملا شرعلاوهف فرم لادا ناكماسجالان مهري هي اط.< نأ هتهازنبو كلذليركلا ٍ
 نم هيطاخث هناي هلع نم قء ضقدي طاخلا نأ كلذو ةقاعنرلا سفنلا لحن .ءالا نجلا م مالا هملع

 هتروص ماعلا ىف دووم ملك حو ناكف ه حا وم اخور ”قاجيرلا هنا ا هيروصثدح

 طورشملا قد اق زيهم ريغ هنال امنع احراخالو ةروصا١اف الخا دال هيرتز لعحو هلريدملا هحورو

 دو-وملارظن ا ذاف هنعجراخالو ماعلا فل_خادال حاورالا هنع تردص ىذا سفنل ناك طرشلاو

 هنعهللا سفن هنناحور ثيح نم هسف'ىفرظناذاو هيروص ثسح نمور ص قاض هياطاخ هنوكى :

--_ 
 | كلذ ةرداو هنعلارر رودلاب شرعلا ةطاحا هي طاحت هنأ هنا ذ فصول ل هنأ لعامل هح ورف قدضاا كلذ

 | | ذه ةطاحاو نجسرلا مع مالانع ءاوةسالا ناك اذهلاف هحور تح نممنا ب حرفلاوروا دلاد ايس .

 أ هتلا ء ءارو سداو طم ا ادعئ د لكس 1 هلوق ف ملعلاب هم 4لالا ةطاحالا٠ ندسرهألا ١

 يشرعلا ف ةماكلاك يكل ري زعلا وهال هلال“ اهدنا هلامو ىهتنملاوهف هللا ملاعلا ء اروو مارل رم 1

 همقع ا ل املادادتال”ى ماالا هالاودو ة د ازو ناكل 0 لاس

 هنوراع نونمؤيالذأ ىعىث لك هنم هللا قاف هنا ذي ةاملسا لف ءاملا ىلع شرعلا ناخ وش لك ىح
 مع او قرحاالاو ةسام همق نكد لنا ءاوهلانا ّت>قسلاب راهتالا ةا.حورطملابضرالا ةأمد نم

 أ| قربلارو هبث اهرون داع دنا نكلو ه مك ىردأال ةمئار د مارعتابقا لع دخلت ءلااذهنأ |

 بع رو دم يعج لا نال كا درامر هور دك نع رو م هضالظ هل تنأ ارفاذه عمو

 ره 01د ىذاا سشرعلا تح ب رو و ىذلاىوت_ككلارو

 ترو اهفرعأ ةريثك ازونك هن تيأرو مالسلا دلع مدآرتكلا اذا مب ظعل ا ”ىلعل ا هلئامال ا وقالو

 هذخ ان أ هشضىلقلأف ”ىلعإ_فرويطلا نبحأ نمار اطابق تنأر ا ريطت ة:سحارومط ١

 3آ1- ىلل.ةفن موتاعذهاك اذه ن ل تي نت كر قرش ادالب ىلا تدك ١

 | هل تادف ةعاطلاو جبل تاققذ كدعم هذفن قرشل ادالب ىلا "ةل-رل اننا لأس ساق ة دعراصإلا

 هلّتاَعف نءاخل هنعتلأس ساق ةمدمىلا تئالفهللاء اثنا يح نوكترب اطلا كا ذةنعوخل :

 أر 1 نار كم * ان الق نا ىل لمقف قرمشتلا دال ا قلمح نأهنل اسمن لاقف ةجاح ىفدتلات اًاسله ٍ

 اهممتامودب ربصملا ايدل ىلا هةصوأو هباعيتيو عدو عييت ص هرذخ أف نامزلا كل ذ نم

 ِ سشرسعلاو هبق نوف رصد ءالخ مهل قنام شرعلا لون هتوف الللاو تاةناف هللا هجر

 هناك نيرا ىلءءاوةسالا نيب وشرعلا لو> نم نئفاح موك ندب قرقالانلقءالظارعدق

 اذهوهاق شرعلا لو- نم نيفاملا ةكتالملا نا م لاطفنالاو لاصتالا ليال زيتا لبةءال نم

 لوج نمنفاح ”كنالملا ىرتر لوقي هتعسامأ نجلا مسالا شرعود هيلع ىوتساىذلا شرعلا

 نم غارفلا دمع نيملاعلا برهلن دسجلا ل_قو قطان م_منن ىذقو مر دمحي نوعسس شرعلا |
 ضرالا كات ىلا شرعلا ةيساورشللا ضرأب كلذ المالا ءَداَمْلا هلم ةماستلا موكل دفءاضتلا ||

 اذهو فو سكلاةالصىفرخو سو هيلعهتلا ىلصهللالوسر'هلقىف طئاللا ضرعىلا هن همست

 أ عساولا نيضيوأ قيضا| عسول نري غنم ق.ضلا ىلع عساولا داربا ىف ”ىرصصملا نونلا ىذلئاس نم |
 اذهل ثم عام« هملع ناه نطاوملا فرءندو 5

 | فورد نمو نيمدقتلاو ”ىسركلا داحا ىلع ههح وو وروكشلا ”ىهاالا مسالا ىف ريشعنماثلا لدفلا ٍ
 ديرب ىباعملا لهأ لاك ضرالاو تاوعسلا همسركعسو ىلاءتلاه ةرثنلا لزانا ا نمو فاكل افرح ٠

 هناالا:الفىفةاقام هَتلك شرعلا فود سوسحم سسحالا سل الاهذهىفهناالا ةغادوأةنو لعلا :



 ها

 1 يزل 1 1 ا 5س ا تا نك ا تست هس سحلمما هصادصت دم طم تست

 هلال ع>و هفتأط> ا اموهو هحولا اذهريغ ىلعءاكسملا هلوقتو هللا لهأالا هكردنالا هو

 عضوم لصفلا اذه سل ةروص# تارود نع ةدواعماماكح أ حوربلا هذه ىف نك اسلاو لكل

 نعرانلاو ءاوهلاو ءاملاو ضرالا ءللكاو تكاوكملا كإفلا ةهروص هللا عقم اهنعتالو اهرصح

 أ تناكامل ناكرال اران نم ناخدا الع م بكوككلا كافلا بكحا وك تاعاعشو حيوربلا كلف دكرح

 اكوك كلف كح ف لعحو ةريدت سماك الفت اوه ارودناخدلا كا ذ ىف رهظاف ةمك ص ازان

 نيغلا”ىناسنالا شفنلا ف دجو ا ”ىهواالا مسالا اذهنع :رناستلا الن نا دكا د تانعا

 ةلزئمر ةهتملاءاملتا فرحو لكشل ا داحما ىلع هب ونو ريككلا ”ىههلالا مالا فرمع سداسأ | لصقلا

 لكشتملاوالاككشاهلح رف ةءادلا هبد.ةثام ىعم هيو دة ١ لكشلا ةعنهلا ىمسو لزانملا نم ملا

 اذه ىلاو هاكاشرامالا لمعبام ىأ هناك ام ىلع لمعد لك لقهتن الوش هيرهظ ىذلا لكشلاب دعا اوه
 هناك اش ىلع هل معق هللا لع هلك اعل او هيلع هسفن ىف هنا ىلع ل دي هنمرهظ ى ذل اكاد لود هانعم عجار

 ةرود ىلءادوجوم ناكذاهنروص ل اكل ريع فروص ماع او هللا ىف نوكحمالءىت ل اعل |ىفاخ
 هن اعنال هكو هن اوتسال هناكسو هز ال هيامزو هنافصا ملاعلا ضر ءودحوملا تاذإ ملاعلار هود هدوم

 ند ةناحال لعق ثاو هداح ال لعش ناره بول رادضاضاو همالكلهعضوو همصْعو هاضرمفمكو

 00 ىدهأ وه نع لعأ مكبر هتلك اش ىلع ملاعلا لم ذهل أس

 مسا ىلع م ١ يل تشل الينا ىرتالا سهتالف هس اقسسا سوقلا 00 طارمد

 راو نارا كاش هلع تكش هني تع كاف اريدت_ م اكلف هرهظأف ةرادّتسالاب
 مع رثونملذ 0 )اةروصلاو الم هلع نماعو كامو هو نانا هسفلةفل هذ ة ةمح دةرود ىف

 مسالا 0 ازد ادبأ ةديقم لاكش الاف اههفاهم لها رث رثول و هد ا اسنا ةروص ىف هنم ةيكلملا

 ”قاسالا نقتل نم هرسهظوا هر يداقم عال ابر اهنا نهرومالا بت ىح ميكس ذأ ”يلألا

 ةرمضملاىوالا ملاعلا لصافنت فرهظّْئث ا هك غلا لزانملا# مرو ةهعملاع ءاملن افرح حي رانا ىف

 ند هرهظ فنك ن ساطالا َكإذلا ىرثالا رهظام ىعالواوامددقتي ىأ يا لك رول هل ةيهلالا

 ددعتتال امنكلو قعلل تافصدلاو ءامسالاكع ءازحالا لئامال نيمانال همقريداةملاّنال قلل ا ىف ةريلا

 عضوو ةريلسا لكش ىلع عضوف نيعَس الواحورب همفنا لق ثمح سلطالا كال ىفالا ترهظام ةريخاذ

 قع لازاسم ان لف اع ةريكسا هض تءقوام ىلع تالالدإا لكش ىلع لزاما نكوكملا كلقلا

 لزانملاف ةزاخت لا لوز ماكدسالا عون ”لعحو تالالدلا كش ىلع وذ حوزبلا نم سلطالا ىفام

 هلل سل لاقيو له مكس نم ايف سلطاللامف قدا فر وظي ىتلا ةمهلالاروصلا ةلزننج حيوربلاو
 لاكشالا مكح رظناف قل اوها ده ل اقيو لمعت تال الدأ ا ن نداهيقلرانمللا وة: امعلا ةلالدلاب د ا ةروض

 فايع هب شئشلا لكشو مولا ةريمسا "تفل لئاشلا ف الاكتالا ةيمو لعق
 نيضقلا لكش ىلع امهف صيلختلل ةرخ "لاو حازتماللاسندلاو «هدض لوح دضلاو + هلكش

 فرحو دم ركحملاو ةملظعملاو ةدومحلا شرعل ادابجي ا ىلع ههنو طرحنا مسالا فرشع عياسلا لسصغلا

 رم يح نا يحلل طاح ؟شرعلا نأ لعا عارذلا لزاما !نموفاقلا

 هنا ”ىبركلا ىف ل سوه. طع هللا لسص ”ىبنلا هسة رظن اوتاداوأاىف يح ةرهاطظ ةرادتسالا ف 23

 كلذكو ضرالا ىف ةقل اوهو ريد س لكشب ههشف ضرالا نم ةالف ىف ةَتاك شرعلا فوج ىف
 كلذكىندالا كلذلا فوح فد ركلا ناكرألاو دمع * ىيبركلا ف تاوملا 0 هللا نحس

 اناومحو ًانابنوأ ناك ان دعم ةرادتسالا ىلا الئام اموأ اردتم الا هترود ىفادبأ نوكيالاممعداوام مث

 ء تيد ند ماسحالا مافعأش رعلافاواكا شيامالا ىطعتالفدن رود قفط عراف ذو
 وهف و ةطاحالا

 نرد



 أ لكلا دل هزل ا وار الا ”ىهلالا م الاف اجلا س هم ن را !

 : لا 58 ىعستو ةعمهجأا قو اروملا سأر لع لزانملان مو ةهعملا نيغا| فرح ىلع فورا نمو

 : رهو ب لكلا مسا ةدوصاهل هتلر هنأ ةيلمعلاوةيلعا# وَلا سفنلا ف لعج ال ىلاعت هللا نآلعا :

 نمل لكلا م كلا ذه | .ًاراملو مج ريغف مهوتمدادتم اءالدلاو ءالؤلا هن رمعق ءابهلا ُ

 ا نعحراانافع اذار منام مسا اذهناك و لذ اريدت م ءالطا نأ اناعةرادتسمالاّلا لاكسشالا ْ
 || هدحو أ ال مدل اذ_هلعجو ماعلا ةروص مسجلا اذهىف تفهتلا نا مءالمالوءالخي فصال سما ||

 ٍ هلك 4 قملكرافاوهنعل قل ا ماقد الخ هتك ءالجللا عم 5-2 هيرعاملاردد سم

 6 هددتق |هنمع 0 ل افائواهعضوم نعلدتنت لاه دصقاه نم ابتكر يفر ظتخ سرا ذكرك
 ١ اهنال ةنكاس دكرصتم ىهف ةربدتسم لك رس لك اذكحجومو لكلا كرحر خا زيح لاربع نع القتنم |

 ْ نوكمالا ذهو نوكسلا, فصتنف تنكسالو هكرطاب ف صنف ام ا ثمح ع نم لاقتنالاب اهزيس تلخ أم

 ْ روظت هم ....طلاروصلا لوو ها ذهو اريدتسم ىأ اكلف هلك ى مسيالفريدتسملارغاماورذتسملا ىفالا ْ

 1 رمتف ةصاخ نيضيقنلا فرواصتلا مك ةسوملاو ةدوربلاوةنوطرلاو ةرارطال مف هلاهمكحدبق (ٍ

 : تضغلاوءاضرلا هيقيوطل عوادواو اللص *هنعروظاللادتعالانآف هلع ةرارحلا ةيلغن ١

 ْ 00 م :

 1 هناكم ف رم 6 0 ملا 0 رعامالا ءالخ امو ةكجر طا هتطعأ م بلا يق

 ع 0 -ركرح ىهو ةرارخلا اهملطن مدرسا مشق ءال_خ هحراخ س دل هنال ا ىهو

 ا كار ةروص لك ةعلسم تادادعيسا ىلع مسجلا اذه ف هلك ملاعلا روصءتار يطأو لام اريغنم

 || فورا تليقاكىناجرلا سفْنلا نم حاورالا روصلا تابت داو كاسو دحاو مج اهعج

 || روصااترهطظف دكر ا نامزلا مكحرسهظو هل تح رخ ىذا عملا لع لدتل اهجو رشد تع ىناعملا |

 ١ هلدعامورودلا هد ِهدو-و ةنهاالاع ءايسالا مكح ر هظو ”قاافزلا رخأتلاو مّدَقَتلا تلتف بترتلاب

 ا لك فو صاخ هو ه_فانرك ذاب هنو ناك فك ماعلا دوعو بانر رد ودتسسملا لمع فاك ْ

 ' هيدسمل ىذلا صايل هولا كل ذطو تيس فرعبالو دو صايإن اه-ولا كل ذ نعو هيسفدحو أم :

 || سفنلا لعفب ال ىهاالا دو-ولا.ْ رهف دودلا ةَشاقروهو ةصاخ هللا الا سفثالو لّشعالو هنعلعفنملا ||
 || دحوأ مةئاجرا ةماكلا هسضد-ووشرعل ا ىّوسف تاماكاا داحال ”ىناجسرلا سفنلا دكر هو أ

 |١ لة ةملكلا تيقن ا ىلذتلا اذهاو نامدقلا هملا تادتو ةملكلا هبسذ تعمقناو ”ىدركلاةرودهفأ|
 ' اهانة يكلل صاع سون ساطالا كلذ ارادأ مريخ كبح لااهماقلا ناكورع صالاو لذا ||

 0 كت الم حاور الاحورب اهلع- وريداتملا تمعفارا دم دع ىا ىلء ههضو ءاش ن ١ءلاه رهظأوءاشنع

 حاربالك مكس هلاحريرادقلا لعح ىلا كلملا كلذ مع.أن حرب لكى هةضاض عئابط لع

 ١ هنالث حرب لكو ميلاعتلا له دنع ةمول_ملا يوربلا ىهو كلا ىفةالولا ب تاركو دليلا روس ةرئادلا

 : 5 ,الوالا لوالاى نوكجحب ةقافد ٠ نماموادحاوناكن اوموحو هنالث 4 لزالا لقعلا ناعوت

 |١ همَدَقَن . الف ئش لك عموهف هللا امنأو هقلاربغ مّيتما ناك ذا لّتالل نوكيال مكحب ديزيو ىناثل انهن نأ ٍ

 لكب نسال صا جو دوو ملك ىلا هلا هلو هلال مسك | اذه ه سلو ءوش هنعرتأت الوش ا

 ناقد -اوالاهتعردصاؤ د-اووهو نننانوكحب نأ مصيالدحاو دوبوم لاو دو و5 ا

 دوحو ناف فرظااوهىذا 1نامزل تلد ىلا طا .ةةرثكلا كلنعوتادسا ةيدحأىف ١]

 دجاولان عر د صال تم اذاهف د اوألا .:رهطاع حار كس دان ا ولا :

 هَ ا نم دحاو لكعم وهفد- >اوالاهئعر دهن ماعلا عج هئعردصولو دحاوالا ل

 060006 2ئئ2ث-ثتت19آثتثت59ث9ث0ث5ث5ئت1 0 ئ
 ىن كوم لك
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 ردتس لكى ةرادتسالاو عبره لكىف عبر رتلاك لاكشالا ف كلذكر ناولالا ىف اذهدوسا لكى
 سلا هلع عقو ىذلاو ةملوة#ملا نم هم شح ىلع لكشتم لكف هنا ذب لكشلاف نم لكى نيممتلاو |

 لئن نعش اقوول لكشلا نيع لكشتملا ناكولذا الوسع كتتملاو رعتفلا ا مشل رفا

 قيلا فصتا ىتاا ةيلكلاا قئاقعلا بورمض ملثم اذ وذرخ الا لك ش آم لاود شل لكشتملا اذه نأ مولعمو أ
 روصلال.ةب ةعسطلا ةروصا عدارلا وعملا اذه كل ذكف ناوك ا قاخلل ىهو ءام-أق علل ىهف ام قلخلاو
 لوتءملا اذهىفالا ةروصلا موقتالو اهريسغال ةروصل اكردملاو ةمل اودعملا فهلصأ ىلعودوهره وح
 قيطلاىرتالاهتروصلار طنلابدوجومهبروص هيف ترهظ ام ىلارظنلادلوةعموهوالا دو>وم نما(

 نبط انوعوس لكلا كو ابم فص قال اوالا نوت ةفصر ه سفن: فصوالو مسا ىمست ام ىلاعت ١

 رخأتل قالا ىف ترخأتو دوولاب قا مدقتا قللاىف تمّدقت امناو فودوملا د ةققح هطعتام |

 لاقي وريصت عبط م اكتم دب صر داق ملاع ”ى هنأ, ف صوف تاذدهنا قل ايفلاتمفدوحولا ىفقلدلا ٍ

 ةةيقلسا ىف لعلاو دحا نم فالخ الب ريصب عمم ماكتم دير ردات ماع ”ج هنا قولخلا ناسالاف

 ةرادقلاو *أنان مكلسا ىف مهنب فالكل ار كال ملّةعلا ىفةد> او ةقمقح ىلعت افصل عسجمو مالكلاو

 ةدحاو ةدحاولا ةغصاا ةَقيقح ٌمةدحاونيعلاو ةفص لك اذكجوهو تاغملا نماهربغرثأ فلا

 هذهوام قللنا فاصتاىلاو اهي وللا صاصتخ اىلا ةيسنلاباه د فاتخ ثابت اذ ثمح نم
 لكى ارهاظادوجوم اهمكح ل ازيالفاهراكسنا ىلع لمعلا ردقيالادبأ ةلوةعملازتال قش
 روش هر وص

 اهّتاذىف ةروصالو هسف ةرودص اها دو> وم لكذ

 اهتامنا نيسع َْق اعنف اهفصوفف دادضالا عمدت

 لباقلا مسللاو هلءابهلاوهو لصفلا اذه ىف بولطملا روك ذملاوه ما ةروصل لباقلا ىنعملاف ||

 ءمشهنم نكشلا ىف سلو لكش لك هسفرهظشف هناذل لاكش الا لش ىذلا هنال هلءامهوه لكشلل

 ءامهلا مس اذه لثمو لاكشأ روداهاكو حاتفم و موّدقر نانسو فيس و نيكس نم هنمرّوصتام

 نحتان درو لصفاا اذههلانعضو ىذلا اودو لكتا اود ل_طالاو ء القعلا دنع ةعير أ هذهف <ىانصلا 1

 بانر نمدح أ هركذ امو قاساو قلدنا م :ىلا لقلا اذهىاهانز دىلاى مو قن ادا ةقشح

 ةماعلا: لاعو ةملث اقل اء خلال كلذ نم بيرق ىلع ت تبش : ةلزتعملا نآريغ هللا لهأ الار ظناا

 ترراقف عزا اذه اهل يك انما جل متدر هال ةيرداةلابرداقو

 نيفتلاةلك يف قار الل ارح الا مسالا نكح نم لصفلا اذن طقم تع أهلك اد هو مالا
 لصاوه5 ل ماك ددع لواودو ةمسهبك | 1 ناريدلا ىلعهحوت ىذا وذو "فاكتر

 || هلخ ديال تح ات لكلا تماقأ هملعو ةملاكلا هذ ذه نم باتل لف ماعلا نسال ب لكو لك اكة دع لك

 هلعجو ا. اوزلاروهظ عم هزادحتمالا كراع هنأف لاحخحشالا لطف ارثنم هللا لهأ نموءالخ تت

 ردتسملاو ٌولخلا رهظف ةرثكلا عمللخلا لبةبال لكلا توسك س دسملا لكشلانأل ىل_ضكفأ
 يي عءدعمل . هناق عيرماكلخنا لوبق مدع هريغ ههشأن او كل ذكس د ا

 ريغ الخ ام هناف حرا نه كر دعما ل سالت الخحاألا يل ا مسا لبق ىتلا لاكشالا

 نءرهظي هنال لكلا, فصوامن او سّدسملا لكشلا ىوس لبيع 22000 مسا هرع عام

 هن از | نع نم موقف هسدسو هثلثو هفص)
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 ف تريط عدلا ٌتايهلار وحلا قلخ ىلع ههجوورخ "الا ”ىهلالا مسالا يف رسشع عيارلا لسصفملا

 ةيلمهملا ءاملا فرح داي ا ىل_عههج وو تاكرملا لاعفرهوإلا اذه هيثيامو ماسجالاروص
 دوجولاىف اهلزيعال ةعبطلا لءمرهوخلا اذهنأ ل-عالزانملانم ناربدلا داجياو فورا نم

 تتاره نم ةعبارلا همر ما قوخؤ“ قيعلادوجولادوجومرتغلوقعم وهف ةةرودلاهرهظتامتا هناو

 نآرشغ ءاقاتمإلا سفنلا ففوراا جرام نم ةعبارلا ةسترملا ف هلوهملا ءاماوداكدوجولا

 ةّوعولا اذهل ئمٌنامهلارهوألا اذهل سلو عفا هلو لاوعلاف ةسظفا ةرودهلفرمحلا

 ءاقنعلا هممسنف نحنامأو هنعهتلا ىطر بناط ىلأ نب "ىلع نع الو طا عل ىذلا مسالااذهو

 نأا5 ب ورمذملا ”هلثمالابالا عمقا لع فرعبالو نيعلايىفهلدوحوالو لّقعبوهركذ دب عمسإ هتاف
 هرون لثم لاقف ل لا برعضي هن وخلا انفرعاسمت او هنت هتقش< فرع ل ضرالاوتاومارون قل انوك

 - هي ترانأ 1 6 هرهبشملا حابصملل تبنت ىتلارومالاركْذ ودي هلاةاكبوك

 فرعا انه [كوحملا اذه ٌلاذك ةعضلارودلا ههتراناىذااودو صضرالاو ةرولغلا

 هتةش< ةروص لك فودو هن قمل ىتلا ةفلتخلاروصلااهناذب ل بتي ىهأ لكوحو بورمذتلا لشملادالا

 لاوقأالو أى مهلاوقا ىد نمانسلو مهدنعا يؤ فاتخم ل بم ىشو لولا ءاكحلا هيعستو

 لئساك موقلا ةقر كا هقللا هملعو فشكلا هطعبام اندتكع بجو ابك دروفامناو هيهرتغ

 رخااناوج لابقف انمهئاماناذ باولبا دعا هلل ف هنع مسهشي ل مالاكب ب تاحاق ديحوتلانعدينملا
 هملمإ أ اناث ب رجأ تكن الاقف هلعثو هضر ظن ىحانسإع لمأف ل والا نمانياعض أ اذه هلل .ةذ

 فال ان ءاقلالا فان تو هتقو هْضدعيامم هبل قلب دامب بحي وهامتاو هفال لمعتالهنا ىلاراشأو

 ليفي وصلا فلاثمالادوجوبامن او دوجتولا ف ئثرركمال هنأ لع ىهلالا عابتالا لع نمهوتاووالا

 نم عبارلا لوعملا اذ هنأ لعاو هنبعوهامئشلا لثمو اه:ايعأال اهلاثم ا ىهو ىضمام نامعأ اهنا
 فيثكلاو فيطللا لقي ىذلا لكلا مس 1 اوهو ةعسطلامكح لقت تلا زيعلارهظت هءفلّدعا اذوحو

 هنماند قامناو لوّعملا اذه دعب ىناثلا لءفلا ىف هرك خان ىذلاوذو فافشلاوردكلاو

 هنن ص هذه تلق هَيققىلار نال انايأو ةصاخ مسك ةروص هلورق ىلا انر ظن ثمح نم ةعيارلا اهتأ
 ق>ابنع لذ مو وح لكح ور ىع مىتلا ةملكلا دقق ادي قم اي ىذلا همءاامتاوهمعا مسالا كل ذالو

 اذا ةَقضلا ىضنتي ىذلا ظفالانءاخل هقمقح ىح لكل مالسلاو ةالصلا هيلع لاق اذهلو !ة- سلف

 ةةمقللافةدحاوةلوقعب يهفةدارالاو ةامإاو للعلا م وهفكلك ةظفل ىه و ةدبقملا نئارقلا نع ىرعت

 تادىلا صامتا سهالا كلذ يسناذا هنا مث سبا اهل ث دج ةصاخ ةيسسنل صاخ أ اهبل بسن اذاف
 تاذإاكلب' هضدقتام ير صايلا مالا كلذ اهيلا ب سنف اتقمق- لعب /ناو دو-ولا ههفلطشم

 فصنا ثودملابتْهدتانا ومدقلا صالا اذهفصتا مدقلا, تاذلا كلت تذصتا ناف ةنسعملا دم ولعملا

 ثو ديل ادالو لوةعم هلال مدعلابالو هلنيعالذادو-ولا,فصترال +سفن قرمالاو ثودل ان رمالا اذه

 ليي ثداحلانال مدقلابفصوبالو ثداوءلا الن وكين أ مصبال و هيفاصتالا ليق.الدَملاّنال
 ثداحالو يدقالوهن ث دحلا ف الاح دقلان وكي نأ مصيال وم دقاانفصونال ث دام اوه. فاصتالا

 ثداحو ةقيقح عدقاا ىف مدقوهفاعدق ىنت عدقلا هب فدتا اذ اوان" نا ىس فدانا هي تئاطتا اذا

 ميدق هنا قا لءىفلاهتيف قلدلاو قملا هي فصت لعلك فدتم لكلب ان هنادي هنال ةقبمح ثدحمل اف

 هب فوصوملا ناف ثد# هنا قاخلال_ءيفل ايوه لوتاالمب دق تامول عملا هلعف يدق هيف ودوملا ناف

 معلافداثم ثداحوهم هلمع دوحودعنالا هيف اهمكح رهظامذا هلمم هتفصف ناك نكي ل ث د

 ةءدوجو نيعدلام وهنبع رهتقشح تاذ لك فق وعو هسفنىلا ةم-سنلاب هةَشَح نع رابغ ال سفن ف

 داوسلاو ضم لك ىف ضاسلا سما ىفهلاثمو دو-ومال لوةعم هاصأ ىلعووؤفوصؤملا نع ىوس



 عع

 نامزلا اذهرق ةانا لاقفايرثلا ىف رمقلا ةحرابلا تيأر هلتل اعفدأ سها هنءاجنيريس ندم َكإذ

 ْ تاك ضرالا مس ءاوهو ىرثلا نم ايرثا | نافربقأ ةعيس دعت و ا ةعيسانرثلاو ةدلملا هذهىف

 ْ تونغذا ةسعرالاق مالكلا نم السلال هديقاانااننو اذه بعأام لدتا ما تميس
 أ تقع هيلا ترظنف اوترفىلادينأىلا ايداع شل ةنسح ضب باشاهلعو ىتاترأرف

 اهحوةلأملاهذس مى تفشكدت ىسفن تدبجوف كسدعت ىشو هنركسف ىناحب رك ىلار انتا ىلليال

 ةعرسطلا أ تناكف ةعقاولا هذه ىرأ نا لبق هفدكح دعي ةنسح ظافاانهنيرتسف رتسي رتسنأ يش

 فيولا كاذبة طغتلاو لصفاا اذهى هراهطا مي تحل اوهرثس جم أن ىذلا هحولاكلذ حرفلاو

 لصفلا اذهىف ةعيبطلا ىلع ى الكف انااك اميأى نام ةنسح تارابعو ظافلابهرتسن سما ضيالا

 ةراخهضرأ ءاملا نمحاضم ىلا تئج دقو ميظع سر ىلع اح تأ 0 رد وفل

 ةَهَو ذم ةقمع ةسق اس || لدم هنا ذاوريعي ءامهش سرف يىلعالجر ىناماتدآرف هرو.عت در افراغ

 ” الدلو تأرعشن و هلسارخابف قرع نيرافلا كادباذاو ايف رعي ىتحاهم رعشبال ةراخلا كإب

 | ازا هملعءاينيم تدحوف ران يأ نمترظنفرخ الا بناملا ىلا صلخ مث هس روك

 اد حدي اقيم جاردان هيف دعس ف هيلع دعصي نأ سرغلل ن هبجحءعال هاء رالنتهللانمحاردأاذ

 ْْن اوقيو نوبحتتي سانل او ىس رذ بنج تضكرف حار دابرخ الا تنال ع را سما

 | .زلع 1 ىلا لصو الف قذر دعصق هنمدي . رام نع سرفلا مهفف مولك االاناو هروبع ىلء سرفر دقي ام

 هنانعي تذخاو تريعو +سلع نم تازتق عوقولا نم ىسفن ىلعو هيلع تفْو فور اد الا ذارأو
 نولوةب سانلا تعمشف نويمعتت سانلاورخ الا بناملا ىلا اندلذتو سرفلاريعف ىدنن م لازامو

 مكف دلت ناعالاو ب مرعلا هتلانلابرثلاب معلا ناكولو تاَقَف سرا ن نم لاحرهتلانل ايرثلاءناميالا ناكول

 "يالا اديب هعلاونامبالاو للعلا هل ”ىرعلاقدص | اولاتفاملاع دل نم نيبو لاعب
 نيناه نم تبحتفاب ٌؤرلاهذ- لق هللا يذلا سف د ياسو لن لاك دوز وها دا

 ْ عارذلاكيشن :2| ىلا ةفرصصلاكدحاو تكوكن م لزانم لا بك اوك ترظنو لصفلا اذهىفنتعئاولا |
 ا عين ىلإ يتناك ةعيسن للا نا اربدلاك ةمسرىلا اوعلاك ةسه ىلا ةبمحلاك ةعررأ ىلا نيطملاكنئالثىلا

 | اذهل لرانملاموحخ ىف ةروص ةيئاملل نككملا لهنا تاعف لزانملا موك ىفةروص ةناملل ارأ لو عاعنلاك

 || ىلع بلغي رهش هناق هسفن عفش الالواعم نوكيو ا شعدالو توع نماثلارمشلا داو اذا دولوملا ناك
 ةيناممللرأ ل كل ذلف س :ايدراب وهو ناودكى راوملا نم هلوتوملا عيطوهو سب ودرب هس مفنينملا

 ىلع اهرو مه نوكد دز ا دب أ ةعطاق ىهلب نوكسالو اهل لوزال ةراسسلا نأ تلع لزانملا فا دوجو

 1 ازاجم ةلزئم تمهسفل ى مام ةلزلاّدح ىفىذاا فالانا ىلعاتحتو اهقوذ ن وكي دقو ةلزنملا بكا اوكنمع

 || ءاربام ى مخمل عا ارذهتحايس قابملا هلوصو ليقناك اك مباسهناو هلرارّبسا ال اهينل<ي ىذلا ناف

 رمصبلا ظحهنال ةلزئماهمعشر دقلا كا ذبف ةقر امناء ا دعنالا هرمصس ”دكرالا كر ديال هناذ كا: نمرصبلا

 || اهدنعنوكسالذةدح او ةلاس ىلع تشن أن ك«الوروصل ا ىف اهمكح اذه ةعبسطلا نأ لاعاوهب اعف
 || ةعسطلا تناكولود وجا ومال لوةءموهفدجول الدر رصنعلا ةمعسطلا ماسحالا ىف لادتعالا اذهلو
 || نود ةيعيبطلاروصلا 5 ةأشنم ا ار ءىئدوحو اهنعمص ام ءاوسلا ىلع نازيملا لبق:

 | اهقئاق- ضعد روهظ ند ديال لبادنأ ةلددعم ةعسطلاورهظتالاضيأ تر_هظاذا هب رصنعلا

 ا روهظو برشو لك ان ةنملا تذصوالو كام عبسالو كلف رت ام كل ذالولو داع الا لجال ضعن ىلع

 || لاعت هنوك ”ىهلالا ملاعلا ف كلذ لص اوةدحااو تلج ماعلا ىف سافنالا تريغتالو هلت روصيف

 ةعيبطلا نوكتنأ مصب نيأ نغ هفدقلا ثدحيام نأ لاودرفلا نمزلا مويلاو نأ فوه موللك

 ةعسطل ادوجو كل تين دقاذهذتايهلالا فدنتسماهنم ساوءاشالا فمك اهل دعم

 لصفلا



 ءعا/1/

 فوركلانم هلهوملانيعلا داحا ىلعاههج ولو اوعاقجاو اهدارتفاو قيام عبرا ىناه هحوللاعلا ||

 لوالا لقسعلادوجو نءان دنع ةثلاثلا ةسر لا ىف ةعسطلا نأ لءاةرّدقملا لزانملان هايرثل ادامعاو' 1

 نم مزليامو ريدقتلا قلخلاّنالة ردم ىأ ةقواخاناوق ىف ءقنيعلا :ةدو-ومريغدوجولا ةلوةءمىهو ِ

 2: رعاشلا لاق هدوجو ئشلارب دقت :

 ىزعبال م قل ساناا ضءدو *(توداحام ىزعت تن و :

 ءانحهلاو ماا ضرعمىفالا لاشيال ”ىعابرلا ناف ”ىعابرلا نم سلو حدملا دصق هنال الملا ندوشو |

 نمر دنع كر اننلا دوجولا فرهظ ةمهلالا عشا هذه نموهدجو هر دق نملك اف م

 ىبرعاااذهلاك كاذإو دجويالو هدوجو عصي امر دتي دقو هدودجو مصاالا مر دقي وهذ مولعلا فلاحا 1

 ريما نانهملولا لا اولعفوالاةلصم ىرام ثا ايت أو طنب الورخ ابدعي ىانلا ضعبو م

 نودناكل دودو اهل ناكوأ هنا ةعسطلا ةس اح هناحسر دق دحو أو أر دق مذ ناخ نك دحوملاو ١

 تانئاكلل ىهواهتبت م نيعواهزيما ذهلو قعلل ةدوهشم مىهذ نيعلاةدو+وم نكت ملناو ىهف سفنلا ا

 حراخ نمةدحاو "هل اهل نيعالو لهءالواهران' ”ارهظتو لقعتو لعتةم ءيلالاع ءاصءالاكةدعطلا ْ

 حراخ نماهأ دوحوالو ةيدوجولا اهلا ةفاضملا يس اروصلا نما,موق فام ىل رطعت ةعسطلا ٌكلَذك 1

 ماسجالا ىف عيرالا هذهرانأأ ىهن قئاقح عبرأ عومةلوقعم تاذ ىهفاهرثأ ىلعأ امواهتنرم بعااخ ا

 اهنيكال ماسجالا ىف ةعسطاارات' آهذ_هو ةيوطرو ةدوربو ةسو.وةرارح ةسعسطلا ةقولخلا

 ةامملاف ةدحاو ت اذ ىوسىنبعلادوجولا ىفامو ةمهلالا بسنلا فلوقلاو ةدارالاو ملعلاوةاسكاك
 3 ةيوطرلا ىلا ر ظل لوقا او ةسودسلاىلار ظاةدارالاو ةدوربلا ىلارطل لعلاو ةراركلا ىلارظات

 ٌتمْر *ءاذاق لوب هناف ةسو.ي ةدارالاو هبوشكلاو نيللا لبقي وهةانمالوقهلالوةف لاَقف نيللابهذصو

 ةامحلا اذكرو هعبطلا ق دورا لعل اكلم ادولف تاعفلمانادر,تدجو لافو هللا ىلع لكوتف

 عقتاموهف ماعلا سافنا نم هطعت ىذا امو هبفةرار كا دو-و نم دال ”ىدسطلا ” ل ناف ةرارعلل :

 هلع لب ةهبطلا نموها ا ذهريغ سفن لكو كل ذريغال سحور نم ةيعيبطلاءاسالاق ءايللالا :

 ىهسم نأ لعتل ع <ىناجرلا سفنلاو ”ىهلالا رونلانيع ىهو معلا ةاموح هم ةيلقعلا ةايللا ىشورخ اه 1

 ةمهلالا ءاممسالا ن مولد داعامو نيرا د ا ةيدوجولا ةققملا هذه٠ نم سفنلا

 كاداوت ف نسللو ماسقن كإذ دنءنوكتالف ضقنلا ىدَدشَت رخآ ءامسال ةةرقح نوكت دقو

 هلا سفن ند هىح قاما سفسلا هن عشت صاخراتعان اسفن هنوكُ ةققح ناك تن اووهذ هنمناكلا ٍْ

 امو هتداراذوفن محن م هيفصو ن نمقح اماو ج رطاو قءذلان نمهدجعام تانن'اكلا نم هنع |

 سفنلا ىرئالا ريغال هتقشح ث.ح ند هب فدو نم ةأمح ن نع ةراعوهف ةهللا هذه نم رط لا ذا ْ

 ةدوهعملا ةغلالا ثمن 1 ىعم هيث وملا مسأ همقددوحو عقرب ”ىلاومحلا

 دنع ةفحت نوكَش هتتاودو توملا كا ذ ىفهاتلي نمرظن اذا ددنعافوركم نوكسفاكر ةمتوملاناكذا

 اهلناكح اذهل روصلا نامع دوجو اهل ناك او دوبشل اذه ىف قحأ هب سفنلا مم انوكوكلذ :

 روصلاحورام او ةعيبطا |ثمحن هاهلحورال ةمعسطلاةروصا انال ل مل نعا فر

 ةثلاثلا ةسترملا ف ةعيطلاّنال بك اوك عبس ىهوانرما دوجو اها ناكو ”ىهلالا حورلا نم ةمعسطلا

 لمعلا ناك كمن ا ةعبس ىه وابرثل ا اهنع تر وظف ةعمس عودا نم ناكف مّدقَتاك قئاقح عبرأ ىف دا

 نعةرثكلارو دص يس فرظنلا له ضعب اهرك ذ ىتلا ةرثكلا هنع تد> وو هو-وو سن ثالث

 نيطيل ا ناكف كا ذىف لقعلا لشم سفن او مهنا هنالثنيطرم دلاناكف اد>-اوهنو ا :

 ةعمسل اهده نعو نيطرش نا 1| ىف نيطيلا ناك ةسئان سعنلا نوكن نمو مجنا هثالث ا

 ا ةسعيبا مانأ مانالا ةعبسسلا اضيأ يرام تالا م ١١ىف ترهظ ىتلا ||



 أ

 ِ نيطم ادق ادور هذه و لاللا نع ”ىءوهف "كالو فان قل هيلع 0 ١

 ةملع وق نينو سفنلاهذه هللا ئطعأو كرا ةئطنلا تك وكلا رار انين جلا لزاما نم

 مج مع وو 0

 ا 2 تحولا ماو نازوالاو ريداقملالعت ةملمعلاةَولا وروصلا نامعأر ظاتةياعلا :رقلاق ةنلغ وقرأ 1

 ءاضقلا قب كافر ءنمالا هعوقودعبالا كل :فرعبال اذواردةلاوءاضتا| نوكك صاد | ؟
 سمعناه ده ةمسسنو سفنل | اء كلذ نافنازوال اوربداقاا فالخي هانركذاممالا فرهدالر دا اوأآ

 اهتادادعتسا بسب كاذ نمل سةتروصلا نأالا لضافتريغنمةدحاو ةبسن لاعلافةروص لكىلا |

 رصح كا تنساملو لقعل | نيبواهتسالا لضافت الذ لاهاَنأو لضافُتل ارهظمف اه اذوب اهياع ىب هم قا :

 ةلزمملا بتكلا فوزي زعلا ناءرقلا فتاء "الك ى اجسرلا سفنلا ىفةرهاالا نيلألا ءالكلا ف تان الا
 قييناكر ةااروس تءاجاكضعب نماهضعب لصفتو تان الا كلت عمت اروس اهل ناف لل سرملا فمعلاو ّْ

 ىهاكفوردلا ةعماس ت اماكن متاملكلل ةعماجتان الا تان الل ةعماجلا ةمواعملا هلزانم |[
 ىهو لصال اةروسابمةناصقنالو ةدابزريغنمروس رشعت ان الاهذهر وسةىلاعملا فورظ فورالا ١

 ةروسةّناثلا ةروسلا اهريغهلماسملا ماعلا ىف اهسفنب ةعاق نمع ىلعل دني !لك نمختت ىتلا ةروسلا
 كلذباه دو>و رهظد نعو ل ىلارغتفت لب اهسف موقتال نع ىلع ل دندن ١" لك نمضس ىه مو لولا 1

 ةروس هئلاثلاةروسل اواعقيقد هيطعتامز دق ىلع ةضرع نوكت دقو ةمزال نيعلا كلتنوكتدقو لحنا

 ةيفرط ىناثلا لصالاو ءامسغلا مفرط لالا لصالانالص هلوءاوّدسالا ةروس ةعبارلاونرهدلا
 ةروسلاولاو>الاةروس ةسمادالا ةروسلاو روسسلا ةيفرظ ىنادلاو ىناعملا ةفرط لوتالاف شرعلا |

 || ماكحالاولمصوتلا ةروس ةنماثلاةروسلاو بسلا ةروسةعباسلةرولاوراد#ملا ةروس ةسداسلا |

 لئاق لكل وقو ملاعلا قطنوهو نييطاخ انبي ماهفالا هيعتبامو ءاعالاو تاراشالاو تارايغلاو |
 لكلانال ا مدآ صتخاامو هلعننكتالا ١ تناكحامابةمد هتلااهاعىتلا ةنهلالا ءامسالا ىهو

 ةرولاوةيدو-ولاران'الا روس ةعساتلاةرولاو هله ةكئالملا تناك امالا تامعسملا نم ضرعامو

 نذتان الاهذه نوضتت ريثع هذهف ةنوكلاو ةمهلالا تالاعفنالا ىهو تانئاكلاروس ةرشاعلا

 را ذه لقنالو فشكلأ بامص لاك اهلع فلكي ةلالد اهلع» نمو قالناو قا لع انْ ك اهاع

 ةروصغ اهلك ت ان الان هنقر ظذلا نوح اذا لقاعنل كح فرعد حاضاو حجيرصتهاك اذ مل ٍ

 ا امتالرونلا ةذديغ ةقرعم اهنع ترهظ ى || ص ةيلكلا سعنلاو ا هدحو اعدقروسلاهذهىف ْ

 هونأ لمعلا ذلوتل ماع نمو هفابنو دوهام لكو فوكعك انل حوكتم لؤى هذ ”ىهلالا للا ءاقلا لحت |

 لكنعءاوضرعأ نيذلا مهو ديد قلخ نم سبل ىنا مهنا مف هللا لاق نم قدلتالو مهفاخ هما سفنلاو
 رعش اذ هىفاتش" سف انلقدقو ثد<# ممر نمرك ذ نم مهمتأبام

 ديزهى مولر كح ديد ىقلخ ىفانا

 ىسح ثيحن كانا

 يح 0

 ىّتقو ل او اناخ

 تاح ردلا عسف رآ

 تاو د

 دب صنم لهالثاف
 دومثو ىدو--وف
 دوعسا|:لراذم

 دوعمصلا جراعم ف

 دوعصو ىطو.هف

 ىدع مهلللا عفرأ

 هورس

 سافنا نم هيطعتامو ةعسبطلا قل ىلع هه وو نطابلا ”ىهلالا مسالا ف رسشع تلاثلا لصفلا |

 ماعلا
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 يس ف تأت

 ” أ تاذىف ةقواخملا تاملكلا نم مجوللا همشاموهبلا ىقلأامعومت ناكفهملا قابامل لؤقلا حوللا ىف
 نوكجي اموهوةاان امو فلأن يتسواعستودب 0 امبالا نم هغارفدعب حوللاو لَها

 هوحولا ع نم نوكيامامتاو تامسالا دنع ملاعلاق ئغنلا ههشانأم ةهج نه ةمامقلا مول ىلا قلكنا ىف

 معى الاهل دو>والو هر هللا ربغل ملعال هدوحو تقو ثدحع كلذف تادو>وملا ىف ةيهلالا ةصانخلا ش1

 هنر ىموم ماك ايدي ىل اعتدنا هلك ام ثدح نم نا نقلا نملقسعلا هلصحام عسجا ذ- هو هنا
 ةيحم نع «زاجر لق لقال“ ىهلالا قتلا ةزاوطرو ليسا لورشة كك ةلك فلا ريع لا
 هللا لعجو ايلا نكسل ةجررلاو ةدوملا نيحوزلا نيب هللا لعج ماقملا اذه نمودل لتملاو ىلا نم

 اهملا اونكسقااوزأركستنأو موكل قلاش ىذلاوهو افا مكمسقنو وزلا نيعن م ةقوا ةجوزلا
 ةدئاقو قا هنن واعف ثور كك موقتلالبلدو ةمالعىآةب ال كلذ قنادجرو هد هدوم مكلف لعحو

 نأرلع ةحرلاو ةّدوملا امهنس هللا لعجو !ييلانوكسلا د- ووةًرملا يرتب اذا ناسن الا نأ كما اذه
 تو ىهوةّدوملا تاازاممتموا همحاصىلا امه دح نمنوكسلا عفترا اذاف امهماحتأ اءاقب ديربهللا

 تاازاذاوهدامع نمي نم همح تول دودولاب ىمشو هتوشلادو نما معاذ ونوكسلا اذه

 كلذل رداسف امهتالط دار أدق هت نأ لعق هنع ضرعاق هبحاصب هه دحأ نموا !مبن نم ةج-رلا
 حاجا لقتال ةمهلالا رضخلاَن اق ”ىهلالا ب رقلا مرحي تاعو ليا ماقملا ١ اذهمتشادنعزوفف

 هلعحأم ىاعتهقناَّناَم هللا داع نم .ركفلا لهأ الا انلقام فرعيامو تنث امعرششلا ف تنثدقو ةدناعملاو

 ىلا بس ناكو ك3 قا: هنمو ىلا لقعلا تاذ ىف مولعلا هذه لوصح بيس هناصتس لعف هلال يآ

 ةروصاممأو ةبحملاو عامسلا باق اذهب دقو هنو ؟بدس عاملا و ملاعلا دوو ببس لصا هناق يملا

 عونت ف المخا. قاننعو بيس نعدوج وم لكل نيهجو ,لعو هذ مولعلا نماه دنعام سقنلا قلت
 نعالان وكم الف هر صامل ا هحولا نم سس نعدو-وم لكل يتلا ناك اذا دحاولا هولا باسالا
 وهوتدر انعلا لهأ نم ناكملعب ل ناو هتنادءاذعلا نمناك هلعناف هلعب لوأ هل لكلا هلعءاوس <ىهلا لت

 صاخ ملء هتاف هنوفرعبالو صاخللا هحولا اذه ثيدح نواعنال سانلارثك أَناَك هن دعم هنارعشنال

 | هدضتساموهذ قلل نمرخ الا هولا امو هدامع نمهسفنا هعنطصاو هصتخا نملالا هنأ همطعنال
 ههح و نم فناء رهظ انمق لغفلا ةسلد ناك ةفلتع بابسالا قاتهقرا د الو لس
 ابي ثغلا نم هشلتامب اهيلع اههجون نمتانلا نم ضرالا ىلعرهظبامق ءامسلا ةسنس نماييقاتو
 دوجول ٍبابْسا ”لكف ةعيبطل ادا دماو”ىولعلا ملاعلا ىف بكوكر ظنو ةمكلذ دكرح ”لكلو كلذا اهيقاتو
 | اهنوك عم هباسسارصحتتامانلقا ذهلف لمعلا ةسيس هحو نما ذهني ض رالا هجو ىلع ر هات ةرهز
 رخو سقننلا نيبامو تاداوملا ضءدو ماعلا ف نكررخ ىلا سفنلا نم لكلذ حالا سفن ىف ةرصخم
 ”ىهلا من عمكحو رثأ ةقرولاوةرهزلا كلن يع دوجو ىف تاكر زلاو بكا وكلا ون الذالا نم نكر
 سردلا سردملا ءانتاك ةمضرع اهنمو اهلك ةيئاذ بامسأ ىهو هلعبال دقو ثداحلا سسلا هلعادق

 || -ىادوهذ كا ذادعامو ةدارا هنف بسأل ناك آم لكوهو ةمضرعلا بايسالا نم اذنك ىلع

 دقو هنعاببسماذه وايساذهن و ةظفاملا اهاق عطقنت هال تافسملا وبابسالا نيب ىتلا ةقالعلات
 قاجنرلا سئل د قيل داو ا دؤوسرك زكناادك الجنا ضن نم ةيلكلا رفنلا قع طال

 ةساك سف "ىناجرلا سفنل ا ىف ىهفةروصلا ىلع قوافل ”نافالا ةئلاىق ء اهلادعي ةزمهلاو

 || ةلالدلا نيعاهن ا اه دوا نم ىلع ريعذ ىهام ثمح نمد را رعضءاه ناسنالا سفن فو

 ٍ؛ ا مك قانا: ال لوألا الاول رتالا بلطي هناف ىناثلا ىفال انوككال ةلالدلا نا م-هفاق هملع

 وو هب ر فرع هسا فرع ند شودلع سلو لوسر لاقاذهلو

 ل توكلنا لا ةلالدلا نع ههزنق 0 ا كدالاف لاتو



 عال ا

 سفنلا ,كج» ىهتنا هرفو قا ةروص ىلسعح رذن لمعلا ةروص اهل ايل ااا ِ

 || بنغو حورو ةعسطو ةلظورو: نب ىاكمالا دو-ولارهظو ماعلا رادو قا ةروص نملك ًاالذا
 مسج نمىلوامو احورو ارونناكض لا دوجولا هانرك ذام عج نم ىلو اسي 1 راسو ةداهشو

 نجرلا سفن نم ملاعلا ترظت ناف دود نوكحي عوجلارواموسجو ٌةلْظ ناكض حملا مدعلا هانرك ذم
 كنوكنمتمرامو تاقواخلاتاةلدعمو ىوسهوهام ثدح نهملاعلا ترطن ناو هنثاالا سبا تلق

 هرهظا سفنلاواسفنتم هلك“ ملاعل!ناكس فنل اءف قلسا هنال ىر هلل نكلو اهح كن وكنم تممرذا اخ

 نوكلا ققحت عوه ابو ل ارهاظ قلدنا نطادو قلختارهاط قمل ع نط ابقرهاظ قلو نطا قعلل وهو
 الأ بهذيولاعلا ف مدعم ا ضحلا ناكمالل قافتاو ضن ادوبولل قاف قلو قدح لمق عوججلا كرت و
 ْن اىهالا لازبالو دو ولا بناج ىلو ءامق مدع هب .و مصاالو هنم قببامو م دعل بناح ىلو دامك هيروص نم

 ةعسطلاو اهحو 2مل ازيال نجرلا سفنفةرخاو اند سفن لكى ديدج قاخناف امتاد ملاعلا ىلع نيك اح

 ّْ رهظاروصف ل طعتلا مصيالذأ ىهاالا الا لطعتال يد سفنلا اذهلا روهنوكحجتت لازتإل

 قلنا لوةيهتاوملاعلا عادباف نكءامنيبا ا ذهو سفنلا لوبقل تادا دعّتسالا بسح تدكتروصو

 لسسلا ىدهب ودو
 وهو ظوشحلا حوالا داما ىلعههجونو ثعابلا”ىهلالا مسالا ىفبايلا اذهنمرمشع ىناثلا لصفلا
 ديا مقملا كاذب هللا !ميف اهلي دعت 0 نار لارواعلاق هند عوختللا جررااعر ةماكلاسفنلا

 ١ تاناكلا ءاهو فورا ا نمءاهلا دابا ىلع ههجونو كبكرءاشامةروص ىأىف هلوقن نمءاثةروص

 | 0 لالا طو ممل حولا ىهارش هلا هذهنأ ل-عا ةرّدقا لزانملا نم نيطلا داجبا ىلع ههحوو

 ”ىهلالا مالا نعدوجوموهو لوالا ىلآ-علاودو بدسرعدجو دووم لو أو ”ئاعبلا دوجوم
 كلذهللاعلا ف دوبوملكو وهودوجولا لق هجولا كلذ نع صاخ هنا ىلا هجودلف بسلاو

 ةدسلدب ونعمائمو شلش اهنم بابسالا نأ لعاو نكي لوأ قول بسهدوجو)ناكءاوس هحولا
 ا امنا ناكهجو ىأب ام ةسسنهدوجو ىلا هل لبق قولخ دوجو مدت مق واد ووك ة شلللا بايسالاف

 كادنوحبير كفو بدسل د سلفالاو امسنوكي ذئامحو كلذ نم دو ال ةمصاخ ةيسنبو ا ةدلعف ةمسنب

 نمو ناك امسح | ناك ةياينالا دوو ىف بين لاول ىادلاةوعد بيحأ هاوتكق واخر غفف

 رومالا هذه ضعب تثدحاىأ ثد# ممر نمزكذ نم مه.:ًاءام ىلاعت هلوق لزن ةقمقحلا هذ م

 لعاق م ما بدسملا نمو لوعششم مم داع ءابلا عض بدسملا ةهجن نموهف ”ىونعملا بسلا امتأو تالاؤسلا

 لب كل دج نا اسر لا سل 5

 ضرفت اذهلذ هيف ضرفلا لوبق ىف دا دعّسا هلف اذه عمر نوكيا لاس !نم عم دادعتسالا كاذف

 الواذان دنع نكي لا دع ضرغلا كلذ نمحرذتبسنل دوجولا ليال ناكتاو لئاسملا ضعبىف لاما
 ةهح نم ىذا! بسسل او دو-ولا نيعل لبقا نكمللاف هضرهي نأ لّدعلل نكمام ضرغلا لويقلهداداعتسا|
 قلعتلاوةدارالا تيئاقهاندرأ اذاهلوةو هنمع تنثافئنشل انلوق امنا ىلاعت هل 1 ارك ذاتن لعاق مع د|تنسملا

 ةمدسنتادا دعتسا هاكهذهف هن وكت ديربام ىلعز ا د زةاهلامح املاعن وكي نأ ةناكادع 16 آان

 هللاقلخ املوّدبالو طرشوه نكل هاعنوكمال 11 1

 ْ 0 نمثعبناثالق هنوكلهنف هاكر أ عضوم تقية باطالق لالا لّمعلا اذه
 نكيملو لقلاب ٌعاقلا باطلا ن م ثعبنا امل الا دار رد تناك( دكا نال !اوهو ظوفحلا

 تنل نتاج لا طرا لاب جرا انه درع لذ كدا هملقعل اًةؤقلا ىف

 ثاانادوجوموهواموظنمارطسم ةمايقا | مول ىلا هدنعام عج ايلا لمعلا قلاق سفنلا اذ_هدهنع
 || لعجو ه_فهتنا قلخ ا ملعءاقلالا لقلا ىف هللا لعجو هدوجو حولا ادعب و هده للقلاو حوال ندب

 نيت 21102 2 2 يس ل ل ل تتتسج+
 ىالاذ



 عا

 0 1 هك لع روع ىذلاف قا انا لوو هم يدتن ار وصاا ىل ع دعس /

 1 دف فات ع طءرو همح سلا ىطعيو لقدعلا هنيه> ن مال هود 0 0

 فرعدقهناف ىلا بال حلاو كلارتشالا فاحت نيممكص !١نيدحوتلا اوصصا نأ ني-ةقحلا ريغ

 ريسعبلاو عماش هن 1 ءاعسالاف ةمخزرب ىرخالاو هي واعنيتروصلا ىدحا تناكأذا حاصفا حام

 لءاونيتروصل نم هقح قح ىذ لكن وطعبالو اهريغو ةيزرلا ةروصلاف حران وءفرب 4

 ةراتواهيريستل اى طعبةرانو اف ديدشتلا ىطعيةراتفرومالا ىف ل_ةءلا مكحو وه هانرك ذامعمج نأ

 تا.هلالا ف كاذ نك ماوس ه سف قالا هل ىل بام بس م كح لكف نوكمف هّقح قد ىذ لك ىطعد

 روضلباو ةريغلاور كار ودعلاوءاقيلاو« انذلاو قرغلاو عيبا فامهنم بكر اهفوأ تايعسطلاىفوأ
 لزب ل ضحم دوجو هناو قلخو ق> مالا نأ لنعا هيءصالاوهامي 5 حاصفا تايثالاو وح او .

 مدا ليال ضحلادوجول اة لازيالو لري ضحم مدس ءولازيبالو لزب ل ضحم ناكماولازبالو
 لةيو سل دوجولا ل بتي ضحناناكمالاو ادي أوال ادوجولا ليش ال ضم امدعلاو ادياوالزا

 هريغ سل هدوجو لاس اود ضحلا مدعلاو هريسغ سل هللاود دو>-ولاف ادءاوالزا بسسسل مدعلا |

 ىلا هنمرظت امف ضخما مدعلاو ضخما دوجولا نيب هتيت هو هريسغ سبل ملاعل وذ ضخم ناكمالاو

 سفنل اودوروت هنمو ةعنطل ا ىجو ةلظ هنخدوجولا لبةيدوجولا ىلا هنمرظن اجو مدعل ل.ةبمدعلا ||

 لكان مدبوةروهوه ل ماحوهاعذ لومشو لماس اعلاف ن كلا اذهلدوجولا ىطعي ىذلا ىناجسرلا |
 رب اقل يوتا كاي و دما لعفنمو ىنعمو ورود لو#وهاعو

 لوم عم اهعامحا ى ىعاابسك ثلا لدنف كلذو اهلاحو اهماّمعو اهم قيلباك ليدعتو قللا يناح نم

 ىلع دوجول نال ةعيرالا هذه ىوس ثامونيديو اديوأ لوقن م ءاشامب برلا اهاّوساذاف لمحت ىذلا

 حوروشف هسفن هملع هحوفذ نسرلا هلستف له او بمكرتلل دادعتسالاوّيتلاودو هل دعو ماه عسرتلا

 لو.ةفاتخاو ةروصاا كلت هنل تف سفنلا|ذهنيعوحو ىحور نم هم تنفنو هب وساذاف هلو ىف قالا

 نيعلا فرهظو سفنلا كاذب !ماسف تلعةشاو هي رصنعةروصا | تناك ن اذ دادعتسالا بسح رولا
 انا تسال ركرح نعل ا فر هظو ل اعدشال ا كا ذ دنع كل درهظي ل ناوان اومح تمع» :ساشحاو

 ةروصلاتناكَناف اداجبو ان دعم تعمد ”رضنع نحو سكاف نع كر لااعكس تااهلرهظ مل ناو
 داو سم ةروص ناكرال امد 8 نع تاعفنا مث ب تا ”!س عب رأ ىلع ىهو امر ترمس ةيكلف د كرس نع هلع فتم 1

 ةامسح تدم .ف-روصل اذه ىلع هسون لح وزع نيرا موف تاهنط ع نك هو ءاعم تسع تلدعم |[!

 هذهىفناكوض وم لكش لاعتش الا ليقتمل كلذاو سفنلاالوناميالا اهركتبالو ما
 0 وشلاكتناكفابباهكالفأ تكّرتو مولا ترهظف ام ىم«لاعتشالا لبق تاوعبلا
 م ىبسفت هج ولو ةملع ةّوقو هن ونهم دكر ج نع ةروضلا تناكن او اهتمكردامذ تابنلاكو اهتم ||

 ١ 0 نع لع هلدفت نجح رلاهجولو لزانم كفو جرب اذ اكلفو اسركو ام امام عودناكم
 كلذ ىمملاعتشالا ليش لامو ناسنالا هح .و فق داك هل ىهوام رد لاعّدشالا اهتمليقاف

 نجلا هج وهلم اماه دا دعتسا, بلطتدّر لةعنءاتا ذان'اعبنا تئعبنا ةماقعةر وصأ |تناكن اك

 لع شد لواهنم كراسو لع رون ىيساوتم لمت شاق هيصت اه راهاوس تلا اه وسن دعا
 ةعماس نوكت نأ ام اول الذ ةمهلالاةر وصل تناك ن افاست نيت ولا نيتاهل هل مالا تاذا او المع ىم#

 روصو هسحأب ةملقعلا ةروصلا ٍبرلا ىوساذ اخ لّقعلا ةروص ىهف ةعماجري_غوا ناسنالا ةروص ىهفأ|
 لمعلا ةروصاس اذ هسعأ نم اسورامه.ف جقنف هسفننجرلا امهبلع هول هيد ةئاسل :الاةروصلا ||

 اهاطعأو ملاعلا دوجول الص اهاعجو ةماسقلا مول ىلا نوكأ ! مولع عم ةعفنأ | كاد ف تامد
 ةنفنلا كلذ ف دكت 0 ةروصاعار ناك ةيلوالا |



 ءالك

 ةيغسم ىلع دو+اءنيلثاقل اوريصبلاو عفانلاو عماش مسالا ناف دحاو م الاو نيمكح» هذلفنت ١

 نيمككللا نيب دمحوتلا نول < هقلايءالعلاو مالا كاد ىلع هنو هكحف لبمسالا ميكشلا ىانورظسي |
 قيرط نوكلسي مار وفغلاو قاولاو عيرسلاو ىزابلا اًمأو نيمكللا نم لبمالاننومكحو | ا

 نءنولمكملاالا كلذ نومك الو بناج نودا :احىتاربال هقد كت - لك ىل طع .فكلذف قيقحلا | ١

 نومكحي ريصبلاو عقانلاو عماملا مسالاف الفسخ الاوا شزرب نيمككلا ذح أن اكن اذ هللا لاجر
 ناعفرب ىتح نيمكسلا نيب دمحوتلا نالع دولا لهأو ريسبلا مسالا نأريسغ حرملا عفر هب هفامع ||
 ةيثالثلا ءاعسالا ءالؤح ناقل نع نيج راما تاقيطلا عيجيو ةعيسلاءاسالا ب ةلفر كاش ا
 قا ىرتنأ سرر لدالا لاتمام 1| ىطعتام ىلعّقوةل!نوذومف لادتعالا كلم نوكلس | ا

 هذ اهيف قولا رول كارت نر راو ةقرلالا نوط نوةَقحاَذ سحلا اهكرديةرودف
 نأ مصام اهل.تت ةَقمق ىلع هناالول لوقتوةرودلا قالا ىلعم ك2 ىرخالا ةفثاطلاو اهق-ةروصلا ْ

 وهام ىلع قل ا اولا نيهككسا نيبدمح وتلا اولعحم نيدلاامنأر لكلا تقوف هريغن كت مذاهب رهظ» |
 قا نييالصاف دمحوتلاا نا رار قطان اال قا, ترهظةروصلا هذهو هسفنىفهبلع ||

 عبج هور ف لوةي نم لت وه ةئاثلا ةلاللا فكلذ لاثمو ةئاثلا لاما ف اذكعوةروصلاو
 سو.سحماوهو ةعسطلاملاع نمالاروصلا هسف نيعتيال خزربلا نا ثمح نم هنلاالا تي رامز اوكالا
 عمال: كلمةروص ىف ق حلا ةيؤركاملع ةروصو * كر مكح نيب مهالا نكن اف هانرزقاك مكاو

 ل د ىذلا مككاو هو نيمككلا دحأن ح نوذويو هببشنلا هبف عقواسمف حرك نوعفري جذانلاوريصبلاو

 0000 ات و جحا رع حولا نوري ىهأالا دولا باحصأو َةْر ءاا بناح ٍ
 نابهلا نام رهظاذا# حاسفا# ريسصبلا عبملاوقو : هب الا مامتحرخلا عقرو ءييلعتك نسل ْ

 قحلاةروص ىرتنأ وه كاذىف ”ىهلالا مكحلل اذ ناخزرب نامالاو نيتفادحم نتروصف ||
 قطا ىرتوأ الثمنوراهو ىبءوم ةروهكح نسنلا ةروص ىلء خزربلا فكل ا ةروصو خزربلا ىف |

 لاك شو باشةرودف وللا تن لثمخزرلا لاعفةدحاو اور ىفاعمنيصخشةروصفف
 هذهىف”ىهلالا دولا لهأو هللاب ءاذعلا يكسمغ هريغ سل قحلا اها ك شالو خزربلا لاعىفةدسحاو
 هر راسا درا حار رطل ايفر م ىلاروصاا هذهل ”ىهاادادما اذهنا ةعقاولا |
 هلثك سلب قا نوليزي ةمهلالا ءامدالا نمريصبلا مسالا عم < ىهيلالا لعل نمتادانزلا باعصأو |
 تاماقملا بارأ هللا لهن م تاقبطلاو ةمهلالا* اه»الا نم قدامو امى ٍدياياعةروصلا نولو اوى :

 * حاصقا + ىدنعلوالا وهو امقملي 0 ةروصلاو ه.قملباعاتح قللا نوكرتي قد عحلاو

 هللا حور هنوكن ماكلم ريب لاس مامر هظف هتلكو هللا حور ىسعكءاسبنالا نم” |
 قل انوهزتو“ ىلا كلما نوةحلا هننا لهأ ع نم دولا لهو هتلام٠ معلا دنع ةعقاولا هذه ف ككل
 نولودب < ىهلالادوملا له اضيأ مهتفاوبو تادانزلا لهأ مهورلعلا ف نوذسارلاامأو ةروصلا كإ”نع

 ىهام ىلعكإملاةروصنوةسو ”ىبنلا كا ذةروصب قل نوقف لاعلان مروصلا ل-قأ ”ىهلالا بانمسا |
 "ىهلالاهم١اامأو ىدسع اهاطعأ نيحان وسا ارمشد هّمال لدَع هنا ىس ,عىفامسالو اهنواوأت الهلع ْ

 ةزوص فر نتا دلل نه كلم * حاصفا + هلاح ىلع قدام قو اهم زن رن ىحا ةرودم طفل هناقريصتلا

 انأالاهلاال هنن اانأ قنادر مشلا نم باط1لا ىسوم عع بام يانا لاكو وح ءانم فروظو هوس ا

 ماعم قو كام اما ةطواللا هو ىهلالا دولا لهأو نوذراعلا* ءالعلا مك
 0 لع لا ”ىهلال دولا لهاو هّناءانعلا نمتاداب زلا له ااماو ى 0 را
 || اخ دام لجأ نم قولا همححم طقس ”ىهلالاريصبلا مسالاو ةكلملاب ىلا ىلع نومكحامتا
 رودلاىلةب قحلا ناكل نولوقي هللا لهأ عمجو هلع وهام ىلع تام قييوهسشتلا م

 دعب مل



 'غالا

 هانريتخ | اندنع ناكرودم ىف نانويدالب نمد د وقف كلذ نم تنارإك بعأو نازبملافةروصاا

 اهمءاجو هب رعشيالاسع اف خو لح ام وروصقهدانعخ نكيمل املا ةعنسن م هعتص تا دخلو

 نا را 00 لءربمك قم .طىف اهروص دق ناكوربوصتل انازيمىف انريمخيل اثبلا
 اهروصف ةللحابم لمت لهل رباهضكرف اههلعهدي ىف ناكنم هقلطأ اهرص أ امدنعف ىراابدم

 لعىه هل تاقفةروصلا هذهىف لوةتام ىلل اقف هع نس نمنو رضاملا سعف امشيرناولاو

 اهنازو أ هذهوهامو ىللاقف مهو هنن اهف ني رمض اهلل هرك د دق ناكو اسف اسءاهيفنأ الا ماعلا هبات
 لاقو ىسأر لبقو ماقف ةريصعش ضرءردق ةروصلا ةنزاوم نع لوطلا نم اهياسرىف هلت لق ةحيحص
 نم بعنف الع فق ول نأ لبق مهل كلذ رك ذ هنااولاقو نو رضاخلا هقّدصت كر رح ال اذ تاعذدصقلاب

 نع :1االا ةصاخ ةبغسملا تقوى دودا بانرأ مسالا اذهاضيأ دءواهانا هيلطواهيلع ىزابلا عوقو
 نيون أمال رحلا ماتم ىف ميقأ نملالا لاجرلا نمر. ال مس الا اذ هو دسقتريسغ نم قال- طالا ىلع

 لع أ دادماوةدوبعلاوةي را لسه د هناق ريسصبلا مسالااميأو دادما : هبدويعلا ماقمف مث نم

 تارابعلاو ةحاصقاا لع ناد ىرابلا سسالاو مسالا اذهو مظعأممااهر طنوراححألب رألا

 بام ريصيلا مسالا اذهدعونيمسالا نيذهل اذهقئارلا مالكلا مظن نسحو نآرقلا زا! امهلو

 مهلحرأ تت نم اوك نيذلا اماستكاىف نولمعت نيذلا مهو مهرئادبىف تالزانملاو لزانملا

 نءذز انا هذه تاز ةغثاطف ندعوا ىلع ماقملا اذه لهأّنال ل-عربع نم هنانعلا قد رطد اهولزنأ ام

 صاصتخ الان لب لع م دقتالو لمعت ريغ نمي انع ”ىهلالا لازن :الاد اهتلزن د ذثاطو اهتيستك او لمعت

 رهاطظلا ىف رهاطملانابعأ هيطعتامنوزيع تلا و دق قتلا لسهأ مس الا اذداضبأ د دعو ”ىهل هلا

 ءامس -الا ىناعع لعلا ةقرفتلا لهأ لعرثك ا :رفتلا لدا رثك اقر ا ماةينوهو !خاخاذعتما

 رصحوءاعسال ا هذه هيطعتامرصح ا دهف تاذلا ىلعاتلالد هو نال اهناعم ثيح نم ةسهلالا

 ىذلاو كلذ ىلع دياز ال نيلاعلا نمفنا افشك هاندهاش ىذا! بابلا اذهى ماعلا ىهتسو همطعت نم

 ةرضح-و حاكنلا ةرضح نبترض- ىف مه انقيسو مهانةباسو مدقبام دق مها راجواوو د هان دهاش

 هانرك ذام لكى اناخ دفاكو ذالاغي رعتو افْشكملاعل | قادو تارضح ىنامت نما لاعرمشءةَسلوكتلا
 هنمانذخ ا رخ ًالاودو ”ىههلا مسانم-ملعاندز وهللا ل هأ ةّماع عماقوذ ةمهلالا تادادمال ا هذهىف

 ناحرو حورف نيب زعملا نع ناك نااماك ىلاعتهلوق نهنوب رمل هلاث ىذااهللاحورو ةسانرلا

 ةرضح ىف ةريسوة كم ىفةنا_عسجو نينامت ةنس ةقب رطل اهذه ىلوخ دىف ماشا | ده تانو ميعن ةنحو

 طورشلا ىف لالتخالا ل نم ةيلغلاو رهشلا لهأ عمل وكشل اةرمضح ىفوءاغصلا لهأ عم حاكنل |
 ١ هذ_هوهللادم<ىو نم ات ىفو نم انموردغنمانخهللان لاعلا قع تدخل ىلا وساوملا خو

 أ ةئالثوأ ناجرودبر ددكح_.الاءالاجرو برغملادالاجراهمابرأنمانبقلةزبزعقاوذأو ةرغ مولع
 '| هر ققحت ىت> هلءانمهت ًافانملع هضرعف لماقئث مالا ذه نم هصّقن دقناك ساومس الجرو قشم دب

 5 اور قتال كو الش ااه نحن ما نط نكي ل ان رع ناكوأ رست نام ف
 || ةريضحو ىطسو ةرض-واملع ةريضح تارمدح عب رى يملا ةمهلالا» شمالا هزه ةلطلا[ تعرق

 د نامرف تأ ارمضللا هذه ىدحا ف نوكح:نأ ةريدملا لومتعل ا هذهاولذت الف دكرتشم ةرمضحو ىلذس

 || يحناوأ ل ذملاوزعملاوأ عفانل اوراضلاك ل, اقتملاَف هب راقتملاوأ هبا ءاءامسالاوأاهيلعرطاو1نارو م

 ىئرخلا اذه ىرحامو ميظعلاو ربكلاوأ رداقلاوريدةلاوأ ريمكناو ميلعلاك ةيراشتملا لثمو تمحلاو

 |اعا حاضفا# ماعلا ىف هلك لذ يكح نم ث دحام ركذا هللاءاش نان اهو ىهالاو قلخن ا ملاعفف
 ١ له أم هاماف تاقبطلا الوهن مانرك 3ث َن لكن أ لهتنأ دعب لوقن نو هذ ءانرك ذام ليصفت

 1 تاطي ”ىخز رام صأ ذيفتتدارأاذا سافنالا لاع نمربدملانا مهريغال هننا لد نم ةصاخ ساشنالا



“ 1 

 "ىناجارلا سفنلا ىف تانئئاكلا ثدحت اذكهف عا.ةجالا كلذ ةروص روهظ نع امامق ىمدت دكر |

 هر و”ىلارلا سفتلا فاهروهلظ ماكل ان ملاعلاءابنعريعماوه دتاماكلانامعأ ارهظتاف |
 نك ظلي ءافس نيعروهظو اتاخو انوكى مس ءامعلل وداعو !سحأو ةلك ىعس سفتلاوهامف ءاعلا ىف |

 لعفوه ىذا ماللاونيعلاو ءافلا ترانام ةيهلالا صاوالا عمم ب تائم ا هيدوحو ةظفل امنال ٍ

 ةماكلا نزو فورح ىهف لاعفالاو ءاعسالا نم تانوروملا عبجبو نازوالا عسج بانمنازوالا ف |

 هن عشبام عبجو برتقاو ل داو حرخاو صقو دخو مقو لق ماعم تمأق ن ف دو>وملانيعنزووأ

 ةماكلا ثدحف نانعالا عج ىلا دوعتف د وعق ىهأ ناك ناو مامقف مايق صا ناك تن ان وكفرمالا :

 00 رلصلا هذ هو كلذ ىف "لص نازملا ىلع ءامعلا ف نوكلا ثدحف سفنلا ىف
 ربدملا ىلعم تكيف اخا هنا اوه دارقنالا لع كلذ نمثدح ام اما نوكلا ف ةروشاابو دارفن الا ىلع

 ردملا اذهواذالف ددرتلات اموأالافوهو رطاولل |١: نان قد ىف نا رطاخوأ نانهلا ناعما

 ةمكَملا ةعبسلا ءامسالا نم ىههلا م -امكح تخت نوكينأ لاوالان ماهرغو لالا هذه
 عيرسا او قاولاوهو مداعلاو اونا مد الاوهو تامدلكلا ن نم هضرسهظيامو سفنلا ف

 ىرابلاو ريصبلا مس.الاو ماعلا ىف ةيدوبعلا ماتم ىل طعت يلا ىهءاسالا ٌةسللا هذهو راتسسلاو
 ادمألا وكي تقال مسالا اَمَأَف اعلا فلي كولسلا ىف دب رولا ماقم نامطعي ناذللإا امه
 هماع هلل ىلد هللا لوسر لاق م مالا اذه ٠ نمو قالخالا مراكم ىلع نورب م نيذل مهول اضفلا لهال

 مارد كان ةدخ ملا ةلرتو ةراجاو دوحولاو عيبا لعأ اضيأ دع وفالخالا مراكم مت هال تلعن لسو ٍْ

 ىدايغان ىلاعتهلوةودو نامالا او ءنوذش

 ديدومعلا ماقموهامف الا نوكحب ءالا دبأ هلعفو هللا ةجر نماوطنةتال مهسفنأ ىلعا وذرسأ نيذلا

 مق هدادمان وكن امرثك أ او مهنا ص ىلع هناي ءالعلل دادمالان وكي هنف عفانلا “ ىهلالا مسالاامأو

 نكلو ناعالا الو ناكل ام قردت تنك امان رعأ نماحور كيل انبحوأ ىلاعتهلوقوهو حاورالاءانع
 نودو<ن يذلا مهو ةصاخع امركلا فانصأ : نمدوملا لهأ اضيع وهبادهرو ىأارون هانلعح

 نيذلاب مسالا ادهدادماو ءاطعلان صو هو هأنا ىطعملا ةعفنملا هب عشيو لبق نم لاؤسل لبق ءاطعاان |

 ةيرح لاحواةيدويعلاحامانيتلاحىدحا ىلعهللا لاجرّناف ةدوبعلاو ةيدويعلا ماقمىفهتنامهماقأ |
 سحأن م مصاعلا سال اوهذىاولا سءالاامتاو ٍباَحَلا اذهىفدب را بابو ةيدوبعلا بان دلل مّدقن دقو
 تارظانملا ف مهثح امى راكفالاؤرظنلا له ا ورارسالا باعج او نيتي دصلا دادمالا نوكي هنف هلا
 ةيدوبعلا ماقم بايرالالا مسالا اذه دعالو ةعز انمريغ نمهتلا لهأ سلا ىف دئاوفلا جارتتسال

 تمملاالو هيأ ىلع نيالا لك_ق نال دس ىلع دتعلا لكون هننا ىلع نراكوملا مهو هنان افكتسالا لدأو
 قاولا لثم هناق عد رمسلا مسالاامأو .هليكو ىلع لكوملا لك قالو هرج نم يلعريجالااالو لسان ىلع

 فليتا نيقفنملل هدادمنوكيو ةيدوبعلا ماتم فوه نمو صامل لكوتلا اذه له أ الا دعال هنأ ىف

 هملاو نوذخأي هنعو ءانفلا لهال» اَميلالهأاضيأ دعو هفلخ وهفئثش ند مقفنأامو ىلاعتهلوةودو

 دبعلا فىاولاو عي ربسلا لثمدادمالا فوهفرفاغلاو روغغلاوراغغلاوهو راتسلا مسالا اأو نؤاحلا
 هللا لعدامعالا عم بايسالا,نيلث اتا او باستك الا له الدا دمالا نوكي مسالا اذه نمو نيلكوتملاو

 نم ناكن او بس ىذ لكا ذكهو هتنان افتكالا وهره اظ ىفاهنهلنا ىلعاو دعا ناو. ممن اريغىلاعت
 لرانملا ناعج اضيع مالا |دِلعَومَ 0 ءانتكحالاههضرهظي لكوتم لك اف نيلكو ما

 ىلاعتهلناء ءاش نا دعباغق درت بام ىتثام نم اره ياكحلا اذهىف باو اضيأمهاو تالزان او

 نيعرتخلاو تاطابنتسالا نام نمنيسدنهملاءاكذ الل دادمالا نوكي هن ىرانلا سسالاامآو
 1 ال 5 نودي مسالاذهنع دب . رفا لاكش لا نيسشاولاو عئانشلا
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 ارعآلسو هملعهنتا ىلص هسبنل ىلاعت لوي ةرواشملا نانالا ماع ىف للاب مكح هلناكه ريغ عمرب داذاو

 ءاوس ماسقأ ىلع هتيالو هنرب دي ىذلاربب دتلا مك هذا ىلع لكوتف تمزعاذاف ىعالا ف مهرواشو

 صاخ هحو هلّوللانو الل ا بلطواريبدلايدرفتا
 همقلبالام ام ع ىف ىلاعتو هنا س قمل هلا قليدقفدوجوملا كا نري نوكيالدوجوم 1

 5 عمو هنمفرشأ هتلادنع ىلعالا الما نوك ع ممد" ال ءامسالا ٍل_عك ةقيط هنم لعاو هنا

 لعالا الملا لضفت ل أد ناّكَلا اذهىفان 021 ا ا نكيلام مد ادنع ناكف

 لبقو اهي رابؤر ىف ملسو هملعهتلا لص هلال وسر لءادلا كلذ ىناطعأرشدلا ىلعأ ىلع دكت الملا نم
 امص'رومأ ىف درفت دهن اذه ناك اًذاو ةدحاو "هل ج سه ذم ىلا كلذ ف به ذأ تنك اماءورلا كلن
 رخال مءهريب دتىف هكراشيدقو راكفالا لهأ نم سا هنافركف نعال لدفمو ريدموهامب ملاعلا ىف
 ةروشملا ظ-وه اذهل هللاءاشنا اذه ىلبىذلا ل_طغلا ىف اهرك ذأ ىتلا ةيلكلا سفناا لثم
 |أ هئلا قلي اصاخاهجو دوجوم لكى ىلاءتدتنا لءامل هتتكت تام ةمهولالا ةفو كلذ بيسو قلك ماع ف
 بس نءناكناو هملادوجوم لكر شتي هجولا كلذ نموهوجولا نمهريغل نوكمالامم ءاشبام هنم
 ىلء باو انلق ةماهشلا مون ىلا قاخ ىف ىلع بتكا هل لاق نيح هقلخ ف هلعشا هلع دعت كلف ناذ
 كرانمو روف دركلا لشن لقا لك .: نوكيأم لعناو د> اولا هجولا نيهجو نماذه

 مكم نيدهاح ا لعن تح مك ك:وابشاو لاق هنكلو هقلخ ع نمنوكيام ملعب هللا نا لعن اك هريب دف هءريغ

 انلعدقاناوهو باوللا قرش الا هحولاو ىلاعت هللا قس ىف اذه لثمءاج دقو نوكمال هللا ن هلع 1ك

 ىلع بتكا لقال لاو قلذناب فصال ”ىهلالا هجولا كلذو هصاع اهو نئاك لكى ىلاعت هنئنا

 ىطعي هناهسوهف هدارفنا ىلع قولذ# لكل نم ىذلا هحولا ىف ىلع ير :تححاال لاقامو قلخ ىف
 هحولا كا دنم هطعياموهو بسريغب ىطعرو هةلخ ىفهّللا لءنم لل | هبتكح ىذا اوهو بس
 0 منوكينأ نكي ىهأ نع رهظمل ةروسملاَتءقوف قللاالو بامسالا هب قرعتالف

 م كي ل ىذلا هجولا كا ذ ثم> نمهننا نم هل لد دق ااعهربب د ىف هرو اش نم ىلا يا ف هحولا

 قف امع امنا رع 0 نا ع |[ كرد تمزءاذافهلوسرا ىلاعت هللا لاق اذهاو هةلخ ىف هلع

 مزعلا ناف لعفلا عب ملام اذه لم ىف هللا ىلع لكوتف هلوقو م_مود هب تدرفن ا اموأ ةروشملا ىف هيلع

 كل نم كسةنىف هللا قلب ام لعفلا عقي لام ىر دتام كناف هللا ىل !ءلككودل ليقف لعشلا مده

 كلذ نمناكاةمهالاو قلن اهل نا ”ىهلالا سال اوهو قلنا نعبر املا <ىهلالا صاخللا هحولا
 بكاوكلا تاكرح ىف مالا ىرحج كلذكو قال اوهف هحولا كل زري غنم ناك امو مالا وهذ هحولا

 كف هعم عقجا اذا هيطعيالامم ا نمدهدارغنا ىلع ةمكلفلا ةجردلا ف بكح وكل كىل اي
 نوكدق هن درةلام ةلرنعمهعاقجا مدعو ةروشملاةلرنج م_هعاسقجافرثك أ ارت آبكوك ةجردلا

 كدت لامر هندرفنتاهم اه ىعأ ءامس لكىف ىسواندارغنالا لع نوكمالام عامجالا نع
 ةفلتخم لاوح تاعاقجالا ىف مءامس لكي درفنتىذلا سهالا نع حب راخ هناف عامتجالا نع ث دحت ام
 اندنع ىذلا ضارغالاك تانارلا ىف كلانغ لاو>الاو لاوحالا فالت ا بس< ثدح امن وكف
 نوكمف ”ىناسنالا سفنلا ىلا سهالا لزنن مهنلك اش ىلع لمعب لكل قهرظتو هضرغ ب س< لوي لكذ
 ةياكولابرمالا ىلع ل ديا درغم ىقىف فاق ف هريسغعم عقجا اذا همكح فالخ دحاولا فر امكح

 كِلَذكو ةياتولاب مالا ن نموه نبأو لوةاانرهأ فاق ث دف لة ىهستةروص هنم اج مال عم ع متجا اذا
 دازاما ذكححو ماس ةاانمأ فات ثدخ مدس هرهظ ميلا فرح عمتجاول

 : هذه ثودخلارومأ ثددتف تاك اربال"هإصفنموأ ةلكزاربال ”ي)_طصّتم فورح نم فرح ىلع

 رومأملا نمرهظمف م وقف قو لوق فلول اد_.ءلا فش دصفلق هديعل دمسسلا لوف تاماكلا

 ىف كم
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 لوتالا اختل لث املا ىناثلا قاخنابو عيب دب لزتالا قلد ابوهفقواخع هنكلو هلاثم ىل_ءناف عدبم س 7

 سفن نمىه ىتاا هتسرد لوأ ىفءامعلا ىف نجرلا سفنىف هرهظالةعلاهنلا قلخام لواخ لاما
 لثم ماكحاوهوجواهلو نان الا سفن فورح نم عدمم لقا وهف رمل اةروص لع كدا نانألا

 اوتسانسذلاهلوقفو مكتديزال رك نما هلودىف ىذلا ىهلالادادم الاكل ذ نك سفنلا ىف لةعالام

 لدالا لمع دعبالاّةدانزلا لدعتالو رذلاوريكلا ىف تءقو ثءح ةدابزلاو ةدانز لكوةدابزو ساس

 سلو ةجرد عب ار ىلا لصال ا لثمةداءزلا لقأف لصأ هلا دئازلا ىف ليس اك داع هرادشم مل معاذاق

 دئازلاو لقعلانيءعدوجو لدالا هلاثمءاوس ىلع لحدالا لثمةداءزلا ىلع ةدئاز ةدابز لكو ةدابز اهقوف

 لّوعلا رادةم ىلعوهو ءامهلا ممل ةعلا ردق ىلع ىو ةعسطلا مث لةعل ار دق ىلع وهو س4: !ادو-وا

 فالالا دم لثم لّمعل ا ةلْرمع ”ىينطاادملا كلدكوروصلاالا: كم ايد سلو ءاراوعو لكلا تلا مش

 روهظو هؤاَمِب هبام ىلعدازام هواش هاد ادها ول نم هلنافدو-وم لكى راسا ذهف هش دو لاق نم

 ةزمهلاكادكدوحولا ىف هلا دادما لاس لع ا ل

 كلذ ىف ةدازلا ىهتنتو ل توصلاىف دادمالا تمحوأ ”ىئانالا سفنتلا ف

 دودمم لكىف ةيعبطلا فاالا ىه ىتاا لصصالا ردق ىلع ةدانز بتارم عب رولا "ىسطلا ملا

 مصاعةءار هاف اال ر ت كلاود ساعد ءارقف نما ١ او ورعىلأ ةءارقف نما [كلذ لاثم

 اذهفهانركذام ىل_عا١١اءاحو ١١١ ءاسو | | ءاحو ١ ءاج كلذكو ةزجو شرو ةءارقىفنما١١11و

 را ا تروا هللاب ةفرعملا بسحب وههدعبو هل بحوملا لبق ”ىهلالا دادمالا

 نم معنملا هلع ءالو هللا ةمعنىف ناش ووذدبعلا لعبال تي كدا للا لءايدع ادم لا نك

 هرهلعناكناوهدادما لق ةوأ ءارذ هللا لع هنالا رخأتمدادمإلا ناك“ هللابملاعلا فرع نمو نيمعتلا لعوش |

 فيعضتلا ىلع منلاداجا ”ىناجرلا سفنلا ىف ذادمالاف ”ىسطا داود كلذ نكلو هدادما نم

 جوملا ىلا لو موللبلط توما دم :قاسنالا سفنلا فوهاج ءاشي ل فعاشب هت اوبن دانزإ
 نم ملا كلذي دوصقملا نيعلاوهو بولطملا فرحا نيعل ”ىهلالا دادمالاب بجوملا دنعنماحورشوأ

 كل دكو كلذ لعاف مد ؟نم ل ادإا فرح ىلاو نم آن م كلان يا فرح ىلا لوصول باطب اك تانماكلا

 ساطالا كلل اىف ةرّدتملا يوربلا يعل ذبنيسا لزانملا نمنيطرمتلا دا ىلع مسالا اذه هو

 كإفلا اذه ىف عطقتف ريداقملا كلت ىلع ةمالع كراتملا دك اها ل عفا فرعت ةمالع اهل س لذا

 لكواشيأ لزانلا هذهاو كلغل كلذ نم تعطق كل زانملا, فرع سنكلا ساكلا ىراو+لا سلطالا
 دقو هب روعشلا ىلا دحاولا صخمل اربع غلبي ال نكس لطالا اذهىف علق را كاملا
 ٌرمامرظأ تل و هأ ضعب نأ انس أ لشن

 نيتس لكى عطقت ةباثلا بكا وكلا هذه نا بكا وكلا هذ_هريمست باعصأ لوقيو نينسلا نماهباع
 لاقتنا ل ايس ا تال مر لو له ةدحاو رد ٌكِإَهأ نم همس

 ةلزنم ”ىناجرلا سفنلا نم هتلزنمو لقال لّةعلا ىفانمالك ىلا دوعنانا مث سنكلا سنكلا ىراوخلا
 معلا ناكوءامسعلا ن.ةقولخملا لوتعلا ىهو دك الملا قل املهنلا نا لوةنفناسن الا فورح نم ةزمهلا
 لعجو هلل اصءقرطنلا هدلقو هلك لاعل اد دا | ىلعهالوو هم ّدقو هللا هافطصأ اهم قولذت لأ ىهلالا
 ىسشيرالو ماش الو لفغيال ىتح اطمسن هلع هكا امن هلا هلل ىلا هب رقت تا اهفملكن ةدابع كلذ
 حوالات ةرطسم[ اك امك دثو عولغلا بورش نم هللا هل عامل اهطضاو ةثدحن ا تادوتوملا طفح او وذ

 ماع فرامو لدم لءىأ ليدبتلا لع هتبئاف ف بتكامو فير هاو لي دنا! نع ظوفملا

 ريدملا هئاهت 0 ند هاطع أ هالوام هللاهالو اسأف لب د. ىاا ىل.ةءال هللا لع ةروص ىلعوهف ةلاحالاو ريغتا

 0 نود ندمان ل نا لا نردم هور 1 دلو

 و



 ا

 نمو قابلا نع ضرما طقسف هيد اؤ ب ملام ةيافكلا ضئارفو نامعالا ضن ار فب هتعزبعملاوهو ١

 ناسنالاك كلذ نم لجامردع هلهطالا ء|بفاق هل قناف هلع ضرءاماو للا ىف ري ملام ماعلا

 لابكلاو ضرالاو تاوهدكاواهردتبالوهح هسفنلامواظ كاذ| ناك اهلجسوةنامالا هماع تضرعامل

 سانلاّنكلو مهسفنأ اواظب لفاواج امر دعب ّنرتفرعملا متم نقفشاو اهنلمك نأ نيبأ َنييلع تضرعامل

 ضرالاو تاومسل ا قا ناكف ناسنالا الا +ئل هلظن تاعولذلا نمدح ف صو امن نولظي .بسفنأ

 قلْخ نمريك أ اضيأ نك اًذهفناسنالا نمةئامالار دب لعأ نكن اف ةلزنملا ف سانلا قلْح نمريكأ

 سم نابتالابان أمل كلذكو ناسنالا فصول هللاب نفصوام نها معلا نمتلزنا ف ساناا

 نهي نابتالا ىلعر داق نه أ ىذلا نأب ّنهلعل نيع اطانت أ الاةفدرك ىلع نهم نيد لناف ونحو

 |نقدصّنكي,نأ لامحالا ضر_عمىف عوطأ او ل صاح نادال اف ني_عئاط اندتأ ناَتف نم هركى ع

 ماعلا هالتام لهدف ةطساولاب لوقا ناك ناو اكدص لب اءذك اف لئاقلا قا نكن ام ّضاوعد ف
 / ءلاءاوهلوةءادتقالافءادتقالاو ”ىهلالا ىهالا لائتما ىلعاهلو تر هظنانالا ةّوقالو لوحال لاكا ذا انم

 بدسملا دوجوالو اهعفر ن كمال ىتابابسالاهناعنسالا ىهو رلكتملا نا ناكحذانيعتسن

 هتلابالا ةودالو لو>الب :تاعشملا هذه لج ىلءاوريصاو هللااوذنعتساو هلودصالاواددو-والا

 ميظعلا ”ىلعلا
 | لو الا لّمعلا داما ىلءو عدبم لكى لع ههجّونو عيدبلا ”ىبيلالا مسالا فرمثع ىداملا لصفلا
 | لزانملانمنيطرشلا داجي | ىلع هوجو اهمتا مو فورس نم ةزمهلا داي ىلع ههسوو للاودو
 |عيدب ىلاعت هللا لاه هتدابز بدسو دئازلاو هنم ”قاذلا ءافلا فب ”ىسقتلا "ىهلالا دا دمالاب ههحولو

 لزا وهف لةلاوهو لمعلا هللا قاخام لّوأو مَدةملاثم ىلع اةلخام اممتوكل ضرالاوتاوعسلا

 | عدبم هقلاخو لادلا تشب عديم وهف لام ريغ ىلع قلخ ام لكو ىلاءعت هللا نءرهظ ”ىعادبا لوغفم

 ختباعدبمقولخملا كاذ كح ماعلا د ىف مهضعيدارياكمولعملا روصت لعل ناكى لذ لادلا ريسكب
 | لود ىلعهنم قا سفن ىف ىذل اكل ذودهلاتب اطم هملعهدجو أ هعدبأ نم سفن ىف لام ىلعهنال لادلا
 || اذا ثدحلا هلعفراك هسفنف هعدت»لذ قللا سفنىف دودولا بجاو لزي) لءالّدملا اذه بحاص

 || هقاحاملالحم ساذا اهلالاهاثا روصملا سفنىفت ماك ىَتاا ةروصاا ىلعالا نيعلا فدو الو عدم
 ا قم ناد ةيلكشم ةلايسوددحو اهروصتالو عديأام ةروص هسفنف سلق عيدي وهو ع اق

 أ كلذكو موا اروطن للعلا دحاش مواموهو رّوصتلا ل يةيالام اهتمو روصتلا لبقي ام تامولعملا

 ا زوال هنوكلرو مالو )عي نع نوكيدقو ل_فتم ةؤقاذ هنوكلرودّ نم نوكي دق لعب ىذلا
 | لعاو هلعب نكل جرا نم هرّوصامل هسفنىفةروصلا لةءالو جرا نم روضتوهف ليثقلا هسلع

 ١ سدلف ىناعملا امو عادتالا لقتق قانا لقت ىتلا اهمال ةصاخروصلا ىفالا نوكمال عادبالا ناالوأ
 | ةريضح ىههده نايعالا ةشان”لشعتىهف عادشبالا ليقتالف قلخلا لبقتالاهالاعدتبم اهنمئش

 ١١ مالكلا اذه تت لا يفاهلءام-أ ىه تالك [ملع ل دن عا دّالاو قاحنا ليةتروص مو ةقحملا ىناعملا
 || ىبعدوجواهل ةروص ةماكلا كات هنعضتن ىزلا ىنعملا كا ذنوكيو هملع ل دن نعم ةماكل ا هذهلوأ

 || نم صنع وهو هلتعضو ىذلاوهو اهتم مفي نعم ىلع لدن هلك هذهف ديز ظفاك ا دقمو لكشوذ
 || لبعي ىعملا اذهف ةماكل اهذها نعم ىمس اذه لد :تاه+و ضرعو لوطو ةيصتنم ةءاقوذ ىبءانالا

 لثملا لبشي الف لاملا لب ةيال هناف قلن | لمقر الام لكحو قليلا ل_.ةءالامالا ىناعملانديرنانساو قلك

 | امور ع ونت ىلع ماسالا نهو ةبكمرملاةيدامل اب ىنع أودي داملارسغوةيداملاةيضاح ةروسل الا
 ًاشنيف بيكرتلا لوقت ةرواسج ا لقت !منكلو اهنمع ىوساهل ءزتجال ىتلا طئاسلاكة يداملا ريسغب ىنعأو
 ىاثلاو عد لا وهف ةروص ناك: ناو اهنم لواالا: ىهان:.الامىلا ةفاتحم روض بكرتلا ِكاذإ
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 هبحاص عفت ىذلا لعلاوهو ىندلا املعلا ىفالا نوكيالادهو ةجرلاو معلا نيب عجبوةداهمشلاو بيتل انو

 نمالعاندل ع نمهانلعو لاق مث ميحرلا نجسرلا هلوقوهوان دنع ن م ةجسر هاننت ار مذخ هدس عى ىلاغت لاق

 َّندللا نصغلاوهندل نمىذلاوهو فطعلاونيللا هعمنوكي ةجحرلا لعف ةدامشااو سغلاملاغ هلوق

 لعد نيملاعلا ةجرالا لعلابالا لسرأ امولاناسرأ امو همظعذافظعارسأ هند نم تّؤيو بطرلاوه

 هلنافاغب رش ناك ن او لغلاق مها تنل هللا ٠ نم ةجرامف نلف ةداعس || ىلغي لعوهذ هجر الاسر ا

 هدابعنع هيهتنا سفن ىذلا سفنلا اذهلو هيدنو رقم ةجرلا تان نذل نم نوكنام اهفرشا نواعم
 ىذل'هتلاوه هل يوب طل رق نم + (نوثالثلاو عبارلا دحوتلا) * مهيفةدداا نهنوكي ام
 اهلك ت وعتلاهلف ةطبخحا ةنوولا دحول نموهو توعنل ادمحو اذه سودقلا كلا ؤهالاةلاال

 اهرخآوةروهلا مدتاذهلذ و تان ئىدوحو صالاو توثلا ىطمعتال هب زمتلا تافص ناف لالا توعن

 عماساا رن أ اهتطاحانةيوهلا تعنم عماسلا ب لقى ةريخلا ت لمن لهنا نوف ةءاعاذا يح
 ةروهلا هعنتف معلا هقحلذ نيالا لفعلا لوقو رع رس ىدو-وّئد ماخ لوقف مدعل اىلا

 مينا ةئنم * (نوثالثااو سمانا دمسوتلا) < + مهن افرّرَتم عأ ىلع دوعي نأ دب الريمضل | ناف

 لوزيلهّقاىلااهيذ عوجرلاو اءازرلا دبحو اذه نوُنمْؤملا لكولفهللا لعو وهالاهلاالهتنا هلوقوف
 اذا لوشن ن نم ىلع هللا نأ اذهلوهدو+و هملع طف نم دس لدح دق هيف بصأام ىأراذا اهلا هنع

 لاما ةقرافم ددع نوعح ارهيلامهو مهل اح ىف هلل م-هف نوعحار هملااناوهللانا ة هةيدصف هساصأ

 ىئدزال وتصأ ا ةابتق وىلا ةئام ا هدنع لصح ام ناكو هنم بهذام هماعظةحوهدوجو هلع نك

 نءمتاولص مملعكئلوا لاةف كلذ فهنم مهلا ربخ كاذاو لتس ءاود عفتااءازرلا محو نق

 ودام ىلعرحالا مها نيسشنيذلا لوقي نودتهملامهكئلواو م اهعمنوكرال ةجرلاو ةجرومهءر
 طضطسف هءلق ىف اهملا لوزنل قوذلا اذه هل سدا نم قح ىفو هي اهلوزنأ هقح ىف ةببصم ترعست هسفن ىف هملع

 برغملاو قرش ابر هلوةوهنجرلا سفن نم  (نوثالثااز سداسلا دبحوتلا) ءاهريخ مركف
 هللا كلمدحوتلا اذ هفةيوهلادم-و نموهو ةلكولادبح و اذه اليكو هَدْحح اخ زهالا هلاال

 هلقلخاملنانالا غّرفتما كلذ ىف هللا لكو نأ ةزحاو هعفانم نمهل هقل ام عسج- ىناسالا ملاعلا

 اهتاوقفناو هلوق نم ماقملا اذس هنأو نوديعنلالا سئالا ونجا تلخامو هلوق ىف هير ةدامعنم

 قافنالا نم هبمهىهأ ىذاار دقلا اذهىفو هن كلم او مهيدبأب قافنالا لعف هبفنيفلتتسم 3
 الاب < د بعال قافنالاو ىلاعتمتتكملاف نيماقملا نب رفاشتالف البكو هوذخت نأ مه سحأ هب هش
 فراصملاو قافنالا عضاوم هاعل كلذ ؤهتلاركحو نأ اهاوعا تاقالا نر كدانلا ةاطأامو

 راني ةريصل ىلع قفناف لاملا فراصم#لتاانأف عئارم كلا ل “زف قاعنالا لاما بر ىّصرب , ىلا

 هفلختسا نملامنمكارتسا ام ةمق ىغنملا ىلعف همفقافنالا» لدكولا هىهأب لامف قنا نك لمكولا
 ل ا مككلاعفرديحوتلا 1 هيلعدل مكحالفلصالا مكح سلفم لاف هلى الو همق

 امام كوثؤلثو تسبوا ام لا لبصو ىذلانرقلاىف درو لمامرخ اذ ءار مر تكشا“ وذ لاه
 انلعابمم انركذ الف انلثتم انا هركذدن نأ ان صأو طاب قا 5 ةنرع 5 ةمهلا ةئيس اهلك اهانركذ دق

 ىلا ديف عقوف المكم انملع بجاولا رشعلا امر د دقاذهف انيهنم ةيئ راه د ناكو لع ظ دام

 ليدسلا ىدم وهو ىلا لوب هتتاواهلهأ ىلا تانامالا درو ءاقلل | تقو ىلا هنرتىلوّسف ىلاعت

 لجام ردّشيلماح لكركذوهو هظلانالا ةّوقالو لو>ال لوةوهو "هلةوذان ركذلا فرشاعلا لسصفلا
 اذ_ه ىلءان ٌوذرثك ناك الؤترثك ناك ذتاقبط لبعةر وصل اىفم-من ![مكتاعبط ىلع هينورك اذلاف

 لاخعادهاشب هنعرتفيال هنا 5لوةاانركذاا اذه نمرتفد ال نأ هطرمش تاكا يذ لكلا زاح ىذا اوركذلا
 هل< فاك اهق روحت وهام لاعلا نمومل اعلا نم هي فاك امو فاكم هلك ملاعلاو ملاعل ا ىف فاكم لكو دو
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 وهو لكلا دوو ةانللا دحو هتاانلق اذهلف هتلاالاهلاال وهو ءانث لضفأ دمحوتلاو دكر اشملا
 ندرلا سفن نم * (نوثالثلاو ىدامحلا دمحوتلا)# ملاعلا نمو هنا نمهنن دمجوتلا صالخلا
 ىتلاةروسلاى هنال ركربل ادمحو اذه نيالا كتان (ب رو مكبر تو ىو هالا هلاالهلوتوه
 لاح ”هالا,ةصوصخلا ناب_عش نم فصنلا!:هلمل ةقفاوملاردقلا:هلما ىو ةكرابمتهلمل ىف هزنا هنا اهبفركذ
 رهظتف مكى أ م كح لهأ لك قرش اف هلوقوهو تمعو ىعمشت ًابدمحوتلا اذ مه تعناذهلو

 ةمانر تلا هتاداس ةجر ةيهلالا بتكلا اهب تقطنو نومهلالا لسرلا اهم تءاجىتلاهمف مكلسا

 كن معلا هةصاخ مككلا داع ىهف تردصْنيأ ند معي دوحوم لكامو اهكرديدوجوم لكف

 أ دخافاذ ه عموةءاشءالاف جار كارو نم سمار ون نياق ةقلتْحم لباوقلا ن «٠ م(تاذادعتتشالا

 !| هيواريتم اجار ماتملا اذه ىف هس لعجو هنم أو ضا هنوكعمهملا رقتفاو همسا حارسلا نم سعشلا

 || هن عقوا امرك ذم حام_تىملا ةفص هتفص لك ضرالاو تاوعدلا هي رانا ىذا اهرون ىف 0
 رحاشتلا نم ةرصشلا كذب فالتخالادوجو عم لا ددعالاو دادمالا نم سمْشلا ىف سلام همشنأ

 || ةاك ثم اركدو هقلخ ىف تانآالا نماهمق هللا لعج ىتلا ناولالاو ةمسلا 0
 دولا نسي ءدسو نءامذر نتا م تاز دوه كلا ضرالا تر ل سعال ىهامو

 ةاكشملا هذ_ههظفحت ىذلارونلا نيعودو حابصمةاكشملا هذه ىفو كربلا دمحو ونوه ىذا !كرادملا

 هاوع فاتر داو كارطخ الو كرا نمحرسلا ىف عقب امنا ومكج» و ءاوهالا فالتخا نم

 ردقلا هلل تازئئامل ة ةريطا سف لصعو ىنتعو نيع زانتملا نب , ىلا مغب كل ذكحب رسلا ئطىلاّتدا

 كاذازيملارونلاوهو قالانالا قأنال“ ادنالا تنكاملو عزانتلا ليقتالابم اف تعفتراف نالحر احالن
 ىذلاحامصا!اذهل نا مرو هدنعن نهدشنع عزانت الف عزال عيش ال "ىتدنع م السلا هلعلاق

 كلذ سلو ةحاجزلا كل: ىشامدحوتلا اذ_هكفرعب ةحاحز ىهلالاروذلاذ ةحاج ز للا هيببرمض

 بكوكلاب اه. ث.د حابصملا هيقرهظ ىذا ليا ناك اذان ئرذل ا كج زكلاه شن طاش ١
 د لا ورمل ل اعول ةلزلا ىف جارعسلا ردق نوكي فدكف سمثلاو هذاا ”ىردلا
 امم ةقمشح نم م”ىهاالارونلا د دبالفدنو در هتحرانم ةرحش نم'ئضبو دقو ىأ دةول هنا حارسلا

 تملا ىخن اول ملا زعملاو مفانلاراذل ان هةيهلالا ءاعمالا فالتخ ا ىف ءاحاك رشا اره شل ا عشب
 لاوتحملا ارم ىلا ناك ا ذهلف لا دتءالاباهتصوف دس رغالو ةيقرشالةر مثل اهذه نا م مملياقتلاءامساو
 بارطضال او ةةكرشلسا نعاظوف# نوكسف ةجاجزلاو ةاكشملا ف ىذلا جارسلاوه هسشتلا هب عقو ىذلا
 رك ع عوق ديالو حيارمسل ااريغفف دحو ال هلك اذهف سب رغالو ةمضرش الر مشا!نوكل

 رفغت ساو هللاالا هلا ال هنا لعأق لودرهندبلا نش * (نوثالثلاو ىناثلا ديحوتلا )* - لالا

 نأ عافهللا دمحوهوهورك ذا اديحون اذ هكاوثمو مكملقتم لعيهللاو تانسوملاو نانمؤماا) كبد
 ةدهاشد» نم نيح لكى هعل اطيانم هللا دمحرول نع له: ةهبدجر تالقغلا ىلعهللا هلمحاملناسنالا

 نوكيىتأ خلا تامسالا قوما بوو ا تركت ا

 الزل نانسالا كلتناو هلاالا هلال هنا لابن دا مما اهئيحبت لعهتءاج 9
 دعي د.حوتلا اذه ناك الفال هأ ئب اهنع نّوكتام ”ىبهاالا حالا نيعىهو |اهبف ”ىهلالا الا هجو
 فشكلادوجوورتسلا عفر ناذ تامْؤماو نينمؤمال هلاركت_هلأس ند نأ ىركذلا هتعقر زتس

 ديحوتلا)* هدمع ىلع هّللأ ند نم م ىهفاهرددر دب الد ةذل هريغالر سلا نيعمتاي و علاوا عفرلا دنع

 ةداهشلاو بنغلاملاءوهالا هلاالىذااهتتاوه هلوقوهنجرلا سنننم *( نوثالثلاو ثلاثلا
 ريم هنال ةقرفتلا ث.ح نمهدمحو نموهوةروهلا دمحو نمودو معلا دواذه محرلا نجرلاوه ا
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 لاقاملثم اولاتف مهامسان نوفراع مهن اف هللا مس مهامسانماولةعالوهننامهومس ل ,هومءاذا
 ان كاتو مهمالام_هجاحاف مولم مهلعةمهلالا خا كف نوةطللر ءالّؤهام تاعدقل مهاربا موق

 هللاوكاذ هلوقود نجسرلا سفن نم * (تورشعلاو عباسلا دبحوتلا) * هموق ىلع ميهاربا اهاذنتا

 وهالا هبلاراثم نوكحلاا كة راشالا دب واذ 0 نوفرصت ىناف وهالا هلال كالملا هلم كر

 عال نسناف هنمع ىف نكي ناو ءدسنغ ثداح غال ارهسشملا نم عتنالةراشال نال نوفرصت ىف

 هس ل هجين أ تبالوالا ءدنع ث دحي نمد نع رمأ ث ديمو هدنع ثدحتنا لعب هنكلو ان داح

 وهوهق.فرةلادلاكل:ىفوتق تقولا كا ىفهملا ريشدف همفهرثاو دنع هنو دحت هلغشل هدنع ثدح ام دنع

 نم مام هنالاذ_هالا امو موصعملا هعرش امتاو يلسلا هإ_ةءامانينثا ىوس قرفرهلامذا نيعون ىلع
 ملا لقعلا اما نير رتا|نيذهدحأ الاوهال اهلا ال كلما هلوكب ردتنا مككذةراشال ا هذهىفها لوقب
 ادههللوت فنان رقلانإاذهلافام فالخ هل لوقي هناذ نيذه ىدعامو موصعملا عريشلا اماو

 نيذهلوقاذهف هاريامىلا لئاك لك هفرص.فرودلا ,كحاذ_هرخ الاد لوقيو هذ رصتورهداا
 نيقسافاا الا هءلضيامو نارقلانءاشينم ىدبي وءاش نمهتنا لضمف نوفرصت ىنا نسر رقلا
 نداقلا تسون ارا "نيل كاف يوهو ىلا لوغ. هقااو نات. رقلا نيد كح نع نس راسلا
 دي>و اذ هرسملا هيلاوهالاهلاال لوطاا ىذ ب اقعلا ديدش هلوةوده نجلا سفن نم#* (نورشعلاو

 فوللا هقحىف لدتعانمَنمؤملاّنال ناعالاماقم َةَقرَدَللا ىلءوهودي وهاا ديحووهو ةروريصلا

 لحب باقعل ا دي دش ىف لت كفهل ىف هلدعالو هل دعىف هلضف مك لفهامدق امهفتوساو ءاحرلاو

 ىوعدلا كلذو اديؤم تاقعلا ديدشلل ل ع< لوب وتلا لب او بنذلارف اغبدي ملا عالا لوطلاىف

 ةدشلا.ءاج هنالو قانا ىفةرالو ابن انناعموهف عّدي ل نم) ناعمريغوهفهاعدا امىلا لكوف ةدشلا ىف

 راشاف ب وتلا لباكو فئذاارفاغي هرازاددش اذهلفةفصاا هذ هلثع لوطااىف يعلو باتعلا ىف
 كرتىلا باقعلا ديد ىلع ب وتلا لباهو بنا ارقاغب لوطلا ىذةناعاب هد امعنم ماهذالا ىوذىلا
 ىلعهدابع ىل اعت هسف كلذ ىّدا ام همو اندر نم ممن لعوأ مواّةيال هنا هنعزف ديد_ثلاناف ىوعدلا

 كلذ دنعاومهفيل مماكسو مهتاكرحىف مهتعصعو هسفنب مهرومأ ىو قحلا نوكمش ىوعدلاكرت
 الإ قلاخ مكي ردتلا مكلذ هلوقوه نجسرلا سفن ع نم»# (نوزشعلاو علبانلا دولار + قلن] ءااولعو

 هللاناهلوقدعيءاس هئالدن وهلا دمحو نموهو لضفلا دم-و) اذه نوكئْؤتىناذوهالا هلال“ لك

 تاوءسلا قالت هلو عم سانلا ىلعهتلا هب لضفتامل ار ك2 دمحوتلا اذهنوكَش سانلا ىلع لضفوذا
 دحأ لك هلع مر م ةلزملا ف دار نولعبال سانلارثك أنكلو سانلا قلت نمربك 1 ضرالاو

 مدا نمريكصأ ليل واسان مم وكنم سانلا قلخ نمريك أ ىلاعتهلوشل سانلا نطفتام نكلو
 سانل ا ل_ضفامل ل ذك ن اكول ذا سانلا نم هئوكل >١نم ةروصلا ىلع لش ام هناف ءاماذنا نمالو

 ساناا لع لخفوذإ هلوقف لضفاهمواقءال ةرودلا لضفف اضعن م مذعد لسرلا تاضذالو اضعن موضعي

 موا وا اعلا لصف اذيضارب ماو مسالا اذهاضب أ هلن ملضافلاناكذا

 سفن نم * (نوثالثلا دحوتلا) * لذنلاو مركلا ةريضح نم لضفلا دمحورهظت صوصللاو

 ادحواذه نيملاعا برهن دل ىيدإا هل نوصل هوعداف وهالاهلاال ”ىللاود هلودود نجرلا

 أ ذهلذ سفنم لكح ف طر ةامحلاو ةصلاسلن ادي وهلا دمحون نموهو لكلا دمحويوهو ةامحلا
 ”ىحالا ئام هناث لكلا دو ةاملا دسحو تق هنم ةدعاسلا5 رخالا نمهفاني ”جملاعلا اذه
 ك.رناعس لاذ ”ىهلالا مالكلا ن مهسفنىف نجلا ىطحأاب هسفز حيسمل اوهو قا الا شام هناف

 متامف نوكصت نيحو نوست ني> هللا ناحسف هدمعب ىرسأ ىذا | ناس نوصي اسع ةزعلا بر ا ا ع ا عل لا ا ا و كل ل ا ا ل ا

 مدعاهيف نافذ دحالا ع انتلا نسل انثالو هدم ميسم وهوالا ملاعأ | ندى ندامو ماعلاالإ

 هكحراشمل



 هد

 انرك ىذااوهاخ فورعمىلاالا ىدنم ىداف ماسلا ءال .الاو ماركالاو لال! او ذوهو قاد
 ثدح نم 101115 مسصلاسلا قطاف 7: ذامزيعوه

 دادضالا لبقي نم مامن هن لهما نيع هررلعلانالع هب طاحجال هنا ثنح نم لهجو البعدي طاضحال هلا
 قلاخ نمله .هلوقوه نّكرلا سفن نم * (نورشعلاو سماملا همحوتلا )* تالرمملا

 مولذيوهلا دبحو نموهوتهلعل ا دمحول اذ ه وهالاهلاال ضرالاوءاعسلا نم مكةزرب هللارعسغ
 حجرخولذائث دو>و هنعح رتال نأ هلالا نأ ن نمّنالاهلا نكي مل اههريغيدحوباك "يل علا دحو

 وهو هلعلا دبحو هنوكج نأذيالف هلك هالا عجر هسلاو لاقدقو هف مكطلادل نكي هنع

 ٌْك ءحرد لف بسلا ارقتفم نواح لصأف دياعلا نوكلا سلوا اذ مديعينأ

 هنا مص ل.توهو ةعوضوملا بابسالاف بودل ا هل .ضيف هتمعءاقب هب ىذلا هقزر همسو هتقشح
 ,نممككرر هللاوه اكزرابنوكل عاش ابتاذمكحتال نيللا .كضاوكل دعوسولا  ةيطملاف
 ق؛زرااوهف ماسجالا قازرأن نم اهنمحراع ضرالاو حاورالا قازرأ نم اهم لزنن ءاعع ءائسشلا

 مسمال | اوكرديلو هللا دامعر اصنا ضعي ىلع هللااهلسرأ امل يحل !نأري-غقزرلا اذههدس ىذلا

 كن نكقلتمعالا# نم لوءجت اذه قوهاذ_هوهام مها لقف اذهاولاهقازرلا ىمس مال قزرا

 ىلع او دعت الف ءاوس ه# ءاع مت دقعان هو مناف هنمو هلوهام ع نع هياولدعتالف ممكقزروهمكتلخ

 داقعالا هبفعقوام لوصح مدعىلا ىو ةرثكلا ىلع داسقعالاو ةرب 1١ ىل_ءاو دقعتف «كلاثما

 غرفتلاىلا يرجعلا ل النا مو هنبف يدل موتي القاتل بذل موي ويغ كويتي نب دلك | مدا لكذا
 ىدأف هلع هنأ ّدلا نيعتف هاوسامم غرفتو هلا درت هنا د> اولا كلذ ل_ءىلعدحاو ىلادَر هلاو

 هنلالهأ مشو نيرخ 1 ق- ىف فشكلاو دوجشا | ىلعو موق وح ىف باءارو نم ب ولطملا لوص> ىلا

 هلق انا اوفا منا هلوقوه نوحرلا سفن نم « (نورمشعلاو سداس !ادبحوتلا)* هتصاخو

 لا بعتلادبحو اذه نوريكش هللا الادلا ال

 ةروص ىلع الان وكم الئشااو هللالاهلاالن وكلا وصي فيك هنم نورتي و كل ذنومظعتسي ىأ

 : هلل كا ذو ءاطعلاو عنملا اهدسبو هش .ةملاو دان فلس ةرمكسرودلاو ةدحاو نيعو ةدصلاو

 اننعاب اىفاذمانعمسام دسحاولا نيو ةرثكلا ىأ باع ئشثل اذ هنا اد-اواهلا ةهلالا لعحأ
 ادجاو أنش ءاسشالا ن وكت كاوبحتتو هوريكم ساو هو ظعتس ١ ليهودرالو هوركت اة نيلوالا

 هودهاشامالا دهاشامو مبهم هنااولع ثمح صخمشلا اذه لثمن نم مالكلا اذهلئماوريكتساو

 هللا مما اولثتماخ ”ىهباالا صاصتخ الاو سفنل ا ف بعم نع سما مهبعشسءاعدا ىذلا اذهدلن يأن 3

 راصرالا ىلو" الةريعل كلذ ىف نا لاذ بحل اوهور اهتءالاب هدا. ماع سه " الا هنأ نورعشيال ثبح نم

 اذهنا مهاوقو راصالا ىلوا نم م م-هفاو هأ اك اوربتعااض ةراصبالا ىلوأان اوريتعاف لافو
 صاصتخالاو ةمهلالا ةيانعل ا اوفرعي لو مهتم دحاو ىدي ىلعاذبمفيرعتلام_هءاجامل قالتخا الا

 اويسنامتاو اويمقتام ةيلكلاب هولاسأول م_مالنم اوبمتتامف نكح, ل قالتخالاو ةىانرلا
 || امهنا نواعبف تادالاةيؤرب مهل نيب تح كلذ هملعز وع امجو مهسنج نم ناك ذا هيءاج نم قالتخالا
 ةيرقلا ةهح ىلع مه دنع ةهل اةامسملا هدهءال وه دمعت ىذلا هللا دنع نم هنءاج هناو لوسزلا اذهقلتخا

 لاو لكتل هءالولا مسا ىطعياك هعما مهوطعاو كاملا ةبخا ةلزنع مهولزتاخ ل اعتملا ريبكلا هللالا

 لبنودبعي يذلا الؤع ىلوام هناهللا نع مهربخأ هناكف نورث تح :الولاث هللا وه ىلاولا' ناكناو ا

 ١ ّمنأو هنوركح الهلل هم“ اةثاو هنوذرعد هلا كوعدأ ىذلاهلالا اذ هَدهأ [مهويصت مهؤان

 قاامالا كلذ دنعاوذرعتف مكتها 1 اوه قهومتممسف ناز هللاىلا انور ةيلالا مهدبعتام نولث اعلا

 منال ةعضف ىف: اولعهوةقكو هلوقاوفرعالف لوسرلا لوي ىدسوأم كر ديأب وه لغوه نم دس
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 ىدسقتنيح فتي ًاردقلو اريثكاريخ قوادتف ةمكلسا توي نموءاشي نمةمكملا قوي ليرظنالو
 يزيامرم ىلا ىطعيامف هضرع ارو نمار تدطعأ ةببع ةعقاو لضافتلا ىطعي ىذل ا دحوتلا اذهل

 ةويشرل 0 تنام همت الفداوط امنا اغار دان ريتغلا قع

 ماذاوا دلجءارتهنأر 5 اذاف ريض ا هارتف ةءارقلاريغىف هملارظاتوةءا رقلا نع ضينأ ه هاراقدرظنت دلح

 لاس الو تاه ال“ 'ىهلا قا دصاذ_هىل ل.ةذ ىلهأق ادصوهواناّكو ااربرح ىردأ ال ةَمش ارتأت 5

 قود مرورسلا ةباعروريسم هال | اذه حرافانأ م اكن ةمدع نع تجرخابنالعأ الو حوزإ أنع

 لس قثراشإد لكا ًانيعايهذراشب د فاأ ايف تنوكت هنم اهناكِب اكل | نم ث عينت ارضخرب رح ةقرذ
 ريناند ةساهتمان آت ذخأ امل واف صخش لكلريناند سجن اهلهأ ىلع ههدق لايف هنزوام ىردأال

 نيعوه ب اَّحَلا كلذ سفن ىرأو عاعشدلع لا نكوكأأ اود ايضنم معا عطاس رن ابيلع
 يم هد ان ناكل ا.كلذ مترىلارظنات نكت وكما لعنس از لج مدح لكبانأو اهريغابماك ام ىلهأ
11 

 اعيصست اظاخاالا عتسم هرخ 1ك نيل دا يضالو دا قنبر ص حمل يالا ءاهمرج كلا ىذاقلا

 هناكرقوافنادر ةلع- ىذلاهتتدجلا ملتي دعا ميس تطل تق ابا وة حر لل ءارلا ”ىور ىلعادحاو

 بتكلا ىف ةب الك ةعدوأو #3 هروطسو نونكملاباكلا اذه موقر د هرويزوءإب اوهتاروو

 نمقلاب "ىوا_علا ماعلا ىف همالعا ل_عح #2 هروص ناسح !ىفدوحولاف هيض #3 اةراؤس

 * هروك ذم نامز ريغو نامز لك ناس | لك هتالكو + هروسحشالو ةمهانتمريغ هتان او * هرووشم

 تتكا ىتدحو قلك ىلا ةددر نلف زذلا لثع امنع [هل ناك نا هرخآىلا, ”ىورلا اذه ىلع اذكه

 ىهال ناو لصفلا السبل د11 كر هبال ابو اذا واش لل نو نم ىل_هفغلا اذه

 راكذالا فىّتح ملاعلا ىف عقوراشخالاو لضافتلا اش .ًارادلف صن مظعاو ظحر ةوألصفلا اذه نم

 وكس ىَد! سفنل اريغوهالو سفنلا نيعوهامالوتعم اع م ناانلع انركذاكةعورشملا ةمهلالا

 00 اذ هرهظ امم ةّسشملا نيع كل ذياذاو تان“ اكلا ناعأى هو تاماكلا همف

 ”رسْنأ ًانلعف لضفتلابتعنبال ىواستملاو ليضفتلاب فصتالدحاولاو ىواستمافلضفتلاو

 ا لا شافو اشحالا دمحو هاندجوفوهالا هلعئال لوو

 بع ا ناهتيعاه دج ناكفةدحاول انععلا ىف دماحملاتزهقتثلضغتلا دج وهو ةرخ لاو لاج-الا دج
 مسالا اذه ىنعمو عصاهمساو ةعقاولا ف ىلهأ مسا نم تبحتتو هدهاش نا دمحوتلا اذه ماقم
 هللامالكب اهياع ثم هللا ةماكل لحم هللا حورل هل ماح هلل درر ىهو تمعس هش ىذلاناسالا ىف مولعم

 امهوهتلادبع هنأب دهلا ىف اهئباقطنو سانلاهلذهلا عذ- اهزهىف رقلا نم طقسامةداهشا ةأربم

 اهلثم ىنتف هللا ”ىتابركذ اهطمغاذ هلو هنا نعو هّللادو هن اهاكت ن اكف هللا دنع نال دعنا د هاش

 هللا ءاعسأ نم ةيلوالاب هصفن هنا ءاسأ نم لبق نم امس لعب مل اهلئم اروصح ىبدي د اطعاف هنلا ىلع
 قلك يرو هللا راتخ ا نمالا ناك اماذ_هفهتلا دامعنيب هللا دوجو ىف مسالا اذه ةكربفرظتاف

 * (نورشعلاو عيار دم>وتلا) * ديربا ل لاعف هتناو هنن ىهلب ةربخلا م-هاناك امراتعو ءاشيام

 دحول اذه ههجوالا كلا.ه ئث لكوهالاهلاالرخ آاهلا هللا عم عدتالو هلوةوه نج-رلا سفن نم

 اوطدتو اوك ع ني ةيوهلادبحو وهو اهتيعناكذاةرثكلا عوجرهمااىذلا دمحوتلابمككلا

 عد نمل ىلع لاوقرككشإل نفيولوناعتل خا ناكول ذا اوكي ل ن1 هلنع ”ىهنلاركتفرخ ١ ا
 قلعتم هل سلو مذو ىلع ال هاوعد ناكو مرواذ نوستساو مرض ريسغ ىف فن دقفرخ 5 اهلاهّللا عم

 لكف ضل ا دو>ولا هل ع نمالا قف ضحا مدعلا هثاعد لول دم ناكف نيشو محضمن حالو نيع

 قلاهحوف هن نعال ه ماا ةمهولالا ةمسن نع هتنسشنيعف كلاهر وهف ئثهنا هنق لبن ئث
 ل260 17017 5-1030: 0090506 قا اك انا حصا طم هس ع حمم هع مع ع دمج هحصج ب 2:7 هيمو 2 ا يمد هدو مهم عع مس عويس مع مدس لج"

 قا
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 اودط وع اق للف ىو اهدؤكو هنسزربب فرظا اك لوستلا اذهل هناكفهءقوللاقلاالا سلو
 1 هددعناراصيف هنعرودص عمهدحومف هدهشنلاسغ هدف ناك امزربأف ىمككسا بدترتلا ىلع نيعدعب اثمع

 |ةدحاولا نيعلا ف ناسعالا زيقتل ةطساوو نيف ةرط د-و اقوه نس 2 هتمعنأ ىريف هدحو ناو هريخ ماتت

 ضعت ريغ نم ةروصلكاف اهتقم ع ةيدوعلاق هيدوعلاالو ةمدشللا تدّدعتامو روصلا تدّدعَف

 | انتلخ امو ىلاعتر اقف ئث مام ليقف ةيدوعلا ىلع دّئاز ئش مث سلو ةروصلا هذه ىهام ةروصلا هذ هو
 | ردق أ الفزيسقلا نيعىفلاه وهنياث لبةقلارالاام_هانتاخ امالطانامبنب امو ضرالاو ءايسلا
 دحوتلا) عركحلا شرعلا بروشالاهلاالفةدحاو نيعىوست دن ًاردقأ الو زيممل اراك | ىلع
 دول اذه علا نراهن الإ لالا قاع لور هندكرلا سف لم (نورمشعلاو ىناشلا

 | ايذهتنا عدو امب ضرالا نم م سعشلا هحرذت «قابنلا باتا ناك اباء وهلا دمحو نموهوء بلا
 | ىح- ةدوربلا لعفتمو ةرار مل انبي عمشل هب وطران ههسفهللا ىطعأ ام ٠ املاةدعاسموةرارخلا نم

 هللإ هصصخ دق ريطل| نود ده دوا ١ناكو ”ىرصنعلا -ىلسا ىفةاخلاترهظفلعفلابسعثلا لةتسنال

 ثيح هماقمل 0 هسفتناامظعت رصانعلا هب هب ىلع ةيطلسلاع ءاملل ىرب ناح هءاملا: كارداب

 || ناكف ٠ املاىل لع نجحرلا هلع ىوتسملا شرعلا ناكث مح ءامشالا ف :رششأب للعلا هاده ل هلعن ضتخا
 00 نم ضرقتنلا ىلع ىب مهو سعشلا نو د بعياموقدحوو هماَعم نع اح
 ةريعلا هكر دافءاملل :دعاسم خا و ءبحلنا اذه ح رخام سمشلا ةرارحالول هناا عو ى ْئش ا
 عضوم ىلع هب. هلا نود نم اوت ظلغتل دازو اسي دباعب مالسلا هيلع ناهس ىلا ىثوفةرفانملا ف

 ا رهظتو اهقارشاب بكاوكححا ان ىهذ اياز < ضرالا ءبخ تحج رخآ ناو سءثلاوةريغلا

 تم ازهر اهنلاو ل كالا دحن اهو راهظالاو ع بلا ةلاح اهلف اهقورمشد ةمضرالا تاسوسحلا

 اروغعيصاف املا هللا قس اق نوناعيامو نوف املعيو ضرالاو تاوهسلا ف« بكلتا جرخ نم

 0 رهظافر وندلا راو ءاملا ءبخ رهظاف نودعلا ردقف "يلف تسمأف سعشلا ىلشاو

 .ٍ كا نيش العلا قفاعردن الع كراج لكسر ضرالاوتاوودا ىف ءيلناج رخأف
 روهظو ءىخ ىف ةجرد كح قام هفهتررعو هرارقتسأ ءاملا ىلعو هنرودب سل اكو ىلع

 |١ هللاوهق نونلعبامو نرةذعام هنانجس لعق هرومسس لدس ءىكلا هدحوو هروهظ روهظلاهد>وف

 ا ىلاعت هلوةوه نجرلا سفنن 5 * (نورشعلاو كااثلادمحوتلا )+ ميظعلا شرعلا بروهال ا هلاال

 راسخالا ديحو اذه نوءحجرتهنلاو مكحا اهو ةرح ”الاو لوالا ىف دولاهل وهالاهلاال هنا

 | ىناجرلا سفنلا ىلا تاملكلا هذه ة مسن تناك ىلاءتهّننا تاسأك ملاعلا ناك املّآب وهل ادمحوت نموهو
 راتعالو لضافت ماعلا ف نوكر,ل هنأ لع ءادلا اذه ىطعي ناكف ةدحاو َه ةلسسش هيقدر هاظاا

 | ىلاعت لاذ تادوجوملا ىف امتاع دوجولا ف حجرخا ذهريغ اسر اكرر لعهتتادنعلضفي
 ريثك ىلع مهانلفو تاسطلا نم مهانقزرورحلاو يلا ىف مهاناوو مدا ئانمّركصدتاو
 1 ضد ىلع نيسنل ا ضعد انلضف لاوو ضع ىلع مهضعل انلضف ل_سرلا كلت لاهو اليضفن' انتا> نع

 || دوحولا وهامب قحا ديا اخ دحاوءامع قستاهنوك عم لكآلا ف, ضعب ىلعاضعب لضفتو لاكو
 ملا دحتاولان التودد ارهظف دحاوءامي قستلاف ثمح هنأ الا هذه نم لضافتلان م هيلع

 3 ىح ضعب ىلع هضعد سنح لك ل يضفت ن م ناءر هلا ىفريثك اذ هنم مقةاولاو هل ضافملا قيوط

 هّصعب ل ضف هسقث ناعء رقلاو هللا عالكىب مهو ةلزملا تتكلار اس ىلع إضف. هللا مالكوهونا ءرغلا ىف

 نيدلاة ئاوناءرقىهوناءرقااى أ ةدس ىسركلا ل افكّشالد هم الك هنا هلا ىلا هتدسن عم ضعن ىلع

 نأو ةددنت) تسل ”ىلةعلارظنلا امضمَعب ىتاا ةمكللا نأ اذه نمانلعفرم للا اذهب اا. ناءرق

 ٍْإ ركف دّرءعال نكل لوف اف لعتال تناكن اولقعتال ىتلا ةديععل | ةمكصحملا| ىهرومالا هللا ةمكح

 َق كا ١1
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 ا اذكهف ىنعملا ىلعةءاكملاا هذهف دح او ىنعملاو ىبرعلانا دلل هنع ةجيرتلا تعقوو طبقا |نانسلب
 هاعوهاع ناس ذا لكى عموأ اظذل ه.كحام لوق نمهللالودمل- هد يح تدرواذا رومالا فرعتلف

 مكعم ند 0000 و باك ره مكن اامل نيسنلا قاسم هلا ذ ك2 ثااذاو هللا لوقف

 اي اولاك ىرصأ م كلو نع عنو عررق 7 لاه هئرصنتلو هي قامو
 اولخاذاوةباكح انما هللا لوقانهىلا اولاقاونمأ نيذاا اوةلاذاو هلوق كا دكوانررقأ ممنءاجيرتم

 تايلوبع هديت اداة اعع نززهتسم نئامنامكعم انا هللالوقانهىلا اولاكمهطاسشملا |
 ٍز سقت نم (نوريشعلا دسحوألا) مجرات نح ىو ندناسلب ل-ءاف تولت اذاوركذن نم

 1 الاهلا الن أت اللا ف ىدانف هلع رد ا نانأن اظقايضاغم بدذ ذانوناااذو ةودص وعلا

 ْ سقنتلا د ولوهو بطاخملادبحولوهو مغلا دب -واذ_ه نيماظاان م تنك ىلاكن اس مس تأ

 ١ نعل السبق نم ىنناينجرلا سنن الانسة فر اصنالاب سو هلع هللا لصد ع قل

 || سنو نعهنلا سنن امكح قمل ا تالك ىهو”ىناجرلا سفنلا كلذ نم تنّوكن ىتااراصنالا تناكفأ|
 الزانموأرامدعي باذ علا م_معفثكهنوكن هر ءابووت ل اعف تزل نطن نم حورملا 7

 نمو هلل ه.ذغناكذا اهلبق ةسأ عم كلذ لعفي لو اهناعااهعفنف ها ندهللاو اضرأاونماق مهب

 هي هللا ذأ امردق لعل قيشلا دعب هنعدقلاجرفف لعن كا ذكو هباع قير هنا هيرب هنظو هلحأ

 ثسح هلل بوم ناك سنول نأ ىلع ل دذ # لحولا فثامتا دنع نمالا ند ىلحأ 5 لقاك اهو ذهب اع

 ١ اهعفتف تنمآة ير ةتناك الولف لاةفذل دءانفّرعو اهلمق ةمأهب صخب ماع هل>أ ند هموو صخ

 مهل داق نيح ىلا مهانعتسو ايئدلا ةوملسا ىف ىزذنا باذع معانفشكا ونمأا سنون موقالا اهتامعا ||

 سنالاىلاكن ا ةمئاسنالا سوفنا ا: نم مولعم هنا بادعلاة يؤردنع لالا ن هدولات ام هولي اقم ىف عتقلا ىف

 تناكن او لاوط باذعلاور ملا ىلايلو تليوط ةّدم اهل صالا سفنىف تناكناو راصق لاسدولاو

 مهملعلوطيءالمل5 اكد ةنسكمون لأنا لاجدلا مانأريسفت ف اورك ذاك اراصةهالا سفنف

 : كو لاح اهصشالو لاح اهلوطدال ىن جاا ةمؤاعملا مانالاربا سكت هوردصتسا اذاف ةعمك مر هشكمت

 دنعوهوةذشلان ره كما . قانا ىربامو اطمأا لوهل ةنس فانوس هرادةمنا' ةمامشاا مول ىفلمق

 نامز ندر غلا ققعكر نامز نيأورعفلا ىعكرك دا دتمالا ىف ريك الا عزفلا مهزدعال نيذلا نيذد ١ الا

 تاذعلا يور ثقو ف رهادثعةنئامزلا ةظملا تناكو سول موق ىلءءالبلا دن ثا ال5 مس فل | نيس ا

 ىلا مهعّم نا مهسوفن ىف هود>وىذل!لوطلا اذه تولد اد ف لعح كات ات  اةبلاكا

 ةقافأ ناسي مرق ةءالالا ا دهالوا كل ذهل صعيب نكي مالي وطانامز ايندلاَد ةامحلا يعن ىفاوةيفنيح

 فاو مان ًارول- تءاهللاو ةماعلا هنأ مهعنت هياغولعج ىذا نيحلانا لبق دقو رومالا فنزولا ١
 هن الد ىل هرلا ىهمدق لوطتاتكاف هلأ لف ليلي ىنام|ناكو لاك لحاسا | ىفهلجررث أ انارأ الجر مهنم

 : انكشثمصح ساذنالااث د ثدا < نعم الكب انس |١ ثعبو سنول موق نم ناكوربش ئلثورامشأ

 هلك ه. فرت افرك ذاع قو هاك .ًارالا شر كذاقذن امهسدو نينامثو تس همسسو نينامو سجس ةئس

 ىداحلا دحوتلا) هدمحو ىف فارتعالا نم هيداخامو "ىنلا ادذسم ةسهلالا ةءانعلا ١

 ديحو اذه ركلآ شرعلا بروهالاهلاالو دخلا كلل اهتز كاس لوقوع نجلا سفن ه(نوريشعلاو
 انتاخاموهلوةوهونيبعالا م امو ضرالاو تاومسلا انةلخ امو ىلاعتلافةيوهل ادمحو وهو ملا

 وهو الطانامهنامو ضرالاو تاوعسا | انةاخامو هلوقودو قالاالاامهتنامو ضرالاوناوعسلا

 وهملاعلا دوجو هسفرهط ىذلا مالا ىلا تءذنم وهالاهلاالف اثبعمانتلخامنا ّحيسْحا هلوق
 نا الا ءاطعأ ىذلا عير ل1 الا نر تا وول ان فل اوقو نجرلا سف: :ىال ارهظامو قلسا

 طمحم ماسحالا ملاعنمئث لكب لاعلارود هبف د كام * لك هن كلو طاحالا

 سلو
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 مانصالا ىف يهارب ,الافام لثم لاف راغ لدتلا نوك عم ”ىرعا املا تذكىبدعةلالدلا

 اعفنالو ارم جرم كلجالو لزتلاب امضتم توك لقاز ىرشمل لشتاذاىأ الوقمملا عجريالتانورالفأ |

 عقدي ف 5 نعررشلا ف ديال نمو اهسن ميلا ىف هنففنل مم نقر لاكتدثال همت لا

 ااررمذلان نانا اور تلاوال ةيرقلا يلع كاتم ءاعورل لان ةلدعس قلتو كرس اذا ل ء

 هللا نا اولاكو ةلواغ هللا دياولاك مهنا دوويلا نع ىلاه:لاتراكروماةلدالأ هذ- #فهةساقاىو عفنلاو
 اذهكارذا نعانم هدو نوكسف نك لوقنناءاندرأ اذا ئثلانلوقامنا لاو ءانغأ نحنو ريقف ْ

 مسهل ب تصل مم

 رطاالزئاق باسالا نم بداعي ءا اثالا دادا ع هه>ول نع انانعاز نامعالاىد رطنالا لوقلا

 عضموزيخو نعو نعطود_ه>و بألا عيطو سمثلا تطساو باارذبو ضرالاتثرجو لزق

 تجذلا لدا ودفقو ,رعلا ىف ليْسر أ م *امد هططق دبكلا هذخأو ة دعما ىف عضنو علم اوئانس الأن

 | كب رض عم باسالاَت اوما هدلهذ سفنااكاذ لح ا ن همسكلا كلذ: امح ناك فذ را هتمدع_هفاأأ

 ْ هتلانذانةملكلا سفنل ارظث عمراونالا علاط : ىلع تاعاءشل اءاتلاو بك اوكل ارم سولالفالا

 ]| ىلا عمد 1 حاتضق ناسالا قثافد نماهنوبامىوستاهما ةعوضو م بحتاهاكمذهاهل لمعلا دا دسا عم

 ا نك لوف كرداُك هعمدف ترسف ناميالا وق نمؤملا ىف قافن نك ل وق عمس ىن> اهاكبخل اهذه قش

 || هلل اريع دبع نم م م> ربل نجرلا سفن ند هلك اذه لعفو با.سالا نوكملا ده امقهرمدت قف ترسو ||

 ماقسالاوةيوةعلانمهقوقح ىفوتسا اذاذ ةما.قلا موو هنم نوري نيذلا ءاكرشلا قوق-هتمىفوتسا اذا

 || عحرو درفت الف مهةوقح اهي“ 00 ىتلا مانالا تضقناو هدارفنا ىلع هلا سهالا عسر

 مهن هلأ قطا هنو عضوا مب هلل اهانرك د تلا بغا هذبب هلوحوفام: هللا مهجر هلا صالا

 امل عش اكىئش ام لعفي ريمخ ف طا ل دع مح ند هناهسفوول_.:قامم_مسوفن ىف قلخو هولاقامب

 انلسرااموهلوقوه نعسرلا سفننم * (رشع عساتلا د_.-وتلا)* دي ربا لاعفوهالاهلاال جبن
 ]| ودو فيرعتلا وراد الا دح واذ_ه نود _ءافانا الاهلا الهنا هملا! ىسوالا لوسر نم كل ق نم
 هلوةلثمتنا نكس از|ىا ضرر علا كذع هلتمو تاعدسن تاو وهو ةنانالا هطول 3

 اةلعح لكك لاه هتاف ةئمعملا ! لاتعالارك ديرو ةداعلا# اجو كإ .5 نم لسرلل ىل ة دق امالا كل لاش ام

 ءانلع مالكف خسفلاب هنعريعملام 51153 ىو ىتلا ىهو لاعالا ني عت كل دواس اهنمو ةعرمش مكتس

 ديحوتلا ةلكو دلع عاتجالاو نيدلا ةماحأالةود لك في واسلا ةماعلا لاعالا نم امو ةعب ريشلا
 ىسومو ميهاربا هبانيصوامو كيلا انيحوا ىذلاواحوت هن دوام نيدلا نم مكل عرش ىلاعت هل اوقودو

 دحاو مهل دءاسالا نأ ءاحام باب اذه ىلع ”ىراذهل !بّورو + فاوقرفتتالونيداااومقانا ىسعوأ|أ

 اذه صاصتخاو مالسلا مهلعءاسنالا تعّتجا ادد ىف ةدابعلاو نيدلا ةماقاو دمحوتلا الا سدو

 || ماكمموهن مالاانا لو قيال هناف ممدمهيلا جوااخ طئاسولا فذ< ىهلا مالك هنا ىلع لد انان ولا

 تاز را نيهجو نمل سرا هذ اتنأ دمربالا ذهفانلق ةكنئالم اذ ه لشي لزتن هنا لاف ل ةفلل 3ةناكاأ

 لاق امك اكملا ىلع نوكمف كن الملا هن
 الالب دنا حدصل تاقف# اثمغ نوع سائلا تعمم

 نأهلوةاذمفنيسا ابصنل مهعاجضتتا عمم عماسلا اد ناكوافةياكتملا ىلع نانا نمنيسلا عد

 لج صنل وأ ءارقلا نعى رغم انك لتقلرو اذا ةيكتالملا هب تازنو نوةتاف انأأالاهلاال هن أاورذنأ

 قدص هللا ناءد_ةىلاثىد-ملاىف هانركذامىّرالا ماكنا الاانأ لوة باق هيلع لصال اوهام ىلع
 هقدصربك أهتلاو تالا هللالدرعلا لاا ذا قردصتلا قلاقف اطومىهنع ىك اكنطوم ف هدنع

 هللان انزال هل وقوهفلاعام ه: اكح امو ءريغال ةنانالاب لأ اهااوهذريك ان وانأ ال اهلا ال لام هير

 || اهااق هناق اح رص نبا نام اهاننوعرف نع اوق لة ىنعملا ىلع ىح ناف هستبع ظفللا اذهب , انعم



 ع6

 هنوكمكحلاو هر ةاشلا ثدا ولا :لعلا نالمعام ك1 اف ديالو ثداح مسا نا تن اق نيتم اهلا نيد ١

 لإ مح ةحمنل اف ةهلعأ | ني معا مكس ده تداوعاو دال لاق لاقي دال اسوا

 فودة سال كلذ ف قدر طل مولعم نيم دقملا يصعت ىف لاصق الام

 لقد حاكشلا ىف ّرسلا ةلزنج وهو هانررقام ىلسعالا مديالدايعالا نأ تلعاذداو اهريغالو ماسحالا

 ىلع ملاعلادجو أ قا نوكىلا لثملا هب كل تب رضاع لشن امكح ّرسلا نم ىنخ اوهام لعل اى |

 وهراتدو-ومدا<عابةدارالا تةلعتفةدارالاو ةردةاانةفوصومتادنعماعاارهظو قاسملاا ذه

 ةمسس:ب انا طرا نم ىنخاناكف دا نام واقر ادتقالا دفنف نيج وزلا عامتجالثمهحوتلا

 م او هحوتلا فرع فرعت الانا ةلويحما_مالاهلا تافدلاةم_سو تاذإاهده ىلاهحوتلا اذه

 اًذهف بونااال هملابوسنملاب انهم ةمسسناا ةيفاكصح لهح و ةفصلا ناعو هلمع ثمبح نم

 كاد هلل كادر يدان تكا ا كربلا ةزثك عه ءايست اد ارتب

 اوفلتخاو دهاشاع مكف هيلعوهام ىلع سال ارصد افرتسلاع 0 مالا مولجل'

 هلوقوه» نجرلا سفن نم * رمسم ءعياساادحوتلا) «زوالوأ اذهل ثم عوقدزودغ له هنا

 د_-وودهوعاتسالادحو ا ذهىن د.عاف اناالاهلاال هللاانا ىتتا سول امل عساف كترتش ااناو ىلاعت

 ةنالاف قش ةلكناو ىقنالاقندرذا مريك*+»و لانرتخااناو ىرقد هذا غلاب ٌئرقوةنانالا

 اهتروص ىل عدو ولا ف نم ترظن ةششملا ةروصىف رود ءاسلاب ةباكلا مك ناك امو ةقدتلاىد

 ةروص ف رثؤن الا ءاملا در نكح لج !نمّل فني ىنق اهل تلاسقف تانونلا نم انونتد_-وذ

 ةاهولا نون تءابفس ةقرشل ا نيعىه» الان ادق ميسا ناحلاب رظانلا دهثف ىج ىفيقح ١

 نون تيعسفاسه [ةرواحلا نرد ا نر يبحتملا ٠ ءاملا ت 1 0 ةقسقملا نونو ء ءا لاني تلاع

 لاقفرتسغتاهتملي له داع كرا ىلعةقرقلا تيقبف اهسعم ل تقو منال ةنافؤلا

 هاجت ما قدوه نءالا زق . لاَ قة اريغتو اهريفف هتلاانا ىف لاقل ةراقولا نوف الواو هللاانا ىتا

 ناكولو فّعت ةروصو ركنت ةروصامسهلا هثاان' ال < صاخ نانروصالا متامو 70 هلامورودلا ىف

 ىرقاداف ةّكإذ ٠ نم دب ال فرءتوأر 5 ناامامكملا اذهىف ةروصدغا اف روكا نم ىب هانسالام

 هلوقىفدي الارخا ىلا اهب ديحوتلا لازام هناف ريمغتلل ىئتأو باو ةالابق مل تاكل انا

 َّ ا ااا نارك نا ا 0 للا 2 ا ئركاذاو تدع

 لوةءةروطفاارشع م ىلع ى-وم ةعقا ا ر را نم لص ام "هل ناكوابملا عدي

 ةروص لكى لقب لو مالكلا قالة دحاو ةرودا مقاول هنال 6 هيئدبل ومان ةروص لكى هل

 تر رذأ م عمش كانرتخاناو هلودل نركيأم بعصا ن نم هب الاهدهىف ديحوتلاا دهن اف كلذ لع اف سومان

 لانرتخ ااناوهلوقنأريغءا رد لات لع عجبادبحو اًذهف مالسلا هملع ى هوم هن ماك امددعت |

 ىرود ل هنال عجب ذهلف ةمخزرب ةءارق 5ىهفْكانرك ااناو هيرهل ل اتق مانا فز ءلابر ىلعةزجابمأرق

 دحولا) +ريغال عملا ةيدحالف عجل د_عباسمابم درفااذافاذكهةءار ةاانوكت نادي الف مام ىف

 !| ااع ىنلكح عسر وهالاهلاال ىدلاهللا مكهلاامتاهلوةوه نجحرلا سفن نم * (سدعنماشلا

 لح |نم مل اعلل ةمقرظلا هتعس ىف لضخ الثا هر زغت دو وهوهب وهلا دح و نم ةعسلا ديحواذده

 كب 1 ديال ال ار ايصال يل اتاك او نجر يضر رماكلاب 6

 لاو كيلا[ .هيرات لعل را لن هبفذيناملافرظ للا يي يلا
 : اا امد ىعوم

 هلودف ”ىرصاسلا ذك أ ئث لكب لاعود ىأ الع ئش لكع سو هبف بكحرزال دحاودلا مكهلا
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 ناهداسع نه ءاسشي نم ىلع ها ند حورلا كتالملا لزخداوع وه منزلا سس (رشع سم خلا 1
 ليزتتلا اذهىفىوتسا ةيانالادبحو وهوراذنالا محو اذ هنوقتافاناالاهلاال هثااورذنأ أ

 مها هللا عا لجأ نملاز الان تازن تا ىه ةكئالا ا ناف مهمل نولسرملاورسشنلا لسر د وتلا ف ١

 حاورالان ماسجالا ىن ايهدابع نم ول بق نمهلومشب ىماراذنالا نمد اولزنامان_-هحورلاو كلذ

 في وخت يظعرابح نملزن مظع دمحو اذ هفهءاورذنارشلا لسر لزنملاحورلا اذه تدخل

 نسل هقطل اذه هن مك.ترذنا ام فنوعف دتةباقو ىنواعج ا ىأ نوقف هلوق ىف” فطل عم دي دهمو

 لاق اذ هلو فطلا او ةجسرلا نمىُش هسف سل دي دش قلطم سطو دعو هلل سل هنال نوفاك هانعم

 شطباذا قولخلا شطب ناف دش ا ىثطب لاقف ديد شاكءر شطب نا ارقي اثراق عمم دودي زيولا
 هنم ماشتنالا نم هسفنىفام هه شوطما | ىف غاي نا ردي ام امير لب ةجرلا نم ّىْث هشطب ف نوكحجال 1

 قمض كلذ سسو دشا ىثط لاق هشطب نع ةعوزتم ةجرلا تناك املو صخشلا كا ذتومةعرسلا||

 ”نئبطب و هب شوطبملاب ةوعر هسشلم ىفةاديد ناكناودتنا نئطبو ىهلالا عا دتالا هلام هناقااقولخلا |
 ]|| هشطب ىف اطبق هب شوطبملا اذهب هعقوت ام هسفن قددحي ىذا! حرخلاو قمضلا نه هب عرتسل قولخلا

 شوطبملا اذهذخ أي لعل قيسل هثطن ناف ىلاعت قس فال اهاك اهلامسال دقو تقولا فهسفنب ةجسرلا ||
 سفن نم (رشعسداساادمحوتلا) هسفنل مدّمملاكو هام هريغل منملاَو ريغال هل بجوملا بسلا هن
 اذهو نمسرلا نم هللا لدبا هنافلادبالا دم وب اذه ىىسملا ءامسالا هلوهالاهلاال هللا هلوقوه نجسرلا

 نموهو ةفرعملا نم ةفرعملا لدب ظفنا !ىفو نجحرلا اوركحونا .منال ةركنلا نم ةفرعملا لدب عملا ف

 ةمئاقلا ىهلباهباهناعم موقت ىنسحلا ءامسالا نال ىنسحلا ءامسالا ماكحاب َةمئاقلاةيوهلادمحو |
 هيلع ل ديا سا لكي اقوه كا ذك ت سك اع سف: لك ىلع اف ودامكح ءامالا ىناعمع

 ىخالافلوتلابره ناو لاقامل ىتأوّرسلا ل_هيدموتلا اذ هىفلاقاذهلو ضم اعلءاذهو
 ىنعملاقيرطنم هلاعفا ماكحانالا ىعمتامو ةصاخ هلعب امتنوكي نأ دبالاموه بسلا بحاص نع
 فرعلا ف اهمكح هيلعوه املا ظفاتيالو لعباما مواهب ظفار اماهند هناريغ ىسح ءام»ااهلكف
 ان ةيانع ىوَقَتلا ىلع روعقل امد اهاوةتراهروذ اهمسهلاف ىلاعت وقد هناف اهملعمذلا قالطا نم

 روجتلاف هعاممس انيلعّرِعام بعصا نمناكل ىوتَتلا نعروهفلارخأولف ردت انةباغلاو مافن ىلا ||

 ئزهتسي هللا ىلاهت لاعواريخالا نوكيالف ىوتتتلا رتنأتدقو ةجرلل لص# ىوةتلاوءالملا ضدي
 لوهجم نوطس اهريغ نسحو فرعل !ىف سلا ءامسالا هلف هانركح ذامل مسا هنمهل قتشي الو مم

 عبج لوعُسل ىهىتلا ماللاوفلالا ب د لعلا اذه ىف جرد و هتاينيفراعل ا دنعالا فرعلا ف ||

 || ندو دعاونال ن كلو ىلاعتهننا لاق حاكنل اًررسلا نمو كل نم ىنتاوهامو ّرسلا مساهماعقلطنن ام ||
 ىلاعت هلوقل هسفن هب ءرملا ث دك ام ىلعاهرهاظب ل دتي الا تناكناو هلعاضشأ هللا نافاحاكن ىأ ارم

 ا يل هيرو ع هيو كلذ لعب هتاف لوةلانر هك ناو

 ”رالا قاع استر ىلاعتةلوقوهو حاكتنلا ةصتت لعمف رسل مسا قلطم ىف مكحاها مالل او فاالا نا
 ةرششحلاهذهنمو قا وهام هلعارسلل ارم كلاب هلعل فيطال اوهو ٌقلخ نم مملعيال أ اهيفام قلاخلا هناف ||

 طريشلاو ضاناهح ولا ىلع تابنتقما نكت انذلا قرت ف لو فرد لع ةلدالا ضن
 طبارلا صاشتا هح -ولاف حاتنالا هتم وكل عاف ولان نيحوزرلا ن فداك تامدتلاة سا ل :

 | حاشالا ل- | نم ضعس امهضعب طرربل امهيف 0 نيتم دما نم اد>او نأ ًاوهنيتمدقملانبب

 مكملات بولطملا اذه لخدي قاما وانو هلع نه معا مككا نوكب نا صا طرم كاوا

 اننه ثداملاف ثداحوهذثدا اوما نعول الام لكمهلو 2 بع حرخو جان ل ل صخامكملان اكولو أ

 ا ل ثداوملاف ثداوملا نعولذتال ماسحالاو 2 هع مكملاوه ظ
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 ناسلا د هو هلع قيسا ذك هعرش ىف كا ذمه! ماعفدو#ئوهام لكح نم هيلعاؤطاونامبو هموق
 قح دولا ذافتا نعزواحت اا ةما لكى حدموهلب ناسللا اذه لها هبحدت امو نيم "قرع
 ١ .برعلار عاش هيف لوقي ىذلا وهوريخلا قوه ىذلادعولاب ءانولاو هنعوفعلاو ءيملا

 ىدعومز مو ىداعب افا * هندعوواهندعوا اها يناو

 لعق ناكولو هللا لعن هذافنا موق حف نكيلو هلارئاب قبس ىذلا هللا لعب دبعولا لازنا ناكف
 الا ىفنوكيدعولاو ٌرمثلا ىفالان وكمل داعيال نال ريما فوه ىذلا دعولا ذهن كم عةذفتل هللا

 : نالبالا ل وسر نمانلسرااموىلاعتلاهوريك اوّرشلا ىفهتدعووّرشلا ىف هتدعوأ لاةباعمرسشلا فو

 نم ةئسلارذخ ال اوهدابع نم ءاس | نم ىح ىف تامدسل | نعزو اح | ىل اعت مهل نيب امك مهل نييسل هموق

 رحاو وه هتهولا ىف دحاووهاكف هلعىوهام اناعاف رخلاب دعولا ف كلذ لعفب لوهدامع نمءانش

 وهرنجرلا سفن نم (رشع عدارلادبحوتلا) ذهني لوأ ذقن اوس هنا ملعيالا لزنا ام لنا امثهرها ىف
 ودو ةعجراا ديحولاذ_هباّمهبااو تاكو هيلعوهالاهلاال يروه لق نجرلاننورفكي هو هلوت

3 

 || لة هباوعمالو مهدت ع نكي لذا مسالا اذهاواهج منال نجسرلاب نورغكم مهنا ريخاةي وهلا د. دو

 هللاالا نوفرعبال ممنافاروغن مسالا اذه مهدازذ نجرلاامواول اك نجحرال اودع امها ل دقالف اذه.

 امناو هّنا.امو اولوقي مهلا او دبعا مسهل ىلقاملو قز هللا ىلا مهوب ريل ءاكرمثلا نود عب نيذلا
 مارو كاعيكداوام-إ مي>رل انجنا اك نوذرعباو اكر,مالقندقو هدول انركنأ

 لقيهلو يروه نجرلا ىادلا مهل لاسقف”ىلعي بنل ىف لاقي هنا هوركت ا ب نريغن هدرف!الق زهره

 ىذا هنال برلاب هرمسف مبا سفنلابو سفنلا هل نجرلا ناك الو برلا نوركت ال مهو هللا ود

 هللا دنع مهل اوعفشيل ءاكرشلا اودمعا ذهلو هللا ندنوةرغيو برا نهنوقرةيالف متاح ءاذغا او

 هيتوردم نوفرتعم مهفىلاعتملا مهد تعربمكل اوهو ديد كا اذخ الا دىهلالارادتقالاهدس قا

 || هاالوتنوراهو ى-وا لاق نم-رلاب ةيسانم برقأو هذ او ءجريل بزلا مسالا ةداسعلاب مها فطاتق

 أ امهل لقي لو ج رتاتلك امهناف ىسعف اولاتاكعقاو هللا نم رتلاو ىندوأ ركحذ:.لءاانسلالوق

 كلذىف هنود لكلا ناف ىورخالا لابةّسالل هصاخالو ٌدبالو سلما اذ ىف تنك وركن هلعل |

 || ةرخالارا ةالريخأتلا لابقتسا ني وايثدلا لاحزيي لاقت الا هل دي ىذلا لاسملا لعفب ءانفس نطوملا

مقا ركاعدج رتنال عقو توعرف نم حرت ىذلا فوسوأ نيلادالا لمةتسملا اصاخ وكمال كلذو
 لأ 

لا رتل عقؤو تورهو ىسوم لوقنيل هسفرث ًاوهنل اريخنا م ىثنوركحتو نوعرف نم اف
 ْ ىهلا

 الا نامزلا ىلعال ةمشهلن اوزك ذَدلا جرت ىلعالا صنم هنال هنامع ا لومق ىلع كادي اذ ف هتتاربخ ا اي

نوعمس ثيحب لوقينا هس هاو ايندلاة اس اوهوةوعدلانامز ق كلذ عةوو ةوعدلاتامزى هنا
, 

 | ىلا مكي دسم بدع كسها ىف عج م ىا بام هسبلاو كسها ىف تاكو هلع وهال اهلا الى روه لق

 ذاهب مهيطاخ اهفرظنلا نيبطاخملا نمت اودلار فول نيللا لولا نماضيأ اذ_هلب مهل ظاغا اك نامالا

 ,مهعابط ترفنل لوقلا ظالغا دّرتالا تةولا ىفهنيعال سغوهورهتل | ةنفصب معطاخ ناكحو)

 نيااعا هج رالالانلسر امو ىلا عت هلوقوهو مرميلع قياف ةهلا مهو مسن نمل ةيلهاملا ةمجرتذخأو

 ناب ةالص ل كف الماك اربش ةيصعو ناوكذو لعر ىلعاعد نأ اسهلوزن ببس ناكو نينمْؤملل لشي لو

 هب نوفرتعم هدابع لاح لكى لعمهنالهداسعي هتئاّةجر ىلع هبات هيفو كل ىف هللا هيتعف هللا مهذخأب

 مهل تماقالوهّشح رظنلا اوفونلوديرَقلا قيرطا وهج مهنكلهبل اةيرقل نوبل اط هئانربككن و دقتعم

خآ اهلاهتنا عم عدبنموهلوقموهغمىف اه.نولخ دي اواكفناهربةروصىفةب وق ةهش
 .هلناهرءالر

 سفن ف ليلدمث نوكينال احا نمهناف رظانلا معز ىف انه ناهريلاندب رو هن
 ,مورخاهلا ىلع حالا

 ديحوتلا) اذ هنمرثك أهنوةىف سلو ناه رباهنا دقتعف ناهربلاةروصب ةبيشل ارهظ”نا الا قد
 )ا
 0 رع سم|للو بل
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 قياما 0 ساو كا 0 للا ار تالا

 نمسلل أ عف :)نوراهو ىموم بر كاقذ نملاعلا بربتنمآامةرحهتلا تلعفاكنيعءانلا نع شا

 لوا داتتيىذلاوهالا الثا لعامل نسم نم اناو لاقو مت ممهدعولاذهلو نيعمال ا ناهذا
 وذو لو هيلع هللا ىلم هللا لوسر هب "له اع تلاد !هنعهننا ىقر بلاط ىنأ نبا ىلع لاك" دحالوه داق

 قمت لع ىلع ناك أذا ىرحأف ققحم لعرب ع ”لهأ هنوكع م هسنم لبتف هيهللأ ل وسر له ام فرعبال

 يور دنع نما هناذ هللا ىلا ءسعأف ىلعال امهم ر هنا نم مهيقهاعّدا ناكأسع هموق لعمل نوعر ةكاذيرءاف
 هللا نا محةرخ لإ ضرع لو سنو موهالا اين دا با دع ه: ع عقر ةناعالا كلذ ثم عفتامو سأبلا

 ىلاعت لات اصل نكي لولو هناعاىف هصالخ ا ىلع ل دق لبق تيصع دقو ن آلآ هلوقب هن اع ىف هقدص
 دقف مكيولق ىف ناجالا لخ ديا وانلااولوق نكلو اونسؤت ل لقانم ولاكن يذلا بار ءالا ىف لام يدمق

 الم :وهبةيزاو الا هدمحول ىف قدصلاب دحال دهمشنل هنا ناكحامو نامعالا,نوعرفل هتلادسشا]

 السعد رغناكف لستغينا هملع بجوملسا اذا رفاكلاو ارهاطهلبق ناك ذا هّنثا لمت ىصعا هلام

 هيشأامو ىش نمل ةربع كا خل عج و ىلو الو ةرح الالاكن ةلاحلا كاتى هللاهذخ أ ثدح ارمهطتول
 هنال كل ذكن كي لا :هقرغلا اذهو كل ذب عطاق قرافم هنأب نةومرغرغملان اثر غرغ خاذرلم نافعا هاا

 ةابحلا ةنظ ىلع بلغ لد توملابن ةءااق مما مهل كلذ نأ لعذ نموا قح ىف احس رخلاىأر

 امال عددا نيذلا نموهالوث الا تدن ىلا لاة3تومل هرمذ> نم لزج ةقنز نذل '

 ناعا ادهف سنو موقن اك مناك كفاح ٠ نانوكماذن دسك موملاف هلهتنا لاهاللو ىلاعت هللا

 سفننم (رشعءكائاادحوتلا) ةيوهلا دحوم قحليل هشع هيريعك دنع ةيوهل امدقو لوصوم
 اذه هر دا لهفوحالا هلاالتاو هللا لعد لزئااغا اولعافم لا اوسع مناف هلوق وه نجا

 نب وعدملا عب 0 يم بك ا

 لزرتاامت ا هنان نوملاعمهو نيعادلا ىلع دوعي او ءاف قريمضلاة هللا لعب لزا امنا او اع ءاف نيعادلا ى ا

 ىثوهالاهلاال ناو لاق م ةسغلاءاس أ وسحتس لاهم ءاملاباواعتف لاقل ني وعدملادار أولو هللا لعب :

 هلك اذه مني[ اوزاكدقو نول سم يَ :الهف لاك مث هقنا لعب لزنا امن اهنا لع موهالاهلاالدنا اولعاو أ

 اداقعا نانالا ىلع ا لههلوة ىف ىهام لثم انه تناكنأو اهمان ىلع لهتناكن ان وعدملا باطخ
 ناالا نيعادلا باطخ اذهامخال او نمعا دلل باطما نوكي ماهغتسسالا نع ترا لاخلا هم رقىلع

 نطيل تكرشا نئلو ورم هيدارملاو ديزل باطل ناو «هراحاب عساف عا لانا * مهلوقلشم نوكي
 هلروفغم هنا مولعمو كات نم ٍباَكَسل | نوري نيذلا لّمسس ة كلا انازن امم كث ىف تنكناو كاع |
 دارماو بطاخلا هنا لاو الا نيا رقبانلعفدل امىفهرنم ةش ىلعوهورخاتامو هبنذنممدقنام ْ
 نيعادلا ةوعدلوبق نع اوض .رعام_مال ضار ءالاب ضارب ءالا "لياقه كلذ همكحححو وهال هريغ ْ

 امل لوة:ناىهف كلدف علا اقاوم هريغف مهعساف م ههرداراو باطختاب مهتعهللا ضرعأق

 نا ىلاعت هللا مهريافاثمع مهم اطخ ناكو مسماطخ قفة نلمس! نؤعتكودل اهوتفا هللالع
 بالف هلازن اهلل لع ىف قبيسى اهلنا لعب زنا امنا هنا هلل لع ىف نقب سدل نمل ةوعدلا,باطخللا لوزن
 نوككنا هللا لع قيس هنالىدا لوقا لد ام ىلاعت لاك كلام مولع ل تب نال لانا نم
 هللا عملا همت ناىلا هللا لعب نيستا نمط لازا رجالا فنوسجتو لمعلا ىف تاولص سه
 قباسءامشالا ف هلعنوكي ا ذكهو ىدإلوقلا ل ةبام لاهو كل ةنم صقنل ا عدس هلن تاس
 ثدصحام ىردنالانال هدعوبةقثلا عقتم اعلا ثدحولو اسال قاعتلا ثدح لب لعد ثدحمال

 ناسابالاالوسر لسراام هنااناءنكلو لونك ا ذكاناق دبعولا ىف مزلباضيأ اذ هف تاق نافل



 40م4

 أ اد_اواهلا ةهلالا لعحا اولا ةفاهدح و: نماو.دهلكلذاو ةهلالافام:الطاوفرعامو ةحدج
 ما منكن او مها لق: بعا ني رنكحلا ىف ةهولالا لعح نا اولعامو باع :يكاذتهنا

 متدهش مكناق كل ذكىحالا سل نكلاهريغ مت دعا هتف ةهولالا نا فلضتإالا هوقادفعا لذ لك

 ادهم منا مككحرش عم ررقاف ئلزهتلاىلا مكبر قتلال ا ابموود.عتام وكت رامكسفتا ىلع
 رسايل هللا عم د عدي نمو هلوةوعو نا هرب يغب ىوع ده ذهذهنلا نم مكي ر ل اهأنا مكتمدخ ةههل ' الا:

 هلموتف ناهرب اهنادهبش دلو ةقاطلا دهج رظنن ءهنلرشخللة ب" يسرا هذ و هر هلناهربالا

 هسفن ىلع لئاقأ | خف ىنلز هللا ىلا مم رقما كيرعشلا اود ب عمنا اوؤرتعاد_ةوذاق هللادتء رذعلا

 ةئاكسملا ع اللا لع يناظر ةزاظامةنسج تخل نمو هللا: تأ هلع ضارتعالا بان

 ىو قط نم او دعني داقدوشتسل اواكحذنا مهولتسا لاقاكمككتدوبعم اهلعج نا ثم

 وو هسال مهاربالوقاذ هواش مهن ىغالو رض الو مهد مع ع نم الا برقا ةدهولالا

 ةخغا ندم اهريغو هذهو هموةنمهوناو هموق ىلع مصار | اهانثا انه التو ىلاعت هقلاق ىذا

 ىأ هناصس مالا سفن وهالا هلال دسحاو اهلاالا اود بعيالت اهنا مه سها هللا اطت وك

 شفت نم (رشعىداملا دصحوتلا) نسعد ل .حو ادهف ةصولالا سف 0 نا علوش

 دحو اذه ميظعلا شرعلا برودو تاكو ه.اعوهالا هلا ال هذا ىبسح لةفاولو ناف هلوقن لا

 اناساةئوقتااوزملا اع اونواعتو ىلاعت هتلا لاف امل ةوهلاةفو نموهر ءانؤحح: الا

 ةماهاناصصال> دمانل نا لعدقهلناناالول لاق ن مانو ةنعا لاثتمال انرداقد صاناشلعأ

 ىوعتلاو ريلا' ىلع هيان عا ىذلا نواعتا لاق نسانمو ال ءانلاحأام ىوقتلاوّريلا اا

 هللان نب اودمعتساو هل وقر هو هفلك امف هي كم وكلف هرىلاهيحاصانئمدنحاو لكدرنا

 7 اا ا مر ءالشا باطخ ةالصا اوريصلاباوةنعتساو قي بالطخ

 كل ىف هذا ىل اًرلا ىلع هلجحو عال ١ باطن هله نمهلاهام نواعتلابان ها اذهلو لمعلا امم

 هقناهبوماوبلطاه مهن! عمه موقل ىنوم لوقودو هللاب اوتنعتساو نعت تن انو لوة:نآا نعت
 نعءاولو» قا ىلا بر ةأو لوالام اقملا باعص | نم ىلعا ,نتحلو ىوعد|!نم بر مه دنعوالا

 هدنعاف هلكمعالا عجرب هبلاو هدهشم وه ن نم عم مس هااح فيكف هاوار ورشا ا

 ةيافكلاهتناىف ىأهننا ىسح لقف هل امبتوعداع الون ناق مهل كافور اها كور

 ماسحال الاعب طم شرعلاو شرعلا بر تاكا ذا مم لفعلا شرعا |بروهو تاك ونه سلع وشالاهلاذل

 هللا نكن مو شرعلا نادل رومية جا تعش ف احاكل انقر كرمسج ثح نمتنثاو

 ىلع مظع ءلضنو ذهللاو هللا ىضراع كلدىف ءاحو ءوس هسسع ل لضفو هللا ن نم ةمعش باَقن !هسح

 هاراذا دمع مظعبامم كا ةنمديزا لب هلعةنزا م ىلعه.طعيامىأ دان زلا لضفلاو هماسح ]عد نم

 اعرولاملاف ديزب ىلا لثم ناكح نم هللا لها سم خومشلا ضعي نم تدرام سع١ سو اكوذ

 ْ 0000 و ولم ال تلا اذللع ل شلت هبقدتمنكما

 لاققككللم نم مظعا ىلم براد تلة د جبل !١لاف 6 6 مظعهلزكذو ول !ناىللاَقذ سئ

 كتلأس اذا ئطعتو كنتوعداذدا ىبست ىلكنأق قلم و كلثمدال براند كلت عاوهو لوقت كك

 وهو وابهذملا اذه برا امىلابهذاد -|تد زر امىاك ع نن ل ل انعن لاك هسا كل قامو

 ) اطيب سل و كلل اكلم ماقم ماقملا ادهىف موقب هناف م تلا ا'ىذمرتلا "ىلع د < ىوس

 خيشلا اذه ىينءابلوالا مح باك هقا لهاا نعل أس ىتل اباكلاذ- هى ىذمرتلال تاسمىف ا

 0 ب تنآك ذهل كمكتف ىنطساسو هملع قئرععوه أب لوقيو هنلا عماد دأ

 ١ سقت نم (رشعىناثلا دولا ) هينيفراسعلا ىلاهر ا 1 ا ا

 نجرأا



 17 تلو
 مدجوجسوسو

 ا 20 يل 2 ا

 لاق 0 0 - وفن رلا يالا لالخ اهكروشلا ةعوت ةمئاقلا

 م (نماثلاديحوتلا) يل اولها امان رةرتسنارا نصل اطل
 ديحوا كر 0 20 نع ضرءأووهالاهلاالكبر نملبلا وأ ام عمنا ىلاعتهلوق نحرلا

 مكحابنع 7 ا ءاببشلا نع نلز قدك اقدح ووهقتءوولادو نموهو عاسالا
 ناكل هللا بانل. ةدابعلااوتبأو مهذنتامناولاكداذ :ارهللا اان وره الا م هدمعئاماولاك اع باررالا
 نع ضرعبنأ سده ها مأف ماعلا ىفةرّوقملا ةيهلالا بابسالا عضوي ةحو دنم د 00

 مالو لاذ ٍبابلالا ىو انّ امح صاضقلا ىف مكاو اند ةايحلا لباسم ىف لاه هناف بدسل ! نعال رمش
 !| ا:هوملا* !:عج ةفاضا معوبرأا م 0 حول ند عباس ل

 و مكللاق نزولا ةماتال طقم دمسو هبقل خدي ةكا ساحب ىف ديحو هناكف ىاذلا هب صصخ

 دوت اال ىناجالا دبحوتلاب هيجل عادلا هي صصخو نيكر رببثا نع ضرع هلوث كل زي _ءاءدقنا
 اهسفن ف هتدجو لءةرودن ءتدحو امن اوراظن نعت دج ام اهنال ل سرلاوءامننالا ديحو وهو ىلقعلا

 نمددخحتامالا ريغ نم مسبف ثم ىرحر اغب درفت :او مهتهلآو نيكرمملا كرتفهعفد لعرد تتم
 كي رفا لسع اللا ىأوهالا هلال كي رنم كلتلا جوأام عبتاهل هلوق وهو قلا هتف سه سسفت
 0 *انا لاي هأ ؟واراصنا هلل عجاو نجلا سغنب هاو ناسعالا مكحتسل ىت - ىسبتع ضرعأف

 كلم (ىذالاء حرك اهلل لونبو فا ةوقوه نحرلا سفن نم (عساتلادبحتوتلا) مهتع ضار ءالاال
 ٍ اذهلد كلملا د.حونودو لسرملا مسالا فة مهلا دبحو تمعو ىصوهالا هلال ضرالاو تاوعنلا

 عفنو ىطعا ىحا نق عفش و رطب و عمت ى طعيو تدعو ىس< ىذا ا اوهثامملا ذا تيعو ىتح هنأب هتعت

 ا « دال ثح نما دوو ةبانعو ةباج هعنم ناكل نعال عنم موريذاو عنم تامأ نمو

 أ اذه تامو عفانلا هنعماج ايف ةلسلا لوم هشرشدوجو لذا ثحدتح قدرا نأكت
 نازملا املا هناق < .تاماو هرربضو هللا عنس اذ هف تملاةدارا ذةنتالاكمتدارإ نفت هنوكل عونمملا
 ُ هدو نة نيملاعلا ةحرالاْلاسنلسر امو لاشف لزنال | قاثملا ف مهرارقاءا,يدنت ديول ان لسرلا ىلسراف

 ناسلب لب هلوسر ناس, الهدد حو ن اذ هلوسر ء از ه_حوب ىلع هللا هازاج هنا نمال هلوسر ناسسلا
 باق ىلعرطخ الو تعم-نداالو تأر نيءالامل اود تدع لخ ديف رعتال.ةءهل اةاز اك دازاج هل اسر.

 هناصسوهالاهلاال ادحاواهلا اوددعبلالا اوسع اموهلوق نوسرلا سفن نم م(رشاعلا دمحوتلا) رش

 روماملا 0| دوه اهق سعالا نوكي بني كرمال بحل نموحا ل

 إ 0 رماف نينموملا قح ىاماف ةدابعلاب هال عقو يقف نيةولذحل ةشاذةدابعل !ثاذ

 : دهذ ىسلبا امسالا لفاوعدئامانا نجرلااوعداوا هللا | اوعدا لق ةفئاط قد ىلافال نخلاةودحت

 ناعم يلع ل دام بمح خ ند ةيهلالاع ام«الاىف رطاتالف ادح اواهلا ديعت نات مما ى 4 ةئاطل ا ىف همه

 ةقصخ هطم - ع مهنه هيت لكنا 1 ارث مح ةلوأوعم مّ دابع نوححتو اهبل اعم مه ديعتف ةماكش

 ةقيشحوق ازرلا دبعت ىهامنا قزرلل ب طلاع .ةح نافةدّدعتم ىهو اهبل ام متاتل ااهراقتفا قلعت ةمولا

 ناكناو يهل ا مسا لكنا يهوادحاواهلاالا اودبعتال مهل ل.ةذىفاشلا ديعتامنا ةبقاعلا ناطلا

 نداَماو.ة هلم |ببسنلا ودب هاهلطت5 د باو نع ىل_ءلدياضبأ وهفرخ الا ف لاذع ىنعم ىلع دب

 3 لمعلا ةروصلا كَ حور ةدابعلاو ةرود لهعلاف ناسلا اءدل ةقر يعم الف لامع الا ىلء انه ةدايعلا لج

 1 ايفو نمريغىلا ةبهولإل ا اومسن ني ذل |مهف نو 5 ثلامهو نينموم اريغاماو فلا اننا ع لأ

 اهف مهاوعدف ةنانالا فد ةرثكلااوع د16 اب فةرثكللا اوعّداواهامسهريغىل_ءاهمءا اوعضوو

 0 د
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 نماذهف هلوقلثم لاةهير هتدص هيرلماهتىف طسةلامدسعلا ماقاذاف عيص ثب دحو هو ىرخالا |

 مرح انما ماماىفاهفصالا عاصم ولا نيدلا نيكس سرب أ م 0 -هدع هللا ةمكرت ||

 نءعرصن ىلا ”قاررتلا نع[ ىوركحلا ممفْلا با نع”ىناملا دمحلا دبع نبرمعو في ريشلا" ىم لا ْ
 نبا ليعام-ا نع عسكو نب انامفس نع ىذمرتلا ىسع ىف أ نع ىوبحلأ نع دمج نب رابملادسع ا

 ةر رهىأو ديع_ه ىلأ ىلع دهش أ لاف ل سم ىلان :رع سامع نيراسجلا دبع نع ةداح ني دمخ |

 هير هق د صرتك |هتلاو هتناالا هلاال لاف نم لاك ملسو هيلع هللا لص ”ىبنلا ىلع ادهئامجأ

 ىدحو ان وان ال اهلا ال هنثا لوقي لاك هد -و هلل الا هلا ال لاك ا ذا وربك الاوان الا هلا ال لاكو ا

 هتناالاهلاال لاك اذ او دجلا ىلو كالا ىلا ؟الاهلا الدنا لاق دجلا هلو كلما هلهناالاهلا ال لاك اذاوأأ
 هضره ىفاهلات نمل وش ناكو ىلالا ةودالو لوحالوانأالا هلاال هللا لاق هللانالًةوقالو لو>الوأأ

 هسف: ىلع نزولا ةماقأب هسفن ع نم هسفنلو هريغاو هب راه سفن نم قلا ىطعأ ن ةراسنلا همعطتمل تام مث !

 هب راهب دهش ىذإ ا طسقلاب ماقملا اذ هى ماق هل ا ا ا

 هطقس | هريغ دنع هل نيعتقح نمل ناكتحامو هبلق ثآ هنافاه مكن نم د نم قوةملاءادا ةداهشام:أق

 هلوقةداهشلا هذه ىف ل اءاطعأ ىفءانرك ذام دكؤ د مهنا ىبعهرحجا عقوف كلذ ةناك ذا ه.بلاطن 0و ||
 هتك اللهو هديحومتب هسسفال هللادهشف ميكح/! ازيزعلا وهالادلا ال طهاانامتاك هلوق دعب
 نا لبق داهشااب أَن م لضف باد ن ندموحو طلاب همأمق ن نم اذهفدمحوتلاندأ اودي مين ارلعلا ىلوأو

 نيبو كل ذهدابع هم لان[ نيمو اودهش مهنأ | هداسعل دهش هللاَناناهلأسب

 هبعديامق موصعمد ءاقتالا دلتتالو َّنظةبلغ نعاللعنعالانوكتال ةداهشلانا هن الا هذهىف
 نامز فاك امنذو قملا ةوعداهتغلب اهءاسنا نا مهالا ىبعدهمشن نخاكلل_ع ىلع كناف هل دهشتف
 موقو كب الا باهصأو طول موةودومثوداعو ح وف نع هبات هيانريخ اعف ىلا انق ةصاخلو غسلبتلا
 ّنظ نحو دلت ىلعال هب نم آن ع لع ىلع هنا أوه نملالا نوكيال َكل ذو ةميزخ ةداهشو ىسوم

 اذهةمقلا موهىلام كنعمدأ وهال اهلاالهتنا + هلوذ ن جرلا سفن نم (يدال ا ا 1

 هنا هللا هجر نق لصفل اوءاضّلل عماولسا مس الاثتوعئملا ب وهلاد حو وهوءادشإالا دبحواضيأ ا

 هلانرارقا ثيح نمانعجاذاو ىلاعتهّس وربرارقالا وهو همفقّرفنالاعفالا عمتجن ات مكتعمجل لاق

 لطول 7نم عنمت ةمعبلب |نافراس !اانلخ دناو عسجلااةداعسيانّةح فريخركذو ىرشبتنآ ىهذ ةمورلاب|
 نادجوو ماسالا ةلاح تهمنا اذافهمفتالاكلا فلتتكو باذعلا دم رمش ن كل هبا ىلا ال ماقتنالا |

 ريغفدحو متْلرش ا مث هّسب ورب َرقا نع قمل ام باذعلاب باذعتسسالا ميعنلا نمىطعا مال الا |
 لال |نيلصالل مكحلا قيفت لنيتداهشلا نب طسولا ف ضرع أ فلكل او فيلكتلا نطوم |

 نماو<راباذعلا اوبذعتسا اذافانعمجا امفالا انعجات ةماسقلا فانل عماجلا بسااوهورخ الاو

 -ىاطسلاريك الادب يونا لاق ءازه اوهو ٍباذعلا يل

 تادعلاا ىدحو دو ذلم ىوس 5 اهنمتلن دق ىز امركحو

 هّللا اد * هلوقوه نجرلا سفن نم (عباسلادمحوتلا) ريثكمظن باءلا اذهىفان او مالالاب لدم

 دسحو وهو قلاخلا مالا برااد_و اذ 50 ند * لكقلاخوهال اهلا الم تك

 | نمالاةداسعلاب سأنالو هةاتعلاب ها نان ردتعتلا دن .-وبال دوجولا دبحو اذهف ةيوهلا |

 اناضم هلعجو لملهتلا نيبو هللا مسالا كاذ لعخلد رلادوج ولا لعجو دو-ولابفوصوموه

 هدو>و بو-وفوهد- جيو هيداس ف هد وتل صوصخ ةفاضا ف ب رلا ىلا ةصماخ ةفاض|اذدلا ا

 انرارقان كلم فاضي دحوو هسفئلهدوحو تراثل ا هناف نكم 0



 (1 تاون

 نيف مودتتلا "ىلا 017 نم قط اياك لزنم لاصمالا* ءاعنأ نم لوا لال وز انضير
 ةسهلالابتكلاو ةسعب رادوبشلا رثك أنالاضءباهضعي قدسي بتكسملا ةببولا لزنملا

 قلع ةسحوأ امهم ءمهلامو م_يلع هلامب قش وهو هعضا وم بكى هو هدامع ىلع قحلا قئاثو

 ا انلخ دأف ,دهعب فوأ ىدهعب اوفوأ لاف دهعلا ف مهعملخ دفةنمو هنمالضف مسهل هسفن

 نيش مكانا ف هدهع انيلع بتتكح ماد. بع اكولذ اهلا :دومعان دحانأب امالعادهعلا تحت

 ا ادوقع هوانا بتكماطملاو ذسحالاو فرصتلاو كل |نيعتاو نقد, نعانح ورخانةيأ الف

 لزني نأ الا بتاكرال بتاكملادبعاا ىرتالأ كا ذ ف انعم هسفن لخداو قاثملاو دهعلا الع خأ و

 هلع تكس الدبعلا ناذ ديعوهو درعلا ةبتاكم تعتامآ را ةحئار .هوالواذ رارحالا 20

 هملع ذوي هن دومع قحفوا دبعلاناكا ذاق هدسنذا ن ءالا فرص ام هتاف قحهل بكصالو يش

 ىتلا قئانولا ةلزنعاذهذ هقانع هد فانا اوعواذلعاا هلع لع قل "الافعال حدا

 اوفوأ اهيفدبالكنيفراعلا ىلعَر لب بعصأ ع نكد.سلاو دبعلا نيب مصنال ىب ٍجاادوةعلاو نوايذلا نسم

 نجرلا سف نم )ع ازا وتلا هتاف دومع خ نعدسعلا تح رخاتانآاماثدوهءلاوأدوةعلا

 ةيشملاد حو !ذه ميكحلا ري زعلاوهالاهلاال ءاشي فرك ماحرالا ىف كرو ىذااوه هلوق

 ماحز زال | 3-1 ىلا زعوهفداو لو هلوقوهو هز لاني وهلا دسحو فضوو

 ايازانه تو دكصاخ !رّوىلاوه نكي لولو ةروصال لباقلا مضياكمحرلا هل ولذا ةرش اصرعسغ نم

 هذه ىرهظف دارأ فكىأ ءاشي فدكل اعف هريغىلار روصتلا فاضأ مناف قداطلاؤهو ةمسدفلا
 || ىتاا ءاسشالا بترملاوه ميكطلاو ةمكلابع ةزعلان هتعنعم ةيفكلا لقت هتكشمنا ةيفدكلا

 رخ هلال قيلت قاهر هلا عمكللاالروصمل اوه ناك هيعدت رب وصتل ف اهازاشم تاز ْ

 مهظوخ ىفىعا اوباصاالو اوراحا لب والطلا لها اعاو هلال - فرعتىلا ةملد بلا لوةعلا

 ملكت نم لكو مه ةماسقلا موب هنع نول مهياءامّرحتاوب 5 رادقفلعلا اوفاو ناو لد وأتلاىف

 : كرز اور : مك و هنامما ىلع هلع جرو هسفن ىلا همسن امنع ههزنو ىلاعتدنا د ىف

 هل قيأو هلكال هم هيذك ام ضعب رك ذو كلذ هل يب نكي لو مدانبا ىنذكىلاعت هلوقوهو كل ذهل

 عصالاوهو مدآن با هيف لاق ناذ ىدبع هبف لوقي ىذلا ثيدحا ىف ميلاةناتخا ال

 | ودو تعقو رهاظا اب ةيصعملا نال مالا هلع مدآرع اظىلا هفاضأو هسفن نع هدعبأفةياورلا ىف
 دةعناكواهتم هتطانأربق ن طاسلا لعوهوامزع هلدخن لو ىنن لكحالاو ةرشل | ن نءدرقلا

 وهالاهلاال هنا هلا دهد هلوقوهو نجرلا سف' دن م( سماها دحوتلا) ىلاعت لاف كى < اهحو هللا

 لدعلا وهو طستملا مسالا ىلعةداهثلاو ة.هولالا ديحون اذه طق ادام لعل اونو أو ةكئالملاو

 ةداهشلا د. و ىنعأ دمحوتلا ف نزولا ةساواب ه سفن فصوف هقاخ ىث لكى اطعأ هلوقوهو لاعلا ىف

 : ةرثكلاب فنطع هناف اهلكمو أمهم ثمح خ نم كلذ لع دهاشلا هللا ناكوةبوهلل كلذ لعحو طسقلاب مالا !

 ءامسالا عج دارأهناصاخامسا نيعي لوهتلار هدد انف زعل اولؤاو ةكتالملاو هاوةوهو ْ
 || ادهف نزولا ف لخ ديامالا | ذه تدع لخ ديرلف هن ىلع نزي لذا طسقا ايما علا اهلطي ىتلا ة#بهلالا
 دبع تةولا ىلا نع ىح نب سنو هانثدح اموهواًس ناش دح كلذ ف اًميوردقو طقلادمحو
 ىلانع ىراضلا نع”ىرب رقلا نع ةىوجلا د ىلا نع”ىدوادلا رفسظملا نبا ن نع ورهف لوألا
 لاف مل_بو هيلع هللا لا هللا لوسر نع ةرب ره ىلا ن نءورعالان ءد ”رلالان :عس عش نءنامأا

 راهنلاو لبللا« اح ةقفتا هضمغبال ى الم هللا دب لاقو كك قفنأ قفنأ لجو زع هللا لاف ا

 ل عهر ءناكسوهديفام ضب ل هنأ ضرالاو تالا ناخد ا دارأ لاهو ْ

 || هد لاهو هدب لقت لو هع لاقو ةربر ىا نعاضي ا اسم هجحرخ عفربو ضةحينازملا هد ءاملا



 و اعضوم نوثالثو ةتس ىهو كلذ نمنارقلا فدروام ىلءدي زئالو ةسهلالا ءاممالا نم

 نم تادو>وملا فان_صانم هن رح د :ءتان اكن ادا ا هللا لعج ىذا كافل تاحرد |أ

 ملاعلا فن وكيام هللا و نول الثو ةسلا هذهف ةلظلاو روتلاو ماسجالاو حاورالا ملاع

 ءامسلا تتسامف رشعلاكوهق نآرتلاب:ىناسنالا ظفانلا نيعف نوكت# اهناف تادوجوملا نم
 هلناقحهنالهتاكزودوركذ لارمثع لماهتلاف ىلعالا كب ر مسا عبس هلوق نم ىل_ءالا ىمسملا وهو
 || هلال دحاوهلامكحملاوهلوقودو (لوالادحوتلا) كلذزغ ةجودنيتسو ةناماثريشءوهف

 سفنلانالهيأدف سفنلاهلىذلا نحلل مسالا بدل اولز وادا مي-رلا نجرلاوهالا

 ا ردا لكيم ةصولالا ىنف تاملكلا ترهظام فورحلاالولو. فورااترهظامهالول

 هرهتعت تعث لوقو د_اولا هم-١ ىبعاهداعا ىتل ادب وهلاناهل ةمهولالا ثدن 50 هتدحا االاىلاعت

 رك ذاذا ىأ توصل عفر وهو لالهالا نءال.لتركذلا اذه لم ىعنو سفنلا بحاص هنال نجحرلا
 ةماكلا هذ هريغ هيفرهظ سفن ل كح ىلع حولا سفنل اوهىذلا تودلا عفتوا هتناالا هلا آلب

 اهلاحامو هنا الا هلال لمق نمنو. دنلاو انا هتلقام لضف أ لسو هس لع ها ىلص هللا لوسر لاه ا دهلو

 تاك عب را ىهوهتئاالا هلاال هلك تاملكلاا عفرأف قا مالكوهف ”ىنالا ىلا نعربتام هنال ”ينالا
 دو+ولصا ةيعسطلا ةعيرالاو ماعلا دودو لصأ ةمهلالا ةعبرالاو بحودو باح او نمو ىتذ

 نا 1-1 دوجو لصا طالخالا ةعيرالاو تاداوملادوبو لص رصانعلا ةسعيرالاو ماسجالا |

 وهو لوقااو ةدارالاو ٍلعلاوةا.لا ةيهاالا ةعبرالاف تاسسنالا دو+و ل_صاقنا_ةاهاةعرالاو

 هعبرالاو هَ ١ يرو ةدوربلاو ةرار 11 يللا سيرالاب هرج الة ةردع لان

 ١ طاوله ل قاطلا ونيل ىدبجتلاو ديلا ال
 دنمةافرحرمشعانثا ةماكل هذ هو هرك ذب قحلاو ماعلا هرك بف قطنلاف قا بئانو ملاعلان ال

 فالآالاو نوؤااوتاريشعل ادوّمع ثالثرمشء انثا ىهودادعالا ءاعما طت اس ددعلا | ذه نم ىعوتسا
 مددَعْف ىهانت: الام ىلا داح - الادزه. نء كج رذيال اب بيكرتلا عقب ا ذه دعب مث ةعستلا ىلادحاؤلا نمو

 نه فات ة(ناودهتناالا هلا الف اممم سكر ءاموهو ىهانت الام ىلارمش *ءانئالا هذه ىهو يهانش ام

 مدع هم ال ىذا ادو>ولاءاقض ىهاشالاع مكحلا عقواسهبف ى هانت الاهرام دو>- ولا ددعلا

 دوب هاءجو نأ 1 يل رم اذهف هنلاالا لا ال ىهو دمحوتلا ةملكب

 - ل اوهالاهلاال هننا نوسرلا سفن نم (ىاشااديحوتلا) ماعلارهظو ول ادحاولا نءنالدحالا
 هنآلا هذهىف ةمهولالا تعنوأ دتبم هف هللا نال « ءادم الا دبحو ى حو ةصهولالادحول اذهفمونتلا

 رباه مكحموللاو ةئساااهذخ أب تلاروصلا يالا اا 5 نع هب ريل ا ةقصن

 :ةروملاهذهفاددحو و هسفن هزتق مانت ناب: أش نمىتلاناسنالا ةروص ىلع مانا ف هبرنادنالا

 || اهم صخالا تعنلاوها ذهف مونالو ةنساه ذخ ات نمت ىهاخ تناكشمح انؤرلا فاهم رهظ ناو
 .ٍ ناك ذا طقسملا ىأ اقل ايلا الاذ_خابال ةنسلاو مونل نال مولا ىلا مة قون الاددهىف

 مونلا لوأ ةنسلاو ْمونلا كا ذك تومبال ىذلا "ىلا هنا نا فيلق اذهلف ”ىس ىلءال ادريال توملا
 فصتم ىلعالا در الف مونلا لوقأ ةنسلااو لوا ميسسن بنلاو ءاوهوهو راي مونل نان عبرال مي تنلاك
 الواو مودقلا ىلا هلالا اديههنع هزئام ل بش نأ هنأش نم نعهيزنلا دمحو وهاذهذ ةظقلاب
 سفننم (ثلاثلادحوتلا) ةسهلالا ءامسالا نم اهفامب ةباالا ماقانركصنا لي وطتلا
 ميملاو ماللاو فلالاوهو سفنلا فورحدب>وادهو مونتلا ىلاوهالا هلاال هللا ل اوهو نحل

 دي-وتلا اذهو ةنغ هنفام ٍباَكَل! اذه نم ىناشلا باسلا ف فورا هذ_هقناقح نمانرك دقو [؟



 كا

 امهتحابلعكةلخ ىلا ةروصا ودل هبرصن ىلا لاعددق هناف لذلانم م”ىلو هلنكي لو لاق اًذهلق لذ
 || بلطي نأ اهّدح نيعوه ىذلا اهقلخ اهي اء دل ىتااةروصلااهن اطع أن هقاح وش لك ىطعالوش هنالأ|

 || ىولا نع هتريك ذاق هدفا دهلف" لولاوه هرصانلاو هتلاراصن اوك لا ةفرصانلا| هناف هرم

 لهديعلا ةلًأسم ىئتست ةل اشم ا هذه ىلعو كلم اف كي رششلا نعاضيأ كا ذكو هربكت لو ”ىأ نع لعاف
 نال كلما فكي رمشلا تن ماهيالا تابدسملا دوجو نكميال تلا بابسالا كر * ىأر نة كل الو أكلع

 |١ كلءامودحوملل كل مهل الا ىهاكد جوملا كاموهاماهي دجويال الاوتل الكور تالا وس علل

 || ىلع ءاشالا دحو أ ىلاعتهتنا نال داحب الا ىفال كلما ف هي رخال ءربكجال اديقادهلفأ ثلا

 عئانص عج و ءانبلل طاح اور اهلل توباتلاكملاعلا عئانص ل ثم يابس ادوجوب هدجو برش نب زق

 |١ لب طتقددس تواتلا لع لّتتسا امراككلا ناكناوراحنأ اىلا ةفاضالاو ىلا عت هةعنص لكلاوملاعلا
 |١ لياهنم وش ىلا توباستل لع فيضااامو ةراصتلا بابس | هذهف كل ذريغو دي دما نم ةدّةعتم تالا ا

 نا هنأوهو ىرخا ةفاضا مثو هل الانالا ع:صي مو هعئاصل عمد د هنوكحص نم تواتلا فمضا ١

 سالاو نا تقلخ امو هلوقوهو هيلمدهنال هملا توباتلا فيضا هسفن قف عنص رامضلا ناك

 هتعنص ثمح نم توراتلاف هريسغل بشلل ن ,.اكتح ناوضرالاوتا اومسلا ك]مدلؤ نو دعنلالا
 ْ كيرمشلاالا ننام هاو كلامللةلاراصت ار امغلا ىلاال كل املل فاضي كلما ثيح نمور اءهنلا ىلا فاضي

 وهذ ناثلا برضلاامتاونيلاعل برها لراس صالاو قارنا هل الأ ةعتسملافكيرسشلا ال كلما ىف أ

 هدف كي زمشلاو «ىلولا نع, ر تربك اذاف لوالا بايسال |ناسعاهد ادي اوهو بسال هدجوأ ام 1

 || داولان ا اداو ذي نأ هريكو هلوق كل ذكوريثك معو ريبكريخ كتوفبف هقاطتالو قحلا هديقاع كلذ ىف
 ٍْ داولا نيعداصي ا ىلوو هتبحاص محرىف*ام عضوا او دعما ىلع هبفدل ل عال هلال ذخنَم سلدل اول

 لقوانل لاق لو هس لع هللا ىل_د هللا لوسر انين" املديزك ل اوهامت ادلولاذ- ةماورخآب س أ

 نم لعف لعفاقع اًشام بن ناكسف اسياَم قاخام ىنطصال اداوذذئاول هنال اداوذختي لىذلاهقدجلا

 || نمداولا هنع ىنتفادح ا ىنالوداو ىلاعتدل سيلف باصااداو كلذ دلب /ىلاعتهلودو اداوذختي

 اولاكو مهثانأ اننوملاعمهنال ىبشلا او داراو هللا انب مهما ىراصنلاودوهبلا ن نم ةفئاط تعّدا 1 نيتهملا
 أ اري رم كلما ٍلثع نمهتلا لاف مهله بان نع نوكتالو انا هلاوفرعب ل ذا هننا نبا هنا يسسملا ىف

 أ| ىسع اهل سهو لي ريخ نيثلا نعالا ىسع ن وكت ا احور ليربج ناكح ذا اور هتناهلءجوان وس

 هتروصالو ىسعحوراوةرعافاسهتي وستد:عةروصلا ىف حورلا ضيفني مكلذب اورعشي ملف قذ هاى
 هنعرصةبامظعاحور تيأ ) ىدع قاخلت تنطفت :ولف لت نع هنال حورلا د_سجت لثم ىبسع ةروصناو

 نيذلا مهوااريبكا ولع نوملاظل ا لوبا ىلا عت «سفنربك اكهربكف كير تربك ا ذا الّعل اماهفا

 لخان ةمكت الم َنِعايو هنيىلا ءاج نم ىلا ششي و هديع هوس حرقي هلود ىف هسيركيرلامع هنوربك
 نطاوملا هذه نع ههزنتن اب هنريكص ناو هد_بعةلزنم هسفن لزتأف ئمعطت لذ تعج لوقبو فتوم لا

 او هاك امالاريبكللا سلف ةقيقلسا ىلع نوما لل ا م هءالؤهذ هس ذكلب هريبكش هريكتاخ

 كلَةعب كب ر ىلع م كضالوالد
 نكي 0ناف موهاموءاوسام نب دم-وتل ارك ذوهاذه + (ليجلايركذلا ف مساس رسسلا ١
 ديعامتديءاخ هاناالااودعتالأ ب ر ىذقو لوي ىلاعتهتلاناف تن دقن ىنلاتنفنوم
 هلك هللا مالكوهام ثدح نمتآر هاى ةدراولا ئعا نيثالثو ةتس ىلعده->و لا ادسهو هللاالا

 الولود_>اولادحو ىذا اوه هتان نيسهلالا ءالعلا ضعي ىرب اذهلو دح اولادي ونوهام
 وهام هنمو دحاولا ترهظا هنن اد>وف داو هنا هسف لاقي نم نكي دج اولا هدبحو
 || لملتلا ىف ىلا غتهلامو لصفلا اذهىف لككحاذه دلو ةيهولالا د!محولوهو هللادتحو
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 ا

 ١ هللا ىتربامم كلذ نأ شب رقءاجم نم ترن'ني ناسح هلا ثعبنا ىذلانا ملسو هيلعةللا لصا|

 || هت ىذا سدتلا حور ىأراملالا لسو هيلعهللا لد هللا لوسر كلذ لءامو كاد فدهدصة نسل
 هللا لص هنا لوسر ضرع نع فاش. ما دامر عب ال ثمح نم هديزود تب أن“ نب ناسح ىلإ ء احدق

 هتلعامع ءابنيلا ناكص زا «ياعدوعت مهلا عأنأب شد رقلامالعا كلذ هارقأامناو لسو هلع

 هللا ىلدهننا لوسرهللاّتف ل سو هملعهتنا لص هللا ل وسرق داو اعمل تاعامم سفن لكىزمتل

 ىح كربضف بان الا: فرعأ هنان ركجااتأو لوة:ف.كولوةتامر طناف مهتم ىلا لسو هلع

 1 ناس هك لاتف هفاوعقو اهف تعتو دق نوكف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلعدوءدامالكل وقتال

 باءادكح»و نيهملا نمش ام قلعبال هنال نيدتل | نمةرعشلا لست اممهتم كالسال هتناو تان*نبا |

 ىلع لذدنة فس ص لكنع هيزنستل انوكرامن او هير سلو مدعلا نعةرابع هنزنتلاو هيزيت هنإذ ميسنلا :

 تأ "دحلان لعلا ف مادقالا تاز انهوتانثدعملل ىهامناثودحلا تافصو مدسقلاب هفاستال ثودحلا

 هيرهزنملا زنا ذاق هللا ىلع ل اهوهنلاتاأك تادوحوملانافهتلاالا دو-ولا امو تان“ دىلا ىهأم

 اهزرهظأ ن ىهامناو هلهنعالو ئث هسفن نمدل سل ثدحلاو ثدحملال َه ةفصوط اعالا هز الف

 تال ىئش ناك ام هلعءانثا | نم تكرتد_ةفهلاشمانو هرالا"هسملع ىنث.ال ءىث نع قا تهززت اذاَق
 تانتاكلارهو- وه نوجرلا سف: ناف وهالا غامذا هزت 1 6 نع ىةحف همس اذاف هب هملع يئن نأ

 هصستن أر ذحاو ةملقعلا هير طنلا ةلدالا لمصام تانثدحلا تافد نموها هسفن ىلا فدواذهاو

 الط نانا الر ارنا كامن وكف همالكو ه ىذلا نآرقلان كنم هحدست لعجلاو كإةدد
 ا 00 ًاوهوهم الك الا هصسامرلا كلذ نم ةحاسلاىرب تنا تاك دقي امئلانه

 ١ اع هسفن ىلع ىتآ دقو كفن ىلع تنثثا ايتن لسو هيلع هللا ىلص لا اكان! م ظعاو دماحلا أب هتاذ

 الأ هيامف قا تيدكتو مذلاةباغا ذهو هنع ههزنو كاَذ هماعزو< ال هنا لّقعلا لملد مش لوي

 ناك ام هنا. هلعوهل فصو هنا عرمشلا ىف تيس عا نع ههزتت ن أر ذ> اف كنم هب لعأ ناكو هسفن ىلا
 لأ ةلداللر ةاننلا ةريثك هملقعلا ةلدالا نق كعك رقو ةدحاو "لج كإةعب ةدحاو ةصيست هدست الو

 | كو ا ءافتسا ىذلا كاقعبال هميسنب وكر مالكبك ير حس تامهلالا ف ةبعرشلا

 هللامذب مدفءاغشلا همف لسلق لاضع“ اد هناك كا ركذا م ظفدك هذ لهما الا هداقتسا امرثك اداغتسا ام هناغ

 هرظدؤهر

 لك ءانث ميسنلاو ريمتا نمكي دي" الّعولعلانز هذ هللا ةدععلب ن نعلار طاهر كرا هللا دع حدماو /

 ْ تاغو " نَا ىهلالاركملا نموهو ءالقعلا لضاىذلاو هاذهو ميسنلا ريغاللاعلافدوجوم

 اهنافلامالوريك الو دم لاقامو هدمح ميحنسالا ئىث *نمناو نادك هلوق نع مهاوقع

 ركملا ةركفملا لودعلا فراق“ ىهلالاركملا هل دف مدعي ءانث حبستلاو ىدوجو تابثان* ءا اها

 هسفن لعق ااع هوكسفهمل| فاشملا هدم < ئث لويد مدس لا اردحوف نوفراعلا ءاد

 مهنال مهحبست نوه ةفن ال نكأو لاقاذماو تابهلالا مهاوي نيرظانلا الخ أ ئاوطبنتسااذ

 كاد ىلع مد اوبر هراكف ا رتسس كا ذاهنع هللارتسا مهلوع ةلداكل دنع مح هدمح اوستن

 سل هلوق هنا دنع يف عس .ةدلاناكامل هحو نم بدالا ءوس 0 ار 0

 ها هولاحأو أ هضاوغقولامف ىهنعاشعف ىث - همك سن دل لاو اوس مهمق هللا لس .ةفاوطلع هو م

 رلسرومبتكا و قوس عتسمل لساالاغ كل ةراغو لوول هكر طو 0

 ” لنا نارا لكتاب 1!

 ع 3 ا لاذ يكس كرما زقلا ”اربكس هركمال رتل

 نضهانريصنا كرمصتب هللا اورصتتتا لوي هناذ هدمقف لدا نم هلوقنع ربكسحلا ادهى لفغت

 لد



 .هءشال .٠

 ضرءودو نونلا نم مي امم اود نوكسلا ناف ةداهش ناك ام دعباسغ هّدرف هلع هندعاس تباثل ا ىلع
 هنريددعلا نيعت_باك !(ماهلع ناعتسساف واولا نوكس دوق هنكسف هل ضرع ”ىماالا صال اّنال
 نرْثأ نوكي ىتح مالا ذوغت ةعرسل فاكلان لاصتالانونلا تداراو ناك اسلا عج الف هير ىلع
 سصالا فناكل و اولا تمةبولذ نونلا فاكلا ترْشابَف طسولا نمواولا تاازفربخ أ كرصبلا ملنم
 ضالابةنكاسلا نوثااىلا سفنلا ل_هيالف فاكلا ةعض لحال هلعواون وكن ادب ال واولا ناكْوط
 حالو واولا نيتلع نءاضيأ ن وكلا نوكسف هلعو از نع ىهو سعال ائطرسف ةلعلاو اورو هط ىةتدعبالا
 واولاروهظردق وهوادحاو انامز ني وكلا نعرومأملا نط_تاراح اذاودلكب شالو دو ىلألا
 ذفانوعو هتدار ا ذفتتالف ارصاق هتنا سعأ نوكمذ كل ذ نمرثك رون الاي ناران ف ةحالو هول
 ةرضخا لك نعنوكلاروهظف اهنمّدب ال ةعرشلاو هنم ديالةرضخحلا دلك نمواولا فذ :دارالا
 حال تلازامنا اهنار نك ىف تناك ابن الدتل نوكلا ف واول ترهظفن وكلا رهظف هئمّدبال ةعرس
 ىل_ءلدنلواولا فاد لق نك ة رود نوكلار وطال نوكلا ف ترهظف س غلا ىف تإعف ضراع
 نوكلارهظو ةسنغلا اهو اون نك ىلع دئازب نوكلا سلف هانرك ذام ةمكط تباغام اومدعت لواولا نأ
 لاثمالا بريضي هلاو ةرضحلا دلك ى لقاعللةءافكلا همفامان دقو ةسهلالا ءاصمالا ل_.ةفدتروص ىلع مدا قا هر ود ىل_ءملاعلارهظفالتاذ + لعو هلع همالكو ههالكم لعأو هرخأ نك و نب روم لل
 هدم لام ماعءانثدهلا دممتلابرك نإ! ىف سداسلا لصفل لمي سلا ىدب, وهو قلا لوو هلناو هدابعل
 ده ١ىفةحبار ةشم محامو هلدريغ ا دولا دجبو ده ا دج بناه ثالثهلو أب هبقطانلا

 ةقديهدم< نأ ماو لعذ ةفص,هدمحين أ ما ناهس هريغمدمحو | هسفنئثلا دمح اع دجاىق م

 دج اممأ ن وكي نأ حصاملنكي لولذا هتاذينيدجلا ف وهفهلد#لا دج اًماوانه ثلان" دج منامو هبزنت
 د. ناك امد االولو ةيقدحلا ىطعيدجلا دمك

 ىئاثلا مسقلا و ّمءالادجلاودو هلعوهاع دم< نأ د> اولا مستقلا نامسق دولا ىلع دجلانامث

 نيعتودماحماو تادسمهتلا ماسق أت رص اف صخال اوهوركشل اوهو هند نوكيأم ىلع دم< نأ
 هدج-ام دولا ماقا ىف لوب لسو هيلع هللا ىلص ”ئينلا ناف ىهانتتال هانركذام ىلع ل دتىتلا تاملكلا
 ندع لك ناك لو دو ولا ىف ل-خ ديال ىه اننءالامّنال كل ءءانث ىىدحأ ال لاقو ن الا اهلعا ال دما

 نطابلا مسالا راوتهد نونرلا شفتو نحس لقت مره اظل ق1 تالكا لاخلا ةذر در
 هنلاالادوئالو هللاالا هلل دم اح الفءانثل ا بقاوع هلا تعجر نطابلاو رهاظااودو بسغلا مكاو
 0 رثكش ال ذا هننعهتفصؤ هتفصدجلااَّنال هتفص دهن ا دو

 هللا ىلاعت دئازلاب لمكب الو
 هلالا الا هللاد جلا

 وغالا سلفوه ده 0

 ا ةازك تحل هنمع هدو#هخو

 هللادماحتنكن اذ هسقنام ردتب وهف اش كلذ نمهصةننمو هدج-دقفوهتلا اذه ىلع هللا دجي نع
 مهفاف هنمعاذههدج ناهقانمءازملا نوكمف رّوصتل اوهوروضملا اذهمهدمدلف

 7-0000 02 مدرع تاو كارت ام مييسنلا,ركذلا ىف عياسلا لصفلا

 هللا ناحسو قالطالا ىلءنازيملا الع دجلانأ اذهلو دجلا ماسقأ نم مسق عيسنلا ورش هدرا
 للختي لهملا ناذ هه ست ىف. كح راقت اذ ميسنلارهظ اذا دهم ةطبح تدر اكذ الا نم كل ذري- غو
 وعن ادارا امل تبان نب ناس ل_سو هملع هللا لص لاف امك هناق هبرعشال امفخ الإذ6 ماقملا اذه

 وش امسقنف اهمتموهو سد رق همدشال ملسو هلع هللا ىلص هللا ل وسر نع كلدب مئات اسنرَك

 هللا ل وسر مل_ءدقو مالا ملاعلا هناف ملسو هبلعهللأ ىلصص هللا لو سر كلذ معو كلدن ملعت مو

 ا
 0 ا

 ا
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 اًتقدص لّدف نعت وم هسبق سل ضخ || مدعأ 8
 انس نكت نكلاتدا | || بيحان نكتب ْ
 انآ نءعنوكوا نوكلا هناكم تاق ئث *ىأف ْ

 امر نب وكل !ننعضالا ناس زكي لفةدحا والاان م امو ىلاعت لاقاك تالك ةرضحلا ةماكف

 صهالاف ثداوحلا لبيالدوجولا بج او نم هيوببسد:ع ىدوجو فرح نكو نكألا ”ىهياا سهأ م
 هرْرق ىذلا هحولا نم ةلوهسلا هباغىف ل_مركحلا ه للطي ىذا هحولا نمهروصتل بعص هسفنف

 قحلا لوةلاوهو لوةدعرشلاوئث نمالئ رهط مئن مئام لوقيركقلان عرشلا
 انيعراصناسغناكو انوكراصف ئث متل

 :رذعالان بخ ىلا ةرارعلل ةدعاصلا انه ةرذجالا نم نئاكلا باصسلا نسعي تقلش فك ليال ىلا
 فئاكتفاب اهسرهظفءيشو» لب سفتنسملا ىفان اكس نكي لو باعسلا ىلع دئازءوشن سدو ىرصنع ٌنفت

 جزهللانأرتلأ تقلخ فيك ل بالا ىلارظناف اءاه«ناكف دعصف راع نوكف لزتفءام لات م

 اجاجتءامتارصعملا نمانلزنأو هلالج نمح رف قدولا ىرتف اماكر لع مث هند ف اوي ان احم
 نم حر قدولاىرتف نابعالاددءتوهو افك هلع و ءاشي فيك ءاعسلا ىف هطسفاناصم هةشننق

 لزن فلق ءاملانمباحسلا فا نورشتسي مهاذاهدابعنمءاشي مهي باصأ اذافهلالخ
 ءاوهلا طغشناف ءاوهلا ىلعدّمعاو لّمثاذافم_ظعالا بلطي رغصالا ناف ةرارخلا نم هبفامب دعصاك

 ةرارلانم هس ذامب ءاوهلا بلطف ءاوهلا ىف ىتلا ةرار1 اتوقف ضرالا جو كَ الفسذ خاف

 لعتاف هفئاكس دوعدلا نم هعنخ اك ارتم باحسلا دجوفمظعالا نكرلا باطي دوعصلا ةيوتلا

 حارمسلا ء ىنطنب اك عرلا وتب فطن ا وللا هيءاضافاةربهامس اكلم ءل_عشلا كلتىف هللا قل ءاوهلا
 ضرالا ىلب ىذلا هجولا دعص مث هنا حسان وك نيعلا قب واهب هنوك لازف هنسعءاقب عممءوض لازف

 ناكفهتنا دمع حبسفا دعرهام-اكلم ماسضلالا كلذ نم قنا قافن حاكتنلاكن اك هج اماطف ب اهصسل ا نم
 نال هقعيدعرلا نوك نأ دب الانركذام ىلع نوكيقرب لكفاملخ قريلا نكن ملام كلذ نه دب ال قربلا دعد :

 امسمدعرلا هللا ناضف باصسلا لفس ا دعصياذهدعب واكرب هرمساكلم هتاذف الغتشم دعصءاوهلا |
 ةكئالم ضو قوربم و مهعيست نوهتفتال كلو هدمح مسالا ءيثنم ناود دحوأ املهيردم<

 نكرتقرحا اذاف ةمسملا ةعشالا لزنتف سمثلا عافترالّودلا رار ن مفصلا نامزف هللا اهلك
 نع ةدعاصلا ةرذجالا فطان ةرار1ا ةَوقّنال باس غامو ىلعأن مودا لعتشاف ةرارح تدازريثالا
 قلف ىثفالا فرح ىمساذهلو فورا نم ةهعملا نيشلا مكح كل انهونيع باحصسلا رهظبالف اهتفانك
 ةلكنعامنانعأ ترهظ ثداو> اهلكمذهوالصأ دعراهعم نوكمآل امل اكورب لاعتشالا كل ةنم هللا
 سفنلااذهيىف نايعالاوروصلا نمهتنا حفام لعتل كلا دن أت اذه لثء انتج امناو سافنا ىف كح
 سفنلا نم ملاعل!نيوكتىلا اذهىفرظنلابزو هةرمصد اذ تنكن ا ةريع كا ن وكل ار اخي ىعسملا ىرمصنعلا
 هرمأ هللا تالكو هللا تاك ىوس مل اعل اوهامو | ملاعل ىف ا هتتاس هفرعي نأهلقا ةبحم نمر هاظأ !”ىناجسرلا
 نامزوه هلظاحتلانامز هناخرمدملا حلن م عرسا تام هلال ب رةاوهو ارمصبلاب كوم دةيس اووزمأو
 نآرقلا اذهوهّلاءالكخ أ ايريدتف عمسلةَوك كا ذكو قلعتلا ىف هملا ىهتن نأ نكمي ام ةياغب هقاحتلا
 لي الاونافرفلاوةارولاوهودادعتلا اذه عم مالكلا ”ىدحاوهو هروسو هنانالصافتوزي زعلا

 ةلك تلع هتلعاذ اكئاف صالاوه فىكرظناددعل ادحووا دحاولا دّدع ىذا اففهااوروزلاو

 الا عم :ئىن كلل نك علك اح انكلل نما امنا تلع ةرذنجلا هلك تاعاذإو ةرضملا
 ضراعن امكح فيكوواولا ةنطايل! فورا نمو نونلاو فاكلابةرهاظا | فورا نمو رهظام

 لع



 'ع غ0

 هل ةفصوه ىذلاهّتلا مالكدي ريهنا انلقاذا اذ هنارّةلا فوهامم اهريغوةاروتلا لثم اذه ل.ةهرغ
 هدس.عءناسل ىلعلاق هنا نا لاقاك هللا نع مج رثملا هللا مالك ع متانت ا: عم اسلا نره اظلا ناك او

 ذوعتلابأ دمنفن ارقاافةروك ذملانم اهنمرمستام ةيهلالاراك ذالا لوصفرك ذنلذه دج نملهللا عمم
 : نارةااراكذا لحأ نم

 مسو هلع هللا ىلص لافو هللانذعتساف نآرقلا تآرةاذاف ىلاعت لاك ذوعتلا ف ثلاثلا لصفلا

 ىذااوغو ”ىهلا سا نم ”ىهلا سساننوكي دوعتل اف هسفننارقاانرك ا ذااود انه قل او كنمكر ذوعاو
 ناطسسشلا نم نآرةلابركاذلا نع أ ىلاتلا نكن اف كم كر ذوعأو هلوقب سو هيلع هللا ىلص هلع هن

 نم هيلعوهام ىلا ةذاعّتساف ميج را ناطمشلا نم هللانذ وعأل ودب نأ هديلع بح ذ كتم لمس هماع

 0 نوملاظلا ل ىلاعت لاك كمي قلي الامم هلا تفس هاوجلا و ل دل تاك

 نم هلال ىييش الام هيلع قاطياع دير نوةديامع ةْرعلا برب ذامعلا عقوف : ةزعلا بركرر ناو

 ْ لت درو انوه هم داعتسالاااناو الك هذال ال ”ىهل اذامعهلك اذهذ دادنالاوداولاو ةرحاصلا

 |١ كلاش دقو ةيئاثلاو ىلوالا ةروصلا نيعودو فرعت ةروص ىف لحن ممل ىلا دَوءَدبف ركتتةروصفف

 || لاضربذوعأ هلوق بالا اذهنمو هنمهيذسعتسملاوهفنامعالا رهاظم ىفرهاظلا هنا باَكَسلا اذ_هىف
 |١ نا هلوقو مر روفغل هناو تاعلا ديدشل كيرّنا هلودوهو كَ وقعنم كنافاععو كطخس نم

 || عفاذاانو لذاخلا نمرصانلابذّوعتف هدعب نم كرصتب ىذلا اذ نف مككذك ناو مككت لانالف هننا كرمدنب
 قذوملا هنناوذّوعَتلا نم هنعرهظ ام دمعل !ناسل ىلع لئاّقلاوهور اذا !ند

 رشم اكتبو كلا نك ةر شكد مشار :نمسلارك ذى عئارلا لصقل
 ا روهظ نوكيهتلا مد لوي هناكف نكن عل عسب اماهم حت اذا "هل وسلاب دبعلا كد 1
 نوكمام هلع 0 هناساو هعمم قللاناكن ويم قدص امنرتقا َه ةشمقد- ن نءراخ اوهف نوكلا

 || صرالاو مد ا رتو فنتق هلوقب ٌقاعتم ىنذانف ىنذاناريط نوكمف هيف قلت هلودوهو نك نع

 ا تس ىلا ءاخالا نع يوك لإ منو كلاش تاك ال ترعب ا فذات وما حرتتذاو كأي

 ىدبيو شوق ما لوب هللاو نك نيعدتنا مسفىلنيلا هاف نيوكتلاف هناسل لعلوق ال نا ةرودقع

 لجفلا
 |١ بدن رتب مالكلاو لوقلا لمقر ود ىف لت هنن نك لكى هو ةيهلالا ةريضحلا دلك ىف سمان ا لدصفلا

 || ىلاعت لاق ميدصلا فلم هجرخ ىذلا ”ىهلالا ىلعتل ا ىف هانركذ دقاذ_هريسغىف لت هلاكفورملا

 |١ ىذإاهنع رهات هراكتامنيعن كو نكهللوة:نأ اماكتم هنوكوهانلوقف هاندرأ اذا: كاانلوقامنا

 || لاحف عماسلا لثتماف أ لب ةردقلا ىلا الو ق1 | ىلا ال نوك,ىذل ىلا نب وكتلا فاضاف نكهل لبق

 ْ ترهظف هدادعتسا نيوكحاانرومأملا لوبقو هير دق هىهاذ وت عمسل ق ولا حأ هنوسو همدع

 || ةرودااوهامنا نوكي ىذا ئثلاونانالا سفنلا ف فور اروهظ ىناجرلا سفنلا ف نابعالا
 || علضلاف ةروصلااوا نهملا ءاملا ىف ةروصلاوا بشفتاىف ةشوقاملا ةرودلاروهطتكح ةصاللا

 رعش ا لتلقناو تةدص دودو نعت لق نافةزوصل اوا نطل ىف ةروضلا وا

 | ا 5ك اناا تلاع | اغار ىذلا تنارولذ

 اًعاْح دقهنم نكلوةنم انعم ىذلا نأب معاق

 اننكت نأ مالا نطابو لوةناك سال ارهاظذ

 انأر ىذلا دو>ولاوهو || || ىلادب ىذلا نع لكشلاف

 اند-حوام لاذ نكي لول ىرلو# + | ثني أدق
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 أ ”ىهلا مالكمتال لب دقاالو نإ رلا لسقبال ناكتاو لصالا:ليدبتلاو فيرا قحلاكلذاو

 لسن نم نوكتان اه أ داع النكات رم ىلبتل ا عقواذا اذا! فدولابفدونالو ىلا

 مالكلا اهلا بوسنملا روصلا سنج نم تناك ن اذ نوكتالوأ فرعلا ىف مالكلا اهلا بوملاروصلا
 قطنم انلعهلوةل ثم ىلعتلا ىلع ةروصا امكحي يلا بوسنملا مالكلا سن نم اهمالكف فرعلا ىف
 ايلات نع قرا نام الع الف فرعلا ىمالكلا هملا بن ,الامم ناك ناو يله تااكوريطلا

 دهشتمول هلوتو نيعئاطانما اتلاف هلوةو قلاب يي وت اناكاذه هلوقلثمناميالاب لوتلا

 نرخ ناامإو 3 هلت دل ىذلاهتاانتطنأ ١ اولاك هلوقو مهلجرأو م-مديأو مندل مهيلع

 مالكلاذا عمسإال لاقامو هبال ىذلا عيسنلا هيلا بسن. ىذلاوهو قطاالو لوق هبسلا سن نم

 قنامتاو انعمس هنع نام الكوأ الود ناكول جبستلاو عملا هبق لعن نأ ةءاش نم 0

 نوكشروصلا 1 هلثع لا ذاخ يد لوقو مالكن عنوكي دقرلعلاو معل اودو انمهف# 2

 يسن ىلا كإذ مالك نم 0 را ن8 نلحتملام نير امل سينتج قام |

 لجوزع هللاىلا ب وسنملا ماكل !نوكمف هلع فقر نم هللا له أن نم ليلق بدع لءوهوةروصلا كت

 ىلحخل | عقو ناف ةمعسطل اوةيروما اد اولا ىلحتلا عقواذ ذا اذه هماع ىشام بس< ةروصا | هذه لثمىف

 لت نم هلا هلم لاقيامنوكَف ةدر ل | ىناعملا ىف 1 ةمعسطالوة برو ةدامريغف

 ىعت م دقت ىذلا مالكلا تاقبط ن يك ا ا كاع اذك ملكت هنا ثمح نمالهل لت ف هرثأ

 قلن ل ىسع نيعىهو ميه ىلا اهاتتلا هتلكو ىلاعت لاك تاناكلا نادعأ ىو ةلك مجدنا تالك

 هلع ىسوملهم الكل ثم اهلام الكو هلل | نماال اوقةمهلالا ةملكل | تنكواف كل ذرغ تاعال و كلذريغ اههلع

 ْ اهبلا تقلا ىتلا ةمهلالا ةملكنلا نكت اتاي تتكو اذه لبق كم فلا لقتل رسل مالسلا |
 ا ا را ةاربب ىسع قطنقهدب ءوهو هتلكو هللا حور ىسعنيعالا

 اهومنامع اهلهأ مالكن م اهباصاناكأم كل ذيهَسَأ نع هللا سفنف نجسرلا سفن ىف هنا مالكه قطن
 نأ هنأشنم سلامفو مالكلا قا نم رلكنملانا ةلزتعملاتلات انه نمو هنعدهتنااهرهط اممدنلا
 لثمنولعق بي رغلا لكسشلاب نيلئاقلاالا ىسعةلاحو تابنلاو دابا لثس هللا مالك كلذف ماك

 هلعو هلع ىلاعت هنا مالكو هتاذكو هنا مالك ىنعم لاند دّقف نوكلا ىف هثداملا لاكشالا نماذه

 وهوءهناذ ىلع دئازلاب هيلع موكح هنأ, فصو ناك هناذ هنا ذ وه سل همالك نوكي نأ مصيالو هاذ
 قااو كلذ نم هسفن ف نكسشم م اكتب نأ ىلعرداك هنأب فودوم مالك ىذ لكف لّجوزع هئلعم كيال

 ا طر كلامي مدق همالكو اهواث همالكن وكف ملك اني تأ لطزدأك هنأ ماو

 مالكلا تشب الو فرعتالهناذ نا كفرعنال ةلوهجم هللا ىلا مالكل | ةيسنف ءالقعل ا نم هريغ بهذم ىف

 لوقلاو هنن مالكلاو نجسرلل سفنلا نأ مهفاف هركف ثيح نءدكاردا لقعأاةوةف سلاعر شالا هنت
 | تاقناف اهلا هسا دعب اهلصفتواهتوطب دعب اهتمعرهظمف ا ةلكنيعىلا سفنلا ءاهتناودو |

 نوكينأ عماسلا طرشش نم سلانات عما نة كة موهو هنلاالا دوولا ىفامو عامسالا مالكلاةدئا
 هللا مالك وشلا ههه قلعت ام دنع مودعملا نوكمت نكهمدع لاح ىفمودعملل لوة:هناف ادودوم
 ناكءاوسؤ.علاو دادعتسالا ليدو>ولاوأ هتؤرزاوح هتقر هلع ىءرملا كل ذكو دو>ولاب هسعأو

 | نم همالك ع مس مالكلاب توعنموهام ثنح نم ملكت هناايرخ الا باولو امودعموا ادوجوم
 انلق هاذا ملاعودو معلا لوصح مالك عة داق تقناف ناتفلت نات امهو اعدم» هنوك

 ديت بالذ هيلع هلا هيلاعوه امم هسفن ىلع ىنثي ملكتملا نا راعي اخ لوم 0
 هثودح لءلد.الف نوكلاق ثدنح ناواملكتم لزب مل قمحاف ؛ قاذاا مالكلاب حجات كللوهلب

 عمدب ماكبت دق ناك ن ا مهدذع ىنعي تدع نجحرلا نمرك ذ نم مه.تًابام ىلاعتلاكمالا نس

 هريخ
 يك



 هدفا 5 كيلا هوذداعالا ىف ديوتي را زم لسملا

 ,نم افيطا عجري فييثكلاو هبدسامو اَعيُم .ثكع جرب سفنلا ن مفطالا ىف نوعيرالاو عيارلا لصفلا
 ١ ناللل!تاوصا لوصا: ينم هملعو هبسامو نكلا
 || ىترلا ”ىاسنالا سفنلا بان فودو تانثدحما فانصا ىلع داتءالا ىف نوعيرالاو سماخلا لصفلا
 ٌ ناسلل ا ىف ملكل ا رخاوأ ىلع
 أ رو نما دوحولا قر فروط م باكو عام ثدح نمملاعلا ىلع داقتعالا ىف نو ءبرالاو سداسلا لصفلا
 ٍ رهاظلا مسالا نم نئاكنلا ماسجالا لاعيف
 || دعولا قدصل مودعملا ىلع داقءالاوهو هنوك لبق دعولا ىلع داقعالا ف نوعبرالاو عباسلا لصفلا
 | ةزمهلا لبق نكاسلا ىلع توكسلا سافنالا فودو
 ٍ 1 الا وهو ح وتقل نماهتم ر-وظاموتانئاكحلا ىلع دامعالا ف نوعبرالاو نماثاا ل_تفلا
 3 البلع ريمصلاو احح لولعملا عجربفيكو قد رطلا ف
 || ضئارغلا عملفاونلا ةلزنع ىع ىتلا لوصالا ىلع ديربامت دجوبو مدعي اسف نوعنرالاو عساتلا لصفلا

 ا اتلخو 0 لك ماكل ني نمل رف لال

 ١ نج-رلا سن ند ىف رحو هدامع ن وعلا نتا ةمهلالا

 : 0 ل ل 8

 || نأ تدمح اف فرعا ملفت ازنك تنك هانعماذ هام لاق هنا لبوزع هبر نع لسو هسلع هللا ىلصدلا
 | هدام همزاولو بلا ةقيتح نمانلع ةبحمارك ذاملو فوفرعف مهلا تفّرعتو قللتا تقلفن فرعأ
 1 | ملاعل اهلاخلا فاو ومراة ومو دوو عض مودع الو ولعتبال يللا نأ انس دقو ه سفن بحلا

 | هناكو هسفن هلعوهامالا نوكلا ف رهظ اق هسفنب هلع نم 1 هو ءالو نانا كر

 فرعف ةبحلا دام سفتتو يملا مكح ةلانال نجرلا سفن لاءلارهظ وار هاظ ماعلابرا تئانطان ناك

 .قاخ لبق برلا ىلا بوسنملاءامعلاركذوهو لعو ةفرعمركذ هرهظ اهب هسفنرك دور هاظلاد ا دوهش هسفنأ
 ًاريغدإ_صاغتو قاجرلا سةنلا اذ هى لمت اتم مل اغلا تانك ناو لح ا ماعل ارك ذل اوهو قلك
 ا 1 دوسولارق لخددق هنوكع م ىل مان الام ىلا القع مسا ةهسش كرب نم م كك ندو هانم

 1 اوركأ انيذلا مهءالوهو ىجاننلابف ست الفدوجولا ىف لخ دن ةمسقا اما ويت طوس ولا قزح ا

 ملاعلاروص لصافتادو-وم ناكناوءامعلا كإدكو مسقل ال ىذإاءز طاوهىذلا در د هأأ ردوا

 ا نوكن ن نامابلا مسالا نم ”ىناجيرلا سفنلا نأ كل ذو لمصغتلا ىف م! مريغةرخاو الد بيئرتل ا ىلعهمف

 ا ءامسالامدآ لءامورشلاىفمد ”اكملاعلا ف وهفامتادلاج الاف هر نااوامئاد هلدادمالا هم

 | لماحو ههنا و لاعلا فورح روصا لباك "ىلا هر سفنو دام ث مح نمع امعاانأ اذمانلعأ اهلك

 ١ اب ىعصاشي ا وهو هنامسابهتنارك دن نجرلاو عع ا ا الكاب 2 اع الا

 : لصفم هلنارك ذو ل2 نجس .رااركذ قالصفمو انكم ؟ نوم سعرك دنو يضألا» ءاع- الاولو

 ا اغا ىلاعتدل اوقودو مودعملا عملو لاف هلل ناعن لوقتلا ومالكلا هتانكو هلا مالكى ىناثلا نلصفأا

 | هللا ماكو ىلاعت هلوقوهو دوجوملا عمس مالكلابو. نوكش نكمل لون نأ اندرأ اذا ءىشل انلوق
 كلذ ع تا ديلا 1

 ١/ لي ديتلا ل“ 0 د 10 ل ال ند كر هولدعام دعي نم هنوةرك هلوقف

 1 لد سفل را يعل ل دلو وفرع ىدلإ صال نم ميلا مالكلا ةعلات ىقامملاو

 سس يي سس يب ببي ل تلاييسلا



 : ا 6

 ةرّددملا لزاناا نم نا. ناو لفسأ نم نيتطقئ ا انعاملا فرحو تدسلا مولو ليلا يهارباو ىهتنملا

 اهكوكو ءامسلا هذه سناخوأأ
 سجلنا مودو اهسناخو هَ ةيئاثلا ءامدا داتا ىلع ههجوو يلعلا مسالا فنورشعلاو ىناثلا لضقلا |

 لزانملا : نم ةفرصلاو ةمهملا داضلا فوزحو مالسلا هملع ى ومو

 انثالثلا مويو اهسناخو ةثلاثلا ءام-لاداحا ىلع ههجوو رهاشلا مسالا ف نورشعلاو تلاثا|لصفلا :

 اًوعلاو ماللا فرحوأأ
 ملاعلا مسح بلق ىهو ةعنارلا» اىسلا داما لعه-ع+ووروتلا مسالا فنورشعلاو عبارلا لصفلا 1
 ماسلا هملعش درا زور ناككرالا لا قرا :ااو ليللا ثودحو سلا داحتاو ب بكرملا||

 فطنلا روصت لاك دنع ىع راسا حورلا مقنو دحالا مونو لز ءالالاعسلاونونلا فرحو هتنيلاق
 ريوصتلاو اهسئاخو ةماقتا ءاعسلا داما ىلع ههجونوروصملا م الا ف نورمشعلاو سم اننا لّصْفلا
 ةعبلاامولو ر ةفلاو ءارلا فرحو م لاجل اوسلو

 ىسعواه اخو ةسداسلا» اسلاداجب ا ىلعههج ولو ىدحما سال فنورمشعلاو سداسلا لصفا ا
 ءاعبرالا مويوانانزلاو "هل_ههملاءاطلا فرحو ل ادتعالاو مالسلا هيلع

 أ نعملارمقلاو ةعئاسلا هوان دلا ءاهسلا دابا ىلع هج ودو نينملا مسالا ىف نورشعلاو عباسلا لصفلا

 نثالامون ولءاكالاو هلدهملالادلا فرحورزكلاودملاو مالسل ا هملعمدآ وأ[

 تاوذنم ه.فرهظرامورثالاداجا لعهه- وو ضال مسالا فنورشعلاو نماقلا ل صفلا ||

 لزانملا نمبلقلاو قوق نم ندنئان ةطوقنملاءاتلا فرح فورم ا نمو تاقارتحالاو تانذالا

 0 نمىازلا فرحوءاوهلا نكر فرهظام داصا ىلع ههبوثو ىلا سسالا فنورشعلاو عساتلا لصفللا
 هلوشلالزانملا نمو فورا ||

 ئاعنلاو ةلمهلانيسلا فرسوءاملا قرهظامداح ا لع ههجّوو ىحلا مسالا ىف نوثالثلا لصقل ||
 ةدليلاولموملاداصاافرحو بارتلا داما ىلع ههج ولو تممملا مسألا نوثالثلاو ىداجلا لصفلا |

 جمياذلاو ةهعملا الا فرحو نداعملا دا ا ىلعههج ووزن زعلا سال فنوالثااو نادل لصفلا |
 ثالث ةهعملا ءاثلا فرحو تاس نا داع لع ههسؤاو قاورلا مسالا ف نوثالثلاو تلاثلا قفل أ

 علب لزانملانموأ)
 لزانملا نمو ةمعملا لاذلا فرحو ناومحل ادا | ىلع هه>ونو لذملا مسالا ف نونالثلاو عنا رلالصفلا |[

 دوعسلا

 ةيخالاوءافلا فرو كتالملادانع ا ىلءدهجوو "ىوتلا مسالا ىف نوثالثلاو سما لصفلا |[
 || ءابلا فرح فورا نمو ناسا داما ىلع ههجوو فنطالا مسالا ىف نوثالثلاو سداسلا لصفلا ||

 مّدقملا عرفلا لزانملا نموةدحاوب ةمملا |[

 رخؤملاع عرفلاو يملا فرحو ناسنال ا داس | ىلع هج وو عماسملا م الا فنوتالثلاو عباس كارصغلا |

 لزانملاو تاماقملاو بدرلانيمعت ىعههج وو تاجرداا عسفر مسالا ىف نو الثلاو نداثلا لصفلا ٍ

 اشرل !لزانملانمواولافرحو أ
 سافنالا ىف هماقمنياو لعفلا ف نوثالثلاو عساتلا لصفلا ٍ

 مالكلاقراهظالا و ماعدالا هلم وهو ساغنالا نم ىنللاو لا ةفرعم فنوهدرالا لصفلا ٍ؛

 ٠ نيظفلل نيب ةلامالاو تفلا ةلزئعوهو سفنلا ف فارحخالاو لادتعالا فنوءدرالاو ىدامحلا لصفلا ْ

 فقولا ةفرعم مالكلا ىف وهو هملا لملاو صقانلا ىلع داقعالا ف نوعي رالاو ىناثلا لصفلا |
 اًضرأ سافنالا بان نموهو ثدن ادا اءاه نع |[

 000 1-1 و

 لست



 تاكو تانئاكلا فورح قناّتح هدف ترهظ ىذلا نمسرلا سفن نموهو املكتم هنوكت وعن نم
 ةرضحملا

 * ( الصف ن وسجن ىهو لوصةلا تسرهف رذ)*
 كلذ بحأ هنوكن مملاعلا دجوأ هيو نجرلا سفنب هسفن هتلاركذ ىف لّتالا لدغلا
 ١ :١ هناك و هتنا مالك ىفىناثلا لصفلا

 اطبشلا نم ذّوعتلا ركذ ىف ثلانلا لصفلا

 ةرلوسلاب ركذلا ف عيارلا لصفلا
 نك ةلكىكو عضل ادلى رمادا لعل
 : دج ايركذلا ىف سداسلا لصفلا

 3 6 . .٠
 : | مييستلاب ركذلا ىف عباسلا لصفللا ,)

 ريبكلايرك ذا! ىف نماثلا لصفلا
 لملوتلاب ركل ىف عم ساتلا لصفلا
 ا *اعلا لصفلا

 ندا م ةلاوهو لوقعملاو لدعلا دانا ىلعهه-وو عيدبلا مسالا فرشع ىداساا لصفلا

 ىسعتلا ىهلالا دادمالاو نيطرشلا ىلع لزانملا نموةزموأا لصافت و ةزمهلا ىلع فورا نمو

 : ةدئازلاو ةمسازإلا هنا حو
 وهو ةملكلا سغنلا وهو ظوحما حوللا دانا ىلع ههجولو ثعابلا مسالا ىف ريشع ىناثلا لصفلا
 هوبولوءاشةروص”ىأ نغنأا كلذب هللا اهي يفاولي دعت لاي دعبةاّوملا روصلا ىفهنمح وغنملاحورلا
 لراس نه نيطبلا اجا ىلع ههجونو تاناثكلا“ اهو فورملا نم ءاهلاداحا ىلع

 ماعلا سافنا نم هيطءدامو ةعيطلا قلخ ىلع ههحوو نطاملا م*الإ ف ستصل تلا لتحمل

 ايرثااداجاو ”هلمهملا نيعلا داما ىلع ههجوواوعاتجاو اهقارتفاو قئاقح عيرأ ىف اهرصحو
 لزانملا نم

 ماسحالاةروص هشضرهظ ىذا ابها ار هوذا قل ىلع هيج وبورخ "الا مسالا ىف رمشع عبارلا لصفلا

 نم ناربدلاداجي او فورا نم هل ههملا ءاملا داجاو ببكرتلا اعف رهوجلا اذه هيثيامو
 ةردعملالرانملا

 نم ةهعملانيغلا داجار لكلا مسملا دا ىلع ههجونورهاظلا مسالا ف يشع سماسخلا لصفلا

 لزانملا نم ةعقهلا دا او فورهلا

 ةعنهلاو ةهمملاءامللا فرحو لكشلا داجي ىلع ههجونو ميكا مسالا ف ريثع سداسلا لصفلا

 لزاما نع

 ةدحمملاو ةمركملاو ةيظعملا شورعلاو شرعلا داح ا ىلعهه-وو طمخلا مسالا ىف ريشع عالما

 لزانملا نم عارذدلاو فورا نم فاقلا فرحو

 ةرثلاو فاكلا فرحونيمدقلاو ىسركلا داما ىلعههج هوروكشلا مسالا ىف ريشعنماثاا لصفلا

 مانالا ثو دو حروربلا كل ساطالا كافل ادا ا ىلع هه>وو”ىغلا مسالا ىف ريشع عسانلا لصفلا

 افرطلاو ميلا فرحو كلذ ىلعرهدلا سسالاب هتناءمساوهنكرحدوجوا

 روصريدقتو تانملاو هّباثلا بكاوكلا كإذ داما ىلع ههجوبو رّدقملا مسالا فن ورمثعلا لصفلاا
 ةبحلاو ةهمملانيشلا فرحو هج فقسو دنا ضرأ هنوكو كاذلا !ذهرعتمىف بكاوكلا

 ةردسورومءملا تدءااوىلوال اءاعسلا دام | ىلءههحونو برلا مسالا فنورمشعلاو ىدامحلا لصفلا
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 | مسح ارا ا 0 0 نن تلااذم ندءرال تماقفن طا

 ماعلا دا دعس ا وحد راب كا هاظلاتحورال مككاودوبشملا سسحلا# لل هةر

 9 هتف ل ةقاقأك قنح ىلخد او هلوق يعمادهفر هاطظإا ىلا فدل كالا ارهظأىذلا

 ناب سلو هيدوجولا ى |
 | نارمعلا مولا ىذلا الا

 ناطمت م بونرماو برلا
 هلع تءعمالو تنارناام

 لعفلان قو جل كرما سس رج دام اوركبانأ نوديرنارمعلاو
 نارمعلا مهاوقودو ةنثتل اريعذ هنن او نارمعلا ىف مسا هل ارهظد لفر تم وأ وتناقلخوهىذلا

 فورااف ىرام ىذا ىارلاكم عيال ىذلا ميلعلا دوبولا فرهظف همف هّتهكح هنع نا نم نياك

 فورا انيع ىهامو فورت اريغ تسل ةماكلاو سفنلا نيعىه مالو سفنلاري خت

 دا < الل سدا مكحل ا هلو هتيعادوحوال لاح عا او

 ْ ىسملاءامسالا هلذاوعدتامانأ ن جرا اوعداواهنلا اوعدالق لاقاملهتتانألعاو ٠ * ( لصو) +

 ٌْ ةرودهلو سفنلاب عم هل مسالا نأ ى مو ةقمقد انهن أريغ نجر ال ىهاكهنل ىسملا ءامسالا لعد

 || تاملكلا ترهظ سفئلابو توعتملاوهن لا نال هنروصب نمحرلا ىديو مسالا نعم هللا ىدنف

 1ْ اندنعةروصنانروصهلو مسالا ةرودبالاهوعدنالف ماعلا هيفرهظ ىذلاع 0

 نراها علتلاكى مو ةمهلالا ءاعسالا ءاععأ ىشو ام.هؤوعدن ىتلا نهواننو رب تك وان اغنأَن

 || سفن نمروصاهل ةءهلالاءامسالاو ةمهلالا ءامسالا نع نيودسرتم انسانا نم ىتاا٠ ا

 روصف حاورالاكر وصلا كال ىهىتا ا ىناعملاروصا ١ك: فاو مالكلاب انوءذمو الئاك هنوكن م نجلا

 || ى_سحلا ءا-الا هلذ نمسرلا سفن نماه دوحوو همالكب هسةناهم قل ارك ذي ىتأ !ىه ةءهلالا ءامسالا
 ءامسالا روصا ىهو ةفيكلاب تءعنتال 0 نءهجراخ هللا سالل تا ىهروص'١ كلتحاوراو

 ١ هللانيبانريخو تسلا هناهءابهوعدن أ انرم او اذه انلاعاملل فورعلا ىناءملاكة نامجلا ةمسفنلا

 انحاورأى ىتلا هن وكلا مهلا ى هو ةبناجررلا ةمسفتلا ءامعسالاةروصرهوعدنانشناف نجرلاو

 ةداهشلا لاعاج ظفلت ىلا ء ءام-»الا ىهو سلا يمان اننا نم ىلا ءاع“ -الأند انوعداندُم ناو

 ىهلالا مسالا ةرودراظننف نجلا اتاو ىن-ىملا رطتنق هللااما انسوفنفف انرضحأ اهم انظفلتا ذاف
 انلعءاوس داو ىعملا ىلع نجرلان هو انم نيت رولا ةلالدنافانلعف اندُشام فدك ىناجرلا ىمفألا

 هنم نك ة كل ثم ان فوهام بالا اذ_هىفانركذ هلع ءانثلا نيعدئاعء ارك ناكااو هلعت لو كلذ
 ا لان الو نكةزنع لاعفالا دا ىفانم هنا مسي نا هللا لها لو "لوسلاكلذو

 راكذالا نمرك د: الفراكذ الا "لج نم بابل! ذ_هىفةوالتل |انلعح ىناعمو اروص هنام-الاعماجو

 رت الام نركمانلع تحب نال كل انر هلع ثدح نم دم داكن هربت نأ .ةلاب ردن مالا
 ركذا!نموهوذوعتلا ادم د ل ةلا هئامم“ انانواعد ناكاملو نحال هسفن

 هتلابالاةومالو لوحالو هتئاالاهل الورك |هللاو هللا ناهسو هتدجلا ركذالان مانقسو انذعش

 ”ىهلالا سفنلاب صةخامم هلع ماكميام لودف ن هيانلا اذه ىق اا تل فو ذللف

 هللا هاذه ب سلط ا لق ركل عا هني رك اذا نالركذلا ف ملاعلا ن مني ركاذلا بتارمو
 نينمّؤملاو + تاململاو نيلسملا نا : ىلاعت لاف ىهشاناو مهن اركد هنا ل_هأ نمنَِرتملا تاغص مهركدب

 5 ترارراصلاو نير اذكلاو 0 تاهداصلاو نقداصلاو د تاتناقلاو نتاقلاو * تانمؤملاو

 نيظفالاو « تامتاصلاو نمئتاصلاو #2 تاكدصتملاو نيصقددملاو 2 تاعئاشاو نيمثامتاو

 ْ ه1 تاتا 5 لا 1 2 0

 ب
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 ١ 0 انماكتت العهر طال اناث دوح وملا الا ركتالذا م وللا قاثالا سغنلاصتصامالا
 هيروص ىلع ماعلا قلخ هنا لاو دقو قداحدلا هنالقا> امم عدبا ناكمالا ف سالف هن لعل نمان اطعام

 دقو بايلا اذه قالا ن م ةعقاوانل تعدو دقو نركب الفملاعلا اذه ن ملك اقنوكم الف هم لكاو

 مومتملاواولاو فاالا هو ”رلعلا فورح سفنلا نيعو» لب سفنلاب هسش برت نأ لع «] ماهرك ذ مدع

 0 ما حامعلا فورا هفورااهنالثلا هذه ت سلو اهل. .ةامروسكملاع ءاءلاو اهابقأم

 و عع ها اذا ف رملاالا | ماعلديامو زاجملا قب رطبا يلع فرحلا قالطاو 0 -لحأأ نه

 1 هزاربا ىلع لد دلا كا ذفةرمسكلا ني ركاب اع زوأ حفلا

 مهفاقع اوس قملا دو-و ىلع اللد فورللاو تاكردلا عابشأا ةلزئعو# ىذلا هنودح 17

 وأب ةعومج سفنلا ف ىهنخراخلا اهتطعأ اهيلعىب م صا ود < اهل فورملا هع هنا م اماما

 هناك اهتاغ ىلا فورهلا لو ند م سعتلا ىرح ادام َةِقَرْوَتَم تاملكلاو فورا نامعأ ىفو اهعمدع

 همّدقتح رحم ف فرح لكهلعفبام سفنلا,عاطقنا دنع هحرعرخ ألم دوحورخأتي فرح لك لعش ١

 لقنن حرخلا اذ_ه دنع عطنا نأ ىلا جرانخ ا كا: ىلعهحو رخ رم سفنلا نال همّد7 ىلع ىر ع وهف

 فورالا عج ةّوقواولا ئفواولا فورملا رخاورخ ألا فرالا وة ف ترهظف فرح لك منيح ةعغم
 ملاعف فورملا ىوق عبجب تعجب وه ةملكف ًادياا اها ناث فورا عم نم لمعلا ىفلقاءاهلا ناك

 ةيهلالا تاملكلاو سفنلاةياغرخ ؟ناسنالا كا ذكوالعف ءاشال ا مانع ا ةيوهلا تناكا ذهل تاماكلا

 ةرودلانهدحو صدخا اذهاو بتارملا عج هلف ملاعا !ىفدوحوم لك وقنا شالا ىئذ سائحالاى

 سفدلاهدوحول ىهنااخدو-ومرخ هناك ماعلا قنا -نيبوءاعمالا ىهو ةمهاالا قث السا نيب عمش

 لكبالو ماعلا نمءزرح ءْرك < رهظيالامنافالان رهظيف هلك ملاعلا بنتا هوم هعمع اح يح ىناجزا

 ناسنالا ناكف لازما هج الا ىطعد ام ىطعن ام دحاولا مسالا ناف ةمهلالا قناَقْلسا نم مسا مسأ

 || لمعلا فرعي نمدتنع لمكحا لمعلا ف ىهاذكو فور1!لكاواولاف تادوجوملالك ا

 ىللءوه لماكلا ناسنالاق قحو قلخ هنأ نابنالاالاقاخ وهذناسالا ىوسام لكف فوردملاب

 اهيلع مدقملا ناحل اةيولطملا ىهةراغلاّن ال كلذو مل اعل همس 21ا هيقوابلاق ملا ةقضللا

 مالاود باغلاق اهمدقتام روهظامالولو اهننعروهظو اهلحالالا املع مد2:ام راع كل نأ
 ا قوالا

 1 تاسنالا مءانال لماكلا انلقاماو ىلم ل كلا :الاودو هروهظ باءيسا نم مدام هم مدس

 ' ترهظ دقدب زناكناونانا هناؤرعؤفو نان اهنادبزف لوة#:اكةروصلا ىفةيشملا ىلع 0

 | دركلا تبشأ مكنانا لكشف ناودح ةَمّقملا لعورمعفورعفف ترهظامو ةدهلالا قثاَمْ ا همف
 ٍ بنا ارملا عسمج نادنال از اكاد ءاكلان ىعأ اذهف ةاركللا مع قالا لاكن ادور دب طلال كالا

 | دحوهدحوتل مالكلا ن هالرولطملا تناكو واولانأ لعلدف' فورا ىوقعمجو اولا تزاحاك هتيترب

 سا :نآ لعمل واول ىلا ىذا ىح فورا ن نم حرراخلا دادعتسابقدرطلا ىف دوام عج امسي

 اللا كي مكاماكلاو قوراسا اجا وان هاط سفنلار اصف سفننالا نطانربغ نكي ل سقندملا

 : نامعأ دادعتسا سس فتلاق فررملانينعتلجراخا دادعت_ساو هتنعوهفنطابلا ىلع ديار لهأت

 سفغنلا ف رهاظلا ماعلا ف ىذا عدا رفق دولا مكملانيعروظو قاجلا سفنلا ىف ةنياعلا ماعلا

 : 0 كيني رعت ّنكلو تل 0 قامت اذهلق

 ١ 0 مدرع لا ع 9 عاف تلخدق

 سفنلاو سفنلا نيعى م تناكذا ةنطان ىهذ ههشلرغ ىهو ره اظل اود اكف هن سفنلا هذه ترتتساذ

ِ 



 ءاتلاو ءاطلاكنيكرتشملا نيفرحس نيب قرغل بم ظفلاتلاا لاحىف اضفالا بسلا ظفالالا دع ضءد نماهضعب

 تفلتخا اذهلو ىرتمتلا ىلعال نزاقتلا ىلعوهف دحاو حرخت نم تنك ناو ةثالثلا هذهفلادلاو

 -|تاحرذا ةددعتم باقااد _- اولا فردي ! نوكسض جراخا ىف اهلاو-أ فالتخال هلع اقلالا

 لاق. ن أه نحو أ ىذلا جرخملا قهيراقي ىذلا نءهيراتع فرحلا عل طقم ىق هن ”رنيوكل ادنع راغتاق

 سمهلا ىف فاكلا راسن و ةسومهللا فورلا نم هنافالثم ةملارغداصلا ف رك كرتشم هناهنف

 قابطالاىف ءاطلا كراسي وهف ةقبطملا فورحلانم وهو ىازلا كراشي د وهفريفصلا فورح نموهو

 فاقلا ل راشيوهف ةملعت#م لا فورملا نموهوةواخرلا فنيعلا كراشب وهف ةو>رلا فورا نموهو

 هناذب لياق ةد دعم بنا هى هروهظا ةريتكحراقلا هءاعىاةادحاو فرحاذوف ءالعتسالا

 الّدع لوالا لدعلا ف لوقن كالذك الزل قماح اذان رابتعالاتفاتخاك اهله اص هنن سيك

 ىذلا عملا كلان احور هيمن هل- ال ىذا أى جدلا تلا اناقة اال ىذا ىنعملاف اان يعم

 لص قا كلذكو «روصااو حاورالا تعّونتاذإ « فاتخم مك ارتد يعل طوي عسن هلال

 0 و دا لاب ري ترو وت تاورتاسا 0

 ىلا مسالا نم موهفملا ا ةفل ماكح اوةدح او نيعلامس ا نيه_ستو ةعس ىلا رابحلا ركملا

 0 1 وي م0 انك و دال فرى انلك جر دست الور داقل الودي ىملا مسالا نم موهقملا

 ناكف فورا عمج هسفنبو ترهظ هيوت ان لك ص ىذا ىانالا عملا سن ل

 سفنل ا اهاكوءاوس تاماكلا ملاعو تانتاكلا فورحروهطو ىناجرلا سفتلاب ةمهلالاةدروصلا ىلع

 ةينامث ةمهلالاتاملكلا|نامعأ ىناجرلا سفنلا ندر د صامل َةَمةحم افرح ني رمشعو ةينامث ىناسنالا

 قلخ نأ ل هاب ره. نك ىذلا ءامعلاوهو نج-رلا سف: ن عر دصذ هوجو هلك ل كل هلك ريشعو
 تانئاكلا بتاره بسحي ءالخلا ىفهدادتماىفملاعلاروهطو ىنا الا سفنلاك ءامعاا ناكف قاد

 ماعلاروهظكت اةبطلاو قيرطاا ىف فور اروهظو فل ىلاهدادّساو بلقلا نمىناسنالا سفنلاك

 ءالطن وهو مسج ىفال مهوذملا دا دم الا ىف ةر دقملا بتارملا قىناجرلا قا سفنوهىذلا ءامعلا نم

 ةياغلا ىلا حوردلا بلطاا سفنلا اذه نمملاعلا نامعأ نمرهظ فرح لوأ ناك[ كفوملاعلا الم ىذلا

 ءارو سلوارخ ؟واولاو الوأءاهلا ترهظف نيَتْهسلا ىلا سفنلا دادتما ةياغناكاكءاللناةيابتوهو

 تبيسلا مادام ثدحت اهناذ ادو>و ىهانتال هصاضشاو ةرصمخم ملاع ا سانح | ناكف لّدعب فرح كلذ

 ا ا مج يطع ال ولا واخ ا ماجا ىذمم ال سلا وادو>-وم

 ىلص< ىنلالوذ وهو لةااوهو لق ءلاّكلذ لواف صت الو ريزت ال نب رمسعو هنا ىف سفنلا لح ا

 قلخ لأ ناكف ثيدحلا مهلا هللا ى اخام لوارخ اربخ ىفو لةعلا هلا قلخام لأ هنالسو هيلعءتنا

 حوللاوهو سفنلا مث لةلاوهو لمعلا هض ماعلارود ل لباقلاءامعلاوه ىذل !سغ.1!نم هللا هتلخ

 بكاوكلا لذ سلطالا مث ىسركلا مث شرعلا مث لكشلا م مسملا مث ءابهلا م ةعيسطلام
 ,ةعباسلام# ةسداسلا مث ةسماملا مم ةعبارلا م ةئلاثلا مش ةياثلاّم ىلوالا ءامدلا مث ةشاثلا

 كلملامث ناوسملا مث تابنلا مث ندعملا مث بارتلاةركمش ءاملا ةركم ءاوهلاةركمن رانلا ةركمت

 تدصقو سفنلا فورح ةياءواولا نأ اكدوحوم لكى هر اغلا نه ةسرملاو ةسسرملامث رمشلا مث نسا
 رصح غطض دخت ترق صفعس نلك ىط> زّوه دحعأ ىف دصقا هدوجو بنربال لاعلاءام-اركذ

 دنع ةمولعم سنو ماكحأو ةتىه ةانرك ذا دوو د لكلو حراخملا فاه دوو بئترتال فورخلا

 [”جواقاخ ريغ عمار فك رتشيار وسأل نأ امرخ الإ نوكمال هيزنه مولعم ماشم هل دحاو لكو هلنانع العلا

 سلا ل ا
 | فورمولا نمانركحذام هناك ايدل ملاعن صقةخامالاانركذامو نيكرتلات يحن م ةرعسملا ىف
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 اذهدعب هلوقانأو

 0 هقوذ ْنَد اهلد ذو ىلا ضورلابر تعءانوا 1 ا

 اهاي ذ بط نم باط ناكملا كلذ ىلع ةتبكمامل ذر ليد نم ضورلل بطلا لعج لوتالا لثم اذ ف
 نتحامالاهذه بطنأ ىلع ل لدنامركذاقغ اوسدقعل ا لثم هباهماش ببط ببط نما هاي 3 بمطو

 لاعتولاتاذاو بطل | كاَذ هل سدلو أ بمطي سدا ن مالا طن الفا خناك اذاؤ اهساشتا نظل
 ميسنلاهلوق م حالا فك هاو رع ا ناكل بيطلاال تطال يلا

 برأ ام موملا كلدهعف اهراخاب نذحتأ تاهف

 ناكمأ بطلاو بن زال ىلا ضورو ناكملانالا بد د رق دج ع هلام عب رلا ميس نأ قةعربغ مالك

 ةذأب ثم ا اذبص تخلل اهسط نمش مسنلا اذهل /ذليذلا نم ضورالو دقعلان
 نآ لم“ هناف لاطاىف ناك وتب ضورلاو كاكا لع فلق مسا

 لا. امدعوهو لوالاو دعنا دهو ىب للا ضور لءاهرو ص لاح ىف ىأ اهايدوهلوقىف لا انوك م

 : ضور اب ءطال اهابذ ب.طلّهنل صورا لعاهلي باها 0 اهلادهاشم امّرمؤل هنا برقا :

 بردهدهعام اوان رقابهم هدهعس و ا را مت اه دهاشام هبا ل دق اهلن ذ نم ْ

 ىذلا فاكملاذا ببط لكى ماعلار هالاناهفصو بر أدل هب صقنل | نم هم مث هماعتّرم ىذلا ناكمملا

 ل أ هسق هسول + ىف بع طلاب دهعلا بي رةنوكاع ا تعسطلا قا

 قايبرطاأف اذه عمو 2 هن اهم هناو ماسك اناذع لورا ناتملا 6 اع نالاهول لبا :؛

 ىجينيف كلذ عمو ضوراو ناكملا بطإلا هلال نام مسنلا ناكف رعشا ناكل هناطلس وع

 وأن اكملاو ضورلا نعي امممدحاو لكب وأ ناكملاب ىنعي برقأ هيمويلا كلدهعف لوقيف قدصينأ
 الو دّدعلا املا نم ضورلا بدطالو ناكملا بط مزلب ال هنا مث برق اهم هلوب بذكت برقأ مم. لود أ
 هيقدّقعل ادوجو عم رش آى هأ نم ناكملا بيطورهزلا نم ضورلا بط نوكي دق لب لبذل بمط نم

 قل سل توه لا لل رعش اذهنةحوللكم رص اكوهف ضورلا لع لرذلا فاضت

 أ ىردالذ حجات اورا انا راخف دئاقلا ءااو قثارلا ظفالا نيب عمي نأ مالكلاو ر ءشلالاج نال

 اذاو هنس- نمرخ الاولهذا امهنم دحاو لك ىلارظن اذا هنا ىوسلا ىلعام>وأ نعم ا مآ نس أ ظفالا

 فيثك ىءملاو فضل ظذالا نا فيثكن اقوذالار عشا | ذه لثم نس سا هاريح اعم اممفرطت |
 نم لائم ىدنع لاثم ناف عملا حقن ءاظفالا نس هس لر اغنلا يمصلا دنعاصبق عملا ناكاذاو

 ىنعملا نافاهل حورال وانا ةّمان ةغمص ولاء عاوانت لب ٌصرادح ىف كك

 رذول عم مظنل انسحاب رك ذا هدحت ن ارقاازا ع أ فرظنا هع .ةللا ىلعاوااجج وهف ةروصلل حورلاك ظفلل

 ةصلاراركتدوجو عمزيجولا مظنلا نسا !ظفال ا ىف ضءدىلا اهضعي ىن اعملا عجسو هق امس نسحو ىنعملا
 ىسومو مد اك مالا صسق لدم ةدحاولا ةصقاارار كن عم دخف نآر ةااىف اذهدحت الو لال سحوملا

 بسو ةدحاو هل ىنعاىفالالخ ا دامو نسحلاةباغف ذهل هصقتوا ظفل ةدايزير زكام مهريغو حنو

 ةقدشح نعح رع إ هنوك عمرعاشلا اذ هلوقفام هنت لعاشت الو ريوزت هدام ق- لود هنا كلذ ا
 سافنا مف سافنالا باننموهف مالكلا نمرعشلاو ءافلا تب سقنلا باب هناف ءاذ ىف بابلا اذه ْ

 ىلا عجرتلف سكعلاب سافنا متو ضعن عم اههضعي بيكر ث ىف هلع هام ىلع ىناعملا قمت اهعمحجبرك

 نم فورخلا حراخت نتاع ىلع ملاعلا تاكو تانالا فورح هنعرهظ ىذلا قناجرلا سفتنلا
 فرح لكل اذرح نورشعو نامت ىهو ملاعلا ف اواك تا اشنلا لكاوه ىذا !ىناسنالا سقنسملا سفن

 لءطتسملا فرااكح رخل ادد رفم فورحابثموواولا اهرخ اوءاهلا اهلوتأَ هسقن عطقم عطقملا هنمع مسا

 8 م كا يفصل فوركح را ىف :ركرشم |هنمورّركملاو فر مملاو

000 100 2 3 
 ان نننق



 ٌكلذكت سبل حابرلاو ةسطو بط لكبالا يأت الف سدقالا بيغلا نم ةيتاذلا ةرمضلا نم بهتاهاخ |
 حاورالا ميسو بيطب تءاج بيطب تّرمناو ثدي تءاج ثدي .2 تَرمناف ةعسطلا ماع نماهنال :

 أأردز ىوع دب ملكتيال ةقيت> اهشاعلئاقلا اذه ناك“ قافاس ,طدداز تطّرمناواس طه در ثدي ماذا :

 ْ هتيم لعجو اسط ن ناكل ل دار ايد نارك اوعي نكت اوس زر نم تلاع

 : تحوبلا وجم ذخ أو حاب لاوهو اهقرتتع ةعسطلا ملاعو ىلا ةعشع تسلق حان رلااهرا ارب منت ْ

 اذهنبأ نس لود نأب ةلضافاا قيرطبي بطلا اذه قاسولو بطلا سفناا اذهاها نبأ نمبحبأ|

 رهظ ثدح سطل |نيعاهن الت ةّتحاذا هس وبحم سفن ىلع دئاز أب عب رلا نكم ل هناق بطال سفنلا ||
 ىلا هتبج اف نيمهلالا نيبحلا نم فراعاهلاةوأ تاسالاهذ_ههل حرش نا ىباحصا ضء:ىناأسو بنط ْ

 لوة.هتاولوقنةنابلا اذهىف سفنلا قيقحت ىلع مالكلا ىلا دوعأ م هللاءاشن ا اهحرشا!الف كلذ :
 أ لونشلا رىهابصلا نأ لعا هنلا كندا ايصلا ميسن اخ هلوق 0 !؛

 اهل ل عت ىتح حارا فرعتنأتدارأ ا برها !ًنالالويةامسدلا تدعمو لو.ةلدملاو ليملا ايصلاو |

 سعثلا علطمد م ةهح نم اهياع تبهر لكف سهلا علطم تابقتساف فرعتل اهءاهر تح ءاعلا|

 اهلايقتسا لاح قربد نعي ن نماهبلا أ اموالوبق اهتهض هلا كا: ىلا اهه-و ناك ذ اهتلمقتسا

 تاج نءوابودج همهم نعالا بناخلا نع اهميه ىفاهنم اهانة امو هس رغناحررلاىب مو اروب د هتع- كلذ ١

 لود علاوهو بوكتلا نماكن ممم ب هت تاهل اهذهنم نيةهج نيب حرر دالاس ةسلا مشل ١
 نمذلا اوهذ ءادس اك احافاذا دل لا ئش ذااو حرا بوه لوا ميسنلاو تاهملا عب رالا عرعتلدعىا||

 || كلذلف سفن لك ىف دي دج نانا ميعن اذهلو + لجولا فثادنا دنع نمالا ند ىلحا «هلوق لم هباصصتسا |

 اهرابخا نم حرلا هتطعاف لوبق مقرمش عيراهنالابصلا مسن اهلعجو هيهذاذتلال ميسنلاالادشانام |
 حجراصلاّنال سعنلا 00 ولاه رو تلبقاولاهلويق هطعبام اهسمط نم هءتءاسامع |

 || هللا امسقم كتبلاطىأ هاك دشانهلوتو سعثلاءوضقا ارمشالاو سلا عولط قورمشا او ةمقرمش
 ني[ نمهلوتلالاثما١ ل عج تدح هوصعهقر عم ”ولق لعل ديا ذدو مهفتسم اكو هذ با اطلا دشانلاو

 هاوس هلادوهمدمرب لو هيوسع غش ىف عرفت ساولف ةسط سافناهل ند مث هنأ بءطلاسفنلا اذه و

 || دهشف هنهذ ىف ارتشال ار ضح ًارعاش ا ذه هنهذ ىف كل ذرمضحأ دّقف مهفتس | نم لك ذا مهفتسا ام
 بوسحلا نمدارأن اف اةشاع اب ناكن ا ةبحلا نادةنبوافراعن اكحرن ا ةفرعملاناصةنب هسفن ىلعأ

 ةعسن هلف اذه عمو ةدحاوان اذ هنوكعم مدلل ةمهلال ا ءاعسالاكةدّدعتم نامعأ ىف هبلدكو ههؤدمو ةرثك ١
 بوبهلا ةقطا 7 ىهل ا لودق هع ىو خبرلا هذه تيهامل مسا ىأ ىف ديربف كل ذقوفاخاه-ا نوعستو

 تعدو لهل اقف دلّتسملا بطلا نبه تكا ل را وعم ناو ةقرو املاح باتلافتثروأ |

 بحب سل هنا ىلع لبلد لدأن م تيبلا اذه نأ لس ءانن زاهدقعتقلا ناكمىضلا دنع در ا

 ١ 0000 م تاس كادر سلا ونامل لاه رو نا اههىلاوهتببلا اذه ناو

 وهفدقعلا ىلعءانثوهف همف ين زاهدّمعتقلا ىذلا ناكملل لص> ام ىلا بطلا كا خف اضأ بطلا :

 بنطلا تستك اع اه قملانأ اك تاع ودقعلاك لذ ناكملا باطف بمطا دْدي ردع ناك اهدقعنأدب ر

 لاهم هودق ل ا ناكملا مط ناهس الك ق كإسول اهم انتاوأ اهفرعوأ ْن زا ور نم

 « اهسافنا بط نم هسافنا * بنز تدرط ناكم بءط 5 يضل ادلع كلا دز تسد لذ انلقام ل مم

 ىورلا اذه فيلا اذ_هفانلو نعأ اهدبطن نم هسطف

 هل تر ا

 اهات نمالا سءشلا فرونلاو

 اهاوأمدلخلا نائل اهتاذو

 اماو
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 ف عر ولو ةو>رلاو ةديدُشلا فورا ىهوءاخرو عزعز نيبامحانرلاترحوءاوهلانو د هيقق

 ترهظو ةسوممهملا فورا ىهو ميلا بويهو ةروهجملا فوراك دوعرلا تاوصأ سفنلا
 تانهلالا قوهو هديسمق اذالو قلاب ناشالا سمنت نم ةقرطملا فرورااكحر لالفالا ىف قابطلا

 اكايط تاوعم عيس دوجو“ىهلالا سفنلا ىف ة-ةرطملا فور اف نكح هللوقننأ هاندرأ اذا
 ناك ذا نوكلاددوجولا حاتم 59 ىههلالا سفناا اذه ىزرباو قابطنالا ةه ىلءملاعلا فدو وم لكو

 مذ امس هتروص عفو ملاعلا دجوأ اى مث ةحتشنملا فورحلا ةقشح سفنتملا ف اهلعحو هعمءوثالو

 فور اكما حالا لاعهنم لع هلز امد نان او هنأ. عاو ماعلا بنتا سعدي قولذلا قطاوهىذدا|سفنلا

 فورا اوهو حاورالا ملاعهنم لع+و ملظاانوكلاةح وهو ةعسطلا تتاح نم اه ال "هلقسملا

 3 :ماثورح ناسنالا ىف ىمستف اعلا تانك كل لكو ىفاسنالا سفنلا: فندم ا ىفةيلعتسملا

 ,قاهداحآث رح نم فورح تادو>وملا نانعأ كاذك اهسكرت رتثمحن اتا لاا

 رش نم مهجر خخ | قلما ةج را بناجن مداح الا "هلع ”ىهلالا سفنلا ىف لعجو !ماج ازا ثمح ند

 ةئعبةداعساا ىلا ىَدٌؤِيامدو-وب اضأ مهل نانأ م ىواهلا فرحا, ناكفدوجولا ريخ ىلا مد- ءلا

 اذهىدجوأ مم ىناسالا سفننملا ف نيللافورح تناك ةجرلاسرا ىرشلاو ىدملا لودزلا

 هيلعهللا ىلص هللا لوسر ههش ىذلا ىجولا قدرط رهاظلا ىلا نطابلا نم هحورخ دذءتوصلا سفنلا

 ىلع ”ىهأالا سفنلا كلذ سفنُم ريفصلا فورح ناسنالا سفن ىف ناكنف ناوفص ىلع همر

 نيعتلا نا مث ىشفتلا فورح ىناسن الا مالكلا ىف كلذ لثمناكناهل دوجوالو ةّباثلا ملا وعلا ناعأ

 سفن فوهو نيعلا دحاووهام ترثكو تدّدع تح مككناو ىوعد/اناوكألا هيلع لاطتسا ”ىهلالا

 اذهن امن ماللا جرم لردأ ىّ خلاط هنالودحوداضلاو رهو ليطت_ هللا فر ظل اناس ةننملا

 ىعسيو هنبعملا ةماش“ سال أ هذه ٠ نءاجراخوا وقسم اقب رطل مجد اوشا ماجا -عهاالا سهنلا

 ددهتناو لوقي هلكرمالا عجرب هيلا هنوكعم هولّشع أم دعت ن نم هنوذّرع هلوقوعواعبر 2 كلذ

 | وردساربك اطلاق فرحا فرطلا قاسالا سفنملا سنن كمرسلا كلذ فدع ا
 رهظ هنا مث عئارشلا هيف عمشت ىذلا ماكح الا ضعبكحوهو ةمئر 1[ هدريغأ سلو مالل اوه

 ,داركتالهنا ىطعت ةقمطاوراركتلا هبف ليضقزتلا عقيرلق لائمالا ةرودلا ف ىفلالا --

 نأ ف رعش حئاورلا لمح. تفنلا تاكا ذاوءارلاؤجو ريكا كركم ادي ربتنلا عقوراسا لاحق

 تتو موشدخلا نم اهنال ةنغلا فورح ىنان الا قطنلا ف فورا ىف ىعسملاوهو ٌماسملا لعهحورخ

 مرنم لمحل رداقلا دبع ناكو ةعاج تاورلا لاجر نم ابار دقو هتلدهلاو اهلاكي فورا بتاره

 ىريدثا# نباناكو هيلا ءاج ف اوالا داك نبا نا هنعردبلاوبأ ىبحاص ىفربخ ا مش لان صخشلا فرعب

 هس رتل ذناكف كذ رعا اله لاف مَتاىهثالث وش همش رداقلا دمعذخ ًافّوي رطلا ف لك

 قاشعل نيب اىف همكحر هظرامرثك ًاادبأ سفنلاو دارفالات قتلا ن ا ىلا دئاه نب | ةمه تاعف هّقحىف

 مهضعب لاق ام حاورالا سفن ىلا الحابرلا سفتىلا كلذ نوفمضيو مهن صو مهماقم وهو

 بيطلا سفنلا اذ هنيأ نم || || امصلا يسن هللا كتد شان
 ٠ نر زاهدّقع تلا ناكم || || ىدذل !دنع كادرب تعدو له
 بحست اهقوف نم اهليذو ىلا صور لانر تعْان وأ

 يرثا اه عر[ لد هي | | اهراخا يملا تا

 مسن نمفطاا حاورالا ٍيسنَّنالحاورالا قشعىف لبقام فثكا !نماهتقرو اهتفاطل ىلع تاسالاهده
 اسسطالا بتال تعست اذا حاورالاف كا تكتل حاررلاو ةعسطلا ملاع نع ةبسانملا ةدمعباهخال حانرلا
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 رهاظل اف نطابلاورهاظلاب ىمست قا نأ اذه دعب لعا مث ةيفاعلاو ةحارلا نم هل عشسسا نمهملا لوؤيام

 بنغلا لاعوهفروصلا كا:فروهظلاو لول كلذ لمي ىذلا ىنعملل نطابلاو اف لوح ىلا روصلل
 انلق كلذاو قحةروص ىلع ةمهلا ةذعسن اعل نا العا دقورهاظلا هوك نمةداهشلاو نطابلا هنوكنم
 نأ أ ميمعلا فدروو ةدهلالاءامسالا تدرواذبو ةروصلاب هماعانبكح كل دلَذ هسقن هلع ءايشالاب هللا لع
 هءدقو هسشردح هلك ن وكلا قئاقح ر هاظلارصتخلا لماكلا ناسنالاوهو هتروص ىلع مدآقلخ هنا

 مالكلاسةنمملا دصقا ذا راخمادصق هانررقو لع دق ىذا ار مالا بلقلا نم حرذ سفنلا هناحس لعجو
 ىوم وهو فورخانم اندنعوهامو ةصاخ اندنع ىواهلا فرحان سفنلا ناك مالكلا دقن لناو

 حاورالانّرماذاف ىواهلا فرحلا,ءارقلا دنع ىهملاوهو فلالاب هتعريعي انتا ذانوهبتا م ثالث ىلع ||
 دكر عانتاودو فركا مت نع سغننملانمءاوهلادا دم اوهوهلعلاواو اهنم هل ث دح هيوه ىف ةرالاعلا
 نمءاوهلا دادتماوهوةهلعلاءاكل ذنمهل ثدح هيوهىفةيلفسلا ةيعسطلا ماسجالاب ّرماذاوممضلا
 نسغنل ااذهلامو لفسالا ل اعلا نم ضفخلاّنال ضفللا هكرح عاش اوهو فرلا ضف نع سفنتملا
 تثدحو اهلبام موعضملا واولا: كاما ةلاسر تث دف كلذ لءاف بتاه ثالثل اهذه نمرثك ًاهبوضىف
 ركذامو اهلكب ابسالا ببسموهو هللا نعل الا ىلع فلالاناكو اهلمقامروسكملا ءاملايرمشدلا ةلاسر
 هبىذلا نجرلا مسالا نماسفنال نارك ذام تاكو امالك ها ناو نطابلا هناو رهانفلا هناهسفنن ءهّنلا
 هدايع نمهللا ع ”ىنن م هللا د امعن نمهتنانفراعلا وهواريبخ هر لأساف يرسل را

 نال هري-غال وهاهل هد ةقرعم ف ةركنوهفدف رعي لو مالا ركتوءاشن ن مدي ود لاف ىلاعت هنال

 حالا نوكي نم قسى لاب هلع عم مويمالو مصيالو لانج اهقح ىف سل "ةلصقم هدنع ةنبعمرومالا
 نطالا هنأو اسفنهلنأ انلعالإف كلذ ريغو ام_-ممرهالا هلل فنوكي نم قخىف مهملابو المش هقح ىف

 لعاناف رومالا قئاَقح لع فقنلالا كلذ اتلعأ ام هتان انلع هنالك تادوجوملا ناوامالك هن أو
 || ناسنالا ف قطنلا لعجو ةلزنملا اههتكو اهلسر هنسلأ ىلءاسييلا ةيهولالا همسنتام عج ليقفةروصلا
 رخ الانيعوهام انمعماخرح عطقم لك فرهظي سفنالاعطقم نب رشعو ةينام هل لعف- دوجولا أ ىلع
 عطاقملا ثبح نم ةريثكو سفن اهنا ثءح نمةدسح اونيعلاف سفنلا ريغ سل هنوك عم عطقملا هزيم

 اهيفدر امس لا لوك ىلا لرانملاَن نايات وها اع قع ناعيا نذل نب وا حاير '

 هلرلسبامو ملاعلا داصعال سفن حراخلا ةنكم أ ًابردتسملا كلفاا نماهتنكحما ىهو اهجوريفوأأ

 ماسقأ هثالث هلا عطاقملا هذه م قم فورا نامعأ ترهظأ ىتلا عطاقملا هذه ملاعلكتطعأف :

 تاقبط ىل_عودو قالا فورح ىهس دحاولا ىدتالاؤرخ آلا ىحقالا فرطل | نع ىصقأ مسق ْ

 نطاب بتا سه هثالث ىلع ةمهاال ا ةرمضحلا َناف طسو فورحام_نس أمون تةشلا فورحاتلا ىحدقالاو

 هجوو نطابلا ىلا هجودلذ حزريلاوهو هنع لصفني و نطابلا نع رهاظلا هيزَش اموهو طسوورهاظو
 ماعااو قا نيباخز رب قدا هماق ماكل اناسنالا وهو مسةئيرال هناف هنمع هولا لير هاظلاىلا ||

 لقع بتا سه ةهثالث لع هلعجو اتاخ نوكسض ناكمالا َةَعمَمَح رهظ واًمح نوكمض ةسهلال اءاعسالانرهظاف |
 || هلو نطابو رهاط هنا هل اانفّرعالف ساو ىئعملانيب طسولا خزربلاوهو لاو ناذرط امو سحو |

 سفنلا نيعاناةف هنع ثدح امو سفنلاهتاذ ىلا بس. امو كلذ نم رهظامانرظن تاذكو ةلكو سفن

 سفنلافراضملا ةلزئم لزتي امناو مب رلا ةلزتم لزئن ام هنعةرابعااب دوصتملا سةننملا سفن نافءامعل اوه
 ولعيو دعسنف ناكرالا تانوطرراخي نعءامعلا ثدح ايءامعل اهنعناكن نكف دة اذفأا

 نيعودامناوءاوهلا نيءوهاف هتوس عررلا ودل.« ءاوهلاو فنك, كل ذدعب مالو أءامعلا هتمرهظفأ)
 هتحتامو ءاوههقوذام ءاعماقلللا قاخ ليقاير هناك ىذلا ٠ ءامعلا ةغفص ىف ءاس ل ذاوراخلا
 ا قا سفنريغ نكي هذال نوكرهو تلاوه فقملا نوكوهو قوفلاهنأركذف ءاوه

 هسوق



 رك
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 هب ونحم نيع تسل اهارب ثمح تاسوسلا هكاردان س1 ىفالا باح دامو هدوحوو هنلق نيس |

 تهب ةروصا ا رهاظ ىف هس- نع سوسحلا بهذ اذاؤ نا ا ا1_هىل>ال ءانقللا بلطف ه5 ||

 لاثمريغنم ه ارق هبلق نم هيرقو هلابخ ىف هب وب لا مم رف لاسخلا ىلا سلا فرمصنا تانلاق-ىف أ

 ةلطماوالو هحرذ شوا وو هني سلبا م عار ذالاو ةظملاو ىلا نو ةنئام لاا 1
 فراعلا لمن اذا هاذ نيفرطلا قلب اذهف سو حلا عفتري هملاو ىنعملا لزنن هملا دقعلا ةطساوو هذ |
 هدهاشوةروصاذ الثم لامكلا ىف هدهاشف بورما نعمنمبرق لاكن ىلا سوسحلا نم بحناوا |

 لاثملا نع ادّرحم ىنعملانياعل املا ةريض+ ةرواجما ىناعملا ةرمضح ىلا هرظني لدعالفةلاشناف وهو

 عسمجروص ناكل سوسحلا ىف ىنعملا اذهروصتول هنا إف سوسحلا ىلاو لاثملا ىلارظن مث ةروصلاو |

 لب | ةروص ريغدنا سو حم لك هدوهشنءدهاشلا اذه باغف هتروصتاسوسحلا |
 هدهاشي راصق هب وبحم ةروطريغاباسوسحما ةروص هنع بهذفدب الو هيو. #ةرود سوس لك |

 بحلا اًذهفهق باهذلل امنهذمىعس قي رطلاود ىذلا بهأملا هنمو با هذا اوه اذهف :ئئلك ىف ||

 ملاع فو سحلاملاعىف غاد لاصتا فل ائالفة يود نيعةروصا ا اهاكت اسوس اروصف هاذ
 رودلا ل ىف هسفنّح هلايهذم تراصو اهلك تارضخلا هذ_هىف باهذلا هلف ىناعملا ةرضح

 , رقاب
 انلةدمصقف اناوق اذهلثمو ان ىوغانمو *« ىوهانم انآ
 ةديصقىفاّضيأبابلااذهىفانلةدقو قلمئاناىاتفانأ * ىببحاتأ ىانأ

 ىلاصتاوه ىلهؤنيعف قرع 206 ا

 هرارسأوءانلا تشب سفنلا ةفرعمىفةئامو نوعسنلاو نماثلا بابلا
 يكل

 هسرح ىف قحلا ىو وهو هسهن نم ناوكاالا سعت

 هستفننم نوكلا ف رثأ:[|, || هدهاش قبلا مالكو
 ةسكف رانلا لاعتشا ىف
 هسرحقو همف رظان

 هرصنأ لق ىدرد نا

 ن5 همف تاحارلا ندعم

 نمل ئدعن هللاو ىلاعت هل وق ودو سأل نم هتوصعل فرعي ن أل بق لسو هيلع هللا ىلصهتلا ل وسر ناك

 ةالصلا هلع لاو طفش لكىلع هّنئاّنا لعبه وك م"هل.للا اسرع نملوهءالزتملزناذا سانلا |[

 تناكف نعل ا لةن ىدنأب نجرلا سفن نادادضالا نم قالب امي ركح هلع دتئااملمالسلاو أ

 هنا مالسلا هملع ىسعدوجو ىف ىلاعت لاك دفنتال ىتااهنلا تانك ىه تادوجوملانألعا راصنالا |
 ةلالدلا ثح نمهنثا تاك تادوح وملا ناانلق ا ذهلف مالا ا هملع ىسعوه ومص ىلا اهاقلأ هتلك

 ةمولعملا تاماكلاو ”ىهاالا ف رعتلاوأ ف شكلا هى دنا مف دحأ لك انةدصبال ناكذا ةمعمسلا

 رهظمف حراخملاف عطقملا سفنتملا نم حراشنا سفنلا نم فورا مظت نع لكنت امنا فرعلا ف

 اذه ىلع كتهبننأدعب وتاماكلانوكتف ةصوصخم بسن ىلع فوراانابعأ عطاقتلا كلذف
 امالعا نجرلا سءانالا هشرع لع ىوتسا ام هناعسدتنا نأ معاف بابلا اذه ىف هدرولامل كلان لعمتأ :

 مظعأ ىلع ىوتسالا ركذو ءامهسالا نمهريغرك ذب لوني دوحوملاب ةجراالا دا الاب تارا 2 كلذ

 اتاذىفلبقتالف طئاسلا امو بكرتلا الا اهلكم سلمال الانا ماسجالا ملاع نم ةطاحاتاوولذلا

 ةجر اهناف االبلا ضراوع تأرط ناو ملاعا ةجرلاهلوهث ىلعل دمل ىنعملاننعىهلب اهم ىتعم ماسق |

 هلاععتسا نمدودقملا امن او هماليا الو هيرمش نم باذع هنمدوصتملا سلهرركلاءاودلا برش ىفانركذ اك |

 َ نم 3000



 ٍباَحَلا اذه سلورطسوركذ دقام معراونأ ةعشافال_:ابسح كلذ اوفلتخاف هلاعفأىف |

 | اهرّرقام ىءاعدرسنملا ذهلف ”ىهلالا ف ثكلا ديطعبامل عوضوم هنانراكنالا ةلدأ هيطعتامل ل ||

 | ذخ ًانورهاظلامككاىف هلع لوعت ىذا !اناعوهو تايعمدلا ىف رظنلا ىلا اولدع مثمهبتك ىفاهلدأ
 | اهراكفأب لوقعل اكو دمالام دهشنف ىلعتلا انملعت هلا ىلوّف ىوقتلاب لمعلا دنع ىههلالا ف شكلا |

 ١ نأب فثكلاراونأ تءا فرصلان مويا ه-إسو نم ملا لقع هلتأتو لعلا هلاحأو عمسلا هيدروامت ْ

 || دهاشفاهراكفأب لوقعلا هملعتلدامم ضدقنلا ىلع اهءاهان ار ذ اهيفركفتلا رخىتلا تاذلا هذه ||
 || نم مم هجولاو مدقلاو هملاّدب وسنملا نيعالاو نيسعلاو هيديوهديو قا ني فشكلا اذه بحاص أ

 "دعت هان دودحات انتم ودل ةروطر نيل وعل ار لسعلار قع او وحلا توعنلا

 ْ مهوكلإلعلااومرفهنلا تا ىف ركمتتلا له هدبعي ىذلاوهام هللا لهأن : دوبشلا لهاو نونراوملا ا

 2 ادح واهلا هنوكفرظنلاو مالكلا ةمترهاودعتو هللاتاذفاوركف نأ ىف هلوسرو هلا اوطع |

 ا ل_ء> ناك ناومدق ذل نه ىهو هريسغو دماح ىناكم للا ىلا ى 0 نم كا د لعذدقو هر مسهل هكا :

 هسفن ىلعمكح نق بدالاءاسأ دف: ادو هتدن أ ام فالخ ىلع عضاومىف ه.ندق هنافدل ارتسكلذ |
 سمط دقفهرطذ ىف هرز نمرو ىلع هنا لو كاذ ىفهرظن ناطلس تت ]هع ل دو هرطتو هركف ||
 !| باك ىف ”ىنو لوسر نع كلذ زم ءاجامم فشكلاو دوهشلا لها هيءاجام راوننيعأ هتلدأراونأ ||

 ١ ى لوسرلا قس ىف اقل د لاواتو هنانعا فاه دام انيمؤمةر رظنلا راونألا هذه ناش ناكو ةئسوأ
 دبعف هرظنل يش اممديعيار هسقنف أدنى ذااوهو هسلعهداقعا َنالهر 1 قرع عجربال

 ةثدحلا ىناعملاب هسشنلاىلا اهتودحل ماسجالاب هينا م وروسعل لي داق فرعالا لكلا اع :
 ىلع مالا اودهاش نيذااو نيئمؤملا دنعرهدلا ةحيضف ناكف ث دم ىلا الا ثم ن نملّعتاافاضيأ ٍ

 ملسو هيلع هنا لص هللا لوسر هاب دقذا ىلاعتهننا ةمصعم نع دمت هنا هلك كا ذلصأو هءلعوهام ||
 دو>-ولاودوبشا لها ن رم كأنو هلل انلعج لع مف هنا تاذ ىف ركل نعىوهلانع قطنءالىذلا |
 ىدعي الو هش هللا لع ىلع هللا ىلا ىهالا ب نأ دوهمشلا لهأ نم هم نكروملذا ندؤملا ادهتلاق

 هن نما هنبعت اذهمو هلهحو هقدتزوهرفكرظانلا !ذهدةعلوسرااريغ مولعلا هذه لثمءاج اذااماوأ

 ةقدنزور فك اذه لوقيفا ذكى عرمالا هلل ودق بالا اذه نم ملفعأ باخ ىف لوسرلا هيهءاجامل
 1 وا وسلا اذاف ||

 هوحرب ىذلار ظالا اذه دحر الو لوبقلا كل ذوليقي الف همر ظلت لد . وأتالف سو هيلعدللا ىلسصى ا

 5 رظنلاةلدالار اونأ سمطتف دوما اراونأ علاوطااانباصتا دي ريف نيبملا و طا 10

 للوعالو از الو انمعولةعىف ”ىركفلارونلا كلذ قلو افشكه تشر داع ادّرحم الشع همسي د ا

 علاوطلا نعم ذهف اناظلت هيلع

 باهذلا ةفرعم ىفةئامو نوعستلاو عباسلا بايلا

 دل قوق

 هارتال نس تدهاش ىهاذا باهذاهل نيةشاعلا بولو

 اا ءارراعدب ةاير اننفءاشالا بعأ نم اذو

 هاوسىارلااقسه#الذ ىديعت سمر لوةيذا ىلماد“

 هاهددق نيئحىف صال اض تار ةلاىق ءاح لو 5

 باقل نأ ىو ان كلذو بوسحن اةدهاشع سوست لكس ح نع بالا هسع ةفئاطلا دنع باهذلا لاح

 4 ادوهشم هيف بوح نوكمال كاتوازا ودحر زونأ بصل فيك فراعلا نكش الن ا
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 ”ىهلا هأ نع نكتمول اهلك هذوذتوم امس: ىرخ أ ةامحو اين دةايحالا هام ثلاث نطوم امو
 لاتمإلا لع كاز رشفلا قر رط ىلع هتنادنعدسرلا لعل دب تانك ايعانتءاسش ال

 هناف سفن ةنوعر ملشلا ناك ا ذهلو ا ا هتنالها اماحو لاكش
 مزالم ود لب ىدنامو رؤضإأم هن ر ىلعو هب رىوس دومشمهلام قَمحْلاَنافالصأ قمم نم ردصيال

 مش اذاف ةياثملا هذه. نوكا|ىفام عمد رظن و اهيلا عراسف هصاوأ نم هءلعدرام امهم هيد 7

 ىلويو تنعو ىف ةوغلا ن هم هيعدبأم بمر واح اع نعت

 لاحلا ةيصاخج لعفي ضباقلا وأ لبسملا ءاودا امكح كلذ ف د0 قو
 ةنقرنع مهراصيأ فطن رظانلا نومعف 8 ةصاخ رحاسلا لعفب م هللا دنع ةناكملابال

 نين ةنوعرل طش هنمرهظ ”ىلو نع انععسالو ان ار ام و ملعش "هلع نعف ملطش نم لكن هياونةاسمف قدما

 ل ناك ىذلا وهزلا كل دهنع لوزبوهلص | ىلا دوعيو ل ديور ةّدفغب نآ دبالوالا هلا دنع ”ىووهز

 فيكو ليقناف بذاكنمردصول فسكت مومذم وه ق<ناكاذا اذه مطشلا لاس ناسا كلذ
 داك ةووصا ماك ههعتلاَساَم مث انلق هنمرثالاو لعفلا دوجو عم ملعشل ثلا فير ذ احلا ةروص

 ثءدح مه دنع اعطش ىمدملا كلذو هللا له اوناك اذا قداصلا ل اهانالا نورثؤي امها له ناف كلذ ف

 نضل وخال نكي د سيلتا رك :عاللا مهيلعءايبنالا نم كلذ ققحت اك هيرحأ يهل | سحأ هب نرتتن م

 هدنع ءامسا نع كلذ نأ لوتءالو ةمدعلا تالامعثنالاو ةسحلا راب“ الااع رهظض ءامع*الا

 اذهىف بذاكو هو ةقداصلا ةنالولاو هللا دنع ةناكملاو لاما ةّوق نم هنا نيرضا حلا دنعرهظرامتاو

 ةرداصةقداص لك مطشلافتر وةمث ض2 بذكو هلباعطاش هنحاصالو عطش ىعسال اذهوهلك

 كا فاكردتل| ا ادهو لالا كلت ىفهتلثن مودع ءامحاصأ دوُشت عبط ةشب املع رسفن هن هيوعر ند

 طشلا
6 

 ىعملاقرعش

 ا عااوط ىلا نور ننال

 طع أن رمد تاكا كا ترصد اول

 ئدل | وهرومالل تّوانا

 ريصنت الام ل نكح وتلا علا وطف 1

 ريح 5 ىلا اوو دلما هيف ١

 رر ا الف ق ع دعب

 ريدم ال هئرءودارب هو هسامعق هل الارمصت هك و

 رهظم اهاوسامو دو>ولاىهذ || || هاهذ سل م 6 عفر سدطلا

 راوالارئاس سمطنق نيفراعلا بولت ىلع علطت دولار اونا يلع لطسملا ةفئاضاا دنع علاوطلا
 علاوطلافةب وبنلا ةيفشكلا ةلدالار اوناالّدي رظنلاةلدالاراونأ 0 عودي رظناا ةلدالا نم

 تح>وأوهدايعنم هللا هيلط ىذا بولطملا دمحوتلا نأ اذو فدكجاااراونأ مهدنعس 2

 مضاولا لملدإا موقباذ ده ىلعو هريغهلا الف ةصاخ اهلا هنوكحوهوةلن راادبح ووهامت ا هيقرظتلا

 اهربك ارت نما دج لهالا ضعي ىف همطءنقهنل ١ ىعىتاا ىوقلا لح أ نم لوضف لوقعا | ضءبدنعو

 لقعلا اذهلزفهللاتاذفركملا عرشلارحدقو هات اذ ىف رظنلا ىلا لوضفلا كلذ هروب الوصف
 تاذتا لعددنع علاوطلار راونا ىعو هسعز ىلع ةلدالا ماق اف هسفن ل ظو ىذدعتو كاد ىف رظنلا ف

 زيع ىح تان'د حا ىلا سنام عمج هنعتقنف اذكنوككنأالو اذكحن روكتن أ عين. الهلالا

 تاودف مالكلا ىلا كا ذدعي تادع غدتل دأراونأ هيلع تادامع قلطم ريغ اروصح هتلعك اهدنع
 راظنلا ا اولدعمت رظنلا لع ىفرك دام ىلعم مادأ قرط ىتعأ مهرا وأ هع ا اللد 5 ةلح اف ةناغعص ا
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 ىالعأىنافر ة'الو لاَمْةنيب ا ذهاق مالسلا هملع اهلاف اك اهلوشمف هب او سه ؤيملاذانيتتحلا ةلز ىلشلا وأ '
 بألا السلا هيلع ىسع قطن اذكوا دحاودمسلا ناك اذا دبعلا ىلعر زمهفيال دبعل اوهللا دسع منهل دبع

 ىلا ةوينلارو ناكر ارزاق وقل لاقفر دنالو مالسلا هيلعهلوق ةلزنج وهو دورعلانأدبق

 لاطلاق هتداهشوهفير «7 لو ىف ادمف هللا دمعىنا لاتف هللا نيا هنا هف لاقي نأ ديال هنأ هدا دعتسا ىف

 ةيحاصلا ليقبال هنأ اكمننا سانت تساو لو ةره ماط ىتأفدحالن اان اق ةداعلا ىف هلم قطن. الىذلا

 اهتقو مغىفو هدنعامتةوىف هنَوش قطنف اس ىاعحو باَكَلا نان مكلثم هللا دبع ىنكلودا اولا لمشنال
 كبر يت راخااينالا ق قا ةداع تراهن ين لد تأ هتلاسراتقو ف هبال الزب رضاحلا دنع

 لاثمالا ىلعزملاو ئلْزلاو ةناكملا ىلع لدت ىت وا ةقداصلا ىواعدإا نم مهنمو مهلعرهظيام لكب

 تكا كدنعربكلا تا دايز ىلع ةمالعو الح ىا اكرابم ىناعجو هللا دنع ىلثملا مترا اا لاكشجلاو
 1 اهلك اهركاذو لاح نود لاح ىبنيب مكملة :هرلاضتخام لاوسالا ملاح لك قاعي
 املعتواهسنت ردح د يتدار اعط لا | قدسنا اه لا.ةتسالاو لاملا ديريوه وىبماملا
 0 تانح وهف اهم | ىلا اومسنامم هنأ ةءاربريظنوهو هلا هزئف هللا نس هن 1 هسف لوقي نأ دب رينمل

 نم كلذ. هلك نعَتلا نوك, نأ تنك امننأ ىو هنف ىضاملا ظفل لديو هرعت مالا بانح ىو هيزتت
 1 نا حلف نيطلاو ءاملازيب مدآو ام ا تنك ل اهاملاسو هيلع هنا ىلسص د ناك اك
 ةاكلاو ةالصااند اصوأو ناكل هان ”[هَنلاَنا ىبضاملا ظفاب ىبسع لعأو ةندنلاهيرودتدجوام

 اندغ ضالار هالة تلكتلا5 احدي رب اند كَمداَم هلوقوهو عي رشتلاو فدلكتل ا ملاعف مادام

 ىأبسو فورح عجب ةماكأاو هن ذلك هنأ ىيع ى ىلا هلوقوهورخآ !ىحأو اذهان دنع ديربو نيعما.- بلا

 ثدح نم هدوو>و مام ديربو لك ىفالا ديرب تاكلاو ان 1 ًارخأف ءافلا عه سفنلا بان كلذ ع

 ضال هيلع ل دي فرح ةروصىلا ىتعم مضؤأ لك لا يقر فوج مد كالا ةلكو هام

 50 رةولقلا ةلضول راكزرو ا ههاخ وق لك وطعأ هلو ةلدم كاك اذاطغأ هللا نازك دا ذهلف سكرت
 اهب ديرأ اذا ناس ىلا ةدابع اهتوكىف رقتفنالاجنال لدأ ةدابعلا ىل - حل رقلا لع لدن م ةداسلا
 !'لدةدامعلا تناك اذاذ فلكملا اذههنأش : مدي ىتح هيروص ناس و لمعلا كلذ نييعتىلا عيحا لمعلا
 ةفص اهنال هحصن ةامكلاف توملا ىهد قا الر رولا ادق ور كارارك اهنا النار ال هنأ لع
 .بدتاماهأ يهنأ هناسح ا لوأفن ست ىاهثدلاون ربها ركذ خهنقا حور هلعج دقواهسالوهل ةيسسغأ
 وهو توري اَناَذ اراخو ىلع لو لاقف رة مفي رعتلا كل ذ ىف قداص هنأ فنوا يال ةلاحف ايلا

 اهملاتلسرأ ىِ ملا ةَمالارحأال ىأ ارامح هلوقي دب روا هلا دبع ىتا هلوقوهو ةدو.علا ضقاسشب ةماظعلا

 غلب ا وربجأف ارابح نوك اف طمصحع مناع تساريغال هللا ن ع غلبماب اغا: داك ل اوةالصلاو باك لان

 1١ 1 21 تبالغ ا عالبلا الا لوسلا ىلعامو كسلا لزنأام غلب لوسرلااهيأ ا لاك اممَشا نع
 ناكل كل ذكن كم لولو .ةمسنم لاح ىلع نوك,نملالا نوكمال رك دملاورك ذم هلو ةذ رطمسه؟مهلع
 أ مدارهظ نم ةيرذلا ضيق نيح مهلعىلات هد وبرب مهرارقا لاح الا مهركذيال هنأ ل دذارك ذمالا لعم

 تاق هقادبعىفا نم 000 دعا تامل رمش لاق مم لوالا قاثملاف

 هن أ ىلا بش ىذلا لتقل ا عوقو نم هلسأف توم آمولو حاكنوأ حافسىلا 00000

 هولداموهواتقامو لاقنهتتاممدك اف مسه نب ىسع ميسم انلتقانا لارا ىب لوةوهو ىبلدعف

 -”ج دسنلاوةداهش لتقل لتقولذا لتقلا رام اهب رفنو كاع مالا مهل لاف مهلهيش نكلو

 الذال تومي هناريخس أف هال لزن ملكا ذكواندنع كل ف ىهنلا درو كت مهنا هم ل اقيالو تيمريغ

 ةمالسنطومهوهو ةما.ةلا ف عباس ثع.ب مون هملعمالسلا نأرك ذم توع مون هم والاب
 اهلكن طاوملا هذهىف ةمالس بحا صو هفةئانعلا لا نم هريغو ءامالا لئمءوس لك نمايربالا
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 ١7 ناو ىوتانسا شرعا قلع نزلا ىاغت دوه: موتشلا قانا نموصنغاو ياكل يلتما |
 ا ىلاعتهلوقوهو تنأثم<نوكي ناث مومعل !موعاماو نمْؤملا ىدمعن لة ىعسو كوقف صوضمللا ىف /

 /| ةلزنم مولا دشعناكملاو بتارملا ف ةناكملكت اوذل اف ناكملاو ةنرالارك ذف حكايا مكعموضو
 : تعنالو مهل ةفص الذ ل اهلماو لال>-او لاوحالاو تامانملا اوزاح نيذلا لاكلا لهال ىه طاسلاىف

 || لهالالا نوكمالو نيبّدحْلا صئادخ نموهلاوحالاو تاماتااروبغنأل-عا ديزي كاكماقمالو |

 : ناريغنوكسلاوتابثلاو لادتعالا هياححال ٌتادلا سالا عم ةسهلا طاس ىلع قا ءاساح بدالا

 أ مهل لت نا باس َرمَرَم ىحوةدماج اهب ست لابلسا ىرتق سفن لكى نطابلا ىف تاكر ا ةعرس مهل
 || اهفمها لت ىتلا ةرودلاريغ ىلع مهلاوحأ اما :مهقارط ا ىفهوأرواوقرطأ ةدو دم ةروص ىف قدا
 ا ط امم ىف ناكم باعصا مهف منام هناف مويلع مكسجمم ماقمال قالط او دقت نيب مهذقالطالا مبئروأق

 |١ نوكأن مم اكم ثيح نمو نوعّونم مهناكم ث.- نم مهفرارةلا مدع ىف ةناكم باع مهودأشنلا |

 | ىلزلا ةناكملاو دوه ماقملا مسهل ءامسالا نت مهتناكس ف ةمهلالا ءاسالاب مهو مسمتاكس ىف تاذلانمهذ
 |١ ىلع تاشلاودودق ا ىعملاو دو اناكملا مهل تاذا| نمو دوفولاوروزلاو دوهشملا مودلا ف

 م تلا نيعلابءامعلا ىف هنودهمشيو ذوو وكشف دوحوم لك فهتؤرو دو>حولا ةلاحو دوهشلا

 ْ ضرالا فاهم هنو دهم ىلا نيعلانابدلاءاعسلا ىف امم هنو دهشي تل انيعلاب ءاوتسالا ىف اهبهنودهمشي

 || ناكملا توعن نم هلك ا ذصوْئث هلثكس ل ىفاهم هنو دهشي ىتأ انيعلام ةسعملا ىفابم هنودههشي ىِتل ا نيعلاب
 || اذكى ابي هنودهشي ىتلا نيعلاف بسنلا فالتشان مهنومع فلتضف ةناكملا ثيحنممدوهث اًماو ||

 ٍ ةرظنلاوةدحاو نيع نمدهاشا اوةدحاو نيعف دوش اورخ ؟ىهأ نابع هبودهشي ىتا !نيعلا تسل

 || ىربنمانمو هملا روظاملا فال الرظ“نلا فالخ ا ىربنمانق هم اروظاملا فال_ةخا فاتت

 | ءناكملاو ثالث نم كدر غرف لطب نإكملات مواعم برش هل لك و رظنلا فالثخالروطتملا فالخا
 ا دير نمو بطاخ نمامالع |نيلّعثلا ظفلب ءاخ نالقثلا هبامكحا غرفنسو ناش فوه موب لك بلطت

 |١ ىوتسا شرعل ا ىلع نوسرلا ناكملل لسةثل او ةناكملا فرغ اف فضخو للسقت نم نوما نص نو

 || است لبقمل لزتامتاو ابا ذع طاسل لزئا ايئدلاءامسلا ىلا لوزتلا ىف ترثاو لزتلف ةجرلا تديثف
 شرع نمل هنالر هلا نم أيشركذ يلو هلك اذهرك د ذالئ اس ىطعي ورْْعَت كر فغي وانعادسس كو
 || لاحىف مهارتالا لاقتنالا بعت نمماسجالارارقّمسا هبفّنال ناكث بح ةجرناملاف نجرلا

 ما مالاو تامملا غرشي نأ ىلا لانا ليدبتلاو دولخا لي دبي لاقتنالا مهفصو فيككح ناذعلا ||

 || لوقن ام ةناكملا ف توبث ناكملاندوجولا ف دح او ىهأ ىلع ثوبثلا مصيال هنافةناكملل ”قتستملا

 : درب با.نيكمللو قال اهل عال نمدهارياكنيكعلا داضي نيولتلاَن اال ني ولتل ىف نيك هنا نيكملا ىف

 ْ ىلاعت هللا ءاشنا اذهددب

 هرارسساو مطشلا ةفرعمىف ةئامو نوعسنلاو سماخلا بابلا 1

 ىنحملا فرع
 اهعبطل سوفنااىف ىوعد عطشلا

 قداص لوب تءطش اذا اذه

 ىوهلا راد" نم اهبف ةسقبل

 ْ ام حدفا هدنعةناكملا نم هلا هاطعأ ىلا هنن م نع مصغت نوع ىوعددْلك مطشلا ناهللالديا معا

 ذاهءارلاد ردنا قب رط ىلع نكل ”ىههلا ىحاربغن ع
 ١ دصقبال ”ىهلا أ نعاني رعتابم مصغ هناف اهم سعأأا

 : مكلعراختتالا تدصقا|.لسو ةيلع هللا ىلهلوقير فن الو مداداو ديسانا مالسلا هءاعلاق ركاكلذ

 || هللادنعمكحم ةئررمكملع هللاةنماوفرعتلو مككذ مك اصملدبمكت أبنا نكك فير عتلا اذ
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 حسم

 : اند عدم عمن زاوم نعش وكلا 0 لال درو را نوع حيد اوعى رخ

 ١١ هيلع مهام ىأرو ةباّرغلا طلاخ نموانهل ماعلا مارجأ لاعفن'و اه ا
 ا ند لا تام رو لا هول ديو حلا, ندا رح -مخو "عم قيفوتلا مدع نم

 ١ كلدنو 7 هدنع نووكم ن ع تا 'وكتلازان' اال ان نوكت حاا ءامعالا صا و+

 هانرت , دامالا ناك نوكلآ ىف رثأتلا ىلاعتدنلا+ ءاملو صن اصنخ ع نموهاق هللااكرمثم صخشلا أ

 ماقملا ةفرعمىف ةنامو نوعسنلاو ثلاثلا بالا

 ضال ف

 باطلاو لدصعتلا ىف لمعتلاهل ا بدك لامعالانم ماقملانا

 بت الوزرتسال ةنع مهدرب 3 ني_فراعلا لا نرجو هب 21

 ندالاو لذا اودل همق مك ندع نم بسغلاق امو ماودل ا هل 1

 بصنلاو تكلا الا هملجت امو ةعبات لاوعحالاو ةناهئلا وه
 بعتلاو دهملا هالعو همادتا مر ل 0 انه لوسرلانا

 ١ ةاكرالاف ديعلا ماك اذأو ماعلا نصا رش مو سر نا 0 عي ايرساكي تياسا كلن نإ لع

 ا نيءوابم موتي نأ ع راش 1س جلا تاضاررلاو تادداحلا و الما م4 تبتلع يعتامع

 ا ماهم بح اضن وكي ذئنيخ اهتععأ ةبجوملاةيلاكلاو ةيماقث ااه يطور شواهل عشر امو اتاقناو اعوذ

 ا ا 0 اط ت ام>ر ذ' ماك ةروصات ان اوماهاق ة ةالافلا| | وق هلل .ةاك أ اك ةترؤصأ انا ثمح

 ا هتروصاضتأ ةويلرخا ماعم ىلا دبعل 1| اذنه لعتس مث ّ قدا نود رارقتسا هل نكيرف اتانمف فاو

 || لئازرم_غترانثناىفهتلا لها نمدح آفات لو ماقملا نءداذ هاقالخ دبعلا نوكح اذمو
 || كلذو كلذ ىف ل صفت ىلا جاتحي لب هولاقام قال_طا ىلعان دنع صالا سلو لا !ىفاوفاتخ اك
 ا لازاذاخ طرشي طورشموهام تام [ةملا نذةدحاو مق ىلع ىهام مم اف تاماققملا قث اّمح فالتخال
 || عرو الف اشالكو أ اههدحأ دحوم اذان هءاشتماوأ روط# ١ىفالانوكمال عرولاك لاز طرشلا
 || تاماقملا نمو ةماعلا دنع لكوتلار ءاطوعو باسالا عطقوهىذل ادب ر لاواحرلاو فوذلا كل ذكو

 ا بعدعاام تاماقلا © نمو ةعورشملا تازناجخألا تاع اهو ةيوتلاك لوزيو كوالا ىلا تءانوهام

 نمو ءاحرلاو فوالا ند ةطورمشملات اماقل ا ضعي كتم ةنحالوخ د لوأ كاةرح الاف دعلا

 ْ ديعلا نوكب اموذ 0 لال تافعروهظااو طسلاو سثالا ماقك ةنلطاهعم لخديام تاماّقملا

 : دوحول تفولا كلذ ةرهظأ اوميذ هطرم او اطوربم نرو نان يممال ذيع رحت تاثر ةماق اهف

 ا لذ مهفاف تقولك لمعتسي هناال تدان ب :اهف لبق كاذلف دعم هدنءوهذ هطرش

 ناكملا 4 ةفرعمىف ةنامو نوعشلاب عبارلا تايلا

 ىعملا رمق

 ءلل هناو ناكملا وص ماقملا ىفت

 نكح الانام اذاالوه نوكت هنف ناك م

 بانحالا دس لاجرلا عد || || اذا دي ىذلاو ناكر
 : نانا ل مدئاودو || || رغنوكح جال "ول .سولا هلو
 ا بحاج ف “رضملاوهو عسجألا ن م هلامو مامالاوهو

 اكملاو العا انعفرو مالسا ا هلع دردا ىلاعتلاكو مكل ماقمال برثي لش اأن ىلاعت لاق

 هل1)



 ض وكف ة ةمهأ | ويدع هدهفعرشلا هش ركدءوسرطاخ ىدقت ف بر طخام ةناس نوسج ىلاموي ىل اقف

 كتينك نم ىلا تكتل هاو لما تناكمال تخاو ملاوحالاو لسقلا اذه ن مدل ا مالك

 موب لك 0 نع ىلا«: لاف هم ل ءدئاز هيف ل ةعبال نيعلا دحاو ند اثار هنا ل عمت وسو ا

 ادوحولاىفام ددع لعنووُسَف هضوهف يسال عال ىذلاد رفلا نمزلا مانالا ر كل ناشر

 ا اجب لك عب مناس وود رشمات الىذلا ملاعلاع 1

 | وأي دال اوس نزلا كاتو درغ امن لك نيل نين موه جلا توسل هيقييامه نق

 : نيتامز قدولهنال نينامز لاخلا# اتي مصيالفام اد نوؤشلا كات قلك مسييف هنافم-ييفا در ناجل ١

 ١١ لا ا دهومّلنا نع ىغلا, فص ناكو هيلا اريقف الواف الخ لاملا هملع ٌقنم قح قا نكي

 !إ ا نلت اهلا لوق لثماذهو لا كت ل الا ىلا ىدؤد امو

 لي صأ اذ د ةرخاوا دهشفو*»ىدلان اشلاباهتعربع م بمقاهقل هللا ن هتانتاكللل ضرعت ضارعا

 : هفهقاك ىدلاالا لحخهلن كا ,مل لاطاهّلناى 1-1 تامهلالا ىف هنلا عحرب ىذلا لاودالا

 نسل هنا جدجودقو لب اقلوزنلا اودو لولخلا نمهريثعا نمهريتعا ا دهلفهدو-و نامز همض ل#

 ١ لعاقي مدعم ال هسفنب هدوحو نامز نم ىاثلا تافزلا ف مدع نادي الذنينامز 0 هنقدقح نم
 أ نمهاكك اخ فام ةضبالو طرش مادعئابالو اندوجو امش سيل هناق لعفتبال مدعلاّنال مدعلا هيف لعب

 هلءاتب اللحم او مزال م كح هدوححو نامز نم ىن ام ١ نامزلا ىف هلءدعلا ىأ هسفن مدعم نأ دب الق لاح

 هلدحوأ انا دادضالاوا لائم الاهلدحو. ةهن اهب ىف هيرىلا ن رامز لكى رقتفيف هدضوأ لثموأ هنود ١

 أ نع نأش لكو نأش ىف مول لكَو لنا ناك( ذاك د5 نطلو قابل قع ل لالا كا ذنأ ل ضن لاثمالا

 ملاعلارهظاذهلف ةمهلاةروص هتاع نأش لكلذرودا١ىف لوحت هنا هسفئب انةرعدق قماو * ياا هحو

 | لوكلا نملاماربتعا نمربتعا اذه لاقل اعلا ل ةهسفل لع قطان ا لوةنانهنمو قل !ةروص ىلع

 م ةرح لاق 00 ةلخ ذم ملاعلا لازرالف ماودلا مدع لاّتف ةلاعتسالاو

 تجب !هتءربعملا ةرضخلا دم اكابععاةيدأر !تاه-وّس انعاد اهقلاخهتنانا هملعىلاو>لاو-أىف ا

 /| ات هسفنف صالاوداذكه نيو هلا لازبالو نكلازئالو هح وا لاو هو ةقلعت»ةدارالالازتالف

 / هته نعران“ الادوجوونيوكتلاف قا ةفد د. ارووهظ هبنو ديرو لا ملا نوةلطي دقواةلشو
 | نو لالا مونلا انتامز ل ها هديربىذلاودو ةمهلالا ءاعسالاب قلختلاب هئعربعملا هللا همشنل اوهو
 | نكادي رهظلهروهظ ءاشول ثدح هنماكقم ديعلا نوكرنا لوثن نكلمرث أب لوةنالن كلو هب لودن
 ١ ”هءاعفك ءراذا ثيح سهأ هملعر كيب القدت داسدرتة سو هني دودعت وَمَن نأ ديرب هنوكل هع: ءندالا

 ١ هللا لص < ىنلا لوقودو رم توكل ىف نوكسف شاىلو ندع كاَذَك رد دار سلا

 0 ممول لع مهريصن م هللازك اوةزا ذا. يلا مه مييخا دقن ءابلو أ ف لييومسلع

 أ هسفنا مهصتخا هنوكو هللاركذ ةفصلا هذه ل .ثهمهنم ىءراذاف مهلاو- ىف هتلاريغل مهسار نوعفربالذ
 | ني وكلا كن وكي ىذا اوه هتلارك ذ ىءراذا ىذلا لالا بحاصىلولا لوب هانلقاسج هلل عال نمو
 أ اوءراذانيذلا مهءالوهف قللا فاصوأ اه ناك هدجو ن لملم !اورهشلاو اعلا ىف مك او ةمهلان لعفلاو
 ' كانك ةاموهاسغا لوديلسدقا قيس اقلك ناد لوول اانا ركعال نملوقاذهر هتلاركذ
 أ ساو ةيقالو اد نعلن زوال نم ةمهلابملاعلا فو كحل لاش د تفرش" الا لوقلا اذ _هامأو

 'لاقفهتلا ء الوأ نم هل لمقف هللاع ايلول ن عاد .؛باجاو لسو ةلعدتلا لما ىلا لثساعاو "ىلو» أ

 انعئيطر هتلاربغل نوءاملن الو نولزلزتن الفانازرلا مسهتامشسو انالبلا مهتنعل طا هنا كا كارا ر اا ايذلا

 | نيوانملا ىوكلا مدعو ىترلاوريصلا اذه لئم ىلع ةماعلا مارا ذاق مهم هدارأو مِيقهتناد هارحأ

 | دبا اء روظت ةمقب ل | مامات هال د
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 ناسنالاو هسلع تفةودقام كولد او كلاسلا ىف مالكحإلا ىثم دقو قال اذه تقدما اذهلو
 هل قرطي قرطم ىلا ات !لاعفاو تافصو تاذ ىش ىجلا ةمهلال ا ةرمذملا ةنعسن وملاعلا عوهمناكأمل
 عراشلا قّرطملا ناكفةراكتر ةس هناكرارسالاو مولعلا ىتّدديو بئاختلا ىريلاب يفر ةسلاو هيلع لولسلا

 ىلحرفسو نك رفس مكف ةقيقل ىلا لصو قيرطا هذه ىفرفاس نك ةئعب رشلا ةقرطملا قدرطااو
 هيرب رقاسف اهاكر افسالا هذه رذاس ل ماكل ناسنالاو َه ةفصرةسوت اد رهس نيعو ىلع قلاب رقسلاف

 هسفنل هلاكس نيع دقو اك نيا انعم قاوه مقا عما فنوكلي ةققحم ةبعمو ”ىهلا فشكن ع

 هلرغس ايوه هناهلرغسفهرفسرفاس هعمدبعلا ناك | ذاق ابق هدّدرتب هسّشن فصوو هلالح قلباكنكامأ

 مس-الابهعم لزتي مث نجسرلا مسالا شرعلا ف رهظرف شرعلا ىلا ءامعلا نم ”ىئان رلارفسلاةوه سل هنا
 نوكلا ع تداولات ووليد م رالا ا الا الان لزني مئانندلا» امسلا ىلا لل لكيلا
 نمهرفسف ن قل ةبحصرف اي لهالا ىف ةفالختايهعم كتي عوكل رشف صل متمرئا ع

 ةيهلالاع ءامج» -الا بصب مث ةنسني رشعوانأ الث رفس هيحصل م انداأ ء(اىسلا ىلا هللاةفصهنوك

 يدعبق مهرفس قءاسالا بدع! مدوجول ىلا مدعلا نمهرفقس ف نوكلا بح: من وكلا ىف اهرغسف

 سردا تدصن مث ةرعشب امعمسو ةح هناملت فهرفغسف هبعص) مث ضرال ا ىلا ةنلا نمهرفسىف مدا

 ميهاربا بدع: م دوما ىل هتان ةنسفس ىفهر فس ىفاحون بعصب مم اعلا ناكح# ىلا هر سف
 رافساكو لوسرو ىنو كلم لك ىلا ل ريحر امساك اك كلمو ىت لك كل ذكو هراغساإ عمجف مالسأا هلع ْ

 الذال ارفسواهريسف بكاوكلار ةسو مهتمنيحا.سلارغسو لوزتلاو خورعلاب دكت ال1طو ليعاكتم

 ايو ذ هك ا اه قئ اح ىلع فق تأ ىلا هرود ىف ىلخل ارةسو اهجالاتسا قرصانعلارقسو اهتاكرح يف

 قلخو ق> نمرفسلا كلذ ب> اسد اننام ا كشيالو نانربال ه سقت نم

 نيذطسارلا هتلايءالعلا قرطو نيفر اعل 0
 .مراارسا ول !اكلاَدُق :رعم ف ”هئامو نودضتلاو تاثلانانلا

 عملا ف رعش

 ناطالو تدكاال هئسةي امنع م نم نجلا بييام لاخلا

 باقي لاملاّناف تام ىلع [| || نكو هعناهربمصول ا ريغت
 ارد هان امىلا امودنأك ||| تعاد لاا نأ لوألا
 بع هلاح فهناك لاما ىف دئسديسسممامالاةعونا

 ف كمال

 1 ا ملا ىلع

 ٠ 1٠.* ندهرودءلا تقوىلا هياعت ماد

 ري م
 فاتلاو هلديحاص تافصريغتتف بالّتجا الو لمعت ريغ نم باقل ا ىلعدريام ةفئاطلا دنءلاسحلا
 نا راسل ءاّشبال هناو هم اود مدعي لأف نم م مهنمو هماودنلاك نم مهنخ هماودف

 نأريغنمىلاو هنكلو معا اوهو كاذكس دلو معاد هنا ل كف ل اثمالا هبقعي مث نيسملكتملا دنع

 اذافلئ ازرعغامت اداتعن ءإعف هماو دب ل اتت لولا نمهذخأ نم مسمن: هنعهجرذاملاثمالا لاختي ||
 هتهر ةرمأ ىف ةنس زعير ا ذنم هللا ىنماهأ ام مهضعب لاك هماودب] ومين هلوقاذهو الاح نك مللاز

 ا لتحت مامالا هلا ىذلا اًذهلاو>الا هل نموهو ىذرلا ماودىلا راشأ مامالا لاق
 هرهاظىف هللا هماق ام ةنسنيعن رأ ماق أ هنا دمسلا اذه مالكىف لاقي نأ جن ىذلاامناو دمعي هللا

 دقلو ىلاعت هللا ىنرءامو تاعاطلاب :ةظوفحت هيلع هناهرأ لزت ل لياعرمش مومذم لاحف هنطانفالو ا
 'بدأف كالدادل لدغتو : نكمل ىاطش ريتا 1 1 ا ا
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 َناوا ضو اطرش مدسعلا ن نون دي دلفادوج و ناكاذ موا 1 ءنوكينأ

 لمادا! لد ىألا ا دددو-و لاخلا ن ةهسفئل اضن ادوحولا بحاو نوكي نأ ام !نيدهنفدساو لكل

 ىرخأ ةلزتمىلا رفا مت تالوقعملا ىف ةلدالا قاسم يلع لسبل دلا قاسر مث هسفنل هدو>و بوو ىل لع ١

 | اضرعو أ اممجو ًا ازيكم ارهوج حي رملا اذه نوكين أل بف هثو دح ىلع ل ديالك نع عقب نألا ا
 ملاعلادج وب لرخ لا هعمناك ولذا هجالصو ناو ماسلا دوجولهديحو لع فرقا سي : ةهح قرأ

 ٍْإ بد اع لعل هي از لرش الياء اسد لقشر ظنلا هيطعباك فال الاوأ قافتالاريدةتىل ل6

 هترذق قاعت موعو اهرودق مدعواه ذوةنو كالذل د ةدارالاو متلو م دجوأ امج اعلا نم رملا اذهل

 نمهلل كلا تافصتايئاو هك توعنلاهذه توشفف طرشلا اهنال حرملا اذهةامحو نكملا اذهداحانأأ
 0 حال لياقلا ٌنالاقوؤم ناكل كلذ ع بلو هئأيرصبل و عمسلاو مالكلا ٌْ

 | ليلا ةئعب ناكم| نع هلرقستو مم لعب ىرخآ ةازئم ىلا رفاسا ذه فرعاذاخرخ الا نب ءرعب ل امه دحأ

 ١ اذهئرردتاملو مهن هنأ نمهوعدأامف م-هقدص ىلع ةلالدلا ك6 200 ْ

 أ| هملق نع هلهنلا فشكف مح أ ىتحهل مسرامفهعبلا و هق دوه. نم ان لوسرلا اذه هل! ث عد نم ناكو ا

 || دعس املك نمار فاسنم هلا ىلاَرقولاعلا فام عجب هسفئرهوج ىف شقتناو تو كلا بئاحغ علاطو
 مسا هنعلد نو رافسل ادع قلب نأ دارأ وت لك, د )لال سلك فد ارنا كا هنع هسسحتو هئمأ|

 َّك زقتتسبال كلاس ىلع تن اما فاسم لازتال كنأو ةرخآ آالو اين دال هلةربامال عال نأ هيرهقَر ءقرقاسملا

 : ل مب ربت ا ةرض- ىل !لاعل اراوطأ ىف دوجو ىلا دوجو نم ذاق تيكن ابر

 | عطقت ليلو موي لكةي ترفاسف ”ىرصنعلا بير غلا مسا اذهىف تلزتنأ ىلا ةلزتس ىلاةلزئم نمل تت |

 لزم ىلا ىهتنت نأ ىلا جزاربلا لزانم عطاتار ذاسمم لازال مث توملا ىعست ةلزنم ىلا كر عن ملزانم
 بكن يوان ارفاسمددرتتا هيف لازتالف كتداعسرادىلا كلمعاشي رشاك بكرف تعبلاىعدتأ|

 : ارفاسملارتال كل ذكو كلذ لثخ فراعملا ىفامأو كلكم: لرفسا ذ_> ىع انت الام ىلا ضسالاكدملا
 ارفاسملازت الف فيلكا ام تهت ذاف ففاكتلا مادام لمح ىلا لت نم سافنالاو ةيندبا لاسعالا

 روما ىلا مار كا رتملا نم هيرفانسف المل ةدامعي ىرس | ى دل ناصس هبال هناذاهديعتاما ذارغ ةسأأ

 | لت راغسالا ئاتنمرافمالا ءانمسانل ءزحىفرغسلا اذهانركحذدقو هنانآنمهيربل ىصقالا |

 نوعحرب مونو ضرالاىف اوريسولوأ صضرالاو تاور اورظن .موأ نب رذاسملا ف ||

 مع ىلاعت هللاو رذاسسملا ىعماذهف هيلا |

 ١١ ىلعرك ذا ايهلث ا ىلا بالا هحونو »و ّدرطلاو رفسلا ةفر_عمىف ةئامو نوعستلاو ىداملا بابلا
 : ايذاء ادام صن رطل ءإ عل عودتلا سا

 ناونعهللا نيدو بأ ع ىلع الك ىهزاك ذالاب ناقلادحوب

 ناهربو تالالد + وو امْرَع ردشو نتاقلانأ ققحأا ىلع

 ناطاس لاو>الاو نيعلا ةمو دعم ةسرصل|إ) ركلقلا !ةكفصعم كو

 ةوىسو ديدان ىفذأ || || كلفىلا شرع نم لزنيبزلا
 نابت نركخال هلزؤنن قو مهاكقلللا نود دحو كلا

 نك ىلع

 ناكحرا هفهتدنق رهظم ىف زبى ددلا كار 22

 كاكا ن_.<ع الف ئه هوع دنا هيروطوانش 4

 أتال ف راعملاو لاوحالاو تام اَملاو تالماعملاب هعطقيو همف ىبدعامود قد رطلاورف اسما لاحرقسلا ||
 ناقل اوءامسالا لزانمو لاعا!بتأ صو ني رفاسملا قالا نعرانسالا لاوحالاو فراعملا ف
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 كلا انآ لعام كلاسال كلاس هن آ لع هسقن ن لعلا اذه ىلع فقو نمو لوال ا فرطلا ىف هاك

 هنم كلاس ام منمو هيفديلاةئمكل اسلا مهتمو هيلا هئم كلاسلا مهن بنار ىلع مهانرك ذنيذلا ٍ؛

 هنمال كل اسلامهتمو هيقالو هئمال هيلا كلاسلا مهتمو هيلا ناو دل سترات هيهقدنلا ا

 1 ١ رفاسملا كلاسلا مهنمو رفسريغ نم كلاسلا مهتمو كلاس هنأبو كواسلابفؤطدومودو هنلاالو همفالو :

 هركح دن ءاهرفاسدلا ا عر تا اسرف ام سم للا اذه يءةءىأب ىذلابايلا فوهو ا

 ليلقلاالا اهتمانركذامو ةرثكح لوللا عاوتاورفاملاب اف بالا اذهدعب هتناءاشنا
 || مسانمكلالاوهق هيقدبلا هنمكلاسلا امو لت ىلا لت نم لقت اوهذ هملا هنم كل اسلاامأف |
 | مسا نم ”ىهلا مسا كلاسلا وهف هيهبق هتمهنلا كلاسلا اماو "ىهلا مساىف :ىهلا مساىلا "ىلا |

 ١ نر لا ىلا نوكلا و هنا دنع نم حر يذلا وهف هنلاالو هضال هنمكلاسلا امو ا ل
 || هلع ىموم زا ارفك نوكلا نم نركحا اى هللارت املا وهذ هسقالو هتمالهسلا كلالااعأد

 | ةرح ”الاىلا امن دلا نم ةحلاصلالامعالا ف لقتنملاو يف هللاالوهفالوهمال كلانا كو مالا ِْ

 هنأ نمءاملا فرح ىف مدع دا علا ىلع نوكسي,دق ابرك ذالكو نيذراعلا ريغداعنلا مسهو ْ

 نءانح ردو اهفرظنلا لوطن رارسأو بتا ىه لوقو همف مسشتلا ةياهنىلا هسفنبو أ هيرب كس ا

 أ لهأ هبلاحاتح ىذلا علا نمىرورضلا ىلءراصتقالاو داصتقالا نمِباَكلا !ذ_هىف دوصقملا

 ا روس مهي هيلع تق نم مهل هت نأ هللاودو ُط ا

 : لوصالان مئشب انلاخ امو قب رطلا فم كوقِب رطااىانر طاو>ن ءادحاوار طاخ هس ةانيفوتسا|م ا

 4 ةرايعلا ةريصتخ اهانرصخ قد رطلاىف اهلع لوعد ى جااأأ

 .هلةدوصةمروهان ءكولسهل هنت ىذااوعو تاكا ءمقةنامو نوعستلاب ابل ْ

 ناشءالاو لمعلاو ركقلاب رفاصوفو ةدودقمرعو

 | رفاسل عأ هتلارمعل كاذو || || رفاسم تن ن يأن موأ نيأىلا
 ْ ركاسب هللا نمم كنالف هعرشو ليلدإا لوةعم ةمضق

 أإ| رئاسديعلا هناالا نيعلاوه || || هنا نوك لك نم هلالو
 | رباك هلعلةء مكقالوهج || || نكتالو هملاال رفاسف هيفق

 مهو لاعالاب رفاسمو تارابتعالاوتالوةعم لا فهركحف هد رفاسمن ال>ر هلل ا قد رط رفاسملا :
 ١ 0 سلسل ازبع دلع تبدو رذاسموهف ءى نش ل يملا نس كانك نات م

 رفاسمريغاه عز اودو هادم قيرطىفف "مهتم كا اسوهقف ئثء نعد ر ط هل رهس ل نمو موصلا ىف

 راس نم رداسملا هللا ءاثناديؤملاو قفوملا هللاو قيرطلا رفاسسبملا ةلاحرك دنلف هتالص سلو مصملذ ْ

 هناكما ىوسكاد لعالبلد هر مق دع * لذ هع اص دوحو ىلعتالالذااوتان الا بلطق 0 ا

 هقح ىف ىواسناذاف لشق مدغل وأ يقم رودرا ماعلا عبج- ىلاو هلا بش ناوه هناكما ىعمو 1

 ىدااحر مادو-وىلار ةةفافمدعلا ةبسنن م ىلو أب هن اذ ثمح خ ندممسلادو-ولا ةيسن نكت لنا ىهالا ١

 هج ص دوو نعهل,ترغشاو ”هلوخما هذه عطقو لزنملا اذه ىلا لصوا فرخ الا ىلع نيفصولادحأ حر ا

 تاغفصد هدارفنا ىلع ليلدلاهلرذساق هدحو أ ىذلا عئاصلا اذهل شام لع رخارفسثدحأ |

 هيلعزوال < سفنلدوجولا بجاو حرملا اذ هناوراَقتفالا نم نكملا اذه هيلع وهام هيزنت هيزيَتلا ا

 دو-ولا بحاول اذه نأ ن عدلت رفسات ىرخأ ةه> ىلا ار ةاسم لفسا مث نكملا ادعه لووصام ا

 هسفنل مدعاوأ هنالهمدع لاهحكسا هم لق تدب , نم هناو همدق توما ا مدعلا هملعلم مسا هسفمأ ا

 ل ل 1 اق ا
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 0 |ف:فاك امهتلاّنافةداتعملا ةحارلاوةداعلا عوج ىلا تفتلبالو اهلا دة عاو اهحا نم ماوقةننوكم ||

 ١ ماسقأ عب را ىلع مهكولس ىف نيكلاسلانازيغ ةحابملع شيل هللا ةعاط عسولا تاب اذافاهءسوالا ّْ

 || كوالا عّونتمفكلاسال 2 ااسو عوج اء[ كلاس و هسفنب كاسي كلاس و هيرب كاسي كلاس مهند

 || هعمس ول !نوكيىذلاووفهيرب كلب ىذلا تلاسلا اًمأف هتنانلعلا ف هتيترو كلاسلا دصق بس
 || هذ هفهرصلو هعم» 2 اوقف هدو-و) هملعر ,ىضل ا داعا دهلو مان تشيري سرلاا ا

 || اهنا قط اريخ ادق ىوقل اهذهو ىوقل اهذهمالات تكي هواه مشو وو كلل ولا كنع ىهءاهلا ||
 || كتاذ لكتو ابق كف: لمعت نا سها ىلا رمت اليق كرش كك روف فرجت نكت ناك كيج
 : هر وصب هرو ععس همق هير دش ش ةكلال ا اذه لاجو عف لاه ةبزلاو ىلا .4!هناهسوهو هللا ةْز ىف عوام اا
 : اوهرتتن يح مهمحاامل هدا.علحرخا ىتلا هللا ةْبز مرح نم لق ىلاعت لاه اذهلو كل ذ نم م عئامالو كاسب |
 ا اصناف هلوتو»و لامعالا نم مهفاك ام اهباوكلس ىت ٍءلامهاوقناكف همه: تاريدلالفاوث هللا |

 ا ناك ناو من ابعأ دوجوب هنااكمهاوق ناكن أب هتدابع ىلع هب اوناعتساف تازاحملا اهلطت ةلكى حو
 1 | لدغ مهن ايعأ دوج و الا هللا باسم ضئاالاعالااى ا نكم .) هنمهودافتسادقوهدوحو ْ
 |١ هناعالا نويلطي اولاز ,اهدا وب اولع انتا يدع موعتال يل كاع الا دادعل لترات نفر تل ا
 ٠ نم كل دريغو نوشطسشو نورمصسو نوعه ىبوسهل لاف مل . مناعأ اعانوءاع كلذ لعدتل 1

 ا اريثكش هنروص هذه نم نوذر هبالدراعىف سانلاو قطار انشا ق,ساريغتسماو اهيلعمه ىتلاىوتلا |[
 : هتلادامع ميظعت طاش الاف هللا عم بدالا كلذ ةءاسا نوكتف ةدمض د كامخ ص ىلعبدالا نوئنسام 1

 |١ دنعالازبع 0 بلا 0 ا

 || هسفنل اريتساو صالازرحا كل 3لعفاذا هناقفاكم ناسنا نكح ىلع ن هوم لكهاعا رص بخ وفل هأ ْ

 هدصقإ هّدح مالا قودةفالاووز < قفاوناذ ليجدسق هنافادك تاعفم هللا قيالو 1
 يرجا مارعا

 | هنن لهأ ن نمءايداللالا نوكيآال اذ هو صا صخشُ لكل ناكمالا نم ةلأملا ف لخ داما ىهلالا

 1 ةبحنناتبجوملا تاريكلا لفاونو ضئارغلانءادا هير ىلا ب رعمملاوهو هسفنب كل اسلارخ آلا سستلاو ||:
 : هاهنو هيد حا اف هنوقو هنعاطتسا لذسو ىلا هفاك اهق ده وهف نيتيحلا لمصمتل ار ا

 || نووسم ناو الانتوهتالو هتاقتقح هتنااوقتا و َّمعطتساامهّتلا اوتتاف هلوقىف هيرةدابعنم|]
 | ىلا نوكضاهوذا ده مهل ل_هد- امنكاو هباناعاءودّقتعاو”ىهلالاربخلا !اذ_هاوعمسدقاواكتاو أ
 || هفرصصا امو لكو ماو ماقدو لبعو لاح نمل وللا بتا سه عج ىف مهسومتنب ن ركلاس مف معاوق |[
 ١ منا اولعفهدابع فاك هللا نا كل ذو هنا له: نم ءايدالا كواسوهادهو نيد مأ سناك ١

 || مهدنعنيعت مل ناو نودارملا مهنانولعنف مهالا امو فيلكتلاب ةبطاسخملا نوكتنأ ىضتقت ةقبتح |||
 ْ ةيسننم هئفّدب ال هالا نب مهلع عم مومعلاف يس وغت نكات ناطقا مهيلعدحو ةقرقح -ئأب 1

 || دوصتملااواهج ناو دوةعلاب نوذوبو دوهحما نولذ ف فيلكتلا قت ستة دووم نيعوأ ةصاخ ||
 ْ قا نوكق اذ نادعب كلاسلاوهف عومملا كلاسلا امو هنري كش ن نمل فاك مسهل هتلا تشين أى لا أ

 هعم» قملا نأ عال نيعتلا ىلع هسفن دو مشرد غن نم لبا ىلع هسفن الأ كوس لعوهرصبو هعمس
 : هتمعو هسفننأ لعف عق داع م ىلعنياعوريمضل اذه تومشىأرو عملا نيعوهام عمدلاب عماسلا نأ لعو ا

 كاسف لاه الاول وا لانةيطاخلا اماو للان ةنكا لاو هللار كر تحلاو هلل ان ةرظانل او هللاب ةعممسلا ىه ||
 ل ةفصقحلا نكيرلامالوالا,لقتستاله سنن ىأروهفكلاسال كل اسوهو عدارلا مستلا اأو عوملاب |
 | كلاس هناهلودسفاها لاكن وكتو ةدوحوم فاكملا سفن نكتملام كلواسلاب ةفصلا لقتسنالو اهل |

 ١ مك ديقترءاظلاناوانمع هلدوجو الر عاملا نأ هناي لوا_اارسهظ عو مايد اهل نيستا ذاق ع ومجلا '

 |١ مصاىرامو لافول كاذكف ىر هللا نكاو تممرذا تسمرامو لوي قا ىأرورهظملا دادعتسا ١|
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 5 ريذعأ ن نةرثكلا د>اولاو عةرهاظلاى ا نييملا قطاوههثناّنانواعيو نيفراعلا و سىف 00 ْ وهو هنيعوهوقملابالا امهشسامو صرالاو تاوعسلا َى اذ امهنا هلوق وه ادهذ هسفنالاىاراخإ]
 ١ سو هيلعدنلا ىلصهننا لوسر ناك ذهل هجرلا نهرا نس هكر بالامها نيت والا اوما قيل ذملا |
 ْ سانلاو ِهسآ فاه دهشي نأ س ع ناكف وبن اهنالابور مكن راى لك مه ًاس هباصص أ ىف ح ريصأ اذا 1
 1 مولكلأسيو ابنتي سو هيلع هللا لص هلا لوسر تاككى ١ ةكرملا هدم لهما ن ندي نر ْ
 هناينزهجو اهماقع ل وطسلك ا ذهو هيلع د معا اذأ قارلانّئزهتسفان ؤرالا ىب مامو لاس ا مك 9 ِ [| درب تامانملاب اولاقو اسأردب اوءفر ل مونلا ى عقو نع ا ابو 0056 اذا نامزلا اذهىف ءالهااو اهنع :

 |١ وحو همانمقودو همو.ىف ظتسا هنا ىرب نكوهفانؤورف ههاننم قو قرد دو حد

 |١ تمظعو هملع ىعام ىلعقث اعلا نعت نانآ قادر ودنا ارابشالا بع ااق مايتسانلا مال تلاهيلعدلق | ا
 ا
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 || دّروهفانور هبفىرال ىذلا مونلاوهو ةحارلا مسةوهذ مونلانمرخ الا مسقلا امو لاقتنالا
 ْ ا وو لسا 0 ا لا اذهنريغالةندبلا كلر أ

 قدنا يسقتلاف ىانلوق قعم ادهْفَو رطاوهو ب ل 4 كي هنوهتسساا» ل

 | ناتج فيول ار هدب غاز رع ام يلا داا اهلو ا ا

 ا كإؤرعغم تنعاش ورتب الاىفو هصاخرمتقلا كار عدم تت اموهف ناكملا اما وريغال بعتلاو ٠ احلا

 رئاكلا لها نم نينمؤملا ىفاهسالو تاكو أى مهب ف نوكيدق مونل نال كلذو ةساثلاعكاوكلا

 أ ا ءااىف فورعملائاكلا موذلا اذهب ىنعأو مونالفبك او 1كلفقوذامو |
 شماها ىف هانروصام ىلاراقناف اذكه هناكمةروصو دانا دقرخآ هاك لذفمونلا لاح ةفرعم ىفالوأ |
 1 نرقلاتاف قيضءلسأو عساوهالعأر وصلا وهونرتلا همشب وهو انؤرل اناكم ةروصا ذه اذهوهو ا

 لفسالا وه هئم قضالاوهىذلاو عسوالا وهو لعالا وهدم سأرلا ىلو ىذلإاناف ئذناا نولشم ٍ

 || بورا ناكس نعحرخروصلا اذهنعحيرخ اذاغ ان ورلا ناكم نرشلا َكاذف لصالا نعدعب ىذلاوهو ||
 اا ردقلا اذ هودبالا ةحار فوهفمونةفص هيموقتال هنالاؤر اذه دعب ىربالق فرعا ىف ةمولعملاو :

 ميظع هنعانتكس ىذا او لدسلا ىدبيوهو لسا لوب هتلاوابؤرلا ماقَب في رعتلا نم همورتاففاك أ

 نونمؤيال سانلارثك |نااك نولعتال سانلا رثكا نكلر سانلارثك !نمهرّوصت نع ز<!ركفلاّنال ||
 ثلاثلا لصفااودو * لاو>الا باو + نواةعبالو ن وهقفبال هلو فلءاار هقفلا عحر لعلا ىلاو ٍ

 لولسااوكلالا ةقرعمىف ةئامو نوناملاو عساتلا بابلا !
 ىعملا ىف رعش

 كلاسلا هيف تناق تمهتسا اداف موقالاىد رطلاوه كولسلان ا

 كتاف براشلاىضءهماسخل || || هظفل ىلااللا كل سنم قّتشا
 ىلا ا أ | لباس تال ع تل
 كنان اهشنع لاحلا قرط || || ةءاهوةءاغّركحلدال ْ

 ْ قب رط ىلع قرم لك و يوكل لاَقتاو ىنعملاب ةدابعلزنمىلا ةدابع لزنم نم لامن ١ كولسلا ا
 || كلرتىلا لرت سوأ لعف ىلا لعف نك كرتو لعفب هللا ىلا ةيرل قير طب عورسش م لع ىلا ىلاعت هللا ىلاًةيرقلا ٍْ
 ا ىلا مسا نمو مام ىلا ماتم نم معلا, لاتتناو راوصللا نسما امون ل عقل التناول كلت ىل الدف نموا ا

 || تاضايرو ةمدي ت !اده ا بح اصوهو كل اسل اوك لمدن او سفن ىلا سن ندو لحت ىلا لت نمو مسا



+ 1 

 قماووهالوه هلك ملاعلاذ ىعال ىهذدوجولاب ةفدتم نع لكف نيدضل نيب هعم لاق هللا تفرع < |
 هذهىفالا مالا اذهرهظامو ىربال ىذلا قرحلاو حال ىذا ا دود اوهذوهالوهةرودلاب رهاظالا .

 ْ ادوجو أ مونلا ىف هو ناكعونَىأب تاسو هن ارهاظ نعةيوسغلاوأ مونلا لاح ىف ةيلاسخاةرمضملا ا

 ةتاعل نوكمال مونلا ىدعام كا ذهبثووحناو انفلاو ةسغلا لاو ةّماعلاو نيفراعللا نال هسعأو ||
 ةرضحلا هذهالا هسفنىفهدلعوهام ىلع مالا ةروص قعنزوكلا ن ماس هللادجو اا تامهلالا ف ا

 هماع لحس ىذأا ناف اود كلذ 1نوكمف نيضمقنلا لوبق نكميلاك نيفرطلا ىف ماعلا مك اهلف 1

 ْ قوذهلمدعلاَّا نكمل فالناةوذ مسي ىذلاو هوانا ذ هلع نوكيال مدعلاب للاهل ناك اذا مدعلا |[
 : هللا دجو أف قو ذدوجولا فلن كملاواساردو-ولا ىف هاقوذال ا دوجولا هيلعل- مسن ىذلاو ا

 ْ رديالخملا فر هاظلا نأ معاق +لعوهام ىلع ل صالا وه ىذلا عال ااهيفرهظل ةءلامخناةرمضملا هذه
 ٍ تااكمملا نابعا ىتااتوعنلاو لاكش الا نمهن رهظاملو هام هئاو قاادوجولاوه نانعالار هاليم ٍ

 موتلا لعشت رظغلا انا ىلإ طش !| اذه نم هيلءروبعال نيطشلا نيب رمسماكةريضحلا هذه لعحو اهيلع ا
 ىهست ةلاجف كلذ كاردا ل_عج و نوربعتاب ٌورلل منكن ا ىلاه:لاقارو. همملع ىبثملا لءجو اربعم ا
 |١ فاضأف مانا ةّتسىف امهتءامو ضرالاوتاوعسلا انتل دل و هلوقةقمشح نممونلا هو ةحارأ

 ||| هضرثؤي ل هنا ىلمعلا,#فصتا ناو هللا انلعا هلو وهدس و دب ديأيو هيد هنا قللتاىف ركذوهملالمعلا ||

 || ةيسحلا ةظعل ا لابعالا ترهظ ةعمَعَلا هذه نك ّنوةلخع بلو لاق ا و لاقتسعتأا

 ١ تاكرملا نم لالا هذه حب رتسم ةعيبطلا ىاندبلا ةحاروهىذلا مونلا ىفةبعتما ةجرتمل ا
 || ىأرا ذا اهسالو ةحارف هنارعشيالث دح نم ةحارف مظعلا لمعلاوه اذهفةرهاظلا ةيسسملا |

 ثدح نم حا ارىف ناك هنا لذ ةحارلادجو ظاتست دنااذاق ةعزفم تةل' ءانعازؤخا مولا ف ا
 ] منهو رعشيال

 ]| لقتنت ىناعملاّنال لاَمَحا ةلال هذه انم-ايناو تاقيط ىلع هم سانلاو مونلا ىف هنا مونلا فعن نم
 || هم_ثاامونيللاةروصفرلعلاو ماج الاروص ق1 اروهظك داوملا سابا ىل اًداوملا نع اهديرت ىف ||

 || نكلو سوسحن ارهاظلابةرضحلا ذهىلا سوسحا رهاظلا نم ساو لاقتتنا ىناثلا لاقتتالاو كلذ

 ا لمس م ةرضحلا هدهىف لدبتلا عب رس هناف ةظذملا ةرضح ىف هلىذلاهنوش ةرضحلا هد_هىهلامأأ

 || اسابللملل | لعحو ةرمذملا هذه ىه ةلظق ا ىف هنط اف هرهاظ ىفال هنطاد ىف ة فات روصو ةظقملاىف |
 ||| بيغلاو ةلظو ٍسغ هناف هبئلرديالو ردن وهذ هسفتىوس ةرظنلا فرظانلل ىطعنال لسللاتاقاهلا
 لأ افرلاربعتا ذملف ةدوهعملا ةظقملا لاحوهو هيثلردبو كردي ءوشلاوامم كرديالو ناكردي ةلظلاو |
 || ىذلا مالا ناو ةظقرلا لاح ىف ان هنأ لع ةفرعملا ةجرد فن اسنالا قترا اذا سملا هكردا امربعيالو |
 || كلذفنا لاكواوريتعاق لاو سم ار هاظ ىف ةعقاوا روما هتلاركذ اذهاو اف كو انامعاانورهيضوه ||

 ا لا السلا هماعهلوقءاجو هن طي ام لعىلا كل ذنم مككرهظامماوربعاواوزوبىا ةربعل ْ

 || ةفرعملا باف فوتسسم مالا اذهل ك3 دكر اناث كلغ قلو نو رعت دال نكلو اوهيش ا اوناماذاق |!
 دوحولاف موب هتلظةيو مون هلكدوجولاف مشت دقو د بامو نيعبسااو عباسلا بابلا ىف باكل | ذه نم ْ

 لع لك تمس رار دن كوم لرد 005 طوف وجر ةارلاو شارل
 ىهتن اهراثث ارو وظف نسما ءامسالاب هتجبروهو هملا تدهتلا هلع تح نا رسسانهو ابلعو ةجر |
 أأ| بعتلا لمحريجالاكةحار ف بعتوهف بعت قب رطلا ف لد ناو لوق أو مجرأ م هتجر ىهتنم هلع |
 || دوجو بعتلا نع هتف لعاهلودح لحال ىتلا ةرحالا ةحار نم سنن فنوحح اء هذلتبوأأ

 || ةحارلا دوف هكرملا نع هحراو+ تدكرف لسالاب موثلا ةحار ىف ل> داهضيقا ذاق ةرجالا ةحار ||

 || روص: نطابلا مسالا نموعلل لاعلاروصنأ قيقا ىل_ف مونلا ةارىلا ةرجالا ةحار نم لنا ٍ
 الإ هريغال ىأرلا لاو-أ انؤرلاروص نأ كمريغ سلف هلاو- ًاروصا نإ نوك اريفريمعتلاو متانالاءورلا |!
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 227775 ل2 لدا سوت تمسو انا ةعببطلا
 يلدا اق اك كلذلو لضتام ةروص ىلءداولانوك«* ءةاملالل زتاو عاقولا دن ءةروص ل>رلا لضتوأ

 0 ان ثرح نكحامالا ىف ءاك ار باكا نمءالضفلاروصرب وص نهأت
 روضات 0 ىناَدْوَق اكلت حرخف ةعسطلا فرو: ةلان كلاعب طف لحرلاو عاجلا

 ةدهاشم نع ىسع نيوكتىف رظن او ةعسطل ا لع ىف بسمع رسوشأو ءاملا لذ نم نوكي ىذلا داولاَىف:

 هبحورلا ناك[ذأ ارشد هنوك نيو قوملا ىداحور هنوك نيب عجب فب كرش ةروص ىف لد: راج ميه

 حورلا نأ لع ءان لذ ريح ةضيقن م -ىصاسلا هل_ءفام كا ذ نم ىوقأو ةدعسطل !ماسحالا ىحي

 حورلاّيطو نم ضوسةللارثالا كلذي لختل اراذن لحملا ىف هضيقام ىرف ”لح ثمح ةامحلا همدصلا

 ليال ن كام اال انرهظاملدادعتسال تان قطن ن انس ا لكش ىفوأ لهل سرف لقت هامدولو
 نه هن رهظدام رهاظلا ىف اه اذادع سان ىطعترغاظملا ناو رهاظألا ف رهاظااروص:ف رعتانك نمو ا

 نامث هلعرمالا وهام ىلع >يورياعو كب رام ه.هللارهظأ:اذهاو ةلولاو هلماملا روضلا |[

 ةنرمشلا ةرودلاّن اف ناسنالا ةريشن ىفاهريث أل ةرسثددو ىرمشن اهل لسو هملع هللا لص ”ىبنا| ةموست

 نتا نمل .ةحرفو أ ن زحام ااهعمست ةلكو اهرص- ةروصن :م همنا اهنطامىف اهياعدربامم ريغ

 ان قرلل + هلمكت دك الا نوكيالف ةغسطلا ف هتلا هعدوأ نط - هناف كلذ نمدبالةر ثلا |
 بعتلا لحال ةحازلل ةمحوملا هر هاظلا:تاسوسحملا. نع ةسغلاوهو مونل ااهلاسف- لاحبو لحتو ناكم :

 مكمون انلعجو ىلاعتلاك اهازوه ىف ناكن او دكر نم ةظقنلا لاح ىةأشتلا» ذههللقتاكئزأا

 ضعب هبشو لاما مسةنيعسق لءوهو:سوفنلا هرمي رتستةحئار مكاو اانلتعو الو 0

 ىذلا ميمعا صلال مسقتا اودو ةصاخ ةحار مسقرخ "ه1 مسقلاو بعت ةدارزوأ ضرع لينوأ حار

 لعحو ةظقبل لاح ىف ةين ديلا# اضعالاو َّث اودلاوتال ل هدهد تيعتاملةحار هله> هناهتنازكذ :

 مس بقءاماف بلاغلل مكمان نكلو لدللان عق ةوناؤ شاغمالر اهنلا لعد اكرانلاب عقوتاؤىلللا هنامز ْ

 يك هس الا .الاهذه لقتشتفاؤرلاهعمنوكي ىذلا موتلاووذلاقتنالا

 ىهىتلا ةروصملا وتلا هبرودامو تاسوسحل |نم هنذخ أ امساوملا هبل تعفر ىذإ!لاسكلا نار ىف
 اهتازخ ىف ةةساامةْنن دملا هذه هللا اهكلم ىتلا ةقطانل سلا هذه ىرتلة نازل اذه مدخن ضعن نم

 لك امردق لعواهيفام ىلءاو ءلطنل مهاول تافوأف مهن ”ارخ اولد اذاًلولا |ىفةداغلا تراك

 ا در دبل | ىرقلابه نيا مادشناو جداوطلا ل م ىبلاأتال الا نم ةأشنلا هذهل

 ناولالاروص هلانخ ةنازرخ ىلا لتنال هناذ هك الاك ةصقان ةنازخ مث و ةاكلا لامك ”هل_ماكة نازخ

 هتأشن لصأى !ومدعاذا هلك اذهفورالاالو تاوصال ازرومهلاخ نازح ىلا لقال سرخالاو 1

 دحوةنازللا لخدوةأشنلان طابا مونلان لسةتنا اذا هناف الفتاف الادذ_ههيلعتأرطاذ امو

 طارق و ٌكإزكح وف الاؤقرط لس قاب اهتزتخا:ىت ٍءااتاوكألاروصأ|

 لشم ةيعسط تاقصن ةيعسط ةروصق 2 ازد اهذهىف لحت هلو هامل هذع هةايح مه نيذلا

 تاسوسحل اروص ىف ىناعملا نم همول ىف ماكل ا هومر تاغ ورع و ىرتي :ًارمالسلا هيلع هلو

 هنرض> نال كلذوا كدسح نر دخ نأ ناش نم سلام ل سم نأ هنو مم نا لالا نال

 اهماف ةلاخلاةريضللا هذ هىوس هيلعوهام ىلعر مالا ىطعي نم مل اعلا تام طقم امو كلذ 2 ||

 صأ لك ىفلوةننأرومالا ىف قملاّنال هسلع ىهام ىلع قناع ارهظت ايفو نيضرتنلا نيب عمت ْ

 | ت.مرامو لاف مكوه الوه هتكردا ىذلا كلذتا لاردالا ناكح : وم "ىأب هكردتوا هارت

 ريبعتلا فك ثتامووه هنا كل ليقامنيعابنا اهارت ىلا ةروصلا ىف اءورلا لاح ىف كش 23الف تد.مردا

 اذار كنا دمعسىلال لبق 5 ىالاثأ ميمصاار_ظنلا ف كشتالو وه سل هنأ تظتمتسا اذا |
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 ىوس عبار منح مئامو هسو.انينيعاقلا ميلقالا كلذ مما: ةالوفاهيفةرودلا كلت ىرتىت ا ةعقملا كد

 *:فدتالةءالو "زا ماك همس ىههف ىء راانيعىلاةروسلا عوجر ئه مو ىلوالاك هانركذام

 صقنااو ندم بللاو عقلا نملاوحالا بس< امهيفةروصلارهاظت دق نادرخ“ الا ناّدترملاو ضقنلاو
 _مةنام رد ةروهلا-نوكي باطل نوكيام بف باطخ ةروصلا كاتم ناكن ا ارظنملف لاكلاو

 1 لأ سو ًاريبعتلا املاعناكناالا سدا ىلا عو> رلا دعب كلذ ف ريمعتلا ىلع لوعبالو هابؤورىفهنم

 ! ناذ كل ذريغوأ مارتحالاو بدالا نمةرودلا كلت عم ارلا هكر عا هتكرحاةيأر طانلو كلذياملاع

 مل ٠
 نمئىسب

 ىذلا حورلاده اثيدقو هجو لكب :ى-ةروصا من اق ةروصلا َكِإَدل هتلما عشاق هتدودض امكاصتلاب
 نزح همف ناكن ا ناطءشأ | ن نمالا تسلفةروصاا هدهادعامو دحاش الد هوةرمضللاه قلك ©ةدب

 ٍ ليوعبالا ةوكو اذه عمو كلَ ند ىربام ىلع ل وبالف هئظدب لاح ىف هسفن هن ربا تديسانعوا
 ا اهيبعي ىذلا نأو هوا مسفن نمالريبعتلا وق نم كلذ اهل ثدح دب :الو كح امانا تر اةزايبلع
 ثيدح هن تااكىذلا لحنا ن ءةروصلا كات تاقتنا دف 61 نمهلامخ قاهر ودي تح اربيل
 درا يع روع ىلع مكيف سفن ثي دح هلى هامو اسولرياعلا لا. ىلا ناطسش نر
 نلجرلا عم ف سو ةصق ف ءاجاكرباسعلا س ةنقةروصلا كل:لود> هثدحا م كح اهل ث د حق هناذ ىف

 اور ناكو لذا حالا فدعباوهو انور ريغ نم هال.خق اممسغنا هيان دحام ناكفد اروصاعفاب دكدقاناكو

 | كاد نم ةروصمالسلا هيلع ف سول ل ىف لدح فرو ىلعهاصقاسأ# 5 رعبعملا بانى لخداناكل

 كاذاابؤرلا كلت ىأر ىذا ىءارلا اوهدناكو فسوق فاتح تراصةهسم كا يشد
 ا .؟رامو كر ابتخ ااندرا هلالاقا.هايؤرامهلريعابل اورلاروص 5 ب ىذلا كالا ماهم هلاماهو نيلحرلا

 كلاعتمتن انا ممر يعاكس حلا ف صال حيرذل ناشفمست هيف ىذلا ىهالا ىب 5 فسو لاف امش

 انا !نوكو ا هابور ىضتقتام تبي ريشل اوريذخا نم ظ-هارامف هلاهحاصنافابؤر ادحا ىأرااذا
 كلموهوارت اط ظالا كلذ للاروكقالف هنت را ةروصلا ىف ماو عضوملا اذ ف تدولا سومان ىف
 رئاط ةروص ىفاهلعحامتاو ةيخزربةي دبع ةتاحور ةبكام اروص لاعالا نم قل كرئاطةروصىف

 مكدصلاو م ا مكعم كرت اطاولا ىلاعتهتنا لاك ظمارتئاطلاواذكب همهس هلراط لاش هال
 رول انرووطا وع مورئاطلا اذه لحرب َه ةقاعمابؤرلا لعجحورمشلاو ريسكلا نم مكعم
 ةيدخالا هل نكح .الدح انحنو هلدبال هلال لري هذخ ايامنا ضرالا ن هه دمصلاأ ن نم ًاشصانقا اذإ
 مدع طّوستامدنعوهل تريعاملد تطقس تربع اذاقرت العلا نيع ىهو ةعفلعم ىونولتور اعلا ىلع كال

 كنك لع رتع ىلا لاتفيا نيب سل لاع ف روستو اهطروقس مدعئسضاب ؤرلا نيع هنالرباطلا

 ةةءالؤ نم ةيسنو ار هوجاماو ضرعاما لا اكإتف ريغال لاما نيعاب رلا 5 ةروص عجرتفايؤرل

 (|نيسح تناك ءاوس دب الو هلام هد هتقلخ اه:مورك اطلا كل ذوانؤرلا كلت ةرود ندع ى ماهريغوأ

 دإو دوحو لعان ورلا تلد اذا يح نيود ءام نم نّثو بارت نممدآ ىلا ديوس 5 رعوأ

 لزندقءاملا ناك ناو ه1 باصىفءامان ٌورلا كات م قل انؤرلا كلت نيع نم قول داولا كل ذف
 ال رئاسوح ام متأ شن لدأ ىلعوهف انور هلم دنت )ناو اور داووهف ادلو ايؤرلا كلت هيف تروصت - لاق

 ات , و هريغنع ازيست هل ىرتابؤر نع نوكي داو لكو 0 بع هناَق كاز ادالوالا

 ألا نمةلاملا هذه ىلع اعوذ ناكنم لكوهرصبن ا ذكه كلاب تاعج نا هريغنم تايناحورلا ىلا برقأ

 | هللا لوسر + ةنم انور ىف كا ذر ظن او انور نع سدل نعزيم هل ن وكب اهريغو |ةبالو نم ةبْنوا ضرع

 ال كلت هسأ» ءام ىف ترهظ تأ اور نيعبلسو هيلع هللا ىلناكف» انركذام ةصص كلو دن او هيلع هنا ىلص

 ْ 0 لا لص هنفىا را ترثك كلذكو هتتااهعأر ىلا ةرودلا

 مد دلل او أ تونا دارصن وسارع نوي فيلا ةءادا لهأالا
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 | اولانقف تارشنملا نكل لاق سانلا ىلع َكِإَذ قش لاف ”ىتالو ىدعب لوسرالف تعطقنا دق ةَومنلاو
 نم مد نسح ثيدح ا ذا# هةوسلاءازحا ند ءز ىهو لسملا اور لاف تاريشنملاامو هللا لوزا

 || رخا هيف ىذلا ىناعلا نكرلا» ايت رمل ولا مولا ماعلا ماما, تان تاكا نينا ثيدحت

 ْ ةهف اثم هريغورازبلا قاهفصالا سر نيرعاز عاصشوبأ نيدلا نيكماننعش ةنلقسو عبرا ةنسدوسالا

 ١ نب دمت ماعوبا قريخ لاق ىورهلا ىتركلا لهس ىلا نب مساقلا ىبا نب كلما دبعنب خفلا ىلا نع

 || اولاعرجاتلا حب ورغفل تاس ىبا نيدعسأركب واو قاررتلا دهم بزي زعلا دبعرسنوبأو ىدزالا مساقلا
 | ىسعواانريخا لاق وحلا دج-ا ني دمت سا.عا اونا انريخا لاق ىار1ارابملا د,عنبدتانربخا

 لأ دحاولا دبع اتثقح لمن نافعءاتثتح قاوففولا د ورز د اك لاك دعا بع يدع
 ]| ثيدحلا ا ذهرك ذو لسو هيلع هللا ىلصهتنا لوسر لاق لاك كلام نب سنا انث 3 لغاف نير ان انو

 (|لسوهسلعمللا ىلا لوسرريخ افزركم او سا ءنباو 0
 ]| ةوبساا مسا قلطبالا ده عمو دريغو ادهدوسلا ىف سانلا ييد_ةذ ةوسلا ءازج ا!نمءزحاب ؤرل' نا

 آل ةودلار حاموةَوبنلا فنيعم فصو صول مسالا ىلعا ذه رم ول ةضات عرتشملا ىلعالا ”ىنلاالو

 ْ هلع هنثا لص فقو ثيح قتقنو بدأت م ءالارح نت تاراس اننا رتل يدا قلل

 [(| نوران ا لقنلفا ذهتلع اذاوان معا نمةند ىلعنوكتفر امو قاط ا امو لاق انلع دس عدلسو

 ةظقلا فهسفته.ع را ثةح ا عابورو تانلا اذ هى هدهاصان ام ىهو ىرشامهثالث

 ٍ ماثاذاق هلا اهتم قش هتلئقي ف ىقهرّوصق هلال كرتشملا كلان كلَذ كلردا مان ذاق هلامتيبف سسترف

 ١ 8 ءانااانؤرلاو هتروصو هلك اذ لعق آمسو كلذترصنأ لالا هنازح ىلا ساوتللا تنرصتاو
 ا || نن رصناخت د لاق ىذمرتلا ى سع ىلا د دح نى ءاصحح اش دح اذهان ورو ناطم لا نم

 الأ لوسو لاف لاذ 01 1 رولا تن وا ناحور هلع كجم لع

 || مهتدصااًور مهت دصأو ينزكح نسما اور دكت نامزلا برتقا اذا ٍلسو هيلع هنثا لسصدهتنا
 ا هللا نمىرش حاصلا اورلاخ ثالثاءؤرلاو ةّونلا نم از نيعيراو ةّمس ن٠ ءزج املا اب وروامي دح

 لفتسلو مة لذ ههر 5 8 2 02 [ىاراداو كشمت هل>رلا ث دامت انقرون اطيشلاني زم نمابؤرو

 ْ هيلعهللا سمت لوسر نعةداتقبا ثيدح و عيت ثيدح هيفا ثيدلا سانا« ثدالو

 ْ هّرضتالا جاف اهرشش نم هللا ذعتسلو تاره ثالث هراس: نع ثفنسلف ههركب « اشوكدح أىأر اذا سو
 ]| لجر ىلعململا نورنا سو هم اعدهتنا لص ىلا ن ند مس تيدا ور حجت نس ثب د >وطو

 ال ءامسلا نو دوهو حورلا ىم!اورانالكو م اكلمهتننا لعاو تءدوث ةحاذافامبش د ل امرئاط

 ]| ندروصلا كلت نمثد- عامر وصو هريغو هسفن اف متاذا كردي تلا ما.س>الاروص هد سوا دلا

 ا هتافقب ف تاسو ا هسحال ارداةَوقو؟ءانفوأ ةسغ بح اص ناكوأ ناالا مان اذ اف ناو كالا

 || هون ىف متانلا كر دبام هتظتي ديوب رصخملا اذ_هءلردنق روصلا نم كلما اذه دام كاردانع
 ىذلا امم لصتملا لاس ا ةرضح ىلا تاسو 2 اًهزضح ن ماها غب لقت ةيئابتالا ةفيطلل انا كلذو

 ىهلالانذالا نعل صفنملا لايدلا نمروصلا, لكسوملا ورلا اذا اع نحف عامالا دقي لع
 ىقاارودلا فةد_بكتم ىف اعللا نم ىوقلاوأ ىنافلاوأ ىئاغلاوأ عاسنلا اذهاهبربنأ ق ول اءاشام
 ||| لسعلاوأناءرقلاوأ ةروص ىف قحلا 'لر دق ءاممدالا نمهب ف صون امو هللا ولع اماه كيما اديهد_

 ,توكت نأ :دحاولا ةمشرملا اهدحاوأ بنا نهثالث ئارلل ثدح انهف هعرش : نلءود ىذا!لوسزلاوأ
 ىلع مال ابر كاف هيلا عججرتىتلا هتافصو هلزانم نما لزم ىلاو اننلانقرملل ةعج ار دكردملاةرودلا
 ||| ةمرحلاو هسفن ىف قارلا لاحىلا ةعحار ةمرملاةرودلانو ,نأ ةدانلا ةمسرملاو هملا عجرتق «لعوهام

 08 خا عا عوضولاسومانلاو عقرتتا قلما لا عجايز هيرو تركت ةفلاثلا

 هيلا
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 جب مرجأه 1 اطاسوب نوكي دقو هللا مالكه ىذا تار ةلان عب كلف ىلع

 قايل وتر قابل مالا فلز ءالا اذ هالوةراصصلاا هتعم» ءاموهننا ىفا مالكلا فاضأن هننا مالك ا

 وهو هللاربخ نآءرشلاو ماسقالا هده” ىهلال ارابخالا ىلعدئاز عأب ةؤبنلا تسسلو ملسو هيلع لنا ىلص

 نأ َردلاظفح نم نأ ثدوحلا ىف هو هدابع هيربخ نأ هتلادار ام ع سجل عمال هئال اهلك ّوشلا

 ا عدم لاما ًادبمنأ لع ءاق هانرك ذامرّرمَتا ذاف هسنح نيب ةورنلا تحردأ دّمف

 مل سو هلع هلنا ىلص هللا ل وسر هنئدياملوا د ا مونلا لاحىفالا

 هللا لصهقد ص كا بيسو مج ميسصلا|قلف لثم تءاسالا انور ىربال ناكف ةداصلا او رلا جولا نم
 هءلعهللا ىلص ا , ا ككدصا اء وو كك دضا لاق ةنراوتعدسا ان هنأق ل_سو هيلع

 ندم ناك اءاهلكيو أ ةيسلباب اوق قم ءام هكر رديام ثدحي لب هسفن ف هرقربر وزت نع ثيدح )سو
 ةرؤخلا كلتلر لام هلاختف هرمي نع ةظقملا ف قطنبالو نكسصي مام. لوقيالو نضزغلاب
 قاتعملا نال س 1 دٍبساذهف سحلا ىف اننعاهتام<
 لايدتاو فلطلاو ىلعا فرط تعملو ىندا فرط سحلا نال سملا ىلا اهنملابششا ىلا برأ ةلوعملا
 ل .ةلاسلا ةرضح ىلعريعي نأ ل دي الف سلا ىلا لزني نأ ىف ءللادارا اذاف ئعم جولاو اهنتيشب

 كلذ نم ديال سوسن ةروص ىف هدنع ل صح اكد وصي نأ هتقت نم لانا رسحلا ىلاهلوَصَر
 لذ ىأ التى «- ةظّديلا لاح ىف تكن او اور ىمسمونلا !لاحف ىهلالا جولا كاذدورو ن كَان
 الحر كلبا هل لدم ناكف جراخ نم كلما ىلا لايخلا لها كل ددسعد مث لام كنان ولا ىدياذهلق هللا
 كللا اذ هكلار دان جول! كل ذب دارملا صخشلا اذه درفت دقق نمل, ةكردملا ضاخشألا ىماصْيمشوأ
 مالا هملع هبلق ىلع لزني ةرانو ول أردو هبر ثيدح هععس ىلع قاف ةعماو وصال هكر ليزك

 صخخلاحا هد قرن هيلع دمشي كل ذلق هبس ان ال عبطلا نأف لاخماب هتعريمملاوهو ءاحربلا هذخ أنف

 ءام ءاوال نم هللا لاحرىف دوج وم هلك ا ذهوهل ل يق امرينعف هنع ىّرمس مث هرلا هب جوأ امىَدْؤينأىلا

 اسر حرش تاو ”ىنالاعرمشيالف عي رشتلادجولا ”ىلولا نودا ده نم ”ىبنااهيصتخ اىذااو

 نعال ا اذه نم مهل س د ءاملوالاو حولا بورص مهم أنو حيو مرح ولات ةصضاخ

 ىلع هيريهي هل .عنامف ةريصن ىلع عباتلااذهنوكيت - هنيمعتو لوسرلا ا ده هرءاحام ةعصا رايخالا الا

 ادم ”ىلولا | دهر اصف هءادصا عم- [مكمنم عسب د يح هنامز كر دن ل قولا نه نكت! لوشرلا | دع نامل

 قع ءاح لال داو ع رشام لو هيلع هللا ليصل كور وم عج ىذلا بح اصلا ةلزنع باطاقإ وب عولا

 نم عيد ثي دح برق مهانرك ذنيذلاءالؤه مهو قد ”١نموانا ةرعسد» ىلعهللاىلا وعدأ ناءرقلا 1
 ةنث اطلاهذهو ملعلا ىلعال نظل هلع قيرط ىلعهذخ أنذسهالا سفن يصب سل تاقثا باور قير طا

 سل هللا ةريسص» ىلعان دنع ميدعل اريحا كلذ ةدعص مدلع نمنوكتف قيرطلا اذه نمهذخ ًااهانرك ذىتلا
 هو عاضو نمىد رطلا فعض ل>١ن ءماعنع ذضثي دحلان وكب ن أوو سكعلابو حالا س ةىف يصعب

 هلوق ىعم | دهفةريصن ىلع هنفن وكت هتحص ةغئاطا هذه ردتف ميعص حالا سفن وهو سلدموأ 5

 ءاسالادا رقئاوريدتا فمهك ايش ايزل يرو هيجل جهلا ا نءوانا ةريص: ىلع هللا ىلا وعدا ١

 مي ةرككىعو نعءاخ هدابعنمءاشينم ىلعهرهانمح ورلا قلي ىلاعت لاق عيرشتلاب|]]
 اعّرشنوكمال نكلوارب ذنواريشت“ ىلولا ن وكب دقفر ا ذناءلب مكحالو عرشب نم هل اع ءاف قالالامو

 عرتتمال نأ <ىنالو مل_سو هم ءلعهنلا لصهدعد لوسرالد تعطةنادق 0 - ةديقلاوةلاطرلا اذ

 مكح لي عرش :لوتيال نكلوالوسر لوك ع م ديالو لزم السلا هلع ىسعنأ انلعدقو ةعد رشالو ا
 ا ةعيرشالو عرش هال ىأ ىنالو ىدعب لوسرال هلوقب ةوينلاوةلاسرلا عاط6:اءدارا هنا انلعف انعرمش اسف
 ةلاسرلا نا لاق هنا مسو هيلع هللا ىلص هللا نوسر نع تبن ' هيلعاْيوبام ىنعمىلا عجرتلف كلذرلعاف ا

 1 ا
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 ىنع ًازيزع ا ذو هللاالا هملعر دةيالورمشلارو دقم نوكد ال ره ابى أب نأ دحاولا برضا اني رمذ
 ىسمنا علا قرط ىلع هبلا لوصولا نكسسجاو هقئاالا هيلعر ديال قوملاع 5 هر! نالوا
 نيتاملسان يب ةّماعلا قرفت لو تامحةر ملا ”ىصعو ةبح ىنوماصعانيإ ًاراناق زب زع حالا سفن ىف
 فرسلاوهو سرق نوكي أن كي ىذا اوهورخ - الا برضل اوزيزع كا ذلعىلا لوصول ناانلق اذهلف

 ىلسرا ىذا ناف ىاوءدق دص ىلع هب هيانا تنتأ اذاةداعلا ىف مككرو دقموه ىذلا نأ كلذ عدن ْ

 الفتقولا كا: قزعلا هنت فد كاذ هتر دنت نم لكف هنضراعم ىلع نور دق” الذ هنع مك فرص

 ردتملا مالا عما ذهفلوتالا نمسدلل عفرا ا ذهو هملعر دقي ىوعدلا هذهىل.ةناك امناستا ىلعر دق,
 ه.ناميالا قزرامو لوسرلا اذه قدصن رظانلا دنع هيلعلا لصحو ةزدتم هنا فرعو عقودتف اذه عمو
 هيقل ىهلارووهلد ؛ليلدلا ةماكا همطعتالناميالا نأ لعف اولعوالط ىبسفنا اهتنقمتساو ام اودعو

 ىلاعت لاك ايالص ليل دانه نوكيأل دقو ليلدلا سس ةعنوكي دقو هدابعنمءاسش نم بلت هلل ١

 ليدسلا ىدموهو قا لوي هللاو كلذ لعاف اندامع نمع انشن نمد ئدب ارو هانلعس نكلذ

 انورهل قدصت ل قددلا بدن ل نمو نق دادااابور قدصت قدصلاب
 ايندلاةو دعا ةددص ءهانطامو 00 ,

 اند ىوهلل ففي 6 ا 0 100 تت ىنا

 اممدإ|ىفو ىرخالا ف فلا كاذب ارادلو انيعاها تكحرئاج

 تناك رداهلهننالعج دقنيتلا لا اماكىو هظقتملا ىعستةلاحو مونلا ىمستةلاحنتلاحن اسنالل نأ عا

 هرصن ىث لكفا شماسح مونلا فواسح ةظقملا ف اكحاردالا نات يمد“ امشالا ام كرد

 مونلا ىف ناسنالا دكرديامعسجيواروصتم اور ىيس 1 هرصس ام لكو هب ؤر ىعس ةظقملا ف
 اماو سما فهتروصكردأ اماما ندعون ىلعوهو ساو 11 نم ةطقملا لاح لاكن هطبشي اوف

 هد ل ا مان موتلا ف اهكرذا ىتلا هتروص ءاززجا كردأام

 الف هتةا لصاىف هكرد ىذا” ىبس | عملا دةفىذلا مالا كلذ ةلظقملا ف 0 هتقاخ لصأ ىف |
 صالا ىوقتي دقو كل ىف عمل ل هيئلاردالاو سلا لصالاف ادبأ مونلا فدكردب

 قيرطلا اذه لهالوهوردان كا ذو مونا ىف هنوكر دياوناكا م ةلغقنلا ىف نوكر دف سانا|أ ضعي ىلع
 مالكو /ىلاعتهنتا باطخ ةوسلانأ)_ءافاضيأ اذ- هتاعاذاف هاننرعا دكحوه ”ىلوو ”ىثنم

 باطلا اذهو مانمو ةلغقي نمنتلا لل |نيتانه ىف هدابعنم ءاسش نمل تاق تئشام فيكى لاعتهللا
 عونو با. ءارو نمهمالكمعمس عونو اسحو ىعسسلا عو عاو أ ةثالث ىلع ةوس ى عملا ىهلالا

 هللا مالكوهو هملا هل سرا نمل ءاشيام هللا نذارسشب وأ كام نم لوسرلا كلذ ىو سف لوسرةطساوب

 نو ابحوال هنن  هملكين أر شبل ناك امو ىلا عتدقنا لاعامهننانعمجرتياسغ !لوسرلا اذه تاكذا

 ةطس اوريغ نمهداسع ٍبولة ىلا همقلب ام هنم سولاف ء اشيام هذان حو مفالوسر ل سريوأ باج ءارو

 ىرديالوهلةعب د اذه عمو لام هرّوصي الو دح هذخأب ًابالو هعامس فيكيالاش دج مييواكو مهدها

 ةروصنوكم. ١ لوو هن ةملك ام ةروض رانج! ارو هملكب دقؤ هم سامالو ءا هالو ءايح- 1

 نم هلكولهنال نءالاروطلا بتاج نه ةرحبشلا نم ىموم م راك اي اعا نوكيد و هتيرشببادخلا

 ىذا نمالا بناملا ند مالكلا هءاف هين مالكب هلع ستلاا ب ر هبلق ةهجوه ىذا ارس :الا
 نيمالاحورلا هب لون ىلا ةوتك لم نملوسر ةطساوب ماكي دقو هنمدسفتهماكت نأ ةداسل ربت

 ىلع



 مهاوسامو ةصاخ هللا نع مدقلا لعزل اهرتكال اس ا ةةداسعوعو ةداتعم ملاعلا ىف هتانآهتنا لعج |

 )1 لاو لمللا فالتخان مةداتغملا تان الا نم 5 ةاادتلا "الم دقو اهفهللا ةداراب مهل ل-ءالف

 لمللابمانملاو ناولالاو ةئسلا الا فالتخ اورصلا ىف ىراوما ىرسبو تابنلا جارتناو راطمالا لوو

 نون مود نووي و نوحمس و نولةعب موقت ةيآ هلا ئارقلا ىف ركذام لكو لضفلاع ءاغّسال راهنلاو

 ماهو هللالهأالا اسر سانلان مدح كلذب عفربالف هاك ذ عمو نور هب ونونقو ونولعيو

 ةياعلا سوفن قرون تلا ىهفدت اوعلا قرخ ىهو ةداتعملاريمغلا تان الا[ كلا ةقضاش نآر الأ

 نئاوكب مالعاو ءاوهقارتخ اوءام ىلع ىشدوأ نا اومح قطنو فوسكلاو تاف-رلاو لوالزلا لمد

 نملبلتلا عابشاو نركحلان ملك الاورطاو نا ىلع مالكلاو ل_عأام 3 ىلع عتب لبةّسملا ف

 ايسر أتباع وع دال كل هو هصاخ ةماعلا هريشعتاد + نانا نيتك اعطلا

 وهاد »>و لعبالث محن جار دتس اوركمو هف لمعت هنمدل سلو جريل وهلا ىلا عوج عانعاو ْ

 || مومعلا قررضلا نم هتعاذا ىفامالولو نيفراعلل بدعم هسفو تافلاخملا عم هللا وع نتملادبكلا |

 ةقيشللاىاماو ةداعراض ةنانثداعا داْمَدَر رم لوألا دئاوعلا قرح سلو لاقي ىر ديام لك امو هانركذ

 ٍ دعوه ادع :لف هنسعال هلم ”ىزبرهظي صو هان اوةداعقرخ ئاش دوعبام غاموا دبا ديدج سهالاف

 لقعت تنك :اهنلع الاوهام ىلع كده دقو ةقمقلا هده نعسانلا عت 7 2 اوةداع ناكل داعولو

 نماركاظن ولع يذلا ىمعلا نيعا ىلع ب لائمالا نكلو دس ءتتأن م عسو ا ةسهولالاف لوقأام
 ١ ديدح قل نم سل ىف مهفنولفاغمهىنئاثلا لثملانيعدوجووهو ةرخ أ الا نع مهو اذ دلاةاسحلا ||

 ةداعالابالا لةعيالذارارحححتلانياف قالخ قملاوةذ- ةانةرد_تةلاو ةهانسريغ تاكمملا: ١

 0 كاما
 2012711 1و 0 ودا ا و 2-2

 اردتم هل ناكنةماركز جملا اذه نوكي فدكو ةز ملا مام ةفرعمى ةنامونوناملاو عباسلاب ايلا

 لاخلا ف الدال

 ديالا ىلا ىرخا هرم هروهظ || || ىلا لسسالفةز_م ناك ام

 ار اذاي همغفالو ”ىلو فال

 دعبلا فوى دالا قمّدَتماقدص || | هيذكألاةلخ هب ىدحتولو
 د- ىف دعب نم رث أ اهلر هاش لفءاسنالا ف تفلت اكلذإ

 كيييي
 ١ قاح-اوبأذاتسالاالا كلدزاج أ روهجب افالءاىلول ةمازكن وكي له ”ىنن 1 رع نإ اهف سانلا فاَتخا :

 ا ناالا لوشن نأ و هوذاتسالاو هركذيلارعا طرت تنانالاندنع ميمتلاوهو كلذ عمي هناف قار فسالا

 | رهطيف هان دوش دق لب اندنع عقاوو هذ ةماركلا ةهج ىلعال”ىنل ا قيدصت ىلعز .علا مالا كاذب ىلا اق

 هيأت نعحي رخام هتافهركش لو هي لاةلذاتسالا كلزإ هننتولو هاتلقام ىلع ”ىبنل ةزدتم ناكام ”ىلولا ىلع
 ١ كلداوزاح |نيذلاناالا تىلول ةماركسلاذهو <ىلول ةمارك ن وكب لد هنا فالدا هف عقو ىذلا ناف

 ْ نأ اوزَوِدَوَد ثم تسع اهم ىذاا لوسرلا دب ىلع ترهظ قاد رطلاب هيلعرهظ ال نأ طرشاولاف !1

 وهو هيذك ىلعايب ىدهتو بذاكلاو ةداعلا ثان ها قرتم نأ زانس<" .الو لعاب ىدعولىلولا
 لاحم هدنعقراغلان اخ بذاك هنأ هقدص ىلع ةداعلا كلت هلهتنا قرد نأ زئاخ بذاك هنأ ىف قداص

 ا

 لوسرلا لوغي نأالا ىلتعلا ليدلا هبطعي ىذا اوهوذاتسالا هبل بحذام ممحلاو لاقي هجووهو :

 هريغل همارك لعفلا كلذ عتب نأ اج هنافةس تاخهنا هدم قواةصا تةرلا ق عنملابهب د تقوىف ا

 ْ ءانرك ذ ىذلا لصفتلا ا ذهوذامالاهلاكم ىلا لسسالف هقلطانا امو هط رشا ىذلا هنامزءاضةنادددأ|

 راعالاو «ملعأ تناو هركذالو انلعىفاذهىلا هبنتا دا ان امانا ىلع نت :؟اطال ىرظنلا ل ادلا هضمي 1



 5 قلق

 | مالسلا هيلع مهاربا ماقم ماقملا اذهىف كل موقأ انا وامالسوا درب لاو امك هلءاهلعج هت نأو ||
 ةقرحلارانلا ىه هذهت سل هللا قذنوكيال اذهركملا لاقف ى>ىف ةمارك كلذ ناال هع بذإا ىف
 اهلقي ةةمهياسث ىلع تيقيوركملار حوف لهنملا ىف ىتلارانلا قلم كسفنىف اهارتلاقف منلاق
 (| هدب برعفاهتماضيأ كدي برقه لاق مث لقنملا ىلا اهدر م بحت ءةرحتام اهارالف هدب ركحمرلا
 | ىلاعتهتلاو كلدك قارحالاكرتتو سهالا, قرت ةرومأم ىهو سال ناكا ذكعهللاقذ هتقرحأف

 || هبا هنامزىف اههتي هناف تاماركلا كرات ىلعروظي اذه لثخ فرتءاوركتملا كا ذلسافءاشيامللعاسلا |

 قدص ىلع للدلا ةماقالاب.ءاف هقدص ىلع الاو ةردعملا ىف ل سو هملع هللا لص لوسرلا نع

 | تاماركحلا كرت عم اذهف تاداعلا هذه قر هنن :ىلوهنا هسفن ىلءال ىيدااو عراشلا

 سوفنلا تانوعر نمرباك الا دنع يهوامنورهظف ةنفوصلا امأو ةصاخ ةممالملا مهو لاجراستإد ||
 هاير دامدخ لعدلا 3و

 1 * (تاداعلا قرخ ما. ةفرعم ىف ةنامو نو اًملاو سداسلا باسل أ )*

 : ىعملا فرعش

 هروصخ ىركفلارطنلا ام ىأ || || ةمسقم ماسقأدت اوعلاقرخ

 هروصقملاسرالا لعتازخملك | || ةماف قلل ةنمعم اهتم
 هزوص هشسعت ىق معلل سداو لقحت ماسقالا نماهاوسامو

 هروطسدم همق اه دكت هلع فتق ةض هللا نانككح قاهاكو

 هد 0 ذم هللا بانككم قاهلكو هتمالعو ًاركمو ركمو ىرش

 هروهثمناوكاالا قونيرظانالا || ترص ااهماسقأةسج هذهف

 ايللسا نان ايم كو نع توك ماب جوت وسو قع تادا كل ارح ماقس نأ 2١
 تانرطفاقلاك ةمولعم ةمعسط لمح نع نوكتدقوا_يذ هال اهلنا لعج اذكه ةسسفنلا ممهلل لعفتت

 نوكت دقودصرلا لهال كا ذو علاوطي فورح ,لعت نءنوككدقو ءازعلا دنع مولعماهمابو اهريغو

 سحالا سفن ىفال قارلا نيعرظان ىف ةداع قرخ ىعسملا لعفلا كلذ اهنعرهظنف اهركااذ اهم ظفلت ءامأب
 قرخ مو هللا لعب قولخلاةردق تت اهلكهذهو مسالا كاذ ةّوؤردق لع مالا سن: ىفنوكتدقو ||

 هنعرهظتوأ هملعهللا اهرهظي نكلو ةّوقالو لمعتا بيف دسعلل سن ”ىهلالا بانملا,ةصتخمدت اوع
 لأ ىعسامابتمو مولعم صاخ تعنو طورشاوهاو ةزدم ىعس أم اهنم بناه ىلع ىهو همالع اوهتنارعأب

 ءازحنوكمام اهتمو ةثعابو ةممم نوكمأم اهتموةديؤم نوكمام اهنمو ةماركنوكياماهنمو ةزمتم الدنا

 1 كلذ نمئشيرهل لعالءالّؤهن وك ع م هللا لهأ دنع تام العاهل اهلكواح ار دّدساو اركمن وكي اماهنمو

 هللا ىلا هلع فاضملا فصلا ىف هانرك ذا ءىث نمام و مممر دصيامع مع لعموم اقل والا فنصلا فالخ

 امهاف ديالو ةبانع نعامافتي الاو ةزمتملا الادب انعنعالواةبانع نعوه له هلخدن لاح الاوالا

 هب ىدشت ام ىلا عجرت مم انركذاكلام> الا هملا قّرطَسف نيذها دعامو كلذك ةديؤملاو ريخلا قدصلأ

 هيطعتام مكح نعاهحارخاهسفنى ةداعلا قرخ نملالا نوكمالءاملوالا ىفةداعلا قرخ نا انتي رط
 بحجاولاكرتوأ تاروظحلا نابتا نم نيب زئلان اطمشلا اهيلا قلد اموأ حاملا ف اهف”رصتوهو اهتعسط

 انيقمو طولا لع هدو ذم انا نوكلا ىاهداع دل هلا وزن ةدايغلا» ديك هندي ق قرع نع
 عسقاوم باف اهعشامو اهنا ساو تاماركلا هذه لوضفانرر,ذدةوناكاموأ ءاوهلا ف

 || مظع قيرطلا ع بان كح وهو هفام ل_عىلا ال هبيترت ىلا نع انلعف هنلاانقيسامو موعتلا
 دقو لابعلا نم دئاوعلا قرشو لاعلا دوجو لصأ ةبساانلا ناف ةسانملا ىلعهانمنب مرد اريغص ةدئافلا

 لعح
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 - 0 دال هتفاكى ذل ا علا ىلع صرح

 الب زيت 0 امو ةض رفنياسرملا ف اهروهظو

 قع بع كلذك هاوع3 لح |نماهراهظا لوسرا ىلع بجاو تاماركلاو تان الانا امكسص ٠

 نازيمو م ل ا ا الو عذمربغ هنال ةعاجلا بهدم ا ذهاهرتس عداتلا ىلولا

 لب دعتلاو عبرا بايرأ امهفهللا نيد ف ىوتفلا لها موسرلاع اذع هب ماك دقملاعلا ف عوضوم عرشلا

 لاقحالا هلاحهل ا سمدنعفلكتلا لقعد وجو عمع وضوملا مر تاق رخامهمىلولاذهو |
 اد بحون م أب رهظناف عورمشملا نازيملا ف دوجو ماضي وهو ةقح قو سهالا سفن ىف ىذلا

 ىذا! لافحالا كاد همصعب الو ديالو دودملاهيلعتمقا مكحاملادنعاًسا' ما هاظقأا

 ىلع محام لعف مهل عيأو هللا دنع بونذلا مهر ضتالن يذلا د- علا نم نوكي تأ ع 10
 تدار رع لاا ةرح - الارادلا ف نثكحاو ةذخاؤملامهنع هللا طتسأف اعرش

 نع تلا لقي لوكا ترفغد.قف تثشاملعفا درا ف كاذكم م ممل لاعقالا حار

 هسفن وهو روجأم موسرلا ماكح نم دودحلا هلع ميش ىذلاف الفايدلا ىفامأو اندلاىفدودملا |
 هناصس ىلا نأ هو هللا نمءادّس |نوكيدق ةماركلا كرتنا مث هارحم ىرج نمو حالم اكموثامردع ||

 قرخ ىنعأوهدابعرباك ١نم هدنعهنوكع مةداو هاج كلذ نمىش نم هسفن ىف ىلولا اذه نكمل

 كلذ رت ذ نم نكملا هسفن ىف هللا اطعأدق لولا اذهنوكي دقو هتابملعلا الدرهاظلادت اوعلا ||
 نبادوغساونأاندسلاه ام ةعاجب مدقلا اذه ىلعوهنمم انا دقو الصأّىث هنم هباعرهظي الف هلل هلك

 هللا لاطعأ له امش هلاح نم هقكن ال نم ضعبهلًأس دقو هنامز لقاع هنع هللا ىضر”ىدا دغبلا“ىليشلا |
 دي ريال فرص قاساف افّرظت انكر تو ةنس ةرششع سخذنم من لاقف تاماركلا لصأو هو فّرصتلا

 سهناتاولدلا لاق املتاسلا هللاقذ المكو لجوزعهذانت ا ىفهتنا عأ لثت.ا هنا هنعهتنا ىذر

 ةلوقآلا لىاهق ىبعا امل وشن ناكو ىسب مدقو لوخشم مفريطلا انت لس توملارادلتلاو ١
 رشملاك صج انودنماهللاكو * هلجرتوملا عقنتسمفتنأو

 قالا ئيطاخ ةضسنا هذه نههجولا اذه ىدست:ن حو لحردهن أ يدي الذالاو لح رئاوهاذكع |||

 <.فىنالوامف باسملا ةماقا“ىلعو ىتبلاطمهلف ىنالو نمو ىنالو دف الكو فذ انهىّرس ف |||
 اد هقوفامو مهاذطصاو مهاضترانيذل اهدابع عمهلنا ع:صا ذهف بتارملا تادنو ىعالا سكعن اق
 دكت اق هردقب هلع نع ةءارملاهذ_ههحرذال قتلا دهعلاف هلط ىلا ةمهلا قترت نانمماناندمالا
 +قلح قلللاو َيَقللاَم < تامل التراس الا المكو هللا
 دوعت ةماركلا نالاند :عةماركىهاخ اهتم لعتداع قرت وط ا ذا ىر نزلاو دس ع دكلاو

 ننامتو تسةنس هانرمضح سلخ ىفانل قفناام لثمهماعماذ_هنأ 1قفناغاو هلع ترهظ نم ىلع :١

 تءاجامركسو نواسملا اهتيشب ى ىذلادملا ىلع ولا اركش ف وف صخش اند عرمضح دقو ها وستجسو

 مظع لقن ماني دين بو« ءانشلاودرلا نمر نك ل1 الو املا ناو دن اوعا | قرخ نم ءاسينالا هن ْ

 رانلاوهق ردت لفرانلا ىف لأ مالسلا هيلع ميهارب نا لوقت ةّتاعلا نا بذكملار 11 لافرانلا نم

 ةرابع مهاربا ةصقفنآرقلا يف ةروك ذملارانلا تناكامناو قارحالا لاقل موسما اهعبطب ةقركت
 هقرحت لا هنوكو هلع ناك ذغلا نال اذ قل هنوكو يضغااران ىهف هقنحو هلعدورغ بضغنع |||

 لوف مركذامفةلدالا ع نم هيلع هماعأ ايلا نم يلعب رهلتا ل دورغر بلا بشع مفتول ىأ

 نيرضاملا ضعيها لاق هلوقن مغ رفالف الملد كلذ نمدل بكرف تافأ ام ةهلا تناكولا م ًاوراوالا
 تت ا ول ا ا را نو دس يس لس سلا ف دم مهاربا قرت مابعأ اراثلاقهلاقام ره اظ ىف هللا ق دصانا كر ناك ع نكملاوماقملا اذههلناكنع

 َك كه 1غ
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 ةيتدوكدأ ف ةمارااضوفاذ - لن اركملا اهلخ دينا نكم اهاكف اهفرعت ةماعلا نا انك
 نع دقف ةمادس | جت ةماركلا تن ايا ارت تدانالا وولاة نم دال ةداقساا جاو ةماقاسا نع

 ةاناركلاو مهأنرك ذامو اهم كيساح نأ نكمي هلع تمدقا ذاف كلعفءازحو كاع ط هللا اهل ع ع نأ
 أ| اهل ديال ركملا نأ كنطعت هفرشو ل-عءلاةوقو اهبصصب لعل ناف هان "رك ذام ع ءيئاهل ديالفدب ونعملا

 | لعلاوةداعسلا للا ةحضاولا قير طل |نيعاسجن اف ىفلالار للا بح بصننال ةمع رشلادو دنا اف
 ا فاضت هنمك درع كلمعتسا اذاو هن ل 2 ماعلا ناذ ل ١ بحتلا نم كدعب

 اارهظاذات هدودمل ظفملاو هتعاطن 5

 ةماعلا. نعزم النو دئاوعلاب هرتس لنا لاسو اتم هللا ىلا عض ةماعلا تامار تجاانمء.ث هلع

 الدق هيلا راووعلا اههيمو توا اوم معلا ناللعلا نا علل !

 هداسعل ىلاعتهللا نم ةماركلاف سنسلتلا نم نونم الا مه.ءالعلات نولعبال نيذلاو نولعلي «ذاأ
 هر مهمركأ ام ىساف امهيفق لسا هحواورب ل مهنوكلا م ل هيلع نيدفاولل نوكتاما
 نطوعاسدلا تسلفتاداعلا قرخ نما ذريغامأو هنطوماندلا نال ةصاخملعلا تاماركلا نم
 ”ىهلا في رسعتبالا عصت لا ذاوةداعلا قرح درج ىال جهلا ردحالا مارست نوك مصبالؤاسب
 ة| صرالا ”ىبط ندي نيو ا لمس لجو زعهيلعلان همهبب.امىهامتا ةمهلالا ةماركلاةملعلاو هكاذف

 | ناك هللا دنعوهامو ةد_او ةبطل ىف برغملا ىلا قرمثملا نه عطقب سلبا ناف ئثن سالولاهفأ
 هن كفرا نم لضفأ هللادتعنِمْؤملاو ءاوهلا قرتتم رطل ن ١لاقف ءاوهلاقارتخا نعلتسو
 || ورك دامل كو ءاطاموق نا ىهلا لام هلركذام عج لاعاذكعورأ اطابف كراش نم ةمارسمحأ|

 ملعلا الا تطاق رارسا نمىأ كن : انشا ند لى لدَأَف مل تاه امهدمهلل | هل مهتلهأو هي مبتلغشن

 تيرم ناءاو جاع ألو فرست كاس هبافدحلا هن ك لع تماعواو ةماركمظعأ او هدد ىساهنال

 ندلمتنانزعلا نمإلاىز 9 ند ةدايزلا هنم لطي نأ لسو هبلع هللا لص هيدن هللا ع امو هلامو كءلعامو

 لوص-بابسأو لمعلا عم لهجلا نمنح أعلا عمةلاطبلاو ىمظعلا ةماركلا وهو هبف هلكرما

 ”ى ا نورس لع الارادلا رولي الا ءلأن : ىقعأالو ةريثك معلا

 ندالو هسفن ع نهله<الف ناكح ثح نمةريسدا ىلع هسعأ ن 1 >- تعض ؟ى

 1 لاقي هنا ل ضف ىفام ل ضفأ ىف ةبهلا ةبطاحا ةفصولعلاو اش هناك 1

 ؛ ىهلالاه رعتلاامناو ةمار كلا ىهام كتلع ا دقق ةجلرلا ندعم ند معلا نأ لعاف انعاندا هأأ

 دول ارح وهالو كىرخان م اظح كة ال هنم ةمار تس «كفنغأ ىذلا اذه ْ

 | حرخامل ديزي الق فتاك مدق لوا ىفءرت ثيح هب كاهجلالا نكي هلع ل مو دق ناو كمودق |
 || لاق هلا لافت دي زيانأ ان بلاتام هل لام لاجرلا ضءد هنشاف هرهأ لوواىف ماطس نم قا باطف
 || لعالف منك امنيا مكعموهو لوقب ىلا عتوهو هلطب فكدي زب وأ هنندق ماط بي هتكرت هبلطا ىذلا
 ْ وهلا هلك مدتان املك ديلف ب ناعالان هلقأ الف هن ده اشم لمص هنا كامرح ا ذاف ناعاالو

 |١ كلذ نامهفّرعو هيمهفت أ اج مه أف هلعنيدفاو اوناكهملطب وهيال ايه ةفث اطلا هذها نكي لالفأ|

 1| كلدف ”ىهلالار 0 اا صولا دس كارا“ لايحب ةصاخدوفولا ةزئ اح 'ء
 اندلاىف عل رح الاق ن ومع ىورتا ظح صقنوأ :

 اللد نوكبال ةماركلاك رت
 اهدو-و نوكيدق ةماركلا نا

 القموقاوهف ىلودا غصاخ
 اليسءاسم مرحلملا طا



ٍ 

 اندسسل ل ةءانغلاوهو فراعتملا دينا ا عاسمسلاوهامن ارباكألا هكرتي ىذل او هكرت نكعال قلطملا عامسلا

 محرج نبال لمقو * ه.لوقةبالو ههركيىاطسلا ديزيوناناكو# ىلوارباكألا دنع هنعهزنتلافاحايم ْ
 هبسفن نم نكمملا لج رلاناف هيفانبهذمامأو * ىلالو”ىلعال سأرباسأر حرخأ ىنتللاتف هسفأأ]

 نعى هع رحت ىف عصي مهنال قالطالا ىلعح بماي دنعوهو هيتس جرحال ةريضح اذاو هيعدشت يال
 هناقالصأ كرت هلع بجاوفهمفالا هير عم هبلق دم ال نع لجرلا ناكناق لسو هيلع هلنا ىلص هنا لوسر |
 هلع مارفرثكا تامغنلا فهد هنكاو لاح لك ىلعو هريغىفو هقهيلقدح نكن اخ نش ىهلاركمأأ|

 ىتهريغفورعشلا ف ةمغنلادوجوب ىعنابغاو طتفر ءشاان نان تادشنلا انجل ل كاب ّْ

 بدطربغ راق: نم هعم يام دنع هنف هياق ديالو ٌىراقلا توصنس + هفهيلقدحو اذاق نآر ةافأأ

 ةقر كلتو لولعم هاف ىهيلالا بانعل ةقرلا نم هيف دج ام ىلعالو دولا كاذ ىلع لّوعيالف توسل |

 : بذكلاد ص, لناوهلا < لها+لاوا بذاك ا ىعدملا هيرتتسف اشم ا نمد أ]

 ناف اهافو ءازرهدابع نمرارباللال نوكحتالوّربلا «عسا نم قا نم ةساركل انا هنن ال ديأ لعا 5

 فرعتام ةماعلا دب ونعمو ةيسح نيعس# ىلع ىعو هششع ترهظ نم بلط معن ناواببلطت ةمدسانملا |[

 ناقلاةراهطو نظااءوسو دق او دس اوهرد_صنمسانلا للا ةلازاو تاريخا ىلا ةعراس او |[

 دقفتوءايشالا فو هسفنىف هللا قوقح ةاعارحو سافنالا عم ةبقار !انهّتلختو ةمومذم ةفص لكم ||

 نافح جاردتسا الوركماهلش ديال نادي ونعملا ٠ ءانلوالا تايبارك ان دنع اهظمذهة روض ديل ا لو ْ

 قلاتاما ب كاااتاورامخسالا نوذطمملا هللا لعأو نول تهمل ةكتالملا ال تاماركلآ هذه ىف ككراشالو
 كج 10 اةةا1 كفا فالات سانا فلام... دقت

 حانصالا متنا او مارح دهب ملا ىعوهلاقف عايمسلا ىف لوقئام ىدا ديلا بتل هوهسلا ىإ

 مسو ه.لعمللا ىلص هللا ل وسر ىلا ةأ سما تءاجو بولق ناتج نيطسوّتم م اوقال لاه نإةهل لف هبلا

 ناكناووهفالفالاو ترذنت نكن ا اهللاقف فدلانكي دين برض أ نأ ترذنىنا هللا لوسراب تلا اهو

 اانعيالو هيلع سلب الو ىجببطل او ىفاسورلاو ىهلالا هعامسزب قرغيو ليصغتلابافراع نكت اذ ةعيبطلا
 ىدتقي نم ناكناامسالو ىلوأ هكرتو هيلع رجال اذه لثة هللا هعاسم- نا ةعسطل عام -ىف لوقيالو

 : * (تاماركلا ماعم ةفرعم فةئامو نوت اًمأ او عبارلا بال 1) *

 تاماقملا لن ىلع قحلءاد || [|[تاماركا !توككىر, لاحرلا ض١

 تاوعسلا قوق نم نمهملا لسر اهب كنت دق ىرش نيعامن او

 تان حرفت م ةعاجلاهب تلعاذا لس صفت هف اندنعو

 تاثاآو لهج ىو ذ موق ق-حىف 0 ب مر

 تال اهلا ىوتأ نمناك اذا اذو

 تاو لاعفأو لوق قح ىف

 تاماركلا ىطىركملا نمر ذحاو

 اوله مهن :اًمح نوردن سلو

 تان ربما 00

 التاج قس هعادكلا كل

 ةتآلاو ةنئاكلاو ةمضاملاتاسغملاب رابخالاورطاملا ىلعما الكل لئيم الا ةمار كا
 راسدالا نيبال ضرالا <ىطوءاوهلا قارتخاو ءاملا لك يكل او توكل نم تح الاب

 أ هن ونعملا ةماركلا امأو اذهل مالا ةماركلا فرعتال ةّماعلاف لاما ىفءاعدلا ةراخاو

 || نأو ةمد رسشلا باداهملع ظفح< نأ ىهو كا ذ فرعتال ةَماعلاو هتتادامع نم ناو! ال اهفرعيالق

 اهتاىواىفااطم تا.حاولاءادا ىلع ةلظف احناو اهفاسفس بانت او قال_خالا مراكس نابتال قفو»

 اهح ردو هيلعتدرو اذا بدالاب هاملت اهلوخدو اهجورخىف هسافنا5 اعارهو هباقىهن رزان" ذل

 .هوركملادوبووبولاطا ا مدع ءاضةاانئضرلاو دوصتملا ةصصو د ,وهعلانءاقولا ىلع لبلد هلكك لذ



 ٠ك

 ذلا ميدل دسولاو ميصعلا لاما عم -ىعسطلا عامسلا ظحاذس ه سل هناقالص ا ادعاهعم د الو

 امم هدو لجمال قولي ”ىناحورلا عاملاو مولاسشانلا عام“ ءوهو عبطلا هيلطي

 عامسلا ىفددحي قلعتلا ماعد اوصريغفو داود ىف ة هق رعمو لعدعم نوك ىمهلالا عامسلاو هدا
 كا ذ لاعب نم مهنمو ةلصاش ل قعل او عبطلا صال ىدلا" ىهبلالا عمسلا, نكسجا ”ىناسورلاو ىدطلا

 قلطن ةذوسو نأ يقاطسى لح عانمتت دج امراكت ا ىلعر دنسقي الوذدم < هنوكع م هلعنال نم مهئمو

 اذهلو لودالا ىوقأوهوهملا دنت لص لوقلاو ”ىهلالا مالكلا ىف تامغنللو ريسعهزيستو

 عمسلا قلتو ةمغالادورو د :ءه_سفن نع عفدينأ دح أ عبط: الف عابطلا ىفريثأتلاو ةوقلا اهل

 ودا كل ذو ”ىوقا,ماطلسف سفن ىف عماسسلا هدس< ىذا ارثالاو |برطلا كلذ اهل تفداص اذااسب
 نماهنب امهننا لهأ دنع مولعف ةدح او نيعل تناكاو ةهلالا* ءامسالاناف هللا دلت ىذا !اهلمأ
 تدنتسا ىتلا ةيهلالا قأ الا نأ ناعاهران انك ذلعوابفال ود توانكلا ناكاطلو تواتفتلا
 دالف دن دشن مرأ ار قيائراق عماناف مالكلا هيلا دنتسا ىذلا نم ىوق تام غنلاهدقابلا
 تريم ذاق ”ىعسطل | نزولاريسغ ىلعءاج هنال تاكو أ ىف كا ذ نم مريت ار لب كا ذا هكرح انس وف: ىف
 هاد نكتلاماند وو اك رو دج واش اصا ناردملا ىف اهقح ىو ةماغف رح اضن ءثاوأتب الا

 امأو تاسوسلانازيم ذه لوقا ىلا دنتسا امنيب و ةمعسطلا تامغنلا ىلا دنتسا ام زب انقّرفا دهلف
 ولع ملال حاملا لهذا ناك ناذملاعلا ىفىهلالا بيترتلا ةمكحرظننف تالوقعفلا نازيم
 تترترظنتق "ىناحورلا عاممسلا لأ نمناكَن او لانه نم هعام- نوكنف ةسهلال ا ءايعسالا بترت
 نوكت ند دم هداستع متناهاكتاعومملا ناف عومس لك اذ وف لثسالاو ىلعالا ماعلا ىف اهرانأآ 1
 ريال ا كرا اماوهدهنوكح# دال نم م.مو ةسروس ”ركرج هل

 7ع ىهو ةدماج اهم. س# لابحلاىرتو دنملالوقوحو ةسهلالا تاكرملا ىلا ةئاحورا تاكرملا

 نانملا ىلا اهتىسن صخمتلا | ذه ىلا ةكرللا ب نتف ةدماحا مست ىتاا لاخلا فن كلو باعسلا رم
 لقعي الواب. ناميالا ب ةسهلا لاوح اهذهف هّس كأن هشيشيو هدوع دروس هحرف ف سدقالا
 لاقتالو لانتىتلا مولعلا نم وهو ةمهلا هعامسىف هتكرح تن اكو اهلنا هصخ نمالا ةفبك اهل
 بسنعحرفلا ذهن الش ستلا الو حرفلا اذ_ههيشيت لل لك ا ندلا ءامسلا ىلا لوزتل ايري لا سلو

 لوتالاف عقاو سعأ نعال عقو سهأ نعاسيندلا* ءامسلا ىلا لوزنل اوه بلع ق ملا عمه دوجورهظ"قوك
 هنمالزت لوءانتقو 1 بيا عاسملا اطير دستو كا ذرعا هي قيال اثلاو عامسلا بابي ط

 انئباكنافاهداربا ىلا حاتعال ةريثكهناكنو هك فتوبل ةرام ءارسو ان هانرك ذال ا امسقالو الصف

 قلل لوق,هّللاو ةنوكشماب, بتكحإ انان تاءاكملاا ىلءالر ومالا لوصا قمقحت ىلء هانس اذه

 ليبسلاىدبهيوهو
 (هرارسأو عاملا كرت ماتم ةفرعمىف ةئامونوناملاو ثلاثلا بابلا)*

 ريشلا ةروصىهدبعي مدولاو [| || هرّوصن لقعال هللا هللا

 روصا ارئاسف هتشن روكلاو || |[ .رصخحيو اتقو هقاطب عرشلاو

 ربخلاىف ماوقالا نم”ىوقتللاالا || || هكردب سل ماشم عاملا كر

 رثالاونيعلاىف هريسغ نكي لو || || ةدح اونيعل اوناف نكلاقنا
 نا كنا نكتم نكنيعلبأ| || رثانملوتلا اذهدنعن كلا
 روصلاو ىالا ىناعمب يدم قفريغ لوقلاعامس لش لو

 رذح ىلع هنم نكف مالك اءا دقو عامسلا ناك امل مالكل االول

 1 1 ا



1 

 : هدرا ادا صوملءام لوقا |الولف رد لوقألا 1011و روز ا

 || هذ عامسلا ع - فرص لوقلا نءو فرص لوا اف ذل ل قام لمص ىلا الدوام عملا الولو ١

 ا سفن ىفام ملعت "نعت ا زارها نان شناعو وت الا نؤذامبتمدحاو لالةشا مسا ناد

 | هل ان نوكيدق _, عامسلا ىفالو ل آلا لوقا ىف طرتشيالو هلوشب همالعاو همالعانالا انل لعالذا قحلا
 || هزرتودوجولا ان عانس شات اذا نذالاعامسلاةلآو نال لولا ةلان ىنعأوةنارمغي و

 هللا ل هأ هلع ىذا اوه قلطمل ا دة دو قاطم هللا له د:ءعامسلا نأ لاف بدنلا نمهريغنع

 || ءالّسالا لوقنيبو لاش“ مالا لوقنبب اوقّرب ىح نيزاوملاب ميظع ٍل_عوىلا ههفنو-اتح ن ل ٍ

 تامغنلابدقااعامسلاوهد.قااو لضأو لح ازسش نمور نمو ددحاو لكل ةلودب سيو ْ
ٍْ 

 : عايل ابلاغ قيرطاالهأ هنودي ريىذلاو هدو هلوبق بس عبطلااهلْلَر فن ىلا تان. _كعسملا ٍْ

 | عامس) تىناحور عامسو ىهبلا عامم ماسقا ةثالث ىلا مسقن. تلا اذه ىلع عامسلاف قاطملا عامسلاال |!

 | مهدكنع دوجولاو ئث لكب وئث لكى و ئث لكن م عامسلاوهورارسسالان”ىهلالا عامسلاف وسط ١|

 || عامسالا هذه مهل ثدحت دفنتال عامسا تاماكلا هذهةهلب اقم ىف مهلو دفنت الهتاذكو هلا تانك هلك ||

 || نممهنخ هوعتساالا ث د مه. ر نمركذ نم مهجن ام هلوقودو تاماكلا ثو د مهرئارس ف
 : وهالادوجولا ىفامو دحأ لكملعنال ماما ذهو عمم امد سنع ىقو نم مهنمو عاسمسلا دعي ضرعأ

 || نال كلو نال مسا لكلف.مرثكح ىلءىلاعتهتلاءامسأي قا تي اموهو ل_يالو لهب نكلو
 : اكونت هانسنأ اشيك ح ماسااو لثانقلا نم ةدحاو نيعلاو عم-انملوق لكلو لوق

 نألوقلاةوق انف لعجام دنع ان مآ يك ذكانعمسو لاقاكف مكل يس وعدا هلوق نم /

 || هده ناهللا عمه د_,عناسل ىلء لاق هتك نا لاقاكمن لوي نما::ىكلاعتوه عمسف لوةنف لوم:
 | حالا سفن ىف كل ذكود امو هعز ف هسفن ىف لوشن نم امو ةءان هلكماسقلا اذه بحاص مالكف ||
 1 انما ئوهقاالا عماسالو لث ان مئام كل ذكمقناالا دوج ولا ىف سدل هناكتف لئاق لكتاسل دنع هت تاغ ||
 : ىذلا هعمس تئكهلوقوهو هيرب عمس نمانم انعام- كل ذكه سفنب هلوشي نمو هللا ل وقد نم انلوق ْ

 || تاعوعسملا عمج فراسوهو ىهلالا حام اوها ذهف هذال ىلع مالاو هنعز ىف عمس نمانمو هب عمد
 ااريمختلا نم ظوقحما دوجولا حول ىف ةسهلالا مالقالا في رص هقلعتت ”ىناحورلا عامسلا امأوأ
 || لوتعلا ناذآو قطنت مالقالافروطسءباّكمف لاعلاو روشنم قر ءاكح دوجولاف ليدبتلاو '
 || عاملا اذ هلام الو ةدانز يغب اهف مهفلانيع اه دومش نيعو دمشتف مقترت تاماكلاو عمست |

 || تاذنع هلصأ ناكو عِسرتلا لعءاصأ عامسلا ناكحالو ىوتسملت :رهظ تلا لوقعلامالا
 || متم ديو تاذنعىناورلا عامسلا كل ذك <ىهلالا عامسأ ان دوجولارهظف لوقو هجودو ةءسنو

 || بياقل ا يواقلا حاول[ ىف مالقال اهذه في رص امس ىف ةةطاسنلا سفنلا دوولا نوكمف لق في رصد |!
 : ةلوقعس َه ةعل سه ةعسطلا ناك ةقوحز وما ةعبرأ ىلءدابم <ىسطلا عامسلا كلذكو فيرصتلاو

 ا|طالخاة -هدرأ ىلع ةنعيسأل 5 ع اترهلف اضيأ ةعيرالا ناكرالا ترهظ أ نلعفتمونيلءاق نم

 : نافةمكح ءاميو هنأ امل كرد نم هناذب نظن مم طاخ لكو ةأْبشفلا هذه اهلع تماق ىوق عدرأو

 |: أشنلاهذه هه كرك نأ ما ام مالقالا في رضا وعم“ .نيحءالعلا سوفن فد جوان مدعنوكسلا

 || دامسلا ىهذ ةصوسختم ل [ىف ةمغن طالخ الا هذه نم طل لكل تامغغن عدرأ اهل او ماقأف ةيعسطلا
 | اطلخل رح هده نمدحاو لكث لثملاو ىئملاو ريزلاو ملا ن ازوالاو ناسملالا لءوهو قيسيوملاف ْ

 '| ةعسط ا ىحاتنعايول اذ هو تاكرشلا عاونأو ٠ اك دكرحو دكر ني اهطالا تنال 00

 ْ اقاوؤلصأ لع هعسوو كتم الو ىدسطلا عاعسلاو ةمعسطلاةأشنلا ىف كرما ناف ةيناحور ىعامبال
 |١ نلاوقاا تاوصأن موتال الاوزه ٠ نه تامغنلاهده عام“ دنعانرحوأ هسفت فار طدح همحاص



 ١ ىن رمال هناف عربشلا عم بدأ ءوس دوو عم 1و رواد! ىنع اء لاوعلا قرخ نم يلع

 ْ بداال شب ىدتقيالفروز لوقف عربا فدل شا ىلا قير ط مثنأب لاكن هعرش *امالاهتناىلا ان

 ٍْ | مهفدقوقع ف هقوقعو ع :يشلا ةمرح فق لسا ةمرح نأ ل- عاو مرتع ن
 : | هنبوةعف همرتك لذ هب ى دقي نم اني بحت نك نيدب رملا ىلع نواقل !لا او»ا نوظفاحلاَق رطل باح

 1 هةر ىف هج ازيو همالكف ل دينا هلع بدالا ءوسو هنلا نع ةلفغلاوهبلقفقملادوحونادقف
 || نمنيدب رلا ىلع مظعا نامرحالو قاغمءايدال ريسغنود بابل اوءاددالل نوكي امنا قيلا دوجو ناف

 ٍإ امفهفلانو ممسلا جي ىف مهعمد_عق نم هللا لحأ سلا< ىف هللا لها ضءب لاق وكل ارح ادع

 | فات اورطخ ىلعمهمسلجور طخ مهعم سواك اف هباق نمناميال ارون هللا عزتمهلا اوحأىف هنوقتحتي

 ْ ااولاع مهلكفال ما هنعش لثم قا بناج نم هعمهلاح له هنعش فالخرخآ عش عم دير ما قسىفان انصأ

 : نارا لص وعملا لاك نم ميقا دعا دعاموومغاجخا يا ا

 ارح دل يشل كاذنأدب رملا لعين أدعبالا ةدحاوةرودل ا نوكسنال لاو لدفن م مهلمو هعيش عم

 لنا ليم ”ىنلا هجورح - اللو هجواذهاوالف كلذ فرعي ملاذا اماو قيرطلا ىف هي ىدنقي نم

 تجاوةهلاعحفاود اص ناكناوهل

 "لع هللا لص هنن 1لووسرمن (تلهج دق تناكو لاوالا ةمدصل اذ ءرسلاانعا هارملل لوك لدف
 ا تنوفرعبامت !لاحرلا ناقهذخاو هب لاةرهظ ثمح هدوصةمرهظاذاف قالاالادصةيالدنرملاو ملسو

 ا قل نلوسر نيب فاكملا الو نيهلا نيب لاعلادوحو ن يمل [مهنا ل هالاو مم قا فرعيالو هلأ

 1 ةسصص تناكّنا ةسرتدي ره ناكا ذا نيش نبدي رهان وكبآل كاذك نيجوز نيب :أسماالو عئارمشلا

 ْ هنأريغ كولا ةبحص جست ةبصعلا هذهو مهمكح تحك سل هلال مهاكومشلا ةبحتن ىلا الف هس رتالد

 حالفل ىف لصأ ةمركلاف هللا قدرط ىف لحر هنم ءىحال

 * (هرارسسأو عاعسلا ماعم ةفرعم ىفةنامو نون امل او ىناثلا بابلا) <

 قسم نم ةصصن كسلا اهذخ
 هناقذ كد ير

 ىلا هعامسلا نا

 انعام“ ,تارقلاب ىغتلا,نا

 هدسع لرش ام عمس هللاو

 1 نمانع امم دوحولا لصأ

 هنآ ىف هيد أ را ظدا

 فراعق قام فرشا عمدا

 || واطملا عاملا ىوس عامسأ ا سبل

 ندع لك دنع دع لوق

 قّرطدو ٍلعم ناكح هبردل

 قطنم ل/تكحدنء قطن قل او

 قةحب هعامسف هل وق نم
 قطاملا نعنكذو نوكح هنف

 قهرا ف رشاا ملعل ا ىلعراعت

 ا قةكحو قاع 1

 ١ قاعنو قدا نمد: ةعئش لو اورصبلااو لعل ا ىلع هم دع ريس م لاقو ميلع عمت ىلاعت لاك

 ١ نوكبال عامسلكقير طلا اذهىف لوقن كل ذكو دو-ولا هنعناكف انم عامدلاو هنملوقلا انمهن

 ْ هللا لهأاهيلا عجرب ىذا عامسلا ةبتسه هذهف عامسب س دلق دوحودحولاكاذنعودحو هنع

 ١ عماسلاو اوسحو لك 0 اريبىدلاود 0 وك ل دلل ىل اعت هلوقف نوععس و

 اوق نعهنبعفددوسو م عامدلا ىفدجولا ةلزنع نب وكشلا نك هل لوقملا

 نةدجولا لاح عاملا مه اطعأ ىذلا هقلان لعل نم مهمولق ىف عاعسلا لعأ هد ىذلا دوجولا ةلزنج
 : دوحو ىعادو>ولا عحصيلامودجولا دعب دوجولا موتا !لعجاذهلو عمنا دوجو عامس مس

 | نيوابش قرفلالعو ةداعسلا قيرطدوجورهظر و ماعلا نم عامدلاو هنئا نم لوقلاالا اعلا
 || لد اوةاروو نآرق نم مهعسج- لوقلا:لسرلا تءاف ىنوكلا عامسلاو ىهلالا لوقا ادالا ءاّمُشلا قرط

 روزو

 ١ توك نك ىلاعت لاق نكمل
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 ةعسبطلا لعب لاعلاو ةصاخ ىناسن الا ندبلا ةرب دم ىعامالا ةعبسطلا فرعيال بدطل اق ةعبسطا لعب

 نأ هللابيلعلا نم ةخوذشلا ظح نكلو نيرهالا نيب زيشلا عميد قو امدبطن نكي ناو اةلطد اهفر .ٍ

 سللا عضومواهدو#ثو اهموم دمر طاوذتانل-ءلاواهرداصمو مهتاكرحدراوم سانلان مفرعت
 امهلامفرعيبو ةرظالاوسافنالا فرعي ودو#|ةروص ىف موماملار طاخناروهظ - لخادلا

 ةيودالاو للعلا فرعيو هللا طمس ىذاارسشلانمو هللا ىذربىذلا ريكا ند هلع ناو<امو

 -قشللا شكلا ني قرفلاو هدسفيامو حازملا طسياموةيذغالاو ةنكمالاو ّنسلاو ةنمزالا فر هدو
 ةلوهكلا ىلا بايشلا ىلا ةلوذطل ندي رملا لاعدناو ةبرتلا معيو ”ىهلالا ىلتتلالعبو ىلا ملا فشكلاو
 نيمارللا وكدا دنع ىتموهلةع ىف مكح و دب رملا ةعسط ىف مكسفلا كريب تم ملعيو

 نناسنالا مصعت تأ ب بخل | اعيو ناط,#شلا!ةر دق تحت امو ماك> الا نمن اطمن امو ماك الا ند

 م لا قودي ديزملا يرعشب الان ع دن رملا سفن هنكتام ملعب وهبلق فناطمشلاءاقاا

 نيذلا نم 4نوهص نيذلا ىب رطل! له ماا ل دي دم هلالا فلا نيب و ”ىناحورلا فلا نيب ه:طانىف

 ةطئاملاكح مهلمهو قا سارعمهن ,ذلنيديرملا سوهتابب ىلحي ىلا ةملتلا )هيو نولضبال

 تاهناعا تاخر ةمرخلان هوة سامو ةرضحلاب اذأ اننوااعهللا# ءاد داوهفاهأإ رت سورعلل 1

 ىلا ىهتن نإ ىلا هه كتحو هسرت لاح ف كلاسل ادب رملا هلا حانت ام عج عجب نع ةرابعشلا

 م فر ءبالفل تعقو هرب هياقو هرطاخ ص هاذا دب َُك رماه يلا حام ام عبجو ةخوؤشلا ةلكالا

 مسه نبأ ىبم دع تن أ هل لمق نيح اننعشل عقوامو تلا دوصسف لوس عق ةوامركح اهمقب نم ات

 مر هسفنن مال حراش نم قولا نم عمسل حب رذك نم ىلا ناكل يدرك تارا
 بنذناسل هلع ىرجحال د نم هسيلخت افراع عش ثلا نوكمق بجاو نع ع ىهننوأ هلعفب سود

 هلل < الف هّشرت ىفديرملا هيلا ح امك امث يش * صقن امه هللا نيدءامط | مهف هيفوه ىذا | ماعلا ةعص عم

 ضرما لمعي و و ميمتلا لي ببطا اك نتي و لتي امرثك | دسسغي هناف ةخوذؤشلا ةصنم ىلع دعي نأ

 فوقولاو هس دخت ماشا او هتمرح دب رم لك ىلع ب < هللا قيرطىف وهف ذحلا اذهىلاىهتنا اذاف

 تطقس ناقه دنع ةمرح هل تم ادام هه 2 4 ّمهلعي هلا نا لعباس اس هلع مكرأل هم اع

 اهنم هعفنملا عقتام | ة. صل انف اهررض دو هب عفش الان دنح او ةعاسدهد:ءدعةبالق هملق نم هتمرح

 نوفراع وش نلاح ىلع خومشل !ناف هب عفش هم دخل ةنمح هب ءاقىدل د 2 را تعجرام َيِك ةمر 1

 نوفوو هللا دود> نوعءارب مر ”ارس ىف امم نود مدر هاوطق اهب. نولثاف ةنسل اوباَكَلاِ

 طملختل الهال نوداحم طاح الان نوذخ ا عرولا ىف نولوأنيال ةعب رمشلا م ارع نواف هتنادهعي

 هللا ضغ  امنوضغب و هللا بحا امزويح ةاصعلا نم 0 نوتقعال ةهمالا ىلع نوةفكم

 نوءراس هلع عملا ركحملا نع نوهْنبو فورعملاب نو ضان الة مول هللافمهذخ انإل

 هللا قيرطنعىذالا نوطمو ريغدلا نوجريو رييكلا نورقوب سانلا نءنوفعي و تاريملا ىف

 لب مماو>انوّوسب اهلهأ ىلا قولا ودود بج والاذ ب>والابركتا فنوعدبسانلا قي رطو

 خا مهل كدب ماما قاطد مهدوج مهفراعم ىل_عدولاب نورصتقال مهعجاسانلا

 مهقفوم ى وطااوأراوعاطأنامه<اوح نودعقفد .هلئاعمهلقاخلا عمجو نبا مهلريغصلاو ٌؤوفكو 1

 نوب رمال مهنم ردصام ىلع مهسقنا اومالو هللا نم ءاماوةيولاناوعراساودعناوهأنا مهتعاطفف

 ادع اعكرمهن اجرةقهاوو دنونمل نواهدهللا عم بدأ ءوس هنافر د_ةللالو ءاضقلل م ريصاعم ىف

 ءالؤه لثخ ف.لكتلا نطوم ه.طعبانأ حرفلا نم بلغأ مهل مهلا نوكس مخاكمللا دابعل جر مهرظن ف

 خومشلانمىرخا ةفئاطو + هللاركذ اوأراذا يذلا مشو مهمارتحا بو معاكس تالا مه

 رهظولو نو كتبالو مهلا او مهل لي ظفحتلا كلذ ره الفلا ىفرهل سال ليدمت مهدنعلاوحأ باحصأ



 ا

 | اهلطتةوهشلاو سوفنلا يبتشماناف ادا ا كل دكحو هنم عبشبالا دهلفاهيلا بش ةباغ معللامو

 5 هاى ةرخا الا ىلا لقت مام ةوهشلا تةلعتف ا دى ةسرقةرود ىف ىبتشملا كا ذ ىل< دقو

 قوشلاف ةنللا تباطامةوهدااالواواهدمأ ىهانتنال ةروصام الا دبأ عب كنالفةومشلااهعمتتف
 بايلااذهى انفو قبامقاشثالاو نكسام

 ههك عز ىذا ا قانا نود ىوهلاق اذ نم سدعو ةص) سدأ

 هقلقي ىذلا نفه#ملا كلذ متت رد ا اذا
 مي ل فرعد نم ع فاغ همبدججح» ىعموهو

 سكعتسو درطبا هلو ةبحلا فاصوأ نمقوشلا ناكا ذاو ل انا ىف هلدوب.. ريغ بئاغ هتلعتمابنناو
 سلف بحب سدل نمو بحب سلف قام_ُثع سل نمو بحت قامم داماس ع لك لاذ

 مهلاافريشدشا هنا هسفنن ءلاقو هملانيقاتشم اركذ هللا نا هت ىللءالربخ درودقو قاتم

 لّديَتال ىذلارودقملا تقولاو هلااوقاتشان نمءاقلب هحارلا مهلشر نأ يلا هدر انا

 فشكلاانمالهيىللاءالوربدا مص نا اذه ملا ”ىملالا قوشلا عقوامدوبورخ أن نمدي الف لحل
 لال:وراعو نالسو ىلعىلا قاستّسالابةنللا تفصتا دقورومشمروك نم هلاالا ةحيت ةياورنمالو

 لالبيتسالاونا ارمعلاو ةمالسل اوؤلعلا نمءالوهءاعسا قاقتسشا ثبح ن داق سانا ماكتو

 اهةوشنءاهتل اس ةنملا تيأر نحر يملا اذه ىلرطخولو قو ذهأ نو
 ”ىنل اذإ دك تصحو ةعررالا ءالؤهاقوشااىلااهاذأ ىذلا ببسلاب ف رعأ هما مهربغنودءالؤهل

 لع الوهل هنا قوش نع هلأسأن ا لرطخاموءاسشأن ءهتلأسو ارا سه هب ار 0

 1 هسفن نم قاّمشم لكهفرعب قو ذ لع قوشلاو هنم "ىلع مهأ ناك ام ىئلْعُس

 ىعملافرعش# (مهرارسآو خو .ثلا مارتحا ماّقم ةفرعم قةن امو نو اًعلاو د>الا بابلا) *

 هللا ةمرحالا نسا ةمرجام هللا هل اندأ اهبهقتف

 مهدي وت ىبرقل اوءالدالا مه هللا لعاد سس انةلالدلا ىلع

 هللانعالا م بمد حاخف مهعجأ لسرلل مهن وثراولا

 هللا عممهكرئاذ ةسعب رمثلا نع
 1 9 - ع 5 .[آ6

 هللا فهلا اقلط 0

 هّللا نعءامنالاب ءاسولو هنع

 مسههلو لاح مهتما دبناف
 ا اب
 هع رمش تلاز ىذلاب ىدتقنال

 كلذ قانلق مهو ءش بتارع نيديرملا لهج نامزلا اذه تان ًاراملو

 خوسرأ اودهاشملا لهأ 6 ومشا| رداّقد تاهح

 خوعتلا اهلناكو الهج | || موظافلا تلزتمسساو

 عئارمشلا لع اورو يذلا هئرولا« فل ا

 ءايغلاع لارا ءالعلا نم مه صوصخلاا ىف ب باد 7 داع رهو نوال ظفح مهو يرذتلا



 سقلا ىرصا لاق هليل ةداع ىلع ىأ هإ#لخ |

 لسامب باررلا مْ اهتراجو + اهلبق ثرب رم خأ نم كندك

 | لب رح نم اع غمساو هئشم فئاطا نم هللا م هدوعام هللا واخ ىفهتداعتناكنق كنداغك لود

 ةدوم اهللضتالوا دعالو ةحعر هيوشنال بضحٍلاعلا ىف هنمر نإ ف ضعب ىلع مهضعب فطعأو همعن

 لوم“ ىف ءاحرلا ميظع نم منكم وأ اهطورشاهن افيتساواهتح هماشل هلكت مس ا قه س ىذا كلذف

 ْ عيجب ىلع ىواسمللا شرعلا ف ةجرلاَتَر ا قولا روع ل 0 هلوقالا ةجسزلا

 !١ ا ضراوءف تافصلاوءامسالا نم اهعفر ديربوأ اه تقام ام لكف ملا علا ءازتجا
 : اب مهو مالس || هباء مهارب , | تافص ىلع ثا هلكرعالا عجرب هلاو نجرلاوهو ىلو تملا مكتحلا نال

 ! قالخأي قلختلا ىلع كانللداذهلف ”ىللنا هل تيحوأ ىهامام ماك يركب هناف هك ربك قز ري هللا نأ ىبسع

 : ىلا قالخالا تعمق لهنا ده ىنعمو قالخ الا مراكم متال تئعب ل سو هيلع هتلا لص لاق دقو هنلا ١

 || اهف اسفسنيستو لسرلاو ءاسبنالا ىلع عئاربشلا فا هلكق الخ الا مراكم ترهظو فاسسةس لاو ماكس |
 | قالش ا الاف :رعملاو ف شكلا هيطعيو ليلدلا هيلع موقي ام ىلع اعلا فامو عجل دنع اهمراكم نم

 ا ىلا ةعماخلا ةماكتلانلإسو هلع هللا ىل_صهللالوسر ثعرف قالخاالا ف اسفس مناخ مراكم اهاكف هللا

 مقيل ثعب هنا مالسلا هملعربخ اف صاخ عرش ىل_عهمّدقت "ىن لكو ماكل عم !اءعماوح قواو ةفاكسانلا

 ا لكلا راب هذقالخالا مراكم قالخا فاسعسهل نا ف لقاح انقل قداح بمال قالخالا مراكت

 | فرعنا ةد- اول قالخا فاسفس ماعلا ىفلسو هيلعدتلا ىلص هلنا لوسركرئاف قالخ ا مراكم |
 ا عزذو لو هرمثو دس-و صرح نم قال ا فاس ةس مهمل اذ ها فراصمانل نابأف عرمشل ا دصقم '

 ٍ مراكماهاكت داعاهلك ف راصملا كلل ىلمماهاش رح ااذا فراصم اهل انانمع امر د نصر

 لكو قمل ةضال هناا ةضالف قالمالا راكم بها ةفةدو#م تناكو مذلا مسا اهتعلازو قالا
 || مهداقةعالالا اهنمبنتج ام بانتجا.هلنا ىعأ امو فرعتال نكلو تراكم هلكت قال وكلنا ا

 قدما دهف لهج نمانمو لع نمانق او منت.ا اهفراصم نيس نا هن ىلا جواو قال>افاسفسا م ااهيف

 اتا ناكو قالخالا مراكم يقتل ثعبهناهلوق

 «  (قاثعلانييغلاتوعثن هوهو قايتشالاو قو كلام اقم ةفر ءمىفةن امو نوناعلا بابلا ) *

 أم

 | حت

 : | نوكح. لامولا عمت اتدالاو | ؤ لوزب لاصفولا لمص قوش

 1 أ تريغم هب رث تءاعالاد ع ا ا هلع ا, قارغأل لغتلانا

0 

 نوهي دوحولا ف بعص لكام هاك وه لاق نم
 نيدداوملا ةءاد ىكت تعا ا ٍ هريسغن 4 ىشعلا تافص ن نموش

 نريووئ_ع يهب كاذهو | انههالاتعنلا اذه ,كصءام

 قاشعلا ضعي لوقد

 قارقاا فوخاوندنا ىدأو# مهلااهوثازاننا ىماق

 | ها اه دصتيرقاتستالاب نكي دروا ذات تاع نال ال! بويه هنا ءاللاب» حسد

 ١ سحلاناف هنم عب يال هنالنكم غلب ولت هسفهدجو تباع غابت ردقيال هباحرف هنويعع هعاقجا دنع ْ

 1 لاك اتطعداد يرشد هزاع ءامبراشكو هذ بوبحلاب اهقاعت نم سفنلا فموقباع ىيبالأ|
 ْ امهتهدحاو لك لص ىفبحت وهام ثيح نماء د بلاطو لءبلاط ناعيشيالن اموهممالسلا هيلع |

 دداكلا عا



 1 2: أ

 1 يس لل767 77770 تت تت ا

 ىل كة دص مههاربا ب هيلا هللا واق هنع فرصناف ىءانآ نيدو نيد كرتأ مقل لجأ نم ميهاربلاب

 مههاربا هقحلف ةمدقا لج ال هنابآ نيدو هليردلرتب نأ هنم تنا ديرتف ىلا لرمشب وهو هقزرأ ةنس نوعم#

 ىبرن الاف كل ادبام يهاربااب كرسشملا هل لاقف هيل ارذتعاوهئر شل هملا عودرلا هلاسو مالسلا هملع
 لحال هناي نيدو هن دري نأ هنم درت تناو ىل هر ذكى ع ةئسنععمس ذدم هقزر أ انا ىل لاق وكيف دنع

 مالسلا هلع مهاربا عم عجرو لس ًافدمعب نأ ىساذكز دادخ عق ودةوأ ل دملاهل اقف ةمقل

 ىبر نم مركلا تاعت ل تفك ىف هل لمشف هلع درودراو لكح نم هللا ّتاخ هم اركت ع من هلزتم ىلا

 ءرملا مالسلاو ةالصلا هيلع لاف اّةح ىللخ تنأهسلا هللا وأ مهعضأ الذدءادعأ عضال هتيأر

 رعاشلال اك للاخ نم مدح أ رظنملف هلا نيد ىلع

 فال نراها رف كف هلدخ نعلسو لكستال ءرملا نع |[ .'

 ىدرلا عم ىدرتف ىدرالا بدحتالو مهراخ للا فن 'موةىف تنك اذا

 هيحاص دس نأ ل مل !ةمالع ىللخ ناكح اذا ىنأ لاه كلا سانا !ابحأ نم مهضعدل لق

 لقاك همهىف هععاق عطتسم ا ذاف هنكما مب

 ىقامرنمةوادعلا, ىربو ىومه ىمساشي نم ىلءاخ :

 « (رخالاقو) #*

 اراك لملخ ى رأ فاعي نملالا انام

 نانانلقدو ةّدوملا مهلا نوتات ءاملوأ مود_ءوىود_ءاوذتتال اوما نيذلا اهيا ىلا عت لاف

 هنمهلهل كلذ ميلازنك هللا نوكع مدلل اءادع مان نوذوصوملاءالؤهو هل .لخ نيد ىلع للملا

 توك ثأو ماقملا اذه لسص ة دارأ نك هودهاشام الانواع الف مهنع أ ىف هنود با.سالا نحو

 اهصخغو ةدوملان مهلا نوتانءالوأ م؟ودعو ىودعاوذختتال هلوةىفةيالا نعم لملف نجسرلل الءلخ

 روءشلاهبمولقىف لع لو م-موا دع عم مهبلا نو هفىلامعتهنمناسحالا نا همءادعالا له

 مييصاعو مهممْو هو مهرفاك هللا قل عج ةّماع نس< نأ هللا ماقد بااطلاناسنالل ىجنف كلذ

 ثيح نم هسفثاطل موو ةجرلا لوم ن م مف قملا ماقم هنوف عم ماعلا ىف موقي نأو مهعث اطو

 قلخلا لماع نك نورعشيال ثد> نم ميلا ناس > الا لصوبو هنم ناس الا كا نأ مهرعشبال

 ةذاامتاذ|قوفالو فطا الو اهتم لهسا تنأ راهاهئقذو اهتاش دناف ةلهس هع رط ىهو هدب رطل هذهم

 ىدقنطابلانمهدمأ دودوملا مدعلرد اظل عطتس ملا ذاو لنا هل تدص ةراثملا ذهب دمعلا ناك ا ذاف

 هللاناك امةءهلالا ةجرلاالولو هلك ةروهذ لددلا ةلاحنوكت ا ذكع هيرنيب و هندب هسفن ىف مهل هللا

 ءاشباهلك اذه سلأ هب زملا اوطعيىّتح لوقيهتناناكامو اهل منجا مكلاوهجناو لوقي

 ذوفن نم دب الف ماعلا فةرذ تللًاتامالا < مولعملا فالخ عوقو ناكو ةماكلا ثةبسامالولو مسملع

 محربو ىفاع ورفكلا عمقزر ايندلا فوهذ:ئث لك ت عسو تلا ةجرلل ل املا ن وك, هللا

 مما قعف هيرذلا ضبقىناكاك فنكحلا ىلءةرخ الا رادلا ىف فارتعالاو ناميالا عم فدكف

 لول>و اءالبلا ةاساقمنم ايئدلا ىف هياولّنا امو نينمْوملا نص ا سحاكف .ظنتو مهلريهطت مما ذعر

 اوجرخ نأىلا مهديحوتو مهنامي ا عمرانلاارئابكحجلا لهأ ضعب لوخ د ممم-مامبا عم انازرا

 لاحابف مهل مه ىف نينكحاسلا ىت- طقاريخ لمع نم رانلا نم ىلا حارا مث ةعافشلاب

 نيد ىلع ءرمأ مال ىلا هيلعةلوةوهو هلل ةداع ىلع ل.ل كن اناناذع باذعلا ىمناذمو !همووذعتسب

 دل دح



 : ىردبال قوشلاريثك حدا معيالهناب ب تلات عت « ( لجو هصخم) * ا
 | هت دقو بللاران'اد_مف باح طرقا ا برقل نال هبوبحم هلزي تال نعف ىر ديال دولا ميظعنا
 ةفانتكح !هء_فنف هتدودنم قناعامدالف حرا نم هيلطشهلابش ىف مكحامم هب ونحن ةروص
 ىلا كل ذو +-سفن ىف هعف ريو بوبحملان 6 0 ىلا نطاسا !فاطل عرعر هاظلا

 ّْ فلل هيالاهيلطي الف هنفوهمتا ىردبالو هيوهف هعْربو هَقلَمب ىذااوه هند بحنا دنع عوفرملا
 هلو الذ لوشن أم لقعي الو لوب ساوحلا نع سبغي

 انطوهلىب مح ئرآام هملطا نبا ىلق عاض ىبوبغ دنع ىلق

 ندا نا مس وااوغ ندقسملاا قاب لوف صارخ نار10 ا رت

 لاه تام يارتخا تا وبكم هأديو مد ١ ال ىلع هللا م2 |ىد_ئعوشام ىدنعوه

 ةضشلا ف مد افثيدحلا هترذو مد اتا ان اهطسم راني كرت اكو ىبرنييترتخا
 مما ةرثكح هيوءاف هقوهام بقوه با عم تبوبحملا ةروداذكه ةضيقلا جراخمدآو

 قع تلقع نق ىورخلا قالجلارةعو تم خلا رات نارام الار تحل ع 1 سلو

 اهل ةدحاو قم .ة- دمكحلاو قو اودجولاو بلاف هسثنلاو ّ كاباققب رطلا يلعب تممر د5

 بوبحنا,ىلا اهتم عجربالب تماق نما اطلس مكحي توعذ ىهف قلعتملا فال_دخال ةشانخم بسب

 نيبناملا فنيا تعنفزاجيالا ففاكردقلا 3 د مهفاف ايمن وكي نآالا كساب ف الالوتك

 ليدللا ىدهيوهو قا لوقيهللاو

 + (اهرارسساو لانا ماقم ةقرعم ىفةنامو نوعبسااو عساّتلا نايلا) *

 هن حر تماف ىلا هل لاا د نوذكا ا ل

 هلم ن م قادلاىف لانو ىدشه لوسرو قد تع ند

 هن مق 0 نم تناف ىرولا سوفن هنع تْزعنا

 مهضعي لاق ىهلا تع هلذلا ْ

 اليلخ لياخلا ىعساذبو ىتمحوراا كإسم تالذتو

 عقو ثيح هاهنا حالا مديو عقو ثمح فسوواننيلز مدب يح رز لا لا دل

 دكا

 ركح ذمكلهفوالا لصفمالووطعى ّدتام

 هيفتلح دقوالا درفردوج همف قييالف بكم وهشام ثدح نمفراعلا# ازرجأ هللا ةرعملا تالعاذا

 000 0 راو هؤازحأأ تمظنتت ا ام كلذ الولو هدم ءزح لكد ه.فراعوهف هير ةفر 3

 ِ ناسنالا لا لاكش كلذكو الاخ واس>و ىئعمرومالات ظنا ىلاعت +سف هتعسط هشناحورأ]

 : دانركذام مكح هنا ةفرفلا و ةرسحلا تادف 0 3 و هللانالا لك شام م ظن امو ىل هانم ال

 هب ققجتو هانرك ذامب ناسنالا س>أ اذا دووم لكىف اذكع ةناحورلاو ةي_سملا ةرودااف
 منلارقكعمقزرب هبا قا تعن ملاعلا ىف هل ناكماسملا اذه ىف لص>-ن ءاللش نكادوهشوادوجد ||

 || لزن * ( ةباكح ) « زواصتلاو ودعا !ناطاسو ةرفغملامظعرهظ فاما صخحشلا كلذدادزيل هل ىلءد ||

 ْ لاَشف كغضأو ك 0 هللا د-و مالسلاا هملع يهارباهل لاف مب ها ربان يشارب | ةلمريعن نمت ا
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 ْ هلوقو نوال هنا هيف هلع قبس نم نسون ”ىهبأالا حالا ذهن هللا بلا هلل نيمحنلا بولق شد وشن

 ١ يلعلا يكس اوهو ةصعملل هضرعدتقد سحأ لثتعال هنا لعن مأ مآ لاق ةقمقح ىأ نكد حاز هلعو

 و ا تاعزا لاو صا ارعالا ف الدخاو ملاعلا ف شد وشنلارددانه ند

 ا ءادركفال ب خاو م ,لاركفلا بلطي ةمكملا قريت ءملانزولا ىلع تافرصتلاو نزولا نع حرا هنا ا

 هيوبحم ناكن ان ريداقملا فرعيالف لاسكا هف طرقا دقهيو بر كذب هلغشو همهاغن او نوكلارمب دف ١

 ةظفل ىهو هركذب ظفلتلا ىلا ىرتالا ءوشد : هتزرالف نزول | نع ء حراملا مالا كلذ هبات عسواه هللا

 تالسلا بحاصا نازيملا ىف هب ودكم ى هام ثدح نه اهتهاطب تل داملو نازيملا لخدتال هتناالاهلاال |

 فص - ل لثاف نم م هظفل ىهو اروام ماعلا فانصأ تعضوولو ا مزدامو 1 '

 ماك ا[ هنعسو تلا حو نم عمو ود ىذلا هبلظي كلتا بخ دما كلتا ار لل

 هنا هيوم عنو اوخو هللا حر نم فلعل ناسا نا دوج ولا قر هططأم حلا نم 0
 ام سحأام فراعل أ باقاناور نمٌةواَز قَهَر ل ا ا اوحامو شرعلانأولديزبوأ لود

 || هرو.< قراشبال يحنانال قا دنءقحلا بوح دنزاوملا نعىلا عت هللا بلا حلا لاح فدكف

 ٍْ هسفن نع لوب هنوك بما تعت * ( لو ةصنم) * ىفام هينزاوبام ىسامو قابهتنا دنعامو ْ

 || انا ىوهأ نمو ىوهأ نمانأ كلذف مهلئاقلاقهلاري غدار بالذ هيف هكحالهتسال هروح نبع هناأ|
 عج هنالوهرصيو هعمس ناكشهدابع ضعي بحأ هللا بحل !ىناعت هللا هجر ديرب ىلأ ةلاحءذهو
 ]| تاقلاذدكح ناءفىل هيوبحل لوال دوه لطم هنان بحلاتعت * ( لو ةطلم)» هاوق

 الأ ىلل اها نيت سرششع لسو هيلعدتنا ىلصهنتا لوسر تم دخ هنع هللا ىذر كلام سن الك اذك
 || هنف هيوم فني رص” ىري ناك ملسو هيلع هلق ا ىلص هن الدلع تم لهلعفا ل ئشلالو هتلعفم هتلعفئثلا|

 || هدجتىث لك قرح اش لطصم بنا نال ذل لب ال مسي لب للعيال با ىف بورا في رصتو
 || هيورحم ىتريامف كرك هناةلرطتعالو ىفو هلا ىريالو دوهحا لذي وهف ةريعهيوبح ىوسامم هبلق ف
 || هبوب قل الوقي وهال لءفامو لاهل لوتي ف كف هنذانالءاّدر ذل َرَتتال نطوملا اذهىف هللا بما
 || هتعنو مالطصالا اذه مصيالو نانثا دنع عقحاخ هريغل نوكمال ل4 بون لكل *الا لديانأ
 ا مسا تدار عم هرأن ب عل * ( لجثو ةصنم) دي ددرتلا نم هنلا بنام دوهحن اب

 قداصلا يحنا لاق ناقكلا لعيالرهدلا ' :

 هبح ممكسنأ معزربناكن د
 هروغت داوفلل بغا بنملا

 هناف سسللا رسىدب اذاو

 نو ذكوهف همم ككشو ىّتح
 سص هشضرتسلل ىرت نأ نم

 نواعم ىقلاو الا هلع م

 5 عع 2
 الصم ئوهأ نحال نولتو نيسعا| همسه مل

 هسلعدبشت ةعب اتش هنارغو ةدعاصتم هئارفز هنلعأ الا ارسالو هكتهالا ارث_س قال بالغ ىحلا

 ٍْ دلح الوري_دهلام لةعيالاع م 5 ملكت نادلاوحأ هب متو رهسلاو ماسالا هيلوكاع هحرا -أ

 ْ ه.ىداش نأ كلا ىلا وأ ا اذاهللا سا ةفعاضتهمومتو ةفدارتم هموم_ه

 || هلستتق ضرالا ف ل اوبقلا هلعض وب غءاعسلا لعأ هدف هويح أ فانالف بح متانا تاومكاىفأأ
 || لئناشلا ادهىف مام ل اع ضن الو سانل ضعي نر ع وللا هنركت |تاو نطاوبلا
 مواقف دعلا اذهب >اذكهو مهلكل اقام سانلا ن هريثكو هلل دباسولاعلا ىف نم م لك هلل مد دوت

 را لت .بواهلكض صرالا عاقب هبت ضرالا ىف لودقلا هل عضو ناو

 ق



 رعاشلالأق ءاعمالا لوه# هنان بلا تعذ « ( لجو ةصئم) < نوفصباعةزعلا

 ٌىامسافرشا هنا اهدبعاسالا عدنا

 نو هب هبه ام ىوسنيعم مسا هلاقيمت اذهلذيدومعلاف توعنلا 6 هنا هدف مهلوق لثم اذهذ

 ىهساوهفهب نا مسا بوبحما لس لوي كما ام بعجلل لقا ذاك الو لاس ذا راع ميل
 امناو هتاذ ىلع لدي هلمسساال هللا بحلا فّرعتتال ىتلا ةركنلاو فرعبال ىذلا لوهح ا انأ ىل سالف
 هللا هولأملا لاف هيدامس ام هلا ليقف را سدا عفر نم هنقهلامىلار ظن هروح وه ىذلا هولأملا

 لاقل كد قلاسان لاق قلاخاب هلقولخن الاف كسل برلا هللا بران بورملا لاف كبل هلهتنا لاق

 ءاعد هوعدت انلاوحأف كسل ”ىوقلا لاف 0 فيعضلا لاق كسا قزارلا لاق را قدزرملا

 مال بجوملا ىنعملاوناسللا بح اهفو رحب كر تو اهظافلا فل اذهلو ءام» -ااهذذتبف رقم
 *ىوولاةل لوو فاذا ”ىسرافلاهل لودي ىذلل هللاانك ىف رعلالوةمف نيدولغلادنعلوةبعدو

 روطبي ركحص ىا جينر فالاهيدانيو ىركشت ىاىرلا هيدا حافصا ىا ترا ةقإ
 هناانلقاذهلفق ولد لكن مدوصةم داو ىنعمل ةفانت ظافلالا هذهذقاو ىا< ىشطاة لرعو
 ا (ىلجمو ةصنم) * هناجا بحت هاعد مسا ىأب بو.حن اذ لئالد ءاعنالاذاءامسالا لوو

 اذه هنوكمالو تامسلاو دا مس تعنلا اذهو لاس سلولاس هنأكحهناب بنا|
 هرداشو ةفر ءدالو هن ”ازا نوكيا عر هيوبحت نا ىتح هيوبحم بح نمهدنعءامف قار :> .الالاسقألا
 «قغهللاو كوشي هللاس لا همف نامل اة فوهو هلاح ىف ىلا تاكو هفهنلا ةرظأ د هتوص فرءنالو

 000 د م ل نيلاعلا نع

 نوكيوأ اا دددوهثموهف هيوبحم نمهدئعامهإ_غشا ها رمهلاو لكطولا ني ترقي ال هنأ 2

 لئاقلا لاهاي
 رصقلا نموكشأ ام لوطلا نموكشا ترعشنا لللاك تادون الملا اف ٍ
 لالا يهذملا ىلعف نن امأو عاد ِباذعفف لاما هلاءريغتافف ىوكش بحاص نيلالافوهذأإإ

 كلذ فانلو هاوسدهشنألو هريغفرعنال اندونهشموهق ديالا لغشانلام
 ارصقم أ لمللا ل اطأ ىلا'أ اخ ترعث ناو المل تاصواهم ىلغُش

 هدنعقيرفتال رصدلاب مم دمك دج ازال اعاد كانا ةدحاو ةنهلالا ةملكل هللا 2

 لمتف رعثالو رسلا عت ان لضوء دنعامنب رقلا دل وتهت دعي هر تر 3 كد ْ

 ', لصولا
 هآرنمالاهنر ديامو هضرعهلا نيع لصولا نيعف

 هب سم *1لالداف يتم دلان لا تقت * (ىلحتو ةصنم)*
 هالو هناكحف هيلع هيدا.س بوح | ىطعي تلات أ نم قاما ىطعتام ىوس هدس فرعن الو هدنع

 بخلان ملا ماقم هطعباذ_هو عوضخو لالذاىفلالدا ةحئار هنم“ مشن نأ دبالف هذههتلاحن مو

 اعار ذهنم تب رقت اريشىلا ٍبَرقد نم قدعت لف تضم ىتق سن لف ت 0 ط ىمعطت ملف تعج ىد,عهللا

 رحالا فعءاضتق جركربا هلودل هفعاضبف احا ضرقدتلا ضرب ىذلا اذ نم 5 رتلا فءاذق

 ىامهلهج كلذ ببسو شب وشتوذ ها ا 0 لاو - لاؤلاولال

 هلعرشامب كلذ فرعدقهلاف هبوب ناسا ناك اذا هعمنوكيةلاس”ىاب ىرديالف بوبحلا سف
 ىلا هسح نأ ب < وهو فئاطالا ن د هيداناحامو زاربسالا ن نمدحدامفالا هيلث سوست ةنلع 1
 سوهنلاْن ال هرارس | ةعاذابالا كلذ هل, نكو .الو ةلعاهكواقلاو سا 0003087
 اذهفال مأ هيرارسسالا كرت ةعاذا ىشريله ليال دنا اباطعلاو تابسهلاو ملا بح ىلع ةلوبجم

 َك كم 1
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 1 0 الق اماقمو الاس لاجرلا ىلع تير ىتلا ةروه ملا ةيودعلا ةعبار لوقا دهن أ لاقي ةبدملا

 رعش بالاخ نع ةجرتلا ف قرطلا بعأ ن نموهو اهنعهّللا ىذر |

 ١ كاذإ ل_هأ كنال امحو |

 كلاس نع كرت دن لغشف

 لارأ تح بحللا كفشكف
 كادواذىفدجلا .كلنكلو

 ىرهلا بح نيبح ل حأ
 ىوهلا بحوه ىذلا ام
 هل لهأ تنأ ىذلا اَمأو
 .ىللاذالو اذىف دجلا الذ

 بتاكلا باّتعةيراح ىرخالا تلاقو

 اكانثأدق ارئاز موملام>را || |اك اوس ل نم ٍبولتلا سمحا
 اك وس سرح ناب اقل ىبا دق ىرورسو ىمعد و ل

 اكاتانوكىّتمقؤُ د لاط || || ىداقعاو ىد.سواءانما
 اكارءال اهديرأ قاري اوعن نانا نم لوس سل

 « (تعنلاادهىفانلو) * :

 ا 2,

 ديزب الو لوعال كَ ءاوس ىل كباذعوأ كوعت

 ديدج لك ةلخ لثم كبحو || || ىم نا ىذا ىخ
 كل 1 لل ا ا ا ل

 هللا بحملا لاو الاب رأت الو ضراوعلا هبشرتوتال ىذلا ىبهلالا نازملاوهو لادتعالانازيماذه ا

 ا رش هلزئم ىف تح دقالو بوذا ه”رضتمل هدامعنم همحأ نم ةفلاختانر رسشتيالو ةعاطلاب عفتت.ال :
 كلر ةغمل ل دن ناجرلا لعرايتح ل وسلا لعوتسلا مدن مسهل تنذا لكنعهنتا ىنع لاَقَك 1
 دي انعلا فرعنل هرك ذامتاو هدنع بن ذب سدلو بنذلا ىلع ةرفغملا مّدقو رخأتامو كينذ نممّدقتامهنلا ا
 عار ”ىل< ريغ" ىف ىح > مام هنا هلك اذه عمو هسفن دنع بن ةزسح الو بوب ٍبنذال هبادحان ةيهلالا ُ

 م هلع دا تماق هبل>انا هنازيمل ظفاح هميعدم سافنالا عم ةيلاطملا همؤرّوصت بلاى تافتلا |

 0 مكحشاتاث اطلس !اىوق قداص سحوذو ةقانهق رعمو الا هاطظفح الف نيين املا أ
 كا /صاصو لقع هلتاكن م ندالاب تاطيامتاباد الا بولاطسريغ هنان بلا تعن +( لحتو ْ
 ' كالاربكلاو هن هللاس 2 !ناك اذا منءردصبام لك فذ اًومريغو وف هارب دمال لمعلا لوم ناهاو ا
 || ىد | ىبذأهّللا نا لسو هيلع هللا نص لاقاك هئاملوأ ب دوم ءالقعلا ف بادالا عرمشم ا

 ١ هيدا مر كلا هدنع بو.حل ا دعلا هد أم ىل طع دنسلا لاقيامناوهمالغعميَدأَت لاقيالدسلاوأ

 بلاس حؤه اذهو هسفتءاسلاو بودحلا هاستاف بحلا هغرفتسا هيوم مر ساد بدا ثعل * ( ىلتو ةصئم) * هلابونح ناكناوهدبع عم بدالا, بل اطمريغدمسلاف الضفو هنم ةنم ْ

 || عاذتال ىتلارارسالا نماهماالا لاقنت من لاسقنتال ةقيقملا هذهاهنمتر دص ىتلا ةرهلالا ةقيةلساو ||
 ىنمو مهنفهللااون هتلاباكنم اهتناو ام فرعي ناهلزو< الو اهفرءاهنش كح نخ |
 هندسقب هلت دلال بحلا توعنلا عوام هنأب بها تعذ * ( لو ةصئمإ * هيسفن ىست هنروص ْ

 توعنلا عوا_2 وهف هفرعتال هيداربامو هيداربام هدعنفه رف هعشب نا هيومحت ديرب ث مح هناف ةمالدا

 بركير ناسف ِِء يل دل هنال هل ةفصالو هل تعئالف دارا 11 ا ريتال

 را
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 دعي دعس نس رار رق قا لد فانوس ماقماذهو نيبحلا نم ال ْ

 ارهدعب نمريغأ هلا ملسو هيلع هللا 0 رك ذ مدعس ةريغى ةغلاسملا مشبب كافر ومغ هئانا دعس فدوام

 || هدالو أو هحاوز أع نم هبح أ نمث همح راهظاو ريغصلا ةبعالمو حازملابهبفدح ولا نم اهلامو هتمحم

 نيبحلا نمهناهسفن دنع لعب لفرشب انااا هلوقو ةريغلا باب نم لك اذهل سو هيل عقلا ىلد هياعصأو

 ]|| هانا هيوسكم سها ع نعل ذ نالت لواهرثوواهة-ىف 0 نارام كي هما تاو هتعسط هتلهذ

 8 لزنو ةعا موب ةبطالا لرثو نيسحلاو نساعاو ةشلاعب < ملسو هياعهتنا ىلصا ده نا ليقف كادي

 ! بودحما ىلع ةريغلا بان نم هلك ذه هتبطخ مت ورينا ىلع امه. دعصو امهلايذا ىف نارثعي امهر املامهلا ْ

 م ٌكاذرهظرال م نيعب نآس دقالا بانل |يظعت هملع صالا نوك, نأ مش اذهناو هتمرح كمان ا

 || ىلسو هيلعبمتلا لص لاق هللا بها نيرا هدابع بول ىةرغلا ةرتس ل دف نوكل نم مارتحالا ١

 | ىديناراغذ هت مها رعد ىف نوب. ا حضنغبل شح اوفلا مّرح هنريغن هو ئمرعغا هللاو ثي دما اذهأ#

 || هتبح ىذا نخ ٌس-اوفلا مّرْف نيتوعدلا نيب لفي نازيممث نوكيالو قداصلاىوعدبذاكلا هيف |!
 ٍإ لاعنالا فاضاف هنم هروح ىلعر اخذ اق هللان لكل او بذاك ا نم ق داصل | نيبتف هدو دح دنع فقو ا

 أر دق ىلعهمف هبح مكحي هناببحلا تع *( ىلتو ةدنم) + دبعلل صقن بسال ىتح ديعلا ىلاءال هيلا |
 ا هوزيمو مهمتافدباو دقت نيذلا مهو ء ءالقعلا الا ىلاعت بطاخامو هديقدإة 2و هديقدإةءنالولمع

 زيت لوتعلا ةلدا اذهاو زيمقلا لقعلل ناكف ديشتاادوصقملا لصح نيام لا عقواسأف مئات ا

 نكلا ناطلس نم لقي نا نكست 0 هي لاح ىفولةععمفقو نذ قولخلاو قلاملناو ديعلاو قا نيب

 هل عوام ودا نم ل _ةفدلةعر طن عمال هل دع لورق عم فقو نمو ىرافنلا هلل د ه.ضنقيامالا

 || لمعلا ف بحلام كه لو.قلاورظنلانمب لد علاق كلذ ند هلة ءهل.ةام بس < بخلاناطلس همق ك1

 (| الذ هلا لعلا ةبسنانملا لقعلا يسن هللا بح ا ارارسأ انهناق مهفافءاوسلا ىلع سال لب الاورظانلا ||

 هاعزواج ال هقاخو هبح مكه انلقعماضتقا امردقالا انم نوكالاك هلعدي ىبسامالانوكي ا

 بحلاتعت 0 وة معا ىلامتهللاو مهفاف الومتو ارظن انلقءزواجال هنف اني مكحو ١

 || درادن,ناملسةبقفاهحي ناك ةفاطخدواراثاطنا م (ىكح)* رابح هرج ةيادلا لثم هنا

 ,| ىلتلق ولن أ كامح ىئم غلب دقل اهل لوي وهو هعمسش ةمَعلاىف مالسلا هيلع ناملس ناكو مالسلاا هيلع

 ]| كنم هتعمسىذلااذهام هللاقو مالسلا هلع ناملسهاعدّتساف تلعفا ناملس ىلع َةبتلاءذهمدها ||
 || اها تلقف ىئاالاهذه بح اناو نوذجاالا هي. اك الانا عملا نا"ىلع لمقتل ناملسا لاذ

 . ناماس كتف لعل و علان اهلبال ةا نا 1 نرسل يا 5 ءامتاتعلاو تعمم |

 | هلل يحل كا ةكميهذخا اويل هردهاوارامج هللاهاءحدتح رجا ذهف هبقاعي لو هجرو مالسلا هيلع !
 ماك كلذ ناذ بحناهيذخ اوبال صالارهاط ىف لاخلا نم ةّدوملا ق دصو بألا لالدا هاطعاام لك |

 ْ بامان اطلس مكح تحتو هرسا ىف مهناف نييحما الءالتتعلاالا هنت اذْخ اًوبامو لّعلل ل نم بحلاو بملا
 ١ نمدخ اود لو نع مث هيدعو ام ةّنطألا ىلع دعوبو قداصااوهو رابح هرج هللا ىلا مهفاف

 اجا نك هددح 00 الضفو اا ىصاعملا نهب نوربغ

5-1 

2-2 

 هجم

 ١ أولذ ةغلابلا ةحح امو راك رد لت 5 رد هنلعم وك بحل ا رابح هجر 3 لةعتالودابعلا ١
 || ىوبحلا نانسج ان ةدانزلا هش لقت الدنا نخاتح + ( لجتو ةصنم) < نه ءاغأل

 ا الق لمي ا هم“ أ نمدم بف هل ىلكت لت ن نع هناذا هبح ب ىفالا نوكيال م كا اذههن انجح صقنلا الو

 || بااوهو صقنلاو دا نال 2 هانرشاو نالتسالا بل افلام ضار ءالان صقت.الو ريلاب ديزي |

 || :ًارملالوةودو كاذا اح صقنبإإل هنا ىئعي ابحالاْك ءفددزامل اراابرا ينتعطق ةول ةيحلا تلاه لولعملا



 نك

 ١ هانرك ذاملنطفتف امها مكمل ناقلعلا الوةدارالا البدع بجو مهلاثماواذهف ءاشولو هلو3 نم 3

 ْ انزرباىذلا اذ_هناريغمولافمودواهردق ظع نماؤاراملائب اص اههلعرامت ةمهلار ارم. كلذ لكذ
 ق>-ىف ةعشضنملا نم هيفا اوهزاربا ىلع انما دقا بى_ساده فرشف هتلاب لعل ا نمان دنعام ىلارظنلاناهنم

 : هنعربعملاودو بورحم اة اف هبىس شهدلا شهد ف دتلم هنان بحملا تعنت »* ( ىلجتو ةصنم) « دانعلا

 قيرطلا مهل عرش هيل ادابعلا بول د قمل ناكصالو باكا اذهىف باب هلق ًايسو موجها
 || ريع ىلعمهأ ىككايثهوبح افعتلانمسيلا ببحكتو ف رعق تال الدإان وهيا !فّرعتو ةعورمثملا ةلدوملا
 ةمالعلايموةرعق هيل مه هيلع مهاوخ د لاح ىف ممن نيفراعريغمهو هءلءاواخ دامدنع دعوم
 مهذاذتلا اذهذ مب وأطدو ممدم» هن امهسوفنفف هم العلاب ميلعل او ذتاا و ىلعتلا اعف اودهدف

 هل ءركسحمال هناو لعفءاشول هناوربدقئث لكى لع هناور اس الاب «سفن فصو + هننا سنا « شهد ف

 ظ ةمكحلا بترترومالا تيترتدقف تمقملااضيو هو هسفت ىلع هب م, تصح امو هلوقىف قدا وهو

 هبتأتف بئارملابلاع ميك لهذين امل ىجش كى باب اهل عقيب لاح لكى وهذ همك بمالف
 || ىقوتلا نمّديالو هلهركمال هنارّرَدت دقو هيقدول ا سام نيعىف ةباحالا تمثو قفاوالو نيلئاسلا هلَعسا

 | هذاذتلا اماواشه دىهس رادقملا اذهف ةمكحلا تروا ل ا
 1 ضنئغنو هلا بوبحت نيدخ*نا ريكا درواك هءاع دو هلاوسر< وهف بو.< كل 3 ىف لئاسسا ناد

 هر 1و رب اشم تنعم ضخما تعا عن نأ كاملا دنت وان حاج قالا
 قاف هلاؤسو هنود عمسأ نأ بح ىاف نالف ةحاحنع فق كلمال لوقيوهنوص ض غرو هضغب
 || اذهل ىثكولف ةيانعو بح عمة جالا ىضقمريغاذ_هو ضغب ىل_ءةجاملا ىضقم اذهفهبحأ
 || قوتك ةراجالا نعفةوتلاف كل ذبح رفلا نمءئث هعسواه ةياجال ارخ ا تةوىف رسل | اذه بورحلا
 || ناسف هيدحرفو بلطامىلا هلوصو نمهلّدي ال هنان هلع ذا ذتلالا وهلمركمال هنأ ف هلوةقدصل شهادلا

 ١ ءابحا قف نيعم اذهاهلظذح دءيدو دا ازواج هناء بحملات عت ا (ىلو ةصنم) « ميكماريزعلا

 : رغىامأ رمكحلت رفع دف َمُكَشاماولعا مهل ل اقذاهطظةح دعي دودحلار راجنم مناف رد,لهأ

 ا هلوقىهناحسهتناركح ذاموهفمتةص قللا نيعدقو صوصانا فنوذعم مهو مومعلا ف نينسعملا

 || تئئام عا ةثلاثلا فوأ ةعدارلا ف لاف بنذلاءذخأتو ٍبنذا ارفغيانر هل نا لف امنذ ىدبع بنذأ
 | يحاص هللا ىدعاقءاشعفلاب سهر ال هللا نك ذا( دلا فريدستلا نم هحرخ وهل حاب اف كل ترفغدمف
 | اهلفذ-دعاهزو اخ دو دملا لهأ نم ةفصل ا هذه ل .قناكد قول هللا حاب اهف ف صنت لب ةفصا اهذه
 | مكح لالا يح اص مكح ناف لاما بح اص فالذي فراكسلا لمع دوجو عم لعل ف رشن هاطعأ اذهف
 لاخساورلعلا نيب امر دا ذهف هملعال هل بتكرأ ذهو هلعالو هلال بتكي الفرقا هنععفترا ىذلا نوذجما

 || اندلارادلاهذهىف لا اف لاح بحاص هنوك نم متاوه لع بحاص ناك اذا بخاف ملعلا فرشا اف

 || هل نين اهدابع نم لعامل هللا بحلا ع أو ماد رخ الا ىو مات انه ملعلاو مات ةرخ الا فو صقتن
 ىلع هبجوأ ام مهاطعاق اهظفح دعي دو دما اوزواج هسفن ىل_عم ها هبحوأ امي هلل نييلاطمريغ مها
 || ىلااهل امر شعب ةنسحلا د 1ناقدودحلا ةزواحوهو با.سريغب مهاطعأ م اهظفح وهو هسفن
 | ةدازودودحلا ظتحوهو ىسلااونح ا نيذلل هلوقىفةدانزلا دو دا ةزواجتو فعض نام عبس
 هنانسحلاتعت *(ىل<وةصئم)* باسح ريغب كسمأوأ ئمافانو اطعاذ_ه دحلازواحام ىهو

 كل ذىلا هاَدأ ىلبسلا ماد ماذهوىلاعت هللا ب ند قح ىفدح ونام قحأ اذهو هنم هيودحت ىلعرورغ
 نيب |ناذ نيب لالدايزعلا بانملا كلذ قبال هنا ىأرفهر دق ةراشحو هسفنف هيوبح ميظعت
 نم مهءاعباغامل مها لالدا المن اف ةريغلاننيفوصوملا نيبحلاالا ةبهلالا ةرضحلا ىف لالدالا مهل
 ملاعلا دنع نوروظرال مهف ةبحلا توعن نمةريغلاو ةريغلا هبدس وناكلاءنوذوصوملا مسه يظعتلا

 مهاب
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 اناء

 ىلعهتساوأ تل دو هّتسلوأ ىلع« رخآ تاخدذ رخآوهامننعنم لوالاود هلثاسحلا اذه لثهىفأأ
 هنوم تافص ىف هتافد تلخا دئدقف هيوبو هو هديع هنيرخآو هنسع هتناوأف هننعالا امو هن رخآ

 لخادتلا كح حاذهف نيرهالا ف قداص تنأو صاخت مل دس تاةناو صاخت ل ديعتاقناث

 نقاص هنال هنو عد 2 ميريسهوهامل ودب هب ويح عم سفن هلام هنأ ب ا * ( ىلو هصئمأ) *

 هاضرو بوما ىذرفف دوما لذس انعاذ حرب الف يف ف صف هيا نيا ىرب سفن لكى هيوبحت

 بركلا ةلازاوهو سفنسا | ن نم رتسيال ىأس فنهلام م-هاوق ىنعم اَدهَذ ىعملل ةحارالو لوهأ 3

 فتةرصتالو ناشىوه مول”لك ىلا عت هلوق هلأ ب ءاهمح فقداصلا ب حلا تعنادهوةدشلاو 0

 مهدئاومتالضفنولك أي ةيعبتلا مك قابلا عفن و هءابحأ الا هدابع نمدصقي الوهداسع قحىفالا
 تاويسلا انتلخدتلو ىلاعت لودي بوغل مال هنا, فوصوم هناريغ ةرخآو ايندم_هطاسع لغشن ||

 سلا فهرب لالا قطايف هاوتوهو بوغلنمانسمامو ا ةتسامهنباموضدالاد |
 ناش وه موب لك ىلاعت هلوةوهو هد ابعدي دج قلخ ىف ىل اعود سفن لكى عي ديد قلخ نم ||

 قحفال هللا و-ىف نوف رص لاس مموكعم بسناب مهسمال ةداعسلا لهأ ىف لاقو
 فصو اذهلفكل د ىطعت قت اهلا لد : مسييلع هدوع ىل> ١ ن نم هنو دصقت الم ماعدوعي كلدن ا ع مهسوفن ا

 و عو# هنا كل ذو هبوب هلك هتان بنا تعنت 10 عودا نال هلا بما

 دحاو لكن اؤ هّلل هلكفداخ الا هذه ىوس عومجملا سلو هندي دحالا ذا هلل هداح اف هتيعرهظ هلع

 هيون هلك عما ذهف قطادح اولا نإ د نمي رامللا ن اكح قا د> اولا ىف هن رضضاذا عوخملا ند
 عم هللا قح ىف ”لكلاف هللا ب لا ناك اذا جرذ اذه ىلعودب د أهل عومل نال عومجادحاوودو ا

 لكلا مسا مصقءامسسالا ىفةرثكل | ترهظف نوعسنل او ةعستلا هو ةمهلالا ءامسالا اذان ! هب دحأ 1

 هناطلسرهظف ةدحاو ةق.ة مسالا كلذدبعلا نم باطبةّدس ىلع مسا لكن يعلكلا اذهداحآو ||
 بويل اوهؤدنعلا داو دهاشلا قر عطف دح اولا ىف ا رتل كا داما :الواهف|/

 فاك هللادنع توردحلا ديعلل لكلاف هللع ام-الاو دعلا فاهماكح ًارهظت اهاكءامسالان الل هلا هاكف ١

 نعو ةهراكحإلانع "ىعوهف نملاعلا نع ء”ىغهنا دب هللا ناف بونحلادنعلا الا :ةنهلالا ةريضنلا

 بحلا نأ كلذو هنو ق- ىف هسفنب هسفن بدعي هنأد تحل ا تعنت * ( لو هصنم) 3 هلعةلالدلا ْ

 هبوب باعمب ةطاحالا قي رطبدل لعالو هملع هبحابمجو أ ىتلا قوةلسا نم هملعهبوبجم معزي هنا ىرب

 هب احم عمج نع كل ف ثكل ارح ىف تقدصول هسفنل لوب مث كل ةنم /عامر دقب لمعي هنا دهجف |
 نيعلا برسم كاف ةرخ الا فالخ ةئيعم هيف سبحلا باتو ةروصحتر ا د ىهو فراكتلارادف كناف

 هللا حلا * هيوم قح ىف ةلسفتب هلم ايه كح تع اةكماف لانه نانعالق هناك اهاك اهنإل ايو ١

 ىلع ذل صال هنا ىربو بوبحملا شر هماع ل غي ن 8 منيبجل أ نموبويحنا عمءاقتلالا لب ة>ار اال ١

لو ططسام ىترامز,سةو رسل ادودوبالا بحنا بحر دق مب فرعي ةهلاح ا
 رادفالا كلذدانوكيا

 بحمل ا ريغ نم هف ةيضنقف بحل ار دق زيست عفتربف ىواستلا عّتيفريجتالف ةرح "الا قامو فيلكا

 ةقيقأل ا هدهىف «اضيأ هللا بح لا ب ةمحما ف مهقدصلااذهو ىنعملا اذهل توملا نيبحا ضعب هر همق ١

 اهنع عفتريال نأ زيسقلا ديرتىتلا ةصوصخلا ةفئاطلا هذه ضرع ناكو عجل ىلعتوملاب ىذقدقو ١

 ادهف نوكي نأال نياكلاايرلعلا قيس أب وفئاوطلا نماهريغ ىلعاهدسل اهتم رد قرلعتارب رييخلا |
 اضيأ موفي ىذلاو ةصاخهراتتعو هزي لبال ديرب لاعفىلاعتهلوق هزي قا قس ىفابتعىعسردقلا |
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 لدم مبست ن فو ةكتالملا اك اج كرا فرقا فال ماسلا نه دعلا ديلا

 هتسدقالو هك الملا هتذسام ملاعلاىفءامسا هلل نان مهلعاق هن امسابالا عمسيالو سدقيالو كل ضتشاو
 (ءالؤهءامسانفوكنالاقف هتكتا :المالل- ءالامم هقلُخ ندهرمضح ا امرضحأ الف مدآ اهاعدقو اهب
 | اولع ,.مءامسأب .هأبتأالف مهم ءامسأب مهتنأ مد ١ اللاشفانا)_ءالاولا# فو دقتوابينوكست ىِت ا

 : :كتالملا لاف اهم هللا سف مدآ اهلعو مهقاخ نيذلا ءالؤشاهب ههنا ام مهل ن نكمل ءامسا هلل نا

 هلل دجلاو هللا ناهس كلمة هب انف اوط ىف لون ام دكت الملا تااق نول ةنمنتحام تيبلا, تقاطالا
 5 اهاداهقناءاطعأ هتنانالا ةوقالو لوحال كديزاانأو مدام ما لاشريك ؟هقئاو هلال هلاالو
 "ىهلالا مسالا ةعيصقلاو ةعصقلا ى> هلوّشب رسما دار ولف كلذ دعت وللا نكت ل نقرا
 هريبكت ىريبكل | ىف هي هدجسيال اجب هريخ هت ىفريغصل ىف مسالاب هصسترب ب كسل اوريغصلا| ىلع هجوونملا

 اهاذا تل > ار هناف اذه له ىف فرم الو ةعم_هقلاو هعدقلا ةظذ :ادصقا تاو ثاسدأ

 اهم تلا ةدئافلا هب عقتام الادارلا سيلفر الا مسالا هب. كيال فورح نم بكره مساناسل لك ىف
 ثبح نم مد[ فرش هقلااهارأف هلل ةسدتمو ةححسم !مناناسنالا لعاهرفن ىفةكئالملا لؤق لباقي
 ناسنالا هيلع لضفدقفاذه عدو كاملا نم فرشأ تاكولحلا ىف امو هريغ سل هانركذاموهو اهاوعد
 * ( ىل#و ةصنم) * هل قط اراش ا 3 اذهف لل ضفا ماقملا اذهوةرمذ+لاهذهىفوهفءامسالا لعب لماكتلا

 ' هب اههسقف هي ال_ص ىف ةيلعفلا تادابعل | نمو هفيلكت فره :ة هناا اما تامثا ىف وحت هنا بحلا تعذ

 ةفاعت هوقو نولمعتامو مكقلخ هللاو ىلاعت هلوشذ تاسثالا اذهىفهوحمامأو هشناق هدبع نيدو

 ن2 لو تءدرذا تسرامو ىلاعتهلوقو هلا هاكرهالا نا ىلاعت هلو قو ل

 هللا بان مناسلاةياعىفاذهف هضنيئاتسم مكس علعجامم اوقاناو ىلاعتهلوقو ىر ل
 1 هقضااو هيهدير رام ىوس دب ربالا هم هريح دق هف فرصياهثالا ف ترمصت هلام بحناق تاما فوم

 نابرح لة وهف لعاقالهن لوعهموهو هزل و اخ ويف هلع قرط ام لكو كلذألا ىأتسهالا س هنَق

 قطاوحماذهذ دبعلا لعف ىلعالا نيعلا عن الت امثا فو هللا بحلا تاشافو#وهف هشلعرومالا

 وخموهفقملاتامثااذهفن وكلا الودمعل ا دوو ال قا دو+والا فشكلاو ىلعلا لمادلا ىطعب الر
 هيه دي رام هتغت  طودق هلانسحملا تفث (قتعو ةصنم)# دوم لا ةريضح ىف تادثا ةداهشلا اعف
 لوج ىلاعت هيومحم بان ىلا الار طن هل بلو بام سال هب قر نيب وهن لاحامل بلا نا كل ذو هوبحم

 0 هدي ةيلطبام هنلا ىدوِبَنَأ مالا نس قلدنا هضدنلا لاعلا امام

 هّللا لص هلك عم نك ءاذهو ةرايزلاوهو اعلا ع جب هنشلخ دياب قاف اس كل كروزو لسو هيلع
 ” نايت طقوم رم اقل درست ورع قا رادع با انشا وتر سوال

 صاقتاّق ملا ءادأو صاخللا لمعلا ىفالا هكردعالف مم 1 قلاو هفرصامف هب رصتنم هيوب#

 لوقوهو قا ادوهش حم. ريف هللا نمملاعلا فرعبف تق تقول كلذ لالا ناك نم بدباطإامف

 ناكامل هللا بحما هللادو من ىف لاسعلا نيع دها ف هلبق نتا تيرالا اش تبًرام هنع هللا ىضر قيد

 هفامفهللاراقتف ةنقالا ماعلا سون ىف لعحو اهبف في رصتلا هنا ذ لقتال هلاصس وللا ناعالا سفن ىف

 دن لاهي ة خف دو دم إم ل هسفن ًاطودت هنأ تكف ءمهضار أ ةمْدع ةمهلطاصمو مهؤ اي

 تسلل لاك -لكق لعافلاوهننالقثلاهنام مكل غرفنس مها لاق هتقوع ىجيرملابوفدولًأساذا اذهلو
 ”لكح هوه شلال نوكلا هبل جاني ادويه مهناةتطوتلا تعقود ران ”الاروهظل لح ع هي اذ

 هانرك ذ دقو هدم محسالا ”ىع . ندامهنا هناصسريخأ اًدهلفدوجولا كا ذءادغوم ميس هستودحوأ ام

 لاصتالا بلطي بحلا نا كل ذو تافصلا لخادم هناب ثحملا تعذ * ( جنو ةصنم) « ةوتفلام انمى

 حلا تافص تل ا دتدقت لاصتالا ضقانب ام بوبحلا ديرب دقو بوبحما ةدارا عاما باطيو بوبحلا

 َى



 عموم

 1 أ وخدونأو ناسنالا ةعبطه مىتلا مالا وقح ن م هاك اذهذ اق- كدع كنعلو ةئاونملا ني فتلا ا

 روز مادبا تقيل هناف هترون ثدح نم هيام ن نسور كقكا اووف كلر اف رولا اوهو ىهبلالا حورلا
 هنأ نحن تكحااو كلذ نك رمت تح تناك ناو ةزيفلا قعر دب قالعم اًذهفريصلابروماموهو

 ىلعانأ لاق هن اكف رومضل مسالان ى مست هللاناذ هتلابالا كريصاموريداو هريصف هل لاق م بحوا

 رود الوروم ًامريغان أ ورومكلاب تمعستوريصأو ل- أ ىناو ىذا ىنأب ىسفن تفصودق ىلالجو قرع

 تنأف ميم ةجرو مهلاراثبا قلل ىذا ىل جذر ام تكرتو قاخ تا تحت ئه تاخد أف“ دع
 ىنوذصو نيح قل ىذأ ىلءاروبص نو تح ببسو ىرهأ بيس ىاىنءا رضلا ىلعريص7 ناد 1

 نم هيوم هفاك امل كا ذكهنوكنمامأو ىلا اذهىف ام هنن نوكن هاذ هو ىلالج هضتخالا
 هدمبس نم ديعلا هم .طيام فيلكتلا ةروسف قلحا بحناو قاخنا بوبعل ناك اف ةيعيسملا هنأ نريد ل ا

 نأ هع قطا لعفف هباحتو هضار ءال هَقْفا وملا طرمشي هللا مرعب دمنا م هد كوم هناةقرغاذا ||

 اقلك ناك ا تلا تاه هنان حملا ثغن ( ىلجو ةصنم) + بحنا كلذ هب تعن ىذلا ىف ءلاكلذ اذهنأ|

 1 قل نك اذا 0 عج ع م

 هنو لك قيوم ناَعىلا رظان هناف هبق فرصتي فرصم لكى و هنلاةحوم هحو "لكى هلر

 ْ ىلا ىدتؤتدحاولا سعالا ىفهوجولا ةرثك هلعافانأ[ئ نق ةتقذرتام نا

 فرعنا ريغانت-ىف ىذرالا فرءيوهو ىذرالا فر عنال نك"نودخلا ىذر اهاكو لعش. اهيئدترتلا |

 ريسختلا مك تعقجا اذاركحلاو ىنرأ ضئارفلا لوةنف ضئارفلاو لفاونلا نيبام ىذرالا

 فرعيال لذاونلا ف ىذرالا كل ذكو د3 في رعتبالا ىضرالا فرعي الريمكتلا اف ىتلاةرافكلاك
 قف ديدح فن رعت نم دي الف هجو نم ىذرأرو هحو نم م ىدرصالا ايتماسوةريثكا داوتلاو فيقوشالا |

 « ىل<و ةصنم#« اهيق باع نأ ديريىتلا هوجولا ىفارئاح ىأ بلقا | تاه "بحل نوكص, اذه لثم
 ناننالا ةئامأه دنع ةنمءز لكملكم اعلا ناك امل ب وعم لك ىلع هيو. رثوم هناببحلا تعن |

 هملع هبنام اهم هن اعأ قو ىو ل ةفوصخق تارا ع ؟ادالو ةريثك هتانامأو ةنامالا دأب كتكدقو

 ركذلانانالا دوعقملاو زم لك لقت لل مداآىبساشنان ىرح كافل نأ نمبااطوأ ||

 | نا مم دل_هل اذهل نانالا هبصعن لاعلا لازيالف ناكث مح هعمشبو كالفلا لقتنيهلاتناب هنال ةصاخ |
 || نيفراعلا هللا لاجر نم نيبحلا نافل هر افا عمو ملاعلا دنع تلا تاناماالا هذهلرقتفم ناسنالا |

 هدعل نيب مهعشو هم سهدع كد سس

 مش :كحاشأ مكعدوشو ىلاءت هلو ل ممح اص هنال بودعتم "لك ىلع هدرثأ مهاناوتعت انه نك هيرقر

 ' هللا بانح هلل هتك ناس ةالارثو فهد ىتلا ةنامالا لحال اذنأ هع )اعلاف نم لكحوأل

 ا الف اال ارياف هنت لاك احلا هب عقتامالا ديرئام هلل. قالا توشلاامووللا لح ةنوصتم كييف
 لافر باو ىلا ل دعهنعاومهفام مهارو سسلا اذ_هةراع هءامديرتامنا هلاولاقو هيلعاولسأ

 اب ّرْخ ءاشناو اهرمعءاشنا اهينان ىلا راندلا عد

 را ع لكمهلا اذهةيحص ةيئانالا ةفطالا نأ نم سللوش |
 || نع دير أ | مدعب لوقي ناكن ا اذه هتنكس هذا مكحسا تدب ىأو اهذوبوواتاس نيكو لا

 || ةقالعلا عافتراو ةعبطلا ن ء ديراب لوي . ناار تى تكلا ءاطمعأ مران تن اج ةبعضطلا اك

 | 16 لد نوع دو كت نس نانالا راما ىحملا بوعصم لكى لءهقنارث ولا لانك نعوم
 جيسملاوةعاطلانوصوم ناكناو اعلا فانسما نمد الاهطعيلو هلماكلا ةروصل اداطع فل اعلا
 | هفلخ ضرالا ىف لعاجىنا ةكتالمال كير لاننا نامت لاك بودعم لكى ع هللا هرث آ دةفهتن

 ١ ةعصقلا مساال همظءوددجتو قلعت وكلا ل | لكب هصسف ةمهلال ا |اههاكءامسالا عجب هاطع اف
| 
1 
1 



 و تعد

 أ ءانتموهق دوجولا فل خدام لكف لاح دوجولا قمة بامنالام لوح دوا: لامه ادن ءئىذلا ناذ ١

 || لوطير امن انهو اريثكن اكن اوءوشال هناكوأ ليلق هنأ كح رهيظ ىهاش الام ىلا ىهانسام فضأ اذان

 مهر ءاشلاك هتفلاك بناحو هيوم ةعاطو وذ اعب هنا بحما تع لعوب داذ

 همح رهط: ف : او هل الأ ىدعت

 عا الاف داص كب>ناكول

 عيد نساءقلاىف لا اده

 |[ هس ||! كحك غخغيط غخل

 هاه ثيحدارب الذ هيه اونود ماوأ ةفلا خش بنتو هدمس صاوأ دنع فهو نم دبعلاو ددعىحما

 1 هيلع "نئما دو هنا بحنا اذه ىأرهسأ اذاف هب دي نيب الث ام ل اري ال هسه ث . مل مل د الو 1

 اص هنو ةذاو معن ىفوهف هيدا ةئامث هندهاشمو هتيور دف ناو هيه انع نم م اذه ناوهأو

 / هنامم هبحيو هلن ءياعقهتبغروه اعد 4 بوبحما م اف هتنا بحت اناكن اق هند ن نتدعاببت مس اع أ

 |١ ا'نامدعالو ارضا انباع ل محتالو اني ولف عزت ال هلوول_ةمئىهملا د ةغمصل : هوعدقءام_ُكاةر كح

 ديعلا اذهقللاةءاحاوهدمسل ىهنلاو مالا هنم عقو دّمفى ين ةفسص ل اوم ادهف هيانلةقاطالام

 (ىلجمو ةصئه) * هتفلاخ ةبناحو هدم ىهاوال ددعلا نم ةءاطلاكد رعلا اذهل جوه ثدح نم

 ْ تاوولخلا ٠ نمريشكن ع هب زعل ىذلا سصنمشلا سفن نأ ل-عا ةيلكلاب هل نع حرراخ هنانب ا

 اا دارأ اذا لف ترصتالو ةياكلابهسفن نع حرش دةف ديوب هيدي ريال هتدارا كرا داق هتداراوهامنا

 |١ كاد نى رو كلذ لوقا ًاممتوأ عراس هروأ هنم هيوبحتهديربام بح ا اذهلعو اما عأ هيوبحم هب

 1 ةئموأ هيهديربامق هعراش نء هبحم ف بوبحن ارب لذ هم هنق مكن ىذا! بحلا ةنطاس نم ةعراسملاوؤمهتلا

 011 امور ل كالا للطرق ودير عم نكلوهعمهلةدارا الف ةيلكلاب هسسقن نعل حي رخ هنال

 ]| فهنمهاراع هءوي ذاذتلا اهقلعت ا اًةدلا !ال اةزإ هلا ف هلةداراال ىذا ادالا همم وهف كاذك ا

 نعي كلج أن م ءايشالا تتلخ مدآن بان مالسلا هءلع ىمومىلا ىلاعتهتلا جوأ هّننايلاهلوبق
 ا هدهر خت ق نكلاف لسو هيلع هللا بص دمت ءانسالا سار ودوةدوصتملان علا هنالورخ الاواندإا

 ا ةرخ الا فام أو اد دلا ىف اذهاهريس_ةىفامو بك او كلاو هيلعىوةةتاموالفالاةيلاسنالا ةأشنلا

 |١ روزلا مول” لانا للعلا وهو سال اه ان ىّجَح >- ريش باق ىلعر طخالو تءم-نذأ الو تأرنيعالاخ

 || ةحاحالامو بويحنا هيلا حاتح نأ نكعام لك ىف ةيلكلاب هسفنن نع بحنلايورخ ىنعما ذهف ملظعالا |

 : « ( لو ةمن) < بايلا 5 به تدك لح ديالذ جاهتياالوةذ همم هملع دوعيالو هر بورمملا

 (| ىلاو هنابح هلدقف ةداهش بح ا لق لوم هنًابالوأ هانغصو دقانالهلتق ىف ةيدلا بلطيال هنأب بح لا

 | ةذفانهئدارا نوبت د بعلا نوكءلنا بح ةيدلا تعرش كة توم ىذلا ليتتلا ىدوبامناهسفةيدالأ|

 | اديه ناكتاو هلةدارا الذ ههوبحتددارا:ناكئمو هلتداراال لونتملا هتدارا عزاشت يممللةداراال|

 | لفاونلا فهلا هبحأ اهاَدأ اذا ضئار دل ا نضيوهو هلةيتاذلا ةاملساو هنقةن د الا” ىلسانال هلهيدالو أ

 ا رطل هللا نا لاعلا تدل اذهلو .رصيو قمل عوسدبعلا نوكي ضئارفل ا وهرصيودبعلا عم-نوكي ِْ

 |١ ماعلا قرت-الهرصس ماعلا ىلار ظئولف ةمس انملل اعلا به ذيالذديعلا !ذ_هرصسالا ماعلا ىلا

 || ملاعل انسب ىذلا باجل نيعوهوةروصاا ىلع قولخلا لماكلارصس ماعلا دا ارظنو هه>و تامهسأأ

 | هناكام عيطلااهتر قت جلاء ءاّريضلا ىلعريصي هناي بلا تعت + ( ليو ةصنم) + ةقرحا تاصسلا نيوأأ

 ا سنت. نأ رونلا فاكو هم و ونلاو لطب عطاابرونل او عبطلا عومش تانسإلا هرب كل : ند هوم :

 'اد5 دبنأ ىورلاوه ىذلاروذلا عأو حلا صملا نم عسبطلا هبلطي ب هتققح هيلطتو ل شب امن اريثك كرتنو

 كا ةعباراا ىف هللاقمث تار هثالثْكَمآ لاك تأ نم هلل اق ن نأ ملسو هملع هللا لص لوقودو هم

 0 كاع كك فتا نأ رك مالا ةعسطلاو ِباِلاَرِب ىلعةالار ب حرف

 لا
 ف

1 



 مو

 و جا

 لالدلا ىفو ميعنلا ف باق يلق ف .عذ لكمنع فعضرو
 لاصولا عم قانعلان هذأأ ىدنع نارسبهلا ند ىبلقتر

 ىلاوملل د ءنارعملا ىو ىسفن دبع لاصولا ىتناف

 ىلا ىلغش نمةىلا بحأ || || هجو لكتب بيدحلاب ىلغتو

 لاجرلا نم وتلا همساشي 0 3

 ةفدصبو.ناناانلوةامأو هليقانم الك ىف هملا انشا امل نمو بوبح اهريآامراش ارعشلا اذه ىنذ

 هرصنو دبعل أ عم“ هنمع لعشخل هرصرو هععن تنك هتنبحأ اذا ىلاعتهلوقوهفهانر 00

 ( ىل<و ةصنم) < دعبلا نيعف ملدولاةياعادهو هبوب .ىلالا دبعلا ىحما تندنااق هقترط دنا تل

 طسوتمفراعالا ذهن « فانمال هنا كلذو ةمدخللا ةماكا ىف ةمركا كرت فئاش هنا 21تعز

 هب وحن عيط» هبحماو بحوهوروعشلا قو ذىوس قودريغ نم ه.رعشب هناالا فر لا اغلي ْ

 رهظي رهاظلاناالا بولا نيع ب حلاو رومأملا يعم الانا ىطعي مالا قمتو ده اوأ عج ف

 ايون اسألاو ماك الا فلتر رهان ف تاعونل ا رهظ رح نورها اًقيقس اعنا

 رهاظاايفث اهلز انمع ايشالا لزني نأ دح ىف لصحي لورو شا !ماق فوه ىذلا ىصاعلاو عئاطلارهان

 ىربنم كلذىلا بهذي كوهالا سل لوقيذا تم دخىف هم سرا لطفا ياه تسود فا

 اذ هوقو دريغنع كلذذخأ هنال بدالا ىسلاربالق ف.ك ف رعيال نكلو ةدحاو انيعنانعالا

 زم هوورع حور نيعوه ديز حو رنيعن |و ةدحاو حور سان | ما سج ًاربدملاتأ ىرينم تهذم

 ”لكنمملاعل َنالورع هل - جال ديز هلعبام مزلب هناوهو عضوملا أدهرنغدانر هم

 هنم تردص نا بحلا فانه هبالهاجْئ لان اماعنوكيالدحاولائشلاودحاووهو هحور نيعدحاو

 رهظامبتال املا هلة ىف ل صف ءانركص ذام لا اهعوقودعباهف دب نأ طاغو وذم ةمرح لد

 هسْقُن ىربهناو هلع حلا ةيلغا همي الدم نجلا ناكّناو بوبحلا ةمرحالا ىنأت حلاو كاد نم هئلع
 « (قلحتو ةمام) هرغال فود سب ساذهذ ... أ ىوهأ نمو ىوهأ نمانأ . : لوتيفهب وشنط
 نيب قرفب هنا ثاذو هبدبح نم لد !ةلاركتسو هيرو ىفهسفتن مرثكلا لقتسي نأ س حلا تعن

 ىريو نيبحلا ىف يم ارث أ ىه تلاد ريللاو شهدلاوةلذل اور اسكمالا نم هسفنف ىرباملابحم هنوكح

 نمهاطعأ مل ل. ةوهفدكلعام عجب ءاطعأ ذا هنا ىريف هيلع هبامغاو هدسابرو هدو بويحلاةوذ

 سام مقا ىقناكناو اقح هسفنل ىربال لب هسفن وح نمه دست ءمظعأ هب وبحت قح ناو هسفأ

 ضعب كلما ىلع ل دف سانا هعسا هبحب كولم لول لا ضعيل ناك ةبحما ه.طعت اذكه هسفنقحىفالا

 سانا مادقاهذهام دهان سارأ لاتتف بعتقامه سكب كاملاو كلا ار - ىفكولمملا دق ىئرو هال

 ةذإ لعفلا كل ذ فهل هناف ىيسي هسفن قد ىف بحمل ن ا باقدهذه

 بح ا ىريف بوبحم ا نم ةذل هب بعملا عقب ام هنكماذا نوي درب لسا كاخ اهاسحا
 || بوبا وح ىف ب حنا نمناكء و ث ىاو د. ىلع دس ماسعن اوهفريثكو هذ بوبحلا نمءاجوث ى

 قحهللااوردقامو نام دمسل دمع ةعاط هنال الي ءاةناكل هاضرىف م

 || م_هدتعيحماتعناذهناكّناو ن نال لل يا ف ورك للخ قغبوم .لغلاو هردك

 هكلعئتهل سل قولخلاناححاذا يمن اّنال ةباع ىلع بحلاريثك ةفرعملا صقان بحت تعنوهف
 || هللا اوةتاف هلوةوهوه دمع نم لال ارثكت_ ب هناف هللا بحنا ناك اذا اما ورثكس سو أ لشمس تح

 هدابع نم هءابح أ نسر ثكحلا هلالقتسااتاو اهعسوالااستن هللا فاكيالو ّحعطتساام

 ى تعدو 5



5 

 هداون“ اوهلافءاوهلا عطقم فرخلاو نك لوةب لاعلان ي وكحتلعج كا ذاو لاعلاروهظ سفنلا

 ا سفنءاوهلاوءاوهلاعاطقن ادنعالا فرحا روظال هنالوهوهام

 تاوصالا كا :نمرهاظلاو ب و.هلا دنع تاوصالا نم هيفرهظياموهو فورا ل.ةءادهلو ةعسطاا
 قلملافورحلو ًاامهو بالغلا ىلب دامت اممات فورخلا حرا ىدقانم اههزورءهلاوءانملا كح

 لحخوهىذلا فاقلا ندهن رقل ةوامااوهكلدو سقما هروصد فرح لوأ امهقردصلا فورح لد

 ودونكلوت نءنيوكحللا ماعلار ظرياك فورملا عبج هنعرهظف هتاعبناو سفنلا جور

 ترظنو بحملا باند ىلا ىل_ت ا ذاف ىلا عتهنناءاشن اع 0-00 هنلا بانى هرك ذاس بم مم
 00 ةمعيبطلا ةأثذلا هذه ىلع مذلا نم عقب ام ىأرو قا عسو بلقاانال : ةريصملا نع هنلا

 فاير دق ليبتو تدادق وكل ىف تزرهط نجلا نا نماهناو ةمهلالارارس الا هذه ىلع

 دورت الاخ عاباع قانا زال كوالا 00 ةحداسقلاهذهلهوانلا

 نأَنَك هوملافنانيالا لاك لعج لو هبلع هللا ىلص ”ىناانوكل نيب وخت ل | ىلع ةقفشو هللا ىلع ةريغ

 هيوح ىف هيل هزانودوهشلا اذههتلاهمرحأن ودلال ينتاك د

 ةدنم»* كلذ ىطعي با نال بوح لا ىلع ةّسفشلا بحلا ناش نمو هنع قلخنا ىبع نم داربام لج أ نم

 رك ذا اانازن نانا ىلاعتهتنا لاق هركذ ةوالتبهرك ذو هبوبحم مالكملا خررتسي هاب تشات عنو لكو
 ناف ةصاخ مالكل ا ةفص نعءالا ةمهلا َدْفص نع نكس ل نوكل ا دوجو لضأ نا ملء ًافاركذ ههآلك ىم-ذ
 عاملا اذهلو نوكي نأ الاهل ن 55 رد انام فت عل قاوم زقح 6 الا هز لوكا

 لقّدا كح لوق ركل تالا نأ ساخن تهلَدنلاو بار طضالاو دكرملا لعلومحت

 تاضكأ مهو عامسلا لهأ كر لص كانه نك نوكيا ف دوج ولا لاحىلام دعلا لاح نملَرتو

 ديزل تاكاو فا طبؤيطلا اماو ىذتشام ىذتقي هناذإ اح ولا ناف ص مزلدالو دحو

 اذهىف تصصتخاىلا الا ناحكمامنو.ىلا ناكسعلا فصو بلا توعت عج وقوشلاو

 د_:ءنطاومىفهيروعد مري غناكناو دعا لعب وبحلاوه ىذا هللا قلعتملاب لاب الا

 مه اورأنو.<«,موكح عمهتاالا اومحأا نوفراعلامهو موقدنعهءاروعدمو موق

 ناك نونا انقنالاقهناهنعانل ىح نيطاصلا ضءبنا ىتح كلذرعان مهءاأو مهلدأو
 اهيف لاك ىتلا هت اكح نم لوقا اذه قدص ت ذخأو نيهلوملا نم ناكو ىلمل هبات لعجو هلل نسما ند

 لاصتالا حلا لطب نأ ب لا نأش نمو اهاند أ الواب ّرقامو كذع نِلْغْش ل م ناف ىتع كسلا ىللل
 هلع ب ورحل ادوروة أف. د_:غ هلع ىثغي نأ بلا نأ نمو ةيحنلا ض.:لعفلا اذ هو بودحماب

 .فراعلا |ذههلاكام قدص لد فلا اذبم ىدنعَق مق ىفالو شهدامو ىنع كسلا اهل لوةياذهو شهديو
 تونحلا مالك ىلا بحملا حارسا كانه ن ؟ هداسعفف نئانض هلل ديعس سلو نوذحلا سقف قح ىف

 ماكنملا هناكف هنعهسق نونو مهنال هنوالت ىلع ًاسشنورزثوالفركذ وهو همالكن آرقلاو هرك ذو

 قاردت مه نآرقاا لهاف ملسو هلعهللا صدم هاما ىلاشلاو هللا مالك ع مس ىتحهرحاف لاقاك

 نوكناماذ ههيويحم "تاج وفاوم هنا بحلا تعن + ىلكثو ةصنم « نوءحنلا بام > الا مهف هتصاخو

 ى ىلت كبي رقل ا ىف مسالا ىف ىلهتملاوهو دمتي الو دحمال ىلاعت ةنوكل ةصاخ هلل نيمحما توعن نماالا
 دعبلا لعفاذاف بوم بويحلا لعشباملكو بحنالاق برقلاديعيلا وهف ددعتلا سنالا
 ىد هبحللو «تقثلال بويحلا نمله محا هتاف بوبحما بو. هنال بوسحلان 95 دعبلا هب ويح ناك

 ْنيعَف هلصولاةياغ قوهفهنماقاذاو هن ماك بما تافصن هبو. | ناكا ذاو هل ةفص توم 21نوكي

 ناتلع لا موال هنال هب ويحم ةغصن ال ه_سفن ةفدب برآلا هنال برقلا هن همم لصو ادعبلا

 مادعيلاب-ىفوهفهنويععالادعلا نحنالاكه_تقتيالا برقلاب عاش عصبالا ذه داو لول عمل |

 010 1059 001 ا ده سس ص سلط
 هكديرق
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 هذهلش»فهارو مونلاروصا| ضءن ماكح نمو ماك اروصللورو هلا ىف ىل<:: ولا نوكحاا

 اذاولاعل اظذل هبح ماتم ند كلذ نا لعفةروصلا هذه ثم ندم ونالو ةنسهذخ ًاتالةرودلا ||
 مونلانا قارغلا عم لودي ب حناف مارح لءمونلاف ةقصلا هد مهب وبحتو دروبك سلج بحملا ناك

 ها قاوم زو ىمهضءيلاقةسلالاودوهشلا عمفكف م ارح هيلع
 مان ف يكن ابحالاقراذنم *» مارح "ىلع دعب مونلا

 هلرووظالروتسم هنغىأ مثلا نم اك هنا ب بلا تع« ىلعو ةصئم وو دعبأو دعبأ ةدهاشملا عم مونلاق
 وهذا هنذانالا ةرذئلركتالهنا هدووش ىف ىريمث هردق وح هللااوردقامو ىلاعن هلوقكل سف

 ناىئش الامو بدالا ءوسْنم هقلاخ هءنوكلا لباستي امددوهش ىف ىرو هنفلردت اعاهحح رع أ

 ىريو هبا اهيضتقت ىتلا ةريغلا نم هسفن ام كدييو ماكم نأ ديريف مدعلا هلولد ءامم هي فصوي ْ
 هلن كمت الو نكسف هنعهللا ىنرركك ىلأ ماعم ءايشولا لجني ريو يراها كاالخذا

 هقلخ طلس هنا ىربو هب قلن ال بويا هبل ماغي ىذلا كلذناب هلع مكح بانا ه-غرهظ نأ

 ةرخ الاى هتاف امندلا ىف سلا اذ هم يال لا هنمهتطت أ اع هبلع

 ىلا ايندلا نم ورنا ىف بغار هلا بخلا تعن + ىلثو ةصنم «ايثدلا نمحيورخلا بلطي | ذجاودل ىغال
 هتوكو بعت حلاو ةحارتسالا بلط اهتتة- نم سفنل ا نال هلبق لصفلا اذه ىف هانرك ذاملوه هيو كءاقل

 هنمع ضاخءاقاوهو هبو 4ءاسقلىف هةبغر ةصنملا هذ ههب صدت ىذلاو مومغلا لحم امدلاو بعتا

 هيفانبغر صوص ءاقالالحم هلءبو نطاوملا نمءاشام نيعاملن كلو لاح لك ىف دوه ثلا وهذا ىلا
 ملسو هملعهللا لص<ىنلاريخ ا دلارادلا ىهوءاقالااذ_هىفانتىتاارادلا ندي ورانانال هلاثالو

 ىداةنقفا شاملا لاح ىف هناف ىل عالى فرلا لاق ف ىرخالا ىلا لاستتتالاو ايدل ف ٠ ءاسقيلا نيب ||
 قلقه ءاقل هللا درك هللاع ءاقلهركن مو هءاّشل هللا بحأ تومان نعي هللا» ءاقل حج 3 دناريطا كدرولا

 نوكيا مط هل توملادق !-!ءاقلو هد اع ن ههاقل سحأ نم ىل و هنع هبح نأودو هدر تل
 غارفانمضتوملاو نالتثلا اهمامكل غرفتس هلوقةمن توملايهلانءاقل ةيسنفال دلا ةا كاهن اتا ىف

 2 ورزقسلا داق نوك الوات كلذ ل نأ بلل انه ف تاط اوان اهم ا د ١

 11ش هللا هدههيهل تعقو ىذا! لكدهلا اذد قرا قي ناودو لام اال توملاءا دل اراد ند

 نموهوا هبت ةقالعلا نتيئامل مندل |دسه نيبو هند ىلا قرغق هرووظ ىف بيسلا ناكل ب هيرهظت
 قاشن قئ العلا ند ةقالعهريغنمبو مهن نو كح نأ دي رالف 3 هب هديبع ىلع ةيهلالا ةريغلا لاح

 هنحلا زيبمالسسلا اع ع هذ همكح ىدتنا|ذاف تن ىف ملواو عدا ايوا :

 نال قويح لاء اما ىلاشدلل نم حج ورشا ىف متيغر سساذهذنيرادلا لهأ ند دحأ تومالفراناا وأ

 اومدتااولام اذاف ماس سال نا توملا دعب ان هكحس اي ةصاختابح حميذلاب توملا ىو برس ةريغلا

 لوالا نم معأ تعئا| اذه هوم« اقلنيبوهْنس . لوح ام ةبصض» مرشم هناب بح لا تعت « ىلحتو ةصنم#

 هدهاش و هفداوس دوجولا سلو ُثوهامو .مدعلاالا هيوبحم“ امل نيبو هند لوح ام فراعلا نأ بحما ىف ْ

 ةبحص عفر ىلعردقي ظامولذعواقلاخ نأ لعق قلنا بابجالا بوبملاو بلاس لف هارت نيع لكى ف
 هسفْنب مرده و هف هنو شن اقلنيبو هس لوم هسفنو سفن ع نع عفت بال *ينلاو نعام ا ةقشكلاءذ

 قرافااذاهنا لذي هال مرمي ا ذهلفاد مريم لا الفادبأ أعفترتال ةبتاذ هسفنل هتبحصواوول هنوكل

 وهو قحلاةيدحاىفابب رضنف هندحاد :رفتف هل فأن" الاطءس عجريف بكرتلا قرا لكيلا اذه

 نم موبتال بحل فراعلاو مريت لعب اذهذوهال برشلا دعبحرالتا ق وطانوكفع ءاقللاب
 هتقرعما ذه

 وهوهوانلاريثك هناب بحلا تعلن * ىلكتو ه هدخم «داحالا ةلاسرفؤف ءانرك ذا مللعو ختام ىلع لعلام

 لد قوموا نعمب سفن فن لنا نجر عنا وكن هولا ف فصو 0000 هلوق |
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 ةرعاياوللا واب للا صينالل اد ف للة ولم طرب ناسا انة يتامرأ

 لدو + ةرثكح نفراعلاو نيبحملا تاكو هقىدرارم أ انهو ىعس لوأنالف ىمسملا دو مئاسعأ

 توعن اطءال سارعالا تاصنم ىف نيا نيفراعلا قا ىلاحتان دنع ىمس بابلا اذه هيج
 ووو ه طر اطار سكت عا نال كا 3و لتتم هنالك ا لو ةصنم كلدنخ ؟ ةمحلا فنيمحلا

 ناعز انّسنارفاننملاو نارفانش نادضلاو *ناّدض هتمعىف امدالكو « ةَلَظ ةعربطل اوزوجورلاو«
 نوكذ هيلع ةعسطلا بلغت ن اام اولذعال بحملاو هل كاملا عج ريناوهل مك | بلطي دح او لك

 لدللامهلدنآو .هلوقىف لصالا ىل_ءاداقمعا ةلظا | فروذلا حب ردمف قانا ىف قا بحق لكيهلا لظ د
 انته د او نيدشاناكناونارواستمامسما فر راسنلاو ترام تال دوال تح

 باغي نا ماو نيس هالا ندد عجحال قلنا ىف ىلا نحنا فرضياخرخ "الا ىفانوطبم نوكي تاو
 هبحاق همعتنم هركوذدغيامل هللا اومح هلودل قلل قا نحب لكمهاارونم نوكح ة ا

 دا راط رطل داذح الكان اور يذلا ةيدردلا كنود ومو خللا ةوجتيماصأ أ معنلا ف

 ناو ناوركحالا يغ وهو تام ةعرسطاا هتلثق ناف نود ىّدض هي رهظي ال ى 2 لو هدضل

 كل ديرعشم ال ناكن او ملاعلا ىف نحغ لك لاح لك لوتقمو وف قزر هب ر دنع انج ادي ناكحورلا هتلتق

 بغل اعلق نطايلاو رهاظلا همنا ن مهللا هةلخ هنا كل ذو فلان هناببحلأ تعذ + ىلو ةصلم#
 أ همسا ىف هل ىلوق عدنا ذفنمللاعلا نب نزولا ةماخال ن يعمال مكس نيب هب قرفي الة عدل قلخو'ةداسوشو
 فانقريصيلا عسب .مساوهوهل لاق دقوامسالو نزولا ةماكا ىلذلا اذه هطعي لف هريشم ئ .ن هك سمأ
 دشتامل لقاعالا فاكيالذا فيلكتلا 3> نع حرف نزولا ةماقاو لدعلا بج والاحرب ل ثمح نم
 را اودع ل ةصنم»* فلات هلابسحملا تعنا دهف هلق
 تف أ نم مقل الوزن هنا نوكلا ءاعساب هملكت ىف ل ضف ىدحلا هئامسا ىف هلىل رة رنوكحلا ءاعسا
 ل- وهو قالا ن مدهللا لشاقيارط هم اع ترش هلك ىيدظالل امسان ىليتاذف هقفان مكلذنك مو
 هلع لخ داال لاف ئدحلا هناع-ا ىفدنعلا ةلزنعاميف قا ةلْزْخم ناو هتلالهل تدل نوكل اءاعس نأ
 اهنانظيامب هلع لخدالف اقلك سلا هئاماب ميلا يرخاهقلخ ىلا تجرخاذاو فامسادالا
 قافاآلا قانهجرا عمو اهئارسا ف تا الا نمءانالا هتآرام وكلا ءامعاىهو هؤام-ا
 ى>هلمسا ال و قاعات كلا تابعو ةمهسفنافو
 ءامع!ناو هئامعءانالا س و هلع لوخدلاو هيلاريسلان لعق ىلا“ (ىسالا راسك

 ١ دونعملاو ديالا نيب قرف نيح هتافام دوهشلا ا ههلرشطر ةامدعيطاغلا كلر دت ساق هؤاعم ا نوكلا

 ترقت هيسفن ن نءةلافام هتاغناف اود فانسا قل اع اك مظع ةصنم زرع لت اذهو

 برن هل سعل ن نءهلاقامهاغناف وه لإزكمروتراغهآرو هير نم هظح ناك ىل سلا عملا

 ةصاخلسرااوءاسنناللالااهوذءاسلوالا نمدسح الامد رام ىرخا قي رطد ذو ىلسلاع ىلا
 فصو قحلانانول ضيف هبيثنلا تافسي موسرلا لاع ف ىسمسامب هناصسووفصو ىلحا اذهنم
 قعلا لص اننوكحاا مسالك نا ىل طعب دهشملا اذهو كالذاولو أف قلللا تافصب هسفن
 * رامط هنان بحملاتعت 14 ةمع 1 مسهفافق قولكم هروهو قمن تو د طفل نلت وشو ات ةققحأ|

 كلنا لتي ناك وكلا اع ندهانرك ذاموه دودةمريغ تدءاذه * راسغ هلغعام جصرعأ

 وهف هق-ءاعسأهنو 1و ف اواحلو هو هنوكتخو عءراطفرهظ هركوريغى هنا يسال ملا 1

 بحاوالاو مول نما ناش فوه مول لكود ن ااهاك اهسالا نمع نالرتنا .[ سفن ىلا هنمريطب سفن لك ىف | ا
 امرها متادهئانس لا تعناو ىل و ةصنم هدوهث هطعي اذه ناس ىلا نا نم هفريطب

 رظنلا ا ذه ىلا هاعدوملاعل اظذل همح ماتم ن كلذ نا عمونالو ةنس هذ تال بوبحنانا ىأر
 ك1 رس

 نردحح

 هن ىاكم هناوهل 0



 قيل

 ارواحمراك دن ال ناكا ذا ت تااقيخلا بائمومهلا ىوحي ىم ةأ سعال تلق لاق نونلا ىذنعدب زب

 نزلا ثروبراك ّدالام ةسلاثرول قوشلا ناتلعامأ نوثلااذاب ارخاحمقوشللو

 مايدلل ىبم# ى 22 لار ىت> كلصو مطب بط قدام تلاقمث

 لاصو بتعب هتبك تلعو هإصو دب ازث اذا تب بحلا معن امتحاف لاك

 اهل تلقا ذه لدم ىل تلاعتول تلق هنو د نم كرنب ىنتعجوا هملا لصولال هنا تلعامأ ىئتعحو أ ال تلاته

 ميهارب انريخ لاه ىلعني نعحرلا دبعن ءىفدصا | ىنأ نبا مهنمدح اوريغ *( (انثدحو)« مناك اذا :

 لاك دم نب هللا دمع شلا وبأ ىنريخ أ دمسأ سيري ز علا دبعانانيا دهم نب ليعامس | انثدح لارا دنيا

 اك . :زحاتوص عوبم فاؤطلا ىف تيك لاف نوذلاىذنع ىدح< ققسلا ديعسأتأ تععن

 * ىودت تنأ ىدبحان« ىببحانىردتتنأ لوشن ى مو ه,عكحل لاراسأب ةقلعتم ةراعاذاو

 نونلاو د لاق« ىردص قاض ب م للا تعلاز دةىبنحات «ىرسناحوببح ورلاو مسملا لوقو

 0 هر دغالا ىل كح ىالومو ىدبستو ىهلاتلاقو تكو ونرمتا ىح تعمسام ىناهشف

 ا كلا تااقفىل كرح ىلوةت ىح كل ىح لونا كنك دام أه ب راحانتلقو كلذ مط اعف لاك

 موك موقبهللا كا, فوسف لوقيهتناتععساموأ هوم نأ لبق مه اموقهتلناتاعامانونلا اذا

 تااح لاطب انتا اةذ نول او ذا ت اع نبأ نمو تلةفدل مسهتبح لبق مسهل هتك تقبسف هنوسو

 مااهتءلكقا ءاعسلاردأ لذ ىهجو ترداف كفا نمرظنا تلاك مك تفرعف رارسالا ناد_مىف ٍبواقتلا
 لبخلاا ىلا راطثا هير عم مالسلا هلع ىموم لاح نم يراسل ام 8ث دح برقي تلق اهتعلَم ا ضرالا

 دولا نادم لدم ةبحما تو عث نم مساباهنمنا دس لك ص تع مث اهلك ةبحملانيدامص ىعست ني دام هلل
 فراعمللاضيأءاذكو ىلكم أ اذهنا دئم هلك هكرحو نالوج هش ن وكيل اح لكو قوشلا نادممو

 نافناوكال!نانعأف هقرفت هق عم هناصسلدهشأ ا ذاالا نيداسمه ى دأم سلا#و تاريض>

 هنامءانناوك" الل هتيعم تدهاش ناورارسالا نيداس كفاه ”انساناهيف ةر هاظلا نيعلا هنا تدهاش

 وهوهام ل وقتا رعأ | ىرُغوهوه لودفاهأ ىرتفمهالاكملع طاحت | تاوراينالا نيداسم كلَ

 اهفرعي ةمالع نوك نيع لكلو ةرضحلا نيداس كا فوهوهال مأوهوهأ ىردأال لوقا هأ ىرتم |
 ةلطملا لك ايهل هذه نمةداهشلا ملاعىف هب تماق نم ةمالعلا كلَ فرعمف نيداسملا هذه ىف لاح نم أ

 ثددح نماشورو ةيراملا وده لاح لدم مسه اهسانم_موعس انه نق ةفرعملا,ةرونملا عبطاا

 ايفو هلي وط ةباكح ىف هلا لح ر دقن اكح نءلانال-ر قل هنا نونلا ىدنعىيخالا ىلع ب ىموم أ
 اناف لاقف ةعفر ةجردسملا ةحردنا ىدي> هل لاف هلل بلا ةمالعأم هللا كر نوةلاوذدهل 0

 تو انيخلا لالح ن نع ب ولقلارومباورصباف مهب ولت نع مهل قش هلتنيبحن نا لاك ىلاهفص نأ بحأ

 رومالاك |: دعها ثةوذك الملا فوفص نيب حرس ب وامس مهلوقعو ةسج مه-اورأوةي وابد مهنا دبأ

 اهيف تناكةقهش ىتفلا قهشفرانن هافوخالو ةنج ىف اعمطالهلابح مهتعاطتسا غلب هو دبعفنيتبلا
 سل بالا هنالث ىهو كا ذ ىل-ءل ديامركذ هناذ نيفراعلا نملئاقلا اذهناكحا نلت هتف"
 هقئاقح نم هلكرتب ندب الف هلآ ضرالا فو لاك هنالةيواسن د دوسهئادبأ لاق ”ىهلا نركحلاف

 دي رولا لم> نمهملا برأ هنال هثدبالا سيو لاعلا عومي ناسننالا ناكذاابندلا ىف هعم نوكي نم :
 ديت تافطلوقعلانالةروامس مهلوةع ىناشلاو”ل الا صقان ناكل هلكب ىشمولذ ىندي قرعوهو

 هلالاانمامو تلاقفاجت امانة ةد.ةملا ةكئالملا لا تاومسلاو لاّقعلا نم ناكذ ادق لقعلا ناف

 كف ”اللا فوفصنمب حرم: لاق ناد هرسفا ذهلو هل دجوأ نم هش هسح دق هادعتيالف مولعم ماعم

 هنال ةسح مهحاورأثلاشلاو ضر: تاوهالا بكرملانوكلا فامو تا ومسلا ىف مهل وقع مدهف

 تروهظف جور ند همف تخف و !مممع ىفهرو هع نار ىلإ نمتحلا ةتدبلل5 روصلا هناصس هللا ىوسامل
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 مما

 5 لاق ديري نب دمج مك علا فسوب نب نامل[: 5 كك ذملا يهاربا ندعانثدح لاك

 |١ راتساب قلعتم صا اذا فوط ءاحلاهقا تيه جاستا ارخ لو. نونلا اذ تعمم
 ا تلغتشاو كلا ىرمس تحبو لري غنم قالب تع 5 هن اكب ف لوت.و ئب وهاذاو ةىكحلا
 : لوَتيأشنأمث كنعربصي فدك محق اذ نلو كتعول ب فيك ,كورع نأ تم ع لاوس نعد

 ءاشحالا ها كسلا اهوش ىتتدزف لاصولا م طىتقود

 |١ اققاحانلاةوالح كملسو تصحسااق كل عرتسو تب را ل لا

 : ىيعةزقإ كناجانمةوالح ىنتعنمو سانعلا ىلع تقل كيدييب تقاذا ىلام كري زع لاق م تبلا

 لوو اخ ا

 اعحوأو فارقلا نمر انش

 اعورمه هنمتنك دقام لاطلو

 دحأ لذ قارفلاب ىلت تعور

 || نندمحانريخأ هب وريح رس عاذا بحم « (ةباكح)* ةآرماهباذاق هبلاتسن اف نوئلاوذ لاق
 || ىتد-و قالا دمع نباورمصان نينا د#ءانربخأ ىلعري نجسرلا دس عانت دح فدصلا ىلا نب ليعافسا
 3 لكوتملا دم نيدجسأ انئثّدح هللا دع نب دجسأ انريخأ دجسأ نب دجس أ انريخسأ ال اف دع نب فس ون امهنعاضيأ

 || ىزارلا ىسيع نيد ني دج تعمس لاه دهاشلا مساقلا نب ىلعانربخأ تباننب لعن د انندح
 || انامز عطقنا ٌمةدمىرصملانونلا ىذ سلجم * رض بات ناك ل وشب نيسان ب فشو تعمسلاف
 ا نونلاو د4 لاشذدامت-الاو +_ءاعةدابعلاران نر عوض ندور دنول ردص دقو هدنعرضح ع

 || امم كصتخاو كلا ممهوو اهم كتم ىت |!بهاوملا نمل دأ مت اولالومةمدخ كبك أ ىذلا امى عفان
 ئازدلا متاقمهاطعأو هأامفطصاود دنع نإ نمدهالوم هع طصا| دمعت د ًارلهو ذأتسا اى لاتف

 لوق انا عدول ا!كلدىشش نان كلا ترس هملا سس

 اًماعامراربسالا نعهونمأب مل || || ادهتحم رمسلا ىدبأق هورراس نم

 : م-مي رقي دعس لف هودعانو اشاحا سام الا نم هولدبأو |

 مهرس ضعباعب دم نوععسال اًشاح مكلذ نم مهدادو ىئاح

 مداد دعا ذآ ه تعا ذادد أ نافهبوب < صر ظل لب بح تو. ل تس قدابتحالا مصيال لوك

 عد اعد ”اوسدنو نيعستو عيرأ ةنس ساق هل دعهرارسأن مارس هللا ندم دقلو نايحتلا ىصالاف

 توكلاالا باو لركح : لق بروم لا خ نوت وت عادتالو لارارم مالا ن طهز |تلعام ناق

 تنكوردق ا الور دقت كناف هملع ةريغكل تناك ناد اءاهتعدوأن ف كاذرمأتنأ لوما تلقتالا

 هانأ مملسو مهرو دص ع نم لس هنا قربخ | مك ذ لو ان ىل لاةف الج ورش ع ةزات نماوحخ هتعدوأدق

 ىلا رفاسن ان مَعْداذكو ازكحم لعفهنا نريخأ هناا نا مدام | هّللا دبع ىب حاصل تاقف ةشسانأو

 ْ دل دمبملس دق ىل اعت هللا تدحو ةعاجل ا كال: تءاحاإف ترف اف كل ذ ىف ىل 1 دامك ار يت

 1 دجلاهللؤ بابل اذ هىف ىلىرجام بعأ نما ذهو مهنع تكف هنع ىنول اسف مهرودص نم هعزتناو

 || هتلانيرط ناك الو ىلاعت هللا امهجرنوالا ىذا باشا! اذ_ها هلاك ىتاا ةثحولاب بقاع ٍ/ثمح

 ١ اسك تس نو سا ولا هبةلماعىدإ!نا باكل اذهل. افوذ

 ١ متفرع ا ده لثم مها عقال هناف نية نمالا اريك قيرطلا ىف عمي اذ هو ميس صل سل هللا ىلسع

 |١ سدح ثد دح نم نوذلإ! ىدنع #« (اشيودو) *« لانملاز زءملءودواهقثاتحورومالا بتارع

 دير



 اند

 | نوك سانلاو يلع لك وهو ساناةوسودوشا ىذ ىديزي دعا تنك آت اسالا ١ سد 5

 لوش ًاشناف كمضتتنأو نوكيي سانلباشل اهي كلامنوبلاوذ4ولاةةق

 اليزحاظ> اعلا نورو ران فوخ نمنو دمعت مهاك

 ىاررا:!اونانإلا ىف ىلسل

 لا ةلءفتاق ل درط نان هللمقف أ

 ال.صاواهعي ريض ةركب ىع اك ا 2ك 6

 اللج الوم تنجأ ديعانأ ار عا كو نكس اًريِشعُت

 السولا باذعلا هنم ٌىاَْرْذَ هودصترعداىذلا ف نكأ)

 ىطرقلا ىنثملاّنِب تب ةمطاف اهل لاقي ةياسست اء تافزاعلا تابخلا نمةأسعا ىبنفئئ انت مادو ||
 اهينيكو كل امن أ نأ ىتسا تنكو هنسنيعستو سجخ ىلعاهان ا يمد تةوفديزت ىهو ننسابتمدخ |

 ابمعت نعت سرشع عيرأ تنبات اهلا جتوا تمعن نسحو اهي دخ ةرهس نم نبسلا | ذه ىف ىهو

 لثم تيا رام لوقتو ىلاشمأن ماهم دنع نم لكى ع ىنرثْؤَت تناكو هللا عم لاحاسها ناك ابتفاطلو أ
 كرتال هلكب ,جرخ ىدنعنمحرخاذاو أش قع اجرام كال هلكب لشد ىلع لس داذ نالف

 ةرظانهملا هنيعهدوهشد هوشو هب رغب الو هللا بدت هنا لوفي نب نع لوقا عمو اسم ىدتم

 نوم |مأ ن وكس هتبحم نوع دي ف. تح نوؤاكنلاءالؤهف نع ةفر طهنع سغبالو نيع لك ىف

 نم ىلعفهدوهشموهفدسلا دي رتسانا | مظعأ بما هبل نيب َرَمَمملا برق نمافعاضم هنرقناك/اذا
 هللاوىفاتلاف كلوق لولا ىااءاهل لوةافل اوداامفل وقتامىداوا ىف لوقت غةيوعال هذهنا ىع |[

 هده ماقم تفرعمو.لا كلذ نخهنع ىتلغشام هللاو 8 ىمدخت ٍباَكَلا اف ىببح ىناطعأ دقت ةبدهنل

 وزنا انىلتااقفةأساتلخ دذادوعق : نحن انيفاه دخت باكا ةحتاف نات تاافال آو 1

 ىهجو تددرف من تلاو لصين ا نيدي رثواسهل تادىرتا داتا حي ور هنا تريخأ هيو دش شد رشف

 ادهىفاهت-احءاضقتاةىداواب ايد رتامو تأاق5 رمل هذه لوقتامنيعحستالا عآاباسهل تاقوزوبتل اى

 نآاهيصوأو باكلا ةحتاشفب هيلا ثعبأ ا ةعاطلاو عمس اا تلاقفانه-وز ان نى ٍماحو تقولا

 ات ءارقد_:ءاسهماقم تاعفاهعمتارتواهأر ة:باكَلا ةتاف تأشنأ او ةأرملا هده وزع حت

 اهتعمسةزوصاجًاشن الف كل ذدتعابتعدت ةيئاوه ةدس ةروصاهت" را دعا

 مفديت ىتبجت ىتح هيكصرتنالو:ًأرملاهذه وزب ئرحتو شب رش ىلا جورت ٍباَكَلا ةحتافاءاهل لو"
 تنكح ذحرفتو فدلاب برضتتناكو هله ىلا لصوف هس نم قي رطلا ةفاسمر دقالا ثيلب

 نو هسفنل ىن اذطصاو هالو نم ىناعجو ب ىتعا ثدح حرفأ ىلا هللاو ىل لون كلذ ىفاوالوقأ

 ئثىلا تةتلأ ام اهفصأ ام ةربغ ىلع راغي دقت ىلرةزعو ىسنج ءانبا ىلعدمسلا اذه راسخ ىتحانا |
 تازاخ كلذ نم بئاسع ىترأ مهلا تفالا ىذلا كلذ ىفءالس ىباصاالا"هلفغ نعدس لع ىداقعانأ

 تناكو تجرد يح هفتاازاماتم اهردق ل عىد_ نسق نماشن اهأ تنبو ىسفم اهم دخأ

 ودو ىداو اذهرون اءاها لوقتابترابز ىلا قدلاو تءاجاذاو ة.ارتلاكمارونو ةمهلالا كمان آى ل 3

 رك وأانريخأ لاق ة اهو نيعستو عسن ةنس كب ى ع نب سن وانريشأ ه.ةعئالو هي ريف وأ ْ

 ىنامعلا رهغنبنامعانثت لاك هللا دع نيد أ انزيس لاه دج نب لضفل اولا ا كا داناز غانا
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 مشااد_:ءريلف هيساص هلع ل دف هلكبث اذء امادكرب ْيْشلا ىدي نييريصاا ىلع ل اسو هلك هوس ا

 ةسعةلاحساو سيرغىل ا اذ يف هلا فصووءاملا ىلاراًناواذوهلاةفن الفنيا هللاةذادحأ
 نالءو :لكى عن" الاد اعذءامعاس.الوا ناكفءامداع تح هننانكح نع فدي لزرب ل ثمحح

 ىدلاو« (قريشاو) * ؛ "ىلا لف هب ىدكن ءاده ىلع بخاف ىو : لك ءاملانمانلعحو لاق هللا
 هورح قاسءاخ نكنا ةداج ةررقداصدقا دياص ىأر هنا فريش اهيا ىرداال<ى عواهّنلا هجر

 قخداكى د هلارظنن نحو العن ىلا قلو ملا فراطدئاصلا ا ه<ذ دقوا ما ارنا ذاهركذ
 عمو نأ ىلا طر ل نق رالا لب ايجار لج واج نيو حا ضما ءايزا عا نع

 كالوهةمحن ىف كاوعدنبأ حلا أشرت اطتح اذهفهسلار طن نو هليح نم تاقاييلع

 را اوهنب مسقلا ىبأ نع نجلا ةيهن ءرجم نرخ * (ىةحو)»
 دصسملا ىف م د سلاحوهو انودم- تعم»لوقب كتاقنب هاربا تعمم كوقب ل ع نادجلا" تعمد

 ضرالا هراقنع برمذ م هي دن ىلع نيج قحاوا لر درت معمل رق ف.يعضريطع احو همنا ىف

 لالا هيلع للغف خح مْشلااذ_هلوق هللا همهف د قرت اطلا ف بحلا لعف اذهتامو مدلا هنملاسىح
 هناالا ارذرال افلاام هقلان اطعادقل نيعدملا ىلعةحو ني رمذاعلل ةظعوم بحلا نااطلس هيلعم كك
 ىلعو تردكتال موحنلا ىلءو ترظفنالءاهسلا ىلع نظن ىف عضوولام بلس نم دج الىنا هتناو هملعان وق
 قاب تبر وا نييحلا سر وهو هنثرو ندةودايذ قا ىلاوقن .كلاهل قوذاذه تريوتا لابحلا
 نم لكو ةفرعملار دق ىل_ءىلتلاو ىلخل ار دق ىلع عيل او ساو فمولخل الاف تئايعلا م ا
 ةفرعملا ناذ دهاشل اىفاهارث أ ال نمفراسعلا ةمحمو ةمعسطلا ةبحا كتف اهماكحأ هملعترهظوا ف باذ
 ةعسطلل ربخال درع حور توميال 22 فرامل يخاف كوذراعا االا هفر هدال هيطعت - /كاهران ودك
 اا سودا مولكلارثأب ان نع سو دق ا هه* اننيوَم ”ىنابر هقوشو -يلاديستعاو م.لمحاع

 (َ مالكم عت 1 درا لشمال اذ ناكل لاق كا امراص يت باد ىذااوهكلد

 نال ”ىمبط بح ملكش مالكه ريش تح بحملا ىفهل مكح ال بف ناك أم هنم ناك هبح نماكر ائف يشل
 اذهبذ لو مشل !مالكل مت بط اداذ ودود ناكدقذا ةرامخالاو ةلاكتسسالا لقت ىّتلا ىه ةعيبطلا
 فو رخلا تانك هيت :رثأام يملا” ىهلا ناكولذاب دعو اهو امظءناك ام دعب ءامهريص ىذل ا نابوذلا

 ا اا لق وعر تا طاوعمو م ىتساف فورظا هذه هتيناحور تزهالو

 "ىسطلا بلا نام الا ناوك الاراوطأ ىف لّقنَدلاو ناسعالا ىف ريبغتلا ب الق ىعامراصنأ
 لا نيطسو ”ىناحورلا باو ”ىعمسطلا بحلا نيبو < بهلالا قاحورلا بالا نيب ناةرفلاوهادهو
 اذهلادبا ءانفلاف هشقبالو هماع لا اريغت يب طودانمو هنادع قي لا وهامف <ىينبطلاو”ىهلالا
 هلحوروهو امئاحور همح ناك امل لدربح ”ىهيل الا سيلسا بنا ع نمنيعلاءاسقبو ”ىهسطلا بحلا ةهح نم

 ليجتسستال رم دانعلا نع ةح كيسا بلا اجلا نال هترعسج ثدح نم ةعبسطلا ىلاهحو
 قفل ال ةعسطلاو لل صسم لوصا نعاسمنال ليج امافدب رامطملا ءابرعتالا فال

 تاس ناد عسر هون عندي لوليربخ قع ىش ثغفام ا +1 تلقتتال قثاقملانالاهسعن

 بنا ”ىهلالا هبح ثبح نم هئمزيعلا قبو ةعبسطلا بح ع نانا هلع مدل خف ةراكسلا
 بمجال سالف حورو مسج وذ -قاحورلا حلاو حورالب مدح ”ىهيبطلا ب بحملاو مسجالب حفر ”ىهبالا
 رثؤيالو سطل بلا ىف ةمحنا ىف مالكل رئوي اذهاذ ةلاصتسالا نم هظفحك حور ىرصنعلا ىيبطلا
 ىملا لعامسا نيد ان ”ىاحورلا بحلاب بحملاىف ريثأت ضعي رثؤدد ” 'ىوأالا ب كان بحملا ف

 نب ىلع انثدح لاو ىرماعلا بيبح نبر حس وب انثدح لاق ىلعنب نيرا دانة لاك كم
 تعم لاق دج أن بناركب انريشا لاف ”ىزاربتلا دب وكحا|.نب هللا دبعوبأ انريش الافق داك
 .1ج112لْظلمالب 767779797070770 س77
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 بحل ل. وهثدتلا لاس ماعلاف لاببلا بحق دلاسجالا بن ىأرانةمالختتاكهننعقرولتآ |

 0 راب تا عا ظنلاا ذم ملاعلا بح آنك لامحلل ا

 ءاشالا لاج ىنعاق.قدهلاج ةروصوهللا لاج ملاعلا لام اهعناص ىلا فاضيامن اواويلا فاضيال

 اكرتشا دقنامالغو أ ناني راج اهو عبطل ا امهب< نم ناصْدش الئم امهو ملاعلا ف نيتروصا | نا كلذو ْ

 : ةمالسوح راو اوءاضعالا لاك نملوصا ىه ىتل اةروصأ !لاكو نالثم امهف ةيئاسنالا ةقشح ىف 'ج

 رخ الاف صتو هأر نم لكه بيق لاب انام_هدحأ فدو تاف الاو تاهاعلا نم داحالاو عومجما
 كاناكو د ةفهأر نم لكهبحأ تلاها مسا هملع نام اري نم لكم هركمف حبلا
 ةرمشاعملاو ةبعصأ | دعبال ةصاخةيؤرلادر < نم صخُشل !بح عقواذا ادهفلز اظتو كفن لا كرم

 هتل عم لامسلاه معو ل + هنأ, هسه يللا ضو قرعالا نع لالا: اشنارثعترظنأ اورب دف

 هللا ب< ىِتلا تافصلا نمار طانرك د دا ذهذ ضا رغالا قفاونالو عابطلا مالءالامور اشم او هوركملا |

 اف طر دكار ةناننالا فرع فكراه نأ لعل دس قلم ىهو أبي, فصتا نم
 || نك بعل دو د كى هفاسحم ىعسن ام وهللا ءاشن ا اهيلعب لا نوكت نأ قش ىذلا بلا توعث نم ١

 ن ورانا ف بغار ملا نماكره لا ادرل اطهناسم- ان هيلارث اسال لوم هلا فو دوما كا

 مالكىلا يرتب ةوأتلا ريثكهيوبحم ءاقانيبو هند لوعام ةيدعن مريم مهيوبحتءاةل ىلا امندلا ||

 :رتكلا لقيسي ةجدلإ هماهأ ق ةهرول اك نمفناج هيو. "راح قؤاوم هرك د ةوالسم 0 هروح |

 || نع حرا فلا بناحو هب و. ةعاط قئاسعب هدمح نم لدلقل ارنخكحت: و هير قس ىف سفن نم |

 هرج ل نه هب وبحم هفلكأم عسطلا نبنمر غنى جلا ءارمضا ا ىل_ءريصب هلت ىفةيدلا باطيال ةيلكل انه سفن ||

 لخا دعم وكت هن لب رباملهسفنأطو دق تاس! قوحم فوصعم لك عدي يروم للا اج

 اهظفح دعيدو دحل ازواج دق ريد دذنلم هبوومحم ق- ىف ه سف هسقن تدع هل هاكدعم سف هلام تامصلا |

 : وا ناسح ا ةدازلا لش الراس هر لةعردت لح فد تكسو 2 ْ

 هناك ءام“الا لوه<توعنلا عولذم باد الان بولطم ريغ هيويحم ظحو هظح سان نافع صقنلا الو ْ

 ْ نزولا نع حراخش دوشتود لالدالاق متم نامهرجملاو لدول نيب قرب ال ل اس) س دلو لاس ١

 هرسرتسلا ل وتهما ذك تاقوأ اذك تاعف ل هنو. :2 لوقيال دو هجم لطصم هيوم نوع هنا هسفن نع لوقت ا

 ىرديالو دجولا ميظع نم ىلا ىرديال قوشلاريثكب حم هنا لبعبال ن ناقكلا ملعبالر هدإا هتف ةئالع ||
 صرغل بحال هلع مجري هلاح سرخلاا هماسقم نيدضلاد فو دوم نوز<رورمسم هوب هلق الن مف ا

 ناحشاو ذهلاح .رهاس همطعبامل ةَعْفْتلاَو هب ةجسرلا بوح ا فرثومهيضاراركتم بقا مودال ناركس ||

 | نيعلاريرق هيوم سفن فام ىوس ام لعيال ةمطم هن ديو ةدطعهحور بعتلا فر هبال بصن غرف
 نأ رقلا نيعاوناكتافدلا عج نيعماج نوبحا ناكأ1 نآءر هلا للم نوعسلا مههمالاكبالا م كالا

 ْ «ةلخ ناكت لاق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قل نع تلئس دقو تامر اعلا

 ا 0 رطل وللا مه لاذ مه نذناع لا هلج نع ىرمسملا نوذلاوذ لّسو ا ذهريغب بحت ل نآءرقلا

 || نيقللا س 'اكباو ريثو نازحالاو فوذلا اولي تونا دألاو تكرلا اوس دنأو ناهشالا باك»

 ا مهراسبأ ولك ىراوورتسوافكو غاب واج رو لقاعف يلع راكم تانقوملا ةضادرمهف:أاوضارو 0

 || انسة مهكاماتاتساواكرا مهلبلا اوما قفركنلا اهورعئاوربسلا اهومزلاورظنلا نع اهوضغورهسلاب ْ

 نيمعتسملا ميعت نيبو منن لاك ”هلثاق تارفزو هلثاز عومدو لب :اذهاهشو )حان نا دأب نا :,ةلااوحح

 ظ تحرانلاريفز ناكف هريذك نم م مهب اوذ تباشو هدسعو نم مهم اربع تضاف نيبغارلا لاما ةيامو ١

 ا ىلع لخ دنيم نا نم صحم ن ءبحنلا لاح ام ورام فطلا نمو ,هم واق نصت هدنعو ناكو مهما دقأ 0

 أ للخب ماو م م لعدل تلي ٍ

720 
 اع



 مم

 ءاعالابقلتقلابقيرطلا ف هتعربملاوهو ةيهلألاءاعسالا ةقب ىلا اذكع لصفمريدم تت طسقما ْ
 لس.لاز للخ نوكلا اهل د نافاهصارتب يقتسملا ل رطلاداج [فرهظتاك دمعلا فرهظتف

 اذاف هملع كتم م ”لانلعج اريحا فدرواكفوغصلا لاخ للذعتا ىلا نيطاسشل لسع ترهظو هللا

 نيطامشلا ةلزنع مه نيدلا* ادعالا فصلا هذهماولتاهو قلخلا داعا ىفءاع-الا ماقم قم اهءايدسعلا ماق

 هللا بح اةودعلا هدم ل> ديللخ اذه قسيل هبال ن ورضا ةرورضلامهفوفسهل ا للخ للختت ىلا

 ا و فول م هبفوهام لك ف فصوعو هدو ناسنالا اذكو م-تفصءذهنم

 هلاعفأو هتاكرح ىف نورظن ةقدحم هسلا مهراصنأ* ءادعالا نا دحأ همواش الو هللارمغل ؟ مناهل ال

 هنأق طخ لعف لكو هللا لميس عل طب هللا نيبو ع :.نوعطتات تم الا قول الاخ نور ىلع

 تاكرملاروص رهظتو مليعيو كا ل ءامساغومت
 ةروصوهو هانم كرف مسج لكو مسج نيعلطس لكو مسد ازا ف نيطخ لكذ ا ماعلا ىف

 ىلع ماك دقو ةس صدهءارو سلو مسا ببكصرأل ا هياغف تافص عمسو تاذنعترهطظ لاي

 انو او طسرل 1 نان اداء اهحوطسرمل | ىأ موت اخ لع دازامو عا فالخالب ةماع

 وه ىذلا مس آل اهنم بكرت رتام ىلع دز, لخاطقت راسل لن ل تيدر ل

| 
| 

 ظ
 م

 لاقاك 0 صارتنخلوالا مدخلا هن ناكوأل والا |.ةامريغة دام ماسحالا لوأ وأ

 كلذ ىف هتملو ال ع يم نيشلاكنا نس هللا كر ايش ىلاعت

 ىقحلاهشفاوع معلا ةدئاف مرح هلْزت الو هللا تدل ام تدي ف نيقلاملا ءالؤهنامعأ ت ريظامهالولذا

 ّن نمو قات هقان ورح ناك ةفصلا هذهم ناك ن ةنيلهاسللا نت وكَس نفلاغ أند نوكحصت

 شانا ىهدا ماس بح هم اشه َتْدَر عت دقو ىل طع هسفنل ذأ هم هيطعبأم دحر ديلان وم

 مولسر هللا الو أن مءالبالوا ذل ىفاملاد ثاددحأ سدلو هن 0 ا كك ءالوأ بحأ

 مهوكمءالبلا اذهاوقصتسا ًةققح ىأن :الا لع ياما ضرما عاشو ملا

 ىلديالاما سعأ عدب ل نيف ىوعدلا عمال نوكمالا دبأ اليلاو هنوبحو مح لاق هللا ن | لقنلف نوح

 هناف لبلدان بلاطبام لوسرلا نأريغءال- لا عقوام ىوعدل االوأذ د اوعد قدص ىلع لملدلا ةماقاب

 اذاف ىننلا ىدا اذا لملدلا هشعلب كا ذكرمالا سلو لل د ةماق 1 ىف انل | ىلع س دل اه اذياو ىدااع

 هنالللدلا ةماقا ىلع هاوعد ثمن نمىانلا بل اليف ىوعدلا نع ثوش نا ذفام ص اىف قتلا ىذا

 مهسوفن فاو دجوةنولعلال ث مح ند هتبحم نم مهقزر هدابعن م بحأ نم هللا بحأ انو تشم
 موك نم همهملع مذأو نحت منوكح نمىلاعتهللا مس هال اق هللا ىعحم نم ممن اوعداف هنن بح

 ادولف هانا مهح نمهوعدااملمهادا هؤالّساو ةغلابلا ها هللو مق هتبحت ىلع لمل دهماعن اف نيب وب

 تءنوهول اهبابح كلدنمو لس_لاىدهيوهو قلم لوب هللاو نيتولذملا نم هيابحأ هللا ىلا

 هلوقبا نمت لاب بح لبس هللا نا لاك لسو هيلع هللا ىلصهقلا لوسرنا يتلا فتبث "ىهلا

 هبحاق ةمكذلا لاجسوهو ل كل !لاج ىلاراظت نماسنخ نيم ىلع كلذ ىفانعسةتناف هبحش نا لب

 اذهالا لاسم اي اع هدةءاموا ذه همت ل ل نمانمو يكح ةعندوهو مكحم 'ئث لكن الك * لكى

 هفصلا فاكبءاق- هارت كن اكهللادعأهلوق عضوم عرمشلا فوهو ضرفل ا ىلع فوقوملادسقملا ل اجلا

 هلاك همحاف هلي قلاب دقاكهيهدسقف دمقملا لاهيا ذه نمرثكحا همهنىلا لصي4 ىذا اذه لمت

 انياعقب ءاهعسوالا اسمن لقا فاكي الو هعسوردق ىلعدل عورمشم سهاد نأ هنأف كل ذ ىف هملعح رحالو

 ىلازغلا دماسوبأ مامالا لاهاي اتتمالاو ماكتالا ةباعف هللا هقلخ ملاسعلا نالءاذ ل لامهلل ىلاعت هم

 ماعلا عون اسنالاو هتروص ىل_عمدآ قل هنأ ىلاممتربخ أف لاعل اذه ند عدبأ ناكمالا ىف سدإ

 القهيروص ىل_عن وكن أدب الذرمهالا دوحولا ف نكملذا هب هلعالا لاعلانىلاعت هلعنكت لو

 هرهظا



 مر“

 ١ 0 رمل ل كَ ةرقؤعو لمعلا ف هودارغو كذا هناحسةدابعنمأأ

 ىلا ىت-> لامعالا نطاومىف قيفوتلاوهبادهلا فقحلا دازفار ك2 هتلارك كةدامعلاىفدازف

 ىدالا ةطاما هن كلا ءاودلا لامعتسا ىلع هسننلاامآو ءادعسلا ىلع ملاالو لعال ثء-ةرخآ الا

 اسعد عب ن2 فصوف نمّوملا هدبع ةمسن ةضقىف هلوقىف قلعا هنعنانأ دقفهّللأ نع

 ةهار ,نعاذهف كلذاهراك هنأ هسقن فدؤ هنأ عم هنمهلدبالو توملا هركب ديعلا نوكل دمع

 بالف لاحم مول. ملا فالخ عوقوناف ٌكاذ ىطعت اعلا منه نالءاودلا برش ىف ضي رملاهدحبام ||
 لع اول داو ذك اف بوجولا نم ناكمالا ناو ةمولالا قاما هطعتا ملاعلادوجو بوو نم
 ىلعإب رتب زاج نكح: كا عىف دف اعلا, هفص ورك لاب هبت فصو فدراف لع ر كاش هلا نا

 "”ىفتسلاو ل لرش وهو نخاع ذالا داو التاق موسما وه ندم تا 3و1 تلعب ل كاباهركش

 نيل ذاتملاو< ىف نيروازت او ند اكملاو ىف نيباسعملل ىج قبح تحبو هلوقوهو اودع ”ىفتدداعو ًااسءاو

 كك نيا هللار كح كاوجلا ل هيلعهّللا ةمعن ىأرف هملع منن ءاناعمجب هللاوف

 بحأأ هتف مذ لمحل نس اوهو هتفص ناسحالاو نيإ-سلابهللاو هلوقوضو نيشسدلا

 هدب ىأ هارب هن اك هللا دبعين ا وكان تك دنعل ومده ىذا اتسم لاو هسفن ىف ةرهاظلا ىهو

 ىلع هنا. هلوقوهو مهتاخ ”رصتو ممتاكرح ىفهدابعهتيفر ماقموههللا ناسحاو ةدهاسنملا ىلع
 نم هظفح هدوهشد هناق هنا س> اوه ئث لكل هدوهشف منك ا غيأ مكحءدودو دمهش ىث لك

 ماعنالا ىعسا هاو ىلاعت لدن ىذا اوه ذاهللا ناسس> ١!نموهف دمعلا هضفلقشإ لاح لكف الهلا ||

 لاري هنافماودلا ىلع سمو هذ هنيور نيع هلع ناك نمو كلعن نمالا دصقلاب كملع من ال هناقان احا

 الار هناف ارت نكت) ناف هل لاك دتو اذهالا عرششلا قنا حالا سلوامت اد كلعي هنال ماودلا ىلع
 مهنعهللا ىضرةباعصل ارو < ليربج لسو هلع هللا ىلص ىلا ميلعتا ذهو نس او هذ نس < نان ىأ

 هيدوصملاو هن ملاع هناك ٍلعلا كل ذي دو دة هريغ بطال اناف هراجان عساف ىنعأ انا مسهل وةبانند

 ليريح ادذ_هثيدحلا لا ةفلسو هىلع هللا ىلص هلل الوسر هرمسف ا ذهلو نيعم سلا نددرمذ> ند

 بح هللا نا ىلا عت لاق صاخ فد و هلل | لبيس ىف نيلئا تملا بح كل نمو مدني دسانلا لعمل ءاج أ

 ىلا1 !ناتللخ هل ديال دب رب صوص ص نان م.م: أاكحافص لسس ىف نولتاغ نيذلا

 طقنا|ندرهاظلا طم اذه عطقاذاو هللا لس ىهوةد>اوقد رطلاو نيطامثلا قرط فوغصلا

 نكي لنآ هللا ل دس دوجول صرلا ىنعموهو ظلما دوجو دوصقملاو طخلل دوو رهظي ل صارتي مو

 ىح هللا لمس نوكتالئلصملا فوهصكاذكو هللا له ند سلف هللا لم سروهظ ىف لمعتدل

 ىتس نكن اك للخلا ل داو لءذي لنك هنبعىف هللا لمد سرهظي د دئتحو سانلااهيف صارتتو لصد

 نقلا نم ءمهلعحت نأ اذه لثم ىف هدامعنمهتتاذار ام دوخولا نم هتلازاو هللا ليدس عطقف

 دوجوملا ظل اكح اذكهالا لس_لا نوكمالو نيقلاهنا نسحأ هللا لرابتف ىلاعتل اه كلذاو

 كاذك ظاحا ةروصرهظتذ محو هسف ةطقنال غرافزغسح نتطةن لكن ب سل ىتلا ةرواحتملا طقنلا نم

 ضار هللا نانتح قوز ةرثكلا بلطي د وهفهسفسانلا صارتي ىت> هللا لمس هبقرهظيال فصلا

 امهنب نوكمألو ميلعلا هبناج ىلا يلا نوكن قلخلا لمساهصارت نعرهظ-ةىلاعتو كرات هناعسأ

 ٌْ هبناج ىلاو ميكا هيناج ىلا نوكيو لئاسقلا همناج ىلا نوكيودي راد كلانا مسال غارف

 اذكهن ىلا هيناج ىلاو قازرلا هبلاحىلاو لصفلا هبناج ىلا ورب دملا همناج ىلاو طسقملا همنا ىلاو تمقتملا

 ترهظا ذاف هدوجو صارتلا اذه. نوكس, ىذلا قليلا لس دادال ةمهلالا ءامءالا فكن وكي
 ودواهصارتامن الع اهسالا هب اللا تع متافد ءامسالا هذه ص ارت ىلع ةدْئاَرِ, تسلو لمس اهذه ا

 || مكحر داق لئاف دي سه ملاع”جملاعلان اذكعالا لقعتال قانا ىف ةرهالت ل ازئالف قلخنا قي رطنمعاهلااح



 مم

 البا وزهزامو هللا همم لزنأ ىذلا هلل اريغىلا ىوكشلا نعمهسوفن اوسخ هللا م هال ا نيذلا

 مهلعقشيل ناو كل دن هديال مولع ءققشناو هللان رهو م ال هل نع اوةعضاامو هللا لمس ف مهءاصأ

 هلا تس مئاصلا دبعلا لاقاك هسف الا اولو هتلازاىؤ هللارغلا وباكتسا امو ءالس سلف

 ديعلا من همشلاكو ارباصهدجو هناب هلع هللا نئاف هريغىلاالهملا ىوكتل "مقرف نيجارلام-رأتنأو
 سل 1 2 ل قا دقاق وكتب راسل نال دق عوكل مده مس كازلا
 ندأ له أ مالسلا مهلع ايبنالاوهللا عميداءوسوهو ”يهلالارهقلا هموأقم نم م هللا ىلا كشد لنا

 هتلاناث كتوتوكلو-ن مالو كنا ذ نم ناك م هننادالا ناك ام لربص نا لعن كناخ هللا نم مع ىلع مهو
 كلذ عفر اولا الاهدابع هللا ىلد اق كل ساوهوردت ع هتلابالا كلريص اموريصاو لوب

 بوب< وهف هللادالا كريصاموربصاو ني رباصلا ن ماوناك كلذ اولعف ناف هريغىل لا هعفر ىف اوكي الؤ هللا

 هفكماقا ارم انهن ا مم هملع هّتعلآ ىأر نمالا بح ا اخ روبصلا تعنت ىلاعت هناعنا نمو هللا

 موفرعتلا نم هتنو لو سرو هلل ىذؤي نم هتلش ىفناانفزعدتو ىذأ عال نوكيالو بسلا نق ماقم

 1 ل م-دقو لءال نيبلاط زيلهاجا وناكن ا مويلعتبوأ وأ ملئاقع ىلاعت هنع ىذالا كلذ عفدنف

 هيلاانوكش اذاانا لعتلر ومصاب هفاصتا عم ىذالا عفدتو هنع بذنل ممانفر وهي ىدوأامانملا عفردقو

 مسا هتعلزي لاك هتبحمانع ليوا ةدلا دا لوز الا ع فقر ف داج ًاسوءالبلا نما كزنام
 قا رمى ذأ ىلع دحأ بل يمنا ه:ءدرو هناف عفدن تح هاذ نمانانا هشب رولا

 || نيركاشلا ب< هلا هباّكى هسفن قا فصوق نيركاشلا بح كا ذ نمو هلعْلان هنالك لان لعجاف
 أ منلا ىل_عالا نوكءالركشلاو تعنو ك ةفصوهامال ادبعلا نم بحااسش ميلعرك اش هناف هتمعنركشلاو

 هتمعت ىف هتمنو همن ىف هتمعت نطب أ ىلاعت هلال قئاسق+ ايدل إ_عال نمت مهضعن معز اك ءالملا ىلعال
 ا ا ىأ قنا قلاب هل لءال نم ىلع سشااف
 هلج ال ىذإا ضرملاوهو هب كامي نم ىل_ءءالب وه نكلوءالما |هلج نموهو هوركملاءاودلا براشك
 هيلعدرو لالا د اولا لنا اذه.ءالملا ماك مل نكحاو للطب هانا اودلااذهوودعرهملالاو لمعتسا

 هوركملا كاذ ىطىف نا لعو ةهاركئ اذا لحما دج وف ءاو دا اوهو دوجولا نم هملازا ديربىذل ا عزانملا
 لل اط هايهلعل هل امعّدسا نمهركبأم ىل_عربصو ةمعنلا ند همام ىلع هلل ار كشف مل الل لب زملا هنال معن
 نيه فام لعمرك شات ارك اع ناك اذهاذ نطفتف لحم ا ذه ةحارىفالا داق للزب ىتحملالاكاذ
 هشلعوركمءاودإهريصتو ضرملاةلازاو فاعلا ىهوى رخأ ةمعئمداز ةئطامااةمعنلا نمهوركملا

 ايحسو نا ىذو اا اضيأ كل ذكحمو ةفاعلا هداف, مكندي زالوتركش تلو ىلاعتلاه كلذاو
 انيرذأ دق اكن اف هيو ما ىذّؤي ناكىذلا سهالا نع عجر ىتحهانسسوأ» هاند نان ىذؤملا كلذةباذاىف

 لالا ىف ضيرملا ههركح ىذا!ءاودلا برش ةلزنع قدلل كلذ ناكهلاثمأو أ لامع ىذؤملا اذه
 دقو هردقوهن ار سرك نالت انلقامناو ىدؤوملا مالا كلذ ةلاز ا نم هسفامل ةمعنهارو

 هلا جواايفهيردا لاق فم دهان اماكف سدّلا تن عياش هل ين أدوادهسنل هللا جوا
 |١ ناك ام تقدص لاف كاس سىفالا كل ذناك ام برا.هل لاسةف ءامدلا تكمفس كناق كيدي ىل_عموتنال
 | برا. اهتفءامدلا كْمَس نم ةرهطمدي ىلعالا تبل اذه موقي الف ىدسعاو سل أ اذه عمو ىلسسففالا
 كةهنام نيعادهفمالسلا هيلع ناملسه انف ناهس دلو دي ىلع موشي هنا هلا هللا جوأق مول ءجا

 (ٍ نافوه الود ىلعأدب ءا ”ىهلالا ىهالا ىتم ناو هلعوشام ىلع هال فر عن انه نمو تنطفتن ا هيلع

 || ودالوه هنان هدانلق امنيع ادهف ىردهتللا ٠ نكد تيمرذا تيمرامو دل

 ١ قا تتاح ن ءىدذالا اذهدبعلا لازأ الف هملع ىهام هلع ناجل اهانسلو ملوقع تراحاهو

 تاطقدب َر راع ود هام ىلع قادر تس ءركلا اود لامعت سا فام فنك < ناو

 حت

 مه
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 عجربامت | هللا ىلا عجارلاف هجولا اذه ىلع با ىلا عوجرلا فضا هللا دب اهلك لوحالا تناك امو
 نيباوتلا نم تنك اذاف نيباَوَما|اب> ىنعما ذ_هف ةءاطلا ىلا ةمدعملا نمو َهَتو اوما ىلا دل انا نم |

 فرعتلف اذكهف نا الاب ك ماع عجرف هةح نم تأسأامف كيلعاب اون هللا ناك ةح ىف ءاسأ نس ىلع
 هلاهامعو هللارءاذعلا نم نوكتف بتارملا نيمو هداسع هللا باطخ ىناععم مهفتو رومالا قئاقح
 هلعلاهاضرأ لاذ كحو رمدجلا ىف ءج ىذلا ىذالاركذ ببقعنيب اولا ىف ةبحلا هذ م هركذءاجو

 عج ريفهدابع نم هلا يسب نمب هللا هربت دي ريربتتش ىأ باول نت لك <.هللا نا مالسلاوةالصلا
 فاضينأ ها شاح ىصاملانهدابعربت هللا نال باَوَدلاوهو مهتأسإ "هلب امم ىف مهمل ان اسح الاب مهيلع

 نمالا ىصاعم عه اموالاعفأ مو كح ثرح نمىلاعت هلل اهلك ل اعفالا تناكن او اذ_هلثمهملا ||
 هبحّلاذ نمو مهفاق لاعنأ ىهام.ثيح نم ةنسح اهلك هللا لا عفأ عسمف- كال ذب اف هللا مكح ثدح

 ىلاعت همدص ىبهو هيزنتو سب دقت ةفد ريهطتلات نيرهطألا بو ىلاعت لاق نب ريهطتلاىلاعت |[

 ةمسنلا:ادو# كلذ ناكن او همف ىرنأ هب قلي ال ىذأ لك ه سفن نع ىذالا طمع نوه دبعلاريهطتو

 توريملاو ءاريكلاكىلاعت هللا هبح كل ذ نم هسفترهطا ذاق هملا .ةبسنلاناعرمت مومذموهفهرغملا ||
 والا ىلع ىذلا”ىهلالا عباطالةدحاو لج بلقلا ىلع ل دنال تافصابن: بحتلاوءال كنا ورذغلاو
 نم ىلعتوريجلاوءاربكلا هرهاظ فرهظف رابح ريكشم بلق لك ىل_عهللا عبطب كا ذك هلوقوذو
 توريملاارءابريكلا كل ذ نم موصعم هبلت فوهو مالا سفن ىفاماو هل كو همز ىفاما هموقىف فختسا
 لوبلا ما عمدا هبلطب ضاحرملاو هوت ثوغربلا ةصرةناو َتادوجوملا عمجلا هرّشذو هما ذو هزع ملعب هنال
 فيك هل دلو مول لك ىفهذه هتففص نف عودا لا + سفن نعام عفدن ربح ةرمسك ى لارقتفيو هنعةءارذلاو
 اممأو كلذ نم ئْث لح ديالف هبلق ىلع ىذلا ىلالأ عبطل اوه ا ذهو توريجو يربك بلق ف نوكي نأ عصب

 نوكيالو فاصوال اهذ_ماهفرهظتنطاوم اواهنلا لعب نكسحلو لة هرهاط ىلع كا ذروهظ |
 امطاومربغىف توعنلا هذ_ه هلع ىرتنأ نعهناذرهط نخاف اه مدي نط اوماهل هللا لعجو امومذم
 لدهاجوهندالا ةفصلا هذ رهظبال هنانروفن لاستخم لك نع هتبحم ىنناكمّللا هحو رهطتموهذ
 هلعحونل لاكو الهاج نوكين أ لسو هسلع نتا ىلص هببنىلاعت هلنا ىبناذسهلو مومذملهجلاوأأ
 ناف هقلاخو هبر ىلءوأ هلثم ىل_عرختش نول ال هنا نلهاملا نم نوككتنأ كظعأ ىنا مالسلا |

 لعرذتشي نا لاحتو لهح هلا تاو هرشفف هسفن لعرتال ءىشلاو هسفن ىقلعرختلا دقف هلثم ىلع رن ١
 اب لهاج وهف هملعر خف او فرع نافل لنا فراعربغوا هقلاخيافراعاما نوكي نأ دمال هنال هقلاخ
 نكي ذاهلهل همحي لو هلا هضخأف الهاج ناك فرعي ل ناو لاكلا توعن نم هقلانوكينا جبن
 هاشيح فاته ناك نموأ ىلاعتهلوقودو ةابح لعلاو توم لهذاو هلوملالا هنطومريغىف اذه
 | هملا هبهللا حو ىذا فشكجإاو نامالارو كا ذو سانا ىفهبىثعارونهلانلعجو لءلان نعي

 || لاف نيرهطملا همح كلذ نمو مهفافىلاعتهنل ب وبحت توعنلا هذه لثم نمرهطتملاف هلع هينتداو
 |١ اوماقف مهريغىلا متراهط تدءتفمهسوفن اورهط امم هريغاورهطنيذلا مهو نيروطاا بو ىلاعت ||

 || هاد عنمنكرفاغلاو قاولاو مصاعلاو ظفاملاو ةشقللا ىل_ءرهطملا هناق هنعةءانقللا ماقمابف أ

 مايق نع اهرتسوا هاهو اهظفحو اهمصعدقف هللا دنع اهدح ىف موم دموهامابم موقعين اهريغتاذو '

 لهجلا ةلظهنامحو لعل ارونب هنعرفنما شام لعن ءاهلعامت اها رهطموهف ام توعنلا هذهلاشما|

 صوم هللا دنع بوبحتو هو هب دينيب جست ىبلاراونالا نمو ةماشلامو» هتازيمف نوكشابم ومو

 مهن الم_مماع هللا مهفل ذة سا نمم نيير ثلا نم ءاعلكلاو ةالولاو ف الذخساو ةمهلا ةرالوهال فدو

 '( ىهام هللا هلعأدقوكل ذقوفاخ هحرا ىلع ىلاو ناسنا لكو مهربغنود مفلس نددصق عضوم ١

 مهو نيرباصلا بحي هللاو ىلا.عتلاونيرباصلا همح كلذ ندو هاناعرامرهطن ىتسلاةراهطلا ||
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 / عم لوزتت ةفص بعمل سدإو هسفن نع هلغشبام بوبحلا نيب و هن عشب ماذا دمكلا نوكي امر تحاذ
 | ةرغاا ةربللا سهدلا تبلا هلولا فسالا لثمادج ةريثك ةمحلا توعنو دمكلاربغ لاغتشالا

 مهراعشأ ف نويحلاهرك ذاموداهسلا ث.لادحولا ميربتلا ءاكملا دوجلا قلقلا ماقسلا سرخلا

 هناعس هللاخ كل ذريغال هلل دايعلا بحبو هداسعل هللا بدع صام بابلا ادهىانمالكو كلذ نم

 ركذ مهب تماق تافصل موق نع هتبحم بلسم اهلج ال مبح أ مهم تماق ةفدل محي هناناماوق ارذدك

 ُ عرش مق لسو هيلع هللا ىلهلوسر عام الا كلل د نك ملسو هيلع هللا ىبصةلوسر نال ىلعو هباَك ىف كاَذ

 || هت ىف نيقاعتوأ نيتبحم هلل نا معاق هللا مكس ىنوعت اذ هللا نويت َمنكحنالق ىلاعتلاق
 هللا مالسإإسر عاسن ال مهدفو بلسا كلذ ءادتامهانأ هيد قاعتةدارا صوصخوه ىذلا هداعا

 ْ ضُارفلاءادا ةهج نم نيفرط نم عقو عامتالا نال ةبحلا نم نيتلعت عامتالا كل ذ مهل تنأف مهعستج ىلع

 || لاك هنأ لحوزعهيرنعهي ورامث لمو هلع هلا لص لاق لفاونلا ةمزالم ةه- نمرخ الا قلعتلاو
 برقىدعءلاربالو لع هتضرتفاامءادا نم"ىلا ب>اىد ىد.عىلا بّرقتام ه-فوثثدخلا

 ا هاوةودبعلا عمم حلا ناك اذاو ادي ومو ا ديو ارمصبو اعمل تنكهتمحأ اذاق هم ىتح فاو انىلا

 اًذهةدارابدبربوحلان وكت نأوهو ضار اءاداندل قلسانم نوكي ىذا! بلا فدكَت لفاوتلا ف

 حر دناف هقفو اهم ىلا قلعتلا ةلوالا ىلاعت هنئثع ءاشراع لاعل ىنيكحولا هل لجو ىتحلادنعلا

 نحب هنا قا اهركذ ةفص لكف هتلاءاشي نأ الان و اذتامو ىلاعتهلوقوهو لوالا ىف يلعن اذه

 م 0و ا لص لور ناك عاج الادالا هعدا ١كإت هل تلصحاقدب تداق نماسهلحا نم

 انلوهللءفلانوك نآ ىئنف اًنوهب لعفب هناو ىوهلا نع قطن ام سو هماعهلنا ىلص هناف هللا نع كلذو

 || هلوقوهف نيم ري ديال !انأ ام وىلاجوامالا عسانا مكبالو ى ل عفي ام ىردأ ام هلوةفموذعيهاراك

 ىلعف فىنوعش لاف نافاسل لوقدام لع نأ عامالا عمو نيملا عالبلا الا لوسرلا ىل_ءام

 || فودولاو هنعانابتو هان عأ امن عامتالا انل جممف لوقيامف عاستالا نزلي ىذلاف لقي /ناوذانعمتا
 ١ لشسرلاو عاشالا قدص ىلع ةمالع ىأدناو ةماز ةامسملا ىِهَو ةجلخ ىهلاعد آى هع نا هدو دج دنع

 هس هلل | لعذ ىف عاستالا نم هباعرهظيام ن وكم "ىلا حوامالا عمن الوتي هناننوعاناضيأ

 هلّدارالا دّرحم الا بسرمغ نم هولا كا ذ ىلع ن وكي نأ ىجن. الام دئاوعلا قرخ نم دعلا | ذه دي ىلع
 رئاطا ا ناريطك ب املا اذه نم نكي مر هاظ عوضوم سدس دنءرهظاذا لعفلا كل ذناف ىلاعتهللالا

 نانالاوءاوهلا ىف اسمالا باستا عضو ىذا اوه هللا ىا هللاالا هكسع ال ناك ن او رهاط سس

 ءامشالا ني وكت ىف قملا لعف هبش ا داتعمرهاظ بسالة دارالا درج هش ىدموءاوهلا قرتخا اذا

 عب رشتلا ف عبتملاو عامالاب ققعمأا هلدأو بامسالا كلذ عوقو نيو هند قراغلا اًذهذ ةدارالاب

 هناكش همح كلذ نمو مكحال ار رعلاوهالاهلاال هسسم_ثمؤ هللا ةيانعب لكداوهللاوهاما

 ٍ ند هللا نالاقو تاوةلاوق هللانا ل وْرَغ لوقي ىلاعت هئام-أ نمو هعوص تاوثل او نيباوتلا

 1 ناكلذوهسلاق+لااهفاضأ امدح ىلع هفاصت ال درعا | بحآو هدفصو هماالا بح اا نيباوتلا

 ةصعمو اذ ىعملاوهو هللا نع مدع ام هاعدبعلا نوكح, لا لك هديع ىلععجريقحلا

 هنا انا سحالاهبلع عجرو هلاكشًو هلام نم هبلا ءاسأ نم وح ف دسعلا مه ذاف ةفااختو

 || نوكح نعلفغنمالا هللاىلاهفنوعدرت هلوتب قل [بطاخامو لاح لك ىبدءهعم هللانا

 || مع تنأام لام ايلعتنلاحنمةقشللا ف عوجر كلَذف لاوس وأ باسح ثرح نم هلا



 ضيحا

 رابدلا نمرادلا تنداذا ٠ امون قولا نوكبام حربأو

 للضولا لاح ف فود نم هانرك ذامفرخ الا لاو
 قارفاافوخاوندناىئبأو « ميلااكوشاؤان نا ىبأو

 هذه نكن هللا ب>اولف هنع حب راخوهامف هوم نيع دوو لعجو هام عرغ بح نمءازحا ده

 هب وص هارب ثدحو حرب ال هتض.قىفودو هنزالئثلا قرافيف.كو ةقرف فاخم ال هللا نعت هللأح

 نوكلاىفامو قارغا١نيأ « ىرهللا نكلو تيمرذا تسرامو ديرولا ليح نمه سلا برق وهو

 فرعت نا ئش ا زتحهنئ دا ااعارذهملا تب زقتاربثىلا برق: نم ىلاعت هللا لون «وهالا

 ةللدولابهسلا عراسه دبع هيحأ اذا ملانعلا نعد انغ عم قا ناك ذا هسفنلوأ هنت كم نمر دق نأ اب

 'لاطعأ دف صان كبح أ اذا ةفصا اهذم ىلوأ تاق هن اسلج صاوخ نم هلعو هسلكم ىندأو هب ردو

 ار ادق را نأ القاع تنك ن ا كل ىف هذ كمكسما الحم هسقن لعحو هيلعةدانسلا

 اهتفاككنال كامل ع هل دي كتف ةيح ال دن ن نم هناف هتبحم عم هللا قالخ اباد هتلصوىلا عر ادتاو كسأ

 ءادشا كح ىذلا با كا ذ نع ةدهةنوهامتاف هعمدن ا دا دعب باسا نم هلعفب ام لك نال كل ذو ادنأ

 ةدوصخ ةهج د_هقريغ نم ,مههوجو ىلع نرد يذلا نوما مهو ماسهلا نينا توعذ نمو
 :لداوءنمهسأبو هّقلَماوهذههجو ىلعماهاذا قولا ىذا! ناث ةفصلا هذكم ىلوأ هلل بحلاو
 ا ب هناصس هلا لع دقو هلدولات ن ةدسمهللا بكحتو هن ورحت

 لكف يهمس ع عاكامتنامكعنودو لاقو هللا هجو منذ اولو امياذ لاق كلذاو كلذ أت ى 1

 ا 1 ا هحو ىفه دهب الف قلل هيوم نال لاح لك ىوداو

 روك د ملاونيع لكن منيسحلا دةعدو ومما ىلا توهذ نيتولخلا ّى < نم نامهأا ةفدنوحأ اههف ناك

 نو نيبعجلل ىلك ةقدقاسا هذ_مو نوفراعلا هنرع اذكح» اكتم لك ن.عومملاو نال لك ||
 هدحامماهكارتل ةطغض: مح رخف اهلج نع باقل قاضي ةقرحمر ونران ىهو تارذزلا نيمحلاتوعن |||

 كلذ ىم# توصرانلا توصا عمات ةرارحلا ديدُس سفن ”توصاهجوز ا عمسف دمكلا نم بح ا ٍ
 فصقتادهلاوةدهلاةرودلا فنوكي دقو ةصاخ ”ىعطسطلا مسا ىفالا كا ذنوكمالو ةرفز توصلا ٍ

 ةيعيبطلا ماسحالاكيضغلاو ىذرلاب هيروص هذه لمقو اهيذرهظا ذا درا عملا نعةدصتملاةروصلا ||
 ىضراك ىضرورشنلا بضغب كت ضذغأ مكلثم رشبانأ امنا هسفننعلسو هيلع هللا ل لاقاك ]

 .١ل| نيدفصلا نيتاه ىف يضغلاو ىضرلاب سفن فصو دقءئث لة كسل ىذلا ىهلالا بانل ناك ا ذاورمشنلا

 0 ا رهط ةقشملا كات ندوه سفن ام قالا فدوامتامهلا شم فو

 2 ئهلا لصأ الذ ةفصو ملاعلا ف ترها عش لكفا ذكعالا نوكمال لاعلاب هلعدسفتل هلعىفأ]
 لا . الاالا كل ذراعيالو تب .ةبالو تدحوام اهدوحو !.ياعظذح ”ىهاالا لدال ا كل ذالول هملا

 نعلةعنملاذهن هدشًاوهامربلنا ىفدرو مث هلعهنلاسذغو ىلاعت هنلا لاف ضوصخ ماع هناق هللا

 بدغب ملايضغموملا بذغدق هللا نا ةماسقلا فءاسبنالا لوق نم عيدصلا ثي دل ىفدرواموهو هلل

 كلذ فو لاوزلاو ثودمل ا, ىلاعت هبْضغ ف دنا ثمح كلذ ل ودل ههلدق
 نطوملاو لاما ءاض الامام هدع هباصأ نم لدي نم لسو هيلع هللا ىلص دم لو: ماقملا

 وهردمكلا نيل اتوعنن مو نطاوملاولاو>الا ب هنا و ئرهةساسلا تاس

 هسفن ىقهدحب نرحودودملاو ةقاتلاريثك ن وكي هيساص نأالا عمد هعم ىرعال تالا نر

 بالاالا ياسدل سل نيبحل | تودع ندوهئذلا لوهجما نزل اوه اذ_هورب_هةنالو تياق ىلعال

 ل تتر ناردم حا سا لاو هب لق هانؤف توا لامع اذ دهل سءاو ةصاخ

 0 نع كلذ هحرقو هرضاوأب ماسقلا هلغشف هرهأب نم بويا نوكيش تاو د لاصتا وحلا



 مبخ

 مونلام-ملغف اهرمغتو ساوحلاردخت غامدلاىلا ةرذخآ اهنمدعصتمسمنادبأ فةةلداملات ان وطرلا

 3 رو ةرخعالا كلنا مث نومان ىتح مجاواخ ىف هنا انم مهم وبحم ىدينيب مامقأ!ن م مهسوفنىفاسع

 هبف فّرصتلام -ملع رج ىذا !لوضفلا ف فرضنا ا ىلا حراو+لاةودلا كل:ىدؤتم_مادبأ ىف ةوق
 مهتاسشحأى ةيوطرلا تقف كإذنمهبلا ةجاملا ست اميدقالا با رشااو ماعطلا اوكرتف مهم وبحم

 اولانف مه راس ىؤوقتو مهدت حارو مسا دبأ تخرتساو مههافش تابذو ميعنل اةرمضن مهنءتلازف

 ماسالا لوبذ وه ٌكلَذَف هوكرتامع كلذ ىلع ةنوعملا اود وو هب دينيب مادقلا نم مهدودّقم

 اوسنأمل لعالا الملا حاورأ ىلا ة.سن مهلّنال مولعلاو فراسعملاءامعن مهل نان مهحاورأ لوذامأو ا

 نويطاخلا من اا وامضق ىوةلاو بلا ىلع اوواعتو لوقي هللا اوعم١امل هنو اعملاف َه ةمعر سنحلاب

 ناودعلاو متالا ىلعاونو اع نأ مهم قملي نيذلا م هكلذياوي طوخ نيذلاناذ كلذكس هالا سلو كلذ

 تام نس سل اذهو هللا اوهتاون اودعلاو مثالا ىلع اووواعتالو لاق ىهنلابهفدرأ كلذاو

 ىأ اوريصاو هتلاباونمعةساو هلوقىملا هبا الا هذ سه ن نع اولدع كلذ ف مهطلغ اوذر ءالك ىلعالا

 ميعنلا ةرمضن ىف كاندقو مهحاوراتايذّدي الا هذه سنحلا اوقراف الف هللا عم مكسوفناوسحا
 1| تلاعق اهي قلعتنق ةيلئم ةبسانم هنيواهتنب فرع لف د ئثثك سل نع تقاعت مال س دخلا ةسلاحع

 نادللا كلذ لهأ هل عأطاونامو كمغلو كذلو كيال الا هناهس كيطاخام وه هللان ف رغما اهل

 ْ كله < ىلانئالو هلولدم َه هقيقح نع هحر 2 : هناك هب كيطاخام موهقم ىلا ل ىذا

 نوكتالو اهم ءسفنفصو هنال اهتاذب هبلطت اهم كبطاخىتاا ةفصلا كاتّناف كلذ نم هملا ملا
 هدنغ كإدح * هرورضلا,اهسسمراو ةفدلا كس 1 هنلا انمةصاخ ةيساوم لامن اقع

 ةهودلا ةطقنلاك ىرتست د كلوبذدي زيف -ىهلا لوقو قود ملع هلا ةرود كلذدنع ىلعمو

 موضعي لاف أك
 همهوتملا ةطقنلاك #* انضلا نم كم تدصا

 00000 ريخ ىفاس وردقو لوذلا ىفم_هتعذ اذهف مصولاىفالااهلدو>وال ىتلا هو

 ةهظعالمتسال مول لكه سفن ىف لءاضتةب اعلا ح اورالا عفرأن موشو مالساا هلع ليفارمس نأ انأ

 هللادامع ىلع مهم دوه ىف نوريكحت انا رمش مكعصولاكربصب حدر م نيعمن هملق لعملاعت هللا

 تعناذ_هةريكتلاو مظاعتلا نم امندا | ىف هباورهظاامل كل ذو اراغصو ةحرزلا نام ”ك ةمابقلا ءو و
 بوبا ىف كالهتسالاوهو ءارغلاضبأنيبحملا توعن ن هوم هماسحأو مهحاورأ ىف مهلونذ

 نافب ومحل ادوهش ةمزالل اكلهم ىأ امارغناكاهماذعنا ىلاعتلاودمكحلا ةمزالعأ
 بارتلا ماغرلا نان بارتلان قوصالاودو ماغرلا هب واّةمو امارغ ىم“ هنو نيدلا همزل ىذلاود ميرغلا
 مارغلا نوح بارتلايدوةدا افءاعدلا ىف ماغرلادلب وقدزعلا لحم فنالا ناك ذا ههنا مغر لاق

 ضرالا تمصو اذ جاوالذالا ل ذآ[ بار نال ةلذاادفودوموهذ بولملا ندمرغملا فهمححصح
 نيقاّشملا بولق ةوشلاو نسحما بولق يملا مزالاملو اهنؤطيالذالا نوككة غل امها قد رط ىلع لولذ اهنأب

 تيم«وامرغواؤاكت امزالم ا هذه بحاص ىم- هنماهفوصوم علا ةفص لكو نيدرالا سوفنقرالاو
 مارغلا نم ةطانحا مظعأ ةفص نس عملل س دف للا ةنقص نم بحلا مزلب ام عج مب مساوهتامار + هنفص

 ىلا ة بس ةيئاعسج ةيعسط ديلا ءاسقاىلا ةمئاحور دكرحو هو قوشا !نيبحلا تعننمو أ

 يعش كر قار سم ١ ذأ برق ىأ هقلا ذاق بوسحا كلذ لك ا را ءاعل

 فود دف: ءلدولا لاح ىف فو اه عم دكر ديو دي ئاهار 21 ءابقالا دوحو عم دكركسا كات عجرتاذامل

 ليقامءاشللاب جم كلذاو هلصولا ةلاح ةمادتسا باطن ةضايتشالا كرما دو ةقزلا عقول هقاعتم

 قوشلاو

 0 حج 7 2 1 1111

 حرأذ



 ضحي

 لوأف 3 »* ع دوس عنصت مف ىعي #2 ليعلل تدشرُأ ىوهلا كنممصول

 ركعراصتلا ىسابعلا7 ىيئاهلا نسما أ نب ىح نيا سول هب هداف دام نيبحما توعن نم هرك ذاام
 نانلا دك ناانرخا لاق هاو يع دوس ةكس يلم هيكل نم ”ىناملا نكرلا هاح

 لا 0 را ا ا تاع وجد نس

 لوي ىرصملانونلا اذ تعم لاق ىطاسعشلا دج نب ده انثدح نش امو نييناستو نامت ةنسرمسفملا

 نم ناحيسسف هن افراكا قوشسلاب مهح اورا ممضو هتبكك ص ء [ةم نم مهيرمالا المادامع هلل نأ

 بنطو مم ث>حو سومو مهةذو هنا + ف ميهرو دص هل تفصو مهمهش هنس ىندأو مهسفن | مس ملا قوس

 مهفقلا ةوالح نم مهتكذ 0 كم ةدانزلا ىلاو مهنا دبأ تعضاون كل ”ىهلامهماقسا

 نالوا م_مولقا تحأو كتاوه» باو ا م_وأ تحد” م_همعل هب تمد اومهشدع هن تدمطام كذع

 نقزاعلا نولك تنح كنلاو نقاشا ا قوش لوعم كملعو نينا هم تدسن امل. كنوححلمىف
 0 رصتملا ةدئفاتر اهتسا كيو نيفئاخلا ةهر تفكع كيلعو نيقداصلا بولق تسناكيو

 كينسالا مف ركفاا يداه و نزي تتح باله مويف هلفغلا عمط ”لقو حروف ارا

 متالذ نعوخعلا نول سب مهتنكسم هيلا نوع ضتيو مهنسلاب نوجا رهسلاو بعتلاز ء نورتغالو

 ةمدخ هوم د>و ناوالا ركحوب :ممو ول تياذنيذلامهفمهلاعأ ىف ءاطخلا ٠ نذل متعلاو

 علسلإب ة ا شلاو مهفئاثكب قلعت تعلوعهو لوغلا م- نع هللا ىذر موعث نمو راربالا

 بلان لاشناربوصتن ءتفطاو ساوملا ل اردا نعت غطا ناو نيسحناحاورأ َناف مهشت د اطل

 كلذالوا هعوظاكلذو ءام نأ 1 طظلا همس با 1 دا نسا تارت ١| ةفاطل اهعطلب

 اذاخد انكسار نمهشفامل هنو: و هي واطم هل و آ هللا لبق همحاح عضو ءاملانإل» ءام همس ام

 انس قا و ك1 ءهتلادجوأش هدح لاذاو اشهد ل هءاج

 ءامتلالا فدعا تعي اذكر عشب ال ث مح ن 5 ديعلاب ركع عل كف رش ثيحن ميلا

 ناظر ات سب ع داقعالاو هملا عوجرلاو

 تةلغتاو بامسالا هب تءاطقناملهللا ىلا هعو-رودوهو بارسلا ىف هللمتملا ءاملا دةفدنع هدنع

 عمد عق اذه هللا نم ه.بولطملا ناكوهوىْث لك توكلم هد نم ىلا عحرو باوالا هيولطم نود .

 اهضرف ىتلا هللا قوق ماك اهنوبس< ,هحاورأ كل ذكاراشناو ارارطضا هملا مهدرب هناابخا

 ءاطغلا اها ف شكا ذاف اه سهأ ث.> اهاربل هناض سه ىلا كوش و هلل ةمحش هللا سعأ نع ةفّرصتملا اهناواهيلع
 لاعغفالا قلاخ الا هللا قوق امتاكرت لف ءاملا لكشاف ةنارسلا ايس ندعو اهردر دخاد

 قالا نيدد قاادوجهشملا قد راهتعاهنمع ت.هذفاهذسع هنا تان امنيع هللا تدحوفىلاعتهللاو هو

 هسفنف دوجوم حورلا كلاذك ءام س دلو هسفن ىف دوهْسم نا داو تارمسلا نعت ارسلا ءام ىقاك

 نم فاطلأو كاذكألا نوكيالوداوسبحأام او بوبحلا نيعبحانأ كا ذدنعلعف لاش ساو

 || سحلا هيقلعت اموهف ممهغئاثكب لوهتل نم قلعتملا عونلا امو نوكمالحاورالا فلولا اذه

 ْ هءادآن ودحلا مهقلك امءادأ ىف مدر اح نأ نالو> ءالمتسال مهن ادبأ مول باهذو مين اولًاريخت نم

 اودقعو كلذ ىلع هللا اودهاع اوناكذا دوهءاان ءافولاب اوفصّسادوهجلا اولذبفمسيلع هضرتفاام
 اوذوا لاقو دوقعلاب اوذوا اونمانيذلااهمأ ان !سهآ لوقي هوعم-و هلوسربو هيمبماعا ىف هيلع

 || توعن نمو مسوماسجأ لود بساذهف تلا دعا ا قاثملااوضةنتالو ىدهع

 |١ همعط ”الاذالدلر هيف مهماسج قام مهماسجأو مهحاورأ ىف عمص تعنوهو لولا نيبحنا

ال معتلا ةرضن ماسجالا ف ثرولو سوقنا ة دسم ى ا م دإااهأ ىلا ةموشلا 1
 ١ اوار

 ا ٌتااؤآرو نيعانلا مولو هيل دتعالبل هتاحات هاوار كن ناب ماسقل ا م_يفلك بهم كلا نأ مهنعهللا ىذر 1
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 | ىنعأ بوبحناب َنلقلاءوسو هلبلاو هلؤلاو لابلا فوكو نازل شو تاجسلاو ناذنألاو قولوا
 نيعوت ىلع هنو هلبو.لا هنا هففةّقاعلا مر ىذلا هه ويحمروهظ بح قنادر حولا

 دوحو نياعد و همف هب وير هظد ىذلادوحوملا كلذ نم اهلا ىف ىذلا لاثملا ىلا ترظثانم ةفئاطق

 دوحولاف هنمع ىقهنمفطلا افيطلالاصتا هن الصتم هدحاشنق هلامخفف م.لاصتالا وهو هيوم

 هبت التل نع يلا اهل لاف را نمهنءاحندح ىلمل نع نونا سق هب لغم ا ىذا اوهو حرراخلا

 || لدأو هنمعف اهنمىفطلأ هلامخ ىف اهناق ةمل الن ةدهاشملا هذه فنطل نعابتم سوسحملا ةفاثك
 قوطلا درلا تعنلا اذهىاناو قارغا اوكتيالامعئمل ازبالتعتلا اذه بحاصو ةبحلا فطا او دو

 مرات ابر هنأاندنع كلذ بسو مهيلع ةفانكلا ةيلغل دوجولاريزعنيسحن اف اذهل ثمن اف نيبح ا نيد

 ناكني راكحا اهب لزنيالو لاسم اىلا اهلي نأ اهفثك اذا هت اغذداوملا نعد نما ناعلابضىف |

 هّنلا بح نأ نكميىذلا وه !ذكعهلاحىذلا اذهو ىتاعملاىف هتفاطلب كنظاس لاخلا هلاٌفنكا

 |١ هللادمعا مالم اهيلعةلوةوهو لاخلا ىلا هلزنب نأ هسدنل ا نع هدّرع ملاذا هانادبح ف هتيامتاف ||

 رم كلانا كرريطا ادوجوم ةفصل هذ منو هاننمحأ اذا ءاززناكححأ

 هنكعال ةرضح ىف هلعشو هنسح قوفانسح هوكتل للاخ اىلل هعفرتن أب هفطلنفئانكلا ملاعو أ
 كلذىاناو حاد لاصتاىفلاايالفاهنعللاقسنالاو اهعمرهلا

 بارتغالاو داعبلاىوكشريغ || || هاوعهنمساعنونحنام
 بارتقا فلزأ ف ىلامخفف || || ىببح ناف هدضانأو
 قامو نام لاف ذالك | قدنعو فو م يديك

 بالا + مهضعب لاقو :لقعلابرب دي بح قريخالو *« اولاف مناف لوةعلاببه ذي ب حلا انلوق امأ
 لالضلا هفاصوأ نم بحلاو هبحاص دش. با ّنال كلذ اولا امناو لوّدعلا نم سوفنلل كلمأ

 || لافاملٍبوقعمل فسو ةوخا لاق َكقّرذتةريلاو كعم< لقعلاّنأف لةسعلا فانت ةريجلاو ةريلاو

 عمجتالو قّرفتةرلاو فسويب حف هتربحنوديرب مدقلاكلالض ىنكنا_فسوب مب ردج "الينا |
 اريثك الاجرامهتمثيو ىلاعت لاف ةريشكهوجو ىف بح لا مومه قَرفتودو ثبلاب ةبلا تفصو ادهلو أ

 مكح# وجامناو هدفنىف هرييدتالقدب وبحم مكحىفبحملاو اثننمءابه : ىلاعتلاهو ءاسنو أ[
 صخمُ لكى ليخت هنا هيح ىف تل الض نمو هبل ىلع ىلو سلا يللا ناطلس هند هاد امو هيطعيأم
 م ساد اا اًذهد اراملتم همر هناؤ دنع نح هيو تأ

 دول نمنيعلك قنح »* لثملاىرج اذه ىلعو |
 ىلا ةلالض نمو كدت نك امدنع نسحب كيوم ىرينم لكنا ليضت بلا اهي كدنع عب |

 ا ىوبحم ىلا لعفلا اذه لصنل اذكل مف لوةئفاهتمهب وبل صح هنا ىري ىتلاهوجولا ريحت هنأ

 مظعأس لاف هيوم: ذللادوجوّنالمختي هنال عرمشيهو>ولا ”ىأف راح لازربالف اذكوا اذكوأ

 يعوراف موتا لاك فلسا لع لفتفيو حلا اذنه نع ةقاككلا دبل كلذو لاسشتا ىف اهنم
 نمد نه ودحلاب هذاذتلا ناكامغاوحيراخ نم سلا ةذل نم مظعا لابشل ةذانأ لعل اذه ىلعأ]

 نم ىنعملا ف دش لاسشناب لاصتالاو لامن! نم سلا ىف هيالاصت١ ّدشأ هناللامخلاب هذاذتلا
 لصق ىف بحناراعيأ لاخلا نم الاستاد سلا ىف ىلا هتذا سون اودو جراما: لاصتالا

 اذه نماريخ هدتع نأ فر ء«د نم كلذ نعل تسو حراخ نم لا.تنالا ىلا لص ابم ىتلاهوجولا

 لئاقلا لوق كلذ ىف ععسدقو امسالو كلذ ىف لح هدنع دحي ىسع نأشلا

 خمول



 ب

 ارنا ىوولا نعم كل نيندقف هقا شخ ةجرلا بس ف كل ذانرزق دقو ناهبالاىلا لكلا لذ
 نم افصو هل صاخت ادام لسسلار ”اسنود هللا لسب هقلعت ىف ىوهلا اذه صلخت نآوهف ملا
 انحءاملا هن لع ىذلا بلا ىعم هئمو هصولخو هن افصل مس ىعم ليسلا نم ء ءكرتشلا تاؤودكا
 قحلا باني قلعت اذا نيقولخملا ف بلا كاَذكو هرعقىلا هردكل زني و قوربو هبضوفصي ءاملانوكك
 || لبامح كلذ ىمس ةهولالا ىف هت ءاكرش نوكرسشملا اهلعج ىتلا دادنالاب هتقالعن مهل صلخو هن ادعس
 نماوعنتا نيذلا أريتو ءاطغلا فك ذا هن أك لذ بسو هقلابح دشأ اونمآ نيذلاو ىلاعتهضلاق |[

 || بو نطوملا كلذ ىف مهادا مومح لازانم اوريتاكمهنمأرشنفةرك انا نأولاو عمت انيذلا لاو وعما نيذلا
 مهتهلا مهح - ءمهعوجر تقوى كلوا ىلءاودازامب هتلابح ثأاوناكتفهتنمس مح لءنونمؤملا |

 ْ هوبع-أ ان دلا ىف مهناف ةصاخمقتمهيحالا ةماقلا موب نيكرمشملا عم قب ةييالف امش هللا ند مهنع نت ل نيح
 ا ادواْضتو ةدولالا مم وم ناكفم هود امطلغلاو ,هوتلاالولو هل[ مهنا ىلع مه اكرش او.حاو

 | اوناكو هلل مم ىووش مب هدنع قب لانر كذاك ة مامقلا مون ناكا ذاف“ اكريشلا اوبحاو هوبح اني ريثك ىف

 )| درج "الا ىف هعم هيلع ع مج |و اوسقنم ناك مح نوكحل ايزدلا ىف هل مهتم هقتابحدشأ ةرخ "الاى

 ةطساولا فعضو قد رطلاةَووو ةجرلا قيس ناك كل ذاف ةصاخ همفالا ةهولالاوهو هر و. ياعيال
 طارفا وهذ قشعلااماو ىوهلاو با نيب قرغلا اذهفمدقئامف هلكك لذ انس دقو ةكربشأ | نم اهنفامع

 || مسموم ىذلا دخول هنافد عموهف هللامح دم اونم[نيذلا ىف هلوقوحو ةطرفملا ةبحماوأ محلا |
 || ىث لكن عهامعأو هتلم عن انالا دعا ذا ايح بلا ىم- هباضيأ ىذلا بلقلا ةمح قهروهظو بلا |
 هقورعف ٌّمدلا ىز جم هلف ترو هحو وو ءاوتو هندنء ارا عشب ىف قم .ةحلاكإ:ترسوهب ودحم ىوسأ|

 ا عستم هققممو احوروامدج ئازأ عيرج تةناعوهدوجو تاصتاف هلصاغفس عي ترمتو هم وأ

 لوةرالا ًاكتن عوار ةزؤتص لك قفارؤمتلا“ 0 ظنو هممهدعامسو هر هقطترا ضو هريسغل ا

 ب يكقاخ موال حران زهوف تدنن املاتنلز نورك باعفما دس نا يزد هوتعل

 ”اسىف مدلا ئرجم هعءارك ذ نان رد ضرألا ى دل قت تح رك سارح ف فول فسول

 ا مقر تحن ادق طرالا 31ج ادتككافارالأ تحال جالطلا نع ىع اذكعو ايكيا

 كادجرلاه كاذاوأأ ا

 2 كل هفوالا 95 لصةمالووذ عىل دقام ِإ

 ىعسي ىذلاوهولالهسالا اذه تااىف او 17 سانيذلا قاشعلا مخ هءالّوذوبايلا اذه نم اذهفأأ

 ىوهلاؤأ قشعلاوأ ال1 تان .”ووفدولا امر ىاعت هللا ء 5000 هرك د3 قأسو مار لان

 :لازاالو اهنعئث هرغي لو العاب. فوصوملا اهحاص تن اذاف كام حا

 دو>وألا نمدرطلاو رعهلا لاح قو”رمس وءوساموهر كلباو طشأملا ىف ةفاه اطلس تو اهمكح 3

 لااعت هلوقو»و ادو كلذ ىعن هن وبحر هظم هنوكل هناطلس تق رهاظي لو هبورحت هم فريم ةلطقلا |

 لاو بعلاو دولا ئعم اذهو هدامع بولق ىو هللا دم ةمح !ىفانامثىأ اًدو نجرلا مهل لمس[

 || ءاكلاو قاكلاو ماسهلاو مارغلاو قو ثلا ثم ىلاعتهتناءانا اهركذاسنيسحلاف اذ- ةريثكحأ

 دريو مهراعشا ف هنوزك ذي و نوجا ه,فص-امت كلذ لاثموراس كالو لونذل او دمكلاو نركاو

 صأ تو.حلا نأ نول .2:.بهئأوهو هانرك ذاماهلت وا ةريثك طملاغأ ب بما ىف عتب دقو هلا“ م

 ىلا هبح لّمَدنا هآر اذا ةدوحوم ع دوج ومقار تأهب عاد ولعت ىدعصاوهؤ ىدوحو |[

 || كل دب رعشب اموامو دعم بورما لاري الذ ةدووم ا نيعلا كلن ماهدوحو ب>1ىتلا لاخلا كلتماود

 اهئابابلااذ_هفانمالكرثكاو كلذ انسدقو اهتاقلعتمو ى هثاقلان نيفراع اووكينأالا نيب ارثكا
 فر *الاو قلقلاو مزؤللا> جولاو مادل اركفلاو لوصتلا ثروروا لوقعلا: به ذتاه اق ةطر 0 ا



 نقلل

 سطانغك مهني ةبسانملا مومعلالا اذه نوكمالف ةنيث لجو ةزعريثكو با سقو ىللل سقك
 دسقتلا ”ىهلالا بلان م ههبسشيو مولعم ماقمهلالا انماعو تاور كلنا قوي ودرس

 ”ىعيسطلا ” ىهلالا هيسئيو ةراوطلا ىف ”ىعسطلا ”ىناحورلا هيشي اماهريغ نود ةدحاو ةدشعب
 ةعبرأ هلناك ناو هانلقا كبها نأ لاعاو + (لدو)* ةدح اوانيعدئاتعلا عج فءاربىذلا ىف

 نيعو ىلع لاتيو ىوهلا كلذ نكهلك كلذ نيسلفرخآ الانيعودام هسف لاح بقا لكلف باقل

 لاق. تاتلاىف ةداهشلا ىلا ببغلا نمهروهظوهو بلقلا فهطوقس دحاولاعونلا ب١ ىفامهو

 ا ٌلعفلاو لالا كلدف بملاءامسأ نموهف ىود اذا مكاو ىللاعت لاف طّقس اذامكلا ىوه

 اذهو ىوهلاوهو ىوذ هنم مسالاو لقسم فاهحشو ىضاملا فلعفلا نيعرمسكب ىوهبىوه

 | ىوهي ىناملا لعفلانيع تعب ىوهلاقي طوةسلاوهىذلا ”ىوهل|نم ىناملا لعفلاوه مالا

 : دحا بلتلا ف ىوهل اوه ىذلا نسما لوصح بسو ىود ٌةفص هنم مس الاول. صخرخ

 : ريغتيال هن ان اهتننا وهو رظتلا اهمظعأو ناسحاوا عامسوأ ة ٍ رنا اهلر اش د“ ان

 ا ةروص عاملا لاسملا هروصام قياط:ن أدعي هنا اقلام ريسغتي ناف كلدكأ 0 ١

 1 ةدووشمريغ نسا نيعن وكلن ابحالا م اودعم هلع اا زتلوامةناسحالا ساما وروك ذملا

 | قلاب سانلا نيب مكحا دواداهلوقوعو ةعب رمشلا مكحدوجو عمالا نوكيالق ىناثلا ىوهلا امو

 ]| كلضف لاف ملل هتسرام مكحملاوهو ىاحم عسا لب كاسم عبتال عب ىوهلا عدبتتالو

 هناعىتلاكنم تطول هتعرش ىال ليلا تيلع ينسي دكناتيو كريب ا هللا لدس نع

 ْ هلةعورشا |قي رطلاريغ قف ةفاواذا هياكم كرتب قلبو ساق نابنالابب اف اه ئوهلاف هيمكط اوهو

 نيعلدوجوالو ىو أ هناطاس ىوهاأ وه ىذلا سان ناف هزع ىهش نأ عصيالام ه هاهدقف تلقناق

 نوكيو هقلعت فاتن انلق ىوهلا نأالا لوزيال هناف ىوهلا ةلازا هفلكحامانلق هعملقعلا
 | امدودومق لاصتالا ب هنةقح باناوهىذاا ىوهلانا انس دقو نير شكح نيدو-ومىف

 ْش هام ةريثك كيسي هلقعب اك هنن ليسوخو هل عرش ىذملا قدما هقلعن نأ ى اعتدنم بنلطق ني ريثكوا

 || ماعلا ىلعلاحت قاطيالام فيلكتن ا قيطيالام هفاكانخ ىوهلا عبش"الو هلوق ىنعم اذهف هلت الس
 لكهح ىبلاك نمّويال ها هلام 2-2 قدس ن م ناميالا فددكش نتدجت> اناث هع ايقنت نأ مكشلا

 الأ ترحامالا قاطد الام فيلكش نعأ تساىادحاولا هديا نيبو نيبو ا انلو ا

 مف نيدضلأ نيب عمجاو. :بسرغيءامسلا ىلا دس ءصادل لوس نأ ىل_دم فاكملا هقدطبال هنا هندداعلا

 | هي ظفاتلاو اناميالا دافعا رع هقدطب نأ هرةداعلا ترحام هفلك امناو نكح ىذلا تيرا

 ٍ وتب انهو لقف تتثام فك اقلتوأ ب ا نكمل ا هسفنىف نانا لكدحامه الكو

 ]| هعسو ف سلام هفلكحولف ةغلابلا ةجلا هذ لق لافدقو ةمامقلا مود دبعلا ىلعهقن هيدا

 || ىعمو لعفياع لأسبال لاقامديربام لعةينأ هو لوي ناكل ةغلابلا ةححلا هللذ هلوة مصإ م ةداع
 عضوس اذه فلا نمانملع هنردقام كلع عم انت عأو اننبنو انفاكح م قعلالاتال هنا كلذ

 اولوةينأ دبالف دنع هنوةيطتالام وأ هنوة.طتاع مكس ها له مسهل لوب هنأت لعفب اع لس ال
 الأ مهف هللا لعب نولهاج مهتاخ ةغلابلا ةخ ا هنن نا تئثف هنوقمطي ام مهفلكد هذ هقدطن نأ هر ةداعلا ترحامب

 رهظيو هي رذلا هللا ضب ىف عقو ددو هي ناميالا نم دب ال هنأ نم مدت دف ىناثل!باولساو فلكل نامز ||
 رشا لرش أن اوهدوجوي فرتعمةرخ الا راداا فودو نمؤمالا الفرخ الا فهمك
 1 بحب وهو هنم مو دعموغو قا بويغوهو ةصاخ هل هال ادمح والا هنم ل طام اذهلو دوحومبالا

 هب فصتا 5 ني ريثك نم هيحأت ادحاو بحأ ناو وهفنيدو>وملاءالؤه ف رهظينأ كنج

 || دحوتلا وهو هيفرهظي لهب وبحم نوكلف هضغب أن مو ه.فرهظ دمحو لاوهو هب وب< نوكل هللا هبحأ
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 بلا يفابراس ةقستلاهذهنأ مدقتامف كاني دةو بوب انيعلال هسفنل هبحق ةذللاو هب بهنلا
 ْ كاف رسال عيطلان افا ناسحالاو ماعثاللالا وهام ىييبطلا بحلا ًاديامأف ىناحورلاو < ىملالا |[
 وهو ناو لك قراشوغواهتمون لاراب لاصتالا ديريف ةصاخهتاذاءابشالا بام او ةد>او هاج

 فرعدال كلور ؟صالال هيد دوو ماوتتل م الا سفن ىف ناورحل !هبصناويجو هام ناسنالا ف

 كرر ا كان [#م دوحومي لادتالل هس ننبه هعاد دحام و ةدوحو ماوق ين ىنعمأ]

 هلاضتاف ةلاصإلابال ةنعبتلا مك دوجولا كل: بح نيعم دوجو ءيفالا نوكيال كل ذو ةلاصالاب
 تاكناف يالا تالا عوف انهو نامسح اناعس>+و هلوقودو سوس برو سوس لاصتا |

 ىذلا لسحلل قام شيو بلط- ةدو>-ولا ف بوبمحلا لاذ لوصح هس .اغفامدوحو ىف ا احاكن'

 اه انمناك ا تاذكو ننثا ني ةبسن هنال امهتسيحاو ىف الامتار عظالو هن وصنع هب ويكك نع <: .ةرهظ

 ةرامعلا ىف غئاس كل ذلك هتقستحوأ*ىشل أ ةعسبط لوق:نأ نبق ةرخالو ناكاموأ او السقتوأ
 نانكلا ىلا همس هلف ةيهلالا ةروصلاو ماعلا ىئاقح عماج ةنالد هريغ نم 5 ناالافوهو هلع

 : رصانعلاو ةعببطلا لاعاد دحوربحاورالا ىلا ةبسسن هاو نكن ك هلوقنءوروط هنع هناف سدقالا

 ٍ ماسحالا لاعالا ساو هنا ذب ةعمسطلاو رصانعلا هبلطت امل تحب وهف هنأشل ثدح نم هوس

 ةيعبط ماسجأ اهنمو "”يسطوهف ”ىرصتع مسج لك و ذب رصنع ماس>اامنموحاورالاوداسحالاو

 اهف كاقيالو ةيعببطلا ماسجالا نمرصانعلاف ىرصنع ”ىعببط مسج لكات ةيرمع وا
 ىلاعتدل اوقف نواخ دمفن رومصتم ىلعالا' المان اانذرع !ذهلوالمالاو لالفالا كاذكوةبرصنع |

 ىامهةلخ كاذاو مهيفل ات نيموحرملا ءالؤه نوفلاخ مهو كبر حر نمالا نيف نولازبالو

 جفانل نمراضلا نيف النار دصانه ن:هلباشتم ةم_هلالاءاعسالال ال مسهةاخب فالإتا لجان م
 رونلا نيو ةسورسلا نم ةيوطرلا نيأو ةدوربلا نمةرارحلا نيو طسابل نم ضداقلاو لذملا نمزعملاو

 نم دكرتملا نبأو مملبلا نم ءارفصلا نيأو ءاملانم رانل نيو دؤ>ولانم مدعلا نيآو ةلظلاا نما

 رم لدصلا نيأو قلتش نول زال تالي تتم ذه تسلا ةسورلا نمتيدويشلا نيد هولك

 رظنافةدحاو نع ىلءنافاتخم ناكح دراوف ا دها لكتاما ذه ىلع مرد نيصخحلا ةدحاولانيعلا ىف

 هنا اولعتل ”ىهلالا علا نم دل اًقماهدوجو بس ناكاموتردص نبأ نمةدح اولا ةعسطلا مكح
 تاذةرتنالا نأ ىتج ةرخن الا ىفالؤ اينما ىفالئوث سهالا نمدتنا ىوساممن دقوا خلا نمدح دس سدل ||

 ١" نينراعلا. نمانل-واهدراومواهردادمورومالا نعانل نان ئذلاهقد ا باو ةيور نيداد 1

 نللقوأ نيريثكن مامدوبوءلاصتالاوه بوبحلا نأ كال نس دتف هلعام هدعس أن م انلعم هللاخ اه

 : هشدو>وملا ةققح هضاقنام بس < كا ذريغو اه انعوال_ةتو ةسلاجتو ةسناؤم هنوكح عمو /

 ثيدحيامتا ةصاخلاصتالا بحوهو ع ونس نيعلا داو بوبحل اف حا ةقبقح بسحجو بولا نيع

 امهعسيال بلقاتالالص أن نثا بنا يحين أ مصيالفني ريثكو ادحاو ىف هعؤن: اذه لسقتو ام ثر

 || انلق نيريثكب حأف مو لاق هناث الف قلاملا بحرف اماو قوا خلا يحىف مدين أن كع اذهتلقناف

 لوه<#وهورّوصتلازب زع هنكلو ل اوهجريغ قوذلانلردموهف ؟ دحمال نك ناو ىنعملا لوقعم ملا
 لوقيال هنا ك_:ممكحت اذهالقق يلا بح ىفامأو كلوشف:ئث هل مكسبل هللا ناك ىلاعت هنثا ىلا ةيسسنلا |[

 هدامع بطاخام هناذ ةمحما فرعتو ةمسنلافرعتالف فرعتال ىهو قال !تاذفر_ءدنمالا اذه

 ةلوهم كلذ ةشكن كلو هيلع هنا فصووه سفن ى ا همسن .ام لك نم مهن نيم هنو ةرعيانجو مهتاسلمالا

 كل ذو قراف نيعسل انيبفادعسط تاك نا ووهقىرصنءلا سل اوهو ىناثلا مسقل امم و + (لصو) ْ

 تلا رخالا عموهاك ةرود لك ع موهو ةبعسطةروص نود ةءعسط ةروص درقتيال <ىسطلانأ ْ

 | اهدحو ةعسطةروس دقت ىذلا وهقىريصنعلا امأو ةصاختادكسمو اهم قلاش عمان رهكالثما|

 ا : ا



 ا نود عطس كاع قانا ”ىجبطلا 1 اال عل ممق ا كرما ِ
 2 مول رددت ءاوتنوتكتام نوفرعبال سانلا نأ هانرر 0 كال نيش ار اتت

 هللاركماو هب كلغ اامرذق مل_عاف كلذكس او دوجوملا كلذنوبح مهنا نولشتفام دوجومىف
 | انضرغو ةرع كمت رافت همفناف دوصقملا ضرغلا ف كو ذقلا انتر لقلت نم كسا تح
 ١ هنلدشلاو لوصالا لصخ باكل اذهىف

 | ىلا ةءازك تت نأ انيسنو ىرضنعو ”ىسط ناعونوهو <ىىببطلا باف« (ثلاثلا لصولا) +
 : ريصت نأوهو داحتالا هتباغق ةيعنبطاا رودلاب هتلعتل ”ىسطلا ب نالاىف هركحزالف ىنامورا

 ا رعالو ةيلولطا هيلاروسشت ىذلا وهو بوبحلا تاذزبع بحناتاذو بلا تاذ ننعبومحلاتاذ

 5 ةيسنىأبادجوً اممجاه روهظ ناكل اخ ىأ ىلع ةمعيبطلا روصلا تأ معاق :ىعالا ةروذقاه

 || ب ورض نماب رضدلذ لاخلا ىف لثمع هناف ام ودعم نكن او مودع اوهىذا١ت ونحملاناف تناك
 ْ ضتماو ناحل قئاعت اذا اهمأق نلت لا نيسهلاب ةملاسلغاةريضلنا ىف لاك لرضمل كردملادو>ولا

 || دحاو لكس فنتو نسمحلا نهدحاو لكت اذ قيرلا كل ذلاكتو همحاص قير ام_منمدحاو لك
 ظ اذه و ىفاذه سفنو اذه فوح ف لخ دفاذو نست عرفت قاتل اون لاذع دروسا
 نمد او لكل حور وهذ سفن لكو سفنلا كلذ ىوس ةمعسطاا رودل اى ىناومملا خورلا س دو

 احور نوكي هنسبوهدي ْرلاحور ناك امراصف لسَعَتلاو سقننل لا لاح ىف هلمق نم هن ىبح دقو ناسفتسملا

 ْ انورراتشانللا ةمجل اة زإ هةرعصق ند ةروصل لكشتو تح نم حرخ سفنلا 205 تاب ورمعل

 لك وا عالا كلن نب عر" الا ادهقاحوررخ "الا سفنراصو هيلا لقت ا ىذلا اذ هىف

 (قاعورلا ب لاةباغاذهو ان ىوهأ نمو ىوهأ نمانأ لوتقي نأ هل مصو نيصخشلا نمدخاو

 نام انامسجو حورئاحور بابلا اذ_هلوأ ىف ةدصقلا ىف هلوقوهو ةيعسطلا روصلا

 || بملا نم مّد_ةتام نلتكض نان ماعلا وه "بطلا بالا نا لوقنف تىسطلا بحلا ىلا عجرم

 ااروصلا ه,فصتتاع مهح قاوضصتاف م يةناقح مهيطعتام ىلع ةدعسطلارودلااوانق هيزئفودوملا ف

 درودقو هءلاصتالاو هت ؤرو بوب انع ءاقالا بحو قابتشالاو قوشلاو د لاذ ةعيبطلا

 لازام هنوكعممءاتل هللا بحأ هللا اما بح أن مهلوةلثماهم ناممالا بح كلذ ىف حاحص ةرشكر امخأ

 ا تح قاعي عاش دب عمو بيقرو دامس ش : لك ىلع هلاف هنمع نع لور نأ حصيالو هنبعنم

 تلضكىذلا نم هدمعةبووىف ةي#واحرف دَسا هناوهدا.عىلا قوشلاب هسفن فدصوو هدسعق> ىو

 || نوكي تكف توملاب نشب أ واما نم سئ امدعب اهدج مث ةيود ضرأ ىف هيارشو هم اعطابلع هتلحار
 ذوغنو هتردقو هناصس انغ عم هتل-ارب صخشلا كلذ نم هدسع ةيوتباسرف دشُأ ىلاعتهتاثاهم هحرف
 اهقاقحسا رومالاب ىدعتام هنا لعمق هقاح دلك هزطعأ هلوةرس ىرظنا نكلو هدامعفف هتدارا

 هعودوف مولعملا فالخ هنال ىدالولا لدببام هنادس لافدقو همسه اهقوفام للعلا ةنيهناو

 نيناكمالا دحا عوقوب همف هللا لعىلا رظنلا نكمم سلف هلا رظنلاب كم ناكناو سالاف لاحم

 ' افميال عزة تبالانو توك قمتبولف توك ةنييلالا ةقشملا تقلعتامو همق ةئيشملا ةيدحأو

 || مسا قالطا نمنأشلااذهىف ني رظانلا نم روك رب لةعا ذيلو ةقشلل هذ هىلارظنلا ناكمالا

 ءاشنولو لاق اذهلو ةئيشملاةبدح "الق .ةلا فىلوأ وهو ريغلاب دوجولا بجاو مسالا هلع نكملا

 اننلك تقبس دقاو..لاقاكتقبسامب ةئشملا تقيسدتف عانّمال عانما قرحولو هلاقام ثء-
 متامذا نكسملا مسا نم مالا ةيسنىفلك ا رسغلاب دودولا بوجو مسنا ناكف نيلسرملااندابعل

 ديقم بوجوو قاطم بووالا مافن ناكتجمالا لازةلانقحالا لازفرصبلاب سلك دحاو ىعأالا
 نم هنقهلاملالا ب وحلا بحال نأ حنات ماقاذا هناذ نم ”ىكسطلا بلا نأ لعالوقنو عجرن

 ميعتلا



 كلا

 دحؤلام لوا ىف تقلا هالو ره : ير زل امودعر نوحي نال تبالانلق انلق اي بوما ناذ

 تلا لص وق وعزز اهطل لاس آلات هدو-ووهرووهظ ل و1 هسن ديو هنشيامم هنم تنستكا ام هنال

 دوهنمانلق ىذا! اهمدعوه ةيوعحت انلوقو ةراهطاا ىهو 5 رطقلا ىلعدلو دولوم لك اسنو هيلع

 انلشف انمت مث هسفنل بلطي بيلا ن نكلو بسشإال مودعملا نال ب اش د أ ىلات سلف انلوتودو>ؤلا

 ةدصقلارخآ اوهوأأ

 بيلااناو ىلركملا ىه ذاهتاركسلا بجودقُك
 || ىذلا بورحلا ناك ذاف بيئاناف كلذ لبق هريغتدم- أت نكدقوركب وهف مدع نعدجو بورن ا نال
 : هبحتهلددن رب هنأي بحما اذ مقص لةدارالا فصَن . دو-ومىف دحولاال دحو اذا مودع اوه

 || نك ءدار الابفصتم دوجومىفالا دوال بوبحلا ناك اذا ”ىعسطلا بلاك رورضلاب هسفنل
 اذه بعام بنأ عصي ذتن ف انركذن مالا نخل نبدي ولع ١ نم متامو مالغوأ ب راجو أ ىلاعت

 ْ بح ا قيبوبحما اذه بحأ ام ديريال كا: نوكي نأ قف ”اناف همضالاهب ومحد ونالىذاا دوجوملا

 1 دوجوملا اذه بحأ ام بحي نأ اذه نم مزلي الفانلة كة دارا هلام هبومحت نال هب وبحت هتبك ىقهلصا ىلع

 || كلذ دو-وأ ل وهام او بو.لا نيعوهام دو>وملا كل :ناك ذا بلا اذه هيام بحال ىذلا

 || ناك ن ااماو هف:نم هنكم أن اال دو-وملا اذه ىف بويا كلذ داح ا يلا وقف سلو بوح لا
 || هباصسؤللا نم موقتنأالا ةتماآ بويجلا داحا هل نكت الذدو>ومىفهدو-و نوكمال نم بودحملا
 1| ةرورمضل اما ذه ىطعأ ا ذاع هدامعن مهلا ءاش نمو مالسلا هيلع ىددعكنب وكلا هيطعنف ةيانعدي

 : ٍباَكَلا اذهريغ نم ايف ءانزكتنام قت ةم اهدحتال ةلً مهذب هو نوجد اك العلا زا مع 1

 ||| نكلو بحت دوجولا ف نم لكل بنيريثك نوبوبحا ناكن او هانركذاماهبف قّتحادح تر رامنال ||
 مموب# دوج وملا كلذ نآن وا تف هبق مهم و.2دحو ىذاادو>وملان ومعي همح قل هدم فرعتال

 || هفنل هبح امتاو بوبا سفنلابو. 2 دحأ بحال ةقيقا ىل_ءذ ةيعبتلا مكحي ةقيةللا لعوهو

 ا و1 دل بعل ارالا مس المو دتل اتاك محلا اذها|

 روصا|نعدر <ا ىناحورلا بلا اوه اذهف مهفاق ةسولهض نآالا ىلا ه ىلعهسفنقصالا |

 || لك ىلع هنال ةمسن برقأ ”ىناسورلا قو هف ”ىهاالا با ىف هانلق امابضر هظواهم سات ناف ةيعسطلا

 داسجالا ةمعيسطلاةروصاا حورلا لق اهنا لع انة قوق نآو لاعلاروص سةر لاك |
 || دداتعم اضيا "هلختملا داسحالا ناف ا(يكارداب ةذاعلا تر ىتلاةسوسحلا ماسجالاىفال لستملا

 ةياعضلا ف 0 ءةششملا ماسجالا نيبو اهتدد قرشي اهدهشي نم لكامن كل الاردالا ْ
 ١ هللا ىلص ”ىب أمهذ '”رعوح ل خم رس كلذ نأ تعامو لِ ريح هنأ يبا رعاةروصيف لزننيح ليريح

 : انوسا ا مسقنب مي لو لي ربج اذه مهل لاا مل سو هيلع

 / هنألعفلسو هلع هللا لصد. ةمولعم ةمالعلا تناكو تدست اذا حاورالا ىف هم زلغإظ دنع رك ]م

 ْ مكحمل اناكفمتفرعم مدعل هنمنو ذوعتسف ةماسشاا مول هدايعل قطارهظبادكو لد د راح هز 10

 ديالذ هن ل_هجلا ن نمهل ىلتلا قد ءاوسروصلا ف لسلا فرلعو لح د تاسورلاو "ىو الا تان 1| ىف ١

 اوطعأ ا ذارشملا ىلدت نم نانا ىله نم كلا ىلك نما ىلت فرعيابم ةمالعن مهن هللا ىنّتعا نمل |

 ةوقهلهي رمدنعلا ةسارتلا ةأشنلا هدم رشنلا ناكاذاف هلاثماونابلاس ضةكروصلا قروهظلاةّوق |
 عرس ة«روتلاواب دكا ءاوزالا قار هدا 1 اذهذ هبروص ىل_عوهو ىءارلا نع روصل اف لوما

 هيلع ص الاوهامو ىرتاذامبو ىرتنم هملعات ب رقأ ”ىهلالا ىلتلا ىف كلذكو ةمسائموظعاورقاو |[

 مقل ىتم نشط روسو عوار 210 كلا راتان لاخلا لءىف ةفرعملا باف كلذانب دقو
 نا ةنعل عال طابا وهات ةروصلا كان ويت ثح نمو: .ىهلالا با ىف 0 ابل

 هم. يمتد ءاكفشفس.“



 اياب ١

 | يبل امل تفاعو دل 00 1 اج تاس

 | دابا بصق ديالو امو دعم نوكي نأ نونا ن أش 5 بودحمو بخنالا دو+ولا فاق بحلا

 ىفحلا ىف ىبلا ةقالعلاف هلمدت ال ع قةحم ص اذه مو دعم ىفالدبالو دوجوم ىف هعوقووا مودعملا كلذ

 أ ا رد ءداادو>وملاكاذ ىف هاما

 هدوحوىفام دوجوم أ مادعاناسنا ب< نأ كا ذ لائم عوقولابف ص, نكاو دوجولا» فدي نأ

 ٍ ريغوهو مادعالا هيوبعت همادعا بص لًامملا ف ىدوحو أ هناق ل الاكه مح ىف هماعررضا | نم

 عوتولاب اذه لعق انلقاذهاف مدعلاىلا هلاقتاب هدوحو ذعل همدعهتلازاق مالا لازاذاف عقاو

 قلع الذا ةدالعلا ثسح نمالاةدحاو داعب دوجوملا ةبحم عصتالو ا دبأ مودعم بورن اف دوجولابال

 .كلنابدقف بالا ان ع قادم مليح ا دكر موب بو. اكل ذ دو+و هبفرهظف دو وهالا

 0ك منا هبوب هيحو بحلا بحأ اعوهتاغو هؤدبو بحلا 008 كا هده

 هشام ”ىهلالا بلا ىف لصحدتف ناكتستاءانشنا ىناثلا لصولا ىف مالكلا هلا لدعنلف نإدتدق
 تقولارذق ىلع ةنغ

 حلا ع بعيب نأ بح ا ىف عماملا بما ودو قاحورلا بحلا ىف + (ىنانلا لصولا ) <
 بحلا ناكاذا كا قزلا بحلانأ معاف هسفن لالالا بويملا يمال ”ىعسطأا ب تلا ناكدأ

 ا رضوا يي ررمالابلر ذاهلع هتمكجو اهكح هلدسب ناكح ملعلاو لةعلاباهداص

 ا لهو بوبحلان م دي ريامو بو.حلا ةقيقشحامو بحخلا ىعمامو نم اود ام بحأ اذا عفأهاز ِط

 ىذلا دوحوملاوأ هسفنل الا بالف هل ةدارا الما بودحلا بحام بحق راسناو دارا هن ويحل

 ا نكي ناد بوبحم نا دوجوملا فلوةيرد- لا اذيهفدوجوملاكل :نيعفاالاهب ويح دوجودي راال
 || فصتي لناو هسفتلالهل هينا نكمف ا نممناكنادو>وملا كلذ هنبعال هنفالا

 فوصومريغ هب ومح ناف هنو. لا تبحلا س نل ىعأ هسفنلالا هيوم ب ملا بحمالف ةدارالا

 لعنيعتف 5 دا ا 1 وش ه همف احول ىذأ أ ن هك 0 .< هلنأب

 باطي تح لا ناف ةبحما همطعتاذه عنا أمك كار اه طرح لا كا دارو كس ناخا '

 اناوق وهو كلذ نم ديال هنلصونيءهيو.2دوحو نيعناف هيون دو>و هيلط لعل ”نل_صولا هنادي ا

 انلةدصصق نم تببلا اذهو 2 اوبرشاو اوك دادولا نامز « لاصولا نامز دوجولا نامزأأ

 ىعوةبدو مم ةرض>ى انل تاجت ةقمشح ل ىف ||

 :أ تهدماهريغ انل سلو | || ىوهلاف شز نمتبدت

 ترييغلا ل تاق ىثملارانأ || [|نمروان لحتالق

 برضب دمأ ىلا لو ىوهلا ل وصح نيب كي مذ

 نمبخنلا سفنف روصنام لكشب سفنلاحي رف دهنتلاو سفنتلا عي ىوهلا لص« ام دنع هلال
 نامزرتسع ن نمابءهمعتو هدوصقم هلل .ءق اهدهاش د حراخن 5 ةروص ر يطق تبونحلا 5 هروصأ

 اهتعودصقاا اذه دود انلقو انمّةق يلا دور داق 6 :

 اويك# ىئئش اذه لثمنمو || || ى هللا ةجار نم تمد

 اورشاواولكل اصولانامز || || دوجولانامزدادولانامز
 او_بحافالا مانهلا نيأو || || ماقسلا نيآو مارغلا نياف
 تس 1 تك نلف هيو نوثلا هرهطم

 تاف



 نك

 علا امعرتعملا راب اقارب ف ناعم همالع 2 ةمعدبط هنا اهياوه

 نادال بابسالانأل-عو 0 (لفاعبطو اسورهنلا تلافةروصل هذه وهنا تاعف ىرورضلا

 بانسالا عم ةمالعلا كاد اهل لحي مام هفر ءت هم الع انه الفعأ اهتعسط ثمح نم اهيف رثؤت

 ْ يد ال عبطلال ا را لجأ نم بانسالا تدحأو هنف رعقاعاك

 ْ ةقمشإل اهذهم ودلال 0 اين ارو رهو :  نلكوؤو هترظنف

 هتنح ًااموامسفنبال هنالا تار ام اهنا ترف ةمالعلا كِل ةئاحورلاو ةمعسطلا اماذزنيعىناهل ىلدف

 نعلا كات دوجوم لكص قه سل اتراظنو هتبحا هام هن تكا ىدلار تامل ال هيآلا

 اههح نأ هلكا ذ_ماهل نيمو بولطملاو بلاظلاو بوبحناو بحلا اوهذ هرعغ بحا ام هنا تلعف اهنمج

 صا ءامو عوجملاءالو اهمال هيناكامتاهانااهبح نم ىرخالا من رملاهذهف هده اشاناهسفنلو هلد انا
 0 هتاعامو هؤدنأمو بالا كل در ددام فرعتنأ تدار 0 اذ

 : كلم نقهس هنا تاعق ةمهدسط ةروص اهل ىلامل هتف ءدقو فرعأ نأ تنبحأف فرعأ مازنك

 : ناطابلا قوهامنا فرعين أ هبح أ ىذلا بلا نأ تلعف نطابل اورهالتلا مساا.فاهلرهظىتلا ةروصلا

 1 ولطملا ةذإ نم سفننل ا كا ذ فاملس فن نأ ةروصا ان ماق اذا هن اش نم بحم ا نأ تلعو هملا بولا

 ٍ قلاب ىعسملا ءامعل |ناكفهوفرعمل هنلا فرعتلا ديرب ىذا اى حللتاىف هتنحم لص نعسفنا كلذ حرف

 ىلا لو وهو اهاك هعئامطو هحاورأو ماعلا روصلةفملاعلار ةوحءامعلا كلذ ناكف هي قولخلا

 ردوح ىف .كوانل هلؤةوهو هب ؤراال عامسلا هؤديف هاناانيحاماو انانأ همحعدي ادسهف ىب هانتالام

 ىلاعت لاق دفنتال اا هناذكن كنف نك هلك نه مملاعلاناهتعريعملاروصلاو هسفنت نم ءاسعلاف ن نا

 1 ناوحلاف ةيراس ةقشملا كلو سفئلا ونهو هنم حورو ىدسع ىهو محملا اهاقلا كيرتطاو

 اان وكلا ورص فلا قانا قايسوهنامح تناكس فنلابف سفنا ا هنعلازا هتناما هللا دارأ اذاف
 دوجولا نع فقوس نا نكست مع انبعلا رهوح ىف توسان“ نو همالك انعم“الف ماعلا ىف ةلئع

 1 دو-حولا لوةعم ناك امدعبءامعلل دودولا ءامعلا ىف انروهظ اننطعاف امعاا رهدوحف اروصاخف

 ْ تاغنلا عامسدنع سطنو ل رن اذهلو هاناءائست دش ادهفو علا| دوحولا هلل صح

 : اكان نك دلك ةرولم لاب : ذاب ؤاخخ ةسهلالا ةروصلا ةاؤهق نع ةرداسلا نك هك لح
 1 حر ا دهلو فاكل ا هنطانو نونلاهرهاظف نطابوره اظن اهحو هلددابشلا ملاعادكحهونوبو

 || ىهو نونلاو ناسللاو قللا نيب قالا فورحرش نم هناك سغلا لاعل لخ دن اسنالا ف فاكلا

 || اهلفنتفشلا فورح نمىهونونلاو فاكل ا نيبواولا وه ةملكلا هذه س غو ناسالا فو رح نم
 فورح نم ناك ملو هلع فرح هنالنيوكللا تعدو اذهلو عصف رحال | _عفرحوهوروهلتلا

 أل مسللا ف محملا روهظ ناكأ ذهل نوكلا ره اظ ىلا نيتفشلا يراخ نم سفنلا دادتما نيتفشلا
 اها دوحوال واولا نالاسغ هحور ناكو هحور لح نم تاكر لاو لاعفالا هنم ترهظف حورال
 ةرهاط نيعلا ةس'اغ ىهف باطا فلخ نهلعت ىهف نونلا نوكسو اموكسل تفذح اه ال ةداهشل ف
 || نيب ةمسنو أ همضةيونعموأ بعمل ةمسسفن ةفصوه ل هانسحام ةَعصح لعن نأ هانا انمحتناغفمكسللا
 || بمملل ةمسفن ةفص ىهانلتف بوسحنابةلصولا بلاطا بحل بذحت ىتلا ةمالعلا قوت ود ايلا
 أأ دوولا نم لوزا تشاو دوقنولا لم يحلا لاوزرالااهااوز لاح ا نمانلق لوزت اهارن لق نافذ
 ٍ ساشا قلعت غلوزي نأن كي صاخ بوب اهل وعام !هلاوز لّمعب ىذل ا اغاو لوزتال سكاف
 نيريثكن دو. 2 ةقلعتم ىهورخ [ اتومعت قاعسو نيعملا بوحما كدي ةمالعلا كلت ٍلوزتو

 در از لالا الرس تابع وحوم ىهو صاخ بورجو يحمل نيب ةقالعلا
 بن انيب ةبسنلا ىه ةقالعلاذ اه هكحج»- عفتريذ عفرتنأ نكم همض ىعم ةفصال هنمءو بنا سفن
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 : للعلا ىلعر ,طغت 5 كذا ةؤقلا هل ةفر ء«مى أهل لعحامل ةقطاخإ سوتنلا ضعبألا هتاعيسإ هبح

 ١ هلل تدوهسف هر هق ةداهش م بمسفن أ ىلع م ةدوشأو مهروهظ ن نمي ردلا ضيف 5 اهلع ضق اذهاو هللا

 اهلع ضو. ّةم هو ةصاخنلا ةضبقا كلن ةح ترسم اهلسرأ م اهم احن ميتا ]أ نماء وطال نهر
 : بسحر ومالا فت رح مانا لكسهلا اذهل ةربدم تدجو الل ةح رسم ابن !تلضق ربعشل ال ثمحح نم

 || املع ةسورلانرارقالا دهشم نع تلفغو اهعبط مياليامالا رومالا نم بتال اهشرغ ا
 1 ىنعتلفغو ىبتلعتسا دق ىوقلا عسجسوةر خلا اىوقلا اهات ااه ذا كلذك ى مان اهد_حومل

 ا كّسنر تاه> ىناق جدخ اوتال م14 جل معسسسأو ةبانعي كلامو تكل ضعد نم قدتك ريو

 | نإيعتساو هيقّلذ صاف هنلعتن أ اع ققحتا تح كنق ة- هطعنامف فتصتلاف اكل تادانقو

 || نعو كب اذ نع تافغدقل اهل تلاعتو ةلعملاكابمل ادي ركسفااةؤوقلا اههجو تدر ع ةعاطو اعمس تلاع

 || تنك منك أل سفنلا تلات تنك من ىنوكت لامماو كن اذإ ةدوجوم اذكه ىلازت ل تنأ امنا لدوجو
 || تركمفانا لمعلا اذهلف ىبلبعتساو ققحو ىركف كريغوأ كنبع كنوك ىذلا اذهفركفلا كاَمْف
 أ اهادحوملل رقفلاف اهريغل ةدوبوم اهناو اهننعدجو ملاهناليلدلا اهاطعأ امب تلعف سفنلا
 || كان ةلازال ةداّتع ا با.سالا ىلارةّتفَتف ةمعسطلا مال الا نمابم موقيام اهسفن ىفددحتامل فاذا
 تيثواهثو د_> اهل تنئالثاهادجوملا س سلا اهذمعدوحو ىف ةريقفاهنا تاعراةنفالا تاذبفمال الا ٍ
 هناو اهلئماربقفنوكيف اههمشي نأ ىج.ذال بسلا كلذ نا تلعفتركف اه دج وأ اسال نأ ش

 ْ ١ 0 ل داتا دلت للان ايديال ديه ساحل

 اولا نم اهمشي نملك دحو ا واهدجو أ ا دج وماهل نأ اهدنع تئفداسفلا وتالاعهسالل
 ا ولو ةلعو ضم تاذ تيقبلهالوللما صأ غنأ تش اهمالا ”ال”هليزملا تاسالاو

 || لقتاف عسبطا انابيلا ىرحت و اهمال ؟:هلي زملا بابسالا هذه بحت تناكدقو اهمال 1 ”هل.زملا باسسال هذه
 5 هيضرإام لعاال ن خو هج نال وأوهتل او تابسالا ناتدجوملا ثشلا ف بما كلذ قلعت ١

 || انهراهعالبام دوحوو اهدو>و ن.هاييلع منال هتبحاق هي>اه دنع لس ههلماعأ ىح قعأ|

 ١ ادم ب را ادك ى انج رتل ادجبق فايد و مة ور اهرارت ا ةسأن "ولد انيك تن د ل ١

 لهفاهداص نوكتال نأ فاخأو ىثم تأ هلتلاَقف اهدحوأىذلا اذه دنع سلوسر هنا امسن- ند

 هاوعدف هقّدصي ل.ل دباها ماَتف ىدجوم ةفرعم ىلا تلو اه.ةركفمةَوق ل ناف كةدصي نمل دنع

 ضقدقن اك اهدجو ىذا ادحوملا كلذ نأ اهفّرعف هب تنم اف اهدنع هةدصت نا ىلا همن تركفف

 ن الا نم نكل وريخ كلذ نم ىدنعام تلاَقف كاذب هلت دهش اه: او هّتنب وبرباهسفن ىلع اه دهمئ اوا,ملع

 || لتدّت_> واذ ىلعف نم هضربامىردأ امن .ركلاو كريخ ىف قداصك افرارقالا كلذ بجا ول موقأ

 عرشاماهل صسر ذ ”ىلعهي مثأ ام ىلع هر كت ىو نم ىلا ملعت ىتحاهدنع أم اخف تسول دول أ

 ءادشا مسراماها سسرامل هال اعمطالوافو> كلذ لعفت لو اهضرغفلاخناو اركش كلذب تماَعف
 تفلانن ا اهلغامو باوثلا نم كل ةىفاهلام اهل ركذ ذامو هيضرب مس ءارملاك دنع اهفوةونأ اهفرعو

 كلذ دعي نم متاسها ليقاكمقناال هلال تااقف كا ذىف هضارمل ةمكرلا سفنلا هذه تردابف باّمعلا نم
 فاضناف باقعلا نمهعرش فلاش نالامو ّحاتلا ماعئالاو لي زكا باوثلا نم كلذ اهلا اهذرعأأ

 تعمش باقعلا نم ةبهروباوثلا ىف ةبغر اهلطت ىرخأ ةدابع ةصاخ ىضرو ابح هانا اهّتدامعىلا
 ةرثكح ىهامث مح ند !هسفئلوهلهتبحأف ةيهرو ةبغرةدابعو هلةدايعنيب نيه أ نيب اهتدادعف |

 اة عملا اهتدانع تقةلعتو اهتعمسط ك تح نم ةبهرلاو ةعراا َتَلعَدم اهتن احورو اهتعمسط» 1

 دقو ماسقنالا اهتقيشح ند نأ لعدقو كلد ىلع لا اهاراطظاعذر ءلدنلاتهسطز مو هلاهشناحور ا

 هاوس بحت الف هسفنل مصلختس نادارأو كراشملا درب ةريغا اب < سفن فصو دقوهو نيم |نبب تعج ْ

0 
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 ممحميهنع لوي هقلا تاهل سحنانت 0 377 يالا يل هكست )< مك: قام || ١
 اة شح هطعنام ثدح نمانبلا بولا بخلاو هملا بحلا ةبسن ىهامانبلا بحلا ةبسنو هنونحو أ

 هذهو اعمنيبملاب ىلاعت هللا ابحو "وسط بحرخ لاو ىناحور بح همفلاقي مس نسق مسقلا 1
 قذو ىلعام ناميالا قزرتالو هتلعرومالا ىهامم ملسعلا قزرتسفنلك امذاروصتلا ةبعصةلآسم ا

 كلدكو لاف ملسو هلع هللا ىلص هببن ىلعا ذه لئن هللا نتا كاذلو هنعهرابخ ا ىف هللا ىعأ نم ءاحام

 نمي عدن مار هانلعدس ن نكلونامالاالو بالا ام ىردت تنك امان سا نماحور كنلاانيسوا ١

 ةعدراالاه انا ا نعهللا دمع ن د اندابعنمءاشن :

 ثدح انهوانرك ذامم دنحاولال هيضوا عومسملا هيحتوا انسفنال مشو اهل هصن نااما ىهو ماسقأ

 سصحإلا اذ_هوهاق حومجلاالو ا 1 ال الوهل هبحن الف هبكانا تنثدقذا هبت اذا وهو رخآر طظنأأ

 ١ همحنوا عواد هبوا هب همخوأ انب هم لهف هاند ا ناووهو رخآ 1 ميدقتعو لصفاده عئارلا :

 (| هده ىرك دن كا ذكو ىلاعت هنا ءاشنا هلع مالكلاو هنفحرمشلا عقب ا ذه لكووان رداع ئشالوأ|

 هدهرةناغلا كتاف ةباغدل ناك ناقال ما املا ىهتأب همفةباغ بلا اذها لهو هأناانيح ءدبأم ةكلكلا ا

 || تاذ يرتاكحااذانكلو نارتشالا لبقبال بالا نال عاقتءلمكتلا هذه هنلا حانت كلذ لك |

 بملا لهدتاءاثنااضيا ركح دم ناشلا اذهل هأ نم ةفيطلأماالا دحأ اهنع قلأشام هلآ
 ً اهادوحوال بوبح او بح انيب ةهسسنودوا ”ىدوجو هناذ ىلع دئاز ىئءموا ب تح و همص

 أ ةفلتعر رومال ن كلو ةفانخم» وجون اح قلعت نازاج ةبكر م تناك ناق مسقنتال ةدحاو بحلا
 ا قلعتنف ضني ريثكف رومالا كلت نوكتو ةدحاو فاح رومالا كاتابلا بوسنكلا نعلا تناكتراو ٍ

 |( سي نازاج دحاو نمرثك | بحلا ب < نا: عضاذاو ني ريثكنيب ومحم ناسنالا فني ريثكب ةبحنا !

 نتمؤملا رشا لاقي رتكلا |

 ا

 ميسي

 ١ ناكم لك ىللك نم نال-و *« ىنانعتان الاثالثلا كل
 | ٠

 || هسفتنمئبومحلا ءالؤهل ىطعاامودرفات ىنانعهلوةىف شرس انه نكلو ثالث يحى اذهفأ
 || ثالثلاءالؤه فدك ماقادحاو ىنعمالا بح ا فاكس ناك ناو بحلا اذهنأ ىلعل دف ةفانم ةنعا
 : || ىلتنمنااحو تيبلا مات ف هلوقل اذ ىلع لملدإاو نونمةدح اونيع لك فدوجوم ىنعملا كلذ ىا

 رسغةدحاول ىطعي ىذا |نانعل ناكل ىرخالا ىف نكي ل عمة داو لكم بحاولق ناكم لك |!
 || اذهذ ىرخال ا هل ىذا !ناكملا ريغةدحاولا ل2 ىذااناكملاناككاوىرخالاىل طعب ىذا |نانعلا

 اااذهو كلذ ل الر دكحا بح اف نيريثكف دوجوم بوح اد حاولا كلذو ادحاو ىحأ ل او :

 ا أ هنا ةفرعملا ىف أ ال ةسحلا فا وهو عومدبملل هم نمانمو هسونل هم نم انموهلىلاعتهلئا انس 3

 أ ريما فنكلو دوهشلاىفال هفر_عنمانمو عومجملا ةناس اثر وزتقلا ف ةقرَع رماتموال داو تعلاو
 ا نوكال دؤهشانآ كاذو عوم_ملل هنأ نم اند سا هلكعل ا معنلافف هفرع نمانمو هلا

 0 ا و م ةنك ص ةروصلاو ةروصؤالا :

 1 تيداعو#+ أ نمءامسشالا تسيح اذافاودع *ىف تن داعوأ الو ىلتملاو له 0

 سقن بمط نع هن موقت 'نأ انم هيام عسم ءه< انمقف كل دريغ سلدل انس ىنعما دهف هلحأ 0

 || سفنلامكحعاشاو. -وانمحراوملا ىشاكعبتلا م 0 هللهاشال رش كول

 هناضرم ريغ قو هّللات اض صه ىف ديرتفكاهفةرصتاهلت ال“ الك اهنالاتفا ام لعردقتنال ةقطانلا

 هنافهنلا ىضرياسشالا ف "رص: نأ هل نكس ال هسفنىلارظنااءالرتاذا ناسنالا حاوح نم ءازح لكو |
 هدعيص وكبالا *نمناوىلاعت هلوقوهون القثلا الا هيام ااهدمدو-ولاىفام عبجيو هل مسي 1

 نتادهف ةاز اح بلطاهعم روصال ةستاذةدامعف لال 1 ازدللال هللا ىلع ءانثلا عيسنلا كدي دير '



1 : 

 سوا معلب الا هيبه هلا ةعجارو هقلخ ن نب نال نبل هه نأ

 لأ ركش ىضقن لقعلاو ركن ) ماتلاناحالا اذه دعب هنامث عيرنو شارن انكرتواندوأ كاذب
 1 ادومواطعمهدنء نم الوسر انما !ثعينا هناسح نك هلثاالا نس لا هناانلط دة ذوب ىجووعتملا

 | ةيدرملارومالا نم انرذو هناباو انتداعسىلا لصوملا قي رطلا انا عرسشف هسفنىف انلاع انلعت |

 فدقوتانينلاب ان“ اه اندنعهقدص ىلعةلالدلا ماقأم اا تال فاست ل

 ا[ انم اق نامصعلاو قوسفلاورغكلا انبلا هركواني ولق فهل زراننلا هسحو نامل ارواني واق ىف

 اذه. نمش ناكام انبح مالو هنا اناعف هضا سهو هر اح ىف انلمعتسأ قرف ولان انلعّنممم انثّدصو

 | ةمح او ةيانعلاو ةج-رلا لوم نم .ٌدبالف قش نم تش ناو هبضغ تقدس هتجر ناانريخ ا مم رراكح

 راداثداارادلا تناكو ةجرلا تعو ةملكل تمحو ةبحلا تقبساملو بقاوعل افرثؤتىتلا ةملصالا :
 ةيذاكلا ىواعدلا لبةتالراد ىهواهلا انلَقنوةرخ“ الا قلخ ميلعلا زي زعلا هر دقامب باحو د

 اطسوايدلا رادلا فاك مدآ ارهلظ نسرذلا ا عجل اوقاف

 |١ اولاف كلَذاو طسولا فءذةدو>ولا ت وس عم لريشلا عقو طسول !فورارقاو ديخول فرط نيفرط نيب
 هناىلاعتربخ أمم مهكرشش ىف هللا ىلا ء ءاركلاو ةملنعلا اومسنف ىارهتلاىلا انو رقلالام عدبعلام

 مهولقىف كلذ لعح امو توري اوءاب اربكلا د ةفصب هموقا هرهاظ ف رهظ 0 كل ىلع عبط

 عياطلاكلذ|نيرغاص" الذا ىرورضلا سلا نم هنو دجيام ميسو دذع مسهقهب ايم

 هلّدئاطي الر هاظ بوثف ءابربكاا تافص هنم تريل ناوالصأ قولك اق هللا ىلع ءابريكلا لا

 اىوقترو طسولا ىعضالف ةداسعشلا كال ”املانوكل هتلخىف هتمحو هتجر نم 10

 هنن وعش اهاهالامعل امهئمد دحاو لك فل عجو نارايلات الّتماو ضالارخ ىف بلغ نافرطلا

 أ هرهطب فيكادوق لوتتملا ىرتالا ةراهط ىلع يعتلا اولانبا باذعلا نم هولاناج هللا مهرهظامده»
 || اهلك اندلا ىف دودحلا ةماقا كل دكو ءاحم فيسلاف هب لق نم لتقىدلا للوطن لمعلا كك
 و ” لا ري ل ماى ادم اط رايك أن نكوشلاو ثوغربلا ةصرقىتح نيمو ريهطت
 1 هدامعهللا كن راذلا نم اوحرخ ناو ةيحناةنانع نم قيساملرانل!فنوجر مث اورهطتساراشلا ف

 أل موك نيعهدابعل هتح نع نكح ضراوعءلاالو ثداوملا لقبال هنافةياغلانالو ءديلاافصتالا]

 ]| لاح قاواكامغبا مهعم تناك ة نوك ةيسن مهلدتلا بح ةبسنق هلت اهنالام ىلا مهرخأ مو مهمدقتم
 1 نومواعم منال مهم دعلاحىف مهد ف دارو لاحىف مهعموع كف مهدوجو لاح فو مهمدع ١

 الاعلام قلح اس لري لب هيلع نكي ل مك هلع دشتي ل لازيالو ليل مهفسحت مهل دهاشسدل
 لإ لقعيال هلال قملب ككل ذ لك هسفنىف هيلع هال ناك اانا اغب رعت ف رعانأ تيبحاف هل وعم :

 دوجولاهثد> | مث اهداحتاهلابوم# هل ةمولعم|,ملعل ةمو دعم تناك ن يع لكواتا اخ العافالا ىلاعت
 ىلاوتلا ىلع ىرخالا مث ىرخالا ث ىه تناكف دوجولا "لح اهاسكل بدوجولا اهيف ثدح لب

 صاخمالا ىف رتسمدوحو لي رخ 1 دوحوم ئتامو ىلا ةملواىلادنتسملا دوجوم لوا نم عباتنلاو

 ةرخ الاف ةيهانشم صاغ عوىفالا تاهوللا ىف صاخضشالا سلو عاوالاو سانجالا فرخ الاف

 ماذاهدياف اهاهبارنال تاكسملا نال اهني وكتلدب اهنالةديدح نا اوكالاق ةهانتم اندلا تناكّياو

 || دنع دح ةيجل ارك ذ هناصسو دابع هتب لوأ الفهدو-ول لو أ الف مزال تبان قا قف لزالاام ||

 انّرعم لاق اذه عمو هياملكتم زر ل مهقنامالكن ارا ةبحلا سفنال ىهلالا في رعتلا دنع بولا

 اموان ذغمو انملص»و اكل اموان دس نم هسفن ىفالركن ا ااندنع ث دف ث د# مر نمرك ذنم مهمتي ام ٍ

 || ناسحالاو ةهعنلاو ةجرلات هسفنىفال نجسرلا نمركنا |اندسنع ثدُخ ثدحم نوسرلا نمركذ نمت أي

 مكلعبل نوروأن راما نابتالا فرك ذءاقشلا ءابسأ نم مسالرح لول املا ةمقاعلاو ءدبلا ىف

 هةيسعن قام
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 ىذلاب حلا انم-ق اذهلذكاذ.هلاعال اذكح ف بح ك هيوبحم نأ لعيالو ةصاخ بح نم لاصتالا
 لصقل هنو ”ىناحور بحو تاناوبلاو ماهبلا لراشي هنو "ىسط ن> هيف زيعو ىلا ناذنالا ةفصوه

 راسع دس او "سطو ”ىناحورو ”ىهلاهنم تطأ نأ لضان اذه ررتادلو ريس ءزيغو

 "ىناحورلا ىملاو ”ىهلامهلا هلع قلطي دقاضيأ ىلا عت هتانبحو انلهنلا ب>وه ”ىهلالابحلاف اذه

 هنمدارياممكت وهل, ةداراالو ضرغ هيوبحم عمد قيال بوبحما تاضرهف هب وسي ىذلاوه
 || ىلعو همسي ملوأ بو. لا كا ذرسءاوسهضارغا ل عجب هب بلطي ىذا اوه ”ىعسطلا باو ةصاخ
 بما ىف لص و هول مم لصو ىف ”ىههلالا بحلا ىلع مالكلاالوأ مّدقنلَف موملا سانلا بحرثك أ اذه

 لمدساا ىد,م ودو قا لوي هنناو ”ىعسطلا با ىف ثلا” ل صو ه - مث ”ىناحورلا

 هلودوهف هسفنل انانا هيحامأ هسفتلو انل انبح نو هو ”ى لالا ىحلا ىف * (لوالا لولا )

 ل هفرعت ىتح هسفنلالا انتلخاه ىنوذرعف مها تفّرعتفقلللا تتلف: فرعأ نأ تنبحأ ||
 انةلخاف (نوديعنلالا سنالاو نا تةلخامو)

 ىتاارومالا نمانتا و انتداعسولا اًمِدْوْد بلا لامعالا نم هيانفرعالف انلانانا هبح امو هسفناالا

 هملعءانثلاو هل عيسنا يمهل افءوصسل قلم ىلاعتو هناصس قلن انعابط م.التالو انضارغا قفاؤنال
 ا برع ءانثلا ىأ هديم ميسإال | ْىث *نمناوىلاعت لاتف ل دءانفرعمث هلدودهدلاو

 لعبة لكت ان اصربطلاو ضرالاو تاوعسلاىف نمدأ عبسي هانا رتل لاتفاضيأ انقرعو هنمنوك

 هارو كلذ ددهش أ ىذا |اسو هيلع هنا ىلص هس الا هذهم بطاشو هملعربابثو كا ذ مزلق هحيستو هالص
 هللاكاذكو نا.عملسو هيلع هللا ىلص دو هو نام اانلوهفاسإأر اماناناورت لأ لب ور لأهل لاقف

 رمقلاو سعشلاو ضرالا ف نمو تاومشا ىف مهلدصس هللانارت لا ءيثلك دوعس هد+ئااملاذبأ
 نمو تاومسلا ف نمركذ هناف ادح ا كلرتاخ سانلا نمريثكو باودلاو ردشلاو لابحلاو موهتلاو

 | لخ ده ارو كلذ هللا د دش نم لكف ءيثلكد وحس هدهشاف ”ىلفلار”ىولعلا ملاعلا اركذفضرالاى

 || ريغ ن« هملعءانثلاىلا | اوثعن اف ه ويح اف مها ىلت لمحت نع ا ”ىرطف عيست ادهو باطلا اذه تحت

 || ىذلا قاتصخسالاا مكحت ايف ىل اعت هللا مهماع أ ىتلا ةيتاذلا ةدابعلا ى مهدها اتقان ش0
 ا اع "نم هللا قام ىلا اورب موأ لةاعلكو سنالا ةّماعم هو حملا لغلاف لا | دكر مش

 || دوح هناالامثو انمعْئ جهلا لذ ألات نع رس ايمتت نسا درا اىثااوزملا نعهلالظ |

 ا 0 >- مهسفتأ م ميلقعي موصوف نورخ اد مهو هتلادصم ل اهتذ هلالل ةلذور اغصو هل ْ
 1| بدن ن ع ىأ ةياد نه ضرالا ىفامو تاومسلا لهآ ىنعي تاوعسلا ىفام دس هلو امهم لاقفريخ ام ||

 ْ لاق م نولاعلا مهو مهتم نيسوركلا ىنعي ضر الوءام-ىف تسل ىتلا ىنعي ةكئ الملاو ىشع لون اهملع :

 :١ ماعم هاو دخل كراع افرول مهقصو مث ممر ةدابعن نع ىعن نوركتسال مهو |

 نو صموِرام نولعميو مه رام هللا نوصعيال موف لاك نيذلا مهو نو صوب ام نول عذب يارا

 ىلعل ديا ذ لك نولعال ىأ نوماسبال مهورابنلاو لملاب د نوعسب ممردتع ماا

 || ةتطانلا سوفنلاالا سلو ركمتلا ةَوَو هلق واخت لكألا ةدامعلاو دوهشلا ماتم ىف لكح رلاعلانأ

 ماعلاريئاسك مهلك امه ناف مهلك انهثمح نمال موهسفنأ نابعأث مح نمةصاخ ةيئاحلاو ةيناسنالا ||

 | ءوباها ةردحسملا سوفنلا ىلع دهشناهارتالا قطان هصدستب اهلكندبلا ءاضعات دودسل اول ميستل ا ىف
 || ىلعلا هلل م 0ك ىوقلا عيجورمدبلاو عمسلاو ةئسلالاو ل+رالاو ىديالاو دوالان م ةماقلا

 | بح اه فنف هبقاع فويل نمو هياما هركشن فو نك هسقتلانانأ همحومكحن ماد قت رثكلا ْ

 ىلءةلدالا اذا بدنو ةرخآو ان دانطاصم انفع هنافانل انانا هيحاماو بحاهملع ءانثلاو هيظعتو

 ىلعان هنعلدلدلا ةماقاو هب انلع دعب انطب رفت عمان عمتتاو 5 ,لوخالو اكو عر د
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 1 ماد حرم اموت تم نم اهو عب هن ب يعن جب هريصبو هعمسناكف -لقان ماعلا
 لزازتالو هيلع تنثو لقعلا ام قدك ارودا مث ناكلدو تب رع ص أ دو>ولا ىف قذتا هناف مهولا

 تاعذو امعلوزير دي الو لمعلا اهتش تلة ا هده لدم اهاعم خذ ىلءر دعب الو مهولان هياتم

 مكج,هو هولا ف تلو لقعلا نم تاغ سكملابرخ روما م مثو اهطبض ىل_عردةيالو مهولا نم
 اذ هتاقنبف عسب لو | هسمأ | ىعس هشابنأدب ال هقزرنأ هل ادب لّدعلا همطعي نكاسف رثؤيو ا 1ع

 نعش موتيف هيلع باغبف توت هبلط ف عستل نا كا هناطلسب م هولا عي كو لقعلا نعلعلا

 ادسأوا ةمح ىر نكو لزم ال تيان“ هههو ةود نمدول- طابو لآ ار هلدع ةهح نمهّمُخ هل_صخت ىف ١

 هررض مهو“ وللدلا كلذ ن نع بيغبق هلا هرريش لصت نا لّمعلا هيطعبامق ن تجح# الو 0-

 لقعللو نط اوم ف ناطلس مهوللذدوجوءاذم ذو هناطلمو مدولا مك هنظانو هه بورش وةدنم

 نالوةنف رسنتام هتاماقدو بملا مزاول نم هّللاءاشنا باما!اذهىفرك ذئاف نطاومىف 0

 ديري قلعتلا نيح فدو ومريغمودععالا ةمحا قلعت الف ةدارالا تاقلعت نم صاخ قلعت يلا

 مادعاو دو>وملا ما دعا قاع دق اهمال هعودووأ تلقامتاو هعوقورا بو.حلا كلذ دو١و

 دف ةيحلاهبتقاعتىذلادوحوملا مدعاذات عقاونسدلادو-وم دوحوملا وك لاح فدوحوملا

 ىلءبودحلاناق بويحملا كا ذدو-ودن راناوتو هلثاف لهح ن د هيأق مادعالا دحو لاهشالو عقو'

 نعملا ضحشلا | ذم لاصتالا تيجو اةدارا اود سمملل رومحملانآكاذف مودعموهامنا ةقشحلا

 بحق سلاجوا هحاكت بحق ا هقانع بصق قئاعينا هن آش نم تاك نا تاك 0

 سلو صعاب راهم نال مقتل ده. نم لا حالا ل كعتاح هك ااا

 هميصاعم فو هذ هنمعىف هدو+وو | هصتخ بحي ناك كولو 4 :فروهن الإ هعدئذلا را دتعم كك

 هقانعوا هلسةتوا رد ةفاعسو انااناكس كلتا اة هب بالا قلعتل :دئاقالف هدو- وا

 ىلا زامتم اذا لاضول اواق نعل ادوحو عملو ريالات تاو لس ند هشادحوا هس انوا

 )0 لارا دقام 1 ةنمردت ذل ودق تقئاعارات طااغتنأ اناقامودعم نوكم الدقأ

 ماودااوهرارةساو لصاحلا ماوديوغامت او لصا م انوهام لاح كت دى كبح آغا هي او

 مودععالا لصولا لاف ب حلا قلعتاماذاق هندم ره انت الو دو+ولا ىف لخ دام مودعمرارسالاو

 ليةّدسملالعفلاو بئاغلا ريمتن هنويحيو مرب<ىلاعت هلوقنآر لا ىفءاحام نأ امو اهماودودو

 يمنا عم نأ هبا فاصوانخ ”ىفاضامودعموهف بئاغ لكو بئاغلالا بحلا قلعتم فاضأ ان

 "كا قرغلاوفاذعور انخالا نم ه.ضاملةروصاا ىلع هنوكمحصمل نيّدْصا نيب همحىف

 عجامتاوناسنالا فال ني دضل نيب عم الو بحت 0 ناشالاو تاور

 لؤالاوه ىلاعتهلوو وهو نيدشلا هسعن فدو دقو هنرود ىلع هنال نيدضل ا نيب هح ىف تاسن ال

 بحل ةمزاللا هئافصنم بحلانا نيدذلاننب بحما عج ةرودو نطالاو رهاظل رع الاو

 هلا ل تا ردفلا نورا نصف بويحلا ل ةمزاللا هتافصنمو بويحماب لاصتالا
 هيضتشتالام لوول مالا تح أنآ ولاصتّالا ىلا نتا هضاقتالام لعف دمفرهلا
 بح نأ امون عملا ةياغو لاحلك ىلعح وع كان تاويل ا اس ا

 ىضارلاك اذ_ه نمرثك | ىلع كاملا ود هحَرذعالو لاصتالا يب ور حملا ال رعبهلا بو.ىلا بح

 دزو اذك ارفك هب ىضقملا ناك اذا ىضقملاب ىذرال هنوك عم ءاضقاان ءاضرلا مسا هل وصنف ءاشقلا

 بال رعمأا بومحلا بح بحوبويحلاب لاصتالا ب حلا بح هك اهات دك طرع رشا
 هللا ه مكحءاضقلا ناف ىضقملا نعود ام ء ايلا نأ اكرجهلا بورحلا نحن نتعوهامرسملا تالرسملا

 يلا فاسو رال عبط بح هنالك كس بل نا وملا بح وهنا مكحي ىذريف ىخذقملا نيعال ىضقملاب

 "< لادتالا
0 



 نيالا

 ءاذغاكب وحل اةدهاشمو ةدهاشملا ءادووةبوبحلا اوه ىلا ناكا ذاو بومخلا ارهاتظ هتسغ3

 جيم قايتشالاواهتللابن تحد. قولا اذدهارامحداز :ههاشمدادزا املكف ديرو وعي هب مسعلل

 هال هنم همن دخ انالو هنده اثم نم عبشبال بوبحلاب عامجالا دنع قاشعلا. د ىذلاوهو ءاقالاب

 لصاكةعمهروض»- عم ءانوشو هءادجوداز هيلارظناكك |

 ىلضانيبمهو ىسفن مهتاتشتو || || اهداوسىف مهو بع مهيكسو
 سفنثي دحوهامناو صااخ بحب سلف القعتو | هيومحتريغ نع هب لقعت المع بحملا ىف قب. بح لكو

 نانمرثكابابلا اذه ىف نيا تااكحو لعل ايربدب بح قرعشالو مهضغب لاقت |
 قوكارةدهاشملا عمةضلاداندزاىفانلو ىصخم

 ىعم مهو م منءاووش لاسآو ْ مهلا ن>اىنا بحت نمو

 ارضحمو اسغقوشلاف ىئتشاالف || .||قتلاف ىسفن قوشلا نفت بغا
 ١ ارخاد> ولا نمعادافثل!ناكم هنظارلام هات ىل ث دحو

 اريكتو ةرضن انسقتلا اما هلام ديزب اصنش ىرا ىفال

 ا ارز اام القني ومد ارامل ||: اواقم توك اذسسو نم ديد

 | يدك ىف درواك هدابع بولا دلا فو 0 ةرخالا ىف ةفاتحروص ف هناصس لت ىلارعشا |
 || تءاحىتلا ةعن رشا االول هنياوف فلكتالو هش ةزخ م هنا ذأ نش اكروصلاا ىف هناحصس هلو نم ل سم
 العلا قعالقتلا ير نر مملح د ىتلا ةيلتعلاةلالدلا عمان ولو دحأ هللا فر ءامىهلالارابخالاب

 || هناصسهنأب عئارشلا م ىهلالاريسإلاءاجالف قولت هيحااماذكس لو ذك هنأب هنااذب ||

 أ دعب مث ةمتوبثلا تافصل اهذهل ءاننبحا ةملقعلا ةلدالا اهرهاوظ ضقانتروما نءاذكهنأواذزكح

 || ةيجوملا بابسالا تنتف ئ هلك سيل لاق ةبسملل تابجوملا بسنلاو بيس تيتو بسنل ا عقونأ
 || هلا فرهاف ىنوةرعف مهلا تنّرعتف قلخلا تتلفم هلوقىعماذهو هلءلدب لمعلا اها ىتلا بعلل

 ْ ىلاعت هلثغل ديدحتل | ىف هلوزنو همسختو هنقنشو هتف ارواب هتجسرو نانا هبح نمهسفن نع هيريخاامالا

 || انرطسال هقي رع هانفرعانالانمق هارئانت "كى حانلا فو انت قراش وفق انننعابصن لءشو

 أ رهاطا وهذ ةرمغت ادوجوملا ف بحالهتنا كل نكح هريغىلارقتفيال هناكف هلهجو هارينمانمو
 عج راكد لكو توضو  عبإلا ماعلا بحالات ادوح وملا قامو تع لكن يعل بود لكى ف ْ

 ىضقو ىلاعت لوقي دمءاماهالولو ه.ْ ةمهولالا لمذت: الا دبع نم دبعام هناذ هاوس دمعي م هنااكمملا

 || بحي ىلاعت هنع بصتحا نكحماو هلا ري غدح أب حا ام بحلا كا ذكوماناالا او دبعتال ناكر

 ||| اهمالكءارعشلا تنفأق لاعلا ف بوح لكو ءام او 'مهردل اوراس دلاو ىلباو دنهودابعسو باز
 باح فلخ نم هشالا الزغتالواح د مالوارعُش اوعمس لنوفراعلاو نواعنال مهو تادوحوملا ف

 || بوبحم لاجل اًنالهلوهو لاا همس بلا ناقءاوس سحبنا ةمهلالاةريغلا كلذ سسو روصلا

 هللا نمالا ناسحا مثامو ناسسحالا رخ "الا همدسو هسفن بحق لاخلا ب لج هللاو هتاذإ

 تبحاافلامعلل تبيح ناو نسما هنافهللاالا تمحا اف ناسح الإ تنبح ا نافذ هتناالا نهغالو ||
 هسفثنمملاعلا لعف هسفنق ملا لعامل ىلاءتهلناالا ةبحنا قاعتسام هحو لك ىلعف لسجل هناقهلناالا

 ىلع هللا مك بحب هلوةذه فن ىوس بحأ اف هدف هتروص ىربّدآس هل ناكف هنو وص ىلع هج رخأف
 هنال ٍبحلا بسولاعلا# ةاصىهنروصوهىذلا هعاساو بالا بسس عاشالاذا بحا هسقن ةقةملا

 بحأفت دوحولا ىفةدانز ماعلا ديار اذان ىشو لئاولا 8 بدسو ا ىرال



 اند

 لمثلا ةعماج عسررتلا ةئلثم || || ىوسىتتنالذ مهفاذ تنكناف
 ىلذد ىلع ل دب لالدا نس اهل ف دعم تسو تن اهئاثنن

 لذدبلاو ةحامعسلل تدب لها امه ْ دحامل تسو نيع ىلا تف

 لضفاافرحانممالعالا ةّمسلانمأ| || عمسم هيزن فرح هكلورأو

 ىلإ را ارغب باسات منرخج# جاك نطل نما قرا

 وهو هشعتا دا' اوةااهرارح هبيذتفهداؤن ىلع همتليو دلل اذخأيو ىلبل ىلرل ميسي وهو سدق ىلا

 || لامو اهلا تفتلاق ىللانا كتيعةّرقانا كيومحانا كتسغبانا كيولطمانا هتاف لاخلا كلف
 7 1 1 نودوه كلو ةملا ققرأو نك امنغطلا ادعم كنع ىناغش كبح ناف ىنعدلا

 ا يملاالب حلاة وهم هقزربنا هللا لأسب هللا هجر 101 انغشناكححو مكطالا

 هد- نمد دحا 5 كل دروصت. الل <قاذإاةخلارهةح ادحاتي راكد سانلا فاتخاو

 ا هف تععمام نسح أو هتلاوهوزيزعلا انما هيفصتا دقوا _مسالو همزاولو هرانث و هحتاشيالا

 || ةحا نعلئس دقو لودماةعم-اولاف ةىجارنصلا فيوعلا نيا سابعلا لأن ءدح اوريغ هيانثدحام

 اهتم نيه ص ىلع تامولعملا رومالانالعاو 2 الفرتسلا الا ىب أ تةرمغا او ةبحملا تائفص نم ةريغلا لاقتف |

 نماسهفرعف دحتال ىتاارومالا نماه. يملك لام اهي ءالعلا دمع ةمحلاو تحالاماهنمو دحام

 هبحاص ىلع مكحي ال ب> لكنا لعاو اهدوحو ركم .الو ىهام فرعيالو هةفص تناك مهب تماق

 هحوىوس رول: لكن ع هسهعدو هبوبج مالكن م عم ام ىوس ع وهسم لكن ع هن نأ ثاح

 هيف لخ ديالف هبل ىلع معو هب ورحم بحي نم ذو هب وبرك ذ نعالا مالكل كن ع هسراعو هيوم
 نعاماو هم دقني قر نماَما هبوب ىوس لمعي الف هلامخ هنارح ىلعةلةق ريو هنو بح ىوس

 لقاك ن وكف ةروص لانا هلم ىف صو

 بيت نيأف ىلقىفئلاوشمو 0 ذو يع ىف كلاب

 ا ىلدسجب بح ناكنالاسملا ةوق غلب دقلو ماك هلو ماكسي هيور مصب هلورصم هنو عمسل هلو عمسل هب

 || ىنطاخودهنلا ارظن ار دقا الف سو هيلع هللا ىل_د هنا لوسرل دست ناك يويعل حراخن مىلو كش

 اهفرح ىلع نت , ةدئاملا ىل مقالك اماعط غبساالامانا ىكح ريدةلو هنعمهنأو هللا ىتصأو

 اعوجدجاالو ماعطأ نم عنشم اف ىندهاشت تنأو لك أنا ذأب ههم-أناساب للوق.وىلارطنيو
 ندوب ى ىتب لهأو امص ناو ءاذغلا ما ىل مق هملا ىرطن نم تلو تعد تح هنم كى ماو

 || نكح انطءالواعو> دحا الواه ا وذ قو دا الو ةريثكلا مادالا قا تنكىنال“ اذغلا مدع عم تعم

 دلك حلا للا قرغت_بال 0 ىو كسو تك حو ىدوعقو اشف ىنعبصنحرببالثاكأ]

 هناق ههركحذ نم ىدعامامأو مالغو اةيراجن مهسنج نما دحاوأ ىلاعت قل اهءودحم ناك اذاالا

 لأ هبحا اذا هتروص ىل_ءوه نمالا اعلكمتا ذب لب اي الك انالا نالكل ذانلقامناو هانا هبح هقرغتسالا]

 هنطابوهرهاظ ىفهرهاظ يبق ةدحاو ”لجاب يوكن ل ضق هن قست الف هلئاميام همفوالا ءزج هسفاخ
 لإ سلو هلاكشا قو قا ىف ةبحللاناسنالا قرغتستف نطاملاو رهاظلاب ىمست د5 ىلا ىرتالأ هنطابىف أ

 ىوبسانللا ءزللا اهلمتتبامناملاغلا نمةروصب حا اذا هناقلاعلا نمسنملا ىوسامف كلذ
 | مدنا ف دروام هتروص ىلع هنوكلف هللا بحا اذا هبح قارغت ساامأو اهلغش ىف ةمحاص هنا ذ نم قام
 هدنع تسل نما قلتو ةمولالاءام-الا عمج هضرهظتا خلو اهلكه ناذب ةدهلالا ةرمضحلا لبةّدسف
 هللاب قلعت اذاو بلا نانالا قرغت_سادهاذ يملا ةفص هدنع نءاهنوكحتو بولا ةفد

 دقاف هلاكشا بف هتاف هلاكشا بح ىف هئانهنم دش أ قحلا ىف هسح ىف قف هيوم هللا ناكو

 م
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 قا كتم ضدقلا كلذ نأ ف رعش هنزحام هنثأي ككلذدنعف بدس ل فرعيال ىذا طسلاو ضَقلا

 سفنلا تف ارينثتسال كال ذو مالا انشا ناكاطساا كلذ فرع فهم ام لانو العالا اذه

 كلذ همدبو ني وكلا تاماقد ىهوةرهاظا |ساوحلا قلعت فاهنإ وكحت لبق نمرودالا ىلع

 اراتفا نانا لكةرطف ىف ديف كل ذ دعب هراكن | ىل_عدح ار دقي لذاشر هني ةيرذلا ىلع قاثملاذخأ
 كلذمهل لو هللا ىلا ءارققلا منا سانا اهم لاقادهاوهيرعشبالو هللاودو هنلادتتب دووم

 اذ هانقذاملو هوا اانفرعف هنوفرعتال نكلو هريغال هللا هقلعتم مكسفنا ىف هنودحت ىذلا راقتفالا
 هيفاثلق ماشملا

 ه2 نب رشع هاوهخان ع تقلع

 اههحو ن سح ىلا ىسعترظنالو

 ىلا نم قبلا ىارتنأ ىلا

 .. || اريصلا فرعاملوئوهانمرداملو

 اركذاهلطق ىانذا تءمسالو

 ارهد ىردعو امول ىهعلل

 هانتذ اعالا ريعنال انا اتوذ نعملااذع فاضأ انلو

 ةمهلا ةصقف لي وط ةدمالوهءاهوذ تدحو ماشا! ىلا ىلوخ د لوا قاقوذ ىنعملا اذ هىفانإو

 ىرداال ثدح نم هاوها نع تقلع

 ىرطاوخ تراحو لاح ىف ترح دقق

 هج نب رشع دعي ندانا انف

 همسا فرعا الو ىوغا نم رداملو

 اهباقن ىف اههجو ىلا دين اىلا
 ىل ل مق تنل | هده نم مهل تلتف

 اهلصالو اهل الالحا تريكف

 ىرداال لاو ىدلا اذه نمرداملو

 + ىرها ىفو ىف تاري | تراح دو
 يرس ه شاعت ب*- نع م ربا

 ىردص هم ىدإ! اذه نمرداملو

 ردب ن-عر ا ليللا باح لك

 ردصلاىغاتنب باقل |نيع هش

 ردقلا هليل ىلع فرا اهم نك او

 هناساو لاملا,كل ذ ىف اهطاخث انا ذب دسح ةروص ىف دل خم

 0 5 ندد

 هّيةدع دق ىذا !ئرداامو تددع

 هركصدب طق ىانذا تعم١الو

 انرغمو ورش هللأ كداب

 نيسعم تيحح اذالا را ملف

 22 ىبلق ْن 1 نيل ١ تاعو

 ىعلض ا ند ن هبا ىدانمىدانف

 ىتهكح رم ذخو ىلوق عّجسافالا
 اه دبعي نيس مث سدعو عيطساا

 عل سه عد دب لكش مكحا مود

 اةقاناس هللا هما لئوككح
 ايلاعتتكءارو و

 1 ل

 ىللقهل سيلا لاف نام ةلاستم
 لثماتشاع ىوهلا ف لبق را ملذ
 ىلكش نم و» ما بودحما قلاحا

 ىلمقانريغق شاع اذ_هلاق ل هف
 2-0 ققفاوت اصئخش ىراىلعل

 لظلا ةمزالم اعيط همزالب

 ىلد فو ىتاقم فرظناف ردامو
 لهدا را ىف نكسمان تصغدقل

 لضفلاو ملاعتلا لهأ نمىناف
 ىلصو ىلع نينا تلاصح تنأ اذا

 لصفلاو هشىذ|| لصولا لعاماع

 لصالا ةرود ىلع جودت مسان اكن

 لذأ ا ىلا فاضملا معلا نماذنهو

 انك

«2 



 لا
 ىنبجحص

 رييشلاىل عمان5 كاوعالا رظنلا بع فوقوم لريغل ىبح

 ريشبلا نما دنا لل عدلا قع | || نيل تاحام فنا يي
 ا رظنلا ”ىمع ىل ءدوح ناو امزوفآ ناىلازعنم ىو

 + (ناوبدلا نم تاملزغلا ىف ىنعملا اذه ىف اضيأ انلو)

 رولا لساهتم
 رظنلا مكحن تربص

 اه تيضص وح

 ادغءل اهار ولو

 اهتمدنا امدزعت 7

 رولا َىَح مها اماروهسم ثق

 ىرذح ىنغدناكول ىرذح نمىردحاأب

 رغما ترد لاج ىديهام هللاو

 رنا تادب رب

11 : 

 ةساظ نم امسح

 كاطع تاو :

 نعد مط نع راقت
 اسافنا اغأكح
 ىض ءسعم امن 5

 اههزربا ترفس نا

 رطعْ سم فارعا

 رمقا اكو رونلا ىف

 رشس حابصرو

 رعشلا لاذ مالل
 رذوىداوذ ىذخ

 ىرظن ىظ- ناك ذا

 اهسع لا 1

 ىسدتع ارقا

 قرصبا ىكل قبع

 ىريبخ نع اه

 ىعملا اذهان ا اذلو

 ريكاو نيعلا قشع نيام ناتتس ةةشاع نيعلاو هفشساع نذالا |

 روصلانماسوست ىدعتنععلاو || || هروسب ىمهو ام قشعت نذالاف

 ريغنعكف_رام سا اةروصىف ١ || هليربحلا ءاج نانيعلا بحاصف
 در ظالا دخن مرصتل اموت | 1| اسك ا ءاننا نذالا بح اصو
 رضبلاو عهتنلا حنش ىوتسادت | | بع هاف بنز ىودالا

 دعب غاهوذ ةمحملا ىفهتدجوام فلما اذهو كب وم لل نيعتيالو نع الو نمث ىر دتالو ماعطب ةذاو مون عانس اوالوحو امارغواةلةماخوشو ىوهو اطرغم اةدعد نآودوهندحوام يا ىفام تطاادأ'
 ىذلا دولا كل ذ قلعتمف اصضش ىرتو أ هب ىلا كلذ قلعت ف دكى لك كاودبر اما قانتالابا ذه

 ىوهلا كلذي هلا لملا دق صخمشرك ديور عشت الت نأو كن ونح ناك لذ نا لعتف هتفردنعدجت ||
 فل نمءامسالا ىلع سوفنلا فارمشتسا قئاق د خا نما ذ_هو كبحاص هلالعت كدنع ىذا
 ىف كلد سانلا دعوا هعهامالو تماه نعفالو تماه نع ىردتالواهااح لهكت سمغلا باح

 ضيقلا
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 كاك ءاكح اهراس نولتاقينيذدلا بحبو نينسحملا بحبو نبق ددتملا بحبو
 ْ ناطملا ىومقتإجحال يحل تان ردت ولا ؟ صوص ص

 أ حالا |متضو داسفلا بحال هقانا لاتفتبالو اهّدضبالا لوزتالواهلاوز بح هناصسهلا
 ٍ لك ]الو نيحرغلا بحال هللا نا لاو جالس اسفل لوني ني دسم ا دس المتاتا لاو

 1 ءولانر هلا تحي الو ني رفاكلا بحالو نيقرسملاب الو نيملاظلا بحبالو روق لاح

 ا تلك لا سا وسلب ملا ع نيدتعملا حالو لوةلانم

 ' لاقوةي الا تاوهشلا بح سانشللنيز لاقو مكيؤات ىف هني زونامالا زكا كح هت نكلد
 اوزختتال لاقفهلا ءادعأىلا ةةوماءقانناانامنو ةجرو ةدوموكمابب ل_عجو نيجوزلا قح ىف

 ||هلوقذر اخالاامأو ةريئكسج نآرقلا ىفةدراولا ةبحلاو ةذوملابمهيلانوتلتع الو كو دعو ىردع

 قالا تناك فرعأ نأ تبحاف فرعألاممعارك تنك لاك هنا هللا نع ملسو هسلعهللا ىلص

 || انلالهلاتداسءوهلالانل انلمعف لاسعالايءازدا نرق كل ذلانلال لالا انقاخ ا ىفوذرعف مهما تفّرعتو
 ايحملا فاضيو لماع اوهفهل قاخ نيقولخلا فةرهاظلا لامع الاف لمعلا سفن ةدابعل تسر

 | اهاوقتو اهروذاهمهلاق اهاوسامو سفنو لاق هنالهللا دنع نم لك اهنوكح عم هللا عماددأ|

 || هتلالوسر لاهو كلذ فدابعلا لامع تادف ءيئلكق لاخهّللا لاقو نولمعتامو مكةل>هللاو

 ْ لازيالو مهيلع هيصوقل هاذ ندا وو 1لتر يال ا

 : هيرمصبب ىذلا هريصرو هب ععس ىذلا هعمن تنكح هتيحأ اذاف هيحأ ىت>لفاونلا ا رع دنعلا ||

 || ىرهتان تحلو تمرذا تسرامو هاوقبودامحتالاب لاف نملاق 0 ثا
 || ىفو ىقنيباصحملل د تءجوريللا فو باو ريف لك بكي هللاناريلتا فو نولمعتامو هلودبوأأ

 |ربكناىفو همعت نم هب كود غب امل هللا 50000000- مم تكمل اىدسأ املىلاعت هللاا اوبحربإلا ||

 اجرا ل لا هساعلاكو حدجنأ بي هتلا ناف لاسجبا بحب لسج هنا نا

 | لص ماو في رشاهماقم نأ لعاوا دج ةريثكح بابلا اذهقرابشالاو ثيدحلاثالثأا

 انليج للا ىبعو ! ] انرد
 نلف دع ادحخلالو اد تق هاف 305

 1 ضراوعلا تارو دك نع هؤاغصو باقا ىلا هدول>ودو يملا اهم باقاا ةعبرأ ماقللا ماو 1
 || نمدولاودودولا وهو ىهلا مساهلوّدولا *(ىناثلابةللاو)+ . هيوبحم عمةداراالو هك ضرغالفأ|

 || « (ثلاثلا بقللاو ) * رتولاودو ضرالا ىف هتوشلا دوّدولا مب هبوهبف تءاثلاوهو هنوعذ

 | هتابح دع اونمأ نبذلاو هلوقىف بلا ةّدشب نأرقلا ىف هنع ىكو ةبحنا طارف وهو قشعلا |
 تلا ةشقرلاةدلللا ىهو فا غشلاكاماق ىل_ع فسواهبحراص أ امحاهنغش دقهلوقةودوأأ
 || ىلع قلطيال هارب بلا 53 ث ريتا ىف هن قالا فضو دقو هب طرحت هل فرط ىهف بلل ىلع ىوتحت |
 هيلع لقشاو هناازججا عج طلاخ ىتح بجلا ىلع نا فانذتلا قشعلاو قشاعل ارو ةحاوتا هنأ
 ا ل ةساوهو ىوهلا < (عيارلابهللاو) + .ةَمْشعلا نم وشم ءائفلا ناش

 هن ابسأو ناسح او اريش وأد رطن بسس هلوصلسو مسا هنم هلل سدلو ٍبلقلا ىف لصحيام لأ ىف هبلعتلاو

 لوس اكل كادكو تاريخنا لذا فرثك أ ااذاد ديعل هللا بح مع ملا ىهياالاريدن ىف هانعموةريثك ||
 ريدلا ع يب ا مسيانرف هتلزتماذدو عرشامف ||

 انام |نيعاا ل. قىشعتنذالاو د* ”هفسأع < لسا ضعبا ذا موكا



 ا

 هر مهاظ ىهواهارلاث او

 ا اهنكحن: نأ نم انعنءروألا

 نا هب رغطت لو نجلا لثم

 لوف يكفل م فكف

 ددعالو ةانالو 0 كانه

 «(انلوتاضيأ بابل اذه هنمضتيامو) «'

 ممل نم تاق دقىذلاربطر داب

 ىل أ ىهتنم ا: ىوهلانهللقو
 نمرمصن ]ني ىنان اع نك

 امزنتع دما قزوءافلا الو
 مدهش مراغىف لم 1 ىلناكأم
 هلدهينسشال ندان كتل اس

 قردفاغ نا ل اكف ةمالال ف

 امةلازا ىف ”ىننع مكس ءامدق
 0 سقت ماللركل

 كرفس ف ن-جرلا كلداز زذتتلو

 كريخ ىلا ىنعملاو”رسلا قوُثأ ام
 ُكرظت نم تلزام هيدو+ولا ناك

 اردد نم قارح الا نم كنع ءاح ل

 لري سى سالاناّك تارقالو
 ةاراق ما وعملا هدرا انعأ

 كرثأ نم لكلاو ىردق هدرب
 كرخم ف دادزيامبو هع

 كرردىف لعلم تردلا نماذو

 « ( انلوق بحلا ب> ىفبايلا اذه هنمذن اموال

 هردق م ظود نى لاتارامل

 3 لك لو ىرهد حل | نمسا

 هلاصتا سّش بورحلا ىلادباف

 هلالج نم ةفْش ىداؤذ باذو

 هلاج سنا ضور ىف ىهزنو
 نتاع قم ساو كرضتلو

 هدوحوفد اوان تلقناذ
 2و قسد دحّزم :كجحلو

 هلاو لووّقلا وهو هل تاتف
 هيفتل هسفتف ىدننمانأ
 امءنمةسفنالا تدهاش كك سفنذ
 همام اذه ناكح نما. اعاش

 هنادنس>ىلا تراطىذلاوالذ

 ثادب تامكملا ىح هب كامو

 0 م

 نال_ةُدلاو حاورالا نع تسخف

 ناد يدش داو ىسغو

 ناجو دز ف ءاوتيثأ ناو
 ىنان دهشي ل ءلاوا داو ىر

 تال ترح لمحل هتراشع

 قاف ىدنع ءااق ددعالو

 قار 0

 نإ فطلب واق ل

 ىجواامثو بخارربملا ىفو دودولاىب علو هسفن هب فصو هنأو ”ىهلاماقم بحلا نا ىلاعت هللا كتف لعا ِ

 1 تدرودقو 0 ب كلع قص ب لإ قحوىنا مدآنباان ةارودلاف ئىووم ىلا هيه ا

 ْ تاغصلاركذو مهتاسفصرنب وحلا فانص رك دو نيقولذ لا و و-قوهللا قس ىف ةنسلاونآر هاى همنا 1

 1 لوب نأ اح لسو هيلع قنا ىبص هبدنل ىلاعت لاسقف هللا ومحال ن يذلا فانصال ركذو هاب حيال ىلا

 مكتمدترب نماونمأ نيذلااهياان ىلاغت لاهو هللا مكتص : ىنوعس اف هللا نوبت منكن الق ان

 ١  0ئيدلا فانصالا كخذدو 0 0 ميج وقبل تأ ترن 0-0

 ل تتأآ 2 0
 ىتندوو



 مكوك قدهللا ل بحانا
 امنئز تب وهتاقاداو

 نح عيدي لهو هلا
 هال ىلع بوثلاانأو
 امريسغ“ىث ةبحلا ف سل

 هديسوئاو تلا ةابحو

 نمقلادوجو نيعىربام

 اومكحاف انانعوأ اماظنوأ

 . ١
 ملعب ام هسسلب ىذااو

 اومعناف امو حالما هلاك

 مدع لال كج ا

 هانعم تنأ فرد دوحولان ا

 هنكاس فرك عمو ىنعم فرعلا
 هنرطق همطعت ام ثمح نه بلقلاو

 دح نمهيوعيافهلالازع

 هءثيدملاءاح لب تاقانأ امو
 هكردوملا كالادارإال

 هيروص نيعىدو>و نيعناكف

 لل تاعئىثال يكحادمتا

 مدع ىوس نعىذ ننعىرتاف

 اوريستعافهقاالا تا ىراالف

 وهألا نوكلا ف لم ىل سلو
 هانعمري ع ىعمدهاشتامو

 هانسغموءانعم نيام لوح

 هاوذنظفللا ا ذهو هلالا نع

 هاوسواقلخ هلتسع اذا

 وهالا هبردب الو 2 ىجو

 هل.عاو

 هأنأ وذ لب هاوس ئشس سلو

 هللا كردملا دوحولا نا 2

 هازعمو هام لعمل ىوق

 + (انلوقاضيأ بابل اذه هنمذتاممو)*

 ىرودراهظال ئىراذ ف كدكسم

 الماك ىل فكملانسع ترظت ا
 مكنم لك ناكمالا فو ف
 مويس غ كيلا ناك لاكىاف
 مداةرودب ى لخ ىلا ترهل
 مكنم لك أ ناكمالا ىف ناكولف
 ىرضح ةرودب صوصخم كيال

 اناهد نادسو ىل# يكن | وس

 اناننا تاتك ىلع نركءالو
 اناد ربع نمدلا عا ىلعتسدت

 اناكام كلذ ناك هحو لكى بع
 انام عئارمشلا ف اذهترتقو

 اناكاذا ف ص:نلادو-و ناكل
 اناد ةذنوكرام ئملكأو

 «(انلوقاضيأ ب ابلا اذه هنهضتي اممو) +

 ََك 9

 ع 9 عر َ
 دحأ هب ىطح نا ربكحا هللا

 [هكرد سعشلاواكر دم سعشلا
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 دمصل اديسلا ىلعلا سن مااوشو

 ددلاو فىطعلا انيلااهندو مل
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 ا ىلاعت هنمأل طم ها تعحتم مساءا عنو تاسال اهذه نعم فاع قط افناهفّوطات أر ةعقاوف 1

 تاس الاهذهىهو رادلا لو لاقف ظفللا اذه ريسفت نعىلاعتهتل ًاسفراددزاوهو ةعقاولاكانىف

 عتوامالا انه اهنم تّساموانه ىهام لوطان ٍباَكَلا اذهىف تمدقتدةو



 ليلذلاهلددقذا هللا دنعن ةءاحاعن ماوهللا تا د ىفرظتام هللا تاذفرطانلا اذه ف دنولفملاءالوأ

 د1 لناس تاكو مدلك نم نابل ذنب هىعئماذهفلوسرلاوهوريخلاقدص ىلع أ
 ْ ةدراولا ةفصلا قمع جدلا ل_لاو ةمسنلا ىف ةلث املا ىنن عم لوتنملا نمءاجاسع كل 3 لءىلااسنل دعو

 ا 0 اواو ةييورل اهي كنج و لع تبا اور ل لا ا

 ةزعلا بر كدر ناس مكح ا ازيزعااوهالاهلاال هلعوهامعالا انقر ءامودهلوق فقد صاوأا

 نيملاعلا برهن دل او نيلسرملا ىلعم الدو نوفصتانع ||

 2تت“آل١>+> تس سس يي يري صج

 0م

 ١ هللا ىل_دنيب دقو اومهفنلميلا لزئاام مهل نيل مرق نان ليلا الور ةثاتعن ام ذارذك قدملا

 : هده لوةعماموهفو ةداخ 0 سلب ةيسنل|فهف- غلب هلا هسا ىلعهللا دهشأو غلبو سو هماع

 هملا بوسنملا فالتخاب اهتسسسن فئات ع اولا ىلا ارظنلابدحاوابهنملوةعملاناوةدراولا ظافلالا

 ةيسنلا لعمدعب لاقو اهيئاعموطافلالا هذه عمفقو نأ ل3 د ال قتال ا نال اهقئاقح فاةذئام

 نمو الو ميس ا نءةحر املا فراحملاهوحو نمهحو ىلع اهسن نمو نوم اعوهْذَو هلال

 ىعمللا3 * (رعش ةيحا ماقم ةفرعم قد امو نوعا او نماشلا بابلا) *

 ىهام انلع ىردب سل ةيسسأل هللاو ناس الل تبسط بملا

 هللاو هللاو ن|ع اذ سلا هتقشح ىراشلر قودسملا |[ »

 ىهاسلاريضاحلالثمنيض.ةنلابوت || [| اهوه ىنوسكت ب ملا مزاول
 هايل نيعاتسلللو هسووباسشق» || ||| زر تتحي قطادوح ومص بحلب
 هتركح هأةهح نملوقأ || || دقو هنفتلقام هللارفغتسا

 * (انلوقاضيأ بام اذه نمضسد امموا ع

 نرقص: ىفىدهرو ظافلا || || هيكتتأ ىهلا هنميملاو
 نازيم ىأ نعالو بحى نع مكلاؤس ىردأ امو كايد

 ىناب لامير ب>ىوس ىلع هقتععدب هلي لكحف

 ناتلاف عبطلا بح ريغ باه | || هل سو ءدب هل بح لكو
 ناصقنو تاءاهنب امهامو امن أش ةتحاذا نافصوإل

 ناسك انا وسو حوراحور هتلصو نا الا ف ملا ةرامغو

 ناسحا رح هناسحا ناف :أأ |[ ةقدنز نجرلال صولا باغو
 ناهريلدر هريودتو ىسفن || | تفاك نع لعتمل هروصأ لنا

 « (انلوقبابلا اذه هئمضني اموا ع

 اومهفتولاش ون ىوهلاو اولعتول ىوهلا نون 1

 اولعاو ىلاعت هللا اود اخ ىضرغ ٌممهف منا اذاف

 معد ىطفل كرد نع مسا اوضرعأ ىالكن ع ىوقلام

 اوعدم ىدوح ىف ىبدمدح نم ىدبام ناس نع ىوقلام

 اومهفاق ىدو-وريغالوال هقلخ نماد_>-ا| ىوهات سل

 : اوودكتعاف ىف تنك اذكو ارهظم تءحر فما نام

 انا
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 نيد.م يأ, فورعملا ىهلالا اصلا ىبأو فيرعلا نياودب زبىاو ىرتسدتلا لهسك نوةةحنا لاك هنو

 ءاندرأاملعلاباودارأم خاف لوتأاضيأ هيو هنود ل علا مانقمو ىمهلا ةفر ءاا ماقم تاق ةفاطو

 اوءساذاو ىلا عت هللا لودانت دعو ىلغذل هف فال اف ل- ءلابد اندرأام ةفر ءملا اودارأو ةفر ملا

 مهام امو نيفراع م هاجس قمل نملودرعام ععالاو هضرفت م منعا ىرت ورا ىلا لزرنا ام

 الا اوفاناندها الوان ولو لو انمآ ار نولود لاقف مهركذ رك ذم نملاع
 نماناجامو هللاب نمْؤنالانل امو اولاهو نيدهاشاا نمنك اولاقامو نيدهاشلا عمان كصاق
 عم اولوشب لو مودل عمانهلا اولودي لو اشرانلخ دينأ عطقنو اولودي لو عمطنو قالا

 || هننا ميما اف هذهمهتفص ىتلا ةفتاطلا ذهل هللا لاقفءاسبنالا ت |ه امكح نيلاصلا كدابع
 1 لوقلل نفود سا دقو هللا مها ثا مهانازئاف سوفنلا تاوهش ل ىهو تانح اولاهاع

 لإ هنعهتل ًاناذاةفرعملاماةع لاقل نا هسفاشو موهتلا عتاوم باك ىفيلعلاو فر «ملا نيب قرغلا ف

 ا اذ هى مهل ثدح م ىلا ىفال ةمسنلا ففالخلا عقوفملعلا ماقد ىف فلانخلا هي بريا باجأ
 : داو تشل طرت هسدل هنا مح ميمعا اوال مت اماستملا عس+ب كلام هي فوصوملا له رشا ف الخ مانا

 أ دارأ اذافلعب ناد او ماعلا ىف فرصصتلاز لاوحالا نمهطعبامع تاماسقملا عج كلم

 دوارمالا د كيلو مانع قر و 002 هلرازتاو|45121لاوخكلل كلا ناللاجلا ىلالزن متحفا

 عسب كنا مانقأ اذه ب- اص ناقيرالا اذهىف ققحم مش نم عمه ادا * مهلا سعأ نعالا لاس اىلا

 ]| رمش هنا دحبأ لاق ناو طرمشت ودام نكتاول احلا ىعي دقو لات نال يلا زي هرلال تاما

 || ل اكلنا لوقلا اذه هماعدرتءاسلو الارياك اوءادنالا لاو ادالو هللا قدرطي هل ةفرعم ال عدم هناك
 || ذي ور نع ىغتةدهاشملا نأ الفرخ الاقامألاتدلاق ىدعأ لافلا ق نصق:مانقملا العال
 ولْخا !ىلاعت هللا نا اواءاو لاوزلا لابتي تول انال لاو الا, بهذي مالا كا ذكحراغالا
 رسفنأا ىلع تهكحاذا ةمعسطلاةوهشل!م لب اقمأ ةقطانلا سفنلا فا هلعجو القع ةاعسملا هوما
 لعبا لوبقلا لقعلا رف ء حدوأ هنا هللا إبعف عراشلا اهل ني ىذلا فرمدملاريغىفاسهذ كِمدتنا

 ْ: بادوجوملا عمي ىف فصلا: ركفملا ةوقلا ىف عدو ادق هلا هللا لع دقو ةر كك ةوَقلا همطيعتالوق الا

 ةرودملاةودلا هتطعأ ىذلا نم ةمسسلا ةوتلا هتطعأ ىذلا ن هلابكلا هطيضيامب اييفوكسلاو

 أركشلانةركمم ا ةوقلا هلع ,كج 2 نأدبال هالة 1 ودل ورا 5
 كلذ نم همورتام لرد نءاهروصق نم هلعاملكل ذنما-يلع قفشاف ىلا عت هتتاوهوهدحومتاذىف
 || هللا تاذ ىفرظنلا نمكانرذحام لوي داسعلاب فؤرهتلاو +فنهللا كرذحو ان ارق اهطاخن
 . نم ىلسر ةنسلا ىلع هني ام ين نم لدعلل كمل ةوقلا همطعتام لعامل مكلع ةقفشو مكي ةجنرالا
 : نآللسو هيلعهنقا ىبصهنتا لو سر ره أ مدبالاةو اتش نوةشنف نامبالا نومر هقمكل دابا موةرتف ف افد

 ٍ تقانشافر طا :!!لهأ نم هللا تاذ ؤنوهاكاوذخ اف هللا داسع لذاك هللا قر كم نانا
 1 ص ىل_ءاوعمجاا هرج الاتش أ امن يعد او ىناف هرظن ءاضتقا اع ماكنت لكو هللا تاذ ىف مت الاقم

 || اودعرد مم ةجر هنع هللا وه اهتامث هءاوم اكتاع هلوسرو هللااوصعو هنا فرظ ظنلا ثدح نمهللا فدحاو
 ْ لاهو هلءوهاولا و اعاصنونسح بح ممن ومسح م هوائدلا ةامكسا يف مهيعس لضو ةطادجر ا

 : 21 حلاو اسرطألوارهوس توك نأ عصا القل اَتاَد نورخا لاهو دلعي سل وه نورا

 لثملا فءاحاك اوناكو كا ذىفا دكطاورمشعلا تالوقملا نمء وبث تحت لخ دتالامناو اّم.هامنيعاهش |
 || وسسالاو لوزتناولايءاخ لوقعلا لع تادام ضف“ عرمشلاع ا ممانعط ىرأ الو ةعصج عمسا
 سلب ءاج مث تاب”دحما تاغ نموهاممرابخالا يمص ىفانوردتامو مدقلاودبلاو ئتلاوحرفلاو

 لن ناكلو هسفن ىلع اهةلطأ ام لّعلا هملع ل دباك تا اتساولف تاننصلا هذه توبن عمئن هلثك
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 م

 مر و وابل 1 ةيدمجح نمال ل هزم عومص لك حيسو زوي ار م

 ضقاشت عم هلعالدحاو لكل مكعف ع ذطربامي نيمصخلا نيب ىضتي رمصبملا كلذ ثي> نمل
 || هلضافملا لأ نامءالا اركرذ ىلع ماع فورا ةلكت دير ط ىف هد رطريغى لا لمع سهالا ْ

 ا نم هب ر فرعي ةيريخال ةمقو ذو دنع اهاكرومالا قوة افق ا لذاشي نأ نم ة ةريغ

 || ىفزهسملا مرجلاو فافنعسا ةعرطلاناف ةع رطابذخ اًورال هسفنب هلع نم لاعلا قملا لعاك هسفن
 . ناهلاعسس<.إ-عفود ةرخاالواند هتمظع نط وه ىف هتلذ نع لّمش ال هراغصو هنلذف هنمظع

 ردقبلزني هدب اهكتنانشمو همكعر ومالا نئازخ هدنع لمعي مل لعال نأ ىذتقاناو لع لمعلا ىضتقا

 لاكلا توءنهل تار ابعلا ادورو دنع موهفلا قثاف دف صاغ ل اغتشاريغنمءاشب ام ج رخو ءاشيام

 ريديدادعت الف ىده من قل: ءيجناطا قطعا, ىلا اوقف راع ياجو سس افمف ةياناواكم
 دنع لذيال هرمسل هش ال ةمرحلاب ان محاسقلا ةمد1لا ىف مصانالا ماعلا ريش كادي رئيبو هنسن ركلارودا

 : انتانآ مهمركس لوقي هللا عمسال هدنعاماهلبانشل نوكلا ىف :ةتاكلا ةيهلالارا الار ظني لاوسلا

 ١ و ةديرووف هعستالو ءامشالا عسو جلا ةنسلا مولع ادن ممل موسفنا ىو قافالاق

 : ىف سل تامثداملا هلزلزت ال لزلزتل ا تقو ىف تبان نوكعلاىةدراولا ةهاالا هاوالا بتسهنمعو

 دودخلا دنع فوتولا عمةامملا قه ان ةرو د كا فرهظ هب يغ قاهازال ةهص ةنهأالا ةريضال |

 هل ف الذ سالابا_ميفقاكتا ف“رصنو قاقعسالابءاسم_شالا ف فرصتي هقلاح قدح نم هىقيح فرءد

 - هسفم رومالا لو ى> هيلع قعلل هجوت الو لاجرلام م5 هش قتال ةبلاغمريغ نم هىهاالارادنقالا

 ُ اهروصةداهشمع هسافنا ىهحي هش !ادو-و عم هيزيتلا |تافص نم هملع وعيال هريغداربألهنال هيربال

 ]| ىف ةمكلا قلي ةرئاادلا فرطءاقتلا ىرين داعملاو ءدزملا فر ظن هلملو مول لك ىف صن امو دازام ملعبذ
 هّءطوهنالهث اور راك نإ نحل ًاطبام ناك ةروصىأ 1 هلاحوهنرود لددف لياقلا للا

 اذكه تناك كولسىف هتلاناف هاضرل ىتربو هيضغل بضغبو هبر هماسقب ماق ماقا ذا محور ةاسح

 هنائىثلا كل :فرءيالو نوكمالاءئث فرطاخلر امذضال ناس حال اال ناسح الا ءازب له هملع تداعف
 الن نمزنيسعلا فورعمرُغ نوكلا اىفديحووهفا اودسالا فرش الامعلا فرش ءاسثالا ىلعالهنوك

 نع عنمجالز هلا كاذ ءارو نم هتودقو زل اةرودد رهاظ هناف هبالا «مجاح ىطقنالو رمسخ هلا |

 0 هاظر رخأت ناوا ذهف زاينمالا حصا لاحم هقلاخ ةردق نع 6 هيردق

 ١ هللا ىلا عجرب نسم اوءوسممال نسحب رهاظلاو نطابلاو رخ . الاو لوالا نيد 00 هدطاس

 لاحلا ىف ةقباسلا هدوهشل هقحح نعد ضال ناك ص املا م أبالا هيرلالو هسفنل مَعَ الو ها لكىف
 ظ نأ نعاهيْرَس هللا 2 امياكلهل قلانوكمش ا ءلّقلا

 ىهسملا ىلع مس الا ةلالد هيلع: 0 ا نم ىسهلالا بانحلا ىلعةريغنيلفاعغلا ىدي اهلا

 مولع عماج لاى عتالو مكلا فل دعي هسفلب ىرح ًافهتنانامل اعّمم همقرب ل ولعل ىطعي امص م ىلو نا ٍْ

 نوكتام ىطعيالو ةعفنملا هب لصحت ام ىطعي قدا يلع نيقولخلا يلعت نع نغم م عجبا نيع نم عرمشلا
 رودالا نإ عنيس اس كف ا!عرو عمالوروج َهلَظ هل دعرون عم قس . الريهطتف بةاعنا ةرمضملا ه ٍ

 ير ا ما د مال هي قاشو يعراله تع يكس قالا نال 5

 || ةماعلا ةوسلا, ثرونالو ثرينيولتل اىف؛ املا 1نيتض دهشم لاق قراسملالعي نملالا فراع لكل اذه

 ةجرب بوث مريغ ص لا دنال ديدش هثطبفذخ [اذاو ةردشم نع ل<ذ ىذؤي ىئش ام لمه عرو ف”رسد“ب

 لذفا اوذ هتناوزرزعذخ املاهذه ن ركنات ويف قرع قراعلا ةفضد دهن 3ك يعطل دئررونا لاق

 ماقمىف اًباحصا فلت> !فراعاابهيحاصو ةفرعملانماقملااذه ةيعس ىف «(لصو)* مظعلا

 لوقأ هيو ىهلا معلا مانقمو ”ىنابر ةفرعملا ماقم تلاه ةفئاطف ملا علاو للعلا ماقمو فراعلااو ةفرعملا

 117 10310 2س

 هيو
 عه



 دس

 موعم

 هنطوم فق! ا,فتاو ىوسلا نءداكل درجت نائىفود مو لك هقلاخنوكل هن وات ىف نكحمت»
 الام دم رظتو ةرظأ باص هرغس ىف يق نوكسىف كلاس هيت ةمهلا هب انعوذ هنمداربأم لكل دبره

 لك فه اذدا الاب لئاقررغقالخالا بدهم سسريغ نمهّللانعمهفلا قثاك د نم ةرابعلا هعسن ْ

 ىققطانلاب نموم طانسلا قبتارملا مولعم سوفنلا تانوعر نعحورلا س َدَدم باح ذراغل يهدم :

 هيلع مك ال هلو هتقو ةحطصأ ىف كام فالخ ره ههنط اي ىفاه قفشم هيدر. اهف بغار 0

 هقرتسال عاذتنأر ارسالا ىلءرومغ ةقلط هريغ ةدمقم ةهلاعف ةمدو د لذسالاو ىلعالا ءاللا فسر 0 1

 همضتقيال هنالحاعزالا ن رع ل ذ هعنع مدح كل ذ ف الحسا يةروشملا قب راهو تاركلاب ملط 3

 هسلعروذته دبأ ل ئمهز ًاقءافرط توتسا دق مسالا اءال ميش أن كههريخلا عاج هلنوكلا ماعم 1

 ةنالو يللا سصهأ نع ةذاهجلاو بدغلا اعف طسبو أمم ضيق: نا ديهلاسيلع رودنالو تاماقكلا ّْ

 ظوفحم هئروص ىلءاصاضأ هرطاوخ ءيثترومالاتاناسغهن ج رختس ةكلمملاءابعأ لاج ةفالخو ||
 هذهف ىع نأ ن هرثك !فراعلا توعنر ةدوجشم عئاتو توكححل ا ىف هلارظنلا نمديرف ةعبرالا

 لويال ىى_--كلذىف مهدصاقمملعنل امانتج ةفرعملاو فراعلا َةَقمة-ىف ةفئاطا| تاراشا ٌضعن

 هصْخ قي رط صن لكل ناكناوةدحاو قب رطل ا لب اًيلعاوكلس لقب رطباندرقن ادقانأ انعدحأ
 : ردق ىلعف معو هو هللا ىلا قي رط سفن لك نأ عب قئالخلا سا: اددع ىلع هللا لا قرطا١ناف ْ

 قرطلاب كب! نم كدوةيامردشبو قرطلاب ل_علا نم كيو شبام اعا مو سافتنالاب معلا نم كدوشيام ا

 || نمانددعفرراعلا ةفصاَمأو هلكرمالا عج ربهسلا هتاف هتتاوه قد رطل كه ياغو اهتاناغزمكتوغي |

 فراعلا نوك,نأ كل ذوزيزعدومشوهو مه دوجو ىف لا نم نوفر اعلا ددهشي ىذلا ”ىهلالا نطوملا م

 نكل دسقتريغند قالطالا ىلع دوحولا ىفطرثؤيم ةمهلا ذفان هتسعجب ف قول ادامتاك ةفرعملا هلت اصح اذا |[
 دامو نحو ربك نم هملاعلا عمج نم ربغل ادع ةفصلاو تعنلا لوهج هلا لها دنع مولعملا نازيملا ىلع ٍ

 : هللادانع لع ةقفشلا اعل انا روتي دلا ل فان زيفف ةداعلا قرات الو تجف فارخال ناو ا

 عوقو لبقهدامعىف قمل اةدارا,فراع فصو صوصخ هل لع ج هتجسرب ىحأ نم ني هتجر قرف

 ا م ا اوهديربالام 0 مواق.الو عزانإل قالاةدارانديريفدارملا ١

 || رب ريكح لب اياها عماهازاسنم اهلزتيف اهنانلصطس ىف قالجالا مرام لعينيل ىف ديِدُت هشر كليا

 ٍ تاوولخلا عيبستدهاشسهلئارغنمهتادابعن مؤمقدصم نم ةأربلا عمهملا س < هنم هللا ًارين نع ١

 / موعى هيشتااةَوقاوهانأ لوي ىلساهل ىلتاذا هل ثم فراعلالارهظال اهراك ذا تاعّونت ىلع ا

 ادن كل اوقيال هّتحم هددقام لكك اذ هلوق نعناكهّللا مسدلاق اذا ةمهلالاو ةنوكحااتافصلا ا

 |: ةدحاو لاح ىف تافصا اه دهل عماج ىح عم طسوتم قل ريغص ق<ريبك اهق- ن طاوملا ىطععبف هللا عم ّْ

 1 ودامالو لاعلان مدهنوشب الذ لاوحالاريغتل تانالا عمرنا ان ع رن الو ط ره الن ازوالاو ريدا ايريبخ ا

 |١ ود امترو دب هسافنأ تفرد انش ثا دهاشي لاملا نمر ىفملاعلا هياطبام ءوث تقولا ىلا هلع

 ىلع عاخ باقا ادب رمل حراخ نم سد رب ءأا سلا هيلع درراداو لسنا تورت دع دل: نش ل

 ش هلاحو هلا ةماقمرغس ىلقاا ىقددح ىذلا رونلاك لدن مالا كلو عيضتيق تدولا عاج هلاكلذا

 هحور مادا هوت ىلع ف :عهلهلاح تاماشلا باص ل هدعو هماقع لاوحالا باه لهدف هماقع

 1+ < لهاخلا ذخ اويال نملا لومقب نتعونتما اذا نعال لواعمريغداطعدلال كل ل ذس اهتعببط ىف قلسا أ
 1 اهلاسيان رمأ هدنعةناما كل ذنأ هفّرعي همطعيامنيح دنع نم ىلعملارعشبال لعلا ف هجو ل هلهجنأف ٍ

 ت2 نمو هقوف نملك ايزي. لارونلاب ةلككلارومالا قيلاغم عش هللا دنع نم كلذ نا هفرعيال هملا |
 رومالا ةمزا كلع رعشت ال تمدح ع نإ شاذلاهلضرورعشتالتيس مدان د

 هرظنب عفتر يوولع ف لة ىلار ظن و هراظنب لف .ةولعلا ىلار ظني ريغال قلما هحو نم انا كل وأ
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 : بامو هللا لعلا اذه ىلعداز ناك ةصاخ افراع ىع ناس الا اهلصح اذا ىلا اهلوصفو ةفر ءملا باوبا

 ماقمال هتنانع ءانعلا ماقمادهفاهلا هنوكي هلع نيبو هنادي هلعنم قرشيو ليعسامو هلعزوجامو هل

 اذهو ”ىلابر بنفت ”ىناكت عن ةفر ءلاو ول ا تاو الاوز طو هدم ةفرعملاناف نيفراعلا

 ّْ نسل لعلا ىلعو نيفراعلا مسا هقلايءادإعلا ىلع اوتلط ادق هلا لحأ نم انياعجأ نأريغةفرعملا بابلا
 ا اهله نم ةفصلا هذه نع رهظت ىلا همزاولو هاتي ماقملا اذهاود-و َه ةفرعم قوذدااقدر 5

 وطه هناكىتح هللا قالخاب قلذتم ىأ هناننولءاملا نول لاذ فراعلاو ةفرعملا نعدمنملا + (لئسإ) *

 هنع ةفراصلا ةقالعلا مدعو ةنيكسلاو هسفن ةسولارعشأ نم ةعاه دنع فراعلاةو*وهووهوهامو
 ةسغاادل بجو ناو لطادالو قح هباق ل ديالو هان: الاماه رخو هللانةقر ءمللالوأ لع نو ىلاعت

 ا نوكتن او هبلقبال بربس عبو هفهري غلا عجربالو هقلاريغدهشب الفحل ارك ذءالمتسال هييفن نع

 اهنافاومدعتن أب الىلاعت هملا اهلقتنأب اهيلعزاكىتلا هلاوح ادسفتنا هءلق تاخد اذا ةفرعملا
 ةلذااهله اةزعااؤلعحواهو دس ةبرق اولخدادا لولملان ا سدقلب نع ىلاعتدتنا لاكايوه- اك

 هللا هتادو هتلاربغي تنك مدعي هللاباهله أ ةزعأ اولع ليكلذك سلاندنعو نولعف كلذكو

 دبعلا ىفو ةفرعملا مصتال هلاو هرثا ةسغو هتيوهءانفو هموسروحن فراعلل مه دنع لاحالف هللا ريغلال
 ءاقبلاب مريم فئاجهناو فورعم ىلع ءانثلا نعزحاع عمشذم عطقنم سرخا فراعلا ناو للان انغةسا

 || اهوثايثدلاةامملا هلع تمغنتق هتلااشات وملافناعراشلا ِهفّرعاملارو مناك ناو لكلا اذه ىف

 قولخم لك هتعيه ٌددقهسفنىفال مهالا سف هيض شسعلا فاصوهف ءاقألا كلذ ىلا
 هيلقف سلو الو لف البهقلا عم نوكب ناو هئلان سناوذ هناو هتلاركذ ىأرا ذارظان لكه بادو

 عجربو هلأ ن نءهلاعأذ خاب ةريحو شه دوذةرخ“ الإ و اندلا نم غراف لق مي 1 َقَعْللَد دآيم هبلق يظعت

 وهف هلو كعضو هتيع ىكست راسط هللاريغ ىربال ذى ىلع فس ًايالراع هثدبو عئاج هنطب هللا ىلا اهي

 زمقال ب الامو ضان كاسر امملاكو عيش لكل ظن باه اكو زال اوربا ا اهأ اطد ضرالاك

ت هير ىو هقانتو مدفن لع هؤاكس اى * نم ثرطو ىطش اله دنع
 ا ا لدتا علل تقتل هلام عد

 قالا نم ش>وتسم هلا مالكريغب ماك الور ابغالا ظبال لا وحأ ىف ىدهم هيرب هير فرعنيع ةفرط
 لوة:امقوفهلاحراوالا ل الا ىلع وح عولط هتفرعمةزعو نءثرو ةلذدورةقود

 بسحب تادراولا تفلتخا ناو هنالص ىفهل عشب : اك هشارف ىلعدل شع تن فلا ىفتالاملا دنع توا

 ابي رصسفرلعلا عاونأ هلئوضنئىب هك طاوملا
 قوة ءاغتساو تقو بحاصطدتو عقرتف طغتحاوم ا بحاص ق.ةدتل ارا ىف كإرتسم بيغلا بئاع

 ْ عاتب تقول ادا [باتكالو لدعترال عاد ةيفص ىلا قص نمهلَوحت ىفهتعنماقلا ىلع ةمهلالا مس ارث
 ١ دراو لكع م دعم ةرضحلا لاجو قملالالج دهاشم سنؤم محروجربالو جرب هعستالوءامشالا

 دهاشم قاخالد ق-رهق ىف فطاو فطا قرهتو ذدقف نيعىف دوحو هد صةريغنمرومالا فداصد

 ١ ناركسدريغب حاص نوكملا عمرمشاح نب وكس: ن عبئا هب هعم قاب هنعن اق ء يش لك ىلع هنا ماسق

 للعلا ةلازا عمةداعلا قةدامعالم كمل ساوملا ف تباع هيضوهامب ىضمامهتوفيال ىلوتلل ع هاج هم

 ناحيرو حورو د ةقيقلسا نيف عرمشلا ماكحأ هنم هملع ىرجي همسشلا نءهزتم هير سعأ ليا هنا ذب عت اط

 نمئربدهاشلا عمدا ودراولا مركدو مشو فشكو لبلد باد كلاس لكلا ةقورطم قير ط هماق

 ١ هعوجررعقلا عفا و تفارق شو ههلو رود سم هى نو ذم قاذو ءانتلا بحاص للعلا

 رراوةمدار ةثاالندرف ارعيم هححو هلع ن نطب هناا عدجو هلرهظاكت هرز هيملعبال هةريسدو هش هاو كولس

 1 راع مح دح بحاص ةرثكلابدحوم ةدازلل لب اكمهقلاب نيمأ ءاسسالا م جم لاو الا

 ورايالام هل عوز ةقلقمرت ادرار: ءاكيو 6 رك هناعاعش و

 ناس 2“
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 | نمانلقامهءاودو طلغ عضوم اذ هو ماسقنالاالو ىزيتلا لقحال هناف ها دنع ىض صرب غو لوبتم
 نمنيعم صام ىل_ءركتملاريبغت اضيأ لاوقالا ضاسهأ ن مو هللاىضراعله ءلاو عورشملا لمعلا
 0 . عرشلان العبر 5 3ك مهسفن ىف هنءاربو كل ف نازمملاةف رعممءاود مدن ن و دهربغو ناطلس |

 0 دسرفكلا و للفلل كتم دعوه ام همزلب الوريغالهدابتحاو هيه ذم ىف هيلع

 1 31 اذارعلان مذاتلا "نما دنع ذلك فور عم هد فوه نم ناكنا كل ذهبلعريغي نم ىلارظ
 ركض نب دو رة فاختر غتر 0 لعالا هريغيالف مارحهد_:ءودو هنأضوت وأ هررمشب

 يلق ميودأو واهالعرصحو ةريشكلا اوقالا عي رافتو ناز زيملاوهاذ هف هلع عمجما
 تكسنااهفالا ملكش ال نأرخ "الامم الاو ءاكش نآت مشا اذا كستو تكس نأ تسهتشا اذا ملكش

 ثا ذى الكل نا يلعتسنو ك مالك تست دنءمالكلاولاناو الفالاواسصاع تنكدنع

 طباشل وع اذهرتسلا عفر ىلع دهشت نأ الاريغال تمص الا» ءاودهلامو نما سالاركتا نمتقولا

 ةذلص ةدامعود ىذلا لعفلا كلذإ كوادانوك نوف لامفالا نضام امأو 5 (لصو) *

 ةنابتسا كلت هلْفغلا هذه لثم ىف لسو «ملع هللا لص لوب رسلا  كتادأ نم نسح | ذللا قرع

 ةمسفنا | ضاىهالا بعصأ نما ذهو ةولذن ىف اهءاسأ اوءالملا فهنالص نسح لجر ىف هب هر اب. نابتسا

 تان لا دنع لاتماو هشيم ىتس نأ قحأ هللاو كرهجو كرس معي و ىرب هللا نآب لعب لأ هءاودو

 0 اد ل ا ا تاوخو هتلر رضي ن 0 0

 0 هرب ع او 11 دال اذطغا روم ار كانك الا

 هنا سانلا فر تشي ىت- نيحلاصلا ةيحصف لاوحاللا ضاهأ اأو د( لصو) + كلذ معافتيآلا :
 نللدب ل عت ال هعاجلاو مالغو أ ةيراحت ىشعت دقوهو ا عاعس اورمض> ناف هنوهش عم م ا

 سفندو عصي و رمق هفنفوهىذلا صخشلاكلذي هقلعتل لالا هلع باغودجو هباصأف

 عم 1 ةعامل اوهّللالهأ تاراشابرش : ووهودو هللاهقلا لوديوءادعصلا

 نمةالا هذه هيشأامو اهاسد نم باخدقو هءاود نمف نكلو ةديحت ةلاحو عمت دوا دهنوكح

 اممدسفن فام سلب نآهءاود هةسقن قام نود سلب نأ اضيأ لاو- الا ضا ىها نمو رابخالا نم

 * ( ىح)* اهعفت هسفن عم اهلمعتساوابءاودأو لاعل هذه فرعنةاذه لاثمأو هسا هل لح ||
 تاقعزلارثكح ناكوادحو اهفماهو هم هدنعم أ سها بحب ىلتا دق ناك هنأ اراه زورخشلان ع

 ىلع فوط»ناكف هتروح نمز ىفتيبلا نفت الا لسع نشر ناك هنأ تلم قل قة و لانو

 قذلاكلاذمكح لّدتتاو دحأ اهم رعشب ل ةينغملا هذه بح ىلت الو لاخلا قداص ناك مرزاح وطس
 علخو ةيفوصل ا ىلا اف هلصأ ىل_عهّتددجولا كل ذن اه نولي سانلا نأ لعو اهب هلا هدنع ناك
 ةأرملا تريخااف ةنغملا ةمدخ مزلو ىلاسفبذك ًاديرأ الل اكو هتصق سانالرك ذو مما | اهم ىرو دقزحلا

 تسراو هق دص هكربب همف تناك هللا ىلا تبانو أ رما تحساؤ هللا لهأرباك أ نم هنأز اهمد دوو هلاك

 هللا عمبذكي ناري لو هتقرح سلو ةمفوصلا ىلا عجرف هبلق نمابم قلعتلا كلذ هللا لازأأو هتمدخ
 لاحو لعفرأ لوقف ماين أواذعالناسنالا نافصالارمصحاذ-هف مهقدصا كحهفهلاحىف

 | 00 نسل هع لاز مةدسو ماع اذا دج ول لات مادعلا| ساس كاد حتصو تا

 هللا هد ه عاججا ذهف ضم ب>اصوهف دج اوم هنا ني ريذاعلا لدي لو دج او ناف دجاو الو
 رهظ. الو قدصلا مزامو كاذ فبذكلان مردهلفةريثكه ف لاوحالاو لاعفالاو لاوقالا عيرافتو

 لهاىفطرشز ومالا هده لمصافتى هللا م ك2 *لعا|ناف تش ىذلا نطوملا فهل ارهظراعالا ساذلل

 مل

2 

 خا جاكت ذ مقلع يوت ادت نان هدحح مي نمد دا كلذ هديالوهللأ]
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 لاه ددرربجكللجحل ءاو دصاو باكالا قدجوباد هو عرف او ل_صال اةءاندو عبط اعوسل كل دو

 : كلذف

 سس سس سس سس

 ةىه فن[ كةيدصرد> او 5 كاد و لي

 ةرضلا» فرعأ ناكف قي دما ريهامجراف
 سلسال 02 22225552555555555595959523131222222555545122513ليزيشلُش شفت

 نسانلالاوحأن ءلاؤسلالاوقالا ص اصأن مو اقح ناك اوهلثاك ىل_عدوعيلابو هلك اذ هو

 هّتغىناواعفام هلها نع هلاؤسو ىعبالاملك نع لاوسلاو نالف ىشم لو نالفع ا لو هبواعقيامو

 ملسو هيلع هللا ىلص هور هس نم هلهاىأام هنوك ىف لود ءلعهلل | لص هللا لررسرب ىدأتلاو اود

 ا ذهن نمناذئتسالاو هر كس ام ,نم ىريف ىه نبال تح كلذ نعمراعصا
 لع دق ناقرتسا» اَقبابايلا

 حلا ذافدحأ لك هنم هلعب نا تمحي اريخ ناك ن اوناسنالا لعن ام لك اقاضياو تانهد> ١ لجل نا
 1 ل , 0ناف ب رو ١ وهدي ريالا قطن هلعج ثرح لؤسملاب رمخأ هيملعلا ن ءلئاسا| اذه

 هيوم صول ن تا ل ا ل ةرازح لئاسلا سف

 القعالواعرم كلذ سلف لعغا | اذه لثم ىلا هيدؤت «سف:ىف ةمهت هل تلد ولو هسفنىفه تناك ىلا

 ' ل سو هيلعهللا ىلص لاه ةريرمسلا ئسدل ني دال ن نطابلا ثيح نمالا عقب نأ لباب اذهو و مالو

 عمرمخلا ن نم لءفيامب ثّدعتلاو ناننمالا لاوقالا ضا ىهأ ن مو هيشعبالام كرت رلامداسا

 هللا ناف ةمعنلا بررجأ طبحو كلذ ءو-:ناكحالاءءاود ىذانملاو نا قرط قع صءثلا
 هناف نملا ن موظعأ ىذأ ىأو ىذالاونملاب م تجو) رى دصاواطمنال هلودب لمعلا كلذ لطبأدق

 ريشا كلذ ناودّللا لع را يح ها ا 0

 | سفن ىف هللا نيعنملع اطمءلاناهجرخأ الف امحاص فرعي نكي ل هنكل لن اكحام هدس ةناما ناك امنا

 هنم مصتالفرظنلا | ذم ىطعأ ن نمواممثادآ ىلع هتناركشبف ةنامالا كل: بحاص فرعي دئنبح ىهالا
 اا هدالوأ ضع عمربخلا لحرلا لعفي نآاضيأ لاودالا ضاع نمو ذل

 ل هدالوأ نما ذهعم لعشب ل نمروذب لئاق هلل وقف ريذنا كلذ مهعم لفي امهدالوأ ض عدو

 ازرار دردداو دارو تع هلاث تح مالكلا لوصف ن هادهقرخ ” الادإولا اده عم كلذ لثم لعفت

 دعبءاوداهل سلو ةيناطتش ةلك اخاف لوضفل ار ثكح لهاجنمالا اذ- هعتبالو هببالةوادع
 مالسا نس نمملسو هيلع هللا ىلع ىبنلا لوق فرط. نأ اهءاودفاهعوقو ليقاَمأو اهعوقو

 ىلعز عيلان الو قا لوقأ ان آناسنالا لوقب نأاضبأ لاوقالا ضا م نمو هتمعبالام دكرتءرملاو

 قل انالفا تاق لوي هنطاومو لولا لوذف ىلارظن نأ ريغنم هبلعزداوأ كلذ عماسلا

 رخال هلعلا هدهقءاو دوهوىلاعت لوف ىو هريغحرذكو هسفنى تحروهعامس هيلع ءو

 ا وصخ ةفصو نطاوماهلو ةقدصب صن ندالام- هاوذن مريثك ىف

 وه فورعملا لوقو فورعموأ لاق مث هلل اريغل اهمطعب دق هال اهرعشال ”نل_ءرهملا نافرهملا ىفال

 فورعموأ ىن_عماذهف عماسلا ح ىفهيةدئافا!لود-وجرو هللا هنمع ىذأأ هنطومىف لوقلا
 ددوتلاهللادارهنا لعف سانلانبب حالصاوأ لاق مث لعلا ىّدا ناو ل هاجوهف لهغ. منك
 ادهدعب ئربادنل اورفانتلاو عطاقتلا ىلا ىد ا هعضوم ىف مالكل | لء< مل ناو كلذ ىف ىسف بر اكااو

 ىضريام لعين هالاّكلذنوكبالو هللا تاض سه ءاغس | كلذ للعب نمو ملكتملا ود ىف لاق هلك

 قطني ن أدي ربامدنء ىريفهلوسر نال ىلعو امك فهلا عرشاج معلامال هللا ىضرباملعبالو هللا

 ريغلكلافهسف حدش اهحود-وناف هوجولا عمج نم هللا ىذرب نطوملا كل ذ ىف هرهّمطن لد مالا

 "هس سس م وع مج عت وو سس جي ب جوجو جس بج ح2 ٠ كحعدملم
 لوبقم
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 وهءامعلاو لي ه.سشتلاو باصسأ ان همشف ءامعلا ف لاق ثمح لصالا ىفد رظنأ لاما ةلوقعم

 هانرك ذامدي ٌؤباممووهوهاموودووهف سفنل ليم وهف لاما ىفالار هظام ملا علاق هلكلاعلاره وح
 تمرذالافاذهلو ىردهناكشالو تيمردنا تاك ىأتيئاامنيع ىئنف تسمرذا ت.مرامو
 ةايتالام كديمر تباصأف قحةروصب دهتاب ترهظ ىأ لدتا اركلو عيصص ىرلا لاك غ

 تذفنودل اوقودو ”ىهلالا يفنلا ىسيع ص قرهظفاريط ناكفريطلا ةروص ىف ىسع ماك رشلاة مر
 قاخ هنم لك شفق ادوجو ىف ضتنوهف سفنلا كل ةنعءامعلاو سفن مغنلاو ىورنم هسق

 ةنق" ىهلالا ىلا فالتخان ءروطامو بف ماعلا روصن هرهظامهر قولخلا قل اناكفَر -ق

 تقل ىلا ضرالا ةفرعم تاكل اذع هى مدن ة:دهو لابخلا لعزمه بلا انيهذامق فاكردقلا اذهو

 هذه نم ءزح ضرالا كا ملعلاف اهب ملاعلارودن هرهظام ىضومالسسلا سلع مدآ ةئرط ةمَشب نم

 ل

 خويعدلا ن موبي نمدبلا حا تصوت دالاو للعلا لعوهو فر ءلانم * (عباسلاعوتلا)*

 نينلفرث أاهلرهظالف للعلا اهلمعتسن مناف اهلامعتسا لبق نمثالاةيودالاهذه عفتتالو

 ةشرطلا هذ هى للعلا اهم ةصتخناة ب ودالا رك دن ماتا همالرصالا'قيرطب للعلا هللاءاشنا
 ةقورعم لوقعلا للعن اف تادياللالو دبلة يف لوق علل ظحال ةضاخ سوفنلا الا ل اها سن
 ةلازاو' سطل نازيملا,تاواىنا ذات |لوعلاة ب ودأوابطالا ىلع ةفوقوس ماسح الا للع ةيودأو

 نصا نيعأ هنذلت ىهو سوفنلا للءالا ه.ذ ضو ا انل قباموّكا ْدربغ سلركذلا ةموا دمو اههفر كما

 ض موهفتاداةّدعالا ض مامأو لاو>الا فض مولا والاف ض سو لاوةالا ىف ص سه

 هءاود ضاىمهال ربك ا نموهو قا لوق مازتلل ابنت لاوقالا ضا سهارك ذنلفهانركذ دقو لودعلا
 اهنعىهن دقو قس ةممللاوابنع ىبم دقو قح ةسغلا نافاسيف هفرصر نأ جيش يلا نطاوملا ةفرعم
 رئاكلاربك أن نملوقلا اذهواق- كلذ ف لوةفابلا ىضفأ اذا هشارف ىفهلهأ عملجرلا هلع تنامو

 ةدئافلا نال صا ارغالا باكو ء الهلا نمالا عقتالو ةحضفوهو قح قحاب ءالملا فةحصنلاو

 ةوادعرعأو لوبتلا لد مع الملا ىف مصنلا عذوا ذافّدولا تورثو ةعفناا لود> ةعيصنلا نم ةيواطاا

 قبذكي الملا فعمنلابهعطاخىذلا صضنلا لعصر ءاللاىفة- ممصنل | كَ لع هتاف هللا همذو

 ثان احم هع هرطب ةولخ ىف هدصن ةواذريمك داسف ىلا اسس كلذ ن ركيق هيلع دول نعدراذتعا

 ىذا سعالا كل د ع مق الها ناك نأ هعمل كل دي هدص هناد رعت للعلا تان اا

 هن رومأم حلا انف هنازيم ىف ناكو ريد هلرعأودل ىدو هبحأو ه سفن ىف ركحش هش هدفت

 عابطلا مول ىلع ل ديهناف ام ناكو نوهركبام ساسنلا همي ند َكإذكواف رعالواعرش نستسمالو

 لغتشاولذهتلا ىخ دربال هسف نوكي بدع خ 0 ا -ءاسحلا هلو لهلاو

 تاتا هلطدقي نأ ثيم هبحام تاك عت عقلا هو هريع بساع نءكل ذلة شل هسءىرظنلاب

 هسادص نامز فاه دنع هنزذع < سقنلاو هسفن ن رع لذغو هتتعيالام لغش هناف ضا مالا دش أن موهف

 ا تقولا ىفه.ف هتبحم روعشلا اذهنء هتك ورغشدالوهواممومل

 قلاب .ةلا نم هدنعانوزتح ناك ام عبجبحرخا هتف هنم تردص ةوفهوا لام ضارعاوا هبحاص

 موقناذكأالتنلأ اجب ولا ضرعمىفدل لود ف هعبشل ىف هف:ىهلاهبزتخ اوهدنعاهءابخ ناك

 نيدلا هلق ىلع ل دي هلك ا ذهول لوي هتزتخما ناكأم هملع ددءاذا غا ذكمويىفا ذك ل عفترلا ارح

 عرمشلا ىف هبل هجوالو اهجوا ذه ىف ها لعل لوقو هلك اذه كنم ىرأ تنك انآو نيدلامدعوأ

 هسافنا هلع ىصح اذهنا معي ناك امو هنعالفاغ ناك امودر حي ام هيوسق قاف الخ اذهو

 هسفنةنازخ ىفاهانأ هنازتخاو هيلاشا عبتتلان م هلك اذه لسدأ ًآوءادعالاركأ 1 ند هملع عجربو
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 ع عطقري عن داهاك اف ,رخا عانشتراو لك الادوجو عم ةعونمم نر :
 ١١ اه دها ثتفةر ل ندغىراعلا ءاسقبو لكحالا دوبوو فامآلا نم اهعانتسام دعو صختلا 1

 ند هيرقر فاطقاادرح

 ا نصءىف هدهشتام نيعوه انكفات امزيعناك شنت الو لعتواسهاك لرد قافطقا» دهشتو ةعوطقمربع

 ١ لكف ناسنملا لهأ ا ملارظن اذا ناسسح رود هسفر نظت ةنطلا قوس نإ زكحو عوطقهريغ هنرخت
 || تادف ام قوسلا فاس ارب وج وهل علو كح فاق رهظيو اهشلفا يؤ لدن اهبتسشتةروص |

 || هلك اذسهن ترام قوس ىفاسهلاح ىل_« هوا ق لشد: ةنللا فن ملك اها مشاولو تدففالو
 ْ صداامةلوقعمةضاسبلا ةقمشح لبأَز كالو مسقنا هناال هتاذي ضلك ىف ضاسلاكقئاملاريظت

 تانالك ىفةئانالاو ناو ح لكى ةزاو لا كا زكحو ضر. لكى اه دوو عم نام
 : نا ذنمءاحاق هريغو ىلكأ|ىفرومالا هذ هن تا قود .وءالقعلا عيجبا دسم فرتعش

 ||. ناورظنلا باح أ :ركنأو بث تحل !ل هأ اودعاسو نونمؤملاهب فرتعا فضلا ككلاذ
 || ولو إثم كنعرهظ نافهلوسرو هللا لئاقلا ناك اذا هلاك ن ل ملستب وأ دسعب ليوأسب هوانق وق
 هداسفولاسللا اوتنث !مهنان هوركحن اا نوفرمعب مهف لاسم ا داس ذىلاذل اومسنو كاذاوركنأ :آو
 انددعءا وسو ميمصوح ىذلا يتلا هدنع قياطيل ثيح هداسفوهامناو 4 ىب_عهداسف ل ديالو

 ْ ةدساؤو ا دححص نوكح :اهءدفلاملناقةرودا١كإ”ناو ئمع تن :دقدس او مح دك هسق نلق ْ

 | هداف ىلا الو هفرهظيام ةصص ىلا ضرع ل لايخلادوجو تابثاالا اندوصقم نكي اا ا
 || لوق_ءااو ساوإاو لوة_ملاو سوس#لا ىف لاح لك ىل_عو هو لكبل م لا انأ 'تيئدقف 1
 || ةسلسم فرع بال ندو بحاولا قو نكمملا فو ا |

 | مهدنعاننف نيفراعلل ل_ه< ملاذا ةفرعملا نم نكح ولا اذ_هوة دح اوه. هل ةفرعم الف لاخلا
 || قلعتام سوو ود هناذكرداال كر دمكنا كشنال كنا ءانرك ذام دي وباسم هنا مثةحئار فر ملا
 || هبتضاومتتااواماذاف ما سانلاهلوقىف لسو هياعدتلا ىلص هر سا
 || كشنالو لامخوهو مونلا ىف مئاسالا كار دا لب مالا كاردا لثءوهرادلا هذه ىفموةكردأ ام نأ ىلع
 ١ ىرينكو»تولان كهابت اقل اكنا ماةموهوةرخ الارادا اور ادا هذه نم ,خزربلا ف سانا !نأ

 || دضعيو ظق.تسا دق هنأ نظب وهو اذكو اذك ت يأر موذل اف لورق همون لاح ىف موذلا ىف ظقبتسا هلا ْ
 ْ مام ردن ىأ ديدح موملا كلرصبق كءاطغ كنعانفشكف تملا ىف ىلاعتهلوقربخلا اده
 1 ةأشنلا ىف ثعب داما دلا املا لاى هملعت نك | لل ةبسنلاب ةظقب وهف توملاد كر تت

 || عمهم لاح ئانلاكهنومةّدمىف هنوكناكف اذهان دقه نمانم نم ثوعبملا لوديةرخ الا
 || تنك املثم قنو هنعلاةّشثالانمديال هيف نوكت لاح اكاد هو ةظر هاعم عراشل ![نوكتوا

 اريغنام ةققح ناكولذا لصف“: !!لامخلاىفةقنقملا لع ناك هنوك ودق ةو لصتملا كلاس ىف هيلع
 || دوجوالفةروص لك فروهللاو لاح لكى ف لدينا لاس ةقيحو ل ديال قئاستءل-اناف لقنتاالو
 | اذاوىلاملنا دو-ولا قووذهاوسامامأو هللاالا قتلا دوولا فان هقناالا ليدبتلا لقب ال ق.ةح
 قنادر جلال علا هناذيال همَعمَح يسحالا هفروهظيامىلاسلتادوولا ا ده ىف قار هظ

 ١ ةلاح قبال هناق كلاهعو : لك هلوتوهومداسعاهمل كت قروداا هلودتب م صل اثر د !ءاحاذواو |

 ّْ ةروصلا نبا كلوت الخدتاذ + ئثلاهجوذاهتاذدي ريههجوالا ةهلاالو +, تحال ماعلا قالمأ
 || لكفاهلا الهلا ةسسننماهنء لوك ىتلا ةروصلا ظحاذهارنع لوح ىتلا ةروصلا نمابيف لوم ىتلا
 ْ لئاح لابخ قحلا تاذئوسام لكف ةئطبلاو دعب سلا ةلاحتسالا ماقم قوهف قات اذ ىوسام
 || تاذ ىعأهتاىوسام ئثالو نضنالو حورالو امم,نناموةرخالاو ايدل فن وك قيسالذ لئاز لظو
 ٍ نيعودا دهناذهالا لاملنا سلوا دي اماد ةرودىلا ةرود نم لد. لب ةدحاو ةلاح ىل_عقملا



 (نتا1فنع اناانةرافاشرا اولا دعت تناكام ما لكعبتتل نورظنشتا ذام لوقش لاه بف هار

 ًابشهتا رخال ل جنقاة رعت نراوتملا مكح رانأ لوقف لاف محاسن لو ملاك اَمِرَعْفا
 كرار امهنوفر 21 ا مكت ر نيب و مكملاد ىله لوقف نلقلل نأداكمل مهضعن نا ىِ هك الثوأن نوم

 : نم قالو دووحسلابهن إلا هس نلت نم قت دعس ناكم قع الفقاسن ع فاك لاوعن

 . نوعفرب م هافق ىل_ءرح دعس :نآدارأالك ةدمحاو ةقرط هرهظ هللا لعحالا ارو ءاّدر ادحس ناك

 : ثيدحلاانب رتنا مث نولوتبف مكب رانا لوقبف ة م لوا ايف وأر ىتلاهتروص ف لوقو نيس

 : ف >2 ف هرغال هناصس وهوروصلا ىف هناصس و ا لّوحت نمريملا ادنهق فضملا ا

 : 1 لا مدان درأ ام نيعا ذه ةفلَم <روصلاوةدحاونيعلاو ةروصىف هل كنز رقاق ةرود

 اوه هيفرهاللا“ ءامعلاو تالمذتمملا ىهروص هام زو كافرا غلاؤرم جك امعلاىف
 0 قوام,

 : ا 0 ل 0 5

 ٍ 1 رول تفر وراق 6 5 رهاظلاو ءاممعلاو هذ تا ني 8

 |١ لاحق غانو للا ليتاشي ا ذكحححو اي. ةرهلن نيف اهل مكحماو اوشا اتاكد
 ىفوهو تبا راقح انو زارباع هللوّددو سلا نو تا ككاو كالو قا هنا فرعبدو هموت

 1 قيقصلا# لع اهقرهظيال لب لاما دوحورهظرا_ميفو لاس ا ةرضح عسوأ اخ للص لالايخلا

 ك ةهدهقدرإ وداان رهظ دقوروصلا لبشيال ىلا عت هللا وهو دوحولا يحاولان ات لاحم ادو-والا

 .: اسراخ سفن مدى أراك نيناكم ىف مسا ىرب اهيفو ةريضملا هذهىف دوجول ا لاحم ا لب ةدقفةرضحلا

 نعجي را هنعوهو ةذستلا فوهف ثي دلما هتيرذو مدآه فا ذافهديقحلا طساف ىلا ةضرقنع
 ىلع هّسفن ىربو أن دن ىفناسنالا كاذكو تالا ادو>والا ةرضالا هذه ل.قئالفةضيقلا

 1 ناهريغال هنيءعودوالعو ىذلا هلا فنا ىرخ اةلاح ىل عو ىرخا هن دمى ةدوهعملا هنروص

 ' لا لا ضر ىل_ءءالةعلار دقام ةحئارلا هذ_هالولو +_لعوهام ىلع دوجولا سها فرع
 لثم تلقا ذافر 3 ةرالو ضرغي نأ مصامامت ةريضح ىف دوجولا لاسحلا لل. لول هنال امتع ىلع ةلالدلا

 اا هدو+و ضرب وهو لاما دو-ورودّاللوقيو هضرفام مكح ةصاقتاب ىبش هضرف نملاذ5
 !| ة.سدوجولا لق دقفهرّوصتاذاو 4_لع مكحام هرّود: لولد عئاولا ىلع مك ام هيلع مكحمو
 || سمت قوهو دكرعم ا ىف هللا ليي ىف لوقتملا ةدها ثم بابا اذن ه نمو قملا دخت هانلقام قمه

 وهواك اسدهاشي هربق ىف تملاكو و هرم فساكملاو هناعان نمؤملا دكر دن لك أ ابو قرربىج مالا

 ومرت تماس ك1 1 كلل وش هل ىل.خ هناا ده ىرب نا تلق ناذ بسحو لكس م 4

 ىفىوتأ وهندراولا 3 اردنا نامعالا هلوقف هدضعي و دعاة وهو عجطضم هناك لمخو ماكشم

 || تتدص دحاو لكل لوقي ننثالا نملك اود ىذلا لماكلاو كنسع نمارظنمت أ هنمعف كنمةلالدلا
 نموهانرك ذىذا|تاسلان :مهش ةدوهدمةروص لك و يلوم داق عيطضم م هل سوف

 | هن ةسرملا ةروصلا تربكحا يك ل بقصلا ملا ناك نا لقد مس - لكف 5 1 رحلاىف ةروصلا كلذ

 ةعوةتموغ ات دحو حواس مةرومصلا ىلا ترظن اذا مث هس دق هسا رااةرؤصلا تضرعاضد رعتاكناو

 21 ىأنيع لك و ةجومممةرودلارهظتءاملا جوت فىتح ةآرملا عوتتيع واتلا ماهي فروظامف

 ةروصلا نااعطق معتفا مرن لك قددتواه دس قا ناو لاسخلا ماقمىف اهنا ىرخ الا لوقت
 ىناحورلا لكشتو ٌءاَنل ادب زرك لاس ا ىفاه روهظامن اهل مقدلا ماسح الاو ٌىارملا ف ةينترملا
 نو دهب صا: هقاعت ثدح نم سا ةروصفااختامناف سحلاىفالو ةارملاف تسل اهناوءاوس

 مهيكحاف ةنالاتاكاردا كاذكو هانركذامالا ةداهشلاو بغلاف دوجولا ف سدلوةارملا



 الا عافأ نمو اضيأ ءامعلا ن نم نوقداج ملانغلا ضصاضخاو ءاسمعلا نم نوقولخم لاععلا سانحاو

 || اذه لوأىف انلوق وهو. ةّمان' نامعأىف رهظ لب هدوجو نكِيال مدعنم ئث قلخ اخ هسانجا
 | ةرعلط نتعامل نكي هنا ثمح نم مدع نعهم دعو مدع ءءاشالا دجوأ ىذلا هللدلا ناكلا

 ١ 7 جملا لس ال رب ل ذوق نعاسمل نكي ل ناديك[ دوج دسدم ءلا مدعو همدع

 ١ ىرخالا ةيسنلاهدهن نمو تيان" ةيسنلا كل: ثمح نموهفام ةمسنب هتدنا ىذا لوقالا مدعلا تم دعأف

 18 ىلع صهالاب كلعدعيدو+ون رع ود تلق تئش ناو مدعن ءوه تلق تش ناق اذه تققعاذاو نم 1

 ا تانكاكلا عسوأ هنانئ : مكلءانرهظأ ىذلا اذه نمرهظامرهظام لاس اًةٌوقالولو هملعوهام

 : الا زد دل اررسلا ف لكح تلاوه و تاناعورلا روصلا ليو تادوجوملا لك أو ٍ
 ]|| اذه توك فرهظتة دس اروصواعملاو حاورالا ةلاصتساك ةعرساهفاماهنم لا عتسالاو ةننتإكلا

 || انانرصاانعلاواناسنا ةفطنا اوارانءاوهل اوءاوه ءاملا ةلاصس احح ٌؤطباهف تالاعتسا و ءاسعلا

 || نانالا فل تملا ولا فروصلا ةلاغسا ةعرساهل اف تالاعتس ا تناك ناو اهلكمدهفانازوحو |
 الا روصف ةكتاللاك ادا ماسح الاروص ىف حاورالاروصتالاصتسا ىفالو لصتملا لا.كاوهو |

 || ل. كتامىلاتوملا دعب ماسجال | تالاصتسأ نم عرس اهل اوز اذكو ىو كل انه ةعرمسلنافرشلا|

 ]| كراو قطانل وهلا نأ تاعردصالا اذهتهفاذا مثرانلاوءاوهااوءاملاوبارتلا نمهسلا

 || بوصنملابخ اهاوهامم اهيا بش اع رودلا عج نأ ل_ءتف بهذملاو دجوملاو كح ملاو
 | هيفرطانلا قةحتيلالا هعضوام ةراتسسلا لابخ عضاو ىلا ىرتالا ىلاعتهلدوجوا دس ناو (

 ْ سلةدحاونيعلاو اه ماكح او اها *صتوا كي رم ىرب هياعدوبولا ضار هام لع

 | لصافلا د اوهوتيورضملاةراّتسلا كلت هندوانش اهنكيصو اهكر واهل دحوملاو ءوث كلذ نماهلا|

 ١ نيعوهءامسعلااذسهن ام تئش ظفل أ لاعو ا دربعا:بف لاقي وهلا هبق لاقمفزي .ملا عقي هبهنسو انش ْ

 ا هد هتكرحلاو لعلاك ةعسطلاو هيروذلا ماس ال اني ودوجولا ىف اها نابعأال ىلا ىناعملانيبخزرللا ||

 ٍْ ناو بسن انيمعتّكل ذكونيللا ةروص ىفلعلاكل اسمن | ةريضح ىف دس عتق ماسج الا ىف هذهو سوفنلا ىف 1

 || تايثلا اذهرهظي هسف تباثلا ىلا ةبسست مالا فتاشلاكعسل!ىالو سفنلاىفال اهلنيعال تناك
 || اهمةرهاظلا ةلكشنملاءاس>الاروصىف حاورالاكو لصاملا ل امخلا ةريضح ىف سوسن اددقتلا ةرودب |

 ىمعلاكو لصفتا لاخلا ىفاذهور دب موي رذلاروص ىف ةكستالملا نمرهظ نمو ةمحدةروصفليربك |
 || م هلعنمىأ مهرس نم ىمومىلا ىتعي هيلال ع ىلاغت لافا[ىست تانلاروص فلان لاو|

 الأ لانا فرعيالو هل ممابخا سو وماهت ردات لاك !ةرصح ىف كلذاو مافاق ىستاما هولعفاعأ]

 ]| نيتافرغلاق ىلعالات نأ كنا فال هلل مف فاخاذ_واو كح ا فءاصع لم اها نظل

 ىناعيل اًعاد "للاه هن تا ذةرضح لصفنملاو ليضتملا باه ذب به ذي لصنملا نا لصفنملاو لصتملال ام 1

 لصتملا ل املا ن و لحل الام 2لااذه نمو كلذرتغنوكيال اهتصاخياهدسعق حاورالاو

 : لت نعوهام انا كلذ ن ءدجوتالام هتمو لمن ,ءدجو ام هذم نيعون ىلع ىل_هاملا لانا

 هن سح ا ام لستم نم هن ىفنانالا كامل نع دجو ىذلاو همونىف رّوصل | نمدارام

 ْ داحآ عمجب نكمل اهعوم ثمح نم سما اهكردي ل ةرودل اننا نوصل تاو طاموأ

 || نموهو ريشلا ةروصىف كلما ةدوصوه ىذاا ليخملا جرد دقن اسودسحم نوكأ ديال عوم#لا

 ||| اهالول ةمسح ةروصاممْ» لامخو هو لصفتملا لابا ىف هعفريف لصتملا لاسم يللا فلصممملا لاسخلا

 بام اذ هوتاذاقتعالاروصف -ىهلالا ىلا بالا اذه ن مو لدتملا اسما الاثم عفرام

 اذا كح هسفو لب وطثيد-وهو ”ىردملا دعس ىلأ ثيدح سم ميصصلا ىف اسم حير هناعالا|]

 (ٍ ىتلا نم ةروص ىندأىنىلاعتو كراست نيملاعلا بر مهم ا َنَم هللا دم »تاك مالا ى م ا

 00 جسما



3 
 لواوهىذلا ى يمعلاب ىعسملاوه قاطملال اين ا هه ادعم هققحتو لصالا اذه ,هفاذ
 ل د وو تارت داب مجد صأ|ىف درو ىلا ةنودبك لبق فراظ

 رعأا لذ ع ىمملانإ لجان ماذهلافاغاوءاوههتكامو ءاوههقوذامع ءاعىفناكل اك هقلخ قا

 ا | ىعلابدامس القءاوه هقوذ نموءاوه همت ىذلا ققرلا باسل اوه
 علل اف م ل م هبمشنال هنا لد د ءاوهلاهنع تف كلذ

 ىلءنجرلا هل هوهو سرعلا ىف ةنوانكو هانرك ذاموهو ىب معلا ىفةنونيك تانوثمكس جريخ | ام ىلع

 ةنونيكو ايندلا ءاعدلا ىلا هلا لكحاا:ر لزن, هلوةوهو ءاعسا| ىف ةنونتكو ى ىوكساشرعلا

 ىلدعتادوجوملا عموهو ةتاعةنونبكو ضرالاىفوتاوءدلاىفهشاوعو هلوق وهو ضرالاف ٍ

 بي بدلا هذه لكو من 51 * مكعموشو ىلاعت ل اَعفانَم- ىف كلذ نيب اك تناك امثمج اهنا سمع

 كر نما ميلأ بش نأ عشب تار هتالو همشنل ةالو فسكت ري غنم هلال قمل :أم

 ا دال ال كلا هنعفق# رفلتلا ىلاالو لعلا ىلا دحأ لصيالف رزعلاو هالاهاال

 | لاعلان ا ىهعلا كل ذ ىف ىلاعتهلنا حف ىلاعتاهدار أ ةمككل- باطلتا ىف دمعبلابرّقف .ِ

 : ادق ساكم ١ سا امر ود و أه ا تا ىلارو لش هارثالا قدحلا ل كناوه ىمب علا كلذ ناالأ

 / هلوق ىف قألا ر_هاظب هنعربسملاوهو تادووملا عبجب ترهظهمفو هريسغال ىبعلا نيعوهقدعاستال م

 أ لالل جدن. ابدل ةفرعمال نمل خت لصتملا لال! ىاذهلو نطابلاورهاظلاورخ الاؤلوالاوه |أ
 وشو هش قااةنونئيكو هىذلاق ةلطللا لايكلا كنطظاق ل_هتملا لانا هملع مكتا ذاق هرّوطفهللا

 الا 0 2 ىلا

 ةنوك ن هكا ىهعلا اذهءاشتناو هل ءاشلا ةسترملاو ةع املا ةرمضحل اوه ىذلاقلطملا

 ٍ نيد. وأ 5 لال دنا رت ءاملاو تريط الوعر سس ا ندالاهلا

 ناكو هيانلع عممانتلطأْام سفهنلا عرمشلا ىف دروامالوأو ةداخ ىناسحرلا سفئتلاهروهطفءاسعل الا

 كلذ ىف هلقلغتو هب شعت نا ةيقوش دكرح سفنلاو بحلا ف :هكر 2| يملاو يملا كح كلذ للسا

 || نسةانلا عقو بحلا اذ بف فرعأ نأ تبحاف فرعأ لارنك تنك درو اكىلاعت لاكدقو ةذإ سفنلا
 || نمداو- باه اوهءامعلاَّنالعراشلا اعلا م-اهبلع عقوأ اذوافءامعلا ناكف-سفناارهظف

 ا ا لاا د علفةرار_1طا نمهمفامل رصانعلا سفن ىهوةرخبالا

 هنقم د : ءامعلا اذه نوكي نأ ىننف ءاث ثمحءاوهلا هف”رصيو باسل ا مس طم كمي طرح

 لل تحتصءالألا ء اك نك هم رك ادولف هسقن ن ءنشاكل اهتياىلا ت تادو>وملابر :ًاوهذاهريغ

 ل 000 0 0

 رهاظلا فرخ“ را رطالاو لوالا و :|| 0 م اطانلا مكس ال قتال

 : مودعم ن ارا درو ناعالو مود عد رم عم + مكن لكح رهظ هفهناف يلعئث لكب وهو

 ةمهملا ةكئالملا ح حاورأ“ ءامعلا 0 #ه نيعف رهظمم هتيعددحو مول_عمن هو هنع دوجو نكع

 سانحأرود هسقرواظل لازال مث ةر-هط حاورالب ةيئالم مهامو
 ار 0 امشولاعلا

 م 01 ساج الاهزحر نم ص انمالا تدب لمكح اللف هس انحأ ثدح نم لكن أ ىلا روط دعب

 ىبقاخو بارت نم م مد قاف دو-و ىلا مدع نمالدو>و ىلادو-و نم ةلاحتسا نب وكت اعاد 1

 دوجو نم ةقواخم ابا صانع الا ىف انلقاذهلف ةَملع ةفطنلا قا منهما ءاملا ىهو ةفطأ نممد
 هرقولخلا قل ا نيعوهو دو-ووهو سفنلا نمءاهعااوهو ناك ذه ىلع ل صالا نا مدع نمال



 ولا

 نادسلاو اذاف هنع ح حرخ عفو هيف لخ دامت هعءا صو ذراع دلل وفول ناعما

 ةدنطو ةددستل | كلت ثم نم هلك ملاعلاهلاقأ أم ع جاهسفنرهوح فس قنلا هانعرأم ىلع هلكت هنا

 اذه ماقل هبرةدابعىف ملاعلا نمئثلطعت نأ محول ث محي ملاعلا ناسل ىعست ىلا ةمكرلا سفنل | ىه

 : تااح نمديعلا اذه ىز ادعو اذهروصتول هد سمدسو هنق ط رواق هم اقمردقلا اده فراعلادعلا

 || لفغ ناسنالا ىوسام هلك ماعلا انر دقو لوةرربك الاةزيئاح رغدال اةازاكتوهو ردقلا اذ_مقحلا

 || دسو ل اعلا بانم بان ةظعللا كلت ىف هقحامتاد هتناركا ذناسنالا اذهناكو نيع ةفرط هنن اّةدامع نع
 || نالقثلا الا "هلفغلا لهن د سل هناف هلفغ ل اعلا ندرّودال ناكن او هلك ملاعلاءاز< ىزوفهّدسم

 نوكلا قئاقح نم هيلعتنأ امو سقي لعلا كاطع امرطناذ ةصاخ
 ملظفعنكر اذهو لصفتملاو لصتملا هملاعو لاخلا لءوهو ةفرعملامولعنم * (سداسا!عونلا#) +

 | ةنلا قوس لعوهو تاا-ورلا اهفرهظت ىتلا ماسجالا ملاعلاعو خزربلا لعوه اذهو ةف ردملا ناك ند
 ةدسحت اهسفنب موقتال ىلا ىناع  اروهظ لعوهو لدتا روصف ةماسقااىف ”ىهلالا ىلهتلا ءارهو
 دعب قالا هءنوكي ىذلا نطوملارلعو مونلا فس انلا اريام لعودو سك ةروصىف توما لثتم
 5 ماك هلّشصلا ماسجالاىف بر اارودلارهظت ه مو روصلا لعودو ثعبلا لبو توملا
 ا ساوحلا عجرتهملا دقعلا ةطساو هاف نكرلا اذ_هنممت| همومعو ىل هل انالو ةيهاالا ءامسالاب ل ءلا

 | ل. ىذا ارسسكألا ند اصوهو:ىث لك ت ارم ىحت هملاو هتطومن موبي الوهو ىناعملا لزفث هيلاو
 0 ال ءاشةروص ىأىف هدفي ىعملا ىلع

 ْ هتسنلذ لوقعااو ةلدالاري_ع< ماسحالاب ىلاعملا مال الو ماَحلا فرصتلاب هلدوهشملا وهف عئاب دطلا

 ١ هنا اناوخاااولعا ءريغترالقفوملا هتلاو غلب او نكمي امزحوأي لصفلا اذه ىف هنا اثنا

 | ةعيرأ ىلع هناف دوجولا عاونأ ن مناك عون ىأب دوجول اىلا ةبسن هلوالا ن اكام ناك ف صن مولعم نمام
 5 بتارص ضعبب فص مولسعم اهنمو اهاكدوج ولا بتأرم عمم مولعم ابنك ماسقأ
 || لعه سفن فدو وملاوهو ىقيعلادوجول ااهتمدوحولل ىتلا ةعيرالا بتارملا هذهو اهضعس فص الو
 هنوكح عمنوكشام فواح ورخلاو لوخدلا فاصتالا نم ناك ةققح ىأ

 0! ' هنيعف ادوجوم

 | وهامامأو ةصاخهللا الا كلذ ساوزيمكل اوهو حورخلاو لوخدلا طرمش مدعل جراخلالو ملاعلا لة ادال
 ا ةعسطلاو ةمهملاحاورالاو سفنلاو ل رالالقءل او ةّقطانلا سوفنلاكر يم ريغ م

 جراخالو ماعلا ماسح أل خادال هناالا لاعلا ف لخ ادد ذ لكف اه> اورأ اهاكمذهم ىنعأوءابهلاو

 1 سفنلاقارّوصم مواعملا نوكر وهو ىدذاادو-ولا <( ةحانلاةسرلاوز * تازيصمرب_غابناف اهنع

 نهذاا ىف هلدوجوب كلذ سلف ةقيقعلل اًعباطم رّوصتلا نكح مناف هتةمتحىف هس لعوشام ىلع

 | اذه ف لح ديو" طفلا دو-ولاوهو طاغلالا ف دوحو تامواعملاو مالكلا « ( ةثلاثلا هس ”رملاو )<
 أ دوولا ل ةءالو ظغالاف دوب هنا ىلشنالادوجولا هلناف مدعلاو لاما ىت- مولعم لكدوجولا
 ناو قيعلا دوجولا ليف ل هيفطصوب ىذلا مدعلا نكن اخ مدعل امو لاحم ا ىنعأ ا دبأ ىنبعلا
 ادوجولا اودوىاكلادوحولا |(ةعبارلا ةسترملاو) + ىنبعلا دوجولا ل..ةيالفللاحناو هىذلا مدعلا ناك
 0 نم اهاكت امولعملا ةينوةءاكلاوأ مقرلاوأ طلخا ىف دوجولا ىلا ةبسنوهو ”ىَق لا
 | مدام تا الطلاق ورأوا طي عدلد و النك ناو لاح 2 زوةةدحاو ةم_ف لاح
 ١ ١ ترهظ هل داىلاعتهللاوهو لوص الا تاره ىذا دوحولا ةوقّدا ذب سو هج ود دو>ولا, فصال

 : املبش. النه اواكحدو> ولا ىتا رع لمن ند فرءهدو>+وو قثادلس ا هذله تامعتو تتار اددع

 ' برضن مولعملا لاف صيت مولعم لك ىبءاهدو>و بحس ةموق سهوأ تناكأماملكتم ءاع.الاق
 لقعي الامم ا دهام هوب دود ولا ىلا ةيسنهل سل مدعلا قلطم مزدعمم اعلا فا دوجولا بورض ن

 مهفاف
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 ١ رندا نا 1 را والغلا دكر نا شن اف ةفالطعا ىهخ ماعلا ف مكتتلا ىلتعأ اذاف ْ

 هبنراش نآالا < ىلشلا نب دوعسلا ىلاكه نمد ال كاذ نم نكمل ا عم هدامعف هيرلف ةرصنلاكزرتو

 | ناميعت وهعامتا نع ىهن ىذلاىوهلا هناف هقارأ ريل ليسالث مالا هنلع دوادك نأ ىهأ
 دما لسر ف هققعلاامع هلعل ل25 ىتح هقنع نع ةفالدنا نوت مجمع هنعهللا ىضر

 هلع ب>وىهلا ها همكن نرتقا ن لك تس ةفالدلا بوث هنع علي نأ ابن سو هيلع هللا ىلسص

 هب رهظي لع تاو عسي يظءاش نارخو وف" ىهلا أ هي نرتشي | نموا دي وم لاازيالو هيروهطلا

 قدنق ىهلا مأروهظلا كاذب نرتستي لا ذا ىلع أر ادلاهذهىفوهو لوأ روهظلا كرتو ق<رتتساف
 هللا لوسريدو دسم امهاناف ةوسلاو ةلاسرلا ىف مه. قحتالو ةصاخ ةفالخلا قءاسالاب ء ءاملؤالا

 ' نم همكحتالوسر نكي ناو عرش, همكمالوسو ناك نام كل الة فلختسا تاك مكللا لوسرلاذ

 روحلاو لدعلا ىلابسن. مككلا.هناف هنامز حرم وه ىذلا هتقو مكحي هللا أ

 || نانالانأ معا هقئاقح ةهج نمهسفنب نا سنالا لعوهو ةفرعملا مولع نم *(سماخا عونلا )*
 | ةفصالا اعلا فمك الذا ةيئابر ةمهلاةَوَس كلذ ىطعأ امناو ناسن اوهامب ملاعلا ىف مكتعلا ىطعأ ام
 ءادعسلارادةرخ الا ىفهعم تقيل اش ه رشد ناكولو فيرشتال ءالّبا ناسنالا ىف ىهوري_غالح
 /| بنالو قالطا هي رشتلاوءالّ ارسلا و هيلع ترج ى وهلا عيتنال اودالقاماغي 0 ولو

 ' نم ملخعلا ىف م كسلا هللا ىلو لب هلا لعأألا ماعلا ىف ةفالكشا والو روج ىل الو ل دعىلا مكستلا ىف

 ١ هتعاطن مبادبأ ح رخخالو ع.طاو هل ععس نأ قللاان هاذه عمو نينمؤملا نمهاَدْس /ن مو ه ةنهللا د دعسا

 || ىلع ىلعاهيف هتاكرح ىف هنا فرش ةلاحال ءالّمسا ةلاحهذهو مهيلعو مكلف اوراج نا لسو هبلع هللا ىلص لاقوأ|

 : هفرعم ىلع نات الا فةواذاق ةمادن ءافنكنأ ضخ ىلع ةماسقلامونوكي اذهاو رورغ مدقورذح

 : ىذلاملاعلا تاىأرو ماعلا نيبو هاه ر فر لفنان اوهام ثمح نم هقث اقع ملعلاب لغتشاو هسفن ٍ

 ىلا ةَعنَْللا باط هيشنمو هقلاخ ةدامع نم هملع نيعتامب ماك عمطم هلل دباس ني نلَقْءلا ىدعاموه

 ظ ىلارظن م ةنكملاو ةجاملاو عوشلتاو ةلذااوراقتفالاو ناسا ماعلا عم اهيف وعجم

 !| هسن> نم كلذ. فصوام هنأ ىأرو هلظ ىتح هلدوسلاب ةقصو دف أ رفهلك ماعلا أ هب فصوأم

 || باذعلا هملع ق ىذا اريثكلآ نم نوكي نأ فاسفن ملاعلا نم سذج لك فدو اكل كلا الرثكلاالا

 | ىد رطااهلنيسيو هدشر نمىلاناسالا اذه رةتفاوهّللا هدانع ىلع تاذلاءاورطفدق ماعلا نأ ىأر م

 : راقتفالاب هديعقنوديعتلالا سنالاو نا تةلخامولوش دل ا هنداعس لات َر *ةمآ

 ا قاب ناواها دع نأد هامنواروما هل سءروادو دح هأ دح دق هللانا ىأر م لاعلارت 50

 ةدابع ماقام ةبعرفلا هللاةدابع مقءاهلهللاع شام لعلا هسلعنيعتف عاطتساام هنادسو سهأ نم
 آ] ةنعر ةلاتاذاتلاو تاكع ماع تاكملا تارذ اههلطت تلا ىه ةملصالا ةداسعلا نا ةملصالا هللا

 ]| لعاذاف هن دوبع هيضتةتامو هدبس هةحتسنام ثمح نم ”ىهلا رامخ !ىلا دبعلا اههفرَشتشي لامعأ ٍِ

 الر افرع لشارع م كر هسفن فرع ذَمو هن دونع ىقحو ىلاعت هدد وح وو ل هدم أ ١

 /| ناف نالقثلاالا ىهنلا ةدامعو صالاةدامع نيتداسعلا نيب عج نم مثاخ هىهأب هدمع هبر فرع ندو
 ىلاعت لاهو ىبنمهارك دي لو مه سحأ ام هللا نو ودعت ال مهقلق اذهلواهدتع ىهنال ةيكلملاحاورالا

 ناق نورتفيالراهنلاو لمللا نوكس نومأسبال مهو راهنلاو لمالاب كنود ةيئادأا مم دابعف ا

 ! ناكل وهلا ىوسام لكى ةيراس ةدامع ىهو ةتادلاةدابعلا صح هذا لت مهمل ةقاشح ا

 || هتفرعم ةروصو ةساذ ةدابعاب ال هقئاح ةهح نم هسفن فرعو اهدلقاكمل اعلا قئاقح وجم تاسنالا
 كلذ. فدوكح ءاوسام فن قهملع ىهاك افشكاّهداءعىف اهلك هشئاقح عيج دهاشينا كلذ

 1 هديس ىحأ ةفنلاخح هل ن ع ,ملاهدع اا ذاف ف ثكلا نع ىأ هقئاقح معلا دير ىذلا اذهن فشاكب لوأ



 ني

 هللا او هلق دقو انه عمسبنأدارا اذهو نذككاش.ر كثالا نم

 دوجولا لاكن مهنا لعادوجولا ف صققنلاو لاكلاب معلا وهو ةفرعملا مولع نم ( عبارلا عونلا )+
 ىوسام لكل اى ىلاعت لاه هيف صقنلا مدعباصقان دوجول ا لاكناكلا نكي مولذا هبف صقنلا دوجو
 لكوهىذلا ملاعلا لاك اذهف هقلخ ءاطعأ صقنل اى -الصا ًاسشدصقن اق. هقاخ ءىُد لكى طعأ ها
 اذه نع ىسانالا نم صقن نمو هلق لاكن اس اللو هب قلي لاكهتنف ناسنالا مهققاالا هللا ىوسامأ]

 امولاكلا لبق نان لكس امو ماعلا هل نمنانالانالملاعلا ىف ىذلا صقنلا كاذف لاهكلا

 نوريثك لاجرلا نملك للسو هيلعهّللا لصلا# ناارقلا صب ئث هصقن.ال هشه ىف لماكف هادع
 ماعلا اذهىفرهظاف ماعطلارئاس ىلع ديرتلا لضفك ء اسنلا ىلع ةشئاعلضفو ةسسآو م سهءاسنلا نمو

 طيسلا ل ّوطملاوهملاعلاوزيجولارصتخلاوهو ماعلا قناقح عومت هنالك ا ذو ناسنالا اذهىفالا ئص#:

 دنع صقناا وهالاكلّمعلا هاربام نيعفالف لوقعلا ةلداناماو عئارمشلاب رهاظف ةصولالا لاي ا

 هنعةريثك ماكحا باسو هيزئتلاوهو هللا ةفرعم فد. لّدعلا ءاف لمعلا ليلد همضنقي اكتاكؤل هللا

 || هبلسامريرقتو هنلال دب لقعلا هنع باسام توشب هللا نعربخم ملسو هيلع هللا لص عراشل اءاحو ىل اعز

 ةريسخلا طعب + واف ” لالا لكلا وهاذهف لوقعل اريخ ىلاعتهي قبلي ىذلا لاكلا نيسحال ان ءافهنع

 لوتتعلاواهدجوميرتلاهاوذبهملطت ةيلاسللاو ةمملا ىوتتلان انقلخ امم كت نا ا
 لايدتاو ساوملا بطاقناه دجومملعنل ةلاحاوز اوجو بوجووتابثاو فن نم اهتاداو اهت اورؤيهملطت

 ان . دياب اماولافو لايكتاو ساوملا تراخ عمت س اواو لوقعلا ةلدأ هبلع تادىذاا هديرجت

 لوقعلا تراخ عمس لوقعلاو لامكتاو ساوملا هماع تلد ىذلا ههييشنب لوقعلا بطاخو ؛ 1

 لاكلا ىف ةريخل اب هناصحدرفناو لامك لاو ساوملاو لزتقعلا كلاردا نعىلاعت مهتما ديأب اماولاعو
 ةينرو دصتب بانجو دهمت ران“ اك انمعهلاوًارالوالع هباوطدح لذهريسغهدهاشالو هازون هلعيلف

 ةريسحلا لاكنيب لاخلا طسوتم ناسنالا قبو ”ىهلالا لائكلاوهادذه ددعب هيشمو هزتمهلاو دمحت

 | قناقح ناس ةالاىف رصحن الق ملاعلابناسن الا لك امو ملاعلا لك ناسنالابق ملاعلا لاك و هودملاو

 د عسا لاك رة تشير ساجر ةمدالالاعلا نعْزش 0ناسن اوهام ملاعلا
 ماعلا عومت هناريغملاعلا "هل نمو وذ لاكلا لقي ل مق نيعسق سسقنا تاننالاو لماكَى لاو اهلا

 عسجو اهلا ةمهلالا ةريضحل اهدا دعتسال همف ترهظت لاكلا لم ريكلا برتاح

 تااقفهدح ةًأشن ىلا ةكئالملا ترظنف هم .فةريخلا ةعلخ هاسكو ةغلخ مسقلا اذ فه ماقأف اهئامسأ

 تراحدانأ اطعأو هلع هقلخ اب لا هلع الق هدسج فدقلا بكر تلا هنت ”اقحر فانتا تلاقام هش
 هس دقالواهبةكتالملا هصست ل ىتلا ةمهلالا ءامسالا لعماطع اف ها لعال رئاخلا وانل لعال هم تلاقتف هبف

 اهلعال دمامع ةعافتلاىف ل ةماشا|ىفادغ هللادم< هنا مالسسلا هن هيلع لايك

 الإ نمو مد اةًأشن تطعأف تا أشنلاو نطا اوملااهلطتام يبس هللا دما ناف ن طاوملا اهيضتشتن آلا

 دادعتسالا أذهب ناسنالا لاكناكسف مه ربغا كل ذ ناك امو ملاعلا ىف ةفالغلا ةملهالا هدالوأ نمهبشا |[

 امرهظي وهناوذراصم هلنيبامف قحلا هاطعأو اهاباقت ىلع قلسا ءاصءانرهظف صاملا ىلصعلا اذهل

 ةفلخ كلانلعحابا ها الاف لدعلاو قحاب ةفيلخ ىعسملاوهو هةاذسا نم روهظ

 ايلتلها لاذع رالا دف 2 عع ون ىوقلا عيتتالو قيما, سانلا نيمكحاف ضرالا ىف

 ءافالنا ضد ف هاتعلا بأ لافاكس كل امالو كل تلهأو

 اهلاذأب. رست هلا [| || ةداقنمةفالالا هنتأ
 اهلالا مصب كيلو || || هلالا مست كنون
 اهلازرلز ضرالا تازازل هريغ دحأ اهمارولو

 ادام



 لل ذاب

 مهنمو همّقع ىلع دتراف هيلعلاو نامعالا : نءهنفرص هش ةحداف تاهبش لئلدلا كلذ ف هلماقو هقدص

 لوسرلااذهو هش هَقب رطامالو لعلام ىر ديالو ناميالارون ىوسهدنع سل نما ذه انعج فنا لاق نم

 تافضااهذب.لوسرلا اذ_ههطاخن فعضالا تاعارس ةمكطا نمو هي هقدصو و انماحا

 نامعالا رو ىوس هدتع سلو ؟لدالاىف هلرطت ال ىذا فدعضلا اذ_هابلع هنادي رىلا اههنىتلا

 لباَعلالةعردق لعءاشأمع هسفن فد: نأ قعللاو فصولا اذهلدعالاناعالا هلتشال هنال هندجسر

 فعضالا اذ هّق-عارملاوفصولا ادهمريخلا اد لكتاو كلذ فال_خ ىلع هسضعت قنا ناو

 اندتءامفاذه ندئىث حده الذ اناماد عم انفوقؤو همق انو لص نم هقتدعتو هءانلع نم هفرعتأم ىلع

 هنلوسرلا فدو اماولاحأ موك عمم-اميا ىلءاوّتشف مالا, لوسرلا اذ_هدوصقم انفرعذا

 فندولا اذهاؤلاك نب ريضاملا نم ىرخأ ةقرذو فعضالل ايالععسا را وّرقأو مهسف: أ, ىف هير

 اذهفاثودل هائيستام لس هللات انضرعم فاش اعوربخ لا اذه قدص نمش ىلع نو ةلدالا فلاح

 أ طضذنلا اذبم نامالا ناف هلا ىلاو هيلا دلع لكن و هلاقي دصت اهم نمؤنف ةيسنلا هذه ىف اندم هللان لعأ

 سل 0 ةلوه# هنادن الات دنع ةلوه2 ىلاعت هملاففصولا اذه ةمو انرضبام

 مافعأ هب ا هيهسقنق للا فصوام ةبس لهل ات لصالاوه هتان لوخلاو هلعلوءياق ةسلسلاو
 قدص ىلء انس "الدو كمن ؛ال اولاك ني رض ايا نم ىرخأ ةقرفو هسغن نع هلاقامب هلع ىلع صونلو لنا

 ىلاءتةملعاهاتلجو اهرهاظ دنءانغقو نارومأب انيلا ءلسرأ ىذا اها تعنىفانان ادقوربخلا اذه

 ناسألا ف هفرص »اها لذرظانف تنندقو اهأأهنوك لازو هنودح ىلا ىذا ا: سوعت لعالم

 || ىذاةءام فصرلا كلذابلا لوؤيامتااو اور ظذف هموةناسلب الا ل هرأ ام لوسرلا نا هنءاجىذلا
 كلذىلا ماعد ئث ىأ ءاذىف مهل لقا ذ اكل وألا كلذ ىلع ظافلالا كاتاولمفهسشنلا نس وهيزتتلا
 ةلدالاق حدقام ىل_-.ةنالو هاوعدودص انشأ ةيلقعاا ةلدالاب ا ”اق ةلدالا ىف قا

 | ىذلا هللاناقداصلا اذ هانا لاك دقرخ انا حالاو هقدص ىلع ةلالدإ | ىفحذق دقكلذناق ةيلقعلا ع

 1 ىلع هنلاو هلا ام اناق نافاذه لمعان دنع هقدص ىوقف ةيلقعلا ةلدالا قةاووئ 0 رع لا

 : انامثا ليوأتل ا الضان دحلا ىلع همت ايميلع هلم ظفالار هاظ هيطعيىذإاهحولا

 ىتاعملا دب رد لع مهدنءامولاسللا هرموح اودع ل قرفلا فعضأ ىه ىرخأ ةقرفو نعي رطال

 : نوةداز مهو هردق ىح هللا اور دقامو هلوقالوءميثهل:5سلهلوق ىعماواعالورارسالا ضماوغالو

 سهالا اول ف ناسالا لهحم هدنعو ى وي دصتا اونامالارون ممولق قو لامختا حم مهرومأ عمج ىف

 ' ممهوقت ىلا هند سل لكم هللا ىلأ تعنلا كلذ .سسلاو دقتعاف هضهللا ىلا هلعاوتر لودر داط ىلع

 1 هتيشتلا تعئاوانق تلك نامنالا فس لع ارم اذا عرثك ؟ى علا ف ةفئاط ذقت اطلا ذل دامو

 : ىتلا ىه قعلل ةمدصملا قرقلا دوك ةم-انلاةق رفلاو < د 0 د نمهيزختسلا توءناولدعب لو

 ”ىلو ا لنهذ 0 سلب هسشنلا ىت : عمل ىف هلعو هللا دا ىه ىلع هللا دنع ند ءاجاتع تنم!

 أ| ىدرلاورصنلاو حهسلاو لحرلاو ديلاونيعلاو قل ق- ىف ةروصاا.ءاخ ماعلا عل 0

 ١ ةيرخشلاوءا ارهتسالاو عادل اور تاو نرسل ار صقار حشا ل

 ِ امجىرخلا اذه ىرحامو ىذالا ىلءريصااو بر داى ديدحتلاو ءاوّدسالاو لوزتلاو ةلورهلاو لاو ١

 0 هدف ىطعأ تاكملا نامعأ ىف < 1 ىلا نأ ٍملعنلو ةَماعن داو | كا ذ نيةولخلا تعثوه

 ةموأالاءاعسالا لث الذ تالعلاو تاملحأ الث ”الد عئارمش * مما لاف هللا دلل دومثمالو دهاشثالف

 فرعي انملاع نكي تءاجام ىلع :وهف ةعب ريشلا هب تءاحظفا لكف ضع اهذعب ةفرعملا باونأت طراق

 نمولاوقالا بانت ندىلاو لاعذالا حر ناو طا نيبو طا ناو اكتنالىأب |
 ؛ كد نادك مب رءال [ىأ ف نالقثلا 7 مكأ عر همس لاق نمو لاو>-الاىف ناقملا
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 يبدل

 ىلا هتهقلاب ةفرعملا هب بستكمل ركل نم اهفدللا ل_عجاسي رونلاو ةعسطلا نيب ةدوج 0 ةقطانلا
 ا ةقنعو 0000 تادوحوملار اسئل ا لدعلا اهاطعاو هلا رم اراشخا

 ١ قوفشلاوروهظلاو ةسايرلا بح هناف ةمهلا و هنفرهظتل هناذ ند مولعلا طابنتسال ةرححملا

 || ىبع دتلئالدو تامالعمهل ٍبصن ةركفملا ةوقلام هاطعا امل كلذ ىف ميهكارتشال هسنج ءاا ىلع
 ا قئنع ةرابعوهىذلا مديقلا ىلع لدن تامالعو لد هاد ياسو معا اهدامقل ثورخلا

 ا تادذلا نع اهلسف ثود_1-ا ىلع ةلالدلل اهمدن ىلا ىه اهن امعأب لئالدلا تاتو هدو>و نع ةيلوالا

 لءاهتو شل دي ةدح أو نيعىهو ناهحوةلدالإف كل ذريسغ سل ليلدا اوه هنا ةامدملا ةعد هلأ

 || ةلدالا نمهيصنام ها تفرعلاه رظنلا اذ م اهرظنانأف لاعاا دج وم ىلعاهملسو ملاعلا ثودح
 نيستدقو قيللا هنا انل نيش تح انسغنا فو قاف الا ىف ةيوصنملا تا: الا ىهو هيواسب اننفرعم ىلع

 ركذف انتانآمهيرتس هلوقكلذوةيؤرلل عوضوم وهام للان ان ىلا هنعانزبع ىذا اهو هدنع
 هسفن نع ةمالعهنا ةمالعهوأر ىذلا ىلكلا كلذ ىنعب حلا هنا مهلنيبتمف ىل-تتا تاء“ الاول ورا
 اليلدنوكتن ا ىنعي كيري فكي موا اهننعتان الالاف متاذ_هلو ٍبولطملا قا هنا مهل نيبتيف
 هبزتتلاب ةف :رعملا هذه مهلوقعل تلصحالف هروهظرهسفن ىلع ءيشلا ةلالد تالالدإا عخواو هسفن لع

 تابثانِب وهلا ةفر عمل بلس نيد ةلالدإاىف ددرتم نيعل | دحاول.لدوهو ملاعل اتاودىلاهويسناع

 مهربخ ةلاسر هللا نموسبلا» ءاح هناركذ اصضمم ىناسنالا سنملا اذهل قمل ماتا ملاعلإ ةفرعمل
 أ لع لدت ةمالع ارالو هيبذكت ىعاومد يلق نكمزئاجهالان أ اوأرفةركتلاةولا اولا
 0100 رق اقدام كالا لعن ىبسلا ديع رم مدام انملا تح له هولآسو اوققوذ هقدص

 اهتنموق دصدأم ىوعدا| نمو حوتفم ىوعد|!باذ ان هن تيس اىهأ كلاس 1 كتسو انس

 1 مهل ةرودقمنوكت ناد حاولا نيرهانيبام ىب هو فاصنار طثاييف اورظ:ةةز كمل ايءاف قد ا

 | ثسإأةح !ذااد هةمايقلا مولىلا لوسرو#ن هىدي ىلءالا روظتالذ اقلطمأ معفرصلا ى دف

 ا ةرحملا نوككنأرخ الارمالاوناعال ارو دق افلا ذلالا مدلل تصن تازمتملا نافذ طقفةرا ال ةزدعم

 الملد رظانلا هَعَدَحو نيرمالا نيذهدحأب أ اذ 0 ةمهااو سحلا, رمشلارودقمن د

 || هيب تعفوام بس عومجلا ىلع ةلالدلا تناك اذا هير نع هرامخاو هّتلاممىف هقدصو هتلاسرب نم
 غبصفا | ذاقرونلا هعءا نم هلق ىلع ىهلا لصتبالا ةلالدل | عم قي دصت نشب رطق وذ ىف نك<الو ىوعدلاا

 قداصهنأي هلع عم ةرونلا كلذ نم هدنغ لص مهريغو ناميالاروت كلَدف هقّدصرونلا كلذيهنطان
 اهباودحو ىلاعتهلوقوهو هلع عمهدعجل باتا! ىف فوذ ملا رونلاث يح نمال ةلالدلا ثمح نم

 روكلدف مع ىلع هللا هاضأو هف لق نم ةترملاهذهىف مهنودو العراف هس جتقتتساو

 قا ىلا هداف ثيح هل قع ليد فدع يظاو هقداص نم هد ءاظنامالا روال هيلعلا
 1 دنعوه ىذلا ه-ا!عروئبال هقّدصرونلا كلذبهنالعامو هيْئيضتسينامالارو نمعوض هللص< لو

 1 فشكاضيأ هيزيقةصملا نمرخ ا احوقّدصملا اذهل ةعدهءاالق هاوعدقدصب هلع عمد دخت نم
 فرعيالوئث ىرظنلا لعلارون نم دنءام ثاام”ءاجورون ىلع ءارو ناكف هلعروو هنام ارو ن ءهدهللا
 | ل_عرون هعم سلو ق ةصو نم اف نامالارون هبلة ىفهللا ف ذقو ةزدتملا نب الا كالت نم ةلالدلا عضوم
 |١ لوبتلا ف عرافركتلا لامعتسا ع نم دعيرونم لكسهو قلبا لقعر ةفلس ةرطف كلو كرك
 ا قا هلسم مها فصلوسرلا ذ>اذ هوقدص ىذلا لوسرلا اذه ىدينيب ف انصالا ةئالث || ءالٌوهدعق
 || لهأ هنع هيلسو ىلاعت قا ىلع كلذ لثم اولاحأ دق وناكاممت مه دنع تسل ىلا ةفرعملا هيمهفرعمل ىلاعت
 || هلدال هوك ::اماوع_عءالظا هود ىلعلالد تاكدسملل تبادل كلا اوتيئاوةب رظنلا ةلدالا
 | لع لد ىذلا هلءلدىف كشو هبقع ىلع دترا نم مهن قرف ىلعاذ دنءاوةرتفا هّدرتو هب رظنلا هيلقعلا

 هقدص ٠



 لقعللام عبج اهيف سّقتناو ةفينكحمالا ماسج الا نع دم م اهلطن معدن ل نكل ةعببطلا بناج
 لكئببو هنيب ىذلا هتلارس هاف هب ل ةعلل )عال هللا ىلا صاخ هحواهاو اهانرك ذ ىتلا مولعلا نم
 مؤلعملا وهذ هدوحو راكشا ىلع قوات ردق,الو ةرامع تحن لضخ ديالو هنيسن فرعتال قولت
 الاو-أ ىف لو وذ ءايشالل حتا امأو اهنادعال قبملا ءاسش دل لكل وذادلهو لوو ا
 نائوسا ل ف ا -الاو صار ,ءالادجو ىلصتلا ارهنموهل ىلتملا ف الاوحأ ىطعيو
 نامزالاو ةنكمالاو نازوالاو ريداقملا لاعلا ف ىبصفلا ايه ىف ىطعنءامسالا عومش ف لت هلم
 رخآل هل م لابخلا ماعو ةيقرلاو ةيظفللا فورخاو حاورالا لاعو ماسج الملاعب قاد امو عئارسشلاو

 لصاسلا و! اوبلا للعلا قريظ5 ءامرالا نم كاد هيشااعو قلاكلا حج ةصاخةيفاضالاع ءامسالا

 بخحلا هذهل تالماخلاتاوذاانامعأ ىلع بح اهاكم هو باسنالاو تالاصتسالاو تالاعفنالاو

 لاعفإلا بنر دقلا اذب.و تاوذلا نامعأ ى ابن ايعأ .دجومل بخ اهذهلىذلا ىلكل كلذ كاردا نع

 فالذلا عوةوو ىدالوةلالدبيام ىلاعت لاق كن كلو له< الف فثكلا ناكلاهالولو باسالا

 لاقت الارهظ هيو دوجولا ىلا .توبثلا نم ةّمباثلا نامعالا ىلع لاخلا ريغت ىلهتلابف لاحم مولعملا

 دجوبو تْسو وعم ناضقتل اهلذ ىلتلا ناطاس تحت عوشخ وهو تادوحوملا ف لاح ىلا لاح نم
 لاحيلا وعلا لاح نمولِةْدَف اكدوزعح ليعللهرر ىلع انف ىلاعت هلوعي كلذ انل هللا نسب دقو مدعل وا

 هللا نا ا هع ىذا ثيدحلا فل سو هيلع هللا ىل لص لافو لختللاعو ثخ كاك دنالاو عوش٠لا

 رحاوظلا ىف ماودلا ىلعةدوهشم تاريغتلاّن ال ماودلا ىلع لتس ىلاعت هللاف هل عشخ ّىشل ىل#حت اذا

 لاقتنالابربغتلا تادوجوملا نأشو ىلتتلا هنأشف لوقعملاو سوس لاو ةداهشلاو سغلاو نطاودلاو

 هركلأ هفرعب ل نمو لاح لك ىف هدبع هذرع<نخ هفرعيال نقانمو ةفرعي نم: ان لاح ىلا لاح نم
 ئاف لاح لك ىلع هلل دسجللا لاف ملسو هءلعنا لص ”ىبنلا نا ميصصلا ىف تنن لاح لك ىف

 ةماقا عم نوكسج ام غملبتلا ف اذ هنم مضوأو لاح لك هملخت ىطغملا هلال لاح لكى ع هلع

 موللكض رالاو تاوعسلا ىف نم هلأس ركلاريغتلا ركل نانا ركن نأ ىئشامراكت :او دود1تا
 نيعلا ىدحنا ليف ةنؤكأ تالف عع ةسسنءام اة نتا ةمهلا لاوحأ ناشف وه

 : سانا هنت نيعلا كلت ىئاضعد هضعل : ملاعلا دينو هك اهروض' تآر 8 نوكلا ةفلمد .نانعأىف

 اند ماعلا تامعأىف فالاناو ةقفاوللا ترهظت فلاخلا وهو سانملا ريغ هلمو قفاوملا وهو

 هبسكتاعاهلعاهراونأ س 5 و ذةيلحملا نيعلا كل: قاضجب اههضعي رصنت اعلا ناعيا ةرح 1و

 0 اهم تقلعتامل نيعلا كده ةققحرثأ نعةرخاواملد تل ام ماعلا ىف ثدحف نيلا كلت نم

 فقرا هش ث د بف رودلا ساكشنال لياجملا رطقلا ىلعاهءوض سكعتسف سهل ال تار ماك ملاعلا

 ا ىدلاو فاينور رمل افنيعلاكاندوهمشن ه ضعي ىف هضعن رثأتن مملاعلا قرهظيام نيعاذ هو

 ادبأ بتنا نيعلا كلناو ىب دق حور اهاوالا ماعلا ىف ةيعسط ةرود ترا 0 ”ىعسط

 عفتلاب هتعربفملا وهو ملا ريغو عالما ن هجاوادأب ا ْق ملاعلاف

 فراعي سلف هناوخأ ةيتب عم ناسنالل لص لنا فر عملا ما قا دنا نم ىلتلا لع اذهفرضلاو

 عئارشلا ةنسا اي هدايعق وا باط## لعلا وذو ةفر ءملا نم# ثلاثلا عونلا * ةفرعملا مام لصحلالو

 هل ل نم لعو هللا : نمىجوو هللا ف هرعم ىلعهللا ىوسنام لك نِمْيِلَعُ ١] ىدعام نا هلاك ديا ٍلعا

 ضرالاف نمو تاوعسأ | ىف نمهلدصس هللا نارتملا ىلاعت لاا ذهاو هلكد بعس كلذ ىلع روطغم

 ريثكو باودااور داو ابك او موعتل اورمعلاو سعشلاو لاف مهما لزتام سانلل نيسل لصف مث مهعف
 ري مخ اىقعيلبو مهامو لوي مهام للقو تاحلاصلا اؤاعواونم [نيذااالا هلوكوهو سانلا نم

 هد نم كونا 00 تانح ءلاهملع قحريثكو لاق م سانلان ا رتوف
 كبك
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 امةعتتالو كلا ترش امدح ىلعءامسالا عجب ذخأناذكه مئملاوباه ولاود اواو ىطعم لاو ا

 العلا ع كل تاسع .ايتم اهلك ابن او ف دارتاهلكىلاعت هللا ءاعم آى سل هنا كاع عماهشا ىه 1

 ةفرعملا مولعنم ىناثلا عونلا كلذ مهفاق لمصفتل ا نمذبن عمالجت هللا لهال ىلا ةفر ءلانملوالا |
 قلخاملهنتانا كلذووه هنا فرعيال كلو هيلع باال عاد ”ىههاالا ىلعتلا نارلعا ىلِعتلا لع

 ناكوالا دوهشم قدا نكيملو هناصسدلادوهشم ناكف ن 7 اوةوهو همدع لاس همالكم عما ملاعلا |

 اوال رف . روذلاك ةمودعم ى هو دوح-ولا كردتالف هريغنكي ل مدعلا باج تاما نيعأ ىلعأ

 ا 000 لا نب دعا ءاقر :الدلاف |

 مرق شمل ري م مالعلالازفرزلتلاب فلان كما دجو ام دنعفدوسملا |

 دو-ولا هاطع ىذا اوه هنأت العالم اراعاذع ىلصتل اهدافاف ني وكتابه سه ىدلا هنا لعالو وهام |

 نمثعبنملا لظلا تح هئم ثعشإ وهاذاف همتعفمدعلا ىأر ةهر أسد ن نع تملا زونلاب غصن نأ

 نود تنكولؤتناوهادنهأ نيالا بناها نمرونلاهللاقفاذهام لافرونلا هلاعاذ اادعتلا

 نم ىهحاوام ت ثيح نموهامتا ةللغشتا ىذا هر دو هيهذدماناو روذلااناف نع لاظال رهظامل

 تح قات ناقكناكمال مطل اوزونلا كفو لك دلا روثلاا'افانأ تس تساكنا لعل لاذ كتاذ

 كال نع تضرعأ ناقرتشل ورنا ني تنأو مدعلاو دوجول ا نيب تنأفكاإق مدعلا ىلاتيفناو

 كهلا نأ لعل لمادال هناف ىف رعت لو ىتاه- كناكمان ءتض رعااذاو كناكما نع تضر 1

 ادهاشملزت لو ةماكلاب ا اس كناكماالا كد جوموكب رو

 دوجولا عم نم نالب اقم بجاولاو لاحت او لاح ن نيهن آتلمتو كناكس | لظ هنأ لعتٍمل كاط

 كلظ. نعد نفبار الث ىلارظنتالذ قاعد نعدوومشملا كلذ كامب هناذ عمت لو ىنبحت ل كتوعدناف ا

 هلكتقلخ ام لهم محلا ثروب و هناث قع كشف ارظن كلظولا رطتنالو لهما ىف عقتتفاناكنأ عدم

 ىرخالا نيعلاب كلظ دهشتو ةدسحاولاب ىدهشتلالا نينبع كل تقاخامو ةرانو ةران رس هذ

 هلا ىأ نيدعلا هاندهو نيتفشواناسلو نعل ل عمن لأ نانّمالا ضرعمىف كل تاقدقو |

 مدعلاو ةلظلاحما مدعلا ناف ارو كج راع ان املا :رطوروتلا قيرط نيتي رطلا

 | ركم_هل لصح ىذلا لالا لمعلا نأ لعاودوجولا ةحار لظلا ىف اذهاو ةسلظال لن كل

 ةلظملا لكاسهلا هذهاها تسا ىتلاةيرونلاحاورالل ىلتتلاوهرونلاب غصناو دوجولابفدتا ام دنع

 ! ]ع هروهطال اهفاهلظف هءتغضن اان ارو تناك ناو وه مو ابيق حرس ال ىذا | امءاكمأ لظاهل نكلو

 ناك ذالسو هيلع هللا لص هنا !لوسر اهم. نوكححي نأ دي ريناك ةمترملا هذ#هو لوزبال اك ا

 ةيروتلاحاورالا ضعي يه ىذلا ىادبالا لكلا اذ هدعبم ارون ىنلعحأ مهللا هناعدف لوب

 هنعرهظت ىلا بئارملا عج ىلعتلا اذ هىف هنملعف ةعدبملا حاورالاهذه ضعبل اءلت ىلحت

 ةئمزالاو ضارءالاورهاوملاو تاكرااوطناسلاو فئاثكلاو فئاطللاو مطلاوراوالا ملاعق

 ةماسقلا مون ىلا تالعفنملاو تالعافلاو عاضوالاو تام_مكلاو تايقيكلاو تائاضالاو ةزكمالاو أ

 ددعلا اذهمافو هس ههنا سو ةلللع فال ١ ةغيسو ةسهفاأ 1 8 اهغلممو ملاعلاعاوناو ا

 هانركح ذام عوجملا ناكفاغا نوعمسو ةمناع ايلا فض اهاثهىف نيت سوه اعلث نرضنم

 لوهج كلذ لءفامو ىعادنالا لوعفملا اذههنذ رطنلا ىلو نيد نم هملاعلا لءو لوالا ل اوفو

 ثاعبنا كا ذ هاج نمناكهمولع هز تنارملا ذه للا اذه ن ملقم د

 هنع تلعفن امزبو امنع لعفت | أم نيب ةحزتمم ى هو اعنا لوعقم لأ ىهو هنع ةيلكلا» 0 1

 ليام اه .رهاط ىف نرقنلا لط رامظف ةعدطلا ىهوةلظ انك 1ع ار راو حاس ئذلات

 امك تو



 حل

 || نم هركذا ام ىلعردقن ا هتردقهملا تاصوام ةياعو ىسرافلا مزح نب دعس نب ىلع دم ىبأ ظفاللا |

 هنا دم عنب ىلع ا حاصلا قرطا|نم اهيفهئاضخا غل اذه ىسحلا ءامءالا |

 رغوة زاحا قل ادبعهانثةنحو ىلدشالاىدزالا قا دسع دم ىأن ع ىنابرغلا نهنرلا دبع

 دج انب ىلع دم ىلا نع ”ىبثعرلا ده نب يرش نسحلا ىلا نعةزاجاو ةءارقو عامس نيب امدسحاو
 هللا نص ”ىبنلا نع مصامو نارقلا صن نمءامالا نعي دجؤتامن ا لاك ىسرافلا مزح نس دعس نب ا.|]

 ىهو هركذنامانؤاصحا غلي دقو لسو هيلع

 هللا

 مركالا مويقلا ميلللا مياظعلا ميركلا ميكا ميلعلا محرلا نجلا
 زيزعلا عساولا بسجما عيمسلا برقالا باهولا برلا باّوتلا مالا

 رووغلا ريصلا ندتلا .ريبللا ريبكلا . نهالكلا ”ادلا لكك ا |
 را ردت ريلا :زوصملا, ,.ريكتملا, راشلا .رايكلا راثكلا ذا

 نحالا):ديملا ب دودزلا بنملا يار ىللا ”ىرفلا و ةلولا 0 تلا ل

 فيطالا .:قللا قازرلا :قاللنا/ “+ قلاجلا: .-كاعملا : لعالا ”:لوالاد هدحاولا

 | ضودملا»“ نعال طمملا سولار نيمار تالا ولع
 لح تاسع, نوألا ولسأ 7 دسلا"“ رعالا# ركل ١0 كل 1
 رهدلا رخؤملا مّدقملا ىطعلا ىفاثلا طسابلا ضباقلا زعملا قر

 تءاينرخأءامعس !نارقلا نم اندنعو هئاصحا ىف هنع مه اسشأ نعانش امش نعا فر ىذااوهف
 1 مش نأدار نمو رام الا ىف كلذكوءامسالا نمودبنع تسسلو ءامسالا نم اندنعىهو ةفاشم

 ْ ةعرفللا لعو هللاىلا ءارقفلا حناسانلا اهيا ىلاعتهلوةىفرظنسلف ةقضللا ىلع هللا ءامسأ ىلع

 : هناصس هناف ناركحال نا.عا اه. للا نءرئاصيلا نودع تيحنكلوهؤامءاالا دو-ولا اف :

 | ةكئالملا لعاجو ضرالاو تاوعسلا رطاقودو اذه همشو قاو لكب بحت اوهف هريغال قاولا |
 وذو صضرالاو تاوعدلاًءوقو تاوعسلار ونو ٌةهلَح ضرالاىف لعاحو اكس للا لعاسو ةلتسو

 حراعملاودوشرعلاوذو تاجردلا عيفرو باّعلا ديدو باسملا عب رسلاو بولا لباقو رويصلا١

 لرالاك تافاضالاو بسنلاو ىناعملا ىلعةلادإا تافصلا مسق ا دهف قد رطاا ىلع ثتيمر دقو

 نطاملاورهاظلاورخ الاو ا

 ءامعاو هللاركمو اوركموهلوقكر عتمور وملاك رص ىهو لاعقالا اعنا وهو *« ثلاثلا مسقلا *

 ةدارالاءامعا اهلك لاعذالا

 ىطعم نموملاو قدصملا نمؤملاق نرأاو نمؤملا يما طم لارتشالاءاععا (عد ارلا سسقلا) 3 1

 لد ل_صحااذاف تباثلا برلاو ىبرملا راو دمسلا برلاو ملصملا برلاو كلاملا باو نامالا

 هج رذعال هنت يه ثمح نم هب عدا بتارملاهذهن موش ةمته ىأ ىف رظناف ةيهلالا ءا٠الا نم مسأ 0

 نيعفنعلا ىدح | نكت اهلك توعنلاهذ_هاهل ىتا |تاذلا ىلع هتلال دنع لفغتالو ةدحاو "لد اع أأ

 اهم ىداذا تح هتافص هذه نم ءامسالا بلطت قثاقلاو بتارملاناذريثكلا دحاولا نوكتف ةرثكلا
 || اهماكحال الحم هناذ ل عج ثدحو ءاعءا اهماكح نم هلع قلطا ثمح ةرانع ام هنلَّنا تلعو تعز |
 حوفصلاوزواعتم لاو ةردقلا عم يل اودو همكح هنمرهظ نم لعءام»ا هنم اطيب لوددعم ىعم لحاف ا

 4ط ند ىللعءاع | همم قلطد لوقعم ىعم مركل | ةمن سمح كل ذكر وفعل او ا ل عءركلاكه مكح هنمر



 كلا

 ْ نيه مسسقلإ مسقا | ادعو ةيهلالا تافصلا دو 2 ماا را عب (ىناثلا مسقلا)*

 || لعلا,#فوصوملللعلاو ةاماطابةفوصوم انا ذ بلطي مس اوهو“” ىلا لثم ىناعملا تافصءامساب ماعلا

 : عملا )فوصويلا روكسلاوريسبلاو عييمسلاوةدارالا ف وصوم دير او ةردقلا»فودوهلرداقلاو

 اهلوءاعسا ابثم هيلع قلطم ف الخ ىلع فو فوصوملا هما ناعم اهلكهذهو مالكلاو رصنلاو
 ةردقو العيس ةفص» ةفوصوم تادىلع لدت تناكن او ءاعسالا كلت امفوصرملا ىف ماكحأ

 1| نمل ءامس ا دا را وامالعو اهلعو املأع ىهيست معلا هب ماه نك تا سه اهل ن ا

 ميهفيالام كاد نم م-هش اريبخو اهلع هنوك كولانع فالد املاع هوك لوادم نكلو لعلا,فصو

 |١ املاع ىهسي تامول ملا نم اما نم ألعب نم ناف ملاعلا نم موةيالام هنم مهفيف ةغل اهلل هلع ناف ملاعلا نم

 ْ هلنكدم اك انعم ناك ن اورب مت ا كا ذكو ةريثكت امولعع هلع قلعتاذا الا امالعالو اهلعىم-نالو

 1 0 معن ىتح - ,كولبنلو ىلاآلاق ءالالاوةريخئاوهو ضاخقاعت |
 | اريبخ ىمسويءالسالا دعب مكب ل-علا 1 ككمانم اعلا اريخ ىمس ءالتنالا دعب قفا
 ا ا ولعت هذ حدب هو نم تامولعملا رص اعّم ىصملا كإذكو

 نمءىش هنع حب رخناف كلذ ند ا هاك ع ءحرذجال ةيظفللاو ةمع-رلاو ةيئاذا ا تامول عملا قاس ملعلاب

 ان: بام ل+وهاناق موه لب :كلدتا سل ةيهانس تامولعملا نا انه ةطاحالاب ل.خ*الوطعع ساف كلذ

 | تلزائه. نموا ذه ىلع هن ادع لع ىأ عمي طاح ا دقف هانصريع هنا اهتم ىهانتالامو انتم هنا اهنم ا

 كاد لكراهتاوره اقلاوردّت لا ورداتلكت اغصلا عبمبذخاتاذكهو معلا لهأن ه ةريبك ةقئاط

 عزانملاةلباقمىف رهاقلا ناف اهلطتةدحاولا ةفصلا تناكن او ناكر ف ءاعسالاهذهنيبوةرهقلاهيلطت '

 ْ همقف هنمع امو دعم هنوكحسح عم همق رثالل لباقلا ”هِلاَعَم ىف رداقلاو نيعزانملا :هلباةمىقراهقلاو

 ال الوادا م نوكمال هداج ا لبق نكملا ىذلا مدعلا مَّدمَتَنال ةلكشم هل اسم ىهو عانتمالا نم بريض
 || ةردقلا قلعت لاح ىفالا نوكيالر دةةملاو لعي نأ ئيسنف لاكش ال اوهاذهف نكم#لل ةيسفن ةفصوه
 وه لعتفموه ىذلا بستكملاف بساكلاو بستكللاك هنسعدامعال رودةملاب ةددقلا قلعت ىف لمعت هنال

 ءاعمال نيب ناكرفلا كل ناي دةف نيسلا| خب بست كح ملا نيعوه ىذلا ببكلا لوصح ىف لمعتملا
 0 رككفدارتلا نال ماعلا فدارتلا مصيالذا قل هوو نكلو هةر بلطتتناكن او

 اعنا مالكلا ف عرشلا ىفان دجو امو ذرلعاق ”ىهماالا عاست الل ةدحاو "ل راركتدو+ولا ف سلو أ

 اهل سيل دارالا كل ذكو عربشلا ىف همسا ةظفل نماعس | هلان دجو ام مالكلاف ببحناو روكشلا الا امهلا
 ديربامللاعف لاق هئاق لاعفالا» اهسأ اهانعم ةهح نم اهءامعأن مناريغامهمسا ظفل نم ىلع ىف مسا ْ

 1 ةفصالو ةسدع ةيسنوهالو لاعفالا نمهلوة ساو لود ناهيداراوهو رّوصتلا بعص قلعتاهلو :

 ءاشامت هدابع ماكين أر داق ولا لاقي نأ كلذو اضيأ ةردةلا ف روصتب كاذكحو ةيمدع

 ]| غمص نم ىهو !ذايءاف نامزلا مكحب تحت هتدارا قلعت >دأ هللا نا كلذو ف رعب نأ بش لعانهف

 نكرم هنالاذا هيف حصبال و اداره نوك.دقنامزلاو نك هل لو: نأهاندرأ اذا لاةذنامزلا

 ْ هللا لبعأ هلعدقعب ىذلا نأ لعامشةبهلالا ءاعسالا ضمات مولعن هاد هرعب مكح هنوكشض دعب

 فاعلا ' نم اهانذخأ اذاانانهلمر ةنسلا ىلعوأ هبنك قف هسفن هن ىف مهام ىه هناصسهئامس أ ىف 1

 يملا ىف دروو امهوعداذ ىسحل اء ءامسالا هنو لوقب هنناو وراك يد لاا حدملا ةهح لعوأ م

 0 اهنسعت ىلعانر دقامو ةنلا لشد اهاصح |نم اد> اوال اةثامامس ا نيعستو ةعستهتانا

 فشكلا قيرط نءانل لصد ”ىهيلا مسا لكو يش اهنم مصئالا رس عر
 نيعدملا قداسفلا ن ل ا ١

 لدم اهم دعا ادح رنه ظافملا نعانصخ ام وريثكم هما امز فو ب بذكلا هللا لع نورتعي نيذلا



 مم

 لكبليي ملي قلاب ةصوص# رئاعذلا تءدلو بئاغلاريمذ مءاوه هظفاذكن ا نم فاكلاو ىنا نم

 ةدئاذالف الف كلذ كنك ملناو عماس لا دنعهيلع لدي مالكم يدقت عم بئاعتاذ ىلعلدت ةظفاوهفروذم

 دشناونازوالا نم رعاشلا هيديقتاملر ءشلا ةرورضفف لاس لبق رامشالا زوال كلذاو ديف

 متاح ني ىدع ىنعىزحب لوي نأ دارأ هنا ركذلا لةرمضاف محاسن ىدع قع هب رىزح اك

 مكلذ هلوق لثم ةراشالا* ءامنأ نم مىهو اذ ةظفارءا عدل! نمو نزولا لحأ ن نمريمضلا مدة نتي لف هبر

 لثم بطاخلاءانو تنأ ةلغفا كا ذكو ىرك نا ةالصلا ةاوىندعاف هلو أو لشس ملكتملا ءان ءاءدظفل كا ذكوهتلا

 انلزن نثانا هلوق ل_ةمانهلوقةظفاو د شمات“ اةطماز نةقللاو ميلع قرا تن[ تنك

 تازاشاو رامتءامسأ اهكمذهذ ميكحلازيزعلا تنأكنا باطللا فاك ف رحكاذكو ركذلا

 امالعا تسلف ادهعمو 5 0 هملا راشمو بطاختو رهضم لك متتاناكو

 3 امممامو اهارات:ذاالهدهو توعنلا ىلا رفعت دق مالعإلا أ متاع لا ملال دإا ىف ىوقأ اهنكلو

 قد طف كلذ ىلع همن دق هان ارةاودال لع ره كلل الهأن هلا ةصقلا اهمركذلا ىقاهلوالا

 فرعأ اهنالصوصلللا صوصخ رك ذ نم اهوا هذ ةصاخود ةظفل ىلعال اركذالا, نكلاسلا هللا

 انش عنخ م ربغلا ةصاخ, نعل !كعألا لدتالابخال عضولا لأ ىف مسيل

 وهو لعبال كا اودارأو بيغ ريفذ اهنالتاءاكلاو 3 رعضملارك اس ىل_عهللالهأ اهلغامناو

 ودالا اهلعب ال ىلا هب وه ىلا عجرتوش ةهظدأ ةعسخ نأ اولاقف هتةشح معلا قلعت نع ق ى اطم بمع

 نأ قل اغا تلعامو كل ذ نع هلل | ىلا عت 4 سفن لعبال هنأ تعز ىتلا ةفئاطلا سالو كلذ ىلءاو دعا

 ةسن ىح أت الووثن طرا ان نمتونلاو فأن العكر 0

 لونا هناف تن هئانو بط طاق فاك نا ءامسأ 0 كل رمل ف ىلع ا هدذنع

 مظعب ركذلاّنالم اطعأ هةصتتق ريك ا هلنارك ذاو لثاعلاوهف هناهل أك ع ند هس نعوهالان ةفاناوانأ

 وهلان ما فق ريش اير دراما اه-أنوكعموهقلا نمعأالوركصاذلا مع مظعردقب

 اذهل قوذلا مدع كلذ نم موعنم لهىرداالذوه ظفلب هولعفاك اهمركذلا سس هنا لهأ نمد ايف

 ,عمج ف غتاسكاذف انلق ديدعلا بلطناه افاولا# نا اركحذ اهولءحام مهن ات برقالا وهو ىعملا
 يؤّسام عرشلاف درو دقو صاخب رط ىلع روضالا عم هلك كل ذيرك ذاب لوةنن ةثوتار مضملا

 هلوقو هدج- نم هللا عمم هدبعن ال ىلع لاق هلنانا ملسو هيلع هللا ىلص هلوق كل ذ نم هبل اذبه دام ١

 اون تو اناواناو نونلا.لئاقل اوه ْككالب قا اووزحرو هدو هن اسلو هرمصاو هعمب تنك هللا نع

 اضقق برقأو ركذلابرو ذل ىف تاوهف ىناسا ىلع اهمرك اذلا هنال اهم هركذنوا.هنع ةيامنابم رك ذذلف

 فرعيا دحر ل لعفلا ف صاوخ تارهذملا ىنعأ اضيا ءاعسالا هذهلو هماع ل دتام ىلع فوتولل

 ذنعوهنوكي نكلووه كلوقدنءوه نك, ل ناووه ناكو هتاقا ذا وه ةظفلالا هننا لهأ نمابنم
 هبنالو هيرعشيالو هتلاةفرعملا رارسا نضهناف كلذ لعاةراضذالا ءاعبأ نم قيام كلذكووهكلوق
 دلت يوك سوت رهط طخنا نم هي قلع امانوخوأالخوةريغ هللا لهأ نم هملع دحأ

 اريط نوكتف هيف نتف هللا بام ع لي نموه ةظفا

 هريغرهظال دا تدولا كلذ ىف صاخرهظمىف هروهظوهد معلا نموه ةظفلب هللا ني وكت ن اف ىذا

 ىغملا ”ىئغل اوزعملا ري زعلاو نطمملا نس هاظلاوهف هسفنرهظا وهذ وهالاوه لامار

 تاراشالاو رئامذلاع ءامسأ عج ا م ىيعو مس الا اذنك ذا اد هرس ىلع كدهس دقف

 2 5 تالا ل رس لا اج ةراهطلا نكلو تاداكلاو

 نيركاذاوخهناوزك وج هزل نمو
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 | بوناارد هاطق . تاكفابم ل 0 لاك ةنهلواب نطق هفورح الا رسلان كر 25

 نم ”ىن ىلع ءاعدلا ن نسيت تلا هنطان فن اكولواهدلج ن نم ةيلا: .لفتاكو هبال ىل 0
 0 ناآولف مسالا لإ ذ فورح ىبسنو باكل | لك هل هم لعجو بقوعو مسالا ةصاخ فج اهءالنألا

 عدنا نع عمل سامنيعف هلا باج ةالولمعتسيو صاخا مسالا وعدي سو هيلع هنلا لصتنا لوس

 ْ بدالا كلذ بيسو بدأتو مسالا صاج نكي مهءاعدن ا انلعف سام الع هناونيرخ الاونيلوالا لع

 || لعلذ كسقتفام لعأالو ىسفن فام لع مالسلا هيلع ىسع لاق امك هنا سف ىفام لعيال هناف ىهلالا
أا مييلع اول دهذ ماعلب لعفاكةريخ همقهلام همفدوع دي ىذلا كلذ

 |اريغب هللا ن نم نو ديرب امفءاعداا ىلا مالس

 نكي ل ناو لئسام نيعب هياجأ ةريخ همف ى ع ادللو ىذر هذ هلع ىف هلل ناكتناذ دا را كل دب صاخللا سسالا

 مسالا ىعس اماءاسعسا غنا ماعلاو صاشللا دنع مولعمو تا 1 ارا دككو 5 تاجرد عادلا ضوء

 00 "ىلا لع عمو نار عل ةروس لووأو ىسركلا ةيآفودو ملنعالا

 نماذهفيلهأ هتامّدااذهاذ لط.ال الءامشالا ىلا لعو هل ًاسامنيعىف هللا هباجحا هيامتدولو

 0-0 نحر هز مك لع كاك ا بود كاسم از ورز هوما اال نمو ةمهلالاءامسالا
 0 هدحو نورا كح ةبكم  فورحوه ىذااو كلبك ب كسه مساودو

 | ةصاخللا نكلو اهئاسعال بكرتلاب ص اوخ اهلو اهدارغنان صاوخ اهل اهاكءاسالا لب ريقا ةعلاكو
 ٍ هلالا دون ىلع لا دهنالدحاولاالا لاعلا فل ءاشلا نوكيأل ىتح كلذ ,هفاف ةم ةمعدملاةيدحال

 ىلاةينوسنملا لاعفالا ىف قة ا هذه ترس نإ زتحع ا.شالا | عفىفدلكي رشال د حاولنا كنف

 هلمدا ارفنا ىكلءاهتمءازح 1 21 كنب د يالا ةنكررم تناك اذ بتر داتا ت1 ناز كالا

 ْ كلذ نم ءزح لكل نوكدال 1 لمع اعاصؤنانثا قو اذاف عومجلا ةبصاخ ضقانلا ةيصاخ

 ىطعتال هدارف رع :ا ىلعءزح لكو عجبا هب هر لح 8 عوخان عاق اتكون ف اوكا ارق ل عومجلا

 نكلو لعد اولا فرط نأ تانهن مو فورحلا بيكرتكت املكلا بكرت اذكهودا ع ا

 : هسفن قلن ق ودحاو فرحوهو هيون ىشينا عماسلا د_:عبرعلا ةغلىف َْس لعامدصتلا

 ١ لعف نمال دحاولا ةملكل ا لعذ نمو هف نك اَمأو ادداو انرح هنوك عم هعمسام ىبناعواذك نم

 1| مس لعدفلا ىف هلدب اواعفهللا عمهتلا لها بدأ اكنهلو طورش هلوداحالا ىف هتنصاخو فورملا

 هدعنالو كلدلبق همم عمم نا لوس ةوزغفف ٍلسو هيلعهللا ىلسص هللا لوسر هةلمعةساددو هللأ

 بابلا اذ هى هركذنىذااف كد رارسالا هذ_هلثم ةياحضااءازعنم سال امال_عا داراامناو
 فرعاالف مالعالاكىهَىلا تاذلاع ءامنأ ءاقاف ةيهلالا ءاعالا ماقأ نم هانركحذاهولعلا
 هنا م يأ نمىمشم هنا ىربال ن مسهذم ىف هللا سسالاالا ًاسابنم ةنسالو باك ماعلا ىديأب

 ىلع ديزي ص مد ىعسأك مار ىسملل دودةموه له 5

 امناوهلعىفو هعسج وعي ودير هنوكل هيداننعأم نكلو ةدانزلاَن مالعفوه ناك ناو ةبلعلا قب رط

 ىلءتانقاذاف دحلا 5 ه ىلغ عضولا, نوكحب, أمء انعمالا٠ نكماندرأ اذا هب خعصنو 2 رعتل هيو اننعم

 ٍ لع تان ءامعسا م حدملاع 1 درط لع تاقاذاو ا مئاذه

 0 ناك ءاوس اه سفن موةتالا مجالا. فوصوم الادوج راتب ا هفضل ا ناشن مودقشملا

 : مدلاواحدملا قي رطنا_م بف وصوملا ىل-_ع لدى مذ هنمعىف هلدوجوال فاضاوأ ير در دواكول

 ىلا.عتو هناصس نا ذاهلك اهب تعنو آر شل ىف ةمهلالا ىن اع اعمال تدرواذبموءانثلا نقيرطروأ

 هيدنرأام معلاكت اذلل هللا مسالا نأر هانا ىلغفالا عضوملا قرط نم هللا هلك و ىنعملا قد رطنم

 : ءاعسا اأو ةس رعلا باج نم ناشلا اذهءالع ضب ارباك قاع ثالا ةحكار هه تناكن اوقات الا

 ايلا و 0 ككاو انا و اذ و وه نال تاذلا لعلدت دئامافرئامذلا

 َنَم

14 



00 

 ةزعلا تع 4تع لوز الفوهالا هر رفظالو هلعام نوححح, هب ترفظو هتلعاذان كاوق نا

 عج نم ةمسانملا عفري ربو لعل | ههزن اذ هلو ديالو هثمالا هب ٍل_علا باددس دف صالاوع كفو

 ا طع | هناك لدع ]51 دانا لوةءئث هلثنك سلب كل ذ ىفهق دصنف ىلا دو هوحولا

 الا ير تا ال اناا 'وإ_>-نملقعلاو هّقلخ ءيش لك تع .طعا ىنافكل ذربغاعبالو

 ره مةوقالو لّتعلا هلمعز لا سخأ ناس نيف نبكأ ىدص م لاسقق

 ةمالسلا هش رطق كلذ نمّديال هتطاحا تكئاضدرب لب ,دأنواناهاالا لقعلا اهلمشيال العود

 ةايصل ا هقي راع ره هذ هلع ىلع هلا ىلا كاوا نمؤدو لأَن ال نأ هنلا - ندد ةريصل ىلع ناسا

 قالا ا نمو علل قي و هلااه اطعأ ام عمم تفوابنأف ميطعتامفوق لك ق دصي هناصس -اان

 هنموانعالذا دةتعم لكهبذنودةتعبف هتصاخو هللا لهأ نأر ّدلا لهأ مهو هلا لهأ «بلعيرتآق وذ

 ملاعلإنإكلو اهلا ناكام كا ذك مالا نكي, لولو هجولا كا ذقحوهو ءىث لكي ف هحوىلاعت
 لانإا ةزي زع ةفرعملاهذهو لا ماعلا ن«ئث نع قحلا هجوؤاخن لاحم اذهو هنو دهسقن لمت

 هلباقمىلا بوبملا وهو ىف اضالا ءاطخلا عفتر بالو ماعلا ىف قاطملا ءاطإنا عفرملا ىدؤتا اذ

 ةدح ىلع سها لك ىنر اظن نم هللا لها نم لماكلاف لباَعتلا مدع عمءاطخع سلو لباسملاب أطخ وهذ

 يثلكق لش نعح رخام هدابعل هللا زيبام «ىرب دانا هافوو هتناداطءأىذلا هقلح ىرب ىتسح

 اذه لف هقلاخهاطعا ام ىل_ءقلخ لك لزنبو هعبضومىده مث هلوقنم ناسلا عضوم لزنف

 عورفلاو لوصالا فتاةعنا بصم د,م لكت عورفااو لودالا ىف قالطان ىطخعال و ىطتعال

 اهاندح وم كلذ ىفانرظنامل اندنعانب رطفف ةفرعملا نا لقتلف ءانرك ذامرِرَدتْنأدعد و كلذيليةدقو

 دحاولا هللا دادع نم ةصاملا هءاع تكساس ىذلا ىبرايلاوموءاسش تعي ترجل فورست

 قلاب اط لعلا ثااشلا ءابشالا فقل ىلتت معلا ىنانلا ةيهلالا» اهسالاناعلا وهو قناتنا لع

 ناسنالا لء سماخلاا دوجولا ف صقنلاو لاكبلا مع عيارلا عن ارسل ةبكللا نيفلكملاهدامع

 للعلاوذيود" الا لع عباسلا لصفتملاو لصتملا هلاعو لالا لع سداسلا هقتاش ة ةهح نم دسفت

 هريغو ايما داما ربا د ةيردعو مسلا ل صح دق لك ةاسملا عبسل ا هذه فرع نك

 كدي مست ماسقأ ةعبرأ ىلع ىهو ةمهل الا ءائسالاب اريلعلا اودو قنا ا لءااودو * (لؤالا ملعلا) +

 اذهو مذالو حدم ىلع لديال ىمسملا تاذالا بتم مهفبالىذلا لعلا مسالاوهو تاذلا ىلع

 مساوهو هللا س.الا الا عراشلا ناسا ىل_ءالو هب انكحوفانبلعةدراولاءامءالا ىف هدف ل مسق

 ةلوةعمتافص ناسعأ ىلع لذي مسقنيمسسق ىلعوهو تافصلا ىلءلديوهو نان” مستو همف فلن

 وهوثلاب'مسقو نابعالا ىف اها دوحوال ةبفاضا تافص ىلع ل دب مسو اهدوحو نكحو

 ةفص ىل_ءهجوي ل ديكرتشم عبار مسورعضمو عر رص نيمدق ىل_عوهو لاعفالا تافص ىلع لدي

 لدتا مءلاوهف ةفرعملا نم لالا معلاوهو ةيهلالاءاعمالا لعامأ هب زبن ةفص ىل ءهجوبوالثم لءذ

 معلاو هللاءاشنابابلا ا د_هىفابنمدن ىتح اها دق ىتا |ماسسقالا ه32_هىفوهو هل تءاجابت هيلع

 رارسا ف كح نم كلذ امل كادي نيفراسعلا هللا لهأ ىلءروعت ه_فمالكلاو اهداواضبأ
 هللا عمابنولعمسسال كذب مهتفرعم عم هللا لهأ لب كل ذراهظا ةيهلالا ةريغلا ىأتوراتسا انهو

 هلع ىهامل اه.هاعد ع نم هللا ةباحابو اري سانا لع أاسو هيلع هلئ ا ىلص لا لوسر نا كلذ ىلع لالدلاو

 | هعنق مهند موسي لعججال نأ هتاف لو هبلعدقلا ىلص هللا لوسر هاعد دقو هللا لع ىف ةيصاسشا نم

 هبحاص بقة وءناوةدحاو هاد درالء ءاعد لن ” ناوهورخ باب نفهضوعدةناكن او هبح ملوكلَذ

 اروعاننب ماعلب ءاعد باجآو مسالا كلذ ةمصاخ همض بالا هئاعد اذا ةصاخ هياعدام درب نكحاو
 اهنم ساق انناناو اننا هل اودوهو كلذ, صان مسالا ماعدأمل هموقو مالسلاهلعى هود

 2 3 4 ف



 م :

 1 01 تتامانتر كفلاو' سرس 11 كلزرا نان ار تستقل! «رعتتامزالفلا

 ْ اددلقت بانل عو هلا مالكه نان مدملاو هللا لوسريىعسملا اذه دلة نأ اندتعح رتدملقتلا الار : إل

 | دياقت فانت : اصأ ناك هللا يساقتلا ءذها نةرعو هئأ,ءاشال انلعفانرمصرو انعمم قمل ناكىتح

 || هفنف هلع وهام ىلعانتا ره ىوقلا نمئثوأ لقعلا باص امهمانلقإنال قاف:الانسهالا اذه
 أ قلل ناك الإ هّب اصا ن نمهءاطخ ملعنالانلقاسناو لاح لكىف ىطهنااناةاف قاسفتالاب نوكءامتا
 ا ردقب ام هبل انه ذىذلا اذ هوطاغلا نمىوقلا ىفةباصالا لع دنع هتنابرومالا ملعوهاوذ عسج

 ْ هتعاطب لمعلا نم هب هللا سهاام ل ائتمان لغتشاف ا دهر رنا ذاق هسفن ف هد هنافدراكنا ىلعدح ا
 ىت> هبانحراشإو هيدارفنالاو هدو دح دنع فوقولاو هللا نمءاسكساو همف رطتع اهق كلك ةيقا هو
 0 نءريخل اقل اب اردتذا كتدندقو كرها نمريصب ىلعنوكتف كاوت عج قملا نوكب

 || امنامالاموزاورم ا قب دضت ىلعاهتلدأ ةماقا عم ةحيصتل ا راكتالاو ةيلقعلا ةلدالا اهدرتروما

 اذهةسعبدملقتلا ىلع كعم عجسأ دق كلة عناق هلي وأن ىف كاةعدلقتالو دملقتل ان نمدبالوذا كب رذلتن

 الأ هللاىلا هلع فرصاو لي ذاتلا ف كاقعداقت الفك ذنءانمق حدب كنم عزاشم كلا ههنا نع هنا لوقا

 أ| ل_علاو ةيولطملا ةفرعملا كلتو انراعنوكتذئنيف و وكحوب معلا ىفلزنتى تح لعام هلئاك
 5 ةقد رطل ا ىلا عجرلفاذهرّرقتنأدعبو هنا ن مهاالأو هب لم ني ن نك لطابلا هانا ىدلا ضنا

 ! ََث ل ان َيلاَدَعب رطلاه ذه ناف هله نم ننال يدل ىتلاٍباملا اذه ةددوهعملا

 ىذلاوناطبشلاوايندلاو سفنلاو هللا اشأ ةعب راب اعلا ىه َةف 1 ناركن تاهل ليت

 || فرعنم لاف سفنلاب ةفرعملاالا قيرطاملام هللاب ةفرعملانا سو هملعهتنا لص دهتلنا لوسر لاك

 | الل دك, كتفرعم لعج ىأ الما د كاعف هررب مكحول هسفلب مكف :رعالاكو هررف رع هسفن

 ا ابان لخ كاتاول جو تاسفصو تاذن قرا قبل قشا الفص راسة كلان: رعم ىلع

 ا كالا ب كاهن زمال ااماو لوحي ق هلاراقتفالان نءهسلع تنأ امتاَماوهضراىفهنع

 هنامهانيسش -مهسفنا فو قافالا ىف انتانا م مراس هه هر ملابهنعربعملا للان لعل ىف لوي هللا. أ ارو

 ىلعانفقواذاوهبو هملع ن نٌاموهو ا: سفنا ىلءوانع حرخاموهو قاف الا لعق ملا انلاحات ىلا

 ءادتا انسوفت فانرطن اذاانا كل ومتا هللا ةلال دف قولا هناانا نيدتو هانفرعذ مح اعمنيىهالا

 ال لكواانسوفن هطعتالام هتلانالعق اف الاف هلوقوهو ملاعلا ندانعحيرخامفرظنلا ىطعي له ملعت م

 || عراشلا امافقاق الا فرظانلل لصعام هيرلعلا نمانل لصح انسوغنىانراتثاذاف انسسوفنفئث

 هل .ذىلاعت لاف 5 «تماصرح هلع كعمذ ملاعلاو َوةاهل ةعماج سقنل ا نا لعق ل_سو هلع هلل لص

 ارذح قاف الاركذ ذف قي اأو هبدع تق هقاي لعل العتمز وفتف ةلالدإا برق: ىتح ,كحالعصيرح

 سلال اف عل لسنا هه انريعلا نسى طعد ام قاف "الا ىف قب دق هنا لمختت نأ هانرك دام كملع

 الأ كاطعأ ىذلادنسي كلذ تدحوة كسقن ىف ترا هلل ىلع همدةلالدلا نيسع تفرعاذاف قاف آلا

 تنودقناالا ام هنالك لع لدن ةببشدلل قبب لف هللانلعلا ن كفى رلغلا كاطع أقام" الاف رانلا

 لاظلادم فيك كبر ىلارتلأ لافلاعلا ىف رظنت فيكح للعم لاعلاوهو كنع حرخامو

 ةيالكو ضرالاوتاوءءكا توكلمىفاورطت وأ ةياالاتقلخ فدك ليالا ىلا نورظت الذأ
 نرركحفتو نولة_عب موقل تانال كلذ ىف نا ىلاعت لات[ تاءالافرظنلا اهفكنم للط

 هنا ىلاعتو هناصت لعامل نالالا ىلوالو بتل ىلوالو نينمومللو نيملاعلاو توهتفيو نوععسو
 بكس راع« زم ىدعتالر واط لك ذاهب اعلا ىلا“ هلصوملا قرطلا دّدءةاراوطأ قلدنا ناخ

 هيهلعشْ ل اوق م ىلعالا كلاحا أم مال_سلا هم لع لوسرلافهفدللا

 يد عد سدلق ىيلل 0 دل هريغ هن 1

 ناك
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 تأت نأ ىرينمم-ممودماح ب اكمهد_:ءراكذ الا عفراّوهلاو ودوأ هلا مسالا هريسف ناكن م

 ىّرروهو أ انأ ىربنمم-مموتناالا هلاالا مومقان "ىاهلوق ل_ثم ىناكلاهاضتر أ ىذا اودو

 مهول نم يكس | كت بسس نم كلذ ىفهداةتعا بس< وهف هرك ذا ذه نمرضتحا اذان ديزي أ '

 ريغ نم سها للشعب نأ ل اجب ا ن ندو دي دحت هيزئتلا و ديركلا نا ىرب نم هم مئه لب دكت عذب ركود دع ا

 هريغال هال ننعوهوا حراخالو لخا دالوا احراخو الخ ا دلةع:نا اَمأ ولذال هناقالصا ريد 1

 ردقلاادهو اذهالادعلا ىعمالواهتاذب اهريغنع تيت دق سنى لك ناذ ديد اذه لكو ْ

 فكأ]

 اهيف ةضوصلا نيب ىذلا فالتخال ا ىلع ةفرعملا ماقم ةفرعم ىف ةناَمو نوعيسسلاو عياسلا بابلا)* |

 * ( عملا فرعش نيققحم نيبو

 ل ىدلاىأب هفرعملا حردفف قترانم

 هفرعملاو معلا نيب قرغلل دحاو ىلع تادا.ال

 هفلك امو قالا هلاسرا ىذاادو-و ىف دو- واهل
 هفرعينأف اولا ىهتشيو || || هلاحف تقولا ماما وهف
 5 هفرسشملاةملاعلا ةشرلاىف || || هماكحأ ةمكملا لعىرت

 الا يلطتال مئاكملا هيدا ىهو اهظفل ن 0 ةاهل نيعال ”ىهلا تعنةف :رعملا نأ لعا |

 1 و ا روع ءاز ؟لصحال لع 0 ع موقلادنع ةفرعملاود>اولا

 هبشلا لو دنمادبأ لب ال ىركتصنا ارظنلا نع لصاحلا معلا فالذع هبشل اهل دتال ق تح شك

 هنا ذيءاسشالا فرعنملالا دخالإلعلا مصيال هلا لعاو هلا لصوملا خال ىف حدقتلاو هسفةريخلاو هيلع ا

 قامو اطعام از كلذ داقمو هف ناذ عدل از رهأب أش فرع نم لكوىلاعتدقنالا كا ذك دلو |

 ل سل امسثالالعنمدوحولا |

 انلتامغن اوهب معلا ف اهنالو هللا داةنلف دملقت نعالا لا
 هاطعا يلآد هاوقنماَمَدَوَدبالا ًاشرعبال 5 بيلقنل الانا ىوسإ اإل

 وهام لع م الاف ةاوب دقوطاغي دقو همطعبامف هسحداقي نأ ديال ن اسنالاق لّقعلاو ساونلسا ى 3 ٍ

 دسافو عم هنمو ركفلا داق لمعلاو رظنوا ةرورمض نم هطعبامف هلع دلقيوأ هسفن ىف هلع '

 دارأاذالئاعلل نق هانلقام ىلع رهالا ناك ا ذاو دملقتالا اخ قاضتالابرومالا:هلعنوكحنف |
 ءامشالا فرعز نأدارأ اذاو هإسر ةنسلأ ىلعو هبتك ىف هسفن نع هبريخ ا امفه دلة لف هللا فرعي نأ ا

 هاوت عسجبو هرصرو هعمم قا نوكحي ىتح تاعاطلا ةرثكي عسلو هاوقهطعتاب اهفرعبالف
 اهلكر ومالاو هتنانهللا تفرع اذاودملقتلا نم دبالوذا هقلان هنا فرعب و هتئاناهلكر ومالا فرع

 ناف كل عمن قرطام سها ىلع كتهبندقذ بيرالو كشالو ةبهشالو لهج كلذ ىف كءلع ل خدي ملهقنان ||
 مهل دلتا مام ىف ىهو لّمعلاو سلس اورظنلا مهاطعأ اعءاذع مهنا نول ذهن رلظنلا لدا نمءالقتعلا |
 لقعااو سحلا هب طلغب ام نيب اوقرفو مهسفنأ اوطلاغا ذه عمو هواعدق طاغاسهاو الا ةوقنمامو 1

 ءادلا اذهل لب مالو اهد# نوكي اطاغدولعج ىذلا لعل مهي رديامو هبف طاغبالام نيبو ركسفلاو

 نوكن كآَدب الف دس از سهادال هنا ذي اع هناك سوهو هريغبال هللان مولعم لكب ةلعدوكسومالل لاضعلا

 هنأق هللا ىوسدل ع نم لكو هلع ىف داب الو له<الؤ لعب نم تدلق كال هناصسي هلعباعاملاعتنأ

 لل ل>دامبروا ذه تاء نيا نمو كا ل قناف قاسفنالاب هّتناصا نوكححتو طلغلا هل دينمدلق
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 ومب سن ها

 | ناك او ناةرفام_و مدقتم لع نءنوكتدقوءا د. |نوكتدق لاسمساو هتلزنم ىلع لددق لاما
 علخاملق متم ولا لاةمفةمدخ هل مدقتي نم مهنه نيوسق ىلع سانل ا نكلو هجو لكىلءابوهوم لالا
 لاوح الا نأ عم بيسهل فر عيال هنالرهظأ هيذياذ ءلاو هنملانوكححلق لا دهل م دق ل نم مومو هلع

 أ| ىدلاهلوسر راضتح الاد: ءهل ىل<» نه * (مهنمو) * لسرلا « قاف عسا تاماقملاو بهاوماهلك

 ١ ناك ىنىأوأ ادمشوأ ميهاربادأ ى امر اضم دنع ل دعىريفءاببنالاةثروءامعلا ناكذا هثرو

 ءادعس مهلكلسرلا نال هباحرف همتأب ام دع هنرو ىذأا ىب لا كلذ مسا قط نم من5 مالسلا مهعمج ىلع

 |١ ىلولا اذهنورضاسملا عمسق باغال اوهو هلا هامت ا ىسعراضت-الادنعلوةفأأ]

 5 "00 ا تل د كارب وهي نظل نوف تاملكلا هذه لثع طفل ا

 ْ هللا دنع ءادع_لاريكصأأ ع نموهو ”ىدوجمهنا نولوةضلئارم ا ىبءاسأ ضعنوأ ىسو هى مكاوأ ا

 ئذلاسهالا كلذ ناك اؤ فوشكلا باير نم هللا لهأ هف رعب لب ةماعلا هقر ءةالدهت لاا دهنان أ

 ١ سومر لا حس سر سم نكلو سو ه.لءهتنا ىلص د نيدن مهيسكحاهثزوهأ

 || ىلا ل هكرتشم ةروصلا تناك الث هدتقا مهاد فهنا ىدهنيذا! كاوا هلوقوهوهلبق < ا

 لثم لو هملع هللا بص دم ابيذ كراش ىتلا ةغصل كاهل تناك ىذلا ”ىبنل اف ةر رمل كا: حاصل
 ىل#واف هريغ ثرو نمءاسنالا نم هثرو نمروهظي صنمشلا اذهزيتبل كلذو ىركذلةالكلا مقا هلوق |
 || نم هريغنو دهب صتخ اانمف لسو هملع هللا ىلص ا دم ثرو ىذلا صاعشلا هلع سلا ةيدمشةرودىف |
 مهنم مناف ماقملا ىف كراش ىذلا كلا ةروصراضتحالا دنع هل ىلكتب نم ع (مهنمو) * كاملا لسرلا|

 تحاصكلملا هملا لزم ف تاماقملا نمهسلع مهامىلا نولاتل اهسهنموت ودعسملا مهم ؤنوذاصلا

 || ام-ه.جرضتحما نم ىريو توملا دنع هم لا عرف ةبسانا يلا هلع هلزتمستاسلجو اسنؤم ماسقمملا كلذ

 مكح نع نمجر اذا ءاملؤالا لاو>ا الا راضتحالا اذهىف انفصواموارورسو احرفو ةشاشبو هنأ

 هركدنىذلا اذهءاسلوالاورخآق اذم كا ذناف نينمؤملا لاوحا نم ةماعلا لاوح أ انركذام ن سلتلا |

 كلذ سل ههحورعت وهّن ٌقرهركبامم ةماعلا نم رضتحما ىل_عارطباملضرحنام كا
 لاعفالا ءاعع ا* ا امو ممل ضرعت ناو هنئا له اسأر كلذ عفر الواي ولطم||

 || لا, تكلا عفالاءام-ا نم ناكن اف ةبهلالا ءام-الا نمهريعش توملاد_تعدل ىلكن نم * (مهنمو :

 هلع ناكحام بسوهفالعق بلطي م | لكو ىبحناو قزارلاورّودلاو ىرابلا و دجوملا ىف عا

 | :ءاطتساقووهل عشا يق ل اة هي لعفلاو همارتحاو مس الا كل د ميظعت نم هنامحىف :

 لوقبف هللا كرب تنأ نم لوةيقهروص نس ىف هاريف لمعلا كلذ فيان امول وله هعممشم اقيم :

 ىلاعت هللا ءاشن اهرخآن مه باطقالا لاوح آب ا,ىف بالا اذه نمريجمهل ارك ذ قامو كري
 ْ عيبها ورداقلاو ملاعلاو الكل اكةفص عدت مد | لك هريدي مناك اذ * (تافصلاع ءام» -ا) * ّْ

 مهماشح لاح ىفاوناكام بسحاضيا مهفاسملاو ةبقارملا» 1 امسالاهذ_هنافديرملاوريصبلاو |
 || ىلاةساسن الا 5 ًاشنلاهذهلضتى ّجااضارغالا نع سوفنلاةراهط نمراك ذالا هدهدنع)

 ا 3 ىهلىذلا ىهلالاهجؤلا ةدهانشمىف حادااروضملاالا ءاوداهل سلو ابنعلاكغنالا نكمل
 || بسنلا» ءامساى هو توعنلا ءام-اهريعش ناك ن اذ د * (توعنلاءاعسا) * ىضرعريغو ىضرعفوك

 ا لثم هيرهرك دف تاذاضالا لع 07 درتي ف علل نون ىرخا نبع ىرحامورخالاو لوالاك ْ

 او بلا ع اهل نيعالوا تافصلا تثشكا ”دو+وا_اعاهلن | هفّرعم ءقءاعسالاهذه |
 هرم ة له ىف هريعش مسالا اذ هلثمف اكشنم نان غلاك ميزنتلاءامسا | رايت الا ربع لل نم ْ

 نأريسغن ار انة ركل ركذيواىذكن ءاسنغ ل هرك دبله هدوهش بسك هضو4#ف

 +« (مينمو تاذلاءام»ا) + هاوسهيؤتتلا ءامسا نم هلاهابفو اذكح ن ا ءةلرطخ |
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 نكح

 مسا ةروصو لامعفالا ءامعأ نم مس ا ةروصو كلملا ةرودو هلوسر ةرودو هلح ةروصو هماقم |

 ءامعا نم مساةروصوهيزتتلا# ءامسا م م اةرودوتوعنلاء ءامد |نم مما ةروصو تافصلا ءامسا نم ا

 تدساملهناالا ناعم لزاما اقداصلادال نيسلااهلكر وصل هذ هنوكتنا ىلوالانكو تاذلا |
 ؟ رتل | تمدحو رصيلابد وهشلا ناك ذاروصىف ترود: اذا ريدا ةملاو لاكش الا,ترهظوىناعملا |

 توملاد :ءدل ىلكتي نم مهن ىناعملا هلا لّقتتاهف» اوس مونلاو توملاذ ةسخرربلا 4 ءااسخلا كدب ا

 لمعلا تأ نافلاجلان مه.لع لماعلا هات ًاامردق ىلع نس او همس لا قلعدل لكتش لمعلا هلعاأ

 || كل ذ ناكرأ ماست نمتروط سس ءانت |ىدت سام اد مرا هعردتجا ملوهلع رشام |

 || حورشم لمع لكف ىلصاذا هتليقىفو هبلق ىف برلادوهشو روذحلا نم ةئطابلاو ةرهاظلا لمعلا |

 ةالص ىف اورطظنأ ةماسقلا مو. لوي هنأ ىلاعت هللا ٠ نع ملسو هيلع هللا ىل_ص لافاذ هاو ةالصوهف أ

 لعاورظنأ لاك ًاسشاهنم صقتنا تناكناو ةّسانهل تيتكح ةتانتناكناف اهصقنما اهتأ ىدبع ِ

 ىلع قاع الا دخؤوت م هعوطت نم هتسض» رقىد.علاولك لاق عوطت هل ناك نافع وطت نم ىد.عل أ

 ىسكهباصتغ اهلع مرحام نهأ بصاغواكرلا ||عناكلماعلا تاذريغ لمعلا نكنانركحللاذ'
 ]| ةوكرلا عنام ىف لاق ايدي قوطاضيبقناكناف مو نس> نم دبعلا اذ_هلبع ةروص لاملاكلذ |!
 امو رس اص هسا دز ككل لنلر ةماسقلا موو هياول ام نوقّوطس ||
 هينودوجامةنيلاصلاهتادابعلاذكهو لاملا ىف دبعلا لع نمزنكلاو هب قوطقك رك انا هل لوةمق ْ

 | تحت لأ اداذهو هلك لذ تامالع ىريف ماو ذربغىف ف رصتلا ىلاو مهسوفن ىلا عجربا ريما نم ا
 || دهاشنف هل دعهبق ىربام نطاوم ضعي نم نطوملا اذ هو مهسفنا فو قافالا فانتانأ مهي رتسةلوق

 || ةسطلاحورلا كات عفريف هلع هب ىرسس!ناياربلا لئمهحورهلوهىذلا اصلا هلع حاصلا دبعلا |
 ناسا مهل اعا ىف تاقبط ىلع هللا داسعن اف نيملع نم تأ اك ثيح راضتحالا دنعامتاجرد ىلا |

 ||بانملاب هلعتوملا دنعال ىلدك نم مهنعهللاىشر + (مهتمو) + ملءلاد# لججالاو لمجباو نسحالاو ٍْ

 00 دكا نع هلعذخ أل جرو لال دساورطن نع هللاب هلع ذا لجر نالجر مهو ىمهلالا ْ

 هلوقوهو اص لعو ىوقت هي اعلا اذ هءانتقاو فثكلا نال ىلا ىف لأو ت5 فشكلا |
 1 هتةبعس ناذ هبح رق هب س مل اردو هندي ةروص توملادنع هلع ارهظمف هللا م كلعيو هللااوةتاو ل

 معلا كلذءاننقاىف ىوعد هيعست ل نم نود با ةروضا ا فوهف ةسسفترلا كلذ هتاسشنقاق ىوعدأ)

 || الومعم ناكف هلع هلع نع ىف نم نو كحيل, المعت« هل ىراال ةئموال ضفو ةهلا ةحفد هارلي |
 مومولعءاننق ىف هتلاد اع ضعي نوكيأ ذكهف اما ال هملا لمسعلا بسن ام لمسعي عئاصال ةأ الكمي |
 مءالىذلادقتعملا «(مهنمو)* داقتعالا« لاهباو نحل نما فعلا ةروصن وكف ةب فةمهلالا ||
 ا نعنكل ماعلا هدةتعبام هلا فدةعي ناكف هءلعوهام ىلع مالايرعلل قفاوم هداقعاناالا هدنع ا

 وهو لابخنا نع هدر نا هنَوَق ف سل هناف هدةتعب ام لمت نا ديال نكلاو هتلامع العلا نمهلعملدملقت

 || وحام بير هل ديال ىذلا ميمعلا لاسم ةريضح ىلع فارسشتسا لاجرراضتحالاو راضتحالا دنع

 |ودو ةمحدةروص فل 0 هلامخوه لب هغامدمدقم ف ناس الا ىفةودود ىذلا لاخلا
 || بسحب هتحردنوكشتح حاورالاو ىناعملاانهسل,ةيدسروص تاذ ةدةيدو>و :هلةمسم ةرضخ

 : 10 رولا اورالا ةجسردب ول دقف ا سل انس ه ناك نان ماقملاكلذ ن مهدةتعاام ْ

 ىلاولا ةلزنم لزننف ةروصىف همام هلرهظنف مولعم ماقمهلالاانمامو تااقامنا ابنع ةلظارك ذى جلا

 ا|اونمانيذلا مهفهتالاكنيذلااندلا ةاسملا تارا اهلك هذهو هماّتم بس نوكشف هتيالهف
 هراضت>!تنوىفلاج بح اصناك ن اف *(لاملا)* ايندلا: املا ف ىرشلا مهلنوةتاوناكت ||
 | كلذ نوكيامبسحي ليضتوابم ستلغةيالولك ال ةعاذناك هاوهف هيف ضيقي لاجهّللا نه هيلعدربأأ
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 معمل

 || هبانع ةهعىف نوكحداا ن نع وح ىتلا ةفدلاهذم قحلاءلةنل لاقتنالاورفسلا هسصيام |[!
 هلاردقم ناحكاذار هللا كرار ةساده امو د اا ظماح رتسد ةيعتملا كرما فرعبال ةهلا |

 لاشتنا عم ف ةفرعملا ف ىوةأو دكر تلا ن نم حرا نوححلا انأرو ا ءاأإ

 ١ اهف كِإسد هك زطم قب رطىفوهفهل «#تم دب ال هيلع لاقتنالا ْكادو سن لكى هسلع لاو

 1 رفاسملا ناكف ةصاخ سعتلا الا هلعتالام الاكل ىلع امش ديزي الق هنا د ل

 ١١ دب الاهلاقادملات ان لنا لجالاو قزرلا ل_ئمدبعلا ىلعةيراخارومالا ناف ةقشمو اءاذع لمعتسي

 كاد
 ناسعلا نملوزبال نم ىلا * امونقوشلا ىوكشل نعمالو

 ا 0 2 0 00 ا ا اعد يلا ١

 |١ ادقأف ا تّهولا 0 ىلوأ هللا عم هللاب يو مقل هللا لد نأ هيب

 ٌكرصاموريصاو نله اذا نم نوكنالف براقّتالاعهلدّةفا ةسوسحلا ا

 ناكل كل ! قل !لوزنو كيلع ةمهلالا ءاعمالا دوروالا نورك لاف رش نمل نكي لول هلناالا 1

 هيملعلا نيع هعمنوكتلا ودب ليها عع هيلا 1 1 اف هتدسع ةعم تنكس ناوهتددح هيلا تكار ا

 ْ تاوعملاَو اك هلوق نم هنانأن نم هيرب هب ىرمسأ امن او هاريل سو هس بلع هللا لص هنا لوسرب يرسم ٍ

 ريخنا نيع دصقورظنل ىف ب تاصاادققر ةسأأ لرب حجرنك سانلا قا نم ريككحأ نسرالاو ْ

 ْ د1 لع كف ترورفللا نع كل تنبأ دق ذهف لري نبأ ىلافرك اذل ا س داح ناك اذا

 لسسلاىده. وعون لوشن |

 * (رعش توملا دنع مهنعهّنلا ىذر مولا لاوحأ ماَسد ةفرعم ىنةنامو نوعمسلاو سداسلا بابلا) * ا

 هنلطت ءامسالاىر نم مه
 املدو-ولا دنع فاتت كاذَف

 "ول قملاسر ال اىرب ندم-غنمو

 هبلطب هيزتلا ىرب نم م-ممو
 0 اونيعلاو اودعس مهلكو

 لاخلاو لالالا ىرب نموسئمو

 لاا لمصفتلاو قناع ىطعت

 لامعا لسرلاو هفع» هلا

 لالخ ا هسشتلا هدنع ىدذلاوهو

 لاغثأ دالنانانج فمهدنعو .
 لاكشاهيفامىذلا يتصااوهف || | الدبدي ىتشال قحلا اوه اذه

 1 ىلاعت لاقو تام هلعام ىل_ءرمشحو هملع شاعام ىلعءرملا توب لسو هيلع هللا ىلص هلت لوسر لاق

 || ىدلا هملعهصاوهام نياعي ىاتوملا دنع ىنعد ديدح موملا ل رصبف كئاطغ كنعان ثكف ١

 ىى>ك ردنعاو سو هلع هللا ىلص هسنا لوقب نيقمل امهات 131 كرو ديا عل اهنا لك هدرا

 ْ فال عقوامناونا اومح لك ىفهعوقو ىف فال_ة>اال. نيس نات نيقبلا كستأي

 مهرعاش لاه هتيهامف ا

 بهذلا ففالتاو صن ىلعالا 55 ,ماتاغنالا يل سانا قاع

 ريمع ىا ةدهاشتم نم مهل دب الف ممنء هللا ىضر ةافولاهرضحاذاف توملا يلا و ودام ىنسعي

 ةروصو هداّقتعا ةرودو هلع ةرودو هزع ةرودوهو كاذ نم دب الا هضعدو ااهاك اهو دهشيةروص

 هماعم
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 0 هدمعن ىرسا ىذإ | نا_دكس هلوق مادونا ارو ىلاعت هللا وهو هملااوعطقنا نمةمظع ىلعةلادلا | ا

 لزانللا نمه هللا هر دق ثدح ىلا الا هب غلب نأ ىلا تاوعسلاىلا هب يرعف انتابآ نم هير لاق
 ريصيبلا هب بطوخاملعبعتلاوههلاهب نرق اذهل هلع هتتابالعددازام تاناالا نمهارأف ةماعلا ْ
 مهدي زيامدُئاوعلا قر نموهللا تانأ نمنو دهاشب هللا دابعن نود اسسلاف تادالا نمهدهاشامل ٍْ
 :عاسش لبج ةبقاورظن اذاف مهيلع هْممْعَسو هقلخ هتجرو هياسنآو هنتادمهتفرعمو مهنسقيو مهناعا ىفةّق ||
 |اردح مولاكشان مةولخ هيدا ارغنالاوهو سفنالا ال ا هللا نم اوبلطي) ثمح مهولعاوركحصأنل |

 ا مهعضاولو مه>.دودعت كلذ مهركذ ناعمقلا ن نم عافوأداو نط ىف اواكاذاو مهاوس لغشلا ند ْ

 || امنا ةعفرلا نم هتولاش امنا اولعو مهرادقم اوفرعو مهسفناقاولذف مهقلاخ د, ناطلس توربح تدع ٍْ

 || هتمظتع ةعسو هللا لع ةعسردلاباو رد < لخاش نلعا ل و ا يل ا
 : ضءب يف اهضعب ل ادتو حاومالا مطالت” نم حابرلا هم ف ثدعام ةماظعلا هذه منور مت هنجرو ؛

 ا !ا.ةاعت ف ضغب فاهضعي ل ادت ةبهلالاءام» الا ضراعتىلاعت قطا بان ىفكلذمهركذ ف |!
 اا مذهب اقم اضن“ ئو ىماعلا ةيصعمدنعٍباقعلا ديدشلاو باسملا عي رمسلاو مقسما م 0 ا
 ْ - بهلالادّدرتلا كاذك و ىداعلادبعلا اذه ىلعءامسالا لياعَتَتْف ناحل او َوعلاو رافغلا مسالاءاعسالا |
 أ فرملا كل ذةدداشمىفالا اهةولاثب ال همها مولع ىف مهنطاون فمها فم فرحلا اد_هحيو ىف هنوريتعي أ

 ساندك سا ىدئاوعلا قرخ نممها لصتحام م هللا بانل يظعتلاو ربكسمالا مدرك مهتابس ا

 هلع مهام ىريواهقطنم لعب نم مهيذو هناسلب شوحولا هءاكت نم مييفو مهيلعمهاابقاو شوحولا ||
 || .كلذ ىف موملابتك ىفتاناكملاو ممر ةعاطىفاداتاواصرح كلذ م«هديزبامهللاةدانعنمأ|
 : انسوفن هاندهاشام تاءاكمجلا نمانق مار رسالاو فراعملا ىلعهانمماذ_هاناك الواوا 3 ةريثك ْ

 || دوسقملا ضرفلا ففاكردقلا اذهو بئاحتلا نم مهمفان ا رامو ةفئاطل هذ مانعا ةجاو انش امسىف ١|
 || كلاسلاورف الار كذ دنع د عيامف هلا صورغسلا ىف هللا ءاثنا مالكلا درب تح بالا اذه نم ا
 ْ للدسلاىدبم ودو قا لوب هتلاو قد رطلاو ا

 رع * (هرارساورغ سلا لرتم ادم ةفرعم ىف هنامو نوعيسإاو سمانا بايلا) *

 روسلاو تاءالا اهدا اذا 1 ةدحاوناعالا لمت نابرذحا

 زاالونيعمكح دنءانلامو أ || انأهلالاو ىدبعتنأ هلوقن٠

 أ( ىلاعتلاكو بوغلاهفانعالو يدئاهفانعالولضف نم ةماةارادانل-اىذلا ىلاعت هللا لاك |
 الولف هبلطالا نكح ام هناف ةصاخ بعلب بعتةدانزتافاسملا عطقف ٌمنكاميا مكعكموهو |
 || تالاقتالا لاح م هنا نري دقو هتيلط امر غسل او ةح امل اهذ-م ىدصتمو ىبواطم هتلعح ىفا |!
 أ نادجولا مدع لع لل دا صصتا كرمان لوحا اذانلف ةهجو لكى دلو ةماخالا لاحىف ىموهاج ||
 || ادو دةمرمقلا لزام -ىالزن تنك ه ف هتفرع ا ذاق ىتماكا عضوم ىف ههجو باطأف نوكح ل اىف |

 ْ نمعم تفتواهد.قأالو راونالا ىفدصقتو اهبلطأالو ةمهلالا ءامسالا ىيلطتالزانالوادصاقال |

 أ ايدلاءاه- ىلا لل لكى اشر لني هلوق عم رفسلا بحانصف لاشقتنالاو كَرملا هلع زوحال|
 رمال كاف دلتا نم ىلوا نوكسلاو ىوتسا شرعلا ىلع جسرا هلوقعم ةماقالا بحاصو |!

 قردان رادقالا ردانممذىف لاو رابتلاو لالا هيلاهتلاهب قاب امورادقالا ىرات تع نوكسلاب

 | نكسلالالكومذذتان ارعاانل هللا لاكام ركزت ةرداسللاو ةنتزجا ايزي كل ا

 ناكولهنا 2 0 م يهيمما د 0 وه لا ١



 نعش * (هرارساورفسلا ماّمم ةفرعمىف ةنامو نوعبسلاو عب ارلا باملا) +

 رد اوفودلا ل لد روقةسلان ا

 درو درس ع ا تايم ارنا
 ىلع تانكحمللا نايلومتاذا
 مدعاهنا لوا لقنالو

 ركنا, ضارعالا ف فرعلاوغاذه
 ردح ىلع اذه نم كد نكف

 رولا نمزئءاهااماهلوصأ

 روسلا ف نيوكسلا اهل ن وك دقو

 ا رابتعالا قيرط ىلع ضرالا ىف نالوا ةحاسسلاو نودياسلا هّتلالعأ فصو ف ىلاعت هللا لاق
 | ضرالاىف ةحايسلا اوبلطام هللا لهأ نأ عاف ةشحولا نم قاذناب سنالا ىفامهقلاىلا ةيوتتلاو
 مهودو ى.انالا نم هلاكشا مه نيذلا سناب سثالا نم مهيلع بلغاملالاراصلا لساوسورّفلأ موزاو |

 ||| لعيالو ةح املا بلاط رعشيال ثم نم نطابلا ف شاكتس ا وهذرهاظلا ىف سنالا ناك" ناو
 ا 0 ةحامسلاهل هد أم ىلع هقودو دعبالا ةشحولاالا كلذ ىلا هاعدام هنا ةحابسسلا بلاط :

 افك ادن لان ايلا قروش لع فد لكومداوه يد تالا دا هللانأ |
 1 ى : ىعأ ةبتوملا هذه ىلع هسفن تفر ةسسا باتو هلق ىلا محاذاق ناسنالاىف ةقشحلاهذ- هتترسو

 1 هلبلا اش نم عنوكتأ نأ قمل اراغملثمهل نوكحي, نأراغ سانلا نم هلاثم ىأ ًاراف ةيلثملا

 لإ هادب الا قادل قس ال يح ةلاشمأ نمش ادي دا را اس رك

 لايحلا مزالذهلاشمأ ديور نبع ةمصاقلا نكح امالاىلا هسفنب َرفف ال ثم هل ىريالو هدحو
 ]|| كل دق هناذب سثاق هيولط د ع نعةحامسلاهدههلترفسا#>- امسسلا ى مةلالاهذهوةيدوالا نوطو

 أ اذهكلذك ادوجوم ةمهولالا يدينك عقم هنم قيرإلهنال .موسلا كمل نمل .هلوقماستع ههيشن
 : هل سنملاريغو س>ولاف شسحولاريغ هلمشموه ىذلا ناسناب ىهس نمهسقوش ىذلا ارمفلا فهل قدام

 ىليشلاراشا ىنعملا | ذهلو هانركح ذامرهظي ىذا | نعم اىارغسلا لطا ذهلف هللا نم ملاعلا ةلزنع

 ةدابعلا ىلشل اهل ل اسف دب عدن مق ىلبش اب هبحاصدل لاسقف ىلبشلا هسهاس 5 وخاض عبد:عتابنمح أ
 باطاهلعن اسال قل ىتلاةرودلا وف ةكرمشلا,نوكست الة #س ودرلا كاذك و ةكرشلا »نإ رك ْ

 ْ سنملااذهالا ةهولالا قلخلا نمدحا ىداام اذ هلو نيتولملا نم مهريغتود ساشا ن هرارقلا |

 || تالوقعملافرغسلا اما ورفسلا اذه ماقساذههانركذ ىذلا اذهل هلثمىربنا حراس درب لف ىناسنالا |

 ا نم با. هللاءاش نا اذه دعي دربباَكَلا اذ_هىفرخآب انولف مولعلاو فراعملا بنتا ىهىفركشلاب

 | هلوقمهتحايس سف مهم مومعلا ةحاسامأوهللا لغأ نم صوصللا ةح امسهذهفلازحالاباوباأ
 ١ ١ ماصرأ ىهاماورظتف نودبعاق ىااف ةعساو ىضرأن ا اونمانيذلاىدانعاب ىلاعت |[

 اهنف دكرمشلا نه وبلا هملا ةفاضملا هب ةصاختا هضرأ كفل ريغل كلم اهياعن وكمال تا وم ضر لك

 اهدحق سانلا ضعبابلا لصين ان 5ع نارمعلا نم ةمسر دا ةّممملا ضرالا نان نارمغلا نمةدنعبلا|
 ١ اهيفةدابعلابهّللاان سها اماولا ف ل.ذقلا اذه نم ةملاسنارمعلا نمةدمعبلاوابماسحار اهكسحاوق :

 || اهيفف هللاريغل سفنا مف سلا _متوك آلا فاصوالا صوصخ نماس مي سدلو فصو صو. خالو الا

 ا هل تناك ىلإ نسما ب لد لا سرإلا هذه لثم قدهنر ناسنالا ديعاذاف نجرلاس 35

 ||| هنعهيهللا سفن ىذلا نجسرلا سف:رثا نمهلك كلذو هدارفناو هلق فاسطو ةذادخوو ناومعل ا ْ
 ا ىلا هللا لها نم ةماعلا ىذا ىذا اوهف ةكرتساملا ضرالا ىف حرداو 0 ْ

 ا اهف ةرطنل ا ىلا مهاعدامتا ارابتعالاو بئاستلاو تان الا نمضرالاهذهىفاؤار مما محام

 لا روتانا الا رظنلا ىف مهل فوم ولعلا را ونانمهم ولقهتناراناذ ضرالاهذهكلامل شر
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 رعش * ( ةدنئتلاوهوكرشلا ماقم ةفرعمىفهئ امو نوعبسلاو ثلامثلا بالا ) <

 اولوعدق فشكلا لهأ هملعأ| || لهج الءاعسالا ىف كرشلا
 لوالا.مكملا هلالاوه مهلانلق نجرلاامواولاك
 لكس اموت اذلا ىلع لد هنوك ىف هللانمب قرذال
 لمعي وأ ظفاللا هظفلب || || املك ءامسالا نمي
 لوعوأ معي ىدلا دنع هيأ ىلعدومت كاريشلاَو

 لصف همكح ماماهسف أ || ىرتعال ضل ادو-ولاوق
 لايملا هذهمع فهنا ||,|| .ىدلا هيمو نصلاا عاد

 ميسا

 ىلاعئهللانالءاف ىنسحلا ءامسالادلفا وعدتاّماانجرلااوعداواهتلااوعدا لق ىلاعتهّشا لاك
 هتك رع هةيوعداذاف ا.مهوعداف ئسملا ءاعسالا هللو لاقودحالا دحاولاوهف هنا 3 ثمح نم

 || تاذلا نيع ىهام مسالا كا ذ املطي ةمسسل ثمح نمواهناذ ثمحن هم كسح لد سح<امو كسح

 ٠ لقفتال دحاو نع ةرتك اروما تفرع اذه 2 رعا ذاق ةيسنلا كلت عافترا عم ىلاعت كسجصالو

 : ميلعاب تلقا ذاف تاذل ا هد ه نود بدنلا لقعتالو ينل هذ هنودءامسال اهذبمءاعدل ا دنعتاذأا

 ماوقابرق ىايوروكشايؤروسن انو عم انودب هاك تحور دقالوةعم فالخ 0

 2 ههلابوسملاو دحاو ى ملا ترثك ناو بسنلا هدهف ىسحلا ءام» الا نم تئشامىلا ”ىتعابو

 هريغو رخ الا مسالا كراشدق مسا لكف انكهالا دحاولا ع كل ممر تاسعا
 نمهريغةسل وعمل ةرباغم اهنا مسا لكة مي ةيلوقعم عمتاذلا ىلعهتلالد ىف ةيهلالاءاعالا نم
 اهب ىعست نمرعغل» :ايضألا ذهل تتلف سما تاق ارتغاو هام نع[ تمد لكزمتوءامسالا
 مالعلاو ماعلا ؟ هد ارملاك هحو نم ةبتتم هحو ند هند .ابنمدحو نم ةفدارتم ةءهلالا ءامسالاف

 أ ريدتلك ةنابتملاو ىصخلاوريبخلاو ميلعلاك ةبتثملاو ريبكحللاو رابخلاو ميظعل اكو ملعلاو |[
 || ادعت اروهم لاهل داسعا قتكرش *انمرخ الاب رضلاامأو روكشلاودنرملاو ا - لاوأ]

 | دادعتسانودداح الا: ةردقلا تاتةسااف كلذ لل.ةءاللاحناذاهسفةردقلاريثأتلومتل نكماا ||
 'لارتشا غنكم لكى راسا ذهودامالابةيهلالا ةردقلا نو دنكمملا دادعتسا لقتساالو نكممملا

 ١ ةدارالاو ىهلالارادتقالا ند دءالف ضرعلا داعادراولا ناوهو تاّكمملا|ا ضعي ف صوصخرخآ

 دادعتسا نهد الو صصختا اند ددقب ىتح هب للعلا نمديالو نيسعملا ضرعلا كلذ صيسختا ةيهلالا
 || هنا هت. - نءنأك اك ذا ضرعلا كل ذداحن ا أ للا دودو نم ٌدبالوداح الا لومادارملاٌك لذ

 كلذ دوحو لقيا دعتسا ىلع نوكح, :نالحما كاذا ديالو هن م د لك ن نم هلدب الف ه سفن مودال

 || ىفتامهلالا ىف ةيولطملا ةرثكل او دكرمشلا نعمان وق لعفلاا ىف دكرمشلا ن هبرض هلك | ذهو هش ضرعلا
 سها لكن بابل اذه ص.ذتو لوصالا هذه ن مهنلاانامواامرثك !بابلا اذه لة<الو بالا اذه

 ىلا ماسقا ثالث ىلا هجوب مست“ تامولعملا لوقنف مولعملا +عاودمح و هبف مسيالو ةمسقلا بلطي ||

 ّت

 ليقيوالا كل ذريغو مو دعمو دوج وم نما ذه دع هركحذا ءىث نمام ليتسمونرراجو بحاو

 00 نيعم مولعم قةرثكلا د.حوالا قي لف مولعمواروك ذم لكى ددحوتلا نياف ةمسقلا
 هللا نك ,نأ عصي ذ ةةيحو هيالا ةيهولالا خا هتالامهلركذيواذكو اذك لع روكح نأ ىئش ىذلا

 عمعومجمااذهةيدحاندحاو هلودب ىنعب كل ذفرخآ داو اهعءومجمب تافصلا هذهىف هكراشبالو
 لبسلا ىدهي وهو ق ملا لوقي هللاونيعلا ةيدحأ
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 ' ةيالثل اهب دحاو نيل الا هب ددح ا نست :ثالااناطعا ىذا امتاو هتقشح هيضتقتالام ىطعيال هنافا دعاصن

 ل سعي دمعت نعش اس ءاهج اند 'ادعالا ناغ لد كو ددعلا غاب اماغلابةعبرالاو

 اا اهناف ةسهلالاءامسالا مكح نمالانوكلا فترهظأم دادعالان ا لعتذا كلج ن مو لمح ىفالا
 ا ةيدحأ دادعالا نابعأ لهجتالندحاولا اذهداراف ةَمَدحم اهاةيدحلالاف اتراك عم مو ةراككص

 : دوجو نمةريسغددعلا كلذديدح ا ددع لكى ى طعأق هللا .تانحف ةراكلا نر

 ١ قل ةيدحا قال اب كلذ ىفق الختم هنا لعو: هرذعل.ةذ ةدحولاو ةيدحالا نيعل ةبهذملاةرثكحلا
 : ىذلابابلا ف تأ سورتولا بحر تو هتلافةريغالرتولا مس ادنلع سو ةريثكلا“ ءامسالا يدا ةماكا ىف

 12 "سال ا ةرثكلابلعلا اذهدعي

 * (لصو) *

 ا تدءد نمدرؤوهف هقلخ ن رعب زعخت .اعومدار منال هب ىمس و بابل اذ ه مك نموهثدر ةلاامو ورغلا ف

 ١ دنا هناهس هريغلد رفلا مصيالو يش 0 نع ةزيقلدرفو هسفنل د> اوهن اذ د> اووهام

 1 كلذ نم عنا لارتالا ةفصناف درفم الو هي د> ايزي و ضعب عمهضعب لارتشا هنذهللا ىوسام

 ||| ةفصدل نكح تمل ذاهوجولا عبج نم درفلا هناف ةصاخدرفلا هللالا ةيقرتْللا ىلع درفلا مسا مصيالف
 || لثمول باش الو تح 00 ورا دو | تلط كارت دوو نمفاوسإاك كارتشا

 1 لداذا مسالا كلذ د اذ أض ناسعأ الي سنةلاسمم اق ةيدر للاهل اهلك هر اعمر دشن لاه كالو

 لأ ان داح هلولدمتاكاذاالا 0 دحتالو ظفللا ردتف هنا هر , تعساذاة لاذ ًايالو ثداملا لع

 ٌ اذهلف كاف كرتشم تنآو هلالثا ظفلا نال ىلا ق ارك تالا ظفللا ف ارتشالا نم مزلي الو ريغال ْك

 ْ 007 00 سال 0 2000 كارش 0 اظقللا لبق ا

 هسفن ىلع هقلطا أم عبجو ل-_جرو نيعاو دناوا نا ديو ديهلو ريد عبمى قاف لوقتا د دهشْئث

 عرشلا الولو تان'دحتا ىل_عالا قالطالا كلذ لعب مهنال سلع هقلطب نا لذعلا نكح: الامأأ
 لوانت الو همشتلا ينئفاذه عمو هيلعالتعاهانقلطاامابيتءاجةمهلالا ةيوساارامخالاوأ|
 | لععلاللذلاد اع اعالا 2 سدلهلوشب هيشتلا انضتاغاو هنادباناهدط هتسرا ا :

 أ ابر "ام تع فتك وهانقلاذا هاقلتنا ب اذ_مو ىلاعت همالكالا هكلع,مكحمال ىتد

 || ىواتلا ىلعاما هفشكح نام هنم فدكيوا اتاطم هفثكن كم ناك نا ىمعلاءاظعانراصأو ||

 مصيالو هريخل نوكتال دو هيرب 0 رفنفدايعلا قسىف لضافتلا ىل_ءاماو عسجلا قح ىف

 ١ والا نإل ةيسانملا قت لوقت نمدنعال ةم_سانملا لو ن نمدنعالادمحوتلا ل_ءقفشكلا

 || فشكلا نافليلدلا قيرط نم ملعتامن او افشك كر دئال ب سنلاو ةبسنوهاغ او ىدوجو سان سدل
 ْ ةيقنكىهلالا بانيلل كلذ ىف لهو اهيل ى ءرملانوكي تامفمكبالا ىءرملا نم ب قرلا ضع ْ

 : لقعتال هنادي ريثاكت اوفشك الذ هنادىهل ةيفيكأل ادي ريناك ناف ةمغبكلا يئن. ليلدلافالمأ ْ

 || لكان فثكلا دتعام للعلا لصعن ركل لقعتالة يفك هلام ثيح نمف شكر نأ نكمقهتسفك ||
 اه :ام-ان ناعالا تونث عمد دنع «_لع لصتست اهن اع اشالا ىفهرظن :نم لقعلااهلصح ةضكنم ١

 ا هللا دسح نأف سضغغو ىضرو سهتنو لدضو ددرتو بملقتو هعموءاوم_تاو لور نم اهتءلوةععال ٍ

 لانتالفالاو افهكس كانتذئام-وهل كا ذهنيللا ةروصفف ةلعلاكل شتلات رح ق ناعما ده |
 ناكناو ىواستلا عقودتف اريخ ناك ن افافشكوا اربخ اهتةلت له ةودنلا اهتدخانيا نم معيالو ادا :

 لسسلا ىدموهو قا لوي هللاو هانر كح داب سويف فنك نذ

-_ 

 1 ارسل ل ل ىذلاىرتكلاوا||



 زب قرغب نا لاحمو هدسافو هك نيب قراف ىلا حات< نا هل دي الو دساف ىلاو 000 :ركفلارظنلا
 هبلا هيلي ىذل او هف كل ىف ىلاعت هنا ىلا جات نا دبالف ىركفلارظلاب هدسافو ىركفلارظنلا عيدك
 بولطملا كاذب لعلا ايطعي نا ىفءا دس اهنلا انف هرمكح ىت-هدساف ند هححص ىركمل ارظنل ازيسقت ىف
 هللا لهأن معلا ىو اول -رلاوءاسينالا لعوهو هب تاتو ةفئئاطلا تلوع هيلعوركش لامعتساريغ نم

 لا ع اتلدأ نس نآاهعزفف مهعلا لاردالا ىابتياغنأتاعواولاحماهراكف ادعت لو

 اهذخ اعكج) تاني دبلا ف عاجلا ون ق ءادشبا سلا طلغن تمكحدقو ةممدبلاو ةمسللا

 عجربهبلاو ىلاعتلاةاماهاكرومالا فىلوأ قا عوج اق اهلع 0/1 د ران

 0 هناحسملاعلاو هف هللا ' نع دو املا رتل الا اد رحل هلكمهالا

 ىف نكت قحهدنع ىذلاوهل نوداقملا نو ةهبشهنعهذخ أب امثانم لعتملا ل علخ ديال ىذلا

 مهاطءامفهودلقىزلا ىركاارظالا باهحصأن مءالعلا مساىلوأ هباناعأ اهقد انأان دلت 7

 تاي مدعات ا لاو هابيل نولا يال مس امرحال

 مدقنملا قدسي رخ نم ام هتصاشو هللا لهأ كا ذكصو هتلانعهوذخ أ مهنال هللا علا فمه دنع

 دي-وتلاٍب اب نع بابل اذهو مهن ءذخالا بحوو ىنكل اذهالا مث نكي لولفا ضب مهضعي شي و

 ىطعبالو انخ وشن ههريغو دداح ىباكمتلا له أ ن نم ةعاج كل ذب لاه دقو هحو لكن م ةمسا-املا ىطعي

 ةبسانللاوفنو ىباهتصلا فيرعلا نب ساعلا ىناك انياصصا نم ةعاج ه.لاه دقو هحو ند ةبساساملا

 هللا الا هللارت دو هللان انلعؤدلتن ال ناالوأ انلصأ ام ىلع هلوةاو بلا بهذا ىذلاوةدحاوتءلج

 كلذ ىدعنال طا تح ا يانات يسال ار اضطاع قات بلش طق اننلا قانام تسال ن ند

 هاةعتنال همنا هعفر ىذلا نطوملا كلذ ىف اهاتمعفر ةبسانملا عفربانبطاخ ناو هبلعرصتقو عضوملا

 مولع ءاسينالا قخ ىف ةمصعلاب هنعربعملاوهو ٌطغالوادبأ س صن لازئالفات الدل مكلا نوكححذ

 ةبقافتا قلل هنم تاصح اذا ةراصالاف هنقا نعرب نكس لام ىتدوءاسلوالا قس ىف ظذحلاو مالسلا
 ىل_عئ * لثكس ا ىلاعتهلوقذ هل ءدقعن ىذلاوهاذ- هىلاعت قا ىلارظنلاب ةدوصقم هءلارظنلاب
 هب | الاوةيسانما تابئارعصبلا عيملاوهوةيبالا ماو هم هسشتلا اسيل فاكلا ةداز

 لقا نوفل اهتهذام لو دحاعوقا ننس انج ن هال دقن الف هكا ع تاكا هلا

 ضيفا, لئاعلاو نيلتسرملاو نيسنلا قرط هةر الاوان دلا ىف ةاحملاو معلا قي رطهناف ملا

 كل,مف كل ذىلا السس لمعلا لع الوركحجفا !نازيس فدل خ دن الف لع هلأ نمكءاجاذاف نيمهلالا نم

 همكسج- ته هعضاو لذ ديف .كتدل عضا ولا هنالثا زدملا ف لخ ديال ىهيلالا للعلا ناف كتعاس نم

 لةعلاناف لعلا ضقاش لعااو ه- لع فانتا نم ىلع مكحيامناو هفلذكسا نم ىلعم كسالي ئانااو

 ةراصالافاهاوس ةمالع لكوءيشلا سفن ءيبذلا ىلعتامالعلا لدأو ةمالع زعل دحام ل_ءلاودنق

 لوقي هللاو دوصتملا ضرغلا ف فاكانتي رطمكح ىلعبابلا اذهفردقلااذهو ةيقافتا انملارظنلاناهيف

 للا ىذه هو قطا

 * (لصو) :
 اغا قحلاهيدح افران باطوه برعلا نال ىفرتولا نارل_ءاد_ح وتلا عاون !نم عونوهورتولا ف

 ىهانت الامىلا دازاةهدوح وزينثالارهظا ئذلا دحاولل ىتلاديد-ال ا نمراشلا اهلطارتولاب تفصتا

 ىلا ةلازملاةيدحالاراب'بلطت قم ةيدح أت راص م ةيدحالا مكحروهللا اذ_ملازالفدادعالا نم
 بللطلا ادهارتولاد ىمهفة بلا دحولا بلطتو ةرثكلا ترهظ هدو وبىذلا دحاولا اذهاهتيعبهذأ
 ا كا نا كب المكو فراعلا ماقام هنع يذلا ىف هنع بوم نم دحاولا اذهلكوف

 ةعرالا الوةثالثلا الوةتش الا ىطعا ام هيلطت ىذلا اذهلبةيدحالا تيهذام ةيدحالارابثبلاطلا



0 

 0 م 1

 مهار ااهاشنتانتح كلو . هته هر قل كاع لات الملا 0 اعلا كلا
 ١ انلوق ىهوانديحو ىلءاليلداه اني سنت انتج لثم ىأ ننجح هوت ذهريغ ان كيرلو هموو ىلع

 ٍ هلا محام ىأ هللا دحوناسم يواطملا امن ااهلاثمأو ةلدالا هذ هو اندسفل هللاالا ةهااامهيفناكول

 ا بياع مححمع ىتح ةهام اهل فرعب الف اهسفن قتاذلا ةيدحأ امو د-اولا اذه ىلع دئازرخأ

 ١ هدنع: نمريالا هناذ ىف مالكلا ىلا لقاعلا ضرع الو ء شاهر ثيالو لاعلا نما ش هبشنالاببنال /

 || داعب ام ىلعو هلاك ام ىلع هب نمْون لب هبات ول هبل ا مكمل اكل ذ ةيسن لهن انا فريك ناستا عمو

 اما ورظنلا لهاءانعرثك ااهيلعة مي رقة رطهذهفالةعواعرمش همسشتلا ىنن ىلعالا موقي ام ليادلا ناف
 1 السا لملد نعل ص الرونوهو ةدابعسلا ىلطعي ىذا اوهو لّدعلارون ىلعدئازلا ناميال روب دحوملا

 سل ةصاخ هسفن نع هب ريخ | امفريخلا قدص هقاعتمو هد_:ءدجو نع ةيهلا ةباسشع ن نعنركولمناو
 رون هراشبال نكل نامي الا رون سلرخ ارونسفريملا ا نانا ب ناتي افاد ولعتم
 هريغ نعزي ام ىتلادودوم لكدب دحأو هضندب دحأ نعدافشكو ىذا اوهرونلا كل دو ناعالا

 الق هربغ ع نعهلراسالا اهم عي هصاخش هر لح !نمدي الن وكمالو !لارتش الا اهيف عقب ةفص مث تناك أوس ا

 نأ تان هصخش ةيدح اه ىلاعتهتلاَتارونلا اذه. اعطق لعتادوجوملا ةيدحاروتلا اذ هدبعافشك |[
 ةينارملا ىدحا نوكمتا اماوابنسع ىهو هب رملاىدحا ةرذلا ىذا نوكش هنع نوكحي :

 كل كوت «موهوا منع ىهاسهصخت ةيدحا ىلع تاذلا نأ اعطق لعيو ىرظنلا ليلدلا فشكلائفاوبف

 , ةهانعلا

 دحاوهنا لعل دن *« ةبآهلئش لك فو
 ةتبلأ اهريغل نوكتال ةرثكلا در دح ا ةرثكلا نافزيشكر ع وس مولعه لك هي دح اةراالا كاتو ||

 دحو هنا لاق نخاني اتتأ ضعب هاراكل عاج لء < نوكحب الذ الا ىل_ع هي زثت ةفصةر دحالاو
 اليف تإعنلا لتافل امي فواح اول نحو لا سجل مسا

 || نيعهناتنناذادحوتلانا اوأر هتلاقي رطلهأفهفنل دحاووه هنمع ثدح نمدحا ولااعاو
 هنسلت اوه هينا تنأاعادتاوفانا كن 1 ائثارادحاو نوكحي,ال هسفنا دح اولا ناف ةلر
 دحاحهدحو نم لكذا هلوق ائاحا٠ نم لاف اذ_عافدحاو مر ا 0

 ىذلا دحوملاةدحوو هسفنف هتدحو نينثاناكل كل ذلبقول نال كل ذل ةيال نال دحوبال حاول نال ١
 هنوك ىف نيتدحوو ذ نو تحف هريغنمهلةدحولا تامثانادحاوو هسفئبا دحاو نوكمف هلاهتنث

 1 ةقرتما ىلع ديحوتانالصأ تول نوكيالذ هنإالاهناسثا حصبال رم لكو ادحاو :
 دمحوا ىف ةسدع هفص نوكحاو لرم أ دوأ اذاو دجوأم اكن امهئانطانوار هاطدصاخ ||

 هلت انسب عاصم غدتنما قلنا نال قلللا هداجيانالا هدمح ا رشا لش دامو هلدوجول ا
 داحيالا نمالا دمحوتلا ىف ةقآالا تأرطاف ةدحا و نمعلا تناك نا اروكملا ىف ةرثكحلا بلطت '
 رظنلالردبال ىذا ىهولادبحوتلا لعوه انهو تا دوسوللا هيل نحن لهسفت لد كرات :

 || ضرعتام عرشلا نأ اعاو ةفئاطلا دنع كوه ىركتلارظنلا هيطعيد.حو لكو ىركحفلا
 كاذامناووهالاهلاال هنانابتي دحاو ةسهولالا دمحون ىل )عضصناغاو ءيشاهسفنف تاذااةبدحال

 || نانالا فيلا وقلا عبجو هلع ركفلا مكح هيلا اًداريثكل اوضفهدنع لمعلا نال لّمعلا لوضف نم
 اركت لئاذ تساي السلا ىهلال لد بحاص هنا ل ضي وهو لقعلان « اديلقترثك اءوئالف .

 || نودلترال هللا لهاف قا قيرط نع ىعاوه لب ىعالاكل معلاو ديرب ثدح هب ىع ر كفا !ليلدناف |
 نعلاقام بسح وهف هتلانهتلا اوفر هذ هللا دملقتىلا نوهت قولا رلةءال قولخملاناف م هراكفأ ْ
 ا سلا فكو هلع لقعلا لوضفم 6-5 كل ب

 را
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 اودس-ذا داسحلا اهلان أ || مكح ىلع ىو< ةمكح

 50 ءلزا كزإ لا ويعم

 دمأ هلامو ىريسس أ ]| دمأ ىلا زر < نم نكح
 2142 ادحلاو اوريتعاق دمحوتلا اذكه

 دح اوهدحو أ ىذلا هللانابلاطل او تاتس الا سفن ىف لعلا لود>-ىف لحعتلا دمحوتلان العا

 ةدحولا اسقف ةمثادح اولا اما دحاولاو دحالا هنم مسسالاو قالا ةغصةدحولاو هتيهولا ىف هاك يرمم ال

 دمحوتلا ءما د هق هب زين ةمسن تناكن او دحاولا:اهماقبالا لقعتال اننا ثدح نمدحاولاب :

 هي فكرصوملا ىعسي هيفوصوملا لإ تنقاداىذلا ارم 2 :الا لود>-ىلمعتلا اوهوديرفتلاو دب رضاك

 هللا ناهي اعلا س ع 5 لص<دحوملا نمل عف هي دمحوتلاف هب ىساذاادرفتموأ ادرقنموأ ادرف

 هدو>-وو ملاعلاع اًهوهو حالصاا د- و دقو اندسفل هللا الا ةهلأاممفناكول ىلاعتل اق داو

 قياطو هني دحأ ىلعهبق لسا ليلداذهملاعلا دوجو مصاما دساو نكس, ,لولهل دحوملانأ لعل دف

 اذهام ةّرعامو هيءاجو هيلا لدعل هيلع هتملدأ ةلدالا نماذ_هريغناكولو كل د ىف ىلة علا لادلا :٠

 دلالدلاهذهىاو-دقورخا !قيرطب هلعةلالدلا موق فلكن دووم ا

 اوفرعا»مهةوكف مهاهجاماف بدالاءوس زي وه دحا ىلعالملد قحلا هيه امفلهملا نيباوع

 هك ولخ دام مهتضراعت بدالا ءوس اَماو هشاوح دو دهب رانج ا

 ىلا يه ذامو هنيدحا ىلع ملا هيل دامت هأالدلاف ا ءدبحو يف مهرطن وان ةحداتلارومالا نع

 ماماو ىلازغلا دماح لاكن وم عدل مار عطل شلا اذهىفنيرظانلا نيملكتملا ن نمنورخألا الا اذه 1

 اهررقت ىف اوعسو ةلالدلا هذ ث نءاوجَر ا نسحلا ىلا : جثلاو ىن“ ارفسالا قاحس ا ىبأو نيمر 8| ١

 نمهللا ديح ون ىف مالكلا تا ملعاوابنم ةلالدلا عضومب اعو كاعت هللا ع مادا اهتم ميش نءاونانأو ْ

 دنعت ان هلافدوجولا تاما ىفانل ةحاح الف دم-وتلا بانا دهو هدوجوتاش نع عرفاهلا هنوك ||
 دان نكحملا عجرتدوجول لعل اةرورضضد لردك هدو-و تاشئاامأو هدحو ىفانءزانىذلا ٍْ

 اصصخم مث ناب لعلا ىف انعمجا دق كرشملا لاقي نا ةدحاولا قيرطل نا قيرطهدمح ون فانا و نيمكحا ْ

 توم ىلع لملدااب كءلعف هسلع لدبلثدحاولا ىلعداز نخادحاو نوكمآملّداو هننع تنئدقو ||
 هلوقىرخ الاّةقد رطااو كلذ تاتا فاك ىذااوه مصللا كج اذاكر ش هتلع- ىذلا دئازلا ْ

 قعأو ضرالاو ءامسلا ىرخالا ٌةمّدقملاو ةمدةممذه انتدسقا هتلاالاةهلا امفناكول ىلاعتأ]

 : داسقلا طداراوهو نسم دقملانبب عمام+لاو ىرخ الا ةمدقملا ىه هذهواند فام هللا ىوسام لكم ا

 اذهل ل دحاولا ىل_عدتاز هلا ناكول هنال كلذانلقامتاو بواطملاودو صدا هيد اا هتاخ ا

 هتدارا دفنت مرظسل فالذنا ضرعي نأ لاعمب سلفامفتا داو اةليتعوأ ةدارالا اعتني امادئارلا ا
 امهدار 8 كت ذفم نأ اماولذالف ةدارالا فاض :رذوأ هش ةففحاهلتءا نافامّهئم 1

 نو امه تح تارا مك ذقت نأ اهاو دنيا نأ اهاو نيتشلا لبشال نكمملانال كا وهوا :

 امهدح أ نوكي نأ دبالف عج رتلا عقو دقوهلاب امهتمدحاو سلف امهتدازام 5 نا ,0ناف رخاالا :

 دارا دفوم هلال افزح اعد سدا هلالاوز معلا لصق هتدارادسفنتن ءرخ - الارصقو 73 1

 نأ ظنلاد هاطعات لوفالاق مالسلا<- ءاعلملخلال الد: _سااذ تححدو هذي رش :الدحاولاهتاوه :

 نكي ل نأ دعب لذ الا ىلع هفرطل ثداح لوذالا ذا لوذالا,فصتيال هلالاف ماعلا طفح ضقاشإ 0

 سلف لوفقالا تلقدقراوالاهدهو د ل2 ًاناوع رقرح انيهاربل ثداوحت !ادل < نوكمآل هلال اوالف ١ ا

 لملدلكو اندبسفل هللا الا ةهلاامهيذ ناكول ىلاعت هللا لومي رطاهننعي هذسهفهلانا منمدحاو

 . لم م١8



 لعفيال هن هملا ىولام عموهامت اوهنمهبحاص ديريام ثيحي هبحاص عمنوك,نأ"ىنللن . تجي 9 ا

 ىوس سعال لإ ا ك| كحوزنالعاف لعق ةيمعلا كسلا ذهلو ىبدصاالو ىعصق هيسحالا ا

 رعش #* (ةيمحلا ل رتماشم ةفرعمىفةنثامو نوعبسلاو ىدالا بايلا)

 لل_هالاهدقنمهارب ىذلاوهف ةيحصلا ل نم

 لقاعلاولاعلا اهل || || هبت ىلعقملاة صو

 له اح الو نبا هلامو هشراف ماعلا عموهف

 لفاعاتاوكالا عمنا || || هلوقيف ةمكحلاىلارظناف

 ل_هلعانفصولابو اهارن نه مكح ىلعتاذا ابوه له

 000000000001 1 ل 0 0 ا م ا

 ىذه » لقعلا لءلدوءيث هلك سل لو ىلاعتوهو ةبسانملا بلطت ةيمعلا تناكام هنا كديا عا ا

 أ دصصو ككل اولا فراطلا نم ة ىصلا تعم اامتاو ةسحصال همدخ دسعملاعلاو ةدام_سل ]ذهب ا

 ْ عراشلااهدارا ى جلا ةسصلاءالا نيقولخحلا ع نهدحال يح اصن سل قلسأفا هواش اكرح الا فرطل ا نم

 ا ديربامل لاشنلا نالؤ يسوم الكور هاند كالا كاذرردلا 3 يعانفلا كنا ةلوكق ا

 ١ اواستناهتاءاشرن الا نؤ اثتاموةتداراكتدارا فاو ناالا تنادد ا«رتاملال اعف ن وك املاقءاك ١

 اااذ هو هحاص ةدارالهندارا رتب نم بحاصلاو تدرك نا ثدح ن نمال لعق دارأ هنا ثمح ند ا

 ندهنم ط ريشلا اذه ةعصأ لاعلا هيت نكح هنو رالا را معز الف لاحم ءلئاناتف ا

 !| كادر ناو 2 اكو هلق كفو فس: د ازال هله عودي اعو هلق غو هناا كرت اعلا ند هبحص :

 ا هنافهنو_الا سيال ىنلا نإ دكحو كا ة لمحو قفاو نآهلءت ةمعلاىف ةاوعو نافدنعلا :

 ىتخ _رصخ
 مكحم مهام مهل عرشبام م ع مهتبمص ىف لوسرلا عم سانلا ناف بصتإالو اندر عرش كلب ْ

 مهسفنآ قفاودحال مث م مه رعشامفكومكح ىتح توئمؤدال كيروالذ هناهرب مح -ّمدارا :
 ١ احرح

 نو. الو نورد ىهاالا ء اهلالا لها هنرولاو محامو ويصح كإذلف اع اتاوإسو و اع

 ا ادباانمّوه نموم سمسا ال ةهع لودعل 0 ا

 ٍ دح الاساس كيا نكي موش دب تفلت تقر .دهمش تنب ةمطاف ناو ليزا ا

 : مكحي وه لب هم اص ضار غا ىلع شوف هسفن مكي وهام هناله دمسريغ بعت نادل ن ك؟.ال ديعلاك |

 ا ملعت تح كحد دعو رع ةالان دقوا لارعواتساولا فرالا نمالا هلال ةيستلاقهدسسأ]

 ا ادبأامح اصلازبال نملماكلاو كل 3 بسحب لاق بودصموا نحاضكنا ٌ

 دسح الو حو راهلام
 دس لح د اذ

 درفنم تعنلا ل ام

 ةدنع الو عفشال وهو

 تصادق باقلا فةسصد

 1 علا | دا

 هتريضح ناوك الاردصم

 00ه دوحولا ماك ىذلا

 هبريققلا دبعلا انأو

 تدجو ةمكح نماوبعاف

 دقعلل هشلع ان 0 1

 د_دلاو ثاسحلا وشو

 اود_حوام نجلا معن

 ب



4 

 ةفلخ مهاهأ اوقرافاذا ماعلا هلعج ماعلا ىف ةغلخ لوسرلا هللا لعح اكلخالا ىف ةفيلاو هّلل هر فس
 الكحو ىنودنم اوذختالا مهلا وأ نمىلارأو الكو هداف 0 مهلهأ ىف

 الا ةسهحالو م هعناروهالا هثالث ىوذ نمنوكحجام رابغالا نابع بلطت ة رتل مهل لوقي

 || ةصاخ ةيعصلاناو ةّشاع ةيعص ةمملاو اواكاميأ مهعموهالارثك أالو كلذ : نمىندأ الو مهس داسوه

 ةيس انااوهو ”ىهياال بانل ن نم هجو نمر دعي هأ ةبعصلا ىفَناريغىلاعتتللا « ءاشن ا اهاندريسو ا

 ' ةيحصالف ةيعصأا لت ماّمد با, درك ةمسانمالو وول ارثك أ نمام وهو لك مام هلك اعلا 1

 1 الوهيب د, نيب نم لطابل ا همت انال ”ىهل ارابخ | هناف امع دس هحو نم اهلدبالف ةيحصا | تدرودقو

 || تاازاذاقةءافكلااهدح ىف ذخأتماذاالا ةبععلا تشتالف دمج يكحح نم ليزنت فل نم
 || نو هاعنوكن لاح لكى اني ىلا عتوهف ”ىهلالا نائما ىف علا تتيئةبحصلا ىفةءافكلا

 هعد نامانعمو هذوهال هساكحاالا ةقسقحلا لعب دتناخ هدو د ح دنعفوقولاىفالا هت ال ا

 ةقشللاهذ هنم انلال هلا تظفح * هناق هرتت ءىترلو انصب قأ اذاهف رعنال نحو ا

 أ ىلاعت :لاقف عرشام لاعتاس عرمشم ةغلابلا ةلاهتو هانلاطانبلا طناف هلالان بلطت
 !| هلالاماه انانيلطل اقم م نيملاعلا نع "ىغهّللاو لاول [ا سن كرم

 ا |نالهلاند 313 نودبعنلالا سثالاوّنلا تةلخامو ىلاعتهلوقانلال هلانانا +بلط ةقمتحو

 ْ الا اهاج راموريبكص ماو ملظع ةيعصأ|ىهأف قاسلا,قاسلا تغتلاقهلا:ةلخاع هلال انلهاننلطف |

 || ىل ل اذ صد قدع برضد سهأ هنا حالا نع ىح مدي ءاتقلاواهتس ىراق شل ام د ِْ
 |١ لهل اونأنأ بح الر يمال بم لاك لق حاجلا هللاقف ىنلسقي نأ لبق ريمالا رك ذن نأ بحن ىهأ ١

 دل ذ قريمال ا ىل_ءامو هرخآ ىلا هلوأ نما ذحّن اونا ىف كعم ىثم | ىلا ع اةودكتخم ىنكرتت ىتح الا
 | ءانو ىلام دعصأ هند ال لاو ةحاس اذهل صو ع ةةياراميواتن ك5 لو ل1
 ْ هناكم ىلا داعو ناوبال ارخ ا ىلا هعم غلب الق هللوقي ا ذام ىربل هيلا ديو ناونالا قهرا اسحاخلا|

 : ممالاو ةمسشملا هدهىف هتسصحو ريمال | نيك دقو ةعاس ةيدج قد يار ركل تارمالا هيأ لاق '

 1 تنكل هتلنقولفالفاهن هند قلو قدصدتلا هقاوف اد ساواخ جابملا لاَعذ ةيعصلا ى>- ىرنمىلوا

 ماق أله كل ذدعب ىردأ افهدنع ةماقال او هتبعص ىف هريخو اطعلا فهل لز ارا تالا الا

 0 ا ا ا حل ا ا
 1 سفنلا كإ د ى> هللا ىاربن أ دبالف هللا 6 هب عصب دحاواسفت: هللا عماوصلخي نأ 1

 هَ

 ْ ق<مهسفنأ نوءلاطي مهفمهانأ قالا ةيصصوأ قاد مهتمصو ضعب عم مهضعن هللا لهأ ةبعصامأو :

 : هديسرمالالا تما هيءاقولا همزل دنع اشح هل ىلا نعناك ناك بحاصلا ىلع بحاصلل بكام :

 ْ 0 دمع ارا ْ

 ىل_عردقوا 0 نكي 7 وءاملاىلا را رناخ 0 ٍْ

 لغشا ةعاس اه دنع فقووأ بعت نم ةحارلانلطابلا دنتساو امم, [طيس !ثمح ةعاسلا كت ىناهمقس

 اهمح اصلح الال كاذ| اهبق بنا ةمدصل | قا امعر هملعنيعتف ءاملا ىلع ر داق وذو ةحص اهلك م ذهفهلارط
 ريغوةيدؤملاتاناو.1لا كاز كحو ةحاس لوا ل رع لوا ت تر أ ءاوسرعت اهتاعمطالو ا

 هللاركشف باكلاةغبلا قسنمةيوسر اما كلذ فت درو دقورجا ير لاذ هدوم ا ا

 ىدوتف مانا هيام هتمحك ىف نسا تاكلهللاههوق املاظ ناكو ىراخ ىلاولواهارفغفاهلعف ٍ

 بكل ان ضوفابلك تنك



 هسفئرومال ار ظنا درعلاق

 بدغتو ةران رمضتف اهيف 1 ةرومالا قكيربرظناف
 ل11 كل ل اا و1 11 ب 1و ل ا ا 1 ا الا ...١ 01م ا قا لح ان كس دهسا للا
 || مها مذلا ضرعمفف ابد ن وهتفي نوداكيال موتا ءالؤهلاف هللا دنع نم لكل ١سعآ ىلاهت لاك
 كير ءاطء نم ءالؤهو ء ءالؤهد الك ارغ ىلا عت لاهو جيبقل ا قو نشا نسسح ىذا اوه ىأ

 || ىفهناف نطابلا ىف لالا كلذ اهاوقتو 0 0 ١
 ١ عم هنأق لعب ال ثيح ن هسدأآبد الل كراتلاف عوقولاد- ءبالاربتعبال دار هاطظااق اذهوتدارالا

 ٍْإ ا طلال قر فورا مهنيذلا عمال همكعو فنكحلا

 ٍْإ عمبدالاةباعفوهلب فلات هناف قحلا عم بيدأريغ هنا ن نطوملا ناساد هباعقاطتق اهلاردادش

 || دادغس ليملارداتلا دبه ملال دالا ىفماقين ميدو نورعشبال سانلاراك أّنكلو ,قحلا

 تصداوةر انا طخ هرمصست

 ىفي ماعم متو ريغلا ىعدم_سل بدالاو هرصنو هعمم ت 0 ذى هتقرنوكن ره س خص توراوسلل

 || ماقءناذمهرثكحأ صاوو قيرطلا ةماعناب امأو نم عم متاممنال بدالا لوزيف رامغالا |
 الا هعم فتيال لملج ماةموهو ضوصاناو مومعلاف عورمشملا عق ةاولا ل نكح كَرْثا

 ا 5 ةااو ا ا ل -- ا

 ا رع هال ل لاو هبلات شما ْ

 ا نم عوضوملا قل بدأ كرب نم لاجرلا نخ كلذ كل سلو ميجرتفا ماتم ىف

ْ 
 اننا حا قلسا عم بردأريغد ,ر هال ىف قلسا عما دآنوكيو ه رهاظنمةيشملا بدأ

١ 

 را ناوةداعسلاو كلذ فتاحلا نا ىارامل هنطان فق لسا عم بي دارغ هذطابو ةقيقمحلا عمابب
 ا ١

 ْ  0ا يت ا 0 ْ

 | جر 0 اوذاهلع هلل سحاوفلا مرح هنري ن ندو 0 ١  5لاقذ عناانم

 ا 1١ فد ل !ىهذمو ةمكح ل !ٍبارىف لد بهذملا اذ ثري

 نم ءالوهاالو هوجولا عج نم 0 م ”ءاهجل انو لاجر هفلاخنو لاحر :

 1 اع ةيلقعلا ةلدالا ضراعتاهرثك ًاةمولالا تارابخالا نافهوجولا عبجب

 ا هرائمآ هنلعلا ىلع هللا هعلطب ل نم هشضلوةب نأ جيش ىذلا هءاثتملاوهاد- هو ةري هده نم

 ارا ال لّقعلا لب نودخ الا مهو تا كالذ 1 مم هنا ع ما

 ليدسلا ىدهيوهو قالو قد

 * (رعش هرارسسأو ةصصلا مام ةفرعم قامو نوعبسلا بابلا) *

 بسسلاىف هللا ةبح ندالا ىف هللا ةييدك

 "بش نم هنف ىذلاب || || هلك نوركحلا ةبص
 كس ف تورز ء أ: |( 35 :تللعرام ذاق
 كعت ىف ىدملا ةض || || ىر نمرإك لزب
 تسلا هد ىلع 44 !الا سا نسم لد

 ٍ فيلسو هملع هللا لص ”ىننلا لوب + رفساا ىف تبحاصلا تنادراولاريغلل ”ىههلا تعن ةمعصأ |ناملعا

 هرفس



 كلل

 ١ 0 ل لاي دب رنا واصج ومزوتك اوبرذتساو ٌكإم لكدف اوكلسرغال ةسالملا نم ' ْ وتلا لأ هزاقامو درع ل راخرلاق ماوذلا 15 قش سانا 217 1١ سام ْ

 || دودو بسهنافهعم بدأت ىذلاوهملاعلااذ_ههيقولخلا قا! ذهفملاعلا نم قملانالا ام_متناموأأ ثءلاو سوسلا اضيأ ىعسو ىشدناو قرولاو بادثلا نمد دسفتامل ةضرالا مسا قدشاهنموداسفلا | || لاع نم ضرالاو حال- ءلا لاع نم ءاسمسلا ىلؤس اع لكوشو ضرالاو ىولع ملاعلكوهو تاوعسلا ||
 دوادهلوسرل لاف عنا ارمشلا لزنأ هيوهدايع فوهدامعنيب ةمامقلا مول هللا مكحو هيوماعلا نانعا ا

 قالاناةواتناكناو ىوهلا عيتتالو قلاب سانا نيب مكحات ضرالا ىف ةفيل انا عجانا دوا دان |
 كاناو قحلا دنع فوقولاو قلاب لمعلا بدالا مانع ضرالا نيعوهوأ ضرالاو ءاعسلا نيام هناف

 : لاعوهلوقفف قدصاذا اح لاك لوقتكناثمح نمق!اوهقدصلان ا لوقلا اذهنم مهول نأ ا

 قو قدصلا دمك ع نطوم ىف قحلاة مقلاو نس طاب بذكلا ىلعو قدما ع5 لالباكدصأ
 نطوم فو هب لمعلا بجوبو هيلع ضرو هدضو» ىذلا بذكلا ىلع ىو هنع يهني همّدي عضوم 0
 صتخ اامالريغالابب ىب.انملا لوسرلا لاعفأ لكفو عئارشلا ىفهلثال دو هعضاوم عشو همزلافن طوع ْ دنا ىذلا بدالا ماما ذهو هيمو قدصلا دمسو هع ىهنو بذكلامديرخآ |
 و تا ا + (ماقمامأو) *« قا عم بدأ س دل هناك هن ٍإ
 ا هال هات نا لبق نم هملار د ا.تلذ اهتاذب هبلطتام عم فتن او هو د“ ةطاناهتسع تح ا

 || انا ةلئؤس ثدح نموهف هرمأ ىكل ًاسو كنمربك ؟ناكولو ةلأ ىلا ةلذ اهيلعر هظيال د همق كلءاستوأ ||

 ا كلذ ىذتقي لاوسا اماقمن :كلو هتعفتم كءلع تداعولو كلا ة-احراوظا هلعفتن ا صالا كإ 3 ىف
 ||نامزلا هطعيام هقعتست امفر ظنت كا ةدوومُدم تارك عما مادروضالا ةمولل د م َإ
 |١ بدأ ماقماذهفكروضح ىوسدحان ماك ل وا نم كاذبا موقق لام لاوأ ناكملاوأ ْ:

 |١ ناالاا اذ ك.طعتاعال ةضاخاش أن : موستاو وذةعب ريشلا بدأ « (ماقمامأو) < 3

 لوس اع ىلاسعت ل اهريغال اه سهأ ثمحح ن نم استاذ همطعتاع كمابق نوكمف كل ذب كن سه
 | كأو لوسرلا اوعبطأو هقلا اوعيطآ اونمآ نيذلاهي اا ىلاعتلافو اوهتف هنع كابنامو هوذفن 1
 هتدأ + (ماقم امأو)* ةمدلا نذل ندال ةعب رشلا بدأ نك سه ن نعةمدخ لكو مكتمرعالا ا
 ل عا !ااهماكجال ل ذخأ ةعب ريشلا بدأ ن مو ىلاعتهتلا ءاشنا هركذئاناه ةقشملا ْ

 ١ نمو لمعلا نوداب» مهلا. س ةنلا ةيلصلال لاغتشالاو ةمدخلا داهم كفاصتاو اهدودحو اهموسر ٍْ
 هلع ءامشالا ىف كلع ىدعت ال نأ قا بدأ نمو كل ضنو كضرغىوس تمدخ ا كلذ كاغشناف | || لممأتلا تاظحالمو لوبقلا نم مودخلا نما هحتنتام اب لع كل ثءالو كلغشيال نأ ةمدلا بدأ |
 || رب عامق قداصلاوهوملاعلا تنأو ميلعلا هنا لعل كاع لرتأو هللااهف اضأن ءىلاتنةاهتضان| || لامعالا نم قلخلا ىلا قا هفاضأ امفامسالو كلذ فالخ كلع كاطع ن اف ةقفاوملاوهواب ||

 | نم هلع لعكلعح رئالق ةفاضالا كا:هملا فاضملا كلذا ىو الا هفاضأ نم ىلا! سعأ فاضأ اسف
 || دوهشو ىلوك لك هل ةقذاوملا بحاصو بدال نما ذه سيلف هللا الا لع امال هنا ىلع كل ليل دلا مامق ثمح

 كلذ معاف

 * (هرارسأو بدالاك تمام ةفرعم قةنامو نوتسلاو عساتلا بالا *
: 

1 

 برد لاةيالذتلعفاذاف. || || اهعجهلالاىلارومالا فضأ
 بدصموهو هلل !هءافشو هاسف) : هلع همأ ا لع اكنا بست

 سعراد+لاوةنمفسا|قرخ اسست لل
 - - ع -



 ' نلف هنم أش بلطي ودل بص هت ىف بع ل نك هريغ ىلع هلع هل ىريو نانا ىف هلع ناكىذلا ملعلا

 || نمؤع سا ىذلا ملاعلا تل ذ ىلع هلو جرم ىريف ميجا ءوس ىلع علطيو نمؤملا ادهرطمو هيلعر دقي الف |
 |١ ةفسالفلا ءالع ضعي نا كل ذو بي ةاًاملا هذه ىف ىلّقتاو ةرسح نم اهمظع اا احر فو امغت ديزيف

 || ىفهمش كاشي ل ف شكو هللا هعلط اف كلل ذىف ىلقع فت او ا هسفن ىف اهلاحا جرف ةلات اد اه ىئم عمم
 ْ هدد هعمىل تناكو هطب رف" وهف ىلعاك ان ىلع ]خدف انلقام ىلع الا ندع نا ثصح هسفن

 | ىلاعتهلوق قةحو ةرمس>اهنم دش ا تد ارامل لاهور نماو تئافلا ةارا ار كانو مالا لوكاذك
 1ْ فلما باطني عجبدقاذهف نيلهاملا نم -ننوكتالف هلوقو نيلهالا نمنوكتنا كظعاىنا

 ا ملعلاب هللا انعفت ةةشااهيطافخ باشر الاو فطالاب هبطاخم خيسدح اولا نال: شو فنعونيلو

 هنوفي نم اهسقن ىف ىشوو هراغ قى ريك ىس نم انلعجتالو هلهأن ماناوحو

 * ( ىعملا فرعش هرا ارسأو بد الا ماقم ةفرعمىف ةئامونوتسلاو نماثلا بانلا) *

 عمج بدم اورب> عومج || || هنالممكملا وه بيدأالا نا
 عضوم تعن لكا كءففابنك || || هقاخ ىف هتوعن تيأر اذاق
 ل ءاشيام ىطعت ى وكاو اهلاها نمتناف امتعىوعرتال

 عفنتورضق رمد : لاذلن || || مككرخ هللا لهأ ءاندأ 0

 عئصبام هسفند 2 مهعيذص ليلعل اى ريةاس الا للم ,

 ْ لكعموهف ةعسلانم هدنعاملةعّمابيدالاف منك امنية ءكعموهو لوقبهللانا هللا ديألعا

 || بي دالاف ضرغ لكعمو قلخ لكعمو لاسملا كإ: بس لاح لكعمو ماقملا كا ذي سحب ماتم |إ
 | اهدوجمولعلا بئارمل عماجو هلب اهمف صال اهتاسني ملعلاوقالخالا مراكحا عماملاوهأ
 ْ مقا و هورشلا عاج يدالاف لقأع لكدنع هب لهما نم ىلو ا هيرلءااوالا تن مام هنالاهمومذمو ١

 |١ ىذلا "ملال اندالاو هو هشيرمش تلا تدا * (لوالا مسقلا] * هللا له |حالطضا ىف ماس ةأ ةعبر ا ىلا :

 ألو هيلع ىلص هينا هبو ملسو هيلع هللا ىلص همن هللا بدا ب ماسهلالاو ىولاب هملعت هنا لو أ[
 02 4 ا

 مسقلاو) * ىلدأ ن نسحأف ىدأهللاّنا لسو هيلع هللا ىلصءتنا لوسر لاق نوبدوملا نويدوملا مهف ١

 ٍْ عرش دتف هتلاوح هللا لهأ كامو اهم دخ ةمدخ ىفولملا همدعت ةططص | |موهو ةمدخلا ندا < (ىناثلا ا

 بدأ ىف صوص وهف هقلخ ةلساعم نو دهب ص امفهانا اننلماعموهو هتم د> ىف بدألا ةمفيكانل ||
 بدأ «(ثااثلا مسقلاو) + قلذللقوهامجو هل دا ع رشلا نك نال ةكرشلا
 ا هدرتالو هماقتو هم ا تجرمدو هدنعر هظ نم دنع هعاسا ىف قملا عم ندالاوهو قالا :

 | اردقوا انس كنمرغص وه نمدتعق ل ارهظو ة#تترملاوأ نسلا فريك اذتنكن ا ةهنالا كلمت الو |
 || كءلع هلذفب تقرتعاو هنعهندخاو 1 ل لا يا ل لا 1 ارهظوأ م

 | هتلادبعونأ هللا يدحاو دسالاىرعىاتلخ اذهم قدح نم تيرامو فاصيزالازوض اذهدهنف |]
 ' م "الاه ةعبرمشلا ندا نافةعب رشا !بادآنم ءزح وهو هماّنكر صقو ةخسةسلإ دع هتسئاريح نبا
 ا || هنلاىلا هلك كل ذدرو كئانغب بدال لرتوهو ةقرقللا بدأ + (عدارلا|مسقلاو) * ماسقالا فاد ْ
 ا ليي تاع داما! تاس ان بها رلل تعال نهر تالا اذه لد ىذلا نابلا ف قامسو ٍْإ

 || نمد سقتريغنم ةصاخ هلا ةوعدلا الا بنسةلام ماعط ىلع عانقجالا ةيدأللا اذكر ا :

 كلذ عماج نوكأ لب بيلالريللا عماحاذكو كل ذريغوأ ةقيقعوأ ةفاسضوأ نامخوأ أو فص |

 ود هساشف هماقم ةفرعم بانا دهو ماّعمو لاخ بذ“ اللو بيدالاوه َكِلدف تادا اب ةريخ 0 هنهل |
 دلرسللسللاااااااااااجلللللاف

 تشام
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 فرشتسو هدو هءااريشيو هد هيزتلا نا اهيذ دهس ىتلا ةرمضخلا ىلا لصي نا ىلا هيزئتلا ءاعم ف

 ١ هززب نأ ىعس ام كا ذهدب ديشم قدح الف "ناموس او < .ىسحاو ”ىناحوزاو ”ىونعملا هرساب اعل | ىلع

 هل خي ناكىذلا هيزنتلا هل ن توب الو اهحاصي ةبلر اا طاشرا هب هطاسترا ىربو هيقرهط ن 0

 : نع مث سل هناف هسشنلاهل ن كم الو

 تادحولاٌةدحوالا امو ه# هريغ ىشال هللاالا اف

 ىلا لصون ا ىلا هقفاوف رظنا!ىحاص همحاص ىأر فهيزتتلا ءاعسإ هتاستو لاعفالا ءاعسأ قراق مث

 ْ دقفم هسشنلا ب رادقلانعو هيزتتلا ىلا نع هزيسف هسشتلا الو هيزمتلا لقتال ىّتلا ةرضحلا :

 و الا هّقب رطربغاعبر طىلاعت قل هب نإ ف حي رخ همام بلطي باقل مث كلازه رظنلا بح اص هقفر

 نكيمل ذا كلذ هحا رعم ىلع هيحاص عجرو أهو ذ هده ان ن نمالا هفرعنالو ل اتننأ ن كك الود رطو»و

 ناكت ١ تكلا هيلمحل ع نمر داسف هقضر عم عمهج اق هد سح ىلا لصون ا ىلا ا عنان ِ

 ُ هتماتها ذل ل ىللعناوضرااونامالا ةعس هعباسف هثراو ىو ارمخاح ا

 َنَ دو مل ارون هبل قوهدنعدحوفدل م اذ ع كف نمال هين امبالا عرش ثدح للأب نم م اقعباست ةلاوهو |

 ا هحا أرعمىق عباتلا عسأرام عبجبرونلا كلذب هناك فوهوةدسحاولا ةعمللا ف ىأر 5 كا: لممد- 2

 ىأرو ءامشالا ىفئشلا كو ىوصقلاةءاغلاو ءامعلا علب ىح عباتلا قره قرتلب فتي لو لوالا

 ىأرورر وكلاريسكا ىطعاو حريب ل كلذ هناكم فودو الةءوةركف هدوجو لاحأ ام دو-و بوو

 ا( تس ءلعتو لاكشالا تريغتقرود فالذخاو ,تكج» فال: خان روط ىلاروطن هداس>ال ارشح

 ركا د لمص قدا هام لاوحالا أ

 تروبصت ةقضخ ترطفنا ءامملا اذا
 تردكتاموَتلا اذا يلام ايل

 فرع ردك لابح اهرادكتاب بتل

 ترعس ر ان مخ ا هريمسست ىف رطخ

 اه دقوم اهرع_س

 ل ل
 قس ا

 تفر رم م

 ترك هذ دو اهريق نم

 ترج 1و تهدف لق ا ام ىدقن ىرم ناو

 تر تال انوع دع امال رعمىف عياملاه ًارام عجب همام نم ىأرو نم .اورظذلا بح اصمم تاالو

 ا و و يا ا 0 ٍ

 نع ماه دقهل عش امو هتانالع لانا تال والفجل راسل نم ماقد ناجالان

 نءمؤملا * (لهاجلاّناوإ + ةاعشلاراد ىدتسا دةناعالا مدعب ماعلا اذهو نامعالا ندّىش هدنع سل

 ءاقشلا 0 اذه ىل دق تاكردلاهلب ع تاحرد|اوةداعسلارادنا الاب قدعسا دو :

 1 ىلع هلع علف اذ هلعهدش وهو هسح هباذع ع نم هنمّدْشأ وع بْذعَبف اش لعب وأ هلعام هن ا

 قمتسا لا اذه نع عل ىذلا معلا كذب ممل لانف هناا نا لش دىذلانِمْؤملا لهاجلا اذه
 كلد ىطعيوذيؤرلا دنع بيثكل ىف رام-جواسفت هب عئتف معلا كلذ هبلطيام ةجرداشلارادب ةماقالا |
 هيلع ةرسح 32أ كاتورانلا نم كا ذ لرد لهملا كل ذب لانسذ لهاا نمؤملا اذهلهجرفاكلا |

 ةمسنص كرب ىح هرمصن نع هللا فس كوو ديل س هنا لعيون“ الا كل ذرلعي الورلعلا اه دهس ١



 ا ماكحالا ىف ملاعلا لص ىلاعلا ىفةللغأ | لص وه ادهو ةلظل | تنابفرا ملا"طسام اللغم قبر هوطااذه |

 م 41

 نماقلطمماسحالا فاهم كح عبق ةطيسلا ةعسطاا :رمضح ىلا ماقملا اذه 007 ومالا
 اهماكح ان لعلا نم ةمفا وطاغامف نيبعسطلا ضعبل طلغل ا عقو نيا نمو اهلا او-اواهتا سكرت فالتخلا
 دوهشىلا كل :فرظنلا نم لقت مدلك كلذ لعب فشكلا اذ هبحاصف ات اذيراعلاب مهلهل كلذو
 اذهلعضلا.علا ىفنئاوكلا نم م ءاشام همض هلل مةر دقو ملقأ | نع اعسنالادوجوم اودو ظوفحلاحوللا
 نوكنمو ةشاعبنالا تالاعفنالا لعيو لمعلا لعو 0ءلا ل ءامهو ىنوعلا لع حوللا ادهفاملىلاتلا

 روص ُسقن سف هاو هيلع قلل هالما ام ىهلالا /ةلاناحول اسمن نم همقدر طسام لءداحوأحورلا اذه
 ارودةرطص رو. مولع ىهو ةصاخةماسقلا مو.ىلاايندلا ىف لا علا ىف هللا اهم رحب ىتلا تامولعملا
 1 نم جوك اماه اهفاددعو تللك ةاعسملا بتكلاوحاولالا ف ةموقرملا ىرددرودخكح

 ٠ هنفعطقت ىذلا كلا فهلا لعجانه نمو ناسقتالو ةدابرريغ نم ءاوس اهاتمو كانا تابد

 الأ ةحا. ان دلارادلا ىف ةنسلا ترصخن ا اهنمو ةجرد نيتسو ةجردةئاملت اهتداسس تك ا# اهركلا
 | ردا واه دوجو لو نس نت لابرركسو نان رمقلاو يعتلا "اعت لافرمتلاو ملا
 نينشلا نماهلثمىف نيتسسلا وةئاميلثلا ن رمش نم حيرخام رد ىلا ىميدن نأىلا ةةقلا ىلعرا ركت
 الازد ىمس ل ىلااض:[نيزاوملابو ةماسقلاص-ةئامواعو رخآ !نعأ ىلع مغ ايندلاملاعر عنوكي
 هده ناذعلا ا يفيش اني م ةصاخم اقشلاراد لهأ ىلعماشتنالا ةدمءاهتناوهو نيرادا ىف

 || ىعس لجأىلا ىرجحت نأ دباَكَلا تناك امهمّديال هنا ريغ اهلهال نيرادلا ىف متادلا دولخلا مرادلا
 | مقلاة دهاشم ىلا ماعقملا|ذ_هنم عبات ةلاادهلةّشمث دوحولا ف ىهانت الام لوخ د'نل اسال

 تنودْل اند نمو ةراشلاو ةفالخلا ء ادا كلانهن مو ةيولولا لعدهشملا اذ_هنم هل دكف ىلعالا

 لعوهاذهو تاناالالصفي صالاربدب هلوةوهو لصفملاو ريدملا مسالا ناطلس رهظو ني واودلا

 لامجءالا لعل هنا د نم هناو هس نيا نم و فيطألا تىوذعملاكي ره لاو انا ىعلا كي رعدهاشيورلقلا

 لور ع هفلاخ ئوس هم دعمت لعم لا هلراقتق الفوت ذنيعوهوريطستلانر هلي لصفتلاو لصصفتلاو

 لثمم اًككت ناك ذولا نع يفرط ودم حارا يل انج روحا للعتالو اشتا دوو لش تاكد

 قرف نجحرلا ىيصا نيب ىذلا هب صتخما لهاا نوكلا ملاع فوم حول هل .ةياكوحما تابقدا دملابةناكل'
 هلا لعيانه نمو ماكحالاو ماكحالا لعلعيو بتكلا عاونأو حاولالاو مالقالا نيب دهشملا اذه نم
 ةلدالا ترثك ناوال.لد هنوحح نمرهظ دةوالا هللا ىلعال. ا دؤوك. نأ شام ناكمالا فقس م
 قولا لاعااوهو نامل | لاء ىلارظنمف دهشملا اذه نيع نعرظتم مث ةصاخ ةلدالا ةعلاك اهعمصق
 ءامعلاو نجلا ىوتسد شرعلا ناك اكبرلا مس نت سرعو ءامعل ا ىلا لقتن م ءامعلا نم

 هنمو هراكملا ليقو ناكملا لمشي ل نوف بنا ارملا 0 انناكملا فورظاا ترهظ هنمو تالا لووك

 || قل اوهوهانعم للا ف رش دوحو هوهوالاسخو اسح ةينامس+ا ىف اعمال :هلزاسقلا لاا ترهظ

 ةقيقح لبقيو تاكسملا نامعا ترقتساو هنف تبث ىذلا ىنعملاوهو هللا ىوسدوجو م لك هي قولخلا
 ْ ءامما نما سل ءامعلا اذ_هىلا ضرالا ماع نمو لحما مساو ةناكملا ةسرو ناكملا ةضرظ ونبالا

 ||| ناريغ سوس او لوقعملا لاعلا نمام,تب امم ن وك ىفرث ااهريغا سبل ةصاخ لاسعفالا ءامسا ىوسهتنا
 همت دتما هنءلحرو ةقباسلاءامدلاب همحاصدكرتاملرظنلا بحاصوه ىذلا عباشلا بحاص
 كلو فهل ترهظ مث ةنملا فاهدقنو بكوكملا كاقلا ىف عباتلل ترهظ عباشلا حار ءمرغ ىلع ةققر
 هدقف مث [ظاارهودلا قوريداقمملا ةمتهىف هل ترهظ مم شرعلا فو ىسركل ا فاض ً اه دقذ م جوربلا

 لأ ىادبالا لقعلا هل مولع ماو عوام نمالاسفناهتوك ة هج نم سفنلا قهلرهظ مةعسطلا ىف
 حارعملاو قرتلاب ىدسني ءامعلا اذه نمو اننعهلري ل كلذ دعب هقرافانإف المع هنوكن مال الع هنوكنمأ
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 ءادعسلا ل اقاكعطقن الاف مه ىتلا لاا نا لاك 7 دان لاقتازنا ىوربطا مدقا | اذه | ا

 تاكد 65 نلاءذهىف ىضغ تقدس تجر نأ هلوقو ئثلكت عسو ىتدسرو هلود كلذ نم عن ىذلاو

 مهدلذتو عطقنمريغ ميعنلا لاح ف مهد لق ضعب مهضعب بعت ناودوجوم لك قهجر دوحولا |||
 ادهاو ماقشنالا لوزيو ريغال مهلعانا دع مهتم مهول رة ١ لع ف وقوم ماقمنالا لاح ىف ٍإ

 بادعلا دقن عضاو 2 لالا باذعلاو ميلأ باذعو لافوموملا الان عضاو ىف هترمسق :

 هناي هنعش لو مهب باذع فلاعو مالا لاز ناو عب باذعلا مع ف فال لاف دق اطار لالا ٍْ

 ةداعسا | نمنو دعس ىأ نوسليم ناذعلا فىأ همق هو انادع هنوك نم د م معرتشم ال لاو ميلأ

 سالبال اركذيءاس اذ هاذ مه دعب ىف مهج  لهأب ةنصتخ ةلثفل سالبالا قال نطل! ده فو ةضرعلا

 نانا لحال تسا ةغل مح ن وا ءلرادأ ادنعهعضومىفىوغللا حالطصال اذه عقوما

 روذلاب ايف هب حزيو عضوملا اذه قراسفي هنا تر اد لكلام ماقملا ادهن 75 ١انلا فرع اهنم سالب الاو

 ةناكنالا صاخخالا يف اهمكحرهاظلا لاوجالا ةريضح وهرونلا اذهودجولا هيلغرف ظعالا

 ةسات ابغا كالفالا تاك رطوْلالفالا ىلعَرَع مهلع تلزئاذا اهعافناحلالا عاعسىف هلق اهرثكاو ا

 :نئاورطلا سوقنلا لع ءابب لزتو ل اوال وكت بالود تانك عاجسالا دنس 22
 هنلالهأ نم نوكي وأ مالغوأ هب راحت قلعت نم تناك ثىأ ىف سفنلا تنكن اف عامسلا سلام ىف

 بد لج هللا نا يصصأ !ىهلوق لثمةلب وبن ظافلأ ن ههويسنك لضم ”ىهلا لاه بح هتلعتنوكف |[

 انا دمهنمو لشن ام ىلع دجولا هذخ ًامفدارت كنا كح هلئادعأ ديرعتل ىف هلوةو لاما ْ

 اع همس:هورادةملاورصللا تت ل_خ ديالو فدكمأل ضد < لب ليضتلاةريض> نمال

 همطغتف ةماكال ةيكزج مسالا هتشاعرييغ سوفن ىلع خب اوردجولا ىطعت نا الاو>الا هذ ه نم

 تعسو ىتلا ةماعلا ةجرلا عضوم ىلارونلا كلذ نمحرخ مث دجاوتلا ىمس ىنعم كا ذا مكمل نم
 ل اكسهو ليئاربسسو لفارسا ةيكلملا ناقل ن 0 ا

 مدادتعدصت يلع هللا مالسا دو ريهارباو مداهي رشا ةبكستالملا قتاكلاو موكلاموناوضرو ْ

 رمغوأةيرو تناكء اوس لكاسهو اداسج واما سج اةامسملا ملاعلا ىفةرهاظلاروصلا لعل .فارساو

 مداد: عى ااروضلاهذ_هىفةخوفنملا حاورالا لع مالسلاام_ميلع دو لب ريج تع دك وتب رو

 ف راهانأا هرب دتورودلا هذهىلا حاورال هذه ةمسن ىرو هلك ذ ناعم ىلع فتيف ل فارساو

 كاذةريضاطاهذهند لعترودلا كا زذكحود-او لصأ نم اهتاععبلا عم لضافتتلا ايف عقونيأ
 ىلار ظن حورلا نداهفامي داس الاروص لقت ىتلاري_هاكلا لع ةريضحلا هذفنم ليو هلك

 حاورالاوروصال ىذغتلا هءنوكبامو قازرالا لءامهد_:عدصت مدلل اميداع مهارباو ليئاكيع

 اسهذهدربىذلا دسحلا كاذلاصو هم اذغ راسك الا نوكىلعفةيوامهواش تن وكيياذاع 1

 1 لعل دناكدق ىذلا هضرهتةلازاو ممل ما كلذ ةعوهواساحتوأ ادي دح ناك امدعب ةضفوأ
 دون كلامو ناوضر ىلار اني مث هلعب ةريططا د لد 1 0 د دع هرعد5 هن دعم

 د.عولاو دعولا ىف بتارملا لءودو اهتاكردو مهجو ابتاجسر دو ةنيللا واقشلاوةداعسلا لءامهدنع
 هلطاحا تامر هلو شرعلا لءهلك اذه لعاذاواسمبم» ةدحاو لك ىطعتام ةعش مظعيو |[

 احا ارعم هب حرعهلك اذهل عاذافرا دقمو لكشو ذ بكى م مسج هءازو سلو ماسالا ىهتسموهو

 اهنازوأو ةيهسلا ايشالا تايكاسم د ملعيف ريداقملا هسه ىلإ ةلماحم ةروص ريغان ونعمرخآ

 هدفهراع مهلا لانملا فاس ند نوامو َنيفامو با رتلا ىلا محملا نمةردقملا ماسجالا ىف
 ند هاروام لك نغوهو سف ةروصالو هلءزجال ىذلا لكلا لظاارهو لا ملاعىلا لقتش م هنكمإلا

 :رم الس يكس ااراونالا ىهو ماسحالا اع ىف تاامضا اوراونالا هذه ترهظ هئموملاعلا

 ىى كم و
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 ةزوصوانعأ مهكملمىلا اهنورظ:.ةر طن لك نوكح ردينانلا لهافلاملا مهكر ديت اك الاوأأ

 اديدح امعطنو د ةيرمشو هلك لك ىف نذكر اثود_2 نوهنتشف كلذ لبفاهوأراووكمل 1

 | ةعرسىف بسلاو مسخوبش مظعتو الز, نومعنتسض ىلو الا ةلك الا ىف هنود اووكج ماذيذل

 نوعا ةقيقح همطءتام بسحب نوكلا ف ىل طعشُكا د ىلع ىل«دالا نآدن اقنو لثنتلا اذه

 | اندماودلا ىلع ْكَر 0 و سول ماوذأ | ىلع اريسقف ن ل١ نوح, رماودلا ىلع اندلاخلا

 هلوقوهو د- ا ا ةعادتاهحو ل وردا نع ن وكمال نيوكتلا نال ةرخ و ٍ

 | ]نكي ءمش لكل هلوق ى موةرضملا ةلكو هاندرأاذا هلؤقؤؤدو هحوتلا هللاد ع قابهّلا قل دوامي

 // مدعاا نال مدع هنعن وكما دو>ول الا هنع نوكيا ىدوحو فرح نكو هلال ق ا ىذلا ىئعملاب

 | دردلولا لب ةبات 0 دولا نتازخىفتاماكلاز تاهحوتلا هل افهودوحو توكلا ال نوكيا

 6 ماعم ردها ةزئابم هلوقو هاون ةلووحو هكا مرا نم ناو ىلاغتي ل

 | نارا هذه نمءابسثالا هذهجحارخا وهو ىهلالا لاززالا اذه دن اطلس ةمككلاذ ميكك)اهععا
 3 ءءام_ثالا دحو اعذااةقدنملا تاكلااذه ةيطخ لو ا انلوةوءو بناس

 | ةساب هلل هني. ةلموممحت دوس وم لا دنا هذه ق امشالا وك ةبسوهف دو>و مدعلا مدعو همدعو

 ا :ءابموك كلر ل لابو مدعن ,عةدو>-وم ىهابن امعأىلارطن افا مسقنال ةدو>وم ريعان انعال

 نئازانا ىفاهنوك بناج تجر تاثناف ”وحو وضو مدعل ا م دع ن نعةدوجوم ىهنئازللاهد مهىف

 ناو كلذ ريغوأ اهم يعمل |منامعأ ىف اهدوحوىلئازيللا ىف اهدوجو نم ءايسالا هب هل

 اهلدحوملاو وق تئشاه.لتف نا تركذام نعم ىلع فتن أد عب مدع ++ الا ادعو تلت تن ا
 الاعلاف ع رعت يق د م فام هلوقامأو اهم نعل هله تر ماش عدلا نطومل اف ناس ل رع :؛

 أ راح ف دنا هد نانو عا اذوب وس لك نمره وادع قيم ءددع ىذا ورع لم نعل أنف باطلا

 نم لذ تْنش فيك ىناثلا لاما ف وأ ىناثلانامزلا ف ىهوناوك الاؤ ضارعالاو تافصلا نم

 يا رهوجلاد دي وهودشن مدنعامهلوةوهوان دنع نممدعنتاهدوجولاحو اهدوحو نامز ١

 ْآ حم لوقوهو نينامز قبال ضرعلا نا نيملكنملا لوق ىن ءعماذهو نا: ازالاهذهنماغاددادضالاوا ْ

| 
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 . | امئادهنبع قبب رهوللا' ىلع كلذد دوو تاخسملا تعن هنلع ىذلا ققحملا حالا ةئالدنق ةرشالرمخت |
 ةيئانملا تان وكلا ةرضحلا ذه نم عداتلا عضد اقب نم دبالف شال هناءاشدقو هتلاءاشام |

 ”ىوبت هن 0 ه نمش ريسخ هدنعاق عياتلاو هفررظنلا بحاصاَمأَو هانركذامعبجيو ا

 هب صامل هنادسفالا لاح ركقلل سلو هركف ناطلس تحت دهشمرظنلا بحاصو.ىركف رظنال
 : | ةنادبم ا اينيموماةعتالو هشلو<نادسمناسالا ود لكلا هناف نيدامملا نيب مولعموهو |

 دا عر ل( تكلا ويرشودقو ميةدسملا اهقيرط نعش رحتلابتنصوو أطلناو 00

 ! اهراكف اا اضأامنالالضلاب ةفودوملالوةعلافاهروط نع اهجحورخ كلذ بدسو ةملقعلا هنقأ
 اريغف لاجو هنطومريغىفا نم ف ”رصنام فرصتاناو اهتطومريغىف اهذةرصتل 0 ا

 ةانغال قلانأ ٍلعماملاعلا ىف ل-ذقلا كل ىلع ساثلا ضعي لم ضف رهظنل هنا دم :

 أر رظن حب رملا ناو ةناكسما نع حرم نكح انأ لءءلوهدامع ضءدف نال دخ هلو هدامع ضع

 تيس 6 طعااوهوءاثباع ىوقلا هذه نمءاشن نأ ىدوصخ |

 ! نتللا نيمدقلا ىربو ةدحولا» ماقملا اذ - هىلا اهلوصو لبق تفصو تلا ةملكلا مانقتاهف ىرغأ]

 : ىهد م انجى تاتلا لهآ ت وبث ىطعت ةدحاولا مدقلا امهل بقت ىلا هتعاسنم بكس هيلااتلدت

 ١ توريملامدق ىهودارأ ةلاحىأ ىلع م متهجَف حهح ىل» تود ,طعتى ىرخالا مدقلاو قدصلا مدق 1

 امكحبا اوةشنيدلا مج لعق لاو كل لإ فس وا عزو اجرت الع نان +1 لهاىف لاق ادهاو :
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 اننا الارز

 رونلا اذهكاقأ بورمضم لما ذه هل لشف لوا دخلاو راهنالا كلت نع عاتلا لأ فةثالثاا راكلا ١

 دمجلاا هذهو لجن الاورونزلاو ةاروتلاثالثلا بتكلا راجنالا هئالثلاهدهونآ ارعلاود ملظعالا

 لك راو هنما نرش اووف لددخ ىادأ تاكرع ء آو مابرش نفءاسنالا ىلع ةلْزنملا فصصل لوا
 نآ اردلاربخف عرش اة لوادمل اور اهنالا مده نماويرشامع ءاسالا هنرو ءالعلاو هللا مالك هنأف د

 نيطلاو ءاسملانيبمد اوةوسلا هبسج يذلا لسو هيلعوتا لص دج ساهموا بسلا
 نسسح ىلا | رظأو هرب مكح هلي لو ماكحيالا عدرف ب تحسشوإ ةّماعثعيو ماكلا عماوج وزد

 اهتعشر 0 أ عسطبالف ع ىلا اذ, هنماهاشغدق ىأرف بدلا كل: ىشعىذلارونلا

 تاض ماهي روهطلا ةرحش هذهدل لق مث راجل هود اللبراسالا هذفنتال ىذا اىرونلا ءاشغلل
 ىهتنت اهلاو ةردسلا هذ هروهطهلاناردسلاوءاملا هنناءاقلل تملا لسغىف عرش انه نموقملا

 ءائسلاو ءادعسلا مادقا ل اق كانهو ةماسقلا مون ىلا ايه: زاخت اهفو ةيداعسلا مدآ ى لامعأ

 رومجىلا ةلاصتسالا نم امتعوه ناو اهلديالو ناحدلا ىييسم كدحاصاه دنع ف قو ىتلا ةعباسلا

 هاتف لزانملا كلف ىف قرف قرا عب انلا اذهل لسق مث ءامسنوكتن أ لبق اهلاشمأ ىلعوا اييلع تناك

 || امكستت ارضا نمتارسشعو فلأ ىلع دي زبام ةسكو كلا .حاورالاو ةكئالملا نمكلانه نم
 || كلذ نمركج ذدقو ةعورشملا لابعالاب ىلاعتهتلا ىلا نيرئالالزانم نياعذحاورالا هذه

 || تاماقمر شع ىلع ىوتحي ماقم لك ماةمةنام ىلع ىوتح نير الا لزانم هام“ هل ءزج ىف ”ىدرهلا

 أ ىو < قثرالا عانس هانم انل بانكح ف لزانملا هذه نم انزك دفن حن امو لزانملا ىو

 ا لزم اهعلقب لزيلذ لزنم فال هر الد همي لزانمرشع ىل_عىونتح ماقم لكم امم ةناعالث لع

 || اهةثاقح ىلع فقو ىتح سرق نامزف نكلو ىراردلا عيسلا اهبف عطقياكاهياعوه قئاتح عبس ةزم

 بكجاوكلا نماهذام عمجواه" ؟راهنم لزنم لك نيياءالف كل ذب سيردا ءاصوأ ناكد قو اهعجأب

 1 تاعازكال الا نمرومال اهذهيف هنا عدوأ ام ىرب هيفءاَقتإ رالا بلطذ اهقوؤرخ 1كلفىف عطقت

 هللا ف دوا اهيفام ىأرف ءامهدإ ةيللاف لح هعطس ىلع لطم امة هلك هيردق ىلع ةلادلا

 | هةصوصخلا هّيْس ىأرو اهناهلهالهاّد_عاامو اهفزغو اهتاجرد نياعو تانللا ةفصنم هباكف

 مبسحي اهنم يعل لكنم قاذو لاسعالا تانجو صاصتخالا تانجو ثاريملات انج ىلع علطاو
 ىبهبالارثشلاو ىل مزالا ىونجلملا قوي قروستمل اذ نم خلبابلف ةعانللا ةوتلل قطوش قودي

 اهفةمكحلا نم مهلا عدوا امو اهاذعمل_عفرو سلا كلة فا ن نمءادعسلا هبشبومدآةروص ىأرذ
 هتقناعو اهقناعف < َنوفهنروهاىأر ةروصلا كلت هلع تاسقمدآى ءاهاس كح ماا علان هاهلعامو

 حجوربلات اذءامسلاوهب مسقاو همف هللا لاك ىذلا جبوربلا كلف لخدف قلزلا ةناكملا ىلا دعم تعذدناو

 نام ىنامزلا ماعلا ف ةيمو.لا دكر خا هلو كافل ا ده دكوح نم نانا ف نوكتىتلا تاني وكل نا لعف
 بك اوكلاكلف دكرح نم ْمهج ىف ىتل اتاني وكتلاو سعشل مرح همق ىذل ا كلفلا ىف رابنلاو للا دكوح

 قينفاهءوضراتنو بكاوكلا نم طةسىذلاو ةنللا ضرأ هعطسو هرعّم ىنعأ ا مهج فتسودو

 مهانلدب ممدواتمتا ل يجو ىدااليدينتا بسلك | ذهو قاب اه عدوملا اهاعفو ةلظم

 عيررلا نمزءاج لما, تلح اذا سعشلا نأ اكاههتتا سم ءامشالا بتر هنت ان ذاب كلذ لك اهربغا دولج

 ترهظأ ىدكاب تلح اذاو عم وز لكن متتبناو نب زاوراصشالا تقرواو ضرالاةئنز ترهظف
 ْ اك كال اهل تناك اهلج اوه ا هلالي يع ا مهملع ىشام بس< ل.لباوقلاو ضيقنلا

 1 مهنوديدج قلن هنيح لك ىف نانا ف كا ذكوهملع ى مام يع ةاككما)تاكوش

 هبحصن نأ ديال ل درعغ نمام أ هلع ىلو اذ ذا - ىعسط ئثل كح ناذلام عقبال ٍجح كليدح

 كلذ ييعنلا مهلمودمل تقو لكى ديد ا انهتلامهذغب + لناذهلق اذ تعنلاملاَت اف لامهيفناسنالا |
 مد



 لل

 لوتعلا رهيب ةعيدباروص ىأرفرودلا ب>اصهروصام ىل-«فقوذ إل اءاح هلا بهذاسف هنءنص
 رظنو هرظنمهلاها أ ىف ةعئصا ا كلت نسس> ىف ةغرصالا كإتىلارظنو اهشقن عيدبو اهمطأ نسح

 ىتمكحو هتعنص نم فطلا ىتعص ل ااهيأهل لاف ًاسشرب لف هجولا كلذ ةلاقص نمر "الا عدصام ىلا
 رتسنلا عفرف هتعنصو ىتعنصةدحاولا ةلاملا ىف ىرت ىح هلو ىلا راسلا عفرا هّتمكح نم ضمنأ

 سعف هسفن فكل ذوهاهم ةروصفطاابرش ا د مانا راس تح 3:0 همس اف

 اذ هن وكيف يكل امو بجتنوراخ مسا كلذ فلقاصا اةروصو هسغ:ةروص أر كاملا نا نكمل

 تاضايرلاب كسفن دا علقم 1 ملاعلاروص عم لسلك كله رض كلما اهبأ لاف

 اهيفسقتلا اعلاروص كناذ دار تلباقو ةعسطلا ىدص اهنعتزاووك تتح تادهاحماو

 ةعماملاةرضحلاهذهو لسرلا عانت اورظنلا بحاص ىهتش ا اذه ىلاو هلك لاعلا ىفام خيبج

 صاخلاا هحولا كلذ ثمحن هةدحاوةءل- لاعلا ف شسقتنت لرومأبر ظنا ا بح اص ىلع عيال ديزي امهل

 [ًأرظنلا بحاص نععباتلا اذه هيزاتم روصتيالو طرا, الورصعتيال امم ثدحنن كم لك ىفهنائذلا
 || باح اونيتملادبكلاو هب رعشبال ىذلا لن ار ككاو لعيال ىذا احتار دتسالا نوكي ءاعسا اهذه نمو
 قلخ نمريكححأ ضرالاو تاومسلا قلد هلوةفرعيانه نموا, فىناثلاو رومالاف تانثلاو
 أ هذه نمو كيدلاولو رك انا ىلاعت لاق ادبأ امهقحلن الف ةوبالا ةحرد سانلا ىف اههلّنال سانلا

 : ناسحلاو سنالا ناو ىورخالا٠ ءامش ا ا ا ءاعسلا

 : لح ًارغىلا دمعسلاو بضغلا تقيس ةجرلا نال ايقشال ىف لح ا ىلاى رج ىشلاف دبعسو "ىف قش مونم

 هلل عيو تاعولخملا ن نمهريغنودمد ١ قلخ ىلعنيد.لا هج وو نا اسنالا ىقاخ لمضفنت ف رعبا هن مو

 ىلع اهعونت ”قلخلا فونص هملع عوش "نوفق ددساو هكر رطهلوالا تاقواخلا نم سنح مام

 قلخو ىسع قلخ فلا 0 ىّوح قلخ فلاخ مد ؟قلخن قاد هملع عونت هناك ناسالا

 لت دنعو انسح هآرف هلعءوس ناس آلا نيز اذه نمو ناسن |مسهلكو مد 1 ىب راس لش فااذع ىسغ

 اذهىالااجرف د الؤرظنلا بحاص امأو اذه لثم نم هضاخت ىلععباتلا اذههننار كتينيزتلا اذه

 ىذاارهوملا ف روصلاآ رمعأ تشانه نمو ”ىببلالا رككا نموهو ءوسلا ىف نسما همطعي ىلعتلا
 | لغاذات حرح نم اهيفام احس "هل دابا مهارب ١ "هلسيف رعت انه سو ةصاح قمرا ىلا نافل ال2 لك

 اذهنم عناتلل يارنا لاف هنم برقلار امذلا بحاصدارأ مالسال وبا ىلع فقرو ىئاعملا هذه

 ْ ءاملا نم لاق بسنلا نم كوخ وأ ةعاضرلا ن مالو لاى اوه لا ةنكعمىذلا ”ىبنجالا

 نافذ ةعاضرلا نمل وأ ىنأ ع ةعاضرلا نم لوخ وه نهالا س>اصنال ةقرعاالاذهل تقدص لاق

 الأ لعلا ىرتالأ هلا دنع ةعفانلا اهناناماهتمأو اهءانأو ةعاضرلاناوخاالا لبقتالةيداعسلاةرمضحلا
 ْ هنع عطقنا املر ا ارواب ماشا عال عر ال اا ل ايل ةريدتعلاق نبللاةروص فرهظ»

 | همحاصو هءمحاص نود هلخ دف رومعملا تملا ل دي نأ هس م مال_سلا هيلع مشار 5 0

 ا يمال نات طن ودينكتاللا كايد مجرد ممل دققلا بانلاع لف حيرت نسال وكم
 | كانه ولا فحمل تاره دولاب الطب هدمع ن ند لعبا 9 هملا عخ ريال هنم حرخ نمهتاوهو

 ١ ألخ دامتت لخدارلسا لاتكناخ داارخ اذه انه كل مدقال هاف كح اص عج رب ىتح فق هلل تف

 تن تحس ىف كس طوم ىلا تعحراذا مداجسالا لوما عطيوم اد دابا اقف الوسم

 لمقام تانقدتلا ن نع نيغلبملا لسرلا ديانا هّللا ىلا بانأ نم ليدس تءيتاو تلسأ اذا انهف كح اصو

 ْ عابتاو نيسنلا نم ءادعسلا لا.عأروص ىأرف ىهتملا ةردس غلبف عناتلا ىشمو ٌكلانه قبف كيحاص

 | ةعب رأ كلانهنياعو ,1ءملا لوسرلا عاش نمهملاا هقفوام ىلبعمتنار كتف مهلاع اهل ىف هلعىًارر لسا

 | راهتالاهتمر فت ريبكلا ًاربنلا كل ذوريبكلارهغلا كلذ 0 رادجو ميظعري لا

 رابكحاا :
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 ادعلاو باقننال ناعالا نأ نم ءاونس يلع هلا ىذلا وهوانثو يبا سنتا ذهو كري نيو ىرامو ْ

 ةحلاةروص لمد ىصدعلا ةروص ل. ىب هعلاةروص لباقلا رهو1لا نكلو ىدع ةمااالو ةمح نوكالا|

 اذن كنك ناذ ىربلا ةزوس دل ءلء عا وءاشا ذار هولا نعقلا.كارداقلا لل اايئلك روح ىهذ

 هراكنا نع ردقتال كنوك نمىروريضو*» لوقتو تادو>وماروص نم هارتاملع ىلع كتهندةفا]

 يي ارا قتلا يس اه نؤكد ديهداع ضعب ىفنيعأ هلو لاحم تال استسالا نأ ك| نان دو
 داون اذه ثلقام سلا ةَوقالوارظنا« اوس تاوجوملا عسجب ف اذكعو ىلابخانيقو" ىهلا لارداوهو

 هاذه لمعت ترا دهر ازد ياو تايناذدهوةامح نم هبامو قطن: الو سححال ١

 الكو هيلع ناو لاو تابنل او تادانلا ميل عمسإو ىريف كلعم فقي رخ ؟ ضم قات ولر اما هاطعأ

 دحباو كف رخ انو للا دج اع نما لد لا هولا كرملا |

 ىضعتلازامو ىسوم ىصع ةمح تلازام هتلاوذ فاتخم م ككاورخ“ الا لملد نيعدلملد نيصنحشلا ند

 ,ءانقتكتو كلذانأردقو هسفن هيلع مالاوهامدسحاو لك يؤر امنت ل حالا سفن ىف كاذلك ْ
 لكلا ىف وهو هريغال لالا لالا ىلهتلا فوهو ةدحاونيع نمرخ ”لازلوالا وهذ نيعةبور

 حرام رئاعضلا ارض ف لكلاورخ لقو تنأ لقوأنا لقورلاع لقوهلا لف هريغالرخ" الارخ الا

 وهنيعو تن ؟نيعاناف انا كنع لون تاو تاك نع لوقب هرسعوود كد-ىف لوي ديزفلازامو ||
 ىبرةرِعو لحاسالو اهل رعدال ةمماطرو< انهو بسنلات تفلثخ انوه نيعالو تنأ نيعاناودامو ا

 دحال نم | هعم نوكال ىذلا ف وكلا م ل ثاادذه ىف هن تهفام فرعول ١

 هتقءص نيع ىموم ةقافاو هتان علبحلا ل دكدت

 ادد هب لعتالو ناكلا نم + هثداح لكى ف ههجو ىلارظنا ْ

 ىل- ١ ىلا ناف هملاارظان ةروص لكم ف حربتالو هلع كلةهباع لذغتال ىدجلا عاتلاايآ 3
 ىبسوم لع نم ءانثا هلعامم هيقيلي ام ضعي هفّرعفر اظنلا بحاصولا هيءاجو سدجربلا هد ذخا مم ٌْ
 ْ ىلع ىدجل اهدنع نم الت ر اف زيغالة ب رمصنعل | هانا هيكتحذلا3 .كيملا تاريثأت صتخامب ْ

 لع لانه نم ىلوالا ىهو ةعداسلا» اهسلا امهل عمر كهلاق ارب لْغَر ظنلا ب>اصو ةبانعلافرفر أ
 غم ىف هلزئافنا 0 وكر ظنلا بح اص قلتو مالسلا هيلع ليل1نا يهاربا ءاقلتفةقسقملا |
 ىدحا عباتلا اذه ةمدخ ىفاناف كات تحدي نكت هسفن ىنعي كت يباذه هل لاثو شحومرغق ا

 سلاج عيان !او رومعملا تيبلا ىلا هرهظا دذسمه دج وؤهنلا ءافخ هللا لياخو هو هيلا لزرتْن م لج نم ْ

 || لاتفراونالا هئالثلا نع عباتلا هلآ ف رتامل اداولا من هالوةيودو هب ىدينيبنبالا سوا هب دينيب

 نمدرشام م. دمصا دئاصتلابح ابتلعج نكلاك رمش اهلقأ ل ىبهنمدانع هلا امئاتاىوق لع وح ىه أ
 || الو ل سها ىف كر نم ةل ىلع نك وها ذملا فرعاو بتار ازيم عداتلا ابي اد لاق موق لوقع 1

 قلا عمالرو دج رومعملا تلا ذه لثم كلت لعبا ىدس ل ورتمالو لمهمريغكناف كم د> لمتأ]

 رظنلا بحاص عمسامدنعذ تنأوهو نمْؤملا بلقىوس تي رامى قلسا عسوام هن الءاو لاح لكى أأ]
 نمهنافام ِلعوني رتاسلا نم تنكن او هلا بنج ىف تطرفام ىلع ةرسحاب لاق بالا اذه

 اليبسركتلا ىلا هعم تكلسالو اللد ىلعذ 210 تملا لوقي و هتنس عاشاو لوسرلا كادي ناميالا ْ
 اههدنعام ىلعالا' الملأ هي عسب د

 ملاعلاىنام لك امهنم دحاو لك سفن تاذف مهراو ةعسطلارسا نم سفنلا صيلختو ةراهطلا نه
 كلملل ماقملا اذه ىرب نادارأىذلا ميكا ةياكتك هناذا ع ف هسفن نمد ل_هاش اع ال اريك سلف

 ْ ميكسلا لغتش او ناقنان نسسجاو ماظن عدبأ لعروصلا سقي نسما ريوصتلا بح اض لغتشاف ْ
 : مكجأو هلف 0 0 هت 0 الأ
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 : | نأرع. 0 ”الارك ذمّدو ىلوالاوةرخ لا اعل قرض سالت

 : لفل اوهاذهو ىلوالا ىلع رك ذأ ىف اهم هده كلا داؤدرخ "الا لاكنوه قرغا !باذع ع تاذعلا كلذ

 أ رومالا فنيللابعياتلا هيأ كيلعفةرعلاهذه ترا فيك و نيللا ةبطاخش ترثأ ام ىلو انرظث اف ميظعلا

 1 صالا اذه بيس ناكورظنلا بحاص هبحاصي قف لاب هيجأ مةلاقتسسإلاب داقنت ةسالا س وفتلا ناك
 ٍ يملا ةيشسأب الذل ةقاذاق هللا رجه سأرب ىنوم دخن يح هسفنن ماهو ذ هل! صح هنال وراق

 ْ ادعالا يب تعشتالو ىد ارالز قللت ذخأتال م نبان لاتفنيونالا قفشان هادانف ةصانلاو
 ( هفلذأام هنءارب عم اهوذ قلللا ةهلدنور اهل ناك الئرهقلا َة ةفصل ىدود هاوخأ هلع رهظامل

 ١ ذخأامحا ولالا ىمومىلي مولو عباتلا اذهل هتيصو بس اذ هف .-رلارداداتفهدنع ةلذملا تفعاضت
 ّ هتلآسمنيشاو ةجرلاب هاخا محرب ناكف ىسوملد را ةقرلاو دكا امس ىف ناف هم ىسأرب

 | ىدهلا ىلعالا ايفا ات تءقواف حا ولالاذخ أ بضغلا هنع تكسال ف ىدهلايهثوق ود عم

 لع نأ هسحآ م نيجءارلا حر تن اوك _:جر قانا داو ىنالو ىلرقغا بر لاقفةجيرلاو
 ناكذا ىسانالا ةجرد.ناومملا ودل جاضالاو نيبارقلا فءامدلا كنفسن نمهؤام“ همضتقتام |[

 نددهنوقف ناك امهدافأ دقو همحاص 0 1 هلل زن ةعلج هدذع نمح رخ م ةنامالاىق لاكلا اهل

 ' ردا ةسداسلا* اهسلاناملطي افرضتاوري_غالرودلا ف همكح هيضتقب اج فراعملا

 1 لزنو هلت اق هجربل اهذخ أف مالسلا هملع ى ومرظنلا بح اص فرعي ل5 سيح رلا هز هعمو يزل

 أ كلا يا نمهدافأ ام ىوس ”ىهلالا ٍلعلا نم لع فل رشع قت اهداغأو ىمومدنع عياتلا

 هلدالرانلا ل ط هلركذ غ ظفحت تاجاسا فو تاداقةءالاروصىف عقب ا جلا لكلا نأ هلعاو

 . ةرورمض هيولطم ىلا ريف وهف بااط لكور امها ىفالا ىرب ءالق هتحاحنيع تناك ذاابفالاهل ىل تاغ

 ١ روصلان امعأ نامعالا نأ هلعمل اهريغاروصامشابلاو اا اولا علش ءامسل ا هذه ىف هلعأو
 أ هدحت اها تاكردملا كلن ت تاكردمابولعتت تاكاردالاامتاو قالا بالقت ىلا ىدو هنا بلقندال

 ' ةمسابقلا ىف قل ىو معبانه نمو تبلقنا امو تبلت !نايعالا نأ باقل ايدل لعال نم لختفاهيف كمال

 ْ هرعغ وهام ولا اوهو أ منه هتئان نو ذمعدسي واع وطانودزت وانخهفدوملال- هاذوه ةروصف

 1 برشخفقو لحراذوسالا اع لاق َْلد ا عمم قحلاَنافمهرادبا ف كلذو'
1 

 ١ ادكه نكلو بتال نامعالا نا ذهايد لاك اهذلح رلااهأرف ةمركاىف هئاوط_ساىلا ميلع هدس

 ا اهسلا هذه نمو ىارلانيع ىف هلوكتو ةمامقلا مول ىلا ىل_< ىلا ريشي كءرب كاستل هارت

 3 دح أل امو ىءول ىلاعت هلوة نعموهو رثكلا هلعيال نأ ىرحاف سانلا ن «ىلبلةهلعيال ىذلا بي رغلا

 || نوكبام تانرورضلان ءلاوسلاو ا كنس ٌكلئامو هضتحا. نمو ىسومالا:هتلادارأام ا

 ىخ لع اهب شهاو اهل كونا ىاصع ىه ىصع خوك قيتحت فلا مم ضمان ىنعملالا كا ذيلاعلا نم
 || قمل دنعامواعم سلا ىلاعت قحلا لعأ هنا مس 7 ىصع اهنوكنمكلذ لك ىرخأ برت اماهفىلو

 || قمح عمل دينع ىعياهقل اهلل اتذةرورضلا, كر دم مولعم نع لاوس ءىردرمض لعب اوج ادهو
 | اهردو- ىعا ىصعلا ىلء هللا علا لف ىعست ةمح ىصعلا كات ىنعب ىش ا ذاف ىسوم اه اتلاف ىسع اهم

 | هفوخالولو ةمح امن ااهيعس مالا هملع سوم نيش تح ىعسلاوهو ةمملا مكح اهمزلتسا ةبحل ا ةروص

 | تعفةايحلانم ةبح تراصف ةادلسا ىصعلا ف دحوأ هللانا انلَقا تاما نم ناسنالا فوخاهنم

 | ةروصلا اهتم فاخالف تابحلا ةروص ىصعاهلكشل ابتدوصف م ىعست ل جر اهل نكي مذ  اهنطب ىلع هت
 | لعدوعيريمشلا اهديعتس هللاق مث نك ذاداعقلا فو>وهاذهو فخالو اهذخ قالاهللاو
 ْ ا لئاقم ءاشالارعاوف- ىلوالا اهتريس ىمصعلا
 فم . ل تامل فالس له ...٠٠.٠ م اج د: و للا اقل اال



 لالا

 ا مظعأ هنود نملالا لاقملا نيلي ضويامؤانمل الوق هلالوقاذل لمقف ةاغطااو ةرب امل نيالاد ان ضاق ىامملا

 أ هناوءاربكلاو توريجلارهظم بلذ لكى لع عم طدق هنا قالا معامل هنكأ ةشأ هشطبو لأ نم ةزود نم

 7 .انركو هنورج وع هرهاظ ل اتساوهثطاب سان نيل ةحيرلاالماعننأانرعاالذالا ل دا هسفناق

 اوهام ةنكشملاو نيللا نم هاش اجيك ذنيف ناتبحاو هللا نم ىسعو لعلو ىشئوارك ذي هلعا

 ا "ىيرلا عم هنطايف لمعت هعمةريملا كلت تلازاغ ءاوسلا ىلعنطابلااورهاظلا نوكيل هنطاف هيلع
 : ند و هن قرفلا لاحو هعامشأ نم هس نيح ىلا اهمكح ىوقسو ىسرتملا عووو بحاولا ”ىهلالا

 ا ءاحرلا عوقو نينمؤملادنع ققمتل داتا ةلذلا نم هنطامىف ارتتسمهناكامىلا ءاحلف هعامطا

 ؟| نم هملق فناكامو هتطانةلاحرهظاف نيململا نماناو ليم ا ارمسا رضا شما فايع اقف لالا
 لاكشال ا دنع لاكشالا عفرل نيل ملا نمانأ اوليحارم مااوم ه.تنما ىذا اهلوشب اخو هان يحل معلا

 : | كلذب ءاخهملاناو 0 ثوراسهو ىيمؤم بر نملاعلا ب رئانما ١١ تنم (املةر كسلا تلاقاك

 1 ةيطاقتماربو هحعسب ىاعتوتادلعلا ودلل هنم ب اطخ نيملسملا ن نياناو وقود اكجالا عتوولك اولا عير

 ١ كعامشا ىف نيد سفملا نس و عقيق دو هلت تنكس تو مانا قا الآ هعمسأو بنعلا ناسلب قالا

 | لاك انمارحاوانفارس | عم همهحروحرتل اهءاتفّرعهل ىرشب ةلك ىب مذ نيد.سفملا : :متناو هللاكاهو

 / نم دامنلا نوكتل ىعي ةلب اك فلخ نم نوكتل كن دس هيححور ضد 5 لق هرمشدق كيحتت مونلاق ىلاعت

 ةرخ إلا سأبن أدي الا ىفاموكل تناك ام لثم ةاحكلا هلن وكت هيلقام لاف اذا ةمالعتنا كدعب أن

 ةيرقرلا لاح ىفنبم ؟اذا هي لزن نيع عفت بال ايئدلا سأي نادي الا فان او لبي مل هاما نأ الو عفتربال
 هتاحن قانا تيرادقو ارهاظنالا قلعت الب ادعلا ذا كندس كمن مو.لافهلوقف سنون موقالا

 تضرقف ةبصعم اهلا ل ةصلاخ ةداهمث هش توملا راصفانا دع قرغلا ء ءادشاناكف تاجلكعلا 7

 ْ لاعالاو هللا ةجبر نم يك طنش الج 2[ كاذننكم نامعالاب طظفلتلا وهو لدنع لفض ىلع

 ءارريكلا نيب قلتاق ”قازلا- ىهلالا عياشلا لاحدقو هناي الووجم هللا ناميالا لزيفتاويلنا

 0 أب اوأرامل مهاجما مهعقت كيرلق هلوقامأو ءارربك طق اهل ديرف ةياسالا ف :اطالاو

 علا هلل اة هلوقو هللا الا مو ماه هكا وه عئاتلا تاث حوضولا ةاغىف قة مالكف

 5 سل لاق دقو داةعملاربغلا سأنلا ةيور دنع ناعالا ىئءزهدامعف

 ةهاركلاو هناصحس هنلاقحلا هفاض دّةذاه رك نوكي نأ ناعالا ادهئراغق اهركواعولم

 نمهدحب ام ثدح نم هملع ةقاسشلا لاسعالابدبغلا ذ لل 57 الهلناو بلقلا ل2 ناممالاو لقا اهلعم

 ا هناعا قفاعوط ءاحلب ةدمعن هنم هم شملاف نطوملا اذد انتو زار ابيفا هامل : ارق ةقشملا

 : مهضنت واذ مهاجن الذ هاناالا نوع دن نم لض هحاحترا دنعردلا بكار فلاق كلذ دعي شاعامو

 ّْ هناعا لاح فيل-أ ف رخؤد مو نوءرف ض.ةفةاعلا مسه تلصح دقو نيدحؤم اوامممان دنع

 انتا نع سانلا نماريثكّن او هذه هنصق يس: ىفىلاعتهلوق مث ىوعدلا نم هيلع ناك ام.ىملا عجربالا

 هنا الاهذه نعسانلارثك !لفغذةاهالوصح لءةمالعىأةب 1كتاح ترهظأ دقو نولفاغل
 | هللا لاك ليمه_عماهلخ ديدنأب صنهات راشلا مهدرواف هلوقامأوءاقشلاننمؤملا ىلعاوعطتو
 رانا لبقيالت شح نم عسوأقلا نرد 4 اهنوعرا د اواخدأ ليلو توعر ول ”اولخدا

 هاعداذا رطخملا تس ند مأ لوي هللاو قرغلا لاح فنوعر ةرآر طضا. نم رافع أر زيدا كار

 هاعدامواصلاخ هلت نم[ ١ ادهوهنعءوسدلا م شكوةاحالا هاعداذاو طضملل نردف ءوسلا شكو

 | لاحلا اذهىف.ءاجىذلا صالخالا اذسهنيبو هن. لاح وأ ضراوعلا نمافوخ ةامملا ىفءاقبلا ف

 نكي ملف ىلوالاو ةرخ الا لاكن قرغلا كلذ لعجو نامالاب ظفلتتاب ءاقيلا ىلع هللاءاقل بناج خرق

 (| نا هلوق ىنعماذهو ظفالارعاظ ىطعيام اذه ةفص نسحأ ىلع هضبقو جاجالا املا رغنمرثك أ هباذع



 نيانمل

 ةيواعلا 0 ةبراثلاو ةيروذلا حاورالا داسجأ هلرضحأو ةنلاقوسهل رضحأو مالسلا

 اه.دح ءارأواهنممفف اهيصخهارأو رشبلا ةروص ىف نينسلا» هارافاهسنو اهريداقمواهلبإ زاومب هفّرعو

 | ىناعملا دست هلعي لازامو دمقلا ةروصى نيدااىفتابثلا» هارأو نيللاةروص ىف رلعلا هارأو اهفاعىف

 ماتلاريوصتلا ءام اهناق هلك كلذ ىف ىل لي ىأتلا نعم هفرعو سوبصملاو ىنخلا ةروضافزيلنلاو
 ماسجالاىف ةيسدنهلا روصلاو ناشتالاو مظنلاو ءار ءشالدادمالانوكي « اهسأاهذه نمو ماظتلاو

 نسحلاو ماكح ال اوناقنإلا ىنعملءيءاعسل ا هذه نمو اهنع قترا ىتلا* ا

 سمانلتا بئانلاءاعسلا هذه ىفو صاخ حازم متالملا ىطرعلا نسحلا و ةمكل اهدوج ون مضت ىذا

 ءامسلا هذ هىف هللا نمىجسوملا مالا نمو سماسلا رهشلا ف محرلا ىف ةفسطنلا ريب دن قلّ ىذلا
 || نييءامللا نكر لعجؤءام اورانلا نيب ىوهلا نكر لعشر مثلا كار عقم تدم ىتلا ناكرتال | بيئرت لص
 الأ تاداوملا نم ناكأم نهم ناكالو نر دلاصتسسالا دوو مصام بئرَتلا اذهالولو بارتلاوءاوهلا
 اتورعوام اظعو امدواج تااحسا اهنوكن د ةفطنلا نيا تال اكتسالا نمرهظامتاداوملا فرهظالو

 ]| نسحالا ملفنلا ىلع ةعب رالا طالخالا ةيعسجلا ةأشنلا هذهىف هللا بترءامسلا هذه نمو اناصعاو
 | ىلع جتلبلا مدلا ليث مدلا اهيلي مث ار خصلاةَرملا ةريدملا سفناارظن ليام لعشس عدبالا ناقتالاو

 الآ ةدعاسملا تلصحا ل طالخ الا هذه ىف ببدل بتترتلا | دهالولو توملا عيطوهوءادوسلاةَرما ابل

 ا هيلع ةعحلا ظفد نم هموربامفو | للعلا ع ممتد دعه لدقز طبام ةلازأ نم همورب اعف يطال

 | ةعبرالا ىلعدسملاا ماقامرعشلا تسب اهملع موقي ىتلا لوصالا ةعيرالا تر يطظ.ء ءامسلا هذه نمو

 ْ | عوج ادتولاو قورفملادتولاو لسقثلا ب,سلاو فيفذتا سسلا نادتولاو نابدسلا ءامهوطالخالا

 || بسلاو حورلا ىطحي فضلا سسلاو بيك رثلا ىطعي عوج ا دتولاو لدحتلا ىل طعن قورغملا دسولاف

 ٍ يمص الادب وجون ةتاامرظنافناسنالان وكي عوجملابو مسللا ىطعي لمقتلا

 م ”ىهيلال العلا نم صاشنا هجولا هاطعأ اع رظانلا ىلع عد انتلادازو ناصضنلا ناذه 0

 عباتلا قاتاهالخ دانلف اهاكت اوممسأ | بلق ىه ىتلا ىطسولا ءامسلا نابلطي القتنا امهل ءامم لكف ىفت
 || دازذ مدقتام لثم هعمّرَتلا حاصل ىرف مشل بكوكر ظنلا بحاص تاتو مالسإا هملع سب 7
 ١ لوم عم لع تنفر تول الا روعالا نلت لع مالسلا هنلع سب ردآ ةريضعت عباتلا لرنالف همت ىلا امن

 لالا ناسشغ ءاجسلا هذه ىف ىأرو هناملشي اذامعو نجعرلا عباصان رم ننعم أ نيببلقلامالدلا هلع

 ماحتلالاو حاكنلار سو اكو و اتقوارك ذهمحاصا امممدح او لكن وكيف دكو لدللاراتلاو را

 دحاو لكورامنلا دالواولءللا دالوا نيبقرفلاورابنلاو لءللا/تاداوملا نماميف داو اموام_ من

 ١ لت اوزتسلا معو ةدابمتلاو بسغلا لعءاسمدللاهذهن هللعيو ه.قداو امل مو هضيقن داون امل بأ امهنم

 رهاظلا مسالا نم صاسالا هحولا ند رهظامو ةجرلاو ةدوملاو نكسلاوسايالاو توملاوةادك ا لءو

 رهاظاا ىلع فاتختف رهاظملا دادعت_ىامكح نم رهاظلا ىف نطابلا مءالانمو ةنطابلارهاظملاف

 لزنومالسلا هملعن ورابم عباتلا زنق ةسمادللا ءامسلان الطب الح رم نايعالا فالتخاالءامسالا

 نوزاه ةمدخ هلاغتش ا ةدمهنع هفاع ىف هلل زو هم هسصحاصل رجالا رد عاف رجالا رظنلا بحاص

 هطساس . وهو هلي زتهدنعدحو مالا هيلع نوراه ىلعر جالا لخدادلف هل زن لجأ نم مالسلا هماع

 نيالا ةتبشلاو كولو ةسهلا ءامساهنا لاقف كلذ نع لآسف هتطسنابم نمرجالا سمتف
 هتماركح ندد < لسو هيلع هللا لض لوسرلا عاش نم درو فضا ذهو ضة لاس وو توعن ىهو

 هدمس ا 0 ا ساب ذا ستور ادع

 لأ كوتااهلصأ ناك دقو اهماحا م 0 1 اي هيلاههجوترع

 فايملا -5-5-5-52



 نمني وكلام عبو اهنيعباهذ عم رئالا نمنوكلا ةأشنىف كلمالام ىطعت ىتلا ةيناحورلاواولا

 وه لدار اطرئاطلا ني وكتوهتز وص ىف هخيشو ريطل اة وصءاشت او ىوملا ى ىسعنوكوءاعملا ذه

 قلع ةيظفلا لاعفالا نم لعف -ىأب وهللان دأب وه همذ هخفتوريطلا قلخ ىسعربوصتوا هللان ذاب

 قس دنعو نوكي هضلم اعلا ها لعأ دنعف تو نوكي ف لماعلا لحدقلانذأبوا ىذأب وق

 رعى ميو ىسيعب عقجاو ءامسلاءذهلخ دن لصف ئفنت هيف لماعلا لاوحالا باعصأو بابسالا

 نأ كف ةامحلاهل ىدع و هللا حور ىدع قوذ لودح ىنءأورظنلا بحاصل كلذ لصح الو ديالو كلذ

 ناف رسل اذه نم هنالم< امل ناك رتشبال ى<و ىسع ناسنلا ناذه كل ذك ناةرتفمال امل او حورلا
 نيديلا:ةروصلا هنعرهظف ناو نيطا نمريطلا هلْح وهو ءاشنالانيقي رطلا اههكلا لع نم ىسعل

 بالا ل 00 ءايكلا ١! لعفءاشنالاةقير طوذ_هف سفننا وهىذلا فنلاب تاريطلا و

 تأرط تلا للعلا ى مو ضررالاو هك الا» اربا ىسعىف هوب زاطلالاعلا|ةلازا ةئئاشااقد رطلاو
 -ىعسطلا نازملاورادتتملا لععب دانلا اذها لصح اذه نمد نيوكتلا ةفبظو نموه ىذلا ,حرلا فابيلع

 ىدح ىتلا ةيلعلا املا عياتلا اًده سفنل لصحءاعمل اهذس ه نمو نيس هال نيب ىبسرع عجل ”ىناحورلاو

 لكروملا كمملا اهفوئْث لكن ماهيف ةعماج ةريضح ىهو هانيدحاف اممم ناكنموا هلوةكولقلا اهم

 د4 ناك ملوءارعشلال باكل اوءابطتللد ا دمالا نوكي ةرمضحلا هذه نمو سداسل رهشلا ىف ةفطنلاب
 اننبم,لسزأ هنالرعشلا هانلعام ليقو ةرضالاهذهنم بطوخ رلكلا عماو مسو هيلع هللا لسد |
 تاساقتٍلتانه نموناسلا فالخوهو ليستماال لاسملا دج رد ةرعشلاو ذاضطم
 : ةيماعمالا تاحترتنلا نمىرصنعلا ماعلا ىف رهظافك وابماصاللاو -الا سه واند نمو رومالا
 ءامسل هذه نماه-اوراق د و أذا نكلو ةر ضال هذهريغنةتاريطتاقا اأو ءامدلا هذه نب .

 نمىذلا اهيفءامحالا ةعرسو تانتاكلا هذه لع لصحاذافاه>اورال همام ااهروص نامعأال
 كلفلا كلذف هن جوملا ىهالا ن نمال ىسعملع ءنم كل ذنافلب وطلانامزلا ىفالا كل ذ ل.قءالنأ هنأش

 ”ىعسطلاا لعل | ىفةداتعملا قدر طاانعحيرامللا ”ىهلالا صاخللا هحولا نمو>وهيكو ك5 ةحاسىالو

 ققحلا ملاعل|ناف اهكرد ضمغب ةلًاسمهذهو ص امنا بدترتلابعوضوملا سلا تا ةبىذلا

 'لعلا لها ةّماعو بابسالا ف صاخلا بترتل ااذهم لوب الن نكلوةنم تال ةناواذ "لها سلا, لودي

 زي زعرلع هنافيئفامزلا هسترت ىنت عم بدسلاءاقس لوي نم مهنمرأ لو لكلا نوتش اماو لكل نوني امتا
 وحوأ رصبلا ملف بسلا كلذ نع نوكحي إو وط دم ىف بس نع نوكيا ءامسلا هذه نم ملعب
 قورئاطلا ىبسع قاخ نيوكتىو مالسلا هملع ىسع نيوكتف لقنامف كلذ رهظ دقو برقأ

 مولوهو ةماسقلا مول تاداوملا هذهزارباىف ضرالا ضاخلا آي نأ لبقدربق نه تمملاءاسحا

 ةئئانىف هلوقءامسلاهذه نمو لسسلاءا وسكر كيدبي نأ ىسعْل داو اًوق ذك او كلا قلافابتدالو

 زظناادرو هلبزت ىلا بتاكلا فرصن او مولعلا هذه عباتلا لدح اذافالق موقأو اك كا اهناليللا

 هتع ىلا ماسالا زمكخللان كالا كاع ان اجا ارحم ىف عدوملالعلا نم هاطعأ هيلا

 يل ما اهل هنعليحرل!باطيهآر :كل كانا عاوز مالى ريضتملا لالا ف

 هردق فرع دقو همو دكت ىدب نيب مداخل ثم عياتلا ىدي نيب رظن | بحاصو ةثلاثلا اهلا نابلظي

 اكلك اهفادعصو تخق ةثلاشتلا# ءاعسلا اعرقاإف ل_ملا كذا هعامشاةب اشعل ند هاطعأ امو هلعم ةسرو

 مدقتامرك ذامهل تركذو هتلزناف ةردزلا بكر م كان قلتو مال لاهيلع فسوب عاتلا

 مالسلا هملع فسوب ىلا ةرهزلا ب كوك ءاخهغ ىلا غذا ذهدازن اف ريضستلا نصار نع
 هلاف لابخشاو ليشقلاروصب ةقلعتملا م راجل نم هينا هصخام هنلا قلي ودو عباتلاوهو هين هدنعو
 هلع مد اةنبط ةدقب نم هللا اهدا ىتلا ضرالا هيديزيب هلارمضحاق ريبعتل اعف ةعالا نم ناك

 ف كم 2
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 ١ هىنامعالا دقدعاو لوسرلا كلذ ةحر دم ىلع كا سن | ثمح مدنو راظنلا بحاص جْعاف لوسرااوهىذألا :

 مياتلا اذه نا ممثرخ ار فس هلجأ نمف: اسي و لوسرلا كلذ عت نادال: هترفس نم عج راذاهناوأ ||
 ةىسملا ةأشنلل ناةهحانم لمع هنا ىأرامردق ىلعةءولالا ءامسالا نمهوأ هلع مد ؟لدزنأ ||
 | ل.ةبالاممذهلبقتف لوبقلا ف ةدجاو ةسرح ىلعاهاك أه ةيئزملا سوفنلا ف ارث اةيرصنعلا ||
 هللا ىوسدوحوم لكل ىذلا صال 7 ىهاالادحولا ىلع مد [لعنم فقيءاع- لقا ىفو اهريغأ |

 هلأ كل ذب ..|ةااوذلمأ هولا !كلادن , هلا ءالر ظنلا بحاضصو هنلعو همس عم فوقولا ن عه ىذا ا

 : هلعدم ادح أ ترأرامو نقراعل اريكاوه اذهف ةيعسلا ايبكلا ف ريسكالاب اعلا وهدجولا |
 3 كالا ذلامام_مدح او لك لعق ترك ذام قنا دابعل ل ةّمالاهذهل ةحصنلاب ا. روما مىناالولو ىريغ

 نمءامسلا هدهى هللا ا اموتاداؤملاو َه هع :رالا ناكرال هذه هيهللاهالو ىذل م تكياارم

 لل لعامو اه ءاعن لكى فىوأو ىلاعت ٍةوقفاج رسل اوالا :

 | ةعيضلاد يل عر يس الا 0

 اة هد هل ةفالثلا ا نمو روصلان م مسيف 0 تلكم قاادوحو ةسددن اك

 معلا ف فالخسالا ةرود عداتلا ملعف - امس هده بح اص هملع صوصنملا مد اوامسالو 534 انثأللا

 وملاوابرلاو ةدانزلا للعو نا ديالا ريب دف ىرصنعلا فالختسالا رطنلا بحاص ل عو تىهلالا !

 عباتلل لصحام لك امو عياذلا لصحرظنلا بح اصل لصحام لكف صقنلاو كلذا:هلب الا ماسحالا ىف

 ىلا عج رب وهرفس ىطقللا م قدصيامو ,غىلعاممالارظنلا بحاص دادزبافرظنلا بح اصل لصح

 || طقس ىمودصب الفمونلا فهنا فرعي وهو همون نم ىربامف متانلا لثمرسلا اذهىف هنافهندنا]
 صب الف هيف ضدقب نا هرفس ىفهللصحامم افوخ قات امناو هم نم عبرت دو لمعلا فنأتسل
 ند ن أاكح ثرح هصعب قرتلا ىر.هناف كاكا سل عدام هااو هعْزب ىذلاوها د هذ كل د دعب قيدل

 الا اذخ ًاوهللاع 0-2 ءامسلا هذه ىف اماقا اذاف هولا اذه ب>اصال ا هذرعي. ال ىذلا صاخلا هحولاكلذ

 اوهىلوالا“ ءاهنلل اذنه قو هضالا» لا لول كار ءمىف اهقتراو هلنزن امهتم لكعدو ةهل-رلا ىف

 ارجو ةناطنالا اشنلا هذه ابيقرهظتىتا !ماحرالا ىف ةنكاكلا ةفطتلابلكوملا <ىهلالا مداسلا بئانلا
 ارا رسوم اروتتلا اذهىف ل_ةطلاو ةفطنلا طوقس نمعناسل ا رهمشل ايف 0 ْ

 روشلا اذ_هقداو ناذ ةمالعل اود َكإ ذورمقل | صة'ىف هّمانطي ىف هثك رحل ةتو لد ديور هقلاةدابزب

 لزق ادعصامهل تحقو ةيناثلا ءامسلا اعرقا ذاك عساتلا رهشلا ىف داوي ىذا لشم وعلا ف نكي ل

 هلزناالف بتاكلا دنءرظنلا تبحاص لزنو هثلاخ نا ى<هدنعو مالسلا هيلع ىسع دنع عباتلا 1

 1 اميهلع ىكو ىسع ةهمدخىف ىناقى ةطمتستال هللا هلا رذتعا هاوُدم مرك اوهدنع تتاكلا

 : اكيلئو وحق هب ىلا أت ام ىرأ تامه دنع فوقولا نم لد الف كبح اصامبم لزندقو مالسلا

 هبحاص كم كس ل ثمح ةماديو هنغ ل لااغ رظنل ا بحاصدي زنق كملا تعجر هن أش ع نم تغرفاذاف

 هللال و سروعملا ةلاسر ةكك ىلع قفة وراق هنن + ءاشام ةلاكلا ىا دنع عباتلا ماع اق هب هيه اكس بهذالو :١

 مالكملا عق ا منسس>حونازوالاو هياطقلتا ترمصح اهنافنآ ارقلاز اعأ ةلالدب ؛ سو هيلع هللا لص ,

 ةاوعلا ح ف ساق تارا 4س وةرتكل اروسلاف دح اولا كل اروي و ررمالا جاازتماوأ|

 تاروضلا ىلعال ءامسالاو فوردانل هلا ىلع ةفوقوملا ايهسلا اع معي ةرضحلاهذه نمو

 ؛ مالا ةملكب اهصاصتخلاو نك ةقيثحو ملكلا عماوجو تاملكل | فرش فرعيوامهربغو امدلاو

 ةثالث نم ةبكهاهنوكعمةملكلا هذه نمنيفرخلا روهظو لالا الو لمقتسملاالو ىذاملا ةماكيال َ

 فرح ىهو نودلافرحو تس ىلا ةشزربلا ةطسوملاةثلاثلا ةماكلا تفذح اذاملو

 اولا
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 بركان قري“ تارط لا بنام ىلع ندع داسال أو وغنلا جوراوعو نال
 هفرصاق لاكللق ل نانالا كل ذك م امعأ ترهظ اهل ىتاا لالا ةسردنويلطن بنوك لق |
 كالذلعاف ةيضر ءرودًباماومجاوذ لم قاتا مسيلعتأرط ضا اورلاءالا لكلا كاذنعأ

 معلا بلط اهيلعنيعتبف اهفلتسا ا دج وماهلتا ىلع هينتتل ةهلخ امن ااهانيب و هلع اهةلختسسا وندنلا

 ترفوتفاههثيالوأ ةبماشملا بورض ن مام رضي اهم هو اهسنن نموه له اهفاخسا ىذلا كلذ ا

 كلذ ىلا اص وملا قي رطاا بلط ىفةلاحلا هذه ىلع ا ذ؟ هاجس اهسفن نم كاذ ةفرعمل يعاود
 انئمدقتت أ هلاولاقف هسشلا هب اودنأف ةييئزل |سوفنلا نمدوجولا فاهم ٌدقتدق صخش اذاو
 اذهريب دن انفلتسا نع ملعلا بلطاولا# م ككراتخ امو لاكن ر طخام كلرط>لهفرادا!هذهىف

 مسه] نيد "ال ىسن ىلا ال وسر ىناعجو يكول ذعسا ن م هر تلح حمص لع كل دب ىدنءلاقف لكمهلا ١

 كلسا ىّيحقدرطلا كل ذب نذّرعَف بلطا هانا د>اولا لام كتداعس هش ىذلا هبا لصوملالعلاقيرط
 8 قكدلقاالو ىاذ نه هنؤر نعم ىلا قد ر طلا طينتسا نأ دير اق كس ودب قرفال رح "ايلا لاكو هنف أ

 ةمهلا صقاننوك ١ اذ انف ىلرطخ ىذلارظنلاب هبتئح امون بلع تالاما كل لص + تمل نا ا

 رظنلا نع ةيلقعلا ةلدالانلءلا ذخأ نم ةلزنعا ذه كل اد ىف هلقع رظابوركجز, ذخ اوهلوقىلا تغتلم |

 تأشىفا ارتظن نيذللا نيصخألا نم دحاولا صل ارق هاضتقا ام ىلع ةداعسلاو لالا ةح ردىلا |

 نزولاو ريدقتلا لوخدلامهكى 5 ادد يسعنا ةةمواوصا نزولا علال ةفلاخ لمكتالو عيمطلا | |

 كلسو ةعفاو ملا هذه لجأ يح هرعت ادا ارغناو صخشلا اذهدملة ىف ادهز ةعفاوألا ن د ىتراعإ

 : ”الاورظنلا مكحي دحاؤلاق ير طا ايف ةأساامه دح ًاوأ نين آىعااناك نا ناصخلاوأ نال رلا |

 عوخلا نم ةيئذنلا قاشملا ىه وةدهاحلاو قالخالا بي دهتوهو ةضايرلا ىف اذخأو ددلقتلا مكحأ

 داهملاو ياو ماصلاو اهياعبوؤدااوةالداا فلي وطلا مايقا اكس ةييدبلا ةلمعلا تادانعلاو |

 ةعسطل ارسا مكح نماعرذاطفاعراش ىعدملا هلعمو هذات_سأهلعرمت امي اذهوهرظأب اذهةحاسسلاو |

 قاتاييدلاءامدلا بانامهل قودي رصنعلا ةيعيبطلا تاوهشلا كي ومات سا ناس تا
 ّ هلزيتفرمقلا ةيلاحور لةّبسملار اراعنا يضئاط ناو هانا هز أو هبحرفف مالسلا هلع مد ادلقملا |

 أهلرزولاكوهو رمالسلاهماعمد [ةمدخ ىف رمقلا ىآررمتلا لب وهاك. هاا رظنلا بجاش نا هك

 ركجأالا نس هتعام ىدعتال مواسعلان داع بح كارو هل ريخستلار قا نم 0 ْ

 ةكمالاز نم هقوفامو هنو دام مل 1ءواكشع نب ؟مدآ ىأرو هنودام لعرثالا دو م هناو هقوفامب هلراعالو

 عملا كل ذةيانعالا هيلع ةااس نار مو دف تارمتلا سوف سلات قلي هناو ا

 ند 0

 ا اذهربب دتهتنااهكلمامل ةيمع زحلا سوفنلانالوش:نأ و هوبابلا اذهمقملب نأ تمن ام ئدتنفأ

 َ مف ن اعرب الب ىوعدف نكت مناد تؤول اين م تت تإ لاس كداَقاو

 ْش صاعشلا كلذ لاثمو مهعن اصنرلعلا نم هيريخ ا افق هيدلّمو لوسرلا عاما لاس ىناثلا لاثمو ىركتلا |

 ٍْ لصوملا قي رطلا نيس لعملا اذه ع رشف ملعملا لوسرلا لاسثم ناصخشلا ناذه هعاسنا ىف فالتخاىذلا |

 : هل اك نم ”ىسطلا حالا «مضتقي ام ضءدىالاهعم ةقفاو 1١ تعةوام نكل هعبت ىذلاوهو لعملا|

 : هيحاضص ىلعاق و قت هل تائكلرو هدة نود هن ل قتسا ثدحح د كلذ حرف صيختا] اذهكلذئرالف ْ

 ضصخعتلا كل ذوهودلتملارغدازو زو ملعملا دلت نم هيلعناكا ام ىلع قضدلةملا امو هب رتغاقم دلقىذلا |

 دودو مد ئذاا ىرورضلا الا ىرم ءلاةعتيلللا كشر دخأت امهم د و قيامو ةيرضنعلا ١ 1 حور طف دِلا تااالا دخعلاَه 1 م لمح | ىرنك 5

 : ىدلا هللا لعلا نماهيوأطم هم زا سفنلاهذها زدح هناقب وهلا دةعاوهدوج وب ىذلا م كلااذه ١



 نيك
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 ]| داسجالا قادىف موقف بئانلاب ىمسملاوهو هلع لمسعي اريسكا نوكش همكحرىلا ريسك الا هدرب نم
 .هشلش رسكحالا نيعن مءاسنرو "”ىافامهرد نزو د اين لثم همكم مكح ةيندعملا

 ل ا هاطعأ اذديدحوا اريدزت ناك ن اذ داس> الا نم ءاش دسح ”ىا نم نزو فلا ىلع

 || هاطعأ اعبير 4 ملا ناكناو بهذلا ةروص ءاطعأ ةضفوا دوسا اصاصروا اساحن ناكناو

 .كلذو داسحالا قاد هريس تنور نكاد هىمهكحح» داسحالا ىف مكي هتعاسأ ا دكرتو هنو

 نم قلبف هلكاريسك !هتربف قبزلا نم هصاخ ةمكملا لطر ىلع ا ممهشهرد نزو

 و هذدهذ هارج مكلا فىردفريسك الا لثم داسجالا همي نمنزو فلأ ىلعانزو بئانلا كلذ
 | ىمص ىف ةمكحلا طامتراب كلعتل اديه اني اهناوضوملا ةلازا ةعنص لوالاو ءاشنالا
 58 ريخ هللا لهأ ابدل زودبالا ةداعساعفنالةداعسلا ادعت تسعساذامو نقب رطلا

 لإ بحاص ل كف لامكلاىل طون ةداعس بح اص لك ام هناف لاح لل دلل لالا تجب ردك طعي هناؤهو

 ْ نلت الو لصالابهيشتلاوهو ةجرداانقوعللا نع ةراسع لاكلاو لماكد بعس لك/امو دعس لاك

 1 ا م ل ىنلالوهنأ ا

 ا( اسمك لعىلاهتهقتاءاشن ا اكن ذابتدلا ىف ىلعلا دادعتسالا ىطعيام بسحب كاذوهانرك ذاموه
 ا ىذلابولطملا لاكلانأ لعأ« « ( لدفف لصو ) « هريغبرال قذولا هتلاودمهمتلا اذهدعبةداعسلا

 ا صخمانقموهو ةمؤلال اذيانعلا مك مالسل ا هيلع مدا اهذخأف ةفاللن اوهام !ناسنالا اهلقلخ |||
 ىلاعت لاق ةصاخ غملبتلا ى مامتاةلاسرلا ةجردناك ةفسل لوسر لك ام هنال لسرلا ىف ةلاسرلا نم
 هارأاعوأ ىلاعتهتلا نع مككا عب رشتهلامنا فلاخماىف مكتتلاهل رسلو غالبلاالا لوسورلا ىلعام

 ةفلكلا لوسرلاو ةفالكناو ف الذخسالاوهكاذف مهلا لسر أن مق مكمل هاطعأ اذاخ ةصاخدنلا

 تاطلس د رهظةلاكلاهلنو مكم دن .-لعفلا اضمأو ففمسلا ىل طع] اذانمكتص- لسرأن ملكاف

 ةوسدلا عملباقتلاءاهسانرهظرو عقلي رضيو تنعو ىحيو ”لذيوزعيو عذعو ىطعف ةسهلالاءامسالا
 ]| هفلخسا نمالا ةغلخ نوكي الف ةفمل# سل وكل وهف ةّوبنريغنم مكن اءرهظ ناف كلذ نم ديال
 ]| هحردىه هذهف مكبس لعو م سقتال هوملقو هوعبابو سانلا هماق ان مال هداسع ىلع قلل

 ةونلا لسه ىف لمعت مهل سلو لاكلا ماقم,ل ص2 ىف عورسشم لمعت سوفنلاو لكلا
 رهاظاهملاةلضوملاقدر طلاسانل | ضعب ىأراملا نكل ةبتكمريغ ةؤبنلاو ةبستكمنوكتدت ةقالذناو

 لصضؤ اذاق سس كم د رطل انا كشالف طاغو ةيسنكم ةّوبنلا نا خت همف كاسي هتناءاش نمو مكمل

 سائلا نك + لينال صامت الا وماخلار هعشوب ف هلو أ هملا حي رذتبام بسحي نورك .ناللاىلا /

 حرز نمو دو ةفالخل او ةلاسرلابوا و دنلان عمق ونهج راع نم مسينمو ةيالولان عقول هل حر ذكي نم

 ا 00 لاا تع هل ياو اع الوهن ا ىأر نم ىأرالف اهدحو ةفاللنا عقول

 سفنلا نأ ملعاو ًأطخ اف دعا بسنكم كل ذنا ليخت بابلا اذه لا لا اوحالا ولاوقالاو لاعالاب
 دادعتساهل لصح نممبن:ةمهلالا تاعق وتلا هبحيرذت امدادعتس الويل ةامهمابت اذثح نم

 اهضعب دااهلكت اماستملا نم هانركذ ام دا دعتسا ق زر نممه:موابيلعد زيرو ةصاختي الولا عبق

 دعب لاقو ةدحاو سفننممكقاخ ىلا عت ل افاك دحااو ندعم نم تدل سوفنلان ا كل دسسو

 أ وهو هش وقنملاف خوفتملار سلا مد دحاو حور نك ىورنمهبق تخقنو دسلل اقلخ دادعتسا |

 || لوبق ىفدادعتسالا مك نوكض تادادعتسالا مك ديرب كيكرءاشامةروصىأ ىف هلوقو سفنلا |
 || دوج والا نيعاهاروظب لواه-[ثدح نمةراهطلا ةينثز لاس وقنلا هذهىلص نك الذ ىهاالا مالا
 ايل اهنا ربوتلا ىارش ؟ا|عيفرهظي لذ ةجزتم تحرخىناثلا بالا ةعيسطلا تناكو ”ىسطلا . ملا اذه

 مس مس وحس

 : ةماكلا سفنلاو ندعملاب ةبدش ةعسطلاف ةعسطلا مكح ىه ىلا هس ةشاغلا قا دقار 0 نعدرتا
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 امهواقبي زوا اًبربكى عض اهتتشح ىلا هني رهوج تلقن ةروص هيف ترهظ نطوملا كلذ ناطاس هذ
 نامهتليامن ا امهف داولا ىلع ةئراط للعلا نداعم نم امهكانتو امهماعتلا نمرهظبام ناودالا

 ةجردلا كات تنك ذا ناوبالا هب فرمش ف ايه ذ ىعسة أشنلا لماكت رمش رهوج امه حج رخل ناكاذتو

 ىو سفن تاسهلالافلصالا كل ذناالا امه رهو>+ ثبح نم نيونالا نم داو لك ةيولطم
 ثرح نم نيودالل ابواطم“ناك حالا ٌكلذنا اناقامناو ةعسطو ىحأ نيولالاّت الا راخي ةعسطلا

 قلامقلا تااحالفةروصالوهاما ”ىنالو.هلا رهوملا ق كلا نال اهعروص مح الاجر

 نءاسهسرخت لعام ملع أر طي لاذ امهتوق ف نااضياانلعاتيزواتربكه نر يصف هندعمى هيلع تأرط
 امهن امعالمصتسي ىذا !امهنن حرام اداولا نا هقب رط نعام لدعتو عئابطلا لادتعا كح ناطلس

 ندعملاَق اكانحوامدها اذاف ء ءادّسا| ههلانواطم ناكىذإا بهذا اوهو لاكلا ةحردب ه,ناقانهملا

 لكم يَقتسم طارص ىلعوهذهضنام لا ةعيسطرث 'الدل اوبق مكحو صانللا ندعملا كلذ ةعسطم
 ترثك اذا كلذكمناصجو ا هنارصنو ا اولا تا دوب .تاذللا امه هاوناو هيلع سانا هقتارطق تلاد طفلا

 دازفاهناوخا ىلععث ابطلا ىدحا كدب باغ ىنامز صرع ءنمىندعم ضرعاد_حاولاب الا ةنكدف

 هيل دعو عبطلا كِل ذَةَعَِعَح هبطعتاملهدرفر هولا ىلعمكح بلاغلا ةمواقم نع قابلا صةنو ىرأو

 00 مىتلا ةلماكلا ةسسهذلا ةلضافلا ةئبدملا ىلا كب جرخت ىتلاةعحلا ىهىتلا لادتعالا قيرط نع

 ديدخلا 5 ةرود ترهظف هنيع اقع بطلا تكاذهيلع تاغاذاو اهنع ضقن ىلا ةاموسإلا لبقي ل اهيف

 9 ع رايثءالا ف ىلاعتهلوق فرعت انهن مو هيلع مك ام بحي ةضفااوأ كن الاوا ردزقلاوا ساعتلاوا

 : ةالوتتف قداعملا ةمقب ىف هودقلللا ةّمانريغو بهذا االا سلو ةقالنا ةّمانتىا َةَعاح ريغو ةقلت

 كات تك الم نم كاموهو ةعستلا» )افلا نك اكلاا زم كوك تاكو قولا كلذىف
 سا ن نع اهدصقيةباغىلا ههجو ىذااوههللاّنال هتح اس فرطسملا بكوكلا ناذ عم مىرج ءامدلا
 .اسلا ب كوكلا اذ ههداوج ىذا كللا كلذ ديدحلا ةروصىلوّضرهوملا كل ةنيعلءاقبا هقااخ
 ذو وكل كام هالو ةيندعمةروص لك كإذكو هربغو ربدزتتلا روصو انه نمع ءاىسلا نم

 ريب دتلا.فراعلا ءاجا ذاف ىلاعت هير همض ههجو ىذلا هب صامل هكلمو هاتف حعاسلا ب كوكلا اذه
 يد1لا را لا هكر خدت ةالعلاةلازاةلع نوعالا ناكناف هماعنوهالا حالا فرط

 اودع ةلزملا ف اقو دصرلا بحاص» ارب حباسلا يكوكلا َناَذ ىلواوهذ هتعفرخ اىذلا لدقعملا

 : 2 وااديدح هدر ىذلا ب,سلااىلا ريبدتلا,فراعلا دمعذ اتوا اهق وفاخركم اهتعالداعاتتوو
 تطااوعاذهو صقانلا ىفدازو دئازلا نم صقنف ةمكلانمهفضامبالا ةعاجلا يلغام هن ال عبو
 تا وصلا نمهيلعناكا امواالثم ديدحلاةروص لعفلا | ذب هنع لي زيف بيبطل اوه ماعلا لماع او

 فايف هقانوهو هض ع نم قاعيدق هنافاهض هتماق او ةعصلا ع وقتهم اع طةعذخأ قل طااىلا هدر

 : موقلا يقتسملا طارصلا ىلع هيكإس وهب وهالا نم هطسحو ةيدغالا فطلب هلماعب وهفهيلع

 كلذدعي هناف هتلع نعو بطلا كح نعبرتلال تنس اوف ولاا روم وهوا كل دوك تلا
 هدنعام ىضاعلاّناف كا ذهل نكي سسضا | اهءارولو هلةبالو ناصقنل ا ةبردىلا لزئن ال لاكلا

 مكحالو لداع ىضاقااَّنا ةَعقحللا ىلع ك| :بدسو هاربا اهدف هملع مكحح ىتح "”هلكسملا هذه ىف صن
 قح هيلع مصخلا جوت ل هلال ئثي هملع ىضشي الف هملع هذاا اذهو قاب رطنعحرخنم ىلعالا

 4 ةقرطهدوف ءامشالا لعام احراضدو هبلع مككا ةجر د نع عفترا قطاقدرط عزل نت ةهسساذهف

 انمالكفوا بابل اذه ىفالا هدجتالور اشاالو هملع همنالو كل ذفرعيادح  اههلع تب ؟رامو للعلا ةلازا

 ةندعملا داسجالا نم ءاشيام ىلع ممل أريسك | ىهسملا نيعلا ءاشنا ةعنصل هذه حاصدارأ ذااماو

 داسحالا ع نة رسكالاوه ىدلادحاو ءاودلاو لب املا د_لا كلذ ةعط كال اهماقبف

 ف كم ج71
 1 طراد
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 اوعديام ةدص ىلع ةلالدلا بلطي غسلبتلا لاس ن كلو كل ذهل نكي لو ناكمب هللا دنع هنأ اي دلا نطوم ىف
 لاسملا مكحال نطوملا مكحت ىريللا هلع نيعت لوسر نو داءلو ناك ناف لامملا مك وها ذهفهملا ا

 سلو ماعلا ق فّرصتلاو نكملا نم ىطعي اس هبر نم هملزام ىلع ل دبأم ”ىلولا اده نم رهظ ناف

 ”ةئدعلا لاملا حاصل ثم نوكي لهف بي رغ ملعب رهط نا صقن بح اصوةنوعرو دوه لوسرب

 رس 1 ا أ هعمنوكمال ىذا (لعلا نا اناةنافالمارثؤملا

 قَد 2 نمو هللا ل ه!نم رباك الا دنعالا نكجلا كلذ هيحاصلالو نزولا لذ هل هصاخللا

 ىدز بر لدو ملسو هيلع هللا ىلصهسنل ىلا عتهتنا لاك كلذدلو ىلءالا ماقملا كلذ ىلع فارشت_ ساو (

 1 كل ذى هتجاس عمو عدم لكد فعالو تقو لك هللا ىلا تاع دف ديار يظاامو نطوملال-أ ند اذع

 /: هؤاعد دار ءاشناو تار ركملاب ناكمدبأ مع ءاسناف عالبلاالا هيلعام غبلبتلا اروهأمناك امل نك و

 ىوقتوعدىنا لافرق مالا هيلع حونكه ديحول عمدبلام فهاعدام ارارؤ رقمبملا لسيد نم

 اودغتساو مهنا ذا ىف مهعباصأ اواعج مهلر ةغتل مموعدالك ىتاوارار الا ئاعد مهد ملف اراهنوالمل ١

 هللا عرش ىتلا ةعورسشملا ةّشدر طلاب لاعلا ىف ةسانسسلا ء ءاكعللو اراكتسا اوريكتس ساواوريدأو مما

 مم داعسىلا ل ولسلا كا تمهدوةضاهف اركاساهداعل

 * (رعش سس تت

 ردت ىل_ءنازعمع هلع قلد دا ةيالا ربك انودعل انآ 5

 راجدلاو كس ا مكيالوملا هنوادع. نما دص حب رك نيحلا ىف

 0 ىلع هنمق ع نكشف تنبادكو مع ر نازيلاف نزولا م معو

 رودلا !لاعف ددع,ىكحال ةنيعم ريداقم ءا.مكحاا

 رظذلا نع اوهالا كيد ريال رظذ اذت نكن اانطف هنن كف 7

 ريكا ماعنزءامر ل ةرهطم الما ةمترب قح'

 ماسجالا نم نزولاو رادقملا هل دام لكى نازوالاوريداقملاب صم ىذلا لعلا نعةرابع ءايعكلا
 اا وهف ةد>-اولا نيعلا لعلاو>الاربغت نع تالاحاسالاىف اهناطلسو الودعسو اسوقسحم ىناعملاو
 ةمهلالا ءامسالا دتعتو ةبعملاو لوزتلاو ءاوتسالا دورول ”ىهلاانلقامناو ”ىهلا”ىناحؤر ”ىجيبط لع
 اهئاعم فالتخابدحاولا ىعسملا ىلع

 ريداقملالاو-فركلاو مكلاك ١١ || روشمو ”ىوطم نيبام الاخ
 و وهقم ريغ ريس زاسنما هين اهطلاس ىلع اك | ىه تهان

 الح ا ”ىههذم نيد أه م 0ك اهعّرشياماكحأ لزن جولاو

 || ةلازااماو ىندعملا هذااكتاذ ءادّ ا اهنا امنا ءلعف ىنعأ نيمسق ىلعوهو ريسك الا لعلا ابعكلا لعق

 | لادتعالا بلطىفاندلاو رس الا ًاشنك -ى دعملا سهلا ّىدلملا "ان صلا يهذااك هلو نص سم
 : ىفولاكلا ةردب قلي نأ نادي بطي لصال كل ذوددسح او لص ىلا عبرتاهكتداسمل أعان

 | لاعهقير طق هيلعأ ارط ماكحالا ةعّونتم ةمهلا ءاعسأر | نعاسعسطا سهأ ناك املهنأريغ هم ةسضدلا
 ةسو.بو ءا هدلاذرز فشل درا رد الا عئابطو ةنمزالا ف التان ن نع زغاَ

 أ هلع هيلع تبلغ اذاق ةريثكللعلاف لهبابو هدربو ندعملا ةرارك ةعقبلا نمو عسرلاة ب وطرو في ردا
 | مكس اورود 0 ا ل كارلا رك طع ردا نامز مف للعلا هزه نت

 هنق



 ةنعباسلا هسا || ئمقلا رش
 ه-ةراغل | لوةعل عم 70 ىلع ىرع

 هقراشلاسوعثلا اهل لا روبلا ةرصح ف

 دج ملامل هسفنل ىأرلا اذه عجرف ءاملايلاط ىءارلا نيعىفالا ادا ارس ناك أم وابارس دجو ىلاعت لاق ٍ

 هيردب سل نكاوهلالاوهو * هتجاحنيعاهارب ىمومراكك انلقاكادان |
 * (ءاكسملاو ةمكلا ماعقم ةفرعم ىف ةنامو نوّسلاو سداسلا باسسلا) *

 ١ ءامسالاو ناوكالا نيعا ىف ءامشالا بنس ميكملانا

 ءاّرغلا ةنادزملا ةمك1لاىف || || همكحي ميدقلا لعلا عم ىرجت

 ءارضلاو ءاّرسلا ةلاح ىفأأ || هتاخ د لك ىطعي هاريف

 ءامشالا نم ىوبمام ءديىف || || اهزتملازبال ضراوعلا نعو
 ءاوهالا نم ىردعام لكفف هلاعفاىف موصعما هنكحا
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 تادادعتسالا لهذ ميكا همس او ةمك.ا هتعن نمالا كل ذامطعب الق هبلا جاتحام اهدادعة:ساو 1
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 أ از_هنيعىهاطعىزااوهقللاو ءامن امظلا هيسح ةعمش بارسك رافكلا لا عا ىفىلاعت أ[
 | أش هدحب ل هءاجاذاذ هتجاحنيعف هل ىف ن املا اذه هبلطي ىذلاوهو ءاملا ةروصىءارلا |

 || ناكولو بارمسلا لحم هسيلا ءاج ىذلا للا كلذ نيع نكي مل بارمسلا نان ءاملاهد< مل لاك اموركتف

 | ه.مئتاقلا املا كاذادل لي زمابوا ءاملاب هتثاغاىف هبلا ايلف هدنعهتتادجوف ةعقبلا كلت ىف هيواطم |
 ١ ئىثهلدكس يل هنال هنا سهل دوجولا لعج ىثلا مسا هنع ىننالق ءاملايهنع ريع اووذ هلازأ أ ىف :

 هب مك ىذلا نسرلا ىعسيا ذبمو مكحو كاحاهرث اودىذلا مكملا نهلعاشلا ماو مكمل اهلذ كح ٍ أ اه: ٠لعافلا مساو ا ملعمكتحيالو اهم مك و مكحت ةفص ىهو صاخ مولع لعةمكاَناهتنالدبأ لعا

 ا اماذب ىلطت اذكباببلع موكحلا ءايشالاو ةمكطاوهف تعنلااذ_ههللع لكف ةمكح»> سرفلا ٍإ

 /| اناف هلرث الذ دار فنالا ىلع دادعتسالا امأف عوملا وامكحلا اهل ةمكتملا راايكك دلل 1 ع
 1 هنوكل هم كسإام هطءبالف ميك سل هنكل اع ىدب نييوهوهدا دعتساباما أ قده سل نم ىرت ١

 ا صاللا دادعت_ساالو ا ملعلاالو ةمكش اوهام عبار صا ىلا عجار كلَذَّنا انلعف دارفنالاءالو ا | عوجلابالف لعفي امو مالا كلذ هقعتس سامع لعل انافو صو هنوك عم هقعسبام هعنم دقو الهاج |!
 ا .ةدتس اع هلعل هّت- الاكل ذ ءاطعا ىلع هع ىذلاوه دئازلا الاكل ذو ةمكللا تلطي ىذا :
 || هدادعت ساءرمالا كلذ هقدسامو ةمكحملاب لاعوهذن كل ذهنم نكيلامو ايكح سي ذئنحو |[
 ءاطعالابف ميكا هعسا نم هما :ىث لكىطعأ هلوق ودو كام ءدسالا اذهدوجونالا اهكح ىمسالف ْ

 || لعلا نعول صف هتاف ”ىل.صقت لع لها لءلاو ىلع < ليفت لعووق اهكح ىمعس ةمكحلا هيطعت ىذلا ||
 1 لاخ لكعم ىرحب ميك اةلاقما ف باطللا ليصتو الع ةمكحمل | هانناو كاهل اك ١ || لمصفتلاو لصفملاو لسمحتلاو لمحايللعلا ةمككسا ني لصفملا نم لمحنازيقت ل كل ذالولو ”ىليصفتملا |

 || ايندلا ف نولوهجا مهف ةصاخ ةيمالمللالا اذه سلو نطوملا كلذو لاما كل ذ بحي نطومد ٍ

 رهف ةمكلا هبيطعت ىذدلاوهو لاا هيلع مك نأ ديال هنا ةلاسرلا ىنعأ ةوبنلا لاحوعو هجو ا
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 || ريتا درودق»# هتافاهنم لسكتلا ىفاهقرفم# ست ضنارفلا نا كلذو ةدداشموا رابخ امال هلذانإ |

 | ةمان هل تناكن اف اهصقن ما اهمتا ىدبع ةالص ىفاورظنا ةءابقلا موب لوقي هنأ ىلاعتدللا نع ميمصلا
 || ودو عّوطتهلناكناذ عّوطت نم ىدبعل لهاو رظنا لاك ًاسشاهنم صقنن |ناكن او ةماندل تيك إ]
 || دخؤت م لسو هءلعدتلا ىلص هللا لوسر لاقو « هعوطتن ءهتضي رف ىدبعل اولكأ لاق :هلفانلا ||
 ىلاعت لاس إو هلع هنا ىلص هللا لوس .راالا دحال لفانب هناك ىف هللا دبمئامو ماذ ىلعلاعالا ||
 ةدوهشملا ةدامسلاو برا !ماقموهو ادو#تام اقم كىر كش. نا ىسع كل هذان هب دعبمتق ىلوالا ندو :

 عمل نعو عمسل نمو عمسام ىر دي لب عمس ام ةهش هيلع لح دئالؤ هعمس ىلا ناك نخ نوكلا .

 || نع لعد رن ىلا ن اتم اذا كا ذكو هعمم ىطت الذ لإ 3 بسحب لله دعب عوعسملا كل ذهيضتةبامو

 عم ىف كا ذكو هاهو هف ةريح ء!ةعىفالو طلغ حالو ةبهش رات ىف لس دي لةرصبأ امو رصنأأ ٍْ
 اعطق لاحم نم هناف اههفرعغلا ةمطخت ىلا كا ذىف رظتبالو قمح نم قمع نع تاكرتهناثكسو هناكرح
 ' هنادوجوم ىف لعجاموانو اهم مهرظت ىلخ هللا ناف عبجلا ضارغاقفاون مما دوحولا ف نوك نا

 || نم نجرلا قاخ ىفىرتاماق ايط تاوه- عميس قل ىذلا ىلاعت لاف كالا سفن ىف توات نمأأ

 : عضو ىلع روءالا دارا لب تواغنت لامه نوكج. نا عنف روطف ند ىرت لهرصبل ا عجرات تواغت

 || "لق زيزع ما ةماذ هو هللا قاخ نمدحا لكل بعام ىطع ا دةفلعأ | اذه ىطع ند ةمهلالا ةمكسملا
 ال( لكل هدنعنوكي نا ماتملا اذه بحاص ةمالعو ماقملا ذ_>هلناكح نمالا اقئاذهلىرتنا

 هده هيلع لوبتلا هنم فرعي نم دنع هنع لمسنا هب فرعيو هفرعي قا ىلا ه-و طخ يضدام .

 اداقماشقملا اذهبحاصلالا اذه سلو ةروص لكو نيع لكنو ةدسقع لكب هير كرب ىدااوهو هتمالعا|)

 ]| ل قل رخل مانقملا اذه دم دنع نوكمألو راكتالا هذ عتب لاعل !ىفرعأ عتوو دح؟هاعدا |
 ١ ىذا ا مالا كل ذىفقحلا هجونياللعب مالا اذهسحاصّناف لاحم ماتملا اذهى هاوعدف ةدحاو

 لبسي هناك نيعضوملا نيذ_هىدعامو ة.عرمشلارومالاو دْئاقعلا فدل ذنوكمأم رثك اوركنلا هبعص أ
 || دجلا نال نوك.نارمهالا كلذ ق-راهظ نم مزلي الو ىضرعلا راكسنالا هذ عقيامف قللادوجوأأ

 || القعالو اعرش دوق ح لك افاق هنوكح عمالثم مومذمو» لب بولطملا كِل ذ سل هيلع ىردع
 || ىدع الو هقح هبطعي لطابلا ىت>ادوحووا ناك امدع أ لكم شن ام لعق رتحتلاندارملا امناو ||

 لمسلاىد,موهو قلوب هتلاونيماعلا ىل غو نييملا مامالا وهف هّمعن اذه ناك ندو هل هب

 *« ( تاه تالا اذهفو)*

 عندا كوك نا 4
 ىمسظت او ىنزتلاو

 ىهنذلا نيهارب بنج

 هدر هلاق

 ىضتربال ىسي نك
 ال هللا ل عذف ةرضح

 اهد_ع طلاع كسفن

4 

 ورشا نرعم
 ىر امل :تفتلت:إل

 السم نات ملام

 ةفاؤمهدروا

 هقداصلا سوفنلا عم |
 هقباسلا دوه ىلع

 2 تالا اة
 هل وللا كلا
 ها يع
 هققاشملا ليك

 هاا نكارال

 كج انمللو تعلاب
 « .ةلاثنا روجالا نم
 هقبانطملا ىلع اهل

 نا



 ان

 اهف فّرصتلاو تادو+وملا فرظ ::11هل لعس نانةنامالا هلو تاسنثالا قلخ مث هللا عضو تادوجوملا

 ضرالا ىف ةفماخ ناسنالا لع هلق 'ىث هلك لمع هتان م هّقح قح ىذ لكىلا ىَدْوِةنامالا

 ناالاد_تادو>وملاف هللا ةئس نع ممل دعب الذ هةلخ ىلع هللا نيما وهذ نيقولذ ا نم هريغنود

 ةمكحال اولوهملا مولظلاوهف اهَدؤِي ناو فودلاوهف اهاداناث اهلمف هلع تضرع ةناما

 اونو ىلا هللا ءامساي قاتلا ءاذعلا نيب دقو فّوصتلاوه هللا قالخاب قلخل اف لظلاو لها ضقانت

 نطفن نك ةصاخ هّللا عم هدف فرت ام نسحاو ةرثكى صحت الو قاخا ىلا بسن: فدكو اهعضاود

 نم ظوفحملاو ىطةعال ىذلا موصعملا كلَدف تادوجوملا عم اهفي رص الع طاحا هللا عم اهقرصو
 هللا بانح ني رثؤوملاو هللا قوقحي نيمتاهلا ةمضوصلا نم هلل ااذلعح ىدس نكسو الر نا

 * ( رعش نيققحلاو قشحل ا ماقم ةفرعم ىف ةثامونوةسلاو سمانا بايلا) *

 هعبشب هرصنت لالاك + هعيبطلا قدىف قحلا

 هعضت نا كبام نيءل ت 1 كام ها طم

 هعز لح تن 1 ردت أَم ققحو رنا

 هعند ولكأبف ىلا #3 ارك ىلملاروص

 هعب ريما ف صوص ار ارق اؤاركح ا..تنآو

 هعيفرلا كزانمفرظناو عاقل كت
 هعيدنرادسا فلخ نم + ىلحت ىمعملا دست

 هعسضلا اهفاؤتروص + ذر ل لكتس ردع

 هعيرذلا دس مْزتلاو عج را ا
 هعنش ظافلا مههككيدملا ى وطئاع قطلاو

 3 هعيطم قوك اهل لةف كتعزان ةربزع اذاو

 هعبذ لا, كبك نيبىف وكنال ةموتكل كوك:

 هعصدلاو كك اذ لم تمعداذاو

 ةعنصلا.ىزاجتدةفل وبقا ان ك عت لح

 || ىقحلا اوه تعالا اذه ب>اصو هف ة> داق ا همشلا لمقال ىذلا ماها اوهقرقكأاناهتناءل دبا لعا

 هب هلماسعي نا ىفتا ناف انعتلذ هيقوش هناذهملطت ىزلا قالا نمءوش لكل ب تعامد «رعم قع اف

 ا ىاطخلا كاذحدشبالو ًاطخا هنا لاعووف هلع .رهظب ل ناو ىدمعلا ناطلس هيلعرهطظ ىدااوهفالاح

 مكحلا اوههللاناودو ار هاهو لم-عتن لف ا تول دك ًأاطخ أ امو هسفنب ريصب هنال هَقشحت

 سكك امل لكىطعأ ىذااوهو اهعضاومىف رومالل عض > اولا وهو قلطملا

 كاوا أ هعدقووهاذكح سال نادب قتلو قتمتلذه ب رطغدتو هل بتلبس اطخ

 ىهملا لحما كل ذىف هل عضاول وه هنن نا ثيح نم هيلع رمال اوهام ةيسنلابال هن حأ ام ىلا ةيسنلاب

 ردع !مع وهام د تاكا دنع هملع ثم ىاهئاط روج م ققعلا بح اصف أ يشل كلاادك

 لكو عرش لكوهريغ لما دل اد قفاول ل ثمح هريغىلا ةيسنلاب هواطخامتاو رّرَدم همكح ناف ص الا

 : : هدو هرصلو هعبس قل نوكي نأ ماقملا اذ هىحاصط رم * نو نيتقحاو قيقحلا ةلزئم ا دكهذ قح

 بوبحلالا فصولا اذ_هنوكبالو لن قع ىفالا فّرصت.الفدل ةفرمدملا هاوق عمجوهل-رو ||
 تاريخا لئاونهل مدتالو تاريلا لفا الا انرم نوكمالو برقم ن وك ىتح ابوح نوكيالو :

 نيبعملا ىلع دحال مصتنا !:ع:هكاذاو اهقوةح ءافستسانالا ضئارفل ا لمكتالو ضنارغل !لامدعالا

 ف كح 9*0
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 * فّوصتلا فك لع داز قالا فك سلع داز نفقلخ فّوصتلا مهنعهقلا ىضر هللا قي رطلهأ لاق
 هللا ناو نأ ردثلا هقلش ناكتلاسقف سو هيلع هللا ىلص هلا لوسر قاخ نءننمؤملاّما ةشناع تلئسو

 نوكينأ فّوصتاانتوعنملاط * نمو مظع قلخ ىلءاكناو لاف كلذ نمهاطعأ اع هدلع ا

 ف ره ارباتتع رو ىذرحل اهنا فدك طقكش هناف تعنل ! اذه ىف هل ظح الف نكي ناو ةمكحاذامكح
 نأ رقلا لعلو ةيسفنلا ضار الا هلع مك ال ىح هسفن ن نم ىوق نك وروضحو حجار لقعو مان م

 كييف نا دات تمر ان لانو هسفن هب قلل افصوام ىلا رظننق ماعلا اذ هىحاص همامأ :

 اذ ”فوصلا مقلف هسفن هيهتلا فصو ىذلا فصولا كلذ فرمد نم عمو ه سفن هبفصوىذأا |
 طنسإالو قيرطلا اذ هذا نا لهس ص فّوصتلا سحاذ فنصل كاد عم لادا كلس فصولا ||

 لضنيذااالاعأنيرمسخ الاب ول كلذ لعف نمهناف كاذ ىف قا نازيم عج رخو اماكحا يسفنل
 مهن ام انزو ةمابقلا موب مول يقيالهلناناف اعنصنونس< من ومسح مهوانندإا5 املا مهيعس

 ةفدرك ذام هناف هراكى ىلاعت هلوق لّمأَتف مهريغب مهم ذعاش مهتفص مولع تداعفانزو انه تار ٍ

 ىلارك ذي لو اتم ةغصدرف انا مث هللا باك مناك أم ثدح نيلو فا ةفصاه داح ىلاوالا ةةشورهق ٍ

 نو كل اورمملا !دهدوه لإ روم رجا 0 اعملاد ذلااذها كك اعلادر هلا كل دفان ا ادرف م مى اهلي امم دعا لط ااهلب اترام اه اج
 تاو ىلاع:لاتفلباتملاب فدرامث مي-رلاروفغلا نأ ىلا ىدابعئن ىلاعت لاق ةيعبلل بلاغلاو

 م -رروفغل هناو ل 33 لب , اةمأانفدرا مث كام رددت لاك ميل "الا باذعلا ودومادع 1

 كَ ل ل لاق فدرام مهلظط ىل_عسانللةر ةعمودا كنرْثاو لا

 ءاقشلا لهآ توعنن ماسمعت هساح هلا رانا كاملا لها توجت ماستر ذامدنا ع كلارك ذ مدحت

 لامه فلبع غةداعسلا لخأف ةرشتسم ةكح١اض ذئمولهوجو ىلاعت لاق ريخ انواع دتساما

 ةداعسلا لهأ لاحىف ىلاعت لاكو ةردقلا ةرفكلا مه كئلوا ةرتقاهتهرت ةربغاهيلع ددمولهوجوو
 نأنظتةرسايذئموههوجوو ءاقشلا لهأ ف لاق فطع م .ةرظان اهبرىلا ةرضان تمون هوجو أ

 هُسعوهناذو هت هد يذلا هيمجونال ةئاسنالا سوفنلان ء ةرامعانه هوحولاو ةردافابم لعفب :
 تاوذ ىقانغ وحول نا ىطعيذي الا قاسمو نوتظلاب فصتتالاهم افراصياالاب ةدسقلا وج ولاالأ
 فطع مم ةساحاران ىلصتةيصان هلماعة عما عمون هوجو .ءاسقشالا ف ىلامت لاو نيروك دما |
 اماف ءادعسلا لاوحأىف لاكو ةملاع ةذج ىف ةمضاراهيعسل ةسعان ذئمول هوجو لاعتذ ءادعسلاب ||

 هلوق كلذكو ارث رادك هلامش هراك ىوا نماماو لاكو فطع مث اريخرك ذف هلع هناك ىو ا نم

 5 ارو>- دماموهذم عدل حج هلاتلعح مث دير نأ ءاشناماهف هلانلع هاتاعلا دير ناكنم

 اتوقع اهروك اهمهلأف ةيانعلافلاقو اهنعساهل ىيسوةرخ -الادارأ نمو لافو فطع
 ىطعأ نمامأف لاقو اهاسد. نم ناح دقو لافو فطع اهاكز نم م لفادق لاوو اهاوقتوأ|

 ىسالاببذكو ىغتساو ل4 ن ءاعو لاقو فطعمث ىرمسلا هرمسنسف ىن-سلانقدصو قناو

 هبتكح فوءهاّكَف قحلا ما هتاخ فو هقلخ قو هسفنىف مايو ىرمسعلل هرم سف ا

 سلو قي رطلا ىلع تسردفف ثكاسفن نك ةئس نم كباصأ امو هللا ن : ب كءاصأ ام
 نطاوملابماعلاو نازيملا لزرنا هللا ن نكحاو هسو انا داع فود مولا دنعدناز ”يفدوومتلا
 نئموملل ةجروءافشوهامنأ رثلا نم لزنتو ديك ملا ام ىضتقم نءأش حرر الف لاو>الابو

 هاطلا ديرب الو نينمؤملل نكلو كلذ نمد.الو ”ىسقنلا ضرملا ليزي هدنع فوقولاو هر قلخعلاف
 صا نوممعش هعضذاوم نع ماكلا نوفّرعو هنطوم نع هب نولدعن , ها اراددالا

 اريثك ارخ وادع يكتم: نمو نوطسقملا ماكاو نيطساك نيملاظا وعض ماعلا نوصصخو

 نالت ادوجوم | ىفةيراس ةمكحلا نأ 1 و واجمل :لثلا نان ةرثكلاب هللا هفصوامو

 دوجوملا ١
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 "اج 0“

 2و 7 ع ا

 كلذلف هلع هام ء نار اوما دام ماع هللا لهأ ل ابق نا اول. ةلاملاوماملا

 رو سا ىف عمجا اذاق موف دهزلا ةمسبالا مولعاولبقي نا أهلا عم

 ءايلا ىد غلا لعمر اهلعا مرتك اقفل ل ع ىانعالاو لويقلا رهظا ان دلا ف لو هال 2 ع

 ةقصلا دن هيفا ن اريك ل تبو لعد لسا هس هن ىلاعت هللاب ذا ىذإ!بدالاب دوصقملا هنال

 هضنزولاةروصوئث كج هبل عرس لدنن ناك هع رجا كلذ ف قمل نازيمىلا اح

 هنأف هل ذترهق ةفصد هاحلاادالو ”ىغلا اذه طاخعال ىعأ هبطاذع الو +لعاذوغش هف:ىفىرالنا

 هلع هللا لص هستلا عا اكموعداف هللا ىلا ةوعداان رومأم تناو ةسظع ديزيو هرغش لب امتدت لذال

 نونا ةريصب ىلعهللاىلا اوعدا لاق كهل ا ىلا ءاعدإاننوبط اة اناخ انلوهل املعت سانل اوعدبنالسو

 ىلا ««هاداخ كولداحناف ةنسملا ةظعوملاو ة:مكحملاب كبر لمسىلا عدا هلل اكو قعنلا

 عش ىبلا ةمزاللا ةفصلا ىههده كلو ح نماوضفت ال ىلقلا ظءلغاف تاكول لاكو نسحا ىه
 اعمط هللا دابع . نم هنو« ذه لش نمل هتاعددنع هسفنىف لع نا ىّجشإ الو اهاعىادلانوكبر نأ

 نعال الف نينمؤمللو هلوسرإو هَللَدْر ءلاّناف هاحلا نم ه.لعوهامثالو ايندلا ضرع َّك ممم ديا

 هيلعهللا ىلص هيدن هللا بّتعامر ةمكسا ىف ءم اذهف نطوملا اذه ىالا ف ّرصتهل س دلو هللا كسلا انو

 دجال درف أولاولاسقف هريغو سباح عرقالا لئم ر هلا كاوا سفلنب تداق زعلالا لوالاق ملسو

 0 الدب رس 1 0 اا نا فنأت م

 هر اس راع 0 0 ءارقفلا بولقلا
 تا ل ىلونو سع ماسر لعل لص هجن لعستلالزا ءاشينم ىدهيهنلاّنكلو معا ده كيلع

 0 هد قال دو اهفوتان" الا هىدملاوةادتلايه ونوح !١ ناش جاو هملع لزنأو

 هّنل | ىلا ء د رز 0 0 7 نام وملف ءاش ند 0

 و ا ل رمل

 اهيف ص الخالاو 53لتم هللا ءاعدلاو فال زو < الةيوصغم ار ادإااىق د الصااو ايصاعنوكتف

 ا دهريغىلا هب تل دعناف لم»د>سانهو هللا ىنغلا لغو ها ذهف هما مهوع دب نم قافرتسسا نءةيرخلا

 هدح نءهوحر ذل نازملا ىف اوغطتال ناو نازمملا اورسخعالو لوتي هللاو نازءملا ترمسخ دقو

 هيفىلاغتملا هقحسي ىذإ اذهل قوف ةعفرلا ام هناسغطلا رولغلاو مكي دىاولغتال هلوقوذو

 لمسسلاى دب. وهو قملا لوقي هللاو
 ساب »!س!سرررررسس7٠7٠س7سسس

 301 فوحنلا م همّ هنامو نوتسلاو ا

 نبع يرتراناف قل هنال ء انقلاكك مكن فوضتلا نإ
 ايحدةردقلا درو هقلج ف ءاول قلئاوكل ملاو قلختلا فيك

 انرمضدق لقعلل لثماذفهف « اوربةعاذ قانا تافصى همذو

 انيهذ هكر هاو ريغ انه هل ديعنصلااءاذا ديدحلانا
 ايسندةنجرللوهاذاادوم م عجر. مومذملا قلدنا كلذك

 امن هي لدعتالف هلالا عم *« ةرهطم قالا فّوصتلا نا



4 

 لاح لكى لعو سفن لكىف هر احس | مرا هياثملا هده رقغفلانا ثاعاذات ءارقفلا َمناو”ىنغلإ هتنأو

 | نا لقا الف نيمعتلا مدع لمست ىلءعر دقت 0 ناو كيلو وهف نيعتربغنم اقلطم هتلان رف قلعو
 أ عضوم ىري غل عت ال ىنومان مالسسلا هيلع ى» ومىلا ىلاعتهللا حوأ نيمعتلا عم ىلاعت هللا هقلعت

 هنا هتيأر دقلو مالسسلا هيلع بوم هيسن هللا ميلعتا ده كنسع ىف هيقانلملا ىتح قطو كاع

 العح كلذ ىلع هلل دجلا هنن هضحم ةمصعالا تن اراق هءاكوذ كروماَق ىاكوىل لاذ مونلا ف ىلاعتو

 ”ىنغلا تنأفريقف هب تنأو"ىنغلا هنال<ىغلا نيعوه هرىلاعت هملاريقفلا ناف هب هملا ءارقفل ا نمىلاعت هلا

 كلذ لعاف نيملاعلا نعي

 * ( رعش هرارسأت ىغااماتم ةفرعمىفةنامونوتلاو ثااثلا باملا) *

 اهتبنر ءامسالا بفن عزان || || اذاو ةماس ةفص ىغلا نا

 اهتءذ نيركص اهل سالو ابهنم [| || مدعفنعلاو اهمكح هصدع

 !| اهتش لهعلاو اهبلوه نم ||| هله قتلا ىف ةلالدلا نا

 اهتياهفتءاج نوكلا ملاعزعإ| || هلزنمت ىف -يغ لاق ك اذا

 اهتلالد ىطهنام ىنن نمتاقام ||| ىلعمهدحتهريدفتويكتعلاف || *
 اهتتسثم عرشلاو ةرخاواد || || هتمالعنم الا فرعي سلو :

 امتاو ةفصل ا هذه. هملع ىلا ىادمجلا ىئغلاوه هللا ناف ىلا عتق علل ةبتا د ةغص ىنغل نا هنا ذل دبا )عا

 ةرثك نع ىنغلا سل لسو هملع هللا ىلص هنا لريسر لاه + نيملاعل ا نءهللان سفنلا غو هذ دبعلا نع

 ىغّناف ةححص ةرون ةلك هذ هو لاملا ضرعلاو ”ىذمرتلا هجرت سفنلا ىىغ”ىنغلا نك ضرعلا

 لامعتسا ىديعلا طاصم لعج دقهنادس هللا ناف لاسلل ردواع حر سر نال انوا

 هصصخ كاذلف ملاعلا نعدل نغالفاهلامعتسا نعل ىغالف ملاعلا نمىهو ءامشالا ض»:ناهعأ

 ىقغلاو ىلاعتو لج هناذ ث ينم ىلاعت هللا الا ماعلا نع ىلا, ف صو الف لاملاناسو هيلع هللا ىلص

 ةزعلاو هللا ناكن او ىئنغلاّنا لءاو هملارعقذ وهذ ىنغلا نع ”ىن+؛ناسنالا سدلف اعلا نمناسنالا ىف

 نا ديالفام_مف هتئاب ناكناوىل اعتدنا ىل_عام هب لخ دينا دبعلل حصال نامغص ام من اه هتنانتناكن او
 هرهتزعيالو هنةاذغي هللا ىلا حوت القهللا ىلا هحولا لوخدلا ىنعمو المل ذاريةذ لخ ف اه هكرتي

 قود اذغوادنغالو ازعل مقتالف ةدتا ذةرمغلا اهل قا ةرمضح ناق هراتفاو هلذب هللا ىلا هجوتت انا

 وظو ىهالا رهاط ىف ل سو هملع هللا لص هسنلا,ّدومىل اعت لاق هنسفن نمهراكن | لعد حار ديال

 ةفضل اا سو هملعهللا لص دحتدوهش هناكف ىدصتداتناف ىغتسا نمامأ مهل هبا يدوم
 كلذ فاسو هيلع هللا لص ”ىنلاو فرشلا نم اهتقست- هيطعناملاها ىّدصتف'ىغلاوهو ةمهلالا
 رثك !مهلقلختا عمت اننغالاو ءاسؤرلا نا ٍاعو هتوعد متناو هلا ىلا ةوعدلا ىف رّلالاح ىف تقولا
 هسلع هللا ىلص ”ىبنلا ورك لخ همالسال لسا هّتفص هذه نم لسأ اذاف تعمل || ده هل سدل نم عمن نم

 ىا نعام هيلعزيزع لاقف كاذب هلاند:ءىلاعتهتنا دهش دقو ميظع صرح اذه لثم ىلعهلاسو

 هللانناميالاوهو مككداعس هفامىلا او داة:تواوإست نا ىف مكملع صدرح نيبملا قلل هيلعزعي كدانع

 ّناف هلاظا ةياوانل |ىلعت هملع بتعل | ىلاعت عقوأ ىودلاروضحلا اذ_دعموهللا دنع نم هيءاجامو

 كلذلو هباماف نماممب نغتس نأ لاملاوهاخلا ّردتسا دو تاذلاب ريةنوهو تالفغلا ل2نانالا

 ةىعساال .رقفوه لب ”ىغل سل نعمل لع هنان ”ىغود ندا ناك و ىغتسا نمامالاق

 ءارقفلا ىلعلابقالا قالخالا مراكس نى دن سحأف بدأ هللاّنا ٍلسو هيلعهننا لص ”ىبنلا لاسقف
 نينتاعنع هلوزن ةلذل اورفلاهّتةصهذه نمت ىأرا ذاف لاموأ ها نم ضر ءلا.ءامنغالا نع ضارعالاو

 نيرمل

 ْ ا
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 اك

 ةيضق امش كن لو لبق نم كت قلخ دقو هلوق لاضعادا عفان اود همدع ةشش ىفهلاكهدو-و

 له ةدرلا فريش يلع هيبنت ًايشدي لو لبق ههانقاخانان ابن الاركذبالوا ةءاعةضقنعىف

 هلع ا ىرهدلا نيا نال هلمع دوجو عم ازوك ذمأمش نكي لرهدلا ن هنيحناسنالا لع أ ١

 هلي طءادقوهو عناملاهقلا 1 «ا نمو ا تيوس ف اي
 ىلعاي ةملصمللالا عنج ضارغا باحصا لازئالف هتلخ هاطعا نسف هقلخ امل ضرغ تاع قا
 بس ليش: لباوقلاو هماعنأ دمت دحام( ملا هاا شان نيا

 نملاةوهامريقالا نع لئسهنا مهضعب نع ىح 0 ءاطع هعذخ اهتادا دعتسا |

 دقق بداح ءى * لك ىطعأ دق هلتاو ىاذدل حاستح الا نأ هنتو نيعتلا ىلع عد ةحاح هللا قادل تدسا

 نالالاَلاَز اولا عرمش امو هيف هلا لأيام مانقمل اذه بحاصل قباسف تلعول لا ةلصملا هيفاملاطعأ

 قلخ وامود قا هناهاعىفقمسالو هلآن :نأهلعرشف راغنراغالا لأب هارودوهشلاهلس د

 داج نماسيلارقتش يم جر و موج <ورابغالا ىلالاؤ ايلات
 ىلع لوعسم اوه ىأ هللا ىلا ارقف سانل !نأانربخ ؟تادولخملا ن نم كل دريغو كامو ناوم-وتابنو

 مهلاوحانوظفح نيذاا مههتناءالعلا لصال اوه هّلدا ىلارعفلاف 0 هدب هناف ةقيقالا
 تءعن غلا نال ىنغلاب هملا ة ةيسنلا نم ىلو هللا ىلار قفل ظفلب ةبسنل اه هملارعقف هتئا كنا * (لصو) <
 ىتسبال ل صاخلاناف ةيس انزع نذوبف بلاط لكحو قلل او قملا تاذند ةيساشملا عقرب قاد

 نيعوهىذلا مدعلابالا قلعتيال اذهلف بلطلا لاح ىف بلاطلا دنع سبل ءيشىفالا نلظلا نوكمالف |
 نلااطالا ن وكلا يفام ةدوجومنيعالو ةدو-وم نيعف بولطملا كلذ نوكجم,دفو مودعملا

 ةصهناوهو هريغل نوكمال ما تافدل ار تاس نع رمفل ازيق: وباطامل ريقفالا نوكحا ىفام

 همدع لاح ىف نكمملا ىرتالادوحوملابموقتنا اههطرشنم ةيدوجو ةفص لكو دوجبوملاو مو دعملل
 لاح ىفرةفاذ اريقف ل ازيالف هملع هظفحو هل دوجول ار ارّهس | ىلا اضيأرمرفا دجو ا ذاق حب رملا ىلا تفي

 رّدفلا ىهو ةصاخ ةفاضا ةهصل ا هذه نم ب ستكر ىذا اف كح تاماقملا رعاوهف همدع لاح فو هدوجو
 قو لك هفضل هذاع فاو جر وق ناك يرعب ىاااوفلو كاستل فرخ كا 2
 فرصملاو ةفضالاب واعتو فرسشت كا ذريغو دسحاو هريشلاو صر حلاو لذعلا لم ناسنالا هملعلم+
 حدبام لكى لاو ىلعاش.» ىلارقّدغمهنال لولا ارقذ نم هوظعأر ةفالو فرصملاو ةفاضالاب ىلغستو عضسو

 2 5 كلملا مسا هلع ق.. ىذا كلم يازيقفوهف كلما هيدل
 رمال نسل اهذه فنوكتامظءاحيرنا مدنملا خفلاواركذال أ اهسجونينامتو ىئدحا هميهشادجر

 بوص ةلليل همف نوكيا رس ضرالا ىفذختي نا هنا اج ضعب هبلعراشاف ميمرلكهنلءجالا ءىث ىلع

 ىلريخ الان طاسو انام نوك | نم ىلعف سانلا كله اذا لاستف مندل لمق سانلا كابو ل انت عبرلا كلت
 فاضادو+وم لكفاذه نسح ا امرظناف تلعفال هنلاواكدم توما ىنعد كل | باه دد_ب ةامحلا ىف
 اذ_ه همكح ناك ذاو ارتذ ىمسملاوه كلذ نا ل عي الذ هدجوناو كلذ رعشب ناو رشفلانقةكم
 بتكتس ىلاعت لوب ةراشالا كلذاو دوج ومو تران”ىث لكت وكلمهدس ىذا اىلاعت هللا ىلار قفل
 مهاوق لج أن مايتا ذابوجو هن نوكشيالو بحاو تعنرمفلاّنانولعمس ىا هبحونسىأ اولاقام
 نوملاع هيههاماورتسف ني رفاك ا ناك اذاو مهرقف نمهملع حالا وهاعاوبجتما مهنال ءانغأ نحنو
 ءانغاناو باو ءاشغأ نحن اول مذ مييذك,لاخاف اودهانناوهراكتا ىلعنوردقبال مهسفنأ نماهوذ

 اذه نم عضاوم ىف مدة تدقو نيملاعلا نع ”ىنغهنافهناذثمح نم ريقفي سلوريقف هللاَنا اولاكو
 هلوقلثمالو <”ىغلاوههتناو هلوةلثم سل هناونيملاعلا نع ”ينغهناىلاعتهلوق نعم باتكلا

 ىن كم 9*:

 ا م م ب سمو
 2 ةشش ىف هلا نوكح 3 نقتل !دنع ضنا دبع اوها دهوئ *هيلارتتفيالوئث لكىلارقافي ىذلا
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 سانشلا شاع نكسفةنالا لوسرالاد محامو نوةيممهناو تيما لت مث توعال ”ىج هللا ناف |

 تبجواذالسو هيلع هللا ىلص هلوق اذ هو مو. ءلاكل ذىالاةنالا» هدهم تعم ىف "كام هتلاورع لاف تح

 هللا لص هللا لوسر ماقاملركب ونألعفاذكو دوم اكبلاف توملا عوقو ل.ةامأو ةكا نيك: الف

 نألعو ةعاجلا نودهدحوركب ونأ ىذهللا* اهاراتخ افريخ لحر فنولوقتاملاتف لو هساعا ١

 ناكوهو هءاكو ركب أ ىل لع ةءاضلا رجحناف هسفن هراصصال ىت دق لسو هلعهّللا لص هللا لوسر

 هيلع هللا نضالوتلالاشتما ركل اومضو سانا ياسو هبلع تلا لمدن لوسر تامانلق أ

 لاه دا ىدا ىذلاف ماقملا|ذههاطعأ ىذلا مس 1 نم هاك اذهذبك انيكحل الف تبحو اذا لسو

 اقنامعالا 3ك درطب عدانا قيدصلان اف ما-ةمةوبنل او دمعي دصلا نيب س :اهنازل لحترتر كت كار دنع ان ع دل

 ا
 ا

 رخآ مام نوكن مو اهيدص هنوكن قيدصلا ظحاذهرَرق هعودشم هررةاموركنا هعوبتمو تاا

 دش كدا لاح هلع مكذال

 رعش * (هرارس اور فلا هفرعم فهن امو نودسااو ىناثلا باملا) +

 ىلطسا سل نكلو مك وانبع هعجان وكلا مدعونرةفلا

 قستست صالا اذهل ىهف هيعمل هقااحءاعسا 026 لا

 قف ماكح ال | ىف فيعضلا لسكم هنوق دادعم الاب ىوقلا نا

 قلخ هيو ئئث لكح ىهنلع ا( || هلصاصخ تاونا ىذاارقفلانأ

 قبط هقوف نمورط هناك هرصنت لاوحالا نم لاس قف

 قلعلاو قافوالا هنّون رط ىلع | هدوم يع هعدع سدو

 * (كلدنمو) * 1

 داو نعو لهن عل> ىذا الا هكر دن سمأ نكلو مكحرتفلا

 هعمسأ نوكلا مد مكحرتفلا

 هملطت تاذلاب اهاكامنال '

 ده انتا ددم اهلكف

 اكوهف ناسعالا نمداوسامو

 لح الو وص نازح هنا

 دح نم نامعالا نم ىئاحأ الو

 دلبلا ىف تاذلااهلطيرةفلاو
 دحالابوعدملا وس عفش لكلاو

 دمصلاو ناسا يدارلاكماناق

 دسح قو لةعىف دا ول سلف

 ءارقف نحن ئهئام-ان ىنعي ددجلا - ىنغلاوههتئاو هللا ىلا ءا ارقفلا َعنأ سانلا اهيا ىلاعتهتنا لاف |

 رشف هللانااولاه نيذلا عمسدتتل هارس هم ةيهلالا ءاعب الل عماملا ممالاب ىا كلذلو هناعسا ىلا | ٠

 اضرق هتدهازن هتلاوضرقاو ه..ساولافام تحكحا: س ةقشح اوفصتاواق ءاسنغا نو أ

 هورفكت نلفربخ نماولعفتامو هوآرحهارتكن اكلنا دب_عت نا ناسح الا هلملدو هناس م
 ىهودح أ ا نءاولذامو ةروعمم دْفصرَمْفلاَو همكح م وعو هعاسنال ماحدز اهنف سلريبكر ةفلابانو ||

 قملا هل.شيوقحلا ىلع هلخ دتاهناف فراعلااهلات امذأا ىهو هتقشح هطعلام بسحر شف لكى ْ

 سلامي ىلا برت قا ىل لاق ديزي وأ لاق هلذلا ىهواهتخا اهنم برنو باطءاعدلاو ام هدعو هنال :

 اهنمدوحولا بحاول سد تاكمملا ناتعن ناسللا فن اتفص نانا هذ همحو هلذفراقتفالاو ةلذل اى
 هن س<الوريصبلا هارب هلع قلعم هحاشقم لفتم بانو لو دسم باح هنلاىلاهعت نا سالا فمع

 ىعأةءالاهذهفو باسلالااولوازكذت امن انولعبال نيذلاو نولعب نيدلا ىوتسي له لق ىعالا
 وهرشفلاذ هريغىلارتفبالو هريغ هلارتتفبام لكوش مسانانل قلل ىمست هتلاىلا ارةفلامناهلوفذنآ ||
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 لع ةركحأ ام ىرمأ نع هلعفأى ارتامم ايل عفأ ام هبصصام لأن م ى-وارضخا لاقولد |
 ىلعالا نوكيالريدلاو اسعأ كل ىدع الو ارياص هللا اش نا ىن رس 0

 |ىلعت م العالا ىف همادق هللا ناف صرتعب لوريدأ ل لغفن اك هتسنملا اعرب هلا مددولف ىشب

 ءاسشالا ىف هتكح+ برت دنع فقل هقلخ ىفدملا لع ىلع ل صحي ن أدار 0

 تم دقوا مقا هفكتام :ترخأ اذانرخؤملاو مدا هئاعسأ سن اف هتلارخ امرخؤيو هللا مدقام مّدشف

 هللا اش نأ الا ادغ كلذ لعافىنا ئثاناوةتالو ىلاعت لافانامرح ثروب وح عازن وهذ هلبا هرخاام

 ةاروتلا ف ”ىناربعلا ناسسالايةر وك ذمةيالا هدهوريصاهرخاولف رصيف ىنومهمدقو انثةسالارخاف

 مسراماو دع الو ,ك أبن ىتلا هللارعاشم ىل_عاوفقةردجلا هلا ا هذه لهأ نما اوخ أ انهنا هللا

 نمةورهاوافدلانا أرةعداولا ة ىفافصلا ىل_ءدعدا-السو هبلءهّتنا ل_ددارتالا مكصا

 اد نأ هلزئاج هناالولو هللا عم بدأ موزاواملعتالا كل ذ لاك امو هيهتلا|دباعأ دبأ لاك هتنارث عش
 هللا أدام هنافواولا لأن هريخلا نم هلم_ىلا ىفام ىلع هيهلتا ا دبام حب رواده لاق امل هبعسىفهوراا

 اغصلا يدقتو مكتكسانم ىءاوذخ ملسو هيلع هننا ىلص لاقو هند مرح هيأ دس ل نك دملعد“رمسلالا هن

 ىءومنب ادت اهم ىنريخا ىدوم نع ةسحم ةءاكح معلا اذ هى تدور دقأو كساسأملا نم سلا ىف

 ةنس هللا هجر دامج | بابو ةروزا بايدنع ىلاوراتلا ىلا ارخا دما, نذؤملا بالا ىبطرقلا

 اتقوفرصل وبلا نيب هرفس قهرطاخ دّدرتف جماد دارأ ناورتقلاب لجر ناك لاك ةنامسو نيعستو عسا

 كج يتيتسرواشا هانتلال_-ر ل وأ دغ ةوبص ن اذا لاق ردلاهلج رتباشقوو بلا هلحرتي

 ىرفس ف“ رواش ىدوهان لاف هناًسأ ال ءلدياو لاو مزعمم مات ف ىدوي ان ٠ لواف هيمكصسأ

 هللا نارت ملا كلثم ل اس: اذه لمىفو هللا ناحساب ىدوييلاهلاقفركلا وأ يلا ىف ىشم أل هاذه

 وهوا رس هنفهللنا الوافركلا ىل_عربلا مدقق رحااوريلا ف كرسي ىدلاوه هباك مكل لوقي
 ترؤاسو همالك نم تيهتتف لاق تريلا ىلا الدسرفاملا د2 لاذاالا ركلارخا امو همّدق ام مكي ىلو ا
 دقو ىهتشا تنك امقوفرشخلا نم هيفهللاىناطعا دّماو هلثمار فس تنارام هّللاو لجرلا لوي بلا ىف

 باور ىطذت ندو ماقد ةوسااو ةسشيدصلان نب سللاهوماقملا !>هىلازغلا دماحاونا ركنا

 ءاسبنالا نا كشالو نيتي ددلا باكراوطختتال لودي ناكف قلغمبادةوبنلاوةوسلاف عقو نيب صل
 0 سعب لوضغملا هللا صان أ دعبيالا ذه عمورمشبلا نمهقلاداسب ع در أمه عئارسشلا ب ناك

 تناآهلعت الدلال لعد -ومابهل لاق لب هنم ل ذفآ معلا كل ذب هنا هنع هزي لديالو لضافلا

 ةرزه الل اسد ايدل ىعش امو ىبد دوه ق-ملع لب كنم لضفأأانا هل لاك اموانأ هلعأ ال هتنا هكسلع لع ىلع تناأَو

 شتي لو ةقز ات نيس هنت ى لوح توكسو هلزتمولعو ىبسوم ماقام ارتحا هّتيدك نم هنعد اه اهق

 ىرم أ نع هتلعذامو هللاهدقواهسالو مالسلا هيلع ىبوم ىبن حجتن ل نعرض نا لع هنال هيبرتنع

 دودة دوةدودهّعم ىءوأ ل دحودانأ هقار ىف هلع ضرتعااخ هير هن ءالا هقراخام هنا ىدوم ملعف

 ندنا وك الا نمنوك معالا ندب او دكع ءلام للعلا نم مهدنعادابع هلل نا لعف هدأت ىف قحلا

 باسنحلاب ةاعتاا مولعلا ن هناكول ه.كف لواسلا باص ع نم نيديرملا لاوحا ندوهو فشكلا مولع

 هسفن رو ىذلاًرسا قيد كار <, ىبال لوب ماتم اان ه نمو هياشتا او مكحلا لعل نماَما ”ىهلالا

 نأ منيح هض سه ىف سو هيلع هلا ىلص هللا لؤسر ةشااعلوقو هلقر عمرسلا كا ذةوق ترهظو

 الام ه دنع لدح ىذلا رماد ه: اماقر ا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لو درو ف سا لحر هنا س الان ىلصت

 0 اودع عربلا كادق ليدل ريو عا ىللدهللا لوسر تام موودحا قياقت ةعاسا هفرعت

 سانلا باخورينا ا قر لب ها كاد نم «اعأرطاق قيدصل اركي وباالا هيلع حالا س اع ماكنو
 هللا دمعي ناك دو تام دقا دش ناك دمت دبعي مكتم ناك م لات: لسو هيلع هللا ىلص ”ىنلاتود ذو
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 رسل وةماشااىف انومو ةامح هلا لك لحم انحام مههأ 1

 ردسعلا اعلا انبنأ اهنع ري | | نساحم تحالف امو ترفسدقا
 ريل ان 00000 قنا تاع اهتأر انف اسمح اهاتدعم

 ىرهج همش ناكدق ىذلاى ا اهتوه ىف وكل الالج أ تريكف

 ىرجش نم شا لو نيب ند شخأرلذ || || هتوهدق نم نيعىلا تتقحو
 ىرصصمىلاتعجرتزعنافاهاوس | || انطوم ىلىرأال ىراد دادغبف

 برغملا دالبب لس | لزتجرفاسمان او هن اديستسو نيعستو عمس ةنس مرر هش ىف هتاخد مالا اذه

 ةلذلام ديزي ىف أ لو دترك ذو ةدحولا نم تح وتسافادحأ هيفدحأ و احرف لزتملا كلذىف تهتف
 ىلا نينا نال هقش>حوتسساملف ىطومود نر نم لزتملا كلدفدحب /ذ راقت ةالاو

 هلاتلعو هتدرف:او مالا اذ هتلخ داود رغلا عم ةشحولا ناودوجوم لكما نا ذناطفالا

 صخااموهب تحت عمدمسا ام ىرذآالو هعداختو هاناوز عسنت |تقيف ركن دحأ هسق ىلعرهظ نا

 نم الحر تقاف سنملاب عقبامن !ىنالاودارقنالاب ئاصتسسالا نم لاما كلت ىل_عان أوي, تلسرف
 ىنب دص ناكو نيجاو نم ىو أريمالا ءاغ 0 لا تيلصف لاا ىعسل لزنع لاحزا

 لع اقرت” ةاؤف هنمو قل نانو هستاك دنع كرنو تعا ءدح علنا نأ ا يحرشو )1

 هملا ىبئارف ارذ نم م تضهنذ صم لط حالذا ىناؤي وهاميبف هب رورسمانأ ماقع ىدار ا نم هيفانأام

 ىل هلا هثعب هحور ىل د. < دق ىلسلا نجرلا دبع وهاذاغ هلم 2 1

 همف شح وهل ترك دف حرباال «بفانأ اف تم هملعو تضبق هيف لاو ماةملا اذه ىف األ تاقفدهجر

 1 سلا < ىلطتو ساو مه 3 ىقشس ىلا لزتت 3 رشسو ىل_ ع ىرتن قحلا هاوأ تنرو هانأ هان أ نم هبهّللا '

 ( ماستملااذهىف لودحلا,ةمهلالا هبانعلا كل تع وادعو ودمى رغلال اشف سن الا مدعو

 ىءودر كنا دقو مالا اذهىف كيسا صرضالا نوك, نأ ىضرتالا اذهل د ىن ١انن مو هللا ده اذ

 ١ هارأامو هنمىرحام هيلعر 5 ١ ده عمو هاا د- 00 اا ها

 ١ دإمرابم هللا صخ ىلا ةريغلا ناطاس كل ذىف هعقواو رك: أ هسفن ىلعو ىأر هلا هترودىوس

 ريذلتا ىلءاهر 6 .اهاكو ىنول ترح اهلك لع سم فا هلّدع أن اكدق هناف ىاراريصولو هلمس ارم و

 ||| هنعداهمام لثتما لسرلا نيب هر دقولعو ىموم ةسررمضحلا لع ا نيد أب فورعملا ال اية انهت لاك
 |١ ةناثلا فهلا اوناة دنع كابن امودوذقت لومرلا مات انو لود ىلاةتدقلا نق هاوس راو هنن ةعاط

 : هلؤد ةلاح ىسوم ىستو ةئلاثلا تناك الف ةءاطواعمملاتؤ بح اصتالذاع دعنءيث نع كتلاسن ا ا

 || نان امدعب ريضخلاهقراق ةحاحلا عمهتباقس ىلع ةراجالا بلطامو ريتفريخ نمىلا تازئئاامل فا

 : !مامز فو حابنمو هير نم ةعرمش ىل-عناك نال شع ءهدلعفامو هلل اكمث هم هلع هركحن :هاام لع '

 || نجرا دبعانأانتلتف هفو- ىف ديصلا لكأ راس تا دمج ءيدعب هلاح فال

 ْ مانق هبا ذأ هب تققحت# هيى تق هيرد هناا ماشم ىب جهلا ه ىل لات هي هزيم أ اه اماما اذهل فرعأال

 || دادمالا تن ؛ ارو هيف مها نوفر ءرال نكح سار مدق هسفدابتجالا لهأ نمموسرلاع ءالعل مظع

 || لصحام مهتالا ضعي مهضعب نامذعيو ضعي ىلع مهضعب رك اذهلو ماقملا اذهنموهيلا ىربس ا

 . مُدقت "ين لكل هناك قح ىلع مهم دحاو لكشف انش تحوةدهاشم نو دهسا نإ 2 نولعيالواكو ذمهل

 || مهماكح نم مزتلن ناو نوم لكى لع بحاو هلك ا ذ,ناميالاو اب مو ةعرش ىدج ا نامزرلا اذه

 ا ءاسالل ىولا م اًمممهل موتنمادأو عب رشتلا ىف لسرااةثرو ةعب رشلاء ادعنمنودتحنانانمزلامالا

 :  مهضعب دي لسرلا نال ف شكلا مدعا لسرلا لثماو بل ميخاالا ماكحالا فالةةاكعاكحالا فالتخاو

 || اضع مهضعب نطاق مهنم فشكلا لهأري_غامأ و داهتجالاءاذع نم فثكلا ل_هأ كلذكواضعد
- 

 اكس اس اا

 تكانت نل رت تسوس هج
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 هلق اوه: نكيملامو ةكئالملا هيت ءاحام كل ذف هنمالكلا دعب هذمنوك ءامم نكي لاما ذكى غن 5

 قاف اذ ءاملا كل ءامأو نيرو ديما كاف ةّماعلاداربو فاجرالا لاعلا ف كلذ ىعس 0

 نم فرعدال نكلاو نياقثلاالا سمسا اكل 3 فرعبوالا ناو-ءاملا بري الف املا ىفهساادبىسوألام
 ريغ ءام ه قءانا دصالف نوناكى لزفي ىذلاءالبلاوه لزم اذ - م نمو له- ف.كحالو انا

 ضو نم صان ”سىحو صال ضان م ناس الاد دحام ءاملا اذنه نمو هف ل>دالا ىطغم

 ةسمكسملا ةسامسلا بالا اذه ع نو اذه لدم فرب درووةيؤرلابو عامسلا:نوكسص, .و هل مولعمرهاظ
 76 ل اهب لزنتتارغفلا ةنمزاو مالسلا ميلع ءاسنالادقف دنع عرشا,تأن 1 جلا ماعلا حلاصل |

 هرارمسأ ىلعال مهراكذ افا موقلمف تقولاءمكحو نامزلا ءالقءبولق ىلع تامللاو ماهلالا
 ايفو ناسا مهذهفْلرمشلا نمئثايفامو كولملاو اهيلع سائلا نوامو !موعضتف

 ناوضرع ءاغش ا اهءاعر ق-اهاعر ند ىلع ءهللاعاى جا ةنسللا عدمااى هواندلا ىف ماعلا لاطم ْ

 اًةاطم ضعبل مهضعن ملاعل اريخسشي ةكئالملا ىدبا لعاضيًارخأ تالاسر متو هللا

 * (رعش هن رقلا ماتموحو ةوسااو ةمقب دا | نيب ماسقملا هقرعم ىف هب امونو>لاو ىداخلا ب امأا)

 ١ اراهامراكنا ماش نم سدلو 51 تكا لاحر نم ةعاج

 اولءذ ىذلا قاملاو ىلع او قرا ىف هدهاوش تءاق ىذا ماقألا ود

 اولذغدت هنعام ةتدتللا هحو مهل حال نآرقلا اوربد مه اول

 اولّدع دق 0 ع نيذلاال ا مهم امم ىف مهنع صد امو

 اولدك اك اوراغاول رمدلاب هنزيمو رك وأ اضأ هّدمو

 لدحر هالقام ىلا ترا اذا هيحاضو ركب ىلأ نيب سف
 اراعذا هللا لادر دنع فثكلاىف هله كد تاد ىذا جيلا اذ_ه

 راتخالاجم سلا ييلعلسلا نس سمار ترا لوبستاتم و ىلا < ماشموهو ىهلا تغنةيرقلا
 || مالا هلع ىءود عرمذالا مام موهو صاصتخالاو ةلادعلاب هيحاصا قالا ةدامش مهم هيلا

 || هللذ مهي ديا ىلع هللا عرمث ماسة ىلة مالا مويلع لسرلا ىفهقلا لعج تلا ةريغل ا ناطلسالا هله ذا امو

 اطياب لامك ف طاش اج عمراكتالا مالسلا وتالصلا هءلع هنمردكتوهوركنا
 نكلواه الع نكناو هد ىبنج اهريغن 00 هلقوذ هعرش نال ضارتعالا الا ةريغلا

 هلىلتءلو انعىبدز ”برلتو مسو هلعدتت | ىلص هنا لوسرل لق كال ذاو م - !لاخلاو بلغاقوذلا

 اهرثثواحارمئاواعامتاواةثكواحا ذب اداز اعد از اكو اراكنا دازلالاح دازولذ الاس فدز "بر لو

 ددهودو حرطاو ى. يذلا عقترافا هاكواهروةتسءارو نمت :رهظواهعقارب نمترفس ىبااهو>و هلا

 اهبنمو ادشنم تلق نسا ماقملا اذه تاصحاملو صقذلاىفلاكلا

 قىرد نذإ كسلا نأك هب نال ىودان هىل- | نم صتنلا ىوهالىفناو

 روهشلارخآ ندر دما لدم نمعاان ةفاخم الا نادتنلاب ءاحامو

 ركشلاب صا نمل ردي 7-95 هنورتسم قالا ز دنإلا مكاو
 ماما نك ءااىف تالااا لكلا ىلءأ| || هلامض ىف الماك امامت هارب

 رانقلا ف نصت وللا دوننؤلا ناك || |١ قدغ نكن نوكلا ف نكت ا
 ىرعش هنت امرطتاف صتنلاعد || || هلاك دوجولا قلل ناك ىف
 ىرعام هللا ىلع ئاءامو ىلحا ند || || امند ءج:سودرملا نم 18

 ىرد د هعذ دق با | ةاحو نع ا.->- هو الهسو مال ا

 تام 2 7و5
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 || هملا لسرملل لملدلا ةماقا اهيف طرتشمالو رخ ا ماقم نم لب نيلسره مه: وكن مال نيلسرملا نيب لضافتتلا
 نم لب د أ لك نم ه سلا لسرملا لكن ىف نامالاعوةودحتام ليلدلادوجو عما د_هاوربا اهل لب
 نم بات ىف هلا هفذ يرون ناميالا نأ لدف المادرب مل نم دجو هارثو عل ليلدلا سفنل ناكو لذ مهضعد
 هملك فنمؤملا هد ”ىرورمض لعن ايالا ناف ليلدلا هم ل هدامعنمءاشد

 ىرظن هنال همضةحداقلا هبال ضرعمهناف هناا ون والف لكك د نعن مآ نم لكو هعفد ىلعر دال

 مثالا ةمصعلا هّمح ىفاضيأ طرتشن الو دح أ لكهفرعيال ضماغ "رس ىلعاده ىف كتبت دقو ىرورضال

 نم مصعن اف هبل غلبملا ىلع خا ةماال هسنع مسهفي د ىوحح هن ءاحأم نيمدن" همزلد و ةصاخ هللا نع هغام

 1 نائالصا هب ىمأتلا نوكحن ه.ىسأتلا ميلا لسرملادابعلا بطاخي نو هورخ مامن هاذه

 طرش نمو نئمّؤملا نود نمك] ةصلاخ ةبهلاحاكن ْق لاف كلذ نم ديال هدب نأ همز صان درفت

 هتروشمامأو هيلا هب جوبامالا عرشبال هناف ةحارلاهلفر كفلا نم باقلا ةراهط ماقملا|اذ_هبحاص
 ةاهنلاسروا فاضنا اذاف ةرواسشملا هتااسر ثمح نم لوسرلل سلول عرشامريغ ىف ٍذهيانصصال ا

 هللبقءافلكلانم ملسوهلعهللا ىلصهنئال اوسر ناك الو ةرّوشملا ةفاللنا ماقلت ةعماجن ١
 ةلاسرلاو ةفاللن نيب قرغلا فرع نأ كل ىت.نبف هال ىف مهرواشو

 0 ةنكلملا ةلاسرلا مام ةؤرعمىفةئامو نودسلا بابلا) *

 باقااةرئاد ل_ةمهلع ترادو ىلق ىلع الما كالمالا تازئت

 بلق ىلءانبع سغلا مول_علوزت ىراذانيعللاءاقلانم اراذ- |[

 بيرالب نيلسرملاف هتمصعو || || انروط لثمؤ هللا ظح .كلذو
 باقلا ةرمضح نمءامسأل | انبطاذت ىجلاب نوناصم مهاناو نف

 برتلا لاعىلا ىلعالادهكملا نم أ || مهعوجردنع نافئصلا قرتشو

 بنرااوحورلا نعاماكح او ادودح || || اعضاو ةلاسراب اذهرهظ.ذ
 0 كل تدل تر دوت او ولا نسم ايقتح قلب اوجاع كدو
 بخلاو فكل نيمسق هيمقو هدو<دو+ولا ىطعأ نم ناسف

 بنذالب بالا فلخ اذ فتواو || || ةبانعقويسوالضفاذ دهشأف
 بذلانماذهو باذالبت مح || | لقتال العتاو بدأتو ففا
 بتعلاو بنذلا فس ,رقتلاودعملاىربإ| || هترس تانى ىبقعلا امناالا

 ”راالا ةرقش يدب تلاسإلا ع ىلا :رككنتلا ىط ةزايطط ةعوذ ع ةمكم قنص ق قاعتلاك |
 ننس ىأ ةرربمهتلاسرىف مهل انيلسرملا ىلع هينودوام كاذك انه ةكئالملا نم لسرلامهأأ

 || ذافناهتنادارأ ا ذاف ناكرالا ملاع نم مكس ا نم مف دفن. نأ ديربامب قلخلا ىلا قم ءارغس مه-الوهم |

 ا رعالا كل عننا نلبق قبر 0 اروعنو رجح اور نسبت مايعع ىل كار لا الا ىلا توا هقاخ ىف هأ

 ىلا هب سوت نأو هملد ع نمىلا ىوبنأهبلا وو هيلي ن نمىلا هب جوي نأب همن م ةفاتذ هوحو ىلعأ|
 نماهاوزنوهف ةملكلا ساو ةيكلا مام اًدح نما ذهاتمل ا ىندا ىلا ىلعأ نم هملي نم
 ازحا مرا ىلا لع أ ليرف كا لع انف ذر ىل ئه ا لج ىلا قعر ا تاك ىلا فدا ماشتلاللا قازةشر

 ىلا ءاعس ىلا ىهتنملا ةردسىل | لزنن ئربخو ا وكح نماهجدي رأام كانه ْزيعَي ىأ ةماكلا كانه مقل

 مهو تامللا ةكئالم ىداني وءاملا ىف اهعضنف ةلاسرلا كلت عدومف“ املا كام ىداتسفاندلا ءامس ىلا ءامهس

 افافدكت ”الملا هب تءاحام نيط امثل فرعتفدابعلا ب واق ىف تامل اهلعصفاس م ولف بواقلا ةكئالم

 اذكناكهناننيوكتلا لبقر طاوذنا ىهو بولقاا ىفددحتامب ةنسلالا مورنب ردوا

 ىفتاو
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 توك دقو ةلاسرلاب هنعربعي دق هبل سر ااو هلا لس ممو لس منيب طسوتم ىكححلم تغث ةلاسرلا
 ىلعفلاب غملبتلا عاطقناب عطقنتو لاح همست ى هاعاو ىهلا ماع تسا "هله انىهو لوسرلالاح ةلاسرلا

 لاقف كاد هع بجواو غالبلاالالوسرلا ىلعام ىلاعت لاف غلبتلاع اضقناب اهمكح لوزرو
 اهم لسرا ىتلا هاند ةلاسرلاو هتلاسر تغلب اق لعفت ل ناو كير نم ا وشر

 لزن نيما ؟ ىسمدت حور ةطساوبالا لوسرلااهلبشي .الوتدروام ثمحنآر لاى تدرواذكهواهغانو

 ةيرمشت ةتلاسر ىدستال ةفصلاا هذ نوكيأل ىو لكو الجر كلملا هللثت انامحاو هبلق ىلع ةلاسرلاب

 ١ اذه وك الوان دم الأ ةلاسرانوكتالوادو-ووأءاقلاوأ اثفنوا اماهلاوأ امو ىعسامناو

 ا قرفلاو لوسرلاو ”ىنلاريغل نوكي هناف ىجولا بورمض نم اذه ادءامو ”ىرمشللا لوسر !فصولا

 ةصامن هسفن ىلع ةثحا كاذب رصتقا ءانركذام حورلا ه#لا ىلا اذا <ى .:ل1نا لوسرلاو”ىنلا نيب
 أراك ةصوصخم ةفئاطلاما كيلالز رنا أم غلب هلل قاذاف < تأ يس ءاداع .اعمرحو

 اذه ىمسولبةهريغل كلذ نكي لوللسو هللع هللا لم دم الا كا ذ نكي : لو سانلا ةقاعلامارءاسالا

 مكحملا الذ نم هريغ ىلع مرحو هسفن ىف مكمل نمدب صتخ امو ةلاسرةبءاج ىذلازالو.سر هجولا

 ةوس ىنءاو ىنال لوسروهذ ميا !ثعن نا نوكيال مكحي « سفن فص ناوالوسر هنوكع م ىنود

 ناو" ىنال لوسرو هذ سفن قد ىف مكمل ند ْئدب ص /لوسر لكف» ايلوالل تسل ىتلا عت 0

 نأمم فالح البل وسر ”ىنلك الوءانلقام ىلع ”ىنلوسر لكاش ات لوسرووت خلشلا ءارضخ

 0 لور لسر ةبحدو ىلءوذاعك غيلبتل باو هأ ن يذلا لسرملا عا ١ مهر هئرولا

 || هنلالوسر ىلارو امن: ءارومأم قب رطل | لهم غل متلام سها نيم سما تاءارومأ مرتان لكل انرالو

 || لرتت يه تقطعت | ىلا هل اظل او تعطمت ا يلا ةلاثسرلا فام نكلوالوسر ميسو هيلع هللا لص
 ِ ىلا :راقاوالانرلاو ةسخنلاوه ال اكلذق هاتر هعاوزلا ةطاسو رخبل دقق و ك2

 | هدا ! فو ًارّرعملا مكملا ةعصا ةمهاالا تاب رعتلا الورو 25 س لف عب رشتلاريغبءاقلالا امأو :كعوط

 ا قوذمهانكلو مهلا ظوف< هلوكعخ د عطتناام ء ءابلوالا بولق ىلع نكءرقا لزنت كل ذكو عطقنت اف

 : لازنا نعهذخ أ ىأ ناءرق ارهظاسا ىت- تامام هنا ديرب ىلأ نءركذ (اذهلو) مهضعملاذهو لازثالا

 ا تجرد دقةوبدلا نأ هجولا اذه ىلع عيت: رّقلا ظفح نوف لسو هملع هللا ىلص ىنلا همن ىذلاودو
 : رهف لزيتل ال ذه لثم هلذرهظ نعد خ أى 53 ناءرقااراهظتسا ىعم اذهو هردص ىف لقب لو هيدنج نيب

 || ند ىلع همها ند حورلا ا: ىلا «تهلوقوهو ةفصلاو تعنلا اذه لعن كلو هدا عن مهنا ءاش ندك

 '| م-انو سشنم كل نورمشمال ةصاخ نور ذنمهثر ولاو نورذنمو نورشنم لسرلا هدامع ن ندا

 ١ ةراشي و ديعسلا نيعس كلذ فةراشدلا لببابلا ادد نموهافةداعساد-!"ىلولا رش اذا لوعفم

 ذك لمرات نم ان اهنوأ دنا ىفا كمل ناكأ ذك ع نم هناوهو عورماملا لل معلاب ةقلعتم ءانالا
 || لودبف لمعلا ثدح نهال د.عس' ا نيمعت ىطعب نأ هلو لوخ د هفىلولل سدا لسر الالا نوكماللاذ- 5
 || بلا دحاو لكلا حاف شهلا هناا لاحيف ندؤملا فو دعس هنا هرثك لاح فودهورفاكنا ىف
 || دو نمالراخالا ةوننم:الوالل قيردقلا اذ هىلولا لوقلاةي د هتتو اعْشو أ هنداعسل بحوملا
 || تاكوا ف فثكلا هلو لوةاهحاصوتانالاو ىوعدلا هلو هلعلاءافوركلا نماهلو عب ريشتلا

 |١ هر دس ىدعس الق تعحراذاف ”ىب 0 م تلزن ناو ى هو هر لهعتل كناسل هيلز هال هلوقودو

 || قالا مسالا نم هلادهوع اهنا قل رو قل لا ويقر كافيا ةلاسرلاو ىهتملا

 1 ل ريج اهيزيلزانلا هح اور سد“ رو اوعسأا ند هنكلو فرفرو قارباهجار عمو ىل اطعاىذلا

 || رصخت لكو لت ض امش الا اأو حش ماقال اذهلروصتامو ماتم ذب بلكوا اوه لسرلا ذانسا

 < :ورذاشا يقع الو ىرتت انلسر ىلا «تلاقو انرع تالس رونا ا ذواو نامل نا ةىرج
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 ضعب ىلع لسرلا ضعب هللا ل ضفامن او لسر ههأم ثبح نماضعب مهضعد لضفب ال لسسرلاف ةلاسرال
 هشاوكرتشا امنا اولا ىلعم هوالا ماتم ننوكحرئثي ةءاجن هامو ضعب ىلعنيسنلا ضعدو

 ىدؤي ل ضانملا هب عشبامز وك دقو كارتشالا همف عقوام ندع ىشام رخآلا او-اناضعن مهضعن لضفبو
 ٍْ لك نوكف هلوقب لاك نمو مهنع هللا ىضر ةغثث اطل نم ىسق نب اقل | ىبا به ذموهو ىواستل ا ىلا

 |١ لضفبو هريغدنع نوكمال م أب مونم دحاولا ضف هجو نمالوضغم هجو نمالضاف لسرلا نم داو

 | هاضف نم ىلءلضفب هه صخ ىذا هجولا كا ذ نم لوذفملاوكمش لض اهلا دنع سل مهأ,لوضفلا كلذ
 ' هب لضفام عمج ةعاسلل | لذفيذ ةعامجا دنعام عج. دحاول عمو ىواستلا نوكمأل دقان دعو

 اذهيةعابج دس نوكسح ذل افي الودحاودحاو لكم لضغ أو هذدئاز ىمأبال رضعي ىلع مه شهد

 نم دب الف سذح لك مالا سفن فوه اذكه سنا ا داح أ دنع سل م ًابدإضف ىف در .الذ عومجما

 كانهشدقو كلمو ندعمو تابنو ناومحو ناشاو نمؤمو"ىلوو ”ىنولوسو نم غون لك ف ماما

 ْ ةمهلالا ةملكلا مسقللا ىس ركلا نمهنال ىب-ركلا نم ةلاسرلا ماعم تار اس الا ىف اذه لمق كلذ ىلع

 : يطاق مثمكحل اوريملا لسرلاو عئارمشلا ءاسيبنالو ةصاخربملا» ابنالاو» ءاملو اللف مكحوربشملا

 ١ هدف بغرملا مستل حش هش بعص ىلاو حابملاوهو هضريخح ىلا نيمسقىلا ىهالا مست مث ىهنو صاىلا

 |١ دكر مديالو بودنملاوهو هلءةيدمح امىلاو ضرُااو بجاولاو دواعرش هكرانم دب امىلا ٌنيعس* ىلا

 مديالو هكرتي دهل ا قلع ىمنو روظغاوهو هلءافب مدا قلع سما نعى: نيمسص ىلا مستني ىلا ||

 آ| هلع ملاعلا وهام قلعت مسقو هلع قط اوهام قلعت مسق نيه مسةنبفربملاامأو دوركم ا 000
 ٍ ملعيىذلاو هناصس هياذ لعبا ىذلاف لعيال مسسقو لعب مسدق نيعيش مقل هلع قملا اوداع قلك ىذلاو

 : ئىن لكس ل ل ا الا ىف باطل مق نيهسق مسا

 ْ هذهو ماعلا باطد ”ىههل مسا لكو لاعفالا تافدوهو لنا دل يل و كاد هو سودعلاو

 ا ول دس ل رقد لراس نا

 | .دج اموأ دنع ام اغلمم ناكولو لقدل لبقام غلبم هناف مالكلانافوصوم ىأ اماكتم ى هدانوك اس
 ]| ةلاسر تيمسامو لورود ل «ملكامو اعملو سر لكفال عم ناكلوالوسر نكي ل هسفن ىف رلعلا نم
 | نمدحاولا ىهالان ال ةلاسر نكت ماسقال ا هذهالولو هماع ىوتحت ىتلا ماسقال ا هذه لج أن مالا"
 ةمهلالا تاذل ا لقعيالاذ_هاوهلقعبال هنال هسمأ ا لسر 1ادنءهغلت ةدئافلا عتتالهاو 17 ,هملوةعمربغ

 : هنلاانرشاامل هبشنق بورملاو هول ًاملااها اوسنال ةيبويرلاو ةمعولالا لعتو رغالو اهاىوسالاهمال

 01 رانانساين ولت, تايلاتلاوةرثكسلاو عباتتلا ىلع هسنتافر ء تذل رملاو توزخلا )علا ىلعرمعت
- 

 ىداهلا هّللاو تعسشنا اذهلو اضءباهضعب و

 * (اهرارساو هب رمشنلا ةلاسرلا مام د ةقرعم ىف ةئامو نوسهللاو عساتلابابلا)*

 ريخلاو مالعالاو ىبئلاو مالاب سددلل قل انالوسرلان ا

 ررغلانمهبفامل ءاكذلااذ || ]| مهفرصيال نكلو ءاكذا مه
 ررضنم ءاحام ىلعهمضناكدق || || امو ليختاريبأتل مهارئالا

 رشلا ىلع ميرو لاكح || |اوعرش ناراكفالا نم نوماس مه
 مسالا ىفءاحدق ىذللا نو ىف || || تعطقن ده: دل! ىفةلاسرلا نا

 رثازم نيعلادووىف اهلامو || || ةرخاوا داهمكح ىبضمدقو

 رظنلاو حولا دوجوبهريغنع || || اهحاص صنع ل فيلاكتل االول
 رمأا فو ىنكسلاىفةما.ةلاىلا || || اديأ امئاد هسلاىحوب لحنا
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 ىلدصلا ىرحتي نادل جنيف هساجت نورضح الؤه لثم ناركذملاهلعا ذاخ دكتالملا هتف هي ايام نتن نم
 اريسفت ٌكاذ لع و مهابتجاو مهيلعهللا نتا نمتالز نمدووبلا نعنوخرؤملاد هرك داملضرعتالو

 فسوب ةصقكماوطلا هذه لثم هللا مالكريسفت ىلعم دقي نا جب امو نورمسفملا لاف لوو هنا باكل

 موتن ءةهاو دناساوةدساف تالب وأ سو هيلع هللا ىلصدجشو مالسلا م ماعامهلاثماو دوادو

 هّدقمو هنعاورفتو كاقولا [دتممم يلج قاده لذ هال ادردأ اذاف مهتعهنتاركذ دقام هللا ىفاولاق

 اذه لثئمىف تعوودق ءاسالا تناك اذا لوقي و هتيصعمىفاهيلا ايلي ةصتر هل دف ىذا ادحوو هللا
 مرت ناركذملا ىئبنش هللا مهنعل مهلا دوهيلا تيناممءاسننالا هتلاواش اسوان نوكأ ني
 فتوملا لاوه ا ورانلا نم رذحي و ةنملا ىف بغرب وهلاللس ىجذان اك هللا مب ءظعت ركذ ىدء_الوهءاسلح

 هللا مالك مش ىفانركذ دة ور شبل نم نيطر ةملا نيملاطبل ا نمهدنع نم لجأ نم هلل! ىدي نيب فوقولاو
 ءالؤهفمّتلا مالكأ د مشا ىلع حرش وهام م تح قدرا نممالسلا مهملع# انسنالا مالكركذ ن مدروامذ

 لحاروما رك دملا ىلع ب>اوف لها نم مويلع باغامل هللا مالكنعالدوهماا نع هلة: توروكذملا
 دوهيلا اودلقيالنأ هللا نم ءامملاومالسلا مبملعءاسبنالا ةمرح ةماقا اهنمو ةماعلا طاصم مة مرودا
 هلم رض نمةاعا سهارنمو هللا مهل د نيذلا ني رسفملا هلةنو بلاشملا نمءاسننالا قح ىف اولاهامف

 ني رضا اب ةجرهسلحمن روكبو سانل ارك ذي نأ ىعش ومالا هذه عا ربنت نيحامسلا كت الملا 5

 لدسلا ىدهيوهوقحلالوتب هّللاو ةعفنمو

 + (اهرارساو ةلاسرلا ماتم ةفرعم فهن امو نوسجلن او نماشلا بابلا) *

 هلل اهحاض جامحالو || || هيخزرب ةلاسرلا نا الا

 ةتسلا اهيوك ند يا هتش هتطءأاذا
 هبريلا في راصتىف اسوؤس أ اهلعاكج اطسّتم ىعضش

 هيلعلا اهنتا رم ىطعتاك || || اييلا مهفرصيو مهفارصب

 هيفسلف بسك ماكحأ ىنن || || اهيفءانلق ىذلا مسهذنخ
 هب رعشالا هلع تلداك طوتماهمم صاصتخالا ناو

 هك ز سفن اهطرش نمالو || || معو ل_عاهطرش نمامو
 همضر لاودحاو ريخ ىلع هارتنا دئاوعلا كحزو

 هدانع نم ءاش نم هللا ىلو نأ اهمكح نذ ىربكححل ا ةرئادأا ى موةّماعل ا ةطسحما نهطهلولا تارعإ

 ال لولا لكك اهدنا ةرالرلل اعلا نم هو ةلاسرلاب هالو دقوتيالولا ماكتصأ نهى هو ةوماب

 نوكن أ دبال ىنلكواس نوكح نأد.ال لوسر لكفاسلو نوك, نأ دبال ”ىنلكواسدن نوكينأ

 كتالاا ىف ةلاسرلاو ةيالولا ف ماقم صوصخ ةلاسر ا اماو امن نوكنأ دب ال لوسر لكفاسلو
 هلاك لاو ةرساالاو اناا قراشلا ند مهاوسناو مهنطمو لي ظقلو ولا ءارفس مسمال ةرخاواشد

 ةندنالو>ددعب ةرخ الاف عطقنت تالذكو ٌةرخ - الا ىف اهمكح عطقش وامن دلا ىفالا نوكنالرشلاف 0

 مالك غالبا ةلاسرلا ةَقمقحو ةمهلالا ءاعسالا ىفةلاسرلا لصف ةماعلا ةوبنلاال عي رششتلا ةوترانلاو ||

 ىلا«تهلوقوهو د3 ىهو غملبتلا ءاضنادعي اهلءاقبالو ماقال لاح ىههف حاس لاا

 هلا لسرملا ئاشلاذتع يذل تنوير فاس اوقدينانتالا ثدحم ممر نمركذ نم مهيتأيام
 | ل_ءرهظادولو همأأ لس رملاىلا هادوب لءودوةلاسر هب ل سر ما مالكا هس دويل ل ل

 "وللا لا

 ةومكاذ قوذامو عب رمشتلا ةودو ةلاسرلا ماَعدود كاد ىرحل ا دنءودهو امادمةلاس رالانلعح
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 مقلب اع كلم مسهس هصاوآ نءاحورخ نوقرعدال

 مدقلا اهدنا مل ناو قاخ || | "هزدقي سلام هلع !اطمغأ
 ك2 نمهنلال بلت اةروسىف| |[|اًنَق احن وجرعلا ف لاف كح

 مالا هل نم مهو فالخالب مهعج يداك ١ ءايدن 5

 ءااك نيعلل ترهظ ةمواعم مكلالمالا نه صد لكل

 كل او مهأو مهس رعت قو لضافتلا ىلع مهلضف ىلعمه

 ةكتالعاو سلو هيواعلاحاورالا عقرأ م دو نيلاعلا نم تنك مأ تريكتسا ساب ال ىل اعت هلل | لاك

 1 لل ماو واتا ندودو لسرلا ةكئاللا ىنعي ةصاخ مهنم ل سر ١ عوضوم هئاف مسالا ثمحيزرم 4

 سمهالاب باطلا ىف سيلب ل دا ذهلو سن نود سنع صختات هلاك فاو لال كرا

 : ىب فهلا دره لوسرووفةلاسرلا ىف لمعي نم ناكهنالاو دعس ا ةكن الملل هللا لاقل دولاب ا

 ُ حاورالا عل سند م ك- ةلاسزاق نيط نم همةل وراد نم ىتفلخ «تمريخانا نافرركفساو

 أ ةبكلملا اول اف ل سرب ل نمهنمو لسرأ ن «فند لكنذ سنالاو نأ اوةرغسلاةرربلا مار تجولاا

 ! نسا ذاو مم ردم نودع سل سرعلا لوح ن منوذناملاىلوالا ةقطلاالا اهلا 00

 ل ايدلاءام- بحاص ل عاما ةكتالملا ند ىنرخ و تاورعلا هكعذطو تاوينلاو رنا يذاع
 ماش هلالاانمامو مهاوتكلذو ةصاخ ة داعب يعدم هو نم دعب رتش ىل رع مهتم داو إل كمو

 مودع الاه دم ءنوهتد ادودح مهاناباوفرتعأف مولعم
 اناا ةسجالا دع رشا ىعمالو

 ناوقص ىل_ءر ل .ححح هنوععسان اعضح ىرتعجاباوب ريذ ىس واانهللا مالكا وعمسو مهلا ولا أ

 ا ك«رلاق مهل لام ف مكبر لاقا دامنواوةم نودلف. 5 نوداش م هلئا ءافشإم نوةعصق ا

 || لعاؤاخل ريبكلا"ىلءلاودو ىلا اولاك مكبر لاق اذاماولاك مب وات نع ء عزئاذاّح ىلاعتهلوق
 ١ قملا ةياكح نوكي وأ هلل لوةرنوكينا لة هناف مها وق نم ناكن اهنان ريك ىف ىلعلا مسالابم هرذا

 ْ نولاعلا مهو مهو دان يذلا م هو قلم ب رلاقا اوقاف نيذلاع ءالؤها ولاه نيذلا مهنرلاعلاو مهاوقن ع

 مل_سو هيلع هللا لص لاق اذإو ه سقت ن هالا ىلا فرعبالدو> وم لكن ال ىلعلا م. الابعاج اذهفأ

 اذاو هس ون رئادق :رعملاواعو سا لكن م فراع لكشف ةركن ىهو نءءاخل هن دف رع هسفن فرع نم

 لش ولالا جر كلا واتأمو كيرلا حو وتس انيس اوقع لا الؤهانولاعلال طا

 اهي ىلاةداعلا هو دشادةدادع نيهسق ىلع هللا ىوسأم لك ىتدامعلانال_ءاوريبكلا ”ىلعلا

 هصعأ نع هد دع نم لكف ةوبنلا ىهو ةءسها ةرعضوةدايعو ىهل!ل 2 نع ةرابع هو قملاتاذ
 تااسلاو المشت اطئانلاو ارك ذتانلانلاوازج زتازحازلاو انمتاناسلا دست شوو | ١

 تارمانلارتاسلاتلا ةكئالملا ن هفذدص مهرافرعتالسرملاو اه ت اربدملاو اًقيس تاب اسلاو اصس | :

 | لكرةروادم مارضح ةكئالملا نمتاريدملاناوخ ا مهوا ىهأ تاعسكملاواهرفتاقراذل اوارمُن

 همنا سهأأي مهتم سهأ نمالا نوحرببال مهماسقم ىف مهف هي موةصوامب هللا اردبعنويكامءادنأ ١ هالزه |

 هنا ىلص دهم بر ريضست تدت مهذ كرر سهأر الا لزتتن امو لل رب لوقوهو ةيكلملا ةلاسرلا ف قأسو ١|

 اذان ركذلا سل اج نوعبتي اة نوحامس ةكئ الم ضرالا ىف هلو هصخي ى دل مس ا

 ساشنأ نمهتتا مهقلخ نيذلا ةكالم ام هريكحت ةيىلااو اه اضعب مهضعب ىدانركذ س اخاودحو

 تفس و هللا لال ى عش .اموهدروت :امياملاعنوكيو هنم متي ولا بق ارينارك اذلل شين مدآ ب ١

 : مهو قد ومان الام هدامع ن نم نيفادملا فو قطاف اوعع- 11 نود : ةكئاالملا ناذ هظئعو ىف تاماطلا ١

 ةلسنئالل كلا هنعدعابتةيذكلا بذك اذاديعلا نا لسو هءاعهتنا ىلصري تاكو صعختلان ,وااع ||

 ند . دي كلا كيس عت هع
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 قرشا قرطلا,ل قنا هون عمدسف مدان 0 صاع ة عت ىلع ماقلل ادع له بحاص عاطف

 تاداعسلا ب ابسأو لامع الانا رابخالاو مهدنع مصامداس كو لقلا بانر ادن دما

 لدعدهاوهللا نم ةنسب كل ذ لكع لطم او كل ذ ىف ٌدحلا ةفرعمو نطابلاو رهاظلا ف فللاكتلا مكحو

 لسرأ ىذلاهلوسرو همست ع رمد فلاي هص ع رمش ىلع نوكي نا لمسال هناريغ هسف: نم ىلا

 1 اذه بحاصل نا مث هللا - هي تا د دك دقن ريض هجو ىلع هعبتشهعانتانسمأو هلا

 ابسالا عاضو اب لعل ا هطرمش نم نكلواههل م ىلا هد دا فييرحلا ىلع عالطالا

 د٠ اسدلعب لذالك اهلع دا اا هعم بهاولا ا: فقاولا هلا لوؤيامو ملاعلا ىف

 ةدهاشمنم هش رطف هلّدبالو كاحال همل اب موكضر عورتا تانرعي عامالاتاحردهلو ماقملا

 هذهاماو فلام | معالا ىف ناكملك ا ذهو بثكلا ىف تح هنع سسغي نا نكح ال هماماو هلوسر مدق
 ةئساو:سينا لسو هلع هللا ىلص ”ىنلا خ رش مك مهل نا اوهوةدابزو دان نك ذاماه كت جو دعك هال

 هاطع اب اهانا هنمنستو ةعورشملا ماكحالا ف لصااهلامو الالح مرت الو امارح لالا مت د هئدسح

 دعب نيتعكرلا ىف لالب تيلكسك ثد دخلا هس هنس نس نمهلوشب هرّرقو عرشلاهنم كحامو همام هل

 ا ا ا و محلا

 بدأ لكو ةنسب صاخ هجو ىل_ءهقدصو ماعطلا نم غارفلا دعي نتعكرو ةراهط ىلع دوعقلاو

 نواح الانلقاكمهن اريغ كذب لعنم رج مهلاو همنست ةّمال اهذهلف ع راشلا هنسعي ملام ن حتسم
 اييدلا فمهحتت ىتلا ةماعلا ةسهلالا ةعفرلا مهل مث ةتبلأ كح نون دحبالو الالح نو.هّرحالو ام ارح

 لزني كلما ىدينيب ةذمالتلا ل ثنونوكب نيذلا مهةيرشنلا ةوبتلا نم ىناملا مسقلاو ةرخ لاو

 ءاماممهلع مرح وءاش ام مهل لكتاب مهدبعت مهسوفن قدح ىف هللا نم ةعيرمشد نيمالا حورلا مملع

 ماقملا ايل راح مودل اماو مو كدا لد عملك ناكهلك ادهو لسرلا عام .!مهمزلي الو

 مهاداام ل لدلاننولكف ,يشح ىف كاذا عرشلا ارب رس العلا نم نيديتحلا مكح نم ءايرك داما

 مك كلذ نوكمال اك الا دهتحلا همرحناو مهداهتحا ل لت ىلا

 اذه بحاصل لدي الذ داهتحال ام. ؟- هلام ىدخملا عرشلا م مصل ةمالاهده ىف" فكل بحاصأ

 كلذ نه مهعنبلزملا عرشلا ىف هلع مالاودامع معلا ناذ كمل هنت سصهال ونيدهتحلا رجأماقملا

 مكحلا كلذ هملع مرو هداهتجا لطب ف شكلا نم م مانقملا اذه بحاص دنع تنن امدحما دنع تدئولو

 ىلصالا عزاشلا كاذامن اواهاوزنري دقت دنعالاهلو دنع الا عئاق زل اذف يفر ن يتصل قنا كلذإو
 ديلقتلاب اسفااءانعلا مرح كلذاو هلوزنر دقام لوزن دنعدابتجالاب مكحلا كل نع عجرينا لام>ال

 فالخ هلاو دي, ناكموملا ىلا شاعول هنامز ىف هيمكح ىذلا مكحلا كلذ ىف هداق ىذلا مامالا لعلف
 باك م صنب وأ دهتجحالاهللا نيد تينا لسس الف هريغىلا مكمملا كلذ نع عجريف هب ىتفام
 هيدجلا ةمالاهذه ىف قسمه ايزك اذام نإ ع سعال ناك ا ذاو هلل د فرعي الماما لوةبال ةةسوأهَللا

 اذه نمرثك اىلاعت هللا ءاشنا مالكتلا لمطن ن نكلو اذهنمرثك ًالهيذ مالكلا لدطن الف عب رمشت وبن

 هللا مكح مولا مهلاؤب ىهلالا مالاو نيدهحلا مكسر رملي ريشا ةلاسرلا باب
 ءاسشالاف

 ماما ا 0 تامر ووسإ وسل

 لا ا دمعت 'كالمالا ىلا هلالا سوأ
 مركلا تافم اودقم دقو دض هلب يال صاصتخ | دسع مهو



 ك1

 تاجرداا عيفر اهلا ى اهلاو م 11: ل ل قلاب لو هفزلا ىف ةزوموهريغ ىش ىلا ةويناا

 ةودسلا ىهو ىلعالاو ىلعلا مس الااضيأ اهلو هذامع نم ءاشن نم ىلعم سحأ نم ققالا قلب ركل اود

 ةروزضاف ىرشلاكف رات لانو للا لو اسال يستغل هد ىلاةوينلا نع داوم ى مهو ةزومهملا

 حورلاو لصالا نءيورخ هنالروصةملا ةمزوعالو لصالا ىلا عوجر هنالدو دم ارصقزو < رعشلا
 نازك ذاىميظع برشم ةونلاهذهىف ءاملوالاوةراذنلاو ةراشلا,هدابع نمءاشن منيب و ىلا عت هدب

 هلاهنأف هسنح نيب تجرد دقةوبنلا نا تاء هلا طظفد ٠ نءفلاق قلو هيلعدتلا ىلص ىبلاواسالو

 لولا ىف لاقيو "ين هذ لاةبفةوبنلا فىلولاو -ىبلا نيب ناكر ثلاوها ذه ةداهش ”ىزللو ىه بنغ

 ”ىبنلا نم ةّوسلاذخأبال ىلولاف نيثراولاريخ هنا هسفن نع لاقت ىلاعت هناف ىمهلا تعن تاز اواكزاو

 هريغىلا ال هلق ىلا كلذ ىف بذ وسل: هسرق عااذل طؤكلل ولا ىلا اهيقلب مثمهنم قمل اهترينا دعبالا

 ءالع م مونلا ىف هآر نموأ هو دهاش نزلا ةباصتلا مهو ”ىننلا نعهثاروامنودخأت» اياوالا ضعبو

 نم هللا نعاهنو د أمف٠ اسلوالا امو يسنلا دعسف هماسقلا مونىلا فلس نءافلخ اهتوذخأي موهعرلا

 هسانال ىذلا ظوفحا ىلاعلا دنا و ري
 اطلع ام مكللع عذخأ ديزب وأ لاق دادج مي كح نمل زيت هفلخ نمالو هن ديني نم لطابلا

 ءابنالاركذامل ماتا اذه لثم ف لسو هملعهتلا ىلص هنا هللا لاك توهج ال ىذل ا ”ىب ملا نءاناءانذخأو
 وهو هللا ,ثروواوام دقاوناكو هدش ا هادف هنلا ىده ىذا !كئلوا ماعئالاةروس ىف مالسلا عهملع
 ملسو هنلع هلنا ىلص هلع هيمهاده ىذلا ىدهلا كل ذب لسو هيلع هللا ىلص"ى .:لا ىلع دا مث نيثر اول اريخ
 مونلا ءايلوالا لع ءانلقام نيعاذهوريصتلا منو ىلوملا منو دنا منو هلا لصوملاومها دي ايدتقم

 مهم ةعحر هن ذإ نم مهرودص ىف ءاتثأ هللا نم هودخأ اسنالا ىدهو لسو هيلع هللا ىل_ص ”ىبنلا ىدهن

 العان دا نم هانلعوان دنع نم ةجسر هان 1 رضخ هدبع فلا امكح مم ردتع راه تق تلة انع و

 هلعنتياثملا هذه. مهلكو لدلاىلاكب روأو ىلاهتهلوق لم ناويلا فدي راسةوبنلا هذهو
 ةوسلاّن ا لع ههدستو تاوولنا نءدحاو لك ةواط لود اكاو تاحللا هلو تاناونل اراكشمملا

 لوسرالو ”ىن مسا كلذ نملطنال هنكل در ولو مكمل نهانا رقي زعلك راس

 وهف ةلاسر ىطعبالح ور لكو ةكئالم نومملا مهو مهنم لسرلا ةصاخ دكت الملا ىلعالا مهنم دحاو ىلع
 نمدلا قلي هاني كذا نينمؤمل سان نم ةقولخلا حاورالاك زاجل كلم هس لاسقبال حور

 ةدوهملااهلكم_هلاع أن م كلذكو ٌةماسقلا موبىلاركذل اكل ذ بحاصا نورغسياحاورأ م سافنأ

 اذه ىتك اساةنعكلا ىلاريدب ولو وه رو مر مكسور لع للا لص ًاردةاو ميساغنأ هيف ىتلا

 اكلم هنالص نم هل قا هللا نافر امو لبل نم ءاشث تقو ىأىف لصو ه.فاطادحأ او اوعنمالث بلا

 اكلم ىهس ع أى مهنم لسرأ نف ةرهطم حاورلأ هاك«الؤحو ةماسقلا مويىل لرقغتسي

 < (ادوارسأو دال ةوينلا ماعبةةرتما ل يابو دوس اوبال هللا 5:

 حانشأو حاورأب نيدسقم حاور "الر امخ أ ةوبنلا نا

 حاضو عب رشدلا نهدحو لك تدروالكم هلعروصقا اهل

 ظ حارفاو حارتانم نوكيام | || ةريخم عرش الب نوكتدقد

 لد مدبغني ودق انو ىءامحورريغ نم هدسعىلا هللا نم م معدبق نيمسق ىلعهي رشدلا ةوسلان العا

 ميرحتالو للحت م 5 رابخالا كا ذي قلعتبال تالت فوأ برغل ١ن مهن اهدي ةمهلا تارابخا
 اذهلهقلادنعنمهناتبانع ورمشم كح قدصي في رعتوأ ةلدال ان لع ديخو ةمهااتاغنر عل لد

 ىلا
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 طل م.

 لا ايرصنا انع فعا انجراانل رفغا باطلا ىف دبعلا ند هال ا ةخ.صو ىاعداذا ىاذإاةوعد

 : المئالانت دهذا دعب اني واق غزال ءاعدلا ف ةديعلا نهىهنااةغبصو كددبشو اننزراو اندهاو

 مولر ظل ا !مودانَر هال نياظلا مولا ةننق انلعمتال ١ ارصا انما لمعال هيانل ةقاطالام

 قلطأ جءاسعس كلذ نم هسفن ىلع قلطي ل دناالاانركذ ىذلا اذه ىلع دئاز لوقعع وسلا تسلو نوثدعس
 |١ ءذمنيهجولان هو هقانء اعد عمسوانريخأ هلو كح عمات هسفن ىب «-امو ألو هيسقلا ىعسفةيالولا ىف

 ١ نماع محو كال ضاإلامو تعطقن ادقةومااوةلاسرلانأ مسو هيلعهلتا ىلصل اهادهلو هراشملا 1
 8 تارمثللا اهنم قنأ 5 ”ىتالو ىدعي لوسرالف لاق ٌتلذداو لوسرلاو ىلا ىعدم امد عطقنااغاو 5

 1 لأنا ىهلالا مكمل هلولعالن نم لجأ مكلا قياق م الا مهتعلازأو ند مكحاهنمّقنأو

 أ مكنمب اناعج لكك عئارمشلا ت تالشلاباوةلتحا ناز هدانا لا هادأاع 0 ا
 ل ءادزيع راف ودل ا هع مرضا لمجال دكو اجاهدو ةعرم

 لكؤناثأقاؤ ناتو ءاشأ قاوتفتاوا دهر م لاما هزابنأف ل يشع نيدج [هعتم امنع :.تسؤأ

 | دمع نم سيلا ىسوملا لسرلا ةده نود مهتن” عن ااناع عم هللا دمع نمائلررقد هعرمش ةمالاه ده ىف 1

 : -ىبلاو لوسرلاب صاسخلا حولا عا طت'ااغغاو و تنعش ام اهمكحو ابتدع ثيح نمةلاسرلاو ةوينلاف هللا ْ

 ١ لوسالو ”ىنهنا دج ا ا نر "ىلا مهم أ طذلرب تو هيلقو هنذأ ىلع 0

 : هداهتجاوول. ءلددنلا» اًدأاهف سانلا دشريناكن او دهتجناو هعرمتامفءامسن الا ىلع داّتحالار 0

 صاخ مس ءاوهلي .ءاسلو اللالو هقتوهام لسرلاو ءاسأ الاب صاخ اقل وهف مسالا اده هماع قلطرالف أ

 محاز هدبعلا ناقةيالولا ف الذم هتيتر ىف دمسلا ةمسا نم مدعو دمسلا نم برقلا نيعىه ىأاهبدوبعال

 ناكامللوسرلا ماو ”ىبنلا مسا عاطقنا درسعلا نمنيصاختسملا ىلع قشب ا دهلو ىلاعت ىلولا هم-ا ىئدل

 ا ده را يدرك اذهل انة قيقنا تلك اذار تبعت هللا اهسالا ىف هل نكي لواهصت اصتخ ن

 أ هسفن ىلعمكبر بتك لان ع عرملاريغاودام ع رمشا بوجولا نال عومشلا بجو ام هسفن ىلءق ملا
 ٍ نع لوزالا تعم ققرملا لوم هناقانرك دام ةفرعس ىف تينتو تل ذا عرم لاكبر اذ ةجرلا

 || هنا ءلكتامم بانل اذ هىفانماكتانت بابلا اذ_هديقانا تدرأ لل ةعقاولا ىف هن ارازكح»
 ْ هئمهجاردانجإر ءملاو نمي ىلعاقاغم ىنلاو لوسرلا مسا بادامف نيرو ةعقاولا ىفداندهاشامبالا
 ١١ ىنقوأى ذل لالا كا قو سياو فاو بابلا دنعاماو هلع نمانسلا ين يصالا حراشلا در طلا ىلا

 || مدقال هناال هءاروام ىع نيجتيام هقاغعمو قثوملا و حاغملا كد لخ ادوهامالا د-ال ماقم هفقحلأ

 ردي لوراحو لوزتلا هماعر ءودارو ةلوهسب ل صوا لف صندل علطدقاو فشكلاالا هتتدحال

 اعحار نك رتوح حارو عض اكل ذىلا نأ تئج هيلع ىذلا قيرطلا كاسو ىك رقهفتاشاىلع

 هما ”نلمللا هذهىف ترو بايلا اذهىف هتعدوأ امتد. .ةف ةلاخلا هده ىلع تاتي دساو

 || دئاز بوش نارك ذلا ل اربد وددسملا و ةزانطلا لاغداهركب وشو سو هيلع هللا

 ناك اذا رم والصأ توبات رتسيال ناو هنفكىف هشعن ىلعالرتي و هنع باسي نا سعأو هنذك ىلع
 كلذ نسحتسب و عابجلا ىلعركشي , هنيأرو بانج ىلع مص الو بانا نم لسغلا ءاملا نذ-انادربلا

 |١ هللا لوسرن اهل ترك ذو هل للا هذ د ف ليم نيدجأ تيآرو هللا هذه هتلاو ةلكاذه لع ا

 ئارهنا ىراذع لا ءرك ذا ذكهىل اق ةيانلا نم لسغلل» ااا نذد- نا ىنرمأ لبو هلع هللا ىل د

 ' كلا فار تلعو مونل | ىف ىربر غلا تب . ارو كل ذبهمأف موتلا ف مسو اغا ل ”ىنلا

 لل هتلقد:مونلا ىفانءادو ىدنع تدناو ىرب رفلالوةنمانا هتلعفاذههلزك ذ ىراخعلا نا 1

 || اأو تارششملا نم اهلكمذهورجنلا عم تل تغار ام ىلا اوتنهد نا ىلهأ ت سهاو تاظقتساف هن لعاق
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 ||| ولا املع اوئاخ ىتلا ةقمٌعِلسا هذه ع نموكلذ ىطعتاضيا مما شن لعن أ كلذ بسو كلذ هللا ا :

 ١ مظعتلاوةريغلا باح فاشن هدسورألا ىح عازتا ده وع ءامدلا ثف_سدو اهيق ل_سقن ن نهارية لعحتأ أ

 عفانلاو راغلاو لالملاو زعملاو تمملاو ىلا لثم ةيولالا ءام-ال ا تولي اقم ن ندمرفانتلاو عازتلا لهاو أ

 1| ىلع ثان ديقملاهتداراو هس شماييلا فاضمهتافصوىل اعتدؤاسسا هذهنءالاهلالا نوك نأ شا الو

 ا اذهلَو هللادنءملاعلارذعتقأ اذه تاع ا ذاف ىلاعت هللاب لعلا ىلهال ىح 1 ْ

 ١١ لسن ااضي رعتءام-الا هذه لع هملعءانثل او اهم رميت ماع دوابت رمصت ىفأ دم كن :ىئالاا تناك

 1 نورفغتس ذك حول دس لكلا ىأ ما ول دو هلوةقئاقحن مهلعم هاما ٍ

 وهو ىهلالا لعل رت لا ورع لكتف هلكرمالا عجردقلا ىلا هنادنع مهرذملا ةضاكا

 ظنلاامأو رشو كلم نم ىبتحت برم ىلووأ ”ىتالا هقر ءيالو ةماعلا :
 ١ اذه ىلا لددال هناق ىلةعلار

 ا ةيالولا هيلع ىهام ضعي كّرأ دق اذ وذ ام لقتسس ى َحاا ةلدالا ىف ه هرظلو ه ةثمحح نم ادبأ علا ا

 تاحسءيشثوحانر بويه نمملاعلا لاصدو ىسولا لازنا ىف مهريذست نم كلذ را ىلامكمملا ١

 || ارمثن تارشانااوافرعتالس رملاو ارك ذتانلاتلاو ارز تارحازلاو اص تافصلا اوناكذ ار طم ل ا :اوأإ
 ا تاقباسلاو اهستاحاسلاواطثن تاطشانلاو اهرغ تاعزانلاواركذ تانقاملاو | اكرف تاقرافلاو ٍ

 : هّندناىه نم فنص لك ةيالوو رييخسدلا كئالم مهلكءالؤهف |سغأ تاعسقملاو !سهأ تار.دملاو اتيس :

 ىهةردملاهذهو بكرملالاعلا ماسح ةربدملاحاورالا مهوريب دتلاةكئال دامو *« اهفوه ىتلاءأ
 ا ىداااهدسح ةداعسو اهم داعس هباهذخأ ىف لعجا مف هتلابرصن ابذتيالولا ناف ةقطانلا سوغنلا ا

 . ناف ضرغلا كلف ىميلالا عرمشلا مكح املةعلار طاف هض رع لش دب ريف عبطلا ىأ فهرب دني ترمأ ا

 ضرغلا اذه عق ىلسع ةربصنلا ا بثم بلطو هملع سقنل اهنا موم هارت او اضم هقئادانعا دو ه هادا[
 || هتلاةلك ىلعاملعلا ىه ةعورمثملا هللا هلك نوكتل كل ذوري1لا لوبشب لمعلا ترص ف هندعاسف موهماملا |
 هاوق لئاسنلاو ىلفسلا ىهو لئاسلا ديف عقن ةقدصلا تناكصام ىلفدلا ىهىتلا اورفك نيقلا ىف ا
 املعلادبلاو لاوس! فور<طقلاملا لئاسا اد. اهعوقو لبق نجرلا دس عت ةقدصلاو هللا اوضرهاو |
 || تاومسلا فامهل ىغلاوههناصسهتن لآ أملاو هلئاسلا ىهو ىلف_سلادبلا نم ريش ةسفنملا ىهو ||
 اذه فهلا اناموأامقةْضق لاما اذ ها ةنزلناو نيازدلا نخ لب نوفاصتسم نو ضرالا امو ||
 هيد هدنع فقو ناةيدنأ ةداعس هفاسهلا ابدا ثرومو فظعال هج لد صوا دج مقان هنا نانلا ٍ

 لسسساا ىدبي وهو قا لوقي هللاو هب لمع |

 * (اهرارسأو ةوبنلا ماعم ةفرعم هب امونوسهتاو سمانا باءلا) <

 لمجال اهمكح ةّونلا هيف || | خزرب ةلاسرلاو هي الولا نيب
 لقالا كلاذو عيرشتب مسق || || اتت قح نا نامسق اهنكل
 ل الا كلاذو عب رشت 2 رخآ مق مو عبجلا 1-6

 لزنءىهىتلاىرخالاانلاودت || || امدنعاماو ادلا هدهىف
 لضفالا اذهنارهاظ كانهو همكحودوجولا عب رمش لوزيذ

 | لك الا ىلولا ابن وهف هلل || || ىزا!لصالاهناذ معالاوهو

 ١ ىدلارمالا ةغيصاهيمححح تاو ل امسالا < ىهلالا بانا فاش لا اقوا

 || ىلا .لاوبدبعلا يح قش نماضيأاهه اف هيف هي هنولتامفهدابع قا ةباجاو هيرومأملا* ءاعدلا ف
 ا بصحأ لاف هنأف تيحاو تعمم هناك وذ لود وائعطاوانعم“ن هث لوآنو لعفتالو لعفا ةغمصل ا
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 ةكئالملاةرمصن تائسلامهتو .اولاقف اهئاملى مدا ىنب بولق ىلع ةكتالملا قلئاىل نيعزانمادامعلا |
 مرصن ندم هتجر دق ذ عدو تاكيسلا قأ نمو مهاوقبلاو وسلا تاوعتلا# نيطامشلا ىلع

 مهد دم نوكسسإ/كتالملاو منع ىلا عت هللا لو# هريغ نم نءوم نبي معترمع نم ضرالا ىف نأ
 نمؤملالخدذ ةعماج ضريالاو ىلاءت هللا عمايدأ نييعتريعغ نماةاطم ضرالا ف ن1 نورفغدسسو

 وهمهتلانا الا هلوتي ةكئالملارانغتسا لومقب نش ضرالا له ريشبهللانا تر افغتسالا اذهىفهريغو
 راشلا اونكس ناو ةجرلا ىلا هتنادامعل امنا اذلق اضيأ اذسهاو ديراملاعفلا لقي لو مي> رلاروفغلا
 اهباورترضت ةنللا تاور نمةحن اراوعثول نا ةجرلا كات ميطعتامع دز هل د راه مهل
 معن هللا دب مهرصن مف هكا ةيالو نملك اذه نيرورح ا ةج ماب بيطلاودرولا حابر رضتاك

 اولزن مدن ولو ' ءاعذلاب اددم نولزمي مه اف لاتقلا ىفءادعالا ىلع نينمؤملام ةرصنامأ رانا ناوخالا
 ,كحا ىرشإالا هللا هلءبامو اودي وص سندا عاورسإ والا 1ةسهاوناكو ةصاخ نيلتاتم

 ءامدلا كفسيو اهف دسفي نماهفلعتأ مداح ىفاولات نيذلا ةكئالملا هو ةكئتالملا نماوناكف
 هلوقو هللا سعأ : نءاوفلخ ملذ ءامدلا كغ مذآ اوناع شرح امدلا اوكسحف فردي مويىف مهلزنأف

 نوكرمملاو نلملقردب لهأ ناك ذا ةرثكلا ىلا نكست نأةيرشنلا ةداعن م ب مكيولة نكمطتلو

 بواق تامل لحرف انوكر شلون الث نولسلاو فال سن مهوكمالإا دارا 1 يوت

 ىت- موي فاق ىف نامالا نم مهل لصحو مه -قرباو ا مطااك م مملاتلادوجو عمددعلاةرثكبنينمؤملا |
 دادعالا. نمةسيللاّن ال ال 1 بس نمرثك اةرثكلا فرك دامو مانسال فت ناكنا ساجنلا ينم

 هس نيئمؤملا هدابعو هني دهللا ظفف ةمرملاهذ_هدادعالا نمادريغل سلو اهربغو اهسفت 1

 اولاك نذل ةكئالملاوأ دكمالملا نم ممسماانوف ةرعب تامالع باص ىأن موس دكئاللا نم فال
 هوجو دكتالملا ةيالواو كلذ هّللا مهرمأذا انلعهوناعامب اي

 تاماقملا ىلعأو هو هتلاءامسأ اورصصنةاهيلع هللا همن قا بتارملارمص> انركذ نكلو ةدّدعتم فقاومو
 بلطي نم امو ضرالا ىفنم اورمصتو نييئاتلا اورصنونمموملا اورصنو تامللا ةكئالم اورصنو
 ممر دم نوكسس مينابموملع أ هانا مرصنلا بتارم ترص اذءالوه نمر ههرصن
 ماقامادهلو هّللأ ت دان م دةنمبم قلي ىدلاوهو نورغغ_سكلل ذ دعن مث هللا بان اراثاا امفتسا

 ع ا كدا + هيلع ءانش :كلاوهتنا دج مدقالا يطع سابتلا ماقت قا و هلع ما بشار

 ع عوطقم ىأ مزحأ و هذ هللاركذب لاقوأ هللا دم هنود .ال لاب ىذّى سها لكل اق كال ذاو ءاشامع

 هيالوصوم ناك نارك ذيهشضّئدياذاو هلع مع اشناودل. ةهللاءاش ناف هللا نءاعوطقمناك ا ذاوهنلا

 مهنا ةكتالاا لع نمدنأ ع كمال لويقم» لوصول لويس عج ا ل ءاىأ عوطقمرغ

 0 ذامو داسف ىلعالا حالصالا دربالو لصملا برلاو مير دمججالا لاوحالا هذهىف نوعسيإام
 اولعف نيلاعلا بر هللدملا هلا لاذ ةيهلاإلا هسا ند ربح دمع نوح :ليابع

 ىلا اوهو ىوهلا ناطلس ضرالا لاع ىلع اغلا ناك ذا نرلا مسالاوهامن الاسعلا ىلع هجوتملا
 مدا دكحو قاتل ايمهلعل عّياماولعفابفدسفي ندابش لعمتأ 7 الملا تلا ىذلاداسفا ثرو»
 اذ_هىهّتلا ةهكحاولعن : نأ لمق لول | اذ_ممهلاعتساىف مهدنع طلغلا قواسم او ولااكرحالا

 ددالءر ا ةملادادضالا نمداوملا نال هنثا بانح ىف املع اورطف ىتل اةريغل ا كِل د ىل< مهلجو ىهام لعفلا

 نع كلذ نع نكر داومنمداوم نمداوس نمداوم هناف ناكرالا نمداوملا اهسالو هز نملا نم هسف
 ماعلا تاجر دىف للباتلا ىرسْل اذه نمو ل ملا ةمهلالا ءاهسالا لصالاو سفن نع ةعيسط نع حرب
 "الملا ىلا ىرتال ال أ وانع ال ناكناو لق ناكرالا نم اوملا ةمنر نع ىلع اهف فالك اذ تاجسردل ارتخآ نحف

 ىت> نووصضتخذا ىلعالا" الملاب لع سو هيلع هللا ىلص هنا لوسرل ناك امو نومصتفنكى لعالا

 00 2 ل
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 ا
 0 ا

 حرش ىف اهانرك ذ ىتلا تامكمملا ةيالوال !ةيالولا نم مسهل سد ةكتالملا ءالؤهنأالا ةكتالملا رانك
 لوالا لعل اوهو ىلعالا لقلام_مسأرو ةرذسلا ةكئالملا ىناثلا ف:صلاو مكرصنب هتلااورصصنتنا

 مهىذلا ىلكأااذ_هنع هلا هبح هناريغميهملا اعلا عمددوجو ناكوريط لاو نيودتلا لاعن اطلس
 ريؤستلا ةكتئالم صختو هم ةبالو هلو ماعلا ىف ةمامالا ةشرنم هنأ هتلادارأامل هناحصأ

 ةيئادهلاوةيرونلاو ةدعسطلا اهاكماسج الل ةربدملا حاورالا ىهوربدتل اةكئالم ثلاثلاف:صلاو
 مهتبالوذريخستلا ةكئالماماف اضيأأ ةيالوءالؤهل رولاسعلا ماسجأ عبجو ةيرصتعلاو ةيكحاذلاو
 كإنهلباقم ىف تهجوو ةهلالا ماقتنالاءاه-امهلع تهجونواورلذا اذا نينمؤملل ممترصن ىعأ

 نورفغتسيو ىلاعتهتلا لاقام دكت الملا لوةَتف تاّيسلا نءزواحت/ اووفءلاو نارفغلاءاعسا ءامسالا
 ىداعلا نموملا قىدىف ماقملا كلذ ىلعنو ديزرام العو ةجرائش لك ت عسوانمبر مهلوقباونماةيذلل

 قهسا هناثيح هلاكستنا عماردأ مالكلا كلذ فدو دصقامق هللا لع ىلع مهنمالاكتا بئاتلاربغ
 ناف هلالل جس امو هرهأب مي لو هاصع نم ىلع ىديوءل+ أ نمراغب نا هللا لهأ ىلع هللا تانج
 ءالؤهو ْئث لك تعسو ىتحرو كلوب ةجرْئش لكت ءسوا رولا هللا عم بدأ لهأ ةكئالملا
 ديعلا لوق لما ذهفانلع؛ىث لكب طاحأ هلوق نماطعو دج روش لكةظفل موع ىف نيل ادلا نمةاصعلا

 بدأت كك اي زعلا تن كناف مهارذعت ناو ل دابعمهنافممذعتنا هلوتب هللا انريخأ ىذلا اصلا
 ةرغغملاب ضرع هناو هللا عم بدأت هنا هنم هللا /ءذاوبو- لو ىلاعت هلل هموذ ىدع ا. لوقا |! ذهىف هنا عم
 ديعلا اذه نمهتتابلعأ منال بدالا ىف ىوتأ ةكئالملا سفن ن ريغ هبضغ تةبس هتوير نأ لعامل
 ضي رعت ىعس اذ مذ ادعو ةجرئث لكت ءسواولاة امن او مهلرفغتناواولوةي لة هللا لالا ىجش امو
 املاهمد5 ىلاعت هلال ةجار ا ركذ اوم ّددف ةجر مهاوةذ هسفن نءريخأ ام هياثملا هذهم قا نأ ىلع هسنت
 نمماطع  ىذلا كلذ دعيركذ حهاطعأ امرك ذي نأل بق اندنع نمةحر انتا لاشةرضخ هديعركذ
 اهثاعد ىف ةاصعل اركذ نع تكسو ةجرلا كت الملا تم دقاذولف اطعاندا نمهاناعو لامتذهن هدر لأ
 رظن ناريبكن وب بدالا نمةاصعلا دسعلا قحىف ةكتالملاءاعد نيبو هموق ن> ىف ىسع ةلك نيبف
 لازام ماك هلل ل دانغ مهخاف ءيتعت نادي الا هذ لسو هلعدتلا لص دهم ”ىنلا ماه اذ اورتطمتساو
 لثملا ف لة 5 كلذ ىف مولعم هدصقو ةياكح اهرّركي ناكف هريغ ةلك تناك ذار فلا علط ىتحاهدّدر
 ىسعل هتسانم نال ةكتالملا لوق دي ان ةَانةهلءل لبو هيلع هللا ل_ص متي لوهراجان عمات ىنعأ كانا
 ىسعداح ا ىف يه هّما ىلعهجو مالسلا هملعلب ريج نال برقأ كت المال ىسع ةبسانمو برقأ
 مهراصنتسا اذهذ هموقل ةردغملاي الط فندقي رط نيب ادن رطلسو هملع هللا ىلص د كا]فانو سارشد

 اوعتاواوات نيذللرفغاق م-هاوةوهذمهتم سات نملءاعداانممترصن ام وة اصعلا نموا قد ىفهللا

 ةيوتلان ىهلالا برقلا ماتم ىاوماق دقءالؤهناك امله هركذياو> رصف ميا باذء مهقو كلسس

 اذهوةبوتلاب اوفصتاامل مهل ةرفغملا هللا نماويلطذ قحلا ةبح ةكتالملاو هللاىلا مهتهجر ىفاماناوءرقو
 ةلزمملا هذهىف ناكّرذ فارعالا ىهو ةطسوتم ةلزئمراسنلاو هنا نينا اوذرعاملمهنا مث بدالا نم
 ركتالملا تااقف هاعد اذا ىادلا ةوعد بسج هنا هدابعي هللا فنطل نم اولعو هنا ىفالورانلا ىف ودام

 لب فارعالاىف مهلزنتال ىأ مهتدعوىتلا ندع تانج مهلخ داوانبر ميل باذعمهقو مهلوةدعب
 ممتابرذو مهجاوزاو مهمانأ نمهلص نم .عمنولوةب عم نه انهواولا مصنمو ةنملامهلخدأ
 دحاو ليلو ميكطلازب زعلا تن كناف مهلرفغتنا و حلاصلادبعلا لاقاك ميكطازب معلا تناك

 نيمسال! نيذ_هركص نب اوه جاف نيتفئاطلا نم ىهلالا بانملا عماددأ يحرلاروذغلا تنأ كنا مهنم
 باصصأ مهو مدآ ب ٍفولتب نياكوملا هك الملل مترصن ىف "كالا تداز متهننا عم بدال ةريضح ىف
 ولت ىلع نيطاملا نيلكوملا تامللا باص أن يطايسثلا نم مهما دعأ ىلءءاعدلانمهمورمدن تامللا

 ذانعلا



 اا

 الا 0 را نااار | كالا ريضستق كاملا نورت ةقودلا واناع رلاوةقوسلاو ا
 نم مسملع دوعي ىذلا عافتنالا كاذب ن و دوصقملا مسن !العبتلام ك2 اناعرلا عمتتتو هسفنل ةفلضملا :

 ريخستلا ىلع مهتعس ال مهنا 0 كرما هءفنوكراشب ل واراد سو ريهتشلا

 لوبقن م هلع مهام ىناشلارب تاو ءاوسلللا لعفب امحح لاذ نم ميملعةدئاعلا ةعشنملا نالطإلا

 عفت اذا مهف ' ولم اريضحستت نعنول_هفنبادمودر كىملاو طشنملاورمسل اورمدعل ىف الملا ىحأ ا

 ىهىتلاةيالولا نم مهل اموهف صاخللا مسقتلا اأو ماعلا مستتا اوه ا ذهو مهلا لولا ةجاح عم سأر منهل ْ

 || روظيامو مهلاعفا دّرسع رخال ءاع-الا نم اهريغ ىلع ةيسهلالا* اسالا ماكحا ضءءلو.ةىفةرصنلا |

 || نركف ة.هلالا قئاقا لزانمةءالولا هذ م.نولزتنف مهفءاسسالار اب“ النيلباق موكل مماوك أف أ
 || لاوع الا باص أ ىقةيالول هذ هودادعتسالا ند هلع مهام ءامسالا مككاوهام لثممهلمكسملا ||

 نمرهظأ صوصخلاا فت اماقملا باص ىف ىهو تاما لا باهحأ ىف اهروهظ ند ةماعلا فروهظأ
 || مغتعوهو ةرهملا ةداعل ا ىلع ماع: اٍبادحأ ناري سع اهكرادم نكلولاو>الا باه قاهروهظ |

 رعب ال ثيح نمي هما.ق عم هي دحأ لكل لعال ى هل ناتيفا رد لكق سفن لك عم نامز لك ىف أ
 1 هلع لمتتوراصنالا هملادّمصف ةداعلل قرا لاا ب اصو هملعدم< صان |اًذهو هيلعدمداالذ ا

 || هس كا ذ ةفرعم نع هس و هللعاه ريختر عشبال: دحلاو ةلاح لعتإإ وطقم تا رع ل
 هتب يه ىفهصشنب رع_ثتساولو ماقملا بح اد نم ضدنلا ىل_ءوهف لاخلا اهاطعأ ىتلا هتنطاسل ||

 لاحو ةنامال !لاح اهم َةَقلَتَحَم لا وأ مالا ا ده ب>اصاو هه ىل_علذدي هناذ لالا ىف غراما

 نيللا لاحو ةساسملا لاحو وتلا لاحو فطالا لاسو عسب لاو فششكللا لاحو ترقا!لاحوونداا ||

 |١ ىل 2 اذاو ن اطلس همف ل_يقو ضار ا ةنطل# |١ىف ىلوت ا ذاف بدالا لاحو ةفاطظنلا لاحو بيطلا لاحو 1

 |١ لكاذاو كير ةمظعلا لحت فو فان لالا ل2 ىو بداوهف بدأت لالللاىف ||

 3 ءالو اللف هذحورف هقّدع سحلا ىو هنود فطالا فو ادنس هلعح ةسهلا قو هقرع :رطع بطلا ف :

 موقعا ذاد اوله مهابخو مهرتسو مناص مسيبرت اذا باجل اوروقنلا مسهإو لابقالاو عب د رفتلا |[

 || متوعدب نورومأم مهو هللا نع قاذلا اورعنشل اوفر ءذ دئاوعلا قرخ مملعر يظأ ايتااوساو ا

 |١ لاوحالاو تاماقملا عج مهل عيم- مهم الكلو عيطمءاياوالا نم تاماّملا باحصال يل اةهننا ىلا |[

 ١ مهلو هلل ىهأ ةصاخش ةرخ الا مهل بي رهف م هاسعق بم موقيالو بيع مهقمان ال لاجرلا نارك ذ .هو

 مهعمج نع هللا ىذر اوله كلذإو نوره القل تافد: مهف مه دل ىهاك ةحزتمايندلا ١

 * (قعملافرعش ةيكلملاةيالولا مام ةفرعم ىفةنامو نو سمخناو عنارلا باسلا ) *

 ررضل او عفنل ا لجأ نمدابعل بر اهر_هطاريضستلا ةكئالم فو

 ريسكلا ف ءاجام ىلع بدمئاهيق || || مهل سا مايهتلا ةكئالم امأ
 مآ الو نيد بعل نورك ل ال هتبح نم ىراكس نوعئد

 ط1 ديف اب عع داتا مسي ٌرقهنلا مهمركحأ هللا

 |رصتلاو عمدا ام نولعيال || || ةثداح لك نم مه دق ىلا

 مهانفاو مهههف لما ههساىف يا ىلت مهدحو أ امل نومهم فنخسص فانصأ ثالث نكتالملا نأ لعا
 ا هللا مهدجو أن يذلا مسدو ىراكسةريأسا ىف مهف مهمهامالو هنفاوماهن هالو ممول نوفر عب الق ممتع 1

 راونا لكايهىف هللا مهقاخ حاور أ ةكتالملا ع .تورهو أوه هتك اموأوه هقوفام ىذلا اعلا ةْشران 7



 «(اهرا ارسأو ةيرشلاةيالول ا مام ةفرعم ىفةنامو نو سنو ثااسثلا بابل ا * .

 مادقابرخلا| ىف ائاف انعمج هالو نمانلن قطا ةروص نم

 ماكح دلل ان انج ىف اهلامو || || ةققحم ايثدلا ىف ةفاللن ا انا

 مادقأ نيعلا بثك نمانلامو || || ادبأ انتانج نم فدصنلا ىلعانا
 مالآ هامان جاها هنف | || انعم تاذلال[5 لاكلاوهو

 مالعوهو اهفمماوال ا ىدعت هنفاعو ضار! اندرادو

 ماربا ضةنلا نا هم ىرالو هدلاقم عمست الف لعؤا لود

 ماكاو ناش | هلل همفو اننل اقم عمست ملف كلف كلا ذإ

 ماسحاو حاورأ كننعل تدب || || هقلاخ تعني نك لاق نم لاول

 مادعان وكل! ىفامودوجولا اها || | نك ةظفلظ افلالا نم صخ لاذ ١

 هناانلعف هنت اراضنأ اووك ىلاعتهلوقو .كرصن هللا اورمصتت نا ىلاعتةلوقدب رشنلا ةيالولا

 هكلمو هتضق فنوكتلرصنا ا: لبا اكل ذانبلطي هدو-و بوجولو قل ادو>ول نا منك

 "هلي انما ىعست ىِتلا ىههذهو عزانلا لباملا اذه ىلع هتلاراصنأ اونوك انا هللا لاقام قكادوحو ىلع
 هللاقيهل لب انتملاناكىسفنلا دو-ولا بوحو ةذصو دوحولا ةذ ص هلىلاعت ق1 ١ناك املوةلوتعملا |[

 طال مدو-ولا فهل ظح الف ةفصل اهذهل ادب دوجولا لب الف لاحم اهم م ةفصهلو قاطملا مدعلا

 انتاذادوجولا ل.ةن طسولا ةش سه ىف نحنا اذكه هال ناك املو مدعلا ىف ىسفنلا دوجولا بحاول |
 قطاراصوهلاكلم نوكتو هتقيقح هيطعتاع انف مكحف هيلع لشن املن أو انتاذا مدعلا لسقنو

 نيفصولا اهم لبقن قمم ح ىلع نكذو هناطاس انمفرهظي ودكلم نوكتلا بلطي هسفنل دوجولا بحاولا ||
 | انمعت نكل لاحم ا نوذوصومريغ نكلو نومو د«مانأ دوولا ىلا انم ةبسن برق مدعل ىلا 1 !
 انل نكلو مد علا الو دو-ون”ان_سوغن نع عفدننا انتوةىف سا هناودو ناكمالا مدعلا كاد ىف

 مكل سل هنال مدع | نم هلع منام ىلعاونوك انا مدعا | عقبف باطخلا عةراهلعةزيقم هبا" نامعا
 ىلا نرتف هدرا مانو ك تاكا نامعا نم نيع لكل ا ”ميناووكتنا
 مدق هنق انلامو هقرعتامو دوحولاب ةركر الار اح دقو هانوذوهانؤ رعدق مد لاى نحن

 تل نلف نك لوقت لع ا واكف اعوذ ودول ل ا رف هىلءهرصنتاولاعدف

 ْ هللا مهرمصت دكرب اًوارو مماراودجو دوحولا: ذاةوالل الص مدعلا ىلا كلذ دعراوعجر مل هّتضمقىف

 تاق ضارعالا تءاجواديًأروص:موهف هتلرصان هب رهوج ثدح نمملاسعل اف لاحم امدعلا ىلع ١

 دوجولا ىفذللءاقيالو ضرع كنال د هىلا اهل لاقو هسفن ىلا مدعل ا اهاعد هتلعو هتقاذ انة دو>ولا |إ

 مدعم .مدعلانا لمعلا لمادل د كاذلف ىرهأ ن ع "ىلا عجرافهلع ءاقبال هنا دمع تح ضراعلادا 1

 فاجر نم ىلاشلا نامزلا ف ضا ارعالا تد دعتاف دو>ومءىثال هنالمد- هلا لعترال لع اهلا ذادسمتل ا

 اههيشتفاهلاثما هللا دجوب لب دوجولا ىلا كلذ دعب عجرئ لف لاحم مدل | ةضمق ىف تلصف اه دوجو

 هللا ى وسامي الوهذهذ ىهلالا عاستالل تمدعنا وتدحو ىتلا كل :نامعا ىمامو هممت اوٌدلا ىف |[

 بتارع للعلا ىل ع هاثص ناقرسع اهكر دموي ريشن اةيالولار ارسأ نماذهو هن هللا ىوسامرمصن ىأ ١

 ١ أضعن مهضعل م مولع رش دال لاذ العاق اذهتمهفاذاف تامولعملا ا

 قدالاو ىنددلا ىلعالا ضعل دعب نو ف نوكلا ف ةمولعملا لاصملا اطعأ نم مودى اع :

 لل حلا را ىلعأت ه0 ع م

 ةقوسااو



 ؟«”9©

 اذ لح نم هودعل امم فقد ةودهسفن ىف دو امو ىذا هل ذخ لزارتو ناميالا تعدم نككور لوناخ
 2 اور دعلا هتنارصاك نمْؤملا ىلءقدعلل ةيلغلا ترهظو عت امزنمهرت دعدار اسف مزهناق لاخلا
 رمل ودهاعق هودع هعمانإ ةرورضل ايف مزمماذ اديؤمدحب لهلذخ الت هل اد ىذلا للا كلذا نمّوملاهقلا
 ةمأع هلا نم ةيالولاف "هل كما هذهىف مومعلا ناس اذهءانرك ذاملنفوملل نالذ وهام اووذدعلل
 ننمّؤملا ةنالولا قلعت ناك انو داج الا ىف مهالو ةيالولا هده. وه دمع مهام ثمح نم هتاقول# ىف
 مهدجوأ اذا هناهلعل دحا ووتسلأ مها ليلو ىلبا ولاقت مكبرب تسلا مهسفنأ ىلع مهدهش أ كلذا
 نم هناوس هنا مكي رمشلا ل رشم ادازو ةسوزابرا 0 دمه دوو مهضعب رش

 امم هالؤلو ميشارغأ ةيسئمتو مسيل دوجولا طظفحيو منابعأ ىف دوجولابمهالون نا هتيالو مو
 اهلعج ع و عض هبال ولم دخم قف نم قةووام وعم _عطاسدو م مدع ماوق هسفاع مهقزر

 ماعلا لصيامب ءانعلاهبتمىآرلاو ذو ممنامزءاكح اهعضوف عرسلاو  ىدلا لور نم سون

 ءدس لك ناف مهنم ءزحب لكل ةاعا سم مهي ةملصملا هينوكتن أ تبن. ام مهسفن أ فرزقنأب هناحس مهالوتف ْ

 و لعد ثياذها و هللة سم اهلكرفاكلا ءاضعأ نافرفاكريغو رفاكن م ىلاعت هلل عسسل اعل | نم
 هذ هنابرسو ميسنلا اذه نووةفبال لاعلا نأري_غدلجرو هديو هرصبو هعمسو هداج ةماسقلا موب

 اصب ةرعملا ةداصلا عّئارمشلا لازئان مهالو هنا م هناك هيلو نماذ» و تادوجوملا ىفةدابعلا
 نيداا ولا ىف ضن ىلع مهضعب اهم فطاعتر ىلا موف ةجرلا نهدهدحو ايم هالو مث ةرخ الاواندلا

 نكلملا ةَقْفْش نم ل عجامبو ميلعداسةعالاو موب ريلا نم مهي دأ او ىلع دالوالابو مترتفمهدالوأب
 0 الا فطع نم مبيف لءحامب ناوملا ىلودو تاناومكلا نم هنوكلعام ىلعو مهكلامم لع

 ىعسو تاَمّدملا مباع نووتل ض ارغالابم_هالوو هساريب دتىلاداولا جاتك ناومح لك ىف اهدالوأأ
 قحىفالا رخام ىهلالا ىلوتلا ثدح نموهو مءزبامف هضرغ لينل صخحلا حرف اريطستا ذه لثم
 هيراحت ىف ع رلا بلطرذالارجاستلا سفن ف قلأفمهلانماوراهتلاكه سف ق حى هنامهو وهورغلا
 بوصف هدصقي ىذلا دليلا كا ذ لهأ هيلا حاّمحيام تاعاضيلا نم ىرتشاو سفنلا طين اسطماسقذ
 لعام هدصتيىذلا دليلا لهأ ةحاح لجأ نمةدمعبلا نك امالاىذع واكل! بكروراصمال
 ةئيدملا كات باص( لانو ةراسخيو أ بربع امدملللا كل ذ ىلا ل صو اذاف هّءالوب كلذ نم هيلقىف هللا
 ولاقت ستكمل ؤاسامن او رطسع سل هنا هسفن ىف لمعي رطنملا اذهومه<تاوح ىلا اولصوو مهضارغأ
 ةيالون ا انلق اذهلف بكي لو أس سكن ارطاخلا بر رتسم ناك اعس ب سكلا لعجوريخسستأا ةمنب حب رت
 لو لف هتالصب املاع هميبستب اًتطان هلكدوجولا لءجاذهاو أن ودرعأب ص+عال قلعتلا ةماعلا

 عئارسشلا دوجوالولو لما عْئارمشلا*ىبينانالا ضرعرفكلاو نمؤمالا تامونينموملاالاهنلا |
 عئارسشلا تءاحامو الوسر تعبن ىت> ني ذعماثك امو ىلاعت لاف كلذاو ءاّدشلا ىطعي هلنابرفك مث ناك ام

 ءانتك الا عقول امثدلا طاصم ىلعةروصتمتناكو لو هيلعةرخ ”الارادلا ىهامع فيررعتلا لحأنمالا |[
 ةيالوهذهفلاصملا دوجول اهعضولهدابع نم مها نم هللا مهلأ تلا ةعدتبملا ةممكلا سماونلا
 ردقلا اذه ىنكيو اهنم ةيكلملاوةيريشلا ةينوكلا ةيالولاةيالوو َةّساعلاةيالولا ىهواهر ارسسأو قالا
 لاقو تانمؤملاو ضءيءاموأ مهضعب نيئمْؤملا ف لاقذ ضعباموضعءاسلوأ هللا مهلعجاملو
 نينمؤملا ىلو هللاو هسفن نعلاةرودت مهن ةيالولا ل فل ضعنءاسسلو أ مهضعباورفك نيذلاو
 عيفر هسفنوح فلاقو غفترا اذا ىتطنم توغاطلامهؤاملوأ اورنكح نيلاو لاق هلال
 عيفرلاالا اود عاش هوعفر كلذلف مدمني ةمهولالا توغاطلا ىف نودةعيمهو تاجردلا
 هللاو هاناالا اوديعتال نأ كير ىضقو هلوق ىلءرثعترب دتو كلان لعج اف ميكح ميلع هللاو تاجرا

 معأ
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 | لح ا اهف هروهظ دنع قد افلا نم هبلع ىهاعرهظامهنمتدافت ساامع و

 "يل نمو تاق ةيدقام فيك ملاعلاوا نانالا ىلا ةم.ملا قيرطب هفيضن ام هب فصت ام تعثو

 علا تناكاذاف رخآنيعنم زرار رع ادلب رهام ةسسلفف انمموكحلاةريغلا توعنلا

 كوت اهتصان ذخاوهالا ةبادنمام هلوقىلار طنلا اذه نعتازنا داو ريغال ذاةريغالذةدحاو

 هنن اهلكى هو لاعالا "لقوا بسنلا اهتتاعتم ةريغلا ناف ةريغلا دوجو مصيول نول 1 هللاو

 ةرهاظلا ةمولعملا ةريغلاو هلل اهلك لامعالاو تبسنلا تناكذا مم وهامو ةريغلا عن نم ىلعف

 ١ نك ترهل ذا حبال ىلعلا حاورالا ىو ىلاعلا بانا كلذ ىف حشلاو 0 نوكلاىف

 نوكءال ليما مركلا: ضرعلا دفو كلملا ى ضاهاصاو تاناو لاف ةريغلادجو اذهلو ةناودحلا

 ةلكلم ةريغ هدم

 *(اعرارساوةءالولا مام ةفرعم ىف ةئامو نوسهتاو ىناثلا بايلا)*

 كارشا «بفنكلو كارتشاتعث || || اهب نيقراعل ١ دنع ةيالولا نا

 لات عيرونلا سو لوضع اديس اهب نفر اعلل تمت ةلامح

 كاش ات قي يطتسشكو || ميقايفكح قبل سل دبفللاو 6
 ةكازدآ هفام اليعبت نعو.|| !|| هتلردقف كربصتب هللا اوريطنتن ا

 كالماو لسر هب مكسات ادقو || || انترصنل حاتسمب هالاامو
 كاردا كاردالا لردع زلا || || لفقو هنم ءاج نموا هنإسف

 اموعهتلعشر عشدال ن نكجحاو ماع نيفر طاا٠ نم هقاعتو قاذعالو واخ ددعلل وهو < ىهأاتعنةيالولا

 رصانلارصن ىاىلولارصن ةيالولا ناف عسجا دنءرهظا ناو كالا نم هقلعت موعو”ىهلالا با:كا نم
 لعل ماعناكسس ال تعنااذه نآس لو قاع ماعوه كذلف ةيسعو ةح عدو هق دق

 ضعب نكسحالو *ىهلا تعط لذ كل ذكن كي ل ناو قلعتلا ماعن وكي نا دب ال ىهلا تعن لك ا ذكعو

 00 0 1 وا مرسل ما واع الا هسفنل هللا همس. الةيالولا تعن لثمتوعتلا
 هر هناحيس ىههستو ةيالولابهنعريعملارصنلا اذهاهل انهن ناكأ لوروصتم لكى ماعلا رصنلاو وهو

 ةمهلا هلا بشرم لكف ىرساونمآ نيذا!"ىنودهتلا هلوتك ادشم أنام رثكاو قولا همساوهو
 تاون 1 كوكلا اذهوارخلا اذهناكرمشملا سف:قررقتاملن تواواهلان سلام

 كلت نادّعتعي ةلرشملا نوكل هملا بوسنملا كل ذمارتحا ةقرخلا قط نيه ناذل هر ماتزال

 ْ) اهلا هنوكحرالا قولخلا كل ذمرتحا ام ْلرشملا نا هناك س هنن العامل و هجواهلو ةمحص ملا ةمسنلا

 امارتحادشاناكو ةمرحلاو قا نم ةيسنلا كل بعامب ىفواذافهب ولطم هلال همل|اقملارطتهعز ىف

 بح امب هماسقل ىهل الارصنلا هعم ناكذا دوملا ىلع لرمشمال ةبلغلا تناكن ا« | ىءارتو دحوملا نماها
 هب قلعس لو لذذن د وملا ّىدىف طيرفثلاو ”لفغاا تماقو ةمسنل ا ىف ًأطخ ناو هلل مارتحالا نم هملع

 انملع م لود ىلاعت هللا ناق هلل لد اهاق لاقلت اقامتاوهنامع ءالدهاشسريغ هلال ةيالولا ا

 ىهنكاو اهت.ذ ىف أطخ ناو اهرمضتسساو ة.هولالا م ارتحاىفقدص صخش ىأف نينمؤملا رمصن
 هرمصن ل« حا بلغيال ىذل اي زعلا هناخ ىهلالا مام ا ىلع ةمهل ا ةربغ هعم ىهلالارصنل ا ناكهدوهشم

 ْ نمهذ_هو فو نم اه. ىفوو همر ا نم ةمهولالا جيش ام ندؤملل هلعجامتاودحوملا هلعابجاو

 ب الاهذهقمومعلا ناسلامآو صوصخ ناس اذهناف ماع لك امرعشبال ىتااةيالولارارسأ

 هبلعأرطاذاف كمالب هن رق ىلع هرصن تنث هلام اىف صلخأ اذا د-وملا نا لون نينموملارصنوهو

 للح



 سر

 سى اواأطخ ًافاولوأت مهجاو ىذا أ ا

 تلذل_عاف كنا فأ

 1 #0 يعن

 اقف اذا دمعلا ةريغو

 اهلعاذا

 اممناف ةريغل ىلع الف

 قا ةريغو

 مدعوشو رغا انيدع نياو

 اهو لاق اه ىراسلا اذا قدلناو
 هدحو قب لّدعلا ن ناولام

 هلاك لاوس دعت. نك ناك
 ولو 0 جااق

 : ندؤم ادم ى اا ندؤوملاق

 كا ذلفروك ذملا ىلهبركدلا لازو ةدهاشملا تءقو باح | عفرا ذاف هدنع ةحارال هناف هيواطم نم باح :

 ىعوارب ,22ن الا لا ردانع ةعئع هن ده اًسمنوكتنا بلطف اركاذهراولاذا عب رتساامغالاك

 هنسفنا يععام همخال ب نمؤملا ذاركذلا نم مهعنع ىذلا دوهشلا ماشمىف اوكي نا نيركاذلل |
 ىاراذاالا 2 رتسال هناوهو رخآق وذ ىلء و نفراعل ا نم ناكّنا ل>رلا اده لود حرك اذه ىلع 1

 هركذ دق هنا ىارهنال عب رت دف هديوهرصصبو هعمس وه اكمئاسل قا ناك اذا نوكلا ال هتلاودركاذا انا ا

 ةريغاَم او هريغاركا ذدلرب لذ ثا ذدنع حارتسافه دمع نا #لب هفنركا ذلاوه ناك ذا هركذي فيك ملعب نم 1

 هماركسا مدعل مكي نا عش امناقك ةريغلاو بدا ةريغ ىو انلق اكمل مه مريغفءاملوالا رءاكا و لوسرلا ا

 / ةريغلا نمو ا ده لئمرتس ةريغل | نكهردق ق-هللا اوردقامو ا م لَن :رهظول ا

 ىلاعت هنا قالا. ةجر كل ذو نوذ :رعب الف هنوص ف:كح ىف صوصيلا لهأ ن مهن“ انضاهرتسةمهلالا

 ترخملا اده قحىف ميدي ىلع ىدالا ىرجح نا ديال هتامتمر خل باص راو يع ىدباول

 هللا همظعام مظعي لثدح ىبهلالا بانعُنل مارتحا مدعناكل هع> ىف درا كلف دف ىرج مث ىبتحلا 1

 ىذلا ذاع 0 دهر لاوردقا ب هيلوخ محررا وح محم ملعلا نع مهرتسف ١

 نمهل لوقف قيدصو ا“ ىنم رقما دبعلا كلذ ىذا :

 مهموهو مها د هل تلقاذاف مه دجوول ىهمادقا تحت عوضلتاو مهركذب لريتلاو مهل ةمردلا نم ْ

 ىذااقالع هتطعا الوةيآ كل ذنا دةةءير دقامدنآ لكوز تم سهأب هتتجولو كاذب قيدصت هدنع م 3 ١

 سلو هللا ءايلوا٠ نمهنا لمذتو صاخشل 7 نظل نيس ولدنا بركن هيرب او لع نسال ل يروم

 هئاملوا ىفلتا ةمرحْ ل اهمنا حا د دقات قولت لكم رطف ىفا د د همرتحاو همظع الا سفن ىف قيل

 تلد اولعامد الذ نعدا وحلا ىفانلة هللا هنأب مهلع عم هللا اوذ [دة3 تاقناف هللا ةريغنمادهو 1

 ليادامنا اوليختو مهل تناق ىلا ههمشلا تكحو صهالا 1

 يعدو نع ديال ردم رود اهدامع يف ىلا ْنَم 1 دطصعو كادك تبل صال ا سغن ىف ى هوا

 نيعب لام نومرتحم قالطالا ىلع هّنلا لهو هنن ب انف هدابعن مةصااخابو هيرلعلا نع مهباج هتيغنم |

 * (هرارساوةريغلاك رت ماعم ةفرعدىف ةامو نوهناو ىداخلا ناسلا )*
 ل 1 ا 1 ال ولا ا 1 ل هك اشم

 ا دو : نعل صضدء-دو 0 ل

0 
 م

 هدنعد.عفهللا ءاملو ىف دنعام نيدعت ريسع

 ىدتهي حا لكى هروب
 ىدرلا بابا ند ”ىببط عش
 اديري غالو ريغلا باقر ند

 نيب هكا اخزعع لح قد

 ىذهلا لنا دشرلا تاع فان
 اذه نكللو عرش هن ءاح

 ادم ورا ل دعم ع هاا

 ١ دنادرب انودوءاو د وهف

 اديو لاخ لك لل

 ىدتعا دقهلو ان 0

 ئدرلا وكادت اك اغا وكلا

 دوحولا هنم تدافتسا امام او هس اثلا تاكمملا نامعا ف قار وهظ فراععلا دبعا ارظن ىضنقا اذا ا
 2222-0 2 ا ا يي 22222

 58 ذل 2184
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ةروص لك ا ىلعدجو هاتان +نفاشالا صتنادوجو اعلا لاكرغرلا شا
 ١ ىء هنا ثيحي 

 ةودفف ناكف هن هيروص ىلع مدآ ىلخ هللا ناريخللا ف دروو هبهلالا ةروصلا ىلع هنال هنملك أناكمالا ىف

 ىسفمدآ ىف لاةنام سلا, ناسنالا فصو كلذاو دو ىدد نأ ةرودلا لجأ م ناسنالا|

 ميقا اون ىلاعتلا هضاك امم انلزاخةروصلا ىلع هنوكنمالا.ىمام ”ىهها|تعن نامسنلاو

 ع ,نآدبالةملاكلاةروصلاب ةسهلالا وَلا ن مهي هللا ءزك اع درعلا اذه نا قا لءاطظ هلال ىرلي
 نو رار اه يلالا وعدل صعب نموهو تعتلا كاذل دلال ةروصل !بلطل هت قد وهام توعت ف

 فتتيالهنااضب ألءالق ةهلالا توعنلا قاب نمد حانأا ناسنالا لغشو لالا تو. ضءبىهكراشملا
 توءنلابفاصنالاىفاهّمح ةمل اكل ةرودلا باطا هنن قحو هام ةروصلا ىطعب ناودب ال هناو كا ذ دنع
 ىرازا ةمظعلاو ىءادر ءارربكلا لاف توريمل او ءايربكلاو ةمظعلا لثم اهياعرح ام ىدعتتاهناو ةمهلالا
 راغةريغلانيعوهاذهف راكم نلت لك لولا عبطي كلذك لاق وةتيصق امهتمادحاو ىعزان نم
 يوه ياسا مب ل هللاريغا نوككن أ توعنلا هذه ىلع

 اذه لحال توربج الو هللا ىلع ربكتن اوك الا نم نوك ب لق عداطلا اذه عم لخ ديالفر ابحريكسم بلق
 نوكلار هاطىقكلذ لكر جت وركتو هررغو توعر هك ههولا ىوع دنيدولخلا نم رهظأن م لكم لعف عمطلا

 هس نم ملءي هنا هللا ىلع“ ءاربكلا هبف ل دي هنا هبلق ىلع عوبطم ءارربكلا ةفص هنمترهظ ىذلا اذهو
 ةًاشثنلاهةهاواضتال ىبأ ص صوءاوهو سطعو عوج ملأ ن نم هنمال ا الاماقو هتحاحو نراقتفا

 ربك نأ لاح ا نم هنتفص هذه نمو كلذ هملأتو ضارغالا ضءيلينر ذعتور ادل اهذهىف هنع ةيئاومحلا
 رابج ىوعدلا نم هن مكآرهظر اهفرركسحلا باق ىلع هللا عبط ىذا عباطلا ىعماًذهفهبر ىلع هسفنف
 دهدولو ل املا ىفةداعسلا مكح جرب اذهاو هتفل اخت كاهولو فلانا و عسطملا م كنف دير بام ىلع مربع

 تاومسلاق لدن ىل اعت لاه ض»» ىلع ضع ءايريك[ عل دي نكلهنا ىلعءانربك[ اخ ديام بول ناف نيح

 ءابربكلات ةفوصوم تناكس انلا قلخ نمربك أ اه اءاعسلا تلعاذاو سانلا قا نمريك [ضرالاو
 نيبو هني مف هللا لعربكت الفور حامل عفارالك ةمهاالا ةريغلا ى تع لق [ي5 لش ال كل دو ساشل لك

 هيمان مدل ديلع عقورهاطلا ريع يلا هيلع عقو ىذلاردقلاو هعوقو لاحت اذه نتا قل نمدحأأ هللا

 هدحام ناسنالا ىري نوه هتلبو هللا لجأ ن موهللةريغل ا امأو همف هللا ىلع بذكو هسفن ىلا هفاضاو

 قلدلان أ لعذا هسفنلحأن مال هلل | لح أ نمو ةسفنل ل هلل ةريغلا ةفص هي موةمف قلخلا ه هاولعتب نأ ق حا
 بدير تسءرقلا ناف هللا لعراغي نأ اماو هدس ل م.رامدح ىدعترال نأ دبعلام كح نم هناو هلل دسع

 || هلا مهدرن ناو هللاىا قانا وعدن نأ ىلع نيم هللا قي رطو ةصاخ هدنعال انوكي. ال ىح هملعراغملا ||
 ىذلا هيلعراغ' اناهلهل هلك كل ذى أنة |ةرعخل اوان أ ادب يد هر ل دا هسحنو

 طولا كا د ةودت مام ضعف لوجو هلال 2 نهد عوقولا الولو هملعةريغلا قيال 1
 يصعب سدل اذه نأ ىلع انهن قكي كلو هللا لعةرغلاملت اقلااذهل هجرك ذنانك الاوهقي رطملعام |

 ةريغلا بانى رك ذناكر هلا نمام_ْد اماولعامو هنا ىلعةريغلاب هّنب ةريغلاء الؤه لثم لع سلا اغاو

 ىريشقلاف ةريغب اذه سلواركا ذهلرأ ملاذا لاك يرتست ىتمدل لق هنا مهضعب نعهتلاسر ىف ىريشقلا

 ”رلفغلا ىلع لنا نيركاذلل ةيرؤر لاح ىف ىبشلا نأ ليذتو هاك م ةريغل | بادىف اذه لثم لج ثبح أطخأ 1
 قاوسالا ىف شاعملا يلطف هللارك ذوةرحافل ا ناميالاو سمغلاوغاب هركذي نمل ثم ةمرلا مدعو[

 نوكينادعنام ىلبشل اوركذلا دنع ةسرملا نم هقحروكنملا فو: لامل ةفصلا هذه ركذي نأرانف
 ىعم اآذو نوكم الذم رعملا عمامأو هير ةفرعم ن ءهياح تو ىفود ىهأ ديف لول كا ذيهدصق اذه ١

 || الف ةدهاشملا عمنوكم الرك ذا !نانيفراعلا» ءاريك قح ىفان دنع كلذ نعم ناواركاذ هلرأ ماذا هلوق

 فل وه نم لكو ركذلا باخ ءارو نم هنكلوركاذلا سل هللا نكن او ابو جت نوكي ن أرك اذلا دب



 ؟ اذ

 ىلع قال_خالا مراكع قلذتت لا ذاو ىلو أل دءال اةاعاهوانمّوم نكي ملاذا ضرغلا كلذ بحاضالا
 لأ هناذ همحاصل دهم اذاروزلا دهاش ىرتال قولت لكم كم ذبو مانتملا| ذه كل حصن لكل هنعمرام
 هل رو هتك المو هلا ططسأ دوو هفداقدعال ئسروهل ةعفنملا لاصيأ عم هيدل دهش نم هم دي نم
 ”نلماعع اهتم قلعت مالا قالجالا مراكم تسلو هسضرغىلا لصو ناو كل ذهل دهش نمو نينمؤملاو

 عدل ام قلك توعن ىه امناو قاخ مراكم ىعسن الذ كل ذ ىدعاموريغال كري

 قالخالا فيراصت لمس افتو ديالا ةداعس نصلخل او نكحاالاىفٍبايلا اذه طبروها دهريغال

 كلائيطعا نادعبو كلذ لوطو اهدح دل قتناكل اتا كواهانمول رثكحت تال

 دوجوم لك قحف كنم دكر لكى عرشلا مكح ىلارظتن ناوهو هب عاق هس ءاعدقعت اف الصأ
 امظعبانومأم ةشعنلا دوما ذقن كما دعت الواب دنلاوأ بودل لعب سات لانا اع
 دا لتع تادوج وللا عيعبت ضرأ ةمهلا.الاعف تنكناف (ةنكك) ىهلاروف يحاص هللا دنع
 وهف هللا ىدلخح ن 0 ا اك نكسساو لعيو ميري زع ماقموهو لكلا ففرصتل اكل ذناك

 ام لكلا ىضرو مهلزانم ةنملا لهأو مهازانمرانلا لعأذخأ اذاالا رطاهن هيرهظيالو قاب صوصخت

 8 ارامي "سوهورورسمام وشو هلؤئم نعحرعن ب رتل او وتل ولا ءاضران شره

 هوو ةنامصالا لعأ هللاو هوناصامو كال, هولع دقاوناك ناواتتا نا نسمع نان

 | اذهىف "ىلع ةجرا ةيلغلالا انه+لعت هام هللاوو نيعماسسلا نمهبلا عرمس راكتالا نال قاذلأب

 مالسلاو امورحم ناكن او همهذ مدعي ىشد ل مهب ل نمو دعس مهف نك تاؤلا

 ةمسسنلاو أ ةروصلا

 * (هرارساو رّكساا ىهىتلا ةريغلا ماعم ةفرعم ىفهن امو نوسجللا بالا ) *

 بعأ اههللا انفصوو || || ملاعلا ف ةريغلا بعأام
 تبهذدنامو عرشلارّرقام ىلع روبغ هللا اناوقو

 هنكحاو ءانقدقو
 ار ثدحك نم هناو.

 هلوق ىف عرشلا لثمفشكلاو

 ةيوعأ وهو قح ىمالاو
 همكح ىف ىللشلا لعجد5
 انلعف ىشكلا لها نموهو

 مهغر فركفلا لهأ دنعو

 تش ىذا ١ صال | بعص ن-

 تره م-هاوقع اهلح ,نم

 بعصأ اذو متايانا

 ترضدان دع لاثم نرذ

 بهدملا مويطعد ىدلا ىلع

 هرال اع سامع ترق ى معلا مكحي ىلا ىفو

 نادعس ىف لأق لسو هد ءهّللا لدهننالوسرن أرينا ىفدرو ىهل! تعن ةريغلا نأ ةلاداو هقنااندي أ راعا

 هلك سم ثددحلااذهىفو ّش سدح - اوذلا مرح هتريسغ نمو ىمريغأ هللاو دعس نمريغأْان اورونغلا دعس

 ىهو ةصوصخم ةداران نداوزناعالا اش اةريغلاف مدثر دحوهو ةلزتعملاودر ءاشالا نيب هوطع

 نألكاماو طلغأتا قيال نم تعقو ىلا و لع :ءاداب نع ستوءانلاوأ ةبلخالا مذ
 ىعةريغلاو هللا لح [نموأ هللابوأ هلل ةريغلا ىههللا قد و ط ىف ةريغلاف نيفراعلا ف هرعم هللا فرذي

 تيعسام ريغلا ةطح ال الوان را تدعم اذاوريغلا باطن تءذوهوابهلا انعئاموك قدضتا اهلل

 هدوجو هلالا بلطي م دوجو نمديالفريغل اوهورودقملاو هولاملا ل طبر داقلا هلالافق تدحو الو ريغ

 لماكلا ىلا صقنلا ةفاضا ةلاعتسال كاَذكن وك, نأ دهال هناق دوحولا نوكءام لك أ لع ماعلا دحو أف

 | لك امل ماعلا ف صقنلا دوب ملولذ لاكلاوهو هقلخْئث لكىطعا ىلاعت لاك كل ةلفرادنقالا
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 ىقهللانا ءادوسلاتراشاو لوقعملا فالخ 0 ديرولا لم- نم هسلابرقأن و ىلاعت لاك

 فالخاذهو اهتراشا ىف ناميالا اها تيثاوهلنا نأ لسو هماع هللا ىلص هللا ل وسر اها لاق نيحءا وسلا
 ١ ماو نم اخ ريصصلا وهو هسفش ملاعا اوه هللا نا لوةنفا ده عمو فرع مام هلل | نم فرع دة لمعلا لملد

 ١ اعنم دق قلسار لعل والا قالخ ا فاسنسوا صقن تعذ قلما ىف ناكوهب ىلا مست موهيديعلا ى 2
 ا ةلدأ لب ادت لوصفورومارانربتي هناقا ذه عمو قاخلا كلذدبلابشوأ مسالا كلذ هللا لع ا

 !ٍ نقواخلا نم هلع نمو هلذاالا هلعيال ىنخ ضمأعّرم -و ميلظع لعو ليلج هأ ىلع لانهبندقو نول سيم 1 || لعفيا.ع لأسبال مك اًاوهو هلع ماكتح االءاشبام هقلخ ىف لعاجلاوءايامللاعفل وهف لوقعلا

 تفقون ايلا ادهلوصف ترب دتناف مهفهليقو موف هنعدعبو لقت هب دروو لمع هلاحأ هنن م العاب + هاعاغاف

 كنا كتريخأ دقو هير فرع هت فرع عيل بو هلع هللا ل هلوق تدوس ال اهفر ءملا بانل ىلع

 ْ ملاعلا كنا لعما كل دك. علطاو كن دد-وَمذلاو دملا نعم ل دلعأ مةمومذمو ةدو# ةهفص لكل ل<

 : ناسالاو هلك ماعلا دبعلاب ىعاو هيلع ديعلاوهام ملعيالف لعيالو لعيب ىذلا ماعلا هناصسوهوملعيال ىذلا

 ملع هنا لمخت نمانمو هسفن لهج ن ماخمو هن لعن م انك هدسع ضعب لعأ م هلع وهفىلاعتثشاالا

 نم هناف ا ولا او ل رخام معو م لع نمانمو سفن

 ْ ا الو دح ىفوهو تن عمت جال لولذملاو ليل دلا عقتحالاكو هير فرع هئلفن فرع

 تالا 0 7 واد 0 انا ارو 0

 ْ 7 ا الا كتاف ساوقو العلا ق.فلقوهف قلخلا

 ْ 5 كتم ذك قلختال قلخ ةقسشلل اف وهف قصت نع ىلا بدأب قالطمقالطاو قمم معنع

 : انرك دالوانترابعف هللادو دان, دعتامانات نوكمال ماقملا اًذههبلطي ىذا !ناسلاو حاضي الا | ذه نم

 ملعلا مككاوهو هدابعن هنةداصلا ىلع هلزنأ انكر نءان> رخاف هس لادن تاغ اشم

 نادت تكل اورعأ ملعلاورلاعلاق ماعلا سترت ىف كك اوهو ملاعالو ا ءااوهذ مكحلا ملعلاوه لب :

 || انلكو لوا_لا لمكأ اهتفرعم ىلا حاتحت ى علا قالخال اامأو ىهلالا قلاب قصتنا وها ذ_#هذ لعل صاخ ١

 ْ قالخالا فاسغسو قالخالا مراكع ادرودق عرشلاو فرعلا نا لوة:ن أو هفذيابنمصتالذا كلاس ١

 ا 0 ا لع اا ل عرشلا نأ متاهة اسفس بانج اواه مراكس نابتانان هاو 3

 ا ا د

 ا هللا امه نيشلصلت كف نا س قل دمع مش جنأ عش الا لسو هيلع هللا لص لاك ا5ناسنالا "هل ج ىف نوكمأم

 3 دجلا لاف مذ لاق هيلع تام ؛ ىس اا لوب! لسا اهتم مارت ظفل فود انالاول1-اهلوسرو

 ى

 لكسلطو ا:ضراعناذان:اصخشل ان نمنددارالاو نيض رغلا نان نوكلا ىف اول امعتسا ىف تضل اال ا

 : نع هبشنلاوهو قلختلانهنعربعي ىذلاوه بدتككاف ةبستكم!مممو قالخالا مراكم ىلع يلمح ىذلا هلل

 ١ بعص قالخالا مراكم لامعّسا نأ كالو هل لصأ ىف ةمامج ةم ركلا قالخالا هذه ه ف رشه ا

 | دحاولا تضر امة امهن عملا كل نكمت الو هضرغاضي قلخ ميركه عم فرصن نأ كنمام,نمدحاو
 || دحاو لكعم مي ركلا قليلا في رمصتو ىضرلا معن لاحتساو امه عي ارذعتاذاو رش الا تطضسأ
 |١ اذهل. هذزش عرشل وهو ىل اعت هلل همض مكمل لعو كا ذ ىف هسفن نع حب ري نأ ن اسنالا ىلع نيعت امهم

 || ةصاخهّلا عم ركلا كَمْ فرممتلو هللا ىضربامفو هللا ىضربام كم اما لعج اخ ام اماوان ازيم باسلا
 |١ وهعدقةنلاّ كل ذناف همة هللا هم دو افقالخالا مراكب لماعي نأ وأو هو ةفمل1 او بح اصلاوهف

 0 هعب ريصل ن م لوأ هللا عم ا لح ا قد قو ديلا كلذ عمو ةادناكلذإ قا فد رمدت أ

 1 كلد ىلع كو دم ني:هوملاو لسراو كت الملا نق لكلا عبج ناف ىلو الب حاووه لب نوكلا عم

 هضم ذيامو هي ولد ا ل لا ا
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 مزلبو هتروص ىلع مدآق ل هللا نأ لسو هنلع هللا ىلص ”ىبنلا مالعابالو نا الا ة شنب هل اعالف هنأشن

 هللا ىف كلذ نوكي نأ هب فصتا دق قالا انيأر مدرعلا ةقسقح تافصلا نم ءلعجام نوكي نأ ل ئاقلا اذه
 هده ماو معلا نم و *ىندأهدنعنمه.لوقدال اذهو نا :الل ىودوهاع هّللان ماش

 تانملا قرهظت امّدح ىلع ناسنا لكى اهةرعي نملرهظتو ناسنالا هل ح ىف اهلك اهنا ةمهلالا قال الا |||
 الو ىلا ٍبناج نمالن اوك الا عجب هيهل املا مت نأ مصيال قالخال ا هذه نم ىلخ لكن اق ىهنلالا |

 امم ركوإلا نوك عموقالطالا ىلع ركنانالا كل دكو قالطالا ىلع ركوهف ناسنالا بناح نم
 َقْوِيو ءاشي نم بذعيو رفغيو لذملا هئاعسأ نمو راضلاهئاعسأ نمو عذاملا هئاسمسأ نف قالطالا ىلع
 ىنازركو ةفصلا قلطم موق نودموةىح قدسقنلا 1 عمو دوو ميم كلما عيجدلا

 ةشلظد ابن مموكعمقالحالا هذ هناسنالا نم متنأ هلالو قلم ال دل لك قلخ ىهفناسنالا ىف
 هذه حدبالو اهب فصول ق الم ىلاعت هنوكح عم قاما عج ىف هللا نم معن نأ حصيالا كه قح ىف

 اناالا 1 اك (لفاكامو تافصلا هذ ناك ىلاعت هنا ثدح نمانل تار ازاجيالاةراعت_سالا تاغصلا
 اهلدبال ةفصلاو لاعالو قلم. فصتا ةبسن ىأ هلل ةج دق ةفص اهنا هنم اهانرعتساالواهانيستكا
 ىلاو اهمفْب اهمامقىلا اهتراعتسسا.لوقلا ىّدؤيو اسفل م وهال نأ امتةرقح نماجناف اه. فودوم نم

 ءاذلعلا قد دحأ هيلوقي الامم هلكا ذهو هنف يدقلا دوج ول الكت ثداملا نكي نأ ىلاو اهنع ق1 اولخ
 ةقشح هل ىهو هتلمج ىف اهاكق الخ الا فاسفسو قالخالا مراكمنمنا نال نمرهظيام عسمف هللا
 تافص نم هسفن هيفدوأمو هسفن قمل هب ىعءام عبج ىلاعتو هناعس هناك ةراعمالو ز اجمال

 هم ءامضقو لصفو ءازرتساود مكوركمو ل_عجوءاطعو عنموةناماو« امحاو قا نملاعفالا

 نيسعأو دياو نيديو ديو دقو س.ثدنو بدقلو ح رفو كحض نم لسرلا هب تتتطنو هزل ب تدكلا دو راع

 نوةداصلام هو قداصااودو هنعلسر ملاك سفن نع ىلاعت هم الك هناف عمص تعن كل ذ لكعارذو

 هلع الو كاذ نما مشدرالهلال<َق ولي امو هنا ذدإ_ة:ام د ىلعو هلعب امدح ىلع ن كلو ةيلقعلا ةلدالاب

 ا انأءزح ىلعاثملا همسسنت ا اه هللاب دوعن انملا همسنت مملاهلك كلذ همس :لوقثالو هفدكلالو

 اا ةيسئاهمقلا كش .ف.كف رعي نأ ىلاءتفهناذ ف ا لا زلناو عدت فيك رعت

 نعو هللادنع نم ننام زمك هده هلوسر قار ل لعوأ هاك قم ىلا أ اشر نمو هسفن

 أهسلاءاذ ةسسن قهمكو كلاذنن مان مو !ة-رفك دمف هضءدّدرو كلذ ضعس نمآ نمو هللابو هن ءاح

 عرفك امد لوج هاذ كن ل مرآ بوستر, رت فا 020

 نكن او ىولإلا ىانملا لع قاطالو نات هلا لع واط 11 ء ان -أ م نأريغعج رع نم يعل ا دةعلاو

 لنمو عئاملاهئامعسأ ندو عموشو ىلا ىلءقلطبالو دبعلا ىلع 0

 عنمنخالخم عنم لك امو عنم لج ل كح لوقننأوهواهج ول س لنا ارم غ قل اوه اذه عئم دقق

 لاطعأ نم كاع اه هقلخْئ ل ,طعأهللانا ىىموملوقرَرةقلاو لع دقن هقح ىدعسملا
 كالذكو نيع: لا نيب ةقرفتلا لعشر دقلا ا ذمف ل عا عسا قابلا هه لاح عنف كت لاووو كعاح

 قدام ديعلا نااكهتنو لكي قداصإ اوفا 5 ىلطي نأ ىتبذيالو دبعلا هيصنخ ام بذاكلا مسا

 اتهسنو انانلعلان دنع ةفورعم هحو لكب درعا ىلا ق دصلا ةمسن نكلو هجو لكب اي قداصو بذاكو

 شرعلا ىلع نجلا ىلاعتلاف قددلا هلا فاضي نأ جد 5 قدا لاو هنانل ةلوهحم قاسا ىلا
 لاقت الابد قت نامزلابدقتلاو نامزلامهل وزن ديف هلل لك امندلا» ءامسلا ىلا اير لزت: لاقو ىوتسا

 نوكلا ا ه لهاجلا مسالا كلذكو هلالط نشب كمجوتم مككلا تبان ةيناانويحل
 معلادفوصوم هبأث يح نم 7 ديعلاو لعلب فوصومهناثيح نم ملاعهلالات ىهلالا بانحلاءقيليالو

 ددو قلعتلا ماعلا قاطم قاساو ض«نودءامشالا ضعس هلع قلعت صوصخ ثدح نم لهاجو
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 11 ريدتحاه ع تحمر انئلاو ىعرشلا ريدان ا ةداع سحاب هاكردأ

 رصنلا نأ كو رصنلا نيعب كردن ةداهدلا ماع نأ ةريصبلا نيعب ردي غلا لاعنا لوةنف داع

 تعفترا اذاف عئاوملا نم هبمسشأ امو لظلا باح هنع عف غتر ملام ةلظلا ىدعامةداهشلا ملاع كرديال

 أرمصمااب رصنملا كرد رهظالا رونلاو رصيلا رون عجاف تاسوسحما ىلعراونالا تطسبناو عناوملا
 فيثكلا ىسطلا ملاعلا نمر امغالا ةظحالمو تاوهشلاو نوررلا هاج ةريثصبلا نيع كل ذكت ارصنملا

 ىلاناسنالا دعاذاف ىناعملاو سغلا لاعنعأتوكلملا كارد انيبوهنس لوحتف بخل اهذهل اثمأ ىلا

 ىمس تادوجوملا عج - ىلعطنمروت هللاورو هل لدح نآر لا ةوالتوركجقا ان اهال-و هملقةءآسه

 لل الل ىهلام ىلعتابغملا فكن ارونلا عقتجا اذافدوجولارون

 لا ذكح سالةريصرلا نيعو طرفملا برآلاو طرفملا دعبل اور ادا همجحي سحلا نأ كل ذو ىنعم ةفرطا

 رونلا نو هو هركذآف طل باح غاضب هناالا كل ذءامسش او نكلاو نارلا نمانركذ امال ءيث هسشحال |
 هنم طسن. الو اهاك اهمعبالة ندوحولا تارمض+ ا ىف سغلا ماع ىلع دوجول ا ةرمذ- نم طسس. ىذا

 هلانقوذ نسف: ال كل ذ ىلعاذلما د جولا ماةموه كل ذو هللا ديرب امر دق ىلعال | فشاكملا ادهق>- ىفءابملع 1

 ىدجلا ىوسلا ءافدلاةباغ عم ىلا جوامالا عنا نا مكيالو ىبلعفي ام ىردأ ام ىلاعت هلوقانريغلو

 امص خم قح ىفهرهاظ ىلع كلذ نمئث ماما اذه ىف لص- نءرهظ امهت باحءارو نموأ,لوةودو |
 نيمسوتللت ان ال كلذ ىف نا هنا باك ماهعضومو ةغش اكلا تاجرد ىلعأى هو ةسارفاا كلف ||

 ةسارفلا فرخآف شكو ةدمكملا ةسارغل فال ديأ الذ ىط«الوا اقم ةمالعلا ىهو ةهكلا نم أ .

 نيح ىلا ممامزأ ىف م-هلاو-أو مد[ ىب روص اهيذتاوعسلا ةرمضح ملاعلا ىف لح هنْناَنا كلو 1
 أ ءافطصا هللا دارأ اذاخ حوللاو ل-ةلانعالا ىلسلاو ىولعلا قئالخنا عمم نع ةءوخت ىهو مهلاصفنا |
 نم هحرمس ةصاخ هناع أ نم ارمماج ارس هش لع+و هحرشو هيلدر هط ماسلا اذه هصخخ ناو دبع|

 هذخأب ةهولالا ةريضح نم حارسا !كاذو ةريضاهذههدسو نمهملا نموملا سالا ةمسهلالا ءاسسالا ||
 ثحب ةريصبلا نيعرون عمهبلقاءاوز فرونلارشنتا ىهلال ارونلا كل ذب باقل اراننتسا اذا نمؤملا مسالا |
 ىلءناقلا لصح> طذافراو ال”. ده دوحول ةدهاشملاو ند كلاا لءتاكردملا كار داهل لمح ||

 تاكرح فرعي انه نك اهانركذ تلا ةرضضحلا كات بالا اذهتاحاس نم ةحاس ىف تاعج هانركذ ام[
 راما |

 * (ىنعملافرعش هرارسأو قلخلا ةفرعمىف ةئامو نوعدرالاو عساتلا باسلا) * |

 لعكلاونينمعلا فل دكتلالثم || ||قاذناو نانالا ف قللانوك
 لسلاوثلالمالا همس هلا: د هرج هش فعاضت ثاو 5

 لودلاو ماكحالا بترملا وهف | ||هءنامزلا ىك<عىذلا دم-ولاّ اذ
 للعلاو ضارغالا تملاوهو || ١١ هلباقرا بلغاهزعنم طخ

 لخدأف محك ثي د وهو مكتمهذخ ايوانرلا نع اهنا هللا ناك ام لسو هيلع هللا ىلص هّللا لوسر لا5

 اهلكو مراكماهلكف ةمهلا وعن تناك اذاو ةمهلا توعذ اهاكق الالاف مك ىف هنعاناهم اهث انعم هسقن

 فوقاح ناسنالا ف ابالوةبقئاَمْح اهل ةةرعمال نم ضعي ناذ اهم بطوخ كلذلو تاسالا هل. -ىف

 أدوحو ىلع قحادوجو مدقتىلارظنلابوأ ازا كل ذقلطي ل نارومالا ل هج هلث اف نم اذهفقلخ قلل .

 || ىاراذاق هتملكلا دافْسافدوولادافتساف ههريدو+وم نانالاو فنادوجولا بجاو هنال دبعلا

 نكي لذا دبعلا هي فصناو ةةيقح و كاوهام قلل ايدارأ ناو دصقملا ميغ ناكو اختأاب لام لدالااده

 || لصأ ف هب اع لبحامالا اهل نوكي امو امتاخ الاتات كاذا اخو قت عا تقولا ىفالاهدنع ا 1

 6-0 تدوحح

 هن امسل



 ا 1 1/

 0 ا"ارزتبلا رخوتتسأرلا لعل ع1 ا دا ادق

 طرقلا رمتلا و نيسحلا ىل-ثم عش 7 .الام ىلع فارشتسالاوهف قنعلا ف دئازلا لوطلا امأو 0

 / عمن : ىذلا نزولا ةرابعلا همام ساو ةللالادتعاامأو هيلع فرشت نأ يش امف طب رفالاوهف

 لوعيو اهلع كرو ىاارومألا قدر طظتوهذ تاصلاو كرولا ىف معلا 'لةامأو بطاخ لا دنع ةعفتملا هب

 1 ”ىئح ةنوكا اما صالا بلاعف هيرد قت دقف ةيشزرب تناكن ا هنافنيفرطا اد_> ال هصلخي نأ ا

 كاسل | لوطامأو أ._ثهمف ديزبال نأ و هةتوصلا“ افصامأو روما عضومىف سلا ظفحو هذ توصلا

 3 اوم هرظنف كخلاو مالكلا لقامأو قلعتريغنم ايندلا رف فكلا طب امأو لوانتلا ةفاطلاذ
 ارفدلا ىف هلء باغي نأو هف نيت نزلا ىلا هعابط ل. هنوك امأو ةجاخار دمتي كتبو ملكتذ ةمككسا
 نيعأةَرثنم هش خا! امتار ساو ىلفسلا اعلا ىلاحوتجلا ادوسلا فو ىولعلا لاعلا ىلا حو نجلا
 حرفهر طق ىف هنوك امآر ةعسط 1| مذ نم ماهذا ىف قمسساملا,يفر ظنلاب لوةعلارثك أ ةعسطلا بحيحامم

 لب ام لكن عدعبلاوهف لاما ىف عم طل لدلق هنوك امو ةبح اب هبلاريغلا سون بال تس اوهذرورممو
 امأو كيال هّيدومع لاك لفشو هت ةسارالو كاملع مكتلا ديرب سدلهنوكامأو همفل ةدئاق الام ىلا هن

 : باررأ ىلا ؟انرطن املاضيأ كاذكوزحاع الوةردقلا عمذخ الا عيسي سل ىأ» ىطبالو نالدعب سلهنوك

 مومذدمو دوه ىلارودالا اووسقو ةطساوو نفرط ىلا كلذ فنيعجار ههاند+و ةمكحلا ةسارفلا

 ديد-كلا ضيالاىف اولاقف نيؤرطلا ف فارحنالا اواعجو طسولا ىف هلكربملا اولعجو قالخالا ىنعأ

 اد كمال اقدر اوداوسلا ديدشلا كلذكو ودو#تربغ هناوءذلا نمت مسام قرزالارقثالاو ضاسلا
 وح ىلع دوم اوهدل ا نع احراخالمم نبذ رطل دح أ ىلا لئامريغلا امين لد ةعملاو اذه لكمومذدم

 1ع حبقلاو نسل ارهط ني ناسئالا ىلاعلا اذه ىف كلذ ىلاانر ل انركذام ىلءاهورصقدقمهان اراب مدةتام

 ان ارا هحقو عرمشلا هنسحامالا هللا نمريإلا هراننجاب عب هالو هللا دنع ةلزنلا هب عقب نسحالاناقف

 اعل نئرطاا مكح لعمل ةطساوو نيفرط عم فيك انر طتاعرش ام هج نم لعسفلا ىلعمذلاودهلا

 : ىلار ظنلا هنالد نماد>او نوكي نأ نانالاولاعال لوةنفلا دتعألا لود ىذلا طسولا مك

 ْ كاز د هوالعؤو الاحان دنع دم وتلا در 5 لئاشلاوهواض<انطاننوك,نا اماودو عرشلا

 . شر دةدعأتك مدهيلا ىَدْؤِبام لكوابم عراشلا دارأ اع لودعلاو ةينطابلاك حرشلا ماكتأ ليطعت

 نأ ترَغ الغوتمالةلفسم اضحتانر هاظنوكينأاماو نموم لكدنع قاللطالاب عم ةموهخة خور شد

 ْ عرشلا عمابراح نوكينأاماواعرمش لابو 2م كلذ لثماضيأ اذهفهسئنلاو ميسا ىلاكلذ هدو
 1 هبكحم تدك هرو اسوا ةلاسهذهو امدق فقو فقوام ثرحو ىثم عراشلا ىبئصام ثب .-ناسألا مهذ ىلع

 || ءافصاو عراشلا عامتاف مكيونذ كلر فغيو هّلئا مكبح قوعمتاف هن لوي نأ ىلاعت لاه هلقحلا

 : ل اذهلئثاف لاه ناف نيتدحسنل |: "ل اًعمهحو ادهف ةمئادلاةداعسلا ةحصودا.عا هللا ةبحم بجو ا

 مب قفا عب وهو تاعاماو تاداصلا كيش اك دارا ًاراذا انا هلمصفتف رهفكت
 نموهذ هملقف كل دب ارفاكه نوكو ةداهشلا ماعز مٌكلذهيشو تاولدلا دووُسو توكتلا َنالوعنَم

 ىلا عت هللاءاش نا اهمن كو اهانركذاك ةئاعالا ةنقوذلا ةسارفلاانل تاص> اذا نكغو بدغلا لاع

 ىلع هلائئلماعت ددحوتلا ةلئكرو عظلاعرم نيموصعم همدوهلامانستب اوانسو ف: ىف ارفاكهنوكءانمكح
 ةداهشلاو سلا ملاع لَرَغاوه لانى ءولعلا لاعلا نا هنا ْكَمدو لعل ما ذهريغانفلك امودحلا اذه

 ١ نوكسالو دكرح مكس هيفرهظبالةداوشلا ملاعق كلذ قمتسسا هسفنلال هللا نم ةمكح هرهةتحتو

 .: ةداراودصةنعالا ل اردتنال نورك نأ كلذو بدغلا ملاع نعالا تددالو مالك الو برشالو لك أ االو
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 انين

 ىلع لد ةقرلاو ظلغلاو ىنأتلاو دكلا نيب ل دّتعملاو ةعاصشل | ىلع لدر وهج توصا ذ ناك او دب اهم هسفن ْ
 ليلد توصلاىف ظاغلا لهذاو ةحّقلاو بلكلا ىلء لديهتقرو مالكلا ةعرسو قدصلاوربدّلاو لّعلا
 ليلد ريبكلا لَردعْلا سفنلاربكو ةنطفلا"هلقو قا ىلع هل ل دتوصلا ىف ةنغلا قلل اءوسو بضغلا ىلع
 || لماد مالكلا لوضفىف ديلا كي رحتو ظفالا كرادتو ةسادلا فرادولاو عاج اور دهلاو فلصلا ىلع
 || ىلع لد هتقروقنعلا لوط رككلاو ثيشللا ىلع ليل دقذعلا رصق لمعلا ةحصوربب دّتلاو لّعلا مات ىلع
 لدي قنعلا ظاذ فدطسلاو قبلا ىلع لدي هناف سأرلا رةصامسيلا فاضنا نا حامصلاو نيدو قولا

 ةّدوملا صولخو ريبدتلاو لمعلا ىلع لماد ظلغلاو لوطلا ىف قنعلا لادّدعا لك الا ةرثكو لهذا ىلع
 ىلع تالديردصلا قيضو نابلاةقاطل يم او لسهملاو قبلا ىلع ل ديوبكلا ن طبلاقدصلاو ةقثلاو
 || رهظاا ءانحخلا لقعلا ةذخو ةعامشلا ىلعنال ديرهظلاو نيكل ا ضرع ىأرلا نسحو لمعلا ةدوج
 || مجقو ةشلاءوس نع لتلد نفتكلازو رةدو# ةمالعرهظاءاوتسا هفارتلاو ةساكشلا ىلعلدب
 ترصت اذاو سفنلا ليزو مركلاو ةعاحشلا ىلع لد ةبكرلا ىنكلا غلب ىت> ناعارذلا تااطاذا بهذملا

 ا عياتصلا ف ذوذنلا لع لدت لاوطلا عباصالا عمتليوطلا فكل ام ان ف ناسا كامن

 : نللاريغصلامدقلارودلا بحو لها ىلع لدي مدقلا ىف ظلغلا م للا رومالاربب دتو لامعالا ماكحأو

 نيوقرعلا عمنيقاسلا ظاغةعاصشلا ىلع لدي بقعلا ظلغن 00 ٍلعلدب

 دضلاو هيقاوعفركفم ريا رجلا ا راجل اح ةمقلاوهلبلا ىلع لملد

 || ركح:دف توعتلاهذهو ةعسطلا» ءالعلا٠ نم ةيرخلا لهأن مءاكملالا اوقآ نم هتلقن اما ذهذدْضال

 مكح صخشلا ف نوكي نأب اذه ه مكح اذه عقد. ةصخشلا فىواست”دقو بااغلل مكاو لفتو

 : ةضاررا ناف "لهبانو يا ا سلا ب ا

 ”داطلا نا اانلغام ةعص دو برج نموركذ امم ةمومذم ةفص لكم كح ةلازا ىف ريؤم معلا لامعتساو

 || نمهانرك ذامفرايتعالا قتحملصو « برت هلك اذه ةلصالا ةعسطلاىفرث أ اهل ةسماخل ةعرسط
 || ةريدملا ناننالا ةفطل نأ ل_ءافبراصتلا اهل تدهشو هبفاهمكح ةعطلا تطعا ىلا تامالعلا

 || ىهىتلا ةضحلا ةلظاة ىهو ةعسطلاىلا هوو اهو اوه ىذلا ضحن ارونلا ىلا هجو اهل ناك امله دسج

 سفنلاكة ريدم اهتوكةناكملافاهطسو سو ةلظلاوروذا!نيباطسو ةقطانلا سفنلا تناك اَهَما

 ةقطانلا سفنلا هذه تناكذ صلاخرون لقعلاو لظمرهو وهو لكلا ىلومهلاو لقعلا نيب ىتلا ةيلكلا

 | اهلع باغامل تناك نيفرطلاادح أ هيلع بلغ ىتف هقح قدح ىذ لكى طعت ةلظلاورونلا نيبرربلاك
 | ركدنلذ قملا, تمكح»-و تةمناولا دّمعالا ىلءعرومالا تلت نين الا دح أ ىلا ليم اها نكي ل ناو
 | غارفتساف ط ,رفملا ص اسلا ام ل اون دسحلا ىف ةسارفلا تامالع نم ئثنب ام رايتعا لصولا اذهىف

 ىلبرغملا لاقع ىلاك هتعسطولاع هيرب ديام هغارغ:سا ىف قسال ث م<روذلا ملاع فر ظنا ىف ناسنالا

 هتوهش ملاعىف هغارفتساوهو طرفملاداوسلارابتعا كا ذكو لكلا لوص> لمقاعيرسس دسةفهلاثماو
 ]| الب لا امومذماذهذةمهلالا مولعلا ىهوراوالا مولع ىفرظنلا نيبو هن ' لودي نأ ثدحي هتعسطو

 2 هقئعمال تون ملسو هلع هنا ىلص لاك يهقح قح ىذ لكى ووانقوو انقو ناك اذاف فالخ

 ةدمامأف نملاعلا دحأ ىف رظنلا ىف هتمات|ةدموهذرصقلاو لوطلارابتعااما ولداعلا مامالا كلذ فر

 لادتعا مو ةجاحلار دب: دما نوكتنأ كلذ نم نبذ, ىذلاورصقلا ى مو "هللة لوطلا ى مو هدم ||

 نبي محلاكسملاو نسما نيب تايخزربلا فناسنالل لادتعا اوهف ةئرلاو ظاغلا نيبو ةيوطرلا ىف رعللا ||
 ىميذ هجولا ليس هنوكح ناو طستلاو ادا نزيمتم ايا وقرا لا دتاامأو دلماو للا :

 داوسلاوروغااىلا هلثام هنمع هنوك امأو رومالا قرظنلاةححف نيءأ هنوك امأو ةشاثلاو ةقال طلا

 ملاعنم مولعلا طابنتسا ىلا هلم ىهف ةظوحح ا امأو ةسفلتارومالاحبا رذتساوتاسفملافرظالاو هذ

 هدا كلا
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 ءليوطااب سل ةلدتعم امحانص ةأشنن زكتف ةروص لدعا ىلعم وقتو ةأشنلا طق ةمقتسم ةدكلف

 سال هللوطرعشلا ل دعم ةرفصو ةرمس< ب رمم ضسأ ةقرلاو ظاغل نيب هبطر ملا نيل ري ريضتلابالو

 : داو ل اورؤغلا ىلا ةلئام هن يعأ هجولا لس داوسلا كاتي هه رةشقططتلا دعا الوطبسلا

 وصلاح + مل هبلصالو دكرو ىف سيل ةبللا ل دتعم ءاوتسا هقنع ىف فال لت اس سأرلا يظع لدتعم |
 ليات ف كلا طيس ةق را ناتما !لد را لا تاق ضير ءاقخ ديب تسب ف ترامو سن ١

 || ىفعمطلا ل.لقرورم» وحرف هرظن فءادوسلاو ءارغصل ا ىلا هع ابط لم ةج الا دنعالا تعدلاو مالكلا ْ

 || امس او ةقاذنا ل دع ءك1لا تااق ا ذهفءىطدالو نالدعب سل ةساررلا الو كءلع مكلا ديرب سدل للملا ا

 : لك ا ناكف ةبترملا ف لاكلا هلم ةأشنلا فلكل هل سمي ررر يعش لسد عانس نا

 كادرؤين ادب الفا م لالتخا م راو توكيد قدا نان طا ارهاطووبولا عي نموفانلا

 1 نوكتام يسحب اهلقأ وأ 5 نموذع ىفمحرلا فنان الاد أشنؤلالتخالا

 أ ناسنالا ةساكف اما كلذ جر ضف ةفطنلا ف توككىتلا ةيذاحلاةوَدلا نموضعلاكاذإ تقولا ىف ةداكل ا

 ىلع ليل دةريثكلآ ةقرزلاو ةرقشلا عم قداصلا ضاسلا نأ قفوملاهلئاو كلذ نفاهماضعأ ضعب ىفاماو ||

 ْ 000 - زأرعزأن ندذلا قيض ريا عساو اذ عمناك ناف لمعلا ةفخو قوسفلاو هنا كناو عقلا :

 ةلاجنلا عاقالا ند طماط تقم ءدع 0 ءاملا نم ةسارفلا لهأ لاقذ سأرلا ىلعرعشلا |!
 : هلقو عاملا دربو نيا ىلع لدانماناكناو عامدلا َة ةدكو ةعاسشلا ىلع ل دان_ثخرعشا !ناكناف 1

 نطالاوردصلا لعرثكناؤةءار ماو قل ىلع لد قنعلاو نيفتكلا ىلعاريثكرعشلا ناكناو ةنئطفلا||

 طاستلاو ةتعرممو بضغلا ةرثكو قجا ىلع لما د ةرّقش ةشلاورولا بحو مهفلا هلو عبطلا ةشحو ىلع لد ا

 || لدي نيدهنيبطسوتملاو لدعلا ب ودان .الاو لمعلا ف رثكلا نوكسلا ىلع لديرعشلانمدوسالاو أ

 || فاضلاو ةعاهرلاو سغشلاو ةحوضللا لع لداببق نوضغالا ةطسنم ةببلاتناكت اولا دتعالا لح ||
 ١ ريس وا اح قود صو هذ نوضغاويف تناكو ةعلاوودنلا ف ةطسوتم ةهملاتناكناوأ!

 |١ ناكتاو قحأق راسو هذ نيا ذالاريغص ناك نموا ظفاح نوكم الو لهاج و هفنينذالا ميظعناكن موقذاحأ

 || نمو فلصء انت - نس فت عدلا ىلا,سج الاسم ناك مالكتلا انيْغو ا ىلع لدرعشلا تكس خطا 1
 | نو.ءلاءدرأ ىهذقرزأ نيعلا ناكاف ناظقي وهفءادوس تناكورمصةاولوطل! فل دعاو همحاح قرأ

 || تناكن او نوم ريغ نال كرقو دوس>وهف تظوهانبع تمظءنكةنحوزرغلا قرزلاءدراو 1

 أ وهذ داو لاو :لدكلاوروغلا ىلا هلئام ةطسوتم هانمع تناك مواشاغ نوكحي دقو د أن اكءاقرز أ
 أ هلق ةدءاج هنيع تناك مو ثيخ امبح اصف ندبل لوط ىف نيعل ا تذخأ اذاف بح ةقثمهف نالت |
 || لاو هذرظت ةدحو ةعرمس هكرح هنمع ىف ناكن هو عبطلا طلع لهاج و هفرظنل |تدمةهلاك كرا ||

 || سانا ”رمثأ امحاصف رفص طقناهيلا وح ناك ناف ما دم عاش وهف ءارجم هنمع تناكنمورداغضا أ
 : سطخأ ناكّنمو عا وهذه ىف لخ دي داك هغن | ناك د وقر هيحاصفاقيقد هفناناكناو مهادراو

 وهف ةسوطغل ا ىلا الئام طسولا ظءلغن اك اذاو بوةَءوهذ خافتالا ديدش هه: ناكترمو قسشوهف

 أ( يح اةزيغ ءانعو اظلعلا رطب تس ديننا ناك نمو خا ذيل رطغ لاطام فونالا لدغ اور دهف ودل
 ندو قح أو هف نيتفشلا طلق ناك دو عاصم هذ مفلا عساو ناك مو مهفلاو لمعلا لعل. دونو

 || وهذ ةعتانوأ ةيوتلم هناذسأ تناك مول دتعم وهف ةةداصة رع عم انلغلا ىفنيتفشلا طسوتم ناك ٌ
 نمورب دم نو أم ةقث لقاعوهف جلا مرن اف افخ ةطسنم هنانسأ تناكن هونو..ًامريغل متم عادخ
 ىدرو عفرفصأ هحولا فس ناكن نول لمرض انا لا طك ناكأا

 بو غو مف ةئلتم هجادواو ةشفانم هغادصأ تناك نمو عتوو وة ههسو لاط نمو نيذش ادت تدع م

 ىف كلك ف ية ددودمكلو فه ديربالا مسن مستو آه ابعت عمدامبرو ل<و رجأف هنلا ترظن نمو

 ى لَم <17



 رومالا ضعي ىف فتوملا ىلا جات لب قالخالا مراكمالا ىطءبالاهلا دتعاو هتأشنحا نه ناف
 ةرخآامو اءندامالاصملا نم فار الا كلذ ىف نوكيا ملف اكم كل :فوهو فار الا لامعّساىف
 هنةعاقلا سا ارغالا ذ وفن بلطو اهفاسفسو قالخالا ماذم هنمر د_دف فره ا امأو عوج ا اماو

 فراصملا نشب اح دمع الاح هجردت بيس وؤسلا بدطا اف اهلي فهمه هلا لوؤيامىلاس الو

 ىثرو هش سرغتملا اذهل ةحلصملاه.فنوكيامباملاعناكو ةيناميالا ةسار هلا بح اصءاحاذاق هأفر كذاك

 ىلا هذه ن تجوب ا اني هيومن هدتم كدقو لع كرا كة واركتو أ وم دس ىلا يدر كرست

 الد تعم ناكن او ةضايرو ةده ا بحاص دكو اس ىف ناك اذرحتم ناكن اخاه. ذ مكحتيل هسفنهملا اسي نأ
 فلكتالو هريغ ىلع باعصلار ومالا هيلعنومترورسو حرف بح اص | دلم سفنلا بيط هكولس ىف ناك
 نيعلاب ت رطنو رهطملا ىولعلا لاعلان تلو تكز وهسفن تفصاذاف قالخالا مراكم نمئدىف هدنع
 هملالوؤت امو هنعن ءعشامو اهدراومو رودالاردا.صم تفرع هنوعب تكركتو هب تععنو ىهلالا

 عبطلا ميل_لاربغو عبطلا يللا اهلا ىلاعتهللا نم ةبهوم ىهو ةيئاميالا ةسارفلاب هنعريعملا كلذف

 نا مكمل اها ىتااامذعب ىلع لوصالا ضعب ةيلغا بجوملا فو مللاعلا ف فارحن الاول ادّتعالا لصاو

 هركيوءاشي نم دعو ءاشد نر فغيو ءاسشن نبق ا ميني هنبف دل ىلا ل! لسعلا راب ِ ىه تاكرملا |

 كدلك تاويضاما مطخسانيأوماقدنالا نموفعلا نيو ىضرلان + طفلا نيو نضغل كر

 ةنسا ىلع تدرو امالولو نيع ةدهاشم فش كلا لهأ اهلعو ةلزمملا تكل ىف ةيهلالارامخالا هب تءاجإا
 || بناجالا دنع مهقدص تشل تاز اناو دياو مه ديأ ىلع هللا نء بتكلآ اهبتازنو لسرلاو ءاسنالا

 ولالا باتا اههت لخعلاةلدأناذ او درو اذا سب لست ىح ةيهلالارومالا هد هلال

 تمم او هرظذ ق نعطو ل1 هقدص ىلع لدن اب اند .ًاتريغ نم امفشاكم اهل دهاشم اهم ىطنول

 فاصوالا هذ م فدوب نأ جال هللا ناو هيلع لابش مكسور 7 هلقعد اسف ىلع ةلقعلا تالالدإا
 دهاشملا بيلا عب راسسلكتكلا فول سرلا ىديأ ىلءاهلوزن سس ناك اذ_هفتوعتلاهذهب تعني الو ||

 ىتل ماك الا لسجالو عئارملا تدرورومالا اد هلحالف عونلا اذهلثعتأ اذاهمالكبسنأبو

 مهلعهتلا تاولص لسرلا ءاهماوسأ ال لوسرلاريغنماهوءممول نيم دةملاوءاسؤرلا ضارغأ قفاوال

 اوذلتب نأ ءاسؤرلاو كواملا ىلع ناهاهتبعصتساو ةدهلالا سم اونلا ماكس وفنلاتفلآؤ ||

 نم هنوكر ديام ىلع كل ذن هلع نور مناف مهيلع قش نا اوم وءاكحأ تمس وغناولخ ديو نيملاصلل |

 يكحلا ميلعلا ناعم سف هفن ىلع ةمماو هتدش هسفنلخدأ ط لا اذه ىلع هناق ضرغلا فالخ َةقْدم

 ْ سلا ردق اهلثاكسالو تفرشامراسلا ى امعتامالول ةسارغل نال ةسارغلا تف شام علا فرش لولو |
 مك تس هروداىف فآكرصتو هسفن ىلءنانالاهمكح اذاَد اهلا ل ه6 هوت افصل !فرشأ

 معلا تاأذا ”ىلارظانلاو "ىلع كاملا هلع اوهل نامعدساو طع دز بر اع ىندز رادع ىدز بر

 | امتمرك ذأ انأف ءاككلا دنعةروكذملا ةسارفلاامأو انردق ىلع هنم انطعافانل الكل مولعملاو لاعلاو

 ناكلا اذهى انعقد رط همضتةياع تافصلا ىفهرايتعا ٌحهوريتخ او هوب جامو هول صأ ام ىلءاذر ََط

 نوكمل ةأشناالدتعم اناسن اقلك نأدار أ اذاىلاعتهللانا ل_عاف ىلاعت هللاءاش نا ايفاك ارمصتخم

 ىملا لصف كا ذا اضيأ مالا ى ةوو هج ا لح حالص هيفا بالا هلا قفو تتسم هن صقو هناك عسجب ا

 حالص نوكي هب ىذا ردقلا لادتعا طالخالا ف تادتعاو محرلا حا م طصو ىثنالاو ركذلا نم
 اهق حالصلا ىلع ةمالع هللا اهلعد ةمكلف تاكرح ا د.عساعلاط م -رلا ىف ءاملالازنال هنلا تقوو ةفطنلا |

 ْق انا لزفال دل ارسل. وترا لاجرا عم امنت يلا رطيتقولا كلذ ف نوكت

 حالص + هنوكح ءازغلكىلاةوهثلا اهقز ريومال اهلنا قؤولو مح رلاداقامسف جازملا ل دعم م>ر

 ب رحوةلدعمداومو ل دعم ناكم فريوصتلا ةفطنل | لشتف محلا ىف ةفطنلا هب ىدغت امو اهج اه ٍ



5 

 نُهلامو ةيولعلا حاورالا نم هسبلار اظن نمو ةمهلالا ءاسمسالا نم" هكر اكل: بحاص دتتسا نارونلا

 ىل اعتهتنااهءدو روم ال ل الطابْك الفال ىف ات امس لع جام هلاّنال ةسكو 01 راى تانآلا

 لكىف وأو ىلاعتهلوةودو ىمهتالا كلف ا ىف ةرّدقملا ب وربلا ىفاهعطةىفواهت كرس فوابيف عوهملا ف

 نألعاو ىرصنعلا ملاعلا !ملطي تار ومالا نم هلع تنم ام ةحاملا كالت ىف ىَدوَت ىهف اهسهأ ءامم
 اندنع متامو ةمعسطلا ماسحالا داع هللادارأ الق امهلاق وذو سفنلا نود ىلاعت هلل اغةلخ ىتلا ةعسطلا

 هتلاران' آن م كلذ لكفرخا ماسح ًاارنعدا و نا و ةعسط ماسجأ رصانعلاو ىرصتعوا ىفسطالا مسج

 بسائب ام اممعش دحاص اخ اهلأت تذاًاتاذا ةعيرار وما نعةرامع ةعسطلاو ابيلع ةعسطلا هنا قل امه

 حست لكى اطءاف جازملا كل :فال_ةخاللاعلا ماج تفلتخلا كلذلف لعل نيزعلارب دمت ة < ةفلالا كلت

 مذف ناكرالا 0 م هحا ل داضتقا ام بس لاعلا ىف
 رانلار ص: عباضبأ هنعربعي ىداارانلان كرحازملا كلذ نمناكف صاخ قدرط ىلع ةسوسل اا ىلا ةرارحلا

 ريغيو طئاسو ضع ىلا اهذعن لص سس هتاوحس هللا لعج مث بارثلا مثءاملا كل نكح ىوهلام
 ىلا بسانما كل ذ لاحتسا مث سرهال ا بسانملا ىلا لاس هو ولا عمج نم نار صنءل ار فانتا ذاق طئاسو

 اذ_هةطاسوب هملاةلاكسالا لذ لوالا لم سملل ارف اممناك ىذا برقالارخ .الادملا سانملا

 مدلاو نانرملاامهو عئابط عيرلأ ل نم اويل مسالا هلل ىلخ م ةفاثكوأ ةفاك- نم برقالا سانملا
 تناك ن أف امنع بكرملا مس! ىفامهران“ روما ور ىوق طالخ الا هذه ىف هناحس لعحو 2 و
 لادتعالا همطعبام تطعال ادمعالا نم بي رقوأ لاددعالا ىلع امنءر هاظلا سسللا ىف طالخالا هذه

 تططعا لا دّمعالا ىلءهسف نكت ناورومالاةيداصتقالا تاكرملاو:دوهلا ةنضتسملارومالا 2
 اذه ىلعرهظمف طالخالا هذه ن مرثك الاو ىوقالا ناطلس ن دبلا قرهظو هسملا تفر ا ام بسحم

 صقةيو طالخ الا هذه نم صتانلا ىف دي زب نأ, لالا ىو ادي بدبطلاف سفنلا ىلع للع كلذ نم مسا
 ةسسسف:لا ضا ارغالا سوو قالخ ال !ىوا ديىهلالا سمطا او لا دّمعالا لصد ىت> اهتم دن الا نم

 سانا دتعو دنا درع دهم دان !١نم هب تماق نا امورومالا ىلاج ىلع هسنتلاو ةلنءوملاوركذلاب
 : اد هحالص ىلع ةئسعملاكىرك ذا! هذ هاهل نوكتو د ةقطانلا سفنلا كل د ديأَتنف ىلعلا حاورالا دنعو

 ءام ءطالا ضعن آذ_مياو ةنف <”لدخاامحالصاو نديلا اذه ةعسطاربدملا بمطلا نيعتف فردنملا حاز ا

 ةن سأل نكامالاودب رطملانا1الا عامسلاعّتساب ةصاخ ضا هال ىذرملا ضع نو سحأب
 حالص ىلا ىَدْؤد ”ىناحور بط كل :لكملاثس او لل لاكرو طا اديرغتوهاملاريرخوراهزالا ثم ةعَوتملا

 ْ هلك كلذوهان رك ذام ض.ق.. لصق لب تاوسالا لم تحتال ىرخا للع ثو هيلع بيبطلا نيعي حازملا ْ
 || هقلخلاو حءازملاس هن ىف ةملصأ اهند للعلا هذهو هل لب املا ضةانملا فعضو ىوقالا للاغلا طاخلا بسح

 قسما ب ثلا عس لاوأ اد اظملغلاو أ اج قرقدلا فنالاوأ ةطر ملا ةروغل وأن ينبعلا ىف ةظوحلا لدم

 ةلومتسحلاو أه ةطوبلاورءشلا ىف ةدوعملاوأ ديدشلاداولاو أ ديدشلا ضا.لاوأ هضيقاوأ

 أ| د ىلا لا دءالا نمفارنالاوهو لا دتعالا مدعوأ لادّتعالا فءاضءالارئاس كل ذكو ةبلاغلا
 || فارالاو لا دتعالا نم هملعءاضعالا هذه 0 والخ نافانرك ذاكنلملا
 || تداعنا تلات افتار تع تا لل ل ردا اوهو ىهلالاس مطل اذه ءاحاداف

 ناكنا هنأشن همضتقتام فال ىلا اهدربو ارت داعس ىف ىبسيواهيريل هيدي ىفاهمامز تلعجو هلا

 ال هناف ملا دق رد داما ,ةنركيو هللا اهدم< ىلا فار مالا ذ فرادم هلنسنأب اقر معه

 لدتعملاف فراصملانيسنالا ام دي أ قس لو قلخو قلخ نمكبر غرف دق ىرخا ةأشناهأ كن نأ ةنكم.
 هيلع هلال م ظانلوسروهو فقول 0 ٍجااهللا دنع ةيداعسا ارومالاب الماس ناك ا ذا ًاثنلا

 كك 00 ملا م 00



 ا

 ثدح نم اماو هش اهناطلس .رهظو هدفل اىذلا اه دي قراغتنا انو فلا لعام يطب وح سس

 قاعمال اذهلف ةيهلالاةسا ارفلابوأ ةيعسطلا با اردلاب سرتفملا هيلع هقلط» ىذلا مْدِلا نم اهيلاث شام

 ريغطلاس اوناكو لذ بيكرتلا مهلهج بسو مسوغ لولب لاعلا ىلع بلاغلاّنالنيدر لامالا

 هبقسرفاملا ف هلديعلا امم فصتا اذاةسا ارغلا نأ لعاف فصولا اذهب او ص لرصانعلان م ندبك ع

 اهئمو ة..ت2إأالا ةسارفلا ىإ مو ةيج أع ةدعسطاممتامالعل او ل دس د تامالعلا كَم تام الع

 ْ امد فشكيو هب فرعي نمْؤملا ةريصب نبع ىف ىهلادون ىهو ةيهلالا ةسارفلا ىهو ةيئامياةسسفن ةءئاحور

 ةيعدطلاةسار هلا نماقلعت عن موملاةسارففم هىعأهملا لؤي اموأ هنم عب اموأ هبق سرفتملا نم عقو

 ءايسشالا ىف لمعلا ىلا ىدؤياموةدوجملاو ةمومذملا قالخ الاباء مولعلا نم ىطعتامةراع هسا ارغلاّن اق

 ق.قعدعينةسار ةلاند قع اهيمانرط ايلا اذه قدر اواي ه2 هلا تاك ارارك ثيرلاو

 ديعسلا ةفرعم ىطعت هنا ىهو ةدابزو ةدعيسطلا ةسارفلا هطعتام لعب قلعت ةمهلالا ةسارفلاو امهديهام
 روذ> ريغىفهنم تءدو ىتلا ةضرحلاريغنم هللا دنع ةمضرملا ناسنالا نمتدكرخلا ةفرعمو سلا نم

 وذعلاف لم_لا كلذ كرتدقو 11 كنت نامر اضم ادعي هب دينا, رصح اذاقزوتلا [ده حاس

 كرا تناك ام بس اف هل ودق ةسارفلا! ب حاصالا اهذرعبال ةمالع لمعلا كلذ هنم ناكىذلا

 هيلع هس اخمتو ا داوم لبر هلع ل د هنا كل ةو منع هلل يضر نامل قف[ ةمصعمو | ةعاط نم

 امد رت لسر أ دق لجرلا كل ذناكو هللا مرا نع مهراصب أن وضغبال لاجر لايام هللا ناسا لاق
 ىسوأ لجرلاهل لاف كل ذهيشأ امو انوكسم تر عت فرظنو أناس !ةدوعوىلا هرظث ىف امادل لحال
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوةىلا عمست لأ ةسارف اهنكلوال لاذ لسو هيلع هللا ىلص هللةلوسر دعب

 اهناانلوق ىعماذهذكمنمع ىف كلذ تيار :ىلع تاخ دامدنعو هللاروب رظتي هناف نمّوملا ةسارفاونا

 ةفرعم ىطعت ةمعسطلا ةسارفلاو مومذملاوأ دو#لا لمعلا كل ذهنمناكىذااوذعلا ىف ةمالع كرت
 هئاضع أ ىرظنلا قرف ف هلك ل ذ ف فرحتملا ةفرعمو هناّكَسو هناكرحو هلا وقأو هلاعفأ عسبجب ىف لدتملا
 ريغو بوضغلاو قيشلاريغو ق.كلاورمغلا مدقلاو نطفلاو ىكدلاو لتاعلاو فرخالا نيب وضءلكتأ اشنو

 معاق اذه هبشأ امو ؟ فرغلاريغو فرتلاو للا مل لاو لاتحمل عادخاو ثيبحلاريغو ثيبحناو رحل

 رصبلانيعاروتلاكن وكي : ةريصبلارونل نمو اهاطعب ىهلاروناهن ًاءديناببو ةنامبالا ةسارفلا نآالوأ

 |امبرصيلا قرفي كفرصبلل تاسوسل هير هظت ىذلا سعشلا روك سرفتملا ف ةمالعلا نوكتو
 ا واع ودك نيا هرم فرج تاس وسلا نم متل رونا فت !قوروتلا ن رم همق

 نم اهيلاعو اهيرت نماهدعبواتكاس نم اهكر حمو اهرفصأ ن ماهر نءاهدوسأ ن ماهضسأو
 هللا ىلا ةسارفلارو فمضاامئ اواهءومذم نم اهدو# فرعب ةيناميالا ةسارفلاروو كل ذكاهامسأ |إ

 رادلاق ةداعسلا ناكح رحو موم ام اود وهلا شكي هنالع ءاسعسالا ماك ال عماجلا سءالاوهىذلا
 سل صخشل او هرثأ وهو ضرالا ف صخث ةأطو ىأرا داممصعب نأ“ ءاتشلا تاكرسو ةرخ الا

 0م ا ويصل بو اقل العب اج لم قش محا تؤ دعس مدق ا ذع لوقي رخاح

 ضراوعلا رومالا نم هقلخ ىف هبلعأرطاموهاريهن اكهدةلخ فصيو نعلاروعأو أ الثم ضس أ رثالا

 ْ هقفالدخالا منواذا هس ًايداولا قلبو ناسنالا فمكحو هصطث ىرينآريغن مهرث أى هلكك لذ ىر أ

 اا اذه لجال هللا ىلا ةسارفلاروو فاض ءانبالاو ءان الا نيبداتعملارهاظاا همحثلا ىف ةبسانملا مدعل

 ]| هفاضأول كلذكو ةصاخدسملادوماالارونلا اذه يحاصر ملالثمدبجلا سس الاىلا اهفاضأولذ

 5 هنكردأ هللاىلا رونلا كلذ فاضأ الف مس الا كلذ َهَمَق مح ىطعت ام بسحب ناكل ىهبلا مسا ىأ ىلا

 هيصتامراهفاستسو قالخالامراكتو دماغ مالو ةرث" الاوان دإا ىف ةعقاولارورشلاو تاريدلا

 أ اذه. فرعيو ماكحأ كاسل ىهو ةيعرشلا ماكح الا نيروتلا | ذمقرفيو ةبتاحورلا همطعتامو ةعسطلا

 روثلا



 | نكقءانفلاالا اهمدعي سلف معتم ا اهاوأم قملا 55

 60 همذطتقب املال هللا ره 1 0

 نأ قفنا اذا نيضشنلابفدتمةوتفالةودف بحاص ماقملا اذهب ح اصف وف بام.ص تنكس غنلا
 نأ لعات هيضتقيالو هيلطنال يل !نوككب حلا ههر كا كح سوف نيضقتلا دحأ توكل

 نوكمل كورتلا نم تناكنا اهكرتوأ اهلع ىلع عراشلا صن ىتلالامعالا في غرام اناسنالا

 2 ىلعأ ف لقعلاو ناميالاو ف ثكلا هاطعأ امدح ىلع فاك ام لاذتمان |

 نم هناربكنا ىف درو دقف امهلضفأ ىل ادنع ٌكرتوأ ل_هذ نم ني سعأ ىنعأ ن الع تقو فدل ضعت ناك ||

 ىدبع قرداب هسفنلتقن مف لاقو هيذعءاثناو هنعافعءاشن هللا ىلاءرعأت هيلتتي مواصضن لتق |
 كب دمما ود نأ انلسالاماف رانك نا را ءشملا ىف هلع لو ةنملا هلع تمرح هسفن

 دقو هسغن يح ىلعار امن اريغلا قح ىف لمعلا ةونفل او هريغق> نم هملع همر ىف مظعأو هلع دك
 ىئياملاوه ىقلاو هللا دنءريغل | ىح نم بجوأ هيلعناسنالا قحنا عضوم امريغف عراشلا مدق

 ا عدا !ناقرط امهذ هير سهأب نك ه سفن ح ىفال هريغقح ىفو هسفنحأبال هريغ صب رومالا ىف

 ميفا اذا_فراعلاف نطوم لك فغوسالرخ الأ ارطشلاو هللا ره نعرومالا ىف ىذملا اوهو عوس»

 ريغلارثؤمف اًقاطم ىف نأدل نك لاهاهالهماع قوما تنععتو اهباحص أ ىلا قوقحلا ءادأ ماقد ىف
 فرطأ!اىف حدق هيأ دس ملاذاو ةوتفلا طرع ؛ىف حدق هنأ دب اذاوأ د هسفنقح.ءاداب هناف قالطالا ىبع

 نمؤمانأ لوقي نأ كلذ نم صدختأ واكل اه بف ىلاهت هللا ع لاثتماوه ىذلا ةوتفلا نمرخ الا
 سوفنا | نم اهريغ ىلع اهرثواو اه-أ دب اف ىل ال قعلل ىه ىبسفنف مهسفن أن نمّؤملا نم ىرتشا دق ىلاعت هلئاو

 نافرومالا قداح كاردا نع نيبو ادنعمولعملااهكرتفةوتفلا لمكت ا ذهافىلال هن اهتوكنم

 || ءاج عاملا نمادهسش نأ كلذو ةرفسلا بحاصةءاكحامأو قولا ءادأىناهمعدتس نما اهكلام ||
 ةرفسلا ىلع لهاا تدجو لام:هلأ ف «لعأطبأف ماعطلا ةرفس هبتأب نأ هذ لت سهأف فاضاهدنع
 || اذهل عذ تةددقا جيتا ه1 لاظفع وفن نماوجرخ ىتح تصب ها مهج رخأ نا ةوّدفلا نمرأ مق ٍْ

 قيقدتلاب هلت تلكعتلا اذهل دحأ لاقولف هتافام منو لاقام منو ةون هلا قمق دن باد ن نملعقفلا ْ

 || ىلوأ مماعا هو لغلا نب هم لضف أ مهو رااغت :الاورخاتلا,نوملأّ تم ف اضالاو حدملا هج ىلع ةوتفااأا

 : قاب ديول نإ الا نه هلل ممتعاط ثدحن م هللا ىلا برقأ لأ ازحْشلا لاه ن اق لما ةاعا سعنم

 قطان رمش وهرعدو هسراوحو ناستالا دلسوانلقةذلّسهرعغى ما ضع ةهاركو ةفلاخلا |!
 ىلاعتهللا لاف ةدح احلا ة رذاكلا ةقطانلا سفنلا ىلعةماسقلا مويدبشت ا ذهلو لغلاكىاعت هللا جاستب

 نولمءياوناك اع مهلجراو مهيديأو مهتنسل أ مهياعدجمشت مول ىلاعت لاكوانملع متدجش مل ماو وا ْ

 ةاعارمحىلو الا ناف ا م جالس لك ىلع مالسلا هيلع لاقو ٍْ

 تذاساو لهل ةرقسلاكل رتومدالا اذه فن :ولف مهل ماعطلا دقت لست عراشلا ىعأ ىت جلا فاضالا

 قفوملاهللاو ةوتما فق دأو ىلوأن اك فاضاللرخ .[سحأ جدت: فرظنو ةصقلاب هفرعو حشا

 + ( اهرارمسأو ةسارفلا ماعم ةفرعم ىف ةنامو نوعنالاو نماثلا بالا

 ىداهلا ئطدملا لوسرلا ىمااظفل | هنءاحىلهئلا رو ةسارفلانا

 ىداشلائئانااملا ذواعمهوانمعأ| || هلولالا ناكن م ةسارفلا در

 داهشاو ببغفةمضقلا سكع || || هيموقي نأالا ةبابنلا امو
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 تئشناو نيعتالو فق:نا تثناف هضْلريخ امو ىلا ءتدملا هم_تناف هتاكسدملا هيسنتنا بحوأ

 ناف ها عمامدا كا فنى هبسناف مذنم يقاعت امو هيلا هب اق دج نم هبفروخماب قلعت ام 0 طا

 لوكام هءااذا هنا هجر نيدموبأ زيْشلا ناك ةو هلا ماقم نع تازا.ةريخلا عاج نعةرابعبدالا

 همعطي نا دار واذا هريخ دق هنا نا لع دقنهءاجو عاجاذاو هلك أن شخ لوك أ امدءااذاو هلك أ بمط

 رظسقراسشخالاوريغتلا هللا هنءاج لوك أملا ن ؟ دقنلا اذه لود ةهملا هن“ احتالوك املا نمد ات لماع

 شضوفلا ىلا ال ةدابعلل حازملا حال ص ىلارظنناتالوكأ !11 نمهللا ىلا بحالا وهام تقولا كلذف

 لءاعيناهلجش اموابدلا نطوم مكح ىلا عجرب ذئنمح لوك ام لكهقفاوناف ةوهشلا عام او ىسفنلا

 نطوملا مكحت لدعبف ةعورشملا ةدابعلا هحالصي موتي ىذلا حاملا حالص عماها ذو دلم ىف دهزلا نم |
 اموةرورضلا دنع هلوانتت هناف ةجاحلا ةذلب ىنتكمو هةذلل|مدعل سفنلا ههركتىذلا سعلا فظشىلا |
 هفرمهتو لعق ىرسبو هانركذ نم وه ىيفااق هيذَتلا هيلط عبطلل لصحاذا واملطي عبطاانالةذااهقوذ ُ

 سأ هلعدرو ناو عورشملا لعل! نازيم ىبعنكلودوح وم لك فو ناو. لاو تاسلاو داما ىف |
 عج ريو هكر ض همف سل د قف ىدهلا عرمشلا نص سعال س هنا هع رع تين امهل لح هلرهظرامف ىهلا

 نمئشالو ميرحتالو ليلت الهنا مهعجا,ف شكلا لها دنءتيثدقهناق ثبانلا عرشال مكح ىلا
 اما لور كو ا با لوصول ة دقن واخ نم دن الدول وفل اسرلا عاطقت ادعن ع ريشلا ماكحا

 ىهلالا في رعتلا عنعالو هطرش * اذه الا سفن ىف مرح اوأ لل لا مالا كل ناك ذا ىسفن ىوه هنا

 درواذا ضوسصنملا رتاوآلا قامو هباع ص ومنملارتاوتلاري_غىف عورسد ما مكمل ةعصإ هنن الشال
 نم هنافدو+ولاو فشكلا لهأ نم هللا لهأ دنع ه- 1 11 لوك قرا رصف

 نيم ديكو قر كموهو نورعشيالث يح نم مها او- أ ىف سيلتل ا مهل ارطنن ان ءهّللا ىلانيمعنملا :

 ىهسرلا معلا ىف كدي نم عربشلا نازيم ىترتنا كاناف نورعشيال ثبح نم حاردّتساو ىهلا ا
 هيمكملارهاظ ءاضما نيبو كس لوحامم سانل ا همهي ام فالخ هنم تدهذناو هب مكحاملةردابملاو ا

 نم هللا لهأ نمنييداص موةواعقو دقورعشتال ثدح نم ىهلا ةروصب ىسفنركم هناف هماع لوعتالف |

 نودوعْضر رتخلا مك [كلذ لطامت مهمهف ىف مهارهظامو مهفشكن وحجر و ماقملا اذه مهيلع نسل ا
 هللا لع دنعالو اندنعئ دب سلا ذهوريغالرهاظلا ىف ررةملا مكلا كا ذنوب ومهسوم: قحىف هيلع |

 لضنيزلا الاع أ نب رمس الان قلو هللا لهأ كاس ماظتنالا نعح رخو طلخ دّقف هملع لون 1

 نع فكحلا اذه ىحاص قيباع رو اعتص نون مهن أتوبسحي مهوانتدلا ةادملا ىف مويعس ||

 ىسفنل ىطعأ امل وةءوهو رهاظلا ارب رقت هلمعمف هسفن قح ف هدقتعيالو مكمل كل ذرهاظب لمعلا م

 همكح فالخ ىلع ىرمم ىف همكفه”رس ىلع تعلط أ دقىناف ىرغاظالا عورمشملاهالا اذه نم
 نمةرخ الا فوهو هلع طبح دف هنم اذه ىلع لع نهب لمعلا دنع هترس ىف هدقتيالق ىرهاظىف
 ههلا ذختا نموا لهأ نمنوكي نأ نع رخو نيدتهماوناك اموممتراجحت تراني رمساكلا
 اذهلياوغ نمائناوخ ااناوظفث تب افلا فودو لصاخلا ىف هنا ّنظب وهف لع ىلعهللاهلضاو هاوه ١

 معي نك هبف ىلع ب حاولا سهالاب تيذوو ةفئاطا | هذه تحصنو ركيصتن دقذ فثكلا اذهركم 00 ٍْ
 ليسلا ئدي وهو للا لو نار اهلعان هانا [كةوتفل

 ه (هرارسأو ةودقلا لرتماةم ف نوعبرالاو عباسلا باسلا) <

 انقل الث راثا هولا 112 اهانعم تقدن نا ون كاااوه ا ْ
 اهاحأ تواالاذ ءاجاهتما تمن اهاتاسثا نيعابيفنف



00 

 ا تلا

 هيف _عناو هنسفن هنئمسامجبالا ىمنالف هم اهدورو ىلعةفوقوم هلع اهقالطا ثمح نم ةؤامساف مسا

 هعمبدالا قلد لعبلالا هلك هنا سا ذه لعفامو ىلوأ قالطالا ىف فتوتلاف م دال كلا لاوادم

 قلي هنال ناسالاب صقن مطشلا ناذ اوعط الفاو د اما تاعطشهل ن م هللا له ع نما

 رباك الا نم عدو دقو هسفنيو هللان لهماب ملطشلاا هقحلسف هلق شح نء جرد وةمهلالا ةشرلاب همق ةيسقل

 ءالؤهىلا رطنلاب عاعر مماف مهعمانل مالكحالف سانلا عاعراماو صقن ةقد هنال مهيععا الو

 ىلعالا ىل_عىندالااضيأ مطشي دقو انس بتعلا عّدب مهيلعفةداسلا نما ذه لم عقو اذاو ةداسلا

 هللا ىلع ميدطش نم ةذخ اولا ىف هللا لنعم_ظءأ ىهو ءامدنالا بتا ره ىل_ع تاعطشلا لئموكح
 نا. ناد م يوت ايلا لح مما مهيذكتهلالا ةشرهناف

 فانصأ ب تار عمهدئتعةف رعمال ىذا هب نظلا نس كلا عماس سااأ_مرتغمف سهالا س 1: ىف ةحعلا لقي

 تح امدح اوف سائلا فل الضلا نم راد رغل ق>وهث مح كاذا هللارا غرف هللا دنع ىقلخلا

 | ةداسلا نع ةلوةزملا تاءطشلا نم كا زكحوو هج لاح ىف هتمترهظنا امس الو اهب ةدطشلا

 هللادنع كلذ ينوذ_خ اوم نولو م مهو م-ممالهج دك الملا ىلسع رمشنلا نم مهسنح 'هلمضفةيور

 نادارأن مو هوحولا نم هحوب ةح هبلعهللا لع نا هسسف: ىم<ىذااوهلمكملا هللا لاعلاو

 تارقلا نم هللأو حد نعالا تمصلا مزاي و توملا بقتريلو ىبنلاو مالا دنع فملف كلذ نم همس

 ,ىح يذل كىطعاو هسفنلءاريتسا دقوان رهمرمشلا نمالوايلط هريخلل عدي لف كلذ لعف ناف ةصاخ
 ةءترملاهدهقوفامو لاعلا نموا دوصقم لتاعااوهاذهو هقلخ د لك هللا ىطعأ ام ه#تح
 قل اناك اًداو ىهلالا ب انملا ىف اهمكح - ىف اص فرطةوّمغلا نم ىشمدق اذهال_د أ قواخم دن سه

 ٌلابادراميا فةي_سلا هذه نمهلام كَم رادق لاكلا توعنو لالا تافص نمهلامو هانغ عم ىلوأب

 وهاده لك ان ابره فس جوال د قالة مان فاو فس تاتمس او د

 ديعلااذهنوكمفانركذكهللو عامنا مريلع ىتْمَلاناف مهماع ته الو قلنا ىع اربال نم ىتفل اف انسف اهتدمع
 نوكمف وحرم أو أ قح ةفصبالا قلخلا ىلع تف الف قلخلا ىلعهلاراثب ا ملا ٍبناج ىلع ىتفتلا بلطي
 ىلا نم ةوتل ا ىرسست نا لاحم نم ناك ذا الذالاو ةوتفلا,قلختلا وها ذكعدبعل ا اذهال فتم ل
 ّل لب حاولريغ عباوز اهحابرأو ”نلب اقم ءاوهالاو فلم ضار غالا نالريغلا ىذأتريغنمريغلا راثبا ىف

 كرتافاذكه مالا ناك اذانورعاهطذخسو الا كن ديز اهاضرب ةلاحنم اك دحوالو سهدت مىقع ىه

 نعحرخ نا اهلد ناهد ةوتفلا لصأ ىفهللاىا عجرا ومانتلا ذهل بب_هحت تدرأن ا بناحي ىتلللا

 تاكو لو ةوتنلا نم سلا ذهذ ريغ ظحلاراث ا كريغ ظح نع حر ذك نأال كريَغ ظماراثيا كلفن ظح
 ذاهلال> هقدعس امل كظح ن نع لزرقملا بناج جيرفرومالا تضراعت ذا دوجواهل داما ذه ةوتفلا

 نا كنه باط نا هنأ ه اناكراش | نموكلذ ىلا جوحأ كر ةف عم تنقدانغ عمةوتفلا ةفسصب ]ماعد

 كاع ٠ نءْ-ورخد ص كلاثتم |نافرحالا يلطت نأ ةوتفلا نك هملعهب تددفت ام ىلع ار هنم بلطت

 نال ل ,اةوّدفلانفصولا ىمقت عم كظ رتب كاطظح كلا لص

 1 ينوهف ىها اسم نعنكي ناو ةونفل ىوظع أ وهف ىهلا مأ نعل ذناكتاف هير د.حوتل

 باول يرتملا معلا نانالا ارثويناةوتفلا همم فلا اوهف هسفن ىوشه ىلع هير صار :!نم هناك لاح

 عراشلارمأ تفلاخا ذاهرظنوه ركق هيمكح امو هلةعةلدا ىلعو هسفن ىوه ىلع لسرلا ةنسلا ىلعهننا نم
 انه لاب نأ ىتين. الو لساغلا ىديزيب تمماكعاورشملا معلا ىدين ببن وكم ىفلاوه اذ ههررقملا

 فهد سقت دنع فقفالدمق عرشلا ناف مدق هل زهوطلغ هناف لساغلا ىدي ندب تملاكو كا ىدينمب نوكي
 ىلا همسش نا ةودفلا نأ هللا ىوستاوولخلا ن هقول ىلاوأ كفن ىلا همسن”نا هلو هام كءلع بحوأ

 امو ع ورماملا لعلا عم نكو هب مراف كلدع كلذ ف الخ ىلع كا ذن او ل سهأ اي ةقيشح هللا ىلا ال كلذ
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 ىساقلا نيللا كاَدفنيعمالب | أ| ادرفتم مانصالاهرسسكىلارظا |

 المادو اعرش تناملدب ىعست ىبهلا مسا اهظفل ند هن اسهل سلو ىتعملا قيرط نم ىسهل تع ةوتفلا
 نكي ملول لقعلابو نيملاعلا نع" ىْغهللاو ىلاعتهلوق ع رسشلابف قالطالا ىلء ملاعلا نع ىنغا !هلءنااملقع
 رقتفاولومهدوجو ىف ح رملا ىلار قف الك ناك و لو انكم ناكل دوجولاب هفاهصت ا عم هسفنل امج اوهدوجو
 قالطالا ىلع ىعوهفهحر م ىلع لدن ةمالع ناكهنوكل ماعلا هلج نم ناكلو اةلطم تغب سلف ام عوم

 هدارفنا ىلءهلاراني !ملاعلل لاعلادجوأ اهناو هيل هام ةةالددجو أخ ماعلا دجوأ م غلا ادههل نمو
 تقلخ امووهذ ىنارقلاامأف ىودنلاو ىنآرةلارينا ةمهلالاة ولا نمودوّدفلا نيعوهاذهو دوجولاب
 رشلا نم مهحرذعو دوحولا مهمعتمل مهتلخ هناانه ةوتفاا ةروصو نودسعنلالا سنالاو نملا

 || لكبهدارفنا ىلع مهلراش اهلك اذهو الخ مهنم لج و ةمهلالاءام- الان قلختل ا نم منكم .:"ضخلا

 : اموهلو#بمهلارا اكل درت سف هملع منملا دنع ةمعنلا ف حدش. نانسالا نا لع مث هضمهفاذخسا ام

 قوسوملاى ودنلاريكنا فو مهلجأ نسال هل+ نم مهَملُح هنارهظ اق نو دبعملالا سنالا و نحل تقلخ

 ئثنمناو لاق هدم ععسنل ءاسالا هل اذهم رغسو هلجأ مال انلجأ نم ءامسثالا قاخ هللا نا

 ||| فنان الا ةحئار هدف مشيال تح هذمح نود منا همالعان عملا مهفمل هدم حسالا
 ناوهلوقو انقل كدر ولا.هدارفنا ىلءانلاراثي ا انلحأ نمءاسشالا قلخ هنا ةوتفلا مكح ىوسوملاربخلا

 ريما امو ءاوسنودبعبلالا انقح ىف هلوق لثم ةنملا ةحن ارهمض ديال ىتحءاطغد دم عجسنال الى نم ا

 تنك لاق هنا هناحس هّللا ن رب لو هيلع هللا بصق !لوسو رع ىوراش ريما نس قاتلا ىو

 أ درك ىف قوزرعت ءف مهلا تفرعتو قلخلا تقلفت فرعأن ا تبجاف فرعأ لاززكم
 || ةودفلانمريخللا اذهف اذايثلاناوقامنا هلوق ىهوةلزتعملااملا تيهذىتلا ةّس اثلانامعالا تامثا
 اال للا لا رو 1 علام لل ياخ هفو ءاذ له نمو فرعا نأ تح ادا ةيسعن درع ىلا نك
 ٍْ الف مودسعم ىف ناكنافد وخ ومى وأ مود عمق مودسعملا كل ذ نوكي دقو مودع الا قاعتتال حلا

 ْ ناب الفهتبحأ ام هض رهظافدوجومىف ناكناوهداحا بأ ام همفرهظب ىتح هدو>و نماضنأ دب

 ةزع هئرْوف ىغلا هل نم هيقلعتثح بوبحلا اذه بان ارامي او قلطملا ىن 1 لغارتس رز دامنوكت
 دّلنأ نم لاممابايلطرلعلاودوجولا نادوج ولا بس ناكو ىنغلا فدل نملادوصّقم ناكش مح سفن ىف
 نة رضا ده ىلعلاو ىدوجولا ل كلاروهظا هنمامه دوأف ىلقعلا ميسق هلا امتبب م لاك

 || ةنملا ةحناراعلاو دوجولا لاكن 1 لا مر ءضرعأف
 لإ ىلا ةوتغلا ىهىتلا قالخالا مراكم ىفءدابع عم لزندق قا ناك ا ذاوءاوسنآرقلا فرك ذاك اضأ

 هس رو ناملاو ءال .الاراهظا هما ىلعةوتفلاف اهب قلت نا ةمصل اهذهم ىلو ا دمعلاف دا اذه

 |١ دو-ولاب انيلع قدصت هناصسهناقاسهلا اتاك ىذالار نملابم كك فد ص اول ال لاق ينام لاو

 ا هملعاونمامل هللنملا تاك ّن ول مكملع ْنِع هللا لب هلوتامأو كل دبانم ءاع ّنم امو هب ةفرعملاو

 أ ل_سوهيلعهللا ىلص دل هللا لاق اولسأ نأ كدعنونع هللا لاك مالسالاب سو هيلع قنا لص

 اف ادعزدل لعبصال تح هناصس هسفن ىلع سو هملع هللا ىل صا دمترث 1م مكمالسا ”ىلعاونمتاللق |

 لا مكلع نم اانا ليلاقاءاشولو ناممالل مها دهن ا مكملعّن ّنِع هللا لب مهل لقدل ل اعف مذ ناسا هملع ىرحا ١
 ةوفلا نما 1اس ول كرر لا ناج رنا راق ماده
 هنااعطق ل_عباك ةنسالو باَك فدريملاهتالطاو قملا فدوج وم اهمكش اهب رعشال ىتلا ةمهلالا
 مالعااو يلعلاو ماعلا سادرو اذه عمو فراعو أى اجل اعاناو هّتفر ءراشلا لعام أون قرال

 هلم هملع قاطن نأ م كح هس هلل ىذا الا د ندمزلب اق هءلع فراس» ءلا مس. ءاقالطادروامو ىلاعت هلع



 ؟ ما

 ودام ثمح نمالو ناكرفوهام ثم> نمالوهللا مالكوشام ثدح نمالنآ ءرقوهامث يح نمهسفأأ]
 ىتحالارك ذلا فق يللا هنيعامو مكح لسا لكف رك ذلا انلزتنحنانا هلوقنمركذ

 1 :نم هللاحدم دقو يكمل !محاصو ةمكسملا كلتف اهلزانم ابسمالا نولزني في كح مهاعب دأإ

 نمو لافو باطالا لهو ةمكحلاهاندن او لاقو ةمكحلاو ِباَكَلا هلعب ولا ةذ ةمكسحلاب ا
 ءامسشالا عمجب فاى :رساههكح ناف بانلالا اولوأالا و ذياموارينك اري قأدقف ةمكحلا تو ْ

 د تال رد ئذلاب ىتعتال يكحلانا وعد ||

 هدامع همهف

 * (هرارساو ركفتلا ْكلرتم امم ةفرعم فةنامو نوعنرالاو سماخلا باسلا) «

 لولعم ركفلانانركفت الف هقلالت يل_ةركحغئاذلر

 . |[ لوبجم ماكحالا لعوح لجأ || ةرهطماحور نكتركسفت لنا
 لمصفت كد ل كالا لم ةرهطماح ور نككركفت ل نا

 هبهاوم ىطعي ىذلاهلالا نع
 .ه«4لعف اقناواءاك اهأ

 انسفن ال انلكو رك غلاف

 ه,تصصخ دق مر كفتلا نا

 ليزنت كل طعن ىذل!كاذوادوح

 لم_طافتلا ائتظعأ ةياكلا نا
 ىل.طعتو ْكارشا ناك امءالول

 8 0 ؛دس قحلا ىف اةنيعلكو

 ليزتتو رابجلأ كلدبت 2 هتمد# ا نطاوملا قو

 نم هئاروناوة ملا ب لعلا نودي رباعف منع سلا ا عفراودارأ لاجر ركفلل نوكراتلا |

 نيقولخلا نمهنلا ءاش نمو هكئئاللاكت اكول لا نمرطف نم<«بلعرطفامب و ىوهلا نع قط اموأأ|
 ةفئاطلاو طلغلا ل حر اكفالا نالو مم ةيانعو هللان مءادشنا مهلا جوملاو هللابرلعلا ىلعاورطفنيذلا |

 ىلءاوهلالا ىفامتاو تاعواخما ىفاما نيرعأ د[ ىف نالوجركفتلانالركقتلا كرت بجو ىرخالا |[
 هلولدمو لماد عمت الف هلباقيو للدلا ضةان لولدملاوالل داهذتي ن/تاعول غلا ىف هنالوج تاجرد |||
 ركملا لاح ق تامل هنأف ناعورسشمامهذا ركذلا.لاغت شالاوركفتلا كرتاوأرف اديأرظانلادتع ْ

 هلالا ىف هتالوج ناكناو ىهلا دورش كت وكبال نكلو هنت اهلطب ناك او هتاريغ ىفتاملتانآالا ىف

 تلح هللا عم نداء وسوهو هريبخا هيلط ذةقمهطعلو ارباك تان“ اكلاو تاقولخلا ىلعالمل دخل

 هركشي لوم هنا نظ تاو هنمعل هيلطاق هلل ادنتساولو تانباكملا كح ىلعةلدنلالا هيفرظتلاا دصقام ا
 نا عصي له ىتعع هيفرظن ناف هي لاعوهوالا هبفرطت.ال هناك نب طلغ ا ذهفهسفن ىلع اللد هدْحَسل همف :

 رظنلا اذ هلثماؤاراملق «سفن نم مىخلا لع لدا *ال هناك لهم ا ةنااذهق هسفن ىلعالملدنوكت :

 هللا نالةدامءمهركشفمماس-ال قال ن اركشي ىذلا ل ثم ناكه ّتفصهذه نم رك اق ٍ

 الاثتما هبفاوركف> نامهلنمعوأ مهم اعف نور كف سفر كفتلانمهىمجأ كلذك مهركش صأ ||

 موقنأم هجو لكبر كفلا مولعنال عبتلا مكح ىف سه د: ملء! نم هجضتنام نوكي وربغال ىلاعتمسمال ||
 ةناكم لاو ةعفرلا ف ىبهلالا ب هولاو حول اوركذلا مولع ماقد

 + ( هللا كديألعاهرارساو ةودفلا ماق ةفرعم هن امو نوعن رالاو سدا سلا بابا )+

 اهدجأءاعسالاو قا ةروصا

 هنف لق

 امحاص كفن ام ةوتفلانا
 ةماحت را: الام فاذا

 سانئلاو سانا ابر دنءامدّتم أ

 سارا ىلءلومءث نكت ف

 ىسارلا حارا امانا يوكل اع اوهالا هلرلزت نا ع

 لغشي فوخال همكح نزحال

00 3 

 سانلاو برا لاخ مراكتملا نع

 ىف



 ك5

 ردقااو ماكحالا ف ركمتلا سدا || || ريعلاو تانآالا ف ركفتلانا

 روسلاو ىةالاىفهردق هلل اف || || هله-5تللاحركفتلا نا
 ررسُف حاورالا عم معن فو ةعدىف سانلاناكركفتل االول

 رشلا ىوس ىر در دحأ ىلع مكح هل سلو ىعسط تعثر كةجحافلا

 رودااو لاو> الا هده ىلا نع ترظنامهانلق ىذلا "وك

 رضذ- وودي صالاذفنت || || ةمت اق ءامس الاو رداملاوه

 اّتعن نوكيذتنف ىلوالا ىف ددرتلاوربدتلا نعم ناك اذاالا ىهلا تعب سلركشتلا نا هلاك ذو لعا

 فصلا اذ_هىوس نقولا نم دحأ ىف نوكيالو ىىسط ت عنو هفرايتءالا نعم ركفلا امأوامهلا
 اهتامعا ثمح نمال تالالد ىهام مح نم تادوجوملا ىف نيرطانا اربعل !لهالودو ىَرشلا ١

 اوركفتاذاف ضرالاو تاومدلا قلخ فنوركفو ىلاعتهتلالافاهم ات-ىطعتام مح نمالو |!

 0 عار اولاقف مهدنع نك, ملا طعركفشلاكلذ مهدافأ
 الع صضرالاو تاوعدلا قلخ ىفركفلا م هاطعا دةوالارانلا تاذعن ندهيةراعسال ا ىلا 3 ا

 هفركشم لك ب اعد يف ملا لو<ن اهلنا ن نماوبلطف معلا كل ذرانلا م هديشأ

 ةنوكن م هلالا ارظظنلا ىدءّيالركفتلا ماق همطعبام بسحب هئمهللا لاس امال عر ل ىطعأ اذا ا

 اذهوتاذلابهيلاراةنقالاو لالجالاو ملعتلا نم ةيهولالا تافصدل نم هقتسي نا ىجسب اهكواهلا |
 رشل اة طف هتطعأ ناو هب أذا هاو اريخم هن عرشلا» اجمث عئارشلا دوجو لبق همكح ةلجوت هلك |

 وهام ثم> نمال هب فصتا اذا هلر بالامل ارت تسلا و رفة لع ناك اذ ةنان اهله و ةداع كوكل ا

 ةناانم عتمدق عرشلاناف اعرمشالو القعال لا تاذىف لاح الو مكحر كسفلل سلو عورشم
 || عافترا كلذ بسواهفاوركفتتالكأ هسفنهتتاكرذحو هلوقبةراشالا كلذ ىلاوهتتاتاذ أ
 لهو موسرلا ءالع ةياغدتاو ركفلا ةسم اولعاملهللا لهو قالا تاذو قا تاذنب ةمسانملا ا

 الاحمهل نوكما طا ا رءاسشالا نيب تايسانملا ىطعب هناونيطلاصلا نمرابتعالا |

 ىرديال هيحاصنالرطخ املس علا ل طعبال لاح ركل اوركسشلا كرت بان فا سسك

 معلا ىفايلات هبفباوصلاب زوهينا هيحاصدارأ اذان اطلناودباصالا لباق هنالىطتع وبدي له |
 ريغ كل ذنمءاحام ىدعت.الور ادتعالا وركفتل ارك ذاهف تلزننآ رقلا ىف ةنآلك نع فيعبلف هللا ا

 هعم نرقو أب رقدذ اتا ىلع صنو هضركش | ىهأ نآرقلا فرك ذامهللاناف ةرتاوّدم ةنسالو بام ||
 هيدلام 31 تال كل د جال قاد ار[ قرأ هس دو سعلا| لوحلو ظذاطاو هعمةراصالاوالار ا

 ا ءىلالوصولان مديعلاا ن نكمدقوالاهريغنود عضوملا اذه هصخو ا
١ 

 تاناوأ عمسلا تانآوأ لّعلا تانآىلا م ا سيعمل رطلا ىلع ١

 مولى ملا اهصن ىَيلاتان .الا مزتلاف ةدحاو لب بصت ل ركل اهف تلمعتساوناممالا تأياوأ علا | ْ

 كا هملقام ىلع تكلم اذاواهلز اًمريغىلا تان الا,لدعتالواه.تا صرومالاب ىّدعتتالو نوركفتي | ا

 كل ذكوىلاعتهللاءاشن ا دعست ركشتو ةربع بآل ك ىلع ثا كلذ ىلع ا د

 تقةاخ فيك لبالا ىلا نورظت. الفأ ىلاعتهلوق ثم ىركسفلا بابلا اذه نمرظتتل ااهيف ىتلاتانآ الا
 باعصأب كي كب رلءف فكرتك ذكو ضرالاو تاوع-لا توكلم ىفا ورأي لوآهل اودكاذكوتن الا |

1 
 هلوقلل_ةمياملا نك نمربدتلا تانآكلذكوتدن الا لظاادم فك كيرىلارتملأ هلوفو ليفلا

دعت الق هركاذ مس أت كلد نم اش هتارك ذاذا كلا ل_عجاو نارقل نورد الفأ
 ركفتلا ى

 رطناق 3 هلا نوربد الفأ أ وق لتس هتادوطستلا نعمل اسالا تدان رسال اكل ذي نم سف |

 هنو



 دوما ىف هرمض ست ةماعلاو ةرك اَذلاَدَوَتْلا فهندرمضحخت ءارلعل انروضحلا| هلوراضعدتسإلا انل ناك

 قواعرمشو الع ةرك ذل وَما ىف هريضحتسف نيود |ىفهرضحصتسي نم هنام العلا هللا دابع نموه ملا
 نا التتار د نوكيت اللا كلذ ندور كح, هزي ذ هنالزل دل عااذه راف ظك واعر ”رلضممل هولا
 هللا نيركاذا او ىلاعت لاك رك ذل |نمالا من مةركلا, حا امورك ذااالا اش ةرثكلا فنضو امك اعنا
 .ش اوركذا لاقفدسقتلا نع ىرعملا مسالابالا اسقركذلا يأامواريثك ارك ذ هتلا اوركذاو لاعواريثك
 لقبلو تادودعم ما ىف هلا اوركذا لاكو اذكب لدن لو ربك اهتئارك ذو لاكو اذكيلاكامو هللا

 || اذكبل قلو هتلعمتا مارك ذ ام اولكف لاقواذكب لقب لو اهيلعهتنامسا اوركذا لافواذك#

 ريما لاهل لوقي نم ضال ةحبو قع نيل تسال وعل رس لاما كلر
 || اهفنووكير اد لكوايندل املاع مه هللا ظفح يذلا هدابعن مةصاخلارك ذهنال طفللا اذ_ه ىلء دئاز
 |١ لئاقن كر دعو لوزتفهل- أن نم هللا اهظوحت ظفاح سسايشدلل قس مدح م مءاندلا فقس لاذاف
 || نود ظفللا رتعلاذهاذ هانركحذ ىذلار اضسالا,رك اذوهام نكلو تقولا كل ىف قانهقنا

 || مهماكرشرك ذياوععس لمنال اروغنمهرادأ ىلعواوهد-و نآرقلا ف كير ترك ذاذاو راضحسالا

 |١ مهومسنامهئاق مهوع-لقىلاعتلاقاذهلو ةهلااهوعضو نيذلا مهن أب مولع عما ذه مهم ولقتزأمثاو

 || نو و ىدحا هللا ل عأ نم نفراعلا دنعرك ذل تايردو هللاالا هللا ىمس الف م ملعةخع | تماق
 ْ ةجرد نورشعو ةنام عستهتلا لهأ نم ة.مالملا دعو ةجردةن امعستو

 * ( عملا فرعشهرارسس وي كلرتماةمةفر ةرعم قةئامو نوعيزالاو ثلاثلا باسل ا)

 هرك دن سل نم هدهشب سلو | هدقاشل ن نمالازك دلا كرسإل

 هرثواق امنع امين قلا ن كب ًافهيضو ىرعأ تريحت دقو

 هركسسي ني1#ا فهرمصن يذل مل-ع لأ ماقالا كنركذ ثاام

 هكدا[ سلا عملازاالو دوش لا وحال عم لازاالف

 وهرهظ ءاعسالا عم لازيالو | ىندهشي ناعالا ىدالازالو

 كرتناذ هكرتنملضف أرك ذل ناهتنا كفو )عاري هن هنالدب وهلا فرعتلواولادالا انهوه بتكيال
 هانرك د ىذلاركذلا نكلو قالطالا هلركذلاو اًعلطم نوكي نا مصيالدوبشلاو دوب نعتوكيأمنا
 || ناك لهر ظن: اك دوه نعالركذلا لرتناكو لفد#قملا ركذلا نمدريغو لملجتلا و جيسنالاررك ذلاال
 لأ قالطالا ناكر تاو الب ةد.ةملاو>-الاو ىواستاانهمف قالطالا ىضتقيامت د بنس

 |ردقلا الا دسقتلا ف ةدئافالوزمت دقق تلقام فيك تادمقملا ف ىرسودسقتلان ءزبمدق دلال ادسقت
 || مواعملا نعزي دق هنالدسقتلا نعى صولا اًذمجرتاف فرعبال لوهجمهنا هضلاقبام ملظعاو
 دوجولا 'نءريمم وهو ئالامودمدعلا ديقمالا مث الام ىف مام ديقمالا مام لاح 0

 ديمقتلاو دسقتقالطال انزىم وشو الا لوهخت الو مواععم ماخ مدل ءلا نع زيقم دوجولاو

 ةريسخلاو هن لهملاو هتلاكذ ودو قالطاىف دسقتهالعاو ل_ضابفتم دسقتالا قبامو مكبملا هل 2

 هق

 داوح اولا كوز نارك
 دو-ولا لضففف تثثنا نكو

 دوهشل ان لوأركح الا كرف



 ىسلابمهسفنأ قوقحءادانوسةلب ازاوامحح او-رخ مهنا ل لحال سا لانج لاجل اهذع |

 ْ بحالا هيطعيام هنا هللا انف رع دقو دنعترك ذا | ةلاح ن اف ماع رع ءىدح نان نكمالهديةتامالا جنبال |

 ات

 لهل اوراظااناوفصتا| نكمتلا عماودعق نان نوكيالفاذ- هنم ىلعاو كات نم نينكمماوناك ذا اهف
 ىلعردقدال مقاوفايندلا فام ةرخ "الاوان دلا ف هتفص هذه نعفة رخلا لةعتىناو ىهلالام كلاب

 هللا لعدةعبنا هتاغواولع روعدالو تايسالاىلان كسور ) ناوهجلت نشد دول ناك

 اهتاطلس تحت هنوكل هنو هش دبعةرخ الا ف كا دكو صاخ هو هنال لول عم دعو هف اهل امعّدسا ىف
 فراعلا اذهرصأ اءاو بابسالا قرو ماكحالا تحت هلوخ داذهال اهب دو.علل ى وعمالو هب اع مك

 تعنةيرلا ىذا هد سك را 1 راسا لل 1 ا

 نمةوتاا بلطي و ءاعدإ | سل ى د ةرودد هسفنوكبن ا هّتباغوهنع حورإلاهل حم مدي ف كف ىهلا

 نوبن ديمو هللا ءاحل اونذت مولات تح - مهمهستلاابجاونأي نا مهمذيو مهنمةرفغلا لا ا

 كبر تفرعو كفن تفرعا عم تفتونا مالا اذصرارسأ نعل ةهبندقفم-هلرغغبف نوب ودم
 ١ افصو لك او ةجردهّللا دئعمظعارارحال اريغف هللا دامع ىف تاجر دهب رع ناكناو ردد تددعتامو

 ب رداامكف تلت نان همكم هطعتاملقاقرتسالاو: ودي ردا كرتمملع ظفحت ظيفح مهعم لصالاو

 نيفراعلا فو ةجردنوعب أو عستوة يسرد ىنالا لهأن منفراعا !ىقاهل لوةْنَق تاحردلا نم

 ناو ةهناهسرنالا لهأن 5 ةممالملا فو ةحرداج "امو ةبردنوسجو عب رأ بدالا لعأ نم

 اهنابعا تاحرذلا هذهو داع أمو نورشعو ثالث بدالا لهآ نم ةيمالملا فوة هجردرسع

 هيردلا ءاقال لصالا ظفحو ةمكحلا,هماسقا تاجردلا نم كرتلا هطعيامةدان زوهب را ا

 * ( عملا قرعش هرارساو رك ذلا ماقم ةفرعم ىنهن امو نوععد رالاو ىناثلابابلا) *

 ءامسأو لاوح افرك ذ لكو ادن روك دم لءرتسوك ذل

 ١ م اذافهتلقام ىوس مث سلو

 لأ ىلاعت لاك قلك ارك 0 كعمو قلناو قدا ىف ىئلمو ىسفنوهو ىهلا تءنرك ذلا

 || هفنىفىنرك دنا ىلاعت لا ةقهلاح كاذكوهاداانرك ذ دنعدرك ذدوجو لهذ .مرك ذاق ورك ذاق

 ْ رك ذلا لاح ركذ لا لاحورك ذا اركذلاا جاف مهتسريخ الس ىف هنرك ذ "الم ىف قرك ذ ناو ىيسفن ىف هنرك :
 ا عقترت ةدئاف الذا دجوهلحدموهأم ثمح نم همسارك ْذَنل لب هسمءار اركحزب نأب اذه ة دلو

 ْ رك ذهللالهأ جرد ةؤَتاقناف هفقح ىالر كَمح ىفالنيعلا ىلع ه- هلالد ثدح نم مسالا رك ذب

 ١ اوهدص تاق دئاوفاهلاود_حوو تعلى طغت ىتلاراكذالا لعوش ةلطظفاركحذو هللا هظع]

 5 نموهلاوأ سسالااذهاو دصق امن او نيعلا ىلع هتلالد سة هللا هللا مهركذ باو دصةام نكلو لوقأ هيو

 ا دو-ولاهلندو ناوكحالاه دق نموه ريعخذلا اذهوأ مسالا اذه ىمسملانا اولعمبمناثمح

 لأ هدقنافد-_ةمريغركذ هنافةدئافلا تعقو كل ذب مسالارك ذدنعرك اذا ا سفن ىف اذه راض اف مانلا

 0600_ 2 : الأ مالا دك نادل 5 هللا ن احس هدقاذاو ةلالدلا هذه هضعتامالاهل عش ملهتناالا هلال:
 , دسقمرك ذ و هتلنالا ةوقالو نخل هلل دجاوركح هلا كلذكو عيستلا ه.طعيأم ةَدَشح

 ١ اهدسوفا طلو ا ا ديان تيدا بدن نيتوا دمال ةن اق قرر اخاإ| هلوق قلاع
 || قل ارك ذ نوكيىنعملا اذهمو ىعسملا هقحتس امر اضعتسا نود ةظفل او دصقا ف دس ةةريغ نم اهريعشوأ
 || نسرك ذلاف هلا مسالابدب ر دبعل ارك ذهب اقم نوكست ىتلا هب ةقئاللا لئاضفلا عسي4ب ماعمسايم دبع
 ||| اذهلذ دوه شمال مولعما:لو هو نومولعمهلنودوهشمانالروض< قالا نمرك ذااوراضهساردبعلا
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 هيف لوقف هلقلخ اع وف هدبعبل هةلخ ىدلا هللاربغلا دع نوكي الف هلل هققحت# دوبع يرحل هنا ىوس
 0 ةرخرلا فام لك ىلا احا < قل هنالاهل قاخ ىَتااةدو.عل ا ىلا عاحر ىأ باوأ هنا دسعلا من

 اكاعناك اذاثتىلا عجراف ل ةتفيىذلااناهبعلا ادهر ةقنأ سلي هيدا . والا *دوحولا ف

 اناندخلا اذن اذني اهتم توك ىلا كلذ للاريقف هناودادأن ن هدلعتع قانا _عرومالاب

 ىلاالا اا ىهياالا مسالا هارقسسلا اذه هلا حاّمموهامى طعم ىلا ارظن منرقتفا هتقشضح

 ع اذهلفديلا رفضا نمورغتفان هورةفلا ام لعفمدا دعت سارثآ نمهسفمالارقتفاالو هما ن مهللأ

 اهرارسأو دب را ةبافكتص هام ىلع كتهيندقف العىندزبر لوشي نأ ل سو هلع هللا لص

 انريغ تافنصم نم باكل! ذنهري غىهدحتالام

 + ( عملا فرعش هب رخلا رت ماعد ةفرعم هن امو نوعن رالاو دح الا بايلا)

 هملطل تايحاطاو ررحتلا فنك ادي أ هناجحاح ح نع فم , نسل م

 هيسكمرشفلاو هيهذم رّتقااف || || اهعجأءامشالا ىلارشفااوهف

 هيه د قوطنملا ف نيعت كح اننل ناكل ناسعانا ىممت اذإ

 2 هملطت 32 هنمو هحو لكم الاقي هع نوكلا اف را

 ةمكملا لعب هقتحل بايسالا اببحاص قرت ةصااخ ةضحم ةدوبعةيرخلاكرتنا هللا كفو ملعا

 نمؤأ؛ اّمعفنم ىطعتورحافااوربلا اهّوطي ضرالاك اهحاصفا-ماطلس ت2 لذر وهفاهعضوىف

 هيل :مانتملا اذه ىأر نيح الوم اتق تهناعدةياجا ملا فنوكلا ن مع اعدلاريثأت همفرثؤت رفاكلاو

 همك رومأم وهو ضو ام د و ىرعي و همك ع وب نم لاح فاكفدس لابوسنملا ىغلا عم
 هنككناالا هقمحرت نا هو داوم قلن راو يالطاق هالر اة كساد انا

 هللا ن أف هلع هحوتملااهنف هللا ق-ءادالاهلم.دت ىف عض ةرورضلابف اهسصت تانسالا

 تهجو' نمو اة ٌكملعْكروزاو اةح كل ع كوزلو اح كل لع كاننعلو اه كيلع كسفنل نادل لوي

 ١ . <: ةررحلا مل قات قوقحلا هلع

 قل ا كل دإ دسع وهف | قح ه.اعزوكص لكف |

 قت نهككحااريبخدب || || اهلع نكفارج سلو
 | نليح نامالوسرع ا نع || تاينمال ل كب
 قبسأ نوكللف ةئكفدل دنع ناو كتر متنا
 اننا نيح ىلوةمو ىمن ناك نيحاذ تاقدو

 نفور ملاعلا .كلذف 1 اركان 1 را و

 رثؤي عفدم.ال هعفد مارنا مزال رارطضالاو عاف فيلكتلاو هيلعاهم منملاركشب هيلطت ةمهلالا مالاو

 لك ىلع هتدجلا لوقف ىذالاوءافلساو مذلا دكلمب و لضنملا مذملا هتتدجلا لوشيفءانثلاو حدملاهمف

 هللا لص هللا لوسر لاق اهنءارح ناك هدجريغتل لاوحالا تريغتولف ل اوحال اريغتتا د دج يغش لاح

 ىدرخأاناو سو هيلع هللا ىلص هلا لوسر لاق عوبا هلا لوسر ا. لاك كب رخ ا امركبىال [سو هيلع

 مهجرخ أ اة مهمعطأو مهل حذف نايت لا نب مبلهلا ىأرا دىلا هباست أن نم هعس ناكنم عدت عوملا

 هفرثؤي دوجوك مفرثأ دقو ىدعرمأ عوداو عوملاوهو مهياعقحهلدجو ونامل مييلع مكحام الا

 ءاداالالا اوحرخام قوذلا اذ_ةاوةب ران مهلدومشملاع الود لثمودوجوملا عمهلاحفيكمودعملا

 هيلطتاموريهلارهق تحن وناكل ار او-ر ذك لو عوللا مهقرتساولف مهسفنال قولا نم مهلعام

 ى كَم 2
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 لماعفءامملا كرتم اقم وهو هن ىلا همن والا ًاش كرتتال دةعلا فو ت سهأ كت اههضعب كرت كنالءامجلا
 دم ىف لزتمل كاذتلقاذا كنافاطعىندز بر لفو عزان تالو كل م-راءكح نطاوملا بسحب هللا

 دوجولا ةرغابتاج

 * (رطخ بابو هوهرارساوةب را ماقم ةفرعم ىقةنامو نوعي يالا بابل ) *

 هابل وهف هنع حرع سبأ و هالوم كلم نع قداك وهلاد.ع

 هاجالو لام هكحاع ساو || .|| اهعج أن اوك الا كلم نمرملا
 . هالومٌكلم نم اص ناك دق || || املط:أ ني وكتلل ضرعت ناك

 قدعلا ل. ةثال ةيدوبع هلل دبع هاد اقاطمديعلل صلت الو ىهلا اليا ذماقمدي را نا هللا كةفو لءا
 كاملا كلاملاو دبعلا هي لا هولاملابهطاترالاهلا هنوكن هلا ف اهانلحاو

 اذه ىلع نيرخآ موقناشا.هسنفنيرخأ موقب تأب و كمه ديا شين |ىلاعتهلو فرط :اكلملا,كلملاو
 هس ب ورلاو ةفاضالا عمدررح الف نيفياضاملاروصتا دوجووالّقع ةفاضالا هَعقح نم مزاد هتاف طامشرالا

 كلذونيملاعلا نع ”ىغلاوهلب ةفاضاالو ةبسانم قالتاو ملا نيب نكي لا لو ةفاضا ةولالاو 3

 اهدشالودح | مطمصالو نعاهكرذتالو نوك اهطب رالف للا تاذلالاةدوجومتاذانوكمال

 دارأ اذافىرظتدسقتلا تحت اهل دت اانا تافص ناكر رخذ لمعلا قاب ادحو نادرب
 ىذلار اراغتفالا لاوزبالا كل ذهل مصيال هنارظنو قلذت ماقمال دن مام هناف ماما اذه قتلا دبعلا

 نمدوجولا همضشامهللاالا دوجولاب فصال نا ىضتقت ةمهلالا ةريغلا نأ ىرب و هناكم ال همعح)

 رظنق كلذ نم عنامّدح ةريسغلا نال لاحم نكمملا ىلا دوجولا ةيدلن نارطللا اذهىفلعىوعدلا

 راقتفالا لاف رطاخي دو>ولا هلرطخع لذ ىسفت فصودل مدعلا ناو هلدوجو ال مو دعم وها ذاق هنسعىلا

 هدهلىتلا ةمهل الا ءام*الا باح امرنا دارا هلا ماه ذووق تالا هير ةسانع قار قبو

 هريغفن وكيالدادعّتسا ىلعتاكَسملا نودع نم نيع لكنا ىأرف مودعملا نكمملات اذ نمتاذلا
 نكمل مدعلاو تخاولا 0000 قالا تاذو نكمملاّتاذ نيب عق عقواكتامعالانيب زيبقلا عمل

 ىلا عتهنت تاكمملا نامعافدوحولاو ََق دلل ءاعسالا ةلزغعهلتادا دعتسالا هذه لذ بحاولا

 اما نيعلا كلتدا دعتسا ءاطعأ ةمهلالاءامسالا نمام ساد هسفنل تاكَسملا نانع أن منيع يق رهظاذاف
 ضرأوءامو ىوهورانو كلو كلْذو ى .ركو حولو لق ةادهو لةعاذهو شرعاذه لاعش هن مسنات" داح

 دير لاف صانمالا ىف ةقدقلا هذه ترس م عاونأو سانج ان يبامنناسناو ناومحو تاينو ندعمو

 تادتالاو تاكمملا نانعادادعتساهاطعأ هلك اذهةرحشلاذهورلا اذهو سرفلا اذهوورعو

 ىل_عدو-ولا فءامسالارا تلا دتس اي اهنا ىف قاتلا ن هيلع ىهام ىلع دوجولا ىفاهران اب

 هنمق ةيدونعالارج ناكهنسع عم ن هكمملا فقواذاق كاردالااهيلع عم نيعىعسمللامو ةمهلالا« ءام-إلا

 ا نوكيناالا ةقلطملاة رلا ىفماةماسنل سالفاريتفادد_بعناك هنادادعتسا عمضتو اذاو
 عقابا هلوقلولدمادبأ معيبال هناق ماقملا اهدهشالو همواذه ريغب كفن ْثَدَحت الف هانرك ذام

 ةفرعملا عاف هنع ىغلاهل مضامل هيلع ةلالّلا ماعلا دج وأ ولذا هملعلالدلان ءىغوه ىأ نيملاعلا نع

 ىوس ىلا عت دقت وأريغب هملع ل ددسن ا نم لج اورهظاوهو لدي نم ىلعو الما دو اعلا بصن نم

 ادهن لالءاذ لولدملا همصاولو لولدملا ىلعرفنو ةنطلس ضعب ليلدلا ناكل كل ذك صمهالا ناكولذا[# -
 لطس ناكف هبال اهملا لصو:نالولدملل نكش ملا هأه.لا داادانأ هنوكلوه: درا ةنم نعلمادلا

 اذهفوهال اهلاال هنا لعمل ةمئرملا لعابضنامتاو هيلع ةلدالا بصنا هلل ناتان”امهو هب رخساو ىنغلا
 امن عزحوهفهللاالانوكه قرت ال نم مولا دنعةيرلاف موهعلا نال ماو دير ىف صوصخلا ناسا

 و
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 دوجو ءامملا دوجو ةقمتح نم هنا ل_ءاف كا ذك ىهالا س لول وراد أنل نت ناكل شنوكتا تاز |

 اء ءافولا ىلع قواخمر دقت, نأ ل او اعرشو القع بواطملاو هب تاقلا تن و ىلاعت هلل بحعاسع معلا

 هيحصل ء ءاملاف اذههماقموهدوهثو هيرءاقل نمهلب الواعرش *و ال نع هوطعت ن م هملع ىلاعت هلل بحي

 درودقودهل بج اجب هللا قح ىف هماق مدعلرك| ذو هلع بجي املك اذ لايال هنال رنا الاواثدلا ف

 لج هبل اورطنا ذاف هدا دع نع بخحا عفر مظعالاروزلا موبهدابعل ىلتاذا ك1 نأ اذه ديؤداع ريما

 ءانخلاف لجو ع هللا نمءايحلاهيحو أ فارتعالا اذ_عفكندابعو - لان دعام كناح_ساولاق هلالح

 كاد , مهتطنأ

 * ( ىنعملا فرعش هرارسأو ءامخا رت ماعم ةفرعم هن امو نوت الئلاو عساتلا بالا )*

 1 نارقلا فتان الاه,تءاج || || قلو ققحت ءاسحلا رت

 ناودعلا لزم فاختالذا اندنع ةهازئلاو ةسافنلا هلف

 ناحرلاو صئا اباه دسعو اهماما تنواننداا ىه ىذه

 نازملا مم ناسسللا لثم || ||نكفاذهام الا تمهفاذاف

 0 ناعإلا ل ابلط لمد رعت هنافلامشلا ىلا نادعنال

 هش ها 1 ا دوا

 هز ءاطعاّدال؛ نت جا مكروها دولا انو كين يده جوس نمكلِذ
 ااه قوش تعن هللاالاو ىلس تعنهلاالففوش تعنوهفدوحو كراك ربو ىبلاس تعنوهذ

 ءامجلا ْكرتو ةقرفتلاع املا نافهكحصرتلجأن ءالاع ءاملاءانئسا ف تابئالا لجأ ن هالا بلسلاب

 مايقال ىلا تاكمملا نايعادوجولا ف نوكينااماو دحاولا هجولاوه اذه عمللال عدبباةيدح ال

 تاكمملا نا تدندقو هظفحت ىه مهلا ةقيق ع اهنم؟ئىش لك طامترالا ممئش كرتيالن ا ىجسنفهلنانالا اهل
 ءوشلا نال لضافت تامهلالا فن وكي نا مصي الوالد يامن ال ةمهلالا بسنلاو قالا ى هانتال

 ”لذاغمالو اتاذ نم اهل ل ضفالانالهملا بستتتامالا نامعالا هذهىف "هلضافمالو هسفن لضف»ال

 وهرهاظلا ود امو داملاو لوالا لقعلا كا ذكورخ الاوهلوالاود[كفانه هل ضافمالذ كل انه

 اهنافهتلاو“ "اع مظعي نمو هلن ارب ”اعش لكل |ناةربقح الو هفان مام ةداهشلاو سءغلا وه كا ذك ن زطاملا

 ناوه ىممملا لجالاو امي مكسوفن ىف عرطن نامز ىمسم لجأ ىلا عفانم هيف مكل بولقلا ىوقن نم

 نيساذاف راعمهلدوجولا:دوجولا مدع هّمّةدق- نمذا لحالاوهو نأ ًامهاممكنا مكنع مكلف شكب

 لسقتيالىذلا مدقلاودو ىدتعلا تيلا ىلا اهلكتوهو اهلحت ناكىعسملا لجالا دو نأ مهام مكتا مك
 هسفن ىلءاليلد قحاراصو هّللارب عش مكتوك نم نأ ملزف اهفودوم بلطت ةفصل انا مدار ف ثودخحلا
 صالا تددح اذا ادهلو هسفن ىلعئشلا نم لداالف ققحم لع ةلالدئش ىلع ئب *لدينالاخنانمذا

 عضوأو هو هفودوراهنا اد باطي نك ةرهاظاارومالادو دح باطتالادهلو اذماغدرترهاظلا

 لاثمالا برضي لب هل مكحال وء امسح الف ىتسإالفانرك ذاكسالا ناك اذاو هاه<ناردش.الءا انشالا

 وهام عماسلا دنع دجوولف مهف لكتاو مهفيال نمت هنع مهذب نمو بطانع نمل لعب و لاكشالا يقي و

 كرتنال نادي الاهذه ىف كلعوْل صاخاهقو :ةاقهلوقي المت كل دءاح دقاك اسمع الب ةنوعتلا هو نأ

 مةنلدتع قاع ثوانرغ مذلا نم هيقاعتامالوءئشلا كلذ ةراّقح كءعنعالو هللا ىلا هيسنتوالا امش
 فه عراشلا كل لافام دنع فقو لاح لكى الوء وش لك ىلعدقعل ا ىفام قاطت الف قالطالا دنع 5

 لعمتسطابقلالادارباىفو ريما عاج ب دالاو ع رشلا هيءاجىذلا ىهلالا بدالاوه كا ذنافهدنع
 فسلم دفن ادام 1 هاما" همس ف جلاجل رز 1778 - ١

 د
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 ملة بعرشلا تاايلالاو ةنمظتعلا ةلدالا هنتطانا دسحوتلا قيرطق ىذأ كلرشلا نأ نودلازا
 كردي ىذلا ءامحلا ةرودر ةيناطيشلا ءاوهالاو هللا هي_كاد_.-وثلا يرطىف هتاع>

 نمل هناا ىلا هلوصو لبق هلالا تب هظفلت قلك: قي رط نم ىذالا ليزيوهدسحو ىفد>وملا
 هنيعوهو مدعاانأدبثنح نمؤملا دبعلا نمءابملا عقوف مدع ىنئلاوهللاالاهلاالهلوةوهو قس

 ملوى تلاه 0 ل مم السا يمال تع نجوا

 هناق تاما ادعب ىننلاالو دوجولاد_ءبمدعلا مدنالهنال اذهالا لوي نأ ثدعملل ن -

 دوجو هل نكح, لناودوجوهلناكو ل هنمعهاربناك هنالك رشلا ىف هفشس لءادّس اقوا ها لعتول
 ظفلت ال ناكف امدعدو>ولا اذه عم ىربنأ نكمال حلا دوجو ىلع هعوقو دنعدحو مار 1 نوكت

 ةود هسفن ىف ىأرف هفنالوأ 1 ا ا 1

 هتدارا ريغب هيلع ةيراطااضراوعلا ىلاز طذو هلةعيرظنلا ققس الف هلاوه نمالا نوكح الع

 تأىنشال تاه دهان اوةرتل حور طنا اهلك رة قوافل ذلسرو هشارخ أل و

 هسفندجوورظنلا نعمأ الهنا مهلا ال لاقف هسفن نمل تماق ىلا ةهول الا كلت ىىفهلاوه نانوكت

 هتينأ ىذلااذهىلا رطنتدن الف هللا الا كا ذد نع لاف بجو ًافهدو-و ىف لقد سمريغهريغ عا

 لاردالا اذه ىلا هنبع تف ىذلا /علارو صامتا ,لاظلا طامترا هياطست سه اغنام ةروص نع هارذ
 ةلط نوا ار مة اط هتلعج اذهاوهلا ال قلطا نك ىتساخهلاالهلوقب هافن ناك دقو

 ىورنالا.ةفكلذ نعهتلأسفهتلاالاهلاال ل وقد ناك ام هللا ةظفل ىوسهركذ ىف ل وقال ان وبش

 نكمف سف: مالكلا فورح نم فرح لكو اقللاو توملارظتا سفن لك ىو ىمكح ىفىهام هللاد

 ىتحح تشعوال تلقاذاقك رخآس غنهدعب هللا نم انالو هفارمصن ا ىف ةقرا للا ث وكت فرمصدنا اذا

 اذهلف تاحالا سنا الا ىقنلا ةش-و ىف ضيةاف باج الا ىلا لودولا لكم قرافا مث هلالوقأ

 هللاالاهلاال هلوق ىف ىصتسسي نت بالف لاح ذه ناك ةهاوسدوعّشم ىل سلذا ةلال1 ارك ذ ىلإ تلدع

 لبق هسفنىلارطن ثرح هلا ن نيمار تس متر[ تراس حاجا تق را تال امحلادشأوهو

 انتانآ مهم رس لاعتهلودو هير فرع هسفن فرع م لسو ه- لع هللا ل_صدل ودوعو فلاغ ل اة ْ

 تيئاالوهلالاالا تنام هنا تنام نمع تنام نيع ناك داوحلا هنامهل نيش ىتح مهسفنأ فو قافالا

 هف قملاهجو ىريهنا م هتطامابرومأم هنا قلدنا قب رطنع ىذالا هتطاما ىفهؤادجاموهلالاالا
 هللاالاهلاال ناكح كرظت. هملاو ةمهاالاءاعسالا نمرخ الا ةلزعوهذ تتارملا ف دأ هنالةرو 0

 || ىدحب ني اذ ةزتم قف رخ“الاو لالا وه تلاقف اهلا نحال تدخن افةيواهلا ت ءاجو لوتالا م
 ءامسالا نوف رصتم قلما نأ ىريو قلما قيرط ف ىذ اذهنوكفرهاظلاورخ الات

 هجو:همالاوام_ مند اموارخآر اوالزأ آهللا ىلعال |نمؤملا ادهنبع عتءالفنيمءالا ن نيده نب ةمهاالا

 0 - الا مسالا نم ىدهسي وةطامالا نم هيه انا رداسالنا حالا نم ىبحتسدف ةطامالاب هلع

 نعىذالا 1 ىنالفان ىذالا نم ممسالاو ةهاذلت ءامدلا اذه هكردأ اذان ىذالا نيعىفهارب ىذلا

 ىذالا ةطاما هاند هلوق ىفرظنا ىتسنالف ىريغب هتلزأ ام ةطامال اىفانا ىىذالا ىف اناف قليلا ىدرط

 دنءرمتق اهريغ ىف ننام ةطامالا يع نحف ناعالا تاجرد رخ وهو ةطامالاب ىذالا قلعف

 لالا ى هللا نم هئايح ىف دبعلا لاح نات ا ذاو هلالاندلالا ناك يدطسسف لاخلا اذهب حام كلذ
 ظ نر لك مرا م ول ا كداب تاروت ح هرصخن اىندالاو ىلعالاو رخالاو
 كلذ بسو امهني طسولال بن فرطلا ىف ةنملا ترهظت ىلستلا اهاءلكت وريمكتل اهب رحت ةالصلاكعاقملا

 كل دةفرالو كابن ثمح لاربال نأ هللا نم ءانطانأ قاتلا سددت دف هوا ام دعب ل ني تف رصنملا

 ىضقنا اذا فياكتلاو ىهنلاو مالا هبصتن ماقموهو ناميالا بعش عج اذه مذ لأ ثردح

 نامر
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 هركدأ ام لك دخان اذه ىلعف نيع لكل دوهشم دوجوم هناف سبل هنا هبف لوقب نأ نكس, ال همكح ناف

 كلذ عاف كلورتلا نم باكلا اذهىف

 + ( ىنعملا قر عش هرارساو اسما ماهم هفرعم ىهن امو نوت الدلو نماثلا بابل ) <

 0 هلك, يخو ىلا ظل هن ءاج نا الا نم ءاسحلا نا

 هبتئمرغا ذه فرعي سدلو 0 ا

 هملقتى دا همل بقا ىع لكالو ماووريغ ظوشسم

 هب ظحاف ءامسالاب قلذتلا ءاح || || دقوهلالاام-أ نم ”ىبلاامثاو

 ىلا 'نمؤملا ىلاعتهئاعس أن مو نمْؤملا تافص نمو ناميالا تافص نموهورغصلا ىف نعي اهوفاش
 هجرامخ ا اهلكمذهوريخالا ىأنالءابللاو هلكريسخع ايلساو ناسعالا نمءامكلاَن اق نموملل تعن

 3 ئدوحو عرذلمعلاو لضالا ىلع« ديف رب لكم كلرتلاّن الك رتل ةفصل !هذه عا اهتققحو ْ

 هنان وكلا لوقب مو هقنهت نوكياملرتاذادب لاف ىلس تمن اسما لكي هبف لبق ذهلذ لصالا ىلع ْ
 دَقف هلل سفن لكم عاج الاب هتلود امرتي ام ةَقشح ىلع هللاضي أ دكرتن ةيدوجولارومال | نمدبعال 1

 ناٌكلذو ءامملا ىال نكلو هللا نمامحتسا دم صا هلل هللام ل رتن مو ءامما قد هنفا نماسحتسا
 ْ ناو موصول ءالع معزرام ىلع همسشنلا تانآو هسشنلارابخا ىهملا نمهسفناه. ىلا تعن ىتلا توعتلا

 راعتسم دسلا ف هناو ىلاعت هلالا كسا ال قيصح تعنان دنعوهو امهلاامفطاو د ابعل اة جر ىبهلا لزتت

 هلامهركموءازرتسأبه د امع ن ند ْنتز زر عسملاب ىزهتسي هلل او نيركا اريخ هناف هن امسأ نمد قاختأه ر 0

 ٌترهظامو هلل ةلاصالا كت ,وعنلاهذهنا لدف ثداوم لاب هتسدت فصيالوهو نورعشبال مح نم |||
 هيلاوىلاعتهلوتاوأرواذهنوذراعلا فرعاملوهوجولا عبج نمةروصل ا ىلع قلْخ هنوكلآلا دبعلا ف
 نمدبعال ىحاها موسرلاءاطعامف دمتي ىتلاناوك الا فةرهاظلا توعنااهذهو هلكرمالا عجرب
 نسؤملا مسالا ت وعن ندودوامألا ز- هلا نم مهئايحتسال هلفاهوكرتهنفا ىلا عجرت ىتلارومالا ل
 د ىف لخ ديءامخلاق تان دحلا الا اهمكح رهظب ل ناوالزاهل توعنلا هذه نأب قدص انموملاو
 ىهفرتمتانالا يت ًايال هناء املا ىف لسو هملع هللا ىبصهلوق اأو «ناميالا نمءابخلا لاف اذهلو قدصلا

 ادبلا تحت كلمات وهف ىوءداب.دصتال اهنافريذعالا نال لصالا ىلعع ءاقبلا نان ةقداص ةحمح ةلك |
 صراعم ريفي دي زبام لعشي قحلا سف ف هلصنا ل اقمالو هدريّدض ل حلا ىفامو هب هتعش نأ ق ادن رب

 هقددت لد ابمف هلعت الو هلاهاس وول توعُي فصن ديلا كرتون قطا تغنامأو عزانمالو

 موف ايش نارللا فدرو احلا نوكنماذهفهالجم هنافهاوعدف هيذكمالو هتنرام ىلعتو أ
 تاعفام براءلوةبف اهلمعي نا هل جش نكي لوم أن ماذكواذك تلمع ىدبعايهلهلنا لوي ةماسقلا
 هنالعت تسلا انب راب هلع هيلع تصح أ ىتلا ةكناالملا لوةنق ةنلساىلا هباوريس قنا لوقف لعف دقوهو

 نم ىتسي ملا ناك ا ذاق هتسش بذك !نا هنم نت سار كت أ لهنكلو ىلبل وعفا ذكو اذكل عف
 ةيمالملا د_:ءو نيفراعلادنءتايردءاسلل اوىلوةفصل اهذهم دمعلاقهرقوب و هتبدش ب ذك, ن ادبعلا
 وشو قملا لوقي هللاو ةجرد نوريثعة الملا فوة جرد نوسجو ىدح انفراعلا فاسد

 ليسسلا ىدببي
 رهاظن نم هرث أن اكن اميالا تا نموهفناميالا ىلا سدت ةمسن: ةفصءامملا ناكامل «(لصف)#
 ىلا ناميالا مق كك مسق: ءالاف هتقيقحو هنبعئثلا تاذهجو ذاهجولا ف ناسنالا ةروص
 ىلاعأ | نيب ةنسانااو قيرطلا نعءىذالا ةطاما اهاندأو هتناالا هلا الا هعفرأ عش نيعمسسو عضب
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 اذه هللال وت ىئعماذ_هوقدحلا اذهل ةقدقحال ةهبشلا هجوالاكو لادا ةرومسب ةبشلا

 نة ونوفانكالو سانلا فانت لب ةماشلامول ضراوعمهفرثؤرالذ مهتدصْنقداصلا عفت. مول

 ا ىقطنلاف يك مهلاريخ ناكل هللا اوقدصولف ا نإ

 رؤي ل ياكم ةدامةدوص قره لا هتروصويغب"اج حرا ماجا قدشلاولاو الا

 ا رهظ ىتلا ةداملا ىف هفرعو هاا دال ١

 اسحر قدصلا لاح هلت سل نمدازاك مهنامعا عمانامعا اودادزيلرو ىبعار و ناكف ه هاضتقع لعو

 تتولا ىف ةرثؤملا ةلاخا هذههل تسل نمو همكحر هظ هنمعرهظ ثءحرئؤم هنا ذي ق دصلاو ,مسجرولا |
 نوكلان قلعت تبيح نم قدصلاف ددعي ناكم نم همع دب ودبالو تةولا كا ذ ىف هقدص ن ع تئاغوهف

 سدلهللاو هقلاهفلعتنافرثأ اه نع نوح :ال ماقموه هللاب قداصل | نم مه قلعت ثمح نمو لإح م

 نعف نوكلا ىرأ هتفص هذه نر هل ناف هللا ىلا هجوتلا قداصهب -ادنوكف ناوك الارثأ انل لح

 قداد هنا داو لع ىلءرث أن اف هيهلرلعالو هن وأ هناسل ىلعهي رحب هللا ىلا كل ذامت ادصتالو لمعتر يع

 همام ضتاشب قدصلا لاس هللا لهأ ةقصن م سلا ذهو بذاك ماو سهالاب لغاجام اوهف هننا عم

 لقا م ىلع رداقلا دبعمامالا ناكو مومعلاىف ىلعاورهشا هلاحو صو همنا ىفهلاح نم ىلعأ هماّتمو |

 ناكو هنعدّدا ىترناك كاذكو عطشلا هل لاخلا بحاضو هما.ةمالق دصاا لاح لاو نمانملا
 فرعيالالوهجم لا علا فناكتةهلاحال قدصل  ماقمرداقلا دبع ذبلت ىلبشلا ني دوعسلا ىنأمامالا
 رداقلا دمع ناك مها عم قدصا ا ماقمىف هنكفلامَم كا ارغرداتاادمعى صقت فره الر 0

 قدصلا لاح ىف رداقلا دبع لثم ناك مانت امز فانعمسا امهمعهنت ا ىضرف قدصلا لاح اممم اَمَمَع

 قدصلاو هّللا لدالالا نوكتال ىهلا تعن ود ىذلا قدصلافقدصلا ماقمىفدوعسلا ىأ ل ئمالو
 صخمشلا لظلاكىهلالا ق دصال ق دمتلا !ذهورفاكو نمّوم نم قداص لك فر اس سانلا مؤلعم ىف ىذأ

 انرشأ امل كلان لعج اقرثأأ هذع مصام هلالظ ع نكي لولو تيلم لكم قداص لكى ءرثأ ارهظادهلوءزظوهم

 دوصقمريعرعش تدب ىلاوحالاو تام املا ن نه هلاثما نعوةبا.ع قهنعسانلاك هانطس وهيلا

 دوبقلان كاكاو دوحولا ناكأم قدصلا الولف

 +١ رعشهرارساو قدصلا رت ماعد ةفرعم ىفةنامو نوثالثلاو عباساا باسل ( *

 سفنلارهقلا ديدشلا قودصلاوه || ||ذاةدوعلا فعض نع حرق دصلا

 ٌقيط ىف دسعلا نيب لاخام لكو

 سنالا نم صخش هلثامعالو | || هلثات نمالا رهتب سل ذا

 سحق ودبق فريغلكحو || | هرياغم نءادوجو متالاودو
 سنج الب مكح هل سلللصفلاو د شع و دك ناحل سنرإد

 رووظو مهيف همكح عم هي فاضتالا نماوةا هللا لاسر فا دو ناكن او هلث املا بلطي ق دصلا ناك امل
 قلعت اوارو ”نانهانبعدلاو دي افامهلااتعن هنوكنم هبلا اورطت مهلا دوهشم سل ناري مهيلع رثأ ١

 قلعتموهاهفدسقتلا مدع ىهلالا تعنلا طرش نمو دعو ام لك ىفال دعوامفوهامن | ىهلالا قدصلا
 مناف هندهاشملرتاوبحوأ تلا اذه ىلعؤا رالف هناقلعتم ضعبب هصاصتخال اضا تعن هناا اولعف هل

 تاحردالك# 0 هلت سلو ةمسن ناكّناو قدصلاو هلد وجوال مو دعم سحأ ىف ني رظانلاك
 راواالا لهأ نم نقف راعلا ىو ٌه هحرد نوعستو سجو ةنامرارس الا لهأ نم نيفراعلا ىف هناجر دق |

 اناو هحرد ل لأ 3 ةسالملافو ةحرد نورمّدعو سو نامئام

 هرثأ كرتال هدوهش كرت كلذي ديرأ امنا هتشام لكل رت مهرك ذأ ام لك ىفا درطظمالصأ كدبطع !
 كت

 سلا ةقشن هلك تاق هتعضو
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 دلصتلا مك لمعلا م وادلب هل هصاخأ نم مسهنخ هل لمعلا ص الخلا هدابع نم ١

 ىناثلاو موع لوالاك هلل قل هلع لب لمع ىذلا هنأب هسفن لمعلا ف لرش أ الوهللاالا هيدصقابغ

 نوكسح,«ىث نمّدبال هناف لمع ىف ىنعا لمع عمالا صالخ ا مصبالو صال الا هيأ وهو صوصخ
 لماعلاو اصلا لمعلا هب ىممسي لمعلا كلذانوكي الش صالخ الا دجحي ذئنيحو ماللا تف اصلختسم
 : اصلؤت

 * (رعش هرارساو صالخالا رت ةفرعم ىف ةئامو نوثالثلاو سماخلا باملا) *

 هعصو ند قلطملا داقو اكرشأ دقف نيدلا صلخ ا نم |

 هفرع نهك ملا اذ ردن ىذا ا ذذ الا له نم أ

 0 هللا عم هلأ ىلاعت لاقو لاو الا لهأ نمناكو هللا عمرك ذي ىت> ملاعلا نمو دمنعلا جر لاق

 فاكملادهاي نا ىجشامتاو كرشلاديرب ةضحم ةمسسو < لم هلا ف كنم صال ال ادي ور مهضعب

 هتلاالا لعافهدنع نكي ل هناف تاعاطل ار اهظان هبادعأ سه أب ني دموي ناكو همشنمو لمعلا ىرجت

 "هل نم لمعلاو هلادبع نوكينا فاكملا نمباطي نا عزاانمللل ديالو عز انما, نذون صيلختلاو
 هلحأ نم لععفب نم ةعاط تت لعفل اد>وم لع نم سانلا لهح ًافاهرهظم فاكملا ىذلا هللا لاعفأ
 كانهوهام عزانملاو ةننلا هذه لمعلا ىلا موقعي فاكملا ن احح اذاءاءرلا امماو سلب ااماوهو

 ىصاوب ىأرو هانرك ذام هلع مكح نق هسفن فوهام ىلع سهالا لهو ادوجو مدعلا تن صاخن اف
 وه ىذلا هتيرطنع لدعيل كّتصاني ذخأ نمو مقحم طارص ىل_ءهبرىأرو هللا د ةباد لك

 لك ىف ءاراذاف رهظم لك ىفال نيعماَم دهشمىفهّي ور نعةرايعالا نكدلتجالا نكي 0نذافهيلع

 نيعلافئث نما شزيمناهلنكمالفددومشمنيب وهني اا ىرين ا لاخلا اذه ب> اصر ديال رهظم

 مقحم طارص ىلع ىهوةد>او

 « ( عملا ف رعشهرارسأو قدصلا ماشقم ةفرعمىفةنامو نونالدلاو سداسل!بابلا) <

 'هضرع ف قداضأا ئرت قادصات || |١١ ةضرأى هللا رس ق دصلا
 هضرع نم كاب هتماه هب ب مذاق لاح دلا يأ ناو

 لورا قو لحسلا اولا "نو لا
 هضرفىف ضرافلا هضرفب || || دقف لاحم اذه لقتالو

 هضرق نم نيكسملا ضر قس || || ذارقفلا رهظب ىغ مكحف

 هلاوحأ نم هلل ةرتغلاو نيدلاف ةيالصو َةدُش قدصلا

 هيلعفتت ىدلا مظعالا هللا مساام ديني ىال لق نامالاةؤتوهو ةمهلا,لعفلا هي قتلا هبحاصلو
 قدصلاالا اوهام نكللو ة_فظعاهاكمتناءاعسأ مظعالا مكي رأى تح رغصالا ورا لاتفءاسشالا
 نمهّللابح قدصأ ىأ هتلابح د5أ او:ءآنيذا او ىلاعت لاك هللا ءاعسأ نم تنس مسا ىأذخو قدصاف

 مهتدص نع نيقداصلا ل أ ا ىلادعت لاكو هئاف-أ نم قداصلاو ءاكرش مهول عج نمل نيكرمشملا بح
 اهداص هنوكناكواهوذ هل ناك ماك ا ذاق هي دصلا متي لاما داص قداصلا نوكب الذ ىوءدلا هلاذهلو
 هللا ىعستهيىذلا ىهلالا تعنل اوهمهتدص لهمول أب اذهلف قدا كلاب ىعستدق ىلاعةوهو هقدص لاح
 مهقدص لاح ىف مهمواةيالوءوش مما غيالف همانق هماكح اداو وشب نب مهمل اطوهناكن اال مق داصلاد
 اودجوالو ماما اذهاو مكي ل ناف ةدحاو ةفصلاو مهرصبو موعمم ناك ايمهقدص هللا نإ وكف
 |دووظ قدصا|ةرودب رهظ سوه لب ىهاالا تعنلاوه ىذا قدصلا اذهوهاق لا || دههنم
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 ؟رر داس كرشألو هلوق اينوكاتعن ءلعيودحأ هقلاوه لة وقى ايمل ا انعن هنوكعمنا كا

 مهانرصح دقو هّللا ىوسام عجب مهنيا فانصالا» الوه نم ءاركهدف: 0 ادحأ |

 ”اذجالاب يت رالف الع ارتةنالل عم منك ص اعنا مهمديعدقوالا |[

 مهنمو ناومملا دبعنم م.نموراصمالا دبع نم مهتموراحالا ددعنم مهنمورصانعلا دبع نممهنمو أ
 ىلاعت هتلاوهو هقلخو هدحو أن مالا دصقي الن اهل مت اذإ اةدابعلا ف صلخ اف سنال او نما دبع نم
 تاذنيعث مح نمال هان 1 *ىفهاربال ىأهان :ركذ نعادح ا اهم لماعن الو ةدامعلا هذههل صلخف

 ةيدحالل ذيالودل ىو اووف هضن دبع لف ةيدح ا ايار ظانلل ناف هلي دح الا ةبسن تمح نمالوءوشلا |

 نمش نمامو هلثم قواك در دحال لذ نم ةمه ىلع ن وك هقلاخ ديد ًازيغل هنل ذ نم ديالو الم
 نوكلاىف ئئاقرانملاو عفانملا نم نوكلا ىف هنع نوكيا ةس وبر ىوعد سفن همفوالتاقولخلا |

 ناسنالاىرتالا بلا قلل اةلذ ىدت اه. و ةماعلا ةبب وهرلا نمهمفردقلا اًذهف عفانراضوهوالا

 هل ةعفنما نم هف ا اعبط ههركحو,ءاود برش ىل ارقدغي فدك هتفالخ تادواذ ار يئاس ىلع هفرش ىلع

 لءدقوهو ضيرملا اذه حازم ةذلّتسملاةيودالا نم ناك اواهر كر عشب ال تح نم هدبعدتتف
 نم دعس هلو للاعت هلا لاك كلذاو ةيكنو اعوطرعشبال ثدح نم هدمعةؤدعم هلامعتسان ا ||*

 نوكلا فئث نمام هناف كل هّتنشب ام ىلع هلكدوجولاذخو اهركراعوط ضرالا ىف نمو تاومسلا ىف
 عفدو ةعفنملا ىلا مهراقتفال هلا نيج احلا سوفن ةسهلالا ةفصلا هذ. باحتساف عفنوررض هسفوالا|

 ناف كلذ ىف مهبذكي اهنلارا اركعالا كرا و رعشب )ناو ءايشالا ةدابعىلا كل ذم اذان راثخلا
 ! ١ قدا علت ةتانلا سعال نص وعودزحرلا فاسو: ءامسشالا سا كا ةمنانالا|

 هنرطضاو هنضةح الا تطرفأ اذاامسالو ءالكنا ىلارداسف ن نتاحوهو اهوادا عرشلا ىف هنزوجاللب ا

 ناك امهبلا قلاومدسنء ةحارلادجو هبلا لوا ذامالمسمبلا دي م قدصب أم هلة مد به ذث محب

 همدؤ هر دقسساو هدمعل رفكو هلا حام ام طر اكتيرودع ل ال

 عدوأأامىلا ةجاحلا نمنيلقثلا ف لعجامو هاش ىف هعدوأأ ام هللا لعاملو ماملاو ةمعنا ان رفكوءا دهو ا

 ىا ااصالعلمعتلف هيرءاقاوجرب ناكحن 5لاق ضعبل مهضعدساذلا فو تادوحوملا ىف

 هلنيصلخت هدهذ نا ىحأو هريغال هللاالا دمعبال ىأ اد>اهيرةدابعب كرر دلو دانك هيوثيال

 0 ريلاذانناوكالاةس ولا ى دلي نم صانخخسملا نيدلاو هو صلات انيدلاهتنالآ لاكو نيدلا

 ريع نم عفا املبنو هرضيام عفد هللا ىلا أل عفانملاوراشملا بابسأأ عضاولاهناو هللأ ىوس

 ا اذاهّللان اف ماللا مفي نصلخلان ءهمالا ني دال وجو صر الو نص زج الا نوب يس ير

 امناوماللارسسكي نيصلخ اوناكمصاختسا اذاه اهانرك ذ ىتلا باسسالا ةسبودر ند مميصلخسا مم

 هلوقفدجو دقو المأ قملا ىلع كلذ, نانتما مها لد < له ىريلءالبا ص الخ ألا مهلا فاضأ
 ناميالل مادهنامكلع نءعهللالي هلوقباوهينفاوخو كلذباونضناخ اولسأ ناك لع نونم
 نا لاعلل بن ةامسكن وكن نا ةفصلا هذه نم مهارعف نونمؤم ركنا ماوعدفف نيتداص عنكنا

 كتل اًمتسم هسفن ىرءناهمف ركملا قدأوءالبلا ىف هنم ىتخا هيفركملا ناف هماعذ ىف هتئاركمن ميال .

 ركملا ىندأ اذهو ق ةاقعتسالا مك ىل ىهفاسملا جاتسمب سل هلل َناف تةلخ هلج أ نماهن او ةمعنلا
 نا لبق اهفان دقذ ا لهاج نيفراعلا فودو ةماعلا ىفافراعامحاص ىمس و َهفرعملا همطعت ىذلا

 رطنف لالا دصقلاال ةيعبتلا مك اهيانعافتلا ناكو هدمحي حستل ىلاعت قدما ءاهشالا
 معسغت "ال ال مهملح كلذا هنأ مهفرعو كل ذ ىلا نيلّقثلا دو هّدامعو هدم< ست لءرراكص )اعلا

 ىلاعت لاف ضعب نم اهضعب ناوكألا ف عاضتتالاعوقو نمدوجولا ىفام عم توام نمئىنلالو
 باطف ل ارش ىذلل وهو ٌىرب هنماناف ىريغه سف كرش * |الدع لع نم ميمعا!بيرغلا ثيدحلا ىف
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 ثتحاضص خ ندامو ضعن ىلعأ“ ضعب ريككن او هلعربكت الو هللا ىلع ززعت انمدحأن مامو نوديعتلالا |

 هقلخ هنال هدحوهدوح ونلعلا باط لع ةمهلار ةودسدهدحت# هملط نعولعستوالا ارظنالو هل غالولم

 رظأ بوت عئارم هلت مهتج أ فالتخال مم ولطم ار دا ىفمهل اوحأ تفاتخاو هةفر ل

 وهو ركردا دق هيولطم ن اكد الم مضعب نكآ ف شك له لكل او فثكلا لال لجتتو رظان لك

 مهرثكأ ل دوه.شلاودوجولا نعى لكلا هيواطم ىو ىربال هنا مع دقرتتآو مل عشخ ىذلا

 ا ءاشنادرعسو  ءوثلك تعسو ىجرو .هل ود ىعماذهو عسجا هللا محرف نولعنال

 ناو ةسردم دوجولا نأ همضاناعجان اف مالكل !اذهىف هملا انشأ ام باكا !ذه نمءال -الاو ماعنالا

 مهلسرلاو ملاعلام هو نيلعتملا ىلع اه يؤ سوردلا قامو ةسردملا ذه برود ىلاعتو هتاكسو أ

 ناومةسردملا هذه ىفنياعتملل [متاي ىتلا مولعلاو ني ديعملااو دبعم مهو نون ذملا مهثرولاو نو ديعملا

 ىناعملاو ظافاالا ىف مالكلا نيز اوم سورد مهءلع قل فنص فانصأ ةعبرأ ىلا عجرتىهذ تربك

 هدض ىلارظنلاباهقس ىمسامتاو هللا انعلا د_:ءاهد” لكلا ناكن او مقسلا نم يملا اهباوزيعل
 برزال لوقعلاب ب دهم وراكفالا سب ردتوناهذالا مقنتب لعلاوه ىلنلا ل علاو نيعمام ضرغوأ

 ءالؤه عجو ةسردملاهذه عضواهلحال ىب جلا ةيولطم اةباغلا وهو هسفن مهفرعينأ دي ريامغا ةسردملا

 كم دلملاك مهحا نه ةعصأهوفرعفءادسا مهل ىلت# ممضعدو ؟ ل ةدعب امش هيلع مهحردتساو اهقفلا

 اوردتمل موا هذه مضر يش لكنا الا ا ضتاامال فوفو 2 انلاو هم دعملا ماسحالاو

 اضأ اهمقلب سور دو لفةم بادول دسمرتس لوقعلا ذا نيديرملا احح فلخ لاري الوهو هب اعلا اهم

 اهللع تسامو تحنتما امو امج زعأ تافالتخاو لك اهلا هذهدوجو بسام لذي مهلعبل

 نبأآو ايف :ةكسلا ىلسامو اهدسفيو اههلصن امو تماقىْش ىأ نمو اهتسفاعو اهتحصو امض ا هاو

 فذنصوأ ئاهنعح رخي لهو ىلثع ىدوجو ىعأ ىهوأ ىنبع ىدودجو ىعأ ىه لهو ملاعلا نم اهتنسه
 همشاامودافلاو نوكلاو بءكرتلاو لا لبقت ىتلا ةبكرملاماسج الا ىفالا اهل مكحالوأ ماعلا نم

 ىذلا هلا 2 ل !!سردلاوّنفلا اذه

 سل هنال الصأ سما. سرد امو هقلش ىف لعق نزوح امو هب تعم نأ لمع سامو هتاصسهتءاوه

 نموانيق لاجمل عست ةريثكة أ رح مول ءىلا مست ا نم عون لكن أر يغ ى ص هلنا» ارو

 هذهنأ لو هةمق دقت ندوهريغ نعاصتانناكأ ام.ردالا سوردا| نمرض< لوا ,ممْىش عم فقو

 بروه ىذأا هتتاناعلا لص اهتم دوصتتملا امن او اهةمعل تعضوالو امسغن اهنم بولطملا سل سوردلا
 ىلتع باطودو مولع هذه تامّدَدع هبلط نهم ىهلالا معلا اذه بلط هّممه ىف لع> ةسردملا هذه

 تا

 نم هملا حر !الوسر ىأرو هلصو سر دملا نيبو هبا ىأرهناف هلعرص:ةاوددعملا نم هبلط نم مهممو
 لاقف هدنع نم جرخ مث هلا دعما لخ د,تاكواو نب رضاحلا ىلعاهمشلي رومان هفّرعي باح افلخ

 مّدقتامم ارركقوا ايرظن الما دلت نأ نم سفنلا قثواو قح ادمعملا اذه ةهج نم هقئاب لعل بلاطلا اذه
 ىعسو بنذملاوهو درعيلا ادمءمراصو انثراو نكد عملا نم هلعذخ أ قرح الا مولعا هذه نم

 ءاسالا هنرو مهو ثراولا عرشلا ف

 * ( عملا فرعش صالخالا ماقم ةفرعم ىفةثامونوثالثلاو عبارلا بابلا) *

 هصاخس نجح را همن

 نكيمل اذا ناصّقن لكف هصق هن او هن وك ف

 ٠٠ .[|| ناويحو تاو ندعمورصتعو ةعسطو بكوكو كاذو كلم نمو لكى بع قلطد دال مسالا نا

 َك كم 3

 9 كاذفنيدلا صلخأن
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 اذهربدّقدعم موسشلاو الا ىلا مسالا ءاجاش مول ا”ىجلل هوجولا تنعو لاقو موعلا "ىلا

 ةمهلارارسأ لع ىوتح هناف بالا

 * (رعش ةماقتسالا لرب مام ةفرعم ىف ةئامو نوالثلاو تلال !بابلا)*
 رورغل اراد كنرغت الف رومالا ريصتدهللا نإ الا

 روز لوق هلاذ هلاخس || || هلاوامفلاخام لكحو
 رومالا عبج فاقحدبلا || || ةباغ هل جوعم لكحف
 روصقوأ ل داح له مكح هناأاأدد !و سعت الف

 روس نم ىلاو دمعسىلا || || انضارغأ ءانشالا تصف
 ا 1 رومالا ريصت هللاىلا الأ || || هوقىل لكلا ع جرو .

 تلااكل اح لكىف هعم روان او هللا دنع ةماخالا مالعأ نم ةماَقّدسالا لرتنأهتنا كلع عا
 هنامحأ لك ىلعهارك ذب ناك هنا ٍلسو هيلعدلا ىلص”ىبنلا قس ىفابنع هللا ىضر نينمّؤملاّماةشناع

 زمن ةماقتسالا تناكح الو اتمأالو اموعاهيفىرتالةرخ الا ةفصي فوصوم ايدل فوهف
 ةدوهشمةم اةتسا الف اجو ءاالو حاجوعالاب

 دحاوقدرط ىلعد وجولا يع لكلاف .

 دحاجو نمّؤم نم ىّرلا نيعف لكلاو 2
 ليم ضرملاو هض هب سناكمالا رملاعلاناكما فرظنلادوهشلا اذه بحاص دوشم ن وكن دقو

 هدوحو لاح ىفالو هم دعلاحىفالهلاوز رود ال اذ تعن لاسعلا ناكمالاو ةماقتسالا دض لدملاو
 لي نوكجلاناالا اهعفر جراالةنامز هضم ملاعل اذ ةماقتس الفى اذهل ليملاف اذهل ضرملاف
 فيلكتلا عرش ذا نوكلا ملصبام هلعل ميلسلا لقعلا اهلطيو ةمككلا اهيضتقترومال تاطلاغملادوجول

 ماعلا ملاعلا ىف ناكةج نمالا يفلت الف دحاو حازم ىلع ملاعلا داحي نوكي نأ عسولا ف نكيرلو أ
 ليسخت ىلعر د الم مسهنمو دس ةتريغ نم اقاطم هللا فرع نم مهنغ لضف الاو لضافلااو لع الاو

 ملءلا ىلعر ديال نممهنمو فوصوملا لاكىضتقو ثو دما مهونال ىّتلا تافصلايد دقي ىتح هللا اعلا
 رادتملاو دل او ناكملا ةفرط ونامزلا ةسفرظ مكح ته + ديف ُثو د |تافصنهدشقي ىتح هلئان

 عئارشلا هللا لز: روك ذملا يسطلا حازملا اذه ىلع هتاخ لص ىف لاعل اىفهتتان )علان مال ناك امل و
 هللابلعلا لهال وهو ئثهلثك سبل لزتأف هلكق ليا عبجب ىهلالا لضفلا معي تح بتارملاه ده ىلع

 ديربامللاعف ريدقئث لكى عوهو العئ لكبطاحأ ىلاعتهلوق هننا لزنأو دست يَعنم اتلطم
 ملعىث لكبوعو هنا مالكعمس ىتح هرجأو مويقلا ”ىلاوهالاهلاالهتلاو ريصبلا عيمسلا وهو
 شرعلا ىلع نجرلا هلوق عتارسشلا نم ىاعتدهقنا لزنأو لاكلا تافصب هدبق نم قف هلك اذسهو
 اوهادخت نأ اندر ولو اننمع اب ىركتو ضرالا فوءامسلا ىف هتلاوهو ينك اغيأ مكعموهو ىوتسا
 لماكلاو ماسقالا هذه دحأ نمدقتعملاواذالو ملاعلا دج نمأ هبلطتام عئارسشلا تمتف هانذخمال
 عا م هلع بيغيال واهدراومو اهر داصم لعب وتاداقّدعالا هذه عج ميىذلا اوه حازملا
 ىلا ف ناكاذانومكلاو اهيذوهف لاخلا هذه هزمت اًدض لاما هذهل ىرال هنال ةءاقتسالا هلنيعشال
 طرخملا برقلا قمار ديال كل ذك طرغملا برق ءاوهل ار ديالاكفرع ناورصب يرو انبعلر ديالدق
 ناكفءاقشللال ةداعسا ماعلا قاخ نم نا سضراصرالا هكر دتالف ديرولا لب نم ائنلا برقأ هناف
 هسفنل هقلخ امناوملاعلا سفنل ماعلا قلخ امىلاعت هللا نا كلذو لوز هل ضرءاضرع هفءامشلا
 سنالاو نما تقلخامو انّتح ىفلاقمءابشالا نمن غو هدب هللا عيسبالا ئث نم ناو هفلاَقف
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 هام. عع دش ف

 ماع ل | لوةتن أ ىهذهللالهأ هماعناسلب م اقسالل | اك هتزعب نما هس اةتسانالا هتماتتساَن ع

 نكلو هّلل ىلا لدوهوهوالا قيرط منام هنال مي .ةءم وهوالا قد رط م اهانررقكن وكلا ف ةّداع

 رومال اريدن هللا ىلا ن ارز" هتاف هقلطملا ةماقتسالاب هبط ا م تره اكمةتساف هسنل ىلا عت لاق هللا

 هناا لصاولا ف دفق ةنهلالا» ءامءالا» نمريصتو لصت مسأ ”ئاىلإ نآنلا نكلو قبرط لك د ع ناو

 دال رطلا ىلع تاتكسلاو تاكرملا ةماقتسالا ىنعف ب اذعو ةواقشو ميعنوةداعسنم مسالا كلذرثأ

 أ لزانمنامالا بعشو قيرطلا اذه سر هقئاءن اءالاو ىهلالا عرشل اوه مةملاطارصلاو ةعورمملا

 تازتامم مقتس بلاطارصلا !ناكاملو هماكحاودلا اوح أ نيلزملا نيب امو هّياعو هلأ نمب تلا قيرطاا اذه

 السرو ءاسنا نيهسملا هدادع نم نيشطصملا ىلا هللا ن هد لسرلا ىهوةيولعلا حاورالاءابتعربعملا ةكتالملا هب

 نوكح, سدا كاب امهنب عماوج است فانصالا» الوه نم هيلع تازثث نم منو اهب هللا لعح

 ءامئنأنيعسملا اله ىلع لزنااعب ماَقَمسا نم لكف» اسنالا نملوبقلا نوكماهجو ةكئتالملا نمءاقلالا

 تازنتنيبكلم ني سأل سر نع هباؤاجاماو دخأ ماو هللا لسر مهنا مهب نمآ امدعب رمشبلا نمالسرو

 دارا < ةرواعلا حاورالاءذه تناك اىلوءاساج هتغص هذه نم تناكو ىرشلاباضيأ مملع الملا

 ! ءامسالا نم ىلو تملا ناك [يموسلا ”ىبلحا مس الا ةيهلالاةريضحلا نم اهالو ىذلا مسالا اهل ناكتاذلا
 اوناكممخاق رشنلا فال امجحالا طق كاملا لقعاخ بحمل مسالا ةبستكم ةبضر ء هتامح تناكنملةمهلالا
 للاعت :لاقء املا نكررصانعلان مةمضرعلا املا هذه لهالو مهرس مث مهتبع م مهابحأف اناومأ

 | تاستطسالاورصانعلالصأآ ءاملاف ”جئث لكءاملانمانلعجو .لاقو ءاملا ىلع هسرعناكو
 ماءالولوب ءاملا ءاصأ ىذلاناكرالا ماعودو ةلاحتسالا لاعيفالا لكو كلملا امو كلما شرعلاو
 دوجو ظف- ناش ىف لاو لتس ملاعلاف ناش فوش مون لكمنانهسفت: فصهتنا ناك املا سسالا

 || هذه هلاك سالا ملاعرمغل رسلو هيلع قل اوه ىذا! ناش اوهفداحالا نمهنسعءاب هءاع هدب هن امعأ
 ناكناف ةامحلا امهللاو هاش م | ةمسسأ ن نهناك ةمضرع هتابح< ىح لكل الصأ املاراصاملو فشلا

 ديراام مكحي ناكى وعدلا نم هيفامل“ ءالسا قسناكناوهللاع اس نب .- لسرلاو ءاسنالاكة بانع قس

 : ءالد ١. قسادهف هش مهنسفتل اكد غءاممهانةسال ةقي رطلا ىلعاوماقتساول ناو ىلاعت لاك هنقس :

 قلم ةقرشملا ةهح نم فاكملا ناف + لع هلا ضئارغب ماسلا ف فاكملا ن .ةعامتسالا تلال
 امم راوكإلا 0 ه تاكرح ىف دنا عدو ا مورا دقالا فير اصت هلع ىرجت هديس بايدسنع عيرط

 فاكملا هللا لء> دقو تانادعي : تاناروهظا تامثاو و < نيب ر اوطالاعونت نهراهنلاو للا هيئدع

 ىلعَر رعام عمان دمع عابشلا مونلككحاملةدقرلا كلن ممايقلا هنم بلطو تاكرتلاو ةايعلل الك

 1 ىأ اوغطتالو كعم بات نمو ترام متّدساف ىلاعتهلوقوهو َةماَقتءالارهتلا نه نيفراعلا

 ْ: نوكمال انلمَد طرت يللا روسلا لو كس مكسوغتىف هنو دتاع هرهأن ءاوعفترثال

 اذهلف هنوفلاضر أ هرم نولثتج منامه هتداراهنلا ه5 قفاو له هتلا.ءالعلا فرعبالذارومأم ||
 اهمف لزرن ىلا ةرولا مناف دوع تشل سو هم ءهللا ىلص هلوةوهو داو هللا أ م ملع سعص

 || قيرطو رط+ ىلع كلذ نم مهفاهانعمىفاموأةب .الاهد هاهئاماماوخاو ترم ممتدساف
 : ىدر قعياوصع ن ]و اومهتستسا ملسو هيلع هللا بص لاق كطبضنت الو هسا ه ديقسسال ةماةدسسالا :

 ْ اوؤدعن ادارأامتا رهاظلاوري_1اورحالا ند كلذ ف مكلاماودة ن اذ اهم هّميص امو ةماقتسالا

 اولعاو هلوقب لولا اذه عسلا ادهلو ني.عتلا ىلع م تمدح ااهعسن نا ةريثك اه اف ةساقسسالا قرط

 ىلإ مكو امم لذففالا اود ةماقتسالا قر طماضدا اوعطتن ملاذا أ 5 ةالعصلا مكلاعأر يخو

 نزولا اويعأوةال تال اودقاو لكلا ليق ادهلو مويَقلا مس .الإتاداجلاو د الا

 | وهالا هللال هلاْلا لاقو مو.شلا يبل اودالاهلاال . ىلاعت هتلالاكهلمزالملاى جااوخا مودا
 222 و تح
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 .تام فتاك اذا ناك عرش أ نم اولا يذلا نا. ووو سلا نسفرع لح ىنذملانيبو مكين

 || دكتالملا ملع لزنتت .اهيلع ىنملا مهل هلنا عرش ىتلامهقيرط ىلع اوماقتسا مهطاانبر تقولاو
 0 مكئاف اوزالو اوما هر نيملل تبلغ رش عيار دنلوب ةماعلاةوسااود لزنلا اذهو

 لا ىأ اندلاةامللا ف كوابلوأ ندخ ةكتالملا نمنورشمملا ءالؤهموا اولاق مث ةماقتسالا قيرطىف
 ا ىذلا طارمصلا نع لودعلا هتلي مكملا قلن ناطشل !ناكىذلا تقول ىفاب دا |ةامحلا ىف كرت اكن 2غ

 أ لعفي له نيرطاخلا نيب دّدرتلا تقوابنو دكت منك ىلا ةمللاب هلع كرصنن كف هملع ىشملا مكلعرشأ
 2 الا فك اسلوأ اضاأ نثو ودعلا ءاقلاهلب اقم كلدركجلا ىلن 1 نة لعف الوأ
 اضيأمهتالوو ة وخ الا ىف مهتالومذهف كردعاب.نوعف دتوانت اينو ذأت عنك مكتا مكآةداهشلاب

 ىتحهنف ةكتالملا عفشنم طملختل ا لهأأ ن نمد.علا نوكي هن ف ناطيسنلا مهياعباغامف ريف ةعافشلا

 تاس نم 7 نود تامازع كلزترت لاو  هةوفز ىعماذهنناطسشلا لمءيذخ اوبال |

 انتداهش محد دوف نمالزن ةعدلا نم نوعدتاماهفمكآو نطوملا اذهىف اهف انّمعاْفُسو اهل

 ةماقتسالا نعم اذه هتحر ىف مكحلخ داو هفنكى كرتسفاهبهنلا كدعسأف اهلبق ث حانت ءافش

 ىلاعت هللا لاك نوك لكى ةيراسلا ىهف هللا ةمكح اهللطت ىتلا ةماقتسالاامأ ًاوةاصتلابةقاعتملا |

 || نت اننلا ةماقَتساف ”هلصاح ةم اَعّدسا فش لكف هقلخ ءىش لكى طعأ مانيلا ملغ ترام

 عفش | كاذكن كب ٠ /ناو ةسقفأ هتكرح نوكتن أن اوذل ةمزعت اسلوب ترك هكا

 ةوقالذا ةعفتم طعن هلو دان ءاملا برشي ىت- ةسوكبس دكرح نكت ل نا تابنلا دكرح نال امبتم دحاوب

 ةدئاق طعب مل انام نيثثانيلجر ىلع ماكو ول علا ىلا هتكرح تناكول ناودملا كلذكو كفذك الا هل

 هل ىرخإم اتجاة نقف الا دكرخساب عمت ىِتلا ةعفنملا هب تاصحالو هرهظ ىلع لاثالا لبو بوكرا

 هلوق وهو َولعلاىلا ”ركرحامهل ناومل او تاسع لاخلا ومصر اةعقنل اب حجل رمل كرا ىمذأ]
 مهفافةيولطملا ةعفنملل ةسوكتملا دكرحلا هملع تبلغامن اواولع ىتام كرش االولذ تاقسابلْتخل اوىلاعتأ||

 ةوقيسمطسولا ف دكر اف تاكرط |هذه ةقص ىف مالكلا اورّرحامّن فلا اذهىف نيماكت لا ناف كلذ

 |طسولا ىلا هكر او ورعلاةةكرج طسولا نم هكرط او ةركلا دكر رحو ضرال !"دكركا حمس تطعااهنال

 || ةماقتسالاالا تاع ةوقتسم اهلكوتي ريش دكرح حور علا ةةكرح وةنهلا و ةمكلم ل وزرل كرف لوزتلا دكر

 || برقتالىأ ةرصشلا الا مدأ ىءريجت هلا عقوام هلا ىرتال ار حاشت ةفلا خم ا ناف فلان اولا لبسال

 || لكو هقه سامو ناو.ملاو قه ساموكاملا ل رتاو هقهستامو كانا دقي رط مزلاورحاشتلا ||

 || نم برهاملا دهلو فال_خورح اش ةجازملا ناف هّتَعمقح ىفا دح ام> ازتالو همت امو لاوس نم

 || امو تقولا ىف لح اعلا ةداعسلا لاا كل: ىف هنع تيهذف ارح اش. .ناكسح ةذ دبر ب: فااخ ةرحشلا

 امل هساقتساس وتلا جاو عا ىهلالا ىهذلا غل اختاهةحاهافو هناف ننال دب اهلنا ةلعججت

 ْ لبسلا تاخد نافابر هنوكنم ميدّدسم طارصص ىلعهلناوهو هدحو مناف ةساقتس !نوكلا فا هلديرا ْ

 تدحوام ةماقتساو طالخالا َةَماَمَتسا ةماقتسالا نع ت>رخات تطاتخاو ضب ىلع اهضعب

 | ىلع وهو هلكرمالا عجرهيلاو هلوةىهونوك لك فمكحلا اهل 2 م
 ا مدعااد_دةنمو مدعهريعنافمريغل لل دن ال هسف كمت طارمد لك قهلىلا تى ميةةسسم طارص

 : هكردت الراصيالا ناف كرد. نبأ لقتال ىأ هذيعاق هلوقىف بئاغلاريوضت ءاسهنا مث ءىشنه ا ديرفظت م

 : اهتقالاناهلا كّدست ىوساجنم فرعنال ةلوهجم ةهزئم ان ا ذهدمعاف اسغ ناكحاامسغل كر داولذا :

 |( فنيعالارهظاذه عطق نوامعتاعلفاغ كررامو هلعدقعاىأ هيلعلك وو هلوقمءاذهلد]]
 نم نا.عالا عمج ىف ةيراس ةساقتسالاف هلعملا لدوال ومهااحالو مهتفص نكي ماذا مانملا اذه

 لدعت ل نعلن: انلع نوكو اال التقموقاو لاف [كلاوةأو لاو-او ضار 7 3
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 ردا ل كار فال كاز ءالف تلا باب نم اهكرت ةفرعملا ىف نكمف بابل كل 3 نم
 دعالال هلل قل لاعفال او هير امج لعفلااهنم عصب نمالارومأمانهامو دمسسلا ضاوأ دنع فوقولا

 هلاعزانمو أه دس هاو يااا دبع دبعلا ىهسن هيىذلا .ةلسافّرصتلانيافرومألاوهو م" الاوهف

 امأ هنطابو هرهاظ ىلعلعبفلا نار <ىهيلالارا دتقالاروهظ لحث دبع ىمملا بف قانالاب ف صسق

 دبعلا ىنعأ ا ذوة في رصدت ةيدوبعالف ءانزك ذام ىلعا ذهن اكحاذاو ذتفلا معو حالا: هم اوع

 ن؛غ مهريغوا ناك أ نم ةفئاطالاا هللا لهأ ن نم ءالعلا عبجب دنع هقيقحت مات ءاذهو مكحالب دو>ومأأ

 ترهل لج ان اع نايا هللانأو لعف هل نكمملا ناو كلذ فال_خ نور ام سل

 هللا ىفاو دداحو هللة معلاو يللا اوتاوداكرلا اوأوةالصلا اومقالاقذ اهلعنمهفلكف لاعفالا نم
 في رصتلا ةيدوبع رت مصب لالعق دب ءالنأ اوت اذافاذهلاثم او لوسرلاو هنتاا اوعطاو هللا اوةتاوأأ

 طن نباص ضعبو نكم.لل تا ذ كلذ ناف اهكرتروصتي ال هناوابخوكى عاوعج أف ناكمال ةيدونعامأو
 كلتيف هدو.ع ء نع برغي هناف معص تيدا "اجا هرمصيو دعنا غمس لح توا هناا كرتف
 مهفأف هَعِمَع - ٌلرتال لا-لرتوهفذ ةلاطا

 « (ىنعملافرعش ةماقدسالا ماتم ةفرعمىف ةنامو نوثالثلاو ىناثلا بابلا)*

 اهصصخت ىف نوكلا عمج تام“ || || ةصصوصخم ةيالو مية
 : اهصم_هنتىف نونكملا بطلاب (| || هحاورأ تازنت ميقتسملا
 اهصوصخي لثتم4لزانمهنم || (أ اهبانرأ تازن ةماقتسالا
 امصوصنم فهر ظتافاهلاقدق || || ةصقىف هناحس هتعن ىه
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 ريغ نمانبف هللاهي رعاع قطن امن اف اهل اثم أكل كو دصقريغ نم مزلي الام موز تاس ال اه تءاج 9
 ىلع فر نا لاك هاا مالسلا هيلع هلوسرو هيبنن عريخأأ هللا نا تلا كاقفو لعا ةيور الو لمعت

 هنا لوقلا اذه لوسرلا اذهل خاوي تم طاروص لع هءالسما صوف مقسم طارص

 ىلع ةّعمالا ىلع متهسهوه نمالا تاق اتصان ذخ او هالاة بادن دام هلوت دعبالا كِل ذلافام

 طارص ىلءودو الو راسل لس لا هنالدرلا طارد

 انقفوب هتلاف مادا هذهوريخ اذهف هنع لدعت ىت- حي وعملا نيأف مفةباد ةظفارككو مدس

 ماكحأ ىهو ةعرمش مكنم اناعس لكل هديعبهللاّدب انءروظت كل انهف اهعضوم ىف ةمكح لك لازنال

 ىذملاهلهللا نيءىتلا همي رطريغ ىف ىشم نك هللا لع ةلوعجتاهاكف اجابنمو هلوقىهىتلاةقيرطاا
 نضع ا الاكل ذآ اهيلع ىذملاهلهلنا نيعىتلا لسسلا ءاوسنعداح دهفاهبلع

 ىلع دحاو دح ا[ ىلا ةبسدنلاب لكلاو هللا لمس نعا دئاس ىذه لس سا سواييلع ىنملاهلهقنا |
 كلذ يد نءطخواطخطخ ملسو ه.لعهلن | ىلص هللا ل وسر نا :اذهلو هل عرش امف يَقَدسم طارص :

 ١ لدعت الو .اعٌكإست كمال لة هل ىلبقو هب ثعد ىذلا ه> ابنمو هعرش طخنا كل ذناكفاطوطخ طغذنا

 ةعوضوملا اةيوكحلا سيماونلاو هْمِمَّدَقَت ىتلاءاربنالا عئارمت هسشنج نع طوطخلا كلت تناكو هسنع

 هعصوو هللأ طاربص لقب لو هبل اهفاضأت |يكيحوم ىطارمص اذهناو ىلنو طخلا ىلءهدي عضو مث

 ىلءدوعب ريمذلاهوعشاف لاق مت ابنع تك ؛ طوطخنا كت تعنل ضرءتامو ةماقتسالاب |[

 دجو ناالامهل عئارمش ىهام ثيح نم م شه[ مو هم دقن ند د ارمش نعد ل.ساااوعش' الو هطارم

 قعب مكي قرف مهل اعرم *ناك ام ثدح نمالانل عم وهام ثدح نمهوعستاف يرش ىف اهتم

 نال هللا لدس نع ليلو ل_سو هيلع هللا ىلص دم هيءاجىذلا هش 0

 | لو ةياقو ليلا كلت نوتتتمكحاعا هب ماصو كلذ اهتراغ هللا ناكذا هللا لبس لكلا |

 َ كم 6
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 قا لم نمو أعم تبأراذ قرا فاتصل فردا نع هلا ع هانا دنع ىرطان

 ىلع مكفس م اح لكى بع مدقم هخ كح ددعلاو لوقنو عجرتف مانملا اذهل ىديسقتى تذخأو لسر هملع
 هنرثكتهتيدح أ عماهيفرعاظلا ىلع اهتادادعتسسا تاقالتش او تالا ةرثك تمكحو ةرثكلا تاكمم لا

 ةيدومعلا كرب لاقي ماقملا اذهلفنيعةيدوبعلل نوكي تأ نكست ما ذكه مالا ناك املو تاثكمملا راك
 وهالا هثالث ىو نم نوكنام ىلاغت هللا لوةدو>و هلن نكي ناو هنايرم .ةوقوددعلا مكح >- نمو

 الارثك أ الو َةمّدعَمملاانانوردضعي ا دهو نينثالا ى «؛كلذ نمىندأ الو مهسداسوهالا ةسخالو مهعبار

 مالسلا هملعهلوقوددعلا مكحاهملع بحس ف ددعلا اههلطي ىلا بتارملا ن . اوناكاغيامهعموه

 نا اولاكنيذا ار فك دقل لاقو ددعلا مك نموه اذ ه اد اوالا ةناماعسا نيعستو ةعست هّللَنا

 )0 هئالثثلان”“ناكول هنا كلذو هال عبار هنا لاف نمرفكحي لو هثالثث لان هّللا

 نم سل ىلاصتو هناس وهو تاخيهملا نس نمناكل ناسالا اذهل ه أ هلع اطول ىلع
 ارحل ةعاجو ةرثكح لكل اديأدحاوود لب اهتمدحاو هنالاقت لذ تاكمملا سنج

 تاك نادوهف هللا ىوصوه كاذو تخاب امافلادد> اووهف ةعبرأ س ماخو هثالث عن اروهف سدملا

 ةمحاو ىهوهناذادوحولا بحاو هنافاهسنج نموهاق هلعرهاظا ا ىهامرودب رهاظاا دوج ولا وق
 لأ رهاطلل تاكمملا ةيسنق ابين زتن وف مككسا نب زللاك اهب سدت ن عف مكس |اهلفالز ةاتاذا ءدسعلا |
 اذهافردادو ملاعهءانفوصوملا اذه ىلعمكت2 ةدوجومنيع مامورداقلاو ملاعلاةردقلا وعلا مسن
 'هلدوحو الو تادودعملا] هتاذا كاس ددعلاقث امل نبا دك وهناذار داكو هناذا ماع هنالوقن[]|
 هلثسم ىهلالالعلا فان دع سيلو اهلدوجوالو دح اولا نيعىفاهنرثكور هال رود ىف ةكاحر هاطملاو أ[

 ىرديامو دو>ولا الا قللا نمت دافتسا ام ةعاملا سهذم ىلع تاكمملا نافل لا هذهنم ضمنأ ِ
 قالطالا اذه بادككاو هتريصب نع هللا ف دكن مال ادوجولا الا تدان: سا ام مهاوق ىتعمامدحأ

 اذهفمدعلا لاح فت اكمملاو هّنناالا دوحو م مئام هناف هن ىف هلع هال ودام ىلعهانعمنوفرعبال ٌ

 نع ةرابعنوكح. نأاماو ٌتاْكَملا نا.عأالو هتلاوهامو ادو+ومنوكي نأ اما داغتسملادوجولا
 دوحولا اذ ه نوك,نأاماوام الف تاكمملا نيعالو قمل اوهاموا دئازا ع5 ناك اف قدا دوجو ْ
 وهف قملا دوج دال (الزأ مام هنا للّدلا ماكدق هنال قط اوه كا ذو هسفْانوصوسنوكشف ادوجوم |

 اهتباقح تاكمملا نامعأ تبلف ىلاعت هقناريغ ل دووم مام هناتنئف هسفنل دريجولا بحاوألا

 وهوقملابالا مست امو ضرالاو تاو بايام هلوقوهو ودالا'دوحو محام هناف قاطادوحو

 دو ريداعملا ترهظودود- + 1تثدف نامعالا قئاقح هس .طعتام هلع قلطناففرصلادوجولا 1

 تادوجوملا فانصاو الب قتملاو تافلتخملاو طسولاو لغسل اوواعلارهظو ءاضتلاو محملا ٍ
 ءامسأ ترهظو نيف لاكشالا تزيتفةد>او نعى اهماكح او اهلاوح او اهص اخضاوإ اونأو امسانجأ
 اهيذرهاظلا ىف تانكمملا نا.عالرام“ "الا كا: سنت نأ ةريغدوجولا فرهظامف ران“ الا اها ناكو قا

 لباقلاوهو ماحلا اوهفهتلاالادوحولا فاق ىمسملا هع ءامسالاو ةمهاالا ءاعسالا ران ”لاتناكاذاوأ]

 ظفالاّناف اًدحريسع هلّسسملاهذهرب ركفاذ- ه عمو ل و.قلانهس: فصوق بوتلالباقو لاق
 ' تيمرذا ىئنذ تسرامو هلوق لثس اه اف اهماكح أ ضق انتو ابق هع ءالاهطضاالروسدتا او امءرمدشت

 يالا اًذهفهللا ملا واراد عر هه تبا وذ توك قت ىلا نكأو تن
 ؛لزن نم امو هللا لنيل رقيتل قتدوتلا هل عم 0 قفوملا هللاو ىة نملاهنمءوش لإ

 الخهفننم ثدحلا هركلال اعدل اراكتألا زحل ول انطاب هك رت مصيال ل وم هناذ ةقيطلا هذه نع مهن
 'با نم 2 هسفنب هتفرعم 50 زيدل بدوا ياللا 50

 نم



/ 
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 يملا قال ماتملا اذهوكانم كي ذوعأ لسو هسلعهّلنا لص هلوقا ذهو ميركلازب زعلا 52000

 اذا كب صخالا فضولا نافاكوذ هنحاصزعنكلو ةداخ مالا | ذه بحاصاهلعيو الاد فاضالاو

 هتكاذاو هش مدقال ىذا هب صخ الا تءئلابالا كلب امي ل قلسا ىلع هب تلخ دو تدرفناو هب تمدح

 حس سدس سرت صسس سس سس سيستم ضرس ت:_/ هجم( :ا:بب##ٍ؟ +2527<63آ#آآآككئت2ل+ ة7ةةةةوريضضمو ياللا

 دوا لاطفال افض انلخو اخ زبكتم تلق لك ىلع هللا عيطم كل زك محطم قرت رايك حجم
 قدو ىل 000 ع

 || لقسي رغ لءوهر هملا هيت نم كاملا هتيسن رس فرعتف كرت لا تعالا,كل ىلكت كرتشملا تعنلا
 5 ادهذ ماقملا اذن قّوكف كلذ لءاف كب ص+الاوه ىذلا لزالا نو دوهذادع عمو اقث اذ هلدحت نا

 : بدلا ىلا كَل هرلعلا نم هبفّكل لص ام ىردتالفةدوبعلا ماقمامأوةيدوبعلا مام كاطعأ

 || هناكما عم نر ةفئاطلا دنع مصاال هنال اًدجْرب زعم اةموهو نوكلا نعو ىلاعث هلعهنف

 : نائثلسعلا تع رهاتملا قرهاظلا فدوماقملا اذه ىلعهسنتلاو هريغا ب>او تا د/انوهو بسنربغل

 1 لورئاهءارو نسل هن :ةردورعلاىلارهاظلا ب الف ناكحام ناكرهظملا ةقيقح عبط رهاظلا

 || ىداارثالا ناق هلا ىلا ردناظلا بش الو هلا بوسالا نم ةسرلا ف لزن|نوكت نا ديال تستنملاو

 ١ تءاجح ادهلف ل ىلا ب دس ال ءيدلاَو كاره هللاءارو سلورهاظل ريغ سال رهظلا نيعماطعأ

 بسش الق ةلوهج هن نو ةرهاظ هناذ ىأةدوبعلاوةبدوبعلا نيب ل -حرلاقي بسلا ءابربغ ةدويعلا

 ديعال دعو هق نأ مام هنال

 < ( عملا ف رعش ةبدودعلا كرت ةفرعم ىف هبامونونالثلاو ىداابابلاز +

 ادرج هياتم للا قاسأو اازرأأ هلو تاك لا ل

 اوريتعاف نوكلآنيعنوكلارهظموا || اهرغاظ دوبعملاورهاطملا نحن
 رظنلاو عي رشتلامكحاذياح ١ || هديعنل الا اشبع ىبءاجام
 رشبلا هبط ىذلا الا وهذ || || هتروصب الا هدبع أ[ تسلو
 ردقلاو ماكحالاو فّرصتلا امو || || انتروصَتةّدح اذاءاضقل اك
 ربعلا هءىربست ىذلا سالو || || رطناذ نكح ناريءاهاكف

| 

 ىو تاككمملانانعأ اهترثك بسس تادو>وم لاو تناك امتناكت ادو>وملا روصىوس تسل |!

 د اذه لو ىلا تال واملو كاس لكم كح ىلع مّدَقَم همكح ددعلا:تادوحوملاروصفالّدخا بساشدأ ||

 م ءاهقفلا دنهل لوقأ تنك ددعلا ىعيملا لقأام عملو هلع هللا ىلصوهو لئاس ىلا سدقو هب كن نيد :

 || فرك هللا لوسرا.هل تاقفءالؤهو ءالؤه ًأطخأ ملسو هيلع هللا لص لاقفةثالثْن يوكل دنعو نانثا |

 || ىعلارهاظم امءاو مدعلا نم !هلضأ ىلع ةيقا تاما نيعن أ ىر نمد نعالا مصاالثيدودعلا كرت |
 ٍ لكى دودحلا هب عةتامرعاظلا دوو بسكتابتاذاهاف اهلالا رثأ الو هتلالا دو-و الؤ اهيؤرهاظلا ||

 | تادودعملاوت ادودعملافتبانثراس همكحوهلدوجوال لوقعم هناق ددعلاءىش هيأ ىهف رهاظ ||

 حيد وعش

 هلع هللا ىلصح رخأ متزبخددع لكلاورتولاو عفشلاو ىلاعت هللا لو ةءرتوو عفش د دعل! نا لاق لوقأ

د حرف هياعاكرصح 02 اء ىرودكر الاد دم مه ارد هس سو
 "| لاقو لزءع هنالث ىرو لزعع نمهر

أنعلئاسلال لؤي نأ هلأ لا هذه نع لس نم ىجش ىل
 : نعدأ اقول ددعلا نعل ًاستددع ى

سو هيلع هللا لص عضو مئارتو ىعشملاددعلا :
عملا لأ اده لاو نيم_هردلا ىلءهدي 

 ٍْ ماعم مدعو 

 وها 5 دهن ع لكن وم عاف اذكه رتولاددعف عجلا لة اذهلاقو ةهثالثلا لعمدب عضوأأ

 || قدجوو سو هيلع هللا ىلد هّتيريرورسلا هبا ىفانأو بابلا اذهىف اهت دست ثظقيتس اان دنع
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 : هنلهح هنم ىشرلا نال 00 إ اذه ىعف ىشرلادبعلا كرت اذان بسن

 ا تقواموأ ةنس نيدس يد ىلممطعي لوقامأو لكلا ةرود ىلع قولع لماكلا ددعلاو صقنو

 | لا اودنالات هتيعنت اوكحاو ىضذرلام اودىلاراشأ خراشملا تااق تدر كف سها هللا داقأ ام

 نملئاقلا|ذهناك اعرف ظوفحناوأ مودعملاريغ نم مصيال ا ذهو لاورحالا نم همه دنع ىكرلاّناو

 || ىج ذل هتاف ىضتتم لكيال هبف هماع اهفهتلاءاضقب ىضرلا دي ريف نكي ل ن اةنيموصخملاوأ نيظوفجلا
 قدا هجو ىرتكناف هفةي ٌورلا مص تنك اذا كناف هيف حلا هجو تدًارناو ىضَعم لكلا

 رفكلا هدامعل ىرالو هبت ضرنا هتياراخالاو ئهلالا نمعلا كلذ هرتل ناف هنع ضارريغ هيف

 قمل ةعزائمهضناف مادقالا همعتش ال قوهزهناف ماا اذهوأ لاخلا اذه نم ظفعف

 | هل واعم قولا ادن نأب ىقرسعمل ىدهن ىلا تدسش | ىتا

 هلوهغ رد_هاا ولع نمهلاع لي قلغلا لعد وكحو .٠

 هزت نجرلاعدوأ دقورتف || || هلرسل قالطالا ىلع ىغلاوه
 هل صفت ثحلاب ىرتهماع ثحاف || || هلصف نارقااهتلتىذلا اذه

 ةهمسلا لقي ال َِئ اامسقت ىلا الوهن ىلا ال يسن ريغ نم ةصاخ ةدوبعل او ةدوبعلا ىلا ةيسن ةيدويعلا

 |( لمه اذهاو هر راخفالا ةهح ىلع لس لد ىلاب دست ن مع ءالذالا لد أف بسنلا اس ئع م كانا هللا

 1 ماقمةيدورعلا ما مهنمتلذلا ىفملنعأىهفابوتطي الذالا نال ةلذلا ىف ةغلابلا ةينب لول يضرالا ىف

 ْ لكىأرذاهلثلاىلا هببرةّراسسدحوامو ىاطس دادي زب وأ لاق ىهلا تعم سلوراةتقالاوةلذلا

 ىل سل اعىلابرقت :هلهتنا لاف كيلا ب رقت اذا برانلاقز رعالق لخدمدف ةهولالل هببرق 2-تعل

 هدابع قطن هف :رع هيلع هللا هعلطأ ن ف هغشكن كمال انهوراتفالاو ةلذلا لاك تل سلامو برايل اقف

 ١ لاه مءامنغا نحو مهاوي رعلا نم رف هناو لاه ناوالاثمو اداووةمحاص هلنأي هسلع

 | هللا عمدد ل هلودى مت هتريصي نيع هللا حف نمل ”رسسل ا عضوم اذهو باج اهلاًباَكَو اولافام 00

 م ىدع !!ىحام اورتس نذلا مهو رافكلاب بالا ىف مهقطساف ءاشغا نو ريتذهلنا نا اولاكنن ذل لوق

 ةديعمضرأ لام لاذلا هانعمدبعلاف اهتايهص ىفال تافصلاءام-أ ىف كارتشالاو هب زنتلا نم مهلع

 || نينا نيذهربغ ف كلة لاكامو نودبعملالا سثالاو نا تقلَح امو هناحس ثا لاق هلل ذم ىأ

 : امهصخ ناسا ناذ_هالاهتنا قا ليتل الو هتناريغىفاهدةتعاالو ةيهولالا دحأ ىّداام هنال

 | ظفالا ةلالد هم هنللط عالم هعمل رس اه كقكوذ نعمل هانعم سابع ن١ لاستو تاوواخن ارب اسنودرك ذلا

 1 اهلع ازعالا لذع اا :زعلاوذ هناوالوأ هبة رعملا نهدي الف هكر هال ن نمهل ل ديالو ىلإ ذيل هريسفتاماو

 : هلاك ىلع ماما اذ ققحت لوهب نظا اوها 2_ه ةفرعملا ىلا ةدايعل اريسفت ىف عننا لادع نا لم

 || هن سنع هحرذت دل لولا ا عضبف دكا استحال و اك ابار ياعم لب قا كوبر لم

 0 ةناو هيعم اقح تا كاع اقف عماجلا هه»او هوه ثدح ن نمهسلا فاضمدبع هنأبهلهللا شو ةيدوبعلا

 هللادارأاملو ادبعهبىرساف اليله ديعب ىرساىذلاناحس هتوهقح ىقلاكو هللا دبع ماقام
 م كملعرخ دعلا تدصقام ىأ ءارلانر ةنالو مدادإو دمسانأ لاقف كلذدق ةماسقلا مون هماقم في ر 0

 ١ هتلقام ىأى ازلابزفم الو ىوردقو ىانتاننوروأم باد مكلف رني في رعتلا تارا ةداسسلان ٠
 |١ هم دوبع لاحف قبلا عم دبعلاف قةروص ف لطابلاب ضتلار لا 1 0

 || كلوه االا هللا نم برقالو لالا مظع حارسا! نم برقالت حارسا "هلا امىف صخمتلا عم لظلاك

 ىلا كتفص نع كجورخالا قدا نعل دع ام هناث لظلارغص حارسلا نمدعبالكو هلال ٍصْخأ فصو



 تنأ هشمتضرو اسهف دع ح رحال ىتلا ةعاطتسالا ذح كفاكتا م هنيامعأ اذإ كنس دقن ئىضرف

 اي ةصاخ ةعاطلا اها اندلا كاقج ملت ءدقو كلذ ىف هنع تدضروايندلا لاح نم لاطعأىذلا

 وهام ىلا ةبسسناليلقوهف عنلاوربلتان .ةرخ الاوايثدلا فق حلا اطع اكو ةبقارملا بانفاهانس
 ةم-فنو دوحولا ف هلوص< هانموهذ كلذ نيم كلل بص الكر هلنابجال دنع ذل تقيد

 هنام نمبريشل رمل ىفةراقنع رت اطلارقنامل ىب-ومرضحلا لاقاك ىلدقلا لقى هانت الام ىلا هان ام
 رعسيفف هنع اوضرو لمعل ريس ىفمبنع هللا ىضر لاه كاذلف هللا ملعب و ملعلا نم هيما
 وهوربس -» ىضرلا قلعتم انلق كل ذلف ىهانت: ال هنال دوجولا ىف ىهانت الامل حت نكميال هنال باوثل
 نمريسلا نمو قاع: دسع نعهاضر هللا مدهامو هذ هللا نب ىو للا ٠ ل

 وهفم!لصو ىذلا نم راك !هدنعامنا او !ءاباوثلاريسيف ةنعاوضربلالا مهغلكى تلا مهلامعا
 فئاكت نعتناكى لا مهلاسع أ عاضقنا عم عاطقناريغ نم ديالا دبأ لاح دعيالاحتان الا عم مهلا صن
 ةنيللا لهأ ىف عيبشلاو ن كا لمعلا ّدح ىههانتا اف ةدابعلا عطقنت لد مهتسلاجالا ويسعل اذ ورتب

 عطقسإل ادد يقطر اتلا لعأ ىف ةيدونعلا ءازحو ءادعسلا ىفةدامعلا» ارح مهؤارتب قي رانلا لدأو

 ةنانراوعداناو مه دومع دومه مهنعلزب لنيمر اا اذهفادبأ ْ

 ةيدوبعلا ةيسن مهيلع قيتواسمناوأ ل اوزب ىوعدملا لوزتف هنوعديامف نويذاكمسمامهسوفن نم نولعسف |
 دعي سأن مةلزع اوناكف ىل مواوقةر نو“ :ه و ىوعالا ل بة وىوعدلا لاح فابماع اواكى جا

 نم هماع 1 امرده ءاعشلان كلا 1 و هدأ ا هدادترا |[

 ضراوع.تذرعوةرخاواخزربوانب د ىهانت الام ىلا هّتقو نم مهمححن ىلب مكح لاز اف ىوعدل!نامز
 اودازو هوتنثأف ءاكشلا ىف ةمهولالا نمهوعّد اا مه ددحو مكح نعرهاظلا ىفمتجرخ أس انلا ضعبل
 مكلا عجريوهلاوزب لوزي همكحو لئ از ضراع لكو ني_:مؤملل بايسالا ماقد ءاكرشلا مهلماقف

 ةدحاو لكلو نر رادلا ةرامع عمابلا هللا امنا لكلا ل ؟اخةداعسلاىب ذتق لصالاو لصالاىلا ْ

 ىعدا هناف ة و رلااعداوآ هيلع قي نم دحأ لكل يدورعل انه ترعص | مكسص | ,.هصت ةجرلاو اهولم |[

 ماقموأ لاح تئْدام اذ_هدعب همقلَقف كل هنسام ىخذزراا ماه هقالخ هسقن "نم مل: | سمحأ :

 وش*و ىلا لوآب هلئاو و الحج بور كس ةيجللااوب هققرفلا معاو ماقمالو لاح الو[

 لسسلا ىدج

 * ( ىعملا قرعش ىضرلا لرت ةفرعم قهنامو نورمدعلاو عساتلا بابلا ) < _ ٠ (قحلافرعت ىضرلا لت ةفرعم و ةتامونورسعلاوعساتلابابلا]# 22 |

 تان اآهل هللادو-و لهأ ددنعو ةيلثم مسرلا لهأ دنع ىنرلا كلر

 تالا درع هن مظهأم ثمح ن هلي مهدحوب» نيعب مهةقحت ىلع

 امااع اهف هلوه حب ْ تطو تا لا ع هلالا ىخرب |

 تاذإ دح ولاءالو مع نيعلاب | . اهل سدو هك هضار سعنلاو

 تاءاهن اهف هل تيا هل سلف لقع نم سفنلا ىوسامو

 لاجرلا م* عطقي هنم ىضرلا نال هنءال هنع ىضر | ندكحاورسسلاب هنم ىنرا ن» عسوأ هللا بانج
 نيلوالا ل هلل صحدق هنوكعم الع ىفدز ب رلقو ملسو هيلعدللا ىلص هسنل !سعأ لوشي هللاو

 ىهانت اله :مبولطااناف همه باطخئ هللا ىلع مظعيال هاك لقذلا ميال قواو نيرخ لاو

 عاستاناك اذاو هللا ءاذعلا ند تنكح ناديزااباطف عسوفهد نع فتي فرطهلسدلف

 نكمم لك هناي ةفرعملا نم همطعياموهل ب عاعف ىمهلالا عانستالاب كنظام ىهانتلالمقي ال تاما

 | تانثا نمالو باس نمالابم نكمل قاعتالام ةفرعملا كات ىلا فاشنا اذا ىندكف هنق ىهانتلا مدع ىلع



 يلا

 هرهظت نمالو عاضوأ هزمت نمالو لاوحأ هبفك:نمالو ماكحاو تافص هد نم هلو ناكم هلو |

 ووذلابخلا عقرب لعلاو تاصلا لمقال نمبقارتم.كفرهوجالو ضرع هلع لدي نمالو ةفاضا

 ىذلا كل ذف هبلق ىفهداقتعاوهاس !ناسنالا هظفح ىذا اف ظوفحلا ال طفلا وهو بقا رااال بقرلا

 الا قلع ال ثدامل اف كناذ ىوس تفرعالو كنع تازاف تف 7 تبقار معافا تقاتل عفت

 ىوس ةقيقحلا ىلع ترثعامو كلل نم تس راه دا لد اقوا هند لدن ءاموهو بس انملا

 ةفئاطواذكوه لوقت ةغئ ةفثاطق لاو> الا تريغتو هللا ىف تالاقأ لا تفلتخا اذهلو 0 نم هلع

 همضرثومو ليل داابر يوما دهف هن انا نولأملا نول هب لعلا ىف تاق ةئئاطو 0 اذكوهام لوم

 تيلطع. نم لماكلاف دقتعم لك ىف راس ةريلاىلارظن اف نيعلا ىارف لوعلا اذه يحاصدنع

 كإسو هلسص# ن كال ام لص#< مار هنا كل دو هدوبعم لهح امل هدوصّقم للبر لو رستم واتح

 لئالدااوناميالا ىف هفر ءوداّدعا لكمضدقّتعا نم لماكلا نم لكالاو هلسس فرغال نم لمس

 نيسعلا ةياصا تدر نا نيعلكبهو دهشاف داقتعاى ولطم نم نيعمذ انتتعا ىلالءل د داحالا نان دانمالاو

 سيئموبائمالا ماف بقارئالوتأ تْنُش ل نا بق ارف لاح ملاع لكى وهجو روص لكى هل ىلا مأعهناف

 بتقاعمو تفقاعمو ,

 * (رعشمرا ءاو ىذرلا ماعم ةفرعم ىفةنامو نو رشعلاو نماثلا بابلا) *

 ادشنم هل> نم د هور كلانا ىذاوءؤس لكن م * هعدع ىلر اا

 اذيحاءانلا-نم * اقداص لوقأ ىح || || !ذ_ذماكلهتسم « هسفن نءافلطخم

 انككىحذنلا «هحين اذكعو: ||| اذكلهنعتشر «اذك هنن تضز
 اذو اودي هتفصو #* نعو نم نع هندرفأ اذاقريسي ىلع * عطاق لمد وهو

 اذهجو هت م ةفرعماذ تنكو
 ىضذرفرشكن م راسل ىلع لا نعو نع ىذزلا ىعاريسسي ىلع عطاق ل مادو قنا هللا كلعلعا

 تل الا :آرزلاموأ ماقموه لها له دنعدبف فل مأ ىضراوولبكو هئالعتا مايد

 هللا ىلا فيضأ اذا ىهلا تعن لكو ىنهلا تعنوهو بساكملاب هقحلا اماَعمهآر نمو بهاوملا

 نكمل ةناطلا كرعنل ىلع انس اذا ىذلا ىنعملارغ ىلع 0 سلذ

 اا وهو نيفصولا لبي ةةيَقحلا ىل_عوهوالا- ناك ل از ناوام اةم ن اكس تين نا قلل هتان

 ال ولا تشن لكو ملام ساق ضلي ا فو لاك سانلا نكس فو ييمعلا
 قدصي وداقتعا لكل بقتاهن كف تاداقتعالا ىرج قلما ىلا تين اذا ةسهلاللا توعنلا ىرجتت

 لاو>الا تافصو تاماملا تافص لةةقلذلا تدسن انا ةنملالا توعال كلذ تم لكاهتف

 هاطعاموهو هنسغن هيفهللاهيفصودتو مالا هبلع ىذلاوهواهلاثماو فصلا هذ هرب رك وه اذهأ|

 اذا ىتلا هتعاطتسا لذيو) هناف هتعاطتسا لذ ل ناو هسف دنع ىذرو هيهللا ىذرهسف:ن هديعلا

 اناعقدن د هد امع ن نءحيرخلا هللا عفر دقو هقْشمو ده> ىلع اها يدق ناكح حرخلا ف عقواهلذب

 نااهات امو اهعسؤالا اسعن هللا فلك هالو ممطسا هل اوهبات هلوق لثم ىف ةعاطسالا.دار نأ ||

 ساسحالا ل بقهملع فرشات هل سدحأ اذافحرحلا تاجردلاحوأحرخلا كاس لراس

 هلوق نيب و ٌمعطتسا|م هللا اوقتاف ىلاعتهلوقنيب عمجلاعرش ام رومأملا عاش تالا دع كلذ هن

 هللا 0 مكح للا ديرب ورسوللا نيدو حرحنم نيدلاف مكلع نا

 قدح هلوق ةمزعل هةصخر تن ككل ءانرك ذام ةعاطتسالا نم ةباعتلا تمهفاملو جعاطتساام

 ىضرف
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 || نوزيقمرانلا لهأف اشم ادالزيستراد ةرخ ال انلقةرخ "الا ىلعاندلا اهبدي نت تلا ةدايزلا انه تلق
 اهفاثدلارادلاو مهامس الكنوفرعي ورانا ىفرانلا لهأو ةنملاف ةنحلالهأفن وزيةم ةئحلا لهأو
 لسرلا هتندع نمو ءاسنالاو لسرلا نا هنن مالعان|يفام انلعدق هنال ميال نكلزيبقلا نمةرخ الا ىفام
 سنولو انثدا فرش وج ةرخ الا فواز دا املا ىف ىرشدلا مهل هللا لوي دعس ةناىريشلاب
 مهرشف هناححس ل اوهياتشل انزيم دقف قثهنااضيا ىرمشبلاب ل سرلا هتمعنمو دوصقملا لصحف دحاو
 هذهىةرخ الا ىفايقثالا تافص ترهظوا دحأ م_منه نيعي لف سانلارثك أن ع تكسو ميل باذعب
 || تافص ترهظو عوشتلااو ةلذا اوءاكبلاو ءالبلاو نزلا نم هللادنع ةرخ آلاف ءادعسلا ىلعرادلا
 ذوفنو ضرغلا لئىلا لوصولاو هكفتلاو ةمعئلاو ريشا نم رادلا هذهىف ةرخ الاىف ءادعسلا
 تافصل اهذه نم بصنو ظحاهل نوكي نا ىطعتةأشنلا هذهذا رانلا لهأ ند امقشالا ىلع سهاوالا
 هل ملك ىت-رفاكلا ةفصب نمؤملارهظي.ف نيرادلا ىف دل نوكتنم مهنمو ةدحاولارادلا ىف هل عمت نم مهن

 || سانلارثك اف نامولعمناظفللا ناذ_هو رفكلاب هل عد ىتح نمؤملا ةفصي رفاكل ارهظي وناميالا
 أ لطابلاناو:م[نيذلاو لوي هللاو هتلابرئاكلا ىلعالارفكلا الو هتئاننمؤملا ىلعالا ناميالا قلطيام
 لثمةرخ الاف نوكمن ال ىتل اةدابزلاهذ_هوةرخ الا تطعأ ام اندلا تطعأ دقذ هللاباورذكحو
 حبربل دولا ىلا نوعدب نيحدحاو نطومىالا ةرخ “الا ف نوكيأل هناف ةدانزلا نم عب رمشنلا

 أأ هنا ىلع كر الو هللا لهأ ضعب لاق اذهل نورعشي ال سانلاو فارعالا باصح آن ازيم ةددهسلا كب
 هءانهفاشو اذهىلا بهذ نمان ار دقوةرخ الا ىفهنم لك اناسنال ا ىفايثدا ا فقحلادوجونا ادحت
 كشالب ةرخآ الا ىف هنمةنامسالا تافصلا فلك ًاايندااىفناسنالا ناك ةفالخن ا هلءاد لعحو سااحت ىف
 ىنعأ انهماقتاالو دحأ ىلعهلماعناال هنافةرخ آلا ىف كلذ هانوكيالو ماّتنالاو ماعنالاب رهظي هتاف
 أ هلوق لثمٍباَكلا اذ_هىفاهانرك ذ ةمكحل ماتت ا فرط كلذ نمهل نوك,ةمامقلا ىفلبرانلاو ةنا ىف
 توملا م.ذو مهازانم سانلاذخأ اذاامأو ةعافشلا لثم ماعنالا نمو ام اًةحسف لسو هيلع هللا ىلص
 || نم مامفرومالا هذهايلودم هسفنب قا ناكونانالا ف لاكلا اذ هرهظي لراد لك با ولأ تقلغو

 || لضم اانهناك كيذعملاو مثلا كلانهووهفءاشنم ىدهو ءاشنمانه لضأ كءاشب نم بذعب وءاش
 ٍإ اودعست مكما قالخا ىلءاووكو بوةرلا ىهفاهءانباا.ندلا ةبقا م هتناد اع هللا اوبق ارف ىداهلاو

 # ( ىعملا فر عش ةقارملا كرت ةفرعمىفةنامو نوريدعلاو عماسلا بابلا)

 دسعلاب ةلالف ىكجتو كدتلع هلاع قف كس

 سلا يشل. 1 ىف ره كرافت ند هئئال نلدو
 اصنةوالتلا قءاجاذكه

 اضرق هللا اوضرق ا واج دق مث

0 

 ذايتلل قةدعس ند س رقى

 دب زا نيعوهو صقنلا ىدبق

 تعفتراف ئث هلثكسل هنا هللابءاطعلا ةمنىه تضتقاو سي رقتللا بلا ثمالزنت ةيفارلا تناكحالل

 | تقوى امولعم نكييل هنانيسو مالا لهجو طبضن االوهلالا أ دبي لو لاشمالاو لاكشالا
 || ران“ الا اتطعاةلوقعم بسنو قق# بلس لب قومث صأ هب اعلا ف لعد موانل مولعم هنأ داقتعا
 || -5 الورهوجالو ضرعالو ةفاضاالو عضوالو ىمالونيأالو فك ال_ةنابعالا ىفةدوجوملا

 || هنمعل_يالوهريخ ععسوهرثأ ىرب وهج لعاف نمر هاظ لعفو قة لاعفن الا ةرمشعلا نم قبامو
 ١ نهالو نامز هدد < نمالو لابخ هطيض) ندالو نيع هرلع عقب نم مئامو بقارث ناق هنوك له الو
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 ذأ هللا نعل كد لاق اذا لس سو هيلعتلا لصهنت !لوشر لاق نواعم اهتلاداعهثروةاكلاصام_سك
 : اهوذح نما دلاو اهعمان حرصوا :ءا فرك اهل قاعنب ا! ذهفهب رلاناصعا هللا نعل اين دات !اقانندلا

 مالاو :-]ذ_هف همسارهرعست نا تر دقامو هيرلان اصعأ هللا ن نعل تل اتق اهداو نعلن نأر دشن مل اهئانب | ىلع

 هان .ًارامم انيفوالوانةقوالو هشعاط نم هرهللاان ص أ ام دنع فقن ملاذا مع ايفاهدإو ىل_ءاّتشفشو
 (| نمؤملا ةمطم 0 ا كا لاقو اهتيتو ايلعاهروذحو مال اهذه قالا ند
 || مهبرمتودورش اانمهرك ذئاب انبا ىل_ءاهونح نماهنأب اهفصوفرشأ ان نموت اهي ورتمللا غلي اهءاع
 ١١ كلذورللا رسبت طوم ند ممهلمحتو مهب رقاست ىهف هيلا مهقو توريث مهل نيرو هنم

 اهزانبا اهب موقي نا بحتف عئارش ةاهسملا ةبهلالا سمو الا نما ينقلا لزنأ مهلا اهتبقا سمة دش تل
 ْ لال ىئبنف تا اريخلل العاهلعحو تافصلان لح ًاناهفصودق لسو هيلع هللا ىلص اذ هفاودعسل
 بال لفطلا نال مها لاوحأأ را زا ةطدلا هذه داتا ل وجل نق هذ نؤككمااةبشارلا
 ىوس لةعبال هنال هسأىلا لامر ثككحأ اهلا لي واعبطاهصفاهريغرص_.الفهّقا ىل_ءالا هذبع

 مىهواهل كحلاناكاملاتلق ة ةرخ الا نمر افتالف تاق ناف ىدّتتي نا بش اهل اعفان و هس رب نم
 ما الاوتاذللا نماسدا!ىفوهةرخ لاق ىذلاو ناطلس اندرخ ” الل سلو ةباشملا هذ م ةعاطلا
 م-مداواموةرخ الاىلا نوسش اهّوانبا نوكحي نا اهلع بعصدق نانودسم نارادلاف

 اهتتعىتاارورمشا!لاوحأ نم هسلعاوناك اما اوبن سانلا ناف هلك اذهد سعب ومهتيبرت ف تيعتالو أ
 انئدلا ل عقوهام لكلا كفره رخل نالادلا لاوجأ ىهاممهاوحأ ى مواندلا ىلا عراشلا
 ةرخ الل عراشلا|!هتع ىتل ا ىلاعتهتنا تاض صوري! لاوحأ نم هلع اوواكح امئاوبسنو
 || ةسصملارح اان َدللذ ةرخالا لعفوهام فاكملا لعفوهر ملا نال ةرخ لان اوحأ هان مهل او ى هوأ

 0 )نمو اهفرعدمتفةياثملاهذ م امندلا فرعنكاهدال وأ ىف تدصايىتلا
 ارطي انهو امعطاهل قاذام ثدح ل_هحأ5 رخ الابوهتالقعواعرشاهلا وحال ادهاشماهمف هن رك عم ||
 اهنا اولعلةرش الا لاوحأب اوعاوطو رادلا هداف ى اوس ولذا مهفتك ف هللا نيرط لهال طلغ |

 ٍ موتلاوأ ف شكلا نعي خزرلا لاعق ههلدقلا اهرهظة اينذلا ى مامتاو ةققللا ىلع ةرخ ”الا كلت تدسا

 ١ ةمامقل اوراثلاو ةدحلا ام .ًأرنولو بف ءانركذام هنمنيفراعريغ مهنا ةظتبلا ىفاهنمهواهجامةروصف

 ا ناحلةورائذلا كلف عاتستالا" نم عاستالا نيآورادلا نم رادلا نيو اهوأر ىتلاةبوولا نورك دن و
 || هناق ةركذتلاو ظعولاو ةصصنلاو ةموكحلا ىف لدعلاو ةعاطل اوربا نما,ملعهتلا اهل ىتلاايندلا
 | ايدلارانوايدلا ةماسقالا ىسامنايدلا ةامملا فتي ٌؤراذافةدوجومن آلا ىهام ةماسشلا نا مولعم
 ١ 0 رتل للص فاعور لب ملسو هيلعدللا لص لاق داو اين دلل ن يدم داح ان ءاجرانل او ةنملاناو

 ا نوع آر نيحرانلا تير ىنا لامة كلذ ن نعل دف مدقتن يح هديدمواريثك ارتأ رأت هتلبقف

 . اطتابهم فطقال ىديتددم نيح وتمدّقت نيح ةنملا تي ًارواهدقل نم بصي نا ةفاخحم ت رأت

 ىذلا لس ون ورعو د لة اصرإتلا ف كار هناوكنو ايلات اعدم اكالمكللا هب تحرخولو ||
 || لباهرانالوةرخ الا ةن-الوةرخ الاحد ؟رلامامو تلتف ولالا فاح اف كل 5اس انثسلا تش
 || اذه ضرعىف ةنملا ل تاثم مالسلا هيلعلاق اذاوايئدلارادلا نم طئاخلاو طئاخلا اذه ضرع ىفلاق

 || همشوه لبءئذلانيع وهامتو ا لثتو لشملارك ذواهتصي) و ةنملا تير لاقو ىه لتي لو طئاخلا

 || ليربجالا سي هللاوال ليربجريغناكئرتاانوسارشإاهل ثقف لي ربسج لاقي ىلتلنم لاق
 ا ايندلارادلا نم امهو ضرالاو تاومسلا كام هتنواح دهم لاعو اهتامحو اعرادفانندلا قالاامهاراك
 ا سلام ةدانزلا نما.دا| ىف لب هفر او كاع جزل قوم هر - الا فام لكن اانررقدقو
 |١ نافةرخ الاامتْرن ل ضارغالا لك لوصح مدعو فلكل ا الولو ةأشنل |ىفلك ًااتدلاف ةرخ الاف

 تاق
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 اهلو ةهاركلاورافلاو ةحادالاو بدنلاو ضرفا!نيزاوم ةنسج ىهو ةيعرشلانيزاوملا تءاج
 ةحردنوتسو عد رأو ة- ردةئام عبساهغلبمو نيفراعلا نمل اصولاو سنالا بابرأ دسنءتاجرد
 لهأ نم ة#.ءالملادنءو ةجردنوع.سو عستو ةجردةئام ثالث نيفراعلا نم بدالا نايرأ دنعو
 ىلا بس اهاو ةئاعطو نكوعد رآو ناع مهماندالا دنعو ةحرد نوعد راو ثالثو ةئامعبس ىسنالا
 ثالثو نيتفئاطلا نمءايدالا نع دحاو ةيسسنت وكلما لاع ىلاو ناين كاملا لاعى ا اهنملاوعلا
 بالا اذ_هىدتةنهلل ىءلطأ دةىلاعتهللانا اواعاو تور ماعلا ننالال ه1 علا
 ىل لق من تاق بودر أ ادلا نا موست لا اههفىل مق ةمخزرب ىل تعقو ةعئاو ىف ىدنع نكي ل صحأ ىلع
 كلذ ىلع هللا ترذكساف بابلا اذه ىفالصفاهل لعجاف

 ءالؤؤيا مأ ىهفءانا اها ناكصاذاوءائب ان َدااَنا سو هيلع هللا ىلص دنا لوسر لاق *« (لصف)
 رثؤننا مماعرذلاو ةمومالاونح مهياعاهلو مهل ةب رملا مالاهءانبابقارتنا مالا ةداع نمو ءانبالا
 مهلاؤحال اتيقا هدهكنفةرخ الاربخ ةدهاشم نم مهظفحتف اهيل نول ىف ةرخ الا ىهو اهترمض موف
 ةظمفللا ىعوةدومملا ىهف اها وسان ًارامواهفان أك ئانمااةرقلا ىلوالارادلا ىهايندلا نا اواعتل مث
 عجل ةعماشلارادلا ىهوهللا عئارمن ترهظاف و هللا ىلا ةي رشا لامع ال | انلعاهيفاني ةعحرااو ائسلع
 فو نزلا ورورمسا | اهمذو ضرملاو ةيفاععا | اهمةف رانلا مال او نانإاءال !اهيف ترهظف ةمولالاءاسالا
 هدامت تاناما هنا اهعدوأ هلل ةعئاطلا ةتمالا هو لثم هنماهيذوالا أ ةرخ الا ىفامو ناعلاورمسلا
 له مبا اهيدا تلا تانامالا كلَ نولعفي امف اهمانب لاو أ برشت اهلعج ىذلاوهاذ هو مبا !اهيدؤَتل
 نورك له مههقرتفءانبالا سوق: ضرغق فاو هناما| رنه تعضواسا ةناما لكومساعامولماعب
 قفاوال امضنولوةيو ىلذفملا نما هلل د4 |ىلوالا فنولوةمق هللا نمةب دهاه:وكل لستلاو ىذرلاب ا اواي له مهااوحا بقرتف مهضارغا قفاول ال تان اما اه وام دن ىلءكلذ ن.مهالوأام ىل_عهللا

 تانامالا هذ همهيطعتف ءارمضأ اوءارمسا | ىف نيد مالا نهنون وكمف لاح لك ىل_ هتيدها ضرغلا
 رود اهف لعامل ةمع والاو ءامال ةعقرلاكمه نيذلاءانالا ةج زها ضعبف بوتشلا نمةرهاط ةمّدأ

 ضرالا عّدبىف لبم> اذافرطااودو هلك ىف يدعي .ط هلك ءاملانافءاملا ىف ةعشملا كاَتوبا نع
 |ةءاظث ارهاط درو اك هل دأ ىل_ءداقراف ن سلا حازملا ىف بذل ارهظ حازملا ىف عاقبلا فادح ىهو
 احلم هتلعج ىرخأ عتب وريغلاءاملاوهو هياعناك أم ىل_عةدّئاز ةوالحو اسط ها له نع ةدازو
 لاعفان قلعت اما عرشلاو ةمعوالا هذه ىتألا لاما ىفرث أفا سهاماعق هنلعج ىرخأ ةعقب واجاجا
 الوقامهل لاواههرونتالو فأ امها ىلةتالو لاذ انا انيدلاولانو لاق لب مءالامال ءانبالا
 هديمهللا ىد اا اريغص ناس راك امهجرا بر لةو ةجرلا نملذإا حاد اههأ طفلا واعرك
 ماكحالا هذ هاونتارينامهىحأف لاعفالا هذه ل مينهردصين مءانبالا ف هنأب :اعل الارو.الا

 ةرضلا مهذخ أنا فتون ةريثكم ماعم .ةئاندلاو هللا مهام تماوأب ىدح مهااعفاف
 ةرخ الارادلاّن اامانع لزعتنا ىجذالواها مكمل اواذدلا تتولا اذ هىرادا!نافاب:دةرخالا

 امتاطاسرا دىفاهناف مكمل ىفةرخ الا نم دنا امن دلاغ اوما سانا قنا اذا ايندلارادلا اهل ضرعتنال |
 ساتلانم دحأ ايئدلا ف دنااق ةرخ الا محازتالوايندلا ضرتعت الاهمون ناكو ةرخ الا تءاحاذاو
 انبتاذب تناكولف اهيف نحمل نا ادم مواسي فئ ملا ةءاساب تةذدحأ ا .دلا ف هنأامةدانق لاك
 ةعاطااب اهفصو دق هلا ناو فيك ملاص دبعالو لس ره -ىناريذنوكينا نكمت ام ءوبسلاو ميمتلا ىطعت
 الا ث ريال حلاصلاو نوااسعلا ىدابعابمرب ضرالا نا لاقو نيعثاطانتا الاف الفسو اهواعَّن ا لاف
 ناكاهك رتنا ىلءلدفاب# ريدابعلا عمج نا لقي لو اص دبع هام همق فرصا هلزو < ىذلا حلالا

 3ك اك 6
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 ا ةبتاذ باب سأ لف ىدس بابسالا عضوامدق انافهريسغإ هةننغ قع: عش ع نكياتقولذع نعل

 ءانقب عم مم كلا ن نء بيكر لاو فدلأتلا عفر لانا ن ؟اهعذر نكع ةمض هرعت اسس اهتمو اهعفر نكعال

 امال نابسالا تااكلخإ اودوجولا نم محلا نيعدعنالا هلاوز ن كمال يبسا ذهف هلق ةنمسملا مكح
 ّْ قلعتين ا مصيالو هنئاداقاعمرطاخا ى قبنوالا نكرتالو هللا عماداةيضرعلا بامسالار نلف عفترتال

 ريصلا كرت نعمك ناندف هللابةف را ب د سوط او لاح هناف هللهئئان

 * ( ىعملا ف رعش ةيقارملا ماعم هقرعم هن امو نورشعلاو سداسلا بابا )

 تقر لع هلاهس وهفإ ناش لك فه سلعاستر نك

 بصن لاح لكى ىل اذكو || || نوؤشا ةسغو روضح ىف
 بيتل اذ ناو ىلادا الأ [غارف نارا تاز اما | ذاك 1

 امهظوح هدودالوهلوقوهو اسقرئ“ لك ىلع هللا ناكوىلاعت هللا لاك برش همفانل ئمهلا تعن ةبقارملا ا

 ملاعنامسقو ةو لفسأو ىلعأ الا محامو لفسالا لاعلاوهو ضرالاو ىلعالا لا علا وهو تاوعسلا ىعب :

 ىعوناولاو ناوك أه سف ٌحاَةلاريغو ما اورهاوج هسفنب ٌئاقلاف هسفْ ٌتاعريغملاعو هسفنب ٌعاك

 امه فدحو ل ىئاممفق ضارعالا داداالا امهلءاقبالرهاو1 او ماسح الا 0و ضارعالاو تالا

 ندىقاشلا نامزلا ف مدعنت ضارعالان ا كالو مدعنتامذ دو-وو امه اب هب نوكي ىذا ا ٌضرعلا

 اهنم مدعنا انك ةللفسلاو ةيولعلا رهاوللاو ماسحالا لاعلابقا يهمل لاربالف اهدوو نامز
 قالخوهةنامز لكى مدعلا نمهب هظفح هدضوأ لدم ضرع نامزلا كِل: ىف قلخ هدوح وادب ضرع

 ةنقاره هدهفرهاوملاو ضارعالا ملاعنم تاذاراقتفاءاودلا ىلع هساارّمافم ملاعلاو ماودلا ىلع ؛

 ةمقارحو ناش فوه موب لك هنا هاك ىناهنءربع ىتلا نوؤشلا ىههذهو هماعدو>ولا طظفاط ةةلخ وحلا |

 هدهو هدودح ند مسهل مرو ههاونو هاو نم مهفلك اعف وبلا هرظت ىهو هدابع قول رح

 لوق نم ظفلنام هلوق ل ثم هنواعفي ام عمجب مهلع ىصحح نم مهم لكو نم مهنه دمعووءابراك قا ع

 ب.ةزلاودنوكخب 5 موبخمو نولعفتام نو لن شاك 6 هلودلثمو دسع بقر هيداالا

 نولمعتاع لفاغي هللا امو 0 11 الانامل ترفل داو لع :

 ل ا ا ا آو قحلا ةبقارم هذ هف

 | ا عل والا دلزالو هناز 30+ 3و6 سيو متل ىف جل ةيقارملاامآدسعلا نمامهدو>-و ٌ

 ىرخأ ةفياط مو فاعلا تعب بقارملا تا دب ل-علا ىلع ةفوقوماهنال ةبقارملا هد هدوجورودتالف |
 سشرعلا ىل_عوهواك ايا انعموهفهلالط عشا اك دد>دق عرشلا ناف ةسقارملا كلَ هد تلاق :

 لك نيعفرهاظلا وهو املا لزني وكل ذكءاعسلا فو هوانرهجو انس ا ؟اوهو ىوتسا :

 ناعىهءامشالا انتيقارتدلا اذه ىل_ءهبقارتفهتمردقلا اذ- 5 انلع لقد تاكملا ندعم :

 ةبقارملا ىعيهلبق هقلا تيأرالا اعيش تيار ام لان م ساس ١| نك ئث لك ىف رهاظلا هنال هاناانتبقا م أأ

 ملعبملأ هلوقن ماما بقاع ةاثلا ةمقارملا هذه نو دنت ,ءالؤه لثك هفرخ ١ او هعدرخ اوددعت رح و ْ

 ىو ةبقارملا ةبفا ههدهفدانا قالا ةبقارهبقارب وهذ هارت ىهو هس .وربقا ربوهف ىربهللانأب

 لمعنف اههق هن" رران*اىرتل ةتطاملاو ةرهاطظلا +سفنو هلق ىقارينا ىه هلام ١1ةضارملاو ه ةعورشم

 اهنمامفهب ران ىريل مقارب هئعةحراملا تا دوج وما ىف نإ :كحو هي رران' نمداربام بتسح

 ةقارملاو قا الا لعاف الذا ق! اء قلعت ةمقارملاذهلو مسفنأ فو قاك الا ىفانتابآ مهيرتسهلوق وهذ
 كير نووش ملعت هقققو كلذ عاف بقا ع هسفدبعلا نوكيال تقواهالنتنال كب اغار ما ماو:

 كتدهاشم ىف كده شي امو كلّدعو لركف هلا لصنامو كرصن تادوحوملان دامو كفنف
 7 ا ع ع او دو فت ا ف ع

 آمو
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 لوقالوانباك ىف نكس : ملاذا مه راب دنع فنف باكل هأوأ هق دصنف ىنالا نيماين“ ارسالاع ءاسنالا

 3 دل انام امو“ ئشد ل قتال هتشامالومة رام لوتعلا لد فالور سو ماعلا قيال ومر

 تسلفناملس انف دقلو هوب هورسفامف مهحاورتسا اًمأو ةتباًرهاظ هجو:هولاكام ىلع لديالف

 نعام< لهاهر اذا هرابتخا نوكسف ديالو لن ا هقلعتم ناكحذار اتخالاوهلب ةنتفلا كلت
 افصل عماهسفنلال هاا هيررك ذنعاهمحأ هنا سو هيلع هنا ىلصربخ اذا, معلا محي لهوأ اهل ىركذ
 0 قالا هباحأف هدعب نم دحال يش ال نا بلط ىذلا كلا نم ءزج ىهوابملا هتحاحو اهلاجو

 ةرخ“ الاف عد اندم هلناو باسح يغب كسم وأن نم اهانؤ اطعا ذه هلالاهو هنع حارللا عفا

 هريغ عمل ءفيامكح أ بش هرج 00-110 كلملا اذه هصقنب .امىآ ب :.ام نتن قار

 مكتاسطم .هذأ موق حى كانعت هللا لاكش دلا دب مانامردق ل عورخ الا ميعذ نم هصقن أ ثدح
 هللا نرسل اأو بسلا عانأ لعأريسفتلا ادههللاز ءريصلاق اهم معتم ساواندلا م كتامح ىف

 فمان ليسشلاو هللا لأ نأ نم كلذ سيلفداياهتقرالا ذكن ءريسصلا نم ةماعلا هل ضن ام ىلع
 لمكتل الاداب ال ىذا ماقملا مفعل هملع ىشغريضلا مظنعأ هللا نعربسصتلاّنااشلا لوقنم هلع

 همقرث أ كا ذلف ىلمشلا لحم نم ىوق أ هدراو ناكح باشلا مالكم ىلمشلا حالا لف لاحرلا نم
 مدق هللا لهال س دلو قعسلاو ىشغلا هش لعفي هناف لحنا ةّوق نمىوق أن وكيدراو لك اذكهو ىثغلا
 هئاميلثراونالا ل-هأ ن منيقراعلا دنع تاجردري_هتللو همام دل كبل نع ربصلاىف

 ةالملادنعو ةجردنوعستو ثالثو نان ام م-مْمرارسالا لعأ دنعو ةخرد نورشعو ثالثو
 توتسو ناتنثاو نان "ام مممرارسالا لخأ دنعو نوعسستو ناساو نان امر اوالا لهأ نم

 ةحرد

 *( رعُش هرارساو ربصلا لَ مام ةفرعم ىف هنامو نورشعلاو سماخلا بابلا] +

 مادقا لك ىف قحلارهق مواقيا| || هنا ةعشدلاءوس نم ريصلاىفو

 ماط هفس ىلعر< ىقفعضا | ند مال نيراملا دنعربصالف

 هللا ىباامو هللا عمبداءوسو ىبهلال رهتلا ةمواقم ةماعلا دنع فورعملاربصلا ىفنادهنناكلع لسعا
 0 ءاملاع ءاود هنالممءءالم 1| مفر ف هولأسي و هنلا اوعرضتلالا هدامع

 ىلا مهو ةفالدلا اهلاكم ءاقكووشلا نق زيكتر سايد درت ةروصلا
 مسالا ةروصا اءنوكي عون اب هنافةروصلا ل_عوهاف ةفالخلا ةجردهل له ل نمو لاحرلا نم
 مه«وفن نوسعال لاجرلار اك أن اف هبلعو هل ى وهف ىبال نعوجامت |عوملا هذخ أن يح ىبدقو
 اذهو هللاريغل [دوكشاا نءمهسوفناو بح نيداا مهفني رباصلاهتناحدماذاف هللا ىلا ىوكش | نع
 هسفن فد جوان ةهلالا ةردقلا مواقي نا دارأو هللا عميدالاءاسأ ال نونه ىرتالارباكألا بهذم
 هللا المس اف + ىنريتخ اف تدشام فركف «ظح لاوس ىف ىل سلو + لاةربصلاو ىذرلا تاطلس كح نم

 الف فاعلا لاح مكح ناك اذهل ساملو ةفاعلا نماهظح بلط ىلع ةلودحم سفنا او لوبا ا سب

 اهل ن يسعنا ناو سن ||تافص قف كلذانرك ددقو هلع تايحام سفنلا اهتءلطءالبلا اذماهلس

 ملاعىلا ور سلا فراصم

 هولئساف هللا حاًاسا ذا لاة فاهم هسعأو ةمفاعلا هل اوس ل ناكف يكل سو هلعدقلا ىلصءايكنملاركاسو ءالعلا

 ةقتش ىو ماو دون سد يفعل حأ عنكتاو يالا ول سال ,لغأ جن :؟ناف ةفاعلا

 هز © عم دبعلا فوقو هّننا عم ب دال | ن ن هن ماق نم ءالما ارث ؟تاهذ ةقانملاف هلت اذار يسن

 ثي> نم مصن هنكل مومعلا ثد> ن منيقولذملا نغءالو هللا نعمصنال هللا ءانغا|ناف هتقاقو هرتذو



 01 1 اا ا دب د5 ا جس لح اا سو كا كالا يس توم كاس هاجس طئاسلم 3010 دست )|

. 

1 

 ىذا ىلع رو بصلابهناصس ىمستف ىذوي هنآربخ اف هلوسرو هللا نودي نيذل انا لوب ىلاعت هتلانا لعا
 ل>اذا دبعلا نعريصلا مسا عقربال كل ذكروبصلا مس -اهقاقصتسا عم ىذالا عفرد دابع ل اس اكو هقلخ
 محرأ تنأورضلا يسم لاةفمالسلا هيلع بوب ! لعق [مءال ملاكا ذ عفر ىفىلاعتهّنلا لأ سف ءالب هن

 ريصلا سلف باو هنا دعلا مئارب اصداندحوانا لاوكلا اذ هعمل ات هلع هللا تو كحال

 0-5 نع سفنلا سدريصلاامناوهعفدوأ ءالبلا عفر ف هللا ىلأ ىوكتلا نع سفنلا سدح
 النا ىلع هنردق عمي هوذآ ىذلا ىذالا عفر هدابع نم بلط هللا نا كل تنب ادة كلذ ىلا نوكرلاو هللا

 دحاال هنا درودوو دازسالا ننس ن مهنافريصلا اذ _هرسل نطفتف ىذالا نمقلخام م-ققلح

 | لهو رانلا رانا لهأ ل خداذا لوزتو عطقنتىتلا تام املا نموهو هللا نم ىذا ىلع ريصا
 ىهلالاربصل اوايفوه ىتلاراذل ارغب دح أ قيلبالن ا عاطتنالازيمت ناي رفلازيتو ةنملا ةنجلا
 ريصااةلازاانب .ًاردقذا باقعلا ديدشلاو مقتنملا مسا ةلازاىرششب هذهو ايندلا لاو م ا

 دابعاورشب ًانابفالا نوكمالذا هلتا نعىذالا عفراسندلا لاوز ةمكسجف- هب ضء تقيس هتجرو

 ةلازانهناف نيح دهرولو ىلاعتهللا ىوس قوا_خ لكح لءاهاخست اواهع اسناو د_جحرلا لوم هللا

 نمد. ال_فلاز دق ىدالاو ىذالا همس تاتعلاو ريصلا كار ىدالا ةلازابو ىذالالازاندلا

 نط دنعانا قداصل اوهو لود هللا ناف هتلا ىف اننظاذ هو هتلا اش ناهتنا لضفب عجبا مننا ل

 هب ع شد ءام انادبع ىمععادهاوهريغ ىف الو ناالا ا

 1 ل كتم ذ بالو ويلا اما بابل نمىرش مال ال

 6 رمل فالثخال نيعوتلا ا و 0

 ىلع ةثا قير همك ل_طدالؤ هذاضد رخا 3 انهى معنلا هب ع صر 2# كك زاملالا هب عقياف

 ْ سال ناكنا دعب مهح ىف نوم ءنتش نير ورم ا ىلع راذلاو نيرور#لا لعريرهمزلا مهحلهأ

 معامتاها ادتعال اهماودعت هنا هياولخ دوأ جا لص ىلع مذ س كح ءااماة:الانامز ىفالوا

 بادعلا ىف يذعملا ةنور هللا عمربصلاو هذ ىذوا اذاهنلاقريصا افءاودالا عون عون ريصاانا

 نردكددرزنا هللا ربصلاو هنثر دو>ول هر تةمريغ هسة: دوجول هب راه دق لاح هللا لعربصلاو

 لو>ال مقيال_ذ كنم ةوعغلاو لوخلا قت لاكمتا سردما ارض دعس هريصنإسع عودا

 توما لوز ىذااررصلاوهاماةماهمظعو هو هللا ٠ نءريصلاو هناعم_بالاب لوزيف هتلادالاةّوقالو

 اذهاو هللا ىلا رومصلا م مالا ةيسسش هيلاريصلا بش ريصلا اذه كام ناك خ الاف دج والو

 الأ هللا نءربصلا اوذخأ لا را را فوايتدلا لاوزر عفتر

 تح تيحا مالسسلا هملعن املس لوك كلذك وهكهمف تنأف نالف نعوعلا اذهتذخ  لوقتاك

 هجح اري ردا فررك 3 نعل اَتْذ هللا ىلا بو سنم هن الار ي_ت هام هنال قر 2-2 حتفمز . نءريفلا

 هلردللا بيور 1 االربللا بح كح هناث «رررتجاب اعاواسرن اهقودراهغا ارعا له مدس

 | نا |ىارجلا تع ىنح ناع مالسلا «بلع ناملس لإ زححف ه_::عدوجو لحم مناف

 هده هلب>و [ىذل الحلا دةفهنالا ملاقاتشاب اال !تراوامل اذهلو هج قرم

 ىراوتااواو>- ىذإ!نورسفملاامآو لع اهوذدر ل اذ هل ل تناك افد دودلملا هفص

 دووملاتااك> كلذ دقنود>ايمهنا “م نوم ىتلاةال_كالالو رك ذ انه ودلال علل

 م. دكنالو باَكَلا لهأ ق دصنال نأ ل_دو هلع هللا لص هلا لوران سعأ دقو كاملا سعب

 : هللا عأ در دف هّدر نمو لو هءلعهّللا )_ص هللال وسر م ا در دعؤدوملاةباورب نارقأارمسف ند

 ||| ءالؤهرا. ىلا: لصو الذا هنع اناهناع ىو هب انانا امذخ أنناو لوسرا بطن نأ أ هنا

 ٍ قفطف

 ل

 ءاسنالا
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 هلب نينا هللا دار أ امج لب لد ص نيمعت ريع نم هبف برطشد اعق هللا قاع تيملا نوكسلانوأ||

 *« ( رعش هرارساونيةملا ل رت ماقس ةفرعم هن امو نورسشعلاو ثلاثلا بابلا) +

 هدارالا مكحح هلش ليز "ا 8 دينعلا فقواذا

 هدايعلا َّق حدقش هدمقد >ا طخ هسار ىلا ىطعدو

 هداعل ركح» الو رح الب تاك ارمكحع اشام لعف

 ةداعالا قل ىلع بسر الو كشريعي لمادلا لددقو

 هداهشل ا مكح ىف ناك امىلع || |( قاب مواعملا رهوملا نال

 هداق الل د 51 لثع هلع و اًددو هئم عادت

 نانعا ىه امناو ىهلالا عاستالل دوحولا ف ئنرركحت.ل هناةداعالا يش تدراىنامل_عءا
 ضرعءل نا نيماكملا لوقوهو د د اموابتءمدعن ا امنيب نع! ةقرغتلا سماك ر ديال لائم

 هللا لأ كرتربصلا لثم ىهباالار هقل ا ةمواقم نم ة حن ار هضنقمل اناكح انو نئنامز قال
 عماندأ دبعا اهل يق دبعلا نم لم عتريس غنمهلن ا دنع نم أ اذاف هللا نم هبلطو هلمعتو هي فاصتالا

 همكح نوكم هلا اذهدو-ولال حم دعلا اذهري_د.ناهتنادارآ اذا هنال هللا لعهّدر /وهللا

 قحلا بانح هقاعتو نيقيلا لاوس ذنوكف دبعلا اذه. نءررضلا عفدىفهللابقلعتلا لما اذه[

 ناكميسفنبئ عملا مانق مدعل نيقملا اًذهنيعرر وهظ ىفاسسديعلا ناك ملكا ذوهلاَو بالو ديعلا قلعت ال

 نيقيلاذا لحنا اذهنعررمضلا عفر ىلاعتهدج ومنيشلا ل اسف اهتافاكمدا رأدينمقتملا اذه دنع لمملا

 مهو نام ةلصاحاب,ناماييفالاهتما دس  ىفالادلم كح الف ةعفنملا لا-ىفاماوررضلا عذ ةراالا د وبال
 ىأنيقيلا كرتنوكم ردتلا اذ منهل ىفاهدو-ورار 2

 عمو ئشبانهدبعلا فد: الف“ اًشنام لعقد هكران وهف ءاش ام هنتر هلا وس قف نمتملا ىل_ع ضرتعي ال دبعلا ١

 ند هلم الف كلملا لزلزت ريم درطذم هلص ىف ديعلاةرّوصتلا ةدمعب ا ع 1 ا قيقا ازه '

 هللاونينامز هلتويثالف ضرعوهو نوكسنيقيلاو هماع ضار ءالاد دل لم هتاف هلقشح ثيح

 مهسوغن ىف هللا لهأ نا كل تنبأ دقفا ذه درا نم هزرلا م اءالارغصأو ناس فوه مون لك لاق 3

 نوكش نقلا اب تكبر دبعاو ىلاعت لاا هاو لا الا تال لزعع

 قوقولان ناذلمدسلا ىىدبهيوهو لسا لوب هللاو مهفاف خب زعسم تنأو تعول انوه ذاق

 هله مفجع نع حر هالئ ٌءااو سفنلا ةقماح نعح ورخ هن التل 900000 ال سي اّددارا 8

 ىددل كلذ ع 0 نءالاديرملا عم ةمنْئامط الف لاحم هتششح نع ءائذلا حي ورخذا ّ

 هك اللا نا درو دقو نيشمل !اودوام 11 نوكس || ن وكي ذءاحو ةتقوم ةنبعت ىرشلا نوكستو لوقتلا :

 كلذفه:ءلوٌُزالدب ربا لاعفدل اوةىلادعلان 217 ناف فولتا عمنيقنالو هللاركم نم نوذاخ

 لهآ ه- اء ملص 'ئذلا نيقبلا مكح نمط اهقالع للا قدح د كراتشي جهدق نوكسلا

 نيقلاى ولعت اذامت فال دئا عقبات او هللا قلش ن مدح !لكفدوجوماندنعنيقبلافن مث اماوهلنا

 اًدهفامن ةدسم متو ءالاةداع اااه ىقلاهتلا لخأ قيرط ةمصاخ نم تسلو لوعم ةفصنقنلا

 هريسغبرال قفوملا هللاو هقيشحت

 * ( رعش هرارسأو هامصافتوريصلا ماعم ةفرعم ىف ةنامو نوريثعلاو عدارل بابل م

 ماللاوءاملاب و وا ىلعو نعن || || تمم لكق ريصلا برش عونت
 مال عا اباد ةوادو-و ىذا قل عالاريدلا نو د سدأو

 مالعأال باكل تااوكحمب || || أ دقفروصلا قدلازؤعو

 مالع مككلا قداص ماما لوتب || || املاع تنكراءابعتلا فريصالف

 ل كد 6م



 ْ دع لكلو هال هللا لاق ؤى هللا درسوا 3ث ام نقسنملا نأ عمانسقي تددزا ام“ اطغلا فدك ول ٍإ

 ا ماعلا - ندو دومعملان مو دياعل أ ن نم تلعن قبلا كانأ !ذاق نيقملا كتاب ىكي ردبعا هتان نوكي

 ا اننعوالع نيقبلل نا ٍل_ءاو رهاظأا قره اظملا تطع ا امورهاظملا فرغاظا ارث ًاام تاعو هل لومعملاو

 ا للاعت :هلئا ءاشناباكلا اذه نم اذه دعي درةمهل باد كل ذ كلع دريسو ةعسشح ى> لكلو اًمجو

 : هدذدع لصح ع 0 و قالو نيعالو لعب س لام نقي نوكيدق الاتش انبعو العدل: :اعحافاو

 ا هنافال مأ نقد نيم مما أ نيةينوكينا مصي لهانباصم آفات او نيتي لع بحاصال نيتي بح اصوهو

 كافراشإءا وهلا ىف ىثملا شي دادزاوأ مالسلا هلع يبسع ىف لاق هنا ٍلسو هيلع هنا ىلص ى لا نعىور

 | ىرسأ هنافئثي سلرتسفتلا اذ_هوءاوهلا ىف ىنملا لسو هنلع هللا ىلصدل مد نيةبلانناوءارسالاا”هلمل
 : نع عصنال ثيدمحلا اذهل ثموهئارسسا فالوتناكنف قاوبلاب هس لاثعيو هنانآ ن نم هب هب ربل هير هن

 نيةبااىفهلث اعرشدلا ن 1 سل هنا مولعمو هسفن ىلا ذيراأ هنا لسو هملعهقا ىلص هاند

 نارلا ىعستراها قوفو لغبلا نو دةبادب مالسأا هب اع لدري> هءاجامت او هئسش ءاوهلا ّق ىشثمام هنال

 ١ هيربأ رس الاكل د ناكوع ل فيتم ىدلاوهوا ربلاوهنارمساق الوم لسو هم هلع هللا ىلص كاكف

 أ ملسو هيلع هللا ىلسصعنا مدن عتانآ الا لتدن 7 ند امين نكي مرومابالع مدي زف هنانآ ند ا

 ا لمغو هلادار ثح ىلا هيالعو فرفرلا فدعقو هنعلزندانذأ ىذلا د كي ىلا هن قاريلا ىهتنا امل

 ِ نم هيوهأم ىلع هلق ىف هنمقي لب هنمشب ةووشأ لو <: ءلعهللا ىل_ك هبئرشإا 5 لكل اذه. نءسانلا

 ْ نيقبلافانلو حدملا ضرعم ىف هبفصو هنال هتداعس هفاع هنكل ناك ام ناك ماعلا نّسنملا قلعتلا ||

 إ نقسدقف مالسلا هيلع اطولانترابر ىف للختا يقارب روض نقلا ريوص ىف هانعضو فه رش ءارح 1

 ١ عطاق و هف ندي بح اص دحا و لكو لاش همضوهامفلاش هناك اشلا وناط هنا ناظل او لها هنا لهاخلا َ

 فرش هقرشانلةةءاثملاءذ م. ناكاذا هفرش نيافتاقناف ملعربغو ناك العهسءوهىذلاةلاحأا
 : ق نقد وهام صاخ نيب وهفنقيلاك تب ىت>هلوقىف ماللاو فلالا,ءاحاذهاوءاوسل_علاكن ةدنملا 1

 || نيعملل لع سم هلئاو هولي من7 نونقشم مهن اف هبموقي لح هل سدا لقتسم نيشي مهدنع ىذأ | نيقبلا

 1 لدقلاو ىعم ل_كقااو قعم نقلا ناق ىنعملان عملا م امق بأن ن مادهو لّدَعلاىوسنيقملل ل2 قمل مل :

فوصوم ل ثقلاف مالسلا هيلع ىسعن ماقام هنا هسفن ىف نيش دق !ٍ
 ا ىاعملاةدصاونيملانن الاهده ىف 

 ١ 8 . اعجأ ضعد دنعو ئىدباهف ىذش الامم لوقعلا تاريكت ن أن ع د هدم رشهاو قاعملاب ماقام 1

 0 ةداّيعملا ةيعيطلارومالاىف دو-ولازب زءْنيقلاف "هلو اب و ةعقاو ةنكم مهضعي دنعو لاح, ةقلم <

 1 هنامىلا لصي هيام دعو اذاخ ىسطلا ندبلا ماوقاهب ىتاارومالا فاهسالو عبطلا قرم: ةداسعلا ناف ا

 1 برطضي نأ دب الوالا لاو ذ لابن الق نكلو هداضبام هتاف نيسقلا فحدقيال لالاو 1 هناف هماوق "

 نيقملا ناف نيتملا تانك د بارطضالاوٌراودربلاو شطعلاو عوللا لأ امسالو < سفن ىف 4 ردو ٍ

 1 ةعرس مال هنا هدب تم أكن نيد عا ” الاه دهل هل زاارومالاهد ث هدم نم ىلا س 2 0

 بنا رجالا تاوغر ل رطاا لهأ اهل تامربعغ هد رطنيقملا ف كل نفا ذه ناكا ذاو اعبط اهلاوز ا

 يلي زملا باسالا ىلا ال ولسا باج ىلا مال“ الا كل: ةلازا ف سفنلا بوبه ناك اذا نيقلا فح دقي. ال :

 اهلازاءاشناو بامسال١كاتهدنعدج و نأب اهل ازا باب سالا كا اهلازا قحلا ءاشناف ةداعا اف

 : نيقيلاتاجردو هلا لاحر ىفاريثكن وكم, دقاذهوريغالى مهلالا بانا نيقملا قاعتمر اصف كل دريغب ش

 قوريح وكل وة يسد | شالا رجعو دج او حر و دخل "ام نيفراعلا دنع

 قباقح تس ن م بكس عنيؤراعلا دفع هنال ناين نيفر اعلاد_:ءوةدحاو ةبسسن توكلملا ىلا :

 امس ىملاو تمملانوكسل اهلو قئاقح عبرأن مةيمالملادنع هنأشنو
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 ناسنالا نم لما ادب و ةرركشلا كرتفالع وأك ركلذ ناكءاوسةدامعةدانزلاو انمركشامفانم ١
 لاعا نمةباعلاب مركشلا كرت مصمذ مومعلا ماتماذهو هل بيعي ىذلا ركشلا قيل مص كلر
 هلالٌكِلدَّنأ قناع انةفر عمد دمعات ملا ىلع ب تاحدفلا هيمتع :ااركحت 6 لاعمال

 ضب وبسلاالا منملا ىربال سانلا ضعي ناريسغام منملاركشةرورضلابذ ةمعنر كش نم لكف
 نوركسشدو ةقيقح هت 'نوركشية بنس ار هقلا نوري نمل مكاو هنا هس مباعللا ىربسانلا
 ' مالي هل لوكا داك 5 نل ك كج هز ثح هداسبع هللا ضأن ع بنبلا

 كرش هنال ىلصالا منملار كش دو كرتىأ اركشلا كرت ماما ذه سانل ار كسي ل نم هللار كال
 ىلافتدوكلدكار ماقماأوءدابعاو اغتدها لحل :رع بيلا ركش نيب و ةلاصالاب عنملانيبه ر 1
 اما ازا نطو مركتنلاب_ كطتا هت نر كلل رككشل ١١ كرت نعا ضماغ بعص هناف ركاشلاوه
 اروكشملاورت املا اوهّقانوكب نا هتقوو هال ناكاذ ااًماقريسعكلذن نم صاختاذ .ركحش

 ديعلاواتاطماركاشأما قالا ىربفا را هلوكل اسف كش ردةفنقواذلا نع لاعفالا بلسو

 ةلراتادهفركسسلا مهيلعدبعلاو داع ءدنعت ىادبار اه لمت قلنا كو نااغا ةتملأهلر كغال

 رب زعدج شم لاعفالان مدنعلان ةردساموتسوراناتمورك كا فوس ا 10

 ىلع هملعمالاوهاماهيفىل ع ار اسأل بعصا ن نم ردع تناك ]5 تملا و كحك اذ هنملا نيع نم

 سداسلا تسلا هلل ىهو 5 هذهىبايلا اذهل ىدستن” هلءما ىوسا اعف كشاالىذلا عطقاا

 نيناثادح اللامع الا قل ةفاضا ىلص لات: ل هنا ةناقسو نيثالثو ثالث ةن_سدرفلا بحجر نم
 قحلا ىفقو أف مودهب لوي ىذلا قلك نيبو موقهب لوةي ىذلا بسكلا نيب لصفلا ىد_تعرسعب و
 صا انه له ىللاوو هللا الا نكملذ داقولذ همد2 . 0 ىدلا لوالاق وللا هشلخ ىلع ىرمدب فشكي

 نم ءيثالو رثأ هن فدح الام تان'دحلا نم هارتام عج ا ذكه ىل لاقال تاقةرياساو سيلتلا بجول

 مفنلا تتلخ ىرعأ ن رك الج تالا دنع ءاسسشألا قلخأ ىذإلاناة قللت
 اذاىلل اف لعفت الو ل_ءفاكلوق ىف تمطاخ اذا كسفنف هل تادرن "لق ركلا تلت

 نمو قف احكي نمو هسا امزمعا ذهو هل تاق هدانا لو الةرمضخلا ناف بدال !مزلاف سهاد كدعلااظ

 ديالذ ثدالا تاب ناو اهفكح نم دب الف ةقدالا تقاش نإذ ةقداسملاوبدالا تاغ تناو دا
 ىتح تاضنالا قلخاو عم-أ تح ععسلا قلخ اكل كل ذ تلت منأو عمساف كلذوه لاق همكح نم

 هلع مواعملاو هامالا تاءامو تلعامالا قل ام ىل لاش تةلخام ىوسن الا كي طا امو تصنأ
 جنب اراب ترو بلت هاشم همزاا: فاسامف اذ م كالعأ دقو ةغلابلا دحلا هللذ
 تسل ةيتاذسانلا نمدداسعل نوكتذ نمل طارمصلا ىلع زوق تح عطقنيالو فلكتلا عطقن
 لءسا؟ىدهوهوقحلا ل وشب هللاو ههاركو 1 رظخ وأ بدنوأ بوجو همضمَقب ىبنالو أ نع

 * ( رعس هرارساو نيقدلا ماتم ةفرعم ىهنامو نور علا ىناثلا بايلا] *

 دمت اد اولا دعو لاح لك ىف || || دلخلا ىف معااًرقم نيقماانا

 نك قارطتحالو هلع تنكح | ١ |! لس نمخلا ىذلا نعلن

 ىدلخ هىوقيىذلانيةملاوه افتاشلا كح نعل زارت ناك

 وأن ةدسملاب سكءئلانؤ كس هيكحو نيقءلا كين + ىدوايو دبعار ملسو هيلع هللا ىبص هسنل هلوهوهنيقيلاو

 نملاف ىتتيملام كح ناك اذاختناك ىأةريصل لع هيف ناسنالا نوكياموهو نسما ىلا اهتكرح

 تائانا قاد ها صا هتك تقولا ف لص< وأن ةنملا لصحءاو سنقلا كاد لصاخلام م

 5: ا ا



55 

 1 ا سطسسسسسس سس سسسس سس سس سس +

 كلذ عر دهب ندو بران ىنوم لافركشلا قس ىنركشا ىدوس ان ىدوم ىلا جوأهللاَنا او هيلع :
 ىلع هثمعن نمو ةمعنلا ىأر نملاعادهركلشلا نم نتركش دتف م ةهعنلا تي ًازاذا ىنومانلا
 تورظان مهفهدسال قد مهبطعيق هد ابع نم نيج انا ىلع هللا من نمهددعام لذيل هةةوب ناهدبع

 هركش نم بزرح ىف نولخ دق هللا تاض ص ىفو هللا دنع نم فيرصتلا كلذ مهر ىهو ةمعنلا هذه ىف

 درب مهفاصوأ نعنيدرحتلا نيفراعلا ىلع نيهوهو نيرك اذلا فركحشل/ىلءاوهاذهوركشلا قع

 خزاربلا ناك نيقرطلا توري اوهو خزاربلا ملاعلالا ةيسن ماقملا اذهل سلو هللاىلارومالا

 97 لارطناهلف ىيسملا نب و انش خ 1 رباج اق ةمهلالا ءامسالا ماقموه ور ومالانالع تاماقملامتا ا

 ىعبملا فرءدق ىمدملل هب وستملاراث'الا ند انف ىطعتامثدح ندانملارطتاهلوهلام“ا انوكحوف

 هيلعركحلالا عقوام سنج نم ىه لهركشلا اهطعب ىتلاةدان زل! فاناصص [فلتخ او انةرعيو

 نكي لامو ها+أ نم روكشملا سنملا نم انواع روهجلاف امهنموأ ىرخأ متنمالانوكنالوأ ||
 با.نمال ءادّسا 3:11 باب نمةمعنلا َكل:نوكن لب ركشل ا اههجوأ تلا ةدازلا نموها هسنج نم ||

 نمركش برقع عقب لامو ةدان زلا ىهوءاز ىهفركشلا دعب تعقو ةمعن ىأ لاف نم م:موءازملا
 مكه ااهراتخا ىتلا ءايسثالا نيب ةبسانملا متفرعم مدل كلذاولاةاغاو ةنملا نيعنموهذمنلا
 هك 1 وقم اف دسقتريغ نمءاشام ىطعب ليدسعتلا نءقملا هيزنتا دهم نولثاقلا موقلا دصقو هن اكس

 ىداهلاقفوملاهّللاو ىلا هيزنت ىف ءاوس لكملا ىنعملا فو هزت ار هاظلا ىفءالؤهو مهمالع

 * ( نعملا فرعشركشلا كرت ماعم ةفرعم ىف هن امو نورشعااو دح الا بالا )

 رصيلاو كعمن ىلا هلالا ناكو || || ٍةدابز ىطعت ركشلا لاح ناك اذا

 را نا تباع هداقق قرط (١ دقت هيدا لا لش لكتب لت
 ركشدق ر كشلا كراتلاغ هتلقامب || || ملاع لكن مركشلا مكح لازدمتف

 ىلاعت هلأ دوحو ىلع ةلالدوهوال اىدوحو ىها نمامو ىدو+و ص اوهوالا ل ندام هنا لعا

 ةلالد نيكاذاو ارش وأ اًقرعادوجمرأ اعرشوأ ارع امومذممهالا كلذ ناكءاوس هدسحوو

 نم ةصعم مام هناامكح قالطالا لع مذ ناسا دل ءىرج ام اخ هناذا دو#ترونلاو روزوهف
 ىهىرخأ ةتدقح اذه قصف ةيضعم انوكيناميالا ىهو ةغاطب ةنوشم ريغ ةيصااخ نمؤم

 هب لمسعلا نمىلو أ كرت لاتمف كاد نم بالهيصاديولوالاوالا كرتو أ لع نم فيلكتت ماما
 لع ةلالد مولعما ذ_هنيعم صال صلاخ وهام ةب ولوالا هتلخ دامو هكحرت نم ىلوأ هلمعلاوا

 دجلا هلعقلطأ اموةدابعق دصلا لعجو كرتنال تادايعلاو ةدايعركشلا ل_عدقهتناو فشكو |
 ةريثكنطاومو مومذءوهوقدصرشلا,ةهمنلاو مومذه قدصوهو قدص ةسغلاَنا نطوم لكى ف

 ليصفتلا هذخأ اذاف ةدو# َةَفص قدصلاذا قالطالا عماهف امومذم ىدّصلا نوكيق دصلل

 لصفتلاو دستتلا هذا اذاف ةمومذم ةفص ه-ةلطع بذكلان ا ام اعرشو انرع نطاوملا هنزعم

 ||| ىهوةدومت ةفص قد قف هنم ةمعنلاوركشلا ىأرو هترناسنال كم اذا اعرشو ار عنطاوملا هتزيم
 ةدابعلا هده ةه> نم ديزه ا ثء>-نمركتلا هلرط مل ةصلاخة داع ىهام ثدح نم اهاذأ نفةدابع

 ||| ةدايعوها نطوملا كلذريغففاّمأو ةدابعلعلا نمدي زملا باطاضبأ هلا ام ةدابع نوكسحنف

 ركسا | هطعن امرت هناكفةدانزلا بلطرعغ نم اهاوصغب ةمعنلا برركش نان الا ىذ اذاذ ةعورشمأ|إ|
 ناهرسصب و هعمس قل نوكسح انه عنءالو منلا تادابز بلط نءاهتاذب سوفنلا عبط هيضتقيامو

 باطواروكشو ارك اًنهنوك,ف صتا دق هللا نافءوش هصقن ال قلسا ناك ذا ةدان لا بلطلاكر ان وكي

 ةدانزلاوهو هق- ىهلالاركشلا ىطعت نا بحو لي انملع نيعتما روكش هنوكن مانلاعأنمةدانزلا||

 انم
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 ا هر داس زعل ا

 ىلع ًامهفدا وا ىرصنعلا لاعلان ءنولاعلا مخو نوب رتملا كت ةلملاالو ٍلاقف فطعمم هللادبع

 مهدصتاو ةكتالملا لل موزع هذهلو عمجلا ل شف فرش كما هيفا: ةأشن عج اناسنالاوةأنن

 ىف متةركتلاوةركن هنو لوك ذا اذه ةيوعصلا تءقوامناو هيلع عئلاريرقتي ندوه . الاقاسكدل

 نم.هرك ذام هللا نا ىل_عءل_لد وهو ركاذ لك الكرم هنعاك دلل قون سمعت نذوا ركشلات ىلا قاس

 || ءمسابالا يل قاش ىتاا هّسترع هتكت الم هركذ مه سفن فهلاروك ذم ناكّناو نادعالا نمدلءق هدجوأ
 52 كلذ لءانمداوهىذلا معلا

 < ( عملاق ثركشلا ماعم ةفرعم ىفةنامو نورمشعلا ب ايلا )<

 دسإلانمىناثلاوح ورلا نم اذه || || دفرلاوزوفلاركش ناركشركشلا

 دحالابلسلا لئمزوقالركشلاو أ || هتدان ز نم ىطعي دف رالركشل اذ
 دما ىلا ىرحال:دفرالركشلاو |:| + هتاف روم و وقلا كلقلاو

 مسه

 دنع راونالا ىف هتاجر دو ة حر د نورشعو نان امو فل أ مهنم ةسالملا دعو هللا لد أن منيفراعلا

 عا ةحرد نورشءوةئامس# ةسمالملادكلعو ةجردنوسو ىدحاوهنا_.هدج نفراععلا
 وهام نم اهلءوه ةفصا ةضاخهنمنوكخر اعنا لعءانتلاوه ركشلا نإ هللا كلا
 لع هذال ىضتقت ةفص ىهف مكندي زال ةركش ل لاق دقو روكشلاهنامسأ نمو روكشم

 امداعرشوالقع بجي عنملاركش ناف اعرشو ال_ةعقافتالاب ةبحاو ىهو ركماتلروكشملا

 3 هدب زنو هملعانركشي نا هاطعأ ىذلا لمعلا فوأر ككل ىفهديزللالااندنعروككلا:ىلاعتهتلا ا

 اا ركشلا ةمسنل نطفت مرمسلا لحل ل ال اا ةمعن اندب زباكهنم
 ةرهاظلا هاوقو هن اضع عجب نمد لع نيعي امل معلا عمداطعأن ار ةغلاملا مك ىلاعت هلأ

 |١ صوصخ نماذد هوروكشأا مس الاب كلذ ىلع ا ركض هب قلاب لام لكم ىذا ءلاو

 أدع ء لمءلاباونأ اذاق لكلا ع. جون امزلاو ل املا لاسعا ىف ةمترملاهذ . هتنودف ةماعلا امو هللا لقأ
 || لا نكلدتدرو ل مهقروكشلاالرك اثنا ع مالا مه اًعلت صقنلا نمدلا اذه

 : || مهتحىفمتلا ص :وكيأم عسمجب نوري نيدلا هّللا ةصاخ مهف _ ىلاعتهللا

 || للة فنصلا اذهو لاح لك ىلءنوركشي مهفمهءاسما تاذ مهرس ءاوس ةمولا ةمعث هداسعقح فو
 || ةمعن ىمسملا ىلع هللا نوركشينيذلا مهذدابعلا نمنوركاشل ا امأو مهتلقبانانا هللا فيرعتو دوجولا
 || ىلعهنم نوكيا هنا ىلع ءانملاا ىلظفال اف ىلعو ىلعو ىظذاوهو ىهلا تءنركشلاو ةصاخ فرعلا ىف
 نم ليلو اركشدواد لآ اولعاتاساررودقوىباوطاكنانجو ىلاعتهلوق ىلمعلاومدقت امدح
 ظذالا ىلا هحو هنيه وهف ث دقن كور ةفعت امو هلوقو لمعلا ركشااوهاذهفذ روكشلا ىدامع

 لاملانمفرعلا ىف ةمولععملا منلا ند هلع هيدقلا من امرك ذا ذا هيلع هيهنتا مثأ امب ركذل اوهو
 ٌْ || عناانمنال ىلمعلا ركسشا | ىف ل خ ديف نيدقافلا ىلع هيدوح كل ذ ىف دصقمل هسفن ضرع دقن لعلاو

 « أ هيديلع من ذاوهتلاداطعأ ايشدجاةايمتك ادي حاملات اصاخ الار وس

 06 درلدع 0 ءاطعالاوركسش مهنلاب ث دمع او رع :لانثي دان هأ اذهلف كل ذىفدصق
 ْ ا كسلا خدبوهو ىاعلا ركشل أور شملنا قد لوقق للا وركلا
 | هللا نا وعل تماما ركل نجهز 2و هلل | 9 0 هللان
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 هدوحو لأحىف نوكلانم عقاوريسغ قيما لكوتلاو هنمع ورشملا د1 لاتبف عورشم لكوتلا ||

 ١ ةقممدسا ةهج نءدوجو ملا ىف مصيالو مودسعملاهب فص ماقم امو هم دع لاح ىف مودعمللالاو هاف

 هنعربعملا ٌكلذف لكوتلاهنعج رخدجو ا ذا دجوب ىت- لكوتلاداةوصوم مودعملا لازب الف لكوتلا الا |
 د>اولا نيلجرا الا هللا لحأ نمةماعلا ١ دنع فورعملا لكوتلا رت عصبال لوقأ ع لكوتلا كرد
 بتعب ع رخا 1 0 اذاهسفنىأرامل ست نكسالامف عورشلا ٌلرتف مصييال هنا لع ْ

 اروه ذل | نم نم الا ل< ىلا اليو سمطترو قرت سن ع نمنيبوهن» قرفالف عودا ل1 لب زيل هلو ان هب هعف ديام

 هلاح 0 ار م اةلاوهاب تاب نس لكون اانماتلالعلاو لقعلا رفؤو ودعلا عم ةفوخا

 000 ىمعأ دقو قاما ملاصب رلعا هللا نا لاكش الا لج ا امبأو مصيال حصي لكوتلاف لصاحب سيل
 لاق هنال بف هللا لع دقعبامهل قدام هناف لكوتلا كرف غارفلا اده عم لكوتلا ميفةىدهمم هقاخ
 هيلع عورشملا مكحلاب ات لمعلا نم هيه أ انج لماع ىببنلاو مالا عم فقاووهف اذه عمو كير غرف

 موقلا رثك ادن عورانغالا قي لكوتلاوراغال اى لكوتلا كرتن اق لكوتلا للك وتلارارسأ نك
 سنو ىراوهلا هللا دمى أو ىلبشلانيدوعسلا يأ انش دنعواندتعو قنبامال ىفيام ىلعالا نا

 نا مهريغو ةبلدشاب ىترملا نارعنب ىسومىبأو سلدنالابةيرملابلازغلا هللا دبع أو برغملادالب نم(
 دبع لوقي ناكدب و يي ىذا تقولاو ىّئشإ ىلا لالا ىفىتبانام قبب رىئسبمام ىنفيام ىلعالا

 امو هدلعدةعتالف دغر مكحد ذعام ىلاعت لوب قب أو ىفاىلاعت هللاناف دادس ىلا رداقلا ْ

 مطل تا تكو قارسافأ لاح ءاتفالاو قداو ىئفافهن اَتب ىف هللا ىلعدّيعتف قادت راسل ا

 كلان :تءاسوأ هع اندوعنا لبق كا ذ دعب هنع لقت هنالال مأ كلذ دعب كك لقا لش ا

 قىرجم ىرف ىدع أ هنال لؤسمريغوهو ىوعدهلام لكوتلا كرت يحاصو تقولادعمل م

 هتمعف همدعديرب اروك ذم ايش نكيلرهدلا نم تح نانالا ىلع أله ىلاعت لوقف لصالا
 بس نعى ىظفالاكارتشالا اذ_هلو هّللاءامع-أ نم مسارهدلاو ىلاعت هتلاروك ذم ناك دنال

 هللا نمالا نوكردصيامو اهنمردصيامل ب انام اوابتعا تن نيع متامورهدا اوه هنا لاتورهدلا ا

 ادوحوم ىأاروك ذمأسش نيحلا كلذ نانالا ىدعت نك هلوقو ةم_سىبامزلارهدلاو

 ايدك هدو بص تح ف تاذب هالوهرك ذت تح هف رعتام نكلو نارعالا دوو عمهنمع ىف

 بعصأ ن نم هب , الا هذه |ُهريغىفدج وال نا :الاابمع صتخا تلا ىوقلا ندركفلا ناف هرك دنذ ||

 الز لكم هللا تافدب ملال انثعالا مدع نمرهظامفنافالا ناصةنقح ىف نآرقلا فلزئام ||
 نيلاونأمزلا ىنعمب ر ىدإاناكناوهلنأ وهورهدلا نمنح ىفاروك ذم نادنالا نوكي تأ قنو ْ

 لواهتتاهدحوأولهنالهيهللاءانتعاالا هنمعذووو هتأشن هللا رخاام اندنعو اًضيأ نكمل هتمءزجأ|
 هنعةياشلاو ةفال هنا هسرمل ًايهدق م عام هنأ ةفلخ هل مف نوكيال تقوهس 0 0 ناكءابشالا ا
 : د رار الوات فول مسا دنع لوزرال ىتحنامعالادوجو نع هتمعدو>ورخأتي نأ دنالف ل

 هذهو ناسن الاريغل نكست لذ ةفالخناب هلك ملاعلا لضفف لوله درع هلل هريغ عمنا اهاد.س اكذمالا ْ
 ىملالا انتعالا مدع ىلع لدن : الاهدهن الاف ٠ نموةرودلا لع قلخ نادل تدحوأ ةترملا ٍ

 ئثهنا عمار وك دم ايش ناسنالا نوكي نا ىن ةةوالزا نوكناع ملاعالز ا ملك م نتا نالن اسنالاب

 عمس نمالا صوبك توكشف نك هل لون نا هاندرأ اذا ئثل انلوقامنا ىلاعت هلوقل ديالو
 نامزلا انه رهذلاورهدلنمنيح ىف اروك ذم ناسنالا نوكي نا قلو ىدو>و 11 قوش عمس |

 هتروص دهاش نم لهف ناسنا ةروصدوجو مدع عم اروك ذمنانالاهض ند لوم ءاح نيلاو

 نيح هملعاهرث ارهظ ىبا هيدي انعلا ن رم هللا دنءهلامالوهنهرك ذ لب ةمسر مس مادل لعامو هنفهللادأ م

 هّيدوعدوهشاهنل 3نطومو هنم قلخ ىذا !بارتلاوهو ه:طوم نع هن رغامو هضرأ ىف ةملخ هماقأ

 ثاف
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 ىهلعرمالاوهامم اً ثاوداز اخ رهالا سفن فوه امكحد. اهمامزاواعجو مهر ومأ هيلا اواسو
 لكلا لبرثؤملاربغ ىلعرثالا» انثلاو مركلاةباغوهو اشك للا ىفاورث أ امو كل ذبهنل ا مهح دسو دوحولا

 ءامسمالا لج ا نمءابشالا هللا قلخ ام لوةيناوهىناثلارظانااو لوالارظانلا ظح اذهفهملاو هنم
 عبج ف هئمظع ى رمت هحيسلتو هنال ص نم هب قلب ام تاككمملا نم سنج لكمصسل اهقاتانمن | و
 نم ناو لاقو هميبستو هتالص لع دق لك لاتفابنماصت و اهعازتار تاكستلا ىناتشاةناوكللا

 ةمهلالا ةروصلا ىلع قا ملواذه ىلع مالا ناكسحا ذاو كالم ىلاعتهل لكلا .هدمح مسالا

 ابتالدكر دتالواهكردي وهف هكردنن ا نيبو انش ءامشالا لدساوءامشالا ن نع بسغلاب سفن فصوواناوس

 انندِمب هف نيفلختسم م كلعج امنا رمال لاقف ليك ولا وهف ةفملخ ناسثالا ماكأف هفر هلال

 دف اهانيدعت نا اذودح 5 دك نم هاناكوام لثم لطم ةلاكو هان اها دع الارومأ ةلاكولا ىف

 لاقام هتاف لكن آرآلاءاح ل قالارظنلا ىلعو هسف:لطدقفهتلادودح دع نمو هتلادو دحام دعت
 عمم ءاشالا ىفالانل ةهلسملا ىفال كودو د ناوهو لوالارظنل احرف نولكو ملا لاةواواكو الا
 انلالهل ءامشالا قلخ هناانلتف انمي رط نمدحالا هاش ار امو اهان دهش ةثلان“ةلاح ىهو ني رظنلا ند
 معنالوةرخ كو اشرد نم ناكثدح انح الص هب نوكمام ىل انراقتفا انش نمو هقاخ ئن لكى طعاو
 ىربام ءانشالاهذ-ه نم اذا رذسل هانلكوذ انا نمءامشالا قاخام هنال ةبفلصملا ىلا انَعب رط

 و> روم نا نير لاا ا اك د تن وك عال الاثم اوه فانا كمان ةيلصلا فا
 وهو هدف اطال دحأ لكدير عشيال قيقد حز رباذهوءاشالا نيعىفال للاصملا ىف لكوتلا عقوذهريخ كلذ
 دحال عزرتالا مهتم د ن نمامو هبف ماقملا اذه لأ ملك. د5 ناكناو نيمكعلل تددثتو نينثالا نيب عجب

 نيب تنملاكه يف هللا ىدي نيب نوكت نم موسم ماقملا اذ_منولوعنملا لاجرلاف امني عم ريغن م نقرطلا

 قهدنس عم ديعلا لاح هيف هّنلاح نم مسنمو'ئث ىف هلع ضرتعيالوءا اك هيلقي لساغلا ىدبا

 هلكوم عم لمك ولا لاح هيفهلاح نمم مو هدلاو لام ىف هدلاو عم دلولا لاح همق هلا نم مهُْموهدس لام

 قالطالا ىل_عناسن الا ىفعصيال لكونل انا لو# هن ونوةحلا هلع ىذلاو لء+ريغبو ا ناكل ع

 ملاح نة املو نوكلمو بش نحأ نم بكم نانستالاوببفدتاذ كح ىيضلاراتمالا تالاز ك1 1

 هن سفن فصو دقو ه.فاصتالا نكميوهوالا هيد امو لكوتا انه هد قو دا اذه ىلع هنا قحلا

 لاقؤ لاح نك ىفو هحو لكب هسا ارشّمفملاوهذا هقلخ قى لكم اقم هسفنماقأ ةيهولالا ىلعةريغااب

 هلا جرقتفاا دنهل !"ىغلاوههتناوهلناىلا* ءا اردفلا نأ هريع الوات وسرظتاعو سانلااهياانأ

 لقمسريغ وهذا هنلاال راقتفالا اننلاقانمالا بلطبات ام اوهامواسإ دبأب واناوهع امشالان م

 قب رط له أ نم د>او نع خلنا كوم ىمسناهب واهب فاصتالا حصيلاوحألكوتمللن كفانإالا
 لكلا هنان رس بلطي هنال ةحتار لكوتلا ادهلانمثاموانتم ”لكسملاهذهىفهللاانرشأاع لاق هنادنلا

 معزباكه جو ىف حمو قث اقح لهأ نو زاحلابالا ضعبشال مام لكوتلاو هم ىذلا *ىسطلاراقتفاللا
 فرامل كدت ردو فكل ءو لوس ساو عودنا اوموج ولا عجاف شل دل

 هلك ملاعلا ىلا بنهلو ةجردنوسسوةئام عب رأ همض ةممالملا تاحردو نونامثو عبسوةئام عبدأإ
 توريحو توكلفو كال منم

 * ( رعش لكوذلا كرت ةقرعم ف هن اموريشع عساملا بابلا) <

 دريك الو عفته سل قملاو || || كلام تنآامف هفيلخلا تنأ
 02 حور الف لبك ولا ريغ هلع سل لاح لكحوتلا كر

 | 1 ا نعال لكتجولل نينعأ|' ى سا راخالا للا
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 اوناك,ن او ةجر دنوثالثو سو ةناعسجو فل تاجردلا نم ممهلفر ارسالا ل -غأ نمنوفراعلا

 لغأن 3 ةبمالملا ناك ناو ةحردنومسو سو ة>ردد مناع مهلذ راونالا لهآ نم

 ةئامئام مهلفراوالا لهأ نمناكح ناو ةجردنوعبسو ثالثوةئام_عيراو فا مهلذر ارم ءالا

 لإازؤكحو دب رب نم ءاشن ام اهفهلاناع لوقب ىلاعت هناك ىهلا ىتعثودو ثتاحرد ثاللثو

 1 نيذهاورطت نينحاشنلا ف ه 0 ىلاعتهللا لوق همضاقب ىذا اوهواضبأ ىهلاتعت صرملا

 درب 0 ناو نزع نم اذ هذ مهلءاعدلاوراغغةسالاننينمؤملا قس ىفةكالملا اريطستو ايليطصي ىبدح

 1 ىهيالا باتملا لعاب نقلا قالا دروامائميحتق لرومالاهنله ناقدبى طفلا اقالطالا

 قلطي لو هملا اهتهنوكي ىذا لعفلا بست امابتمو ام يا ل 1 دحو اماهتمو

 لو لعفلا نمهملا تنام لث نيمضتلا كح ةعاج ىفام-!اهنم هيلع قلط أ ام اهتموام» ا اهنم هعملع
 هيلع قلطأو لعفلا هملا بسن ام لثمو 50 يمس هلوقو مم ئزهتسهللا ىلاعت هلوق مسالا ع

 اهتم هلع قلطا ام لسمو نيرك املاريخ هتئاو هلاركمو ىلاعتهلوقنيضتلا مكي ةعاجسف مدالا
 اهفهلاذلع هلوق لعفالو مسا هنم هلع قلطي ملواهران' اهنمدحوأم ل مو مهعداخ وهو هلوقمسا

 دي رن نملءاشنام
 * ( رعش لكوتلا ماقم ىف هنامورمشءنماثلا بابلا) +

 البق موق ناكو طارصلاكلسأ| || الكود امعلا بردت نم
 الي زنا نراقب هلالا دمع هير لك هنق ىذاانا

 الرككموهاالا رغذ_ظتنالإ| || هلام لعب سلامابلاطا

 ماعلا ف ةعوذوملا باب_سالا دةفدنءبارطضالا مدع عم ىلاعتهّنلا ىلع باَعلاداقعا لكوتلا
 كنظام نيئمؤملا تافصنم وهو لكوتو سلف برطضانافاهلا نكر بناس وُمْملا نأش نم ىتلا
 هدنقامو هيهلناهديقإك انمؤم هنوكنمالا ماعلا نوكيال لكولا ناك ناونيتمؤملا نمءانعلا
 لكوتلا ف عقبالف ناميالا,هدنقام ىرظملا لبعلا همضتقي وءالعلا تانفص نم ناك ف ىدس هللا

 ٍ ىلع هبجوأمالا العث هملع بدال هتنا نا كلذ سدسو ناك ةعب رش ىأب نمؤملارمغ نم دكراشم

 ٍْ دج [لعفب هنأب ريسخأو نضام ن متالفدب اب ريامل لاف هئاق لعل ةقصبال ناميالا ةفصب هلةمف هسسفت

 اا: نوكسفهقدص لعب ىرظنلا معلاو ل.لدلابهنالهانق دصو نييعتلا ىلع كا ذ ف هملعان دعا نينكمملا

 اذاملاع!افارطضا معلا عمانسةيولذ هناعضن ا“ للا وعام تاع سال لف ار انقا مدعو

 له اهقحتسي نم ةلاك ولا قءشحو نماضا !قدص املاعهنوك مان م وم هنوكو انموم ةلئوك نك نكس
 | هفلكحررمفالا عصتال ةلاك ولا نا عاف بسن ملاعللو بصناممممتت لهوأ ملاعلا لهوأهنئا
 فترصت نأ لكومللاهف ف رصتالبكو هذ يقض هريغل سدل لكوملل نوكي هأ هسف لكوملا كاذو
 هيفهىث لكح ناكن اس الا ل >7 نم تقلخ ناسالا ىدعامءامشالان ارطن نقائلطم همف

 || ءوسنم فا هتداعساهفاط ملاصمو هسفن لاصم لا هج انو ةلاكلم هئاذب الطي ةىلصم
 كتقاخوكل- أن مءامالا تقلخ مد[ نباان ىلا ىنوأام» درو دقو كيد فلا

 ةحل كان هاجاناو ىرلسيإمألا قل اه ليج نط امن الا قاح دتداو لاقت لجأ نم
 وهفاهةلخ هناا كفىل لسا لعاوهف اية هكونلف فد اعسو يا اهلامعتساف ى جلا

 هيدرو دقو فدكذ ئمهلا هأ كا ذب نرتقي ناري-غ نم ىلمعو ىراطت هضم ء,اذهابق ف ةرصتلا.ىلوأ

 ماع هنال هلاوه نملالا ةلاكولا تش الدنا سهالا اذه. هينالكوهذذتافوهالاهلاالل اعف ىهلالا مالا
 المكو نوملاعلا نوُْسْؤملا هداف ريبخلا ف.طللاوهو قلخ نءملعيإلا لافاك اهقلاخوهذا للا صملابو

 ا اواو



22١ 

 توكلملا ملاعىلا ةمسنو توري1ا ملاع ىلا ةمسن ناين اهو ىوعدلا ةعانقللو ةجردنورمدعو تسو |!
 ردقلا اذدو عونقلا كا ذرهظ» كلملا ملاع ىلا ةنطاب ةمفاهل لب ةرهاظ همس كلا! لاعىقاها سلو :

 قفوملاهتلاواهيذ فاك

 « (رعش ءافتك ال (ىلع ةدابزلا ف صرحلاوةرمدلا ماةمى ةئامورمشع عباسلا بالا ) *

 هرشلا ىلع لوم < كناق هرشاو ادنآ هنود ًئىشد نعنع ال

 هبتنك اهنع اهمب ان سالف || || امظحتءاملعلا ىلط ىلع صرحاو

 ناكنالاوهاملكو ناناوهام ثيح نم ناسنالااميلع لويجت نتفدلا نيتاهنأ هللا كدي أ لعا |
 ناكا اذا هةلعتم ةهج نءمدلا هسملا قرطترو تبان" هناف لاحال مانقموهذهلاوز لالا ني هلع لوبحت

 ملسو هياعهللا ص لاو ةامح ىلع سانلا ص رحآم_مدصلو ىلاعتلاق التعواعرشامومذم
 دوعب هناق مم دحل هلوةىف ىذلا ريخلاال اول ذااودجلا قرط ةهحوتمةي .الاقدعتالواصرح هللا كداز

 هوعّدا امف مهل اييذكت مدل ىلع اهيف صرحا, قاسم نأ ىبع لد: لاخلا همر قونيموم ذم موق ىلع
 أ ناك مهبذك ىلع ةلالدا | ثدح نم صرلا ىفرظن نك سانل نو دنم مسهل ةصلاخةرخ .الارادإ انا نم
 ةغاانلا ةقعا هلو هلة مولع مهيذ ول ابناج نموهذ مر. ذكح لءىهلال ماد هنالمهيقادو#]

 هةلعتم ن اكحصو مهيلع هنلالد ث ح نمال ء-ميةوهام ثم نمو هجو لكنممومذملاوهمومذملاو

 ةدايعءادأ ىلع صرح هال دو# وهف هاندروأ ىذا اريختا فام و اموم ذم ناكق دادل | بد ذكتو نيام

 رظني وهف هما سباسوه ىذلا لمككا ثراولا لاعلا تافص ن نم ناتفصام,ناف اذه عم هنا مث ةضورغم
 فرو لا امج هب هح دع لبو هيلع هللا للص هس'اف لاف ممهحالدهيفاعف

 ؛ اهلقدل لاه نأ ىلا بااط ىبأ دبع مال سا ىلع هدرحو عرش هّنَسا هب دعست ام ىلع صرلاب هح دق محر 1

 لفاجبلا فزعف عومبس همزلكو لوري هند اهس ناي اسر هيعمل لص هلعا املا دهشأ ىحىذاىفأ|

 ىلععالطالا هنم هل ناكىذلا ىهالا نءاهادعَتسسف ةفنأت_ملا نامزلا بئاوتهدامع ىف هتنا تئان

 نم عاد الاب مالا ها هناق ٌكاَذكس حالا سلو هسة: قح ىف ىعسهنادل لعالن م ىل_.ذتش اه كزانمأ#

 مهالاو عارلاءالانيطرمشا ا دؤجو نمهرمشلا اذهها دب ال نكلو َنيَسَدْوْلاَل ٠ ةرثكلا تلطد ناكق هما

 نملالا طرتشيال هناف ف.عذ طرشوهف هذ طرتشا نار عالطالا امأو مافعال ظرشلا وو ىهيلالا

 هلنم ىلع هللا كلءلطأ لهدل لاسّقمف ه سفن قح ىفرخدملا كلذ نم لوانت مثريغلا قو سىفرخ دي هنا ىذا |

 لاو ناوراخ# الان لسع لاق ناف الد قعالا منيل لي النا ل خو كل 2 رعادملا اذهاأ

 هلو مص نم ةقئاطلا تلاع دةذ ىل.ةناف للا لح دذ هتعصن عوطتقم لصأ ىلع ماكام كصرغس هإ لمقال |
 راخدالاو يركلا لع ضر رملا اذه لاح ضمان .الوهو مح ادله الف رغد غف هلكوت مد هسفتف ا

 اذهو هللا ىلع داعال وهو نطاد أ لكوتلا ناذ كلذ ىلعالا مهل لكون ال ن يذلا ايندلا*اني ال ةجحازملاو
 نكحل ضان سالف لعدة ناو لكوتلا ضقانس اذ وذهرخّد ااه ىلع هداقعا 3ك رخدلا

 نيكل كا لانو نموهاعاو نيم خ ل نءاذهسباو باسالا عطقورهالنلا دي ريخلا ضقاني '

 مد تعلاع تارطخالالب زي هنافن تبآاىف مق وذل! ناف اهودادقءهوذ عا ام مهل نوكلل :

 هللاءاش نا اذهدعب لكوتلام ام ىفاذه قع ةدريسو هلا نكست نأ سفنلا ةداعنم ىذلاٍس لا |[
 فوقولاو يدالا ل_دأ نماوناكح-ا اوسنفراعلا دنع تاحردلا نم صر اوهريثلا اذهاو ||

 اواكءاوس ةتمالملا دنع ىهو ة-ردنوتةسسو سهو ةحردةئامن ات لاصولاو سنالا لهأ نموأ

 ناك ناذتاءرد ثالثو ةحردةنامع الث فوقولاو بدالا له نموأ ل ادولاو سنالا لأ نم



 لامتفانملا ةسغلافاضأ اذهلو أطخادتف ةداهش لا اببغ نوكححي .نآىك-ساسغ حرخ أنف
 ع انحرخاق لكلا ضعدءز 1ك 1نافء ءازحاتادةد- - او ةًاشنانلعذ اضعب ساو هناك

 نافةرتاسللا ىهو ةنمللا هلع تمرح فن لئاقلا ناف كلذ قف انبلع 0 ددشف انفالا 0 الوأ؟

 بررغلا تومو هنطو نع هيرغوةداهشهريسص د قف امياعر تمس ا و هبال ١ نو رمل كل ١

 هن ركلا اودلا بر اشكه تعفنم هضف كل ذدر <. ناك ناو هياَسغا نم قح قريخ لع ءاق با عملاق ةداهش

 ديرب ناريخلا هللا ىرجا نو هف دصدربغن مريخ لعاف ناكن او ك0 اوم ناو :

 نار يقل نكاد عا نمو دصوريع نمريختا لهبع «) ىدو نمءازح هؤازح نوكم هن دب ىلع

 اول ار ند مولطملاه اراملهدابع نبي ةمايقلا موي هنلا لصيف هقح فاروشسد هاعنو هانادم-هلا

 أ مكس تاذاو رم كارت !اريللا فو امنت ناس كد رم هد ديوعملا ْ
 01 رولا كد ند هل دمام او ةسغلاف ةماسقل |مولهد امع نب مسي هللا ناف ا

 امهامدو-و ةسغلاو قحلاو قا امتد هلئاحلاةناقولا او هللا تاك اذار كانا "اف تندعا

 * (رعش اهرارساو ةعانقلا ةفرعم هن امورمُدع سداسلاٍبابلا) <

 هتمدخن جرب ىذااكاذتنكنا| || هلخاد تنأآ تانةعانشلان ا

 هدمدعت ع , عنشال ةعيبطلا ن ميل نم مانالا تطعااسع عنداف

 هممقاريع شل مهلك قلخلا لام كدنعناكوإ 7

 ”ىوهو بولأ ىلءىلاعت هللا لسرنأ دي زملا ب بلطريغ ن نمدو-وملاب ل ةعانقلا تسل

 || لسر الف هلاَز اقدنع ةرضلا فشكى ديرهن اعد عمربصلاب هءلع او بازأ هناديعلا مل همق لستم 2
 2 نكحأأ هير هللاتف هيون هعمد ذخ ًأفةدحاو ضءد اتم تافق ب .هذ نمد ارح نمال+ر هءلع 1

 وهذ لامار هاظ ه«تلءودام اذ هلعف ناك ن اخ كريخ نءىل غال ىراءلافاذهن ٠«عْسْنَعا :

 هللاكده نيذلا ع نموهو دكرتنمهّقلا ىلا ديرتلا ىف ىوأو هام لءذادف كل ذهب ىدتقبل ناك اوان دزأام

 0 و 026 انس ىف 7 ةلسح م اهلنا ل سراف كلنا دع انالاهو #هطاد ىدتقالاب وهيلعهللا ص هيملنأ 1
 || لاش هريغ ا داملاو ”للةسملا ىهوناسالاىفا مانلعاثدنع ةعانتلاو ا

 ٍ هاوقوهو للاى لاوس عفر ىذلا وهو لأ انلاأ ناتلاومعملو ىلاعت لاقو ل ًاساذااعونق 0 عنق
 عقبتو مسه ارب نع ةرغفملا نول" هللا ىلا نيعفار ىامهعؤر نقم ةمامقلا م لالا 0 0

 ْ ا اال عملا تاع مهلاوسف هياوعتق هللا نيلثا -1!نأوهو صاىنادملا ا

 || لاو ا, ىد عن وهو ديزملا بلطنع لاو لاب هلاوهو دوجوملاب ءانتكال |ارراك الا لوق ىعمأإ
 نامرلان م فاو عناقب سيلف هللاريغ لاس نأ هللا ىلا ءارقفلا ىأ هللا لامع ولكن او هتلاربغىلا ٌ

 أ كقفاواظ يالا ىلا اونكر الو لود كارلا نلنوكرلاب فوصوم لئاس ١! تان ناريدلاو ا

 1 لوب هللا ناف ل اظ ىلا نكر دف دسنج ىلا نكر نمو نورصنت ال ءاسلوأ نم نود نم هوكلامو راثلا

 || اهلج الا سانلا نمد- 1 نماموةنامالا ءإ4- الوه> امولظ ناك هنا نانالا اهلج وناس الا ىف أ
 نيقراعلا +_:ءتاجرد ةعانتللوهلاءاشنا دعستَكلاَو اوس هللاب فتك اوهللاريغىلان تتج الؤأا

 ١ لشفا هنيقراعلا دنع اجاحردو ةحرد نوسسو نالت او هناك ىهو لامولاو ننال لقا نم

 لاصولاو سنالا لهن 00 ل اعلا

 الأ نان امفودولاو بدالا لهأ ن مةسمالملا دنع اتاحردو ةحرد نورشعو ىد->او برد هس



 تريكو سانلا دسف لوي نأ لدم هابعب صدم ني. .عت ريغ نم هنامز لها ناسف الا بات+ نا وهو

 'عمو هلا كلذ لصو اذا ديرملا حالص اهيذناك اذا ةسرتلا لاح ف نيديرملا حاشملا ةرمغاهنموتاركنملا

 هءلع هللا لص”ى ددلاناف نيعملا نمىلو ا اهفنيسعتلا م دعف ن طاوملاهذهىف ةدو# ةسغلا نوكح

 نه ضي رعتلا قد رطو ردنا اذه عرولا لهاذخا اذه ىلءاضتالا#قسافف ةسعال اوت
 دوهشلا خيرت ب باعلا اًدهنمو اهءانس>ا بح ةمومذم ىهذنطاوملاهذهلاثماادعاموذخأملا

 لطاسلانالذ_لو هلهاو لا ةرمصن هلع بحوفروزلاءاو دهش مهنا هسلعدوهشملا فرعاذ
 دو>ولا لءهوحرو مدعلا ىلا اولامروزلا ءادهش ناةرسشلاوهمد علا! نا كِل نيت ا ذه نمو هل هاو

 الا مهلوق لوادمأم هنال ر اكل ا نمهلوسر نال ىلءهللا هلعجو تاك سلام نوكحال اءاوذدوو

 هع مهفي ىتح هحب رصتل ال ضي رعتل اهلل | قد رظ لها نموه نم عاطتسا نا هلك اذه عمو مدعلا

 ايو دقن االانوكيو ضرغلا لس« وىلواوهذلعفلف ةشد ةعفنم كلذ فناملعاذا ديربام
 ماقمى صخشلا اذه ناك نا اماو انموم ىعسن مادام هطكاذهز قطاملا ف شر يغ نم هملع نيعت

 (| ىلا.عتهللانا لعاو نامعالا لهأ نمهنا عمنمّؤملالاحريغ هلا هناسلو هرصبو هعمس قا ناكن م
 ءاودااودحأ لك هيلعر دي ىذااوهو ةّماعلا ءاود نام قةنودالاوءاو دل قاشو الا ءاد قاخ ام

 ردش الف هنعولغو هتسافتلءانغالاو ولملاالا دح أ لكهسلعردت,ال ىذا اوهو ىلمءاود رخالا

 امأف كلذ ف نملا اوذداصو بطلا لداةيودالا مست ازكحهو ن اطاسلاو لامملا نمنككمملا الا هلع
 بونذل! عمجءادنملوامو ةقوسوريةفو عَن :مدحأ لكةردق تحت لادا عفاشلا ماعلا ءاودلا
 هسف ىذ رينا شام ءادلاّكإ: ناحا ذا اهظورش نس مودات اءاضراو ةيوتلا وهف ىصاعملاو

 ْ ناك اممدشأروظحم ىف عقيدق هاضراناهنأف همدخ ىذربالو بوف ىئبشإ الام ناكاذاو موصالا

 هللا لاحر ندةدا-سلا نوؤراعلاالا هلمعت سالف ىكلملاع اودلااماو اذه نع لفغب الفد مع ناتو

 مكضعب بتغبالو هارد تيل قاعي هلو ور او رضوى تزعم وتو :نيدلا مهو

 ا هللااوقتاو لاك مم َماعباطخ اذه هوتهركتاة سم همخ أ مل لك ًاينأ مدح أ بأ 0
 أ| ةنح هوعذخعا اذا [مدسعقلا عاوظرم دلل روخالا ذقن يو كك نار هوذَدت اهانعمو ءاودلا
 || اهتاج قام قتملا نوكض ماهل اهذهادذفنتالدبوق ىهو لاعفالا هذه ماهس نا هذه تروااعت

 اهريغو ةس ةيصللا عورداا نم تملا, قوذملا سل [مديعلا هن سلم ىتد دبعلل ةباقو قا نوكنالو

 ا ايف اهذ< رمد: لاح قهحراودو هاو عبجو هناسسلو هريصنو هسععب وان وكي نآوه هسلتةروصو

 ١١ امهلأف ىلاعت هوت لثم هياط لا ةمكلملاءاودالا هذه ىلع هاّكىف ذ ىلامت هللا همنق هلكارون نوكمف هلى 5

 |١ اهداصوا نمروجفلا لعتع مفرود !اذه. نءةباقو دخت :ىذلا ىاروعقلان مةسغلاو اها اوةةداهروذ

 لعحاق انس هارذ هلع ءوس هلعز نأ هلوقراذه دي16 اهل مهلملان م اهيف الوعج لعام او

 || امو ليبسلا نعمهحصةمهلاسعا ناطمشلا مهل ني ز لاقو كاس علاش لاك لب هنييزتلا
 ى ةرحلا ةفصور راك الا تافص ن ه ةربطساو نوراحت ىانوهمعنمهف لاق هناعس.ملانيزتلا فاضا

 يان ايروم امال نيزملاو مهلملاوهىذلا هبت لوما نيزلاو مسهلملا هدايا ىف سه الهنا اذه لم

 هب سل تح هيذخ اومريغو موم د مزعغو هذ لفل ايرهظي نأ لبق نم ني زامو هل مهلا اع فاصتالاوهو
 ةجرلانمديعيلاوهو ناطيشلا عنم سدر هنا بابلا اذهنمروداقلاق مث رهاظلاف

 : ةنج ىل اذ ا ني دمعبلا هناك هناعما نمو ةجرلا نم بي رقلا مسالا عما ونوكو ىادودنتجاف

 ١ ةماقالالا ودالاهذهل امعسسا ىلع هه تام ىلاعتهللا ناف ءاس شالا هذه هتريضت له أك ةياقوو

 || ىسافلاو هاج نم حري الذى ىف وهف ةتنج فلخ ببغنمّؤملاو اذه لثم نعل ءساذاهنمرذعلا
 ىساف ىف ةسغ ل امذ جورذلا قسفلانالابنع حراخوه لن هند فاخ بئاغي سدل ه_فةدسغالىذلا
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 ظفحلا ىه تلا هرهاظ ىف ةعدعلا نم هيلعوهامسفتا| ةدعاسم فراعال ان<ااذهلف 1

 «( رعش ظيغلاو دسلا ةفرعم ىف هن امورشع عدارلا باسل ) * !

 داعب سقنلاىوه و داص+ باقلا دسح

 داوملاٍن را وهو | || ود نسملاق هنن
 اوداسموقلاادهو ا نس كلا

 داع عدلا ريفا 9170 ارفع مز ل انام
 دانعلا ناكحاام تاق ىلا ساسنلا يرد و

 لخلاو نئاود رشااو صرالاو طمقلاو يضغا !لإ ذ حصون الاون اسنالا ىف ”ىلبج فصو سلا

 َنيده نم اهتلازانا قالا لءامل واهم ةفوصوملا نيعلا مدعنتناالا همدع لالا نم هليل اىفناك امو أ
 هجولا ىف تذرص اذا ةدو# نوكتف اهيذاهفرمدي فراصم اها نيعاهااوز مصيال قاخنا نمنيفنصلا |

 اذاو عورشملا فالخ ىف تنرصاذا ةمومذ منوكتوا.دنو |ابوجو هبف فرصت نا عراشلا ها ىذلا |
 ناموهتماضيأ لاقو دعتالواصرح هللا كداز سو هيلع هللا بص لاق عازتالو دانعالف اذه تفرع

 دو#م لعلابلطو ادو#نوكيدةوامومذم نوكي دقايندلا باطن لءبلاطوايثدبلاطناعيشيالا
 ءا!بلط ناق دصقلا فال ان فاتْكتو ضعي نم لضفأ اهضعبف "وز اقم تامولعملا ناريغ هحجبو لكم ١

 تاق مومذم سستلا قب رطب اهضعب بلطو حودمم اهم امعا ثمح نمال مهب تماك نم ةه-ن ملاثمابأ
 هللا لصهلوق نم دس اذا دساح”رش نمو ىلاعت هلو نيا نيالا دال صاخخو هام قتلا ىلعا

 همه همسضع نمو هسعنل ن راستالا يضعن نمهّلل يضغل انآ كادكو نيتنلاىفالادسح ال! سو هيلعأ#

 اهفراصم فخ اعاد هن طانزانالو ه هدد هانا لوزيال هلع سفنلا تلدحام عيمشل ةبلهاج ١ ا

 |١ هلل طامعاوربخلا لعف ىلع صرحو هنبدب لف نمل تاذا ميذخ انافدجلاو مل اءاهلعناسللفاتخف |

 ةاكز لاك دولا هيلع هتفا ضر فام لذو ةبلهاج ةمه بضغة لاعثلا ثاذ اهي ذآ ناودمأ|
 نولذاغ اهنعمهو سانلل ةعفنمو ةمظع ة-اره.فبابلا اذهرلعو اتاخو اح مذولعلا ييلعتو |

 | *« (رعش اهمومذمو اهدو#ثو ةسغلا ةفرعم ىفةئ امور يشع سماخلا بالا +
 هجرملاو دولا لزئمىلا هزع نم ىددلل الز اذا ظ

 همركخمالص# هيناف || || هل اكام دح ىلع هذ_فن ا

 همدنملا فقومىف لصق لدهاج ىل_ع هنيقلتالو )

 همّكشملا ىهو لش ماع رك ف ىلا كدب 0

 هم لاق لئاف هاف اذا 1 تكا ات ناك أَو

اب؟بئاغلاركذةيسغلانارلعا |
لا ىلعم ارح مومءاس هعجسول

 0 رسل ءلسلاالرعا اال قحلاف نئموم

 الف ر فك نم م مهتمو نمآ ْن 0 ,امهدامعا نانا دقوءاذعلا دنعو ىهالا سعن ىف

 ريغ ن نم تاورملا لها امتو مهن اهقني فاك ل1 ىع مارح ةبغلا لوعذم مساو لعاف م ءااضنا تانغ

 ا ةنحاو اهنا ةصوصخت نطاومىفالا لوصالا مرك ىلع لدي امان !نات سف: فرو ةهاز نينمْوملا |

 || ىذلا حرا قيرطىفوهام كلذ ن:نو>رصبالو ام نوضرهدنينمْوملا نم عرولا لهاوهللا ىلا ةيرقو |
 هيحاصا كلذ ف لوي ناك هنا هتئايءاذعلا ضعب نءان ور ةعورمشملا ماك> الا ةاور ف نوثدحلا هفرعب ١

 "رمل ةدسغلا اهنمو ةيحاو ةهصنلاو نئّومهنافحاكنلىفةروشملا دنع اهنمو هللا تتغنلاعت ||

 وهو



 اا

 ةدئاخو نانلا اذه دعب ىذلا ناسلاىق أو ةدعاسملا نيبو فالك ادودو نيب عمق لب اه

 اماو ري غال روظخلاو هورككاو حابملا ف نطاوم“ 5 ثالث قالا سفنلا فلانال هلا نعاو تع ةقلاسلا :

 بتم لعو ىرخا ةعاطب اهغل اذكت ةسفخ "يلع كل ا: ة برقم لعو ةصو هذ هع اط ىف ةذإ اهل تعقوادا |

 تدجو ناو ةصاخنةعاطلا.ت ذل | كلتاهل انلس تاعادل ا نونق ىف تاف نصتلا عج ا هدنع ىوتسا تاق ||

 تداتعان ا امال بح او قأْشلا ىلا لودعلاف لمعلا ادد فالخ وه ىدلارخالا بّرتملا لمعل !ىف ةقشملا |
 سفنلا ىلع يعصامت او حابملاو هور كج اوروانحما ىف ةدعاسملا ىف ترثوأ اذه لثم ىف ةدعاسملا

 رهالا ةّمزا ىد اهسنن ىف لوقف اها لاعلا ىف ة:هلال اةيابنا !نافا صنم ولعو اهلصا عيركا ةفلانخلا ||
 || ةنلاخملا اهل نوكم ماقملا اذه ن «قلحا ةغل اخت ىتفل انت ةروصلاا ىلع ىلاسعت هنا الخ دتو اه سالو دكنلمو |

 || لكل تسل ةدوص'!نأب للا نعوهل تةلخ اعو ”ىههلالا عاستالا نع سفن هذه تبحورجسأ نوم ||

 || تناكحام سفنلا هذه تاكولف سانلا نملكنموءايبنالا سوفنك هلماكلا سقنلل ىهاست او سفن
 ْ امذلاخت نانورةم فلاو دو ولا اريذ تومال ىتلاةاكساهيطعت نافر ءلا ةذ|ن انرحأ انوماهل ةفلاخلا

 0 مهقاف هم فلات نا بش ءىن لكف

 (رعش امضارغا ىف سفنلا ةدعاسم ةفرعم ىف ةيامورمعثلاثلا بابل ) *

 بست نيآق هل تعلو وى_دللا سفتاما سفنلا دعاس

 ا 1 كل دب د ل حا
 ترئلاوهو دعبل ناعوت :١ | ىردت تنكن اءاوس ىعسبل

 بسجملا وهفهسلا ىناعدوا ْ ةازررا مك هب ىفار نا

 || ىاذ نيضرغسفنلل ناملعا مانع تاازاسخ ابا أهتم تلقتن اف اهفلات اهباهن اف اهتدعاسم نيعابتفل ام

 || نوكي دقو ةعيرمشلا بناج نماها ضر عاموه ىو 0 ع تلح وهقاذااف < ىذرعو

 1ْ ىف اهلكف لاركلا باط باج ان م نوك دعو عمطلا ةعالم بناج نمو كح, دقو ضرغلا بناج نمأأ

 ١ ىلادلمالا ناكل تفر ا :اك ةصاخ هعب رشلا بناجالاري_ةعمربغد دس ند ىذلا قد رطلا ||
 ||عم- قالا ناكر ةسهلالا ةبحملا تاصحو ةداعسلا تبجو هلعف نع تاع ل ل حر

 ا هفط-الامو هتلعفنا الع كلذ نم هطذسنامو ارئم همضربام عسج اهل عراشل ا ىلدفذ هرصصنو دبعلا

 || ىملالاءاماالل سلو ”ىهلاو ”قكلمءاتلا ”ىنلا قسىفو ”ىكلمءاتلاوهفهننا ىذ رام نكاخ ىذرالو

 1ْ وهف هللا طط نامت ناكامو < ركوا لله: ماكس الا ىف نعأ ةدحاو يلج عانتالاءالوالا فل شدد

 1 ةميحمو حازتماو ماع سدلت مم مهلف ني اهلا بول ةقريللا قاب نم نطانك ”ىزانال ”ىتاطسسش ءاعلا

 ا ةسقاعلا رمت قولا, فاهنسع ىف نيررهو اها بمحتو سؤال ذو داموهف ناطم_ثأ ارباع نا

 || سفنلا ايضتتتال نيتلالا اتكو ل .املا ف دوذلم ه_ضككت قولا ىفا م نوكي دق كلللاءاملاول اماىفأأ

 || ضرعاييفاوأ عقبام ام هات ب ازومالا نم هي ولعت اف سفنل ا دعاس نا لقاعال عِش .الفابت اذ ند
 || هيد مات ام إتحح وهو قاذإ ا ضرغلاىفاهدعابي نمْوملاف فراعلاو نمْوملاالا ”قاذوا -ىقرعامالا

 || فاهدعاس ةهاوقوهرمددو هع قطا ىذلا فراعلااماو تاعاطلا تاذو ذا من دو ةصاخ حاملا نمأ

 ْ هناعد ىف لو#: ؛ لسو هماع هللا ىلسص د”ىبنلا ناك كلذاو هذ هل اظالامروذلاو هاكروف هناا مدار عءاعمج :

 : دقلاقف ةلظأ ااوهو مومذملا ىف اهم لا رصد بالا ذاهب |! بس ام سفنلا نال ارو ىنلعجاوأأ

 1 مرش لعفلا راش ملامو هيلع مّرمارافنلار مث دقو هملع مرا :سذكلا بذكدتو ةمرحما ةسغلا باتا ||

 1 ”الاركذفهاوق عسجب لس نأب هنع ”ىهلالارا.خالا عقو دق فراعلاو مذا يقلع. ل تال“ الا ىلع |

 قل
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 اماو دوو داع ةّةعاص ل ثم ةّقع اص والت عمسام دنعر ابها طرضاك ةصوصخ هنم تادآ ىلء اما نيرها ١
 || تت لخادودلهذ عانممال عانّما فرجولو َةغل اذهريغنآرق مسا هملع قلطتير خا حا ئنوك نا |

 نفرح نم بكس ىههلا مالك كفان دنعاماف ري دقتلاو ضرفلا مكحالا موهاموأ دج وف ناكمالا ||
 رئاهلو ةغاثارق هناق مالكلا مكحي هللا ىلا ةيوملا تاماكلاو فورا تاسكر تنم كلذ قوذام ىلا |؟
 || دادعتسالاو طرتثيالذ نكي ل ناف هلوزميرث امل اهدا دعدسا ىف ناك اذا هتلع لزتلا لحمل اىف لوزتلا ىف

 ١ عمسناف ةدوبعلا لاح ىف هنم”متاديدوبعلا لاح ىف هرثأو ةيدوبعلاو ةدوبعلاهلا-نوكب نا لحما ىف :

 لالا كلن ىف قد هنال ه.اعرئا هلرهظر لو لوزنلا هل لص> هعع-قللا نوك لاح ىف هماع لزنول لحنا

 راقتفالاو ةلذل احح لدم ةهولالا ىف نوكيال فصو لكى دوط,لصا اذهو عوششللا هنع ىئتنش |
 || ىهلا تدن ةلا-ن وكح.,نوك لكو لالا اذهبحاصر أ هنا ةمشللاو فوالاو عوشملاو |[

 درطما ذه عنملاو ةزعل اهلذ قح تعن هنافالصا هبحاص فريال هنافءابربكلاو ةجسرلاو دوماو مركلك

 ملام هلاند-وذلسو هيلع هللا لص هسن ىلع هلوزنةروص كل ذنم انفرع قو ذ تآرلا نم انملع لزث دوو ؛

 لاملاق رئوي لو -ىنوكلا د-اولا لا اىفرُ ًاقنيلا ا ىف انملع لزنو هيئاعمربدتلالو ورح ظفش د ||

 || بن امسدقالا ىهلالا بانا ىلا ب نب اذهلوالذاعوث امو اهءدبال هناذ ةصاختذلالا ”ىهلالا
 || ام ىدبيوارثكحا الضي سانلل ةيورضمالانما اذه لثم لعج هللا ناٌتذاذ:االاوهو حرذلا نم
 || اعنيلفاغلا ةلاح ىهو نيمككاد سلتلا نع ىراعلاو نيل اا نع حير انا نيةسافلا الا هب لضرب امواريثك ْ

 : نمل يتلا رمد اكوذ هملع ةلزتتوهو نآرةلارهظتسا ىتحديزيو ا تعمل هباواضفاعو هلاوةلخ ١

 هبلع هللا لص ىبتلا ىلع هلزتتن يب قرفلا اذهو لسو هيلعهللا لص لاق ذك هسنح نيب ةوبنلا يجردأ دقف ٍْ

 لزنيو ةدومشم هتوف هر دص ىفو هبلق ىلع ف سو هسلع هللا ىلص”ىبنلا ف لزني هناف انملعهلزنتن بو لسو ||

 اهلالحم انتوك مانع ةروتسم انبَوبنقروهاتلا ىالرهظلا ىفانلوهفانبءارو نماتينج نيب انيلع |
 ىدح لع نمو عدص) عشخ نك ١

 | هلا نوبعلا رظنت هو. عسي فمك سفنل ىلت نم 0

 ل 0 هاو اناوقذ هءلعلوسرلا ىف صن اذكه

 | ارورم وا اه اواح رو دذا هئرو |تعتلا كدب هاقلتو هيلع لكل ادرود -ىهلا تعنفدبعلا ناك اذا ||
 3 لاك رورس وهفرد هوه ثدح نمال رهظملا ف رهاظلل حرفلا كلذ يسن ةلذالواعو شخ د< لو ٍ

 || هتاماو هروض-و هروهظو هوك لاح ىف هرب هنا نع بوع حت و هفرهظهوهام ثم يمر هظملا ىف هرثأو
 دورطمموم ذم هنلاحهده تسد نم عودا كرو هباغبو
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 « (رعش سفنلا ةفلاخم ةفرعم ىفةئامورمثعىناثلا باسل )

 دوصقملا لد وكن آب لعاو كار هناف كلاوه فلاح

 دمه تناوىلعع- قلتلك هلم وه نمريع دعس لكلا

 دوب مانالاو ةمانقلا مول هب اوصل ابو قدفْر زعاا تنا

 ا فلات | نيع فلا اف اهمسقن ةفااخ ا هوا ماعق اثلاحوهورج الا توملاوه سفنلا ةفل اح نا لسعا :

 || لوص> نم بمعتلا نك ل ىرخا [ف:فااخما ناكول منةةشملا دوو ىنءأرومالا بعانماذسهو
 سلام فاللللا نوكيدتف لب املا, فلانه لقن لوابتفلا جانت ثمح هللا دم نو كل دىنةقشملا
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 ةوجشلا .ذهل مكللا | ذهدجو ثم ىنع اامنا مومعلا ىف ةمولعملا ةنخلا ىفالا دجولال اهمكح اذهىتلا ||
 امنالةنخلا ىلا اهانفضاامناو ةنلا ىف تدجوواايندلا فت دج وءاوس ةنلاةؤهمشوهف اهانركذ تلا
 ةدحاو ةبسناهل ةوهشلاو نفرانعلا نمداح اللالا عّتالابندلا فو ةنلا لها نمدحا لكل هيف نوكم |

 ةوهشلا مسا فور امزادقب تاحردل ا ىهورارسأو تاماّتماهلو توكلملا ملاعىلا ناتدفنو كاملا ملاعىلا
 تكلا ءاهّدعتف م الكب لاصتالابو ةوهشو هوريكتسلادو ةوهشل اوهو فد رعتلاب ريبكلا لجأ ددعلا نم
 كل عقجااف ضعي ىلا اهضعبدادعالا عجاف في رعتلاو ريكشلا لاح قءاهلا ددع وءاتلاددعاهيفءان

 لها غل هناف ىئرقلا ىبرعلا ظفللا الا هفربةعبالو مالا كلذ ب> اصلان ام تاجردر دةوهذ كل نم

 لمعت كل ذكو هم! تغتلي الب رعملاو ىنرعل اريغو بارعالا و هواعرذوأ ءانبل اوهوالص ناكءاوس حلا
 ْ اذ هيو بيصت هما نم دوجوم لكل هانعمو بصن هم. نمءاسحا لكل مهلوقوهو مام مسا لكف

 بعصأن مادهوهل تسلو هلع قلطت ن نم للعروز ىهوابءاحص الا ىلطت الف توعنل اءامعا تءاحاأ]

 ا ىعيسم لاح ىف ىن هنأريغ ىف ملا َكَِذإ هم ببصن ن نمديالف ”ىهلاقالطا م الاناث لئاسملا|

 تا ”ىنابر ىتش ا اوىناجحر ”ىنابر كريازي راع ةازالا دنا رك

 نم هنال ع نسلم فصنو نمؤم فص ليم ةوومشلا نحاصو ديرملاوذ نس لا نموملا لاو ةصاخ

 همشتلابدقملاناسحالا

 * (رعش عوشالا مانشم ةفرعم هن امورشاعلا بابل )*

 هيدإ ا 0 لكيم هروصل هل ىلحتو

 هلع قوقل كحل هلف || || "ىلا ماقمقزتعاناف

 |اوهونيدو# موةىع اندلا فدو تعنودو لخدمة ولالا قهلسل“ىنادبعماقم عوشملا
 ١ ىلا ةرخالا ىف نيئمؤملا نم لمان لاحوهو ق> ناسلب اعرش نيمو هدم موق ىف ةرخالا فدو ## تعز ا

 || نوم وم اذ ضرالا ىف نيدسفملا نم ضْرالا ىف اولعنو ديرب نيذإ |نيرادلانيريكح:لاةزعلا لها |[

 | ةرغم مهل 3ع نيذلا ءاسسنلا نم تا عشا ناو لاجرلا نم نوعشامللا مهو نوعشاش مهتالصف|
 | هو-و لافو ى> فرط نمنورطظن ل ذا | نم نيعشاخ لاف ةرخالا ىف هءاهصا تعنو |ىظع ارجو ١

 !| نوك' هالو عب رض نمال ا ماعط مهل سل دن نيع نم تست ةماحاران ىلصت ةمصان "لماع ةعئاتذ عمو

 1 ره5نعنيرفاكلا فو لال او مظعت ن ءْننمْؤملا ف بولقلا ىلع“ هلا لت نيالا نكت عوتملا ا

 || هجرخهلعشخ ئىشا ل اذا هتلانا سعثلا فو كن عل كس ني> مالسلا هلع لات شطبوفوخو |

 نء هللا ىشامنا ةيش1تا ثروبلعلاو معلا ىلكلا ثروأو عوشلا لمح <ىلجتلا عفوا ذاورازبلا ٍْ

 || عدصتلاو عوشملل عبطللاعفناوهو عّدصتلا ىطعي عوشا او عوشاتا ىطعت ةم_ثيل او ءايعلاهدايعأ|

 || دراولارثال ليال عيطلارثا نم كلذ لك اهيذ ععسي ىذلا ططغلاو ءاضعالا فرسكتلاو فصقنلا لعفت |

 : وهو سرا ل دلصك هلع ىجولا لوزن ىف طغلابو تقلا عرشلا هنع تك ىذلا وهو ىهلالا يعل ت

 |١ نآولو ىلاعت لاف امْثا را: لوزتلا نكن ناامسالو ىرشلا لكبهلا اذه ىلع ديدشهلو وزن: ناك هملعهّدسأ ا

 ١ جمطلا ةكسا- اولا اوو ذلابملا ل ايلا نم نوكيدقو ضرالا هب تعطقو ال اما هي تريسان ارق

 |١ نمو ىوملا هن ماكوا ةيعيبطلا ماسجالا ضرا فن وكيو ضرالا ىف ل_ملاريطت ليملاهئاشن مىذلا|'

 !| نم هتفامع ىدع تآرقلا اذهناكل هانيح ًافاًتس ناك موا ىلا.عتلودب لها توملا فانصا

 ا( دحاىلعل ءلدريكتتلانانآرت ةهلوقو د_.عولاورجزلا نم همضامب لابخلا هيريستو ضرالا هن عطةيو ملعلا ||
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 هلصأ ةعسطلا نم ءابتشالاو
 كح مهددب ةدارالا بر

 نرفنال

 بمس تمم نامل و

 اهقح ىاطت ناس ءالاوهارتفق

 ىوس كام هلامو لب رطل ىلع

 لل ءضف لكب هس أب بهولا
 هنأ دهشل حرووزمملا 1 اطعذ

,- 
 ةعسط داع ادب ع

 مهدو دعم مهقز رق دسعأ | اما

 4 در كلام طل ىهاس ل 0

 هقفو تانماكل اروما ىردت

 هع نيا زعملا نكشف
 هقفا علاط دو-وم لك ف

 هه تح و هنئم لكل ىطعد

 قت دإ وكلا كاملا عدأ ام
 هاو هقاح هسلعو د

 هقدص نمدءاطع دود اهف

 هفزر دباعتةةح نا لكلاف

 هلاكل ىهتشيو ىهتشي ماقملا يحاص هنا لها نماضيأ دباعلاو لماكلا نكمملا نا هللا كديارلعا |

 بحاص لاملا بحاصو َءةقحْئث لكن م هبفف هءمج هسف دهاشد هنا هقح قح ىَذ :ىطعمف ٍ

 ىه شيال هسفنةيؤر نعهن انذ لاح فق لا نيعي ىلا ىوس دهشبال هلال ىهت_ثيالو ىهتشالام||

 الون اوكآلا فرعيالفهيرريغفرعيالو فرعيال لوه هنال ىهَشيالو ةوهشاا, ف دوال قحلانال

 ىهتشيال دهازلاو مككسا اذه مزاوأ نم ىهتشملابلعلا نال ىبتشيالف بمغو هذ لكلا نع هبرب هّسنْعَل ةسفن
 اهناناهلعل هبتشت ىهو اهيهتثيالفاهتمرغتسف ةعوضوم ابجح اهاريوهو تقلخ هل عنا نافذ نيت

 ىصعي ىذا !بذداكلا طاخماو ماعم باص ناك اذاار اًمناواهيلعهنمادوح دهازلا اهلو اقف هل تدلخ

 هارت نم ىهت_كناغا لا نال ىهتثرالو هيلع عبطلا ةبلغأ ىه دف ىهدشيالو ىودد همعتب هللا ٍ

 ةفصودا رالاو ةدرقم ةمعسطةدارا ةوهمشلان الع امد لعدي مذاام ىلع منملاركشودو اهقح موقد ا

 قاع !باستع  لك ناف وتلا نم اقع ّمعاىعهوامو دعم لازب الا عةلعتم ةيعسط ةناحور < ةيهالا ا

 ِ طخ لا در ناقل كرما لاقل ورشا كعلم رسال نايكرح :ام سالو ساشا ا

 آ دنعوا الذهب للعلاو ولا ةيورو لكلاوةرولعلاحاورالاو ىناعملا كارد ا ىلا هل مكى عسط ه اريغملا

 ١ لح الاهاصوةوهشلاق ولعت َكِلَدَذ ىروص لمت ن ءداذتاالا د لا رطب هلك كلذ ىلا ل ءنأاما لئلا اذه

 لع هع ادعم لمملا كلذ قلعت ناوةعمطلا لد نم كا ذف دع نسل امسح اذا ل العا ناقةزوسلا ا
 - ممل - م . - ل مح و

 1 هللابخلا طيضو دسقتلا نعدّردتلا نم نهتلاح ىلع ل اكئلاوةرولعلا حاورالاو ىناعملا قس لب لصاملا 1

 || لكي ىلعس ةدارالاف ةدّرلا ىلاعملا فاهل لخ دمالةوهشا ا نال ةوهشلا لدم ال ةدارالا لمم كل د لمتتلاب ||

 : ةصاخ هدا هل ىف سفنلاامالا قاعتتال وعش او بو. ربغو انور دارملا كل ذ ناكل ةعلاو سفنلا دا سه

 || ىهتشملاب ةذللا مَدَعَت ةوهثلاو ةقطاناا سفنلاةدارالا لحو ةءناو لا سفنْلا ةوهشلا لو ||
 دوق دو-ولاق اهل ةنر اعمهذللا كاف ىهدشملادو- ورود قلع هل خم ةذااهلودو> ولا ىف أ

 لوزت دذنرف ىهوةشملا كام ىف ىودشاا لوصح دوحولهنراملا:ذالاو ىهّ ملا لوصح لبق سلا ىف
 ناريغةذللا< اعبو ىهتشملا لوصعام انفلة دلل نيعةؤهشلا نيع س لفة دالا كلت قشو لمصتلا ةوهش

 هدهق عطقنلا الاعاد ىيستملا اقم قلعت ىرخا ةوهش ىهالا غن وكن ءهلر عظرو اهل ثدحت 3 ا

 |١ ءاقدلا دحوناق ء اقتملاد حوبالو ىهالا ىهانت الفا ةلطم لصاحريغاسةادءاقيلا ناف اهلذ داال ه ةوهش 5

 ةيراتمتنللا كادوا دس حا نركو ا اّميلا كل دفنيعمرا دّممو ضوصخت نام ُ

 || عمت الف ايئذلا ةوهشاماو لام دوجوالو نيعدوجوب همّدقتنالو هنعرخ ادنال ةصاخ ىهدشملا لوصمل أ
 || عتيام ةروص ىلع لوشعملابو سوسحناب ةذللا اها عقب ةفحلاةوهشو نئاكلا سوسحناب الا ةذإ اهل

 ا ةوهشلاهد_هناةنا ىنءاالوءاوس لوقعملا ىهتشملا لين دنع ىزرلارثالادو-و نهسوسحلاد

 ىلا



 || كتعاهيف ةةشملا عفرو تاعاطلاءذاذتلالاحرفت الذ هللا لها نملوعقلا الا اهكرديالسوخ:لاراوغأف |
 |0101 مهو عدبلا لها ةيص»ةوهشلاهذهتنرتقا اذان كلذ ىف موقا|نازيمنودأ|
 أ ىح< ىعااركم قلعتلا اذه ىط ف ىلا عت هنن |ىف هنا هل لذ اه ىلاعت هللا ف ءاس لاودو-ولاحانصلا ||

 أ قرش ا كم هي فرعي نازيعالا كل ذهل س لو فانصالا ءالؤهريغب هنمذادتلالا كل قلعت الولو ١

 ا

 أ له! نمناك نا هضيسشو'عرولا لها هتنامع 1 دعب ناالا عيطلا ةوهمشل ةبسعلاو هلل ةيععلا نيب :

 || ةصعلا نا كلذ دنع ملعبفم هايف ا دنعاحرقو ممتاقل ىلا ان اهو م_هاباد دقق دع هثحوو امنلأدحو اذا ا

 1| هنأ هلل الاء اسنااو ثا د>الا حام هناد اوعدىفةلاح هب نزيناهل جيش ىذلاورخآ هكا ذف قاوذالا ا

 ١" فانكصالا ءالؤهاضدا تاوولذلا هلج نمو تاهولخا عبم< هنم ةبحما كالت قلعت نمناكنااماو ا

 || دحاو ةقرافمدنع س-وّسيالن ا هنازيمو ةمسسفن ةعيدش كلذ نوكتدق كلف ناو لاونأ. دصلا ١

 ١ بحا اذه قثرو بوعحملا دعسف بودصملا هم ةعفم | تعدو ناو هلل تسل ةمولعم فدصلا اذهل

 ١ هللو هللا ىف بحح هئاو لع هنا لم ناك امثل امدعو لهما ىرخالاو بوح لا دعب ةدحاولا نيتوامش

 ا

 : | ءاضعأ نموضع باغول ةدح او نيعلا ناف هقراف ام هعم هب ومدت قولا ةدهاشم- نعول ل هنافدحاو أ

 "3 فانضالا« ءالؤدرهظت م فاندالاع الوهرغ ىف ادساىلعتلا مومسعن هبحاص نم لع ىلع تاوولخلا ع

 أ سر نكن مل انمم كل د قمل كل تموع ىف مهاخ دف هنازعم ىف ا دب نهد الو :

 ! عجم قلعت نااضيأو ضعبل ىهضعبءاضعا مهاكق لدن اواملأ تدجوام كاعم هنمعءاقب عم كيوم

 قى ”ىهئالا هتاعت صول: ىنربودال ك دف صوصخلا ىلءمدقف دنعءاملا هعمدجوو فذصلا اذه ىف عبطلا

 | فنصلا اذه هتبصعب هقلعت نم ل اما ىنانث ىف قلعتلا موعددنع ثدج ناذ لصالا ةمصا هتصدنو هتوعدا[|
 | عموما انذلكو ةدحاو ل مهتبحصكلرتملو هنمر دعلف س هلا نم سد. ان كءلذدو هلع لوعيالذ م

 أ ةسقا ' ض5 م-عترحك نم لاح نان“ ىفهدجوىذلا ميمسعتلا اذنه ضن نم دي الو ىب رطلا لها ْ

 التر وهج افتار تنلا ادّماولم_دع دعب اًةلط مهل هر أ 0 دا بح اص :

 تح سفنلا سبلت كتلذن أف لاح نا كتسككملا ىلطملا هعامس ىلع ا!احه دهن هلال 0

 | فرع ناك لب هلاح فرع هسفن نم هسفنلو سفن نم هيرل فنا اذانعننالاو دق عاملا

 ماس مولا 0 1

 | يك فرم تن هلرعتالام 0 ل 2 رسزع ا

 | الف ىدطلا لمملان ةءار مال كاركل اك ودان 0 قا ل دك ْ

 |١ لهسالا مل اعلاب لاو تنأت اذاق : [صادس#: فود عجري ىت> ءاسنلا نم اتفر ذخأي نأ ديرملا نبش

 | نا اولعاو سوفنلا ابطا ءالؤدو تنأ هفرعتالو كللاراظن اذا كلام سيبطلا هقرعب جبازملا و
0 

 هسفنلرصرالو امتاداحوكنم دراوو تةوو لاح تصوف هسةندهشو هب ىلعالا ماعلا قدعت ىأرو ا

 ا دايو حاكنلا كلذ نم لمحو ةضخ هتثونا ليالصا ل>ر هناالو اركح ذهلاعو:ىروصلاهفدك ىف ا

 || نال قاطت نيفراعلاذخا اماو نربحو نويلا لسملاهسضي الوءاسنلا ن«قفرلا دا هلزو < دةندحو
 هلك ق دص قب رطلاوهلاح فرعي ص ء* لكو ءاطعلاو طخ الا ىف ةةلطملا ةس املا ةمهلالا دملا مد دووم ٍ

 قلاخاسناوهدنع ىلبفطلا الولزولا لء.ةءالد-و

 نيقرفلاو ةنلاةومثواددلا وم نييوةدارالاو ةومثلا نيب قرفلا ةفرعمىف (ةنامو عساتلاباسبلا) |

 ىهيةشبالو ىهدشي ن هو ىهتس شالو ىهمس دال نمو ىهتشيو ىهتشي ن همام ةفرعهوةومشلاو ةذلل |

 ىهدحشو ىهددال نمو



 2 0-2 نوديرملااماو اع يلا انه دم كاع ْ

 ملعفاونوك لن ناو هللا ذايعاسابنلا مصنامهف هللا دنع نم نيم دهم ةقرشح احومش اواكنافميذأ :

 : دابلالاعفا هينزوللاعلا ف عير تالا د دق هللا نال هللا ع ندحرطا مسهعاسا ىلعو |

 اولكسافىلاعت لاك ةنيعمل اعفاىف كل ذباو سعأ, نأأالا مهلا اب ىددتتي الو نوت خايشالاو |

 هينوام_عي نيذل امه نآر لا لهأو هتصاخو هللا لها مناف نارقلا لهأ م هو ركمالالهأأ

 لاوحان اف ملسو هيلعهّللا لصهتلا لوسر نود د. | لعفب ىدسقي نا ىبش :,الوانلق ىذا نازملاوهو | 1

 هللانو < نيذلا ءالزعلاو هب]_عنارخ الاهءدسفيدح اول لسيامنيع نوكيد فات ساننلا ١

 ٍْ دلو نر دلع نا لص هتنا ل سر ناك اذان نو ذالاب نوفراسعلا هضا ص و هللع نواب ما هلا نيدءابطا ْ

 مكناكح دقل ىلاعت هتلالوق عمهريغب فيك الما بوجولا ىلع ىهلههلاعفاىفسانلافلتخا |
 عاشالا بوجو ىف هنمصْب سال هلك اددو هللا مكسحي ىنوعساف هلوقو ةنس>ةوساهّمالءوسرفف |

 نيصاع انكاهيف هبا دتقاولواهيذهعاماانلز وحالءاسشأب ؛صت- خالو هيلعللا ىلص هئافهلاعفا ف ا

 : دوجولاو فئكلا لها نم نكيبلاذا تاب وطعام لك ىلع بو نموم لك !ىئبنض نموت أم ُْ
 قلعت ىلا ىدْوي هالك بنت نا هءرو رو هتفرعمرو طب نوتح,ال نمو ىهلالا باطخلاو ||
 كرو تافولأملا عطق ىف ىعس لد هتوهُس ىلع هلت ع بءلغت هلع بيو هقح ىف ةنئق هناف هللاريخ بالا م

 ةلاقر ةلادلطر للا حار مبتكو هيلا ”ىرشلا عم طلال يعامو ةيعيبطلا تاس سما ا

 نهتم قافرالا ذخأو ءاسنلاو نادر ا ا يردك هللا هنن ذأ, لام أ
 ةمسفنلا تاوهشلا عفد ىلعةهلالاةَوَعلاَو مهماطي عمطل اواي نس | ند لك ىلا لمت بولا ناف أ

 بهذلاالا<ىهلالار ات الا تعريصي امو سانلا نم فنصلا اذه نم ةمودعم ةةرعملاو كلامه ىهامأ

 عبو ةنلف فيلكتت لكو ئندعملا ةبرت نم هسف قب. لو لكلا ةستر زاح ىذلا ”ىندعملا صان |
 : هللا لوسر ناكو هنا ىلا سميعتسي ماعم لا ىهو نسق لاعالا نان ىلع عالطالاو ةنق تاقولخلا ْ

 رانلا باذعو ربقلا ةنتفنم ذيعت مام لاعلاومتالا ف شكلا ياصوهو لسو هلع هللا ىلصأ|
 : نا مزليال هناث ىهتملا دنع ذود ذاد_لالاوةذلل ا ةدارا ىبذةوهثشلااماو# تامملا احلا ةدتفو

 ناتوهش ةوهشلا ناكل ذو هعبط مي اليالو ة>ازملاةفاوم نوكي نأ الو هريغد_فعاذو ذلم كل ةنوك ||
 ْ الئلاهعش نالقاعا ىئدالف امامول تعفن ناو ةبذاك اهنافاهعاسا نم :ع ىلا ىهو ةمضرعدوبش أ

 : هجام حالصابيف نافاهءاشا هملع ب جو ةتاذةومشو ص را وعلا هسفرث 00 عجربأا
 ىهلالانازيملاباهعش . نكحو هداعسد .دحالص قوه دحالص هحاْضحالدءؤر هعبطابتعالا

 رسل اهم اذامازعااوا صخرألا نمناكء اوس ررملا عرشلا مكحوهو عراشلا نم عوضوملا ||

 | ةداعسلا مكح هلا لصوتامالا عرش ام ىلاعت هنا ةءورمشم هللا ىلا قد رط اه اذ صخرلا نم ىلاسال ||
 | نادل ىّئنمف تقو لك ىفالو لاح لكى همهت_ثينا ل كا مزادالو 1

 || هدهتاعاطا لاسعأب قلعت دقو اهاضتقا ىذلا تقولاو هدنع ةوهشلا كل :تدار تا لاملا فرعي

 هف ىلهنن ا ىهتشف هعبط ه مل سدتسسف اعذومىرب نكادعب بحوتذ ةمضرعلا تاوبشلا ||

 5 #تلالا كل 3نازيمو ء ءوسرلا هللا عملا-ىفرثؤي كلذ نافهريغ ىلعنامزلا كل ىف اهلعب لب ضقيوا |

 هتلأاسامل كلذ ىلع همندقو ةسار مدق اذه ىف ديزب بالو " اناركل ان راع ياريت اللمع

 ىدل اوحا عجب اذ_دمناكو ماسقلا هلع لقثف اهم !”ناكو 1 للى هما

 : اهشهللا قد ةماقالالاهّما ةمدخ ذتابال هنا لضن ناكح ذاةدللا كل: ىف هسغن 11 ناهد

 ةديد> ةبوباتو !مذاذتلا هناكدل ثم َدَقتةدامعلكىرذ اهيفهتلاو> ةماقالالاةدا.عدالو
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 1 ةدو# ةمعسطا اةوهشلا تناكل لعلا الولف 1 1 ا 20 10

 ١ لكلا نيذح َنيِيلا نيفراعلا نينح ناوهذ ّنَممقافرالا دا فون فْنيفراعلار انثى ناو لاا وأ

 | تج رزخسا ىذلا لجرلا ىف ىذلا ناكملا نالواايح مهبنيذلا !هينكاسل لرانلا شامهتساكمنزججلا ا
 1 قافر الاد 1 اما ع رغصلا لعدوز-ورييكحلا نينحتأر 1| ىلا +: نخل اهيلا ل. ءااهللاد رعدأرملا | 1

 |١ ىىس هنال ن نةدصتت نأ ند ص انيحٍلسو هياع هلا صدقت لوسرذخأ هل نهتْمهَد- -خأيهنافنبنم |
 ٍ نمالو هسفن لغشاننالا فش هحأ تن نك تحس نوزع فش نوال ل اذ 8 نهار النمص الخ ىف ل
 : هيلع هللا ىلا هللا لوسر لاق مالسلا هلع هنءادتقاو دضد رنّنوتت لاكلا :روصل نياوكتلا لحما :

 عابس بس يس ووو م واو 0 سا

 اعكذاذتلالا:داراةوبشلاو تلم لاه ساب لفت تو ىبتشملاواعدولعت سهلة آى
 حور لاو اهدا ىب هو ةعسطلا نم ةداومم ةيسزطا س ةنااو ةمعسطو ةئاحور نانذا دلل او هدام نا ىج عشا ا

 الو سانملاءالاد- لب الف هيد 8 نمقيوالصا ةعسطلا نمو داذعال ةتاحورأا ومثلاةادوبا 7 ا ٌ

 1 هتروص لعوه عمدا ذاق ةلَذتلال اش هلاكب ناسا ذات طاوةروصلابالا ىلا ني :وائش ةءسائم

 : ىرست الو هّدساك ئث ةدهاشم ىف ئشالو ذاذتلا ةلكق ىرتساال ناس: الان اكل 3ناهر اذا أ

 ىلع هنال هتماكب لباقي هنا كلذ دابدسو امالغواهيراج ىثعاد داالا دن احور ةعسطف قىشعلاو ةبحجلا

 أ للثم ىفالا هقشعي يت ىف ىف ال كل ذلف يسانملاءز سا كلذبالا هلباقيالف هنمءزج ماعلا ىف بث لكو هتروصأإ
 ا يا دال نيد ولأ قبلا ف هياط ابيلع مدآق لس ىتلا ةروصلا نيعفف ”ىبهل لا ىلستتلا عقواذاف أ
 1 ال نيثواولا نيفراعلا بلطم ىه ىلاةوهمُم !| ىهذانطابوارهاط نا.فالا احا عمج ىف ةوهشأ ترسو 1

 | نيم نم هلولا باص ان.يأر كا ذكو ءانرك ذام هسفن نع هانذا فبكى ليل بح ىف نونا سدت ىلا رت
 |١ سنحلا:هلذ امم نمديعلا يف ةمتأ ةمهلالا ةروصلاناف سنكلا بناجن ,ه هللا بتاح ىف ةمك ىوقاو هذا م ظعاأ|

 : لوعفم مسا كر دمو كعوهس نوكينا هنباغنوكي لب كرصرو كعمسنوكي نا نس لا نكي. ال هنال 8

 : هللا لهاةوهش نوكتنا عش , ادكهن يونا هبووشو مظعاو امي دلف عا اوهى و<كاكر دمدعلا ناك اذاو

 هَرقاىذلادو#ل ا نينقلا نا قاودحان بدلا عدبل العاونا درلامهوثادحالا ةيحاماوأ

 ضرالإن أو اكل رطعلاكهلع تنسو د 1 نمنادرملاففراعلار ظاشضاتشض عرشلا

 ىفكلذ عرشلا ىاردقوريبكان مهرب دهع ثدحا اودي رت |ماقمرك مضايف تاينال ىأاىهءادرا 1. 3

 : ةعلا ركام هب ةجرلا ىاودارذوأو ةمرح ماظعأو ةلالد برقا ناك ني رك هاا 5 هاكقر طم

 ا زيقسل .مدحركذت ممتبصص ىو مم. ريدهعاوش دح مهنال عملا اذسبيانثا دا منوكامأو ماتملا ذه نعأ
 5 ىلاععت هلوقد ديو ف نينستلا ثادحا ن ٠مناك نااماو ”ةزدوم نيرا ا ا

 : لوبقاب هاقان م ند مذق ثدح#نجرلان 00 0 ا ثدحم دنع 0 م *ًانأم

 لترا ابقار خالل ىضتركتله و باسل رااسل 1: ان: متىلابيح اسوأ
 || دح )اها عهشا ىدو ةتئاع هيون دو هير نم هيمي امهملا بمح لب هللا وال هير نهه دع يام هلأ

 || ىبلاءاسن وح ىفتآرقل اف لزنأ ملى اعتهتنا نأ كلذو لس هيلع هللا لصدهللا لور بلقنمءاسنلا

و نانا ضو تحولا كلذ ف نهرا او ّنهرخ هللار تخاف هنر اخ أع ندهريخ نيح لسو ه .طعهللا ىلص
 ُْ نا

 | نيب لت ناالو دعي نم ءاسنل كل لت ال ىلاعت لاسقف لاسو هسلع هللا ىلص هللا لوس دا ع فال ناك

 | هيلع هللا ىلص هباقف لعجام هي ةحر ماع قيأق كنس تكلمامالا نمسح كبعأولو جاوزانم

 |١ تلاقف ملسو هملع هللا لهنا لوسر ىلع تاز هر قشا نمهذهو نيمأ | كام ءاسنلا بح نمراسو

 مس هيلع هللا ىلص هللا لوسسر تام ام هتلاو هيبن بلة بذعيل هللا ناك امامئعهقلا ىضرةسئناع

 | هناف نمح فراعلا لاكنم لب ّنيمح ىف دهن, ل ند رسو ءاسسنلا ردق فرعنم ءاسنلا هل لح ا تح
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 اس اطسضو انزو هل اوعي لو طالع هنسعت ىف مولا كرد | د“

 اسانلا هلافدناع لضادقو || || ةةبقح فرعي ل عوملابلاف نم

 اسأأي هلامعتسا نم هاراامف || ||ىراتسلو دو« دئاوعلا عوج
 ا انا نجر ا مَ ١ هلق ىرب سلو مومذدمةعسطلا عود

 || حالص هيهقتالعج ىذلاءاذغلا ن : سفنلاءاطع اوهام او عمسملا سلا ءوتلادنءعوملا تأ

 ”الا ل رد حّرح 50 كب 0 ص 0 ازيلارك وا َرْخ * ةداع -ٌنِإَذَن ع 1 ةل1-11 هده بحاص سدا اذاف اهسما هو اه>اهأ'

 ' ااا و ولا يروم كرا دق سن كاسل :

 ا ىريؤ كِل ذ نم هنازعم عرمشل ْ ارهظاامذدئاوغلا نار عوملا اذه لم ىف ةدئافال هنا ىلع ل د دئاوُمْلا طعن ا

 || كلذي »ل دبشو امرتع هللا ىذر ءادردلا ىلا ىلء ناس لضفا ذبمو هللا ىلا لصوم د رطوهوةدابعغوملا ||
 ' مدو غو مهفاشح كد اع كروزاو اذح كلع كذسعلو اة- كاع كل سفن نا ملسو هيلع هللا ىل لص هللالوسرأأ

 هللا وتقول مظعاو قح كدعدحالوا دبأ ودلال لح دال كنا هّم> ق> ىذ لكطعأ اوزطفأو :

 كفن وح مث ]ل

 قافرالاداوناو لاو ثادحالا ةمكوةومثلاو ةديفلا ةؤرعم ق هن امو نماثلاب الا

 ىاقارالا نورا خلاب مو نوم '

 دلع كد ةللا ن تت ا ١ الو تدك اذ تكا نأ دح نكد

 ال_ةعىذلا ىلقلا ىلعانوقاك> اهلنا ءاممعلا ةنسْلا نمر ذحاو

 الفغ هير نع هبلق دسسأ| ||تكفمكتاهرذح ارسفنلا ةوهشي

 ]|| هندق دالواومكلاوماامتا ىلايعت لادا مريتخا اذا رانلابهضفلا تنفق لاير امخالا ةسفلا !ناملعأ ا

 ْ م مراسل لع بوم كار هد عاونعتن ا كلان داخل فراغ كيم لهامم مانربتخاى ا ||

 |١ ناننالا اهبهتلانتف ىتاانتفلا مظعا نمو ءاشت نم ىدهتو ريتك ىا ءاشت نما لصت كتم |

 ْ هنروص ةناكم لجا نهوهزيؤا هناكماو هي دو.ءعم فدي له ىربل هتروص ىلع هتلخ نأإ ءانا هير أ

 || لاكلا ىلع قا ةروصب املا فاذت_ملا مكحت ملاعلا ىف مكس فءامسالا مكحالا ةروصلا نمل سلذا ||

 || هللا ىلا بَرقت اذا دبعا!ناهبر رم اوال كا 1 ْ

 ْ اذ تيدا لد ئاو هلا ركذو صك تدل ليرد عسي ىذا ايم: ناد ايها لذا دانأ

 || اذه عمقيو هسفنبال قلاب ىىسرو قلاب شطبيو قاسانرم 0 ام مالا ءذهب هنأ دمعلا لع

 || هداعى لا لزن را نر هبال هد ج وهو قطا قش دوب نوكيو اريةفاضحما دع <ىهلالا تعنلا ||

 نءةباذ عوملا,هفاصتاوهاوه ع5ىذلا باشلا نم بعتلاو هدب ىلا نأ نب شيشمتلاو مهتبون حرفا

 هنيوبر ةزعهض .ةتامب هلع عمه دبع ض ىه نعّدب اذ ضرملابو هدبع امل ع نعةب اين أ مظلابو هدم عوج ا

 ٠ اذإ ادقلا كك دجال من ا للا اذهرئااغ هتيهولا ىفهئابركوأ/

 || النا اهيلع ىنتلخ هنا هللا لاك ىتلا ةروصلا لا كمو دمعلا لو ىلا عت ب رال تش اهفاسان قلل هماقا ||

 |١ امشاحانتغدىلا هلوزن لاح ف 00 فو ال ا ءسغيأ|

 ْ ثدحباوا هلا دبعلا مث هنأ هيلع نب ةفصلا هذ. قواذاديعلا عم قملانوكف ؟ تمل لن وهئاررتك '

 سكعنا تيرقدلا فهدحزواجت نمزهزار اذ اودرقق نع تجرح لو ةمدوللةبالولا هذه هنو ّْ

 || ىمضلاو حر ايدنسفلا نم مظع | عاستالاب همتفلا نا كسفنر ذحاف تقملاو هللا نم دعبل اود ودل ا ىلا
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 رهعل ناك تارهشملاالا هز تاعقر أ ساوهو ررضخا تومو اهدحا رهام او :

 1 نيئمْؤملاريم وهو دلج ةعطقن دادد اًدعقر رع وال هنف سلب بول هنعهّللا ىذر باطالا نبا ا

 لدال وهر امضارعا فسفنلا ةفااخ وهو رجاثتومو قلل نمد ل دوسا تومو

 ناطاو عبط !لوضت لءلقتلر اشخا عوج نيككحلا_كاودهقيرطلل وماما عوملاف ةصاخ ةيمالملا '؛

 | م وص عاش اد واد دو ةبئادمصلا ةفدلا بلطف العناق جالا ىلا ركرللا نعزوكدلا |
 ْ ”ىراشخالا عوربشملا عود اوهاذهردسلاىلا موصلا لاصوةداز اف مودلالاصوذدازنافموماا ||

 || هتقوا ل هتاخ موعىف ةحلصملا رح اذه لعج هلل اناالوأو عورمشملا هجولا ىلعالا هللا ىلا قيرطانلامو
 أ ءوسةياعاذه هير نمديعلا ف عوملا لا همي لعا هملعةدانزلا ف ناسنالا نوكي الدر د قل اذه ىلا

 ْ هسقسرو هير هم_عطب هنا لسو هيلع هللا ىبصللأ لوسر نم ثاريم هلل صح دةدبعلا ناكن اف بدالا

 || بحاصدت سل هناقءاشام لصاو.لف هجا م ظفحو هلع ةعصو هنود ىف كلدلار ًادحو هنانفو هسمىف :

 ٍ ىلناكماعطلا نيبو 2 :. لوح ىوفدراوو لاح هقرغمس ن نءاضباناكناو عوملاف انمالكر عوج

 : ىلع هلاح ضرب ةيعسط هإ-عو ضيم كلذفن 7 « )ناو بول_طملا هذة دئاف بحاص ناكناف ل امعأأ
 ميا لمح دق حوا هن ىلا ناذراراعش عوف كالا عوجاماد موق بلط» كا ذاموءانطالا

 || تاعاطلا ىف طاشنللاما لالخلا نم نكلو للقتل الا قبب لف عمسمالو عوج لاح ىفمهنعلوزتال كلم ||
 || ىوسب كي مو موملا اذه ميعذ نع نولتسستلم كيا لاك ملسو هيلع هللا ىلص”ىبنلا ناق بالا ةفاتاماو

 | كمأوا نئماق انؤاطع اذه مهاهللال وتد نيناملسادابع هلل ناف ةعاملا ف هفنلخدا امو رمتأ]
 7 ةشاكعو مصر بخلاو سو هيلع هللا ىلص ”ىبنلا مهتعن دق هّمالا هذه ىفا فان و يس م مو باس > ريشي

 أ اد اعشمنو - عورماملا عودا ىلءديزيالن ا كلاسلا حاصلا يت نيذ هيلع صئلابمسبنم

 || نم دوجول عسا دوجو نا لصالام كجم عاسالاباناخ عادت. الاب لمعلا نمار مظعا عامشالا لجال
 || ىري ناطمشلا نال سو هيلع هللا بص لاق املو كلذ ىلع ةمنرملاهذبمع العلا لاعفا نكلفاندحو ا

 : هناهلنا لدا نمالو العلا نمد ا فات مل شطعلاو عوجلاب هيراجم ارذدلف مدلا ىرعت مد[نب نم

 | هللا ىلص هناقرطفا ن اراطذالا و لصاو نإ نو:ملا روهسلا ىف ماعطلا نمليلقتلاو مودلا دارأ

 قد طلا عرمش نم هن_سىذل اد1-ا نير ا ىدعت الف هبلص نمي تاهقأ مدآ نبا بح لاق سو هيلع

 ا طريغ هناق : مودريغ نم عجن الو انه كملع فنا هتنت ىفالا هلع كلا دامر دق فر عت الو هر هللا ىلا

 !ٍ ار كلا يف اا عدو لمعلاوهامتا تاس كا دف موصل ربا تي دهن نات تين ل لو نرحل

 ١ | اذه نع لزعمب ”ىرمالاحورلاو ”ىهاالارم كلان تنأأو كلذ بلطل ع نيا ا زعاها ىذلارحالا ىف |

 !| نيزإا قيرطلاد نه لها نم طلغلا لهأب قاتالو عّوج كناف ةناودللا سفنلا «باطت ىذلاتلطلا |

 ١ 001 3 ,مومعطي ع ميا موصريغ نم مه ذمالت نوعوب ١

 نا فش امناوهعظوم اذهناخ سوفنلا ةفلاذ كل دب نو دصقم اواكح ناوىلاعت هد :رطد له>-و

 1 تااماذاف هللا لها هفرعب ميسم نازيمو نعم هجوو صو هد ىلء لوك أ املا نيمعت فاهوفلاخ

 . تاعدقلو هللا من نمأ ف هركتال ج- ةمعطالا ندد 0 اهمعطاق اه اع نعم صاخ ماعطىلا |[

 || وهو هنم ل_لقتلا ىف كلذكو ىسغن هم وهل | لعر دقاال ت كى تك لك تاط تس انامرانسا ف

 وربع برال قفوملا هللاو همءالةمالا نيبو هن لاح مثعئشلا ىف ع رشتنا سفنلا ىلعام 51

 || اسار هبعفرتالف <ىبنلا ظفا |[ | هنءاحدبعلا عت سئبعوملا |

 3 0 , 00م



 ذ ١

 نزرحال نيا دل انزح مها ةرخ الا ىفناف ةنطا ل ديملامةرخ الا ىو اناكم مادام دبعلإ بعحنشسم
 || عامتالا ىلع مملع قس فون نافنيءويتماونوكيناالااقلطم مهن عفترب فوخ او ربكألا عزفلاا

 هيفامل حرفا | ىطعتالرادل وول الذا هد ضل وصخ نرخ ادا ف باقل نم دفا ذ!نزحلاف لسراك |

 نزااف او-رفملف كل ذيفىلاعتهلوقوهو ةصاخ معلا الا نزح ا ليزيالو هب ماك نمع ةمهلالا هبحم ا ىتن نم أ
 فرسشي فرشي للا كل ذكميلع نوز لا عاضتاب عضو هيلع نوزحما عافتراب عفتتري ءاوس معلا لثم |
 سانلا نم لمكلل و هف 4ع ق احلا نءلملق قترملا بعص ماتم نزملاو هسف:ىفافيرمم ناكناو مولعملا |

 ْ « (رعش_نزحلا رت ةفرعم ىف ةنامو سماقنا باسبلا )< |

 | ١ ىدسنزللاةتافدق * تئاقنمىرتاق * ىده هلا + ىث لكى طعا هللا
 ادذللا مكح هلاف # هن لفحت الفاذه » ادعامو تثافل * عقاو مكح نزلا .

 ماقمن حر تسال هنا فراعللالا”ىهلار ج1 نو اوفا تارت عر احا لاحوه
 ءاسمالو ىلحامصال لاف تدعص | فيك يزي ىبال لق [كهنع تافصلا بلس مام قيقا نمالا نوما
 نم ىههو لااعلل فركلاو ة..ةمكلا نع هلأس ال كل ذو ىل ةفصالا أو ةفصااب دقت نمل ءاسملاو حاملا امنا

 0 ع نالقثلاهباوكل غرفنس ىلاعتهلوق ةسهلالا بسنلا نم هلو ةعيرالا بلاطملا تاهماأأا

 ديزيوبا اماو تاسهلالا ىف فركلا ماع انهلكف رو انقل شقر تاذ قرع زل لكو تالتكلا ا

 هلالهءاسملاو حامصلاّناف هلا حي في رعتلا دصقامن او مهضعب هنظ:اكلوقلا اذه حَدقلادصقاخ
 ةفصلا ىننادهلو ةةصا ارد .ةمريغءاسملاو حامصلاب دمتم ىرصنتعل ا دبعلاو ةةداابىلاعت دم اوهو

 (غ امهنالام يلع ديري ىلال كا مالو كلم اسملاو حاب داافامشعوةركب ابيذمهتزر مهل ىل فصال لاقت
 كلذدصتي لول وقلااذهىف هاند بزر اما نا لب خت ماني هل ل_عال نش +هل ةفصال ديزي واو ناكلع ةفصلاب
 فال هلع لأ نم لاق ناغ اذه هلو ىف لد وأتلااذههملاىزعب نا ن نمل>ًاوه لا تا :

 ىباالو كحضا المودل ااناوانامز تكبوانامز تكمض هنعهللا ىذر لوب هلوقىف هلأتهنا نم هانلقامأ|
 هللاق : ادحاوالا هيف ماودلا هل كمَعلا لها نم قب رطلا اذهىفادحا تب رامو كدختن ىلت مثهنا لع ءاق

 نمناكو هتحامس ىف انعم رخو نيعطقاملان ماكو ةلسشابةدم هتسصو هعم دس ىوال#ا ىلع ||

 قاف طقدرأ لو تاكو أ ىفالا هساسح ا ىلا عجرالهلوملا هبسش همشْلدفلا ٠ نءنورتفيال يذلا نكح اضلا|

 : رواغملا ف سو هللا اد>-اوالا مهنم تياراق نؤاكملااماو* بنذناسل هيلع ىرحالو العميل :

 هتعمدلازتال عوم ار يثكص اند هلاو-ا ضرعيو انمزالب ناكو ةدم هتبحتاريزك انش ناكو الحلا |
 || مالا ىلا نيم املا نيذه نعل تنادي نبى نانوك ام اوئلاصقلا همض تيدص ىذلا نامزلا ىف هتبح ةيراج ا

 || مدعلاو دوجولاك لب تابثالاو ىننلاك ال ةطساو امهند نوكم ىتل !:هلب اعمل اد ومالا نم امهخاف امبش ىذلا |
 نك : لاذا كل كو نيؤرطلا ن نع هزي ةمسسأب فرط لكن مدخن ةطساو امهتن َناف درايلاوراخلاو

 ْ تبلا فدوق كابالو كحاضالوهذ هللا لهال تببلا هلاك اكب بجومالو كدخ بجو ىف صاعشلا ٍ

 ءاوسىلو الا هلملا لم حدا اداراامهدرعتلادا راف نيمح وما نءىّوعتلاى ا

 « (رعش بولطملاعوملا ةفرعم فةئامو سداسلا بالا ]+

 ىدهلا مالعا وهو ضء !تومعوخلا

 .اذدوهوءاود وهف المخ رثؤد ملام

 اولعح هللا قيرط ل هاناف ضسالا توم اوهوةداسعلا عوج كاذب ىنعأو ةدارالا لها ةاح ع وملا

 ق ,



 ا

 .اوقتاذ ىلاعتهلوقىف اءروماملا |هتقاط نما يذوب نأ ن كماعوأ هقصتستاعءاذولا نعةيدوبعلا فعضو ||
 || هنااا وقنا ىلاعتهلوةفةيدومعلا ىلعةورلا هقعتستام بناج نمامو انو نماذه َمعطتساامهتلا ||
 بعص ماقموهذىعالا اذ همهم عطف هن سعال أ نم همهأ س دلو نوإسم أوالا تو تالو هناقت نج

 ءاحر فصنو فو فص : ناصن ناعالا ناف ناعالا فصن كرت دق ا كلرنك 5 ةديدش اك

 || دهش هنالناعالا مكحت خلا لازأو مدعلا ل ازودوديولا لصح لعل لصح اذأث مدع امهتلعتم امهالكو

 نسْؤملا دنعاموعمربخلا نوكين اال لعلا ضقان ديلقتلاو د لتتناالاو ٍلءبحاصر اصف هينمآام

 || همصع هكدص, كل مكح ىذلا ل_لدلا ناف هرابخ ا ىف ةطساو هنو كنب سلو بذكلا نم هسفنىفو

 || لدتع نوكف هللا رح دراعات لع كل د هولا ذعر بارت اق تكة ىزكلا راما ِِء
 لَمِئلالهادنعاماو ةصاخ دوجولاو فشكلا لها دنعالا مولا نوكمآل اذهواد._لةتالالعدربخ

 صنوهامم لب :وأتلا هلة الام )سو هلع هللا بص لوسرلا ن نم اهافشاو هوس نيذلا ةءاصصا اه ل. سالف ||

 مهليلد|نيركحااذاومادامنيدلةءريغءالعمهفدوجولاو ف شكلا لدا نيبو مهن قرئال بالا ىف ا
 كير كل لد لحاف كاش ولا عافترا عم نو داّشم مهن ناك ىتدرابخالاتقوىف ليادلا نعا واعنافأ

 هنلادنعنوكيأم عفرأ وهو لعبحاص تنك ياثملا هذه. تنك اذ |كناف هنع لفغتالذ ءامشالا ىلع
 ْ ناخساو ضان له نق تالا ههريغ نود هنم:دابزلاب لو هيلع هللا لص يبنهلتا ىها اذهلو

 رعش ءاجرهل قب ملفءاجر قل عتمه قب لذ مدع هل ب ]فتًأتسملاو

 ّك اا عزحجأ امن |

 تنبأ اهف عمطأ اذكو

 عز او ىلاقل> اذاق

 عمطلاو ىلا فتافاذاف

 || فتاتسملاتوذ فول امناو شاملا توف فو هلام هتان ماقملاءاسرىفا ذه نوكيالفءاسرلا ىفاححصأ|
 ىكم ىذلا كملد توفل

  (رعش نزلا ماهم ةفر ءمراق ةنزاهو عل عيارلا بابلا)*

 نزح ندم هلل ا”ىلوف هن اهذ هاعو نعص هيكل ع نزلا

 انهكنمدوصقملا ضر غلا ولاه || ||هدعاوق ىوةتانهني زا ناق

 انسللاحراقلا < ساهتلاذ || || حرف اهمامراد فيلاكتا اراد
0 

 نركح النز+ او هةال>ا هب وعص ل>رلا ىف ةنوزااو ىعصلا رعولا وهو نزلا نموهم نزلا
 تاف ىذلا هلثم ياو نمهتا ذيركذ عجرا ذاف لثملا عج ريك د مامات تتئافلاو تئان ىلعالا
 لاا ةمعص ىهو اك د ا باقىفانرحركذتلا اذد بةعأف ىذمو

 || توف نم بالف ىهالا "هل لمصمم ةقاكمالا عمولا ىف سباو لاجرلا نمدوب:لالحالالا لسع

 فالي راض ساو لمعت الا روضح هأشن أم لدغة ًأشنةًاشنلاهذهورادإاهذهو ٌكرَحَن هدب الؤأ]

 راضعسالاال روشحلا اها نوك ىرخ !ةًا كثر ادإ هذه ىف انسوفنءىثن:نا انميلطتةرخ الا ةاشن
 نماننكعو هب نابتالا ىلعتوق انمف لءالامانم بالطين الاوز نالوا هنعزمتت انم بلطام لهف

 || اهارهظم انا تنح نم نكاو ةينابر ةوقانمض ناب انلع باطلا اذ_ه سفن ىفان اطعأ دقو يكح هناف كلذ ٠
 ]| لاباو لوشن نااذل عرمشف هنم ةنوعملا اذبلطف نكمي لك ىف ىنعملا كا ذ نم همست اعاروصق انيس ححا

 ماقموهوا دبات ا داني ح ل اًريالف هدهشم | ذه ناكنذ ميظعلا ”ىلعلا هللابال اةوقالو لود الو نيعدسن ٍ



 مع ىلع هنمن كو هباء مزعأف || || مككلا ف فوللنا لثكءاجرلاّنا
 هنلاو نجحرلاب لعلا اولواالا | || هلعيسل ماقم ءاجرلا نا |

 مكلا ف ف ولنا لدم ناكهنوةب اذاوهتقوق هيحاصدتلب

 مع مولعملا دقو نم تلو مدع ىنأ هحار تا ناو

 || ةشامثةفرعمو لص رشاح بدأ ىلا هبحاص حاتحيف و ما قموهوهدنع سلام هقلعتم ءاسرلا ||
 : ه.محاص طقس ةلز قدانةاوهمهدت قدرطلا سفن ىفوهام قد رطلاي ناح نءماةمهنافةهش اهل دبالا
 هن اطلسرهظي نأ يش ىلا لاحلاو يتلا لاعلا» اتباهي ىلا ةمئادلاةابلاقيرطوهو قي رطلا نم
 هللا لاك قمت انمْؤم ناكن! ف ودنا مكحو همكح نيب ىواسسف كلذ لبق امأ اوراضتحالادنعابفأأ

 || هنا توملا دنعالا هيريال ارش هسفنب نظر نأ بش كل ذكو اريخ ىنظملف ىىدبع نط دنعانا ىلاعت ||
 | هايند هلا فالذج ةدح او هله سئ هنظ نع ضرعيو اريسخ هب ّنظرو لاخلا كلف هب رت
 || ناحارلا ىلع ف اضف لاخلا كل :ىفمو دعمو>رملا نال ه:ةو هملطداموه هللا لها نم بولطملاءاسرلاو |

 قمسرباموّدبالو تتو بحاصو وذ تقولا هبلطي م هئاجر قاعتم ناك ذاف تق ولا مكن و
 م ل ةنركد رااماروماهثالثد>١ نمولنال هتقونا م هتقو عم بدأ ل نمناوبد ا

 : قاعدك حامملاكىذ صريغالو“ ىذصالوا ”ىضذ صربغناكن او ”ىضرملا تقولا هيلطن ام هناجر قلعت

 ا صاختاو ةلعلا اذه: نءجرخ ىةهملي ىذلان رامزلاو ىناثلا س هنلاىق ”ىضصوهامب هنعهتلازاهئاجرأ

 ١ عطتني الةرخ الاوان دلا ىف ةبصعتسسملاتامانقلا نموهو قيرطلاىف ماموه ىذلا٠ اراوه سل
 ا |اماو هه ابتسملا يتاملا ف اه ذاكويمالا ىهانتب ال ةوَق باص لازال ناك ث مح ناعتالا نان ا

 أ ناك نا هتآرغ ”ىهلالا عسوتللراركتالو دوجولا ىف ةامعارركتل داعولذادوءيالهنات ىضاملات امنا ٌْ

 اواو نر الاف هينا اوهذ تفي ل تئافاا لعفلا كلذم ك2 دودتالوهو امض ص ىذضاملاتئافلا إ

 ١ كاد لدم ل صدت هلل مح دعب ل ىضاملاةتئاغلا ناك و لاه لمص ءاسرلا قلع دقفاسدلا !فهيفصتا|[
 ١ تئاف هن اف هناحربالا ن نكي لن اكح نا ودرملا كل ذنيعو  ىشقناو دوجو هلناكدق ناكن أ هئابسر ْ
 أ هتوفي ىذلا وسو هيلدا ل لاتدقو ءاحرلاةّوقةياغ اذه ىضاملاتئاقلا أ انهم 0 1

 | هلناكول نا ىقسشتريلا ل سس ىف هقننبو هللا ةع اطىف هب لمعي ريذنا كلن -ئثهلنم ىريواين دل اريخ

 !ا رحالا ف امهذ لعفام تلعفاربكتا ن ملماعلا اذه لثم ىلناكوأ لوةيورعدلا نملماعلا اذهلاملثمأ
 || لوم لماعلا ناف هلع ىرااعرو لمعلا مفي ل نمىو اسو لانهم ىتجو لمعلا هناث دقاذهذءاوسأ|
 :  هقلادطعي ل نمالا اذ هنوكيالو لماعب سيل هناللْؤسريغا ذهو مهقدصن ء نيةداصلا لأسل ٍ

 ! ١١ لقش و رحالا اذهالو ماقملا اذهل س دافريكتا ن اما ءامد داطع ؟ناف هب لمعلا ىنَع ىذلاريدا نم هتنئما ْ

 ٍإ أ رمغهب لع ناوهلناك اربهي لعتافرثأ ةرخالا ىف ىنتلل قيس الوريد ن مهللاداطع اعف هلمعي ام ىلا همكح ا

 || انمالكو ماتم ود»امرخ ا ءاحر كلذ هللا ةج .رىفنيصاعلاءاحر مولا ءاحر سلو ةّسكملامكح ىف ناككلذ

 ا هللا نم موسرءاذنعاهلعح اذهلو ىسعو لعله اريغفهلوق هلع ل ديىهلا ماقمءاجرلاو ماعلا ىف

 5 لسسلا ىدبيوهو قا لوي هّلئاو ةمحاو ١

 ب
 1 * (رعش ءاحرلا رب ةفرعم هن امو ثلاثا !بابلا)

 احر ىلع ءاحرلا مكح نم تدهصا

 كت
 اعرق ءاحر الا! نكحرال

 ام لدن ىف نجرلا ىلا عرمذ اف

: 5-7 2-0 - 



 رصقلانماوكشااملوطا!نءاوكشا *« ترعثنا لمالك تاصونالدملا
 ذه نءحبرخ نمو هدنع اج لكدهاث ما.قل جب ريام هلنيع ال فوقولاو ربحا ماعم فوملنا ماعد ْ

 || مكمل هلسدلفا ذهىدعام فو لكن ان ماقع سلو فوخو ىذهريغقلعتم نم فود ىلا فودلا ||
 لاو لوريو در اوشا و257 ايلف كل ذهل ىسلاعو ةعواالااق ارمدقهلام لكوه ماتملاَناأأ

 ماممل_ءيىذلاهللانلاعلل ىدعتس ماقموه ىذلا فولناواهريغبوأ ىرمثبب قلعتملاو قلعتلا مكح |

 فئاملئافاهرمضاحوأ ةئملا ىف طارصلا نم هعضب مدق ل تا ىلا فو هبدعتسسالف كلذ لءبال نمو
 فق ديزي جت مهلرانلا لغأ نا معي ىذا اوهو ةمايقلا مون ىرب ىذا اوهامو ىلكاوهاملعب ىذدلاوه

 ذكمو مهر نعىلاعت لاق اذهاو هنعن ويح راشل ا لهأ مهمعن ىف ديزي الكت ة- "1 !لهالّن ا اكمماذع

 || وشو هبادثمح نم م ىاغم هأوس امنود هللا هلا نانذ لسلاو ورا برأاو رانلا له ىانوبوعت

 || ىف ةلرتعملا تباصأ دلو هللا محر نم ال اهانرك ذىذلا ادم لهما نيعىف قلخلاف ىلعتلاب بولطملا |

 : قابنكل هتلالهأ هلعاكرحالا.ةملاعاهمانلضتلاهتال درك ذتلواف كلذ ىلع اهتلالدىفالةيؤرلا اهراكنا
 لازةدروااهفدانسالا هلرك ذالف هيذخأو هبعأ ام هلرك ذ نمح همحاصل مهضعب لاف[تناكاهتلالد
 ْ هنمةيواطملا ةفرعملا هفرعي ملا ذكم هللا فرعي ل ن تدنسأنيحتدسفا هل لاكو حرفلا كل دنع
 ك1 1 ل ل طش الل ل0 كلم ك1 3 ل كت ل طا اسف

 * ( رعش فوذل ارت ماقم ةفرعم ىف ةنامودحالا ب الا )*

 مدقلا ةشرانزخ هنم شح امل مدعلابف ولنا ل_عقلعتامل

 مو ىلءاج هتفاخم 16 هلدوحوال هنمتفخ ىذلاَنا

 تاميسلاو ضرالاوتاوهسكارونهتلأ ىلاعتلافوهناعد فارون ىاعحاو ملسوهيلع هللا لص لاق

 ْ داحتالاو ماحتالاوهاذهو ةناعملل هعم مدل ىا هبف حر دلي نكلورونلا قرت الروتلاوراوأأ

 قرصا والو نق ترد لا فاق اذاهل لك ارون نم ىلتملارونلا ىف ديزياموهو مظعرس انهو

 1 ااا اروننوكينأ ل كلذ 0 2 م سو هيلعهلل |

 ' بكوك َنهنمدس.ل تعلطاذا ٠«* بك اوك ولملاو سم كناك
 ىفمكحلا هل ذل مظعالار وذل باح فلخ اهنال ىرتالو ىرت ىهذ نيعاهارهظامو نيعاهل بهذامو
 لع باررأ كلذ ل عيمظعالارونلا ف جرد نم الان طانفمكح بك او كلارا الورهالار هاطاأ

 ةجرالا نموا ىل عقلا هرحامو ىو لملج ماَممو هو ماقملا اًذهم سانلا دعسأ مهف اعتاا |
 اماو كلذ نم مميلعرح اع هللا مهجرفدارفا ءاذعلاو رومالا تام لهجلا ملاعلا ف بلاغلاّن المس :

 لكى جوأو لوقيمللاو نواعيال ف.كونومشر و نوال 0 يلع حولا ءازعلا ا

 ةفاضم ةعنصلاو هل تاءعامابم عئاصال دل لك ىلم»تم ماعلا ىف ران“ الا نم همطعيام وهو اهرسهأ ءابمم
 اذه بح اص ىفانباحأ فاتح اومال_لاوكتوق ٌكيطعتام بسحب نكو كلذ عاف اللال عئاصال

 نمالا,ىرمشبلات ءاجاذا ىنءاودب الو نمأيف ىرمشبلا عم امتاال مآ ”ىهاالاركملا ند نمان له ماقملا
 حرصأ الو باسسال تةولا اذه ىانرك ذامرثك |ًامش ماتملا اذهىف طن أ ردقاالو هللاركم نم
 م 0 ل هنقانهدع

 8 0 ناو

 ا



 ا

 لع نما ونطق لنيوكتل ماد ةنلا ةهكساافو ىرخالا ةنسلاف دوهت اب امر ءاضقناب ْ

 ىعساةزرافاذل لعاج هلت !ًناذ ةعونم الو ةعوطةمال ىلاعت هل هللا لاق ام ان ددع ىضر ةاكسملا دقق

 كشالب نشوء ماظعلا نم صن ىرتاموادزر ماظعلا فنا ملاعل هللا لعام الو انتوافطق ||
 نوكيا ىلءاقيرا داهم الاهتبعىل ازأم ةر مثل انماهعضومىفةرُماا نوكو عمايناداةطق ةنلانملك أت |[
 عمقوكاروصن انش رود ا كلذكو' نا دالي وكتراد ىهف اهذ 1

 ةديدج ةرود انس دقن العن نحنو انفراعم نمالو اهله ن مر تالا رود قءاتوت |
 رعش انهلوةعملاولوتعلا نيأفانسوذندنعوانفراعمدنع انتروص ىلع انئئاتب عمةيش وكت
 اركفاادلق لقعكن مع لّدعام  اوريتعاف هللاالا هللا فرعبال ْ

 73 2 - زارل ابو رف هسا ىأ مولالو ةئم هذ نال ل اعف وتلا همس نع هتف هث امزئانلو
 دقو اهمكح تدعو خزاربلا فاهاوصح مدع لاح ىف داوملا ن نع ةحرامللا ىناعملا دوهش نع سلا ملاع ٌْ

 ىامواهتًاشنو ايثدلا ةلاح ىف عا ماني.ال هنأب فصتيال هنوكع م كاردالا اذيهدابع ضعب هتان ْ
 مهلدو شم هد سه ىل_عملاع لكلب ,ملاعلا نم ئشمهنع بسغيالو ةنلسا ىف ةنكسا لهأ ماني الهناؤدرخالا |

 فرع ىف بذكى ؟ناموهو هرواةم ىأر ىأ اذكىأ ارق نالذ مان لاقي مونلاب نيفدتمريسغمخوكع م ا

 ىناعملا ةريضح الع هت أر تاك اذافءارباذكه نكلو ل_عوهام نآ رقلاو نيلوهام ملعلاَنافةداعلا |
 هانرك ذاع: -رأدقف هيلانلعاام قةصقهريغالوهوهو خزربلا ةرضح ىف انيلدانا كك مر لاح :

 تلعيايلا اذهقهللاانًامواام تةقحت اذاواتم ةيولطملا ةفَرعملا هل لام كلانق رعدقو دبالاةحارأأ

 لوتعلااهدرتىتلاةبهلالا توعنلانمامي دحواميدق ةنسلاوٍباَكْلا ف عرمشلا هب ءابأمعبج |
 ةركفم ىهام ثدح نم لوقعلا دكر دم قطادوحو ةفرعك كاردالا اذه نع ةرصاسقلا اهتمهاربب ||

 متافهللاعف كار دا لكلدوولاهاطع أ امود هسفنىف هيلع قااوهام ةفرعمو تالالد ةبحاصو |
 ماكحالا لزنأو راهنلاو للا ةققح مونلا ف لعجو دا اوطالا رّوط نم ناك سف ىدصمو قحالا
 ةعيبطلا ماكحأ نم مونل ا * ليبسلا ىدب.وهو قا لوقي هللاو لاحالاو لمصمتلا ىلءاهعزشو

 تاداوم نم ف لد رصانعلا تاذاومنم ت كيبل رجم الا ةأشنلاو ةيصاخ ردانعل|تااناومق
 لع ةرخالا قانانتالا :ًاثنو نيماعلا نع لعامودكئالملاك مودل ل بقتالو مانتال كلدلف ةعبطلا
 ىلاعت لاق ادهلفهتروص لعوه نمل. ف هرهطا شق لاثمريغ لعامدلا اىهنأآشن تاك امللاثهريغ

 ملعدتاو لاقو اضيأ لا ثمريسغ ىلعةرخ الا ًاقزللا ف دوو دوعن لامر لع سي 6
 7 كدازرؤوو ٌلداوف دع ”انوسلا سالب نيرا الواف ىلوالا ةاشنلا

 ايف ثنا امو اهفتنأ ةألشنن ءعلدار ١

 *(رعش فوللا ماتمةفرعمىف ةئامىوملا بابلا)* ىو

 صالاق عزانملان اطاسءاحاذا || || انموم تنك نا نيكسءانهللا ف>
 حالا ملاعف ءاملعلا بترامم || || لاتاهل مجافل لاونج ناف ||

 ركذلا مك فنآرقلا ىف ءاساك || || انعم هللا هلاك لي هلق امو
 عفر نم فاذيو باع ا نم ف اذ هناف مكلا ضقانتم هنال هنا مسالا هلنيمهلال ا مام فوذناَنالعا

 باهذلف باحلا عفر نمهفرخ امأو هنع باو هام لهما نمهمفالق بالا نم هفوخاما بالا
 00 ماالكح ىلاعت هلوق بوعن اءنآى لطملا لاه ارذا ذتلالاوةدّئاغلا لوزتف هعفر دنع هنبع
 اهعفرولو ا اهغشكو بخل اىفلسو هيلعهقتا ىلصهلوتف ثيدحلا ماو مذلا ضرعمف نووجذتمو

 رعش لك اعلا ل وش 2 ماقملا اذه هبشأامو هقلخ نمهرصب كردأ م ههبو تاس تقرحال

 لمللا
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 0 كلا نوكتو 920 ا عل دا نمرمساف هظفح هريغ طمدو هيلق ماش الو هنبعماش نم

 نم 1 سل ار دةيال نمو اهريسغو اههسفن ظفح اها ؟اهماقمىف هنم ما دادعالا

 قلخت نأ هن 2 فك كه.ا خال ددعلاو ددعلا نفذ ءاس اما ى ماش الام ءزحىهو ددعلا

 هلّناف تقولا يطق اهب مون هةناعو ءاوس مالكلا ل هثمرشللا عسو ىف كلذ نسل قإطم ةصودقلا
 تان نكمل ا مق ةفصااهذه ظفح انماع ندعم ىذلاف هنودفهاوس نمو اهذ ةيراكالا

 : ىئبنمف هقح ماقتل انفو دقفا شب ةفصل اهذه تما اذان نحال لع طش هنئاو اذه نمرثك أ انمزلب ا

 | :ذإ اال هللا هلعي ىذلا طفلا كشالب ةظفاحهتن|نيعو هللا نيعد رس نارهساذا ماقملا اذه بحاصل

 ٍ 1 ع قلطموهو كل ذري-غ عقاولا لب اهيروض يع لك عظم هاك .ارأم ىلاعت هللاّناف ىذرعلا

 , طفلبا ىلا ماقملا اذه بحاصران امناو اهنامعأ ىل_عةروصلا ظوح نم لت أم ظفللا س دا ن ذاخ

 ا رنغتلا هملع ظفص نأ ىتبنيف تالاصتسالاو ريمختلا لاعنم ظوفحم ناك اذاف ظوفحما ىف رظنيو قلطملا
 ا ماتملا انا ]ورا : هوم سد امامءلع طماع لاعساالو ريغش امم ن نكي ل ناف تالاضتسالاو

 ْ سارع نا الز ماعلا كلذ قرع مطالع هريس قدس توزر ل
 | نك اسف هناذ هملع اظذءانوكرادارأ اذاف ناعمحال نيدضلاّناف عوتلا كلذ صاخشأ

 أ ةالصل مامقىلا نوكس نم هلاسر خس هللا نم رومأ م نك اسي لانا كلذىلا هس نأ نك /نيعم

 | دكردلا مكح ىلا لت وريغ نامالا اذهنوكمالو هتحاح ءاضّقكى بطوا عورمشم صالوأ ةراهطو

 أ اندم لنا ريبغتلا مكح هيلع ظفح امنا انه ظفاحلاف ن وكسل ان رمال هيلعدجونذا لّردملا كاذكو

 ١ عضوالا م اًعُم نمام هنافمهفافدلاحور ملا ماقم هيطعي|ماذهف ةسسورلاىتتكتالوروساغ كلذ هماع

 ْ ةعفنملا هي عقت ”ىلك هأب لاحو مانتم لكى هنمّدب الام ىلا جون نكس هل صان ىلع م ول هيف لالا

 اشو دفان د انم الكىف هملع تثحا ذاف هلك لمسصغت لكمسف ردو
 : ملعأ ىلاعت هّللاو «دوص#آلا

 ريتعاو هر كح ةف مان م اريسع هعمت# سدل نا ماج موذلا

 رود نمو ىنعمنمنيدوجولا ىلع || || ةنطاسو مكح هل لاسخاَنا

 , روسلا ةرض>-ىف روصه ود الو مانملاريغىف كردي سلو

 روص نم سغلاىفام طا وهف هترمض> نيسلادال داصلاب ص“: >

 ريغلل ديدمتلا فيكلاو 0 51 ناب فكنالو .:

 1 وهو هنملك أ الفملا انغلا لك اوهو خررل ا لاعدورش ىلا نس رمل لاع' ةدهاشم نمدمعلا لّنت ةلاعمونلا

 ا هسفناعاك سلامدربو ىناعملا دسحب اهلكر ومالا فيكحتلاو قمل دوجولاهللاعاار دصم لصأ

 5 ءاشي فيك هاكرومالا ف فرصتي واكمم لاحم دريو ة هروص هلل عج هل ةروصال نمو هسفئاعاف

 0 افلا او هقاخ ىدأا هن | مس م نع نحل ما اكل قول قاخوهو قالطالااذ مهل ناك

 ١ نم دهمشست تن ًاولاحما ىل-ءرداتريغهتلاّنا لوقتو دمقتل د هللا ىلع مكت نأ ديرتف.كحف هو ةوقلا

 ا 0 اعلا ندد 0 تا 00 كالا ة

 ا ا 10 5 00000 طسقلا ةناتذلا ويرسل

 : هلا سانلا عجب هفر هش ضا.لا ىو ةحلابهقصو اذه حوضولا ةياغ ف هنا ديرب ضربا ىام أش ل

 ا فىلاعت لاه نانملا معن كاذكو ليو أند افودتلا لع لمعلا تفلت نافازؤ زق لاغ اذهن توما

 || ىدعتلا ةهك الانا ةن.سلا لودذ ىلع هلم هل ل-عءالن مهلو تف ةعونغالو ةعوطةمال هكاوذ



 اك

 اح ديد دايو واع ناك نوكأ توكدتأ وحو تايئو دام نماتلطم ءاسسشالا ف همالكرثؤي
 ! ربك أدل هنافنانملا هل< لب رادلا هذهى ادب ماع هدوجو مصنالو قد رطلا اذه بولطملا ”ىهلالأ

 || هع : شن نمر وطاف هتناالا هلال لة باذعلا ةلكه ملع تتح نمل لاك دقو مسو هيلع هللا لصد نم
 ١ لعص ا هن ةريصب ىلع ناكن او رومأملا ل2 ىف هّتناالا هلال ةأشن

 || لحما اذه نوكينرومأملاوه ظفللا اذه اف هتناالاهلالعنشمملاامناؤ عنتماام رومأ لاف ةمالا
 || هالاكامصخشلا اذهنا اممالسالا تلا هاطعاو هنمءترهظا صخعثلا اذهل < ىفنوكتواف نكي لف
 || ىقعلا ف دو-ولانرومأملا اذهنم تاعدةفّدبالو نوك,نأ الا 4 نكمل مدسعلا فوهو نك ملا
 || ديرتامروهظلالح و« نأ ديرتنم ىلعردقنال كنا ىأ تدبح أ نم ىدهالكنا هنلالوقودو
 | قالطالا هل نكل قلطم ”ىهلابابثدلا ىفملكتم لكس لق همف كئاشنا دوجولالحم نوكينأ هبضدأشنا
 : ظفالو أ ملكتم تن لهملعاو اذه ّرس لءافهريغىفال هسفن ىفهئسشن نأ ديزامف

 + (رعش رهسلا ماقم ةفرعمىف نوعستلاو نماثلا باسلا) ©

 كح الو عبط هدقالو هديعت ناءعالاو ظفلطاهماّدم

 دحأأ هيرفظ رم نما هتماما ىرستامو مامالاوه
 تر ل ل ىس طفح هدد الو هيىناون لا نرخ ةسرك .٠

 نددج نباهللا ديعانآ تدقاوال مهب قلخت لها اص[ فاّتخاو ةصورقلا ماتم ىمس ماثملا اك

 ةصوشلا قلختلا نم عنمي هتيأرف بهذلملا ىلز عم ناكو ةدبز لاسعأ نه ىف رق لهأ نم ةفئاطلا خ وش

 ىعمهلتنب ًاوانتلوةىلا عجرالف مهلدابعلا لاعفا قلذخ لوب ناكمناف هيه ذم نم كلذ نع هنددرف
 مرا رابزولا 1 ل ةصومشلا ىف ةج -ردوهل تنئادقق ءاسنلا لعنوماَو5 لاجرلا مهاوق

 ١ هيا أ عجب كاذكو لاعفالا قاخ ىف هبهذم نع هنددر كلاذدعب مث هدلب ىفهبرابز ىلا تدشم هدلي ىلا

 | ان دنع قرذالو لق هاما قناةطاندل فر عمال ٠ نمل ف هللادجر كإذ ىلع هللأ ر 5

 ! بس هل ىفامكحم قلل ةققس هطعتام ىلءابم قلثتلا اهلك ةنهلالا ءامسالا رئاسنييو اهنب

 || رهسلا ىهو لادبالا تا ملع ماك ىتلا ناكرالا ةعبزالا دخارمسلاو م دقتو ىلاعت يا ذ هطعتام
 لادبالا ةءلح ءانيمسو فئاشلا.ءانلع رب ةعيرالا هذه ةفرعملا:درف دقو ةازعلاو تمدلاو عومللاو

 0| د ا مو ار تا احلا تروكذملا ؤزملا ف تاس ىف اهانمظتو

 تاسالا ىهدذهو

 لاعالل هم دصقربسع نم || لادبالا لراكم دارأ نما

 لاوحالا ىل_ع مهجازتلنا اهلهأ نم تساف اهم نعمطتال

 لادالا ن نم همفانل د دك تدق ةيالولا تن

 | ىلاعلا هيزتل ارملاو عوملاو ماد لازتسعاو تعد نيبام

 ةديسلاعتهللاب اكن م هاو لادبالا تا فص نم نوكي ىذلا ماسقملا ناكر أ نم اًمررمسلا اواعخ
 || وهوامهظفح هدويالو هلوقىلا مونالو ةنسهذخأتالمو.ةلا ”ىلاوهالا هلالهثلا ”تارقلاىأ
 ١ انقيات- هوحولا.دارملاوانمهوحولا ته ءةفصلاهدهلو هن النه نعام طظناخ ميظعلا ”ىلعلا

 ١ هه>والا كلاهءيث لك لاقو مودقلا ”ىب لاهو ولا تنعو لاجل دق تس رنلا هوز

 معاج 5 5 :رهاظأ اهناذ هذنع رمل ظود 6 ةنطايلا هناذهبلق رمح دسعلا ظفح لا ذاف



 00 الكلا قلخ هللاّنا ىرينأوهفهلاامأو ضر لا اكس. همهناذب تناصد علاق د
 هللاك ذب رومأم هنافالص ً ا قلطم تمد نا عم حديالوهف كرا واح زكلاوهاكهبف ماكتم اوه
 رهال ىف همكحو ىلس ففصو هنال هيزنت ةفددقم ماقمووف بوحو صحأ ةصوصخم لاوحآ ىف
 تصلا ىلع مالكلاامناو لاحم تدصلا قنا عيستب قطان هلكناق ثعص هف مصدالف هنطابامأو نافالا
 ىذلاوهانهاه تماصلافتءصاش هلل رك ذالو ضر فري_غىف مالك هنمد لاذ نمو فرعلا ىف مواعملا
 ريت نأ ناسنالادارأ اذاواتماص نوك ذئح دقم غراف نيح اهالذتال ءا نعإلا ةيصم هزني 0-2
 مالكلاهالا لعفيالنأ هنأشن مامفةدرحلا ةمسوهلان لعف هل له رظنماذ جمس كك تدص خ نعوه لد هسفن
 ماعطن ى وأ ءام ىنتسا همدان لوين اديرينأ لثم ةققح تءاصوهف دوصقملا لصحورثأتاذالمأ
 كلذ هسفنىف مداملا دوف هلك كلذ نمئشب مداخن ىلاريشيالو اذكحو اذكهللقف نالفىلارسوأ
 كلذ نع مداخل لئساذاو مداخل لعهض تماصلا اذه رطخامعسج م دادللا عم»ىف هللا قلذك نب هلك
 سدلو تماصلا كلذ توص هنا لضتب نكلو هن[ ىفاسح كلذ عمسيا ذكو اذك لعفا ىف لاك نالذ الورع

 هسفن بعد وهذ ةراشالانم اكدلا تماصلا امو تماص هن !ىديالف ةلاملاهذههلت سل نخ كلذك
 هشطلغامم اذهو هيلع وعيالفةراشالاب م يا و نمو دل م هل جتجالو هريغو

 هدعقشأت .ال تح هن هنري ىذا ماقملا اذ نايمه ادق ةسقن جدل ا رغلا لدا --

 ماقم مهل لص منيذلنياملاو نينو نم مهريغلال *« ننس نيهلاللالا توكيالا ذهو مالا
 لع ىلاءتهتناو « ناسحالا

 * (رعش هل.صافتو مالكلا ماقِمةفرعم ىف نوعستلاو عباس !بابلا)*

 ءاعاو تاراشأ بونتدقو || || ظافلأو تاراسع مالكلاَت ا
 ءابنأو ماكحأ 3 نكت لو مدعىف موسل ااا مالكلا الول
 ءابنا عب رشنلا فو ححيرص لّدع 4 نع نجحرلا سفن هناو

 ءاشنا ودملاْلا ذواسحو ىنعم ةزرا, ص اذنال ارود تدر غ ف

 ءاشأ بقا بدلا نيعل اهيف تعا سك ْ

 ملكلارث 1م ةرثؤم اناقادهاف حر اوهو ماكلا نم قد شم ةبناجبر ةيسسفن ةرثؤم ةفص مالكلا

 وهو مالكلا ةفصنعالاملاعلاروظاخ نك ةلك تاكمملا عاما قش مالك لواف حورخلا مجفف
 تر ما ا هيلا كلذ ىف خفنمف ناسعالا| نم نبع ىلع ندحرلا س هن حول

 حرخف فرح نيع دام ال دي رملا سفننملا نم سفنلا ىهتش اكسقنلاب هيف نكت ا!نعو مالكلا,نوكلا
 نع ناك تادوضقملا فرخ نع كلدذنع :رهظ هدصقدمأ ىهتنا عذوم ىأ ىنف انوصىمسملا سفنلا
 ىهسن هذ_هو فورحلا جرام ن مامهنن امو واولا ىلا الثم ءاهلاروهظتف دودةملاودةصاخفرملا

 ديالفدوجولابفصنا ةساثلا نامعالا نمنع نيعىاف ”ىناجرلا سفنلا حرعي اهفنيوكتلا يراعم
 انئايرهنوك نع اناجرو ائابرواسما | نوكسي,دةملكتملا ناري غةلكن مسن: ىف رثأ نم ملكتم لكل
 ظفاتاادنعاهأخ :أىتلا مالكلا ةروصنم رهظام وبن رع اذ نيع لح همزلكق طرتشن الا

 ديز مأق ناف م 5: 0 ديزل لوقب نأ وهو ق0 دانت ادم لك نان ترث ند

 اغانا. ءالا اشنانال - هل وهذ مق ةظفلو ةأشنن عديزىف مايقلاةروص مخ الا اذه أ شن دقن هصال

 سلو كل ًأشن همف ترث الو هنم عديت قلما عيسي عاما ل

 ةأشن ةماقا ىوس ”ناجراو <ىناررلا مزلبالو ”ىناهسروأ ”ىنابروه امتاو لاملا هذه ”ىهلا
 ىناكل اوانركذاكد> اولا نيعون ىلع ”ىهلالان ا ريغدانركذ ىذااوه ”ىهلالاو ةصاخ مالكحلا
 712226767675772 سس
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 هدامعأ ىلاعت هللا نم ءاز زا لصأ ىنبنا | ده ىلعو بابو بقاعيودرلاو لوبقلا هذه مصب ٍ

 دم محلا ىلاعت لو لش دانس ماسر الاكل راسا ءاطعامأو ”هلدلا ءاطع *« (لصف) + ||
 نحنوانل مدر ندحرلاق درعلا اهتنسن قعلل هتيسنف هللا هعطق اهعطقن مو هللا هدو اهلصو نم نوحرلا نم

 :نجرالمحرأ
 ىدهأ ىدهل انهنال ىدهلا فورس ىف تكرتشا ادهلو ناب نع ءاطعوهةيدهللا ءاطع «(لصف)+أأ
 مكبس فوعساف هير بح هبسكك ةعلذهملا سفنلا كتر قعلل ديعل اهب دهو هسفن ديعلل قا ةيدهف ٍ

 هللا

 قسدإ_عدبعلا نمو ءازح بلط هعمنرتقملال عئمل ءانطع قا نم وه ةبهلا ءاطع * (لصف) « :

 ءازعلاالةبورلا |
 نمهب كوذغياملهتنا اوبح سو هيلعهللا لصهلوق و م1 0 ربو ضوعلا تلطاماو * (لصف)# 1

 نادي هنا هدعو ىذل اهلع ىل_عءازخلا ن ل لما رك ا كب يعن اعدم اوذوأوهمعن ا

 هللا ىلعالا ىزأ |[

 لماعلاوهناكاذا كلاملا نمرّوصّسالو لماعلا هنا قدا نخ ضوعلا ل طر امأو *«(لصف)* |

 كل ذب بلطي امش ل عاش الم اع هسفن ىريال هناذ دبعل | نمو ىجتدبال لصاملا ناف هدنعوهام بلطي نا

 هيلع الاوهام ىلع امانه َةَشَمَحم لوصفهذ هذ هسفن نم هاطعأ ثمح هللا نم اضوعلعفلا

 همحاصو ةص اخ نيئسحل ا ىف ”ىهالا ماّةمهلك ا ذهو ككوإس سفن ىف تالا عم كلود اهتالصفتو

 ق> دب ىطعأ ن خا دمتمو أ اقاطمنوكي نأ دال ءاطعلا اذهّنا م فّرعال ةركو فرعبال لو هجت
 صم نا لثم ىطعملا كلذ مصيامم نيعنمانمع صصخي ال هللا دابع عمجب هواطع عة هيلطأ ّْ
 اريبكالواريغص ديف طرتشيالو نانالاوهو اية فّرصتلا هل نملالا اهبطعيالف دوقنلا نم ةدطعأالا |

 ءاطعلا كلذ ىفوه لب انونجتالوالقاعالوارفاكًالوانمّومالو اريقفالو اسنغالو ىث ”أالو اركذالو

 ناك ن اام أو هلخال همطعب ءاوس دوتتنلا لم سلدامم ناكنا ٌكِذكو ناومح لكىلع قزرلا قلطك
 راتخاهل سلو نان ارا ناو نم ءاذعلا نم ف:صلا َكاذ لك أب دعم لكل ه.طعنفالوكام
 هذخ أب نم د ىتحاذكهو ىناثلا هاطعأ ذئنمح هملعءّدرناف هاتان ع نم لأ عموش لب زيمتالو

 لخخ دم ن سهلا لل سلو نمحرلا مسالا نم نينا جرلاو برلا مسالا نمنييتانر الالا ن وكم" أل اًذهو هنم

 ناكحنااماو م- بملاالو نمؤملا ال ع نسحلا دووم لكقرهاظ ءاطعلا اذهرثاو قلطملا ءاطعلاىف

 ىلوالاف ىلوالا لمعف هم ع رمل اهكح ىلا عجار كلذ مخه هيدستبام بسح وهفاديقم ءاطعلا

 نه ”ىهلالاالا اذه ىلع ىطعيالو هد تح هنع ثديو هبا دس نأ عراشلا هسمأ ىذلاب ىدّسو
 ماعاضبأ ءاطعلا اذ_هرثأو للا نسحمان نمْؤملا هللا مسالا

 * (رعش هرارسأو تدصلا ةفرعم فنوعستلاو سداسلا بابلاٌ*

 ماا الا فتحا هدع ناس ىلع لاق هلأ

 ماملا ع رصلاق اا وداده هتنعالا سلف دو>ولا وهو

 لبق * الادنأ ءاسنلاو لاحرلا نوكمأم ىتلا ناكرالا ةعبرالا دحا تعدلانا ىلاعتهللا كَمْدَو )عا /

 هللا لص لافاك ءاسنلا مف توكي دق لاق الحر ل ت0 هلق اسفننوعبرأ لاك لاديالا كمهضعبل

 نوعرذة سها ةسساو نا ارمع ةنب ا ب سه نهنم نيعو ءاسنلا فاضي أن وك هنارك ذف لامكلاى لسو هيلع :

 لكلا كانها وهوهدامعف مالكلا قلخ نمالا اماكتم ىربالنا وهفهمامماَماَق ماقمو لاح هلو
 ِ 12 ل ا

 ى
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 رص اننادعألعابمو رصعال ةرثك ءاطغلا نو

 رهظم هققلا ىلع مف نغ لب اننمع فاندوحو عد دولاب
2 

 ل-ةمدجو سواق ءوهوريثكلارطملا ميلا شب دوالاو دو-وأارهظ دوا نع * (دوحلالدف) *«

 ه اظملا ىه تلا نامعالا فلا نمدوملا| قلعت ىنعملا فلارتش الا: دح او امهذورف-ذبحو بذج

 ءانثا نم ىاذإ اهدا دعتساب هلع هب تداح امرهالقلا ىلعر املا ن . مدوخلا قلعسسوابهف هروهظ

 نمدوحلاو نا ذنانتما قللا نمدوملا فاه دوج نم اهدوجو هبستكحا ىذلا ةمهاالا ءامسالاب

 لاؤسلالبق : المعلا با هوما قرهاوت اذه تدوم فا اذهفىنانتمالَناذنامعالا

 لاخلا, لاوس نيعوت ى ٍلءوهو لاّوساا دعب ءاطعل وهذ مي ركلآ ءاطعاامأو ءاطع مركلا * (لصف)*

 اذكى طعا برا. مولعم درعلا نم م11 لاّوسو نيؤرطل ا نم فشكن ع لالا ل اوف ماما ءلاوسو

 لاؤسو كلذ ل ائماو ىئتفتال نزع ال نع فءا ذاع ىلر خا ىنرب> ١ ىقزرا ف دها نجراىلرفغا

 نم نوكحرال نازملااورسستالو طةأاننزولا اومقا ىرك ذة ةالصاا مه ىنوعدا مواعم ملا

 شئاوتلا ىو مركلا ناسهاكضْار هلا ىهو هداسعن ههيلطي قملا نمرود بلط لكز نياهاخلا

 هلت ىف مركلا نماسماف ملسسو هيلع تلا سم هللا لور ل تنال لضاونلا نوكتت دولا نمو
 || كرر كثء_نأ ىسع كل هلفان هب دعهتف ليلا نمو ىلاعتلاف قد اصرابخا :هلفان كا ذنوكو ضئارغلاب
 ادوماماقم

 ْ ا يمسلا منا قالطا ةماعلا ضاومو شاقنلارككىلأث ب دح ىف درو ءامسلا هء(لصن)+

 || ةحاملا ردت ىل_عءاطعلاوهف ءاضلا ءاطعامأ ًاوهنمةنملا باق باكل اذ هقروك ذموهَو

 | اطعأ ىذلا ابر هنع هللا ىعامذ ىموملوق حلا ءاسش ميكمملا هعما نم هوهذ ةمكحلا ءاطع َكلْدَو
 : نكلو ضرالاىفاوغما هدايعل قزرلا هتتاطسولو رادقعهدء'ى 30 ىده مث هقلخ دلك

 : اضأو هقح ق- ىذ هؤاطعاؤ دنعلا ء ا مولعمر دعبالا هلزتامو ءاشيام ردقب لزن

 ١ قط هلع رورو وح هيلع هيعلو يح هيلع ةسمإلو

 : وهام بدأ 0 هزت قدس هح ولالا ةفض ةنم قمل قر امال اما داش الاف م(لسف)#

 || نوكيدقراشإلاَّنالقنلف مط ثلا لعأ ع نم يبدأ الوهلاعالز ءالادبلا بهذامو ىلوأ دكرتف ةعممح

 : ناي ىامأَو ار ةصاصخلا عمو ةصاصخلا ىلع نوكم دقو جات حاتم ء 1

 ُ هداانةدارالا قلعتل ضار ءالا نم ضرع قلخ هتدارال ر هوتلارهوللا نيعدوجو ءاطعاوهف ملا

 | دل .اطعأ ايف حاتحتر مودل او لنا دوو ضرغلا دوو طرشش مذا ةزؤرش اع لشاد اهنا
 إ زيكتم ريغوأ ازيكم ”رضوملا ناكءاوسوام ضرعءدوجوالا دوجو هل نوكح ل دادك ص لاو
 ا وهف ةصاصالاربغ ىلعامأو ةداصخن عمو صا ىلع" اطعااذ هذ فاؤمريغوأ هريغ عمااَو 3

 : عقاو هلك ا ذهو تان دحلا فاصوأب هلوزنىف قللا فاصتاو ةمهلالا ءامسالاب قلخل ايدبعلا فاصنا

 نيتؤدوجولاف 0 رهط د

 || ىف هنمع ءاقباندمعاا ىلع للا قدصتا:هه ىهوةوكرلا باف كل ذانركذ دق ةقدصلا_ *(لصف) »
 نمد ,الو ىلعالا م تس ران[ لودبو ةصولالا ىديهدجوأ هنانهإع عموالو أ هداج ابو دوجولا

 اده عمو ةروصلا 5 .زعه سفن ف دك دبعلا َناَف ىلا ىل لعدسعلا ن نم هي دصلا و لسقلا 3 قيسامل هداحا

 ثدحلا دو-و ديالا هن هنال ىلا هثدحلا دماحملا نم هرهظام ىهاضرأو هللاة زعل ةيدوبعلاب رش

 لاف ىلا عت هناف هسف: هللا دماحم ىف زان ده ا !نال ةقد ص تل عساتاو هللا ىوسام لكو»و

 ذمار لا ف رانتخا اوذدناف "اروهكتاءاواراشامأ هداه كل ل0 ل ف
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 || قيرطل ا لهأضعب لولا اذه هلعدقتن ا دقو ديرملا تنأودارملا ان ىنالديراالثاديراتاّةفدررتا ذام٠أ
 || هملع ضرتعملا لوقدا فاسو لوقلا اذمهدصق ىلعانماكت دقو كا ذ فدي زئىفأ ماتم لهو
 : نعن :لانلا كتمان . ملام دنعلا ةيدصتسملا تاماسملا ن نموهو عضوملا اذ هريغ ىف

 ْ نم قلخامفدهزب ن.الا ادهاز نوكيالو هل قا اهف دهزيال دبعلا ناف دهر نأ هل عش .الو دهزي م هنلق

 ا دهزرلابفصتا ال ىل سدل م هنال دهس | نيعىف لهدج هب ل” : املأ - نمله رك هبالاذهو لجأ

 || اذ هوتي ىذل اوهام مكملا|ذه بح اص لةنلف دهزلا نياق هنع كاكشنالا ىئنكعال ىلوهامو هذ

 مث دهزلا ماقملااذهىفانلو مسالا ||

 رولا قالص ل ثم دهزلاف هيىر دنال تنأو كاف بسعلا

 سعأ نمن وكلا ىفام عسمجب قلعتم 0 ل

 ردقااةلساك ك ف دهزلاف قلعت لك لوري جارسلا فطاخ
 'ء ا كاما كا 0 ل لا

 0 0 ا
1 

 ٌْ + (رعش دحزلا رت ةفرعم ف نوعسنلاو عدارلا بابلا) 8 :

 ضومٌمم فكلا فام كم هنأب هه مولءملرتلا لبو كرت دهزلا 3

 نسور دم لف ل اك ريف ةلرمل راسا يدل وهو هعمل صرالا
 ضرعت ظفللا | دهف تدهز دقو + اهل تنافام_عنلاب و دلا مال
 ضورم عجل لهأ دنع دكرتو « ةسش ص ل_ءلا ىف هل سل دعزراف

 نال هش تدهزامىلا كءو>ر نيعو 4و لرتلا لرتدهزلا درو رتدهزاو ل اسما َكرتلا كرثتالعا

 ردقلااذه معبقرهاشلا مكمان كل مالا نطابىف ةقيقتح هلاغن هيلطي ىلااو هنلا كدر قالا لعلا
 لا او-[تفلتخاف ةيغر نءالوأ لو سملا فة: .غرن عدها رتوه ىذلاْلاسمالا عقب له قبو هنم

 اهمابرأولا اهيَدْوِب ىتسريغلا قوقحْ لاسم ا ىل_عنيما دهازوهف ةبْغر نعال كاسم نكهشنسانلا

 نوكمالدقو اهءاصصأ نايعاب مس لعو فنك . 52 نوكيدقو ةررعملا ةردقملاتاووالاىف

 مهوْلوسمملا ف ةيغر نع سمآ نمو ب قح ف ائيسشاهنم لواشتال هنأ ريغ

 1 مهو رخ الا 'ىنل س داو مف هسفت ىف هب ماه ضر مل كشالب دهزلا ماقد نع عجار د اولا نال-ر

 نملا مالا ىفامع مهتشعا ها مهلا علا <فاف رع عال طاناوكسماف ءاملوالا ن نملمكلاو ءاسالا

 نمدارج نمالجر مالسلا هلع بوبا ىلءهللا لسر أن يقي فعضو ل ن ءال لاكي تاو ةفرمم ا

 ىل ىعال لاقت اذ 5 نعد تنغأ ن تحأ#اهللا هللا جواف هيول ىف هعمج ذْخَأَف هملع طن بهذ

 : ايدلا عاتم لق لقالا ىف دهزفرثك الا كلطلالا دهز نم دهزامو هّنم هرعم هتطءاامرظت افريخ ن .ٍح

 هيف ةتباهق ةبغرلاو عمطلانيعاذهفةرخالا ىف رهأرزيناارذحالااندلاا وكرت افدهزلا نياق ليلق 0

 تتش س الا دهوام دل ا ىف دهزلاف هلاحاناودهزلاكرتماقموهاذهودهز هنأ ٍ

 ران الاوانهدلاو مركلا ل ثماداطعلا فانصاو دول ارارسا ةفرعم قنوعستلاو سماملاباسلا

 ناطوةيهلاوةردهااوةةلدلاو ةقدصلاو ةصاصخلا عمو ةصاصخلاريغو ةصاصخلا د نعو ةصاصخلاا ىلع |

 ه( رعد هكررو ضوعلا
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 5 لغتثا مكحلا "طعم ةصولالا ا الؤهل نانسحألاو رققلاو ظل نيد :

 امو دب ىذا دلو قش واهلا لإ ارظذ نكملو ءاسشال ا هداه ع نءعضرعاوك سفن |
 لاملا اذه لثمىفانأ و نع رعلا ساسعلا ىبا امذعش ىلع تاخد ةلوةعمربغ ةلودك ةياهتلاامأو ةنادبالا

 نم تجر للاب ك يلع ىبيح انىل اقف ىلاه لسا ةقلاخت نم هيف سانل | ىرا ال ىتقو ”ىلع ردكم دقو

 دق ىديسأب تاقف كيسعم . ٌكلعىل لاقف لالا كإت ىلعاناو ىلدرمملا نار عىبا انش ىلع تاخدوهدنعأ

 قبلا ىلعنالا دنامام اان اوكا سف. ب كابلع لوقت تنأو هتلايك لع لوي سابعلاوبأ ا ذهاكنيب ترح |
 دحاو لكسمو عوجرلا هملاوقحاوه ساسعل اون هيلع دىذلا ىببح ان ىل لاقو نارع وأ ىف

 هنم ععساف سانعل اونأ هيلار اشأ ىذلا مامملاب تحل نا هللا ءاشنا وجر او هلاح هضتقي ام ىلع كل دانم أ
 لاَتَفنارعى أ أ ةلاتمهلتركذو سابعلا ىأ ىلا تعجرف موقلا فاصنا نسحأ ان كيو ىف لوا هناق أ
 نيب عمتك ا هتلقامو كل لانج لع اف قيفرلا ىلع كتل دانأ اوقيرطلا ىلع كلدو+هلوقىف نسحأ ىل :

 ريغد عرول ند م لكف + بق هم الس نم هن ىلع وه سالف د هرغس ىف قيل بصعاال نم لكو قب رطل او قمفرلا ْ
 قةدهاشم ةصاخ لما عمور نم حالا كا ذ ف نيعم مكح امو ءامّمسال ىف هننأ نم هلّرهاظ ةمالع

 نطل ءوسهلاحناف هّللأ ن نار نو ران ا كا ىضذتةتتقؤلا ٍ

 ناسنالا منش همم ن نس !ءيشال لب اح او همك- ىفئئمالووهذ ئسهقاخو ملظم هنطابف هللاداسعد

 همف عروت اف ةريصن لع نوكيو قدح ”.نأي هملعمتتاسجو ا« اعرو نوكح نأ دارأا ذا طفي نأ

 ةلظلس هقرافو عورمشم قح ةفلاخم ىلعاناسنا ىأرول نان الا ناف هل همالعال ٠ ناهيملعلا لملقادهو

 بدالا الو اهّتح ةبهولالا فو ان ىلوالا ةلاملاب هلع كج»و ىرخالا ةلعللا ىف هر
 لوقي هللاو اقم هعرو ناكو هدابعدو هللان نظلا بس نارسمللا ف يلح سلب | نيرقن اكو هقحدننا عم
 لسسلا ىدهم وهو قحلا

 * ( رعش دهزلا ةفرعمف نوعستلاو ثااثلا باسلا) *

 دهزا كلدهزف دهزاف للتو للتو للغ كرت دهإلا

 دمح< ةعب رمشلا قناسل هلو هيغل دو-وال َّئش كرتلاو

 ا هك قعحا دع هلامورومالا مظعت دهزلا ف
. ١ 

 ان امصأ نال دهز بلطلا ىف دهزلاف َكمملا ف لصاح بلطل او كمملا ف لصاملا ىنال ا نوكح, ءالدهزلا
 رهتنلا نأ انبهذف مانتملااذهىفدل مدقالو د هازلا م اهل مصيب لهل كلمال ىذا ريقفلا ف اوفلتخا
 نه ةيخرلاو ناطلاو لمعتلا كلذل رق لصص لولو هاسسخ ف لمعت واس الاف ةمغرلا نع منكوم
 هذ هى تضوافدقاوانركذ ام هاندد-١ذهلف لصاح هكحامىفىلطا ١ كاذو كشالب ادهز ىمس
 بلط دكرتل ىرين نبال قوذلا بح اصنأ كل: بسوانلوقب لاهم هرثك اهتلا لهأن م ةعاج ”لئسملا
 نوكينأ مصامرابتءاوهقادنعدوجو مماللن جبر .لولف هبلق فاسهالاارثةاهيف ةبغرلاوايندلا
 الاحواماقم هانركذ ىذلا دهز ال نأ لّنلف ني م كل ىمهلالا ىلعخل |ىفرث أهل

 دعصت كمقم *ىنابرلاو هم دومع نيبو هد لوح ”ىبهلا مع 16 قرانه زهر نا علالاهماقك

 كلملا فاما هضدوهزملا اذه ىنعأ هقحتسنام ىلع هفرصوه -ىناجراو هيلع مسالا اذه مكح نءهيزتتلا |
 انمْوم هنوكْن م تورملا ىفامتاو ىصقالادعبالا بالا فو ناوك الاف دهزلانابسم هنوكح نم
 ىوسام لك ىف دهزلاف انس هنوك نمتوكلملاىفاّماو برقالا ندالا بالا ى هو هسقن قدهزلاف
 تنك ىناف ماقمب ىدنع دهْزلا سلربك الادب نيون لاك ةفئاطلا دنع باسحملا عفترب انهوىلاعتهللا
 لا اد انقدقلا ىوسام لك قكاناوةرخالا ىف اناوانلاف تدعز مويا( الثا دهان

8 50 6 
04 



2 

 أ 7 الاءذم 3 0 ا كلاسلا < هق 0 ا طاضلاوه ١

 اان اي ط ورش وحر لاس تاتو ايد سر ا ب لكان هبال هنكلو نوكحأ
| 

 سعلإ عبات لايك ان الد رهاط ىف بنس ام هلاسخ ىف بند وةدحاو هإ_حاور د بزكم :الذ ْ

 ياراذاف هلام ىفرثأ امل سلا ىفةبنتاولذ بذكلا بنجع عرولا نا انلةدقو رهاظلا سلا ىف | هنأ نظي هناف سلا ف ب د كحوه + !اهوذ ةظنالا فرو هتلا ىفوأ مونلا فحاكتنلا ةيقريمالتحالا |
 ض صودو ةنطابلاءاضعالا فعضا متانوهو هنم حرخءام كِل َذف مو نم ل_تغب عرولا مام بحاص |"
 هفدرئات هتوكلم ملاعفهسلارظناذااّمآو مارح ىفالو لال ىفالالصأ انور نعال هحا نه ىفارط |!

 روصلا ىف ٌكاذ لك ناكاذا“ ىهلالا ىلهلاو ةمهلالا تابطاخلا نم هسلعدربامف لب نال تان ١
 نواوه ني-ءرولا نأ كلر ه2 يل ”ىبوأ اهلك هنادي بطوخام كن الوءارامر سيال | ا

هلإ_يالف لوا_عمهبانتجا ىف هعروو عرولا ماقمىف طق ناك أم لب هماد مكح
 ىنايرلا امو 

 ا

 لع ىلاعتهّتاو هلاح فرعيقهملع ىهام ىلع ا

 *(ر د عرول كلو ءاتم هكر نوعسلاو كاش[ تالا 002 دم هق "رعم ف نوعست ااوىناثلابايلا) *

 عمطلامكح ىنالاو عماطملاتم 1مةَتحا ذة داو نيعلا
 عدصوأ رئاصءلا ف فعذلالا اهدوجو نيعلاععالا باطتام

 عرولا لرب تحوم اف رولاو عرولانذو» نا سنالا عفش ]

ْ 
 تعقواق علطاف علطملاوهو د لك ىفوطساه-ولمعاا اذ هدا نامأف لان هنطايو هيحاصرهاظ ىلع ّْ

 ةمالعلاناثالال الا فصتالوالالحالا لك ًايالف عرمشلا هب هبطاخام بسحب ءامشالا لوانت ماقملا ١

 ند مءيثار طع ناوأ هّللادامعل ن نظل ااوّمس نا هحولاةدهاشم ا

 ا وهو نانتحالا هتقءشح ناله زنتلاةفصن دسقتلاوهف ذعرول اماهماَمأَف فيلكتلا ءاسهتنا ىهتنو ١

 ا تاع ةمالع بحاصنوكي نا هلاو فرعيال لو وم هم اصو - ىهالا

 ١ هحرا ور لرعاا دراج دل ومال مدكلم مناع ىف هيل ولظتفاٌعاد هنلار طسهللأ

 | هفرثويف نمؤم وهام ثبح نم هنوربج ملاعق هملارظانرو ماسقملا اذه لوصح ىف حدتتب ام لكع بنصف |

 ١ ناقهتتانوفراعلا الو كلذهل قشرالو طق ىن لح ا ام هنا ىرتالا هش ةبقاعديرملا لت ا اذا اذهلو ا

 مم نع حسو

 || مالا كاد بنت نأ يرن اع عرولا قطن نام لع فاانالا حي راش نم مال زيت .الو كرتو بانتح ا هنال ا

 |١ هدع لازذ عرو هنأب فرعدةوالوهحم ن وكي نأ هماشم نافعرولا ماقع ”لخ ادق هينت>ا ءلحالو ١

 ا

 ا و ا ركن قم 2

 ١ ناثباكلا اذ هريغ ف هدحت نأ ”لفاسع ىرت هلع لع أو هذفنءاوسىرح ا اذه ىلعف ىناجرلاو ا
 || دو-ولا ليصفتهيطعيام لاوحالاو تاماقملاهذ_هنعاوانأ ام مهلكامب رلب سانلارثكسأ ا

 مكي عرولا ناكو علطمو 3و نطانمكحورهاظ م كح ماكحأ ةعرأ اهلاهاكر ومالا تناكأمل ١

 ١١ هنعت 'رهظ ىدلاوهياهدوجو فت طرا ىذلا هيف ا تعدوا اوهاشالا ىلع هئبع :

 كج نموهامو امسشالا ىف قللا هحودي قر بنت ع نأ عش .الهنال عرولا ل رتهلاح ىضتقاف | ْ
 ْ يسولام

 || ل كوش ىعا تدل ودي هيلع م .وكحوهف هع ناكاذا ىلوتلا هسفنن ع عفدينأ ردح ا اتا ا

 اأاذ- هبحاصاماودحأ هب لوني انج كنيدن هلعدعت ةهشلاوأءارذلا لوانتي هيحاصناعرولا

 || باحص اسالو هللا لهأ ىئاحو سان ان نط ءوس ةمالعريغب عرولاو هبول اًديؤربهستعقلا اهلازا |

 .: لاملاادهبحاص لاس مهد اس ن

 | نم هبلعساننلا مهام هلركذيذخ اف هتحاسس ف لادبالا ضعبانب احا ضعب قادقلو هماةمىفن كما |
 1 ديس نيبو خال قادوا لان لا لدبلا بضغتانأع اعاونالولاو ل د 8 ءاسفإ 9



0 
 -- بس دي بيوس 0 77:7 م ت77 م عج م

 ١ ا مرحامهنافعونملا نيعفالاسلق اذهل عواشلا ةحاأب |

 مسا ىلع عضاوم ىفو فاكملا لاح ىلعد هائيم هريغو عنا انمكحيإلا نأ نإعف هيلا حدر طضاام اللا ا

 يو رلاو أ ةحارالا ةيفجاتا وانتر تتاكملا ىلع مكس ريغت مران ماهربغتل مسالاربغتناف ع عونمملا

 هناذلاملا كلت ل-ال هبانمجاو ئشلا كل نم عنملا بطوخ ىذأ ا فلكملا لاحريغتن اناذكحو |!

0 

 كلذ ةمرطا سنافاصح راها واح كر عرولاف اجب ءاننحا نم لواباملو | فل الواهلوانت نم 5

 ىنء أ هكرتناف ضحن ا لالا كل دف هبف ةبشالام ل رتاماوردقلا اذهامهتسف كلذ كرتيال عرولاريغو |! 1

 ا ةهمشلا بانج ا امو اهذئعل ةمّرخ نيع مناة كسا ا ده ىلعر مالا ناكاذاوتبالو مكمل اذههنععفترب

 5 نو اياها اس ملف سملغتريغ نم ماوسلا ىلع لالا ىلا هجوو مارخلا ىلا هواسهل يلا ى تا

 2 "لاو مارلا ف دهزلا نان عرو ال دهر كرتلا كل دف هنم لكلا كرتالا سانا هنهملضقلاّك رنا ا

 ا هفدهزلا ةجامحلا هبلاوعدت ىذلاودو لضافلاريغامأو دهز لضافلا لالخاقرتلاو عرو | ا

 ْ كلذ ركس ذنةدهزلا هيف عصيئذلا هنم لضافلا دحامو كا ذىلا ةج اا تءقونالا قامو ةمصعم ْ

 ١ نيعتالوافاكم مادام دبعلا سعس و ةطورشملا تاماقملا نم عرولاو هللاءاشنادهزلا باى ٍ

 ١ هلاعأ ند .؟ىثر صوص وهام فاكملا تاف ردت عمجب ىف ماعوهو هطرش دوحودنعالا ةلايعتتسا |

 لم نماهلا سنإامو اهنوكجسوا ماكر فاكملاءاضعا عمجب فنان رسسلاهل لي ءوثنود ١
 ا : ةهيشلا ناف عورمنملا عرولا ىف يدمج كلذ سالو حاورالاور ارسالا فاك عروللن الق دقولرت و ا

 ِ را وللا ف. ايدل نوت جاوز نواصل دب هز صسمرارسالاو فراعملاوىناعملاى |

 | مرح ارلثنلا نم هوصلخت ىتح ىركفلارظنلا ىف عدولا مملع بع كئااف ةءلقعلا ةلدالاب ةلصامخللا
 ْ 0 انتااك ةريشلا نم هوصلخو ةيهلالا تاذلآقرظتلاك |
 ١ معلا بمجال تالطلا كل ذهن بنصف هتلاريغلو أ اندلل هبلطي وهو هلل هيلطي هن ا لمختش لعلا فرمشل ا

 ٌْ لسد ا تام انانهو ةدماسشلا ةينلا ل: .ردلا قاعتف هيلع موج سيل علا بط ناف

 1 0 ا 9 هم دل ةنزاوملا ىرقجت ىف سلم دقعي ىذلاوهو كلذ فةدنلا ا

 : حررت ال تدل و لوقا ادع هىلا ان 5 ةناجلا ةرومصلا اتاو عماسلا همدوت ككلذ سالف ا

 || لاق مناف ل دجو أ نمو كن اذ تاه دقن كنع تاقنن ا ناف تنأالا هنم ىرعتال كناف بنتالوهسف |
 ا نانا 1 نم لوا” نأ عش لب لاسم ةبمشل اهذهىف عرولاف هير فرع هسفن فرع 00 ْ

 || نفراعل ارثك أو لوتعل ارثك اهبق كادر اذهوا دبأ نيفرطا ا دحال صلخت الاماف اهلك ىذلااهلحم |

 || كتطابو كر هاظف بست نا عرولا بابل (عماشملاو) هنا حوت ةنيشس بكرو هللا محر نمالا :
 ١ ىذلا هل ص اخلا همف عورمشملا دما ىلع هن نوكجالرتو لعلك ةفكملاكتاضعأ لا عأ ءسجبو ْ

 قانا تي رط فماتت لو تاسلا اذهل هلع كدت رسل رد: دفتر تتلو رات :

 ْ قرباذاف قربقرانلثموهام |تبانريغ بستكمريغ بو> ومو هف لاح لكو تان يستكحموهف ا

 ”ىهلااماف ماقم لكو رساخ هبحاصفهلاثما تلاه: ناف هلاثس أ ىلاوي نأ اماو هضمةنل لوزي نأ اماف |

 : رودنأ# ملعو تارضحلا ع دج على ىفو نوكنال ت ارض !ثالثلا هذ هريعو كرا -"قانروأ 0

 1 8و يراوغ يل ام :الئاهلع نوبل وج راعملا تيزتابلاو تكلا ن تارا در ا

0 

 ماقم يدع ةمكح نوكيو تقولا كلذ فهي تعبر ةيهلالا# ءاعمسالا - نما مع ءادلعم جد» ند

 كلم ماع ىف هرانأ يوسع يروا وهات مخ زول لطول ١ اره

 ”قاذاا لمعلاودو قالطالا كح اما «_فءإ_عو هتوكلم ماع ىفوأ هتوريج ملاعفف أ دسعلا |
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 ١  0اذسهف لدغ ةفسياتاو باسو يا را ةفصاما ةنملا سي تن ا مدقتلا مع 8



 ل رات تما نا ذل ماذا ءرثكأ ةلولقت سا ى لقعلا ةزكف نكح را هروب ا
 1 ةيرقالو لاعالا نمالع ىطعيال لّمعل اذا هعرشب ميلا فرعت ىذلا هلالا قالا دبعف همنا ذ ةفر دعدادع 5

 أأ ين ءاثكس لالا لد هب لقتسسيامم عرشلا نم لقعلا ظحاموقعلل ة ورث ةيتاذ ةفصالو ب رذأا نم ا
 : هنا ذي لعلا نمدكار دان معلا لةّةسيالام غسلبتل لسرلاراتخاف ةفص اهماسلا ىلعال فاخكلا ةدابز ىلع ا

 هماقم تاملكلا ىف هماقاق هللا مس اءاممالا نهرا او بسنأ اوكورتلاو ل نعالا نمدملا هب برش اعو ْ

 د هير ا ماع 0 رسب الوه 0 م ع 500 ىذلا 0 وهنأ

 ا رك ذدقاذ_هنمريغالا غنركحجال 0 ا ا
 صالا ف فون لوراصيتسالاورابتعالا نمهملا تعدامع ةهلفاغلا لوقعلل هسننلا حرش حرت ام ا

 هللا انردقاامردقناكناوتادو-وملا نم هلبا قلخ ام لمسصفت ةطاحالا قد رطن فرعنام ال ا

 هراتخاامداحآة فرعملالا با! !اذه فاس دصتام نو ل الذ ىف ل دضضتادوجوم لارص> ىلع
 ةئاقلاريغو ةزيكملاواهفنب ةمئاقلا دوخولا ف ةروصحملا تاعولخلا نم عون عون لكن مدافطصاو ْ
 ترصخلاو فلاي لامو كا ذ نم فاأنام وةيعيتلابالا ازيحتلا لقي ال ىذلا عونلا و ةزيستاريغواهسفم أ
 ءامشالا هلض اهنم ىهو لمعلا هب لي ةدسسن نأ نك درسا ودانرك ذا تادوج .وملاوملاعلا ماسقأ |!
 ىلعا هضعب فقوو ضعي ىفاهضعنرث أنو ضعب نءاهضعب لاعمتا واتا صْزيمب ضعب ىلءاهضعب |
 كاذنوكي ال هتئاق- هطعتامال م.م ةيانعلا قيرطب”ىمهلالا برتلا "لضافم نكلو ضع |
 ةلزملا ب تكلا ىف كلذ نم انغا امو ماسهلالا مولعنم اني ولقىف هستلباماناا هللا مث رعشالا |
 ضئارفلاو قرطابمال ةماعلا تالالدلا نت سلاف وها كل درغ رخآقيرطامأو هب ودنلاتارابخالاو ْ
 داسع هلا او ددعأو هقاخ ىلا ةيسنلابو هملا ةيسنلاب هملعىلاعت قالاوهامب ةيعرشلا تاغ ر ءتلاىهأ'

 ليوأنالو ناصقنالو ةدابزريغنمهلوسر ناس 11 ع[ ةراك ىف هلسفن دي كصو يذل اوتيعتل !لعدتلا ا

 لاس ناو هسفنهيفصواعهلالج لب هس لاماستلالب نا. روأ فيفطت ىلا ىدؤي ا
 ١ ضقاشتوأ

 أ )علا نمةيرظنلا ةلقعلا وعلا هتطع امانمفو دقو هلع صالاوهامج ان ووانروصقلكلذف |
 أ ىعالا ضقاشتولو ضاارتءاربغنم لوبتتلا نلف هدسع ىلع هلزنا ام ىلا«ت هنعنيغلبملا قدصبو هدوجوب |

 || ةلاحتساو ااوجو أ بوجو ىف هنا ذ ىلا عجري اهف هل ديف كح تازاا:لووجتلةءلاوهلخ لاحتساو |!
 | وهو قمل لوةيىلاعتهلاناف هملعوهام هبانفرعو هلزناامهناصسدملا )يود لّتعلا ىدعتيالف ||
 هتلاو هنا لوسر ناسا ىل-_عوأ باّكىف كل ذ ىف هلع ىلع هدنع نمءاج اجوهب ناعالا الق لدسسلا ىدوي ا

 أ اهالا هتلا لعلها هاذ كلدد:حفووولل انقفوي ا

 »* (رعش هرارمساو عرولا ةفرعم ىف نوحي :تاو ىد'1اباسلا) *

 ناهحؤهلامو كن ااه هم مراح تانج اق ةقيرطلا عرو

 نادقن نةاعرو هدكتحرو هلال صلخ هان اذاف

 ا دا ا

 | انا ردح اذ الع ل 0 رس تلامس
 كلذ ناف عونمملا نيسعفال 0 ق>-ىف هلوانت عون هنال هبات ايرومأ صناامارخلا 1

 أ ا ساس كنك تسيل ةفص ا ا ممسكا

 ةحانأب 000 1 00 !
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 ررغلا ثالثلاةزنجروهظو خف لح أ لكلا وم دع»نانثا لالا نرتلاوهاذهو ا ا :
 . اهلل لوسر ىأر ند ,تحفل»لاةفسانلان هع " .اتفوزخيلسو هلع هللا لص لوي رهش لك نم :

 | لهلاقيف سانلانمم ٠ اتفوزغي مت لوالانرقلاو هاذ هو مهل عففرم :نولوق. ف لسو هلع هيلا لص ْ
 :١ ىناشاا نرتل اوهادهو مهل خشم مف ها ظل امللا :

 1 سو هيلعهنلا ىص هللا لوسد ىأر نم كر نم ىأر نم مكف له لاق يف سام 1 نمم ٠ اًتنوزغي م

 مام هنأ كلذواذ- ىلع سو هس لعهللا لصدازاموثلاشلانرقلاودادهو فت لاك مننولوتسف

 ةيانعبف نورقلاريخ ىنعما دهفلاعفالاو تاسفصلاو تاذلا ن ءةراسع يت ةريض+اىوسأ]

 ١ هرووأل نا طلسو رو وق بطعاق سو ل هللا لح قالو راحت ىهو عسمجلا ! تف لوتالا نرقلا :

 ا م مولي نيذلا من ةنورتل اري هلوقوهفهآر نم ىأر نم ىأر وأ هأر نم ىأروأ 00 ىهلالا فلا

 مه الرهشا اي ةيشم هتوعدنامزا نلعجورهشلا نمر ررغلاثالثلابءهانهبئامتاو مهنوأب نيذلا ع

 هئالثلا انلزنااذماف ةنسنوثالثنرقا١ثا م هلا اودأ هل نك نامزلا نمهردقامنرقلا ىفاوفلتشا |

 | هنمررغلا ةثالثل اكح نورقلا#' شل نسور تام ةماسقل عونا هتوعد نامز منو تلا ||
 ١ هلل شمال هنافموصلاب كل عدل اس صدخشل لاك سو هلعهتلا لص ”ىبتلا ناف موصلا رات ا امو ١

 اهلك ت ادابعلا عيج لعجو ىلموصلا لاقو ”ىئهإاثكسل هيشف موصلا نع ةلثملاقنف |
 || رمثروهشلا نمهراستخا امو ىلاعتدلالا هيزنتلا ىتمارالو هيزنتةفص موصل اناكحذا نانالا |

 | راشل ىهام ةمرح هت نيعت ةسهلالا ءامسالا نم ناضمر ناذ مسالا ىف هتكحراشلذ ناضمر

1 

 || ةنلاروبش نمره لك روظسف ةنسلاروهث هتكرب مت تحير مقل اروهشل نه هلعجو ةنسلاروهش
 || عب ررهش مت ناضم ررهشاندتءروهشلا لضف أن افدنم ظح ةنسلا مانأن م م ولكل ل صعق

 ا لاسفل اع ىبتناانحرماو مرا مةدعسقلا ملوش من ةحطاوذ ثنا عشت بجد رش خلقا | ْ

 ْ عب رورذصر هش كل ذوي رمقلا ةنسسلاروهش نم قيام لضفلا برت" ىلعمهباو ةيرمئلاروهشلا|

 ا لضفلا فابيو استيوأع الهى اهل مضغ | باترتي لءىدةعامرخ الاىداجو لوالا ىداجسو رخ الا

 ا انو لع هيىلسدلام لوقأ نأ ىل ن تجآ لف هن امو كل 3 فها هناف ىط ىلع ٍباغلاودو

 || ناك امتنا هتلخا ل شرعلا تح ىح ىبثلكه نم لح هنال ءامل نكحر ناكرالا نم هراسنشا |
 | ةابحلا بيس ناكناو ةفرع يملا لات يملنعالا نكحراو هن هنم هيفتاسملات فلام علا

 ا ةطا الاهل هلال شرعلاكالفالا يضر سماد فلان نا 7 رلادنكلو هعمءاسشا |
 || هراتخاف طحلا لؤالا وهف اهتحتام كالفالا ىف ةلوالاهلو طم ئث لكبهللاو ماسالا عيمجب

 || عام هئالر اتاري غن موه نوكححي نأ ىرساذ كلما شرعلا ناكناف نينفصلا نيتاهلا اوتساللا
 || ةطاحالاو ةماوالل اراتْحت نوكي نأ نيعتف هريغ + نع هع درو دقو هكلمد اوسام ءيث لكو هكلموهئاالا |

 | ولف قدتاخ نيرعلل فو فى كلاود .ركحللا فو فصرالاوت اووسلا نال

 | ةبسن برقأ مهفةلاصالا:ةيرونمهماسج افرونلا نم نوةولع مناف ةكئالملا دابعلا نمراستخاو
 | ارونهلت واع نأوعدي لسو هملعهللا ىبص هللا لوسر ناك لذلو ”ىهلالارونل الا تاوولخ ارئاس نم
 ١" كت الملا قلخ هنمو قلخلا قلخ ل دقه ناكفءامعلا تاسشرالا ن مرادخاو ةعسطلا َةلظ نم فرعبامل

 نوفر عيال ن يذلا مهفداوساوربنأهلادج لالح ىف مهئاعه «سهلغشف قلخلا قلخ دلال ىفاهمهف ةيدمل
 هلوزئلابدلا ءامدلاو دل ىوتسم شرعلاوهلةشرا» امعلا لع ةلاحن ماهفرشأ اما دحأ قاخ هللا نا

 | هناف هلع الاوهام هنلا نعاوغلسا لسرلا سانا نمرات اوائانياانعموهف هتسعا ضرالاو
 ا ةقرعمة وذ هرعف فدصو بان هدي مهد هداج لسرلاب م ميلا فرعمف فرعي نأ بح نال ديلعللالا مهجرخلأ ام

 ' نيهاريلاو لئالداانونرعف ىركحماا همم 0 نمش
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 حاربالان ماهاو ةلزنملا ى وتر, لا: رودل هل كتي ءاسسلا دولا فام فرشا باقلاو تام
 || لاعةن زءادتاوءدبلاروهظو ئىثلالابقا عسب رلانامز ةيلوالا جرب وهو سمثلا فرش ةنزنم تيب ٍ
 أأ دل ىطعي اكوا ةدوربل ءاتشثلا نامز اهفتثكح ىتلا سافنالا تاراخم ف.طاتو ةعيطلا ||

 تدعم داك. فالس انوع اساعد د اهنيك كا عت ءةجراشلاتاراضلا ف

 ةراكلا لياد عاب اذا ناقر ذل نيع عل اىو عملا ةفصدل ىذلاوهو نآر رةلامالكلا نمهراشتا امو ٍ هلال لجاهنم مسد: لكر ف لازءالى لااةيهلالا نوؤشل اهلوةوادنلا نم اّشلا نامز ىف هذ
 تملا اوأأ ْ هناثهتناالا هلاال هراستخ امان تار كلا ناك ردلاو هذ ع4 |نيعىف قارتفالا نيع نيذداحآة رك

 رخنآ هنا لاوحالا نم ىنرلاهراشخ ا ام وراك ذالا نمهريغل كاذ دو تايثالاو ىتنلامعركذ ْ
 ىف درو امديال بعت ىرشدا-مان اهدعب ىرشش: الف ىرسشدلا نم ةداسعلا لهال قلانمنوكنامأ|

 ىفةيؤراد_ رع ميدكتملا ىف هادا م ىه لبالب قرلا نمساثلا عوحر ددد ىريش ىهورتملا ||

 5 ل ءاهلعأ ةرئاارظنلاو ةداعسلاءاهةبرادا مناف ةنلاهراستخ ا امو مظعالاروزلا
 رصنلا ةياغاجماقدب قرا هراستخا امو ماقتنالا اما ناطاس همطءبامو اهاباتت ىتااراداا ىف نوكي

 ةعساادادعالا نم هراستخا ام او دورعملا ىف ندرلا نع ةذلاهتاف ةذلاهمشت ال هي رصنلا ةذللاف
 نمادح اوالاةبامام-|نيعستو ةعسن هلل نا دقعل او داحالا نبب عما1ا ءامسالا رتوا الذ نيعستلاو ١

 هراسخ ا اهو رتولا بح رتو هنا ناف ةطاحاوأ انئفاو أ اظفح ا.صحالا درب ةدللا لة داهاصحا

 نطو ردا وذل !بح ناث هرصدو هععس هنامجس لسا تعن دبعلان ركب, نأا متن نالذ ذضئار ملا

 ةملوال اد ضر غلاف ضرُلا نع ةلزانلا ةحردلا ىفالا نوكيال لن او هرمصرو دبعلا عم قلل توك نأ ١

 وهو هتفصيهملا لن: ند, الفل ا ا ا قطا لزئالو

 محرلا ىهاك ةسهلالا ةروصلا نم ةعطتقم ىهفاسيلع قلخ ىتلا ةوصلل لسا ةفصدبعلا نوكح
 لفلازهققد ةفم> اكلفنتا ذا قعلل ةفص هنأ كل ذ ىف هلرهظ هادا ا ان عّظقلا ضرفلاو نمحرلا نم هنن |[
 تءجلوةينأ تيئام كلذ ضرفلا ىطع امالولو ضرغللالعلا ةحردلا تناكسو را

 تاران> الا نم 11 هزءاتانأ 0 تددرئامو ىدنع» ٠ءا ها ىلا اه وذ دشأنأو معطف

 ردقلا صتخاف برغق لاو قل ادنعاهرا دقادال زين الرومالا نار دلال ل هراستخ ا امو ةمواالا

 ناتروصلاترهظ هش نال ةعجبا مول مانالا نمد راثشاانأ و بسغلارتسب مرتي ىلإ ألا نآل هابل

 ىاخلا ماتو ةمبزلا هل ثوم مون رهو ةفطنلا طقسا سماك ارهئااودوةرودلل موملا كلذ هنا |لع>و
 مودل اة[سه نم لدتا ةرود عضوم ىهودارملا ىف دكت اكىه هتاعاسنم ةعاس هبفهللاراتخاو
 ثدحت اهمو فيلكتلاو باطخلا مقياس يفرظانل اوةارملا نيبةرهاسظلا ةرودل ا ىل-«ز هسنناهق ىريف
 كولو ندو م فرامهو ىهووه لش شل اه ازالرأر نانا نادواذنم تاراثالا ءامسا

 نوناهاظفت لنا هتمنبا فةرثوملا ملكت 0 ا
 || وسلا اهاةبافولا توناذهلو كاد نم اهل دبالةباقوأ انونىفوأ ةشالا ىفامتاربنأتن :ماهاتن الو ةباقولا
 || رعش اهفانلو كب ذوءأهلوق نم فاكلا ةلزخس هاف ةءاكولان وتم اذمو فورخلاملاع نمراشالاو
 ل 0 كا

 قالو موص ىوسدوجولا نم اق سلنو ةءاقولا نوت
 قاو نم ظفللا ىف هري_غانلاخ هن اثن راسا لاو اوتسلا هلا

 قالا ادلاونهذ ةناكملا نم || || هقلاخ تهت نم هلدوحولارطش
 انيعلسو هملع هنا ىلص د لاكرو هظل كلذ نم لالا ناف بدترتلا ىلع نورقلا هئالثلا هراسخ ا ام أو
 هعبمج ناعال ارقاورةأامهنمّرقأو هدوجوهياون ةنس ناك امسنو هسفنب ةعبرسشلا نسف ةدابشو

2 



 او

 2 لا ص اك .هسبالو هيلا ليكستا هاك تانؤلملانالف ضاسنل ناولالا ن
 نوكم ام هنغ كا ذررغوةر ةدوةرجوداوس نم نيعلا قرهظ ىذلانوالا باح ةروتسءاهيف

 لاممل ا دارك نول لا سفن فكل ذ تح ساو نيعلارطن ىفانول نوكيأم هنو لحما امتاقانول
 ميصصو محسحلللا كل ذىفطلاغتنأوداو لاب مكحت تنكدقواضي اه ًاراتئجا ذاق دعبلا ىلع ضسلا
 || رطما ىهامتاوع ءامدلا ةقرز ةيامملا هديسمو ةلوهحم كلذَفف ةيقيكلاو بيصم هيدا اوسلا روهظ قى

 وقتما تالف حورلا ةكت الملا نمهراستتاامتأو ةقرزلا فلان نول ىلع اهسفنف تنك تاومدلا

 | ءاسسشالا5 ايحاه.زاهحاورا ةيعسطو ةيدامودي رصنعو ةبكلفو ة:.كحام ةروصلب ف هع

 أ هيذتلم ميعتلاو يعئذاس لاو ةاسملا هنعنوكي ىذلا نجسرلا سفنوهو هيلا فابنملا حورلا ةطساوب
 ا هسنن كم .ةكسم,و مهفافرورخ ابدعت هباع ع :ةرورقملا تام قا ١١ بس<ذاذلالاو :

 نو ريالا جا اراناا لهأ ىفركذو اهلهأ كا لا مهالهًارانلل نان مهفت تنكول عراشلا
 : قاربلا هراسخا امأو حاز ا رو 5 م نوبل كرر انا ا

 ضعبك ى لغس ىؤلعوهف حانللا تاوذو عب رالا تاودنبب عم حراعملا ب بك هنوكل بكار 1

 ش نطوم ف ع عوضخوةلذو دبر 2 لاح ىف ءاعد هناف ةؤرع مولا كل ل ورا

 ١ «ةموصعا مالخدسإ تاره لادا رايلي وجا هفاملىنامز مودل ةقرعم

 | اهتاثا فو ةصاخ ىلا عت هيدحأ هيشتالاهنادحأ لكةيدحأ الا ناوكالا نمنوكرك ذاب سا |[
 || رءافنيتواخلا ةيدحأباهقشو هتادح أب ةروسلا ختفا هناف هيلع هيمقلا ف نبي رغراع ةروسلا هذه :

 || لوال باظيرخ - الان انررحا الاب لوالا طاسنر االا)والابرخ الا طار أه ةطسره تاشئاكلا نأ

 |١ هي دحالا,توعنملا هللا ىيسم نمرخ "الا بلطي وهناذ نم نيملاعلان ا الا باطب الل قالاو

 | اىطاسرا عمى ا .مدقادهف |[

 ٍ هراشاامأو دم !ىغلاود هتلاوهللا ىلاءا ردا اهياطيالو هبلطت انوكحال اهلث تال ل والاد

 اااه 0 يملا ىلع لدأءىثالو تامآلعلاتادالا ناف ىب-ركلا باى الا نم
 10 تب "او ىف ردالاهلاال هللا هسقْم هسفن ىلع لدفىالان ماهريغفف كا ذدجوبال هنافصو هؤام-أ

 1 ءامسالا نم هلامدو-و ىف ةبطرش ةفص 0 بدغ ىعسم ةرضاع مسا ىل_ءدوعي بئرا مش َإ
 | هزت ةفص مواالو ةنسهذخأتال ل داوسام لك ىلعمومقلأ |

 ا س.غريعتودو«لعدوهيريمطلا هل ةد_حاو ةظلل تام هتيموقالولىذلا ماعلا طفح ضان اع
 || عفشي ىذلا اذنم ةهولءالا مكمل اميل اذا نيعم ادبعو هلاكلم ضرالا ىفامو تاوعسلا ىفام ْ

 تاكا هذانج تيل نرد مكتب لالعتسالا ميعاد الا ا كت سراة ا

 || مهدي أند أم مهد عوش دم لارءاعفشلان هضرالاىفامو تاوعسلاىفام معي ءاعفشوأ عضشم
 | ءاشاعالا# امشالأل هلع نمئثد نوط هالو هملانولوؤبامودو مهفاخ امو هنفرمهاموذو ٍ

 ا 0 لةساوّولعلا ضرالاو تاوعسل هلع همنسر كح عسو اهلكبالابتم
 | هانغ ”<ىلعلا ب.ءريمذ وهو واعو لفس ىف ماد قاخو ”ىيعدادماو“ ىونعم ”ىاذ ظوح هنال

 نيباما مؤهلا اركح ذا.اىهناهف ةسهااهلف هلال نيفراعلا بولاق ىف ميظعلا هناذ نم هعلش نع

 || امساةخ ابنه تان الا نداهريغ ىف كا ذدجت ال هن الا هذه نما عضو مرشع همس فر هش ةورهاظ م.
 || نان اهنمورهاظل ىف ةرهضم ىهفرهاظا هريعذ ةعست اسهندو يافعلا”ىل_علا مو.قلا "ىلا هلناةرهاظ ||
 1 امهلعيال هت ث و هلع نإ ذ كحو ةئيشملاولعلاريمذ امهو رحاظاا ىف امهلنيعال نطابلا فنارمشم |

 : رهظي ل كا دلذريغال دار اا عوقو مولعملاروهظ دهدالا هنْدثمىامالو هلعىفامدحأ لعب الفودالا

 || رمثع نارقلاًارق نك ا هأر تنمو نارثلا ىلا الف نآرقلا نم سب ةروسهرابتخلاامتأو ام يفربعشلا



 ا

 || ىذلا للان امهقا حلاوه ةمساو مص هراستخا امو دوهشملا موملا ىف دولا مانتملا هلفنمؤمو |

 || ةردلاهراسخ ا امتاو لوزتالفةبدوجو ةحردلا َكاتَناف َنملعلاجرال ىتلا ةجردلادوجو عم لاجرلل ْ

 || نءهتلااهاش غو لامجالاروص لظتسست اهلظرو ل_ذقلا عضومو دابعلا لامع“ اهتاعضوماهمالف أ

 الفاهاشغتفاهروص نمتعبنت لام الا راونراوثالا كاتّناال أى ثءامراونالا
 ا نا دحا عمط ب

 ١ اما صردق ىل راك اهراونأر بتامهاهلو فات لا عالاو ريمقو كيت ءانشالا تعنلا ناف اهم

 || تلك ن هالوطالا ضفانس ئدللا عنو ىلعالا ضان اكل كان ارم اون دو قلو لاعذ

 : كك ”ملذا ةسعنلا ىف اهتحاهتءفواخهضاقنكل هلطنأ تعئبات دمت ناكنال تعي دست الف ءوضوهامأأ

 مهفاهتعن ىلا لصي دح ًاردّةيالف اتظعو راونالا هذهامّتشْعدقو ةدحاو ةحرد ىلءلاعالاراونأ

 ١ لوساعو ماعط ىهو راصمالا عبج هب تاذفام راونالا ساالمنم اهوسكدَتَق اهاواظتسإناوأأ

 صوسخت هنالف رومعملات بلا هراستخ ا امأو ءادهشلا حاورأ قزرت هم *« لالةلكاهتسنو

 دنعنمالاحورلا ضافتتا نم ةعقاولا اسلام مث ءام تارطق نم موب لك ن واخ ةكنالم ةراهشدد

 مهورومعملاّتسلاةرعةكتالملا» ءالؤه قاخ لجال هسف ست مون لك ف كتاف (ادلار مى سما
 الو ::ورداطب ىلا ناكملا ف يدل قزو ادي هل نودوعنأل هنماودرت اذ 1كلمافتل انوه

 || ل_ءىل_ع كنقو لمل> لعهناف هملع ث اف الخلا الم دقهلك لاعلاو ءالخ غامو ةكحم الملا |
 نسل اهل علل رد ئث لكىلعهللاّنألعتفرا اوطالا ىف قلد بلقتو ناعالا فناسعالا تال اجهتسا |

 || هنقدتح نعمواعم جرذ الوئ :ال هتدةح تناك اماهلبق را هفاقلا للشالا ئئالام نانئشأ|
 هناق دومالار خخ اهراس ا اًماوادبأ ئثهنان هيلع موكحت ئثوهامو ا دبأ نال هنأي هيلع موك ؛يثالفأ
 فرعامل ةمزالم مظعأ تادايعلاو فراعملا ف نكي مذاةيهلالا عدلا ىف هنمع ماقم همت يعل هلزرتأ |

 تابنلا ةقش-اههنعتزع ىتلا ةضحناةدانعلاو ةفرعملا لع ترطفا مناف تاداهلان مهب هدبعتاملو

 تابنلاوهووْملا لمقي نانالا فام عجب ناف ةدحاو لجن انالا ىف هتمءىت سدل اذهلوناوشلاو
 ىهف هتةقح ىوعدا تروس ستلا ندعملادو+وم هقرافاملو تاهل فّرصتلاهناودملاَن اك

 ىردأ الف هلعودهام ىلعابهف رهالا فوامو لهس كلذ ىل_عهبندقو لاعلك امر عشيال ةمضح ةعزانم
 اني هللا هراتخ اف لعأ هللا ورك ذا مرثك أ ىلع نقولا كلذ ىف هللا هعلطأ اموأ هرك ذاع تك از إ_علدأإ

 سفنتملا سفردتموداون أش فود مون لكمنال هعسو ىذا اوهو للا نان الا نمءوايتشاامآو ||
 ١ دل نجرلا الا هبلقياق نجحرلا عب رانصأ نم نيعيصا ني هارئالا هيلقتل القى مب هيودرغلا تامزلا ف أأ

 ا تعسو هتجرف ا لالا رلا مسالا ىطعتالو لود هيف هعم ءاعسالا نم هريسغل

 ُْ عباصًأي هنال ةيفْح ةجسر هيفوالا « اثر فاذقر ءانط لا فدو راع ملف ارو ماع شلك

 ةجرلا ىلا ِىلتلا لا فاضا لس وهف ةماقالا كل: نع هغازاءاش ناو هماقأ ءاش نان بلشي نحرلا ||
 ىدابعابّلق هدابعل هللا نم ىرسشب ىهف ةماخالا ىف هملق يةيزلا ىف هملق ىذلا سأل اذس هنالس مك 0
 اوطنقتال فرسلا ف نيؤرسملا تالاح عج * مف فرس 0 دامو ميقا لمار ةرسأ نيذلا ا

 وهو م>رااروفغلاودهنا اعجب بوذا ارفغيهتناَنا نجرلا عيصأ كعازأ ىذلا اف هللا ةجر نم أ

 ءاشامئلرمشلا ىلعذخاؤبف هيذلرمث نر غبال هتتانا هلوقنيبو اذه نيب عم ف زمسنلاا لش ديالربخ |
 رفغ ام انتم دج كلرتعلا نود امت غيزلا نمرخاروماو ةجرلا ىلا لوف نجسرلا عصا هيلع مكح مث هللا ||

 مموكح عمامجاوع+رامدعي ةعافشلابراشلا نهنو> ري نيزاارئاكلا لهأ مهو دب وقعلا دعت ||
 | هدسرلا ىلا ل آملا نم دي الذب وقعريغ ور ايلا راسك ناسا 0 اولا

 بوبرعو بر نمد الف حجب نيعفزيستلابقارتفالا قيغي دئان عانمشالا تاوك الا ع نم هراسخ ااًمأَو ُ

 0 0 0-0 امسالا قام همطعت ل هنمديالوراتخم عجب افرو دقمورداق هد
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 راش امأو هيلهجلاالا قاعتمهلعل سلومل_هبالام ثني لعلاوهو لءامنل_عيملام منا عاذا
 ةحلاطياو قا توين لعلا ماق نمهطعتالف اهريغو ةبل دملا | نيهاربلا نمّديدو>ولا نيهاربلا |

 1 نمار را ال دقو مصخلا ةحح لطم تارا ا ةيلدحلا نيهارباو مصخلا

 ن.غاربل ا نمهحلو نم ىهياالا للا ف ةبدوجولا نيش اربل ا ىلا برقأ ىهو ةريح جيا هي ةناطوسلا

 ايندلااصمو : ةرخ الاراذلاب قاعتلاموع نماهلالف ةلزغملاةعب رمثلا هراششاامأو ةيلدملا
 هنا لءمكحتل مكح اهلايثدلا ملاعىفريدلا ءاقيوانثدلا لاصمل ةعوضوملا ةممككلا شد طاوتلا كسلا

 ؛لردب لقتسيال ءاةشلارادو تانملا تابثأو تاجردلا عفرو لامعالا لوبتو هلال الا برقتلاب |
 ءاغش ا اهّأع رق>ادوعروتادانعا اوعد اَنيِدلااَمَآَو هللادمع نملزتملاعرمشلا الا هلك كلذ |

 ريح انس هيفاوتت## دع نم لران عرش ناس موف ىلع دنا ا دكت طرت | تارصر |
 اهْسىتلا هاف ةيمكملا سم اوتلاامأو او:سي نأ مهل حانأو مهم لزتملا عرشلا هنسامل ةبسانم
 || نعل اق اك ميةّمسسم طارص ىلع هلاف ةهشتس ملا ركرالا هراششااماو رحالا مهل لعح اذهاو ءالؤه

 ةرخاو اي دهلىهو ةماقا امون دبعسلا رماح اهيذو قحلا ةروص ىلءىذأا ناسنالا امم صتخاو هسفن

 ىرتولو نيمرحلا قح ىف ىلاعت لاو ام ةسوكدملا هكر | ىهو نيسوكحج:م نورشح< نيمرحما نا

 وقتما كرما مصنف غاببلا ىف ةج وعملا ةقفالا دكرطاو ردن مسوراوكاان نوم اذا
 اذ هاو ةرخ الاوان دلا ىف ةفصلا هذه هلىذلا لماكل نا الا كلو ةروصلا ىلء هللا هقاخ نا الا
 ةفالطلابهتعاذ_واو د هقمسملا ركرللا هذه هلع قش ىتلا ةداعسلا لهأ نم هنال مدارك ذ اهم صخ |

 لاف اذهلوالثسو اًواعةرينتملا بك اوكحلا عج ىف دادمالا نماهلالف سمثلا هرابتخ اامأو |
 ةعبارلا ءامدلا ىف ىهو ةركلا نم بالا نم. 207 تصتخ ارربك أ اذ_ه مالسلا هيلع مقاربا |
 كالفالا بلقهنوك 0 نا دوا امل انكر ان ةدكلاز :ماللا هلع سرداابقوأ|

 (|وهنانس درو ةنتو فاما هلم لع ًاوهو هنو دو»ناكّناو ه”وفامودناكملاب لاعناكموهف ُْ

 حاكدلا اوهونامثغلا| موا هللا لعج نيذلا هيورغو هعولطب تاقولل ا ىف راهتلار لكلا ثد> ًاىذلا

 جاليالا اذهنعتاتواخلا نمرابلاو لمللا ىف هللا هند امو تاداوملا ناسعًاروهظا حاالدالاو

 نامعأزاربالْث ثلا بلطلا ةمسعتلا ةكرشلا نع نيدودولا نيذه نم دحاو لك لء-و نابشغلاو

 نود هج ام هاشتتا الف لسو هلعهللا لصاد# هراشخ ا امو بلطلا اذ هنع ثداوخلا
 ْ 00 ءاملانيب مداو هنويندهاش هيدا لادتعالاو لامكحاا نمةنانالاةبمالا |

 مدارهظ نمةيرذلاذخأ فرعنمال ا اهفرعدال ةّشقد هلة سم هذ هوذي رصنعل | تادإ وما قءارحألا
 ع هو ا مك رب تل م دفنأ ىلع م دبش نيح

 ناكاسخ لقبا ريد عاج راطخ كوة دنع دج عار هرالالسو هملعهتنا لص لاق عيا اذه وأ

 ىلاهجو نمامهن امو انهاورك انت لانههرهظا رهظ عقوامو انهاوفراع3 لانه هبحاص هج وأده-و

 لوقأ اذهفو# كل دريغو بناحورهظ

 فانعوه اهتيركضماااتامو فانؤوموهذايوتم فراعتاف

 نيذلاأ ربتذا ىلاعتهتنا لوقل ةس وبر هسغنل ىديالوركتيالو رس الاف ةدابشلا هذه ر ةيالطل يق

 نيرخ - الاو تارالا ا عورا» ىهالا ىل# مظعأ ل سو هلع هللا ! لص ناكف ١ عسا نيدلا نماوعبلا :

 هلو دفنت الهلا تامأكو ماك و ماك- لا عما وج سوهبلع هللا لس دمج ق وأو 0 نيلوالا نمو ا

 لوو "ىو لوسرو كلم نم م اوعفثي نأ ن يعناشلا ىف عف هدف ةماقلامول اذا عب ىلعةداسسلا |
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 أ 5 الملا نمرات او قاربلا بك ارملا نمر اتش او ةفرعموب ءاعدةنمزالا ةنعدانمراتاو دنحا ١

 باقلاناسالا نم راتخاو عامتجالا ناوكالا نم راتخاو ضاسلا ناولالا نمراشخاو حورلا
 ةردسلاراهثالان هراتخاو رودعملات نا |تودسلا نمراشخاو دوسالارعارانح الا نمراتخاو أ

 || نكا وكلا ندراستخاو ملسو هملع هللا ىلدا دنتش لاجرلا ن نمرانتاو ةمساو ميه ءاسل!ندراتخاو |
 اوم رت اولا نمر انساو ةمشتسملا ركرللا تاكحف را نم راتخاو سمشلا

 1 ةمهلالا ةروصلا ىلعاهزربا كلذاة يمد ١ كارل ودل !نيراخإو ةبدوحولا نيهاربلا نيهاربل نم

 أأ راش او دوحولا نيدضاا نمو تانثالا نيضمقنلا نمر اخ اورظنلا هعم نوكمأم راونالا نمراتخاو
 اهلاوقا نمو دودنأ |ًةالصلا لاعفا نمر اخاوةالصلا لاوحالا نم راّتخاو بضغلا ىلعة را
 ىونام ّىرها لكل هناقهدرو لمعلا لوبقفف مكحلااهلف ةمنلاتادارالا فانصانمو هتتاركذ
 اهنم هتلاركذ َناف ةالصلالاوقا نمهتتاركحذاماو ةدابزو رجالا ىف لماعلاب لءاعلاربغ قالدو

 ةالصلاّن اذ ريكا هتتارك ذو ركذم او ءاشعقلا نع هات ةالصلاّنا ل>و زعلاك اذكه اهفامريكا

 ١" 1 1لاسن ىف دولا رايس ماو هان امتوهفههرك د نآت قليل و اذا إو ةاجنانم
 أ هنال ةصاخ دوحسلا ىفالا 5 الصلا لاعفا نم ءدىف هتراشال هنا ناطسّشلا ن مة دعلا ٠ نمهيفالف ٍْ

 دنع بو وهةردعلا كلذ لوبق نمد الو هواوي راسا كرد همطخ :

 و اذكهدوحسلا ن معفرلا دنع ءاوغالا ىلا دوعي مث باول نتدتم لكبح هللاّناو 0 ْ

 ءايشالأ | نيت لاو ل اسسوو نوتبولا لعشتو :لان لعن عال بذغلا ىلعة جسرا هراسْحا

 || هلع للك نمو .بضغاوشبال ةهنرلاو ةجرببوثمرعصلا بضخ تاغ ةجراا اهتعسو ىتلا |
 ىف طقس ريغال يضغل ا مكحوهو طوةسلاوهو ىوها ذا ىوبع هلعج بضغلاف ىوهدتف ىضغأأ]

 ىوجم بضغلا تلعح ىتا ىهذ طقس ىضغل ا ىف ىبلاةجرلابو اهمااالا طتسالف هاَةاَدثو هعستف جرا

 نم ةيفخ ةجسر همف ةهاركى ع للعلا هيرمشد ف هيركلا ءاودل ا ىف ىتلا ةجسرلا كة صلاخلنا ةوسرلا ىلا هلال هب

 ل املاناكا ذهلو ةصل اللا ةجرلا هو ةمفاس» لا ىلا هال تقولا ىفهيركلا ءاودلا لمعتسا اهلحا

 ىلا ىرتالأر دق ئ”لكىلعهتلاو ٌثيرورقملا معن اهبف مهلفرانلا ند اوجرذ ل ناو او مكحو ةجحرلا ىلا

 عطقأ هناك للعلا ضعبل اهم كلا الا ن نكي مولو تاحارلاو عذانلا نم اناا رات تالا

 ' ىلعةريغلا تمك ف ىفاعملاو فاش لما لعفل ىف موي هنال لكوتلا ف حدق هرثآف هنوقإو ةيودالا |[

 | تا ارا يهمس ةتالو ىذا نمدوجولاهراشاامأو لكوتمرغدنأب ىوتكحما |

 ْ مكه ذيأشي نا لاقاملد ءارتال ا دوجولا الا هنعنوكيالر ادنقالاورادنتالا هانا اًذهالا ممبالو

 أ مدع عئلاو مئاما مسالا لوما دعالادارالا قلعو دو>ولا الار ادتقالا ىأف 0 ءانتأيو لاق

 || تاثالاهل حر همدعلا-ىفهنال نوكف نكهلل وشي ىذلا ءئثلا نيعوهف تابئالا هراسخاامأو

 ١ راقتفالا كك ذبو مدعلا لاح ف ميجرتلاى ةقيقدتةلسم هر هلع لا فلكم نلزربال ىلا ىلع

 . هيلعود ىذلا تابثالا كي هيلا عرس أ وهنمقحلا هدارأ اذا دردسولا ليد نكمملا ف يذلا ”قاذلا
 هدعو عدارأ "ارو هةباغاراوالا فلاككلذإو بءراوالاَنان راوالا نم راتخناروالااماو

 رونك ها. اراونالا كاتنم اراتخم هدابعل ه.فرهظي ىذا ارونلا نوكينأَّدب الف رونوهو ةيؤرلا
 عقتاهعفرف بلقلا ىف اهمكح قييورصبلا نع : راه مذا هف ةملغلاو ءاراكلا ف2: ءلاوةيدحالا |

 ةرودلا هراسخاامأو هدوهشدنع مهسوغتاو دهمشل كلذ الولو دبعلا ىغيو ىلاعتؤعلا ةيؤرلا

 ةضورعملا هنامالا لج !جوقيو ىنسحلا هنامسأ عج هيلع قاطأف هتروص ىلعمدآ قات هنالف ةيمد الا
 ناسنالا اهلجو اهلج لا, او صرالاو تاوعتلا تبا اهدرينا تر ا كا ل امر

 هناك كار داك اردال كرد نع زمعلاو هبل وهلا نيع هللا معلا ّنال الوهح اهامحي لول امولط ناكمنا |
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 را الهتسالاعمالا هي بطانختيش نك ناوو وودو منا ضورتلا

 ار م ءادالاربأرحالا ها ناكحو هع طقس هلو هنع جاذاف ||

 ا امو ةرافكلا ضرفالوةالدلا ضرفهيشالذ هنع تءلص نع اهطوقس مدعل ةالصلا ضرةىالو ا

 هنماريخو هكفنب اهلعقو ا اهبلع ضرحو اهم ىعا ةئس نيمسق ىلءودودإع نيعتاما دعام لكف نئسلا :

 ظ ىلا ا ول ا ل ا ل ا ٍْ
 نم ىلع أ و*ا حا ضي رفلا لعدل جنسفَدي دورعلا نم هيلع ةببوررلا هتصتستامىفو دتفىفومدسعلا ||
 لالا هذه نيو هدب لوحي ضرفلا مكسو ديعل لاحدبعلا عم قاانوك َناْذ هعمم ىلا ن وك نأ ا

 اهاطعأ ىتا ةلوا.لا هذدامأو ىمعطت لو تعح هلوةوهو ددعلاب ىلا عمسف قلل اعمسنوكي نأوهو ا

 تأ درعلا كلذ دنع فرع.ف حالا سفن فوهاكت بان ق تحت ماقسو عذ هعمس ىلا وكم ن )نم ضرفلا ا

 نوك ١ ىْساب ءادتقالا اهالعأو ءادتقالا قرط نئسلاو ان لوي لاما باصووهالوهقللا |
 لاق نيذلان ء ادتقالا "ىلولاّوح ىف اهاندأو قلختلا نمالابم ققحلا نم اسرق ”ىلع هناعساقالطاق

 ْ ةنئلاة معلا الا اوثروامو ءاد الا هثرو ءالعلاو هدتقامهادب فهلا ىده نيذلا َكَئاَوا مهقهقا |

 || اهيف كليو اهتأب نم واعت ىهف هبف قر خيال ناو هتماق او نيدلا ىلع ةبعججا ىهو ماقملا ةيلاع ةيوبتلا
 ةنسحملا عئارشلا ىهىتلا نئسلاامأو ىلستلاو لاو الاو فراعملا ىف اها ىلا دب دحلا تارمضلا ىف ا

 00 ءاهقفلا دنع اس مداالل مسو هيلعهللا ىلصهللا لوسر دعت |

 مح ىلا هنع هللا ىذر وهو مذلا ةهح ىلع ءاهقفاا اهذخ أف حّرش دف ن سكتسا ن م هللا هجر همق ا

 : نمو هنامز لها نع هبت عرمشلا لعب هسا: .قّناكو دانوالا ةعرالان هناك هناق هنعمهدن ل هل ةعورمشم ْ

 || دانوالا نموهلاك ”ىفاشلا ف لوقتامهل لا قنرضحلا ياهنآنيلاصلا ضعن نعاني ور) * هدعبأا

 هلثم هدعب لرتام لاف ىفاحارشي ىف لوةتام لاف قيدصل حر لاف لشح نيدجا ىف وهتاملاق |

 ٍ لاك ملسو هيلع هللا ىلص ”ىبنلا نأ ”ىفاشلا دنع مصامو هللا هجر < ىفاشلا قرضفلا ةدابش هدهذأ

 |١ عرشلاّت أك شالف ثيدحلا ةّمس ةنسّنسنمو اهم لع نمرحأو اها اهلف ةنسح ةنس نس نم |
 ||| هنم قحلا اهتسحتسا ىا ةنسح ىهوءاسالا نم ثرو ام هل نم ىشو ةنسح ةئلس نسب نأ هل حاب دق |

 || ىف”ىفاشلا مالكسانلا مهفمدع نم اسعابو عرشدةت ةنسح ةنس نس ىا نسصتسا نمابتسوهو أ
 : دمشرلا نوراهازاجأ هناف فسو ىأكح مالا سفنىف ًاطخاناو تا كح نوت مهو اذه

 لوبقم يرش مكحوهو عراشلا هّرقأ دقو نيدهتحما مالا نم دحا هللة دلو هركملا قالط ةغدلخلا
 || بهدم ىف هلسرلا لادا اكجو هلظذ<#هلودأو عرمشلا دعاوتو هدر ماكل نمدحال لال |

 || ىلا ايف نيعباتلاةباهتو نوروج ا ماييذ هبعبتمو اهعضاو نا نانأو المشاهمكح عراشل ار زقامو كلام |
 | هي وبنلا عئارشلا,ةرومعم كتافوا نوكتن ال اذه ىلع كلهن سام ردق ىلعو هردق ىلء اهعضاو |
 فراش الاهل ناكذا ةمعرفال ةملصا والا لعب ان وكمال نأ قش سد كلان اذ ةيلصالا نتسلاو |

 | نمراتخ اف تادوجو ملا عبج- ىف هناصس لعفاكراهتشالا لق: اهسفنا فرومالا تناك امل رابخالا ا

 راتخاو لسرلا سانلا نمراتشاو هتتا ةلك ىلا ءامدالا راح اي امأسخآ سنس لق يحال
 || روهشلا نمر انخاو ءاملاناكحر الا نمر ام او شرعلا كل الذالا نمرامخاو كئالملادابعلا نم
 نمرانخاو لسو هيلعهتلا لص ىبنلا نر نورت! نمراخاو موصلات ادابعلا نمر اتخاوناضمر أ
 || نمر اتخاو ضئارفاا لاسعالا نمراّتخاو ردتلا”هلمل ىلاسللا نمراتخاو ةعيلا مون عوبسالا مانا |
 || هيورلا ةنملا ف ةداعسل | لاوح !نمراتخ او ةنحلاراردلا نمراتخاو نيعسنلاو ةعسلادادسعالا |

 راتخاو ناءرقلامالكلا نمراتخاو هللاالاهلاال راكذالا نمراتخاو ىضرلا لاوحالا نمراسخاو |
 || هلاوهلق لصةماراصق نمراتخاو ىسركلاة بآن ا ءردلا ىآ نمر ات او سد ةروس ناءرقلاروس نم :
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 : دق زودنا اما داق ف ناصر د نة دم تاو ل لكأدا لخفاحاكشلانالافر ءشبال ا

 ْ: اهلع قا ىتلا ةروصلاق ودلا نم همفاملاحاكت ءاسنالارثك | ناكو ءاسنلا هملا بيح مل_سو هلع هللإ
 : انملع مدقو 2ك هتبا لها ند ةراعلا نمل تن كليا رطنمس الا نمل قالا كلدلعبالن كلو ا

 |١ لاوحالا لها نم ناكو ةريلغ لدا نم ”ىريلغلا فسوب جان اوباةئاسع و نينو تس ةنس ةيلدشأب
 قنكم الاب 1 ةروصا هلاح َةباَغ فى ,ركدفالثم مانا اذه نعد شك د[ ىددعاةوعامتبف ا

 ا ححاهوهو 0 تلاع قا نماغي رعت هونأوه ةروص 561 ماعلا لع فشوكف مىركحد

 ١ حرخ كاذاو ضرفل اكل ةنع ةهلفاندبعلادوحوو سهالا سفن ىف ضرغا اوهقالادوجوف نكس تح
 1 ةمسقلا نم هظح ىف ديعل ا دوجو جن ة ما ةرلذانو اهنم جانام انرك ذ دق حاكتنلاا ”ةلقانك هنروص لع 1

 : امهر وحال ةوسقلا نمهظح ةالصلا هده لئاو نم فرع.ذ ىدمع نيبو د ةالصاا توق هلوقىف

 نم لماع ف ضرفلا ىطعي ىذلا َناذ مولءم برش لاح لكلو ابنم همسقو هير قدا هضرذ نم فرعي ||
 || فوصومرا:ةريخم دمع لغتلا ىفو ٌرطضم دبع ضرفلا ىف هنال للفنلا ىطعي ىذلا فال> يكصملا |

 ١ هنزنتلا نمدنعلل لصحأم مايصلا "هلقانو #4 لع مل ءاشن از ل عف ءاشناف همدشملا ىعو همها امكةصب ْ

 ىننذ هنروص ىلع قاخ نمالا هلئمامو بن هلم ل_ثم سبل ىا ىش هلثك سل هلوق نمالثامملا ىنىفأإ
 ماعلاّن اف ةصاخ مسالاالا ةروصلانم هلامو لد امال نأ قحأ وهف لخملا اذهلئامعنأ هنا 8

 ءاعسالا هل ارهلظم هنوكو هدا دعشساب» اطعا هّةِمةح ىلاعت لود ىذلا ىدوجولا مس الا هللا هأطع 1

 ةدانزلا ىهوتكرلا نانالا تطعا هد ناب روم ل تر ينل ادام انعام ىدنللا
 راوطالا ف نوكل اروهظب دصقتلا هل تطعا جيلا هلفانو ريغال ضير ملأ هتطعا|م ىلعهل تلصح ىتلا

 لءلحت فرط نيب ةدامع لكى ىلاعت هملع لوخدلا هتطعا ةرمعلا :لذانو هجوتلا ةيدحا عم ةفلخلا

 هشاالاهلاالدض رق ىذلاركذلا ”ولذانو هللا لها دنع ن اةورعم نامل امهو برمشو قوداهفو م ردغو

 هتلفان همطعد هناق لوقلابو هلع : ضرف لكو نييعتلا ةهداهشو ةالصلا نم مالسلاو مارحالا ةريبكتو ل

 لعفا ىلاعت قدلل لوقت نأ ضرفلا كادطدباكن وكمت 3 نك نوكلاق هديرتامللوة:نآأ هلع ةطاوللا ١

 هدبعل هللا ةنحن لف اونلا تحت ادق قل نوكي تأ لفاونلا عج ىطعبامل عمال بابلاو لعمق ا

 ١ ديو هيرمصمت ىذلا لرصنو هب عمس ىذلا كعبس قا انوكباهب تلا ةمحنالي ةمحم لك ام نكحإإو

 ىطعي فرعلاّنال ءاسشالا ف ةللضافملالوة:نأ انعنما ذ_ هواهم مست ىتلا كل رواه. شط ىلا |
 : كارو يرسم ىذلا كلر صب هلأ هسفنقلا لزن أ دئانهو هعاج ادنع لحرلا نم لف) رصنلان د

 ودهنأرك ذام كف رداظل اوه هناذ هسفن لضخ الوهو هنم ةقيقح قح لكل ىطعأف اهم ىست ىتلا |

 | انركددق اذهذ نولعبال سانلارثكا نكلو لجرلا نم لشفأالو ىلعأب رصبلا سلف هلال قماداك |
 مع ىاعتهتلاو ةهفان هلفاندسمتلا ىلعو قالطالا ىلع تارثكنا لفاون همطعتام

 هب (رعش نالاو ضنارفلا ةفرعم ف نيعست قوملا بابلال*

 اهتااغلا اهل قيرطلا شم || || ننسلاو بئاكرلكض ئارغلاَنأ
 اهتانآىف ىلا عم نوكتف ةضب رف تنكب ردلا تعطقاذاف
 ١ هت ماتا اور ؟اضفلاقرط | || مزتلاواهريتعاف لئاونتلا سكع

 ١ ىهوام معن م نم غئأو مماعاهعطقو هدامع ىلع ىلاعتهلنا محو أ ى جا لورتلاوالاغالا ىهضنار هلا

 ١ ادا هنع طقس ىذااوهوةب افك ضرفو هريغولعاذا هنع طقس ال ىذا اوهو نيع ضر نيوسق ىلع ْ
 : تملا لغو هرانملا ىلعةالصلاكريغلا كلذ ىلعو هيلع انبعتم هيريغلا ماسق لبق ناكدق و هريغهب مأق :

 ١ كد الا تما د 1 0
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 نكلاو بحاولا سصحالا همف طرت شي الف بوي ره ةغدابر روهظامأو اللد اذياهناف م رك ْ

 رخاالاو المع اعووسم اذدناكن او فات ىعملاو رهالا ةغمص هنغصو بالطو ءاعد نع نوكم دق

 تئتاغلا ىلع دهاشلا سا.ةوشو لال سال ىف سال رس مكح ادهفناقرف امن نكلو نإ نك“ :

 قملبام بس< هيلا نيب و سنملا نم دح او لكل بشو بئاغلاو دهاشلان يب عماج ل وقعممكححم

 || رارم-أ ته ا دقوريقحلا ىلعو ميظعلا ىلعقلطي دادضالا نمل.لاّنال هلال انةامناو هلالع

 « (رعش قالطالا ىلع ل فاونلا ةفرعم ىف نولملاو عساتلا بايلا) #

 اهننعل نوكمام لفاونلا نا

 اهاباق نا مارجالاكضرفلاف

 ةضن رق سدلوا ةروصب ودب
 اهلضف نيمق هبت ب دل ءاج

 هنأ 1

 فرتغاف كير لاوةنيعنوكمذ

 اهاكضئارغل !ىفدعاشي لدا

 اهلظك دارملا لفتلاو رونلاب

 اهلك تان فان فدوه د
 تان سا
 اهلعف ةعتن كل هلالارخذ
 اهليو روف: ىد اهلط نم

 : واعي ماعتو لضافتت لفاوثلا نام هيلع كتشلا وم ههاو هةهساعزعو هر د5 فرع هقأد نم ا

 انرهظاكرهظي هيروصرو داو لصالا كلذ نع ضئارفلا فلصاهل لع لكلفاوتلا تناكذا اهضئارف |
 نوبحاو نش هسفنل دوحولا بحاو هنا هش لوقأ اذهلو انلص ا وهو هلذانهل نق ملا ةروصد نغ 1

 || اننسو هلددسم ةدامع سف لفاونلا ادعامو هنعزشو انعزيمت_ةحردلا هذبفانسفًانالهن ||

 ىصىلااهضنارف ولعب اولعت لذاونلا تناك اذاو ىلاعت هللا ءاشنابانلا ادهدعب اهركدنتادتبم

 ىرئا هلف حاكتنلا نم عنج هناق تا دابعلا لفاونرت اس لص فف ئ هلذكسالوهو اهل لثمال ةدامع موصل او

 || عونمملاادهل ناكن اف ةَوَا كات ىلا ةيسنألا, فعضلانمصتم عونمملان اف عملا هوة هل نم لكر هعنم |

 || ىوتا حاكتنلا :لفانف كشالب ىوقا ناكاهمكح ليزي ىدةدابعل هذه لح ىف رثؤت تح ةوتاا نم

 |وحو لصادلو تاريملا لفاون ل_ذفاحاكنل اف اهريسغو ةالصدل او موصلا لاطب ارث املا نمهلامل ْ

 ةَعلط ا ةمح |بدس نع هن دقق هعودو عا نعول ىللعؤد»و "لفات ناك هماع دارا ضورؤملا حاكنلا :

 ”ىهلالا ا قحلا لسانتلاودلاوتلا ةمحم نع عقراذاف لسانلاو دااوشلا ةيك بس نع عقب دقو :

 دادعتسا ىف ةٌماسقنااهما دعا لاحىف ءامشالا ىلعةمح ا هذهل :دارالاب هحودف فرعي نأ بح اف لاعالو
 ٍ ىلا ةثدحما ةفرعملا ىهو فراسعملا هوجو عمم < فرعما تناكف نك اهل لان لدالا ماعد اهناكما ||

 نامعا ةشش ىلع ”ىهلالا هحوتلا ادهنعالا ماعلارهظالو لاعلاءالا ةفرعملا الو دو-ولا لك اك

 ناكفدااوتلل حاكنل اهبشت ةلاح ىهو فراعملاو نامعالا ف ىدو>ولا لاكلل هيلا قد رطب تاككمملا
 تادابعلا نم هععم هريغ كارتشالو تاريخا لفاوت لف هتلفانو ضن ارفلا لذفا ضورفملا حاكتنلا |

 لهعلاّنال جاكنا !لفاون لص الاف اهل انماهءاونا ف الخ ا ىلع اهامعّسا نم لان لفا لا مساىف

 هنقشح بسحب جتموهوالا لمع نمامو حاكنلا مكح نم كاذف كلذ لبق نيع نكي ملام جتنااذا
 مامالارثعاملو مَدَعَتلاو ل_ذفلاو ةطاجالاهلذ اهاك ءاسش الا ىف الصا حاكنلا ناك هني رطو ||

 ْ وهو ةحنار هنم هلع تيه نكلو هّمَشب رطن كتل ناو ىعملا اذه نم برشبام ىلع هللا هجر ةشتحو ا :
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 اطمللا ةيننامأو ق- هلكف قدسوهامالا ررقيالو ني دهتحما مكح ررقدقو عرمشلا هرزت ثمح عورفلا ||
 هللا دديعت دقو ”هلعسملا كات ىف هلوسر مكحو ا هللا مكح ىلعرثعي ل هنوكوهف د>او رحا هلىذلا دهتحم ىلا

 لصو اذاف لطابل ار يال هّنلاَناف هيهديعتال هبل ارظنلاب هللا دنعاقح نكي لولف هدابتحيا هملا ىهتنا اع
 نءرخ أتم مكمل كلذ اعو هلا دفلاخام هلتسسملا كإتىفهلوسرو ا ىلاعت هللا مكح كلذ دعب هسلا ||

 لع نمناكح ااذهاو « هيلعءاقءلا هلل عالو لوالا مكمملا كلذ نع عوجرا هلع بجو هلل دمكح
 ىتفأ منهل لبق ناف تازنأ لوقي هللا نيدفف هلك نع لم ساذا هنأ هعروو هشردو سنا نب كلام
 هنيعتالدحاو لكلا كلتىفنيعملامكعلل بيصملاّنالانركذام هيدسو تغب مل لزنتمل هلل-.ةئاو
 نيبعتلا ىلع ”ىهلالا مكدلل سصماماف سصم درت لكءانعلا تلاق اذسهاو هنسدالدحاو ئطخملاو

 فاكردشتلا اذهو هأطخأو نيعملا مكمل كل ذ ىلع رثعي ملا ذاهل هللا هنثأ ىذلارّزقملا مكعلا شموا
 عرشلا ماكح | لوصارارسا امو ءاصقتسالا لحال هنال ٍباَكَلا اذهىف عرشلا ماكح ا لوصا ىف

 هلوتو ك._ربالامىلا كل ربام عدا سو هيلعهللا لص عراشلا لوتوشو هللا ةياىهُذ ناميالا مهمولق | ىبتكىلاعت لاكاكطثاسولا كرب دبعلا هللا نمنوكياموه باكا َرسسَتافاببف فلتخملاو اهلعقفنملا |

 ءامهالا ةيسننم هلالح قيليامع ةيهلالا ىناعملا مضةباكلاو نوتقملا ءلاتفاناو كبلق تفتسا
 اهتسن ىهواهااالانلاهالخ | نوكتو ااه اعع ىا ءاسعسال ا كس قلختل | نمانل تلا ىناعملا ىلا ىلا |

 محر فور زيْنمْؤملابو مسو هيلعهللا ىلصهلوسرف لاق دو ميسحرلا فوراوهتاي قلنام ىلعاتسلا |
 عركلازيزعلاتناكناقذ هدابع ضع ىفىلاعتلاثدقو ميركلا زي زعلان هسفنىهسو يدم اذهوأ

 اتتسن تناكناواهم ىعست نمذاهران“ ان ىعملا ةلوقعم اهتالوا دمو قلخلا ءاعسأو هللا ءاع-ا اهلك م وهو
 ىطعي نأ ركلارثا ناكن اوءوم لكس ل لاق هناق دبعل | ىلا اهتدسن همشنال هللا ىلا اهتلسف ةفاتخم ||

 أهرتق ا دف هحو نم عملا ىلا عملا مضن ناف ماعذ الا ةهج ىلع دسعلا نموهننا نم ءاطعلا دحو دقو

 وهو لارتشالا عمي ىذلا هولا نرخ الا جملا فوصوملا هب_ثيال ىمدملا فوصوملاّنال هجو نم

 ياك تيعم ضعب ىلا اهضعب فورهللا ميو مضلا ديان نال باك نو كح, هولا كا: نمرئالا |

 نمؤم اووف ةببنكاوم-امانادحووا نيقرفتمازاجولف ضعبىلا اهنعباهناسرفب ليخلا مذ ةبدتكلاو
 وهف ىمدملاريغ مسالا سدلو انموم هن ىعس كح ٍباَكَلا كاد ف بجو اف ناميالا هديعبلق ف بتكدقو
 مضناو رهظ ا ىلا رهاظلا ضنا مف رهظمىف رهاظ لكو ارهظم هلنكمملاو نكمملا ني رهاشلا
 ىلعاليلد باتكحإا اي ز> الا لصأ ّرسا ذهف همفرهاظلل ارهظمنوكي نأ مص كل ذاورهاظل ا ىلارهظظملا
 نع قطنرال مالسلا هلع لوسرلا ناكامل هناف مكحلا تاسئاىف ةنسلا سامو مكحلا تونأأ

 ةنسلاو يقسم طارص ىلع هللا هللا هارأ امج هنع غلبمو هللا نعلقان وهو هللا مكح همك ناو ىوهلا

 ىاموت اوما ىفام هلىذلا هللا طارص ةنسلاو هتاغلداربامناو هسفنا داربال قيرطلاو قيرظلا

 لوصولا نم هلع كلانسملاٌديالف هطارصب انو هو هظارص ىلعاهتال .رومالاريصتهتنا ىلا الا ضرالا
 هب عما رهاظل اا ىلع مكح هسفنىف هيلعوهاع رهظملا دادعتسا ةطساوو ةط_ساولا طارم لاق هلا

 نيعت صا ىف قحلاانلأس اذا نتف مَعَ طارصا ذهف عم مكمللا كلذو مسالا كل ذهاطع وهف 1

 ىلاعت هبلعقاطا الو يكملا اذه تنئامانا اًوسالولذ است يمسف ةباحالا هتنا ىف انل وسرت ناك اننا
 هاعد تح هياحا اق ىناعداذا ىئادلا ةوعد سحا ىلاعت لاه كلد ىف هلدقي رط ندشو مدالا اذه

 ديعلاو قلاخهلل' نا ىف بوررملاو برااهيلع عجب ااموهذ عاج الا امأو ةنلانهلالدتسا ٌرساذهف
 تدحوامنبا ةفاضالا لئاس ىفهدامعندو هللاننب فال خالف ةفاضا لك اذكووو قواخم
 دبع ةفصب برروهظوهف هتنئمدنع ساسقلا امأو تامواعم ىهام ثح نم تامولعملا ف كلذكو
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 قلخ دج نءوأ مكح ىلع الما دذختب الف نر سإلا نع نكي مناف بر صانعدر ةعصب دنع روهظو :
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 ةراودو هب مكحمم عاجاب نقلل رشا رخال) سوا هللا لوسر دع لا

 هلاك ىذلا مكلا كا ذياهيف اسقف ةياععلا نم ىحاو لكل تغلبدق ”لئسملاّنامعي نأعاجالا |
 دسار نع لعن نا كشكل دين لاو سهالا كلذ هملا ل صو دقوالا دحام ءقسي ل نأ ىلارج الا

 بجو ئث ىف فالخ عقواذاو عامجان سياذت وكس سنع لوا عاجلا سلف مكملا كاد ف فالخ
 وهو ىأرلا هللاناد, نزوح الوالمو أت نس أو ريخ هاف ولولا اقتل الاد كسل

 ْ نلت الف سامتلاءلوقنال اكن او عاج نمالو ةةسنمالو ناك ن مال ناهرالو ةحرغب لوقلا
 نمئانعنتماامناو عراشال ةدوعةماه اً ظلا ىلع بلغن ةملح ةلوقعم ةعماخلاءلعلا تناكاذا هتدشم
 لوقي ناكو هّمالا هذه نع فيفا اديربهنا عراشلا ن ءانمهفو مككلا ف ةدايز نال سا.تلايذخالا نم

 ناشمر مامقك هينوءوةبالف مكح - كل ذ ىف م,اعلزني نأ فو لئاسملا» ةركب تاكو م كت فوك
 ملسو هملع هللا ىلص <ىبنلا ناف نيدلا ف ساشلا انعنم اذه ىلع هان رالف كل ذررغو تربل فشار
 مكحو لسو هيلع هللا بص هللا لوسر ههر يام هناف هكرئانماعنيمتف ىلا عت قملا هن حاالو هنأ ام |[

 باك نمل.لدلا هماعف انماعربم هلا يد !ناعج- ضرالا ىفامانل قاخ هناا و ف.اكتال نأ لصالا ْ

 ال هلا لص <ىنلالاعف امو ةد_او ل هضدلقأالو هنلوقاالف ساقلاامأو عاج او ةنسوا
 لعفلا ٌكلَذف هبات دبعت !ىها هيانا نيبالعفالا ب رحلا هياغّدل ذ فتاف بوجولا ىلع تسل لبو هيلع ||

 جا لاعفاو مكحتكسانم ى ىعاوذخو ىلصا نوت اراك اواص سو هيلعهتتا ىلصهلوق لثم بحاو |

 0 هناق لعفلا كلذان مرد ن نكي لاعفالا ضعيف كلذ ملسو هبلعهللا ىلص هقطنالولو |

 كلذ عأ ناالا لاذ ا ىف هعانتاانم 2 الف بضغيا؟بضغيو رشبلا ىضرباكىضريو رشلالر ا

 هدحودر لاكح الن أ هغلرتب سهااسف هملع نيع_ امدحأ هاربال تحب اًرسالعذ لعفيالنأ نيعتبو |

 انءرشرّرقامالا هعاسا انهزلي الف انلبق ن م عرشامأو هعمسل ل نمىلا هلق ني دنحلا ةعسسال تح

 || هللانن مون لب لطاب هبف لوقنال لسو هيلع لنا ىلص هيلع هب بطوخ نما اعرش كا ذنوكع م هنم
 اند ءروسال هللا نيد ديلقتلاو لزنم عرشو بالك نف لبق نم لزئاامو هلا لزتا امو هلوسرو

 || ىفةلوسر مكحوا هللا مكح ديراه ل وة نأ لاعلا لأساذ لئاسلا ىلع نيعّبو تممالو ”تدنلقتال |
 هيدخالا لع نيعت هل اوسر كوالا هللا م 1 اذهلوّسملاه لاق ناف هلّمسملاهذهأ

 اذهواىبأرت ذه لا اكن اف هيذخ الانا أ ىذلا هلوسر مكحو ىلا هللا مكح لقان انهلوةسملانانأ#

 || لثم همف مكلا نوكي نأ ىطعي سامعل ان نكلو هب قوطنم مكح لعمل هذهىف ىدنعاموا هتيأر مكح |
 رك دلال قط رار تار الازحل 0 قوطنملا ةيئالقلا لئسسملاف مكحلا|

 لاف ناءرقلا لها ,هو كم زا! لهاالا لأس النأ ملم لكى ع نيك زا انف ماك قع علأسف

 بحاص ل وعملا اذه نأ لئ الا لعنانثيدحلا لعأو نولتف اسهلاناوركذلا انازنن حنان ىلاعت |

 ثيدحو ساو ىأر نحاص لوم نك [ناف تيدا تايم لأم و هكرتش ساق رك

 ىأر نعوه لاكن اف ثيدح نعوا سايتوا ىأر كما اذههل لوتينأ هبلعنيمتءاتفأ اذا هلأسبف :

 هنسوا ناءرقفف ءاجثدحالا نامسسنلاو ًاطخل مكحالو هبدخاريسخ نعلاق ناودكرت ساسهوا

 هبف مكح» الف هنع توكسم لكو أطلنا لتقو ىبءاننلا ةالصل دم هبل معتق مكحامهل نوكيدأ |[
 مكس نوكيالف نابعالا ىلعال لاوحالاوءامالا ىل هبوتم ع رثلا باطخو ةيلصالا ةحامالابالا أ

 كلذ نهى نءز نم لكف كرتوا لع ىف ىهنو ىهأ نم ضرفلا مك لوف ةدلاس نم ىلعالا ضرفلا
 هللا ل ءعس اهات امالاو همس الاا نسق فكم قل اعتدتلا نان ء شات وعام ل هرهطاهفلك امن |[

 هدعنالو هلبدال هتقو ىفالا ل عزو الفا ب ضموان اك اعسوم تقود ددقم لع لكو ١ ني رس كح

 ىفقملاو داو عورفااولوصالا ىف دانتخالاكجو ىدعتالف هش عورمتملا هتنادح كلذ ّناف

 ل ا ا ل6!



0 

 دحاولارشوابم عوطةمتبالا ناذربللا انكحروذي رم كك اارابخانم

 امهيفريبتلا |مكملاناكاموتن عملا ن نكمي لو عيراشلا لهجو ةرالاك ارتاوتمريكنا ناكن ام ن ا !

 محصربو ياو اضراعتنيتي وأن يربخ لكو هيذخالا مّدقف حرملا عفر هبفاسهد أن وكي نأألا ّْ

 ىلعةدانزلا ثي دح ذخالا حج رتوابب لمعو ةدانزلا تابق مكح ةدايز امه دحأ ىو رئاو“ ءريغوارت ا

 ىلا د: فيعض ثي دح هيلا غلب ور اتم ماكل ا ناك ناد مسامألا تي دكا نمدخ قويالو ص ير

 لويتلا كلذ لملد فر عيال بحاصوا َدُمالاَن همامالوةهضراعدهو لسو هيلع هللا لص هلال وسر

 || نكن او لوقلا كلذ ةحرد ىف نوك نأ هاراصقناق لوقلا كلذ كرترو فيعضلاث ب دا انذخ أ

 بحاص لوقهضراعو ثيدخما عصاذا امنأو ثي دما نعل دعيالو دحر را

 رخل اناكنافربألل بحاصااومامالا كلذ لوق كرتيو ثيدحلا نع لودعلا ىلا لسسالفماماوأ|
 مناوربغال بحاصن ءالا ثيددلا لسرال هنأ عباتلا نم ملعاداالا هيلع لوعيالف اوقوموا السم

 ىلص هللا لوسر لاق عباشلا لوة.نآودو 00 مكح ىف هناق لس رااندخو ف بحاصلا كلذ نيعب

 هَ ل سو هيلعهللا

 دخؤي ل كلذ هنم لءناف ملاصملا ف لسو هيلع هللا ىلص ”ىنلانع بذكل اىوربال نم هنأ هنعل عدو

 لضدقف كلذ لعفي ندو ماماوا بحاص لول خ مك ريخو ا: هبا لرتزوجالو هدنساولو همدحب
 بحو لي دءتالو حرج ال ما ار هللا سد ع نءحرخوانسمالالض

 قلعت الحر 1لاتناكن او هيدح كرت هتدص روت ةحر مهنمدحاوح رح ناف مهني اوريذخالا

 نءغوهو هوكص لاح ىف ثّدح هنأ لع ناخد هركس لاحق ثدحاا ذا ردنا براشالا هيذخالا ثحو هلم

 ا دخالا لَ مانلة امدح ىلع تتنئاذاو ةيزاط ةحرخلاو ةلادعلا ل دالاوهلوقب دخ اهّتفص هذه

 اماضراعنناالا رتاوتملا نمبو جيمصلا د اولاربنجذخالا نيب قرفالو ةحر 1ك باص ثيدح

 يروم اساس عم مل سو هيلعهللا ل ةهللا لوسر ريغدح ا لوشي دخالا انيلع هللا ب>وااموءاناتأ]

 هام ءاهشا ان دنع هناق هءنولوشي امد- ىلعهب لوقا الفم نسل ا امأو مهتبكو مووظعس

 ناكاذاو هءانلق أضحت [!ده لاشم ى مناف ةئسواناءرق نمرخا كا "اف ىهتنا اذاف

 را ا را ل شاول ال هان ناعر 5 زمازوعف اذه ىكعرمهالا

 عت ال لسو هيلع هللا ىلص هاف ةسقن : هيرااع الهنا ءارأاج محسسحيناو | مهلا لزئامم سانلا نيب

 صةدرواذاو ةنسلاوناءَر ةلايدجللا تررعمدار ةريغو اان 1 رقٌكلذناكءاوس هملا ىسونامالا

 : ليالمأ ضراعمهل ل هىربىحرب-كئاوأ ناءر هلاكلذ ا فوتولازو<الربخوا هنآ

 | لصو ام مكحي ناكمّدقتملل عمو ا صصخخو ا نجانريخو ساو سماع
 لع اللا مدخل دعاك ماعلا ىلعمدقل .دق صاخلا نإ خراتلا نع: نأوهو هطورش هنلا

 ذخؤوي نأ لصال اف ناسللا نمام ظلي ريللاو ادي الا تدرو اذاو رخأتملل مك اثأ لصالاو صاخلا

 مناوةالصلا مءاكح ةغللا نال نم موهفملاريغ ىلع عراشلا هقلطا نا برعلا ةغل ىف هلعوهاع

 كلي ربخ كلذ دعب درو اذافهررقو عراشلا هيهرمسفام ل صالار اصةاكرلا م او ميتا م-او ءوضولا

 لوسرا ع نعدري ىى> ناسلل ىف هءلعوهام ىلع لم< لو هردقو ا لع لج ظفالا |[

 ىلءريخا كل 3 ىف هيلا كا ذ دنع لدعبف ناسا ! ف هملعو هام ديرب هنأ ظعللا كل دق ملسو هيلعهللا ىلد

 : مال اننرتتي ملامرطظمللا ىلعةلومتاماكهم هاونو بوحولا ىلع ةلوجشاماك عراشلا ماوأو نييعنلا

 ارظملا نء هجرت ةلبرق هب تنرتقا نا ىهتلا كل ذكو ةحامالاو ا بدنلا ىلا بو>ولا ن نع هحرذت هب رق

 درب دقو ىهنلا كل ذكو بوحولا نيعت ا . رد نءىحالا ىدءتناف ةهاركلاىلا |[

 عاجلا عامجالاو هبرومأملا لعفبوجولال.ةصاخريجتلا عقرب ىهنلا ىلع ”ىوبنلااوا"ىهلالا مالا |



 كيش ير تت تت تت تت ل ل 7 7 7آذؤ

 عرمشل | ناف هللا ىل_ءاذع همك زن «1بوازب نمل يصدح اناع ناو اا لا

 اهناف هل عملا هذهىف عازتلا نع تكسل فااخلا فمنااولف هّتدنا عراشلا نوكحا هداهتح اهلا هاد

 : هوجولا عيجب نم عحتريخو هيأ ضراعت ا ذاونيتي الاوأ تن تنشنيريختا -ىأب لهعت امهيف اري نوكد و

 الما

 ْ ل

 تاوعسلا توكدمىف اورظنن .لوأ ىلاعتهلوقىففاعرش هين أ ىذلا“ىلتعلا رظنلاب انشئ امانَتن

 مكح عراشلاريتعا دقفريثكا ذه لثمنمنارقلافو ةنح نموهحاصناماو ركشت ا

 أ رمل انفلكم هتيهولا مدح وفق هريتعا ع لتعالا نكرلاوهوالوهللادوجو تاما ىف لفعل ارظنلا

 ىلةعلارظنلابانرطن مث ماكح الا ن ه هالالا اذهل بحام ىلقعل ا ل.ل دل انانرظن مانو تعي هللاالا هلا ال هنأ ىف

 هنابأ ىف لوقعل اءانرظنف اناث مارمشب ناك ذاهدنعنم لوسرلا !ذ_ههيءاحام قيدصت ىف هبان ه5 ىذلا

 اا سمو عنا ارمشل ا تلطب هند رد اول لوصا اهاكهدهوهانشنت اف هقدص ىلعالما دهيصتامو

 تاهمالا هذه ىف هدد ىلا ىرتا ىلقعرطت ساسقلاو هدامع هيرم مو عرشلااهريتعاو ىلةعل ارظنلا موش

 ْ نحو عاج الو ةنسالو باك ى ارك ذاهلاندجو ام د ةبعرف لكس ىف انملع هزدحتو ةمظعلا ناكرالاو
 ىلقعل !رظنلاوهو لص ىلا انام قرطلا تدفن ادقو عورشم ”ىولا مكس> نم هيفدبال هنأ عطقن
 ةلدالوضان ل ساسقلاانشناف كلذ ىفانرظنف ةنس وانك لصالا اذه تاثادءاوقاندعاو

 هر قوطنم ىلع هنعات د اوصالا ىف مكح ت7 لل نستسلم
 ٍ صن هيف دن لذا ةرورضلا ع طاوم فام عم عراشلا ةدوصقم نوكت نأ دعرالةلو جةعمايلعل
 ْ: عرف ىفا ده اطخوأ الصأ ساسقلا تيثم ىدنعاطخ ن 0 هلم ملا هذه ىفانبهذماذهف امبعم

 ديالف لطاسلا تشب الوزان ردك تينا تح عراشلا ىلع دالا# اس دعف نط فد

 دهغااذهدنع مسيل ىذلا فلا الءلداطخ ةيسن كا ذ ىلا اطخنا ةيسن نوك,واست>نوكي نأ

 هرقل 5 هديالف هنسعب ال دحاو عرمشلا ىف َّ طم 2اواللد كا: ن وكي, نأ

 : دنع نأ عراشال ناف هب هدبعت دقف حالا سفن ف ءاطخ ناكناو هيذخالاب عراشلا مدقق ساسقلا

 نم ىلارظنلابهب لوو انما ارظنلالسامقلا,لوةنالانا عم انلعىف امان درفنا دقي رط هذهوهدابعءاشات

 لوصايقلع ام بالا اذه ىف نين مث ليدسلا ىد.مودو قا لوي هتلاوابف عزاش نأ نم مشوأ

 || لبق تادانعلا لو أن م بالا اذه ميدقتىلوالا نكو تادامعلا ىفا ل عاممالسالا ءاذع دنع ماكحالا

 || ىركفرطت نع نيولوك يس اذ هاند صقاماناف عقوا ذكع نكحإو اهفعورشلا
 ةالصلاو تاواصلا ىلنءاوظفاح ىلاعتهلوقديآ همشاف ةمكحلا سترتىف هعضوءاذهنكيم

 اهعضوم سل كلذنار هاظلا ىطع.فاهرخ أنتو اهمّدقَتت ةانوو ةدعو حاكسو قالط تانأ نيب ىطسولا

 6 ىجشإمل 0 نم ميكحلل انافءامشالا ىف جيشا هلعلاهعضوم كا ذ هللا لعج دقو

 هم لخدن لو هاكر تف ببدرتلا اذهان دب ىلع برهللاف كلذ ف قى ىعشإ امةروصن ماتا هح ناو تال

 || ٍباَك ماعلا ناف دوحتولا ىفلاعلاد هرطسي ام عسج ماهلالاب بوللا ىلع ىلع هللاف انلوةعبالواشلإ ل

 اعمامهلا مع ساو امن عجبا نكجاو نامي ناريخو ناسيا ضراعت اذاو ”ىهل اروطسم

 ءانئتث ا امهدح أ ف نوكمال نأث يع ناكواعس سيهات: نكي ل ناف اههاامعّدسا نعل دعتالف

 ةدانزلا تذخأ ةدانز امها نوكينإ) تع ناك ناو ءانئتسالا هم ىذا اىذخؤب نأ بحق

 رخام اندخؤ يفي راتلا ىلار اهننف هوجولا عج نماضراسعتو كلذ نم ئىثدحو ناوام لو

 هنالهيلمعش نيدلا فحررملا عفر ىلا امهم رقأ ى ار اهتملف هب لعل رسعو عب راثلا لهج نافام متم

 رسسعلا مكي ديرب الوربسلا مك«هللا ديرب رمسد هللا نيدو حرح نم نيدلا فيكح )ءلعجام هدضعب

 تاج درا ترق وا ار رست مكس امو جدطتسا امها ان فالامر



 ٠ما

 هقفا نم اهل نيرقلا مخ

 هقدص لان 1ناوبودكلاوهن

 ةلوحا امناف لوس اذاف

 مهراكفا اوداقاماوةدصف

 هير نعلا صغار امامك لصا ماكحاريتعتلف

 |١ ىلاعتهقلا لاك لوقأ هيو هعنم لئات نمو ماكحالا لوصا نمهنأو لملد هنأب لئاك نفس اشلا ىف ||

 أ( هلوسرباونماوهللااوقتا لاو انافرذمكل لعب هللاا وقنا لاقو هتلامكحواعب وهتلااوةتاوأ|

 || ةيرهاشتا رضخ هديعىفهلو3 لثم كلر فغبو هب نوشع رون مكل لعبت هنجنر نم نيلغكم كيوي
 | نأ ديالفانل عورمشم لع ىوقتلاوهتج ر نم هدبعملعلاءاطعأ لعفس العاندل نم هاناعواندنعنمأأ

 أ هنتا ىوتتا هيفا نمزاي هلعسم ىف اهاكواةلدالا هذه نم لرادىلااههكح ةبسن ىوقتلانوكسحب: |
 | ناتسث امتاساسقلاو عاجسالاو نالعاسغا!نالصالا مهو ةدسلاو بالا دمقما ذهن اع دمنا لاق

 || قئاتحا عيرالاهذهنعت .رهظف نالعفنم مكحال | ىفنالصأ امهذ ةنسلاو ٍباَكَلادامبتلال دمصتو
 | قئاقح عب رانعترهظ تا دوجوملا ناف ةداسعسلا نوكتاهب لمسعلانىتلا ةعورشملا ماكحالا ةأشن
 قئاقحعب رآنعقئاقح عب رأنع ترهظ ماسخالاوةدارالاوةردقلا ولعلاو ةانملا ضوةمهلا

 ةرارشاف عليو مدوادوسو ارفص طالخ ا ةعيرأ نعت رهظ تاداوملاودنوطرو ةسووةدوربوةرارح

 ىاكراشي ةلزملا عئارششلانمؤيال ن مناك و نال_عفنم ةسوسلاو ةيوطرلاو نال_ءاف ةدوربلاو
 ةرهاظااحاورالاب لاصتالا هسلعرهظيو ةعسطلا مكح نم سفنلا صيلختو ةدهامجملاو ةضاررلا

 لاعالاهذهانم نيلماعلا نيِْؤملا ىلعرهظيام ل ثم هلع لاصتالا كلذ مكحرهظرو ةءكحزن)ا |
 | اوتلعتاملو سانلا ةماعدنعردقلا اذهىف نو انس كارتشالاو هسسشتلاعقوةلزملا عئارشلا مكحي

 ةيلضافلا سوفنل ا هذ_هىفُسعْن اهي قاعلا حاورالا دادم او ةضاررلا فد كح ايطعي ىلا مولعلا

 || ءالعلا نييوانش لارتشالا هبف عقوناو ادهازلعدشملا لاك بونغلاناوةطنقملاعاا ىفام عبج :

 نم ناكامن اانملع ةرهاظلا ران الاومولعلا هذه انمطعاىتلا ذل امعأ عبج وانت دهاجتو انمضابر لصأت ْ

 || نعةماسقلا مومو ةنسلاو باكل اب دمتم اذ هانلع هلوق عم اذ هذ ةنسلاو باْمَلا ىلع انلع

 1 اخ ور ا: ضيفو ”ىناحور مهشمف ناف قوذ تامواالا ىف مهل سل مهماردقلا اذه كتل قا

 | ا هلعح هنال ىلاعت هللاودو عرشملا ىلا انتلصو اف ةعب رش ىم-ت ةمهلا هش رط لعاكلس اننوكحلا
 || نمالا ذخورال فاكملا نانالا تاكرح ىف همكح>و هلا عرش ناك ا ملو كا ذلءاذ هلا امقي رط |

 || ىود أنا ءرغلا نكتاكف نك ئذلل ل اف ىلاعت هللا وهو هب ماكتملاءالا دو مل كا زكح ناءرقلا

 ىف هقدص ىلع ىلعلا ليادلا ماك ىذلا سو هيلع هللا ىلصهّللا لوسر نع مداموأ هعل ادنتسليلد

 عاجالاوهو ةراععلا نم عاج اراماربخلا كلذ نوكيدقو هللا دسع ىف ه_ءرشام عج هللا نعربخ هنأ

 نوديعتم ندفانملا لصو قد رط ىأب ود اولارخوهو لدعل | نع لدعلا َلَعْس مهضعي نموآ ا

 ضولا دنتسينأ ب الهنا عامنالا ف لوصالا لهأ لوتتي اذهلو مالسال !ءالع نيب فال الب هب لمعلاب

 1 رهظت عضاوم ىف لوقعملا فاه>وهلنافالصاوال_ل دهذاختا ف فات ساشا امو هيوطن )ناو |

 || داح الاربخ هبشاف هب عوطقم لبل دوهاخ اذه عمو كاذرهظيال عضاوم ىفو هكرت ىلع هيدخالا وق

 || نكلف ماكحالا تامثا لوصا نس لص هو لعلا ديفيال هنوكح عم هيذخالا ىل_عقإقنالا ناف
 !| هاد نمل هبمكحلازيج ا ىناف ىتخ ىف هبل ناو اندنعو هسفناترال املج ناك اذا هام سانقلا |[

 : روجام هناواطخأ ناو دبتلا مكحح تنثا عراشلا نا باصأو أ كلذ فءاطخلا هتابثا ىلا هدابتجا ا

 || ابنه لصأ لكنموأ عاج اوأ ةنسوأ؟ ناك نم ساسقلا تاما ىف لما دىلا دنتسا دهتحنانأ الولذ
 ىلع ةلالدلا ف ىوقا ”ىلحاسامقلا فصنملا دنعرظتلا مكح ىفنوكحاهرلب هب كح نا هل لحامل

 مككيملا



2,02 

 ١ ىذلا كاف رانلا ينم
 لمموارابملاهم-انم

 هدومشمرانذلاو اهسال

 [ مالو راخا 22
 ىذلا هلالا مغ قتال

 هريق نم نجرلا رشد

 ءركش ىلع هتلاركشلف
 هربك ىلع مولا كلذ ف
 هركم نم رانلا ىوق#ت نأف

 هرمض ىف صخخشلاا عفن نطنا

 ىودأءادىأو هب ىلتبملا قس ىفرانلا نم دشاوهءاد نم منطوملا اذه ىف ةيافورانلا هللا لعج دمفرانلاب

 ْ ةماسقلا مونرانلا مهاوخ دب عفرفاتدلا فرانلاب ىلاكءاود ةماسقلا مويرانلا مهل هللا لءفرئاكلا نم

 ادهاورانلابهنم فاح نم ىوتكيىذلا ادلا ماقم ماه ىذلا هللا بضَءوهوراذلا نم ماظع ًااهظعع ءاد

 ١ اذااذعهراناب ىىكلا بحاص ةفاعلا ىلا جرخ اك او ثم ا دق نما ىلارانلا نما ذدعب نوحر ذم

 تارافنكس ىهاذهاوةرخ الا باذعنم ةءاقو ةيوايثدلا دودحلا انلعج اك ةنافواهانعح
 نافرافكلا مهم ”ىعملاناهلوسرو هللا نيراحم !ىفانلقاذهاوةرخ الا باذعنع دو دما هذه هرتسن ىأ
 كلذ لاق لب نينمؤملا وح ىف دودملا ىهام لثم ةرافكح مه وقع لع لابن دلا ىف مهقاعامل هللا

 مينو ه ميظعلا با ذعلاورافكللالا نوكيآل اذهو ميظع ب اذعةرخش الا ىف مهلوايثدلا ىف ىزخ مهل
 1 مي الا ل نانا ورضا

00000111 [ 11 

 || ىتاا تاره اك ةعفنم «_فنوكي دقرخ العفاف ترهظ ىتا تاره ةطاسورانلا لءفتم تارا |||

 ريثالا رك تااكالويضنامب : عملا ةعفنم حاضنالا كذب عقمار دقلا فام اشنالر دقلا تحت نوكت
 هير تنل قتلا نم كلذ ىناملاستن اهترارحع نداعملاو كاوغاا تاداومىفرثون سهلا ةعئااو
 ىذلا عضنلا نم ةنملا دكاوذ ىف امورانلاو ةندللا عضوموةرخ" الا ةأشن فرعنم كاذك اراناهنوكعم

 رانلا ةرارحاب بس ةنملا هكاوف ح بطن ناو هذ :هلا نياورانلا نيا لعنانللا لهأن م هاد ذك

 نم هنا ىفام ور اهضرأرعتمىف ةرارح رانلا ثدحتت ةنكلا ضرأر عتمت حن ىلا ١

 رعقمنافردقلاّتترانلا ةرارك اهل ىهورانلا ةرارح نه ةرارحلاالا مصيالامو تال اركحألا
 رانلا فاهاكم وهل اورمأ او سءثلاوةلصوملا تالزتتلا ىف كاذاشن دتورانلا فةسوه ةنلسا ضرأ |

 تناكاماولع كلانه ءاشالا ف لعفتفاهم تاناو حلا عفانم تناك !هيفهتلا عدوأامب اهماكح ا نعو
 قرا اروسلا تفل اكاو ىنعاان كل انه مالا لمن كا زكحصا :هرمال اوهاكو ال ةساسنه لفت
 ةيرتلا ك|:ىف ةشورغم ةسورغم ةنط ارا اورانلا نم. .فاملعيطلابراحوهو كم ةنللا ضرأ نا
 نفعمهنال ةمعسطلا ةرارخلا نم هامل للا ايندلارادلا هذه تاب لاح ىضنتياك ةيكحملا

 انه تا د اءارانلا ىونك فاكردتلااذهو نيفعتلا هلياقلا ماسحالا ىف نيفعتلا ىطعتةراركساو |

 نيرادلاف

 *# (رعش عرشلا ماكحأ لوصارارسأ ةفرعمىف نونالاو نماثل|بايلا)»

 هقحو مهقحت ملعلا وهف هقلخت هالإلا عرشام عرشلا

 هقح ىف اهقحب هلالاماف || |[ ةعرش عرشلدبعق ا اذاف
 هقالل هلالا لاق ل_ةنملام دحا و لص نم امهناتعرشلاو



 ل

 داحادارذالاورادلا هذهىف دارفأ هتادود_> نوّمملا
 داهشا قشعلا ف ىهو خزارب اهتروص تتح اذادودحلانا
 داطاروغلا لاذ روغفواروغ هلن ا ىعسرلا لدح قتل

 داعساو دعس هلم هن ىظح هب طخ قاذلا كظح ىذإف هو 5
 داعباهش برقسرقلا ةياغق ةرخآو ايدى زلا ورتفلا

 اوداس ىرولا لكل عواهماوزاف ممهمها ماودأ ةقيرط ىذه

 ىأف باتعلاديدشهللانأ ا اواعأ رةصاخمكحصصنما اواظنيذلا نيمصتال ةنتفاوةتاو ىلاعت هللا لاك

 هذه ىهو لعافلاو ئربلاو ماظل اريغو ملاللاو مسمار يغوابم قمهتسملا مدن وتعنمدشاةيوقع
 تسل ةرخ ”الادو دحوزتسقلا مدعلابتب 07 ما ا ناو فطير جارت ار ادا لوقا ب لادودطلا

 هبلا بهذاكججاشما ةفطأ نم رع رخ الاد ًاشن تناكوافاهلهأ الاد وقعلا بصتالذزيست ةراداماكلذك |[

 قيسل ام هريغ ىلعةرخ 1 ًاشن نا فرعت ترطت ناانه نمو اهله يغو اهله أ يوقعلا تبعل ىسقنيا

 تناكأبنا نوركذتالولف والا ةأشنلا حلعدقلو ىلاعتهلوةوهو قبسل اثمربغ ىلعابندلا شن نأ
 ءلخادتلادودحلاو ءلماشلاةيوقعلاو ةتاعلا نفل هذهو ضضعتلا ةماكبى ا ذهاولاثموغ ىلع

 ”ىملالا لجفلا كي ايلوانو لدعلا ىطتتي الهر هاظناف ديربامللاعق ىلاعت هلوق هفص نم

 ىهامن كلوب وةعلاةروصموعىف كلذكسلاسهو ىرخارزوةرزاورزتالةرخالا ىنف ةرخاالا ىف

 مك نكلوْئربلا اهبجوتساق هلظ بقع هنءاجاجن الدي وعمل اظلا ىفو َةنَتف ىهامن اوةيوةعئربلا ف

 ىلاعت لاقرافكلا هتحسام قهتسال نماهفناكناوراداارفكل اراد لهأ ىلع مكحاك هسلعرإدلا

 مكلا فمهنمموتلا لوم لعج دة لسو هملع هللا ىلص”ىبنلاو رانلا مكسقفاولط يذلا ىلا اوكزرالو

 نءقح ىف هللا لاه ذا هّقح بجاوب هبلطي لو ءإضفب هل ماعم هللا انلعح ىهالا سفن ىف مبتموهامو

 ملل هلال هللا دابع نمنيفط-#ملا لظوها ذهوةنامالا لج شبح هسفنل ملا ظمهنف هدادع نم هافطصا

 ىهو هدنعف دنا دح هسفنل نال هبسف: لظ دفف هللا دو د ىدع نم هناف ةيهاالادود هلا ىّدعَم

 تعنى ددعلا لت داذافهنوكب ىذااوه هللاذحو ام دويعنيءوه 1-31 كلذواهسفن ىف هملعىهام

 هللا دو د- ىدعي نمو هسفن لظ دّقف هللا دو د ىذعت ندو هللا دو دح ىدعندقف هللاوهو هس وبرلا

 ىههذهه يف لخدينأ هنمسلامو هنمحرذ نأ هنموهام عنعئذلاد-نال نوملاظلا مهكئلواف
 0 نوحلاملا هك اف ابيت نة ةيتاذلا دو دنا

 ةيتاذاادو دخلا نما ديان سيلو مهلة اكو اهولعجو اهو دعت ملا ذا ىوقتلابم هفصوف نوي مهلعل
 1 اويقوعابهنمواهودعتو العد ابعلااًرتج ا اذهلو ةسعسرلا دو دحلا ىهامتاان هنعىذلاو يد

 ديعأا لبقابعمرادح ناكالودب وةعبجو تسي لظلا#ىصتي هلوهافّدخلا بحاص قملا مهلخدأ
 ريخج د للا بح اصف ةيوقعلل هسفن ضرعدتف هبحاص لا دارغ نمهسفنب همف لخ د ناذ همض لوخدلا

 ايكذح هو مفصلا وفعلاو مركح) افصتملاك ل اءاشناو ىتعءاشناو بقاعءاش ناني رظنلا
 امو هللانةفرعملا بابل ن ماهنافهلّتسملا هذه ىف بيرغلا علان م هيلع منام لعافق ودل ةمسردودح

 ٌكلذكو ماللاو فلالاب نجرلا هلك قاوملتخاو هللا هللا ىوس انياب مرام ةظفللاهقادودح

 نحره مارو كب لعب لشم ةيكرملاءاعمالا نمنوكححي نأ ىل_ءمي>رلا نجرلايدحا مست ل اضيأ
 هللا لمغأ ةسيغذي اس تناكامتاو عورمشم ل اذهل ةباجلاودانالالبو

 0 0 0 ذو ةبعسلا نع

١ 

 ةراخحاو



 باح فا نمفق بخ ارمصبنالو "ل رصين اماسي راب رعذ ١ نورمصبب الن نكلو مكحنم هيلا برقأ أن
 كي قلعت نأانم هب ملا م0 اتا | برقا ودي رولا ناك انمتنأو 3 ْ

 دعبلاةباعا6با> برقلاةراغفان_بفنا نمانملا برق تنآوْا رافكف هدفك :الناكت :الا تا
 اهفواخضيو كلوق ىف ىرب هللاناان !عو كررت لّتعلاريحو رهافلا مقىذلا بعلاامناو باح
 أ كنوكن ٠ كن و انش با تعفرولكناتاقمث منك انبامكعموهو كلوةو ىربهتلانأب لعبا
 || ودرملاعلاروهلف حدرونلابو كو+و تاس كرمي هكر دأ ام قرتح ال ةمهجولا تاهسلاناذوصوم

 : مكح تحت كاف: تلخ دأ نيرعالا ىلع هنا ةريملا ىفانهداحالا هتةمش- نم مدعي فدكف هدوحو

 لقعو س>الاانلاموةيركفلا ةفصلا:ةرظانلا ةيلقعلا وَلا نما هتلعج اممركّس اًذهوديدحتلا
 0 اق سا فلخ تنك ةسلا عقودقفالاوثلردناملقسلابو كردنام سابق

 واحلل تبخل نم هناذم ”عا اتلاف كسف:تاخدأ اذا دل ىنأ ىلا برقأ تاق طمحم لك

 1 :ادآ ت صنو لوقعلاالا تطاخامو لوقعلا تراح كنسو انما
 -ىثونيرفاغلارمخ تنأزانج روان رفغاف انملو تنأءاشت نم ىدممو ءاشتنمابملضتكتنتنالا
 تريتخ ا كتنتفالا يهناهلوقبانعمجرتذا اري مالسلا هلعاشع ىردوم هللا ىزج اذه نمد شارفغ
 ةقصح ىل_عل ديالو عضاو بعل ديل عوضوم ليلدلا ناف كدالصو ليلدمئامو ةلدالاب كدابع

 اذهلو با نعتنأنوكصتنألا مبدقلا مالكلا» ءاطعأامو ميستتلاو ريسل دعب امرأ رات هعضاو

 انتم دتو نطابا اورهاظأا نمانلهن تست موهو ءاظوأ اروناب:وكع ماهارئالف ب نحلا نما

 نطابلا مالا نمةلظأ اوره اللا مسالا ن ناوولا هلع باطلا حن توي . 1ناذ هلا قتنتأ

 نعت االوكيالا كتعانبصح ا اف باخ ان كنا ت نو دحو مان[ تن دقو نا كرشماخ الاو

 رك ىعم ناي ناو هتفص و هع نم تاي راهن كب كلدملا نم كاسب ارك فر ل 11 ًارغلروهظالا
 هفرعت الو انفر هدو هدمُسو ان دبمشيو هما اكنوانملكي وهذ ىفاذهروهاظ لب ةفصلا كاتبالو مسالا كل ذيرهاظ

 هنافرعتاكهناذيرهظ اذ اهنر وظال ةمتوثتناكولذا ةبتومثال ةسلس هناغص نأ ىلع لل دىوقا اذهو

 | سفن هفرعت اكوهنا ذريسغ تاكل ةتوشدناغض تاكو اذ نودلةم ةفرعملا فن كف هب رعمالاوه
 نمنيتانصلاركجفلا بانرأورانلا ل_هًأهدقتعيام فال ىلع لدف ٌكلذكرمالا نكي لو هارئام
 لل ذ نأ اهاصافت ىلعت ادو-وملا ىف د.:هن نأ ىلا اناَد أ سهالا ذهو لوةعل | بابرأ نم ةبمسشملا

 تفلت افتادا دع سالا نم هملع تاكسملا ىهام حسم تاكا نامءأرهاظمىف قطلارووظ
 || نامعالا دعما تددعتو تادوحوملا تيم ةفادخ اب فرهظ ىتا انانعالا نالرهاظا | بع تاغددلا

 ةأمهم تام ا نامعاالا ىبسنلامّدعلا قامو نابعألا ماكح او هنااا دلو ولا قاع ا فتق اهزتو

 : رهالفدو-ولا فاول نيعالو ىهف اهماكحأر هاظلان ال دو-ولا ىفىهال ىهفدوحولابفاصتالا

 : ناسعالا ماكحا فالتخال سوسو لوةعمتادو>وملانيب زيقملاووهف رهاظلا هنالوهالووداك ا

 ]| اهدحواواهاشت وناهربلا اهّدر ةققدةراشأو هقصر ةلزاغموهوهاموهالو وانا ودامانأ اضوهالف أ

 : هداقتعا ف دقةعماطخ اهو دام ىهالان ءدلتنادقف تئداماذ_هدعب لف اهنناونابعلا

 رعش هذا هنا دقت لهحالو '

 ثداح نوكلاو هللاالا 5 اه

 مصتعاف هللا لهما الا معلااه

 ثراوو نلعار لام ىلامو

 رهاظ هللاو نوكلا الا مث امو

 رفاسأ بي رق نع ىناف ىلومتب
 رضاح لاملا اذف ىدالو آنيعىوس

 * (رعش هيوائدلادودحلا ىوقت فنوناعلاو سد اسلاباملا)

 غ2



 آالك7

 |امكف ةصاخدل ىهفامفكراشينا نع ميظعلا ”ىلع ءلاهتلانالاةودالو ل وحال هلودهنماخدو>ورهاناتلا

 كلل دب با اطمرتسغى" "رتملاو دا وعد ىل_عناهربلاب ان تااطم ملا ىوعدلاو ىريملا نبي نيلاملا نبي :

 مالا ىف ملكت ن خو ىدتلا مسا قلطاب كلذ لعوأش قببال ىترشااّناق ىوعد ىتتلان ا لقتالو :

 ة هيلع ىهامرومالا ىلع مالكلا ىف هانم هلك انم الكلب اذ- هاك نام قتحملا
 ذسعلاو ل ورع هلنالا دهم ةيهالا ةفص ىوعدلاو باس هموم درعلاو ةساس سهلا
 اهلوةبامتاق نيعتسكاناو لاك امهموهللابالاةوقالو لوحال لوقيوا مف هللا محازرب , لاهم فصتا اذا

 جعطةسا امهللا اوتادل )قام ىوعدا بدرعا ارهظامالوأو لء ثدح وهو ىو امولذ هعيش الالات

 ىه لب اههق عدي مل اهلعج نملاسمم او ةلوو جم هبوقَن ا ىلع همن نة نيفعضلا نيب مكشم ناد ا وخلا

 ص نمرومأم كاَالةبراعةنامالاو كلعاعالاانغنوكبال ناسنالاواهكجاءال هدنع ةنامأ
 ةوقلا ف تو عدلا ناسا هاب :ءاهةوقلا ىأ هقلابالا ةؤقالو لوحال لو وهو اهادأ ىلا اهّدرب هدعنع

 ةعاطتسالا مهنع قنفذ , الاىف للا تولع ى ّريتلا لهو ةيردصم مع طع_سام هلوق نمام نولعح ْ

 قتملاىلا شام ةرافو دخت 3 نأ ىومدل ىف ىنعملا ناك املو بر دصم اهل عتس ع نمدنعاعدشاو ىوذتلا3

 ريصا دح الفد اكول ا.ه هب دوق همل | لصت نا يملا نيبواسن ةياهولا تااح ةمسنلا تءاجا ذا هنم

 انافقأتل اد :ء كلذ هش امو ف.ل ا.برضا اور او نعطل او بسلا ناك هتنا نم ىذأأ ىلع
 رومال ىوق نازيمىلا جات هنكل الع كسام اهتارو نموهوهدسب ىذلا نحنا ىهوةباقولا اهاقانن

 هامل ال ناكناواندأةباكو هللا ل عج الود علا اهليتف ةموم طم ىعست ةيسنلا تضرع ضواوع
 ةروصاهنال ىوعءدلاهذهد ٌرمضتالو كا ذ فدبعلل عورشم بدال  كحلو الا سفني و هلئاالا ||

 راح تت نكسو هملع لاح لكى لوعو همل اروماالاّدر نمت ازاج كتم كا ذ هللا لع اذاو ةَقممحال
 اك ءاما ةَعصَح ىلااناموأ دقهتلا ى :وفتادهقرابتلا ولدللا دالوأ نم هنا ث دحبامف حبر فتو رادقالا

 نم لكلاو رتسلاو بال! ىوقتىلا اناقتناو اذ انمفتكحاف لوطيابحرال ا , انعم ىف مالكلا

 لصالا هناف هللا ىوشت

 هةعفصى ريم اواهسفنأ قى

 * (نوناعلاو سماخلا باسلا)*

 رعش يل او باخ اىوشت هفرعم ىف

 67 20001 مولى اذا

 انفلارادب رتسسلا عفرول
 ا ل انا لا
 0 ه”رس ىف قدلسا هحو حالو“

 ىربامف مجولا ىرالق

 هسفن نم تشل نا معي

 هسمانمتاقأم لعوب

 همر ف عفري نأ لبق نم :

 هةيس لو ىذدح نع متع

 هسعم قواتقو هردبو

 هع والا ند هلقع

 هسح نم سلس |فانعاذك

 4سم ' نمناطمشل اى 0

 هلقعن ا تاعك

 ىقملا ل ده لحال

 ملسو هيلعهللا ىلصلاقو نول و ذعمول ممر نع مهناالك لاق ىلاعتهللا نالاناو هقاانديا مع

 0 رظناخهرصد ةكردأام ههجو تامه تقرحالايذ : حصول ةاظور ون نماي ات نيعيس هنا نأ

 /| بخ اهدهدوجو عم ديرولا لم-ن م هملا بر 3 نو لاق هناناهام خا امو نخل د 8

 : 0 ناو كا ضرأ ىهفانبع با هذهها ىرنامو مياظعلا بر كاد مهىف هتور ناسنعا#

 ند



 اا ©

 نازعم ىلعاناك اذا نيلياتتملاِّنا انلعدقو تلباقتملا ءاممالا عومتهتتاناك اذان هتاوهاهعمج ىذا |[
 || ناك امهدح أن ازيم حب را ذاق ناطق سف امهلب امن مكس ل.شال ل انالام_عمكح طقسدحاو ||

 اهمكح دفنف ةمرلا ترتف ا:ظفح نجلا مس الان الان دو+وب فيطللا م ا حج ردقو حارلل مكملا ٍ

 اني دوجولا نق اهمكح لاوز نمدبال ضراعلاو ضر مكس ءافتالاوداجمالاب لمالا ىهن

 لباَمَدلا نمهضامل هقتتوتراقو هذ نأ ىا هنا ى :وتسان ىعأ ا ذهاذاههححصحو ةجراا ىلا الآن

 نأ ىف هسا د اماقملا نم صو كيمكن ةوعاو لاقف هنم دي داعت مالا ف هلوق لجو
 ةمهلالاةر ومالا يف ناسنالا مكح تا ةسنملا ىفامسمالو ءامءالا ماك أ ثنا اذأ هنافدرخ الاوأإ

 ىلع أوه ىذلانعماشقملا اذه هبجتا عرفو ئذلا كاذ ن كح نك ئثاا لوقف اهلعرطفن ىلا |
 7 هركذ ف < ىهلالاروك ذملا سال قا. هقوعا لرب ره ىلا تكل لهدف هقح ىف 1

 فرثثاا نع ةنملا ىف دكسمىذلا مسالا اذه قتبفدله ألا هب عجريامو هيف لصحيامو بيثكلا ها

 اندلافىوقتلا ماقم باحعتساانلقا ذهاف سئثكحلا! فدا ل صح ام هت ىف لضف و هامىلا

 || هيرومأم لك ا ذكهو ه.رمأ اذهلو دبعلا بستكم مام هللا ىوقن ّنا تلعاذهتاعاذافةرخ لاو
 , [|| ةبهاالا ىوقتلاو به اوم لاوحالاو بساكم تاماقملاّنا ةفئاطلاتااق اذهاو بستك, ماةموهف

 اموكنم هناقت قد همة نا هلل اان سعأ |جسق نيهسق سهال | ابهيق مس ةناىأ انمف مكلسا ىف نيمسق ىلع ُ

 ةقئاطام ص ةفصشناكتلا اذهى نيعامو ةعاطتسالار دق ىل العنا هان ما امسقو نيتموم

 نكلإ ومهملع ريمضل ا داعاف مه رك د مدع د نونم ملا ناكصئ اهنا قس فاد عام لم متاوطلا

 اوقتاف لاتف رخآ مكح كلذ لحال ث دف نيعتلا ةج رد نعلزتنفاندمعتالو اح رصت ىعسالا ذه لثم

 ملاعب قلن تارعشملا َناف ديعيوأ بيرت 5م ةةمرك ذل عجرريعذو فطع ءاغيذنا ادشا معطتسام هللا
 رخآنوددحاو هب صتؤال نعم لكح ما دلت تانسعملاو تعلا

 يلا ل ءاعمالا - نمهريغوهامن ديز تلقاذاكناف دمتم نيعملاو قلطموهف :

 | وأ م.الاينيعملاو رمضملا نيب انقرف اذ هلف ثيد_حو ميدق بط اذ لكل لسير يهضوهف كناوأو هو أ تأ

 أ رم غنم هيزيم دقن بتاكلاوأ نمؤملا تلقاذا كنافرئاعذلا نيبو ءاسع-الا نيب ةمخزرب ةفصا اودفدلا

 : هتفص هذه ن ملكى بءهقالطا هحو نمزبامذلا همشأو ةفصلا هتنمعامهحو نماديز همشأف نمؤملا

 : ا ناكن مان“ اكبطاخش لكم دالثم ىلاطلتاريضلاناريغ

 هنافاهب ف دلكتلا يد عاهلرا وعر ب ىرشلا نارك
 ااركشلا قحهقلاركش نم لاكمنات:قح هللا لاف هللا عمبدالا ءوسنم هضتقب املابنع لزعميال |[

 ا هدامعن نءففخ هللاّنأ اولمضتو ةياعصلا ىلع ترس تيكا . الاهذهو كإذ عم مدقددقو

 رسفالهقلاّركلومولاتاج لوقو دشالاىلا اولقتنا مخأ اولعامو وتلا ف ةعاطتسالاة بان
 مظعأ ةعاطةسالاب هللا ىوةنّنا انلعو كاذ ىف مالا انيلع ناهاذهلاثماىف ةضلانودا ع

 ١ سل لاقت قواهشلل ”لشف نمّديال هتعاطتسا دهح هلع قناسنالا لذس نأزب زعدناف فلكتلا ف ْ

 || هبفوملا هتبثأ ىذلا عضوملان ءهضنتتا يش الف ةعاطتسالا فدبعلا تنثأ هللا ناانلعو كاذك ||
 ا مهدنعادي د ناكاف هملعنوهأوهوءاوةتىهملارطنلاتنثأ هناقتق قوه دعرابم كلدّد

 '/ دنعوادي دش ىهالا سن: ىف ناكم مهدنء انه ناك أمو هللا نعمه نمدنعو نوشأ سهالا س ه:ىقثاك

 ' دال اس [ وسر م ةجر هان اه هباطخ هنع مذ نمم هللا انلعج هللا نع مهفنم

 ْ ديعلاناالولو فعذلا ٠ نه هيلعوهامل هحربل هملعتىلون لب هسفن ىلا الو + دنعىلا هلكي لف الع هن دل :

 ظح ل عج اذهلو ةعب رشالو طع انملكهنبا لإ اأةام اهي لالتةسالاو لاععفالا ىف ةعاطتسالا ىذا
 ١ لامفالا ٠ نم ارم نعال ا ن1 ريع ميلا 2 1
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 وداموأوه له هبلعز وجي له وهالا نوكلاىفامو ّرْفت نع

 ووك نع د 0 1 و 8 رك نيعل اد وهشذ له تاقنا

 | ها ناك ذا صررتلانرعأو نذا ناسعالا نمدّدسعام برقع اوصررتىلا«نهلوغنا هللا كديألعا |
 أ هللا ىلا رارذلاءان معأ هلا نالرارفلا را ردات ا !ٍ
 ا مكلا بح أن اسعالا هذهىف هللا دوش ىأ هللا لد نم ىأ هللا نم مكملا بحأ ىلاعتهلوقو |[
 : 0 اوةروك دماء ءاسشالا هذه نيبو مكس ىتلا ةبيرقلا ةيسانمالا هريغناعأ ىف هانا كدوهش نم ْ
 ارح ناعأن بح صاضنالا ض عبل نوك«دق نابعالا ضعي نكلو نيعلكف هدفت انملماكتلا ||
 اهوقح مهل ل عجو ءالؤهريب كسحأ ثمح هلوسر لج نمو ىأ هللا نمهلوق لثم هلوسروهلوقو ||
 ىلع ىتتالا بلع صوصنم ةموا مر اثعلاو حاوزالاو ناوخالاو ءانالاو ءانالا قوت م ع
 أ ةراصتلا قوةو ملاصلا لجرلا ملاصلا لاملا من لاومالا قوتح كل ذكو عورمشملا ملعلا ىلع تو نم ْ

 ءادمت ايديا جوماع امو رسة<قودصلارحاتلاو اهريغلن وكم الةرادتلا قد صّناف ةمواعم
 أ داكلا ل حالا هوكرت نأ نوناخت لوب اهداسكَن وتحت هلوقو «. سو هيلع هللا لص لاف ذك
 مدومشاضيأ لجأ نمو ىأهادس ىف داهجو هلوقورجاتلا قدص مي. نم مظعأ برد ”ىأو حابرالل ايلط

 | ةلزم ءانركذاملو هانرك ذام لكف كدوومشم هنا ملعو ا ذب كىحأ هنال هلسس ىف داهملا ىف ىلاعت ابا
 ىتح هلوقوةدهاشملا هذهانل تسيل انتوكلال رارقلاءانعأ ام هنافاورغتالىأ ١ ريك
 ىدهالهتلاو هلوقو « ءالؤهةدهاشم نعمكحر ع ىذلا توملاوأ ةعاسلا مايةوهو «ىمأث هللا ىأب
 ق-ى ىهانث اهلا معد ئلاو ابق مآ ىلا ةدهاشملا هذه مكح نع نيجراشلا نيتاسلا وبلا
 : اذ هناك اذا اوصبرت ىأ نوكسو لاحريرقتو ىرشبو دعو بأ ىهامن اوديعوةبارظنلا اذه باحأ
 ىلع ًاريخ ىلا ىندأريخ نمور يخ ىلاررخ نم لافت وهف ذهدعب ملقا ناف بولطلا لصح دتف كده شم |

 ١ : ىلاعتهللا ءاشنا دعست انركذامزئدتو مهفتق

 « ( رعش هللا ىوقت ةفرعم ىف ثونامأ او عدارلا باملا) +

 هتمكح نم نوكلا فام لكل || || عماج ىوس هللا قيام | '
 هنمقن ىف ةمعنلا قو ةعمتعت قف < منلا دف

 هتمسعت نحن هبف نطابو || || رهاظنمنوكلا ام لكف
 هنت نمرات#لا ىلع هنم ةيماهضاسأ ىلإ فو

 هتمهنك ىضقبام لكن م || || هناحس هررج ام لكشف

 ١ انملع هللانتمااملهنا مكتلدأ همشلا نم صلخو مر ارس مصأو كرئاسب هتأرادا انئاوخ اب اولعا ||

 ةمعئانملعهللانئمااذهلو دوولا وه ىذل اريد ىلا مدعلاوه ىذلارسشلا نمانجرخأ نجسرلا م الانأ :
 ْ ا ةجرلاالاءادّا هناصسهنمانالوام أ اشكي لو لبق نمهانقلخ انا ناس الاركتدالوأ لادا

 | املكنمةياهوهوذختاىأ هللا اونا ىلاعتدلرقىفانرطن الف ىضغ تقبس ىتجرَّنالاهاذهاو# |!

 ا نم مس |نمام هنافةيافو ذخنو هنم قب نأ ىيبنبف 7 ىهال ا مسا لكن مضت هلل | مس ان ار نور ذحت ا

 | فاطللا» ءاهسأ نم ناكنا قا رذ نماةوخ اما هيو هنم تي نأ نكيوالا قلعت ه.نوكلال ةهلالا ءامسالا |

 م-الاو ةنامسأيالا هقام- ا كحالا َيَءاخرهتلاءامسا نم نكن اهلوزننمافو>وا ||
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 بي. 1 67777770 تت تثبت تبثئآآ--حخ دس

 ةءطّقنم دز اح ىدوهةزئاجناف ةيزب اح نوكت نور تا هْنمّرَف نم نود همهم او هسلأَرَو نم نعوهف هللا

 ىطعا | ذهف رت الارا دل ىلا بالةنال او تريمللاننا سهالا عطقن كا دكة لاسرلاو لوزتا:د ةفالدلا نان

 ةهانلا تناكبذ توملا نم هلدب الو تامول هيومجوا هقارفب عطقنا هناف اهطقنمناكامل هنمّرذام مكح
 ٍ ىلارا رفااو توملاناعطقج ةلاسرلاو ةمامالاّناَف توم انامهءاطشنا نم همطعا ال نانئسانم ةمهلاو
 || نا نكي ملوا هللا نءرارغل ناك ءاوسو هللا ىلا كلذ ىفنيبعتل نا نيعأالو هللا ءاةبب قدام ىطعنهللا
 : .ذهو مكمل ادم ءايسالا عم ةمالا هده تناك تاو هيه د نلل ىو «قح ىو همااَرف ةنملانهةاعارملا

 : َناف اهرارفف ةّمالاهذهتكلسوب رط ىا ىلع نوفرعبام هللاو انمءاسنالا محا ةلزنم كنظام ةلزملا

 || تا هيريس نيا ىلاهبذخأو هاقلتا ذا همأاَر رقي دح ير ديالف هس | !تكرار هلاودشإ ”الالوهحمتلا

 | يدك فانآن هوىلاعتقداصلاو هو لوب هلاث هلا تافلار ارفنمهمشلت ف هئاارفن 3 هىلا عرسا هللا

 أ ناحاو لالا نمهيهنت آن نم هيمان ام فاعض أهان اذ اه دبع ىلع ل اءقال ايه سفن فصوق ةلوره هنأ

 نها ىرخ ىهلالالعلاىف اذه ف كلذ نم تسشا هبلا قملا نابتا نوكش ةلورهلا ندد راق
 ا 0 ماكدنف نعت .الرارفلا نم كد اًهمنا لعاخ ملسو <. لعلنا ىلص دمت هر انعب َهّسال ا هذه هللا ىل اطعاامق

 قاموا ااهتترصحن اواهنايوس اعيضتتال ةراتكروما مهو هد رئام سحب رافااى كك

 : ىلا فن نا هن هللا ان ىحأ ىذلا نكلو هل اراغأ | هارامبيسح اهماكح او ةمهلا ةريثك اهنا ىهو هيلا

 ا ناعتح ال ىلاو نمو هنمّرفنام هفناف +. .!اًرذن هنمىلاف عوهلا ثد هةح 6 5 الهللاىلاراز ةلاوهللا ١

 : كيذوعأوهلوق نأ د>اولا ناهجو ه.فانلق كنمكيذوءاوهلوقذ تلقت اف فل +ءامهءاكحاّن اك

 ةلغفل ىف ملكشاتا ع نوىلا مكح غلبامو هرارف لاح ىف هلا د .عتسب هناق ىلا مكحانه ءاسسلا مكح ودام
 هحولاو داهشتسالا ذم كل هحوالف ءابلاب عقوامتا”ىوبنلااذيوعتتا اذهو هلع د تام ثمح نمىلا

 ىتلا ةيسسنلاف ةبسسنلا فالتخا نم دب الفرارف عصيول ةبسن فالتخ اريغنم هيلاري ن منيع هن
 8 داما هلوق لدم ةدحاو نيعلاو ةاهاحأ نم هيلا تررف ىتلا ةيسنلاوب ماع همم ا اعد

 ١ 2 ارظناف هب تغدو ام اهلسعيو اهاانورمش< ىتلانيعلا هايم نورث ان ادقو نجرلا

 نودي ذر ديل هيلا رن ع كلو هناغنا لاس هيمن دار نجرلا هدا قملادومدمنوكي مسا

كل نا هلوقبو كف فرمدت رخآ مس 5
نهىذلا م ءالا وهام لعت نيممربذن هنم م

 3 ناكملح أ 

 هللا ىلار ارفلان رم كلا ههجو ىذلاوهو هللا ل_ءدوعي هنمهلوقو كلرذ- 0 نمنسملارادنالا

 هللا لص ”ىبناا لوقت 5 رثكلا ىلا دانتسالا عبطلا فرعؤناكحذا عماملا مسسالاب ءاسامتاو
 ا رجلا ءام-أ عومت هللاو ةرثكلا ىل اه دانتسا.نامالا الص ل ل اول

 لا مسسالا ىفةريثك ةجرلاامسأو ”للقدخالا ءامسأتد -بوةيهلالا ءام*الا َه ةفر عم تةقحاذا

 ٍة 4نوكتولدشيو هب كطبرب نأ ءديربوالا ”ىههأ | مسا ن نماسو كلذ ٍلعاذ هللاىلارا ارفلاب ل سه كلذلف

 ١ 0 :الادال اكل نوكمال ديزملاو ديز 115 كن كا تاع ْكفهناطلسروهظ»

 ا مكحال نر ا ذنالا نوكيو رارغل ا نيعتت ثكوتيال نلت لمع شا ذلاولدنعزكيإلا الع لي هسا لرخا

 9 دنعلا بدصتسسي مكحر ارقااقةدازلا نطومىلاتررقف ه4 عم ءاقيلاب 0 ىذا ل كيلع

 : ةحر دةرمعاتن او ةئامست هئم لاصولاو سنالا لد أن كرا تاحردو رح . الاو اندلاف

 لاصولاو سنالا له نم ةسسالم ا تاحر دو مسهلثم هنمفوقولاو بدالا له نمنشواعلا تاس و

 مهلثمهنمفوتولاو بدالا لهأ نم ةسالملا تاجر دو ةحر دنونامو ىدحاوةئامنرأ
 *«( رعد رارفلال رت ةفرعمفف نوناقلاو ثلاثلا بايلا) <

 ف كد 1
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 وانت حلاق عنوانا كن ةةموقل لاقل دعوو ردو غبامل لس هيلع قل لما رللا '

 || لاقف مهكرش عم هموك دوه لأس.دقو «دهشا مهلا لاستف تيذأو تءحصنو تغلب كنا دهشن اولا
 انا دكرحالو كّسعر نو مهلكسي نأ دب ال هللا نأ هلعل ,هدهشأف نوكرشتامم ءىربونا اودهشاوأأ

 ةَدشنم هب ماك مدل عماسربغ اذهن ءلفاغ بودحناو ك.اعال كا نوكي أ ىفالا اكره الذكيالا
 |١ ىلو هنا ةداهشل اب اهانأ عام لبق ةظعوملاب هحراوح قطن عم نك العد هتاف همعحأ ىذلاع ءاوهلا :؛

 ميظعلا لضفااو ذ ءركداوج ْ

 * ( رعش رارفلا ةفرعم ىف نوااًعَلاو ىناشلا بالا ) *

 ري
 اسمح هيون رياص هسلاهنهلم رفْنَم 5

 اباق داعو اننعناكو اعفدراصفارو تاكو

 انلق هب دع اسوق تدعو احا”دوحولا فرهظأ

 ارنوكت ىنكل اة ىدبعلاق مث نك ىناطعأ

 دوحولا ىلعدوعيهي دعاس قريمشلاو

 1 ىبر ىليدوق مك هال مكتم تررغف نوعرفا لاق هنا مالسلا هملع ىسوم نع ةباكح ىلاعت هللا لاك

 كلتو هلوقف ليكارسا ىب تدبع نا ”ىلعابنت ةمعن كلتو لافمت نيلسرملا زم ىلعحو كح ا

 لاحعتسا هنالماعثالا لطسّنملاو نوعرف ةس رت ةمعنلا كلف انف كيرنملأ هلوق ىه ىلتاهنت ةمعن

 ناكدمنم ومد ل انما ىلا د ثوعرف ناش نمناكحذا هتلادنع كلذ هعفنل ل ة_لولفءازج |
 ا ةفيلخ ناكو مكملاوهلاسرلا ىس ول أدار هاف لا ارمس !ىيتدنعنأهو ةىعماذهفهانو هزعاد5 /

 ءايبنالا ةرواتلعجناءاشقا لارا 0 َن 1 ماكل ن ا 0 0 ودع

 هر ل ا دك ما اما 0 عماجلا م الاب "0 لاح

 ا نال ةرورضالوسر لعب بهولا كلذو ةصاش منا ىطعي ىذلا باهولا مسالاوهو هرار هى مالسلا

 1 هلوقودو هاك ف هركذامهملاّرغب لو هلها ىف صدرت نءنلاقو 5 ع موكحر ةغفمكحلا ْ

 1 اهداسكن وست ةراحكواهوقفرتقالاومأو مكريشعو مكحاوزأو مكناوخاو كانا تاكن ا لق ا

 رارفلا ضيقن صيرتلاو اولا اي سرو لا يل اا وص كا ْ

 : 2 ندراسإلا ناك ةىوسوملارارفلا اذ هانرك ذدقو نيبسريذن ثم, مكلهلا هللاىلا ادق[

 جامو ماقموه كو رارفلا نعم انه قّدحْتلُذ يلطا ارفس ”ىوسوملا رفسلا اذ ف تمعسو زافسالا |

 || نا لءاف هّلا لهارثك ادنع لوه<# تاماةملا نم هنوكت اف ةولخن او ةلزعلاكماقمال ةمن هنأرهظي هناف

 رارفكنمرارغلا بجوملا بلا نوكي دقفىلا هؤاهناو نمهؤ ا دّسب اف ءاهتن اوءا دب انيفرطنيبرارفلا
 ىلا رافااوذن اعني عتريغنمداجتلا باطبامن نم نم افلا َناف ىلا نيعالو مالسلا هيلع ىم
 نات لولا 2 رهو ب. الو انعم نوك نوت الرارشل طولا تسلا وهنا الا

 : ندهنلا اره دقو كندم كيدوعاو هلوق لثم هنمّرفن دقو ديالو همل اًرفن نا هللا ان سها هيانملا هذبم ىهالا ا

 1 لعق ةفصريغو | لعف ةفصوا ةبهلاريغو ا تناك ةنهلا تافصلا نما ةفصن موا نا وكدا فات تونا

 3 الامام ا ىعاأتي هللا نمةرانع هذهو هللا ىلا هلوققّرغن فيك هللا اذاعف ١

 نان ويهتم مهلا وح نم هب نورخام لكف نوقّدصي مالسلا مهيلعءاسالا نا د ىلع قدداك

 ىذلا مك ارارفلا كلذ 0 5 تررعو ا اوسلب

2 



١/1 

 قللت, سنالا ىر هتاف قادنا,سنالا نم تافولأ ما عطق سنا فلل هتواش ىدينيب ةمدقتو ةضابر
 دعب ةلزعلا نملّقتنا اذاق هيد ارفنالاو هّللان سنالا ند هيولطد هنيبو هن هلئاملا قئاوعلاو قئالعلا نم

 دسك ةلزعلا هذه ف دنا لد ماخ دنع ذل ءلا بنساك 8 واللا هأ هلع لمس هاد ارث هماكحا|

 تاكل اذه م تاماقلا ف اهانلعحذهلو ثواس ءاحماخلا ركذ ىلا ىلوالا ةلزعلاو ماقمال

 لاصولاو سنالا لهأ نم ييفراعالو ةرخ الاوان دلا ىف ةبصصتسملا تاماقنملا نم ىهفاماةم تناك ا ذاو
 ثالثو ةئام نيةقاولا ءايدالا نيفراعالو ه ةحرد نو الثو ه هحرد هيام تاحردلا ن م ةلزعلا ىف

 لخأ نم ةيمالمللو تاجر د عبسو ةجردةنا م ىنالا لهأ نما ةيسالمالو ةجردنوعيرأو

 مهن أ لغأ موع ىف ةدوهعملا ةلزعلاو ةجردةرمشع تن اوةئاممهتمنيتقاولا بدالا 0
 نماهل ةمصعلا اهلقا دئاوق اهنع لصخت نعال ماعم ال ودعا ف ةمسن ىهو هبال نوكتال طرمشد

 مو“ علا هلزعىف هلك اذهو مهم تازمعان عراك سفن ّنظلا ءوش املعو امنع لوتس مامحاصو ىوعدلا

 كلل املاعنمئئباهنراعم ىلع الفةداهشلا لاعىف مدقاسهاام توكلملاو توريخلا لاع نم ىهو _

 * ( رعش ةلزعلاّ ل رت هفرعم نواملاو ىداحلابايلا)*

 حاورالاو هللا نيو لهج | || هتاث لازتعالاب نحرفتال
 حابصملاهسلج لالملاعمو || || ةسافن كنملجأ هلالارون
 حاترت هتاذ قاعتلا ىلاو ثداح نوكرو نع لزم

 حارفالا تمادو دوحولارهظ امل لزتعم ىعارو ناو

 حابشالا تءاضا نيرطانلل ادبادا ءاهلاكِلذ نمرونلاب

 7س جرو "لالا باننا صولا نع عطارقلا وشها ةزعلا تعد لاو قلبا لعا
 نم هملع ىهامع *رلصولا بلط ىلع اهثع_هناذ ةنقمشحو هنوك ةلظو هسفن باح ىف ناكامل هيةازعاا

 نوكلا اماتراىأر دعلا نا مثهنم ةنحث تناك نمر لابتةلصولا محرلا بلطي اي ةمهلاالا 10
 ' لعتا اذه هفرعو طاشرالا | ده ىفهل ىل تول <ىناذفصو هنال هنعلاكسقنالا نكيالاطاستر اهلنا

 12 * لكفهاروةس وررلا تال ل لطبول ىذلا اهَر ريس هنأو هيالا ةمترلا هذه هيولطم ثشال هناو هن هيوحو

 0 هلوت عم بد أنفلازتعالا هل نكت يلف < هلا اوه هتنساكمملا ءيث لك ة مسنو هدنعوهام لثم

 س.ءتلارون ىفدادمالاَن اف نهلة له 1 وحامصملا ةغصهرون ةْفصىا م0 0

 هيف رمش نم ىهددادمانقانوهفةءاضالا ءاقمل هد نهدلاو تنزلاَناف حامصملا فال ىز

 اًذهو ةنرغالوةعقرشال هلوثوهو ةه+م 0 0 ا
 روننم ذفْ اخ لالخلاو ءارريكلاو ةزعلا تاحس ءارو نم ةرهاظلا تادسلا رون نم دادمالا
 مولعم نهدلا ف ىذإ'رونلاو حابسصملا لدك هلثمو ضرالاو تاوهسلازونوف بغا هذ هتاعس

 رونلا ءاقبا بد سوهامت او رورودام ةقضاسا ىلعو هءلع ل دماهرثا نم حام_تملاءوضو دوم مريع

 اهبرباهط استرا ترصبأ سفنلا تاذ تءاضا ا ذاف سفنلا نم لهذا ةلظ ىن. ىلعلارونلاوهرارقساو

 نأ ءاوهلا ةفاخم ةحاحزو ةاكشمفرونلا اذه لعجو لزتعت ن جرت لف نوكلك نوكف وابن 0

 ناهاعامهثيح نمامهاف ةنطابلاوةر هاظلادن ًاشن هتحاجزو هناكشم ناكفو هيفطق د دشيو هريخت

 اذا ةربدملا سفنلا ىلءنادهشيناذللاامهو نورتفيالراهتلاو ليلا اهلنا دمج نودي نيذلا نمام,ال

 ةأشنلا نمامدو مهراصرأو مهعم ميلعدبش ىلا عت لاك ةلادع لها اوف هللا ىدينعبتركلا
 هلال وقت هان ًاثنوالا ىلا ةفلاخم مورب صاد“ نما ةرهاظلا ةأشنلا نمىهو مهدولجو ةنطاسلا

 ىرتال اان دبش ان دهشتسانا هللاّن اخ ككالها ىف اسس ن وكس: نا انجوحتالو كلما اما لعفنال
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 0 : اع قلكريغن مهيرنمهلوهام لزتعي ىذل اود ةلزعلا بحاصق هءاسلوأو

 دقو قدلل ىهفابمهننا لقعلا ىمسام عرمشلاالول تلا ةعورمثملا امسالااما اهيمسقب ةمهاالا ءامسالا نم

 اماو ءامسالا هذ_هلُّدم نع لازتعالا هل نكن الو اهم ىمسملا رهفاهلاليلءجواهاعناسنالا لج |
 تاكد لاف كدرعقلاو ماتم هنلع ار طدامل اهتعلزتعيف ةمهل الا اعسالا نمرخ الا مسقلا ْ

 هذ هلم نءلزتعتف' رامحزب ك2 بلق لكى بع هللا عمم طب كل ذك ا لاق حركلا زيزعلا

 الئاعنوكي نأ هتقمقح ناسنالات ماعلا ىفاهمكتر يظو اهم ىعست نمل مذا | نماهفامل ةمهلالا ءامنالا
 ىنازلا خيشلا ئالثلا نمد اووهو هللا هلل رت. ال كل ذاو ل ةلدلاعر ىلل نانا رك نركب ل لئاعلاو
 انو نملا ءامالا,قلذتلا ىأر نو هعيمتت ىف اسم هركذ « ريكتسملا لئاعلاو باذكلا كلما
 ةسجا نع هذهذدوحملا عورشملا دا ىلع سلو اهم رهظي نأ دب الف ةروصلا ىلعقلخ هنوكل اهمذ قحلا

 ىأرامل هنا كلذو هيراوهافعهلامب لزتعا ىلاعتهءامسا حازب هنوكل ام قلنعتلار بل نمو ةسوبرةيدوبع
 بحلاو سمتملاو حرافلاو ك-اضلاك اق هجاز قانا ىأرو اهم در: ةَق شح هل ىه ءاسأهلنا |
 لخاديامىلا ةنسلاو باَكَلا فهرك ذدروامم كلذ همم امو ىكسملاو ىسانلاوهزاكلاو ردا

 لوزنو ةمعمو ءاوّسا نم لاو>الا نم ةأشنلا لخ ا ديامىلانيعاو نيعو لجرو نيديو دي نم ةأشنلا
 ىتاا توعنلا هذه قه از دق قانا هلازتعا لبق لزتعملا اذهىأرو كلذ لانمأو قّوشو بلطو

 هناعمأ نع قاعسأب لزتعا نا يقئاللا لاك هدع الا س هى ىماك ددعلل نوكح:نأ عش

 فوصوم هنامالا ل ماخو دادومنامأ ةيراعلا تناكح ذاىدنعةي راعنوكيامف هجازاالو

 رققب درغناو ىف_سملا ءامسالاقلخلارظنلا اذه بح اص لزتعاف لهملاو لظاان ”ىهاالا ثفب رعتلا
 را ل ا بابلا هبلع عرقاملكه بف كر روتر ركو هراخسو هلو
 0 ”ىلزأ هناو ةملوالا ىفنهلهلاَنأ لازتعالا ادهمهلحدقتنا اذاف كملك

 اذهانلع علو كاذب هفّوعنلهنامسأو هتافص ع نمانبلا هلصوي نأ لسو هيلعهلنا ىلص هس: أامقو
 نا ةَقضحانلا ب او اهة كانا انعز ىتا تافصلاهذ مَناانلعأف انلاغ + رشت ماعلا علش في رعتلا

 ىتلاو ءامسالا هَذه نب قرفالفأثامن فوامىب 0 ره فهنا لالا

 قالا كرتاو عمإ نع لزتعا هلانلقف عمه انىعستي نأ اماو عسجلا نع لزتعي نأ اًماف اهتعلزتعا

 دحاوبالو كمس مل ءاشناو اهضعسلامس ءاش ناو ضرتعتالو اهلبقاذاهلكءام-الانلارم- ءاشنا

 ةسورلام>ازت ىلا ةيدوبعلا ىهو هتيصوصخ ىلا دبعلا عج رقدهد نمو لبق نم مالا هللابنم

 ريبدتلا نع لزتعموهو همف قحلا في رصترطمي هدو د الر ةششب هب ىفدعتو اهم ىلكذت |

 ةاد اح امدر سلو و متوهام هسعسم هللاق ناكمس ١ ايفل ماه ف ءستاف كلذفأ)

 لاوسريغ ن يل يايا راغبالا وت يرن حبلا هداسع ىلع قا عل ىهءامسالا |

 تفرشتساام لَرَبَو ءاطعلا اداه تمدح 0 فاريشتسا الو |[؟

 ناك ام هللامصاع ناك هنا لع كلذ دنع فقوو هملا عالطتسالا:كل ذذخ ا ىت دوم داتا رطل ١

 هلهنا معزي ناكا م عسج هنمذ تف هلك مالا عجرب هنلاو ىلاعتهلوة وهو هلل وه اذاف هل هنأ معزي

 هلكسهالا عجريهملاو لاقاملىلاعت هللامف هل ةفصب تسل تناك ذا اهذخأي ال هناف ةداسعلاالا

 مس | ةدايعلاك ندنعسلالا سفالاو نمسا تل امو ىلا لاق هل قل ىذلا اص وهو هدمعاف |[

 ىلا ةلزعلا هده لزتعا نك ههحوو هتف و هسقنو هتيعو هلاحو هتطوموهناذ ى رمدعل قعح

 نساناادنعىتلاةلْز «لا ىهو تورلا ةمزالمو باودالا قلغالو قثاللا نارعشال هللا ءالعلا ةلْزع

 دو سانلا نع لديسسلل ا ار طااخالورشاعبالو هس ناسنالا مزاب د

 هتلزع لعدف اذه نم ىلع روطىلا ّيترانإا مث ةلزعلابقيرطلا لهأ دّماعىاطاذهفهنمسأنلا
 يور 0 1-7-2 2 م



 للحل

 قر +. ف سابق دس قاطع رم لا :كع بلغانلةوأا 121, ل ناد

 مهنمو ةواكن ذات اىلا كلذ هدف نوكسلا بلطف كرما ةش-ودحصل هنا ىتح هس لغا تح قليلا

 ةسرالو امام م ىطعتال تاما رو ءا اهلك هذ دهو د :ادتلالا نماهف هدحتأم العسال ةولدنا ل دوت نم

 ريغنم كلذ هطعياتقوف هيربادع ب باطبامت او ادوبشالو ةروصالواداراورطشإال ةواكلا حاضو ١

 لومسمامحاصو ىوعدل/ اهل وللا ةّداملا كاتلولدع معلا هطعتو ءامزق كلذ همطعي د اًتفروددام

 || ىلا ماقم ىه تلا ةواحلا ال مولا دنعةدوهعملا ةولدنا ىنعأ ماقم نهام ةمسن ىهو نرقالاباححلا

 ةطاحالا اهل تامامرك ذل باممحاصل لصحت اهنافام انتم نكت ناوهذهو بابلا لو ىف ا*انركذ
 كاصولال هااماو فتاوملا بارأ ءايد الا نم ةعمالملاو نفراعل ادذع تورلاو توكلملاو كاملا ا

 توريلا لاعب ةصوص+# ىهامن اوالوخ د توكلملا ىف اهانوريالف ةسالملاو نيفراعلا نمسنالاوأ
 نمنوذقاولا ءايدالان ناتج ردالا هنو اهتنب قبال ىح توكلملا لاعنمانرقاهاَناالاريغال كلملاو ا

 فلأ اهل نوربسذالا لهأ نمنوفراعلاو ةحر دن راو ىد_>او ة>ردةناّهساهلنورةضالملا |

 || نمتسو اعيسو ةجردةن امس اهل نوري نيةفاولا نيفراعلا نم ءاددالاو دحر دنئتسوةعيسو ةجردأأ
 ةجردنيالثو ةّحسو ةجرد فل أ اهل نوري ل اصول "او سنالا لهأ نم ةيمالمل او ةجرد ل

 « ( ةولكاب هنعريعملاوهو ةوادنا كرت ةفرعم ف نوعمسلاو عساتلا بابل ) *

 ةوأ- سحاص تنك اذه تتكناف
 لاحت ءالت اف نيع لكىدا |

 لاّممو لصف همف هلاو

 مع فوك اذافاهل باح !ناناهف ناكناوةولخنا نم عنم ىئكاانااءاو هشاان دبا لعا# ا

 لكف هلهج فرعي فشكلا ا دنع هنا اهذختم لهج ىلع ىلا! دةدوهعملا ةولخلا ذاختاف ةول> فنك لهنا أ

 ْ هثروافهض رهظ نمىلار طن ملاذا هسفن ىف ةولاخ قووذهاوس متم ماعلا نامعأىف ارهاظ هنوكن م[

 || نم سانلا نمو ةواحلا بحا-- جب ربنمسانلا نب هجولا اذه نم ةولذن اهل عد”الفالاو ةولد او الملا ا

 اارداظلاورخآ الا مسال او ةوامللا نايلطي نطابلاو لالا الاف ةواللا بحاصوهو هضبق: جرب

 | ةوالتال اموهحو نه ءامعسالا ىف هلم مماداو كدا تلي با تعال تاك ةولحلا ىهو اهكرتناملطد

 ربخ ةرخ ”الاوةيورخ اةوا او ةيوندةولكتاف ”هلملاو مول املا. نم مولعملا ىلا |

 دلو الو يهأ لكع حرمت الو د أ ىلا نكرتالف لروح ماك

 دحالابدبحوتلاوكريثلا نعي غو || || ةلزتم تلاو اذا ىلاؤنالو
 دس الو سفنال وركن ره ادرغتم ءاسلعلا باطىللا عزفأو
 ددعالا ى ىسحلا هنام» ًايليشاو ايه د ءاساعلا ةمسهلا قداسو

 دمأ ىلاال املاح أاسح روثلاب | م سودح 5 ملعاو

 ممسسلل

 ْ ثيح نمىلاعتهنناالا هلدوهشمالف هءر ف هير فرع هسثن فرع نمو هسفن فرع نمالا لزتعيال هنا لعا

 سلا هزامسأ اوان طابو ءارهاظ اهم هلو ىسملاهن اعسأ
 ١ نقلا اهتم هانا نئتق لع هلاهس

 اهلبقامابم عرشلا دوروالول ةمهلااضرأ ءامسأو ىل ماعتهتلا ام ىمسواهب شو اهك ار دان قمسيو 1

 : «.ابنأ هلع أعلا ءامالا كنة بسن ةقش ه2 تا مدد ا ا
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 ةحرد نودسو عمسو فلآ اهتاجردو تاؤلملا باحص دنع ةدوهعملا واما الباتكلا اذهىف
 هلا عهلصأ اذه هسفنب ةواخ ىفوهفملاعلا الا ءالكتارمعي ملا ذاو ةيرتولا ةروصتاينردلا فر هاتف: ||

 امونيعبر ًابالنامزلاب دقي -.الدبال ا ىلا ةوادلا َكإةىفَقدو هيرب ةولخ ىف ناكح ررتلاءغسناامل

 نم ىريفهسفن عمال هير غمو هسغنال هبريةولشس ىف هنا فرعمانرك ذام فرعا ذا فرامل فكل ذريغبالو

 نيع ء لكميهنم ىرب هناسعأ دّدعت ثبح نمو هسفن طسحلا اهم رهظ ىتلا ةريوصلاب طمحلا ىف هرثأ ثمح
 هستتتاا ل روص تفلت |[مةدحاو تناكنا وملاعلاروص تقلتخ ا كل ذا واهح اصل 5 ةرباغم

 هحرفالو هناسلالو هنذا ىهام هنمعو هر دصوهام4سأرو هل+ر ىهامهديق اذحاو نا الا نكن او

 هناهبفلاقي اذه عموةيونعملاو ةسوسحن اروصلاءنيعلا دّدعتم عون موهتهلا خالو هرككوهام ءلتعو ١

 هنرثك ث دح نمو هسقنب هسفن ىأر لوقن هتيدحأ ثدح نق دصوو ريثكه مف لاقيو قدصيو دحاو 5

 هنتعيرطنو هنذأب عم و هقنأب ىدنتساو هل برب سو هدس سطبو هناسلب ماكشف هضعسس هضعن ىأر وت
 ةولخ بحاص ناكمانر زرقا معلا اذهل لصح نغوهالا امو ريثك ا ذهف هلقعب لقعو هلام لمختو
 َنااكعوجمل اني وهن ملاب ملاعلاوملاعلاب ى كاكا كلْنسدقف والخ تحاصن سلف همرح”رمو

 هيدحالا قريثكو ةرثكحلا ىفدحاووهف هّنناويحو هقلنو هند( وة رش نانالاوهعوجلا

 امآونيعد- هدرث ال هناف لوزتالدل تلص> نم ديالا ىلا ةرخآو ابد ةبعصتسملا تاماقملا نم ةولخ اف

 ادد ةواخ مهل عصتالف شكلا لهأامأو بووىلالا مصتالو اماّقم تسلف ةدوهعملا ةقورعملا ةولينا

 0 ذناوك أ َةَمطانناوك ألا نوربو ةيرانل حاورالاو هن قلعلا حاورالا نو دهاشم حاف
 هو تاكردملا هد_ددرصن نع ناتج اذاف سهالا نصت قاوهام الم وهف هيولخ تدب

 راو مول | لعوب نوح لا لاعو مدلكللا لا نم تملا لاعو ةكتالملاو دايلباو كاومحا
 : هللا نم للان لسع دي زمل ةواكنا بلطي نم مهن نوك دكرح الو نوك نلت هلع لخشيال عنج هز واخ نأ

 دبعلا لاك ةباغوه ”ىهلالا مالا ىبءلمعلاو كلذ. رومأم هنافدصاقملا تأ اذ_هو هركفوهرظن نمال

 ةواخ فوها ناوكآلا نم نوك عم هسفن ىف هنولخ ىف ث دن نذ العين دز: نرلةو هللوتبهللاوأ]

 ةواخ ىفهعم تسلق كنرك ذ اذا” لاقف كتولخ ىف كير دنع ىنرك ذا ةواخ بحاصل مهضعن لاق *
 ناكن اف هسفن روك ذملاهلرمضح ىت-ركذيال هناف ىنركذ نم سل انأ ىلاعتهلوق فرعنانه نمو أ]

 ةركاذلا وتلا هتريض-[هلةروصالو ار وصل | ل اعريغ نم ناك ن اوهلابخ ىفهرضح أ ةروص ا ذروك ذملا |:
 ساو اهتطعأ ىِتلا ل ملا طنضت لضملا ةَوَملاو ىناعملا طيضتناسنالا نمةركصاًلاةوتااناف |
 سل كل د نم دب ال سلا نما ارح تداقتسا ىتلا ةسرغلا لاكشالا نت ةنوملا ناكر

 ركذااهتواخ لوأف <ىلغذلا اركذل اال < يسفنا اركذلا قي رطلا اذهىفةواخلا طرشش نك هبالاف ٌرصتاها

 ةيقروأ اعمس لايم اهكسمي ةيظفلو أ .ةر فورح نماك سه هنوكن مركذ لا 0000 ةىلامللا |

 "يبقا اركذلا نمو بالا ركذودوهل ةروصال ىذا -ىونعملاركذلاىل قار نر نيابيركذفا

 ه1تعقا اذا لكلا هروصداز اامف رعيدل حدا ىذلا اعلا كل ذو علا نم ةدايزلاو بولطملاهل دقت.

 دخان نم ممينمو ايورالريبعتلا لعوهو ىر ام لعبف ءانفو ةبسغو ةلشيو مون ىف ةهلا.خ ىف سحلا اهأشنأو

 ند مولعلا نوذخأي نيذألالا نوكيألا ذهو لعلا نمهبلطيامف رب اغلا ع ” نوكلر كهل ءاننصل ةولخلا

 فيطل نازيموشو ةسشطاملانيزا را ميلر واذا ةولطبام ريتا دانا نودخت مهف مهراكفأ

 0 اودالاسفانم نودسو تاواخلا نوز_ذف ةماعنسالا نعدحر دق هكا رع ءاوهىندأ

 ركذ اان ةولدلا مهلامت اوهننا لهأ اهلخ ديال ةولخا هذه لثمو بولا ةعت ميلعدسا : هكرح نازمملا ف

 | حرطلفهولخفف ركفلا همكصسا ةواح يحاص ىأو رثأ مهفدلالو ناطاس مهيلعر ركشلل سدلو

 ْ هني لاجل“ ىهلالا ضيفلا لعل هللا هدار ولذا مم مصلا ”ىهاالا ملعلا لهأ نم سل هناو اهلداريال هنا اعيو

 نو



 ا /

 رعش حلاعلاهيفدحو ىزلا ءالخلا

 البلام ؟-اهمكح قب رطىهذ * الخاتدح ملوالخ ند

 نايا رعز هلعاقا لالا وعز رسم “ب هعم الو هللا ناكّسو هملعهنث ا ىلص هللا لوسر لاقو
 ةيضقلا ىضقؤ قاما قلخ مث ءاوههتحتامو ءاوههقوؤام ءامنعىف ناكل اق هقلخ قا< نا لبق امر
 ةولحلا + ديال ىلا اهلهأب ل زانملارمعن م ءاشا نم غرشسو نأش فوه مون لكوهو ءاشأ نم غرفو
 اهلسنو ةولللا كنف هريغ هش هعم هعسالو هنادي هولعو ناسنالا هرمعد ىذلا لزتلاودو تاماقملا ىلعا

 ةدوكلا هوحولان مهجولريغ همقوه+ ديالو هعسو ىذلا دبعلا تاَقىلا ق وَلا ةيسن اهءلا هت سوهنلا

 عسيالفهتروص ىلع نوكينأ قحلا ىلا بلقلا ةبسنو هتاذب هبفر يظنف اهاكناوك الا نمالاخ نوكف

 ءالللا الم لظمرهوج وهو ءامهلا «الم# يبث لوأأف ماعلا هءالم ىذلاءاللخا ماعلا ىف هراظكا لصف ءاوش

 فصتاق مدعلاوهو هللا مكح هنعلازورهوملا كلذهب غيصناف روذلا همساو واهل لت م هنأ دن

 هللا لهأ هبعس اذهاو نانالاةروص ىلع يهروهظناكو هب غمسمنملارونلا كاذب سنار هظة دوجولا

 اهلكريبكلا ملاعلا قئاقح هفدللا عدو دوجوم هنالريغعلاناسنالاهرصتخ ىعسو ريبكلا ناسنالا

 هلوقوهو ىلاةروص ىل_عنانالاف قحلاةرود ىلءملاعلاو همرحرغم عم ملاعلاةروص لع حرش

 قلن ىلاعتلاق كذا انرّرقام ىل_ءسهال !ناكاملو هتروص ىلع مدآقلخ هننا نا ٍلسو هماع هللا ىد

 سانلا نمليلقلا لعب نكل نولعبال سانلارثك أّنكلو سانلا قلخ نمربك !ضرالاو تاوعسلا

 رصانعلاو كالفالا نم لاكشالاروص ماعلا ىف فا تنل واللا تس عا
 هش ةقماخا لح لد لانعلا كاك اعلا تان ماعلا ىفدولومرخآن اسنالاناكف تاداوملاو
 طبلاوهروتلاغبصتملا”ئابهلار هوملاكاَذف ملاعلا فةدوحومةروصلكق وف ةّوَد هاطعأف
 قاك' الا فانت انآ مممرتس ىلاعت لاك زيحولا وه لما لنا الاو سراة ف تتلو

 فدشكيأملوأف ماعلا ىف ىل!تانالا لع ىوتحي لاعلان مزيجو لاعناسنالانا اولعمل مهسفنأ ىفو

 دعب مث قافالاىانتاآ مهرس تلا 0 الا ا ةواخنا بحاصل

 ليخغامر ماعلا فاهار غهسف:فالوااهارولف هفنف ةلاعلا فاهرصنأ تلات ان الاديب اذه

 عقو ىذلاك ماعلا ىف تأ , الا ةيؤردل مدة ناب لاكشالا اذه هنعهتلا عفرف ماعلا ىف هسفن فام ىأر هلا

 ىفىتلاتان الا كلت هةقردل تنانأفهووأوهو مدق[نوكيال فدكو ناسنالا نم مدقا هناف دوجولا ف

 رهاظمىرهاظلا قا هنا ىلعدل لثالدا | ىه تان الام كل ذهل نيتو هريغال قا هناهسفنىفو قاف آلا
 ىفىلاعتممت اذهلو ةدحاوهل+ ام هناف والا هذه يح اصرخ اع ىلع هي بلطي الف لا علا ناسعأ
 دوهظااو همف ىلكلا ىلع دمش ملاعلا ن امعا نم ؟ءىبث لكى بعدنا كير, كح, لوأ لاقف فررعتلا

 ناكمالاب هنعربع ا وهو ارهظم نوكمال نأالو هضرهاظلا اذه هسقن نع عف دين أ ملاعلا وة ف سلو
 ىلاعت مع مث تان الار نيت ىذا | هدف قل اروهظوهو روذلا لبقاملناكمالا ماعلا ةةمقح نكي لولو

 كلذال طيح ارهالفلا نوكس ئذلا كا ذرتستءئشلابةطاحالاو طبخحم ملاعلا نم بث لكبدنا لاقو
 طبخلاف مسعلل خورلك طمحم ايف لاعلاوهو ئيدلا كلذ راصف هروهظ ن نم عذمتهي ةطاحالا ناف ئثلا

 نيعوهو ةطاحالا هذ رو>ملاوهو بيغرخ الاورهالغلا طم اوهو ةداهشدحاولاحورلل مساك

 ماعلا تا نابعأ تناكو ةداهشل اره ىذا ارهاظلا ىف بسغلا,فوصوملا مكسإلا ناكا لو ملاعلا
 وهو طخ اقاهروص ترها فة امن اح هطعتاعابفرهاظلا ىلع تمكح اهسفن أ ىف تادا دعتسا ىلع

 هلاالا ئامو ضرعت لاوحأو تاداومو رصان عوالم أول الفأو يمر كتحو شرع ليقف قا
 َناف دجوالذ ةوللنا بح اص بلطف ةواللا بحاصل ةولختا تنبك اطمح اننا كاست وكان

 ديرت ىلا ةولخلا ةس ص ّدطعأ دقف هنناكم لع لد مناك ادن اكملا دنع رشا همحك تددلا
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 ! 000 500 0 كف ىرازبد يباع نع ابحت م لوق بعل | ءالؤف
 : | ممر نوع دينيذلا عسل فنربصاو لاق ىلا ءتهللا اف نوفر نيذلا م هاووكي ى ى- فرص الوأ

 |١ اتحروما ها ضرعتدق مالسلا هلع هناوهنم كل ذاونعاملو ههجو نو ديرب ”ىعنعلاو ةادغلا :

 | هللا لص ”ىبنلا فرصتي ىي- نوذرصنوالملقالا هدنعنوثملب الف نوةفةعاوناك اهف فّرصتا ا ىلا

 أ داعارم ىهيلا يمص دههشم هبل ناكئذلا حالا كل ذلسو هيلع هللا ىلص ”ىب هذلا كرتف هلاغشال لو هيلع

 أ د:ءوهو نانعلا هفني و نامالا هتبثب اسغمموات ةرسكحلا دنع هللا نا ةرانكتملا نوال ملفك
 ناميالا ىلا ناسعلا نمل سو هيلعدلا قص هسن هللا لةنف ناميالا هيفليو ناسعلاا هتسش انمع نيربكمم لا
 ايندلا ةاسحلل هللا همز ىهفاثدلا 5 امحلا هز نم نيربكسمملا ءازعالا نامعا ىف: ىلاعت هيلكت نا ةريخأو ْ)

 لآ كار نركب ناوي زان هنوك نم مزلب اموان دل ةاحلاب درستريغنمدللا د 2 .زانل ىذااواثنلال

 ىهام ثمحح ن ماشدلا5 انك هل زالا هلدوهشال نم سانلا نموهنلا.:زالا هلدوهشال نم سانلا نك

 0 ناقيشلا ب ديدي نم يبانلاو مو ةْيزامل نكت ناواهل اهدهشيفانلال اهل هللا ةئسيز |

 مهف ني ردا لمسلانع مهةصفمهااع أن اطثلا مهل نيزف هلوقىف قلللا لامعأو
 نيد نمد, نكرم. |1١ نمو لع هبال نال الهلا ةنيز هللا لحأ اهدهشش لع ىلعدقبامهلضأ يذلا

 ب الحر ىرب نك هأ. م | جاو مودودملاوأ مدا ولا كام لع هله ند ىردالوهلع

 اودخ هلوقىف هلل لمحت ن نءيودوأامندل 5 املا هز ب نغوهأ ىر ,ديالف امدح هيوثود له نوكي نأ

 | لعن ن وتجي, نأ ب>أ ىنا هالات ىذا الج رال مالا هملعلاقدقو دعس لكدنع مكتنز |
 كلت ب سان نم ىر ديالفد ادشالا لجرلا اذهل جوف لالا بح ليج هللا نا انس يوو انج ٍ

 ةوالتدصقريغ نمرك ا ذوأ لانه لد ىر ديالذ نيملاعلا برهتادجلا لوةياصطت عمس نك نزلا ||

 بو دنم كناف لمحت نمب نا! نس< نأ ىلوالاو سغدصتا اودوهملاوهودحاو ظفالاَن النا ءرقلا

 نار وبل لان ىبللا سرتح ا اذهلو نيإسملا قح ىف هانم ابرومأ متن نظل اءوسو هيلا

 فذ نأ تشى الاف ثمحفتم فص عمسشي بلقنا نيح هفاوسسعا مفر دنا ا موا

 [متارقلا ف ىف مهدلكل لوس نتا بنفق ناط اك اوهودلهأبالاّنظلا ءاسأ اق ناطسشلا ||

 نمرح ارو: كنان اهلئاق اه دصي ناو دن ارق والت اهعمست نأ نيملاعلا بر هللدجلا لو, نمف انلف

 || لاعتهلوقاماو هفةفاكال لس بيرقوهواتت اذهل ىرتنا لق زيزعدهشم اذ هو دب الون اآرقلا عما

 لا>الاف اذه عموولاعت هنا هرك ذي )ناو هنن نم تفرعدلع ءوسهلوق نك هلع ءوسهنيز نكا ||

 هسفن نع ةياكلا نوب ءهف نوهمعي مهفمهلامعا مهلانيز اذهلثم ىف لوي هللاّناف هنع عفتربال
 داره ىلعدل قب نييزتلا اذهوهن 1 هفشكى هلهتلا نيس ملاذا اذه لثك نيد زلا اذ مهمل اةريكلا بسنو

 هللا دنع هناف هللا دنع ابعم ناكن اوان دمع نيمعةريسغ نمدّللا ىلع هؤاز نوكف ٍنييعتربغ نم همق هللا ا

 كلذ مهفاف نيل نسب ا انيعم هلءنوهف نس ملاناف نيعمالاضيأ

 * ( رعش ةواكلا ةفرعم ف نوعبسلاو نماثلا بابلا)*

 اهدوجو صنم ىريغ ناكولو انريسغ كي مف ىوهأ نع تواخ

 اهدع اًرط قاذنا سوفت نا اهدارقنا طورش ىسفن تمكحأ اذا

 اهد.ح نم ىلعادوج اهيتداخل اهسفئريع اهمسقت ْق ند لولو

 قرك د نمو ىسفن قف هنرك د هسفن فكرك د نم عرمشلا ىف انيلخأا ةولدتان ا كاناو هللا انقفو ما :

 نم ولدنا لصأو ةولكلاو ةوللا نوكس 0 0 !اثددخ اذه هلمراخ 00 المؤقأ

 11270 مم

 ءالذعا
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 ةماسقلا موىلا مهقلخ لوا نك ا اقووبثألا ءانسساو هنااا لذا 111 قرعألا
 لثخ نإ ملا قرو هعسوامدوهعملا بالاكل ذناكولوءاقشلا لهأ“ اعهسأه فو هلممرخ "هلا باكلاو ْ

 ًائئالبا ضرع فزانلاو ةناكو هو ةباكلا كلتا ار دقو ةظعللا ىقهأن رهط انل عقول باكا كاذ

 اهلزانموابمتا م ىه ىتلا تام انما نةدهاجلا ىهىتلا فصلا هذهل ام رك نلف ةارملا ف ءامسلةروصك
 ٌكِلَذكو لاصوو سنالهأو دحدنعف وقوو بدأ له أن اعسق ىهو ةيمالا ا مهو اهلهأاهازس ىتلا
 اذ هو لاصوو سنا لهأو د دنع فوقوو بدأ له نامسق ,هو بالا اذ هنمنيفراعللام
 نوسخوهثالثف دودحلادنعف وقولا بدأ هلىذلا فنهلا نم هنم ةممالملل ىذلا و ماعم لكق راس

 لاهامانعساف مهلضفىف تاحردإاب لوي ىلاعت هللا انعمسا تاسودا زك 3 انلوعامن او هحرد

 هحرددب ”امعبرأباسلا اذهىف تاجردلا نم لا صولاو سنالا لهأ ةسالملل ىتلاوان ىلوأ اذهفهللا

 نوناغو عبر أو ةجرد ةنامعبرأ ىهفلادولاو سنالا لها نيفراعلا تان ردامأو نوسجو هئالثو
 نوعسل ةحردنونامتو عنف نيفراعلا نم دود ادنع فوقولاو بدالا لهالىذإاامأو ة-رد

 ةرشع هنهلالاءامسالا تاجر دنمبو هنن ةدحاو الا

 ه ( رعش ةدهاجلالرث هفرعم ف نوع.لاو عباسلا بابلا) <

 هف دهاجت ىذلا نيعود عزانملانيعّناف دهاحت ال

 هين[ امر لقعىأ ىداني نمادحاو ننححاذاو

 هيقتوأ لعلاب « هارت دوو نيع كي رمل نيعل ىله

 هسقوتسل ىنلاو قنودو اسفنلصالا فن اكرم ىنا فدك

 ىأرفهدنع تنايف ايلا هللا ءا ده ىذلا لد سلاا ىلع هلتا لس ىو هللا ودل دس ىفو هبف دهاحلا علطا امل

 (|وداموىلاءةدهاحناوهو نطوملا ء اًضتقالد اهحلا كرف دهشملا اذه لحال ىىحتساف هن اريغ دهاج ام هنا

 : ًادسبىذااوهو لاهو بوغلز مانع هاهو اذه نم موظءاودامف كوشن هنأ هقشملاب فص نك ْ

 ْ موهفملالوقلااذهلو ءاد الاف ةيوعصن ءنيهل اذه سلو هملءنودًاوهوهدعب مقلخلا

 || ىلصدهتتا لوسركرتاكمدهاش كهل ا ىلا كلذ بنف 2 وم لكف ام نوكآل هنال ةلالدلا ىف عض
 : ىمعالاه ءاحن اىلولو سع هلوق لم ههللادابع نم دح أ اهم. فصتا اذا هللا ةزع ميظثلسو هالعهلا 'ٍ

 نملاهرهظبامناتائ الاراهظاو قملاةوعدب هثعرو نسما لأفلا بي ناكل سو هلع هللا ىلس هلاذ

 هنال لوو ضرءأةراصنالا لعأ مهو ييأ|ثعب نم ةَمقح هلماق ىمعالاه ءاحالت ىرب هنأب فص

 نبا باقلاربج هيتعاماو هلعامق هن اصس هبتعامو لسو هيلع هللا ىلصدر نيم يدا ل تسال

 لاذ مهعم هسف:سح نأ ىهأو لسو هماع هللا ىلصددومشي ىذلا نعن وباع مهنال هلاشمأو موتكم ما

 لالبو ترالا نب بايخ ناكو ههجو نو دنرب ل يقر ردا او ليلا تل هل

 | هللا لص هللا ل وسر دنع مهعمح نان ءةللهاخلالهأو شر ةءاريكريكتاملعا رقفلاو دبعالا نم مهريغو

 ”ىنلاّنار هاطلا نال لوي لسو هلع هللا لس هن لوو كلذ مهباجأو دحاو سلجم لسو هيلع

 ٍإ همالسال لسا لسأ اذا ناكم مينمادحاو نال مالسالا ىلع مهغل أ كلذ مه لعفي ناك ملسو هلع هللا ىلص

 || لسو هنلع هللا ىلص ىنلاّنا ةَعدقللا ناسا ماقملا اذه نعمجرتيو هموق ىفاعاطم هن :ركحهارثكرش

 : اهامافواهاوس اهعمدهاشب لو اهمظع هللالا ئبنتال ى ٍجااةفصلا ىرباميخلا ول اىوسدهاشبم
 تنأف لافغتسالا شي هب ىنغتسا نماما بره لاتقف ىغلاوءابريكلاو ةزعلا لثم ىهواهتحاهافوو
 | اهارت ثيح ىتفص منعت تنكن او هل لوب لسو هبلع هللا ىبصدجت ىدصت م هللا لسع دقو ىدصتهل
 الإ هللانا ا لس هلعدتالسةوقوهونيئ هلا ؤةديتاهدحا تنال أنا سأدتةكيالدو نات
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 ش هنفلاك ىذلانجرلا همنا نملعتامهاطعاىذااوهو ملعلا اووانيذلالاقو ىلاعتهلوق

 || لاعفالا ىف نوددرتملا مهنا مهقلط | اكنو ديال نيذل ا دادعلا نم نو دهال اف معي ملام ناسنالا اع

 لاق امام قحلا,ًاريتو اددأ هملا بن نأ ىجشرالامايةفهتلا ىلا اهتوبسن, لهمهمفاننامعا ةرداصلا

 اوأرو ةمتيقح ةيسنو هللا عماددا هللا ىلا بسن, نأ ىئيش ام اهيفف مهسفنالا منوم وأمتنا نمةءارب
 نيسفن نيب تابثالا لءف ىرهتلانكلو لاك ىقئام نيعتدن او نق تسرذا تيمرامو لوي هللا

 هذه سفنف انسدءالب هنمنينمؤملا ىلسلو لاف مث تنملاب ةطاحال | نم امهلامتايثالا نم ىوقااناكف

 دنعل ا هاقتن ا ىااتسح.ءالي هلعجو هتامثاو ىرلا ىت نمركذ ام هءال اوهو نينمّوملارخ هللا نأ نلعفةرالا
 عضوم اًدهو انسح هلكناكن او دمعلا,ىلو !نشاصالا"ىاالا قبامو باص اهل هش ان او باص هنع

 نيمكحلاو |نيءاصالا”ىا هللا دا هو هو قللا باص |نةراتخ ا عضوم ىاءالب هاعم ادهلو ةريخلا

 نودهاجملا ,هءالؤهف كلذ سيال ىذا | نم هللا د :ءمظعا ناك تابثالا ركحوا ىننل ا مكحدارا

 هنم تادر دهر دقر دهب الذ هللا مظعاموامظعارحاراظنلا اذه نع نيدعاقلا ىلعهللا مهلضفنيذلا

 فئملاامأو امهانرك ذدقنافنص ناذهفةنالا مات ىفرك ذام مهداز مث ةدحاو ةجرداهلعحأمو

 داه+لانن وفد ىاهللا ىلع دوعتهداهح نمءاهل اق هداهج قح هللا فاو ده اس نيذإ مهو ثلاثلا

 حقود اهل انال كل ذودتناالا ا دها << نورال ىملالادّدرتلا فانرك ذاق حلا ةفصب هداهج لاج ىف ىا

 داهللاب ف هداهح ق- هلوقوهو هتللاىلا كلذ اودراذاخ هلثاالا هللا ف داهملا فيكدحأ لءيالو هن

 لاق نو دهاج النو دهاخلا مهف ران الاروهظ لحم افاكنا زمهالوهدهاجلا ناكف ريعضلا ةفاضاناملا

 دّقف م ةمعنلا تب ار اذا لاق كلذ ىلعر دقي نمو برا: لاةركشلا قح قركشا ىسومان ى.ومل هللا

 قود نعهتلاىلا هتمْضا لع لكف هننسف ةحامنء!اهدحرخ ثر دل !ذهوركشلا قح ئتركش
 ثيح هقح لمعلا كلذ تيطعا دقف عم لعو ماش منع لب لاحو داق: ءا نعال ةدهاسشمو فشكو
 هذهو انبلا هغلبفهلوسر ناسسل ىلع هي هللا هحرمش ام هحرمشف كلذ لثم كل عقوام ثرخسهلوهنمم هتيأر
 عبارلا فنصلاو اتم الواو عاف ىرتالدب وة سم ذخأملا ةبيرق نبل "هلهس هللا ىلا دا صوم ةقيرط
 لبا اوعشاالو"* اهيفمهلا د قّىلا انليس تي دهنلا بف او دهاجنيذلاو مهيفهللا لاق نيذلا مه

 ىهتسم هللا نال هبل ااهياكل بلا فالاو ةداعسلا اهفمكل ىتلا ل دسلا ىنعي هلمسنعمكب قّرغتف

 ريغال ةعورمشملا ىهةداعسل ا ل.دسف دعني هبلا عجر نم لك ام نكلو هلك حالا عجرب هملاق لمدس لك

 ديالا ىلا بف نجحرلا مح ى.وارخ؟ن جرلااهالوتي الوتا هلنا ىلا اهلك اهتباغف لمسلا عبجامأو

 داهملا ب سناك امو لقااهم نمل او لءاقابف فشاكملا ةسع داعم هذهو هناقبلةبامنال ىذلا

 ودعلاىفالهفالااندهاجا هنا لاعفا لاعفالا كلتو معداهجو مهلاَمَسبان سها يذلا نعر دصت لاعفأ

 نيبيىا هليساشي ده. نا هيفاندها اذا هلوقبانل نيو هسفاندها اذاامالا اودع كح مذاو
 انس عقوامةدهاشم لمدسل ا نم ناكوانم عقوام هن اان دغتش اقانرغ انها حاناىرإلف اهلج نه ليتانت

 ةهاركلاب هسفنفصو دةلعروهلتل الحم نوكنال نأ هنم بلط ىا هللا ان فغتساف نحال عقوملا هنا
 هن المع كلذإو كل ذانفرعام هليسان ادهامالولو هاوس ضدها اخهلتاالادو-ولا ىفام هنا تب دعف هم

 هنمناك امن اداهلا نا تاع ارناف هارتكناكمللا دمعت نأ ن اسحالاو نينسحملا عم هللا ناو هلوقب

 ٍباَحَل او بابل اذه لص افتىف لوطن مالكل او تا دهاجلا لها لاوحا نعل تيرعأدق اذههف همضو |
 ىعرص:ةنلفراصتقالا نم ديالو اذاف همباكبر معلا نبال باد لكانم هملطيام داريا انيصقتشا نافريبك

 هلل اناطعاولف مهلك اهو ميناف مد[ نعم“ اّوح لثم م لكوريغال تاهمالا ىرت باب لكن م ىرجت ام
 لوسر حرخ كة دحب او ةريغص ةقرو ىفءافيتمالا ىلعِباَكَل اذه هيوحام عسجانزربا ةيهللالا باَكَلا
 باَحَلا ىف نأربخأو لمعت هيف قواخم سل ىذا ىهلالا بالا هيدي ىف نيباحياسو هيلع هنا ىلع هللا
 يذلا ' - '
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 سل كاَذ نا هلارابخ ب انلع عمهب كملاز ل مصيلا داوامجي ب نكي لالع نكح لا ذاو لعن سجل

 علا تع تف نورعشتال نكلوءابحا لب تاوما هلال دس ف ل:ةينملاواوتنالو لامن سس
 روهلو هنايسارفوبو هم بيرلا مدعو هحوضو ىلع سابشلا اذه مكح ناكا ذاف سانقلا هاطعائذإ|

 لزاونلا فءاهقفلا سابقب كنطاق هللارابخ اب لطاد وهو ىلّدقلا نم هريغنمب و هن ةعماجلا هلع

 هلا لعساسقلا لها بذكو هللا قدصتابههلا ةفرعمىفبئاغلا ىلعدهاشلا كح ءالقعلا سانقو
 اذهل سوننلا ىلع قاشملا مظعا جهملا فالتا ناك الف ءاشالا هلثم نم ىش هلثكسل نم همشيالهللاو
 اهبلعّوشتو ةقرافملادي رئالف اهباهتفلالا.ث دل اةالا ف برت سفن ناسف: سوفنل اناث اداهج ىعم
 ساننالا عمامت ادا قرتو ةبهل ا ةفرعمو دب رقم الاعفأو ةعاط كل ذي ديزتلابت دل اسما ف بغرت سنو
 ىهو هللا لسى :دهاحم ام افنيتفئاطلا قح ىف اداهج ىمس اذهلفايندل داما ةقرافم اهاعقشنف
 ملاعتارهظاهنعىتلا ةمئرملا ةفرعم لل دداهجوهفاهل ا هنوكح نم همل الوصول ىاهتنا ىلا قيرطلا

 هب رط قرفاملا هلاشرام لمس ا هداه ىف مها تف ضرالا ففتالكلا نوكتابنعو ماكحالاو
 لاق هنافول ام دّمفو .دالوا ميو هسفنوهلام فالت ىلا همفكول لا ىف هسفن ضرع قيرطف هلاف ةنوخلا

 معاملو نولتقيونولتشنفهللال سس نولتاقي لاكو هللا ل مسف مهسفناومهلاومأب اودهاجو
 لوقبال هللاو مهل قا اهتين أ |ممهلاومأو مهسوةننأ مهاوعدل اذهلثم ,لعربكم هنأ دابعلا نم هلا
 فيك ه تعلس ف فرصتي ىرتشملا قسفاهنع مهدي عفرب تح مهنه سفنال اولاؤمالا ىرش مّدقاقحالا

 هللاّنا لاف هعابام هملا بح آن ْلاوهواهيف همطعا ىذلا ضوعلاف هتعاس بح ناو عئابلاوءاشب
 نوبل هللا لس فام دهاج نأ سا ذئنح ىرمثلا اذهدعب و مهلاوماو ,مسفنا نيمؤملانم ىرتشا
 لاوم أو ماسجالا. ةماعلا ةئاو لا سوفنلا ىنعاةراعتسم سوف: نو دهاج مهف مهلع كلذ

 تفلت ناهراعاام دنعامهكلام حر خلا هنع عفر دقو هريغ ل امو ةراعم باد ىلعرفاس نك م هف ةراعتسم

 بكرملا اذه ىساتيامال ا انمؤمناكذ ا ةمسف: ةَعْسم هملع قدا باقل امرت شم وهف لاملا كلهو ةيادلا

 ركل اوركحلا نم هلا“. امفودعلا لاتق ىف ناكناو قيرطل !بعتواهلوط نم هم ملا نمىناودحلا

 وهف ةعسطلا ةقفشلا لعلوم ناسنالاو فو.لا.برضل او ماهسلاب قشرلاو حامرلاب نعطلاو

 ديربهنأريعتسملا اذه هنملعدقدكلام ناذ هكلام ةهج نمال ناو. هنا ثدح نم هبكح ىلع قفشي
 هده ى قمل ااهارتشا ىتلا سوفنلاف ةمعسطلا ةقفشلااالا عفش هملعدل قبب لف ل بوبحت كا دف هقالن
 ةعئابلا ىه ةقطانل نيئمّوملا سوفنف ةْممَؤملا ةقطانل ا نماهارتما ةئاوحلا سوفنلا هامناةيآلا

 سوفنلا هذهت سلو لتقل! لحي ىتل ااهنالابتم قا ااهارتشا ىلا ةيئاوسلا سوفنل هذه ةكلاملا

 لاقفماسحالا سوفنّقملا ىرتشاابئمو ةمطانلا سوهنلانامالا,»فوصوملا ات اوناميالا لعب
 ىتدودتلا منك !١ نم ىتلا مهشغنان امبالا ةفوصوملا ةَمطانلا سوفنل | ىهو نيموملان تاق

 ىلا ةيتاذلا ةقفشا الا اهيلعةقفشلا فهل سلف هل سفنال نموملاو مهب داهماو مببلاتقلا ةجراملا
 هبفالو هللا لسى ال ةنيعم ةفصب هللا مهدي لنيذلا نو دهاحم امو ناومح لك ى عةقطانلا سفنلا

 ماعلا داهم اوهوءئىث لكف هداهف دسقتتل ا هّتْفَص نم سل ىذا هللا, نود عاجلا مهفداهج قحمالو
 ءاضقلا كو هفدهااذامفهدسشي لوا دهاجم ءامس هنوكل هف ةقشملاوه ىذا هبل اداهللا ةبسنو

 هلام هنءاسمدي ريال قلاو هيلعهي ىطقام هملع ىضقملا ف هركلا هنم ل س< ىتلاءامسشالا فردقلاو

 ىدبع ةهسن ضب ىف ىددرتوءافانأئ تف تدةرتام ماقملا ذه لافتة بانعلا نمد علا اذهب
 هضيقنف لعلا هبىدساملتوملا نم ه1َديالو لوب قاتل نمد ديالو ةنءاسم هركاو توما هركينصؤوملا
 بساش مكحح ىلءليلدددرتلا:ىلاعت هب نكلو هريغالو ىذا ةدقمربغ ةعلطم ةدهاجت نع

 وهو معلا هدابع معملا هناحس هناف هلعوهام لع مالانرلعل ان دب قنلالا هيءاجام هتاف ةدصعاحلا كح
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 اجا هريعر ها طا ةقياركسم رق. زرت رد 50 وداج رهاش قس هانت
 مكح لازاذاف نيعلا ةُماَكةد هاج ا تناكادوجومفداكنلا ماذاخ فيلكتلا ةيعصتسملا تاماقلا
 وصلا يزكي ل دعا ءهّللا نرقنا كيلو :دهانلا لح لان قلكتلا

 ليقف هنعرخ 2 | عفر هم تا ًاسملعرخ دماهمشي نمتأرالفاهاعروءتريغاب ال اهشع اوةلخ لآ

 لوبقب ىرشب ل نوكيلاتلا ةولاف مكح ل نوكيتأ 4دبالف تلا ةزتخا الاى هل آم كدا

 قوود لع ةنقواتعاهخوكع ماب انسان االواهفراسكمتالا تيآوريصجتل ااهلعتسًاراذاف ىراظت

 حابملا فاهفّرصت تةوىفالا ةيهلالا ةروصلا اهيلار طنتالف حاملا ابن دلا ىف اهل هللا عرسشق "للعرس الو

 هوركسمىلا تلقت ا ذاخامفريستتال ىلا ىرخالا: هانم نمايناف ندا قف سنتلا لاوح ا قراوهت

 روظفع ىلا تاتا اذابلتافتلا ضسرما ماحب توالت فكل انعةروصلا تضرع بود أ
 | وهو اهلعر<و اهناكنمكل ذ ىأر الق فلكملا كل ذ نع ةملكلا, تضرعأو بالا تلدسا بجاو لعفوا

 نينمؤملارصناةلع ا ناكو ةحرلا هسقن ىلع مكبر بتكه لود لثم هبحوا ام هسفن ىلع بجو !ىلاعتهللا

 لوانرظناف ماكحالا لاوحا نم لاس لكى ىرخالل امهنمةدحاو لكن انروصلا ترطنو باح ا عفرف

 لبم تع بوجولا طمتسا امو بوجولا مكس مهعم هسفن رش ثح هدابعب هفأراامو هنن فطلأ مهلا
 هقمهعمهسفت لادا ماقم مه دنع مهب ل مهنعهلازآو اف ء ادّسا هياوفصتا دقذا هن مهعمهسفن لخدا

 ناك ذإدانتملا علا ىف مهعملزناكىهيلالا لزنتلاو مكمل ف ف طل ةيانا ذه انقوذامانقد ىا

 نم عسي نم هيدْضتعب نايا مكح هو مهسث اذ ميلعل اوهو لعن ىتح مكتولدلو لاف داق مهلع
 نكمال نايس هذهو ةزدللا كلنا ورحمت اوان او تادثز را عيال هللا نا مهل وة ىف هللا فرعيال
 اتلاف نبل هاو تام وامل يالا للا قامت نبكي ف دكا نكيرلام لغه ءاهتشمت

 ضعي هللا ىطعن ارو ناك أم دعب ءاضقنادالو ناك ْ م نكسر, 0 هنأب فصترال لازبالو لزب ل هناو تاالو

 نيرخالاو نيلال | لعابم اعملو هيلع هللا ىلص دمحم ىلع ةعئنناهتمرهظ دقو هداسع نم ءاش نمل ةوقل ا هذه
 || لعبا ذرمف اهم لعلا,كصوا لن الا ةريضح ىف هتامولعملاروضح الولف ناالا ىف لِمتَسسملاو ىضاملااعف
 نا لوةنذ عجرت مث قلل بانج نعهيقني هيزتتلا دصق نم هنع باغ اصح الع تارا ل عي هللا نا
 ْ فدع ةيضابزلا ناي افعضرانبهو خارملا ف ةرثؤملا هب دبلاق املا لع سفنلا ليةدهاجلا

 ةسندب هكا رجالا هتدب نعحيراكتاو ضرعلا فى ءذالا لاقحا ىلءاهلم< ةمسفنل اقالخالا

 ا عار حوإ مط قال فو تاك رخا ماعرشةدوهلا ةندلا ناكرللا هذه نات

 او الا انه م كحابنع عش :ريذ هلق ةقشمال ام اتموة دهاجم ىمسف ةقشم هبفام,هنخ عورشمرب
 نم ملفعأ دش ملف قاسثملا ملنعأ ل انر اظاف:دهاجلا ناي هاةنعسا دهلو هسشم هيفامي صوصخم نانلا

 || تاوما مهف لاعب نأ ى بنو نوقزر ابحا هنأ, هال نق هللا فصوىذلاهقلا لبس جيلا فاللا
 ساشال ادو>و مدعو ساسحالا ةقراغمَ وصى ةكحراشملاتاومالاب مهقحلا نمع معلا قنو

 هوربتعا هللا لدس فن لودتملا نيدهاحملا توم نيدّمعملا نال ساسشلا لاطبا ىلع ل مل د ل دأن م ا ذهو

 ةروص ىلع يلو دقملا نمدحاو لكتااوأر مهنوكق ةعماملا يلعل انها لسسريغ ىف لوتقملا ىلع اسابق
 عطق نم مهم لعفلا نمدار باهت عاتنمالا مدعو ةءئاوبلا تاكسجر لاو ساسحالا جدعنم ةدحاو
 اوساقفع البل اودودلا ىلا مهماسجا ةلاصساو عامل اوريطلا عاسسلكأو دولللا قيزمتو ءاضعالا
 لاهو هللا م ذكاذه عمو هتمالعلادوجو ىف لداالو اذه نم عضوا سابقالو سادتلا اوأطخأف

 ٍْ هللا لسس ىف اوإدق نذل نيسحت الو لبسرغق لوتقملا كح لمس لونةملا ق رمال اوهام مهل

 مقلم نيلونتلا ىلع كح ىنلا مك ياذ ها لاشف يو
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 ةعقاولا ىف زرللا دراو غر فالق مهمساعو نيملسملا ةمنالوهلوسرلو هلل ةديصنلا نيدااو هللا حا نع ها

 اولا ءزهىف ىىمىرا تنكو لاحلاو لمعلاو لولا ىف ةدعأ | ىلاعت هللاانل أ سو ان دق سن مانق
 ىف مالكلا لع ىلاعت ىلا نع ىبش ناكح ىدلاوهو جاريا رج نإ نناسع نيدلا حان انيحاص

 اناغنلا فورحلاب دارملاامالوا نيينلف * ةهنالثلا للعلا فورحامنعداود تااراغصلا فورخلا

 اا هنم فورا باب ىناشلا بابلا ىف انرك دقات ناو للعلا فورح ىشو اهدالوا بنا ىحامو
 راغصلا فورحلاءدارملان العا *(لصف)# ةدقاولا لج الانهاهنم فرطركةنمدب الف باَدَلا
 فصتا اذا عايش اريغلاحو عابسما لاحنالاحاهلو ةريسكلاو ةحتنل او ةمضلا هو ثالثلا تاكرخلا

 كو داولعملاو اولا هتعدلو - ةهذلا عابشاة همس ان. لواعمدوخ ول هلعناك عايش الا ابنمد>حاو |

 اردو تناك نأ وفاالا اهتعناكة حق تناكن او ةلولعملا واولااهنءناك ةسمضا ١!تعبش اناف قبام
 نفصتمريغةمصلا ماقم ىف نادج ون دقام ال هلعلان ءانلاوواول اند قامت او ةلولعملا ءاسلا اهنع تناك
 ىعست هذسهف ادياّةع وثم ةحتال ااهابقامنوكبال كاذاو ةلولعمال | ادبا دج وال فا الاو ةيلعلاب

 ام تبرعات مكمل | ىفاهلاعروص ىلع ترش للعلا هذ#هنع ةلولعم تدحوى ا "نلءعاا|فورح

 لوخا ىف ةعضلا عابشا نعو ةعضلا ديز ىف عفرلا ةمال فو ًاديز لوقناهلاعب تبرعا م تاملكلا
 ىففاالاو يصنلا ةمالع ديز ىف ةحضفلا اديز لاخلا تدر كلذكو كوخ ا ىف عفرلا ةمالعواولا نوكت
 ةمالعديز ىف ةرسكل اف ديز كش اب تر سه ٌكلَذكو بصنلا ةمالع ءاملنا ةحتق نع ةداوتملا كالا

 فورا هذه ةماكلا تاءاف هلولعم مكح ءانلا تيطعات ضفللا ةمالع كس ىف ءاملاو ضنا
 هذه نمهي لولعملا فرخلا مامشل اليقث مسالا هدو ضقللاو بصنلاو مضل نم اهئانامكح اهل ناكو |

 وه ىذلا مضلاف لولعم فرح هيفام ىأ لوا: سبل اكيد ىعسا اهتم دحاو هيف سيلامو فورا
 اهل كل: الف ةحبر نم سانلل هللا خفي ام نجرلا ءاعسالا نمل خفلاو ىلعلا ةدهلالا ءاعمالا نمل عفرلا

 ىحاو ةلولعم وكيلا قةييلالاءامنالا هتهراار ىلا هيلا الا هلرسكلاو ةجرلل عقلا لعش ْ
 انو ناكل ا ادهٍب اونا نمىناثلا باسل | قاها:» دقو ضعن نع اهضعبز اع اهدو دح ةزيهم قملا ىف

 أ| ىفتلعلا فور نونلا قاحلاو تملاو”ىبللا نوكلا ةمتسحو بارغعالا تاكرح نم ءاننلا تاكرح هم
 احاشاو نياعشتو نالعفتو نالعفيو نولع تو ن قاعفي كو لعفلا نم امال هل تأ ارعا ف مكنللا |

 قدمو دهح اذنك شض رملانانوصوم لوا ملا ناكأس او لماوعل بس بارعا اهفذحو بارعا ||
 نالةدهاجما بانى هانلعح اذهلف لولعمالا ”هلعلا نءدج و نالذا هب ةمئاقلا ”هلعلا ل[ نم همسات ||
 لعحامو لاك ُثمح قدص هللا لوةوريسب هللا نيدوا داهج داهلا ىهمابمو بعتو ةَشْشمةدهاصجا ْ

 داهملا رتل انابإ.:لعج اذهلو رسعلا مكيديربالو رمسلا مكبهنا ديرب لاكو حيرج نمنيددلا ف مكملع
 لاوحالاو لعال لاح ةدهاجلا نال لمعلا كرتالة ده اجلا كرته انمم«بابلا اذه لي ىذااوهو |

 لكفوو ةيآىف ءاغ بسكلا ماقمليعلاو لمتلا ماقم بسكلا ميقا اذهلو بساكملامتالاو بهاوم
 اذهلف همحاص ٍنانمام,تمدحاو لك انوابسك لمعلا ىجشض تنسك امرخآ عضوم ىفو تلمت ام سفن

 اهدحال نم مهنمو د دهاحلا ىهو ةَمْشم مهلع ىف مهلعنوكي نم لا.عأ | نمو بساكم لامعالا ىناسنلق ||

 نأ هللا كذبا لعاو + لماع لكم ةفص تناكل َةَقْدملا لمعل | ىضتق ا واف: دهام بح اص نوكح,الف

 هلوةودو سحاب دست يغنم نو دهام فانصا ةعبرا مهو ةدباكملاو َةَعملاو دهللا لها ,هنيدهاجما ||

 نودحاجلاو هلوةوهو هللا لس دمشمىناثلا فنصلاو نيدعاتتلا لعن يدهاج ا هللا لضفو ىلاعت
 نيذلاو هلوقوضو هنلافنودهاخن اثااثلا فنصلاو هلسسفداهحو ىلاعتهلوقو هتنالبسف

 نودهاجالوا َكاددنعنو دهاهفاو دهاج نم نولعب ىح مهل نيت ىا انليس منن دهلانسفاو دهاج

 نيذلاكديبقتلا | ذهريغنمهتلا فنيدهاجما نع ضزيق هداهج قحهتناىف نودحاحلا عيارلاتفنصلاو
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 دَمف اوملا لاجىىلا ٌةفلالالاح نم عوحرلا الا ةعورمشملا ةيوتلا تسلذ ىوعدلانم ىربتلا لاح
 نمي ونلاف هيهملا هنم عوجرلا د دوتلا نمد وتتلاو «ريغالا_.مقف اوم ىلا ةطساولا عأ ةغلا فم ىنعأ
 لكو ىوعدلاب نع أ اهم ىوعدلا نم اري هنال لوئمامحاصو باحاهلامو ف شكلا اهلّبوتلا
 أ قرءبالو ا تن نملقما اهتنئ[ث مح ةيوتلا تدنا نمل مكملاف هاوعد ةمص ىلع ناهربلاب بلاطم عدم

 ىقمهوةيرغةلاحاس:النوضرعماهنعمهو اهب نومكحي لاسر اسهاو !متويموتي لاجر اهلذامهلحم
 نوسااتلا مهءايرغلاف بي رغبئاغلاو بئاغلا الا هل هأ ىلا عجر يام رغالفاودإو هنض ىذلا نطوملا
 هي رغلاح فهلا دهاشم هلهأ نم ناك نغمه اعم,ملعدرو اذا بئاغلا لدأ ةبحم مهل هللا نم ةيحناف
 ةقفاوم حر فوهذ هنطوم ىلا هعوحرب هن هحرفأ هن هحر فام او هلدقاؤ رغهئاف هسفنل هن حرش ل

 1ْ نيباونلا بحب هللاّنا هسفنل هبل هضغب نم ضغب ا ذهلو هسقنل هبح نيءابنال هيجل بوبحلا ةعك

 | لحال ست در وتلا تناكاذاو لاح لكى لعبو-< لوبةموهف قافوو فالخ نملاح لكى هلا

 | نا ىرب نمو هيوتلا كتي هنعربع او هو ةذللا ىف رطعأو ةما ف ةش وهف لصتبال لصون لاف هلصولا
 || نأث نوه مو لكو د كاذا ىئش.الو نيعم لاحاهل موديال ةيانرلا هما عاستاو ”ىهلا مالا

 || ىلع قماو هبل عجري مال ةقرافم نمالا عوجر نوكيالو عوجر ابن ام ةيون عصتالف رّركسحيالو

 || مكتملعفلا اذ هدهبلا ّمدسن نم مار تراتنول هلك هال عجري هملا مهل لبق مهسوغنل هنف هوعّداامم
 هنالصالاف هملاوهو مكحلا م الاّ ماوعد نمنولمعتامعلئاغبهتاامو نال هتلاوهامتا

 || لكف لاح همضنق هتاسئانالا همن تدم. الام المكلا اذه هنعلوزينأ مصيالوامماد ق الظناوهذا

 هقوسنف هنموهذهل ل, ذا اكو هفهلمق ىذلا باسل ىفءانم أ امل رت ىضتقب امم ٍباَكَل اذه باونأ نم با
 ل.دسلا ىده.وهو ىلا لوقي هناكس هّلناو لي وطتلا لّكنال هئالارمصتغ

 * ( رعش ةدهاجلا ةفرعم قنوعبسلاو سداسلا ب اما * )١

 اليكاىدهلاءعجريل قتلا || | اليصأو ةركب كملا ميس
 الملخ تاس'انلا نكحو هنذأ| || ةرتفاذ نكتالو كاوه دهاج
 الدعتلا ىمءبو بوطآتاىوم || [| ادناكم لازال دهاحجملا نا
 الوصو تا ناو 0 امنا ةلاطبلا ىلا "ننكر ال

ل سانل انا اف تفرع ةرمشم تير[ باسل اذه ىلع مالكل | ىف تءرش ا لىناهلنا مكجراولعا
 || نأديا

 نابلك ىف لفغتال كلمقو *# سفن دهحو قسم لج ىلا همف نواحي ضراع ىتيلا سها مب لزمني
 قهوةهلعلا فورح ىهىتلاةثالثلا فورحلا نوكتاهءاشاننأ نيسوراغصلا فورحلا هف حر د نأ

 ىلااهبف كراش او اهنف كمالكن وكحووو لواعمو هع نم ةبكر شافو ردا ىهونلا اود لا فورح

 لهأو ممتفرعمىفةيدوملاةيدوجولا ةمهلالا فراوعل مهل نيذلانوفراغلا مهو فانصالا ةعبرالا

 ١ هنفنوغصتيال لاح ف لاتتالا دنع نيم ادم لك نيب باد" الا يال ةمهلالا دود_1لا دنع متاوملا

 | نم مهل امنيعت سنالاو لصولا لهااضبا كإ ذكحو خزاربلا لها مهو ىنانلاءالو لوالا ماعملاب

 | ةركملااضيا كلذكو كلاسلا ىلع طاتتمال ىتح ءاوس فقاومملا لهال نيتاك ماقم لكوف تاجردلا
 نم مهل امر هظتو فراعملا فراوعلهأ نم مهزيمتنوفرعيالو نوفرعي نيذلا ةيمالملا مهو مهلاوحأ
 نوفراعلا مهو ماقم لكى مولاوحا ةسشمتنم تبال ةعيرالا ءالؤهف هللا ءانعلامهولاكلا

 دابعل مصنلارومًامكناف ءايدالا مهف لوقلاو فتاوملا باصصأو لاصولاو سنالا لهاو ةممالملاو

 هللا
+ 



 مهذعب لاقو ةلفتملا موضعي لاستف نيكل سلا لزانمنم لزتم لوا ام انياحص ا فاتخاو ب ديؤملا هتلاو ُْ
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 ,حر دقو بو مدنلا لاق ل سو هيلعهلن ا ىلص هللا لوسر نا ىورو 5 ةيوتلا مهمذعت لاهو هانمتنالا

 مدنلاءاوق نم تلاىلا برق ناكل ةيودا مدنلا لسمو هلع ىلص لاتولو ةفرع ملا لوق وذ |
 ةروتلا :لءونا قافدلا لاق باسلا اذهىفةروتلل جيسحملا ةيالثلا طورشلا ف مالكلا مدقت دقو ديو ل

 ىبسي اهتناهنو ةنانا ىعسنا هطسوو ةيون ىعست اهؤ دبف ةبابخواطسوو هنا دياها نال ماسقا الث ىلع
 ةرودلاناىلا ميسقتلا اذه ريشي ىهلالا ضالا ىعارملةيوال او عئاطلل ةرانالاو فل اذملل ةيوتلاف هيو ْ

 ةسترملاريغلا قوتح ءادأ نم هيلعر دقبامع حوران او ةصاخت افلا نععوجرلا نعةرابعهدنع
 كّمسدقو يور لادو * كلذنم هدر لءردبام دروا صاصقو اريغل ار فغبالا لوزبالا م هدمد ىف

 : اناالاةيوتلا نم بات امو ريثك ماوقاب ادق *
 ىرشقلاو ىؤرهلاو ىرذنملل تاماقملا تكى ةروك ذمة رثكح ةءوتلاف موقا١تالاقمو

 ْلانهرظلملف مهريغو ”ىملا نامعنبورعو ىوطملاو|'

 *( رعش ةيوتلا كرت ةفرعم ف نوعتسدااو سماخلاباسلا)*

 دوهشلا» نذوي بوتلا كرتف بولا ىدح هتفااخ ىتم
 دورولابقناقملا كاردا نع عبح دل نيسكاتلل ىل-عق

 دودملاو دولا ىوس سلو ٌمعجر دق نم ىلاوا نم

 د_بعأا نيعنمو هيوسلا هنم تح دة ىذأا ندع نك
 دوولا انسي ةدوصومل وت |:|: لب ىلا هه هلإلا ءانضاو

 ىذلاو ىريهللا نأ لعب ملأو طبخ ىث لكب وهو منك امنيا مكعموهو همغص ناكن م هنا هللا كفو ٍلعا
 نوتالف نورص.تالنكلو مكتمهسلا برقأن فو ديرولا لم> نم هلا برق ن غو موقت نيح كارب :

 ودام لءبال كحل هياروعشم ثنا ىطعي ”ىلامج ا لءروعشلاو برقلا ادهرم هاهو رعشبال نمالا :

 الفا ذكس لا هلعو هيروعشملا هياءوهامب معال روعشو راعشا هلئان ل_لاق هب روعشملا كلذ

 معلا دح اددنه هأنا كبادف هن دقق هنالا ععمتالف كعمسوهو عمس نمالا ىداشإال هنال ىداناا ]|[

 ةمكح فلاريغ نونمؤوملاهيا اعيجهلنا ىلا اوبونو لاقفنوسْؤملاالا ةيوتلاء صوب ملا دهلو عيصتلا

 رغب ىهونو.:هوملااهيالاع اذاهسنتلا ءاهفلالان ىيفنمؤملا ام رعشالو ملاعلا اهفرعياهامحا |
 نينكاسلا ءامثلال واولا فذذحو ءاههلا عفر نونمؤملا هنأ ”ىءاسكلا ةءارقىعو هنيوه فاالا

 هنوك ةلظىفناكح نا مءارو اوعجرا لاك هنال عوجرلا كرت ةيوتلا كلرتقنونموملاوهف

 مكنع مكل فثكرونلا َسيأر اذاروهظلا هبىذل ارونلاوهو كدومىلا اورظنا ىأ ارون اوسقلاف
 ردقلا اذهبانه ةفرعملا مها تاصحالةرونلا مدسعل نورصتالن كلو مكنم مكملا برقأ هنا جلع

 روهظ ل دبعلاو ةقشملا ىلع ئاتل اوه ناكنف مههلع باَتف نوس ان مهما مه دنع دي ون منح مصن مل

 نمىلوالا ةيوثلاهتناكذا ةغلا م ةظفاؤهو باَوتلاوه هّتناّنا لاف م اووتسا لاك كاذلو ةفصلا |
 تسمرامو مهال ب اولا وهف هحو لكن مدل نا وتلافاوووتسل هلوق نم ةماثلاو مهيلع بان مم هلوق ْ

 تان هللاّن كلو باننمباناق دسعلا لاعذأ عب قراس كح اذهو ىروّلبا ّنكلو تمرذا

 ديوتلا رفا ش الانا واهجاشأ اشتق ةباوتلا نءدموتلاو ةيوتلا كلت دم وتلا عاب تلاع اذهلو
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 لاق ةصوكل م اهنا ىأر نمو تاماقمنامتو ماشمهن امنامت ابحاص ىطعت اما لاف ةينوكلماجنارب

 رابكلا دبع ندم لم فداو 1١ بابرأ ةضقاولاةاماةمرمشع هنالثو ماقم ةنامعيرأ ى طعام 1

 نم تالماعملا هده هنمضست ام عمجبو ةمسسح اهرانأ ؟ةسغامااولاف ”ىباطسلا ديزي أو ةئرعتلا ٍ

 كام مهلك ق لكلا تاور لسالا فره دتافدس ةءروكم ماقمايفام ماسلا ةءهلالا تامإتملا :

 يح و ىو دق ناع ا ل اولانو كلو ناومحو تابنو ندعموناحو ساو

 اهنم لزنم لكدطعيو هرغوأ هيوتلا وه ىذلا ماسقملا كلذ مكحأ ذا دسعل !اهلرت انقل زانم, رهو اباه م

 نان هانركذ ام ديؤياممو فشكلاو بالا ماعلا !ًذهلو هّللاالا هساعئالام مولعلاور ارسسالا نم

 بذلا بنذيدبعلاّنا صو ةسهلالا راسخ الا فتثامدوعدال هنأ ىلع مزعال ءاعدو فارتعايوتلا

 ناملعيف بنذلا باذيمت ءاوس مداةروص لثم ا ذد ىلع دز لو بنذا اءذخأب انو تنذلا رقغنابرهلث أ لعبو

 لعاهّرم عباروأ 5 ه :ّرمثلابق هللا هال ويف اعيراوأ تاّرم ثالث بندلاب ذخأبو كالرخلب هل

 هنا ىلع بذا اة ذخ اًوملا هّتص هك ه نم ىف عفردق هللا نا عورشم ا ذهو كل ترفغد فتن

 000 ا دافور تع وقل هذي سلب ىلع باطل اٌناىريدتأ
 موقت نا لبق صخشلا اذ ه ىلع ةمّرم تناكدقو ٌرطخملا ةئيملا لامة فدل هذه ل>ال هيلعرح ْ

 فيكف فت ًاّتسملا ىفهنم عقيام ىلعهتلا هعلطب نم هتنادا..ع نمن اان د قدلا مئدارطضالا ةفصوي ٍ
 ورشا وتاج و مّنالو دنع في عرشدر مو دوعت هنا عطقلانإعيامف دوعنال نأ ىلع مزعن ْ

 مم ىلاعت هلوق كاَدٍديْؤي ءمالسلا هلع مد[ثيدح ىفءانرزقامالا ةيولا ول نة فتأمل فمزعلا ْ

 تسمرامو هلوق هيلا ردا مهامنا 1 حدب ميحرلا باَولاوه هللانا اوبوسل مملع بات ٍ

 اهوقكرتوأ ةنبل نم معطتام لوقو مهلا نكلو هواتتنإ هلوقو ىرهّتلات ّنكلو تصرذا ٍ

 صو تما موةننا ركشلا ضعن سعأ < ىهلالا مالا نذالاو هتنانذدانف اهلوداعإع ا |

 عطقل اءنيفوصوم موك همهكرتبال هللا نذانو مهعطقبال هللا نذاب تعطقن اذ عطقنتن أ رحشلا ضع ٍ

 ةرحشأ اف ئذلا ىف دادعت سالاكةروصلا هذهىف اهاهتلانذاناذ هتلانذا ضقاشإل هناف كرتلاو

 نم ئفنل اف ىنذاب اربط نوكمف هلوشك ةرشلا ىنعب هللا نذ اذ لوقف عطانقل نم هتلبقف عاقل ةدعماسم ١
 ىناونلاحورا|نيعود ىسعنم حيراسلا ءاوهلا ىنعا نلا نك ذا ىناورحلا حورلادو-ول ىسنع

 سعنل اك ديةاملا لمقيدادعتسا ىلعرتاطلا اذه ناك ذا هق ىرسو رئ اطلا ةده سدح ىف لخ دف

 هللا ن دان” ىصاسلا لعراخ اكملت انذانرئاطلاراطف ”ىىهاسلا هنن ىيرامم ةاسملا للا لبقاك

 كرتو5 :رصشلا ذه علم ىذا“ ىهلالانذالا اذه دفرعم نءنيجر الا نيقسافلا ى ءرذمل اولاق اذهلو

 همضتشي اع اف مهدصاةمنيب اور سد ام اهتمركذأ ةولج ماقملا اذهىفان>ومشلو ب ىرخالا |[

 ةمشاأم ن نعاولكساذا مهنا ىلعامالكدف مهلاتدجواذا ماشم لكفهتلا ءاشن ال عفا اكو قب رظلا ا

 ذأ اهدودح اوسح ل ءامشالا هذه نم ىش 0
 نعق هب فدصتا ع نم* ماقملاكلد عام اوسح نكلذن

 ةحئارهنمهدنع سدلو ”تاذلا3 م6 رانا اهو دمها لصاح ماسقملا نا ىلع كا دن مهءاوج ا

 لاحلاو اسنان باولسا ناكف < ىععرلاو ”ىاذلاهذح ملعب وهو اسآر نموع س دللي لزعع هنعوه ىلب

 اهمسفن ال كلذل هيواطمابال صخلا ىفرثا اهلان وكيناالااهفةدئافال تاماتملاّن اف 1 1
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 هيوبحم قح ىف طرفام ىلع مدنلاو نزااو بركلاو دولا ن ههروحمت ىلع بحلاه دمام لم نزحلارثأ
 مدآناسالوقي « ةمثحلاو مرا نمداَتلَ ام مظعأب هاقلَ ناكف هلنيز ىذلا

 ىتحم تنك امالالوأ ىدصعمو + : رطل
 ىضتي ام مدآنمردص ىذلاو مدآال بئانلا ناكها ىدهو هلع باتف هيرءابتحامث ىلاعتلاف

 هرغ ل ,لط شراع لع نات وق اضارتغالا اذهمها عنأف انتراع ت<رامو نب رسامتا نم

 ١ ءاستحالاةءانع نم كل ذلعحو هفلاخت ااهبضدقت ىلا وقعلا نيدو ”ىههلالا رتسلا كل ذمهن كا

 ٍإ هي معنا امر دقو ءازلا نم هقدتسنامر دقو لعفامر دق هاني ىأ ىدحو تاماكل | هاطعأ ه هاستحااملىأ

 | ناكم طوشوهفدر ط طوصال فالئكخساو ةنالو طوصش طصا هل لاق ةيوتلا عمو ءايتحالا نم هلع

 ةسر طوصضال

 ادلخت اكلمو ازوف هب يدل
 ا اددسمدلا نمامالكم ار هتوكلاق دص هاوغانم لاك

 /ناكف ىلاعت هير نم باطلا كلذ عمسف . ىليال كا ءودلفلا ةرصث ىلع كاد له . هل لاك سلبا اف

 ا انسفنااناظاشنر هلوقودو فارتعادّروهامتاو ةيورك ذاهيفامواه التى جا تاملكلا ةمصاخ ا
 "امل ارفغت ل ناو مهدمسىمم لاثتماداجاحن ىفاوعس نا م,لع اح ناكو فاتلا ىلا اهوضر ثبت

 ْ 3 زوكتل رتسسلا كا ذباشجرتو !نملع هناطاس مك ال تح ةفااخلادراو نع انرتست ل ناو ىاانرتو

 ا تاوسا وول هتروأف قدا باطخ هنضرهاظوعذلا للا لجأ نمدل ضرع هنويهنط نسح اهدض
 | هةلخ ىف هش ةياشو هناطاسروهط دعب نكلو ىلي ال ىذلا كلا او داخل لكآلا هثروأو لحما ل- نم

 لوبا عوطقم هيرةبون نا هيلع هير هنو هلكك ل ذ هثرو ا هعضدو طسقاا ختي التل

 1 هللا لءواهطورمو اهدود> ءانيش سانا علا مدعو لاعلا نماب فام ناكمالا ل ىف ديعلا هوو

 || لاوسلاو فارتعالا ةيوتلا نممهظو مهلع تو .نامبجد نم نول س إن ومد" الا نوفراعلا اهف

 1 مون لذاك اعدلاو فارتعالا ىلا اوعجر ا ىا اعيجهللاىلا اونونو ىلاعت هل :ىنعم اذهل ذريغال

 : قين احح ذا هناف مظءرطخ <. ةهللا لعام لءيالوهو دهعلا قير طب هللا ىلا عر تاكا

 || نمهتنا دهع نوضتْسي ندا يلاعت هلو ىف مظاتمف دهعلا كد ضمن نم ٌدب الف ةفلاخلا نم ىء هيلع

 ا ةيول هللا عمد يءامو ىدو فرعا ثيح مال تااوةالصلا هملع م دآن كير دعواكا هات

 . قّناف#*“ مدا ةقيرط كاس نم هسفن عم رصان اق ةيوبلا دج عونا ءادعدام رشي اك دوعبال هنا اف مزع

 ةلرهنم عقبال هيا هبفدقلال عباملاء توك نوال نا هجحو لك هّللا عم ب ندد د مزعلا

 ا ملعب 0 وما ص 0 ب المأ كفا

 دوعب نأ هملع هللا ىىذق نم ناكو و كلذ ىلع هللادهاعو
 1 هنادتنا هلعأ ناو هقائيمو هللا دهعضةانوهذ

 معلا ىذلال فن اّتسملا ىف مزعلل ةدئاذال هحو لكج لعفةرباكم دوعنال نا للا دعب هم رعف دوعي

 ةءوللا نعماده مال بلاهلع مدن هىرحامةروص ىه هاما انمباط ىلا وتلا لعلا ىذريغلالو

 مزعبال همف هللا ىلا عجربف سفن لكى هنا هريتخا نم لكىا باو نتفم لكس ع هلل اناف هللا لها دنع

 هنمباناملدوعبال هنا لعمزعلاو مهلوقوهوانقي رط ىلعشلاثلانكرلا ف 0 دوش ا

 ّناهنلا لأ هرظمس ىذلاو دوعب هنأ ىلع مزعيال كلذ ماعلاف دوحولا ىف 0

 كلذّنا مزعلا د:ءلع د قف هيلا هتيسأب داعن او هلا سلام هملا سش نأ دوعبال هنا ىلع مْرغب بئاثلا

 تاف لمعلا ف عورشلا دنعةنلا لمع وعولصالا يوضص) داعب "نزذعلا كغ رضنالفهملاال هللا ىلا دوعلا

 كل كَم 2
 2 ع 00

١ 



١" 

 ةعيس لكل يدبتلا دهاشي هلال ةفلا خلا تقو ىفرتاكتلا لعف نم هنافام ىلع مدنلا ىري نم سانلا نمو 1

 ةناشوأ ةقرسوأ هق دصب يضغو دم مدو سن ءاسحأب سفن :لمقك تان_ملا نم اهتزاونانع

 ةصعملا لاح ىف ةيسصحمل رهن اضق ىف ىلا عت هنن ا عمروضملا نم هتاف ام ىلعمدنل ا ىري نم سان !نمو
 ميظعر وهو ل عسفلا لاس لعاسفلا ىلا لعفلا كل ذةفاضان نم هافام ىلع مدنلا ىريئم سانلا نمو ا

 انس هارقهملاهفاضاابهلمعب ءوسلانرقف انس> هارفدلع ءوساهل ني ز نخأ هبا "ىناعشعت

 نك دعلاذا لعفلل الحمار ىذا نسحلا هتمحوأ ىِتلا هودوج ورش سل
 هير هنوكبملنيز نأ لاك هنافدبعلا ىلا هتذاضاالاهءاسأ امو هنت ل اعفأن م هنوكألا نس مامو 1

 ىوهف ةمّرعرغمهللا ةشرزو ”ىهلالانييزتتلانانسح هآر ف ءوسلا هبسك افداع هنوكبلع ءوس

 د ةناط تلا نير هرضح ناف هيفدرضةعام بسحب دبعلا دنعو هللا هلي زب ني ع حالا سفن
 دعلا ىلا ةفاضالاو هللا نييزتهرضح ناو ءوسى هلةغوهف ايدلاةابحلا هئيز هرميضح ناو ءوس ىلع

 ئئثلكح *+ نسح ىف نحوه ابهلا ادد لمعلاىلا ءوسلا ةفاضاذخ أن اف ءوسف نسحوهف
 تقفارم الا قذاون )ناك نا ةقفاوموأ ةفا احم بون نم ه اسلام بوت ىلامتال + نسح همفتنأ
 انسح اهب نو كبةدحاو نيعف امهعجب ىضتقت ةبسانمنسملاو ل انيبامالولو ةدارالا ٍْ

 هتيور ىف نسملاب لمعلا وسقطت ناكالو تاج معاحسم ال دس وقى لي دننلالبقام امس

 ريخلاب ءوسوهفةبدوحولاهوجولا نم هجواف نسسملا ةفص لمعلا لمت تح هدنع نسحلا,فصتااف

 + جيلا ناعلا نكلو #2 عطقأ ةيؤرلا دهاشو رينا قدصتال ةنورلا ٌناكف يقرا ح

 نآب اطيب ادحارن :لو ا م 5 ميلكلا ةن اهلا لآساذإ

 ةداهش قفلت لو ىعالا ةداهش ف فاّدخ اا دهلو ربات ارينا 0 ةيؤرل ايلا قدصي :

 ثمح اذ هلثمىهري ىأ ءاشينم لضي هللا اف ب الا ىف ىلاعت لاك اذهاو رصبلا بحاص

 ند ٠ ىردي لف لعاف مسإ مامةشإ نر هلوقبو بلغبام فاكملا ىرديالف نسحلاو ىسااب هفصو

 قذول ىأ ا نمىدمو لاف متايدلا ةوبخلا نيب زبون اطمسملا نيي تو هللا نيب زب له هنيز

 كف: بهذتالف ” هذخأ, نأ تش ف كو هانعمام لمعلا اذهل ن ةددكلاو ءودلا ىعمف ةباضالل

 هيلع علا ةداعس هللا نم ىرشب ىهف مهملع ةرمسح مهم ثرتكن الف ىأ تارمس> مهملع
 لدتا وخل دنع تاريخا لوبا و لاك لك اجلس وهنهتيناسنا نيبو لسو هيلع هلا ىلص أ
 كشالب لم علل ضراع ءوسلاّن اف ضراوعلا نم ىلابيالف ل املا ىف مهتداعس ىلع هعالطانالا |

 نوعنصبامي ءالّسا نع مباع ىأ بش هللا نا جردالقاب -قاذلكو لئاز ضراع لكو قاد ا ا

 عشا هلوق قاس نكرلااذهىفو مكن ءولاعفالا ن همكيفرهظنام لكن د

 دارودوا اى هلع ىراذاادوح د انالفنالف تافن متافام

 1/1115 لم ازام ىالاعالا ني تاناس عا تانلم لعد وتلا مدنلا ىراذهف ||
 اذا ةشسلا نسحو رخآ أي الاهسفم ةنسسلا نسح ناف تادبا اذا ةلّدملاررغ ةنسللا نس |

 علج اوعي دن اذ نب و قاوهام ثا نم لعف لكل يذل نسم اجو ا: نسج ةبعيحتادب
 نسح ىلا لمعلا ءوس داعق اذنسح ءوسلانم هر هظام ىس و ليديتلاب لعفلا اذه ىلع قملا

 ةياغىف دل ثم ليج صخختو هيلعةزبال لابجلا ةياعاق ل جب ضلك ةئسحلافقللاهاسكأم لمعلا

 ةراق نسخ ةزي دك هلانج نات ضراعلا: .ولا كلذ نم اف :ةرامغنم موسو هيلعأر طلاخلا

 اهلكهلاعفا نكت ثمح تاخام ىلعءد_ بئاتلافانس> لوالا قافف هنسحودلا هاب. فعاضت
 ءاشي نعرتسى ا لروفغ هللا ناكو هب الا هذه ىف ىلاعت لاف هح رف لضفف ةياثملا هذ هب امال ةمولعم

 وه ىذلا اذهلثم مدنفانل هني لهنا سب هلع عا هيةجرامحر انشك اذ هلئم ىلع فوقولا

 نس
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 : ىلع م داهتلا واح بابن دهرا 10 تعال [نالط هيو عيل ىرخأ ةبحم خنت م نيوبلع |

 ءارتاهّدحو هكقاووبشدلا ءالألا اهلبتر تافصلا نم ةسهلالا ةرضخلاولمقنام عج ىأ هتروص

 امأفديربام كا ذدعب هللا لعفيو هنععجر امل دوعيالهلا ىلع مزعلاو تافام ىلع مدنلاو لاما ىف ةلزلا

 نيبو هب مافن منيب هناطاس لو ءابخلاو ءاسحلا هّتقو ناطاسّنال _:م دب الف لاس ا ىف ةكلزلا كرت
 ةماسقلامو دى هت هنلا ناو“ ىلا كذلا ف عووكشملا نافتدما كاد موهللادودحن ىذدعت

 فقواذ اف مهماعٍبو ىتح هيلا نووّالهنا هس هلا هلعأ دق هنا دبعلا ن مهلا ء ءامخل ةيدشلا ىذنم

 ْ هذه هسفنف اركاذ ةماسقلا موب هيدي ني هفوقو لاح ف ناك« ندا

 | لاح ىف هللا نم حتي دبعلاّنا كب ند هذخ اوي نأ هنملنا ىب مسااويوتسل مهيلع هللا بات مئانالا

 كتايلا فانماككن هو لاحلا كات ىف بئاش س ل هناف 000 تهلْز هنم عشي نا هللاىلا هول

 امر اع ناك[ ذا ىئانلل لاخلا ف ةلزلا هلزت غو لالا ةلزلا كرت ىهضتشي ءاسحلاو مزالهل» ءاسحلاناف

 هللا نمار دهلاو هللا ل لءفل ا هالا سف: قولا عماردأ سفن ىلا اهيسنسف هير ىلا يسن كرتوه

 نانا قلعتامل كفن ىلا اهياهلل اودي بدالاف اذه عمو هللا م ك- ةلزوةيصعمابموكي مكحلاو

 || نمو 'اهاوقتو اهروك يقيل لصالاو موم د هرطاخ لكس فنلا د- .- ىاولاعت اذهلو مذلا

 ٍ هنالاهف هللا ءاضق نعوهو ةلز اهنأ اودهشيالنأ م هد:ءلاملاى ةلزلا كرت نوكب نم هللا ءانلعلا

 تمءامتاولاسجلاو نسحلا باغ ىهف هللا لاسعفأ نم لعفامنا ثيح نمو ةلزابنأ مكج» ىذا

 | ةنرااهذه نع لازلاءاريف هللا مكحملا هللا لاعفا نم اهنوكة مسن ن نم تلاز ىأقازاذا لز نم ةلز
 | اهتوكن م9 ةلزا موكل نم لعفل اكل ذ ىف ةلزلا دمشي نا هقح ىف ةلزلا كلرتنوك نمهللان ء اعلا ٠ نءو معاق

 || لعذ لك ناكن او مذا اهعبش علز تمساهم ىتاا ىف ددعلل امتدسسن يضف داوأ مذا هر قلعت العذ

 ]| نمو اهمومذمواهدولاز اهاك ب وكلا لاسعفالا عممف بابلا اذ_ه نمدبعلا ىلا بسن. ىهلا

 : قوهذ هير نعهعوجحر ةلزلاو هير ىلا هعو>رب هلة ةكح قالا ا لزلا كلر نود نم سانلا

 ْ ا
 | نيب قرغبل هيلا عجربل هلع قولا عوجردوبشي هلغش ه حف لاحلاىف ازا رت 0 سال

 1 ناو مهم نعدع وحرلا نيب زيمل هنلا عجربلال رخآ عوجرؤيو هبلأ عحربل هيلعدعو-ر

 | 0 اوأ بلتب ركخ د نملاعالا نمل عن مهنا نم كل ذ ىف هملع بحمام
 || لرتنوكي نم سانلا نمو لاما ىف ةلزهن موقتالف لغشلا ن نم ةياثملا هذبم ناكنمو عوملا ضدنوأ

 "| عوحرلا ىعم ةقيقح ملعنل لب هبلاعجرلالو زعلال هنلا ولا عوجوده شي نأ هقحف لاملاىفةلزلا |إ
 ”قاذريغوأ ىاذوه له عوجرا كاد بسامو ”ىهلا مس الوأ تاذلا ىلا له همش اذامل ”ىهلالا

 | ىلاثانكاانأو » لاخلا للا كرت هيلسب ماهل اثمأو زرار همة تاذل ىلا هل ةيسنالو
 || انهو مظءالا نكرلا هنال فر ع يلا هلوةةلزغع مظعالا نكرلا ءانيتتلا دنعوهو تافاع ىلع مدتلاوهو

 هنا ام ىلع هنرحرثأ 'فوخوالز كودو ال لم ءأد ع د "اتلاف عريش رومأ بعدنا
 نم باححالا ع نةتاودلاب هتاعتامأو ةصاخنزحار الت اعوام تبلقف رث "هل! ثدنلا وافد د

 هلربجن ا هندئاف ناو تةولا يحاصدهنا ا!ىأرنم هم مهنمو عججرتسيال تافام دم اف تذوب عس حضن هنا ئاط

 || نمو تانسسح ماتيس لة كلؤافاخاصالع لعو ن هاو بانن مالا هلوقب جف و يعل

 ْ زعهبر سعأ ةعاط : نءهتافامنيوومتلت از انك حسمت ةموائسابالا مديل هنا عرب نمسا

 لاق نم فال وهو هند بش نأ هلىجيئف ءافج ءافصلا لاحف ءافل اركصذنا كئالو لجو
 بند لكي قعفرا اهعتسالا٠ نم هتافام ىلع مدر نم مه هتافامف مالكلاو كينذ ىش "ا ةيوتلا

 ةهلاخت | تقوىف ةعاطلا نم هتاف ام ىلع مدنلا ىرب نه هم :داو اخرا نه دنا م لع مايل كل رة مبنسو :



- + 

 اس'ناكتمح نطابلا هم»انملسو هياعدتلا ىلصدمش عر شوه كلذ نا انرّرةدقو هللا نمعرمت تحت
 اذه ريرتتمّدقتدقو سانلا نم مهو سانلا دس هناف نيلسر ااونبسنلا د. سوهوزنيطلاو ءاملا نس نب مدآو

 هتلاسر مومعيرخ أ :امو كس نم مدقتامهللا كلر ةغملهلوشب مسو ه.لعهتلا ىلصا دمت هّللارم دف هلك

 تامر الجو اك ح4 ك0 حفر نا انلا ميل امو هذ ك2 الا ىل كك السراه ال اتت دك دف كس انوا

 تاكو ولاا راحو القل وعدل عيلبسل نزلا ىلا !ذانعمو الع هوز

 ةرقغملاهرمشنف ةماقلا مويىلامدآن م همم س انلاف هللا ىلا لكن ااعدف نيطلاو ءاملانيب مدآو ان

 مهدعسو لكلل هللارةغتف سانلا دودقملاو يطا اوهناكف ,بمرخأتآمو سانلا بو ونذ نم مدقنامل

 ثعبث يح اسو هيلع هللا لص دم سم مومعيو ئلكت عسو ىتلا شجر مومعب قثاللاو هو
 ةمامقلا مولىلا نمزلا اذ هلهأ ىلا الو ةصاخ سال اهذهىلاكاناسر أ لدي لو صنلاب ةفاكس انا اىلا

 نودوصقم لا مهف ةماسقلا موهىلا مدآنمسانلاو ةفاكسانلا ىلا لسه هنأ مهربخ امناو ةصاخ

 مواشدلا ىف ةر ةعم مم نكل ميظعلا لضفلاوذ هّلاو رخأتامو كينذ نم ممدغت ام هلل ار ةغم باطخع

 بادعلا نعركست ن نكلحورخريغنوابنمدرخعرانلا فذ ةرمغم و سلا قدرمعَم مو ربغلا فةرقعم

 ىضرهنالاؤست هتنا دقو » لًأالب باذعوهف هيذعتسياممرانلا ىف ميءنلا نمل لعمعامب هبلا لصي نأ

 راكحأن اواسا ىف كاذ نم هاكر امو ءاهتساريغ نمابيلع ةدوجالا نم هانركذام ىهداو هنعدللا
 أأرومالا قئاقح نع ةنانالاو قطن باك راك الا لق ىو نست الا اف نر اتسال اهباندروأ امم

 هريغ هت سلس نعت( قس 1

 هردص حرش قالا هلالا هنو قف لك تام فارعالا

 هسمأ قذاوملا نع هلالا ىضر ||| املثمفااخملا نعدلالا ىذر

 هّرسفرعت تنك نا اهسال ||| هلانم لاس نأ رثك اذام
 هردلق له تنككنا هلان ام || || فلا لاس هّتنم نمع نم

 هدايعتب وتلا عاف نوملغت كلعل نونمؤملا اهي اعجبت ىلااوبونو ل اوقيهللاّناهللال ديااسعا
 تكاطلعتا وأ كا ذ نءوائساذا اولوقمل اووسا مهيلع بان مث لافتا اوقات ةولعا مهنتل مث

 ,ىصخ حلا مصخا ميلعت بان ءا ذلهذ هش[ كر لاوس :يركلا كرر دعانا: قاصر ذوب
 اذهفسانلا ع. عيلرارتغالاو ماللاو فلالابو ناسنالا طفلي ءاجواب ااومحم ناك اذا كل ذب هابل

 ةندرقموقلا يوحنا غاهضقاني اس مهاناممهلانؤلو ل املا ىفةداعسلا مييقملا دارا هنا ىلع كل دياهع

 ىاتناو ىملا عمجاو اهب اعوهفدب ولان بولاطملا هنالىلانةبورم قلخلا ةيوبو ىلعلا هن ام-أ نمّنال ىلعي

 : لا اوعجر هللاءالعلاو هنمهيلااوعجر نوفراعلاو ممسقنأ نم هنلا اوعجر مهذ ةيوتلابفصتي نم ىف

 نص مهيلا عجرلجوز ع قحلاو ةاوملا ىلا هفلالا نمتعحرام أف ةماعلا اماو هملامهعوجر نم

 مهيلعولاعوجرفافنآا اهاناصفىتلا مهتاماقمهم_ذتةتام بح هملااوعجريل مهلذْ نا ناك

 اوبانا ذافاوبو تبل ةيازأ ةبحم ةيانع عوجر مهملع هعوجرف ذ هنوبتو محم هلوقلثمهنلااوعجرل
 هنمسملااذهف نيباودلا بح هللاّنا ىلاعتهننال اق ء ءازح ب>وهق هلا عجر نم بخ مهحأ

 هللا اويحأ لو هيلع هللا لص لاق هنو هو #2 هنو.<وهلوق لعدنازرخآ بح ديعللو لوالاوهام

 حي هللا نا هلي اقم ىف مهتم بلا اذ_ هذ مهيلع هن منال عنملا ءازب بح | ذهق همت نم هب مكوذغباسا
 بحال هان راث اف ._ هانامهحو ءادشا هتمدرانع ب> لؤالاو ءازج نمل ع از بح ندا هلا

 هس ودق هلأ نم مهم نيدقلعتم نيتسحم نيب ىهفادنم يرتسأ بحل ةحتنم هنم ةمحش نءمهنمهنوتلاق عنو ءال

 ميلع
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 ٍةماستلا مول لوي هناف نان نكمل موملا قوقل هتس فلو ,ولاب هتعربعي صقنلا اذهفردقلا لملح هنوك

 اننليو العشب ملف ميملا لمعلا ةفاضا اهيفرّرقي نال ىئبش ناكىتلا نطاوملا نم هنيدككىفمتاةام كود
 لبو هلوق موع تت ل>دف ريما عاجبوه ىذلابدالا لهب زوفأ ىح> كل ذى رظنلا تح ا

 راجفلا م محدو نياغتلا موب هنافادعساوناكناوانترسسح ايوأ اننليواب نولو قي ىأ نيبدكملل ذكمو

 قا ءاوعنمامق ف رصتلا نعاهونصسو مهسفنأ اوسح نيذلا مهو نسل ا نم نيصسىف مهاف

 نريعاورخراعقلامهف اريعتتابنورجشب هللادابعابب برمشياتبع سويحم ىفالا ريمشتلا عقيالو هيف

 دسانقارظنلا هيلا ىَدؤياملا هريمفتب دعستالا هرثك ارطنلا نوكلمومعلا ىفهقلااهدسىت جلا فراعءملا ||

 نوسعل اهذه ترجف ىنعملاىلا ةفئاطلاهذهت ءاخغ مهقشبام كل ذرمغو لوللانلوقااو ةحابالا نه 1

 تهظعو تلاطو تدءسف اهنا ىلا انا و اها ده ىلا ىده تدازذ اهئام نم تدب رشتاه سفن ال ا

 ةموم ذم ةفص لكدخ ا :بولسال اذه ىلع وار اف هءاوم- ىذا اروعفأ !نمءاملوالا ظح اذهف اهتداعس |]
 زيزولا ٍباَكَلا عيتتفاهقالطا بحاص ىمساك اهنماعس !اهيلع عضتو ةدو < نوكفاهدسشتف قالطالاب
 نم كطءنالامءامششالا اهب فصو ام ثمح نماههفرظنلا ك.طعي هناف امسح لعاو كاد ىفةئسدااو

 جفامرظنلا اذه لثمهناف بكلام :دكرب نم هلك اذهف كلان لعج اف ءامقتالا اهضيتتنب فصوامثمح
 هللا لاه هللاّنوكرمشملا مهنمو «كلرشلا مذلا ىف ةفصوظعأو ةتالا ذهلالا هبف تعصعو مالا نم ةمئال
 هداععقو ىذا اوه هللا مسالا اذهو هيلرشي لرتسول هنالود اذكو هنلرشينأر ةغبال هّللاّنأ ىلاعت

 هلفاوعدئاّمانأ نجلا اوعذاوأ هلتاا وعدا لق ىلا عت لاك نجسرلا مسالا هكراشف هنعضتناعق كرم لا

 اوعقو يلا مهنوكرشملا:نجرلا مسالاوهو عملا! ذهىفاكي رش هللا م الا لعفم ىئسللا ءامسالا

 نم هيلع ل دئامباهنامعأب تزيمتوتاذلا ىلع ةلالدلا ف تكرتشا اهمال ةسهلالا ءامسالا ىف دكرمشلا ىلع
 كملع برق: هجولا اذ هلثم 'لرششملل ناكذاو كلذربغو لعوةابحو ماسقتناو نارفغو ةجر

 لرش هل كل دنا همححاصَى قش ىذلاكي رشلا لح نم عزحئ الفرفغتنا ن نكع ةفصلك ذخأمب

 لكل توك ابد 'لرنشملان علا داتا ذكرشلا نأ نم هتال قرش! نعال رتل اوه تاو ةق
 عمدراوت ل ىشلاهتبث ىذا كنار كادر قل كير شن لفألاو ءاوسلا ىلعهيف مكسادحاو
 ديعسلا هنيئا ىذلا دمقملا كرمشلا فال ةَقَصلا ىلع لرش سلف 'لارتشالا هبف عقي رحأ ىلعهللا
 نم كرشلا ف ىوق وهذ تاذا | ىلع ةلالدلا ىفاهلك ءام امسالابوا هللا مسالا نجسرلا م مالا لرش هتاف

 هقدصب ل رشملا | دهار فغف ةقداص ىوع دياكت رش تنن ًااذهو دي ذاكىوعدباكي رش تن' ١ كلاذَنافاذه

 رخال نمكرمشملا مساءوأ اذهفهاوعد ىف هيذكل ٌكرمشملا كا ذارغغب مواهب
 * ةرغااب نيسالا رشردقو انسنلىتلا ةرفغملا نعمام * (ةئامو نوسملاو سمامللا لاؤسلا )*

 هيلعهقلا ىلصءّنلا لوسر نعاداون موك ايدل مالا مهلع ءاسينالا نعرتسفرتسلارغغلا باولجا
 هيلع هللا ىلصمهبف غفشنف ةماسقلا مول سانلا دسسان لاك ذاةرخس الا ىف كل ذ نع مهل فشكو ل سو

 ند هلاح هيضتقي ام بسحي هش عوفشم لكى لسو هيلع هللا لص هتعاذُسَناف اوعفشي نا ٍلسو

 تنيثدقو ةماعلا ةرغملباسو هيلع هللا ىلصا دمشرششيو ةصاخاةر ةغملاب نيستلاريشنق ةعافشلاهوحو

 لبقاهمهتت أ دصقلاو بطاخناوه نوكينأالا هبلا بنذلا ةفاضا قل رغب ةغب نذهل سدلذ هتمكع

 باَكَلا نو رقي نيذلا لأساف كسلا انلزناام كش ىف تنكتاف هلل قامو < هراجان عساف ىنعاءانا*#
 قطيصل تكزش انك كلذكو مال انف كلش قوه نم دوصتملا كشف سيل هنا مواعمو كلف نم

 مدقتام هللا كلر فغمل هللة كلذلف هّتفص هذهو لرش نم دوصتملاف ؛لرشبال هنا عدقو َكلِع

 مد نأ م نعم مدقتامدودقملاوةرفغملااب بطاخناوهفبونذاا| نمموصعمودو رخأتامو كنذ نم
 ىهوالا هنأ ن مام هناف همم هنَما لكلا ّن اذ ةماسشا مون ىلا هئامز نم مالا نمرخأت نمر خأتامو هنامز ىلا

 سنع ا سل فلسا نسناس سس سا انس طل شلل
 8 قك | كم 83



 6و

 زمالاوزمهلان موهظح اذه اهنعاروتس ناك ام دعب اهسع ةفئاط لكف زعف م اوعلاو نيداصلاوداهزلا

 ىتلاةافصلا نءعنوج راسن |نوةسافلا نود سفملانوعطاقلا نوذقانلانوتسافلا مهنمو) 7

 من اك دوهفاثمم دس عب نم هللاد هع نوذقأب مسهفهللا ىلا ةيرقلاو :داقلا وبديت لوح

 مملماعلاوههتنانأاوأز ىئينكحلاوس رقتلا عاقم ىف اواصح اذاغ هوعطي نأ هللا عم نو دهعب

 تلا ا 8 " نولمعتامو مكةلخ هللاو

 دهعلا فب مفكادل لعافلا وههللانا ةدهاشماوأرو هلعش لعاف عمالا كلذ دشعت |أم هنال هناحس

 ذخ أن ي-ىلاردالااذهنع مهامع بالا نأ اولعف هسفن نيو هللا نيب هللا نمالا ىهالا سفن ىف

 مه اهنوربال مهوهّلئان مرنم ىرت لامعالاو مهدهع ضةّشاذ بالا لهال مزلب امنا دهعلا أو دهعلا

 مهماحرأ نم هواصب نأ هللا مد سهام مهعطق ىف كا ذكو مهيلا اهتفاضا نع مهلا عاف نوموصعملا
 ىلا ةعبطقلا اوّدرو نجحرلاب اهولصوف هللا ءإصو اهلصو نم نجحرلا نم ةنصم محرلا مالسلا «بلعل اتق

 محراءلدد عراشلالوق اواثتماو طسول !نمءالؤه ح رن م لعن نجرلا اود هاشناهعضوم

 مهماحرأ نول دي مهف هللان ةيارقتلا هل ىلع ءالؤهذخ ايو لاملايةبارقلا هلص لع سانلااهذخأف
 نجرلا نم ةنحش اهتافةَدخ اهلا ذنو ةمطعم هلنادب ةالصلا مهئاطعا ف نوربو نجس اوهو مهلصا ىلع

 ناسحال ا ةياععموسهل ديال مال لاملانمحرلا د إ_دنعءالؤه عطقناف هنمذخالاو هنمءاطعلاف

 مهداسفوه مهاد داسقو ضرالا ىف نو دستو ىلاعتهلوق كل دكو نورعشدال سانلاوده اشلا ىف

 نورهسو توموصقءامسلا ىف مهترخا حالص داسفلا اذ هىفوءاعسلا ىف هن اَنال ضرالا ىف
 لوذااو لوعتلا نما,لعأرطاملمهماسح ا ضر دا ف نمهلكاذهو ةقاشلا لاةثالا'نولمحو
 نيذلا مهفصو منوةسافلا مهكئاوأ لاقفٍباَكَلا فءاقشلا لها فصو نملك اذهو فعضلاو
 مومو شضرالا ف نودسفيو لطوب نأ هي هللا هام نوعطشو هقاثسم دعد نم هللا دهعنوضقلب

 0 مما فاو دك ا وداو اكتسب كردجا لذا كوز اها نومئاهلا نوهئاتلا مدو» نولاضلا
 ءالؤهفة رياح مهلو علب هدنعن رثكسيام هم مهلطبضتلإ ال ىرامح نولازب ,الق مها 1 و مهريح أ مهي ىملعلا ْ

 نالتملا دك نقلا انو ىلاعت لاك نولشملا مهنمو + ةفاتخلاروصاا ىف ىلعتلا مهريح نيذلنولاشل امه |

 هّنَق :رعم نعزمتلاو هللاف ةريخلا قي رط نيلعتملا نم م مهعاس الا ورهظا نيذاارابتءالاقوهو دع

 ىلعسانلا اوهتالقمهال مم لماعلا وهو لمعلاب هدابع بطاخ هنوكع مى لك ت وكاله هد هناو
 قليلا اورحام ل+ نمي ريح ىانلضماوناكدسقتلا مدعو قالطالا نم هللا لالح هيضتقام

 مهال ةققملا لعره ريجاتا ليوش رح ف مهمدضتعيا دضعني ريم مهانلعج ام ىلاعت لام هللا لالح ىف ا

 لقت نم سانلا نم نأ ادضع مت ذختاال ومهال مهرب ىفا لعل لدلاودودصقامرجا مهل بخ 3 عم

 ىدب ضالا ناكاف لوبقلا لكلا ىفاورئال مب.ديأب سحالا ناكولو لبقيالز م سانلا نمو مهنم

 اذه ىل_عف مهال مهرب تنك اناف "ىف ةريح ا اوُلمَعُف ضعبلا نود ضعبلا ىف لوف هلا تاعح مب ديأب ال

 نولوةب نيذاا مهونو ذاكلا مهنمو + كلذ ىلع مهرحأتل لب ادضعنيلشملاذختم تنكامو هلوتريتعي

 هللاد-رومالاّنانولعي مهواعرشابمرومألملاّريلا لامعا ن ءهنوعديامم اذهربغو انعطأو انعمسو انيلص

 ناكام لحما اذهىف نكل معلا اذهل لاكن هنناَناالولو رهظام مبديا ىلعل معلا هنتاىرجا ام اليل
 مهنمو * لام الار“ اسؤىرمساذكهو هحولا اذهنمن وب ذاكمهذ مهسفنا ىلا هنوةضي كلذ عمم هو

 هللا نماهنااغاربنموانلا مما اهنا اهارب نم مهلاعا ىف يعمل !ءالّؤه ىرت ىتلا ةفئاطلا مهو نوي ذككلا
 مهف لاف مهسفن ىلا كا ذمهتفاضاو مهاوعد ةفئاشلا هذه مييذكت نو ذاكمهواب: وعدي نكلاو

 اهلازاامّدح ىلع ةفاضالا نعاهلهزبو قدا اهفاضأ امدح ىلع لاسعالا فضين د اد
 عم بدالا اذههصقن دف لاح لكى نيعاملا يذكورظنلا اذ_هنع صن نك نطاوملاب هلعزنمق ملا
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 امك خردل هاا ادام > نمءانلوالا ندر ةاكلاز ةراستغمرصد لعلب ودعسر هلا ل اجل . 0

 هج-ا زين ديرب الفرودغهللاو نمومملا ىداب امع باق ى ىعسوو ىءاع٠الو ىضرا نيسانلا "عب

 تاقىلا الار نا .الهللا ناف هرحش عطقالو هدص لتقدحال ل < لذ مرخلا مْخاكهفهقلخ نمد 1

 مالكملا ىئصياالف هعمس ىلع م و هير ىوس هلق ىف لخ د1 دبعلا اد ه باق ىلع هللا محا! ظدسعلا

 نورطتم, الف هباشعلا ءاطع ىهو هو اثغدهرمصل ىلعو نوضرءموغللا نع مسهف هير مالكملاالادحا

 ريغ نمراظنلا نينو مهنعا نيب لوحت ةواشغ ظفللا اذه ناكف هللا ىلع لدتةياهف مهلوالا َّك

 ند ا نآىتبش 0 يل يا

 نولقعيالن يذلا مكجلا مهلا 00 ا رست لهب و لا 00 هللا 1 ًانعوتمام

 سرخ ىأ, 1 ,هدس مكث مالك حاسس ءو هعامم 000 0 ا

 دحاو لكوتابسشالاقالعاذ هتاروغ ىلع 0 فصؤلا حدو فرمملا 0

 عسل الو كا ذ نمدو# | ىف مهذخ ام فاست مهن اذ هللاب ةفرعملا نم كل ذ ىف هم امتهر دق ىلع ءاماوالا نم

 نولةعيالو هللاىلا الا نوءجربال مهف الذ نمريسدلاا ىلع هك ام دتاعلا كل فدو كلذ لصفتل تفؤلا

 هداسعنم* اسال ام فصو ثمح تافصل اهذهنم ةمومملا فراصملا ىلا نوعحر بال هللا نعالا ا

 وذو هسفنل ملاظ من4 انمفطصملا ىف لاف مث ”ىلولاود ئطصملاو اند امع نم انمفطصا نيذل باكا انثروا

 ىلا انهىردانوةرخالا ىف كلرخويايدلا ف :ىلءىبسف: اكل ىذلا قا ىا اهلج ا نم اهةحاهعنعنا

 نم هسفنل لانو هف اها ق- هلكاذهو صخرلا ىلا للا ىنتج او ئازءلايذخالاو داهتجالاو ّدكلا
 مهنموه اهلال ا اهلظ اخ اهدعسل هسفن لح ا نم ىا هسفنل مل اظ منت هافطصا ندف لاق ادهلو +سفن لجا ا

 مهعيش هللاد مهصاوتنا نورب مهف مهم هللا ةالصن نوداس مه الص نءمهنيذلا مهو نوهاسلا

 درو مهلجرو مهديو م.خااو مهرصبو مهعم» نال مب ربكتحيو مر تيم دصتتو مهم عكربو
 نعماسي ىسل هنأف ةالصلا نع لقي مل هناق هاس هتالص نعوهفهلاحوه دهشما ذه ناكنموريخلا ىف

 ىذلا لب ولاو نوهاس محالص نع هلوقاوريتعااذسهلف مهيلاةالصلا ةفاضا نعوهوبسامناو ةالصلا

 ني دهىف نيلج لا نيب تسقاذاف لكالا هناف ههللا ة ةالصو هئالص نيب هرظن ىف ع. نم رظنلاب وهام ا مهل

 ا رخ الا و ىفاريخ ناك امامه دح أ صن نيريبكحلا نيماسقلا

 وؤارملامنمو» اهلثم ةّئس ةئسءازح هني تامل اربالا تانسح ةفاضالا.هلاليو

 نارا اال فو هيفمهب ىدتةمل لعفلا نولعفي يذلا مهو سانلا نؤارينيذلا

 اولصمالسلا هيلع لاكاك لولا ندىأرلا دنع مت لعفلا ن ناكحا ذا ,_يملعت نو دصةب لعسفلاب
 هينو دّدقيف سانل اهاريلربنملا ىلع ىلص هلك اذه عمو مهل ةالصلا فو هنوكح عم ىلصا نون زاك |

 هللا ىلا دب رنا لاعفالا ىفءايرلا نمءاسلوالا ظحاذه راما اا ل ازكروأا
 مهران اوفر رضيت تاننسالادَب ور نع سانل ودك نأ الؤه ظحو نوعامانوعئاملاوبتمو

 ميمو * نوعاملانالنيعتسن كاءاوديعت كانا اولو مهل لبق هتناالانيعمالف اههسمىلا

 سوفت اب ورع ىلع صاع لكن وءلطي هللا ءاسلو اف نو امعلاو نونا غملامهو نوزامللا نوزامهلا

 نه ةفئاط  لكح ق> ىف سوفنلا بوبع فد:فراعلاذخا اذاق كل ذر عشيالدح ا لكتاكذا

 سوه: بودعو ةالولا عمجو ىضانقااو بودعلا نم هميترع قلعتب امو ناطاسلاكب ئارملا باصحأ



 برمشم ٌترفاو ظح همفانل || || هتضرف تعن ىأ تعئءاجاذا
 باطم موّتلل لكلا اهدج- فو أ| || ةلاح مذىف تعنلا نوكيءاوس
 نذكمال هل تعذ انفاصزأو | (| انتوعنق هفاصواىرتتسلا
 نتوء ادق كل ىلا نقشت ود ةللاخ ىف . جرف هلل

 بترم لاذ لك ديكو ركمو || || دّدرتو هتان ةلورهو
 0 هيدا ممظعتوزسعو هدحمو لالا دبعلا ناكأي

 اوسطو هدف تلق د5 ىذا! الك اوريدتهلالا فاصوا نماذهو

 اوشنف مانالاقاقرع عذاع || || مهحدمءانوالا ىتعن كاذك أ[
 برقم يلعلا صاشلاوه سلف || || همحرش دق ىذلا لعلاركتا ند

 لجرو سانلا هش وهفادإع هللا انآلحر نينا ىفالادسحال مالا هشسع لاق نودساملا هن

 عاجولت اضقلا بحتو لئا ذرلا أت ىتلا ةببالا سوفنلا لهأ مانتفربلا ل سف هقفنيو عفالام هلثأد ان

 اوذوباررالا برواهءايرأبالا فرعتالرومالا ىلع ا ورومال ا ىلا عم ىفالا دسحلا نبال اولاقؤرشلا

 ىلا ايدها نايات راعلا قرار تق ىلاعتهتاوه ىسل !ءاعمالاو: لملاتاحنلا
 لمعتامد سلا االواذابم هللا حد ؟ ىتلا بتارملا ىصقأ كا ذو نوكمف نكح +.ل!نولو تب اوراص

 اهنمءابلوالا طخو ةمومذم فص قالطال ابرحس هسا نورحاسلا مهمو## ماقتملا اذه لمص#ة ىفموقتلا

 فورحلاىهّنلإ !عدوأام نواعتسفع ءابلوالا ل. ءوشو 100 يا مع ل ساما

 ناكناووهفلاسللاو ةعصاالاعىف مهلءاشالاابنع لعفنتى تلا ةسلا صاولتا نم ءامسالاو

 نإ فل لب ودل انرعر تا اركشلا تا نموهو دس: لايدو وهذ قالطالانامومذم

 ناكدتفءانعلادنع ردا نيعوهو ةماو م هتس كلذ مس ئاوعلا قرش مم دهاشب هنأ عمر 7

 اورثاو هللا نيدىفاواخ دو نوراهو ىببوم برباو. ماءهنوكع مرعسلا ملا مهتعلازام ير

 معان دنع عسل و مرسلا نولعل 0 هللاباذعاوضروا دا! ىلع: رخالا

 تدل اع دا نم همطعتام ىلع تدصن ىت ذا تامدلا علا لع ىأ ةمالعل ا ىب مو ةمسلانم ويسشم# [نسلا

 موقف هدحو هللا مد ىف كل ساننل انك تاملكو ءانمس فسم و يكس

 كانه. نموباكلا ةدئاف ن نمدبأ اا ل سا اه“الا عمج مام كل ذدل

 تانئئاكلااهنعلعقتت ى العسل ارح كلذ نع سال امك, ادع اموريوسل اركاس ل٠ نمال لدفن

 ىثملات نب ةمطافانمقل دقلو ةصاخرومال ىهفرو كار ”اس ل: امو داخل "هلم ىه قالطالا ىلع

 ةصاخِناَكلا ةحئافي ةداعلا قرخ نماهنعرهظرو ملاعلا ىف ف صن ني اصل اياك نم تناك

 هلع ص اعبي ن نم بحتلا للوقت تناكو دحأ لكهفر «ب كلذ نآ ليك تاكو اهتم ذ تي رش لك

 اهم تعفن افاهتمدخو نيب نامرحالا اذهام ديربام هل نوكمض اهؤرشب ئث ”ىال ناَحَلا ةحت اف هدنعوءىث

 رذبلانورتسمهنالنوعارزلارافكلاو هسالملا لدم مهءاقمنورت اسلا مهو نورفاكلا م.ممو

 مهنبع عمت اهاكاشالا فو نآرقلا ف اورطن اذا ةجسرلاو لامباو سذالا لهأتاكلذو ضرالا ىف ||
 سوفنلاروص نم مهل مي )نآرقلا ىرقاذاو ناك ام كلذ ناك ل ذريغ ىلعال لاجو ندسح ىلءالا

 نمد مقال مدي هال كدر يعا عشت كل ذ ىلعف نس بلا فراصم. نمهنهذس مالا ةنوةمملا

 لكنم نو ذخ ا فاهقلطم 3 ىلع هب ةفصل | كان ماا هدابع نم هّنّتم نم اههللا فدو ىت جلاهيالا كلت :

 مهريغدنع با دعوهامع نومعنتف نسحالا هجولاب مهلا كلذ نوذرمصتف مهدد 0 اال ا

 نمرذاكل اف هصخ2 نيعرظنم لكل ذ نب رظانلا تش الل [روف ل ار ةدحاو ةروضلا

 ححبس

00 



 !ع ©«

 بطلاةدار 0 ىهو ىقلاةدار ان نوير انبوب لاا لع رانا دارالاامو تلت نافأ

 ا سحاسها| بس< كلدو صالخالاا هةلعتمو قل !ةدارأو ا ظحاهتلعتمو

 رطاختارق: لوتالا بسلا هنومبوادبا هنوطنعال ىذلا ”ىنانرلارطاخناوهو لرتالارط ادت |انلق سجاهلا

 كلس نم لملقو ضع اهضعي قاعتو بساننلا نم برمضي بتارملاو تاماقملاطاشرا كاان دق اذهف

 مدار ا عد رطىهو برلا تاغ فل املا قاسم اذهو كإىلا اذهاهحاضي اف

 قرع كس اولا راش فام لص مولا حالطصا ظافلأ حرم "امص نادو مهنعهللا ىذرهريسغو

 قفوملاهتلاو امن ىَتااتابسانملا ةيئاثلاو هملعاوططصا ام

 0 رف ا عجن ماهرخدا هناف بالا مام + (ةئامونوهتاو عدارلا لاؤسلا) *
 0 سارا ءاو ىرقلا ٌماهنمو ةعماملا ىهمالا باوحلا
 نأ ل تالا تناكو ناسنالل تلا اهلك ةيودعملاو ةمسحلا
 ةملكلا عماوج وأ دق لسو هيلع هللا لص دمخ ناكوئى * لكل ىواخلا ميظعلا عوجملا ىأ ب اعلا
 هتان ابنالا مل قارنا تح رف ف نسل اوال ارمثلا عبج نمضت دق
 هلودوهو هعم عرش :دحال نك املادو+وم هج ناكحوأو هوسج ةدغا ضرالا ف هءاونوهلاسرأ

 نوسنلا اهم مكحير ونو ىدعامفدير وتلا انلزتألانا ىلاعت لاكو ىنعبت نأ ال اهعسوام امح ا

 مهتعي رشد ةعب رش لك لها ىلع مكسجنو ءاسربنال انؤانإعو نواسملا ن ٠و اوداهنيذللاواسأ نيذلا
 هريغل ْن ذكي مو ةفاكسا:!!ىكآ ل سراواهلصأ هع :رشو اهارّرةملاوهذا انس ةعب رشا. اف

 ىديأب سو هيلعدتنا ىلص ده عئارش ىهف عئارشلا موف تناكو نان ارخآ ىلا مدان د لس اسيل |

 مكاحالوهلالا مكح قبر ل هسفنب رهظالف كاشالب هاون لسرلا عمم ةفاكسانلا ىلا ثوعبملا هناف هباون

 ا هداك هنيعزوهطظ دنع ىأب صتخغ نا هن صه تضتقاو هلا جرالا

 أ هاطع ًافةدابزو هياون ىف قّرفتام عبجب نوح هنا ثم مظعلا ن م ىهال كاذنوكو نأدرالو

 عبج ىلع ىو تانآ عبس ةريصتةاشيفاسم رهظو يتكحإاو ىمصلا عيب تذل اكلا

 مسا لكعج ريواهلك ةسهلالاءاعسالا عج نمضتت ةيهلالا تافصلا عمسلا تناك كام اهلك تا لالا

 ةرذ هل ”ىلداو ”ىلنا ٍباَك ىف ىن.'ارفسالا قام اوبأ كا ذ ل عف دقو كشالب اهتم دح اوىلا< تا
 راشاوروكمتكا مسالا الا مالكلا ةفصب ةمهلالاءامسالا نمد جوامو اهلا ءامسالا

 انو ملعلاب ةقا امامه كش الب : اهنمضتت ثمح ا متلسقف تافغصلا ىلع اهمسقءامسالا قانو هي

 ىلع ةلزنملا فمصلاو يبكحلا عم جاه هتلاقاأ بالا ما كادكم تامعلا رب "اسوةردقتلاب !

 مامالا هنا ومعان 1 ةحالاهذ ولو ارت ةاثل سو هيلعدقلا لصدجت باَوئءاسنالا

 ىذلان رقلا كا ذكحو مف هنروهددهروهاظا سانا تجرأ ةَسأريخ ا مفرهظ ىتلا هنسأوريكالا

 هلا لعج نأ َةّمالا هذ_ه هتعج امك هع رشي هدعبو كلذ لبقو هسفنب همف هروهظا نورقلاريخ همفرهظ

 ريسغتيو ىءملاو ظفالاىفلارتشالا عّقبف ةنب رقلا قي رطب هللا ن نءدعبلالهأ ت ”روعت ىف اظح اهئاماوال

 وهوادو# ناكها ىلا بَدَهَدلا وملعلا بلط ىفانص رااح موم ذم هنا صرملا ىف اناقك ف <رصملا

 ىل-_عصيرح ل_قف دق دجلا هيدي راا ذاك مومدمىفالا اًعلطد لمعتسام هناذ مومذم ظفللا قالطاب

 دولا ف لمعتسيو مذلا قالطالاب هنافدسقتريسغنماقلطم هنمدّوع دسملا ازكحح قلعلا

 مذلاءامسا نم مهطوظ- اولصفغل اذه لثم فرظنلا ةّمالا هذه ءابلوال هللا عجاذمهلذدسقتلاب

 برش سها لكى م-هلذ هلكت اماقمال نيعماملا اون اكصذا ئث موفي الى تح قالطالا ىف

 م رعت ظحو

 ىل كم 0 4

9 
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 أ لءدردراوو تتولا ف فود لاحاساة شيقل امو ٠ تلقناف ضل! ض.ةوهو سأ 5
 لدالن أ دو دقناسلا للا نأ اهو تقولا دراوذخأ ليقو بيدأتو باتعىلاةراشا همحوباقلا :

 تاما اءاوةّتحك نيذلا لاكلا لهالالا نوكيال طاسبلا ىف ةلزنم اناق ناكملا امو تلق ناف ناكمملا
 فكري ىلا لبق« تثالو مهل ةفصالف لاسبباو لالخ قوف ىذل مان ىلاهرؤاجو لاوحالاو

 امنيا مصا اخ او ىل ةفصالو ةفدل يدين نمل ءاسملاوحابصل اامن !ءاسسالو لحابصال لاق تدصا |
 | ةككنعةرابعادلت للا امو تلق نا ةءاضنتا ناكل نان مشب ءاوأ ملطش ودلهلوةلااذهىف ا

 ٍْ البدع رشلا امو تاق ناف ةعب رشلا له أن يتقحملا نمدج و نأ ةردان ل وحب :

 امدع :اق مكحل انيءامو تاةناف مك |نيعاهعم نوكال ىذلاةيدويعلا مازتلان مالا ن ءةرتبعأ'
 نمل لق ف ىذلاافعاولارت ًااناةحاعزئالاامو تاقناق هعزيفداريسهال هتيترملار اهظاهديربامج ىلولا ٍإ

 0 لعل لع امومه لالا او تلقناف سنالاو دو للك رك ا لاو-الا بام أ فو
 | اء[ اند نمو لثملا هبقعيال دقو اوفصي نا ىلا لما همقعبو لوزب نا هطرمش *نمو نالت جاالو لمعت :

 | هقتشاو هماودب لاه لاثمأ اهن الع لو لاشمالا بتاعت ىأرنخلاوحالا م اودف ةفئاطا نيب الخلا
 كلذفاو دشناو لازاذأ لوك لاح نم هقنشاو هماود مدعن لاق لثم هبقعي ل نمو لواك ا نم

 ْ الازدق لاح دقام لكو الاح س.مءام لت لول
 | ةراسعانلق مالا امو تاقناخماهملاوهذ تو م كيسا اذاف درعلا لع فاصوالا ريغت ل اللا لمقدقو

 | قراق بالاو تاقدات بادو اتسانأ ساساينر ما لع ارملاقوةحءافتتسان |

 ا ا 1 قر اي رد وات قلن [تد] انور جدلا يكلاهترو ةعب رشلا بها هننو ديرب ْ

 فرعتن أى و2 !بداو اه ري ةرورباسيف ةغلاس ملا عماهت دور نءءانغلا ةمدخلا داو هتلادو دح ىب موأأ

 0 نم هيت امانلق تقول امو تاق نا هنو فرع ءنموأتقولا مكح ناكنم بردالاوهلامو كلام ,

 | رع ةراب عا مهد_:عقيرطلا|هوتلقناف قيرطلا لهأم 01 لاش: ساالو ضام ىلارظنأ؟
 00 .راا نان امهكحام5 ىف ةصخرو ما زعنمابق ةصخرال تلا ةعزرمشملا قولا مسا |

 ا هج هتوفقن هناك طاعوقهو صخشرأب لوالي رطلا لغأ ن مراك الا ناك دع زعوذ  داالااهت "امال ا

 نأ عورمشملا لب اطثلثا ةناعوهوا ءاد لفن الو ىغق ىذا ا لُدكو مذاهق قو ذك نوكيالفاهن انت !قدتنا ا

 ١ اهارباكلذاونهل تناكءوش ممم صخشش /ناولفاوالاوهو هعوطتن هامل كيك : ارق تءعشن ناف عوطتب

 را مدل هذه نكمل ند هللا عرش لطادقف اهاحآن رم دانأ هللادمحم هلل- صخو ١

 اهاونام هناف "نامل بنكي قرت فاطر يرانا دّعفاهؤ اضةزك < ل ةمان هضد درو !

 هبوتمريغاسال لف اوالاقر هل لص<الفءاَضقاذه لاكو اعوطت اهامس ثيح هنا عم بدالا* اسادقو ١

 ناف موةلارُ 5 نوك ىذلا قيرطلاوهاذههلذانع ءاضق ءاونامدل بتكي هنأ عرش كلذ فدردالو ْ

 ند نكمل ل نير وخلا ىلاعت قا! ىلاهحوتلا ىفذخأ اذاياقلااناةرغسلا امو تلق
 نمريعف عرشلا ف رابتعالاوهو تالوةعملا فدركمي رفاس ىذا اوهانلقرفاسملاامو تاقنافارفاسم |

 ىشثم ىدلاو ماكملم كل اكلنا !رامزو تن اون افكلاسأا لماعلاو دو ىوصقا اةودعلا ىلاامدإاةؤدعلا

 ةيروباسنااةمطاف تّةانونلاوذ لاو انسعهلل معلا ناكف لمعل اوهو هلعنال هلا تاماقملا ىلع

 ةدياكمريغنمتاماقملا و اهلكءوسرازواذهل مالا مت عمهتدارا نع بوذا نعدرامعدارملاا لق م

 ْ نيعطقتملا هل قلخدو ادعس لاهل ريع ىذااوه دماحوأ لاعو هتدارا نع دّرودملاوهفدي رااامأو :

 قامو ةدباكع يي رطل ا كاس نمد> اولا نيل النيص ىلع هقلطنفان د تعدي رملااّمأو مسالاب هللاىلا
 دارا الةدارالابقةحناوها ذهوءاشالا يفهثدارا دفنت نمرخ الاو هب رط نع قاشملا كات هفرصت لو
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 ةفتولاامو تاقناذ نيةقاولل ىق جاد ةفتول لاح همشن ةلاح ىل هوك رخادنادلاراندوجانلقةرتفااامو

 نآفرسلا : دهام دحولا طارفاانلق هلولا موتانا هلولا نم ةمدعلا عمنيماقملا نيب ن ملا انو

 ةقشللا سمو هنف هللا دا م ةفر ءءءازانلاكلا رسو هنملاعلا هشة ءازاب للعلا رم ءاتل ملا اموات
 صو.نش هجو ىلءبرغلا لع باقلا ىلا ق املاانلفح حورلاامو تاقناف حورلا ن دةزاشالا هن عشب أم ءازأن

 امو تاقناذ دهاش || مكحي دنعلا فاصوأ نمالولعم ناك امانا سفنلا امو تاقناك سفنلا ههه اقل

 باقر نم مىلقلا هط يام وزعم عراد الا فاق قتال نهد كاك تملا هيطعتامانلت دهاش ||

 كم دو رط ا كعان .ىلثلا ل_عدراامانلةدراولا امو تاةنافدراولا درردهاشلا ىلعودوهشملا

 تاقناك نمتملا قد -سفنل النام أ ىل طعب ىذلاو ”ىهلا مسا لك م بلقلا لعد ربام لكو لمعتريغ

 انة نيقيلا نيءامو تاق نام نيتيلا نيع دعب نكا و :هلعلانلعلا نم سفنلل ل.ه> امانلق نيقللا قحامو

 لملدلا هاطعأام انلقْنم هلا لعامو تاقناف نيقملا لعدعن نكسماوءا دب !فشكلاو ةدهاشملا هتطعأام
 باطما نهريضلا يسال ىلع درباما:لةرطاخناامو تاق نافرطاانللا نمةدراولا همشل ال ة<الىذلا

 سعنلا ىلار 2 يكف سد: ثب دح وهف ماك ناذ ةماق ريغ نم نكلو ”ىنابررع_غوأ ناك ايئابر

 تاقزاف ةَةقْلا ناطاس لج الاهررم ىئطل باقلاران ىل_عهتلا هطاسي حورانلق لا اقو تلككات

 ودالا باد نمام تنأال كنم كف كب لعاسفلا هناي هفاصو ان كنع كفاصوا ناساناق ةقيقملاامو

 كلا هفمضتو كسفنل هتشاماشاق كنعنلستىتلا كفاصوا اسك ظافذاق اهتصان ذخأ

 سو كيما نر كيب رهو تاق وع نامل اقل هسا ل ااعز كات نان سلا
 انلة برقل ا ادو تاقناذ برقلا نا تح و لا او>-الا نئارق همط هدام ىلع ل دف لاوحالا فالّتخاب

 اه يفرك ادلا ىرطق مسقي ىذلا ططنار دةودو نيسوق باق قدح ىلع قاطي دقو ةعاطلاب ماسقلا

 تانثالاو ولاا تاةنائوحم بحاصال تابثا بحاصالا كردي الو دوهشملا برتلاةباعوشو نيعستب
 العلا ةلازاوةداسعلا ف اصوأ عفرفوحمناامأو تالصاو ما تاسثاو تادامعلا ماكحا ا ةماقاتانالاانلق

 ىتدوملا ىلهلا ىدامهلوأ ان !ةقوذإاامو تاقثاث قو ذل نوم ءوهاشنو قبلا هرتساما ضيا وهو

 حازم نوكحي دقو ىرلا يدتسال مام نم ىلتأ | ن طولا انلق ثرمملا امو تلق ناذ اريل ل

 ىلا ىّداار بورشملا ناكناذ ماعم لك ىف ىلتتل اذياغانلت ىرلا امو تاقناف ىرلا لش: ال براشلا
 انليودلا اق تاقنائركسلا قوك هنعنوك.ح رقم ىوقدراوب ةسغانلقر ككاامو تاقتافركسلا

 ند ىرام لعن ءىنات هلا ةسغانلق ةسغلاامو تاقنأ ةىرتدراوب ةسغلادعب سا

 را رش نورتناا كرو تاب اجرت ناكانو كالا م هلع درواع سا لغشأ | كالا كو

 أشبلا «دشوعو كلذ ىلعهللا ماس هلعق دبعل ا ةيور* ءانفا لق اذهل امو تاقناف اذهان فص سف ههدمغ دنع

 ىلا ةراشا انلق قرفل امو تاقناذ قرغلا نمع ند؛ئث لك ىلع هللا ءاقد.علا ةيؤرانلتاتبلا امو تاقناذ

 قاخالب ق-ىلا ةراشا الق عجب اامو تاقناذ عا ض.ةتوهو ةيدوبعلا ةدهاشم لقو قحالب قل

 امو تاق نا لاهل اةيؤر دنع هللا ىف ةءاكل ايل ال مسالا انلق بمب | عجم امو تاثناف عيب | عجب درب هيلعو
 لالاهل ىذا لا اودو لجل ا هسا ةهلالا ةرمضاسا ند فاطلالاو ةجرلا توعنانلق لالا

 دوجولا دنع نوكي ىذا | ةمها الا ةرمذا نمرهلا توعن اذلد لاللس!امو تاقناغ ملاعلا فدوهشملا
 راهظاودحولاءاعدتسااناق د-اولاامو تاق ناذدحولا ىف قا نا دو انلق دو-ولاأمو تاقناف

 1| ةريضط ا لاح هدها ثمرئ الق نيالا اهواك نان هد اص ءدك نذالد ور ع نمد لا
 ةدهاسش هىهانلق ةسهلا امو تاقناك ةسهلا هنع نوكمأل هناق لاي !لالح وهو بالا ةنهلالا
 طسلا امو تلت ناث كل ذكنساو لاس !نم طسلاو سنالا نور ةتمطلا رثك أو ٍبئقلاىف هللال ا
 ىلا ةرايشأ همجول دراووه ل.قوءاجرلا لاح وه لقو ءيثهعسالوءانسمالا عسإ نم اند_:عوهت اد
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 ادهل ثمن منيفراسعلا عني نكلد م لا ثدحتلا ثّددملا ام دصقي ناالا تامارك ال دياوع قرخان دنع

 ةيهرو منلا ل يل هاظلاةمهرا لق ةضرلا امو تلقناف ةصرلا

 ةمعرو ب اوتلا ىف سفنلا ةبغرانلق ةبغرلاامو تلقناف ةيغرلا قيسد هب نكلو قيسسلا سهأب ى عملا
 نكمل اوهاندنعانلق نكمل امو تاقناق ن نكمل امام وهو قا فرسلا ةبغرو هقيقحلا ىف ىلقلا

 وهمويلك ىلاعتهلوةاءانلقامىلا هبف نانا دعو لوصولا لهأ لا ةعامببا دنعو نيوكتلا ف
 ةبالاوذهو الور نأ ضرالاو تاوم-لا كس هللانأ ىلاعت هلوقىلا ةعامجلا تادعو ناشق

 نر ا دكا ل ”انلق ني وللا اذ تاق ناذ ىلو | نيولتل ىف نكمل اف هل | انههذامئان دمعت اضيأ

 ناسنالا بولطلا هبسشنتا عضوم هنالتاماسقملا لك أوه ان دنعو صقان ماقمنب رثتتحصالا دنع

 برقع كنم عنصت ريغنع تقولا وب باقلا ىل_عدريامانلق موه امو تلقناف موعسهلا هبيسو
 حرف بج وماما ىهو هلدولا لس ىلع بمغلان ميلتلا ًاعشنامانلق هداوملا امو تلفن أك ةداونلا

 تئاماملا ةعماوالاامو تاقناف عماولاب همّ نأ بال ءداوران وكم نكحملو حرتسجوموأأ

 عاطتددبح تلا راون انت علاوطلاامو تقف علاوطلا كلذ نم بيرقو ىو ىلا راونأ نم
 ام كنف حتاوللارا رسالا ىلع مكحع امد: ءراونالار ئاس سمطتف ةفرعملا لها بولت ىلع :

 حولبام نئمان دنع لما دبع ادع ىلا لاح موعدا نمةرداللارارسسالا حولي امانلت اوللا

 ةرمالالدأ لا ويح هىشو باسلا ةه> نمال ةتاذإاراونالا ن نمةحراجلا.دمة لا ذارصملل

 نيمالا حورلا هب لزن بوغلاورارم -الا اع نم نيفراسعلل قالا ناط> انت ةصا ملا امو تلق ناف

 هداسع نه نيفراعلل ىاسا باطخانلق هيدا ا امو تاقناف هثدا حلا ف صوصخوهو كيلو ىلع

 ةيؤرانلتةدهاشملاامو تاقناف ةدهاشملان هع رفوهو ىدوملةرهشلا نمءادنلاك كلا لاع نم
 / 2 م نيتبلا ةعيتج ا توك ءايشالا ىف قا ادي وراضي أن وكحتودمحوتل الئال دءامشالا
 قيقحو لالا ةدابز قرقثو مهفلان ةثامالا مح اذلق ةغشاكملا امو تاقناف ةفشاكملااولتت ىو كش
 3 راجمان دعو ناهربلارت راو باقااروضح اا ةرمضا | امو تاةناف ةرضاحما اهيطعت ىتلاةراشالا|

 نع صضا ارعالاو ةولذنار اسخا انلت ىلذتلا امو تاق ناف ىلهأاتةوىف قْناَثْلا نم هلع ىشامءامسالا

 بونغلا راوأن 3 ..ام الق ىل أ اامو تلق ناذ ميداد نملانلط طا عرعر
 فوقولا نوكيدقو نوكلا ءاطغوهلس.ةو كنمعتن نع التام لعشاق رتسلا امو تلقؤلافرتسل دعب

 قحناامو تاةناذ قا ن اطلس باغي لام لاعالا ات عمفوتولا ن وكس, دقو تاداسعلا
 رحازلا ل-الرهتلا تت كسكرتقرفتانلق قدك ا امو تاق ناذ نا مكست دعب هاعىف كوانفانلق

 انلقنامزلاامو تاقناف نامزلا مك ىادااوهو نموا باقىف ملا ظعاوانلق رجازلا امو تاقناخ

 "لكك س> نع باقلا ةييغانلق باهذلاامو تاتناف باهذإا نيبو كن لو< دق هناك ناطلسلا

 نمهوجرتام توفاناةلصفلا امو تان أف لصفلا لبةناكام بورن اناكمب ورح ةدهاشمب سوس
 لج اناقةدهاحا امو تاق ناف ةدهاج ا دهن ود ىذا اداحت الا لاح دعب هنعذ لزمماندنعودو كب وم

 ةضاررلا دعبالا ىوهلا قلاده هل نكت ال نكلو لاح لك ىلع ىوهلا ةفا انو ةندملا قاشملا ىلع سفنلا
 هد ىبهو فاطلا ةضانرو سعدنلا عبط ن نءحورتلا ىف مو بدالا ةذاير انالق ةضادرلاامو تلقناف

 هسنان :لقالعلا امو تا ١5 نا هلع نعكالذو دم ءبسقنلا قالخالا بي دم نعةرامع ىهذ ”هلخجابو هيدارملا

 اهو تلت نان ةفطالا قب رطلا له هيعستو تفامالا نيع ء نم نيءعودو بنسريعيو بيس هدبعل قحلا
 دقوريرشتلا ىل ايدو ىهو ةرابعلا ا هعستال مهذلا ف حولت هولا ةققدةراش لكان غطا

 ديرأا هطرش نمو عم قاسا:كفوقوانلق ريرقتلا امو تاةناف نا نالا همم ىلع ةف.طلل |انوةلطإ

 15 نان ةرتملا كي تاقلا نبع نوكلاو ىوسلا ةطاماا:لقدي ركلاامو تاقناف
 هس هاا هلق ج10 فورا اا
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 (كقةصسلا امو تلقنافءادوسلا ةعسلا ىفةروص فركاو فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا لنا ام لثم
 ءارضلل اة درمزلا امو تلق ناف ءارضملاا ةدرهزلا نع لعفنملاملاعلا ما سجا ةروص هيف خف ىذلاءابهلا :

 هاا ا!يحاص لوالا لمعلا انلقع ءامضسلا ةردإ امو تافناق ءاضسل ا ةردا | نب رع ةمعنملا سفتلا انلق

 : رع ابوك عم ةراشالاب كر دتالو ةرابعلا نعقدنءاغلاةباعف ةَققد ةفرعد اناقة لاو

 انلق بار ةلاامو تاتناق تارغلا لكهرب دم لماكلا ناسا ذل ا 2

 ىزلا < يهلالا حورلاانلق باقعلا امو تلق ن اف قاع قاعةطساوب باقءلاهملار طا ىذلا ى كلا سس

 ةعسطلا نب تلا سفنلا ىهوءاترولاو ةنكسا را ا
 نافو دتسالوز دونوسألا ما ءاسد ءهلا اقع ءامنعا|امو تاقنافءاًمنعلا ىه هعسطل |نودو لقعلاو

 ناك ير ط ىأب ”ىولعلا ملاعلا نم بلقلا ىلعدربامانلق ةعداولا امو تاةناف ةعقاولا ف لثغناما

 1 رونار اس ضو ار تاي رس

 رض دب لعهضعامن وكم دوو ضيفلا نعةرابعانلسابلا امو تلق ناف ساسل ادي ىلعن وكم

 انتلقدئاوزلاامو تاقناف دئاوزلار 2 نماياطعلا هدهو طسلا نعةرابعانلترم ذلاامو تاقناف

 ةرشع مهو نونمؤم مناخ نايل ١لو ىف مهانركدنوصوصخ لاجراهلو نيش او بصنلاب ناعالاةداز !

 ىقدبعلا لاح ىلع ماه اوه مسالاو لزالا ىف ىرتبام ديالا ف ىرجي تعن مسراانلق مسرلاو مسالا
 حوتفلالواوهو تثافا اكاردا انا لصولا امو تاقناذ لصوأ دنع ةمهلالا ءاعسالا نم تفولا

 م.صنل ةفعاكملا ح ودفو نطامل ا ىفةواللاح وةفورهاظلا ىفةرامعلاح وتفانلفحوتفلا امو تاقناف

 ىلا عج رياهذ مهنم كلاً وس دنعو ءا دس !نيفراعال ىلاعت قا تاع ةودانلق ةعلاطملاامو تاةناف ةعلاطملا |
 ارعش لوقأ اهنونوكلاثداوح |

 نامالا تالئاغر ذاحلاف نامالا.ىلعبقوتلاحرخ

 نا.ابلا هتك-امدق لصاح اهنمئثالو رهدلا ىضقلإ
 ناشريغ هناشىاوسف ىوس طا انعالو ىبلغتشإف

 ىاُم تسلو قالا اناق ىناثملا ىدنع كنرغبال
 ” || ىارنمىرناوةاربنا اماهتسم ىل لظ نم ىهتشد
 ناكملا مكح ىنع لزللف هلا هئم بركأ انأو

 كارت تسلرغلا نيع نأ ىمعلهقو هئمىئارو

 هلل ةيدودعلا قوتح ةماقا هن را انلق هب رحلا امو تلت نافذ را لهالالا نوكتال ةعااطملاو |
 ا اذايىي للا ىف ناطتا نق ةريغلاامو تان نان ةسهلالاةرغلا لجال» ادعا.عرح وهف ىلاعت

 هننض ىهو قا ةري غور ارسلاورارم» الا ناقكءازا,قلطتةريغو دو دما ىدعتسالف قلا ىفةريغ

 ىملل ىلعل ادب رت ءازانقلطتاناة ةمهلامو تاقن ان ممهل باصصأ ]ناسخ مهو هناملوأ ىلع

 هيرغلاامو تاقناف ةءرغلا لهآ دنعاذ_هماهلالاءافدب ممهلا عجبءازابو دب رملا قدص لوا ءازاند |
 ةيرغو هقدر فعلا هقفح نم لالا ن نعد رغو دوصقملا تفلطق ناطوملا ةقراف هدب رغىهانلق

 درهلو ل مالطصالاامو تاةناف مالطصالا ركسصمم ف رعملا نع شهذا|ا نم قل نع

 ةفلاخلا عم منلا فادراانلقركملاامو تاقنانركملارذح هلاطلس تش نكسد 0
 هنم نامو قارعلا لهأ ىلع للا غلاودو بدالاءوس عم لالا ءاهباو صاخشاىق هان ار دقو أ

 ودود حالو ماري غنم تاماركلاو تاءالاراهظاو هّتّوو دس لمشلا نب دوعسل اونأالا هانلعامىف |

 َك 3000



 هب عتام نصوشماولارتسشالا, نم تافدلا ف عتيام مومعل ان مه دنع صوصخلاو مودعلا امو

 داكب هفلاق ىذلا” ىمهلالاروذاةدامودىذلا بالا باوهو د :لكحة لد حا ودو دا ارغنالا

 ةقلغتملا نولكلا نعمواسعلا نهنيصام انلق بالا امو تاقناق رون ىلءرونران هسست رولر ياقمر

 فلخ نمل ىل<تامل داسفلا نم تاني نود لكنك ادار اةلاامو تلق نافرمثتلاوهوءاوسلا,

 هر ىرتامانلق» امذلاامو تاقنافء ءامضلا باح فلخ ةحارلادوحو اناق لأتلا امو تلقناف للا باج

 رولر ةلعلا امو كلت ناودخلاو نيعلاورونلارثأ نم ءاسمضااو ةلظل ارث نم لظااف قمل نيعيراشالا

 اموةلطب دق ةلظااو ىلقلا ن نع قوكلازتما - نهالا هزار كوتا انكر ع تلاو للا امهنعناذللا

 نانراامو تاقناك داسجالا بايرن يذه مءبامرثك ًاواهريغاهعم يفكك دل نما تاذلانرلعلا ىلع

 تلقنافء ءاوسلاه دهمشل قدح ”ىرصنءوأ ىرون مسح ةروص فرهظ ىعموأ حور لك نقدا. مجالا ٍ

 ىهو سارعالا ىل< نلت بصانملا امو تادناف بصان لابو شعب ىذلا ريغل انظانه ءاوسلاامو

 لي ريخ لثم”ىناحوروأ كالم ىلا فضا <يهالا مسا لكاشنلق ل“ الااشو تلقا ةنلا ةيئاحور تاملت

 ىل_عىحلا ةمالع م كناانلق َ ملتأو عبلاامو تاقتاف خفناو عباطلا مهشبأبو ةيلاريغوأ ليم اكمو

 انااا نسال لت سنت لك نس زاب قسرا قلو نفراعل كول

 تاقتنافةنوعرلا نعنوحراشا مهو نجا دعو هللا دبع ل هرمشلا ىلا فاض ىشالا مسا

 ةينالاامو تلق تناق قدا عمنوةفاولا مهتان ةينالا لهأ فالخي عبطلا عم فوةولا اناقة نوعا امو

 نوتلا فنورظانلا مقل نو دهاشملا حولا ىلع نوذكحنملا ردو ةفاضالا قي رطب ةقيقلسانلق

 طافلالا هذهامو تلقناف سرخلا لحال دات الان نوةطانلا ةءانالان نولماسعل ادي وهلا نم نو دتسملا

 ةيق.شل افةروهلا امآو مولعمّدح ىلا ل>وملاو ريطدتلاو نيودتلا لمت حوالا ام اف اقاسمت ركذتلا
 ريصتقداحتالااّمآو ليصفتلا لقفلةلاامأو كب كاوفةبانالا اأو لاجالا ملاعف نونلا اّمأو ةنيعلا
 سرا امو لاح وهو ةعضا !فوددعلا الا نوكحر,الو ٍبراماو دعامات ةدحاو انا ذنياذلا

 انلق ةلاّونلا امو تلقا ةلاّونلا لح الاهل ان. ال هلك اذهودراولا ودار هةلا نم برهضي باطلا لامساذ
 تاةناف با. ا ىف مهفاذ- ه.عمو اتلطم علذلا نوكسسي:داقو لاجرلا نمدارفالاب صنت ىلا علفتا

 بطل ارتس غضومام تلق ناذ عدم ا ىل لرامم بامحلاناكا اذا كمع نع كيواطمرتساماناة باح اامو
 دئاف نب د لاق تاق# بطةلاوهنزاسلناو علدلا ةنازخودو مهيلع علتعيام دنع نيلصاولاذارفالا نع

 ناكو ىئاح نككحجرف كس م دق ىش لمقف ترفذ ةدحاو مدق ىوس ”ىتامارأ ل ىتح تنقر "ىناوالا

 هقبرط ىوس دهاشام هناف دنع هللا ىتر قدصو هريغ م دقت الو هبنالا هقوفام نأ ل.2ودارفالا ند

 لءقفةرضخلا فرداقل ادبء تأ رام ل افرداسقل ا دبع تر أر له د ىل.قو هس ريغ !مولع كل سام هقيرطو
 اهاعموةلاونلا هلا تجر ىدنعن دو عدخملاف كح نان دئاة نب قدص لاقرداستلادبعا كلذ

 ةوالنا له نم امهد> أ ناكفرداقلا دمع لاه ام لثمل افا تمصام ةلاّونلا نع دنأع نب لف اهنسعد
 قملاتوعن.ةولنا نمديعلا جي ورخ ةواداانلق ةولااو واذا امو تلق نا ةوللا لهأ نمرخ الاو
 تلقناف قعصلنوكيكانهف د الو كامال ثدح قا عمرسلاةئداحت ةراذدئاو هرصن هكردأ ام قركف

 فود ناو ءاجرلاامو تلقناف فود هالو ءارلا لهالوهو -ىناررلا ىلهتلا دنعانفلا انلق قعصلا امر
 وهو ليوأتلا ىلا نجح اذهلو فت ملا ىف هوركملا نمر ذحت ام فوماو لج - الا ىف عمطلا ءاجرلا انلق

 تاقنافقرتلا دنع ك.لع قحلان مدربامأل اخ اناق قاتلا امو تلقناف قتلا دعب هنم كيلا كعوجر

 تاةنافىنادنلا الط ايقحو اساة واس: فراسملاو تالماعملاو لاوحالا فل غشلا اناق قرتل امو

 هدحامانلق ةنيكسلاامو تلق ناف ةنمكس مهنودوه نام هلوزتو مهلا ق وبا لوزئانلةىنادنلا امو

 تارابعلان م :ا ؛كلبطانيامادثق قرخلامو تاقزاف فرحا بغل لزتدنع ين مشل نم

0 
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 عجميال ىذلا ىاذلا ب بيغلاانقوولاامو تاقناذوولا ملعتا نه نمو هارتكناك هللا دبعتن ا ناسحالا

 0 سضجا ا دهبي هع ارهطمالوأرهاظوه سدلف هدو

 || لاشالو نكاتبلت ةريطلما ك6 أمو تاةناذ ةرمضملا ةلكىهو نيفراعلا ناذال <ىمهلالا حاضفالا
 || ةريصبلانالرمدبلانةده دهاشملاانلقةب قرلاامو تاكناف دوهشلا ىلع نك ل هلع ةبور ىذلالان 3

 ١ ديعالا هفرعبالو لوالاك سنلا بلطاماتلق تعالاامو تاقناف تءنلا بادضال وشو ناك ث دح

 501 نافل لهالالا معلاو ملا علك ىدوجولا هملا باطامانلق ةمصل امو تاةناف ةفدلا

 ْ اموتاقناف ل دمع مو وهو هعم بذ الا مزلتفو را نمفرعتل كو هند , لصفلا انك

 | لعالمتانا لسو هيلعهتلا لص هلوةوهولامعالا دوعب ىلتلا نم كباق ىف كءلعدوعبام ناقدرعلا
 ١ مهل نأ ىلاعت لاق هب ىلا معى ديعلل تيس 'ءامانلق مدنقلاامو تلق ناف مدقلا لحال بوطفاولت ىتح

 ا امو تلق نأق ى .ركحاا ىف كاذزع يو هللا لع ىف مهم ردن ءةراذع قداس أ مهم ردع قدصمدق

 : ارتا طقرمالا مل مديل ضوم عرج اارقلا ق دوو طنا او مالا لااا ىممركلا

 || نم لثم اةروص ترهظ + فو ةدمقملاءاعسالا ىوتسمانلق شرعلا امو تان اف شرعلا و دسق ىذلا

 1 ةمهلالا ةروصلا ىلع قولخل | انلق تباشل ا لما امو تلقناف تبا !اىل_الاوداذهوء ىث هل عل

 |١ ضرالا ىف لءاجىنا ىلاعتلاقو هتروص ىلع مدا قل هللا نا لسو هماعهننا ىلص لوقف ةدراولا

 ا ايانهرهظا هلا ضرالا ىفوهلا ءاهداىف ىذلا وهو هترودرهاظلا خلا بئانودو ةقلخ

 ا لوصولا نم عذاملا هناف ري او ءامعلا انة ةزعلا با امو تاق ناف هسفنىف طاغيال ل زعلا باح
 ||[.  علطملا امو تلقناف علطملا لدأ الا هال ا اذه عت ىلع فتيالو هسفن ىف هءلعوهام ىلعهالا لع ىلا |
 اااناق كلما كلموهامو تاقزاف كاملا كل موهام لي انهن مو ىلا نيعب نوكجلااىلارظانلا انلق

 1 ملاعمهالا اذ م صتخ الو هب صور ملامو هيرمأ ام هنمن اكمام ىلعد علا ةازاحم فقط اوه

 أ ناق كلما لاعنمهسبلاءاقالاو سنغلاوىناعملا لاعانلق توكلملا لاعامو تاقناف توكحمملا
 || لا .ناملاعانلقخزربلا لاعامو تاقناث خ زربلا لاعاممتب فرشساوةداهشلا لاعان اكمل لاعامو تلق

 ١ توقلا بحاص بلاطو أه لوةيو ىد:ءوها ذكهو توربدلا لاعَو رطا|لهأ ضعن همعسو

 || تاقناق ل امكلا مه توكلملاو توكلملا لاع ضاوي مهل ةمظعل ادد هشا ىذلا ماعلا وه توريملا ماع

 | ةرابعاناق نير امو تلقنافنيرأب نك اسلاالا اهفرعيالو اهرابثأو تاغصلا نعمْزمَتلا انلق لاكن امو
 |١ ىراسلاو ىلءلا لا دتعالا طخ عضو هني رأ ناف ”ىده غهتلخ ءئث * لكى طع أ هلوة ف لادتعالا نع

 : لاقف كلذ نعنتلأسو هتسقاو 5 هايل هر اعد رصصتخ ىف اهلك اناس نب ميزملادبعرك ذدقو هوراعتساف

 ا ىطات اف كهروهظأا |انلقع ادرلاامو تاتناق# ءادرلا باصوه ماقملا اذه بحاضو هرهان-رشأم هش

 || هتلا لهأ دي رامو تلقناف لطابلا فالخوهو ىدوحو مهأ تاقنوكلآ امو تاةناذ نوكححصا ىف
 || هب ماعلا دبعلا ىلع بجوام انلق وه دنع قاسا امو تاق نام قالا لطاملا ىلبا#مي هتاف مدعل ||نلق لط املان

 انلقمعلاو ماعلا امو تاقن اخ ملعلاو ملاسعل اوه ناك ذا غن يلع داس: ىلإ برا ه.وأ امو هللا بناج نم

 نيو هن قّرْشي نأ طرشش نكلو هلاح لعلاو لاح ه.لعرهظي ملوهناذو هتهولاهتلاهدهشانهملاعلا

 ترهظن هريغ ىهالا سساال برلاهدهثم نماناةفراعلاو ةفرعملاامو تاقناذ فراععلاو ةفرعملا

 | قليلا زاعامو تلق تاك ىحالا لا نم « ملاعلا نأ مقالا ملاعزنموهو هلاح ةفرعملاو لاوحالا هسنم
 ملاعو ثداح برس دنعال هلا نعدجوام سهالا لاعا_نلةسهالاو قاما ةلالا لوي ىلاعت هنناو سهالاو

 متو السا ىف بنا اموا تلق قاة رت ده هنن دلت ثا نال هلا دجوأ ام قلخلا

 || ىلعءادا لق هلا ةراث الاأمو تاقناف هسلار اشيا ذولو هنمال كانم كلنع قالا هزتسام بيغلا الق
 || تاتناذ صوصلناو مومعلا ف دسعلا خم نوكيوريغلاروطح عمبرقلا ىف نوكج ردعلاس أر



 وهيلعهّللا ىلص دمت ل [قعمهانلقام تمهفاذا اذهفددنعهتئادوحو هنا

 ريبدستلا لعنئازتخ نم مالكلا نئازرخ نم ةجحح انا نيا « (ةنامو نوسهلناو قاثلالاؤسلا) أ

 ريدي هلوةوهو ةماعلا نئازللا ىهوربب دتهلواف هجو لكب هغلابلا ها هن ىلاعت هلوقىف باوحلا يب

 مالكلا نئازرن اتم عش ناش لعىودعربدللا لع ارش نال مالكم نئازرن ناز مده ىورغالا

 0# ع ةجحل |نئازخ مالكلا نئازخ ىفو مالكلا»  تانالا لصد ىلاعتهلوق ىهو

 م عئارسشلا هبت "خام نواب متالزبخ أت ةملقعلا ةلدالا باعصا مهو قوذ ةفرعم هللا فرعدال ىذلا

 يدا لان نوع نوذمؤملا هرفكو مهتادايءالتعلا لهل ”ىنلاريغاهلاعول قلاطا تاك

 صوصخ ةخعا نتاج ولة عشسحن مهيلقراكتالا نم هعماسرطاخ صاع لاهو ذ لعل نك

 وهف نآرقلا ل ثم ةعقاولا ف هتياراذكو قدصلاو قلسالوةودوزهتملا لولا ىهو مالكلا ا رف

 نو ًايالثآ رقلا اذهل ئعاو ا نأ ىلع نالاو سنالا تعج نياوةروساو اف لق لثم مالكلا ن مدخلا

 مالكلا نئازخ نم فص او بكلارئاسو خا نثازخ نم قا هنالاريهظ ضعبل مهضعب ناكل
 ريبدتلا لعْنت اخ نم تاو واخت ارئاسو

 ل مم م للا امو نوسناو ثااشلا لاوسا ا +

 هنعلوزبال ىلْزاتعن نكمملل مدعا!ناو هولام نكمملا ناودالا هنأباملاع لزي[هللانالديدو>ولا
 مسالا نسل دادي معدل يسن زج مدت عشا ذل قعللار هظم لزب ل هناوادب ١

 نوكمي: نأ اما اولعال ةسف رظااناقدمعملا ل عقفازرخ نم ئدبملا اعنا نيا لاستبايئددمل

 رادقملا يلطياذك ن ءادك نياو رادع ناعبط ناذللا امها ناكمالو نامزالو ةءنامؤوأ ةناكم

 فلوةناك قى اذلادو-ولا ب>او سه ىهو ىناشلا لقت الىتاىلوالا ةمترملا ف لاقي نأ هتاغف

 هيدرغنا ىذلا لعلاوهوءافالاوهو سلا سوه ذم معلا قاذلا بوجولا ةيت ع قا هنا نكمملا

 قالخالاب فاصتالاانلد ىلخلاام تاقناف ةهلمهملاع الاب ىلدلابالا اذه لعيال وهاوسام نودّولا
 دوجو عمات اد ةيدوبعلا فاصوًروهلن ىلصتلا اندنعو"٠ ءامسالاب قانغلاب قي رطلا ىف اهنعربعملا ةمهلالا

 كزركح ىلاعت ل اقالابو هملعءاممالاب قلخلا ناكت : ثلهاادهد مساع نافع ءاعسالا قلختلا

 قال الاب هملحت قومام] ب نحل فاجر اي دعلا ليع) نان لم لق لك ىلع هتلا عطب
 10و سلا و نارقلا اقدر داما عملتو ءواذ نولةعنال ا نكلو ةسهلالا

 ىعأهيدوبعلا نافانلا شما ع نمهوعمسا ذا كلذ نماورفنام ليوأأتلانألا لّمعل اد|ةب الاع هسفن هناصس

 وهفاددو-وأ سها هسفنىفناكناو هّسهولاع امساقثاقحروهلظ نعوهفادسا ىهاناكن ا 0

 ىبع عظع هرهاظم تاكمملا نامعا تناك امل قلسااغاو4ةعاوتارئاس دوس تاقانك كوع ديم
 ةفئاطلا تلعوةَونلابلّدعلاروطع ارو ىذلا مام ارهظالف هسفنا هم-سش ام هتلا ىلا بست نأ لوقعاا

 هيمكح ام ىلع سل مهالا ينو نمل علا هلا ام ف شكلا مهاطع 5 نامالاب ه.لع
 ارهاظ ةيعربشلا بادالا عم فرقرلااناق ف رستلا امو تلقا فدعا صئاص+> نماذهو

 اذه ىلع الا ا ابْئث لكل ماعت ن وهو قالخال ا مراكم ىهو انطانو

 تيدناهللا نع تمهفاذافهرحز ىف هلا نع مهفلا ىهانلق ةلغتملا امو تاقناف ةظّملا لغأ نمنوكتف

 نافةدودعلا لهالالا لصحالا ذهوئرانعلا قيرط ىلعهدبع قا ارحزوه اناقهاستنالاابخ تاقناذ

 ةدوبعلاال ةيدوبعلاّكإَدف هسفنىلا بن ناف هسفنىلا ال هتلا ىلا ددعل ًةيسناذلقةدو.علاامو تاق

 قلنا ىف قملا نوطيانلت ءاوسلا ماقمامو تاقناف ءاوسلا ماقم هلع مكحال ىتح متآةدوسعلاف

 وهفلادروا ذ ميو قلل انطاب نوكمذ قءلار هاشم هن فرع نمفالا نوكيال اذهو قكا ىف قلدنا نوطبو
 فولسو هسلعدللا ىلدهلوةوه ولاثملا ماع ىفةفاكملاب وللا باطتأانلق ةئاوهفلاامو تاقناف همنا

 غ0 ما
 ناسحالا
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 1 د -اذاق ةجرالا لام 1[ راو هاوةوهو ةجركتثءرامغناوارفاك ناكناو هنلا 1

 نآنطوملا كلذ ىذَتَش نم م0 رع ا ناطك ىلا ةحرازاجل طف ىلا ةجرلا ع نمةياشملا ذب. وذو

 لكن ىح هللا عماندأ اقحساشدمد .ةلوآةب هجرنأ نطوملا كلذ ىضتقب ال ىذإ'و ميكح هتاف هجري

 هللا ىلص هتجسرو هتكرب رهلنت كل ةدنعق عسا ىف فاعسالا ىضتقيامم ةفصاا كإتريغ ةفصىقملا |
 لا كا ءامشلا لاك نمو نانا ىلاراثث انه مهلقشو هن هللا مه رباع مهلا ثعب نمل سو هلع

 ىءر كلم دنع برم لجرك ن طوم ا مك ىذشي مكحلاناف رانلا ىف نيدلاوناكن او دال

 هلش نكلو لالا كالت ىف همف عفشي نأ بدالا فهل بش الفد دسع نم دبع ىلع همضع لاح ىف كاملا(

 معلا اذن هريملا نم 5 ملصيال هتاف هو دقو سدا ىف هولعحاو كل !ىدب نيب نم هوليزا لود نأ

 ىضرو طس لاحفف ديد اق 1 تلد لدلك همس نم ىءرع كلك هدمس ةمنرفاكلا قنالا الا

 لوي نب ّرتملا اذه. قلي ذة نمح ةهسرىف ناكناو ةج-رلا نع دغبودبقلاو نعل ىلادرعلا كلذ لازو |
 هتدرطاذا ءاملإ نم ىلاو كاوس مس>ارهلامو لد بءوه لاح لكسص ىلع نالفانالوماندسلا

 122 لاس دار هلطامالاو ماذهفىو كملع بو سوهو هلع تةيضنا هلع عسول ندو 1

 هتتلأو هنع توفعاذاف مرتحت ملانا اهنعل اي نأ نم لح أ ةرضحلاواسقاععم ىؤرا ذا هدس مرتح مل ْ

 خم مالكلا ا ده لثموابتشي امةرضللا هده ىلا يشب ناراغأ ىالوماءانأ آو ضال ارتمسا ءادعسلاب

 5 دنسلا عاش هنفةعافشلا عضوملاءاضتقاو دمسلا! هبل ءوهىذألا طسلا |||

 بب.واكلم لو اءاورادلا كل دف هريصيفاسوبحم قيتاو ىشرلا علش هيلع عل اذه ناو ةداعسلا لامع 1

 صانوأ ةاكسرادلا كإتتناك اذا اذ ه ةردقلا ىف غاب اودو امعن هيادع هيلع عج ريواكل مهن ردأ

 هللا لص هللا ثعب نقترب له دكر ةماقلا مون نمانتا اذكهتح ادعسلا لزانتم ىلا هد اتا ٍْ

 دهم ع رش مهم عرش لك ناكذا نطاب ل ارايتعا تيبلا هلئاريتعا نا مالا هذهد عساف لسو هلع[
 سمشل !نمهديازتوءوضلا كل 3ناكف سءثلا عولط نيح ىلار فلا عولط ةلزنع مسوه.لعهتاىلدأأ

 ىلص دج ُهّما 0 ل ل ٍإ

 ةمايقلا مول لوب لو هماع هلا ىلص دار ا دج ا رب لكلا لانبق ع 1
 لاف ةعامّشلا تب دحالا ةظذال هده ديرك. دامدنا م ىىهادمسان ألم :لو صتع لف سانا ادمسانأ ا

 اناموأ ام تهفناق ان [هملاانرش او هموغو ةمالقلا و ةعاضقيلا طا ا

 ةرغغملا عساو هنا كلر مَع دقف ت تشاملعفافه-لا ||

 هيلع هللا ىلض هللا لوسر لاك باول + دم ل !هلوقام د (ةئامونوسجتاو ىداحلالاؤسلا) + ٍ

 لالاودَّدث لكل ةّدعلاوهو نمّؤملا ىلا عتهنام-! نمو نمؤملا 3 ةعوىلاو ةّدعو لآ *ىن لكل لسو |

 ملسو هملع هللا لصدمععامظعل امهدمشل انل آلا ىعسي باريسلا صخمتلا ظعف صاخخشالا يظعت ٠

 بست م ناشل ا مظعي | دج همست تنأأو همف نوكب نم مظعب بارسل | لثم سو هملعهتنا لصد#تو |
 د كل ا ب يعي 35 كح اذا نيعلا ىأر ىفءاموهو ءام بارمسلا |

 كاطغ ااممدحتل بارسلا ىلا تح تكج اذا كنا مةيدجتةيوربهتياوو ملسو هبلعهتا ل صدمت ةروصف

 كتفرعم لم هللاب كفر دام نت رعى أه دنع هللات دجوورظنلا كاطع ا (كهسنش ىف هدمت لذر امذلا ١

 تفرع ةفرعملاب تققحتو هللا تفرع تلقاذا كاذكف ءامنيعلا د ءام سدل هناذاف ءامهنا باريسلات |

 هقلخ نمدحال لصعتنال هلاالا كد لح اكذب ةقراملا شامة ردام نع رمزا هللا تفرعامكنأ |!

 2 ارسسلا فتاك ن م هناك ةماعلا ذنعو هللا, ئفراعلا دنع نياق مظع هللا ىلا دنتسا نملك |
 نمنويعلا هارتام فال خ ىلعهسفنفوهول الا صاهشلا كإذ ىمسو نيعلا ىأر ف هلصاخأل ظع

 بنج نارسلا لواضت لءاضّ لو هملع هللا لس دمت كإذكهتمظعو هللا الجت لواضتلا
: 0 0 



000 

 0” 5 ا لاو ضارتحالا ىضتقتة نسال ْ

 مالسلا قت لسا بم * حييل ناو لولعملا لبقاك اهلبق لعلام ”ىبنلاءاج اف هلئاسمنم لكس ءىفالو 0
 اذه لاكاذاودهشتلا لوصن ىف باكل اذهن مةالسصلا ب ايف اهانعم ان دقو ”ىنلااهأ كع

 حوزاوههنم هلع اق< ىنلا

 باوملا + نيلاصلاهللادابع ىلعو انيلعهلوقام * (ةنامو نوعيرالاو عساتلا لاؤسلا) + ||

 هضرتعنالو انا هيف ميا تلا ا:سوفن مزلنفانلعانم ضارتعالا هدضتقي امانفذ اانا انملع «ملستلا ديرب ّر

 مسنق يعود ىذلار يطملا اذه رهان نمردص ضارتعالا ىضنتي ىذلا مككا نأ اراداامسالو
 نيحلاصلا هتلادأ. ابعي فطعلا اذه مصيال ىأ فعلا ىف لارتشالل نيالا هقئادابع ىلعوانملعتب الو

 ىنعملاا ذهاضي ا انس دقو ةَقمقحانلعمالسا انوكيذئنمح وةحلاصلا ةفصلا كلمن وكي نابالا

 سا ا ل ىلاعتلاةدهشنلا لوصف ىفباَكَلا اذه نمةالصلا ْبادف

 لدي اذهو ىهلالا الا لاثتما ىف بتارملا عمم ج ىظدتل انيلع مالسلابان هأ دف ةسطةكرابمأأ
 هير مالك ب هسلع لب نأ هل مديت هب رب سفن ن نعاس جا هئالص ف نوكي نأ جس .ناسنالا نأ ىلع

 ا م ومد قلعت السومو ةببطةكرابم هللا دنع نم ةمحت لاه هناق

 نالسلسو هبسيلعدتلا ىلسص لاه باؤوملا < ىتالزامأ ىءلهأ *(ةئامو نوسمللا لاؤسلا)»
 ةفص ىأةفصدسلا هفاضأف هوعدي هللا دمع ماقام هناو هدمس تافص هلدبع لكف تببلا لهأانم

 نآرقلاو نآرقلاوهوتلا ةفصب نوفوصوم مهن اف هلا لأم منآ اردلا لهأو دممو دجحأ همس اودي دوم 2

 افوصوم ناكن مهرب ل هأو مهما !ثعب نمملسو هلع هللا ىلص هنمأو نينمؤملل ةجرو ءاضق هناف نامأ |
 ةجرلا نمةظفلل اهدخ تدعام رظناف هللا ةجر ىف لكلا لخ دف حاصل | ةكحرب ملاطا ادعس همفدت ١

 هللا ىلص ىبنلا فصوو ئث لك تعسو ىتجرو هلوق ىنعماذهو لسو هلع هللا ىلص دم شا ةمهلالا |
 امنا دب دقو هللا نموموهوالا َهّسالا نمد [نمامو ميحر رفؤرننموملا لاقفةجرلايزسو هلع

 راصتخالل ملط ت يبا لهأ ىف مالكلا نع ىنغان تيبلا له نم نالس باى باكا اذس نم مدت
 جر رعش نحتريئالو نكحم وس ف نرقو ملسو هماع هللا ىلص ”ىنلاح ءاوزأ ىصور ف صو ا ىلاعت لاق

 هجاوزأ ن هوكي هلك كلذ نأ مهلعا مث هلوسرو هللا نعطاوةاكرلا نينو ةالصل ا نمو ىلوالا ةملهاخلا

 دكرببف لو هيلع هللا ىلصةللا لوسر تدب ىلءراعلا كل ذدووعمف عبق ىلا نيسانرال ىت مب لها لع ١

 فاعل لذ أ هج لإ تت ا ديل ازين غانلوشر ريؤطتلا نم هرهّللا دار امو تببلا لهأ :

 نان سح رلاودو شل ا ىلاَةب ولا لاوقالا سند نم اريهطت رهطيو هب هن رصاصوأ ام حاوزالا
 ىعوقولان لو هيلعمللا لص هلا وسر جاوزالانامأ تيل لهأ نا تح زرذتلاوه سجل

 ا ملا ا يل ٍجا١تافلاخلا
 كالا رىرئالانلام رانلا لهأ لودي اذ واو لسو هملع هللا لص ين | بصنم يف حدقلاوراعلا داع |

 قراشم ىف ايلا ثعب ىلا ملسو هلع هللا لصدمت ةّمان اءراقنلا | نم مهو رارشالا نم مه دعن ١
 قبلي ىذلا كلذكات داب قءليامم هانرك ذاع ان دلا ىف ةوينلا تن هتنارهط كف اهم راغمو ضرالا
 لباسو هيلع هلا لص هلا لوسير هيلا ثعب نم دحومرانلا فق الفاللا, نمجوركاوهامن اةرخن الانأأ
 ىفتبنلا لهأ دكر نمامالسوا درب هبلا عج رتا.اةرانل اف قب ولو اسقش قي هيلا ثعلن اع ا

 عسج ىلع قلطنا سو هلع هتلا ىلص هللا لوسر ثعب نيح نم هنأف تسلا له أ هكر مظعااقدرخ الا

 هبنيْنموملاريغو هعم نورشح مهنههي نوتمؤملاف ةماقلاموف ىلا دم هما سانلا نم ضرالا فنه ||
 ةالصاا اعدام ه4 ل.ةدقو ةصاخ ننمّؤملل لدي لو نيملاعلل ةجسرالا لسرأام هلا لعأ دقو هبل ندرمش <
 كتثءد نم ا ل وكصذو ل عر ىل_

 هنلا
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 ا ىبوم مات « عاقل خم اقف رع نيلالا ج15 01 رار نأ

 1 م- ْ رت وراق ىلءنيمدقملا ءارمالا ةلزمب هعم ن ووكف انعم او رمش نيدلاءاسنالارئاس
 ١' اذه هاو لسو هيلع هللا ىل رمش لو 0 نع ةمرحوار دق ميلظعأ ا ثدحم هريك اواشدح مهرك ًاريمأ

 هنآ ىر نمدنعر 4 هلذف أ وهن مملسو هملع هللا لص د# دما ىف نوكحب هنأ -ىذمرتلا لاك

 لضفأ مال ىلا هماع ىبس نأ مولعم هناق نيلسملا نم ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر دعب سان لضفأ

 ْ هنألع هب مصخلا نوكلل» هانرك ذامتاو «عبتمو لو هيلع هللا لص دم هما نموشو كه

 ءافلخلا ركح امل ءملسو هيلع هلا ىلص" ىلا ةنسنم كو نامزلارخ ىف مالا هذ هىف لزب نآ بال

 َقاَخ مالسالا ىفٍباكلا لهأن ههلو> دب لخ ديو ريزتتا لم ةدو ب صلارم دكشن مب دهملا نو دشارلا

 : اضأريثك

 ماما نومدنلا مهطبغيءاسب ًاباوسلا دابع هتنأ د (ةنامو نوعي رالاو سداس ا لاؤلا)*

 را منكل عب رمثتءاسنأب أباوسل دنرب + (باودا) + ىلاعت هللا ىلا مهب رقد
 أءرغقو بالا اذهى اهلصاغتو ةورنلا ىنعمو مهتاماسقمان ركحذ داوعيرشلا ءاسأ ىدب
 || ةريصن ىل_ءهتلاىلا مهئاعدف مهنا دغل دحاولا هجولا نيوجول عامنا مزن اميل ع

 ار اس د هدرح " الاوامد 1١ ىف هجولانو دولا مهو عا ءانتالا مهثر ءتالف مهسوفن ن ء

 ىالونوفرعب ان ذلا فاووك ل نانلادنع نلوه منوكلداوسلان ا :اللاوءاسنالاو

 1 اور «بمال مخأرخ .سالا هخيولاو غونلا كلذ ف ةماعةهحار باح مه ةعافشاا مهم بلطي ةرخ الا

 |١ ىلع لاي ا ءاسنالاتءاج ةماسقلا ىفناك اذ ئافعاسامهلان 5

 ةحرتسم ةفئاطلا هذه ت ءاحو مده دفنا عراك الا عرفلا رك اقتحام ءاضأ الاريغ ءاحو مهسفنا

 ىلاعت لاف مهيفو محا مح هل 6 نكدرومذا مهب ىلعريك الا عزفلا مهن زك الو م- هسذنا ىلعال هفئاشرمغ

 فوالاو نزلا عفترب ل نردعو منكىذلام كموب ا ذه كن الملا مها هلت وزال رخل درا

 ٠ مكيدتالا عاشضتلا عم ةّمال مفرعتالو نما مكل كي كاملا كر مكسفنا ن-ىف كحجنءهف

 ا ضرفتل نيذلانوذراعلا ىلامتدقلالالج ف توهم كئاو أن وعوبتملاءاسالا مهطيغت لالا اذه ىنف
 ' هللا ىلا ةوعدلاا مهيلع
 !| د_.عللوه *(باوملا)* هللا مسد لوق ل وأتام # (ةئامونوعنرالاو عباسلا لاؤساا) *

 | هللا مس حج اللا لاك اًواشام ساثنلا ضعن نع نو كح: هيذ قدلا نك ةازئع ني وكتلا ف لماكلا
 ا هللا لوسر نع ءاح رب ءاكالا مهر هنا عد نو دنك هلدابفلا شوي نكلو ذعار منك ةلزنع ديعلا نم

 ! 00 هلع هللا لقتل لرد 3 ناش رفات اذار كونا لرخاف دا هل

 ا هبحأ نمذىلاعت لاق هنافةمهلالا ن 51 نك تناكفهللا مسن لقي مورذانأو هناكفرذانأن تس

 ١ سو هيلعهللا ىل_صدلا ىلاعت هللا دهم دقو هوم 2 ىذلا هناسلو هرصنو هعمم ت دك لفاوثلا ي>

 هرصنو قملا هعم-نوكح نأ دبالف كلالفان هيدعمتف للا نو ىلاعتهلوبةلفان لأب
 ا هلذاون هضئارف قرغت_ت ل نم ةمالعف نيعتلا ىلع قالا نمدح الام دهشي لوقا همالكو قملا

 مهعم- قا نو تج.نأا_ متهالع لعجو ةصاشلا ةمحلاهذ_هىلاعت هلا همك نأ لفاونهل تلضفو
 هللاناقارون هاكت وكب نأ مسو هيلع هللا ل ذقن لوس راع داد ماو مهاوق عرج ومع رو هسا

 ةشضوصلا هش لوقتو هلالابهيشنلا دنعال هي ولطملاةباغلا نأ كه اريشتاذهاو ضرالاو تاوملارون

 انتلكإف ايم كال نأ عرضت ةننأ ىلإ نط رت نحو ىعملا دوو تازانعلا تداتحاقءاح لا ةلختلا
 0 ا ءام-الاب



 أ راشالاالااش دأب. 1 0 0 0 ا نح نيرطال هنا

 || ىلإ َق وأ باسات امم كل ذريغو كضل اول رلاو نيعال او نيعلاودملاو نيد#لاو ةمعملاو لوزتلابةدراولإ ل

 ١ لماكلاناسنالاغ هبروص ىلع مداقلخ هلوق ىفاهءجورامخالا ىاهلضف دقمدا ةروصهذهوهسفن ١

 هس رمل د ششي ثيدحلا هب رص ىذا اهرصن تنكح هلوقوهو هللانيعب رطتن ||

 ا سشو .مهيفقهللاوسن ذ ىلاعتهلا لاك هللا نايس ىسابو هللا بضغب بيضغي و هللا حرفي حرفنو هللا !ٍ

 ىوسنملاتاذلا تناكن اف ةفص ل كة ق.ةحانأع عم هبضتقتام بسحب تاذ لكى لا هانركشصذ ذام عمم ||

 || ةيسز تتكحاهلابوسنملا تاذلا تاهج ناو اهلا بولا اذه تين ةروصملع ةمولعمابببلا |
 || لاؤسلا اذهل ثمل اسواق دسلا اذه لاؤس باو< ىالي ىذلاهجول ا اذهف له+ًا اها ابونا اًديهأإ
 أ[ نم ةفطنل لاقت ةةالاراوطأ ىف لقتن, لهنا ىأ مدآ ىلع دوعيريعضلا نب ءانبجا "السا فوسلف ||
 ىلا ىص ىلا ةلوذط نماضبأ لني ملورهظاك هللا هتلخ لبى لخ دعب قاخ دعبل نان ا ىناءام |

 اذهل ثم باح اذمةبرذلا نمريغصلا لقت هريكىلا مرجرغص نم لقتناالو ةلوهكىلا بام |!

 .ٍ '  هيؤيلياع باوجلئاسل كلف لئلا |
 || (باوللا) + ىتمانمووكحينأاينشعانثا ينقل ه (ةنامونوعبرالاوعبارلا لاؤلا) + |
 مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىده ناس مهعاسشاب مجالا ءاسا ىلع ةدايز اه دنعو ممالا ربخ هتماتناكاملا

 || هذه ءاسنالاو نق مالاريخ نحو ابينالا هما لك نماربخ سلوهومدةنمهتالهوعسشا ام مها
 اريخ”ىن لكن اك مهدت نمريخ دعو همّماو”ىبنلا نيب ةسرص منام هنالزيطرختم دحاو كل سىفةيرمدلا ||

 اوامناىلااوماصوال.ءلاوداوا.ن رشعانلالا الؤهفءاسنال اريخ ملسو هيلع هللا لص وهف همم نم

 هيلعهتلا لص هما ن ءاووكحر نأ ءاحروةمضروالاؤس مهرامعالوطعماراهتواليلاورطفأ امو أ

 دح اولا ىبنلا هما ىفو ماسلا مود <ىبنلا أف ةماسقلا ولد هوبحأ نم عم مهو اون ام مهلفاسو
 ١ ءاييبنا مهامءايبناو عاسنا ءامناوءابنا هسا فو لسو هيلع هللا ىلص دمت انو هتدلتلاو ناننالاو :

 اهركذ نع ضرعأ | سم هذهوءاسبنالا نم فانصا ءنالث سو هيلع هللا لص ا دجم عش ف عاما |
 كلل لعج اكرم عن اهتنا مهلجو لاكشالا نم ةفيعضلا| ماهوالا ىلا قرطتياماهفامل انباحصا

 نأ ىنت”بئنارملا عسح نوكح ةرشع الا ءالؤه نم”ىن علاط اهنمحيرب لكاجربرسشع تا ىصقالا |

 همسا نم مسهل لصح ام نيبو هن اوعمجل رهاظلا مسالا نم ملسو هسلعهنلنا ىلص دمت ةّتانم نوكن |
 || نب مداواس ناكح ذا نطايلا هعما نم مالا هملع هعرش نم هراودعن عرمش لكن ث ذا نطابلا ||

 مهادعناك ذاهدتقا مهي لاقامو هدنقا مهادهفهللا ىدهنيذإكّتاوا ىلاعتهلودفنيطلاوءاملا |

 ! وهف مها دوب تي دتها اذا لعل ثم نمهانعت ك”ةرقح نم نطاملا قمسويلا ىرس ىذلا كلاده ْ

 انطابوارهاطةيرخ الاىف كا ةملوالاوارهاط كلذي رخ الاوان طابا ةماوالا نأل كي مل زادها |
 دمشةّما نم ىئاعجا مالسلا هيلع ىبوملوةليوأتام *(ةئامونوعب رالاو سماملا لاؤسلا)* |[
 ةبسن ناو هيلا همس همن دمحم ةيسنلا ىف ءاسنالا نأ ىسوم فرعامل #(تاودلا) + مالسلا هيلع أ
 هلهللا عمج نأ ى ءومدارأن طاسلا هعما نمهنلاع ءاسنالا ةمسنو نطابل اورهاظلا هعما نم هيلا تما |

 لاك لو سر هلع تا لح ل ”ها لعامل هنا عهعرتش ىف نيعسالا ني

 نماعانسأ اركحالسرلاف ساو عابالا رمال اكتتاب ةءاسقلا »و و ىهابتلا ناكذا لسرلا نم
 هتماو ىموماذههل لمت لف مافعأ ادا اوس ى أر نيحلسو هلع هللا ل صربخ يمال هلا هيلع ىنوم 1

 نمد : اع دب ىموم ناك ا ذاقرث اكل دمسلاو ةماشلامو سانلادسدتا لسو هيلع هللا ىلص لاددقو ا

 امو كشالبانداوببىف هن ةووهداز نحنام لثم هنطابو هرهاظ ةجردلا ىف !سو هلع هللا بصدمة 1

 ىسوم هللااعدنيذللانيعمالا عومتابدنل نكمل مأ ىفالا مالا مكسر رث داماس ما 1
 2 ل ا ا ا ل تا



١ 0 

 هاا لش هع دا لسدمت ل اوعتج امال هثيو نيش نؤات نول 37371 ارملاو

 فورا بساشت مظن ف فلالا مالررك اذامل مهفاف هب سو هملع هللا لص دمت فاأتلاوفل ان هنف هلنو :

 تحسنا مظاوهو 7

 تاوذلا# اوني رشعو ةنامئاهددعراص باح ”ىأ نم + (ةنامو توعيرالاو ىناثلا لاؤسلا) <

 ءاملاو بارتلاَن ام اهناطلس ءاوهلارصنعو ”ىرصنءلا لا علا ىف فورحلا ناسعأ ترهظامن امال
 بيلااهنال ريدانعلا ىلا بتامتا ”ىرصنعلا ملاعلاو ناعلارانلارصنعن ا اي ةيئاودملا ماسحالل

 ةلزتم ني ريشعو هات تعطقامت !كالفالا تاكرحو كالفالا تاكرس نعت دحامن ارصانعلاو برقالا |
 ناك امل ةمهلالا» اعسالا نع هن سفن هنال نوحرلا سفن م1 نمو دصاع لاخلا هكا علم ىذا كإفلا :

 ”ىرصنعلا» ءاوهلا ىفةبكلفلا لزانملا تلكتنت ٠ اوهلارصنعل يساتمس ةنلاو اهريث اتم دعن هد

 تاذاوملا:ًاشن لك ىف ترهظ تاداوملا نمرصانعلا نءداوامق همكح ءاجالةرصانغلترهظاملا|
 اطخ فل مالاههف قا-اوةازتم ني رشعو نامت نعافرح ني رشعو ةينامت فورم اروصنانالاوهوأ'
 عطقتواهتوشب لزاما تع عيضة رايخسلا تل اوككلا هدب لزاي 1

 انداهلةءامنال تلا تاماكلا عج فورم هذه تدج وآكاذك ثداوللاو تانتاكلاداح ا اهيذ |

 ل

 0 00 0 هل توك دن سوا 0
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 0 « (ةئاموتوعب رالاو ثلاثا !لاؤسل ا

 قءللاروصتم نوك. نأ لاعلا دب الو هنعح را سل هناق هريغال هتعوهفروصنملا هرود_ ام لك نا

 ريس اوه را نسل دب ناسا رح نعةرابع مداوه ىذلاناسنالاو هنمع :رهظاام ىلع ١

 مهي اري فص نان الاو همظعو هريكل كاردالا ىف هرصح ن انالا ةّوقىفامجلاسعل اوريبكلا لاعلان 5

 عسب هسف هللا بئرف ةيئاسورلا ىوقلا نمدلمعامو ةحي ريشتو هتاوص ثيح نم كاردالا هب طمع
 اهنعرهظو هنزربأ ىلا ”ىمهلالا مسالا ةقبقح هم ءزج لكس نط.راف هللاىوسامم هنعحرخام
 اذهن اكحذادهللا مسالا ةروص ىلع مدآح رف ئ اهتم هنعذشي لاهاك ةمهلالا ءامسالا هب تطتراف

 ناكولو ىناعملا عمج نمضي هناق هسرج رغص ناو ناسنالا كإَذك ةيهلالا ءاعمال ا عج نمي مسالا 1

 نم سل كلذ ناف طاسملا مس ف لج ا لوخ داوزو انااا مسا هع لوزا هنافوهامرغصأ ||
 ةلاصةردقلاو اهنع هناجرتعالو هتقشح نالطس ال صتخل ا فنئضراعلاريكل اورغصلا نال لاح ا لسق 1

 ةنج اوان دين أ مها ءاجر كل 3 ناكف طال مسهنع قضرال ث.<رغصلا نم ن وكب الب قلت نأ
 اذهاوريبكلا لاعلا قثاة- عبمج عمجب هاف ملا عل! مرج نعهمرحرغص ناو نا نال كا ذك ميعنلا ْ

 هرصتخم فرهظدةوال ا ملاتعلا فرهظدق نعم ناكمالا فق لوارببك اناسنا لاعلا ءالّقعلا ىمسإ

 هللا هتلخ مد اف مدا قلخ ا ماعو هنروص هلعف ةيتاذلا اعلا تافص نم ل_ءلاف مولعملاروصت لعلاو

 ةروصلافاذعمدآةروص ةرودلانوحح. دو مدآ ىبءريعضل اداعول لط- .ال ىعملا ا ذ_هوهيروص ىلع

 نام أو ليتل اهن دع لاسم نمدرذدالا اذهرودع ردةءالوادع ةرودلل ةقياطم اسح ةممد آلا

 هتلخدارأامتا ؛قاست هللا ن؟اناعةرو كل ارك دانس دنا قماش: نكلورؤدتريغن مهلعتفانلاشمأو |
 لخلل ا ةرامعا امذهىف هللارتعافروهترعغن مهام ث تمل نددرودنال هنأ ث بح ن م ةرودلا ىلع

 هللا ىلصهّللا لوسر نع مصو ملاعلا نم قا ىوس ع نعكدظاف لس ملا فهسفن هن اسدتلا ل دأاذاو ْ

 نك م ىلا مخ لنتاذهفءاتشل احح تادبعت نأ ناسحالا ليربلس لاق هنأ امو هسباع ا

 5 له 001006
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 لاعلاو للعلا هلع ملاعلا دج وم اواع فنك لمعلا مكي نيلئاسقلا ىلا ىرتالٌ لم ضرملاو ضرعبالا |
 || ةدولالا ةصوشف مهفاف ةسوق سهأ لكل نا دلعلا ةسومقب دوجولا عقوانت !لةئلف ةيموستلا ضقانت |
 فرخلا الاف لالا ساني ام امو تدسكااع سف: لكى لع اوه نخا * كشالن مول املا ىلطت |

 || هبروص ظفللا مالف”ىل طذللاال* ىلا مؤللا تحاك راق نوير فلا ن نم بيك ص هناف مالا اوهو بكرملا

 نونلاو فلالا لءةٌسَعلانلعفيو هئسءوهو دحاولا لعف ظفاتلاب لعفمف نيفرح نم بك ص مقرلا ىف

 نم بكس نونلاّنال برب نونلا هلعفب اكد«بىازلاو ءارلا لءف لعةيو بكممفرح لك ا ذكمو ||
 فورا لاكشا هْض تشاو دانركذامل مهرلا ىف فئالاب اود اف مقرا فورح ديراو ىازو از

 كرب هنم ورش انا الا وه طلتاو ةطقنلا طلتا: لضأ نااكاظللا لاكش الا ىف لصالا نال انيك |

 فورا نع فلالا رهظي اك شالب اهمدمحت ئلالاهةضقالافوراطاانتاو اهلصاوهت لضتةنلاو |
 امتاوهلعلاوار وهو لملا فلا ىلع لد ”مضلاب تءيسأ اذاام فلالا ىلع ل ديهناف عفلاد تعبشأ اذا |
 هنألعيل غلابلا عفرلا ةفصبالا فرحلا ابةءرهظاست لواعملا نم عفرا ”لفاقال عربتلا خلل نغرمظ |

 « ل اسال فرس هازال كلا ارم لد ومكر ةجر ةعدر نءالا لامام هناث لامناو

 2 اخ نو -فنكهلل ومن نأ هاندراذا ئشا انلوقامنا لاف ع._كملا فاكتلا عفرب

 | دكاذان ترش فنا نركش !!ىف سغاتتلق واولانيأو تاقنافو اولا ىلع لدتتل م كلا

 رهظت لة بسغلا و ارا ل نك و اولا نوت قتلاالف دكرملا هلع رى أ
 واولانوكس ىلع لدن ةنك اسنونلا تءقيو بئاغ نءريمضو سغوهلاوعاذ هاو ةءوهلاتمزلو

 اال كيت هنروس ىلع ماك ىلح هاون تويئلاوهو نوكتملا ف واولاةروض لءنرنلا ترهطو

 ”ىهيلالا عضولاب لهاجالا بايسالا عفربالف ب سدنعالا ثداح نئاك من امى ندا نونلادوحو

 حاورالا اعد حو ةلغقلل !فورخلانعف سيال لعل ف بدأ نك اعلا نابشسالا ترش الد ْ

 | لقعلاو لاسم ا لاعد-وب ةيلقعلاودب ركفلا فورا نعو سلا ملاع دجوب ةقرا فورا نعو |

 . : ءامسالا ءاهسا تيكرت فورملا هذه نم فئص لكرمو
 ص:خاذهباوللا + هرخآىماللاوفلالاررف دك »+ (ةئامو نوعبرال او ىداخلا لاؤسلا)

 الارهظامفلامالّاف دحأ عضو فورحال ثتبا ماوهو حودزملا سانملا مةرلا ورح
 ماللاّتالكلذو دحيأ عضو فال ةرولا ىف اهسانتل فورال نيب بسان هاف ثسا مظن

 مظنلارخ اى اهلعجو ماللادوجو م ىذلا هي ةقضلا !نونلان اهفروةسم هنا هتنحو فاالاة ودك

 || لهسا اهل هناق ءانلانهدعت ءاجو اعل ارخاوهو ب.ترتلا اعف رهظ هنال ءاملا الا اه دعت سل

 ىرح | اهدنتناكف بتارمارخا لغسلاو لفس ضفللاو ضفللا كرس عادشا نمت ث دحام !تناكذا

 || ىرابلاّنأ ث يح نم ءامشالا فرظاناغن | نحو ءالذدصقي لامرو فورخلا هذها عضاولا رطاخ ىلع |

 قحلان وكل انحرمشف صصختلاو كا ذ فدصقل ا نمّدب الف هنهترهظ ن هكدح نمالاهعضو ىلاعت |

 لو قرهاظلااهلاكو ةيرخالا هانوكنأ ا ىتسافلالل ةيلوالا تناكاملو هربغالا هل عضاولاوه ٍإ
 ءاملاو نطابلاورهالملاورخ لاو لوقالا نيب مجمل فورحلارخآ ىف نطابلا ان وكي نأ ىئس فورا
 مالى ىتلا فئلالا ىلع لدتل ضف نع ابجودح لغسالا لا علا وه ىذلا سلا لاعف لما فل ىه

 ءاوتلالا فنونلا ترفص فل الا تقناعاذاف تدرفن ا اذا ماللا لكش ىف ىذلا سسلا ىلع دتلو فلا |

 امهسنونلا تطبرو فلالا فل الالياف هسفنالا هلباشب نوكال يف! مالى ىتلا فلالا لبا ||
 | تقفنأول هديع عانت ىلاعت لاك ”ىهلالا نانتمالا بابن نموهو هبربفا أ تىذلا دبعل اًرس لاو كو

 ااوهلا» اهمءافس اهند هالو مهمولق نيب لقب لو مناقل أدقان 0 ممول نيب تفل اما«. ضرالا ىف ذاع

 | ىلاعتدل مالا مع ام 1 1 0

 ارا ١



 : ءاشيام ىلعرتدقلا ناسف اودعسا هن ء ءاعدلل اوذوؤلو هبق مهام درب ءاعد ماما

 هاوس و ”ىونعملا هب عادلا لاح باول و « (ةئامو نوثالثلاو عياسلا لاؤسلا)«

 نوكي دن هفورح قيرط نمهنذتأ ن اذ هانعم قيرطنم مسالا تذخأ اذا هسفورح ةقدق ا ىلع
 غباسلا بونلا هيو دك ن وكف لامك اوأ ل غلا ف سلا د هاش يقأ اذاو هب ىادلا لاحهتوسك
 ت1 ا ارقص لن ار سا ىةرشب ىرتالا طرخ ريغ هناف همف ىوتلي رفصالا

 ءاتشلا نامز ىف هرث ا مظع أو سحلا 5 احوراعلا ةامحو ناميالاةامح تاومل ءامحاراب“ "الاوظعأو هو

 نوكيوروبشلا قابو ةنمزالا قانىف همازثا دش ا وهف هفاضتنا للا ءاتنشتلا لوا فر فصربش عقواذا

 عاونا نم عوم موتلرهظي دق هنالا ذ_هانلقامناو هنم شرلاو كاذريغالاربو وأ | م افوصىوُثاا

 مهضحي لاقو * لغات رصتقا ونمو نفعل سا عون ف رهططلظ ليست لا تا الاد م هانرك دام
 ا اور لا .اراذكهو نارفءزوأ سرور فص دقر هدأ ادلح هنوادك تنأر

 ريغال عر ذأ ةةسردق هنمرتسد اضعأ ضعررتسا غن او بوُثلا

 ءارلاو ىازلاو واولاو ماللاو لالا باوملا + هفورحام د“ (ةئامو نوثالثلاو نماثلا لاؤسلا)*

 || هلوطو هنولو هنمع رهظ مسالا اذ هةأشنهبموةي ىذلا صامملا بكرتلا ت.كراذاف لاذااولادلاو

 1| ىلا قعلقتت الو ةعقاولا ىف ةفئاطل ا دنع وها ذك هيلع هج ولام عج هنع لفن او هر دقو هضرعو

 : نوكك نأ مزاد الو هن رطسأم عمج ففكلاو ةعئاؤلا نم لقن ا دقف مزن ل1 .:تركدرالىهلعا

 ىلا ةشحماةدورعلا قحلا نم م ىلطمن كلو هيلع نعال هنركذام ىنأ مهوتب الثل اذه تاقامن اوانملاعب

 ىنعبالواسحال ةسوراموشيال
 || هذه نبأ هئام-١نم همسا لكحاتقم ةعطقملا فورلاو < (ةنامو نوثالثلاو عساتلا لاؤسلا)*

 نمدحاولا فرحلا في باوجلا 5 فورا اهذهن.ًافافرح نورشعو ةنامع ىهامتاو ءامعالا

 فورالا ند نكرتت ىلا ءامسالا ءامسا فيان هنالك ةوددعاهرصحيالةريثك* اهسأ ةمهلالا ءامسالا

 بش ىذلا مالكحل اراماكتم هنوك نم هسفن ىمم دّمف ماكتم قولا نأ تنئ دقو حالطصالا مك

 اعنا تشب دح اولا فردا نأولف ءامسالا كلت ءاعسا فورا نعرهظتىتلا ء امميإلا هذهو هب قلبو هملا

 || نانحلاو رودملاو كلا اك مومعلا ىف ةظوفحما ءاعسالا ىف ىرتال ب ععتلا نم تاقاك ناكل ا دحاو

 رخؤملاومّدقملاَر كدلملاو كلاملاو تمتملاو تممملاو ىحناو رذتقملاونانملاو
 : ريكمملاو نعمهملاو نم زملاو

 م فوتن مانا عمابهلاامسا اذكحو اذكر انمتفادحاو فرحا ديف لدتا ةربملاو حالا

 || تادولخا عسو ىف سلورهظملا فر هاظلا مسا هنا هريغمم 10 ةاوهل الا لح الكتدتاوللا

 آل دهاش مظعا تاغالا فالح ان كلوا وع ورا هته اهتم دبره احا راكي

 ٍإ ضرعي ساهنالا ضراوعىفهللمف فورا هذهن يا هلوقاماو موقلادودقم تمهفنا للددشأو

 || فورا ىهءامسالا هش ًافءامس -الا ثدحيام فور ملا ضرعدو فورذا نيعن دحام ”ىناجرلا"سفنلا

 (| هب دنعبولقلا هش أو وعلا حاورالاةشِ و حاورالا سافنالا هشإ او سافنالا فورم ةمنإ و

 || هلصاالو ددعلا اهيلعمكسالفهنلا ةيسنلاباماو و هاما ىفالاربكت لوو ال آلا ءامس ا واهلتم

 ءامسالا نعوهام امامالا لا واسف ةرثكلامالو 2و2 ولان فصتئالوه ثمح نم هام اف دحاولاوهىذلا
 || ةرانو مقرلا عار ةراثف هباَكَلا لاع فمقرلااهم عبو م .ظقالا فورحلا لاعىف ظفلتلا ام عشب ىتلا
 || عام نم لاس امهطضبام ىشودب ركفلا فورا ىهو ثلاوث انور لعبمف هريغاتتاو ظفللا عار

 ْ اهانا بتاكل اراصياوابم اظذلاملا

 ظ كرا هل نال باوملا + فورملا أدت فلالا راص تيك (ةنامو نوءيرالا لاوسلا) +

 عقبال هناف ةقفأالا كا لا ا ينتحل . م



 1 الات
 ذرب

 اورتسس د نا مهعنع ام ”ىهلالا بدالا نم مه دنعف هللا لهأ امو همف ءاك دو لاح ةليرر هل هنمهاقلت نع

 هللا هرتساماوتشكرأموا هنت فشكام

 ل ناملس نع ىوطو كلذ ناهلس بحاص لانامع * ( هنامو نوالئلاو ثااثلا لاؤسلا) +

 ناملس نعىوطو هس ة دنع ل صحامب م 2 تلا فرعمل هتدلنو هنعمل ناوحلا #2 مالا

 فوزه هوجو ناو لوسر دنا هتقوو تقولل مكتمل ناف تقول ىف ديدبتل ا لح فهدوجو

 ناماس نع ىوطامب رهظف اهب قة د> او ىعأ ىلع هّسعجب ىف هبحاصو هيلا لسرأ نمىلانيزنعلا

 هب لعلا ناهلس نع ىوطامو هراحستأر ئاسو سدتلب لعأدنعمالسلا هيلع ناملسردةلامظعت هب لمعلا

 هماقملا زنك هيفّرصتلا ف نذالا هنعىوطانع او

 عباتلا ذيلتلا نأ ريغلا مال_عا باوملا « كلذبسام *(ةئامونوثالثلاو عيار لاؤيسلا) +

 ىل_ءرهظ رافريطعلاا ةياعفال اوهجزيشلا ردق ة ىف شل كانا ةياثملا هدلسهم هىهأ ناك اذا

 ديرال بدأ دهشم ناك ملأ هللاو تقولنا ذف نامل دهم كشالو هم اعاده ا مهوتل نا ءلس

 رديلااوا لدعلا ٌةَعْثلا هيحاض هي نرخ  مدوعسلاونأ لاق ف ّرصتلا ف كرس هنع نوكت نأ

 امنا“ ىنلل ضرغلاو:ءليوطةباكح فاخر طن هتكرتو فّرصتلا تطعأ لاق ىلاعت هللادجرىدادغنلا|]

 هلم طم 5 ان او ع عناق اذهناكحذا ءةحىفّتأ هيحاصدب لعاهروماتو ةلالدلاوع

 هدأت ىلع تداعدق هتكري اعاراذإلوشرلا اذهىف د ةمعر نولاملا ديزي همهبنو هن تح ميدي نيد

 عمطلا ىلع ةلوبحم سفنلاو عباتلا اذهل ناكام ءسهأ ىف لوخ دااند نوكين أل خادلا اذهاورنف
 مدقتلاو ةسأررلا < تحو

 #2 هانعموأ هذ ورح ىلع مسالا ن م علطا ادام ىلسع + ( هئامو نو الثلاو سماسللا لاؤسلا) <

 هلوقىلاىرتالأ ناهلس عئماكهب لمعلا هعئملد انعم ىلع فقوو هناف هانعم نود هقورح ىلع ناومل.ا|

 ىاهب لم عف ىنعملا ىلع فرحا لئموهو بوُثلاكهيلعتناكف اهم حاف ىسوم اص قلاع
 مالا نمو امعم ىلع فدو امو دعسف هللا هعاط نهب لع ناهلس بحاصو هللا هاَتْشافهنلا ةعاطرمغ

 مههعبل عجب هناف ةيدجما ةفئاطلا هذهالا هفورحوم انعم لعاوضقو مهناف « اسنالاو لسرلا ىوس ةسلاخلا

 نودهق ورح ىطعا نس هّمالا هذ هى سلو هف ورح نود ءانعم ىطعأ مهضعبلوهانعمو هن هو رح ندد

 تانلكلا ىثو تاك ب هارلا نم لةهنافهانعم نودهفورح ىطعأ دو دخالا بح اصلا ذكو هانعم

 ةنامو نيثالثلاو ىناثلا لاو اولا اهانركذىتلا

 باومملا <« هباونأ نم قاخلا ىلع ” بنا مسالا اذهل باني «(ةئامو نوالثلااو سداسلا لاؤسلا) «

 مو ىلا قا ىلع نيرهاظ برغملا لهن م ةفنئاط ل ازتال لو هملع هللا ىلص هنا لوسثر لاه + برغملا

 بتتكتامالو انام اسفن مم الفقاغيو ةيوتلا باند ام دنع بر هما نم تلا ليدل نا
 ةبانع نكهرهاظ ء ارو كل دزاج دقو هنود راض سك و تامل واغبال نمو !لوكنامعالا كادي ريس نم

 هنم حرذ بانل سل هناث كل ة دعب نمٌّوم دتر الف هتم ل دامدعيهملعيرذكال ىتح هقلغنمؤملا |
 ٌرسسوهو َمكلاورارسالا لحم هنال برخملابهّللا هاعجو رفاكلانلابوو سوما ةسجر ديون بان قلغف
 هن عقوو صاخللاو ماعلا دع ارهاظ ناكل قرشملا:بابلا اّذ_هناكولذ صاصتخالالهأالا هلعنال |]

 ءاجام مذلا نهقرمشلا بناجىف ءاسدقو حالصلا نم ملاسعلا هلدجوام ضقان اذهو مومعلا ىفداسمتا |
 | ناسلاو زيقلارادىلا لانا هنافةرخلا ىلا لوخ دا اواندل | نمحب وردت !لزاساملا ةلزت م قرشلاو

 دنع ىهام ىلع بتارملاو ةلزمب برغملاو ماعلاو صال ءالّسالاراد ىعو انندلا ىلا ورشا ةفرعمو

 عجل "قلنا مسالا اذهنيع كلذ دنعرهظف هنواشش ”قشلاو هتداعس دمعسسلا ملعبف ىلا عت هللا
 اونظي نا ثمحت لوهلاة شم مواق ىف مظعش*لوهلا نم هيف .هاسع مهلغ_كل هرءاعدلا نو. هرج قلخنا
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 ا

 نههسةن ىف هير دبعلا اذ هرك ذة نيعىسفنفف هنركذ هلوق نوكم دقو هسفن ىفهزكذي هللا نا هوحولا

 انفلات د ىدام ةهدن دا اقع فيسك شام ثمح ند سفن ن ه هللا ىلع دوعي ريمذلا اوهامثح

 رهام هركمو هللا زكمو اوركمو ىلاسغت ةلوق ف ةاناق 5 قااركذنيعود ها

 هللاىلا ةفاضم دبعلا سفن ديرب ىسفن ىف هن رمدهلودباضأو ءانولو رخآ اردتم مالا ا

 ىذا هجولا ثيح نمالو ولا نسون ايده قدير اح اذن ريو ادا عاواقاخ هل كلم ىهام ثءح نم

 قافولاءازدان سفنلاركذلاو- ا هدهف ل والا هجولاوهو ىلا نيش عت تح نع دحلا هل ذا

 نيع نك الملا كل ذ نمري_2 "اله ىف هللا هرك دف ءالم ىف هكا ةعئاغلا ةلاطلاوهحولكف |
 ردى "الملا 15 لا نود هقدنعلا اذهركذ قف" الملا كلذ لاخ لاجل ةيءازحلا نوكتف الملا كلذ
 ةءاك ايف رات يدا الملاودعلا نك د لامن هنهريخ لالا هذهىوهف دبعلا اذهل مهفهللإ 1

 ارش نكلو !هنهريسش ىهف ةدحاو ةعاسإبا نيعواهف كاملا نكي ملا ذااسهفرم ىلع اهم ف ناك اذا كلان ْغ
 هللا ركمذ نوععس مهو ممقد.علا | ذهركذ دق هلا نا ف كلا لاحدل "ذل كل دحر نوال ْ

 رخ الا ه-ولاو ل ضار دحاولا اللا ف فرشلا نوكب دئنيخ هير دبعلا اذه رك ذا وعم ايمانا

 وهو ددبعدرك 3 مههمسأ قلسا نوكيأما "الملا اذه ىلع هرب نوكَف "الملا كلل ارياغم "الملا نوكيشأ |
 !عامأتنارومأ هذهوام!عوأ الاحوأ ةًأشناما هللا دنع هندسه همضتةترخا ع ال هريخ نوكأ موف |[
 : لثتسلا ىدمم وهو قال 00 او ”ىهيلالا لعلا وتلا 3

 ةنعن وكيع أو ارثالا نع تدك ضأ باوللا مسالا ىعمام * (ةئامو نوثالثل!لاؤدلا) « |

 اكره ناك مناك ىمملا هانعت ىلا هبتدر أ ناف ىمدملا هيدرت ا ذارثالا هنف ثدام هنسورثالا ||
 هدم ىعسملاو جار تاذىأ ميسر ةلئناك اي وأ ايونعم بك ريخوأ !.تسحوأ ايؤعم انيك

 لعاف مسا ةيسسنل هذه نمابياعلعج ىتح ةجحارو تاذنب ةعماسملا ةيسسنلا كنت نيعةممدلا

 تاذلا هذه نوكتدقفارونعما ميكر ةيكرع تيسيلف تا ذم اريغاستم لقعال دماج ةنيسلا كنا نار ْ

 مسالا ىفو ”ىونعمو ةوحب تلا نع هنق نانا لثما ع نك ع نوكت دقوا بشق قع ن2

 مس الازييقرثالوالزأ هيلع اكحام كح لعدبالاف نابردت ناتعن انياعصأ ضعبدنع مسزاو

 اهياطي هناف بابل | | ذه نم هنن ا لهأ ظاغل أ ناعم ح رش ىف امهح رش ىًامسو مسرلاو أ

 ءامسالا عيجب هنم بحوةسا ىذلا داعب 0 < ( ةنامو نون الثلاو ىداملالاو دا )* ا

 وهف تاقناف دبالو مولا "ىلا ه.ذو عجل انيعىوسهللول د.هالىذلا مظعالا مالا باوحلا * ||

 اهم ظفاتملا ةقصنأك اك اذا قدصلا:لعفتامتا ةظفالا هذهو ةصصاشلاب لعفي هناف ىردأ ال تاقدتنا مسالا ا

 عبج هنميجوتقساىذلا ءامسالا ساروا -ئدجرلا هدم نشر جارت نكت مسالا كا ذفالخع |

 هنحرشيناموقاا ني رطىفىلوالاوهفا ذهناكاذاو لماكلاوهو ريبكل نان الاوهامنا ٠ ءاعسالا |

 اءاتكحا ما هل ىلصقاو  ذ هنا ذ نءاهاكءام» الا عبجب هللا هلع مال لا هيلع مداَناف ءامسالا سأر ْ

 هقلاخ ءاعسأ 0 ملعف هيف هلز يظالا ةمهلالا ةرمضخلا ىف م اقناع

 باوحلا * هتصاخ ىلءالا قاخلا لعمبم .اىذلا منالا|م < (ةئامو نوثالثلاو فاشل لاؤسلا)*

 نب رعش ءنم بكس ح ,ساو» تاذ تئشناو ءاعمالا عبجب هنم بحوتسا دولا اذه

 هنسو نيا مو نينو هنا نم ىنعمالا_ح ىكرتي دقو ىنعمو اح نوعيرأو دحام نين التو ا

 تطّقساناواكسام- !ناك ةّتسلا ط اعسارمغ نم صوصخم هحو ىلع اهتعج اهتعجاذاف اددع |
 هنصاخ هب صخو هقلخ ىلع قا مهبأام ةتاسعلا ف عضوين أ ىتبش.الو بك ريغاا ناك ة تسلا | 1

 هانعاحاشيالاو ح رشا! بلط لاوس | اذهم دصق ”ىذمرتلا ّنظاامو بدالا ءوسن :ةراغنم ادهتاف |

 اط اطاذرخآن مداد نوكيف هدضوأ ناذ هعضوبال هنا لعن ن مناكناهناهللٌوملارابتخادصقامناو || :



 هذاا

 ايلا ةعملا سل |دتالف ةوهج تاذلا نإ, لا الثا ةلاةيعماماواسياغات قاسم قش دول :

 | ةصاخخلا عمودي الاب ءاسنالا عمو ىلوتلاب ءابقصالا عمو فطللاو لعلانقلخلا عموهف توامتتلاانأو ||
 ىناللاو ةطق املا
 هركذ باوللا *« ربك أهتلاركذاو لوي ىذلا هركذام * (ةن "امو نورشعلاو نماثلا لاؤسلا) *

 || هفصووركذلا اذهلاىامىلاعتهللاّت العا هسفنلرهظملا ف ةضفتركاد نم رك ١ هيدفم هس ||

 | هتققح نع ءابنا ركتملاو ءاشسفلا نءعىهن”ةالصلاّنا ىلاعتهلوقىفالا اكل قتلا د

 نع ىهنت ىهف الصم هلغاف نوكريافي ام ئشاف ف ّرصتلا نم عنملاوهو مارتحالا ن ,ءانب فان ليل
 اعرمت الصم نوكتن أن عدلعف كجرذمالامم هيف تاعاطلا نم امهريغنعىهنتالو ركمملاو ءاشعفلا

 لاوقأ ىلع لقشت ةالصل اذا ولاوح ربك آو اههذاهل اعأربك هنت ركذ أر بك أهناركذإو هلوق وكت ْ

 كيرلا اذهنمعومسملا لوقا او ةالسلا لاسعفا "هل نم ىلكملا نمرك ذلاءناسنلل كي رف لاعفأو
 ضفخو عفرو عوكرو مايق لاح هللارك ذنعح ردح .ئئاهلاوةٌأ ف سلو ةالصلا لاوقأن موه

 ىقزراو فد ها لثم اهكيطعي نأ هلئ#ستق ةفصركذ ور يمض فرح كل #فنركذ نم اظفلتلا هب عقبامالا

 ظفلملاو مهلع بوضغملاو نيطامشلا ءام» ًاهضوارك ذ نا رقلاىسهللاناف هتتاعرشركذوه نكلو ||

 ةتاالاروسرلا ف كاع نم لوق يزن عادهو هلل ارك ذب محرك دف هللا مالكه ناق هلل ازكذ جسما هو

 نمو اركاذ هنوكنمنوكتب ةفاضالا هذه ربكأ هلاركدإو ىلاعتهلوقّن ا غهتلاراك ذأ راكمذالا

 رهاظملا فر هلت ىلاراك ذالاربك أ هرك ذو ني روك مارك أو هو نيركاذلاربك او هفاروكذمهنوك

 مسالا لجأ نمرخ ا دصق ههض هح وتر ضعد نمربك أ هّضعن لعج دق هللا َناذ هنعح رت لناو ركذلاف

 ا و ىنسملا ءامسالا عبجب نهضتيو هبت عئبالو تعب ىذلا مسالا اذه هتناركذإو ل لوعضدتلا

 أ رخو روكتو برو دوغغو ميحر نم ناهيسسدب» 3 مسا لك نمربك أ ةلالدلا مكح - وهو اهتم هع

 اانذخأ اذا اذهاهلكء امسالا عمجبفف ةلاريشألا دودو مسالا ليما ىفىطسيال انك

 ريغ نمركد لايك ءارابخا نوكت ة اذكنملعفأ ىلعاهذخأت لناف اذكن ملعفأق يرطب ربك أ

 هلوق ىف ةدودقمامهاكموجولا ناك ناو <ىهلالا بانحلاب ىلوأوهوركذ ناك مس 21 ىاب لف ام

 لمن او روزو ةاروو نافرت لد ل نات دن ال تع عراك تارك اكن يناس ّْ

 طاعالا هلعالوأتملا كلذ قحى للاعت هلل دوصقم هناف ناسللا كلذ فراع لكدنع ةفصعو

 ْ را مالكلا كلف هلع قبو هوحولا عبمج اكس

 دج يكح> نمليزتهفلخ : نمالو هيدي نيب ن ملطابلا همتأيال ىذلا قم اوهاذه ةملكلا كل

 ةراعف هتطخم َناف ظفلل اهلك لد .و ات ىلع ةئطنت ىلا لمسالف هدابع نم هيهّلل اها ةظثص ا نم بلق ىلع

 ةصاخلقأتملا كلذ قحىفال ا ليوأتلا كل ذب لمسعلا الو هب لوذتلا هسزلد ال 000

 ١ هدلثن

 |باوملا ه ركذلااذهام مكركذ أ ىنوركذاذ ىلاعتهلوق * (ةئامونورشعلاو عساتلا لاوس
 ركذ قياس ن عىل ملاودنطوملا اذهىف هئلاركذف .اهاخو ءازح ىلا عت لات قافولا ءازداركذاذه

 هنوركذ ئالوهوركذت تح كركذ يالذ كن نع هركذ رخو ىأ مكملع ىلهي ىذا اوه ىلاعتلاهدبعلا

 نافوًيال واولاب هيو مكب كرد ف مكيوأ هنريتك كاب هركذب كرك د ض٠ ذمكمهانو , دام

 قحىرخ آلا نوددحاولا كذا نوكيدقو اعمناركذلا ءانإعلا ضعبل نوكيدقو ان نر

 || ىفهرك ذن ةقبط تام. ط ىلع مهو هسفنىف هركذي ع ماقال نيزك اذلا لاو فاتعو سانلا ندع

 | [نركح نمهف ل ا لا وعد سفملا نم ريعضلاواهمبشت
 ْ لكمأ 1 سكس م دحاو 0 وله نم صخعم لك هركذ اذاف صاخ ر هلم ةرها هال



 اول

 وتزرع هقانالا هز لو لو الدناو يشوف ل ذاتعلا لعل "وش مك ىلاعت |
 ريبكلا ”ىلعلا هل مكلف هنع ||
 ةعبرأ باوك مول لكف هتصاخ ىلعهلابقا رك *( هنامو نوريثعلاو سداسلا لاوسلا)* 1

 كاك اماثلا لاقالاف مهنمذخأبو ل ميمو لكى لابقافلأ نورشعو

 ندالا مهيأ دقهّتلا نا لوسقمربغ درذخ ا اماو لوءقذخأ ما مدد لا لّوالا لابقالا ىف مهاطعأ ا

 ٌناَذف ”ىهلالا بدالاب ةالحماهبنودرب هملارومالا | ودراّذا كا ذكو مهد أ دنعوبلا قلياملكى أ

 ْ ةصاخم كلددن: ءاوسلو مهلعكلذ لابد داعترلاو ذخالا ف بدالا اًواسأ نا ”ىهلالالوبقل اةمعاد :

 | ماهملا فريرخل تدر ناو مو لكحوف ةرهفاأ ني رمشعو ةعدرأ هللا عمرضحت ةصااو هللا :

 ْ تناك م تناكم هسا فن ددعن مول لكى هتصاخ ىلعهلابق التف ةدهعلا نمح ردو لعل دنع نكمل نا

 أ| نجرلا سخن نم سفنلا كا ذناف موب لكف هلع هللا لابقا تيقؤن لع هساشنا ترقوت ىلع علطا نك

 | جنب حور عج حاورأ فئاطللا فو ببر ماسجالا فو هف مهاك اه ترون هيو مهيلع لسا ابق نيعوهف
 ءانح نوكس واولا نوكسو ءارلا (ٍ

 ةماكتاو ءاسينالاو ءاسقصالاو قلخلا عم ةسعملاام + ( ةئامو نوريشعلاو عباسلا لاؤسلا )* ١

 ا ةشرالا فاضاق منكا ضيا مككموهو ىلاعت هللا لاق تاوحلا 3 كلذف مهنس قرعل او توأغتلاو

 ا اهات ةتايهرتما واسمح هنأ ىلع امهبمتف ىرأو عمسأ متعم ىتنا نوردو ىسومللاقو انيلا :

 ْ هرصنو هعم» ناكه رز همحأ اذادبعلا اريل ىاندنع صدع نافاس دنع هيلع همَدَعَ لامالعاو |

 ١ اهنمركذام نكلو ةريثكءابلوالا تاسقبطو نب ا, سل نم اذه. ىلوأ ”ىتتلاف هب رصتيو هن عش ىذا |

 قحلان هت انذلف ةيسانملا ىذتعت : ةنعملانا لوةنفلأسامزدق باو ك1 ىدعد الفمانلتامالا |

 ىلا عتهلوق يمعتل باولا ممن نان درأاننا م ةبسانملا عقرب ىدلا هحولاال سائملا+_-ولاالا ا

 ا :لاح نعدو- ومولذعالو 0 ممنكاغبأ :

 وحول كا م نكلو مص لوقنف دوجولا ن ”متكافبأ ى لا ”ىدوجواهانعم ةظفل منكءلوق ١

 ينو لا ام ىذلادوحولا ثم ن نموأو حالا امو مكي لعل ثبحن مدوحولا نم

 نوكلاو دجئووامودعما ذهناكل وقنا ذهلو مدعلاب ةنكمملا نيعلافصو ابهنمةلاغرهاظم ىهام |

 نونوكك ةلاح ”ىأ ىلع ىأ منك امأ ىلاعت وق كا دنع لوقلا ادعو عم مدعلا ضفانن |
 ريفر غال اًءلخ موك ن م هقلخْئثن لك ا طعاد ىاخلا عمهنا لوشن مث دوجولاوأ مدعلانفصولا نم

 هتاف ىلعلا ن م ءاكقدلا همطعيامج : ءامفدالا عم هّتيعمواهمز اول نم مهنا و3 هيلطقلم لكي مكلعسمنا هي

 ١ مدتو ءافطصألا هيلطبامع مهعموداماو ءافطصالاو ءاقصلاب رهعموها ءافص ا مهاب مهةصودق ْ

 ىصلا ةلزنسع قا دن قلذتا نممهلب قاذلا ديالا نوكمال ءافطصال ناك ةسرلابمدقمهناَقَو والا |
 هتيعمأماو مهلوةلذ قدامو قلكتا نم قالا تصنوه كلذف ةمسقل | لبق متغملا ن نم مامالا هذي ىذلا ١

 انفّرعدقهللاّناف نيسعم ”ىن قح ىف كا ذيريخ ناالا ةمصعلاو طفح اءال ىوعدلادسر انف ءاسنالا عم | ا

 ةماق الىوعدإا دس ألا ةمعملا فرطنوك,نأو دب الفاتح الواومدعامو مه | مّتلق ءاسالاّن أ |

 ةوسلارخاادهاف افطصالا هِمّدَقي تح ىتنوكيالو هغلاسلا ها هللذ ىلاعت لاف مالا ىلع دخلا ّْ

 ا ل الك اولا لككامو طم قاخ لك امهناف افلم وح

 دمحي ميسفااوفأ هللا نيد نولخ ديس انلا تبدو هلوق لثم هغيلم : هحأام بلس دعب طئاسولا ١ ا

 ١ ىلعىربىذدلا صاشللا عوحرلا كيلا عجرب ىا ابان ناك هنا غيلبتلا مانأن ه١ هرفغتساو كد ١ ا

 كيس صخعثلا نوكف ضاخم أ ماتم لكفو دحاو صو هو لوسرلا ف هلك اذه عمشجيف غملبتلا ماقم ا
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 || ىذلاوهرللا نان ةرغلا فرشات ردع انعام كاد صار ماشا رلا ادهن ةرورسطلا

 هنافالعىن دز بر لقو ملسو هيلعهلنا لص هسنل !سهآىلاعت لاق هدمفةستىذلاوهلعااو كتوذي

 ا تامسلا|هزئاو تاغصلا فرشأ

 ا|باوحلا * مالسلام لع ء اسبنالا نمرظمسرا دام ىلا * (هتاق تورتعلاو نسا اولا ولا :

 هران نأ الا مسوفن ى لاق المالا دارأن او ممولقىلاذ ىجولادارأن او مهرارس كاك لعلادارأنا ا

 ةطساوال» رظنو كنوع تمدلا حورلاهبلزن اجت هلو عوتلت اوي رات عبق لع وراك

 ا[ ريغال ءاشام هنولعلا نم مهاطعأ مهرارسأ ىلا رظناذاف ىسواام هددعىلا ىجوأف ىلاعت هلوقوهو

 رقتف نيعأ رق نم هش مهل ىف ام نولعيف مهنوربالم ف هنوريف ممتد امبنعمسهل فشك,نأوهو
 هيلطنسعأ ىذلا لعلا دي عوشو نفل ( بنل انما اوههنلاَنأنولعيو هو دهاشام مهنمعأ ا

 هيلعهللا ىلصهلئا لوسر ناكا ذهلو ماللا مهملع ءاسنالا بولطموههنم صققنلا نا فيلكتلاا لعال

 رظناذاو اهنوقيطت مك امو تبجول من تاقول لبو هملعهننا ىلصهلوتو مكر تام نوكرتا لوب سو
 اذههبلاو عدي ”ىرش مكح هشضنويلقتي نإ نساء رع ومقياس يقول لق ممولةىلا
 مهل ضرع ىذلا ”ىذرعلا ىسولاوها ذهو مكاوصا ىلع اوعبأىا عرش ةوعدلا نع هتوكسو ”ىبنلا

 فيلكت ىلا كاذ ف نوح ادحيال هنلادمح نوكس ,مناوه اوذ هضتقتىذلا<قاذلا جولان اف |[

 وهو عوجلا نيعاود ىذرعلا جولاو اهدارفنا ىلعنيعلكل كا ذو سفنمملل سفنلا ل ثم مهلوه لب

 وهو هللا نم هنأ لبل دب نوكي عون نيعون ىلعوهو نيعنودنيعل نوكيو ةرا'بحالوةرات بح ىذلا ||

 نم ىلاعق قا همتلي ةمككسا هم ضقت ىذلا ىعضولا سومانلاوهو هملع لءلدالام هنمو ءاشالا عرش ||
 مه هرظن ىلا ءاقلالا كل دن وفمضيو نورعشب ال ثمح نمتقولا ع مك ٍبولقىف يكملا نطالا همعا

 ا مهيعبتملهنوعرشف هللادنع ٠ نم لالا نأ ن ورب مهنكل نييعتلا ىلع هللادتع نم هن نولعنال ا

 هدنعاوةقوو سوه اذلا كل ذدودحب اوماق مهناق هنو. ىلع لولدم ”ىنممف نك ملاذا مامز

 هلعلولدملار ردملا عرشلا ازريورخ الاواندلا ىف هيهواساعام بسحب كلذ ىلع هللا مهازاحءوعرو

 | ام لعن مرج أو اهرجأ لذ ةنسح ةنسّنس سنمو هنايهرلان مووعدس اعف اّبباعر قد اهوعراش

 ”ىمكتلا سومانلا عضاو لوةقدصي هللا ناو اهم لمع نمرزوو اهرزو هسلعف همس ةمملس نس نمو

 أ| عوقو ءانخ الو كشالف ايندلا ىف هؤازجامأذ ىمكحلا ىرششلا سومانلا عضاو لوق قةصموفاك

 اهيلا ضرع ل ناو ىرحملا اذه ىلعف ةرخ الاامأو ضرعلاو لاملاو لهالا فاضدوجوو ةدلصملا

 نذاالوت أر نيعالامانا ةرخالا فنا ”ىهلالا مكتللا سومان ىف هنأ 6 ىمكللا سوماذلا بحاص

 لملء ان مرح "الا ىف لاخلا كا ذكدي لع مّدقتربَغْنم اذل لصحو رشد للق ىلعر طخالو تعمم

 نم نوكيو هللا لاه هسومان ىف لاق ناف ةحلصملا هعد ا نمدنعةمكسملا هتضدقا ىذلا س وماننلا
 ل اوهنعهتلااذعو قدص هللاالا ةَمدمِلسا ىلع دو>ومال «هناو رهظم هنأ لعدق

 مكح ىف ةدصملا نوكتو ةساررلا دصقي دق هناف كل فهد ص بسحب وهو هللا ىلا همن علا اذحأأ
 َس ءادلابررقملا عرشلا مدع عمالاروص ال ءالكلا اذهو اعمت ةسايرلا نوكتو ةملسملا دصتي دقو عبتلا

 ملعاوفلتخاف مسهعأ ةفلاخت مهلا مسوغت ىلا اورظناذاو ةصاخ ناكملاكلذو ةعامجلا كلت

 | رظنلا نم هلديالو «فنىلا ”ىنلارطن نا قفثا اذا هلك اذ هو هملعاوعتجا ناو مهنباصق,اوفلتخاو
 قهرظت نوكش ف سفنلاالا مافمديملاذاو هماودتي رشنلا ا هللا عم سوادا َناف هسفنىلا

 نمامدرو ادهلو هيرّدل اسر غلب دق هنا ىوعد بحاص ةلانلل اكلت ىف <ىنلا نال ءالّءارظن لاب اذه

 فلقي مو هسلا غسلتتلا فاضأن تغلب لهالأ لاكو كلا تراك كتغلب دق لاك دقوالا ين

 هللاذ هو نيوتن هد ولحن ارانتنن ب ادا أ 1 كلا هقل غب دق لاا هذه
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 طق هئافدراش لعالا ضةنالذا لاجل ةسترخو نوح ةضرس نسل ١
 نأ اوبحوتسا هش ضبعان هيلعم كح دورش عقودا دورش نعالا نوكيال ضيلاف هلع ضيقامل

 دم نروغ انهو لاحم ا هس له هلع ضبق نم مبنمو بوجولا ةس م هماع ضبق نم مهنك مهبلع ضيق
 دوجولا لاح وهف دجوب نأ نكمالهداجحاب ”ىهلالا علا قلعت نكمت لكنا ناس ضعي ىلا ةراشالاو

 دجوب نأ دب الف هداح أن ىهيلالا لعلا قلعتامو لاحم ا ةضبق ىف ناكنذ هب هشلسأو لاخلا نكمملا ىلعمكش

 ْ ارنا مكمل ساو بحاولا ةضمق ىف ناكف بوجولا نكمملا ىلع مكس دوحولا ب>اووهف

 قي لو بحاولا ةضمق ىفاماو لاما ةض بق ىفاما هءلعاضوم ةمنوكي نا نم ه نكمملا حرخاش هسفن

 وهل ماو بح واما لاحق ناكم الف نيمالا يدهن جرا ءلع وكي ةترمم هسفن
 مائها الامىلادج و نأ تب الوالائ * ناكمالا ىف سل هنأ ىلا | اوهدواولاه ةعاجّناف ديعتلا

 امانرخاه حو نم اواصأو رعاظلا هجولا نم كلذ ف اوطلغ مبا [كشالو لاخلا ةطاع فك

 نيعل! كات ىلعاهّدض زوحوالا دجوتف دوجولا ىضتقنامم اممنيعف ناوكاالا نم ةلاح نماق مهطاغ

 ىفمئتاملا مسللا ف دوعقلادوجو لاحم انمو مابقلا سفنالدوعتلازاوج عم مسحلل مامقلا ةلاك

 نمادبأ دوجولاب فصتيال لاما ةضبق ىف كش الب دوعقلا ادهدوحوراصف هماشنامزو همامقلاح

 هناف بحاولا ةضبقىف هناف دوعقلا ى زاطماتاو صاخدوعقوهو صاخللا مسملا اذهل ةبسنلاهذهثمح

 اهررهظ لاحم رهاظملاو رهاظملا ف رهاظلا فوهاغاناكمالا قاعتم ناف ةباصالا هجوامماو عقاو
 لبق دقو لح اوهروظملاامت او هفالخت لعب سدا هنأف هفالخ هملعز وك الر هاظلاواهقروهظلا بحاوو

 رهاظلر هظم لك اذ خر هظمو رخآروهط كل ذف هريغدجوو لبقاذاف هريغلبقي الو هشضرهظام

 ةهانمردع تاكمملاّن اف ىهانت الام ىلارهظروال اًىث ناكمالا ىف قبس الو همقهروهط دعب هنع كفن ال

 رد.ةيالرطاخملا نم تفلتلا عير هنافا تجر ظنلا قيقدتو ميلستلادالا لبقيالوروصتلا دمعي روغ اذهو

 هضرذعتت ةرابعلاو هقاذ نمالا هكاسما ىلع
 مهاموه ضحلا باوحلا «# ةضيقلا قمم هعينصام + (ةئامو نورشعلاو ىناثلا لاوسلا)

 أرق فلؤيو نسرعلا عقولو رهظيو حيو رتسرو فشكيو ضو طسو ضفتو عقرب وهف هملع

 تناهلا هنوكواسهلا هنوك لطعتلريغي ولذا ”قاذ عنص هناف لاوحالا فريسغتلا مم ماعلا هعينصو
 ْ امتادةضيقلا فمهما كفنإال جاو تاكا قعنصل ارش -قاذ
 !| رغام ددعب باوحلا + مون لكى ءاملو الا ىلاهترظأمك د * (ةئامو نورمشعل اوثلاثلا لاوس |)

 مادام نكلو ناصخنال و ةدايزريغنمةّرمدنام فكل ةرصسخنيو ريغال مهءاوة موه ث يح نمل احلا مهيلع
 لقت هالو هض تكقونال ٌعادرظنف تاقتوالا نماوجرخاذا ءاملوالل هرطتامأو مو.دلافورصم ةىلولا

 ةّرمةناف نامزلا مهلاحناكو اولخداذافزيسقلا الو ةرباغملاالو ددعلا تحت لخ ديال هناف تقوتلا
 رادقمالو باسرع نم ”ىهيلا ءاطعوهف تقود دحيالام ةرظنل | كلت ىف مهل لصحت ةّرم لكحو

 ىلا ال مهرارسأىلا باوحلا * مهنمرظ:.اذامولا «ب (ةئامو نورمشعلاو عدارلا لاؤسلا) +
 ناف ةدحاو نيعىلا ةرظان مهر ءارمنو ثافوالا ندد ةناضتسا مم رخص مهره اولا مهرهاوأا

 نمو هولاناممرثك اوهو ةرظنلا همضتقتام ةفر طا كاتو ا ضارعالا كلذ ىف مهصقن اوفرطاوااوضرعأ

 نأول هتلاسرف ”ىريشقلا هاكحامف ةداسلا ضءيلاف * ضارءالا إذ نيح ىلا مهدحوانيح |

 ىلاناميرثك ا ةظعللا كات ىف هتافام ناكّمدحاو ةظنل هنع ضرعا مهربع لوطننا ىلع لبقا اصش
 عماج وهام ثيح نم هع همطعت امةذابزو هم ٌدَمَتب ام نمط رخأتملاّناوديزملا فئشلاَناكلذو هرع

 ٠ْ نمو صال عهلا اذهنود هعج مكحو هدار ا مكح فلاخي وهو عجلام تم١ء ىفمّدتتام ىرف

 دل 0 ل 5 0 قضام ثمح نم ةظعللا هذه هيرصتخ امثسح
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 ةناكملاب نهقوف ناكرالاف ناكل ناكالا نفح: ناو تانرصتع 01 ه4

 اهلدوحو الذ هل. شتالاهناف هناذ نما اهيطعب اموابم اهطس امانم ضيق طاسو ضيشي هللأو

 قئار فلم كاد ىف ةطساو ىحلاو اهءاهنم اهماسف اه: اكما نم قحلا اهماق امنا تاكسملافاهمالا

 0 ا ةاقفامماكماءاهدجوأ اذكءنال اًتراتاك قناف

 ايدل ةاسيلا نم ارهاظ نولعي يذلا للنت ا لك ىمغلا نك تاما الا تاكل افا
 ان هيعتل اس لقي له هسفن ىف لاحتوهام ىرتالأ نولفاغمه ةرخ ..الا نعم هو

 ار دا نر 11 نعال نع دهر هج واق دابعالا دوج بج اولا هنمد 0

 زكرملاىلا اماو ملتسالا كلاما لوزتلا هتعسطّنال هيرهت ولعلاوحت هتكرحّنا لاف اواي

 م اضيبأ هعطالا دعصاخ دعمدامل رهقلاب اناء دوعصلا لمقت هتعسط َنأ الواذ

 طخ ئث لكبمللاو ىلاعت هلوق ةقرقح ةققحلا ىلع ةضيقلاف هنمدارأا لل وبلا عبطلا هدعاس

 طم وهامو ةطاحا تسلفالاو ةطاحالا دوجو عم ذهن لل سل هنال كملع ضيق دف كب طاحأ نمو
 ةسيئانر ةقيقحو ةسهلا بسن, طس موو الا تاثكمملا نم هللاىوس دو-وم نمام هنأ كلذ ةروصو
 ىوتت ةضقلا نأ لع ءاو ةضيقلا ف لكلاف ةمهلا َةَعقح ةضبقىف نكع لكف ىسح ءامسأ يبست
 : كلفلا درب اد مصن :رهظ ال صقريشع ةعنرالا هده نع لوصا ةسمو الصفرشع ةعدرأب ص

 ايناك حلت فرحا توكل عج كوخ لوصفلا.ديعر اهلثم بسغلا ىو ةرمرذعةعبرأي هو

 ثفنامهنتاناخالم العب نأ زويا وه له ىرد ا[ الواداملانلعامو فورا ارئاس نود هنمٌتأ رت

 اذ هى هقل أف هلع توا دبعهللا محرذ تاون ىف دروالوانريغل هتارالو اسم هضءانعورفف

 هشرظانلا لختال يح قدصلا ق يرطب ةدئافلا لصخف ىلا ال هملا كلذ بسنو |ذهيباك نم عضولا

 لام طلا اذهىف قدصلا َناخ ىلهنآر كم ذأ ذك اح هب "ىلع مف ناف اذه ذهب ىل عقوامم كلدَنأ

 ١ ودا همها واهالعأت تاجردلا ل ضافتم لوصالا ةسجلا ذهو ٍبَدكلأ دل ظحالو هنمدبال عطا

 لكولوقل !اوةدارالا نالصأ هراسين ءو ةردقااو املا نالصأ هنمع نيدو مولا لسال ا وفول

 ْ ةرادما كد تلاثلا لضفلا نت طتساعاو ةصاخ لصف هَناف ةردقلا لصأالا لوصف ئالث ل لصأ

 قلعف نوك<ف دك ناكل نوكينأ ءاشول نأ نوكينأ ًاشيولامو ءالعلا لوقوهو قلطمريغروعت
 ادبأ خفبال ماهما عضوم اذ- هو ذدوفنا اهل نكيملذ رخآب يس هءلعرادتقالاذوفنن ءعنسماقولب هنوك

 اذهلو ةمهلا ةقمق ع نمدل طوال اعلا ىف انو ل يب ارز مال !ا يلا فد و هنو

 ميلستلاوناميالا قب رطبالا هل قناخ كل ذ نع هبي زعمت ىلع ”ىلتعلا لل دلا موقيامب هسفن قلسأ فصو
 ءاروىتلا ةمهلالا ةّوَملا باعصا فشكلا لهأو ”ىلةعلارطنلا ىفقئاللا هجولا ىلع ليوأتل انف داز نمو

 وش هلك سلب هتعازن عم فصولا اذهلهلو.# ببسامملعتو ةماعلا مهب كلذ فرعت لقعلاروط

 ا شل اوه حلا مام ف ال "احراج لوتس درا دس راج اذ
 ردقاف اذدكحوه ةضبقلا فرعي مل نإ نيفرطلا نيب هتصاخ لدال هللا عمل ةماعلا ءالقعااو

 ىشس دلك سل دبعلا لقي ناوهردةىقح هلتار دقاق .هدس مدا قا هللاّنا لقي ناو هردق ق> هللا

 رياغي نوكلاذ طمسلا نم بكرملا نيو ماسقنالا مدعنم ماسقنالانيأو هردق قح هللا ردةاغ
 نم هبرثك ن بعهني دحأ نيعهطمس نيع هسكر تنيعقلساو هي دحأأو هدمحو هددعو هطمسس» هدك ه

 ىللاعت قا ىفالا هنالاددوةدحاو نيعن قران“ الا تو ناو فدا الو 'ةراغمربسغ

 نمددبال اذك ةبسننم اذكو اذكة بسن نم اذكر فن نأ نب الخ ةراسعلا, ندع انين اذان كلو
 : ماهفالا كلذ

 : ناوملا » تكسو تتسع (ةئامو نورشعلاو ىداملا لاوس اوسا)) *

 , را
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 ( ابنمو ب ةنااهنبعيتأ هس ناكن ار رك ااهررسلءانبتبو ركل ن م لقعلا كلذإ لهب
 : لملد تحك لح دن نأ ن نكميال دوجولا "هل .هتسمر كفا ن نملةعلااهلبةيوالقعركملا دنع ل تسسيام

 ةلاصتسالا مساايم ءلوزالو ول تس صريغ ةصخت ةعقاو قلل بناج نم لّةسعلا اذه اهلعبف ناكمالا

 اذاخهثلان .العلاالا هلغيال نونكملا ةئيهكجإعلا نما لو هلع هللا ىلصلاق + + القعاهمكحالو

 مهدنعامب كتاف قطنلا تحت نوكي ىذلا علا نموهواذههّتان ةرغلا لهاالا هركس ل هءاوقطن

 || مولع ىهو تارابعلا تحت لخ ديل لك امخقطنلا مكح تدت لوخدلا نع راخ وهاس معلا نم
 وهو هلع عيال ىذا ملاعلا وهفادبأ دمت سموهذ هنملهجأ الو لّدعلا نم ملعأ الذ اهاكق اوذالا

: 

 1 هلهح ىهشرال ىذلا لهاجلا

 : هامان تاوخلا »# هل كح نعل ركسس حب كا هح تارتقأم * (ةنامور مشع عساتلا لاو سا ) +

 تارشام ىعملا نوكتو ةياحاللال ماللا تناكاذا هياو+رباغم هباوف ةملحالا هلو كل ىف ىذا ماللا

 | ناكانا تاس ءادل ارباغت ل ومنذ ىنائالرباغم لالا هجولا باوق هاا كبح لركن ىنحلانا هيح

 1 ىلا اذهن 0 ءاااذ_هّل اركسأف كل> أ ن نموا انوسفن كضوف كيف موو لن شردت قع

 تارا ا دا ءادحأ بتلف هلجا نم بحناىاها با تنأنوكتنأ ن ع

 أ ناترغيىاثلاو لولا ميباوج اذهف لوريال بحلاب هفصوف لوزتال تنأو ةبحن اوه فت تنأ
 ا ىناثلا نع باوحلاامآو * ضماغق.ةدىناشلاو هتملوالا هةحتامنيب
 ْ هبح نيعدانا كح نأ كانا هبح بارمش تب 0 * نيح تلع هّدبحأ اذاف همست نأ لانا هحوعهمانا كح

 1 افراعنوكتال يخناف َةفر هلا ىلهتوهو قرفت لف هبحت كأي كساسح | عم انا كح نعل ركمأو كانا ا

 | ركسم كا هش ةمحلا ند ةفرعملاو فراعلا نمبحنازمم انهاهنك ادنأ ان نوكنال فراعلاوادبأ
 || ةتالا ةَماعتوغل ءارسالا 'لمل سو هلع هللا عدها لوسر يرش ول ىدلا زرنا تاور عوعو ا كنس ىلا

 ”للللسو ه.لعدتنا ىل_دهللا لوسر هب رش ىذا انيللا بارشوهو كل هبح نع كركسيال 4 كبحو
 ظفاطاوحو امر :و اهقو ذ ف هسا تد تهافا ماع قاخلا هللار طق ىلار طقاأ هيهلنا باصأف ءارسالا (

 هنح نيعدانا ٌكِبحَنَأب اعلاوه لل هبح بارمشفر 2و وص ناسف ةلامو الام تاكو الإ للا
 هنمنينمؤملا ىلسلو ىرهتلا َنكلو ت.مرذا تيمرامو بحال بحب تنأف هانا كح نع سغف ابا
 هيلعدقلا ىل هللا لوسر قىرهظكمبفرهاظيت اماقملان منونف ىف * البلا اذهل ثم اندح ءالب
 ناكّْدا ركسلاب ”ىذمرتلا هنعربعف ىر هنأ نو ىر هنأ تنثأف ءادعالا هوجو ىف بارتلا همر ىف لسر
 < ينح ناكو ة ةفيشح ىلإ نهم ركلا ف ههذم ناك ”ىذمرتلاَناف لّعيال ىذا اودناركسلا

 ركسلا 3 ح ىف ميمصلاوهو سو هيلع هلنا لص عراشلا نم عرشلا فرعي نأ لب لصالا ىف بهذملا
 ىنأريغهْذْحَتا ىذلاوهو جاه او برطكه يرش ن مهركس ل مك نا ركسلا اذه مدع د نمدالن كلو
 ناف عورمتملا مكشلا هنلعي متر ىذا اوهف ةياثملاهذبم ركسم لكف ميعص) سلو ركسلا حف ة ةفشح
 مكحبالو دحبال عرشلا م لل 1 فرط ءركس عذرا 00

 هتضيكاعيج ضرالاو ىلاعتهتلالاف باوملا *« ةذيتااام *(ةنامو نوريشعلا لاؤسلا)* ||
 دقف ماسجالا ىلع ضيناذاف حاورال ةعبات ماسالا تس ماسالا ةعبانح حاورالاو ةماسقلامو
 محامو هحورل كشالب ضرأ مج لكو هتضقفف لكلا َنأريخأف اهلك اه ابن اف حاورالا ىلع ضبق

 : دوحو هللا طنر 9 ةمعسط ام ىهف ةيرونو هن رصتع نيسق ىلسع ء ماس الاّنأ ريغ حورلمسجالا ظ

 كلذ دوعبل اقام حرت سلا بلع ض قو حاورالا ءاقنماس>الا ءاقبو ماسالا دوجو:حاودالا

 دقلو ىرخاةراتمكسرخخانمو كد. اهفو م انتلشاونم اهيذامحرخجاهنمو اييذغي اهتم هئافالع |
 | عبس َنداَوف ناخد وهو نهم ءام نم مكتلخ ملا نيطن م ةلالس نم ناسنالا انقل



1 55) 

 نالف لسشف قاطم بح ةششح نمدسقت بح اضعب هضعب ماعلا "بح ًافاهقوذةذاال ىتلا ةدالا اهعم |
 9 00 قسروولل نحل مدع كوك وهطظالا سلو امماعأبحأ نالذو انالف:بْشكأ

 اترهظمىفهللاالا ابحت ىرال هناذ ”بحأ نم "بح بح ىلءركش ال هللا بج ناك ام
 0-5 نم ن وكن م ةقمشد هنا ع "سدت نم ىلعر 5 وهذ < لالا "نال اودع

 هتلعتم ل ايوا هي قيس اان نور يا االول ف طي ك كمال قيل ناف د لات :

 قولذخملاف مودعم قولخم نال قوام اب واع هللا نحت نكل قولد ن م هللأن قلع "بحالف مد هلا[

 هذهتطعأف ادبآ دوال قواخن اف قواخما دوجو هعمر وصال ”ىملا مادامو انماد ادي هت توح :

 نوكي دحلا اذه ىلءذ ”ىههاالا <بحل اصل -ى> ؟نقارهاطال قد | ارهظم قولخلا نوك,نأ ةقشملا !؛

 نيب ناكرغلا ناندتف اهم ب ل57 قلعتيالفءلةدوجوم اهلكابم انام لاح الو لاساناب دست الق هايا همح

 لطاب هنهو قح هنمليختلاو هلك قح لاسشلاَّنالعاو للا قول عامنا .

 هسحالو هلةعال حلا نمىلةلاو» باوحلا + "ناس اكام + (ةناموريشع عداسلا لاو بلا *
 ىف بحنا عوذت ناشف وه مول لك بون اوه ىذلا هللاّن اك لاح ىلا لاحنم بلقب باقلاّناف

 عئاملا عونتبسحي عونتت فاصل! ضي الا ”خباحزلا س اكلاكهلاعذا ىف بوح ا عّونتب هبح قلعت
 القع بم ندي نملقعلاّناف ىلقللالا اذه سلو هيوم نواح انولذ هف لاخلا 8

 ماكح أهل "ىلا ا كلدو بلقلا فال_ةعدسقتلا لاعن مهن ةرورضلاب مواعم س 1و لاتعلا نم

 اذاو تاقلاالا توكل كلذو اهفهعمتالقنالا هنوقف نمالااهلش الف ةداضمم ةفلخصم تك

 ىنركذ نمو اولَم تح لعالهتلاو ناعداذا عادلا ةوعدبسجا هلوقوهف قملاىلا اذهقثمتفضأ ||
 دو ساكلا ف ل صاحلا نيعهنارمشو بالا اذ هىف هرثكاوأ هلكع رشلاو ىبسفن ىف هتركذ هسفنف

 معاف هل ىلمتملل ىلعنملا نم لص ام برمشلاو هسضره الل !نيع بارشل اور هانا نيءوه ساكت َنا انين

 راصتخالا لعكاذأ)

 هعماىف هلت ع نم باوك 5 صاصتخالا نيعنيأن م * (هن أمور مشع ن نماثلالاوسلا) *
 هنابه سفن صوف تبان ثيدس وهو لاهلي بعجي ليج هلئاَنارلسو هيلعمتلا ىلص لاك « ليا

 بح هلكملاعلاقهتاذ بومحم لم مجخجاو لسج وهو ماعلا نم لجأ ءىثالف ملاعلا تح وهو لالا بحي
 بلا َناف هسفن هللا بح نم بحاضعي هضعن ماعلا بف هره'ظم ملاعلاو هقلح فراس ههنصلاجو هلا
 هعنصفو هسفنفف ةيتاذاا فاصوالا نم هتالال او لال اوهّنلاالا دوحولا ىفامدووملا ةفص |

 فصواملالو قلاغلل ال قولذملل ناتعن لاس ارثا نموه ىذلا سنالاو لال ارثا نم يهىتلا ةسهلاو :

 ةراغم تسل ةفصلاو ةفصاانيع رثالاف هتلاالا دوحومالو دوجومالا سنايالو باهبالو هن |أ
 زعهلناالا بوبحمالو بحال اينان*َتاَمعناو فوصوملا نيه لب اهم هفاصتا لاحف فوصوملا |

 هناذ هلعو هلع هللا مالكلوقتاكهلاعفأو هنافصو هتاذ ى هو ةمهلالا ةرمضحلا اهلل ادوجول | ىفاسق ل>وأ)

 اهمكحتوا همكح ا سل ا ول و ا

 املاعهنوكو وهواهبالا ةهولالا مصناللب اهتهولأ فاهااكنوكءامت اهنود م كا كا ذا هاو ا هل مصيال :

 لمكنأ لاحم انمو دل لالا هلع دومتانل ةسدلا 2 رطب هسفن نع كا ذركذ ئث لك ||

 هن ادب هلع ن نمو كلذ ف قاذلا صقنا | مهوب هنافاهريغي فرشل | ةيسسنكم م نوكمف هناذ يعامربغب هتاذ ا ١

 معلا اذهو ةلالدلا ةيصعلا اهراكفا ثمح نملوقعلا هلعتالام نودع ا ىا هللا نم هللأن ء ءالعلا ا

 انلعاندل وعدل ع ورد مداخل قف نامت [لافو ةعلاروط + ءارو ن مدنا ةقبطلا هبف لوقت ىذلاوه أ

 ىطعي ركفلا قوذرخاماقم حنا انلعفر هلا ىلاال هيلا اعلا فاضأف ناسلاهلع ىلاعتلاقو ||
 متاوركتكاهنزامابسو رم ٍِ اهيددأ نايناتاد 5 شرا |
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 ةقرافلا عتتفداسجالاالوماسجالا ماعنم سلال يوبح ةقف ب را كش نيستا نم نكعاذا

 زاعتتالو دسةنتال ىناعملاف ”ىيبطلا حلا ىف لقاك طرغملا ثرقلا سف رونو نيصخشل ا نيب
 هينوز ان نيذلا نيفراعلا <ب>وهشادهو « ةروصب سلامروص هنافر طغلا صقانالا اهلمضتيالو
 اذمهاورا دقملاو لاحلا ىفالراةتقالا ىف هوب هب "ست اذهف داحالا تاجحا ماوعلا نع

 ْ رونلاو للا همسا نق ”هلالا ياام * بو.حوهام ثم نم نونجلاردق ”بجلا فرعد
 || هرمدن وهارصن اهل ث دحئ ابن اكماو اهسفن ىلا اهراظن ةلظابنع قنض تاكمملا نامعا ىلارونلا مّدقَتف

 نيعلا نطبتف هلارهظم ن كلا كلذ نيعرعصمف هب قشعتنف لحما مسالا زيعلا كلل ىلكتيف هيالا ىرتالذا
 نهتنمابلا قر ءتالف اه سفن هنع نغتوأ هن اكس لةيخا ماا اللاب قغتوا هش نكمملا نم

 هسفن يح ىلع لوح ئث لكن اذ امسفن بحت اهن |او سفن نمدحتو ةلاخا هذه ىلع اهنوكعم هناحسدل
 هناف< رايات بلا السلا والا ماحا» نكملإ نيف عال را

 اه ارولا 0 دبع اهل هتيعت | مسقت ىلإ 5 :رظانامنأ

 || اذا لعاق م اال ءابملا يشمل هلت نورك نكمل ندع كار ود | نم هدا دتمإل ”ناعج عشنا ىا

 أ تاهل ىلا ىت وي اق“ ىهلالا تب بالا ب>اصوه كل دف هفصو ىف تاذ اضنملا نيب هم هده نم عج

 || ةرضح لكف تانئاكللا عبج- بح ”ىهلالا "بلا ةمالعف ىهالا سفن فوهاكه سفن دنع مدعلا
 ليج اهمءا ىلا همر ظني رونلا همسا نم نيعةرضخ لكلو |_فتموأ ةماامخوأ ةمسحوأ ةيونعم

 ع دن ايه: ىلا قصو | ذهلو هش ىولت "نجا ام لح لكس ةوسو لل نوما كا اجو
 نب ةيسسنلا كافاهيف رهاظلا وهو رهظامبالا ةبحلا قلعتاغ رهاظلا نيعىفمدع رهاظملاو رهاظملا
 هناف قوام ماودلاو ماودلا انه اهقلعتق مدعلاوهامتا بلا قلعتمو بلا ىهرهاظملاو رهاظلا
 نمو مح لاك ثيحقحلا تامفد نم <ىخلاناكاملو عوقولاب فصال هلؤراهتالامو هلةءاممال

 || ىف ىرسو هي قبلا فصوو قملا ىلا هتيسنل ةزعلاب "بلا فصتا هنوبحيو لاف ثم قلخلا تاعص
 || ”يحلازع تحت لذ” بغا ىرتا ذههلف نيفرطلا نم لذ لحمل ىف تتووأف اظن وعلا ةعسستلا كلك 3 قلدنا
 بحلا لذي هدحت اذه عمو هناطلستحت اروهتم <سجملا اكولع نوكيدق بوسحناًناف بومحن ازال

 .تابوب فدا نورا نيتؤللازبمأ لاك توا ةزع ل باسادرعش تلال
 ناكم لكب ىلق نم نال>و ىنانع تاثاغلا تالثلا كلم

 ىامصعىف ّنهو ّنهعبطأو اهلك هيربلا ىدعواطت كاع

 *أأ قاطلس نمزعأ نب و5هنو || || ىوهلا ناطلسناالا كاَذام

 1 افطاتم هناك دعوي كا اا ل قويا ناتطل لو مرالالا مدل فا 1

 || باطلا اهو ىنخ فطا نملوزنب مهطاخو اقوُسَد دش مكملاانأو مكملا تقتسشا ىدابعاهذامعت |

 مك ىف ”نملان قا عت نينا نمو دصي تا 5 لذ هزل ت2 نك ن مالا هنم نوكيا كشال هلك
 نيران رع رع القدتاز ص ال هلع مك هنانعف هانع هتفص ىش نمو بوبحما م 52 قد تنل

 | اذافةروص ف نوكشروصلا ىفرلاعلا عونتيا ذهلف ى البقيه هماكستسا دنع ىمالتلا يقول

 / نيعلا ف ترمهأتو ةروصلا تالت رهظب ال ثدح نم ىلتلا لصحواعيال ثيح نم "ىكملااهق طر 3 :

 نمو عطقتسإ الامد ذكمهالا لازرالو هملا ةعجار مكسلا ىف ىلوالا ل_ثاضب أ ىهو ىرخا ةرود

 ةطاحالاب هسفن فصو ثمح ماعلا ىف هللا لعباس نمو ىث :التلا نم هل دب ال لاعلا َّنا'لوةي نم طلغ انه

 . ترة دوجولا فران 05 نع نراساعتس ده لما مم ا



 ءام

 د: 101151 ا وسم تكتسطال7

 هرّوص_الذهلابخ ىف بلا هيلطي رظانلاب ءاوهلا قوصل هيىصتلتو اطرفمايراقتهلامخ ىفنانروصلا

 وهاذهو هبوب دفن مهذخ أب ام لثم ةريحو لاش كا ذإ هذ اف طر هللا برشقلا هل طب ضلت الو عمضيو

 ثمح ماقملا اذه ىف ىلبل سقناك * طرفملابرقلا نم قامت الاو دعبلا نمقوشلاو قاتشالا
 || هل.ذلاةروصلا برقامناو نكيزو اهل دال ناكل لك ىلبل ىلمأ ميسصنرئاك
 || (مروصقباطت لف راخ نم هنءاج نيح هارتالأ دقاغلا باط اهماطي ناكف اهدهاشب لذ برقلا ف تطرفا

 || فافنةروصلا كلَدل ةجا نه اهناك اهارفابنهلانخ ىف اهكسد ىتأ !"إ_فملا ةنطاملا ةروصلا ةرهاللا
 || ىلما املطي قبف "بلا نيعىه ه ةروبدلا كاتنأ ديريك نع ىناغش كبح ناذ ىنع ْك.لااهل لاةفاه دق

 موج ىذا ليم سحق لاش رشا: توسحلارف ترم بحلا لامش ف ةروصلا كلت توتا ذاف ىلئل

 || ةروصاا هذه كا ذكدسح ةروصرعغتتف حازملالاحريغتسف اعزفماماىعأ م هوتيوا طقسف طوةسلا
 ةسابرلا "بح ىلع تامح دق سوفنلا ناف هلاهئم اهلا. اطّدْد ا هنريص و هندقف بورحلاىفترثاتّوةناذا

 هعشعف نا اذن ه دوجو الا ةسابردا نوكيأل بوح اة بوبحما اذهادح لولم دبع ؟سجلاو
 ردو عرسال بحل اناث بوبحلا سفن ىف:ةلصاخلا ةلسن ًامطلل هملعه شامت او هّتسابر هقشعر دق ىلع

 || ىلم نر كا وائماذح دوج ولا فدا ئربالو انطاندا بل اطل اوهو ارهاط ةّرعلا ةذخأَتفءانا بلاط
 مهصع لوب "سمبل لّقعالو لمعلا تافص نم لملعتلا نال بوح لغذ لاعبال بخلاف
 ١ هدقمل ندح لا نم ناكسحو سانعلاوادشنأو لةعاابربدب”بح ىريخالو

 ٍ نايا شيككلس نال لالعتل انسحاب" تحل لاعفاللعيبوبحلاو: لقغلا نم سوفنلا كلمأ ل ْ
 ا ىلا لعق هلك | ذهو هسفن ىلعءانثلا "يد وهو كلاما ودذا بوح اولعي ىتح ه”ولعو هنوش رهظد

 || همكح بحو أ ىعملاّنا ءاسشالا بع نما ذهو هانركذ ام <سحلا ىف ل عفو هانركذ ام بوبحملاىفلغف
 0 ةذازأب ديرعدتلا نإ ”لزتعملا هلتسك < بحلا فرت كسلا بنس هضرث ادئاذ تولتناوهو هب مي 1 نا
 اهماكح | ىناعملا اجب نم لوقعملا فالخ اذهو امدارأو لحم ىفالو ألخ ىفاما اهتلخت ل لح ميقا

 أ| مكح ضقانر يملا مكح نوكيناودب الذ دحاو ل< ىف لّعلا عم عقال بحلا تاك
 ْ ف تصح ىلا ةروصلا نوكتنأ * ”سطلا "سلا نأشنم هنا سردلل مامهلاو قطنلل لقعلاف لقعلا

 | نكي /ناوالصا ًاسشدي لقيام هنم اهنع لشي ال ث < همف ”هلداخ-ا لحمارادقم ىلع”بحنا لابخ
 || ردق ىلع ملاعلا ةروص تناك ايروصلارئاس "بما ةروص فلات اذ مو هللا ةروص هان كاذك
 || ريت غنم ماعلا ءاشن ىف هرث ار دق ىلعوهوالا ”ىهلا مسا ةريضحلا فانك ةيام.الا ةبهلالا ةرضحلا
 ْ وفوعو تلا اذن هديؤبامدرودقو * ”بحنع ءزلاعلا دابجا ناك واو ناصقنالو ةدايز

 ىف مهلا تفّرعتو قاما تتافن فرعأ نأ تسحأف فرعأ مل انك تنك
 ١١ "ىلا نأريخأف ٍفوفرع

 ْ رامز مانام مس كان سفنلا قدعتالولو ةيهلالاءامسالا قباطف ماعلا داحتا ب سناك

 ادا ا وق لمست رسنلا دوغ ولكل وحال اري داع[ نع عيشة ةئوكا
 مكح ىنعملا ىلع ةملكلا لدن ن كلو فوركاو تاملكلا فانك ىناعملاو حام الافلات حاورالا
 يكل اامأو اخ ىمس عونلا اذه لثمو ةماكلا ةيكىلع دازامل ىتعملا دستول ثمح ةقباطملا
 تافنلا اهل ةناسورلاىوقتلا نأ كلذو لكسشلاورادقنان ءدبعلو دلال ازد. نعحرافن فاسورلا

 ْ هللا كلة تاك لعوأ عامسو ًارظن نع بو.حم او ل افلالا ف سسنلا تعىتت ”ىبسن

 || بخ نأ هاش نم ىلا حاورالا نأ بسنلا عمو ام نكح مل يدنا فوت لو صن ناف
 || مدعب ل اتت ءذهو لومقلا مدع ملأت : كزتو كستو ذخ ان اه: أش نم ىتلا حاورالا ىلع هجونت ىطعتو

 || لباعلاحورلا كلذ ىتس نامزلاو دا دعتسالا طورش لكي مل هنوكنأالا مدعنإل ناكناوضدفلا
 اياب اج كك رخال "بح ىف ةقاطلا غرفة سم نحورلا نمدحاو لكف مصب سلو ضف مدع
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 نا

 قوذلا ىلت هلوأو نيفراعلا هداسعل همف قبلا ىلتتي ماقم ىلع وهو عطقن.ال ىذلا ئتادلا تاذلا ىلصلا
 لعفلا نم ةتابنو ةورشلاةراثاو:ذا دتلالا يرطب هن اطلا وراه عماش او وز لك وكم قاوسكلا حور ىفداحتالا تاع ماوعلا بحوهو ”ىجربط بح *« بنا سه ثالث ىلع بما نا عاف ب هسأاكو هلا فضا ىذلا هيارش فرعيذ نحو بملا ةفرعملاؤسلا اذه مدام لوف هلاثماو ديزب ى اك مم رسشل ىرالف ةعسلا له'اماو ”ىر مه.رمث ةياغف قمضلا باص الوهذ "زا هب عشب ىذل ا ىلتل اأو
 + نولتملا فن وللا نابرمسللب ةفودلا! ىف ءامللا ناررسس جازم عنج ىف ىرمست بما ةوهم نا حاكتنلا
 فلا ا < هلق ةزسسو تورت وح ما را

 دعلادهاشيأ نيفرطلا نم هاو هن ومو مم لاق مكهير دبعلا نحو دنعلا هللا ت> وهو :

 هدهشبالوا دبا كر ديال هنال ههض بنغو ةنطاد مدعلا حورلاكر هاظلا ىلا كلذ وهو قعالارهظم هنوك
 ضارعءالاو ريداغملاو دود1ا نهد .علا هب فدت اع فد ديعالاروظمق حلا نوكي نآو بحمالا

 -ىقاذمن فرعي ىلإ اح الفانلت 6 صالا ناك اذاو علل اوستن نوك دئحو دععلا اذ هدهاشيو

 : لاق نمو هقرعام ارش هقّدن ل نمو هفرعأم بحل دح نريغال همظ ذللاو ةممءرلا دود د< نكلو

 : ادبأ اهدع أ ملعأ لف ةيرمش تب رش نتي وعلا ضعت لاق# ”ىرالب برش لاق دفرعأم هنم تيوز

 هنلاانرشأ ىذلاوها ذهو نئطعلا نم هردص ىلع ير اخ هناسلو راك اوس نم لح رلا ديزنوا لأَعف

 وأ ناك ا ذاالا انعيبط بالنا نوكمالو ةعسطلا لاع نم سل بوسخملاو اسعط بلا نوكي دق هنأ لعاو

 لاسخ ىف ثدحف عامسو ا ةرظن هس ”ىسطلا "بحلا نأ كلذو كاد نم ديال ةعسطلا ملاع نم ”ىحلا

 هروصف هنأشن ىلع مك هعمسامم عماسلا لانش قو رصبلا هكر دن نع بريحملا ناك نا:هاءرامترظانلا

 1 كلدنودوال اف هرو تامل هّعب اظم ةمعبط ةروصاد نوسحلا نوكي ددوةرّوسملا ةوةلان هلا ىف

 عامسلانم بحلا اذهروص فروصلا لبةينأزو<الوةروص بو.ملل نوكمآل دقو كلذ قوفوا
 سا ىلء اهءامجا الا ةروصلاورصخلا ل ةءالامربو كت ىف ةعسطل ادوصةم نكي لو رو نأ نكمالام
 لك دلاوه ادهن ئث هنمد.لا ف سلامي قلعتلاو ديدبتلا ةفاخ اهل طيضم رود2

 | هده بلا لعفو ةروصا د ناكن او ةروص هل دبي سل مري وصت نموا ةرودن سل نهرب وصت نم
 | ىف ىتااريكلاو ةمطعلا كزتر هتف هملا لم امف اهنعلامخلا لاحم ق.ضي ىتحاهصضش ملظعي نأ ةروصاا

 مظعتفاهماا فرصا ءادغلاداومّناف نيبحلاداسحا لدتا اذهاذ "يحلاندبقالوخ ةروصدلا كلت

 || ود قارتحالا كا ذىفو هيىدغتامندسلل قبالف هقرك قوشلا ةقرحّن اف لكتف ندسلا نع لقت
 انسح لابختا ىفةرورصلا كاتو كت ةروسملا هوم اَنا مث اهلك كلذ نات لاملتا ىف بوبحملا ةروص

 || م هنمعروغتو هنفش لب دتو هنولَّرَةصف ةرهاظاا ؟سحلاةروص نحل ٌكلذارغن امتار ال اجواعثاَف

 ||| ىوقلا فعض ”بحنلا عيسصمق ”يحما ندنةوك نم اهذخ أت ةمظعةّوق ةروصلا كاتو سكت ةوقلا كلتنا
 || هسفن ف ىريال هنالهئاهت[دنع نمو هرومحم ءاقل "سمع هلء 2 بحما ىف ”بملا ةَوَةَنا حصن ارف دعرت
 دنع هبرتعي صوان هبحو هلضف هش نمو قعصيو بوحما يلاذا ”سحلا ىلع ىىذغب اذهلوهنالل وق
 مهضعب لاف نالخوداعترا هيوم 6

 لاقملا يحابشادمكحأو | || انةرتقا اذا لوقا امركفا
 : لاح اءوطنانحح قطنأو || || اذمعتلا ناذا اهاسنأف

 0 سبب لأ للسبب

 لازبالفمادةم عاصم نابح ىح اف هشعال هلهيوبحم ىدينيب بحل عممشل "بطلا ”سملاة وقنا مث

 ْ واسف هلام نع لوزروأ هماطت ”لكيو ت وع نأ ىلاهلامخ ىفةدو-ومةروصلا كا: تمادام هلاحاذه

 تيراقتاذاوال لسا فن ةروص قشلتف لاش قتةررتسلا كات سيلتا الا كالا نمو
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 )0 للا فاللارّوصّتيالاذهاو داو نعم ىلع
 امن نةا هلكت ارهاطاا ىفةراسوطل ترمس هنم”ىهلا مسا سودقلاو ةبضرءلاوةبت اذلا ةراهطل ان
 ا نمهللا ىوسام عجب سدقلا كامن اك ةيهلالا وباقل اباهطاست نانعا انمالا

 ايضرعهرووط ناك نر الا, نس دعلا كام سلق [.ن انعا تي نم ءانشالارطت نمو ةيشمحلا
 : ذ5بخ سدقلانيعسدقلا كلم نوكيتأالا سدقلا كام نوكي نأ قعينضالف ”قاذلارووطل ا اماو ا

 ةيس راب ةراهطلا نمهّنا ذ هيضتقتام بسحب رهطم لك ةراهطو سدقلا كام لاب نأ هبف مصب

 بابسالا ثرول دقو سهلا لاعن موهامهنمو ىناعملا [اعن موهام هنم سدقا ا َكِلَخ ةريوتعم ةراهطو

 هلوتف لوال ااَمَأَف ةسسح ةراهط ةرهطملاة ب ونعملا بابسالا ثروت دقو ونعم ةراهط ةرهطملا ةسللا

 تبثيو مك,ولق ىلع طرربلو ناط ثلازتجر مكتع بهذيو هب كروم ءام ءامدلا نم مكملع لزننو ىلاعت

 ةقافلااماو ءام#كا نم ءاملااذع هلوزنودامت ااماكهيونعملا ةراهطلا هذ ه بحسسو مادقالا هب ا

 هللا لوسردي نمهديةرب رهولأ عزتناف انج ناكح نح ةريره ىبال سو هيلع هللا ىلص ”ىنلال وذ

 ناملسو هيلع هللا ىل_صهننا لوسرهل لاتف هنباصا هين ه اطريغهنال هلاهظعت ملسو هيلع هنا ىلص
 سدتقملا كاذكو ىونعمرهط نع ةمسس> ةرامهط هذهذ رهاطهرّوسو نمّوملا قرعف سال نمؤملا
 معلاوةرهطمةاسلاوولعلا 0 .وهو عضاوتلا هلن أف ”ىونعمرهط نع هيلو راهط

 وهفناطءشهيدار لكو ضرعلاب سنام اوةرهاط اهاك ةيدوالا ناف ةراهطلا كل: عولامف كاذك
 اذهناملسو هماعهللا ىلد هللا لوسر نع تناك ناطءسشلا كل ذل الاريخ همضنمؤملا داش نسخ
 رمس< نطن ا ذكو سلب افقوم ةفر +« ةرعىدادو رج عموما ليضو هلع عفتراف ناطيعش هيداو

 ءاماوال اريستعي ا ذهل ورمسكت نطن ىف عارم ال ابان سهاو دهن رع نطل نع ةفر ءمول عاضترالانان هاا ذهلف

 فاخالاستف هللاالا هلا ال لوقت ال لهل تلتف هللا هللا لوقي اننهش ناك يذلا ظاقلا!فتكلا لعأ
 ىف توملا هكر دي الملمس نطب ىف عارسالا لثم ادهن سدو رس لكننا ىلا نحو تودا
 هلذا نمهللا انلعح ققدر طنماتلاف شكلا اذ_هىهتلااملو الور هاطريغناكم

 راونا ىهذهتقشو هنا ذئثلا هو باوملا « هحولا تاحسام هللا مانا لاؤسلا)*
 تاليوان دا ىف ههحوالا كلاعب 00للج لاه ادهلو ةنهاالاع اعمالا]ت حابس واننس هتاذ

 ماكح ا ىهو اهنغابم قيل. الام ىلسوهو هبرتلاراونا لم اشلا ناسللاب مومعلا ف تادسل ا ههو هحولا
 أ نءهزنيالا ذاق دوجولا نيع هنا ةريشسا انهو تاذل اب قرلمال ىذلا وه ةمرقحلا ىلع مدعلا ناف ةصدع
 تاّكمملا نابعا ب سنلا هذه تثدحا تنطفتناامسدن ةمهلالا ايلا ات اذهلو ىدو>و

 بلياما هن ثح نم هيلعل دي ساب طفلي لاح لكشف تاذلاهذهنمتالاما نومهتيسيتك مل
 روما ىلع لذ ىلا ءانسالا ىهو راولا هلكمسق نيمسق ىلع ىهو ءامسالا هذه ىهفامهوا تانثاوا

 فللأ نيعبسو ااا نيعيس هَنَنا .لاقف هيزيتلا ىلع لدت ىتلا ءاستسالا ىهو لل هلكسسقو ةيدوجو
 ءامسالا عفرول هناف هفلخ نمهرصد هكردا ام ههجو تاس تقرح ال اهفشكول ةلظورون نم باح
 تاذااةيدحا ترهظءامالا هذه ىهىتلا بخل ا هذه تعفتراواو بخ اهذ_هتعفتراال ةنهاالا

 دوج ولا فدو الف تاكمملا ناسعادوحو تهذتتناكف 0 نيع اهب ينسمالا ىف دالو

 اعرمشو الع اهلك ماكح الا هذبم فاصتالا ليقتالو ءامسالا ةذينالا ةوجسولاب فاصتالا ليقت الامال

 اهثروا اذ لكت ىهف ناكمالا ةرمذح ىلا بل ا هذه فلخ نم تاكا ءاع "الامد الا

 نمالا هلنان لع تانكمملا نانعال قلعتي ملف ةيهاالا ءامسالا هذه بات فاخ نم دوجولاب فاصتالا
 . افثكوالقع ءامسالا هده ثمح

 أاوهو نيبلت نطسوتملجت باوللا « اوبملا بارشام «(ةئامو شع سداسلا لاؤسلا) *
 ىلا |



 ةلال

 أ| نال كلذ ىف كل ادّوقرمشلا طعبلو هساقماش الو هئمع مانت هنأشن ثمح نمرشلا نأ كنومصتتع

 ْ قوه نم كفرصانعلاملاعف ةرورضلاب صخشم | دهو صاخ الا فاهجا نهفات ةعسطلا

 نيبو ةدّرممنا ةعيبطلانبب نوكيامر دق ىل-عو اهلارصانعلا ةب_ف نم برقا ةعسطلاىلا هتيسن
 الا نم دوجومرخآة بسن نيف للا ف دارتتو باتا فكي تاداوملا طقاسو نم ايهتع دات

 0 ' هيد هكنا> ثدح نم هير ىلا مدا ةيسل نم هي دس مدل سح قل ثمحح ن نه هير نم

 اك دم ةعال الا عم ةيعيبالا تادوجوملا اذكهو نأ ىلر ىدينيبو سب لوب ثىشهنباو هيدس ىبر

 راكان و ناسا سة: ند قول_2 كامو ناس اوناوم-و تاو داجنو رمصخعو كلذو

 ّْ و نم سبل نمفكَف لبلقلا الا اش اصك نم كلذ فرعيالو ”ىسط دوج وم
 ىتانامح الاف تالفغ اهقلام اهدووش لاخت تاذلك يهذهناذنمال هنيدشتىذلا مسقلااماو

 1 :عانجتا اذا سدقشلاام هلاؤسىف كلذ نيبنسو سدقلا كلم نم ىهاهااخ عم ”رضاح انيق وزكت
 ا نعدعاسيتلاو لصالاب ةعسطلا نع دعاستلا سدقلا كلم تافص نةهللا اثنا اذعدع

 | تاذااو 2عولال اههصستاع لبةرومابوكى مال ةبعال ال اءاجشال ةدهاس عج هلال اج كارإت
 سس دلو كاملا عم فالتخاو ظفالا فالتخال هنمع ىلا ف ضاو كاملا ندع سدت! ناك نإ
 دوجولرهطلا يع ىهامرهطلا ىف ةبسسن ىهورهطل ىف ةغلاب او ةراهطلا ىف هغلاسملا ىل_عل دي هئاف
 كا .نوكحذذّدفما١ هذهءاصقتسا ىوست سل ةغلابملا نافرهطا اري غىهامو اه:ودرهطلا
 ىاعملاىف تااشن بتارملاهذهل ناف ةمشازا ا هتاغص نعهلاوسن وكمش همف ةغاامملا وهو ءاضغتسا سدا
 ةقاترعوو قالا ةَمات ىأ ةقلتخريغو قلت هللا اريخ 5 ىعسافلا ءاثنملا نأ تلعدتو ةمعرسطلاتأشنلاك :

 فاضت نوكي نأ هقلح صقنلا ى لمءاف هقلخ * لكى طمعا هلوق ىف :ءلخ ا دقلخلا ةماتلاريفلاو ا

 هد نوكأ ضنا مق هقلح ضقت طعن لو مقا دقن تاكل وه جدلا سستسلا ىس ةدا 1
 سدّتك هما ذلا# ةيضرعو ددتاذ ىعوةراهطلا بولا« سدقلاام (ةثامورشع عبارلا لاؤسلا) *
 لوب نافامتاذ نماهفرثأتلا لبقتنا نعسدتلا ىهذسودقلا مسالااهاطعا ىج وا اةمهلالا ةرضخلا

 لحما فصو.ف ناكموأ ل ىفامأ نيعبني-ع لاوز نعةرابعريغتلا ناكح ناورم اقل فريغترثالا

 ريغتفاكر تم راصفاك اسناكوارضخ اراضةرتصا|الثم لحل! ذه ناك هنا كاد نعم ريغتلا, ناكملاوأ
 رغتا لحق قذر هلا نم دكا اهو ة داو ”"ءلجرغتلا لمةبال سو دقلاو سدقلاق ريغلا لبق ىا لحما

 تاضايرلا سوفنلا سي دقتك لذ نك ىذرعلا سدقلا الا سانلا تواغتامو ضقنلاوهوربسغلاو
 تاعلاطملاو تافش احح للا لوقعلا س دقتوتا دهام ايحبازملا سيدقتو قالخالا بد ذب ىهو

 هداضيام سدّتلِإا ذه ضرقنو تاعورشملا ىهاونلاو ساوالا د_:عفوتولا حراودلا سدقتو ||

 سدتلاندكلم انركحذ ىذاا سدقلاوه اذ مهفد- او نامز ىف دحاو ل< ىف هعم عقجالا#
 ىأ سدقلا ةريظح ىعجلا بكرملا كلَذَف سدقلاب بكرملا فصتا اذان تاكرملا ىفالا نوكمأل ضراعلا

 ناك امو عنملا يارد نآف سالت لس نوكد الفت لامهمراسدتاج وك ضان ام لوسق ةعئاملا

 نولاه 0 كر ديال نيسدقملا ف ةيراسآلا بس ةيهلا همم سدقلافاعونمم ىا اروظحم كرر ءاطع

 امميلع ةلظلا نعنيلصفنملاحا ورالا ل اعل سل نوكجرا قياّشح ىف ىرست نيعالو نيعم صوص

 فراعلا نكلو سدقلا ةريظحا دبا لخ د نأ نكعال ةيرصنعلا ماج الا ةربدملا حاورالا نأ كلذورثا

 ادبا سدقلا ةريظ- ل دنالحاورال اهذهنأ كا ذ دنع فر اعلا لو ةبف سدق ةريظح اه دهشي لماكلا
 اذه ىف فراعلا لراشي فراعلاريغو سدقةريظ- هدنع ىهن هسفن ىف لخ دينأ ليسا ى كا نال ْش

 بعت لازال عبطلا ةلظ نافاديا استقال ىك سدا ةريظح لخدتال اهنا لوق.فقالطالا

 اوذزاولمو حالم ل ازاسا وامك لاك لكم دل ىلا فاطلتسا ع 1 لاو خزربلاو ايزدلا ىف ةريدملا حاورالا

 2 كم "ا
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 ندهن اف ناس طسو رارس ىلع ا

 ىعيكل سّدقنو ةكالملا تلاق ناو« سدقلا كلم تافصام (ةنامورعثلاثلا لاؤسلا)

 سدّقل كلم نم هنث !قشأ نمرشدلا نم نورهطتملاف سدّقلا كلم لهأأ نمنوكنلكإ +! نمىأانتاوذ

 تانئص قلبك سدقلا َكِإَم ند صصخت ريغ نما هاك العلا حاورالاو سدقلا كِإم نم تدبلا لهاو

 كاملاو سودقلا مسالا, كاملا مسادهننا تعئاملو سي دَمْتلا نم مهتاوذ هإ.ام فالّتخاءسدقتلا كإد
 ىف نيعون ىلع سدقتل اكلم تاوذو اهريغو ءال "الا ىلا فاضب كس دا ىلا كل | فاسضمف كلما ىلطي

 هنعىذلا ”ىهلالا مسال ارنغىلا طق تغتلت ل ةينوك تاذ لكىهوامتاذإ ةسدقم تاوذ بن سدقتلا

 و3 توها نور ةالرابل اوبال نوص ست نذل معو نسدقلا كاد نع جرتفت سدقلا ىلا

 نم ه«تقيقح ب صحتنا ٠ نمالاريشنلا نم دحأ هلانام ماما ذهو متاداادوجشلاب ىذ رعلا سيدقتلا

 هللادحو أ نمح دوهشلا اذ هام لعق قو توك ءنءىذاا"ىبهلالا مال ادوهش تفلخ نح

 توم نم خنربلا ىلا لاقت الا ني- ىلا كا ذاهاًرقسسا مث مسح اوه ىذلا ا -يطلاابكرمانهل
 اسنتنكح لاف هناف لسوهيلعهللا ا ”ىونعم
 دحون أى إذ هيصصتساو نيطلاوءاملا ني م داوهل لصح هوما )علا نأ ديرب نيطلاو ءاملا نيب مدآو ْ:

 هلا م هموقو لها تك رشا ام كرش مل هللا دهون ىلع لزي لو هنن دوم هذ نكي ل دلي ىف همسج |

 هل-ةءرصقن ان مككتساوهلت دوام بس ام لمعلا نم نكمتو ةم_سلا هنال !تماقتسا امل ||
 || ارراغ واخ ناكف هقلاخةداسءىالاانهفرص مل ةنطاسا هاوقرهاظم تلدتعاو هرككذ ةنازخو ||

 ةشناع هنع ترك ذاك هنامح ا لك ىلع هنا ركح ذ,ناكذ َةذاكس ن1! ىلا هنن السر | نأ ىلا هم ثذحتلا ||

 هبلق نري ان هيلقماشيالو هتيعمانت هلاقداصلاوهو هسغن نع ٍلسو هءلعدتلا لص لاهدقوأ
 هلو هللانافاسح مانامكحاس + تاماعاهتومءاذكف هس- نعهنيع مودنعماشال هنا |
 ةدهاشم ىهامن ناب حو هللا هقلخ نيححد سئل ايميساو كك اذ : لهنااكو تمكنا |[
 لانقفقاشملا ذه [ى ىلاعتهلوقُن ءل5ّسنيح ىرصملا نوذلاو دريخ دقو لمقال هما داع ا

 ناوماتملا اذه ىف ةكتالملابو وب لقزكذتن ء ناكناذ لاخلا كس هلع ىلا رشي ف ذا فن الا هناكح ٍ
 الف ماستملا| ذم هنا هصخ ن © نوكسش لتس نيح ىلا دوشأ نيح نم لاحم باعضتتسا ل 0

 نم د كلان هنا ىو صرتغالو ىو سه كل ذ ىف ىلا عت قا ف ها نهرا ىد_ دعامو هشدنا الو هيفثا :

 لافقحالا قب رط ىلعهلانهنا ىنعا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قس ىف كلذانر كح ذاغاورشلا|إ
 هبلا توا اماريثك هتاف ثلا لاذتب ام ماقملا ذه ىف هنزخت هنأر هااغلاو لاب ل رع راسو عاجتلا لح ْ

 ميدقنآ هضامالا ريخلا مكح هيكح نأ اذه ن مانو رتساف .مكلثهرشانا امنا لوش تآتارثااف |

 در يل ب ا لاما هلع تبن دقو 000 ىذأإ :ىهاالا في رعتلان - ١

 تافص نمالرشلا هب ريشلا سفنلا :تانقص نم بضغلاو ىذرلاو رشدلا ىذرياكىراورشلا |
 بضعغاهلوقد_- ىل_ءوعاق نضغلاو ىذرلابةقطانلا سوفألا .تفصتاناو هقطانلا سفنلا|)

 أ| نم هدها نامل ةيئاوسلسا سقنلا ىلا كلذ ةفاضاب انلةامناورشلا ىضرباكىضراورشبلابضغباك ||
 || ماهلانيب شي رحل نعلسو هلعهتلا ىل_صهتلالوسرنع ىبهنلاتيثدقو كلذنمتاناوحلا ||

 كلملا لش نيسر دقل ا ادبموارم ثناسسنالا ىعس امة ىلا رشاسملا ةقص نم هلكو ناورحلا عم. ءجوأ

 الاد هسي دقتفرتفيال هنأ همطعت هنأشن ةتقح ”الرتشدال هنروكح ل ةدامعلا فناسنالا ىلع ١

 تالفغلا نع خان تدر هدحوأ ن إلا هصيست سلو هلا عمروض> ن نعالا نوكيال هحسن

 | انش ماع دوس م منار لق 1 0 ص

 ْن ثوب وصخ



 ْ هثوكن م ةحارلا او ءابض هنوكن م ف ذكلا هذ اضرونلا ىلاو لاق بانا ىلا ةبسننايوهفءايض

 || ةجرلا نيئامشلا عمف ةجسرلا ك| وهف ةح ارلا كامو للا كامو هن فذكحلا كا ءءاضلا كلغ الل
 | اندل نم هانلعو لالاوهو ان دنع نم ةجرداشتا راسنا ديس ل تخدم قلي

 107 اوتابارونلانلقانار ف كحلا|متاوهو ٌىاسضلافثكلا ىأءاسضلاوهو الع

 هنن هش قلع ناككو مذ هنع فعادت اهنالراصبالا كردتنأن كمالرونلا ىأءارأ قارون مالسلا

 || تاذااوضو كاذكلم ءاسضلا كا ذرونلل ءامضلاو رونلا حور ءاضلاف كلذك سل ءاضضلاو

 أ ريضلتا لعف آر هلا اا كلفءاضنارتلا وةسولالاءامسالا كل هءاسضلا كاف ةس.هل الا ءامسالا

 ' ل ةلا.ف مولعلا نم -ئدلا كارقلا نحانم هيودعام اح نميز مال لل اهنغلع ىموس نامز ف

 || ىوا.دقف نآرقلا ىوا نتابيف سلام هسقو مولعلا نم ةلزمأ ا تتكلاق ام عج نوكحر

 || ىذا ايزعلا نارقلاوهو ءوث نم باكا ىف انطرفام ىلا عت لاق لع لكن مضت ىذلا لماكل !ءاسضلا
 || ءاننالا مولعف ماكلا عماوح ملسو هيلع هللا ضد مص هيو هفلخ نمالو هب دي نيب نم لطابلا هيتأرال

 , || هالدتاذش.ح نمر 9 وهفءامضوهام نآرقلا لهال هضوبو هنمضتن نآرقلا نات لع لكوةكتالملاو

 0 || ىنءانرماكا لغااى انعا دقت نرد طع رة هفمكردرامو هب كر دياملءامضوهو كر ديال

 || ماعلا ىفةامملا حور دوو ءامض سمشلا لعج مث سانلا تحرخ ا ماري مهو ني دحلا نم متا قلخلا
 1 تادلا ىلا اس1 نذل دككحو وت لك تكسو ىلا ةسرلا قت ةاشساب5 لاقل تاتا + انو هلك

 ْ كار دأورمصبو عمدو مالكو ةردقو ةدارأو لع نمهللا ىلا تنسن ةمسن لك دك ىف ارش ةايلالا
 ءاعسالا عبج تعسو بلا هيت اذإا ةجرلا روينا تنساه نع كيف اهلا ا ك سل تءؤرولذ

 | ارون تاذلا لقعتو بسنل اهذهمالا هلالا ليال هنال ”ىدسنلا بالا لظو قاذلا رونلاءامض ىسهف

 || نءىهفءامضل انمع ةمهولالا تناكشف تاذا | لع باها هلا هنوكحف بنل هذه ثيح نمال

 ق>ىف ةجرااو للعلا نيب ةرهولالا تعمصف ةجسرلا نيع تناكنف ةيدسنلا لطظل انيع تناكو معلاو ف شكلا
 || نم عذر اودو ءامضل !كاموهذ ىهلالا ماقملا اذه داطعا اخ ةمهلالا ءامسالا قس ىفودول لاودو نوكلا
 ىلع كب دقو توما ل نولعبال شانلا رثك 3 كلو امشامو ضرالاو تاومدلا كل

 رعشءاسضلا كلم وءافشو ةينغ هنفام

 0 ريخ مهدنع سلو« امضلا كام لكلاف

 رةااب ىعسملا وهو ل الظلا شع ىفلكلاو

 ل نيب هترحدق ىذاا هلدجل اف

 يكسو سامرات نيف اذهارظ كاك
 رزلاىاناتا امكح هتلقدقام فرعي

 2 رضللا لع ىلع ىضتي ىذلالعلاوهاذه
 سد تاذ ةلنفسا هظرخالا ناك لح

 ردصتح نضال هكر ض3 لفو
 رقتح امتي نكح ىذاارزكحهرسو
 رظن نع نوك نيعب ال هللا, اناسعو
 رصنلاونواقلا لهأ انلاذ نما ذنئاق
 ردسم رم لاش ىذلالعلاوهاذه

 رمملاو هففسكت ىتلا سعثلا هنودو
 زادتعم كلم دنع فكل( ةفلادلا



 ساو تاي كارلا حالا اا مها لوقب قط اوامسالو لسو هيلع هللا ىلص هتوالت دنع ْ

 نم دنا | عمشلاهه, ىت>نوةدلي مه مالا ريغ م الكلاك اه سفن ىف ةدحاو ةروسلاو نوجر
 موةطننافهياوةطنامفن نيا ل تفرك ولسو هل هللا ىلصهننا لوسر امهرك ذي /نيتل ضف نيب سنالا |

 نوعراسب مهفرهاظلا ىف ان رغّنملاو لعل | هوايش ال هع ومى لعلامكحو نطوملل مكن |
 رهاظلاىلا مهم برقان طانلا ىلا مه نيروتسم موكل مدق بفم الصح دق, ماو لعمل 1 فا

 أ[ نما هبتباجأ ىذا باول ا نع مي رهالتلا نطومىفسثالاو رهاظا ا نااب تناكئوالتلاو |

 || ف نسح ؟ناكل هباوفوولو ممطوم لاح ةءرقل باوملا نعاولهذذرهاظلا نطوم باتا ءهنوكأ
 0 بَدؤملا عنف لعملاوهو ةنطوم ىف لك الا ىلع ملسو هيلع هللا ىل_صهللا لوسر مه-هرش مهشح ا

 | اه ١ىف نا ىلع سنالا يدق: ىلارظتنو تآرقلا نمن ىلا ةروسريدتملف ءال آلا كلم قسقحتدارأ |

 || لاعلا نمدوسقملا هنال هير سغىف هب ئتءملاوهف اق توزع انناو هنن نذؤد هلبق ادوجو» :

 نانبلا هلع ىلاعتهلوقب هلعامعحاصفالاو ءامسالا هلعو نيدملاب هاش ىف ةرودصلا لاك م هر ضخ 1 ١

 نلردتا كاذفدتا من ىلعر تد..لادينهنمددعلا لد ام ىلع ءال لا كل قاطيان احا ضعبو ا

 ديعلا ب انمقللان 21 قح ناسلب هللا منركش نه نيركاشلاكالموهفءال الا ءالم ىمسد هلل صح أ
 لاعالا ىفاوديزيلمملع م ا نم م_ٍنم ناك ام ىلع هدابعله ا -ثلادم»ا
 || ردهتاور رك كارراشاا لع ردك ىل_ء كلذ نمهبمهازاجام نوكش ىلا ه٠ هر كلام

 لص دلا اوه يزوجول كالا اذهب قيلي ىذلا“ ءازحلا هسفنب ماعلا وهولاحلا اذهىفركأشلا |

 ا ىلاعت هلوةوهو كاملا ءظعاوهوءال ا ىمسنءاز ريحا ادهن لاا اذه لن «ذلاني ركاشلا ءالؤهل]

 | ىذلا اوهانههلا ةفاشملا امريلاوءال "الا عم اهير مت ىأ ةرظان امر ىلا ةرمضان دمول هو>و

 || نمهللا هملطام بان نما ذ هوءالؤم ءازح كا ذنوكح و هتفصهذهىزا اءازدلا ل.قولاهتحس |'

 ا ديعلا نمءازح هلك اذسهو نورغكتتالو نورك او توعط او فود .ءاو قورت دا لاقف هدادع ا
 || عنلا نمدلج نم قلخام كلذىلا فاشنا اذا فكم ةصادوجولا نم هي هملعهللا مذاامهلبانقمف ||
 ميلع عنا هنوكمو دعس لاعف نوديعيلالا سثالاو نا تل امو ىلاعتلاه ةيسملاو ةيوذعملا ||

 أ دوجولا ةسترع لاكلا كلذ لع اذ سانجالا نسركذام ثدح نم دوجولاو للعلا ةمتسهلاكل داجحالاب |
 هللا قلعتملا هيف ثدحلا لعل اداجت او داو ث د قل خ هذ ىنكي تاذ ناف دست | اذهريغ نم ةفر ءااو]

 عقوأناسنملاناذ- ه ين واهلك اهد> وأو هللا دع ةرصحتم سانح الا تناك املنكلو نوكلاو ْ
 امهم ىلاعتاهقلاملتدوصقلا لاما همطعبامب هان رشف رك ذا عامهتعراسخالا اذه |

 ا ١ م

 ْ قطنلاءاذم نناسالانيباو همك دسعاضيأ ن نطابلاناسلب :مهورهاظلا ناساب ةيدومعلاب عيرسصت

 ْ هللا لودر خي و ناكت ناسللا اذه مهصقنف ةوالتلا دنع كلذ ةءاحعل | نم ماسالا لعفب لو باولو

 : موف الذاو دنتمل ةقطانلا ن نسل الا نظاوم يعأن طا اوما هقحستاعاملعت مهانأ لسو هيلع هللا ىلص

 ناف معلا همواقيال هنطوم ىف للا مكحو تقولا كلذ فى اعلارمملا ىف اوناك مناف ىلمعل اريولا كلذ

 ّنْحاناكس ناو ّررملا ىلع هيامم همقطن ةتصوارب تتهيأ د افاضنأ ناسدنالا قلخ لوقو

 ءامض تارقلا ف ىلا عت لاه * باوما + ءامضا|كلمةفصام. (ةئامورشع ىناثلا لاو سلا ) *

 ءامضلا كلم نموهف نارقلان كا اينت سءثل ال_ه>-ىذااو هىلاعت لاعو نيّقتملل ارك ذو ١

 ١١ كلم نموهفءامض ىطع رون ”لكوع ”اسضلا كن نءتوهت هن هي دجب وهوا بدلا ىف سيعتلاب» ءاضاالكو :

 كوكتال ىدلا وسلا ههواضفراونالا نمناكعون ىأن د هك هن اخخأا] ىطعم هللاع الاف ءانضلا

 || هباح ىلاعت قاس! ق خف لسو هيلعهللا ىلصهتا لوسر لاق د بال اهعدأ]
 باجلا هيص ول ناف لات اوهورونل ثا «ةنلا باسم سي ءامس ا ال ول

 ءاض



 لاهي !لالج ىف مهل لت اذا الا نوكيال اذهو نيلعملا شم

 راقولا ثرو ةسهلاتناكامل *«باوملا#+ ةسهلا س ااجن ةفصامو (ماخ اورشاعلا اولا

 سلا لاغتشاو تافتلالا مدع هنفص نك هر دي نيب هدوعق ىف هتفصام ىأ سلاح اة فص ءلأس

 لام طعز تارا نا راو اوراكفالا نم لةعلاورط اونا نم للا ةمصعو ةدهاسشملاب

 هتريصب نيعو ضرالإ ىلا قو رطس د انمعو هلا ةفورصم هاندا نوكحت نأو عيبقلاو نحلا نيب

 دوج عم هو يال ناوزيزالعمساءاقجاهئاهعأ عاستججاو هسفنى وانو مهلا عحبو ةسوماط ميغ

 1 نم ةهح دق دلك يك ههج دش هسلأحناف لالدالاةطسامملا هضعتالن أوا ةركرلا نعنيسعلا

 قلطناف هدبق ثدحب هع نكملذ ةركشلا نمةدكرامملا ةعشمأا ىف نءالاروطلا بناك ةيا ع ةريضح

 دقو صاخ تناح دن هسفن د_قدق ىلاعتوهودقتلا مدع هيطعت ىرخأ هع. لحال هعمت

 || دادضا عوج نانالا ناناناسن ا ىمسالوانازيم عفربالو حرذالو جربالؤاضعشاورونح
 تافلدح

 كإملا نأ كلذو ىناحوروه *باودلا د ال ذل كلن ةمضام (ةنامورشع ىداشلا لا |[ وسلا ) <

 ىلع هن اسس هن كلم هناي فرتعملا ىلاعتو هن احس هلل ةمعاو ط قلللاد ثا ودو ةصاخداهاالا ه,فصتال

 1 هللا عم هتماعم نكي نأو كلم هنأ لعين أ كلما ىف لضفلا ن تجدوودهلز كه هللا ىوسام عج نأ

 1 كيش رماد :ااامأو تادامل اودكم دلما ٠ نم نيعهمللالا كلذ سلو هلل ك هوه ن د

 مرنمو اك/ام هنو كس قد ماك نم مهي قئالانا قاننكلو ادكتالا جرذكال ن هدنم قاف تابنل ا لك
 : ىنمو تاوعسأ ىف ن هدم هنلو لاض لا اذهمو فنض”لكىف كل دب سقي ل ند

 || نوكي نأ ناكمالا ىف هراكل او هركبح اص ن وكي نأ ناكمالا ىف عئاطلاف .اهركواعوط ضرالا
 |١ كلخ 00 مناف هللا ةعاطق زر نق ياللا ةقلطملا ةم_عنلا نماهتاو ءال الا ملعاف اسعئاط

 ا :نم هيو دغباملهللااوحتا مالا هسلعهلوقودو م اوهءال الا

 ار ءال الا كال هوهفهلهللا ةمعن هيذغت نم  لكف هيلع مئم هللا ىوسام -لكف نختم هللا ىوسام لك

 ءال | الا كلم منام مع ملال دا ماشي واهدوحونيع هَ هوهع هاكلتو ةمعئىلا اتصف كلملا "ولد نم

 ٌْ كلمه منلا كلب هلل موهكلم ناكمقلا ىلا ةمعنلا مد كاك مياع يملا ءالل لا كلم ناكءاذاف اضيآ

 ا اذه ةفصفءال الا نيع نع ةرامع ءالالا لإ مناكحاذاو دفدل اهذبمناكنم ءال الاكلة ءالا الا

 ١ منملاو هةمعنااو منملا ةهجن هال هيلع منملا ةهجن م ل ذذ هريخ ىلا تيس ناف هلت ىلا بسنت نأ نيعلا

 / ةروس ل سوميلع هللا لص هلل |لوسو ىل )ال هللاريغ ىلا ال الا نم فاضا امر دّقب مودعملا وه هماع

 ءال 1 "ىأبف اههءاف لاقي ا كعالفسو فان عو رحت نا قاخام عم ةماعلا نجرلا

 ا هيلعمتتا لص هتنالوسر مه-دغ نوكحج ءائز كئال ؟نسءوشدالو نيعات تااقالا ناذكت كير

 |١ له > نع موكب ن نكي لو كل ذنم أ ثاولوةي لو مهلع اهالتنيح عاستسالا ن حالا

 ]| مانقملا لاكب تذو ندا نكلاو هن اىلا ءال الا ةيسسأب مهنته فرعأ نمسا نأالو هللا نمءال الانأب
 : نم ديالا كلذ لَقتإلو همني ع نطوملاناف نا اا م ءيشنالو تلا ثمح رهاظلا ||

 سو هيلع هللا ىلصهننا لوسر هيئيصيامم مهدعس دام لع ليصتي مم الغش هيلع اهالتنيح سن
 ١ هللا نكمل ىن الوش نأ ن كا تلاقام 5 !

 نك ناعاو نالا ند هيلعلا سايتقا ىلعاص رحدشأ مهةنوديفتسف لاعلان كان وقيام ِل_بوهيلع

 أ 2 قسمت! لور طل الا نمباو كان هنطوملا اذه هضتقرامب بدالا ةمفو ىف

 موكسي نا آل ناالاوطا» .نتالاوت ناواضنام :
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 هسفل هلماسقالا م فصووهو نس ان عل او قأرم الان داوسلا فدوقو ندسح رية تداول

 ١ ند سقت :ىريكملاو مظعملا معلا هنعل 5 ةلاع لع او ءاريكحلا انلعجح كل دلق :

 | ٠ هريكوهمظعا]

 : ةىناطاسلا باسل عب وتنو كاملا ةم الع كلل ا حانت باودلا « كلما ح حانأم م( ةمامو نما !!لاوكللا ا)*

 ا اذه ومو برقع سل نمياه<و نوبرقملا هدهشب موق صح باك دوجولاو هفناطاس ١
 ا لدي ىذا !لماكلا ناسنالا فةدوجوم ةمالعىهواسهاكق ئاقملا عج نا نوكحي,امنا ٍباَحَلا ا

 ملسو هيلع هللا ىل_صهلوقوهو لماكل|ناسسنالا ساو كاملا حان ىههبر ىلع ةعدملا لزق نم هنالذب

 ىقالا<ىهلالا لكك ارهظ الف نطاما اورهاظااورخ الاو لقالاودو هترود ىل_عمدقلخ هللا نا

 رخ : الاودصتااءلوالا اوهلماكلا ناسنالاف ىكرملا طءسلا نم نالو طمسلا نوكتن هنا سكرملا

 || فطلأو بس < افك بفن نكلاو عدطلا نر حتا اورو لانو طابلاو فراسايرهاظااو لعفلاب |[
 نمهريغل كلذ سلوداسسحالا ىلعةكاسملا ىوتااوّداو ا نعد رعاه نقو هعمط ث ثح نم بدك

 الا اذه هاطعا ادحأ نأ هتتاانلعي لو ء 5 عماوججو افكت اعسالا سعب صخاذ هلو ءاوستاقاولخلا

 نيحهلةكشا اا تذادقو تارا( كلة مالا ةمترع اسال قوق نِس داو لماكتلا ناستالا

 ناك الف كلما ميد كل زكا الن لع ليدل كلم ان مريخ هنأ ىلعاذه ل ديالو مهل اهاعو* اه-الالع ١

 أ كلذبو باكل اهم نيزتي ة مز فرشا هنالحاتلا لثم باكل نوكينأ هله مص ةمهلالا ءامعالا ىل#
 ١' اعلاف ”ىهلالا مك ارهظ لم اكل نانا كا عسل كلا ف رماوالا را تر هلع وتنلا

 مكحورّدقو ىضق هضو مرو ماظنلا ماق ل :

 تاركسكمه يفءانعلاوهلوصح لبق ىلعتلاءايع !لوباولا * راكولاام (ةئامو عساتلا لاؤسلا) *
 || تامّدتم نعريظاىفدرواكو سعثلا تسلا ىلعتلل نأ كلذو هلولح لمةتوملا

 نم همّد:: ىتلا لكلا لاقل ا ىب هو تاشلا ىف ةمئاحور ١ ىوقاوةكتالملان ملزذاع ليعلل نرلا نك

 نع انوكسىأ اراهتو نوكلا كلذ ىعسف ييسر ارا احم لنا لمس ذاب لئلا وهورقولا

 || ىف ةمظعلاو ةسهلا ثرون ىذا هال نع نئاكل ا نوكحل ا ناذ ”ىجدسط ياض نعال ضراع لن
 || "ىىسطلا هجا نم نمناسثالا فن وكي يذلا ”ىيدنطلا ن وكسلاو ةنيكسوازاعو ىعسس صخشل نست

 أامسالو ةملعلاو ميلظعتلا ةصتنراتولاامتاواراكو ىمسال تلاعب را لع بول لاو هيلا ةيلغا
 ١ اىسالو ةسه ثروت حورا ةطساوب ىلا باطخ نال ار اقوم ) اصف" ىلا :امغ لدتا تكيف ا

 : هنم دك سرا هلصاصكى حولا هملع لزن اذا لسو هملع هللا ىبص تلا لور ناكشتو القت الود تاكنا

 5 لذكف طئاسولا عافتران ى وا هيطاخا ذادب فيكف ةطساولا عمادشغو 0 هثرولو ةوطع قد

 ا نوكي فيكف ىهلالا ىبهلا تامّدَتمن كلاس ا هناك ا ذافهتنا هلك ن مرو مالسلا ةءلع ى موه

 : نيالا ه ا سأسا | نواق ف لص ام ىلا ىرالار اهولا نم لمتأا لوثشح دعينا سنالا لاح

 راقولا نم مهباعرهظ مهيلعم_هرلن عقوا ذاف مهتقرب ةماعلا دنعةداعلار مل نيذلا هللا ىلا نيعطقنملا

 ارعشمهضعب لوب ىلهملا لالج اوهو سلا الا هر دقر دّمسالام متي ؤربدو4ن او ةنمكسلاو

 لالج افوخ نكلو لط فوخال + مهسؤرأ قوفم_ممريطل |اسماك

 رخالاقو 1

 هلالح !نمتقرطأ ادباذاك هقاّتشا
 'ٍ هاي د امصو ةسمش لد ةفيخ ال

 لاهو انوه ضرإلا لع نوشم نيذلا نجلا داسبعو ىلاعت لاتورادولا نيسعوه قار امالااذمن |

 1م ادوانالف مالسا| هبلع ْ اوما ىأراقولاو ةنيكسلا كحل واهرج اوةعلب| جس نوع
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 لكشلا عونلملا فاؤملا |
 ةنهلالاةردقلارثأت ىلعرتسل او ةريغلا باح + باو ما« رازالاام (ةلامو سماسخللا لاؤوسلا) <

 ةنهلالا قِناق,طاروهظوهو هثدحم تار'دحما فو ةعدت يدقلا ىف ة رهاطلا ةياكلا ةسماخلا ةَمشِللا ىف
 روهظنا اذه ةمس لءبالفوت :ل ارهاظمىهىتلاناكمالاب ةفوصوملا ةماثلا ناسعالا ىف ةمنابرلاروصلاو

 رازالا:هنعربع لاوهملعلا | ذهنييوانش لاح ىذا باخ اوىلاعتو هناصس هللاالارهظألا اذهولا

 روهظلا اذه ناكسىذلا قعملاابيديرا اناوكونلاو فاكلا فرح اهسديراالو نك لك خو

 || عياجلا ةروصلا ىلع قولخما لماكلاا دبعلا باوملا * ءادرلاامو (ةئامو سداسلالاؤسلا) +

 قامدما-وأ هنضلاق ىذلاهنم لكاال ىذا لوك الارهظملاوهو ةسهلالاو ةمئاكمالا قثاقعلا
 ةفلخ عسي نأ ىجش ىذلادبعل اودو هفاهاكقئاقلا دوجو لاك ماعلا اذه نم عدنا ناكمالا
 ءاذعلا ىلّتخ اورهاطملا يكس ًاوهو ةّمانلا ةئيشملا هلو تاثكمملا عج ىف ل» اكلارثالاهلواستانو

 ا دحاو صم ناكن افدحاو صخمالا ع تراكنلوأ دكا نإساطت طع ا لا

 ٍ نكد الملا نمؤأ نا نموأرشنلا نم لهتادو>وملا عاس 3 نموه مق 6 نمو صخعشلا كِل دوه نك

 ا ثيحياباك اكالتسا ىلا ىف كلرتسم هلال لالهلاوهوووصتملا ىدرلا ن مىويدم هال ءادردامساعاو

 ننا نايا ه- ةقح هسفن ىف دح الف هنع ةيهاالا تال اعفنال اروهظ عم نيعدوحو هلرهظال

 ارت لك ”فرهظي ىأارون ىاءجاو لسو هيلع هللا لصدلو ةوهو هلك ام نوكضاهاكت ال اعفنالا كلت

 نم هيلع دقعا ىذلا هحولاوهو قا | ىلا؟ ّئءهدو+و سد الق هش قللا كإ مس دقو ءمخروظاالو

 رعشا:لوشبانرمثا هملاو امهريغو ىرتستلا هللا دمعنب لمسو نار ب نب ا مككسا ىب كمر قولخملا ىلا تنثا

 ارونا.مرصذا نوكلا ةلظىب *« تيهط ىذل ربما اما "ذر انآ

 || ةقيقح دق هش عسم هنأب هملع مك اذ ىدترملاوه نمرظناثءادرلااذمم كلاهلاوه ىدترملاف
 1( راعبالا هكر ملا ١ لاتعت كاضام دا تالا نعءدهن ادرب بوح ىدتىح لكف هانرك ذام

 1 ذااوهءادرلاوءادزلا ءلردنالراضدالاةدكرذتالو اهكر ديو هذان :ءهبجتالو هدنعراصبالا يحتك

 نولةعن موقاتان الكل ذ فنا هروءيظر همف ىدترملا كلهتسا

 ْ نمةيبوراةريضح نقلك ىواعد ن ءرهظام باول « ءاربكحلااام (ةثامو عباسلا لاوس )+ ٍ

 بش نأ تش نع ةملاع شام دح نم ٍبواّتلا لاو- | نم لاحريكل اهم نلئاسقلا تاسقبط ىل_عانأ

 ْ ءايرك ناكدي لع أ ناك :ءايريكس كالعلا عستيو دوج وم لكد نع مولعم قا ناذ* ءاركحااه للا

 ا ةبكررم تالا تال تاذلل ةفص .ايركل ناك واف ذ يح وهام هبلق ف سل نمت مظعا هبلة ىف قالا ْ

 | اذهل .دنعرك زاد ىلكتملا دع ل. ل قدي علا باسو هلاصس لل كو تاذلا نيعناكناو

 ٍْ كلذك مدام اللاعلا هيف موبامم اعلا“ اريكحلا هعتديرعلا هتزر نا هيله لجملا |
 ِ اد-هلو صخعشأ أ له لق ىف هرث ٠ نمءابربكلا نكن نع ع ٍل_علاب فدو نمي فدوريكحلا

 !| هناك دتر دل رعبنادمعلا هب قحلا نييودبعلا نيب بتاجوهم ىءادرع ءارريكسحلا دردأ

 هموعدر فرعد نأ ىرح اف هس سفن وهو : هس ةلاح هناق هس دالربغل ال ارب تتبرل!فاضالفاذه

 : عع ماعلا دنع لس ةيوتعمالو ةتاذال هتفص ىهام قالا ناف ةيطعلا كاذكو :

 ْ هنوك عم ملت فهل د ل | نم دزه لاو هت. كفت ةيفض نوكتحن :نآل ص سوابمىناعملا ا

 ٍ ىلكملا نيب لقعت ةلاحوأ نوكلاوهو هل لكلا ةفصنوكتنأالاَو لذ ناهجولا لطب اداوهووه :

 || امه اهسفن موقتن ألا واهداضتوءابربكل لب اقث ةبدوبعلا نالهل لدتملا ام فصال هل ىل رمملاو |

 | نم ققح مولعع لع ةبسناهيف دان ةزعو ملظعتوربك ةبسن نوكت فلعلا فاصوأ نمثلو وكنا عب مل :

 ل ا سف ها فكل ا :



 رهظمكنوكو ةسهل الا ءامسالا ارهظم كنوكح ةروصلا ىل_ءكنوكو ناشف وه مون ”لكب
 لعأفد ودسلابترهأ ةعف ران كفاصتالو ةعفرلا كاطعا ةمهلالاءاساللا

 ماعدت اال نال كاوخلا » ىرازاةزغءلاهلوقام (هنامو كلاثلا لاؤسلا)*

 هلوقل ثم هنماولعي نأ م,نمدارأ ىذلاردقلا كذبا ولصحل مهل لاشمالا برضب لزنستلاب هتفردمولا
 «-فنروتلا لعشخ ضرالاو تاوعسلا روث هتلا لاعت لونا حاسدماسبف ةاكشكمه رون لثمىلاعت
 هللا ىلاعتهلوق نم حاس سم ارو نيا ورونلا هللا نأ ث مح نمرونلا| هّتوهو هّتغص ىأ ادتبملاربخ هنال

 نام قحلا مالك نباونا اوؤص ىلع ه|دلس هناك مى ولانماكت اذا ىلاعت هنا نا رسمنا كلذكو رون

 نم ةلزنم هدامعا هسفنلزنًاف ىرازا ةزعلا هلوق لإ كح  ناوفص ىلع ل شل :توص برعض ند

 لعاورازالا هرثسامورازالا سا اما ذه لم ىف هرمهلع نم هدا ضناورازالاب فاصنالا لثمقي

 ندريدلا اذهىف دوس ةااورتسال كااثلاوةباكولل ىفاثلاو لمحتلل د. اولاروما هثالثل ذخترازالانأ

 نال +لالوضولا نم عانتمالا انه بلطت زعل !ناف ىرا ازا ةزعلاهل اوت لحال ةصاخةياقولا ثالثا

 ىلعاهم فصت نأ ىجلا ةعنم ةزعلا تن اكمال وراصبال اهيلع علطت نأ ةزعلا عضوم قيرازالا
 .ىهو تاعدمملاو تاقواخملا ةلزإ| ب امصسال تاعدبملا نم عدسوأ تاقواخلا نم قلخ ةقمقملا
 0 ل ادوار لوشلا عنم ةزعلاب قلل ارت امإةدزعلا ضقانت

 تلك لو وللا ر ليم تر ادم يكن الو اهلومتالؤاعد اتا ةرروضمتل ى وسام لعيالفاباهعال
 ىأىرازادْرعلا قا لانة ةمو دعمه فلاي ناك دقو دووم هاوسامف لمقف دو>ولاب اهفصو

 امهنما دحاو عزان نملاق اذ هاو ل. ىلا فّوثت”نأس وفنا !ناش نمام لع باح ىه
 ءاربكحلاو ةمانعلاو ةزعلا لثمدلالا شال تلا تافصلا هذه ل »ىف عزاش هنأريخأف هتمدت
 ملاعلاروهظ هي ىذلا رسلا كلاردانع هد ىذلا رهقلا ةزعلاف

 اسهسلت يلا ةمظعلا نأ هبندق هلا نأ ب اولا + ىءادرةماظعا اوهلوتام (ةنامو عدارلا لاوسلا) +
 ا اوودقصلا عل_عوعلإ ة غصت بظعلا تسلف ىلعتأ ا دن عقلا كاردا نعاب ست ءادر لوعلا

 نع ةيظعلا كاتابب هت ههنا نم هو هسسال ىل_عءادرا كسا يلع ىهف هرةفراسعلا بواد فص

 اعلا ىلا عار مدس هلا فصول أع ىيللا نموميدي ذيب لالالا "هيرو ةيلع الدال

 ا كب يرااوبز لاا سالو 5 ءلف قرظل اكالدا. دال دق وعيال نمهاراذا مله علا نآهملاال

 ددو ميظعلاال ةيلغعلاب ىف ودوملاوهف هلقىف ةملفع معنا كلذ هن روف هب معلا نامل هيج لع هل هتلزتمو

 هي ىرس أ سو هيلعدتلا ىلص هللا لوسر ذأ ليربج نأ ةؤبنلا لث :الدوف ظفاحلا يعنون دريخ درو

 رح ٠ الا فاسو هيلع هللا ىلسمهلنا لوسردعقو دخاولا فلي ريح دعقفرب "اذ ىرروكحا مهةرعشف

 دم امو هلع ىشغف لبرج امان وقابوا “رد فرفرلا همش اههل ىل دتابزدلا ءاعسأ ا ىلا الصواملا
 ليرعج لضف تاعف لسو هملع هللا ىلصهلنا لؤسرلاةذةئىث ه:مرعغت ام هلاح ىلع ٌقْنف 30 س

 هلع ٠ ند تناكحاما ليريح ىلق ف نلصح حا ةمظعلاف هتلعاماناو ىأرام لع هنال ل_علا ىف”ى

 تناكولو ”ىرمللال ىارلل ىهفةيْؤرلا لاحىف ةمظعلا كَ كر ا رااا ا انمع
 ىلاعت هللانا جسلا تدين دوودقو كاذكس ل حال او ار نام لك ملتح قربا ةلاح ةمظعلا

 اىظعت ه|نو دععالو هنم نو ذدعسسف مكيرانال وةيفاهوةفانما مفوةقالا هدها ةماسقأل مول لكتب

 يوقف تطعن لح تسال لال 1+ نيس اجلا ةسالعلا يفك ليت دان يليش دركي

 ءادراهلعحو ه.ءاذعلا لوقع هسلت ىذلا هُو ادر ىهىأ ىءادر ّييطعلا هلوققانلق اذ عافدسهلاو

 ضع ىلا اه ضعب »مذ ةفاتخم تاك نم فاوم ب ودلاو ةدحاو ةممك 4ءادرلاناذانوناهلع جي د
 آم دل ناب اكلات لدار لاذع كس ادن وصقل



 م د

 ولعلا نم لغسلا ةلزنم كن ءاننازنم ىأ هلدد» هنود نم هملع لخداذاف ةمظعل اوولعل اهل كل اخ كاملا
 تدح»ةًأشنلا فءاوسلا ىلعم مئافدن اشنن ثءح ن 2 هال هنن صو هّناكحود ثيح نم هيلا اورطظن مه 40

 تحرت نما دهاشمل لالظاا تدح# لوو وراتل اء الاجور ناعم علا ستراك

 هلأ ؟نلذرونلا هندي المأ ادي ثعبناىذلاهلصًابروذلا نعصخمثلا لطرتتسس صاخثالا ىشو هنع

 ةمايغأ اموهللا ل شرعلاهضرا ىف هنثا لظ ناطلسلاهتتامالا ملاسعلل ءاقب الف لال ادوح ونال ءاق

 لع ىأ ' ىوتشلا نمرالا لع نجلا هلع هل لجل ا. فزئ ف ركنا : كلما نيعشرعلا

 ' هتلع> يلا ىهامافتاذالال ةيهلالا ء ءاعع الهدوم نالا دبا عفربال د دععاذا باقلادود٠ كلم

 هماقس ةضمق ىف ءنائرنؤوسال لع !ذاناسق هيعسا نملك ىرخار ا دنا كالا ه.اقن ىهذاسلق

 دعع ىذلاوهو اهل د امم نك قث اللا ىف ةمكحملا ىهذاهنع قول كف ال ىتلا ةمهلالا ءاممالا ىهو
 : هحوت هتفصهذ_ه نم ىلعوانأ لوقن ىذا اى ةملاوهو هلو ددسلالف اهل ده | ُتمريغ نمو هاو

 لاوسالو باس>الف هل ىوع دالف هلق دع« نمو بةوعنا باّقعلاو ةمامقلا موو لاؤسلاو با سلا

 : نم فرم | ةغصالف لوصالا ٍلءىلا لوصولا ةلاحام ال دودسل ا ةلاح نم فرش ةلاحالذ تاقعالو

 أ اهلدوجو الف دح اولادا دعالا لصا نيتازنلا ف ةحل ارااوني رادلا ىف ةداعسلا ىطعم هن اف لع | ةفد

 رعش هير لهش هسفلب هتفر هن عيبافز يلا كراع هقلاختي دح بهل لعال نخاهو اَعب هيو هبالا

 عوضخلادوهسل نال ديالا ىلا هللا دبع نبل وسل شل لاف اذهلو ةيسوعدلا دم دوس او

 | اهلرعيلا  طأط ىأ ادصت اف ىل_الدصساهلنلقو دصم دَتفأطأطت نم لكو رظنلا ةمادآ داصمالاو
 || دس اهل ل شفولصا نعحيورخ هللا ىوسام لك ق- ىف ةعفرلاو ةعفر نعالا نوكمالُؤطأطتل او همكرتل
 كناف كَدَعقح فرعتف كلصا ىلارظاتن أب ك> وعم نع عضخ او ةم-هوتملا ك-ةعفر نع ًاطأطت ىأ
 ىأهننعفرعولصا فرع نمو هننع سغلاتاط كلص الك ءلطف كاك نع باغ ىتدتلاعتام

 قولد هناك هسئار عفر هير فرع نمو هسأر عذرب ل سان فرع نمو هبر فرع هسفن فرع ن هو هسفن

 هللاَي ةعفرلا هذهدعبو هسفن عفر هنأ دبالف عيفرلا هير توعت نمو هير ةرود ىلع
 5 ههجو روسف رمح

 اهلدح- ىتلاةهملاو مودئالاها دعس ىتلا هللا ناف موديالف دوعسلا نم ههجو عفربف هبلق دصسف

 |١ نع ةيرتالو لوزال هيرو هير هيل ةذ هي د هلال عذري لف باقل ا دعسو دودحسملا عقرأ عقرف مودتال

 دولا ىنعما ذهف عفترتال ةتلبقنالادبأ هدو نمهسأر عفربال باةلاف هسولو دوحولا

 تالاملا عونتوه كدعسا ىذا ادوهكاؤد باوملا * هودي امو (ةئامو قاشلالاؤسلا)*

 || لولعم لكو ل العم كنا تاعف تيلطف لذا بحوملا سلا فرظنلا ىلع كا د كه ك.لعاسمت اريغتو

 أ| كمضري لاوحالا ريغت نم هف ماقتام لكحامو هسةن ضرعال ضي رملاناف هسفن هلماسقالف

 ترّعتفا اذاوريقف كت [تلعفر فا دف ضرمملا ىلط نمو ضر# نمّدب الذ كض سه دّقف كضرب لاذاو
 َ دودحاافوصومتنأف كسر فرتنأ كان 02 .) كرهظراقفرمدك اذاو ارهظراقذ ردككح

 ىأ كف هؤديام ىعيهؤدبامهلوةيدار ناو دولا ءدباذهفاءاد
 ١ دوصملا كمطعي بث لوأوهام

 بيرقلا دبعنلا هناق ت-الودلسا ىلا ىَدْوي كد لكو مدقتم دعب هان دوم ى هو هير هلا لوةنفهمهتم ند

 ىمتا موك ؟نمنكلو هحنم كو درو دودسلاو كتطعا ىتا ا ىهسدرقلا دمعبلاب ةاعسملاةيوهلا نأ لعاو

 ىلاعت لاه برقا ىلا دعبلا نم كدلَمدف بي. رقلا تعنلا ىلا دمعيلا تعنلا نم كَل ةنف بيرل او دنعبلا

 دعم ةيرقلاوهدومسلا ناهنم ءىشث لأنا ىلع لدف لاوحالا نم كل ذريغلةي لو برتقاو دححساو

 بيرقتلا فراوع نة نيدنلاو ةكحن الملا نم نيب رماد قملبام ةيرقلا ماعم نم كدطعي كلذ
 هر ىلَء نلوكلاوحالا مف: لاو- الارق قرذلا نمد وعسل ودوائر حلاو
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 ' مهفافرخأتالو مد::هضأأ

 || حرت اصمىفع اعدوهاممع ءانثلا هلا دارأ امل نتاوللا + نما هلوقأم (ةئامفوملالاؤسلا)* 1

 1 رسدقلا قرعاشلا لاو دعو رمعت7 ىف مو نيمأ لق هلل قا ههل ىادلاىل ااا

 ادعبانش امهتتادازفنيمأ 5 هما نءاو لدطف ىمدعابل |

 دما فرعاشلالاقو ةشيلالبشبال ىذا قا عمدرشم تح

 ١ انسالافاد عهللا مح ربو #4 رااح 5-5 بل ستال براد

 : رهاظ مالا نال افخ ال وام ره عرمشلا فدروو ةشنلا لقي نمنيبو هنسدعبلاب هتاعدف ىو
 لح د فاهم رهج ا ذاف مع أر هاظل !نري_غرهللا بلطي رهاظااو ءا.فخالا باطي نطاسلاف نطانو

 صان: صاخ اهم رارسالاو صوصخ نطابلاو ىرجامرهاطلا ل_عيهل اهمرمسا اذاو نطاسبلا ظح أ
 || الم قركح ذ نمو ىسفن ىف هترك د هسفن ف فرك ذ نم صاخو ماعل ماعا مر هاذ موعرهاظلاو
 ٍ روك دموهام لك امو سفنلا ف روك ذموهفذ "الم روككح زم لكو هنمريخ "المف هتاكذ

 اهلعبالءامسا ىه كسغلعفف هيترثاّساوا م السلا هملع هلوق الملا ىف ار وك ذه كوكي نسعنلاف

 حلا اال لا انما وهال اهلعبال د بسغلا ا قمددنعو متأرسلا لف وعالا

 اهمرهملا نم اماقممتأامرسلاف لوسر نمىضترا نمالا هلسر نههمضترب نم هسغ ىلع رهظي دق
 كانوعدامف كتباجااندصقدانعملب الانءاعد بج اهانعم نيمآاسمرمسلا نم ةعفنم معاايرهملا و

 ا ناما فق نيدصاك َىل مار +ا تسلا نيقاالوهدصقاذانالذ نتاج نالف أ لايهم ا

 ا ةكئالملا نيمأت هنسم اق فاو نقءاسشألا ف عارس الا ىضتقت ةقلعاو ةباجالا ةيولطملا ه انت ةعرشلا

 : نيمأت لمم نّمأ ن ىًارفسغبامهلام ىدهملا نال هلرفغامل بح ول هنال بحال شي لوهلرفغدقف

 || نامز مم وكف ةنامزلا ةقفاوملا نوكحتدقو ةنامزلا ةقفاوملاال ةقفاوملا نعم اذ_هةكتالملا
 || ةد_صمريغوأ نيدسم اهةولوةي لهنيماىف اهاوقواخال ةكتالملاو نيمآ مهلوةدنعدحاو
 ظفاب ناستالاب م ملع مكححع دوصتلا نال ةصاخ ة فن امزلا قف اوملا ديرباعرق ةددعم اهتلاقناف

 |( لام ادلااهلو#»: نأ الا ةمفاوملا قبملف ةدصمرغا ماا ناو فوركلا هذه بدرتب ىأنيمآ

 || كاذكاهلوقب. كلل! ناف ههرباهلوقي نأ ةد حاولا لاملاماسق!انهلامل وكلا اهلوقي ىتلا
 || هتناحور ثحح نمانهلا# كلذك اهلا اذا ناسنالاف هتاذ اهضتقت ىلا هلاحي اهلوش وأ

 || كلماوودوه ءانهل و ديو كا هك انوار ةيادم كالا ةبابتلا مكعب اهلوقيوا هسح ثدح نمال
 || شفا ماعقلخ ىتلاةروصلامكحي هلوقوه ةباسنا امك ناسنالا لوقو كا ذكحاا هاو قيدق
 || هلهللارفغاملاه ا ذاناهانركذ ىتلا ماسقالا هذه نمكلملا هاو لاح لكب اهاوتتي نأ ناسنالل
 || ةداعسةرادهلا ةعتش نال كلن م ديال شاع هبادهااذاضيرما نكحن *ع هللا هريس نادي ذلك

 ٍإ ببجال_-ه:1لادهافةنادهلاة رع < ىكف + نإ ل ةعاراسلل او اقدار غ انا هالك ترك دقو

 دقف هع اعال ىداعس هاب هل بصتس هللا نافاعدام بسحب عاد لكونيمآهلوق ىنعم اذهفرفغلاهو

 عاد لكءاعد ىف معالا بولطملا ىهذا هن داعس هيفامع هبأجأ

 ىذلاهلصا ةدهاشم داس لكن مدوحلا باوملا 5 دوحسا ام (ةنامو ىداملالاودلا)*

 ىذلااكاصًاو د و كذع ٍباغام بلطاهل لبق هّتيلصا نع هتمعرشب نلغتشا الك هتعاعر :ناك نيك هنع باغ
 || دصعور دص هنعىذلا ىلكلاحورلا ىلا حورلا ددمو هلصا ىبه ىتلا ةيرتلا ىلا مع ىلا رصسفتر رص هنع |

 || بغاهلوصارصشلا ىف ترهظ دقاهلك اهارتالأ بغا ماكل وصالاف 111لانم ىذلا هيرلربسلا ْ
 || ضسسلا ف ن وكيوت ناوح س.غوهف ها نط فن -. ننملادحا هدهاديال ب غ نيوكلاناذ |

 : 0 علا لا اقالادوس زمان هل اهنع نتن لكلا ذأف

 الل
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 ديجتال

 ناك اذا فلان نعزرَع دور :لاي دعما هجولاوهو مامالا هل ىدااهجولا هلّمسملا هدهى جرد نا
 || ى ”ىرمنال هتفصذه نما مالفاضتالب هك ا هبو ناكدماما ن مىربام ل ثم هفاخ نمىرب ص خلا
 0 هيلا الس دج مل هكاله ديرب رب نم هءاجةه> ىأنخاهر اف هلت نيعلا نال كل سالف ةهج لكم
 هماما نم همت نمديشملا هجولا بحاص قب امانا
 || ىهن هت اصسلا نال نازودعا ١ + مك (نوعسنلاو نماثلا لاؤسلا)*
 فصترامناو هتقشح ئذثلا هجوول الهلال صتتال قياقملا نأ معافاكل اهن روكمال كلهملاو كلهم
 اقع ضراوعلا ومالا عا ىميذف ضعنىلا اهضعب ةمسسل نم قد اقع ضر اوعلارومالا كالهلانأ

 اهيمئام ةيسنه تضرع ء نم فاصتاف ضاوعامنوكح نعاههحو كل ميال .ضراوعنوكتنأ
 || لحما كلذ ىمسو اك ال د بتةضراخلاةيسنلا كالا راو ىرسا بنل ودع ةبسنلا كلن تاق

 تارا ار اموت اعرب عدو دال وثاقحالا مامواكل اهدلاوزب ضراعلا كلذ هما! بوسنملا
 ؛1الهلاب هفاصتا ةلاحتسال هولا صن اذ هاذ رظنتام بس قطن او تْنش فدكرطتاف تا اهالا مث امنا

 5 كإبتال قيقا تناكذا

 ]| مالا ىعملاوهوءادّسالا هؤديمباوملا « دجلا ًاديمام (نوعستلاوعساتلالاؤسلا) *
 أ| بسلاو بس نمهلّدب الف ثداحءادّمب اهل ىعملا قد رط نما دمقم نوكحو نأ د الف دم احلا سفن ف
 |/ ناو ”ىمل !لعف ةفصرهتدمق تش نا كلذ دعب ْمقالطالا هديك داب ظفلتلا قد رط نمو دسقتلا نيع
 ١ نيعهنافدرعل ا انهدملاب لئانتلا داو كام اذه نمرثكح امو هرزنت هغصر دسقتلا ىف هتهزن تدش

 || ةفاض هن ديمو دل ادار ناو هدجو أ املهدجوأ ىذا! قل اهو در هنسع دوج وب قالا ىلعءاننلا

 ناوةواقثوأ دوجوملا كل ذب ةداعس تنرتق ٠ اوسدوجولا,لوقتفد-لا ادتباع ىأدجلاا ىلا ا دمملا
 أ دووأهسفن قطادجوأدجلا قحلادج دهلاادعدارأ ناو ةثملاو بهولاهو دبة دجلا دجدجل اندارأ

 | هود هسفنق ولا دج هيدارأ ناوءانثهنانرعلا هو ددق هملعع انثهنايءانثلا ىلعءانثا اف هنا واش قالا

 : هريغىلا ال ىلا عتهّنن ىلا قلخلا ةفاضادؤ دمك هقلخ قمل ا دج هردارأناوا دءارهظي») سغوهفةبوهلا

 || هلع قاخلاةلالدثح نموا ترظنناءاسلا اهو د ةروسلا ىه ىلا ةحافلا دج اذارأ ناو
 ا 0 نءادّر قلا ثيح نماه رظنت تنكن او ةحتانفل ا ةروسن ا محا !نحرلا هللا مس نوكف

 0 ل او لدن أهلا بني الو نعأب , لصتت ملفه دا نم ف :االااهو ديف ةلالدلل هي لاعلا
 امبلصت لاه بعاهؤاعساراهزام-االا ىنءملا فاي لصتا ام هنأفابب لص نأ ةحتاسلا ىف ىلا عت
 |١ اهلرثاال هنافهسلاهنامسا عوجر فقاوءوه ثمح نم هؤدنك ءانثلا بقاوعدجلا.دارأ نافاهاوس

 || وهالا هلع ىثمالو ىئمالف هريغرهالنلا فرهاظلا سلو ءانثلا عقيرهاظلا ىل_عو رهانملا ىفالا ظ
 || اد هلاوس نمرهاظلاودجلاو ديماماولاهاةهاف ءانثلا نم رهاظملاب قلعت ام سانلا لع ستلاو

 غارفلا دعب :تعرشكلك هو نيم ىعدامداخلل ىذلا كلا سلا ىف لاق هلال حافلا دارآهنالئاسلا ||
 ىدبع نيبو قس ةالصل!تمسق لاك ذهلو بوشموهفءاعدءانث لكوءاعد,ءانئىهف ةئاشفلا نم

 || اندهاهلوقوهو لاول نما مفامل ةعورمشملا نيمأف لأ سام ىدبعلو ىددعل اهغصنو ىلاهقصنف نيفضن ||
 |ادهاوراعتةالاوهاذه لعد اًوديفدلظ لاح هملارقتشي ندب الفدحا نمش كلط نحو

 || ىغ ملا دقه هنلارقتفاام ىلاعت هانغرث الا هءلاراةتفالاهل بجو ام هنا مةياجالا ف لأسأ|
 || هللاىلاءارقفلا عناسانلا اما ىلا عت لاهو نيملاعلانع”ىئغهتناو ىلاعت لاق نيملاعلا عقلا ||

 . ليال هملاق راش ارقف ىلع ىنعملا ف مدعم قا غو ظفلل ا ىف ”ىنغلا لءرشفلا م 3ةفدمجلا ىغلاوههللاو ْ

 ْ هقتاىلاهمدع لاح ىف نكملار ةفلاوالز هنت قانا نع ىنغلا ناخرخ الا ىلع امهدح مدع نال اوس امه ||

 خحناللزالانالرخ الا لعام_هدحا مدد الانابثأو امن لزالا نافوصوملاوالزاهانغ ثىح نماأ



 اهتدئاف هذهو قاوذالا ىهاذكهو هاربامعقحدقلاو كشلا هب لقب هنعفروهلاغتضل الش الّدضلاو |
 ءاماوال او ءاسالا نمع اجام هنمع عب نأ ليلقفالاوةياثملا هذببةرطغلاو ةياثملاهدهم ناعال اخ 0

 لوصلل عناوم ارركحا ن نما تال وتقلل قر انلا لجعل ةشوملا :رطقلاف تاسهلالانقدصلا نم |
 نمالاا.تاذ نما سروال ىج جا "هل اقلا ىه ةسودطملا ةرطفلاو املا لعلا نملص<نأ ضو ام

 ضعبامواهفالتخا لعرومالا ىف ر 1| نطق ىطعت الف نا_ءالارو
 ١ لكلا راناثيد حما اتامد

 عجتانأم تجار الو ىلع .ةيامىرداأم هلوقور دب مول هباعجاب ل سو هيلع هللا ىلص هلوزنثيدحو

 امقءاسنالا ةلزئمو هللا لهاال ا هفرعي الب انا ذهو ىلا جو امريغيرظنالو لع ء ىلام ىأ "ىلا جوبامالا
 ءاسالاوع "ورز نركا م و ةسك الملا نمنامالا ين 8 رطب بمغل | ن ان 1

 رهاظلا ن نمناكجح نم ملا ظخ هملا قلبن ءمدنلا قلياع ن نمومحورلاو حورلا يلا قاناع نونموم :

 رخاالا نمدظحو ةمهاالارطاوللا لعل والا ن د م طابلا نمهظحو هلا يلام
 باوملا #4 يمل رلا كلان د لفوت وم نانا طعام ( نوعستلاو عباسسلا لاوساا) * مياع'ئىث لكبو شو هلوق مينو هو ةيهلالار اطاويلنانرطا اوذنا ةيقب قاحلا

 هتومث ةيشش نعل اهددنع ءئث لك نامجال ارونالا هتريسص» نيعارونال ىذا  هانرك ذىذل | نمو م اوه
 اماقناسعالا فهروهظ ىأهرهظم ههجوو هتةق-و هناذ ءئثلاهحو ههحجوالا هدوجو ةششو

 ئن لكى اسهاخ ديان اصض ا ضعيفرهاظلا فهوبوانأو كلذ نم بال ةانثتسملا ىهفهناذ ةيشيلش
 اصاخاروظمريتعاف كال_هلا ىفاهلخدا نما أف كلانهاهلخ دي الان ادا ضو هيسوالا كلغ

 همشلا ظل قالطا تشالذ نئامآو امرهظم نعول الاب ًارتعاف كالهلا فاها> دب ل ماَمأَو ١

 هه-و اذه نوكه,.نأ لوالاو لو بدالا وامان. طوخالو تدرواماهنال َى هلال تادلذع :

 2 كلذلف هذ رهاظلا هحولا نيبو هند ةسسأنم :ارهظملاو هّن وهالروهظملاديرب لو مالا قالطا لم :

 فوصومئث لكفهكاله لاح ف ا ءاعسف هاندرأ اذا ءىدلانلوقامنا ىلاعت لاق ءاننتمالا
 لاح ىكلاهومذئيش مس ماه ملع قلطن .ام زكسص ىأى * لكوه ىذلا ا دتيملاريخ كلاهنال الها اب

 ا ىأ ناد و تجمل هديل نان تملا وهام ذااكل !الهلاب هفاصتا لاح ف كلاهوهاكدو ولاد هقاضتا ا

 لاو هر لاحم انفاهااوز ل احنا نام اود ورم يضوا اذا ءاشالاو امو دعم نوكي نأ هن اذ ةةبتج نم

 دو-ولا,فصتملاناتدو> ولابف صنم وادوح ولان تفدت ا ءاوس ككل نيعلا هذه نع مهلعلا م 5
 ئث لكف قا دوولارهظم نكمملا هب هس ىذإ | نكمملا نع ىفر هالو هان او نكمملانيعوهام ||

 دعس اوق لثم اعطقنمء انثم_ساءانشتسالا روكيو هيلعتئشلا ظفل قالطا قطاع اننا ٍدهلف كلاه

 كادكممدعلاهملعل اهساهناذادوحولا قمل قدسا امل ىرتال سلب اال نووعجوا مهاكدكث الملا

 نكمملانا ةفرعملا باكا: لة ارهظمهانلع- اذهلفهدوو لاحسا هاذا مدعلا نكمملا قحتسا اذا
 هفاصتا ىلعمدعلاب هفاصتا مّدَمَت نكمما هقحتسا ىزلا امئاو سانلا ضءهلوةباههتاذامدعلا قدتسا م ||
 | مدعلاوهس هادو>ولا هيلع رملا مدعلاف نذا مجرتلابدوجولا لبق اذهلو مدعل!الهتاذا دوجولاب 1

 دودولان ركح ا "ولي اقم ىف هل ىذلا مدعل اوهامت اوه دودو ىلع مقا ا

 | ىتعلارظنلا هيضتقب ىذلاوها ده نكمملا نيعىفدوجولا هيلع ج رااوه مدعلا كلَذف مدعلا ناكل |

 نوكف دوجولا»فاصنالا لش: نالالارهظم ْن وكت نال ةنكم ى جاما ةنكمملا نيعلافانيهذمامأو |
 نكمملا عسي هب نكمحلا نيسعل لاحوه لب دوجوملا نيدع نكمملا فدوجولا س اف نذا اهنمعدوجولا ||

 لزي ماءاكلاه 2 * لكل از الفا دوج وم ن كمملا نوكي نأ أت ةقيشحلانال ةقشح الاراجمادوجريم

 0 :اب فوصوملاو مدع مدعااودو-و دو-ولاف تعن درا ىلعريغتالو تعن هبلعريغتي ' :

 دو>ولاو ينكجا|لهانم قرقملا لها يفنودا ذه مو دعم مو دعم هن :ًابفوصوملاو 0
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 ايدل ىفاهاو بلا عافتراف نانا ىفاماو قد هكافتاماسآ لا ىفاماوريث اتلاف لاوحالاىامآو

 هناثوو هل دع ثيح نمهملاععمو هرها ث دح نمق ملا عم نوكي ناف فراعملا ىفاماو ةمهلانلعفلاف

 هّنن و وذلج ثا اكوا دعم ةرضح لك فك ناف مرئغن الو لززتنال هماقت قح بلاط لك نيف

 رصقنلا هضزو عالرغسل ريغ نالرفاسمربغ ميةم هناف ةالصأ ارصقيالوامتاصناكزنارطشالف

 ىتب ىفاناف "بدمع تال- تال-امْث يف نينمؤملا ما ىنافرمدقا ال تلاق ةشئاع لثكو عذرطفلا الو

 نيعاصلارطف هنافرطغ ورمي هناف كلذ فالخي هلارفسلاو

 أ( هعطتو باسالا ”ىلولا عشتااذا باودلا «ءاسلوالا ةنيكسام (نوعستلاو سماشلنالاّوسلا)«

 || علطاو براغ او نيب رغملاو قرا ثملاو نيقرمشملا نيب هل عجسو اندس .ربءاجو اننقربءاج كلم ىلوو انس انس

 || فدنأو مهقح عئارشلاءاسن أو مهةحءاسنالا ىطعأواهتح تاماقملا فوو برغماو قرمشملا ىلع

 || ثراو ريغ هناف قح هملع قولخن هجو لو ةسها الا ءاسعم الا ىلع ةمهلال اءامسالا لاحأو ىلعالا "الملا

 : هلهحوا هل ذف همف ىج رواهروحوا هل دع هق هملع فاس بصنم تبحاصضالو ماماالو لوسرالو

 (|ءاماوالا ةنمكس كافر كح اذه عجو هلم اونوك, نأ ام نطوم ىف لسرلا ىنتو هنتح فرعي لواهردق

 نكلامتادمهل لت الوابل نونكسي لاجر ”ىأو لاحر نون اصملا سثارغلا مهفاما|نونكسإ ىتلا

 نطاوملانافاهاءاشبالا :وكحصوف ةتاذإ | دهاشملا همشت ىهف قوربلاك ايف تاسالتخا مهل

 || نريكش لاحم ماودلاناف الي وطوأ اريصقاماتقو لص نأ ق فنا ناف مهملطت مهتعسطو مهملع مكحت
 لوتسملا هبفرهاظاا ىربو حرت اكح نوكف هتءسط باطب نملارظان لالا كاتى <ىلولا

 را ىههذهنأالا هنمع ثبح نمٌناذ ىلع نمهموهواهءنعاماو هتلأسامابطعبامتا كلذ

 : ةسورلا نم بوشاهلا بال ىتلا ةضحلا

 || باوما «رخالاو لوتالاو نطابل اورهاظلا هلو نم نيمو اظحام(نوعستلاو سداسلا لاّوسلا) *

 دنع هيف هقدصام هلرهظو همض هق د صام هنعن طب دف هب هريخ ا ىذا نمالا هلع ل أب قدصم لك

 ١ هر رب كو هعامس دنع هي دصت ىف فقول نأ لوال نم هظحو هرابشا

 نعرهظ ”ىناعش ءشرون ناجالا نأ كلذو ريخا هيهريخ اامف :ركفتلا دنع هرظن هيف حدق نا هيف هقّدصامف
 أر حاطلا ن«ءانركذام همكح ناكنواقلا ةماشد رونلا اذه طلاخاذاف دسقتلا لقتال ةقلطم ةفض

 قثوبالا دهف ناهربو لال دةساورظن نع نمّؤم نيعسق ىلعهمف نونمؤملاو رخ الاو لوالاو نطابلاو

 لملدنمامووهل لد باح فاخ نمال اهملار طن ال هبحاص ناذ بولقلا ةشاشدهرون طااذعالو هنامان

 طل انك نناهربلا بح اصا نكع الف نيح دعب ولو حدقلاو هيف لْخ دلا ضر عموهوال ارظنل | باصحصال

 ناميالا لوهخ نيع هناهر.ناكىذلارخاالا نمؤملاو هنو هن» ناحل ا اذهو هيلو ةشاشي نامالا

 كشلا نال ك ث هبحاص فرّوست.الف واقل ةئاشب طل اخ ىذل نام الا وها ذهفرخسماالال هملق ىف

 نامث ديه ىفوه.ىلب كاشل ا الو لخدلا هملعدربام مناخ لل دالو لمادا اهلناف هرمعب الغ دجال

 اهقلعتمىتااتاسغملا كرداناميالارونب عّتجا اذا نيعلا كل رون هم نيعد ن مؤمنيعون ىلع مؤملا ||

 (| موقي نأن كي لوالاف هيدري_غىلارظتو هب هملارظنف ناميالارون ىوسرو هنيعلام نمؤموتاجالا
 | وحد اهب لوقلا ناعالا همزلأ ىتلارومالا ردا نامالار وب عقجا اذا ىذلاروذلا هنع ليزي سها هنبعب

 ةلدالا ىفريطنلا ىطعت هترطف ناف دككشي نم كشلا ءلخ دف هنا ذي ءاشالارظنم وهل لمل دال ىذلا نمّؤملا

 || ةلجوهرخ الا نمؤملاو هساعف.خالا وقوذهنلا عرسي منا اذهلثف هنتدمنا ذاقرطتي ل هناالا

 | ىرلا هيف تضتام هئاريع هننعتاقيط تنكر وهاوق تالا تواستو هدب توت دق ىدلا دسملا

 «ابعترمصتات نامالا حو رهف رفتف سمطلا نمدباملا هذ. ناسنالا ن اكجاذاف هنيعاروالذ

 || ناميالارون ىوسرون هتيعبام هئاقاسارو هل هملع كوكسشلا لاخدا هل نكت .الفءاشالا ناءالاروُي
2 1 2 7 



 هتعركحتللا قت ىوءدلاقداصه ملط ىف ن<وهف تانالا عبجو صرالاو تاوعسلاّىلخ ىف |

 ْ هلودهبلط ىذإ | هناي ق كس ىزلا هقح هماط ضراعي ال ىذا اق ا اوه اذ هذ هلع هلفغلا ءالمتسال

 ْ لاسالن ألا فاصوأ نمو بف لأست اذامو ل أت نأ ىتبشٍ ف .كك كل نيس دف هقتاخ ءىث ىطعا

 || سايعلاونأ انحش ناكى ث هريغىلا ىسشدقف لعفب /ناف لوتس ملا ملا ٌكلذاضق هدب نمإلا
 ةيالولا بانت لواننو دةلاسرلاو ةونلا با, تددسدلا مهللاهئاعد ف لوب ”ىجابنصل افي رعلا نبا

 1 نبذلا نيت انما د هذ ىلولا كا ذ ىلعج اف ل دنع ىلو ىلعال ةيالولا ىف ةمنر ىلع ا تنيعامهكمهللا

 هتاذنوكلالقءناسنالا همام ةلاسرلاو ةومنلا تناكناومهلاقح نوكي نأ نكماماوملط

 || هللاناف هقحتسيام لاس واهل بم عئارشلا ةوبن باةسواع رش اهءاب دس دةهلنا نأ عا نك اهل لبا

 '|اهانةلاامغاو اهنم برش نكل اهلثم نكي ناو تهل ولا لاؤس بابل ا اذه نموانملع ةيالولار إم

 السر لاك دحاو لالا ينتالوأ اهلاسرال ةنلا ىف ةجرد ىهو لاح تر رقلهسشتلا فاس

 || دحاو ل اسولف ةعامشلااهل تاح "ها -سولا ىل لاس نانا نوكح ١ نأوجراو لو هءلع هلا ىلص
 الا عر هنال هقح الام ل اسامل هسفنقح ىف هل سولا هيرانم

 هصوسس# هفص للعوده صدخالا اهلا

 : كلو لسوتلا نم اذه نوكم نأ نك دّقِف هم لقب مل هناالا والا هيلااوغساو اللوق هللاو

 لو ة.ستكجموأ ةيوهوماما ٌةفصلا
 داو ىلع اهرالو لسو هيلع هللا ىلصهللا لوسرا معي

 3 هنبعي

 صنام هللا دنع سا:لا لضفا هنا لءذ نحن و نيسنلا نم هللا دنع لضف اوه نملالا ىتنتالامنا لقي لو

 : هلفلالا نهد_حاو لكن اكل فن ف ترمظولو ةعصلا كإتاهبدحالا نوكنف ةفصا كل :دحاووأ

 || نكلو انسفنالاههلطت نأانل غاس هلكك لذ نمئث عراشلا نم عقي ملال اهبلطت ةغصلا كلت نال هل سولا

 ا ه.دماش دتها ىذلا لسو هملعهللا ىلص هنا لوسر قح ىف هللا عم بدالا نس> وراثي الا كل 3 نم انعنع

 || اذ تناكول نأ قل مراكمو ءّر صو اراب اوادداا-:ماع نيعتق "هلمسولا هل هللا لاس: نأ امم بلطدةو

 1 اور ثو هللا دنع هتلزئم نمهانفرعامو ههصتموا على لكن م لضفالا:ىل دالاود ناك ذاهلاهائسهول

 ا كا ذو ادلى عورمشملا مكملا ىفايدّنع لثملا ةمق لثم ةحردا كل: لثاعام هن !ىفان نوك نأ اذم

 ْ رثاكو الو موا ةيال ىذا ا دم_بااوهناكح ناو ناعالاةوخا ملسو هيلع هللا ىل_صهنءوانش نأ

 || نأ عرشلاف تنثو ةوخا نوئمؤملااهنا ىلاعت لاقف ناميالا كل سقانعم مظتنادق نكلوأ|
 م لاق انء تاغوهو :لسسولاب هلان وع داذاف لمع كلو هلك لاا لات سغلاروظ همخال ىداذانانالا ا

 || ل سسولا نم هل بسولا بح اصهلاس ام ةءومت تاحرد نم لانسف ىادلل لثهاو هل ىهفدل ثم كلو كالا

 1 عجل ةيصاخت هل .سولل نكلو ةدّدعتم ْ

 ١ رددةم كلم دنءقدصدعّتم ىف باوملا + اة نوكي نم ل<نياف(نوءستا او جدارلا لاؤسلا) + ا

 هنال_عب نمدتعالاق وةلاباطتالو قداص هنالودصلا دع ا فوهوالا قحما|ملطدام قوة نان أ

 ْ عمجاف ردتعم كلم دنع قدصدعتمىف انلقا ذهل كلمىف ةماكلا ىذام المو اهلاصنا ىلعرداق |

 || قرغلا ناك املنكلو كلذك قل اناك ناو ربنوتان> ىف ىاملاو لحلا ا ذه ىف تملا عمق حا اذدا'

 قنملاف تملا عماقخم هنوك ىفلا "ثالا عقوو تانملاكتانملا نكت ل امولعم اذه نيبو يلا ند
 ا لانام

 نك امامهاو دن املاو رادضالاو نيعأا ءاقب ةرض>وهر دّدقم كلم دنع ام هنوكب الا قدصا ادعقملا
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 5 قالاوق دانضلا مسالا مهل نوكي ءاع٠الا تارضد> نك 6 ٍوْرْد جا |تارضحلا بس كا نحل

طت ءامءالا ءالؤه نم مسا ىاخ ءاركخلا هذه عم ىفامو دانا و
 : تاتاذاا ىف اماو هل < ناك هلار

 اظا ام ءاعت ةصولالا ىفاماو تابحاولا مهلعت

 [تن ا 7 0-2-2 تت

 ١ ضئارفلا ةيد ويعمهلدك ةيدويعلاىقاماو بواظملابر

 سار + جب ع 4

 ماو



 مد 27 م 0 دينه مهتمو اندلا فكل د لاس نم هرتذ. ولا درع مذ مادا سه ةث.وتف هللا هدأ

 ركشتلاب ل1 سال ١ بلطي أدل 00 0 فا تنفق ءراك اجا < يل ظ ا :

١7 

 - دي

 ١ 1 1 لم لاثد* ا 0 0 0 0 ريما موف م تك

 | سانلل نيم عرش اوهتاذب ب باوُدلا باطب رينا اهم لع نم رحاواهرح ا هلذ د هلاسح هاش رس نم 3

 دوادان ”.ووادإ ىلاعت لاكو اهلاثمأ ريثغدإف ةئسملاب ءاحئ هه هلودقكح باوثلاكإذتلقو :

 رهظتك يلع «ءانعلح دق انا ىذا ارهاظل ا مسسالان امنع ءاينوأ مدعي نم ضرالا ىف ةفلخ كاناعحانا |[

 7 8 قليلا لكودق فايس ق 0 2 لع الو قلاب سانلا نيبمكحأك قاخ دب

 سوفنلاة:داراوهو ىوهلا اوعبش الو ليكولا اذ هرم هضتشاماومكح اهئافلكت لاتذهمد
 | لب ..و عار بطاخ لكو ةعوريشملا ةيولالا تاماكلا ةمسشنتب لكوملا قا مك اهفلاضي تا
 هلئاو ءامتاذلا :دعاسم تاتتواخلا فاهفرصب نأ هللا هلك ىذلا ق ةط١|دهةهغد لدعااناكف هتسعز نع :

 دشرملا :
: 

 | قوتولا ناوملا < ءايئللتا نمهيمكح نمق ىتعي هيرتامو جناب فاثلالاوسلا): |[
 نكلو ريثبلا ىفاهسالوةرغأ اهذهروهظ نم عن ةدول رلا حاوح نكلو هنرماذهةدوبعلا عمامتاد
 || نم ص لكى هاّنا ع هاوقعسجيو درصبو هععم قللا نوكينأوهو ةر ٌهااهذ_هنود ىرخأ ةرثدلا
 نم ءالّةعلارثك أ ١4 هاواملع لمعي ىتلا هترمامأو ا ند هناطلس ىف هاضمأ امين 0

 للا اوكرت منكلواولبوقنيوكتلا عم اوغقوول هلاوقلخ اهب ممفرعم عم لاجسرلارب اك ٌةَنافةماسقلا
 ! 3 مهلع رول ناو فير صتلابو الخ نوكيتأو ومالا سقف وهاك متت ف فوات :

 || كلذ نع ءالؤهو ىلا اهلع ةمكسمل مهلعةر علقو مهل ءارجأ هنا نكلو كل ذل مهنمد_صق نعوهاق ئث أ

 0 كرو ووك ناالا يسروست لف كك اودصق.ناامأو لزعع

 : مهتم ترهظا ذا م ملا لاعفالا ةفاضا نم نوموصعم مه: ا مهسحأ ام هللا نوصعيال جوملا لا كلذذأ)

 ىوهلرهاظم اننوكل اح ىف ئثال نف ىوءذدللوانل اق هرهاظم ىفهنام-أ نمرهالا ىمنولوتنف ا
 اهقحةبورلا ”قوىذلاوه اذهو رس دبف ماقلاودبالا ةجارىودي مانا ايمو ا :
 ىيريو فاو ىصعتالذ هتكلم + م ساو مع ناطلسلاَناَىرئالأ نيعالالبتردلل م كلل اال 1
 لكيبو هند قرفالفاناسا هنوكل كلذ ناكولذا هنمعال ةمترملا هانت ١ ةكلمملا ىفوكستملاَتا ىرب | سانا: نم لقاعلاف ةسئرملا هوان اطلس نوكيا وهايخاو هتيع باف ةاذا ايس هوك كا 1

 || منوكح ثدح نمال مهن امعأ ثدح نم 000 نورطت. هللا ل 00 1
 ' ا ىذا نط رع ةرع ىِه هذهو مهال دكاملا ةشرملا تن اكف رهاشظ» |]

 كاوا هلا ةدابعةبدورعلاو ةدوبعلاب ١

 مكح اليو دولا ودل | طعمتا رك رن | نك دامو (نوعستلاو ثااشلالاؤسلا) *

 دوصةموهّللا الا س دو قدا ىطعموش ناكاذا 0 ألاف سعال قيقحت ىلع كام بنا ىف كل ذو لدعلا 1

 ةيعص"ه إسم هو هةقبشإا ىذلا قلا ىلط ىف ىوعدلا قداصلا نوك» نأ و - نم ةفئثاطلا

 م تالا دوف هقاددع حس |؟ م 2 طع ا دّقف هوك س اموهو هقلخ ؟ < 00 ا ا ْ

 لكر طعاأ هلو5نا لع ا لةئلف هقلشع د 1 ادعاهلود ع ءما هقمسام ةنعاعونم نوكتجي نأ 21

 لوصعل ات ءالثهيلطتام م ًاوهتاذاةموقملا لوصقلا نم .ىثلا كاذت اذءوقياموهامنا هعلخ

 ىفاقءلاناذوصوم ءادام ى هان د تك صار ءانال كلذ هاطغً ا صضارعالاو مزاوالا ند

 اههمز اول ن دهتاذ هقهس سلام اطيل ىذلا وذ ند ابل اطلاق عباس ىلاو ا ىلع لبدوح ا :

 اذاف هبلط قو وهاقر كلاب ني نا اطن كمت !لستينأ كاك دل 6 نمسح ١ نك اهْضاَر ءاو



 5 ا داسولالا لادم ردا 0 و نماسهلكن اسعالا تناك انو هيلعاهاكت اف ىلا اوت
 وهو صاخخال ادي رخآال سانجالا ةيرخارخ -الاؤهفرش الاب ىعسار هاا امش رح نمد او ١

 1 فيكلمعااوأ مةلاوهو ةدحاوانعالا دو أم هنال قماتتالا ةيلوأو سانحالا ةلوأب لالا

 رهان طااوه هناك سوه ناكرش اظموهام ثرح ّك «نوطبلاو روهظناهلملاعاا ناكا الو هنعن تو

 ه1 وواسا هج سيراغاو * لكب وهو هم ن طنام ةم_سلنطاملاو هثم رهظامةمسنل

 لاه + لوالا لدع !ادوجو نيعهأ دينا نيستدف 11

 دئو ضرالاو تاومسلا هرهللا قلخ ىذلا قطاوهو لتتعلا هللا لام لوأ لسو هيلعهتنا ىلض ”ىبنل
 تالاوسلا هذه نم نب رشعلاو نماثاالاوسلاىف لدا هلاؤسف اذهاتعم ىب

 موك نم قلكلا ىف هوقناكنا باوملا * قلكنا ىفولءذ ئث ىأ ا ظ
 ْ تا كلذو ءانفلا لاغ نيدوجوم مهةوكنم مقالنا ىفهلوقناكن او لعفالاحوهو داحالان ردم أ
 منأفءلصأ لعدبل ًاشكرمو ان لبق نمد انقاان آن اسنالاركذءالوأ ناسنالل لاكمتنا ||

 : دو ىذلاريتعملا هلال هدو ناستالا بطاخامتاو هش رداظلادوجو نيعوهودو>ولا ةشسشر هملع ١

 ةسهل الاةروصلا ىلءاوواخم هنوكل هنأ شكت هطعتىذلا اذه ةلزنأا هذبم نع لس كارا مملاعلا 1

 | هولا انتو ا هلكمءاصسأ ب رطاخو هلك ماعلا بما د تف هبطاخا ذاق هاكرلاعل قناقحعومدلاو :

 ا 7 ىلا ان دنا كار ياس ان داؤطعلا يوك اذن هنودوهو ل اَعب نأ انكيأ عن ىلا نإ

 مدآن ماري هسفن ىأر هنا هل-هجدياغو سلبا قالا ىلمع أو تاعواخملا عبج نمداوس م
 هنسقن قريكتف مد : الدو كلاب نهأ كن هتتصعمةراغو رصانعلا لضفأ هنا هداتتعالران نما وكل

 إ هنا عذاناسالاو لهطاو ةيصعملا نيب جس هام ار فاكم لنا ءاسعسفسهأ ىف هنن ىصعف ىلأو هانرك ذم

 هذه ىلعهلاسا ىأ ءانغلا اناقا ذهلقف نا نال اركذالوأ هلوقىف باطلتان صخ اذهلذ ىلعالا برلا

 || نا لكه قه سامدؤاطعو نقل لكي صال لعفلا ماو اهلارمض هس نوكم ناةفصلا
 || ء  .ث لكى طع ىلا عت هنا ندب ى ءا ىدهمن هناخ ىث 1 ىطعأ هلوقوهو ةمهلالا ةمككساهمضّتت تاع

 ضرع ضرءوه همهوتب ىذا صفنلا كلذ ذّنآف اذك ىف ءالحألا نم تلو ّىَ> هقاخ

 هلاك فر ءبام قواذملا ناف تل ءىش لكىل طع ىلاعتهلوقهملا لصو ناكن ا هناا مدعو هَسْفْن لهل

 نأ مصب امال ا ءاطعأ امن هس: !ال هلهقلخ امنا هقلُخ ىذلاذ هسفنلال هريغل قولخت هنال هسدتل. مالو |

 ْ قواتنا لعواف اذك ىذقتيو اذكدبزا لوقا ذهلفهرلالهسفنل نوي ن أدير , ديعلاو ىلاعت لن وكم |

 || هدهو نيلهاملا ن نمنوك !نآهتلانذو دع هيرللصتةروص لك ىلع ى حالا نلح هنلات الغل در ْ

 : ةمملاو قدتشلا اة ةفرعم قابلا ح ا عر 1 ءم عم انياحأ اهافغاام ةهلكسملا |

 امير نولئاقلاالا كلذ إ_عامو هدابع نم قا هبلط ىذلا -يهلالا بدالا لص ابن اق طسوتملا أ

 |اوفقواخ ءامدلا كفي واهيفدسف, نم اهيف لعتأ اولافنيذااامأو العو ةجرر ىثلكتعسوأ]|

 ةريثك ءامسأ ةمهلال اةريضحلا نملطعتل عقوام ىلع مالا نكم لولو قلك هقلح نم لا دوصم ىلع

 نورفغتسف نون ذب موب هللا ءانلا م ذت لول سو هيلع هللا ىلههللا لوسر لأ #2 مكح اهارهظنالا ا

 || مالا اذكعناكح اذاو ”ىهلا مسامكحر اهلنالوهام الاعلا ىف عقب تاما ةغفأ|

 || كلذ عاف هلذباالامىلا هلاثماالا ناكمالا ىف عيا لك ًاالومللاعلا اذهنم عدم ناكمالارف 0 ْ

 أ[ ىفهياع قا, اوهام قلنا ىف هلعف لاقي نأ هل عسا !هذهىف ءاعلا باومامأو نلاقي اذسهن :
 هلاوحا عنج

 ا هللا هاوأ ةمسشقب لكو تاوبلا + قلاع لكواذاعو +( نوجستالاو دال ةلاو 0

 :اهوعدشاةئاسرو ىلاءة لاق اهتسنما تس ةمهلالا ع عئارشلاب صوص عفربغ الا
 0 يي يي
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 وهو قملاالاو أ تاطالذا ى وس ام رهام موك ث رح نمو مامعا ثدح نم هذابعن 0

 دل كرد هئم هيلطاذ دا ه.طعبأم هنس ىذستملا ىلع تبة اموهو نيلي ل صال ارعلا

 وهو هريغال قل اوهف نئموملارصن انساع اق ناكر لاق هيلعاقح تراصفامحوأ ىأ ةجرلا

 نابعالاف هنا ندد هانا تيك نم قوقحلا هلع تح ىدااوهو قحناوهو قهسملا

 مت ولو كل نفل ماي ناكل اهكح نك مو اه قد ارتي ام رحال تركت نا وكس اال
 ناجل حر ةبسورأاناطلس روهظا ةشعلا رهاظملاهههفروهظلا ةهفسللا ةروهلا

 ادوبمّدس ىب يمسف رهظملاف هسفندهمشف اهل اهم رهظ نيعنم د.الف هسفنل هسغن ىف رهظا ١العمثلاَنال

 ىدهس ناعالاّن القي و ةجرلا هسفن ىلع مكبر بتك لاو :اذهاو قىكتالنابعالاف ادهاشو

 ةصاخ رهام نريككن أ الا قامدكسا اهل سل ناسعالاف ةدبرلا

 ةقفمطلاىف ق-وهفهاوس

 . ةةءلللانانعأ قا نيف

 وهام ولا ْنا ىدلللةف

 قعر ىدعت رظنأمف

 تاويسلاانتلخأمو هقاش' د لكى طعأ هق ئش لك قا هي فول اوه قا همس قملا هي وه ىلا |]
 أ| نما لو اريذنو امشي حاب كاناسرأانا . لزنقحلابو هانلزنأق لاو قملاءالا امرتنامو نضرالاو
 ْ قاف نوفرصتفأف لالضااالا قطا دءباذاق قالا لطب قملايف قولا بلطقملا مكبر نم

 كس نمهللا نم قلساو لزنلا قلساو لو زنتلا قلساو لزملا قلسأف ةيسسنلا قةربشلا لالضلاو دوجولا
 تامالجا| بامصأ نيملاءالركذ ال اوهنا نوبهذتنيأف تهذي نبأ, لا قللا نع فرص ندو ا روه

 هاير دام نيد وا نم ىذ:ة:ىذلا ىذ:ةلاو 5 لاو ةدعأا| اذ هى ةعلوع لا م طاق لك :الدإاوأ

 هرهظم فر هاظأا نمداضتقا امنا هناف هسفن نم ىذتقاامتا هؤاضاقاف + هلل هدوحو بوحولاةح ىبضأأ

 وهالا ىضَتقملا ناك امو هنمالا ىضتقا ات ةسورلا ةشر تناكهب ىذلا رهاذملا ىف ةرهاظا | ئه هب وهو

 || فرع هفرعنةىطةملاوهذذخ ناو ذخ الاوهف ىطعأن اف قا نيءعودو قسوه ىذتقا ىذااو
 3 5 قلبا

 مسالا نمهؤديو قل! ىلع دوعيريمذلا باوملا * هؤدياذامو «« ( نولاتملاو عساتلا لاؤللا)

 ميلع ئث لكوهو نطاسلاو رهااتلاو رخآالاو لالاوه ىلاعت لاق هولا ىمسس ىذلا لالا

 .: ىلا اهدو-وىفتادوحوملا عد نال عج ص همس ىشو قحلا ةيلوأ هرب د فالوا سفن انل ىمسف

 رهاطملاىفالانوكتال هلةملوالا ةمسسنو ةملوالا ةمسن هؤدمف هلة لوالا ةم-س:نوكتنا دءالف ملا
 هر ارهطملا كل: ثمح نمل رالاوهذقلخ املقأر ,هو ىلعالا ملتلاره ىذلا لوالا لةسعلا ىفهروهظن

 : ىلاعت هللا لا ىلاعت هللا اهم فصوب امناو ةءلوالا,فصوال ةيلزالا تاذااف هنعتادو>وملا ل وأ

 (- زيزعلاو كل 0 ضنا ذامو تاومسلا ىفام مجسملاوهو هلا عبس /

 نم هللا ىلع دوعي ريعخل اهله عبسي نأ يجب ل, نمل حسن ا بش نم ميكحلا هس وه نم ىلا

 ٍ تاومحلا 5 ةضيقىف نوروسخ نورووتس لالا ادهاو ضرالاو تاومسلا كلم هل

 ٍ تافصلاو تدح ثمح نم ماودلااها رسل فصولا تءميو نيعلا ى ع تعو ىح شضرالاو

 1 ى- لع هللا ىلعدوعي ريمضلا وحو رخأب أبو نيعلا هذهن ءهلاوزب فصولات دعق اهيلعىلاوتت

 ١ هللا ىلءدونعي ريما لوالاوه ”ىهلالارب دقملا تحت ابنا ل وشب هساثلاناعالا ةكمش ىا ريدق |

 نموهامت اهّللا ىىدصو هللدهصلا عضوم وهوا دتبماوه ىذا اريمخضأا ريخرخ لاو لوداع 5

 د ووظرالا ارهظم تناك امنيعلاو لالا لمعلا وهو ”ىبهلالا معلاوهاغ اروظرهلؤم ل راو هر تلا

 نو هياع باج لقعلاو هتتاوه لوالاف زيت هيّنال وللا ق رهاطلا ىف مالكلاو قرنا ىهذاههف قبلا

 :تفيزخالا» هس
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 ا ركل ناينشللا نولئاشلااناو ةعاطتسسالا ده مانقالا اذ له بازل | قن عصا ايس
 نايف عيصومهف ل لاكلاو بواطملا زيعهنا ةسهلالا ءامسالاب قاخلاودو ةقاطلا نهج ةسيلالا

 ىعأف هسفن هبشيال ْئشلاو قلسا نيءوهلب هبشتالف لودمل ا نيعىفامأو لوصالا نيعىفال كوالا
 قيرفتلانيعوهو عج ارهاظمرهادملا ١

 ةجانهالزا ناوللا * نيدحوملا نم ىلا ىذمةءام « ( نوناغلاو عباسلا لاؤسلا)#

 مح ازرال نطابلاو نطابلا مح اريالرهاظلا ذا ةجسازملا أ نطاملاو رهاظلاب ىمستا ل ىلاعتهّللاَنا كلذو

 منطابلا اوهورهاظملا  ح نمرهاظل اوهف نانطانو نار هاظنوك ناةجاز 1!فاور هاظلا

 اهروهلتنئنيدح الا اهرهادلا شبح: نمالاهن امعأث محن م ةدّدعتم رهاظملاو هن وولا ثدح
 ثصح نمهودحو ناد وتلا هنصياوفصو نيدلا نيدحوملا ند قا ىضتةيفاهتاسعأ نم ةدفلاز

 نوملطنالو <فارلاوةبؤرلاو ”ىرحلاوهن ناكألا اش نوربالفرعاظلا ددع ان هاظملات ددعتناو هو
 | داير وهتلاو ىل ل وها لاا تنحل و بلاط اوباطااو بولطملاوهناكالا عش
 سلامنادضا|نوكي دقذا انهتلثامملا اوهو داضتا الا دام ال عازت اثاف ةعزانم الف مح اال

 هب رض نا قالا ىنناذولو ةعزانمالوة ا نع هنم عقبال فااخلا مك َناف فلا ا فالخ ن
 هل سل لاف هدشنلا ى ”ثيدح هي ىيسنت أم همف اش .الوهل ينام ةقشح ىف انتدادضااهنال لا مالا

 رعوللا ف ةنجإزتعالز ةحئارلاو نوالاو مطلا لمس ةحاشنلا هللا اخ ريصصبلا عم اوهو وذ

 امهنالن اهلا مصيالف مسقن. ال ىذلا ءزلا ىفنيجيروأ زيمعطو ا نينول وجو لبهتسيو مسقنيإ الىزلا
 فالذي عاف جالل لياف فالكتاو فالخا مال ةدحاولا نيعلل ٠ ءاعنالا عيه دوحو حيو تنالثم
 لكو فالخلا ضقانيإال عام جالا ذا فالمتا م ؟كئالديدفلا مكلف عاقجالا لاختسا اذافلئامملا
 ةجازملامدعنيدحوملا نم قلحا ىشتقيامناو عاسقتجالا باطي فالخ لكامو فالف بلطي عاما

 قيل
 قطا م اانا لذا منا تلقت ةسهاالا ء ءامسالاب رار رسما هر

 تاقدقو دابع فاصوأ هذه كو ءاوتساو 1 نم تال فانضراب فاست ند

 عمة ر و ابر برأ هك قد ادبعلا محاز الوهد هعقق ديعلا نزلا م -!: رالف ادبعدنعلاو اب بزا

 فاصوأ ن مترك ذام سدأ تعزاكسهالا سلانلق : ةيدويعتجاز ةسوردذهذ ةجانهالنا

 ديعدنعلاقاهتن ودثمح ن مالرعااطملا ىف قا>روهأط ثيح نم ونرلا فادوأ رمةاذاغ ازةردورعلا

 ناع ى هام « هب ورلاامت ل3 ثاد ايلا لعد د وهاد وهلاواهلضأ ىلعةسو هلر .ورااودإ_صأ لع

 نابعالا تورلامناو ةبسنن ىضتتقتالاهسفنلايوولارزيعمل اةيوه ةبسن ةنوررلانق ةيوهلا
 ْ لكاو دو نأ نيدحوملان ملا ىذتقاث ةببويرلانامعربتملا وق هيو علا هذه نم بسنل|تيلط

 0 0 00 مق 0 م

 ا تقرفف هول م ةطقنلا نال 80 هان )انا الع ا 0

 ددؤومتنًاقانهتاعاذاو تاايانأو وهريصتة تا ةطقنلاَناالأر داطظالاب ىيسملا ىهوناعالاو

 هللاالا مام هنا ىرخالا ةسنر ملا ىف نيسدقن رسل 1كل لاق اذاق هانفتقااذاكتْم هيضا م داهم ولا طعأف

 ا اك هانم امضتقد بف تمعن الاثاق عزلاذ هم انف تعرئاد الف 0 'ءام كل ىف تلو

 ١ اجلك الف الف ىخد ةةملل انيطعأ امنا كلانطعأ ام 7 ندا ن6 كطعيام تن ىشنقي الاماره أن يدحوم ا

 لصفلا اذه ىىذتقلانوكف هند نا 1111 لاوس ماسر المو 5 عال 1 دااسغاريخب

 صو ء ءالدب .!باطخ اذه اندومشم سلرخا مءاانبطاخو 0

 هناضتقالاقح قاما ى بمب باوالا * ىالامنيذتتملا ول انع *(نوالاو نمانلالاوساا]*
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 3 ته سس عستعصسسل

 رظنلا اذ يو هئم هيلطيامهللا نم لعيال نمةبدويعلا مسا فرعي فدكو اهزيست نم ديالف دانعلا نم

 ا نمابم لمعي لجر نالحر هب دوبعلا هذبم نولماعل او هانرك ذاماهد دعنوكيو ماهسدن دويعلل نوكي

 هلع ثدح نمابم لمعي ل>رو هلع .ح نما, لمت دّقف هعرمش ثمح- نم ام لع نمو هنعرش ثمح
 لك/اب ٍهىلااههس هلة ءثح نجا لاجل اف عرش رش ثدح نماسملمعنإل دق هإةعثسح نماهم لمع نمو

 هناحس هن | ىلا اديني عرش تيس نما دلما كلذ نم ديالداوملا نع ةدوة لوقو 5 ةرونم

 ةيدونلا لكامهلا ىلا ابثبو كني طئاسولا عضؤل هملا رظنتامواهراآ ثمحنم اهب. و ىلاعتو
 ةداتعملا ةسب . رقلا بابساللوأ ةصاخ هللالا اهنوفرعيالف ةَماعلا امو داوملا نع ةدّرغلا لوقعلاو

 مدق ىلع هير عم فو هنا نيب -ةلاا١ نهدحأ ع نع تعمسالو تيا رامواذهريغنواعنال ةصاخ ةسوسحما

 نولي رشدلا نمنوةطدملاو اه دسفب ن نمابف لعتأ لوس ىلعالا الملاف .ةضحلا ةيدوبعلا

 هذه كلم نانولوةيبو ارادزي رفاكلا نم.ضرالا ىلءرذتالبر نولوةيوانسف:أ اناظانر

 ناسنالا نوكل لاهعتسالاو مهلع ةريغلا ةيلغل هلك اذهو موملا دعب نم ضرالا ىف د.عتنل ةباصعلا
 0 ردة. ةدودعلا نما مح اص نع ىعحن اذ تقولا فا هموكح» ترهظأ ةيعسط دكرح ىهفالوع قل

 بحاضّن اف ماقملا كا ذ هب يربو امم اقم ىف حدقي ناك أم لكو 'ابمح اصل مكما ذه لثم ناحصتسا

 ىلعةيدوبعل اررذف لمكلا نم ناكن او هقدسس ىزلا لكلاب لالا كات ىففصت ل ماقملا كاد
 اذ_هلثمناكاو ةسورلا ف حدقب ةيدورعاا ف حدب امر دق ىلعو هرثأ نم هناف ةبوبرلارون نم ءاوس

 ىتاعرداا يعأو ةيلعلا ةداعسلا ىرثؤيو حدقي ن كلو ةبعبسطلاةداعسلا | ىفرئؤيالو حدقيالحدقلا

 | ام ناتيالا ليج ىلا لظنال ةهجسردد اييلط ذا سلالاقلخ ىلا "للعلا ةحرد نامحرد كاد

 ماصخناب قالا مهفصوام د0 ا ءزرسهل ىلعالا "الملا َناالولو
 ارهطملا تح نمالا ىلعالا الملا مصتخالو نومصتخذا ىلءالا الملا اع نم ىلناكام هلوقفف ||
 ةيداملاةيرونلا لكامهلا ىف مهروهظ كلذكو ةم-دةروصىف ليريجرووظكهسضرهظي ىذا! ”ىجسطلا |

 نَدَرِماْذااماوةب صنع ةيعيظ داوم قال اهكردتالاه اق نب اورلااهكردتئاار اونالا هذه ىهو

 امبيفناكول ماصخلا عوقو ناكنانثا تلق امهمو بمكرئالذا عازئالو ماصخ الف لكاسهلا هذه نع

 نضر طناف ةدايزلا الو صقنلا ليقيال ىذلا لاكن اوه هوجولا عج نمةدحولاف انتدسفا هللاالا ةهل ١

 ام د-وملا نيعنكحت "ل ناو ابمسفن ذاهب دحوملا نيع تناك ناف اهب دحوم ا تح نمال ى محا
 ىه ثدح ند ةمهلالا ءامسالا ماك أ تفاَمخا اذهاو لاجرلا كلت الواد وسمو هادو نيك

 عوقو بلطي مهدنملاف تفطالاورفانغلاو يحرلا نمرهاشلاو باتملدكدقلاو تكتمل نيد ءاسملا

 هتقيقح مكح كد 'ىثلا فرظني لكو هنعماقتتالا عفر بال علا د ل نم ماقتنالا

 لاق اذهاو - ىهلالا عازتلان لاق ةنهلالا ءامسالا ىلا رظن نك .ناطاسلا روهظل ةعزانملا نمديالف

 هلوقودو ةمهلالا ءاجنالا هيلطت ىذلا لاد_هلانرهأف نس أ ىه ىتان مهلاداحو هسنل ىلاعت
 هناكلداخناسحالا,لداحاذاف هارتكناكهتتادعتناناسحالا ف درواك * نسحأ ىهىتلانا

 كلذللعاف تاضتلان نم ةمهلالا ءامسالا هيلطتام ثيح نم هار اذاالاالداحم هبر ىربالز هبيرىرب

 عفريال باججوهو :لذغلا باججالا هنو نب ب سدافرعغأل لفعل الا ماقملا اذه لدصحت ن م ىعنمامو

 عمامت اد عفر لاحم ا نذ "هلفغلا باح اأو يع عفترادقدنا هللادمح و>راف :ءلعلا باح اًمأو

 ق> ىف ةيبوررلا رس لطءل باخ | اذه عفتراولو ماسنج الا ىفوأ ىناعملا فناكث رح بكرا دوو

 تاطبءارهظول اًرس ةسورالّنا ل وشي ناكذا هللا د_معنب لهس هللاراش أ ىذلاوهو 0

 ٍفهرووظوول صحت تاذإ ا ىْدَدَعَت له ىردأ ال نكللو هسفنىلا رظنلاب لوصلسا ن كلوت كلا 1

 كاذةلاهتساب ىلع عم هل سما نم ىو انا عطق الف اء د عمو عقوام هنأ لعأىنأريغ الم أ دو>وأ

 ا



 كلملاوهالاهلال ىذلا هلل اوه لئاف نم زعلاقف ٍباَكَلا عار ونوه ث.ح نم هءاّمكىف هنانا هللا مست
 نيتذاصلا قّدصمو نامالا طعم ناهجو هلانه نمؤملاناالأ نمهلا نمّؤملا مالسلاسودقلا

 يراها وراه دامت لوما وسل قيقا إو 101 مدل حن مل نهدينع هدامع نم

 هم م ءاخ هيىتلسرأامف مهلا ىنتلسرأ نم دنعقدص تشل قفئانكلا نال
 رضح م نوكحي نأ د رالف ةمانقلا مامن كو م ةتاسلاةنعيوشو عقلها خف نفاق رشا

 مقتل ليقت بتلابالوإتعقو دق لاقض ىضاملادبقتنالاماالااماد ءاسثالا عوتو اهيذ ٌةمهلا

 دنعلا ف ثوكخاذافدستلا باج ةريضحلا هذهنيبو واقل نيبو متادلا لالا اهتلعتم نكلو

 لاشيام دش ؛واعقاو عقب هبف لاسقيامدهش ةقلطم ةريضح ف قح ةروصب رهظو دسقتلا نم هصولخ ىلع

 مول ىلاعت هلوق لثم عقب دن ا يس حس حش لازال اعقاو لزب ملذ اعقاو عقو دف

 ىلع دينيدسةتل الكو ىضاملادىنأف هللا رأى أ لحوزع هلوقو لبق لاب قلعف سفن لكى أت
 اذكح ناكهنأب هنعربخملا نوكينأ ديالفزيبمتالو دوش همم عقبالو مدعلاو دوجولا أ لاماو مدنغلا

 ىهو اشي دص ىمسي اف فقاولاو تارا.خالا عتتابنعةمهلا ةرضحف ةيدوحو ةلاحهلا ذك نوكيوأ

 رونملا لكحهلاو ص ق- ىفملظ | لكتهلا اذه با فاخ نم عالطااهلو قب ددلا اهسفني

 نمروثلا اذم نيغلا هذ هترصيأ عدصلا نم ةيلس ةحوتفم انمع تدجو نا ص قح ىف

 ةمقي اص ةةلاحل | هذه ىبستو كلذ ن يقي دص نومسف اوناكوم اوناكن يريخلاقدص ةرضحلا هاله

 اهبفنينمؤمللو برشابمف ءاماواللو برش امف ءاساللو برش ام لسرللو برش اهم ىلعالاالمالو
 امقلعتلا طورشن موقامم ير وكام لعلك نزل للملاو لتلا لها عج نمنينمْؤملاريغاو برش

 بذاكوقداصو دحاجو دَدَمو تشئمو لظعمو دح ومو كريشمو رئاكو نمؤَم لاب اهل مزاولو

 هيرصتعلاو ةنعسطلاو ةيرانلاو ةيروتلاو ةللقملاو ةرّوذملا لك اسهلا عج ةمقي#3هلا تعدقتف

 هذهبانرأترظناذاف تادوجوملا ف امنانرسس نوذراععلا مهو لاحرلا نمرباكالا الا اهمرعشدالو
 ةناعملا لهأ نم تناكحو ةقبدصلا ةرضضح نع تحرخ اهلك اش نعةدّر اهسفنأ لكاسهلا
 ىتستابق ةنعيتملا ةرضح ةلانموسانؤكَن م هز احس قدماد اون نرتاك تناك ةيابلل ىرثتراصؤ

 وع اردت رحال حنس هااالا اودعتال كرر ئطقو هلوقب نينموملا هدامعو را

 مكرانأو عنا اهومتمس ءامسأالاىهنا لاو مهوعنلق ىلاعت لاق ءاكرش ةامسملا لكاسهلا ف
 هاناقىذلا اذهىفّناف نيؤرطلا ىف مكحاهلف فت ”ةوزبع نما هلكر امخالا ىف اتلاف دفا دخن ٌ

 نولقعي نولعس دار ن االا قالطالا ىلع نواعيموقلالو نوركسفتي موةلذيآه فام نواقعي موقا ةبا
 كلذكو نامالا تاقوالا فاه أ كا زكحو نمؤملا ةمهلالا ءامسالا نماه دهم ةمقيتصلاف
 نمربللا قدضور خلاق دصاو اعاد رونل االولذا مهةدصارونلا مها نوةيّدصلا نونمؤملا مهؤاصسأ
 ب امنس>و مهل نوط مث مهل ىوطف لكسيلا ذه باح فاخ
 نيعستو ةعست ىلع باوملا *« ةيدوبعلاتثمهس كىلع * (نواشلاو سدا! لاؤسلا) *
 اهم ةصنخ هر دوبع ”ىهلا مسا لكل ةنحلا لخ داهاض> [ نم ىثلا ةمهلالا ءاسسالا د دع ىلع اسبس

 لوسرّناف ةيالولا تبان'ىلوالا ةيهلالا ءامسالا هذ هرلعبالا دواو نقولا نم دعت , نم هل د رعت

 درو ىتلا ىهاهن ا لعيالو سانلا ضعب اهي_صح دو اهتبع هنااندنعتنثام ٍلسو هءلعهّللا بصدتلا
 مسا لك هبلطيام لح أن م اممهَللا هفّرع نم هللا لاحر نمو ”ىلو هناملءبالو اماو نوكي اكص!اانبذ

 لسانا ىذا مسالا بسحي ةيدوبعلا ن فراكلا قولا اذهل دعم ددعلا اذ كارد وع نما

 هبلطياعفدبونعملاامأف ةمسطاوةيونعملا ةنلالخد ةيهلالا ء |مسالا هذه ى صح نق هتقو ف هملع

 هيلطت تلا لاعالا» نم ءامسالا هذه هيلطت اعف همس اامأو اه قلب تلاٌةيدوبعل اب اعلا نم مسالا اذه

0 



 عئارمشلا باحصا ءاب ءاسالا تناك امناو تارتفلا فاوناكن يذلا ءاسلو الا« اننا فالحب نوةيدص عئارشلا

 ليزنتوهو ممولق ىلعابب لزب ىذلا حورلا ن نءالا عئارشلا نوذخ يال ماقملا اذ ه لها نال نمي دص
 ىتااحاورالل نودي 3ص مهنهروثالا هنوذشكيالوناميالا ةفدبالا هنوتلتالف< ىلع لزتالخ
 كايا يااا توك درك مهاَقلَتبام هللا نعل نم لك كلذكو كلذب مهماعلزنت
 ٌكاذ ىطءدامتاو ههطءبامت ناميالا ىطغيام علا تا للا يناج نمال هرونو ناميالا فاجن

 ىف هللا ىطعيام لعيام هنأف رمصختت الد 5 نمؤمو»ثمح نمال علا رون

 310 ايةيملالارابخالا ب تنير اطرد و وصلا دلو ءازحأف مهري | نمل هنارابخا

 قب رطلوص | نمانهروصتمف كا ذ نم دب الة داصاا مسالا ةَلعَتِم ىهو نيقءلا ىلعهللا ىلا دب رقريخلا

 نميدهلا نارابخالا نمئشب بذكيال نا ىبننف هللا نعال اريخم امهات قداصالا مثام هناهللا
 معيناثيحي هتلارإعلا نم : كنا قي ددلا نكلو قداصلا ند كل ذ انا ذارابخ الا نمئشب بذكمال
 قحلا قداصل اري اريخ ا اذافريخلا هيريخا ام بسح ىلع ر بخ لكب قيدصتلا همزلف هللا الاربخ شام هنا

 || تاو هيفاون ذكمهن ا هيريخا ام لكف اوبذكم هنأ هريخ ىفهتلا قدص هيا ربخ ا ها ىف اوهذك اموقنأب
 اذاو اك دص ناكقداصلاا ىلا هّتسن ا ذاربخل ا نافريم ا ىلا ةبسنتلا !بيلا ةيسنلاب ةفص ىه بذكلا ْك

 وهرخن انا ىربىذلاو القحم ناكمنفال يذاكلا ىلا هّتسناذاو ايذك اكد بذاكلا ىلا هتسن
 نو! ىداعلا خا غويتصو نمؤملاو 3 هصوع لا كلة قرشا كد تان د ماس كالا
 بذكهنأ دقتعاف بذك مسن هناسا لعرهظ ىذلا ىلا هيسنٌق دصهنأب ىلا هّتسن ىذااربخلا كلذ

 مدعلا هلولدمّ ال بذكر اديه ناعروهلل داع ييوكل ص مثلا ٌكاذىلا ةستلايهلا هيقدةعتق

 بذاكلاربخلاّنا بذكلا ىف ؤدسلا ةروصو ”ىدع مها بذكلاو -”ىدو>و صأ قدد' اف دوت ولاذل

 هنعرخ نأ 6 :ءقعملا لود نول 0 هلع ىف نيعلا محت ”ىدوجو ضب الاربخا ام

 سهلا | ىلا ةيسنلااب هن أرينا كلذ نع ءقملاربخامث تيد ىلا ا .

 || لوا ىفهل سل ءاسلا منو سلا ىلا كا ةدريخ فربفملا ضرع لكل يمنا ىلا ضرعتامو بذكا

 || ادهدعب دقتعاف تىوتلا تاحردفف قر كلذ دعي مث سما رهو ةسنرم لواالا رابخالا هعاسم“

 | وهفرهاظلا مكملا ثدح نمةروص هنم سكاف سد ىا س اى بذك كيد نأ .هنعوشارابخا

 را هسا قدص مدعلا ىفالو بذك دو-ولا فام ول اريغل قيَدد

 أ| بذكلا اماو هيلا دوجولل ةبّسنالىذلا ضحنا مدعلاوه بذكلاو هيلا مدعلل ةبسنال ىذا ضخلا

 اىذك نوكي صوص طرش ىلعرهادتلا ىلاراظ:/انوأك دص ن وكس, لافتا ىنا رظنلابف ”ىبسنا
 ىهلدوجوال هنأ ث دح ندهبقلعس ةماعلاو هبدو>وموهامىلا هتدسأ ثدح نم هل واعد قددصلاف

 ةرصحتم ءازجأ همي ةصلل نااذ_هدعب تاق تأث نامت "اذا ءاف يذكبن م هفاربلطي ىتلا ةمّرملا
 ١ لصءاهم ىتلا ةفصلا قي ةصلا ءازحأب تدرأ ناو اهفاربا دنيا يلج دنالاد و 5

 نمنأ هجولا ادن لاب نعباو1اف هع لاشي تأ نكع رخال او ساذهذ قيدصال ةيقيدصلا
 | ىذإ! لمعلا هلاحان ا ثق دصي ناميالاو يصعلا لايثتاو معلا اركفلاو لمعلا ةمالس اهئازحا

 ىلارظذلاب تاخكمملا ناسعالا ف ناكسضمالا تالاتساا 1 وقلاو ٌهفصلا هذه له دنع خايف

 ةياثملاهذم ناكاذاكاذ.ءل وشن نَعدَنَع هتمرلعلا قيس لوا ناذا دوجولا بجاو تاذ هب 1

 ْ رونلاوهادهو عومجا نبع ىلعةدا زب تسدلاهنال اها عوهلا اذهن وكيد و ةمقي دصل اهل تلصح
 رمحلا
 || لص#< نيرون نب رضخ رون باوملا ةيشدصلاام « (نوامٌملاو' سمانإلا لاو كال

 ىذلا نمؤللاهقلا مسا نأ كلذو مركلاروب ببغلا يانج اج نخل ديءاجام نعش ور ” وونل كلذ
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.- 



 ها

 مع مجهم ضان لكل لعدق هنبعت لمعلا ةمزالمو دصةلاو ناكملاو نامزلا و لاخلاو لمعلاو معلا

 ىذلاوهو هقاد ئنل كح ىطمعأ ىذا! انيرلاق ىدوم انا د نك نورهو ىمومل ثوعرف لاق

 اناطعلا سال اوه: راف قدس

 ةلزملا يتكلا ىآر دق ىلع اهؤازتجأ باودملا * ةوبنلا ازجاك + (نوناغلاو نال لاؤسلا) +
 املا لصوامم توم ”ىن رخآىلا مدآنم مملاعلا ف عوضوملاددعلا نم ةمهلالا زامخالاو فقازا

 ناءرقلا ظفح نمف لوقب رو صال 1 ىلا ناف هلككلذ عم نارقلا نأ ىلع لصي ملامو
 نتكلا ىآىف ةارعم ”هلصفم ىهف ناءرشلا ىف عوج تناك( ناو ىهف هسنح نيب تحردأ ةَوبنلاَيا

 عمو كناو فصلا دق نع ةحراشللا ةمهلالا رابخالا ىف ةزيقم كللا ل: ةزدعم هازل

 قلخلا ىف ةماسقلا موب ىلاةيراس ةوشلاف ميحرلا نسجرا هللا مسباهاتفمو باكل أ اهلك ةّونلا ||

 هرابخ أو هللا ربخ عطقت نأ ليعتسي هئاف ةوبنلا ءازحأ نم ءزح عب رمشتلاف عطقن ادق عي ريشتلا تاكناو ||

 تاملكلادادمرصلاناكول ل3 هدوجو ءات: ىفهيىذغ ءاذغملاعلل قل عطقن اولذا اعل! نم
 هداج ديرو نمام هنأ ىلاعت هلناربخ أ دقو ةباالا مالثأةر كش نم ضرالا امن أولو ةناالاىل ار

 ءزج اذهف تادوجوملا عمجل ماعلا ءاذغلا ىهو عطقنتال هللا تاك هذهذ نوكش نك هللوشمالا
 اهل ىَتلا ءازحالا قانن متنأنيافدفم الدودنلا ءازحأ نمدحاو

 تاجردلاعفر اهئيعي ةلزئم ةودنلا باوملا * ةوينلاام * ( نوناملاو ثلاشل!لاؤس' الإ

 اه ا ةقردمافلا ى دنع ةروكتت ل اعاودخ ام ىالخأب دبعلا اهلزتي شرعل اوذ

 كلت ءلْرملا هذهىلا اواضو اذا ضارمهالا ليتو ضارغالا قفاؤو لوقعلا اهاعل دتو سوقنا

 رظنناف شرعلا ىدتاحردلا عفر نم تةلزملا كلتىف لصح ند لكل قاطملا ىهلالا ءامنالا هزم

 كلذ بلت ىلع همها نم ءاسالا,حورلا يل ةفالخو دب :ةسارظن ةلزتملا كلتىلا لصاولا اذه نم قحلا
 ىرادتشتك امانرعا نماسور كل انتو أ كلذكو ىلا او عرتشنل هز تانك يتم فالحل

 هلأ اورذنا نأ ةرككن منال ةماعىهذ هدامعنم ءاشي نم ىلع هرهأ نمحورلاب ةكمالملا لزني لاقو
 كلذ لث» هدابع نمءاشي نه ىلع هىهأ نمحورلا قلي عب رشنلا ةوبن ىهةصاخةوبن نوقتاغانا الا هلال
 نوكتل كبلق ناس نخإلا هورلا دكر مو ةّوبنال عيرشتة ون نوزرانمهموب قالآلا مويرذنبا
 اهنع لاس ىتلا ءازتجالا كلت ىه ةوشلاهذسهلر عي ريشتلا وبني ادبأ نورقم راذنالاو نيرذذملا نم

 ةمومريبغ امناف ددعاهطم» ل :الاهؤازحأف ةماعلا ةّونلا امآو راسخ الاف تدرو ىتلاو

 كلذ ناك مهتمد دقن ءىردأ الفان رط له ااهلفغأ هإ ةسم هذهوهرخآو اند امتادرارهسالااها

 || ىدحدقلو هلع مالاوهاجب لعأ هتناوانمل اركذلا كلذ ل_موامو اهورك ذو |اهيلع' هللا مهفقوي لوا
 رصعلا ماما نعحيزالا باس ان” داس ءريشي يسشلان ءهنلادجر“ ىدادغبلا ىشاقلاردبلاوا

 -١ ىابقللا مدتواهلوقامأف اون لاماندتوأو بقل عدتوا ءاسينال رش ا عملاق هنأ رداقلا دبع
 ملامانتواو هلوقامأو لاجرلار باكا ىف ةيراس ةماعلا ةودنلا تناك ناو -ىبنلا بقل قالطاانبلع
 || بَرَملا ئطصملا مياكلا بعتأو معلا ف هتمدّتو هلا دعيهل هنا دهش ىذا ارضا لو5 نعم وهاوؤت

 ىسومأاب هل اةفرضنلا ن نملضنأ ىمومنأ نور ءالعلا نأب معلا عم بلطف مداد هلل ىو

 2 دب الانهتعهللا ىضردارأن او اوؤتملاماندتواهلوق عم نيع اذهذن نأ هلعلال هللا هينلع مع لعانأ

 مهطعي لامهاطعأ دق هللانا لوقا اذه. حّرددقنوكش ةماعلا ةّونلا لها ء ءاملوالا ءاسنا انهه

 رع الاه لف الوضفموالضاف مهلعج دق هللا نا :

 بعشددع ىلع أن نوعيسو عضا باوملا * ةقيّدصلا ازربأ ؟نواملاو بارا لاؤسلا) *
 | باحصا | ءابألاو عامتالاالا ةيقيدصلا تلو ا زيدا يرذسلا لع تح قلاتاعألا
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 : رو ا هاظلاوه هنئم : ولا ناروتلا زولغت تاكل ك1 ودخل ةوصخم ردي ٍ
 1 خاتم لاوس كف رعراعش ْن نك لنادعب هل ضرع ضراع لاوس اذهفدشضر هاظلانانليا ارهظم |

 ل 1 هلعصالاوهأم ةلزنع وهفهدبعىلا كلذ فاضأو هسفنب هسفن لاس نانلا مزكن مىا مركلا

 ا لاش مهن ًارعغ ئن ةعاطلا نم موي ديب امو هلوسرو هللا اوغاطأ منأ را ا

 ٌّ تقدو ا 000 عسانا 000 اهل

 ا ىلاعت لاق هفضل هقدصق ء ءيثةناوغلا ن 000 اوكا قلو ئيشام كاب امويادأ ْ

 0 00 اهروقاهتهلات لاقو سب ضفنيشاو 0 تحن 00017

 دا تمر لع ب نوداعلا

 نكهللاالا هللا دو د اةةملاو ركنملا نعىهتلاو فورغملابرهالاو دودسلاو عدلا ةحامسلاو

 ُ ميلا هلك كل :فاضأ نأب مييلع نأ عميق لاعفالاو تافصلا هذه ما مهيلع ىثأ هنآ همر تجحأأا

 : اءاطعلا ماهم تشي هناف مركلا حئاشم هلك اذه س لأ اع رق هدومها تانفععلا ةدنهلالع اواكذا ؟

 إ عجاضملا نع ممونج فاحت قاع لاك رمد نآق ىلعر طخالو تعم# نذاالو تر نيعالام ةدهلالا

 || تقلا اعيطواتوخ ممر نوعدي وهالا مهريغ مول نيح عحاسملا نم مهماخأ نمو ىرعش تبل 'ٍ

 ا نمالا هل اوال مهسوُفن نم كلذ ىرتأوهالا مهعمطو مهفَوْخ نمو ء اعداانمهتنسلاق وطن نمو رخل

 أراد نعو عجاضملان ,ءقابقلا مفانقزرامف نوةفا مهانقزرامو موملعابم مقدم ركع تافم

 : مهلع هلك كل ذاوقفتاق هيف عمطلاو هنم فود خان ةزراممو لاهشسالاو ءاعدلا م هامور
 ا ءازج نمغَأ رك رد نم 0 الؤهلىا مهل ىف : ه6 سفن لعتالف مهنه هل مقف 1

 || لاعالا هذه ىو هم مهل تش امةدهاشم مركلا حئافم نيعلاسعالا هذه تناكف نولمسعت اوناكامع
 |١ اذان لدغم تارا وهو لمت اورد ع ا مركلا ناز فوه.املكف نمعأ رق ند
 : همولعم بلطي لع  لكو اهّقح باطن ةقشح لكت ءاحو بسنلا تذرعو يترلا تزيمتلاعالاا هتف

 || نمةريتسلا نسح نم ىلع باوحلا امرااطع عزو نم ىلع ل (هرئاتغلاو ىدابلا قاؤنشلا)»

 || هف:ىف "ةمنملاو ةيوتعملا يوقلا ىلع تاقلا ةملون ىهو ةماعلا ةيالولانلاو صخش لكو ةالولا |[

 | ىلعاداطعلا عزوتقكلمو كولو داوو لها نم هسفن نءةحراخ هملع ةدالو هل نم لكى لع ةيالولابو ||

 ٍإ قالا نوكي نيدلا هّللان ءاذعلا نمت ىلاولا ناك ناق مهض ةرعسلا نسح نمي مهلماعام ر دقو مهردت

 الا ءاطغ هعفص هده ند ىطعباعاو ريقشفل ىنغ 0 اءاطعل ا هذه ىف طد هل 0 ٍْ

 : مسالا نقال هللا مسال ا نمدل ىطعملا اذ_هذخ اق ا ذرتف نع ىطع أ نر يقف رهظم ىفرهاظ ”ى 2 ٍإ

 ةفتضوبال نم ةحردرمشلا غل ىقهتاههدابعلا بولت ىلع "لمعلا 520
 ْ الملا مهو ”هلفغلاب

 || مهو راهلاو ل. للانه نوهت رامالو لاربغفف نورتشت الراسنلاو لمللا نوه نيزلا ىلعإلا

 || نوكت سن مهن نيتها فالتخ ايفلتخت اناطعلانأ لعاو © .اصقن هن رشنلاب ىقكو نوماسالا|

 لا ناكتاد هتموعام اسوس هسفلب هتفرعم هؤاطعنوكت نم منمووهدؤاطع

 ||| ناكناو ىلاعتو لحل ارهلتم نكث مح نيعلا داك اركسشالا همزلب الف ”قاذلا قاقتسالا:لوقي
 | هناف ككشلا هدماتفاجا . اذهفاكاتضتساهل زج ىلاعت هنأ ى زن وو ”ىضرعلا قاتصسالابلوقي
 لإ كلذ رةالتوعاب كح ماتت علنم فرهاظلا قاتعتسالا ىرب قتلا ناكتنا و ةنترملا ف لالا نود
 رك افا كوس عمر وآناالا رك هيلع بمالاذهف أ 0 قست نيعنأ ىرالو رهاطملا

 ظ 6 هيا ةيراسس ا دوقزنمف ل ْ
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 ١ هدام لعألسو هلعذتا كم هئاق لصالاوهو ملكلا عماوج نول سو ةيلعمتا صدت رشا 1
 || دمت ماشم ن نمىناشلا ماسقملا ىف ءامسالا هللا هلعامل مدن اكف دعب نكي ل نيطلاو ءاملانيب مدآو هلع
 : ماكلا ن ند اهلك ءام» ءالاو ماكل عماو هلعسو هلع هللا لص دحن مدت دق ناكف لسو هيلعللا ىلص
 1| ل لوك ىف كا ذر وظن اهجاصدنال ءاع-ال ايرهظتف نيع ل سو هيلع هللا لصد كلر هاظلا ىف نكحت مو

 || هللعهقلا ىلصدم نعةيابتلا مكي كم الملا ىف ءاوللا بحاصوهناكف مةكوهورشبلا نم دوجود أ
 اا دا تاررمل سم ”ىطااهدوجول هيلع مدةئدنال لسو ْ

 ْ و . كم الملا تناكدقوهناول تحت هنودزخمدآنوكش ةلاصالا مك ةماسقلا مونءدان م ءاوللا ١

 : هيلع هللا لهنا لوسر ةفالخ ةسرملا هذه ىفرهاظتف هند م "الا فيوهفمدانامر ىف ءاوللاكلذ |
 ْ ٌ كاس ْ
 || باوحلا + دجلا ءاول بجو س ىتح هيد ىلع ىلي ئش ”كأب *(نوعمسلاو عباسلالاؤسلا +
 ل نجرلانيملاعلابرهتتادلا هلوقوهو اعماح ىا ان آرق ىعس اذ_هاواهلك دال عمال اوعي نارقلا ْ

 . هب اس هناق حاملا | دهدل نم  ىلعالا لزتتن أ ىتش الودلقدحأ ىلع تلرااعو نيدلا موب كلام ي-رلا ا

 || نم ةيدجلا ةفصلا هبلطآ ام ثدح خ نمال هعرشام ثمح نم هيدم< نأ عرب امبالا دمح نأ يش ال |

 لثم ىجشإ الو القعابف فرعا دج ناكل ةفصلا هطعتامع دجولو ”ىهلالا ءانثلاوه كلدفلامكلا
 هلال د ا اذه

 || باستا وهوةدوبعلا باول «ةيدوبعلا نمير ىلا مدقيامع * (نوعبسلاو نماثلالاؤسلا) *

 || نو دمالا لثتع دي دوبعلامف ”ىولال ار هظملا ىلا هءاستناوهو ةيدوبعلا ن وكت كلذ دعب مث هيلا دبعلا
 || اذات نوكتلا اها داب اعلا هَساثل ا نيعل الا متام هناف دّدرت ريغنم نوكمف نك هللوقب اذاوهو ةفلاخم
 |١ نك فدو لو تاثتم !ناو ارهظماهنوك نك تفااخ ناك لعف:الو ا لعفااهل لسقو ارهظم تاصح
 | قهقاىلا مّدقَي ةدوبعلا هذ_مق.نوكش نكد لوقن نأ ءاندرأ اذا ئثلانلوق امنا اهننع ثيح
 ٍ ني وكماابرومأملا اوبهمومل ا كلذ ىف دوس !نوكل دو مسلاب هوي نأربغ نم دصشءارتال أ حوبلا كلذ
 اهل قدا ىمال لو هيلع هللا لص هنا ذق دوده.لا نوكَف سو هيلع هللا ىلصدمم نيعالا ل هل نكي لو

 ١ كسر عفرا 4# لانةنقدوكتل اب هملع درو“ ىلا ص اربغ نم وهيلعمللا لصد :دصسق هل وكس

 . صاخ اري غنم صاخن ازيقل دووسلاب قلكلا موي را نطوم ىف كلذ دعب م عفشت عفشاو هطعت لس
 | هنن د مولا ةدويعلا ثم> نم ممر نودبعب رادأا هذه ىف هللا نوفراعااكديدوبعلا دوك كاذف

 ةيدوبعلا ماقم ىف هيدينيب اوداقدق لايف ةيدونعا ىلا نوبسش مم اق مهاوس نمو هناكس هيلاالا
 ةمايقلاموةياثملا هذبم يل يرد دوما نهدي د كراء
 || همتخع باوحلا + مركلا ع ٍُك اد دا ىح هما 'ىث ”ىأب . * (نوعبسلاو عساتلالاؤسلا]*«
 : نيتجرد ىوسو ام ماقمل ادهدان ةئاثلاةحردلا ىهوانررك د6 ةدوبعلا ىلا هوا سان | ىو ةردوبعلاب

 || مآ هيضتتيامع صام هنال ماتللا ىهو ةيدونعلا ةجردو ةمّدةملا ىمظعلا ىهو ةدودعلا ةحرد

 : دحوورفكو نمآو بائاو ىصعو عاطأف بيكرتلا اذه ةطاسوب ىو صا فامهدوجو دعبالاةيدوبعلا

 || صاوأ لاثتمان ند ةيدويعلا هتكستاع ةئاشلا ةجردلا قىفواملو بذكو قد صو كرش آو
 ا هنلا مدقام لدي مركلا ختام هلوان همضاولو هدي
 (| امأَف هيو ايو هنمو انم نيلئاسلا تالاؤس هباوج * مركلا عئاشمام «  (نواملا لاو دلا )*
 أ| هناي كلع ىلع ذوقو اذهلثم ىف مر كلا عتاشمةروصو هنعلاكتفنالان كال "اذ لاوسف اًبوانم
 || كتاذهتحستامو تنافيك كف زعنأب لعمر كتف هفرعبالو اه كاثم وه نم كريغوةباسملا هذه
 ضرع فإ هل ضراعو خاج لئاسسل لاوس هنافد هرو هنمامأو ةعاير ته ن ؟ءالامع هب فون نأ
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 ا

 ىتَما نمراكلا لهال ةعافش قوعد تأيتخاىناو هتوعد ”ىن لكل عتساف ةياكسم ةوعد-ىب
 ”تاماملا عجرتهبلا دومحا ماسقملا ناك امل هنا لاعاف ءانالا نم هريغ لع نمرثك ١ ةريخالا نطومج هلعا

 مالكلا ةفصن هدماخا نال ماكلا عماوج ىو نمالا هبا صن وكي نأ عصن مل اها عما, ودو اهلك ْ

 اهاكلاعالا ع. نوطست هنعي رشف عئارمشلا عمجج ةعماج ةماع تعب رش تناك اهاع هثعرناك املو

 صتنتالو ديزتال نيعيستلا ىلا نيناقلا نيبام لاعالا تاننح تأ م-عاو * عرشتنأ حصت نقلا

 ىلاعت لاك هللا الا هلا ال ل وق هعذرأو د رطلا نعقذالا ةطاما كلذ ىندأ ابان نوعم_سو عشب ناميالاو
 لكل عنملاذهو مهلعر ع لذ نيلماعلارجا عنف ءاشن ثدح ةنملا نم اوت نيلماعلا قد ىف
 ىلصرهظالف هلع ءاشاذا هيلع رعتال ناميالا لاعأ نم اعل عى اان دلا ىف ناسنالاتاف لع
 اهيلعةلالدلاءاماو لعفلاء اما ا هاك تانملا دب ىهىتلا اهاكناميالا بعش عم ملسو هملع هللا
 هنازيسىف ىهفاهنددحاوب لمعي نأ َدّمالا نمدحاو واذعالو اهم لع نمرحاولذ ةَمَمال اهتسىذلا هناف
 هللا ىيصدجلالا ملصيال اذهو ءاشي ث رح ةنخلا نم ًاويتيف اهب لمعلا ثبح نمل سو هيلع هللا ىلص

 ةماعلا ةثعبلانو ماكلا عماو#و د ومحل ماعلا لان اذه ةمهلالا نإ سلا ترهظ هتعهناف ٍلسو هيلع ا

 كاتلان اندلا فلاوحالاهذ_م هفاضتابو ادا !ىفتاماقملا هذ ههل تدص ةرورخالا ةرانعلاب هناك
 هنءدوجولا مصيىتح هوجولا فلتخم عيدي رو دوهف ةيورخالا تامانتملا |

 مييلع ءاببنالا ظوطو لو هلع هللا صدمت ظح نيب ك * (نوعبسلاو سماشتا لاؤسلا)*
 نيبو هن اماو مه قَرفتاملةعجا نيعوهو دحاو طق عل انيبو هشاما باوللا *« مالساا

 هللا ىلكص هللا ل وسر نيو هشام هناقمداالا اماقمو اظ- نوء.سو ةنامقثههمدح رك

 مالسلا هلع مدآن طاب سو هيلع هللا لص دمع ايشدإ ا قناكف نطابلاو رهاظلانيبامالا ٍل_سو هيلع

 نيبو لسو هيلعهلنا ىلصدميش طظحنيب اذهف ةرخ الا ىف نطاسلاو رهاظلا ناك امو هرهاظ مدأو

 ىفو مهنم طلغوهو كل ذ ىف تبقوذلا ةفرعم نوعنم انباحصا رثكسحأأو مالسلا مهياع ءاسنالا ظوطظح

 نقلا نب رمثعو ةعيرأو ل.ضف:فلًاهنامىلا لمضفتلا 3 وصف غل ميظع لمسففت لصفلا اذهأأ

 هلا ىل ص دمجث ظد نيب ام ةفرعمو ”ىن لك نيسعت ىلا جات هنال مال ا مهملع ءاسنالا دعب لمسضفت
 نوكحي دقو نيعم_سو ةعضي قلاعالا ثيح نمةروصحم ظوطخلاو ”ىنلا كلذ نيبو لسو هملع

 رثك او كاذنملقأو هنو هعستو ددعلارمشء رخ الو نا هأ رخ الو دحاو سعأ كلذ نم ىنا
 هبلعدتلا ىلصد م ىوساماع اني تعبرإل اذهلو سو هيلع دتتا ىلص هنئالوس لالا نوكمال عوجلاو
 ةدحاو ما مكلعملهللا ءاشولو اج اهندو ةعرمش مكتم اناعج لكل صاخ هئعبذ هاوسامو لسو
 ودهودجلادج-وهدجلا ءاول باوالا يي دجلا ءاولام *«(نوعبسلاو سداسلالاوسلا) *

 كمل ةمنع ىلع ةءالع هنال سان هيلا عمتي ءاولل ا ناكل ةمت م اهالعأو اهانسأو دماحملاا17
 لاقحا هلخ دبال ىولا ميمصأ ا دجلا هناف اهلك د ماسلا هبلا عمت ديه ادرج كات ةكللادو-وو

 هلا صد ىف تاقول ىرتالآ هسفنىف ءانث وهف لدي هتاذاهنال دج هنا بررالو كش هنف لخديالو
 ' ىدصال نأ نكعو ءانثلا اذهقدّصب نأ نكع مب ركمنا صنعا كلذ هسفن نعلوشوا ٍءركح

 ىطعملا مركب هتاذب ءاطعلا دهمش ناحالاو نائّمالا يد رطب صخخشلا كلذ نم ءاطعلا دجو اذاف

 عج ىلب ىونلي هنال ءاول ىمسو ءاولب هنعربعملاوهق دجلا دج تعم اذهف لاقحا كلذىف لديالف
 عم ناكأملو مهفاف ةبقاعلا ةبقاع وهو دماح لكن مدجلا عتب هيّنال دج هنع حرذيالف دما
 قءاول تحت هنود نكمدا سو هيلع هنا لص لاق نيدمادلا عجب هلظو اذهلاهاكدمامتاناولا
 || نوكينأالا قلق اهلكءامسالا عمم ملأع مدآو ءامسالابالا نوكمال دجلاّنال هنودنغ لات امتاو
 ةلودلا تناكأملو ءامسالا كات نام مساامنثم نوكينأ بال هنال ةمترلا ىف هنو دوت هنح لانه نم
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 | تلاوه ذهف هنلغاوناكالو هه دنع: نك ,ملام ةرائزلا ن نمنودحف هوأرام ةروصن مهرا دقم ىلع

 اهترثكوامتائالتخ او دَئاَقعلا تاحردىفهدقعو هلعرا دتم ىلع هير نم صد لكاظ>و مهاوهذففأ]
 ياا م ىداهلا هللاو كي ذ لعاف لوصفلا هذه ىف لق رّرككدقاك اهتلو ْ

 ةاوعديلا عجريىذلاوه باوخلا #2 دوجلا م انتالاام *(نوعي_كلاوكلاثلالاؤسلا)*

 قا مدلل لودر ودو تاماقملاب ةمتْخلا ةبيهلالا ءامسالا عجب راقتنهسدلاو اهاكت اماقملا
 ١ مول ق الخلا عج ىلع ةداسسسلا هلتدك اذمو ةماسقلا مول قلدنا مومعل كا ذر هظيو لسو هيلع

 ْ مدآ هيف ميشا دقناكو ةماسقلا موس انلا دمسان أ لسو هيلعهنتا ىلصهقل لوسر لاق # ضرعلا ْ

 || هيلعمتلا لص دهتوهوانندلا ف كاذ هل ىضتقا ماتملا كل دنا ةكالما كت دس ال لسو هيلع هتتاىلص
 || هدسج نوضس ناك هنوكلرمشلاوناالؤتا هب رهظامناو ةسهلالا ةريضملا لاكوهو ةرخ الاف )بدأ

 ةأشنلا هذه لوأو هللا دنع آملاو ةسمسملا ىف مظعالا بالا وهو ملسو هيلعهلتا ىبصدمم ةيرشب | '
 ,ةضبق ني: ضنقلل اعماج ناكذا ةفلاخنا ىت> اهكت اماما هذه هفترهلفف ةيناسنالا ةسارتلا
 .ةنفل اخ تناك ةفلاخما ىلعةلوبجلا ةمئنلاالا ىهنلا ةفل انش مدآنم نارها فالثلا ةشبقو قارا
 انش تاأسو كلذ هل ىذتتي ماقملا نأ هرهظ ىف اهلمحك ناكى تلا ةمسنأ | كإت كي ردك نم هنا ىمخ
 ةيقاعلا تناكوهرهظ ىفنيفلاخا هدالو ا ع نءمناكامالا مدآ نم ىبدعام لاسقف كلذ نع ساسعلااانأ

 لوف تاعافشلا بار تشب هنمودومحملا مافملافرهظف ةرخالارادلا ف ملسو هماعدنتا لص دل

 نمومو ”ىلوو ”ىنولوسرو ٌكِزَم نم ةعاضشلا ةملهاهل نم قح ىف ىلاعت هللا دن ءاهععشد هعافش

 ادو ناكف اوعفشينأ ءالؤها هير دنع لسو هماعهقنا ىلص هللا لوسر عفش داجبو تابنو ناؤمحو
 ن دبل عضو ”كتالملا تعفشهللال ومن اهرخاو اهطسوو ةعاششلا لوا لف ماقملكو ناهي
 اضيأ عفشي نينجارلام - ران وك, نأ مالكحلاا قاس ىذتةءفنيجارلام >رآقو نونمؤملا عفشو

 محرأ همس عفشيف هرايشا كتير 00 لعاف هللاالا محامو هدنع عششب نمت دءالو

 رانلا نمحيرختف فئاوطلا ءالؤه نع هتبوقع عفربل باَمعلا ديد_كلاو راسهقلا همسا دنءنيجار
 ادفو ندحرلا ىلا نيةنملار شخ مون ىلا عت لاذ ماقملا اذه ىلع ىلا عت هللا همن دقو طق اريخ لمعي مل نم

 هئم اشتم «سلح ىعسشدابعلا بولق ف فواللا هم عقب ىذلا ”ىهلالا مالا سلجوه امعا قيما |

 نو لاهو هند اتا نا اخ نامالا هيطعي ىذا ”ىهلالا مسالا ىلا مس 0 نم هللاهرمشح

 ةعافشلا فلور اذهلو هنم نوفاك اوناكام نوئمانىا ادذو نجلا ىلا نيقتملارمش دف مو انتم

 ذخ اموهاذهو هئام«اران"[تدح نم قااىلا ةعافشلا بسنت ةبسنلا هذ مقنيجارلا م -رأآ قبو
 : حط ئدلاوهف لسو هلع شقا قصدهم لا اهزكةمانتلا ءوبدمالا عمتجتالف ءايلدالاز منفراعلا

 نآكلدب اذهون ا سمول ار دب ا دولا ماقملا ْ
 م يل م نطوملاّناَف َر ,طلور كف نعال قاوذا ءاسلور ااو ءاسنالا مولع :

 "هل. هولاوه مالا اذهون الااهلعأ ال لاق اذ هاذ اندلا ني د الاماب تدمع

 هنا سسوارالا ف هلا ىف هتعافشوهو ةءافشلا باب فن م هيف دجولامفهلثا ىلا لصوت هنمّنال ْ
 نوك ١نآوحرأو دحاو لحرلالا نوكتنأ يش ال ةنللا ىف ةحر داما ل.سولا ىف لوقي ٍلسو ديلع أ

 دوما ماقملا م١ اذهلو لئاسلا ب اوث ةعافشلا لعفس ةعافشلا هلع تل :هلءسول ا ىل الأس نئانأ |
 كلما كلم نيع نم عضاج< ىهلا بصنموها ذهودل عفشين أل اولا اًدهىف دياوت ناكحو ليسوا :

 كلذكف هيلا غجرملاناكف هاكرمالا عجربهبلاو :لاكو رومالاريصت هللاىلاالأ ىلاعت لاق #
 ملكلا عماوج تيروالسو هيلعدقلا ىل لاقو ب دوجما مانا ذه ىلا“ ءامسالاواهاكت اماقملا عجرت

 لكل ملسو هبل هللا لصلا# باونلا + هلأث ئث ”ىأب ا

 ى
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 را ةراهرش تود ةروصهطسشتوادسقتلا تخ لاس 11 د ع تادف
 1 ءان لك تقسو ىتلا ةجرلا عاستاو هللا قلخ ع هد

 ىردأال باوملا * هللا رظنلا نم ءاسالا ظوطحام * «(نوتسلاونماشلا لاؤسنا +

 ماعلا عيرشتلاب هامه نيذلا ءاسينالادارأ ثا مس هاوس هاعلال ء امنالا قو دف * ىب تسل ىناف

 ناف هللا ف تاداقتعالا هو-و نم مهدنعامر دق ىلع هنم هذ ء ايلوالا اينأدارأن اف مب صاخخاوا

 ةذا نماهمظعا اخ دقتعم لكد ذلب دل ماعلا مرعتلا فوهف عيمجللام هظفح عمها ىلع )صح
 نم هدرغن | امر دق ىعهظف دحاو ىهأب د رهناناو هل لهحام بسحب هن دلف ضعبلا ىلع لإ ص> ناو

 َ ءأن رك ذام مهفاذ دي نهريغ

 أ|باجلا باوللا « هنلارظنلا ن نم نيثدحما ظولنحام * (نوتسلاو عسانلا لاؤسلا)*

 | نآالا مالكلان ممول لصحح ام لثم اقفل نإ ااا ١ ما فمهل لص> ممراودهاشا ذاف برهالا

 || قلك ارئاسو دحاولا دهشملا ىف مملع عوذت ىللاناف قلذتارئاس نع ةيورلا ف نوزع نيثدحا ||

 نيث دان صوصخ هناف ماقملا اذه مهل سدأ

 || ىلعءاملوالا باوحلا « هلارظتلا نمءاسلوالا راس ظوظحام + (نوعبسلا لاوسلا)*
 | كلذ نمهظ> ”ىلوؤ ةءلقعةذارظنلا نم هظح ”ىلوف مه. سه فالتخ ان مهظوطح فاتخف بتاع
 : ةدا كا ذ نمهظح ىلوو هيلامخ ةذإ كلذ 3 ند هظح”ىلوو ةم-س> ةذا كلذ نم هظح ىلوو ٌةم-سفن هذا

 : هلتح ىلوو اهفسكت لاقي ل كلذ نمهظح ”للوو ةفكمريغ ةذا كل د ند هلع ”كوو ةفيكحم

 || تاجرد مه ىلاعت لاقاكو اندلاىفا وناك امك هلا دنعتاجرد موةاهسكك لاق ال ذا وم
 نولمعباع اي دق ال اك

 [|طوطح باوحلا * هيلارظنلانم ةماعلا ظوظحام *( نوع.سلاو ىداملالاولا)*

 5 هملاعهملا قلن م مهن مهماقمط ىلع ءانعلا نم هو دلق سم هوميهفامر دق ىلع هعلارظنلا نم ةماعلا

 بسس "هةلضافتم ةفلدةةرطفلا ناف هلوبقو لمع نم لعامر دق ىلع هللاع+ ١! قل نم مهئمو ةددعام
 بج

 ارطن فالتخا ىف بلاوهو هملعهللااهيكر ىذلا حاازملا اهلصا ماسقأ اناث اهد عدلا قلآ ام
 ١ ةئاعلا# مهل ل تضايق مهظحي رطلا ةداو مهظح نوكحد تالوقعملا مهراكفأب ءازعلا

 نوةصب ام ةزعلا بر كرر ناسو ئب هلثكسل هلوق لثم ةصاشلا تا< وان اب ف ىأتو ةماعلا مهف

 هنلا رطنلل اهتروأ تلاةسهلالا علخلا نم مهيلا هيىاب ام نيمقرتم لزتملا كلذ لأ قب نيلعتلا ن ا

 مهاشغام ةيؤرلا رون نم مهشغدقو ميرهشا هودر كت الملل لداجلا لاكذاةرابزلا نم

 هللا 0 0 اعلا مل دال لب هقول ءاهبلاو لاسيبا نيبو كل فنيب ةيسانم الام

 دعا رأت ناتلبا تقرتشأ ةيقرلا ف هنودهاشي ام ةقصنموملا اوعحراذا منا ملزما لهادو لَو ف
 1 ا ل ا ل ا ل ا ا ا ام فا شالا اش سارت تسلل يط طش دك

 : حزرلاو اندلاىف قاسملا نما نود كامل قداوملاَو لب رضا لذ نقر دقنال هيلا ايخ موظوانحل

 ىلع تءاحةعب مشل ارثكا ااذهاو داوملا نع ”ىكلاديركتل ارودت ند ءانإعلا نم لطفل: ةرخ .الاوأ

 : نعنانحلا لها لهذيف هير نم هظحي فرصأ. مهنم هلحرانأ * (نوعبلاو ىناثلالاؤسلا) <

 : ىف مظع ماقملاّن أك لاذ بسو ىأرامةروص فارلاس املا كاد باوملا هيلاز طنلابال اغمش شا مهيعت

 || حاوزالا نو ةرانزلا ىلا ١ اوعداذاف نانا ف ناوكالا < ع نم همق مها نانو لا لكنلا

 أأرومطأ | نود مدح املا فاس مسنو اطهراب لاس نا ار تادف ل م نودانملا

 || نا اركلمسد لزملا بحاص جداذاف ناويحلا رادلا انا ناومح لكل او كل ذريغو بك ارملاو

 ٍ ميلعاودرو اذاف كاملا ةدهاشم كل تاكد | املظعالا ماقملا كلذ نم مسبلا نوعجرب ةروص ”ىأبو
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 | نمضمي ىذلا مسالا ىلا نووانف ةمابقلا تاصرعنم ةصرع لكى لاوس قعللو باودللا نملاًوسلا |

 صاشللا لاؤسلا كلذ نع باول |]

 | دع ةرابزلا مو ءالوالاو ءانبنالا بتا صنوكسحي فنك * (ن لاو عباسلا لاؤسلا)

 ربانم مهل بسن ضال كسملا بيثكى عندع ةنج ف ةرابزلا وب هللا مهعج اذا سانل ا نأ د باورملا
 ةسشرلا ىف عئارم كلا ءاسأف عامتا ء اأو عئارش ءايبنأنيتيتر ىلع ءاسنالاف « ثنا سهو ىساركوةرسآو ||

 | ءاسنا يجني ملف نونا مدقنا + ةثلاثلا ةسترلاو ةئلانلا ةمترلا فعاست "الا ءاسناو لسرلا نمةنناثلا

 || نمير ةفرعمذخأ ”ىن لكف ةرادزلا مويناكا ذاف ماعلا مسالان ءابلوالل ةسترلاو ءانلوا ىهسي مسقو
 اع ماريديرب هناجا قد عاتلا -ىلولاو هئاميا نعي هيردهاشي هناف ”ىركوراك ايي اناا هد

 ناتيورةرانزلا موندلذ دئاعاتمح نمار 5كاذدخاو هرظأ هير ةفر عم لصح ”ىلولا اذه ناكن اف هس: 1

 ناعاةبذرو ملعتسقد ناتي ٌورهل ىركفرظن هير هتفرعع هل ىلا ناكن ا كلذكوناميا ةيؤرو لعذر

 اهم تءاحىتاا ةمهلالا فراعملا نم هيرب هتفرعم فهل لص لو تارتفلا ءاملوا نم ”ىلولا ناك اف

 را له اوهام نؤكي لف امنه ذاكرا هبلقا ”ىهلا لك ننعاماو رظت عامنا هير هتفرعم تناك لسرلا
 امهلهاوهاعو ةيورلا ف نامعالا لها همه ناميالهاوهاسجوةيؤرلا فرظ :ذل ظلها ةس سهى

 هن نوزيسع ةدح ىعافص ء ءالؤهلّد اف ”ىهلا فشكن ع مهتفرعم تناك او ةيؤرلا فاه ص قتوكل :

 هير دقتعا نخاشدلا ف تادامتعالا ةعباتةرانزلا مون ةيورلا نأ باسلا اذهل عماخ او قالتار ”اسىل

 0 شكلا د[طعأ اهوولمنلا هاطعأام

 هىرب هتفرعمىف هللا هن حو أ ا.ه لوسرلا كلذ هاطعأ امسح نم هارب هسدتل ىف هناالا هلع هطيرأأ

 | تناضوادحتو راعنلا ب خاص كح كي دكو دحاولا تالا ىفوعا ثالث تالق ثال* اذه لالفأ]
 تتاىهزيقتف هداّتعا هب ناكىذا | هحولا ةروصىفدا ربهناف هدحو دل مّدلا بح اصواهدحوف شكلا |

 اا ءان لوا مهف عاستاال و ءاسأب تسل ىلا تاقيطلاو ميماع ء اينالا دق ةرازلاف عانتالا ءابلوالا |
 د رملا ىفمةمرظتلل باع  نأريغ ميمرىلا عملا بسنلاب عسجملا نع نوزيم_ ماةممهلع م كمال هللا

 بالا كاذاوعفرنأ اودئر الك مه جم اجبيزراد سونا جتك بعاد

 ةطساولا هذهنود هنورب تح - مهنع ءاسدن الا بح عقرب اومهالكء ءاسالا عام كت اوعيطتسس م

 || لهالو عئارشلا لها لسيرلاو ءايبتاللالا بوشلا نمةصلاملا ةيؤرلا نوكتالف كلذ اوهيطت سم
 ْ هدنعامردق ىلءهل عجب رظت بحاصوا اعيان هنوك ع م ماما اذههل لصح نمو ةصاخ فيكحلا

 : موي هتاف هرزقو هلعو هلا صو اب دقت ءم لك داسقنعا اوبوصنيذلا لاجر /ااماو ىد رظطفا1ناكولو :

 || كلذ ف تالاقملا عج لعمايد ف ثحب نأ ىشإ هسفنل مدانلاف ناهعا لك يسود ىرعرانلا ٍ

 || هبىدلا اهم صانلتا اهه-و نيا نمهدنع كلذ تن اذاف دل لل دير د رع او ل تن نا مم ءبو

 || كلت ةنشاك ةرانزلا مولا حرم 0 هناف اهدرالواهركس لو دقتعملا كلذ وحرف هلاقو هددع تدك أل

 لك تحن هنا قرظان لكنا انك ذ ام ةدص ىف لصالاو جساولا ”ىهلالا لءلاو ,هاذهو تناك امددرقعلا |

 رعشبالث يح نمهلهلصت داقتعالا كا ذ دل ىطءملاودو هل تملا وه مسالا كل دو هللا ءاسم» | نم ميسا ْ

 نمايف سيل ةعيمصنالتخالا عمداشتعا لكف هتيور ذ محك ىلا ىلا اهتتسن اهاكةيهلالا ءامسالاو |
 سانت اهناو حري نأ عصبالو رظانر طظذ هللا نع جرم : راما ايفر اع ادع هش [طينا

 ةرانزلا مول فص مهل هتانعلا نمباسثملا هذه مهول ةفتاشلاهذهفو ولا حوضولو دا مارح
 اهفهداقتعا ةروص ىرهن'ال مسنم هنا داقّتعا بحاسص لكل ضن ةرابزلا نه اوفرصنا اذا لزعم أ

 ىذلالوقلا | ذهو ايئالا ف ناك ا ذكو ةفصلا ءذبب نوك نم فئاوطلا عبجب بوب وهف هتدودك |
 || نوعشيالف ”لكعلارظنلا باحص ا امأو دو-وأاو فشكلا لها نم لوعقلا الا هفرعبال هانركحدأأ
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 ناميالا كلذ لئمريتعي الف ضع رفكو ضعس نم ا ماكح الا عورف ةعبجنامالا ميدأ |

 2 و- ىفمهل همالكناكا ًاذااملةيسنلابوه حب أ اذاملسرلاهتالوةئاتحر ةاكلاوهو هقحف ||

 روما دسع مهن وكن م مهتاو دن صخب افق للاسر الهمالك امل ئالادارأ ناف هنلاةوعدأا نم هن

 نأ مدقتعا ل عةيرقلا دقت نيف ن ند را لسرلا همالكف هداسع نم نيب زعملادبم اكبامب مهي 0

 دف انا مكبارتقإ متدسةتعاناف تفر عم ىلاوأ مكتاوذ ةفر هل انآ م ايكيا

 ىلا ىد نمل لسا مالكو هاما لصفلا اذهىفدر دل 82 1

 ىلا هتوعدف هعا نمناسل اذهذ ىنعمتا نموان أ ةريص) ىلعهللاىلا وعدأ لاك اك ةرهدب ىلع هللا
 مهمنأل هعادتا ثمح نم ةريصب ىلعهلناىلا اوعدي ملسو هملع هللا لص هنن ال وسر نأاكف هنع ياي هللا

 هانفرعام هيهانفرعولو هشانل قوذالو لسرلاالا هفرعيال لسرلل همالكّن ال اذ_هانلقامناو هتثرو

 قوذنعالا ن وكمال انمالكو مون ىفالو مهتلاسر ىفانل ظحالو مهاثمالسراكسل هانفرعولو |
 همالكى ماكس نى انباعصا ديف نأ اندرأف باوملاكرتلسراادارأ اذا لاؤسلا اذهنع باوداذ
 هيلع هللا ىلص هللا لوسراوكر اشو ةريص» ىلع هللا ىلا | اوعداملهتلا لسرل هثرولام هنيذلا لسرلل ىلاعت

 منين نه ىلعو ملكش نعقو ملكش نأ نم اولعاق هعمل نم نيكو هند ةريصت ىلعهللا ىلا ةوعالا ف لو

 تااوملعلا نا هلوقت ىدلا اذهلوةفىلت-الانأو فوت دتح تفعل قرع! و ا جرت

 اءارذ "ىلا بَرَقَتن ءواعار ذ هملا تب َرمتاريش ىلا ٍبَرَقَتنمتلقف انه اف ناميالا ناسي انتبطاغ
 نأأنا ني نالاو كبانتد3-وانب كسفن تدتح تناف كدحالا كاندت-اق اعاب هه تب رقت
 نامالاناسلو كمالك اذهف كلا ةيرقهيركح ذاع ناعالا تاعحو ل د34 نأ فكف انتاودّدُخ
 ةفئاط لوقف ناميالا ناس اذه حقدص ل وةيف كسنةنع هتلقام لوةننأ ىلع انا ةءارتبال نو
 )نا اهللاةيرقلا مكملط لاح ىف مكعم تحربامو مكي ةمئاف مكن داعس لوقف اتداعسىلا ابرق مهنم

 ىلا ةيرقلا ان دقتءاامتا ةفئاط تلاقناف ةيرقالفاذا حةد صا يهوقهلعناو ما د

 د هع ةفرعمّنال ه سفن فرعي هنأ فرءدال هن كتل هفن لهجبال ئذثلامهل لوقف انتاوذ ةفرع»
 لوة:نادبالو ةقث 1 ب يلطف دوبمشملا ةفرعع بعت

 ةيكسسلا| ل 000 رعيفيكمهل لوقف كسرعم نم ةيرتلاةدقتعا انا
 مودعملا هلزامف مودعملا ةفصاو :ال نأ ىشالوهالو فوه سيف ةيئي الفاذا اهف لثاقلا عقبف
 لطشض فر هد فيك ةباثملاهذ م وذ نمو ئث الو ثم ساوث هلمم سدالوهف لئاك د وهو ال

 ميلعلا تنأ كنا انس عمال نا لعال نول اوف نمي رَدملاَن كد انوكي نأ للطبق فل كبارقا

 كار هبل نولم معو لال سو سرس وتم لسا ميك ٍ
 مهلا لسرملا نم برقا ناك ةينملا هته تناك أمل لوسرلاف ةلاسرلا كِل همضةقتام مكحب لعل
 لكلاف لوسرلا نم لووسرلا هيءاجاملل بالا مسالا ىلا برقا مهما لسرملا | ناكو هلسرأ ىذللا ع ءالاىلا

 ةيرقلا نينصتسرع ميلا لسترملا ناكو نير نمر رولا نا الاسر وقيل نا نب رتلا نم

 نيدعملان ماوناكف |[

 شرعلا قاس ىلا باوملا د ةص علا نم ةماقلا مول نو أي نيأ ىلا (نوتسلاو سداسسلالاؤشلا) *

 ىذلا عضوملا ىلا نطوم لكى ةصرعلا نمةماسقلا مون وو أي لسرلاف ةريشكن طاومهل ةماسقتلا موو
 نطومو نيزاوملل ن نطومو لاّوسلل نطو نطوملا كل دب قملي ىذلا”ىهلالا مكسملا يف اتش نوكيا

 قيلاىدينبب اهيف لسرلا نوكتت ةمايقلا نطاونن وعلل نطو.مو طارمصلل ن هطومو سكنا دخ ال
 ”ىرطت ىبوقءاقتلاوهو نيسوق باك نم ىندأ وه نم ةلزنم مهبرتاو كلا ىدي نين ةنعرا مياس

 كلو هييتنام نيم ساشا لاؤسلا فو انلرنعالولا ماعلا ٍلاَوسلا ف نووأي مث ةرئاادلا

 امتنتك انك َك تع ب



 ْ ا يادوش باوملا « توما لف اةماعل ىاعت هلا مالك ام « (نوتسلاو ثلاثلا لاؤسلا)*
 ْس مهعامسأب مهلا او فانت مهلا وأ فالتخاءافاتخم كل ذنيعماسلا عاسمسأ قعقيف 0

 0 ٠ الا عمم ىف لصحام مونم دحاو عم ف لصححي الو فقوملا ف لوما

 م-هنيذلا ةصاخف وق كولا لهالالا مالكلا اذه نوكمالو همف ضةىتلا سفنلا نع لاؤسل

 راانملا لهأ نم ني رمل هللا ىلا ةاعدلاو لسرلاوءادن الاك هس نوف 0 5 وهى

 مهلكءالْؤهذ سنالا بان فاخ لالا تاقدارم -ىنيناصملاكوربكالا عزفلا مه:زحالنيذلا
 ْ اذهدنع هنوسدف مييف هللا م كح نورظتنإ نيذلا قوقل لها فوت لع نم فان تيلاشلأو

 متم دج او لكمهفاع مالكلا
 0 * ند_>-ومال همالكام د (نوملاو عبار لاؤسلا) * :

 لولا ا.نولئافا 1 منافرهاظملا فوت دحو ع منكن اف ىديحو مكل ىضنقا ىذلا م وىنوةد>واذاعوأ)

 نودتادلاىفىنوتدحو م كن او الحوالاح نيه اونا م مالنيد-ومريغ لواحلاب نولت ااا

 منك ناو كج ىو ديت الابل كل كررت نا زقرت سوا لافصالاو تاقصلا

 1 ناقل داس رابعا و مج الر ويظملا تاقضلا نم نسا ةفوأالا ف قوعدحو

 دسحوم ىهام ىتن ادحوَنال كوع د وانك ناك ام ف.كفىوأ مكلوقعي لد كوع -واذاعف

 نعمك مكلوةسبو كدبح ونال ىد وه ىبىاا كدبحو تاففالو مكلوة- هانم

 ىدلااخغ قامسو" ىأفواناكمحو ىأب ؛ىد_يحو معد انأ ديو هتدصتو هتفا> نم هأب ىل اء

 نيأف ىنعمجرخدتتف م كتمهاضتقاام مكح تدك مناف كدوجو هاضتقاناكنان ىد.حول مكلائذتقا ْ

 ىذلا نق مهوب, ارنا كس د ل يرفع رح ىرعأ هاضتق |ناكناو دمحوتلا |
 نأ ماقملا اذه مكل مسي فك نودجو ل اهنا ددتوتلا نيا ىمدورت ل ناو مكس زمدار

 نا تامولعملافد_حوالد_.- وتلا نياف ةيوهاآ ضقاش رهاظلاو رهاظلا ناس ىعارهاظملا ||

 هيج القدر الل ف ملقا تامولعملا ق د واولق بتال تالخخاو مكنام :انعاوان [تامولعملا

 ىهامملاع ةمسنف رهاقلاد وجو يفالتخا ىلع لدي رهاظملا فالتخلاو د -لك نع دو>ولان اف

 مواعمال َحاقنافتادوجوملاوأ تاموا_ءملاالا تاخد حوتلان ًافلعتم هب ةيسنالو لهاج هتدسن

 تامولملا ي.:ىنأ لعام سف اناق د- حولا نيعوهو مودعمالو دو-ومالو لوو الو

 ركود يدعوا اهيامف ديح وتلا نيأف تامولعملا مسق تدق لح ددق قط ولا اذ م دمعت نم

 ةرثكلانيعىف دمحوتل اوه بولطملادبحوتلا حاقنافدس,حوتلانيأف ه داوس مئامو هلئاالا ماع طلغلا
 اهمأ ل نابل انبال دوا !١تاف دولا نيف عباباد_.تو كإذف انلق

 واوا عب ةدهأر ةغيال كرشلا له تاكتاف لاؤسلا عقواذا مالكلا اذه نعباوعلا نودحوملا

 مهءاج نين ؟تاقناف هلعوهام ىلع ىهالا او دهام كيرشل اد اولا أمم 3-5 ارد عول نال كلذ

 مهامشأف كي رشلا اوسع متاكد تييلع ءائينهتح و ةرفغملا مدع ناو هباملا هلم مهو“ ءامشلا

 ديسو نعل الجمل ةخسر ل نيدو نمر هنكيلواودعسلا اونعت لواق نيعتلا دحو

 العو "لج هسفن دحوم ْ

 لسرلاهللا عمم موي ىلا عت هلافام باو+ا + لسرال همالك ام (نوتسلاو سماخن لاوسلا) «
 ةوعدب انطابو ارهالخ مهمأ هللاىلا اوعداوووامل مه: اولعف انالعال اولاق حاذام لوف

 || ماكحأ عورن تدصو هرهاظب باج امل ثم هنوعدل هنطاسب باج امهنال ققانملا نم ةعب رشلإ 6 اعرب بح محا انهنموٍباوجاشل عال م-واوت نكي ل رهاوظلا اوثاكولذ ةدحاو
 وهو صوصخخ طرت كلو ناانبلاع رشلا دولا نأ انلعف هنطاس نمؤملا ىداعلا نم ةعيرمشلا

 نأ
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 نماسم ةماعلا ضارعالاو تاوذلا نم ةدجللا كا ىفرمصبلا هكر دا اسم هدلعىوتحام عبجب سلطالا ْ
 "نالاىف هر اش ىدث مح نم لصم هلكق لكن او لسم لك تادابعل فو ناولالاوناوكسحالا |

 ىذموبوهو اين دلا مانا نم ةمدس فلا نيسجسىنامزلار ادق اكل: نوك عم فوقولا سا كلذكدحاولا

 نم لئادللا قود روءل.صوتلاو ماهفاللرصبلا حلل ثاهي هللا هاناف ىدعثلا مو.لاناهد دعو و

 هتمدح اويل! ىلارظالا,ناشلاوناشلا مولوه ىدلا مهوتملا درغا !نامزلا هرا دعم لبرادقملا اذه
 مكمل ارطتافامهاةبامنالا ماانلقااهرصصح ىذلا دوح ولاالول نوؤش هلك ماعلا لبا وقىلارظناابو

 نم هصخامت اوملاعلا بسح نم ددع هرصخح نأ نكمي ال ثدح مظعو دّدعت دك ماما نمد>اولا ٍ

 ىوادحاو موك ة نس فلأ نوسملاا تراضامكحف اددع ءىث لكىدحاو العيش لك طاحا
 لكى وهفد_.ةبالرمالا هنعردصبإ ىذلا نأ كلذ ببسورصبلا ملكه رهاراص ل ذكدحاو مود

 هذمهدوحو تان دحلاىفدع ملاذا ادهو ةدحاوةعفد هيك مالا دفن عا ثءر ومأم

 دعا ملنمع رسا<ىىتطاا لانعلا نم ؛ىث لك  همكح» ءاوهل!نافقملا سهالاب كذاظاخ ةعسلا
 اذهل ةيعبطلا ماسح الا فو لوةغلا ف ىرمهالا حو رثاك ذكر د اولا ناسن الكدحاووهو
 ريمضلا ىل_عءرها نم لاوس ىفريمضل داع ناوءامساالاو قات, -اورومالاب هلراعال نمالاهدعبتسي ال
 عملا عاهللاو دارا ىذلاوهو رصبلاب ملكة دحاوالا انما امو رمقلا ةروس ف روكصملا

 هللاو ههضو> ىف نيضئاسلا عمج د حا ولا نامزلا نات ضوه ل_عوفوتولا لع دوعينأ غوسءلاأ]
 ىحل ا ىلا ءاشد نمىداهلا ١

1 
 ةعاسلا تعم باولا« برئاوهوارصبلا ملكالا ةعاسلا حام (نوتاوفاثلا لاؤسلا)
 هبلا تادودقفت ام نو سافنالا عطقبو تاف اسما عطقب ال نامزال ا هذه عطقب اتملا ست اهنال دق
 ىلا مانالا خو ةنسلاكسافنالا تاعاسل ىهىتلا ىربكلا ةعاجبلا مولا ةتفاس تنوفا
 اهلوصو نيعنافرمصبلا ملنم برقا ملاعلا ىفاهتاشو ةعاسلا هاف اهماكح ا فال ان لوصنفلا اهنمعت

 همامت نيعو همامت نيع هذوفن نيعو م-ملع موكحملا ىف مكم اذ :وذن نيعاهم كح نيعو اهمكح نععأأ
 ةفرطلاو درفلا سفنلا ف ةعساولارودالا نم هيولاعلا هدحيامو ”ىجدطلا ماعلا فلاسمتادوجو ىف لا ةردق فرعزمالا رتل اذده فرعبالو ريعسلا و يرفوةشبا ف يرق نيد ةران يع
 نامز نم لملقلا نمرلا ىف نينسلا فعاسضتو برقا اذه فرعبفل اهنا نيعب سكاف كا ذرتاىرث
 ةناكح امو تلقناف بالا اذه نموهو امعىأر ىرهوملا ةناكح ىلع فكو نمو اندلاةاسحلا

 اذ ىل اخ انج هيلع تنك نرغا ىلا هتب نم نيل, حرخ هنا سفن ن عر كذا ىرهونبا
 ىلاءاجو هباش سلو جيرخو ل غنم غرففءاملاىفوهو هسفن ىلا در مم هد دع ىنع باغادالو أ اهداوأو نيس تسةأرملا عمماكاوحقزتودادغي ىف هنا ماسلا ىري ام لئمءاملا فوهو ىأرفلستغيل ليلا
 كلت أسرهشا دعب ناكحماللف هتعقاو ىف هرصباامجب هله اريخاو هت ىلا ءاجوزيلتاذخأو نرفلا
 مقر 0 دا فرعا تعتجاالقدرادنءلأست اهجوزتهنا ىأر ىتلاةارملا

 لاما ف عقوام سلا ىف حرفن ىمهدالوأ ءالؤهو نيدس تس_ذنمتلاف كبح قرت ماهل لبقوأ

 ةفلتخم اهقلخ ماعلا ىف ىوق هللذ لوم عل ا اهلمت ىتلا ةّمسلا ”ىرصملا نوذل ا ىذ لئاسم نم هذهو

 كدريخو عاملا مكح نم عمسلا مكتح نم هرصبلا مكح نم ةماعلا ىف لقعلا مكح فاللتخاكماكحالا
 لهاجالا ادرك الف ماكح ال هذه لثس اهل ىوتب هءاملو أ هللا ص تخاف سانل ا ةماعف تلا ىلا نم

 !ذهىفةي اك هيفام ملسو هبل هللا ىلصهتا لوسر جارعم فورا دتقالا نم ”ىنهلإلا بانل ىتبش امج
 أ لملقلانآمْرلا فاهعطق ىبلا تافاسملا هده دعب عم بابلا



 ئشثلا ىلءال_.اد نوذختيالف اناء واهسون نمالا تامولءملاوءامسشالا نوفرعبال نيا لارا
 هنااكف ع واعم "لك ىفةيدحالانابرمماو تايسانملا عافترال كل ذو مولعملا كلذ سفن ى وس مولعملاو

 الو ئناسشات اوذرعن الؤرهاظملاو اسلانامعأ نب ةبسمانمال كلذكم هقلُخ نيبو هلل نيب ةيسانمال

 لدلملا عوار ىدلا فرعي ف.ككحو هر ادد همهاامع الوالارب "اسو هريغ مولع امولعم

 ني> هتف رعاسمت !لولدملا كل ذقته مها ةيسانملات تاهحرخ . الادوجوب حا اذ امه ديب نان لول دكاو

 نان رعب اذ نال ليلدلا تاديالا كللعالف كنعز ىلع ليلدلا ىف لرظن نيحامأو هسْن ل اروظ

 لاجرلارباكأ لعج ىذلا اذهف هب لاعب تسا لل دلاب كلعني-ىفلولدملاناف هملعال لد هتلعجامال

 ماعلاب ملاسعلاو هتايدقلاءالؤهنولعبف هنمعو هسفنل رهأ لك رت اع او عال قا نونا

 رئاسة شف عادلا دووشلا مماف“ انلوالا زر ئاسلا كة طابنتسالا ىف مهلركمالذ ءامسالاب» امسالاو

 مسهف ةمايقلا ىف مهدشإ امو مه ماكحأ ترا ذه ىلعوا دبأ الوادمنودهشي الف ةلدالا ىفءاماوالا

 ا ل ا والسما يا ع

 نودعقي اهيلع ىب اركلا مهلف مظعال اروزلا مون بيثكلا ىف مهتش امو ةصاخ نطوملا كل 3 ىفءان اسالا

 رياك لااَمأَو نونمؤموءاسناو لسر مثه ثمح نم نكسحلو هرغغل بئارملاوةرسالاوربانملاو

 ةروص ىف ل < لكل نوثءسفرودلا ىف ىلكتأ | لوك ق ياقرلا ىف لولا ىلع هوقمهل تاك هللا جلا يف

 روصىف نومع: مهروصق ىف لالا كا: ىف مهو عجبا لها هدهاشيام دهاشت مهتاوذن «هبروص هقيقر

 ةيورلا دنع بثكحلاا فو مهةباق< تاذلا ىدحا هنوكثدح ن مهلا عمو ةيعيبطلا مهماسجا

 نونوكيالن انما ىفاوناكاذا مهلا ف مهاوس نمو ىلكتلاروصلاهو دجوأ ل اةيوذعملا مهةداقر
 مول ارباكاو مهنا داو مهيراوح مهدقفتف نانا ف نونوكيال بيثكل ا ىفاوناك ا ذاو سثكلا ىف

 مهكلم توكلم ,ميديأب ءالؤهف مهكلم نمئث مه دقفال
 صلختللاباط ضعيف مهضعب لود باواا * فوقولا ضوخام *(نوتسلالاؤسلا)*
 نم بلط ىف ضامن ا مهنمودل عفشي نم باط ف ضئاسللا مسخ هب ركو مودل ٌكاذَةَدش نم هسف مهام
 ضئادلا مبنموهلدهشب نم بلطف ضئامللا مبنمو مويلا كلذ لوه نمهذقنمل هلع مركب
 رتتسدل ضئابللا مهنموهئاهصخ نم رتتسيو ىئتذمل ضال مسممو صاصقاا بلطل مدخلا بلطف
 نم للقتملاموبهل تلق ىلترمملا نارعنن ىمومنارعوأ انحش لمعي ناك اذه ىلعو هفر اعرمنمءامح
 صعب ىلع نامه فرعا نمرا ملا ذاف فرابعم نم تشاو كاذب لانه ركماالامرلاقف كفراعم
 وهاذهلاشماورافكلا مهم طفيل هير دنع ةناكملا نم هضوهامب هتازنج فرعبل ضئاخلا مهئمو لاخلا
 نوزّمساماواكحو هللا تااف ضو تناك ىلا ةفئاطلاامتاو تلمان اذا .فوةولا ضوخ
 ةرخاالا فنونوكينورعلي مهضوخ ىف اسندلا ىف اوناكايمسهلاسع ا تارمت فمسب ضوذحي هلناناف
 نولاذاىلا ا رماذاو ترتب اونمآنيذلا نماواكاوم. جا نيذلانا نونزح
 نوكمتإ رافكحلا!نم اونمآ نيذلا مودلافنطفاح مهلع اولشراامو اسندلا ف مهضوخ اذ هف
 تراذاو هتفصدذه. يا قيصواتص ولات: اتوب قولا يفوح ذه ةروصلا,ةروصلا
 ىلاعت لاف مهعم ضع نا وةباشملا هذهم مهو مهعمتقااذا مهلشم ىلا يالا انتانا ف نوضوخ نيذلا
 قءالؤهف نابع اف ىاباؤةعتماو ى ترا نا ىدابعا اهيفاورحابتف ةعساو هللا ضرا نكح
 مهم قدا ه هركل ث.ح انه اوضاخ[ نوه هركيث مح مهب ض انك فوقولا

 ىلع دوعب هرها ىف ريمضلا باوحلا «رصبلا ملك ءسماراص فيك (نوتسلاو ىدانشالاوسلا) *
 ةلكى أ ةدحاومره) ناف هسنسشنلا نمبرضب لاق: ن كتر لاقت الت افيكسسلا نأ ع ءاق فود ١
 كغل !نمىأرلا ثمح ع نم تايبئرملا ماكتسا ىف قرمصبلا ن + ةركئاولا ةيجللانافرصبلا مل 0
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 مدق كان: اهارب نم لك اهأرو اثات دمتاحأر ىذلا مدقلاهبلت لعد نوكبالاك لو هلع '

 دج مدقم لش لو و كن مدقهل لقا دهلوريغال ىد#خوهأم ثرح نم نكلو ثراو هلوه ىذلا ”ىبلا ١

 هنممهذناكناو لاكلاو ثيدحا لهأ نموهفهانرك ذام هنممهف شل ناكن اف لسو هملع هللا ىلص
 لتر لومهنم مماكم نيا لثاسا !لاف ادهلو * همهفزنعباصاعدص كا ذه ملسو هملعهلل لصد مدق |

 خشلا | ذههلافاموللبق نيح لاق هنا ”ىل_ملارداةلا دبع نع ىكدحو * ةناكملاهب نعد انهناكملاو هنم

 هتيار الاقل ل لت لا ةلاوالاهل ترخ ىد:ءنمو عدخملافتنك

 لافامماو لاق[ ناكو ةلاوذلا ىمسو عدخمل ا ىف تك لاه كل ذْلكَد داقلا د_عل كلذ لمقف ةرضحلاىف

 ىارام هلا مكح تدح ذئاع ند# هللا عاد ملعبل مس الا اذهم هتمعو هيؤص ناكم عسب لو عدلا

 هنرضح ىه ةعقاولا هذه ىف دئاف نيد د ةرضح ناف هلع ةسافنا | ص رعم فد ةرضل اق رداقلاددع

 رباكالا نم هريغوأ رداقلاد بع هفرعيأم ثدح ند قلل ةرمذح ال هررب هّنذرعم يح ند ةرضاغ ىلا

 هددع نمنأهلودو عدخلا ف تنك لاف رداشلا دمعك اذ مهفاف اعاد رداقل ادع ماقم هنءرتسف

 ٍ انو اهداف سا هردب ىلعو ةرمضخلا كل ىف هنهش ناكرداقل اد. ءنأ ىلع ل ديهلة لا وذل | تجرخا

 هلاوحأ نم انل ىككامف رداقلا دبعر يق تدع اواكم اتقول كلذ فلاح رلاناق دئاك نيد

 ١ ل ا نعاذه لوقو هارت

 دنعال اهذمأت :ناكتاودوعسل ا ىلأ لاح ىلا لقنتاامو ماقم يح اص نكس م هنامحة 3م ةيئبد ةرئؤم لاح :

 ادع ناكم اناس لوطدوعلاىال ةيصسمل اننا ذه تنكر ركجلا لاكن ١ هو هنود

 هناكماك | هتراووه ىذلاهس'نهدحاو ”لكناكم نأ معدل مث كل ذلءاف ةمولر هلي دوبع بشت ماض

 الوسر ناكل لالا ىلع هثروولذ ١ لاكلاا ىلعاس'دح أ ثراال هناف « هش رط هلا ىذلا لاذ-ا ىلع هنم
 كلذ ىلع ىتا:ىذلا حورلا نأالا كا ذكرعالا سيو هنعدخ أب نعذخأي هصنت ةعب رش ”ىنوأهلثم
 || ثراولا لجرلا اذ_هىلقا ةمكللم ةققر هنم دم دق ل-رلا اذه هنف هثروام هلا هى جونام”ىنلا

 || بطاضتوكال ناذمسا ةانورلا كلت يقو كلما كاد ةروص اهرهاسات م
 لست هثرولا ضعيامبرو حورل !كاذ مسا ةققرلا كل: لع قلطنوهلاسر ديب مطاخو ثراؤلا اذه

 م ةفلد 2 ةروصلاو هنمعحورلاناوأ < ىنلا كلذ ىلع تا ناكىذلا حورلا نيع هنأ

 هس سو 4سفأ ناس الا دق رعشدروصأاب ةسر اا نيعشوحورلا ثدح ن مالهروصلاث د .ح نم ناطقلاو

 ْ يرد لاقطعرا -ىتهنااكوذ دمهلالا فراعملا ف هلن كال نم ل.ةفانهن هوةروصلا ندالالعنال

 انةخافوص كاعج الو ايفوصا”ة شتا كاعجهقلالاجر نم ةداسلا ضعي لاقااذهاو ع ارشااءاسنا

 بج اوءاسنالا نمانل ىذلا ناكملا ةفرعم هللا همصع»نأالا مَدَما لصالا مك نوكتنأ كاغلا ناف

 الجرهااعل اكلم ءانلعجولو لوقب هللاو امسالو كلذ ىف هساع سدا نم نوكتالثل هيولعلااثيلع

 اكلم ءايمسلا نم مهاعاةلزعل نيّثمطم نوشع 5 ضرالا ىف ل نو سلبام مهيلعان سالو

 قوأامنا معل مهلعةروصوهىذلا بولطملاسانلالا كلم روص فرهظا الحر ناكولو الوسر
 ىشاوهاذه مهلاعأتر ءالا اونجام مهنمالا مهيلع

 ةمهجولا تاهسلا ب ا»فاخرونلا ىف باوملا «ءاماوالارب ا نوسهلاو عمانتل لا)#

 رولا ف مناف نوْسْؤملااَمَآَو ةفدسلاوهو راص-الاروك امن حزتم رونىف مظظلاوراونالا نم

 مهتقرحأر بكالاو حزتمملارونلاوهو رونلا اذهولا ءاءلوالا صاخمت هنمو بخت املا فن وامل ماعلا
 ثريح نم ةيئاذلا تاقصلا مهلعزو اكن الءاملوالافرمص.لارون موقرح رباك آلا صاوخ و تاحلاراونا
 ماعلا نوفرعي مسهذ ران كا لا اهيلع تادام ثدح نمال اه. فوصوملا قمل ىلا ةيوسنم ىهام

 ٍ م هف :رعبالف لاعلا امو لاعلا نم هللا قوذرعب مسمثو دنمو هللابهللانوةرعيو هللا نم

 عدا ان

3 7 : 
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 ٍ سو ل 0 مالغلا ىف هباعب مكش هلعن صخعشلا م 7-5 نول كلذ ا

 ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر عرمش ان دنع ىىذاستلا مكح ل

 هللا لص ل سرادوجونامز فزو< اذه لدقناذ *ءاملوالا ءامنا نم ماكحالا ردت دما أذه ىلعذ

 لص د#م عرش فلا اع ءايلوالا» ءاسبنامكحت نآروهب لهفدحاوالا عرش تاق موملا9 اسو مهيلع

 ”ىفاشلا زو هناق منانلوتامأو هأربمكح ناروح ال هنافالا فلوق اماف منال انلق مسو هلعةللا

 : فلا فن ن مكمل ارّرق هناف سو هملع هللا ىل ص دمت عرش امة الكو" قنا م ا فااخياع مك نأ

 هللا صدقا لوسر عرش ماكحأ نمقملا هسولعيام« ءانلوالا ءاسناريع نأ قفنا اذاودع ةريسا ةعرش

 ةفشحوأو كلامو ”ىفاسمأ اودجأ هفالخ ىرب هاف مكمان 0

 ءانزتذىذلااهتب رط نم تاعوءاملوال ا 5 ممه دنع مح هوورثيدخل

 بت 1ك عودا ا اظالا يحاص ىلع باك ةردرض هالي كحملا |
 ١ فلاض نأ ن يدهتحا نمدحاو 000 مرحف هقحداتءالا قو دق امهالكو هتك لعل يل دهريغل :

 | اذه عرش هناهللا تغير ءاملوالا ء اهنا نمرهظي ادد لثقدحاو عرش كلذ -لكو 00 ؛

 ملسو هلعهتنا لص دهللا لوسر عرش كادي مس هلاو ةوبنلا ىّدي هنأ همف ”ى دحالا ليخ ف لوسرلا :

 ليلد مهدنع ماقام منال مهر ذعنن منانئرءالع. نممانم دوام :امز قاريثك اذهان ا و

 هللا دمح نيناظربغ ماك الان نو !ءاعع اودو نونطاا ةءل*نوطاخ م د نع

 أ[ رتغ كالا هرم كحاذا هضقاشإالو همكح ”ىكلاملل " ىفاشلاٍل_.دامهلاحهلاواسأ هةحرظنلا | يفوولق ّْ

 | ضرغلابح اصىعّدملا نم نيدلا قلل ا ل دأ مهسوفن لعبابلا اذهاوهتقول,معهللا ىشرمجأ

 كلذ مهلانن مثو د .هولعفام ذو بالا اذهان د سة”ريضبالع الّؤه نم قداصلانأ اولافقومودف ْ

 [أ م عفلاخم ىف ىط** كلذ نأب اوعطقي ملاذا نكلو هللادنع ماتلارحالاب مهل مكشو هش مموصنو

 57 مهةدصنال باكا لهأ ةلزئم مهوازغ: نأ لا او-الا لقا ناف مهلرذعالف اوعطقن اف |

 دوجو عم مه دنع تبن ىذا مكمل عبلع اوركنأ ىجش لب : م. ذك الو مهقدص ىلع ليلدمهل ل دام ا

 || ءاملو الاء ءامسنا نم ماكتسالا قرد اذه ىلعف معلعفاويدكن او :ماذ اوقدص نان هوعّدا اهف مهل يلستلا 1

 أ هلعمتلا ىلص دو لود ههدروأت ىذا نامزلا ايده ىنابتسالو ديالو عاسا لب عار بانرأ مس مال

 | نبعن ترد قنورظانم مةريغال ثي دما مهند لب ة.ترلا هذه مسهل سيل نو داو ,لدو

 أ[ رهاظا !قوهام ممتهر دصناف ”لجيهقادودح نوّدعترال مريع وبري واظم لكن وك ندع ا

 | تناوهمضةمصعم' الحا هلا ةبيسلابو دح كيلا ةم_لابوهدلا كلذ اهل هللا دو دح ن 11

 [الالعاف تشام لعا٠ هل لق ن نك هناف هتفص هذه نءامركت قااخكلذف هبرن مة( لعودو لءتال :

 |١ هلل مف نمت الوقاماو « دعو ادهفتي ؛ الاد ثا ءاماعا لم دعوا ةهج ىلعال ها هنافدل عدل عباام ٍ

 | تد : دا لهأف كشالد :انعرش ق تءان اد ا أل ات ترم

 || ءالوالان ا دل نم هش مهكر اشي لب هب نيصو هذ مه س ل نكلو مدقاذه لثم فم وااضيأ

 كاملا ءاشننمىدسم هللاو ل دخا هعص ند رع دقو

 ما

 ىلع ىنملاوهو عوبتملا نم عادلا ناكم با ودا م مهنممهناكم نيا (نوسجلاو نماسشلا لاز ويلارءأإ

 نكف فكم جرتك هدب اي اكدوا ةةىامآارثاةس .لع لود ىف تن ًاردناق نيد_مانمش لافرتالا |

 امدةىأر ”ىلو”ىأف مالسبلا مهياعنيلسر او ئئدنلا مادقال ةعماجتي دل ةلوّدلا هذه نعام ىلام ا

 |.تاوسدح ايدي هنع دنا لسد امأ * ثراوهلودىذلا“ ىنلا مدق كلدف همامأ ا

 هيلع
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 نورعشتال نكسحاو ءابحا لب تاوما هللا لبس فَلدتي نمل اولوقتالو .نورصسنال نكلويكنم
 ردصاملهحو هنا نم تمهفالواذ انو لابلا نم ىذخت نأ لمتلا ىلا كير وأو ىلاعت لاقو

 مواقيت أن هىوقا هناطاسن اف ادحو مالكلا ناكحاذافالالار قصتيالدهاور دأب
 نأ عمهاانت لو تاعف اعذ كِل ذكو ميلا ىفهيقلاف هيلع تف اذا هيعضرا نأ ى دوم | ىلا انحواو

 ملا“ ءاتا| نانةيرمشلا هيلع تمكح الو تّددرتالو ى انت لوكالها!ىف هتقلااهنانذو ةلامحلا
 ا هيلا جوملا سفنىئان اطاس ىوقا ىلا نأ ءلدخ:ايشالاوطخا نم تونات

 هتاذ نمديرولا لمحو ةررلا لي ءلا برقا نحنو مكنم هملا برقا نخو ناجل اوم

 ب كتر | كلَذإ ت دو ن اف دفا اخ او دّدرتلا ىف كسةنرطتاف كلا وأ هللا نأ تعزاذا”ىلولااهماسض

 الكف تي ريل لعلم كيمداو لاعاو كلدع مكح ناف جو بحاص تدل :ركفتوأ لصفتوأ

 كتعفرن اكل ددنع تاعو ىو عا تا ادن ناو وااو تنم > ىضذهاو كريب دتو

 ناد !|عومج ىوسام لكن اذداجيو تاو ناو.- نمكنودهنا لو ومن نع قبلت نأ كه صنم َولعو

 راسك هللارلع | ىلعر وطقم هلسصفت ثيحن نم هنا ناساو سنالا عومت الا هللا لعلا ىلعروطغم

 بدعو ملسودلجورعش نم هيفئث نماخدا مو ناومحو تاتو كلم نم تاوواخل ا نماسمهازسأم'

 ث.- نمو شو بدل لح يذلا ولانةر طفلان ىلاعت هللا لاعوهوالا بانورفطو سغثو حفرو مدو

 اعئاص هلنأ ل_عبف هس ىلا عج را ورظن تح هللا لهاج مكسحللا نم هتبعه امو هتمعو

 امي هندرعع انوطان 0 روأ هناسلو أ هديو أ هدلح قطن هللا هعمءاولذ هقلشا لابو هعنص

 50 نست اسنالاف دلع تدهش ل هدول اولاتو د ةيالا مهتنسلاميلعدهشة موو اسدةموةلالا
 لعتالف لهاشا ماعلاو فدل سقت ىفاملعي ىأ لعب ى- لهاج هتلج ثدح نمو ىلاعت هللان ملاع هل .كفت

 نوكيال هتلج ثدح ن , هو ىحو بحاصهإ صفت ثدحي نم ناسنالاف نيعأهَرَق :25نم مهل قام سف

 ىحو ساد تقولك ىف
 قبلا! ناك ف.اكتلا باوملا «نيئّدحلاو نييدنلانيب قرفلاام « ( نوسهتاو عداسلالاولا) *

 0 اسنادارا ناادس هاس ارو نعل نيث دحلا ثيدح ق فلكم الو فراكتلا ل- ءنماعذديال

 هنملاج ونامقدل عرشال ىذا "ينل انعم نح باصصا نوثدحلاذ طا ةؤينلا باصصاداراناف
 ءاعبا عئارشن مهن عرشامم ةبهلالا» ءامع الا همضقت ام تاماقم تاماقملا عماجسو املوالا سا روش هب

 هنن امو ثري دحلا ىوس هلام ثادحلاو كمملا يع نم نيمالاحورلا ةطساون نوذخ ًاينيذلا عب نلا

 اماوءابلوالاءاسنامهءالؤذو" ي:تدح لكامو ثدح ”ىنلكف تاما او لاعالاو لاو>الا نم

 نمدينولز ب اما دعامو ىبناو مالا ممول ىلع حاورالا لزنت نم ديالف عئارمشلا مهانيذلا ءاسنالا

 ةّوس نعجراخءاذف ةسئاغلارومالاو ا وكحلا نءتارا.ثالاوةيهلالامولعلا نم ىهنلاو ضالا
 مك ةقلطملا لا باعصأ نمرهلظ ناذ ثدحلاهلانو مومعلا ىلع ابنالل لاوحالا نمودو عئارشلا
 عرش مكح ضنا. لاعفالا نم لع فوأ لامذخ أ أ ل:ةنم عئارشلا امبنا نم ةرهاظلا ماكحالا نم
 لازال هب بطو> وهلا لزرت عرش ن نم كل ذ سدا عرش هلام ىذلا "ىبنلااذهنأ معافررتملا نمزلا

 رخآلوسرا عرمتي لامه هل عرش دق لوسر عرش عامت ابربخ ا هنا فن ”اانئاو عرشامهل عرش دةلوسرااعبأن

 عمتدياثملاهذهوهىذلا صاعلا اذه عقجا | ذافرخ الا لوسرلا مكس ضراعي لوسرلااذهىف هيكحو
 لق يءولمهيلعركتاو مكح اهب مالغلا لّدق ىف مكش مالسلا هملع ىموم عمر ضنك ى برلا نم لوتسر

 اركت ايش تئجدقل هللاقف هعرش ىف همكح كاذنكيولامم سفنريغبعربشلارهاظ ىف ةبكز سفن
 رخل ا ناك هنم ىرحام”لك ىف ىعب ىرمأ نع هتلعفام رضالاهللاوو "عرش ب ىأ

 عرش نمو « هعبتا ىذلا لوسرلا عرش هبضتغي ام هب مكحاع كف ىبموهريغل ا همكح
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 قطنلا ناكر 10 7 ماالااها قطن الهم م اص هللا ىوس نيع لك لب هتمع ثمح ن مدلخا قطان

 أرق تيصلاو لي ضالاوهز هاطملا ف مالكلاق وب + لك وطنا ألا هتاانتاللا دولتطاتااكر هاطلل

 ضرعي ضرعابنم عووسملا مالكل او لصالاوه نايعالا ف تيل او بوعبلا قب ىف ضعي ضر
 فرآلاو ّتوضلا ركجالو ءالؤد دمعرذع تودااو فردا ناحص الف بودل قد ىف

 ءالؤهد _:ئءاضيأ ردع

 ٌكلدف هيربال هيهعمسا ذا عماسلا هاقاتيام باو * ثي دحام + (نوسللاو سماخلالاوسلا)

 هعئن تنك ل اعت هللا لوقهبرب هعممهلوق ىعمو ثيدح كلذ سالف هيرب هعم«ناقريغالثي دل اود

 ىهلا مسا لكلنأ اذه قت نأمل اودئاز ساال هنمعوه عت هلأب هفصونأ عاق هب عمسب ىذلا

 كاذ ىطعت ةهولالا نأ كاذواس محو الهعةم ءلع لا اوحالا فالتخال ل ناسنالاو مالك ةدسن

 ل ب ضوال ادا ررطلا اف سرك قاحتلا# ةفدلا هذ ملاعلا ىلا ةيسسدنلاب اهنافاتاذا

 0 لالا معلا فرّرتتدقو ىهااناشن:ءوهفنن وكلا ىف لاخ لكف ناش قوه مون

 ١ اذهل مالكلا كلذذ مالكدل لت لكو نر ا ردع اوةزوص الو نصل داو ةرودق

 | هنأ مهب نم سانلا نم هناريسغا دبا لازربال ثن د اف ثد داب هتعريعملاوه ىلكلا كاذَنْم لالا

 ثيدح نم كا نا فرعي الو ا ذكو ادكح ىلر هظ لوب لب كا ذ فرعنال نم سانل | نمو ثد د

 ةعب راىلارطاوخنااوهسق نيا اورطاخ هنا بس< اعف هللا نع مهفل | نيع مرح هنال «سقن ىف هعم قا
 لولا 00 ب م ا و كح دا

 -رلملارطاللا < هلالا ثيدحلا هال معاد الاناناكء اطر حاكم 0 ارا

 ءاقاتو ديرملا مسال ا هاحانف ىس هلا ارطاخلاىف ياا نم نم هاشم [كماقاتف بر رقلا مم ءالاداحامف

 نماهاكرطاو1لاهذهفةاعلتو طسفاسا مسالا هاج انف ىفارلارطاخلا ىف ”ىههلالا ثر ديلا نمداشلت اك

 قزر نك ثيدحلا ىف سر ل اف هللالا>رالا هب رعشبال ىذا !ثيد_حلا

 ٍ ثيدح هعمسام لكس نا لايعو ثددحلا لسدأ : نموهو ثدحلا كلذؤهفرعو ىاعت هنع مهقلا

 مدقثداح هلك م الكلاف تارانكالاو تاغانملاو ةاحانملاو رمسلاكهياقلأ تفلتخا ناو كا

 مسهفاث عمسملا ىف يدق عمل ىف ثداح

 نمةرابعلاماشم ةمئاقلاةراشالا هب عمتام باولا + جولاام (قوسجناو سداسلا لاؤسلا) «

 ىهىتلاةراشالا فال ةرابع تممساذواوابم دوصقملا ىنءملاىلا اهتمزو# ةرابعلا نافةرابعربغ

 نوكو نأنملعاالولوالاماهذالاولوالا موهف اوه ى جولاو هملاراشملا تيا ذاهن اف جولا

 ىرتالا ىبو ي>اص تا ةكنل هذه كل لص# مناف هنم موهفملا نيع ماهفالا نيعمهفلا نيسع

 00 مالكلا نم برضلا اذهف هانركذامم عرسا ةعرسالو ةعرسل اوه ىحولا نأ
 ناوقص ىل_عايإ كس هلاكجسولاب م اكئاذا ىلا عت هنا نزيك ىفدرو اذهل ىهلا ناذ لخت هناوةيانملا
 3 هيلا ارظان ناكهناف ىد ايلا وهو لمخلا ل رك دن را. ىلت الو ةكئالملا تعد
 نع عزفاذا ىت-اقعصىءومزفاكك لسحلا لعج ىذلا مالا لمجال دكدت دنع هل حالف هللا اال
 هذه نعريبكتلا ”ىلعءلاوهو ةقشللا تلاقق ملا ةكتالملا تلاق مكبر لئاسقلا لاق اذأماولاع مه.دلق
 اذهفرعيالو»عماسلا سفن ىف قيللا مالكن م هرثا عرسيام ىولاف هس وه ثدحنم ةبسنلا
 نوكي دقو مهفاث نورعشبال م هو لاعلا ف ”ىهلالا حولا نيعامناف ة هلالا نوؤشلااب نوفراعلاالا

 هابسكالا.ئت لكةلعروطغملاورابخالا هب عقب امج نامعالابىرمالا :ىمهلالاجورلا عارم تحولا
 هنلا برقان و لاتاكتبلا ىملالا جواز 1نم كلذ هتمآ ىدن قَد دولوم اكاضي ا ىسولا نم مق

 مكحنم

- 



 نفةقلالملا ةّودنلا ىهىتلا ةماعلا مظعلا ةرئاادإااَمأَف عماملا ىهو ةجسرلاو ةنملانيعنسلتلاد |
 هنالك ذر دق فرعي الا ضياوهو هير هب هف | امو هر دام د> !فرعن اق اهقالطا ثح نماهطعا
 هملعفطعلا نم برضي قلا ىلويو هب ةحمرلا بان م اسبنم ىطعا نماماو هنعزيةيفاهيفدض هلباستيال
 نمةجيرهاّش | هسفلاكىذلارضنكه فرعين ا» ءاشام هسغنمهفرع مث هقراوعد هسلا ف رعت هيلعت
 ةجرماطعا هنا ىلاعتو ارا ناو هيرهلظ ىذلا معلا اذهءانم :طعاقم نجر ىا العاندا نم هانلعوان دنع
 ناك امنيبو هند. لا-نأ ةجرمالغلاق -قن ف هداسعو هسسغنام م>ربل هيفاهلعج هددعنم
 لمعت ال يح نسال كلاب هستجراماوارفاك ع بط ناكد قذا مان "لا نم شاعول هستكني
 تناح نسال اهع ميحرلا بناجن رتل ةجلرلاف نيكحاسلا!ءالؤه نم ةنضسلا كلتهيصغدزو أ

 ْ ةيرلافهسفن قس !هبةجير ةلكالا بح اص لحر عطقي بيدطلاك هع ترامب لهاجن هناف ضرغلا بحاص ||
 أ هتفرعامو ناكناالااهف عب رشتال تلا ةقلطملا ةّوينلا ىطعا ادحارا لو م>ارلا ميحرلا نم ةقاع ||
 ةد.قملاةوينلا ىئطعانماماومهمهللاانعفناددع مهصحا الام ا ايلوا نه تن ىنان دعب الاذهو 0
 : تارشمملا ىو هقفاوملا تالاد>ا مهاربالو دحا مورلا مهم نضرالا هحو ىلإ لعاش هب صايلا عرمشلاب "ا

 سرداو نيدلسرملا نإساسلا ناو ساسلا مو.لا مهتم نامزلا ىف عئارمدلاب ةديقملا ةونلاا ماذا

 ْ "ىلو قو ”ىنوه لسقف ةدالولاو ةونا| نيب رضخلا ف فاتخاو ىسعوأ
 أ| نم قحلا ةريضحىف ٍباويللا «ءاسلوالا نم نيسنّدحملا ناز نيا مر ءارلا لاؤسلا)+

 قطانو داعم تماص نم سودا ضعبوأن يعل هملع تءقوابمم ةيهلالار هالنملا فو ةمهلالا تارضمملا ||

 ' بحاو-رسك نودع -: عو قطان مث تماصو ىدحت

 | كلوا راولوفددع ناهتلا عمس مامالا لاك ذا لدغلا اذه ىف لسو هبل هللا ىلصدهتنا لوسر لاق |
 نناعتلافو هقلخ عملنا ثيددع نما عيفددج ناهللا عهسودبع كانيشل د لاق ىلاعتهتنا نان دجلا

 || ىبصهلتا لو سر ناق لسو هماع هنا ىلص هننا لوسر ناساب ىبارعالا هنن ماكف هنا مالكع مس ىتح هرج |
 0 مك نع عهد انام كاع لاك هللامالكن ارملا او نار ا 0 : ىذااوش مسو هيلعهللاف

 ْ هيلع هللا لص لاقو هللا مالك هنا ثىح نم ىهالا سفن فاع دقت اكناو مه دنع ث دح هنال ثدح

 ا ءانينلا دانا 0 الا هذه نكد نا نيئ دبا نم هنارع ىفلسو

 : انلعركحم ل هانشنعد اولا فال ملكش ال نك كليا ١١ فالتخاب فاد قاوذالا نا لسرلاو

 | نعمهفنم نيسئدحما لكلا. اكيبنالا نم نيسئدحلانئازخ نع لأساذسملو حوتفمالولا بابنال
 || نار ثد دح وهف هباوناجاناف ىلسانم ىلطملا عابلا لا مهوئث كرهه دحامهّناا

 || لهاو مالك ب اطخ وهاماو مهقح فثيدح سلف هثمبدح اوععسناو هثداح ىهف مه. هوناخا

 ٍ ددب أ مبتم هثدحص الو هدادع نمءاش نم ث دع قدا ناختاجانملا نوعنءالو هثداحلا نوعنمي قياما

 |١ اذاءانلوالا ٠ نم نيث دعما نئازرخ اعلاه ةىهاسسملا لها موف نيد لاكهنو هاو هنواش ن كل

 ْ مهمولعنالاسلعلا رملا ف ةماعلا دنع مهوءايلوالا تاماستءقتاجردلا لزنان و دحن اق مهم اوععت

 ةماعلاد_:عوهفتماوصلاى هللا ثي دحام ًافريغالركحوأ لن مواع ىهاسنأو قوذ نع تسبا

 هنم مهافلا اذه همهف اع قطنل قطنول هنا دا ذكو ذك هانم مهغ يأ لا تيد عوسولا ل
 او+رخ هلعو لاح ثيدح مهدنع اذهف ىقدين نم ىلس اهل دولا لاق عشت 3 دتوال نمرالات لاف

 الاد ارالا وتاوحتلاا ىلعةنامالا انضرعانا هلوقو هدم مسالا ئث نمنإو  ىلاعتهلوق

 ناودحو تابنود اجب نمىُب لكقطن نوعمسف ىئ كلا لها دنءاماو لاحتيانا المع نأنيبأف |||

 باستا نم توملاو سانلا نم ملكت عمال فال سارع ننأب ديلا هع
 دوجولا فان دنع سل هنا كملنا ىلع انثلام قطا: انلكبالا الما تاصدوجولا ان دنعانةتودلا
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 ع امش اا مكح 2 هدانا 1 اادهلف ع اوس را ١ رطل ١ 5 هل ةدعطلا |[

 ا ب فاه هدركمو اقر وطتكرايبنا زاب اشار دس انظؤافا رايك يقل اذهنئازفنقمللا لمعلا
 || مالا ف شكلا موا نيذلا موسرلا ءاماع دنعوهو مهنم ف دكهل سدا نم موسرلاءالعدنع رزقملاورهاظلا |

 1 هنا مثالا فرصتام ةمصا | هذه ىلع لمعلا اذه هش روهظىذإااذه ىن أ عئارشلا ةفر عم ىف

 ١١ دهاش امل هنال اذه نم برش قدك ع ناك مئعسامأو نوال سانارثك | نكلو هلبقو عرشلا ٍ

 | كلذ نع صقن هقاادالا وقالو لوح ال لهأ نمو نعمل ذ كاباو دبعت كانا لع نموهو ”هلماع ناد

 || هنءازخت التماف هنق فرصتيام عمدج ىف هتيصاي قمل اذخالءلعيف فدك حاصناكف لالا |[
 ناكف ليو تناكة لظل الب نه ارونو ضااخريغ اروواصلا ارو ةفشح ىف دنعةتسلاو اندنع سونا أ(
 هل لص ىذلا هللا اذههلمتامل ىىدلا اذه فشكااوروضالا اذهةءانعالولف لاوحالاحزتم |
 ناكنمامأو مهرونو مهرج أمهافروذلا ف لامعالا باص! نمنافنصلا ناذهف هتلظةلازا نم |
 || لمعلا فتامو دنملاو رتل او لمعلا ف ضئارفلا ىنعأ تابجاولا ناز هل عفرتذ قلت دلع مس[
 ِْ لمعلا ىف ةغراف تاحابملا نئازرخ مهل عفرتو م-هانركذ نم راونا نودنوكب ابوشمارونةثلثم كرتلاو 1

 ”هارو نمرون هن اكذ عونلا ذم قرلب روف ابي_ةفاحابم هنوكححا هلاعوأ حابملا كرت نمالا كرثلاو |

 روط_# كرتحاسملا كلذ نهضت ىلار ظن ناف ىقرلا باص لا فلخ نم سعلاءوض لش م باح |

 لوالارونلا نمأوضأ وال_لق تأ نوكضر هر ناذ بود :موأ بجاو لرتهارطت< لو هوركموأ |
 ىلغ هبحوت بحاو وأبو دنم كرت مذ: حاملاكاذ نأ هلرطشتن اف رطاسلا اذه نع ىَرمملا ||
 || ىنال نكلو ب>او موصوهو مولا اذه هموصي نأءاشنادلذ هنيعبالمون مامصردننكهسفن ||

 هتازخ ىف هروناف امحا اوىدأ دق هسف+ وصلا رتل حابملاموملا اذه ىف هماصن اف ديالو موسلا اذه |
 كرْتلاو لمعلا ف تاهوركملاو كرتلاو لمعلا ف تاروظحلا نئازرن هل عفرتو نيمّدقتملاْنِي رونلا نيب هذه |
 روظ#لا تقو ىفهارطح دق ناكن اف ةفد.:تاهوركملا نئازخامأو ةضحن ةلظذ تاروظحلا نئازخامأ ا

 أراذسالاكءوركملانئا ازرخو ةفدس ةئلتمروظحلا نا نرخ نوكف هوركملا ف كلذكوروط 2 ىف هن أ, نامالا ١

 | نيد-وملاونينموملا ىوسن مام وثةصاخ ءالوحالا نيد>وملاو ا نينمؤوملا ف لماع متامو قفشلاو !ٍ

 لماع ”لكل ناف لاسعإلا ىىس ثدح نمامأو لئاسسل | ددصق ثدح ن نملصفلا اذهىف هعم انل مالك الف ْ
 ءالؤه ىوس - قش امو قفانمو دح اجورفاكو ل ريشمو لطعم نم همعس بسحب لسصغلا اذه الخدم

 نمالامببنمامو ىمسم لجحا ىلا هقلط ىف ىرجع لكو لوطي ل فت ته دهانم ىلع مالكلا ىفو ةسمللا
 نكميالام هنعح رش د.قتولذا د سقتلا هتفص نم سد اهلئاف ناف ةجرلا نمىل بالف“ شالا نمان لوي :

 ا نئازخ نم ةجرلا هلع ضفن هن نما قه ددسقت نلاتخ نكهنعاوت جورح لاما نةمبالان وكي نأ

 هدف 0 كلانا كتحذويتلا نأمل نئازخ نم ةجرلا هملع ضعت تتاح سرا ا

 تاكَمملا نع ع قضتلل ىه ئدنع قيست ةيناررلاةعسلاهذهىرتا ةرغفملا عساو كءرنا عساوأ
 || هصخق قنا نعل عاود نوشملاريشلا ىف هذا تاكَسملا نع قدضق فيكم ضخ اريشلا ف تناكذا

 ةجر ىهو ةقلاطملا هتجيرب هصخ قى نف نوت. نيذلل اهيتك اسف ةبجوملا ةفصلاب ةبجوملاةعرلاب |
 ناسلاوزاجالا لفلاتعالا ىسنئازخ باوجاذهت ريم ديقتتالو ناتنمالا ْ

 عيرشت ءاسبنا نيعون ىلع ءايبنالا باول «ءاسنالا ىطعت نيا نم (نوستناوثلاسلا لاوسل ش١

 موخامالا هلو وكس يصاخف عب رشتءاسبنانيمسق ىلع عب برمشتلاءايبناو مهل عب رشتال ءاسبناو ||
 أ لسرلام هند اء ايبنالاامأ مالسلا مهيلعلسرلا مهو مهريغىف عن  رشتءاسسناو هسفن ىلع لي ارمما

 التت الا رحنا ,رااربسغ ءاسالااماو كاملا كلموه ىذلا كلما ةرمضح نة مالسلا مهملع

 ١ هل نيمنصلا ةاسص ا 7-5 نيدلاع ءاسبن الااماز
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 زيزعلاوهالا هلاال امهالا نكي ملوام_ممماد >او نكي مل متهولعفف لزنو لوزن العن مناصعسف

 د
 كيلاو هبلا بوسللا مهوتملازاسخالا ىف باونملا « نثملانئازرخ نب (نوسهتاو ىداحلالاو ولا)»

 ا اشولوراتخالانيًأفدحاو هرصاو روردمع سلوهو راشخالا نيأف كراش اف روبجحمتنأف

 ١ مافاهيلع ث داوم نيعوهو ثدوملا لحم نابعالا لب ثداوعلل لحب سلو مكسهذيأشيناو ءاشام

 ثدح ئذلاوهو همالكر كذلاو .ثدحم'' مهر نم و : نجنرلا نسزك 3 نم مهداه هروهظ لام
 ثدحام رووظ نئملاو نامل نئازرخوهف مهف مه دنع ثدح ىذااووف هنا ذ هلعو هلع همالكو مه دنع
 هئمدم تس لكن عع بلط ةدّدعتم نأملا تناك ملو + نئملانئازدن ة- تأ الف هلنياالودو مق مهدنع

 ناعالل ادهن مكملع نع هللا لب ةد_-او تناكناو ناملادّدعَس نئازدنتا تدّدعتاذ-هلف اخ

 ةرشاظاا همت عبجبو ناميالا ةنمو ىدهلا ةنمناتنمهذوذ نونمؤممكحنانقداصم كل

 هناصس هننم نزع |انسفف ةسهلالانالانئازخ ماعلا ةناز انا تنأفةنلانيغوه ناك اواو هنن ةااملاو

 ناكملا ليقت ال ناكملا هَ 2 هزوهطظل ني اننا. ا نكوههلةشإ ال نك نبأ دل ن نو ناب انلوها

 نيتاضتم نيتكرح ناكملاو نكملا نيب ضرفو هناكمل ناكس ناكملا ىف نكمملا لودي نم كنع عد
 ىه ةَمقاو ةملا بهذ ام لحنا نم ممسشو هل" داق نما هواممتهدحاو لكل ةئاكملا ه ةقمش- ىطعت

 امأو ةمعسطلار هالتملاف هلكاذهو هل نيأوهن 1 نيالل نأ الف ناكملا ل ةءال ناكملا نأ نم هانرّرقام
 ع "ال نأ اهم لعلاف همسشنلا بسن لبقت ةمال ىتلاءام-الل ةسدقل اره اظملا ىهف داوملا نعةدرا ناعما ف
 هيزتتلا ملا تاعتاق كاردا لارذالا ا عرعلا ها نود لاف هنا قيدصلا نع درواك»*

 هسفنب همشيالو هسفن نع هزننال ىلا ناف هيزنتالو لاعلا ىف هم.كنالف هسشنلا لدقبال نم نيالا نع
 00 هديغلعن ا هدحوهتن داو بسنلا قعمام لعو بترلا تالت دقف
 || دس دارأن اف لامعلاتاوذ تاوحلا * لامعالا ساخنا (نوسهتاو ىناثالاؤسلا)*

 ةمهلالا نئاز دنا نماهلامدارأناف ىهدنا ا ةردس ىو نزتخ ني دارأ ناو لام لنادتنا امكنأ عدلا اذه

 نالحر هنادامعو اهل سداسال نئازْخ سس ىلا اذهنئازخ ًارلعاو ماعلا طدلسا مس الااهتازفن
 |١ ىساندوصق مامتاو لدفلا اذه نم بابلا اذهىفاندوصةموه سلة: لومعملاف هب لومعمو لهاع

 قلخوه لماعو قي لماعو قوه لماع هئالث نولماعلاو نيمماعلاىلا اهتيسسن ثي> نم لامعالا
 ٌْ عرمولاو مبر.ضودو هللا ةلورهلا بسن دق هللا ناف هبل فضأ ام بسحب لمعلا ىف عسل ”لكو
 | رحالا بلطي لمعلا قحوه ىذلا لماعلا عساماف يمص |ىفاذه تيئاولق تح لمالهتتانا لاقدقو

 || رحالا اذان وكفرحألا نمديالوزحالا لوبق هتقدتس ىانءيامانه لهاعلاوولماغ لع .دوعمل هس
 كانو الو رويكالو روس لدنيا وسوف ناموا الل حتت

 ٍ و ماا وق سحالا وأ متلا ون_سللا نوذتي انعق لمعلا ناكناف تاناكلا الو
 ىرعمهملا فاضي عجقالو نسح الوأ قون د هلعموكح# وهام ثم *.> نم لماعلا اذه

 نانملا نمهلامو ةدرد اهددرأارةذلودتللا قابس م1103 1 هيدامب تانثاوأ أى مكمل انع

 لهم وهام ثدح ن ما :لا عمج ىف هبمصن باطي لمعلاو ندع ةنح ىوس لمعلا اذه ثدح نم

 ىلاعت هلوةب دارملاوهو نانملا عبجب ىف ةجرد لكىلا اكرهه نو كح لب هبحاص ىءهيدوعيفرغال
 ق<نولئاعلاليءالؤهمه سل نيلءاعلارجأ متف هلوقوانحلا يا

 انه لماعلاو مذلاوحدملل منو سئظفا ناف مهاو ف ءانثلا نيلماعلارجا عنف هل اوي ديرتنأالا قلخ

 هلال لمعلل هنا فْوَوبتلاو هلئذناالا مام لب وأَتلا اذهب نوكش لك و

 ةروصلا ذا ءاشام هضرهانلاهلعتب انعب ةنملا نم أَو: ىذلاوهتنأو هو لمعلا ؟ضرهط ىذل لحاف
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 | كضاالمو.لاانأو أن امر ت كيوان امر ند ديزيولا لاق * باذعالو مهدنع معثالتاذلاةيدحأ

 ةفصااب دقن ناحايصلاوءاسملاامتا ءاسمالو ىفابص اللا تح هدأ فكو هللة ىياالو

 ىلةفصالو

 وانما سو هبلعهللا بص دمت ىوسلسرال ك  (نيسخ قوملاونوعنرالاو عساتلا لاوسلا) *«
 دم الا ههفعصو مهنتك ىف لزنامر دق ىلعابيفمهونينثاالا اهلكب اوما « اهنم لسو هبلع هللا ىلص دخل

 لعمهضعب انلضف لسرلا كات ىلا عت لاق ةيلزا ةيانعهل تعجب لب اهلك هلاهعجم هناث لو هيلع هللا ص

 فنص لكى لعجو اكانصا مه ةلخ ق احلا قلخ ال هنت نأ لءاف قالخالا هذه نم يهلاعف ضعي
 راتخاو ءايلوالا مهو صاوخ نينمْؤملا مرات اونونمْوملا مهو صاوخرابخلا نمراتخاو ارايخ
 ةروصقملا عئارمشلاءادنا ههوةواسقن ةصالخلا نمراتخ اوءامدنالا مهو ةصالخ صاوملا ءالؤه نم
 ادحاو ىطصاو م-هعجا لسرلاو دو ةدورأ ا ةواعنلا ءاغص مهنيليلق ةمدرش ةواَمْنلا نمراتخاو مهئاع

 دوحولا اس مارس اس ماسلا ميم نيدلو مياموم هتاخ نم

 يىلص دجتوهو ريشا ةنمط وجو لبق هلعفافي رعت و انمعت مالا هل مصاهانسأ ورهاظملا ىلعأ هللا هلو .
 ) ةءالو سانلا دمسانأ هسفن نع لاق يربو سدس او مراوي الو راك الا سو هداعوقلا

 داعلا نم قد ن نم لعراخضتفالا دصقأ الو اهلوقا ىأ لطب عع درج ءارخا ك داع ا ارلاوعارلا

 لجرلا لب هيرب قة نم لجرلا سلف ىنرعب امم قاما دشااناف دين اسنال اره اظملا ىلعأ تنك ن او ىناف
 مسو هيلعمللا لصد محال اهو ذ ةجردلا هذ مز افامو ه.سفنلال هلو دوا ىلاعت هللا نا لعامل قمت نم
 ْ ةانزك نم يوسامو رمال |ذيه وهل مدقالف م هاوسنءودَسالا هذه ءالعاوذءارو لسرااالا اشكو

 ذزتل تاحرد ضعب قوف مهضعد عفرف ملاعلا ل اعلا دو أمت انولو قي لب ىلأعت هلم دجوأ هللا نأ لعام
 لإ نيذراعلا نم ةفئاط تااقو هللايءالعل ا نم ةعاجب به ذم اذه نيم اعلا نع“ غودو اءرذطس اضعب مهضعد
 ريخ كل ذئدرودقو *« ناسنالل نيفنصلا نيذ هاد عءامدحوأو ىلاعت هلَناو سنالادحوأ هللانا

 كل أن مءامسشالا تقل مدكنب|ايةاروتلا ىف لرنأ لنا نا لو دس عدقنا ىلسص رسوم نع ىلا
 ّنحلاتةلخامو قلاسعت لاهو كل>! نم تقلخ مف ىلحان هتقاخ ام كَ الف لح انمكتقلخو

 دوجولا سم لاك مهملا ف ّرعتو ماعلا قلخ ىلاعت هلل انا هنئاب ةفرعملا ىذسةتو نودبعبلالا سنالاو

 ضع نم مقحأ اهضعب نكلو ةصيحس بسناسهلاهلكمو جوا هذهو هناسعسس هسغنلال لاب للا ةمنمو

 نيش”رملا نيتاه نع لزانف قبامو هتلاب لعلا لاكو دوجولا لكل هقاخ كلذ ىلب م هنلاانيهذاماهالعأو

 اماف قا اك ذ هضرهظي رهظم نم ديالذ ةسهلالا ةرمضحلا بانج ىلا بسب قلخ "لكن ألءاو <

 فا نكم نع قسشا#ب رخارهظم هقلعتم نوكروأ ٌأقلا بان ىلع هب قلختل ارهاظملا نمدوعي نأ

 || فرعدمف بسنل! فرعنك قلخ الف هسغنلوهثدح نم قا امأو اذكعالا نوكمال تاكسملا

 فرع نمو لاعلا فرعْدت تاكسملا املظت بسنلا نأ فرع ن مودا لهج دن بسنلا له نمو هللا
 )| بسلا لش ملاذاو هلبقتالو بسنلا لبقي الف باسل قد رط نم قا تاذ ف رغدقف بسنلا عافترا

 كبتأيىتح ةصاخةيسسب كيرديعاو ىلاعتلاك لاعلان يع ناكيسنلا لبقا ذاوملاعلا لقب م
 ناو بالا ل اة دام ىلا عت لاف دوسعملاو دياعلا نمو هن دبع نم لعق نيقبلا |

 هلئذلا هنا طارم ه هقلخ ئث لكىطعأ مقسما طارصلا اندها هوعبتاامقتسم ىطارصاذه
 سول ها يا ل يالا تاويمسلا ىفام |
 ىلا هس هق :رعت ل ثمح نمهيديسبع ناو تدبء ل سفنف هتفرع ثح نم هن دع ناف تناهدبعتال 1

 | دفا تناو تن ًاالودوهلبدووظالورها الو رهظمرغ نمانعع هي دبع ناو .تديع ةنهلالا ةسرملا

 اهقورعمدهشدال ةفرعما مناف ةترعم اهدوؤأم ىلا ةفرعملا كليو هن دبع دقفهدنعاف هأاوقوهذوهال

 2 ناهسق



 مك

 || ابافي رعت م,نود نمل نكحاو قوذا من م هنود نملسل مالسلاملعءاسبنالانةصوصتت قالحلالا |
 قاخ قالخالا هذه نكاد دعوا لع ءشاالا ايصال نراشمو قاو ذ اتا رعالاَك ا :نعن وكت

 قالا اذ_هروهظيو عجلا نعذد ىذا | قرفااو قد رفتل | نوكس ىدلا عبلب او قير تلا ىل_عرلادلا عب ٍ

 نموهوروت.ملارونلا قا قالخ الا هذ_ه ندو مركلاو ةمكححالاو ةنابالاو ةزعلا ةرمذح نم
 اا ريدااذهافر ادسالا كمبو با قرذح هئاذا هلافار وتس نوكينأر ونلا ىف نكمالذا ف راعملازعا ||

 فراعلالافاك تنأوه بالا كلذ ناالا هيعىذلا

 هماتخ هناع عطب كالولو هسع رم نع بلقلا باب تنأف

 نه: نهو بتا سه ا ا قاخ قالخ الا هذه نمو

 : هيام لع سا دنالا فام تفتو ىتارض ىلعودواشدوحو نيعىف نايسالاو ادعاقلخ قالخالا

 رظنتةيواع ةناحور ضرالا نمزج لكل هاف يلقالا كا ذ ةيئاحور ىفالا لامكلا ىلع دج وال شره |
 اهلف قالخالا ةمقباماواسهلا اس ل ةاىسملا ىه ةقةللا كإتو اهدت ةمهلا ةَققح ةيئاحورلا كإءلو هيلا

 ْ ل مومعلاو ل 520
 امموءاملواللاندوءاسن اللا ئمو لسر | اهتماهانركذ جلا عيوالا هذهو قالا اذ_ههلن مالااهلا ١

 أ| اهنمو ىلءالا اللا اف مهكر اي ءالّؤد ند ةقبط لكو نيم 3
 قلخلا بلطي ما لكسمولارتشالا عشب هسفف قطا باطن صا لكن ا كل ذو ةقيطلا كل هب ص-خخام

 || نم ايلاوهتنا الا العيال الخرم ع دعب را قابلا نمو همملءرمصتشي قلذتا نم عونلا كل ذب ص ع وهف
 هملع هللا ىل_ص ولنا لوسر نماهعمم نموأ ىلوال | ايفرعب الء امنا ىهوءاصحال ا ءامسا اهتسعت قالخ الا
 قبامو هناصسامهاعي ص:ةفرشع :ثالثلااماو لءابم لص الذ لّنلا قيرط نماماز ةياصتلا نه لسو
 ا ىلاعتو هنادس هلل ناذ اهلها ىهنيذلا ةنملا لأب ىعأوتاقبط ىلع أب ام لعلا فمه وةنلا لها هلعف

 : ةنعلاو هتصاخو هللا لدا مد نآر ةلا لها ناري1ناىفدروامهريغا نوحل دالوهلالا نول تال لها مهلهاأ|

 | اهلها مه لها رانللو ضرعلاباهيفمه نكلوةدانزلا ةريضح مهتعجبناو اهلالا نوملتال اهلها مه لها

 || مكحلا ناطاس ىهأ دون دعب نكلو هبق مهاع يعتنق مها لها لكلو ةمدلالو هتتنوحل هبال
 ةروك ذملا قالخالا هذه ىف قوذو برشاهل ةفئاط لكو ىعنم لسا ىلا ىضاقلا لدعلا||

 ىلا مهوعديابممقلخ لكتالثلا تاقرطلاءالؤه ىلع قالخالا هذه تعسناف بابلا اذهيف :
 1 اهنمةدزتملا قاعمللو فت هك الوءنياال ثمح هلأ :ءروضحوأ نانحو ران 5 هنأشوه صحأ همضتقي ام

 ةنحو س> نود عملهم سه دق دال املاك ماعاو ق الخ اهنم سلا لاعاو ق دل

 || ىعل سوس قا عمروض>و ىعم نو د سل ”ىوذعم قا عمروض>و ىتعم نو دسم هرونعم |
 || اهفتاقرطلا ء وج بواتم ل هانم وو نودي ريل ور در 0 ايا ا
 | لك ف نوعجرت هيلاوئث لكن توكلمهدس نم ناحيسف لكاالاو لماكل او متالاو مانلا مهن
 || ميعنلاف هرهاظم ىهذا قالا سلف نان-وران فناروكحا نابعانم هأشنأ الك هتاف ةرضح

 ترسو مال لاو تادللا تعدو رهاظملا ف لحتاذاف ةذإهق سدل“ انف هنافرهظمريغ فال صأ مصيال ٠

 لاق نم هللا محريوولاغلا ف
 مقسا فرط ملس

 ممدعش بدعم

 بصب عع لسهف
 ب اذ مد

. 

 ١ تادحاو حالا امأو 8 باذعلا كا ذكو بكم ىفالا اد ميعتلا دجوب الذ باذعلا هرو يعنلا هف :

 نهأو باذعلاو يعنلا لأم م رهاظملا لدأف دوج يمريغلوشعم هناذدوجولا ىئهلمكحالف طمسلا



 | لخ داممد> اوي قلت نمقلخ ةئاعلت هنا رس ”ىنلااهركحذ ىلا ىهوقلخ |

 هللا ثم تلا قالخ الا هذهىف نعي مال_ىلا هماع م ذآ بلق ىلع مس :اةئاهلثلا فلاهاذهلو ةسئملا ا

 لعاب مهلذ مدا لام لمكح, : نمو قلخلا ن م ةناعلملا هذه لبق مشب نم هات لكلا نكمذا 1

 بستكنال باستك الا نعةحراخ قالخ الا هذ هو لكالاو لءاكلا مم لاكلا نم ىطعاامربق |

 تادادعا ىهامناو نزوكحلاىفامارث اال هنالابم قلختلا م هنالواصا_صت+ا هللا اهبطعت لب لمعت ا

 اانا هك نعلاقف رسولا لضارلالارشلا نمد أ اناا هذهت :رهظا قة دعبو | ُْ

 أ مّدَقَتلا ناتروصلا هتطعأت "ةلرنملا ىهو هبروص ىلع ةفال1ئ ان وزعجو نيدملا لح |نمةاشنلانةنروُم ١

 ىلع مّددنلا كن وكي نأ دب الذ قواخن ةلزئم ةلزملا هذه قوف سدلف ت اىولخلا ن.دهربغا اذنك تب ْ

 ْ اهكرومالا عجب ىلعمّدقَي اد هداطعا ىذلا حالا كل ذكو ه هاوتننف ||

 | ةمسن نقول نيبو اهني سل ةصاخهللادالا اهم فصت او ا اهيلع ناكنملاها قلعت القالخ !نمكهانذ |

 هب تمأق ع نمىاابتم؟ وش فصتان مدأ ارااهنم دحاوب قلت نم هّل_بو هيلعهللا لص“ ىبلا لوقف الضا ْ

 ا قالخ او نوكلا.ق واع وارومغ هنوكن نم هللا لع تالرتساا ىنضتقي هنافروفغلاكهللا عمو نوكلاوعم اهم 1

 هذهلهاالا اهلا. ال صوص ةنح تانخلا نماهاوةناماتلا هذه ىهو ةصاخ هللا عمالا اه. قلعت الا

 حمررلا كلت ىذنقد هنأف هب سسطتملل هسق لم_عثال بمطلا ن 5 رلا دو>-ون اخ نقاكدألا هي بسطت 1

 تاهولا رام ا سحادو ؟صادتخالا مكالوررغفلاككلارتشالا م ك2الانوكلاناهلا|

 نكلوهتنا قالخ ا نم نلخ مركسحلاا نافةامياثلا قالخ الا هذه ندو هذ دياثملا هذه. هددت قاخ لكف ذأ

 نم لع قلطن الق الخلا ددهو مي-ر هنا هنف لاشي ةجسرلا كا ذكو مرك هاب هيلع ىنادبعلا هيقلخت اذا ْ

 تمام نئازخ ىهام ثدح نمةسهانتمو صاخ ا ىهام ثيحنم ةهانتم ريغ ىهفاهداضا ||

 ساس سد ةراهتريغىلااذكعو نار ىلإ نسا دعا كلو نئازرخ ىلا مش ثالثلا ٍ
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 ”لزنع ماكلاو عماوجلا ةلزتعب اهلكف اهلك امس الا مالسسلا| هملعم دآىح ىف هاوةوهو ملكلا عماوج |

 | لعمدا ى ةلح هللا نأ مالا هلع لاف < اهباعهللا هقلخ ىتلاةروصلابو اهم ةسدقتلا لانو ءاسعسالا ١

 |ةناميلث باوملا * ءاطعدحم ىتلاقالخالا ددعم * (نوعيرالاو سداسا!لاؤسلا) +

- 
 قال الاهز_ةدل نملالا تاسلعتلا كلننم؛ مش يل دع هانا كا بلا تالت اهسفنا

 أ كن يل دم حالا وحال سولو ةا ىلع ندا الكاف

 ىذا فولذناكمهل ى مقالخالا هذه نكحاونانملا نماهرغل نوكتالا مال ةوقالخالا ١

 أ كاذككدن ماك نم لدعالىنطلا ىلع ءانتشلاة كلذك سل اذهو قلخلا لصخت ىف لمعت قلختل اوا اذا
 ةصاخ قلخلا ىل_عءاننلا عقباماوالصا هملعءانثانم عقر ل هب فصنا دق دمع ىلع ىؤراذا ةاللااذه

 قلعتالهنا كا ذ ب سواهم فوصوم مسااهلع ى واط ع نكاإ ةدخاوتهل هل لعاف مسااهب فصتا

 ريغإل ةنملا كك

 نا.عأو تادوجوملا فانص ددع ىلع اوملا + قالخالا تار (نوعبرالاو عداسلا لاّوسلا)

 فصقا ام مكح نم هنعضتنا ل نئ ازرخ تاع> امن اوادوجو ان ازتسخ | اهف نت قال_خالا نوكل نت ازخ

 لكل عضاملا هيلا عجرت ىذا اهلصأو نئ ازرخ ىف نئازخ ىهواه دوجول ةباسمنال ىتلا تافصل نما |
 ىلعىوتحت ةنارخو تاوذ ىهام ثمح نم تاوذلا همستقتام ىلع ىوتحت ةنازخ نئازخ ثالث
 نملاعفالا همضاقنام ىلع ى وع زخو نيف نعام تلح نم ءامسالا ةمح وملا بسنلا همضتقتام

 اردنا هذه نم ةنازرخ لكو ةملعافل الو تالاعشنالاالو تالوعفملا ثيح نمالل افا نها ثدح

 مكلا هروح دوحولا قابنم لكحات 0 همت لخ دئالو

 هذهنا » باوملا + قالخالا كاتامافاخرمشعةعبسوتل امدقنا«(نوعيرالا,نمانل لاول ٠] ا

 هع
 قالخالا
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 ىلصدمحن اساريغ هيلعالت امو هللا مالكع عسل تدرج كك ىلا رعالا قس فولو هلع هلا صدمت ١

 هللا مالكب لزن ىذلا نيمالاحورلا م اقمةروصل ا هذه فلو هبلع لنا ىلصا دجت ماع فاسو هيلع هلل

 هنذاب جوف رشلا كلذا نعي الوسر لسروأ ىلاعت هلوةوهو ملسو هملع هلل لص د بلق ىلع

 هلك هير تأهيلي ةمالعب ماهل انهديري امحوالا هلوقف هلا هب ىو نأ: سات ىلاعت هللا ءاشيام
 تاوطالاو ةعطقملا تيزي ةبابكوبابا كاع اديرب باح ءارو نموأ سهال ا هملع س تلي ال ثمح

 0 : الا باجوأ هللا مالكوه ىذلاولّلا نآرقلا ”ىبارعالا عمماك

 نأ ةرحشلا نم :دكراملا ةعّتبلا ىف نعالاروطلا بناجنم ىسوم ماك امءاشالا ىف هللا هملكضاقلطم
 دوش ترش بخت ىذا بايزظشاا عشبي يايا القوت هتلاانأ ىلا 8

 ع رقتفيام 08 مان , الاهزهقهّللا ىف مستق هلي | ىلا ءا ارَقذ سانلا نري ادق هتباو اهيل اهراَشتفال هتحاحىف

 3 لقال ىف نايا اداناوملا ءاجالف هّتجاح ةروص نيعىف هل هللا لك هريغىلارشّتفي نأ ةمهلا ةريغ ملا

 ىلصتلا عتب اذه لثمىفو هفرعام» ءادانامالولف ىلا اههذ عقو ىتلا ةروصلاب عقو باجل اوهللا ىلا هرّق
 اهركحذىتلا نئارملا همضتقتاع ميلعىأ ىلع هناهلوقوراكنالاهبف عقي ىذلا ةرخخ الا ىف”ىهلالا
 الع هوك ن كلو كاذ نع :زعامل سهالا ل ديولو هتلزتم لعام لازئايسير مكس فلو دو اهازتضاكلزأ 1

 ةيرمشلا اهلطت ل !ااهاكبتارملا ذهب هسنريخأ انو عقواكالا حالا نوكمال ن أب ىذتقي امكح

 كيلق ىلع هيلز ىذلا نيمالاحورلا ى د و انحو أ كاذ ل ثم ىأ كا ذكو هلل أك

 || هلع هبت نأ اندرأ ىذا ارشنلا نعم تاعدمفدي رشللا ديسقتنعرهاطلا ىأ سد _قةلاحوروه ىذلا |
 ”ىبر علا ناسللاب ةظفلل اهذههمضتقتاع كل هنسنو
 تلقي دكا اة صاوملا < ةكاالما ىلع ةمدقتلا مدكلان ب« (نوعبرالاو سما لاؤسلا) +
 قئاقح داحا ىلع تهجو ىتلا ةسهلالاءامسالا عي اهلكءامسالامدالاعو ىلاعتهلوقي هلك
 || ماهذرعتال كت داماك الما قئاقسداجعا لعاتهسو ىلا ةبنهلالا«ابسألا اهلج نمو تاون نإ
 حاورالاةيروصلا داو/اكح ءامعالل ىهىتلا ةمهاالا تابلعتلا ى هو ١امسالاهذهب نينهبملا ماها

 || ندداصّحممىحنا قالاابف ل تىتلاروصلا ىنسعي ءالؤهءامسان قولا ةكتالملل لاف

 ا اهالجتأ ىلا تايلختا هذه اهيضتقتى اا ءاعمالا هذرب نوم تمس لدوأل دمح عيسن نمخو مككوقف

 || نمانل مكنت او دهس دك ليفناب للا نجا اوذ كل سدقنو مكلوة ىفنيق داص من :5ناو ىدابعل

 انلل_ءال ةكئالملا تلات اهتىنو وست نأ نش ىتلا ءامسالا نمانهلامو تالا ذب مكلهج
 بيري يكب با لمنالانع ماعلا كلنا ىلا هيلادلإ ييلعتلا اوذاضأ اممم هللا مهلعناننلعامالا

 تطعأام كلذ ىطعت هنأشن ةمرنأ الولفانع باءامم انطعتوملام ةفملخلا اذهت طع ا فاهمتا هءاسشالا

 نينا الؤه ءامسأ, مهئينا مذ "ال لاقفرشب وهو اننودهي هتصصخ ىذلا لعل اذه ها نوكب نأ ةمكلا
 املا نم مدا ةأشن ىفامددع ىلع تناكو تانلجتلا كاتءاعسأب ةكتالملا مدآ ًاينأف مهيلع مهانضرع
 0 ث ةكن الا نمهريغ كل ذنم سيلاع ةبهلالاناديلا اههضتقت ا

 مدآىفامةروصف ةمهلا تالت ةكن الملا ىلع ةضورعل
 أ مهلعالف مهلك داملاعوه كت او أف قث اقلاع نه

 بودغلا لعنمالعاموهو تاومسلا سمعا ىفا مكالقاولا 0 ْ

 كلامو رهاظرومالان موهامىأ نودنام لعأو رارسالا نمةعسطلا فاموهو شضرالاو

 دعب مهل لاق مث هلعإ نملرهاظ ع اود لب ”ىبسن اهنا مكح :!ءأفروتسم نطانهنأ ىلع هنوفختام ىأ

 ىأبسلاو هل علا مال انه مدال مالف م بهلعام لح انم م لعملا لعتملادو عم مد ادعوا كلا

 .مدكف هقلخ اعو هيرلعلا و ند هللا مهلعانركشدوه- مدآ لجان نمدودسل اى هْيلاو دصم أ مدآل جا نم

 لما هذهىف مهذاسأ و هن مهلع هنوكي مهياع ةمدقتلا لاتف نولعياووكيملاماولعف مالسلا هملع

 تنوع
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 هيلع سانلارطف ىتلاةرطفلاو اهترطفوهذهب نطرالاو تاوعسأارطفذ ضرالاوتاوهسلا رطان وهذ
 تيت هبق هبالا مهرطفالو هماعالا مهرطفامت .شلبولا#مكيربتسلأ ةرطفلا ىلعداون دولوم لكف

 هددسعدسعلاو هدوجو دوجولافءىثال :ىهلالا اهروهظىف ءاسشالاو تندعتو تاصفتاو ءامشالا

 ةرطفلابالا مهن امعأ نم مهدوجوزيةاف مهدوجو ثيحنم قالا مهو مه ابعأ ثيح نم د.بعلا هذ

 هنامزوريسع ههشكمهتانع ءابإعلا اع هيقلعتيام ضمتأ ن موضو اهدو-وو .نيعلا نيب تلصفّقلا

 : ا
 دست كعنمام :ىلاشت لاق :باولملا .« .ارشي هانم *( نوعيرالاو عيارلا لاؤسلا ل

 أ| بسح هبدبب هقلخ ةرشابم ىلع ل دن لاخلا هب رشف ”ىهلالا في رشنلا ةهج ىلع ”ىدس تقلخامل
 ةحودنلاو هملع فرش نم ىلعاسمف فرسشاال ةردقلا ئعميدنلا ذا. كلذا ارمثزءامسف هلال و ليام

 حا ”ىد لوقا نوكينأ ديال ادوجوملا عبجب تع ىلا ةردقلا ةيعلا ان ناد دف ةفشتا

 مهتغلب نآرقلا لْزن ىذلا برعلا ناسلنم موهةملاوهو نيذه فالذي فصو صوص هل لوعتتم
 1 0 عفر هنم موهفملاق هدب اذه لعف هنا ناسلل | بحاص لاق ذاف

 3وجول نيدملا تبلط ةيكس ممامج الا تناك و لوقعلا فل والا لعل ةمسن ةيناسنالا
 عفر دعب سلو طئاسولا عفر فاعمتجاف بكم ريسغ هنوكل لوالا لمعلا ىف كا ذرك ذي لو بركرتلا

 دجو /ةسيئبلا ىف قيل اهذهترسو ارمشد ىمس لأ نمهأ الا نيدمل ارك ذ عم ني وكتلا ىف طئاسولا
 ةظساو لعف ايوسارمشب حورلا اهل لثمتاملل مالسل !هملع ىسع دوجو ىرتال ةرش اص نعالا مهنمدخأ

 نهررشامالو ىلاعت لافوابوس ارش هلوقب ري وج نب يجو يحوم

 ةرشلاىف اهلوصح ةمال_عراهظاىرشلاو هرها ْئدلا ةريشبو دجاسملا ف نوفك اعّمناو

 ماقم ءوشلا لوتلا م هاف مدآقلخ ىفنيدنلا ةلزنمي نونلاو فاكل | نيفر انكم ع 0

 ماخجا ماقد اننلا عانق ال هرقل واول ماظل ونيل ماعم نوال اد قاتل ماعأ اوةرشامملا

 ْ ء امو صراع سهال ن كى اه هلل نلر نككاسوا زل[ تيم هه رك د وخ و مدا واخ ىف نيدملا نيب
 شضرالاو تاودش دخ مهتدوشأاط هلوقوهو لعفلا ةَققح هطعتام ء ءاضتقالنيديلا ني عماسملا

 نال لوف قلقا تل اهئل1ذ لف امدقنا قوسإف قئاتح ف نسل ةنالل عقلا لاحودو مهسفنأ قلخالو

 مهفربلا نبعنم ماعلا ىف ةمول_ءملا تاراسخالاف دوجولا ىف عقاو رايس ان نع لعفالو هللا ىوس

 َكلْدَوَمَعَف هيسضتقتتاذلا نالراسيتخ االو هيفري دجال ”قيقحلا لهقلاومهراستخا ف نوروبمجما

 اريشد دقملا دوحولا عندما دو-ولا روهظل ةشاشلا نا. .ءالا قلطملا دو>ولا ةرش * الف

 ْ لاكلا كلذ هلرسل تادوجوملانم عون”لكواماخ تاقاوسلوللا نيخا ذئال ناعامإلا هن ةختاو
 ناكام ىلاعتهلوقامأو ناسعالا نم هريغنؤد ريشبلا مسا قحسافر هالات ناسنالاف دوجولا ىف

 ميكح "ىلع هنأ اشيام هنذأب جوالودر ل سروأ با ءارو نموأ ابحوالا هللا هملكب نآرسش ل

 قودكللا نعل هلءاشلارومالا نم هرمشاسبامل مالكلا| نم اهلكابات ]تلة انه ملكملا مس

 حاورالا اك ام راد لا نعّؤندانأف همي اور ثتح نمهلىلاحورلاةشرب

 نوكي نر يغ نمروصلا ىف ىبتو ماسقنال اوزيعتلا لبق ال اهنوكل ةبسنلا قىوتاحاورالا تناكذا

 كلدكت سل ا نمرشلاواهياذ نيع ىهؤواهتا ذنيع نم ةدحاو ةمسن ىوساعلافر هاظو نطاباهل

 باطيالام هشور مشل ىعسمو هو ماسقنالاوزممتأ اوةرشاسملا ىذتةةءام همفق هلك ملاعلا ةروطص لع ةناف

 كان نيدبلاو ةعيفشلات رهظونادبلا تهون هي هكام ١ عموما

 نأ هرطت فلاز اذافاهداح ابوأ اه دىلابورضلاهدمالا | رمش هنوكن م قدلسا مالك عمسنالف

 + ١ سلال 11 ل رس

 ع



 /ا/

 نامزلا نيبو ضح< مدع ىننوهو ىذاملا نامزلا نيب نين امزلا نيب تادلادوجولاوه ىذلا نادل لكم

 نيوح نب انيئماطسودلءف دمت ىر ىلعالارصبلاو سلا عقوام كا ذكو ضخم مدعوهو لافتكملا

 دوجولاتباثلا هناحسو ع ةهدوجوال هللا دوجووهامنادوجولاو دو>ولا نيعوه ىذا تالا هشأف
 ىلساو لاغاذهلوريبكلا فيطالا ناصتسف مهوتملا دسقتلا هنن ل ازذ ل امقتسالاو لاملاو ىشاملا ف
 ضان نم كلذ فام مهنامياىفنينمؤمللارابتخا | ذهاذلق ىا ةريدخان» اخ انسحءالب هنمنينسؤملا |

 لكىلطعا ىف ىذلا لكلا ةين سم نم ناميالا هقصتسيا مم صقن هامباا ىف نم نامي لزب ىذلارومالا ا

 ثيم ع نم هنرطقاَمأَف نابدق هوجولا بعصا وهىذلا عيارلا هجولا ن نعساوللا اذهذ هتلخ ءئث :

 امآو ةمهلاالاءام»الا هنرطقف ةفلخو هام ثمح نمهتيرطفامأو ريبكلا ماعلا هترطفف ناس اوهامأ

 لقعت الواهنود ةسر ما لقمعتال ة صابلا بوسنم تا ذهنرطفف ةغملخ نإايفاو ةأم ُثيح نم هنرطف

 قتلا رسما 700 هلوقوهو ضرالاو تاومسلار طاق ىلاعت لاه ةسترملا نودىه |

 هللا تاملكل ليدستال هنا م ةرطفلاو هو هللا قلت لي دسال الع سانل ارط يلا هللا لذا كاع لاك ٍ

 اريد اي لا ليدبتلا ل مقيال دحاواناوقىأ ”ىدالوقلال دام هلوقوهو |
 فلالا نوكتدقو اهياعسانلا هتنارطف ىتلا ةرطغلا ىأدهعلل انه مالل او فلال اف ةرطفلا ىلع داون دولوتكأ
 ةعماج هترطفق لاعلا حو ناك ناسنالا اذه ىا سانلات الا هلكرطغلا سنج ىا سنعلل ماللاو أ
 وهام ثيح نم ملاعلا نم عون لعلك ثيح نم هير ل_هدووفملاعلا عبجب رطفمدآ ةرطغف ملا علارطغل |"
 نوكي ىذلا * ىهيلالا ىلحل ا نمهدوحو د- ذعدب رهظيامهترطفو هترطذ ثمح نمدهررب عونلاكلذولاغ |

 لباقإاو ناسل لكب مجسملاو عرش لكب دياعل اوهف ملاعلا نمدوج ره لكنا دعت هدافادتعا 1 ١
 نعهنف ءىثهبح ناذ هسفن لع نمالا هب رولعيال هناق + سفن لعو هتيناسنا ةقشح قو اذا ىل رع لكلا

 ملسو هيلع هللا لصد ا لوسر لاق اذهلو لماكن اسنان سداو هسقن ىلع نام اوهذ هاك رد ا

 مهب مهتفرعمو مهم مهفرعم لاجكلاب عي ةيسساو مي مالا ءاسنلا نم لمكي لو نوريثك لاجرلا نملك |

 مدالسعو لاك ةيلووطلا عيش ليقدم ءمال_لا هماع مدد 'رطق تناكف مهيب مهتفر ءمزعوشأ) 0

 ةحراخلا ءامسالاامأو فئصلا كلذ ىف هيداربىذلا مومعلاو ةلطاحالا ىبذتتتب لكو ر.ع

 هناعدقمالسلا هيلعةلوقودو #2 ناوكحالاءاهل قلعتال هنالوهالا اما دا سلا ونال

 نوكلا بلطيامم ءامسالا لوقعم ناكناو ةمهلالا ءامسالا نم ىعي كسغ لعب 9

 ناكذاهدوجو حصنال ىذلا عضوملا ران .الا عقوف هئاسمالاةياهخالف هل وكتل دب اهنالنوكلا نكلو 1
 ةمولعمالورثأ لت تسلذااهل م ماالف ىه ثمح نمتاذااامأو لاع نا ا نيوك دج :

 عونم بانوهوزيمتلاو فير علل اسال تان نكتالوةيسن سارا لحل امال دحالا

 اندنعاهماكحأو انمفاهروهظو انلعاشهرا دموانلو ائبءاسسالاؤ هتناالا هنا ل عيالف هنن ىوسام لكل ١

 انماتانادبو اذع اهتارادعو انلااهتاناغو أ

 1 كي

 تاكت 1 لو ١ كتم اك هذ

 تنانامو تناامكح مقل
 تازدقاترهظ ناو تلحد_قل تنفخ ناف |

 هن عشيو تاكمملا ةلظدي ىث:ىذاارونلا ناوملا#«ةرطفلاام * ( نوءبرالاو ثلاثلالا اًوسلا)*

 هللدم افلارتشالا هب عقر ام ثمح نما ذنيعاذهل اتي دقذا ادد سلاذه لا ةيفروصل نيب لصقلا
 سل ضرأو ءامس هلك ملاعلاو ضرالاو تاوما رونهتلا هلوقوهو نضال تلوث نطاق :

 هللاوه رهاظااروهظفاهرووهفاهرهظمهتئاو لزةقاطاوهانلزنا ةقملاو تزرهظرونلابو كل ذريغ
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 7 نرالا قال 0 لاك ةيلز ا ةنظن لك ره اذكر انيفاعت هول تا
 نامزالا فالتخال كا ذوابف ءافلخلا نب لضافتلا دوو عم ةسترملا كا: ىفاسيفاضعن م كير فل
 هلدقناكىذلا لاما و نامزلا همطعنالام سهالا نه ن امزلاو لاا | ده ىطعمف لاوحالا فالتخاو
 نم لوسرو ةفلخ كدي افراصءالا فالتخاب ءاسالا تانآتةلتخا اذ هلوهدعبن توكل ىذلاو
 ةحاصفوأر مينو بط ن من ين ىادئانلعل وح او تامزلا كلذ ىلع تلاغلاو رهانفا اوه امة

 كيرّنإ مان امف كوابل ءاماغلا لوي تاحرد ضءدقوف مكّضعب عفرو هوةوهو اذه لكاشامو

 ٍ ين رهو اكشن الا نانوكتال ناتفصل اناناهو مدر رسال از ناتملا عر
 ةمهلان لعفل ااهتاريث أت مظعأو ةمهلالا ةملوتلا ىهو كاملاو ةنطاسلا ةفالخ دار هلا ىّوبقسنلا اذه

 ريغن مةمهلاّناف ىظفللا مالكلاىف داتعملا توصلاو فروا ثمح نمال قطان س ةنلاّنا ثدح نم
 هردشولا نس نات انتر ككل نادل ان همشب ناو اهيقيلي ىذلا قطنلابسفنلا قطنأ]

 || وهو أش دارأ اذاىذااهتلان ع ةيانلا مكح لاكشالا اذهىف مهعقوأو اناصأ نم ةعاج دنع
 قتامة مالكلا و نا انش نيرا اوهوزوكحذ نك هلل اوعي نأ مهلا انف ةنعربملا
 ادحو ذئاحو لوقلااهعم نرقىت>ةدارالاب هن قى هناصسس تكا اف كاذدنلا بوسنملا
 اورصتب لاذهلذ هفلختسا ن ؟نيوكتلا ىف غلباب فلن اوهو هنع بئانلا نوكي نأ ن نكمالونيوكتلا
 مهنعباغتاذلاَنأريغ محصوهو هنطومف اذملوقتفن ةانآوسفنلاو وطن نو دةمهلا ىلع

 تاذااَنال كشالب تاذلان جدل مابل ان را نوؤك نابت انعود لتفالةلتر !١ نوح ءةهتستام
 ْ 1 ير 0 ا 1 5 -

 0 ا ال (ساادرسر يل لقال نه عمو هحورو سأل
 || انلوقانعا هلوق هنافعرمشلا فاو كلا ذنوفر ءد نيزاوملابامصأف لقنلاقاماعرشو مولعلا

 هلوقو دحاو سحأ اذه ءةباكو ىلاعتهباددو-ونيعانلوق نم نوالاوه ىذا اريعذل ا اذهف ا

 نك اهلثاك هدير ثاذف ثلا" سهأ نكمل لوقننأ هلوقو نانثعأ هاندرأاذا|]

 |( ىفحانالاوه كل ذكواعرشرومأ هن الث رابتغا مالا متيم نيوكتلا ىلع ىهلالا رادتتالان كشالب
 ١ دحأ نوكينا ٌدبالف عوضومو لوم نمد كا ا ما تاماكت ا بدتروي مولسعلا

 ةئالثلا ىهو ةيدرفلا نع نيوكتلا عقوذ ةعبرأ بكرتلا فو ثالث ىاعملاف نوكضرّركَسي ةعيرالا
 || هلمصامل هنبعنوكلان < دولتنا لا لاطدت اولارو قفاش هدد 0 ١ ةمسنةَوَقَ
 تاكمملا ناسعا نكل نكمل دوق النا سردار روم يوان ع لكى نواقألا وولاة ووشا||
 || دهمان ىم-نباو انممءاهنعلأسىتلا ةملوتلاه ذه ىف هانركذامردتفدوحولا اذهروهظل لباوق||

 تالا اذهقاهرك ذأ تلا لئاسملا هذه ىهو ءاملوالا ع مخ باف ”ىذمرتلا ”ىلءنبا

 هنرطذداز آنا باوملا #2 ناسنالاوأ ءداةر ا ؛ رك الاانا ناجل

 نمو باوح هلفاناسناو ةفلخ هنوكن موا ناوج لذ ةقل هنوكن موأ باوجدلذ م ْ

 نانان نسلفاقلطماّةح ناك اذا هناك ةمسن اهالعأ وهو باوحدلذ اناسنا الو ةذلخ ال هنوكح
 انه ةفالكلا نبأ و ةسنح ا الذا انه ةيناسنالا نيو هرصد و هعمس تنكر يسكت ا ىف ا ةقلخالو

 ْ ّنا تاعفةريدلا الإ تنستاهف كا نيباهف كلراح أ ثلا دهو كلضأو اخو كب ف كادح رهآلا اوهو

 |[ىرهشاّن ؟تيسردات ضرار تناقش فتان لانو ولم [ضاعقت ىدهلنيعف ةريح ىهالا

 وهو :كراوخ نروح نب تثموهف هانت مث هما وداد نيو هللاالا قران دال رامو ْ

 5 الاد ده دش تانتاق تنسوا الوقت الثاو سؤ ا نكلو هلوةوهو ”ىدبأ وو تممرامو هلوق |
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 ةرخ الا: اكنلا ىفامأو ايندلارادلا هذه ىف لك ا هنطار هيج نم قمل ىلا ناسنالا ةيسنوملاعلا نم ||

 متاقحلاىلارهاظلا ةهج نم هّتدسنّن اف كلم ااَمأو نطاملاو رهاظأا ةهج نم قا ىلا هتسسنتاف |؟

 ابراهلا هنوكىه ىتلاةمترملا ىوس قا نم لهب مل ملاعلا ناكسف ملاسعلا بلطي هذا ىعسد ثدح نمو هاذا

 فرعام هناف هيلع هرهاظ كل مدان ىو تافاضالاو تسلا ةدهىفالا ىلاعتهضدل مالك الاذهاو

 ةلوه< تاذلاف ةمهلالا ةمرحاوهو رهاظلا مسالا ىوس قحلا نمفرعام هنا مهرها ىوسدهنم

 ىأ داسفلاب هملعاومكحامناو نطابلا لوهجت مبود نو ةكئالملا نم لابعلا دنعمدآ ناك كلذك ||
 رئارهظي نأ دال هنا اوإعف ةرفاذس ةَداضتم ةفلَمم عئابط نم تماقاهو ارامل هنأشن رهاظ نمداسفالاب |[

 نم هلع هللا هةاخام ةقمتحوهو هنطان اواعؤأذ ةأشنلا هذه له ىلعوه ند ىلع لوصالا هذه

 هاف ثكامل ةمعبل اهذماهلان ىتلا ةمهلالا ءامه-أ اولهذ هل ىف اداسف ةكتالملا ىارامل ةروصلا
 وهف عماخلا ٍباَحَل اود مداو مدا لرصفت هلكم اعلاف ئث لكن موءوبش لكف هدنتسم ملعف هنا ذرضب اف هنع

 نانالاو ههلك ماعلا نوك عولايفدسملا لاعلاوملاءلاحور ناسنالاف دسملا نمحورلاكل اعلا

 حوررتغي ىّوسملا مساك هتدجو نا_نالا نوذ هدحو ملاعلا»ف ترظناذاو هبف ناسنالاو ريبكلا '

 ماعلا نمدوصتخلاوهف لاعلا مسج ىف خوفنم ناسنالاو حورلابدسملا لاكلثم نافالاب ل اعلا لامر
 ناف ةلاسرلا ىهو كل ألا نمالسر ىا ةكحتالم مهامس اذ هلو هيلا السر -يئالملاههاذذتاو

 بناجنمهتلانإ_علابفرمشلا تذخأ ناو بك أن انالا تاق ةروصلا لامك فرم !تذخنأ ||
 رس الهناف ىدنع لْخضفأ اذ_ههلوتب هلا هف رش نم فرشالاو ل_ذفالاف رظنلا قد رط نهال قا
 ' "٠ هيلاىهتنإ هلدحال فرننلا هب عقي ىذلا هقانلعلاَناقهداسبعن م ءاسث نم لضفي ن اى هيلع
 هتماو اهنم ثالث هالو هللا َنا ٍباوملا < هتيلونام *(نوهيرالاو ىداحلا لاؤسلا)*
 لعاجىا هلوقىهوةفالللا اممو هتكت المابم ىلونام ىتلاءامسالا نم هلعاماهندو هيد هقلخ ف
 هضرأى قا ىئانوهذ هلا نضرالا فو هلوقكة فلل> ضرالا قف هلوقناكن اف . ةغلخن ضرالاف
 دوصقملا ناكو كل ذددصب نحنا دقفامل اف ناكر م فلم هنا ةفالف اب دارأن آو مالكلا عي هيلعو

 مكح-هنمالا عقبالاذ_هو ءامالا كفدنو اهفدسفي نم مهلوقل ةفلخ هلوقب ولسا نعةياسنلا أ
 ىنع؟ىه ىلا ةفالخلا ديرب هناف لئاسلا دوصقمامتاف اوال ذاغناو مَدَقَتلا شع هلنملالا مكحالو |

 صاومل:أ نم هملعىهام ثمح نم ءاسمسالا لع هاطع أ ورهاظلا مسالا هماقأق هتلخ ىف هننانع ةيابنلا
 نوكلا ىف لعفلا نم ةصاخ مسا لكل ناك اهفرصت لاعل ىف اب. ف ّرصتسف تال اعفنالا اهنع نوكي ىتلا
 ثيح نموام,ظفلتم ىهام ثءح نمو ةموق صه ىشام ثمح نمابدترتو فورا ل_عرلعي نم اهلعب

 تتكوأ ترك ذاذااهم تانناحورلا ليزنتو ىلعالا ماعلا رثأهلاماهنت +. لالا ىف ةمهوتم ىهام
 لا.خىفهرك ذرثؤياماهتمو * ”ىناورلاّن ا نم”قوريملا لاعلا قرثأهلام اهنمو دع سحلا لاعف
 || بسلا عضوموه ىذلا ىلعالا ىجالا بنا ىفرثأهلاماهتمو د سدح ىذ لك س> ىفو لضتم لك

 || عب رمشتلا ءامسأ ىهو مهياعدقلا مالس نولسرملاو ءاسنالاالا دءامسأو دحاولاريثأتلا اذه فرعبالو
 هناصس قل اهلعج هيرعشب الزب زع بانج وهو ىبسنلا بائملا اذهىف رئؤماود عئارشلا كلب لمعلاو
 رادقملاو كدضلاو حرفلاو ةمعملاو ءاوّتسالاو لوزنلا ىطعب ىذا اوهو تامل < ىليتمو هرارسأ عضوم
 ىدلاوهو ىلاعت لافو تاسفدكلاو تاسكتلاو ريداةملا تاوذلالا نوكتال نا تال الا نم مهقيامو

 فو اهصخ ىذلا سالاب ةمولالا نمتاوعسلا ىف هيرهظ نأ يش اعذب وهلا ءاذ دل ءاللا
 ممالا ادلع عاستن مذكرا وك نم ضرالا ىف هب رهظي نأ عش ىذلا مسالا هلا ضرالا

 ضرالا: صدت ىتلا ةيهلالاءاه+الا نعنوكتىتلاناريثأتلا لعدلراعملاوهو هتطانوه مسالا اذهو



 ب

 اهكردتنأ ابن اش نم قااروضلنعادد 2 قعموهامناو ئلوهالو اننل 0 مسح سل غملاّنا
 1 حرم سافل نكون مسسقناكسانلا لعل وعل | ميسقتىف عراشلا لاكام اهنمناكتف سا ولنا

 نيدملاوّدملاو لقالاو رثكالاو نيزيفقلاو زيغتلا لاكست نا اهن اش نم ىتلا ةروصلا ىف لثمملا, لمعلا نمل |
 || اصاشأ ىرنانال ان دنع دوهشملا هناللومعلا ف سانلا لضافت اذه. نيبتمل لقالا ركل 5 نمرثكالاو ||

 ةروصل محو ىناعملاو رارسالا ضماوغدلةعْلر دي نم مهن مالح وذ ءالّشع مهنأب نوفصتي مهلك
 مولعلاو ةضماسغل ا ىناعملا نم لئارررتس اراه ونيس هن أم ىلع ميكا نمةدحا ولا ةملكلا

 || لقعو قطنمملا نازيملا وأ ”ىذابرلا معلا ذآ عئابطلا وا<ىنا-ورلاراىهلالا باشملاب ةقلعتملا ةيلاعلا

 رثكالا ذه قوفولعي رخآو لقالا !ذ_هنودلزني رخآو لقاوهامىلا ة-ردااهذه نع لزب صخم
 ةرثكلا لمة:ىتلا تاوذلا ميسقت صاخالا ىلءاووسقن نأ ىلإ انكتحا لوقعلا توافتان دهاشالف

 هذه هنمنوسق ىذا ىا ربكالا لقعلا "هللا ةبونعملا ةمسقل اهذها لباقلا ىنعملا ىعسو دلَعلاو

 نملوقعلانيوكتروصو *« توافتلا ماهنناميسح تادوجوملا نم ءالمعلا ىف ىِتلا لومعلا
 حيازرسلاابهيسيشي نأ سانملا ىلا برقالا هسسسشنالاو ليثقلا قي رطب مالا قرش ىفربكالا لقعلا اذه
 أ”ارمدلا كل ذرون نم لئاتفلا ليقتو لئاتلا ددسعب رمسلا دّدعتنم لئاشفلا عسج هنمدقوتف لالا
 ملفعأ اهاوبق نوكي مسحلا ةرفاو نهدلا ةيفاص ةفاظنل داق ىف ةيعيبط ل تففاهحادا دعتسا بسك
 ءافصااو ةفاظنلا نمةفصا|ىفهذ- ه نع تازرتءل نق نمربك ا ورونلا مسج ةبكفو روذلا عاستا ىف

 ئىث لولا حارتسلا نم م نصقن لذا ذه عمو لك ؟اتفلاتادادع:سا بسحب راونالا نيب توافتلا ناك
 انو "لع لكك ىف : ”ىأبو هل ثمان لوةيو همهاضي حي رسلا هذه نم هل رس لك ناك باك لطرح

 مدقتلا هلو لصصالا هنا هحو نم هش عولذذ ىربامو لوي ولوصيو هنمدخو م ىئنمدخ وهلم

 تابةىتلا داوملابوهبالا دوجو هلرهظر لذا دعامو هير نيبو هنبب ةطساوالو ةّدامريغىف هناىناشلاو
 النمر د, فك قوذ هيفاهلام لب اهنع باغ هلك اذه لوقعلا نامعأ ترهل هدم لاتسلا

 ٌلاردانعزحت لوتعلا تناكاذاو ةطساو ريغن ءهدوجو ناكن م ةق.ةح مو بأن بالا هلدوجو
 لواّناف مظعأ ىلاهت هللاوهو لوتالا لقعلا قلاع كاردا نعاشز زف هنع ترهظ ىلا لوالالّقعلا

 لواوهذ ةنعسطلا سوفنلا هذه ةطاسوب لوقعل اهذ_ههنم ترهظ ىذلا وهو لّقعلا هللا ل>ام

 اذهقحو ةمعسطلا سوفنلا قس ىف ل اق هلا هف اضأو حورلا زيزعلا هيام ىلاعت هللا هامسو ٠ انآلا
 وهو تاور همض فاو قساذاف ةمعسط سفن لكل ىتلا ةيترحلا حاورالا هذهق>و حورلا

 اهدا دعسان ةمعسطل اد ًاننلإ ع راع دام انعمو ىزرب رغ خاا لقعاا همف لاقي اذهاو ربكألا لمعلا

 هسا راكم ملك لبصأ تاما عاو * صالا اذه لويشلاهليذعتو اهتبوستنع ةرابعوهىذلا
 دخاو ل قعىلا عجرت لوقعلاو ةدحاو سفنىلا عجرتسفنالاو دسحاو مسجلا عجرت ماس الاف
 نوكسف كل دكه تدب هانركذام تامأت اذا بش لب هدد ردع ةراكلا دح اولا نم نوكيالن كلو

 ةمسقلا لهءالهنوكلاماهسفنف فيقال ال ةرثكلا هذهىلا مسقنادحلأولا 01

 ريع ن نددرتل اهذش عفزف نوكتنا هود هنوكلاماو هملا عوجرملا لصالاو لوقعلااو نيوتن

 حررلاوا ءاملاكلذف عبروأ ءاج اوكا اهنعدلو > ىتلا ة.سلاكهتيمسج ثح نم هنمئ صقن نأ
 نوحكجح: :ام هنعن وكت ىذلا مسللا اذه دح نموه سدل
 ناو ةيهلالا ةرموؤملا هتفص تمن باوللا مالسااهماءمدآةفصام *( نوعبرالا لاؤسلا) *
 مداقلخهللاّنا سو هيلعدتا ىلص هنا لوسر ل وت تش ناو ةسهلالا ءامالا عومج تش
 الماك قلفن لاكلا ةغص هاطعأ دق هنا |-عهيديزمب هقاش ىف هل عجباملا هناف هتفص ديف هروص لع
 ءرجهنافدا دعامو ْلَعَتسِملاعوهف هقئاسق- ثم هم هالات ادهاواعن



 || موزالاولذاونلا هتطعاف تي سيل ام هملع ىنذ فمك د يعل ارصب ةلاخلا هذهم ىلا ناك ا ذاق ثيدحلا
 || هعمس نيعدتا ذف هتفصبال هناذبرظامفارون هلكت وكت نأ ضئارفلا هتطعأو قالا تاقد ماكحأ ابماع
 : لبسلا ىدهيوهوقملا لوي هللاو هدوجوال قللادوجو َكلذَف هرصبو
 8 مهردقل رسل فشكين 1و +“ مهل فشكي نأ + (نوثالثلاو عياسلاو سداسلا لاؤسلا)#
 نم رهاظملا نمو ره ها لعب نم رهان نما كلذو يدانالاو مهتعلاعفنالا لاحق باوحلا

 00 نم ةمالعو ”ىبنجأ قدا نم هنا لف رهظ هنا عيال
 كَ نيو داعش نوكلإو م ءامامفرو عاقل هل نوكين م لاج .رلا نمناخ نابلا سضةكن وكلا نم |[

 قرولع ةرسيارلل :روصلا نوكف نوكلا و م ءاشامفروهاتلا هناك ن وكلا نم ءاش ثمحروهلللا
 اذافاهل لردملانيعفةدحاولا تاذلا سلتيقاهلا ىلءةرثكل ار وصلا نوكتو ةقلتح نك امأ
 صام الاوأ دحاولا صخحشلا ةفاّتخلاروصل | ىف قا ىلت ه.ف هفرمدي ىذا !ناكملا ف ناسنالا لص

 أ فاصتالا نمانكمم ناك اهو ذا ذه لم ف ةرعنمواكوذالا نوكتال ةئلا كي هتفرعتنيرثكلا |
 ةوكاهدبمو لزتملا اذهىفاوناكاذا مهل فشكي ىذا اردقل اًرسس لعود اذهو هولا ها |

 باوملا *« العولجائير نم ةمصعملاو ةعاطلا فن ذالاام « (نوثالثلاو نماثلا لاو لا) * '
 ىف ”ىهلالا نذالاوه ة.صعملاو ةعاطل اهم كرتشت ىذلنذالاف ءاشعفلاب ىهأرال هتناَنا هللا لاق
 ْ هذه. اهب هلعزيعوه ةمضعملاو ةعاطلاب* هاش فدك نال مككلا قيرط نمالالءذدبف نوذأملا نوكا

 ْ ع هيروماملاو دارملاوه هيلعو هن موكحلاو ةنارومأم م ل اداه نوكبالن ةلاملا

 اولوقيةنس> مهصتناو ىلانعت لاف ةمصعمو ةعاطابناثمح نمةم_صعملاو ةعاطلا ف نذالا |
 اك لغنامماثمح نم هللادنعن لكل كعب مزه اووي دش رهيضت ناومتلا دنع مدل

 هماعهللا ىلص دمت دنعنمةكئسسلان اس مهلعركتأف اميدح نوهتفينوداكيال مولا ءالؤهلأ|
 دمج نمال .كسفن نك ةئاس ع نمكراصأ امو مهل لاذ هعم نمو ىسموع اوريطب ىموم ىفلاقاكلسوأأ

 ! هناا ككل فاضت تاع لق هاوقبوهامن انام ىفانجاصتح اه لسو هيلع هلا ىلص

 || هددعام ىربل ةصعملاو ةعاطلا طفاب لوعسنملالث ؟اسبلا مهو اذ هبل سبل ٌريشلاو هد. وهورخ لكلاو |[

 || باك لصفلا اذهانررةدقو فشكلا قيرط ط نم قثاسةما لع ىع دل هنم ءالسس | لاؤس هنا لعلا نم

 ا انل ةفرعملا
 ١ باوملا * هل عمم هنملوتعلا تمسق ىذااربكالا لمعلا امو « (نوثالثلاو عساتل!لاؤسلا)*

 ةدرجاىناعملاة سره ةئالث تاكمملا ف تامولعملا بنا رم نوكينأ ىضتتتي حالا سفن ىف ناكأمل

 ساوحلاب ردت نأامنأشن مةترصوتيا دبلاوةلدالا قد رطب لوقعلا, ردت نأ امش نمىتلا ذاوملا نع
 : ىناعملا لكشت ىهو تالضتملا ىهو نساوملاوا لمعلا كلر دتنأاهنًاشن م ةسس حو تاسوسحلا صو

 ًايفيا يف ةعبطلا سرع[ كإ ذ ىو لقعلاة مدا نر: نا انحش سوس
 لعممداعس بامسأ هد ادع نمنيفاكملل عضوي نأ هللا اهناجاة هنو ارةينابفال ماج النحال

 السر نيمسملار ثلا ضعي بولت ىلع كا ذي لّرملا ”ىواعلا حورلا ةطاسوب مهءلارشنلان ميسر ةنسلا
 ماسقنالاو ىزعلا ليقتىتلاروصلا ف تاسوسحلا ىرم تابطاخلا ىف ىناعملا ىرحأ ءاسن 8

 هيشتلاابتقاتف باطلا ىفىناعملا اورصغ لابد ةريضح كلذ لحم لعجو ةرثكحلااو :هلثلاو
 نوكتن ًااعاذملا ارظنلابا اش نم سل ىتلا ىناعملا ذهاب ثمشَج لاتسيو اجب انوش

 قام لوبق ىلع ليلدناانل لعجو "كو فيكورا دقمو دح تا ذو ةريثكو أ رللقوأ ةيسقلموأ ةزيم

 اعرلا ىري تح هيرشيفللااةروص معلا مهسون ىف ئانلا هاريام ةروصااهذهفف ليبقلا اذه نم
 2 م ااقف تب ا الملا قطار تالت امل قفا 'رافظ أ نمحرخ



 ل
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 زيتامل هللا هلعياكهوجو عبج نم ةطاحالاقيرطب ناك مولع م”ىالءواذا اهي ةطاحألا قيرط
 ىلع هنسلعامف مالكلا نق هنم عاف ٠ اوتسالا ادهانمزابالو ّىثلا كل ديدبعلا لع نع قحلا لع

 ملعلا ىف ق ملا عم كارتشالا عقي نأ مصي الف «مولعمأ قلطم ٍلعلا جاعت ةيفيكب عاج دهعلاناف كلذ

 ولذهتناالا هلعبال كح ه.فردةلاوالا تا دوك ز كو و ركاارعلا تامولعملا ٠ تت اممولعع

 ءيشىف قلساىلاحاتاامو ؟ ىث لكي لعلا ىفدبعلا لتس ال هماكح أ تلعولو هماكح [تلعر دقلأ لع

 لكف لعيالف هد ابع نعهلل ا ذا اولما ذه ىلا ىدْؤي ردقلا مي لعلا ن ناكالف قالطالا ىلع هلئغلا ناكو

 هلع ثمن نمو عّرض و عضو لأسو رشدفب ه]ه>- ثمح ني لعو هسفن نم لهح ىلع ماعلا ف صن
 معيالفهناذا لاحمد انرّرق دقو هررلعلا اك نوكت نأ قفتاذا اذ_هفصولا 0

 لصف هل سلف هناذ ندع ىهو هتيدح" الةدحاو ىوس ةمسفنلا تافصلا نم قلل 0 سل هنالعيالإاك

 ”هلعنوكتالو للعتال لادم ةّماذلاةيتدحالا هلل هريغعمهنف كارت الا نمهل عقواع هزي موقم
 ىضسشت:ناسنالاتاذنوكل نانالا نع كلذ لءاهلحال ىوط ىتلا ٍبامسالا نم ىهو دوحولا ىهف
 ماسقمّنال سانلا عمجن مدك اهنلاءمجاشل لسرلا اهسالو نادنالا هبحدعام نسا هنالدنحوبلا

 نصءهلنالوسرلاف معلا اذه لثمنم مهقدص ىلع ةلالد بر :ًادي الو لع مامو كلذ ىضتقي ةلاسرلا
 قوف ةحدمالو حدمين انم هللا ىلا ب>أ دب سل م دا

 هلع ىو حدع نا نم دسعلا ىلا بحأ ءيئالف هنروص ىلعمد[قلخ هناا مث مث ادهلشع ةحدملا|

 ةريغلا,سعأ دقور دقلاب لعل ىناسنالا دبعلل عفولف هلئاب هلعر دهان هلعو هتتانرلعل ا دعلا هي حدي ام ىسأو

 ةمعرلا ىطعت ةلاسرلاو حدملا ب> ىلع لويحتوهو ناس ذالا ناكل هماعرهظي نا ىّجش ال نع هو هلق

 ملالا نه هيكلان ءننوقلب اواكئذاافّنَفلا اذه نم مضوأةءادهلل قد ر طالو نيعجسأ قاثلا ةيادهيف

 ماعلا عسجّن أف مهنع هاوطفملالا اذهل ثم لسرلا نع هتاف روك شل موستنق باذعلاو

 هدنعناك اذا هريغوا ذهل ثلعنوقكي قلخلا ىلارومالا نم هن قام لاصبا ىلع ةوقدنم
 هلع مكر اسغاف مهتم مكن ف كلذ مهل ىضتقت هب رصنعلا ىوقتلا هذهنمةًأشنلاّناف سنالاو َنلاالا
 نم هدهاح تاع تلع" الل .صوتلا ةوفاسهل طعتم ٌاهلاَناالولو هاذا هبحدمب نأ ىئبنباممهرك

 ل ةامحو ريقلا باذعو هشه لع تملاراو> لئماهرتسسم اهلعب د نم هّلل اسعأ ىلا ةسغلارومالا

 اذنه لدنم ل2 تفشوك الن كلو ةغاننلا نماتْمُش ةعبلبا مون ىصتو هعمتت هاد لك ءادهشلا
 نلقثلا نعدلاءاوطق ىراستخ اال ىرارطضا ًاسسثالا اهتكححف ال. وتلا نع سرنا تطعأ
 1 ردتلالعاهل ىوط تلا بابسالا نءاذهف ةموتكت ارارسالا نم هناف كلذا
 أأردقااريغردتلا ريس باوملا * ندفع فنك ع « ه (نوثالثلاو سماجللالاولا)*
 مهرصب ناكا ذاق مهّرصو و زا انوكيىتحّرسلا اذه مها فشكتال هناو قثالخلا ىف همك نبعد سو
 قال قولا رصب ناك ذا هواهحام للعم هل فشكلا ذئنخ قالارصس ءامشإلا اورطنو قلارصن

 ماحرالا ف روصي ىذا اوه ءانلا قالو ضرآلاق ىتدع اع خال هنناّنا ىلاعتهللا لا م هملع

 ريوصتلاو روصلا عاوأ نم ءانيفكابف ءاسثالا لارداحدم ةلطانوكحا انسانا

 ميلعلا مي كلا رّودتالو ريود:نعءال ةروصلا هسفنل بسن ىذلا عسنملاىا زي زعلاوهالا هلاال

 « 1 ةبساتماهئالعدقام ع انامرودلا نماهل نيعضروصل لو. ةاَوسملا تادا دعتسالا هطعتا

 هتضرتذاأم ء ءاذإ نم سحب ” ىلا لح خو رّرئام لاعتهنا ىلاعت هير نعرلسو هما هلا لص هنا لوسنر لا

 ذاهيح [ىحراسشخا ةبدونعىهو لقاوتلاب "ىلا برع ديعلا لازءالورئار طضا ةيدويعا منال هيلع

 هنأ رارطضالاة ب دودنع موزل هسفةراشخالا ةيدومعمزلأ اق هللا نمدعبلا تْضةاث لذاوناهلعح
 هيرصبب ىذلا هرصنو هب عمي ىذلا هعم-تنكاوشبحأ اذاف لاك مدبحأ ىتح ىلاعتهلوت ىنعموهذ

 تيدا
88 
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 نس سار نمنا مزلنالم هنو دنخهلوقف رشبلا لضفأ نم لضفأ هكتالملا لضفأ نا ىرنتاكت او ||
 /«ضتقباع باوللا قف كل ذرب لع وهنمتوكينأ هدنعن كم دف ردقلا لع هنعىوطلسزلا || ٍ

 دقو نتالكلا ىف همكحو هر لءيدت نكسحاو الاناق ال مأردقلا لع لعب ند مث لش هسفن فعالا
 ىهو ردقل راب حولا علان ابنءريعملا تانكمملاناسبعأ ققحلار هاظمَناوهلادمع هاناعف هءانلعأ |

 ةمسسفو هسفئي لعلب هريغب وحلا ملعيرف هسفننم ئثلا ىلعلدأليلدالو ىلا دوجو ىلعةمالع ||
 َناَكلْذدَو هدوجوب قاعا عنو هريايردقلا لعنفردتلارث 1 كلذّناانلقدق نامعالا هذهملا دوحولا

 روهظانلعّن اذردقلاب هّتاعت مصيالو ق1انراعلا قلعت مصبق دوو قااوةصاةلوهع ةتنرالقلا |
 |الصا ملعب الو هروهظ ثمح ند قاانيبو تاذدلانيب هن صردقلاو ىالانانلع نيءوه نيعلا قرهطظملا

 « ةلوشعملا تاكوالا ىلع نيمقحملارثكأ هقلطن اذهلف ماسج الا لاع ف نامزلا مكح رهاظملا ىف همكحو

 اماقدزعأ تقولاف تاناكل !فوهو ةمودعمالو ةدوجومريغ ةلومعم ةم-نامزلاَّن ا كدلعأ دقو 1

 نعل اؤسلاريثكسح السلا هيلعدقلا لوشرريزعلا ناكدقواذبأ اني القد وسوا هلعلا عاش
 هنم برو ةونااناود نم مس اّنوحم ال هنع تلمس نالرب زعا ىلا عتق ملا هللاقنأىلا ردقلا
 يق نياوككل ةيبدوس:ءلع مامن ةامجتا جالا ولا لاءةاغاهمان وكف ءاسشالا للءنعلاؤسلا
 ٌكاِذَّناَو للعلا نعلاؤسلا لقب ال لزالاف دوحولاروهظل نكمملانيع لوبقو تاذلادوجونيعالا
 ةيسنوقملاتاذىلا ة بسن 4نآوهردقلا لع هلحال ىوط ا يي مالاردصال

 فيلكتلا ىطعأف لوهحا مولءملاوهفريداقملا ةيسنل لهم نأز ءوتاذإا نعملعبنأز ءةربداشملا ىلا

 هدوهيو قلاب رقشالا لءيلوردقلاب لعلا بلط نعاوبتواوفاك ام ماعلا لغتشاف ماعلا ف

 نك هبلط نعدراؤلا ىهنال هلع نوبلطيال هدانعو هللا ءابلوأف . اردقىهدملا اذ هلعباصاخادوهش
 56 - ىهلالا ف شكلا قي رطب لعب نأأالا قييرلف ىركشلا رظنلانةيالوهو هللا نم هيلطهتنا ىبدغ

 قد رط امو فشكلا قي رطن مهلا. الف هيلط ىف داصعدق لعل اذه بلاطو هتيصعم ءاصع نم بريال
 لاّؤسريتعا لئاسلاّن ىلا دا عزن ناو مهنودنخ لسرلا ن ءانوطم ناك د هلق رِدقلا لع هيرلعي رخآ
 |وهكلذو مهلا اولسرأ نم مهتود نمو ة هيلز 00 ه ىف مهنع ىؤط لسر مهن أ ثبح ند ةلاسرلا عم

 ند هو وكن م لب السر وكن م هولعام هولعن اف ةلاسرلا لاح ىفردقلا معلا بانهللا سف فيلكتلا

 معهللا عنخ رهو تاذل ا نيب هنن سنا نم هاننامالولا ذه ىلعلاس دقف معلا نيس ارلا
 فرعي نأ لاح ا نك لوهح رذقااف لوهجم ىلاعتو هناهس هّلناو ردقلا له هللا له-نموردقلا

 1! هبلطب مولا ىف ابلطي هنال ةهول لا ىف قو ذ ىلا عت هنئو دول اس هناف ةمهولالا فهل قوذال هلال هللا هولأملا

 ١ عبجو نامبنلاو كعضلاو يتلا ن ها هرهاظم هيفصواع هسسفنت ىدح ا فضصو كانهند هؤلأملا

 ىقمكصم نزولا َناكربداقةملا فهمكح##نيءردةلاًرسف 3 تامكمملابالا قملت ال تلا فاضوالا

 ١ ا نيعس امنزولاو نوزوملا نيب هلع ةطبار ةيسن نازيملاو توزوملا

 ءّش لكف هملا لزنأ نم هقحسيو واع دش الا هارتامو لاكو نازملا عضو ىدساف اهتالتخا
 ٍ تارهظ ناك اموأ ةفصو ان امزوا ناكاتقو هنالاح نيمعتوشو هن هنرو ىا هردقو همك ىا هئاضقب

 نا عصي لاهضار ءاواهمزاو ا|الاماوذارومالا تضتقا اذا ءامشالاو ىاذ بيس ردقل | لع ىط بدس
 لاخما علا دوحوق اهسفتلاهسفت ماودلاامل تاوالاو اهتاوذ تمادام دب

 لئاسلاناكنارابتخالاؤساذه باوللا * ئوطتئن”ىال ب (نوثالثلاوعبارلا لاوسلا) *
 'للعينا مضي فك عالام فيك تامواعلا اذه اعيالامابنمو لاي امتامولعمانماف املاع

 هّملخ نم هللا ءاش نموا ةكتالملا ن نمل سلا ةمترع قوف نمل مؤلعم ردقل ان ىربنماسأو هيلملا
 نم ءامشالل قداقملا لع وحلا 'لراشيال تح «ةعدبط ن وكف فلج ساحل انالعالىدلا

 يا
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 | نع ءاسشالا هفب رصت نوك,نأ هزف ءاوههةحئامو ءاوه هقوذام ءاسع فناكل سو هملعأشا ىلد ||
 قوذنوكينأن ءاوهالا في رص: لح بالا مساوعاج دوجولا كا ذ نع ”ىكاملهناف ءاوهالا أ
 : مسانعقولاوسلاَناف ءاودىفالو ءاوه ىل_عال متادلا توبشل اهلذ ءاوه 0 ءاوه ءامعلاكاذ ا

 | ىف سفن قا فصي لو باول قيداطفق تيثو همف ماقأ اذا ناكملا,برلاقب تراشلا كانعمو برأ /

 مهنالملضتنف تانآلا لدفن كاذكح لاقو تانالال صفي مالا مدي هلوشبالا هنامولخم |
 كالا هئاذامريغت وهام ةريغتم ىهتالاحلا لب ريغتلا نع سدمٍَو ىلاعتر وهو هماءلاوح ال اريغتدل

 هءاعّالءاوهالا ديهتانآف رصتالؤرغتلا لقتال تلا توبملا ةفصب عراشلا اف هيلع مكحالو ||
 وهوان'د ثدحلا ىو ادق دقلا فنوكم هنا انركذ ىذا صالاوه ءامعلاكلّدو ءاوهالا لةءال

 || ثدحب تاةقلللا ىلا هين اذاو يدق تاةق مالا هتيسسناذا دوجولا ف كلوقزيعوأ كلوةلثم
 اتق ىناكىصووه لا علا فدووهثدح نمو ىهل! فصووه قمل ف صووهث رح نم ءامعلاف
 نمركذ نم م.تأبام ”ىلزالا يدقلا هباكف ىلاعت لاق نيفوصوملا نادعأ فالتخال فاصوالا هملع
 هدنعث دو هن هلعي نكي لام هدنعث دح هنال ث دحم ىلع لزن: هنال ثو دا, هّتعنف .ثدحت مهر

 قدا قملا ةفصدنا هشتاق اذاذ ثدعجس لو أ هسفن ف ثدختوه لهثداحلا اذهو بررالو كشالب
 عدقق لا مالكف هتتامداملا ثاسضصلا وقتنا ىلاعت هناق كشالب اهمدقب نلف هلال اهتمي

 هتيسل همدق هوجو نماضيأ هناا كهماع لزنأ نم دنع لاه اك اضبأ ثدحم سلا ةءسنلابع دقهسفن ىف |
 نم ثوذملا عفتراولذامدقلا ةفص هابحوأ اضيأ ىذااوهف هيلع لزنأ نمىلا رظنلاب ثو دخلا ىلا
 ىفقلللا ةصقفاهدادضأبالا دادضا اهل ىلا بسنا !لقعتالف لمعت لو مدقلا ةمسن معد ل .ةولخلا
 نا.عالا هذهادوحولاروصق قط اروهظاناسعالا ف لومةلاوؤسهتلا ةلظلا

 ةيتاذلا تافصلا ىه ريداقملاتاوملا + ريداقملا ةفصفكو « (نوثالثلاو ىناثلالاؤسلا)* |
 دل اذه ىف ىدنعو هريغل ةفص نوكتن أ ابم.فصةموه نمل ةعئامملادو دا ىهف اهل ةفصالذ ءامشالا

 دعباهنبعوه أب اهنعربعتكنا ثمح نم ةفصاهلعجو عام اريداقملا ةفص لوي دارأن  هناف رطظن
 ةفصنوكمألئ ثا َنالريداقملل ةفطالف ةةسقللا تدرأ ناو رادقملا ةفص اذهّنالّقف اذه. كلع
 ىثلا تفصواذاف لاق تقدصان اق . تاذلا ىلع دئاز أب ىهام ةمسفنل | تافصلاف تاق ن اف هسفنل
 عماسلا دنعرخ ظفللا رمش نوكح افذا قالط ا نيعهمف فصولاف بك ص ريغناك نا ٍتاقهسف:ب
 ريغاعومت هن وكن مائشلا مكح و عومسملا فصولا كاَذَف اكو مثلا نكن او هدنءماهفالا هب عمن

 سب ةيعجلا هذه مح نملوقعملا عوملاّكل ذداحآ ترك ذامناتنأف عومترفغ هنوكن م همكح
 هداحآ ءامن أ كاتامنا ةيسفنلا هتافصي فوصوملاءئشلا اذهف عوملا اذهنمدرفم لكن يعودام
 ثبح نمهّللا تلقامل مث .فصولا ليقنالاهتاذاو تاذ ىه اسمماذلاهنافاسأر فصول ال ت اذا ىرتالأ
 تانثدحم ا اهئيعتىتلا قالا نم مسالا اذه همطعبامج مسالا |ذهث يح نم فصو نأ قحتسا ةيترملا
 || ىلا دودحلاانمسق ازاورخآ ظلم طفل حرش ثدح نمال ا هسفنب كفصو ىث اخ ءامنالا اهنعربعملا
 ْ كءلع سليالف ردق عجب رادقالاو رادّمم عج رداقملاو ةظفلو ةصسرو ةتاذ بتاع ثالث
 ||| اهرادقا نيع ةيتاذاارومالادو دح لعلاو رادقالاريئ أت ل<ريداقملا ضعبف رادقالاب ريداقملا
 || كلذفهلدحال نمواهدو دحالا لعتالرومالاف ءادشالا نزولاهميو ريداستملا نيزاوملاوردقلانزولاف
 كك

 علوو هدلح

 | باوملا « مهتودنةلسرلانعىوطىذلاردقلارعبساخ *(نوثالثلاو ثلاثلا لاوسلا] *
 ١ ناكنافمهنودنخ لدسرلا نء ىوط ىذل ار دقلا لع ”ىط بيس ام لرشي ناوهو فذدح لاوسلا ف
 هننا وسام لكن ع ىوط ىذلا لاه هناكتف ”كتالملا لشفأ لعرشتلا لضفأ لضفب لوقي لجرلا اذش

 دولا



6 4 

 ىههلارثا أ لأ ةةريدقتل نما :اهاوناك نكلاروظم اوكي لد عاهرات اريدقت هرّدقفْئش لكق لو ا

 راضحاكمهقح ىف ىهلالاريدقتلا قمل ر هام مهن وكب اوفصت ل نأو مهدو-و لبق رّدقتلا قانا ىف
 هرّوصتام وهلا ةروصلا كا :ىفرثأل أف رومالان مهنه ذ ف هعراخا# هزاربا ديربام نساناقوملا

 أ ىإ نونقوت مكبر ءانلب مكلعل تانآ الا لصفن ضالاربدب ماقملا اذهدنآو لاثمريغ ىلع سدنهملا

 ا لاحنم مكلاقتنا نم نينقوم منكن ا م ءااىف برقأ ةرخ الا دوجبو ىلاانشدلا دوو نم مكلاقلا

 مكمل ذو هدوجو فتالاقتلا ل ةلظلا ىف نا فدوجو لاحوملا مدع

 لب ةلظىفمهاعس ليلو نولظ» مهاذافرابنلا هنملست لبللا مها هنو .ادبا مكقرافنال مكسعت
 «ادوجو ال ىا اهارونال مكتامعا قمت ىا نيلظم مكوك ن بعود :دوجولاوه ىذا ارونلا نبع لاوز
 قلخلا هل نم ةلظلا تناكل ةمودعم ةينعلا مكتاوذ نوكى ه«وبةلمدع ةشسيت ةللقلا نكتلوأو

 ءاوق ّتاف ل لستو ىلوالا ىف مالكناكة للفلك: ىف مالكلااو ةلظىف نوككنأ ىدتسن ةلظلا تناكف
 نوكم :ةولخم ىهفاندوجوا ها تناكاذا ةلظلاو تاعولخلا انه قاخناب ديريدق ةلظ ىف قلما هللا اخ
 ىف نعي نيدوجومريغىف ىا ءلظىفريدتنلا هللار دق لاق نا دلل هولا ناكاذاو ةلظف انذا

 نام ثالتالظ ىف قاخ دعي نماقتاخ مكتاهمانوطب ىف مكتلخي . ىلا تلو فر طناف ناسعالا كك
 ,يعت للفرس نودةللا فو دانا ناتسرصرالا ليد يدار ااذاىورخ الادوحولا قىلاعت هللا

 1 نول :امعا ىف نكت ىرخ ا ةأشن مشن أ رخآ اعف مهد وب نأ هللا دارا اذا نيماقم لكن ب
 ١ هسنادهلو مدعلا ىف مهلاح لثم مهدوجو لاح ف نونوكشراهق مكس تحت مهنا مهلع لا اوحالاريعس :

 هانردقكا ًايشكيلو لبق نم هانقلخاناناسنالاركذيالوأ ىلاعتهلوةباناو ةع هناحس قولا
 ىف ىنعب هاندرأ اذا ئئلانلوقامنا ىلاعتهلوةل ىرخا ةيئمش ىلا ها اهءاعدحوتلا هتكش لاح ىف

 ةئيشلا هنةنكتول لاحف ام مامتسف ني وكتلا قم ركع نك كر نا
 ا اقر انغاهلوشف همدع لاح ىف هلةماثلا ةيكيشلا ام فراعلا لقعي نأ دب الف أك لو هلوقب ةمفنملا

 اهنفهّنلا قلخ ىتلا ةالغااخ أ امش كيلو هلوقفف هم دعلاح ىف هنعةمفنملا ةششلااموهاندرأ اذا 5

 | هلوق عم نورسفملا ركذ دقو هن دوال طبع ىو روعةيشستلا هذه قو هلا

 || هتلاب ءانلعلا دنعاه خا مولعكتن الااماو لا اًونسيلا نجح اصفركذ امالا ةوضقملا خرسلو ثالثتانظفأ

 ريغال محرلا فى واظاوهو صوصخ قاخ ىفأ |

 نا تداول < نيقولخلا ةصق ىنعي كانهمتضقاخ *( نوثالثلاو ىداحلا لاؤسلا)*

 رونلاوهو هن قوة هردق ىلعرون قوات لكلا دوجولارون لاح نم قحلا مهوكما مل راظتنالا
 : ىالا هفنوعسيال سانلاوةدجاو ها ءوضدل سل ةمامقلا موّناف ةماعلاوو هشنوشع ىذلا

 ىلا ليلا الظ ىف نيتادتملاوج ثن مالسلا هملعلاق م هرونف هريغ مهنم دحأ عم ىثمعالو مهراولأ

 لانع رهالفلا مه: معآ نوطبملارونل انبي نيروذلا نيب عهباوهو ةماسقلا موماَتلارونلان دجاسملا
 دحسملاو ىئاملاقير طع نعةلطلا كل نفح .ارسلا هنع بوني ىذا !لدللا ةإظىف نوط لاروذلا نيبو

 ممرةبؤرىلا هم نوع دي ىذلا تقولا ىفالا مهل نوكمالرونلا اذه كل ذكمتاجاناهملا عسي هللا تنأأ]
 ةالصول اهفاوعس تلا ةلطلا ىفانوطمم ناكىذا ارونل اف تقولا كا ذ ىف نوشمف ا را

 ّناللعلابةلاظلا كل: ىف نيفوصومريغم مماف لاحراطساوه مهراةاودجاسملاىلا ءاشعلاو

 لعجالونيوكتلا لوسقل "نلاقلا مهتشسش ىف مهلب نيدوحومريغ مهودو>ولا ا
 ةلظى هلوق ناكاو ريدقتلا نولباع مهف فرظلا ىلعل دياب ىأف لانه لاه كلذك الا فرط ةلثتلا
 هتبثأىذلا ءاوههتحتامو ءاوههقوذام ىذا ءامسعلا هيدارملا نوكف قلاحلن! نم لاحلا عضوم ف
 لاذ ق امنا قانع نأ ل بقا ير ناك يا هل ل قنمح ىلا قملتسملا ذيييط وه.لعدلنا ىنصهتنا لوسر

 3 ترم ام

 ممأ ١
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 ]| هلوقف لوقف تادايزلا كلت ىلا ميت نحنو فرشلا همضقياع ضعب ىلع نيسنلا ضعب اذلضف هلوق ||
 | دنءلعف لام فر ثلاو دما تافد نمد او لكدنعا عج ىا صعد ىلع ئسنلا ضعي اًباضف 8

 3 ضعي ىلءمهضعبابم اولضف ىتلا بتارملاو دحلاو فرملا تافص ىف ضءن ىلع موضعددار دقفرخ آلا

 || ءامسالا نيب هلضافم مصئالو ةنانرلا قئاقحاو ةيهلالا ءام-الاناوطامترالا دنع ”لضاقمابفام أ[
 -. اا - 5 7 2 .٠

 تاضفولفامفلضافمالفةد_حاو ةمسنتاذا ىلا اهتدسسن ءا_ مسالا ناد. ,ءاولا نيهحول ةيهلالا

 || نوكمشمللا ءامسا ىف لضفتلا عقول ةمهلالا قثاقْلا نمدنلا تدنتساام بس اضعباهضعيبتارملا
 || هلدضف ىلع مسالا موع ل ديالواعرممالو الع هب لئاقالا ذهو ضعب نم لضفأ ةدهلالا ءامسالا ضب

 || ه. فد: الف هفصو نزوح امفوا لوسقلا ىف لمعت الف لقي نأ هنأش نماعف عقتاسم اهل ضفلا نال
 || ءيشلاو ةرثكلا ىلطت هلذامملاوةد->-او تاذلاو هاذ ىلا ةعجار ة.هلالا ءامسالا نآرخ الا هحولاو ١

 اذهطعنٍلاماذهانيطعأ ىا ضعب ىلع نيدنلا ضءبانلضف لوعفك عصتال ”هلضافملااذافهسفنلضتبال |
 مص ا ىسعاشتاو هللا ماك م من3 فرمشلا بنا رص نم نكلو هل ضف نذ طعن لام اذهانطعأو

 مالكلانلضف نم مومو ةكئالم ا هلدصسأ وهيدس هقلذي لصف نموهتخ سدقلاحو رب ةأندنأو تانبملا

 توقعي ليمارس اوهوةوفصلاب لصف نط مهئموهل1نان لضف نم مهئموطلاسولا عافتراب”ىهلالا دقلا

 هب دس هيا نم فرشأأ هم الكت االو همالكن مفرش أ هقلش نا لاقي ال دحمو فرش تافصاهاكمذهف

 ةيسنلابو ةقلاخا ذكلا ةسسناانىهفددعلاالو ةرثكلا لمقتال ةدحاو تاذولا عحار كدلك لب

 اغار كارو لكلا فرشلا تاحفدنم تش امىلا ةملاع اذكىلا ةمسنلابو كلام اذك ىلا

 كلذ نعتلأس ىناف رشا ىلع ةكمالملا ل_ظفىف مهفالّتخاو سانلا نيب تلا ةملوفطلا تبتسم
 تلكس نافهللا لوسراب تلقف لضفأ هكن الما نا ىللاّتف ةعقاولا ىف سو هملع لنا لص هناا لوسر

 عي و هو تنل وك دنع مص دقو سانلا ل ضف أ ىنأ جلع دقن ”ىكلاراشأف لوذااخ كل ذ لعل لدلاام
 ”المىف هنركذ الم ف رك ذ نمو ىسفن ىف هتركذ هسف: ىف ىنرك ذنم لاك هن ىلاعتهنلا نع تاقىنا

 موهفانأ ىذلا "الملا كلذ نمريخ ”المىف هللا هركذف مههفان الم ىف هركذ ىلاعت هئاركاذ كو مبرد
 ىذااوه ىلاعتهلوقتربدتنا ورك اهنم ىبلق ىلع ناكهناف "هلم هذهم ىرورنس ئشن تررساخ

 لضف الو ةلضافم الف قالا ةهحامأو لمصفتلا ناسلب هكا ذهو . هتكتالمو مكسلع ىلصي
 اهلامواهماذ حاهشبالا اه ناكن او ةمولالا ءامسالا,بتارملا طاسراو بتارما'صاخشالا طاسترال

 ىضنقت هاك ى هو همالكف هللا نع لزملا ن ةنانكح نماهناسلب قطن ثمح اهنعمحرتملا لئانقلا
 ١ م رتكملا

 رورسلا مثدمكبألا سل هي .نكلو روّرسلا ساحنىف نغ
 كلذو مكب هلوقوهورهاظملا ف اهتئاقح همطعتاماهارورسلا ماتو تاذإ ا ةرم> اهلرورمسا ا ساع#
 تاقعناتاذاالاكلال ةنزعملاودوحولا لال

 نم مكحرخ أ هللاو هلوقل ماده باوملا « ةلظىفقاللاهتاقاخ «(نوثالتلالاؤسلا*)
 اهم لردت كيفراونأ هذهف ةدئقالاو راصبالاو عمسلا مكل لعجو اه نواعتال مكتاهتا نوطب
 ]| تنأو دوجول تنام ىلاعتدلف تن ىوس كنف ل عحامو كنف هللا لعجامبالا تكردأ اني ءاسسالا
 | ةدقفالا كلارداوهو دوجولانالو مدعلا,بفصتالامو دوجوملاو مودعملا هيلردملادوجولا َكلْذٌنَم

 | هدوجو) ارهظم نككمل امي. رملعتالا هنمعواهت اذ نم ةلظ ىف اهههانت مدع ىلع تاككمم اة ركحام
 ىلاعت لاك ردى انهقلفن هير نمروت ىل_ع ىلاعتهلوقوهو هنمنكمملا هدفت اموظو

 قاخو
1 
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 0 ,ْن مالا دمع مكحلا وباو لدعلا همسه ريغو هللاد_معنب لهسف * ضرالاو
 امهنمامو ضرالاو تاوعسلا انقلش امو قحلانالا امهانقاشام لوقي ىلاعت هللا عم هنال هيقولخلا

 ىلا عت لوف ةصاخ لاح همسضتقت م قولخملا كلذا بجامب ىا لّرن قملابوهانلزتا قلبو قحلادالا
 وح ةقسشللا ىلع اعلاف هل بعام ودو قحادالا هقلخ ام ىا هقاخءو *:لكىطعا هنا نيب كا ىدها مث

 اهلا يحس 7 زةب نحن ضاعت قمرا دعالا ءالا هقصتستام لع ىذلا هللا
 سدلو ةدحاو ةبسن همف دوولا نماهل با لقعلا َه ةمضقفف تاثكمملا يسن تناك كلذالولو

 نأ 2 دمام هدو-وىف تاخمملا نمد.قتيام هناكسل_علب كا ذكم قوالو كلذكمالا

 «داحصالا تقاوم ىرادقالا ىهو ردقلاوهو هنامز نيسعت هةلخ مات نم هناف دغ ىفالو مومااهدجو

 عاف اهتاذب رادقالا ب نلطت تاوولخملاو هقلخ ىف هلعردو مكحء ريسع نم قلخ هناعسوهف

 نهف هتفص نمو لاما, هدوجو دق نمف هلاحن ل لانودوجو دبش نيف هنامزر رم هقلخ هين لك

 لق ناو تةدص ميكس تلقناو تقدص ران هبيفتاقناف * ةفصااب هدوجو دش
 5 تددقا هادى لت ناو تةدص للعلا هاطعأ ام بسمع الا سيترتلا اذه ىلعرومالا هذهدجو م

 لّوعتتالو لدبتتالهضار ءاو همزاؤلو هلاذىف * ىذشلا كلذ همادع وهام ىلع ّى ا اتتتجلا قلخ كوكل

 ةرود لع نأ دعيف تةدد نكمملا كا ذريغل ضراعلاو ا مزاللا كلذ نوكبنأ ناكمالا ىفالو
 هل نم وهف كم هروهظىف هقلخ ىطعاام هلا نم كلوقّناف ءاشنام 5 هلعوهام ىلع ىهالا

 مسالا اذه قشحتامأو كلذ لءاف هسفنثيحن م ةمضرعو ةمرالو مشا ذ ةفص هلو كَدح ىف ضارعالا

 هملا لإماذا هلا ل دعو هنع لاماذا قي رطاا نعل دءلاَش لملاوه لدعلا نأ لاف َدب كسلا ةنهل

 اهل تاذلاّناىا لدعلاب قللا اخ هّنلاّنا نععاروج قا نع ىعماكالدع قا ىلا لملاى عمو

 هقحسلا# لملا نأك اك الف ةبهولالا ىعابتنن يه ثمح نمقاةحسا|اهلو اهني وه ثدح ن مقاقدسا

 ا| ىلا -ىاذ قاحتسا نمالممىاال دع كل ذىمع- اب اذار هاظملا بلطت ىلا ةهولالا هقمسلاملتاذلإا

 هؤاطعو الداع ىعس هقحتسام ىدكسملا ىطعأ نمو هقحتسي ىزإ كلذ هول أملا بلطا ”ىهلا قاقتسا

 أ|ناسلا اذه ءآرو ساو هنوقحتس ام هقلخ هؤاطعاوهو قااالا قط اس ا رسام دار هوالدع

 حوّضولا ىف هلع ديزيامةرانعلا طسلو

 || باومللا « ءايلوالا كا ذكو ضعب ىلعمهسضعب نيسنلا لضفام * (نورشعلاو عساتلا لاؤسلا) + |

 |انعةرو سانلا قسى لاقو اووزدوادانساو ضعب ىلءنيسنلا ضعد انلضذدقلو ىلاعتهتنا لاك

 || ىح ىف لاهو هب الاهذهموعىف ءايلوالا ل دف سانا! ىف موع اذهو تاجرد ضعن قوفمهْضهد

 اذهلثمف انباصصافاتخاو تاجردرلءلاادوانيذلاو مكتم ماونم/نيذااهللا عذر ءالعلاو نينمؤملا

 لوضغملا كلذ لن فو اممأب اذ هاذه لضفذ لوضفم لذاف مهتمدحاو لك نأىلا ”ىبسق نب |بهذذ

 ا ىف ىواستلا ى ا ىَدُأَف هملع ل ضف ن !هحو لوضفمو هر رت صالا كا ذ نم

 ا ارماارطنب نأ كل دو هيف قا هجو هيسذتقيام لعصالارّر-املوقلا اذه ب>اعق هل.ضفلا

 لخفا اهم فصتملاق م انعأو ىرخالا نم معأ ىهةستىهةيتارظنف "ةلضفلا ىضتقت تناوملا اكتر

 ناف لضفلا كاذ همف امْئشي هريغسانلا ضعب لضفيو ديرب دقف بتار التشارك

 ىف فرش اهل تادانز رابتعا ثيح نمرظ: نكلو ةدانز هنا ثم>ح نمرظ:.ال هولا اذه لضفلا

 لكو هللا لالدب ىتشام لعلاو ةيعربشلا ماكحالاب ل_هلاو ةطاسخلاوةراصنلاب لءلاك,لةعلاو فرعلا
 ةهح ىلع لاقبالا ذهود راختلاب لما دا اند ولنا ىلع راعتلا لف دة لا فرخ رخ الا لع لعيال مهتمدحاو

 هذهلثك رغفلاو فرمشلا قد درط ىلع راصتلا هتتانلاعلا لضف لابو ةدادزلا ةهج ىلع ل ؛ حدملاورغتلا
 ىنعما دذهف فرمشلاو دجملا ىضِيمَت ةسدرب هم اص ىلع داو لك ديزي نأ هو ربتعتىتلا ىعادلضاسفملا



8 

 ىذلا حورلا ءدب ىنعما دهف قوذلا مدعلنيعلا لوهجت هناف باست5 الا ىلا هفضر مو هتنا لعدم ناكف أ
 نمهلصأ و اهريغنمال ةسوبرلا ةرضح نمرونوهو نيلئاسلا دوصةموهو قي رطل! ىفنوذراعل اهدد

 نوكيآل دوجوم لكسمالا ملاعناف قل نءدجْؤب ل ىذلاحورلا نمىا بر سهأ نموه ىذلا ورا
 بس نءدوجوم لكل ىذلا صاشلنا هجولاوهو برش هنمدوجووم لكتاو هم دع "ينيك سس نع
 ١ قيرطلا اذه لهاهدج ىذأا هنع لوما حورلا اذه نوكسصر حورلا اذه نعف بيسريغ عو
 هجو لكم ةطاحالا قي رطب مالا ةعلاطم باودما + ةنيكسلاءدبأم (نورسشعلاو عئاسلا لاو /ا) +

 ملوالاف قوملا ى 2 فيكفرا مالسلا هيلع ميهاربا لاق حصتال ةنيكسااف كا دكركحب .ملانو
 ءابحالاهوجو هملع تفلتخ ااملةنيكسلا ءدي لن ”ًامطلا لعف لد ”نئكمطمل نكحااو كيلا ن مون

 ىتلا تارذحلا كاتل قلقلا نمهدجي ناكا آعنكم د اهتلاءدهش الف ةمحان لكم هذا تناكف
 مهّضعن لاك قتلا هوحولا كل: ١

 قتاام عزسأ امنا

 ىتشاامف عمطأ اذكو

 و ا ءيدل بص نم شالو انواطملا لود
 اذه باقل لت قا ن ملصح اهمكحأو نامالا طنا ارشناستالا لك اذاف كلذ لعاف هنم فام

 هل ةنيكسلا كا :نوكتل هباقىف ةنمكسلا لعحوهافوذ ىلكتلا كا: ىمسف مولا اذه. وهىذلا سل ا

 لؤالا مالا داطعا ل نوكسلا دوو هعم نوكيش ب نامبالا أعقب بيغم حا لوصح ىلا اكسو ا ١

 ع وعلا ةنردتالو نانتس الا ىلا تاس الا دؤعت نمنؤكس لثم اداتعما م أربصي هنود |

 عزخلاوىنافلحاذاف

 عمطلاو ىلا: تافاذاف

 موب قات هيطعبامل هسفن تنكس هموب توق دنع ناكا ذا ناسنالا ناف هن .اعم اوهو قوذ نع ليالضا :

 سام وهف همكح كت اتم اند ةدنعناعالا ل نا كلم تك هلومخ هدنع |: رك

 تلا فاعلات نال عاو ةنيكس هلل صحت لف ناعلا هعزانناجالا م كح تح ناسنال انك ن اوةنمكس

 نم تامالع هضاوإدح نأ هدانعنم ءاش نمسوفن ىفاهاو صح ىلع هللا لعدم دق بواقلا امم فصتت

 كمال طن اناواقا نم هسعن ف لص ىذلا عملا كلذ مسان ةمالس علا كات ىجست حراخ

 م لعح دقه انا لم“ ارس ا ىتولاأت ىف ىلا عتهلوق لثم تدصن ىئسعملا اذهلوصخل ةمالعلا

 انلةشانالو تاك اوس روض“ ىاىفس ألا فاّتخ ا تاناولا ن نم ناو رح لكسش ىلع ةزروص ردو

 فارما اهننرولطو ندع اذاةتونلا كتان رولا ركام كو
 اهلحتامن اف ةمولعملا ةنيكسلا اماو ةنيكس اهامس ىتلاةروصلا ٌكل:نم ةمالعل اكلئةيور دنع مملق أ

 ىوس مهمولةىف ةمالع مهل سلف اهلوصح ىلعمبمنع ةخراخ ةمالع ةمالاهذسهل ل |« لذ بواقلا

 ةنيكسلا هدف ليكارسا ىبىف ناكاكحراخ ع نم ٍلءلدىلا است ام امسفن ىلعلملدلا ىهفاهلوصح

 || بلط نم هسفن ف ل دحا- وا هبت دعو املس فنلا هل نكست ىذا اسال ىهذ ةئماكسلا امأ و # هاسدق

 : ارا هللا تنكم الرع ا تو.هلا دوو هنعتعطقتلمخل اذا اهمال لكس تدعسو ا

 توسل رهو تركتلا نك ظفللا اًدهو هب هعطق ن نكميامهب عطقب هبحاضص نوكلاننكس نيكسلا يعش هنمو

 01 تكور كلاش نا كرما نم ةنيكسلاو "هل: دكرللا ناف ةكرشلا د ضوهو
 اهاوزنن مهلقتنف نونموم مهو مهللع لزهتف ةدهاشم: "ذا ةعلاطم نغالا كلذن وكل واهتةدقح اذه دكرملا

 عمات اعااودا دز. نايعلانمهناءا فعاشتوهو كلذ ةلإ اعس ماتم ىلانَممْوم هباوناكسحامةسر نع

 اهريغال ةنيكسلا ى هّدنم الاّناالأ هتمةنمأساعنلا ءاشغيذا ىلاعتهلوقىلا ىرتالأ ينام ا

 لدسلاىد وهو حلا وشبه
 تاودللا قولا قخاو هلد_علا 0 * لدعلاام "ا هم هم * )١/

 صرالار



 مه

 نيِنموملا دنعءافشالو كالا نق ىسولاءدب هنا لوشن نيا نم ملسو هلع هنا ىلص هللا لوسر هب دب ا

 ىحولا لامي هللا هصخ نا لل اذ نك هل ضف لكسص ىف لامكلايىلامتهتناهصخا دمت نأ ءاسلوالاو أ
 ةقاع تئعبو ملكلا عماوج تيتوأ ل سو هملعهللا ل صهلوقوو هيورمضو هسعاونا امي ساوهو |
 هحوفانؤر رسول قا م يدون تانيا هل هدم ازتدقوالا ىسولا نم برمذ َقباغأ|

 تاكو اًةحشاب عوكل ة وتنال نما ازح ئيعدراو هس نم ءزخ اهخاوابؤرلا جولاءد,نا انلع روما همس

 جول لو -ىن لكحل نوكب نا مزلب الو نيعدراو ةّمس نم ءرحربشا ةّتسف ةنسني رشعوام الث هنو

 انلق لسوه _لعدتلا ىدابورلان دباس ىنولا نمرخ[برمضي لب ابةرلاوه ىذا! ىسولاءدين مالى ل

 نا ىطعا ماسقملا فلست هلع هللا لص هسفنهبفصو ىذلا لاكلان ال كشالب جولاءدابؤرلا |

 اندنع ءدنلا ناف نوكم ناي! ةكو سو هنلعمتت) لض هلا لوسر ه عدي افنجولا ءددنوكجب

 ناكامونانؤرلاالا نكت لف سملا نعة جراما ةدرجلارومالا ىلا قنري ثالوأ سما بساش امود
 ناك اذا هلكاّدهو ناك ام فيك الوسوو اس هن هنوكص نم عئارشلا ع- ) ارغجلا انه جولات ةظقوا

 ا جولا ثم حل نم ىجولا ءدب نعهلاؤس ناك ن افرمشبلا ىلع لزملا حولا نع هلاوس

 رغو لحتلا ىلا كب رجوأو هلو5لشم ىناوم ا سنحلا نيدريشلاريسغو كت الماكهملا جنولا 7
 هلوق ل ثمو ىسون ناكهناف لاسملاو ضرالاو تاومسلا ىلع ةنامالا ضرع لدم ”ىناوسا سنلا
 فلكمالا امو فاكم لكس فن ىهواهاوسامو سفنوهلوق لثمو اهرهأ ءاعس لككح ىف جوأو

 روعتلا فك ب: هنالذا ةياالاو:هىفىوقتلا كل لالخ دف اعاوقتواهروأاهم_ماأم .هلوقل
 ءالؤهدء:الك ىوقتلاو رودقلا اومهلا راو سنالاةناملاو سنالا ادعام سوفنرتاس كاذكو |

 صو نص فنص لكف ولا ءديدارا ناف اروظحم ك,رءاطعناك امو كءرءاطع نم ءالؤخو

 ىنولا ثيح نمىجولا ءدبنعباوج اذهو ىحولاوهو دوجوم هنعواخال هناف ماهلالا وهف صخ |
 صم صخب ثبح نمو |

 ىلع ورلا ظذل نوقاطي قيرطلا لها باوكلا حورلا ءدبام# (نوريشعلاو سداسلا لاوسلا)*
 ىلعحورلا نوةلطيو هبلق عي هيماف نم هب حي ىناب رضا ىأ, حور هبفنولوشيف ةفلتخ ناعم |

 دنع هف فني ىذلاحورلا هبنو ديريو حورلا نوةلطيو لسو هملع هلئى بص هلل لوسر هنع لكس ىذلا ||
 هنلاعاضتنالا !دنعهّللا لها هدحي ىذااحورااوه هملع قي رطاارادمىذلاو قاخلا ةيوستلاك

 ءادّساامىأ حورلاءدبام هلوق 16 هنعاسلاع مهنملاوسلا عقب امرثكصأف ةدابعلاو مهلا

 نج-رلا سفن :: نموا سصت هلا مهلها نيذلاءلها سفن حورلا أدب ا لوقتق فراسلا باق هلوس-

 ”لئاحابنااهفهنلا ةيؤر نعةنترعرابغالا : ةيور موطعت تل تادهاحجملا مهسوفنؤتمكحتاذا

 بو مغو مهو ض(:ق بحاصةدهاجم ا هذه بحا ص نوكسفديعلا اذهنبو هللانيب ةعطاقو

 ماو د قحلا هحو ةيقر ىلا هبدؤدام هنطابف نجلا سفن نم هلع ببفاهعقر ديرب

 هنريف هش رطىاهتمهدلا ضرع ام عطق ىف هسفن دهاح ىلإ امشالاو بلا هذهفو هعز ىلع

 ل ءاجراءامسشرب لفاهدوجو اع نئاحلاون.لاوهوئىث لكف حلا هو فنا

 مث ةفرعملاكاتمدعمهوّي ثمح ا ديدش الأ كلذدنع ماو اهعطق ديربام ثمح نم هبعت لزق

 ا ىلاعت هلوةوهو اجور هيريصرو هانعم هي يق سفنل ا اذهدوجو مل وو ا ا

 كنا هكر د تنكجاب هلمصتتت رطاخ كا قلعتالو كب_كتحتوهام انهن ماحورذنلا
 داع ةمءاش ندع فرامل ا ادهن اندامعن نم ءاشن نم هب ىد من اروهاناعجن ,لونامالاالو

 ناك نعف) هلوقوهوءاسحالا,ى جل دقو جانا سل ايد حوروذهلا كلذ رنعهيفلاقبف 3|

 دن حوزا اذهودو دعما سانلا ىف هب ىثعاروتهلانلهجو هاندمحأف ان ايه
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 نلطب مسا لوقاام هاسئعمو "نلجلا فقالطالا ىلع هب ادّسامرخ الا هالاو نيسعلكىف هي ادع ا

 د نيعزننعفو له !ىف ةصاخ با هول اوه مثالا كل ذنا ل_ءاذ ناسعال ا هذه ىهرثأ ارهظ نا

 ةيرع تناكدةورهظم مسا |بيلعقلطن الفا هرقف ثيح نمنايعالا هذهل تابهلا هتثدحا مس مهاوهو

 ادهاو باهولا م مالا ةمسنلا هذه تبلطهل رهاظماهلع< نأ” ىغلا ىلع ب لو والا ادهن 5

 مصيالف اذا باطلا ف هّيال ىغلاو < لواخملا كلطإ اياالواعم نلت ”يلعلا نالء يشل 'ءلع هلءعجتنال

 حوال هنافايت اذهل بهولا ناكت اودا بوهوملا ىلعناسنتما هاف كل ذكس د بهولاو ءلعنوكم نأ

 الام انهفضو ىسنعركحا دوحولا ءاظعا:بهولا ندهبآ دشن يذلاو ذلك نع.هانغف
 دعب مث هيزيملا بلطت ىتلا* ءام الل ةمسانمب رةاوهامناسعالا م هنأ دس ام لوف اهثنع همسكتقت

 تاذلا ىلطت تلا ءامالا ىه هيزنتلا باطت ىتلا ءامسالاف هسشنلا بلطتىّتلا ءاضسالا ناطلسرهظي كلذ
 يزتلاءامسأف اهلاابنوكل تاذلا بلطتىتلا ءامسالا ىه هسشنلا بلطت ىتلا ءامسالاو اهتاذا
 هيف نا نكءام لكس وروفغلاو يحزلاكةسشنلا ءامساو هي درفت نا صن امو دحالاو“ غلاك
 [|| هل ناكل هنمع ثمح نم ه,فدتاولهنال هنيعوهام ثم> نمال رهظموهام ثيح نم ةَقيقح ديغلا
 "نوكَف غلاب تعستو ا غلا لثم رهابملا ىهىتلا ناسعالا هذه تفصتا اذافالصا هل ىنغالو ىنغلا
 هذهاهلف هيزنت ممالك اذكو هناذب نغنيعلاناالناسعالا نماهريغنعهتلاب غلا كا ذ عم

 برق و هفاهلا هنوكوهذ ابذ رهاظاا ناسا ىعمملا نكن اذ رهاظد ىهام ثدحنم ءامعالا
 مسا دوو عفرشفلا مسا هنع لوزيالرهاظملافانغلاب ىمستاذا اف رهاظملا ناسا نمتاذلا ىلا ةمسن
 ىطعي ىذلا با هولاوهو ةنمو ادوج ىطعي هنال هل مدي ىنغلابىعست اذا هضرهاظلاو هلديةملا ىنغلا
 تقلخامو ىل اعت ل اه بلط همذذ ضو ع ءاطءوه لب هيزتتءاطعا 2 هنو كيالفدبعمل ىطعي دقو ممل

 ءاطعا بهاولا ءاطعاو ةنمو ةنهءاطعاال تاطءاطع قلنا اذهءاطعاف نوددعلالا سنالاو نملا
 اا ان”اناوانارك ذمهحوزيواروك ذا اشي نا ببموانثأن ا ءاسشد نا برم ٌض وءالوركش بلطلالماعنا
 اضوع كلذ ىف مهند بلطام هلا عجريفصووهوربدق ميلع هنأب كا ىف سفن فصو مث نكن اردو
 مهل مهل ةلزنموهام هلمهتاخ ةلزنت, نودبعملالا سنالاو ّنْللا تقلخاموهلوقف بلط امكح
 ضرغلا ففاكردقلا دقو همشنلا ءاصسا نمهلمهتلخو هيزنتلا» امن ل مهتلفن

 بلاوقا!ىفةلقعلا دد ل1 فكما لازتايناوبع ا علا عدبام (نورشعلاو سماها لاوسلا)

 لل ورا اور دلل نع موهو ةظقيو ان موف ىف دل احلا ةريضح ىفةدمقنما ةيسمملا

 نبللاةروصف معلا سو هيلع هللا ىلصءنتا لوسر لرد !كلابحلا ةرضح ىفوانوسارشباهأ لثت هلوق
 ناكمابؤرلا حولا نم سو هع هلا لصدتنا لور هيئدبام لوقا ةشئاعتلاه هابقر لقا كلدكو
 ةومنلا تعفترا ا ةومنلا ءازتا نم نيلسملا ىلغ هللا قيا ىتلا ىهو مصأ | ى ٍةافلثم تحرخ الا بؤر ىراال
 دقفنارعلا ظفحنم كاذكو هدعب“ىنال نعم اذهف عب رششنلاة ود تغفترا اغا انلق اذهل لكلاب
 هصاخ عرمشم ال ىاه دعب ”ىتالءاوق نا اناعف كشالب ةوسنل اهب تماق دعو هس نيب ةوينلا تجردأ

 هدعيرصتقالفرصتق كإها داو هدعب ىرسك لذ ىرسد كك هاذا هلوق ل ثم اذهف ”ىتهدعب نوكدال هناال
 عم مسالا اذه عقترا نكحواو مورلا نمكاملا لازامو مورلاو سرد كمال رصيف ىزشكن كم
 هللا لوسر دعي لاز ىبنلا مسا كل ذكىرسكو رمق اله دعيرخ مس انمهكلم ىعستو مف كل ادوجو

 دح | ع رشيالفلسو هلع هللا ىلصد دعب ول مهتنا دنع نم لزتملا عب رشتلا لاز هناف سو هبلعهّلنا ىلص
 سو هيلعءقلا ىصدقلا لوسررب رقت هناف ماكحالا ىفءادلعلا ن مدل رت ءاضنق مالا اعرشمدع

 ىدلاو هو هلءلد دتجن غلا ىطعي علا لو هلعمشا لم عرش ىذللا هعرش * نم نب دتحلا يكسسف مص

 ىدلا ده تلك نكن تا لع ءارتقاو رفك كل ذناف هلا بن ذأي ل ىذلا عرمشلا نموها ه هنهللا ندفا

 ىدن
 ب
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 عمنوكي الئىشلانافدناذل ىدوخرلا كوكاولا م دصره أ ع ةبعملانأ القل اةيوه

 اديادهتلا عمنوكيالإ اعلاف ىلغالا ن ودل !نمزّوصّت.ال اذهو ريخايدعولاوأ دمعولا م ك2الاء ىلا

 عزل مايل تنعم هناذإ وللا دو-ولا بد>اولاو مدعلاوأ ل ءاوعب

 ادوحوو ١

 نيرا. ئطتعت قدرطلا ف هلا دعي فالطا بارد ايانعتالانباقو منور فلا و مارا ٍ

 ناعرفناىهالاناذهو رام“ الا نمءاعمالا هب ىدتس اع لاوس ىئائلاوءامسالا لوا نع لاوس د حاولا

 قسم ل قالت كدلنلا نحو معالوذو سؤالا ابدت كوشار وعل لق دامت ام*الا ظفل لولدم نع

 ىهىبلا ةمهلالا» اهنالاهذهنا لعاف مدعلاوادوبولا الا فصولا ا ده لقبال هناف مس رول

 : ثوناكىذلاحرمشلا عضنفاملكشم هنوكنم دسفنام ىمنىتلا ةنهلال اءامسالا ءاعس ا ىهان ديأب
 الم رهاطظلا ثمحح نم امو مما ىهو انندنأب ىلا انسان قب دعا سال كالت لولد

 عجب نمةيدحالاب فوصوملل لةعتال ب بسنلاو هنأ 3 ثمح ع نم اهم ىعمص وهف هناذهلعو هلعدمالكو

 ماعلا, اهنعربعملار هاظملا لمعت نانالا بسنلا لقعت الو تنل لقعتن انالاع امسالا لةعتالفاذا هوجولا
 ىهرشه اظم ىه ثح نمو ثدحتال ناسعا ىهث ند نك رهاشملا ثودح تدحت اّده ىلع سنا :/

 لئاقلافاذه تبا ذاف مكتملا ةلوقعما:وكعماهلدوجالو اهل ةعباتءاعسال هيدا بسنل اف ةثداح
 ماكش نااماذ نينثانعب دوجومريغلوقعم أ ةبسنلاو بستلا ءدبام لئاقلاوهءامنالا ءدبام
 اهم ىعسملا ثمح نم اسييف انرظن ناف اهيلعرثالا ل دام ثدح نموا لوال ا ىلا اهتدسن ثدح نماسهف
 دحاولاءاعسالا لوا لمتلف ءامسالا لوا امةانعم ءاسسالاءديامهلوقناك اهرثا ةلالد ثدح نمال
 || امناو يما كلذ ديرتال ميحرلا نجرلاو نهر همارو كيلعي بكرت بكس دحاو مءاوهودحالا
 || ىلع ةلالدا ؟ ةيلعلا ىهوةلالدلل عوضوم مسالا نالءام“الا لقاوه ادحاوام-ا دحالا دحاولا ناك

 || نم ةيلعلا ف صخ ا سداو ءامشالا دماوحلا ءامعسالاك اب. فصول ام ةمسن ثمح َّنمال تاذا | نيع
 : تاقناف ةقباطملا مك< ظفلا ادههطعبهل اذ مسا هنالدحالا دح اولا, تعب هللا نالدحالا دح اولا |

 || عبمج لاعاا باطب هلا لول دما قهتلان تعب الو دحالا دح اولا تعب هلا نال ةءلوالاب ىلوأ هتئاف

 || عم مهوتيال قاذ مس -ا د>الادحاولاو تاذللالة شره سءاويذتاكتلسلاو ا كما مساكهلوهف هبفام

 |١ هنم لقعغيالث مح دحاولا الاقلذ ءامسالا لوأ هنا نوكي نا حصول اذهاذ نيعلاريغ ىلعةلالد

 ًأاءاهءالا قدرن ل هنكلءامسالا لا ناك ثنا انتيهسل ءىشلاب ىعستولو بيكر تربغنمنيعلا لا
 ]| ل ةمك سه تناكولذا ةبكسعربغت اذ ىلع ل.ءادهناف ؟ثلاو دح اولا لولد ندب قرفالو ثلا, ةمهلالا

 دحألا دحاولاوهف هتيم هنع زي هلديشالو هلثمالف ةقشح هياعءئشلاالو دح اولا مسا عصي

 || هنمهلرث االو لالا مسالا اذه ةبسناق بسن نعةرابعءاسالا ناانرَّرقْدَعْفا ذه عمو هناذا هنا ذ ف

 دوجوال هن اي'اناسعا هتلب اقم قنأ كاذو ةمولعف مسالا اذههل تيحوا ىتلا ةيسنلا اما |نلق هبلطي

 ؛ نامعا ىفودوحولاةفاصتالا كلذ فم ا نال انو نم دات كن الا رطاالااهل

 | قالطالا ىلع ىلاعتدتت ىغلا اوهاموتهلعلال هناذإ قا دوحو نا اك "هلعلالو بحوملن ا.ءاىشاماهتادل
 تناكتاو نابعالا هذهو هاذا هناذب ىغلا بجاولا ىنغلا ذه ىلا قالطالا ىلع نايعالاهذها رق اا
 ا هلا ةزيقهريغو ىهأد ةزدقم لامار يغو لاشم ااه د ةباثملاودم

 || هينغلا تاذإ ا هدهاتسم# اذهل ةيلثملاو ٌكارتشالادوجول دحالا د>اولا م | |بنم نبع لك ىلع حصن

 ِ راع رهاظمقواهبغن فدوحولانيعىهفىهالادوحو ومال نال اال ساو قالطالاىل 5

 || ادءام هلوقناكاذا امافاماكماىفالوان :اعا تاكمملا نامعالا نوكى اسهلرث اال ذ ارث نعال ةبسسن

 د.-اولارهالا نيرهالاوسإ اده بلطف نامءالاهذهىران“ الا نمع ءامعسالا هيعدتنبام عم ءاعحالا



رهظ هو قحدسفف هلالا فصولا اذ_هرصي نكن لهنا
 1 هنعءريعملا وه ءافللا كلذ نع هروهظ ةلاخ 

 هملامدقلا ةيسنا_ةروهظاا ةلاجدل نكي لذا مدقلا ىلا ةبسنهل لهفروهظلاءادتنا ناكناو ءادشالا

 || نم هن هنتيضت اع ةرايعروهظااع ءادشاو اهل ةيلواال ةملزا ةيسنهلىه همدعةلاحةشاشلا هتعانق

 مم 902000 ءادشناب هنعربع ملا وهذ قعلا ارهظتم تناكذا ”ىهلالا د وحولا ||
 نماهلاح ىلع لازتالو لزت ل نكم ما نيعف تارايتعاو بسناحلا عج - ار كاذامت ا نيعلاةيدحأ عم هيلع

 اهفناكمالا مكح نع دوجولا» فاصتالا اهيلع قلطنا ىيح اني ا كالو تع لذ ناكمالا

 -ىرئالا' بسنلا فالتخال الع مكملا فالتخاب اهقئاقح نعريغتتال رومالاو اهل < قاذفصو هناف

 هلوقن نأ هاندرأ اذا ءىحا انلوقاما ناضارتو ًابشدتإو لمق نمكةةلخ دقو للاعتهلوق ١

 اهريغالنيعلا ىهنيعلاو هلاهتنثأو هنعةمئسشلا ىننف نوكشن ك |

 هبصعت ال اوما + هعمئثالو هلا ناك مالسلا هملع هلو ىنعمام (نورمشعا او ثلاشلا لاؤسلا) +

 عم هنوكله نع ةيئيشلا ةعم باف هل” اذ فصو هناف هعمئثالووه كا ذكف هملعقلطنتالو ةششلا
 ْ نا معاق هعمان سلف هلعنال نحوانعموهو انلعي وهف لعال ةعبان ةيعملانالهعمءاسشالا تسدلو ءاشالا !ٍ

 .دو>ولاوه ىذا! نوكلا هيدارملاات اود ستتلا كل ذهب انهدارملا سلو ىنام زادسقتلا كت ناك ةلكما

 نيماكتملا نم موسرلا العهلوشبامدريْلاذهلو نامزلا باطي لعفال در ا : د

 اوسالو ناك لعب هل لعال نم ثي دحلا ىف ةجر دسة دايز هدهف ناكه معو هام ىلع ن الاودو مهلوةوهو

 1 ةاحتلا ضعباهامس أ دهلو ناك ةظفا هب تارتقا ام كل ذريغ ىلا اروفغاّوفع هللا ناكمنمو عضوملا اذهىف

 برعلاهلةعت ىذا اوهاذهو ىدوجو فرح هيوبدس دنع ىهو لاعفالا لع لمعت انورحاجتاوخ أو ىه
 ةدانزلا فالخهوجولا عسُج نم ههيشيام هجو نهأ.#ث هبشا نم سلف لاعفالا فرصت تفرض” ناو
 |١ نينامزلا نيب لصافلانامزلا ىلع ذن ةظفا هعض و لص و نامزلا لعل دم نآالاناف نآلا وشو مهلوتب

 5 هقاطي ل ىدوجولا نامزلااهلول دم ناك الف نينامزلا دح هنا الا ىفاولاك اذهلول.قتسلاوىخاملا |

 | ناك م فرصتلا دوجولنامزلا همف لل .ذّثو ىدوجو فرح هلال ناكق لطأو قا دوجو ىف عراشلا
 |١ نوكلا ىفاوأر املا رخةلزنع نكي ثا ذكر لومةمو لب اكوهذ لب ليك نّوكمو نتاكوهفنوكمو ||

 || يدل ةنآلا اور دًافنامزتا كك اهمكح نا اولمخت ةيئامزلا لاسعفالا قلن ىذلا ف ”رصتلا اذه
 هسفن ىلع هقلطي ام هناا ىلع لوةيو دري ل هناف ناكهملعام ىلعت الاودو طق لوب ال قاف هنم سلو ||

 ئثالودوجوم هللا كلذ ىف نامزلا قلاخ قا دوحو ةقيشح هبلطي ىدلا نعمان لالخ الا نم هامل
 هن رهاظ وهوهرهظم هنال ه.دوحولا بحاو نكمملاو ق+اريغهناذا بج اوهدو+و نم محام ىا هع

 || رهطظملا نيع ب هيلع مكح ناكمالابر هاظلاوروهظل! اذه فصتافاهيفرهاظلا ذب. ةروتسم ةنكما ا نيعلاو ||
 || نكمملا فهتاذادوجولا بج اولا يردناو انمعهناذا دوجولا بجاو ىفنكملا جيم دنا ن نكملاوه ىذلا ||

 قطنوا ظفللا اذه لثم لاق اذا ”ىلولا لود قع وهامنا دروام حرش ىف. مالكنا لءاودانلقامربدتفاكح ْ

 || ةفرعم ا قظفللا اذه لثم لاه اذ الوسرلا نافالوسر تعد اهنم ىيلا ةمترلا مام مال هتبالو ماتم ندهن أ|
 هشانمالك امناوانا قوذدب سل امحرمشت ناانل مش. الو هنفاذل مالك الف ىداصتخالا همات م نم هللا 1

 كلنا كشالو كل ذىف ”ىلولاةباغوها ذه اهلاح هضتقي هحو ىلع أب اهنعمرتن نتف ةرالولا ناسل نم
 هتتسل فهدوجو نعوه قملا دوجولاو ةرثكلا يىذتقت ةمعملاو ةمفنم ةششلاو ةّس اريل | ذه ىف ةبعملا ||
 يل وج درو جا راح 1 وهسرسمسس ضب 15 الا :
 بدة الابنال هعم تسلوان معا دو-ولا نال اهعموهو هلل رهظملا نيع انه ةسئاكلاف ةدحاو ِإ

 وهذ”قاذاابو>ولا ىف ةنكمملا نيعلل قوذالو”ىاذدو+وأ )اذهل بوحولاوهصخت فدكو .دوولا ظ
 عمنوكينائدلا ىنن اذهاف هعمن ركت نا مصيالف هيضتتنال ىهو اهعمنوكينا مصفا بيغني
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 ٌدملا يطعي ةماعلا ىف ظفلب لاس باوجلا ادبملا لع ئث ىأو (نوريشعلاو ىناثلا لاوس« ' ١ 'ْ ليديفتلا
 نيناسللانحرمشلا عسقملا عم ني حالا ىلع ملكنا ف ءاري نم به ذم ىف خسنلا بجو م ىطعي ةصاسخلا فو
 دم. ةتريغنم كلذ تضنق هل ةدجوملاتاذلانوكل عياتتلاوىلاتننا ىلعتاكمملا دوو حاتنفاًادبلا : لاي نأ هبنعةرابعلا نوكحلام سرقاو دمة مري غ هناوزب زعلسع ءددلا لعنا لعا باوحلا عفا

 نأالاهفهّللا عمئئال ىذلا نوكل اوهوالزا مدعلاب ةفوصوم ةَسان' نايعا قا دوجو هلباقمف ناكف هناذإ بججاوب نكح طاسراالا لقعيالفة بنا مسا تاكمملا هلم نم نامزلاذا نامز
 هلالا مابعال توكحتناهادادعتسا هتضقاأم بح ىل_عنابعالا هذه ىلع ضافاهدوجو
 قيرط نمو نئكحلاا قيرط نم ني رطلا نم ةريذس | اهروصت ىف تعفو مهوتتوأ لمعت ةمنس ربع نم
 لس ديالو لاقي الف لمضتمريغهالا نافر دعني هانعم حاضي انف شكلا هدهمشي اع قطنلاو ىركفا !لملدلا
 تناكألو قلسا تاذوهو لوالا ببسلا,لهجلا كلذ ةزع بدسو ءانركذام عضوأب ظاسفلالا بااوق ىف
 رهقلا ةيسسن نع ناكءديلا نا لاق نم انباهصانغ هول هنا هول أملا لعبال ثم اهل هول م اهلا تيا
 نكمم نيعف صدصخ كاوا ةمس نع لوشن عرشااوةردقلا ةبسن نءناكل ب انباخجا ضعن لاف

 ءددلانأ هيلعءاسنالاا.:ةفاوو كلذ نم انلع هيلا لصو ىذا اوه دفع ةزيقملا تاثكمملا نم هربغ نود
 ا ةملاع ةعممم لع ةمودعم سان نيعلالا عمترال باطما ذاربج ةحئار همض ها ةبسن نع

 هلارهظم تناكفهدوح و باطخلا اذهدنعتسدتك اند وجو لعالو دوو لةعالودوجو عمت وهام

 ةلاحء ديلا ىهاذتت ال ام ىلا نيع لكولا ةقيرطل اه ذه ىلع هعمل هذه تيس اورهاظل | لوألا هعما نم

 ةدداو هنم ةيسنااف تاثكمملا بترتهدشب ال دوجولا ىطعم ناذرابتعال | ذهم عطقنتال ةممأو ةيصصتسم
 ىلا اهضعب تاكمملا تسنااذا ثءدبلا ىف ةملوالا نيعدل تاما نمئث لكف لازرالو لازام ءدبلاف
 نحن انفو ثرح تاكسملا بئرتعمرظنلاءالعفةوف هناصس هيلا هتدسنل ادالرخ أَتلاو مّدَمَل انيعت ضعي
 هي د.ةملاق دسّتملاو دخل | نع هزي ىلاعت هللاو ةصاخ هللادالا دس هل سلان دنع هلك اعل او همل | اهتدسن عم

 لباهم هتعنالو اهتيسن مصيالو لاعلاريغم علل ةيلواالذا هتبلو ا ىهىذلا ةيلواق هيزتتلا اذهىف هل عيا
 00 اهاكةيئاسالابستلا عيج اذكه

 ىمت امب لاح نيعىف || || مست دقذا كلم ديعلاف
 ىف“أ يع ىعست اذا لاح نيعفف دنعٌكاملاو

 ىعامصافوكل ىنع || ||ىنعا تسلو ىلهناف
 “الا هترهظا هنوكل || |( ىابع ىوسئث لكنع
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 ىلاعتهلوت لثموهورهظ نكح .ملامهلرهظ. ناوهوودبلا ا دبلاددارا اذااماو ءدرلا قب رطهذه
 ددو لاما هبطعيام يس ىهلالا مكحلانوكَف مكلع هللا ىريسو هلودوهو معن ىتح مكتوانلو

 مادول ىذل ىلاحلا ماودلا عفتراىثانمهون ىف لاما كلذل ءاودلا طرسشب نيعم لاح ىمالا رق ناك

 كح قملا بناج نما دب هالا كلذ ماودبحوا
 نركحانمادبىذلالاحلا هاضعارخا

 اونوكي ملام هنا نممهلادنو ىلاعت هللا لاق ىرخالا ةميرطلا ىلعءدبل ا ا_عاذهفءدبلاب ءدبلا لباسقف
 لاّوسلار دب عئارشلا تناكو مكشكر تام نوكر تا لسو هيلع هلنا ىلص دا لوسر لوقت“ نوم

 دقفإده تلعنادعيو ءدرلا لءاذه نم مهغيام لوقعمو عرش ىذا اردقتلا اذه لزنن ل لاول ااوكرتولذ

 امهنم ةيسن لكنافروهظلاءادتباوءا دس الاروهظ لع تلعكناكف ءادتبالا اءوروهلظلا لع تلع

 كشالف ءادّمالا ادهرهظ اهنمىلا ءافخالا ةرضضحاخ ءادالاروهط ناكن اف ىرحالاب ةطس سه
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 نمال اش قحتسن الؤانذ ةضراع هشضالصا نوكح .:ةهنا ذا ناهل هما | اهبسنن فدك فرعئالذاندنع |
 نحنو هتريصينعهقنا ف ثكن لالا مدق ل زهو ةريح عضوم ا ذهوانؤاعس ابنا اهف دةتعناممالوهئاعما ||
 أ هللا ىلا ىدنم ىدابم هّتةرععواسروالص | عاذتال ىلا مولعلا نم ىهف اهانلعدق امن او هللا دم< |

 اهيلعوهوتلا ةنيبلا قدصب هلد مشي هنم دهاش هول و هير نم ةنسب ىلع ىذلا صاخشل وهو ةربصن ىلع ١
 || بسنت لشهتث ىلا تن اذا ءامسالا كلت له هنم دهاش هول و هلوق ىف هللا مالع|ب هانرتسام ف رعب نلت اذ

 | جدلا اسال زن( تكف ىف هلا له دلال تناداو انامساوأ العدا
 أ ديعلا نيعنابولطملا دهاشلاف قاقدعسالا قي رطيهملا بسنت وا ص التاو ماعلا دنعاهف فالخال

 تلاع ءاعمالا عسمف قحكسام قىعس ىذااوهق هل وذم يع سل هنال هنمع ثمح نما ست قدك ماسلا اإ

 تالا وريغ ىلءاهم عمو هلا تفضضا اذان هنل و- دمعلل قح اهنا ليختيو ماعلا ىف

 ءاسنغان ندفوريةف هتنا نا ولاكن يذلا لوقءنن ا عمده ىلاعت هللا لاف ارفاكحااه اص ناكؤار ا
 | نيالا قاداعد م ءانمالا ىلاةراشاوهفاناسلو دغا ناك ن افاع :رشر فكلا ناك اذا اذه عوج اداورفكف |

 ْ ديعلاو قدا اهتككسيامت ام كلا ةرهاظلا ركجلاىةعقاولا» امسالا عم قاقعسالانأ اولع
 قحالف هن وه هنمع ناو هنع يعم هاى كا ىف لاقيالو هنيعىوسدبعلل سل هناوام قلختب

 أ| عقو ا رهاظما وكن م نامعالا ىلع قواسم اءاعسالا نم مسا هيلع عقووأ ضرعام لكو قاقحسا الو
 هواتو هلو:حرش اذهفاها قاةحتسا الا هلصا ىلع ن ابعالااو نعال ىفق حلا دوجو ىلعالا مسا

 || هب فصواامو هتتدوحولافانمعالا كا رهظم هنوكو مكح الب نيعهنا ةشدملا قدصن هلدهشي .هتمدهاش ||

 مسا لكبىعسملا وهف هلناالا ”ىدودو ىهسم مثام نا مهفاخ هذ | ىعص و هاهم ىيمسملا امنا تناك فص دآم
 5 نآنم نوفدداعتزعلابرك.رن احس هلوقاماو تعن لك, توعنملاو ةفص لكب فوصوملاو
 نايعالاوهقالادوجولا انا أنافسوأ اع ءامس هت اها عنا امك امسالا ىف كي رشدلا|

 | نيريعضلا ميسقت ىف هانركذ ام عجب تمهفنا لصفلا اذ_هىف حردن دقو اهفرهظ :أم نيعىفةمو دعم

 1116 درسا انو دنت از ”التناوادو-ومل ار الو هثكل مدعلاوهلدوحولاو غوفرملاو باوصتملا
 رثكاهدصقي ىذلاو مولعملاو ماعلا اؤهف هنمتاعاموهذ كلن اكح ناوهئمتاهحاموهذهسفتل

 ربعملا وهو هتوعدد أت هيعدتسي ذل مسالاو هدر اععا ع نم لوسرلا هللا عم سا امهاوتبسانلا

 اهتحضوةرودنلا ةبترلا لوح فيديا ىذلا مسالاوهف" ىبنلا هم ناوورث ًازاعالاو ناطلسلابهنع

 مسالا نأريسغه ةلاسروأ هنن ماقمن مها هضتقتام باسكلل هك مس ها صخ# للدرك

 ميركلا مسالا هيطعي دس هاا كم دانا ناكح ا ىطعي ىذلا ود بهاولا

 ظ 200007 قيلارا داخل ار
 || دنرب له ليصفت انه باوحلا «هنامس ا نمءايلوالا ظوظ-ءىث ”ىأ (نورششعلاو ىداملا لاؤسلا)*
 طوطملاهذ_ههعتنت ىذلا سالاوأ اهيذ هالو“ ىذلا مسالاوأ ظوظتا هذه مهل بجو ا ىذلا مسالاب

 ةيستكم ظوطح نيمسق ىل_ع ظوطالاف ظوانملا هذ همهل تيجو ىتلاءامسالاوأ مسالاداراناف
 هالو ام ثيح نمواهجولام ثمح نم هصنع مسا نيمستلا نمدحاو لكلو ةبستكمريغظوطظحوأ

 ىلاءامسالا ىهاهح و ىتلا ءامسالاف ةيستكملا ظوظملا نم ناكحاش هحانام ثدح نمو

 راع ناك انا لئام لمد سم لعل ةفاع ىهوامماهوبستكا ىتلالاعالا مهيطعت
 ىتلاءامسالاو هيف ليصفتلا لوطيو ةمهلالا ءامسالا نم ةيلبعلا دكر 1 1كالت صنم ىذلا مسالا لعب

 ١ ءاعمالانموالوت نم هي : ادب بلطي ظخاف وا بس < ىهذموااهدوجو لاح مهالوتت

 اضياطوطللا بع ىهذاهدتتو ظوطملا اهون ىتلا ءامسالا كاذكسوةفاتخم طولا
 || ةيستكمريغى ىلا هل اذه ىلعواط ل ءاعسالا فاعف

 - لمصفتلا



 نس ا قارعلا وع رم هتلر كح نر ياو هع نط ول ا( الوتس

 نع قح ناس هللا ىلا ةوعدلا ىف لسرلا ماتم قلل مههاق ١ نيذلا هننا لها نم هنئان* اغلا مهو 3

 ا ظفح ةوبن لب عئارمتلا دو الاب مهفصو نا ىف مسبب ىدتعا ةقلطمة وبن
 1 ا دقت نعال فاما نم

 ءازالابوهو هيف صوصخروهباومللا «ءاسلوالا ن هءامبالا ماشمنيا (زيفع عساتلا لاو اا)*
 لاؤسلا نوكح نأ ىتيشإ ناكو بتارملا نم مدام ل

 !ٍ رشا الكان اءالزالا ارا دع ةوينلاو عئارشلا ةَوننيب ليصفتل اذه ن
 مهءاملوالانالءاو ةئاثلاةجردلا ف مهفذي وغلا ةودنلا ف اوناكجناو ةثلاثلا ةجردلا نم
 ناطمشلاو انندلاو سفنلاو ىوهلا ةعرالا» ءادعالا مهم دهاحم ماقد ىف هترصنب هللا م هالو يذلا

 ءاسناىأ٠ اسلوالا نمءاسبنالا ماقم نعدلا سلاما ناش دست كلا 310 ءالؤبم ةفرعملاو
 نعلا اولا ف اذكروا ريشا وود شيبلاك اذ عطقاتلاباانلقىت جلا ةّونلا ىهو ءاسلوالا
 ةمهلالاتارضحلا نمههداشمءاساوالاءاسنا نا هباوج ىف لقتتلف ءاسنا مهنيذلا لسرلا ماسقم

 || ةنالولا وت ماقموهاذ_هف دارقالاب نومسلا مهودرغلا مش دعت ىذلا ”ىهلالا مسالاو ةبنا درفلا

 ( مهعاشا هباو دمعت ام ىلع صئاصخ مهل نيذا امهفءاسنا مهنيذلا لسا ماقماماو عئارشلا ةوبنال

 مهل نملسرلا ن ةبهلانحاكتلا ف نينمؤملانودنم كا ةصااخ هل ل.قامغ سو هيلع هنن لصدمكك
 ملعباوصخ ىاءاسنا مهيفءاسلوالا كاذكو هَدَما نو دئش هللا مهصتخعال نم مهنمو مهمسا ىلع صئاصخ

 لاق هلو كن الملامكح هيمهريخ اق هللا نمي-هيكح نوكيو“ىهئاالا لعلا نم ”ىبنلالا لصخحال
 لتقو ةئيفسلا قرفنهللا ميلك هنوك عم ا مدلل اريخ هي طق ملام عتارمشلا ”ىنىف

 ناكن سو لدربج ىدي ىل-عدالبلا فنك" ىهيلا صا كح نع قالخ مراكمرادحلا ماقأواكح مالغلا

 نم لسرلا لزج مهنم مهو و دكت الملا نم نيمهملا ةلرنعرشلا نمدارفالا ناك ا ذهلو دكت الملا ند

 ءاسالا
 | دحاولا روما ةعيرا لقحن اذه كلاوس باودا « هئاصس نم هعنش مسا ىاو (نورسشعلا لاؤسلا)#
 || ىملالا مسالا ىلعشلاشلا ماسقملا ىلع دوعن نا فاش اهنا ىلع دوعي هند ىف عوفرملا ريعشلا نوكمنا
 | كلدكحوهتا مساال ا مسالا نوكف دبعلا ىلا دوعب هنامساىفريعضلا نوكي ثا عن ارلا

 | ريمضلا ناك ن اف مام اوهوأ ىلا مسساريمت ود لهىاشلا لوعف اوه ىذا هند ىف ب رولا رع
 ا ”ىهلالا مسالا عوفر اريعشلا ناك او كسشالب مسالاح ونمملا نوك ذ ماقملاوأ هللا عوفرملا

 | ”ىهلالا مسالا ونمملا او هنن عوذرملاريضلا نكت اؤ ح ونمملاوه ماشملا ن وكف دسعلا مساوأ

 برلا,فدتالدبعلا ناف ةيهلالاة ب رشلا ف ل_صالاوهو درعلا مساوأ هشل 2 ىف ديعلا هر ىهس ىذا
 1 راقّشالاو ةلذلا لاك كل سالامو بران لاق ىل سلام ”ىلا برن ديرب ىلال هللا لاق هعتانالا هللا ن ُظ

 ا تشل لل وقف لوا لرونانا اواعملاوتيالوالواعم نوكي نأدبعلا لصا نك لذ ف بسلاو

 | اهلاامسا حونمملا ناك ناو الضان انرق هللا نم برقل | نوكمف لعل هذه نمل ىريءافشال

 || نمهل ض رعي برقٌكل ذف هنطوم ىريكتملا كلما م -الاو هنطوم ىف ي-رلا مسالاكتح دععلا هي قلت

 ( اهب قلخت اذا ةيهلالا ءاعسالا لئمدل ضروب هقعسءامءا دنعلل ناكل هنيعىدلا عراشلا

 || مك دمل ىف ىتلاءاعسالا ىهوهدامع لوّعل هلزنث نمدل تضرعءاعساو اهقح د ءامس ا هللو درعلا

 ا ةقيقح هلل تافصلا كإ:وا هديعءامايمتلا نماهاخت توكل اهم قحلا فاضت ال هفقاةهتسالا

 ا ناكناواهبا قلتم ديعلا ن وكفاننلا ةيسنلاب اهانتعتاشقرعو هللا ةيدستلابانهالتعما كيج
 1 هوهختم رطىلعاهب ف صتاىرانلا روك صو ديلا تيا | انفانعم هنا هلال 1 دس
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 هللا لوسر صخو ةنس فال [ةعب رأب مد[ قا نأ لهدم ببيتك هللا نآث مح نم ةاروتلاو مالكلاب
 امور هنوك مالسلا ةيلع ىسسع صخشو ملكلا عم ماوح وا هنا نمهسفن نعرك ذاع سو هيلع هللا ىلص

 ىلاعت هسفنل لب ىسعريغل ةابحلا ءاطعا فاش فضي لو نيطا ان مدقلجا مت هلا شالا فاضآو
 تاصحاهن ابلعاصوصنماهلكت نكن اواذهو هسفن نعملك-خاربمذ ىه ىتلاءاسدلابو أن ونلاناما

 عالطالاو فثكلا ةهج نم مولعمهنكلو اهب صاصتخالا صوصن# سلف مهلا
 عبارلا ماقمملا ىف هنااالا ازالانوهباوملا «ءاسنالا ماقم نم لسرلا ماتم نيا « (زمشغ نماثلا لاؤسلا)
 ةلاسرلاو ةوينلاوةيالولاو ناعالا ىهوناسنالل ةداعسلا ىطعت ىتلا ىهو عب را بتارملا ناف بتارملا نم
 ملعلاو ةيئاثلا ةمئرملاىفءاسبنالا ماقم نو ةملاثلا ةمّرملا ىف عي رمشتل اءاسبنا ند هانا اتمام و

 اماربدا عمهبلا حانت الفربملا هدنتسمنامالا ناف ناممالااهطر *نم سدلو هب الولا طنارمش نم

 لوأف يش  امرخلا اهلا بست نا نكي تلا تاسفملا ضء.برامخ الاكن اكمال انوأ هل ةشإ ”الاكف امنانأ

 موسرأاع العاهلفغا ةمظع هلّدسمهذهو الهاا لو دخت امهنتانافيالولا هتاد. و ءادعلا متسع

 نامالا مةلاسرلا غةوبنلا غلوتالا ماقملاودو تاكودر ابى ايست دهوك هنالولا كاف تح لتس هنا
 موسرلاءالعدنعو ةلاسر مث ةون ثنايا غةرالو انه ىهو هانبنر ام ىلع دالولا ةستله ىنعا اسف ىهف

 لعانبج اف ةلاسر ثةّوبن عةيالو مث نايا ىلوالا ةمترملا صاشخلا قيرطلا نعنمجر اهلا سانلا ةّماعو
 هجو”ىًّأب نو دحوملاف ةفلَتحم تاهج ىلارظنلاب ىهف.كبنارملاانببو موسرلا ءالعو ةماعلا هفرعتام
 :لاقفاهفهّتلا عماهلجا نماهءاصصا هنن الرش ىتلا بتارملا فرشأ اوزاح مهناف ىلاعت هللا ءاملو ناك

 هسفنل هيد هشام هل هاوس نم ةداهش نم +سفنل دك ةداهش زيمقل لصفف وهالاهلاال هناهتنادهش

 برقالا رام اواههلا هن نم م ةمستلا ىف ةرواعجلا مدقف ةكتالملاو واولاب و لاقف

 كلذ ىفادحت اذا هو لكب دعبالار اللا ىلع مدعم ملعلاو مركلا بار دنعفرعلا فو عرشلا ف |

 هلا برقا نو هلوقىفهب نوفراعلاالا هردتردقيالام هقلخي هّللا ةجر نم امرا

 نحو هلوةٌكاذكو ةعيرشلا لدأهف رع عورشم ق> راعلاو راج برقا نتف نورمص.ثال نكا كلو

 نم بلطي تح توملادنعىهلاالارا والا اذهرض< ناناسنالا ىجيشف ديرولا لح نم هملا برقا

 ترل5 لوقي نأ ملسو هملع هنأ "لص همنل هلوقودو عرش ام ثمح نم هراح ىلءرانإلا هتصتسنام لك

 مركلا هسضتقيامم هنم ايش ركنال ىتح هيانلماعفانل هتعرش ىذلا قا ىأ قلاب مكجلا
 عاذتنأن تسي اللا را لاع اوراكل اعلا ةيانعلا نم نبت الا نيتاهيفام ماسلا لمول

 اديعنوك االذا ماقملاا ذه لثم ىفلسو هملعهتلا يصل اكو هتاكاش ىلء لمع لك ل ىلا «ةلوقب
 تاداوملاو تاهتالا نم مهكراش نمو.سنالا نا نم عن , معلا اولواو ىلاعتلاق مث اروكش

 ريل اوهالاهلا ال هئاراوا قت انف دك الملا ن ند ةعافشلا مصتل ةكتئالملا ناريج ىهلعف تلاد« ءالعلا

 هداه نيب لصف كاذلف كلذ ف وهنا صرد5 ىلع هدوم مهتداهف هللا هش ن مهللا لع دوعن هنا ||

 هسغنب لاق م نيتداهشلا نيب هب لصفاعق لدعل ان ىأ طسقلا اماف لاف مالءالعلا ةداهشوهسفنلا|

 اهناتط ا[ نيتمولا نانداه لير دعوت اهل لاعل|ةداهش تاسفسدل ىلا لوألا ةداه كارو هالا هلال

 لوالا لثمهل ةيئاشاادد داهشلا نأ لعيلزيزعلا هلوب مت ماهم لئاقل ا ىلا لس ءاقشلا نوكس, الى

 قانا نم ةداهشلا هذه تناكولو ةزعلاد ىجلا ةعنم اهنالوهالااهلاش الى اه ةزعلانارتقال |

 مكحلا هلؤقو هسفناهتلاةداهئابنا ىلعاماةزعلا ةفاضا لدفهتنا دنع ىجلا ةعدم كمن[
 نسوسنم نتداهش نيباهلعح ثحةداهشلا هذه سح اصل ةداعسلاءاطعا ىف سرتلا اذهذئو>ول |

 اهرداقمءابمإلاردق نم ناسف موس قلقا ةداهمشو رخالاو لوتالا مم الا ثدح نم هقاىلا
 0 06 2 اع نإ ع2 / 2 0 . .٠

 نم ف شكلا 'ذ_هواهقلخ نمر دق ق> ارر دقي نأ ف كغ اهردق قحاهور دش. نالاعتازعو
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 ناقرصصتننأل عرمشلا ةهج نم كلا | كلم سل اجت اذاف عرمشلا مكح نم مهيف قيلسا نم نوكيامو عرمشلا ||
 مال اهي نرتقا ام دا 7 والتءقثالللاسافن اددعاهددعف ةصاخاذ دلاةلاحاذه نعلئاسادارأ |

 بسحب عاد - لكن م ىشو هدد و هردووع دب نأ د سهأ ام تح نم هيرد.ءلا اعدامر دق ىلعف ةصاخدبعلا نم

 ظفاتلا ن ووش كك ا قاخوهوءدينأ دبع نبع "لكل هفماكت ن نم هللا لع ىف ىبسأم

 اندلإت امز مادام اهتادكرصفس سنالاو ناو ةكتتالملا كل ىف لخ دي هاف م هرص ىذلا ددعلا مسأب
 لعبامو لاق هنال هي ظفاتلا رود مريغ ة.مكحل ارود# س :الاو نط اوكللملا قد طخ تأ

 ةروط ل تكد او اهتاممك. هلاك مهناعدب ريصبق هيروع دي ىذا كلا نم مهو وهالاكبردونح ا

 مقرام ىلع فقو نم كل نمٌكلذ ىفاملاهع ظفلتلاةرو دقمريغىهذ تاعناو ةمولعمرمغ مف |
 امم باول! ىاظذلتلارّودّال جو لكن غاب قطنلارذعت ناو كاشالب اهتانكف رع ظوفحم احوالا ف
 ملعبلاهتع باوذلا مصيال ىل' اسعءاج هنا نام ال ا لدس ىلع ”ىدمرتلا ل ء-اماو اذه. نمرثك اد

 هنع ناجيالامت هنا هي هلع نمناكنا كا ذ لءولذ ا كلذ ٍلعهاوع د ىف لطيم هنا اهنعب احا ادا لؤدملا نأ
 قالو هللاو ىلاعت هلل اشناتالاوسل هذه ىف هلع فقتام كلذ ند قأسسوهاوعدقدصرلعبف

 1 لتساا ىدهيرهو 7

 لهأ مالك َن الر وصال اذه نءعبا 1 "ىأب (سثع ماسلا لاؤسلا)*«
 لسراب ةصوصخ لسرلا قاوذان ال هللا ندلوسر لك بيصن ىف دحال قوذالو قو ذنع هللا قيرط

 قاوذالاهدنع لسرلا ضعف ةءاماوالاب ةصوصخ ء ايلوالاقاوذأو ءايبن الادةصوصخ ءاسنالا قادذأو

 لع ىلعانأ ل لاقو قوذلاربشاو ايت طلاس ول يل ”ىلوو لوسرو ”ىنهنال ”هنالثلا ||

 ةعاجب هتف سا ىف ترمذح *قوذلاو هاذهان ا هلعأالهتادكلع لع لعساو تنأ هلعتال هللا ضاع

 فوبسأ م هرخ الاهل لاف ةيؤرلا يوم كاس ماعم ”ىأنمايضغ وضعا ل اسف نينراعلا نم

 لاو- نم لاحىف ”ىلوا قو ذالف* اسنالا تانا دب ءاملو الا تاناهخ نأ قد رطلا لأ لعفتال هل تا 31

 !| ءاساالو للسرب ام_سأ ن نثو قوذعالا ملكش الاناانلوصا ن دو هضمهل قوذالف ع ءاسنا |

 فنافباو ا كنكمأ ”ىلد اهل سول م هبرةنؤرلا ىسوم لأس ماقم ”ىانم فرعن ءىث اتسم

 عونم لسرلاريغا لسا ماسقم قوذنأ قوذلا باءنم انلعدةو قوذلا كلذ كلن وكي نا ناكمالا
 تئثفيكولعلا قبسوأ صايإلا ىتئرتلا اذهالا ىذتقنال تاذااّنال ”ىلةعلا لاححلاب هدوحو قدلاف

 بحاص لاك دتفدرفنا ىذلا ظل اذه لوسرا كاَذإ ىذتقا ىذلا بسلا نع لاؤسلادارأ نافل

 : مف قيبامو لزالاوغتقوالو كتل االا ب سالو ةرانعلا الا ةمست هدامعزيبو هطن سدأ ن تكا

 هلوقوهو ةمهلالاةبانعلاوهامنا اهءانرأ ال ةيلعلا بتارملا نيع ىذلا ماعلا ببسسل ان لعاو سدبلتو

 ظعلل لوسرلااذ_مأ صاقللا سلا اماو مميردتعقدص مدةمهانأ اونمانيذلارمشبو ىلاعت |

 رشا ىفهللا لسرو هيد سرك دن ذئنمو هعسان لوسر لك كد ىلا هركذ اتق هير نمدل ىذلا صامل

 ةفرعملا هذهاوعدااذا ةدتي رطل هذه لها طرش نم نكلان دنع نيروصحمريغ دكت الملا فو نوروصحم
 قلخنا بءتالئاعاذتال ىتاا بابسالا ندوه نكلوركذااب لوسرلا نيعتدنعس سلا اوذرعي نأ ديالف

 ماعلا قداس ىلا كاذركذ ىدؤبفلءاذا بيلا كاذب بسنكتتةلاسرلا نأ ىأرلا فيعضلا ل.ضنيوأ

 لوسروهلبالوسر ناك هنال هب صخالوسر هنوكا هنا هراهظا ىف ةدئاك الفاضي ا وء انمالا هملع ظفصفق

 انلضفدتاو لاكو ضعب ىل_ءمهضعبانلضفلسرلا كلت ىلاعت لاه نولوسرملا هبف متت ماعرصأب !آ
 ا ,مسامةلاونأ اذه نيب دقو عاجلا ب هذموهو لوضفم لضاف مهئمدح او لكف ضعن ىلع نيسنا | ضع

 || هماالا ءامسالا لاعب مدآضصخن رابخالا نيفططملا نملاندنعمهناو هلوقوهو نيلعنلا عل ف ىسقتبا
 مالمسلا هيلع ىسوم صخو مذا نماهت دافتسا تح ابي هللا يسن 3م ذةكئ الملا نءاهلعىوط ىبلا

 ك 0 16
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 يو تلا ةح ءدبلا ا لاب هد مءدباهلو

 تناك لو اضدأأ هن محو ىقلطم ”ى 7 . ىهالا اذهل د ناكف ادب هيام لثع مَن 0 تنم هقاخ

 ليلو ماعلا ثعبلا ىف لسرلاو ءانبنالارب "اس ماكح ف لاخت هللا دنع سو هيلع هقلا لطب ماكحأ

 قوأو تءزلاودو ئسماورضو ماكلاع ماود وأو ادهم اهذاختاو ضرالا ةراهطو مافغلا

 مامن ماندلا ف لزنأف *ىلو مي ىلا ”لكمكح داع ةّو 5 وبنلا دي تقخو نضرال نئازخخ عتاشم

 هقلشزوحكو لسو هيلع هللا ىلصدعبا هع*ا7 ٌئطاوب مخ ةصاشملا هّيالول نوكي نأ قهتساو هصاصتخا

 0 علوا وم نأ عاطاوةوزتعو تزلج هّكِل 3نافرطتما ا ىعملا فورعملا ”ىدهملاب وهام
 هم كلو هيلاانرب *اامف لوقي هنلا تعسامأ لسو هيلع هلثا ىلص هقالخ او هقارعا ةلالس نم كادكلو :

 للللا يو هلوقرثاىف ىعص لج | ىلا ىرح "لك لاقو مأ ايثدلا ىف تاقولخلا عاونا عج لذا
 وهواماتخ اها لءذم ىعمم لح أ ىلا ىرح لكر هقلاو سمار كسو للا! ىقرابتلا ب يوراهنا ىف أ
 نمهناف كلدانسام مهفافةموهوالا عون نما هدم جسلالا دن مناو 00

 مهتم قيرط ىلاو قا ىلا ىدهموتتاو فشكلا قيرط نمالا فرعتال ىتلا ةنورْحماٍلدعلا رارمس
|| 

 ةيراثلاو ةيكحللا واتا ددعىل لءباولسا + كاملا كلم سلا (رشعسداسلالا 0

 ةفرعمنمديال هناالوأ لعا كلذ طس هنمتلاسامف 1 !ةناحال ةمعادلا ام اهادحساو هَ اسالاو

 هنن ىضقي ىذلاوه كلم اك ةروصحم ةك اها ناكنا هلا ةكفرعتا ذه دعب مهياودارأام كلما كلم ٍ

 نمدصسإ هلو ىلاه:لاقاعوط ىعسفاراسشتالو اهركىهسفاربج هنع عنتمالو ءاشامب كل مودكلام ا
 صالاو كل اوهرومأملاو اهركو ا اعوطانتا ضراللواهللاَعف امير وطوطزالار تاومتلا ف

 رودأألاناكءاوسرومأملات مالا نم تلطو ءاضاقا هنال الاد ىفةدارالاذخ /نمّدب الوكلاملاوه ||
 1 الط ىلعالا سعأ اذان اوه ىلعالا عأو نوّدلا سعأ نيب ساسنلا قرف ىلعاوأ هزثموأ هنود |

 تلعو اد هتمهفاذاوءاعد ىعسضهتن دسعلا نم أ هنا كشيالف اندها ناتعتةلوق لشمال وسو

 امفدراجاود عكسه لثتمادقرومأللا تنأر م كدلم م ٠ الاو كمه الا ىلا ةمسنل اوهروغأملا نأ

 لعالا اذه هسفنر مص دف هنم ىلع ائوعدملا ناك ذا هملا هوعدياملهاعداذا هسجح هنا فرتعاواهنم لأس

 الب كلموهفد صأو هنو دقو رهو هتطيحو ىلعالا اذه مكح توه نودلا اًذهونودلا اذهلاكلمأ
 ةراجالا ٌكَِن ريصنف سه "الدسسلا هسكفهدسس م اي دق هرانملا هذبماوه ىذل نودل ا نأ انررق دقو كش ا

 هدبعو هدبعسعأ ب اجا هنالك للا كلم هنا دمسلا اذه ىف لاقي نأ عصخر اش ا نعناكناوهلاكلم ٍ
 وهوا دعم[ دينسلا نانأ اذاقك أملا قسنوهوزونألا مسا هيلع مص دن باجاذ أ نمو هكا

 كا سمس[ قوعدأ هلاك ذاهدبعل <ىهلالا لوزا ةباغاذ- ةودكلم كام هسفنريص+ اج ابق كلم ْ
 اوزيصا ةوكرلا تئاةالصلا مقا ىنعدأ هلو ةيو لعفف ىنربح | ىفرصنا فنا ةغادبعلا هللوتفأ

 دقو هناع دإهغّرفت طرشب هبل اهاعداملهدمع بصق هناصس ةرلاامآو ىصعي و عيطفاو دفاساوطبار

 م و د ذغاضاعهنوكريثتف ىصعي دبعلاك ريغ نمالعف رثؤملارُ آنوكأ

 ةعاطلا فكل ذكود ارفغي ور هظام دمسلا ن مرهظام هصعب لولو هتيصعب هبقا عيد ديس دبعلا لعج دقق

 هلوقامأو اهلكعئارعشلا تدروا ذبموهكللموهن كلم ىأ كلملا كلماضدأ ةمسنلا هذه ن نمنوكش هش

 دير نأ امأ واذئالهلا زن فالط| دبد نموديسا دس نم ماو لاابتانةلشتر طايل هنا |

 نمهسلاجيديروأ:دنعٍلءال هنا لع ةمواعم ةبك ىفاهراصخن اء باجأ ناخالقعرسصتنالاهنأن :مانلقام

 ةرح ” الا ىف ةعقاولار إن“ الاّنالةرود<ريغةرخ الا قوةرود امن امندااىف سل ان ىهذ عرشام ثدح

 مكح نم نيرادلاىدولللا ناذةرخ الاوان دلا ىف عرمشلا مكسصح كف الف عئارشلا ن رماهاك انهما

 عرشلا



 اك

 هدعب ىلمال امتاخاثثراو نامزلارخآ ىف لزتفةلاسرلاو عد رششنل اةومن نيبو هندب لمح دقو هكر واى

 ىسع لثم هدعب ناكر او هدعب عب رشت ةونال ةودنلا متاخل_سو هماع هللا ىلصا د نأ اك ةقلطم ةوش ||
 هللعنامزلا مكمل ماقملا اذه نم همكح لاز نكحاو ءاسالا صاوخو للا نممزءلا وأ نم

 لو أن اكفان + .سوهوانم .هفنوب دل ءاماوالا !ممف هكرمذت ةَملطم ةَونا ذاملو لزتض هريغاو ه قذلا

 نارمثح ةءابقلا موه ن وكف صاصتخالااةَورن ىنعأ ىيعوهو ”ىنهرخآو مداوهو ىنمال اذه

 ا ديوالص ًااهمركسحأ نم برع !نملجراو ودب دج اذيالولا مخ امأو لسزا عمربشجو انعمرشح
 اهافذ ادق ىتاا ةمالعلا تيا روةناه سو نيعستو سج ةنس ىف هب تفّرعدوجوم مونلا امنامز ىفوهو ْ

 ةقلطملا ةورما |متاخ ىهو هنمةيالولا متاش تدر ىت- ساف هن دمب ىلا هش شكو هدابع نودع نع همف قل
 ا هتريس ف قا ن مهي قة اعف هلعراكنالا لهأب هللا العا دقو ساسألان مريشك اهلعاال

 00 جلا ةيالولا ”ىدملا كان هللا َع مخ كاذكوت ارمشلا ةون سو هبلعهقلا ىلص دمحم مش هللا نأ

 ىديعدى سود عهارا ثيم املوالا مناف“ انالاريئاس نم لص#ت ب َجااال"ىددلا ثرالا ند

 اسوا باعم] قيمت جا لو ىو د> وبالف هدعبو "دج عطا اذهدعنودح و الوهف

 مالسلا هملع ىنعوهت”ىلو هدعيدجوبالىذلا ةماعلا ةيإلولا م امو در دحملاةيالولا تا عج
 ىبحاص نيب تعجب دقو مالسلا مهيلع لسرلا ن قدرا مالا لحج عادل لموطللا ةعاجانمقلو
 هللدجلاو هءانعفتناو امهلاعدو جانا اذه نيبو نيكدوس نب لد ءازمجاودقا دع

 هدو دنامالا هس اولا ه تعدل كلذ هما كإذنوكم ة ا ع (رشع عبارلا لاؤلا) *

 نم ناكو نأ ةالاب ع ناك اكءاللا هملع يسع تعئوهاذهودكرط اودي ر مه ةلاحو سانفنالا عن اهم ُ

 ولهما قرد اي لو دولاب داعا ذهل دال | ةؤمتن ندا قاس حابه ةاسلا تنكر لسا داهز

 اند املا ىف .نيدلا ىلع تاش هاا ىلاعدو تنبأ هدي ليسصو عئافرلا فض عاف الا ينك يكل

 نأ ةيدمحلا] هرالولا متاخ ل ىلا ةفصلا ام او ديرتلاو دهزلا ىنرعأو بيبان فاعدو ةرخ لاو

 نوكنع قال الا نم هده ج نم سانا لهحام عبجو هللا عم قالثالا مراكس ماقبفامتاخ نوكي |
 ناك امنارهقلا عمقال>الا فيرصتلاةفاوم قاخلا ئاذ مراكمو فا 2 ضارغالاّن إل نإ زكح

 ىف نكعملالف مذو ريغ دنع كا ذ دج ءاوس هضرغ ةعفاوم نع ةرابح ةعشام قلخت نم د_:ءقالخالا

 لعفي ىذلا يكحمل ارطن كلذ فرط لهجه دتعوهىذلا ليحانلاعلا دعا م مهعتدوحولا

 هتبدص نم نس ةىصالو قا لثهابحا صد لذ تا دودو ملا فر ظنف جبن ان ىجش اك ىشرام |
 ناكو هعشاو هدذع فقوف هءرشو هد اهفراظنن هدارا ةقذاوم ىو هتلماعمىف ةداعدلات أ ىاروأ]

 هللا لعح ماماو مّن حم لوسرورهطم ادن ههللأ ىوسامرم 'اعب فاك هلعنأ هع رش ام هل + نم

 | ايد داسيا امز مداخو اصور هو ةمح- اصو يح اصو في رعىلا ةفملخ ن نمهدس قلك اروغأ

 قا بحاصل اةاعارمب هانركح ذنم ع. ىارف كلن نم ناك اذ كلمو ضرعو تاز داو

 | لدتا» هلو .ز ىف لمقام لدم هيف ليق هيا م ا يسوا ج

 ف حب قاس اهللاةدام مديرو هللادج امدمح هتلخ نأ ارقلاناك اهنع هللا ىذر ةثناعتلاق مي

 را يبل تسرو الح اس سدر تبا اردت يلد ع قدس ١
 | م ند م اخ ىلءلكناو هلوق نمةيدمح اةيالولا هتفص هدد نع عك نأ ى مسا ا

 َ هادهو هيلع ىكملل هةفوو ها ده

 2 ج7 0 عع ا ا وه بربس و ب عج 3-5 1 7 75 : :

 || هبحاسماقملالاكب اولا ىف لقنلف «هانعمو عاملا بسام تاقناف (رمثع سمان اناؤلا) +!
 ل ل 0

١ 

- - 
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 مهام ثدح نم مهريسام ًافامهيف دحوتلا طرشي نام اوأ لع ىلع اد انمي داع تاكرح ةمهلان نرتقي دق

 ةقاعتملارطاوملا نع بولقلا غيرفتل تاولالاذاختاو ةءبطلا تارو دكنم سوفنلا ةمفصتفءانع
 ةوعاار وصف لاس نا ةبازوح ىلا ف تاسوسحلا ف ساو الاس م "لدا انوكلاع د

 ةفلالا ةبترملا هذه لوطا دو دن تار وشل ءذقأو :ركق031 3م تعشمتاع كسل لا
 حتراو سونلا تفصا ذاق توكل هدي نا حدلا ةسمج ىل راك ذالاو ت اوال نو-اتخف

 : نمتوكلملالاعروصىفاف عجلات .[سهىف عبطتا توكتلملا لاعزييواسبتب ىذلا "بطلا باحا

 ١ هدنعام انف ىريذدب اثملاد ذم ىه ىلا نس ةنلا هن 5 ىلع لعالا "الملا علطف ةشوشنملا مولع ئاورودلا ([

 || نيو هن لوح ءافصاا كلذ ةما دّتسا لعاضب أ هلاننعم ىلع الا "المان وكف همقام روهط لح اه ذختش

 م ةؤفدقانرعلا نم ىيتماعتسا تمردةب ”ىواغلا ماعلا نم نسغقتلا هذه قلتتق عرطلا باح هنضتقنام
 : اريس كا نومسف كا نم ديال رونا حاورالا ةطساوب نكلو ”ىهلالا ضمغلا ىم ىلا لعلا ىلا كلذ

 ا ىلاهجو هل مدام الم اه دنع رّردتام لحم ةمهلا اا ا تالا 2 نمكنالوا ْ

 ا ملءربغ ن مناعاسحاصنوكرواانمؤمهري-سف لحرلاا ذه نوكحي نا قفن :١ناف لعالا الملا

 5 بانروطلاسولا ىلع ةلدبامتا ٍلعلاووتتا ىل_ءالا هلديال نامعالا ناف هتنادالا قلعتتال هتم_هناخ أ

 || ةءورسملارومالا مت ازعبالا كلذ ىلا قيرط مهلامنامبالا باعت ةفصو ماعلا دانا ةمك+ 1
 : اهيشوءاح امتالوسرلا نا ىل_ءابتحه تطبر دق مهم ف * اذ يوسف ىلع مب مو ةعورمشم ىهأم سمح ند ْ

 إل نيدو مهن. ىلخو قيرطلا نملاز كلذي لعلا ىطعا اذاف ىلا عت قدا بات ج ىلا "ةلصوملا ىدرطلادادطعمو |

 || منال نيقواخا نمد> !مدقمهساماورب ل تاريدنا فو تاريخا ىلا اوقناسوا اوعراتسا ذأ ءالؤهنهللا

 ! ا كثي داو سااحنا فاواصح ا ذاءالؤهف ةرودعلا ةعبارك قملاىلااودرفنا و مهسوفل نم ه ةوأأثدق

 | اولعدقموقمهفىرخالا ةفئاطلاامأو نيعم ناسل ةطساوريغ نه ”ىهلالا مالكلا: قا م_مطاخأ
 | قنوريوالا| سما هنم نو دهب الف بجاك اوه لوس اوالا ىلاععت هملا مهل لمسال مما مهسوغنىفا
 || ىءارو لكلا تكرتلاه قوالادمعك هتغاو هناسلبالا مهبطاخ الو ميديا ندب لوسرلا م دق هريس |

 || لمعرلا لها نم ف اوذح ا ىةبسام هنا م ادامعا اذه نم تلقو ترغذام دق ىاهأ تر فهملا تحو |

 | ”ىليشلا نبادوعسل !ىناورداقلادستاةلاح ىهلوالا ةلامساو ىور نكسف كسبنمدق هذهىلل م: لوتالا |

 ْ ل ك1 هت تا رمال ين ا عج ءالعاوناكاذا ناميالا باصعأو مهار ىرح نمو دب رودعلا ةعبارو

 عمسلا ثيدحو مّدقناك 0 و ولا

 || لزني هنوك نمواعار ذ هنم تبّرقتارب ىلا ٍبَرَمتْنِم هلوق نمتادو+ومل' ىف ىلات هرسنانرساوأر |

 | ”قاحورلا لاعلان بطلا ملاع دنع ىدتلاف ديرولا ل نم برقا امتاق اهتم برقأ ال ىلا ايثدلاءامسلا ىلا

 ! هدنع ىوتساو نيدع هل-ةشالو نوكهبجتح لذ قلز ةناكو ىلعا المهدنعءاكدو-ولاداعو

 || اذهسرحلاو ثغلا ىف هثردحو هماللكع مو سسعلاو باخ ىف هآارذ ناك امر ناكو نيالا مدعو نيالا
 ١ رب اسووف هيو هيضوهنلاو هم دريس بح اصوهق هنامسأي هد ريس نأكن م مهنه و مو اَعْيَط ىلع مهريس فص

 || هلع هللا لص هنمعةَّرق تناك انه نمو ماعلا اذه له نم دارفال اورضخناو هرس ىف فتاوو هفوقو ف

 | رثك !تام سولو دوصسو عوكرو ماسقن م ةرّوصملاتالالا فالتخلا عم حاتم هال ةالصلا ىف لسو
 | نمىناعملاهذهروصتردخ عسب رتلا ف رسادغلا تريشأف قاع ورعب رتةلاس ىعو ناكرالا هذه نم

 ريصانعلا هذه حازكما نم ةمعسطلا ةرهسمل | تاداوم اروص تثدح امك ةعد رالا تالا هذط جازتما

 || لصد قدس مءاءلوالا تا نوكي نأ قحتسا ىذلا نمو تاقناف . (رمشع ثلاثا !لاؤسلا) +
 || هبهللا عن مخو ةقلطملاةالولا هي هللا سنع مخ نات يلا باول اىفاناق + ةؤدنلا م رهو ولفلا

 1: + تسل ”ىلول قار ادم ردح امل سف: فاشل

 " هده



 تاو

 قلارومالان ءم ناك اذاف ء ءايسش أ دوجو ىلع فوقوم هدو+وّنال ل ءفلا هب عقب امرخاوهو فةسلا 1

 | ةقيرط ىل هو ةبقاعلاب لمعلا حام“ سان وكمف هَ اسلا نيع ةبقاسعلا نيع ناك ىث ىلءاهدوحول فقول

 مالكو قللا عسا رو :ك ىوبنلا نوكن نأ بال نكلو ماقما اذ هىابمانئامو اهلعانلع ةيسع ا
 لعأ ةجانا!نوصتشاذام كالع دقف هسفنربغ هعهل وأ هسفئربغ هماكب نأ ى أند - ل اًنالوحلا

 تيدلباو سلال

 أكان بطني ٍجا!ةلزمملاثباولا ىف لقنلف* اهتومتخ ئث ”ىأب تاقناف (ساعل !لاؤسلا)*
 || مسالا نيب نيم-الا نيب ةفقولاوو عماب أ مث هناريغد بقي الفاضيأ انت حاتنف تالا حاتفتسالا |

 لهاال ا هيرعشبالو مدنا عشب هايف انهلا امس ااميش ناك هتمذخأ أيىذلا نيبو هنع لصف ىذلا

 | نب لصافلا طاناكم_تقدا هيرعشيال نكلو تادوجوملا عسب قراسدوجووهو ثر دحلاو سلاما
 || ضا هحوا مشن ىهنم لكلاسهلءاسالا نيب دو دحلا ىهو سحلاب كر ديالو ىل_ةعب سمشلاو لظلإ
 | ةمم-رلا فالخح ةيتاذلا دودخا ىلعروثعلارمسعب اذهلو دو دحم لكع ماسه ا ذي ىهف مسقنت ال ابتوك عد

 || تادلم ادن وكي دقو نيعلءلدنوك ”ليلدهب م ىذلا كا ذنوكي دقفءاذعل نيب ن وكت ولا ةمطغللاو :

 || نيعليل دهنودوامار عطد ىطعد وهو نوك لل دوهدنع ىووتلاهب :ءام ىلعا اذهورهاظملا لمقال

 ٍ بلطل فامعنت ةرئاد ىوبتلا فسمالا نارلع ءاو رهظملا نطاسب هنءريعملاوهوريبغتلا ليقيال ىذاا وهو

 أومن د ااذات نطابورهاظورخآو لوأ نيس م قهننق حاتنقالا نيعوه جانا نيع نوكماملقا

 دنءحاتتقالا ىف ملنا نطسفهلمكشساناف ار هاظنطابل اوانطانر هاطااراص هتااذاورهاظلا
 نوجا ماسبب رو ميما لجل لويتلل» هباهنلا دتعماشيللا ىفحاتنفالا نطيوءدنلا |

 ..ر خشن او نيطل اوءاملا نيب مداو امن هنو كرهظاملو نيطلاوءاملانيب مداؤاس هنوك ه مح ر وهل ن طرق

 عا ميجا لا !هييرعت ا ناوفادل حاكم هتوكن اكر تلا

 أرهاظم َمئاثح نولعلامع لقا كيرامو امهيف هيلعلكوو امهنب هديعاق هلكمالا

 أ ل_تساو هلا مالا اسف مكلابعا كرتم ناو مكع عهمهللاو نوقشتو نودعست امو ىلا هئام-أ

 هلئاو مللاو حاتالا نب ىوعدلا ننبه ستندس دلع ظنوا لا

 ٠ لسسلا ىدبهيوهو قا لوشن |
 | بس متقوو مهلاحو مهتقوو مهلاح بسحب باو ملا «نواجاذامم (رثع ىداملا لاؤسلا)*

 | ىهةمهلا ةريثكء امس ا نوكبت ةحاتنقالاو جدنا نيب هاف طئاو حاتنقالا نيب همف كاسوهىذلا مع الا

 نكلو مسالا مكح هب عقوام بسحب باوملانوكف ةث.دكاو سلاجلا لها نمتاعالا كات ةئطانلا

 ءامسالا نمو اَّرعمت أ انا 1 عقب د قف دوهش نعابونعم ثي دا ناكن اخ ديالو مسانالا نونا ام

 ْ ةدافتسالا ىارنفةدافتسالاوةدافإلا ف ثيدحلا عمان عمتجو ةقسشلا نمراحما ةلزنعوهو 1

 ساحل ا لها لاو هنوكل ىذمرتلاةدصق ىذا وهو ثي دحاو سلاح الها ماقملا اذه قمل ةدافالاو
 هذه ىف لع الف ثب دا ىوس ىاربال نه سانلا نمو ةصاخ ثرددللا لهال قي لو ثيدحلاو
 قةحمريغ هناكلوقلا اذه بح اص ن كلو قثاقلا لطم ل وتب هناف ىلا ”ىونعمثي دما ةرضحلا
 اا ءانقدانات كلذ ىف ةىد مرتلا به ذم ىل_عف ن .هئلاماو ظافلالاب ثيدحلا ديقتالا كا ذ ىف هعقوا امو

 نيعىف ىقحم لمصفتوه لد :لاجالاو لاقحالا نع ىرعم ماهذالا ةباغفانوتعماني دح ةلاحلاق

 : لصفلا ا دهىف هيلع لوم: ىذا اودوةد-او

 578 د ادب اثيدللاو سلات ود هلا هرسةقص نوكي فيك ( رشع اش لاؤسلا) *

 داوملا لقتال ىااديونعملارومالا نو دو لوقنامكلذ طسو ىو.سلا نع ةدّرجلا هلا ب اوكا ف

 نكيل تاحاسسملا عرذو تافاسملا عطب ام نوكي ام ليصحتو أ اهل صدع ىلاريسلا مصيالا هد دحتالو

 ل ا سححيييحببحبييببسسسسسسس772 222 سس سس ا ل ل ل
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 كا ْ 8

 هب لصفب دح اوولاتعتت لازم نرطخ 0 قاهيل عباسال سلاسة تى رهف نةيرلاو علا نينا |

 نب لوالا لصفلا سا او ”بر ”يرااوهام ثم> نمو دمع بعل اوهام ثدح نم يلا

 لصو نيعف لصفوهف ديعلا اذهل ”بروهام ثدح ن دو ”نرلا اذهل ديعوهام ثدح ن م "نرلاو ديعلا |

 ا ”ىهلالالعلانمّنقلا اذه -لكوءاشيامهل لصف اف لصو ال لوصف فل صقرخالا شلاح اهذهوأأ
 امأو نقم ل عوهلب ؛رودالورودلا هب ثيوهفهنمالاّ سفن ٍلعتالو كسف:ن ءسالا هلعتال تنك ذا |

 ةيناعلا لدكتاهبو تالاؤسلا هذ هبحاص ميكس لا ”ىذمرتلااهاربىتلا اجرشعىفالا |
 أ| نما ة.صوصخم هو هللا عممدق اهيفاهل سلو اولعتال ةيولعلا حاورالا ناف ساما نمنوعبرالاو

 تعّدا اذاف عدناع رفاه دسج ىوعدا ا تعتةرواعلا حاورالا تدسكت اذا ىوعدلا لح

 اهتراهطن تدخلا اريج دولاب تءلث اق هانر تح امى يشةكئالا او مدآةصقفو تنلثا ا

 ترعأ كاذكمومسسل دس نأ ىلصملا هاف لطمالةالصلا فومسلاك دكت الملا كا: ناك ىوعدلا ||
 ا درعا نكح اه ىرعدلا زل كلذ ناكراهقح قوس ىؤعالا ناناعنأو ءدادعستن أكن مالملا ||

 ىذلا سلحم ا, قدتلت | نم سفرشع ىثالا سلا اءذهامأف كلذ ل_ءافانلالن اطمثللامغرتومسلا
 | قم”برلانبو ديعوهام ثح نمديعلا نيالا لصفلا سلاجب قلت ةمقابلا ةتسلاونيلثملا ناب |
 اذهل حد نونلاأل !كارقلا نمار اولا هت كلذ ىف قاوذألا نات نكلو بز وهام 2

0 

 | تاذءامسلاو هلوتو سنان مسقأالف هلوقو لزانمءانردةرمتلاو هلوقو رمقلالردتنأ |
 ٌا بطقلا ىلعرا دملاواهرخ ىلا حيوربلا ||
 || ثءابلا سحمي باوملاىفانلق * ةاحانملا نوكتشن ءوث”ىأف تلقناف + (عقانلالا اوِسلا)* |
 عرق دعب ابق قدا م هك ام افاهانركذ ىتلا سلاما هذهمهسل- اذا قلان كل ةراهل عادلاز
 ىذدي نب اومّدَتَف لوسرلا خحاناذا اونمانيذلااهان ' لوب ةيقللا اوعمس منا كلذو حاتفتساو عفوأأ

 ةلزنم لوسرلا لازنا قلاقو تاع ماو عين اون دع نأ ةفشأ ا لاك ع ةقدص ماو

 أ دقف لوسرلا عطتنمو لاقو ماعداذالوسرالو هللاوبسا اونمآنيذلاابهيأاب هسفتقملا |
 || عصي لاوو ةقدص ةسبطلا ةملكلا لد هملع هللا ىلسص لاكو هاهسدهللا اوعدب هي هنال هللاعاطأ |
 اي .رعام لضفاو هسفا نا نالا قدصت تاق دصلا لضفا و ةقد طعد[ نتا ا "ل نعا

 | ناف هسفنل هسفت هاو ىدينبب مّدعلف هير ىو د_علادارأ اذا هش لع اهحرخم نم هِبلَع ْ

 | قطان نكي ل ناوهنلا مالكم قبطي نأ لاحم ن 5 هععم ىلا ع نكيولا ا دبعلاو ماكتمو عماس وتلا

 هب بطاخ نأ ىئدشإ اهنا قدا هدانا ره د ركك أ لاما : ىوعلا دنع دبعلا نان
 هدم مرسول كد وح وروما اهنا دافتخمالا لع دداعلاو نس 0 ا اناث هللا

 | ةمسانملا تتاكف هير ىوعلا- اًمفسا تاقدصا | لضف ا اهنال هسفن ىلعهسفنب قّدصت دعلاو |
 | عساف هنيودنب اوف تاكو 1طانوكو ههبلا تعجر ةقدصا | نوكح هي تهتقاامو ىومتلا نيب |

 لهأ نمناك اذكههح اتفتسا ناكنف ةدلهالا تدصف دسعلا ىلعالا دبعلا قّدصتالو قياالا قدا |
 مءانريكلاء هه سلتوهانمتاةاحانملا هن وكتتشب ىذلا ناف -ىذمرتلا سه ذمامأو ثيدسحلاو سلاما |

 | حصمل قالا هب لكن قدما مالكمن عيسي نأ لباممملعن وتو صاخ جو هضعن نمنوُرَعَسأ

 | اذهو مح هحووهو نطوملا انهى ةلوالا!نوكسبف قالا مءادتبالا نوح ىومتلا ||
 ةلاملا هد هى ةقئاطلا هذ هذ ىو ناف -ىاذا|ثعانلاوهالوأ هانرك ذىدلاو ”ىعضولا ثعابلاوه

 | لسرلا ةنسلا ىلءابب ف ءاك-تلا يرش اهانركذ ىتلا ةرضحلاا هذ#ه نم هناف ةّماغلا ىف ةالصلا ةلَرمعأ
 احاتفتسارومالا ةمقاعل عجب نم هللا لهن موةاجانم ةالصل او ةانركذامل ريبكشلا ايف ع رولات
 1 دوجو هدنع بولا عقبام لو أف لالظتسالا كلطي نكبقا وعلا نيع ولالا ناك ذاالؤأ اعد رش 1

 لا



 ةيئاعلا سلاما هذهلالها اونوكي نا نم هوبجو ا ام ممد ىلعاوب<وّتساف ”ىنارلا مدقلا هب اسو |

 نيعيرالاو ١
 تاوللاىفابلق « مها اوو مه دحام سأ ااا هذه لقانع تاقناف (نماشلا لاَ اًوشلا) < 1

 | كل ذو ةظرروخ ةنهلالا لوصالا نكحلأو هش عت انلع نيس الذم يش ىذلا مسالا بسك ؛

 رخاطلا همنا نمنيمسالا ف ىذلا لالا ساحل اهيف تسلا عى ىوالا ةرضطا لها ثيذح نا ||
 ١ نق ناسك ولا ثداح نانمعالا دوجووزوربلا ىطعت م ١ كحو ثعءابلاوئدنملاو .:؛

 ناسلبو ناوماو لقعلاو سو داو نما لانو انزارلا فل لا لك قيل ناتو تاور

 هعلخ؟  .ث لكى لععا ناسلبو توفلا فاخو هرطاخ رمس 5 :اامدعي هسلاربخ او قدرطلا نع عاض نم

 0 كولوم_هل تنل هللا نمةجراعف هامعبهلوقو ميلع طلغاو هلوقنيب قر

 نوعر ذ ةلفاغهي لباشيل انلالوق هلالوقف نوراهو ىسءومللافو كلو نضاوضفنالباقلا |

 ةفاذعه ١

 / كلهنيللاب .ذ قرغلاب تكل ةلعاهرت ًاداعف هتظلغمداصت ا كنف 1

 ا ىلاعت لوو هورعشيالو سافنالا عمناسنالا ةأشن نثدحف هنوف هم *ي لكىطعأف نوعرذ ذأ

 | هلاعال نمو ةديدج ةأ شنب ديدج ءاشنا|نمف هل س ةنلك ا نطاظنالا مم ىدعت نولعتالامف مكتشناو

 نيع توب ” عم اهريبغس س< ل يلا ةروصلاب هبه سك !نال ديد قلخ نم سل ىف وهف اذ

 حيا رهو هركف ىف لقعل ارظن حصل حازم ىف ةماشتسالا باط ناسلبو سافنالا عمربشتلا لبانقلا 1
 حازملا لتخااذا هناف لقعلار ومالا نم هية اعف ةنطابلا ىوقلا با رهو هسلا لقنتا مف ساوخلا

 طااغلباو همشلا تناكف تلقا اهلاام بسح هسلا تاقنف لقذلا ةعص نع تاكا ردالا تفعض
 ”لصاوملامدع ب جون ىتلارومالا ةحازاناسسلبوادوجو مدعلاريصنفالع لهملل لقعلا لمع

 اماو ةعبارلاو ةناثا!ىفاهلثمو هانركذام لكأشتامم سلات ةعبزا ىلوالا ةرئضملا ىذ ءإسارملاو |[

 هذه ىلعةدحاو ةسدالا فونانثا ةسماخلا فو هثالثف سلاح اهذه نم ةثلاثل اةرمضع ىف ||
 تاحارلا سماح اماو بواسالا اذه نع حرذتال نكلو هفلتخم نوتفةرمضخ لكى نكل ةلكاشملا |

 لقاك ةدهاشم نعةبونعم ثيداحا ابيف سلاح ةتسىهفةعدارلاو ةناشثلاو ىلوالا ةريضملا ىف

 لكشلا اذهفانتاكو

 نان مس طن ظ هس ا

 نيدضلانيبىدلا خزربلاو قاسلان ءفشكلاوداقعالا لع املس يدها ني ىلا لاح ع

 نيدض ”لكوءاكبلاو كهل | نيب مستلاكورهجلا وةتفاخانيبعامالكزدرابلا وراحلانبب رئافلاك

 قنلاننب سلو ةحار ساخيووذ نايذكح:مررءالاىأبف سايوهف ناسغبال زربامش
 زاربلاو عررتسي ث يح دال هنال نيفرطل ادحال لالا ىف عطقش هبح اصف ”ىدوحو خرب تانثالاو
 مانلافةامخساو توملا نيل نيب هال ةحار ىأ ناب س مونلا لعج هلا نا ”ىرتالأأ تاحارلا نطاو م
 ةئلاثلاةرضملا فو مهاوبنو مهل ثيدحلا اهم عقب ىتااىهمول- كاودسم ل[ تمالو «يجال

 امأف ةحارلا سلا < نماف سلال ةسداسلا ةرمئحاو : ريض لك قا دنساو راك 3
 تالاؤلا هذهنمعبارلا لالا ىفافنآافرط هني دح نمانركة دقف”برلاو دبعلا نيب لّضفلا سا
 |لسفلا سلاججامأو ةنبلا سل سااجناهذهنم ديف رسل

 هذ



 لانا رمادعت يم هوس م ب هللا لع بيعالا لا“ 'ريلالا بدال

 هلوق لمد لع بحوا ن نم هسسفن ىلع باس |نكلو هريغال بلع بجوملاو بوجولاو بجوملا

 لبحاان مقالطالا دعي دسقتلا تتاسهلش دأف ةعساولا ةجرلا ىنعي نوةن نيذلا اهتكحأف
 بوجوؤجوأ هز هانم ثدح نم هلك ذهب الا ةجرلا هسفن ىلع مكبر بتك هلوةلثموبوجولا |
 هسفن لع بح واامك رهاظملا ناكناخ ناسعالا ثءح ندال رهاظم ىه ثىح نم هرهاظا”ناذ ||

 ناكناو هسغن مزلب الءىدلا ناف ةفصلا هذه ىل_عبوجووهام ب>اولاد- نحن لخ دي الف هسفنلالا
 اذهدغب ل قف هّبوهرهاظلاو هريسغ نا.عالاذا هريغل هبوجو ناكرهاظم نوكن نا 0 املا نامعالا |[
 أ مهمر ىلع - كاب تنم اة يجول ادق د ناو | نوكير باوحطاىف تنم تامناسلا |
 نونمؤيانماب ايمهنيذلاو اعرشو ةغلةاكرلا موهغفم ىلع ةاكلا نووي ونود 1 طارسفلا

 لغا مهو ةصوصت ةفتاط ءالؤهف مهدنع ابوتكم هنو دعي ىذلا "دل ”ىنلال وسر نوءش نيذاا

 ىلعان اجر هنوكنم هدنعقملا قبو” ىبوجولا دسقتل اذه نمِباَكَلا لهأب سل نمير فن باكل |
 0 هدبعي نم بان م ةلاهحا ءوسوكتم لعن مهنا امر ىلع كلاذىرخاةفئاطب+وتساوقالطالا |

 هقح ىف ةجرلاتمّتبو دسقتلا ادهىفلخ ديل له < لنافةلاهمابدبقف لع رصأو
 || نماهرظتش ةقاطم

 مدعلان ءمدعلاءاهفاصتا لاس هنعمل كل اما الا ماشا ل لا ١

 هتفصال كدفصدسقتلا لهساب لصفل | | ده ىف لهسل لاه فدك سلب | ىلا ىرتالا هش نيعال ىذل | قلطملا

 ال صا |قاطم هلع ب وجو الف قالطالا نم ةهتسساع ىوقنلاو ةلانوللا دسقت بسجن مف
 ريبغ ع نممهبر ىلسع ل ذاوبجوتساا مهنا ىأر نماماو هبمتيدبسقتلا نا لءاف بوجولا تي ًاراس ف

 ىطابانملارام او هلصاوملابلطةدابزلا نامز ىف مهك !سهمهلذساولاَف هسفن ن ء ىلا عت هركذام

 رءاشلااملاقام لثم ىدنعا ذهفةاعارملا هذب.مانلا لالا نيعوهف صقن كلذ ىف ناكناو مهعز ف

 هسدح نيح هنع هللا ىذر باطاآ | نب رمعل أ

 رش الو ءامال لصاوملا رج |[. |[ حرم ىذب خارذ اللوقت اذام
 رعان سانلا كلم لأ دهر فغاف ةلظمر عت ىف مسا كح تقاأ

 رثالا تناكحدت مهسفناللبال || || اهل لومتقذا اهم كورث ام

 هنعدر مول هناف لالا ل ثمناكاسهلا ابوحو كلذ ىضتقي”ىهلا بلط نءمبيكا سه اولد اوناكناف

 انه ناريغ هدمس ىلع بج ودنا دمعلا ند بدالا ءوس نم هناف هيلقن ا
 انيلطيا تاسعا دوجول هبلطناك هنا كلذو نيلاتسم ا ةدم نيفراعلا ن نم ريثك اير عشبال ةقبق

 | نسع قة انو هانفر ءوأانتها انف رعهسفدبالاانروهطالو نخناا ةرهظمالف 0

 رعشهلالا هقحسإام

 اناكام نث الولو نير يقل

 انانا ملا نوكي رك انلق ناف

 انافخأو هادبأو هاف أوانادنأف

 اناععا نفذ امو 1 || اناوكاق1لاناكف

 انالعا اًوارَش هرظننل ان رظنش

 ١ اواعن كيما م قئاَقِلا هذه لعاوضوال#

 ةيهاالاةيانعلا ابتلع اهم دب تلجتام ىأرف مببولق ىلسع قلا علطاو مسهسفنا نم اولعإإلام هسنم
 ممسللل



 )ع 4 21

 نرد :مءابلعل | نيبو انس ب فول عقو اذهلف اساع نونالثو ةتس ىهف هةعسط

 ' ا

 ىلاعتو ران ا ىلع تاب ادت لج انجل احلا 8 تا يفاصا

 8 اىلاهت مر الا مسالا لعيو ل باطاسجو هلبطاميو هل ب مط نبا نمفرعنف اسطالالح

 ملعيو ضرالاو تاومسلا فرسشبو حور نم ىلعا دلع ل وراك رع امملعيو هنمديعلا ظاسامو

 ١ نم مهل ةةلداحلارشلان :مءالعل ا ىلا ةيسنلابو دكت الملا ىلا ةبسنل او هلل ىلا ةيسنل ىدمح وتلا ةداهش

 3 ا ,مهضعي لضفيأ داعو هباوصتاعاوصخ نيا نمو لسرا لاسم وللا بابن مال د وهلا باب

 1 لصفلا سس !احتاماوةروص# | دهريغءامشاو هللا ىلا نومة ةمسسل ”ىا نمو لضفسال اذاعو اضع

 | اهتادن :علاملا هلع اتت هنأريغرخ اق وذو ىرخا قيرط نم سلام | هذه ىف لص امابف لصحف

 : ثدح نم ةبهلا# ءامع 1 ةدهاشعوا كلذ لع اهفرعي نكي ةسهلاع 1 ةدهاشع ةدلاحملا

 نوكينكلواسم ةطسهىهالا سفن ىف تناكناو دمهلا ءامأ 5 طامتراريغ نم ةصاخ ن اوك | ناسعا

 1 ادرك امر داق 1 تا تنشب ىلا ةعرالا سا اجيااماو قير باح دبعلا اذه نيبوابنث

 هلو مهاوخو مه دحامهلا وس ىف نماشل | لصفلا فثد دخلا نمتارضملا ةةسلا هذ هىفو

 ١ امأو سلا ةتساه لاك ةثلاثل ا ةريضل ا اماوةعبارلاو ةساشلا ةرضحلا فد-واضا سلاحا

 |١ لها سلاح اهاكهذهو ناس ابفف ةسداسلا ةرضح ا اماو سلات ةعيرأ اههغف ةسم اننا ةرمضغلا []
 نيل دوش يلا نوكمت دق هناق نيؤراعلا ضعي دنعالا| دوهشلا لغأ سلا. ال ثيادخلا ١

 | ةئاعن "ماع ىهوانرزقاك ”ىذمريلا بهدم ىلع مها ىت جاااساحم رشع ىتالاامو لاسللا باح فلخ
 ب7 كنق

 أ هتياع امثنإ نما لصقل فالح نيالثلاو ةنسلا كد دنع هزكدنابذ مه دخلا نمعررالاو

 هيرو ل كل ا ش

 أ مهند ثيدحلا لهأردب له ددعباو ! | ىفانلق « مهددع كتقناذ (نداتلالاولا)» ْ

 1 ئذلا ىنعملا عمروضلل ك تد لا تاك د : دح ريغ نمدوهشلا سس .ااحم مهلف مهمه ق قيامواسفت نوعرا

 : دوهشلاو ثي دا نيب عمصف عماسلا لبنتي ث حي ماكدملا نونكيناالا ملكسملا عم مالكلا همطعب ا

 || نكت ء هدام هسا كف | ةسح نمتنان وكن ادي الف قاوذالا ل_هال بواطملادوهشلا اوهام نكلو

 : كنوكنمو ععسلار وم نوكسفا د كيوك د 5 كيف هرو ظن ل_, كنسععيال كعمس نكلو ثيدخلا ٍ

 || هت صلخ !نمهلوقب ددعلا اذ هىلا قدصإ ارينا ناسل راش دقو مهفافرمدءلارهظم نوكتانسع ١

 | هللا ٠ نع هللانثي دا لهأ نمناكى ا هناسسل ىل ل-ءه سلق نمةمكحلا عاش ترهظ احابص نيعبرا

 || حابصلادوجو دنع لدألا نا هرهظمىف هنيعنوطبوانسعالا ل

 1 اسف :نوعدرا مسهنمثد دلال هاناانلقام نيعوهف صاخشالا -الوغ نابعا ا ةراشا نوحرالاو

 أ رمسع رج ]او ةناهتتلا ماعم هواسقن نوعيسو هن الدو ناس اس ثد د> ريغ نم شلات لأ

 : بسمع مهو هر هنوربذ قارس رهظم مهئامعانا ثسح نم ةدافتسالا ةد هاشم سواح مهسواخ ٍ

 0 ميطعتف دصرا باع اةدافتسا ىلعلا كلذ ندي دافتسا نوكتفرهظملا كاذيف
 ورا بأ 00 5 هاطظتالالد.“ ىوذعم ثد د هنكل ثيدحري غن ما

 00 اوس سلاحا هده: ل تلا تارا الا 11غ قتاراشالاو

 : مك ىبتعملا 4 ١ نمرهظملا| ده نيعىف سنن مولع ل وصح ثيدحو ا دوه |

 باوَلا ىفا شاق ىلا عنو كراس مهمر ىلعاذ- هاوبجوتساى -ىأب تاقناخ (عياسلا لا ا ْ

 َ كم ار
 اعل

 همص2>



 امقشناب ٌتيضر قار هاظمامأ تآراذاف دوحولاةل-انهو_كتو اهدح و ركاسعلا دعت ابنم

 دو-و ال هناووادو-وىلا اهيفةرظان اهدووش نيع نود و ةدو-وم اهارثالو ةسانأ انانغا]|

 | اهتافاذهريغوه امرهظ ىذا !ناودوجوالو عماهمكح دوجولا عماهمكح ل نضالات ١
 . صخر اىلاو اهتنعم ارغلاو مر امنع تناك انشا اهمراهاتنمناكف اهاهتنم كير ىلا ةرئوهو

 | هناراشأ ىذا اوهواهدورشملا مهابتنم ن وكيف ايف ةبحلا ةيدصح ةددح اولا قيرللا نيت 1

 هذه ازعلابدخالا دمع لف همئاز 0 ل <بحهللانا لوب سو هلع هللا ىلص

 ىهش :ىرخالاةّشب رطلاو ةصخرلاب دخ ال ان نم هناقامر دق ىلع هللابا علان ههتوش هنروكل ةدهاشملا ٍْ

 اودقعام لف اممّددحا وىمهل ةمسنال م هو ص*خ رلا ىف هنوكنيعوه عا ازعلا ىف هن واد

 ضعي ىلع مهضهد لسرلا لصق مهضعي لوقبال ماقملا اذ مه قوم مل بسال ةللغا لع

 اذه ممم ىه: دف ضعل ىلع مهذعب اناضف لسرلا كل: هلوق نم باطانا ىف درواكرهالا سفن ىف هنا ىلع

 الولؤ قرف دقن لضفن هوو هل سر نم دح نيب قّوفنال ىلاعت هلويقب لمسصَُتل اة دّةع ىل> ىلا هال ا

 ْ بهدم ىلءارصتشم افتحو | اليم ىشع فل اطل او ىرمل اب اع ناكأممالا ةئادحو

 ا هدام بج هيسسقت دنع . محصن نأ ىلا دهشملا اذه هب ىهتنف هسفلا خت ىربالو هي هللا نيد هنسعب

 1 0 ءامضق:إل هتوندعت مكحلا عقروه ىذلا لكل انيكك د حسنا لطب انه نمو ناقرف ذراع

 1 ىهام حابرلا دنح ناف انك راما كاك مهركاسعمتظعاام بس> ىلع مهامهم ا ا

 : ىيتن ناو عورلاكء ا دعالا سوفن ىف ل دهضاخشلا ىناعملا دنح ىهامريطلا دحو ريطلا د_نح

 هلر 5 لك ة سكوأ ةراووأ فاصم برضو ةعلرامصت-ن م هنلا ةهكو ىذلا لتس لا كيم لك |

 نمر تام حيرلا فلاقو 'ةراحج مايهرب ريطلا ف ىلاعت لاف هاد الر هالا سفن ىف ةصاخ |

 مديت ملهتوس نورك بعزلاو مواقف فذقو تعرلاق لاهو مصراكهتلعجالا هلع تنأ و

 : دق لك ىعود ناكذ ا دمة نبال ىلاعت قطا ؤ هنلا ع ند توا ريحت كس ْ

 | ناك ايفو باح عفر فو باح ن يع قا دهشأن مهقااناعج بوجريسغو بوت نب سانا ف |
 / 2 هءاح ءارو نم

 ْ ركاسعلا ىبهتنم ةسان اودير 21 زانت ةشااشفرعدق لسقناف *(سماس1لالاؤسلا) +

 ا نو دحملا سلات ا لهااما نا اوكا ىاسذ اق 3ع دقلاو سل امنا لها ماقم نياق اهزاحب رم َى 20

 هتاف نرالا:رظكا ف مانا روش تم مهلو لوزنلا ف سدقال ؟لزنالا باح !فلخ مهسااست

 || هده مهل نيذا اداسعل اهلا قؤر بان نم ىهو تاحارلا سلام ى جيل سدا ااوئاشلا ساما سلا

 سلو برلاو دسعل ا نيب عملا س احامهف نماشلاو عيار اوه ىذلا لوالا ناسسا#و لاوحالا ا

 ا تتار ىلعاهفثي د اف تنشب ىتاا سلا جم ةديرالااماو امن ه١ |بنتاره ىلءبرلاو دبعل | نيب لصفلا

 : 0 ليك ىقكدع نمل احمةئاماهف ةضارا و اردن ةسانحأا ةرمضخلا كا 3ك ا

 | سلات ةهدر أف ةسماشلا ةرشطا اأو رئا ع تم ةئلاقاور هلك انو ناسا 2 || ا

 نا تن حا 0 0 و ا او

 ا مهلا لا نار 1 تلح نت سلا ا قهاو نامل كلذ اخ نم مه ثيدحح ند ينو را ١

 ميلدعإنن ممم كارا مهوادعا نم مهنمو ربا م مهل دعا نم د مخه ىس اركمسهل دعا نش مينة قالا

 ىهو ثي دل لها سلات ركذ تلف نيفرطلا نم ثب دح ريسغ نم مهسلح ثنو دهشد لكلاو َكِياَرَد

 نمىار ”ئذمرتلا نال سا نوثالثو سان د: عو مس كل ”ىدمرلا دنع اساحم نوعراو ةدامع

 0 :احور ىلع ناسنالا ىف انمرمصتقي نمو يمل ا ار مشعانثا ديزيف ةعبط طناسنالا



 :١ هتتادونع فرعي مام ا اذويحاصق نولاغلامهلاندنحناو لافو وهالا كيردونج لءبامو
 .ميقعلا عب رلا مهن نويلغيالن يذلا نويلاغلا مهف هيلا مرجسن اذهلو هقتاالا مهلغُشف مهياع ماحال نيذلا

 اهزاح ىتلاركاسعلا مه فب رصت هرف قولخل سدا دنج لكو لسفلا باحصا ىلع تلسرأ ىتااريطلا مهنمو
 نب بعرلا,ترصن لافو امسصاانتريصن مف ل سو هيلع هللا لص لاو اناع ماقملا اذه بحاص

 ءادغالا هوجو ىف ىلا ىرركاسسعلاءالؤه لسع ماقملا اذهب حاصلا خماذافربش ةريسم ىدن |[

 ةيلغمبتمنوكمآل مهو ىرا هلف نينح ةوزغىف لسو هيلعهللا لص هللا لوسر ىراكاومز,ئافأأ
 ليلدوهفهللادن<روصتم لكو ىردهللاّنكلو تيمرذاتيمرامو ىلاءتلاق اذهاو هللا سعانالا |
 ريغ ن مهلا هرصنناذ ىهلا في رعتبالا صاضتخالا ىلع ,ماروصنم نوكيالو هيهتنا ةرانع ىلغ ْ
 كلذ فات رصنلا طارتشا نم د. الذ اسعلا تز اح ىتلا ةّمبطل هده نم وه سدلف”ىهلا فرغت ا

 ةوزءىلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعق امموقلا عراصم هب امال نيعي ماعملا اذه ىحاصو كما

 طلسي ناو هملع طلسي ىتمو هيلع طلاس نم نيع فرد وهوالا هللا دانجا نم صمت نمام هناكر دب
 صن لك ع وتلا عراضم ىك تانك امالا ىف ءاشملا اذه نال دانا نهب مقا هلع
 مامالا ماقمو هاذهو ن الذ عرصمو هاذه لوقف ماقملا ادهيرح اصداريف »اب لوذقملا ةرود ىلع

 مه نوكسم هللا ف”بحاو هللا ف ضغيلاماقملااذ_ههب لاش ىث برقاونيمامالا نمدحاولا
 قدصو مزعنءهللا ىف ةالاوملاوهو هانرك ذاع ادوزاح ىتاا رك اسعل اهل نم مهسافناو ةقيطلا هذه

 مهنطاب ىف مههسرحم نيعلا و هللا الا هاعدالام طدغاايطكو طاغضنالا نم نودحف هللا الا نو ريال م وكم ْ

 || ذا هناصسهؤامسأ ىه تلا ق1 اركاسءاوزاح كلذ اوُةَمَح ا ذاف ىلاعت هتاريغ هنا كل 3 ىف تورظن. له ||

 أزال دف هللا ءامس ازا ع ءاشني م يبوس وال ءاشي نم لع عطل ىلا سومتا ةزكاشيس كانت تاما |
 اهادعنمو اهيلعنمهملاوهذ كاملا مسالا انلقاك ةيئاعالا داثجالا هذه سرو ةمهلالاركاسعلا
 لاؤساا اذذ نعباوحلا ىفردقلا اذه فكوهلاندسل الاَثمأَف

 باصصا مه ةقبطلا هذهنأ ءاخالو كمال ب اوما + اهاهتنم نياىلالاقناف (عبارلا لاولا)
 رطش نم م.نمو همن ىضق نم منك هيلع هللا اود هاءاماوقدعص لاجرىلاعت هلوقوهو 5ع

 مهاهّدنم ناكم هداه ل.دسا وكل ومهو زغىانلقامف ةقبطاا هذه تلصح ا ذاف اليداولدبامو

 || عماو دةءوامااوركسع ىتاا ىهناسعالانأ كلذو هيلا اوركسعام ضقنو هلعاو دةعام لح لا
 امنايع دام ااهفركا علا كلتراثث اتناك ايلا اهان دروأ تلا مه رراسءناوهدوانلق اهردسن أهلنا |

 هلنمعال نع اهتاطاوامئامعأ با هذا دوصقملا ناك نارك سعلا هذ م فراعلا دودةم فال وهو |
 اهيفرثؤتالفاهنبعلاهل مدعلا قيس ناكذادوجولا اهيةركاسعلاراثتاو ل ةستتال قئاقلسا نأ لعامو
 دنعلءو فراعل ادوهةمريغ عقوذدوجولا الا ى_ لذ اهسفننم اسهل مدعلاّنال مدععلا راما هوا

 ناف ”ى صه هللا ءارو سلو هنم مهأ دبو هلا مهارينم ناكف ق1 ارهاظ م نامعالا كلتنا فراعلا كلذ
 || هللا ءارو سالو تاذلا ءارو هللا لب تعزاكس حالا سلالة هللا ءارو نيملاعل نع ةمنغلا تاذلاف تلق
 اواصف "يره هللا ءارو سلف اهل ةمته ىهابع ءىث لك ىف ةمرملا ىلع ةسادقتم تاذل نان فر
 || هذه نع ءادتب مهب ىذا ناكتفركاسسعلا اوزاح نيج لوقالا دصقلاب مه دنع نكي ملام هللان لعل نم

 مهدوصقم ناك اذهلف ةمسنوأ نيعو أ لا-ىف ناوك الا نمنوكع م ىذا كرْتشي نأ مهتريغةقرعملا

 اهللوةنمباوج ىف مهاوقب ةمنطابلا هيل اريشتىذلا ماما وهو مدعلا قاطع نادعالا اوقدلب نأ

 رذاق هللا مهل لبقناف تدب سل لو تف جهلا مهل تلق اذاف مودعج سنل لوهقنف ذوجومهللا
 باءنمهلك ادهو بالا, بستف توبثلا ىف لارتسالا ىطعت ةظفلب طق سحتالف زحاعي سل تلاق

 ثوبنلا مكح لاوزونايءالا هده ماد عا ىلعركأسعلا|ءالؤ م نيعتستف نامعالا ىئنتر دقنالو ةرعغلا



 نامز لكى ةّاثلا تاقبطلاءامهتحلن لا ذلة نامز لك ىف نانو كيال نكآو نيقتللا ةمتموتربغال
 ةوبن غلس مل عب رشنلااةوبنو ةيقي دصلا نيب باوما * ةيرقلا لها لزاشمنيا + (ىناثلا لاؤسلا) *

 مام ى هو لسرلا لوقل لسرلا عامنا مهنيذا ا نيقي دصل ا لز انه نم ىب مالو هال 0

 نامزلا رخآى عاتل اكح لم_عتريغنم صاصتخ ا هجو نيهجو ىلعمهأ قا بي رشي رقما
 ىلع هذ لوصحلا ن نكلودحاو ماقملاو قل ملاك ل دعت !نن طؤم نأ هحكوو هلاثمأو
 ىودارفالاو نيب َرَدملا ماقموهو ماقملا اذه عسجلا "عبو ”ىبنلا نه لوسرلا نيس م نمو هانركذ ام

 انفال يود منوكيامف ىهاالا صاصتخالا عمرو ىلعالا الملا رشلا ىمتلي ماقملا اذه
 وهو صاصتخاا منا هلاسرلا ف لانج نيلو ا ضاشتح نمط درو كلل لخادقماقملا ||

 نوكياهت لمسعت هلامو لوصولا ىف لدعتلا هلذ هناهس قملا نم نوكيام بستكيال دبعاَناف معلا |
 1 هانا رضخ هدبع قح ىف هشضوللا لاك ىذلا ”ىندللا ل_علا عبشم مام ن نمو لودولا دنعءهلّوطانم

 ةعبرالا نموهواندا نمهانلعوان دنعن مالعةجرمانتاى نعملا العاندا نمهانلعو اندتعنم ةجرأأ

 لها لزنمتاملعاو”ىندللا ملعلاورونلا لعو ةقرفتلاو بارع ةسفلالا ياكل اعود قفا تاما
 ىاكسا نمممهلب حاورالا كردي ىذلا قعصلا مهكر دي الفرخ الانمسحامح لاصتامهطعب ةيرقلا ||
 ا|اذهو قانا 1 ل نيرا ف ور هارسلااف رس ميت وسلا مفنو هاوق ىف ىلاعتهللا ||

 || مهو هنّسربر| صح نم مهن ثالث تاقبط ىلع ههضسانل اوهالعأو هللا دنع لزانملا صخاوهلزنملا ||

 ْ ةئاشلا ةحاردلا هم لصح نم مهتمو اضعب مهضعي لضفي تاحرد ىلع هذ مهر مهلع هتلاتاواصلسزا |

 || ناكح مهعشا نك مهاع ةفوقومةعب رشد او د.عت لب اودع ل نيذلا مهاعهتنا تاواص ءاسالا وهو

 || دعبطلاو اضعب مهضعي لضفي تاجرد ىلعاب.ذ مهو مهعاش ا دحأ ىلع هللا بح وهل مهعبش ل نموأأ
 مه تاقنطلا ءالوه نودو كاما_م>و لءةنال ىلا ةقلطملا ةونلا ةحر د ىضو امنمودىهوةثلاثلا

 غنم ءاسالا نوعي نيذلا نوةيدصلا نقب دصلاءالّؤه نودو نلسراا ن وج. نيدا|نوّقبدصلا

 | قلطنا نيذلا مهو ةئلاثلا ةقيطلا لها نوعبت نيذلا نوتيتصلا ءالؤهنودو ماع كلذ بحت أ |
 لاف اذهلو + ىرخالا ةقبطلا هلعئال قوذ ةّعبط لكلو ةثلاثل ا ةّقبطلا لها ىع نيب رقما مسا مهءلع
 لاكو لاما لعوهوقوذلاريداو 'اريخ هب طة لام لعريصت كو . .مالسل | امهملع ىبءوارمضلللا
 انآ هلعاال هلا دكلع لع ىلع تنأو تن هلعتال هللا هيناعرلع ىلعانأ ىسوملرضملا
 الوارك دن باودلا « اهوزاسئش ”ىأبرك اعلا اوزاحنيذلاّنا لسة ناث * (ثلاثلالاؤسلا)

 ريغ نمدلاَو اًوسلسرأ اذا لئاسل ا ذهّنافاوزاح'و 5 ”ىأب نيس مهل مهتز اح ىقعمامو ركاسعلا عمام أ

 مهح الطصا ىف ةملكلا كن اهملع لدت ىتلا ىناعملا, سم نأ سرعملا ىئسشي لاح ةل رقوا ”ىلظفل ددسن
 || لاعالا دنا دثامب نوديرواهتوقلطي ذقركاسعلاّنا لعاف + .اهةح ةملكلا وامل اهنم “دب لأ امه
 قيرطلا اذه بمن لعاوق دش ىف ىأ اهمح نمةركسعىفلظ لك ”اقلا لافاكت ا دهاجماو ماعلا

 زوحب هنأب دوب ىذا اوهكلملاّن اف كلملا همسا,قلضتلانركاسعلاءالؤهزاف هللا ءامسأب قلضلا ىلع
 نعل تكلملا اًةياهتمّدش ا وهاعالا ئازعل اودئا دشل از اك الة ديدشلا اكيأ ءانعم كلماو راسنا

 ام تددشى ا: اهققتَر اوكا تكلم ةنعطف سب ,طخلا نبا سق لاق « هنع تدّدشاذا

 ىهفباملا اذ هىفاهوزاج ىتلادئا دشلا اًماف كليا همسابنيقيرطلابرك اسعل وز اه هتنعط نيح تك
 مهل وليف مهسفن أ ىلا ميس نيبو هللا ىلا اتيسسن نيب لاعفالا :رضح ىقاهق قا مهفقوأ َتلاحؤاوللا
 نمحزربلا اك نم ص,لختلاو بدأو ةقسشحنيبن وكلاه هذ هللا ىلا هومشإ نآةعم مهل ن كمر الأم
 مدعل ارت نوكش نفرطل اد اذه اي ملا اذه. نعلزْ ىَدلاَّناَف نوفراعلا هسساتيامدْس

 لاعت لاهو هالا اهلغيالى ذل هدودح هلا هلعائئذلاوهماقملا اذه بحاضنا لعأ آو ضراعملا
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 1 كا نيبو

 ءايريكلا ءادرب رمل نذل هو نيتقيلا ني متي دادعالا نم قبامو ةصاخ قوذلاالاابيذ عفت الو |

 |١ افرعم نعد دب رلاناتمر عك فات مكمل نكلرهاظلا مم ءالاوهو لصالا نم اهددمناكتاوأأ

0 

 || عور ف حور تانثفن مولعل اهله نم مالار اس ىف ءاساوالل ناكذ و اهضعب لصح نم مهنمو ىرتستلا ا
 "| ااه ن نم هيفو لمو هلعهقلا ىل صدم ميينتةناكملم مةبانعو مهلاقي رشت َهَمالا هذهلالا لككامو ْ

 || قلعت لعو ميولعلا حاورالانقلعتي لو تايهلالابق ولعت لع مولع هنالث لوضالا ةلزنع ىه ىتاا مولعلا |

 هنم قلعت ىذلاو هتاتاعت تريغتناو ريغ ال داو مدق ىلعتامهلالا,قلعتياق ةيعسطلا تاداوملاب أ

 8 .مالاعتسابل ده ستو عون ةمعببطلا تاداوملابو واع ىذا او ةلاصساريغ نم وسم ب واعلا جاد

 || ل_علا اذهاهتمهل صح ىتلاداوملاّناذ ًايشلء دع نمملعب اليكل رمعلا لذرأب هنعربعملاوهو ٍْ
 تاّميط تالث ىلءاهذ ءاملوالاف مولع :ئالثاهلو دا ىهاكو سل نكح امم معلا وملاك تلاها

 نونامو ةعيسو لزمه اهسو لزتم فلا نورمشعو ةمالثو لتتم قل ةام مهل م ,سىطسولاةخطلا ١

 ضع ؤاهذعب لخ ادّدل اذرم هلت قولا عست ال لز امم ىلع اهنم لزم لكح ىو تاهّما الزم ا

 نبرمشعو ةعضبو لزند فلآ هانرك د ىذلا اذه ىلع ديربام ةمظءلاراز | نمامسهاَنأ ًاريغ ةمظعلاراز و

 د رهط انركلا» ادرنا كل ذو ءابربكلا ءادر لز انمىف دج ونال فصو صوصخ ل راما. دهلالزخ

 || اثو دلو ةثداح ةمفنطانلاو لضالاوهر داطلاو نطاسبلا مسالا نمدرهلشمرازالاورهاطلا مسالا | ٍْ

 ةرغلاوهو لصالا ىف رهظيالام عرفلا فدج ومضر ما لحم عورفلا َناف لزانملا هذهاهل تناكحاأ

 ْ دوجوذبرأادو+بو نءاعرف سفنلا دوجو ناك ن اوهير فرع هسفن فرع نم للذلا اهنال سفنلاب

 نوكشرخ أ ةس ره ىفو لوالا مسالا لن وكف مدة ىف عرذ ددعلا دودوو لصال اوهبزلا |
 همطعياماذهىرخا ةيسسن نم عرفلاب هلوكععو ةصاخ ةبسن نم لمالاب هلك فرخ الا مسالا هل
 || ردامزيعن هنطانو نطان وهام ثدح نمرهاظ هنو هذ ةيقوذلا ةفرعملا هطعتاماَمأو ”ىلتعاارظنلا
 || نم ءادروءادر ودام سمن نمرازاو رن الاىف لوقلا,كل ذكسصو رعاوهام نع نم لزاو راش

 || :ركحناو ذوهامث يح نم لمعلا هل عبو هرّرمناكن تفتحت نيت, اديأ ف هتيالراز اوهام سفن ||

 || لوالاو» التم نيّدْضلا نيب هعم< لاق ىلاعتهتلا تفرع م: هلل .ةدقوزاّرلادمعسو.ا لاق اذهلو

 || مب هعمج هلوقق دصام نيت فل نيتدست نم معلا اذههدنع ناكر ولف نطانلاورهاظااورخ الاو

 ةيلوةعم ىلا ىلا !متيسن ىف ةينطابلاوةيرهاطلاوذيرخ ”ةلاوديلزالا لوتس ناتج و دعا

 أ امسالا قت نوفراغلا هيظعتساالو ”ىهلالا بانا ف انس كادت 1 قاقن ىلا اهيل

 ةدح أونيع نماهريغو دادضالا هللا بستتتن ا ىلا قاب قمتاذادمهلا لصين لب بسنلا هذهدورو

 || ل: تاذلا لوهحناوهذا ىلوأو ردح قاف اذه عوقو هة- ىف رّوصتردمعلا ناك ا ذاو فاتذتال

 || نيذلاءالوالا د دعامآو + اهتع لا وسلا عمو ىلا لزاسنملا هذهنمالا لانتال ةهلالا ةفرعملا هذه

 ليربجو مهارباو حنو مدآ باق ىلع نيذل اب مواسي نود كسر ةياول م لزاما ددع مهل

 ٌْ 1 ا نوكسف دحاووهثالثو ةسنو ةعيسو نوعبرأو ةناملث مهو ليضارساو ليئاكتمو |
 انسنرطامأو * كل دف دراولا ثيدعلل كاذو اياحصا نم سا.لارثك ادنءوهاذه ةئاملثونسجسو ١

 بابل |ادهلوا ىف مهدا دعا انركذ نيذلا ءانلوالا نم عود ملا وهف همفدي هال ىذلا ف كلا هيطعيامو :

 : ىدملا ممن اوهو نامز لكف نوكمال 1 لاو دو ادع نوراغو ةعستو ندع هنا مس كد غلبصو

 مع هانفرعو هان . ارددو هتامزاذهت ىدجلا د جفا امأو * نوديزربالو نوصل ال نامز لكف ف مهذ قيبامو ||

 تس ىلع مهم اد رسل لها مل و ميسو را سلا هن داعس هللا

 ءالؤه ىلعاوداز نيذلاامأو د ءاسحنو ءاسقنو لادبأو دانوأو ةماوباطقاتاهتاتاقطأأ

 ةقبط نوثالثو سب نامز - واذال رد هرتصعع يذلا مه دنع لاح ارا تا نك

 7 2 م نا
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”, 

 :١ !ناصنا قادت كتل عملا سفاجا انف كوز لفماو هن اسن او هن امس نيب نورملاو 20

 ند ىلع هب دلهانورصانلاو* هفاثيم ليَخ دنع هنيولرب هرارقا ىس نم نكوركحاملاو ١

 ناطاسم_ماعدحال سل نيذلا هتتاداسع كئلوا هناضقب ناكناو هن اضم ءامغّمس ' .”هيقمس هاوانأ

 مه ديو مه رو يهنو اتلاف دمالكف عتلاسللاب اونلكلال هغلابلا ةحلا لها نم موكل ا

 : كلدب فيل هراوصخامانح 8 هءاسلوا تافصن نم هباّك هنا ركذ ام ع دوصةتولو هنالظو هرونىف ٍ؛

 الصصفتوالاجلا كلذ نمدان رة ىذلاردقلا اذهفكلفر اصتقالا قداصتقالا نم ديالواذافتقولا ||
 فيكو اذكلعفامؤأ اذكلعف مل لقي مل هللا ملعل ا نم ةحئار مش 'نمنأ ٍلعاو * تةومرغو انومو

 رخأ امو مّدقامو رهظيامورهظام قا دقفا ىذا تاتملا هنآ ملعيوه و اذكلعفمل هللا لاعلا لو 0

 |”واعنوملاظا | لريةباع ىلاعتو هناحس مدعي الو هاوس هلعل دج ون الذ بدل | نيع وهف هئاذا بترامو ْ

 ةمهلالا ”امالا بارع قاتل اوه كمن ىملابلاطوبا لاق اذك هاذ شرع هتئدشغ اريبك |

 ءادق تصخشاو تشكو تعونش تانكحملا !نانعأىف ةنهلالا رهاظملا روهط ثرهظ ىب |

 ىهلالا هما هنعيف مكح لكروهظ بف هحبسستو هتالص لعد لكو مم ريشم سانا لككح ْ)

 ءردا ىهتنا + لسا !ىدهم وهو حلا لوقب هللاو لقعاف هتاذِي_نىوسهؤام»اتسسلو ٍْ

 , تاحوتفلا نهرشعىداخلا ارفسلاع اهتاننوعيسلاو عساتلا ْ

 * (بابلا اذهنم لصو) < ْ

 "ا اميدق نيتّممارغنمقيرطلا اذهىف اناس تالاطتسااملىواعدلا نأ لعا ١

 0 رابتخاو صحم لئاسم مكحملا ”ىدمرتلا ىلعنيدممانلاقوذا!بهعاضأ

 ىركقلا رظنلا:لانتال اهناف ارمشو اونا ل ورمالاا يعظ وم نا نو كر ا خبا|
 || رهاطملا نمر هظع ةسمغةرضح ىف ىهيا لت نعاس ها رص> نوكي نأ الاقي إذ لوقعل|تارورضدالو

 اناسورانقوو بحور رهلظملا نوكيانتووايد .ج انقوو ايئادسج نوكياتقوو ره-ج رهلعملا نوكيا نفوذ ا
 اهالعنابلا اذهتلعش يا ل ا ا و يل ميانلا اذهو

 كلذ نف#« ىلاعتهللا ءاش نا ||

 ل لب كارا رك اقرألا لزانم نأ رغ اوما ءاملوالا لزانم ددع كك *(لوالالاّوسلا) |

 امندلاف ةمدسلا مه! !ارادمو ةحرد ةنامةنملاتناكناوناذ م هرودعمو

 ١ هل لمعت ع زا ينمو متهغانقاو لا ديالا فرات موهنك دنا اوعلا قر مسهل جت ىت لا
 1 لكؤ الزمر شع هعضدو لرخقلا وضل طم رنراعلا رب اوم الما مار بت كح هوا

 || فراعملا ف ديون لاو هلزانمامأو نيرادلا ىف ةمسحلا مهلزانمهذهف ةريثكل زان نمضن لزم

 نم هو ةّمالا هذه لبق مالا مدح اهلل. ل ةَقَمَح لزمن وعنرأو ةينامثو لزنم فل ةبامىهف

 رص مددعلا اذهو هقاذ نم هفرعي صاخ فصو قوذ لكل ةغاتخت قاوذأأ اهلو ةّقإلا هذه صئاصخ

 أ ذهن ةمهلالا هياكل لعو ةقر ةنلاو عبلا معو رونلا لعو <ىندللا معلا ماقم تاماقم ةعيرأ ىف

 ا ءاماوالا لزانم اهاكماقم و عطلا ىو اهي سان امان تاما
 هوم م اا اهدارباب تاكل لوطي ددعلا ةمولعمةريثكلزانم

 ْ اطلس رهظشرونلإ لعامأو ةصاخلا ةجرلا نم اهلمص< ىلا ىدؤي امو تاهلالا هقلعَتت اعيالارعلا :

 رصلاو هنت ا ءامآو برلامانان م نينسلا نم فالا انمدادوحو لبق ىلعالا “ الملا أ

 || نو دم سهئم ىلعالا الملا عبجو لالا لقعلا ديف هنموهنم ءزرح ظوفحلا حوللا ىذلا طمحما |
 عوفالا ةّتس ىلع مهرو ذضق هناملتت عوتطاو همز هد ه ءاماواىوس مثالا نم دحا هلانامو

 ]| هللا دمع لبسو ”ىاطس ءلا ديزي ىأكسص تاقاكلا د  عمج لص> نم ءاسلوالا نك نيش“ امو ٌْ

 التسارن 



 ا ا

 : مهدركش ىف هل ًةدابعىف مدهف مه.دنأ لع ميلا عدلا لاصي | ثمح نمال هللا هأب مولا طفلا |

 لاوحالا ب اما نوطسوتملا اَماو ةماعلا كْبَطاف نيفراعلا ىلع ع > قمه د طارصاذهو مهفوخ ىو

 هللا مهر أن ءنوضرعلملا اضيأ ءالوالانمو) * مهلاو-أ ناطلست حت مال هنوفرعنالف

 مهنيذلاو ىلاعت لاق مهنع صار ءالانهتنا مهالو مهنع هللا ىضر ءاسنو لاحر نم هع ضارعالاب

 تدع ينل عب ا تت ىو نم م نع ضرعأف ىلا عت لاكو توضرعم وللا قلك

 هأ سعال نمؤملا ذاوجنضنأا وص رعبمو مخامز ءان اذ اوناكف هلعف نع هسخأ اوض رعأف هللإالا حام

 سلف هكا ء اسف: هلّنأ معرو مناع اللا دا نك مهلاومأو مهسفنأ ننمؤملا نم ىرتشا هللاّناف 07

 || نمنع سرد رتسأ نحل سفنلاب تعي اهي ضرعاف هتفصهدهنمل َى لا لا نمو

 ١! ىإ نوضرءموغلاا نع مهنيذلا هلوقف نمؤمريغ هن كدمفت ه مرتشن ل نمت انرك ذ نعى و

 نمةيدلا ىف هد تعبالا لهل لاشي هطقس أ قا نوكل نوضرعمريشعي نأ نع هنا هظقسأ ىذلا نع
 نصا رعالاب مهيلع ىن فابن ةذخ اواو ةرافكحلا طاقسالن ملا وغل هنمو طخاسبى أولى الادالوأ

 د كارو ةانرتلا اني ا نمد) ع 0000 اىدقخشلا .

 نيون ل شتات ا يل دل اردد ةهيلارطتلا

 ا سون ىههش ل اذرلا ىأتىاَةس ل نوقتلا ىهدهد_هواباعدتلا اهلم-ىتلا ةفلاشملا عل

 ةرفس ىدبأب هفتّت ا مهف هللا لاكن يذلا ىلعالا اللا ةفصلا هذ اوقكلاو هللا دامع نمءار كلا

 7 هيددإعلا راه دعو نيدو لع الا الملا كقحلت ةفص لكف ماركم أب د متعلق ةررب مارك

 ةغصلا كلت نم ىلعالا الملا هيهتنافصوامهئام-اب قاتلا دنع للا توعن نيبو مهنب نواعم ها امع
 نافىاعت قعلل َه هعص ىه ثدىح نمال ني رهطمدهللا دامعن :مدسعل هغص ىب م ثح نما هنوذخأبف

 اغا نيفراعلارثك أَناف يع نيفرابعل ١ىف قوذلا اذ هو ل ا او-ربالنأ مهفرش

 لم |توك نم .هانرنةاه تنجح مال كا خترطا اعلا علم تك نم ىلا ءامسالاب نوتلختت
 ىلعالا "الملا فاصوأ نم بسنك | نأدعبالا فراعل اقلك لو هي قلي ام ىلع اه. فصتا دق ىلعالا
 ْ ءاع١الا هذ_هاهقدتستا ىلاَدِس .وبرلا قاعمطابم قلخلاق نودحال الوم لثع ةدؤبسلا اح

 |١ هعلدذت فت ور اعط دسجو نم دس تأكدي لام ىلذلالمعن :رم قاذهملع ل معو دانك ذاما فرعنك أ

 ةق ”لارتشالا عقوام لك أ اوءءانثلا ىلعأ نمو ةريثك هللا مالك دوملا هللا باف هلل ءاملوأ تافصو

 ناكف دمار هاطمناكحإا اًناالولو نركمام < هلالا لزم اذه نمرثكاو ”هلضاسفملا ىلع ل دبامع

 || هداع نيجحارلل محرأ هسفنل شقت هعاممالو قلا مالك جن نوفرانتلا قابطأامل هملاهنمءاوزت ||
 نيتاغااريخو ةلالجرتس نيرفاغلاريو هريدقتت نقلا لنا نسح و هئاضق لصفب نيك اهلا مكحأو ||

 ممدابشو هن ذاكبنوعار ماه دهعو ومحانامأ المهف 20 ماكحأب نيلصافلاريخو هيونغ قلاخملا |

 منوال نتج ةل طا ةراتسي ومدته لج اهلا فار: | هلالج طاسب ىف هبدينمب نومئاك

 رابتءالابراصنال /| اولوأو هناا !ناسلب ءهدحو ةداهشن لعاا ىف نوذطسارلاو هصاوأب نولماعل

 هرون ءاعيلدادقسالا نم مهظفح ا بابل *الااولأو هراطخ ىف هيمدرحزامي ى ملا اولوأو هناهواخىف |
 ىدعتمل د ا هلع قءاسىلا عالطالا نع هب مهنا مل ساننلا رع نوفراعلا مهو :

 ال هدسءنم ءاش نا ةنامأ ءادأ هف مهفاختساام نوشفنملاو هدودح

 0 هييهواع نوزئانفلاو هنالانمدادساامل نوركجاشلاو هتاممن ا

 ل هناسحا نم ةنمهرمامع راربالاو هناضرم ىلا لابعالا يش ىلع ن قوقاتسلاو

 / ةسأكىلعهتلكءالعأب نرلعالاو هئاستتحان وت الينا نيب د نمنوفطدملاو نارك نع مههدهث أ امج

 ملا
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 امى اي نأ هللإ هفاكىت ٍجااهروما فأن دس لالالا شوب قولا هرتخم زا لو لعد لس "ىنلا

 ىلاعتلاقو قوىدلا ميهارباو ىلاعت لاك ىفو دقو ,”ىفووهذاهلكهتالاح ىف كا ذرثكو | مالا ىلع

 : ماذا لكل ءاف مضد لوعف ىلعاضو ىئشا ىو لاقي اهظعارجا هتو سف هللا هيلع دهأعاع ىفوأ ن نمو

 نكفرشأ اذا و ثا لع ىفوا لاشب اذهلو ةنوزخلا ةسهلالارارسسالا ىلع فا ا ىلع هرراكتماو

 || كلذف هدايعرثك أ نع فراعملا نم هللا هنزتخ ام ىلع فرش او هللا هغاك ام ءاقرإلا نم ةباثملا هذ مم ناك
 اراضتحالا دنع تمملا َىابام فشكلا نم هان آى اان داارادلا ىف هناسح ىف هلل اهافون نمو هي فول اوه

 1 هللا دوهعب ءافولا هل تمحوأ ةمترملاهذه ىلعدبعلا عاوطاذاف توملا نابت نعةرابع ةافولا تناك ذا ا

 ٍْ 00 ا 1 ا ل 3

 را 0 راسل نتا لامع ما

 راو وس الو راو يلا قاتم ا نونخا 0 نمتكوفاق

 عاد ةفصلاناف مهتاوذ عطقال ةغضل ا عطق نبدعتعم هنوعطقف هعطعد قحلاءهسهأن مالاهتنا

 * عطقلا دض لصولاوهلعشتن ا هننا جر هب نورظش مهف فصتا ن نم اهم فصتاع الؤهقح ىف عطقلا

 لصولافهتلاوهىذاا دوجولاب فصتاو هللا لع لاعإالداذهل لصولا ىلعا.دبم دوحولا ناكاناو

 هننوهصتعَت مهملا هم مالمح هد ايع نيبو هن هللا لعج اذهلو شرعت ضراع عطقل او تاسلا ىف لصأ

 نمةنش حرا ل_سو هيلع لنا ىلص "ىلا لاق هناكس هنا نيبو 6م رقلا ع كوكس .:

 هعطق اهعطق نمو هللا هإصواهاصو نك اسغو ائدع نجسرلا مسالا نم تدحا هظفلا هذه ىآ نجلا

 1| مسهل عرم 000 ى و 5 00 عل عرشالو هللا ,هاعدام يل اَنأ اولعكلذ اولعالف دئاز ساال هتلا عطتوذاهانا هعطقودهلا

 لاصولاو شالا لهأ نواصاولا مهذه.لاصتالااو دعسلالا هما لصوملا قيرطلا

 عدقلا ىف ٍةدؤملال ها * ومهومه نيذلامهف

 ْ عطاَقتلا نعوبف اناوخا هللا دامعأ نوكو اوعطاقتالو اوربادتالو اودسات الر بذا ىف درو دقو

 |١ نيسفنلا نيب ”ةلصولا تعطقتنا اذافةاسملاو ءاقيلاء نذوب اهجراخ اهاخ اد ساغنالا لاصتا ىرتالأ

 || نيب تناكىتلا "هلصولا كلت عاطنال ناسنالا تامهدح لف حراشلا لوخد باطي لخادلاجرفن

 ندو) #3 موملع 6 ىلا عتهنا مهلصو نعوه كلذ لصوب نأ هر هللا سهأ ام نولصاولاف نيستا

 | مهفواموأ هنم فوات اءىلاعتدلا مهالون مهنءهتلا ىذر ءاسنو لاجر نمنوفئاذنلاضبأ ءاملوالا
 || باةتامو نوفاخع مهن ًايمولع أو .نينمؤم َمنكح نانوفاخو لاقفهمالالاشتما هنم

 ' هناف ةفسلا هدهىف ىلعالا اللاءاوقحلا اوذاحاذاف تاسلا ءوس نوذاعو راصالاو بولتلا هف

 ١ ىلعالا الملا عمزيمت هياسثملا هذهب ناكن ع . نوصؤوينام نولعشر مهةوذ ند ماير نوناح مهن لاه

 نأ بدالا اذه اوفا و هن مهفو> هللا نوكلدهف عباس مويلا ادي يعادلا عم مهم دأ نك

 1 لاه لاح افوش اماو نامزلا فوخ ا ذهفراصبالاو بولقلا هيف بلة ةتاموب نوف انجمبخأ : ممملع هللا

 هتلالهأ ن + ارتكحزاف مهعذو ثدح هلاوقفو هللا عم بدأ لدأ مهق بتاسملا ءوسنوفاخعو

 || مها الؤهفهتابمه را اوةلعو ناوكالا نم هياوذّوْ>ام ىلع نو-ّرعبالو بدالا اذهل نونطفسإل

 هلوسر ىلا هللا جنوأ ءايدالا مهف مسالا |اذهاوةصسا نيذإ !نوقئاملاامغاو فئاخلا مساريغرخ ا بقا

 هلا ء ءادعأ مهو يفاذعالن هافخو ل اود ىعن ْك سف: فخو ىفخ ىب دومانمالسلاةملع ىنبويم

 نمهقناريغاوركسئ اكناوملا اذ هىف .هوفإ ف: هتلامأ ءايدالا لثتساف هريغ نم فواناند ىصأف

 دعو
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 ١ع

 ل ءاملوالا ن 0 * م ا

 اوقنا نيذاانا ىلاعت لاق نما صئاصخ تافصن موشو راصب الايهللا مهالو مهنعهّللا ىذر ١

 رطاخ مهيلغأرط ىو: ل ها ءاسأع مسهف نورصس مهاذاف اك ناطمسشلا نماسعط ميسشا ا

 كا ذمهرك دف ناطمسب لا نم ناك اذا الا هنو د الاصاخاكو ذهل اودحوف ”ىئاطيش هلصا نسحأ| ا

 ىضتقاناف قوذاايدلنو دهاشمىا نورص.ممهاذاف ناطمشلانمرطاقاكاذّنأَب قوذلا |

 لف نب بسلا نما راجت هتعي تي اي كلك هج ا تاس عر كلذ نزح هل هنبع باقو هذخأ علا

 هللاقاملمالسلا هيلع ىسع لاق 5 هكرت ب حجام نيدو هدد قر قف كلذ ٠ نسدع ا نضامو شاب ىلا

 هاوقل كل: لوشن نا هنم ءاجرهقناالا هلاال لدن وراسل لاستذ هو رعيال هنأ ىلع انوست ع سلا |

 هللاالاهلا الك لوتلالا هلو قا مالسلا هيلع ىسعهل لاتنام الاوهكلذو امج «ءاطادقنوكف :
 ءابسشثالا ذخأي فيكف رع نة تاطمشلا سضالالاثتماال ناطمشلا ضرغ ةغلاختو لوقلا نيب عم أ

 0 هلوق عما دهذ هدر ههحوقكاذّدر معلا ىضتقاناو هملا اهم هللا ءاحع نم ىدب ىلع ىلا.ال

 نمو) + مهنع باغ ئذلا مهراقن يلا عجر ىا نورصبم مها ذا ىسندق مولعملالاركذتلا نوكبألو

 اهارهتذوو اهانا مهمهل نأ ةرع ء4لانهلتامهالون منعها ىذر تارحاهملاو نورحاهملااضياءاملوالا ا
 |١ هللا ىلعهرحا عقود ثوم كرايم لورود! كارا هدا اسوم دنا ىلاعتهتلا لاك :

 سفن مركن ع ةمبش لكنم اصلاخ هلل كلا ذكرت ىف غلابو هكرتي هلوسرو هللا هما ام كرت نمرحامملاف |

 ىفهلندعزانلا نم اهالي دنا دش ةاساقع سفن مركلب ءازج ىف ةبغرالو هاركأ هركن عال ةمعاوطو ا

 معلا ىف عاستا ن نع هاك ل ةنوكيو هعامس د :عريغتبف اعبط مالكلا نم هركبام هنوععسو كلذ

 هءنوكيو هس ضارغأب ال ةعورمشملا هو>ول اب هلك ك إذ ىف هدمقتو ةفصا ا هذه لثم ىلع ب وؤدااو

 توعنلاو لوصفل ا هذه نمئشهناف ناف رحاهموهف لحرلا فت افصل هذه تءةحااذاف هناقم لاك

 ءوث لكبهتلاو ارجاهمهّلئا هاه امل هانطرتشاو هلك ذهانلقان او لاخلا نم هتافام بسحب ماّملا نم هناق أ

 ةرجث بحاص هي ىهسفدبعلا انسحافصو نوكي نأ ىتبشامم للا اذه تحت لخسديام لكش ملع
 نم قدا ىذا ىنعملا َكاذ ىلع عضولا سفن ىف ةيظفال ا ةقدقملا هذه ب احسال رس اهملا ف هانطرتشا
 ل مهاد وضل ندر ابعت لاي ووزعت اكل ءاملوالا ن نمو) * مسالا ا ده هظفل ّْ
 هنم تّتفش لاش نوتات ميو عسانا مهنيدلاّنا تناك د هيك لعل نمقافشالاب 1!

 نوردحىا نومأمربغ ممر باعت نوتفشم مهر باذعن م كاع لارا قفمان ا

 اكافشا هلع تقفشأ ل يور ذم! ىفالا هنم تةفشأ لااتيالو مهم هعوقو ىعينينم آرب مير با ذعنم :

 ليدنتلا نم هسفن ىلع فاخن م ءاملوالا نم نوةفشملاف هملع ردح ى ءادحاو لصالاو ةَقفشلاَن ها[

 رن نمو مه. ا ىلع نيلسرمل ا قافش ا لثم هللا قل ىلع هقافشا عر ىرشدلا هللا هْنم آن ات لي وعتلاو م

 دن نب ”ىهاالا هالا ةفلا حم اورصنااذافطعو نانح مهل ةيطردبك اود موق مشو ندمْؤملا ند

 هم ح 1ع نااغلاف ةراثملاهذبم ناكنمو ء ءامسلا٠ نم ىحأ هيلز نا هلعاف شا مهضتارق تدعتزا

 قانقإلا ذرد ت18 تافتالاةقعر مديوشحتامل ةفلاخم نمرود الفهلاعفأ ىف ظوفحهنا ْ
 بجوملاةيةر دنع مهسوفلا موتي ىذا اريغتلل نوقف ثم مهنأب مهلعهتلا تا هللا ةعاط لعدم ادت ا

 نمو) < « عولطلا تدار اذاواتيرغاذاس ملا ءوضة شب ةرجوهىذلا ق وعسلاح رم دوخ أم كلذ

 ىلاعتلاق ءاقولاب هللا هالو مهنع هللا خر اسنو لاحر نم هللا ندوس توفرت انحلال للا ْ

 0 قاثمملا نوضة_:..الو هللا دهعب نوفو نيدلا لاقو اودهاعادا مه دهعب توةوملاو م
 هوهص ٠ نعدلاس يح ا ا كاموصق ل لاشاَع 0 اره كلان رردعإالا ٍ
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 ا لاعتلاك ةلوخالا لع مهروهلع عتبهيذلا”ىهلالا دس انلاوهو رهقلاوةلغلامه |
 || هلا ىىضر ءاسولاجرنمراسخ الا اضيا ءاملوالا نمو * نيرهاظ اوصصأف مهر دع لعاونمآ ٍ

 منع ١" مهل كئلزا ىلاعت لاك ةريخ ايهتنا م هالو راشالا نيفطتطم ا ااندتع مهناو ىلاعتهثالاك
 ةدانزلا ىضتقي لضفلاو ناسح تاريش نق هئمو 0 م ىهو ةريخ عج تاربسللا |

 عسجم ىلع داز نم ملكراسخ الا س نخل كلذ نم نسل ن هد كراش الام هلارتيسالا هش قيام لع | ا 1

 سنملإ كلذ لد *الالا ل دع ال صاخب رط ىلع للان - علا نم هسنجريغ ىف دحولال عاب سانحالا | ٍْ

 || ,يتدو هلعاسع حاصفالا ىطعا نم نم ارامخا اومسي ىذلا صاخنا لعل اذه. لاعلا سنا اذهىفغ |
 اذني ىهسملاو هو هنو دوه ن نةريخ حاصفالا ىل طعاىذل اف هسفنىفهل اعامع حاصفالا طعن ل نم ||

 ةكانخدلا ىطعا اذاف ةماعو مراقد عادات اف ةلاعر مالكللا رس كلاب ةريخلا ناف مسالا |

 : همسشلاىلا بر اهنا هريسغ نم لضفا ناكتف تأ هب ةعفنملا تناكسف هسنم عمسن نب فدع اهذنع ان ١ أ

 || لوسرلا نال نلسرم لا فاصوأ درو ا ذهاو * رابخالا ةسه كل تن دقق كا ذ لعاف عف ذانلا مسالاب |

 | دع "هليضفل اذه باعص ا ىأ راسخالا هملا هبل سرا امهنلا لسزان طنيسا قلاب هومر ُ

 لاك مهلاوحا فديو“ الابدتلا مهالؤن مؤتعهللا ىضر ءاسنو لاجر نه نواوالا اضا ءانلوألا نمو |

 : دهش لفهللا نع نوم اعلا لاجل ان تباع فدعا سلات نالاش ارا نانا كل كاكا ىلاعت |! ا

 أ دح لكن عمهماقم رتاس ى أ مهار وفغهنأب هسفن فصو هللا ناف هللا قلخ نم دحادتلا عممهلاح |

 قايد اكل تبياالاو هناحس ماوس دوهشم مهيأ نوكي ال تح هدنعةسغلا اونلط مهتالهاوس |

 نماوءاح لاقي ةحأن لكم لاح لكى هنثا ىلا نوعحارلا مهورتس ل بللاو قراطااك اليك موتا ٍْ

 ىلا سلب اد هاب ىلا بالا م ةمح ان لكن نيستا ىلا عاجلا تارالااو ةسحانىاةروأ لكم ا

 ىلا هك كلذ ف نوعجر مهذ مهاثامث ن ءو مما عءو مهفلخ ن مو ممدبا هم ةحان نم ناكدنالا ا

 هللا ىلا ٌءذام لوص>- ىف اوعحر.النا ندالاىدتفااملو كلذ ند كانجتامو مدامف ارخآو الواهلنا ا

 ةعضا |: دعو ةراشملا هذ مهنيذلا لاجرلاف بدالا ٍِع س نم رخآ مانشم نم هيد ىذدااردقلا

 تق
 نيتك ةتيطاو 535 أ ىبلقنئمطملن كلو مالا هيلع ميهاربا لاق ةنينامطلاو

 نك 0 همق هب اختس ةيلا لا ل 0 ا لا شمال ١

 0 نيو اووف نيت ارشبو زاك |

 ١ اواكىا ندا تافصددهف نوقف“ مه انفزرام وةالصلا يشار هن انظلاط لع نإ راضلاو ا

 || مماصاام ىلع مسوغ اوسسحىا اوربسصو ركذلا هب عقوام بسحي هللا ذ هكح رق ك اس

 1 هللا مه اطعااملابم شن أ ىلعابتقو رمضح اذا ةالصلا ةماقا 0 ول و مو
0 

 َّق ةياثملا كَ 0 اسمهلاسفةّدشلا نم مهمانام ىلعريملا ن د هش هام عمم 1
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 ا اذ_هىا مهارفغب نباوالل اروفغ هسفن ىعم هللا ىلا هبق اوعحرنا لاذع اذ_ه ءالؤهل ىذتقاو

 || تابخالابدتلا هل ءاسلوالا دو 00 م

 ٍ اذهفنأش نعنأش مهلغشي لذهنم مهلا سات هوطعا ةروعرتسوأ ةعوح دس نم ا ىلءقزر

 1 تدع نم كلان : نوضار مهلاعرا دقالا ىرام تحن نونك اسوهو هيهنلا مهتعن نيذل| نيةبخلا تعذ

 | هتلا مهالو مرتع ىضر ءاسنو لاجر ندهقئا ىلا نوسنملا اضيا ءاملوالا نمو) :+ اهمهل نكساذاراغلا

 م هللا ىلا اوعحرنيذلا مهنوسنملا لاجرلاف تدك «فماوا ملط هاربا نا ىلاعتلاق هناصس هلا ةنانالاب ا

 ْ عوجرلاذا مهعوجر ىف هللا ن نعباون مما مهلاحيف مهذوهش عم هنع عودرلاب هلا مه سها : لك 1 ا

 | هانا هسفن 0 م ملا م ا م سجل العا
1 

4 
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 ١ فصوب قاف قي رمانلا ةمب ىعاصلخ يبجال كاذب مهلا همدقت ال دهلو هلق هش ل د ||
  000قدرط ىلع نكلواضبأ ذخالا مدعل لكان تعيب دسعلاو شن ريشتلا ةه> ىلءال 1

 فرش لامهاريغ نم لاهمالاودَدْحاَز ما مدعي هفاصتا لف كلك م هللا لع ىفامع هلل في رمت

 للا نكيمل هيلا ةفصماسق لبق لع ناف كل ذب هاهم معلابال لكان دب علا فرشو مخلادال ملعلاب ع
 ريخلاب هذعلعل ا عذر عماللا رانخلالاب هلع ىثي الفهرابتخ ا قرومحتو ه نم ةلزن هذ الاعاقب رمشت

 رابتخالاي دار اوهام كل ذدنءناسنالا ل« سفريسملا ضقانن زامتخالاّنال ارسراتخالا كلذ ىف
 مظعأ نم هل 5-لا هذهو# ةركمري غرو وهن ءاركاريغ نم ريما الا دوجولا ىف تام هنأ ىريد أأ
 نم نوذا والااضيأ ءاما والا نمو *« امنندحو اممدق قاخلا نم اف كله مكف فراعملا 3 لئامملا ا

 ةئبسم سعشل عدت سل دنالا دالب نءنوتنزرلا ةناسرع أ سعا مهنه تبل مهنعهتلا ىضر ءاسنو لاجر |
 ذوفنلاو لاكلا نيعنم مهروصقل مهّدر نم مهرو دصف هنو دحام هواتلا فنصلا اذههتلاىلو
 ميعاربانا كلذ مالسلا هيلع يهاربا هلل خ ىلع ىلاعتهتلا نأ دوقفم لعدحو دوحو نمنوكرو
 ْ كلذ ىلع مهد أب للم فلحو هوتحنام هموقةدابعنم ىأرامل هوءانق رياح هارتال و .هاوأ ملح |
 || هللا هاعسأم مهذخأن نم هللا هنكمالو ردي اوافاملح ىمناذ_هلو مييلع ءاعدلاب ملعةيرد# عم

 ٍإ احلا فلج - ريناكف لاح ىلا لاح نم لّوحتلاو حازتمالا ر ادى هنآ لع م السلا هيلعدنكل املح |

 هموق نم ملعولف هلل ا ن نملوبقلاو دبعلا نم لولا ىنتِ ىذلا نطوملادوجول هلح بسام دعبامف

 أراك ىذاا وه هاوالاق منع لحام ازافك ارحافالا اودلالو لاق ثيح مالسلا هيلعحونملعام |

 "يسطر اهؤأتلاو ةريلساو ةريغلا بان نموهوهاروهدها ثا هيئاعبو هسساقاو اولملهؤأتلا :

 || دانحالااضيا ءاساوالا نمو * عطلان ج .ازئمالا نم اهقرع ثدحنم حاورالا فهل _تدنالا|'
 ١ مهلاندنج ناو ىلاعت لاك مهنءهقنا بذر ءاسنو لاحر نم ءادعالا ىلع ةملغلا مهل نيا ثوسهلالا 1

 طلسهدانج | ملاعااناف ٌرسانهو كلما دسعمسهف كا ه_هسا نم هن اس هبلا مهفاضآف نوبلاغلا '

 : ةراتعلاب مهتم ةقث اط هّللا ىلوت اددعممصعامىأ وهالا كرر دونج لعبامو ضعب ىلع ممضعب ١

 | اند كححا صوصمنم نيعم ”ىهلا مءانح ريدي لوهناذ نع هناك ار يمض هسفنىلا مهفاضأف ةءهلالا |
 : دانحالا صئاصخ نم ٌةَدعلا تناك ذاةَدع لها مهن انيضكلمالالا نوكتالدانحالاو 0 ١

 ا ا ا تل انعالاو مارال و هدا جأ

 ١ 01 هانا لاما فاسصملا هيف نوكي ىذا نادمملاو راةئفالاوريصلاو :

 ١ نم هثلاثلا ةقيطلا قس اسم لعلاو ناميالاو مهذعب ىح ىف ناالاو داسنخالا ضعب قح ىف لءلاوه ١

 ديحوم لعلها ةءلعلا ةصاخنا ةقبطلاتاق.ط ثالث ىلعةيلغلا مون يذلا ةيانالا دان نافدنملا |
 ٍ لها ةيئاثلا ةقبطلاو.لعلا ا ده ىلع. انمم ناعا لهآو ىناهرب ” ىلقعل ل دنعدننا لوسرب ل لهو هللا

 ؛ دنا نمهناف ,م١وقن ق هنو د ةكرورش لع نءالر ظالا دهس نم طل يلد نصوت ا نا

 1 نم املاء هنوكل ”ىرورمضلا إ-علا بح اص هعفدي ر دقيالو عراشلا ودعلا اهم عفديةلان م هلدبالق

 , ةرورضلا ةهح ن نمهللاب اعلا باص او هسترتو ليلدلامالا عقد ام ودعا ناف ىل- ادريغ نم هحولا اذه | /

 زو 2 1

 لها ةئلابلا ةقيطلاو ةحدا ةببشب ودع عفدانوضّرع الو دانجالا ف نوزيت الىرخا ةفئاضأ

 نوعفديف ماعلا ةلدالا ماقم كلذ مهل موقد .ئاوع قرش هنعنوكي ناب لها مسه لع لهال نامياأ

 م ا واويشل] مه ةقرطلا ل 2 ال11 اضم ناجع ءا داوم ءادعاذنا اوعلا قرح

 ةذرعمل عمال او نيِئمٌوم اوناكن او دانحأب اوسلف ودع عفد|ة داع قرخ مه دنع رس] نيدل اَنوودِمّوملا

 نيذلا ىلاعتو هناك س دندن نموهف اذ .دنع نوكأ 1 قدع عفد لعردنب سن لكنا ةقشلا.ذه



< 

 م ١

 كلا الوقف هندي نب هةدوكسل ار وانق لع لخ دا ذا لحرلا كاملا لوقي اك فدو ريو ةمارث ب ارتقا
 هنابامالعا دوصسلا لاح برتقاو هلوق عما ذمه ةيرقلا نم ديرب ث مح هنم ىهنان تح هندأ هندأ"

 اريش ”ىلا ٍبّرتنملاهاك ب رشلا كف عءاضمل برتقا هللوقي وهو هي ديزبب هناو هلدح» عرم دهاشدق |

 سمعا لثتمم هنال هماركاو هرب ىف تأو مظعا ناككى لا ها نعدمعلا ب ازتقا ناك اذاف اعاراذ هنم تي زق

 مهل هرب رهطي نأ ل_سو هيلع هنا ىلصدسنهللا م أ نيذل |نيؤراعلا دوطس وها زيف فشكلا ىلع هدس أ
 هيلعهييدنل لاو دوحتلا عكراونيفكاعلاو نيفئاطال تب رهطو لئاق نمزعلاف مهلاثمالو

 ع دانا مقر دو اتادر نيدجاسلا نم نكو كيردمحب عبس: مالسلاوةالصلا
 كير دبعاو مت ثدح نيد ح الا نم نكودلوق بقع هللاق اذهلو تاقلا دوح»ىالا كلذ

 ردات قد د. ةرذخص ةلآشنا لعتف تدح» نمو كنمدحسام نيقملاب فرعتش نيهلاك دأب ىتحا|
 ين انرظناف هملا اهتلسنل هتاذادوحسلاب تيل اط هن احس هنا قصف هتافصب كالحو كرهطو كافطصا |

 ا اج انلاهسغنأب موقال ءاعنالاو !تانشملاو ا .بنسنلا تناك ذا ةلتسلملا هده ىفهسلاانرشأ ام رهن
 || اهلا بسنتوأ اهم ىعستوأ نيعلا كا:فدو نأب اهمكحرهظمفام موقت نيعل ءقاذ لطب ةيلاط ىهذأ|
 | موتني كاربىذلا هسنل هلو فرط كلذكو العىفدز بر لقو نيك دكر متئشام فدك |

 | دقاو كل ذللخت, عفر يغنمه دوع- لاح ىف هملع تالاخلا عون ار امان نيدح ابو و ةلئلسدر|
 هدك افدبعلا قحىفهفرششل دوحتلا ال اهنال_ص تالاحن ملاح نثي لو دولا ىو عكرو ماقو عقر ١

 | فورعملاب نو ص االاءاملوالا نمو + هينايتالابالاريصنال انكر واج اواضرذ ةعكر لكى هتسنثني |
 أ لوقت نأ نيب قرفالف فورعملا وه ناكذا هننان سهالانهتنا مهالوب منع هللا ىذر ءاسنو لاجر نم أ
 قلخ نم مهتلاسنئاو رك ال ىذلا فورعملاوه ناس هنال هتلاننو سم الاوا فوردملاانوىهالا |

 || هورتتلالا ةهل الا ىعي مهدبعتام اولاقوزنكرششم موكعم هللاَناوتبا ضرالاو تاوءسلا

 | لوسر لاك # لوقعلاو للملاولغلا عمم ف كلذ يف فالخالب مهدنعفورعملاوهو يتلز هتلاىلا
 || نمو فورعملاب سعأ دف هب أ نف فرعملاوهف هبر فرع دّمف هسفن فرع نم ملسو هيلع هللا ىلصدنلا ||
 | هناثهتلان ان ةقمقلا ىلع نوره "الا ياه فورعملاب نو م ٠ الاو فورءملابر كلا نعىبن دقفدييبخ ||

 | "الا مسهق مالكلاا ماسقأ نم صال او هب ماكس :ئذلاهن اكل لعن ا ةدنع حأ اذا هنا صس 1

 ةطح تدتوهف فورعع صأ لكو فورعملاب ىهالا ىف اماعلا ةممطلا مه ءالؤهف ميز اسل نال ا

 امنا ار لان نم تكسو ءنوهانلا اضنأ ءاساوالا ن نمو * كلذلءاف مالا اذهأ|

 لكلا مهله نوكرشملا هتنن أ ىذلا كي رشلاركنملاو فيرد كنا نع ىهنلاب هلا مهالو مهنعأ|

 ١ | الأ نيعدل كيرمش مم نكمل ارورو لولا نماركتمراصةهركدأو ”ىهلالا ”ىناق رعلادسحوتلا |

 لوتتلا نم اركس ىمست ”ىدوجولا هللا دمحو ةفرعملا هتركنأف ضحنا مدعلا هتك رهظ ظفاوه لو ||
 الوت دجوناو انيعملاعلا فكي رشالذا كي رشلا نيعالهناف "ىدعركتم ىياودوجوملوقلاذا |

 | اذهلف ةدوحوم انمع تاركتملا نمركنملا س لف ةضاخ ل وقل نير هع ركل نعنوهاناا مهفاقطنو

 الطااضيأ ءاسلوالا نمو + قلد ق قورخملاب مقرن نكلو رككتملا ءنوعانلا مأبهللامهفصوأأ
 لحامقلا مهالو برشم اهف ءاسنللو الا لاحرلل ةفصنمامو منع هللا ىذر ءاسنو لاجر نم [إ

 | ليادةم رحلا يقعد الايتل علا ناذ لقتل اذ ىلعةردقلا عم لاب اف ةعر طابدخإلاكرتودو

 ملعلاو عناملا عابفتراوةردقلا عم لال ىذا ارش مب الاف ةيسشملا ففنًاتسملا ف همكحو رمتلا لع

 ذخالا,اوأإ لا ذا قمع هلا ىلع د.بعلا ف لا ةغصر فاصتالا لبق دبعل | نع بوت وهو عل امقداسلا ||

 تان مالا سفن ىفالذس الا عوقو نم عني قداس مها معال مهناف ءالخلا م ههودقلا عم دع رولا بوث '

 ءانعاامرسيذتتغرلملا تورك عشت لي تالزواملا 1 يالا نسدبعلا كس (ُ
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 ريشنلا نمدحأ هيف هتلاركح ذالواملع فكي ]ناو ضرالاّناف داهملا ةّمالا هذ- هةحامسلسو |
 تناكفرافكااو نيكرشملا نضرأ ى مواهلعر كو اهفهتلاريغ دنع ىت ا! قضرالا نسامح: ان لقا

 | ردّنان دبالواهلع هتلارك ذينأ طرشي نكلو داهطاريغىف ةحاسسلا ع نملض#ةداهرلاهةحاسسما |
 ١ نيئمؤملا ناكر رابكلا مرست مهيافرنودمْؤملا بريمر :دعلا ءاقل نمل ضف داهملا فهلا |

 مه ءالؤهف هللانودنم دب عينك هتلارغرك ذاهفولعي قتلا ن :كامالاىف هلئاّدلك ءالعا دوصقملاو |

 ةنس نيرشع قدعلا ضرأىف ادهاجم حاس ءالجلا ”ىرواغملا فسون مهرباكأ نمتسقل نودع اسلا
 مامه نيدج هل لاقيىلاعتهقلاةدابع فاشن ةيالجج نا شاب امصا نم ءادسعالا رغش اطبارنمو

 نييوشب قررا وس سلا ا 1 ملاحرلاراك نمناكو سلدنالاءقاقشلا | 1

 هنا ذر ءاسنو لاجر نمنوعك ارلا اًضيأ ءاملوالا نمو : تام نأ ىلا كاذ لعهلاسّرةساو غولبلا | ]
 هنزءلو هناحس هس وهث مح نم ىلاعت هلل عض اوتار عوض ارغب نيعبك ارلاب هباَكىف هللا مهفضو مهنع 1

 5 وم تيحم رخو هنيعشيح نم اعلا طا ال قراعلان كذا لالا نمرهلن تيتسنايربكو 6

 غلا تن كنا قد لاحف راني يكتم تلت لكل عشا طب كا ذك ىلاعت لاه قس تاقمار هلم |

 «ةيصقامهنماددحاو قعرانن ملوش ىحلا اوعمس منال نيعللال ةفصالا وعكر نوعك ارلاو ةمتاق ةعصااو |

 هنسفن نإ مملاعلا فرعي ملام لاعلان ماوقرعقامهق عزاننلا عقو ادهاو مهتةصال قحلا ةفصابمأ اولعفأ
 مهلة مدد ام علا نم ملا ميظعل ارابخازب زعلا اهبعّدي ىتلا ةمظعلاوةَر ءلاو توريملاو ءانربكلا تاكؤلذ

 وداع : رهظاذاو ذخ اوي بتدكمنالهقنا هذخ اود ل هنفصن رهظ نذ مهتفص راغصلاو ةلدلاو لامعا قا

 سعال ع ف يحج نينراعلا دنع قتصق هلا مهكلهأ هباورهظو ءانعم ىفامو توريلا مهلن كلامو هلّوح

 ىحناارثاكالملا دنع مالسإ| ىف ءانحلالا حى لكف مهدوعثموه قدا ناكذا مهتسعلالةسهلالا |
 هرورسو هلأ نم ني ىذلا صدشلا كاذب ريسف مهمالسفف مهنوقلي ام دنع مهناو النوذراعلا |أ

 رم «ةدبس املوهاغأ هش نم هلعوكرلاو ءانحنالا كل ذّنا لذ: ثمح هسفنب هلهح نموهامتا

 نوذراعلا هلعفيو نورعشال مهوافرعوةداعو له لهج "هلباقم مجاعالا ةّماع هلعفض ةعقرلا ا
 لطابهتتاالخ امون لك الا دسا لاك هتناالا نوربالذاهل ءانحن الا بي ىهلا توريجةدهاثم ||

 ىلع مما ىلا بسنت ىتلا ةيهلالا ءامسالا َناف تقدصانلة دوو اضيأ عكارلاف ثلقناف + قواخلا |

 رثكاأو اًكلعت معأ اهضعبو ضعب ىلع ةينمهملا اهلاهضعيو ضهد ىلع فتو اهضعد ةفتقلا ال

 ا مسالا عححروم ةنهلالا ءامءالاهذه رهاظم هلك لاعلاو ضع: نم ملاعلا ىفارثأ

 قح ءاننا ناكف عكارلا صدخشلا ىف كا ذرهظمف هملع ةينمهملا هل ىذلا مسالل هاسعسالا نم ريغ ةطمح

 درعا بعتاولوزئاو شنو ددرتلاو ”ىهلالا حرفلاب ةصصتلا ةدراولا ثرداحالا ىرئالأق 2

 عكر نك ةمظعلا تافص نم كلذ ل اثم او هدامع ق وفر هاقااودوءىث '.]*5سل نه تافصلا هذه نبا ا

 نم نوغك أرلاو ةمظعلا ىهذ ةسهلالااضيأ ةفصلا كتف مظاعتنمو ةعكارلاع خيهذ فصلا هذهب

 2 0-0 2 : : 2 و ب بسس هن

 2 اش 228895-22ُُُلاا 0 1 2

 هيلع هلل | ىلص ”ىب :1|لعح كدا هتاريغ ابق هدو ايف ل اها دج يو لك نتا ضار

 “ اهداف تيفال تانج نانو مىرازا ا قى ءادر ءانربكلا لاو عركلاا

 ١ نب روعج ء ءا روع تاع ا ع اردذخأ مهذخأالو مهتذامل هم

 : ةفصام

 ا ةفضلل ماعلا نمنيريكتملاو ةرياسعلل نيفراعلا عضاوتف هش نأ هللا دارأ نمف ترهظ ىلاعتقحلا ا

 | لل

 9 نيعودو مدعهننطاد دوحو قحلالا عكارلا عكراش ىقح هلكدو>ولاو كشالب مدعلاوه لطانلاو ا

 1 ءاسنو لاجر نمنودحاسلا ا ءاملوالا نمو ِ مهعوكحرروهد1 اا ده ىلع ءابلوالا

 1 لا-وذو ةرخ الا الواد ىفال مهسؤر نوعذربال مهذ بولتلا دو هس هننا مقال و متع هللا ىذر ا

 : ىعن برتذاو دععءاو هل لاق دّقلو دوو لحن نعالا دوصسلا نوكيالو نيب َرَدملا ةفصوهن رقلا 1:



 مون ىرولاواهتمباندق

 اواعيو سانا يون نم

 ىذا! الا ةروتلان لاف ام

 هيولطم لرد تش نك

 || ليزتت هاش نمالو هيدي نيب نم لطاسلا هيت ال ىذلا قات قطانلاهباَكص نب هللا باس ونال ٍ
 || سودقلادقل مهالون مهن هنلا ىشر ءاسنو لاجر نم نورهطتلااشيأ اءاوالا نمو < ل ا

 سل عشا فو ارهاظد .راهظلا ىف لمعتوهو هبزنت ةفص هو ”لعفال "ىلا ذرمهطت مهريهطتف هرب عطس

 ا لل بحق مالسلا سوّدَتلا همساابملعل .يهل ةيتاذ ةفصا خاف لنا ممحأ ا ذهلو كل ذك

 | بحوزنيباوتلا بح هللاّنا لاقفةدحاو ةءآفامهتبنرق اذهاو نيباوتلا ف ةروصلا لش مهف أ
 نمي ماعملا هي دخالامهننرواجو ريهطتلا فص ىهام دن ىونلا ةفصَنالعبلا مهل هتبقيعف نيرهطتملا|

 || دانعنعةرايع قيرطلا!دهىفنيرهطتملاّنالعاو * هسفن ىوس بح أ امهنوك نم امسهتح ىفهللا |

 || فعرش ا ذ هاو هير لعل وخ دا ا نيبو هن لوت ةغص لكم رهطتىذلاوه رهطت لاف ءاملوالاهللا ا

 || لعهلوخ دنيودبعلا نبب لوح ىتلا تافصلاو هناجامل برلا ىلع لوخ دةالصا !نالةراهطلا ةالصاا ||

 ْ مولا هتافص ىهريهطتلادبعلا اذهلابم عفيو هير ىلع هلخ دن ةفص لكو هللالا نوككال ةنابر ةفصلكهير ا

 | دبالودلالا جبنتال ٍءااتافصلا عبج هملعو دا عل ولو هلالا نوككن أ ىنبشبالو دبعلاالا اهتك سيال ْ

 | ناك ارهاظ هل ىلعتلا ناك تن اخهلىتلا هتاغصب ةفودومهلبرلا لك ثدح نم هتاذ حربتال هملع اهعاخ نم أ

 |١ ىشاعترالاو ءاضعالا نوكسحسو راوملا دوو عوضملاو عوشملا لثم ارهاظ بلع هتافص مكح :

 وسماع هنطان ىف هتافص مكحاضيأ ناكهيلقلانطان ىلعلا ناكناو تافتلالا مدعو ”ىدورضلا |

 أ( | ضيقوأ ء ءاليتس اور هت نم هيلعرهاظ اهمكح ى ا ةيئانر ةفصب لالا كلذ ىفهزهاظ ىف افوصوم ناك ْ

 |١ اديأرهطتملا نطان هنع كني ال مزال ةندويعلا تاسفصن نطاسلا ىف ىلكتل ا نانحو 5 ف طعوأ ءاطعوأ |

 أ ديدحتبا ذه لاق نم لكوا دبأ هتراهط ضقت الهريهطت مدورهطتا ذا هدو لثم باقل اةراهطّتاف ||

 || طتروطنامو هرهط ىعأ سفن ثري دحوهئاهضقنرام باقل | ىفاهياع خدي هتراهطّنأو بلقاا ةراهط

 ْ ناسنالا اهل لمعت ةبستكم لاح هاهنا مح نيذأ !نورهطتلا مه ءالؤهو ةديؤم باقلاةراهط اف ِْ

 هللابو ءاوساشتآب اولا ىفهانركذ ام ةروص ىلع كا ف لمسعتل ا ىف مالكا م لعفلا لمعت لعفتلاّن اف |!

 || هللا ىذر ءاسثو لاحر نم نودماحلا ءالوالا نمو #2 مقمسملا طارصلاىلاىداهلاودوقفوتلا ا

 | رومالا ةمقاعدتلو ىلاعتهّلا لافرومالا ةبةاعلها مهفدجلا تافص ةطعتام بقاوعب هللا مهالوب مبنع

 || لواهّتنا نم نو دماحلا ناكءاوس هلك ماعلا ةنسساأ ىلءقلطملا دجلا ىرينمهتلاد اع نمدمالاف |

 | بقاوع عجري سمالا سفن هناقاضعب مهضعي هب سانلا دمح امم ناكوا هللا دوج اناك ءاوسواونوكي ١|
 | مهبلع هللا ىتا نيذلا نودماملاف ناكمجو ىأب ةصاخ هتلوهامن ادم اف هريغىلاال هللا ىلا هلكءانثلا |

 || ءادس ا هدجرف اوعرشفقداوسا لها مهو اهادّس ا ىف رومالا تاءابن اوعلاط يذلا مهتاءرقلا ف ||

 ا دوهشلا ىلع نو دما مه وهف ءاهت نيبو ادج نم هلالح لح ىلاعتو هناك هملا عجبا ْ

 || لاق ءاسنو لاحر نمهتنالسس قنودهاج امهو نوكاساا اضدأ ءاءلوالا نمو هي قحلا ناسا

 ]| نودماخلانودباعلانوساتلا ىلاعت لاك هالشي ناعما م ةحاسس ملسو هيلعهّللا لص

 ٍْآ 2 م كه ع نمو ةيضاملا نو ,رقلا ران ةيورب رابتعالل ضرالا ىف 0 ةحابسلاو نودكاسلا

 |١ مهنعهل | ىشر مهو و اهلع مارك رغقتو وه ضرالاَن أ او اعال هتلاننفراعلا نأ كلذو ةفلاسبلا

 سانلا دما م هنق هلاركاذ نعولذطال ضرالا نم رومعملاّنأ اورو ريغا| قف ىسو ران الها

 اا ىلا نيقراعلا ضعي مزا رششنلا ن م هتتركا ذايف نوكيال نارمعلا نعةدنعبلا ةكلهملازوامملاَنأو
 ' باعشلاو لابحلا لاقوة دوالا نوطبوراصلا لمي اًوسو مهلاثماالا اهقرطنال ى 0

 داهللاو 1 : 4



 م

 ا ةزعلا تحت مسهلاولذفزعلاب نيتواخثا نم ري 1 هنلا لحن هىا نوب رمل دكت الما الومقاادمع |

 || عضاون نم عضاوتملاف ةيهلالا ةزءاارهاظم مه مهقئالخلا نم ءازعالاف اهروهانزالا ةلذ مصيالذا ةمهلالا | ا
 | وه قواخلاى 000 كر. |انخالا ىلا تكفا نم قت دل رقفلاو نقلا تورس ْ

 | شتا ةسمأاهيولع ةفص لك ا ذكهوابنعرهاظما هع مو اماارقتفا ن نم رقفلاف قحلا ةغدارهظم ||

 || هللان لعلاالا كاذ فر ,هنالو اهنا طلاس تح نوا تيتان العلا ناف نيقولخلا فاه رهظمتوكمهتالا |

 1 هنا لعاف توريدساو ةزعلا نم مهيف ىرياملابْئدلا ءاشبا ىلعززع هارتو فراعهنا معزيافراعتيراذافأإإ

 6 لاح لكى ىأ تاركاذلاد اردكسح هتلانيركاذللالا ععبال اذ هوقوذبحاصالو فراعربغأا ا

 اهب فا لرؤ سعت ” مام تافو اف تا لا فهدل نوكت نمسانلا : نع ناف زيثكلا: دعم اذه (آ

 : نوع« قمقحح نعال لثعو مهولز لد 2 نعت ناك امناوقوذ نع هدنع ةفرعملا هذه. نكن ملام ا ىل اع :

 لاح لكف هملاةيوتلاب هللا م هالو مهنعهللاىنرنوأوتلاو تاساتلاو نوس"اتلا < اضنا ع اناوالا ِ

 ا ما ناملعاو ماعم لك راس ا قا ْ

 : هريغن مهمل | عجر نداَمأَو هملاهنمنوع>ارأ را مهو نيباو لا تح هلنانا لاقف نيباوتلل هتبح

 مناقل هن عر فو 31و نع ا 1 ةفصدل-ه َنَمَد نم هلا عحربال هناف ةصاخ تئاناوهذ

 || هدبو هرصنو هعم“ ناك اهبح أن مو بوبنلاوهكل ذوةدحاو نيءىفةدّدعتم ءامسا ىلا عجرب ا

 5 دماودو هفنالا يح ااقهاوقلاحملب هاوتنيعوه ىأ هاوقلاحمو هاوق عمجو هناسلوهلجرو ا

 ”ىلدالا بحل افريغلا بح نم سلا بح سداو سهنلا بح نم ريغل !بح ناؤريغا | بح نش ب ةدلعل :

 | هن كارت باوتلا ةروص جت نولاوتلاف باَوءاودو نيباَوَتلا بح هتلاف همن ئثلا تح وهأإ

 زنيعواهه رودلان اف هنالا ةمحم تقلعتاق هرهاظم نوكلاو لاهيا بح وهف لاجل هتالاهحأف ||

 مون لكى ةّرم فل عجرولو ةفااخما نيعنم هلا ع>ارلا ب ئاتلامدعةيهلالا نيعلا ىف دبعلا |[

 | عم تان "الا فلة باَوْلاو ةصاخة وتلا لب اتاري ةفلاخملانمالا عجراملا

 | هتفص هذه نةرهاظلا ىف ترهظ ناو ذكالا نوكنال لب تاقفاوملاب هتنا ىلا هللا نم سافنالا |
 ْ مك قنا سوو رضا ةهمشلا هلع تلخدأ تلا نسل رظانلا لوف ةفلاخ هللادنءأأ

 || كيرتسى ١ تلاح رفع دقق لاقو هل نين مث هريغ ىلءرخ >- أم هل عبأو تش 3 دسام ىلع اهل لمق نب + هنأريخ هدنعامو :

 نوم نري مل هلو عر ريغ قف وانو عامل ىلع ا اورو ريشا رول ركل 3 ملا باح نع
 أم هاوفرصاه ويح ولو هودح" ال هنطاب ىف ىتءملا نحو ىلا اورظر ذاع ندحكج ل نانو واختا|]
 ٍ ناكفدهللا مى فو عاف ذا فو كذاذ هلوق ن م ابقيشحاهاذ# م6لعلابقالا هنقاورت .افدنلا ا

 || لا.قالا فع رمت وهف قولخلاب كنطا قا ها ىلع دعا لاا دكا لعاو وللا لابقا تي ْ

 || س'ارعلا مهنا اوفرعيرلف مهرتس قاما محول وتم رداصلا لودقلا اذهلف رثالا لقب لك هنال مهل :

 | دوو فحم نوناصمقب هللاو نيبندع هللاو اوسلو نود م مق لاشنف ةريغلا باح فاخ تارذخلا |

 لاقي ىلا ةيون] انبئات اه اص لاقي ىتلا ةن وتلا نمىاةروتلا نم ةيوتلاماقموهماقملا اذهوأ

 كلذف مهضعي لاق *« باوتامحاصف

 ان ول اع ا ىلا صق دوشم ناقأ

 8 الا هنو نم بان | امو رثكح ماوقأب ادق

-- 

 ؛ لالا لوق نمةراشأ تأ ىلعماقملا|ذهىفانلو



 ١ مروا و ىاظملا عضو نا ةقطدلدأ ّنآَو ناطفح ظفملاَنالاعاو ةقيقلا هذه :

5 
 ب

 : ا! ننال دال و د ةبقرو يس ةن دنع ىلا تلا ةلئاملا |[

 : كلو ىلاعت لاو 5 ارسن مسح اكنلاىرتالأ ةروتسملا ةموركملار ارشالا نداهلعحو ءادملا نم

 |١ هيلطتامع هرتسي هللا َّنافاهرتسو دو دخلا طفح ىلعربص نةركسل ان ن دوت ةلكهذهو اًرسّنهودعاوال

 1 ىرخأ قحىفدقو 5 ق-ىفقلطأت امين هللا لصف اذهلف دخاو ظفيع ةدحاو ةقيطدرف 2 م

 فتوفةستاذلا دودللا فرع نم مهنخ نيدتبط ىلع مه هللادو د ظذللا مهتح ىف قلطأ نيذلاّناغأأ
 دقماقملا اذه سحاصو ةيلسلا ينيعلا ح اص فشاكملا دهاشملا ميكحملا ماعلا كا ذواهدنع ٍآ

 مدح

 دودحلا لعب لو ةممسرلا دو دللا فرع نم مهنمو .اهبلطت ةيلاسنالاّنال ةنمع٠ قي رط بحاص نوكيأل |
 اعد نمو لسرلاو ءاسنالا مهو ةيتاذلاو ةممسرلا دودحلا فرع نم مهتمون اميالا باير مهو ةبتاذلا
 نواظفااو يلع قاطي ناب ىلو الا مه ءالّوهف لسو هلع هللا بص لوسرلا عابتأ نم ةريص» ىلع هللا ىلا

 اع ه>رف طفح نم مم نيدقط ىلع مهف مه-ورف نوظف ام اامآو اعد ةسصحرلاو هبتاذإاهتلادو ب1

 ءاعال اهرهظا ةيئابر كيكو ةيهلارومال هلامعتساق بغر ام هظفحالو هم هظفح حأ

 هتسام نع هسمغو هعبط ىلع لةعةبلغل ةسفن ىلع ءاّتب ا هحرف طفح نم مهنموةن رقأا قد را رولا

 بعرملا عضولا ةقشح ه.طعتام ىلا قد رطهلح رفناو نيعدل خم مغ اناف كلذفف تسعرتل | ع ند ئسلا لغأ

 ْ ةيتاقدب ان عر شرا يضناسلم ا ردبلا نع 1ىذلا طفلا هاففحيذ حرف ىحاص كلذف حاكشلا ىف
 دقو مالا | ذه ىلا لخعي دّقف ةمهلا هعم نرتقت ل ناف ةمهلا ظفلسا عم تنرتقا اذا ن هماوعفلان مهلا

 ندو »* ظفح ئه ىلعهللاّناف ةصسرلاو ةبتاذلا هللادو دل نيلئاملا ن ا

 مهركن فهوركن يلكذ لا م اهلابهتنا مهالون مهتعدّللا ىذرتاركاذلاو اريثك هللا نورك اذا ءالوالا |

 همضمشي ماقملاّن ال لصم قلساو ل ديعلا ىلع قمل الصوهورخ الا مسالاب قلعت اذهو :

 || هيركذ هسفن ف نركذ نم لاو هانا مهركذ نعمهادا هركذرأف كرك ذ نورك ذاف ىلاعت لاك هناذ

 اعارذ هيلا تب رةناريش ”ىلاتَر م هئمراج ”دلم ق ل "الم قنركذ نمو ىسفن ف ا

 ١|نمورخ "الا عمال باي قموهت فوك اقم لكن ا ىهيلا مام لكف هللا مكيبح نوعشاف لاقو :

 ٍ ددعلا نيعورخ لاو لوالا نيم لالا نيم» الا نيبددرتب صالاف مكملع ىلدد ل ردىلاعت هاوقباب :

 1 هلوق نم تن هلوق لدم دامعل انومفوكلا دم جبع ىذإا لصةلاوهاد- هونيمسالا نيد هم[ رهظم 1

 اذو مديالو ةرثكلا معن وكت ةيدحا قب ةح لب ميك 1ك ا عوعلا , هل لكل اّنال ةفاضالاب

 ناك ىالاةيدحا الاد اوالا لمعلا ةمضقفف اديأ دح اولا: نعرد_.هالف ةصإج قل بان>ىفالا

 1 كلانهنيعلاذا نيعمالا نيذه ناطاسرهظ ام دبعلا نيع ىلع داقءالا الولف مهلعس قرلا تن تنك : 5

 1 لقعت ال هنا ةيدحالاالددعلا داتالاو هلل ةيدحاالاقةدحاَو الدم دنعلا قو ةدحمال ةزحاو ا

 : لمعت دقو هيد الاهل لقعت دق ىلاعت قللاو ادنأ ةندحالاى هلةحارالفهسفئال هرغالادنعلا ْغ

 :ددديت »ا 2 +

 اردصال ى 2 ىهلقعلا مكحذيدحأف هروطو لتعلا مكس نع ةجراخ هي دحانالانعر دست ةرثكلا

 ١ ماشا كلا وجو مكحلا تحت ل ديف كم ك2 | تنك ل دئال قد ادي دح أو دحاو ال ا اهنع ٍ

 ١ لغأ نمدريغ ىلع ةحرد!اهل ىذا اوهركاذإ او اهلكت اماّملا لعأرك ذلاف ميكحلا زيز :ءلاو هالاهاال ||

 ارق الا ض نوه ىذلاركذلا ىب رك دان مو: ةحرد َْن رولع لاحر او ىلاعت لاق كت اماقملا ٍ

 || رك دنع ءاوخ ايلصم هنوكن عل رك ذ نءقحلار كذب كتهبندقف مدان ءاّوك ردن ثالاو لعاف !ٍ
ورركذ نغ غىسعو ىهلا“ فرورترمب

ذوةروصلا ببسمتأ اويبرك دهرتج ةروطق لف ”ج
 ١ رك

 | ورلاو ةروصلا نيب عم ةسهلالا ةرضملا ىلع ةقولخلاب رمشبلا ةروصلا ىف ةيلجتملا ةم ةكلملاب 2 ىعدع

 ع

 ْ ٍ : 1 ا 5 را م وروهف كلم هنطابو رشد هرهاظ ماي 0 /



 ١ اراتخم رعنا قلاش نو مهلا دوه منوكي ىرحأ ةقبطو قاتمتسالا ى ا نالت كلا ملح
 أ[ 'نمناو لاقاذهلو هندانعلالا هعبسأ قلخلا قلخ امّنناَنأن وري مهنأب قاقصتسالا هدذعلطسف ||
 || )ناو لوالادصقلابال ةيعبتلا 7-1 نال ىاذتا ضعي لاصيأ نات وءابعس ود دي عبسيال يش
 || هنو كلذ قطن نئاقملارارازجأ نمتارابعلا ن نكلو نان”الو لوثأ دصق هذ لاقيام كانهنك
 ا || نيقدصتم مخنوك زيد ىف نورطني مهو نيتقبطلا نيتاهنبب قملا مهماكأ نقدصتملا مدانعا
 مالا نكلو هيلع ءانثلاو هيرل عبسنلا ن مهل قاخام هنم مصيل هيلع قةصتن نع اقل ناهيتسالا
 5 تانخبرلا رلكالاهؤانقب نوكب نم قديهف براس الو الثم لك آهنا ثنح
 | سها هج نمامينس ةداوتملا ةئئاثلا ةقيطلاهذهر انا عةريثكه امسأو هؤاقب هيام قاّتتسالا امناو
 أر ل ل نم قل ا ىلاراغنت نا وهواعمرخآ

 || باستك | الو راقتفا ءانثال ىاد ءانثوهفوهالا هدم الو هللاالا هللا عسنالف ةصسملا ىه ةسهلالا ْ
 || + ىداهلا هّللاو مهماكحأ اوفنو مهتامعأ اوتنئا ثمح مهربغ نم نق دصتملا مسان نأ الوم ما
 ةعقرلا مهترول ون ىذإ لا مالابهتلا مهالو مهنعهّللا ىذر تاماصلاو نوُمتاصلااضيأ ءايلوالا نمو

 ا ل ا كين اولا مط ص أ و * لكس ىلع ىلامتهتادنعأ

 |١ ىف لاسمالا تبقوةناغ ىلعامسنت ليلا ىلا ماسلا | اوعأمم ةفئاطلاهذهل ىلاعتهلوقاماو بودنمو

 1 برغلا ملاع ةيحاصم ةمروملا اولصواذاف سسغلل ىةحم لائم برض ل ملل !ناف'راهناا وهو ةداهشلا ملاع

 (| لاعف ىهو تاببنا نموها احراوملاو سفنلا كاساَناف كاسمالا كلامه صنم ليللاب هنعربعملا

 || در ةع بغغلا ملاع ّنال كلذو سالاّملاع ىم- اذ هلو ىبنالب سهأ سغلاملاع تاف ةدابشلا

 || هتلا نوصعبال زيزعلا هباكف مهلع هللا ىتااكمهف فيلكتلا ماقمىف مهدنع ىبمالفمهل ةوبشال
 || نانالا ماصاذاف هضتقنال موتي اح ّنال ئذ نع ىبن مهارك ذي و نو صوير امنولعفيو مهيمأ ام
 | ءلذعب مالا ملاعب ىمتلاو ىهنلا ةقرافملالاسمالا هقراخو هراهخ لك دف ةعىلاهّت رش نم لقتناو أ

 || انههنملبللا ليقأ اذا هقحف سو هنلع هللا ىلا هلوق ىلا ىرتالا هدسنع وبن ال ضعت لعوب
 | :داهشلا لاعزنعس مثلا تب رغو لوقي متاصلارطفأ دقن سمتلا تي رغو انوهنمرابهاربدأو |

 اا ا ا رف دقن اح لاع لع تالطو

 ْ نعةمهلالا ةعفرلا هلت تاصح دا ذه ىلع مالا ناك ا ذاو كلذ لعاذ هعبط ظ-وهف هنعل اسدالاب
 ١ ركفيالا ذهلو ىرصنعلا عبط مكح نمركفلا ناك ذا هركسحن مكح نع ىلا هعفرو هعبط مكح

 عفتريف ىلعملا هل هسفن ثدحن ملدعلاف لّعو هب رصنع ةعبمأط ع نا نكس ننال كفوا أ

 رعاشلا لاف سوسن او سملا نعذخت آلا لايخلل بحا تملا: بطلا ركفلا ضنضح نع

 را 35 هاوس علاش ىلااماذا

 ا اذهفان دنع يلا يواشلا ءايلاوهاه الا اذه٠ نع ةعفرلا هده هل تسدل ن نئرابنأ | عف ةدراىأ

 ْ ىذرتاظفاملاو هللا دو دل -نواظفالاا ء ءاءلوالا ن نمو * ارم هدانا

 |١ هللا مهرك ذ نيتشيط ىلع مهو هوظف< نا مهيلعنيعتام هءاوظفف- < ىهلالا ظفحلاب هللا مهالو مهنعدللا /

 ٍ 0 نيظفاحلا ف لافو ممعف هللادو دل نوظذا حلاو صدخو مف مه-ورف نوظفاملا مس هو

 4 نيظفانلا ف لاهو قاطماهو دع مو دو دخلا دنع مهسو فن و سح ني مذإا مهو كلذ ىلءنيراصلارشإ

 نامد نهر ءءاناوهذرتبلا فاطتةروعح رفاانال ارتسكا هرم ع

 هبالرتستراكولاو ىوقالا ساو نار ةريغاشرتسف مكتاوس ىراوناسابل م ىلع الز دق

 د ”لئاملا ىف ةروغلاو رذغلارتسل اورتس كل ناد !سادل 6 ىوقَتلا لعف هنم قنا عيش اماهم قب
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 ش0 قعدنا عمم 25 يا هدوربملاب هلا مخالو 1 ثلا يد أ اما راسا ا
 مهرح ا ىلاعت ل اعف تنور هغن م كل ذ ىلع م هءازج هللا لعف تدقوريغن ا 1

 يو ان نر ل ادطب قل نطاوملا عج مهريص عفاوتقوب ل مينا : مهل تقواث باسحريغب
 نيذلا مهورجالامهل تةوررف ذاوتقو : لذ لءذ نعاوبمام كرت ىعاضيأ اهوسح هراو سه اع لعفل) لعأ

 ار دم هلوشب هنع ءالدل ل ل ل ]ا

 هنودوراصلا نم هدخانع ” هلال ارهقلا ةمواقم ن م ةحئارهض نال هذع ءالبلا عف در دعلا لاس الثا أ

 هيدونعلاو فعضلان طومىلار رخلفتيريصلا ةوقنادجو ناو فراعلان ىبءال - دانا فراعلا لاك '

 ور تقال درو ال رف اعاالا ىضقملا نيعوهامن | ءالبلا َناف ءاضقلاب * ءاضرلاشكنسإال
 ءاماوالا نمو #3 مهيلعهتلا فن يذلا نورباصلا مهاضبأ ءالؤهف اراصاضضارنوكش هنعهب ىذقملا :

 مهنا لعل دلعلاال ءاطعالا ىف لمعتلا هلا ناكالو د 2 ةسطلا ةملكلاف هللان م مانع مهلا 1

 تدل ممل هنعمل ىلع ءامف نوع دي الف هتاوهأمن او مها سدا َكاَدَنا مهرظنل كلذ ىف يول
 تناكه ناما نيد روث موكل مولع دعت لكو تاناودملا عجب نم هللا ق اخ ىلاوأسانلا ىلا ةداصوب |
 اهنوحدع) الةلاملا هذهو هوجرخ اهف مهلعالضف مهلَّنا نور الذ, يحسم ىلا ا هواصوأ مهب ذأ ْ

 نوكينم 0 ىلا لاح لكى ابلع بوودااو ماودلا عملا ْ
 ا ام هنن اَنال همطعب نمل قح هن اهلا وهم همطعب أم نيعأ

 نمهرام ف شكو هير هل باح ساف هنع ا ور الا ةدوةناسما ةملكلا ا
 عمو نم امك ءالبلا عفر ىف ناك هءاعدّنأ هلا سات ىلاعتهلوتب تنئآف ّرضلا |
 امفاشلا عاجر تا ها ا الا لاق هيدا دعشوريصلاب هيلع ىااذدهأ
 عورمشملاريصلا ضقام انالبلا عفرو َّر ظ لا عور ىف هللا ىلا ءاعذلا ناكوافةيدوتعلاب هملع تاو هيداسلتلا ا
 هللا عم بدالا « ءوس نمان دنع لب هن هملع نأ دقو ريصلاب بون ىلع هلل نئي ل قد ءدرطأ| اذ_دقىرواطملا |:

 مهلهللا هدول ”ىخ فرط نم هن ايس 1 |ىلا نورظنمفا يدل ارادلا ىف مهم ولق ىلع ة بوب رلان اطلس
 تناكنخمهقلاالا مهنه ظنا كلذ دهشياللب هابائلردم لك كاردا نع -ىتةلاماهذهف ممولقفف |

 هحونهتونقلا همشف ةعشاملا ى ل عشا اوهف ةأ ؟سهاو ل-ر نماندلا رادلا فهذه هتاخأ]
 نيدفصلا انلكو -قاذلا ىصتاالاهض طرت ثا عوشدلاو ”ىهلالا مالا هيف طرتشي تونلاّنال

 اهلا حراوملا فرهاظ لاحهلو ةدودعلاو دن دومعلا صااخ ددعال امم قةكنالف ةيدورغل ا امهملطت ||

 ناودبالو نوكسف هتكرذ اعداخ تناقل! ناك ا ذائانوكسو دكرح ساو الا هيدرتام بسحر هاظلا ىف |
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 ريغلا# ءاعدب بتعاهعقر ى نتا ىوسام لاوس نع هج ناذرلاوانالبلا حوقو دنع -مووفتاوسحاشيأ

 هللا ىلا مها 0 ل ع ةناكن ابطوا عاملا

 2 به ىف نيجارلا محرأ تناوهللاو لجو زعهيرىلا كل د 0 ىمبانصأىا ةا]رلا مرا

 اذهو هعوقو هوب نا هنم هتهصعوأ هنعءالمل ا عقر هير ل اسف اع.جملل ةوقلاّناف ندالاع نسحو

 ىلكل مهم مالا ةيدودعلا ل 3نم ع وشاب هللا م هالو مهمعهللا ى درتاعشاملاو نوءشاملااضنأ

 ثروب تونقلاو انو نطاسلا ف ثرووان وكس رهاظا!ىفثرو_فبولةلا ف نطانلاحو تاكردلا

 صاوالا عم ةملاوتم سافنالا نمقدأ تالانا نطابلا ىف توُدَدلا ثروبف ْكَرتلاب ىهالا درو
 ةدراولا سهاوالا كا :لوبق ىلعهتوث نطاسلا ىفهنوذق ىف عشاي اف هنطاب اعف هيلع ةدراولا ةيهلالا

 هعوشخ تناقااو عشاشناف عشامللا اذهل ةدوهشمنوككن ا نءاهجر يام اهاختي نر يغنم هيلع
 ىضر تاك دصتآ لاو نوةدصتملااضيأ ءاملوالا نمو + هنا دابع نم نشفوملا ف ناتفتمناوخا هنونقو

 قلثا هللا جوحأف هللا اخ هملا رقتفاام هنفهتلا مهفلختسا ا اودوجل هدو هللا مهالو مهنعهللا



 نيل

 || هب قيام لاما قدصر هيريخ امودو مولعم لوقا ىف قدصلاو مهااو-ا قدص نماذهذ هيلعتنا

 نمالا لوقا او لاخلا ىف هءءافولا عم . الف سفنلا ىلع دي دش هنالءافولا !فئراقلائدتاوهو قتلا ف

 || نكت لاواو ل دب تاعف ايار انسانا كت كا لولا ىف امسالو ءاموقالا ءاّدشالا
 || كنا عماسلا فرعف ىنعملا ىل_عربدلا تان نافهاوقاامو ماقملااذ_ه ضغا امرظناف ةفئاطلا هذه نم

 || نماك داصعستالو عماسلا دنع ىنعملا نع لرابخا ثمح نما داص نوكتف ىنعملا ىلع تاقن
 || كناعمالا َتْفَر رع دة كنافاب ذاكىمسنالو هنع تان ع نو اعمل يلع تلقا كناف هتلقنا-ا كرش ثمح

 ؛ الك مهن كرش قلاع ودام تكف هنع ىدع ندم نعال كده ءعماسللر تلاد علامك

 ا ليلقا ةجريسع لاةملا فق دل اف لاه اع هدا سه كل ذ نا هنعربخت ن موأ لسو هماع هللا لص لوسرلا نع

 ا نوهال الا ققدصاافةدهعلا نع حرخق ىعملا ىلع لشن هنا عم اس ]اريخا ن نمالا هب ين نم سانلا نم

 ا قدصلاب |[ 00 مدهاعالع ءافولا تناح ناري هئاف سوقنلا ىلع ديال ش هئاالا هنم

 || مهقدصن ءنيقداصلا لأ ندعي ن : كلو مهدد نيقداصلا هللا ىزجل لاقفهنعلاوسلاو

 ٌْ ءازحو لالا 3 ذصلا قالتحلا» ءا: «002 قدصوشهب مهو ازحجو هب مهازاح مهل تدناذاف

 : لاو كلامو ءا: ازا ىنعم اذهفلوقلاو لمعلا كلذ همطعبام بسحي لولاو لمعلا ن ههشقدصام

 ْ فاضاناذ قدصلا ن-علاق امو مهق دص نع ىلاعت لاق هنالمهلا قدصلا ةفاضا ثرح نك هسنع

 |١ ندى هنم تدحو انا ةفاضالا هذه ىفاه داص ناكو هسذن ىلا ال ةير ىلا هقدص لئساذا,وداصلا

 || عورشملاهلوقودوهتتاود قداصلا ناف ضارتعالا هنع عفتراايندلارادلا ىف ىهالا كلذ ىفهقدص
 | هداك اث رح نموها اد.علاىل !اهتفاضاف ق دصلا| ىهو هرّةَوَقل اتناك ذافهلنادالا ةوةالو لوحال ||

 ااريض< ل ايدل! هلوقوأ اعف ىف قد صامل هنا هقدص نعهاباق ا لاوسدنع لاف نا وهباهم قو هيف

 /| نطوملا كلذ ىفهلت ادنع كلذ هعفنو لاًو سل دنع باو. ا ىفاهداص ناكهنم ناكهللاب كا ذ نا هقدص ىف |
 0 قرثكطلغ هيف رطنو مالا اذههيلع ىوتعام ْضءا نماذهو هلوةىف قدصو نيةداصلا عمرمشحو

 || ةوقىفنوكيو هل عقودق هسفن ىف نعم نع هيمجرتي امام الكف راعل اوأ ديرما لوةينودو قدرطلا اذه

 || ىأي مم تقولا ىف هل عقوا* ىلع ا ىه ىتل ا ىناعمما نم هريغ ىلعو ىنهلل! كل ذ ىلع ل دن نأ ةرابعلا كلن ةلالد
 || نم نسح او و دأو ىلءا و١ ضد ام عم اظفالا كا قلطم ند هل حواف رخ الا نامزلا ف صخشلا اذه

 || لوايال اهلا ىناغ ىف ةلرهظ اع مخرشش كلذ هلوقح رمش نع لسا ذاخالوأ ظفللا كل ذيةنعربع ىذلا عملا |
 || ودوام عم لرهظ دق ناكل وقي قد ادلاه ظفالا ةلالد فات داص عن ذولا لصا ىايذاكن كش عضولا |

 1 ةرابعلا هذه لولد ىفت رات هلم لاو نعال ملدهدلا عراب طاير يحال ٍ

 سوما هنن ”ىئنخ نما دةواذه فالخ لوةءالو ناشثلا نامزلا ف ةاضأد كلعةرابعلا هذه تمكرف

 | رطخلا اذه نم ملس نأ فراعلادارأ اذاف ضرالا ىف اًولعرلط نم هللا مز دقوا دا !ىؤاعلل املطو ْ

 || ام لكن ع هللا نعمخرتي هنأ ةجسرتل ا دنع هسفن قرضحلف هلاك نعم نع مرتب نأ دار اذا داصنوكيو |

 ٍ هللا ء ءاشامهلحالوا ذه رمضحأأ  ذاف هل عقو ىذأا ىن ىعملا اهتاجسن موهتلا لع فاعمل طا كا ْ

 |١ لاجالا يا ير هدم نأ

 ظ لكدت ذك لم راج اودقنللا كلذ بلع ل لديايم هللا لعىفام نيمعتلا ىلع لعب نكي هنالمابمالاو |
 لثمهسق ناسنالا دّوعلفناسنالا ىلع بلاغلا لوهذااو :هلذغلا ناطلسارزعر خال تةورابخا
 نقداصلا تهين ىذلا هسنلا اذهو قلا عمروضملاو ة دفا رمل ةمادتسا ىف عفان هتان اخ هتسالا اذه[

 ةةبيشعلا هفنواضت اعرو هانعم نوتقحال ممافانق رطل هأرثك ! هبرعشي ام هملع ا
 ١١ هم نوره

 ْ هيودالا ع نما ذه هللا لعىاسعربعي ثرح هللا عم ”ىرشلا بدالا ةياغوه كل فركذ لب انة دلو 1

 1 ”انيالا + هلاثما لامعتساوهلامعتسال نيعداسلاو هتناانةذو هلمعتسا نملضرملا اذهاةعفانلا



, 5 

 صخب لو هقتئاودهراج نما نمأ نمؤملا لسو هيلع هللا ىلص لاقو مهسفنأو مهل اوما ىلع سانلا هنمأ نم

 1 مل ملا ناب قرفف نيلسملا ةمالس هدبق سلا ناف 1سقتريعن : مراكاو سانلا لاق لباسم الو انمؤم

 ٍ ل مل دريغ نما دم ادن قيدص:ةلاودو فصو صوصخ ناعالل ناام اعف ,هقلط ا انعو هيدد اع نموملاو
59 

 |١ عرشلا هريتعا ئذلاداهأ دنعهللا ود رط ىف هيلع لطسملا نمؤملانالعاو ملعلاو نامعالا نيب قرغنل

 | ىفةداهشلاكهلٍبيغلاريصين ا ةدحاولا ةمالعلا نينمؤملان مناك ا هدحو ادخار هسوعن قنا العدل

 || عشاكن دوما نفي فر اتخلاب نم ناعالا هب عدو ىذا سهالا كاد دهاشملا ىلع رهظبامذ برر مدع

 ! هلك ماعلا سفن :فهتمنامالا ىرمسن ا ةماثلا ةمالعلاو تنغلان ن نيوسدبا لغف دهاشملا هنَىف

 ادهنم هسفنا ىف ةمهت نامالا كل ذ لاختي ناريغنم مهلهأو مهسفنأو مهلاومأ ىلع علقلا ىلع هونمأخأ

 نيناهدع لامهمو نيم ْؤملا ن م هن ايدل دوهثملاود كلذف سوفنلا هنامال تلعقناو صخلا

 امانا ]والا نمو « هانر تحذامالا سلو نينموملا ىف اهلخدب الو هسفن طااغت الو نيتالعلا ا

 ىونو هيرعأ ام كس ىنهت ةعاطلاوهو تونقلاب هللا مهالو مينعهتلا ىنرتاتاقااونوتانلا
 أ ةعاطالو اتونق ىعسالف عنا رمشلا لوزن لبق هنمناك امو عنا ارششلا لوزن دعبالا نوككال اهو هنع

 | هاف نيءزاطىا نتاكهتتاوموقو ىلاعتهتالاق عش ام لعفو قلخ مراكمو اري ىعس نكلو || '
 نوطاصلا ىدا_.عابثرب ضرالانأ ىلاعت لاقو تاتاقلاو نيتتاقلاو ىلاعتلاقو هتعاطب |
 'اعوط اسوتا ضراللو اها لاق نيح ءاعسلا عم ةعئاط هلل امنات الا ضرالا نم ملاصلا ثريسلو

 | ىلءهتتنو دج الا ذا تونقلاباهتعربعملا ىهو هلل ةعاطل | امتمداسعلا ثروف نمعت اط اننا اتلاف اهركوأ

 010 عاط مصعتواعوط دعس تناقلاف ادهركح دهس نم مهنمو نوط ريو حمس

 ”ىلا تّرَقتَن 0 10 لافاك ةاز اومللةياشملا هذه مهل قللا د قا

 5 دبعوانأ امون تفقو + قملا عمد بعلا وهامر دق ىلعدبعلا عمو وم افاعارذهبلاَتبَر 2 اريشا

 أ ىلءمهرئاص ةرّوذملا هللا ىلا نيعطقنتملا نيشالا ن 7 ىهحسالا فوت رو دم#أ لاقي يم حلاص

 ا كك هلَقَشإ لعجبو ه دنع تناك مهاو دة رص لبر قف هللا هس ولآسش ىطعد نم لوش لث ان

 هيلا رطن لع لا ادهوهاناو هالوعأف مهرد نع دح وف لك ةا ملل اهبعق دب ةريسغص ةعطق مهاردلا ا

 ! هتوارلات | ىطعأ هنال هلل دنع هر دق ىلع ل اى ال تلق ىطعملا اذه ّش +ةفرام ىلع ىردت نالفانىللاقفأ

 ْ | نمدشا ع .ط هناان دنع تناغلاط رش نم نكسحاو هير دنع هنمق كِل ذ هو حول ىطع ا امر ف5 ىلءف هللا

 1 ىدلارحالا ا هعاطا نم با اوملاورحالا نم هيهللا هذ عوام ثح نهال هللاد_عوشام ثدح

 ْ لمعتو هلوسرو هلل ٌنكنم تنقيب نمو ٍلسو هباء هللا ىلص هللا لوسر ءاسسأ نم تان اقأاىف ىلاعت هلل ا

 هلودةهلب اقم ىف افعاضم ناكو هتلع ىذا | طاصلا لمعلا انهرحالاف ندرداهرحا اموناشاضا

 || نيف_عضٍباذعلااهل فعاض ةندسم ةشحاشب ّنكتم تأي نم ىسنلاءا ستان َنَمةح ىف ىلاعت
 1 ةناكمر ملاصل | لمعال رجالا فعوض كا ذك ةش> افلا لع_فاو لسو هملع هللا ىلص هللا لوسر ةناكمل

 ا فيلكس سل هنافرجالا نم مظعا هنافرجالا نعىرعمتونقلا قبو لسو هملع هللا لص هّننا لوسر

 || نم لك نا ىلاعت لاهاذهاوةرخالاو از دلا ف دعلا يدصةسلاحوهو هبلطت ةقشحلا امناو
 أ فيلكتلاراد فدي .دوبعلا عم تونقلاف ةماسقلا مون ىنعب ادمعنجرلا ىنآالا افرالاو تاومسلا ىف

 ! ةعاطلا كان كمه ثعاننيعي تعاطف دسعلار طش راق ناوي ترو تت عمد

 | لح ان نمالهإجانمالا تونقلا لع>حالو ارحا مس لو نياق هللا اوموقو اىهاىلاعت لاقاذواو

 هللا ىضرتاكداسلاو نوقداصلا اشياءاسياوالا نمو« تابت اقلاو نوتتاستلا مهءالوهفرتآس ها
 (| اوهدهاعاماوةدص لاحر ىلاعت لاف مهلاو-أ او مهلاوقا َّق قدصلاب ىلاعت هللا مهالو مهنع

., 
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 لخطف مب سيق اة نم ثنا ناو سوه هدعاوتد هلطورشو هدول ع وبلا ا

 ا انهدبلاو هديو هناا هنو سملا لس نم ملسملا م !سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق طورشلان م ا
 1 دودل ىدهل نم مالسالا هسضمش نا ب نيف ل اع ملا لس ىاةردقلا عع ا

 ْ سيئا لا ف ءذالا لادا ىل ْ عردقالن مركذ لان ىذوي دق هنالناسلل اركذو ّيعالا,ق اخ مف هلا ْ

 1 ءوس نمل ذزيغو ةبلخاا ت تر لالا ناكل رمل لا ةسعلا الة عاحانهناشمااوهو ١

 _هنولسملاو ةم السل !ىةلاشدا منهو هنمنولسملا مس نملالامالسالا عراشلا تبل ةلوقأ|

 اذ ا منم دوام هناف هب هتسر ىذلا كم-هس بان هم دقق ةياور فو ناتمملا كاَذف هذ سلام أ كا ىف تقاذا لاق لسسو هلع هللا ىلض”ىبنلا كاف نانا ايدانرمسف كاداو ميلا بسن امءانربا |
 كلذنال _ع سلف هته هدم ه نوف عقو نخ نيإسم هللا مس هدامئسف هلعوه سلام هبلاتستا ١

 تونمؤملا نومسملا ن نكي لامل مهيلع ةفصلاداعأف نولعيال نكلو ءاهغسلا مه 'ميغأالا مهفهتلا لاك ا
 0 اوهىذلا ىأرلا فعض نم هوس امداعف مناعا ىف ىأر فعض ىاوغس لها ا
 | رش هيلعردقاذا ضربا ا ءوسدح | قلوب الفةنراطلاو ةيلصالا تونعلا غب جس نه ملسنمالا |

 5 ,رولاءاودلا بريش كح دودملا ةماقا هللا لعج ذاريتش هتاف“ 2 تددودل بام رتارالساا

 تقولا ف ةهاركلا نم هفام لم *هيياعلا لف ب ااا اوضررملل ارش ءاودلا ١

 نءكاذهحرخالف انيلتعب سا حو هلوقزإ هم نضاصقلااماودودخا ماك ك3 | ١

 ا طقسا لد مورا ململا ناف 20 كناف

 هن دعت هال بق تاب هللا حو ةرخالا ىف ةيلاطملا كرت طرسشن هنئا ىلعهرحأو ىلاعلا مالا كلذ |

 ىذا لعربصأ دحاال ملسو هيلع هللا لص لاق مل رولا الا ذياذخ اًوموهف ةسغلاب ٠

 وهفهب قلدالام لولا نم هللا ف عمسا ذا ىذا للا نافنيلملا ىذ" ادقفهللاىذان ملك انما 1

 داقتعالا هتقشحو دافتعالاو لمعلاو لولا ود ىذلا ناميالابهللا م هالو تانموجاو نوتمؤملا عع :

 كلذ ىفهدقتعتاملاق» سا اللا لسا لوقلا ىفودو ةغلواعرش 00

 لاعالا نمهومدقأم ديرب مهناعأبو ممديانب ىييمهرو نينمؤملا لاك ذهلو لعفلاو لوتلا : ا

 نينا 0 رم لدتا ةعا يذلا يال نا ؛

0 

 اووكت عب د مهيف ع عقد نم ناسسل ن نم نواسإل نوإسملاناق دوصقملا 0

 5 عدل ىارلا نكي لفهلئاق لعداع هلالخ مسملان 0 مو هيدامرو يللا صو ىذلا فسولا |

 هن؟ ءابدقترف ذك كار همخال لاك نم اسو هيلع هلأ ىل كلا هيدامر ىذلا هه الكم مس هيلع داعذا لاقامم

 ان هلا ممن مون !!ولاف سانا نما ا« اوما مهل ليقاذاو موققح ىف ىلاعت لاوزامهدحا

 نرد سطل دقاق ةدو< هتقاعف تقولا ىف اهمركناك ناووهف صضرملالاوروةفاعلا

 | رق كردسم نسال لادا نمو نيالا ةمالس طرتشا لسو هلع هللا ىلص ”ىنلاناف مالسالا |
 مالسالا ىف صاصقلا حدي الذ نوإملا لس نمل اق سو هملع هلل :ىلص ”ىنلاو هنمتلسامكناناسع

 هتئمس نعزواجت و هذخ اوي لو لص أو افعناذ عنا نمبرضت هيلع مئادقف ةرخالاؤفؤصاصضقلا

 الما ازا هس نوكح لهل ملار ,«غىف هير لما ىدع ناف هب ىذعتامر دق همالسا ىف حدف 1

 || مللاو ةرخالاواندلا ىف هللا مهنعل هلوسرو هللا نودْؤيْنيذلا نا لوة,هتتاناف السم نوكمالانلق
 هعرقمدحوهللاىذان م انلقامتا٠ نو ةنعللا تناك عوهانانه لوقننا ل اَعلف انوعلم نوكمال

 نول.سملا كلذ فرعيول نا لبق نأ هبقرلبالام هللا فلوق نم نول هب ىذنام ةهس م دشاول

 رج ا يوه ىد استعان نم فرعؤل هناف ةسغلا مكح كلذ كح انو كاد نع اودي ىحدنم

 هللا ىضراضي !ءايلوالا نمو * مهام لسلقو قلطملا معسل اوهفةباسملا ذم ناكنم ملل اق هننا نم

2 
 ب بم

 كه كا 5 4 م1
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 ١ برعم مأشو نودحوملا مسهذ ةبلزا ةبانعوا هل اروض> نعنودحوممهذةدهاشملا طاسف

 1 مسهفءادهشلاءالؤه ىنعأ هياونمآو لوسر ثءينافةداهشلا هذ هنع عرفنامعالاو بي رغمش ماو :

 ا مييلعهللا منا نيذلا ءادهشلاو هسلفاونموب )ناو ةماعلا موي مانلارحالا هاوءاماعلانوسؤملا | ْ

 1 اًةمفر كَءاوا نس و نيللاصلاوءادهشل او نيتي ةصلاو نيسنل نم ملغ هللا منا نيدلا كنتوا هلوقف||

 هن . الا هذه باصصال ىلا ةمعنلا لوص- ىف مممءادجشلااءالؤه انتل ا اقيفر كءلوا ن. .حو هلوذالوأو ْ
 مناف نا مؤملا تقف | لدم سد مل مع ميلا لوسرلادوجو عم نينمؤمريغ ني د تاوومناق

 يزل اراك هر , ادق ميدي كيذا ادهشلاء الوهو مهنا انيئِمّؤملا ىلع نوكوس

 مدقق هللا دنع نم ءاسئذلا لوسرا هلاوأ هللاهلاف ثيح نم هبسلا ةيرق كا ذذ | ةباصسلاعام لعلا ا

 ١ ةلاسراروم ناعالارولادتالمهط ةطساوال هناك ”ىبنلاع ءازأب هلعحودءهشلا لدعقيدصاا

 وهثيح نمالهد_,>وم هلل دهاشوهام ثيح نملوسراارونل قواسم معلارونمهل» اد_هشلاو ||

 هعم ن وكت نأ مصيالو لطس ةقواسملا تا نواح عبدو عل : نوكح,نأ مصيالفلوسر

 | ةيشبتصلا ىلت ىلا منزلا فنوكينأالا و لكي دنا تراث لودي سل هال راو سداد

 أهحونموديحوتلاهجوند نيه و وذ نديم هال ةضيدصل ف بببشلا نمارو متاقيدصلانافإ

 1| لزنف ناعا ن نعال لعن ءهدسحو ّنافد.ح وتلا هجو نمال ةصاخة بر ةاادحو نم د_هشلاوةيرقلا |

 |اوهوراعلا ترمى مدقتماوهفرلعلا ةترص ىف قيدصلا قوفوهوناميالا ةسنه ىف قي ةصلا نع
 ا وهفريملا ةمن ع ملعلا مّدقت دقو قب دص نوكي نأ لاعلا نم م مصاإال هلاف ىيدصتلاو ناميالا ةمتريرخألملا ا

 هيلق ىف دعملاناعالارومالا كاد اعل ىيدصلاو هللا ةلاسر غلب اذا هللا د_ح وو فق داص هناهإ_عب ْ

 ءاملوالا ن نمو هللا دنعءادهشلا لرانم تفرع د ةفره اظ ىل-. ءادريغنم هعس ا لوسرلا هنءاجام دنعو ا
 | ةحارلاةختوملا ىءادوشلا دعي مهتينر لعجو حالصلاب ىلاعت هللا هالو نوكلاصلا مييعشا عدنا
 ا لكشلاة بابن و حالصا ىلا ىهَننا ىتح اهأ دس اةوينلاف شءاسهلا ىف هانمسراك ةرئئاد لكشلاَنال |

 | اعدهناو اص هنأرك ذدقوالا”ىننمامو ةرئادلا عصت ىتحةيادملاب طرب الوهجناكا ذا ريدتسسملا |
 |١ سدل ن ل لص دف ةوبنلا ف صوصخ حالصلا ةسر نأ ىلع ل دفابست هنوك منيكاصلا نم نوكم نأ |
 1 نوملاصلا مهف مهلعحالصلا فطعوهو مه | دب ىلب دا غوش ءام دال | حالصف دمهشالو ىد دصالو ”ىبذ ىلا |

 : ءاسنالاف نيقي د اوناكف بنغلاب مهرب او ءادهثاوناكن ةلالدلا هاطعأو ءاببنا اونإكف ةورنل ١

 || نوقيدصلا لصد تاماسقلا عيب لسرلا تعمفل نيطاص اوناكش تاماسقملا هذه عجب تيلص |
 ا نيلاصلاع الؤهنأ ريغ هلدجو ال حلاصوهف 0 ةداهشال ء ديلا خوش ةسق دلل ٍْ

 ا طل ين هكإس ف نوطر ملا مهو ماتم ادعو نورواطملا هرب ,ملع من هنان يلعدلا 0 نيذلا ا

 ا نوجحولا قيرطد ىنعأ اودع لوأ اومعن ءاوس عرمشلا لهأ لدرا نيسنلاب دارأو هعنرأ اوعبار مهف ا

 ا للخ هل دناف للخ هللا دنع ن نم ءاجاسجو هقئاب مهنا االو مهلع ىف لخ ديال يذل مه نوحاصلاف مييلع 0

 | للخ هلخ دي نملكف مولع هللا تاواصءاسبنالا هف بغر ىذلحالصلاوهاذهفا مط اص هنوك لطب ا
 1 ناكمالا همةقح ناسنالاف اص وهف هنود ىال و حلاص و مذ هنداهشىال ول اصوهف هّسسشب ل

 |١ هماقمىف هماعللخلا لوخ دز اول هش نوكحجب. ىذا !ماقملا ىف هلحالدلاليص# وعدي ناهلق أ
 ١ هنوكاسن هنوكق ةلعلاذاةباثملا ككت تان هلكناكل هتنناسنالوا هل اس ناك ”ىبنلانال

 ا حلاصلا وعي نا عصفدصفرزابو ه6 لاقل لو دزاحا سهل اتماستسا الا ناك قاناسنا ا
 ا ىنيلاصلاب ىتعناَدهفامنامز ىف امّللخ مسهحالص لخ ديال نيذلا ىا نيالا ن نم لع نأ ا

 | مينم مهانرت ذةفقاط لك اذكعو تارسملاو نول تل مر قفوملا هللا بابل اذه |
 1 ديعلا وا دافريغال هللادتع ع نجا ١ ميما جالا مالو ءام سنلاولاحرلا|]



( 

 || هتاءاونم[نيذلاو ىلاعت هنا لاق ةيقي دصلانهلنا مهالو عسجلا نع هللا ىذر نوقءتضلا اضبأ
1 

 أارونلا ىوس لما د نعءالربخلا لود نع هل سربو هلنان نمآن م قب ةصلاف نوشددصلا مهكئاوا هلوسرو

 ةققللا ىل؟هقلعتمو لوسرلا لا لوق فل خ دب كشوأ دّدرتن مهل عناملا هبلقف هد ىذاا”ىناعالا

 تسب دق نيةندصلا ض«:ناك ذا هناا ىلعالةبر هلاةهد ىلع هتان ناميالا نوكيو لوسرلابناعالا

 كما ىلع لدتةي الاهذهو هير هنأ تدناأم ن نكحاوار ظنوا ةرورض قا دوجو مهدنع

 االاهلاإل الار اوعوخر هلالا دمح وف نم هرءاجاست ن ا قيدصلا هن نمآ اذا لوسرلا نا مثم: دوحولا

 وبذل غال هالو هلوةوشد>ن م هتيهولا ىف داو هلا لعذ هتناالا هلا إل هنأ لعاوأا

 أ هلال هنأ عاف هلو قدص ىلع ل ديلا دؤرطت ناق ايد ص تلا ا ذه ىلع هي نم مؤوملا ىب مد واناعا !

 سدلف هللا الا كا ال هلق ىف هللا ق صول او5ىلوسرلا ق _دفهرظن دع هدو لعرثعو هئاالا

 |ارونلا بحاصوهقيدصاا نأو ةمقيّدصل ا لزنم كل نان دم لاعوهذلءادنع نموموهو قيد
 || هيفدنعلل نكي لة رصيلا ىف هللادإ_عج ىذل ارمضملارونكه بلة نيعىف ةرورضه دخت ىذلا ”قانممالا
 0 انوتفل او نوقيدصلامهكئلوا ىلاعتلاقا ذهاو هبريصن فقيد دارو كاذكب سك

 ةداهشارحالاو همن دصلاروالا لعش هم اصلا ثدح نم مهرولو ةداهدلا ثم نم مهرحا مهل

 || عب رشتلا ود ىهىتا ةؤبنلا نب سلفرركحو ريو بر ”رشكق يدصتلا ف ةغبلابمةسن هو أ
 ا عب رمشنلا هود ىذا نمو ةونلا ىف عقو نيقيدصلا بار ىطذع نك ةلزتمالو ماقم ةمّقي ةيصا نيبو شا

 ا ضصوللال وسرق دادل|هنءاحاعر مكون ذك دف متو لال ل

 8 قلد كلا اهةبثف عبرمذتلا" ى : اعتبشنف عد رمشتل اةوينال ةماعلا ةودناا ىهو ةيرقلا ماقم م نأربغ

 1 قفورضاللاو يوت نبك اذوس هوك ددشنحو هسقن ثدحح ن نمال هانا حا مدل ”ىبنلا تابع ءال

 1 ان نموأ نا او سنالا ملاعن هرداقا نوكاذم 0 هقيدل صوش تا ًُ

 : كاذفر دارو اةقو دح الو لب :لوسرلا لو ىوس حي ران نم لكل دهل سل هبلق ىف رو نع نا رم م لكف

 / هماقىرونلاّ اذ هتلاد>وا ىدح لوقلاد دع فةودؤأ حب 0 ند ءادورطت نع نما ناك قالا 1

ا دجوي قيد #_صأ اربغْنمْوملار وون ق3 سملا دوحتو ل ةّدخم ترهل رونق قيتصال َنْمٌوْموهف نأ نأ
 

 || لعلا هاطعا ىذل لءلدلا ف رظنلا دعب ةيرقدوكح_ نمؤملارونو هتلاالا هلاال لة لوسرلا لوقدعنأ|

 5 5 ف 7-1 ءلا ءاذ نوكف وهو نامع ارونالإ- ءرو بحاصد حولا هلعفوهفد_.-وتلا م

 افهلوق ىل_ءالو لوسرلا ءىب - ىل-_ءدقوش الهللا د وش لعل اروناف ناممارون تحاصهتنأىلا

 ا ءاسنأ ا ادا كل د لو هدول هللااو دهش دقمتلا دوما ءازعلا

 |لتبلو ملعلاواوأوةكتالم اووشالاهلاال هنأ هت ادهش ىلاعت لاكطق كرم امل وسر ناف السرو أ[

 نو حو دمو لسرااوةكئ الملا ةغص ىهو كالا ,ناميالا ةمر قوفلعلا ةمر د ناعالا اولوأو

 || اوعي قي دصتلا مزل,ريؤعالو لئاعالذاانإع ىمشف ع ناك امفنكا ةرورضو أر ط' نع لعلا كلذ لوص> :

 ا نودوهو دارفالا وهو هب رقلاماةموهىذلا عب رمشأ اًةويئوةيشيدصلا ني هانا ىذلا ماقملا اذهوأأ

 ىدلا رسلاب هيلاراث. اوه هنناد_:ءةلزنملا ف ةسقيدصل !قوذو هتلادءةلزنا ىف 2
ا نيقيدصا هب لضفف قيد كار ,ىأ ردصفرقو

 5 ةيقبةصلا طرش نم * سلام هبلق ىف4 ل دحذ

 | ةسقبت- صيحاص هلالل_جر سو هيلع هللا لهنا لوسزؤرك <, ىلأ نب ٍسءاذ | هزاول ن هالو

 / لضتنالث هبفالرا شي و عي رشنلا و زد كلان رس نش اس هوك موه رم محاصو

 | ىضرءادهتلااضيأءااوالا نمو كلذ مهفاف هتقشح ف هلوا موه لب هسفدكر اشي نم هيلع
 ٍ لاه هيلا طا سن ىلع داما تررعسلاو قهر ا مومو ةداهشل ايهللام.هالو م نءهللا

 : [كتد 0 اجل مل ل طع نونا 0 0



 انو

 | لبق ميظعلارجالاو يضلل ساد م رمل هده مهل نيذلا مهتمهننا فصو نمو ةنمْوملاو ٌنمْؤملاَو

 0 هلوق كاذكوامظعالا نوكمأل هللا همظء دق ىهأو لمعلا لوصح ليقوم منذ | عوقو

 وسانلا ىلاعتهلوة كاذكو نيؤلاصلاو ءادهشلاو نيب ددلاو نيسنل | نم مويلعمقلا منا نيذلا

 0 هذهىف ةحامسلاو توحانسلا نودماحلا لاق مداسغلا انر تس ذدوو ”نودياعلا

 أ ءالحلاو نيهارتالاركذ نم ةيالف مياحماال ميهاربانا هاربا ءل لش ىف ىلاعت لا دقودابهلا
 فانصإإلا ءالؤهف ةيوالا ةركاقذ تاو هنا دق لاكو بانا هلع أذ ينم اا ميل هيف لاقو

 ١ امي فوصوملا اذ هذا رةمو ةغصلا هذ _هنيرعت نيعماسل ادنع عقر باببلا اذهل مهر دنم ديال

 : ىدست وعنا اهدهبهللا مهتعناقراصالا اولوأ اوتانلالا اولوأو مال>الا اولوأو ىهئلااولوأ كاذكو

 داما نمهللادنع مهل محامو تاذصل ا هده همضمتتاع قا مهءااط دق فاصوالا دم نوةدتملاو

 ءابلوالا مول_عولاجرلارك ذنمضني بالا اذه باوبأ فرمشأ نممي رم *باببابلا اذ_هّناف

 أ ىلاعت قا هنمءوانل مر ىذلا دا ىلع كل ذء ايت سا برا نو أ ىلا عت هللا ٠ ءاعقحا قرتستو ميو
 أ هء ف ذهفاهمابسأ عطقو مانت دس ىلا هولا زا! نماس|هللا نا ىلا ىهتا ارمشملانافامءقاو ىف

 | ةجرلا ةصتن لاو ”ىهلالا اهاالاوهوانسوفتىف "ىسدلا ديؤملاحورلا هب ثفنو 0

 (١ فوخال هللا ء ءاملوأ ناالأ ىل ات هللا لاق ءال .لوالا ممنخ ع هدابع نمءاش ند هدنع نم هللا اهاطعا ى

 ْ هلاسفرعف هلاحف هبر نم ةنب ىلع ناكنم”ىلولاق ةرخالا ىف لي لوا ةاطم نوفر مهالو 00
 | لصف ةمكحو قد هلوقو ق> هيراشبو هد تعقب دسدتلا هب عّقي ىذلا هجولا ىلع هانا قار امخاب
 | ةويللاق ىريشلا مهل ىلاعت لاق اك هنثا نم ىرمشل اهل تاص> نم ”ىلولايدارملاف لاح نيتلاف

 ىرتشلا عميوينور فوج ا ملفا ازوغل اوه كا ذمتتا تاملكلا ليد الور" الا قواندلا

 ْ ماسقا ىلعةيالولا لهأنا عدن الادهذ هى ىلولا,ديرأ ىذا اوه اذ-مة ليو أ” هلخ ديال ىذلارب ناب

 مهركذنن يذلا فانصالا مدو ىلاعت هللا ءاش نارمشلل | نم اوله ارك ذنلف ىطاحا كلة يع اهناق مك
 اي نمد ادعالا رص نع يرجح نم بالا اذه قم دقت ام ىلا افاضم

 أ مهعنطصا لاجر مهو ةَوينلابهتتايهالو ميلع هللا تاواصءاسبنالا مسهنعهتتا ىذرءايلوالا نك أ
 امنع او هن مه دعت ام مهأ عرش هن تا "اس م مههصتخاو هتسدلل مهراتخاو سفن هلل |

 | صاخماقمةورنلا ماقخ بوجولا قيرط :مهريضحلا تادابعلا كت عَتعتبنأ مهضوب مانو |
 مهري غنودم-ماعاهرصق ارومأ مملع مّزرحوارومأ مسهل لا هللا نم عرش ىلع مسهفةمالولا ف ||

 أ ةابحلاوتوملاقلش ىذلا ىلاعت لاق دقو ةامملاو توملاراداهنال ل ْ
 || وهنم مت ةصاخةوبن عيرشتلا اه. ىتلاةودنلاو ةماعةوتةيالولاف ءالالاوه فيلكتلاو مداسسلا|
 فالريبغال مؤيملاذ دا”ىهلالا ماعملا ىف ةعفرلا ماقم يراسل[! ذابه ع ةياشملا هك

 || هدهاشملا

 مهالو ميلعهللا تاواص ل سرا ؟يلع هللا ناو ضرءان لاوالا٠ نمو تاط :اىّولع ةوسلا ماع

 ا يابا ىلا اهاعالا را وحج وا نيالا نم ةفباط ىلا نواسرملانوسنلا مسهف ةلاسرلا,هللا

 ا اهيا ىلاعت هلو ىف هغماش هللا سهأ ام هنا ن نع غل ف لسو «لعهللا لصد الا كلذ لص لو

 ٍ ها هول اوه غسلبم تلاماقت غالبلاالا لوسرلا ىلءامو كير نم كلا لزنأ ام ام غلب لوسرا

 ٍإ 8 رطلا له ط ريش الالا عربشلا باص ىبنثلاو لوس ماعم ىف مالكلان ءانفتو اموريغال ٍْ

 قلب سمل نإ الوانريغلالو انا قوذالو قوذ نع نوكين 1لاو-الاو تاماسقملانم هنعنورب اسف

 ْ لك طولا لسن لماقمى ملك: فيكيالاسرلا ىفالو عيررمذنلاةوبن فهلا نم ةعي رش بحاسص ل

 ماكتاخ هش مالكلا ائملعمارف- لوسرالو هللا نم ةعد رش ىذ ”ىبنب سدا نم ىريغالوانأال هق دن 1 لاح ا

 ا ءاسلوال ا ن نمو ه ' هرجاممقلانال قوذ نع هس مالكلاكفنيماقملانيذها دعا. قيذ فانامثالا

1 ١ 
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 لها نممهو لصفماربدملا ةنهلالا ءامسالا نموهسل4 تانالا )تفي صالاربدي ىلاعتهلوق
 "ل اط فاضصا هثالث مهو قولا مهنع هللا ىضروبنمو , ةداهشلا لهانمال ماقملا الهى بنغلا | ْ
 :ةاندامع ع نمانمفطصا نيذلاِباَتَلا انثروامت ىلا-ه3لاف تاريبتات قزانشو ددستتمو هلا ْ

 هللا يضل اكو ريبكلا لشفلاوه كا ذهللان ذا: تاريخا, قياس مهنمو دصتقم مهنمو هسفنل ملاظ

 د !!قدصتامالعب نم ماسقملا|ذهىف لوقي نيدمو ا انخش ناكو ءاسنالاةثرو ا ١
 ارو تدل ف مو ّقعللمهدودحو قلخل| ن نءعهرارفقدص تامالع نموقلخلا نءدمرا ارقهندارا

 0 رحراهبولك ناكهناف لسو هيلع هللا ىلص ”ىبنلل ثراولا لاحوها ذهو قلما ىلا هعوجر قلل ||
 تالا هذهفهدامعىلا ادش سالو سر هنعب مث قل هش ىتح هير ىلاّرغبو هلهأو هن كريو هسقتنا ىل لا

 هللا لص هثرو نم لماكلا ثراولافانراو ىع-د اذه لثمو هسا نم هنهللا ىيتعان مابف هثروثالث ||

 ءادردلا ىا لاح ديرب هسفنل ملا ظهنا ىطصمللا ثراولا فىلاعتهلوقاماو الاحو الموال علسو هيلع 1
 ٌلاذو ةرخالا فا هو دعسد ىت> مهسفنا ل> | نم ىامهسفنال مهسفنااولط نيذا|لاحرلا نمهلاثمأو

 ناسنالاماصاذافاقح لع كنسعاواقح ك_لع كسفنل نا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هنن الوسرنا
 لاكاذ هلواهلج ا نمامل رنا كلذو اهقح ىف هنمءواسم ةدع ىف هسفن لط دقق مب لود|لرهسو اعاد ٍإ

 ةلاطبلاو صخرلا ىلا اهحونج نموابنم فرع امل شالا باكتر او ازعل اهم دارا هناف هسسفنل ملا ا
 عرشلا ىف موهذملاراظلا هسفنن ملاظهلوب ىلاعت هلل هللادري و ءافعضلا لجال ني مالاب نا تءاجو |
 نما مهّقح هسفن ىطعي ىذا اودو دصتقملاوهف باكلا هيرو نمواكلااماو ىطصع س ءاكلذ نانا

 لاهاوةحازا نيهماششق امر َه ةمدخ نم هسلعاهلم< ام ىلع كل ذينيعت_سلادلا ةحار

 ا هنالا دجهتم دصتنتملا مسي لسلل ا ماسق فو ةصخرلاو هع زدلا نيب نيلاح ندب لاحوشو بلا
 نوكمل هتفو لوخ دلبق مالا ىل'ردابملاوهف تاريخ اهب :اسلااماو هلاعذا ىردت اذهلثم ىلعو

 ئنوتلاكعنام كلذ ن دبهعتم ال تحولا شن رذدا دال يظن تقول لس اذ او دا دنت او .داىلعأ
 ةراهط ىلعن تتولالخ داذ اخ الصلا تقو لوخ د ل يهد ملا ىف سا انس او تةولا لوخد ل5

 غارف ل بلاهننعو هناكز حرخ الام هلناكّنا كاذكو ةالصلا ىدو هضرفءادأىلا قاسفدحتملا ىف
 عبجق كلذكوابلع نوكيىذلا لماعلل ىناثلا لوما نم ةءاسل 5 ىاممرل اهعفدو لوما ||

 لالب اقف ةنحلا ىلا ىتقب_هميلالبل لسو هملع هلا لص "ىلا لاق اما بلا رداساهاكربلا لاسعفا ||
 ملسو هيلع هللا لص هللا لور لاقةنيتعكر تلصالا تأضوبالو تأضونالا طق ت دحام :

 ل هكرمشملا نيب سو هلع هللا ىلص هللا ل سر لاح ناكوهو تاريهللا,قياسسلا نمهلاثماواذهفامهم ا
 مراكمو تاره اب قياسو ثنو هيروملا عطقناف عرش 000 نكيلو هنسهناد_>وهرامشف (غ

 لاجرلاوءاسنلا نمام او افصودق ىلاه:هننانا لعاو  (لصو) + ةلاسرلا هلا ءاطعا تح قالخالا |||

 فصولا ذبم نسمتاف ءاسنو لاجر نعواذ ال ن امزلا ناك ذ ا ىلا هت هللا ءاش نااهركذ ا تافصب ||
 نيقداصلاوتاتاقلاو ني تانقلاو تاننماؤملاو نيبطؤللاو تالسملاو نيءاسملا تأ هلوقلدشم
 نُئانصلاو تاهدصتملاو نمدصملاوتا عما داو نعشافناوتارب ءاصلاو نب .نءاصلاو تاق داصلاو
 ةرفغم مهلهتناّدعا لاك ع تاركاذلاو اريثكدتنا نيركأذلاو تالق ماو مهجورف نيلظف اح او تائاصلاو |

 3 مم ىلع كلذ ل دف هنمةبانع مهملعر دقملا بنذل«عوقو ليقةرفغملا مهلهللادعأف اىظعاربأو

 كلت رفع دهذ تئشام لعا "ب لالاريخلا نم معلا فدرودقو نوذلا مهترضتال نيدلا داسغلا

 قمخدل ايزي ىلال لق ةيهلالا ةم رك اكاهتناال موتحما ردقلادالا بوذلا ءال اوه لثم نمت عقواف

 مكحشرإذ ءلا له ند هنيفراتعلا نماةسصعملا عنف ارو تار دعنا ستاك لاك فراعلا

 رضا ماوه م نيدمل فان 0 رع 7 فم ْ



 مهضعي لاق

 دامت ميش ندم ك1 كرولا عيضنا لمالاب ىسنؤوما |

 11ش تت 3 ااا ِ

 أ ىلاعت لاه مهتتسلا ىلع هلت هناال مند نموها | هعمهلن اثي دو هللا عس هب دح نآلئاقلا اذهركذف

 | ىلاعت لاكو هتتاانأ ىنا ىموما.نأ ةرحشلا نمدكراسملا دعّتملا فنمالا ىداول !ٌئيطشا نمىدون
 ا هه درطأا هذهىف ثي دما, بولطملاو هاذه لاكشالا عفرار دصملارىدكحأف املك ىموم هللا ماكو

 نيس ن 0 ءامسشالا ىف قا نم عامسلا لمالك هللا مالكم عسب ىتحهرحأف ىلاعت هلوقامأو

 سس ةيدوجوال ة م دعرومأ ى مو بسنلان ءةرايعءاشالاة يش نالع ع

 لاق هللا نأ ميحتلاربذنا ىف درو هللا نع ميول را م قلك

 1 هى هماطن ىدلاو هللا مالكع مسي قي رخام هلوقنيعا د هذهد_ج نإ هللا عممد دبع ناس ىلع

 هناقء اال دوو نر وهات ناون اعلا تم الو شال فلا ءامشالا ندب ن نمهللا ءالكق در اا

 | جاورالا كلت نهاظ دوجولاواهل حاوراوأ اهل ىلو.هتادوجوملا ف ناسعالاف ءامسشالا نيك سبل

 نب ند ”ىبهاالا ثردد_هلاف ءامشالا هنطابو رهاط قح هلكدو-ولاف ة- اومهلا نامعالا كلترودو

 ىلاعت هللار مهفافع ال نأ نمماكتملا وه هلال ةلالدلا ىف عماسلا دفع مشوا ءابشالا
 تش لا لو " نولقيو نوراكي لي مسهرصعيددعالوءالسخاا 000 5 . مهمل

 ةللاا مالو داشالا امره 5 ان دو هللانيبالا حصتنال الا لا ودقا لدغ رك اص كلو

 مسه هنموم سانلا ىلع ءالخالا سس 1 قلطنأ دق نكلو نتسؤملا نم نيت وأخلا نم ىع اونقولخلا نيد

 :أأ درودقوةرشاعملا انه ةللناف نيقتملاالاودع ضعبل مهضعي ذئمووءالخالا ىلاعتننا لاك مهمرفأكو
 "هلكت ا ما ةمىف ىللقو هلياخ نيد ىلع ءرملانأ

 اللخ لل: !ىسادو ىمحوزا كإسم تال دو

 قد ادوجو ناسعالا نوكو ةزيقمءابشالاناسع نالهدبع نيبوهتلانيبالا لنا مصنال اناقاماو
 لاما اذ هذا ةصاخهديعنيبوهللا نيبالالنا مدتال اذهل هس ن نعزا:ءالئثلادوووريغال

 | مصتال لذ اطورش نأ لعاو كلذ لعاف نيع دوو قول نمدافت_سالهنال نيتواخل انين نوكيال

 ف.لكتل ارا دف نكلواهسفن ىف ىه حصلال اهطورش 6 ”ىبنلا نيبإلو نيئمّؤملا نيب

 مك لدلخنا نوكينأ هللا طورمشن مو هسفن مكتالو هليل مكع ال هللا مكح نمّوملاو ”ئنلاناف

 النا حوت ن ”رفاداي هلارادلا قف موعاج اولسرلا نيبال ني تسول نيا قيلطمر وسلا ذ- هو هل لخ

 بكاقفتدكأ ًاتاذا سانا نيب ىتلا ةرشاعملا ىعست كلو ساشلا ند وه مصئالو هللا نيب وهنيب

 || لملخ هل سل نمؤملا كا ذكوهنومن ىوس دال بحاصوه سلو لملخ هل سل اطل لاوحالا
 ْ قلي ام مك ناكش ةكلم وسد >- |بح اصوهالو لملخ هل ايلات ذا 1: !ىوس تح اصالو

 || الل نيئمؤملا نمد ن نئادبا ابحاصالود>الال ل نوكيالف ىهلا هان ءالا فرص الودهنلا
 جدقد قف كاجوهوهلءلخ عماهتحاهاذوو ةبعصلاو :للتاناملاعثاكتاو ”هلذتا ماقم هج دف هتاارمغ

 هللاوريطخ هناشو ميظع ماقلاةهتلاالا ل_لخ الف هلا ق وقح لارا نموا ملاكا ذ ىدوامل هنامعافف
 000 نم صاخ فص مهو مهرصحيد دعالو“ارعلا منع هلا شر مهنمو هريغ برإل قفوملا

 هللا عم بش م حال نصل اذهو ؟ تنل ف يلاَعت هنا لاك

 تسل

 ب
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 0 0 ا مر ميد ةماقلا قو رادلا ده ف نأ مهاقطصاوأ

 'مهامعت سا مسقو ءادتب اموبحا مسقن يمس ىلع ةقئاطلاهدسهو مانا كل ذىفالا منا ىقدكتالو ةفاخأا

 ْ لا عاطادقف لومبلا طذ نم ىلاعت لاق مهايا هللا ةسبحت كاتمهل ترعأفهلل ةعاط هلوسر ةعاطف

 تمت دق هيت ذهف هللا م كح < ىنوعن اف هللا نويت * مكن ا لو مسو هيلع هللا ىلص دن لاكو

 0 , مهاكانايحأ اوناكن اوءادّ ا نكمل
“2 

 ١ انام |نيعلا لبق شعت نذالاو || || هقشاع”ىللا ضعبل نذآموقا

 أ ءالؤدو لوضفمو لضافنيب هيفدلهاوالاو تاماقملا هم ادمن مامو تاماقملا نم 500 اقع امدح الؤ

 ْ جمس ردو هللا عم مدقلا هداك ىل لع تالا مهاوالصأر دكمهّدو بونيالفءاذدلا متمالعتاحالا

 ٍ مهقبدالا هي

 نع ثيح نم .ما تابت ايدل رع ثدح < نمدالا اوماق ىلاعت هللا ف نوداعيو هللا ذنولاو

 : مهنكمدق هر ا مهب فدا ام ثدح ن نمالنوكتملا ||

 ذافاع هنوام اعيفاعرم“ "مومذدمو دو عمور كلا فل 1

 || دا نمف ىلاعت هت لوي تاريخ نوعماملا» ءاردالا مهف لدالا ةريضح ىف مهماكاو مهسفنا ن 30
 ا فصلا و اعذو تاعفو تدهاجو تءلص برايدبعلالوةف طقالع ىل تاع له ىدابعأب ان مالا اذه ْ

 ]| تنلاو لد لوعِذ كلوهىدلا لمعلا وهاك برا دبعلا ل وعش كا كلذ هنلا لوق.ةريختا لاعفا نم أ

 ا ودع اوذختالاونمنيذإ ايان ىلاعتهللا لاف بوم ارا اوداذ هوا دع "ف تي داعو الو 3 ّْ

 || اق نم نوذاورخ ا م تاكو وراد لاقو ةّدوملابمهملانوقاتاملوأ كو دعو ِْ
 هدياونامالا 00 كلوا مهتريشعوأ مئاوخا اوأ ممانباوأ مجانا "1 داك واول اوسرو

 38 ٍ -ىفنيلاصتملاو -ىفنيياكمال ى 2 0 ةوغلاو دل لهأ موف هنمحورب

 || نم هنعمل ىذد ناطللانيرعونوثدحا مهنع هللا ىذر مهنمو + ”ىفنيروازتملاو فن ذابتملاو
 / ربدنزي زعلا دمع نير ةيقاذ رز ٌرعملاب ىاضل اء َ رك زوأو باشلتاسايعلاو أ ومات امز ف ناكو

 نر شل ناك امو ىلاعت لاق كدا فاح قلل نموا! يع ميسس نا صحا يلا

 5 ءرد رخ | كيدضأ | تك تاعبط لع سلا اذهو باح ءارو نموأ امحوالا هّلبا د

 1 كفر تملاف ثيدح لهأم 0 مشو مسهأ ب بتكي دقو م- ,ماذآ ىلع انامحاو مسبيواق ىف ةمكلملاحاورالا

 سوفنا|ناق ناكدحو ب ةثدبلاتادهالاوةبسفنلا تاضايرلا هللا قيرطلاحاووألا هثدحت ىذا

 || لعل حاورالات كر ام تكردأأف اها سانا اهملاعي تّقححلا عبطلا عم مفوقولاردكنمتفصاذا

 بسح بويغلان م تاصحو ىاغملا ن 2” فام ا يقمن اور أ رمد الاو توكلملا مولع نم

 1 ىلع مم مال م 1 0

 نام نا 0 0 5 كم نمرك !لضا ماوس

 مها بسانملاحوزلا مدد ءالؤهن هثد#ح ”لكف لد اكم يلق ىلءنيذلا ن هىلءاوهو هيلادادمالا

 8 عبطلا عم فوتولا م اهصيلختو سوعنلا- اعصران ا نم اذهف هن دك نم م ثد نم ماكو

 : نمردقلا أدب. عود عنقو اهند حبا ع قروذ سفن ىقذ اسهيف ناكرالاو رصانعلاريثأت نع اهعافتراو

 1 ١ تح اكن اق ىسفن صدلخت هلال ةرخ الارادلا ىف هنامعالاةداعسااىف طرشوهأم ن ملوثيدحلا

 ْ 0 ةعورشملا هع رظلاب عبطلا نم هصلخقأا هلتبحوأ لاتاتلا فج

 : ثيدخحلا”ىونلاث يدا كلذىلا فاضن ا ناف ةداعسلا ثن دخلاب تنرتقا مزدس| نامعالاو” ىوناا ١

 | ثيدحلاف تامقبط ىلع هنأ انركص ذىذلا لوالا ىفنصلا نم ناكمييلا ىلاعت ”برلا نم ةبرلا عم |
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 ١ كلذ ىءالإل مارتشنلل ناكئذلا مانقملا اذه قللا بناج نم ىسولا لصح لد عابتجالا اًدهدعب |
 ١ ماتثملا|ذههل لصخو كلذ دعي رض !هلان ىذلا للان طاحادق ىسومنا ىلع قا هعلط |! دبع هلل م>ر 8

 1 ىنلا لاق“ 500005 اال هنقن لا هتاف اك نم عضوملاادهىفهقطاف اريخ :

 أ ةمالا هذهنيما هلا حارملا نب ةدسع ىباف لاكو ءانما هتلنا لسو هبل هللا ىلصألا
 هنعهللا ىكر

 2د

 هنددر ىل_هلر يس نع ىربتح مو نيتي رغب ىلسل نمءاسمعد

 نيمان مهتريخنا اناامو اهنا تناف انريخ نولَوَ

 ْ 0 اوهامع ناجل ال ىلا هاما كارعلا مكمل ل مهلاوحاّنم|
 !اندا|ىفاواكوقلعلل مماماقم ترهظ ةماسقلا مول ناكا ذا ةمضر هلا ةهد ىلع ىبهتوهللا هاامدنع ||

 ْ الولو ءانركذام هملعاو لا ىذا ناو و ءانتا هلل نا لسو هلع هللا ىلص" ىبنلالاكسانلانيبنيلوه

 إو ءانمالا نم لاذ كلذ نمئشنهلرهظامرهظام مالسلا هملع مو رهظ نأ هللا دص ارضا نا
 || اضرعاهلم< بطوخ هناف الوهج امواطت لصالا مكحي ناك اهل قو ناسنالا ىلع ةنامالا هللا ضرع
 || ىنكلا ,هأفخ هناف اضرعال اريج اهواجءانمالافءالؤه ثم اهيلعنيعأ اربج اهلج ناخا سأال
 ا هنم ًايئاورهظا كلذ ىفمهل لئقام هالو ولكنا نعاوز زرت نأ اودير لواولعاماواهت نأ ن وردي الف

 || مهذعب فّرعيال مهنا تاقبطلار "0 ل حل اذه ىلءاوفقوذهورهطتالالو ||

 : ةصاخ ةفئاطا |هذهلالا سل اذهو نئمؤملا دّماع نم هنا همحاص ىف لمخت د> او لكفهدنءامب اضعد

 ”ىنلا لاق مهرصح ددعالو هّمداخو هللا لهأ ارقلا مهنع هللا ىذر مهنمو #2 مهريغل كل ةنوكال ا

 هن له عل ان هوظفح نيذلا مهن آرقلا لدأو هتصاخو هللا لد مهنآرقل الدأ سو هيلع هللا لص

 دع ”ىلئيدلا ىدوموأ انثّدح مهنم ”ىاطسلا ديزيو أن اك العواظفح هورهظتساةهفورح اوظفو |

 أ( نا رّقلا لها نم ناكن مو هلخأ نم ناك تارقل ا قل ناكنك تارعلا رهطتسا مح تامام هناك ذب ْ

 |هللادم عنب لهسماقملا اد_هلاثأو هناذهاعو هلعهمالكو هللا مالكن ار ةلاَنالهتنا لهأ نم تاكأأ

 |١ هلذ "لكون موباتلاذوصمقيرطلا اذ- ه ىف هؤ دي ن|تحا| د هلو نين ستسنبا اودو "رت سلا |

 أعم مال_صأ 0 ا ل تامر هدعلا لد وطنأشلا ريسك

 ْ هنا بو هذ هند دعم ع ىلا ل ا وسروةيالولاب همم

 ا بيلقتنورب ع انلوالارثك اف اهيلع تبانوهو ةريثكما دقااتم عرف ىتلاةد_ح اولا مدقلا كالت ىل لع 1

 بحاصو الق ىمءا دهاو لاح ىلا لاح نم باقل
 او نع نخ ةهلا اوحأتيلقتناوما ملا اذه

 || هدح

 ا باتلا هل ددسن هل لاك جيشلا دوعي هللا دبع نب لس لخد املا ذهلو باغل ادوصسا |,مءريعي تبان اهياءوش

 | ىلاعت لاف كه دامع ن نمءاش نم هلع ع نمءاشام قود ىلا عن هللاف هتم د لوس مزلق ديالا ىلا شل لاحت |

 | ىف ةيرقلا تاماقم ند هناهس قا ىلا هنم سها لكشف هدامع ع ا رك ا جس 4

 ا هيهلل اهب اضع ع نموهامت اهدحو هنا ث عم نمو دمحوب در - ةداعسو نمؤمو لوو "ىولوسرو كلم :

 | صاصتخ اوءدابع ىلع كل ديما ةسدي بنك اءئضتدقام باسنك | دمعها ةضو ناق هلع هنو ْ

 عمهلوصح نيب و هند ليف كهل .صدت ىف هللا ن مهي انع هل قمست لو كل 3 ند سها لءنل ضرع دق كلو نم و '

 ُ نيعتاكن 2 فرش اءانقمالو هناصس هنبع ىوس ةفص هل لءجص لذهتنا لهأم 8 نأ اردلا لغو لمعتلا ١

 | لاه نولتيو وراك لب مهرصح د دءالو بابحالا مهنع هللا ىذر مهتمو د 0 الف ا

 أمهابتج ا نيوبح موكن مو مهالا نيبحت مهنوكن خ هنويحيو مح موَدب هللا أ, فوسف ىلاعت 1:

 1 رح هع سس صصص سس سمس أ

 مهافطصاو



 قيركلا ىف هتقو ماما ىلشلا نيدوعسلا ىبأ زيشلا نع لقت .املاطراض اظفاح لمن اهب افراع ةَمئاكو دص

 رطانلا ت مقتسااق لاو ءاملا ىف هنو دمعي دابع هلل له ىسشن قرظذ دا دغي "لج د ئطاشب تنك لاق

 م-منمانأو ءاملا ىف هنودبعي لاجر هلت دوع سل اانأ ا عت لاق و ىلءمسف لح ر نع قافنا دةرهئااناذاوالا ||

 ايف ث دنصلا ىعأ رك ذواذكو' اذك عشباموناذكو ادكدعب هلال امنم تجرخ دقو تد رك سل

 وعلا ىنال لجرلا كل :هزك نام ةدوص ىلع رمال كلذ عقواموبرستعة سيد تس النام اف تان ٍ

 نوب ٌركملا مهو مس هريصح ددءالودارفالا منعهللا ىذر مهنمو 4 ناكس *اكمالاب ىاعاو

 مامالا باحصا نم دادغي لاسع ان مةراوا ناو نبات فر 3 فايد مدل عرشلا ا

 كاك ةريضخلا در سر را كا وت ل "ىلسحلا رداتاادسع

 -يناوالا دئاْن يد نأ لارا ىفهلوتىلا عودرملا هن رطل هده واللا ردا ادع هدهد ١

 ةكئاللا نم مهريظتو مهْمرضالاو بطقلا ةرئاد نع نوجراخ لاحر مهو نيدرفملانم ٌْ
 ا ل د نا هو هنا ل الح ىف ةعهملا حاورالا
 مهاوساوفرعام تقلا ىلع مهو مهسوفت دنع لعب او ذمهل سبل هنماوفرعام وسو دهشبالو
 وهو ةيعب رشنلا ةوينلاو ةحبدملا رج ات[ تبل وسام لكو مه مهعمالا اوفتوألو
 ديلا ءاقموعر رب زع هقو ذ نال هلا“ ؛ماو رماح ىب أ كحازت, رطلحأن مسانلارثك اهل هج ليلح مام 1

 نم ىئش اموهلةاذلاو قا دمحوت لانس .دقو عورشملا لمعلا, لاسر دقواصاهد>الاش دقو ةقلطملا |

 رضخاكم هاوسهلا ال صا فشكهلورلعلا ةهدج ن نم كلذ ”لكدمحوتل او داوصالاب نما ل١ الج مياظعت ||
 اولايئنيذلادارفالا ن نم: ىو لس ريت لق نك لو لع هللا لح ركود الا نماتلقاك هناف |[

 ادله نم سوغن ف ىع أ مهسوةن ىف لصح هنأ كل ذو هيلا عاطقئالاو هلالج م ظعتو قا دحود ىهالا

 ىفءاشملا ةمعن هلو كل ذ هماع عاج اج ىلعردافو هريكلا بايسأو دا الاب هلع ماكنا نا مهةيرط أ

 ئشهدنعنامعاالو ال مأةياهن اهلانثدلا نأ الو ةرخآ منا ملعب 0

 صالاوهاع ننمؤملاب وكلا ذةنجزومالا ىلعو ةكتاذعلطا | داو ند نءهمثكحامهالاذهنم ا

 مينم مالا اذه بحاص ناكل عئارمشلاةوبنزا اوح نامز ىف ناك لف”ى ركفلارظنلاب ارديالام هيلع ْ

 ةومنو ةلاسرلاو هانركذىذلا ماقملاالا سلف مولا امأو سيردا او ساسلاو ىبسعو هنامز ىف ريضاتاك |
 نيلخاد موعجأر| وناكانامزلا ا ذهىفةاءللادم5ىف لسرااوءادنالا تناكولو تعطقنادق 4 ١

 - لك ةصاقناو مالا ىلاةردعتملا عل فاعلا عئارمشلا ةومنو ةلاس راامأو ىدجلا عرمشلا كح

 لا دق ىلا باطغن لوعتلابالو باستك الان لاشبال ل_درلاو ءاساالا ىف "”ىهلا 0 ى

 الو لم_هتلاىل ام الهش لوشن ى ءذلاوه اذ +_مذكو ؟هغل_اعرش ناكتا هب بط اني ىذلاو لمسعتلاب ا

 | عرشلا كلذ <ىنناف ةمترملا هذه هلماع هيل ان عرم ”لكو مولعملا ”ىبهلالا صاصتخالاوهو بسكتلاب |
 ملسو هملعهتلا لجده و هول ةمعنر هللا نمالضف هتورن ةعب رمت ىلع ةدانروهو ماعلا اذ_هلهأ نم 5

 ىذلا ماقملا اذهل لص مل عرمشلا كلذ ىنناف مانقملا افهدهي لماعلا لاش .ال عرش لكو عطشان
 ىلاعتلاقو ضعب ىلع نيسنلا ضعب انلضفدّةاو قا عت لاك عئارم ثلا ءاسنا راس نمهريغل لصح |
 تك ماقملا اذهىف ىسومل رضا لاقادهاهتمدو-وىف ضد ىلع مهضعبانلضف لسرلا كت ْ

 هلوقب لدعلا ةنعءاقنىذلا ماقملااذهدل نكيرل تقولا كل دف ىد ومناف اريخ هب طة ملام ىلعرب_صنأأ

 قدس ا هلع ركن | الو كل د ىف ىسوم هيلع در امو لعل نمهي هل دس ما ماناعتلا ليدعتو |؟

 | ادشر تلعام قلعت "نا ىلع كعبتا له كاد لبقهل لاك هناذ !سادل ىدعاالوارياصهلئاءاشتا |
 هلعتالهتا هناعر ع ءىلعىنا ى.وفايهل لاكو لعل ىف هفصنا م اريص جم عسم 3 نلكنا' رضاه لاف ا

 ىزداالونلسر 1 ا ١ نكي عا ناكر نادت ٍ
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 تالا ىف بلغانأ د آفأ
 ىادواديااذرهدلا بدق

 | انام رهق امون تساحالو

 بر ةيلع هللا ى رمد نا 0 هالو

 الاجروه دعب اوفاخ مآ اواعب :ىح هيلع مهنج ازال هللاوا نو دا سو هيلع هللا صادم ؟اوز وفي نأ ا

 هللا ىشو مهنمو * اهنع بتكلا قيضتام مهلا وأ ن هان رواشدتك ىف مهانركذ ةريثك ةعا مهنمانسقا |

 ىكاسدلان مهد الود دنع سل ن .ةانياحصا فاتخاوةردقن «عاش ثدلا اوكرتنيذلا مهو داهزلا مما

 هنآ اناكا ع نم لثاف ن نخالمأ داهزانو ل ليف كلا ارو ردع ل ارح اهم راج لعن اود

 نب ميهاربا مهءاسؤفر ني دهزام ممم هل ل هحولا هجر هناف لصاح ىفالا دهزال لئاكنموداهزلا ود

 ناغينب ىح< هل لاقي ناسا ةميدم كلمدق نك ل ْ
 عضو ناك هنقودباع ”ىضوتل ا هللا دمع هل لاقي سنون لهأ ند عطقنم دياع همن ل_ر هنمز ىفناكو أ

 حاصلا اذه اس رازياه.روهشمدريقو هيف هللا دبعي دحسع : عطقاا دق ناكو دايعلا هللا ناسأت راش ْ

 5 .دملا كام ناسغي نب ى<انلاخ هنقلذا ىطسولا شب لاو داما نكح دملانيب نالت ةئردم ىثع ||

 هملعدرف نشل | ىلع راسو هسر 5 ماك 5 ةو دباع ”ىسنوتلا هللادعوبأ اذ 5 هل لمقف هعشحو هلو>أا

 اهيف ةالضل(ىلزوجت اهسيالانا ىتا بابتلا هذه يشار لاق فةريشاف باسثكلملا ىلع ناكو مالا |
 ىدنعه دشنت كلام من ل نملك كدت مكاملاهل ل ها ا

 ةفايلولا هسسال ىح هل-ر عفرب لو ءاج ذاق ام ل ا غر باكلانالا

 ميرخو هش ادنع لزتو كلا ىف لاف كقنع داعلال اظمو بابا نع لانتو امارخ ء اع

 تءرف دقن اهياهل لاسقف بدعم ءاج مث مانا ةثالث يشلا دك سف نع شل | مان مزأو هئمح ن مولع ءاأا

 أ هيلانورطن سانأاو قوسلاهنىلخدنو هسأر ىلع كل ناكف بطدحاق م

 ا مشا اةيرت ع راح نددو جدد ىتحكإذهدلب ىف لزي لو قابلابق تهت هنوق د دخأبو عسبف ::نوكما

 م ءاعدلا اوسقلا مهالوقب مسهاوعدين أن وبلطي سانل اهءاجساذا زيسشلا ناك رار مورلادرمتو ٍ

 لاحق واما ضعت الاه« دهزا لانكا نم هب لدا امب تمل اولو د هزو كلم هناف ناغب نب ىبحع ا

 , هللا ىلا عطقناو دهزتدقو سفن ا

 الاساتلا نسح تلات نا « ١ هارت دق ىذا! لاف ا انآ
 الالزلا أملا ن ا - م ىقسأ ضرال ارعشم نم تندد ثيح لزم

 الاع قارآ الواد راع ع لو لالو داو 1 3

 لامشلا ناكت قنا ام اذاق » ىداسو يتلا دعاسلا لدا

 الامخ تناكل اهترب دتول « روضأب هن دخ كد نإ ذك ْ
 أ هباوماقراثاو ىشر هف هلل سها لكف م_ه سون ىلعو قلما ىلع قدا اورث يذلا مهداهزلا» ءالؤهنأ|

 || داهزل ساردحح لا ىف هتبغر للقتل اوك رت هنءاوضرع | ضا ارعاهنعق علل ناك امو هشلءاولدقاو

 ْ قاطني دقو رخآ ماقمن مليا داهز ,موكنمأ مازدر 50 ا

 نع نسا كلا راد ةرخاو اند نمهتنا ىوسام "لكك رت ىلع مولا حالطصا ىفادهزلا مسا ّْ

 مويىانوايلدلا ق تدهز مو لأ مانا ةئالث ىوسا دهاز تنكام ىدنع هلردقالئشب س دل لاف دهترلا ٌ

 انا ىنال ديراإل نا ديرا تاهت ديرتا ذام تندونف هنا ىوسام لك ىف تدهز موي كانو ةرخالا ف تدهز

 نودرعن موت مهوءاملالاجر مهنعهّللا ىذر ممن ود# ا ددز هللا ىوسام لك رت تلعف ديرما تناودارملا |

 || ناكو ”ىدادغلا ”-ىساقلا ردنلا وأ ريخلا ا لكم ملعيالراهنالاور الار وعق ىف هلا |

 اهودص



 ىهاكنامالا موا ى ذقن لاعفا ىلعاوناكناو تش نم لاتغانا هتلابذوعا هباعدفلوشبامارتنك ||
 ءيذهدامع ةماعهللا مدننا ن ونمأبال نكلو هللا عم روض اوهتن تاعاطلا نم ءاسبنالا لاسفا |

 اهاببنا مالا لقب هتلاربخ ا دقو هماقمر هتدن ىلع صدم لكرش<وءالبرا دا ال حلاطلاو ملاصلا عنف |
 مراكماو زاحنيذاامهةسف ودلافاثدااءالب نه هللا ةهمصعام و سانلا نم طسقاا لهاواسواسرو |

 قل هلنادابع ىذرب هنا لع دح ار ديال هنا ىذتشب حالا نااولع م.نعدتلا ىذر مبا ٌمقالخالا ِ

 عسبجلا عمقال_خالامراكمموع مام لوصح نااواراملفاورع طم ااعرا دز ىذرا امهم هنا |

 هللاالا او دحي لو كا ذ هطذط- نم ىلا تغتليالو قالخالا مراكب لماع نا ىلوالا نماورطظن لاسم

 او.دزتلاف نيلقثلا نم ءاسلوالا ارباكأو ءاسنالاو لسرلا نم ني رهطملارشنلاو :كتالملا نم هءابحاوأ|
 ىذلاو نيلعتلارارشأل لعامو تاناتنتلاو تاناو هك ارئاسف ةّماع اهواسرا مث مهعمقالخالا مراكم |

 وهو هلا اورداروهولعف نيلقثلار ارش عمهوفرصن ن امهلمباامم قالخالا مراكم نم هلع نور دن
 مهماع تضرفاذا تاداهشلا اداواماك ناك ذا دودحلا ةماك فال هلا عم اقلك ذة تلا ىلع ٍ

 انااوناكو مهياع اينثم ىلا عت لا ةصاخ ضث ارفل ا لهأ مهودامعلا مبمءهللا ىطر مهتمو كلذرجاف

 ل رانا ىاع تاو لاس ا,نوعطقنملا دو نو ضئارمال توتو 7193و ني دياع

 بحاص مهنمو هسفنب لغتشيو تاعاسجل ا ةالصو هن مز الد نه من ءوحامسا |نوعسن وةيدوالا ن روطدو
 مومذملا هرمثلاودسملاو لغلا نماومدع دقو نط أملاورداذغا اءاحلص مهو بسلا | كرات مسيتمو سس ْ

 رارسسالاو ةمولالا فراعملا نير وهات اهدا ىلا فاصوالاهذه لك اوفرصو أ

 اهتوهأو امقلاودوهشم مهل باوثلانأريغ ىلآ“ ” نيح هن انآ ىفهللا نعم_-هفلاو توكلملا ةعلاطمو ١

 افوذ>مميرنوعدب -اضلا نعم_مبوذح افا مهام قمهعومدناتدوهئمرانلاو ةئملاو ٍ
 تروس امارك اوٌرموغالأب اوّرماذاو امالساولاه نولهاشلامهبطاخاذا ةفخواع رضتو اعمطو |

 اذا ةاحلا ةيلح ىف قابسال مالا موطن اوعتوداعرلا نع داسعملا لوشم يا اماقزادخ» مر ْ

 لاعىاو لا .عئثىف لطابلاو مثالا نهاوسل اماوق كلذ نيبناكو اورتن لواوذرسس لل اوتسفنا
 -ىنمطلا هلل ادعو وهو هنعو مهنعهلنا ىذر ,هضعب تدع“ لال_جالاو مظعتلاب قملا اولماع

 زي زعاادمع نيرع هلاقام د شنوا دجوواملأهوأَن

 ىتفلا مسا تباسدقنا امد_ب الهك تدعم

 هل ل ا عسا لا

 نأىلا سا دنالا دالب نم ةيطرقن ماق او قارعلا نم ةفالكنا نم بره ساعلا ىت نمةفلخ مينمْناكو

 هسفنل دشن ام اريثك ناكمه نا هنعابفرك ذذهللا هجر ىلا جردنملاركشإ]

 ىلاحد_> أ ىل_عرسعي ل ف || || بابقلاو لزانملانمتئر
 نانا عطق وأ هتلاامس || || ىنب  فقسو ءاضفلا ىلزتك

 باي ريغ نم السم ىلع ب تاخدتدرأ اذا تناف'

 بارتلا ىلا ءاعسلا نر توك ناب عارصم دحأ نال

 ىلا دن هان لدوؤا تك دوعن ع ىرثلا قشنا الو

 فايد الع ماعز انعححلا ىددع ىلعقأنالا تفخالو



 ْ 1 ا

 ْ ناعتسملا هللاو دما مهدسقي الو ددع م هرصعال نيذلا لاجرلا بامتلأ ر تكجادانااهو ْ

 ةفعضة غل ىهو هشمالملا نوأوتي دقو ةيمالملا مهنع هللا ىضر مهن: * ميحرلا ن دجرلا هللا مس
 سو هيلعهتنا بصهللا لوسردمت وهو مهنصو مهيف ماعلا دسو مهتك وهلا قدرط لذا تاداسو هو

 أ| قاهوقتواههكاماف باسالا اورق هاهومكحأأو اهعضاومرودألا اوعنضو نيذلا ءاكطلاههوأ|
 هيضتقناق هنشرام بسح ىلع هقلخ فهنا هشرامت ئشاولخ االو اهنع ىئشتنا عش ىلا عض اولا

 ندا امشالا ىفاورظنف :رحالارا لل موكرةرخالارادلا هيضتقتامو لوالارادلل وك والا رادلا

 ىلا اوهو هعضاو هم .ةهعضو ىذلا عضوملا ف تيسلا عفر نم هناف قاتلا نيباوطلخيل اهيا هئارطت ىتلا

 ةسم الا اةدلخ ا ةميطلا ضرا ىلاودن الر * ادق هلع دقعأ ن نمو هردق لهحو هعضاو هفسالمذ

 ةزم دامو ةبلوجرلاراوطا ف نود نوةداصلا ةسمالملاةذمالتفابباع دقعت لوبا سالاترّرق

 مهديسالا م ةةرعدال مهرادقا ةلوه ةمالملاف ةمسقنتلا تانوعرلا راوطاىفنويلم : مهراشغ

 منع هللا ىضر ينمو لا مهرصت ددمالو ماقملا اذ مهصخو مهانأح ىزإا

 ةداهشو تادوجوملا عسجلاا فيرست ىلاعت لاق نولتيو نورثكي لب اضنا مره مهرصح ددغالو ءارتذلا

 كلذ نا ثمح نم “ىث ىلا نورَقَتْس نيذاامه ءارفلاف هلناىلا ءا رقفلا نا سانلا اهمان 9

 ىلع نا ىلءا ارتف سانلا نا هتئاريخا دقو هتناريغىلارقتفي نا ىبأت ةقيقملاناف هللا ىهسو هءوشلا

 ىلا ءارقفا | ىلار في الذ هيفدنلا ارقتشي املك روض قر وظ دق قلما ن اان يم مهنم لصاحر ةفلاو قالظالا

 ةداسلا ءالؤهوهتنان ءءاشالاب نووجت سانلاف ينيك نورت مس هومتسللا دج
 عسا ناقرتألا ف ارقتفمف ة منابع لكى ىتح هدابعل ايف ىلكت قمار هاظم ءامشالا نوران: أ

 || تيدحلا ف قالاريخ دقوا طابوارهاظ هتاكأرداو هحراوج ن نمهيلارقتفيام عمجبوهرصبو

 هعمسق هرصرو هعم» ىلا هراقتفا ىف هللا ىلا الاريقفلا اذ_هرش“ ا ا لا

 ىفقحلانابرس طلاق ةبامملاه دبع ايشالا عبج كادكم,ءال#و ىملا ارهطظما ذا يفرد

 انهتانالاق ل ا را لا يا رو تاجيل

 نمر ةفلاف مولا درطد ؛ هللعال ن مهوهوت امال هللاىلا ء ءارقعلا لاح بهذ قدلل اره اتمام اتالالذ

 || كلاب رقت ةنااسج برايديزرونا لاك تالاحلا ىساهذهذت ئث هملارقشفب الو هسفنىلاو رد

 ىلاولد ل ىا نوديعنلالا سثالاو نا تقلخامو لات لاتوراقتالاوتلذلا لسلام لا

 مهدوجونىلرهاظم موكب ,مابعا ترهظومهف ترهطن ال ىلاولذنة ءامشالا ف قوفرعي ىح

 || ىذر ..,ْو + رتاصلارونمودشرملاهللاو كلذ لعاف مهدوجو ىوس م امعا نمّنو ده شي اموانا
 لايق الخالا مراكم لهم هو نول_ةءو نورتثكو لب مهرصع د دعالو ةيقوصلا ىهنءهللا

 تااسلا اوطقسا دحاو ىلق ىلع عابقجالا م هماقم فّوصتلا ف كيلعداز قالكالا ىف كد كعب نخ

 قلخ نود مهل كلمال ىا ًايسث مه سفن ىلا نوةمضيال ىا ىاسشمالو ىدنعالو ىلنولوةبالف ثالثا

 ا وا اوسلا ىلع مهيدبا فامق مهقهللا

 لع ةلالدلاأومقما مهمراسخان ءدئاوعلا قرخ مييلعر .رهظن ىلا ىهةقبطلاهدهو ماقملا اذ

 ةرطانمى ةفئاطأا هذه مه نماذه لشماش .اعدةوةرورمضلا ع ذاومى هتعصو نيدلاب قيي_صتلا

 ىهاقاهلهاد نم ةداتعملارومالارئاسكمهاةداعراص هنوكل كلذ ل_عشب + نم مبمدو فولد

 ىف جات ال ضرالا ىل_عةباد لكو نكن م اوهلا ىو ءاملا ىلعنوثهفةداع قزح مهتحففأ||

 || ةوط> مهدد جاروطذعالو نوشعال هاف ارقفلاو هسمالملاالاروض-و ةنىلا مومعلا ف كاذأ|

 || لسو هلع هللا لص ناكدقو هدابعل ترج" نوكيا نه ضر دنإل الرو شجو ةشالا يلج ألو

 رععممس
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 دحاوفملاعلاعمجنأ || | ركتسمب هللا ىلعامو
 كسل خب ب ياا 9

 مهني او ددعلا ةبهد غ نايك نوير تي و مسالا هايج ولالا يل رع دلي و 0

 هربغنال هانعو هسقنبالا هتيشاقوهوهواهشرع ىقعل 1 سقلب لود ىلاعت هللا باك نم ؛

 مهنمو * قدرطلا اههى نسانلا نهةعاج لضتاداعلاب وداتعملا ةفاسملا دعب اهيلع شوشامناو ٍإ

 1 فصيلئااسشلا لوقي م_ميفو قلقل ا باحص ا مهو سفنأ سه مهو قانتثالا لاجر مهتع لا ىذر ا

 مهلاح|

 ىلكس نم الادب ىردي فيكأ | لما ىيللاطا ىرداتسا ا

 لججر لك سهننا تاولصلا لاسر مهو هللا قيرط لها لولم نم مهو ةدهااشملا نيعفمهتلقت قاوشالات |
 د ا ا ماقملا| ذ_هىلاو ضار هلا نم ةالص ةقيش م صاخم مهنم '

 تاواصلا ىل_عاوظفاح ىلاعتهنلان اكن همسهت ا لاعلادوجو هللا ظفح'مب.ةالصلا ىف نعَدَرق |

 هتصكو هسقل مهتم ”ىربربلا اص ناكو راهتالو لملف 5 الص نع نورتش ال ىطسولا الصلاو

 ىتحاضياء ءالؤه ند ناكهتسك سافةهشدع ”ىودهملاهتنادءكلذكو هي تعفتتاو تامناىلا ا

 مهنمو »+ كاذكمالا سلو نامعا ىهام مهل ت دست ةالص لكنا نولي فشكلا لها ضءهنأ |[
 ىببسلا دمشرلا نوراهنيا ممتمناك نوصقت الو نو ديزبالنامز لك ىف سفن همس مهنع هللا ىذر ||

 | ود أسوةيعكلابفوطب وهو ةئامدجو نيعستو عست هتسدالدلا دعن ةعجلا مول فاوطلاب هس

 الو وهو ف ارعاةروص ىف ليري_ج دسك اح فاوطلا ىف لد هحور ناكو فاوطلان

 | نامرلااذه.ف مهب تقر ءاملو لاحر هتس ثنا تفرع كلذ لمقنك ١0 مهيلع تعلط امل ةتسل !لاعرلا |

 |١ كلذح !ءاموولاعلا اعؤشنا قاخ ىتلا ةَمْسلا مانالا لاحر مبخا تةرعاذه دعب ثم مهماةمردال تيرقاا |

 ْ انوع متنا مامو مانا همس ىفام,تن امو ضرالاو تاومعسلا انتاخ دلو مهريعت نآف مهريمش ندالا |]

 "لج نم ناكمبنما دح او نا تربخ او ناسنالا دو-وب ترهظ تا تسلا تاه ىلع ن اطلس مسهلو |
 ارمثكىلاربو ىدظعي ناححو هنصكو هنمعي صخخشلا كاذ فرعا موزلا نزرال هانم ةيناوعلا

 ناك مدل انل تن اك ةكم ىمدخو هب رصنق فو ةيطلمفو ساودسفو قشمد دهن تعمجاو

 ىلو لام اذ ناكوولثد هّما رين نم تيأر نعف تيار اك هندلاو ةمدخ ىف نارح فهي تعمتجاو اهماران ْ
 امددعى لاعااىفروصحم ها ندا لج ابو تاموا شاع له ىردا اه قشمد نم هند نونس

 نامز لكى نير وصحما لاجسرلان مانركذ دقو سهالا كلذ مقا اظفح نامز لكف هددعب لاجر هتتوالا

 نوصتخمالنيذلا هللا لاحر نمركذناف باسل !ذ_هىفدانركذام منع نامزل اولذعال نيذااامددعفف |
 اه. نوصتتع ىتلا موت عل اورارسال ارك ذنلو نوص إو نو ديت لد نامز لكى مهل تلي صاخددعبإ] ٠

 عقمج |نامزلا ىف ممدحاوالا دج وب ل ول هنا يح مهتاقو مت راكب د ماملع مسقت مواع ىهو |

 لهااهرك ذ ىتلا ةفورعملا تام انما نمرمسنام ضعنن الارك ذنلف .هلكرمالا كل د اولا كلذ ف

 صم ىلا لئابملا نمركذ كلذ دعب ءاها جسرا فرك نيدو عرشلا اع ام دنعد ور طلا ]||
 ”ىذمرتلا ىلعنبد_* مامالا نات لماكلا ”ىلولا الا عوجلا:اهفرعبال ىتلاءابماونالابو باسبلا اذننلا -

 ىواعدلا نم ىأرامل ىواعدلا لهالاراسبنخ ا !ممعلًاسو ل؟ املاهذه ىلع ىلإ اوه مكحللا|
 دئاوعلا قرت ض رمت لو مهاوعداراسعملاو كحك لتاطنملا د لف انتا تلا ٍ

 موقلااعاو هللا له د_:ءلئالد, تسلوةنالول !ىلعلئالد ةماعلا ام عنخ ئناووكلا هاطف :

 امنانيقداصلا دنع دئاوعلا قرن افرارسالاو ةمهلالا مولعلا نم هنوع دي امفاضعب مهضعبرب تي ١
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 نأشاا ريبك ناك قلنا ىلع قمح ةلاطتسالاو ةلوصلاهل تناك د ادغس ”ىلحلا رداقلا درعا:
 رنا روما ع ار داقلا دع ناكنكلم مانملا اذه فاح امز باص تقل نكذو ك1 ةدوويتم هراحأ
 مهنمو * ن , الا ىلا ماعلا اذه هدعد د ىلو نعي ل لءالورخ ' الاجيرددقو هتسقا ىذلا صخشلا اذه نم

 ْ ىسع هبشد وهو همام هريغدج وبال نامز لكى جزتم بكسحج ره دحاو لج مبنعهقلا ىضر

 نحلانبب تداو اهخا سلب ن ع قات :ىرش بأ هل ملعيال ريشدلاو يورلا نيب داوم مالسلا ةيلع

 لكى ل« الذات ادخزرلا ملاعهتنا طفح هيخزريلا لبروهو نيفلت نيسن> نم نكسه وهذ سنالاو

 | هركداملاف الخ هّمأ ءام نم قولك و هف ةفصلا هذه ىلءهداوم نوكم ل>رلا اذه لم دح او نعنامز
 لجرمبنعهللا ىضر مهنمو * ريدقئش لك ىلعفتنا لبداو ةأرملاءام نم نوكتيال هنا عئابطلا لعل ه'
 لك ىف هنس دجودال ماقملا سب رغصخخشو هو ملاعلا عمج ىلا ةّدَنمم قئاقر هد 00
 سلو بطقلا هنأ لمختف بطقلا لا هف رغب نم ىد رطل | لها ضعن ىلع ستي دحاوالانامز

 هوب هنقأ شرعلا طداس نب فرذرلا طقس هماشع ىعسل دحاو لحر مهنعهّللا ىذر مهنمو < بطعةلأب

 | -_ قر لاخلا يطع نأش لاريبكدي ربو هسفنب هلغشهادعتيالهلاح ىوه اذا رضلاو هللا باك مهنبآ
 ثاسل هلهتفص ىقتبعأ لذو راسكتا بحاص هندهاش اذكهراسكتا هضداربن ملاح ةرثؤم
 | نم نامز لكى هللا ىغلا لاجر امهل لاقي ن الجر مهنع هللا ىضرمهئمو هع ءابخلا ديدُش فراعملا ف
 || امهنمدجاولا ماقملا اذهامهم هللا طفح نيملاعلا نع”ىنغدّتلاو هللاٍب اكن م امهتيا سافنالا ماع
 || ىنلا لاك نا فاضرو ىندالا وهو هسقن ىلا مهتم دحاولا فاضي رخ الا نملك

 |١ ادهلو سفنلا "ع راو راكد ء”ىغلا نيل ماعلا ادلع حب ام فالح هيلع هكارح

 ا نامزلا ف ا بوش ع هانغىق 5 كو سوفنلا» ءانغأ ماعلا فناكن او نالحرلا ناذه ماقملا

 ةداهشلا ملاعدادما امهنمدح اوال اسمن ا فايهت انو امهتادب امه اهن نوكت نيلجرلالا

 هللا” ىنغ لكف توكلملالاع دادما امهم رخ اللو لحرلا اذهنق ةداهشلا اعف ”ىنغلكف
 || هانغ قط انودحم ”ىولع حورنالجرلا ناذه هنمنادمس ىذا او لحرلا اذهنق توكاملا لاعف

 نانلا ىنغلا لاج رف امهّب رشي ىلا ترطت ناو ثالث ىنغلا لاجرف امهملا هتفضأ نا هلئاددانغوه ام هللا
 | ءالوه ةؤرعم ف فيطل ءزج انلو هللاهانَغ "ىو هللان غو سفنلاب ”ىن و ءاسنلا تم نوكيدقو

 ْ هلعنيب و هب رب هلعيد رتغب ال سفن لك ىف هيلع ودك داو صخش مهنع هللا ىضر مهنمو * هيدلثلا

 سدلو الاح هنم بأ لاجرلا ىف ىرتال ىرخالا ف 1 . ًارالا نينلزملا ىدحا قه ص داكت ام هن رتاذن

 || ىندافأو هّنأرو هبت قت همقتي و هللا ىشنع ماقملا اذه بح اصنم َةفر عمربك ا هللب ةفرعملا لها ىف

 كازتال ةيعييلع ةركلا امكان مث هلوقو ريصبلاعسمسلاوهو ئشدلثك نسل هللا بَ نمد
 || دئاوزلاو مىكعلا نيعلاحر م هنعهّللا ىذر مهتدو 5 ءاندهشاذكح هللا ة.ثخ نم هصارفدعرت

 ةيصوصخاةراعر اهظا مهم امم نوصقس الو نودي زبالنامز لكف سفن ةريثع مهو مهنعهللأ ىضر

 ْ مهل نوكي الف بغلا كا ذ لص ىف نيقملاو سغلا,ناميالا تادان ز مهلاحو“ "عدلا ىف طاسإلا نامل
 : رخآب يغباناميا نودي زي والا ةداهمش سم مهلريصي الف ةدانع مهل لآ لكو ةداههش مهل بغل كذذا بمغ

 ْ ْ مابا عماناميا اودادْزنلو العىفدزى رلقو ىلاعت هللا باك نم مها هل مص قانيقي و

 ١ ةوعذ حا تورقىناف ىت نع ىدابع كأس اذ »او ىلاعت هلوقو ةدانزلا ناكر دس ع هو انامعا

 ٍ نامز لكف رم هقلادالام هامءالدلا مهواسف:ر يثعانثا مهنعهللا ىضر مهنمو *« :ىاعذ !ذاىادلا

 ناميالاةدابز مهلاحوع الا فل الا نا ل يمر ءاعراولا كمال يل الونو دربال ||
 ١ مهعج هن موشياع ماكو مهمانم بان نواب دج هملول عهنمدخاولاّنال ء ءالدب اوعمو ني لاو تب لا

 عل .دا نيع مومو لكف
 ل
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 سفن نورمدعو دحا مهو مها ذغو مهتامح هي ىذا | لزانلا ىناجبرلا سفنل | عم مه لاجر هنلو + ةضاخ
 ' هول ىذلا سفنلا لدا مهو لفسالا تدل لأجر مهو اسفن نورمشعو دحا مهتع هللا ىشر مومو 3

 موتا نوصق“. الو نو ديزبال نامز لكف ددعلا اذه ىلع مهو مهنع ح راذنا سفنلاب مول ةفر ءمال هللا نم
 هر ىجصل هيلا هدر هنملفس الا ةعسطلا ملاعىلاعت دير نيافاس لفسأ ءانددر اعتق باك نإ

 ا املا نوكتل ِهملاهّدر 'ئذلا ”ىنابجرلا سفنلا اذه ايلف ةلاصالا, تنم عبطلاّناف 0
 مانعا ار ا نوكأ هللاد.عينأ هتلاىوسام لكنه دارملاّنال نوكلا جف

 ديريف ًاسش كيلو لبق نم هانتلخاناناسنالارك ذبالوا هلاك اذهلو توملاو ةابكلا نيب عمصق '
 0 ةرشتسلا 6 دقت او تنك م هعمنوككنأ كّنعش *ىف كم

 مو < ماودلا عمرو ضح لها موف سافنالا عمها دنع نمدربامفالا مه ارظنال لاح اءالؤدو

 نوصق الو نو ديربال نامز لك ف -ىنوكلاو ”ىهلالا داددالا لاحر مهو سفنأ ةثالث مهتءهللا خر

 ىلع نوليقي رهمالو ةدشالو فنعلال ةجحرو نيلو فاطأب ن نكلو قلنا نو دعو قا نم نود مهذ

 سانلا جئاوح ىف ىعسلا هللا مهلهأ دق ءاسنو ل اجر مسيف ةدافالاب ىلكنا ىلع نول. هو 0

 0 نموهو هلت يادار نعال اعو هريع دنعال قادما افا
 نارا درو دقو هللا قل نم ةجاحادح أ لأسر ةنالثلا دح ناك هشقو دس نار# نب ىموم ه

 نانااه ذا فاش ادحأ ليال نأ ةنلاب هل تابقنةدح اون ىل لمن نمالإ لو عيلعمتلا لص :ا

 ؛ ا نأ اح لاسقالو بكار وهو هدب خ نم طوسلا عقوامب رفابيلع ل معف نافع نب نام لوم

 نم ميسذ ىرت قلما انذاخأ ا 10 سصرالان 0 ذخأف كريت هتلحار ختاما

 ديلا مهلنيدلام هقلدلا ناو قلخلا نم نو دمفُ سي نيدأ مسه مهنا ط2 تاتا

 : مدق ىلع عطقنال ماددحق ثالثلا الوهن هدحاولاساثلا 1 ع مدعم نسحأ تيأرام مهيلع

 3 1و 0
 موسعلا”ى لاو هالاهل اال ها هريج ه ماو هتاخ ىف هللابو فةاو هللا عموهو تاماّملا ف عونتنال ةدحاو

 ةروصلك فر عظرو لاوحالاو تاماقملا هملع عونتت' ةكج»ت المال س دلح توكلملا ملاعهليناثلاو

 فطاعملا نيل سانلل سالج توكلملا لاع4 ثااثلاو نابل سدمكةكءاش اذا كرولا لامار كوب
 0 نمناثلا دادمأو ةيناومملا سوفنلان هىأ ريشلانمهدادماتاماَقملا هبلعاضأ عونت#
 نامز لك يف نوئاجرنو هلا سفن هثالث مهتعهّللا ىذرمهندو د فر.طل مهانعمو سعومأل

 تاتاك نذ مهتيالادبأب | بلو لاو>الا ضعيف لادنالا نوهبشي ن نوصقةإالو نو دب زال
 ىو لها هني داقتعالا نيب هللا مالكف بدعداغتعا مهلة دصتو» ءاكمالا تملا دنع هين الصتاكامو
 موقلا# الّؤه ماتم اذه سرا ”ناصاص لثمو كا ذريغال نا وفص ىلع لك تكألا ادنأ هنوعمسال“ ىهلا

 مهفلا هللا مييطعد مهسقت أب مهله مهن أش نم ىدنع لصحام هنال كلذ ف مهم هقب ريخ ىدنعامو

 ليقاكمهريغىلا "لل كلصل | كلذ تاجانم هذى نورةّدفب لدوا حولا هللا ملكت اذا ةلصلصلا ٌكإَىف

 مينيمدعباو 1 ىلا اولاف مكي رلاق اذاماولاه . نصف اداد مهراغ نع

 عزف اذا تح هلوةوهو تقاقأ اذان كت الملا قعصت ناو فص ىلع هل كس هناك حولا ماكنت اذا هللا نان
 هتلا مالك ع امس ىف ةياثملا هذ_مب لهتيئالثلا ءالؤهنأش ىردأ الف مكب راع 0 1

 سرملا ةرلصلص لثم ىنبتًايانايحاو لاتف ملسو هيلع هللا لص ميلا طع اي ميمعلا نوطعي وا
 مونعدحأ ىريخ امو كل ذى مون اش فرك ملجأ هقلاف لاغأم هنع تيعو دقو ىنع م , لعهدشأوهو

 2 د قل بنأج نم هملع تعلط ا الو شي مهنم دحاو ريش اه كل ذ نع مهتلأسو

 ىلع ةلاطتسالاهل هدابعقوفرهاقلاو هو هس .!نامز لك ىفدا ها نوكم دقو دحأو لجر

 : مالا اذ_هبحاصناك الدعمكحي و اقح لوب نع المك ءادقم اسوا 1! 11 عوس

7, 



 ا

 اجر ناتفئاشلا ناناهورهانلايالو يل صا اةفئاطلاىهودقعلا ةطساو تنككنفرطا نب

 مهنمو + ةدحاو يلج دح ًامهنم فاختسيالو دايعلاروم ا ىلاونادباىلاو مونمنوكيأل نانخاو ةزتلا

 اخ ىذلا هللاهللا باَمْنِم مهن. نودقمإالو نوديزبال نامز لك ىف سفن ةعبرأمممعهتلا ىضر

 ىناخىذلا كلما لرامت ةروسفاضي اهسهدناو نسب حالا لن نهم ضرالا نموتاوم»

 لاللاو ةسها|لاجر مه . توافن نم نجح راىدخ فى ّماماق ا نط تاوم» عبس

 لالج اق و نكاو ظف وخلال 2 مهسؤرأ قوف مهم ريطاا اتاك

 نوذورعم ضرالا ىف نولوهجم ةيواعم مهمولق ةءاسورلامهلاوحأ ىلع لاغلادانوالا نو دٍءنيذلا مهو
 نم قعصؤ روصلا ىف حقا هلوقىف ىلاعت هللا ئتسا نءوه ةعنرالا ءالوه نه دح اولاءامسلا ىف

 لمدفتلا معيزيز ع ماقموهو ىهانت الام لعل ا هلىفاثلاو هلناءاش٠ نمالا ضرالا ىف نمو تاوعسلا ىف

 عبارلاو يش هنع دجوبال نككو داجمالا ىف ةلاعملا ةمهلاهلتلاثل او لمت هلع ىف سل اندنعو للا ىف

 مه دج أمها سهو لع ىلع ىلعالا م اعلا قبطأ اهم َةَملعَتم ةمشالو اهيذةداراهل سلو ءاسسثالا هنعدوب

 هرلعملاص بلق ىلعثلاثلاو مالا هملع سعش بلق ىلعرخ الاو لسو هملع هللا لص دمت باق ىلع
 رخ الا ىلاو ليم ارز ىلعالا "الملا نمٍْمهدحأى ارب م السلا هماعدوه باق ىلع عنارلاو مالسلا

> 

 :١أ هلا ءامعلا ةيسأ ثمح نم هللا ددعيمهدحأ لا مارح "الا از ل رج 0

 دي عي عيازلاو هيلا" امسلا ةيسن ثمح نم هللا دعي ثلاثل او هملا شرعلا ةمسن ثدح نم هنأ دبعي ىنانلاو

 مه أو بسك م اش هلك ماعلا ةدامع ةعرالا الوهىف عمجادقُم هلا ضرالا همسل ثدح ن مهللأ

 نيلدنالا دال . مهيار تنك دقو مه ما تفرعف قشمدي مهدسقل مهامتقلن ف تءقلام ف رغ

 ىداقاك كنق ذاع ”هلج نم ىدنع اوناكلب ماقملا اذه مهل نأ لعأ نك ال نكلو كارد

 نوع نامز لكى اسفن نورشسعو ةعدرأ مهنع هللا ىضر مهنمو # مهلاح ىلع ىعلطأو مهم اقع فّرعنأ

 ا فراعملان مدخلا 1 ا 0 7 0 الو ندد الكل

 ادبأ أ نوعا الا فنون رناممهر ماا: لجرومن دايألا ا ”ىاف

 30 وا كسممالف ةجر نم سانال هللا بام 0 0 ههنا ةريركاز 'سقانلاو

 : ريّرعلا ودود دعن نههل لس مهالف كلسءامو ةلوقودهوةي الا قانءالؤه لبق مهانرك ذنيذلا ةعد رالا

 منع هللا ىشر مهنمو # هيلا انتابطتاومس عبس قل هلوقفكتلوامدقناعم ميكحلا
 ١ مهل ىل )علا حيراعملالاحر مه نوصقن. الو نو دي بال ن مز لك ىغلا لاجحرمسهل لاقي 5 ْ

 ؛ لري كت ارددلا نأ كمل م 0

 نما لونا يتبع نوفل لادبألا 0 "رك لا

 | لاحرلا نم نامز لكى ملاعلا ىف هتئام ددعبالو كا ذيهتنانم في رعتلا مسهل عقب مل مه: كلذ ببسو
 | ةظوذ بتامماضبا تناك دكمهددع الاجر منا نوعمسفملاعل امهم هننا ظفتص نيذا|نيفطصملا |[
 || ءابحالاو ءانمالاوءاملا لاحرودارذالاكن وة و نودي زبلينامز لكى نيم اما الد دءال |
 || تتار ماهذه ني هن ص لكبف نوط دما مهو ءامضصالاوءار مكاو نثّداو هللا ل هاو ءالخالاو ا

 ١١ انع رذ اذارك ذآسو مهانركذ نم لثم - نم ود كيور مجال نما ندا لا 1غ لاجر ةطوفخ ا

 || دعب سلاءالؤهفيوااوحأ اشأرو ةعاج مهتمانقلاناف اهااجر ةفصو بتارملاهذهددعا| لاحر نم |[
 || دعاصلا سفنلا عم مهف للا نم صاخل< ليصصتا هلا ىلاحارعم سفنلكقانلقاكمهاحورعلا لها |

-0 



 موعد فااضإأو مهرذ مت هتلالق مهتياةداعمهل دياوعلا قرخ بابسالا نوثم هللا قوةح نوعا
 ةقفاوملا نم مدنعام سانلا اورهظا هباحصال لوقي ناك هللاهجر نيدمولا انحش مناك اراه
 ىعب ةنطاسلإو دئاوعلا قرش ىنعبةرهاظلا همعن نمهللا ك اطعأ ام اورهظأو ةفلاخن ا سانلا رهظنا
 0 «ركش تلا, ث دخلا مالسلا هلع لاكو ثّدخ كير ةمعئيانأو لوقي هتلاّناذ فراعملا
 جراد ىلعمه نوءدتدانا لب نيقداص منكن انوعدت هللاربغأ ماقملا اذهلهاناسلب لوقي
 اورهظ ممن وكل روهاظلا مسا تصنخ | ةقبطلا هذ هو انطابو ارهاظهّن !الا نوفرعيال لسرلاوءاسنالا

 || + مهريغ نم بقالا اذه. ىلو اوناكتف ملاعلا عمم جر هظ دقف ةداهشلا ماع فرهظ نمو ةداهشلا ملاعف
 ىلصمف ضرال | نم ةالف ىف نوكي نم لجرلا لوالا برغل لاجر ىف لوقت هللا دب. عنب لبس ن احح
 ىامل تاتف هانا هتمةدهاشم ىلع كت الملا نم لاخلا لاثم ا هعمف رمز زيوس عودت

 هتالص فوه ىذا لاح ايهئالص نم فرصنسف الف ىف هدحو نوكي نم لحرلا لبس نع ةباكنملا هذه
 ىلع بغ !لاجر مان ددعءالؤوذ بهذي ني نوفرعبال مه اف ةكئالملا نم دحأ هعمفرصت. الف أ]

 || ىلعلا حاورالا نع ت.غلاجر مهتم روهظا ا فن امسق يءغلا لاجر راق م منعاوناغ مال ةقيقملا
 ْ اضيأ برغلا لاجرف ىلعالا ملاعلا ىف نورهاظ ةداهشلا لاعن عمم علاج ر واس أر قواخخنال هلل نورهاظ

 ناوكالا ىف هلا ىوسنوربال هللا هاب ني رهاظااّن ا ل_عافةداهشلا لاعىفال كحاوروها لها
 هنع ن ذئاهماشع ةقشاعف ةَعبط لكورهجو ة الع لها مهف قل ارهاظم مهدنعناوك الاناو

 ناك تلخد اذاف هيصن مولع ىرتو هل !ثمح نماهلام ولعم نوكم“ هض له نأ لشق هفرعت

 ةفراع تناكف قوذ دعي هللا ترطن هنعتقئرا اذاف زتسعلا نع هشضاهتوك اهحكق انرشو اهلافوذ

 ذنع ماكنت هنال هيف صاعشلا اذه مالك لبي هتداهو تاماقملا نيد هردش |
 . هاناهدوهش ناكو قو

 لول .2: لو حالحلا ىفهلوقو”ىلبشل ا ةداهش انلبق اك هملعو ماقملا كلذاهنداهش ل-.ةتفودك نع
 هللا ىذر مونمو معا هللاو 2 حاص < لل رناراع حال انال ”لبشلا قالو هسفن ىف حالكلا :

 ءام-الا ند مهل رافكلا ىلعءادشأ هللا باك نم مه! ةمولالاهومتلا لاحر مها لاقي لاحر ةنامث مهن 1

 ثيح نماهسفنل دو>ولا ب اولا تاذلا هنلعتنأ ىئشرأم ٍلعنيب اوعج نملا ةوقلاوذ ةمهلالا

 لجر مهتم سأف هما دع ناك نوفرعيا ذهمو سوفنلا ىف ةلاعف مه بهار هلا لاحر نوميدقو محال

 تعلو طقد> !ىرض#< ستغاالو طقادحأ تنعاام لوقا ناكقامدلا هللادمعواه4لاقيدحاو ا

 ِ ولا ىف ةناما ا ءالؤه مدق ىلع مه نو 'رالو نو ديزبال نامز لك ىف لاجر ةسج مهنءهللا ىذر

 هلوقو انمل الوقلالوتف ىلاعتهلوت مه. !ماقملا|ذهىف لسرلا دق ىلع مهو ةيناممل سلانمأ ميفَتأريغ ١

 مهنءهللا ىضر مهتما دقو ةيناعغل سلام هانرك ذاع مهيلءنردي ني وءاوسلا ىلع ةناعلاةوقىف

 مهنا ”ىهلالا فطعلاو نانملا لاجر م هاسفن ر شع ة سجن مهعدهللا ىضر مهنمو * مهانعفساو
 || مهتدؤ د هللا هايع ىلع ةقفش مهل باد ثدحءاخ روصاب ىرج ةيئافلسلا عب رانا هللا بات نم
 ادحأ مهد طق هللا ىلوال ءاضقلاو مكمل نيعبال دوحولاو دولا نيعب قلخلا نورباقأم مهرفاكو

 ْ ةجسرلا ىف قلختا عم مهذ ىاخلا هأب مااا لةكال مهماقمو مهةودنال كلموا ءاضق نم ةرهاظ هالو

 تاقالاو مدقا | اذه ىلع مهتشامو ةعاسج مهن ٠تسقاو * يب لكت عسو جرو ايدها لاف لا ةقلطملا

 || تعمش نائما لاحرو ةوقلا لاجر نيب هسه ءالؤه ماعم َنافاهن [مهانرك ذ ىلا ةسجلنا ىلا مهند

 ىف كم طع



 |١ نوصقن القادر حل مالا يلعب ريج لق ىلع ةسجل مهنعهّللا ىضر مهن ءود# هب مكلللا قلعت ثدح

 نممهلةعار طا اة ده ل ها ولم مهملسو هيلع هلتأ لص, ىذا نع ىورملاريخلا كلذيدرو هل

 ْ ءالؤه لءزواجب الو لزب و دعصد اهم تلا ةكجالاب بعل ىرقلا نم لد ؛ ريملام دلع ىلع مولعلا

 1 ىلع ثالث منمو «رشحلا ىف ةمايقلا مون نوفي هعمو برغل نم مهلذمملا وهو ليريج ماعم ةوسجللا

 | نانلاو ةجرلاو ضخ اريألا مها نامز لك ف نون الو نو ديزبال مالدلا هملع لد 'اكش لق

 |١ در ياهتمو تلا ةنلت ثا او بال نءلو متل وعنم دلا هن الملا ءالؤه لف كلاغلاوتطعلاو

 هيلع لبق ارسس | بلق ىلع دحاو مهنمود# ىوقلا نمل“ اكمام دق ىلع مولعلا نم «مهلو ةقفشلا بحول امي

 |١ هللا لص هللا لوسر نع ”ىو صريخ تآديدرو نفذ رطال عما هضيقنو سعالا هلو نامز لكف مالا

 ىسعءاشنال | نللو للرهن تل قلع ناك لع ممل ىاطلا ديريونا ناكو ليفا الع هلراسو هلع

 نوكيالدق ل فارم | باق ىلع ناك نمو لم فارسا بلق لعوهذ ىسيع بلق ىلع ناك ن ف مالسلا هملع
 ملاعلاجرامأو * (لصو) رباكألا نم ناكو ىسع باق ىلع اوم ضعبنأكو ىسع باق ىلع
 كن 8 الو نو ديزربال م السلا هماعدواد باق ىلع مهو مهركذ انف ب منعهللا ىذرسافنالا

 قطفتامهتا كل بدارملاف دغصلاءذهب كلٌ لبق نيدوج وم اوناكدةودوا دبل ىلا, دان امعاونامز

 تعفتناو م-مهزالو مهلك ماعلا الوه رشاد ادعف عقتج بتارملاو مقاتلو اوال م 6
 *« ىلاعت هللا ءاشنا مهركذأان أو صن الو دب زال صوص ددعباهنو دعا با ىه ىلع مهو مهب

 نوملكش ل 1 ما ا داس سلاما كالا قتل ا

 عمست الذ نجرلل تاوصالات يبو لان لاك متول وس ىانقا3 مهل نجرلا ل 0 ةيلغل اًشيهالا

 || هاوسن وح ام الذ هئامسو هضرأ ىف قمل م هأبخ نوفرعيالن يذلا نوروتسملا مه ءالؤهو اسمهالا

 || اوعمسا ذاءاحلا مهأد امال. اولا نوله ملا موبطاخلا ذاو انوه ضرالا ىلع نو بي هريغنو دهشيالو
 ْ نولضت علان ةيلغامسم اب كلذو نوبعد و مسهصنارفدعرتهمالكى هن هنوص عفرب 1

 ْ اوفي نأ هدابعرهأدقدقلانانوريودح ا لكداري ءااو عوشملا مسهدنع ثروأ ىذلا ىلا نا

 ْ مكتاوصأ اوعفرتالاو:هآن يذلا اهلل ىلاعت لاف ٍل_سو هيلع هللا لص هللا لوسر دنع متاوصأ

 || نورعشتال حنو مكلاعأ طبحت نأ ضعبل مكضعب رهك لوقلانهل اورهتتالو ”ىنلا توص قوف
 !ٍ وعد ملكا رد قوام هللال وسر توص ىلع اذ اوصأ عفربانلاعأ طبدتو انبات اذاو

 ا نارقلائرق اذاولوةد ىلاه: هنلاو ركح نأ رقلاةوالت ع مسام دذعاتاوصأ ضغف هللانع غلبملا

 ا[ زاتمفهانرك ذىذلا مهلاحو سغلالاجر ماقموه اذهو نوجرتمككعا اوةصنأوهلاوءّتساف
 ااردقا اذه ”ىوبنا !ثيدحلانم انمالكزاّتعوردتلا اذ منآرقلاةوالتنم ”ىونلا ثيدملا

 || نعاث دح نيمصللادحا ركح ف ةد "لكم ىفةرظانم مهن تقفتا اذا عرولا لهااماو
 مهدنع بدالا وهاذه ثيدحل ادرس دنءهتوض مصلنا ضفخ ملسو هيلع هبا لص هللا لور

 اريخمهدتءاقمويلااثنامز ءانعامأو + هللادج وللسعلا اوءلطو هللا عمروضج لها اوناكا ذا
 |ودسل مصخلا نم م ”ىوبنلاثيدحلاودن الا اوعمس اذاهللا لوسر نمالو هللا ندال ءامحالو

 ا هللا ان عهدعمهعرو' 'هلقف مهل هذ كلدو هم دحو هنوالت ىف مدخلا اولخادو نوصْمبإ الودهملاءاغصالا

 مهانرك ذنيذلا» الؤه هءنوديرب و هنوقلطي هلل ”لها حالطصا ىف بغلا لارا لع اومهل اعفأ نم

 اضرأ هنوةاطبوقو:سنالا نم راصبالا نعبحت< نم ه.نودي ربو هنوةلطي دقو ةّمبطل هده ىشف |
 5 اك نوذخأرال نيدااموقلا ىلع هنوةلطددقو مهينمؤم ىلحاض نم نك انم الاحر هينو ديرب و
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 هنماىّنا ةقبللا ذه ىلسو هيلعهتلا ىلص هللا لومتر نعريخلا درو اذكه نوصقن.الو نوديزرال |
 هزاعدو ضل | مهتهص ه.لق ىلع م هنيذإا لاحرلاو لسرلا لوو هو مالسلا هملع حوت بلق ىلع نيعد رأ

 0 ناز لكف مالا هيلع حن باتل ان ا د "ارت اله ىلع | 1

 ٍ اراميالا نيم اظلا دزتالو تانمّوماو نينمؤهللو اممم ىتدل> د نملو ”ىدا اواو ىلر فغا بر حو ءاعد '

 : هللا ىلكص هللا لومر ن< حد هناف قرملا بعص ماقةوهو ةشردلا ةريغلا ماقد لاحرلا ء الؤه ماقمو

 ' ا 0 اهل 0 1 0 هناا امنكودلعلا

 6 هغاا لاردا نضاوتبعل فرق لا الا 0 ملامو راهن لجامع نطدامو اهتدرهظام

 ا ار 8 :[ عرش قالو تلا نانر فل ت11 نع عاهد تخل وهف هدا.ع ىلع هللا همر -أا

 ْ نا.« نوكتدق ماكحالا للعف أم مث نم عمو هماع تمرح ىتلا ىهام هل تلح ا ىّتلا رهن اَناف هلع
 ١ فاك نان نيسهذملارب رقت ىشكلا همطعي ىذلاو ها كلذ ىف مالكلا لها بهاذموءاسشالا || :؛

 هريس غلا ماقم ناك اند ندو هيلع ىهام اهتحاذب هيطعتاهخاف فشاكت امنه ىتأاةريضطلا تس م اا

 0 ملسو هيلع هلبا ىل_ص كور نال ىلع هس ننام فصوقملاو اهسال قتلا بعص ةريح ماد

 رستم اداسالا ةقيقملا ىلءربغالو رياغملا تاما صد._بت ىتفنطابلاو برادا

 دو>و نم ةريغل امدعو تاكملا ناد عآت وم نمرهظت ةريسغلاف اهدوحو ثءح نمال ان و ثصحاا

 أ| انتم رهظام ّس-اوفلا مّرحْل انه نكدو>ولل ت تاكماا لورق ثسح نمرو.» .غهناف تاكسملا نامعأ |

 أ رعشتالو تاناوملاهءل_ج امنا مث عسجلا | ىلع تبت ادق ةريغل اق ن طابوأ رهاظالا ئامو نطامو | ا

 | ءالؤهو نابعالا دوجو هدوهشم ناك اعرم كراع. نمو ناتعالا تاورثم 1 عمد اكلم عر اغ نب ةاهيكشلاب

 ا الوهل مليلوزعب أ هيي ا ا 1

 ا كالي مسا الرا 90 هالاثا مري اها الاس

 /| ىرلا م ل اذهدش"لاو>الاّن اف ىنعملاق د رطنم دست ا

 || نيعيرال ءالؤه ما. رهظ كاذا اهم ات ب.ةع ىلحت انة تنكر ل ا منمالا اهي فضو ناو

 || محونف عمج انيعبرالا» ءال اوه ق قرفنام لكورك ذام ىلع ىناملا بالا هتاف حوت هم 0 اًهمهماعد هل>ر ا

 || تابعي رالا ةماعلا ف تاعنئيكدرالا "الود حراعم لو مكان مقجا ةناشتلا ف قرن 0

 نع ”ىورملا ريخنا.كاد ىلع نوح و وم هددع جيلا تاواحو هوأشكاذ ىلعاو ديزي ل محاواش نأ

 ل

 00 ل ترهظ امو نيعبرأ هلل صاخ أ نم مسو هيلعهللا ىلص هللا لوسرأ 1

 ةعيسس مس“ هللا ىضرمتبامو قامزلا 8 .عبرالا تاقملا ةم كمن نع لكلا ةملاكملا تناك يأ

 هللا لوسر نع ىرولءاريدلا هيدرو نانزل تدر الو نو ديزبال م اللا هماع لماذا تلق ىلع أ
1 

يلا أاعدم_هؤاعدو ل_سو هملع هنا ىلض :
 ماعم مهم اهدو نيالا ىتلأو [”ح ىل سه بر ل

 مال | لوا دإ ا هذه ىف مدرو دص نع هىلغل امهنع هللا عزتدقوْو هكشلاو بدرا عمج نم ةمالسأا

 هل عال نم ع عتبامت نظل ناف ميد لع لها مم اف ّنظم-ولام لد ّنظ ء مل اذا يطا وت ١

 موني هللا ل تر أ دقورب ,كنأ نم سانل ا هم اع مهامالا سكنلا ن نم نواعيالفعيجرتلا سيرت ل دل

 هديأم ءىلاَى كا رظنو هدابعيبو هقول تلا قع موعلطاو ابح العمه اا ,رورمشلا نيب و

 دفلو هلئاداب معنم مهادوبكملاوه كلذِذ ةجرلا كلت نمولخا فريش لارج لمعت ةجرلاب

 «اتاحمدقو نب اقم ررس ىلع قدص ناوخا اا>والع زينماتعتن سجلا تناواسم اك ت1 :

0 
 ووش ثدح نم 00 كل مسي م07 دشقل ع ا

٠. 

 ا ظ

- 



 - 0 0 مهل كلذ قي نيم نجالو لاو دجكرالو وقالو ْ

 أادعب راكي يدم اعمطشم لازيالو تاسسغملا كاع عالطالاو تايلععأاو تافوشكلا مهل عقي و لقأ موب

 | امغاك ماق نابعش ل دو ربشلا غرف ادادرب ثلا لكي نإ ىلإ 4 لاقي ودعم ماكتيو نيموولاوا ثالؤلا
 ااءاشد نمالا ماكل عيج مع اسوا تي لحال اس ا اهات م طشن

 | |ناكمهنم هب تعمج ا ىذلاو ببسلا لوهكحمل ت هس رغ لاحوهو مهلاخاذه امش كلذ ن رم هملع قون هلا ١

 اادح اوهه ل: نامز لك فال دحاووهو دير كلو كنا اة 1 هك حب
 1 ههنا مدع رخ ١ مخ مو هئمريك |نييدجملا ع ءاملو الا ىف نوكيالف هيدا ةرالولا هر هللا َء ع * ملاعلا ىف

 ١ كلفلاةرود مح ناك امءاملوالا م وه مالسلا هيلع ىسعوهو ”ىاورخىامدأ نم ةعلاةالولا ا

 هللا ىذر مهنه 6 عمال د !!مبيلعلسرلا عمالوسررمش < ود مش مآ ريشحين اريشحت ةمانقلا مزهلذ

 لوق ىتعم نا مل ءاف نوصةئ. الو نو دب زرال ن امز لكى مال هلام د اق ىلع س 2 ماع

 اارععف مالسلا هملع هلوق كل ذكو مدآ تلق ىلع مه ءاةناملتلا ء ءالؤهى 1 ملسو هلع هللا لص ؟ ىغلا

 همهلالا فرا ءملا قنوءاَعَن مسن أ ا م صم باق ىلعوش ن نم ءالّوه

 .لوسروا كلم نم ريمكلا كاذ ىلق ىلعدرت امنا ةمهل الا مولعلا تادراو تناك اذا صخشلا كلذ تاقب

 1 ىعملا ادهم وهو نالفمدق ىلءنالو موضعي لوةباع رو هلله ىلع ىه ىتل ا بولةل اه3_ه ىلع درئاهناف

 ||هللا لوسرركذ امو مدآب اق ىلع مهنا ةئاماثلا» الود نع لسو هيلع هللا ىلص هنن الوسرربخ أ دقو هاسقن |[

 فكر 0 00 ابار فرحد ا طف دا فنا السم هيلع لع ْ

 از .نره ه

 1 مسبق مج مج ا هر سو كس ريم ا

 || ني رساملاا نم ”نوكحلل انجرتو انارفغت ناو انس انستا انلظانر هلاك ىف قمل اهركذامءاعدإا

 ًُذ د هسفنل لاطظ مهنة اندابع نم انهفطص | نيذلا باكلا انئروا مث ىلا 5 لاكو
 || تناكو فهكلا لها اهثيل امن اهلل ارك ذ ىتلا نيتسلا نم ةئاعلثلا نامزلا نم ةفئاطلا هذهلو ةياثملا ||

 0| هناعالت رمقلا ئسْن منوكتةمسمُملا ةةسةنامتالثلاناف اعستاودادزاو لافاذهلو ةء_سعم |

 دحاومولثا2نم ةبيرق "ل اهذهو هلوصفب نامزلا مات ةنسلكو به رقتلا ىلع نينس عستو ا

 ايات ف تف فراكلادخ اذان نودعتامع يسلك كرد امولناو برلامانأن ما

 ٍ ورلاو داتجال ا عم س 2 !لاعف هريغي] صخالام ةيهلالا مولسعلا نم ةظدللا كلت ىف لصح هس ورا

 دحاووز صدام نوكي ىرلا اذه ىلءو ةمولعملا نينسلا هذه مدس ا ةيهلالا مولعلا نم ٍ

 ْ هريغدل صحح ال ام برلا مانأ نم مولهريص-و هسفن م فطتخا| اذا ةيهل الام ولعل | نمةنإ مهدت ا ء ءالؤهنمأ/

 || اللا كلتىف هقح ىف نامزلا ىوطناو هقاذ نمالا هفرشو هانركدامر دق فرعبالو ئيدسلا نم فال ىف ||
 أ نايرد ثلا اكن لع هرطت عقوف هتف اذا رصبلا قسىف ريداقملاو ةفاسملا ىوطنتاك
 ا دك :رسلا هده ىلارظناو دعم! !ذهىلا رظنات بكاوكلا مارحاب هتعشأ تلصتا هنبع تف

 !| تنطفتاذاخ ميظعلا دعبلا عمدل عمس اولا د نامزلا ف عمسلاكاردا |

 ةيفرلاو فرملاو كم فارلا ت تلو اواو سئ شتر عمتك هنأ ىلا ذه ْ

 || ىلع تهج و ىتلا ةمهلالا ءامسالا تلع ىتلا ىه ةّويط !!ةزهو عومتملاو عمسلاو عماس !انازكموأ
 |١ نيعءام-الامءابنإلا نآك ذا نيقداص نكن اء ءالؤهءام»أ, نودنا ىلاعتهلوقىف اه لا ءاينثالا

 ْ اتالد ثيحّنم مهلا اثملاءامعا رة ةالاءزهن ودم ا مالو ملا نعي دلا||
 نيفوصوملا قع كاذ فرخن -”ىأوورع صام ىلع ورع و ديز صمم ىلع هسسلعفف 0 لع

 ا وام ىلاعتةت اءاعمأ ن مها دقو ل دمي رس ل نو مهلوقل سانا ل امرك الملا ا ٍ



 هنودىتلالالفالا ةئامعلا لع اوزاحءابعتلاو عسانلا كلفل ا لعاوزاج نيل مهءابقنلاو ناشلا:ذبم
 هذ نوكمال نامز لك ف دحاووهو نوبراوا منع هللا ىذر ,مدو + بكوكح هشإذلكئهو |[
 1 اسر هيلعدنلا سوتلا لوسر نراك ناكل 4 هريغيقادحاولاّكل ختاماذاو نانثاأ]ا
 5 نيدلاّةرمصن ف عجن م ”ىراول(و ف.سلابنيدل اراصنأ ةرثك عمماقملا اذه بحاص ناكوه ماعلا نبا م

 # ىّدمنلا ةمو امو مادقالاو ةعاحشلاو ف.سلا ىطعأو حلاو ةرابعلاو معلا ىل طءأف حلاو فسلاند

 هنلعهللا لص هننأ لوسر دعت موترالف ىنلل تا ةزدتاملاكح عو رشملا نيدل ا ةعص ىلعةحلا ةكئام ا ىف أ
 هنبنقدص ىلعالا اههتتبالو ةزتملا ثرب وهذ ىراوحالا اعد ااهقهقدس ص لع هع عدا اهل لدن لو

 امم نرتقي هناف ةلالدإ | كل ىلع ىئعأ ةْرَح عملا مءااملع قبو ىراو1لاماقما دهلسو هيلعهلنا ىلص ٍ

 هسفنىلا "ىلا اهفمضاك يالا يو وسا ادام ”ىبنلا عم اهم نرتقي ام”ىراوملا ||

 ا ركل ارا :|ةزمعم ناك امّنال ةلوةمار انام سل :
 اناموأ ىذاا هحولا اذهريغ لعن ل سَ اذا ناحل اود اتسالا بهذا ذهىلاو لول ةمارك

 لءال نكاد ار نوكي نا اسال كل اك اوزهملا لعفلا نع عوقو لم<قاحمن انا نافهملا
 نم”ىبلا كلذ قدصازا-عالا قب رطب ”ىبنلا نم عقوام ّدح ىلع ص نعل ند عقواذاف زامعالا قير |
 اذه لثم ه'مر نع ةةهصاخ ”ىراوملان هالانوكيالاذهو ةزدعم ىعسي و دبالو عقب هنأف عباتلا اذه 1

 وهاذهذَدن ا ساننامز ىف هاني ًاردورصعل ا كلاذ ”ىراوحو هذهانم-رامّدح ىلع

 نو ديزل ناو نوعبرأ فو نو.جرلا منعها ىذر ,هتمو #3 ”ىراوحلا ىمعنملا 1

 هلوق نمل معثلا لوقلا باررا مهودارفالا نم م مهو هللا ةمظعي ما هلا مهلاح لاحر مهو نوصقن. الو

 اال در اح اذهلاح نال نوسجراوء-وال.ةثالوق كملع قلن سانا ىلاعت
 نم بحر لوخ دىلا هنود الف مهسفنأ نم لالا كلذ نودي مث هلاصفن ىلا هلاله لالهتسا لقا |!

 اضعب ممضعب فرعب ودالءلا فن ورغم مهو قد رطلا اذهل ها نممهفرعينملدلقو ةن الا ةنسلا

 هريغمسهنم تب امرك رايد نسرين دب مهنم ادحاو تيقلركبرايدبو مأشلامو نهاد نوكي نم مسن |
 هلاح ىف هبفشاكي ناك امام ىهأ ةنسا ارئاسف هملع قر نمكينمو مهي قر ىلا قاوشالاب تنكو

 نم ضهاورلا فش هيلع قي أدق هتيأر ىذلا اذه ناكو كلور ىش هملع قس ال نم مهنمو بحرف ُ

 طق بهذملا,ا ذه هنم فرعبالىذلا رولا لجرلا قا مفريزانخ م هاذ كندا اس ةعمشلا ل هأ 1

 هللا ىلا ب :هللوةمف هدعدّ_سئر زنخ ةزوص ىفهاربهملءّرم اذافهب رهن ني ديه نموم هسفن قوهو ْ

 هناسلب هللافناواناسئاهار هوو فقدصو باننا كلذ نمابدعتم نرخ الا قسف ىضفار”ىعشكناف |

 تقدصهل لودي قدصاذاو تن كلوقىف تبذك هلل وةشضاررتخ هارب لازال هيهذم رعظل وهو تن

 نيلحرر عما ده ل لا ىلا ”يضفارلا كلذ. هذم نع عجريذ هغشك ىف هق دص لجرلا كا: فرعيض د ١

 مصل ا هبلاامهادأ عمشتلا ريس نمانوكي : لو عمشتلا طق امه. فرعأم ة ةففاملا ٠ نم ةلا دعلا لها نمنيلقاع

 ءوسلان ادق: عل اناكف هللا نيبو اسمن ةعلع ةدماوكلدار عظد لئامهاو ةع نم ننكمماناكو امهرظن

 1كم تاور ارخان مه هلع الخ دو هياّرمالق -ىلع ىفناملاغو رعوركبىنا ف

 ند انعدقاناكو بهذملا اذه لها ىف هلهتلا اهلعح ىتلا ةمالعلا ىهورب زانخ ةروص امهنط اول نع ْ

 2 هلال اعف ةندهأ ان نيرو مشم ن نلدع نيدهاشاناكو امهلاح ىلع علطا ام ضرالا لها ن مادحأ ٌناامهسوفن

 امهسومن ىف ةيوتلاار هذأف اذه همه ذم ناك نوف هللا نيب و ةمالع ىهو ني رز امءارالاقف كلذ ىف :

 هللا ىلا اءانو كل ذ نم ا.ع خو ىناسنااك انآ قاف بفهذملا كا ذ نعامعجر دقن , الااكنا امهللاذ

 ش ثيح لقفلا نمنو دممفءامسلا مييلع تقبط ا مناكن ود بحرف نوكي موب لوبا نو سجل الؤهو :

 1 5 مايقالوالصا :ركرح ىلع نوردق» الف نوءعطضيو ةدواح موق لرالو اوؤرطبن أ ىلع توردقيال ْ 1



 ْ َن دو لةدلجرابودبر كوشنإل ل ار. تادست نوويرأ كاتنا ال1 يعي لح هلال

 ١ لاديالا منعهللا ىذر ىهنمو * د رمادبعو زداقلا هايعو يلعلا ديعو7 ىلا دبع ىماعلأ» ءاسنلا ف

 : هنالو هبف ميلقا لدن لكل ةعيسلا ميلاقال ا منيب هليل خب نتن ةنيالو نيف دينرالا# اني

 ْ مياقالا بحاصىلا بترتلا ىلع مهقوسأو لالا مي اةالادلو مالنسلا هليلع ليلا مدقق ىلع ربنم ديحاولا |

 ْ سرردا مدق ىلع عيارلاو نوراهمدق ىلع ل اثلاو مالسلا هيلع دكت اطع اجلا |١١

 : عيالنا نكمل ىلع مدا عتق لع عجباشسلاو ىسع مدق ىلع سداسلاو فسؤل مدق ىلع سماسللاو 1

 1 اماكرح ف رارسالاو رومالا ن م ةرامسلا بكااوكلا قىلاعتو هناك هللا عدوأ اع نوفراع

 ديعو ديرملا دبعو ملعلا دبعو "ىلا دمع مهنك تالا اهنا اهسالا ن ممهلو ةردق1ا لزان 1١ ىاهلوزنو

 لم 2 رسب دعو عاجلا دعو وركاكلادطع هو داتؤالا اجا ةعبرا ئه ةعيرالاهذهو دال

 مسا ىلا ةيسسن هلوالا صاعم نمامو هيلع بل اعلا ىهو هبأا قحارطتر امم لاديالاهذهنم لجر ةمهلا |

 ٍ يالا مسالالذةس ميته رب ا هجمملا 9 هيلع نوكيا قل هنئم ىهلا

 : مي نوكحا الادبأ الوه اومعو لحرلا ادهلعنوكي 00 طاحالاو لوهشلا ن

 هن توك رن هنردو ةيطصم هنو رب هال طولا كا ذاف الدب باول: ننهي اع ضونماوقزاخانا 1

 |١ رهلدوه سلو لخجرلا كا ذ نع هن صضشلا كل ذةيور كر ذ أن م د كشبال م روص لاعاضتمت ١

 1 الويوتعلا متي كف لدبلاو هذ َدَوَدلا هذه هل نه لكف هنملع ىلع دصقلاب هلدب هكرتن ىناحور ضخم ا

 ١ 6 رو ها ارو هانراع ازيثك كلذ قف دقو نيروك ذملا لادبالا نم سيال ذب! عالوانت عضوس ف ا

 : نسحا ادحا تيرا ,مانعتجا لاتهولإ :اندكلا 0 تلم هانم ةكع ل ادنالا ةنعمسلاء ءالؤه ْ

 ١ 11كم ةرراغو سقت جليم فاما 0 ًردقاكو ماتم

 نعاذهدسخلا دبع فلس تلعن دل يكاد سراج
 3 تي ذاع ديالا

 ٌ ةلزسعلاو تمكلاوربسلاو عونا ىنعي "”ىكملا ِنااطونااهر تح دولا ةعبرالا,لاغف ةلزملاهذه مهل

 1 وذ قأسسو الاد اضنأ ارمدع ىدلأ نوعسادوو اسفننوعيرأ مد هو الادبا :

 ]| مم :نوعيرأ ماك اسفننوعنرأ لادبالان !لافنيسحرلا ىأر نكح نيدودعملا لاحرلا قع ءالزهأ|

 1 كلفل احب وربددع ىلع نؤمغ ها الو نو دربال نامز لكى ا هير ضع اسا يعوءاعفتاا اععدتا قرر 3

 ١ تاريثأتلاو رارسالا نمهماقم فهنا عدو اعو جاوالك ماع ليش كل دا ا

 ا هيرعشيال حوربلا ىف اعطقو تاكرس تباوثلل ناذ تباوث هااوةراسلا تذل وكلا نم هنفءالزنلل ىطغنامو 2

 | + كلذ ةدهانشم نع رصقتدصرلا ل هاراسعأو نينسسلان هافال [ىالل كد :روظنال هلال سا ىف أ|

 يا
230 

 نيسحزرلا توعسادقو

 ع سوقنلا اءابخ جارك ا مهلو ةلزتملا عئارمشلا مواعءام_هنلا الوش ىديأب لءج دقهتنانا ف نعاو

 : هسفن نم هفرعيالام نم نوفرعب مه دنع فو دكت نس مليااع ارد كادت وك فر طر يللاوتو ا

 العلا لثم”قشوأ دعس: ًأطواأ لع مرا ف م ةأطورثامهدحاىأراذاثمح لعلان همشو

 نولودب ادخئاوأراذاؤروذعل ا ىفرثالا نور ةرثكحم ,نمديرصملاوايذلابو ةفاسقلاو ران الانأا

 |١ ءالوها هللا هطعباع كنظاق متنا ءاملوأب اوسلو كادك .نوكيورثالا كا ذبح اصوهضخشلا اذه

 ا نوصدقنالو نودديزبالنامز لكف ةينانمئ هوءارعتلا مكمللا ىخر ميمو قا الا مولته نمءاقتلا ْ

 | لاخان دكر رادو كاد مسيو كلن اوييلاونكن ملومقلا مالعا ىهلعو ممودس نيدلامهو |

 م عبسلا ةداتعلا تافصلالع لهأ مشو ء مو دود نمال مهقوذوش ن ومالا لتامر ءبالو ملع بلغ |

|| ةضم ارا مدقل يلوا اوال نو تا ىذر كلا كاقباغبو نمالتلال ازدالاو ةروهشملا|]
 

 || ءالعلا دنع ةمولعملا ةقيرطلا ةهجنمال عالطالاو فكل |ةهج نم بكس اوكل ريس” ءف |

 ا



 71 فود رغاف ةتككهذهو نفوز ضرالا هللا ثرينأىلا اعلا ىف |

 سلا رهظااماهراهظاىف ىدنع ا امالولوانم الكرب ة هم رطاا هذهرارسا هنع لوةنم دحأ

 ا اتاوخااهتبا أو دجاف* انلوالا مهريغال ةصاخ مماونالا» ءانزك ناظر كالو هنأ اعاام هنا هلعد

 أ| هدام نمءاشي نم اهمهللا صاخاىت َّجاا هتلخ ىف ةويخلاهئلارارسا هعمم ع 0000 ْ

 0 ًاودكو ”ىناطسبلا ديثيوبا لاق « اهريخ اومرصق اهم قيدصتلا اومر الو نينمؤمنيلباه اهل اون
 8 "وعدي هلأساف هع رطلاهذهلها !مالكإ نمؤد نم تاراذا ىببومانأا ”ىلثدلا 2-0 ْ

 ٍْ ةيلششأت ىخرلا دعس هلزنع ىلْزتملا نارعنب ىسومنارمعانا انغش تعمسو * ةوعدلا باموهنأأ
 ا مساق انأاب قي رطلا هذه لهأركذيام سءاقلاونأر كتادقو ريفعنب مساع | ىلا بمطغخلا لور وهو

 : ليلدءامو انريع ن نهب نمؤنالو انسوفن نم كل ذ ىرثال نين امرح نيب تءجج اذه تلعف نا كناف لفتال ٍْز

 ٍ ترّزَعْذ انف دقتعي مساقل اونا ناكو رأكو هرك دام لع ق دهشتسا مت ُُ الّقعواعرش هف حدشي حداق الوهّدرب ا

 فاغدو خ #شلا ىنركُدف لوسقلل هر دد هللا حرشف ان دم ناك هاف همه ذم ن ند هلسي لل ديهلاكام هدنع

 نهرب مس اوهوسافتالا ملاعب نومسملا م م هع رزلاءذكه ف شال ار تارك

 || ءاشام لصحح ند منهو * تاقبطلاو اهلكت الاسملا هل عمجت نمت مهن :ة + ةفلت لاوحأو رن تاع ْ

 ىلاعت هلو املعنورهظي ىتلا تاماقملاو لاوحالا لها ن قماح سلايل ل سان

 هلددعال نم دو * نامز لكف د دعهر صحي نم منو *اهسنج ىف ةفئاط لكن ورهظر العجب راعمو ْ
 ظ مهن#1 ىلاعتهلناءاشنا مماقل اب مهاد دعالن ودا دعالا لها مهنمرك ناو * نورثكيو نولةف مزال ا

 || دةوانرت ذاك ةيانشاانوأ ةلاصالاب تاما او لاو>الل نوعماملام_هو باطتالا مهنعهللا ىذرأ
 .؛ هنامز ىف هيدرفناو تاما لا نمامماشم هيلعراد نم لك اسم طقنوعسف قالطالا اذهىف نوعسوت |

 : باطتالا نكلو ةعاجلا كلت بطت ةعابجلا حا مشو دلملا كلذ يطةذلما !لحر ىمس دقو هسنح ءاني .١ىلع |!

 : كوغلاوهودنحاوالا نامرلادق ينم توكل 5 [ضارلغ نانا ل ءالااذه مها نوكم نأ ىلع ملطصملا

 | ةناللازو<ومكملار هاط نوكم نه هس مو * هنامز ىف ةعاملا دمسوهو نيب رَملا نموهو اضيا

 ديزبْنب ةيواعمو ناو“ ىلعونامتعورعو ركب أ كعامل ةهحبهتم ةئطابلا ةفال1تازاحاكةرهاذلا

 نبدج "كر هال ىف هلمكحالو ةصاخ ةنطابلا ةفالذن ازاح نم مهنمو *لكوتملاو زيزعلادبعزب رعوأ|

 ىضر مهنه رق رهاظلا ىف مهلم كحال باطقالا رثك او“ ىتاط سلا ديزي ى كو ”ىوبسلاو دمشرلانوراه

 || كلا د.ءرخالاو برلا دع د اولا امها ثلاب“النينلا ىلع نامز لك فو ديزبالو ةمئالا م_منعدتنا ||

 ا لحجر لكتلف ملسو هيلع هللا ىلد ا دمت ىتعي هوعذيهتلا دبعماقاملهناو ىلاعت هلئا لاك هللاديع بطقلاو ا

 نامز لك ىف ةءالاو هللا ذيعمه5باطقالاو ناك أم همسا ناكولو هللا لمع دب هن هصاخ * ”ىهل ا م 95

 ممدحاولا ني رب زولا ةلزتنع بظقللا 5و تم انا تقلا ناغانع ةاذلاًلهو برا دبع الا دنع

 ظ كيرالا هوو مهتعهنلا ىذر مهنمو« كلما لاع عمرش الاو توكل |ملاع ةدهاشم ىلع روصتم
 ءانخلا لذ: نكن و دعني اهل اتي صاف هي دع اصخش مهنداإ ل نود إالو نو ديزبال نامز لك ىف

 || لامشلارخ الاو بوذمارخ الاو بر ل ارخخ الاو هش هت الوو قرماللا هي هللا ظفح مهن هدحاولا ةرحالاب ||

 ْ ادانوأ ل ابجلاوا داهم ضرالا لعن ملا ىلاعت لوقا ل امام معربعي دق ءالؤرهو ةيعكلا ن هريستلاو

 || مهماقمىلاو ضرالا ف لابملا كح ماعلا ءالؤه م كح كا ذك ضرالا دم نكس لاب اءناف

 مهلا نعو مناع ع نعو مهةاخ نمو ممم دبأ نيب نم مهنان "هلع سدالبا نع ىلامت هلوةب ةراشالا

 ”5/61ناطلس مويلع ن اطم_ثلل سلف تاهل اهذهن هنو و نح مهؤ اهلا هده دانتو الاهل ا ظفصف

 : ا ءالأ مهنا لفل لود !ٍ

 || باغي كلو ءاسنلا ,ت«نوكيدتف لاجرلا مسايلابكرلاءالؤه نءهركذنام لكو هللاءاشنا اذهدعب |



 هيلع هللا ىلضلوسرلار ىنانالا عونلا اذه تي نكر أ موف نامجالاوةيالولاو ةلاسرلاو ونا ماتو
 |١ تاماعملار اس نمهللادنع تلزم ىلعأ هنم لسرب ىذلا عاملا ىأ الاخ م_هالعأو اماقمم-هلضفا لو ظ

 : نآنمالااوةئالولاو ةَوشلاَو ةلاسرلا ىه هناكرأ ناالأ نيدااوه تبسلاناالأ اتساحسل نك ل اوك ْ نكرلازولف ناكرأ اا ا طف نيذلا دانوالاو ةممالاو ريبإطقالا وهو ا
 ادهولذ الذ عونلا اذه ند ةدودقملا هاما الا هناكرأو ثلا عماملا»زكرلا ىه ةلاسرلا نأالا ٌ

 عبجلارفكتسولورادإ هذه عونلا اذههبقببف هللا قل ارطني ىذلا هملاراشملابطتااوو | لوسرلا كلذ ناالأ هبفهللانيدوهىذلا عرمشلا لازبالاك هللا لسرنم لوسر هسضنوكينأ عونلا ||

 ىناسنالا عونلا اذههرهتلا ظ- رن رد اة رداصحا هدا: داارادلا : هدهىفادوجوم نوكيو حورو ىبربط مسجا ذنوكينأالا مسالا اذه هيلع عصنالن انالا نأألا ْ

 حس ال ىذلا نيداارّرام دعب ملسو هيلعهللا ىلصهللا لوسر تامو 1 ءايركناك نع اك نو || ةماسشا |موهىلا مدآنم قحلا ىل#ودو ىَدْعَيو هحوروهدس<راد!اهذهفف عونلا اذهىفادو> وم |

 نمواختال صضرالاو اه نوم وة ةعب رشلا هذهىف م -هاك ل سرلا تاخدو لد. ال ىذلا عرشلاو

 ءالؤه. نمدحاولان وكي نأ كب ال كوسرت اواكولو دل ماعلا ب بطق هناق هوست ”جلوسر

 : هذهىف هدا سحب امحالا لسرلا نمل سو هيلعدلنا ىلصدننا لوسر ذعب هّللا قدأ دوصقملا مامالاوه ا

 تاوهسلإو ةعيارلاع ءامسلا ىف هنناهنكسأو هدس امح قد مالسلا هملع سدردا م هو هنالد امدلارادلا

 || ىرخالار ادا نافاس ددلارادلا نمءزج ىهفاهمانغب امروص ىنفتوامماقبب قبتو ايندلا لاعنمّنه عبسلا

 تدرو [كمذهريغ ىرخاة ًاثنبانمةسارتلا ة أشنلاهذهلةمتاكامه يغب ضرالاو تاومسلا اهق لدم

 الف لاقتالا لمقتال ةسج ةمعسط ة و ةفاطللااو ةقرلاو ءامصلا.٠ نم ءادعنلا ف راخالا ٌ

 ضرالاىف قبو ءاَقْس || لها كاذكو يود انتا ةذح تاك يع وطتمل:الو نواوسالو نول وعي ١

 هءلع هنا ىلص دمث هر ءاج ىذلا ”ىز تلا نيدلا.نامتاك امهو نيلسرملا نم امهالكو ىسعو سام اااضدا

 دنعه يف فاتخما نسوهف عدارلا وهو ريضخللا اماو لسر مهنا مهيلع عج ا لسرلا ن هر الث ءالؤهفلسو

 ١ مهنمدحاوز نامامالا مهتم نانئاو دلو الا مهلك ايدلا ىف مهداسح اب نوقان الو هذان دنع الانربغ :

 | لناو ةمامقلا موهىلادادلاهذهىف نولاريالو نول ءرملالازاغ ملاعلا ند قمار طن عضوموهو بطقل ||
 دحاولاو نولعنال سانل ارثكا نكلو لسو هملعهلنا لصد حرم ةريغ ىلع مهالو حان ع ريشي او دعي ا ْ

  0 0نيدإا رككا يا ا ىسا

 ١ ا هقلذظخح عوج ةلاسزا ها قص م "3 عر كم سر تاع ىناشلابو

 نيرظانلااهتعانزربأ ىّتلا ةفرعملاهذهو قعصنال ىا ادبأ توعالع الوهن هبطقلاق + ةضرورا 1

 لك ىف ٌةّمالا هذه نم ةعنرالا ءالٌؤه نددحاو لكتاو ءانمالا دارفالا ال انّه” *ط لها ساهفرددال ا :

 | نوفرعيال انيامصا ةقاعن نمءاباوالارثكحأأف مما ون مه مهدوجو عم مم لق ىلع صد نامز |
 ١ نمدحاو لك لوا اذهلو 00 10 ن1 و بطقلا |

 ١ را ا رشمامالا فرم امال
 ا اولسرا اوناكدقو نواس هنمىذلا مانقملا اذه لها نم همهذاواسرب لن . اوالسر هعاتأو ها نم لغح

 ا ةمامالا هل حصتل مالا ا مهياععايبنالابةئئارسس "هلل مسو هيلع هللا ىلص هنت لور لص ذهاو كا ذ لع ءاذ ْ

 | ىلص لسرلا ءالؤبمادظو فحم ىهالا د سو هملع دقن | ىلص لقتن الف همسجو هنن 0 ايحعببجلا ىلع

 لإ داسفلا رهظ ناو هظفح ظقاح هل ناك ذا نكرةنم مده ا ام هللادمحامئاكنيدلا ير ا



 ٍ م دلال الا زخم كدا هاو ىذوؤسو سعأ لاقي بقلا د

 أ لالا لباقي ديالاورهدلا نامزلا لباقي كلك ةروصلأ ىلع مهقلخ ثح نم مهتاوذاهولباقاذا

 ٍْ اذه نم عقو ناي ءولب انام تاوذو محاد ذ نع هنوزيعالصا نوك ارا ”رلباقملا دنعم.تنوكمالو

 اا اوذر+ اودود د دقف ,ماوذ نم هولباق اع لزيت هولباه ىذلاو ا ناوكالا نم نوكحا يع هماقد

 مهيلاوأ ؟تلا مهفارخا ىوكي نأ اماف فد :!اوهوام اًقمرسشع ةسنامثىلا كلذب اوطخن اوتيلب املا نع

 ! هنعاوبادقف رهبلا فارحنالا نكن اوهلهيمهروضح ىهنمبولطملاو مهذعاوناغدتذىلاعت هملا كك ن اذ
 | مينعباغف تاماشقمةعتوهو كل ذفصن ىلا اوطخا فار الا داز ناذ هعممهروضح بولطالاو |

 اا ودو طاطغالاةناةوهو تاماقم ةمسيىلا ارطخا فار الا داز ناف فدنلا هنعاوطغا ىذلا نم

 /| نب ٌنوكي لماكلا دبعلا لزتخ نوثالثو ةتسوهىذلا عوجملا ند سد لاورشع ةنامتاا نمشلثلا ||

 || لكل باقي هنأب فدودال مسقن. ال امو هنا ذب سقم. ل هناف هنا ذب همته ةمس ست لكلب اشي نيتنسنلا نيتاعأا
 نينسحلاو اني ردوملانيبدرفاارهول كح اماذالا اق ىرخالا اهلباش ىذااريغي ةيسسأ ا

 ناو لّقعلا كح ىفناتفاتخم ناةهج كنوكيال مسقت الام نالها ذباه مخي هانم هسا ال اه
 ثيح ند 0 ؛ استي هنفمطأو هتقش ثمحح خ نم ناسالا كاذكف كاذ ليخت مهولان س 1

 تايفدلان فاصتالاىلا ىملالا لوزتنا هم تتم و م ىلا لب اةيهنمع هحولاكاذبو ةهزتتلا هتسن |[

 هل شنق دلو نيتسسفلا نتاج فو طو موه ىذلا قلنا ناجم ىرخالا ةمسنلا ىهو هسشنلا وهو يت د ٠ْ

 "لب اًعم ىف لماكل ا د.علا| كلذكماذ ىفماسقت الاودا دعت اننا سنا ناناه هلع مكن لو هن هليدح 1

 تاللظلا عجب ند م قدلا هلي اتملا ىه هذهف ناواغتم نام 515 وكمال 5 ىلا ْ

 فودوملا نيع ىلع دئاز صاب ات سياو نيتيسنلا نيتاسهىلا ة#فحاز ىهف تركت او امنافاهترثك لعأ|

 نيغا افاها نامع اال ىهو بسنلا ثمح نم هتاتتساعاز ئدوحو كا ءامز دارا ونيع لكلاؤ ام

 يرسل اهلصأ نمت حربام ةيتومثد بع نيعنكلو ةدحاو ديعلا ن هنيعلاو ةدحاو قا نم

 اهدخومنععاهدوخوو ءدوجو نط ا نيعاهتلابف هدوجو هلق ودا اهاسكعركللو اطبخ عم نك
 نموهناذب للا نم هدنعن كلام 0 ىلع قابلا نيعو هزتغالو ةللاالارهظانخ

 هير نعيهناذ ىلاز طا نة هير دو+و ني عد ضعي ةضعبملانعلا ى از وةلاشسأ ف رعموهدو>و ل

 لكل اه كف عمو ا دعا اوهفهل يش اع فرحا دقف زم ه دنع لص>ح نموهلب املا هل تع دفذ زي لو :

 قلاق نك مدعله+انال دوجولا, فه ل نم ك2 لام لاو فصولا اذهىف كحول نيعف :
 فراعملا تاجرد ىساهدهو *. ةءسسن لك ىف ع لماكلاديعلا وهف هلاالا هللا ىأر ام هتف |[
 ىلع نع تعقوان# اه دمهففا نيارغلا ض كم تنك امك ص ابق وشب ىلإ, هشبل ةفوعمل اال |
 ةقرعملاو ءانهانا يور فاهارث[ال اهارضا غنام عالاوهتلاألا تن ار اخ ةتاوه ناكجالاءىثأ

 تيأرالا ايش تب أوم لوقين أ ةعبارلا ةفرغملاو باسم تن ةناماث اص اهف لوتي ىلا ىهةثلاثلا
 هالشهر تأ ذر عقد دعو : ندش دو هيفن مهر 1 نعلزئامق كا د 7-0 ةءؤر هذهو هل قهللا ٍآ

 نماهانركذ ىتلا لالا فراعملاو همسشنلا مهن ىتلا ةيلوزتلا ةيسنلان مديدحتلا ىطهت تا ىهفراعملاا]
 اهنا لو ل الفهيزتنلا ايلف لادع ىلإ افراعملاام و رع الئيتتلنلا نيب دلل نوما ا

 هذ رعمومرالا ةمسسن هذ رعم تاهدا فراعم ثالث سالا كاِرصَل اف ةراشالا امض مضتالو 5 ةرابعإ)

 نولاكل اين دوال كايعودو نيتيسنلا نيت اهنيب كم اعماه اطعأ ةفر عمو هسّستلاَو ديدمملا ةيسن 1

 هللن أ لعاو فر لا وهذ تانهتتالا ذهن هل هلرلعالو 9 كلا تش .الذ قا دو-و نيغوش ت كدنعدوجو :

 ”قاسنالا عونلا اذهو باد 0-0 مق كلذ انردقتل كمت ناياخ وك عونلكف ىلاعت :

 هه هممت د ةمق نكاو نال لغو هوفصو صئاضخ هقدتنو عاونالا هل نم

 انكم 6 +7 جدد < - 0( ب 7 هديل ربو بج يج ١ ب م 7 ور يجر م م ا بج
 زك ا رك لا 6 ا 2 دنع س متعب سم بم تمت تختتم تعم صستت سبق بكت استتت تتتتسعتتم تتم ممس

 0000 اا ااا اا ا 0 ا 2 تت سيمسمسوب تا كو 7 17371



 ْ ماقتل ع بلا ةظفلقالطا باندا مالسلا هيلع نوراهناكك لَذكو هريغىلاهاصوأ
 || سانلا ضعب هدقتعا م طلغذ عي رمشتلا وبن ديرب ظفالا اذهل قلطملا نأ لضم لطي الئل هققدت عم ْغ

 هللاذاعمهريغو ةداعسلا اهك ف ةوبنلا باستك اءلوقي هناهنمن لامقةىلاز ازغلادماح ىلا مامالا ف
 را ماقملا اذه بحاصهب صتخم ام هّللا» ءاش نارك ذأسو ءانزثذ امريغدماحو ا ديربنا (إ
 كلذ أل_عافاذكمانتملاا ذوب صتخياممو بابلا اذه ىف لوقا ىن تعوم ذاق اصح نمالا اهأعنال دا ٍْ

 * | فارغالاودلي ءاقملا نمهيلعان ورام حرم الوأر اا ءذلا ٍ 5-0

 ْ لابحل ا ىلا لزنت ةسنو هبزنت ةبسن نيتدسن هايا هد بعدها ثم ىف هنا علل نأ لعا (لفلأ

 || مالا هملع هلوق ىف هلت ىرخالا ةبسنلاو ئه 5س ءا ىف هيل هيزنتلا ةبسنؤ همدشنل | نقبرضب ٍْ
 || موهلادحو < مناولوامأف ىلاعتهلوقو ىلصملا "ليقف هللا نا هلوقو هارت كن اك تادبعا ا

 ١١ تاوولذملا ىلع قلط: تلا ظاسفاالا ةدراولات ان الاو ثدداحالاو هنضيقحو هناذ هللادحووةافر ااا

 || كلذ. ةدئاغلا تعقوام حالط_ الا نم ةموهفملا اهيناعم باص سس االولو اهانااهذ اعم با_دصتساب

 || اذه ه.لزنىذلا ناسللا كل فلاضامم اهءدارأام حرش هللا نع درب لذا اهب بطاختن ادنعأ|
 || وهام اولعمل تغلب ىعي# مهل نيسل هموقناسلبالا لوسر نم انلسرا امو ىلاء7لاك”ىهلالافيرعتلا |
 : يلع قرا فاض كرد ظافلالا هذه ظافلالا هذه ثوعبملا لوسرلا حرش مو هيلع مالا |

 ٍإ هدف امساك ىلاعتهتلا ىلا ةدراولا ظافلالا كلن د ةموهفملا ىناعملاكل:بسننذ حال طصالا ا

 ّْ نمنوكشم نق مهتغلب ظافلالا هذه تازنىذلا ناسللا كا ذ له اهم هفيال ناعم اهسرش ىف كستنالو |

 || رند متفلا هع نولعي مهو هواقعامدعب نم هنوفّري نيذلا ندو هعضاوم نع ماكلا نوفر نيذلا |
 1 كل دنعرّرتاذ اف كلل ذ ف فل اخ ريغ نم ةبط اق فلس ااداقتعاوهاذهو تل ه ةيفمكب لهجلاب ا

 : د ”اهىلا كدابعيو كيلة ب هحوتلاب بولطملا تنأو نيّتعورشملا قلل نيت دسنلا نيتاهن 2. هاي ذاع

 ا اماما ةملاكلا ةسيرملاهذهن ءالزان تنكن ا امهدحا نعوم الماك تكن امهنعلدعتالذئئتسنلا |

 || ها قالا هممت نممهلوتعةيمشاقلا همهوااملاماو مهلوقع ثيح نم هللا ف ما الكلا لها هاوي ||
 ْ قلخ هللا نا ةسد الا ًاشنلا فريفتادرودقو امن عملا ىف قحلاواولهح ءالؤهواواهحءالؤهفا ا

 ْ ف رع نيج لالا هن ا هيج لل رح هما هتان تاي ةااىدروو هنووص ىلع مدآ ١

 : حوش الو "”ىدب تةلخامل دوست نأ كعنمام لاق هنأ مدا لع فرغثلا عدلا لبا كلذ ||

 || نعم يد هاوقلنوكي نأ بالذ ليوأتلا اذه مد الفرشال_فدوجوم لكف غئاس كا ذناف |

 || ةيسنناتتسنلا ناتاهناسنالا اخ ىلع تهجوتف في رششتلا هب مصاامم ءانركص ذام فالخ |
 ١ نيتاهني عما اوهو لما كح يتارهثالث ىلعاذ_ممداوم حرف ههيشتلا ةيسنو هيزيتلا ١

 مهل عبارالو دراولا ظفللاهاطعأ اع همثموأ ةضاخهركفرظنو هلع ليلد عمفقاووأ نيديسنلا :
 هلع هلوقىف ىلامكتا ”ىهلالا لزنتلا ةمسسنف هتهح نمالا ن وكمال فارحخالاوا ”ليانتملاونينِمْوملا نم ||
 وهو هبزَس اما هل. امملاهذه نع فارغ الاو دورعملل "هلي املا ىه اذهىفهارتكن اكهللا دبعا ماللا ||

 ش هدهو نيرهالالوقلا لهأ مهلمكلاو نيستا فار للاوهردو دخت هسشنب اماو نيملكرتملا فار ىلا

 هازانىهذ قيامو تاهتا نوثالثو ةتسامضام اعمنيتسوةناممالث ىلعى وتحت اهانركذ تلا ةريضحلا ||
 نممهوّ.الورهدلاوههّلبانافرهدلا مسالا نم دووشلا لهال اياك لص نيثالثلاو ةتسلاهدهنعاأ |(

 اهعطقتى لا كلقلايتناغرد كلذ ن ها !الذالا تاكرس هّد_ءن ىذا فورءملانامزلالوءلاةذهأأ
 ْ دكؤيتملا ىلعدامز ل دداعم تان تدع مر فرم «بكاوكلا !

 : ةردقلا ب ىرتالاز ةعنلا و ةدح او نوكك : الع دارو تنل دو رار طع لعن دللا لج اع



 لاجرانل ليلخلا باق ىلع

 تابث مهل سفنا ةسجخو
 ثالث هوان لباكيمو

 دبحو هعبإ لف ارساو
 سجب تييقتلا ند يلق

 ىرتوُا 0

 مارك ةيئانمم نم سمن
 18 3 دالدلا ميل ا

 لاحر ةعبرأب انسرخكو

 ارروامه نيملاعلا اماما

 تب تاهل نيهنا ةيسو

 نيرعلا 00 امس

 نيا حوراا رهاطلا باب

 نيل لبحلاب نيكس

 0 ف نمدمعكم
 نوكس,ف او كنه الولو

 نيملا, كل ذرصت قلت

 نيد ءانش ترجف او
 نوسعلا ىأر ف ليثعلا ىلع

 نيصخلا نصا دانوالا نم
 نيكمملا بطقلالابعلا يلع
 نيطو رون نم نما

 هنأ ق-ىفال عب رشتريسغن همدصتخ ا هسا دنع |[

 00 | فومكل موه عن | دف هيض 80 صرلا اذه

 لالا لهاع هالوا ددعأا مهرصح نيد !لاجرلا فانصان 7 قايل نه ا رهالو ١ ددغت ا ,هرضح نيذا لاخلا فانصا نمط انانل ادهن ا ةلاناوسم اف 1 كاباوهلياان دبا لعا

 ىضرتتو ارا موتخلا كلا داصلا مهلوتا نيذلاءايعتلاءانبالاب, ةصوصخما ةيلعلاةمترلا فىئافرعلا |
 بيرق فو هللا ن نضرتصت حالا هب صار غشا مون لك ة عبرا * ارا ىذا سما ميلا هلا ىذلا

 ةلزنع مم امز مسه نيا هقلا دابع نمربأك الاالا اهاعيال لا لئاسلانعضتيو مهل تقواليذلأو ْ

 نام نتاع اوووي كفتحنا5 جلا ةوسلان اق ةماعلا ودنا ى هو ةوسلانامزىفء ءاسنالا|

 قديزيالو سو هيلع هللا لض هعربشلاضسان نوكي عرش إلفاسهما قبال عيرسشتلا ةوبن ىهامناملسو '

 ىدعب لوسرالف تعطقن ا دقةوبنلاو ةلاسرلا نا ملسو هماع هللا ىلصهلوق ىدعم اذهو رخآ[كح هعرش 1

 ىتعي رش ,كح» تن نوكي ناك اذا لب يرش فلان عرش ىلع نوكي ىدءب ىنال ىا ”ىنالو |

 دعو عشنا ىدلاوخ نيدحلا مكفوع 2 رشي نتا قلخ نمدح ىلا ىدعب لوسرالو ىالوسرالو

 لزْن هنأ ف الخال هناو لوسرو < ى ”مالسلاو ةالصلا هملع دع افالخال هنافةوينلا ماقمال هنأ ٍ

 0 ١ ارتسا ب ةيدتلا سعت ىذا هكر ةنالو رج[ عرشبال انعرمشب ال دعاطةم كح نامزلارخآ ىف ١

 هل هبا" ىسنعةوسو ملسو هيلع هللا ىلص دش عرش هرّرةاموه كل ذند هرهظام لد هيوه لزنام ثدح نم

 انلعف مدع "نال هلا لوقف قدامإ وهو لبو هلت لع رهظ دق لوسرو“ ى :اذهف هعمل ||

 مهلوقب دارملاوهو صاصتخالاب رظنلا لها دنع ان :عربعملا ىهو ةصاخ عي رشتلاةوينديرب هنأاعطق |

 ظ
 | ةمترملا وصح كذب نوديرب ,مناف 5 ةوينلا ب اتكحارنولئاقل!امأو) * ةيستكمريغ ةوينلانا 1 ظ

 ْ ناعرس مهريغقح ىفالو اخ

 ا هللا لها نم دح مالك ىلع مغقو | ذاف بسكلا عئمو صاصتخالا, لاق ماكح الا بصنو عيرشتلا

 .: ىوس مهداه سلف هريسغو كر رغلا دماح ىف اكباستكحالا ىلا همالكب ريشي فدكلا باصصا

 ا باكل اذه نمةالصلا بايرن لسو هب اعنا لص -ىبنلا ىلعةالصلا لضف ىف اذهانبب دقو ءانركذام ا

 ْ هيلع ىسع هن هللا فضو هيو نوزتملام برش انمع من نيذاانو ٌرلامه ءالؤهو |

 ا يك ناو ناك كت اللا فدودهو نعي رمل نمو ةرح - الار اندلاف اهيجولاقن مالسلا

 |١ لو لسو هملعهّلثا ىلص هنا لوسر ىلع ىنولاب لزْن ناك ليربح نأ اعطق مولعمو نوب رمل
 ا ءااخ هراثملا هدلسم هنا عمى ى مس ١ عرشلاف 1 ا

 || هنكس ىلع ىراخلا عترشملا" ئنلا اذهل عباستلا ىطءيو عترشملا ”ىبنلل ىطغي يشبلا نص رب الا
 ل 0 رطتاناف ابن ورهماخأ هانبهوو ىلاعتهتلالاك |

 ٍ صنم و هورمشللا هلا هللا ددعماقم َدَو



 هلص#<امددعع ةفرعم ىف!

 انبلا تن هلالا تكن الم

 ميلع موصعم:لوق تلاقذ

 اذ دقق 2و هسا

 طلخا د61
 مهو ا

 شيعنيلىف ةرسشع سماخو
 اانلهسا نس رثعو ىد>١ىقو

 نصغ نام كلا هم
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 ص نم هل ه> نمو دال اةاحانم لزنم ةفرعمف نام'امو نواملاو سماشتباسلا

 44 : معاذ اهقصنةروسوملاوةي دمحم ا ةرضحلا

 ةرتمكسا نم نك لو ف أف ن هل لق ن م لزتم ةقر عمق ناس 'امونوناملاو سداسلا بالا |

 "0*7 ةردمجلا

 ةرضخلا نم هرارسأو ىنادعهلا لعتلا ةفرعمىف ناس امونوناشلاو عباسلا بالا

 3 ٠م هيدمحلا

 مث |[ ا01ا1“  ةيوسوملاةريضحلا نمىلؤالاةوالتل الزم ةفرعم فنا "امو ننابُمْلاَو نماملاباسلا ||

 ةريضخلا نم 8 امىذلا ”ىتالا لعلا لزكم ةفر ءمق نان امونوناملاو عساتلا ب ابلا ا

 0 ةيوسوملا |
 7 ذب وسوملا ةريضلسا نم مذلارب رقت لزم ةفرعم ىف ناتامونوعستلاب اناا

 ةرضحلا نم ءنارلا كإهلاوهو نامزلاردص لزنم ةفرعم قنات" امونوعستلاو ىداخلابانلا

 *؟ 5 ةيدمجلا

 ةرضخلا نمةداهشل | لأع و بنغلا ماعدا ارثشا لزم ةفرعم قنا امون وعل اوىناثل بالا

 00 ةبوسوملا

 ملاعر وهظ بسو:دابشلا ملاعدوجو بس لزنم ةفرعم فنان.“ امو نوعستلاو ثلاثلبابلا
 7” ةيوسوملا ةريضللا نم بسغلا
 8 ةيوسوملا ةريذتللا نم ىلا ىدم#ى لا َلْرَملا ةقر عمق نام امونوعستلاو عنارلابابلا

 ال٠6: ةيدمحلاةريشلا نم ةفرسثملادادعالا لزم ةفرعم ف نات: امونوعستلاو سمام1نا بايلا

 ىلاةداعسلا لهأ ت اقص نم لاهتنالا لزم ةفرعم ىف ناس امو نوعستلاو سداسلا باسلا

 6*7 ةيوسوملاةرضفنا نمةرخ الارادلا ىف ءانقشلا لهأ
 ماقملاىف ةيسنالاةنيطلاةبوستءانلزنم ةفرعم فناش'امو نوعسنلاو عباسلابابلا
 ,” ' ةيدمجلا ةرضخلاع نء«ىلعالا

 ةرمضخلا نم ىولعلاملاعلان ءركح را !لزتمهئر 0 "اموت وعشتلاو نمانثلا بانا

 ال"! ةيدملا

 تأ اب رمسلا ماسقملا نم نم مْوملا با ذع لزئم ةفرعم فناش امو نوعستلاو عساتلابابلا
 <” هب دن ادي دارم اة ةرمضخلا ىف



 0 أ

 اما درعا ةيادنمام تنأال ك نم كيف كيلخافلا |

 نمر مهلا تانلا لعيب زاموهو الارث ةف هم نا امونودبلاو عسب رارلا باسنلا

 سمن ثيدح ىوذ تما اذ افاسمف كال معتال ى اتادزاولا نموهو ةماق اريغ نم باطخلا

 5 ١ رج ادوخ هام

 دراولا ةفرعمق نام امد نوح و نربم اذن لياثلا

 "سفن قدها لاةرودءاقيوشو دهاشلا ةفرعم فن اس ا نوسلاو ضداس !ابانلا

 دهاشمال معنلا عمي هيو دهاشل | نيع ىن ٍظبلشلا ىف دومشملا ةرودف لعاف م .ادهانُتلا

 الولعم ناك اممهد_:ءوهوءافل!نوكس سفنلا ةفر ءمى ناس" اموشوتسلاو عاسلا بالا

 بلاغلا ىف هيلع معد اوهو دبعل انف اصوأ نب م

 ىقدبغلالع ىلقل ا ىلا قلم اهو حورلا ةفرعمىف ا امونوتسل اونماثلا ب انلا

 صوم هحو'

 لسبقي ال ىذلا لملدلا ذاطعأ ام اموهو نيقبلا لع ةفرعم فنانا امو نوتسااو عساتلا بابا
 نع هفرعمو ىنذكحلاوةددهاثملا هقطعأ اموهو نمل نيع ةفرعمو همشل الو لخدلا

 دوهذلا كلذ هيديرا اجب لعلا نم بلآلا فل دحاموهونيقنلا
 ةيدمحماةاحاذملا نم نيمامالاو بطقلا لزنم ةفر ءمى نام امو نوعمسلاب الا

 علا موقلادمح حامدلا !نءلزنم ةفر ءمىق ناح ”امونوءعيسلاو ىداللاب الا

 سعال لزاتمن ءاضياودوةيدمحلاةاحانملانم

 .دسحوتلا هيزنت لزتم ةفرعم ىف تاجا امو نوعمسسل اوىناشلان الا

 ىوسوملا ماقملا نم سفنلاو ىوهلل الهلا لزنم ةفرعم ىف نان امو نوعبستاو ثلاثا بانلا
 ”ىوسوملا ماقملا نم ىيعسملا لجالا لزئم ةفرعم ف ناس امو نوعم.سلاو عبارلا بادلا

 .ىوسوملا ماقلا نم نانوالا نم ىَدبتلا لزم ةفرعم ف ناش" امو نوعمسااو سما1تا بالا

 1 ةعيسلا الا لزام نموهشو

 .ىذمه# اماما نم هرارس ودول لزامدت هرعم ف نام اموثرووع» او سداسلا تايلا

 ماقملا نمهرارسأو لذلاو برذكتلا لزتم ةيوفدا "امو نوعبسلاو عباسلا بابلا
 ,ىوسوملا
 ْ ئوسوملا ماقملا نم هزا ارمءأو ةغلالا لزتم ةفرعم ىف نان امو نوعمسلاو نهاثلابابلا

 ا ىدمحلاو 0 ١/1

 ئدمخلا ماقملا نم هرارس -ًاورا“ دعالا لْرْيَم هو رعم قنا امو نوعمسل او عساسشلا ب ايلا

 ىوسوملا ماقملا نم هرارم -”اوىلام لزم ةقر هم ناحأ امو نوانعلاٍب اناا

 ةعاجلاماةمدحاولا ةماقأ او مضلا لزنم ةفرعمىف تاع امونوناثلاَو ىداحلاباسلا

 هردمحلا ةرضا نم

 ةريضالا نم هرارسأو قوملا روازت لزتسم ةفرعم ىف ناش'امو ن اَقلاو ناشلاباسلا
 : هنرسولا
 ةرضحلا نم اهرارشأو مداوقلا لزتس ةفرعمىف ناشئامو ننال او ثاانلا ثاسبلا
 ب نما

 ةرضخلان ءاهزا او هه رشا اراحلا لزم ةفرعم ق ناش "اير قاخلاو حارا جانا
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  33ميسو 0-١

 هنا هقاصوأب كدع ل ةاصوأ بلس ىهوتةقيما ةفرعم فنان اموشوتسلاوتلاثاباسلا : ِ

 2 انو رن د
 6 0 وة امونوالثلا مم بلا بانلا ْ

 0 دو-ولا ةفرعمف نام“ امو نوثالثلاو عباسلا باسلا ا

 0 ْ تقولا ةؤرعم ىف ناش امو نوثالثلاو نماثلا بانلا

 0 ش ةببهل ا ةفرعم ف ناش'امونوثالثلاو عساتلا بابلا

 2 سد الا ةفر ءعمقنات امو نوعنرالا بانلا

 هك لالا ةفرعم نام" امونوعنرالاود>الا بالا ا

 اد.وإ , لالا ةفرعم ف نام امونوعبرالاو ىناثلا بانلا ْ

 00 ( لاكلا ةفرعم ف نام" امونوعب رالاو ثلاثلا باسلا |
 0 ةسغلا ةفرعم فناش'امو نوعي رالاو عبارلا باسلا

 0 روضللا فنان امو نوعنرالاو سما. بانلا |

 ركسلا ةفزعم قنات امونوعيرالاو سداسلابانلا ظ
 ا

 1 وهلا ةفرعمىفناتنامونوعرالاو عباسلابابلا |

 08 قوذلا ةفرعمىف نام امونوعنرالاو نماثلاب انلا | ا

 30 برشلا ةفرعم ف ناد“ امونوعب رالاو عساتلبابلا

 0 ”ىرلا ةفرعم فنا امو نوةئاباسلا

 1 ”ىرلا مدع ةفرعم فنان امونوسهاودحالا بالا
 0 وحلا ةقرعم فنان" امو نون او ىناثلابانلا

 تاشاوتاداعلا ماكتجحا اوخو تانبثولا ةقردم قديس امونوسهناو ثلاشلا باسبلا 1

 +[ تالصاوملا ||
 06 داع لاو عولا قوس فا ادرس ردا 1 ١

 نمل نحم ةفرعمىفو هنعىفكوانفوهو قحلا ةفرعم»ف نان“ امونوسهناو سماخلابابلا 1

 315 هنيعق كتوثودو |
 +007 هرارس و رادبالا ةفرعم ىف نا امونوّملتاو سداسلاب املا

 ْ ناهريلارتاوتب باَقلاروضح ىهو ةرمضاحملا ةفرعم فنان" امو نوسجلل او عباسلا بابلا ا

 ا ناوك الا اهلطت يلا قد املا نمهملع هام ةمهلالاءامال ا ةاز اخو أ

 نيتقو ىف ىلجتلا راونأن هتبئامىهو عماوللا ةفرعم ىف ناس امو نوسهناو نماشلابابلا ||

 14 5 كلذ نماس رقو
 فاو ام 5 هداوملاو موعهل ا ةفرعم فناش" امونوسجلتاو عساتلابابلا أ

 اودو ةرلهول | لسس ىلع بنغلا نم بلقلا ايي امهداوبلاو كانم عنصتريغ نم تقولا توذنب ا

 ١51194 حرتوأ حرف بحوم |

 ' برته.نوذيرو هنوقلط. دقو تاعاطلا:ماسقل اوهو برقلا ةقرعم ىف نان امون وسلا بابلا ْ

 3٠ ىندامأ طع تعطقاذاةرأ ادلااسوقامهو نيسوق باك ْ ْ

 70 ٍْ دعلا هو رعم قنا ”امونويسلاوىدالا تالا

 ' ةيسش هب دودعلا ماز ا ةعبرمشلا ةعبرشلا ة ةفرعم ىف نام امو نوّدسلاو ىناثاابابلا ظ

 |1582 00 تيار

 ع



 1 وق

 08 'لصولا لاح ةفرعم فني." امىوملا بالا

 'لضفلا لاح ةفرعم ف نتامودحالاةيانلا
 بدالا لاح ٍةفرعم ىف نان" 3ىفاثلانانلا
 ةضادرلا لاح ةفرعم فنان امو ثلاثلا بابلا
 ”لمهملا ءاحلاب ىلعتلا ةفرعم ىف ناسأامو عبارلا املا
 ةمدملا الناب ىلذكلا ةفرعم ىف نا امو سماخلا بالا
 ميلان ىلكتلا لاح ةفرعمىف نانا مو سداسلا بابلا
 "للعلا لاح ةقرعم ىف نا امو خب اسلا بإبلا
 جاعزنالا لاح ةفرعم ىف ناتن"امو نماثلا بابلا
 ةدهاشملا ةفرعم فناتامو عساتل|بانلا

 ةفشاكملا ةفرعم قنات امورشاعلأ بانلا

 : منا اوالا ةفرعمىف نات. امورمشع ىداحلابانلا

 نيولتلا ةفرعم ىف نا امور ءىاادل!باسلا
 ةرغأ | لاح ةقرعم ىف ناّامورمشعثلاثل!باملا |

 ةيرخلا لاح ةفرعم ىفتان'امورسشع عدارلا بابا ٍ
 اهرارسأو ةقيطللا ةفرعمىف ناس امورمشع سماخلا بالا
 هرارسأو ح وتفلا ةفرعم فنا امورمشع سداسلاب الا

 امهرارمسأو مسسولاو مسرلا ةفرعمىف هداك

 لاجالاو راصتخالا ىلعهرارسأو ضيقلا ةقرعم فنا امورشع نماثلا بابلا
 هرارسأو طسلا ةفرعم ف ناس امورشع عساتلا بابلا
 00 هرارسأو ءانفل ا ةفرعم فنان امو نورمدعلا بابلا

 هرارسأ و ءاقيلا ةفرعمىف ناّس'امو نورشعلاو دحال!بابلا
 زارا وعنا ةفرعم ىف نات" امو نو ريشعلاو ىناثلا بابل
 ةقرفتلا لاح ةفرعم فن ام امو نورمشعلاو ثلاثل |بايلا
 مكحلا نيع ةفرعم ف ناتنام ونوريشعلاو عبارلا بابلا

 دئاوزلا ةفرعم فنا امو نورمدعلاو سما1 بابل

 ةدارالا ةفرعم ق نا امو نورمشعل او سد اسل | بالا

 دارملا لاح ةفرعم فنا امو نورسشعلاو عباسلا بالا
 ديرملا لاح ةفرعم فنان امو نورمُّدعلاو نماثلا بابلأ
 ةمهلا لاح ةفرعم قنا امو نورمشعا او عساتلابابلا ظ

 دب رغلا ةفرعمق نات امو نوثالثلا بالا |
 ركملا لاح ةفرعم ىف ناس امو نون الثلاو دحالا بابلا
 مالطصالا لاح ةفرعم ىف ناس" امو نوثالثلاو ىف امنا بابلا
 ةبغ رلا ةفرعم فنان امو نولالثلا وثلاثلا ب انلا |
 : ْ ةبهرلا ةفرعم فنا امو نوالثل او عبا لاب ايلا |
 * 3ولاءاعدتساوهودجأوتلا ةفرعم ف ناس امو نوثالثلاو سمالن بالا |
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 رسلا ىف ةئامو نوعسنتلاو عسانا بابلا :

1.1 

2 2 

 0 لكشلا دابا لع هه ورم يكتللا ”ىهيلالا مسءالا قرمشع سداسلا لصفلا
 2 شوملأ دايما قعمهس وتو طمخلا مسالا قرشع عباسلا لدا

 عما ىبركلا داعا ىلعههجووروكشلا”ىهلالا مسالا فريشعنماثلا لصفلا
 6/4 3 َساطالا كلغلا داما لعد هج وو ىلا مالا فرست يللا لسا

 ا '  تانملاولزانملاكافداح ا ىلعههجووردقملا سءالا فنوريشعلالدفلا
 ؟ 41 ىلوالا اسلا دابا ىلع ههجونو برلا م ءالافنورشعلاو دحالالصفلا |
 ع4 ةساثلا» لا دابا لعدم دولا مسالانورشماو نان لسنا

 دك : 0/ رهاقل امءالا ف نورشعلاو ثلاثلا لصفلا

 1 روذلا مسالا فنورمذعلاو عبارلا لصفلا

 ٍْ 4 روصملا مسالا ىف نورمشعلاو سماخنا لصفلا |

 عه ىصخما مالا فنورشعا اوسداسلاىلدقلا

 4 نيبملا مسالا ف نورمشعل او عياسلا لسنفلا

 8 ضاَملا ”ىهلالا سءالاىف نورششعلاو نءاثلا لصفلا

 1:4 "ىلا ”ىهلالا مسالا ف نوريشعلاو عساتلا لدفلا

 هما ىحنا -يملالا مسالا ف توتال لصفلا

 606 ا تبمملا ئمهلالا مسالا ىف نوثالثلاودحالا لصفلا

 2 ني زعلا "ىهلالا سءالا ىنوثالثااو ىناثلا لصفلا

 8 قازرلا ”ىهلالا مسالا فنوث الثااو ثلاثلا لصفلا

 هاا لذملا مسالا فنوث الثلاو عبارلا لدفلا

 66 3 ئوقلا”ىهلالا مسالا فنوثالثلاو سمانا لصفلا
 |١ 60 | 11 فضللا ”ىهيلإلا مسالا ىفنوثالثلاو سدالا لصفلا

 20 عماشا مس الا ىفنوثالثلاو عباسلالصفلا

 64 ! تايد عفر لالا مسالا ف نوثالثلاو ماشا لصفلا

 هع« : سافنالاىف لّقنلا فن وثالثلاو عساتلا لصفاا

 هك١ ىلناو ىل !ىنوع رالالصقلا

 ه؟١1 0 .  :سفنلا ن هفارحن الاولا دّتعالا فن وعنرالاو ىدالا لصفلا

 1 © ؟ ؟| هيلا ل ملاو صقانلا ىلعدامتعالا ف نوعب رالاو ىناثلا لصفلا ا

 كان ةداعالا فنوعيرالاو ثلاثلالدفلا

 أ م عى ا سفنلا نم فيطللا فئوعبرالاو عبارلا لصقلا
 6 215 تان'دحلا لضا ىلع د امءالا ف نوعيرالاو سماخلا لصفلا

 668غ! ماعلا ىلع داقعالا قنوعد رالاو سداسلا لصفلا

 تا ,دعولا ىلعداّمءالا ف نوءيرالاو عباسلا لصفلا

 ءهعوم' تاءاكلا ىلعداقعالا فنوعب رالاو نماثلا لصفلا

 6,5١ 7 مدعباعف نوعي رالاو عساتلا لصفلا ١

 ا 65( : جمالا سالا ىف نؤسهللا لصفلا

 تاز



 م

 0 هرارسأو عاجلا رتماقم ةفرعمىف ةئامو نوناقلاو ثااثل !بابلا
 511١| تاماركلااٌماَعَم ةفرعم فةئامو ننام او عدارلا بابلا |

 0216 تاماركلا كرتماقم ةفرعمىفةئامو نوناْمْلاو يمان بايلا

 ا ءاع تاداعلا قرخ ماعم ةفر د الا ا !اتانلا

 ”ناكنملةم اركز تملا اذهنوكي فيكو ةزدكملا ماتم ةفر ءمىفةنامونولامااو عباسلا ٌبايلا
 معا لاما فالتخالاز عمد

 ١ |١ 5 تارشملا ىشوان ورلا ماقم ٌةفوعم ف دامو توناعلاو نماثلا بانل

 49 كوامااو كلاسلا ةفرعم قت امو نونامتأ او عسانلا بايلا

 راسعوهلةدوصقم رومأن :رعدك قلسدل ارفسأ ىذا اوهورفاسملا ةفر كل تام وا

 45غ رايتعالاو لمعل اوركشلانرفاسموهوةدودةم

 رك ذإانهلنا ىلا بلقلا هسجووظو قد رطا اور غسل ةفرعم ىفةئامو نوءستلاو ىداملا باسسلا

 نال . 2 ارفاص مادام صخرلابال ٌعازعلان عرمتلا ساه ىلع

 كلك هرارسأو لاخلا ةفرعم ىفةثامو نوعستلاو ىناثلا بالا

 الأ ععمل ماقملا ةفرعمىفةنامو نوعستلاو ثلاثا بانل

 عع ناكملا ةفرعم ىف ةنامونوعستلاو عبارلابابلا
 ء4 هرارسأو عطشلا ةفرعمىفةنامو نوعستلاو سمانا ب ايلا

 ع1 علاوطلا ةفرعم فهن امو نوع لاو سداسلات ايلا

 ْ 2 باهذلا ةفرعمى ةئامو نوعستلاو عباسلا بايلا

 ا هرارسأو ءاغلا م ع سكنلا ةفرعم شه امو نوعستل او نم اثلا بابلا

 غءاا داق روت رهو رصنلا تاز ىلا لوصتلا ترض كذ

 2 . ماعلا دجوأ هيو نجرلا سفن هسفن هللاركذ ىفلقالا لصفلا

 || و هناكو هتلا مالك ىناثلا لصفلا

 عءعه ناطبشلان نمهدوعتلا ىف ثااثلا لصفلا

 اؤءوه , 'يلمسل ارك ذىف عيارلا لصفلا

 | نك هلك هو ةبهلالا ةرمضحلا هلك ىف سماك ا لصفلا
 | دج ابركذلا ف سداسلا لصفلا

 0 جيستلاب ركذلا ف عباسلا لضفلا

 اذ ءى ٌْ ريبكتلابرك ذل فنماثلا لصفلا |

 ا[ 249 لملهتل امرك دل ىف عساتلا لصفلاا

 | قولك ةيلةو1 ابرك ذا |ىفرشاعلا لصفلا

 اا درب عدبم لكى هوو عيدبلا”ىهلالا مسالا فرشع ىداخلا لصفلا
 حوالا العتب وو تقال ”ىهلالا مسالا ىف بام هلا اذه نمرشعقاثلا ل شدا

 || غ7 غ ١ * ظوقفحملا

 غ0 ٠17 ةعسطلاقلخ ىلءههحوفو نطابلا"ىهلالا مينالا فرش ثلاثلا لصفلا
 عا ش قايهلا ,هولاى واخ ىلعههحوبورخأ الا ”ىهميلالا مسالا ىف ريشع عبارلالصفلا

 اول اذ مسامات لالا مسالا ىف ىناجسرلا سفنلا نم رع سما1نالصقلا
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 هدمت

 ع اهرارسأو ةسارفلا ماقم ةفرعم ىفةئامو نوعب رالاو نمثل كإللا
 دا هراريب او قلد اوم ةنامو نوعي رالاو عساتلا بانل 1
 ا 0 هرارسأورتساا ىه ىتلاةريغلا ماهم ةفرعمى ةئامو نوسهللا بايلا ||

 ع 4 هرازرسأو ةريغلا كرتماقم ةقرغم ف ةئامو نوسلناو ىداخلا بالا
 ا اهرارس و ةيالولا ماقم ةفرعمىدئامو نوسجتاو ىناثلا باملا
 | ال5 اهرارسأو ب رشلاةيالولا ماّمم ةفرعمىف هئامو نون او ثلاثلا باملا*

 أ عرب ةكلملاةيالولا ماعم ةفرعمىهئامو نوسهتاو عدارلا تانلا أ

 عم /  اهرارسأوةَّودللاماقم ةفرعمىفةثامونوهلتاو سماسلا ب املا ||
 4 !هرارسأو دب رمثنلاةّوبنلا ماقم ةفرعم ىفةئامو توسلتاو سداسلا بانل |
 2 رارسأو ةنكلملاةوبنلا ماقم ةفرعمىفةئامو نولناو عداسلا بانلا أ
 61 اهرارسأو ةلاسرلا ماعم ةفرعمىفةنامو نوسهتاو نماثلا بابلا ||

 60 اهرارسأو دب ريشلاةلاسرا ماعم ةفرعمىفةئامو نوسجللاو عساتلا يلا ْ

 611 ةيكلملاةلاسرلام اقم ةفرعم ىف ةنامو نوتسل !بايلا
 5254 ةبرقلا ماعمودو ةوسلاو شب ٌدصلا نيب ماما فر قدا توتو ىداخلا ب انما ا

 1 هرارس .ًاوزقفلا ةفرعم ق ةئامونوسلاو ناكلا احلا ُ؛

 294 هرارسأو ىنغلا ماعم ةفرعمىف ةنامو نوتسا او ثلاثلا بالا

 4 فؤصتلا ماقم ةفرعمفةناموتودسلاو عبارلا بالا |
 <« نقم او قحلا ماعم ةفرعمىفةئأمو نوتسلاو سماخلا باسلا ا

 4 ءاكلاو ةمك-لا ماعم ةقر «هيف هن امو نو>سأ او س داس || تبانلا

 3 ةداعسلا معك ف رعمقةئامونوتسلاو عداسلا بابلا

 5 ءارمسأو بدالا ماقسرت ةرعم ق هن امو نوتسلاو نماثلا بانلا

 مل هرارسأو بدالا رت ماعد هرعم قةتاموكوتسلاو عساتلا بابلا

 0 هرارسأو ةصصلا ماعم ةفرعم قة امو نوع.سلا تالا ||

 معمل ةيدعلا رت ماعم ةقرعمىفةئامو نوعبسلاو ىداخلابابلا |||

 0 هرارسأو دحوتل امام ةفرعمىةئامو نوعبسلاو ىناثلا تابلا
 م عم , ةشتلاوهو لرمشلا ماقم ةفرعمىفةئامو نوعماو ثااثلا باسلا

 م مدارس أو رغسلا ماقمةقرعم هن اسر توعبلاو عبارلا تانلآ
 ؟ا/ هرارسً و رغسلا ل رت ماقم ةفرعم ىف ةئامو نوعبسلاو سماخلا ب انلا

 م8 توملادنعمبنع هللأ ىضر مولا لاوحأ مام ةفرعم قةنامو نوعيسلاو سداسلا بالا

 ةشضوصلانيباك ىذا فال:خالا ىلع ةفرعملا ماقهةفرعم فةئامونوعبسلاو عبا بلا ب ايلا

 اننا نيةةحلا نيبو ابق

 م ةمحلا ماتم هَق :رعم قةن امو نوغيسلاو نماثلا ب بالا

 6 اهرارسإ و لكنا ماعم ةفرعم ىفةنامو نوعسلاو عسانلا بابل

 “© 2 قاشعلان يملا توعننموعوقاستمالاو قوشلا مام ةفرعمىف ةنامونوناُما!باماا

 كغ مهرارسأو خوشلا مارتحا ماعم ةفرعميفةنامو نونامثل اودحالا ب انلا

 0 هرارسأو عامسلا ماقم ةفرعمىف ةثامو نونامثلاو ىناثلا بابلا
 نتا سلا ا رس ا 222222 ضضضضددضصسضلشخضفكدسلللشلااللللل
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 1 سفنلا ةقلاخم ةفرعم ىف ةئامورمع فاشل !باسلا .

 217 امضارغا ىف سذنلا:دعاسم ةفرعم ىفةئامورمشعْشلاشلابانلا

 كلم ظااودملا ةفرعم ىف دن امورمشع عبارلا بابلا

 اعازمب اهمومدمواهدوةثوةسغلا ةفر + ىف هن امورمدع سماخلا باندلا

 )© < هدب اهرارسأو ةعانشلا ف ةرعمىةنامورشعسداسلابابلا

 ك0 ءافتك الا ىلعةداب لا ىف صرحل اوةرمثلا ماد ىف ةنامورشع عياسا!بابلا
 19 لكوتلا ماتم ىف ةنامورشع نماشلابابلا

 5 لكوتلا كرت ةفرغم ىفةنامورسشع عساشلا بابلا

 6 ركشلا مام ةفرعمىف ةنامو نورمثعلا باسلا
 |[ ركشا! كرتماقم ةفرعمىف ةنامو نورشعلاو دحالا باسدلا
 ءعىاب هارارسأو نيقملا ماتم ةفر ءمىةنامو نورشعلاو ىناثلا بابلا

 ك4 هرارسأو نقبل ارت ماقم ةفرعم ىف هن امو نورشعلاو ثلاثا بابلا
 عه هرارسأو همص افتوربصلا ماعم ةؤرعم فهن امو نورشعلاو عيارلا باسلا

 1 هرارس وريصل | كرم ام ةفرعم فهن امو نورمدعلاو سم اللا باسلا|

 عضيعإ 7 ةيقارملا ماعم ةفرعم قةنامو نوريشعلاو سداسأ|تانلا

 سو ةبقارملا كرت ةفرعمىف ةئامو نورشعلاو عياسلاٍبابلا
 ظ55 هرارسأو ىذرلا ماعم فر ءمىف هن امو نوريشعلاو نماشثلاٍبابلا

 350 ىذرلا كرْتَدَف رعمىةنامو نوريشعلاو عساتلابابلا

 21 اهرارسأو هندونعلا ماقم ةفرعم ىف ةنامو نث الث قوملات املا
 م ةىدونعلا كرت ةفرعم ىفدئامو نوثالثلاو ىداملا تانلا
 9 .. * ةماقتسالا ماعم ةفرعم ىفةنامو نونالثلاو ىناثلاباملا
 20 ةماقتسالا كرتماقم ةفرعم ىفةئامونوثالثلاو ثلاشلابابلا

 05 صالخالا ماعم ةفر مق ةنامونوثالثلاو ع دارلا بابلا

 ؟ 7 ارسأو سالشالا لري هير رانا تال |

 ؟2/ 0 نوالثلاو سداسا !بابلا

 6 هرارسأو قدسلا كرت مام ةفرعمى ةئامونوثالثلاو عباسلا بابلا
 1 هرارسأو ءامملا ماَقم ةفرعم ىف ةئامو نوثالثلاو نماثلا باسلا
 اها ةرارسأو ءامخلا كرت ماتم ةفرعم ىف ةن امون ونالثلاو عساتلا بابلا

 59 رطخ بادودو هرارسأو دب را مام ةفرعم ىف ةئامو نوعي رالابادلا
 تا : هر كرتماقم ةفرعم ىف ةنامونوعب رالاودحالا بابلا

 ؟ه 41 هرارس ورك ذل ماتم ةفرعم ىف ةنامو نوعد رالاو ىناثلتانلا

 66 هرارس ورك ذلا كرتماعم ةفرعمىفةئامو نوعنرالاو ثلاثلابانلا
 66 هرازساو ركفلا ماتم ةفرعم ىفةنامو نوعي رالاو عيأرلا بابلا
 1 ٠ هرارس ا وركفتلا لرتماتم ةفرعم ىفةنامؤ.نوعب رالاو سماخلا بالا
 عه ٠ هرارسأو ةوتفلا مانم ةفرعمىفةنامو نوءبرالاو سداسلا بادلا

 0 ا ا ما

 ' بابل ١ ش1 0
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 قاللالإ ىلع لفاونلا ةفرعمفنوناشلاو عسانا باب ١

 ننسلاو ضئارفلاةفر مق نهد: قوما تا ْ

 هرارسأو عرولا ةفرعم فنوعستلاو ىداطابانلا |

 عرولا كرام ةفرعمىفنوعستلاو ىناثل !بانلا ||

 دهزلا ةفرعم ىف نوعستلاو ثلاثل:بابلا
 دهزلا ْكَرَيَدْف رعم ف نوعستلاو عبارلا تانلا

 اًهءاومر 50! ل اناطعلا فا:_داودوملارارسسأ ةف :رعم ف نوعستلاو سماخلا بانلا

 / حلاراشإالاو

 دوال صف

 اهلا لصف

 راثالافلصف

 ةقدصأالبهؤ

 "هلصل ا ءاطع لصف

 ةبدهلا ءاطع لصف
 ةيهلا طع لصف

 هكر تو ضوعلا باطامأو لصف ||
 ضوعلاب الط كرتامأو لصذ

 هرارسأو تءصلا ةفرعم فنوعستلا وسداسلاب انلا

 هلصافتو مالكلا مام ةفرعم فنوعستلاو عباسلا ب ايلا
 ريسلا ماقم ةفرعمىف نوعستلاو نماثلابابلا

 مونلا ماقم ةفرعم فنوعستلاو عساتلا بايلا
 قولا ماعم ةفرعم ىف هن ام قوملا بالا

 فواللا كرت مام ةفرعمىفةئامو دحالاب ايلا
 ءاحرلاماّقم ةفرعمىفةناموىناثلا تابلا ||

 ءاحرلا كرت ةفرعم قةنامو ثلاثلا بابلا

 نزملا ماّمم ةفرعمىفةنامو عدارلا بايلا ْ

 نزلا ْلَرَت ةفرعم فةنامو سم املا بايلا |

 نولطملا عوملا ةؤرعمىفةئامو سداسلا بانلا |

 عوملا كرر ةفرعمف ةئامو عباسلا ب ايلا

 قائرالاذخأو ناوسنلاو ثادحالا ةمحصو ةوهشلاو انف | ةفرعم ىفةن امو نماثلا بايلا
 قافرالا ديرملاذخأب ىتموَّن نما

 ةنملاةوهشواندااةوه ند بو ةدارالاوةوهشا نيب قرفلا ةفرعم ىفةئامو عساتلا بابلا أ

 تا ا ا ا را 41 ل ا ا ما ما اهنا تكا دولا هوا ا ول 2

 ' ىبتشيالو ىهتثبال نمو ىتشيو ى مشي نم مام ةفر عمو ةوهشل 'وةذلل ا نيب قرغلاو
 نا ىبتشي وىبتشبال نمو ىمسالو ىبتشي نمو
 | عوشالا ماعم ةفرعم ىفةئامورشاعلا بابلا

 عوشتلا كرت ةفرعم ىف هنامو رشعىداخلاب املا | :
 1 ١ _
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 تيا

 | رقص 0 ا 8

 00 ةفرربلل ا نوثالثلاو نماثلا لاؤسلا
 هذهنبًافهئامعا نم مسا لكحاتشم ةعطقملا ففورااوةئامو نوثالثلاو عساتلا لاؤسلا
 0 1 0 د هاب اوءانعمالا

 ازمه ورملا ًاديم فلالاراص_ةمك ةئامونوعبرالا لاؤدلا ||

 1١61| .رخ 1 ماللاو فنالاردك فيك ةثامونوعب رثئاو ئداخلا لالا |
 1 1 دب اقرح نير يشعو ةئئامتاهد دعراص باس> ”ىآنمهنامو نوعن رالاو ىناثلالاوسلا |

 035- هتروص لع مدا قل هلوة ىنعمام ةنامو نوعد رالاو ثلاثلالاؤسلا |
 | 11 ىمانماونوكي نا !يدنرمةعاشلا "ننقل ةلاعو نوعيرالاو عدارلا از كلا

 د هما نم ىلعجا مالسلا هملع ىدوم لوةليوأتامةئامو نوعي رالاو سماخلالاوسلا
 ا 0 :

 ْ مهام اع نوسنلا ههطبغيء ام ًاباوسل ا داع هنن اةامو نوعيرالاو سداسلا لاؤسل 1
 4 , لا 0 (آ

 4 هللأ مسي لوقلي وأتامةئامونوعب رالاو عباسلا لاودلا

 ا "ىنلا اهيأ كملع مالسلا هلوقامةئامونوعبرالاو نماثلا لاوسلا |
 01 2غ < نيلاصلاهلادابع ىلعوانم اع هلوامهن امو نوعن رالاو عساتلا ل اوسلا ]||

 ١4 - ا لعاةئامو نوسهتا لاس! |

 ١غ دع ل نر ل ا ل

 11« 2 ويبدتلا لع ارح نم مالكل | نئازرخ نم هلا نئازرخ ني[ ةئامو نوسناوىفامل!لاؤسلا

 1 ئدبملا لعْئازخ نمهلنا لعنئ اخ نيأةنامو نولاو كاثل الاول !||
 |( ا143 ةّمالاهذهلوهللسرا عج نماهرخدا هناف باكلا َماامَدنامو نوسالن او عدارلا لاوس |]

 ١ ةرفغملابنيسنل ارمثب دقوانسنا ىتلا ةرفغملا ىعمامةئامو نو ناو سماخلا لاّوسل

 6١غ ةيوتلا ةفرعمىف نوعبسلاو عبارلا بالا :

 ١6 هب ولا كرت ةفرعم ف نوعيسلاو سمات تانلا

 اا ةدهاجا ةفرعم ف نوعيسلاو سداسأ !بانلا ||

 ١0 ١ ةدهاجلا كرت ةفرعم فنوعبسلاو عباسلا بانلا

 ل ولكنا ةفرعم فنوعسلاو نماثلا ب ايلا

 1-01 ةوالل اب هنعربدملاوهو ةولشلا كرت ةفرعم ف نوعبسلاو عسانلا ايلا
 ١ "4 "هل: ارعلا ةفرعم ىف نينا قوملاب ايلا

 ااا .ةلزعلا كرتةفرعم ف نْوفانكْلاو ىداملا ثانلا

 ا /١0 ؟ رارفلا ةفرعم فنونامنلاو ىناثلا تانلا

 010 رارغلا لَرت ةؤرعمىفنوامملاو ثااثلابانلا

 0 10 . هللاىوةتةفرعمفنؤناملاو عبارلا بابلا
 | 7 1 راسملاو بالا ىوقت ةفرعمفنوناُملاو سماخن' نانلا ||

 اا ةرواندلادو دل اىوشتىفنوناٌعلاوسداسلا تانثاأ)

 | ١014 0 نانا ردت تونا فلا عباس !اتانلا ||

 | 0 عرمشلا ماكح [لوصارارسأ ف رعم ف نوناقلاو نماثلا بابلأ

 . هناحلا
 يا



 ١ 1 9 هيب و ئادرةمظعلاوهلوتامةئامو عبارلالاونسلا

 06 رازالاام ةئامو سماخلال او ١
 1 1 ءادرلاامو ةنامو سداسلا لاوس

 0 ا ءايريكلاامةئامو عباسلا لاؤلا 9

 ١1١5 1 ٍ ا ل 3

 ظ "1 6 راتولاامةناموعساتلا لاوسلا
 ن0 اي ةسهلاسلاجم ةفصامو ةنامورشاعلالاولا

 ل ءال الا كلم ةفدام ةئامورسشع ىداحلالاؤسلا
 ١14 ءامضلا كلم ةفصامةن امورمثعىناثلا لاؤسلا

 ١ع سدقلا كا متافصامةئامو رمشع ثلاثلا لاوس

 11 سدقتلاام ةئامورشع عدارلا لاؤسلا ١
 اك ؟] 9 هحولا تاعسامةنامورششعسماخلا لاؤتلا |

 ا نلعا .نارشامةئامو ريتع سداسلا لاول ١
 1 بلاس اك امةئامو رشع عباسلا لاوسلإ
 [؟ :صاصتخالا نيع نين من امورمدع نداثنا لاّؤسلا

 اك هل كج نع لركن حب كل همجي تاز شامه اموري مساتل !لاطرإلا ا
 ١١7 ةضيقاا ام ةنامونورشعلالاوسلا

 ١11 اهيفاوراص تح ةشيقلا اومجوتسا نيذلا نمةنامو نورمشعلاو ىداحلا لاؤسلا |
 ١4 ا ةضيقلا فمي هعينصام ةئامو نورمشعلاو ىناشلا لالا
 ا 4 مول لك ءالوالا ىلا ترن ةئاعو تورمشعلاو ثلاشتلا لاّوسلا
 ١84 ممر درظس ادام ىلا ةلامو نوريشعلاو عدارلا لاؤسلا

 1 مالسلامهيلعءاسنالا ن م رظنن ا ذام ىلا ةئامو نورشعلاو سماكنالاؤدلا ||

 اوما مو 1 قاتم لي لانا ك هتموت رسل سانا
 ةصالتاو ءاسالاو ءاممصالاو ىلذلا عم ةمعملاامهنامو نورشعلاو عبالا لاؤسلا

 ١ كلذ ىف مهنس قرقلاو توافتلاو

 ا رك اهلارك داو لوشن ىدل اءرك دام ةئامو توريشعلاو نماثلا لاؤسلا]
 ام 7 كرك ذا فوك اذ ىلاعتهلوقةئامو نورمشعلاو عسانلا لاؤسلا

 ذاتك مسالا ق مسام ةلامو واللا 3 ١

 1 ءاهنالا عصب هنمبجوتسا ىذلاهئاعما سئرامةثامو نونالثثاو ىداحلا لاول

 ام . هتصاخ ىلع الا قلنا ىلع 0 ١

 هلع ناملس نع ىوطو كل ذناماس بحاص لان ةئامو نوهالثلاو ثلاثل !لاوسلا 1

 10 : مالسلا

 011 ' "0 كلذ يسامتئامو نوثالثلاو عبارلا لاؤسلا
 1| 7 غ هانعمو أ هفورح ىلع 0 اذا لتنمو د التلاو سمانا اا

 | ١ ” ' هباونأ نم قلخلا ىلع” امسالا اذهل بانا ةناونوفاللا او لا

 | هتوسك امةنامووثالثلاو عياسلا لاوس 5
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 هبلارظنلا نمنيثدحما ظ :وظحام نوتسااو عساتلا اولا |!

 هنلارظنلا نم ةماعلا طوظحام نوءبسلاو ىداخا لاونسلا
 نع نانملا له أله ذيف هب رنم هظح فرصتي ممم لجرلا نانوعببلا و ىناثلا لالا

0 
 دومحلا ماش ا ام نوعبسلاو ثلاثلا لاؤسسا
 هلأن وم ”ئأب نوع لاو عدارلا لاؤسل
 مالسلا مهيلعءابنالا ظوظحو لسو هيلع هللا لمع ثوعيسلاو 0 لا :
 دهاء ءاولامنوعسسلاو نسسداسلا لاو

 ا ا
 ةيدوبعلا نم هير ىلا مّدقيانع نوعبسل او نماثلا لاوسلا
 مركلا عتافمهلوانيإ ىتح همك 'ىث "”ىأبنوعبسل او عساتلا لالا

 مركلا عن م

 ناس ير رل داخ وكلم انو

 وَما ا
 ةومسلاام نوامملاو ثكلاثلا لاؤسلا
 ةنقيتصلا ءازحا نوناملاو عبارلا لاؤسلا

 ةشيةصلاامنوناٌملاو سماسإلا لاؤسلا
 ةيدوبعلا تتيثمهس مكىلع نوناملاو سداسلا لاؤسلا
 .نيد> وما نم ملا ىذتعام نوناملاو عباسلالاؤسلا

 قحلاام ىضتقملا ىللا نع نوناملاو نماثلا لاوسلا

 هؤدباذامو نوناغلاو عساتلا لاوسلا

 قلكنا ىفهلعفءوذ”ىأ نوعستلا»لاوسلا

 قملا عي لكواذامب و نوعستلاو ىداحلا لاؤسلا
 «افلملا نم هرمكح نمف ىنعيهترئامو نوعستلاو ىناثل|لاؤسلا |||

 قا اذهامو نوعستلاو ثااثلا لاّوسلا
 اتسع نوكي نمل نبأ نوعستل او عبارلا لاوس

 0 يا 1١

 م 0

 هجولارك ذ صخ فكن وعستلاو نماثلا لاوسلا

 ء 0 دجلا اديماع ٍنوعستلاو عساتلالاوسلا
 يسال

 دؤدسل الم امديامو يداك لاؤلا ١

 هردنامودي امو ىاثلاللودسلا,
 ئرازا ةزعلاهلوقامةئامو تلاثللاؤسلا ||



 اقم ةفص فكت نونالثلإوفاثلا لا ا

 مهنود نك لسرلا نع ىوطىذلاردقلا لع بيسان نونالإلاو ثلاثلالاز 0 0
 ىوطئث ”ىال نوثالثلاو ع عبارلالاؤسلا 1

 دقلا رسمها فشكمإ م 4
 ل يلا ا توا اس 1

 العو لج انبي ر نم ةصعملاو ةعاطلا ىف نذالا ام نونالثلاو نماثا | لاوس ادد

 يا دا ا بسلا“

 مالسلاهيلعمدا ةفدامنوعدرالالاؤسلا 1

 هتلوام نوهبرالاو ىدالالاوسلا ||
 ناسنالاو مدآ ةرطف ىعيهترطفامنوعب رالاوفانلالاؤسلا || ٠

 ةرطفلاام نو«:رالاو ثلاثلا لاّوسلا 07

 ارش. هام لنوعب رالاو عبارلا لاؤسلا || ٠
 ةكئالم ا ىلع ةمّدقَنلا مدآ لان ينوعب رالاو سم اننا لاوسلا 0

 ءاطعهحضد ىلا قال الا ددع نوءيرالاو سداسلالاؤبسلا || ٠

 : قالخالا نئازخ كنوعيرالاوعياتلا لاؤسلا أ 2
 قالخالا كاتاماقل ريشع ةعسسو هن ام هلل نأ نوعيرالاو نماثلا لاودلا

 اهتم ل سو هيلع هللا ص دش ىوس لسرلا نيس ىفوملاو نوعي رالاو عساتلا لاؤسلا | 7

 اهنملسو هيلع هلل! كضدمت كو 7
 ناملانئازرخ نيأنوجناوىداخلال اولا[

 لامعالا مس ساخن آن وِةاوىناثل الاول(
 ءاساللا طعتنيأنمنوسهتاوكلاثلالاؤسلا | ٠
 ءانوالان د نئازخ ني وسهلتاو عدارلا لاوسلا 1

 تيل انتراجلاو تاكل كَ
 ىولاامنوسلاوسداسلالاوسلا

 نيثدحناو نيسنلا نيب قرفلا ام نوسهللاو عباس !!لاؤسلا ||

 مهنم مناكم نيأو توسل او نماثلا لاؤسلا 1
 ءالوالارئاسنأ نوهاو عسانلا لاوس لا

 فوقولا ضوخامنوتسلالاوؤسلا |
 نمصبلا لك هرماراص فيك نودسلاو ىداحلا لاؤسلا ١
 برئاوهوأر صبلا ملك الا ةعاسلا سعأام نوتسلاو ىناثلالاوسلا ||

 فتوملا لهأ ةّماعل ىلاعت هتلامالك امنود#لاو ثلاثلا لاوسلا
 , نيدحوملا همالك امثوتدلاو عيارلالاوسلا | 0

 لسرال همالك ام نوّتسناو سماخللا لاؤسلا )1

 ةصرعلا نم ةما.ةلا مول نووأي ني ىلا نودسلاو سداسلالاؤسلا
 ةرانزلامو ءانلوالاوءاسنالا بتاع نوكت ف.كنودسلاو عباس لاؤسلا ا

 هلار طنلانم ءاسالا ظوطحام نولاو نمادلا لاؤسلا ||:
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 ه ( هبكملاتاحوَتقلا نمىناثلا ءز1ا تسرهفز <

 ”يلباقملا نع ةدهاشمللرارسالا نم لصح ام دددع ةسفرعمىف نوع اوثلاثلا بابا
 كلذ ىف لب املا نم فر: ك لعو فار غالاو
 اهلع نمالا اهتع ب اولا فرءدال الاؤس زوج هجوةنامو هوب الا اذن نم لصو

 ءاملوالا لزانمددع 5 لوالالاوساا

 هب رقلالهأ لزانمنيأ ىناثلالاوسلا

 اهوزاح ءىث ”ىأب ركاسعلا اوزاحنيذلا نال مت ناقثلاثلا لاؤسلا
 اهاهتن نيأىلالاق ناف عدا رلالاوسلا

 ىهتشسركاسعلا ىهتنم ةشااوةيرقلا لهأ لزانمةشإ انفرعدقلبقناف سماخلا لاوسلا

 ثي داو سلاحا له مام نيأفاهزاح نم

 00- م

 ل ل ل

 ةاحانا ا نردتف ئث ”ىأبف تاقناف عساتلا لاؤسلا

 انوع ىت ”ىأب تاقنانرشاغلا لاوسلا
 نواحاداع رع ىداحلا لاوس

 ءادّا ثي داو سأ احن او ذه ىلا مهريس ةغص نوكي. فيكرشع ىاثلال اولا
 تعنلا كلا نمتسملا كل ةنوك فم ا !!لاونلا

 هانعمومت اجا بسام تاقنافرمش اا

 كمملا كلم سلام كريشع سدانلا لاوس
 هير نملوسر لك ظح وش فايت عيال لل
 ءاسالا ماقم نم لسرلا ماعم نيًارمسع نعاتلا 1

 هدا ا

 هناعنا نم هجم مسا”ىأ ونورشعلالاوسلا

 هئامسا نمءانل والا طوطح ئش ىانورشثعلاو ىداملالاوسل

 اديملا لع ئثش ”ىآو نورشعل اوىناثل|لاؤسلا
 هعمئثالو هللا ناكع السلا هلع هلوق ئعمام نورسشعلاو ثلاث لاؤسلا

 ءامسالاءديامنورشعلاو عدارلا لاؤسلا

 حورلاءدبامنوريشعلاو سداسلا لاّوسلا

 ةنكسلا ءدبامنوريشعلاو عداسلا لاؤسلا
 ٌلدعلام نورسشعلاو نماثلا ل

 ءابلوالا كل ذكو ضعن ىلع مهضعي نيسنلا لضفام نوريش لاو عساتلا لاؤسلا
 ةلظى قلدنا هتلاّولخ نونالثلا لاؤسلا

 يك لانه متصقا ف نونالثلاو ىداحلا لاؤسلا
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