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 ةسدأ فئارظو فئاطأو . ةهاكف رداونو تاباكحو مايهو قشعو بح
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 ظ شبرا ون نونم جاجا لا تدسبلو نالط غر فالف نوضعب عم نيعلب نك لب نبنم ةدحاو
 اهياعنمبقاف اهبايثتقشو اههجوىلعتمطلو تحاصفهدج ملفا وئسباتل هتب وب تءاجو
 نههوجو ىلعاومطلو نخر صو نيكبف دقف دق شب رلااهبوثنا نهةربخأف اه اح نعابنل اسواهتاوخأ
 حابصلادازرهشكردأو رصقلا قوفاهن .كرتفاه دنعن دعي. نأن و ردق. ليلا نوي ءاع ىسمأ نيحو

 حايملا مالكلا نع

 هدج لف هتبلط تنبلا بو*ذخأ | :سح نأ د يعسلاكلملا اهيأ ىنغلب تلاق (ةليل //؟ ؟ + يو 34

 نمايلوقت اهعمسفاببلا يخسااهنعنبغو نرط ن>ندآر اكفاهد.>وااباكرتو امتاوخاراطو
 اذه نسح عمساماف ىلرسح هلا كقاذأالفىلر وعرتستو ىلعهدرتنأ كأس ينارعأوىل وثاذ 0

 راصودن كا ماقفاهنعربصل ذ :أقظد :ملوامل هتيحتدادزاو اهقشع ىف هلقع بادس اهنم م |

 يمر وهتر وصقمابلخدأو رصقلا لفسأ ىلا اهب لزئوهنلا اهبدح مث اكواب م

 اهب رفظواهلصح هنأ اهماعاو هتخال ح ارو بابلا هيلع قلغافابيدي لع ضعتو ىكمت ىو هن ءابع اهيلع
 00 دي ىلع ضعتو كن ةدعاقن الا اهن اا الاقوهتر وصقمىلااسلّرنو

 تماس من اهيدينيب ضرالات ابقف ةنير> ىهو كنت ايتارفابلعتلخدوةزؤصقملا لا
 ُك دل عمةئيد للالاءفلا هذ هك اثمسانلا ل عفت اذكهأ كلملا تنبايةيبصلااطتل اتفاهيلع

 نمهدنعو هتوطس نم فاخنوهنم ع زفت ناجلا كولم م.م ناو مظعكلمىأ نانيفرعت تنأو

 مددع ل عبال قام ديت# و هءاعد>الةقاطالامةدرملاو نيطامشلاو ناهكلاوء[ئ.1كاوةرحسلا
 ىلع مهنعاطتو نكدنع سناألا لاجرنب وأ: نا كولمل تانباب كل حلصي فيكو ىلاعت هللا الأ

 اذهنا كلملات ناي نسح تخ>ااطتااةفانياا ل جرلا اذه لصن نبأ نفالاو نكلاوحأوانلا زعأ
 هنأ الولو لاجرللال'ءاسنلا تةاخامو كح 0

 نم نسحهب | هربخأام ميمج انهت تكحوك اوه ىف هز نا ه>ورتداكوك لحال ض صام كبح

 نيك نالاهربخنهيمج نمد. ني لهنآونطلاستغاو نيتايطؤتانبلا| تحب |
 . ثعم امافاهيلا اهدي دع نار دقت نهنهةدحاو ثسيلو ةريحبلا ف نوسطغت تناك يتاواطازل

 ةلدب اهترءذحاو اهدنع نهتدحرخو نح تخت ماع مق سم الأ ١ :..هتستناهبمالاذ

 تنكسواوباق تءيطو اهاياو ىهتاك افبرشلاو لك الا نم اءيشاط ترضحأو اهايأ نسل
 لزت اوكاوه قى اليتق 3 حبصت رظن كرظن نم ىحرااط لوقتو قذرو نيلب بنطال لزتلوأبشل ذ

 نعت كسماواهسفن :تباطفرجفلا علط ذأ ىبت ىهو ةرابعلاو لوقلااط نسحتو اب يضرتواهفطالات
 ىلعهللا كح اذهب كالملا تنباي نس : تالت ااقوا,صالخ نكسميالو تعفو اهنا تماعاملا اهناكب
 تخانأ مثىلر ا وخاو ىلهاو ىدإب نع ىع ءاطقن او ىتب رغ نم ىتيصان

 اهرطاخ ب يطتواهيلستاهدنعل زتلواهنم نسحأ كانه نكمحلرصقلاىفةر وصقماط تلخأ نمح
 لهالا قارف نمردصلا قيضو ردكلا نماهدنعاملا زوتك# واهردب صح رشن اوتيضويإ

500 



 1 11 ا ال ا
 03 يم ل رم. را هلل اكمل

 أ نيعمجأ هرصو هل [لعو دان ديس نيلسرملا فرشأ لعامالسلاو ةالصلاو نيملاغلا برشدملا
 ١" نم بئانوباو هل تلاق هتخا نأ ديعسلا كلملا اهيأ ىنذلب تااق ( 1/4 ةليل ىفو )

 7  مظعر منرطقلا كلذ ىلءداز دقو اضرعو الوط ةلماك ةنس ةريسم نيتيأر ىتلاتانءلا هدالوال

 ' ٍ تابراضلات انملا نمهلو ناحلا نمالو سنالا نمال ناكملا كلذ ىلا لصب نأ دحأر دقي الفد طيح

 0 ةل]ت دلو اهداوح تبكراذا نهنم ةدحاو زك افلأ نو رشعوةسمخ حامرابتانعاطلا فوبسلاب

 " قامةيسورفلاو ةعاحشلا نم نبيف تانيلا نم عابس هلو ناعحشلا نمسراففلامواقت اهب رح
 " نماه.فواهاوخا ربك أهو يربكسلا هتنب اهب كتفرعىذلارطقلااذه ىلعىلودقود.زأو نهتاوخا

 ٠ نهفاهعمىتلاتانبلا امأوا تكمل لهأهب بلغتام رحسلاو ركملاو عادخلااو ةيسو رغلاو ةعاجشلا
 1 ١ ةرحسةعنص فاما اهب رطن ىلا شي راادولإ ا هذ هوابكلم نماهصاوخواهناوءأواهتاود باب رأ

 27 ىلعزرض# نممال اهرظتنأوانهدعقافابب جو زتتوةيبصلا هذهك لك نرأتدرأ اذاوناجلا
 اعيجج انحاو رآح ورتفرهظت نأ كايا او ف تخاف نر ذح دة نوم: أراذاف ناكملا اذه يف روش للك فأر

 ا نهو نهارت كنا ثم نيهنماس رقنوكي ناكمىدعقاو كنهذ هظفح او كلهلوقأ ىذلا فرعاف

 1 ةذخوك دام ىفىتلاةريبكلل وه ىذلا شا رلابوثلا ىلع رظن قلاف نهمايث نعلقاذاف كنو ريال

 كعدخم نا كاوا ممكلم هتكاماذا كناف.اهد الب ىلا اهاصود ىذلا وههنافدريغا .ش دخانالو

 ٠ كناتقدايااهيطعا نا كناف كنت زوح فو كيدي نيب و كدنعانأ اهو ىلعهدرى وث قرس نماي لوقتو 1

 قرط قريسدقابب و نااهتاوخا ىاراذاف نوكت فك كل اح ف رعافان ابألتقتورو فلا ال ءاطرختو 7١

 امتكلمدقف كيلا اه كدحاذاف اهبدحاواهرعش نماهكسما واهملع لخدافاهدحوةدع اقامكرتو

 ىلعا خذ هدعب ظفتحاف كنز وخ ىف تراصو |١ كرسأو كت طبق ىفىهفك دنع مادامهن اف شي رلابو 1

 أ كنااطنييتالو كتر وص ةمىلا اهبلزناواامحافامتذخأ اذافدب الااهذالب ىلاريطمن أر دقت الابل
 اعاقسصتن 008 نمان اعلا زو هعورنكشو هبلقذ |طاهتخأ مالك سح ععماماف بوثلا تذخأ

 لاعب وهو امهمامل مانوهتخاو وهرهقلاق وف نملزنواماق كلذدعب وهتخأ سأر لمقوه.مدق ىلع

  5ل ع / 0 0
 ىلاادعاةلزي غو دعقو قاوف ىلا علطو بابلا حتفو ماقسحشلا تعلطاماف حاصلا حببصأ نا ىلا هس

 موي لكق هلا طا هذ هىلءهعملز ملومانوهبايثريغو برشلاو زك الا نمءىشب هتخثهلتعلطفءاشعلا ٠

 قربلا ثم هيلعنابقأدق نهب اذاو كاذب كو هاءنيبف نيبقترب راصل الحلا ىأراماف رهشلا لهذا ىل
 قى نهم ةريط لك تدعقو رويطلاتازئفهنب رباال نهو نهار ثيح ناكميف ىنتخا نه اراماق

 ا ا نيام ب. رداكه ىف كلذ ناك واهبحيىتلاتنبلا كلذكو نيمايث نءاقوداكم :

 هراظذت وبوالا لح اقةيلع هللا ركسو فنتخع وهواليلق ىثمو نسح ماق كلذ دنعف اهناوخاعم



 فشلا يلج ىنرلنا 1 ا و ع احا اي سل ل ا و سل
 رو - كافة 121. ا ا 3 1

 ب نققشف نوقاوطأ يف نبلاخي نلعج مئيلاهدي دنا ردقت ةدحاو
 نوبلا رظني فقاو نسحو نهيلعام نعلخ مثهماى ةليلردبلا لثم ةيبص نهنمةدحاو ترا م

 ىهوابيلااهدب دع ناردقت ةدحاو نهنم سلو ن .مسطخت ةريبكملا ةيبصلاو نيملي نرصودابما نر

 نم نعلط مر صعلا برق نا ىلا هلا ه فه ىلع نازب ملواسابل نوم ظن أو ادق نبل دعأو |, جو نونم 5

 رانلابهماق لهتش ذاوهداؤف لغتشاف نرطو هيف نغفملاو ش ءارلا شايقلا ف نلخ.دو نهبايث نسبلوةريق بل

 0 ظةنيرصقلاق وف ماقأو ضرف شيرلااهشاق قريسإ هن وكل مدن وق ةريكلاةريطلال 1

 ,لعن ابق أدق نهباذاودعاقوهامنيبفلالبملا عال ىتح كل ذكلزدملومونلاو برشلاو لك "الان
 هذخأهب الاريطت ناردقت الاهنا فرغءاماف ةريمكسللا| بوث قرسفةريطسلا نلزنو نوبايث نعلق أ

 0 قوذ نماهبلزنواهضبقو ماقف لرط قوربص من :هنلتقمف هيلع نعلط ناةن.ةماثلا 2 1

 نسحأ يهتااقف ىتخأايانل ميغ فم ناقفيق الفلا عدخلا مدنى نمل تلات نياواهتاوخاا
 كك قشرأاهدقو بارشلا نم ىل>ا اهي رو سمشأا نمأوضأاهيجووهما ةليلردبلا نما

 امهناكنيدخو ناتنامر امهنا نيد منو رهو جهناكرد صو رهزأنيبجورقأهجوو رو>أ فرطتاذ
 رمرملا نم امهناك نيذخفو ن الم كسملاب جاتا بلك ةردوذعالا يوم وال

 ةحبلم ليلعلا ىهتشل مالكو ليقُث فدرو ليح رصخ ةقرو لي ديك ف ر طلب ىلقلاذخأتنادومأ

 انراهل ناقو نس>ىلا نثءةلا فاصوالاهذهتانملاّت اسما ,اكماسنب الاةنسح ماو

 4ةلخ نهو لخدو هحتفو كلاملا تن هيف ىذلا عدلا ىلا نوب ىف أنا ىلاذاطو وهو نهعم مافاد ْ

 اهيلع نمامو اهين اعم فر ظواممروص نسح نم نبجعتو اهدي نيب ضرال ابق ناو
 ءاسنلادنعىمنالا اذه فصوب تعمسولو ميظع ءىثاذهنا مظعالاكلملا تشنايشاواط نلقو

 ةشحاف باطي مل كلملا تنبايهناالا قلعتلاة باغكلب قلعتم وهو كر هد لوط هضم نيبحعتت تنكل

 هنا عم هبولطم نع هانعنم انك لاجرلا نءينختست تانبلاناانمل ءولو لالحلا ىفالا كباطامو
 نامثهنم هان ذخأ اك الإو شب رلا بوثلا قرحأ هن اان ربخأو هسفنب كيلا يأ لب الوسر كيلا لسا

 عضوو اهخاصو نسح ىلع اهدقعت دقعودقعلا ىف تلك وتواهاياو ىهتقءتاتانبلان مةدحأو

 نسح ماققف اهيلع هناخداو كواملا تانبل حاصيامابحرف ىف ناموا منذابهلاهنجو زواهدب قةذن
 لصح ثي>واهبافغشه دجو لظاعتوا هيف هتبحت ديا زتواهمتخ ضفو باجمل ف شكو بابلا حقو
 تايبالا هذهدب هنأو هسقن ىنههب ذطم

 رطمتي ةحالملا ءام نم كبجحوؤز روحا كفرطو فنراتف كماوق

 رهوج كئلثو توقال كلفنصنف روصت لجأ ىنيع ىف تزوصت
 رهزأتنأ لب ردلا ه.بش تنأو ربنعلسدسو كسم نم كسمحو» ٠
 ادحاو كلثم كارو 1 تدلو ان

 ىوبلا ننس نش ىبيذعت

 رخآ كلثم دلخلا تانج ىفالو

 ريم 2 تناف ىفعت نا .تّكئشناو



 كش

 ١ اهياع لخدا قاد اقوهيلا تجرخ نسح تخأنا ماهكلم واب : وب اوايتاوخا قارقو ناطوالاو

 حالملا ةديساراطل لَو 3و اهينيعنيب البق مث كلذ لعفو لخدف الحر وادي لبقو أ در وصقم َْق

 كديعنوك ذأ لحالالاكتدخأاماناسلقلا ةدكظم ىنوكنب رظانلا ةهزئوحاورالا ةامحو

 هلوسر وهلا ةئس كحو زتاذا الايدصقام ىلديسايان: أو كد راج هذه ىخأوةمايقلا مويا

 نمةدلاو ىلو ديسعلاو يراولا كل ىرتشاودادغب ةنيدم ؤتنأو انآن وك أو ىدالب ىلا رفاساو

 قامم نسدأ اميفام لكواندالب ند هننسحأ دالب كانهسلو كتةمدخق روكي ءاستلارابخ

 ىهراهسن ايو اميطاخم وهامنيبف حابص وجوب نوبيط سان اهعس انوابلهأود البلا رثاس نماهريغ

 دقتانبلا نهاذاف ب بايلاب نمرظني نسحج ر ةنرصقلا باب قد قدب اذاودحاو فر<هضاخنال

 نحلاعدو ةيفاعلاو ةماسلاب4نوعدف . ندهايحو نهاقلتو نهب 3 رغف صنقلاو ديصلا نمزرضح

 ْ ناك امتع رزنوابتر وصقم نوهنمةدحاوز 20 اذ ذو رصقلا نلخدو نطويخ نع نلونم رجالا

 شوحولا رشوذالز زعلان .. لات اًميشزن دط صا دقو أدم 1م اشاق تشلو ةنرلاتاشلا نمابيلع

 رصقلاىؤف ني ْن رو حيذلاىلا امش هنم نمدقو كللذريغو عابضلاو عابسلاو فارالاو

 احرف كذب ن حرف كفوو -حرشش و نيعلب ٠ نهو نط مدي طسولا دودشم نونيب فقاو نسحو

 لسقو ةريمكسلا تنلاىلا نسح مدقتفدب اودغتسلا يش نامع. ندءقحبذلا نم نغرف اهافاددبدش

 ا دديعو اناح ابان [لزتتلا :ترمك ادقلهل ناد ةدخ اوس ةدحاو نب سار ليش ناس ابسأ
 ريااام ن 12و ادودشءاكب ىكب وهن ويع تءمدقن لا نم نمو ىد |لجرتن ًاوانملاّك ددوت طرف

 ناك ناف كدالب ىلإو كنت دلاو ىلا تقتشا كن اكمويلا اذه ىف كئاكبب انشرع تردكد قف كيكبنامو
 نكقارف ىدا مام للاو_٠ر4لاةؤ كل ابحأو كن:طوىلا كب رفاسنو كلز حنف كنذكم الا

 ةسصلاق دعالا ىلعش وام ]وة نأ لخ: تردك:ىت>انمكيلع شوش نم ذئني>وهلناقف
  نمةررط داطصا نطتلاقوهت>أت هاف هلاح نمعىشب نبماعب لو تكسف هيلعذز ركن نأ ةفيخ
 ةتياطامب هو كدب نيب الك ن هل ناقو نيلك هيلا ْنكهَتلاَف امليهأت ىلعهنعت نا نكتمدي ريوءاوهلا

 ىلاف نويلعى ربخ ىعق هتخاللاقف كالاح نما شانع متكست الو كربخا: لاعصق نكلهانلعف

 حابملا مالكا نعتتةسف حابص'ادازرههش كرداو مالكلا اذهب نبلب اقأ نا ردقأ الو نهنم ىحتسا
 اف ىتصق نييلع ىصقهتخاللاقانسح ند يعسلاك لأ !اهيأ ىنغمل تلاق(1/6 ه ةليلففو)

 اذهانيا>وان رفاساملانت انا وخااي نطهتخأ تلاقف مالك ||ا دهب نهلباقأنأر دقأ الو نهنم يحتتسا

 ةفيفخ مد ١ ىنب ل وقعنا نفرعت نتناودحأ هيلع لدي نا فاخو رصقلا هيلع قاضهد>و ٌنيكسملا
 هقوف علطو هدحوا درغنم راصو هردص قاض نيح رصقلا حطس ىلا لصوملا بابلا حتفق
 امنييفرصقلا دحأ دعقي نا افوخن ايلا ةه> ىلع لط. راصويداولا ىلع فرشاو كلانهدعقو

 ىت> تارئاس نلزد لو رصقلا تادصاق هياعنلبقار ويطرشعلاباذاو مايالا نماموب سلاجوه

 نييفامو نهرقنت ىو نهنسحأ ىه ىتلا ةريطلاىلا رظنف ةرظنملااهةوف ىتلا ةريحبلا ىلع نساج



 5 0 اا نسر صاف 1
 كلب ند هيلعام لدددش قوشو 7 عواضلا نيب و 1 4

 دياج وهو هاقلي امي حوني ماجدجولاو دجولا هيلع ىلوت 8
 دوهش عومدلاو تبديل نزح هنأ ربخم بحلا ىف هتلاحو 0

 ْ لاةفبابلاب نمهماتلاةفةحعز زهةقرط ب املا قرط مثبدنتو كن هتدلاو مسام نسح ب 5

 تاغ نا ىلا اهفطالب لازاف اهماع ايشخمترخهتفرءامافهيلاترظنو باملات>ةفف ىحتفا اهل

 نا مثهمأو نسحم لا رز::ةب راخلاورادلا لا ديلاهعاتمودحا وح لقت مث ةتلبقووتوت هتقناعوابقن

 تاسالا هذه تدشن اهدلوب با همجايباة مطاع

 قتأ امم لازاو بسال ىقر لوطل ىرو ىتلاحل نامزلا قر 0
 قرفعيبيشملالعف اعهتيانح ىت لالا انجامتنحةصالق

 حايل مالك | نع تتكسف حاب صلادا 7 :رهشكرداو. 0 ا لك

 ن :دحت,هاياو ىهتدعق نسح ةدلاو نا ديعسلاكلملا اهيا ىنغلب تلاق 7 هلا
 لانو ان ايمحعأ ناك امى اناطلاقف ىدحع الا عمىدلواي كلا فيكدل لوقت ترا دررابف
 هطيخو لمحلا دل> ىفهط -و هب رفاس هن لعفاعإه ريخأهنا مترا .11كلملانودرانل ل 8

 ناك نيذلا نيتيملا قثالخلا نهلبخلا وفه ارااهربخاو ليحلاقوفهتطحو رويطلاهتامحوةيلع

 قوف نمرحبلا فهحورىر فيكوهتجاحاوضقي نادعإ لبجلا وف مهكرتيو ىسوبملا موي لاَ |
 لصوا فيكوت انما دنعه دوءقوهل تتملاتاخارئموتانملا ردة ىلا هلصواو راعتشاهكسو زبخلا |

 2 منو اهداطصأ فكو ةيدصلا قش.ع) اهريخاوهااهلتةوهيف .ودىدلا ناكسملا ىلا سوما ]

 4”يفاع ىلع ىلاعت هللا تدمحو تبحعت هتباكح همأتءمسامافامهضعبب امهلعت هللا عب هن اىلاا 'ز
 35 ”ميظع ا>رف تدحرذف ابيف اباه ريش اقابنعهتل اسوا مترف لوجلا كلت ىلات هاقم ا

 تدرفو اهت>الله نماهاقع شهدنا اهيلعا,ميعتعقوامافاهسن ا ؤتوام دحتةبرر 3 3

 ] كععوحرلعو ةمالسلا ىلعهلل دة اىدلواب ,تلاقرئالاددعاو اهاقوأط جوتن ناش

 ترتشافقوساا ىلاراجنلاةركب ىتلزت مثأعرطاخ تبي ظواهتنتآو ةينسلا بنس دل

 اهتلمجوةيمصلاتسلاو مياظعلا شرفلا الط ترضحاو باشا نم ة نب دملا ىفامرخفأ نما 1 ١

 ة'دملاهذه يف شيعن ناردقت اللاملاا ذب نم ىدلوا,تلاقواهدلو لعتل.قأ مثححيا 1

 راد دادغب ةنيدم ىلا 1 1

 00 ع لحف عدلا قىتتوىركشت و عيمتف اكد ىف تن دقت احلا مرتو -ىف

 رغذحأوتيبااعابواهدنعن «ج رخودهتقو نمماقوهب وصتسا| مالك سح

 ةبلا قا لسو ناىلاا 00

 ةلمك رم دنع ناك أم لكوهتجوزوهت دلاووهحم سودان كاب هراحعل

 هادم و 2-0

 ج0
 ءسسعسا

 تف 1١ د 0
 نيا." ..الا#“

5 ' 1 

5 0 



0-0 1 
 ربعي كبجو نسح نع ىذلاذنف ىلا ةيافيو ايندلا ةنيزايف

 حابملا مالكلا نغ ت ةاسف جارصلا داز ربش كردأو

 . ةهتراك,لازاو كلملا تنب ىلع لخدام انس> ناديعسلا كللملا اهيا ىنغلب تلاق(1/6 ”[ةليلفو)
 " تافقاو تانبلاتناكوةروكذملات اب الااميفدشناف اهب هدجوواطهتمحتدازو ةميظعة ذلاهبذتلا

 .دشنأدقو اننيموات فيكوىسنالااذهلوق ىعع' ١ كلملا تن اياط ناقرعشلا نععساماق بالا لع

 قامود نيعب رأاهعم ماقأانسحنا مث تدرفو تحرشن أاوتطسيبن | كلذ تعمسامافكاوه ىف رعشلا

 رورسس نيني وهوافحنوانا دهوةمعنواح رف 1 ركدلز ددح تانبلاو روبحوةذلور و رسسوظح

 'اةهئأن نسح ناك امو. نيعب رالا دعب مثاله تيسنو نينيب هوعقلا كلملا تنبل باطو حا رشناو
 -ةلاح فو هناكواطاحريغتو امولرفصاو ةاب,مسج لحتن اواهمظع ق ردقوهملعةنبإ زحهتدلاو ىأرف

 .ىلاحرظناف يل اسنتواعنماين دلا ىف شيع: فيكن سحاي ىدلوايهل تلاقة ل احا | هذه ىلع هن ًاراماف ةدستح

 ١ ال ىحرادلا فىدنءاربق كل تام دلو ترا سل دلع نسال كاسنأامانأوك دعب

 ٍ همون نم نسحهيتنافذاك ام اعمت# انلعثدوعب و ىدنءكرظنأو ىدلوابشيعا ىرتأ ادب أك اسنأ

 .هعجح مو هعومدعفترتالابيكك اني زحراصورطملا لثمهي دخ ىلعىرج هغومدوحوني وكب وهو
 ظ هعم ن>رشن اوهياع نحبصو تانبلا هيلع ناخد حبصأاماف رابطصا هدنع قلو رارقهلرقبلو مون

 ظ هلاحن ع هيلأسا | ع نلقف يردأام ع نطتلاقفهلا- نعهتجوزنل اسف وبسلا 3 تفتلي لف نهتداعع

 .نيتيبلا نيذهدشنأ مث همانم ىف ةاراعاهربخ اور حضتو دهنتف ىديساي ريا امهل تلاقوهيلا تمدقتف

 ليبس هيلاام . برقلا 2 بلطن ىرايح نيسوسوم انيقب دق
 ليقت. .اندغ  *ىوملا ماقمو انيلع ديزت ىوهلا ىهاودف

 .ناردقن امهللا مسإ لضفن هل نلقوهلاك نقر رعشلات انملا تعم امافاملهلاامب هتجو ز نوت ربخاف
 ولوانععطقنت الوانروزت نا ىغبني نكلوهيلعردقت ام لكي هترايز عك دعاسن لبا هترايز نم كعنق

 هل نزرحو دازلا هل نلمتو نهتقو نمتانبلا تماقف ةعاطوأ عع نطلاقفةدحاوةصةنس لك ىف

 مثمالقالا اهرصح نعزجعتا ةحتدل ًايهو ف صولا هةعزدسعب لافع ىث لكو ىاحاو ىلإ ابهسورعلا
 .نيكرأوهن ز جام ع..ج لمح اماهنم نرتخاف ناكم لكن م نبيل بئاجن | تءا-لبطلا نب رض نبا
 ةئالث امبعم نرس مة ضفلا نم نيسمحو بهذلا نماتخم نب رسشعوةسمماب.لا نامحوانسحوةيراحلا
 «(امأو) نهنمزناك اماذهامبنعع وج رلازدرأوامهنعدو نونا مثرهشأة ثالث ةفاسم هيف ن ,هطقف مانيأ
 , راعوالاوةب دو الاوراغقلاو يراربلاهتجو ز عم عطقب راهنلاو للا ل وطرا سهناف ع نسحرمأ نمناك أم

 الا: زيو ةرصبلا ةنيدم ىلا الصوواماسف ةمالسلاط ىلاعتهللا تتكوراحسالاو رحاوهلا ىف

 هيدلاو عمسف هحّتفيل باب لاىلامدقتو بئاحنلا فرص متامهبت 42 هراد باي لعاخانأ |ىتح نب رئاس

 تادد الا هذهدشنت ىو قد رخلا باذعتقاذدمكن م قءقر توص 4 ىهو

 دوكر مانالاو الانل ريدل و ىركلا مدع نممونلا قوذي فيكو



 0 سن ج1 0 ملا ا 1 34

 تيبلااذهت د 2 0 ٠

 ارطخام طق ىداؤف يف ةريغو ترطخ اك كتع حرا لأساو 1 ١
 ةطبغو رو رسوح رف ىف وهو رهشأ ةثالث ةدم ةماركلاو ةفايضلا ىف نهدنع ماقأ هنامث 1

 . رفاسامل هناف هتحوزو همأ أ ثيدح نم ناك ام(امأو) هثبدح ن هنآك اماذهسنقوديصور وبحو

 ثالث هعمدعقأ لههئناناحيسث لا:ل| مويلا ىناطتلاقو همأ عماين اثوامود هتحوزتملقأ نسج.

 واف دلبا| ىف وهام كجوز وءاب رغ نحن ىتنباياطتل اقوال + همأت قرف تكبو ماجلا لخدأامىينبس

 كسأر لسفأو ءاملا كل نخسا ىتنبابن كلو ادحأ ف رع الفاناامأ كتمدخب وفي ناك ارضاح ناك

 َق و وسلا ىف م-يبلاتبلط تن اكى راوحلا ضعبللوقلااذه تلقولىد ساب اطتلاقف تيبلامامحىف 1

 نا م لوقت مو قعوةريغمدنعزان نور ودعم لا>رااناىل ديسأي نكلوك دنع دمقتتناكامو

 ةأرملا نأن يفرعت تنأوءاوس نولك امى ديسا»ءاسنلاو ةش>اف لمعت اعراهتيب نم تجرخاذإةأ ل
 ماجا نم اهعن« الواهنوصي الواهياع صرح نأ رد ةءالو دجأ | مباغيام ءىش يف ضرغ اهناكاذإ ٠
 اهمسفن قودادخت ثتراصو اهسفت ىلع تعدو ت كم اهنامثهراتام لكل معت نأ ن مالو 9

 ىتلا ماهم 4 اوح تأرهو تماقفهنمدب الهتلاقام ,لك نأ تملعواهجو زمأاملا+ تقرغابت ل

 نرظني اعيمجءاسنلا راصف اهبارث تعلق تعلق ماما اًمتلخد اف ماما ىلا تحاز واهتذخ أو اهيلان عاتي تي

 مايا ىلعءاسنلا نمزاج نم ا ا .ر وصلا نم قلخامف لمأتي و لجو زعهللا نحبسيو

 ةرثك نم قعد مالا راصوا هيلع اسنلامح دزاواهرك ذديبلا ف عاشوابيلعج رفتيو لد ْ

 نم ةب راج مويلا كلذ ىف مامحلا ىلا رضحون ا بيحعلا رصالا كلذ ببسإ قفت اف هف يناللاءا

 قشن».الماملاوةمحز ىفءاسنلا تأر ةةداوعلاةفح اطلاق. دش ديشرلا و ره نينموملاريمأىراوج

 79 تامأتو اهب "1 تراظنو اهدنعتءاؤخ ةيدصلابابةريخاف ريما نعتلأ اسف تيانيلاون ال اا 9 1

 لو لخدتهلو حالملار وصلا نم قلخام ىلعهلالج ىلج هللا ت>بسو ف اجوأهنسح نم هابلقع ريد ف

 اهبايث تسل تجرخو لسغلا نمةيبصلا تغرف نأ ىلإ ةيبصلاىفةتهابوةدعاق تراصائاولِستغت

 تارظان ءاسنلا تراصودناسملاو طاسيلا ل عت دعق ةراركا نم تجر خلافا مسح ىلع” سحَتدآز نغ ظ

 اهنس تفرع ىتح اهبغم تح رخوةفيلخلاةب راجةداوعلاة فضح تماقف تجرخ>ون بلا ت تنل 1

 تادءقو.ةدؤز ةديسلاىذابأ نيب تاو اقح ةرثاس ت كتلازاموةء.اكارمعق ىلإ تعحرو اهتعدوو: |

 تيأر ىلديسا.: تلاقف مالا ىف كئاطبا بيسامةفحتايةديبز ةديسلات لاقف هيدي نيب ضرالا 5
 ىنا ىد ىقريحو ىلقع تبث هداوئتاغشىتلا ي هوءاسنلاىفالولاجرلاىفابلثفتيارامب وجعا

 ناريغص نادلو ام ماها قة راح تن أر 0 تلاقذفم ا ٠ يداموؤتااهقف ىسأر تبلغاح

 كتمعن قد<واهرساب ايندلا فاهتر وصل ثمسيلواهدعب الوابلبةالاهلثمدحأ ىأرامنارقاحهناك

 ءاسنلا نمةد.>اواهاثم دجويالهنالهنماهذخأوا,حوز لتقنينمؤم ا ريمأ اهب تف رعنا ىف لسأف

0 



 ب م

 اهدلع ار اماف دادغب موف ربما حل ارا ردع مقل ف راؤاكرللا :نرامفاما ١

 ' ينال ضع ىفانزخ يرتن اوةنيدملاىلا هتعاسو هتتقو نم عاطف ةنيردملا بكرملا مهب ؛ تلخدواوحرف

 . هآراماف بايثلا نههيلعام ريغح ب صأ امل ناحللا ىف ةليل ماقأو عاطوهيلا ب ملا ىمهجتا وح لقت مث

 ىتلارودلا هلع ضرعف ةعساو ةحبلم نوكت:ارادد. رألاةفدد را ءهلآس ل الدلا

 ' داعمثن و تلا نهرانيد فلا ةئامبهنماها رتشافءارزولا ضعبل تناكرا دهتبجعافهدنع
 هيلاجاة<امذخاو قوسلا ىلا جرخ مثرادلا يلاهج ا وحودلام عيمج لقنوهيفلز :ىذلا ناحل ىلا

 ١ عم انئمطم ماق ماقأو رادلل اريعصادنع انام ,موأمدخ ىرتذش اوكلذريغو ش رفوةبن ١ نمرادلا

 اروضتم رخآلاوارساناهدحأ ىعس نيمالغب قز ردقو نينسث الث ةدمرورسو شيعذلأ ىفهتجوز

 قاتشاذهد وهم ىلعهن دعاس فيكوهيلا نهمأ حا رك دتوتاذملاهتاو>اركذ:ةدملاهذ هدعبو

 الو طقهلذم نيأرام لقن و سفن شاقو ىل> نمأيشاهنمىرتش ف ةندملا قاوسأ ىلا ج رخو نييلا
 '.ىلاللا ىتاوخأ ىلارفاسأ نأ ىلع تهز عى اطلاقف فدتلا كلتا رش ببس نع همأهتلاسف هئفرعد

 0 ارذاسأن ادب رأى اف نهماسحاو نهريخ نمهيفان أ ىذلا ى ةز و ليمج لك ىعمن اع

 ' عم نينوك-ت فيكي, يماعاامط لاف لعبغتال ىدلوايهلتلاقفىلاعت هللاءاشناابب رقدوعأو

4 هيلع ةالكل هيلع ىص .رحافق ضرالا فز وفدم قودنص ىف شا ااه وناذهو ىتجوز
 ظ 

 هاى ماا ىب هاعاو د ادق تيتانيك 0 عقأ ال تب اوزود>و رب واهدالواو ىقريطتو

 الواب 0 ذاعلا كول قاموزاجلا كسا ءاعاواط كلذ ى رك دن نان هكرذدحا

 ادح سمنلا ةزب زع ىف اهيبأ ادنع نم مزءأوأب موق اس 4 ىملغارالامالوا دوس كاران ١

 ىلاف طئاخ ئموأ ةقاطلا نم لقتوا دابا نيج رمزا نايك مالو لسن

 تلاقفاهاجأ نم ىحو رلتقأنافأين دلاروما نمرمأ اهيل ءىرجاذاو بهاذا ءاوملا نما هيلع فاخأ

 رفاس اهيف كنةلاخاو ةيصولا هذبب ىرصوت ىت>ةنونجان أل هىدلواب كتفلاخ نمهللاب ذروعاهمأ
 ' نكلوىنماطىرجاعك ربو ىلاعتهللاءاش زا اهرظنتو ريخ فرضت فوسواسفن بطويدلواي
 حابملا مالكلا نعت كسف حامصلادازرهش كر دأو قد رطلا ةفاسمريغدعقن ال ىدلو أي

 تانبلا ىلا رفساا داوأ امل انسح نا ديعسلا كلملا اهيأ ىنخاب تلاق (1/1/ةليل فو )
 <مالك عمست ردقملا مالاب هتحوز تناكو انركذام بسح ىلع هتحوز لع همأ يصو

 بئاحتلاه ترض لبطلاق دو ةنيدملا جراخ ىلا جي رخو ماق انس> نا مث كالذ نافرع ال اهو

 ةنس هبدلو نم دحاو رمت ناكو هدالواو هتحوزو هندلاو عدوو ق ارعلا فم نم 5 ١ رشع ل مخ

 اليل ارفاسهلزيلوهتاوخا ىلارفاسو بكر هنا مثايناثاهاصواوهتدلا ويلا مجرهنأ مثنيتنسر دالاو

 ,لخدو رص | ىلا لصر رشع ىداحلا مويلا ىف و مايا ةرشش عة هراعواو لو, سولابجوةب دوا ىفاراهنو

 تنيز اهنذ هتذا اماو همالسلاب هينهو هب نحرف هنيأراهف نييلا درض>ا ىذلا ءمرهتاوخا ىلع

 هتدلاو نع 4لاسر ةداعاا لثمقر وصمته ىف هنلزناو ةيدطلا نذخا نهنامث هنطاب ودرهاظرصقتلا



 0 تل 0 د ب و5 4 ع

 دنعوه تلاق اذهكبوثنباو تلاقف ليجدعب اليجهارب نم لكهنسحب تدحترو هنمنيبم

 شاراا اهببوش الق اتوىل زنتناك دنعى لايحب ىماايةديب زةديسلات لا ةفاهنمىلهيسلطاف ىح

 نم ادحأ انيأر لهةب اذكه ذه ىديساب زوحءلاتلاهتفاين اثهيذخوهلءفت ىذلا لعانج فت رت

 ىلديساب كتامدو ةدسدز ةديسللةيمصلات !اقفرويطللالا نوكيالاذبف شب را 1

 اهقنع نم :ديبزهديسلا تعل ةفرادلا ىفىلاةنا رخلا ف نوفدمق ودنص يفوهو شد رب وثاه دنعيلا

 اط ثااقو هايااملوانودةءلااذه ىدخ نانا تلاقورصيقو يرسكن ئازخى واس رهو

 اذه تأرام اهنأ اط تةلخ كلذ دعب هنذخو هيلعج رغتنل بوثلاكلذب يبات و لزنتنا اح

 ارو رس .تدانوحات هلا اهنهتذخاو زوجعلا لعةديب زةديسلا تخرصفاقي رطهل فرءثالوبو 1 '

 يفو اذكو اذك اهباب ئىتا| ةنازخلا لخداوامحتفاورادلا ىلا بهذا وحاتةملااذهذخهلتلاقف رضفل

 داز رمش كر دأو ىدن نيدو رضحاوهيف ىذلا شي رلابوتلا تاهوهرسك اوهجرخأفاقو دنص رسوب 0

 حابملامالكلا نعتتسكسف 0 0 !
 ما نم حاتمملا تذخأ امل ةديب زديسلان اد يعسلا كلملاا هيأ ىنذلب تلاق(1/8 ه ةإيل فو) 1 ٠

 قودنصلا اهنم جرخاو ةبئالفلا ةنازحلا حتفاو حاتفملا اذهذخهلتلاقو رورسملهتادعاو نس

 حاتفملا لواثت هنا مثةعاطواعم“لاقف يدي نيدهردحاو هيفيذلا شي رابونا تعتاد 1

 ا ىلع ةنامدن نيعلا ةك اب ىهو نسح مازودعلا ةعمتماتفزاضوةلي زكلسال

 تاخدزوحعلا نا م ؟ ةديكمالا ماا تماط ةيبصلا نكست لرابمممالابحاوزول نا

 ف ا شاراا عملا هنمج رخاو قود: هلأ جرخاو لخدفةن ازا باب, تحئفوورس
 امل ت تاو ا هتلوان م * هتعانص نسح نم تءحمتو هتبلقو هت ذخافةديب قديس قاوهطو

 نا م ىجحرف ىهراهنمهتذخأوهيلا هدبة يمصلاتدمو ىن ديساي معن تلاق شي رلاكبوثاذهب

 ةد.سلا بنج نه تماقو هب ت>رفف هش ردنم عبطل لوابيلع ناك ايا حيت 2

 ةردقب ةريط تراصوهيف ت>ردن وابن خ> ىناهدالو ات ذخاو هتح فو صيمقلات + خاوةد د 5

 اهلعف نةنو.حعتي ميج اراصررضحن ,لك كلذكو كلذ نمه دين زةديسلا تبدعتف لجوز ها رو

 تلاقماهلءف ن٠ رج دودو ردا اي رستب نو شيتاو تسفر تي وموال" ل 3 0

 هيتلعفام لك حالملا ىفد يساب معن لو لطضاخلا | لاقف حياما ذهل هىتداساي حيصفن اسلي

 تراصو اهدالواب تراطر اهت>حنجا تحتفو ىل داساب همم نسحاهلمعأىذلااذهو تلاقي ١

 ام ةحبلمهس اسس اواو اليا رية اما نسل تتو تاق 01 1

 تدشناوىل داساياوعع#| تلاقوانسح ترك دتاهدالب ىلاريطت نأ ت دا ارأامل ةيبصلان ا مث طقاهأت دار 5

 تايبالا هذه :

 ا
 , لا ٌ + سيكا

 ىلا اب ١"
 2 ليلا صدا 3 0 5



 1 يل ٠ ١ ل

 ١" نم اهجنو رخ ادنعابةعبتو ىرضبلا شح ه مسا رجات لج ابجو زنا اا فا مجوز نعتل اصدر

 بلا ةبج نم بابو رحبلا ةهج نم بانابابهىذلاريز ولا تيب هتبأرف اهتتيب تلخد نأ ىلإ مامخا
 اهب جورتيو اهجوز لتقيو عرشلا فلاخيف نيئمؤملا ريمأ اهبعمسي نأ ىلديساب فاخأانأو
 حابملا مالكا نع"تتكسؤج ابصلا داز ربهش كرداو

 2 نسح ةحوز ترا نينمؤملاريمأة براجنأديعسلاكلملا هيأ ىنغلب تلاق(1/؟ 9,ةليل ىفو)

 ١ نينمؤملا ريمأ اهب عمسي نأ فاخأ ىلا ىفديسا,تلاقوةديب زةديسللاهتسح تفصو و ىرصبلا

 2 هذه تغلب لهة فك اكلي ودب زةديسلات ل اةفاوبج وزي واهحوز لقي وع رشلا فلاخف

 - ىلذ بال هللاو اهلجال ع رشلا فااخ ودايندب هني دع بي نينم ملا ريمأن ألا او نسما نهةبرراخلا

 ' ريمأ ةيارس ىف نا ةرجافاب كتقنعبرغإ ترممأت رك ذاك نكست لناف ةيبصلاهذهىلإ رظنلا نم
 ّ  تلاقف ابن رك ذت ىتلا تافصلاب ةدحاو نييفام ةنسلا ماياددعإ ةدراج نيتسوةئاماث نينمؤملا

 لجو زعهللا قاخ الو برعلا الو مدعلا ىفالو لب اهلثما هرسابداد.غب ىفالو هللاو ال ىل ديساب
 رو رسمأي هل تلاقف اهيدد نيينضرالا ليقو ريضخر ورسع هديب زديسلا تعد كلذ دنعفاهللم

 اهدالواو ىهكانه ىتلاةيمصلابت ئاو ربلا ىلع باب ورحبلا ىلعباب نيداسب ىتلارب زولارا دىلا بها

 امو سن ايد نيب نمج ركن ةعاطلاو عمسلارورسملاقفءىلبت الوةعرسباهدنع ىتلازوجعلاو

 ريمأ مداخ رو رسم اه لاف تايلاب نم تأ اقو نسح مازوجءلاهل تجر: بابلا قرطفرا دلا بابل

 هدي ز ةديسلا نالاةفهةحاح نعدهتل ًاسوهيلعتماسو اهياع سف لخدو ب املا تحتفف نينمؤملا

 اهيلا كوعدت ٍةيطعِص ىبنلاوعسابعلا ىنب نم سداسلاديشرلا نوره نينمؤملاريماةجو :مساقلا تن
 سن نحترو رسمي سحماتلاققاهسحن ءواهنعامتربخا ءاسنلانافاهدالوأو كناةحوزوتنا

 اناو ىلاعت هللا قلح» نءدحال ىهالوان اجو رحاب ىنرم يلو دمبلا فوهام ىدلو تنبلاجوزوءابر ع

 قيطن الام انفلك:ال نا رو رسماي كناسحا ن مهحور لتقف ىدلو رضح ورماىرح نا فاخا

 2 ناهديزةديسلادارماعاوحاو را كتفك امكيلعف وخاذه فنا تماعولىديساي رورسملاف

 نسح> ما تردقاف ىلا عت هللاءاشزا نيملاسا: هىلامدرامذخآ مو ىمدنت ىنلاخم اف مجرواهرظ# 0

 مهمادق وهو رورسم فاخاوراسو اهدالواو ىه هاهت> رخاوةيمضلا تأيهو تاخدفهفلاختنا

 سلا |هلارع وايل ني ضال ارابقفةديبز ةدبسلا دق بفقوا حج ملطف ةفيلخلارصقملا
 ,ضرالا ةيصلا تامقفهرظن ال كبحو نع نيفشكتاماةديب زةديسلااط تاامقفه>ولا ةروتسم

 رظنلااهيف ت>رسوارما| تصخشا متر ظن اماف ءامسلا قفا ىف ردملا لح# هجو نعت ره باوأ ميدي نبد

 نم لكراصو رصقلا ىفنم زك الذ كوامْمسَ- نم ديب ز تشهدن اواهبب> و رون نمر صقتلاءاضاو

 اهردص ىلا اهتمضو هيسصلا تةقواو تماق ةديبزةديسلا نامثادحا م اك ناردقي الانو :اهار

 سوململا رخفا كاد اطرضحم نابت أما مل طقلا رت نينا ةرماورب نلا عامنا تاجا

 ىنيعت المو ىنيتبحي كنا حالملاةديسايإطتلاقواهاباةيمصلا تسبلاور ها ولا سفن | نمادقعو



 ٠ ققاذأ نك 6-5 55 هاو نس ١" ل 50

 حايملا م ااككا نع ء تتكسف حابصلا داز رهش كردأو

 راهنلا فا رطاو ليللاءانآ كبت تراصن سح مانا اا تلاق(/هةلءافو)
 ال هناذ نسح هدو رمأ رنا ساو ساس ادم الزج اقوا م

 ةرشع هل نأمدو لامادهل نزهء> كل ذدعب همر هشأةن 2 ندهدنع مي نا هياع نفلح تانملاىلا لصو ١ “ب

 فلخ هعم نحرخو هنرفسو ؛دحاو المد ازلا نمهلنأ هوةضفلان مةسمجو سهذلا نمةسجلامجأ ٠

 تكبو هتقناغو ةريغصلات نبلا هيلا تمدقتف عيدوتلا لجأ نءهقانعوعنلبقافنعجري نان هيلع ٠
 نيتيبلا 0 11

 انهو نداسان 0 ىداز 1 ىلرضو 1 مود .. قتعاو ١ دق ل
 نيترملا ن يده تدشن أوهتقناعو ةينا لات نبلا تمدقت مث 0ك

 ميدنلا 5 ةهيشد كدقفو ةايحلا عادو ىلدم كعادو 000١

 ميعنلا تانح هيف كب رقو ىنجوم توك ران كدعبو ش 0

 نيتيبلانيذهتدعنأوهتقناعوةنلاثلاتمدقتمث : ٠
 حيبق. هجوأ الو لالم نع انقرتفا مود عادولا انكرتام 8

 يحور عدوأ لآ ناتج 1 اءطق ةقيقحلا لع ىحو ر تنأ' 3

 نيتيملا نب ذه ت دشن او هتقناعو ةعبارلا تنبلا تمدقت م م

 ىعدوم ىلا : ١ هن نسا ال هقارف ثيدح الا -ىيكتت مل 1

 ىعمدم نم هّن رجأ ينبح ىف هتعدوأ ىذلا ردلا كلذوه ظ

 نينيبلا نيذه تذغناوهتقامو ةتجبال يل 0 د 2

 لحم عيدوت هب قبطأ يتح دلجمكنع  ىلاف نلحرت ال ظ

 للط ىلع ى رذأأم عمدلا نمالو هب قارفلا ىقلأ ام سا 0
 نيتيبلازبذهتدشن اوهتقناعوةسااسلا تنبلاتمدقتمش ٠

 ايهن يتحبم ببني (قوشلاو مهب قابسلاراس ذم تلق دف ا
 ابصغ ةنيفس لك تذخأال هب لوصأ كلم ىل ناكول ٠ 3 ا

 نيتبلا نيذهت دشن اوه *ةناعو ةعباسلا تا 9 1
 داعبلا كنلوبي الو ريصاف عادولا ١ تيأر لا ل

 اوداع عادولا باق ناف برق _ءرع دوعلا رظتناو :
 تايب الاهذه دشنأو م,قا رق ببساهيلع ىشغنا ىلا كب و نوع دوانسج ذا 6

7 

 رم ب ا



 اراسو راردلا يذ نعالخ نماي

 ميعن ىف ىلا نظنتأ

 ئوطلا كرس 5ىف ترطوف زن[

 ىننانقيت ىلوث ىفتخا امل
 هظافحمل 4هأ قادوا راص د5

 ه:ةظفح م هولاقام يشع

 ةامسو ْنآك ماا ىجاورف

 ارسم تنالا ”وخم ارارف
 ارادك أ نكي مل ينم شيعلاو

 اراز» طشو ىنجس ىوبلال عج
 1 راها دحاولا هيف عدام

 اراجو ىلع ادعو عد يف

 اراردم ادئازاربخ ثوحرو

 .,ىرايح لوقعلا ف تدغ ىتح

 راسو ةنمث ىنتتدهاش ذا ىتحبل دنشراسرع تدحعتو

 اراك ,لعلا - شررلا ٠ نمابوث ىلنا ةفيلخلا ةأرعاان تدان
 ارادكالا ددبتو انعلاوحع ايثا>ع نيرظنت ىقوف ناكول

 راددق ىذلاراد قتبجف اذنبأ ةفيلخلا سرع ترسفتساف
 ارارنالا ١ قرثأ دق :هباذاو اه هرضخحاو روزسم' ضقت

 ارارزالاو تبيجلاهنم تبأرو هتحتفوهفك نم هتذخاف

 ارارف تدرطو ىتحنجأ تدرفو ىعم ىدالوأ مث هيفتلخدف
 اراد قرائيلف ىلصو ينأ اذا هيرب>أ ىجوزومأاب

 حالما ةدييسا كلاس# ىلوتن ىت>ان دنع نيلزيتامأ ةددزة دل سلااطتأاقاه رعش نمت غرفاماق

 نا نمل ندع تلاقمت اف م مجري نأ تاهيهتلاقه_>ايصلاوة حاصلا كاطعأ نم ناحبسف

 ىهتشاو قارفلا مايأ هيلع ت تلاطو كدلو ءاحاذاف ىننش>وت كنا نسح مااي ين ديسايهللاو نيكسملا

 اهدالوأو ىه تراطمثقاولا ق اور ”ازح ىلا ىنكحياف قاوشالاوة حملا حايرأهتز رهوقالتلاو برقلأ

 ١ اطهت 5 تةقافأ امافاهيلع ىشغ ىت>اهبحو تهطاو تكد كلذ نسح مأت أر امافاهدالب تيلطو

 ضرعت تنك امهب ىنيترخأ تن كولو ىرحا ذه نأ فرعأت نك امةجاحلا ىديسايةديب زةديسلا
 اهتنكه تاك امةنصلا هذ هلعارنأت ةرعولو تتولا اذ هىفالا ةرايطلا نا نما منا تف رعامو كل

 زودعءلا تااةفىلل- ىف ىنباءجا ين د.ساب نكاوأ هدالواذ> اتا ,يلخأ تنك الو بوثلا سل نم

 . اةهتيب تاخد ىتحقرُ ا سل زتمو ةفالظارمق نم ت>رخ مثلح ىفتنأ ةليحاهد:ىفتدج وامو

 اهدالوا ىلاوةيمصلا ىلا تث> وتساا,تلشغ نمتكافأاهفاهي .لع ىشغ ىت>اههجو ىلع مطلت تراصو

 هفارطاوليللا ءان !ءاكملاب اهي ءاع تامقاو روق ثالثتيبلا ف ترف>و تماقماهدلوةب ٌوريلاو

 تايالاهذهتدشناون زألاو قوشلاو قاقاااهبدازواهدلو ةبيغ تلاط نيحورابنلا

 قوكسلاو قفاوخلا ىف ك5 ذو ' نوفا ةقباط ني كلاخ
 نوصخلا رمث يف ءاملا يرج" ىنممظعلاف ىرج دق كبحو

 ىنلوحش ىف لذاوعلا يلب رذعتو

 بح أ

 ىردص قيضي كاراال مويو



 عيمج هل ثكَح 0 2/06 مالح نادعسلا كليو تلق 0/6 هلو 171
 رابنلارخاىلا ثاذيكلزد رب د هدب ا

 فصن ىلا هسأردنع ىكمت همت د.عقف ةيللا لثمضرالا ىلع تاقتن راصو 4مجو ىلع مال

 تار ,الاددهدشناو اماظع ءاك ىكب هّتيشغ ا

 هون اقل "دع كمل هنورح يذلا لاحاورظناواوةق 2
 هنوفرعت ال هللاو مناك همقسل هزات هورظنت ناف

 هنينأ الا تاومالا نه دعب ؟اوه ىف تيم“ الا" وهامو ١

 هنود توملاو قاتشملا ىبَعع زعبي نيه © قرفتلا نا .اومتسحم الو 17 5

 قدي مل مايأةس#ة دم بحتنب و وجاوس وتيملا ىف رودد ١ لعجو ماقفر هد نم ضال 11 7 ١

 لازام و اهمالكلبقاف ءاكملا نم تكسن نا هماع تمسقاو هتفلحو همأ هيلا تماقفأبا ارشالواماعل را ا

 مثحابصلا ىلا ىكبي ةلاملا هذه لع نسح لازامواءيشابنم عمس الو هوهياستهمأو بحتشي و. ا
 نيا نيدهدشنأو خراصوهوةءون ن همانقف كبت هوة نب زحهتجوز ىأرف هانيع تلف 5

 وم فرشأب لقلا ىفهلتاعج ةعاس حرببسيل ىدتعكلابل ٠١ 0 ظ
 عجبنأ مل فيطلا لامخ الولو ةظأل تشغام لصولا ءاجرالولو 0 :

 ليلق ليللا رهاس بلقلا نب رح نيعلا ى اب لزي ملوهؤاكب وهبيحتداز بم 39

 هنأ وخاىلار ةاسنهناهلاس رطخ رهشلا تلاذ ىضمااف لماك رهش ةدمةلا ا هذه ىلع رمتشاو للا 2

 قارعلا 1 نم ةنجم نيسم لمت مث بن 'اجنلارضحاف اهل وصح نمهدصق ىلعهن دعا: نأ لج

 سس يت ويصل ج4

 ' ىلإ ل صو يتحارتاسل زي ملو هتجوز عامنا ىلعةدعاسم ن هدنع دج, نا لما هتا وأ ىلااهج

 ناقوةمالسل ابهنينهواهبنح رففانادبلا نهيلامدق نويلع لخدا,اف باحسلا ليج يف تانبلا

 تايبالاهذهدشنأو 0-0 ربشريغ كلامودع ردي كغم سيساماناخأ]

 ايتطو + ”ةانحلاب :"ىنيتت“ الف ايبئحدتلاكتفا قسفتلافلا

 اهبيبط ريغ ماقسالاءىربي ىلظو هبيط فرعي سيلءاد ىمأقس 0١
 اهب ومه دنع ٍ لا كنع لئاساآ قتكرت مانملا بيط يامال : 0 ا

 اهبيبصل يتلقم وعدت نساحم يوحدقوىي.> نم دبعةبب 2 0:
 ابيتطي ”بواقلااح  ةحفت“ ىسع 'هضزاب لملاو لطخشلا اهيا 00
 يتحهيلع نيكس , هل او>تائبلاتدعق و هيلغايشءمرخ .وةخ 7-6-0-0 رص ا

 نيتيملا نيذه دشن قافأاماف4:يشغ نم

 رويغ نامزلا» ىبيبحب يتأيو هتانع ىولي رهدلا لعاووسع 20
 رومأرومالا دعب رم لصحتو يجحنأوحىنمةلتفىرهديتدهسإو 200



 1 | م د ل د ا
 00 000 0 تل ش

 . ىعمدأ نم اهدوقع ةيظلارر ىحاوس قارفلا موب ترج دقلو

 يعم ىلق الو اريصالو 0 دجأ ملف باكرلا ىداح مهبادح

 عيرالاو ىدهاعم سنأ تكرتو ةرسحم تينثنا ىف مهتعدو
 يعجرُ كارأ ىلا ىس: بطت(1وقيرطلاىردأال تءجرف

 ىعبالو لوقأذأ كبلقل ىثا> يىوهملا رابخال تصنا ىحاصأاي
 اانال اشلا قوداملا بيل ' قرافف + يتقرب دما سنا

 ردن و ةساسلا ةفالخ امر و مالسلاراددادشب ىلا لصو ىتحاراهنوال طريسملا ف دج هنأ م

 نمايمظع قروابمسح ل حتن ادقاه ' ارفاهيلع ميسو دلاو لع :رادلا لخ ف هرفسدعب يرح يذلاب

 اللا در :”ناردقتمولالحلا لثم تراص ىتحلي وعلاوءاكبلاو رهسلاوح ونلاةرثك

 دح لذ اهدالوأ ىلعو هت>و ز لع شتفو رادلا ىفماقةلاحلا كلت ىلعاه ١ اراماذأ ,يلامدقتو بئاحنلا

 كلذ دئءف بوثلا هيذ د .لرانيوتعي قوهتصلاو ةطاؤتن ماج وقنا ا فرظنهنا مارت مط

 ْ دقاهآر ف همأ يلا عجرفاهعماهدالوا تذخأو تراطو هنت ذخأو شد رلابوثلا نم تنك. اهما فر ع

 هذهو بيكر > اهيا مظعىدلوابتلاقو تكفاهدالوأ نءوهتجوز نعاطاسفاهتيشغن متقافأ

 راهنلالوا نم كلذ كر متساو هيلعايشغمرخو ةميظعةخرصخ رصةمأ مالك, جاما الثاا#روبق

 ١ هلال اقنثو ةبدوب ىلع لوك قافأاماف هتايح نمتسئي دقوا مت ىلعا هن همأت دا دز رهظلاىلا
 نيتيبلانيذهدشن [ماريحتمرادلا فار :ادراصو

 تيمو يىجح  ىونلاب عورو ىلبق سانلا قارفلا مأكش
 | تنار  الولا تءع# ل ىو“ نطوط. تمضام . لثم , اهو

 تد رضلاحلا ةقيقح ىنماعت ملال ةودمأ ا ءاجو هلسوهفيس ذخأ هرعش نم غ رفامأف

 ىتح دعقاو كفيسدمغأهل تلاق مث كربخأا أو كلذ لعفت ال يدلوايهل تلا ةف ى -ورتلتقو كقنع

 تلاقواه .رخآ ىلااطوأ نمةصقلاه يلع تداع اهبناج ىلا ساحو هةيس دمخ أ امافىر ,>ىذلاب كثدحأ

 ىلع بضغتف كيلا ا وكشتوءىجن نأ كنم تةخومامحلا بلط ىبعت كب اهتيأرىلا الواى دلوايدل

 تنكام اربق حاتنملا ىم تّدخأو لع تبضغ ةديبز ةدنسلاناالولوهيلاابب تبهذ تناك ام
 اطاو رضح أ (ءافدءاطواطت ال ةفال1 ادد نا ف رعن تن أى دلو او ترومأ تنكولو بوثلا تحرخأ

 اهطسو ىف مهتدشو اهدالوأ تذخأو تحرففءىش هنمدقف هنا نظن تناك وهتلمقوهتذخأبوثلا

 بوثلا تسيل لفاط ا واطاما رك ااهيلعام لك ةديبز تسلا اط تعاقامدعب شد رلابوثل|تسدلو

 مثاطامجو اهنسح نم نوبجعي و اهيلانورظني و رموقلا ف تشمو ةريط تراصو تضفتن |شيرلا
 قارفلاىلابل هيلعتللاطو كدلو ءاجاذا ىلت ل اقو ىلا ترظن كلذدععب و رصقلاق وف تراص و تراط

 قاورئازج ىلاب هذي, وهنطو ق راةيلف قاوشالاوة بلا حان ر هتزهو قالّتلاو ىنمب رقلا ىهتشاو
 حابملا مالكلا نع تتكسفحا.صلاداز روض رداو ٠ كتميغ ىفامهش دح نمناك اماذه قاولا



 ١ 5 000 5 0 986-5 مج 1
 اة 7 لا اهتهايتناو نيع ةضمغ نيبام

 .خلاو ءاكملاو ةعست ىف وهو توعال ةرشع نبا ناف كمزع ددشاو كبلقوق هل تلاقم#“ 03

 كتجوز ىلا لوصولا ىف كل لينا اناو مي رتست ىت> ان دنع دعقاو مقسبرو طرفي نزحلاو
 نيتيملا : نيدهدشن اوادب دشءاكب كبف ىلاعتهللاءاشنا كدالواو .

 ىباقب 6 ضرمعب 2 تيفوع اش ىمسجحمب ضمه نم تيفوعزأل 3
 بحملا عم بيبحلا لصو ىوس ىباصتلا ضارما ءاود سيلو

 هربخاف اهحاور ىف ايبس ناكىذلا نع هلاستو هياستوهثد < تراصو هتخا بناجىلا ساجمث

 ةاسناف شيرلا بولا قرحا كل لوقا نا تدرا ىلا ىخأاب هللاوهل تلاقف كلذ ببس نع ٠
 تايبالاهذهدشن أقلقلاه.دازورمالاهيلعلاط|لف«ةطالتوهتدحن تراصوكلذ ناطيشلاط

 عفدم هللا ردق دق امل سِنلو . هتفلا بيبح ىلقنم نكسمي 1
 عترب ىداؤف يف نكلو لازغ . اهلك ة>الملا زاح دق برعلا نم

 عفمي سيلاكماا نا ىلع تي ىتليحو هاوهف ىربص زع نئل
 ْغ عب راو شيخو نسج هل لاله: هتك عيسو عبس هل. علم

 رهواهماوخا ىلا ت داق مارغلاو ىوماحيرابتو مايهاو ددجولا نمهيذ مىلاهتخا ترظناماف اك

 ,تلاشو نومادقا تابقو نهيلغابسفت تءرو نييدنأنيب تككوبلقلا نير نيعلا 30
 !!هلبص ودا أن رب دي نأ ىلع نممدهاعوهة>وزوهدالوابةعامجاوهتحامءاضق ىلعاهيخأ ةدعاسه, ١

 دادهتجم انناب كبلق يطا نلقو نوتكب | ىتحاهتاوخا ىدي. نيب كبت تلازاموقاولا قاورئازج 8 ٠
 كو عومدلا نع كسع هنيع و ةلماك ةنس نهد.نع ماقأ هنأ م كاعتالا اه ناولهإا هعامبجاخف ١

 ,سك ةمحم ةريمكلات نبلاب حب ناكو سو هدقلادبعهع'اناكو هقيقش نهدلاو وخأ مع اهتاوخال

 ونسح ثيدحب هتثدحدقتانبلاتناكواب كا وح ىغش وةدرعلو ةرفاه روزيةئس ا 5
 انو ر و« اه فةرصةري.كلا تا يتوسل 8 1

 :لا ىف ر وخبلا اذهقلاف ةجاح كلل تضرعوأ هو ركم كلانو اسما كرمحأ اذا ىخأ تنباياح

 ءاقفةنسلا نممويلوأ ىنمالكلا اذهناكو كتداح ىضفاو ةعرسس كلر 8 ىننرت ذاو

 لعب ىنتثاو دانزاا ىحدقا يموقرضح مليمجوابم ءاهت تضم دق ةئسلا نا | ار
 سن ءىش اهنم تدخأو اهتحتفو روخبلا ةياع ترضحأو ةناحرف ئهو تنبلا تماقفر وخلا 3

 اص نمتربظ دقةربغوالار وخبلاغ رفافاهمتركذو رائلاىفهتمر وهتذخافاهتخالهتلوانو 3

 ف4 4« نم حايصن وهو ليف ىلعسك ارهيش هتحن نمنايفرابغلا فشكنا ةعاسدعب مثىداولا 2 و

 يلع لحدو ليفلا نعل ازخذ نويلا لصوةعاسدبعب مثهياج .روهيديب نييلاريشي راصتانءلاهترظأ . 1 ٠

 اقفهبايغ نعهنلاس وهعم نادحت» تانبلا تراصو ساجون امثهياعنماسوهيدي نابقوهتقناعف . 9

 . عبارلا دلجلا هليل فلا ؟ م ظ



 1 7 . قاسم رؤيا خذ ١1 كي تيوس ..  ا مل
 7 الا دنا عقب نم قافأاماف هيلع ىشغ ىتح يك ه رعشنم غر فاملق

 انم كدو يك متم اندو لهو انداك مثد حميربتلاو قشعلايفأ

 انم ىوملا دي ريامىرعشتيلايف هرأأم ف هللا لتاق الا
 انك اهيأ انراصبأ ىلثمت ىونلاتطشزاو انمحلا كهوجو
 ىنغاذأ مالا توص ىنيرطيو عمكيح راكذتب لوغشم ىلقف

 انزح ىنتيككاو اقوش ىنتتدزدقل هفيلأ وعدي امامحال الأ

 انع مهتيؤرياوباغ ةداسىلع اكبلا نءلعال ينوفج تكرت
 ا انج اذا ميهبلاليللا ىف قاتشاو ةعاسو تقولك مييلانحأ

 . اهاوخاابعمسف تمطلو تخرصف هيلعايشغما| دقارهتأر فهيلاتج رخهتخأ همالكتعع"امأف

 لحام هنيأر ني> نريلع ضخ وهيلعنيكب وهب نادّ:>افهياعايشغما دقارانسح ندأ ًارفاهيلا| نجح 3

 ١ تراط ثيح هب ايغىف يرجامب نهربخاو كبف هلاح نعهنلأسفما ارغلاو قوشلاو ماي اودجولا نمدي
 تلاقاهبناىنتاوخأايلاقت>ارامدنعتل اقىذلا نعهنل امو اهيلعن زاب ءماهدالوأ تذخأوهتحوز

 قاوشالاو حلا حايرأهنازهو ىنمب رق ىهتشاو قارفلا ىلا ل هيلع تل اطوءاجذ ا كدلولىلوةىلدلاول

 اهتخأ ىلارظنتةدحاو لكتراصو نرك اذتونزماغت همالكن عمه هاذ قاولا قأ ورئازج ىلا ىنئحيلف

 الاةوقالولو> ال ناقواهنعفر كلذدعب وةعاس ضر الا ىلا نهسؤرب نق رطا مث نهيلارظني نسحو

 ريغ ردأو هع ىلا لصتءامسلا يلا تاصوناف ءامسا| ىلا كدي ددما هل ناق من ميظعلا ىلءلاهثلا

 حابملا مالكلان ء تتكسف حاصلاداز

 ' ناف ءامسلا ىلا كدب ددما نس نلقامتانبلاذا ديعسلا كلما اهي ىنغلب تلاق ١/6( ةليل فو
 . دشنأو هبايث تاب ىتح رطملا لثمهيدخ لعهعومد ترج كدالواو كتتجو ز ىلا لصت اهيلاتلصو
 تاب الا هذه

 قرالا لبقأ امل ربصلا قرفذو قدحلاورملا دودحلا ىنتحيهدق
 قمر. .ىرولا راصيإال هنم قببرمل ىدسج انجاب تنضا معا ةشب

 اوقلع ءايلوالا اهآرول ةحم نع ترغس اقنلا نالزغكس روج

  قلقلاو . مبلاةارع 2.نهقشعي رحس ىف ضورلا منن لثمنيشع
 قبت< نارينلا.ىظلبابل ىبلق ةيناغب ىلامأ مهمتقاع
 قسغلااهرعش ىف لب حيصلااه_ب حو ىف ةسئامفارطالا ةمجان هادوخ
 قدحلاو ضيبلا نوفح ه:حيهدق لطب نم بحلا كو ىتحيهدُق .

 هب نفطلتي نرصو هيلع ةريغااو ةقفشلا ن متذخأو هئاكبل تانبلا تك" اك نمغ رفاماف
 3 ريصاوانيعرةواسفن با ىخأا يهل تلاقوهتخأ هيلعتلبق أف لمشلا عمبج هلنيعدي وهنريبديو

 رعاشلال اق دقف جرفلاحيتافمربصلاو ىنعاملان ىب او ربص نف كدا سح

 سسوس بوس ببرج جب



 4١م ديعخيشلاةفف رفصالا نم ظ
 00 01 ةوهدر وب مو

 ةعاسةدم باغخبشلا لخداماف الجاعكيلا عجراو لخدأ ى - لخدنو دتنةذأ رذحاو بابل

 لاقو نسل خيشلا 4هدقف_انغهقحأب م راطاو راط راسنا م>لم زاصح هعموج نا

 نانثالاج 1 سح برفةعساوةب ربه:منايفىلاثلا بايلاحمتف خ.يشلاذا ميرا رآ“

 ناصحلا اذه لع رسوب اتكلا اذهذخ ىدلواب نسحل خييشلا لاقفةب ربلا كلت يف راسب

 قحهنانع لعجاو هرهظ نع ل زن افد اه لثم ةراغم ىلع قو هترظناذؤ هيلا كا صود ىذلا عضوملاولا

لومايأةس*>ةدمق :راغملا باب ىلع فؤوهعم لخبدت الفةراغملا لخدي هناف هقلطا وج يا ركب
 ا

 ىلا ةلزان لي وطءاضيب هنقذو دوسا سابل هيلعدوسأ خيبش كيلاج رخم سداسلامويلاىهناف رجضت
 كلأسيهناف كمحرب ى هيدي نيب كب او كسأر ىلعهلءجاوهليذ كسماوه. دب لبقفهتي دل

 لخدي و كملكر الو كنمهذخ يهتف باتكلا اذههيلاعفداف كتجاحام كلل ل ذاذاف كلّدح اح نب

 جب رخ هناف هرظتنا سداسلا مويلا فو ردضتالو ىرخأ مايأ 4سم كناكم فقف كيلخيو 3 ٠

 كن 0 تالا كينا 2 جزح ناو ىغقل كتحاح نا ملعاف هسفم كيلا ج رخذاف كيل - 9 ش

 هسفنب ل نم ةاكلا 2 ملعاو مالسلاو كلتق دب رب كيلا جرخ ىذا نارعاق ظ

 حابملا م كاكلا ٠ نع تتكسف حايصلاداز زر هش كردأو هسفن كإ كلها 7

 انس> ىطعأ ال سودقلادبعخييشلا نا ديعسلا كلملااهيأ ىنغلب تلاق ( ةيلفو) '

 ىلع فاخمت تنك ناف هسفن كالهأ هسفنب رطاخ نملك نا هل لاقو لص امي هماعا دنا

 كل تنيب دنقف دير" امو كنودف ,فاخمال تنك ناو .كالهملا ىلا اهب ىتلت الف ك 9
 كنلصوب نهو يخأتانب ىلا كبريسي هننارضاح ليلا ذرف كبحاوصل حاورلا 3 تشاور ومالا

 نسح لاقف اهبتقاعت ىتلا تنبلا هذ هنماريخ هللا كقزررو كنطو ىلا كنددرب درو واول 1
 نم ىدا نم غلب | ىتح ادب أ مجرال ين اهللاو ىدا يس خاب ا اريغ نمةايملا؟ ىل برظت فيكوب

 تاس الادده دشن اوك“ م ىتبنم ىنكردقواى

 :هلذو راسكناب ىدانأ تفقو يلوبصديازت مع يعي دقق ل 35

 ىرس> ديار: الآ يىبدحم مو هلجال اقوشود رلابرت تابقو ا

 يذل تقرظو ..ىمالآ .تلصوف مشركذباقلافواوتابنمهئلاىند» "030
 ىرفز لحرتاموي اومرضا دقو ' هباولحر دقو اربسىل نولوقي' 0١
 ىتب# ىبننت الو ىف ركذاف تيغاذا . هلوقو عادولا الا ىنعار امو ١0١

 ىندشو ىأخر ىف ىلاجر اوناكو مدقفدعب ىجرانمءىجتلاملا 200
 يجبع م« ابل ىديز ىتغوليو ارذاحتنكىذلااذهافسأ اوف 7 0 ىنعجرب نوضغبملا ىادع ترسو اعدو. تءجرامل قرس>اوف' ظ



 1 5000 ل شا / ا 0 و 0 سا 2 0 ”ا ل را 1 1

 نر اي نا وخبلا تممشف نكمةحوز وان ًااسأ اح تقولا اذهىف تنك

 رثك اانع بيغتنا كتداعاموةنساا تضمدقو كيلا انق:شااننا معاي تلامقف يخأتنباي ندب

 نوعدو هنركشف ادغ نكيلا رضخحأ 0 ثيدكو الوحشم تنك ىلا نط لاقف' ةنسن

 حايملا مالكا ثر ةرتاس حابصلادازرهش كردأوهعم نادحت» ندعقو

 تلاق نوم عم 00 المرسم نأديعسلا كلملااهيأ ىنغلب تلاق( /0!"ةليل ىفو)
 ا را مارجب هب ءاح ىذلا ىرصنلا نس>- ثيدحم كانثدحان .ك اننا ىمعاب ةرييكلاتن,

 .لاوهالاو باعصلار ومالا نمىساقامو اهدخأ ىتلازبك الا كلملاتن ةيمصلابك ا:2دحو هل

 هلت لاق اذهدعب هلت دحاش معن لاق هدالب ىلا اب رفاسهكوابب جوز مو كلملا تب داطصا فيك

 اذاهمال ت دا .ئاكوعي ام دال ىلا امهب ترفاسوامبب فخ دلوبامخم قزردقوهب,تردغاج

 قايتشالاو ةمحلا حار هز رهو قالتلاو برقلاىن :م دارأو قار هلا ىلايل هيلع تلاطو كلوز 5.

 تكن راصو ضرالا ىلا هسأر قرطأ مث هعبصأى لع ضعوهسأر كرخ قاولا قاو ثا زج ىلا ىنئجيل

 تانبلاتلاقف هنعراوتهوهوهرظ :: نسحوهسأركر >و ها ةعبصأن نضرالا

 اذهسعتا 0 نملاقو نبيلا هسأر زبفدامك الا انمتتفت دقف باوجلا انيلعدر نوم
 .قا ولا قا و رئاز> ىلع لقينا ردي, الهناف ميسجر طخو ميظع لوهىهحور ىمروهسفن لجر

 هيلع ]سو هذي رتل وع سسلا ىلا مدقتو نبيلاج رن انس> تانءل|تدان كللددنع

 37 اىدلواب هللاقف هتلقام ةقحانخأل نيب معاي ايدهمعل تانملات لاف هند مم .هسلجأوهبح رف

 ةرايطلا ىلا كءعمناكولو قاولا قاو رثا زج ىلا لصتناردقت ال كناف ديدشلا ب اذعلا اذه كن

 00 قاردقت فيكوماظعلابج مسيو دا ع معبسوةب دوأعبسرُ ازا نيب وكنيب نالةرايسلاهوجنلا

 ْ 0 كرس بعتت الوسإ رق 5 نم عجرت ” نا كن.لعهللابهنلا كللص ود نموذاكس |١ اذهىلا لص

 ظ تنيلاامأ ودهن 3-1 نيكس هل وحتاننلا تانمقؤهلع .ردغ عسي سودشادبغ سسساا و لا

 ْش هده ىلع سودقلا دبع خبشلا#ارامافا هيلع ىشغىت>اههجو لع تمطلوابباي : ا. تةشابن اف ةريعصل

 :كيلق يط نس لاقوثا وتكسا لاف مهي ءاعةفأرلا هنذخأومطقر نز>اودجولاو ملا نمةلاحل

 هليح ىلع نسح ماقف ىنعبتاو م مق يدلوايلاق مثىلاعت هللا ءاشنا كتحاح ءاضقب رشبأ

 رض ليفلا 000 ا د بع هع نإ يدق شق رتااواو تانبلاعدو نأ 3

 ميظءليح لصور ىت- فطاأأ ق ريلا ل اما ملال مايأ# هثالث ةدمهب راسوهةلخا:س> فدرأو همكرا

 لزز مث هلزنأو نسح ديب خيشلاذخاف ىنيصلا ديدلا نم ب اباهيلعو ةراغمل ملا كلذ فوقدز

 دو رحأ دوسأ ديعهيلا جار >وبابلا حتفن اف هقر طوةراغملا بابىلامدقت مث ليفلا قلطأو خيشل

 .فيسلا يمر سودقلادبعخيشلار ظنامافدالوب. نم سرت ىرخالاو فيس ىنءلاهديب وتب رفعهنأا

  ؤهلخدو نس> ديب خيشااذخأ مثهدب لبقو سودقلا دارا مدقتوهدي نم سرتاا

 اولازي ملودوةءمزياهداطوا دج ةعساو ةريبك ةراغملا نسح ىأرف امهفلخبابلا دْنعلا لفقو هايا
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 مذا 27 05 2-5 انا تالا يت اج ننتسن بوبا ديدي ا
 ١ داح هب 2( ميسا : 1 , وي ا" 0

 ا ويدعم فرغلاوقرشمل نر [ةقيسفك للا يد ا همامأرظ: 0

 - متت تراصوددماط فرعي الو ددعاط ى حمال نلطملا لم ةريثكل ونخ تعم ججا هتح اعل ! ١

 )اى صوىتلاةراخملا ىلا لضونا ىلاهلوح لوي وارث اسنس>لزيلو عرفو نسح فاشن ناضحلا ىف 1

 رخدؤ هجرس قف هنانع عضو و هقوف نم نسح لزنفاهبأب ىل اعذاضحلا ف قوف سودقادبع خيشلا 1

 ,رهأة بقاعىفا ركفتم راصو سودقلادبع خيشلاهرمأ اكبابلا ىلع نسح ف قو ؤةراغملا ناصحلا
 ”حابملا مالكلا نع تفكسق حابصلاداز رهش كردأوهل ىربح ىذلا لعب الذ :اطوناريح نوكب فيك

 فةوناصملا ربظق وف نملزناملانس> ناديعسلا كلملاابأىتغلب تلاق/ /6 6 ةليلؤفو)

 باب ىلع افنقاو لزي ملو هل ىرمي ىذلا ملعيال وكي ضيكهرمأ ةبقاع فاركسفتمةراغملا باب ىلع
 بادكالاو ناطوالاو لهالا ق راف ثيحاركفتم اريح نان ز>نارموشهو|هيلايلب مايأ ةسم ةراغملا
 .دالوأو هتجوز قارف فوهلىر جم امفركفةوهتدلاو رك ذت هنأ متباقلان زحنيعلاك ابن الخاو

 تاس الا هذهدشنأف ةاساقامف
 بكاوسع ومد ىتافجا حفس نمو  ٍبئاذ لقلاو بلقلا اود ميدل ٠

 بلاغ قوشلاو ناطوالا نعدعبو هنرغو قاي:شاو نز>و قارف
 فئاصملا ةتهد ىوبيئذلا دعس ةبابص وذ قشاعالا انأ امو
 تئاوثلا هيصت مل مر ىأف ةيكش يبامر دق ىتشع ناك ناف

 اماف دوسأ سا.لهياعودوسأو هوهلجرخدق شب رلاوبأ خ يشااوالا هرعش ن ءنس> غ رفاق
 طوب دخ عوض هي هيلعهسقفن ىهرف سودقلاد بع خبفلا بوبا نلاتاتسلا يس 8

 دف ىدلواي كتجاحامرشي رلاوبأخسيشلالاةفهمادق ىكوهسأر لعهطحوهليذكسماوهيمدق

 ىقنسح دعقفاباوج هياعدر,ملوةراخملا لخدوهنمدذخاف شي رلايبأخيشالهلوانوباتسكلابهدي
 هسوخ ةدم هناكم ادعاق,لازامو ىكس وهو سودقلادبع خيشلاهللاقام لئمبادلا لعهغضوم
 ةرثكو داعبلا لير سدر راصف قرالا همزالو فوحلا هبدتشاو قلقلاه.داذزأ دقو مأيأ ظ 3

 تايب الاهذهدشنا مثداهسلا / 7

 ىوطلا معط قذيل نم انع يفل سمحملا نا اعسلا رابح ”ناحساا 041

 امدلا رامنأ تدجول ىلربع سيحأتنكول البلا دهجام ردب مل

 ىنمالا فطعت اذف اقشلاب ملوأو ابلق اسقدقةقيدص نممك
 ىدرا نيع ىنباصاف ىدترال تهوي اكبنم ىلام لوقاف

 ىو-هلا ناكس كلذكو ىتشحول شوحولا تلب
 .نأنش و حرف ةراغملاهب لخدو هدد نم خيشلاهذخأف نسح لخدف لخدي نأهديب هيلا ا : : ٠ رك نلانل وس الومو هيلا ومر خسف روب ارب !يشلابذاورجنلا حالذأالا كيد نسحلزلو

 باع رطنقم باب ىلا الصو م”رابن فصنرا د. ةمهعم نسحو ١ رب ءاسخسمشلال زو تيضقدقهتجاح 4 ١



 / ع 0

 /3 ناسف ىتنء رفادإ اوعحر ناو مدعي شرعالف ىلا. >أباغ ناف

 ةربع دعب ةريع لب مدقف ىلع اكنلا . :ر 4 ىعمذ ضف هللا وذ

 رثؤيال مالكلا ناو هدأ سم نع عج رب ال هنأ لعهمالكوهداشنا سودقلا دبع خسشلا م عساماف

 عبس قاولا قاورئازجناىدلزاب لعا لاق هتحهمتفلتولوهسفنب رطاخي نأ دب الهنأ نقيتوهيف
 . ةدرصو نيطايش ةيناوحلا رئازألا ناكسوركبأت اند ةلكركسعلا كلذو مظع ركسعابيف را زج
 كيلع هللا ف عجرو طقدحأ ميلا لصوامو ع جري ال مهضرأ لخد نم لدوةفلتخ طاهراو ةرحسو

 نآردق: ف.كواهاكرت از -اهذهكالم تن اهمتدصق ىتلاتنملانا | وسد رق نم كلهأ ىلا عج ربنا

 اهاوهقتءطقول ىديساب هللاو لاةفاهنماريخ كاضوعن هللا لعلو ىدلواي ىنممعساف اهملا لصت

 : .قاولا قاو رئازجىفلوخدلاو يدالوأو ىتحوزةب و رنمدب الوابرطواسحالا تددزاامايرأابرأ

 رفسلا ن:كلدب الذ ءنيح سودقلادبع خيشلاهللاةف ىدالوأب واهب الا عجرا ام ىلاعت هللاءاشناو

 نعىدالوأو ىتحوزب ىلع عمج هللا لعلة اعالاو فاءسالابءاعدلا كنمديرأ اعاو معن لاذ

 رصيلأ عمسلا لح ف مالحأ ركنلا ..:رسحأ مثأو يدار متنأ

 رادجلا- ا نيكسملا ويص ع تب نع للاقتنا اونظت الف

 ردكلا ةياغ ىدنع وفصلا حصأو 8 ع دعن ىرورس باعف ميغ

 رطملا لطاهىك اي عمدب ىكبأ ملا نممجنلا ىعارا ىومتكرت
 ردقلا ةعلط يعر» دحولاةدش نم قاق ف تاب نم لع تاطلبلاب

 رق ىف ربلقلال ىلا ”ينالس ان:': 'اولزت نق هيفايخ حزام ترجي شرا
 ىرب> نع نورددال هبحالا ثا  ملأنم تيقل ام ضعب مهطلقو

 ..خيشلا هللا قافأ اماف هيلع ىثغ ىتح اديدش ءاكب 00 غ رفاماف

 يديساب هللاو حشا نسح لاقف كدقف ملأ اهقذت الف ةدلاو كل نا يدلواي سودقلا دبع
سآلا هد_ه دشنأو حانو كب مث ىتينم ىنكردتوأ ىنحو زا اللا عجرا تيشن م

 تان

 نوخ دوهعلل نم نأ امو ؟دهع دععملا ريغام ىوطلا قحو

 ْ نونح هأرعدق أولاق سانلا ىلا هت>رش ولاه قاوشالا نم ىدنعو

 نوك فيكف اذه هلاح نمو ةعولو باحتناو نزحو دجوف
 هلاعدو باةكلاهلوانفه4>ورتء.هذ ولوهيفوهامتعجربال هنا خيشلا ملعهرعش نمغ_رفاماف

 يخييشو مف نيعمتنب سيقان نبا شل ررلا ىلأ ل عباتكلا ف كلت دك أدقهل لاقو هلعفي ىذلاب هاصوأو
 هجوتف ىلاعتهللا ةكريىلع هجوتهللاةمثهنم نوفاخم وهن وعضخمب نحلاوسنالا ع.رمججو ىماعمو
 ىتح مايأ ةرشع 5 د «ناص 1 اباعرسم نسح لزب وق ربأأ نم عرسادهب راطف ناصحلا نانع ىحراو



 1 2 1 م قتعقو يتموةطب 0 يس عيرعو رز 5 رانتالا

 نا ناتارفع 0 يس ضعب رهأ مث امنم كصلخأو كدنعرضخأ قاف قوت ذا و ١

 وب ال لاقف شاقف نا شنهد كدبع لوكس |م خيشلا هل لامتذ رض تقولا كلذفةرايطلا ِ

 تن رفعلا كرك امالكهللاقو تي رفعلاز ذأ ىلعهاف شد رلا وب أخيشلا عض موف هنمأن دف ىتمز دأ شب 37

 .ىلا كيت راذاف رابطلا شنهدتم رفعلااذه فتك قلما نسل خبيهلالاقمثهسأو ١

 .مث ادبأ م اكتاال نس> لاةفوهو تن كل متف حبست الفوجلا ىفةكالملا حيبست تعمسو ءامسلا
 .لثمةبقن ءاضس ضرأ نعرحسلا تيمون كم طل راساذا نسحايخ يشلا هللاق:

 ايلا تلصو اذاف ةنيدملا باب ىلا لصت ىتح كد حو مايأ ةرشع شماف كانه كعضواذاف روفاكلا .
 كيلاراشأ مهو باتتكلا ذه هطعأو هدب ىلبقو هيلعرلسفهب تعمتجنا ذا امكلم لخلاساو لخدأق ظ ٠

 :اماف هيلعتي رفعلاا وصووهلاوعدو خياشملاماقوتي رفعلا مم ماقوةعاطواعم#ن سحلاقفهميفاف

 ىف ةكئالملا 0 0 هب ىشموءامسلان|:عىلاهب عفترا هقتاع ىلعتسي رعفلا4#

 ىلعةنأ نس > كردأاماف فرصن 'وهك كرتوروفاكلا لثم ءاضيب ضرأ ىف هعضو حبصلاناكاماف ايزل

 اهبلخدف ةندملا بابىلا لصو نأ يا مايأ ةرشعةدمراهنلاو ليللا ف راسددحأ هدن ءنكي ملو نشرالا و ١

 ركسعلا نم هدنعوروفاكلا ضر كلمنوسح كلملا هعسا نا اولاقوه.لعهولدف كلملا٠ نع لاسوا

 ايظع اكلم هدجو هيلع لخد|لافهلنذاف نسح نذاةساف ضرعلاواطوط يف ضرالا العام «دونإلاو 0

 م هأرقوهذخأف هأناهلوانو باتكلان دنت لب كاتجانام اال لاايدي تولت ا

 .هلزنا ىتدراسوددخ ًافةفايضلا رادىهلزناو باشلا|ذهدخهصاوخ ضع !لاق ث ةعاسدسأر كر رع

 .مداحلا كلذراصف هعم ىذلا مداحلاالا هدلنع سلو برشو اك ىف مايأ دات وقتاخ

 وهام لكو هل لصحام عيمج هريخ أ فرايدلا هذهىلا لصو فيك وهربخ نعهلاس وهسناؤتي نال
 ىدنع ترض> دق تنأ نسحايهلل اقف كلملا ىدي نيب هرضدحا اومالغلاهدخأ ع ارا, 0

 ف ' نأالا مايالا هذه 1 ؤكلاسرأانأىدلوايخ ويشلا خيش نار ذكو وراح لدتا

 .نأ دب الفاريخالا نوكمالورب هأ نكل و فرامل ةريثك ةشطعمىرارب وةريثكك لاهم كيرل

 .لوخدلا نوديرت مليدلا نما ركسءانهناىدلوأي اوىلاعت هللاءاشذ ادب رتام ىلا كلاصواو لم 92 :
 2 ىدلواب نك! ولوخدلا لع اوردقاموددعلاو لي اوحالسلاب نيئيبمقاولاقاورثا رجل ١

 ,نعو ةجاحلا ىذقم الا هيلا كدرأ نأ ر دقأام نعم نب سيقلب نبا شيرلا ىدأخ ويشل 1 0١

 انياب ترضح اذافلياقلا الااط ىقباموق اولا قاو رئازج نمسك ا رمانيلاىن انسب لا 1
 نعكلاس نم لكوقاولا قاورثا لا ك4 ريو كوظفحيلكيلعةب رحبلاىصوأواهيفكتلزتا ٠
 7 5 . ىلع ةكدل ا تيراذاو رفا قير اس نوسمتكاللا ريب اوفي كلاين 7



 05+ ا ل ا 4 0 0 اليل نأ ١ ايظا 0 ل ا ا
 1 تف 1 0101110 2001

 ان ١ 00 . 2 يمس لا 00 :

 ظ سا رو دم همس ةماعلا وس كو نسم

 ْ راحشالا رثاسس نم هيف ناّتسب ارطسو ىفةعساو ة مح ص ةريبك ة عاق ىلا الصو ىتح ني رئاسالازب م

 نب واول ةعد رأةعاشقلاقورابقلاكلملا حبست ىهانت راجشالا لعرايطالاورامثالاو راهزالاو 4

 1و ا و ب كول لبا

 ويب الخ دا اف ملا ا هتيلط# كد نيد مهم «خنيش لكوذوخخ ورث اس

 اشم هعب ١ رأ ماقو مثوؤرصفنب سنار يطل

 ىلا شي رلاوبأ خيسشلا راشأ كلددنعف نسحل احن ,عدولاسو شد رلا ىلا خمديشأا ى د نيد اوسلحو

 ىكب كل ذدنءف هرخآ يلام الا لوأ نمكليرجام ميمجو كثي دح ةعامجا ثدحهللاقو نسح

 اه 1 هايلاو موك 6 انا تاو ؛دح نمنيسج غرفاماف ةشيردح يثلج واديدسا

 اوابقأف م «ن نسح مه لاقف لا داج وهو ر وسنلاو باحسلا لبجيلا ىسوجلاهعلطأىذلاوه

 ءار دل امو لإ 5 0 و لبجلا ىلع .هعولط ىف ليحت عارهب ناانخيشايهلاولاقو شد رلا بأ خيشلا لت
 هن هر ىذلاب*ربخاو تازت فيكم لح نح أ. شد: :رلاوب مييجلا لاق لروما ني لحال

 هتحو يردغفكو ليقوم 0 | ىلاهلوأ نمهل ىرجام مطداعاف ب : احعلا نم

 ير لو 0006 تدم ودب :|ادشلاو ارلاوهالا نمداساقام عب عيسصخ و تراطو هدالوأ تدعو

 نأ كا[ بسق نيكديم باشلااذ هنا هللا خويشلاخيشايهلاولاقر شدرلا أخد رشلا ىلعاول قا مث4

 حاملا مالكا نعتتكسف حابصلادازرهش كردأوهدالوأو هتحوز ص الخ ىلعهدعاسن

 خيشلا اولاقهتصق خب اشملل ىتخاملا: :سح نأ ديعسلا كلملااهيأ ىنغلب تلاق( 1/8. ةليل:فو)

 وب أخيشلا مهل ةهددال وأو هتجو ز صال.خ ىلعهدعاست نأ كاس عف نيكسم ب اشلا اذه شب رلا يل

 نانوفرعت مثاوباشل|اذهريغةايحلا هرككدحأت ب ًارامورطخمظعرمأاذهنا ىلا وخااي شير

 نمو ريك الا كلملا تثند ىلا ذهل صب فيكو ءىش ىف / ضرعت أ الواضرأ م سودأام ىلا فلام

 مارغلا هفلتأ ل حرلا اذ هناخويشلاخ .شاياولاةفرهالااذه ىبعهدعاس وأ اهيلاهلصوب نأر دقت

 هندعاسم كيلعب م دن سودقلادبع خيشلا كيخأب ات 55 ؛ كيلارض>وهسفنب ر طاخدقو

 مآ نأهثلابكتلاس 0 هسأر ىلع هعضوو هليدعفرو شي راىبأمدق لبقو نسح مان

 اولاقو كل : كهل نورضاحلا كف ىلات ه ىم>بضو ى >ورباهذ كلذ ىف ناكواو ىت>و زوىدالوآ نيب وىنس

 | تدق دبع هلال لجبال لج هعمل عفاو نيكسملا !ذهرجأ ًارمتغا شي .رلا ىلأ خشن
 لي رداح حرفف هقاطلا ردة ىنعهدعاسن نكلوهيلعمداقوهئذلا فر اكل رشا دع

 دخل كلذدنعف ةدعاسملامهاسو دحاود.عب |ادحاو نب رضامطلاى دايا ليقوهبدي ل .ةوهمالك عب

 روخ اهيفمدالا نم ةطب رخدل عفدو نس هاطعأو ةمتخواباتك <بتاكوةاودوةقرو شب رلاودأ

 نين ينس 502 2 عض يل لاا ل يي م



 نم نسح جرخ ا ةدنف كتف ادحألل نا 0 790+

 اطل لاقو ىكي مث كت ريسح ريسج فانا ىديساياط لاقوام.دن لبقو هيمدق ىلعامئاةضهنوةكدلا تحت

 ىنقباو ىنيمج رافهتحوموهحو ريرطاخ ومي عامججال اى رداب ود دالوأوهتحوز وهلهأ قران نم يمحرا 1

 تراصف ىلعىرة تا راتسلا ميظعلا للاب كلاساف ىنيلبقت + ناو ةنجلاب اذ ىلعني رجؤت كنا ٠
 هنأ تملعوهيلا |مماققرو «5خرهعرضت ترظنوهمالكتعمسا|ءلفاهماكت وهوهلةصخاشراجتلا .

 انيعرقو اسفن بطىدلواب نس تلاق كلذدنعف ميظ ءممالالا ناك لاا ذهىلا ءاحو هسفنب رطخام :
 لعفي ة يت الا ةليالا ىلا الوأ تنك اكةكدلا تحن فتتخاو كن اكم ىلا مجراو كرطاخو كيلقبيطو ' /1

 ةجوزمملاعومشلازودةوب ندير 0 أسعلان أ مناك ةكدلا تح. نوح لخدوهتعدو مثديريامهللا ض1

 لقنب راحتلا لْغَتشا هربلا ىلا بك ارا تعجرو ءاهنلا ملطاماف حابصلا ىلاماملا رينعلاودلادوعلاب ٠
 ىذلاب اعبملو بلقلا نب زحنيعلا ىك ابةكدلا تحن فتخم نسحو ليللا لبقانأىلاةعتمالاو مئاضبلا ٠
 اندرز هتلوانو اهب راحتسا ناكىتلا ةرجاتلاةأ رملاهيلع تابقأذا كلذك وهاميبفبيغلا ف لردق 1

 هرجاتلا نأ ملع كلذ يأر املذ ركسعلانمافوخهنع تفرصن | مثاحرو ابهذم ةصايحو افيسو ١ ُ ٠

 فيسلاب دا ةتودط سو لعةصايحلا دشوةيدرزلا سبلو نس ماقفاهسيليلالاةدعلاهذههل ترضحأال 6

 نم لطي ل لاغت شا رك ذ نعى صم 5 7

 حابملا مالكلا نع تتاسف حاصلاداز ررشكردأو رسل

 هأيا هتطع ىذلا حالسلا ذخا امل ص نادبمسلا كل أ تلاق (/ه/,ةليلفو)
 قوف سالج مثهب د1 ةتو كلاح موفي دحا خم الودكدلا تحن سلجاهل تلاقوأهب رادعتسا تلا ةيسبملا ١

 لعاشملا تابقأاذا سلاجو هام بف رتسلاهللا نءباطي راصولا«تهللا رك ذ نع نين الوكألا
 ,ممةد>اوكزاصو ركسعلاب طاتخاو نسح اقف ءاسنلارك اسع تايقأو عومشلاو سيئاوفلاو .

 هاو |[ تحد ز رتاج لا ناو قسم تعور املاتاج ورم خر
 تاخداهاف اهب راحتسا ناك ىتلا 4«: حاصةميخ ىهاذاو نهنمةدحاو هميذ نسح لخدف !متميخاا

 ه يح وف هةيحا طىلاراظنف هحالس نسح ىتاأو باةنلاوهيدرزاا تعاقو اه>الس تقلا اهتمي || 9

 ر>ا>دورد>اهحوب 11 تاما يىهاودلا نمةهاد ىهوفنالا ةريبكنينيعلاءاقرذ

 ءاشلا اامم لاقي ىقو رثاس هلأ د راب مفو بُنأش رعشو ةرحعم دودخو هرسكم نانسأوطعما ٠

 امنبح ىدت نهنم ا بئاصم مس هحولا اءاوز فا ظ 1 0

 ام ار*رم هأرت رد رز خذ ةروصك ةحيبق تاذ 9 ميكب 4حون ظ اه

 مااذه لصو فيك تلاقو تءحعن :نسح ىلا زوجعلا ترظن اماف ءاطق رة ىقوا 7

 الكوس داموا ح نأ تراس سنيوردقل لا
 تانيا ةعذمن اقفااماف لم ىنغ تح قيام طازج ضي از ا

 قارقلا كعب لع عمجو قالتلاب حمست مأي ,الا ىتم 0

 "ا



 كتج وز ىلا لصتف كنتجاح تيضق كتراجاذا ىدلوأي عا واهب رحتساواهتحن تنأ ىتلا ةكدلا هذه.

 كن اىدلواي ءاعاو كسفنن كالهنقيتوةايللا نمسأياو كسفن ىلعز زحاف كرت ناوكدالوأو.
 نع نيكس حابصلا داز روش كرداو مالسلاواذه ريغ ءىش ىلع كلردقأالو كسفنب رطاخم

 .. حابملا مالكلا»
 مالكلا اذه نوس> كلملاهل لاقاملانسح ناديعسلا كلملااهيأ ىنغلب تلاق (1/ 81/ةليلىف)

 . كلتلصحال ولون أمل“ او كلذدعب لاقاذهريغءىث ىلع كلردقأ الان[ هللاقوهانرك ذىذلانداصوأو.
 اف هيلع ىشغ يت> يك نوس> كاملا مالك ن سح معسمافانهىلا تاصوام ءامسلا بر نمةيانع
 نيتيملانيذهدشن ا قاذأ

 تماهمانأ تضقتنا اذذ ةموت ةدم نم دبال

 تقو ىل مادام اهترهقل اهتاباغ ىفدسالا .ىنتعراصول
 مايالا نم ىقب 6 0. ميظعلا كالملا اهيأهللاقو كاملا ىدي نين ضرالا ليقهرعش نم نسح غرفاملف»

 مثدالب ىلا نوعحري مث نب رهش ةدماريفام عيبلانهذوثك و رههش ةدملاق بك |رملا ىلا يتتح

 سمأو ةفايضلارادىلا بهذي ناانس> سأ كلم لانأ مث ةلماكر مشأ ةتسدعب الا اهيف كرفس جرتت الف:

 رادىف ماقف كولملا بسانيىذلا نه سوبلمو بورشمو لوك أم نم هيلا جاتحيام لكهيلا لمينا
 ىأرف بكا را ىلا هعمانسح ذخأوراجتةلاوكلاملا جر :بك ارملاترضحربشلاد عب وارهشةفايضلا:
 اطو رحبلاطسو ىفبكرملا كلتومهقاخىذلا الا ثذدع ملعب ام ىيدجلاليمريثك قاخ ايفا
 ربلا ىلااهن# عئاضبلا اهاهأ عزن ىتح ”دنع نسح ماقأف ربلا ىلا عُباضبلا نماهيفام ل نتراغص قراوز»:

 هيلع معناو هيلا جا: ام هلزبجوهب دي نيب انسحرضحاف مايأ ةثالثالارفسلل ىقبامواورتشاو اوعابو

 هب ملءتالو بكرملا ف كعمباشلاا ذهل >هللاقو بكرملا سيئر ىعدتسا كلذدعب مثايظعاماعنا

 نا مثةعاطواعع' سي راالاقفهب تاتالو كانه هكوتاو قاولاقاو رئازج ىلا هاصوأو ادحأ

 ادحأعلطتالو كلج نم ىشب بكرملا فك.ءمنيذلا نهادحأ ملعت الهللاقوانسح يصوأكلملا:
 عسمج ىلعرصنلاو ماودلاو ءاقيلا لوط, هلاغد نادعب هعدو مث ةعاطوا هع“ لاق كلا بتف كلت صق ىلع '

 هذ. خأف سي رللهملس مثهتجاخ ءاضقو ةمالسلابهلاعدو كلذ ىلع كلملاهركشوءادعالاوداسحلا

 دعبو عئاضبلا لقت ىنولوغشم سانلاو الا بكرملا ف هعملطي و براق ىفهلزنأو قودنص ىفهطحو '

 هعلطفربلاىلااواصو مشع ىذاحلا م وبلان اكا ملف مايأ ةرمشع ةدمهرفاسم لزت لو بك رملات رفاس كلذ.

 لصو ىت> ىشف هللا ال ااهددع ملء, ال كك هيف ىأرربلا ىلا بكرملا نم علطاءلف بكرملا نم سيرا
 نهورشتنملادا رجلا لثمءاسنلا نمريثكق اخ ءاجليللا لبقأ | لفاهتحت ىفتخاوريظن اط سيل ةكدىلا

 تأ الف دررلا: ىف: فاسئاغ نهتكعاو نم.دب اق ةروهبشم نهفويسو نرمادقا لع تايشاهت
 ةكدلا ىلع نهنهةدحاوت بخ ةحارتسالا لجال نساج كالذد.عب مثاهب نلغتشا عئاضبلا ءاسنلا“

 اهبدن لبق راصواهيلع4سفن ىفروهسأر قوفهط>حواهليذ فرط نسح د خاف نس>اهتم ىلا“ ش



 اكد تانيا اشيش 030 اخو ب يوم اسعم
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 5 وما اس ا اا دنيا كييف
 اعوريسلا ىف دجملا يك ارللةلماك ةنساهنيبواننب امةفاسمو قاولا ق ةاورئازج نمةءباسلا ةري زل
 ءدآ ىنب سؤ رهيشتاهناصغا5 رجس ىلع لع مس الااذهوق او ليج ىمس رخآ ل بجر منا|| ذهع ىط :

 قالخلا كالملاز احبس قاو قاواه> امص الالوقتو امج رلا كلت حيصت |مياعسمشلات ءلطاْذف
 لوقتو سؤرلا كلت حييصت سمشلاثب رغاذا كلذ كو تعاطدق سمشلاْ املعن ابان ُ

 نا لاخرلا نمد >ار دق. الو تءرغسمءشاانا 1 .ذف قالخلا كلملاناحبس قاوقاواضيااهحايص ىف

 اذه نمره ثةفاسم ضرالا هذه ىلع < ىت ٍاازكلملانيواننيسوانضرأأطب الوانبلا لصن الوات دنع م 3

 نيطايشلاو ةدرملان اجلا لئامقاضب ااهدد ت<وةكلملا كلتدب ت<ربلا كلذ ىف ىتلاةيعرلا عيمجور نيل :
 كلصوبي نم كعمت اسرا فاخم تنكناف يبقا ىذلا الا دع لعيب الام ةرحسلا ن اهدي ا 1

 كباق 0 تيطد ناكناو كدالب ىلا كلصر ه4 : و بكس ف ةعم كلامج ىذلاب+ ىجاو ىلحاسلا ىلا .

 ةينخلاتن ىلاعت هللا ءاش نا كتحاح ىضقت ىتح ىنبع فىدذعتن أنكاعتما الفات

 برطفق ريس رما اده هل تلامتذ ىحور بهذت وأىتجوز' عمتجا ىت ج> كقرذات يقام ىل دم

 ةدعاسمنوكست تح كر اعمل ملطأ ن ادب الو ىلاعت هللا ءاش نا كل واطم ىلا لص فوسو كب

 امعمراسو اهتءويص ط داوم كشواهبسأرواهيدد لمقو نسح ا هطاعدق كدصق خوأب لك

 تاين الاهذه دشني لعجو سحت:» و كسراصفهتب رغلاوهاود سا ةبقاع؛ 1-7
 ميها ىدحو ظرف نم ىلارتف مييسن به تيا ناك نم

 م ليل  قارفلا واهنو ءىضغم حبص .قانلولا للا لإ ْ

 دج بطخ سينأالا قارفو ديدش بعص .بيبحلا #2 ا
 ميمح قيدص يرولا ىف نكي ملا هيلا الا هافج ورقات 3

 ميمذ لوذع ىباق ىلس سيل ىلاف لاحم مكنع ىولسو 0
 ميدع ىبلق لاثملا ميدعاي ديحو قتشع لاما -ناشوال 0

 مولم' 7 مالملا بانيو كيف ةمحملا ىععدب نم 0 5

 ف ناقرغوهو زودعلا 4 يه سلا روان راس وما تادرس ١ 2 ديو 7

 هيقلت هيلا أم ىعببالو قيفياال وهوهياستوهربهتز وجعلاو راعشالا دشن ورجضتي راكتقألار

 .نظ اهواخ دامافرويطلا ة ةري زج ىهوةعبسلا رئازإا نم ةريزجىلا اواصوذاىلا نب , رئاساولازي 7
 تدسناو هرصب ىمتنو 4ّةع شاطو هسارهتعحواو حايصلا ةدش نم تلقن ادقايندلا أ 7 5

 .,ضرا ضيكفرويطلا ضرا هذه تناك اذاهسفن ىلاقو توملاب نق: واذ دنقظوخفاخوهانذا / ٠

 .ناك اذا. ىدلواي هل تلاقو هيلعتكحضةلاخاهذهىلع يهاوشب هامسملا زوجعلاهتراماف شوحر ا
 هنم "كلطوهيلا عرضتو للا لأ سفر ازا ةمقب ىلاتاصوا ذا كب فيكنفقربزجلوانمشلاحاذ ذو 3 '

 9 0 ؛
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000000 

 00000 قلب دولاو ىضقني اباتع مهنم هاضرا ىذلاب ىقحاو
 قارش اندلا ىلع ىلخ امل ,ىعمد لثم ىرج لينلا ناول

 قارعلا ضرا عمماشلا كاذك رم ضرأو زاحملا لع ضافو

 قالتلاب دعاوو ىل قفرت يىبيبحاب كدص لجال كاذو
 تأر املف اهب ريجتسيو يكس راصو هسأر قوف هعضوو زوجعلا ليذ ذا هرعش نم غ رفاماف
 - نع هتاأس مادبا فخ الهل تلاقو هتراجاو هيلا مباق نحدتب ركوهعجوتوهتعولو هقارت-ازوحعلا
 ” بيطهلتلاقو هتباكح نمزوحعلا تيحعتف ىبتنملا ىلا ادتيملا نمهل ىرجحام عيججاط يخهلاح

 ىلا عت هللا ءاشز | كح اح ءاضقو كءولطم ىلا تاصودقو فوخ كيلع بام رطاخ سرطو كبلق

 ىف كلذ ناكواو رضحينا ركسعلاداوق ىلا تاسرز وحعلا نا ثدي دشاح رف كلذب نسح حر فف
 دغىفاوج رخم ناركسعلا ءيمجىفاودانووجرخا مه تلاقي دي نيب اورضحاماف رهشلا نمموي رخأ
 اودانواوح رخم ةعاطراعغ ملا ولا ةذ ه-ور ت>ارد>ا فل نافمممدحا فلخت, الورابنلاة رك

 ركسعلا ةسيئر اهنأ نح ملعف كاذب اهو ربخأو او داع مثراهنلا ة ركب دغ ىف ليجرلاب ركسعلا عيمج ىف

 ناكوراونلا كلذ ىف هند قوف نمحالسلا علقي ملانسحنا مثهياعةمدقملا ىهو هيف ىأرلا ةبحاصو

 ٠ اههنو اهرصا ند زود علا تغرف ف ىهاودلا مايىنكتو ىهاوشاهدنعوه ىتلازوحعلا كالت مسا

 تاخ ركسعلاراسأماف مهعمزودعلا ج رخم ملواهنك .اما نمهعيمحر كسعلاج رخفرحفلاعلط دقوالا
 هلتل ةوهياعتامقافابب دب نيب فقووا مان دف ىدلوا,ىنمزدا نس ىهاوشتلاق نك امالاهنم

 ا لااطاب كسفن تيّضر فيتو دالبلا هذه ىلا كل وجدو كسفنر كت رطاخ قيس
 كت رجا دقو ىدهعىف ترصدق كناف فخ الو اعيش هنم ىنع خالو كن أش ءيم نع حييحصلاا

 حاورالاح او راهيف ناكولو كتج اح ءاضق لع ك:عأ ق دصلاب ىنتريخا ناف كلا تيثرو كتمرو

 لك نم ادب ا ءوسب كيلا لصي ادحا ىلخا الو سأب كيلع ىتبام يلا تاصو ثيحو حابشالا ك الهو
 1 ورو.طلابو هتحوزنأش اهفرعو اهرخ ! ىلا اهلوأ نمهتصقاط ىك-ه-قاولا قاو رثاز> ىفام

 اهدالوات ذخا فيكو نيدلوب اهنهقز رىتحابعمماقا اهب جوزت فيكو ةرشعلا نيب نماهداطصا

 امافهيف وهىذلا هموب ىلا هلو نماء يشهثي دح نم فخم لو شب رلابوثلاق ب رطتفرعنيح تراطو

 ىدنعكءقواوانهيىلا كاصواو كس ىذلا هللا ذاحستلاقوا,سأر تكرح همالكز وحعلا تععت

 م كتبحمو كتين قدص نكل وةجاح كال ضقت هلو تحار كحو رتن اكىريغدنعتعقو تن كولو

 ٍ اهيوس اهلل كنا الولو كتيعب لوص> ىلا كل صواىدلاوهكدالواو كّدحو زىلا كقوشطرذو

 ىضقن نا ان لع بح ذئنيحوةمالسلا لعهلل دجلاو ةرطاخلاهذه كسءنب ترطاخ تنك امنامطو
 ملعا نكسلو ىلاعت هللا ءاش نا سب رق نع كتيغب لانت ىتخ كدولط ءلع دعاسنو كتتجاح كا
 2 اليل ربثا ةعبس اهنيبوانئم امةفاسموق اولا قاورئا ز> نم ةعب اسأ|ةريْز لا ىف كتتجو زنا ىدلو ا
 ناقفخو رو.ثلا حايص ةدشنمو رويطلاضراام لا قبض را ىلا لصن ىت>انه نمريسناننافا راهو

 دمع دع هل جياع يب 21777 وس ج عوعدر



 ديدي ساد نعال 0100 فشلا ع . هر اطال اقفال نرخ نسم

 ' [قامو اق و دز زووعلات اقف ليبسلدلاوا روك 6ريال وشب دوليقتابف
 ا ةرطو لد ول قنعو ليمج هو 0 ىتجوز نأ نس> 0 _ اد انام

 ىف قيرربالاو ساكسلا نع ىنخي قيربلا عءالرغثو قيقعمتاخك فو قينشلاكدودخو ع َ
 رعاشلاهقح ىفلاقاكرعاشملا نين ةهر > لثمامةقالحخلا تخ اب, دخف نيد وةفاطالا لك 717

 هرشع ىف هتسو ةدضمنح ىف هعبرا هرمتشههفورح ىلريح 38 دلو 3
 1 لاوملا اذهب ىنذو ن

 ه4ةعصق نيمنلا هل>ر قولو تاس دن>ووا هعمتا عي ىدنه دحو 0 8 ْ

 ريخعلا اعةهش سلا نوح نوادحووأ] ١ 4 ءستم حور لياع ىنغم دجووا ١ ٠

 بلا عوف ىلع هليا ةنعلو 2

 هللا ناح.س تلاقو ن.دح ىلا اهسأر تعفر من مزلا نم ةءاسضرالا ىلإ |. ايدول :

 كنجوز يهىلابتةصو ىلا :أ ١ رملان ال كتف رعتنك امىنتيلايف نسحاي كب تيل ىنازاشلا مآ

 اهرسسأب قاولا قاورما زج ىلع كح ىتلا ةريبكسا ربك الا كلملا تنب يئواهتنس فرعا
 اهدلا تلصو ناو ادبا اييلا لوصولا كننكمي الهنافهمتنافامعان ت تنوكزاوك نا كنرع حن

 مر مالو بيرق نهىدلوأب عجراف ضرالاو ءامسلا نيبام ل هاهنبو كيد نالابا.صح لعردق

 الثل تيتا ثيح نم عجراو بوصن اهيف كل سيل هنا نذاي:كعمىنيمر ةودلالا كاس ف
 ىشثغ ىتحا د. دشءاكد 2 0 فقل مالكن سح ععما هاف هيلعواهسةذ ىلع تفاخوانحاو راحو,

 ع ومدلاب هبايث لب ى> ىبي اصر هيدا قداىت>ءاملاهي>ولعش رتزودعلا تلازاف هب

 فيكوى ديسايزو -ءللل قم ءايحلا ن هسا: .اقوزوحءلامالكنممخلاو مان "تلم وأ

 اصوصعخ ىذ رغم هم نع زرت كل |يم-فن يف نظا تاك امو :هىلا تاصر نا دس

 اناوتانبلا ءال ءدن ماما : كاران اىدل واثابتلاقز رياعةك احلاو تانبلا ركتص قت

 نا كياع هللابف ةليح كصالخ ىف ىل د الف كولملا دوي ىف عت الثل كءججوز :عاضوع اهابا كي ٠

 اناس رقنمكدالب ىلا مجرتو تنملاكالةريغت دبلاءالوثه نه ةدجا وكاراتو ىنم عم

 هنمكصلخب نادحار دقي ال يسجرطخو ميظعءالب ىف كسفن تيمردقل هللاو كل: صغىنع 1
 تادبالاهده دشن اواديدشءاكت ىكو هسأر نسح ق رطا كلذ ظ

 ىنبوف> تقلخام عمدلا ريغل ىنواذمعتال ىلاذءل تاقتف ٠ كل

 ىلوذ»> ىلابحاو .ئيدخ ىلع تضافقف تحفط ىتلمت» عما دن ُ

 قوم رتال ةكلام جيا قايتشا دا كبك 8-5 3 قونج ىوها ىوحلا ىف ىلال 2 ىمسج قردق يوهلاىف ىوعت

 ينومتكرتو ع مالخو ىدبعو قاثيمه دعب متوفجا

 نوه بارش  دودصلا نم تيقس متلحر دقامل'نيبلا م



 1” ب مرا ا ل ان ابل نش إلا
 د ننزل يل || 7

 7 "ظ 7 4
 1 : لي 1 1

 سل اا 1ع
 نرد سمت سا عدس راباناو لوهانمهخلبي ناودالب 11 ن

 كالذدنءف مبع هراسو ىلاعت هللاب ذاعّتسا 2 : مبعم ا يفهل وخد لع مدن و فاخ نسحاهأ ارامافن اللا ضر

 ءىطاش رع مه ءاي>ا ومصنو قهاش م ىلوح تح اولزنةرهنلا ىلا اواصووناجلا ضرا نماوصلخ
 ننعفر ل بهذلاكئا سورهوملاو ردلابةعضرمرمرملا نمهكد نس زوجعلا تعضوو 0
 اوحارتساو هلوح مهمايخ اومصن كلذدعب مثهيلع م مضر عفرك اسعلا تهدقتواريلع سل دع رم

 ثيح امال هبحو ىلعاعضاو نسح ناكوثدالب ىلاواص 0 ىمانواردركوا 0

 راصف رهنلا ىف نل زنو نبباث نعلق مث ”رمم]| برق ىلا نيشمتانملا نمةعاح اذاوهنيعررغهنمرهظي

 نمهن ا نكذ نال نويلارظان هنا ندعي الو نحر شن و نيعلي نصف نلستغب ن هو نييلارظني نسح

 نيد ام ىأر دقو نيممايث نم تاد رحم نهو نييلارظني ناكث رح هرتو نسح لعد: شاف كواملا تان

 1 رفاووط .سو لماكو رفاشملا ظيلغو بردرم نيعسو بةبقمو مءان نيبامةفلتخم عاونا نهذاخف

 ريرعم هل ت.صن زوحعلانا مثكولملا تانب نم م نهم الر ابن لع ليكن هروعشو راق الاك نبه وحور

 ركسعلا عيمج عمتجا دقوردبلاةليل رمقلاكتادرجتم نهورهنلا نم نغلط نصلخاماف هقوف هتسلجا

 :ريذ درحتإ وهتميخ ما دق نعمتجي نا ركسعلا عي ىقىدانبناترمازوجعلاز ال نسح مأدن

 ايت زود-علا تراصو اهفرهدف ب اولا هيف ناستغ :ورمملا ىف نلزتي و نهماي

 نع تكسف حجايصلا داز رهش كرداو يب ديساي ءال د ىف ىهاملوق .ذهفئاطدع ةفثاط نين

 حابملا مالكل

 ةفئاط تانبلا نعانس> ل است تناكز وجعلا نا ديعسلا كالملا هيأ ىنغلب تلاق( 1/0 9,ةليل فو)
 دعب مث , ديسا. ءال ود ىف ىهام وقبة ةئاط نعهتلأسالكو نهنبب هتجو ز ف رعب هلعل ةفئاطدع
 0 ا رع فراك ادن نولك ةمداش ن ونالئا تب دخ و نسانلا ري ]قف ةي راج هل
 لاحلا اذه ىلع نبعمل زتهلو نهسطغتورحبلا يف نويمرتو نويلع ل دت:تراصفر منا ىفاهعم نلزنب

  اهتذخاف بهذلاب ةشقرزم رب رح نم فشانم اهيلا نمدقف ند غقوربنلا نه نعلط مث ةين امز ةعام
 ركسعلا نيب رطخ : تماقوامتسيل وامدخاف نحلالمع نمايلحواللح واباشاهيلأ| ومدق ماهي تفشنت 1

 رق ىف ةريحبلا ىفاهتيأ رىتلا ةريطلاب سلا هيشاهذهلاقوهبلقراط نس>اه ارامافاهبراوجو ىم

 كتاي>واللاة: كتتحءزدذهنسحايزوحعلاتلاقفارا :مابعابت لعللدتنت تناكوتانما| ىناوخ
 محن ىنذ رعوىلامفصتلاقف اطامجو امتسحواْشا دتعاواهدق لثمالو ىتجو زهذهام ىل د يساب
 تانبلا ركسعةيقب ىلالق اولا قاو رئازج ىف تنب لك فرعا ىتاذ ىنهذ فن وكست ىت>ابفاصوا

 5 ا جو نا نسج اط لاتفاجذخا ق كل تلمح وابتفرعلاهتف دونا بلع اذار
 ةواح نانسالا ءاضي نيقاسلاة مخ طنينيعلاءاجعددبنلاة عاق دحلا هليسأحرجردقو حيلم هجو
 ىلع قاقر فءافشو لاحك نويعب ةفشلاءارمحة غصلاة عب دب لئام نصغار ماكل ئامشلاة مي رظناسا

 اهرصخو ر.دتسم ارمقلاكر ينم اهبحوو همالع اهترس تح نماه:طب ىلعو هماش نيالا اهدخ



 قو الا بوما 0 ارم ليل نام 3

 . هكلمتنبلا كلت تناكو ىلخ مالك مسيل قشاعلا لوي لثملا بحاصو همسجالسدق وهرب ل 5
 | تللقم راكبا تانبتاوخا ساكس هذملا :كويدطا ارون :ابعسا ناكواهيذن ولزان مىلا ةردو

 ' كلملا كلذ تح ناكو قا ولا قاو راطقاورثا زج بسلا لع ا>وهىذلا ريك الا كلملا نينأدتا

 هتحوزب عامجالا م عا م تارا رو ديعلالأ مثاهراطقارث ؛ اس دعو نس> |ميف ىتلاهنيبل : 0 1

 ٌمدنع ةمركم ى دو ةنطاس عب عرقا 0 اطو نوبعي# كللملا تان تبرأ مال اهياع ل ضفزوح ع ع

 تحبصتسا دقؤ هكرادم ةرفس تناك اهناىتديساي هللاو اط تلاقف امترفس نع اهتل ا سو اهب منج

 ءيشل ىعمتت ا ىلا نامزلاو رصعلا كل ماي ىتنباياطتااقم كيدي نيباد رضحأسة برده يعم كل

 اهتريخاف وهامو اط تلاةفهتحاحع اينيف غن دعاس نا ابج الكم كسلا 77 رأو ب :

 ىدي.نيب تءقو ى>ف.ما.لارلا مور ىف ةيصقلاكدعت رت ىهواهرخ ىلا ؛طوأ نم نسح ةيك 5-2
 هترجاف ةكدلا تحن يفت ناك لحاسلا ىلع صخ ثىل راجتسا دقىت ديس .اطتلاقو كلملا تب
 امل تلاق مثدلبلا هتاخداودحأ هفرعب الث ا م لبا هر تاتا كسع نان ى هديتي او

 ىلدبال لوةء و راءشالا دشن ويني ؛هفوخأاأ؟ و كتوقو كاي هتف عر كتوط نا ١ ا

 رئ ازج ىلا ءاجوهسفن رطاخ دقو ريغ نم ىدالب ىلا عب بالشاي لو 1

 08 اردأو نكملاةاغهنم كعدقى "ويلان ال هنماسايدس] ١ الوهنماملق ىوقأايمدآى رمعرأمل وقا ولا قا

 جا 5 مالكلا ن 0 تتكسفحابهلاداز رج

 . ةكلملا تععس| لف نكقلا ةياغهنم نكت دق ىوه ان ال هنمابلق ىوقأ تأ رامواط تلأق نسح ةياكت
 اهسأر تعفر م ةعاس ضرالا ىلاهسا ربت قرطأ وادب دشا ضغ تبضغ نسحةصق تمبفو اب 1

 مهب نيتأتور وك ذلا نيلمحت كنا كثبخن هغلب لهسحنلاز وجساياطتلازرجسأ ةأو

 نم ىلع كلام الول كاملا سأر قحو يبوطس نهىناخم . الوىلع مهب نيلخدتو قاولا قاو رثأ زج 6
 لعشفبالثل ةنوعلماي كب نو رفاسملاربتعي ىتحهلتق حبقأ ةعاسلاهذه يفهاءاوتنأ ك كتاتقل ةيب ل لا
 قدهب رضحاو يجرخأ نكساو اهياعدحأر دقءال ىتااةميظعلاةلعفلا هذه: 0
 لوقتو بهذ نيايردتالةش وهدم وأسد. نن نما زخل ارسنال

 تلاقف نسح ىلعتاخدناىلات مو نسح د. ىلعةكسلللاهذه نهىلهثلا ابقأ -ةييصملادذه لك

1 - فوخم هدصق نعرجن لو كالملا ىف هحور ىمر ىذلا نيكسملاا ذهرما ىف ةليملا نوكست
 

 .- اهتساجاو اهتقتاعواط تمت ئدسحلاو ىنكسلملا لعروسللا يح اعلا كاملادنعةزيزع 4

 35 يدبلا رون ةكلماا تكح اًازوخااذأ ديعسا!كلملا اهيا ىنغلب تلاق (/1 ةلبلفو)

 1 كالت ىلع هك اجلا ىه ىد طارون ىحو ةريبكلا هت تناكوربلا لذ ندمربك أ ىهىتلا نيل

 اك

 2 ناكو اهي نيب ضرالا تابقواهياع تاخ دف ى د طارون ةكلملارمعق ىلا تجوتؤ تماق هدالواو



 1 « قرلعا عمادسملاب ظ ىدرحو 80 بذ ١ مهبل يلفقايف

 | حاملا مالكلا نع تتكسف حابصلا داز ربش كرداو

 . .ىدلواب كيلع هللب نسم تلاقام زوجعلاِ اديعسلا كلما ميا ىنغلب تلاق/ 1/7 ليل ىو)
 بم رقنم كدالب ىلا عج رثو كتتجو ز ريغ تانبلاءالؤه نمةدحاو كل راتخو ىالكعمستنا

 هرعش نم غ رفامافهروك ذملا تايب الا دشن اذ ادي دش ء اك ىككو هسأر قرطاف ام اس
 ْ ١ ىشع ىدح ّىح

 مجرا ىديسايهلتل اقوهياع تاق مث هتيشغ نم قافا ىتحءاملا هرحولعشرتز وجعلات ل ازاف هيلع

 " .كلذب تماع اذا ةك- املا نال ىحورو كحور تحارةنيدملا ىلا كب ترفاس ىتمىلاف كدالب ىلا

  «كتلمح ثيح ىنلتقتو مد ١ ىب نمد>ااباصيل ىتلااه ها زدواهدالب ىلا كب ىلوخد لي ىنمولت

 ' هفلخ لعب نهب رقي ملو لخ نبسعملهنا عم رحبلا ف نهدأر ىتلاراكب الا ءال  هىلع كتعلطاو ىعم
 رئاخدلاو لاملا نم كي طءأاناو كدالب ىلا مجرا ىدلوايهلتلاقف طقءوسرطظن : نوملارظن مهنا نسح

 2( 0017 و 0 ار :ى : .دقف كسفد رطاخمالو 565 8 1 ىمالك عمان ءاشنلا مج نعي كام حلاو

 هلك لياع 5 ردو ىنالومو ىل دسايلاقوأ |مادقا ديد غب صو كب اهمالك هعئاملؤ كان دلدا

 ءاقللا تدحرتو بيبحلا راد نم ثد رةدقوديرانمرظن امو ناكملااذهىنا تا صوامدعب مجرا

 تايبالاهذهدشنا مث بيصن عامبجالا فى نوكينأ هلعل بي رق نع

 نادك كلف ةكعلعا ن وفل رسايل“ ؟انتخز "٠ لافعا "كرولا

 : رهز درولا ةرساحم متربو ابيط كسملا مناور متيلغ دق

 ارق وكت 1 نم ابصلق متالح ثيسح .ميعنلا مسنو
 اركن ةحصلنلاب 0 عا ىحصنو ىمالم نع فك ىلذاع

 اربخ كلذب طحم مل اذا موالاو لذعلا نم يلوبص ىلعام
 اقوا اهنعأ ثلا ىف :ئتمرو “ ضازم ىهو نويعلا ىنتترسا

 0 نكن" اهظن 50 ىم' كاهأ +" قرءش مظنا نيح عمدلا ارثنا
 اب حراو 5 ىنم تظلتف  يدارتف تاذا دق دخلا ةر#

 اودعص حرشا ثيدحلا ىأبف قدح تنكر ا

 امصا كلذ دعب هللا ثدحم © نكلوناسحلا ئؤها ىرمع لوط

 ف سا هل تلاقوه رطاخ تبيطو هيلع تلمقاوهتحرو زوحعلاهل تق رهرعش نم نسح غ رفاماف

 كودكوا ادوعشم عاب تع ىحورب كعم نرطاخال هللاو ملا نمكر كفلخاوانيعرقو

 .تق ا نووي رخال زوقنسلا عمت دادي لجو مردنم حر شت او ند لق بوق

 انس> تدخا زوحعلانا م مايخلا ىف تتاب نم نهنمودلبلا فاهرصق تلخد نم نهنف نهلكت انبلا

 ,نم لتقتوهلتقتفهب كاملا معيفدحا هيلع علطي الك هد. وان اكمهل تخاف دللا ىلاهب تاخدواب عم

 اهيد نيب ىك وهو هتحو زايآ رك 5 الا كلملا ةوطس نم هفوخت وابسمنب همد#ت ,رابص مهن ىأ ظ

000 



 0 فليح ١ ماشا 1 الملاط دونا كاتيا 8 نم رذ# ّ

 1 ةةكللا يللا م 4 4 ا كر طحت دلالات لك نمار 7 9 13

 الاتن ةنيدملا ىف قبمل ىد *>ةئام ديعب ثم ناسح قدسإجللا ىل> ل5 :ة:لملا تراضو

 بجملا ىف نم ٠ لك ج رخأو ىلخ دا زو >.ءلل تلاقو هماع هك "ملا ضغدتشاف ميذ ىهام ةكلل اي

 ةكامأب كاع ًارةايحو كاملا لق نييف هتجوزر». ءأ ورصقلا يف نم لكهيلع تضرع فبلغ هير عأو

 شرالا قوف هبجو ىلع هوبحساو هوذخ تلأقو اهلوح نمل 2تخرصو تبضغف نهيف ىهام
 انضرأأطبو اندالن ىف انيلع زوحمو انلاء ىلع علطي وهدعب دحأ هسفاب رطخم الثل هقنع اونرضاو

 نورظتند ل لال قرر ان ذاون ةروهبحو لعهويحسف انرئازجو

 3 ةوف هتتعفرو هاي ذتكسمأو ا م.دد نيب ضرالا تابقو ةك_املا ىلا ىهاوش تءدقت هن كلذ دنعفن ذالا 0

 دقوهرمصلوطلتوملا ملجو علامته فاءامكوهل قدحااهاساقامارومأىساتو هس 0
 ”تارغالا نيطشت كناب نب رفاسملا مم كنعرابخالاريشنت هشاتقناف كامحو كدالب لخدف كالدعبا 7

- 

 نا تنير يفهتجو زروظت 0م 7

 "قمار 0 بجوفان داز رك وان دال 0 هلا

 مسا لا مالخلا نع 2 تتكسف حايصلاد از

 ا اولا ل امودالوالا قارفاسوصخلا 3 2

 لع ودل وبيع ت إم جودا قسدالوأ نمناخي ىجدن ذيك نول
 تاب الا ءذه دبنأو تبنغ ندشفأ يتحافطالت زو : 3-6 3

 قاولاق لو :.م ضرااءاوزىف قارعلا ضرأ ن 0 به اهسنأب

 عيذارلا دلجملا هليل فلا اس م

 "م

 كتايحوابل لاقفءال زثه فاه ار لههل تلاقوةكن 501 55 نومق هت> وزار ل

 - ذخاباهتاضغترمئ امل يدبلا دون كلما نأديعسلا كلم اهبأو لب تلاق(0/ هليل فو)

 بجوفان داز لك أوان داب لربك اهلك 0

 3 ص نمكت ش1 171 0 ا 0000-77

 3ع -

 ديم

 "ا يصل --1 0 ييجي ب ىف يحج“ اياسنا ح



 ١ 5104 ١ 7 5 ساو م و ع5 0 :: ياا يلا“ ا لبر الل ا ل ل ال

 7 ١ باكا ا ير ١ رس يل 0 خا
 هيب "ا 1 21 1 :

 00000 دز ظ
 . هفطلاممللالوقي وىلاعتهللا ركذ نعرتفي.الهناسلو ابعم ماقفان د ةهرمع رخآ نماي ةكللملا ملك مقدل
 زوح.لاهةصواو ىوط'رون ةكاملا ىدب,نيب هتفقوأ ىتحهب تراسف كئالب نم ىنصلخو كئاضق ىف يل

 اهيدب نيبضرالا ليةفاماثلةب راضاهآر ىدبلارون ىدب نيب لثمتاملفا عم هب ملكتي ام قب رطلا يف
 ْ نيتيبلا نيدهدشن ًاواهيلع سو

 هللا اع هلال 15 كلوختوا واو ر سك قا كذع هللا مادأ

 ظ تكارضا اع ريدقلا“ :كاوباو: ادعو ازعل !انراكدازو

 زوجعلا تلا ةفهتب وام ممستلابما دق هبطا نا زوحعلا ىلا ةكسلملا تراشأ هرعش نم غرفاماف

 كدالوأو كتةدوز مساامو تينادالبلا ىأ نمو كمعساام كل لوقتو مالساا كيلعدرتةكلملانا
 رصعلا ةكساماب رد داقملاهتددعاسوهن انح تيثدقواطلاقف كدالد مساامو بلجأ نم تج نيزنلا
 الف ىتجوز امأوةرصبلاىدلب و زا اريثكلا نسح ىمسافان أامأنامزلاو رهدلا ةديح ووناوالاو
 همالك ةكدلملا تهمس امافروصنم رخآلاو رصان همسادحاوف ىدالوأ م.ءاامأو| ساهل فرعأ

 .تلاقفةفالخلارصق نمدادغب هنيدم نمةكلماي اه لاقفاعدالوأ تذخأ نبأ نثتلاقهثدحو

 هقارفلا مايأ هيلع تلاطو كدلو ءاجاذا يتدلا ولتلاقاما لاقت .راطام دنعائيش مكل تلاق لهو
 .تكرذ قاولا قاو رئازج ىلا ىنئديلفقايتشالاوةبحما حاب رهتزهو قالتلاو ىنم ب رقلا ىهتشاو

 .كي رق ىهتشتومالكلااذهكمال تلاقام كد. رتامتن اكولاهناهل تلاقمثاهسأر ىدبلا رون ةكلملا
 .كلم لك ىلع ةمك احلاو كولملا ةديساب نسحلاّتف اهذالب ىلا كتبلطالوا ناك كتماعا تناكام
 ىنيملظتال نا كب وهللاب ريحتسأ اذاو ايشهنمتيفخأ الودب كتريخأ يرج ىذلا نا كولعصو

 .ىرقو ىتفط ىدروىدالوأو ىتجوزب عاّجالا لعىنبدعاسوىل اوثو ىرجأ ىحب راو ىنيمحر اف
 نيةيمأأ نب ده دشأ و داكما ونحو 5 مب: ورب ىنيفعساو ىد'الوابىندع

 ابحويذلاىغقاال تن؟ناوىدهبح ةقوطم تحان ام كنركشال
 ادا ”لسشالا ايف ”كتدحوألا ' ةفباصءافل "ىف! تيلقت اف

 أ .دقهل تلاقواهتعفر مثالي وطان ام زاهتاكرحو ضرالا ىلا اهسأ رىدملاراونةكلملات ق رطأف
 .تفرعناف ىترد زجدالب ىو هنيدملا ف تن, لك كيلع ضرعأن ا لعتمم زعدقو كل تيثرو كتمحر

 «كلذت لبق نهحامللاةف زوجعلار ادب اب ىبعكتبلصو كتاتقاهفرعت 1 ناو كيلا|هتملس كتجوز
 تايب الاهذهدشن | مثنامزلاةكلماي كنم

 مأكو حي رقلا ىنقج مترهساو متدعقو ىوبلا ىف ىئارغ مف
 متردغ دايقلاب متذخأ 00000 واطاع نلمكنأ 53 ومتدهاعو
 لظنم ىلا" "ريراتم ١ ذاف" فوبلازألا ملو الفط مكستقشع

 مون سانلاو مجنلا ,ىعارب تيبي 2قشاع لتقف هللا نوقتتاما

 ميتماذه نايربق حوللع اوبتكافتم اذا ىموقايمهللابف
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7- 

 - 2 . ع 0 8 : 3 جتا :

حاوارابوالبلك رس توكي وان ,
 عل يذةىرق

3 

 حابملا مالكا نع تتكسف حابصلادا و ا و ١
ْ 

 اعدالوإب عرفنا نالوانخأر لقا املس م
8 ١ 

 0 .ماسقالا عيمج مسقاوايفل> أىلات تلاقةكلملاناديعسلاكلملا اهيا ىنغلب تلاق(1/+.4 ةليلىفو) 95

 ْ هذالب ىلاهعم اهرةسىلءواهذخ أ ىلعه دعاسأ ىلا .اهذخأ نمههنمأال هتجوز يتخأ تعلطنأ اه

 5 نك: ملذا اهناأهسفن : قةرهاعلاثرءمضأ دقو مسقت قد رمضأ اع لهن هتملوا+ الكب زوحعلا تقث تقثوق َ

 1 هتحوزن وكت ىرزحق ددذاى هاا ءرو علل ت "قد ؟.املا نا م هلتقنهنوهمش. ا هدالؤأ الوهتحوز ' 1

 عراملا لاما نماهرك ذ 3 ىتلا فاصوالا ميه راماقح تان دج نايت اتا واتمنا 1

 0 تعحرو اهدي تابقز وحعلان ا مثةري ءمضاا اص ءصخئىلاوخاريغدحأ ىف دجويال عرابلا نسمحلاو 71

 ىدلوابهلتلاقفاهسأر لبق« زوجعلا ىلاماقوحرفلا نم4ةعراطقةكسلملا هتلاقاهتملعاو نسحيلا

 كردص نكد الوانيعرقواسفن بطوةمالسلاة و الح ةلبقلاهذله لعجاو يفيفىنلبةوىسأرلبقتال ٠

 ٠ كرطاخو كبلق ببطف اهب كعامتجا ىف ببسلاانأ ىف ىف ىفىنابقتنا هركتستالواحرشنمالا ..
 نسح دشناف تفرصناو هتعدو مس فنلا لايم نيعاارب رقردصلا حر شنم الأ نكت الو

 ] نيةيبلا نيده
 نانثا ةيضق لك دوبدشو عبرأ :دوهش بح يف ىل 1 1

 ىلاسل داقعناو ىمحسح لوحمو ىجراوج بارطضو ىلقزاقفخ | 0

 باهذب انذوتت ىتح ىنانيع امييلع ءامدلا تكبول نايش
 بابحالاةقرفو بابشلا حرشو امهيق> نم راشعملا ايضفقي مث ١

 ةري زا كلت ىلاتبجوتوح السلا نيلماحس راف فلااهعم دذخاواهحالستامحز وجعلاذامث

 نب و 0 1 ون ةش اهني ناتو رتل تن لابو ال 0 3

 ةكلم ان اهّقرعواهدالو ىلا راينا قاس( ريخاو ىدملاو وناجح نموا واهيلع

 تذخاو ةنيدملا جراخ ىلا اهمايخزي رمد ترمأمثنالااهروزأن كلو ابل يداي زمدعبو 2 3

 ةراب زد رتاهنال قيرطلا كتب همايخ تبصن انسلارانمةكملا اعلا راد شالا ويا 1

 .. اناويتخأ عملا ناانلارانمةك لما ط تلاقفاهإلابترايز مدع بسب اههلعبتمتيدهطاوون 3

 ١ مايحلا ىأرف رسعقلا نأ ةيط نمرظناهابأ كلاما نأ مث فحتتلاو أي | دسملا نماط حاصي :اماهعم ه4 7 0

 نم هنئاز> نمج رخاواهتخأ ىلااماصوياركسعاط زرج كاذب كاملا عمسولفيدحلارون اهتخآ ٠
 ا ا ا ا عرش مقار آاوفحتلا ن موب ,شملاو لكأملانمولاومالا . 4

 7 حابصلا مهم ةيناثلاو ىدهملا رون ةريبكسلا مس اناكوةريغصلاالا ةدحاوما ودحاو بنما ١



1 

 ان

 "نال كل ا ا 1 1
 000 م ا 2

 11 3 5 - 1 2 ماد 0

 نينعز جرابت ٠ 1 5 نر سد ل ةيضال ليهأأ 00
 5 هيف نم ىلع طقس نأرم هقلااهنم داك ةميانعةحيصحاصو ةكلملارظنو ماقدهرعش نه غ رفايلف

 اماةكلملا هذه نالاقفهلا> نعهتلاسو قافأ ىتحهفطالت زوحعلاّتلا زا هيلع ايش عق و مش

 حايملا مالكسلا نع 0 سف حابصلادازربش كردأو ينجوزب سانلاهبشأامأو يتجوز

 هذ هنا ام لاقهلا> نعهتلا سال زوحعلا نا ديعسلا كلما اهيأ ىنغلب تلاق(//” ! ةليلفو)
 - بي رغلا اذه ناةبادابكالي و زوجعلل ةكلملا تلا ةف ىتجوزب سانلاهبشأامأو ىتجوزاماةكللملا
 الف روذعم اذه نا ةكلماي زوح.هلا اطتلاةفىلا قامح و ىهجو ىلار ظني هنال لتخموأ ن ونجم
 اديدشءاك ىكبانسحنامتءاوسز ذونجناو وهوءا ودهلام ى :وطا ضب صم لثملا ىف ليقهنافدي دخاؤت

 نيتيملانيدهدشنأو

 00 مهتطاوم ىف بكساو اقوش بوذاف مرات 1 فدأ

 عوجزراب مهنم ىلع نمي ىلالب مهتقرفي نم لاسأو
 ىتحىده ارون ةكلم لا تكحضفاهب سانلاهبشأ كنكلو ىتجوز تنأامهللاو ةكلملا لاقانسح نأ مث
 ىذلا نعيىنب واجو ىزيهو كحور ىلع لهم ى دقمح ا م 5ماببنج لعتلامواهاةق ىلع تاتا

 كواملا ةديساب. نجت لاف رو هلا كل برقدقهن اف لوهذلاو ةريملاو نونجلا كنع عدو هنع تاأنأ

 ىتتجو زب, سادلا هبشأ امأو ىتجوز امأ كنال تن:ج كترظن نيح ىلا كولعصو ىنع لك احلمو

 نسحلا نم كيف أم عيمج لاقف ىنببشد كتجوز قءىفىأتلاقفى د رئامعن الا ىلا اساف

 0 ومزو رب وكدودخةرمو كمالك ةب وذعو كماوقلادتعاكلالدلاو فرظلاو لام او

 ىذلاهعضوم ىلا هيعجرأ ى ماانأط ت 0 اههمشامم كلذ

 . ةءورص بحاص ىل> رلأ | ذ هناك ناف د سعأ ن ءصحعةتا ىب < كسةنب تن اهيمدخأو كدنعهيفذاك

 ار ل كقو اصوصخ ه4: >اح ءابضق ىلعهن' كيع استانا ته وقولاوةسلاسلا ظلال 1

 ىلاهيتاصوا اذا نآلو راطخالالاوهأ ةدباكمو رافسالا تاققش نم هلم« ام عماتماعط لكأو

 كلذ دنعف اريخالا نوك ال ىلاعت هللا ءاش ناو ةع رسب ىلا ىعجراو كععا.تأ هيلع ىصواف كتب

 هتمدخم اهمشحو اهمدخو اهيراوح ت صأوأ ” زنم يلهب تضم وانس>- تذخأو زوحعلا تحرذ

 امترماف ةع رسل ةكللملا ىلا ت داعم” هقحىاو رصقب ال ناوهيلاجاتحام ع ميمج هلاورضح : نامه 'رمأو

 تسلو اهرمأ ارق نر سلا تلثتمافناعحشلا نمسراف فلاابعمذخاتواب >اللاس لمح نأ

 ريسن نااهترمأ سراف فا الاراضحابامرمخأ و اهيدد نيد تفقواملو سراففلالا ترضحأ وابعو رد

 نيذللا نيعردلا ك.دلو ىسلااط لوقتوارتخأ انسلارانمهتنب دنعلزنتواهيبأربك الا كلملاةنيدمىلا
 اذاف نسح صمأن امك ىمااي ك دضؤو' ؟ابلتلا ةوامهملاةقاتشمأ من 'افامهتلاخ ىلا امهم .اسرأو|طام_ تلمع

 ةدصاقامبم ت> رخو ل لو كدطعأ اذافاهنرايز ىلا كيعدتست كتخأناابل لوقف اه مامبينذخأ

 ا ىح ل لقد رطلاريغ قب رط نمىلاعتوا,ابم ىلعرضح ابءلخواعي رسامه. ىرضحافةرايزلا



0 

 ودع و 0 ترغاوفو وخلانم تعفو ةوفزوج

 ىل_ق واهيلا ماق هيلع تلخداماف نسح لعتلخد واهازنمىلات راس يئاهصت ارفتدعءتراوابن ري

 اذه ا ا 5 مةهلح تلاقوهملع 2 2

 ىنةءطا اف :رقنمكدالب لا هجراودحأ هيلعردشب الا يش كيطعأ كا : تاقو ىلوق تعمساف هلك

 هذه ةملك مب رقتوأان ةترتخاامو كنودفكوىلكالبلاترت>او ىنةفلاخلب ىنمت مت لالا

 مالاسأب لوقيو فئاخملقلا نب زح رطاخلاروسكم وهو نسح م ةفةمشاغلا ةحاظلاة هاعلاذ ةرحافلا
 ه>وتو ةايلعا نمسك دقو نيمار !| محرأاي يف رتساو كئالب نم ىلع هتردق اميف ىل فطلا مولا ملص 7

 ًاروصنمو ارصان هندلو دجوف نسحب ةكلملا لعاولخ كفزوحعلاو بجاحلا واكولم ني رشعلا عم ظ

 ةم.ظع ةخرصخرصوامهف رعامب لع هرظن عقوامافامهسنا ْثن :وامهسعالت يضره جسرا

 حابملا مالكلا نع تتكسف حابصلادازرمش كرداو هب دلوب حرةلاة دش نم هيلعايشغمضرالا ىلع قو

 حرصو اههذرع هن. دلو ىلعو رظن عقواملنسح ناديءسلا كلملا هيأ ىنغلب هتلاق( 1/7 /ةليليف)

 هن زي رغلا ةرخلا امة كرش هاف رعودب دلو ف والاف بدات مطلع مفرط

 زودعلا تكبف انابأاي امطوقب لجو زع هللاامهقطن او نس> دع افقور ةكلملارج> نم اص 08
 غنم نسح قافأاماف كيب اباكلعت مج ىذلا 'هللدج ا اولاقوا ءيملع ةةفشوامههةمحر نو رضاطلاو ٠

 تايب الاهذهدشنا هتيشغ نم قافأاماف ةياع ىشءىتح ىكب مث ”هدالوأ قناع -

 ىدر :لاصولا ناك ولو قارفلاىلع 2 ادلجح قاعي ىلق نا د 1 .

 ادغ ةادعلا !مغرىلعشيغالهو ادغ ءاقللا نا كفيط ىل لوا 00

 اننا شع تيط ىلذلام مكتقرف موينم ىتداس مكقجوا 0١

 اذهشلا مظعأ نمكبح ىف تومأ مكتبحم ىف ىحن - للاىوغةذاو 0١
 ا درش ىتاق٠ نع يركلاك اهصخشو ابعت رم باقلا اباوز ىف ةيبظو 7 0 ل

 ادهش دقل اهدخ 'قوف هناف ىمد كةسعرشلالاجفتركنانأ 0 :

 حاب ملكنا 010 ٍ نيايلعاواديدهاضوا لل 0 ١

 نمد اديدش ايضا رياعت ضار بلط هاج ثلا هتجوز دراسات وأ 0

 ثاسبالاهْدَهْدَكن هتييشغ نم قافأا ملف هيلع ىشغف نسحهجو ىف تخرصو ديم ب
 روضح داّؤفلا ىف منأو متبغو اشحلا ىف سا:لابرقا متت 7

 روبص تامزازوج 40 ا مريس دارا الماك اف 372

 000 ريد الكا ظج 7 0 75 سطس ها فشل فدع طخ ةادخا ت4

 ْ 58 0 0 زوجعلا تجر ةعرسب اهتيب فاهدنعىذلا ىصلابىف 0

 اندبا تصحرم نو رام وم 61

 ٠١ ق ءاح ىلا هعءحوز اخ با| رانم ةديلاهتخذاورسحدالوراخصلان أ ةكئما تتقتامف 35

ُ 

١ 

1 
0 

0 

 اس سابا 7 اال ب" ال اا 0:  ةاتن يا

 5 عري د دهب اعذيك 053



 م لالخ ١ ا كا ا لا

 8 ةاسلاو تالاف قمنا ل ولقلاتوةةسماخلاو .دلاة رج ثةعب | رلاو ىحضلا س ع ةثلاثلاو
 ظ تمدقت زودعلانأ مثطقف نس أن هنبتحأ تناكو نسح ةِجوز ىه مو نيف ةريغصلا ى هوانسلارانم

 ا رون ةكلملا نااطتلاققف ىمأايهجاح كل لهانسلار انماط تلاقفانسلار انميىدن نب ضرالا تلدقو

 يعم اههيلس رت نومها مهمل صف نب ذلا نيعردلاامبسيماتو كند.دل ولريخن نأكل ىمأت ك كتذأىدملا

 زوجعلا مالك انسلارانم تعمساملفاهياع كمودق. ةزرشبملاذوكاو امهب قيساواهذخاف اهيلا

 0 لا ل | ةفرزايسارتكرح مثالي ىطانامز ةقرطم لزتلواهنولريغتو ضرال ا يلا اهسأر تقرطا

 0000 ا با سالاادب ك دام ءىاق قفخو ىداؤف فمر ادق ى ,مأاب اط تلاقو

 زوحعلا تلاقف ىرساذا مينا مبيلعر اغاانأو رك ذالو يتناالرس ثبلاو نا نم مههوجو ادحأ

 نع تتك-ذ حابص' |١ دازبرهش كرداو كتذأ . نم مهيلع نيفاخم ا يل ديساب مالك- ا ىأ

 حابملامالكبا
 ءىش ١ يا انسلارانمةديلل تلاقاملز وعلان! ديعسلا كلملا اهب أ ىنغلب تلاق( ١/7 ةلمل فور

 صصالا اذ هىف ةكلملا تفااخ ناو كلا ةعةمالس كتخأ نم م مهماع نيفاخ .|ىنديساي مالكلا اذه

 ءاع فوحلا فرو ذعمتنأو راغص كدالوأ ين ساي نكلو كيلع بتعتاهنافةفل احلا كنكمال

 الا ردقو كدالوالو كتل ىتبحتو ى ف4 نيماعت تن أىتنباين كلو نظلاءوتسب عل ومسدلاو

 ةيصولا ىلا جاتحا الوهلخا 5س ايوا ئذ ل ضقاوعدتا رمل ١ اوم,ابق

 ناموبو أدحأو موب هب كمق.شاامرثكاوامل ,ياسرأوانيعىرقواشقن ىيطفرصالا اده ىف مييلع

 تحمسف بياع اهءوبخوهامردت مواهم> الغ .غ 3 نم تفاخوأبمأ بتال

 نيعردلا مهم بلأو جنط ن ريغو مهمأيهز اما مهلختاو مم تعدابن مأمثز زوج.ملا م م مهطاسراب

 ةكلملامتصولاملثم بأ !اهمفريست ىتلا قب رطلاريغ ىعريطلا لدم يب ثرأ ا .متماسو

 ىدألا زون ةملاة ندم ىلا ممم ت تاهو للا ىلا مهماعةهئاخ دو ريسلا قدم لرتإو يدار

 ؛تدحرف مهتأ راما, ملاخ ىدطار ون ةكلملا ىلا مهب تهجوت :وةنيدملاتلخدو رحبلا مهب تدعف

 1 0-10 الاخ رعي اثلاو ن 2 اهذشن لعاد> اوت ساحاو اهردصولا مممتمضَو مه:قناعو

 و ىءاسح نمةترجاو ىمامذ هلع دقانةان ست نالا ترشحه تلاقو وجلال ثتفتلا

 ع يناوتولا بايسأ يدعتوديادشااولاوهالا ىساقزادعب يراوج ىف لزن وىرادب نصح

 نع تتكسف 0 دازرهثكرداو هسأ نأ عطقو هساك برش نمأ 2 الاىلاهنأ عمديا رم

 حابملا مالكشلا
 راضحاب زوحعلات صأ 1 ىد طار ون ةكلملا زأدمعسلا كلملا بأ ىنغلب تل 50 ]ف 7

 ىلا هنأعم دنا زتماومهىتلا تؤملابامسأ ىدعتو دئادشلاو لاوهالا ىساقهنااهل تلاقن.

 0 سو الا حطاسو امنا وءامسلاقلاخ :مسقا ان أو هسا هنأ عطقو هساكب رش نم لالا

 تخرص هنأ مث 7 ىدس هقنع بر ذأ ىذلا انو هنلتقالهد الوأاوز وكي نااهيصحمو قاخاا قلاغو



 نم ةرهوجلا فادخوءامسلان + ىلع ضن ادقاندالا رويط ن٠ سيل ةديعب دالب نملبقادق ببر

 توعدمولا نم توبتنا|ءاف ةره 3 كلت ىلءفساتم نب زحانأو تهمتناف مانملا نمىنظقيأ
 دخؤتو نوم ةريغصلاد فت تان ؛ عيس كلذ نااولاقف ىمانم مهيلع تصصقو نب رسفم او نب ربعلا 1 ١

 ابيب أ مالك انسلارانم تعمجاماف كرصق ىلا ىعجر او ىحورتالفاهنم كرلع يرحم 0

 اهيأايهل تلاقو اهيبأىلا اهتعفر ثةعاس ضرالا ىلا اهسأرب تقرطاواهدالوأ تت فاخواهبلق قذخ
 عب رأاطوةعاسدعب ةعاسابيلع ىمودقراظتن ىف ي هوةفايض لت ايهدةىدطارون : ةكلملا نا كل كلل. 7
 كدنغرضحاو نام زرهشاهدنع ىدوءق مظعمو ىلع بضختاهترابز نع تدعقناوىنت اراه ب 0

 ءاضيبلاضرالا ىلا لصين أر دقي نمو ق اولا قاورثا زج ىلا لصي وان دالب قرطي ىذلا اذه نم

 حابملا موكل نغتنكسف حابس ريض ل داس

 ىزذالاباهيلع معنأ ىتحهفطعتست لزتملابن اديعسلا كلملاابيأى غلب تئاق(ا/ا/1ةليلىفو) ٠
 ةم دمىلا لصت دا ومي مث ثرونلا ىلااه واصو لابعماو رفاس نأ س را فلأ صه

 اهاصوأوابيبأ ىلااهو رضح واهوذخأب ىتح هدنع اوميقي نأ ”صأواهنتخأرصق لخدتوأب»
 ج رخو تج رخو تضبماهن أمثةعاطواعمس تلاقفةعرسب دوعت مثنيم م

 نمرذملاب نصحتلا عفن الو اهدالوأ ألعت فات اهبلق ىفاييسأ مالكرث دقو ابعدوواهوب || 7 :

 م * هلحاس ءاهمامخ تن 1 ال تلو ىتحابيلايلب مايأ ةن الثريسلا ف تدخر دقلامو

 تءلط ىدهلارون ةكلملاة نب دءىلا تلصوأ ل واهئار زووامتيشاحو اهم اماغ ضعب واهعمرهنا|تء

 تكب واهنويع نم عومدلات ركاب ابين وحصب واهدنعن وكس اهدالواتأ رفاويلع تلخدورص 7

 ىف هنأت فرعولوهتقراف ىتاا ةعاسلا تناكالف 1ابأ م نأ أر لهمط تلاق واه ردسللاهدالوأت مشوا ٠

 تايد
2 

 فطعاو متتك ثدح ملا نحأ افجلاو دعبلا ىلعىناانباب>أأ 2020
 : نا 0

 1 و 1
 كلا

 ١ 2ع / 3 02-0

  4ل ب , : 7 | / ١  00ا

  2117 5 3ينس يا ان. ين ا ا 5 دعا ما 1 شل
 نإ كارل ١  , 32ص كلا ' 2 2 و 0 ا و ا

 هك : « ن4 اما : نال روما 2 / 2 71 ديت هذ 57 اجرا طبعا 11-0 0-7
  0 3 1 -_ 1تجب ١  0-0 1تدي : 0 جو 5-5 - بها 6 2 02 7 5-7 0 . 5

 1 ١ ا لا .٠  0 0 5 3م ع

015 

 دا . - 2 0

 -. كلذ نم ىنبجعي لهناكوةريثك تيقاويو رها وجو ةميظعالاو مأهسيفتيأ رفزنكتلخد ىناك
 | نم ثرتخانهيفأم مح أ ىهو تابح عبسالا|هعيمح 'رها وملا كلت نمالوهعبجز دك 3 ١

 0 ابنامح نعال ققكا ىناهتذخأ يناكو ارون اهمظعاو اهنس>ًاواهرغصأ ىهو ةدحاو ره ظ
 را ' أطباذاو ة 5 .ردوخلا تامبقو ناحرفانأ اوىدد تدحتف هباب نمتج رخامافزنكسلا نم/اهب تجرخو

 #2 اميظعاعز : تعزفو قيضااو ززحلاو مذا ىنقحاف هنماه تأ ىذلاناكملا ىلا| مب عجر ىدب.

 8 يلاةرفاسم تأ :أاهو ىلع نبم ركاوىدنع نه زعأو ىتانب رغيصأ ىتنباي تن اوكا سرر يغب اربق كنه

 .يداو مترويطلا ىداو عطقي فيكور ويطلا ةعلقو روفاكلاةرد زحىلا ل ضدو دوسبالا ليك ا

 2 000 رغاهيلا لخدولوانرثازج لخدد مثناجلا ىداومث ضوحألا |

 ١ ابدع معنا ىتح هفطعتست لزتوانضرأ سودب نأ عدحال ةردقال هناذىرغس ذأش ن مانيعرق 7 !

 2 تددناو اهدالوأ ءاكن ىلعو اهحوز لعوأ وشفت ىلع تحان مث هسيلا ل

 قولد ريم د

 تع

 سا

 >> سل سلا "اننن” "نييك 7” يخل اس تن ديو تسييس “ل الاول اس ني 0”

 2 ا د« - اان سحب رس ب نصرا 3



 روهش ىلع تمص دقو فيكف ةعاس دعبلا ىضترأال ىتفتنكو
 رويغ حالملا ديغلا ىلعىنا»و ةميسن مكيلع تبهذ اذاراغأ

 ,ماقف هبجو ىلعأب وحسم» نك نا كل + هرعش نم نسح غ رفاماف
 ٌْ راو وى ها وشزو>علا ىلع كلذزءفاهنمهاساقمةاحنل اب قدص. الوهوهلارذأ فرثعتب وىشع

 ٠ اأو حور نيأ ف رعبرالار يةمراصرسءّلا نم نسح جرخاملف أ بْضغةوق ندهن ًاشىفةكلملا طاخت :

 نمالوهسنارث, وهثدحم نمدج لو تبحرامي ضرالا هيلعتقاضو بهذ نيأ الو جب نسليدولا" 
 ش رفاس نم فرعدال ورفسلا ىلعر ديال هن ال كالملاب نقيا فهيلاأحلب وهدصقي نمالوهريشتس نم :

 0 سئيفرو.طلارت ازدو شوحولا ضرأو ناملا ىداو عزو نرد الوقد 00

 رافتو اهتخأ ىلعابمودقوةتحوزوهدالوأر كف قافأأ ملف هيلع ىشغ يتحهسفز ىلع ىكب مثةايح

يدلا هذه قوروضح لع مدن ماهتخا 0
 ظ لح مالك عم هس هنوك ىلعو را

 تايب ؛ الا هده دشنام

 ىوهأ . نهدف ىلع ىكمن ءنىتاقماوعد

 أهتب رش اف رص نيب ٠ فورص ساكو

 كن دو ىنيب بتعلاطاسب متطسب
 ىثنأ, مم رفا معو تروس

 ؟لاصوب علوم ىلق نأالا

 مك دود نم ىبلحاماورظنت ملا

 هعيذي مارغلاو مك اوه تمتك
 نال ىوجراو .لاطش ايقرف

 مب ىنعمجم مادالا. ىرتل هايف

 ىوابلا ىف تدازو ىن اواسز ءدمتف
 ىوهقي دقةم>الادةف ىلعاذ : ث

 ىوطت يتم ىنع بتعلاطاسبايالا
 ىولسلا نع تولسذ| 5 اوه تواس

 وسب نكي مل نموىوس نلتللذ

 ىوكي ادبأ ىوبلا نارينب ىلقو
 ىوحنلاو رسلا ىفقاثيملا لبعتشا
 ىوبت ل ىحورو ىلقىنم مناف

 ىورن اريخ كبح نع اننودمفت ميلف ىداّؤف

 وهو هنناح ىلءراسف رهنلا دج وفة دملا رهاظلا جرخ نإ ىلا ابهاذ لزيلد رمش اال م

 تدارأ اهناف ا:سلارانم هتحوز صأ نمزناك ام(امأو) نسح صأ نم ناك أماده هحوتي نيا ملعب. ال

 هيلع ل>دذا ليا ىلعةمزاع ىهامنيبفزوح ءلاهيف تلحر يذلا مويلا نم ىناثلامويلا ف ليحرلا

 حابملا مالكلا نع تتكسف حابصلا دا زر هش كر داوا ميدي نيد ضرالا لب واهب أ كلملا بحاح
 ذا ليحراا ىلع ةمزاع ىه انملارانه_:راديعسلا كلملا هيأ ىنغلب تلاق(إ/1/ ٠ ةليلا فو)

 مسي ربك الا كلما كابأ نا ةكلماي اهللاقواهيد. نيب ضرالا ليقواهيبأ كللملا بج اهارياع ل خد
 ىلا اهسلج ا اهوب اا هآراملف هتج احر ظنت اهرب أ ىلاب جالا مب وتم تضينف هيلا 0 وكيلع

 نب اياول لاقورد رمس

 قارفلاب حي رج

 1 فئاخواهنمكيلع فثاخان ًاواب ور ةلمللا هذه ف تار ىف | ىماعا ىتن || قوف هبناج

 تأر لاقمانملا قتدأر ءىذ ياو ىتبااب ءىش ىالهل تلاقف لب وط ما ذه كرفس نه كلل لص نأ



 2 / . ةقكناا و لام مدلل 28
 قيل ْ 7 6-2 : ا ناو 11 د 5 2

 0 ا 1 11 نيب ا نيذحتدعأواديدش

 7 ىجارلا ' فئاخلا ذالم تنأبراب اوعنصام لاطبأ ىفكتوجر دقو 0

 نيتيبلا نيذه تدشنأ تقافأ اماف اهيلعارشغم تعقو ىتح ادددش ءاكب تكيمش 5
 ١ ميركلاو رفانتلا دعب ابتفلاو ىتحبم ثداوحلا فلا

 3 فولا هنه هلا .دمحم ىدنع“' ادحاو افنص ىلع مومهلا سيل

 : نيتسلا نده تدشنأمث ق

 جرحا اهنم هللا دنعو اعرد ىتمنا امل قيضي. ةلزان براو
 جرفتال اهنظأ تنكو تجرف اهتاقلح تمكحتسا اماف تقاض ظ
 حابملا مالكا نع لع ةحابصلاد دازربشكرذأو»

 اب ترصأ ال ىدطار ونكلملانأ ديعسلا كلملا اهيأىغلب تلاق ( 1/8/7 ةليلفو)
 00 ةقاسلاراءشالا تدشنأف ف ةفتكم ىهوامدب نيد اهوفقوأ انسلارانم ةكذملا اهمخا 1

 || قوف اهرماذ ىلع اهوطد رب نا ترم مأو هيلع اهتدمو ب شخ نم اماس امل ترضحال 1 ١

 ةقنشل تعزتنا دقو قحلا لسلا لعاهرعشتفل واهسسأر تفشكمثلابحلا ىفاهتطب رواهدعاوش 8 ١
 تكي وتحاص زاوطاو لذلا نم ةلاللا هذهىفابسفتانسلا رانمتًارامافاهلق نمابيلع ٠

 ! اهيل راغصلا لافطالا ىمر تالو ىنيمحر تالف لعكبلق اسقضيكىت>أاي اطتلاتفدحأ ٠
 ١ قفشا نك كو للشام هاعاي ةقشاعااط تلاقوابتعشو اهتوسقتدادزا مدا 1
 ١ 0 الاد ربك يلعتبستحاةحوبشم ىهوانسلا رانماطتلاقفةنئاخاي كيلع ظ

 3 دق ىاقوالمأ حيت ىلوق له لعيوب رول الملا ىفهتجوزتاغاو تينز'مهللاو هنمةثيري, ٠ و

 ] ذاكذاو كن: هىن هام ىبر نكلو لعريغ نمانزلابىنيم رتضكف ىلعكبلقةوسقةدشنمكيلع

 مد

0 

0 
4 

 ٠ 37 ممالكت عغم نيحا مسن ىف ايتخآ ترك ةةفاةلع هللا خ٠ ةأعمسف اهحانزلا ن ههب ىنسسفدقدقىذلا' . 5

 املا بوجو رعاو شرفاهماع ىشغ ىت>ابتب رضوابل تهقمث ماليا اذهب ىنيبطاخم فيكاالطتلاقو 5
 ةناهالا نم "ل ولا اة رت مدمر ةدش ٠ نماهن باج تريغت دقو تقافأ تح

 ١ 43 نيتيدلا نده تدشنأ مث 34 ظ

 9 و ارفغتسم؟تينأو ى طماع بئاتانأ اركنمائيشتستأو ةبان>تينجاؤاؤو 200 7

 ءشلاب ىمادق ةرهاعأي نيملك 2:ًاهل تلاقواديدش امضغتمضغىدبلار وناهرعش تعسف

 روف دهاشا ىتح كحجو زل ىعجرت ناىدارم ناكورب ابكلا نمد اضيع

 ظ | تاتا اوسلو روجنلا نم كنم مقو ىذلابنيرختفت كنزال كنيع ةوقو. :

 3 سأدنم برضلاب اهياع تلزنواميدعاس نعت رهو تماقفدو رضحأف ديرجلابلاو رضحيذا
1 



 ا 3 3000 1 ' هنيإاإبا 5

 قمل 05 1

 فولتم 0 1 ىلقو 2تفلتم من اطوأ ىلا فرطو

 فطلتلاو افولا انينهي نيبحم ةبير ريغىلع انتب هليلمكو
 لفى تب رخأو اذكهىدالواب و ىسفنب تاعفىتلا اناتلاقو اهدالوأ تمضدق اهتأراماف

 لعريغب تحو زن له دالوالا هدهكلل نأ نمةرهاعاياط تلاقلب ىدطا رونابتذا اهيلعإست

 ع ىش ىئ الف اةماع ريغ نه تحوز مكمل قأو كلشذنت بحو تينز تا :5 نانا كيبأ

 : حام صلا دازأ ريش كردأو اندالب تحو مهيبأ نيدو مهنيب تقرفو كدالوأ ت ذخأو كجوز تقراف

 حابملا مالكلا نعت ةكسف

 انسلارانم اهمال ت لاق ىدنطار ون ةكلملا نا ديعسلا كلا هيأ ىنغلب تلاق( ؟/1/1؟ ةليل ىفو)

 نيب ومهنيب تقرفو كدالوأ تذخأو كجوز تقرافءىث ي الفانماعريغ نم تجو زتتنكذاو
 دقي ويغلامالعىلاعت لاو كلذب ىردن الانن | نينظن نع كدالوأ ترفخادقواندالب تحوم

 اوضبقف اهو سمع نا اهناوعأ ترمأ كلذ دعب مث كتار وع نيب وكلاحفشكو كصأ انلربظأ

 نماهتءلصو اةدس> تدرش ىتحاعمحوأب رضا رضودد دحلا دويةلاباهيدايقواهشفسا فل

 ويلا هلل وقتواهربخد هربا اريك الاقل اّىلا اياتكت تيتكو ندسلا ف ابتعضو واهر عش

 .دقو نيدلوب هنم تءاحول اللا ىفهت>وز: اهنا ىعدت انسلا را ىت>اوسن الا ند لجران دالب

 .ىمسل وهو سنالا نمىذلا لجرلا كلذانانأ نا ىلااعيشا مست نعرهظتملو كنعوانعاممتفخا

 ندتتأو اهدالوأ تذخا مت ناهزلا نمةلب وطةدم هدنعتددعقو اهبج وزتهنأ انربخاو انسح

 نءازحىلا ىنثيحم نا قامتشا هلله اذا كدل وال وقاط . تلاقواهئيجدنعهندلاو تربخاوهماعريغ

 ىه ىدنع اهرضذم ىقهاوش ز ودعلا اهءلأ تاسراو اندنع لحرلا كالذلع انضمقف قاولاقاو

 مق بستفالواهدالو رشحت زوجملا ترم تل ؟دقوت رضحو اهسفنت تزور اهدالوأو

 اهنا ىغدأ ىذلا لجرلا ملا تاسراف اهر وضح ليق دالوالابز وحعلا تءاذ اهر وضح لبقولا

 ٌْ قات ماعَو هةحوزا ماوهدال وأ دالو الانا تقةحتف مهفر 6 دالوالا ىأرو لع لخ دامافهتحوز

 انضر كَ هه نرم تةخو ىتخأ دنع يعلاو ع ةلاذأ تن ارو بيعهدنعسيلو سس لح

 اهتءاصواعيحو اب رضا سذوام اغتبضغةنئاكلاة رجافلادذه ىلءتاخدامافان رازج لهأ دنع

 هقرمالا اذه نامت تن ًاو4عفنهب ان رمت ىذلذ كرمأ رمالاو اهربخب كتتماعادق واهرعش نم

 اند نأ: يابنيفول وهن ريضتف كالذي را زلا لهأ عمستاع روك ةحوانة- ىف سيعوانلك كمته

 اظيغ ظاتغا ماظعالا كلملا هأ رقاماف الملا ىلاهب 1 ا بوتكملا تطعأ متاعب رماياوح

 اهرمأ تضوفدقانأ ةيفاطلوقباب وتكم يدهار ون هتنب اىلا بةكوانسلارانمهتنبا ىلعاديدش

 ا وا لناه رمأ قى راواشل الواب لفة ترك ذاك رمالا ناكنافاه هد تنكح كنلا
 ةديقماهرعشب ةفتكمابهدىف ةقب رغ ىهواهيد. ني اهترضحًوانسلار انمىلا تلسرأ هبا رةواهنأ
 ةليلذ ةريق- تةقوف ةكاملا ىدي نيب اهواقوأ مثرهشلا سايللااهيلعو ديدح نم ليقث ديقب



, 0 

 ثا اطل ا اماغو
 بح 1 ب 1 - 5

 0 0 ىلا كانا ثم رع بهو ا سل
 - نآاهرسزاةةيقاطلا امفهنمدحألكلدبال ىذلاتوملاهكردأ|هريب دت نم غ رفامدنع ومسالطلا
 1 بيضقلا امأوهسأر لعتمادامدخحأ هرظنش الفاعم#سانلانيعأ نعىنتخا هسأر عاهعضو نملك ٠

 ١ ةسضقا كاللذزومدخم عيجاو نجلا نمفت اوط عبس لع :كيلم زف لاهم

 2 عيمجمذ زوكت زارا تعط ش رالاةب برضاذا هدد ىف 0 !هنم لكرس هر

 ١ ىتاهللاو هسفن لاق ةعاسضرالا ىلاهسأرب قرطأ مالكلا اذه نسح عمساماف هتم دخ ىف نجلا
 2 لبحما ةعاسلاهذهىففامهنمامبب قحأ ىتافىلاعتهللاءاشن ا ةيقاطأادذهب و بيضعتلاا ذهبر وصنملا .

 -ةلاظلا ةكلملا هذهنمىدالواوىتجوزص الخو ىصالخىلع امهب نيعتسال امهنم اهذخأ ىلع

 0 ىنقاسام هللا لعلو رفمالو هنم صالخسنالا نمدحالام ىذلا لظملاناكملا اذهن ءرفاشو.
 2 امتةشنا (بللاقونيمالغلا ىلاهسأر مف رم ةيقاطلاو ب يضقلامبنم صلختسالالانيمالغلانيذهلا .

 3 امنحتما ناذةيقاطلا دخاي زحع نمو بيضقلاذخاي هقيفر بلغنف لا انافةمضقلا لبقشا

 7 . راتخمامب [انيب ككحاو انناحتتما ىف كانلكو معايدل ايلا ةواكَتم "داو دب امانا 75 ميت

 2 ارححذخ أ نسحامط لاقف مندل الاةفىلوق ىلا ناعح رتو ىنمزاعم. ست: له نسحا لاق ١

 - ةبقاطلاذخاي هقحلي مو رخأت نموبيضقلا ذخأ,هقيفرلبق هذخأوهيلا كم قيسنفةيمراو.
 2 نويعلا نعباُعفهمزعب هامروارحَخ ذخأانسح نامثهب انيضرومالكلا اذهكنمانلبقالاقف .

 ١ نم لقتناو هديىف بيضقلا ذخأو اهسبلو ةيقاطلا نسح ذخأدعب امافدو<ناملغلا ع راستف
 ناكملاىلاهب مجروهذخأو رخل اىلاريغصلادلولا قيسفامبس ارسنأش ىفاطوقةحصران ]ةعضرل ٍإ

 7 1 للهفرعأ موهارأاللاقف انس احلا لجرلانب [هللاقوهيخأل عحاصفرثاهلريرف نسحهيفىذلا ٠

 13 هناكم قفقاو نسحو هارظني لف هيلعاشتفامهما مث ىلغسلا ضرالا ىلا لز "واايلعلاءامسلا ىلا ملط ٠

 4 هنيعب مالكلا اذهان: !لاقانودأ ناكوكال الو ىلال ةيقاطلاو بيضقلا جاردقالاو امهضعباخشف 3

 357 هذي ؤوةيقاطلا رس الوهوةنيدملا نس > لخدوامباقعأ ل عاع>رامبا مبانريخاامانيسنانكسلو ٠

 يهاوشه.فىذلا عضوملا ىلا علطو رصقلا لخدم“ سائلا. نمدجأهرب لف ب سضقلا
 '؛ 3  ىهاودلا تاذ

 0( جاجز هيلعو اهم«أر قوفناك فر :رمبرقت ىت :> ىّدمو هر لذ ةيقاطلاس ؛الوهو اهيلع لخدف ١

 0 اهه>و ىلعتءطل وىهاودلات اذ ى ةاود تحاصف ضرالا ل عهقوف ىذلا عف را 5 ىنيصفو 3

 1 تاسرا ىدهلاا رون ةكلملاناالا. نطنأامهللاوأه.سفن ىف تلاقو هناكم ىلا عقو وىذلاتعجراوتماقمم 1

 1 0 براي اهبضغنم َْى ماسن واهنم ىنصاخت نأ ىلاعت هللأ ٌلاساان افةمعلاة انه ىعم ل معفاناطيشيملا .

 اان زوكي فيكتف اهيبأ دنع ةزيزع ىهو اهتخأ عمباصلاوبرضلا نمحييبقلاهلعف اذهناكاذا :
 1 حابملا مالكلا نع ت تتكشف حابصلا داز داز روش كرداو هيلع تب ضغ اذا ىلثم بي رغلأ عم ابامعلا :

 2. تلاتا1 ىهاودلا تاذ ىها وشزودعلا ناديعسلا كلملاا هيا ىنغلب تلاق 2 0
5 

 32 ء

 0 "ل
 ا

 5 7 بيف 01 ا



 ١ قفط وما[ كذب 0 اعرسملو رهل ليفلاهب برضولور وفضم طوس تعد ماهيمدق 0
 تجرخ كلما نم كلذ ىهاوشز ودعلاتأرامافاهيلع ىشغ ىتحاهئاضعأ عيمجواهنطب واهرهظ

 اهيلعاورا>تةفاب ىلوتتا مهل تلاقو مدخلا ىلع ت>اصفاهيلعوعدتو كبت ىهوابمدب نيد نمي راه

 اهب>وىلع اهويحسا ئاارعل كو ضرالاىلعاهيمر ٠ ترمافأيد دب نيب اهو رضحاواهوكسمو

 . رمأ نمزاك ام(مأو) ءال ةهرمأ ن مناك اماذهاه.دي نيب نماهوجرخأواه وبحسفاهوجرخاو
 نم سك دقو موهبم نازيحو هوةب ربلا ليقتساو رجلا ء ىطاش ىف ىشمو ا داحتم ماق هناف نسح

 نمبرق ناىلاىشعي لاز مو هباصأام ةدشاو رابنلا نم ليللا فرعيال اشوهدمراصو ةايحلا
 تايب الاةذهايدق بوتكماذاف أه رظنوهددب ع نسحخاملوانتفةقلعمةقروابيلع دحوف ةرحش

 كتم نطس ندا تنك ت6 هام كد تربد

 كمضب تداح دقل ىتح ابيننخ دق كبلعو

 "ا فنيا لأنا ىلا .., كوفاصل ألا
 كمبمىف كفكب ذخأتن اضهان انيلا عرضاف

 نيتوطخ ىشم مثلمشلا عم 2# رةظلاو ةدشأا نم ةاجنلاب نبا ةقرولاةءارق نم ع رقاد

 فوكلاوةدحولا نمهماق 0 سن انس ادحأ هيفدح الراطخ رفق عضوم ىف اديحوهسفن دجوف

 حاملا مالكلا نعت تكسف حابصلادازرهش 5 كزداو فوحلا ناكملا|اذه نمهصئار ةتدعتراو

 نم ةاحنلاب نقيا ةقرولا أرقامل انسحنأ ديعسلا كلملا اهيأ ىنغلب تلاق //1/؟ ةليل فو)
 امو رطخ عضو م يناديحوهسفندجوفنيتوطخ ىشمو ماقم لمشلاع مج رفظلا ققحموةدشلا .

 نيت وطخرونلا يناج لع ىشم مثاهان رك ذىتلاراعشالا د شن أو ادب دشءاكب ىكسف هسن | قي دح أ هدنع

 شوقنم ساحالا ن 7 تبيضق امه. ديأ نيدو نابكلاوةر جسلا دالوأ نمن.ريغص ندلودجوف

 متاوخو ءامسادالو بلاباهيلع شوقنم كو رتةثالثب مدالا نم ةيقاط بيضقلا بناجحم و مسالطلاب .

 (هنبن مدلا لاس ىت>امهيلعناب راضتي و نامدتخ نادلولاو ضرالا ىلع نايم رمةيقاطلاو بيضقلاو
 امبنيب نسح لخدفانأ الا بيضقلا ذخأبام لوقيرخألاو انأ الاب يضقلا ذخاياملوقي اذهو
 .كقاس ىلاعت هللانافاننس ا ءاب هللاقف هى ا نه نسال أهرضعت نم امهصلخو

 ناقيق هناوخانانثالا نحنلالاقفاكنيب كحاان أو كتي اكح لعاصقلاقتف قحلاباننيب ىضقتلانيلا .
 ةيقاطلا ا عا اذهىف ةراغميفامرقم ناكو رابكلاةرحسلان مانوبأ ناكو
 انصلخو اننيب حاف انأالاهذخ أ ,املوقأ اناوانأالا بيضقلاذخأياملوقي ىخأو بيضقلا اذهو
 بيضقلا ناف اهرادقمامو ةيقاطلاو بيضقلا نيب قرفلاامىللاق امهمالكنسح معساماةانضعب نم
 لامتفامبلضف ف رعتامثنأ هلالاةفددح ةثالث ىواست ةيقاطلاو ددح ةتسىواس ١ رهاظلا بسحم

 قاولا 000 كارت ا ببصقلاناوهر تيجعر م امهنم لك ف هلال اذا بلضفءىش يأ ىط
 اههرمس نامعاي هلالاقف اهرس نعىلافشك اهللاب ىدلواي نس>(طلاقف كلذك ةيقاطلاو اهراطقأب ..



 للا لاا

 ل 9 ادلكس - - سرق سيلا
 2 يطبد 2 8 3 027 يايا 5210 + 2 2ك د كيم

 و هوب ا 00 8-0-5 ها

 . ظ 1 4 الل 0 : هؤاشحا 0 مرعمو ' 3 0

 ١ 1 ١ افيو 7 ا 00 ا ظ

 1 داز رهش كردأو أمحوز رظنت ملف مهحايص ىلعاهتيشغ نم مهمأ تقاةتساوهسأر يطغ ةانابااي ٠

 4 1 حابملامالكلا نعت تكسف حابرصلا

 ىلع اهتيشغ نمتقافا املنسح ةجوز ناديعسلا كلملااهيأ ىنغلب ت لاق ( /1/”,ةليل فو)
 ٠ مادواعذال حايص سدس ىرتأ الامثو انيع تتمتلاذقو انابأا, نالوقي اهواهدالوأ حايص 0

 مث نم ناكام اذه تقولا ادهىف ميال اهدالوأ رك ذنم تنحعت ادحأ أرتملف مالا 0

 ليتل رع هما انج وهجط ىف نح يب اذكعاه الح سام 0
 مهلوقب او>اصوه وفرع هوأراماف ةيقاطلا فشكودالوالا نم اندورطملا ١ ثكيفانابأ|د ١ نيخمهمأ 0

 0 ليال خذ تبسم بحدعللاب , اهممسفن ىفتلاقوهللا ةردق ىفةلمحال تلاقومثابأ نو رك ذب مهتم“ ُ

 8 0و قران ةساز نع ةيقاطلا فش نا نود ريصلا نسج قط ملغمل يئا دن وتفالا 1

 0 تلزن ءامسلا نم لها: ب هىلا تاصو فرك# هلتلاق# رصقلاقف نم عي تجع زاةقعزتقعزهتفرع

 3 0 و اذهام لحرانهلتلاقف نسح ىف ع ومدلاب اهنويعترغرغت مث تعلط ضرالانموأ 5

 2 ناكمىأنمكيلعهللابفمدقلا ىفهللا كحاب ملقلا ىرجهرصبلا يموءاضقلاذفن دق باتع تقوالو
 1 000 ال 1لانف كغ تنويع دق كاذب ى!ماميفدح كرظ الكا تشاور 1

 2 تنأىذلا نمكصاخأ نأ امأو تومأ نا مافانهىلا تئجو حو ريترطاخ انآ لملك قلما

 0 همالك تدع“ اهاف كلخا ةرجاةلا هذه فنأم غر ىلءىدالت ىلا ىدالوأو تنأو ان ًارذاسأوهيف ِ

 : 1 ق ىنصاخمب نأت اهم هىجوراب تاهيه هلت اذار وطانامزاهسأر كر متراموتاحضإ ١

 " الااذهىب لحاف كالبلا ف كلو رءرتالو لحراو كسفنب زفف ىلاعتهللاالا هيفانأ امتدحأ ١
 | يندبودخاومال لدحرأا كلاما كذا يغمتجرخبو كيما تمئاحو كتيضاع ول

 7 حابملا مالكلا ن .ضكتس حابصلا داز ريش كرداو

 7 تلاقو هيلا ترذتعا نسح ةجوز نا ديعسلا كلما اهيأ ىنغلب تلاق (/1/1/ ةليل 7

 1  نكلو تألامخاو تننذا اناو هقرافت تح لجرلا ةميق فرعتام ةأرملا ناملعاو ين ذب ىذخا ا
 5 1 دتونسحاطلاقف ادبأكلذدعبا مأكل ىصعأ الانلعث للا عجناو ىنم مقوامم ميظعلا لاو ةغتسا| 5
 7 1 الو كر دق فرعبال نم نع كتيلخوت رفاسىالاأالا أطخأا مو تأطخاامتناهماعهبلقهعجوأ ,
 4  ىلاعتو هناحبس هللازأ ىننعرونو ىداؤفةركو ىلاق ةبيبحاي ىماعاورادقمالو ةميقب كل فرع». 3

 5 2 كذع لار دقام هدنع ىفوتستو كيبأ راد ىلا كالصوأ نأ نيحت ليغ تسيل ل يرتتلا١

 هم ري يربلا



 5 0 َُت .رذلا لاح ٌّق 0 :فيكف اهتخا عم لاعفلا هذه لعفت ىدهلار 0 |

 ,قلاخ ناطلسلاىوقلاناشلا ميظعلا نأ :!1نانلابناطمغلا| يأ كياعتمسقاتلاقمثهيلع تبغ ش

 اهباحاف ىو ىنملكتنامالسلا امهيلعدواد نيناماس اخ ىلعىذلا شقنلابو ناحلاو سنالا

 روظفهسأر قوفن. ةيقاطلا عاق مث ناريحلا أهلا ناطولا نسحانا ناطيشان |اماهل لاقو نسد
 ح رانهىلا تربع ىّتح كا قع ىفك ل. لصحءىش ىأهلتلاقودب تلتخاو هتذخان هتف رعوز وجعل

 هتعقو اذا فيكفاهتخأ ىهو باذعلا نم تعنصام كّدجو زب تعنص رجافلاهذ هناف فتخا

 هلتكح كلذ كوبا ذعلاوةب وقعلاو قيضلا نمهيف ىهامو هتجو زل عقوام عسيمج هلت تك مث كب

 .ابل كرضحم ن.كيلا تلسردقو كتقلطأ ثيحت مدن ةكلاملا ناتلاق ثباذعلان ماهل عقو:*
 ظ 1100 كتلَتَق كوغحر نا تفاحو اهذنع ىتدتر ىف هع جنو اراطنق سهذلا نمهيطعتو

 .فيكى ندي سايابل لاقو نسح ىكرفاهب ةكماملا 0 اوتكبز وحءلانا مثكدالوأو
 .ىتجو ز صاخأ نا ىلا ىنلصوت ىتلاةليخا اموةملاظلا ةكلملا هذه نمو رايدلا هذه نم صالحا
 اهصالخ نمدنال َلاَقف كسفن مم كليو ز وجعلاهلتناقف ىدالب ىلا مهب عجرأ مثىدالوأو
 ىدلواي فتخاو حرابنع اربق ممصلخت فيكو زوجعلا هلتلاةفاهنعاربق اهنميدالوأ ص الخو

 اهب ت>رفز ودعلااهتأراماف ةيقاطلاو ساحنلا بيضقلا اهارأ اةسحنا مث ىلاعتهللا نذآد ىتح
 نمالا كتدوزو تنأ ات امو مير يهو ميظغلا ىه نه ناحبس هلتلاقو اديدشاحرف

 هيحاص 0 ابنطفلا فرعا كدا وأو كمحوز وتن أت وج دق ىدلوايزآلاو نيكعلابلا

 نقثا ناكىتحةنس نيثالثواسمو ةئام ثكماهظعارحاسن اكو رحسلا ىنماع يذلا ىخيشزاكهناف

 ٠ ار ]رو ةطفو هنفدب الذل توم اةكردأ اميناقتا نم ىمتن ااملفةيقاطلاهذهو بيضقلاا ذه
 ارث دتالزا ريفا ماه حان رايدلا بل رف ص خش ان اعاواوبصن نماهام نا ده ىدلوأت
 ,ىدلرا" تاصو فيكفف كالذ فرعأال لاقف اهذخ أ ىلا لص: فيك انف رعانابأ ا. الاف (هذخاد
 - ىدلوا. هلت لاقو كلذب تحرفاهل ىكحاماف نيدلولا نماهذخأ فك اهل ىكشنيدلولا نمامههذخال
 دعب ةماقا ةرجافلا هله دنع ىل قيامانأ هيلع لوقأام ىنم معهما كدالوأو كتجوز تكلم
 .ناىلا مهبعم شيعأو ٌثدنع ميقال ةرحسااةراغمىلا اهدنع هلحارانأو ىنتلكنو ىلعترساج ام

 .ناكملا فك دالواو كتجوز ىلع لخداو كد. يفبيضقلا ذخوةيقاطلا سبلاىدلوايتنأو تو.أ

 كل ملط ناذ همادخ كيلا ريما اسال هدهمادخاب لقو بي_ذقلابضرالا برضاوهيف ىذ 9

 1 مات اوتفاطلا سبل وج رخوابعدوهن امراتخم ودب رتاعه صاف لئابقلا سور نمدحأ

 ىهو هيفطوب صا هرعشو 0 مدعلاةلاحىف اها رفهتحوز هيفىذلا ناكملالخ 3

 فق ذويعلب م اسلاتحت اهدالوأوامصالخ ةقب رط ىردت ال لاح أاوسأىفباقلا ةنيزح نيعلاةيك اب ٠
 درسا نم ىسأقت ىدو اهباصأ اي اطىرجام ببسي اهسفت لعو مهيلع ىحبتو ثرظنت ى هو

 تايبالا هذهدشنت ابعمس تالاملا اوسا فاه ”راماف لاكتلاد أ قلاب رضلاو



 حابملا م داكلا نع تيكن

 اوعاط ل ىهاوشز وجعلاوهتجوزؤانسح نا ديعسلا كلملااميأ ىنخلب تلاق( 1/8//ةليل فو )
 ضشرالا هب برضو هديب بيضقلا نسح د خاف ةني دل ارهاظ ىلا اوجرخ صالخلاباونقباو رصقلا نم

 تقشن ادق ضرالاباذاو كل اوخاعىتوعلطاوىلااورضحا ءامسالا هذهمادخايلاقو هن انج ىوقو

رالاموختمالجر مبنمتم ,ةع لك تيرافعرشعاهنم جرخو
 3 َ شالا قف باحسلا ف هسئدو ض

 ان 0 0 اال وداخأب بك ا لا 0

 نلوؤمتاامو تأ و مط لاقوهمزعو# انج ىوقو باق عجشو مباوجةعرسإ و مومالكب نسح

 ناساب اولاق ةوانناثس رالااوابقق دمر ىأ نمو ةليبق ىأ نمو من ةتئاط ىأن مو ل امقلا نمزوبسنت

 مسي + نحنف ةدرملاو نيطايشلاو نجلا نم لئابق عبس ىلع كحل انمكلم لك كولم م.بس نحن دحاو
 ناوعألاو طاهرالاو ةدرملاو نيطايشلاو نا فن اوط رئاس نم ةليبق نيعب رأو عت لع كح كوله

 مادخ كل ندنف لب ١ راعان صافراح ارامجورافقلاو ىراربلاولابلا ناكسوةصا وغلاو ةرامطلا

 حرف ممالك نسح عمساملف «ةعاط تحربصنواعيمجانب اقركللم بيضقلاا ذه كلم نم لكوديبعو
 ىلع وءاطت ثا كتمدي ران احال نسحلاق كلذدنءفزودعلاوهتجو زك لذ كواميظءاحرف

 منال كم نملغو كل .اعفا# انط هر ىلعكا:ءلطأ اذان ديساياولاتف ؟تاوعأ وك ونجو ؟طهرا
 نادنأ انهو نادبأ ا الب سؤ رانفنادب الاوهوحولاوناولالاو قلخلاو روصأ|ةفلتخم ةريثكد ونج

 0 0 0 هبال 1 ةياعر رار 0 30 0ع
 0 - هللا ةكرب رب لع اب 0 قرحعس ل مك فوس نكلو مدخلاو طاهرالاو ا

 ندسدح حرف كلذ للمف هنوعو ىلاعت
 5 حابصلا داز رهش كردأو 5 صالاب انهاو 4:>وزووه

 22 كبالف كلذ تاشزا نكلو عابسلاة فص ىلعوه نمانمو شوحولا ةفص ىلءوه نمانمو سو راب

 " 2 تقولا اذه ىفانم دب رامى ا.سأب نكسلو شو>ولا ص ىلع نمالوأ كيلع ضرعن نأ نم ان

 ةئيد.٠ىلا ةعاس امذ_هفةلاصلا' رملا هذ هو ىت>وزوانأىإ اوامحن نا كن هديررأ رأنسح مهلاقف

 اهيأد_>اوناساب اولا ةفىلو حن الم نسح مهطلاقف مهسؤرباوق رطادمالك | وعمسامافدادغب
 نمذحأ لمح الانن ا: :ةلح ناكومالسلا هيلع دوادن ناماسديسلاد بع نمانن اانيلع؟احلاديس

 انروهظ ىلءالو انفاتك أ ىلعمد "1 ىنب نمدحأ انلمحام ثقولا كلذ نم «نحنفإ روبل لع موا لا

 مطل قف كعمن هوتنأك دار هكغاسام نا لويخ نمكلدمن ةعاسلاهذه ىف _:رم نكلو

 لاقوكلذ دنهن د تجعتف دبا سراقلان ينس ع بسةفا ممهلاولاقف داني نإ وانني و نسح

 كيذالولو نيك اصلا هدا .ءبومة كلع هللا ندح للة تنأهلا ولاقمةنسلانودامفانهولاانأ !تئجح فيك

 ليفاككرأ |ىدناسودقلادبعج يهلاز الادب كايعباهارت الودالبلاو رايدلا هذهلصت تنك 5



 .برالا ىعيلخم لعردقب نمو تلاقفج رفلا كا لصح ثيحس 0 71

 رظنت فوس ىنطعت مذاو رايدلا هذهراطخأ ف 000 رفءامسلا
 تايبالا هذهتدشنأ اهنا م

 اضرعمو ىلع اناضغ كلاحثي اضرلانم ديرتام ىدنعوىلع

 اًضةقنيو اميدق ىدشب نادولاو٠ اننيب ناكىذلا ىثاخىرج دقامو

 اضرعت انم ضارعالا ىر اماف ابنجتم انل ىشاولا حرب امو

 اضرحو لاقوىشاولا لبجناو قئثاول كنمنظلا نسحب ىناف

 ىضتنم موللاب لذعلا فيس ناكولو هنوصنو . اننيب ءارس مكن
 ا ]اقل كلم ايثبر لعل . نوثتم ؛. ها ىرامب للا
 ىكتاتسلارانتمتكلملا تاحوف ويدعو راق ماع ىداربلا عيسفاهدال وال يتب

 هتان ةكلملا لعزوعدو مطةمحر ئراوخلا ىكف هدنعا انسح لو رظن واهدالوأو ىه

 هطسو د.شو ماق كلذدعب مث فقاص ىلاابذولك ىملا نسال ب هذو للا بقا ىلا نسح يصف

 ىلا انقوشلوطااماهالاقو اهينيعنيب لبقو هردصولا اهمضواهسأر لبقواهلحو هتجوزىلاءاجو
 يهتامحو ريبكلا هدلو لمح هنأ مث ةظقيلا ف وأمان ماقادهانعاةحالبفكلا :هانلعث عامتجاوانرايد

 .دنع اًةقو عقلا ج راخ ىلا الصواماف اراسورتسلا امييلعهللا لمسأو رصقلا نماحر خوريغصلا دلولا

  هللابالا ةوقالو لوحال نسح لاقف الوهقهدايأر كانه راما ءافةكلملاة يارس لعلفقي ىذلا بالا
 قدوبو ركلا حج رفمأي : نسحلاقف صالألا نم سكب امهنامنوعجارهيلا ان اوهللانا مهظعلا ىلهلا

 فيكوانودخاي را مال انيلع ملط اذا هناقا ذه ألا هثبقاعيف تران وهتبسح ءىشلكلاقودد ىلع دب

 بعتلاا ذه نم حيرت نوانح ادرأ لتقن ناالاجرفأ: لطامهللاوهتحوزتلاةف رمالااذهىةليملانوكت

 هللاو بانلإ جرداخ نملوقي ل ئاقباذا دمالكلا ىفاهاخيبف ميل الاباذعلا ىساققن حميصن الو مظعلا
 مالكألا ذهاممس لج للوقت اذيف ناعواطتناالا سحكثاحو زوانسلارا: ميف ١ ديسأي كلحةفاام

 باوملا ىلعادرتمل وارتكس يك ااملوةيلئاقب اذاوهيفاناكىذلا ناكملا ىلا ع وجراادارأو اّتكسهنم
 نكلو كدت هياتب صان امب اميل لاثف ىهاودلا تاَذ ىهاوشز وجعلا ىهو لوقا بحاصافرعف

 هم ا افلح ىتح يكل حتفاام هللاوامبل تلاهتفمالك تقو وهامت قولااذهناف با. | ىحتفا

 .ناو تماس تالا 0 اما امياصأ اميمو ةرهاعلا هدهدنع ىناكرتتالو اي قادت

 ىتنباي تنأو لجأ نم ىناكنت ةعاس زكفو ىت رقتح ةقحاسملا ةرجافلا هذه ناف تنطعامطع
 امطتحتف قاتاعاط| ةلحاماف اهبقثتىتلانايالاب اطاةلحواهبان ا مطا اهافرعاماف ىرا ددقم نيفرعت
 فيل نم لمح رد زلا قلح قورم<ا ارا نمىمور ردز ىلعة.ك اراهدجو اح .ر>امافاحر>وباملا

 ٠ اهطتلاقو امبمادق تمدقتف ىدحألا ربملا ىرجنمىوقأ اد رحىرج وابتحن نمبلقتب وهو .

 ٠ ارم ةنيدملا هذههب لعجأ اممم باب لقأر حسلا نمابابنيعب رأ ظ فحأ ىنافعءىش نماعزفتالو ىناعبتا



 0 نسح عمسإاف خركاشم ١ متن أام لثمرإ م ىتناف ىتبج ن موكب واقاوببطف للاب الار
 َرب ىلعانعم رسفاريخ هلاك از ا تفتلاوثةاحتل بنت 3 ار'ديدشاحرف رف تب 1 1: 1

 3 ِ  عرودص تحرش ناو مهب ولة ت:اطدقو نوعلبو نوثدحتب اوراسو مبمادقتير ةعلاراسق هللا ٠

 5 0000 ليللا لوح نب رئاساولازي ملواساقام .هلعيج تجوز يحب نسال

 ”حابملا مالكلا نع تتكسف.'
 . حبسا ىلا ليللا لوط نبي رئاس اولازدحلمهنا دطيعسلا كلما اهيأىنغلب تلاق(1//|, ٠ ةليل فو)

 / هلك أو اعيش هنم ج رخأو هجرخ ىهديدحاو .اكدمرابنلا عل اطا هو فطاخلا قريلاكريست ءريطاو ؟ ٠

 | قيرظلانع مج رعدقو مهمامأ تبر رفعلاو نب رئاساولا يلو ريسلااودج مهب رشوءامج رخأو
 ' لماكربشةدمرافقتلاوةيدوالان وعطقياولا زامو رحبلاع ىطاشر اعةكولسمريغ ىرخأ قيرظا 40 ظ

 - هقطنسحاهرظن انلقرابتلااهنم لطاوراطقاالا تس ةربغ مهيلع تعلطْنث النلاوىدا+لامويلا وب : ٠

 | قاوزكاسع هذه ىدلواي تااقو نسح ىلازوحعلا ت تتفتلافةجعزم تاحضاوعمس دقورارتصالا 1

 لال ىاايءنصأ | ءنسحاهطلاةفديلاباضبقانت وذخأيةعاسلاهذهقوانوقلطدققاولا' .
 فضتاالدلاولاقوةنادن ند ضرال ااوامقو هل عاؤماسؤك ولمةعبسلاهيلاعلطق لعفف برضقلابضرالا ٠
 - تنازل ةلاواقفكت ةوا ذه تي رافعلاو نجلاةداساي متنسحالاقومبمالكب نسج رف نزمتالو ٠

 'قلغمو قمحلا ىلع مكن |!فرعن انن المثاياو نحم اانولخو لبجلا ق وف كعم نمو كد الوأو كتجوزو
 ' اوفرصو ل يخلاروبظ نعزوجعلاوهدالوأو هتجوزووه نسح لزنف مويلعلا انرصنو لطابلأ..؛

 1 ْ حابملامالكلا نعت تكسف حايضلادا زرهمث كرداو لبجللا فرط ىلع اوعلطو ليختا ٠
 ءزوجعلاوهدالوأوهتحو زووهدعصان:سحناديعسلا كلملااهيأ ىنغلب تلاق ١,//1( هليل فو). 7

 ' ياسو ةلمراس ىدهلار ونةكلملا تلمقأ كلذدع مثلث اوفرص نا دعب راد

 3 ةأوارينلا تدبتلاو ناعمجلا مداصتو ناركسعلا ىتتلادقو ةلمج ةلمحثوفصو ءابقنلا

 3 قرتفاةراكعالاب ليللا ل قأ :ناىلاررمشلا بيطار هاوفأ نم نلا تهرو نابجطأ رفو نا 5
 سلا علطو نارينلاا اواعشأ ضرالا ىلعاو رقثساو مطبخ نعاولزن املونامقي رغلا لصقتا 0 5
 ل ممم اايهطاعدو#ر كش و موماع لبقف هيدي نيب ضرالا اولبقو نسحج ىلا كولم+ .
 0 . هب نيرفاظ مويلا ابد " نحنفمايأ ةثالثريغانعم نوت شيال مهناهلاولاقفىدن طا رون ةكسلملا ركمتا

 ماردسح رشناواسفن تطف#ددع يصمم الاريثكا أقلخ مهنماناتقو نيفلارا د قم مهنمانضبق ادقو
 هرونب ءاضاو جايصلا ما ملط الان اريزلانولغشياولا زاموهنوسرح مركسعملااولزت وووعدو مهنا 2

 7 لعاوتابو حامرلارمسبا اونعاطت وحافصلاتاغهرعاوب راضتوحا رقلا ليا ناس .رفلاتيكرف جالو, 2
 ما "عراد ءانلا بيل برحل ىف مهند ارا ا 3

 . اب رهاغباو ميمادقأ تلزو مهن“ تلج او مح كوش رسل اوقاولاق اور "ام تم تح 1

 5 لا ا 1 6 10
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 وب أيش هلا 00 ى ديلا سراقلا ننس ثالث ءايآةنالث كب مطق نومي اداوجلا كبرأو

 ل هكر نماذهو نيئس تالثةةاسةليللاو مويلاىف كب عطقهناف شنهدل كاطع ىذلا شب رلا .

 دادغب نمو مظعالا هللا مسا ظفحب وهوايخربنبفصآ ةببرذ نمش رااوب اخيشلاذال م ظعلا
 ناحسلاقواءيظعامحعت بحت ةمالك نسمح عمسأمأف نينس عم ملا ىهدهذرفةنس تان ا

 ىناصوأ ورسأ لك عذوه ىذلا دينعرابج لكل ذموديعبلاب ةموريسكلارباجو ريسعلانوهمهللا .

 ناظقي, وأ أ مئانانأل هىردأاق ىدالواو ى ة>وزب ىلع ” عج وملاءلاءال ئه ىلر خسورايدلاهذهيىلا
 000 او موي فيلو يخ فومتيكر اذا مبا لقومويلاتفت مذاب 0

 , ازا هذه لهأ نم ىدر ساي ك يلع نمأن الوةريثككلاهمدى رار, وةش>ومارافقو ةشطعم

 حاب 1| مذلكلا ن ع تاكشو حابصلا داز "ست رخاو

 د كيلع نمأن ال نسحلاولاةز الا نا ديعسلا كلملااهيأ ىنغاب تلاق (1/1/8 ةليل ىفو)

 ؟وذخايوانورمةياع رفة: للاوةرحسلادذهنمالوربك الا كالملارش نمالو را زملاهذه لهأ نم >4

 لا الا كلملا لغ مكمدق فيك نوملاظلا من أانل لوقر كلذدعب رمخلا هغلل نم لكو مهب ىلةينوانم

 كلو رمالا انيلع ناط كدحوانعم تن كولو ةعمدتب ايوا مامر هذال نمىبنالا متامو
 ٠ :ءافدعب ريغاس رق كماب كلعت ممم وكدالب ىل كلصوب نار داقر ا! هذه كلصوأ ىذلا

 مل كلذ ىلع نسح ركشف كدالد ىلا كالصون ىتح كب. دب نيب ننف فخ الوهللا لع لكوتو
 رراجف تقشن ام مهلجرابضرالاا وقد مثةعاطواعمساولاقف ل ا.حللابا .اواجبع مل لات ماريتا ك١ 0

 رم لكم دقم قو ةمدلمةحر سمسار ةأثالث م ,ممواوعلطدق ميجاذاواورضح م ةعاسابيف

 وسحب أ رق لم آلااومدق مثادازقن المىرخ "لا د أوءامةن ' المةوكر هينيعىدحأق ج رخ

 ةوف نمزوحعلات لت مثامادقدلو تدخأو ىلا ةلاذاوحلا هتحوز تيكروهمادقادلوذخأوهداوح

 اوراس #امبف لمعلا تحت هلكرابمالااو راسو هللارك ذ نعرتتال ممتنسلاو لبجلا او دصقو قبررطلا

 رم اًديش ًارقف ءامسلا ىلا دعاصتملا ناخبدلاك ب وطوهو دومعلا ل مهما دق لجيىلا نسحرظنذاو

 ودجو هنماوند (يافهنماوب رقتااكربظ داوسلا كلذراصف ميجرلا ناطيشلا نم للابذ وعتوز ًارقلاب
 راغملاكهفو قاردالاكهان ذأو قب رب الاكهارخنمو بيلالكل اكهب ايناوةميظعلاةقلاكهسأر ات» رداع
 ة4هلقو تاحسلا ف هسأروّىرا وصلاكهالحرو ى راد ا هأدب وةراحملا داوعكةهنانساو

 |لاقف هيدي نين ضرالا لبةو ىتحلا تيرفعلا ىلا نسجرظناماف بارتلا ت>تضرالا موخ#
 اسم انأو قاولا قاو رئاز> نمةرب زجل وأ هذهو ضرالا كلذرامع سئ رانا نم فخ الن سام“

 رحدلاد الب نملحرأن ات يبتشا ل اح ىلع تعلطأ لو مكمودق تفر ءوملكد تعمسوهللابثحبوم

 ابعأو ىدحفو | درفنماهنف شيغأ اناملاو سن الان مدس نا نمةيلاخنوكتاهر ,«غضرأ ىلا
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 5 انيك 38

 ويودع تس 538 . . ١ «. طلة قاس يعاني رح
 00 0 وف 3-3 0 رهشلاد هب ولما 7 د اول ووها ارئاسن سح لزي م

 0١ اويلخ 0 دارأو ليا روهظ نءءاولزنراجشالا يو م

 كلملا ٌمثاذاو مثاقلت وهيلحإ .رىلعماقنسح #[ر راماف مهيلعتأ + دادق ةريثكل اويخ مث اذا اول زوتدحت

 3 هيلع ملسو هيد لبقو كلملا ىلا :سح مدقت كلذدنعفروطلاةءلقو هوفاكلا ضرأ سح!صنوسح

 ىلع لس نأدعب راجشال؛ تش رقلا ىلع نسحووهس اجو هداوجر هظ نعل جر” كاملاةآرالو

 هرخا ىلا هلوأ نم كل ىرجامب ىلربخا نسحايهللاقوادي دشاحرفهب حرفو ةمالسلابهأنهو نسح
 قاوز أرد ىلادحأ لبصوام يدلواي ل ةوذوسح كلملا هنمسحعتفكل ذ عيم نسح هربخأف

 0 ٠ بكرو كلما ماق ا ا نكلو بيج ك صاف تنأ الادب أ اهنم م>رو قاولا

 لزنف كلملاراد لخدفةنيدملاىلاوت انأىلا نب رئاساولازي لو لعفذهعمريس وبكر ب نأ انس> صاو

 لكأ ١ ىفمايأ 4 ه4: دان هدنع اوماقأو ةفايضلارادىفهدالوأو هتجوزو وه نسمح لزنو نوسح كلما

 بكر هلنذاف هدالد ىلا رفسلا ف نرسح كلملا نسمح نذأتساكلذدعب مثبرطوبعلو برشو

 ناموا ..> عدو عوجرلا كالملادارأاماف مايأ ةرشعا و راسو مهعم كلملا بكر وددالوأو هتجوزو وه

 ةراعم ىلع اوؤرشأرهشلادعب ناكاماف لماكر هج ٌةدم ني رئاساولازي ملوهدالوأوهتجو زووه نسح

 لاقوعن تلاقاهنيف رعت لهةراغملا هذهىرظن اهتجورا نسح لا ةفرفصالا ساحننلا ساهضرأ ة رك
 كلما نيب و ىنس ةف ,هملا ف مسن اكىذلاوههن الري كل ض ىلءهلو شب رلا ىلأئب .س احبش اهيف نا

 نسح.هآراماف ةراغملا نمجراخ شبر ىبأخ يشلاباذاو شل راوولا ًاربخ هتحو زن دم راصو نوسج

 هب لخدوهذخأوهب حرفو ةمالسلابهانهو شدا وبأخبشلاه ياع لمفهيدبي لبقو هداوج نع لَو

 3-3 شا سد ح«ّتفقاولاق اورثا ر> فهل ىرجاعب شيرلاابأ خيشاا ثمل4 راسو هاياووق سا

 ةقااعلاو يذقلاة باول يش كدالوأو كتجوز تدلخ نكن سحاب لاقو بجعلا ةباغ شب راوبأ
 ةيقاطلادذهو نيضقلا اذ هالولىدلواب : نسحايلاقو بعت ةباكملا كلت شي رلاوب أ خيشلا هساماف

 قرطي قداطب اذاو مالكلا فا هامنيمف يديساب هن نسحهللافكدال وأو كتجوز ت هلخ تك 5

 نسح عرشف نسحأي كال ىرجام عيمج سودقلا دبع خييشلا كح نسل شر لات

 حابملامالكلا نع ت6

 كدالواو كتحوزت مصلخ دقف تنأاما يدلوأي: نس سودقلادبع خيشلالاقفةيقاطلاو ب 6

 كعم تامعدقو ق ادا قارا زج ىلا كل ودواو بدلا كانا نمو ب جاستا

بابلا حتفو ش.رلاوب أ خيشلاج رن ةراغملا بأي
 ىف اروهوينادق سودقلادبعخيشلادجوف 

 را '

 20 فعسو ةمالسلاب هانهواميظعاحرف هب حرفوهق:ةعاوهيلع لسو شإ رلاوب أخيشلام دقتف لبفلا قزف

 ١ ١ حابصلادازرهش هةر داو بيض لا ةب اكح ىلإ لصو نأ ى ا هرخآ ىلا هلوأ ن ههل ىرجام عم يقال

 ١ سودقلا دبع حب هلل يك عرشان..حنادرعسلا كلملاهيأ ىلا 0#
 لاح ةباكح ىلا لصو نأ ىلا هر : خلا هلوأ نمهل ىرجام ميم نوث دحشت ةراغملا فو شيررلا يأ 1

+ 



 دنس لج ب هود

 ' ىه ىداروت ةكلملا ترساو ٌثرثك | لتقو رارفلا ىلا اوبكرو رابدالااول وفمهمادق ةعزهلاف
 ١ نمارب رسالا وبصنو نسح ىدي نيب ةعبسلاكولملاريضح حابصلاحبصأ امافارمصا وخوا تكلممرابكو
 1 هتحوز امسلارانم ةهدمسلل رخآ ]رو هدنعاويصنوهقوذ سلخ رهوجلاو ردلاباحفصمصرملا

 ,يهاودلا تاذىهاوشزوجعللرخ أ |ربرساوبصنو جاهولا بهذلاب حمصملا جاعلا نمري رسلا كلذو

 ىف كعماطب ري وناتباكع وجينا الاةلاظأيةرجافايكؤازجاماطتلاقروحعلا|مأراماف نيلجرلا

 هفيك هنم نيمعطتو كب نم عطةبكلذدعب وكداج قزمتي ىتحرحبلا ىلاناقاس و ليخلا بانذأ
 يف ةينايهرال هن ال هلوسرو هللا ةنسب لالا فت جوزتاهنا عمة رجافايلاعفلاه ذه كتخاب تلعف

 رائم ةكلملا تأ رامافا دجأ مهنما وقبنالو ثولتقاتلاقوز ودعلا تح اضف مرعي ي را.سالا لقت

 ىفان رسأى ذلااذه نمو ىتخأاياط تل اقوا يلع تكبةر وس مةديقم ىهو ةلاخلا هذه ىفاهتخأانسلا
 انيفهللا هكخو انكلمدق نسحهمساىذلا لج رلااذهنا ميظعرمأ ا ذهاهط تلاقفانبلغوان دالب
 عكرسأ الو ؟ربقالو مكيلعهللا هرسعن اماهتخأ الط تلامتف نجلا كوام لعوانياع بلغت وانك لمرئاسفو
 رانم ةديسلا نا يثببسلااذ م باهصاخهن |تفرعو كالذاهتخا تةقحتف بيضقلاو ةيقاطلاهذهبالا
 .تلاقواباجأ نم هاساقامودل ىرجام عيججو نسحاه جوز عماط ىرجام مسج اهتخال تكحانسلا

 لحد ىت> ساملا ةديشد ىلاعتهللاهدب أد قوهتوقةوقلاهذهوهلاعف لا فلا هدلهتن اكنمىتخأايابل

 اهاساقىتلا تئاحعلا نم هب ىنيتربخ | اميف تةدصدقل ىتخأايهللا وابتخأابل تلاقفهقح قط رق
 10 تكيف حاصلا دار روش كردأو ىتخأاب كلحأ نم اده لك لهو لحرلا ادده

 : ْ حابملامالكلا

 اهتخأتريخأ امل انسلارانم ةديسلا نأ ديعسلا كلملا اهيأ ىغلب تلاق (1//, ةليل فو )
 نم اذهلك لهوهنأو سم سمس اص وصخ هيفطر شبام لح رلا اذهناهللاواط تلاق نس>ح فاصواب

 مصعب عدوف ليحرلااو دارس مشلا تءلطاماف حابصلا ىلا نوثدحياوتاب مهنا مث معن تلاقكلجا

 برض كلذ دنعف ىدبلا رون اهت>أن يب واهن ب تحاصأ امدعب زوجعلاوانسلارانم تءدوواضعب
 .دب رئاع | صاف كر سوده ىلع هلل دج اهلا ولاقو هيلعاوماسو هما دخ هل علطف بيضقتلاب ضراالا نسح

 اودش .مهللاقهنا ما ريخهلاك ازجمبللاقو مهلوق ىلع# 'ركشفرصملا حل نم ع رسأ ىفهلمعن ىتح

 :تدخاو داوس+لا هءحوز تنكر همادق ريبكلا هدلو دخأو أمهنم اداوج نسح

 ىلا عيجلا هجوتو زوجعلاو ىه ىدبلا رون ةكلملا تبكرو اهمادق ريغصلا اهدلو
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 .لئام كصخشو الادحأىلا ىتلتمكدعب دعب -رمترظنافو
 .لزان نيعلاو نفجلا نيب كناك .ىركلا ىفشكتيأرالا تطمغامو 03

 ادع أركشأ امانأ ىتخأاب نسج امل لاقفاديدش اسبرفتحرفاهرعش نمتغرفاملف ١

3 

 تجوز صاخ فيكوهتجوز ثخأ عمل قفتااموهاساةامود رخآىلا هلوأ نم هرغس فهل ى 1 ميم مدي ةيانعلاونوعلاب كل نوكيىلاعت هللذ تاوخالا رئاسزودنمتن؛الارمال ْء



 لا ا ل ل
 121111111 ين 2221 (

 سر ند يفقلا نظم لإ كانا و كلضف نم كلاسأ انأو ىحأ تانب لجال ليما .

 لوي نأ ىحتساو ضرالا ىلا هسأر قرطأ سودقلا دبع خيشلامالكنسح عمساماف ةيقاطلا شر ىلا
 بسلا اناكناذللااههواميظعاليمح ىعم لعفدق نيخيشلا نيذهناهسفن فلة مثاكلامهيطغعأام
 الو ىدالوأو ىجوز صلخالو نك امالاهده ىلا تاصوامامهالولو قاولا قاورثا زح ىلا كوصو ىف

 ,ىتايتداساي نكل و كل اامهيطعأان أمعن لاقوهسأر عفر مث ةيقاطلاهذهو بيضقل ||| ذه لع تلصح

 اللا مهعف دلعردقأ الو ى :نولتاقيفان دالد ىلارك أسعب ىنت اين ىتجوزدلاوربكالا كلملا ن:فاخأ

 د وردأواسوساح كل نحنف فخم . ال ىدلواي نسل سودقلا دبع خيشلا اقف ةيقاطلاو بيضقلاب

 | 100ج الاساء ىلث نم ضخ الو كنعد مخدا كتجوزدلاو دنع نم كيلا يا ن«لكو و عضوا

 ةيقاطلا ىلععاوءايمخا هذخأ خبشلا مالك نسج عمساملف سأب كيلغاماردصحرمشن وانيعرق وأ سفن

 ح رفف تيفقلا كيطعأ انأو ىدالب ىلا ىنبحأس يودقلا دبع خييشلل لاقو شدرلا 7 أ خحيشلل

 امجد نع ماقأ مث فص ولا هنعز>عبامرتاخذلاو لاومالا نم نسما زهجوا دب دشاحرف كذب ناخمشلا .

 ظ فكرأوةباد وس كر هعمرفسلل سودقلاد بع خيشلا زبحتفرفسا|بلط كلذدعبو مايأ ةثالث

 ردص نم ةهيلجرو هديب لوره,لبقادق معظع ل يغب اذاو سودقلا دبع خيشلارفصفةب ادهتجوز
 شي رلاوبأخيشلاامأوهدالوأوهتجوزو ن.>ووهزاسو هبكرو سودقلادبع خيشلاهذخأفةي ربا
 000 ن وعطقي نيرئاسسودقلا دبع خيشلاوهدال وأوهتحوزو ن سحلازامو ةراغملا لخدهناف
 نماوبر ىت>ةش : رقلاذفانملاوةلهسلا قب رطلا ىلعم طدد ١» سودقلا دبع خيشلاو ضرعلاو لوطلاب

 ككل ' ا لاطالوأو هتجوز عوجرو هتدلا ءرايد نمهب رقب نسح حرفهرذيدلا
 .:رعتتكسف حابملادازرمشكرداو كلذ ىلعىلاعت هللا دةيعصلا لاوهالاهذهدعب رايدلا
 حابملاممالكلا

 هعللت نه هتا ىلعىلاعتهللا دمح نس> ندم ٠_سلا كلملا اهي ىنغلب تلآق(5,//1 ةليل فو)
 ةيقسفلاو ءارضحلا ةبقلا مط تحالدق *اذاو رظنو هلضفو هتمعن ىلعهركشوةرعصلالاوهالا

 ريخلاب رشي | نسحاي ؛ سودهقلادبع خيشلالاقفد رعب نمباحسلا لبج ملح الو رضخالارصقلاو

 همقلادنعاولزت و ا ندسح ح رفف ى ختان دنع فيض ةل للا تناف

 000 ع اووف ف رقفلاو مود رقى ةحاوراسواوبكر مثإ وب رشواولك وا وحارتساو

 تاناي مل لاقو مه 4 مهيلع سو مه ىلعو مهيلع نماسو مهنيقلت و سودقلا دبع خيشلا خا تانب

 تانبلاهيلام.ةةفددالوأو هتجو ز صالخ ىلعهتدعاسو نسح كيخأ ةجاحتيضقدقانأاه نخأ

 ديعموب نهدنعناكوهدالوأ وهت>وؤ لمشلا عمج :وةيفاعلاو ةمالسلاب 4:ينهوهب نحر فوهنقناعو

 لوط ىلعابعم يكب نس> كنذكوا ديد _هءاكب تكب وهتقناعو ةريغصلا نسح تخأ تمدقت مث
 نييتبلا نب دهتدشن أوهقارف نمهتساقامواهرس بعتو قا رفلاملأ نءهدج امه تكش مثةشح ولأ



 يل 6-5 ةسغلا 1 تاقلاخسح ماثاديعسلا كيان تل
 ضرالا 2 تعءقوو ةميظع ةخرص تخرضص 4ءالكت مع امافدرخآ !ىلاهلوا ٠ نءهلىرجام عيمجب

 ف تالرغدما وا ويياراب تلاو ترك ازال يل تاجر مااا بنروح . مَ

 نكلو ضرعلاواطوطب ضرالا تكام تنكلاىهتيقب اوامهيلع تظفتحا تنكولفهيقاطلاو بيضا

 حابصلاححبص صاامافاهميطأوةلمل ًانهأيفاوتابوكدالواو كتجوزو تنأ كتمالسىلءىدلوايهتل دجلا

 ديبعلا يركش راصو قوسلاىلا جرح 3 شاهفلا نسحا نم ةلدد سبلو باشلاع نمهيلعام َُ

 دجحوبال يتلاةنمشملا ىفاوالا نمو شارفلاو لاحلاو ىلحلا ن مسيفنلاءىشلاو شايقلاو ىراو 1

 هتحوزو هذالواووه ماقأو كلدريغو تاراقعلاو نيناسيلاورودلاىرتشا كولملادنعالا اهلثم'

 تاعانا قرمو تاذلامزاه ماتا ىت>هانهاو شيعدغرا ىف ولا : زد و ةذلو برشو لك أى هت دلاوو

 توعال يذلاق ابلاى ا وهوتوكلملاوكالملاىذناحبسف"

 » فصاوم ا نيزهستقوشعم عمرجاتلار ورسمةباكح
 1 هع*ا رحات ل>ر فنراوالاورصعلا فلاسونامزلا د3 ىفناكهنأ( (ىحامو) ٠

 ضايرلا ىف ةهزئلا بح ناك هنكسأو لاحلا هف رم لاما ريثك هنامز لها نسحا نملجرلا كلذ

 هضور ىنهن اهمون ف ىأر ف ىلا يللا نمةليل ىفاهنان ناكهنا قةتافحالملاءاسنلاىوهبىهلتي و نيتاسبلاو
 ةماخا كلت هتمجحيذ هيلجناةضفلا لثم ءاضنن ماع |: ةلر ناورؤالظ را اهيفو ضايرلا نسحا نما

 دب نم ةماجلا كلت فطخ مياظع رئكاط هيلع لؤن زنهن ايأر كلذدعب وأميظع دجوأ اهنم هبلق ىف 0

 1 جابصلاىا هقا وشال ب راصفةماخل ا دخم لفهم ون نم همتن | كلذدعب مثهيلع كلذ 9

 جابملا مالكا وم تنكسفحابصلادازرهش كارداو مانا ذهدلزسةب نمل مويلا حورأ نادب 1

 جلاعيراصهمون نمهبتنااملرجاتلاارو رسمناديعسلاكلملا اهياىنغلب تلاق(7410ةليليفو)
 راصو ماقفمانملا ادهيىلرسف نهىلامويلاحورا نادب اللاةحابضلا حشا اننف حابس 5 " ١

 1 عوجرولا باط كالذدمعب م مان اذه هارتسف نمدجج زف زلم نمشي قلل ْ

 ل رادلا كلت تناكووا -كادود 0 ىلا ل عدنا هلام رطخذا قد رطلا قوه امنيف هل زخم ظ

 تاسالاهذهدشنب وهو ني ز>دمك نمنيناتوصابب عمسيوهب اذا وامملا ل صوامافءاينغأالا |

 اممم يلعلا ىفشي ةرطعم اهموسر نمانل تبهابصلا ميش ١
 اهمدعت دوعبت دق يذه رادلا ىله ىربخ هللاب حيراا مسن تلقق. 1 اهميمرالا عمدلا بيحي سيلو الثاس سارود لال طاب تفقو لل

 ابمسقس قانض انسولا هنافجاو  هدق نإلاىن لام ىظِب كخا)و | ١
 رساهنطاب ف ضايؤلا نيس حنا نمةضو رىئرف تيبلا لخاد فرظن توصلاكلذرو رسم معسامنف >3
 .قوفوهيسا#:1نودةيبص نبني راوجعبرا زتسلاءارو نمهيلعورهوجلاو ردلاب للكم رمجا جا ابد 5

 ماخ هناكمفو نينرقم .نييجاحو نيتامحك نيئيعب ىب كسلا رهقلاو رينم لا ردبلا أك يعاب 5

 1 د ىلإ 6



 0 000 انزل الا : 000 3 ش

 هذا نأ 0200110 10 ير فلا وهالاو ناتملا نمحا راعابتدحومداالوأو

 ش 005-- اكحاط ىكح مث ىلاعت هللا الا اهنممهماسامواهدالوأحيذت وابحب دن و

 كلذ ىلع هت رك-شف اهبنأش نمالاامهطلامهاطعأ ام هن اوهنماهاملط سودقلا دمع خيشلاو شدرلا|بأ
 تتفتلاف ه خا ىلا مالا ل وأ نمريلا نم ىعمهيتلعفام لكي من ًاامهللاولاقف ءاقملال وطب هلت عدو

 قاماربك الا كلملا تن. اءاطتلاقرثا هه اردنم ل ااهذ الوأ تمضو اهتقناعوانسلارانمهتحوزىلا: هتخأ

 ْنألعفلا اذ نبدب رتتنك لهذ مهيلع هيلق تقرحاوهدالوأ نيب وهنيب تقرف ىتحةمجركبلق

 ةرشع#*دنع ماقأهنا مثول! هعدخ سبانلا عدا نمو ىلاعتودن احيسدللا مكحاذهب شل اقوتتكسذتوم

 نم هلت ز:حوهتخأتماقف مكر ماس عطل أى مايأ

 داز رهش ادار هةقناعو عادولا لج الاهر د ص ىلا هتمض مث فصولا هنعزجعبام فحتلاو لاملا

 ْ حابملا مالكلا نع تتكسف حابصلا

 انسح نأماه هر صيلا هتمضال نسح تخأن ا ديعسلاكلملا امد أ ىنغلب تلو (١//.ه ةليليفو )

 هنممهذخانأدعب وكلذ ىلعانسحركشوا دب دشاح رقهب ح رفف ب.يضقلا سودقلادبعخيشلا يلمعأ

 دعبو هنوعدويهعماوج رث:تانبلارصق ك ههدالوأو هتجو زوو ه نسح بكر مث هلى ا عجرو بكر

 اول [دضو ىتحمايأ ةرشعو نيرهش؛ةدم رغقالاربلافراسفهدالب ىلا نسحهحوت ملا وعجر كلذ

 بابلا قرطوةي ربلاوءارحصلاة هج ىلا حتمي ىذلارسلا باب نمهرادىلا ءاخ-ماللسلار ا دا دغب ةنيدم
 تراصو تضرم يت>لد وعلاو ءاكبلاو نزأا تمزلو مانا ترده دق هتبيغلوط نمهتدلاو تنأكو

 هعوجر نم تسي دةواهدل و رك ذنعرتخت الوراهنلاو ليللا ىف ىكلت لب مانعذتلت الواماعط 03 انال

 نودع باقلاو لحان ةم سأل 0 اودط ىل داسابهللاب

 رومعم ابانحالا 8 نمسبلاف أمر 3 مكان ىل صوب مح نأف

 زيسأيم تراد رسعلا أمئدسق ردةةمهللاف كب رق نم نسأل

 حج تزور الا لا ماي ١ الازا يي لع ىدان انس> اهدلو تءعساو هرعش نم تغرفاماق

 فار تانلأث ,عةفاماذةب , دكموةقدصمنينآم ىهو بابلا يلا ت ءاخ هتفرع همالكت ءمساماف لمشلا

 لازافا ميلعايشغمضرالا فتعقوو حر؛) اةدش رمت >اصفهعمهدالوأوهتجوزووهاةقاواهدلو

 عيمج اولخدي نأ مهت صو هديبعوهن اماغتدان كللذدعب وتكب مثهتقن او تقافأ ىتحا طالب نسح
 تامقو اهتقن اموهمأاطتماقفهدالوأو هتجوز تلخد مترادلا فلام ال اولخدافرادلا قةهعمام

 هللارفغت_سااناابف كءتتح ف تأطخا:تنكناربك الا كلملاتنباياطتلاقو اهيمدق تايقواهسار
 ظ حابصلا داز ربش كردأو ةايوطلا ةبيغلاو + هس بسام ىدلوأي هلت لاقو اهنباىلا تتفتلام مظغلا
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 قريد عا وهال تلاقو لسا ؤملا نيزهنلا تتفتتل ةهزكَْراحَرَو رغم ار ارامافأ

٠ 

 قلقنتعطقلا ىلا اهدي تدمو شيلا ةلباقماهتفصو را تدخ كلذ تيضر تلاقفرث ىلا

 ٍ ني سوس نيم نماهماك اهآرذ اهلماناىلا رظنف اال

 ١ اذاراقالا حضف ىذلا سلا تاذايامطلاقق تيئاورب ساو سهدن: الرو رسمايتلاقوهيلاتتفتلا
 تامهاشا|ةللوقت ىهاذاو كلذ كوه نيبفرامظصا هلزوكيفيكسحملا كرظ 0

 ْ .مولعم نهرب ؟لازو رسمان كعم ب علا الو و رسمايهل تلاقف نونج امر هنأ ف صاوملا نيز تماعو

 ١ [ةلاحتفهبحاصردغب الا: مالكن اكن ضاحاو ىلضاحاهلتلاةفهعاطواعمس|طلاقفموهغمردقو

 ١ .كلذب تيضرهل تلامقف بعللا ىف ىنمى وقأ كارأ ىناذ كنيع يف ىشختالىديساياطلاقفاهبلغي هنأ
 ٠ سفنلا تدمبسو حاخرلاب مهتترقو مهتةصورازفالاب مهتقالاوقدايبلاب ناقباستيو نابعلي راصو
 | اهسأر نع هتعضوف قرزالا جابيدلا نمحاشو فصاوملا نيزسأر ىلع ناكو سارفالا<دقتن
 شهدناف كرذح ذخ هلتلاقو را مطقلا ىلعابفكت رمور ون نمدومم هناك مصعم نعتر شوا ا

 ْ ١ يملا ىلا هدي دف راهبن الا هذخأو راتحافاهيناعموايتقاشرجلارظنوها ضذوةلقس را

 «كلميسيل كيلارظني نمنا ابل لاقف كال ضيلاو ىل را كل قءنيأرو رسما تلاقفرخاىلاتحارف
 ' كلزيولو هتبلغف اهب بعلفرلا هتطعاو ضيبلا هنمتذخأ هلا ىلا فصاوملا نب ز ترظناماف هلقع
 | لوغشم هنأ فصاوملا نيز تفرعامافرينان دةرشع ةرم لك ابل مفدي وهبلغن ىهواهعم بضل

 هسءلاّت يب الو كطرش وهاكىنيلغت تنكاذاالا كدا رملانتتيقبامر ورسمايهلتلاقاشأو مب
  1لكى وهو كلذر ركتوهبلغتو ه.,عالت ترابعفةماركوابحابل لاقفران دةئاعالا ةرم لك فكم

  1هل تلا ةفدما دقأ لعاكاق نم مفاد أامماغي وهو حابصلا ىلإ كلذ ىلعاما دو راني دةئاملااهل مفدي ةرم
  1رئام لعفا هل تل انقذ ىلا مأ كل نم غلب أ ىلعل ىلامب ىف آو ىلز م ىلا ىذم !لاقرورسمايردبب رتىذلاام ٠ اممدد

 ٠ حابملا مالكسلا نع تكن حابصلاداز روش كزدا وهعيمج لا اباهاتاودل زتمىلاىذف كلدبأ
 )وففليلة[3,//٠(قالت راصهعيمجلاملابابل يل اوهلزنم يلا ىخ . الرو رسمنا ديهسلاكلملاابياىنغلب

  53هنمتذخأىحمايأةثالث كلذك الازيموادحاو اروداهبلنينأ ردقي لو هبلغت ىهوابعم بعلي.
 ْ هلتلاق ةراطعلا ناكد ىلع ك.ءالألاق دد رث ىذلا مرو رسما:هل تلاقهلام دن: امافةلام مسيح
 قرا وجلا ىلعاهباهعم عل متت ل غفاطا وشأةسمخا م سعلفرانيدةثاسهلاقناكدلا كلل:ىيواست

  35هيلاتتفتلا كللذ دع وهكلعامعيججو هك كلذهت١تذخأف تاراهعلاو نيثاسملاو تاراقعلاو

 تيقبامةبحم ا كرش ىف كءمىتءقوأ نم ق>واهل لاقفهب علت ل املا نمءى دك فم ىتب لهل تاتو
 هن 1 لكرو رسمايهل تلاةفاريثك الوالي لقال هريغولاملا نمءىش كلمتىدم

 000 كي تيل اح تح 1 هج 0

 آ 7 نيبهوإ ل « لءااراض ترم تاديعسلا كلاهما

 ظ قراحملا ىلىعدو حلمأ كلئلو حالم مال لا تنأ ىذخ حابصلا نيزوحالملا دا ١ ظ

 .نظفائيش كطءأ ىنتيلغناو رينان دةرشع كذم تذخا كتماغنار و رسما. هل تااقف كلذ ل عاعم ل

 9 د - بع



 انلف را رايتس ارسل لت قوت اعركلاو زلال نانساونيتفنت وناهلسم
 ْ دنعف هترظنو هيلا امس'ر تعفرف رتسااىلا لصو تح وخدل ىف غلاب ورا دلا لخدو نورا

  رظنو هبلق بهذو هلقع شاطاباماتواهرظن اماف مالكلاةبو دعب مالسلاهيلعتدرفاهملع س كلذ

 "م اولفملا نماهيف نوكيام عيمجو جيرانلاودرولاو جسفنبلااو روشنملا نيمسايلا نم تناكو ةضوررلا ىلإ
 ريط لك مايو ليلو مامحو ىر# نمرويطةضورلا كلت وزاعالابراحشالا عم تحشوت دقو.

 | اهيا تلا متاهآر نملك اهب نتتغب اهادتعاواهدقوا هلا جواه سح ىف لاه ةيصصلاوهتوصن درغد»

 ام لاقد اهبادكا ةزاحا ريغ نم كبير اوحريغ راوح ىلعو كرا دريغر ادب اع كمدقا ىذلاام لخرلا

 |متلخدف اهرايطا مرتو اهراهزا حبفو اهرارشخا نسح ىنجتاف ةضوراا هذه تدارى كيسان.

 رجحاتلارو رسم عل اماف ةءاركو ام 0 هل تأاىتف ىليبس لاح ىلا حو راونامزلا نم ةعاسا هيف جرت ال

 ٍإ 1 ا ا اهدقةقاشروابذ رظىلارظن وابمالك"

 ١ تاس الاودهدشت اوهرما قاريحتمراصو كلذ

 نسامح مي ىف (قلعت 1

 جسمي ٠ م ١ نيرسنلاو سأالاو

 ناحيرلاو محوراو .ابرلا نيب
 ناصغالا نم هيكل تحداف

 اهتافنص نسحب تامك ٠ ةضور
 اهنوصغ لظ تحن ىلح ردبلاف
 ابماعو ا هرازهو اهيرش

 اريصتم ىتحبب . مارغلا , فقو

 نانفالاو رهزلا ميمح توحو
 ناطلالا ب بيطا> دقت ؛نيللاو
 ايشا ته :ليالبلا لذكو
 ٠ نلاركشلا يحيد اهنيسح .ىإ

 ا لو هلع اهب تماسوهرس> فلا هةيقعا ةرظن هلت رظنرو ريسمر عش ف صا ا نيز تمعس |ملذ

 تايب ؛الا هد ماهر عش نعدهتباجأوب .

 ادممأ ىتلا ٠ كعمااطم عطقأو ىتلا . ل ضو مود م

 امتقشع تايناغلا ىف .ىتلا لص. قطتمل .كنا هوجرت. ئذلا 0

 ظ اهتلق دق ةلاقم ىلع .مظعت  ملوىظاللا قاشعلا "ىلع ىن#
 راص الا اها اجا قيلاقو ركستوءرسس ىفاه سم تيس

 . اولالار أس ٠ نماه فواح دب نيب ترضشةدئالار وضع تر ماف لدللا مجم اىلا كلذ ءاومادم<

 اب مع

 ترد >و تءفرفدتاو طارق عفرب ترصأ مايفتسك | ىت حالك ةناضلا» درو ااا ذأو ىنامسلا نم

 مر وفاكسلا عتابي دل تعضوفتأ ذاديعمشلا عضوب تت رصأ مث اه يديأأ السعف لسعلات الا

 0 اطلاقف ةمومتى ال ةاسلل ا هذه ىف ققضوم ر دس ن انشا كانوا ني قتلا: كلذ كعب

 لاقاع هش هيف قرعت لبف م رطشلا بعلب ةدوعمان ارو سسمايتلاقف كلمغ فشكو كرديعشاحرش

 اهدلاب ةموقرسةعقرمل اعلا نطق سوت آلا نم
 / . حابملا مالكسلا ننع تتكس سف حابصلا ذاز رش كردأو توقايو رد نم هترادء>و جاهولا '

 وهاذاوامنديأ نيد هئ:هدقو 1 فراعان امعن
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 دل قيقا لع تبقي ين ٠ 0
 مم دجولا راحبف ادنولو هبرضا قدعنعبعلا مجري ل ه
 ارطو ىغقام لح-وو قوشريسأ هيلقد لامال ديعلا حبصأف

 اذهكنععدرو رشمايهل تلاقوهناسل ةحاصف نمت د .-عت تاس .الاهذه ضصاوملانيزتعمساماق ٠

 ملوح رطشلا بعل ىف كراقعو كلام تينفا د قف كليبس لاح ىلا ضماو كلقعىلا مجراو ن زونجلا
 اهللاقو فصاوملا نيزىلارورس٠تاةتلافدهيلا كامل وت تابجللا نة سيلو كشوف ل ا

 ياسا "قل يلق نمل
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 ١ رورسمأيتلاقف كيدي نيد هرمضحاو كيلاهب ءىجا يلافهنيملطت ام لكللوء ىش أى لطا يتديساي 2

 ١ لاجرا ىندعاستل املا نمءىث ىدنعنك,ملاذا لامالا ىهتنمان اه لاققفلاملا نمءىبش كعم ىتبام .
 هاناىتوطعي هتبلط امبمو ابا#أو براقا ىلزا اهلاقف اعيطتسمريصب ىطعب ىذلا لههلتلاقف

 نملاطرأ ةعب رأو ةيلاغلا نم قاوأعب رأو رفذالا كسملا نمجفاون عب رأ كنمديرأ 0 تلآقف

 ىأت رورسماي تن كن اف شكر زملا واما جابيدلا نمةل>ةئامةب راو رآنيد فال آ ةعب رأو ربنعلا
 نمجررخارو رسم نا مث راقالا ةلحخ ا, نيهىلع اذهاهللاقف لاصولا كل تحب مالا كلذب
 ىذلا سانلا دنع هردق رظنتىتح ةب راجلا بونه هفلخ تلسرافهنم هتيلظ ىذلاب اهيتايلاهدنع

 ىلا نةوفدعب ىلع بوبهىأرفةتافتلاهنمتحالذا ةنيدللاعإ راوش ىف ىشع وهامنيبفاطثرك 3

 اذ كلجأ نمكةلخ ىنتلسرا ىفديسزاهل تناةفةبهاذتنأنبأيلا بويهاباطلاةفهتقحل نأ

 كاعال ىدذدد ناب و.هاب للاواطلاةفهرخآ ىلا هلوأ نم فصاوملانيز اًظهتل اتاعهترخاواذكو ْش

 ' كلاصتا ىاببسنن وك ال فاو انيعرةواسفت بطرو رسمايهل تلاقهنمكلذبوبهتعمسستافهنم
 املتلاقو اديدش ءاكب تكف اهتديسىلا تاصوناىلاةيشام تلازاموت شمو هتكرتاهنامتأبب
 ناىلاعتهللاءاضق ىةليحال اهتديساهل تلاةف سانلادنعمرت<رادقملاريبكل جرهناهللاوىنديسأ» ٠

 ناولا ولا فة ةةشال وةدومان هب ادب ذخأ انت 0 دنعدجوام لج 2 اذه

١ 

 كلذدنءف كد را 200 2و كيفانم ماك :نأردق 1 زاجوان أالاكد:ءامركلو 'ء

 هيلع يمعنتو هفاخ ىلسرت نان دنع ىأ ا رارادسلا يراوجلاابل لاقفضرالا ىلااهسأرب تقرطأ

 اساطرقو ةاودب تعدو ىراوجلا مالكتابقفلاؤسلا أ افمائللا نمادحأ لآسي هيعدتالو '
 تايبالاهذههيلاتبتكو

 لعفلابتاتلف ل يللا حنجدوسا اذا لطمالب رشبافر و رسماب لولا |ذد
 ىلقع ىلدر دقو ركس فتنك دقف ىتفاي لاملايف لادنالا لآستالو

 ىلصو هقوفنمرو رسماي كتدزو هعيج كيلع دودرص كلاف

 لدعالب كافجبوبحم روجىلع ةوالح كيفو ربص وذ كنأال



00 3 
 اب و كح رو عم د سس دحوم 0 رم 1
 اق كاضر ىةليلق تنال ىحورذخأ تدرأول رومالا هدمانيلع ىغق نم قحو رورسملامتف

 عيج ىلبتك او دورشااو ىضاقلارمضحاو بهذا دئنيحرو رسما:هلتلاةف كاوسادحأ قشعأ

 دوبشلاو ىضاقااب ىلأو ةعاسلاو تقولا ىنامئاق ضم مش ةماركو امح لاف تاراقعلاو كالمالا

 لاقو اهاهانأ نس> . *ر ههرطاخ لبلتو هبل بهذوهلقعراط ىضاقلااه ارا هفاهدنع#و رضحأو
 تح اهاكريصتو كالمالاو ىراوخلاو تاراقعلارت هتنا ظرشالاةحملا تبتك ال ىكديساب

 امو هب راوجورو رم .م كم ناب ةدحىل :ك اذ كلذ ىلع انت ةادق تلاقف كتزايح ىو كفرصت

 دوهشلاءضو و ىذاقلابتكفاذكو اذك هتامحنمثب فصاوملا نيز كلمىلا لقني هديهكلمت
 نع كيك حابصلا داز ريش كذاو تعضاؤملا ئز ةحملا تدذدخأو كلذ ىلع مهطوطخ :

 حابللا مالكلا

 نءةملا تذخأ اللف صاوملان يزن اديعسلا كلملااهيأ ىنغلب تلاق( /9 «ةليل فو)

 1 لا تدل ا 000 000
 يسال ىلا اذ 7 1 ١

 بهذا رورسمأ هلتلاق اهل اكيلم راق فارسا كلم ناك امم عسير نأ ىلع ةلمتشم ىضاقلا

 ناش دفن أف راعشالا نم اعيش دئفتاهل ٌتلاقَو توف ابن راح تتفتلاف كليبس لاح ىلا
 تايد  الادذه رطشلا بعل

 ارظنلاو حث رطشلاو رسحلا ىكةشأاو يرجو يب ل>دقامونامزلا ركشا
 ارك د الو ىلا رولا 'قابلتمام "ةمهان .ءادنغ ةيراقعا لح ىف

 اًرشنلا باغتاشويح ىل تمدقو اهظحاول نم امابسىل تقرف دق

 اردخلا» دخلا تلاقو» - ىتردابق - ةمداندم اناسرفو اضنو ارمج
 ارعشلا هيشي ميهب ليل حنج ىف اهامانأآ .ترم اذا ىنتامهاو
 اهلقنا ضيملا صالخل عطتسا م

 هنزارف عم ؛ جوخرو قدايب

 4 ركسعلا نيد ىنتتريحو

 حاصتضدرلا سو اة

 هب تنصر نهر ىلع نيديعالو

 ْ ىزحابو قوشايو ىلق فيلا

 لجو ىلع انوهبم ناريح ثرصو

 اهبتماقب ىلقع تبلس ةيسنا

 اًيكلمإ موبلا تلقو نت هايل

 ارمهنم عمدلا ىنم ريص دجولاو
 ارسكتم ضيبلاشيج ربدافترك
 ارمتقم ضيملا شوبحلا كلت ترتخاف
 ارمخلاف تنأ امأو دارملام# ىل

 ارطولا غلبا اهاضشرنع نك أملو
 ه.ثن ةاتف لاصو ىلع

 ارظنلا فلأ. نكلو: يراقعلع
 ىرجو ىنمأمف رهدلا بتاعا

 اركسام دنعاوحصب رثلا براشله
 ارححلا همشلدا وف اهنم اننا

 ارذح الو اذوخالو ناهرلا لع

 ارمقلا



 55 ب تيب 58 58

 سلا 0 2

 5900 ظ ' اهيف توميو اهنسحب هيت تناب نا 000
 0 5 ضهن دو: هن فيوم هرو رسمت «سيلبقا ايلا مغسول ْ دارا" ظ

 0 جدئاللاب تعدابنأ مثةنجلا سنا رعنم ىهايناو 4 ةسنأ ىهاش ىلق قدص ا لاقو هيمدقرل؟ عام 1

 رادو مادحلاةر ةساومدق وماعطلاةرفستعفرواوب لير اوزفلتلا و رشوا و اك أ مهنأمث م ترض 1

 ىقديس ىهواه دبعا: أن ماي لاقو و رشم ساكللا المو سا تالا مهل تباطو ساطلاو ساكل | مهن , 1

 ْ رومالا :ذه كنع لفتانيا ءهق> بجوانحتموأ' ' زمخ لك ًاوهئيدد كم نم اكن ورسماب كلا 0

 : ْ تنك ناؤهنيز قت امن لذ فتن ىت ساب اةؤ كنمدان دخأام عيجو كك الما كيلعدرأنأ ٠

 22 تنأ ىنديساب تويهاه راج تلاقفاماسم ريصاو حسو رأاناف كنيب وىنيب ىذلا نيميلا ف تردغ |

 مانأال يرطاخ ىزبمتو ىنيعي ط7 اف ميلغعلا هقابكل دنع مةشتسا ان رارينك نيفرشتو رد | ظ
 > ةضينف انسان ىددج ىموقهندي رثا الا نوكبال بويهابأب !تلاقفرادلا فك دنعةليللا ١

 ْ ماعطلا تزبجوراتخمو تحن م رطعأا نسحايهترظعو هتئيزو ادعت ددجؤ تيه ةيراجلا |

 تتكسفحابعلادازرمشكرداو سافنالا مب ل تباطو ساطلاو ساك||مهنيب رادومادملاترضحاو ٠

 حابملامالكلا ني

 نوبه اهتيراجةرمأ ملف ماوملا :نيز نا ديعسلا كلاما اهيأىنءلب تلاث(1/685ةلبل فوز
 تباطر ساطلاو ساكلا منيب رادؤمادملاو ماهطلا تددخو تماق سن ساجدبدحت

 دشناف ىتاعتان. هطلت ناك ناف ى رادتاازءاقالانا وأنا كةر و رسءاب فصاوملا زن ءزتلاقف سا ةنآلا !

 را ٠

 سسك قارقلا“ق“ “لاو لح اًنرطتا لل ىلق فو كل( 3
 كي ىلهع ثملسدقو اأهدق ىباق دف ةأاتق بك و 2

 شنت  نيح "قزنلا “ ىكاحم رفتو ” رود فاو رقما جال لا
 امدنع كتاهسحىف ع 2 هرأو رس رمعلا نياس نابل ا

 ةضورو رمل نيبام اهتنياعف 00
 هبابم ريسالا 1

 ةمغر كلذدتع
 هيشابل تفقو 1 ش

 : يمالستد رق ل ١

 تققحم اهيدلىلوق تأرنيحو 0
 ةلابج مالكا اذهامأ تلاتو 5+

 نيه باححلف مويلا .ىيلبقتناظ 2
 تحسب مارملا ىنم تأراماف 4

 ىسقأ هيدويي اهند دوملا

 (سلا قفا يف ردبلا قوفيهجو
 ىلا نك اساب هللا مالستاقو
 امظنت رد لمد ثب دح اعاتب

 امن اهم ثلفلا نانضو از
 مولا بسلا "نع نك الت لق
 اميتم ىلتمو اقوشعم كالثف
 امسلاو ضرالاقلاخ برو تلاقو

 امزالم ىراصنلل الا تنأ امو
 امدان حبصت لمفلااذهمبتناف ىتلمب تسلو ىلصو يرتفيكف 22



 ل ل ا ل ل ا "5 اا ا للا ري ا ا الا ا | كي 0 ا 6
 دير لا ل ايفل د وب ل تيس كب 0 1 م 21

 0 انين ل ا ا ا نر 09 33 8 ١

 لعبلا ةبيغ ىفلصولا رام نلكو ءىطبم ريغ. اعرسم . انيلا
 ! يات يزل ون 39 رسم ىلا تدغمو هتذخأف بويهابم راطنهتطنعأو تاتكلاتوظاهلا 3

 رعاشلا لوق دشنب وب

 ىتعول طرف نم دايك الا . تتفف:  :ىوجلا .نمعمسن ىبلق ىلعسهو
 ىلربع ديازت فىوذج تضافو 2 ىتبحأ دعب دعب ىدجو دازءدقل

 ةعرمس تن الرخصلاو ىصخلا متصل هب م ناامماهوالا نم: يدنعو

 قدي ليث نمهوجرأاع ٠ ىظحاو .. ينرسيام ىرأ لهىرعشتيلالا
 ال ١ سلقلا لف انلم ا ؟زناو + ١ اعرقت فصال مادتملا قاتل وطتو

 : حابملا مالكلا نع تتكسف حابضلاداز .ةششل رداو»

 راعشالا دشن راضما طلاةن..ازاملا دورس«ناديعسلاكلملاابيا ىغلب تلاق(1/1 ةليلفو)

 بايلا هيلع ,تقرطف بويهوهتءمسذ|اهددربوتاس الا كلش مرق وهامنيسف قوشلاةهباغقوهو

 كتديسرابخا نمكءاروام بوبها.4لاقو.هأرقو هذخاف .ادكلا هتلوانو تلخدفامل حتفو ماقف
 رورسم حرةفبايلالاىذنمتناوباوملادز نعىتغيامناتكلاا ذه ىف ناىديسابهلكلاقذ
 ظ ١ نيتيملا ند هدشن اوادب دشاحرف.

 هن وصأ ىداؤفلا ..ى ىنا:تدرفرا: ةتوميفما انرمخ هناتكلادرو
 هئونكم ى ىطا رد اناكف هتليقام دنع اقوش تددزاو

 هباهيأ| تاصواماف فصاوملا نيزىلاهب تتأو هتذخان بو.طداطعأو|بلاباوجاباتكس تك ةنأ مث
 نيزاط تلاقف اهبهلعث مج ىلع هلةدعاسءتراصوهمركو هفاصوارك ذو :ذس ءاطرشت ترابع

 اذاوابمالكمنتست لفاعي رس ىتايسهنابوبهاهل تلافانيلالوصولا نعأطب هنا بوبهاي فضاوملا
 هيلع تماسف فصاوملا نبزابمديسدنع هتساحاو هتدخأو# ت>:ةفتاملاق .راعو لمقأ دقدي

 بوبه تماقفنوك. ام نس> أ نمةلدبهل تاهبوبهابتي را تلاق مثاهبن احلا هتساجأوهب تعجرو,

 . تعضوو سالما رن نماضبأةلدب اهتديسعتغرفاو هياغاهتغرفاواهتذخان ةيهذمةلدس تناو.
 ' رهوجلاو ردلاب ةلاكم جابيدلا نمةب اصع ةكيبسسلا لع تطب رو بطرا كل ؤللا نم ةكيساهسأر ىلع
 ١ بهذلاب ةموقرمءارمة توقاب ةفلاس كف تعضوو نيتفلاسةب اصعلا تحن نمتخراو تبقاونلاو
 اهتيراجابل تلاهقفربنعلاو كسملاب ترطعتودوءلاب ترخبتو جادلا ليللا هناك اهرعشتخراو جاهولا:
 نم ةبراجلا تدثاف نطغنتوابتاوطخ ىف رخبتتو ىشع تراصف نيعلا نمكظةح هللا نوره
 تاس الاهدهاهرعش عيد

 اهناظ 0 قاشعلا لع تاطسو اهتاوطخ قف نابلا نودع غتا>خ

 اهتارو ىجد ف قش نم ديشلاك أهرع_ش ب هايغ َْق ىد د رق

 هساصخ تح ويست ل 1



 خيم

 07 نك كحل 3 ا 2 د لام 1 كعب عام 00 3 1 !!انسو 00 : 3

 كنا ١ ىدلاتل ل .راتر ' نريفاتن ر :

 راقالا . دبىف ىلمت سمشلاك اهتافص نسحم تقر ا

 رادكالا تئاش وفصن وحع اهرورس انل تءاح ةلياىف

 ا انعتمو كراعشأ نم ائيشاندشنأر ورسمانت لاق اهرعش رمت غرف أم

 نيتيبلا نيذه
 انماقم ضايز ىف دوع ةه:ئتو ةماده ريدي ردب ىلع انيرط .

 ىنملا ةءاغ اهئاحا فو اريخس اهنوصغ .تلامو اهيراقق تنغو

 حابملامالكلا نعتتحسنف حابصلاةلرب 3101 ظ

 ةد..مةلاهذهدشناوةماركوام>لاقفانل هقوا.يفلر عشانا دقني /

 لامتلاب ةناوحمم : لالدتاذتءوه - قاتحاقاضنحخلاو 2.قأو اه | ١

 لاقل تكفصا1 + امالسكلا: ' تفاس " 'لادتعااوذاتهنقو- ”نضيردلا اهترصبأا
 ىلا ىقر .٠ تاقف - فصاؤملانيزتيمس . ىلاجقافو ئمسا 2 تلاقمسآلاام تلأس
 كلاصو ىف اعماطو ىوهمت تنكنافتلاق .ىلاثمسبصتابيه اما -غىذلع ترا
 ىلاوغلارب رحلا "رم ابانثكنم , :فيزأ" "الاون لت قوفي يزال 1

 .للغلاس يفنلا نم اقيقعو ولوؤلو ىلاصو ليلمسرب كسف راطنق عيرو در
 ٠ لاغتشا مظع ىلع اليمجاربصتربظأ ' ىلاوحلاىبلانم راضتو 0١ ةظفا

 لاجرللي 2 لوقأ اهيفريغلا ىتمال نا لاو نمهلايف لصوب ىل تمعتاتلا
 لاعتشا ىف ىلظللا لثم دروهيف اهدخو .لليللا نولذوللاو لاوط روعش انا

 كالزلا< .ابقيرو حدي ”اهرثثو لابثلاك اظل كقيلع ها |١
 لك ىف ةحبلم ىظديج اهديجو 'ىلاللاماظن ىو> :رد دقع هنآك
 كاوشلاب رطغم 'يطهيف اهنطبو لالقلاك اهدهو و

 للاوماي مثلكم نيمسو بربرم ىلامآ 2 تبتتاهل '
 ىلاعت اابطاصم يىقلاتنيدومعلاز» ىلاح ضرعأهيلغ

 لاغيلاك ةرفنو را هافشدل لاحرلالوّةعىهدد

 لاعفلا ىف ةمسب هبلا تتأ اذا لاجلك  رفشمو

 0 0 كتب 5-3 ادبف 7 داؤذ نع تدك 1
 3 ١

 ١ ١ انبحب الوغشم تنكناانل ءقؤ اميف رعشانلدشنا فصاوملا نيزهلتلاقد رعش مغ رفاتلف ١

 > ةلوغشم تنك ن ارورسلثلاةفضاوملانيزذاديعسلا كلملا ىتخاب تلاق(1/6[ 6 ةليآ قو) ٠ ”

 | ١١ للرفلا دق هظملو . ليتبامر خو“. لازغلا "اذهنعو ىلارجامع ساو فق

 رد >> ٠١ تمشاةتوسنر .-:4 سم كضسيسد"؟لنهمعي اك " >3  اةانسمل

 ةييب هيض 5

 .لاتقلا مزع لولحم عاجش لكدرب لافتحاو  ةوّق



 1 0 ا ا
 00 000 500 كدا ان ا : دان

 0100 5 تدان للا مارق 5 0 ةحانلاا 1 3 1
 30 نع 2 ا مسسملا ملا

 1 ش مالم 0 حبصيو ىوهلا قلح يا

 امر كنيدوىنبد ىلع ىقبشثو ةبجو لك ينزايدالا هبىوجنو

 اذوب كارل ١ ىف قرب ايلحتل ٠ اعتع الزك . ليجنالا تلو
 امدقت دق ىذلا دبعلا ىلع ىنب قداص ناعإ ةاروتلاب فل>او

 امظعم انبي يىلثم اهننلحو ىهذمو ىعرشوىندىلعتفلح

 الا ىف فضاوملا نب زانأ ل للا ةياغاب مسالاام اطتلقو

 اميتم .داؤفلا فوغشم كح 0 ا وملا نيزاب تيدانف

 .امرغم لاملاو بلقلا سع 5 ترصف اهلامح ماثللا تحيل نم تنباعو

 امكحم .داؤفلا .ىف ما رغ ريثد  ايك اش عضخأر تسلا تحت تازاف

 .امسنتم اكحاض ابحو ىلتلاح ىهلوت طرفو ىلا> تاأراملف

 (صعمو اديج كسملا رطع جفاون ترعو لاصولا حيرانل بهو

 او اسر ليغ نهااشلمفو يك كيابل ارح عقلا
 امر# لبق ناك الصو تللحو لئالغتحن نادلا نصغكتلامو

 .يحالا نم فاشتراو مثلو مظب عماج لمشلاو لمشلا عمج انّب و

 ايحتت ىك كنم ابيرق نولي هبحت نم ىوسايندلاةنب زامو
 ليسلا رشا قئف لص هجؤي 2 تعدوو تماق حبصلا ىلاملف

 امظنم اهضعيو اروثنم دخلا ىلع اهعمدو عادولا دنع تدشن ادقو

 .امظعملا نيميلاو ىلايللا نسحو ىرولا فت شعامهللادبعىسنأ ف
 حابملام الكلا نع تتكسفحايصلاداز روش كرداو

  اهتعنو رون دملاةديصقلا دشن ارو رسمزاديعسلا كلما ا هيأ ىتغلب ت لاق( 1/3, 9 ةليل ىفو)

 تاخد مث كايداعي نم شاعالو ك ناعم ن سحأ|هرورسمأب هل تلاقو تن رطا هي صاوملا نيز

 ٠ 19 رو لاحم هن أن ظاماهن ءغلب وابل .ةواهقناعوابنضتحاواهدنع لخدفر ورسع تعءدوةروصقم ا

 ١ .كل لالحانيلعغارح كلامنا رورسماد فصا وملا نيزهل تلاق ك)ذ د _:ءفلاصولا بيط نملانامب
 : نم كل لهرورسمايهلتلاقولاومالا نم هتذخأام عيجهياعتدراهأ مثابابحأ انرصدقانن ال

 نا هيراودح صاودل م ىلا ىذم مثر يظن اطسيل ةضور ىل معن لاقاميلع جر فتن واهيبلا ىتان ةضور

 .ئى ىد ترضخ هز مه ىلا اهاعدهنأ مث ةميظعةيح صوان حا سل نك ناوا رخافامأ ءط نعنصت,

 " الخوسافنالا يطتباطو سال اوساكلا منيب رادواوب رطواوذذلتواوب رشواو اك اذاهيراوجو
 15 لةندرسلا رع الوتادأدب 0 لا 1 تلا ةفه سحب بيمحلك

 ٍ .لوقت تادشز و تافحتلا تاسدو هراثوأ تكرج ردنا اش تساسلف أهدس ؛دوعلاتدخاذهيلوق

 تاي . الاول
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 غظ10111111 11د ل7 ا ا ا ا و. ,
 6 هنمج جرخا اوهلحوأسنك 7 ع مل م اخ هيلف

 قم زدعمال هراطعلا ع اونا نمءىشرينان دلاه ذهب ىطعاهللاقو فصاوملا نيزجوزىلاهعفدو

 نيز دوز هيلا تغثللف امايا هيلع ددرت, رو رسمراضو هياط ىذلا هاطعا مثهعاطواععسهل اقف 1

 ى هكراشا لجرىداصرخلاانارور -مهللاقفرجتملا فدكراشالجرىدا صاناهللاقؤفصاوملا
 نيذ جوز هيلا تفتلذ 4 اهذ لع فئاخ اناو امظعالم فلخو ن#لا فار جات ناكىب نال رجتملا ظ

 عببلا كماعاو رضحلاو رغسلا ىف اهقبد صو اب>اصو ىل اقيفرذوكستن'كللههللاقو فصاوملا ''

 زيلهدلا فهسلجاوهلزنم ىلا هب ىناوهذخا هنا م ةماركوا حر و ر سمهللاةفءاطءااوذخالاو ءارشلاو

 ةفايض انل ىزوخ ةفايضلا ىلا هتوعدو ايفر تقفارىناامطلاقو فصا ومانيزهت>وزىلالخدو

 0 اماعط تعئبصو ةرخآف ةعلو تزود رو رسم هناتذ رعود صاوملانزتح را !

 ىجرخا لاق فصأ ولانيز جوزرا راد ىف رو رسمرسض >امافا مام >ريد دتم ثي>حرورسمب| متحرف 01

 لا رغ لجر ءادق ير ضح تلاتو فصاوملا نيز تبضخفانتسن"" [هلىلوقوهب ىحروهيلا 00

 نحو 70 وهو هنم نيحتست ءىث * ىالابجو زا لاقفهمادةرضحأ اماعطق ىنتءطقولو هللاب 1

 الو طق ىنيع هترظنامىذلا ىنجالا لجرلامادقرضحا نا ىهتشااماناتلاقفاباريصنودو ٠
 تحج رخوماعطلات دخا و تةلفلتو تماقىت>ابلاعب لزب 7 واط وق ىف هقداصاهناابجو ز نظف هفرعأ

 نأ كمال لاقوهقارطاىلا ل>رلا رظنف حسم هنأ كضرالا ىلا هسار قرطأف هب تبحرو رو رسم ىلا

 رو رسم لابق فصاوملا نيزت كلل مادملا اومدقو ماعطلا| وعفرم مهتيافك اولك ًافدهازاذه

 . وانلا هبلق يف تءمار هلزخ ىلارورس» فرسدناف راهنلا ىذه نا ىلا اه رظن وهرظنت تراصو ٠

 هيلا تمدق ليللا لةأ اماف هنسح قوهبحاص ف طل قركتفمراصهنافضصاوملا نيزجوزاماو

 ريطلا كلذ هبلا يأ لك أي سلج اذا زازه اريطرادلا ف هدنعناكوهتداعكي شعتيلاماعطهتجوز 1
 وج لجل اكد ا فرفريرادق ارو رسم فلادقريطلا كلذ اكو هسار لع فرفرد وهعملكأب ١

 قوريطلا كلذ رسما ىف اركفم راصف همم برقي وهفرء.ملهيحاصرضحو رورسم باغ نيش ماعطلا 1:

 ىتاث ىلا الا كلذ رهتساو رو رسعال وغشم|هءاقراصلب مت ::ملا مف فصاو مانيزاماوهنع هدعب

 نمهبتنا ةليا ميار ةراهياعركسناة ابلة وغشم ىهواهياع دقن ا دوهيلا مهفف ةليل ثا وةليا
 كلذ ركنا 4:طح ىف ةمان ىو رورسم ركذن | ١ ءانموجترلتهتجوز سليل س١

 لبقادقرو رسعاذاو سلاح وفل فان ف سلخ و ةناكذ ىلا هذ حابصلاحبصا ماقدر ءامتكو اهياع ٍ

 ةينامزةعاسهعم ث دحتب سلجو كيلا قاتشمىلالاق< ىخاايابحرملاقومالسلاهيلعدرفهياعرلسو
 حابملامالاكلا نع تتكسفحابصلاداز ْز ربشكردأو 1

 هل لاق مث ةعاسىدووبلا عمراجب و رس« نأديعسلاكلملاا,نأىنغلب تلاق(1/8,/,ةليلفو)
 مدشقت لزأملا ىلا لصواماف ةماركوا.حرو رسم لاقف هاخا ملا داقعن ىح ىل زخم ىلا يخاايمق ىدوويلا

 انلىئيهاذلاقو هيحاْؤي وداياو وهردت نادي ريهناو رو رسم مودقب هتحوزربخاو ىدوبلا ١
 عبار داما هلل فلا 3 م
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 ب ا هليل انظار قل
 0 حيلمهتعشايبتي 5 ّى 0 :  هاقات . ةراتو

 ظ .لالح 0 ايلا 0 ا لالا ىدحجلت + فعاولل .نرلتمكا |

 لالطلك .اهبجوو تماقحبصلاىنأل ىلايللا عيمح تقف ابعم تب ةليلو
 .ىلايللا دوعت ىتم تلاقو ىنةءدوو ىلاوعلا حام راازه اماوق انه زمت

 نخاعت ”فدوأ., !ذا ىنع رونا تاقف ؛

 ١ حابملا مالكلا نع تتكسف حابصلادازرمشك ارداو

 تب رطةديمقا|هداشنأ نو يداأ رو مزاد .عسلاك الم اا بيأ ىنةلب تلاق(/8,,ةليل ىفو)
 ا كا لادا رم أن - اللا هب : اغاط له واميظعأب رطفصاوللانيز

 .ىلا اهاصوأ نأ ىلا اهبينأ و هيمدق لعامكق ف صنم :<©ةماركو و امح لاقفحاضتفالا نمافوخحاورلا

 ةيده 2 ا هه حالو هر وذا ١ ءاضاو حام باعتادلا تاس وتس اوال لا

 اهياعدرو 4ل أمثدانهاو شيع دغرأ ىفامهو هايأ ة د.ك اذإب أعم اقأواه دنع س اجواهيااايبىل ًاوةرخاف

 هللا هماس الا هس هن ىف تلا ةف سب رق نعابم | لصي هنا هنومضماهجو :دنع نم باتكمايالا ضعد يف

 .ساحر و ريس» اهيلاىل أ امافهنم كيديو كيدووسل ايانش.ءانياعر دكتانملا لصون ادهن الهامحالو

 اذيلا لصيهنأهنومم ىجوز دنع نماباتك انياعدرؤ د ةرورممايهل تلاقف ةداعلا ىلعابعم ثدحتت

 م قىردذا ؟تسلاطلاق [ةفريصهمحاص نعانمدحاالام ولمع !!نوك فيلق 9اس ١ رق نعهز مس نم

 ىشد : لاحت ىتلا لي ١ةمحاصءاسنلا لقعأ ن مكن :اميسالو كحوزقالخابىرا داوربخأتنأ الب

 0 نممدقاذان 5؟ لوهتي لهأ لع ةريغدل و بعص لجردهناتلاقفلاحرلاهلثم نع زحمعت ْ

 عاونأ : نم |! كةمرك أو رفطع ل جر انأى ا :هل لقوهمن احيىلا ساجاو ماسوهي داع عم دقاف همودق

 .لروكدب لاتحاام لعلف هيفهفل اخت الف هب كرمأ امهمو مالكلاهعم لطاورارم هينعددر:وةراظعلا

 لدم وامافةملا ران هلق ىف تاعتشاد قو اهدنع نمرو رسم ج رخوةعاطواععم طلاقف افداضم

 .رارفصالا نول هيف ىأرفاببحو قراظنف هيلع تداسو 4ب ت.حروهلوصوب تحرفرادلا ىلا, حوز

 امن[ ترك لو اها نعاط اسف ءاسنلا لمح صضعب هبق تاون ارةعزلاباهببحو تلسغتب 7

 .تراصو كد امغلوطل كيلعةلوغشمانب واق ناهلتلاقو ىراو لاو ىهرفاسام تت قو نمهضيرم

 هلك ما ادهىاق لهاام قيفر كعمن اكوا لوقتو قاره*«مدب يكتو قارةلاةقشمهيلاوكشت

 م نو" نأ لحال كرامخأ ىنع عطقت الو قيفر, الا رفاست تيقبام ىديساي كيلع هللامف

 ْ حارملا مالكلا نعت تكسف حابصلادازرمشكرداو كيلع رطاخملاو باقلا

 ال ابحوزا تلاق ا فصاوملا نيز نا ديعسلاكلملااهيأىنغلب تلاق ( ,/8,7/ ةليل ىفو)

 ايحاط لاقكيلعرطاخلاوسلقلاةنئمطمنوك انا لج الك ارابخأ ىنع عطقت الو قيفرب ؛الا رفاست

 ْ 1 رح هنأ 1 4هنندن رئامآلا نوكت امىب اةلع كتايحودي دسك انوه سانا

 1 ملسو 000001 ا 1 ةووملاو د سج وايسلفو هن كلا تعا وداعا



 ١ ظ0 226 8 اة دع 5 3 ايا 577 07 كد 43وط .ىستلا عسل  رزخ يس فيلل - ع
 000 9-5 متي دورت 0 2 اافرب 7 5 2 وا و ور 09 ”" 2 1 توا دعوا سي للا م عوج ي 5 يلا اس هوو ود للا ع د7 20 بلاوألا نا 02 8 . 9 7 ف ع ما" بد اذ هيا حم وي 59 يت
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 ظ 3 3 عا د 6 - 1

 1 نا 7 وهوذب راطااطخل و ريخت نا دنع بابل, قدنرو ظ

 اهاقات واملمافرو رسم ىلا تءاحو كسملا ىح هوؤدر ىلا ءامع هتميطو سأكلا تذخا فصا وما يق :

 : هقوف نمدرولا ءامبهتشركالذدعب وأ ب هس وةيفسل ترادو بارشلا نم ىلحا كقبر ذاهاواطلاقو

 . ىذلا بحلاةدشن هب >«:.وابرلارظنياهجوزو كلذ لكساجا يف هتحار تحاف ى ىتع هفدق لآ
 اًقلغم هد>وف ىانلا ىلاىب اذ ةءظعق فراغو تذغلاهقطوهأ ردقامم ظيغةملق" 7 ادقواهنيس ٠

 الف باملا هل ىحتفاتلاةفىديسءاج قى د.سارة راطاتلاقةهظاغةدت نماي وفاقرط هقرطف

 ملكا انغوف اذكهتلاقمانلا نيقاغت كل مهل لاقف هتختفو بابلا لاب وكس تضف ةمالس هللا ةدر
 ظ كاحضن وهو رو ريس رعلخد مث كلذ ىنبجعيهناف تنسحالاقفارامالواليل تفي الواقلغملزني 1

 مويلا (دهريغرخ .|مو. ىف ىخا ؤةنومويلاادهىداخاوملان مانعدرو رسمايلاقرهرمأ م ؟هنكلو 0

 أركتفم فصاوملا نيزج وز راصرهلز هىلارو رسم ىننع هكالذدنعفدد رتام لعفاهعاطواعع“ لاقف 3

 ىنركنازازطلا ىتحهسفن ىف لاةف ريدكتلا ةياغ يف هرطاخ راصو عنصيام ىرديالو هرما 0 '

  داشنأ ددرب هربق هدش نمراص هنا مث ىريغ ىلا ن امو ىه>و يف باوب:الا تةلغا ىراولاو

 تايبالاهذه + ٠

 امرصت شدعو مايا ةذلب . (عنمانامز زورس» شاع دقل

 امرضنت دءزب نارين ىباقو هبحا نميف مايالا ىلدناعت
 اميبم لاما كاذ ىف تلزالو ىضم دق ةحيلملاب رهد كلافص
 اهتماهاوه قى ىلاق حيصأو اهللإح نسح  ىنيع تنباع دق

 امظ ىلع اقيحر اهايانث بذعب اضرلا عم ىنتةشرا املاط دقل

 اهاسم م'رغلا ىف ىريغل ترصو ىنتكرت رازحهلا ريطاي كلاف
 امون نك اذا ىتاذحا هبثث ةبيم اروما ىنيع ترصبا دقو

 اموحم ىل نكي مل يرازه ريطو نلدوم عاضا دق ئبيبح تدأر
 امربا ةفياحخلا ىف ءاضق دارا اذا . ىذلا نيماملا . هلا وس ادد

 امدقتو اهلصو نم اند لب نىذلا ملاظلا بجوتسام لعفال 030١

 مف رسموا سل فل ايلا

 نز تءغوهروك ذم اتاسالاد شن ااملرو رسمنا ديعسلا كلملا| :أىنغلب تلاق( ما, ٠ ٠ ةيلي) ١ ظ

 ةيراملا تلاةفرعشلا اذه تمم" لهابتءراخلتااقوا مولرفصاواهصئارفتدعتراد يهتموا .
 رمالا اذهنااهب>و ز ققحاماف لوقبام لوقيهيعدنكلو بيلا ده لثم لاقى مع ىف هتمعساه
 [ماف ادب | هيفاهاماءجررلامئاطوا نعاهبرغالناهسفن ىفلاقوهدن هكسلف راسب

 7 دالوا دنع ن م ءاحباتكلا اذه نا ىعداواهيلعهأر 0 : :

 كلذ ىلا هب اجاف 1 ود رشع ىنثا لاق مدن ميقنكو تلاقفهتجو زؤوغينش هيرايز بلع مضت
 لسد
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 © سا#لا فلخ ةقاط نههنال مءامرظني و رو ر سمو هتجو ز لعس سحت وهوىدوبيلا#

 ظ ٠ حايملام ااكللا نع تتكسف حايصلادازرهش كر دأ هس احنا

 ظ 03 000 يارا يسارأا زيزو زذا ديعسلا كلاب ايذل تلا (1/ 8,8. ةايل قو)

 كانه ناكو فةوو سلحلا ءارو نمءاجو ىشم <“ كنيب و ىندب هاخاوملا دقعاواورض حبل ى عدال وأب

 اهتي را تلاق فصاوملا نيزب اذاودنا رن الاهو اينفاه ظني رلتسو |هنلاءاقباب ل ءانف راعن ةقاط

 هل ىجتفتالو ديدحلاب هينكمو بابلا قلغااطتلاقفرادلا جراخ يت لاقك ديس حار نبا بوكس
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 : اهرون افطا رحبلا مالظ طرفو انلاصو ىلال انعتبيهذ دقل 11014

 اهروهز انفطقذا ىنامالاضورب اهرساام تضم امايأ هللا يعرب
 اهرودصو اهدروالا هللا ىلا ىجمراتنكاملثمترمتساالهغ

 اهروذن ىلرا تفاو اذاقفواو اننمعت عمجم مايالا عجرتلبق
 اهروطس نيبجلا حول ىلعطخم نه فكب رومالا نااملاع نكو ْ
 حاملا مالكلا نعت تكسف حابصلاداز ربشكرواو »

 ثلاثلاب ابلا ىلع تك ا1 فصاوملانيززأديعسلاكلملااهب أ ىنغلب تلات(, ٠ ؟ ةليل ىفو)
 ىلءتراص نااهف املهعنص ىذلا جدوبلا عابل فارجو ز ىدي نيب ترضح ةروك ذملاتايبالا

 تايد اللا هذه تددشنأ ررعبلارهظ

 المحم كانه اندز املطدقو الخ الزنماب هللءالس كيلع 20

 الثقأ ةبابصلا - ىف ىتح ةئلاث - تمرضت كارذ *ىف امز كلذ ا 0
 الصم دقام ردأ ملو هبت ةغش نطو ىقوشوىدعل ىلعتعزجا' 2 0

 الوأ هيف انل تقار اك قورت ةدوعهيفيرأل هيرعشتيلابف
 راصوس رق نعهيلانيدوعت كناف كالزنهقارفلعىبز ال فصاوألا نب زابابجوزامل لاف 1

 قارفلا نابت ماعو ق,رطلااوابقتساو دليلارهاظ ىلإ اوجرخ ىتحاوراس مثاهفطالب واهرطاخ بييطل
 سحداف هتب وح صأو ه سم يف رك-ةتمهلزغم قد ءاقرو رسموا ذه لك اهيلع كلذ مظعف ققحندق ا

 ”الوفقم بابلا ىأرفاهلزنم ىلا ءاح ىتح راسوهتعاسوهتقو نمهيمدق ىلع م ئاق ضونف قارفلابهبلخ
 هياعايشغم ضرالا ىف عقودأ رقاملف لوالا املا ىلعام أر قف فصاوملا نب زاهتبتكىتلاتايبالاىأرو

 ًارقاماف ثلاثلا كلذ كوهتبتك امىأرف ىناثلا بابلا ىلا لخدولوالا بابلاحتتفو هتيشغنمقافأ مث
 بك رلاب قل ىتحداطخ ىف ع رسأه رد رن مايطا اوقوشااو مارغلاهب دازةب تكلا هذه مج ىبع 7

 قارفلالأن م انيزح ايك اب جدوملاب قاعتاهآراملف هجئاوح لجالهلوأ فابجو ةودرخآ ىف اهآرخ ٠

 انيمر بنذ ىاب يرعش تيل ا

 موب رادلل تّئد باقلا ىنمأي ا

 باس ارفق رايدلا تيأرغ 22

 ىدصق لكنع رادجلا تلأسو» 5

 ىتح لزانملا نعاوراس 2 لاق 1
 اروطس رادجلا ىلع يل تبتك ز

 جابملا مبلل نع

 انوحش كاوه ىف تدزامدنع

 انينأ تدزو ىونلا توكشف

 أنيهر ىبلق .راصو  اود>ار نبا

 انيق داؤفلا ىف دجولا اوريص

 انيملاعلانم قولا لهأ لعف
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 ايه 3 * بوظخ انه ىعدو بواسو بوبد نهنم ىذخلاق ىراوج ضمد ىعمذحأ لهدل تلاقو

 3 داعيملا تاف نارو رسم ىلا فصاوملا نيز تاسرأف نوب ليحرلا لع مزعوأحياماج دوهنبل

 قيناوملاو دومعلا سنت الفانض »ب نعان دعب اوةديكمانلرب دو ةليحانيلع لمت دقدن | عاف تأن لواننيب

 ىكبتتراصا مناف ف.ماوملا نيزا هاور ةسالهلاحز مجاهجوز زا مثهركمو هليح نم فاخا ينافاننيب ىتلا
 فصاوملا نيزتارامافاهياعر كتب لكلذاجحوز ىاراماف رابنالو ليل ىف رارقاملر قالو بحتنتو
 ىرجاع اهترخلو اهتخا دنع كلذ عسيج تعدواواوعاتمواهشاق تملرغسلاى ههلدب الابحوززا

 راسو لاا رضحادةاهحوزتا رفاهتيب ىلا تءجر < ملأ ىهواددنع نم تح رخو ام ”ءدوواط

 اهقارف نمدب ال نا فصاوملا نب زتأرا ف لاا نسا فصاوملا نيزا ايهو لامحالا اهيذع عضد

 هذه هيلع تبتكولوالا با,ااىلا ت>رغنهلاغشا ضعبل ج رخابجوز نا قفتاف تريحتر ا
 حاملا مالكلا :ر عاد كف حابصلاداز ربهش كردأو . تايبآلا

 اطرضحا امحوز تارامل فصضاوملا ةعذ نا ديعسلا كلملا يأ ىنغلب ِت تلاقارا, ١ ٠ ةإع هل فو)

 لوالا بانلا ىلا تجرخف هلاغشا يتمناع رخاهجوز نا قدتاف تريح رغسلاب تماعو لالا
 تانالا هذه ثيتكو

 اةقارف دنع بوبحملل بصلا نم ..انهالس غاب رادلا . مامحاب الا
 انتقو بيط نم ناكام لعئىمدنو ةنيز> لازاال ىلا هغلو
 انرورسس نم ىضم دقام ىلعانيزح اهم لازيال ىح فكرا اك

 انانو اهلل لنمو وفول  اكلااو  ةرقللب امر ةافطتت
 انقارف ىعني نيلا بارغ انيلع اح ص حت صاوالا قيس لف

 انكاسملا كلت لخت مل انتيلايف اعقالب رايدلا انياخو اناحر

 تايب الاهذههيلعتست كو ىلاثا ا

 اربخاو ىجايدلا ىف ىنيبح لاجح ارظناف هللاب بابلل الصاو ان

 ىرجاكلاب ىذلا عمدلا دفنالو .هلصو تركذت نا .ىكبأ 5

 اريغوبارت نمكسآر قوفعضف انباصا ام لعاربص دج ملا ناف

 اودق"“ سالل “سف ارام ٠ ضعوا رغو ذالللا "قرشا" زقاسو

 تايب الا هذه هيلع تيتكواد. دش ءاكب تكمو ثلاثلا بابل تتأمت

 اهروطس ًارقاو باوبالا لع رش اهرادترز نا رورسما,كددور

 اهو ىايللا واح تمعط مكف اقداصتينكق اداول| دي عى :رالو

 اهرورسوانما كيفتكرت دقف اهبرق سن:الرورسماب هللا

 اهروتس تخرأت جام ىتمتناو . اهبيطو لاصولا مايأ كيذالا

 اهروربانع صقتساو اهرا24ضخو  انحال دالبلا تايص3 رفاسف



1 5 1 - 5 0 

 3 0 يو يل. ١ ؟ اق "5 ٠ 0 اة 1 انت نع 0-327 : ّ
 7 5 "و7 ني نكمح ١ 1 <( < 5570 دع رص

 00 ىلا و يح يي 00 هلا 0 اعدت يتلا آ

 ١ 7 0 عا 0 3 ..# .
 : : 1 ى# فيلتل ا 3

 ىايه 3 0 0 ظ 0 2 مينا 0 2 0 3
 ىمانع ىلراز“ فيط هيرب اعلوممانأاكاذ نم تق.دقو كل
 نلف يوطا ىف ىليلغىشتو ه.>حانميف مالحالا قدص:”لهخ - 1

 مالك بيب ىنيساوت ل ىنمضت اروطو ىنيظاعت اروطذ

 ىهاود عومدلاب ىوع تزاذو ٠ اناتع مانلاىف ىفقنا الو

 ماتخ كتسم' :هاير ئزا» قمحتز هناك اهأأ رد اباذر تفضي

 يما نضصو ىتينم- اهنم تان دقو اننييمونلا ىف ناكدن هال ثيبع

 ىمارغو ىتعول الا فيطلا نم دجألو .مانملاكاذنمتقدنقو:
 مادم ريغب اناركس كيتو اهشأر نيح نون اك تحتضافت 0

 ١ هيلعاهام فرعتاهتخأ تن وماظناوزمعلا يفومالعاا ذه مهساما ديد اج دورس كل ١

 كب رعشب الثل ل ::لااذه نع فكرور دائما تأ ةقماماودجرادمارلاو قتلا نص ١

 حابصلا داز رهش * كرذأو ىخغ هام ىذمدقفابكرتأ اواهنع لس فاجن اكس نمرا دلاتلخامتنأالول ٠ ظ

 حابملامالكلانعتتكسف 01

 ىذمدقهل تلاق فصاوملا نيز تخأ نا ديعسلاكلملااه.أ ىن:ل تلات هةللىو) ل

 ترطلريطأ نا تردقول مسا. ابل لاقو ادي دشءاكب ىك ؛,تخأن م كلذرورسمعمساملف يضماه ٠

 نماباتك ابل ىتكتناهللابكتل سايل لاقف ربصلاالا ةليح كلام تلاقفاهنعىلستأ فيكفاهيلاقوش 0

 باتكلااذ هنا لوةوقا رفلاملأ ن نمددن اكءاموةق وشةدشاتل نفت رورسمراصراساظرق 0 ,ةاود

 ع ومدن ى <: لب راهن ىفالو ليل ىرارقهلرقبال ىذلانيكسملا قرافملاني را مئالاناسل نع

 ةقلادقفريط ل 'مهغبلت ا زحاددبكف تمرضاوهنانجأ عومدلاتحرقةقرازخ 1١

 و واص يعمدو لوحنلا ىو سدح رض دلل كترش أعم ىلغ ىف ةرلأد و كتقراغم نم قساايف ةقلت لك ١ و

 لوقأ ىدجو ا 1
38 
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 ىقاؤشأ ابنكش“ ىلا “ .تداز ىَاب ٍلزانملا ”كالتلع ىدجو

 ىقاشلا ىناقس كبح ساكو ىتبابصثيدخ كوخ تضل

 قاروملا هعمدب نوفجلا ترج رايد دءعبو مككبلحر قو 75
 قارحالا دئاز ىنه تاقلاف - ىجلاب ج رع ناةظالا ىقاحات ل 1

 ىفار نم ىمللا ريغ هل نا ام هل لقو ٍبيبحال يمالس أرقاو 232
 قارف مست هج ثاشح ىترو دامت جحتتقو هب نامزلا ىذوأ : 35 0

 ! يفال انأ امو مقرف دعر نم ئءول كا >و. د 1 :

 . تذخأ مثةماركوابح تلاقف ى رئامضف ينلارانلاق طنتوئرظاخ بيطبلاباوجانل دورتك ا

 7 هنأ فرعت تناوىرخالا انى احر نأ دب رتو ىتخأ تلحر كنال نجأ نمىلأ 7كنانظيفدحأ ْ ٠
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 ل

 ىف اهطزنأ مثمايا ةرشعةدماهبارتاسلازاماهجوزناف هيلع تدق ةليملا نا تفرعاهناف فصاوملا

 ةر 1 ا فصاوملانيزذاديعنملا كلل اهيأىنماب تلا( ء 7 ةليل فو)

 ' ياواد :الئلانعمجرتناهللاب كتل ًاسرورسمايهلتلاقمثاهيراوجو ي هتكمفرو رسم هنأت ملع

 تام الاول هدشن ًاو(هضعب اعدو قافأ | لف كيلع ىشغ كلذرو مم عمسأ ملف ى .حوز

 ىدالا ةمسن تدهو حابصلا لبق ىدابلا ي لا سس سلا

 ' يداحلا مزمز امل بكرلا . عرساو مولح 1 اود دو اياطملا اودش

 ىداؤلا : :كلا١ ىف مثريس اول>عو ةيحان لك ىف مهضرأ ادرطعو

 ىداغ ثراث ىلع ىنوزداغو .اولحر دتقو اقشع ىتجبماوكلع

 ىداغلا ىعمد نم ىرثلا تالب ىتح مهقرفأ ال نا. ىدصقم ةريجاي
 ىدايكاب يدغر ىلع قا رثلا كبي < تعنص أم دعملا دعب يبلق حيواي

 ظ جابصلا 05 عجري أ ىف هةط تست ىهوبحتنو ى ةندوهو ةرالامرزلطر وردها ١
 ١

 0 قاذأ مان نامزةعاسفم اعىشْغوة رص يل ثا ايدو جدولا ىلا هتف وت مةيشخ

 ند ةيلاخ اهأرف قادتشالا ةياغ ف وهو فصاوملا نيزرادولا رورسم محرك لذ دنعف نير ئاس

 ١ نم 4ة4ه>ور جارخ نا تداكو هيلع ىشغوةاتثلاّل ب نب م ىكبف بابحالا ن نمةشحومباطالا

 اب كلذ لجأ نماري>هراصوهل زخم ىلا ه>وت ,ماققافأ لف نامزلا ن مةعاسةهيلع ىشغدقوهدسح

 نبيذ سصأ ن 0 ناك ام ) أمأ 5 )ورسم سمأ نم ناك ما ذه ماي. | .دمغودم لاما انه لو ةويعلا

 هباتكلاا ده ىلسراد تلاقو بو.سهابتن را هتلوانو رورسملاب ال فصاوملانيز تكف ندملا ضع"

 هناتكلا اهنم ةيرالا تذخاف ىدوبلاانب ر دغفيكوانياع ةلبخا تك فيكف رعيلرو رس هىلا
 هلسرأواباتكب تتكو بارثلا لب ىتح كبف باطما اذه هيلع مظعهيلا لصوامافرورسمىلا هتلسراو
 نيتيبلان: ذببهمتخو فدا وملانيزيلإ

 نارين رخ يف ىذلا اولسب فيكو ناواس باوبأ ىلاقيرطلا فيك
 نايحأ ضعب انيدل اهنمتياف تفاس مهل اتاقوأ بيطأ ناك ام

 ْ جاب ما مالكلا م حابصلا داز رهش هكرداو

 | ادنغبما وملا نيز ىلا هلسراو باتتخلا تتكرورسم نا ديعسلا كلملا اهيأ نذل تلاق(,٠ 6 ةليل فو)
 او زحف هربسخا ىمتك ااهطتلاقو بو.هاهتير اك هتطعأوهتأرقو ذأ اهيلا لصواماف
 ندملا ضءب فنمكزت امون نبش عةفاشم ,مرفاسواهيرا او>و فصاوملا نيزذخاف نالسا رد

 رنا رقهلرق. الو مون هلأن يل سنان اف ضرما منك م(امأو) هصاو ا نبض نمزاك ام اذه

 2 دقفما وللا نيز نا هانم ىف ىأرفىلامالا ضعب ىفهانيع تعج ذا كلذ لزيطو رابطصاهل نكي و

 . هانيع تامجو هبل لهذو هلقعراطف اهرب لفهون نمهبتنافهقتاعت تراصو ةضورلا ف هيلا تءاج
 ش تاسالاددهدشناف عول ولاة باغ ىف هبلق حبصأ دقو ع ومدلاب



 نا 0 ا د اه. - تا 1
 قد عافت راصواهدبق» ,ال نر اهلأس ماهياج رىقدندملا مضولعردقياالوةقرسلاةمالغ ١

 ىنحر عل هللأب كعلأس يدوبيالتلاقهدنعاط عةشتسي وهودادحلا ترظن الف اهديقت مدع

 حابملا مالكلا نعتتتكسف خابصلا » ازرهشكردأو بينرغلا لجرلااذهمادق. ا ١

 كتلأس ىدوويال تاق فصاوملانيززاديعسلا كلملااهيأ ىنغلب تلاق ( ٠, 1/ةليل فو)

 ١ ده هققاسم

 ةصاوملا نيرا ناكو ةليقثلادوقلاب ىراوجلا ديقواريغصا ديقا,مياجز يف عضوودادحلا ةعافش
 0 احتن انآ ىلااراهنواليلاهيراوجو ىهر شلا بايث 4 هدا , اللا ملف ةنوشحلا لمختتيرال مان |

 دشأب وهو هلزنمىلاراسف ميظع قشع فصا وملا زي ,.رلهبلق يف عقوهنافدا دحلا اماو نهم ولأ تريغتو»

 تايبالا هذ_هدشنب لعجو تارسحلا

 تقثو اع نيقاب كنيع تلق

 ةمعلم ةالوم د تدق

 بصعلاو مادقالا ىلعدويقلا كلت
 بحعلا بجتأ نم تقلخ ةسينأ

 نهذلا نم تاكدقو د.دحلازم  [لخالخ تناك أم فصنل تلك

 بترآ ىلعأ ابيت اهساجاو اهل ير ةأضقلا ىضات اهنسح“ ىأرولو ٠
 دادحايلاقريضضح املفهيلا لسراذ تاس الاه ذهداشن بمن رت وهودا د اراد !ءارامةاضقلا ىضاقن اكو.

 ' ىضاقلا يدب نيب هيمدقرعاءاقدادحلا ضبنفامم < لوغشمكيلقواه رك ذب جبلت ىتلادذه نم.
 فصي راصواذكواذك امةصقر رادحاب ماهرمم ف حسفو ىضاقلانالوممايأهثاءادا ل ةوددي لبقو .,

 رصخو ليمجهجوباهنأولاكلاو ف رظلاو لا دتعالاو دقلاو لاجلاو نسما نمهيف ىهاموةب راجلاهلآ
 اطددادح اب ىضاقلالاقفدازلا ةاقود ومقلاو سيحلاولذلا ن ههيف ىهاعد ربخا مث ليقث فدرو لحم

 ابل دال ت ا وكتمقرن ةقلعءت راصاب زاجلاهذهزالابقحارلذخان ىتحانلااهاصواوائيلع

 . نيز رايد ىلا هتعاسوهتقو نمهجوت مثةعاطواءعسدا دملا لاقفةءايقلاءوي كي زاج هللا نافانيلع
 كلذ يف تناك ف صاوملا نيززال نب ز> ديك ما يخرا هالك معسواقواغمبابلا دجوف فصاوملال

 تا الاهدل هدشنت 06

 اعاد-ةا وفصلاب ىلالمي بحلاو 2 عمتجم لمشلاو ىنطو ىف تنك
 برط نم هاوهت اب انيلع 4

 انتفلا فيرصتلاو رهدلا قرفخ

 نم ناقف نويلعبابلأق رط مث مايخلا ءم دك, عمدب ىكب ماظنلاو رمشلا اذه دادحلا ممس املخ

 احابصاو ءاسمأ ركن5 سيلف

 افا نونو .ادوغو اساك
 احار دق وفصلا تقووىلو بحلاو
 احال ىوبلا ىف لاصورؤ- تيلو



 هيف : دع ف طوس
 قائيملو دبسلاب مكل قوأ ىتتا . انيي مكبحب (سق
 قاتعما  قفاعل رانا هك 5ك اوه تواسالو طق تلمام
 قاروالا ىف كسملاب ةجوز© ةيحت مالسلا ىنم مكيلعف

 .باتكلا تمة>وهل تقرفهراعشأ ةقروهيناعم نسحوهن اسل ةحاصف نه ميسن اهتخأ تبحعتف
 وأىتخال الا اذهرلستالالتلاقو راحتلا ضءب ىلا هتاصواورينعلاو دل اب هتر و رفذالا كسملاب
 وو رسمءالما نمهناتفرع فصاوملا نيز ىلا باةكلا لصوامافةما ركوابح لاف بوه اهتر راح

 ىكبتلزتملواهينغج نم ع ومدلا ترخأو|ميذيع ىلع هتعضوو هتابقف هين أعم فطلب ةيقدسفت تفرعو

 اهقوش تةصوو باتكلا باوج هل تاكو ساطرقو ةاودد تعدت قافأامافاريلع ىشغىتح

 كردأو هيلع دجولا نما هلا: اموةيلااطاح تكشو بابح الا ىلا نينحلا نمهيف ىهامواهدجووابمارغو
 حابملا مالكسلا نعتتكسف حابضلاةازرهش

 .باتكلا باوجتبتك املفصاوملا نيز نا ديعسلا كلملا اهيأ ىنغلب تااق(ا,٠ ”[ةليل فو)

 .دعب امأ ىاوجتو ىرس ب>اصو ىالو مو ىقر كلامو ىديسىلا باك ادهشناهيفهل تلاقرورسمل

 .قوشلاف رمقلاو سومشلا ق وفن هنسح نمايريطصم كك دعب ىلعىلامو ركفلاىل دازو رهسلا ىنةلقأدةف

 .ءايحالا ةنيزو ايندلاةحببايف نيكلاحلا عمانأو كلذ كنوك اال فيكو ىكلهأدجولاو ىنةلقأ
 هتدشنأ مث تاومالا عمالو ءايحالا عم وه ال هساك بيط» نا هسافنأ تعطقنا نمل له

 تايب الادهذده
 ىولس الو ربص كنء ىلامهشلاوف 2ىولبلا جيه لةرورسمايكءاتك

 مورا ازاملامئاد ىعمد ءام نمو ىحراوج تنحطمخلا تأرقالو

 . يولسلاو كدعبنملا معط ردا ملف ةليل حنج ىف ترطاريطتندولو
 قوقا ال قرفتلا رح ىلع ىلا كدعب دعب "ره شيعلا ىلع مارح

 ”الاهماستال هلتلاقو راحتلا ضعب عمهتلسرأو هتمتخوردعلاو كسملا قحسباتكلا تد رثمث

 ,ىشغ ىتح ىكب و هينيع ىلعهعضوو4بةفرو رسم ىلا هتلصوأ ميسن اهتخأ ىلا لصو ملف يسن ىتخال
 تاللسارملاب ماع 3 هناف فصاوملا نب زجوزمأ نمذاك ام(امأو)اهمأ نم اك اماده هيلع

 ةنب ريست نيا ىل هللا ناحيس فصاؤملا نوزهل تل انقذ لحم ىلا ل<نمابتب راج واهب لح رد راصامب يد
 فيكرظناو رورسم نم تالسا م نكيلا لص ال ىتحةنس كب عطقأ نأ ىلا لاق اطوال نعان دعبتو
 رورسم نكعفن ىله رظناو نكنم هذخآىل عاضءىش لكفرو رسم هيتيطعاو ىلام عيجج نتذخأ

 اهب ىلأو ديدحلا نم دويقةثالثنط عنصودا دحلا ىلا ىضغمهنا ثىدب نم نكصالخ ىلعردقيو

 متت يرربكلاب نهر خب راصو رعشلا نمابايث نهسبلاو رب رحلا بايثلا نم ن دلع ناكام ع زنو نويلا
 اماف فصاوم انبي زمدقاملواف ىراوجلاءال هم لجرأ فد ويقلاهذهعضاللاق ودادحلاب نييلا ءاج

 هنذام يدوبملل لاقو همارغ دازو هسأرنم هل ةعراطو هلمانأ ىلع ضعودب اوص.راغدادحلااهار

 تق ل ا لا ل ا اى لا
 ييوفلا نا ترا

 3 2 نش ند ا 2

 . ري نيتطخفت7> بيبي جيا



 ىلا

 اورعتساو ندم ؟اح اد كلاياو ف ةتدغ فوات اوأنعانتدعب اجلا دانا ةيف مان نبا ونام 1 1

 ع رد 3 راخلا# 4 85 ءدا 0 - وهن 55 رح نك 3 ٠ رماحاو

 ا مع ره د ووزع جوس وما رغ وفق بوصول 3 ٠

 ةاضقلا ىلا اهرصأ تعفر يتحعب اراوثلاثلا كلذكو كلذب هاتماعأ هب دلارسذحاماذ هيلعاه واد
 دحاو لكرا صف ضعب ربح مهضيعب فرعءيرلورمن هللوقتفدب جوزتتن ااهأ سب دحاو لكوةعب رالا ظ

 اه راج تضبن حابصلاحبصأ مف ةيولارا دى ناكدن ال كلذ نم* ىشب ىدوبيلا لعب ّلوأ يف ممطبي

 ظ اينقلا تأراملف حل !سل مى ةعبرالاةاضقلا ىبعامب تاخدو سب الملار نأ ن ءةلحاهيلعتنغرفاو ٠
 مهتمدحاو لكاهفرعو مال.هلااهياعاو درف مهياعت ها سوا ءانق تءفروأ, مجو نع ترفسا نب رضاتحا
 بتسمم ناك ممذعب و هنا سل جاد خف ث ديدعت : ناكمهم دعب وهدان كم 2| مقوف بتكي مهضعب ناكو

 نمدب الفابسطالا كبلق نك اللام اةعبدب ولاصحلاة في رظاباط اول ة كلذ دنعفهباسح ىف طاْغغ

 حاببعا داز رهش كردأو تفرهناو مهتغدو مث مط ثعادف كد داممصكغلنوكقجكاصاخمنا

 حابملا# الكلا نعتتكسق

 لاصخلا ةمي رظاب فصاوملا نيزااولاقةا ضقلان اديغسلاكلملااب يأ ئنذلب تلاق( +3, ةليل قو) .
 تفرصناو مهتعدو م دعو اس دم اميطالا كملق نكي اللا. ا ة ةعيدبو

 اوعدت ىصاوملا ني ز تراصو كلذ ؛ لعل سيل وةملولا فب احصأ دنع ميم ىدوبمااو هلك اذنه ظ

 باذعلاميلأ در هاهوصلخم وباتر ما رفاكلا' ذه لعاهو ردنيل مالقالا باب راو ماكحالاة الوب

 مراعشالاه يفتر ةترامسور آلا ىلالوالا نمىدوبيلااهعم لمعام عيج نمضتياباتكت بتك اهنا مث

 ' ىلا هلسر يي كيدح ىف باتكلا اذه ىلظفحا اهل تلاقؤ بومهاهتي راجل هتلوانو تا ةكسلات ولع

 نيتن احرفاك ارث ىلاملاقف نيتن احر فامهآر زامييلعلخددقئوبيلاباذاوكلذك اامتسا 0 8

3 001 
 تال 5

 هللا الا كيلع نيعم ا: ١ام - نم ف.هاوملانب زهلتلاقةرو رسفاكشت دص دنع نم باك امءاد له
 مفارت د غي نحن فانن اطرأوان دالب ىلاان ذ رتذا وكر وح ن هانصل# ىذلاوههنأف يلاعأ 221 3

 نادبال نكلواملجرأ نمدويقلا ضاخ نمو ىدوبيلالاققفاهيضاق وةنيدملاهذ هك" ميلا 27
 عيمج بوبههلت لا ةفةئيدملال وح نكب فوطاولاط.أةرشعر دقا دية نكنمة دحاو لكل منص

 نيز تءاق كالذ دنعف نبل ادوق منصيل دادحلا ىلءاجوىدوبيلا ضمن مث حاصلا ىلا كلذ لعب“

 ش َ
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 مج ميلعد رف وهياعت مل سفد ذا ذقلاتأرفاهتاخدو ؟جلارادىلا تنأ 0 راوجو ىه هقاوطا 1

 عضخو اهمحأ اهلر ند اكودب وار هز راك خهناهلوح نمل ةاصقلا ىغاقلاة'هالسلا ةاضقلا

 ف اهي رغ اورضحا مل لاقوافارش ةًاون اكو ةعبرأ لسرلا نه اهبعم لسرأ ىضاقتلا نا مئاهلا جو اهنسحلم :

 حابملامالكلا نعتتتكسف حامصلاداز رمش ك ردأواه أ نم ناك اماذهلاح ًاوسا

 مهللات وةعبرا فصاوملانيز عم لسرا ىضاقلا اديعسلا كلملااهيا ىنغلب تلاق(/, ١ ةليل فو )

م ناعامذيولاناوت ايس تاو سا 5 ,ٍ ظ
شال هيا زئدوبيبارم نمناك ام (اماوزاهتزما ن

 ةربغلاوخ 



 1 ل ا تلا يابو ياك رز : درا“ جلا وليا رد مررت "بودل هرب يرحم + هنعمل عيه“ | بانا نيه عت 70و

 اق مانا انو 1 ا ىضاقلاهلاةام نهربخأ مئدادحلانأنللاققبابلاب

 حابملا مالكلا نعت 5 تتكسف حابصلاداز رهش كرذاو .نبهح نط نضصاخ ىنح هيذب

 ' هناو ىضاقلا مالك صاوملانب : :ربخأاملدادحلا نا ديعسلا كلملا ابي ىنغلب تلاق( م /[ةليل فو)
 ' نوقع ن + صاغ ىنتد نبع رغنز# هنط ص تق وهند نيب ةوعدلاةماقاودب دل نهر وضحدي ري

 نهطلاق ئدوبهلا عم حبت :انماواناحرأى دو.ةااوانءلعق واغمبابلاوهيلاحورن فيكدادحلل تلاق

 ليه قالب انف رعي نف تلاقدويقلاو تابلاامبحتفاو حيامنملافقالل لمعان ًادادحلا

 ةرخ ارعشا|با.:تاس ال نحو ىضاقلاد:ع ىضع فيكو فضاوملا نيزتلاقف نكل هفصأ انأ

 هتعاشوهتقو نفدادخلا نغبن مهلا اهذه ىفنتناو نكبيعي ال ىذاقلانادادحلا لاق تي ربكتلاب

 تيد لع نبل دو نهجرخأو نولجرأ نماهلحو دويقلاح قو بايلا حتف 6لافقالل حيتا ذم عنصو
 ماما ىلا اهب تينهذو رغشلا نايثلا نم اهمديس ىلع ناك ام تعزن بوبهابم# :راج نا مث ىضاقلا

 ضعي دنع ةمأو ف ناك اهحوززاةداعسلا ماع نمواهيا|امنول ءجرفري رخلا بايثاهتسبلاوامتاسغو
 0 ىضقلا هرظن اماف ىذاقلات د حلات ضموةندزلا ردغا فسار زف راحتلا

 تلاقوظاحلالا ماه كلذ نهض ؤهتقشرو ظافلأةوالح ومالك ة ةبوذعب هيلعتماسقهيمدقللع

 أهجو زاهب ءصاع و ةاوج الا ىلهف نماهعم للعف هوذا دحخلا ماب هتريخأ مث ىضأقتلاان الو مهلا مادادل

 لاقف 1 نبلذدحم ملوكالبلانهبدازدقهنا هتربخأو بابلالا شهديىذلا باذعلا نم

 ىذاقلا اهللاقف 0 راحو فصاوملان بيز ى ع«: تلاقكء“اام ةدراجحاب ىضاقلا

 هفصاوملا نيزاب ىضاقلا اهلل لذا تدش طلوالصل سكوات مدت اطوهامسم قفاو كلعسا نا

 ىعسفاأ اهل لاف مأن اللا ريخ ةلمو مالسالا ىنيدتلاق كذيد هولاق لعب ىلامتل ةالم ألعب كلأ

 فك ىضاقتلا ابل لاقف تدبشتو هلت مسقاف رشلاريخةلم لعكن 200 زشلاب
 كلامآ كخلب و ىضارتلاب كمايأ لا مادا ىضاقثاهيا لعادل ت اقف ىدوهيلا|ذه مم كب ابس ىضقتا
 .ىدوبلااذهدي ىفاهاغجو رانيد فاارشعةسمم هتافودعب ىلفاخ ىلأن ا كلا معأتاحلاصلاب محو
 .قىدوبيلا عمطىلأتامامدنعفةعب رشلاةنيبلابت باثلاملا سأروهنيب وانئيب بسكتلاواه يفرح
 نفرعال هللاوف ةيدوهياهلعجاواهنيدنماهجرخآ فيكى ماهل تلا ةفىل ج وزتيل ىمأ نم ىنبلطو
 .يقهناهب انعمسامدنعو ند ءةنيدمىلا برةولاملاذخأواهمالك نمىدوبيلا كلذ فاشنكب ةلودلا

 .قىرتشو عئاضبلا رحاب هناانلرك ذةنيدملا كلت فهيلعاعمتحا اماذ هملط ىفان جن دع ةنيدم

 ءابرغن < وباذدعلادشاان دعوان ديقوا:سحىتحانعداخلز ماودهانقدصفةعاضب دعل ةعاضب

 له بوبه اهتيراجل لاقةياكملاهذه ىضاقلا عمساماف ىضاقلاان الوم و ىلا ءتهللاالا نيعمانلامو
 جملاومايصلاو قتعلا ىنمزملانأ اي -ذ تلاقلعب أبل سيلوءاب رغنتناو كتدرس هذه
 عمسلا كل بومهتأ اتفلمفاجميزاجأنادعب باكل اذه نم نكقحن كل سلخأ ملذا :ةدصلاو

 رفاكلااذهىلا ل !سرا ىلا 7هللاءاش زا دغىفو كت ديسسلق و كبلق ىئيط ىحو ر ىضاقتلالاققف ةعاطلاو ..
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 روع ع ردو تب حرش + يل و بي تح دو وا - هيرو م
 طنا اسس ش زا نح ٠..مىال ومالنا ولاقدادملا نأ ا 7-لا 1 سرب < 5 ل اد ل 1 خب

 “ : رح
 «٠.6 . - خ4 1 ع

 >اهيفراصوىلةعويىلتكلم

 ' 4 دررصخعا ره 0

 نع ىقربخم دحارأمواهدج |لفاطزنهىلا تيضمدقو ىلغش و ىتبد م2تمسما
 . تداك ةقبش قهشهمالكى ضاقلا عمم الف ءامسلا ىلااهبج رعو اءاملارارقؤتسطغاهناكفاهنآأش ظ

 . هشرف لع ىضاقلا عقوو دادحلا ف رسهنافان و رب ةحاحانل ناك امهللاول ةمتهنمج اذ نادر ا
 ظ موبام ر مهيلع ددرتت ءاك-لا تراصوةعبرالاةاضقلاقاب ودوهثلااذكو ىنذىفاولجا نمراصو 1

 هوربختساو هيلع اوماسف لوألا ىضاقلا ل عاولخ د شانلاءارجو نا م بيبطلا ىلا جاتحب ضم نم 1 ْ

 اماف هذسج هحو ر تقرافف ةقهش قبشدنام“ اديدش.اك ىكوهريمض ىفاع حابودبنتفهلاح نع 4

 تاس الاهذههربةلعاوششكوهونفدوهيلعاواصوهونفكوهولسغكلذاوأر» ١
 هدصو تبنخلا لوتقم ربقلا ف ادغ نمل نيقشاعلا تافص تل

 هذمخغل ماسملا نحس هعاربو ايضاق ةيربلل اذه ناكدق

 هدبعل مانالا ىف لاذت ىلوه ٠ هلبق رمل بحلا :هيلع ىضقف
 جاتحماملاالواررضدب اودنحب لف بدبطلا مهعموىف اثلا ىضاقلا ىلا اوؤرصن او هيلعاومحر ثمهنا مث

 قوش هنا مث ةلاحلا كلت ىلع هوفنعو هومالفهتيضقب مهفرعفهلاب لغشوهلاح نعهولأسف بيبطيلا
 هودجوف ثلاثلاىضاقلاىلااوبجوت متهياعاومجر توونفدو هوز مخ هدسجهحو رتقرا ةةقبش
 اضيادوهشااودجوواهب<ىضذرم عيا او دجوف عبارلا كلذ كوىناثا لصحامهل لصحو اضي رم
 حابصلا دإ زرهش كرداو . مارغلاةعوادباكيت عمل ناؤاهحمب تام اهآر نم لكن افاهمحب ىذرم

 دوبشلاو هاضقلا عيمج اودجو هنيدملا لهاناديعسلا كلملاابياىنغلب تلاق(/[, إ ٠ ةليل فو)
 هلل مهمجر اهب> ةدش نممارغلاةعولدب اك,شاعملناوابقشعب تاماهآار نم زكنافاهبحب ىضرم
 ثتءطقىت> ماياةدهريسلا ف ت د>اهناف فصاوملا نب ز رم'ناك اماماو# رمان مناك اماذهنيعججا

 سناد هع“اريبكب ها رهيفو قب رطلا فريد ىلعترفاميراوجو ىهتجرخابنا قفتافةديعب ةفاسم
 ان دنعاوحرتسااطلاقواهيلع مزعواهيا|ل زن فصاوملا ني زلامج ىأرامافاققتي رطب نوعبراهدنعناكو
 اهطامجو اهنسح ىأرو تاز اماف ريدلا كلذ ىف اهيراوجو ىه هدنع تل زةةاورفاس م مايا ةرشع
 راصف اه وب نا لحال دحاودعب دحاوهق 'راطبلاعماهيلا لس ري راسواهبنتتفاوهتديقع تدسفا

 هيلا لسري سناد لزي ملوعنتةورذتعت ىهوهلابسفن نعاهدواري واهبحى مقياهيلاهلسرأن ملك
 اهسفت نعاهدواري واهتفطالم نم رثكي واهقشعب قلعتياهاري نيحدحاو لكواقي رطب نيعبرالا
 دتشاوسنادربصغ رف اماف باوج ظاغأب مهم واج كلذ نم منتمتف سناد مسا اطركذيالو

 ىمادقا لم ىما رمى يعسالوى رفظريع ىمعسج كحامل أومن لثملابح اصناهسمن فلاقهمارغ

 نم عساتلا موياا كلذ ناكوابيدب نيب هعضووهلمحو ا رختفماماء عنصو هيمدق ىلعاعأق ضون مث

 مسلي ىلذ: لاق اهيدي نيب هعضوامافةحا رتسالا لجالهدنءابت هأقا لعابعم قفتا ىتلاماياةرشعلا



 يق | مس مسلسل ايس لا تس

 00 سعت رضوهب ولعت دق لسراباذاو كلن ذكوهاموبف هرما يفر تحاف هيف نه دج لذ لزْملا ىلاهجوت

 ' 2 كليو لاقو هبجو ىف خرص ىضاقلا# اراءاف ىضاقلا ىلاهب اونا ىت>هبجو ]عابحس هورجو اديدش
 نطام تقرسو نهئاطوأ نع ءال د تدع أو تلمفام تلعف كنا كأن م لصو لهاا داعاي

 : كل ىالو مات ىدوب.. لا لاقف نيماسملا ريفكت بنا كدارتا فيكف ادوبي نولعجم نأ دب رثو

 .باكلا اذه اومرا اولاقو ملك او>اص مالكلا اذه هنم ةاضقلا عمج الف ىتجوز

 اوعزتف رفتخي ال هبنذ نا 0 ابرض هوب رضاو ك-لاعنب هبجو ىلع اولزناو ضر الا ىلع
 هوب رضو هتيل اوفتنو ضرالا ىلع هوقلاو رعشلا نمابايث هوسلأو ريرألا هبايث هْنع
 هوكسماو هش“ ىلا هب>و اواعجو هرامح ىلع ةويكرأ 9 لاعنلاب هبجو ىلع اعيجو ابريض

 ىضاقلا يللا هب اوداع مث دلبلا رئاقم ىف هوسرج ىتح دلبلا لوح هب اوفاطو هدب ىفراملا ليذ
 بلصي كلذ دعب و هالجرو هادي عطقت ناب ةعإ رالا ةاضقلا هيلع ك4 ميظع لذ ىف وهو
 هذهنا لقدلا ولاقف ىنمزودي رتامد اضقلاىل داسايلاقو لةعباغولوقلااذه نمزوعأملا شهدناف
 هرأ ارةاباوشكو كالذب رقافامئاطوا نعاممتشواهيلعتيدءتان اواطاملاملاذاو ىتجوز ى هام ةيراخلا

 ىأر نم لكراصف تجرخو ة>لا اهوطعاو فصاوملاني زىلاهوعفدولاملاهنماوذخاوةحح
 اطزخه ىلا تلصو اماف هيلا اهمال وي اهناداضقلا نمدحا او لكن ظوهل ةعىفاريحتماطامجو اهنسح

 هنمت الغو هلم فخام تذخأف ليللا لخد نا ىلا تربصو هيلا جاتحام عيمج نماهسما تزوج
 .نا, ز رصأ نمناك امادهابيلايلب ماياةثالث ةفاسمةرئاسلزتملو ليللا مالظ ىفاهي راوجو ىه تراسو

 رهش كرداوابجو زئدوببلا سبح او صا اهباهذدعب مناف ةاضققلا صا نمناك ام(امأو) فصاوملا
 حاملا مالكلا نع تتكسف حابصلا داز

 .نيذ جوز ىدوهيلا سبح او ماهاضقلاذ أد يعسلا كلملاابيأ ىنغلب تلاق( ١ ١ ةليلفو)
 ملف فصا وملا نيز مثدنع رضح نا نورظتني دوهشلاوهاضم ا راص حاصلا حب صا اماق فصا وللا

 جراخ ىلع جرفتا نا مويلا ديرا انا لاق الواهيلا تيهذ ىذلا يضاقلاذ امم ممدحا| د: ءعرضحم

 ةلوط ةنيدملا ةقزا فوط. راصو هناهغ ذخاو هتلغب بكر رم كانه ا ةنيدملا

 هاضقلا قاب دحو ذأ كلذك وه اميمف اربخ لعام عقب 2 فيصاوملا نبر : لع شتفن واضرعو

 ىف مهنارودو مهب وكر ببسم مطأسفدا ءيمد ريغنيد 4 سيل هنا نظي مهتمدخاو لكو نير ئاد
 لف اهماع نوشتمني م عيمجا راصفدلا سك ما وسوهلاحك لاح ىأرف مشب هو بخ هنيدما ةقزا

 هاضقلاىضاق نا مثىنذلا شرفلعاو دةروا ضي سم هلزنمىلا مهنمدحاو لكف رهن افربخ لعاطلا وعش
 اهتللدىتلاةيراطل اريخ نم ايش فرع لهدا دح يهل لاق هب د نين رضحامافهيلا ل سرافدادحلا ركذت

 تاسالاهدهدشن ا ىئذاقلا ا رضأب ءاعىنعلطت ل ناهللا اوفانيلع-
 انسح عدت : يح ئشللا مناجم تكلم ىوطا ىف ىتكلم لانا

 امهغ تنثناو اريدغ تجامواسعت تدبو ارينع تحافو االازغ تنر



 دين ' #6 ا

 اية فسح .. 1 كد وول د .انساف 000 ل
 5 لا نم ه«:ءاطىذلابتتاو تيه اهي ا وجو 0 ناد 1 2 انتو بهذت ناا ااهترماو 0

 امدهاشتو وه نيارظنتورو رسم ىلا ىذه نابوبهت رما نهب رسثو نهلك نضام 5 أو ظ
 ماق مارغ ءااو دجولا هيلع داز امافرامطصاهنكع ال و رارقةلر قي الرو رسم ناكولا وخلا نه :

 همارغ ءرضتو 4لقو هرذص قافو هبل جاوف هيكرلا حناورلا هنم مشف فساوملانب زقاقزىلاىشُمَو "'

 احرف حرفاهآراماف قاقزلاردص نم ةلبقمىهواشآر ف ةجاح ءاضق ىلا ةبجوتمبوبباذاو همايهدازو ١

 اهنا هل تلو فصاوملا نيز اهتديس مودقب هترشب و هيلع تماسوهيلاتت|بوبههنأرامافاديدش
 |هاف اهلا هن تعجرو هندخا مث دي زم نمهيلعاما دي دشاح ةكلذب ح رغفاهياا كبلطى ىتتلسرا '

 (مهضدعب نا امقإ ؛ لزب لو اهةناعو هت. اعوابلبقوهتامقواهر :ازْس قوق نمأل تفز فدصاوملانيزهتأو

 اه را> ترماا,مممشغ نم اقذااماف قارفلاو ةملا ةدش نمالب وطانمزا ملعى2شغىتح ناقناغتيو 4

 ةنراخلا اط ترضحاف نوميللا بارش نم ةءؤلمم ةلقو ركسلا تارث نمةءولمم ةلقراض> اب توبه

 نوركذب اوراصن لمللا ىلمقا ناوىلا كانذسك اولازامو اوبرشؤاواكام“ هتملطام عيبمج

 كلدكواضبا وه وج ةناساو رف ابهمالساب هت ربخا اهنا م هرخآ ىلا هلوا نم مه ىرج ىذلا

 مهتريخاو دوهشلاو ىضاقلا راضحاب ترما حابصلا ححبصا اماف ىناعت هللا ىلا اوناتو اهيراوج

 لا ىف اوراصو اهبات5 اوبتكف رورسع جاوزلا اهدارمو ةدعلا تفو دقو ةنزاع اهنا

 ه«ةلطا ني>هناف ىدوبلا اهحوز رمأن مناك ام(امآو) فصاوألانيز رمأ# نهزاك اماذه شيع

 ىتلا ةنيدملا نيب وهنيب راصىتحارفاس لزب لوهدالب ىلااهجوتمامنمرفاس نجسلا نم ةنيدملا لهأ
 ض.٠ا اطتااقو بو هاهم راح تعدف فصاوملا نيز كل ذب تربخافمايأةثال:فضاوملانيزاهيف ٠

 ىنعكالأسودوييلا ءاحزاو ءاأ 4 اعىشثرو نيحاد راهيلع ىعضواربق ىرفحاوةوهبلاةربقمىلا .

 هيدا هرقىن رآلاقناذامود نب رشعةدمامّتوأ ىضمو كد اعاه رهقنمتتامىديسزاهيلوقف ٠

 6 قدهولخدأو شارفلا اوعفر عمم مثةعاطواعمش ت ااقفةايحلابهيفهنفدىلع ريحتوربقلاهلا ٠

 مايأ هثالثلا تذم ىّت> كلذك اول زب لو برشو لك [قداناو وهدعقفرو رسمتيبىلاتظمو و

 بو.ه تلاقؤ تايلا قدرغسلان م لبقأ مل هنافاه>و ذرمأ نمناك ام(امأو) ”رمأ ناك اءاذه 5

 او كك امامل لاقف اعدخ لع قر ضاهعومد ىأ :ةتانلا هلتحتفنكديسلاقفبابلابنم ٠ ا
 هرمأ ف ريحت مالكلا كلذ اهنهعمساماف كيلعاهرهق سدس تنتامىل درس ناهلتلاقف كتاديض 1

 ىذلا رمقلاهتراو ةرمقم لا ىلا هن تضموهتدخاف اهرقن ابوها اطلاقمثاديدش ءاكب ىكبو

 ةرجن بوه تعرسضأ هيلع ىثغ املفهيلعايشغم رخ ىتح ادد شءاكب ىئب كلذ دنعفهترفح 0

 اذهب اهتءاعاو امتد. سلا تع>رو هيلع تدس مث ش موهدمه:كلوةاياب وهو ا
 نيتيملانيذهت دشن اوادب دشا>رف كل ذب تح رففربخا

 رفكف نامزاي كنيعي تثذح يردكم لازيال مسقا رهدلا
 رو رورسلا ىعاد ىلا ضبا ىلصاوم تب وه نمولوذعلات ام

 : ل ماو... قال 0 «.٠ دمعت سرعت روس.” ةقنلا- منسم.” ” دو: 3-21 ت31 رشي ت37

 ل

1 
- 
1 



 ظ 9 - رلا هللا مسايتلاقوا ميدي تدف لصحامدازلاريخدثلا .
 تالا دهدم اف لقهل تلاقف رعشلان ماتايب اك دشن انادي را ىن ديسايابل لاق زك الا نم

 قايباو ىرثن ادغ كاوه ىفو تانجوو ظاحلاب ىلق تكلم
 تا.ءانملا ىف ىتح ققعلا حلاعأ امتد. امرغم ابحت ىنيكرتنا
 ىاذل دع .ئريد .لادشا .ةتكر .. :ديتاغ ايلاو اهيرص ”ىئيكرتتال
 ىناياكش ىف اةطعو .ىلا# اقتفر ىمد كفس بحلا ىف تزوج ةداغاي

 د ا تتنبلا رديه عش نعت احامزمش قتماولا ردم

 لجرلا اهيا ىنع كلاؤس فمك ١ لما ىب كررغيل لصولا بلاطإ
 لجالا اهب نورقم عماطملا نا هكلمي تسل ايف سفنلا عمطتال
 ”تابماهرما ىف عنصي فكر دب لو هسان يفرك غم وهو هتعموص ىلا عحراهرعش معامل

 لعردقنال ا: اب اوموقاهيراولل تلاقو فصاوملا نيزتهاقليللا نجاماف لا>ءوسأ قهدللا

 نبكر نهنا 3 ةما ركو ابح ىراوجلا اهل لاقف يسفن نعى دو'ريدحاو لكوان ايهرالجر نيعبرا
 حابملا مالكلا نعت تكسف حابصلادازرهش كرداو . اليلريدلا باب نم نجرخو نهاود

 .نماهيراوجو يهتجرخ ا فصا وملا نيز نا ديعسلا كلملاا,يا ىنغلب تلاق(, ١ 7ةليل فو)
 نيز اهيفتناكىتاندعةنيدم نم ةلفاقتث ابا ذاو اهب نط تخاف ةلفاققب نهاذاو تارئاس نازي اليل ريدلا
 اوتامدوهكاوهاضقلا)!ذ ورك ذيو فصاوملا نيزربخضنوثدحت ةلفاقلا لها تعمسف فصاوملا

 نيزت عمساماف سبا نمفصاوملا نيز جوزاومتاطاو# 'ريغادوبشوهاضق ةنيدملا لها ىلوراببح ىف

 تلاقفمالكسلااذهنيعمست الا بوهاهتير ال تلاقواهيرا وج ىلا تمل |مالكسلا|اذه فصاوألا

 فيكف كاو ديفا ونتفا دقةدايعءاسنلا نع بهرتلا نا مهتديقعنيذلا نابهرلا ناك اذا اهتيراجابل

 اهلزنم ىلا فصاوملا نيز تاصونا ىلا ندغ هني دم نب دصاق نهو ريسلا ىف نغلاب و ن رس نيمأ مث

 اخرف تحرف كلدب اهتخا تع“ اماف مسن اهتخا ىلا تاسرا مثرادلا تاخدو باون الا تحتفؤا

 باوبالا لعروتسلا تخراواهت ل ماي ملا ل ترضحاوادددش

 نروكيام ميظعاراصوةحا رلا كلت ن هناكملا قيعىت>رفذالاكسملاو رينعلاودنلاودوعلا تقلطاو

 اهمودقتب لعب رو رسمو ىرج كلذ لك ةنيز نمسحا تني زتواهشاقرخنا تسبل فصاو انيزنا مث

 حابملاالكلا نعت تكسف حاضلاداز_مشك ارداو .دي زمهيلعامن ز> ودب دشم” ىف ناكل ش

 اهل تتا اهرادت اخد امل فصاوملا نيز ناديعسلا كالملاابياىنغلب تلاقأ 4 8 ةليلفو)
 ' مث قناكلباهمودقب لعن رو رسمو ىرج كلذ لك بايثلارخفا اهتسبلاو اهل تش رفو شارفلاباهتخإ
 رمسلا نع نفلخم نيذلااهي راوج عم ث دحتت فصاوملا نيز تسلج مند زمهيلعامنز>و كر كبش

 ١ مارد اهتطعاو بوبه ىلا تتفتلابنا مث رخآلا ىلا لوالا نم اهل قوام عيجج نبل ترك ذوابه+



 نيب” هامنلا 57 0 - اهو ١ هقاروأ ا
 - ناوضر هناك ة شي رعلا كلت لسلاج ناتسبلا ب اوب ناوضراوأ رف نات ءلاةشب رعهملا وهنا 00

 ناتيبلازاذهةشي رعلا باب رعاب و:كماوأرونانجلاذزاخ-
 برشلا ةدش نمزاصغالاامب تلاه هفوطق تادت اذاتسب هللا يتس

 بطرلا قلؤالاب ءاونالا اهطقنت اصلا ديب هناصغأ 2 تصقراذا »

 لبليو تخاف لثمزاولالاو فانصالا عيمج نه :رايطأو نانفأ تاذهتا وفناتسلا كلذيف و

 اهراهزأب ىراجلا كلت تقاردقو ىراجلا ءاملااهب راهناوناصغالا ىلع درغب ماجوىراقوناوريكو» ', ٠
 نيتبلا نيدهرعاشلا| ميفلاقاكتاذلت اذ راع أون

 اناث ليمج قرثعت ءاندح 2 تبيباشف نوبحغلا ىلع ميسنلا ترس

 اهبارق فالغ نمسراوهلاىدبأ تضتتااذافويسلااطوادح تكحو
 رعاشلا هيف أل اقاكرضا ]| شهدي ىكسمو ىركس حان: ناتسم'" كلذ فو

 أهمتجا دق بوبحمو بويحيدخ ايكح دق نينول تءمج تحافت
 5 4 ىلناثلاو  دوسأ كاذف بحع نم نيدضلاكن صغلا ىلعاحال ١

 اعلو اذرفصأو الج+ اذرسحاف امبعارف شوادبف اقناعت ا

 رعاشلاهيفلاقاككىاةنسو ىناليجءزوفاكو ىزول شمشم ناتسبلا كلذ ىو ا
 هبل ريف هل بيبحلا ءاح اقشاع ىكحي ىزوللا شءشملاو

 هبلق رسكيو هرهاظ رفض, هبام ميتملا ةفسص نم هافكو ا
 هتاصغأ قوف نيتلاو باصوالا نم ٠ ميةسلاى ةش'بانءوابصا رقوق وقرب ناتسملاكلذفو 1ك

 رعاشلاهيفلاقاكرظاو: ااولوقعلاريح رضخأ ورمحأ" |

 رجشلا نم قاروأ نييرضخأعم هضينأ هنمودس نيتلا اتاك

 ندح . ىلع اوتابمهب مالظلا نج دقو روصقلا ىلعاىلع مودانبا

 077-- هوووووموب - ع يه د
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 5 ووورطلاو ب د

34 
 نسي حا ا < حمم

1 

2 
 ريغو ناونص ناولالا فلتخم وهام ىمورلاو ىلخلاو ىروطلا يرثمكلا نمزاتسبلا كلذ فو "3 ١

 م حابملا مالكلا نعت تكسف حاصلاداز رهش كرداو كتناوي

 ظ ' و اوارناعملا ولزنامراجتلادالوأنأديعسلاكلملااهيأىنغلب تلاق(/,1١/ةليليفو) 222
 . ناولالا فاتح وهام ىهورلاوىءاحلاو ىروطلا ىرثمكلا نءهيفاودجووهأن ركذام هك اوفلا' 3

 ؛ رعاشلاهيفلاقكرظانلاشهدي رضخاو رةصأن يبامزاونصريغوذاونع
 ةرهيصلا- دئازن .بمع...نوا انزل - ادغ قرتسك كليو 033
 : ةرتسلا, لبس اهنم هجولاو اهردخ ىف ركبلا .ةبيبش ْ

  رعاشلا «يفلاقاكرمحأو رةصأ نمناولالا فلتخم وهام ىناطلسلا وحلا نمناةسبلا كلذ فو :

 ظ مدنعلا ةرمح نمىسك دسقو ٠ .ةضور .ىدل وحلا اعاك 3 1
 عبارلا دلل فلا م 3و 0



 ل ا او رولا 1 اا لا و نايس ا وان نيا لل | 1 ا ا ”* ايد ىلا 35" ل را دا شا يا ا لا كا تك امم ين رايك لإ قير لا” ا” ل بص يو يالا 35 يت نضل ا 385
 ني ةيحات 00 : نول دف نيو 2 ا 3 4077 «٠إ ,

 حابملا مالكا نع تتكسف حايصلا داز رهش كر داو تاندلاو نيئبلا ثيممو تاع اجلا

 ظ ( ةي رانزلاميرم عمنيدلارون ىلعةباكح )
 رصعلا فلا سوزامزلا مدق ىفناكهنأ ديعسلاكلملااميأ ىكباموتلاة(/, ١ ه ةلبل فو)

 الارارحالا ءانمالا نمو داحتلارباك أن مثاكو نيدلا جات ىمس»ةب رصملارابدلاب رجات لجو ناوالاو

 رئازجو راعوالاولو ئسلاورافةلاو ىراربلا ىف هسلا مو اطقالا ميج ىلارفسلاباعل اومناك هنأ

 ىف ىساقوراطخالا بكر اءاطوراوجو مدخو كيل (هوديبعهلزاكورانيدلار#ردلا با طىراحبلا

 . بحاسالاق«مهنسحأوال هنامزلا كل ذفراحتلارثك أناكو راخ_صلا لافطالا بيشرامرفسلا
 دود_ثنءلاثملا ةع دعفشق أو لا ومأو عئاضب ولادعأو رثارغولا حو ىناخم ولاغب ولوبخ

 سناروةيداد.غب رارزأوة يد: هليصافتوةيوز رم بايثو ةيسدنس مطاقمو هيكبلعي بايثو ةيصمج
 ريرأعا نمهلامحأر ئارغتن اكوةب سه هزاماغو ةب مور راوجو ةيشيح مدخو ةيكرت كيلا .هوةنب رغم

 ركذ دلو رجاتلا كل ذل ناكو فاطعن الا ىهش فا امعالا سئاملاا ميدب لاومالايرثدك ناك هنال

 لادتعالاو ردقلا في رظلاملاو نسملا ميدي رشعةعب رأةليلردب اذاردبلا هذاكنيدلارون لعى مسي
 دقوءاطعلاو ذخ ال اوءارشلاو عيبلا داعى رجلعددلاو ناكذ ىفهابالا نماموي ىلا كاذ سافس
 رضخأراذعو رمجأدخو رهزآ ني موجينأ|نيب رمقلاهن اكمبنب وهراصفراحتلادالوأهلوحتراد

 رعاشلاهيفلافاك ره راك مسج و9

 حيلم كيفام لك راصتخاب الوق تاق حيصفق فسولا فتنأ : : ىنفص لاق حايلمو
 قكاباو نحن جرفتن اننامويلا اذه يف ىهتشن نيدلارونىديسا.هللاقورادتاادالوأهم زعف

 . اذاو مالكلا ىف *اخيبف هتزاحابالا حور أن أر دقأ الى ةىدلاو رواشأ ىتح يل لاقف يالغلا زاتسبلا ٍْ
 ماي اوانأج رفتازأ لجال ىو هزعدقرا>:1ادالوأن ا ىبأا,لاقوهيلارظنف ىلا دق زيدل جات هدلاوب .

 مه-مهجوت لةولاملا نمايشداطعأ هنأ مث ىدلوا« معن لاذ كلذ ىف ىلذذأت لهف ىنالفلا ناتسبلا ف
 سآنالا ى.مشتامهيفذ اتعب ىلا مهءمراسو ةلغب نيدلارون بكروالا ذب واريمجراجتلادال وأ بكرف
 باوبأه.ثي ىواس بادو ذا ؤياهناك رطنقمن ابهل نايتبلا عيفر ناكرالا + .ةثموهونيعالا ذلتو

 دوسالاو ناحرههناكرمج الا ناولالا راس نم بنع سءكمةئامهقوفو ناو ضرهمسأ هنا ويءونانملا

 حافتلاو قوقربلاو ىرثمكلاو نامرلاو خوملاهيفو ماما ضيب هناكضيب الاوذادوسلا ف ونأ هلاك
 نع تتكسف حابصلا داز رهشكرداوناونص ريغو ناونصاولالا ةسفاتخ عاونالا هذه لك

 ظ جابملا مالكا .
 هيف اوأر ناتسنلااولخ دام راحتلا دالوأ ند يعسلاكالملا اهيأ ىنغلب تلاق(ا,١ 7 ةليل فو )

 " رعاشلا هيفلاة6 ناونصريغوان او:صناولالا فاتخم بنعلا دجووناسللاو ةشلا نييدشلاه لا
 تارغلا ٠ نولك هنول كلا بارشلا معطك ةسمعط تنع

 - قرفموتاذالا مزاه 8اتأ نأ ىلا بعالاووهالاو برشلاو لك الا ىلعوهضعب عماومأنأ ممنأ مث



 ١ 7 ,ىل : 1-01 16 اس 4س أر 7 لسع م 2 ل 0

 2 5 لع ادب لج مومو و وعل 35

 " لف كمسلا ف اعلاونأضلاهايشو مامحلا خارفأ ا وا. +باو سوا جدام 0
 ! خيلطلانماوم لع الا نماوغرف انوةءاقكلا بسح اواك أواومدقت مهني ب ةرفسلا كلت تعضو 2ك

 ةجوسنملا لي دانملاب مهيديأاوةشن كالذدعب وكتمملا نوباصلاو اقاملاء الاب ريديئاراسغو '

 ١ لك ةورقلا تءاحو هيدبهب حسم آلا ب هذلابزرطمالي د: ني دلارونلاومدقو بصقلاو رمل ْ

 ةينيص منيب عضوفمادخاةر ةسوعموءا>- نا: سلاىلوخاذاو ثيدحللاوسلح مش هب ولطم

 نيدبلانيذهلوقيدشن أور الا بهذلابة ةكرز 2|

 0 يالا 222تيبي52تبتاتْاطللا ت7 ولعل

 . , 3 منيو" دكر ل ١ يلازم ري

 1 اب كايا

 . انرك ذولو كل لع زجر ةمهوقتونابجل مجشتو ندبلا شعنتوزوالا ىفصتومدلا قورتو .
 ءارععلا ضعي لاقدقو كلذ حرتانياع لالا اهعفانيت“ 5

 أاهمةس ميلحلا لمحت اسناع ارم قساف ىنسلاب رحفلاف ته

 اهيف ساكلا مأ ىرت ساكيأ اهاذصو ايفطل . نم ىردأ تسل

 الف نيدلاجاترجاتلا نبا نيدلارون ىلا لصو ذأ ىلارودلارادو برش والم ناتسلاىلوخنأ مث
 طق هن رشالو هفرعأ الءىثاده نا فرعتتن ن.دلا رون هللاقفهاياهلوانواسأك نأ: بلا ىلوخت

 تنكشنا ن.دلارو: ىديسايىنات سلا لاقفريدقلا برلا هب اك ىف همر> دقو يبك امنا هيف نال
 ميظعلا بنذلا رفغي ميح رروفغ مهاجم ركىلاعتو هناحيسهللا ناذ مثالا لجأ ن ءالاهب رش تكرتام

 قث.>ءا رجع ضرفول عليا ةمحر وع ىش ]كت ءسوهت*روب

 ساب نم تينذأ اذا كياعامو مركو د هللا ناف تاش فيك نك
 ٠ سانلل .رارضالاو .:للابكرشلا انبأ اهببرقت .الف.نيتنثاآلا

 مدقتو خدقلا اذه برشت نأ نيدلا رون يديساي كياعىلايح راجتلادالوا نم دحاو لاق مث

 حدقلا ذخأو نيدلارون ىحتسافهمادقأ لعديد, نيب فقو راو قالطلابهلع فاحو رخآ باقل

 . نيدلارون ىديسا«ناةسبلاىلوخهللاةفرما خهلاقواهقصب مث ةعرجهنمبرشوزاتسبلا ىلوخ نم
 اسم لك الاددج وا دتلا ليبس ع لك ااذاواح لكنا لعت ملأ مفانملا هذ ههيف تناك ام رمهنأ الولا
 . حايرالا لب .زتو مغلاو مما فرصتو ءاعطلا مهبتاهن دمنا نفةريثكا ابعذانمرخلا هذهأ ناو

 - مه

 ساكلا فشت رمى ماقسأ تد :وادو بناح 0 نم هللا وفعواش _- 2

 سانلل مفانم .اهيف هلوق يوس اهنا فرعاو اهبيف يقرغام»
 . كلذ عداخم نماعدم حتفو هتعاسو هتفو نمهمادقأ لعامئاق ضون ناتسبلاىل وخنأ ملا

 ١ ىديسايلةوحدقلا ف نيدلارونل اب هضوو ةريبك ةعطق هنمر مكور ركمركسعقدنمجرخاوذاوبالا

 ١ نع تككسف حابصلا داز رهش كردأء الحدف ْنالا برشاف هترارم نمرةحا برش ته 0

 ْ حاملا مالكلا



 1٠و ا ا رتل و حاولا تا كش مرو ار نتج ناط اورو و حالا
 8 2 كهرب ترضخ دق رفصأ بهذ نم قداس

 ثالث لخاد نم4بلوراللاهيشيةوالأا ديد شوهأم رضخالا زوللا. نمناتسلاكلذفو

 رديقلاب 115 ياهرلا كلما نم باوثأ
 براا ةعنص نملاكشالا ةفلاخت تطر ..دشسج ىلع باوثأ هيدا

 تنذالب اهيف نوحسملا نكيناو هراهنو - هليل ىف ىدرا هيرب
 .. ناطولا رعاشلااهيفلاقاكناجن)وخهناكجن رانلا ناتسبلا كلذ فو

 جل# امطانو - ران اهرهاظف انسحب وهزت فكلاءلمءارمحو

 جهو انط سيلو ران بجع نمو بذي ميرانلا نم جاث بجعنمو
 دارملاةءاغ لعوهونالز خلا هسيشت راكب أدورنك هناصغأ قايلدتم د دامك لاناتسلاكلذيفو

 داحاو نعاشلاهيفلاقك

 ديغأ ةماقك بطر .نصغىلع اهترظن 2ضايرلا نيب ةدابكو
 دج ريز ناجلوص ىف ابهذتادب ةركاك .تلام .محيرلا اهتليماذا

 ةحم رو هناك برات صيزكملو عاج هلل ضد ههيقاول ارايأ رز نوميللاناتسملا كلذفو

 هيفصاو ضعب هيفلاقمةين اط وهز )ب

 نايعلاب هقارشأ نمذخأي ىدب املا نوميالا ىرت امأ
 نارفعزلاب .ةيسخلا .هخطل .دقو . جاحد ضيب هناك

 ةيغافلاو نيعهابلا ن:متامومشملاو تاورضحلااو زي>اي راوهك وغلا رئاس نمناتسبلاكلذفو
 عيمج نم نيسحايرلا لماكو سآلاو لما ناسلوهعاون أر ئاسب درولاو ىرينعلا لبنسلاو لفلفلاو

 دسالاكهنم جرخليلعلاهلخداذا هيئار نانا نمةعطقهناكهيبشتريغنمزناتسبلاكلذو سانجالا

 ' هفيكنانلاقالاد جوتالىتلائارُعلاوسئاجعلا نمهيفا ناسللا هفصو لعرد شقي الو نايضغلا
 ظ دعباوساج ناتسبلا كلذ فرادتتلادالوأج رفتاءاف ناتش نيماقملا نيب نكل ناوضرهن:اوب مساوال

 2 حابصلا داز ربش كرداوناوبللا طسو ىف نيدلارون اوسلجاوهنببواول نمناويل ىلعهزنتلاو جرفتلا
 حابملا مالكلا نعتتكسف

 اوسلحا ناومللا ىفاوساج اأرادتلادالوأن أد يعسلاكلملا اهب ىنغاب تلاق(/,إ /,ةليآ ىفو)
 ةرودمابتراهظو ماعنلا شيربق وش ةدخ لعام كتم شكرزملا مدالا ن ل :لعطسو ىف نيدلارون

 ناتيبلاناذهاهياعاب وتكمماعنلا شير نمةخورمهلوان مثةيب اجنس
 ميعنلا تاقوأ تيط ويشن مجسم يلا . هرطعم ةهخورمو

 معلا رحلا ىتفلا هجو ىلا تقو لك يفاهبيط يدبتو

 نومدا:تءونوثد>ّتءاوساجو بايثلاو“ امعلا نم مباع زاك اما وءلخ نامشلاءال وهنأ 2

 نأدعب وةلووص نسح ىلا راغتبو نيدلارون ف لمأتن مهنم لك و مونيب مالكلا فارطأ نوب ذاحت»و

 22 7 ا 2
 0001 موزي » تك ١



 3 55 11 "واضق 50 نوب 8 ورك 5 دف ىثناو ىلا يي نوفل

 واع اهنع ودج زغزو م لعةدلاؤلاءانمحتاةيمصلا كلت هيلعتنحا مثد ونطاةعتسا دوغ(
 : 02 رشا ه:ةسدقىتلا هايملا رك ذتدقو نحةعدقتلاهنك امالو و وعلا ذأ كلذ دنعف

 6 ' ةهوبلج نيذلا راحتااو هونهد نيرذلا نيتاهدلاو هوعطق نيذلا نيراحنلا ركذتوابيف تو اهنم | ]

 فهم لاخلا ن اتا |هب اجأف هلك كلذ نءهتتل أ ساهن اكو حانو دعو حاصو خرصف هتلم ىتلا بك ار |او 1

 تادالاوذه ٠

 رضخا يعرفوا دجو اهبليما الزنم لبالبلل ادوع تنك دقل
 رهجم ىرس حونلا كاذلجأنمو 2مه>ون تماعق ١ يقوفنمزو>وتي
 اورت 5 اليحم ادوع ىتريصو يعطاقضرالا .لعصيبذالب قادر
 ريصم مانالا قيىلتق ىلا, ربخم لمانالا ىبرض نكلو

 ركسإو م ىحون ىاأراماذا مدانم للك راص- اذه لجأ ن ف

 ردصأ 0 ىلعا يف ترصدقو مهب وأق ع ىلوأ ا ننحدقو ا

 روحأ فرطلا لحان لازغلكو اهنسح قاف نم ]كى دققناعت 01

 رجهيو دصي بوبحمشاءالو انند نييبلا هللا قرفالف
 ىلع ةدلاوا !| انحن اهيلع تنحاواهرح> ىقدوءلا كلذ تذخأ كلذ د.عب و ةءاسةيمصلا تتكس م

 حابملا مالكلا نع تتكسف حابصلادا زرهش كر دأو ة د, دعاقرط هيلعتب رضو اهدلو

 . ,مةديدعاقرطد وعلا ىلعتس رمل ىنغلب تلاق ( ,7؟ ؟ةليلففو)

 تاربالاهذه تدشن ] ًاوىلو آلا[ مت رطل قا

 رازوأقاوشالا نم هنع طخل اورازوأ بصلل اوحنج مهناول
 رادلا هب  تطش قشاع هناك هرجحاش نصغ لع 2 0

 راحسأ لمشلا عامجاب اهلك ةرمقم لصولا يلايلف هبتناومق 1
 راتوأ تاذللا ىلا ائّتعد دقو ان دساوح ؟انع ةلفغ ىف مويلاو

 009 رومنمو -*قووو نمأ نعت د.-ةوبلل اعب رأ ىرتامأ

 راثدو بورشمو لخو سص ةعن رأظ حلا تءمج دق مويلاو

 رابخأو تاياور ىتو ىنمت امذلف ايندلا ىف كظحب رفظاف ١١
 :ةدش نمهسفن كلمي الداكىحة حلا نيعب اهيلارظن تاب الا هذ هةيمصلا نم ني دلارون مهساماف

 .نيدلارون ىلاو مهلكراحتلادالوا نمنب رضاحلاا ةعاججلا ىلا ترظن اهمال كلذ ؟ىرخالا يعواهيلال يملا . :

 .لامجلاو ءاوبلاو لادتعالاو دقلا لماكلالداذاخفللا ميخرذاكهنال موجنلا نيب فشلا هتأرف ٠

 تايبالا هذههبف ليقاب مينستلا مقر أو زيانلا نم فلل 1
 هرحس نه ابشأر لى مهسابو هروث م.دابو 57 اسف

 2 2... دا ةنيكتج تدهس #912.



 ظ ارونل لاقىلوخلاناديعسلا كلملاابنا ىنغلب تلاق ( 119ةليلفو)
 ”دام مث هب ده رشو حدتقلا نيدلارون ذخأ كلذ دنعف الح كدقفن "هلا برشافهترارمن مردتحا برش

 ماقو كمادسخان الاقرخالااذكو كدعانأ نب دلارون ىديسايلاق«راجتلادالوأ نمدح او ساكلا

 لزب لو ىرطا# ربجأ؟ن يدلارون ىديساي كيلع هللابلاقورخألا ماقو ىرطاخ لجأ ن «لاقورخالا

 .4- طاب ئيدلا رونذاكو احدقدحاو اك حادقأةرشعلاهوقسأنأىلا هيض +

 .هليح> لعفةوذ ركسلاهءلع ىوقوهغامدىفرخلا رادفةعاسلا كلت ىفالا طقارمح برئشام هرمجركد
 هنأ الا حيلم ت :اكمو خيلم ؟مالكو حالم متن :ًأهللاو ةعامجايلاقو همالكجحمعتساو هن اسللقثدقو

 نيترملاو : ذه رعاشلاهيف لاق( مهدوجو نملوأ همدع عاعسالب بارشلا ناف بيط عامبم ىلا جاتحم

 1اراقا در رع هذخو © ريلطلاو ٠ ريكا ا :اهوفأ

 ريفصلاب 2 برشت . ليملا تيأر يلف برط الب برشتالو
 ةيمصهعموداعمث باغوراجتلادالوألاخب نمةلغب بكر وناتسباا سحانص تاشلا ضن كاذدنعذ

 ةيضملا سمشلا لح هجوب ةءرب ىف لا زغوأ ةينيص قراني دوأةيقت ةضفوأة ب رطةيلاهناك ةيرصم
 .نويعو ةبركس فشارموةب ول و نانسأوةيدرودودخو ةينحىسقابناكسجا وحوةيلبابزويعو
 .لوادجلاكن يذكنوةيشحم تادخن نبن اك فادرأوةبوطمناكعأو ةيسامخ نطب و ةيجاعدوبنوةيخرم
 تاربالا ةذههيفليقامكةب وطمةحقب ىفةرصه.اك ءىشامبني وةيماشلا

 ابر مومانهأ نود نم اهبحو اوأرأ . تتضرمت نيكرشملل اهنأ ولو

 اب رخلا عبتاو قرشلا ليبس ىل -تهار تحال قرشلاىاهنآولو

 ابذع اهقير نمرحبلا ءام حبصال ٠ حلام زدبلاو رحبلا فتلفتولو
 .نيبح قوف رضخأ عانقب ءاقرزةلدب اهيلعورشع ةعب رأ ةليل يفردب اذار د.لااهناك ةيبصلا كلتو

 حابملا مالكلا نع تتكسف حابصلا داز رهش كرداولوقءملا ابر ريحت و لوقءلا شهدت رهزأ

 .فابنانركد ىتلاةيمصلاب#ءاجناتسبلاىلو>ناديعسلا كلما اهيأىنغلب تلات(, *ةليأفو)
 رءاشلا] وق دارملا ةأرما ابن اكل ادتعالاودقلاةقاشرولامجلا ونسحلا يع

 ءامسلا نولك ةيدروزال ءاقرز ةلالغ ىف تابقأ

 ءاتشلا ىلال ىف فيصلار# اهنم ةلالغلا ىف تققحتف

 اندصقامانن حال بكو ؟لكو حالما ةديساي ىماعاةيمصلا كلل لاقناتتسبلاىل .وخباشلان أم

 ف مل هنافنيدلا رون ىديس لآ ؟امشلا حبلملا باشلااذه ىمدانت نأالا ناكملاا ذه كر وضح
 اط لاقف ىعم ناكىذلاب + ىجأ نأ لجال ىنةريخأ تنككت 0 ملا تااقفمويلااذهىفنالاانلم
 0000 د اناس كلاهما !اقف كيلاهب ءىجاو حوراانأ اديس
 .بهذل 00 ساطأرب رح َر > نمرمضخأ س .كهعمود اع” ةين امز ةعاسباغواعي م

 يف للا كروت بشخ ةعطق قوثالثوناتتثا هنملزتف هتضقفنوه:ةلحوةيسصلاه مهتذخ فان

 ستيل نيادمصتةس؟مب ا
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 : -«, مهمامأ صقرتةيبصلاوناتسبلا فو زاجتلادالوأ هعمو نيدلا رون قم 2220
 | ىنج الو بحلا ىلع طقراحام هبلق ىف هرصخ .ةقر ناوا 0

 7 ابه. نم انه ىلا تلقت ءاله  هرضخ ةقرو“ ىساقلا ةنلظا 3
 7 00 انما ىلو هنسحم ءاقبلا كلف >ىرذاع رك هبح ىلذاعال
 . ةدشن 4ع كالعملو براعلان ءاهيل|لاماه ماظن عيدب واهمالكنسح نيدلار ون عمساماف 0
 5 تابباآلا .ةهددا م

 ىتجبب اهنه رحلا بيط نكلو تايختف ىحضلا سعئاهتلخ دقل
 تموأو نانبلافارطاب ايلع تملسف تراشأ وأ ابيلع الضرا

 تلج نسحلا _ ٠رعىلاللا اهنساحم يفهاتو لاقف ىجحاللا اهببحو يأد ٠



 + ل 35 51 و

 ' دة ا ْ يق 0 0 00-0 بجاحمو

 ْ هرحم نيةشاعلا لتقل تعسو هغديصص نم تاسرأدق براقعو.

 لولو همسيم قيقعو  هراذع ساو هيدخ دروبو
 هردص»  هانح وهزي هنامر رمثم وه ىذلا هتماق نصغلبو

 هربهخىف ةقدنو هنوكسو  هتاكرح ىف حت را هفدربو
 هرساأب لاىلا نمأ هاو>اعو  هتاذ ةفخو هسبلم ردرحو

 هرشن نع اهبيطىورت حمراو 2 هسافنأ نم دق اذشلا نا
 اذ نمةمالك لالخلااذكو هنود ةريملا سمّشلا كلذكو

 1 ْ حام ملا مالكلا نعتتتكسف حابصلاداز رهش كردأوم

 2 اهرعشو ةيبصلا كلت مالكم عسا نيدلار وننادعسااكلملااب .أىنغلب تلاق(,7 7 ةليل فو)

 لوقو امحدع لعشل ركسلا نملام دق ناكوابماظن هبحعأ

 يذلا هللا انقطنأ اهراثوأ انل تلاق دنثللا ةوعن يف ان تلام 0

 ١ هادم ةيمدصلاكلتهلت رظن ماظن'اورعشلااذهدشن أو مالكلا اذهبنيدلا رون ملكت اماف

 كلع مف هلادتعاو هلق ةقاشرو هلاجو هنسح نمةبح«:متح>|طصدقوامارغواقشعهيف تدازو»

 ظ تاسدالا هله تدشن اوايناثدوعلا تنذد ة>الدابسفت

 هيدبىف ىجورو ينر>ميو هيلا . ىرظن ىلع .ىتيتاعي

 هلآ ٠ ىسوأ - دق ..- هلاناك ىلقبام ملعبيو ىلدعبيو

 هيلع لوع 2 ىرظانل .تلقو ىفك طسو ىف هلاثم تمتك

 "020 هبدل  يقريصي ىللق الو اليدب هنم ىرت ىنيع الف
 هيلع ىداسح ضعب كنال ىداؤذ نم كتعءزن ىلقايف

 00000 ع رج ىلتخ لي ماتا بيتا
 اهظفلب ودعواب مالكة غالب واهرعش نس> نمنيدلارون بحم: تايب الا كلت ةيمصلات دشن !اماخ

 لب نامزلا ن«ةعاساهنعزبصي ناردقي ملو مايهطاودجولاو مارذلاةدش نمهلقعرا طفاهن اسل ةحاصفو:
 " وه لبقو هينيع نيب هتابقو ه.دلا بتلك, تراصو هيلع ئرخالا تءق.طنافهردص ىلا اه ضواهي) | لام

 ماهذ اهءم ىلءفام لثم4ءمتاءفوول تت هداف ماها قزك ليبقتلا فامعمبعلو ماوقلا مضدعب اههاذ:

 تبرضو اهدوع تذخأ أ اهنا مثاهنعهدي عفرو نيدلارون ىحتساف مهما دقأ ىلعاوماقو نو رضاحلا'

 1 تابنالاهذهت دشن اوىلوالاة قب رطلا ىلا تداممتةديدع قثازطهيلع

 ٍْ "اا د1: كرملا ]ويت ابضغ ٠١ :ىنثنا. اذا نوما نم لطب, رق

 انقلا ككحم -هماؤق : ناعطلاىدلو هدنج .ةعيدنلا هنساحم *.كلم



  : 8تيري مل ( 1 0 3 اك دامس ١  0كيور ١ لا كير ا كح 31 ١ | درس سس ” ,
  8دمج لل "تلا داو اواو ناك رع 00 خذ
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 4: مهمامأ ص قرتةيبصلاو ناتسبلا فو زاختلادالوأ هعمو نبدلا رون قوس
 ىنج الو بحملا ىلع طقراحام هببلق ىف هرصخ .ةقر فاول
 اهه- نم انه .ىا تلقت اله  هرضخ ةقرو“ ىساقلا هملقاب
 2 انتا ىلو هنسحم ءاقبلا كلف  ىرذاع ىرك هبح ىقلذاعال
 ةدشنههلقع كالعملو براعلان ءاهيا|لاماهماظن عيدب واهمالكنسح نيدلار ونعمساماف 2
 تاسالا هده كىشنأ مث بحعلا 1

 ىتجبمب اهنهرحلا بيط نكلو  تايختف ىحضلا سمثابتلخ دقل ١
 تموأو .ترانبلافارطاب اتيلعا ' تملسف تراشآ ول الغ اوان
 تاج نسحلا _:رعىتاللا اهنساحم 2 ىفداتو لاقف ىحاللا اببجو يأر 4

 ع

 .1 ير 5 2س 0

 همني" هبا ةنوييزإا هل و و

2 . 
 م00 1 ملا

 كونا ا نود اع



 هرجع 3 نيقشاعلا لتقل تعسو ل نم تاسرأدق ا

 " قلؤاو ةمسم قيقعو هراذع 2 هب دخ دروب و

 هردذصب هانح وهزبب هنامر رممم وه قى ىذلا هتماق نصغل و

 هرمدخ ىف ةقدن و هنوكسو هتاكرح ف 5 5 هفدربو

 ةرسأب لالا : نمأ هاوح اعو هئاذ ةفخو ةسملم را رحو

 هرسشن نع اهيرط قىور حجرااو هشام نم دق اذشاا نا

 ةهرفظ نم ةمالق لالطااذكو هنود ةرينم ا سمشلا كلذكو

 ظ حابملا مالكلا نعتتكسف حابصلاداز رهش كردأو#
 ا يل كلم لن دلار ون ناديعسا|كلملا| مي ىنغلب تلاق(/,7 7 ةليل ىفو

 . يد
 لوقو امحدع لعشر كسلا نملام دق ناكوابماظن هبحعأ"

 يذلا هللا انقطنا اهراثوأ انت تلاق ذيتنملا ةوشن يف ان تلام ةداوع
 : ٍ ني[ و 1 دهبنيدلارو 3 ةم#ى لا نيعب ةدمصلا كلتهلت ظن ماظن'او رعشلااذهدشن او مالكلا اذيبئدلا رون ملكت اماف

 0 كلعرف هلادتعاو هدق ةقاشرو هلاحو ه:سح نمةم>ح«تمت>|[صدقوامارغواقشع هيف تدازو ظ

 ظ تاببالا هذه تدشن اوابناثدوعلا تند ة>البابسفت

 هيدبف ىحورو يرحمو هيلا .ىرظن ىلع .ىتبتاعي
 الآ - ىسوإ -: دف د شاناك ىلقبام ملعيو ىلدعبيو
 *لع لوغ  ىرظال .تلقو: ىك طسو .ىف هلاثم تتك

 هيدل يلريصي ىبلق الو اليدب هنم ىرت ىنيع الف
 100 كدابح نلمس كال دار نم كتعزي ىلا

 ا يلع رك للف - لج يلا نا
 اهظفلةب وذعوابمالكة غالب واهرعش نس> نم نيدلارون بحم:تايبالا كلتةيمصلات دشن|اماخ .

 1 لب نامزلا ن«ةعاسا هنعربصي,ناردقيملو مايهاودجولاو مارخلاة دش نمهلةءراطفاهن اساةحاصفو

 1 وه لمقو 4ةينرع نما 4:امقو هن دلال تراصو هيلع ىرخالا تق.طنافهردص ىلا اهبه واهلا لام

 ' ماهف اهحم ىل فام لثمههمتاعفوهل تتفتلاف ماجلا قزك ليبقتلا فامع«بعلو ماوقلا مضدعب اههاذ
 تبرضو اهدوع تذخأ أمأمئاهنعمدي مف رو نيدلارون ىجحتساف مما دقأ ىلعا وماقوزو رضاحلا

 تايب الاهذهت دشن اوىلوالا ةقي رطلا ىلا تداع مث ةديدع قثازطهيلع

 انر .اذا كلزغلاب أزهيو ابضع ىنثنا اذا نوفلا نملسي رمث
 انقلا يح .هماؤق  ناعطلاىدلو هدنج .ةعبدنلا هنساحم * كلم

 0 ا ا 5 0 / مرد و + وللا ا ا كو



 ١ 1 , : دع 12 دف , 3 4هيدوو 9 70 , 3 95

 نينا يبت تفس و مابا ع 0 ع ا : 8 0 كنق ف 5 9 8 هم "س1 ل يعل كو "نو و 000 ١ انكر ها 0
 5 رشخ 4 م 6 7” ليلا 0 0

 3 0 م ايما م ْ ظ
 هك ابشر ىلع تلج مث هلك اذ نمتد رجحتو غاصمو بايث ل :
  ,نع تتكسف حابملا داز روش كردأو . كلذ عيججهل تبهوو هيدخ ىتماشىلعوهينيعنين ٠

 ظ حابلامالكلا ْ
 .نيدلارونل اهيلع ناك ام زكتبهوةيبصلان ا ديعسلاكلملابيأىنغلب تاات(/74ةليلفو) 0
 :اهلبقواهيلعه هر ني دلاروناهنم الذ لبةفاهي دبمرا دهتم ىلعةيدحلا نا ى1ق بيمحاي ةيلعاهلتلاقو ٠ ظ

 .نيدلار ارو :ماقموبلاو سوواطلا قزارموينتلا ىملا الا مدي بلو كلذ ىضقت الفا رينيعواهسدخوارف ٠ ١

 هيلعشاخ ىدلاوتس ىلا لا قف ىديساي نيا ىلا ةيمصلاهل تلامقف همم دق لعفقوو سا#لا كلذ نم

 هماهل تءاقف هدلاو تب ت0 دي ارئاسلزب ملو هتلغب بكرو ىلاذ دنع ماني هنارادتلا دالوأ

 كقوانعكبايغل كدلاو ٍلعو لع شوثدق كنا للاوتقولاا د هىلا كب انغس.سام ىداوابهلتلاقو

 .فيكىدلوايتلاقفرألا ةحارهنمتمشفهف ىفهبقتلهيلات مدقتهمأنا مثكيلعان رطاخ لغتشا ٠
 - .هدلاوب اذاو مالكلا ؤاهاءي.ةالاو قاحلاهلنمىهعتورفابرش:ترصةدانعلاوةالصلادعب

 .هصأر ناكهماهل تلاقاذكه نيدلارونل مذوب ألاقف مانو شارفلا ىف ىعرا نيدلارون نا م ليقأدق م

 ' رثخا ةحار مشف هيلع ٍلسي وهعجو نعهلأسلهدلاو مدقت كلذدنعفزاتسبلاءاوه نمهتءجوأ
 .هفسلا كي غلب لهيدلواب كل.وهللاقف را برشي نم بح ال نيدلا جان ى ملل رحاتلا كلذناكو

 ودب مفرذدلاو مالكنيدلارون عمسا فرقا برشت ىتح دخلا اذهيلا
 2 تءاخ اهب همطل و هركسق

 يف رمتساؤهيلعايشغم ضرالا لعمق «ةوفه.دخ ىكلعتلاسفىنولاهدلاو نيع ل عردقملارمالابةمطللا
 'اذاهناهمأ نع قلاش نادر كر قافأ| لف درولاءامهياعاوشرف ةعاسهتةشغ

 .ملواهدلو ىلع تفاخواهر ةسقاضدلاوءالكدمأ ت عمس للف ىنبلاهدب عطق نمدب ال حابصلا حبصأ

 . دقواهدلوىلا تتاورمقلا عاطنا ىلا تربصف مونا| هيلغب اغا ىلا هرطاخب ذخاتوهدلاو ىدادتلزت
 2 ىذلا امو اذ لاقف ك دلاو ممهتلعف ىذلاحييبقلا لعفأ|| ف هام ن ؛دلارون ايهلتلاقف ركسلاه: ءلاؤ ا

 " هنا قالطلاب فا>دقوهدخ قم كلاش رولا عم قاقلدم تلد تلاقفىدلاوعمهتلعف
  مدنلا هعفني ال ثيح هنم مقوام ىلعني دلارون مدنف وا كديمطقينادبال املا ا 2

 ؛ حابملام الكلانع تتكسف حابصلاداز رهش دكرداو أ

 - همأهل تلاقدنم مقوام ىعمدن مل نيددلاروت ناديعنملاكلملابي أىنغلب تلان(/,؟ 6 ةلءل فو)

 ةاحنلا بلطتو بربتو تقولا اذ هىفموقت ناكل ىغبني اعاو كعفنيالمدنلاادهزا ىدلواب

 : يل لاعرت هنافهللا لعفب امرظتن او كب ا أ نمدحأ ىلا لصت ىتح كجو ر> دنع ىو كسفنل

 .هذهذخ ىدلوايهلتلاقو ران دةئامهفاسيكهنمتح رخأو لاملا قودنص تحتفهمأ نام لاح
 اهريغكيلا لسرأ ىتح ىنماءا نسر ىدلواي كننمتغرفاذاف كلا>حاصم ىلبعا مب نعتساو ان

 ..تكم وهتعدوأ هما مث كلل زنمىلادوعتواجر ف كلر دقي نا هللا لعلوارسكرامخأ ىلا ل سرا ىنتلساراذاو 0٠

 دع وجا ديد



 ىتب رغو ىراسكن او ىلذوىلاط >تثراموادمسظحلالا مهسإ ىنةمر
 قل يقود 0 ىكبأو ع وِ 0 0 تحبصأو

 ع ب م 0

 سايأ مل مأ تش كنع تاحال سشدالا ةامحاي 0 ةأيحو

 ىسنّوم كرك ذف ىنيع نعتبغوأ لصاو كفيط ناف توفخ نلف

 نسناتساملكاوه ريغب ادبأ ىتنلا  ملعتو قرط اشحوماي
 سلجلا اذهب ارب تحمس اله ةوبق كقيرو درو نم .كادخ

 1 حابملا مالكلا نع تتكشف حابصلا دا زرهش كردا دب

 0 ىتلا ىحتلقف روذعم كنف اهبحتوشتمحدق ىتلاوذهأ

 رون برط اهرعش نم تغرفامدعب ةيصص'اناديعسلا كلملا هيأ ىنغلب تلاق (/,؟ 1 ةليل فو)

 تايب الاه ذهبا هرعش نعاهباجأ مث بجعلاة ياغا نم بجعتو برالاة اغةيبصلاكلةداشن | نمنيدلا'

 قفالاف مهاردب بدحالا ٠قسغلاف سمشلاايمحم نع ترفسأام
 قافلاب قرفلاكاذ تذوعو الا اهترط حبصلا نويعل تدبالو

 قرطلابرقأ نمىوطلاثيدحوراو اهلسلست ىف ىعومد ىراج نعدخ

 قرفىف بلقلا ناكالبن الهم اطل تلق لبنلاب ةيمار برو
 قلملا ىلا بوسنم كدو لاف. هتيسنلينلا رحيل ٠ ىعمد ناكذا
 ىقدح نمتلقاضيأكهونوتل 2 ىذختاقلاملا عيمج تابفتلاق

 لعيوتحادقو اهبل شهدناوابلقراط هتحاصف نسحو نيدلارون مالك ةييصلا تعمس اماف
 ليسقن ابل اقرخألا كالدكو مالا ق زك اليبقتهلبقت تراصواهردصولا هتمضفاببلق عماجت

 تاس الا هددت هشنأودوعلا ت ذخأ ليسقتاا نمتغرفنادءعبوقب اسلل لضفلا نكلو قحالتم.

 ىلع هيلاوكشأ مأ هوكشأ ىلذاع ةمالهنم ىليوهاليو

 ىل تنأو كاوهىف .ةناهالاىتا ىتنا بسسحأ تنك امىرجحاهاي
 ىللذت كيلذاءعل كنف: تحباو يوؤخلاب: .ةبانصلا .بابرأت فنع

 ىنة:دم بص لك ردعأ مويلاو ىوطا بابرأ مولأ تيك نسال

 ىلءابك.مساب هللا وعدأ تحضأ ٠ . ةدش كقارف نم ىترتعانتراو

 2 نيتسسلا نيد هتدشن أ اضيًاهرعش نمةيمصلا كل: تغرف اماخب

 لسلسلاهيف قيحرو .. هقير- نم انقس. مل نا قاشعلا تلاقدق
 ىلعانانم لكلا هيف لوقيو  انبيحم . نيملاغلا هلإ .وعدن

 ' اهاسل ةحاصف نم بحعت ماظنلاورعشلاو مالكا || ذهةيبصلا كلت نم نيدلا رون عمساللخ
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 0-22 ساو 52 دوو يم ىلا ثوم ل مجدنا ميسم“ ادق 7-7 7 :ذيبي ١ دوو ل

 ' ىدلواي خيشلا هل لاقذ نيدلارون ىلع هل لاق كلمعسا مهل لاق ةليللا ؛ 1 :
 ااعضوم كلل ىلخا اناو ىنقرافتال ةنيدملاهذهىفامةمتمدامكنااثالث قالطلا ىنمزلي نيدلا روناي

 قرمع» تا> »ىلا لءاىدلوايهللاقفةفرعمكب ىلد زخيشلا يديسأي نيدلار ونهللافهمف نكست

 كدلاو ىنع اهنزوفرانيد فلا ىلا ت>تحافرخآ أر حتمتيرتشاواهيفاهم بف ةراحتب نينسلا ضعب
 ةندملا هذهىلاتءهجرنا ىلاامع ربصوار وشنماه يلعب تك لو ىلهلةف رعمريغ نمنيدأا جات

 ,ضعبب ك.زاجا ىلاعت هللا ءاش ز اوريغص تناو ك:::أردقو ةب هاب عمو يل اماغ ض.عب ممهيل/اهتلسراو
 حابملا مالكسلا نعت تكسفحابصلاداز روش كردأو ىعمكدلاو ىل فام

 كيزاجا هللا ءاش نا نيدلا رونل لاقراطعلاناديعسا| كلملااببأىنغلب تلاق(/م,”1/هليل ف)
 جرخاو ماستب الاو حرقلا رهظا مالكسلا اذه نيدلا رون عمجس اماف ىعم كدلاو للعفام ضعبو 0٠

 0 هب ىرتشا ىت-كدنعه.ء.دواذنهذخمهللاق رخيشلاك الذل هاطعاو زانبدنغلاهبف قا 1

 ف موب لكج رف وهو مايا ةده هبردنكسا ةنيدم ىفماقا نيدلارون نا مثهيفرجم العئاضبلا نم

 مسربهحمتناكىلاراني دهئاملا تغرفناىلا تبرطنو ذتاب ؛وبرشيو لك أ ا , وابعراؤشنم عزاش

 ى سلخ ناكدلا ىف هدحم لفهقةنيو ران دفلالان .هتمايشذخايل رلراطعلا خيشلا ىلاىف أف ةقفنلا

 .كلذكو ها ف لامشلاتاذو نيعلاتاذلمأت» وراحتلا ع ىلغج رفتيراصودوءيناىلاد رظتني هناكذ
 -ةقسف ىف ةيطلبوا ةيقن ةضفاهنأ كهب راحه فلخو ةلغب لع بك اروهو قوسلا لعل قأ دق ىب ىىاباذا

 ,ناعبو ةيؤلؤل نانساو ةيجاع دوهنو ةيلباب ذويعو ةيضملا سمشلا لحن هجوب ةد وب ىفةلازغوا
 .لادتعالاو دقلا ةقيشر ولاّاو نسحلا ةلءاك ل فارطاك ناة.سو ةء وطم فاطءأوةيصامح ٠

 اهيفصاو ضعباهيف لقاكة ياغي ريشع
 رضقالو لوطال نسحلا قنور ىف تقاخ دق هاوهتام لثم اهناك
 رْثلا هبوهزب اهدق نه نصالاو لحخ نمرمح اهدخ نم درولا
 رشب اهلثمام اهتماق نم نضغلاو اهتهكن كسملاو اهتءلط ردبلا
 رق اهنس> نم ةحراح :لكىف ةءؤلولل ءام نه تغرفا اهئاك

 همدهذخهل لا ةفهبدد نيب رض لال دلا ىلعا اصوةيسصلال زب :اوهتلغب نع ل ' يمجالا نام

 سرك هعمودا عم“ ةءامواتوؤرسلاطسؤالاب لزولالدلااهذخ ا قوسلا ىايياعد :وةيراطا

 فكم ةببصلا كلت هيلعساجاو ضرالا عل الدلاهعضوف ضيبالا جاعلابشكرزمسونبآلانم
 ةعراةليل قرديلااهناكى هر ىر د بكوكوا ىملد سرت هن اكهجو هةم نم نايف اهبحو نع عانقلا 32

 رعاشلا اهيف لاق امّرهانلا لابجلا ةباغب رشع
 بضعغلاب قشناو اةسكسنم 3 اهترود نس>البحرددلا ضراعدق

 تطخلا ةلامج تدغ ٠ نهاد تىت .هاقب تسبق نا ناسلا ةحرسو تي

 رعاشلا]وقنسحأامو
 : ا

 5 ا ا سو

 5-8 5 8 الامن هر“ لقب 07 35 9” يلام :
 1 39 في كانك تر كدي 53 520 58 ٠ شل ' ها ا . ١
 ١ قي ويم هةنليقن ام

 75 كاي حف 00 ١ فو 4



 ' اسيكىأرفج رخنادارأوهمأ نهريناندلا سكن يدلارونذخأكلذدنعفدي زمهياعاما دي دشءاكب
 '  جرخوهطسو وف نينثالا طب ر ”نيدلار ون هذخافرانيدفلاهيف قو دنصلا ب نب ««أهتيسن دقاريبك
 كلملادحوت قئالألا تماقو حابصلا حبصأ_ءاف رجفلا لبق قالوب ةبجيما هجوتو قاقزلا نم
 ىلا لصر نيدلارون ناك هل هللا مسقأم لصحيل هدصقم ىلا مونم دحاو لك جرخو حاتفلا

 "بف علطت سانااو ةدودمع اهتلاقس اكرم يأرف رحبلا ا ىلع ىشمتس راصف قالوب

 ٍِ ل نيدلارو مط لاف نيمنقاو هب رحبلا ىأروربلا ىف ةقوقدم عب رأ اهيسا صو اهنم لزنتو»

 الهو الهاهلاولاقف ؟<ءمىوذخ نيدلارون مهلاقفهي ردنكساةنب دمىلا اولاقفنو رفاسم متنا نبأ
 ىركش او قوسلاىلا ةمو هتعاسو هتقو نم زيدل دون ضبن كلذ دنعف حيلمايب اشيك امحصو

 لن اماف رفسلل تزوج بكرملا كلت تناكو بكرملا ىلا مجر مث ءاطغو ش رفوداز نم هيلاجاتحام.
 لرخ ةرداس تكول كلت َِ زو ايتعابسءايتقو نمتراسوالياقالا ثكسمفمل بكرملا ف نيدلارون

 لزنف ه ردنكسا ىلا ارئاس اريغصاقروز نيدلارون يأركا: :هىلا اواص واماف د. شر ة::دمىلاتاصو.

 كالذ نهنيدلارون ملطف ىماخلاةرطنق ىمست ةرط:ة يللا لصوناوىلاا راس لزم وج لخلا يدعوهيف

 بابلاىف نيفقاولا نم دحا هرظني ملف هبلعهللارتسدقو ةردسلا بابهللاقي باب نملخدو قر وزلا
 حابملا مالكسلا نع تتكسف حابصلا ذاز رهش كردأو هد ردنكساةنيدم لخد ىت> نيدلارون ىشُف ١

 اهآر هب ردنكسا ةنيدم لخدا1نيدلار ون ناديعسلاكلملا اهيا ىنغلب تلاق(,75 ”ةليلفو)
 ءاتشلا لصف امنع ىلو دقاهناطيتسا ىف سغرتواهناكسل ذات تاهزمنملا ةنس>راوسالا ةنيصح هنبدم»

 اهراغا تعنبأو اهراحشا تقرواو اهراهزا تهدزاو هدر وب عد رلا لصفاهياع لبقاوهدرربب
 اها وبا تةلغاذا سال ارامخ نم دانح أ اياها و سايقلاو 4س دا ةحل مهني دم ىه ,واهرارما تققفدتو.

 تايب الاه ذهابمف ليقاك يهواه باصات نما
 ابذص هيردنكسا محيصف لأقم هل لحل امو. تلق دق ظ

 0 حجب به نالاق  شاعم ايف تاقو 2 حيلم رغث لاقف ١

 قوس ىلإ مب نيراج:لا ق وسلا ىلصو ناىلااهيذ ايشام لزيملو هنيدملا كلت ىف نيدلا رون ىشُث
 كلت نم بحعتي وهو نيراطعلا قوس ىلام "هين اهكفلا ق وسلا هيل قنلا قوسولا مث نيفارصلا: ١

 نم لزن هك 0 لجرب اذا نيراطعلا قوس ف ىشع وها. .ةاهعسا لك اشدقابفصوزال ةنيدملا

 اشوشره اس ونكم احلم اقاقز نيدلار ون ىأرفهلزنهىلاهب ىغموهدد ٠ نمهذخا هيلع مسوهناكذ
 ظ كلذ ردص ىفو رود ثالث قاقزلا كلذ ىوقارواراحشالا. نمهتللظو قارو مسنلا هيلع به دق:

 اهمادق ىلا ةحاسلا اوس:ك دق ءامسلا نانعىلاةقهاشاب :اردحوءاملا ىف خساراهساسارادقاقزلا

 قاقزلا كالذ لواذ ميعنلا تانج 95 نم هناك مسنلا اهلاقن 0و حئاور مشب واهوشرو

 نم ايش هلمدقورادلا كلتىلانيدلار وني خيشلا لخدف شو رممماخرابهرخآو شوشرم سونكم

 هذه ىلا همةنيدم نم مودقلاناكىتمخيشلا !لاقاعملك الانم غرفامافاعم لك أف لوك أملا
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 يي ندع سا وجا 0 27. 0000 3 4 11 2

 : ١ "سل ٍ هاك اريل بل 4 مدع حمي 9

 1 حابملا مالكا نع تت حابصلا داز ريش ك اردأو ىلا ضوفم

 2 سندا نا ىنبنيالل الدال تلاقةي راجلانا ديعسلاكلملاابيأىنغلب تلاق( /,؟ة,ةليلففو)
 ' لجرولااهبهجوت مثةعاطواعمسل ال دلا اهلا قف ىلا ضوفم ىعيب مانا تءاعدقو ناهتمالابىسفت '

 ن.دلا فد رش ” يديسولا كعيدا لهىنديساياهطلاق لجرلا كلذلاابب لصوامافرابكسلاراجتلانم ٠١ ا

 لالدلإ تلاقف هغوصصم هتيحل نكس او اع. شهتأرفد رالاه يلا ترظنفرا 27 ,دنيسجوةئاعستاذه ١ أ

 وأ قاشملا تكتنكع نماذ |, لبف ىتافلا خيشلاا ذ. »ىلا ىنءيبت ىتح كل قعىف باصمو ؛نونجي تنا له
 تب رفعوا طوقسلا يلا لب ارادجك اهالكو خيشدعب خرشلعىب فوطت ىتحقالخالا لباهم نع
 لاق نم لوق. لاك ١ ناساهيف قطان هنافل والااماط وبطاب مج لاةقحم ٠

 نم ءامشالا ددحوأ يذدلاوال ةلئاق رغلا ْق اهملبق ل

 ىف وشح نطقلا نوكب ةاي ا ىف .برانم بيشلا ضايب ىفىلناك ام ل

 دشنأو دل يم باعحي ايرادك يااهل ا روبسيعوذهناف ةرخالاامأو . :

 .:نيتببلاب نرفعها ٠

 ىرصلابو ىععسأ كلنعر ةيتكد طخ حلق بيشلا تيضخ كاراتلاق ا

 رعشلا فراص ىتح شهلا رثكت بج اذ ىلا تلاق مث تبقبقف
 اديدش اظيغ ظاتغا مالكلا اذهب : راجلا كلت نم هتيم غبص ىذلا خيشلا مس اماف

 انقوس مويلا اذه ىف تئجحام نيلالدلا . سحااي لالدلل لاقو ديزه نم هيلع اسبلا

 راشفلا مالكلاو راعشالاب وجبت ودحاودعنادحاو قوسلا ىف نم لك ىلع: :.تةييفستيراجتألا |

 لا زبن وهواهب ءجرولالدلااهذخافهبجو لعلالدلا برضوهن اكد نمل زنرجاتلا كلذنا مث

 ىنضْمِلادقورابنااذهىف كقزر وقزرت عطق دقو كنمءايح لقأةب راع رم تنارام هاو

 مسأناكو ريئان د ةرشعاهنع ىفداز ةر'دتلا ه٠ لحجر قي رالاى اه ل 0

 هلأساو هبلارظن ا ىتحمايا ىلرأت تأاقفميبلافةي راخلالالدلا نذاتساف نب دلا باهش راحتلا الذ

 لاقوهيلام دقن مة هقا ؛لالدلا | هال ل: راخالا وهل عابا انفه دب ىف ةحا1لا كلل تن :اكنذةجاحنع

 اهناف كدنعءتناكن ذةحاح نع كل أ ستاهنا ىلتااقةب را اهذهنأ ١ نيدلا باهش ىديساي#هل ٠

 نع ت“ كسفحابصلادازر - لزداو راحتلا نمكلب اد” اله :لاقام تءعم دقو تنأ ًالهوكلعابتت ْ

 حابملا مالكلا 5

 هذه هتلاقأم تءعم كنا رجاتلالاقلالدلاناديعسااكلملا اهم ىنخاب ١تلاف(/,* ٠ ةلمل فو) ٍ 1

 كناريج عمت امام لثم كم لمعتف كلاب ءىجأ نا فئاخهللاو راجتلا حصنا كنالةيراجلا ٠

 مثةعاطواءع”لال دل لاقفاهب ىنآالاقفءىجأ اهبع ىلا فىلتنذ نةاحوضام كعمانا ىقباو ٠
 كتيب يف ىلهنيدلا باهش ىديسايهل تااقوةيرالا هترظنف هيلاةبراجلاب ينأولالدلا بهذ |

 .تارودمد :رشع تيبل| ىف ىدنع ح الملا ةديساب معن اطلاقف باحئسلاو رفةعاطقب وشحم تارودم. ا
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  بهرتم دباعب تلعف اذام بهذملا راخلا ىف ةحيلملل لق.

 ببيْغلا شويج اهئوضب امزه هتحم كبجو رونو راخخلا رون .
 بكوكب هتمر سارح دخلا ىف ةرظن قرسيل ىفرط ىلا اذاو

 راجتلا نم رجات هل لاقتف صانقلا ةتيلفو صاوغلا ةردىف متعفد كرا تلللالدلا لاق ثاذدنعف
 نا ىلا ةءراكلا كلت ىفنوديازت.راحتلا لزي و ةثاهاشر + |! لاقونيتئاع رخ الاقورانيدةئاعىلع-

 حابصل اداز ررش كردأولوبقلاو باحالا ىلع عيبلا ف ةوتواراني د نيسهوةن بسلا ااا اواصوا ْ
 حابملا مالكسلا نعتنتكسف

 ا غلب ناوىلا 3 ةيراخلا فنوديازتت : راجتلاذاديعسلاكلملااب» اىنغلب تلاق(رأ,” /,ةليل فو)

 ا مش كتي راح نا هل لاقو اهدس ىعحال لعل الدل!لمقا كلذ دنع فرانبدنيسمخو هثاعست

 ب>اىلذ كالذي ةيضار ىد ىلد ىح علا لاف نذل كل ضبقنو عيبن لهفاراني دنيسمحوةناعست

 اهعيباال ىلأت ةلخ ةمدخلا ةياغةب راخلاهذهىنتتمدخو ةرفسلاهذه ف تةءضىلالاهرطاخ ةاعارم:

 الفال تلاق زاو هتدارا نملاهعبف تيضر تلاقناف اهرواشفاهديب اهعيب تاعجودي رتو ىهتشت نم الا
 كديب كعيب لعجدق كديسزا ىماعا حالما ةديساياهطلاقواهيلا ل الدلا مدقت كلذ دنعف اهعيبت

 نأدي ري ىذلا ىنر'لال دالة راجلا تلاقف كعيب انا نينذأتفاارانيد نيسمحو هئارعست كن غلب دقو

 ترظنف مرهريم خيشوهورا>:لانم لجرولا اهب لالدلا ءاج كلذدنعف عيبلاداقعن | لبق ىنيرتشي.

 باصموانونحمتنالهلالداي هلتلاقو لالدلا ىلا تتفتلا كلذ دعبوهينامزةعاسةب راخلا هيلا:
 لحنا ةيراملا هل تلاقف مالكلااذهىلنياوقت حالا ةديسايءىثىاللالدلااطلاقق كل قعىف.
 تايبالا هذه ه"جوز نأش فلاقىذلا مرطا خيشلاا ذم ىلثم عيبت نا هللا نم كل

 انك اف ءىش ىلا ىتتعد دقو اهللدت نم ىضغ ىهو يللوقت ظ
 انانرق تحبصا اذا ىنمات الف هتجوز ءرملا كين ىنكنت مل نا

 انال ىتدحار هتكرع اعف هتواخر نم عمم كريا ناك

 كبازو نم4 ءلعاماد,دشا ةيغظاتغا حربا ااوحطااذه#ر .صلا كلت ن هراجتلا خيش ممساملف

 نيب ينوح تو ىلع ىرا>::همؤشهةيراجبالا ق وسلا ىفانل تء>امنيلالدلا سحاايلال دلل لاقو ٠
 اذه نا بدالاةللق وكن ال ”دضاياطلاقوهنعفرصن اولالدلااهذ خا كلذدنءفراحتلا»
 تدشنأو تكحضف راحتلا ةر وشم ب>اصو هيستحمو قوسلا خبشو ههيآو جه يذلا خيشلا

 نيتيبلا ن يده
 بح ماكحلل كاذو انرصع ىف ماكحلل 2

 20 هلا برشا هضاب لع اولا مسخ

 رج اهردنالا هريغ ىلا ىنعبفخيشلاا ذمه عابا الان !ىديسايهثلا ا

 يعيب ىما نا تدلع دقو ناهّتمالاب ىسةذ سن دأن ا ىل يغبنن الو ةنهةمبريصافرخآ ىلا ىنعرجيف ىته»



 يه ستا دلتا ا 5957-5 نسمح 56 ف للا ةايكلا ا لااجط 7 دهم 3

 سي لالاوفرالا جاو نسما ميد ةنسةرشع ميرا نباودودقلا قيشردملا ىقتاحيل |
 ا

 فكر 5 ١ نه تدق ين

 !ةييسا يتسلل ا كرولا

1 

 ١١ سرازسإب حا

 0 ىلع ينور لا زروال نو ادخورهزانيبج رشعة عبرا ةليا فرد افا
 ةيفضااو ضمن هيفب الا

 ىنُك اهل تاقف نالزغو رودب هلامحو هنسح ى احتل ثدد

 ينلكتتال راما ايو اذهب قومشتتالا نال ةغءاي كديور

 : ءأ ارعشلا ضعب لوق نسمح

 ءاسضو هةماف ىرولا ودغل هنيدحو هرعش نم فبغبمو» ٠

 ءادوس ةطقشت قيقدلا ا - .ةدخ ىف ىذلا لاخلا اوركنتالا |

 ىلعتو اهلظع اعقوماهر ,طاخ قف عق وو اهاقع نيدو اهنيب لاح ن.دلاروب ىلا ةيراجلا كلتترظن اماخ ٠

 حابملا مالكلا نع تتكسف حاصلا داز رهش كرداو ٠ هتيم ايل | ظ
 اهبلق قاعت نيدلار ون ايلع تءاراملةيراحخلاناديعسلاكلملااببا ىنذلب تلا(, ؟ةليلىفو) ١

 ةيجرفلاهيلعو احلا نيب سلاحوهىذلارخاتلا باشلاا ذه لههلتلاق ةولالدلا ىلا تتةةلفهتبحمي ٠

 ١" ىرصمنن رغباش اذه نا حالملا ةديساي لالدلا اط لاقفأيش ىنمت قدازامىدؤءا|خوطلا ظ
 - ةنيدملاهذهى ةريسيةدمهلواهرباك اواهراجح ميج لعل ضفا/هلو رصميراجتلا رباك !نمهدلاوو .
 مالك ةيراجلا تعمساماف ناصقن الو ةدايزب كيف ملكتي لو هيبا باحصأ نم لجردنعميةموهو
 ىتارتشا نذ معاملاباشلا اذهدنغىناصواتلاةوانمثمت انمثمتوقاي متاخ اهعبصا نم تع ل101

 تراصاءمافئدلا رون ىلاهحوت لالدلا ح مس ضصلا 0

 ىديسايهل تلاقفلادتعالاودقلا قشر ا رافهنال مالا ردب هنأ كهتا رف هتلمأتهدنع

 ١ ءىشيالوةيراجلاهلتلاقف كنم نسحاايندلايف لهوحالملاةدبساباطلاةفةحياماناامكيلعللاب ٠

 - ادحاوا رانيدىنمتف تذزالو ءىشب تماكتتام تكاستناو ىن ىفا وااز ءبلك ناجتلا تياد. |
 3 ىدي هكلمتأم ءيممحب كتيرتش دا تنك ىدإا تنكر دسار لان ىدسا كتم 1

 2 تريل ءىش ىنفيفتدزوانكلو كدار هريغ ىلع يل رك رقشا التاق مانا ىديشايهل تلاقفلاملا نم ٠

  اًذهابيفدازام ةحيلمةب راجلا هذهناال ول راحتلا لوقتنا لحال ىن. ريشتال تنك ولو ىرطاخم ١ ٠
 َ ه راجلا مالك ن «نيدلا رون .ىحتسا كلذد.:عفىزاوجلاب5 ربخ مط رف ها رص لا رجالا 53

 ارانيدني محو ةئاعست هنت غلب لاقةب راجلاهذهنمث غلب ةلالدلللاقوهمجورمجاوهتركذىذلا 5

 ةلالد زانيدفلالاب اعابلخ لالدلل نيدلا رون :لاقف عئابلاىلعهنافناطلسلا نوناقاماوةلالدلا ريغ 1
 تكشف رائيدفلأب حياملاباكلا اذطىسفن تعب تلاقولالدلا تكوتو ةنراجلا تردابفانمو 1

 ىرتشيال ود وزي نمنوءلم نبا نوعلم رخ !لاقو لهاتس رخآلاقودانعب د>او لاف نب دلاروت ٠
 دوبكلاوهاضةلارضحالالدلاوالانيدلا رون رعش رف انتم نااار هللاو رخآلاقو.

 ظ روش كرداو .نيدلا رونل اهوانوهقرو ىفء رشلاو متاع يي و ظ تتكسف حايصلا داز كرداو .نيدلا رونل اوان 2 ١



 1 'شدنار 8 قرصل ا لع نيدلا رون لعردقملا سعال اباهرظل عقوفاماماوا اخو الاعتواني عتتفتلاو 0

0 : 00 

 | نا كرمت افكت ارودملا و نيعنصت م هوشح

 >0 لالالا +اايدل تااقولالدلا ىلا تتفتتلااهنا مثتومت ىت> كفناو كف لع اهلعجاودقرت
 . كلذدعب ونابيع امهنمدحاو ]كىف خ خويشلا نمنينثا لعةعاسذنم نمىنض رعت ىتح نونجم

 ١ نانتنلاتل او 0 لوالا بويع ةثال”هيفو نيدلا باهش ديس ىلع ىنضرعل

 ءارعشلا ضعب هيف لاق دقوةلب وطهترحل
 لما والا 2 و قلك شما "لمحل نم الو ا

 , 1 لوط ةفاقو ريش لوط فناو عارذ لواط ةيحل هلذ

 لالالا قوطب ذخاو ناكدلان هلزت مالك |١ كلذهب : راخلا نم ّ :دلا باهش رحاتلا ا

 . .مالكلاو راعشالابدحاودعب ادحا 1 وخواتم وت ه«راحانلا ات ف.كنيل الدلاّس < اايهللاقو

 " ةعانصلاهذهقاناوىر < لوطهلاوامطلاقو هيدي نيب نمبهذولالدلااهذخا كلذدنعف راشفلا

 تحرر الومويلاا ذه قز رتءطقكنال كمه ند هلع س# ١ الو كانمابد القاةيراحتسارام

 و تحاص رجاتلعءاض !ةيراطا كلاب فقولالدلا ا مثقوطلابذخ الا وأفةلاىلع عفصلا الا كنم

 ١ نع تتكسف تاو زرهش كر داو نءدلا ءالعىديسر جاتا اذط نيعابتااطلاقو ناماغو دمع

 1ْ حابملا مالكلا
 ' ءالع ىدسل نيعابتاةيراحالاقلالذلانادعسلاكلملااببا ىنخلب تلات(, ١ ةلسكىفو) 2

 رعاشلا هيف لاق دقو بدحا اذه نا تلاقف بدحا هتددحوف هترظنف نيدلا

 : يي فداصل ناطيش ءاككشخ :هافق لاطو هك انم تاردق

 5 يدم راصف ةيناث سحاو ةسصع لوا قاذ دق ناكو
 / هيلا رظنف اذه نيعاستا انتل ورخا رجاتىلااهم ىتاواهذخاوابيلا لالدلا عرسما كلذ دنعف

 ١ ءارعشلا ضعب هيفلاقدقوهلىنعبت فيك شما اذهنات 0 ش#<اهتدحوف

 هنيع ىف يذقلا اذه * اورظلاف اوموق موقاي * هني ةاوق تده * هضارصا دمر

 ” كلا تأ رفهيلا ترظنفاذط نيءانتا اطلاقو رخ ارحات ىلا اهبيناو لال دل اهذخ ا كلذدنعف

 | نيلالدلا ساو هل ىنءيبت فيك هقلح قهلي ذعلط نكلو شب 5 لحرلا اذ هنا كال ولالدإلاتلاقف

 - ااذهولقعلا ف نادقن نوكي ةيحالا لوطردق ىلع نسل للقذ ةذلا ليوط لكنا تعمساما

 ءارعشلا ضعب ةبف لاق ام ءالقعلا نيد روهشم صال ا

 هتييه ف ةيحالا تدا ٠ ْرف ةيملا هلا تلاط لحرام

 . هتيل َْق داز الوط 5 هلقع ا صقشامو الا

 ” ىرج اناناةك و يحجالا كديسولااهطلاقفهجوتت نياهل تااقف عحرولالدلا | هذخا الذ دنءف
 | ع ةيراجلانامثكب داةلقب هقزرو قرر عت فته دقو رابتلا دهب كسب ش



 ةدناج : بيدا ةقاضيحم د نا تباع دلال افعل ههدحستا

 ندد ب ددسو الف كللا ذا : دعي ىلع ك5 ةييعسص رشها ةرسص تلا و ةنسص ى لوا ٠
 "30م ىلاو نيدلارون اهذخ ا فاهرد نيسخ خيشلا 9 كادلاو همانتبمم عن عيضتو 3 ع

 ' ةسغانوأم ارد رحاهردن رمش اناتاهو ةعاسلا هددىؤ قولا يرد. سابهل تلا ةؤ د راجلا ٌْ

 "ىلا نيدل رون ب بهذ الذ د.:هؤ مومشموأبارشوةبك افوا: زيخوا# ىرخالا نيث الثلاءانل تاهوناولا

 . اهدي نعترعتو' متءاسواهتقو نءتهاقفاهيلاهب ىلاوةب راجلا كالتهتبلطام لكدنم مرتشاو قولا

 / تعءدقومثايفتك اىت ج>هعمتاك او لك ًافماعطلاهل تمدق مثناقتالا ةباغ هتنقئاو اماعط تخسطو

 . اهتعاضرامتقو نمةبر للا تءاةفمان وركس ا ىلاهسنا ةتوهيق 5لزتملوداياوىهتبرشو مادحلا
 أماغشت ام تدعقو نب رام م هنم تجرخاو ةتحتوو يفثاط ميدا ن.هأب ار جاهتحقب نمتج رخاو 0

  تماقوث ةدحنات < هتلعجو ه:يظنتو هلقصدع ةنرخىف هتفلفاحيلمرانز راصف غ رفذاىلا
 . نم معلا ةيقن ةضفا هن 5ةيبصدبن ا دجوفهمون نه هبتنافهتسبكو نيدلا رون ناجم تمانوترغ#

 بجاوحبدبنلاةدعاقدقلاة يسامح منلا ر نمنسحاو لعن هرهشاىهوةليللا نمي طاو ريزرخلا
 ناكعالا ةصيم نابولاهحنلا قئةشابن اكدودد>و نال زغ نوعابناكذ ويعوماهسلاىسقاهن اك :

 . ءىش اههنييوماعنلا شير نمزاتو هحم ناتدءامبن اكناذفنو نابلا نهد سةيقوا مستةرسو '
 ظ ه«ةعاسوهتقو نمنيدلا رون تذتلا كلذ دنعف تا ربعلاهرك ذ دنع بكسنتو ناسإلا هفضصو نع لكس

 نيب ناسللا قز رمث ةيتحتلا صمنادعب ةيقوفلا| متءش ضمو هردص ىلا اممضو ةيراجلا كلتا

 . لاص ولا اهنملانوابت راكب لاز اف تيكر امهريغل ةيطمو تس ةثامةرداهدج .وفاهيلاماقو نيتفشلا
 ءاملاىف 0 عقوك اليبقت اهدخ قع :انو لاصفتاالو ك كمن اال ةبجن اهني تدقعلاو

 .روغثلا هور وملا قانتعا ىلا اقاتشم ناك نيدلا روت ن 'هل ءاوعشلاةراغمىحامرا نعكارهزو ٠ ٠

 | ةيناع جنغو ةي رمت اكر ج عم دوبنلا بوكرو دودخلاا ضعوروصخا مضوروعشلا لحو

 1 ةرتفوةيبح. «صةرار>وةبطايمدنيناوةيه؛ررحضت وةيونةماغوةيدنهروتفوةيشب>قيرشو ١

 وهنيدلا رون مان مث لالدلا ولامجلا طرف م ملاصحخلاهذطةعماجةب ؛ رالاه ده تناكوةبذ اردنكسا 7

 0 نعتتكسف حابصلاداز رهش كر داو. حارشناوةذل ىفحابصلا ىلاةيراجلاكلتو

 . حابصلا ىلا ةب راها كلتو وهما نيدلاروننذاديعسلا كلم اا هيأ ىنغلب تلاق ( هليل ىفو) " 8 5 1

  ةرثك لاصولا ىف راهنلاو ليلا قراوط نينمآرا رزالاة كح قانعلا لاج نيس ' ال حارشلا وةذلف 7 1

 0 در ْضاو حابصلا حعبصأ ىافامشخم و لاح ن سحاأ ىلع اتابدق ولاقلاو ليقلا 1 0

 امبهتتا مث هن ةالصلا يما ايلا واهأاو وهن بتغأف ءاملا تريغخا أها رفهموت نمنئيدلا 7 3

 ا

1 

 يالا ب اع < :

0 

 | كجرخاوةدحلا تحاهشيةبراجطاثلخدا مث مث ٍبرشو رك ظبورشلاولوكأمللا نمر
 . ران زلا اذه نبا نمام لافران زنا اذهذخ ىديسايهل تلاقوهاي'هئا وانو ليللابهتعنصىذلا رانزلا
 ' محعلا قوس لاب بهذاو مقف اهرد نب رشعلاب ة>رانلاهترتشا ىذلارب خا وهىديساي#هلتلاقف 5
 حالملا ةديساي ب نيددلا رون اهل لاقف ةملاسا رانية نب رسشعب الاهعبت الو هيلع ىدانيل لالدلل هطعاو 2

 : ب 50 عيبارلا هللا هليل فلا /٠ م 7
 85-0 م 7200 ل



 لاقونيدلا رونل ءارشلا ةقرو لوان لالدلا نا دعيسلا كلملا اهيا ىنخاب تلاق( 7 ةليلىفو)
 .دشلا واط الا تناحلصتالو كللالا حلصتام يبف كياعدك رابم اهاعج هللا كراج مست هل

 : 2 نيتيبلانيذهلالدلا
 املالا حاصب كب و » هلالا حاصت كن 2 اه ايذا رحر# هيلا > داقنم ةداعسلاهتتا

 .ناك ىتلارانيد فل الازز و وهتءاسوهتقو نمماق و راحتلا نم نددلارون ىحتسا كلذدنعذ

  "اماق راطعلاه يف هنكسا ىذلا تينلاىلا !مبىناوةب راخلاذخاوهيب ابحاصراطما|دنعة عب دوابعضو

 .كدنعةلزنمىلامان الهى ديسا.هلت ل اقفاقيتءاعطن وقلخ طاس هيف تأرتيبلاةيراخلا تلخد

 كيب ادنع ىف تاخدامءىشىالو كح اصم هيف ىذلا لع ىلصالا كتدب ىلا ىناصوت نا قحتساالو

 لها نمراطعخيشل كامهنكل و هيفاناىذلا ىتيب اذهامح الملا ةد.ساب هللاو نيدلا روناطلاقف

 رصم ةنيدم دالوا نمىتاوسب ,غىننا كل تاقدقو هيف ىننكساو 1هالخا دقوةنيدملاهذه

 موقت نا كيلع هللابديسا. نكل و كدإ: ىلا محرتنا ىلا يفكيت وبلا لقا ىديسايةيراجلا هل تلاققف
 .ةديسايهللاو نيدلا رون اطلاقفةهكاغلاو لقنلا و مادحلاو ىوشملا محللا نم ءىشبانل ىتاتو

 ريناندلا كالت ريغ كللماال وكنت ىفهتن زو ىذلا راثيدفلالا ريغلاملا نمىدنعزاكامحالملا
 .ضرتقت قردص ةنيدملا هذهيف كلاماهل تلا ةف سم الابا بفرص ا رد ضع ىعمناك ولاملا نمايش

 ,مث راطعلا ىوس قيد ص لام اطلاقفاهب لعفت ءىثش ى كلاوقا ىتحامب ىنيت ا ”وامس رد نيسمخ هنم

 .ءىش ىاىدلوايلاقومالسلاهيأءدرف ءاي كياعمالسا|هللاقو راطعلا ىلا هجوت وهتقو نم بهذ

 .نونجم تن ! لذ ىدل و ايهل لاةفةيراجامب تيرتشا هللاةف مويلا الهى رانيدفلالاب تءرتشا

 حايملا مالك لا نعت تكسفحابصلا از رهشك رداو.ي رفالا دال وا نمةيرراجابنا

 :ةيبراجابنا راطعلا خيشلللاق نيدلا رون نا ديعسلا كلملاامياىنغلب تلاق(/,7 ؟ ةليلفو)
 هنع ةنيدملا هذهق اندنع جل رفالادالوارايخ نا ىدلواب معا خيشلاهللاةف حن رفالادالوا نم

 .تبف اهتيمحا تنك نافةيرا1طاهذهىفةليح كيلع تلمع دقىدل واو للاو نكلو رانيدىتئام
 قتئاماهيفرس تنك ولواهعبو ق وسلا هب لزن ا حبصا واهنم كْضرغضقا وةلءللاهذهقاهدنع

 كمالك نيدلارون لاقفقررطلا ف صوصللا كيلع علطوا رحبلا يفتقرغ اهنا ردق و راند
 .قمي ملوةيراجل ااهب تيرتششا ىتلا راني د فلالا ريغ ىعمنآك امهنا فرعت تنا معاي نكسل و حي
 اهقفن ا امه رد نيسمخح ىنضرقت نا كن اسحاو كالضف نهد, راىناودحا وم ردال و هقفن اء ىش ىعم
 .هلذ زو مثنيعلاو سأر ا لعىدل اواي كيطعا خيشلالاقف ابن نم كلاهدرواوةي راجل عيب ًافدغلا

 اف كيلق اهب قاعتاب رو ةحيلمةب راما هذهو نسلا ريغص باشتنا ىدلو ابإ هللاقوامهرد نيسمخح
 "  .كضرقاف ىنبتأتفاهردزوسملا هذهكنم غ رفتفهقفنت أ شكل ءام تن اواهعيبت نا كيلعذوب»
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 انوا لش نم تلقرف 51 3 5 ,_ ا 00 :(/(5ا/ةلئافو) ٠
 # لصولا نمزاك اماءبنيب اه سس يسال

 هريظن تعب امارانيد نب رشعب هعب و قوسلاىلا ضماهلتلاقو رانزل اهتلوان و ةلغش ىغقو نيبدلارون
 نيناقلا هعف ةدو راطعلاىلا ىتاواراس د نب رشعب هعابو قوسلا ىلا هب ىض هو دذخأ كلذدنعف سمالاب
 نمور عيبافيت نيدلارون لانة : راحلا تعب تن ألهىدلوا.لاقف هاعدو 4ضفركشواهرد

 فلا رف هل قرجام عيمج هريخأو ىيتنملا ىلا أدتمملا نمي اكد اهل كح هنا مثىدسج

 امئادريخ تناهللاءاشناو ىنتحر رهدق كن ا ئدلوايةشاومللاؤَدَن زمنمهيلعاماد, دشاد رف كلذب

 هتقو نم حاروراطعلاخ ءشلاقراف نيدلارون نا من هعم ىت.ه ءاقب و كادلاو رحب ريللا كلدو اق

 ىناوةداعلا قرج ىلع هيلا جات جاتحامعيمجوبار كلاوةبك افلاو محللا يرتشاو قوسلاىلا هتعاسو

 ةدم ةمدانمو رع سا وبرك ا!قةيراطاووهنيدلارون لزيملوةبرر اللا كلت ىلاهب

 قابلاوهيلأ جاتح اماهنم قفني ارانيد نير شعب هعيب حسمهب واران ز ةليل لك ين لمعت ىهو ةلماك ةنس
 تعب اذانيدلارون ىديسايةب دالاهلتلاقةنسلادعب وهبلاةجالات قو ىلا اهدنع هظفح | ط هيطعي

  ىلعهلعجت اليدنم كل منصأن ا يلابب رطخدق هنافناولأة تسانولما ري رحهقح نم لذ: دغىرانزلا
  عابو قوسلاىلا نيدلآرون ج رخ كلذدنءفكولملادالوأالو راجتلادالوأهلثمع تحرفامكفتك

 .ليدنم ا يف منصت ةيرانزلا ميم تدعقفاهيلا4: ءادو هب : راجلاهلت رك ذاكنولملارب را ىرتشاو رانزلا

 ىنلهتلوانو هتبعاخنا ىلا اعيش لينا ىف لمعت ةليل فرانز رمت غرف| ا[تناكابن الةل ماك ةعمج
 افوفدهدنعزوفقيدمللارباكأو سانلاو راحتلاراصف قوسلا ىفهب ىشعيراصر+::؟لعولءخش نيدلا 0

 نم ةليل تاذ امئان ناك نيدلارون نا قة:افهتءنص نسحو ليدنملا كلذ لعوهنسح ىلءاوجر قتيلا
 0 حابصلا داز رهش كردأو دبدش ءاكب ين هّتنراح دحوف 4 انه : نه هبتن ذ لايللا ْ

 ١ حابملا مالكلا نه

 هت دام دجو هماخه نم هشناامل نيدلارون ناد.ءسلا كلم اا هيأ ىذا تا( ٍفو)

 ظ تادالا هدلهدشنتوادب دشءاك ىحت
 ايرحاو قارغلل ابردحاو ايرتؤاو تينا قارف اند 2

 انرطانلا ” تضم لال ىلع "2 ىئدااوف- ىحبم ثنفت 8-0-6

 أب رالا ملديو  ءوس نيعب انل د وسلا رظَس قادنالا ْ

 أمقرلاو هناشولا نلويعنهو كسح نمرضأ انباع [ق

 هب ىلق سحأ دقفقار ,لاولأ نم «ىبب اهل تلاقفى تت 7 كل م مسي ديسأي نمدلار ونال لاهقف

  ناهلتلاقف كن موقشعاو كيلا قلخلا حان" الان اوانئم قرفب ىذلا نءوحالملاة ديس اهل لاقف

 م دع, بع صرح تنك اذا فسالا فس انلامق وب ىلايللاب نظلا نس> نكلوكدنعامفاعّْضأى دنع 1

 هجولاربغأ خيش وهو لامشلا ل جرلاج رعاو ىنتلا نيعلاروعأ ىجنر فأل جر نم كرذح ذخن قا رمت
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 وبر م تو م و ا َْ 0 فعب عاب قرد نورس علا و 0

 : كل تربظ لال دلاهيلعىداناذاذلالدلل هطعاو قوسلاىلاهب بهذأ نكساو اذه مق فرعتام

 لال دلت ران لا ىل طعأو مجاعالا قوسىلاهبىلا وةب راخلا نهرانزلا نيدلا رون ذخا كلذ دنعفهتميق

 هل لاق وهيلايث 7 ةغاس4 ءلالدلا باف ناك دةيطصم ىلع نيبدلا روندعق وهيلعىدانب نأ هرهاو

 لالدلا مالكا نيدلأ رون : مع" لفك ديل ةملاس اراد ني رشع غلب د ةفك اوافق نضبقا مق ىديسأي

 قدصمنيدام وهوا رانيد نب رشعلا نب رشعلا ضبقيل ماقو برطلا نم زتها و ب>علا ةرأغ بحت
 هلكةيراخلا هلم»تلنا ولالا رئاسنما رب رحاب لك اهببىرتشا وهتعاس نم_هذاب ضر قاف بذكمو

 حابملا مالكا نعت سف حاصلا داز بشكر داو. رد 1 تاو تينلاىلا مجرم ينان ز

 أري رحرانيدن. رشعلابىرتشاامل نب دلارون ناديعسلا كلملا اهيأ ىنغلب تلاق( ماما ”,ةلمل فو)
 تبارامىرميلوط ىلذ ك.٠ ىلا ءاضا ىنيماعو رينان زةلك هيلمتإطلةوةب راحال هاطعا

 ةرمفلأب ةراحتلا ن :نسحا هللا واهناو طقارتما.سكما رثك الو ةعنصلاد ذه نهى سدا ةهدص
 . هنئمضرتقا و راطعلا ك.>اصىلا ضان يدلا روز ىديسا,هلتلاقوهمالك نمة. راخلا تكحضف

 ن.دلارو ماقفاهلمق هنماهبتضرتقا ىتلااهر د نيا وىهران رلا نك نمهلابعف دا دغىواهرد نيثالث

 كالءىحاىلاعتهللاءاش نادغىف و ةل+ اهر دنيثالث ىنضرَقا معابهللاق و راطعلا هي>اص ىلا ىناو

 اهبىفا و نيدلا رون اهذخ أ فاهردنيثالثراطعلا خيشلاهلذز ل ةلمج اهرد ننال
 ةيراجلا ىلاا رب ىلاو سمالاب لعذام اموىشموةبك افوالقن وا زيخواتخل ارب ىرتشاو قوسلا ىلا

 اماءطتأيهواهتعاسوابتقو نم تماقمحالاتذخا امافةيرانزلا مي ةيزاملا كالت مس ساناكو

 هاناو ىهبرشتت مدقتو هادا !ترفس تأ هكلذدعل مث ى :داارون اهدرسوم' دق هع ضوو ازخاف

 هيناعم ةقرو هتفاطل نسح اهب#ءاا.باقعب مادملا بعل لنا, قس والعوهيقستو الع تراصو

 نيملان :دنهتدشناف

 ماتخ هتبكن كصم نم اط .ساك احح فيهال لوقأ

 مادملا درولا "ندترصع- .ىته الك لاق. رضعت كيدخ نمأ

 اًهالع نا باظتو نسا'لاو سلا هيطءتوايمدانب :نيدلا روف مدانتةيناخلا تلق لزت هلو ظ

 + ل ركسلااهداز دقوال الدهنم منهتتاهيلعهدي عضو اذاو سان الاهب بيطت اماه يقسو

 نيتيملا نبذه دشناف

 ا|طالم 0 سناسلجع ٠ اهبصلتلاق حارا ىو ءافيهو

 افزاغ يتلط اروع ءدكتببأ ٠ مقشتو مادملا ساكردتملاذا

 قاهلغش تاممو اهتعاسواهتقو نم ىهتداقفمانو ركسلا4لعماغناىلاكلذك الا. 7 2

 حايصلا ىلا هيناح . تمانوأهبايث تعز مث ةقرو ىف ةهنهلو هتحلسأت غر اا وارمتداع ىرح ىلعرانزل]

 حاملا مالككلان ا ؟سؤ حابصلادازربشكردأو



 لاب لش مولا ماا 5 2 نعش د ا .

 ١ قاكناب دف نف كأياو ث دحتنلةلبالا هذه لثمىفانعمذوكس:نأ ىبتشن نيدلا دون
 0 اعز ١ 5 0 ركلجرهن ال ىجنرفالا| خذ هدنع فويكاباو نحنف ام
 نيدلارناوّذخأو ني اكدلاوفقو وتعاسو هتفو نماوم قون تيل حاورا 0

 ةرفس موي دأ ديب عصدو أهيفو مساجاف نين أوأب ةييحزةييطمهعاقولا ىجرفالا عماوح رو مهعم

 مضو مثلوئسمو : ياابو وج اج مدصلاةبيرغ

 ةبك اهلاو لقنلاسئ امني ةءوامتاهاكورولبلار ىنيصلا نم ةسرةنلا ىتاوالاةرغسلا كلت ىلع جم رفالا
 حابملا مالكلا نَع تتكسف حايصلادازرهش كردأو مومشللو

 0 اوم رفسلاعضوال يحئرفالا نأ ديعسلا كلملااب يأ ىنغلب تلاق(,1 هليل فو)
 يدورأأ رمح اب ةن.١ الم ةضن ىب من قالا مطمدق مت مومشأ او ةهك اهلاو لقنلا سئافنب ةءولممرولت وب

 م.عطبو محللا كلذ 0 ل يجر خالا نأ مث ن يعم فورخ حب ذب رمأو قتعملا !

 ا زبملف بارششلاب هيلعاولزنن نأ نيدلارون لع*زهغبو رخا كلذ نم مهيقس وراحت 0

 َْق .نيدلار ميديا لجشال با لقراتسمو مم دورا امافددوحو نغافو ركسوتخج, |

 امترتشا ىلا كتب راج ىنعيست له 0 ل :ةناموتعاستسدلل قرا
 ىنافرانب ,دفالآةسخنرالااهنمت ف كيطعأ انأو ةئسةدم نم 0 دفلاب رادتااءالؤهةرضحم '

 ةرشع ىلا ةيراخلا لبضوأ ىت>لاملا قف همغرب وهيقس وهمعطب ىجرفالا كلذ لزيملونيدلارون . ١

 رايد فالآ ةرشعلا تاهاهاياكتعب راجنلاماد ةهركسفوهو نيدلار ون لاقفرانيدفالآ
 جارشناو برشو لك [ىفاوت ان وراحتلاهيلعد,شاوادب را

 نيدلا رونل دعفلامل' هلاورضحاذلامابىوتا ملل اقو هن اماغىلع ىنجت رفالا حاص يث حابضلا ل
 قفاهتع ىلاكت» راجن مثلا اا ذه ماشت نيدلارون ىديساب هللاقوادقن رانيدفالاة 0

 . لغيذكت :تنأواءيش كعب امان أن وعلما ندلارونلاقفنيماسملارادتلاءال ةهةرو 21 ١

 : ميبلاب كيلع نودبشن راجتلاءال هو كتير اج ىنتعب دقل يمت رفالاهللاةفراوج ىدنعسيلو ظ

 ' اهايا هتعب كنا كياع دبشن نحتوانما دقكتي راجهتعب تنأن يدلار داير كراج
 نيدلارونايهركتااهنماريخ كضوعب هللاوةن راجلا هيلاملسو نمش |!ضبق مقرانيد فال ةرشعب 1

 اه . :دانع :ةليل لك فذذإ توا اج واهنسح عتمتت :: فصنوةنس كلورام دفلابةن : راحت رتشاكن١ 3

 موو ١ لك فو للص لا اهنمت قوفراش فالأمر ركلذدعب واطلاصوو

 ْن مرثك أجد ىأحب '"رلال قتستؤ عيبلاركسبت هلك كلذدمب وارانبدنيرشعب هعيست ران زال معت ٠

 هده يفاهنم تعبشدق تن أ! فاه تنك نافبسكملااذه نمرثك آبسكمىأو حب رلااذه
 1 افيطمن نملقأر معانتان نماتنب كجوزن ,وأاهنمنسح ااهريثئيقيفاو نقف ةقلا 1 ١
 رون عم نوملكش راحتلال زب و كدي ٠ ىف لام سأر لاما ىقاب كعمريصي و اهنم لمجأت نبلا نوكتو 0
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 /. 0 هنا ناو ةئيد اكلت ىف هت ا ل 0 ا و 7 لا 0 7 0

 ا 1
 و ل
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 4 عقال هعمثدحتالو شالو سلابجنالو هالو درواشتالوهساتالو سا نالوا

 3 ظ ساجو قوسلايىلا هب بهذورأت در دلاروذ ذدخأ حابصلاحبصأ لف هركم و هرث ان مفكد ناهللاعداو .

 ظ منان ها سبع لاك دل طخ و لع مان ونلاو 24 رادتلادالواو وه ثدحيتي ناك ةبطصق لك

 ْ نيدلارون ىأر 8 جرف الا“ نم ةعبسهعمو ةعاسلا كلت ق قوسلا كل ذ لعرص ىمج رفالا كلدب 0

 دخأو هدنع ىجنرفالا دعةذددب يف هفرطو لد دذملا كلذ ١ فوفلم ههبحوو ناكذلا ةباط عم ىل لعاعات.

 يأرذ مو: :ل| نم قافاف نيدلارون هيتسحاف ةعاسديف ساقي رمتساوهدي ىقةيلقو لب د31 فر 0

 ا 0011 لمهن دلاروي لعزل رمؤدسردتعا لا نسيم راطلاهتئصو ىذلا ىعن ىفاآلا |

 نومامايشاو نيدلار ون 1لاقفائيش تن مان ذخأن حن لهانياعخرصتءىشىال ىجئرف الاهللاقف ٠
 هدقتعت امو كنب د قح لسماي ىرفالاهللاقفىلاولا ىلا كب تبهذتنكلا يشتد خأتنكول
 حابصلا دا روش كردأو ىبدلاو لعش وه نيدلارونهللاةفل. دنملااذهكلنيان ميري نا ٠

 حابملا مالك || نعت تيك |

 يذلا نع ن و تا امل ىمئرفالا نأ دعس كلملابي امل تلاق (/,؟ 3, ةاب !فوز)

 دش ا عدمت ا ىحن ثلا هل لاقتاه د لهتلم ىدلاو لعشر دنلا ته نال ل لد دنا لا ١

 .لمعت ملو-ى عم | لعالاهتامحامابناف كريغل )الو كلل عم + الن وعاماب هللاو نيدلارون هلاققىنمهنع

 هريغ 3 ىلهعت هلم ىذلا دورات امدح ةعاسلاه ذه ىف هن كي طعأ ان او ىلهعب هل لاقفهريغ ٠

 ىحترفألا هل لاةذ 4 ندملا هده يهل رين الون الادنأ اةحمأ مان نب دلارون هل لا ةنم نسح أ 5

 ظ ىلا طرأ ناىلاةثأ هدد ةنامدد دب رزمارر م'ا1اسهذلا نهرانيدةن امل سل هعيمت ىلدو ىديسا» ِ

 لوادبأ رع رم ؟ ايالو رائندى هلا 0 ريعن يلا حتفينيدلاون هللاققدان 0 دةئاعست

 ةعامج هل لاقفران :. ةفلاىلا هل سوأ ذا ىلا ل دنملا كلذ ؤلاملابنب دلارون بغرير 2 رذالا كلذلري

 هل لاَقف هللاو ةعبمس ا ا انآ ئيدلار ون هل لاف هنمث ءفداف 00 لااذهكانع نحن ءرضاحلاراجتلا م ٠

 اذهناو تغارهلد جو ناو ترث 5 ناران دة امهتمدق ل ادد ماا ذهن أ ىدلوايرعاراجتلا نمرجات . 1

 : ىأراف حب رااذهنمرت كاذب رت ب رىافراني دةناعسهح رف 4محرات د فلا هيف عفذ ىجح مثالا

 نحو أ هريغكل لمعت كلهتلمتى خا لوقو رانيدفلالادخ ًاتوليدنملااذهعيبت كرأ |ىدنع

 راحتلا و نيدلارون ىحتساف نيدلاو دع وعلملا ى 6# قالااذه نمرانيدفلالات نأ راو ةيهد

فردهنب نأ نيدلارون دار وة رضحلا ىف نمثلاهل عف دو راني د فلاب ليد ما ىحع الما ْ
 ىضعو 

1 
0 

 روناوز>>ا راحتلا ةعائجاب يجنرفالا لاقف ىحن رفالا,أ نم ناك 1 راجولا ٠

 انيمس افورخو رخا قدعم نم ىو د رمت ةش يىدنءناف ةلدلاهذه ىف ىف ضماياو كنة نيددلا

 : . ياسا رحاتلا لاو ؟نمدخأر 30 . الو ةلدلا هذه ؤاننوسأ ان متافامومشمو) راهن 3 4 مار



 0 اا 0 6 فاحت 1 5
 ات ١ دبي هيفا هن. قبح ١

 5 اع 20 هم كلين ظيطو 00
5 : 

 0 7 3-5 3 0 هيفا ذفتا [ذا 0

 ردقو ءاضقب قد. لكي 0

 كيلا 0 ا
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 7 ل ظ
 نكلو طب , رفت مظعا كيف تطرف دقو كتءبذ ةايحلا لع تلخ دف كعيب لجا نمةليحلعاولمعدق

 يللا هنيدص م ى مو ىف ناكو اده نم ككئرذدح دقهلت لاقف قالتلاب نعنأ قارفلاب كح نم ىسع '

 حابملامالكلا نءتتكسفحايصلادا زرهشكرداوهينيعنيدام هتلمقو اهردص

 نيبام تابقو نيدلا رون تمضالةب راجلا ناديعسلا كلملاا هيا ىنغلب تلاقإ /,خ ؟ةليلفو)

 تاببالاهذهتدشنا هينيع
 اقوشتو ىوه ىحور تالتولو كدادو تولسام 5ك اوس قحو

 اقثلا رحش ىلع ىرق حان اك ةليلو موي_ لك باو حوفا
 ىتتلم ىلاش ىنع ميك ىته ىتبحااي دعب ىشيع صغنت

 هتمطلف م رمةديسلا ىدايا لبقيل مدقت وامهيلع عا اطدق ىجر هالاباذاوهلال ا هذهىلع |هائيبق

 ءاش نا نوعلماب نكلو د ةمدخ ندا تل راك وما سال

 اطلاقواهيلارذتعاواماعف نم بد>عءتو اطوق نم ىه رفالا كحضفريخالانوكسيال ىلاعتهللأ
 هرطاخ بيطوه.سةتاضرب كعابىذلاو هاذه ن .دلارونكد.ساغاوانا ىنذءىشى امره ىلديساي

 ةيراجلا هذه تن اكو كعابام كنمهضرغغ_رف هنا الولو كيف طر فام كسح ناكولجييسملا ق>و هناو ١

 ةثيدم هيشت الو تامل ةريثك تابجلا ةعساو ةئيدم ىو هجن رفا كلام ثنو 1

 اهنا كلذو ابيرغ رماو اميمت ابي ساهماواهيب ادنع نمةبراجلا كلتجو رن اك دقوةينيطنلسقلا .

 هم 2-8

 ةعاحشلاو ة.يسو رلاوةب اًمكلاو ةحا هفلا 20 لالدلاو رم ايمو ابا دنع تبر

 ىمرو ةداقعلاو رانزلا ةعنسو ةكابحلاو ةطايأظاو ةشكرزلا لثم مئانصلا ميج تماعتو '
 تراص ىتح ءاسنلاو لاجرلا مئانص ميج تماعتو بهذلا ىلع ةضفلاو ةضفاا ىلع بهذلا
 لاككلاو فرالاو لامجلاو نسما نم هللااهاطعا دقو اهناواو اهرصعهديحو واهتامزةديررف
 هل اهجوزي نأ ىل ًابهنماهباطخ نه لكوأ يبا نمرث رث ازا كواماهباطفناهرصع لها ميج ىلع هب تقافأم

 ٠ نم هعم ناكوا هريغ تنب هدنع نكس. ملوةدحاوةعاساهقا رف ىلعر دقي الوامظعا محا مب _ناكهنآل .
 ' اضرم نينسلا ضعب يف تضرم اهنا قفتاف م ممرثك ااهب#اذ وغشم ناكهنكلوريثكروك ادالو الا " 7

 حابملا مالكا نع تتكسف حابضلاداز رهشكر داوكالهلا لع تفرشاىت>ادبدش . :

 تفرشا ىتح اديدش اضرم تضرم مب رمزا ديعسلا كلملااهيا ىنغلب تلاق(,5 //ةليل فو)
 ةريزجلا ق ىذلا ىبالفلا ارىدلاروزت ضرملااذه نم تيفوءاذااهنااهسفت ىلع ترذنةكالطا ىلع ٠ ظ

 نم مدرم تسفوع امو 4ب نوكربتي وروذنلا هلذو رذني ومثدنعاع ظعمرددلا كلذ ناكوهين الفلا .

 ىلا هحت رفا كل هاهدلاو اهلسرأفريدلا كلذلاهسمت ىلعهترذن ىذلا اهرذنب فو" ناتدإولابضرم ١ 1
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 . هتقو نم ى#ترفالارضحاوةب راجلا نئرانبد فالآةرشعلا ضبقنأ ىلا هعداخملاو ةفطالملابنيدلا
 اذه نيدلا ار ون نمةي ران زلام صاهعسا ىتلاةي راجلا ءارتشابةححهلا وبتكفد ورشا وةاضقلاهتعاسو

 ءاكب كبت تراصو تعز اهديس اهيلادعي ملف ليللا فصن ىلا برغملا نمو برغملاىلا مويلا
 اطتلاقف ىكبت اهتأرفاهيلعتلخدفه"جوزابيلا لسراف كبت يهوراطغلا خيشلاابعمسفاديدش
 اذهولا ءاجاف نيداارون ىديس ءىجرظتن اتدعقىلا ىمأايامل تاانقف نيكمت كلام يديساي

 لب ةيلغ تلح دف ىعشتنأ لخآل نخأن هةلست ةيلغل مدح أن ركنأ ةمئاخان اوت قولا
 حابملا مالكلا نعت تكسف حابصلاداز رمش كر دأو ىنغاب و

 ةفئاخان ًاراطعلاةجوزل تلاقةبرران زااميىصنأديعسلاكلملااهيأىنغلب تلاق(/,6 ١ ةليلفو)
 .تلاقف ىنءاب وةليخلا هيلع تاخدف ىنءيس نأل جال يش نم ةليح ىديس لعل محدحأن وكي نأ

 نم هفرعأ ال كعبيلابهذ ةعاقلاد ذهءلم كيفك ديساوطعأو ل« ىتديساي راطعلاةجوز امه
 ْ مط لمعف هيدلاو دنع نمرصمةنيد٠نماوتاةعا#نوكياع ر<صىل ديساي :ركلو كل هتبحم

 مهتبترم نالو مهعسالهن ال للا اذهيلاوبب ىقأي نأ يحتساوهيف نولزان ثىذلا لحاف ةموزع

 نا أبو حابصلا ىلا ثدنعتابف ىهنعشل مأ ى فخم نأ بحأوأ تيبلايلا مهب ءيحي نأ نملقأ
 هذه ىف كنعهب ايغ سمسا ذبف ىل د يساء [غالواه كلسفن لم# الفريخ دغىف كلا ىلاءت هللا ءاش

 داطعلا ةجوإز نأ مثكديس كيلا ىلأي نأ ىلا كءلسأو ةل_ءللا هذه ىفكدنع تس ان أ اهوةليللا
 اهديس <رمترظن حابصلا حمص اماف هلك ليللا بهذ نأ ىلا مال كلاباهيلستو مى ىهلت تراص

 ميم مهتأر اماف هيل اوح راحتلاة عاوهءازو ىمح رفالا كالذو قاقزلا نم لخادودو نيدلارون

 . اهتأر اهفح رلاةد_ثعه رحبطسو ىفةنيةساهئاكد عترت تراصواهنولرفصأواهصئارف تدعتزأ
 . لوهذلا كب ذادزاو كنولر هصأو كلا>ريغتدق كارأ ىلام م« ينديساياطتلاقراطعلا ةأرما
 تكب ةيرران زاا<صنأ مثقالتلادعب و قارةلاب سحأ دق ىاقنا هللاوىف ديسايةهراجلااطتلاقف

 - وون يدي سنا كا تاقامأ ىديساب راطحلاةجورا تلاقو قارفلا تنقيتود زمهرلعاما ديدش ءاكب
 تنكدقو ىمت رفالا اذ طةليالا هذه ىف ىنءابهنأ ك ثأاف ىعبب لجأ نم ةليح هياعتلميدق نيدلا
 مالكلاف راطعلأاة>وزو ىهام م. فىلوةق دص كل ناب هقفر دق نهرذح عةنيال نكلوهنمهترذح

 تدعتراوهنولريغت دق هتأرفذ راجلاهيلاترظنفةعاسلا كلت يف اهيلع لخ دن. دلارون اهديس اذاو

 ءاكىكبف ىتتعب كن أ كنيدلار ون ىديسابهلتلاقفهمادنلاو ن زالا رثا هبجو ىلع حولي و هصئارف
 تايبالا هذه دشنأو ءادعصلاس منت وهواتوادددش-

 ا السبا تاليكأ تكول ندا كن انك ئداتلا رع
 رصبو ممجاو لقع اذ ناكو ءيرماب ارما هللا دارا اذا

 رعشأا :ىلكس هلقع هنم لسو هنيع ىمحاو هينذأ مصأ
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 بيرفاوز ا ير فحصل ديما
 ريزولا ضهن كلذ دنعفاهيفاهولزناوةريبكلاكرملا ىلا اهواصونا ىلا اهب وذذ باو راصو ريغ َ

 مالعالاو عولقلااو شنو مهتعاسو مهتقو نمدوعف رفىراصلااوعف ةرا بكر رملاةب رحل لاقور وعالا

 ىلا رظنت ميمو هلك اذه بكرملا كلت مهب ترفاسو فيذاقم ا اوامعاو ناتكسلاو نطقلااو رشنو
 جابصلا داز روش رداواديدش ءاكب اهر ىف .:تراصفاهننع نعت اغىتح هد ردنكسا ةبحان .

 حابملا ١

 هيحلف ىلا رظنت تراص ةبرران زنا ميم نأ ديعسلا كلاملااهياىنغل تلاق(/,؛ 6 ةليل فو).

 تايب الا هذه ت دشناوت ا ربعلا تدكسو تمحتناو تكفا هنيع نعتساغىتجة يردن

 ةبردنكسالا نءترفاسوةيرانزلا تس روعآلا زيز ولاا, يفىذخا ىذلابكرملا9#“ ٠ د

 عناص- هللا ,امب ىماع امو انيلا .ةدوع كل له بابجالالزنم ابا ٠
 عفادملا هتحم لق د فرطو تعرساو قارفلا نفسانب تراسف

 مجاوملا ىحكو ىمقس ىنتشي هب © ىدصقم ةباغ ناكل خ ةقرف)

 عئادولا عيضتال موي دنعف ىتفيلخ: هيلع نك ىهللاي الا.

 اهلغش لب امالك مهنم لبقت ملف اهنوفطالنهقر طبل اهيلع ليقأ فس ونتو كيت كرك ذتالكلزتلو



 0 لسا# منيا 95 تورو ا ل

 9 ع 4 4 ربا كو

2 2 

 : ةبتمدخ جال هقراطبلاب هوةشداارباك اتا ندهضعب را املا لا

 ىام ميجاو ذخافهللا يمس نب دهاجلاو نوماس ا تقام نها 0 >رب للا نمتب رقاماذ

 رد قوق زاورقلا اني دم نهود ناو غانف فسحلاوهلاومأةلاو تانرلو «ةراطتلا مكمل

 لعةر وعدل ف شكت وءاسنلا ىتأي الا :ينع يمجتالا كلذ ناكد قو راجتلا نمر جات يمجت الجرد. ىف

 هيلع لاطو كالا لع فرشا ىتحادن :دشاض ص ضرم ىمجالا كلذزا مث ةمدخا/| ماع -ةأ عا
 مجالا كلذ 0 دف هضرم نمهلا 'هذاعْن ا ىلا هتمل.>خ ىقتغلاب ومب رمهتم دخفرو هشة دم ض خرملا

 .لعىنماطلاققف ليمجلا مهعمهةلعفام لعامفاكد ناداراف هتمدخب مايمت اوهلعةنحلاوةقفشلااهنم

 .ميرماي كلذ ع كل معن اهلا ةفه.حاوهدب رانملالا ىنءيبت الذا كيلع تينت ىديسابت )اقف مي رماي

 اهياعضرعدق يم الا ناكوادي دشاحرف ت>رفف كدب كعر تلعجدقوهنب د لير 'نمالا كعيباام

 [ميلع بجوام واهني درما ةدملا كلتىف و ىمج الا كلذ نمتماعتفتادابعلا|هماع وتءاسأف مالسالا

 ابعاب هيردنكسا ةند : دم أب لخ دا هافهن وبنلا ثيداحالاو ؛ (مفلامولعلا ن هر مدع د :امونارقلااهظ حو ١

 نم اهِحورخ برس اذه انربذ امني دلارون ىلعاهذخ ًافان رك ذاك ا هديب ابعيب لعجوهت دارا نمل

 ةمايقلا هيلع تماق امعم نمو هتنبا رما هعلب امل «زافهخحت رفا كلماب ارما نمذاك ام(امأو )اهدالب

 دعب ربخ ىلعاطاوعقي لف لاطبالا لاجرلاو ناسرفلاوهقراطبلا مهتبكو بك ارملامةلخ لسراو
 حابصلادازرهشكردأو رومالا "اظعو روبشلاو لب ولاباهيب ىلا اوعجرو نيماسم ا رثا زم

 حابملامالكللا نع

 لاج 1 اهفلخ اهبالسرا تدقهاملىرمناديءسلا كلملا هيأ ىنغلب تلات(: ؟ ةليلفو)
 «كلذا هءارو لسرافا د. دشان زحاهوب !اوءاعز زا رياع شيت سدح «ةتلاد.٠.ربذ> ىلءاطاوعقي ةلاطب الأو 00

 .ناةرماو عادخو ليحاذ ادينعارامج ناكوهئارزو مظعا ناكمن اللامشلاج رعالاو نيلاروعالا
 ' رثا زج قنوعلملا كلذابيلع شتففابهذ بكرم« لعولواهيرتشي ونيمل ملادالب ميج ىفاهياعشتم# .

 اهربخ ىلع مقوفاهنع لا سود: ردنكسا ةنيدمىل لصون ىلاريخ ىلعامط عي لذ ندملارئاسوراحبلا
 دعب ان ركذ م هنم ادارتشا ىتح ةليملا هيلع <و ىرجام هعمهل يرحف يرصملا نيدلارون دنع

 ىلع مبعم قفتاؤ راختلا ىدو دق ناكو اهريغ هتعنص نسح ال يذلا لب دنملاباميلعلالدتسالا

 ا ذه كنع ىلح < رم ىتديساب اذ لاقف لب وعوءاكب ف ت'كمددنع تراصاماف ةليملاب اهصالخ

 نيب ىنوكشل كاطوو كْزع لزنمو كتتكللمم لحو كنبا ةنيدم ىلا ىعم ىموقوءاكلاونزملا
 :هكللجا نمر قسلاو بعتلا نمىللصحامىئكوقب رغااهذهولذلا اذه ىكرتاو كناهاغو كمدخ
 بتر مع لع ولوشكا رتشانا كدلاوىرماذقو فصنو ة:سور ةسلاو بعتلا ف ىلناذ لاوما فرصو

 ش ا1ميمدقو أمدب ليبقت رركيلزب 1 ال عضخ دو اهممدق ليش راصدحم 0

 ْ 0 مث كدارم يف «كانايرال لات ودل الح تلاقوا رعماب دا كالذ لءةالكف هيلعابمضغدادزن و

 00 ر>ن :4 اح دا مسار قوفاوءفرو ناعادوكر راؤش رزه جا رم :ةاغةعاسأا كالت قنا 4اايينأ ١
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 0 .هاو/- نال

 - متايك رتاج 0 م 1 نيالا
 نمملط دقخ يشب اذاومبإ ماو رد م ينس 3

 نيتيبلان:ذهدشني و يكبي هآر ف هيلع لبقأو بكر
 اهبك اوس نميرجت نرلالادم القمىلنا ىدوع نسحلاو د رمان

  اهبكاوك ىف قرغ ىنيعزافجأ ىرتمانالا نوكيلنم يرش
 الف ىجترفالا مم ةجرابلا ترفاس ىتلا ةب راجلا ىلع كبت كناك ىدلواي خيشلا لاقف

 نمهيلعام اذيدقءاعب ىكيوقأنأ مثةين هز ةغاسةيلعامشغم رخ خيشلا مالك نيدلارون !

 تايبالاهذهدشن أودي زم

 اطلك دوعيدق ىىنا ةذلو اهاصو ىح ردعيلاادهدعب لهف

 ابللقَو ةاشولا لبق ”ىنجعزي و .ةبابصو ةعول ىلق ىف نلف
 اهلايخروزي نأوجرأ ليللافو اريحتم اتهاب ىرابن ميقا
 اهلالم ةاشولا ىف ىسفوفيكو ةعاس قشعلا نع ولسأال هللاوف

 اطابن ىنم بلقلا ىفةلقماط اشحلا ةموضرم فارطالا ةمعنم

 الام انس> سمشلا ءوضلحخي و اهدةضورلا ىف نابلا بيضق ىك اح
 اطالج لج نسحلاتاذل تلقت هلالح لج هللا فاخأ الوو

 هنانتفا فطلو'هناسأ ةحاصفوهلا دةعاوددقوهلامج ىأرو نيدلارون ىلا خيشلا كلذ رظناماف 11

 ةئاماهيفوةن راجلا كلت ةئردمىلا ةرفاسم بكرم سيك رخيشلا كلذزاكوهلاخ ق روهيلعةيلقذ زح ظ

 كالصوأ ىلاعتو هناحمسهللا ءاشنافاريخالا ن وكي الوربصاهللامقف نينمؤملا نيماسملاراإ2 نمرجأ# 2 ٠

 حابملا مالكلا نعت ةكسف حابصلادازر ثكردأواهيل] ش

 كإ سوثانأنيدلار ونللاقامل سي رلاخيشلانأديعسلاكلملااهبأىنغلب تلاق(/,51/ةليافو)

 2 كا

 . 2 همر رفا ةالثدب رلالقر ا قد نيدلارونهلةرلامتاءاشذ ايبا

 0 نير هشة ريسمك دصقم نيب وكنيب نايراوسلادوىلعجرفتت حئارتنأ لهىدلوايهكلاقوهمالك نم سر و عا مس ,رلا 1

 . ىلا علطوثاردلا نمأيس  نيدلارو نمذخأخيشلاكاذزأم”تاقوالا تفصوحب رلاباطاذأ
 . نيدلا ر ون ماقأ مثولح ءامةين هل'الموهتبافكردقلع .رفسلا ف هيلا جات حم عيجج هل ىرتشاو قوسلا

 ا ايعولق سرا لح مث بكرملاف اولزلو مو اصماوضقو داجتلازهجت نأ ىلا ماير ةثال# ”بكرملا ىف ١

 بكرم ااويهنف قد رطلاعاطق ناصرقللا مباع جرخ كاد واموينيسجخو ىدحاةدماوراسو

 يبتلج نم نيدلارون ناكو كلملا لع#وضرعوةجنر فا ةنيدم ىلا مهب | وتاواهيف نم عيمجاورسأو 1
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 : تانبالا هذه تدشن او تكتشاوتناوتكداجا مثما ةذلاودجولا ىعاد
 قشاع ل قنا ىنع ريسخ قدا كو رهتناو ىرخأ نامل

 قذاخ كقارذ نم حرج ىاقو اهباذا دق ىوطا رج ذك 2<

 قباوس عومدلاو . برق ىنففخل ىنباذا دق يذلا بحلا مثك ا 5و
 . ىهاهرما نمزاك اما ذهاهرفسةدمرابطصا!بعواظب الو رارقامطرقي ال ةلاحلا هذهىلعم< رملزتلو
 مي رم لو زن دعن هناذ نيدلا جات نبا ىرصملا ىلع نيدلارونرما نمذاك ام(اماو) روعالاريزولاو
 ناك ىتلاهعاقلاىلاهحوتفرابطصاهعواطي ال وزارقهلرقي الراصوانن دلا هياعت قا ضاهر فبمو بكرملا
 اب :ايثورينانزلا اهيلع لعدشت شت تناكىتلاةدعلا ىأرو ةماظمءادوسهبجو ىفاهأ رف يرمو وهاهب اقم

 تايب الاهذه دشن او تاربعلا هنفج نم تضافو ىدودردص لا ارمضفاه دسج لعتن اكىتلا
 ىتفلتو ىلرسع ىلاوت. دعدو ىتتشت دعب لمشلا دوعي لهىرت

 ىتييبح ىلصوب يغ>أ ىرت لهايف عار ناكدقام تابيهف
 ىندوم دوبعو ىلابحأ ركذبو اتلمتش هللاءمجم  دقىرتلهايو
 ىتب فلاس مثىدوبع ىعربو هتءضأ ىلبحب نمىدو ظفخ و

 0 وب بابحالايضترتلهو مثدعب دعب 2تيمالا انااف
 ىرسح ديازت نم ادحوتيذدقل  ىنسأت. دحب .ناكذا ىفسأايف

 قىقتينع دوحي  ىرهدىرت ىلهايش ... ىلنضاؤت هبف ناك نامز 7 عاضو

 ىتلقي عومدلا قتبتالو امومد ىلمها نيعابو ادجودزبلقايف
 ىتيلب تدازو ىراضن أل قدقو' 0 دقفو ينابحأ دعنأيو

 ىتداعك لاّضولا»و ىبييحدوعت“ ىل دوجي نيااعلا هلا تلأس
 نيتيملا نيذه دشنأو ةعاقلااياوز ىلا رظنودد زم نمهئلعاما دب د شءاكب يكب نيدلا ر ون فامث

 يبحومد مهتطاوم ىف ىرجأو اقوش بوذلف مثراثآ ىرأ
 ع وجرب امو 0 مونع دعيلاب ىصَق نملأساو

 لمأتي راصو رولا وك رع ح تو زادلا بابز هقومتسا سومتقو حيت خيل ؤفالا هل

 حابملامالذلا نعتتكسف جايصلادا زربشكردأو < رع ترفاسى ٍةلابكرملاعضومىف 3

 اراصرحبلاى لا ىرجمج رخال نيدلار 1 تلاق/5 ”,ةليلفو)
 تايبالاهذهدشنأو تارفزاا دعصو ىك 6 0 قاس ىتلأ تكفل عضوم ىف لمأتي

 طلو نزلو نيل لع زناو .٠ يك جنم نإ نب يلع مال
 درولا ىلا شاطغلا قوش قاتشاو ةعاسو تقو لك ميلا نمأ

 دهشلانمذلأ . ىدنع مراكذتو ىرظانو ىلو ىعمس كدنعو
 ىدصق نعةنيفسلاكلتىبتداحو باكر تقاتسا املىتساايف'



 1 ١ 000 عمدا ءئش ىأ 00 0و 0 59
 اهروز 7 / ناب > ال تق ولااذهي ؤةسسكلا ل خدت نادي ردي ران زلا< رمةديسلاكلملاتن:ناىدلوي

 ىتاا روذ:لااط فوتو نيما سما دالم ن ءابمؤإ طر مج ةسالرلا درالمل ( قطب رهو كن

 المو لاخلاو نسما ىفةلماك الا نهنمةديحاوام تب ةنايعب رأا,عمو حبسملا هاحننأاهترذن 0

 نهرظن عقب ة,.اعّرو نورضضحم ةعاسلا هذهىوةلودلا بابرآو ءا ارمالا تان وريزولا تنب نوملمج ع ظ

 ارد ةرش + نهنإداارون ذخأ كلذدنعف فويسلاب كنمطقيفةسينؤبلا هذه كيلع 3

 ا أو اهتاهج فرعىتح ةنيدملا عراوش ىفجرفتي راصو قوه لا ىلا جرخوةبايث سبل نأ دعب ٠
 حابملا مالكا نع تتكسف كابصلا دار بشكر ١

 مارد ةريشعلا ذخأ هن ايث سبل ال نيدلارون نأديعسلا كالملا اب أ ىنغلب تلاق/ /, 5 ٠ ةليل ىفو) 3

 .ىأرف ةسينكلا ىلا عجر م ةنيدملا تاهج فرع ىتحةعاس باغو قوسلاملا جرخ مثزوجتلان م 1 ١

 اقل كراك ادت ةثارعب رئابسم وةسينكلالعتابفادقة رفا كلمت نب ةءرانزلا < رم 9

 نيب رمقلا اهناكن منيب ىثع يهوةلو دلا باب رأوءارمالا تاب وروعالاريزولا تنب نومامج_نمو 0
 اماف ميرماي مي رمأي لاقوهبلق ميمص نم خرص لب هسفن كلا لاهياعنيدلارون رظن عقوأ هاف موجننلا

 .لثم حافصلا ضي ندرجو هيلع نوحه 3500 ىدان وهو نيدلا رون حايص تانبلات يدع“ 8
 !تانملل تلاةفةفرعملا ةداغ هتف رمذهتلمأتو برص هيلا تتفتلافةعاسلا كلت هلة ن درأو نعاوصلا 5

 نم نبدلا رون مع/اماف هبجوىلعةحئال نونمجلا ةمالعزال كشالب نون :يهنافباشلااذهنكرتا 1 ٠

 نم دب ؛ زلأ جرخاو هي هناجر جوعوهبددس حاشأو هينيع قامو هنبأر فتك مالكلااذهمب رم مةديسلا 5

 ,هنعزدعباو ىدب ءهب ريضحا نونجا د هنا نكي تلقامأ مير هرم ديلا ع نط تلاقفهيقدشوهبف 3

 .كيذ دنعفال مأةاوادملا لبقي هن ونجءادنلهوهلاحرظن او برعلامالك فر اال وقيام مدس

 كسفن ؛ ترطاخو ىلع أ نمانهىلا تئج لههل تلاققف هنع دعب مث 1000 ,نئجوتانبلاهتلمس

 : رعاشلال وق تعمساما ىل ددسابنب 1 رون اطلاقفانونجم كلسفن تامع 0

 نيناحفملل . الا شيعلا.. , ةذلام مطل تلقف يوبت نمي تننج اولاق :

 ىنومولتال ىلونجب قو لاف .هبتننج نماوتاهوىبونجاوتاه 2 ]1
 ةهعوقو لبق !اذهنم كترذح ىتاف كسفن ىلعىناجلاكنانيدلارونايهطاوميمدل تلاقف

 ا 4س رفلا ب اب نمالو ف شكلا باب نمال كن ريخأ امان | آاوكسفن راه تعتد وق ليا ١

  قلخدام هنأت فرعفروعالا رب زولا تيار يف النايعلاو ةدهاشملا بأب نءهوهايناومانملا ىفةبؤرلا 5
  ندلارون دياز 1 ”لقعلاةلازا نمهللابذ وعن مب رمىتديساين,دلار وناط لا قف ىلطيفالا ةدإلاهذه 3

 لاقملاذهدشناةلاخلا ٠
 0م رك هادا نءدبعلا لمشي دق . مدقلا هبتلز نمةيانجلبه 3

_ 

1 
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 بانزاود ركسع عينج ىف كلم ا بكروةثي زوسحابةندلااونزور :اشيلااوقدفةملاسةي ران لامع وف

 : اهيلع م اسو اهقناعف ب رمةتنا ت تثعلط تل را تاصراملف | هولي اهيل رحيبلاىلا اوه>وتو هتلود

 ظ اهل ًاسواهماعت اسوا[ متقن اعواهمأ مم اق رصقلاىلات اصوالافهتمك رفداوجاهمدقو ةيلع تماسر

 2 د'ز روش و ردأو امين , أو مأ 0 مأاقياس دنع تناك امل ةمركد ىه لهوا طاح نع.

 حابملامالكلان ]| ..عتتكشف

 ماا 5 ىف 2528 نعاهتلاساملم ٠ رممأن أد يعسلا كلملااهي أ ىنغلب تلاق(/5 /,ةليلفو)

 لعام 2 صد رحأت ىلارحات نط يمال دالب قف ناسنالا عابس ندعي يماني ماطتلاقف رك“

 رحل ىنعاب رول ين اوبر خلاب ى لدم ى : اركشا ىذلار >اثلاذأار كاتس ىقس فيك :

 انسأ ىلع تداعا مث :مالظ اه>و ىءايضلاراص ءالكلا كل دان امأتعمسات او دلال ماي ري

 اولاقف هتقراطب و 2 ودباب رأى عا طاح ضر عوهن.دلاهرمأ مظعو هيلع كل ذبعصف مالكا اذه
 .داز ربش كرذأو نيماسملا نم ةبقرةئامب رضال ااهربطدأمو نيماسملا نمت سحنت هنأ كالملا هدأ
 حايملا مالكلا نعتتكسف حابصلا

 ,نمةيقرةئام برضال ا اهرهطي اماولاقنامهرلا نأ ديعسلا كلما اهيأ ىنغلب تلاق(/,6 0, ةليل ففو)
 مهتلمج نمو هندي نيناعيمج ثورضحاف سلا قنيذلا ىراسالاراضحاب رمأ كلذ دنعف نيماسملا

  راحتلا باقراوب رض مث 0 رض نملوأف :يبب اقر برضب كاملا رصد نيدلارون

 مّدلا عطن ىلا ةومدقو هينيعاوبصعوةليذ اوطرشةنيدلارونالا قب ىتحادح اودعبادمحاو

 .ميرم ةك الا هيفىدلابا رغلا صو سدحلالا كاملادنع نمر وزن تقوف ةو مهسبح كلما رماذ
 0 وشكللملا ىلاري لح ةئيدملا ىلاباز هَل لامر لفرز زمالا رو عمي راثؤلا

 " تنا ىالؤمايهل تلاقوةعاسلا كلقىنكلملال غتلبةازوةأرماباذاوهتبقراوب رضي نأ اوداراو
 هللادر نا نيماسملا نمىراسأة سمة دينكل كل ترذن: تنك

 أ ف اودعاستنا لحال مرمكتنب

 ىمأاي كلملااط لا ةفهترذن ىذلاكرذنب فؤوافمي رمةديسلاكتنب كيلا تلصودقن الاواهمدخ.

 ل ننيوويويللوع 4 لك ت5 نودي 4 ىدذلا ريسآلاا ذهريغىراسالا نمىدنع قب ملح يحصلانب دلاوحيشملا قخو

 ١ زوجعلا تركشف' هنيدي رثام لك كانط ءال ىراسالا ءال هب اقراوب رضي نأ لبقت ا ١ رار كات كلل نانا نمت مىراسأانيلاى تم دج

 نيدلاروت ى ا و معاسو اهتقو نمزوحعلات هدقت مثمعنلاو ءاقيلاوزعلاماودد لنمو ام

 قردن اذاردلاهناكهبحوو ةر ثلا قيقراشي رظافيطلابا ثهنأ ا رفهيلاترظنو مدلاعطن نمهتجرخاو

 1 اهلف كبلع ىتلا كيانث علقا ىدلوامهل تلاقو ةييتللا ىلا هب تثصمو هندخافرشغةعا رأةليل

 "نهر زئمودوسأ فوص نمةح نيذلا رون تءاجز وحعلانأمثناطاسا|ةمدحلالا حلصتال

 1 مدخم نأ ةترماوريسلا:هطسوتدشور رئملا: هتممتوةملا كالت هتسملاف ضد رعريسودوسأف وص

 ش 00 هلتلاق 5و هيلع تانقا دقزوجعلا كلب اذاو كلذ كوهام بف مايأةعبسةدنمةشينككلا ا

 رد راسب بي يحرج



 دي ' د للا ف1 1 3 0
 2208 قل نب نع 58 هس 3-3 5 كي + ل ٠ يي

 04 سد ثا 01 تا 0 لوبا هيت لايق 7 0 4 بأ هب 6 '

 'قيئلاوونو 0 ديو ذب تلات( مه ةليلفو)
 . اهتفو نمت ماقف سودانلاب رضوي ذقن ونلامالغلا ءلطنا ىلا برطوةذليف

 ظ دقتأ ؛نأوتا اريعلا بكسو ىكبف هتقوز دكستو نيرذلا رون ىلع كلذّقشفابيلخو اهبايث تنل داهتعاسو
 تاسالا هذه 1

 ضعلاف الابملاذ ضعاو ضغ دخدرو ملأتازالا 5*2

 ضمغلا  وحنلتلم  هنويعو  ائيبقر مانو اثبط> -اذانتح 2

 ندرنلا > ةالصاوعدت“ نذوف  ابلخأ هع "زك فارك "يدل /

 شضقتنملا انييقرمحم ”فوخنم اهباث سبلل لحم لع تاق * 257
 ضيبملا - هجوب حابصلا ءاح ىلا لكايو ىلؤساي لوقتو 3ك

 ضبقلا دددش اناطاس تبقو ةنالو مود تنظعأول تنسوا

 .ٍ ضرالا ىف سقم لك تلتقو ' ' الكس ئانكلا + ناكرأتمدط
 قكلاموبو نتدلارون ارهل تلاقوهدخ تلبقواه ردص ىلا نن دلازرون تمض مص ةديسلان ا مث 1

 قلااهباو أو ا هز راخوابقرط تفرعو ةندملادذهفت رس لههلَت لا فمات اةعسلاقفةتءدلاهذه 1

 تلاقمعت لقةسينكلا ف ىذلا رذنلا قودنص قن رطفرغت ىلهو تاق معن لاقرحبلاو ربلا ةيحان نم ١

 ةعاسلاك لت ىف بهذافلوالا ىل ءالا ثاث يض هؤةلب [ةل| ةليالا ت 0 تا

 ىلا لصوت 5 ةخوملاهيفئىذلا ةنينكلابابحتفاو ىمةعتو دير تامهتمذخورذنلاقودنصولا ٠١

 كدب هلوانف كيلا هندي دعس راك ار ىشدب رحبلاجرةرشعابيف ةريغصةميفسدجم كنافرحبلا '

 كالت ىفم ثلا كحاب نأ نه رذحلاو' ردملا اوكنلاع ىخأىتحهدنعدعقافةنيفتلا ف كعلطيهنأف

 ظ كلت قمدنع نمت جرخو نيدلا رون تعدو مىمةديسلا ا مثمدنلاكعفني. الث يحمدنتفةليللا ٠

 ظ تحتففهتقدوةسينكلا بابىلا تتاو نهمدخأو نممون نمتانبلارثئاسواه يراوح تببنوةعاسلا ' ,

 اهيلعاوخرأ اب بكرف ةلغبابل اومدقفاةوقوةقراطنلاومادحلا تأرهنمتعلط(افبابلازوجعلا ٠
 مممديأب و هيشب والا اهب طاتحاو تاتلااهءا رووةلخلاةامز,ةقراطبلاذخاور رخلا نمةيس ومان

 (امأو) ةيزانزلا مييض سمأ نمناك اف اذه اهيب ار صقىلا اؤاصو نا ىلا اهباو راسو ةلواتسم ف ويثلا"١ ظ
 |0000 سور هايف ارم نان ىلاراشسلاءاوزابشعل .لهتافنيدلازونرمأنمذاكام ظ

 ةسينكلاةم.قزودعلا كلت ىلاءاجو سانلاب ظاتخافاهيف سانلاترثكوةسن كلاب اب حتقناو راب ٠

 كنا ازوحعلا تلاقف ىنترمأئ ةنذملا لخاذ لحق لاةةليللاهذهىادقارتنكنياهتلاقف ٠

 داز رهش كردأو ةلتق حبفأ كتتلتق تن اك ةسسنكلاىفةلمللا تن تنكولو ىدلوا:تاوصلات اعف .

 حابملامالكلا ناسا ١

 تب تنكول نيدلا رونل تلاق الزوجعلان اديعسلاكلملاابيأ ىتغلب تلاق(/, 81! ةلياقو)

 ةليللاهذه رش نمىتاحت ىذلا للدجلا نيدلار ون اهل لاف ةلتق حم قأ كتتاتق تن 20 ةيينكلافةيلا
 ىو 5 /

1 



 5 وقلم كووو و + 0009 1 1 حالا ٠ هالوما 7 ا ١ ؟ 34 يل. مغ كيلا "1 ا ن ةيلاي“

 مد لك هلم رت ترو ل يي يلا 717 ا 7 .: : ل ا ا 00 يت 06 ا 30 30 1 5 , 0 7 1 ا 00 10
 4 ا 7 6 / 5-5 وم ع 1 9 7م 1 3

 "0 نرمدنلا عفت الذا ةمادنلا طرف هتيانح نم بناذب ءىسلا بسح

 2 مركلاو وفعلا هيضتقيام نباذ  ذرتعم بيدأتلا ىذتقيام تلعف

 هبحاصل ىكحامهنملكو هحرش لوطي باتعفةيرانزا|ميرمةديسلاووهنيدلارون لزب لو
 ةدش امهضعبل ناوكشد وراحبلاهبشاهدودخ لعىر>تاهبعومدوراعشالا نادشاني وهل ىرجام

 . حابصلا داز رهش كرداو مالكلا ىلع ةوقامه د -ال قبل نأ ىلا يوجلاو ةدحولا ملاوىوملا
 حابملا مالكسلا نع تتكشف
 يرجاماههضعبل اشم رهةديسلاو نيدلارون ند يعسلا كلاما اهيا ىنغلب تلاق( 8 ١ ةليلفو)

 دقراهنلا ناكومالكلا ىلعةوةاهدحال ىقبيل نأ ىلا ىولاةدش ن هيلعاهاموامهقارفدنع آمهط
 رهوجلاو ردلاب ةعصرم رمحالا بهذلابةشكرز ءارطخ ةلح مي صةديسلا لعناكو مالظا| ب قأو ىو
 نتةقلغا له نمت لاقو تانبلا ل عم<صةديسلاتامق كلذدنءفاهيناعم فرظواهامجواهنسح دازف

 ناكم هللا ب ناكمىلا نهبتتأو تانبلا مص ةديسلا تذخأ كلذ د نءفهانةلغ ادقاحلناةفبابلا
 راصف ناكملا كلذ ىف اه رسموا هتدنحو يك ومع ى :اصنلاز الر ونلاءأءاردعلا < صةديسلا

 تلاقو نويلاميىم ةديسلا تتفتلاامرأي ز نم نغرفاملواباك ةسينكلا ىف نفط» وهب نكرجتب تانبلا
 لوط ب ءسانيلا زايتشا 1 لصح هنافاهب كربتاوةسينكلاهذهىفىدحو لخدأن أد, رأيلا نم

 ةماركو ايحامل ناقف نتكش ث.دخ نمنف ةرايزلا نم نتغرف ثيخ- نتن اامأو نيم سملادالب يف ىتبيغ
 تعاقو ميرم نهتافغتسا كلذ دنءف نعوةسينكلا ىفاهنع نقرفت نها مثهنيدنرتأام تنا ىلعفا

 لعاط'ماقهءلع تابقا امافاهراظتن | ىفوهور+ ا ىلامتهلعاسل اج ةيدان ىفهت أر ف نيدلارون لع نهتم
 شايقلا سيفنو ىلا ١1و ىلا نمابياعنز اك ام تعز مثاهبن احىفهتسلحاو تسال ابيدي لبقوهيمدق '

 قاب قاخ تاهخنو قادعو سوب ىفهاياو يهلز:لواهنضح ىفهتلعجواهردص ىلا نيدلارون تمنو
 رعاشلا] وةنادشنبو قارفلامويلوطأامو قالتلا ليل رصقأام نالوق امو

 رغلا ىلايللا . :ةّرغ“ :تنال رهدلا رككو لضولا ةللاب .
 .””رجفلا' نويعفالحكت نك ل ه. ٠١ رصعااتقو حبصلاب ىتتأخ

 7 طوطاامو ,ء نحتملا ةةل لاب ٠ دمر نوح قاموتتنكوأ رخالا]
 اطنالم“ ةشريمءاتسةةلحك © .اطوأ  ليماوم. امرأ

 دصلات يف ثعللا دم, صلاف. . .ابابقاضيرشملاو فرطنم رخآلالوقو
 سوقانلاب رضي ةسيفنلا ناماغلا نم مالغب اذاو ةميمعلا ةحرفااو ةميظعلا لالا هذه | هامنيمف

 ظ .. . رعاشلالاقاكو هو رئاعشلاممتداع نمهيقيلةسينكلاحطسق وف
 سيقاونلاب" ابرض.ىظلا . ٍلعنم .هلتلق سوقانلا برضي هتبأر
 ىتسق ىوذلابرضمأس يقاونلاب رض لهن سحأ برضلا ىا سفنللتلقو

 حابملا مالكسلا نع تتكسف حابصلا داز رهش ك اردأو



 يف

 : م رواد يل 1 ظ داس ضخ

 ١) هنا رخو اهبأ رصق نمهتذخأو هب تءاج ىلا ها و رسوم 5
 موق 7 رماول دعم حيرلاو كلذ لك ح رفلاةياغهب ح رقف نيبدلارون ىلع كلذ تسضرعو

 اودهاشو ةديدجلاو ةعدقلاابمالعأ اودهاشوةب ردكساةنيدمللعاوفرشأ ىت>ني رثاساولازن_

 . نكلو هل تلاقف ىهتشاو بحأ ام لثمةب ردنكسا ىلا كب لطا يتحةنيفسلافىنديسايىدعقا
 تدعقفخارتىدنعاماهلاهتفةمادنلا ث رون رومألا ىف ىخارتلان ال ةعرسب كلذ وك نا يغش 0٠

 ١ ! ةري>و اياقن هتحوز نك ريعتسيل هدأت حاصراطعلا تس ىلا نيدلارون هحوتوةنيقسلا ىف يسم 31
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 بحاص رهدلا تاؤرصت ند تاسح ىف هدأ نكي ملامي ملعب مو هب هب ردنكساءاس .ةداعك ارازاواف>و ا

 نوع 16 يم نيك ردم مك اخ تنير ا دك

 1 م
 6 ةيستسلا ى ا ل <« اا دل“

 كاملم ابين ص ن 0 ناك ام (امأو) هب رانزلا مندل داارون سمأن «ناكامادهب اعلا بحعلا

 ١ رجح يفاهطب وةنيفسلا كلت لعهتعاسوهتقو نم نيدلارون عاطانيملايلااواصوا,افىراوسلادومت
 - ميرم ةديسلل لاقو ابعم ةيراجلا اهب تءاج ىتتارثاخذلا نمائيشهعمذخأو نيراصقلاراج>أنمس

 6 . هلاولاقف اهمدخواميراوج نمماهنعل اسف هده فم تار ؛ادنقفت جابصأأ حب سأل هناةجع رذأ

 5 ١ مهثدختب كاملا ئيبفاربخاط فرعن مكلذدعن وهسينكلاى لا تح اروليمللابتح رخاهناانالوماي

 - كلملالاقف نكملاظىودرصقلا تح نيةميظع نيت>رصب اذاو ةعاسلا كل ىف مداوي زاوجلا:
 - تدقفدق كلملاةنيفسور>بلال>اس ىلع زولوتةهلاجرةرشعدجوهناكلملااهأهلاولاةفربخلااه ٠

 ' دقابهدخمة بنكلا ف ناكىذلاريسالاواحوتفمرحبلا ةبج نمةسنيكلا ىف ىذلا ةخوملا بابانيرأو
رح. لاف يتلا ىتنيةس تناك نا كلما لامتف دقك

كردأوس رالو كشالب اهيفص رم ىتنبف ت دقف
 ! ١ , 

 حابملا مالكسلا نع تتكسف حابصلا داز روش

 - ريخلابهلاؤاج م رمهتنب ا تدقفاملة جحر فا كلمنأ ديعسلا كلملاابيأ ىنغلب تلاق( 0 ه ةليل ىفو)
 ع نام ب رالو كشالب اميف مص ىتنت اف تدةف دق ىتنيفس تن ا نا لاقف تدقف كتتنيفسزاهلاولاو: ,

 0 . قنيفس قحاتم نا حي ملأ نييدلاو حيسيملا ق>وهللاقو يملا سي ؛ رب4:ءاسوهتقو نماعد كلما

 0 صوت , هلم عنشا كب لثماوكاتق عيشأ كنلتقالاهيف نع واهي ىنت ًاثوركسعب ةعاسلادذه ف

 ' ١ نمنيعمست تنك اماطلاقو ةسيئكلاع نهزوجعلاب لطودعترب وهوهن دب نين ندب جرن كلملا هيلع 5

 3 هب ه« ردنكساةنيدم نمانال وقيناكهلكلاَقف وهداللاىأن 0ع را ظ

 ' اوزهجمت مهل لاقوةب زحببلا ىلع حاصوةنملا ىلا هتعاسوهتقونمعجرزوجعلامالكسي رلاعماساه
 1 ةنردم ىلع اوفرشأ ىتحباراهنو الأ ن نيبرفا سم اولازيثو او رفا ودب مرسأ ماو هفق عاشر اجو
 ةيامجإ سينا م ا. ةديدللا ايفر و .ةنيهللاب ديوي روت لل لاف

 عيبا دلما هليل فلا - 1



 ٠ ىجادب ليللا لبقأو راهنلا ىضمنا ىلا ةسينكا فهلغشىضق.نيدلارون لزيهلو الاعتكارفقام 
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 ١ ىضم نا ىلا ربص 7 رهاوألا نمهنمت الغوهلمح ف خامهنمذخأو رذنلاق ودنص حّتفو نيدلارون

 لزيلوهللا نمرتساا باطي وهورحبلا ىلا لصوت ىتلاةخوملا بابىلا ىشمو ماقولوالا لالا ثلث
 ىلعةيسارةنيفسلادجو ف رحبلا ىلا حاروةخ وحلا كلت نم ج رخو هحتتفو بابلا ىلا لصو نا ىلأ ىشعي

 اهطسوىف فقاو وهوةلب وطهتيلاةي رظاريبك اخيشس رادجووبابلاراو>ب رحبلاء طاش
 هب ذجوددي نمهذخف م رمهترمأ مهدي ن.دلارون هلوانفهما دق ذوغقاو لاجرةرشعلاو هيلجر لع
 ةنيفسلا ةاسصاوعلقا م, لاقو ةد.رحتبلا ىلع سل رلا خعيشلا حاص كلذ لضعف ةنيغسلا طسو ىف راصف

 موعن فيكس ب رلا ىديسايهي رحبلاةرشثعلا نمدحاولاةفراهناا علطي نا ل..ةانب اوموعوربلا نم
 نهم ص هتنبا ىلع ف ئاخهن ال هيفام ىلع علطيأ ردسلاا ده ىف ةئيفسلابت ردغقكهناان ريخأ كلملاو

 قنوفلاخم من ا. ىمأ نم غلب لهنيعال.ءاب كادرو مهل لاقو سي رلا مهيلعح اصف نيماسملا قارس

 .فيسلا جرخف هقنع ىلع ملكتملا كلذهي برضو»ه دمت نمهفيس لس س رلانأ م ئمالك و درت
 فيسلاىلا هديدف هتبقر برضت يتح بون ذلا نمانب>اص لمع ءىش ىأودحاولاهف هتءقر نم عماب
 لتق ىت> دحاود.ءبادي>اوةي رحتلا قانعأ برعذي سي رلا كللذ لزي لو ماكتملا اذه قدعهب برضو

 هل لاقو هتيعرأ ةميظع ةحرص هيلعحا صو ني دلار ون ىلا تفتلامثر دسبلاع ياش ىلع# امروةرشعلا

 ىف علط مث دتولا علقو ربلا ىلا بثووامئاق ض هنو فيسلا برض نمنيدلا رون فاشن دولا ملقا لزر |

 رظناو اذكو اذكر ودواذكو اذكل عفاهللوقي سن رااراصو فطاخا قربلا نع رسأ ةئيفسلا

 . عارش عفر مث بوعرم فئاخ هبلقو سيرلا هب هصاي ام غيمج لعفي نيدلارونو موجنلا ف
 تتكسف حابصلا داز رهش كردأو .. جاوهالاب مطالتملا جاحعلا رحبلا ىف اههب تراسو بكرم ا
 حابملا مالكلا نع

 هحوت بكرملا عارش مفراملسل رلا خس شلا نا ديعسلا كلملااب.اىنغلب تلاق ( ه ليا فوز

 عجءارلاهديب كسام نيدلارونو كلذ لك رلاامط باطدبقو جاجعلار حبلا ىف نب دلارونو وه بكرم اب
 ىلارظن اذكو بيغلا فهلءومخم وهاع ملعب لو ركفلا فاقرختسملزي لو راكسفالارحب ىقي رغوهو

 نا ىلا ساوسؤو ركف ىفالوغشمراص لب سب زلااهيلاهجوتب ىتلاةبجلاب اعبملو + اق بعترزا س:رلا
 تءلطفاببذجوهدي ةليوطلاه:لذخدقو رف سرا يلا نيدلارونرظن كلذ دنعفرابنلا ىحضأ
 تاذىنيدلارون لمأت مثاروزةقصلمتناك ةيملاهدجوفنيدلار وناهلمأتوهدب يفابعضوم نم
 ] ةايحلا كملو تايح دقتناكوهماقب وبحوهتةوشعم مص ةديسلااهأر فاه يفدرظن ققدوسد را

 2 نمنيدلارون بحعتفاهبحو ىلع هتبكرو هدلج تذخاوهتيحلب هبحو تخاسو سإ رلا تاتقىتح

 قينمايابح صام لاقوح رشناوهردص عستاوح رفلا نم هلقع راطوا,بلق ةوق نمواهتعاجشو |جاعف
 املا رحبلا ىف بك ارملا ريسلاو> اب فرعت بلقلاة ب وق مص ةديسلا تن اكو ئاطمةباغو ىلوسو

 ىلعتاطاول ىديساي هللاو نيدلارون ا طلاققف رحبلا قرط عيمج فرغةواهفالتخاوءاوهالا فرعتو
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 -  رعاقلا لوق دشناو هرت ديعبرأز
 دوقر ةالفلا ىف ىو اريحس ىتزفتسافاقراطىدعسفيط ىرس ١

 ديعب رازملاو ارفق وجلا ىرا ىرس ىذلا لايخال انهبتتا اماف
 مثو ءىطاشلا ىلع نيعمتجم اهضان ىأرف الاعو انبي تفلتي رحبلا ءىطاشرإع نيدلارون ىشف

 اهيف نم نوفطخم و اهنولخدي تر فالاراصىتحةمرحة ب ردنكسا ةنيدمل ىتب امني هاسماينولوق»
 لاقف نيزاغملارك اسعلا نمالو نيماسملا نهدحا مثءارو جرخ الو هنيهىلع*دالإ ىلانودوعبو

 كلت ىف اومجم رك اسع اهيف حر فالا بك ارم نمابكرمزا ىدلوايهلاولاقفربملاام نيدلا رون مط
 اماف مثدالب ىلا ةيامىلع اوحارو ايف نع انه ةيسارتناك ةنيةساوذخاوهنيدملاكلتىلعةعاسلا

 رخآلا ىلا لوالا نمهربخ ربخأف هتيضق نعدولأس قافااماف هيلعاي شم مقو مبمالكنيدلارون عمع#
 راصو باقنو رازابالا اهجرخم ام ءىشيالهلوقيوهبسيوهمتشي مهنم لك راصهربخاومهفاماخ

 دحاو لكراصوهلىرجام هيفكيهلاحىفهيلخلوتب نهمهنمواملمامالك هلل وقيس انلا نمدحاو لك ْ
 ةلاحخلا كلتىعنيدلا رون عم سانلا(ةيبف هيلعايشغم مقو ىتح مالملا ماهسب هيمري ومالك لابهعجو» ٍ
 ادقار نيدلارون ىأ و ربخلا فرءيلمهيلاهجوتفنيعمتجمس الاى أر فاليقمراطعلاخيشلاباذاوب
 .لاقفهيفتن !ىذلا لال! اذهاميدلوايهللاققافاامافهمبنوهسار دنعدعقف هيلع ىشغم وهو مهنيج ٠

 ىف تيساقام تيساقو بكرم ىفاهيب اةنيدم نم اهب ت مج دق ىنم تح ار تن اكىتلاة ب راجلا نا مءابهلا
 ىلا تبهذو اهيفبةيراجلا تكرتوربلا ىف ةنيمسلا تطبرهنيدملا هذهرىلااه,تاصوامافاهب# ىلا
 ةنيفسلااوذخاو من رفالاءاؤةنيدملا ىلا اهب اب لط ألة يراجالاصم كتجوز نمت ذخاو كل زتم.

 اذه نيذلا رون نم راطعلا خيشلا ععساملف مهبك ارمىلااوابصو ىتحةيامحىلعاوحارواهيفةيراجلاو
 حابصلا داز رهش كرداو امظع افسات نيدلار ون ىلع فياتو مالف هجو ىفءايضلاراصمالكسلا

 ني.الارو:ل يرجام ىلع فسأتاملراطعلا نا ديعسلاكلملاا,ياىنملب تلاق(/,ه هليل فو) 1
 تقولااذهىف نكلو رازا ريغ نمةئيددملا ىلا ةنيفسلا نماهتجرخاامءىش ى ال ىداواي هل لاقو«

 اهنعاميىلسةةفاهنم نسحا ةيرامم كقزريهللا لعل ةنيدملا ىلا يعم علطاو ىدلوايمق مالا عفني ام
 ديب لاصفتن الاولاصت الا نا ىداوايرلعاواهيف ب رلا كل لصح لب ًايشابيف كرسخامىذلا هلل دم او.

 نم تيقسواو اهباط كرتاالوا دب ااهواسا ناردقاامىلا معاي هللاو نيدلا رون هللاةفلاعتملاك لآل
 عج .راذاتب ون هللا قفهلعفت ناد. رتكريمص فءىثىاوىدلوايراطعلاهللاةفىد رلا ساك اهلجا ٠

 يف نا ىدلواي هل لاقف ال اماو اهياع اماف ىِسفنب رطاخاو ه#رفاةنب دمىلا لخدا ومو راادالب ىلا: ْ

 هذهى كنوأتةءاعرأيشللوالاةرملا ىف كب اواعفاماوناكناوة رجلا لستةرملكامةرئادبلالاثمالا:
 الو اع رساها وه ىف لّتقاو رفاسا ىنعد معاي نيدلارون لاقف ةفرعم ا قحكوفرعدقوامسال ةرملا ْ

 عيمج تضقاهباكرورفسلا» زهجانيملا فهيسار بكرمردقلاة فدا ناكواريسجو ار بضاركرتب لتقأل



 0 م م ل 8 د ل 0
 ضل ا ا 70 نا :

 ١ هكالت قوءاملا نم نيعارذ عم وعت موبكا ارم نم :ريغص بكرم ىقااهنلاا وتاواهنعاديعب مهبكرما وطب رق

 اصلواذي رمان اطيشوادينءارابج ناكهن ال جرعالاروع الار يزولا مهتلمج نمو لتاقمةئام بكرملا

 ' ةنيفسلا كالتىلا اواصو ناىلا نب رئاساولار يلو لاطبلار ئابأ هنشي هلارتحا ىلع دحر د ةبال الاتحم
 ىتلا ةئيفسلاو ىه اهودخاف < رمةديسلا الا ا د>ًااهيفاو دج اف ةدحاو هل >اوأمح و اهيلعاومحبف
 مهبك أرم ىلا مهتعاسو مهتقو نماوداغ مثالي وطانمزا وماقأوء يطاشلا ىلعا وعاط نأ دعب | يف ىه

 مط تاطدقو اورفاسومورلادالب نيدضاقاوءجروجالسرهشالولاتةريغ نم مهتيغبب اوزاف دقو
 اهينأ ىلا ميم ةديسلاب اوعاطو ةخنَرفأة ني دمىلااواصوناىلا ةيامحى عنب رفاسماولازي لو را
 ١ حانملا مالكلا نع تتكسفع اصلا داز رهش كرداوهتكامتخ ىفوهو

 اهيبأ ىلا ميرمةدينلاباوعلطال حيرفالا ند يعسلا كلملااهيأىنغلب تلاق ( 67 ةليل قو )
 دادجي الاوءاب الا نيد تكرت فيك ةءئاخاي كلب وامللافا دوب أ اهيلارظن امافهتكسلمم تخن لعوهو

 مانصالاو بيلصلا ,غرلعفيسلاب ماقيذلا مالسالا نيدتءدتاو دامعالا هيلع ىذلا حرشملا نصخو
 ايفا كربتا وم رمةدسلاروزالةسينكلاىلالدللا فتج رخىلال بنذلامانأ< رمهلتلاقف

 ةنيفسلا ىف قوطخو ىئاثو اودشو ىف اودم و ىنعاوم + دق نيماسملا قارسب اذاوةللفغىانأ

 «كلاحرنا تقدصامو يقانوا وكف نأ ىلا وهنيد ىف مهع«تماكتو مهتعداشنثدالد ىلاىاو رفاسو

 .تمحرش دق هيلع لص نمو بيلصلا قحو حيحصلا ني دلاو خيبشملا قدوانأو نوصاخو ىو كردأ

 اه لاقف نيءاسملارسأ نم تصلخ ثيحح رشناو ىردص مستاوح رفلاة باغ مهمشأ نمىك اكش

 نا نمىلدب ال ليلحتتلاو م رختلا ل زنم نم ليجنالا << يفام قحوةرهاعأية رجافاي تب ذك اهوبأ

 ,ىتح كلاح ائيلع لخدولوالا ىف هيتلعف ىذلا كافك مآ ةلثم منشأ كن لثما وةلتقحرقأ كلتقأ

 .كلتىروعالاريزولا هيلع لخدفرصققلاباب ىلعا هبا ضواهلتقب رمأ كاملا نا مث كناتبسب انيلا تعجو
 .ضرخلا ةءاغابيلغ ضرحأان اواهبىجوز والتقت ال كلملاابماهل لاقواعد قاب, ىبامرغمناكو ةعاسلا

 عيطتسي ال تح هناينب - لغأو دوماملا رجلا نمارضق اذهل بأ تح اهّيلع لتخدأ امو
 .نيثالث هباب لع تحذ ةناش نم تغرف اذاو هحطس ىلع دوعصلا نيقزاسلا نه دخأ
 .ترذاو اهِحاوز كلملا هلع معناف اهنعو ىنع حيسملال اذاب رق مهلعجاو نيمسملا نم

 .نذاو رودعالا ريزولل اهوجوزف هل اهوجوزي نأ ةقراطبلاو نابهرلاو نيسيسقلل
 ناك ام اذه لئمعلا ىف لازءعلا تعرشف اهب قبلي ديشم رصق ناش ىقاط اوعزشب نأ

 .نيدلا رون رمأ نم ناكام ( امأو ) زوعالا زيزولاو اهبأو ميرم ةكلملا سعأ نم
 اباشو اذخو ارازا 4:>وز نك راغتسا هيب !بحاصراطعلاىلا هخوتال نيدلازون نافراطعلاخيشلاو

 ارفق وجلا دجوف ميرمةد.ساااهيف ىتااةنيةسلا هصقورحبلاى ا اهب عجروهي ردنكساءاسن بابثكا
 حابملا مالكلا نعتتةكسف حابصلاداز رشد ارداودع را زم و

 ارةقوجلا دجو رحبلاىلا مجرانيدلارون ناديعسلا كلملااهيا ىنخلب تلاق(/,91/ةليل فو)



 ” ريزولاهللاقف حافلا ك الملا ةردبقب حالم زويعن سجاامه ارفامهيلارظن وناصحلا نيعنعطابرلا

 1 ىلع ة قبط قهنكس اوتابار -وتاقرم هل مترو هليخىلعار | لفأ هلعحوةيخس ةل>هسلا مث هد 3

 3 - لعو ريزولا تيب ىلع لطم كابشميرم ةديسللهانب ىذلا ديد1ا١ربصقلا فناتك ول.طصالا

2 3. واس ةعاذامملا قف
 3 ا 0 2 رلعاو 0 هنخا 

 مام * لوقعلا ىوذب فيكف هنخا قازؤ ىلع ربصت و اناويح كلذ ناك اذا لو همالك

 ١ 0 اولوق مط لاقو ميرم جو ريزولا رادب هضا دنع ناضألا اول نأ ناماغلا

 . .ىف مان نيدلا رون امدبف ا هتنا رطاخ لحال كيلع 4م ماعنأ نيناصحخلانا كلل وة: كلما

 .هدنع ناكو ةواشغ اهدحا ىيبع ىلع دح وف كابل ظن اذا ليكم دمقم وهو ليطصالا

 هه  بذكااوموقأف ت>رفتقوشاواذههسفن ىفلاقفاهئاودةسراممو ليا لاوحاب ةفرعم ضع

 . هذهنم حير تساو ىناتقيف هينيع فلتب ءىشهل لمعاو ناصحلا اذهىواذااناهل لوقاوري زولا لع

 لاقلخداماف نيناصل ار ظني لمطصالا لخدنايلا رنزولار انتنا ٠ نيدلار ون نأ م " ةميمذلاةايحلا

  اكيشكلل لماوناصحلا اذه كالت وادانااذا كبلع ىلنوكد : به ىا يالوما نندأ رون هل

 .كوداو ىلع ىنمتت كياخاو حيذلان مكةتعأهتوادنا ى.ءارةايحوريز ولاهللاةفهيذ» ع برطل

 جابم ا مالكلا نع تتكسف حابصلا داز رهش

 3 .ناصخلا تيوادزانيدلارونالاق ريزولازاديعسلا كل اا همأ ىنغلب تلات( ه١ ةليل فو)

 - نيدلارون ضبنفهقالط اب ريز ولا رمأف ىديق كفب صئالوما»لاةف لعىنمتت ك.لخار كقتعا

 قاصملا ىيعف بج عضو مل صبلاءاعهطلخو ' فطالب اريج د خاو هقجسواركب .احاحزذخاو
. : 

 5 رون نامث هميمذلاةشيعلا هذه نم حب رتساوىل وأةةيفهأنمعروغتن 8 هسفن قلاثو ام,طلرو

 ١ ' مانت ملع فب مراي لاو لآثت ىلا ىلا عرضت ورا ساوسو نملاخ ب اهقب ةمل.اإ كلل مان نيدلا
 . «كفولبط ءالاىلا ريزولاءاجحاطمااوىباو رلا لع سمشا| تق رشاو حاصلا حبصااماف لاؤسلا

 76 07 كاياؤا دج

 010011 1 1 2 اوف

 هيجل ايك

 - ةياغىتبحا كناحيحصلا نيبدلاو ج .سملا ق>و كتفرعم نسح ىف كل ثماين دلا ىف تيرارام سماد

 ١" مديقل حو نيدلا رون ىلا مد ” اندال ىفراطيب لك ناصالااذهءاود نعزهناقبامالا

 ١ .لع ىهني ورمايو برطبوذذإتيو برشل ولك مايا ةدمنيردل رون ديعقتف نب دلا رون هيف يلاةق.طلا

 - هيم ريهتمدخ |,يف ىتلالاوطعلا ىلعةطوب رملا ليما لعق لعزإلو مهتم باغن زك و ليما ةمدخ
 3 0مل ح رذلا ةياغنيدلاروذ:ر. زول فو دي د دفا هاجر يف عضيوادي هاير ضايرضإو

 امل هديباهحتسعو نيناصخ ىلا لزتي موي لك ..دلارون ناكوهيلاهرمأ ل ققيامردب لو حرشنا وهردص

 1  .دراشلا زغ اهناكلا١ةءاغىفرك تن روعالار + زال اكوام هتبتجوزيزولاةنعاةبتت وسم نم لع

 .ىلعو ردزولا ثا ىلع للملا كابشلا ىفمايالا نمموب تاذهسلاح تناكاهنا قفتافدئام نصغوأ

 .دازروش كر داو: تاقشللا لعهسف ىلسو ىنغل نيدلارون تععساذ! نيدلاهون هيفىذلا ناك ما



 0 0 0 رو 3 م 0 ءاذاوذو 0 32 0

 ١ ىلا هيف نه عيمج نولصودأ: .كرماودخأاذاو نيماسملا قارس نمكلملاتُ ا ْ

: 
 .روناهيفئتلا ب كرملا اوأرف <رمهتنن الجان هةرذن ناكىذلا هرذن مهب ورو محب ديف هج و ةأ كلم

 ةئام#دجوهن ديزي مثوةقوااماف م رمى كلملا ىلا يبون :اواهيف لاكن ملكاودخاو' هورس أف نئذلا :

 قس وملك وحذف نيددلا رون مهتلمجن موةعاسلاو تقولا قف محب دير هاف نيماتتملا : نم لحر

 قحهفرعكلملاةارامافهدقةقأ ثرووهنشر صل هي اعاةفشد رخادقدالجلا ناكو نب دل ارونريغمهنم

 .تنك ام هل لاقف هرملا هذه لق ىلوالاد رملا فان دنع تنكى لان ذلارون تناامالافةفرغلا

 ١ .كتنهو ىذلا نيدلارون تنا لب بذكت كلملاةللاةفع .هازرإ ىعاأاعاونيدلارون ى ماسيلو

 د انا ىال. ومأي نيرذلا نون لاق 2 «تنقكتللا ا ه0 ةللسل كلا لعةميفلازوخ دال

 |! :نتدلا روز تنا لهفرعت كت زظنوتر ةحاذاةسرنكلااةةةزوحقلانا كال اةل لاف ةفمهاربا

 لن ةعاسلا كلت ىف لخددق كلملات نب جوز ىلاروعالاريز ولاباذ اود مالاكسلا ىف انيق هريغ

 حييسملل تردن ىلاف رعت تناوهناش غرتدقرصتلا للعالم كلف كلم يدلني ضرالا

 ' اماسف نيثالث كدنع ىهذخأال كتبنا دقو نيماسملا نم نيثالث هب ابل عحيذا نا هناينب نم تغرفاذا
 .كتر طغأ ئراسا ىل ءاح ىتمؤوض رقلا ليمس ىلغىت م5 اون وكو حيسلارذن مهبىف واومهحذأف

 ةينلاد ون ىلا راشاو ريسالا !ذهريغىدتع بام حييحصلانب لاو حيسملا قدر كلما لاقف طدب
 هلنعف نيمادملا ع ند يرادشأ ىف ءاح اذاةرقنلا كيلا لسرا ىت->ةعاسلا هذه 4< ذاو هذخهللاقو

 : نوناهدلا هل لاةفهن : ايةسع ىلعهحديارصقلا ىلإ 4: ىكمو ندب دلارون دختاوروعالاو زولا ماق كلذ

 .ناهدلا نمعغ رق ىتحريسالااذه ذر خوات .لعرتصاف نيم ود للغش ناهدلأ ع نمانيلع تبان الومأي

 رماكالذدنعف دحاو موب ىف كرذن ىفوتوةدد>اوهعف د عيمجا حيذتف نيث الثلاةيقب كيلاىلابنا ىسع

 حانملا مالكا نعت تكسف حابصلادازرهش كر داو نيدلارون سبح ريزولا

 دييقمدوذخا رب داارونس.# رماالريزولااديعسا| كلملا اهنا ىنغلب تلاق(/ا, 6 8, ةليل فو)
 كلملل مريملا ء ءاضقلا اوردقملارمالاب ناكوهئيعإت وملا رظن دقودسفن لع رسحت ١ اناشطع |-ثاح

 !ئنم دحاو ليص# ةرسحب تناكو قاله عما رخالاو قباسهمس | |ههدح ا ناةيقشنا وخا نين اصح
 اعيمج رئازللا كولم ناكو كالاخلا ليللاك هدارخألاوايقت بهشااهدحان اكو ةرساك "الا كلمل
 ردلاو رمحالا بهذلا نقةبلطياط عينج هيلعت نين انفحلا نبذه نمان اضحانل قرم نملكنولوقي
 ضرم اهدحال لصخ كلاش ندده نم دحاو ةقرس ىلع دحا ردقب مف رهوجلاو
 ريذولا كلملا ىلع لخدف مهلك هنع اوزجعف هئاودل هرطاببلا | عيمج كلملا رضخلف هئيعت ىف
 هكلملا ابن' لاقف همه لدا م دارا: ناصأا لبق نم امومبم ةارف هتنباج وز ىدذلاروغالا
 اناف نيدلارون ةئف ىذلا لءاطصالا ىف هلقنف هلهاطعاف هيوادا اناو ناصحلا اذه ىنطعا

5 
 الند

 ( طء 1 سنس >0 ة لا و ا



 هتاقوا "علك .عهب هلي + قنابلاو 0 كتابنا تل هقول 1
 هتارارحب ىبنلف ٠ قرخا هتالاحو . قشعلا + نم ”هآ"
 | ودرج ناو تنبت ىفتلاقهماظن وهرعشنم غ_رف وهمالك ىهقا ند دلارون تسال

 2 .قوشعم ىرئاتفق رافم ق شاع شال هنكسل او حيل هباش !ااذهنا حيحصلا ند دلاو حيسملا

 - اسال وع هلثم حيا ههقوشعم زاك نافالماددنعام لثمد دنع ىلهو هلثه حيلم باشلا اذنه

 1 تادملا معطمرحو تارسملا ىفهرم عيضدققف حيلم ريغ ناك ناو تاباصلا ىوكشو تاريعلا

١ 
/ 

5 

3 
١ 

3 

 حابملامالكلا نعتتكسف حابصلا داز رهش كرداو

8 

 تك

 . .هقوهعم زاكنافاهس#: ىفتلاقربز ولا تنب نأ ديعسلاكلملا هيأ ىنغلب تلاق( 1 ةليل أوز

 . ةةيرانزلا ميصتناكو تارسحلا ىفدر< عي ديقف حيلم ريغذاك ناو تاربعلاةلاساهل قب اجيلم
 1 0 فردما قرضريزولا تنب اهنم تدعو مويلا كلذ سما ريصقتلا لا تافت دقريزولاهجوز
 .ىت> مالكلااذه ينركفلا تةةسااف ماظنلا نمهنم تعمس امو مالغلا اذه رخضاهمدحتو اهيا ب هذت

7 

000 
 ّ م
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 اهجوز ميم ةديسلا|مفلخ تاسرا
ذفثردحلاب اهسااؤتنا لجالاهيب

 ١ اهردصتأ رفاييلا ت.ه

 - ويزولاتنباطتلاقفديز زمنمهيلعامادي دشءاكب ىل ىفو اهي لع هي ؛ راح اهغومدو اقض

 - اباشلبطممالا ىفان هنغناةرصقلا كاب ةىلا ةعاسلا هذه ىف يعم يموقوار د قتيل "الملا اهني
 ظ هناتف رعةمالعئأب ميرهةديسلااهط تلاقف قرافم قشاعدنأ كك مالكلاؤاح ماوقاا قشزاحيلم

 - ليللاءان ؟راعشالاو دئاصقلادا هن أب كلذتفرعةكلملا|هّت.ا ريزولا تنباطتلاقف قر اغمق شاع

 ١ بيئكل دثكلا تافص هدبفنيقيب ريزولا نب لوقناك نا مسن فم. رمةديسلا تلاقف راهنلا فارط و

 و .ميرم ةدسلا نام”ريزولات أب هت رك ذىذلا باشااك لذ وهىرت ىلهايف نيدلا رون ىلع نيكسملا

 7 كامشلامىلا ردزولاتنب عمت شمو | معاس واهتق و نم تماقف ما رغلاودجولا ومايملا وقشعلااهبداز

 ,ميقسهنكل وةفرعملا قحهتف رعفهيف رظنلا تةقدو نيدلارون اهديسواهبوبحم هنأ رفهنمترظنو
 8 .لوحنلا هب دازدق قايتشالاوهلولاو قارفلا ماو دجولاران نمواهايا هتبحواط هقشعةرثك نم
 ظ لوقيو دشن رادف

 ةبرا# 3 د سيل ةب راح ىنيعو كول بلقلا

 هسابحا ىلع ثزحلاو حونلا»و ىوجلاو يداهسو يئاكب نيب
 .«.اع اهدادعأ تلف ىتعولاو قى رسجبلو لاق

 هبلاقم  اوهمتساو اوفقالا ةسمحخ ىف ةتس امت.بانتاو

 هيلي لاغتشاو قوش طرفو >ىنضو ريفزو ركفو ذ د

 "هيئات < ةحرتو- - ' ةفطو“: ' ةةوبضو : ةبرغؤ '' ةنخم



 1 هي 11 لوبا

 حابملا مالكا نع يي حاصلا“

 .ىلس نيدلا رون تءعر وعالا ريزولات ذب ناديعسلاك الملا اهيا ىنغلب تلات(, ١ ةليل ىف)
 تاببالا هذه داشنأب تاقشملا ىلع هسفن»

 اعنم هتاذ ىف حيصأ الذاعاب

 هترارم قوذت ول ل
 هردغ ن م مويلا تماس نكل

 هنالاحو قشعلا نم 4

 . هتافآب رهدلا كضعول. هتاذلب
 :هتارارح ىلا قرحأ

 هر 9 ندر ةهانت نهدث

 هتابامض طرف ره  لاقو هرصأ ىف راح 8 8 الف

 هتارارح ىداق قردأ هنالاحو دقَملا نم 0
 معاح ىف دك نا كدا مطذع ىلعان وع نكتو ملاح ف فادفلا ركاي 2

 هنرار 2# ىداق قرحأ قي قاشعلان 0 هأآ هناعول ره نم أعرجم-

 داهتسلا نين وعالتق تنك كنف

 . داهسلا معطو قشعلا فرعا مل
 ه:الاحو قشعلا نم 31

 هلذامو قشعلا ردن 1

 هتاعرج ره نم هب رشو»

 أ رهسأ ىجدلا يثبص نيع

 رعأ  ةعفذ لاسأ مو

 هتالاحو نك

 ماهتسم مرغم نم ير
 ماقسلاو ىنذال "بون هسلأ

 هتالادو ةعشنلا نم ةآ:

 ىعظعا يربو .يربض لق 8
 ىححطم ..: :نلم..: صا :ةفيعيمب

 هنالاحو ةبيشعلا نعد ه١

 قشع ىلثم .ساتلا يف :نم .نيكسم»

 قرغ قاجتلا رحب ىف ماع نأ
 ةنالاحو نم 1

 لدي مل قشعلاب ىذلا اذ نم.

 ىلا شيع شيعي هب نمو
 هتالحو يقشعلا نم هآ

 قشعلا

 و

 هلوط 4سقأ ىذلا الا

 هتالاحو قدعلا نم هآ

 داؤتلا ىلخ تأب نم 1

 هتاماقمل ىناعد ىَح

 هتارارحب 2 ىدداق 2قرحأ

 هلقع ىوطا ىف هنمعاضو
 هترارحب ىاق قرحأ

 ىركلا ذيبذل نجلا مرحاو
 1 00 دحلا ىلع ىرح

 ماثملا كعت دقو نم ناربس

 1 هتامانم ه4هنع ىهقن دق نم

 ١ هةارارحم ىبلق قرحأ

 مدنعلاك 4م ىءمد لاسو

 هثاقاذم ف اولح ناك أم

 هترارحمب : ىىلق 2 قرحأ

 قرأ ىلايللا / ىف تابو

 هتارفزو قشعلا نم اوكشي
 هقارا ربح 0-5 .قرحا
 لبسالا هديك نم م نمو

 هتاحارب زاف نم ناد

 هتارارح



 ب ْ 5 < 2 2 : 3303 0 : يم : 2 2

 ل ل حم بعسلا كلما بيا ىنخلب تلاق( اب“ كلب
 1 | عابر ىنظ له قرتادف بيغ برالتبرالر كقالعل 1 :هذهؤا همفت

 تانالا كدنيفتاؤتا ارسحلاهب تداز ارنب دلار وننا ماه ريغوأ اهتيعب :

 سيحر ناكم ىف ىح تفداص ىوطا قف ىمء ال قار ل ظ

 5 بيئكتلا هرب هبق بتع برو اقللا كنع بتعلاب هفا و

 '0000 ايهما بازل در ىعي كدت يالا تونا انهي لل
 5 ىيرسملاك ١ قفملا لجأ :ةلاخب .!داماج دام دق قو كلما
 ١ نيدحلا ءاقل دنع هتوكس هق شع ىف قشاعلا  ةمالع

 578 ماش : رشلا ةلمسلاهيف تيتكواساطَزق رةوةاودم رمةديسلا ترضحاهرعشنم غرفاماف

 ترش رداع شرات وهتمروكيلعهللامالسف ٠

 00000 , ربامي هاو كتعاسو كتقو نم ضمنا كيدينيب ةقرولاهذهع وقوةعاسفكيلاامتلسارم ٠

 | ةعاسلا كلت ناف لوالا ليللا ثلث ىخضماذاف مانت نا نموة لاما ن هرذخلا لك رذملاومامهالاةياغ ٠

 2 هلكوةنيدملاج راخاهبج رخو نيسرفلا دشنتن ا الا لغ ب اهيف كلل نكالفتاقوالا دعسان م

 ١ 1 وقثاوةنيدملا هذه لها ناف دحا َكعنعال كلذ تلقاذافاهريسا لا ران اهل لقف ار تن نيا كللاق ٠

 ””كابعلا نم نيدلارون ىلا ابتهرؤريرج لنادنم ىفةقرولات ةلمرمةديسلاامثباو.الالفقب

 1 000 .ةفمع رهةديسلاطخابنافر ءوابيف ممهفواهأرقواهذخاف

  هتقو نم ماق ملوالا هثلث ليالا نم ىذم ىت-ربصو نين اصلا حالضاب دج شا ليالاهيلعن جامل . 1

 + لفقو لبطسالا تأب ع نءاهبج رخو جو رسأ|ن سدا ن هنيجرسا,مياع عضوو نيناص ا ىلا هتعا و ١

 1 0 تتةكسف حابصلا داز رهش كرداو ميرم ةد..سلا رظأد ساجو ةنيدملا تابىلا مب راسوبانلا 1

 ُ حبلا مالا 1
 ك اقدلا بابيلا نيناص حاب راصاملنيدلار قف نافعا كلانا تاب تلق( هل لد ١

 3 | مئاف مب ره يلا هيي ع ونرم انمناكاماذهيرمتديسلارطتن لج 3

00 

 « رس اخ د

 "راب ,١

 را 1 3 ”

 ت0 ةنييننفا ا“

 0 انف اهيطاخي واابيلا هد انك تسوده وماعنلا شا رنمد ةرفاضم دنع لاقت سباك

 ' ١ فيل تابقا مث ةرابطلا دعب هساجنلاب , لع كح الوابزا ىتمهغلبتالم مللاتلاقوأ مير تجانهتأو ٠

 هيت كنموه لهانعضارعءالااذهام ىد.سايهلتلاقوهتفطالوهذناحؤفتدلجوةدوللاهكتروظاو
 ١ تنكشناذ مايقلا لع دوقءلا تماس مالسلاراب اذا لوقي رئاسلا لئلا بحاصنكلوانيلعلالدو .
  ةكلمأب 10الف :زولااه لاف كبطاخاؤاناءيجا ىنبطاخو ىدنعء ى همام يديساي ٠
 ىلع محهتا نا حتسمان ااهناو كناماغ لقاو كمادخ نم الا انا لهو ضرعلاو لوطلا ف ضر 0
 انتاو مالكا اذه نمانعدهلتلاقف ضر الا فكن :ىهجو وةميتيلاةردلااهتياةمخفلا كتبطاخع ٠



 7 ل يدر ب نرش رحل ا ل ا يلا اوس ل | اا ىلا دن ا سا ] دك لاري ل ل ال اب وا ع ا
 ١ دن ل دم دعها ا لل!( ماكي 0-0-1 نان ناتالي رن عاملا كرا نيكل 1.00 0 0001 ار ل 206 77 ل
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 ني الئاساب ع مبررات ي!ف ىف داز دق
 7 ىلق رائف قحبم قى ادقوم ىعمد لابام

 هب واه ىف ىوملا اذه ىلل نمو اقراغ ىعمد نافوط ىف تحبصا

 “ حابملا مالكلا نع . تتكسف حابصلا داز رهش *ه كرداوب

 ١ هل لو ه رعش نم غ رفامنيدلار ون ناددعسلا كلملا اها ىنغلب تلاق(/717"ةليل يفو)'

 1 اهبنكل و وهدنا تققح هرثن عيبدب ودر هش غيلب تعمسونيدلار وناهديسهتأر فورم ةديسلا)

 ا كدنعناب سحا تنك اممييحصلا نيدلاو حيسملا قحو اطتلاقو ريزولا تنب نعاهرما تفخأ

 هيف تشاجو كايشلا ىلا تءجروةينامز ةعاسوبر هةديسلا تربص مثاهلغش ىلا ريز ولا تنب»

 ةال قردناذاردملاك ةثأ تونا قطو هولا لكأو نددلارؤن اهديسملارظتتتراصو

 تايءالاوذهد كن أةتافام ركذتهنال تازنعلاى راج تارسملا مئادهنكتلو رشعةغبرإ“

 : هتاضوا*“”دق "نفعلا "نسوا ”ادنا--*-“ ةتلئام "  ىيحأ لنص ” تامآ
 : 7-2 ىلداوع تدآر اذاو هنايرح ىف -رحبلا اب عمد:

 هتعطقل -هناسل .٠ هنمه «تلنول  >انقارنا اطر. عاودت ىلع هآ

 . هتعرخلام رمل - كفرصب .٠تخرم. !١ انطاما الفد _ماياللا ::للعال
 هتفلخ م<تاصرع ىف بلقلاو .. ..ادصاق 1 اوبس .لل نيسان لا
 يعكس الك افطر دامو 0 نم“ اخ

 هتكلمام عاضاو ىنعاضاف 2 ظفحيل ىحور هتكلم. 1

 ا ىذلا 0 ىطعا ىنتيلو .هاوه ىف ىر< تقفن

١ 
5 

 3 تضدو اهمناك-هىلا تءحر وكاشلا . نمتماقواهتعاسو|ممةو نم تضه مث ىردص قيضِب أريخ-
: 

 ا
: 
: 

 ٍْإ هتللحا ىذلاب ضر 11 الما هب ىل> ىبلق هتللحا

 1 ملا 1 فرعا كو رخاز رحب لكم ىعومد ترحو

 ا هتلمام لك ىنم توىيو  ةرسحم توما نا افوخ تيشخو
 : ١ 000 ل ا نم مي رم تع املق

 نيتيملان بد دهتدشتاو نيعلا عمد تضاف 8 رامعتسا همالك

 . المألو اناسل كلما ملف تاهذ هتيقل .اه ىو نم تنك

 ا[ تعالوا تبيحو امانعمتجا اماخ  ارتظدب باتعلل ..ادغم:ر ( تنكو
 : هديسلا ةمعزن هذه نا هللاو لاقواديدشءاكب ىبفاهفرعميرمةديسلا مالك يدلا رون عمساماف

 : : حابملا مالكسلا نعت كشف حابصلاداز رهش كرداو بيغمجرالو كشالب هب. رانزلا مي رم

0 
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 يل 5-5 08 ميسم 7 9 1 5 3 "- , 5 مهل : توا 2 او < : 0 3 0 271177 دعا !١ ةشادق . 2 ا 7 ةديدكيل 5 . * "7 1 هيتس

 8 ك١ سك فو قمم انا سيلا كي ريتا. تايب“ 0 : / سام سونا ك1 اذن اراز

 1 رسال وع ووو يد يجادل حو ا ا ين هنو اك صوتو
 " ةتتتفلا» انك اس كلام نيدلا رون ىديساي هل تلاقف تك اسدبعلاو ةئيدملا باب نم تجر ١
 :ةغل ريغ اهنا تفرعفدبعلاةرب رب تءمسفة راجاينيلوقتءىثيااطلاقو بضغموهوابيلا دبعلا ٠

 قو -و ىف ءامضلا راص هترظن اماف قد ربالاكريخاةمهل تدجوفهترظنو هيلااهسأر تعفرف نيدلارون ١

 | دواس ىعماان ا مانلا تنباياطلاقف مانالا نيب كم“ امو ماح ىنب خيش شابنوكت نمهلتلاقف مالظ ْ

 ” ىلع هش رضو ماسحلا اهتقو نم تدرج لب مال كلان مءىشب هبله تاقزاف ماين نتاوي قازس|

 | .شو راثلا ىلا هحورب هللا لجو هذ ىف طبة ضرالا ىلءاعي رص عقوف هقث العنم عماب ملط هقن هقتاع

 اهدي ٠ ىرخألا تضيقو (ىنم ادحاو تيكرو نيناصحلا م رمةديسل|تدخا كلذد.ةغفرارقلا

 3 - دواقملاو هيف عامتجالابهتدعاو ىذلا ناكملا ىف دقاردتيقلف نئدلا رون : ىلع شتفت اهب ةع ىلع تعجرو
 2 هشافاهدس هتز ركسلو ناصح ار هظ نعت زئف هياجر ن مهيدي ف رعد لو همون ف طغي< انوهوددبي يف

 .تناو نابمألا اذه بكرا مق4تلاقفةملاس كئيجم ىلع دا ىف ديسااطل د وعر ةمون نه
  'اراسو ةنيدملا نم اندخو يناثلا ناصألا تبكر رم ةديسلاو قاض بكرو ماقف تكاس

 1 عانا نم حلفاال هناف ما كلت اقاماهل ت تلاقو. نددلارون ىلام رمتتف تتمثلا كلذد.عبوةنامزةعاض

 1 ديعلا ةياكحم هتربخاف ىلدءساي ىرحءىثىأوكداع.عىداؤفدربنمالا تعامانا ىنديسايلاف

 5 حابملا مالكلا نعتتك- مفحايصلاذاز رهش كر ذاو ىهتنملا ىلا ادتسملا نم

 ا :ةياك< نيدلارون تربخأا ملص ةديسلازا ديعسلا ثاملا اهي ىنذاب. تلة(/,”|1/ةليل ىفو)
 ا القوه عارم فاد ةمالملا ىلع دخلا نيدلار وناطلاقتف ىهتنلا يلا[ دما نم دبعلا

 1 "اة نمرمم] ارف مب رمةدييسلاه:امة ىذلا ه.عااىلاالصو ىت > نأ” دحت:اراصو ري آلا ض..اغالا ىلا اهرمأ

 ْ .ىقديساياطلاةفهحالسذ خوه مع ندهذد رج لزنانيداارونل < رمتااقن تا رقع4 اك بارتلا 1

 .هتقلخ ٠ 7 د رف وما ير الواستم اال ونامل يك ءلزناناردقأ الاذأ هللاو

 س>ءتواهاعف ىلءم<رهةديسلا ركشو
 واراسو“ اهماق :وةوامتءادش نه

 5 .الفينعاريس كب رثاسالازب

5 

 ١
14 

| 
 5 .هللاالسوف حاطبلاو ىف اورلا لطس شلات رشتناو حالو هرونب ءا أو حابصلا بص ن ا ىلا لل الأ ةيقب

 1 هراهزأو بن اج لك نمراعالا هيف تاكشتو بناولاهن.ترمضخادقو حرف نالز لاهيفحيفأج ره ١

 " .ةديملا تلزن كلذ دنعفتاغصلاةفلّت يرمهلوادجو تافك اعهيفرويطلاوثت ايا نواعبك ُ
 ” نناصملا اقلطأو هزاهنأ نم ايزشو هراعأ نمالك اف ىدا ولا كلذ فاح رتسل نب دلارونو هوي رم

 .ناركاذتيوناثدحت, مب رهووشئنب.ب .'لارون سلح و ىداولا كلذ نمأب رش والك اف ىع ءرلاقنالك انا

 "اميسف قايتشالا ن ةوأ ناقامو قا رفلا أن هداقالامهم>اسلاوكشإ أين زد طربا مرام اك

 - .ى بسلا اكو حالسااةءقءقو ليما ليبصامعسوراطقالادسج>راثدقرابغباذاوكاذك امه
 حصين ا كلملا دارا حا ّضلاح مصاو ةليللا كلت يفاهيلغلخدور د ولمنا جوراخةلالا ناكل

 'اهفطاختيل ةّض لاو بهذلارشوربي رحلاةشقأ هعمذخأو ماقف مهن انب فكواملاةداعدب ترجاماهيلع ٠

 071 اسفل ىلا لاو نازل نامانلا شب ووه ىشمت كلما لزب ملوطيماؤللر بعسل

 ا 1



 ! 0 1 00 ماو همدشيو هيداوج 0 ولا حاتس كلذ دنعف بزشملاو 1 1
 ش :نواوذاضأ عي طوو مانا خارفأو ىلا متوأمتق نمرا بلا ف حي سوزاطو جرداماهيفةرفسهلاومدقف

 تلك اوةرةس ةسااىلا اهدي م< رمد ديسلات دف ناولالاو لاكشألار ا س نم هابيفو رم جاجداهيفو نييع““

 تعبوأ مدي الغ مثلك الان ماس ا ىتحنالك ًايالازامو هف فهسوبتوريزولا « 0 تراصو.

 تماقو هيضستو برشنو العم ره تراصف مادملا ةرفساو رضحاو ماعطلاة رف 2 مم مدخلا مفر كلذ“

 نع هلع باغ اماف حسفناو هرادنم ع دأو خخ رفلا نم هباقريطي ناداكىتح مايقلا قح هتمدخمب

 ْ دلو دما ركناجنسلانماصر ةهنم دع تارا لاله دمتسناسارقلا هتك نك ناوصلا#

 ريزولا تافاغمثةعاسلادذط هتدعا تن اكوماعلا ىلا ماعلا_ءرم م مانةحنارىتدا ليفلا هنه مئاذلا
 حدقلادخافهاب اهلوانت اهنا قدصامو حرفلا نمهلقعراطفدايا هتطعاودت"“ المو حدقلا َْق هتكرفو-

 ىلع مب رم ةدلا تماقف لاخلا ىف 4 ضرالا ىلع اعب ردرخ ىتدن هفوح ىف رقتسا ف هنا رشو.

 تيقاويلاو رهاوألا نم هنت :داغو هل حا مالمو ننريبك نيجرخ ىلا تدم واهيمدق-
 نم حافكلاو ب درحلا هلآ تاسنلو برشتملاو زكأملا نماء يشاهعم تام مث ةنمثملا زن داعملا فانصاو.
 ةرهابلاح السلاةبهاو ةرخافلا ةيكوللا سب الملا نمهرس ام نئدلاروذل ايهم ذختاو خالتتلاوهدعلا

 ىلا ترحوتو ةعاد>ش وةوق تاذ تناكو رضقلا ن ءبم تح .رخوأ مهاتك !ىلعنيج رخلا تعفراهنا مث

 تتكسف حابصلاداز رهشكرداوني دلارونرما نمذاك ام(اماو) ب رمرما نمزاك اماذه نيدلارون
 حابملا ءالكلا نع

 ىلا تبجوت رصقلا نم تجرح 0 مير ناديعسلا كلملا اهيا ىنغلب تلاق(/,””ةليل فو) ٠

 قشاعلان يدلارون صا نماك ام(اماو) < رمرما نمناك اماذهةعاحشوةوقتاذتناكونيدلا رون

 مونلا هيلع لجوزع هللا لسر ادد, يف نين اصحلا دوا موا هرظتن»ةني دملا باب ىلعدعقهنافنيكسملا"
 ننده ةقرس ىلع هوشر لاملانولذبينامزلا كلذ ىفرئا زا كولمتن اكو ماني ال نمزاحمسو مانف“

 هعرسس فرع رئازإلا ىف يبرت دوسأ ديع مايالا كلت ىفادوجومناكوبنمدحاووا نيناصحلا ١

 قرس نا هنا هدعو ونين ا اح الرشد <لاعبهنوشرب حئرفالا كوامراصف ليخلا

 قرودب لل. وط نامز ديعلا كل ذل ناكد قو هينس| ءاخ هيلعاوعلخو ماك ةرد ل ٠ :>هوطعب نيناصحلا

 الا ريز وال امييهو املق كللملا دنع اهو. نيناصيل امذخا لعردقي رف فت وهوه رفا هيل
 ححبصلا نيدلاو حيبسملا قدو لاقو اهذخلا ىف عمطو اديدش اح ع يطا كاابلت
 شام وه اميبف نين اصملا قرسيل لبطسالا كلذا دصاقهليالا كلت فج - رخدبعلا املا هنقرسالا
 . :ىم دواقملا عزتف هدب : ىفنيناص ادواةمواعان نيدلازون ىأرفهتافتلاةنمتحالذاق ب رطلا ىف

 هلماح ىهو تاق ادق م : رم ةديسلاباذاوهمادقرخ الا قوس, وادحاو بكري ناداراوا سور

 م * اما ىلع 4هعضوق نيح رآظادحاهتلوانف نب دلا رون وهددعلان | تنظف افك ىلع نيجرخلا»

 انام ىةريدلا ارون هنا نظن ىهو تكاس وهو رخآلا لزاضاحلا ىلع هعضوف ىباثلا هتلوان» .

 ا ا وج سل

/ 
3 
1 
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 نا فقلةط كسل - نديم ةثافش شع فدع 1 35

 . 0 5 وك هم رغم رمهتنب |ىلا كلما. رظن الف ق>الدن 000 وق 2 00 سَ
 كشال من رم كتخأهذهناط وللا سا وب َتلقماط 0 را ربك .الاهدلو ىلا تفتلاو ةفرعملا

 نيدلاو حيسملا قحو اهيلع ل .>اوابيلازر را ناتااتق وان رح تيلطوانياعت احد قو ب رالوإبيف

 ميدقلا اهنيد يلا تعجحرن:ى راصنلا نيداهيلعض رعت : يت>حابلتقت الاهبت رفظ نا كذا مييحصلا

 ىذلاوعلملا اذهكل ذكوةلثم عنشأ اهب لثمو ةلتق حبقأ اهلتقاف هيلأ عجرت مل ناو ةريسا اهب عجرأف
 لمحو هتعاسو هتفو نم. من رم هنا ز زر ؛ مثةعاطلاو عمسلا. طوطر هلراقفةلثم حبقأ هب لمساهعم

 ثيح كنمىرجام ىنكيامأ مب رمايطو طر اهلل قفهيااتم ١ رميوهنمتن دوهياعت ل وهتقالفاهيلع

 حيسملا قجولاةممالسالان .دىنعبد الملا وف نيحابسلا نيدتعبت اودا دجالاو ءابالا نيد تكرت
 كواسلا نسحأ هيف كلستو كولملا نمكدادجأو ِكئابآ نب دىلا ىعجرت ملنا ح.يحصلا نيددلاو
 دوعب نأ تابيهو تلاقواهيخأ مالكنممب رم هتكحضف ةلثم بق كد لئماوةلتق رشا كناتقأل

 هللادبع نب دع نيد نعةعجاربت سل هللاوان أو تارسسملا دشأ كعرجأ لب تام نمش يعب وأتافام
 حابصلادازرمش كر داو ىدرلا سو ك؟تيقسولو ىدحلا كر :ًاالف نملانيدلا وههنافداده معىذلا

 حابملا مالكلا نعتنكسف

 نءعجرأ نا تابيهاهيخالتلاقميرم ناديعسلا كلملااهيأ ىنغلب تل( /,7/9ةليليفو )
 طظوطربينوءاملا مم افىدر 5 وكت يقسولو ىدهلا نيدهنافد هادهمعىذلاهلل دمع نا 5
 لاتقل امهنيب محتلاو هيدل ربكو "و هباعكلذوظع وامالظهبح وىءايضلاراصمالكلاا ذه هتخأ نم

 ال تمخمو دئادعلا يلعاريصولاوطلا ضارعلاةيدوالا يف نانثالا صاغو لازنلاو ترحل دتشأو
 اياب مب رم هتخال حتتمني الك طوطرب راصوالب وطاكر تعاوا ل مالواجت مث راب بنالا|ممذخافراصبألا

 هيلعدستوهلواحت مي رملزت ملو راصب الا نعناسراغلا باتو رابخلاامهسؤر وعدت ىلا

 101 مل زعل > مضاوهت# تءاطد ولكى ةحهقت ر

 فقومو ناديملا ةموح ىفتلاجميرمنا مث رارقلا سب و رانلا ىلا هحورب هللا لجع وهققث العن م
 مويلاىلز رب ال زج أشم ع نمله لتاقمنملهتلاقوزاحن الاّتلًاسوزاربلاتبلطوناعطلاو ب 5

 نانوالا ةدبءاي نيبملا باذعلا س أك مهيقسال نبدلا ءادعألاطب أ الا ىلز ربي ال زجاعالو نالت
 الف نمجر اب رفك لا لهأه وجو دوستوناعالا لهأ هوجو هيف ضيب:موهاذهنايغطلاو رفكلاى وذ
 سوطرباي هل لاقو ىناطسولاه دلو ىلعحاصودهب اوثأ قشو ههجو ىلع مطل لتقريبكلاهدلو كلا ىا
 اهب ىنتئاو طوطرب كيخأ ران ذخو مي رم كتخأل:ةىلا ةعرسب ىدلوايز با سوسلاءزجب بلقمأ
 مقلع هتقالف اهياع لجو مي هرمدتخ الزر تساوت تبأابهل اقف ةررقح ل لذ ةريس

 ا ةهلاىلا نكرم الابسإة دن مكلاهنكك لبو بلو دار ادار 3

![ 

 'كلترلع رايد سورفو ايفر عمو اتعاب ةوقواهءانص نسحب هد :وهيلعهلطبت ب ركلا نب



 ا رب لفالامش ا 0 ايف كاملا ت ةتلافدماح ر نمسا 0 0 زولا 1

 0 برط اخ كلل لرب ة جن ءاذر دك اأو ركم |ا|لخااو نا ءاملاراض>اب رمأوهلابلغتشاوهلاحردكتف
 1 . كلذبريزولا طءسكالملاذا ”نبأا عامة كهذوجن وع جابلاجرأندز 5 'م مم ريذولا ظعسو مهضعبب /

 ا :2 ساهماريغا م ىلرإ ءال اهءالا كالملاا رياهل لاقذ هتني | لاح نوهلاح نءهلأ سف هيتنافةرهىلات ١

 ١ ا 1 املعأالو ةعاسلاوذهيفالا و وف عا تقول كلل وفا را نم 000 3

 حايملا مالكا نع تتكسف حابصلادازرهش

 قيمة عاسر مب را كلاممال ل ةريزولا نا دير ءسلا كامملا اهيأ ىنخاب تلاق(/7 /,ةليليفو)

 ريزرلا مال. كلاخا مع” يافا هر وأن هناك ام معا الو تةولا اذه ىفالا ىحو رتفرغامرمألا جدق

 5 مث هسارضأ ن م عما ج ردنةسأر لعرب زولادهب برضو ف.سأ|ب حسو ماللظه محو قءايضلاراص

 اهيا هل اولاقو نإ“ اصلا ممنم باطاورم >> ف سايسلاو نا هلغلا ىلا هةعاسو ه3 فر ند ٠لسرأ كلملا

 1 اياك ب اون , الأ اندحو 5 بأ اال نافاضيأاهبعمدةفانري يح < وةلمالاد ذهىفادقفنيناصأ انا كلملا

 دللي مالاو نه وت :.االا نايمة وام 4 ودين امو يد ودربكلا الا قفة

 ريزولاا د هالا يدي ى.ه ماذكر أرق رعملا ق > هتفرعو ىلو الا ةرملا فاهذخأ دق ناكو ةسينكسلامدخمب

 لك اناهحت و الاطبأ أون 6و هي ا ||و دال واب تآقولا يفاع د كاملا نا مث لعب يزوح>دقو روعالا

 مثرهأو مج 5 كلما حاس 2ناعذا اييزخلاماق ىذا ديلا وحرس ضاعت

 7”  نوعبتياو راصو#رباك اوهتلودباب رأوه ةراطب صاوخ عمم متام>ب كالملا ب ؟رواوبكرف بوكر اب
 ةلآت امجوأمقيس تدا#واه داوج تبكرو تضم رم ميت أراماف ىداولا كلذ ىف ,هوقحلف مهوثأ

 7 لازتلاؤ ىنايثن املا ةفكازنلاو برحلاولاتقلا ف كماق فيكو كلاحام نيدلار ونل تلاقواهحالس
 لاقودشنأ مث لاخنلا ف دتولاتابث لثم

 ىباذعلوطو ىلتق ىدصقتال .ناتع ملأ ىحرطا من رمأي

 بارغقاعن ن٠ ع زفالىلا. . ابرانوك أ ىلاىلنيأنم

 ىباوثأ لع . ىفوخ ن.لوبأو ةفيخ ع زفأرافلا ترظناذاو

 بايزالاةوادس فرع. سكلاو ... ةولخالا نعطلا بحأ الانأ
 باوصريغىأرلا اذهذودنم-: .ىرداموديدسا|ىأراوهاذه

 ديا و كحضلا هل تربظأ ماظنلاو رعشلاو مالكلااذهنيدلارون نم مد رم ت»م"اماف
 نهتايهتاهنا مث ىله هراددعاوناكولو *”رش كيفك أانأو كناكم مقتسا ن :دلارون ىديسايهلتلاقو

 نانسلا ةبج حمرا تراداو نانعلا فرطاهدي نمت ةلطأواهدا وجر هظتبكروابتعاسوابةقو
 تناكد قو بوبنالا قيض نم قفدن اذا ءاملاوأ بوبهلاح : رلاهناكاهتحم نمناصحلا كلذج را
 0 ل رماها نال بنوا اهرسعتنا رفوامنامز لهأ :جشأ ميرم ف

 5 1 ١ انمزهنا أاذاو ىروظ ف لخ نكوك داوج بكرا نب دلارونل تل اقو ليللا مالظ ىف برحلارا< نو 35



 4 5 9-5 َه 4 نك ارا 4 200 ١ ١

 ديلا . , 1 3 ,/ : سم , 5 تقصي
 0 59 5 ط5 5 7 5-5 0 78 ره ١ نور ياو فيتا

 كالا 1 و ا 7 7-50 دار 0012+ فاه

 0 0 تخكاذكد
 راد دادغب ةنيدم ىلا رفاسيذاهرمأو باتكلا وذ مثنب :زارط مل كيم موزي أعطت

 مطقي راسو 0 ريزولا رفاس م : هذي ىلا هدي نم نينمؤملا ريمأ ىلا باتكلال صوب ومالسا

 مح ارت ساو رقتسا ىتح مايا الثابيف ثكما اخ د(ىافدادغب ةذيهىلا لصو ىت>رافقلاوهن دول
 يف ني :هئأا ريمأ نه انذا ب اط هلا لدرااف.اعدول دفد..ةرلازورهنينم قاري ريمارم هق نعل أس

 كامله نم ىذلا 0 كلا هلوانو هيدي نيب ضرالا لبقو هياع ل> دف كلذ ىفهلنذافهياعلوخدل

 هارقوبوتكملاةفاطا تفاماف زينموئااريماب ق,ايامةبيحلا ه:ااوايا بلا نم هتمدصوةجن رك

 ىاونيب وكاذاوا«ةف نيه سملادالل رئاسلا ب ةنم“ اوبتكيناهتقو نمهئار زور هأهنوحضم مهفي

 |هياع ض .ةيثذاهدجو نم لكفزاب راهامم اوايعساو م اونبدلارونةفصوم رهةفصبيتاكمل

 تءوتخمت ةافغوأ الاممإ وأ الاهمإ كلذ فاوط عي نأ نه ثور ذحو نينم ملا ريمأ ىلا احولسردر

 نوكد نم ىلء دال !ارثاسؤنوشتفياوداسو رمالالاثتمإ ىفاور دأبف ةاعسلاعم تلسراوبتكل

 ىردملا نيد'ارونر أ نم زاك ٠١ (امأو) مبعابتأو كولا ءالهرمأ نمناك ام اذهةفصلاه ذب
 اراسواههتءاسواممتقو نمهرك اسعو كالحلا مازهن اهب ايكرا مهماف ةجنرفأ كلام تنب ةيررانزلا ميرمز
 ةفيلخلااهل سر“ ىنأ مثالا ت اكو قشمدةنيدم الس وف نمح راسا ء رست

 امهرضحيلا م دجو ىتمامهيلع ضبقلاب ر وما هنا قشمدريمأ ألعفم ويب ماشلا قشمدىلا|..تقبسدن

 امهممسا نع [مهولأسف سيساوجلا امهيلع لبقأ قشمد ىلا طوخدموي ناك اماف ةفيلخلاىدببني
 : اهوذخأو أدهم اعاوئقوا هوفر هذأمج+ اعىرجام عيجوا-متص5 مييلعا هقو حيدصلابثاربخأ

 ١ ةذايسأ اهيلااواصو امافمالسلاراذدادخب ةنيدعةفيلخلا ىلا بل سراف قشمدريمأ ىلا اههباو راسر

 كردأو هبدن نيب ضرالا اول.ف هيلع اواخداماف مط نذاف :.ثرلا نور هنينم ؤملاريمأ بع وخدلا ْ
 حااييملا مالكسلا نعت تكسف حابصلاداز ,

 هلاولاقو نينمؤملاريمأ ىعاولخذ س.ساوملاناديعسلاكلملااببأىنذاتلاق (,/١1ةلئلفو)
 نيدلا جات رخاتاا نب ا نيدلا روناذهو ةحنرفأ كلم تنهب رانزلام< رمدذهنانينمؤملا ,

 ا.هأن دحوف قشمد لاا تر هوة وق دالب نماهقرسواب | طعاهدسفأ ىذلاريسالا ى

 00 ال اعلا سريا اولا دهئإةقيهراعلا ارفع 0 ْن

 اظافلأ ةب ةقعو انماو ة نسخت ةفياحلا جعاتمقنلاو سؤلالاو زو مغناو رعلاماودبهلت ظ
 ماماو نينموملا ريمأ يعن تلاقةجنرفأ كلم تنهي نآذ زاامب ره |لهابل لاقفابباوح هع م

 نب دلارون: ىلعتن أ لهةغيلخلاهللاققف همامتةليل يفريثملاردبلاهناك لكشلا ن سحاحت لماباش نب

 : يقف
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 : هانم أو ا.ربانيتأ كالذد:ءف 2 .ح هلاباتوب احافاميئاع“ا نعاهانلأسو قشه دال وخد ع
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 1 0 "عين كلفابهبتيتاذاهر 2023 زوال م هيف

 ' رون ايلغ ىأرف ةفيلخلا تفتلا كلذ د عؤ نيلدس را أديس مع نباو نيدلاةم و> يماحو نيدحو



 ها دفا هي ا ا ا ا ا

1 5-1 

 ا يس سوس يح رض من هتقباضو

 .كنعو ج رعالاروعالارب زولانب :١ناءحشلاو ناسرفلا : نباتلاقوناعطلاو برا فةوموناديملا

 جبسملا قحو طسوالا ىدلو تلتقاع ا لاقو ب رقعم دلا نم فرطو حث ر ,حبسلق :اهوبأحاص كلذ

 0 0 .خصلاهدلو ىلع حابصهنا مث. حصا نيدلاو

 هلتق حبقأ اهلتقاف مم ترفظ ناو كياعوأ كلامأابمداصو كب وخأراثاهبنمذخو كتخألاةةىلا

 اهتعانص نسحم هيلع تملو اهتعاربب هيلا تضبتفاهيلع لمحو ريغصلااهوخأاطز رب كلذدنعف
 .ىوثم سمو كي وخاب كنقإال نيماسملاو دعو اودعابهلتلا قواهتيسو رفو بر>ابأبةفر ءمو

 هللا لوهب وخابهتقأطو هيعارذو ةقنع تعطقفهتب رضو هدمغ مفيستب ذجاهنا مثنب رفاكسلا
 هثالثلاددالوأاميب ا ممنيك اراوناك ن..ذلا ناسرفلاوةةراطبلا ىأراهلف رارقلا سعب ورانلا ىلا هحورب
 اوسكنوةبيطاممتشهداو مر هةديسلا نه بعرلا مهب ولق ىف عقو مهنا مز لهأ عحشأاون اكواولتق دق

 راثلا تيهلب ظيغلا نم مه. ولق تقرت >او راوملاو لذلاو رام دلاو كالحلاباو :هةباو ضرالا ىلا مهسؤر

 .هنذخأ اوم ز ا دقوهرك اسعمىلاواوا:ة دقو ددالوأىلا كلملار ظن لفرارةلاىلااو:كرورابدالااولوف

 .تفزاح ناواش تاقتسادق مب رمةديسلاز ا هسفن فلاقورانلا ب يبلب هبلق قرت>او راهن الاوةريذلا

 .تاتق م ةاثهحقأى ا هب .مقولعتلغاع رىدح و اببلاتزرب و ىسفند

 هلا عجراو ىتهرح ظفحأ نأ ىدنع ىأ راو عمطأ, ءو>ر قال الو ءاحرانيةاط قد 0

 هرانلا لق يف تةلطن اهرضقىرقتسا لق هتني دم ىلا مجروهسر ةنأ: ءىخرأ كلما نا مثىتنيدم

 -هتاود بابرأ بلط ىت  ةعاس ف دن رةتسا|ف هتمر> كّتهو هركسعما زمماوةثالثلاهدالوأ لتق لجأ

 'لرطاو ربقلا نم هاقالامو اهتاوخأل ابلتُق نم هعم ميررم هتنبا لعف مهيلااكشوهتكلمنءا ريكو

 .دي.ةرلا نو ره نينم ملا ريمأ هضرأ ىف هللا ةفياخ ىلا ابا كتاب نامهاكةيلعاو راشاف*راشتساو
 يع اتن امل نا نيم مل اريمأ ىلع مالسلا دعب هنومضماب وتكمديشرلا ىل بتكف ةيضقلا هذ ببهماعي و

 ن.دلاجات رجحاتلا ندا لعنيدلارون هع"ا نيماسملا يرسسأ نم هريسأ| بل عاشت هل معي راو 1 غ

 .بتكينا ني:هأاريهأانالوهملضف: نم لاسأانأو ددالبةيحان ىلااههج رخواليلاهذخأو ىرصملا

 اكس مابصلادازرهش كردأو نيمألوسر عم 0 ءااطاسراو ابامصحتب نيماس“ ادالب رئاسيلا

 ٌْ حابملا مالكلا
 ريمأ ةم.اذلا ىلا بت- ال ةحرفأ كملم نأديعسلا كلملااهيأ ىنغلب تلاق(/,/,» ةليل ىفو)

 ْ ابتكنا4ضف هر ههلأس ومب رمهتنب اباطي و هيفهيلا ع رضتياباتك ديشرلانو رهنينم ّوْللا

 41ج ندو و ةرضح مادخن منيمأ ل وسر عمابلاسراو اهايصحتب نيماس مادالب رئاس

 يب ور ةنيدم صن مالا |ذهلعانل كد برع 51 لعجت انناباتكلا كلذ نومضم
 ءاربكو هتكلمت لهأ ىأربب اتكلاسةكنادعب وابحار كك || لعجنو نيماسملا دحا سماويفاونمتل

 .كلاملا متخم باتخلا مت نا'هرمأو روعالاريزولا ناكماري زو هلعج يذلا هريزوباعدوهاوط هةلود



 .ةفافلةنح“ عن 0 اس ان يعج وفول 3

 ١ نينمؤملاريمأاي ةفيلخلل لاقف قمحأري زولا كلذ ناكوهيف عمطتالورمالا| ذه نما اهرقو .
  00ىلا تعج عَ ولىتالةماسم تناكولو يرسم نودد ع وح رلا ىتن كيال ىلا حيحصلا نيدلا ١

 تبملااذهدشن اودولتقاونوءاملااذهاوذخ ةفيلخلا لاقف ىناتقي .اينودل هيأ '

 | قيم سحنتال نينم قملاريمأايمع رمةدّسلاكاقفهق رخو نوغلملاوب زولا قنع بر غد رمأ مث 1

 0 حرفلا ةياغكلذدب تحرفهمأ كلذنكو نبدلارون هدلوةدوعب نيدلا جات رجاتلاحرفرتصم
 وبي مط ناكو نيدلارون اوقالفةفيلللاةيسصو لجأ نمةلودلا باب راوءارمالرورباك اللاةئاقلإ

  نيدلارون ممتجاامافدعاصتملامار 1 "الاه 7 رك اود ارلاخرفلاء مب اوم ةومارمالا مج غاز 1

 | عش ةديسلا اوحرف كلذ كوحرتلاوم ملا مهمءلازو حرفلا4 اني بضمنب اوفر األ هتدلاوب 17 /

 ١ لكاو راصوماظعلاراحتلاو ءارمالارئاس نم فحتاوايادملا ميلا تاصوو از « الاةياغاهومركاو
 | ١ تل زلم لب زج ممن وشر ذلو حرف ىاولازي نوديمعلاب ورس نم مظعأ رو رسود» دححارشناقف مون

 برغي تاعاجلا قرفمو تاذللامزاه#اتانأ يلانامزلا نمةد.هرو رسو ح رفو برشو ركأو ش

 0  ناحبسفتا ومالاد!دعفاوراصوتاملاباين دلا نماولقتناذ روبقاان وطب زمعموروصقلاو رودلا

 0 ا هشاصعو هقوف نم ىنىدع نه ءا رح اذه

 ١ مترجم اواموراوبلارادولا بهذف هتنج نعدسأر ت اطقم هَ رضواهفيست درج من وعلملامدب

 || يلمس .س ةعلخ ندلارون ىلععلخ مانا: جةوقوا هدعاسةب الض نم ة فيلا بجعتفرار 2 ةاسأئو

 ١ ا! ملقس ةني ناب رمأو تافولعلاو ك .ءاوملاو تامترملااهط سترون دْلا رونو ى»هرم د5 ان 4 امه درفاو

 | نا نم ةدمدادغب ىفاماقاوةسيفنلا يت اوالاو شرافملاو سب الملا ن نمهيلاناجاتحبام ميججامهيلا

 ” كلظوةفيلملا لع رمالا ضرعفهسبأ ًاودمأ ىلا نيدلارون قات شا كلذؤدعب وها:هاو ش.ءدغرأيف اهو

 : 3 هاو 0ا/اءراجلاو يقي نيب اهرشاح او ع رجا دفا راقأةرايزوهدالن ىلاهجوتلا يفان ذاهنم أ

 ١ . رصم ءارمأ ىلا بيتاكملابر مأ مثامهضعبب نيدلا رونو م رم ىدصوأو ةديسأللا فحتلاوأ: ادهلاب

 3 0 وي الاةناغمهمارك اوهتيراجوهندلاووو هنيدلا رون ىلع ةيصولاباهت اربكواهئاءاعوةسورخ ا
 خالل ذاك نع تتكسف حابضلا داز ربهش

 ِ ! ايئابطؤرامم ءارمأنىلا بتكنينمؤملاريمأ نأ ديعسلا كلم ااهيأىنغلب تلاق( 6/6 ةلبلففو)
 0 0 نحل رابخالا تلصضواماف مارك الا ةباغ مهمارك اودتي راحو 4ي ؛دلاوو نب دلا رون لعةيتمولاباهئازيكو

 #0 لك مث الولا تراصو بولطألاب بااطلا لصتاو بوبلاوٍسلا هيف ممتحا ب بيج حيامد وبشم

75 

 توكاملاوكلملادلاقمهدم وتوعالى ذلا ى ا
5 

 0 - اهارتشا ىتلاهتن راح عمىدادغبلا باشلاةباكح قيوم
 | 1 0 نعانرو خلا عادلا رواش لجرزامزلا يدق ْ ناك هنأ (ىم)

5 0 

 قسولو هلام عج بهذ نإ 1قلااه طع قدس لزيوأ محا هدحم تناكوا هارتشاف ةد راح قشعن 3 :

 0 'هانغمايأ ىف ىلا كاد ناكو :دقتملف هيف شيغتي شاعملا بايسأ نم[ يش س لطف ءىش



 00000اا ذا 1 - 30 7 سا كيت م ل ١ 1 "د و سس 1 يلاصل “ لر ةسح ج0 0190/0 ا ا ا
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 ىلا عجراف(اليبسنينم وثملا عني رفاك-الهللا لعب نل و) ىلاعت هللا لاقدقو ةمايقلام وياهبن ذانأ

 4 يي ةفلس الاقفذب تقااوزيسؤلا لاير بدل جاجا اريسالا

 هلى :رجام عيمج هفيلخلا تدم نيدلارون راصفاهبت رهواهيب أ ةكلمت نمةيمصلا هذهتذخأ

 . . نرءتتكسف حابصلادازرهشكرداو ةفيلخلا بحعت دع هت يس

 حابملامالكلا

 - نعنيدلارونلاسامل نورهة فيلا ”راديعسلاكلاملاابب أ ىنغلب تلاق (/,/,؟ ةليل ىفو)
 .لاقو ب حعلا ةباغ كللذ نمةةىلخاا بحعتف ىهتنلاّىل أدت ملا نمل ىرجام عيمج هريخأو هتصق

 0 0كم ككدلاو نا ئنلعا م رمايلاقر مص ةديسلاىلات «.ةتلاهنا مثلاجر اهساقتامرثك أام

 معنلا كنلع هللا دإ> هضرفو ةينن ةئس اع "توهضراقةثاةهرلخابتلاةنال وقتاف كنأشىفانستاك

 ْ مي وقلا نيدالاوه هنالكن.د تلخد د-ةىناهضرأ ىفهللا ةفيلختن امقنلاو س وبلا نم كراجأو

 : .ةقدصمو ركلا هلايةنمؤم ت رص دقو حبسم ا ىلع زوب ذك ن يذلا ةرفكسلا ةلمتكرتو حيحصلا

 ' ٠ الاء انو دعا وهلا شا غاد عنداومدحواو لاطتو ةناغتسف ادنعأ مح اهلاو سون ءاجاخب
  .ىلءهربظيل قحلا نيدوىدهحلاب هلسرأ هللا لوسرارعن ادب شاوهللا الا هلا ال نا دهش أ ةفياخلا ىدم

 | ىلا ىناسوتو نب دحلملا كام اتتكل بقت نا نينه وم اريمأاَي كلعتسو ليف نوكرمشملا هركولوهلك نئدلا
 ع .نودقتعيو مانصالا دودست و بيالملا نوط ومالعلا كلملابزوكرشي نيرذلا نب رفاكلادالب

 أ نادل وكشاو هللا لع ضرع لا موب كالايذاب قاعت هللا ةةياخاي كلذ ىف تاعفناف قوام وهو ىسعةيطأ

  .نينم ؤأاريم اريمأ لا ةف(ميلس بلقب هللاى أنمالأنونب .الولام عفتيال موي كَم للا لوسركل < نبا

 هللا ىهنامىلاهلوسرب ةقدصموهللايةل> ومةماسمتأ رمادرأ ف يكا دب أك لذ لعفأ نا هللا ذاعم < رماو

 ا ١ هللا كراب مي ىماينينم ول اريمأ اطلا قف هللا لوسرا ده هللا الا هلاال نأ دهشا ميرمتلاقف هلوسروهنع
 ! قحانيلع كل راس دقف هللاب ةد>وم ةماسم تنك ثسحو ءالسالا ىلإ ةناده كدازو كيف

 ا ىيطف امهذو رهاو> ضرالا ءلمكلجإ !نمىلل ذب ولوادب أ كيف طرفأ ال ىناوهو بجاو

 1 نيدلاع ون باشلا اذهنوكينا تضر لوفانيطالاكرطاخ نكد الوار دص ىجرشناوانيعىرقو
 ا حابملا مالكا نعتتكسف حابصلادا زر هش كرداو الهأهلى ”وكتو العب كلي رصملا

 انو" , » نا تيضر له مر ل ةنينمؤملاريمأ نأ ديعسلا كالملا اي دأ وتحلم تب لق( /1/1,' ةلمل ىو)

 لنوع نأ ىضرأال ه ٍكنينمؤ أ اريمأاييمتلاةفالهأ هلىنوكستوالعب كلىردملا ني دلا زون

 لجأ نمهحورب رطاخهنأ هناسحا مام نهو ناسحالا ةياغيلا نسحأو هلاع ىلا رتشادقوالعب
 هتلودربا ًاودوهشلاو ىذاةلارضحاوا ارماط لمعو نيم ؤملاريمأان الوم هب ابو زف ةدد دعارأ ص

 هتقو نم نينم وما ريمأ تفتلا كللذد عب من ” ادو,شمامون ناكو ب اةكلا ةكدنعابحاوز مود

 ىلا ابلسرا فيك اهمالكت عع لهامم لاقو ةءاسا| كلل فا رضاح ناكو مو را كلل زيزو لاةيعاسو

 المحتاف هدالوأت اتةدقؤاصوصخاياع ظاغاواهءاسأ ارو هللابةدح د ىهورخكتلا اهينأ

 : رض نب نش »ع ع ةشلل ق 2 1



 5 ا ا تم ,

 7 : ١ يفسلا وقذوتابا] 38 ّ؟ ىلا راجل وها 6 ةماحطلا» , تردح لا : 5 م خف

 1 :قا م 0 يان 0 0 زعموا 9

 را نمهيلا نوجاتجمام مح رخأ م ةتوخا ثاذاف مهنعتل ًاسفةراتسلاجراخ مهعمسلجو ٠

 ٠ كدت فونت تذخأو تا ودول تعدتسل لا اذغلا لعد راجلا نوتحياولا زو لقتلاو

 0 نيسيبلان يدها

 اوجرحت,مل ىانمب ىرسلا نعو. . اوٍطدف بحانم طاطا ناب 00
 ججاتي هلق فق ىذعغلا رج موباكر لةتسا نادعي بصلاو 3

 ا ١ حابمل مالكا نع مم ايل 6م نزيل :

 7 .اهيلغرعشلا نيتيب تبلشنأ مطعب هذ , راخلا نأ ايس كلم هيأت تااق(//,7ةليلفؤ)

 7 تع ايا 0 رق ن 5 11 يل نهقنتق انا تعطقوخ رعلازوفاكبلا

 ع

 دعنا ىغت ا
 : كو اواجرو اوأن دار داؤفلا ف 3 اولمحم :٠ نينعاظ بدنأت فقوف ١ إ 1 0 ١

 هن
 ٠ 0 ظ

 ُق

 3 ١ مطل تموين دوا د ؟تخنرضو اناا اجب قتراواييطعايهغم تدقو 8 1

 يردن ةياغقدل ف مبا ذعو ملظع# كلذ نم لل محف نمانو راو طر 0 ْ

 ظ  .انرس مثيج ارخا نم مم ةنيفسلا نم ىناكعاهساعأ نأ الا مه .دبأ نم ص الخلا ىف ىلةلبحال ىسفن ىف
 0 تق تقو كلذ ناكوم وقلا علطفع ى طاش اأن اودع ساةنيفسلا محاض | ةف ةءدض برقولا اناصو ىتح

 ١ تبرضو ةقإ رط دعب ةقبرطقرطلاتريغودوعلاتذخأو ةزاتسلا اخ تربص ت>تمقفءاسملا ١
 | تنك حابصلادازرهش كر دأ و ةنيغسا| نه ىخضو هىلا تءجز هت ”:ىنهارتهاعتدل ىتااةةيرطلاىلع

 حاملا مالكسلان ,
 555 ىعضوم يل تعج ر مث لأة :هلانأديسساا كالا يشل اتلا بكة

 | يملا لع رمقلا طع دنا دقو ةنيغسا| ىف مب هضاو «ىلا او عجروء ىطاشلان هءؤقتال نكلذدسو
 اهدي هتسحو دوعلا ت تدخاف انش.ءانماع ىهغنتال ثأر اع هلل 3: ؛رأد 5 ىعتاطالاقف رحبلاو

 1 ةلا لاقف ةنفسلاهذه ىفنانهمئذاتسا نال وتاقم”تجرخ ل قاه>ورذأا واظن ثقبشو
 1 2 يفدن ل نكسلو كئانغب عف مفتننف كام ف غذ ناك اع رهثالانتر ثاعم نمهتعيضامانعمناكول لاو
 ١ ثلا لاقاعم يالومو ةيوهالا تلقتو وعلا ترض غردقأال تلاةفديعب رمأ ةنيمسالا

1 

 توكل
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 ثمن 3 اماف فرضنا مثكلذب 'يركسن ىلام ع رو :مىلا انا ضواماف كلذ 1

 بيلا نولقني ةيرحنلاو ةدسار ةئيفقس تدأرف اولا لحاسىلا تج رخف براقأ اهيذال ط ساو ضو ظ

 ىتلا ةرخافلا ب ايشلاهذه علقافدب الو تراكنااولاقفةرحالا ىف مبةيغرفةروصلاهدهلعلذخ ١
 بايث نم امش تيرتشاو تغجرف ائم دحاو كنا انعم سلجحاو نيحالملابايثسيلاو كيلع َ

 ىدح ةعاس الازاك اف مهعمتلزنف ةرصنلاىلا ةبجوتمتن اكوةئيفسلا ىلا تثحوهتسملو نيحالملا 0 !

 " اااه ىستن فتلقوظيغلا نمىدنعزاك امنكسفابنامدخي ناتي راجابعموابنيع ىتيراح تدأو
 2 ةنيفسلاع الت قاولزنف ةعاجج هعموابك ار ىعئاملاءاجنا ع رسأ ام ةرصبلا ىلا ا هءانغ عمساواهارأ 5,

 500 أ 0 هنا اوخا ضعت 0 7 ل اغلاق عاملا لاه نيف 0 0

 ذ هركف مفرشتو 3 انو نكلا لاملا كلذ ل عذخأتذكتن راحو تنأ | ىنعت نأنمنسحأةعئص

 5 سفنلا< ر ؟ افي رظابيدأ لجارلا كلذ ناكو ةرضيلا لهأ نم ىعئاه لجراهآر نملوأ ناك ذقوسلاىلا 6
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 ضع ىلا ابراه ىد نو تدر هن رانلاوة ه را فرو 000 ىحور لتقأ نا تاك ى دنع نم 1 :

: 0 
١ 4 7 

2 , 

 34 0 هذه نم صلخمو ىنعيست :تلاقوهامو لاقايأر كلل تدأ اردك هتيراحهلتااقفدد راطلاو وه

 أمعلطاف كأ كيلا يعوجر ؛اممسنوك !كلذب وةمعنوذالاهب رتشرام لثم نافةمعن فنوك أ اوتن ًاوانأ

 ؛ انأ تنك وت مدن نما تضميقاماف ةب اللا بحاص تملا كلذوارانر دةثامسجخو فلاب اهاريشاف

 0 كايا لجمع #0 ل يعم ملام ناو مطالاو ءاكلا سا شحوم

 يملا سل الا زيكلا كرو تبلخ/ودفنب لعأال ترص ج>- تشهدب اوهيف كب |تدعقو ش

ب ذج دق ناسن وألا رعشأ ملف
ل وربي ىغمو ىسأر تحن نمده

دجأ ملفاب وعرماع زف تربتناف 
 1 ْ سيكلا

 : قتاقو مطلاو ىبأ ترصو ئه>و ل عت ءقوف ليح ىقةطوب رم ىلجر,اذاو هفاخ ىرجأ ت 0

 خابملا مالكلانعاستكسف حابصلاد از. مش كردأو كلام عاضو كحو :كتقراف ىسفت
 ى تق لإق سيكلاهنمعاضاملىتفلا كلاذذ ا ديعسلا كالملا ابي ىنغلب تلاق(/ا,/,8 ةليل ىفو)

 ١"  تيقلاو ىبجو لعوب وثت لمحو ةلحدلا ىلا تك لاخلا ىتدا زو كلام عاضو كحور كتقراف ىسفت

 ٠ يفاخ ج+>اورأ اوم رف هل لصح 2 مظعل كلذ ناأولاقو نورضاحلا ىبنطفف ٍرحبلا ف ىسفت

 دفقلاقو مينم حش ىل ءاح مكلذلا وة سات ىل لصحامب مبتربخاد ىرمأ نعم ولاسو نوعلطإو

 .”تاعفف كلل :مىرأىقجى م مقرانلا لهأ نمز وكتف كحور باهذ ى ف بسم فلل وكلام سهذ

 ١ 7 ار لمة! ىللاقوارانبدنيسمخ أ اطعا لويس

 لهأ نمتن أو اهولستو اهنح نع كمبلق لغتشي نأ ىلا ةقفن هده لعجاودادغب نمةعاسلا

 لعل هياعكسفتح رطاولامعلا نمت ءش نمدصقاف عراب كب دوا ديج كطخوة ب اتكلا وءاشن ال
 دصقأ ىلأل عتسم: زعو يحه ضعب اهعلازأ وف رع ئوق دقؤادتم تعرسف كح را كاسم ١ هلل

 اننكمعالو ىمعثاه لج رة نيفسلا هدهنا اولاقفممءمىقوذخأي نأ بتل اسفارخ انانشاقوةعشم

 اد



0 : 1 

 0 و زتانأ ىناعدف لولا لاح نأ ىلإ [ه ردمو! لك يفىل لعج هنأ مث كل ذل اعىف ؟شفاصقانهجرخو»
 ” لمار مكنم ىلا الان اكدلا تمزاو ىت> وزب تلخدو كاذلا هتمج اف ناكدلا ف ىكراشيبو هتناب ١

 3 ىلع يهو كلذ نماهان مف ءانُلا نعبوت اوربقلا كلذدنعميقافرا دلاهذهبن اج ىااربقىللعجاو

 0:7 07107070 1 0 21 1 1 1 1 1 1 1ذ 1 ذ 1 ز1 1 1 ا

 : 0-1 ةج ىتن |مةيرراجلااهبلات امحوشامقلاو ش رملابتر مغ دقاهتد جورادلا كالت ىلاتبجوت ُإ

 0 تاب 0“ د هللا وكم ب4 د 0 د كشعب . يمال عار زهق 008 هد يرسم 4 هلا

 اما انوختراو رو ةاوع تست هنمتذخأو لاقب لاتثخل 5 ما تيب ف

 ةيمبا ضد لا ىشلب تلاقأ /,//ةليلفو)
 ةقروو ةاودهنمت ذخأولاقب ىلا ت لاق ىمعثا اراد ف رعب الوادحأ فرعد الو هو ناريح 0

 ١00 يع ب رغيىلاهتريخافىرمأ نعىنلاسفاسن دى وث ىأرو ىعخ نست ساف ب تك ١تدعقو 5 |ةططدا

 ١ معنهلتلقفىأ اكد باسح ىبطبضت و كتوسك وكلك اورد ف صن مو. زث ىفكلو ىدنءميقتا

 | .اهئازإ هل>د لجرا ىأر رهشدعب ناك ١لفهجرخوهلخدهلتربدوهرمأ تطبضوهدنعتقأو

  ماعط مهعم ةعاجب اذاوناكدلا ىانأ امخيبف نيتنسةدمةلاذلا كالت لع تثكف ترزحلا رهاظ تلقلاو
 - نايتفلاو بعالاوب رطلال هأة يف جا رب نيميعنتملام وبادهلاقفةيضقلان ,علاقبلاّتلاسف بارشو
  ىلإىسقت ىنةعدف#ةلل ازين :راحشالا نيب نوب رسل ونولكأب أد رحبلاع ىطاشي ا همعنلاىوذ نم

 8 لاننا تلتف بدأ نب عمت جا سانلا» اله تدهاشذا ىلعل ىسفن ىقتلقورمالااذهلغةجرفلا

 0 تاصو ىتح ترسوابارشواماهط ىلزوج من يبعمج ورطغاو كناشلا تف ثلذدبر ىف
 1 هيراجلاو يبشاه ا اهيف ناك ىتلاةنيفسلا س رباذاو مهعم فارصن :الا تدراف ن وفرض سانلااداف

 1 تنأ لم ىلاولاقو *دنع ىو دخأو هعم نمووه ىنرعف مهيلع تحصف ةلياالا رهن ىفرئاسوهوهنيعب
 0 الل وب رغو ركسلا كيلغىوقدهن أاننظان ااولاقتفاهب مهتربخاف ىىدق نعى لأسو ىنوقتاعو ىح
 1 |!ىلعتماقأو دوعلاتقرحاواهب | ُث تقزم كد قف 00 ااولاقفدي راجلالا> نعمهتااسف

 2 ' فاوسلا سلات لاقف نزملاوءاكبلاا ذه ي رااطانلقد ديلاىلا ىمجتاطا عمانعجر اماف بيحنلاو

 حابملا مالكلا نعت ةكسف حابص' ادا زرهش كردأو مبعمىنو ذخ أ مثن آلا ىلاةلاحلا كلت
 1 . ىلا تلسواساف مودم وذخشلاةىدادخبلا أديعسلا كمل هيأ ىشلب تلاق(/8,14 ةليلافو)

 ٠ اليوطاقانعاهتقنتعاف تتاماهنأ تننظ ىتح ةم.ظع ةقهش تقوش ىتأراملغقلا ا كلت ىلعاهتيأر رادلا
 !ّ وخلا 0 كلذ لعففاهيينجو ذو ىتأ دعوا اهقتعا نا اينجل 0 لاق 7

 دل هيلا جاتحام عيججاهيلا لقنيناب رمأورادانل ىلخا مئة راجلا عامسو ةمدانلا طرشب نكلو

 ٠ تغفدو تنذريغنمهتننا قالط نم لح ىف ىناع مينا هتلأسو ىللصحام ءيمجبهت ريخاولاقبلا 1

 | ىتلاح لت داعو ةميظع ة معن بحاص تربدو نيتنس كلذ لع ىم املا عم تقأو ىنمزايامواه رئاببللا ١

 لعجو انيلع معنلا لي زج غب أوانعمي ركلاهللا جرف د قودادغب ىفةبراجلاوانأ| ميف تنك ىتلا 1



 200000000 وعم ريو باقم يسم 0: 1

 ..الواهتثطوالو ةيراجلا هذه ن متون دام للاولاةيثىل ةفأرا ديدشع بهن وخاووهب مشاطا بو 1

 1 ىئازرابلطو ءانغلا عامسل دادي تدروا ءاو ىلع للا عسو دق ل>راذ ًارمويلا الا ءانغاط تعمم ٠

 1 نماكيش يش عمسأ قنفذ ىفت اق ىندو لاعوجرلا تدرأاملو نرمالا تجلي دقونيسيللا ريس 0

 7 ا راه جزا لع ثا درش انا ةلاخلاهذه ل عاكنا ا ماعأملوةي رالاوذهتيرتشةدادهبهانغ 1

 1 نيفاط رش ىلءنكلو ةدايز و مكيفةكباماكل 0 كجوزارابتةتعاةرصيلالاتلصواذا
 ظ ف لامدنو و ارخاةله نمتناوةراتسلا فلخن «ىنغتوةراتسالبرض؛عامسلاتدرأاذا

 00 مث هركشتو هلاوعدت تخاف كلذكيضرا اطلاقو ةراتسلا يف هسأر لخدأ ىعئاطا نأ م كلذ

 1 همدقو هر وةرخآف ابا هسبلاو هبايث عزت اوباشلااذه ديب دخهللاقودل مالغب ى هيعمل

 انيديأنبب هعضوام لثهبارشلا ىدب نيب عضوف هيلا ىنمدقود ديسدرمأام يل لسفومالفلا

 تاسب الاه ذ هد ةنتوتامغنلا نسحأب ىنغت ب را تدفدفالا 3

00 

3 

 مسدوتلل بييملا ءاح نيح ,.جومد تركس نأ ىقوربع : 3

 ىعولض نم ىمالا ةعول تقرحا امالو قارفغلا معط اوقودلا ١ ظ :

 ”- 2 عوببرلا كلت نيب .بلقلا طقاس  .ببعد مازغلا --: فرعنا اغا 1
 ةيراجلا نم دوعلا دخأ مث كلذب ىتفلا حرف دازو اديدشاب رطكلذ نمموقاابرافلاق 20

 تايب الادده دشن او تانسشنلا نسدأ ىف عي تا

 راسيلاو ىنعلا فرع لرب مل اعرك تااذن نا ف رعلا لاسا : 7

 اراع . ثروي. . مكللا لاؤسو ازع ثروي ميركلا لاؤبف 00
 ا اراثلا تلاس, نا لذلاب: .قلان» دب لذلا,. نه ., نكي. .لاذلف
 ظ اراغصلا لجمأ نا لذلا ىلا لذب ميركلا كلالجا سيل

 نأ ىلا ةعاسب , راجلاو ةعاس ىنغأ ان أودو رسسو حرف فاولازي وم + -رفدازوىل موقلا حرف: 17

 نا ركام: كواضنأ ان أت دعصوابيف نم ؟دعصو كانهةاي هنرالا رفلحاوسلا ضعب ىلا انج
 منال ىباوماعي ومع تردحتناو ة :.فسلا ىلا باكرلا تعّجرو تمنفمونلاىنءاغفلوبأتدعقف ٠

 "ل ولو يراود اعلا هاو برن تكمل راكس !وناك ِ
 ” هراد نيأو همسا نع ىمعثاملالأسأن أ 0 تيأراف ناكملا كلذ نم تمقف سمشلارج
 ا لزأملو مانمةي راما ءاققلب حرفلا نمهيفتنك امزاكو ناربجت يمت وفرعيءىثىابوةرصيلا |

 . الو ادحأاهب فرعأت نك اموةرصبلا تاخدواهيف تلزنو ةميظع بكر مى تزاتجاىت>اربجتم



 نح صده اطمح ١ طع كاما 5-3 فم هان :اناقو 'ٍ
 1 5 7 0 0 16 فعل 0 تباطو هعزف ذو هرو رنم دازواهظ ءاحرف كاذب كلوا

 ١ ع 0 و هأ7لاكل قفاوملاتقولاءاجاذاهلإ وأتى لمكف ماسملا لب قا ندم نم
 ٠ - هللا اضرزيغ كلذب ىعتاال ىبال ىحرف ل هك. نأ لجال هناوأنآ اذا ىل هلوؤت :نأ يغش نالا

 0 نعاهب عفاد بحجم ةلوستحا هريمشت ماك ىلع وم صدنا كلملا ٠ رم ساعث ىأراماف ىلاعت وهناحيبم
 1 38 نيباعيمج اورضخ هيكل ىفنيذلا مالحالل نب روت ردو ا كا د كلذ دنءؤهسفن١

 31 0 و مدقةّتفهريسف: ةحصب ىلوربخ أ مرنم نأ مه لاقو مانملا كلذ مريلع صقوهيددي
 1 راسفن جاع نيب اساس كر زوذنا كلملااسأ ملعالاقهلن ذأ هاف مالك لا,كلملا نمانذأذخأو 5

 0 0 ذأ نكلو ةيلكل ابد وألا عيمج كلر ظن , لوكاعور نكسو تام مشتحاوها_ اولا

 ١ ارسفملا لاقف كمالكيىف قدّساو ماشتحا الب رسفملا اهي أ ملكت كلملاهللاقفتماكت مالكلاب ٠
 ! ةيع 8 ريسال هنكلو كتايجحلوطدعب كنع كلمالاثراونوكي مالغكنمرمظيهن اا

 - ىلاعت هللابذإعتتسافرونسلا عم رافلاتاصأامهينصي وكةيءرلع رو# و كموسر فلا لب كريسن

 2 نمةحرسح ا مع هللا ل !اطارفملالاقةرافلاوزونسلاةءاكحامولاقو

 0 .ٍ قالصح نيذلارطملاودربلاةدش نم فعض واًئيش دجواف ناطيْعلا ضعب يهسرتن ,ءىشىلالابللا'

 1 ةرجش لفسا ىفاركوىأرذاةلالا كللتلعر ' ادوه |اميِبفءيشب هسفال لاتحي دخافةل.الا كلت

 ٠ امافهذخأي ىكلهيلعلوخدلاب ثوهلوفرافركولا لخادنأس حأ ىتحن دن ديو مشمشن» راصوهنم 5

 ١ كف كلذ دنعقةيلعركولا باب دس كل! هيلجروهب دب ىلع فحزيرا هوهاغةهاطعارافلاهب سجأ 35
 ناب ةمحر ىعملعفتل كيلاءىحةلمانأو 2 وش و اةيعْماتوصتوصير
0 

 ١ لعرد._ةأتساوىبوق باهذو ىنسرب 5 نملالا فيه ضىتال ةلدللاهذهكركذ وفى رقت 0

 كباب ىلعانأ أهوحبرتسا ىكسل ىسفن ىبع توللابتوءذةوةليللاهذه طرغلا اذه تاغوتدقو ِ

 1 4 ' ريلحد ىفىنواتو كنع ىالخدتو ىد.- ذخاتنأ تتقدس وقل تلاسايرطملاودرلا ل

 . تناق نبدلا موبةنجلا هاوأم ناك [:يكسما. د رغ هزني ىوا نمل ةىقو نيك سمو بن رغينالككو

 1 0 ىلا ةايللاهده كدنعتس أ نأ ق ى نذأتوى جابك لأب يلح

 1 1 حاملا مالكسلان لم 2ث كردأو ىل؟ سلاح

 . مذهكدنعتيبأانأىنذت ارافلللاقرونسلازأد يءسلاكلملااب:أىنمل تلاق(م,8,!ةل ل ىفو)
 . ىلودع تنأو ىركو لخدت في هللا رونسلامالك رافلا م“ ماو ىلي سلاح ىلا ح و رامةليلل

 / 7 ل كا مالنأل كلمن نمكلذذال ىل رده: نأ فاخاو ىمخ : نم كشاعمو عبطلاب

 ا بحلا ىلءرانلاالو لاملا ىلع لئاعلاريمقفللالو ءانسملا ٌةأرملا ىلع ىلازلا لحرلا نامالا يعشرال

 ا ىوقا تناك اهبحاص فعضأ * ميطلاةو ادع ليقدقو ىسمت ىلع كنماتسانأ ىلع بعاوب شيلا . ١

 22 كيلع ركنا تملوقح ظعاوملانمهتلقىذلانالاحاوسأو :وصدمحأب الئاق رون. لاب اجاف
 ند حيف ص نم لمقدقهن ال كندا وىبب ىتلاةيمبطلاةوادملا مى قيما ينملاةفاسإ نك

1 



 رلعأهثل مد دو 1 رفظلاىلاانرجص لآ 5

 :داعيلج كلملا نبذاخ درو ةباكح ٍِك

 ” 4 ديلا ا دال نطيفا|«اناوالاوريشنلاكلاسونام زلاميدق ف ناكهنأ(اضيأ كح امو)

 عيمجوةيعرال ابحءارقفلل انسح عئابطلا < ركقلخلا نسح ةروصلا نسحةماقلا لب وطاوظع اكسلم
 ةثامئات هدالبلو اكمام نوعيسونانثاهتكسامم ىفددي ت« ناكو داءلجهمساناكوهتلود لهأ

 هئارزو ربك أ ناكر سيئر ةركسع نمةرشع لكى بعلعحدقوريزوزوعبسهلناكوايضاق نوسمخو
 ه«تمالكق اثطل عانطلاو قالا ن س> ناكو ةاسذورشعو نيتنثاه رم ناكو ساعه لاس ضخش

 ناكو بدأو ةمكح لكب افراع ه:سردص عماسيئر اربدماهكح ءرومأ ع يم قاقذاحةباوج ىفابيبل
 نم هلاهاطعأ املو ةسايسلالاوحأو ةغال.ااوةحاصملابهتفرعملهيلا ليع وةميظع ةحدصم كلملا
 ريك الصاوم هتيعرلاظفاح هتكلم ىفالداع كلملا كلذ ناكو ةيعرلل حانحلا ضفخو ةمحزلا

 لاكن عجا رخل اففخمةنينامطلاونامالاواياطعلاوةياعرلا نممهبقيليامو ناسحالابثريخصو .
 هتريس ندح قىلاو ءييلعةةفشلا ومينلاناسح الاب 0 واريغصوأ ريبك مهاب و ةيعرلا

 .قفتاف هتكلمم لهأ لعوهبلعكلذق وشفدلوب ىلاعتهللاهقزو هلك اذه مموهلبقدحأهن تايولامبمهنيب |

 000 باغ م هتكلمر ماةيقاعقركشلال وغشموهوىلاللا ن 40 قامت سمنان 5

 'حابملا مالك !|. نءتتكسف حابصلاداز رش كردأو ةرجش لصأىف ءامنصو هن اكةنانم لقا 9 ١

 ,لتصأ ىف ءام صيدن اكهمانمق يأركلملانأديعسلاكلملاا بيا ىنغلب تلاق(/,8,. ةليلفو)

 مج تقرحاو ةرحشلا كلت ند تحرخدفرانب اذاوةريثك راحشأ ةرحشا|كلتلوحوةرحش

 هناماغ دحأ ىعدتساواب وغ رماعزفهمانم نهكالملاهيتن |كللذ دنعفرا> شالا نماط وح ناكام
 هلاوعدي كلملا ناةهللاقو ساعت ىلإ مالغلا بهذفالجاعرب زولا ساش ىتتئاوةعرس بهذاهللاقو ش

 مالك س اع مب سامو الخاعه دنعرم ذحتل كلم || ىناسرافابوعرمهمون ن مهبتناهنالةعاسلادذهيف 1

 هندي نيبدحسف هشارف ىلع ادعاق هارف هيلع لخدو كلما يلاهجوتو هتعاسوهتقو نم ماقمالغلا 1

 همسأمو ةامالا هده ىكقلقا ىذلاام كللملا ابيأهللا كن زحأ ال4 لقو ,عنلأو زعلاماودب هلايعاد

 2 تيأرو االئاقىأرام هياعصق كلملا راصو سلاحف سولحلاب كلملا نذاف ةعرسب ىانا كملط

 ال فذ راسا ةرحفلا كلل لوح ةر <ش لصأ قءامسصأ ىناكوهو ىنلاهام|:مهذه ىتليل
 .: | راجشالا ن ا وحام عيمج تقرحاو ةرحشلا كلت لصأ نمتجر> دق ةراش اذاو ةلاملا :ذهىفانأ ْ

 ١ هتلعاالو ل ءم ةرمكل ا كتوعدتلسرأو كلذدنعت باف سعرلا ىنذخأو كلذ نم تعزفف :

 سامتثايتيأر اذام كلملاهل لاقف مسبت مث ةعاسهسأر ساعت قرطاف ك.بفةرازغو كماءعاستانم

 كننع رئاو كلوخ ىلاعت هللا ناكلملا | ,يأهللاقو ساعت :احافا يش ىنع فخ ' الؤربخلا ىنقدصا

 .كعب نم كنعكلاءات انراوذوكارك ذادلو كقزو لاعت هللا نأ و هوريخ لكىلا لؤراي ٌؤرااهدهرمأو ٠

 - جح رفف هريسفتل قفاؤ هريغهنال تقولا اذه يف هريسفت بحأ الءىثشهيف ز وكدهن أر يغكر مس لوط
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 1 تسل الك دس ذأ كين يساكاالا 030 084 0

 310300 000 رة كلدب تعرف :اهنطب يف ل الر
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 حرفتال كارا ىلام كلملاهكلاقف باوبجحب قطني لو ساعت تكسف كلذىف ساممثايلوقتاف ىكلملاثراو
 ىدايانيب ساعث كلذ دنع دحسف ساعتي رمالا اذطهراكتنا لهىرتاياباوج ىلدرتالو ىحرف)

 1 0 تبراش ةذلامو ًاهنم ج رن رانلا تناك اذا ةرحشب لظتسملا عمنب ::ىذلاامكر عءهليا لاطا كلل

 هلل دعانا امناو هبف قرغ اذادرابلاب دععلا ءاملا ع نم لهاا ةذثن امو قرشلا رب لصحاذا اس١

 - ىت> رفاسملاتماذا الااهنأش ملكتي نا لقاعلل ىغبش الءايشاةثالث لبق دقن كلوكلملاابياكلذ
 ابامح عضت ىتح لماما ةأرملاوهودعرهقتي ىتح ب رخا ىفىذلاوهرفش نم عجربي

 7 داز رهش كردأو

 حابملا مالكلانع ءتتكنللا حابصلا

  ءايشا ةثالث كلملل لاق املاساعثري زولانا ديعسلاكلملااميأ ىنغلبتلاق ( /,37 ةليلففو )

 ءىش ناش ىفملكتملا ا كلملاابيا معا كلذدعب هللا تمئاذا الا اهنأ [سىف ماكي نا لقاعلل يغبنال
 كلملااهياهللاقفهل ىرجامو كسانلاةباكح فيكو كلملاهللاقفهسأر لعق ةوفدملا كسانلا لثمت مت
 قزر نمم وب لك ىفةبارج كسانلل ناكو ندملا نطعب فارس ها نمد رش دنع كسان 00

 ,ناكو ايلاغ ديلا كلذ ىف نمسلان اكو لسعلاو نمسلا نم ليلق عمةفغرا ةثالث ىهو فد رشلا كلذ ٍ

 ىلاقفهث الغو نمسلا صا ىف ركفهل ضرعذا هذ, ىفهاصعو هشارف لع ّ احىلامالا نمةليل تاذوه

 نما دحا اهيلع كراشأو ةجعن هنمثب ىرتشاوهعيجج ىدنعىذلا نمسلااذه ميبا نأ يغبنيهسفت

 ةرخافلا ةمدطالا لمعاو حئابذلا حيداو لعق هلثمراص اماسرع لمعاو ىتالفلارجاتلاتش جوزتاو

 راه زالا زبجاو عامسلا تال آو نونفلاو ىغالملا اهنق عمجاو اهريغو تاس وباطاو تاي واحلاو ٠

 اله بلاط نم لكو ةلودلا باب راوءاماعلاوءارقفلاوءالنغالاوعداو نيحايرلافانصاو تامومشملاو 1

 كلذ دعبو هلا: ًايشبلطي نميداني ىدانمقلطاو براشملاو لك ”املا عاون ازبجاوهيلا هتزيضتخا

 تغلب دق ئسفنل ل وقاو ب رطاو برشاو لك آواطاجواهنسحب مةتاوابم الجده ىسورع لت لخدا
 هل لمعاو هب ح رفاف ارك ذامالغ دلتو ىتجوز لمحت كلذدعبو ةدابعلاو كسنلا نمحيرتساو كانم

 دنع هب نختفاوسانا|نيب همسارهشاو باسحلاو بدالاوة كلا هماعاول الدلا فهيبراومث .الولا

 ريفا را او وجا رايك عا ٍ

 0 و زجاماعن ااهاطعاوما رك الاةباغاهمرك اولزانملا 01 ننام ا

 )1 - ١ لمح نمراصامعي كلملا هث دح .رضحاماف امماوش "رضحيل هس راو ناماغلا ضع باعد كلذدعب و رياك ىشت

 ١ 0 . نوك« وركذ ادلو نوكي لما كلذ لعلف ىتاجر لصتا ,ىايؤ رّتق دصدقالئاقز احرف وهو هتحوز

 5 8 7 2-70 7 سلا 7 10و 'ن.ضالا ءرحصإا لسد اةيقونلابب سيمو ساس ىلع نوع اني” بح . 2 سي" لو تا اي نع ىو ا نخب ياي كح ف 7 #0 مخ 6" تلا - - دس يك

 : 1 " 2 انا ل ب نا ت1 سيتا 7 رق - | يا ف 4
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 "اياز (ن1 رتحارانرخةَساوق ةوفاهةلعواهالمىت>هدنعة رجىءهبلا ءيحي ىذلا عمج كسانلا ]

 . دلاوتت مثغلا هذه لازتالو ارك ذو ىننا دلت ماعىلاثو ىئناوارك ذدلت ماع لوا ىف اهناذ نيحالفلا

 77 ضرالا ىئرتشاو تكئشام اهمف عيباو كلذ دعب ىتصح م سقأو اريثك أيش ريصت ىتحاثاناوروكذ.

 3 ىت راوحو ادينع ىرتكشاو اسولموأب ابان ىتتفاو اهظع ارصقابف ىنباواط.غاهمف ىشتاوهينالفلا



 رتدتو كتتقادص بلاط مويلان أ[ هو كلاودعكلذ لبق تنك د قودنعهقلاخ حمص هلثم قولخم
 ىلا هقاثيدو هللاد بع كيطعأ ىخأايانأو اريخهعم لعفافاقيدص كلكودعنوكينأتدرأاذإ

 .لاقف يقانيمو ىدبع لبقاواريخ لعفأوهللب قثف كلذ ىلعةردق ىلسيلا ذه مموادب أكرضاال
 ىلعاننيب ةوادعلا تن اكولو ىل ردغي نأ هتداعوهنيب و ىنيب ةوا دعلا ت. سات نمدبع لبقا فيكرافلا
 نماتسا نمليق دقو حا ءرالانيب ةيعيبطةوا دعاهنكلو كلذ ىلع نا مدلاريغءايشالا نم ىش

 ىردص قاضدقاظ رغءىل:وهورونسلال اقف يحفاال مف ىف هدي لخدأ نمكناكه سفن ىلعهودع

 ىلع رداق كانال كايلع يمنا ي دو كلباب ىلع تومأ ليلق نعو عرتلا ىان اهوى سفن تعضو

 ةمحرلا هملق قتلّرو ىلاعت هللا . :رمفوخرافلل لصخخ كعم ى مالكرخ ا 'ذهوهيفان أم ىلاحت

 لكوتمان اواريخو ةمحو هعم م:صياف هودعىلع ىلاعت هللا نم ةن يهدر نم هسفن يف لاقو
 جرخ كلذدنعفهرحابسك ال كالطلا اذه نم رونسلا اذنه ذقناو ىصالا اذهىف هللا ىلع
 هفسأتي راصف اليلق اعتو حا رتساودتشا نا ىلا هدنعماقأفابح سدركو ىفهل>داو رونسلا ىلاراقلا
 ىعسي و هنم برقي وهرطا# ذخأب وهب قفرتي ر افلا راصف ةئاقدصا ةإقوهت وق باهذو هفعض ىلع
 ج ورحلا دارا امافرافلاهنمج رخم نافذ وخج ردا كلم ىت>ركولا ىلا ف>زوهنافرونسلااماوهلوح

 هركنر و هضعد راصو هريؤاظأ نيب هذخاو هيلع ض ءقهنماس رقراصأ هاف هن داععرونسلا نم برق

 رافلاثاغتسا كلذدنعفهب دعي وهشبند وهءارو ىرج وهيمرب وضرالا نعهعفرب وهف قهذخأيو

 ىتلا كماسقا نباو هب ىنتدهاىذلادبعلانيالوقيو رونسلا بتاعي لعجوهللا نم ص الخلا بالطو
 نملاق نم دص نكساو ىسفن لع كتنمأتساو ىركو كتلخدادقو كنم يب از جاذها اهب تمسقا
 هسفنل ايحوتسم ناكو هودعل هسفن لسا نملاق نموةاح هسفنا ىغبني الهودع نما دبعذخا نم
 وهو رونسلا عم ةلاخلا كلت ىلع وه اةيبف كنم ىنصلخمب ىذلا وهف قلاخ لعتلكوت نكلوكالحلا
 ممم رفديصلابةدوعم ةحراح بالكهعمدايص لجرباذاوةسرتءيو هيف شنب وهيلعمحهينادبرب

 اردح متلكلا عفدناف 1 سرتفرابلعت هيفذأ ن ظفةريمك هكرعم هيف عمسفر كولا باب ليغ ىلك 9

 را ا !!ىدينييرونسلا عقواماف هيلادب دك رونسلا فداضفهداطةيلا

 اهبقح ىققدصواتيمهامر وهبصع عطق نأ دعب حراجلا بلك- لاهبج رخدنأف وهاماو ح رج هيف سيلا:

 دحال ىتينيال كلذلف كلملااهيا|مطىرحاماذهالجاعزظ : نموالجا, محرمح رنملاق نمل وق

 "يلو ال لصحام لثمهل لصحم ناخ و ردغ. نموهنماتسا نمديع ضمن ل

 هماظ دعب كدلو نال كلذ كيلع قشي.الو كل اا بيانز ال نكسلو باوثلا لذي. يملا ىلا مجري نمو
 كيلع مكبإل نأ حا سام ك ا ل

 نع دافأ ريح مهطيغاو اماع مهعسوأ اؤوخ سانلارثك انا لمة هنمدشر ٌكالذو كيلا هزمراهفءىد 1

  وحم اط مت اماف اهدقا رفهيلا نهبحا وهدنع نهمرك |تناكوهئاسن ضعب ىلا ىضق !ليللا نجاملف ٠ ا
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 « نونا ديال

 ان

 0 كان . رو هيناالعلا 500 اميل ١ لعاو كناش طعأو كما ماداياةو عنا ماودب.٠ 8

 هللا نال ىلع طخاس تناو تيبانا ىنكعالو ةامترتي الا ج رفيلس يلو ىضغ كبضغو ىاذضرب :

 / قَهِع كباوت : نسحي و هتكمئالمب كس رحب نا ىلاعت هللا لأسأف ىايا كمارك اب ريخ لكىنقزر ىلا«:
 : كلل ة ةجوز تعضو ةدمدعن مث كلملا نع نم فربدناو ساعت ماقمثكلذدنعكلملا جمب افهئاتلا
 اع للا ركشو اديدبفاجرف كاذب حرفة همالغب ءو سئي وعالللا ىلا نوريعبملاضينفارك ذ نامالغ

 ١ . بتك كلملا نا مث هدابع ىلع فورا قوغشلا وهو سأيلادعبادلو ىنقزر ىذلاهللدجلالاقوالب زج
 او كل ءاسؤرلاو ءارسالا هلرضخ ةلزخم ىلا ثوعدي وربخلاب مهماعيل هتكدلمم لهار : امس ىلال

 : رئاشبلا تقد دق هناف هدلو رها ناكام (اماو) كالملا رهأ نمناك ام اديه هصا تحن نيذلاةلودلا

  ةفسلفلاو مولعلا لها لبقاوراطقالا رئاس نمر وضملا لااله لبقاوةكلامملارئاسيف حارفالاو
 . جابصلاداز زهش كزدإو هماقمدح ىلا مهنم لكل صوو كلملالا ميعيمج اولخدوءاكس ارسال

 1 مهنم لك لخد ةكامملا لها ىعدامل كلملا نا ديعسللا كلملااهيا ىنغلب تلاق( /م4.غ ةبلافول)
 و دحاو لك ماكتب نا نما” مسير نيذلا راكبا ةعبرسلا رزولا ىلاراشا مث هماقمر دق ىلع

 | ىف نذاتساو ساعت ريزولا مهسيئر ادتبافهددصب و هام ناش ىف ةمكسلا نمو دنعامردق
 1! 0 ولد.علا لها كولملا هداع لع 5 وجولا ىلامدعلا نماناشن اىدذلاشدجلالافهلنذاف

 3  يذلاانكلم اصوصخوقزرلا نم مهتيعر مهيدي ىلعهارجااعوعاصلا ل معلاو كلملا نمثل واع

 ' لادعلاو ةنينامطلاو شيعلاءاخريهتمالس نمانقزر ومعذلا نمانيلعهدسااميان دالب تا ومات الأ

 .انضعب فاصناوانقوقحءا !داوانهلاصمعيمايقلا نمانب كلملاا ذه منصامهتكل لهابءنصي كلم ىاه

 5 ةرمالادينتممبكلم نوكي نا سانلا ل علا لضف نموا: لاظمدروانعةلفغلا مدعو ضعب نم

 نمريثكو هدب ىف هكلمي ناو هودع رهقيناددصقةباغودعلاز الودع نممطاظفاحو
 'سانلا

 ام ' ادبعالا مهنعاوعنمينا لجالديرعلا ةلزنعثدنعنو ريصيفامدخكولما ىلا مدالوا ومدي

 دقي حل ىلا يمظعلا ةداعسلاو ى كلا ةسنلافتج انكسلم نمز ىف ءادعااندالب اطي إف نمت
 5  ةمظعلا ةمعنلا هدط لها كناب ق قبقح كلملا اهيا تن اوكلذ قوف يهاعاواهغصو ىلع زومنصاولا

4 
 1 ان

 ”ىندحمم كلذ لبق انك اننال .كءاقب مادا و كب اوث هللا نسحا كحانج لظىف و كفنكت حن ن نو
 ١ اب كائيع ةئ رقت اكاض ادلو كيطعب وانل كيقس ودب احالاب انيلع نمي نا يلاعت هللا نم لطلا

 3 «حابل مالكلا نع تتلف خابسملادا ازربش كر ذا وان ءاعد باح تساوانم لقت دق ىلاعتوهن اجي

 "10 _ماليل جاع فر دنه.بلا ..كلملا "اهيل يقلب تلاق دييجسوب د أ

 ظ ل ل كلذ .فيكو 37 5-5 امو. كلملا .لاقف ..هاملا نحب يف كسلا

2 



 لزنا ةيصعللا ىلا لامهتبًارزاوةحاصاياطعهتدزةعاطااهزلهتيارنافةينسلاة:س1اياطعلاهيطعأو 2

 «كلذ .دنعف اهترسسكسف هسأر قوفىتلا نمسلاةرجتباصأفهدلواه ب برضنلاهعفرواصعلاهذيبهيلع 2
 كلما اهيا كلذ لجالف ةريعراصو هت لعوهبايث لعوهسأرلعنمسلاحاسوهيلعاهتفاقشتلإلا 00

 نع تتكسق جابنملا داز نبش كرداو . ريصب نأ لبق ءىش ىلع ملكتي نأ ناسنالل ىغبشالا

 ظ ظ حابس مول ل
 نأ ناشنالل ىثمتيال كلما لاقريزولاناديعسلا كلملا اهيا ىنغلب تلاق (,6ةليتىفو)

 تقطن قدصلاب تنا وزولا معلو تلق اميف تقدصدتل كلملاهللاقفريضلنا لبقءىنثلغماكتا 00
٠ 



 ط هيوم رن روابفر ةةردلا . واه الماتاللا نم نستكم أل وسع ظ
 7 كلمزركب 3 ماو ا اوسخ 0 2اف 9

 1 دل ل ىوهعنتمن آلا نحح :وهماعب المماع ارييخابملاعوا ارهام|غميكسح والداعةنعا ١

 7 . مكءاجر بي مهمسا لحما نكلو ككلمث 93 كلدلول وصخ نمسايلا قاضسقودق كلذ لبق

 - بارغاراص هم كيفراص دقو ك واجر ءاجرلا معنف هيلا كرما ميلستو هب كن نست كءاعد لْبقو
 2 انكاس بارةناكهاكالملا امي ريزولالاقتةةيحلاو بارخلاةباك> كلذفيت وكلملالامفةيلأو

 5 نم ةي>تج رن ضيقلا نمززاكو امهخي رفتنامزاغلب نا ىلا شيعدغرأق هتجو زووهةردشق .
 22 تثكموهيف تضيرو بارغلا شع ىلا دعصنا ىلا اهع رغب تقلعتو ةرحشلا كلت تدصقواهركو

 1 | را مايا تضيتن اماف هيخدق رباعضومالوةص رفهلدمحم الدو رطم بأ ارغلا يش

 - راموةق ًالاهذه نمانصاخوان اك ىذلا ىلاعت هللاركشن هتجوزا بار غلا لاقفأبعضؤم لا ةيحلات بهذ

 2 ةمالسلا نمانيلع نمام ىلعدركشنفان ءادر مطقيال ىلاعتهللا نالةئسلا هذه قدازلا نام رخآ ٠

 3 املذانحانتانلعهتا ض وع لباقلاماعلاىلاانشعوهللاذارأاذاو ةيلعالا لاكسنانل شيلوانادباة صو

 0 اهتاصغا ضعبب ةقلعتءىعاهيبفةرحشلا تدصقوامعضوم نمةيحلا تخرخأمبخم رقت تقوءاَج
 . دنعف اهتشدخناهسأر ىفاهتب رضوا بياع تضقتنا دق ةأد حب اذاو ةذاغلا ىلع ب ارغلا نشعة داق هو ظ
 ؛ىف هتجوز عم بارغلاراصوا ملك ف لكلا اهءلع عناطواهيلعايشْعم ضزالا ىلع 5 ةايملا اود ش
 اببا ئ 2:ودآل وألا ا ا اركشوةريثك ادالوااخنرفوةنينأ امطو ةمالتس ْ

 عطقو سايلادعب: ديعسلا كراملادول وملااذهبانياعو كيلع معن اانق ىلعَللا ركشانيلعس مم كلما ظ
 حابملا مالكا ن عحابصلا داز ربهشكرداو كرما ةمقاغو كن اوث هللا نسحا ءاجرلا

 همتخهمالك ن «غ:رفالىلاثلاؤبزولا ناديعسلا كلملااهيأ ىنغلب تلاق (/,8]/ ةليل فو)
 !ّ لجاعلا زي ابل داعلا كالملااهءارشدالاقوثلاثلاو , ذولا ماقمثك رماةيقاعو كن: اوثهللا نسحا هلو

 "لها بواق ىناهاعجوة ملا كلذ مسقىلاعت هللا وءام لا لها هبحم نم لكذال لجالا باؤثلاو
 00 ناسنالا كلاملااويا ماعاو كب انيلعو كيلعهتمعن دم : 9 كل كنموانمدجلاو ركشلا لف كنكتلمم
 0 ىلع مهنلامسق ىهتنيهيلا صخ ثدنعريخ لكو ىطعملا و ههناوىلاغت هلل رمأب الا عيطتتسإالا
 0 هلعج نم بنمو توقلا لمصحت هلعش نه منموةريثك بهاوم ءانيحأ نبين تت

 1 ضرماو ى ةشا عفانلا راضلاان الاقىدلاوهدهن الهيلااغا رايثدلا ىفاذها زهلعج نم مونمو اسنكر

 اهزاتنا وهركش سانلاعيمج ىلءبجا وف ةريصملا ىلاوع ىش لك ىدبنو ئحاوتيماورةفا عا

 0 ااهمنق,وةرخالاوايندلاىرخنييهلشا عجن مر اريالا دعسان ا ليقاكراز.الاءاذعدلا نا
 0 7 رامج هيشي هيلعوهلهطلا ردقامريغ تلظو ىدعت نموةهيقهماقا ام لع هركشن وهلدللا مسق

 .هتطونم مون كج رك ناك العث نا كلملا اهيامللعارب زولالاق امه دن ءامو ك كلا 0

 ' عاوجرأ|دصقو ىغقتنا دقراملاب اذاو لانا كت َْ مو.تاذوه امنينق هقزز ىلع ىب ىلا

1 

 8 ا 1



 1 0100/ ضرلل تاس نال كيف كو الا دش 90
 تالت اهعس ام ام ءاملا ٠ نم قس و ضاعن ىلا هضعب مم راضو هوام لق هنا ردع"

 نونملكع تماقفانتا# قهريشتست نمولات#فيكوانرم نمزنوكي نا ىسعامتلاقو كلبتذا
 ىارلاسمتلن نكل و هللا نمنلطلا الا انصالخ ىف ةلحانل م تلاقوأ سو القغنهربتك ١ تناكو
 مالكلا قئاقحب ةفرةمانم ربك |هثالهبار نم نوكيام رظننل هيلااتب ومان قان ربك اهناف ناطر سلا نه

 الؤ1 ء هدنع سدل و هعّض وم ىف اضن اردو د جوف ناط رسلايلا مبعجاب اًواحتو اهياراونسحتتساف

 ناط رسلا مه : احافانسيكروانمك اخ تناوان رما كينغ اما اذ ديسأيهلاولاقو هَئاَغ سفهيف#اعيريخ

 شقت لف 0-2 ووهتصق هيلعانعةف نودي رئامو كب ءاجىذلااممالسلا مكيلعوالئاق .

 ةاحنلاهيفاناز وكي اهو كبر نيرظتنم كدئجدقودلا ولاقمثكالخطا امرا ىتمهناوءاملا
 يكسأيل ىلقعصقت 0 م سس ا سو كنال ١

 هدامع قز رب ىلاعتو هناحبسهللانا اوماعت أ اعيجج هقئالخ قازراب هتلافك و ىلاعت هللا ةمحر نم

 ادودخحا رمت صختش لكت) لعجو ءايشالا نمأيش قل نالبق مهقاز را ردقو باسح ريغب

 ال هنائدنغ يآراؤنؤطستمسيغلا ىف وه ىث :اواهحن فيكيفةيهلال هتردقباموسةماقزرو ا

 ه رس ىفهب'ز عم هترن رس حاصي انمدحاو لك نا ىغخينيف ىلاغتهللا نم بلطلا نم نس اذوكي

 هيلع لكؤ ت نمءاجر تر ال ىلا هت: هللا نالدئادشلا نمان ذقني وانصلخم ناهللا|اوعدبو هنن العو
 أذاو ةمعن و ريخ لكاتل لضحوانر ومات ماقتسا انلاو خا انحتانضااذافهيلا لثسوت نكلظدررالو .

 هللا هلعفنام رظتلنوريدتنا يازرافدهان: ىذلا ريخلا مدر الفا ا صاعدب انتضرا ترمتوءاتشلا ءاح ا

 يخل ا مترا جوت: امانل لض# ناك نا و انخرتسا ةداعلا ىلع تؤماتل لضحم ناكناف أنب '

 ازيخانعللا كارحات كسا تقدصالحاو مف نمهيعمج ك.سلا ب اح افهللا لن: رن ثيخ ىلا ةضرا نم
 ريدلا المىد دن شرطعللا ثا ولثالقماياالا ىذمافهعضوم ىلا منمدحاو لكدجوت و

 5 :لعدللا نهثدخودلو كلنوك نان هنيسنابانل ؟ كلملا امان 2# اذكهوالوا ناكامت ةدايز ظ

 اطاضاةلخ هل ' و كنيعهب رق نأ 20000 وهلعج نا ىلا ءتهللا لآ سنف كرامملا دل ولااذبب كيلعو

 نتمهءاجر عطق: نادال ى ماب ال وهدصق نم هبي ال ىلاعت هللا ناذ كنمانق ل رام لثمهنمانقُز در را

 دازروش كر داو .مالسلا 59 اعوذ ءاق كاملا هءاحلاف كللاملا ىلع مشانلا ريزولا مثىلاعت اةمحر

 حابملا مالك لا نع تتكسف حابصلا ظ

 0 ىلع لخد (1ىتاثلاريزولاناديعسلا كلملا اهيا ىنغلب تلاق(/,8,<,ةليلفو)
 مركاو 93 >لدنعو ىادعااذا الااكام ىمسي ال كلاملانا رزولا كلذلاف مالشلاهياعكلم ل ادرف:

 0 نممهضعب ضضناو نسانلكزيب ةمولأكل ننسلاو عنا رشا ةماقابهتيعر عا «م هتريس نسحاو

 مان داو مثالعا فاعسأو مهن ارقف نع ةلةغلامدعب انتسومذوكإوا انينعيذالا نكد مثءامدنقحو.

 ىدلا كلملانا كل_فالدنال رمال نيلثت «هلنيع اداعيمحاو ريصإ ىتح م هطلت حا ولاق را مءاطعإوا



 7 8 ديلا كلات لد مايالا ى «هب ىف ندملا لخدي ررأ رافقناو ىراربلا لاف حر ,سىلاعت هللا ةعاط

 0 كلما نب فو رز انادي اكل يوت تاه ةيلافو) 7
 رخآلاوديدجاهدحبأنيباوث ىوسائيشهعماوريلفهوشتفو هو ذخأ نيظفاخلا لغضقواناقةنردملا ,

 , 0 و لوقيواوكشي راصفريقحت !وةناهالاذد عب قتعلاهلاوكرتوديدملاهنماو ءزتف قيتع
 ١ كيدي ت :..هذ يل هوطعت ملاذاوبوثلااذهن ه؟عفني نا ىسع موحءاسو ريةف لجرانانوماظلا .

 - ىشمجئايلازاصقةلمقذهلعفت نا كلادب كلملارماب كلذاذلعفاننا نيلئاقهوب اجافهيلا <توكشو

 | ويت دمراي الا لامس قل ةو جرف باجحلاه منذ لوخدلادازاو كلملا دالب ىلا لسو نا ىلا 1

 ' دانجالادد>امعسدإ كاملا جورخ ةرظتن ةلاحلا كلت ىعوهام يبق ىنباصأاموىلاحهيلااوكشاوجس رش

 ا هضراعف جراخ كالملاوالا رعش | بابلا ابق فقو ىدناليلقاايلق م دقني ذناف ةنعراج

 ١ ضفر هللا لهأ نم" لجردهناهربخأ ًاوهلاحهيلااككشو نيظفاحما نمهل عقوامبد رخأو رصنلابهلاغدو

 ..اميهيلاو نسحأ سانا| نمهيلعدفو نم لكو ضراالا فاحئاسر اصف ىلاعت هاا بضر بلاط ج رخوايندلا
 / تيح رهجيدملا همت انجين لوبن لا هنعمل :وهوفب رقلكوهنبدم لك لخد»د راصوهنكمأ

 ” يعاود اوثأ دحأ |اوعزنو كعءابت أى نضراعف نيحئاسلا نمىريغب لعفي ام لثماهلهأ ىب ل عفيف ا

 - كلملاو .اجاف ةدحاو ةعاسةنيدملاهلهبويقأ الانأو ىف وثىلضاخو ىدنيب د>و يلا شىرظناافأب رض

 3 ' قحأ نادم لاقف اهكلم لعفت اعلا عريف تناوةنيدملا هذه كالوخدب كاع راشأن مالئاقملاظلا

 " جار م رييغت : هدنعل صح مالكلااذهحئاسلا نمملاظلا كللملا كل ذ معماماف كدا ص ىب لعفا ىلوث

 ّْ . عت :اناف يدنعحايصلاا ذهل ثم كنم عقو ثيحولذن كبل كب وث كنعانع زن لهاج لا اهيالاقف

 1 2 هسفن فنعو باوجأأ نمههنم مةوام مدن لعج ن .يحسلا ل +داماف هنخس صأ وث كنم كشفت

 | جكملا كنا | هللاايلاقوةل و طم ةالبم ىبصو ماق ل يالا فصن ناب" اماف هحورب زوهكلذك رتب ثيح

 ضيف نم كل آنسا مولظملا كدبعانأور ؟اا كلاما اده عمى :رمأ هيلع وطن امو ىلاحج ماعت ل دعلا

 3 تنك اكول نع لفتت كنال كتم ةن هب لح ملاظلا كلملااذهدي نمىتذق:نأكتمحر

 لك ثايغتنأو لدءككحنال كب اذعمب لزنا وةليالا هذه ىف هيلع كتمقت للجاف ىنماظدن|راعت
 4 هيفام عيمجج رابص نيكسملاا ذهءاعدناحسلا مع“ ملف نهدلارخآ يلاةظعلاو ةردقلاهل نمايف وبلم

 3  هيفام ميج تق رحاف كلاملاهيف يدلارمصقلا قتداقراذب اذاوكلافك وهاهتيمفاب وعزمءاضعالا نم

 ' الازي ملو ناجدلاو وهراسوحئاسلا قاطناف حئاسلاو ذا حسلا ىوسنملخ لو نجسلا باب ىتخ
 3 . روج تيس ه رخآ نعت ةرت>ابناةملاظلا كلملا هني دمامأ وةهدملا كلت ريغ ىلا الصو ىت> نب رئاس

 3 ' ىلع لاعت هللا نو رك اشو كلن وعاد نحت والا حتبصنو ى اف ديعشلا كلما اهيأ نيحت فاواهنكلم

 0 ككرام ثريركاإ ادلو مدل ريثل ؟يغان دن ءناكو كتريس نس>و كل دعب نيتئمطمكدوجوب هلصف

 اناتأو مخلا انع ىلا زاوا نيله هركبىلاعت امعنادقنألاو كدعب نم كريغكلمانياعريصنناافوخت

0 

1 



 1 كانغ 0 تع لفيت القمرا ةنؤلا لنا راما تنكر نتح وو اهو تحقو نسا أولا
 ةثالث ىبع ىضمو ىنطو ىلا تعجر مث تعبشو هتلك | هبلق ىلا تدم ىنا م” ىلهرحس يذلا ىلاعت

3 

 ظ - ةباكحلا بلعثلا عم اماف نالا ىلا ناعبشأنا 3 هلك ] ايش دحأ ام مايا
 لزبن ىتح مايا ل اك الا كرتذ شدولا رامح بلق لكا ._:رم ىلدبال هسفن ىف لاقو هعبش

 0 نم موي تاذ هنطو فوهاميبف هنطو ىف 2 روهدارمجح اوهيمشرص و تاوملا للف ل١

 هامرامهضعب نا مدر طهرت ىف هلكراوئلااماقاف شحورا ايه مقوف درصن| ند دصاق نييشام نيردايصي

 نادايصلا هكردافروكاذملاب طع'لا ركو لب اقمهلتقف هقا ط5 مسد

 ناحنط ىنابم موهسلا ىت ودوم الاجر لف هبلخ و ةباصا بلاوي سوانا ا

 شحولارامح ىأرف ع وجلاو فعضلا نمر حصص وهوهنطو نمتاعتلاج رخءاسملا ناك امل شحولا

 نم ىنوبش ىل رس ىذلاهلل دا لاقوح رمث/نمريطي ناداك ىتحادب دشاحر ف ح رغفاحي رطدبابرع
 ىحضوم يف ىلا هقاسوا ذه عقوأ هلا لماود هغالو شحؤدر حبس ضصأىلا لمؤأ ال تنكى ال نعت ريغ

 همه ه.قتلاف باقلادجو نا ىلا هئاعمأ هم لوم زاضوهسأر لح دأودتطد ٌقشوهيلع سو مث

 لعالو هنطب ىفهلاخدا ىلع ردقبلوهتبق 1 مظع ىف مهسلا ب عش كابنشا هقلح لخاد راصاملف ةعلتاو

 ركشب و هل هللا همسقاعب ىضري نا ناسنالل ىخن تاملا اب: ]تلف كالطاب نقباو هقلح نمهجارخا
 دعب دلوهللا كةزر كؤورعمءادساؤ كين ن نملحم كلملا ااهيأ تن اجر هوس هاا ا الودمعن

 نمكدبعب ا. فوماك رابماغلخ هلءج : وقعا فاني وال وطارمت هقزري نالاعت هللا لاس: ف سانلا

 كرداوة مكمل باوب اباملا ءاميهف ناك اذا كالحلا نا لاتو مسب | رلاري زولا ماقمن كرم ل 0
 ايلا مالكا | :كسف حامضلاذ انوه

 اذاكالملا نا لاقو مانام بارلاريزولا نأ ديعسلا كاملا ايبا ىتغل تاق( 0 / 00

 نممارك اوةيعرايف لدعلاوةينلا جال ص عم همةسايسلاو ماككن الاوةمكسشلا + :[ود أيأ اناعامبفؤاك

 0 لوما امي طرو ةنمدب الايغإل ا ةردقل ادعو نمل أاوهرةوتسحل ن مريقوثو هةمارك ١بح

 ةيوبندلا ةداعسلاب اق.ق> ناك مثدبعب ءافولاو جبت اروعرتسو مويلعماعتالاو مينعفيفختلاو

 ءمهلومأم غواب و | دهل لتر ضنو كشاف تام ىلع هن 5 ؛ووبنمسنيوبام كادت ورخالاو

 بئاصم ق لزب ملهناف كلذ فالخ ناكاذا كلملاناهتي انعب نوفلاو هركشل هةيفوتو هيلع هللا ةهعن ةدايز

 لاقفئاسلا كمل نب الراصام هيفريص» وسي وقلاو بي رمل لعدروج نول هتكلمت لهاووه ايال.و
 مشاغلاظهكحيف نتاج كلم ب رغلادالب ىف ناكمب | كلما اهييأ ار زولا لاقف كلذن كفيك وكلملا

 ٠ ل ا يف لح د نمو هننيعر هن اعرا ختسطم فس#

 " لاوحأ ىأرالف قفومديعسداوهلناكهناهللار دّتفريغال سجل |4أ نق. وهلامسامحأةعب زأهنم

 . ىف جرخو اهيفامواين دلا ضفروهرغص نم ىلا ءتهلادب اعاحئاس جم رخررا كرت ةميقتسمريغابث 3



 3 2 هنأم الاو نمال ١ 4 هلل | ممت راو محال ملاب نوقث 9 1 ' لفت دا نست هيفا"

 نس وشمس © ةنت <

 اسلاو

 ماقوماصو ىلص نمنانيمدقتملال وق نهمدقت قفة ةرخالا واين دلا فءانطا نسحاب كلملا |هيأهلل

 عقي وهدعبانفالتخا مظعيف نوكي.ال رخآ كلمدجويو كلملامدعب ادظح نامرح نم فوختناميف

 .هلعل ءاعدلااب ىلا عت هللا ىلا لبتبن ناانيلع ب جاوث هان رك ذاملعرم الا ناك اذاو فالتخالا ىفءالئااا

 ,هنالهتبقاع ىردي,الارمأهب رلأس. نانا الل ىغبني الذعنيحوهلةبقاءلالوبجمهيبتشي وايندلا
 ىواحخلاباصأم لثمهبيصي وهب واطمىفةك الهنوكيفهعفت نمهيلا برق كلذررضناك امر.
 جابملا مالكلا نعتتكسف حايصلاداز رهش كرذأو هتيب لهاوهدالوأوهتحوزو

 ناسنالا ذا كلاملل لاقاملسدالاريزؤلا نا ديعسلا كلاملا هما ىنغاب تلاق (8, ه "٠ ةليل فو)
 نوكيفهعفن نمهيلاب رقأكلذر رضناك اعردهن الهتدقاعى رديالائيشدهن رلأسي ناهل ىخ.نيال

 هياكحامو كلملا لاقفهنيب لهأو هتجوزوهدالوأو ىواهلا باصأ مهبيصي وهب ولطم يفهك اله.

 تايحلا يري ناكوايوا>ناسنا ناكهن ؛كلملا| يأ لعاريزولا لامقف تيب لهأوهتجوزوهدالوأو ىواخلا
 37 رم موي لك ناكوهتم لهأ ا ملعب ملعب :ماتايختالثاهيف د ذريبك# ةلسم دنع ناكو هتعنص تن اكهذهو.

 0 وهيب ىلا ءاسملا دنع ع-جري وهلايعقز روهق زرليصحتباهبببست, وهني دااىفاهب رودي 35

 ملوماودلا ىلعدب اداذهناكفةن ,دملافامرودب واهذخأب :حابصلاد نعوارس ةلسلا يف شان>الا ا

 اطلاقذ ةلسلا هذه ىفام هل تااقوهتجوزهتتا اسف هتداع ىلعهتيب ىلاءاف ةإ سلا :ىفاعهتيب لهأ لعب ظ

 هريغ نع ىلأست الو كاللا مسقاعب يعنقأفادئا زاريثك ؟ ؟دنعدا رلا سيل أ اهنمكدا رماموى والا
 2 تمم صوابه يفام فرعأو ةلسلاهذه شتفأ نأ ىلدب الاهسفن ىفلوقت تراصو ةأرملا كلت هنع تك هل

 لا وسلا قدهيلع اودحاب وةلسلا كلت نعم دلاواولأ سينا مهيلعت دك ًاواهدال وأ تءاعأو كلذ لع ١

 نمزنوباطي موي لكدالوالا راصف اك ايء ىثاهيفنابدالو الا رطاخ قلعت كلذ دنعف *رب# نا لجال'

 ل ؤسلااذه نعماهني ومهيضاريو ميعفا دي وبأن اكو ةلسلا ىفام مهيب نينا مهيأ"
 ابارعش نوب رشن الو اماءطنوقوذي.ال مهنا ىلعابعما هقفت | مث كلذ ىلع مهن "مارال كاذلع ظ

 ءىشش هعمو ىواحلا ٌرْهَح 1 3 متاهيبف ةلسلا مط تم ومهتبلط مهغلبي ىتح مثدلاؤلا

 لعأؤ ظيفلا هل اونيب وهيلاروذا نماوباف هعماولكأيل ثاعدودهةف برشلاو لك الا نمريثكا

 ءأأب رشوأ لك أ ؟.لا هن ء ىجح أىتح تودي رئاذاماور اظن ا هل لوقيي يح ]

 " 7 ميارلا دلجلا هليثفلا] ١ - م

/ 

 032 رشعم انو كلملل هللا كرابو ليجلاءانئلاوركلاو جلا هلو ميلان كرابتف نطولاىفةمالس '

 ٠ كانهلاقو سداسلارب , ذولا ماقم“دجلا من ءاقتقولا ديعسهلعجو ىماظعلاة داعسلاهاياوانقز رو ةيعرلا

 ؛ كلدب ةيقل# تاد.عفانيلع تيلودقوهنعضاروهودهب ر ىتاهكح ىف ل دعو نيدلاولا قوقحي

 . .حلاغلا|ذهلاقام تعمسدقو كن اسحإ طعكرجأب و كب اوث لزج نا ىلاعتهللا لأسنف تاكرحلا كي عس



 , 1 01 كر

 ١ يسلاو رالادق تال هاير اعلم نال[ فلات كواملاءالكلاةهدوجون رو ردلاب 7179
 ٠ تتكسف حايصلا دازرهش كردأو ميظعلا هللا كرابت لاقو سماخلارب زولا ماقمت ثا دلاريملاو ةيقابلا 3

 ةليل فو) ٠ 8,٠(قالت حئتام مظعلا هللا كرامت لاق سماخلاريزولان اديعسلا كلما اهيا ىنغلب ١ .
 تناوهنيد !عظفاحي وهركشي نمل عرعني هللا ناانةقحانناذدعب وةينسلا ىهاوملاوةحلا ملااباطعلا
 . ىلاعت هللا ئضريامب كتيعر نيب فاصنالاو لدعلاو ةايلأ اب قانملاهذب,فوصوملاديعسلاكلملا اه
 ٍديعسلادلولا اذهل عىتلاةلاصلاةيطعلا :ذهكل سهو و كمايأ دعسسأ و كن ًاشءللا ىلعأ كلذ لجالف
 مغودي دش *ىنانكك لذ لبقاننال عطقني ال ىذلارو رسلاو مئادلاحرفلاكلذب انلراصو سأيلادعب
 هللا ىغقي نافوخوانب كتفأرو كلدع نمهيلعوطنم تن أ! مراك_ذاىفو كلدلو مدعب بس دئاز

 ريصب وقاقشلا انني عقب وانيأر فاتخيف كدع نءكلملاث ريو كنفاخم نم كل نكيلو توملاب كيلع

 ىقناكهناديعسلا كالملااها عا الئافرب زولاهياجاف با رغلاةباكحامو كالملالاقف با رغللراصامانتس .

 ليثنا قلاخرابقلادجا ولاهللا حبسترايطأ هب :هراعاو راجشاو راها« ناكو عستمداو ىراربلا ضعب

 بارغ مهنيب م احلاو مهيلعمدقملا ناكو نش عت يطأ فاوناكوناب رغرويطلا ةلمح نمناكو راهنلاو

 نكي مل مهنيب .اميف موفي رصت حسج نموةئين ا مطونامأ فهعما ون اكو مهيلع قوفش مهبافو ور
 هيلعاونزف قلما رئاس ل عمود لا رمال اهءاجو ىف وت مهمدقمنا قفتف مبيلعر دقي رويطلا نمدحأ
 اهف اورمتئاو اعيمجاوعهتجافهماقمموقي هلذم دحأ مهيف نكي مل هن أ مهن زح ةدايز نموادي دشانزح

 ناحلصياذهنااولاةوابازغاو راتخا ىهنمةفئاطف احا صنوكي ثيح مهياع موقي نم ىلع مهنيب

 ةنتفلا .تمظعو لادجلاو قاقشلاممنيب عقوفدو ديرب ملوهيفاوفلت+انورخآو انيلعاك-اموكي

 ىقحورسلاىلادحاركسرالو ةلدللا كلت وماني نالعاو دهاء تو قفاوت مهنيب لصح كلذ دعب و مهند
 عضوم ىف نيعمتج نونوك رخفلا عواطدنعو حابصلا ىلا اعيمج نوربصي لب ادغةشيعملابلط

 هلعحنف كلملل اندنعاراتخم نوكي. ىذلاوههنااولاقو ناريطلا ف قيس ريظ لك ىلاذورظني دحاو

 لع*اميسفدبعلاا ذه ىلعاوق تاواضعب مهضعءب دهاعو كالذب مهلك | وضرفان رمأ هيل ونوانيلع كلم

 هولاقاسمي زايلا ىضرفانرمأق رظنتانئلءايلاو كا ربز>ا نر يلا ايأانهلاولاقف زابعاطذ ا لاحلا كلذ
 ل حابملا مالكسلا نع تةكسف حابصلا داز روش كردأو

 ةليلفو) ١ ٠ , 8اميزابلا ىضرف كلملل لاقنسماحلاريزولاناديعسلا كلملاابيا ىنغلب تلاق(
 اذا موي لكرايص ميدلع» ولوأم دعب مهنا مث ميظع .ريخ ىنم كبل نوكيسىلاهةهللاءاشا مهلا ودولاق

 لغم, لزيملو.قابلا كرتب وهينيعوهغامد لك ايوهب رضي و#دحاب در فني ناب رغلاححرسو ح رض
 دقو عنصن يك ضعبل مهضعب لاقو كالملاب او ن.ةياف كاهدق مهبلاغاوأرف هب اونطغىت>ا ذكه

 هنماورفذ اوخبصأ (لفانسفت الظقيتن نا انل ىغينيفانرباك [كلهىتحانبدتن أ اموان رثك كله

 هللا نهيق .نكيلو كريغ كلم انيلع.ريصيو اذه لئمانل عينا ىش* نآلا نحنوهلو> نماوقرفتو
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 كا 3 م .:

 0 -- 0 يقراها | ناك 70 5 >2 .
 نيظوحتح ا 2 نوح 2

 0 اين وم نعلا تثرلف الوأ تنك يكن ام ىلا كلصوأو كب عجيل باتل 0 را
 ِ 1 1 ا ر ونجا عر تيه واهب 2 رثوكامشلاجع رت بهذ ىتحا ماكم ىلا عج 7 ”نأ ةمحاركلذ ىلع“ '

 3 باثاىذلا تلال أسن نحن وهب تةاعتف هتف رع الب كيس امافتسلا كلذ ةبج لايت راطو ابةفطتخاو.

  ةرقهقزر تح اين دلاهذ هن مهجر لوهنس ربكوهسايدعإمالعلاا ذههقز زروهربصو هن دحو ىلع كلملاا

  لكقوف دما كاملا لاقف هتمعن ثالوأو هتيعر محرفزاطلسلاو كالملا نم ب هوامهل بهوو هل نيع

 ' ىتؤرهتمظعلالجوهرا: آر ون انفرعىذلاءىش لكقلاخوهالاهلاال ركش لك قوف هل ركشلاو دمح ٠
 ىلعاليكووةفيلخ هلعجيل ءاشب ! نم مهن مبختنيهنال هدالب ىفهدابع نمءاشي نمناطلسلاو كلملا ٠

 ىلع #رومأ ينةماقتسالاو قحاب لمعلاو نخسااو مُئارشا ءااةماقاو فاصن الاولدعلاب مهيفهرمأيوهقلخ 1

 3 د عاشو فيفكفا هيلو ري الوابيصم ةظل ناكهثلارمأ اب مهن لم نأ ناوجتع ل

 ' هبرىصعواغيلب أطخأطخأ هللا رمأ امريغل مهنم لمع نمو نينسح ار جأ عيضي ال نادارخأ ىفهؤازج
 .داسفلاو دولا لهأ لبعهللانال سيصن ةرخالا ىفالو رث“ امان دلا ىفةلس يلف هارخأ ىلع هاين درت آو
 انياعرعن أمهعمأن ةرمصت نسحو مم بانل دع نمنأءال هانؤار زوركددقودابعلا ن مادحأ لمه الو.

 ىاوالاب وكالدؤ تاه لا م لاق _نهدحاو زكودماعن !دز وس حو :سلأد ركشلقفوتلاب موياعو

 - ىلاماوهد ىاقورومامدعانأاإ ىلال للاركشأانأو هلضفو هتمعن ثبسإ اال عل!
 مالغلاا دك هرمأهلابب رطخام م نم دحاو لكل اق دقو راصء ىش ىاب مهيلعو ىلع هللا حامي ضارهل عييات

 نيقيلا ف عدو سايلا 4همىلاغنادح نسلا نم تخلب نيح|:لعةمعنلاددحتم نمناك امو رك ذو
 -. , اماعنإ كلذ نك دقورابنلا وليللا فالح اكماكملا فالتخاونامر 11نم اناح ىدلا هللدجلاو
 ةقالحلا . نك اثراو هلعحو اعيطما ءيع“ مالعلاا دهانقز رىذلاىلاعت هللادمح:فانياعو مهيلعامظع

 3 ١ اناطلسو 0 ! ىتحتاريخالا ةقوم تاكرحلا ديعس هلع نأ هماحو هم نمةلأسن ايءفرالخحم

 0 كردأو هدوجحو «مركو ه:ع فاستعالا تاكااه نم ىملاظفاح فاصنالا وبلدعلاب هتيعر ىلع
 حامل مالكسلا نع تتكسف حايصلا داز زهش

 7 ءاماعلاو اكل ماقهمالكن م غرفامدعب كلملا نأ ديءسلا كلملاا أ ىنغلب تلاق (3 + ؛ هليل فو)ا
 ' هتيب كلملا لخد كلذ دنعفهتيب ىلا مهنم دحاو لك قرصناوهندناولبقو كلملااو ركع وها دددتسو

 03: عولعلاهماع نأ كلملادارأةيس ةرشعاتنئارمعلاو مهلماماذ ناخدرو هاعسو هلاعدو مالغلا رضبأو

 ١ نم ةثالثهلبتروهيفمالغلا لعجوةر وهم نيتسوةناملث هيف ىنب وةنردملا طسو ىفارصقهل ىنبف
 15 امويةر وعمتم لك ىف هعم اوساج نأواراهنو المل هميلعت نعاولفغيال نأ :صاوءاماعلاو ءاكتحلا

 باب ىلع نو وافر ءمواعلا عيمجم ريصل ىتح دايإ هن وملعب وألا |لعنوك ال نأ ىلع اوصرحمو

 0 مولعلا نم هفرعام مايأةعبس لك ىفهياازوعفري مولعلا فانصأ نما ,يفهلهنوملعيامةروصقم لك

 امن ءىش هنع ذورخؤب الوارام:واليلهميلعت نعزوركفي الاو راصو مالغلا ىلبعا ولبقأءالعلانأ 3



 15 ل ا ا ا ا ل
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  ىط لاقف انسةنأ اناتقالاو اهيفام رظنتل ةلسلا هده حيتفالا كمدير ناماث دلاوايهلاولاقف اسوبلم
 .حابضلادا زرع شكر داواظيغاودادزا كالذدنعف كار رضامحتفامناو ريخاهيف كل سيل ىدالوأاي
 0 : حابملا مالكلا نع كك

 .ررضهيفةلسلا تف ناهدالوال لاة ى والا نأ ديعشلاكلملااميأىغلن تلاق 9,٠( ةليلّقو)

 كلت نع اوءجرب لْنإ برذلاب ملط ريشإ هدد مينخأةلا+لا هذ هلعفارامافاظيغ اوداذزاف

 اهب ٌمهبرضيل اصعذخأو مهياعبضغ كاذدنعفلا كسلا ىف ةبغرواظيغالا اوذادزب لف ةلاحلا
 الوغشهل جرا ةأرملا تان ناكم ىف ىواذ ااه ةرسذاخةلسلا تناكو زادلا ىف همادق نماوب رهف

 .ةزملا اوغدلو ةلشلا نم اوجرخ دق تايحلاباذاؤاهيفامرظنت ىكسل ةعرسبةل لأ تحتفودالوالا
 :جرخو رادلا ىواحلاك رتف ىواخلاا دعامراغشلاو رابكدلا اوكلهورادلا ىفاوراد مث هواتةفالواب

 لب ىلاءت هللا هدرب ل ءىش ىددت,نأ هلسيل ناسنالا نأ تماعدنعسلا كلملا هيأ كلذ تق امافأ
 .كنيع هللا رقأ كمبفةدوجو كماعةرازغ غمكلملا اهيأ تن أ[ ةودارأو يلا هت هللا هردق اسمن بيظلإ
 نيضرملا نيلداعلا ءافلخلا نمهلغبجح نا ىلاعت هللالآسن نحو كبلقتيظو سيلا دعب كدلو روضحمب
 .ءال هى وخأ كالهركدام ت ةق2و تماعدق ىنإ كال !اهيأل اق وءباسلاريز ولا ماقمهيعرلاو ىلاعت هلل

 كتريس نسحو كالدع نمهوفصؤامو كل ااهنأ كت رضح قهباوماكتاموءاكمل- اءاماعلاءارز ولا
 'انأ امأو ام نلعب حاولا ضعل ند كلو مهنع كولضو ثيد كولملا نمكاوس نهب تزيعامو

 امو اركش هدب زتنأ ل عاناياو كن اعأوهتمخ ربكلملا ح الصك اطعأو هتمعن كالو يذلا هلل دخلا لوقاف

 انيلَع ليطتش قأدحأ غيطتسإالوأهءاظ يغبن الوار وج ف وخلاني فتمدامو كدوجو. الاكاذ
 اضل ليقوارئاج مبكلهناك نه#رشوال داع مهكلمن اكن ماياعرلا نسحأ نأ لبق دقوا :ةعض عم

 تيحامادا دم كالذ اعىلا تهل دج اور ئاخلا نا طلساا عمىنكسلا الو رساوكلا د وسأللا عم ىنكسلا
 اايندلا ىفاياطعلا لجأ ن ال ىلا ف نعطلاو سايلادعب كرأ.ملادلولا اذ هكقزرو كدوجوبانيلع معن

 .ىلاعت هللاب كننظ نس>وٌكالدعم وقب تناوركد الوهلة بقاعال هلدلوال نم لبق دقو حلاصلادلولا
 .كتريس نسحب كيلعو انيلع ىلاعتهللا نم ةنمكرامملادلولا اذهك ءاخديعساادلولا | ذه تيطعأ

 ١ .تو.كنعلا ةياك>اموكلملالاقف حم راوت ونكنعلا فراصام لثم كالذ كيف راصو كربص ليمجو

 ١ حابملا مالكا نعت تكسف حابصلاداز رهش كردأو حراو

 ١ .توبكنعلا ةباكح امو ريز ولا لاقكلمانأ ديعسلاكلملا ام ىنغلب تلاق (9, ٠ ؟ ةليل فو)

 | هيف تاكسو اتيباط تانعو لاعحنةمبابؤتةاعتةتوبكنعنأ كاملا هيأ ٍلاعاريز ولا لاقف حيرلاو
 ١ .لاملا اذهل عتتكسفماوطا نمابفوخ نمآو ناك اا فهارس ىذلا ىلاعت هللا ر كشت تن اكوناماب
 | اهركش رظنيل ابجرخأ ناباهةلاخاهنحتمافاهقز رلاصت اواهت> ار ىلعهلل ةرك اش ىهو نامزلا نم دن
 . .كنعف ربلا ىلا جاومالا اهرْخ رحبلا ىفاهامرواهةيدب اهلمخ ايقرشا ةصاعا#ر اهيلا لسراف اه ربصو

 ١ ,يذلاامو كلذ ىلت اعفملرلااهتيأاهط ةلئاق ب رلا بتاعت تاعجواهمالسلع ىلاعت هللا تركش كنذ



 1 ني 1 0 0 مسح
 0 ,لجالاىغقنا دقوهب ألم لمعمل نو قيضلا كالذ نمهب ا 3

 000 (لسسعلانم اواك ١ اماف لسءتببلا قوقش نةمط حشرذا كلذ مثيزيبف بقوعهل بو

 - ,نم هيف#م ىلعاوربصو#روبظءاروهودنوهباو صأ يذلا لمعلا ىفاون ارتهتوال>و هم ءطاوقاذ
 0 ٌلاصو ةريسيلا ةوالملا كلتب اومنقواهيلا ذو رئاس *يتتلاةب وقعلا كالت نماوماعام مم مغلار قيض 1
 01 .اهيفريخةتراداين ذلا نأ :فرعف تيبلا كلذ نمهجرخم دالا هج ءاجاذا مهنمادحأ عدبال .لكو

 ايزهيسنا لغشاو انندلا ف نوكت ئىتااةليلقلاةوالحلادجو نذلاجالا اهيفاب اال

 3 قواللأا كالت ىلاح ةةليوهاين ةلعدتر دئآر ري نوزهتز أ لعواين درمأ ارثآ ثرح نيكس هانم

 "2 .كنمكلذتلبقوةرخالاوابندلا صأ نمت رك ذامتءعمدق ساعت لاق نيزئافلا نم ناك ةليلأ
 22 باطىلعدبعلال بقا ناذناغلتاهاعمابئاضرأ ن مالدي الفن سنالا ىلع نيظلسما,هتبأر دق ىنكي
 0 ليبسملسيلوهدسحر ارضا كلذ ناكةرخألا ىلع ليقأن اوداعملا فهحوهرب رارضا" كل ذف ةشيع
 1 2 نمأت ير ىلاف ةرخالا ىلع ىوقتايندلا ف ةشيغملا لصح نمهنأ مالغلالاقاعم نيه اخيتملا ءاضرإ ١

 0 هكلذناكو تان وراماوراحشأت اذرئاجلا كلملاض رأت ن اكورئءاجو ل داع نيكام ل'مةرخالاوأ أ.
 ١ .كللت بصخ نمدن وبيصب ال كلذ ىلعدو رباص# وهتزاحوهلامدخأالا اراحتلا نما ديجأ ع٠ ديال كل

 قطني نأهرماوارفاو الا مدادعأو هضرأ لهأ نهالجر ث.هناف لداعلا كلما مأو ةشيعملا ف ضوا
 ليقف ضرالا كلان لخد ىتحلاملاب ل جرلا كلذ قلطن افهنم رهاوحهب عاتبيلرامحلا كلملا ضرأأ
 ديلا سر اممم ,داوج هب عاتمي ناديررب ريثك لامهعمورجات لجر كضرأ ىلا ءاج دة هنأ كلا

 ضرأ نم ىلاهل لامتذ كلتجاخامو ىضرا ىلا كب ءاج نمو تت نبأ نمو تنأ ن مهل لو هرضح
 ضرالا هذه:نم رهاوج هب هل. عاتباذأىرهأو الام ىناطعا ضرالا كلان كلمزاوا ذكواذ
 لك ف م طامذ. + ىلا نف ىضزا ىلهاب نعنص ته غاما كنب و كلملاهللاةفتكجخوهر ءايسلقلا

 ا لاملانا رجاتلاهلاقفاذكو اذ كذنم ىضزأ ى معقم تنااهو كلاب ىنيتأت فيكفم
 :نم كتشيعم ذخأت كاكراتب تسل ىل اهل لانةفهبحا ص ىلا هلضوأ ىت>ىدب تح. ةناهإ ماعم
 علبملا مالكا نع ت تتكسف حابصلاداز رهش كردأوهعيمجلاملا اذه. كلسفن ىدفت ىتح ىتحون

 كرأ د. ريىذلا زجاتلل لاق رئاجلا :كلملانأدعسلاكلطااهياىنغلب تلاق( 8, ٠ ”,ةليلفو)
 كلبتوأ املا اذ بك همت ىد.فت ىت> ئضرأن ماشاعم ذخأت نأ ن كمي ال هضرأ نم ره اوبل قرت
 تاخر نم . لكن عماع كاملا ذه روح نأ تاع دقو نيكسا نيب تعقوهسن ىف لج الا

 دنع ىكاالهن او لالا ميم هتيطعا ناو ىجاخ تأ وامهنمدب ال لاملا باهذو ىك اله ناك
 عفداوهنهيضرأوا اريسب زج لاما ذه نم«هطعانأى وس ةل بج ىلسيلوهنم دد اللاملا اسك

0 ٍ 



  "اولعجو هلبقدح الر ظلام رمان اوبقووب اد 0-1 را لما وللا ف - /

 ”لعا كلذ" ل لع كلما امال لاو هالو همام امرأدنم وبسأ لكى فو كل هلل ٌنوعفرب

 '”كعتنو هنف كل هللا كرابق مالغلاا ذه لثماءهف ىل طعأ نم طفاش ًارامءالءلالاقو اليمحابدأو انسح

 .نيذلاء كش اوءزيلعلا م مج قافو هنسحأ ء 15نم اخ ةحةنسةرشعىت ثا هدم مزال

 كانيتادقوديعشلادل ولادبشللملابأ كينيعثار ةأهلاولاقوهدلاو كلاملا ىلا ءاملعلاهب قاقهنام زيف
 اعرف كاذب كلا رفق هخلا امل هناكحو تقولا ءاماع نم دحا ٠ نكي ىتح لعلك لعت نأدعلدب ٠

 اعد م * ىدال ىلاهمعن ىلع شدا لاقو حو زءهلل اذجاسرخو ىلاءتهللاركش قداز وادي دش

 010100 لك لماع لل د01 قو رحاوى ونا دقالللا ناسا رع 10لالو وول

 عال كلذ دنع دحسق ساعت لوقت اف كلذ قهمدقت نمقافىت>هلةوملعدقوالا ءمولعلانم

 . ”جارسلاك ةئيضم وكت نأالإ مصالا للا يفتن اكولوةتوقايلاتب الاقوكالملا الدب لبقو لخو
 .ىلاعت هللاءاشنإ|ن أودالو أم ىلع كد اوام ا نوكنأن مه: |دحهعنءاقو رهوجاذهكنباو

 دازرهش كيدأو ءارمالاو ءاملعلا صاوخ نمهلأ هعجأ عمت. ىف هدنعاع هظقتتساؤهلأسادغىف

 ا مالكا نع تتكسف حابصلا

 .صأ ساعت مالك عمس امل داةءلج كلملا نأ ديعسلا كلما اهيأ ىنغلب تلاق( 5.٠ 6 ةليل فو)
 لا ف طدا دو كارلا هضقلإاو طع نادل اة رم تقلا ناك تاونات ن7

 00 0 :ءاىد.:ليقور . دولا ضاع رصخ ملوح لبا ندا كالا كك 1

 نأ ى عش الو شوحولا نفد حالدحس ن ادسالا ليش غ سمح ال ساعت هل لانتف سامشل دحسو ظ

 ا لاق كلذدفهلدعيس كمل رزوىأ ًاراطدسالا ليشزأ مال.غلالاقمالظلاب رونلانرتشنأ '

 ,لخف زع هللا وبذ قاطملا مثادلا امأءالغلالاقهينوكنممتادلااموهان وك امو قاطملا مئادلاامىنربخا

 ميعن ؤبف هينوك نم مئاذلا امأو ةرخالاو ايندلاف هانوكامأو ءابتتاالم رخاوءادتباالب لوأهنال

 دحأ نأ تةلعن:أ نمي ربخ نأب حأىناريغ كنمهتلمقوتاقايف تقدص ساعت لّذَد ا

 .نئاكءىث نم نكي لو تقلخ ايندلا نال مالخلا لاق ةرخالاوه امهيناثو ايندلا وه نينوكسلا

 هلامعالا ىلع ءازخلا بخوتسم لاوزلا عبيرش ضرع اهنا ريغ لوالا نوكلا ىلا اهسعأل اف
 «هتلمقو تلق امف تقدص ساو لاق ىتاثلا ١) نوكلا ىه ة رخالاف ىلافلا ةداعا ىعدتسل كلذو

 .لاف نينوكتلا . نم متادلا وه ةرخآلا ميعت ناتنلع نأ نم 3س نأ كم كرو

 .ىفريخا ياه "لال وزالب قالااهدمل ل لامعاالا ىلع اة اراد ا م كلذ تماع 0

 35 روب ربي يذلا نمو ساعثلاق هانند ىلعهترخآا رثؤي نم مالغلا لاق المع دمحأ انندلا لهأ ىأ

 .دعب :هناو ءانفال الا قلخام هناو ةعصقنم رادىف هنا لعب يىرأك نم م مالعلا لاق هايند ىلع

 [ساز# لاق ة رخالا . ىلع انندلا رثؤال ادباداخم دحأ ايندلا هذه ىف ناكوا هنأو بساحل ءاتفلا

 هتمأر نكلو هلةرخآ الف اند هل نكي مل نم مالغلا لاق اين دريغب هرخآ ميقتست له يف ربخأ



 4 هلماح ىحالا وةرحشلار اع ىحم وهودعقملا 2

 | تاع لب ناتسبلا بحاصامط لاقفانن ذاق هب دد نيد امرص نال ىمجأر خالا ب موقيال دعم

 ١ دعقملا تلمحو تدق يحالاابي أ كب ىناكىناتسب فامدبسفأ ف يدكو ا تعنص فيكي ردآتسل يلا: "

0 95 

 ١ ب وقع ايقاع امس ذخأ هنأ مث رحشلاىلاهتلصوأ , . ىتح ل ي.سل|كيدبي راصوُكر ملظ ىلع

 0 سكئلال اثم دعقملاو سفنلابالا رمي الهنالدبجلل لائم ىمعالاف ناتسبلا نم امهجرخاو

 .يذلا لقعلل لاثمرظانلاودبعلاهب يزاجال يذلا لمعلا لاثمهنافناتبسلاامأو دسجلاب الا اطةكرحال

  لدقتقدصدقساعثهللاةباقعلاو با وثلاق ناك رتشمحو راودسحلاف رشلا نع يل .٠ ,ءريخلاب رمان

 نسا لاق هماع هعفن واملاعهللابذاكن م مالغلا لاق دمحأ ك دنع ءاماعلا ى أى ريخافا ذهكلوق تابق
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 فيما
 تف 0

 دي راامءاتباىت ج> ىس#نّت وك ض ا نروح 0 طربال نعو ىسفن نع-

 لاما بحاص ىلاهحوت او هده4 ضرأ نم ئيبصن دخاوهتيطعأاعهةءضرأدةنوك اورهاوحلا نم

 اصوصخلاملا نمك لا ا|ذهدذخأامذةب وقع هعمفاخأالم هزواو هلدع نهوجرأ ىلافهتحا#4.

 ريغص ءزمل لاملا اذهو ىسفن ىدفأانأ كلملاا بأ هللاقو كلمال اعد رجاتلانأ ما ريس لاك اذا"

 ا ةرخعشلا نم كين ديود رهط نب اعدعقملا هيأ كلمبحو ىمعالا موقي نأ كلذف ةلمخ ْ

 هلاع لحرا ىرتشا ةنسول يبس ىل>و كال ذهنم كللملا ىل.ةفابنم جرخأ ىت> كضرأ تلخدذتمنم

 رثاجلا كلملا ضراب ىتلارهاواو ةرخاللالا:ملدااا كلملاذهمحا-هىىلا قاطن او رهاوج هعمج

 .ىذلا لاملاو:ايندلا تلط نمل لثم لاملا يءاص لجرااو ةحلاصلا لامتالاو تانسألا لثم.

 انثدلا ىف ةشملا كفل نحب شا هنأ تدع كلذ تءاراماف ناسنالا ةايخلا لاثم هعم.
 ضزالا تصخ نم  هلان امب اننددلا ىظرا ذك قوكف  ةرخآلا "نلط ن نعامو: ىلال نأ

 ىف ءاوس ح ورلاو دا نعىتريخاف ساعت لاقا ملط ىف هتايح نم فرص اعةرخ آلا ىضرأو.
 ادن وكيدق مالغلا لاق تاعيطخلا لغو تائبشلاة اضن اقملابْ متم انا وأ نانقدلاو بأوتلاا
 لتعفي مدس رمال و ابنمةب وتلاوابتع نسفنلا سحب ناوثالتا.حوم تائطفتاو تاوبكلاىلا

 حوزا ةراهطز حو راابالا دس الو دسحل]هنمدد ال شاعملا نأ ىلع ءامشال ازيمتتاهدضد و ءاشنام-

 نابل اعيسضرو قاهر ناسرفامهفةرخ ألا ىف عقتنام ىلا تاتافتلالاو اين دلا ىف ةينلا صالخاب»
 لاعالا ىف ناكرتشمحو لاودسملا كلذ كولامج الا لمص ةةسشلارامتعابو لامع الا ناكر تشمو

 اهبلخذأو ناتس ثحا-م لجر امه دخأ نيذلادعقملاو ىمعالال ثم كلذو باقعلاوباوثلا ف

 ىمجالل دعقملا لاقناتسلار ات ءاطامافه: رضي ارمأ هيفا ءنصب الو هنفا دسف. الذ أ( هرمأو ناش

 كنالتن أ مقف اهنهلك الا اهيلاءايقلا ل عر دقأ تلو ابلاةيهتشادقو ة نبط 0 5

 تلسلو الفاغ اهنعتنكدقوىلامتركذ دق كحييو يه الا لاقف 5 رك اناعابنمانتئاو نيلحرلا حب
 لعار اظانلا امهاتأ ذا كالدك هادف كلذليصحم " ف ةليملا نا

 اك و راها ذم نم اءيشانيبتشا هقان ارظاناي كي ؛ ود.عقملاهللاةفاملاع الحر ناكو ناتسملا"

 دهاعاماماعن تسل م <ورظانلاامط لاقفانت :ا.حاف اشر هبال ىمعاذ هىحاصو دعقما أى رت

 هلالاقف الفت الواتبتناةداسفلا نمهيف رث قيام ىشل ناضرعتتالامكن | قشقاتنخلا تسال نابل
 ٠ لاقيينار ع انبتن ابل ةئللج مكدنعاعانريخاذ هلك انامراثلاهدهنمبيصن نأ نمانلادب الا

 لمص عل عا

 يلا هيدي ىلعجو دعما لمحو يم الا ماةفراغثلان متاصأامتنأى اهنمك :دااذا ىتجاهرامت

 'فامادسفأ ىح اميبأد زلزل بح | ينم نجا. دمنماءاصقت رجل اند[ تعليما

اعفلادهذهاماكح وامه لاقوءاج د ةناتسيلا سحاصن اذاو رخشلان مناتسسبلا
 ن ألغام دهاعملا ل

 ةددحأ نال ءايبنشالا نمعىشىلا لصننأردقت الاننأ تماعدقهلالاةفناتسبلا ذهىفا دست ال



 ايرث نت

 7 ' ةاوغتتب تلا ' تسرغو لَمْ تليه اذاورئايبف مهنبال 0 دل
 عَ | .نسامث لاقرمتأ لع هبف يا هيف سرخي ىتحهب عفا معريغب ناسن الا كل ذك انسح

 '  الوابتظق. ناوأواههرشمواهمعظ ناو ته عتتلاةمسبلا لعك لاقهناثام لقاعريغب نعىلزيخاف
 وو امةدقو كلذ نعةباجالا فت ادق نيكل ناط وشل

 - اليبس ىلع هللعح أال نأ عيطتسا فيكو لاقاليبسكا .اعدل لححت ال مالخلا لاقؤاطلسلا ىقوتانأ
 557 هتيطعأ اذاف كلامق ىتلاهقوقحب كيلعهناطلساءام الغلا لاقهديب يرءأمامزو ل عطلسموهو ٠

 ١ .ةئئالنلاو رسلا ىفداهبةحالاوةحيصنلال اقرب زولا ىلع كلملا ق>امساهثلةكيلعهلناطلسالف '

 َ 5 | بلت ع ةافغلا ةلقوهملع عد 'امالاب قدح وهامائيشهنع ىنخيال ناودرس كودي دسلاى أرلاو ٠

 " ىذلاام ىن ريخاف ساهش لاقهيلع هطخ سب انة>اوهجو لكت هاضر باطوهحنا و>ءاذق نمداي

 ١ ة س لو تليفك اذامالغلالاقكالملا عمري زولا هلعف
 ' .ةلزنم كلسفت لزنت نأرذح اوه دنع كتلزنمردق ىلعةجاحلا هئم كيلط نكرلو كنمهلم رام قوفدل

 35 | ١ 00 فاسسمتا تلززو هماحب تررت.غا اذذهيلع ةءارحلا لثم كنم ا

 "حرطيو اهيلا هتجا اهدواج خ خاسيف شوحولا داط صب ىذلادايضلا ىل ؛منوكت الهأ اطغكر '

 ! ا ىلاهددرترثك اماف يلا كلت وم زي ةناكملا كلذىلا ىتأيدسالا لعجف اهمو
 كَ . .ىأرامدنعف لذي بعاي وهوهربظ ىلعهدرب حسع و هيلا ىمريدايصلا ليةاففلا ودايصلابسناّتدسا

 0 ٠ هتكلموىلا ضخ دقدسالا اذهنأهسقق لاهي ااهللذتوهب هسا: ةتساوهلدسالا توكس دايصلا

 ١ 0 | دسالا ربظ ىلع بثوودايصلارسا تف شوخولا نمدريغلثم هداج خملساوهبكراىناالا ىراامو
 ' كلك دفذايصلاتراضؤمد : عفر “ادن دشانضغتضغدايضلا غنا .ءامدسالا ىأ رامافهبف عمطو

 ' هقوكتنارذرلاو هه هنأت ماع كلذ نفاق ؛ :مهقزموةمئاوق "ع ةحرط رط مث * هثاعما ىق هبلاخم

 0 رزه كرا وهيلعكلملاريغتسف هاز لضفلا هيلع رساحتب الوهلاح نميرنام سس ىلع كلما دنع

 1 7 حابملا مالكلا نغ تتكسف حابصلاداز

 - ورّرولا سامقل لاقدا.هلج كلما ننامالخلاا نأ ديعسلا كلملااهيأ ىنعلب تلاق( 8, ٠ /1,ةليل فوز

 )نم هاروت هلعرساحتنالو هلاخ ٠ نمىزيام بسح ىبعكلملا دنعزوكس:نارب زولل ىعبشب

 3 .ضرف ىلا ةنامالا ءادمالغلا لاق كلاملاد.:عريزولا هنب نإ رد ىذا هي "شافو ماعت لاق هل عكلملا

 ظ 0 كلما قح نا نم ترك ذاماما ساغهللاقهرماوالهذيفئتو ىارلادا دسو ةح.صنلا نماهرماهيلأ

 ١ نكلو بجاو رواهنا هايا هدإقاع مي وهاضر ىضتقيام لعفيوهظخس بنت نا ريزولا ىلع
 ' وهاذا زولا ةلح اذ سخلاو ماظلا باكستراو ر وطابداضراعا كاملا ناك اذا ةلي1اامىل ربخا
 ؛نأو كالذ عر دة .الهبا روهتوهشوفا وه نءهفرمدي نأ دارأ نأ هنافرئاإلا كلاملا كالذةرشعب ىلتدا

 :الئاقمالغلا بجأفاخ هيف لوقت ة:اةاؤدعة.ع رالراصو كل ذززو لمح هب ارهل نس و دا وه ىلع ةعدات وه



 5 0000 1 راضي سمنان: لة نمو 1

 لم ذاكتوملا قراوطهسف لعل خد نم نالالما يلف اوار وتو ملا دادس لاب

 ىأ سامش لاقاق د رد وءاقصالا ة ه 1 را دادز/ الو كلا ف رعب ةنأف ةيفاصلاذآ ارا فرظنيىذلا

 زونك ىف لاق هديمحومللا ءظعت لاق نسحأ ءامسلازونك يأف لاقءامسلازونك لاق نسحأز ونكلا»

 حابملا مالكلا نع تتكسف حابصلادا زر هش كرداو فورعملا عانطصا لاق لضفأض رالا
 ضرالازونك ىأكلملا نباللاةااسامثريزولا ناد يعسلا كلملا ابي ىنغلب تلاق(8, ٠ ؟/ةليلىفو)'
 اةفلتحلا ةثالثلا نعى ر يخاف اذه كل وق تلمقدةو تق دص لاق فو رعملا عانطصا هللاق لضفأ ا

 امأوب راحتلا نمهناذ ىأرلا امأ 3م ع لا نم ماعلا مالخلا لاقامبنيب عمج يذلا ن ءو نهذلاو ى أراو

 نوال اكاكلا لا «ذهدبف تعمتجأ ني لا اق مبعاتجادميتابثو راسا و هم نق نهذدلا

 دا نقو نع 1 وى 0 لهقا رئاقئافلا ندذلا ا م
 1 ا اعاتلخ دأاذا نيتلص لا نيتاهنأم الغلال اق

 دق ادامصالحر رظنذإ كلذكر هرخا:لقخل طرفءامملاوبس و عقلا رفاه سنقل

 ةعطقلا باقعلارصبأ أ كلذ اد دنعف مأ-ةعطق هيف عضو كرشلا بصن نم لجرلا غرفاماف هكر شب صن

 عفو نملكل لاحلا ءوس نموكرشلا نم هدهاشأم ىدن ىتح ةوهشااو ىوط اهيلعبلغف محللا'

 ىأر دايصلا ءاجاماف كرشلا يف كبتشاف محللا ةعطقلاىععقو ىتح ءامسلا وج نم ضن فريطلا نم»
 ِى

 رمأ ىلع ةوهشلاو ىوملا4ماذإ لقاعلا لج رلانأليقدق و باقعلا| ده هيف عقو فيكف ةفرعصلا

 رويطلاى م هوحنوأ مام هيف عقيل 351 تمصنانأ لاقوادي دشامج بحعءتفهكرش ىف باقعلا

 ةوهشلاو ى وما هلما ذاذداوهوهتورشهلقعب ربقي وهانسحامم عنتميفهلقعب رمالا كلذةبقاعرب دب ..

 نأهل ينبنيف ةعاسنورشعو ةعب رآةيلو رابثذا مالثلالاتارسنلدبالاو علاه عملا ىف لغفي نكشف

 تلط ىقانلا فرض و ةحارااو. ةعدلل ادحاو اءزِجو ةشيعملا تلظقادحاؤاع زحاجنم لعجي ١

 هب #1 ةناف نعرالا سر فلاب كراذإ هتيسو رف فرهاملا سرافلا ل: مهلّقع لع نأ ىغش رمأىلع

 ةهذنع ىرأ الو هلرعال اهيفس ناك نمامأو ديد ريام لعدعم ىضعو ميكنيس ىتحد.دشلاماحللاب

 ند نوكح فهاوهو هنوبش لمش هنافهيلع ناطلسم ةوبهشلاو يوولاو هيلعةببتشمرومالاوب

 كنم كلذ تابق دقو تاقامذ تقص سامث لاقهنمالا> ًاوسأس انلا فنوكي الونيكلاغا

 ' قامببحاصامبفرصاذإ مالغلالافاعف اذةوبشلاو ىوملا نانول لقعلاواعفان لعلا وكي ىتمىل ربخاف
 ظ تلطيفامهفرصن نأامهم>حاضل ىغيتي سيل نكلو ناعفان امهيلك م علاو لقعلاز ال ةرخالا بلط-

 ىلريخاف لاقةرخالا لمع قاهفرصبواهرسش هسفن نءعفدي واهنم هتوقدب تيص:امراذةعالاايندلا

 هشاعم نعهلغش كلذ لجرا لعفاذافلاقحا ااًضلا لمعلالاقهنلقدب لغشن :وناسنالا مزار أ قحأام



 ١" هه طسب 71 وول

 ل ا اوخالل هفرصنبى: 101 5 رك الاوست 1
 4 يهون نر اوف 1 اذ تا ءاوفملا ا مح رفل 6 فلو مابا

 السطو وهلل ذب افةقث ىلع كيخا نمتنك اذافهنودسفت الا اولذب و ةحيصنلا نم دن

 04 حابملا مالكسلا نع تتكسف حابصلا داز رهش كرداو . هر ١

 ! سنا هلأسامل داعبلج كلملا نبا مالغلا ناديعسلا كلملااهيا ىنغلب تلاق (8, ه 3,ةليل ىفو)

 1 .ناوخخا ني::صناوخالا ىرأىلا ساهش ر.زوناهللاةاهّب اوجاهل درو ةمدقتملا لئاسملا نع ساهش

 0: ١ هةرشاعملا ناوخا نم ريغ نع كل أساف تةصواموط بحي هنافةقئلازاوخااماةرشاعمناوخاو ة ةقث

 ٍِ . هافةرشاعمنس>ولخ:] ةوالحو قلخ نسحوةذل ممامسيصت كنافةرشاعملاناوخا اما مالغلالاق

 2ك :ةبودعوهجولا هقالط ن مهب كن ولما علام لش مب اماعو كلهنولذسام لثملدد |لب كتذللبنم ماطقت

 2 قى ريخافاهلكرومالاهذهانف ارا نانسي ازا و.قمك مالك وكد و كشيع سيطيفزاسللا

 1 . :ماغىلاقز ردحا ل كلن ويل او ليدل ذي ةشوبقناو هله قلاحلا نق قلخنلةردقملاق ذرال نع

 ١ 8 . هفرعام بلطىةشقملا تاكتزا قلع ةشيعملا بلاط لمح ئذلاام كلذ كرمالان اك اذاو هلخآ

 0 :اوودنقم نك ل ناو يعسلا ةقشم بكتري مناو هلوصح نم دب الف هلراودقم ناك نا هنا
 "0 شل وعن نوكو ىععسلا كرت لبف ئعسلا ةناغأ هيلا ىعس ولو هل لصحتتي الق هل

 2 الو اموتحالخاو اموسقم اقزر دحا لكل نا انياردقانا مالا لاقاحم مهسفنوددسلو
 0 هيوم دب ال كلذ عمو بلطلاك رتب ةحا رااهملط فب ضي تلطلا بحاصف بامساو قيرط ق زر زكل

 ؟ 0

 0 0 . .ةباصانيتلاحلا ىف بصملا ةحاو مرح نأ م مأو بيضي نأ مأ نيب رض لع بلاطلان اريغقز رلا بلط

 ا ( نع هراتلاوهقزر ساطلدادغتسالا لضخ ةنالثق مو رحل ةحارؤ هديه ةيللةئا غن وهقزر

 -. مالثلالاقةشيملا بلط باين عاف ريخا نضام لاقةمالملاة دبع نعجو راو سانلا اعالكذ وكت

 0 ده 3 ا!لصو اذ مالك لا هنيب مظقناو ل جوزعهللاهم رخاام مرحب وهللاهلحأامناسن الا لحتسل

 9 ١ 0 للعب مْ هردص ىلاةو أهمضوهومظعو مالغللاودح توةاماعلا نمرضح نمووه ساعت ماق مثادملا

 5  نساشل مالغلالاةمىئايح ىئان.عهترقتادلو ىنقز رىذلا هذا لاّتو كلملارب رس لعةساحا كلذ

 3 | ءىعبالا ملعلا ن# ىلعهللا حمتف نكس: نأ هين احورلا لئاسملا ب>اصجلاعلاابياءا اعلا نمر نمو
 ”:اتتضف ةلف تنك ءاؤس ىنتل اسام نع اباوج هن تد:أامىنمكلوبق ف كدصق تءبف دقىلاف ليآق

 0 ىعرذهنمقاضو ىلار هنعزجع ءىش :نعكلاسأن أدير أاناو ىنطخ نع تححفص كلعاوائطخوأ
 0 | امنع دوس الامانالا واوا دارا لاك ىلع لكتشا هنالا اسل هفصو نع

 1! 0 7 ماب ةاينللا لعج مشا نال ىضم اهيف ىلعهماهب ا لدم لق تس ايف ىلثم ىلع امببمءىشنوك ال
 لاق ىالكىل تصناف حلاعلا لعب لهاجلا ءافش لعج بي.طلاة او ادي ضن رملاءافشوماعطلابةوقلاو
 !كليضفت نسل لضفلاب مب اكءاماعلاهل دبمش نمو ةًاضلا لئاسملا بحاص ل قغلاءىذملا ابا ساعت

 لاس تسل تنا تلم دقه فانا ف كايلاجلا وضل لأ نسحواهايا كميسقتو ءايشالل



/ 

 0 نالوا نمهيكترام ىلع 00 مالاودفولا سي زوااهلترت ذاق 1 ٠

 1 0 [هعهرذحتو باونلا ل ةفرا وضربسلا نسد ايف و فاستغالاوب

 : ن ةفيطل ةقب رطب هايا4ةةرافعالاهل ةليح الف الا ودارملا لصح همالك ىلا فطعو ل مناف باقعلا'

 ىلع ةيعرلا ق>امو ةيعرلا ىلع كلملا قام ىف ريخأفرب زولالاقة>ارلا امهنمدح او لكحل ةقرافملا ىف ٠

 : لعةيعرلا قحو «وسروهللا ىضروهيضرب امقدنوعيطد وةملاخ ةينب هنولمعن هب ثرمايىذلا لاق كلملأ

 هنودسفن الال د .وةعاطلاو ءمسلاة يع رلاىيعكلمللنا اممبع دخ نوصَو ملا اوما امج كلما

 ْز امىل تنس دق سا لاق دكاينل هلدع ن مالوا ايةيلع ءانثلا نسحو هود ىداو هاطعاو

 معن : مالمعلا لاقت "0 كس ردتمم 3 ١ لهىل ريخاف ةيعرلاو كلملا ق حن مهنع كتلاس

 0 ما ة> عايض نأ و هو ةيعرلا ىلع كلملا ق> نم بجوأ كلملا ىلع ةيعرلا قح

ح هلم ىلوت نذةيرلا ق عايض مالا همعنو.كلملاو زو كلا كال نوكبالهنال ميل
 1 ب

 .ده ةمزالاميفهسايسلا حالصأوةب ءرلا السا و نيدلا حالصأ ىب هوءاسشا ةثالث مزاليذأ هيلع

 ةماقاو مرقح ءاداب لاقةيعرلا حالصا ىفمةتسيذأ ى يش ؛ فيك قربخراةكلم ودينا ةثالث

 نع نكاد امد نحو ضعب نممرصعب فاصضلاو مهميلعتلع لا اوءاملعلا لا عتسا و

 سبل مالغلا لاق كلملا ىلعريزولا ق>امىت ربخاف لاقمهشويجةبوقت ةةو مهنع ل قثلا فيفخم 7 لَ 2
 م ىلو الا لاصخ ثالاثل ريزولل هبلع تس جاولا 000 سائلا نمدح ال قح كلما ىلع

 نساناا مللي اثلاو ىأرلا دادس دنعةيعرااو كلمال ماعلا عافتن الاو ىارلا 0000 ةعمةينصلا

 نا ةثلاثلاو حانجلا ضفخو ريقوتلاولالجالا نيعب ةيعرلا هياارظنتف كلما دنعربزولا ةلزخم نسح-

 دق ساعت لاقهنومح اع مط قووهنوهركب أم مع عفدةيعر اأو كلملا ٠ نهكلذدهاشادازب ريولا:

 تاس ام د الا هنت دحلا زولاو كاملا تافص نمل هتلقام عيمجج تعم“

 الا مكتبال ناناسنالل ىغش مالعلالاقمالكلا ىف طارفالاو ضرعلاب سو ةهافسلاو ب ذكلا نع

 0 هنمهعع"اثبدح نعلق: الوةميغلا رتب وهي:ءبالامنأشىف قطني, الو تانسملاو ريمخلاب»

 ١ ىلاعل ل |الا هر ىت دو هريخ ع ىحن رب فايع الو هنا طاسدن ءازرضوودملالوهقيدصل ملط الوب

 ندم“ ”الاو رزولا ةهزؤلد ١ الكل ىلع ركتال وابيعدحالر 1 ,الوةقيقكلا ع عفانلا راض هوبا

 ') عدو ا اوردر مس ردم هقتاذ ميسلا لثممالكلان العار سانإإ نييوشحل ا

 2 نعد رمل ا مق 2 ناو ناك | نمةق' ىلعذ وك نادعب هثاشفةب رأ رضى عقباع ر ةةيشفب نم كنعهرمم

 " سامث لاقةنامالا ءادا ٠ نم سانلا عييمج نعرسسلا نا 5 ناف هودع نعهثافخا نم رثك اهقيدص

 ” قاما ٠ نسحإلا مد ”1ىنمل ةحارالهنا مالغلا لاق براقالاو لهالا عم قاما نس> نع قرخأف 1

 ” ىدلا امى 'ربخأف لاقط ب بسجن امهناوخا ىلاوهن وقحةسام لهالا ىلا فرض نأ ىغيش نكلو

 / نيلو ناسللاةوالحو حانجلا ضف نيدلاولل هف رن ىدلاامالاق لهالا ىلا هفرصن نا بحي



 00 كك م1 م11 < اد ل «رامولا# ايا ا وا ديلا حت
 33 ٍِ ا اس وصصاسس ساسساسس سس سس سس سس سس سوس اج

 5 7 55 هه هننعر# 32 7 >داو.ءت“و ءاداشوي

 ,. 9 و + لا ك2 < 108 ١ 1 هنن 0 1 3 0. نا عل ا 6 1 ا
 ا ىلع تنور ل ب هاشم اك 0 5 د 9 يح د 2 جا وي نيج مح
 1 00 اذه ضورع ببسام ىل غم مالغلا لاق لطابلاهسب الم ىلع ماقأوهنأهب وقعة رك
 . قلخشلا نأ سامثلاقةب وتلا ىلا جاتحا ىتح نان الا ىلع ةيوقعلا تبجو فيكوهب سبتلا تح قحللا

 و ا فم اعملوا ظ
  لطابلا ضورع كللذ نم ًايغف ثاوبشلا ىلا ليملان ههيلعةعويطم ىب هام عمهيت اهنالالاكنم

 ث 0
5 

 1 قدا نععازد اةلادد.هىلا ناسن الاراصامافد و ناس الا قلخ ئذلا قللانهسايتلاوم

 | كلذكوهو سام لاقةفلالاوةيصعملابلطال هم ع لخدامعا قا نأ مالغلا لاق لطابلا ف عقيامتا:

 | تارت انإس قملاوه كلذوهيلااجاتحم ناس الا قلخهلة تم ةدايز نمو ناسن الا يمي هللا نال ٠

 | لطابلا كلذ ىلا راصف فال ا ىلالامو تاوبشلا ىلا سفنلا ليم مسن كالذ نع نا سن ان ىجحر تما

 '" وةلسنع ىلاةعوجترو ه ود هنع لطابلاةحازابوهب وعلا تح وتسافهبر ىدعاهبىتلاةيصغألاب

 دقو 0 06 اةيمح 00 قانا ا مي مدام

 وب انلاغ هحيال 0 ارا ىرن 57 ':رتناقيلاواب ١ وثلا ةبقاع
 هتعاطو هقلاخ اضر ىلع اهتم موضعي قرتو يلوي طلابضوت ملل بسير

  ةيصعملا هذه لوزن لوأ نأ سامش لاقمهنيب لصاحلا فال:ةخاسبساذ ب اوثلاوة محالا خو تشم

 35 و سنالاو ةكئالملا نم همعسا ل قلخافف رشا ناكىذلا لس اسس ناك امنا قلخلاب
 . ريجتلاو ةمظعلاو تدعلا هلخاد مالا اذب درهتا اماق اهزيغ فرع. ال ةنحلا ىلع اعوبطمناكو
 0 سصو ةبجملا نم هخيرخأو مهعينتج قأ ؟الظ انو ذهللا هلعف- هتلاخ ص ا ١ :ةعاطلاو ناعالا نعريكستلاو

 ” كلذ نم هيف وهامومد' !ىأروةيصعملا بحب العجل جيش انأ لع ني ةيصعملا فهسفن ىلا هاوثح.

 نوكيل قحلا نع مدال هفربص ىفةلبحلا لمعتساةدسملا «خاذهةلا ةعاطلاوهبلاو نسا كلذ

 ف وداوهىلاهذايقناو هودع هلاهني ز ىنلاةيصعملا ىلا هليملةب وقعلا مد [مزاف لطابلا ىف هعماكرتشم
 حابملا مالكا ن ءتتكسفحايصلاداز روش

 07 ةيبمملا لا هيلة وقدام زلفلاةساهشناديعسلاكلملااهياىنغلب تلاق(8/11 ةليلفو) +
 ١ قلاخلا لعالو لطابلا ضورعببسب هبرةيسوفلاخ ثيحوهاوغولا هدايقتاو هودعهلاهني زول
 هتمحو قلاحخلاهل لعج قحلاهكرتودوذعنئلاة لم ةعرسسو ناسن الا فعضوؤامسا تدسفتوفوانث لج
 هذونحو سلبا هودع هب روم فةب علا السلب وةيصعم ا ىلا ليملاةطرو نماهي ض نيل هب هوتلا.

 ' 3 : لعج دق هؤاعساتسدقتوهؤانث لجهللانأس يلا رظن امافهيلع ع وبطم وهىذلا قحلاىلا عجريوب

 5: 0 هلاك رش هلعجم و هبر ةمعن نم هحرخنل ليلا هيلغ لخ دارا نانا ل درب هتمالا

 مزلي نا ا هنوتلل هعاطتسا ناسناللهزانث لج هللا لهفه دؤجووههنجوتسا ىذلا طخسلال

ْ 
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 دحا تان , ملام معلا مكان ادق ن الالام قدصاوأبار بوصأ لب را ل 4

 ءأ نم هن ةردة تلج قلاخلا ن ءىف ةريخأ مالغلالاقاهنع ىنل است ىتلاءايشالا هذه ن ءىلر يخاف. سانلا

 ءىث نم قولخم الا ءىش ايندلاهذهنف ىر ” سيلوء ىث كلذ لبق نكسي لو قاخما قاخءايشال ا
 ةردقلا لكءمهتداراتضتقا نكلوءىشثال نمءايشالا قاخم نأ ىلءرداقىلاءتو كرامت ءىرابلاو

 ءئانصلان «هريغوراخلا نم تالالا عانصاما ساعترب زولا لاقعىش نمال ايش قاخي الهنا ةمظعلاو
 اعنملاد ذهبملاعلا عنصوذلا قالا امأون وقول مثدا ءاش نمالا ءىشعادتبا لعزوردقي الفا

 كناذ قالا فانصا ؤركسفلا ىلطاذ ءارشالا داما لعىلاعتو كرابتهتردق ف رعت نأ ت ئش نافةبيجعلا

 دهب | هدجو أ ىلب ءىشال نمءايشالا قاخ نأ ل عر داقهن اوهتردق ل ئلعةلادتامالعو تايا دحّةس

 ىقنوكت ال ى> كلذكل :ةضفادق واضحا هدعتناكءايشالاةدامىهىتلا ارصانعلا نال نضل مدعلا»

 راهنلا| :ءلع نخ ليللاءاحو رارناابهذاذا ىت>نابقاعتياهئافراهنااو ليللاة بأ كللذ كلل نيبوهنم كش

 انيلعتقرشأ اذاوا ارهم لملل فرعن مورابنلاءاد هتش>ووهتماظب ليللا هذاذاو ا ةمدل فرع 9 '

 قلاحخلالاءفا نم كلذ لاثمأواهب و رغرقتسم ف رعن تب رغاذاواهرون ىوطي نبأ ف رعنال سمشلا

 ىنتفرع كناحلاعلا|هيامالخلا لاق تاقوملا ندءايك ذالاراكةاريمح ام ةريثكهتردق تلجو هعهازع

 هقول قاحلا امنا ساعت لاةهقل 1 هدام ا فيكيتربخانكلوهراكنا عاطتس الام قلاملاةردق نع
 0 ا نارا اانا يع قاخاببو رهدلا لبقةدوحوم ىهىتلاهتماكب

 روظأواقطن هل نأ الولف هتملكب مهةلخ هتداراب ابو سامثلاق*دوجو لبق ق جالا داحم اذارا اناهتردق :

 حابملا مالكلانع تتكسفحابصلاداز روش كردأو ةدوحوم ةفيلأطا نكت 1 ةلك

 ةمدقتملا لئاعملا نع اسامثلآسامل مالغلازأ ديعسا| كلملاا يأ ىنغلب تلاق(3, ٠.١:ةليل فو)

 ل هلا ىدراولا ماك ابضب رجالا يلقاه سانلا نمد كرت ل هن الامام أجا

 نم هللاب ذ ذوعأ ةعاطتسا اًهةماكلاذأ+ طوق كلذ نمواب هوحو نع قل 'اقكللا فر هوهعّضوم نع

 هتافصو ةتاذ ىف دحاو ىلاعتهن ا قلحلا قاخ هنأ لجوزعهللا فانا وق لب ةديقعلادذه
 ىلاعتهلل تافصلمكلا تافص نمهريغو مالكلا نأ هللة فص ةردقتلا لب ةردقاهللا ةلك نا هانعم سيل.

 مج هتملك, قاخهؤانث لح هللاذدن ود هتلكل فصوتال وهتلكذ ودوه فصوب القهناطاسزعو هاش

 تءبفد.ة مالا لاقز وةواخم نحت قا ايف قملا هتءلكب ءايشالا قاخامناو قاخي 1 ةتلكريغبو هقلخ-

 قا اهتماكب قاحلا قاخاغا لوقت كتعمس ىنكل مرغب كلذ تلبقو تركد ا مهتلكةزعو قل اح ارمأ نم

  نيقولحلا لعرسبتلب وهب هبتتشي ىت> قحال هضرع نكي فيكو لطابلا ضر عنيا نف لطابلادضقكساو
 ١ نييع هنأ تاق ناذ هل ضعبم مألطابلاا ذه بح لجو زعقلاخلا وهو( نمي لصفلاىلا نوح ات> ف

 لاق اوهوهبحاملع ا لخدئنبانفلطابلل ضةبموهقلاخ ىحةيوقحسلا
 هب قولخع وهىذلا ق حلا لعلطابلا ل خد ىت-ةبوتىلااجاتمبنكيلوناسن الا قلخاملهللانأ سامشا 00
 يااا ساي هما لع !اوددارالا ىهوناس الا ىفهللااهلعح ىتلا ةعاطةسالا برس. 1



 و

 ىتلاةوهشلا مث حورلا ماب دسجلانمردصي هناةناسن الا اهلمعي ىتلاتا هيض نس وساموأ
 5 هللا ليبسريف قايشقيناو اوه ول و 0 ريل قاسم وك نان 5 9 نم

هش نمهللا ىضرن ىذلاو نطبلاةوهشو لسانتلا ةوهش ناعون دسخلا نه هردصي
 0 ْ الانا لسانتلا ة هو

 1 39 نمهللا ىضريى لاو برشلاو لك الذ ناطبلاة وه شامأوامار >نوكتناهطخسوالالجالان وكست

 بضخ , ىذلاوور كش . وهقادمج دل ا ا اا

 ا عل :,موضعلك رداو ملا الا يشل

 هلاهاهن ىتااةرحشلا نملك اي مدان هترسق تاجا لع ىف قبس له ىن ريجاف مالغلا لاق ميكسلا

 دق ملاعلااهيأ معن : سامثلاقةيصعملايل ةعاطلا نمج رخكلدب وذاك ابها ل

 لك اللا نعريدحتلا نمهلمدقت امل طادو كلذ اي ومدأ قا نا لبق ىلاعت هللا ىف كلذ قبس

 ةحح مد ' النوكي الكل فاصن'للاو لدعلا قد رطنهكلذوا صاع نوكياهنم لك أاذاهناهمالعاو

 هلسن ىف كلذ ىرح ةيتعملاو ةريعملا هيلع تمظعو ةومهلاوةطرولا فطقس نا امافكي روعه جتحي

 نماهيفامانلاونيب و عئارشلاب انو هلعافابت ؟ مثاطعاو لسزاوءايبن الا ىلاغت هللا ثعمف هدعب نمإ

 ناب | ليشمل م مانلاونب 5 ليبسلاا:لاوحواوانل هواصفو ماك> الاو ظعاوم ا

 هذه ىدعت .:رمو«يرو باصأ دقفدودحلا» ذب. لم<ن ف ةعاطتسالابنوطاسم, نحينفةكرتنا
 "ل0 ةقفر كاوريخل ليس مدهو ند رادلا يف رسخو فل اخد متةءاصولا هدهريعب لميودودحلا
 ٍ ١ هحو لعاهذخأن ناان رمأوهتدار اوهاضرن الاكل تاورشلا قلد >امومارش ا عبشولا رذاقهللانا

 ةنئسح نم انباصأ اف ارثانل نوكتاهنان ماركا هجول عا هانلمعتسا اذاواريخانل ن وكستالالحلا
 اولع كلذ نع هللا ىلاغت قلاخا نمال نيقولختار كئاطما: ين نم ةئيس نما اصأامو يلاعت هللا نف

 حابملا مالكا نعت تكسف حابصلادازرهش هكرداو اريمكآ

 " ريازولالأس امل داعيلج كلملا نبا مالغااناديعسلا كلما اهيأىنغلب تلف( 8, ١1 ليل فو)
 هقلخ ىلا بسند امو ىلاعت هللا ىلا بسني ام ىلهتفصوامهللاقا متن ىجأ هل درو لئأسملا همس ع نعاسامم“

 مد ' ١ دلو ند تبحع ىلاف هنم بحعتلا طرف ىلقغر > ىدلا مالا اذه نعى ربخافهتمهفذقف

 اهنم نورك و اهموكرشي مهنلا وماعدةوايندلاموتبعواط ع رك ذلا مبكر توةرخ . الا نعوم متلفغو

 بحال موددال هنا ىلع ليلد اهل هاباهردغواهريءت نههارت 7 ىذلا ناف معن ساب لانو رغاص#و

 2( الي تئمو اهنلغ ارذاتناكناواهري:اهسحانص نمايسيلفةؤالب هالبلا بح اضلالو ههيعن 2

 اهفرخز نمهيفوهامبي عفتني الوهقث لعاهنمناسن الا سيل «لاقتن الا هيلا عرسي وهلاحريغتي نا دب الغ
 ش دقىذلا ميعنلا كلذزآو ةرخ آلا نعابسوأهب رتعا نمالاح سانل| اوس ناا:ةرغ كلذانفرع ثيحو

 ناكول هنا انماعو نم لاقتن الا دعب هل لصحت ىتلا لا وهالاو ةقشملاو فوحلا كلذ لداعبال هباصأ
 1 ' "ا



 هنعرتفرالاب ارق عز الا لل هملاوتالغاواسلا ا راع راك ولأ

 انآ اباقعو هبح ىلع هتعيبط تابج ىذلا قد مزال نإ ًااباوث قاس الا قحتسا كلاف رام :الو

  اوفلاخي نأ قلحلا عاطتسا5 وق ىأب 1 مالغلاهللاقف تاوبشلاهب تلامو هسفن هتبلغ
 : .ىلعر داق هنأ ىرت الا هتدارأ نعج رخال و ءىثد ربي اله | عم تةصوام 4 ظعلاةباغيقوهو م ديلا

 .طصنم لداع هع“ لح ىلاعت هللا نأ ساهث لاقامبادة لا مهم اراد اوسلا هك ا

 ,ن* اودارأام لعق ىلع ةردقلاو ةعاطتسالا ب يم وريخلا قرط رط وطني دقهتدم لهأب فروؤرب

 ,مهحنم ىدلا وه ىلا ا ناكاذا الغلاة مماو كالا فاو راص كلذ فال اوامعنن ريا
 .,لطابلا نمزودب ريامزيدو +مند لحمل ىشى "الفاو دارأام لعف ىلع نو رداقاهمسب ٌثوهعاطتسالا

 5 طحشساا شيلا هنم قيساكهن الوتاكح زوبوهتمجر ميظعل كلذ نسامش لا قحلا ل درب ىتح

 قدا ا لاق هيلع هطخيسدعب هنعىض رده وتلابهم لامدالهنم تقيس كالذن كه 3

 .لهمالغلالاقثءىش 5 ردقلاهلهلاريغ قلاخ سيلو هلمع لعد ح أ لك ] ىزاجنا وهدهن الهنيعب

 امالاض ربوع ىث لكقاخدق سام#لةدريغال محام قاخاعاوأ بحال امو تح م هللا قلخ

 ْ هللا ب ضعي اوك الا هنحاضل نناوثلا تجوب وهللأ ئةرءاهدسا قيئيقلاوب ذهلاباممالذلا لاق بحب

 اهمالغلالاق هنأشيف يف ماكت ا ىتحاهينهف و نء مالا ني ذه ىل نيد سامثلاقهبحاصب باذعلا لحيبف

 فلام نيطلنا ت 0 دق كارأ لقاعلا اهنا سامش لاق حورلاو مسجلا ىف نا.كرملا رشااو ريحا

 1 بشرمكلا 0 هللا اضر هيفهن وكل اريخامينمريجلا ىعسفحورااودسملا المعي ىتلالامعالا "اف

 نعان اهمنوكلدبانر ماه الريال عفبهيضر وهللا فر نا اهي دقو ثانوي يف

 ىف ةفورءملا سمحلا ساوملا|امبلمءباغارشلاو ريا ىنعأ نيئيشلا نيذهىرأ ىلا مالغلالاقرشلا لعف
 .. را تح اوس هللاو مشلاو رصنلاو عمسلاو مالكسلاهنعءىثانلا قودلا لحىهوذاسن الادسج

 ع ًاسامناس اسن الهي بفأس امش لاةرمشلل أذ + .جريخلا تقلخ سما ناوحلا هذه له ىنفرعت

 .قاسنالا قاخ ىلاعتو كرات قلااناوهو كل: اةارمرسشاو كنهذ ىف ابعضو ةحاولا ة دا وهودنع

 | .كرابت بسن»الو تداح لك ىفةرث ملا ةيلعلاةردقلاب الا ق وك هنعردصب ملوهمح ىلعهعبطو قحلاب

 ٠ سفنلاه يف فمارو هتن ناسنالا قاخد قوناسحالاو فاصنالاول دععلاب <. ىلا الا ىلاعتو

 ْ وأ ميعنللا يبس سمخلا ساوحلاه ده لعجو ةعاطتسالاهل لعجو تاوبشلا ىلا ليملا لعةعوبطملا

 : ,ىشمال نيلخرلاو لمعلل نب ديلاو قاعتلل ناسللا قلخ هن ال ساعملاق كلذ فيكو مالغلا لاقميحجلا

 لمعلا لعابج هو ةعاطتسا ساوحلا هذه نمةدحاو لك ىطعأ دقو عامسلل نين ذالاورظنا انرصنلاو

 وهام كرتو قدضلا قطنلا نمهيضري ىذلا وهاضربالا لمعت الذ :ااهنمةدحاو لكس وةكر رخلاو
 «فرص وهو ةهمدبّص كلو هللا همم 5 ىلا رظنلا فرصرصملان ههيضرياممو ندكلاوهىذلاهدض

 ةظعولاك قملاىلاالا 0 ,80/ ةميسلاب مةسعرب امموتا اوبشلاىلارظن لاكهنادهرطا امىلارظنلا

 مل لأ ندى. لآ, ٠0 ايما امعمس ناوهوهدْضكر :وهللا تت كىفامو
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١ 
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 , هك كاتومدمب م يع معن 7 تو ١ ايلاط 0 0 2

 31 ' كتيضو تاظفح اذاف ىلع ةلدر قمر ةقاكأو راكم ىتيب رثأ نسح كعب تناوهب ىضرتامع

 تا ارهسرم قارختسالا ةباذ وهو كلملا هل لاقف ربك الا بيصنلا ىلراصو اديعس اهب ترص
  مظك اذ تظنتغا اذا ندوة ٍرْخ "لاو اندلا ىف اهم هللا كاعمتنب لاصخ رشع مزلا ىنبااي توملا

 . .اذاولدعاف تكحااذاو فوأف تدعو اذاو ةدصاف تقاعن اذاو ربصاف كيا اذاو كلظيغ

 1 أكو كودعل كفو رعم لذياو كئادعأ 4ع مار كداوق مركا او فعغاف تردقك

 3و !”تبسفقاذا ىهو كتكلم» لهأ ىف ارب هللا كعفن» ىر>أ لاصخ رشع اضنأ مزلاو هنع كاذا 1

 ١ . مزلاو ةحاحللا كر اوحصلا ليبقاو كدرعت واف تدهاع اذاورح :الف قحكب تيقاعاناولدعاف .:
 ١ ٌعريغصو *ريبكك بح ىتح سالا زيد الداعاك احن :كوةديم ا ننسلاو عئار ثلا لعةماقةسالابةيعرلأ ظ

  كالابهدلوهدبعني رضاحوناكنب ذلاءارمالاو ءاماعلا نب رضاحلل لاقت دسفمو :اعكفامو

 1 : اه ١ رفتو حضر لى اله كلذ فذ كدي 3 | عامتسالا كرو ككل مرما ةغئانعوك اياهدعب نم 1

 | ا لوعدهاعإم مدع منا درؤ ؟ؤادعامب تمشتف كلاومالافلتو ك<نادبالار رضو كعمج

  هرمالةعاطلاو عمسلاب كيلعوهنيبو كتبو ىنيب ىذلا قاثيملاومالغلا اذهءمكدبعن وكياذكيف
 .. انوهاهوكلاحز غوكرومامقتدنف هموت ام ىلعهعموتيثاو كلاوحاحالص كلذ ف نال

  هيلاهثا مظف ذ هنأسأ محتلاوت ولأ كأن كس تدتشا اد هدعب مثمالسلاو كةمعن ىلو وكبكلم
 ١ 3 | ةرامك مهنا م ةتكسلم لدأو هةيعر عيمج 4 لع حانفهحو رتلطو هبحن ىغق مث هللاركشوهلبقو ظ

  مدلاو 38 هوحوتو كلملا ب ميعممالغلاواوعجر م ماظعاو ليجبتو مارك أيه وئفدو ْ

 | لس هةبب أريسإ مف مالغلارا سف كاملا ربرس ىلع هوساجاو هعبضا ىف متاحا هوبسلأو '
 م 1 ١" فراخز ىلع ىلقأو اماذل منخةسافاما وهما 2 ؛ كدوأ: :دلاهل تْض رعت هت من ةريس هدف ناسحالاو

 ٠ هيفايق ىشدو هتك ام زمهاوددلاولةعاطلاذنو قيثاوملا مهوب أ هب هدلق ناك ام كرتواهرومأ |

 52 ممشاه جوز تي واهلا ىلسرب والا ءانسحةأرماب ء.سبالراصفءاسنلا بحب دتشا ودك اله
 ٠ لك يل: راسو ليئارسا ىنب كملهدراد نب ناماس عجم رثك أددع ءاسنلا 0

 | نع الوحل نع لاس ١ الو نهدناع نم ج رخال الماك روش نو , ىلتخم ن .عجرتسوا ٍ

 | كلذ هّنم اوارامافاياوج مطدرب الفدويتاكا ذاوهتيعر نم هيلااوكشي نءةماظنىفرظنبالو همكح را

 ا وةقح هتيءررومأوهتلو دروءالهلاهاو*رومأ فرظنلاك رت نمهيلعوطنموهاماونياعو 1
 ل مهضعب لاق نوهوالتب ضع ىلع مهضعب ليقاو عيبا كي قشفءالبلا مب ؛ل ليلق :

ْ 
 ا

 هيه نمل كالا اذه رمأ ن٠ ٠ _'روكبامهفرعت وأث رهأ هيلع عش هنئارز و ريم 1

 01 وماقف اهناطشاب هتنتةوا,تاذلب ايندلا هتشهدأ دقكالملااخهناف ءالبلااب لح ليلق نعفالاو
 ظ لل.ةةاهئاطشأب هتنة*وابتاذاب اين دلا هتشهدأدةكلملااذهنا ميكحلا ملا علال ولاقواس(شاوتاو

 ا كالا يلاانر ,ءأريد وةماعلا سقت ليلا دا تك اهدا سف ىف يعسو لطابلا ىلع ظ
 5 دنا وك

 ةاقعلا
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 0 سويت
 ”تيمسا كيلا مك

 م22 يا ا 1 د 1 ب 0 : 07 2

 ميول“
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 هواين دلا ضفرل م ميمتلا» 0 لي ومالا مس اتساع شبان زيدا :
 0 و ىلع "ناك ىتلا ةماظلا هداش تلا دقملاعلا هيأ الغلا لاق عفن اوانلريخ ةرخ " الاناانقتو

 ا( رن اجارس رم قحلا عابتا نماهتتك-اس يتلا ليمسلا ىلا ىنةدشراوء ىضملا كحاب مب
 تاطي نادب الف عيب : ازامززذاك اذاهنالاقود هللا ون اك نيذلاءاكسحلا دح | ماق كلذ دنعف ٠

 افاثذ ىلاعدف ادنأ 000 ىنرأ ملامريساغتلاو لث م نم ادم تع” دقو ى عرم ليفلا عمينرالا

 دلوو لال 0 دلاهاومر «خامىلا ا اس ناىلا

 000 رغشاهل ريا ةويق ريتك رغم لااامأمالغ !!لاقريخطلاامو ريمكلاامىل اريخاف لاق حلا ص ا

 >7 مالغلا لق اهيف قئالخاا عمتست ىتلاءايشأ ةعب رالاا» ىلاربخاف لاقهنم ربك الربيمام
 ال نم ةنالا )اف لاق توملا تآركسف ا :وهشوهونلاةذل وبارشلاو ماعطلا ف قث الحلا
 هناعمن حاب ذكلاىذلاق بذكلاو عبطلا ةخ وةقاحلا الغلا لاقاهنع ةحابقلا ةيحنت ىلعدحأ
 .ناكناو حيبق قدصلا ىأو لاق مفنلارو 48 وررضلاه شاص: نعش ىذلابذكلا ملل لة بقل

 02 مالعلال ةمح مقل ا 4 4 اددعأ و ددنعأع تايد الاريكم الغلا لاقانسح هلك

 ال اطعم نم والا ةنكال رالذا نءمالغلالاقق مح لاجل ىافلاقه دنع سيلاهيناسنالا
 ةيعرااو لو أعان كر كدهب نم كلاملابكدلول بعت ذا بح نك كوانكلمتنؤ كلما اهي نس امك لاق
 ,مرمأوهب نولءعب وهن وظ ةح ه:مهو عع“ هنا ىلع سانلاو ءاماعلا نمضح نم كلملا ثح كل ذدنعف

 عيمج ىبعدهعلادخأو هدلاو كالم ىلع ةةمل> نوكيل هدعن نمهدب عىلو هلعج هنافهنب ا رم اولثّتع نا

 "اوتكف: الو هيلعاو لاختي الث ا لنانلاةيقب ققاتبصلاو  ويشلاون اخ شلاوءالعزا نمهتكلم لهآ
 | ةدوفا لع تيتا ى هاد 05000 اىلعيف 0

 راينا انين نيم رقلاسانلااودانوا وخر 3 ممم "ول دعا شام ناش كازا

 .ىرت فيكو كالملا اهب ]تناك ؟هلاولاقمت كالملا ىلءاولخ دو م,ءمجاباو رضح ىت ٍج> نيدعملاس انلل ظ

 .ىلاعت در دقاع مهسلا خه: دقوةيضاقلا ىذلا وها ذه ىضر مالم مهلاقاذه كض طرم نم مكتشفن

 ,ماللغلا هتمان دف ىنم نا هنب اللا مثةرخنالا مايأ نممونر ,لؤ اوان 21 ونار خل 1قنالاانأو لع

 كلل لاق مراح ىم لك كب وةانبعتءعمددق كلملاوهشار ة لسن اداكىت راد وهو

 ,لمعاوهللا ق:افهللا هقاخام عيمج لعراج هن الموتحلا اذههل ىرج نم لواب تسل ىلاف ىنب |ايكأبن اله دلول

 ايما 5 ذب. ك3 لغشاو ىوطا عطتالو ق الخلا بج هدصقت ىذلا عضوملا ىلا كقبشياريخ
 مالسلاو كيف ىفالكر خآ |دهو كددع صن قالا نعجاو كنمونو كتظقا وكدوعقو كمايق

 ْ ٠ ا جايملا مالكسا تقل تتكسف حابصلاداز رهش كردأو

 ةذنمم ةدلو ىضوأ ل ذاغيلج كلملا نا ديعسلا كللملا هيأ ىتخاب تلاق( 8, ”١7 ةلبل قو)
 ولو اعيطم كل لزأ مل ىتاىتباان تماع دق هيبال مالغلا لاق هدعب نم كلمل' هل دبعو ةيصولا



 د اراؤطا»  .ةيف

 : ةدم 9 5 0 ا 03 00 دع ع اذدكم لا 10 3 0 انافا 0

 م ا 3 نأيلاءاما نار - + اهذخاوتكمسلا فخ 7 5 1 َّى 0 0 59 3

 سيرسل كرت ,لعالاذإ 1 ينم م:هدقاميأراماف ى اماشلا ٠ نعادي»ب هس دجاوو تقلا 1 :

 امرأ ىلا ابا هبجسي لازافءلم اناء رج مماجاسد دسج كوتو هيديباهياع ضر وهسفنب .طاخ له 3 ٠
 م .م سأن هاتاف قدر لاا اودقنا لو و-» -.يضي راصفاهنم صاخم ودحا|ماذ دي الةناوداطسوفا 35

 9 انا ا ارظحلا| ذه ىف كةن تيقلا ىتح كاهدامو كن اشامهلاولةورحسلا لعنيظفاحلا ٠١
 | يم تكرت فيك اذهاياولاةفةكلطاو ىوطا ىلعتليقاو ةاجنلا هيف ىذلا حضا ولاز سلا كرتذلا 0

 اف لسودحاانهه لخدا.. هناميدق نمفرعت تناوؤلملا هده كمت تاخداوةاحنلا ليبس
 00 كالهلااذهيف عقت الو كحورذق:ت تنكف ك فن ةاج :و كدي ىفآم ىمر نع كعنمىذلا
 قاكامدقتو ةف[ح ءاحرلا لحرلا عطقف كل غاه ذه نم كذقنيا :مدحأ سدل نالاوهنمةاحت

 00 ”الالإ لثملااذهكالملااهيا كالتب ١ رضاموامظعاك اله كله كيلعهسفن هتلمحا من هدب

 امقلاو كتتيعرةسايس نمهب دل ةتمتن | ميفرظنت 0 نعوبللاهيفيذلاريقلا ىمالااذه
 دع ىف ناك ذا سامث 1 يأت ىذلا اف كللملا لاقابيع كيف دحا ىرب ا ىتح كاكلم ماظنب

 ] 01 يارا مطءوحا فرظن ةبايلق ليخدلا و ساني نب فا تناو

 ١ 3 ىلاو باوصلاب تاك كنا سامشأب كالملا لاتف ةريسلا ..:ر>و ريخلاب كرسمت +

 . هركذاملكب سانلا 1 سد 1-2 سامش جر ىلاعت هللاءاش نادغ ف هب ١ ىنتحصنام : 1

 " ميلا رذتعي راصو هيلع لوخدلا ىف سائلل نذاو هب ادح نم كاملا ج رخحابصلا بص امافدل 5 و
 7 8 ضعب نا مهلزن هيلا دحاو لكراسواوفرصناو كلذ أوضر فن وبح ام مط عنصي نامثدعوو ّ' ١

 58 :هرومأ ىفاركمتمنولل اريغتمهثأرف هيلع تاخددق هد.:عنبمرك اوهيلانهبحأتناكوكلملا "
 ”امئاوال امل لاقف اعيش ىتشت لهسفنلا قاق كلما ا هيأ كارأ يلام تلاقف هئارزو ريمكن نيم ١
 ظ لت تيرمتما ناو قيعولاوحأ نعد ىلا وحأ نع ةإ غلاه ذو ىلا ىنوكش نعتادللا ىنّتق رغتس 3

 ٠ .اشوشغم كئارزوو كلام عم كلملا|,ياكاراىنا ةلئاق هتب اجاف ىد» ني 0 3

 اة رالوامعن متالومذللا ذه ككلم نم كل لصحتال قحكديكو كتياكن نودي رياعامهناف ٠
 00 نوكستو بعتلاو بصنلابىني كرمحنا ىتح مهنعةقشملا عافد كرمت ىغقت نا نودي رديل» : 31

  تلاقف كلذ ناك ف يكو كلملالاقف صوصللاو ىتفلا لثمزوكست واهريغحالصالهسفن لتقىذلا ٠

 ١ روج يف ناتس ىلع اورف م,تداعىلعزوقرسيمويتاذاوجرخ ص وصللانمةعبسنااوركذ
 انعم لخدت نا كل له ىتفايهلاولاقف منيب فقاو ريغصدلوب مهاذاو نات سبا كا ذاواخ دف بطر. 31

 . قفل ميج ١ | وجاينمانل ىمزتو كتيافك اهنزوج نملك انودرجملا هذه ملطتو ناتنلاادها .

 001 ْش حاملا مالكلا نعت تكسف حاصلا داز رهش 0

 لاقيبعم لحدو نيرصلا باجاخو فلانا دمعسلا كلملا أهي ىنغط تلاق 0 ١ 0 ةليل فو)

 لا

27 

26 
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 م 1 يال رد الور زرانال راد مالا سال هارامأا 0 ثثكعاتنا .

 لإ ريخع:] كيلاائيتادقانت | وممنع هتافعل هةعر نمدحالاحدرعت: الود وهم 0 > ف ةراغنت الو 1

 ' هلذلاب ميقمتنا نير نواس نا نكس سلوام راو نزيك“ كتاللر الا يل
 ئىضمو س امش ماقف هللا ىلا عم مِجرو كمالك لقت هلعل هءلكو قلطناف كلملاا ذه حالصأ ىلعسانلاردقا .

 كلملللوخدلا فى نذأت 3و1 كل ساذ مل ادلولا ا رياهل لاقو هيلا لوصولا هنكم : نكممتجاث يحمل ٠

 نمئديسابهلاوالئاقءالغلا باحافهنعهب ىنبيجيام معسأو وهب هربخاوهبحورظن ادي رارمائىدنعنال ٠ ا
 نم ىلعكلدا نكلواهبجوهلت ارامةدملا هذهلوطقانالوهيلغلوخدلا ف دحال ذا هشام ٍ ٠

 اذافخبطملا نم ماعطلاهل ذخايوهسأر عم 0 ىل الملا فيصولاف قاعتت كن اوهو كلل هنذأتسي
 بابىلا سامهش قاطناف هدد رامكلل لعف هناف كالاديامم هلاسا ماعطلا دخانل خبطم ا ى ا ىلا نا جر >> 1

 2 بحاىناي هلالث ةنسامش هنلكسف خيبطملا ىلوخدل'داراو ل.قا ف.صولابا ذاو الماق سلخو 90
 ' و ذا هسفن تداطو هناذغ ٠ نهغا رفاذا كلضف نذ هصخم ماللكد هريخال كلملاب م نا 1

 ار تانيتس وتم كعب ولا لاقتق ههاقن راناعهماكأ <-هياغلوخذلابانذاهئمىذخأتو .
 كتمدن. جوانا قاواساثت# نإ يدشولا لاق شفت تناطؤمتم 1 اوكلملاىلادب هحوت رمل

 فردصولا رماو كلذ نم تاتراو كالملا عزفؤ كب ضت# رومان كماحرل كيلع لوخدلا ىقذ دال

 حابملا مالكتلا نعتتتكسف حابصلاداز ربشكردأو .هيلعهلاخداب ٠
 هيلع نيايككلاعنداع فيس ولارشا ام كلاملاناديعسلا كلملاا هيأ ىنغلب تلاق(ة,١ ؟ ةليل ىفو) ١
 تللملا ىدب لسقو ادحاسهللر خكالملا ىلع ل داماف لوخدلا ىلا هأاعدو سام*ثىلا فيصولاج رخ ٠

 كالملاىديسدجت راملةدم ىلناهللا.ةةىلعل اوخدلا تماط تح سام نتا سامقالا

 دي وألا كلاملاابيا كلد رك ذا هالك كاي لا تعجو كتعاط تدهاشان !اهفاريك كرلأ تقتشادقو

 ىلعةكألاو ا نماق زلاتان كلما املغا سامشللاقف كلادب ام لقد لاقفةمعن ل ا ١
 ظ جرم ال كنا ب2 هللا يعم و هللا نأ و كلامة كواملا نهادحا هقزر « ملام كنس ةثادح

 3 اهو 0001 دا وكت ذا ىغبم:ىل؛ كرثاخذب هيراح الف كب ايصع بسب هريغىلا كيتا
 هحيصن تءضاو هدببعتضفرو هلي رووا 2 مايا ذنم كتير دق قال اعْناط 1

200 

 ده 0

 , هفغم وكلملا لقدر ا مو كيلعهللا ةمعن ر 5 كن مو هماكح اوهلدعيف تدهزوهمالل 5و

 تاي غرروما هدانا هلي كدلتامو كتكامتروما دابهذ تلا مكن اهيبسس امش لاقهببسامو كلذ

 ل !احالصانأ ليقدقواين دلات او مش ل لق نم كل هتاسح مف سفن | ىف اعتامقاو ٠

 لئدسلا لحم كاناف كاتيقاعفراغاان سحن نأ ىد.ء ئأرااو هيلع ظفاحم نا كلملل ىعبش امم 7 ٠

 ش باصاامك.بصيف كالطاةطرو ا ةلسوملاةينافلا ةللقلاةذللا لعريقتالو ةاجنلاهيفىدلاح اولا ٠

 ١ يتاطقسيلريعملا ىأدقادامصنأ ىنخاب دق سام ثلاقكلذنض .كوكاملاهللاقذ كامس 0 ١

 ' ةحاح ىل سيلهسفن فلاقف ةميظع ةكمر هبا رسجلا ىلع ىث هورهنلا ىلا لصواملفهتداعز عملا



 0 هلع ةمركم تناكواه بحي ناكو ةجوزهلناك اورو ومو
 ا هحاصيلم وب لك ىفهيلا ىف ايزاك فادي دج هديب هسر غنا :س هل ناكو اهمأ رب لمعلا واط 0

 هنيبكام لك اط لاقف كناتندس ف تسرغ ءىث ىأ مايالا نم امويهتجوزهلتلاةفهيقسيو

 هارأ ى > هيف ىنجرفتو ىذخأ7نا كل لههل تل اقف هيقسو هحالصا ىفد متجما: ًااهوهندي رثؤ

 املفكذخ اودغف كلا 1 ىتح ىنياهما مذ لاقف باجتسم ىئامدنافةحلاص5 وعدكلا وعدأو

 نائثاامهيلارظن ل وخد لاح فوهيفالخدوناتسبلاىلا اهبهجوتوهعمهتجو زذخأ لجرلا جبصأ
 اذه الخدامو ةناز ةأرماهدهناوناز لج رلااذهنا ضعبلامبضعب لاقفدعب ىلع نا.شلا نم

 ناتسبلا بناج ىلعاهقوامهافزاباشلاامافاهرمأ : مذوكي امارظنيلاهاعبتفهيفاينزيلالا ناتسبلال
 ىتلاةوعدلا يل ىعداهتجورالجراالاقهيفارقتساو نا: .بلاالخداملامهنافهتجورولجرلاامأو
 كيضوا لاقف لاجحرلا. نمءاسنلاا<.عتمت ى لا ىتجا# موقت ىتح :- كلوعءدأ الت لاقفاهبىنيتدعو.

 نع ىنتلغشأ اعرو ةحيضفلا نه ىسفن قا فيهو ات ملا ىف ىنمزاك اماةأرملا اهّسأل
 َّق قداماواهارحالوةعحاف بكن ال كل دنملاعن الفت لاقدحأ ان ار نأن , ذاامأ ىاصم

 تألأو ةححالو ارذعهنم لبقت لو تدرأ ت قو ئأ ىف هيقس ىلعر داق تن أوةلب مهيففنانسلاَذه

 امهيلع ايثو ناروك ذملا تاباشلا اهارصإأام دنعفاهعم مان دماةكلذدنمف حاكتلا باطو هيلع
 ١ (هلاقف < |-لايلاانرمأ عفرتةأرملا عقاون مل ناوةانزلا ن مكن الك ةلطن الام طالاقو اهاكسمأو
 22 كلذدنعف ةأرملا ىلعا ذم لبامالك هلامععاةناتسملابحاصانأو ىتحو زهذهنااكحم ولد لا

 8 عج رف تدعتسل ) وهو |هوحم لقت نوه ضم ل اجرا عدتالالهانارجوو تنائتسار ل

 نعت تكسف حابصلا ذاز رهش كرداواهاحضفوةأ را ايتاوهلتقفدر نجتطعب ردوا بتل 7

 3 حابملا مالكسلا
 2١ ىلا نابافلا عجر ةأ أرملاجو زلتقا1 تاشلازا درءسلا كلملا ابي ىنغلب تلاق( ١ و ١

 1 امالك ةأ ما نم عمسينأ لجرلل ىعبش سئاهنا ءتل كلملاا بي اذهكالانلفاعاواه اح ضفوةأرألا

 0 وأ أ ملعلاو ةكدحلا ب توثدعب ليلا ومس ملت نا كايا ةروشم ىفايأراط ل_ةبالو ضأ اوه طل
 0 اجلا امودا فلا ىلااهريصم ةريسبة ذل عيتتالف عفانلا دش رلاىأ رالكتةرعمدعب دساعلا ىأ أراعبتت

 ىلاعت هللا ءاش نا مهلا جرخ خ!دغىان' هل لاق س امش نم كلذ كلم ا ممساماف دي دشلا دنا ازاا نار خلا

 تلخدف سامش هلاقامةأرملا غلبف كلما لاقامب مهمل ءاو ةكلمملا ءاربكن م نب رمضاحلا ىلا سام ج رك
 ثيحم كتنعر دنع كلملاابأ كنا ترأر نآلاو كلملل دينع ةيعرا امنا هل تلاقو كلملا

 ناو كب اونواهم افيعض كو دجونافكنطاب اوربتخي نا نودي ري امنامهو مهرش فاخمو 9
 1 أ تحضوأ دةوةريثل "مليح نال مهكلعءوسلاءارزو لعفي كا ذكوكوب اهاعاجش ا

 'ك دال



 ا اذكر خللا نيف ى را ةيماو الو د ل

 1 1 اولاقف لعفا فيكو ى ملا لاقف كمذو ةفدحأكا د الكل امش ردلقلا م نمافال تابوا ودعم 1 ١

 اهيفام غرف اذاو هطقتلنف هيفام رثانتب ىتحاد وقاك ر# اهنم نصغ لك كرحواب طسو قدعقاهل 33د

 زوأاوهدحو نصغ 5ك كرح راص رح شلا ىلع ى هلا دعصاللفدانطقتلا مم كبيصن ذشنانيلاتلزنو 1

 كلذ لع هر عدنع فقاو ةرجشلابح اصباذاو كلذك متاغيبفهنوعم صوضصللاوهنقزئاثتب
 اهقوفدلولا دهان رفا .ان رمان اريغا + هاينمذخأ هاوار حقلاهذهوكلا مويه اقف لاحلا 3

 نحو ز وذا اهله رثتنا ىتح ناصغالا ضعب زرفابنما:معطي نأ هنمانيلطفاهمحاصهناان دقتعاف

 قحلاكل لوقأانأنك-اوءالؤهب ذك لاقفتن؟لوقتاف مالغللةرحشلا حاصلا ةفتنذانلام ٠

 مهيلع زوملارثتني كن اصغالا زهال ةرجشلا ذه لعدوعصلاب قورمانانهىلااعيجانيتاتتاوهو ٠
 2 هلك يدا دوب رام ا عا ع ,رحشلا بحاص لا ةفمهر مات لمتمأف

 .كناودو كلبحو كتقامحن الا تعدل ةرحشلا اص هللا ةفاعمشأ نم تاك أم مالغلال ااتف ٠

 ضقو ؟اممسلا>ىلإ اوضما لييس يل يلام صوصلا لاق مكر غحالص ل كلاس قلي قه ١

 كياولعمي و مه رمأحالصال كوكل هينا نود. ريكتا اودلهاوكؤا رزواذكهوهمقاعودل ولاى لع ٠

 الو مهيلاج رخأ الان افكر ,ت قت لصد اوه .:!ةاماق> كاملالاقف ى ةم)انصوصللال لءفام لثم 3

 عجو ردزولا ماق حاب ضلاحمبرصأ اذ حاصلا حبس نأ ىلا نع ,ءدغرأ ين هتجوز مم تايم يف اذل كرتأ ظ

 3 تف ف نيحرف نت رق سم كالا ب ازا اواح مثةيعرلا نم مهعمرذح نم علو هدلا باب رأ ظ

 ..لضاتلا ريزولاا أ سامقل اولقكل ذ نماوستراماف هاع]وخدلاب مهنذأبملو 9م رمااج رح ملو بابلا ٠
 هب ون ذىلا عمد د_ةىذلا لقعلا لل ةلا نسلاريةصلا صل 0 را هأ لماك اميكحلاو ظ

 هب ونذيلا 0 أ تى ا 2 تاذاذ_هوددعواع فو. 342 !أفيككلهدعز رظنافدذكلا

 ىلع نبركنم ريغاناف جورخلا نعةعمهود ريخأتىسسلا مرظنتواتناثهبلال> دن زاا وجرت نكسلو ٠

 مداسلالاقو هياعل> دز 0 :نامدواسقلاةياغ غاب هنافر مالااذهلثمةم.هذلاهعابط ٠

 ىنينشب ىذلا هنكدلا رمالا تكرتو ةذلالا نم ريس ءىث 5ىلعتا.قأدق كارأ ىلام كلاملاا بأ كيلع :

 ]1 امرا رعاهنبل نسح هاه افاهنبل نعاوطنموهوةقانهليذلا لثم تنكودب ءانتعالا
 راصف ءاضفلا ت تبلطوامسف: تب دج مامزلا كرتب ةقانااتسحأ (ملفاهمامز نت عب اوأهمأ > ىلءامون: 7

 كسفن حالص هيف امن كاملا اهيأر ظنافدعم نمرُك أهيقلامررضزا ممةقانلاو نيللادقاف لجرلا َ

 الو ءاعطلا ىلاهت>ا> ىل - >أ أ نم خطبملا باب ىلع سواجلا يد نا لحرلل ىخينيإ سيل هنافكتيعرو .

 م مفديإم ماعطلا نم ىب تس لحرلا ناامو نهيلاهلمم هلجأ نمءاسنل |عم سولار 2ك ناهل ىو 1
 ةعب رالاهذ_ه نم تك: نا لقاعلا لجرلل ىغمني كلذكش شطعلا لأ عفديامبارشلان هوعوجلا

 هتيعر حااص» فوهسةن حلاص هى قابلا فرمدإ و راهن لكفءاسنلا مم نيتءاسب ةعاسنب رشعلاو |

 ا 2 هندبو 7 ] ةرمغ٠ ديف كلذ ناف نيتعاس نم رثك < فيلل الوحام )| عم ث كا

 7 د 3 0

 تلاد



 ليلدراصوةفلاختاو نادصءلا ىلع اوهزَغِدقو ك ريغ ىلا هه استو كدي, ىفامعاز: .نانودن يه

 ىقارثكملاط اذإ ةراحأآانافتا وهشلاو ورالا ىلع كابأم 551 نمو كانس .رءبص نم هن ومأعد ,امكلذ

 نورزاوتي مثوريث- ؟قلخكتيعرنالاورانلااب :متح دقت اضع امضعب برضوهنمتخرخ أى ذولا |

 حابملا مالكا نع تتكسف حابصلا دازرهشكردآو بئذلاو بلعثلا لدم

 نأ اومعز لاق كلذ ناكفيكو كلملالاهقف بئذلا باعثلا ل ثمك ل ؛هنوكي وككاله نمنوديرباع

 لمح ثاذاو كلذ بلط فنولوجي مثاهيبفذنواك ايامذومءاطي مو:تاذاوجرخ بلاعثلانمةعامج

 لفعل واجب ايلا حبصأ ملغ نت مهبل ءأال تقولاا نه نميؤباهل# سخان أل نسجالالا

 م نئاحلا 55 عربتم سارا ولاقثلاحأ 2 اردت ظ

 ' 2 ١ وجم دور هايس وق عج رع خل 7 3 19

 ش 8 ع نولخديمهنأ ىلع اودعاوت دق كتكنام لهأنا لعاهيلعكارغا ن دوبل دهر تاتا

 28 ىلع ر دقتوأ مهيدي | نمةاجنلاو مهعيمج ىلع ة وق كل لف كريغل كك امن وطعد وكنولتش وك

 ناك ناو ىمالكب كل ةجا> الف مبلبق نم تنما هلك اذهتيطعاتنكنافابلتقدعب كشفت ءابس
  كراذعاب مبماعاوكسابق ةوق سانا هظأو ككل مط سشاو كسفنل قفاف كلما واين دلا ىلا كلتجاح

 '- كلثمنوكب وكك اله نهنودي ريامكيفنو.لبي وكريغ ىلا كنمكلملا لقت نودي ريوكيلغ '

 2 كيف نوغلبيو كلملل لاقاس(ش ري زولا نأديعسلا كلملا|,.أىنغلب تلاق( 9,1 1/ةليل قو)

 2 ضعب ىلع انضعب ىغبب نأ ف اخ نكلو الي وطانمزهب شيعنام ان دجودقموسفن أ اولاقف تيم
 ١ لعجتواننيب كح كح بلطن نأانل ينبنيفانم فيعضلا كليف فيعضلا ىلعهتوقب يوقلا لمع و
 ' لبقا بئذباذاو كلذ نأش ىفنورواشت,مثنيبف فيعضلا ىلع ةطالسىوقلل وكي الفابيصنهلا

 - هوبأو سانلا ىوقأ هنالاننيباكح بئذلاا ذهاواعجاف كير باصأ نأ ضعبل مهضعن لاقف مويلع
 0 هيلاراص امب هوربخأو هيلاوهجوت مهن أمئاننيب لدعينأهللا نماوجرت : رمتوانبلاناطا سناك اقباس

 3 1  هتحاحردق ىلعمو لك ىفهتوقبام انهدحاو لكل ىطعت نأ لجالاننبب كانمكحدقلاولاقو مهب

 00  محسقو م 2 ومأ ىطاعتو مطوق ىلا ب نلا نمباع احاف اضعب نضع ؛ كلييؤانةرعض ىلعااي وق يعم (

 2 ءالؤه نيب لجلا اذه ةيدشان هوت ؟للا لاقدغلا نمناك املف#افك امم ويلا كلذىف مولع 5

 2 ىلذوعيطتس,ال مهف ىدحو هتاك ناو ىلهواعجىذلا ءز زجلاالااهتمد ىش لعد وعب الني زجاعلا
 4 ا ةليمج ريغ .ىلهيمسم هللا لعل و ىسفتلا ذهذخأ» نع ىنعذمي ىذلا نف ىتيب لهالو لل مغ مونأ عم ار

1 



 هدا ا 5 كك 3 1 5 ا ا اا - 0 م
 عل ” م لا

00 

 هغب و كلل اقف صوملاو رجاتلا ثم للشم دوك ل له ىتح رمأ سن عآم
 ا 11 ف ندملا رمش قاع ا ةراسش قطن اهرشك لامع رخات ناكهنا شلت ناكل ظ

 00 ا : وال ز:ماهبهل ىرتك اةنردملا .

 مهسيئر مط لاقف كلذ ىلا اليبس مهلاو دج لف هيلع لوخدلا ىفاولا ةحاورجاتلا كل ذلزنمىلإ

 ظ لبقأ 000 نم ءىث هيف ابار هقتاع لع لعجو ءادطالا بايث سبلف قاطنإهنا مث هر ءأكيفك أ ْ
 هله رك أهل لاف هءادغىلعاسلاجه أر فرجاتلا كلذ لزخه ىلا لصو ىتح بيبط ىلا جاتحي نمىداذب

 هعم 6 ىلهحو هلل اقمصللادعقف ىعم لكودعقإ ن كلوبيبطىل !!اجاتحم تسل لاقف ًاييدطكل

 هل ل ةو رجاتلا ىلا تفتا مث ىتصرف تدجودقل هسفن فصلا لاقف لك "الاد. جرجاتلا كلذناكو

 ةحبصل كر ماع ىنخأ نا نكع س دلو كناسحإ ع نم ىل لصح امل كتحيصن ىلع بجو دقل

 ىعسلاب ردابت ل فك”راف كتدعم ىف ضرم هيجس اذهو لك الاربأ ك الخر كارأ ىلإ وهو

 يندعمو 0 ىجحسح نا. رداتلا لاّقذ كالا ىلا ركل مادا لإ و كئاود لع

 ركشلاو دخلا هللو ضرم ىتدي سياف لك الا ديج تنك إو مذهلا ةعب رس
 ىنتعطا تنازناذ |ينخ مط ىص كنطاب ف نأ تفرعديقفالاو كلر هظبام بسحب كاذاعا صنلاهل لاف

 نكلو هللاوهىوادملااءاضللاهللاقف ىئاودتف رعب نمدجأ ن يور جاتلالاقف كسفن ىوادف
 هااطع ةءىثهنمىنطعاو ىئاودنالا ىت رأرجاتلاهلل ا ةفهن اكماردق لع ضرما جتلا هد ىلثم بيبطلا

 ءىش هنم ىطاعت ليللا ناك امو هنمدذخأف ةليللا هذه ىفا ذه لمعتساهل لاقو ري كر يص هيفافوفس

 ظ ا أماف ةليللا كلات ىف ةفخ هنم دحوهاطا ءتامافءىشهنم ركن ةمعطلاهب دكاديسعا ارق

 ' ةليللا كلت هلبساهاطاعتامافغىشهنمهاطعاف لوالا نمر ثك اريصءاود هعمو صللاءاجةيناثلا
 هنا ققحتو هسفن لعهنمأتساوهلوقب ىنتعارجاتلا نص للا ىأراماف هركنلو كلذ لعربصهنكسلو
 ' ءاودلا كلذ برشام دنعف هب رشو رجاتلاهنمهذخ ا فهلداطعاو لتاقءاودب ءاجو قلطن اهفل اخ ال
 : اممأىل 7 211+ ام عيجاودخاو صوصللا ماتفاتيم حصاوهواعم ا تءطقتو نطو ىفناكاملزن

 ١ كسفن اهب كا متارومأ كمق-ليف امالك ع داحلا اذه نم لبقت ال كنا لجالالا اذهكل تاقام كلملا
 1ودعقو كلملا بابىلا !اًواجو سانلا عمجا حابصلا حبصأ ملف مهي ءلاجرخأ الان اقتةدص كلملالاقف

 ىرئامارهاملا ميكحلاف وسليفلا|مّأهلاولاقو ساشىلإ اوعجر هجو رخ نماوسمي ىتحراهنلارثكأ

 0000 هن هريغ 7 تداوم م كلا جار ا كالإدادزيال لهاا وول ١

 00 ل ا ماو 7 مانيلعد دخأاموانيلاهدلاوناسح االلا تال

 جرخ نة مما ذح يام ديزاخالسب انغ ان رخآ
ْ الضال ل الطيصاول عمران

 



 #0 د هك بلا زك 0055
 ١ 7-2 ا 0121 101 - عم 7 85 تح

 / ١ : 3 ر ك3 24-0 ا ف 2 / يي ١ م 5 1 2 7 2
 5 (- نيرو "لا يوم ىلإ 7 .

 دسالا ةروص ىأر امل يعارلانأهلتلاقاهنا ديعسلا كلملااهيأىنغلب ثلاق (8 امة قوز 0
 ١ سيلتئشامذخ ىخأاي صلل لاقو بعرااهذخأ وادي دشاعز فاه مع زمذ ةقيقح دسأ اهنا نلظ
 ١ ليلق لكراصفهفوخةدشٍببسب يعارلا يفهعمطدادزاو هتجاح منغلا نمصللاذخأفةفلاخ ىدنع
  هتيافكمنلانمذخأي ماذكل عف,نأهدصقوا ذكىلا جات« دسالانأهلوقيوهبعر ,وهيلاىلأ
 كلملا اهيأ مالكلا اذه كل تاقاعا و مخ ابل اغىنفأ ىت>ةلاحلا هذه ىلع ىعارلا عمصللال زياد

 مهتوم نوكي نأ ديدسلا ىأرلاو كيفاوعمطيف كين اجنيلو ك.ءا< ءال ةهكتلودءاربكرتشيالل
 مهتروشم اعيطم تسلو ةحرصنلا هذه كنم تاق ىلأ لاقواطوق كاملا ليقفهنولعفب ام برقأل 1

 2 دحاو لك لمحو سانلا ءابخوو ةلودلا رباك اوءارزولا عمتجاحابصلا حرص اماف مهيلااجراخالو ظ

 تيب ىلا اواو الف هريغاولوي ودولتقي وهياع اومجبيل كلملا تيب ىلا اوبجوتوهعمهحالسوهنم ٠
 حتفيرلف مطل حتمي نأ ب اوبلااولاسو لزنملا نما. رقاوبر قتهريغاولوي ودولتقي وهيلعاومجبيا كلل
 قلطنافمالكلا اذهمهنمباوبلا عمسفاواخدب مثبأوبالااهباوقرحيفران او رضحياواسراف ملا

 اولسراف تيباق مه حتفا نأ يتولاس مهنا لاقو ب ابلا ىلع زوءمتجم قاحلا نأ كلملا ملعأ وةعرشخ

 ىلا هسفن ىفكلملا لاقفىر مات اذاف كواتقي و كيلعاواخدب مباوب الااهب اوقرحيفران اورضحيلل
 دقو الا ءىشب ىربخ اسامه نأامهللاةف ترضخ ةارم لا فلخ لسرأمثةميظعلا كاهل ىف تعقو
 باوبلا مط تف املو كلتو ىلتق نودي ريسانلا نم ماعلاو صاخل ارح دقو اجي هتدحو

 هل .تلاقف انيلع ني ريشت اذافهلخاد نحو تملا ق رت>يف باوب الا |وقر حي فران او ريض حيل اول سرأ

 لاقتف مهكوام ىلع ءاهغسا|هيفموقي فن امزلا اذه نذ ثرما كنلوريالو كيلع سأل ةأرملا
 هل تلاقف رمالا اذه .ىف ةليحلا امو هلعفال هب ىلع :ريريشت اف كلملااح

 ١ كيلارضحيف سامشري ولا ىلا لسرت مث ض. رم كنا_هظتوةب اصعب كسار بصعت كذا ىدنع ىأرا
 2 اذه ىنعنف مويلا اذه ىفسانلا ىلاجورلاتدرادقهللقفرضحاذافهيفتنأىذلا كلاح ىريو ٠

 قرظنا ومها وح ىغقاو مهيلاج رخأ | دغيف ىلا مثربخا وهيفانااعيثربخاو سانلاىلاجرخافضرملا

 ١ نيعماسزونوكيو كيبأديبع نمةرشعب عدتساف تحبصااذاو مهظيغ نكسي واونئمطيل مهاوحأ
 - دحا اونكميال نأ ثرمأو كسار ىلعمبمقوأمكدول نيظفاح كرس نيمتاكك رمال نيعئاط كلوقل
 ١ كعماوقفتا اذاو هولتقاو هوذخ ملل قفدحاو لخداذافدحاودعب دحاوالا كيراعلوخدلا نع

 ١ مهسوفا تباطبابلا تحتف كوأراذا منذ كبابحتتفاو كن اورد ىف كيسرك | بصان ب هاف تللذ ىلع ظ
 تاق مدحاو د. ادحاول اوخدلا فمن ذئافكلعل وخدلا اون ذأتسا و مياس باقي ك اوتأو

 2 وهومظعالا ريزولاوههنافمطواريبكسلاس امث لقب أذ بت نأ ىغبني نكسلو كدا رس مب لغفاو كلا

 ثني هنأ ف رعت نم مهنم قت الو دحاو دعب ادحاو ميما لتقأ كلذدعب مثالو هل ةقافرمالا بحابص
 حجرتستو كيلعةوق مط ىتبباال كلذ مهب تلعفاذا كنافهتلوص فا نم لك كل ذكوا دبع كل

 لا“ _.
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 اذاو ىوقلا نم فيعضلا فصنتو هتوقانمدحاو لكل عف د نأ لج الانيلعكانيلوامناناحرمابأاي
 ناموياناو عوجلا ا:سمدقو كتءاعرو كلفنكت حن امئادريصنو هريغل يصح قانل دهتحت غرف

 لباب اوج مهيلعدري لف كلذ نو دن مهسيف فرصتتام عيمج نم لح ىفتنأوانتن مانطعافانلك اام
 ىمرزنو دسالا ىلا قطنت اننأالا ةايحانل سل ضعبل مضعب لاقف عجر لفهوعجارفةوسقدادزا

 مثثيبحلااذهن مهب ق>ًأوفالاو هلضف نم ناكهنهء ىشب انل نسحأ ن اذ لا هل لع جو هيلعانسفت؟
 نيريحتسم كانعحدقو ك ديرع نمنالا ولة مب ئذلا عمم ىلصحاعب هوربخأ ودسالاىلااوقلطنا
 هللاراغو ةيملا هتذخأ بلاعثلامالكد سالا مع سافا ديبع كلريصنو بئذلاا ذه نمانصلختل كب
 دسالا ىرُط همادق نهرارفلا باط اله دسالا ذا ىأراماف تئذلا ىلا ,ممعم ىذموىلاعت

 نهدحال ىخ.نإال هنأ انفرعاذهنف مهتسي رف نهبااعثلا نكمواعطقهق زمو هياع ضبقو هفلخ

 هنافو ل.ةكدأنأ ءاو كللهتلق ىذلالوقلا ق دصو ىتح صن لءقافهتاعررمأ فنوابت. نأ كولملا

 نا دغؤو كانم عماسلإ كزملا لاقفمالسلاو كعم ىمالكرخآ ا ذهو ةحيصنلا ل وبقب كاصوأدق

 هدنعوو هتحيصن ىلوق كاملا ناب ثربخأو هدنع ن٠ سايش جرخف مهيلا علطا ىلاعت هللا ءاش
 هتةقكو ساش نع الوقنم مالكلا كلذ كلملا ةحوز تءع" اماذ مهلاج رخ هنأدغفف

 رديت كك ااه هل تلاقوةعرسم كلاما ىلع تامنقا ةيعرأاىلا كاملا جو رخ نمد, ال هنأ

 ةعف رلاهذهم متعف رع يش ىالف كل ديبع ءالوهكءارزو نرأ ل٠:مأك ديبعل كتعاطو كناعذا

 اياطعلا كوطعأ ممناو ةعفرلا هذ هكوعفرو كلما ذهك وطعأ ن.ذلا ”ىبنا مهتهوأ ىت> ةميظعلا
 مهقح نم لب مط عوضحلا مدع كح نمزاكسفهو ركمىدأ كعم نولعفي نأن و ردقب.ال مهنا عم

 نكي ملاذا ليقدقو ميظعلا بعرل'ذه مهنماب وعرمنوكست فيكسف كروم ذيفنتو كل ع وضحا
 5 اودنو كيلع اوسراحم ىتح كه> رع ءالؤهو اك امزوكست نأ حاصت الد. دحلا لثم كبلق

 "  تعءراس تنأناذ كيلادايقن الا لعن. رو. كتعاطىلعن رو, ةماون وكي نأ ىغبني+ أع هكتعاط
 . كيفاوعمطو كيلعاولقثك دار مريغىلعةجاح ىف دأ ممل تيضوهيفثام ىلع ممامهاو ممالكلوبقل
 معمطت الو امالك م هنم د>ال لبقت الوان آش مهنمدح ال عفرتال !ىنتمطأ ناذ ةداعدذهمطريصتو
 لجرزاكهنأا 4 زتااقكاذناكفيكو كاملا اطلاهقذ صالاو ىعارلا لثمريصتف كلك عرسا> لا ىف
 ابياعاظفادا رفع ىثةمنغ نه ق رسنأدي رب ةليل تاذصله ات ًافاهتراعر لعاظفا < ناكو مغ ىعار
 ةيربلا ىلا قطنأ ةليحلا هترعأامافعىشب هنمرفظت ملفهليل لوط هلواح راصفارابن لفغي الواليل مانيوال

 ٠ ىعارلا هاري تيحب ةيربلا ىف لاع لحم ىلعهيصنودب نأ مانبتهاشج وه دج خاسوااسأ داطتصاو
 ١ هذه نم هاشع بلطي كيلاىناسرا دق دسالا اذهنأهللاقو ىعارلا لعصللا لبقأ مث هققحتيو
 - ىأرف هسأر يعارلا عفرف فقاو وهاه كرب عفرا صاناهللاةفدسالا نبأو ىعاذلا هل لاقف مخغلا
 . جحابصلا داز ربش كرداو . اديدش اعزف اهنم ع زفة قيقح دسأاهنا نظاه ار اماف دسالا ةروص



 ندسحا أ كلذ دنعف ار ةعاطو كان ولامعتاولا قف تنجو اودواتقاو تيل ذهمب واخد و

 باتك هدب د: قدخأ أو كلملا باي سبل مث 51 رمسلا بصنب ره أومباط حبصأ ملف تاب رمق ةردصو ميلا

 ىلا رضحيلفةموكحمل ناك نمىدانوؤي ده نايزةيبعةرشعلا فقوآو حتفغب ايلا حّتفي رمأو ءاضقلا

 ادحاو ل وخدلاب مم رمأ مث هتبترمىفدحاو لك فقوو باجمل اوداوقلاوءارزولا ين افكلملا طاسب

 ملكلملا مادق رقتساو لخد اماف ربك ال' ريزولا ةداع ىهاش الواريزولا ساشلخدفدحاودعب
 ءاملعلا مئءارزولا يقابعاولبقأوهولتقو تيبلا واخ داودو ذخأوهب نوطات<«ديبعةرشعلاوالا رعش. ظ

 طم عرمأو نيدالجلاباعد مث عيملا نماوغرف ىتجدحاودعب ا دحاو مهنولتقي اوراصف ءاحلصلام

 هولةقالاةمابشهل نأ نوفرعد نممادحأاوكرتي لف س ًابلاةوقوةعاحشلا لها نم ىهتب نميف قيما

 كلملا ىلتخا كلذ دعب م *هلهابمهنمدحاو لك وبثودرط مثمبعاعرو سان ةلفسالااوكرتلو

 تناكو رشلا لها نمهمدقت نم قيس يتح ملظلاوروجلاو يغبلا عبتاواهتاوهشهسفن ىطعاوهتاذلب .
 ىلع هنودسحب ك ولما نمهلوح نم عيمجورهاوجلاو توقايلاو ةضفلاو بهذلا ندعم كلما اذه دالو ٍ

 ديرأت نك امبترفظ ىناهلنيرواجلا كولملا نعد هنتي فلاقفءالبلانوعقوتيوةكلمملاهذه ظ

 ةعاجشلا لهأو هتلودرب اال هلتق نمل صحامببس لهاجلا دلولا نهدب نِماكلمملاهذه ذخأ نم
 هل ةباردال و اريعِص هنوكل هدد ىفام عازتناو ةصرفلا تقووهاذبفهضرأ يناوناكنيذلاةدجنلاو

 ىناوهورشلا باب هعم حتفا مويلااناف ةدضعب نمالوهدشرب نمهدنعق ب وهلىأرالو بركلاب 1

 ابوتكمهل بتكفهباوج نم نوكيامرظن اوهنم لصحام ىلعهتكباو هيفهب. ثبعاو اباتكهل بتكإ
 اماو كتربامحو كئاماعو كئارزوب تلعفام ىنغلب دقو دعبأمأ ممر لا نمجرلاهللا مسه هيومضم

 تيغط نيح كىلع لوصل ٍ نم فد ىلع ةوقالو ةقاط كل قبيل تح البلا نم هيف كاسفن تعقوا

 قانيعمارصق ىلنبا ىرصأ لمّمماو ىمالك كب ىل رفظو كيلعرم هنلاىفاطعادةهللانأوتدسفاو ٠

 دنطلا ىئمقا نم كيلا ثعاب ىلا كسفن رفوكدالب نمجرخ اغيل ذ لمردقت (ناورتتبلا طسو '

 نولتش ٠ وكلاومأن وبني وكدالب نولخديف لتاقمفلا رشعءانثاسودر 5 لك اسودرت كر شعىثثا

 اهكساع نأى ااريصاحاهيلعخسرب نا هرمأو ىرب زواعلدب 2دئاقلعجاو كميرج نوب وكالاجو

 الاو توم ىرصأ تا ةمأ نا مايأ ة الثريغل دنع ميه الدنأ كيلالسرملاةالغلاذهترمادقو

 لخدو ةنيدملا كلت ىلا لصو ىتحهب راسفلوسرللهاطعأ أوباتكلامخ م *كلهتركذامكيلاتاسرا

 ققحتو هرماهيلع سيتلاو هردصقاضوهتوة تةعضكلملا هأرفاماف باةكلا هاطعأو كلملا ىلع .

 ريغتموهو هتجوز لعل خدو ماقفهدجني نمالونيعتس نمالوهريشتسي نم دج ملو كالطا
 هأ شوب اتكلاحتف مثكلجلل دبع ىنكل وكلميمويلاتسلامطلاقف كلملااهيا كناشامهل تلامتف نوللا

 ىأرلا نم ىش ك دنع لهكالملااطلاقفاببايث تقشو بيحنلاو ءاكتنلا ف تذخأهتمعتاماف اهيلع ٠

 "ب

 حس ني د ود
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 ش ئأرالو نطةوقال ءاسنلاو بورا ىفةليحلا نمءانينلادنعاموهل تلا ةفريشعلا مالا ذه ىف ةليملاو

 .ةياغهل لصح مالكلا ا ذها نم كالملا معس(افرمالا اذهل ثم يفلاجرالةليطاو أ راوةوةلااغاو نط



 ْ ةساراب ل دزمأ مت ا ذامل عا ندي الفدش 0 مأ وهي سانعشكلا رن كلا ماه لاقف

 عيطم كايرو بحشكل نأت ماع دق سامشايهل لاقهم هد نيد رضحاماف سامشىلا لسرأو فعاضتو

 جورانأب ىنت رمأ تاكد قوهب ىنث رمااع مج كتل ايفا كر ءتةودحا لكنوددلاؤلا وخالاكتنأو
 نيمالاب ميلا جورحلا تدرأ دقو ىل كنمةحيصنا منت ققح ' ومهماكحال سواملاو ةبعر اها

 ٠ ىجور مدع ن مذ وصخنتم كلمملا لهأن أى نلب دقو والا عيطتنما تلو ضرمل اذه ضرعف

 مهماعأو مهيلاج رخاف ضرملا نم همفان امي نيملاع ريغ مهناف# رش نم قيلبالام ىل اواعمي نأو محو مهلا

 نضاؤ رمالا اذنه مط حاصذ نوبحيام لعافو نولوقيامل ميات ىو يار ةضاو هيفا مولا

 ىف لاءتا ءاشقاو سان !!نيب حالصالا كتداعو ىليق نمىدلاو لو ىلحيصن كناف كلذ ىنعمهط

 ىف ريانا“ مط ةترهضأ امو ىتبن خاصة كريب ةليللا هذه يف ىنع] وزي ىض هرم لغلو خول جرخادغ
 : مربخأو 54 ىلا ج رخو تالذب ح رفوهي .اجرو هي دل ىلمقو المال اعدو هلل نس امش دحج سف قرب رش

 هنأ ربخأو جورألا ن ءكلاألا عانتما ي.سورذعلاب مهماعأو دودا ارآا.عممابنو كالملا نمهععماع

 عروب ورأو مظزانمىلا كلذ دنءاوفرصن اةنوببحنبام مط منصب هنأو هيلا جور ابدغ ىف هدعو

 حابملا م داكلا نعتتكسف حابصلا

 كللملا نأ مط لاقوةلودلا ىلإ ج رخاسامش نأ دديعسلا كاملا هيأ ىنغلب ا ة/١ 9, ةليل قو)

 ناك ام(امأو)2 رمأن مناك اماذهمطزانمىلإ اوفرصنافنوبحتامهكل منيو كيلا ج رخب دغفف

 مزع ىوذا وناكو هيبأ ةريابج نم*راتخا نيذلاة رب ابا دينعةرتشعلا ىلإ ث مد هناف كلملارمأ نم
 ناسحالاو ناشلاةعفوو ةوظحلا نمىدلا ودنع كل ناك ام ا :دشسًابود.لج

 ةجردلا كلت نم عفوأ ةجرد ىف ىدنع هدعب كلزنأ اناف 5ك ايإ همارك او كيهفطل عمكيلا ٠
 ابيف ى -م نونوك لهةلكسم نع ملا سأ ع نكلو ىنمهللا نامأ ىف متنأ و كلذ ببس كفر ءاسو

 ةقذ ود رتامق وفناسحالا ىنهكل و سانلا 6-5 نعي "سلا نيعاك هل اوقأ[مفى رمال نيعئاط

 هم نحن انديسأي هيان رماتام عيمج نيلئاقدرا وتممالكودحا ومق نمةرشعلاهب احافىرهأ ملثتم ظ

 ةرعأن الا ا اف كلللا نسح أ مط لاقفانر «أىلو تنأواتلطهانيلعهبريشتامعجس رختالو نولماع
 مارك الا نههتكسلمت لهابىلأ لع ف: ناكام متاعدق <: أى دنع مارك الادب هزه مضاتخ بس م

 ناك ام مترظن دقورمأ لنوفلاخيالوأ ا دبع ىلنوثكش المهن :ايهل را رقأو ىلرضأ ع نمهيلعدهاعأمو

 ترظن يلإكلذوا رمأ ميمعتم/ ناديا نيش قون قوش يجوع تماثيل ا

 مل ريشا ن ٠ لش كو وأن دب الق مطاكذ الا هلم نع ءمرحز.الهنأت ا ًارف سمالايرهنم ناك أه '

 اذ_هىفدعقايب |كالذةقيررا : رطو م“ "قررا | لتقب ىدالب نعءالبلاو رشلا مفدأ ىتحارس هلق

 : بابي نم اندست ناودحاو دعبا دحا اولعلوخدلاب طظوذا و بغقةروبعتملا هذهقدعقم ا

 ليليا دحاو لخدبب أماكو ىنراشال نيمهاف يدوب ةرشعل مح م :ًااوذقف رخآ 0 م اوجرخم 2
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 .لئازلا برادلاو ةرهسرلاةدللاب ىذرو نعم أش'أعع نددنعءرةئساوةةلحسلا أر نمهنس>تساام ]
: 

 عيطتس الح انجلا صوص هدآرف هلماتو هينيعب هقم 1 رمدخ سرع ئاباذا هج لي .
  71؟ليلتم لا نيعععا ردلااذهنأه سفن قلاقراديدثاحر 7-00 ح رفهلاحلا كلتىلع ه اراداف نم

 نهةددعتلا باطوجاردلا حاصفهسرتذاو سش رع نب |هنماندمت شدوا ٠ لب مملجسيلف فلادسلا

  0نيف جدلا طل ناحل .لطعاض اقسرءعنبا نباراأ نهععن ىف ش وكنا اوهنع

 .ةليحالو ةقاطالوةوقانل س لانا >اايهل نقف ءاكيلاريغ ' ىث نكد نءلهجار دلا نه لاقف هي اع اكملا :

 ابمذنكل سرل ن ط لاقوه سفن ةأحع نمءاجرلا عطقو كلذدنعجاردلا زر. سر ءنئبارما ىف 1

 نكمولاالو نكل ىتءواط1 كالطا قدتساانأ افا نط يعول فوتو ناتعطا ثيحىل بن ذلا .

 :لاةو مهلا نكن ارك ذتا ل ثي >اهبدؤاو ىىسفت مولا لب :ءاسنلا 59 ا نكمولا ال نآلا اهانه ىش َق 5

 وسو ىباراطخو ىل مب نك هطأف رش لكل صا نكناتيسنوج رخاباج" ال ءدآانيبا نم تاصح 1

 ىلعيبو قو ين دعون اكو رومالا فءادحتن يلاوناك نيذلا ىتكلمن ماك>و ىئارزوتاتةوريبدت "

 ميتعلا كالطلا فت عقودقو مهماقمموقيادحأىراالو منغ اضوعدحا الئ الااناف ىنمه ارم ً
 حاب ا مالكلا نع ت تعكس حابصلا داز رومش * كردأو 3 :

 ةليلفو) ١ , 8ةءطا ىذلا انألاقو هسفن مال كلملا نأ ديعسلاكلملااهياىن :ءلب تلاق(

 دعوي دس ةنك عفا حتما ناو مهماتمموقن مبنعاضوعدجأ لو ىئارزو تلتقو لمت

 او ءار زولا ى هن لأ عب هدقرم هلخ دو ماق. هنأ من ةمياقعلاةك-اطا ىفتعقو ىصالخ هقامىلا

 و تاو رطناو يا رذنا ح ةدحاوتلاسوو نواة ف دنعد ومال الله تا

 ص ندحاءاف برشيالو 1ك الهراهن :لوطمطار < قاب رغلز, لو ٌمدعب ىل لحامو ىرمأ مويا

 ع 4 نر ةلكدحأ ْن «عمتس لعل هني دملا يف حمس ج رخو ركنتوةئد درابابث سبلوهسانأر يغوماق ليللا

 وعلا باب نيسلاج امهسفناب نيلتخم نيمالغب وهاذاو عراوشلا ف فوط وهام فابب 0 1

 :م ان دف امهضعب عم ناث دحتب امههمسف ةنسة رشعأتنث ا امهتهد. او لكرمت نسلا قف نأب وءسمه

 ثىحم كلملا ١ ساكو ماسلا مع رخآلل لَو امهنمدحاؤ عمسفة عيشي وامهمالكع مسي

 هذ_هى لصاخلا ءالبلاةرثكورطملا !مدعب مس هناوأ ليقهسبب ير 5

 م ءن الئاق هب أح اف ىلهرك ذاف تن ًاهفرعت تكن افالهل لاقءالملاا ذه سسسام ف رعت ارخالاهللاّقف

 ,يغنمهتلودءامظعوهءارزو لتقاكسلم نياىللا اةىذدلاو باك ض عب ْنأ اهب كريخاوهف رعأ 3

 ملف كلذ نعدوبن ءارزولا ناو نييلا هليموءاتنلل هيحأ نم لجأ لب هونجٍبذذ 00

 ا بحاص ناكو هلي نم هدلاو ريز وو هريزو اساش لةقهنأ ىتحهن اسنلةعاط
 دعب هب هللا لعفي نأ ىمعامو مالخاالاقفهنموطيقتنيسف مهب ون ذببسب هب هللا لعفي امرظنت فوس .
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 1 10 ل ايم
 . حابصلا داز روش كزدأو هتلودءاسؤ روهتعامج قحف هنمطرفام لعب ا

 حابملا مالكا نع

 مالكسلا كلذهتجو ز نم معامل كلملا نأديعسلا كلملااهيأ ىنغلب تلاق 5 ١ ؟٠ ةللىف 3
 نأ ل .ةدسةل توملا ىنتوهتدعر فارشاوهنارزوَلَمَق نمةنهطرفام لعفسأتلاو مدنلاةياغهل لصح
 نلف فلاحا عمجار لال عقوأم ن دمي عقودقل هلاستنل لف متعب رظةلاريخلاا كه لش هيلع درب

 قر زا كلت تناكو ازا نمةريزج ف تناكفلاحسنأ او عز كاملا لاقفكالذناك فركو هل

 ظحكا دهب رضا لقدم تاور لا ةناتمأ دقوامو رايز اتجأ اجار نأ ق هتفزاجن :ًاوراغاوراخشأت اذ

 هتنناكواهد.نعلزأ واهمااأحتلا فلا هلا ىأراءافق فا اديس كلانا ىتااةرن زا كانت ىفهناريط نم

 تأراهناك٠ ىلا اهحراسم نهتهجرامافاهن اكم ىلا مجرت مث ريزلا تاهحىف ىعرت فلاحسلا
 .تد>رفو اديد شامحجا ردلا اده تلا وا, ةلاذ تح سفاطساهنب زواهب عاد ًارالف هيف جا ردلا

 (بنمقأر الفهيلا ماو هةطالتاهاكترا ةفرو بطلان سخأ نءاذهذأك 4 ضعتلابضعب لاقمتوب
 اهذنع تيبماا ىلا حرب ءاسءلاد:عودارأ ةبحئ أ ىلاريظي را واهب رسأ :[:ساواملال ام ةملا نيع

 (يافذاهز 3 امه1 دي .لحمإلا نعنع ع اناو# داعد 25 تراضردار أ ثي> ىلاريطي حاصلا حم ضا اذا

 ةلواراايهراط حيامصااذاو ىلبللا ىفالإ ةارتالاوأ ثةقكواهش>ورا معة امغزأ فا احسلات أر
 ل ىتبامو ايد صانل راضو ةاةيبحا دق جنا ردا اذه نأض ءملاهضعب لقةلا مم ةدانزعمهن رعش"
 7-0 نع ن.ءل ١ راط اذاه الاعادان دنعهتماقإ ىلإ ة ةلاصوملا ةاملا نةنوكن اًمهقا رقى ةردق

 .نيعوأ رطانقرافيال هلعحا | اوىوخأاياو< رت نأ ةلث اق ه>او نب لع تراشا ل.ءللاىنالا هأرت الو

 جهلت س ساجو هحرسم نه جار دلا رضح (,افادبمع انلك كلان رص كلذت اعف نأ عيمجا الاف

 ةيح م كنفزردقنأ ملعأى ديسابهت لاقوةهالسلابهتنهوهل تءدوةلاتلا ةهحاسلاهنمتد رقت

 نيعماوناك اذا نيبىلا تاقوأ نسحأ و اسن أر فقلا اذه يىفانل ترصوانتبحمكبلق عدوأ كلذكو .
 ريصيف بو رغلادنءالا انيأادعتلور>ةلا عولط دنعان كرت: كنكلوقا رفلاو دعبلا ف ميظعلا ءالبلاو

 جاردلا اذ لاو 5 مآااذط بان عدو ىف نو أري ؟ كالذانيلعقشد ةوةدئازةشحو ان دنع

 قلو ئد البس 3 ىنكقارفو نك دنع م لعة دايز نكيلا مظعقايتش او نكل ةبحىدنعان امعن
 3 ةيظ نء:سيلاذهنال اعاد نكءم ماقملا ىنكعالف ةحنجأا ريظفل وكل كللذ يف ةليح ىديبام

 نجلا تردتفأ قر طوؤلال حشا اذاوءوتلالخ "لل للاىفالارةتسمهل سنلةحنجالااذريطلا .

 ريكا نههلاننالهنو لوهل ة-ارال تاقوالا سا اغيىفةحا :>الاوذ ن كلو تقدصةةلحسلاهلت !اتف

 اننيب هللا لعجدق نو ةارلاو هيهافرلا صخشالدوصقملا ةياغوةقشملا نمهل لسح معبر
 5-3 ةنقد ونمو تابقف كئادعأ نمكداطمصل نحهكيلع ى هو ةفلالاوة حلا كنيبو 06

 2 نا ىدنعىأرلاهلتلاقفى صاىةلبلاو ىأرلا نمكدنغام نكلو تةدص الئاقجحا ردلا|هباجاف 3

 ١ ام رعان ن# برمثتو ذاك أن هلك اةواحمب رعمما كعدةعتو كن اريطب عرست ىتاا كدعاوس هن“



 0 0 نع 0 ا ار 1 0 نيلي موب

 رمأ هماع سو 0 المالغلا ناديعبيلا كلملا ا ىتءلبا تلاق( ه.؟؟ هلل فو)

 ١ . ةرقياجل وهنيافوللا معن العلاق سمالاب كعم ماكبت نم ف رعت هال لاف س اف سواحلاب :

 2 ومرأ عضو كلما ما م اهم تقدصدقل كلا ه/لاقف تقول اذه ىنماكتىذلاوه

 ا كنامالتب لاق نأىلا ,ثيدحلا ىفاجزتما مث برشو لك اراضجابرماو هيلعهساجأو هيس ركب ناجم

  ىداثدنملا كلمدك انعاهب عفدت ةليح كععمناهيف تركذواثي دحسمالاب ىتتثدحريزولااهيا

 :٠ - ك.ةطصاو كلملا ىف ى عم 52 موال ار معلا نورا ةمفديف ريب تلا فيكوةليحلا

 00 الات ةيئسور زكاح كزيحاو لن لع هب ت رشاام لك فكي اراعبات نوك اوىلاريزو

 ساعت يدلاو ل: كيلعنزرشاىلاللا كئاسندنعري دّدااوةر وشملاو كلملاو كلملااهيأ

 ب ذم مكد' أو ساعثىلهوبانحلادلولا اهمال ةو دينتو لحخ كادت اللا ماسإو ءارزولا

 ” امتد وكالملا عشخ كالذد.ئعفاقدص هدلواناواق> ىدلاو اساعمت نأ الئاق مالغلا هباحاف

 ” نوكتنأكالاسا ن هود..ك وءاسنلارب دنءوسو ىلبحم كالذت اعف ىأ مالغلا| بيا لاقوهللا ر ةحتساو

 ظ 0 ,ةلزانلاةمقنلاهذه تل ازاذاو هماقم نماماةمىلعاو كيب | عضوم ىف كلعاج ينو ىلاحعاسم
 زب زعلادلولاا ذهالئاق كمادقىدانبنأ ىدانلاترمإو بوك رمزعا كتيكراو بهذلاقوطب

 آ 5 1 هتاجدونونماقتنالات رمضا ىلانءاسنلارما نمت رك ذاماماو كلملا دعب ىل ؛ل[ى سر كسلا: بحاص

 . :طعاالئاةمالغلاهب اداف اق نكمطيلري دتلا نم ك دعا ىل ربخاف ىل اعت هللأ هدب ربىذلات قؤلا ف

 1 تلاها اس قم حا مدرك اوصف ايفو رفاه

 .هاشلاو 4«:لعف4ب ىنثرما امبمو ةروشملا بحابص ىدنع كناو كمالكن ءج رخاالىلا كتببو

 لاقف ءالكل لام دنععست اومالغلارد صح رشلا كلذ دنعف ىلاعت هللاوهلوقأام لعكنسو ىندد

 8 دعب باوجلا بلاط ى ءاسلا4ف كال ارمضحم ىذلات قولارظنت كنايدنع ةليحلا, هريب دتلا نأ كلما اهيا

 بلاطو كيدب نيب ريضح اذافاهايا هتابما ىتلاةلبملا
 ١ 3 ْ :هفرخا موي ىلا بها وكنع هعفداف باوملا

 0 وب ىلا بماوهح .رطاف كمالكىف كاعجا اريف ةمولعم 1 كلذ

 35 ا وةنردملا طسوىلاهجوت» وناضغك دنع نمج رخيفمويلاكلذهلنيعتالو

 هيدملا هل نيا ,مزعودب د ثسأ بحاصوهو ىهقالا دنا كم٠ يعاسىلا ةنيددملا لعل لرش

 اهتددح ىتلام يالا بقعرضحت نأ ىللاقو مانأ ىلهدحوةندملا هد هكالم ىلا باك د ىن اسرادق

 1 لما هأ رذاماف باةكلا هتيطعاوةنيدملا هذه كم م ىلاتئح انأ اهو ىتمقن كب تلح كل

 . ةئالثل 1 دقو طاع ةياعرو4ب :اةطأ كالذي هتبجأق باتكلا كلذ باوج ىنياد عزل مث مايأ

 0 "د ىلاقلط:م انأابفا ريص ىدنعسيلاناورخآ موي ىلا ينلهماف باو اهنم بلطا تيتاو مايا

1 : 
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 ٠ 1 00 0 م وو هللاتمبك

 انثأهيف سودرك لكاسودركرشع ىنثا كيلا لسرأ ناف كلذ لعفت لن اورحبلا طسو يفا ا

 كسس و كلاح نو وككلمذخأشى نر زواعب دن رك اسعلاهذهدي اق لعجاو لتاةمفلارشع

 كلذذا يخأايلعاو ماي ةثالثهلهمأ ب اتكلا اذهب يدقالادنهلا كلملوسرءاجاماف كمي رح عم
 ف فيض ادع املتحم منا و :.ثكقاخه:كلممىوديبدشس اب وةوقوذدينعرابج كلما

 كلملا عمم اماف انمي رح يس وانلاجر لتقي وانقاز :رأكلملا اذهذخ ايانك لمكالدعب وةكلحا

 ءئث نع ا وكل ميكمل مال :ل|| ذهن ا هسفن فلاقواههيلال موابارطضا داز مالكلا | ذ هام ذم
 اذ _ه ىلع دحأ ًاءاطي / ر ن# رسلاو ىىدتعداطا ىدقأ كلمن هءاجىذلا باتكلا اف ىنمهغلس 1

 ليانسولج د وكي نأهللالاساو هماك اوهيلاء ىحتلاان أن كلودب مالغلا ذهلعفيكفى 0

 انكلم لجأ ن ههترك ذىذلااذهام يم سلا دلولا ارد أهللاق ةو فطلب مالغلا نمان د كلملا نأ مث هيدب

 هتبعروهسفنل ءاسأدق ةةقحلا يفد: 8-7 هتلودءا ربكودبارزو لتق ىفةءاسالا لك« اسادقهناف

 انكلم ىلا ةكىصقالا دنهلا كلمزا تفرع نبأ نمدل ولا اهي أ ىتفرع نكلوهتاقاميف تقدصتنأو

 لوق نم اذه تماع دقمالغلا اذددل لاقهتاقىذلا بعصلا مالكا ذههل لاقو هيفهخب وواباتك

 ةفا راربسالا منا ربظتة يناح ود مهيفمد 1 ىف نم قلطظاو ةيفاخم] اع ىفخم سيل هنأ ءامدقتل
 ءالنلا اذههتكلمم نعوهسفن نعد مهدي رسدتو ةليحان كلل له نكل يدلواي تةدصدل لاقف

 نم وحاب ودو دع4ب عقديل هعنص ادام ىنل اسوىلا كلا لسرا اذا متال اقمالغلا باجاف ميظعلا

 كوعذب وكلا لسري ىت> كلذب كلملا لاعب ن هوك اهلل ةىلاعت هللا وت هتاحن هيفاعهتربخا

 هيلا مهعم ترس ىلا لسرااذاو ديشرلا ىأرلاو ةربخا لها ىلع شةفيهن ا هنع تعم ىب االئاقدب اجاف
 تدراوهئاسن ممدواهب لختشاو ريسعلار مالا ذه لمه نأ و هن“ ءالبلا عف دوهحالص هيفامب ةفرعو

 نوكوءارزولا كائلوا له ىا#ب رمايهنف ىسفن ءاقاث نمهيلا تبجوتو هتاج هيفاعهماعا ىلا
 نهلةن٠لوقذو ضم نمزرك او ىاقعزوص ةنتسي و ىل شانلا لقتستو ى العطا ا.بسهب ىفرتعم
 ناهتليضف نينو هتمكح قةحي مالخلامالك كلملا ممم (مفملاعلا كلذ كلههلقع نمرثكا هماعنأت
 6 اوتنا نأ ن ن0 رمالغلا ى اع مالكلا كالملاد' ءاكلل ذك :ءفهيدي ىلع هتيعروهل لصح هاجنأ

 مالغلا عدردنأ م”ناكملا كلذ كالملا دبعتف انتي ىلا لصوت طئاملا هذه نأ مال لاهللا قف كتيب

 لكاوءاسنلاه نع منمو بارشرلاو مااعلاباعدووب اي سيل هت قرقتسالفراو يمت يالا

 مهئاسؤ رو هتلود ءاملعب لءفامعو فعل أود رفغملاوةن وعملاوةاجنلهنمساظوىلاعت هللار كشوب رو

 هناماغدح اب اعدوردنلاب ةريثكلاةالصلاو موصلا هسفن ي ىلع ص ركذاو ةصلاخةبوت هللا ىلا بات مين

 ىلاديعلا كلذ ىذق ققربهبدب نيب هربذحمو هيلا قطني نأهرماو مالغلاناكمهل فشوو صاوحلا

 كلزخم ىلاريخ ىفدوعت مثالا كس كلاسي و هلبق نم كيلا ل صبري كوعدي كلملاهللةومالغلا
 كاعد ىنلاىالوم ةجاحنا مداحلا4لاقابلجأ نم يناعد ىلا كلملاةجاح اوال الفلات



 4 1 مسوس د الو“ اب نبش اهرب 2 اد يلف 6 هند ط5 .تهتل قل“ ادييروج جدل
1 2 8 05-85 7 7 

 0 م يمرس كيور عدو ساري
 ٍ هيلعردقت الام ىلا كا دب تددمدقو | :ءلع كيغبو كالرجانةحقتف ت تانايذهلا ب د رغو ا ارك

 قوسلا ىلا ج رخهناذ كلوسر اماو كنعان رخأتاملةبعرلاوهللا قاخ ىلع ان”ذخا ةفأرلا نا الولو

 هل انمةمحر هانيشا نكسلو صاصقلا اذم قحتسو ماعلاو صاخلا| ىلع كباتك رابخا رشنو

 قارزول ىلآتق نم كباتك ىف هترك ذام امأف كل اراقو هىلصق كرتنملو كعم اروذعمهنوكل
 ىدنعوالا ادحاوءاماعلا نمتلتقامو ىدنع ماقسبسل نكلو قخ كلذ ىتكل ءاربكو ىناماعوا

 ىدنعو مولعلا نم ىلتمموهو الا لفطى دنع سيلو لقعأو مهفاوهنم ملعاتلاهسنج نق
 ىركسع نمد>او لكو هيصحا نأردقاالامهءون ءالضف نم نيلوتقملا نم دحاو لكن م ضوع

 اهئافنداعملا اماوةنضفلاو بهذلا لماعم ىدنع ناف لاملاةبح نماما كركسع نماسودرك مواقد

 مثانغو مطاججو مهنسح كل فصا نأردقا ال يل ىتكلمم لها اماو ةراجحلا مطقك ىدنع

 نع ىثان هلعلو بيع صا اذه نةرحنلا طسو ىف ارصقىل نبا انل تاقو انيلع ترسا## فيكف
 اناوحان را تاكرحو جاومالا تاغفد نع تصح تنكل لقع كلذاك ولهنال كلقع ةفاخس

 لب انكلعر هظرو كلثما :يلع يغب فيكك لذ نمهلل شاذ. ىتر فظن كنا كمتز اماو هلا كل ىنبا
 باذعءلا تن جوتسادقك 1كنا عاف قحريغب ىلعايغاب ايدتعم كن وكل ىترَت هل ىلا هللا نأ
 ىشخم تاك ن افةراذنلا دعب الا كيلغ بكرأالو كتتيعر ىف كيفهللا فاخا انأ نكلو ىنمودهللا نم

 ةئاموفقلا فلا ىعموكيلع بوك رلا نع رءعجراال االاوةنسلا هذ هجارخ لاسراب ىللجعف هللا

 تاونس ثالث كترصاح ىلع ميقينأهرماوانر :زولوح ثدرسفلا.فأ: ةربامح مهلك ئاقم فلا

 كسفن ر يغادحا اهنم ١-لا 2 كتكامت كلمتاو كلمئاوك دصاقلاهتلبما ىلا ماياةثالثناريظن

 ناوكلا اذهنأ اهنناجحم بتكو هتروص بوتكلملا ىف مالغلاروص مث كمي ر>ريغاهنم سا الو

 كاملا ىدن لبقو ى 2ك ىعاسا كام ءاطعاف كلاهما مبا كلادالوار 000

 قذح ن٠ ىأر اهم بحعتي وهو قلطناو هماح ىلع كلخالو ىلاعت هللا 8 اشددنع نم ىفمو
 ىكللملا ناكوهلذ دو دحلا ماي: الثلا دع ثلاثلام ولا هيلعدل اوخد اكو كلما لسوامافمالغلا

 نين دحس هيلع لخكامافهلةدو دنا ةدملا نع ى ءاسلاريخأت بس: ناوي دلا نصان تقولا كلذ
 هيلع نغقف ناخدرو كلملالاوحأ نعوهنأطب أتمدم ع نءيعاسلال أسود ذخاف باتكلاهاظعأمتهي دب

 هدهام كح : و يعاسلل لاقو كلملا لقع شهدناف 4 ذايهعف#وةئدعب هرظنام عيمج هل كح وةصقلا

 كندن نين انأاه ري وغلا كلملا ابيأ الباق فانا كلا ذه ركع هر
 رظنو هأرقو ب ىتاتكلا كلملا حف كلذ دنعف بذكلا نم قدصلا كلرهظي ةأرقاو تاتخ سلا تتفأق

 ءاظعو هيرو ىلا تفنلامثهرمأ نمنوكيايفريحو هك لملاوزب نقيم هبتكىذلا مالغلاةروصهيف

 نونكس اوراصو ورع هوما دج مج يوب

 عب رلا دلجملا ةليا فلا ”١ - م ْ
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 ا زا ال هاو دن اك رع رد دعا لاا عصا اهنا سف ل 0
 ! 5 قي رع هز حق رونو دعا وقلاا همام نأ وى عقوامب 3 تس نر كلم

 ىلعكلم ىذلاامهسنن فالتال يعاسلاا ياهل قو فطاب هماك و كن دن نينو رضخاوهيلا لسراف

 مار ا ميش نم هوفملاءامدقلاتلاق نكلو الجاع فلتلا :هتاهدتسا قلل نتيعر ند انتمالم

 باوجحةباتكل انغرفت ةلقو انل مشاة دايز وهاغاو انمازحت سيل كنع تاو 1 نأ لعاو

 كعم لههل لقو كحضلا نمرثكاهت ًارق نم غ رفت نأ د هبواين اثهأرقاو باتكلا بلطا مثككلم

 دعاف باتكلا|ذهريغ باتك يعمسيل كل لوقيفاضياهلاباوج بتكنف باتا اذهريغباتك

 ثيح لّةعءلامودعم اذهككلم نأهل لقفالصاهريغ ىعم سيل كل ل وةرفاثلاثواين اثلوقلاهيلع

 دخانوهدالب و زةئقهيلاانركسعإهحوتت نأ ل جالا:سوفن ميوقتهبدي ريامالكباتكلااذهىفركذ

 مزلا فيعض ل قعلارصاقهنال بوتكملااذه.هبدا ءاسا ىلعةرملاهذهىفهذخاوئنال نكلوهتكلمم ٠
 ىلاداعوهسفنب رطاخنافتان ايذهلاهذهلث ل دوعب نأ نمهرذحالو هرذن انن |انتردقمل بسانملف

 سيلو بقاوعلا ىف ركفمريغ قاالها> كلسراىدلاكلملا نأ نذاوالحاعءالبلا قحتسا اهلثم

 اذهل ثم انملال سرب نأ ليفاريزو راشتسال القاعز اكو لو هريشتس ىأرلادبدس لقاعرب زودهل

 ناددص ضعمل هباتك عفدا انأو ديزاو هباتك لثمباوج ىدنعهل نكسلو ةبرخسلا مالكلا

 هباوح درو باتكلاةءارقب ىلنذئاف كد: نين ترضحاذاف ىنيلطاوىلا لسرا مث هبيحيل بدكملا

 هدلاو ةيترهلوخو هب د منهن حو ءااملا يار ىسستسا واللا ت سل ظ

 كلما لع لخدو ىب ءاسلا ءاح ىعاسللةلبم اهاعج ىتلا مايا هثالثلا تضقن اامافارورسسم هفردو

 امل ثم قئالريغ الكم لكتوطاسبلار آىلا ىعاسلاج رفنرخآ مود ىناكلملا ةلبماف باولا بلطو
 مكعلمىلا ىدقالا دنهلا كلم لوس ىلاةنيدملا هذه لهاايلاقو قودسلاى لا ج رخ ممالغلالاق

 رذع ككل قبيملوانكمىل اهددح ىتلاةدملا تضقت ادقو اهباوج ف ىناطامبوهوةلاسرب هتيئثج
 هندب نينهرضحاو يعاسلا كلذ ىلا لسرا مالكلاا ذه كلملا غلب املؤ كل ذ ىلع ءادب ,شنون وكت مناف

 0 رن فيكفر ا كلم ىلا كلم نماباتك القان تسلاهسفن فالتا ىف ىعاسلااهياهللاقو

 لجال الذل حتن ن< نكلو صصقلاانمتيقحتسادقل ةماعلا ىلع كواملارارساربظت و سانلا نيد

 اعدو بتاملا ُنايبص لقا الا اذع اباوح هلدرب ا الاو قمحالاك املا اذطكناوجح دوع

 ءاقيلاوزءلاءاودب كلمالاعدوهل دجس رضاح يعاسلاو كلملا ىلع لخ دال وضخ مالغلا كلذروضحم

 مالئلاذخأفةعرسب هباوج تنك“ أو باتكلا | اذهأرقاهللاقو مالغلل باتكلا كلملا ىمركلذدنعف

 معن هلل اقف باتكلاا ذهباوج لحال ىفلخ تاسرا له كل هلل لاقو كحضلاب مسبت وهارقوباتكلا

 دنابح حاصلا داز روش كرداو! تك و ساط رقلاوةاودلاج رخاوةعاطلا اوعمسلاد بز :؟باجاف

 حابملا مداكلا نع

 قجرخاهأرقو تاتكلا ذخاا1 مالغلازا ديعسلا كلملااهأ ىنغلب تلاق( 8,97 ةليل ىفو) ظ

 امأ نجلا ةمحروامالابزا نم ىلع مالسلا ميحرلا نمر لالا مسب تتةكواساط رقوةاودتقولا
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 نمزاك اماذه رطأ ىلا مهلصوت ةفئاطهركسع نمهعم لسرأو هفرصو سرافةنأل

 ىلا لصو نا ىلا راس هنامث حاصلا لوبق ىلعو ةعردب هتحل صم ءاضق ىلع ىلاعت هللا ركشو هتف رع
 رظن اع هريخأو باتتكلا هلوانو اياطعلا هيلا لصواو فحتتاوايادبلاهيلامددقودنهلا ىصقأ ك
 عفروهلعف ىلع .ةمر كشو سرافهماملا سيئرمرك اوىلاعتهللا ركشواديدشا> رف كلذب كلاملاحر

دايزو ةنينامطو ن مأو نما يبت ةولا كلذ نمراصو هنتج
 .كلمرمأ نمناك اماده 4 د ة

 باتو ةكردرااهتقي رط نع مج .رودهللا عم ماقتساهنافناخدر وكلملارمأ نمنام(امأو) دنا ىد

 هللا فوخمب رظنلاوهتكامم حالص لا هتياك لامو ةلمجءاسنلاكرتو هيف ناك امعةصل اخةب وتلا

 5 ,ريسلاعاكو ةكلمملا قد دنعمدقملاىأ راا|بحاصوهدلاو نعاض وعارب رو سا يش نب ألعجو ةيعرلا

 بعزلااو فوحلا لاوزو كلذب ةيعرلا تح ر فذ نئادملا ةيققب كلذكو مايأ ةعبسهتنيدمةنب زب رم

 ملا اذه مهنعوهنعلازأ ىذلا ريزولاو كالمللءاعدلاباوابتب او فاصن الاو لدعلاباورشبتساواه
 تناك امىلااهعوجرو ةيعرلا حالصاو ةكل.ملا ناقت!ىفك دنع ىأرلاامريزولل للملا لاق كلذدع

 ىأر اناشلا زي زعلاكلملا|,يأالئاقريزولاهباجأ كلذدنعف ندر دملاوءاسؤرلا دوجو نم الوأ هب
هيفتنك مكرتتو كيلق نم ىصاعملارمأ عطب ىدتبت ء ىش لكل بق كن اىد

 فسعلاو وهللا نم

 َلاَقف ىلوالا نمدشأ ةيناثلاةلالضلا وكنت ىصاعملا ل صأ ىلا تَمِحر نا كلن الءاسنل بلاغتشال
 لقعلا ريبكلا نسلا ريغصلا ري زولا كل ذهب اجافاهنغ ملقأن أ ىغبني ىتلا ىصاعملا لصأي هام وك

 نهري دتو نبأ ار]وبقونييلا ليملا اوءاسنلا يوه عابتأ ةيصعملا لصاذا لغا اريمكلاكلملااسأ /

 ١ ولقحضاو لثالد نم ىلوق ىلع دهاشلاوةميلسلا عابطأا دسفتو ةيفاصلال وقملا ريت نت

 ةلج ىلوق نع تيدغتساو كسفن نماحصاث كلت دجولرظنلاناعماباعب قو تعبتتو هيف ترآ
 دب ىلع نهنمراثك الامدعب رمأ ىلاعت هللا نال نهمسر كنهذ نمعطقاو نه رك ذب كءلقلغشت

 الق ىدعب ن.كلملا ف تمقتسا اذا ىدلوأب هدلولء املا نم كولملا س هب لاقىتح ىموم#
 نوبحو نهبح ىلا ىضفي ننمزاةكتسالاف ةلجلاب كبر د سةبوكبلق ل ضي الثلءاسنلان مرت

 هصخئذلا مالسلاام لعدواد نب ناماسات ديسل ىرجام كلذ ىلع ا هربلاو ىأر لا دا سف ىلا :
 ١ ماقننا ديم كفهاطعأام لئماؤمدقت نيذلاكولملانمدحأ طعبملو ميظعلاَكلملاوةمكحلاو :

 كلعنادحال سيلةن افرعتل نامياسك لترك ذاماوكلملا اهيأريثك اذه لئموهدلاوةومش
 نهادحالسلورث لك لصأ ءاسنلا ةبحمنا كلما[ لعاو ضرالا كوام عيمج ةعاطأ ىتح كلما
 ىفهعقوي كلذ نأ ليملا لكن ويلا ليعالو ةرو رضلار دق ىلع نهنمرصتقي نا ناسن الل يعبْيف(
 الث يح تمدن هتكرتناو كرومأ ميم كل تماقتسا كلملا|يأ وق تعطأ ن اف ةكل د اودأ-

 حايصلادازرهشكردأو نويلا ل يملا طرق نمهيفتئك امتكر رتدقلالئ اق كلملاهب اجاف مدنلا ١

 ةيوح 0 كنا
 ل نيقااد نيو 25 11 ا /

 : 2 < اه حا ,
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 اةباتك كلملااذط بتكست كن | ىدنع أ 000 7 رقي ىذلانا كلاما
 .لعالا تاتكتاااذبب ى رءاسلا كيلا[ سرأانمو كللبق نمكدلاولو كل تحان اهل لو: وهنفهيلارذتعتو
 ةيفاازو هرلاوةيماءلاوهيلمعلار ومالاوةعاحشلا نمكدنعامو كمتازعرظننل كل ناحتتمالا قرط
  ديشيو كتكلمم ىف كلكراس ناىلاعتهلالاسنوةيلكلاتالاككلا_:رههيلعاوطنمتناامز
 ' سل ملسرأو كتتيعررومأ متتف كسفنل اقفال تنك امثيحن كناطلس قد ::وكت::دمنوصح

 برحلاا دعما ءيظعاكلماذهنوكي فيك اميظعابج.»لاذهنا ميظعلاهللاو كلاملا لافرخآ عاس
 ج ري و كل ذدعب ةرماعهتك_لممنوكةوهد :ج ءاسٌؤ رودي ارباحصأ و 4:5 ل مهءافاعل لة دعب
 باوملا اذهل ثم ابركيلم نع نودي رداه ,تاكمراغص نا اذه :رمسحعأو ةميظعلاةوقلاهذهابنم
 .يراذو ىأرالا مةطبام ىردأ الو ىتكاهغ لهأ ىلءو لع رانلا هذه تاعشأ ىعمطءوسبانأ نكل

 اهيأ دعب امأ نم لا هللا مسن ومضماب اك ب تل :كوةريثك امشحوامدخو ةنيكةرده هزبجهنأ اذه

 هانأرقف كباتك انت رذح دقل كاقباو هللادمجر داعيلجز»د ,زعلاجالا ٍدلوذاخدروزر زعلاكذملا

 .ناكرأ ديشا ؛وكنأش ىلع يناثلا لاس وهلا نميكلل اتلط ةياف[ هوانيس امهيفاش ًارفهيفامانميفو

 ىنيبو اخأىل ناكك ابن اكلملا اب اعاوءوسلا كب نودي ري نيذلا كئادعأ لعكرمهنم وكتكلمم

 الواريذالاهنمىرنال كلذ كن حانكواريخالا انمىريناك اموهتايحةدمقيثاومو دو,ءهنبب و

 كئارزوب تاعفامىنغلب املورو رسلاو حرفلاة باغان دنع لصح هتكلمم ىسرك ىلع تن تسلجو فوت

 نع ةيلفغى كنا نظنانكو كيف عمطيف انريغك ام ىلا كلذ ريخ لص. نأ انيشخ كتاودرباكأو
 انل تددردق كان,ًاراماف كبهبنن اكان تاكو كتتكلممروماال الميم كن وصح ل ةحو كح اصم

 زوج مث مالسلاو كن ًاش ىلعان اعم كلعجو ك: لمعلا كعتم كيلعانماقنأمطا باوملا|اذهلثم
 حابملا مالكلا ن 2-9 حابصلا دازر وش كرداو سرافةن امعمهيلااهلسرأوةيدبلا هل

 .كللا ىلا ةيدطلا زبجاملىهقالادنطلا كلمنا ديعسلا كللملا هيأ ىنخلا تلاق(ةإ '؟ ؟ ةليل فو)
 ُه هوطعأ من * هيلع اوماسو ناخدرو كللملا ىلع اولبقأ نأ ىلا اوراسف سرافةن امعمبإلا ب ابنرأ ناخدرو

 عاشو مةيدملا لبقوةمرك ١ وهل اصي ا رافةعاملاسسكرلون امثوإةممينوفأرت ارقف باتكلا

 | ادد نيب هرمدجاو ساعت نبا مالغلا ىلا لسرأ مثل ديرب رفتلل ذب كلل رفو سانلا دعاه وع

 هحتفف مالغلل داطعأو ةكام نمهرضحأ يذلا باتكلا بلطمثسرافةنأملا سيئ ريال شراوهمرت أو

 1 اردتعو هنادي لقت قه رم املا سيئر تتاعب راصواريم مك ارو رس كلذب كلملارسفهأرقو

 'ىطعأو هاطعأو ادماز امارك | همرك أو كلذ ىلعركشفهيلع معنا دولخوءاقبلاماودب هلاوعدي و
 !مالغلا تك كلذدنعفباوجلادربتكينا مالغلار مأوايا ذه مهعمزبجو مهب قلي امهعم نم عب
 مع : اماذ ناسرفلا نم ةيرتملا , لاازيدأرك تول بار رج زوساظل نمسا .ارزأ

 ًارق كلذدنعفهيف تك امفرعن كلزن زعلادلولا هيأ ءارقا كللملا هل لاقذ كاملا ىلعهْض رعباتكلا
 ١ ايمو كللملا هماح مثهاةعموهماظنرضح نم لكووه كلملا ب>ءاف سرافهنأملا ةرضح<مالغلا
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 حانملا مالكا
 نزولا ساعت نبال لاق ناخدوو كلللانأديعسلا كلملااهيأىنغلب تلاق( 3,97, ةليل ىفو)

 .هللان ومب ىتأ لم. رباك [كالذ ىلعدبشاو ىدعب نمى دبع ىلو كا ءجاو ىنع ك ةلختسا "'فوس

 روجو ه.لاروضحلاب هتاودءا ربكرث اس ىلا تكي ناهرماف هيدي نيب رضف-هبت ىب اعد كلذدعب من ىلاعت
 .بابرا رئاسو باجمل اوداوقلاو ءارمالا عمتجي نارماو ماعلاو صاخنلا نب رضاحل تندم ءادنلاب 3

 طق الثم لمعي لاطامس واميظعان اويد كاملا ل<وءاكطاوءا اعلا كلذ كو كاملا ةرضح ىلا مدخلا
 ؛اسك كلذدعب و رهشة دم برشو لك او ظح ىلع ميما عمتجافماعلاو صاخلا نمسا |م. مج مزعو
 :ةفرعع لكتللو ءاماعلا نم ةلمج را: خفةرفاواياطعءاءاعلا ىطعاو هتكلممءارقفو هتيشا عيمج

 وهزوكيو هتلظ تحن نوءارزومهلعجيل ةعيسمهنمبختنيناهرماوهيلعملخدأو سامثنب |
 :ةيارد مهرخك او القع اوانسمهربك أمهنم ساشنب !مالغلا راّتخا تالذ ضعف مهي عسيئرلا

 .ءارزولا باث مهسبلاو كللملا ىلا مومدقف ص اخبشل ةدز/ رافصلاهفبع نادم 7 ءاظنع ميغ :رشاو

 ىريذو + معاد وا مجاهلوقيام ميمجو ساشنإ اهعاطت حن ىبارزون ون وكت مك اال اقوهلكو

 ُ وباك ١ نم اوبختنينا مهرما مثتاقفنلاو از رآلا عيلعيرحاوءارزولاق داعلع4ث "رزه قشارك ]

 «ءاسؤر مما ىلءحل دان جالا نةكامملاة مدخل حلي ن.ةيلولا ف ددنعاو ءعمتجا نيذلاةلوذلا 1

 .ءاربكلاةداغ لعق ا زرالا مهياعىرجاو تابت ملا مط بترو تارشعءاسؤرو نيسمءاسؤ روفولا

 ' .نأو ةليزإلا تاماعن الاب رضح نءةيقب ىلع اومعني نا اضءا مهرماو تقوع رساىفكالذاواعفف
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 رهأ هنا مثاقبلاو زعلا ماودب َش زولاهلاعد ف ممتاجر در دلة ىلع ةنزكا نه جفا ءساب رفأو ءامنغالاو

 .هرب زوو كلملا رمأ نه ناك اماذهقيفوتلا ن مهل ىل ه>ام لعىلاعت هللارك ثمايأةثالثةنيدملا ةنيزب

 50 ارسلا نك تايافملاءاسالارهأ ن هناكام(مأو)اطاهعوابمارمأو ةك_مملا بترت ىف سامث نبا

 .نم عيجج فرن ال هناف نرعادخو نبايحبةكلمملاداسفوءارذولا لتقل اببسنك ىناللان هريغو
١ 4 
1 

' 
 ش
١ 

 .نسلاريغصلا ريزولا كلملا رمأ مهرومأ تءاقتساو هلح ىلا ىرقلاو ةنيدملانم ناويبدلا ف ناك

 .تاكسف حابصلاداز رهش كردأو ءارزولا ةيقب ضحي نا سامش نبا وه ىذلا لقفلا ريبكسلا
 ؛ ا ' املا مالكلا نع

 ,نعادئاج تن.كىلاءارزولا|,يأاو لعامل ةو مهب ىلتخا كالملا ىدب,نيباعيمجا و جلا
 قهالا اخ قيثاوملا و دويعللاضقان ةحيصنا| ءاضرءم ل نا قاقزةتسم م. ةتسالا قب رطلا

 رباك !ةرضحب يكلمك لواط ىتكسلمي لها عيمج نمىلوا تناف ىعاضوع ىتةخ يلعسلجت فلخ
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 امتكرت دق ىلا هرب زوللاقاملناخ درو كالملانا دعس | كال ا اهيأ ىنغاب تل 33,7 6 ةلئل فو)

 ناعفام ءازج نهيلا عئصااذام ن الواءيم>ءاسنلابلاغتشالا نع تضرعاو نويلا ليما نمهيف تنك

 ىح ىل مع يلو رادق كف رع الز مالا رم كلذ نكيولو نهديك ن هناك كدلاو ساشلتقنال

 ىلعو هريب دن نى.مه>وهباردادسوى رز : رودقف ى اعمأ: سااوالئاقحاصودوأت مثهلتق ى اع نبتقفاو

 نا كلملايا ملعإالئاقريز ولا هباجاف ديشرلا مهما رآن حو ةكل ملا ءاسنؤو رو ارزولا نم هئارظن دقف
 ىهتشا قف نب رظانلا تاوبشا,ْنلا ليق ةنسحت سم ةعاضب لثم ننال نهدحخو ءاسنلل سيل بنذلا
 ناك اذإاصوصخ و يرتشإ ن نتن ذلا نك لوءارشلا ىلغعدحا هرب ملرتشل مل نمو ةوعاب ىرتشاو

 هباحاف ةددضصن هنم ليقت ماودك أرد ناك ىلبق نمئدلا ووكت :زذحذقو ةعاضملا كلت ةرخذءافراع

 رز ”نولالاقفةيلالا ربداقتلاىلاىلرذعالو ري زولااهيا تاق بن ذلاى سفن ىلع تمحو ا ىننا كلملا

 ءشناوانك ءفانئشنافارا.تء+اوةداراانل لعجوةعاطتساانل قلخو انةلخ ىلا ءّتهللان ا كالملا هما لغا

 الل ىلا عت هن ال انا اهل وكب امف با سح اني عبحيف بأ ذانمزل:الثلرر خذلعفن هللاأت رمايلو لعفت مل

 ناك اباوص هلعفتام لعفت انت داراب نحن نكلو رشلا نعان اه :اعاو لا وح الار ثاس ىلعريملاب الا انر مآ

 نم ىسفن تردح دقو تاوبشأا ىلا لملا ىف م ىئطخ زاك اا رك

 نع ىنعنع ءىش كدنع لبف ىلقع ىلءىسفن تبلغفارارم سامثكدلاو قرد حوارا مص كلذ

 اًعيشىرا ينا مععل ريزولا 0 تاوهشيلعابلاغىلةءنوني ىتحاطحلا اذه تاس

 | 0 دا ابق يو كح عزت اوهوأطخلاا ذهب اك :رإ نع كعْنع

 ةوق>وهللاق وقح نم كيلع لام لمعتو كب !لالعلا كلا ةرسس ىلا عج رثو كالوم عيطتو '

 يف رظاتو كتيعر لتقمدع يلعو كي.ةن ةسايس ىلعو كتيعر ىلعو كنيد ىلع ظفاحو كتيعر
 ءوضخلاو فاصنالاو لدعلا لمءتستو داسفلاو يخيلاوروملاو ظلانعلزنتو رومالا بقاوع

 ., > وأم ىلع بظاوتو مولع كفلختسا نيذلاهتقيلخ ي ىلعةقفشلامزالتو ىلاعتهللار ماوا لثتعو

 ْ رد نم م لك دنعابا مم كالعجو كانءهتمحرب هللافعو كةوأ نص كلذ كال مادأ ذا كن ال كل مءاعد

 كلملاهل لاةفاب ومحب اب «هقاخدنعوالوبق هللا نعريصتو مهشويجهللا مزوم وكوادعأ؟ ىشالتتو

 ذأ ىلع مزأع انأو ى معاادعب ىتريصب نيعتومل>و والا كامالكب اق ترونو ىداؤذ تييحأ 6

 4 هذ جر> "اور دلاوو 37 نء«هيلعتنسك امكرتاوىلاعت هللأ ةن وعع ىلهتر 1 معمج لعفأ

 4 0 م ةيثب , و نم الا ىلا فوخلان موةعسلا ىلا قيضلا نم

 مف دوبجلا لذب ىلع بجاولا نم 1 ل1 لع سا علاو تن الت سورس ربكعمانبا
 ] ادسوةا ادا نسحو معن لا نمكب ىف الواى !اعن هللا ناذ كم ضفو يلا ءتهللا لضفر ؟شأان وهب لت
 كري دن نسحو كتفرعم فرش كاددد ىلع ىتيعرةمالستاص> دقو ى مغو يم مفديام ىارلا

 | و ىلع ز ئاج هلعفتام لكو ى.هركلا ىلع سوال ىو سب كياع فرش: اال يلملاربدمنالاتناق
 ] نكي ملناو هيف فرست كل ىدي هك-لمتام ميج توما الا كتم يلم سلوكي ارا
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 هذيلا 1075 1 8

 ١ مو لكل تت 8 1ك 3 تالي هن 35 مان 1 6 د 5 7-لا - 1
 مصير 3 - معو جا

 6 ' داعيملا ىلع مى قاثفهيتام 0-1 0 عا

 | نضسأ تنك اوقيف موي ثلاث يفهيتانإ و حور يفان : ويصمك شاق ذخلاعت نيشان
 ذدخ لاعت دب لك نه دغف نكلوّخا صمىفق ةأاناوراهناا لوطو ليللابت دلو ىجوز نالاروذعم

ىرخأ ةليحبهل ملطيفداعيملا ىلعهلىل ا يفةغوبص م كتجاح
 1 : دازرهش ةكرداو هل فاح : وناكثيح نم 

 حابملا مالكلا .:رعتتكيسف حاصلا ظ

 علطي ءىشلا بح مهل ىتأ اكرام غابصلا نأديء سلا كلملااه ىنغلب تلاق( 8, 7:/,ةليل فو)
 ىللوقت ؟2لوقيو نوبزلا قاقي ىتحهءاجاذا فلو هدعي لزي فوه شلحب واكث يح نم ةيعبلا
 حيحصلاب كربخأ نكلو كنم حتسمان أ ىخأايهللاول يفد رأالينأف تل

 ةجاحلا بحاص ناك نانا ةربم نم يردأ الون ة يشف لب ايزل تي رت ناضل
 .لصح الو ةسرجو ةكمته ىفهعمرمتس ثلا لهأ نم ناك ناو ىلعهللاضوعب هلل وقي ريما لهأ نم
 سانلا راصو سانلا نيب هركذ عاش ىتح لاعفلاهذه لعفب لزب 1 ايلا ىلإ داكتشاولوءىذهنم
 .هلاح لهاجلاالاهعم عقب الراصو أ عيمج هنعاوعنتماولا مالاهب نوب رضي وريق ىلأن م مهضعبرد

 ىلا ىتاي راصف بيسلا ذهب داسك هل لصف هللا قاخ نمةكيتهو هسرج نم موي لكهلدب ال كلذ عمو
 .باب ىلع افقاو هلاح الهاحادحأ ىأر نافةغبصملا لابقاهبلخا د دعي و ريصينأ نب زطادراحناكد

زملا ناكد ننهموقي هميتمدد ريءىش هعمل هل :
51 ليوم دج 4 لوقيفادهاي كل مهل ]وش 3 نب.

 

 غبصي نأ هدد ن جرم ناك ةميمذلا لاصلا هذه عمن ”الهبلطتنوليأهلوقيفءىشلااذه ْ

 تاههلوقب وةئمقج ل ذخاي مث باعةلاقةواقشلاوادب ادا مق دصر مل هنكلو ناولالارئاس .

 لاحيىلاع ىثلا بحاصهجوت.نأدغيوخ وري وةرجالاهيطعيفاهذخلاغتدغىومادقلءاركسلا و

 ناخدلاو راضخلاو محللا هنمثب ىرتديو هعيبيف قوسلاي لا بهذي وءىشلاكلذوهذخاي هليبس ؛
 رهظب الفابةصيل ةجاحهوطعأ نيذلا نهناكدلا ىبعافقاواد >أىأراذاو هيلا جاتحاموةبكلأو ٠ َ
 رابج لجر نمةجا> ذخأ هن أمايالا نممو» فهل ق هتاف نينسهلاخا هذه ىلع ما دوهسفن هن رد الوهيلا ا

 ةدنعدلا دج ي أر ىتمهن ال ناك دلا فهرب لف موب ١ لكى هيلاءيجياهبحاصراصو اهنهك فرصو ايم

 ىضاقلا ىلا بهذ كلذهايعأوهناكد ف رابجلا كلذددجحملامافريص ىبأ نييزملا اكد هنم برهيغىش ٠
 ضعمد ريغ اهيفرب 1 هنال همتخو نيماسملا نم هعامجةر ضب ناك دلا بأب ر”وهفرط ن٠ ءلوسرب هاتأو ا

 هل اولوق ناريحلل لاقو حاتمملا لوسرلاذخأ مههتجاح ماقمموقي ًايشاهيف دج لوةرسكمريجاوم

 ريصوب [لاققذإهطا> ىلالوسرااو لجرلا بهذ مثهناكد حاتفمذخأيل ىتأي ولج .راادهةجاحبم يهم

 5 رابجلا لجرا اذه ةحاح تحار نيااهايا همدعت ةجاحب كلءاج نم لك نافذ كتيهدامريق ىبال '

0 

 5 جا ا - ةيفاسأ ادي تفي دم ا مي ا 020 ١ ا | راسا "يا بع

 1 7 ١ 8 تتوب مع نووي " 4ك



 : ال اذ حس
 . ىلو.قو ىل نولطاب ونممالكةفرخزو يدإن وعاد خوءاسنلا ءالوهةبعال هاك الذ ببسو حصنلا
 ىدن:عررةةدقنالاو لتاقم» وهاذافهنيلوهتب ودع سءس حصن نومالكن ا نظأ تنكىنال كلذل

 نهاعجأ ىت> ل د.لا ةهح ىلع نك ىنءءاز1اوةب وقعلا نيةحتسا د ةذ فاتلاو كالا ىلذ هرب نبا
 تاقىنناناثلامظعلا كلل اهي الئاق ساعت نبر بولا هباجاف نبك الها فديدسلا ىأرلا اثر بعا نمل ةربع
 نموعيطي نيذلا لاجرلا نيبو نهنيب كرتشموه لب نهدحو ءاسنلاباصتخم سيل فنذلاالوأ كل
 مظعالا كلملا كنوك-ل كلوق ةيفنت لوالا نبرسمال لاح لك لع ا زلا نيجو تسي ءاسنلا كسلا

 نوف هيف ماكتلل نحاصب الامو نوينعب اميف نطوخدو كل نبعا دخو كيلع نهرساحنل ىف اثلاو»

 كلذ ىف كيلارمالاو مدخلا ةلزتمب نولعجأن ألا نمو نهب لزان وهام نها كن كسل وك الطاب قحأ

 هل ددحسو كلملا ىلإ مدقت ءارزولا ضءبو ساهش نو |هلاقاع كل | لعراشأ ءارزولا ضع نأ م هريغو:

 يذلاام كل الاقف كللهلوقأام لعفاف نهك الط ةلعف نوب لعفت نأ دب ال ناكن أ كللملا مايأ هللا مادأل قو.

 يذلا تيبلا نبلخدتو كنعدخ ىناللا ءاسناا ذّح أت ناب كيظاح ىد>ارمأتنأهللاقف ىلهلوقنت
 بارشلاو ماعطلا نم ليلق نط ىطعي نأر مأتو كانه نهنجستو ءاكمل اوءار زولا لّمق هيف لصح

 ىتدت اهسفنب تنام نم لكوالضصأ عض ولا كلذ نمجو رمل ىف نويلازذ ؤيالو نينادب !كسعامردقت“

 لب ةميظعلا ةنتفلا هذه اببس نك نبنال نها زج لقأ اذهو نهرخآ نعنع نأ ىإامهاح ىلع نمنيم»
 هيخالارتب رفح نم نأ لئاقلا ل وق نهيلع قدصو نامزلا اذه تعقو ىتلا نتفلا وايالبلا عينج ل صا وب

 ضو تارابج تايظحم مد رأ ض اخ لسرأوهللاقأي لعذوهبأركلملا لبقفهتمالستلاطامواهيف عق و

 ابارشو اليلقاعين داماعط نط ىرجأو هيف نهنجتس و ىلتقلا ل حف نلخدي نأ نه رمأوءاسنلا ن هيلا:
 اريثك افسات نفساتو نهنمطرفاملع نمدنوامظعان زخ نزح نهنأ نهرمأ نمذاكفالءلقاعدرب

 عضوملا كلذ ىف نلزي ملوةزخالا يف باذعلانطدعأو ىزملا نماين دلا ىف نهءازج هللا نهاطعأو
 ةعقاولا هذهر بخ عاشو نهرخآ نع نكله ىتح نهم سان تو موب لكقوةحئارلا نتنملا مظملا
 ىو ممالا ىنفم هلل داو هتيعروهثارزووكلملارمأه يلا ىهتنأاماذهَو راطق الاو ٍدالبلا عيمح ىف

 ماودلا لعس.دقتلاوماظعالاو ليلحتا قحتسملا ممرلا

 #يريص يل أو ريق ىلإ ةراكح ل
 ريقوبأ هممإ و اغامص اهدحأ ناكو ةبردنكسالا ةنيدم ىاناكنياجرنأ «اضيأ حنو

 ناكد بناح ىف ني زملا ناكتناكو قوسلا فبضعبل نيراجناكو ريصوب أ هع*إ واني زهىلاثلاذاكو
 نم قتشم وأ دوماجلا نمت وحنمهغدصاعاكىوقرش بحاصاباذك ابصن غايصلان اكو غابصلا

 اشاق دحأ هاطعأ اذاهنأ هتداع نمناكو سانا| نيد اهلعفن ةبيع نم يحتس الد ويلا ةسنك هع

 اذاف امدقم ءاركسلا هيطعيفاهب غيصيل ءازجأهب ىرتشم وهنأ همهوي والوأءاركلاهنم بلطي هغبصلا

 ىف هنث فرصي و هنحاص باهذدعب هذخأ ىذلا شالا عيس مث برشو لك أل عهفردرهنمهذحأ
 بهدبإام دوجأ نمالا ةيرتشيإلو ليك املا رخفأن ءانبطالا لكايالو كالذريغو برشلاو لكالا
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 / هفتكم ىلع ةقراذخأ ودتدع لمح كلذ دعب نب نمل ريصابأ نأ مب رشو لك اوهنمكلذذخافهساطلا

 جم ن.يحةعطقب خالو نيةيغر .ناسن الق اخ باك رلانيب نو.لغلا ىفقشوهدد ىف ةساطلاو

 - نيزهذ ذوياغلا ف سيلو ةضف فصنو نيةرغرهياعطزشي ىطسأ ابق احا هللوقي نم !كراصو بلطلا

 حاط لوتثيزو نيح هد.اعراصر 4 غفغ هن نيثالثواةئغرنيث الث عمج ىتح برخملا ءاجاف هريغ

 2 دازا ِةلق هل اكشو ناطيمال قاحو ريثتكو يق ذَدنَع راص ىت> هاا هذ زوطعل ةجاغ تال الكر و

 3 ءامتمدام اه المح الو يدنعاءشعتو ةليل لك ف كقيفر تاهكبا بح م ناطبقلاهلاقفرفسلا ف

 5 اريثكءىث هسار دنع ئىأر زيقوب أ قافأاماف هظقيافاعان لزم ا رف غابصلاى :| عجر انعم ني رفاسم ظ

 0  لكاي نأ داراف ىلاعت هللا ضيف ع نمل ةف كل ذ كل نين نمهللاقف خراطبو نوتنززو نبجتو شاع نم ١

 2 توكشوزاطبقلل تةلحىلنا ٍلعاورخ [تقوفان هيك :أاواذه نم ىخأأب لكان الري صوب ؟هللاقف
 - ىفناطبقلا دنعانئاشعلوان ىدنعاي شعتوةليا لك كة يفرت اه كب احم ىللاقف ةداوزلا ةلقهيلا
 5-5 .ءىذلاا ذه نم ىثعتأ ىنعدف يناكمن مه موقأنأردقأالو رحدلا نمي دانأ اريووب أهل لا ةفةليللا هذه

 1 عطقي هأرف لكاب 1 وهو يي سلج مث كلذب سأب الهلا قف ناطبقلادنعكدحو تنأحرو

 لبقةمقللا مقليو و لكأس ماني هلىذلال لا التي ايملتبا ولبجلا نمةراجملا عطقياك ةمقللا

 ندتلا ىلع عّئاجلاروثلا لثم خيفني و لوغلاة قلم هيد ني اهيف هينيع قامح ا ىتلاداردزا
 / "الر يصولاقفءاشمل لامع وكفر تاهنااعب الوش ىاضأ,نقزداج نون اذاول دا

 7 6 ةرفسهمادقواسلاج ناطيقلاىأرفدد>ونب زملا حارف ىشملا ىلعردقأ الان أهل لاقفانب موةتاريق

 0 اهللاقف كقيفرنبأهل لاق ناطبقلاهاراماف 4ةفرونب زا نورظتن _ اجووهورئك أ اوأان وللورشَع

 ١ ىتآفانعمشعتتنألاعتةخودلا هنعلوزتسهيلعسأب ال ناطبقلاهل لا ةفرحبلا نم لا دهن أى ديسأي
 ١ ىشعت نأ دعب وةرشع ىنكراصف نول لك نمهيفطحوان# لزعناطبقلاذأ م كراظتنا ف تنك
 72 نحط هآرفريق ىلأ ىلإ ى ناوريصوبأ هذ خاف كقيفر ىلإ كءم ندصلااذهذخناطبقلاهل لاق نب وما

 7” كن تلقام اريسوبأ هللاقف لج ىلعةمقالابةهقللا قحاب ولجلا لم لكمالا هودي (يبفهبايناي
 3 يارا لاقف خباد كنأب هتري>أ | كل ل|هب ثب ءىش ىأر ظنافريثك هزيخ نا طسقلانأذ ركأتال

 0 وأرساكلاعيسلاوأ ًاريثاكنا باعلا للام رك الا نم دريغ ل عوهياع فوباهوهوهنمهذخأف نحصلا
 و ل هكرتف لكأي ايراصوماعطلا نمايشىأرو ع عوجلا نمت ومينأ داكىذلاوأ ما! ىلع ضقتن ااذإ خرا
 ع هامزق نحخصلا فام ميمج لك أدق» "فريق ىلإ محر مثكائه ةوبتلا برشو ناطبقلا ىلإ حاروريص

 حابملا مالكسلا نعتتكسف حابصلادا زر هش كر دأواغراف

 ىام لك أد-ة هأ رريقيمأ ىلإ عجرا!ريصابأ نأ د يعسلا كلما |هيأ ىنغلا تااق( 8آ* ٠ ةليل قو)

 .ىلاث ناك اماف جا صلا ىلإ مانوريق ىلأىلا عجب وناطبقلا عابتا ىلإ هلسوأ أوهذخاف اغرافدامرو نحدلا

 الإ موقيالدعاقوهو برش_و زكاي ريقوبأ ريق ىلال هيط هلع ىشالءاج» ااكوقلحي ريصوبأ راس مايالا



 5 مي ع درو سرور تسمح حورم لك ا عربسو ل
 . ريصوبأ آلاف ءىش ىنم قرس دحأ ام ىراجاي ك صقر ىلربخاف بذكت كنأ نظأ نكلو صومللا

 كل لحيأ ريصوب أهل لا قفا هنت فرس ءأواهعيب اة جاح ىناطعأ نم لكدل لاقف سانلا عامم ىف لعفت هو.
 مث ءىش ىدنع سيل وريقفان أو ةدساك ىتعنصنالر قفلا نما ذه لعفأ اعاريسوب أهل لاقهللا نماذه

 رقييعبلا ىطسأ ان ]وق واض أهتعنصداس كهلز 5 ٠ ريصوب ًاراصو ب بسلا ةلقوداسكلا هلرك ذب رانش

 ىحأاي ةعنصا|دذه تهركواريقف لجر قوكلد> أ ىدنءقلحمال نكلوةنبدملاهذهقريظن ىلا

 اسمان ىعادلاام يخأاي نكلو ذاسكسلا نم ىتعنص تهرك اضيإ انأو غامصلا ريقوبأ هللاقف»
 اذةدالبلاعيمجىةجحأر انيديأ ىفانتعنصو سانلادالب فج رفتن اهنمرفاسن تن اواناف دلملاهذهىف

 قى بغر ىت>ريهىبال رذسلا ندحي ريقوبألازامو ميظعلا مهلا اذه نم حاترثوءا وها مش نان رفا م“
 حابملا مالكا ع هيي اق از رهش 5 رفسلا ىلع اقف امبنأ 3 ءأر حلا

 ىت> ريص ينال رفسلا نس لازامريقابأ نأ ديعسلا كلما اهيا ىنغلب تلاق( 8,99, ةليلفو) ]

 دشنأو .ةاس نأ ىف تغر ريضابأ ناب ريقونأ حرقو رفسلا ىلعاقفتا نأ 3 لامترالا ىف سغوت

 رغاشاال وك“

 دئاوف س+ راسالا ىنف رفاسو العلا بلط ىف ناطوالا نع برت
 دحام ةيدصو بادآو و  ةشيعم تاننتنكالو ٍُ جفت

 دئادش باكتراو لمش ثيتشتو ٠" ةبركو مغ رافسالا ىف ليق ناو
 كاف < فاو". نين نار واامياد اقم هداهم 1320| كوش

 ًارقتاننأ ىغديف انئيب قرفالو نب وخأانرص نحت ىراجاي ريس ىل الريقوب أل اقرفسلا ىلع امزعنيحو+
 هبردنكسالا ىلا انعجراذاف قودنص ىفهعضت لضفاهموانلاطب معطي وبستكيانل منى عةحافلا»
 معطيو بستكو لاعلا نإ ىلعةحاقلا ًارقو كلذ كوهو ريصون لاق فاصن الاو قحاب دس همسقن:

 ىضاقلا لوس ردنعحيتافملا كرئريقوب ًاواهبحاصل ييتافملا ى طءأو ناكدلا ل ةةريصابأن أ لاطبلا:
 ١ حام ار>بلا ف نويلغ يفالزؤنو نب ؛رفاس» حبصأو اهيطاصم ةخاوتم طعن رقاد وا هلاك

 ْ نكي مل نويلغلا ىف ذاك ن و هدر موفاءسا|طلضحو زاهنلا كلذ فار فاسو.

 ١ ماقزوياخلاع واق ولحاملوةيار رحلاو سإ رااريغالحر نو رشعوةثامهيفذاكو نيش زأانمدحأ مبعم

 ا اعررو دازاان هليلق الا انعم: رسيلو برشلاو لك الا ىلا هيف جاتحر 4« اذه ىخأاي غامسعلالاقو نب ز 20

 نأ كلذب عفتن افءامقبرشبواهضف فصنب وا فيغرب هل قلح افق لخا | نب زمايلاعتدح أ ىللوقي

 ١ هفتك ىلع عضرو هساطلاو هتدعذخأو نب زملاماقو مانو هسأر طح مس أب ال غابصلاهللاقف تنأو

 اماف هل قاخ ىلق احا ىلعسأ ايلاعت دحاوهل لاققف باكرلا نيب ق تو ريقفةنالهطوفلا ٠ نعىنغت هقرخ

 ا تنكولو ةضفلا فصنلا اذهب ةحاح ىل نستلم نلاهللا ةفةضف ضن هاطعأ ل خرلا كلدلق واح

 ١ "المو نبج ةعطقوا ةيغرهاطعاف ليلقءىشان دازوا ةيفز لن الر حما || ذهىف كرب ناك ةيغر ىنتيظغأ



0 

 : . ةفلتخما 00 ١ اخ غيصأان ًاواذك 7 وا اذك هدام نيغأب ضد مَ 5 ئئ : بص 1 جعناصلا ةضالا و

 ] 1 | ابل دوسالاو ةردلا حام 1م وم رك ةفلتغ اناوأأ اه ءو 0 2 /

 3 ,مثناولالارئاسمل ركذب راصو ىو لاو نر امد ةفلتغاناولأرفصالاو لحكو ىمحفكةفلتخم ظ

 - ةةمربإم ١ وغيصي نأ مهيدي ن*تم رخال كتنيدم ىفئيذلا نيغامصلا !؟نامزلا كلامايلاق

 | الا داهاجأ الو اماعم دنع ن نو < أناىنولبقي موقرزالا غبصالا نوفرع الوذاولالا

 كل ض رعت نه إكو مهنمكي اعامو لام سار كايطعأو ةغبصمكل حتقاان ا نكلو كلذ ف تقدص ظ

 ا نيدملا ىف هاياو مثأ اوقشورلعملاإ ذه عم اوضذمامهطلاقونيثانبلار مأ مث هناكد بايىلع هتقذش

 0 - هدارم ىلعةغرصم هل اونداو كلذريغوأ اناخوأاناكذ نيباو سهم حاس زم 0
 1 ١ 010 فلأ هاطع ًاوةحيلمةلدب هسيلاكلملا نأ مث لوقيايفدوفلاخم الودولعفافدب رم ًأامهمو

 2 ةشكرزم ةدعب اناصحو ةمدخلا لجأ نمنيكولمم هاطعأو ةيانبلا مات ىتح كنف ىلعاهفرصادل
 ٠١ ره كرداومل» وشرفف هشرغ» رمأو اتيب كاملاهل. ىلخا وريمأهناكراصو ناص1+ ١ بكروةلدبلا سلف

 0 ' حابملام داكلا نع ءتتكسفحابصلا داز

 5 هشرفب رمأو ريق ىبال اتيب ىل>أ كلملا نأ ديعسلا كلملا اهيأىنغلب تلاق(ة,ال ١ ةليافو)

 اي لماتب لزب موهمادق نوسدنملاو ةنيدملا ىفقش قشو مود ىلاث ف بكروهيف نكسوهل هوشرغف
 ' ةدايزهناكس نت هاطعافكلملا ىلاهو فضح وهنمهيحاصا وجر خاف بط ناك ما اذهل ا ةف ناكم هبجتا

 0 اواعفاواذكواذكاونب !نيئانملالوقيريقوب اراصوةءانبلاهيق ترادوهيضريامىلع
 | غابصا نم جاتحامأا واهؤانب مةغبصملا ناب ربخاو كلما ىلا رضح مثريظن اطس يلة خ صمهلاوتن ٠

 . كتغبصمةرغ ىلرأ اولام سأراهاعجاورانند فال 1 : رالاهذهذخ كالملاهللاقفاهترادا لجأ نم

 ١ اوح نم هيلا جاتام عيمج ىرتشاف نٌعاط سيوة ريخك ةليدلا ىأر و قرسلاىلا ىضمواهدخاف

 . متناولالار اسسن ماهغبصواريف غيصاارودف شاوقتلا نمٌةقشةئامسحخ هيلا لسرأ كلا نأمثةفاتفلا

 1 تعم دراف هلثم اوأرام مهرمعابيجع أيش اوأراهيلع سانلارمامافةغبصملا باب ما دقاهرشن

 ذه مساام معمايهلن ولوقي وهنولأس ونوحرتءاوراصو ةغبصملا باب
 ظ 3 | امم لوقيف نا لالا

 ص  نولوقي وشامقلا نمءىشب هنوتاي أيا وراصةناولالا يما سأمطر ؟ ديورضخ]اذهورتيا اا

 :١ 0 | ناعيا ىلاهب علطو هذخأ كللملا شاق غامص نم غرفاملو باطتامذخوا ل هوا ده لثمانل عم

 ١ شايقلاب هيلازوتأي كسل يسوع ادم حراس كالا 1
 3 | عاش هَ ” ةضفلا اوسهذلابهيلع ترومرب وموضأ رغا ىلع مط غيصيف|ذل ىهان) غبصاهلذ واوقو |

 31 2 ديحأ ردقب م نيغامصلا غيمج و باب لك نم ريما هيلع لخد وناطلسلا ةعبصم هتءيصمتيع”و» د

 ع . هسقح ىفمهنم قسامم هيلا نورذتعيو هيدي نولمقي و هثوتأب اوناك ائاو هعم ماكتي نا مهنم
 و . هدنعراصو مبنمادحاو لب ةيذأ ضر للفك دنعامددخائلعجاهلنولو#ن 0 أذوُصرعن و
 : لقق اهلي ىلا رمأن مناك ام(اماو)ريق ىلأر «أن مناك اماذهاريثك الام عمجو وجو ديبع

1 

1 



 1 8 الل تمقلا 0 اهي 0 يكسو اطيلتإاكلط ومد وا ريس نال .]كوةرورضلاةلازال
 2 ناخفى ةرجحامهلاذخأو ةنيدملا كلت هخدونويلغلا نماعلطفةني ك4 هةنيملعنوبلغلااسر ىتح

 ةردخلا لخ دنيح نم م انزيقوب أو هخعبطو محلب ءاجوهيلاذاجاتحام منج ى ,ةشاوريصوبأارشرفو

 ىدخاؤتال هللاق كالذدع و زك أقاذأامافهن دي نين هر لا ةتوؤرونتو أهظقي | ىتح طقيتسلو

 ةندملا ىدوديوةد.علا نيزأا لمح موي كو امود نيعب رأةلال ا هذهلع رمتسا ومان مث خب ادىلاف

 لكايف ها 5 الا لعل مش هنتنن : نيدو« كفاك انريقأبأد حف مجري وترصنلاه يق يذلاب لمعيف

 ساجاريصونأهلل وه 7 عتابه رآةدمكلذل "ل مو ماني مث عنقي الو عبشم ال نملكأ

 غابصلاريق ةوبأهل لوقي :ئادملا ف مظن اه سلو ةحهب و هخرفاهن اهةئي دملا فعحسمت جرخاو حاترا

 مويلا. ؛ءوهيذَوَت ةماكةءمسل الو هرطاخردك, نأ نب زاازيصوبأ | يضرب, الفخبادى اييدخاؤتال

 ىلأو اهبة>اح امه ىضقفناخلاب او رختسف حرس ارد : مو نب زها ضرص نيعب رالاو ىداحلا

 ءأ ارضق ىفناخلا باوب رخس نب زل الازاموماثي ولكايريقو أو كلذ لك ناب يشي امونالكاي اا

 هضرم ةدش نمدوجولا نع باغ ىتح نب زملاىلعضرلادتشاكلذدعبو مانأ ةعب رأةدم 4ةجاح
 لفقو هذخاف*اردلا نهارا دقمهعم ىأر فريس ىبأ ب ايث ىف شتفوماقف عوجلا هقرحأهنافريقوبأأهأو

 ريقابأ نأمث هجو رخنيحهرب لف قوسلا ىف باو.لاناكوادحأ لعل لو ىضمهريص ىنبأ لعةرحملا باب
 ىاولثم دجوام ةنيدماه ارفج فتي و ةنيدملا فروديراصو ةسيفتابايثهسفناسكو قوساا ىلإ دم
 ق رزأ هناكد ىفام عيمج ىأرف غايصولا ىنافةدايزريغ ندقدزأو ضدأا مسوبمل م عيمجو نئادملا

 تت هغبص ةرجأ ” نادل ةذ كتئرجأ ذخؤا,ةرصاو ةمرى لا هذهذخ !ءمايهللاقوةم رحال جرخاف
 اللف انأ امأوكدالب قابعنما حرلا قف نيءهردب اندالب قوذه عيصن ن 2 هللاةفامهردنورشع

 هل لاّقف اهتاخم دب رتنوليأريقوبأهللاقفأيث ردقلااذ هع نعسصقتنت الاهدرنب رش الإ اهغضصا

 > لاقؤاريضخ لاقرمح الا غابص ىردأ الهلل اقءا رمح ىلاهغبصت نأ ىدا صان يقوب أهللاقءاقرز غاصلا

 ظ دع انولزاولالا هل دعيريقوب ًاراصورفصالا غايص ىردأ الهلل اقءارغصلاقرضخ-الا غا مص ىردتال

 تام ذاوادحاو نوصقن.الو ادحاوذود ب الاماعم نوعب رااندالن ىف. نه غابصلاهللاهقفنول

 ٠ تام نان امينم ادحاو ب اداب يتناول اسساو نييمقان ىقبف هلو تا (ناوهدإو لك

 ريقودأ أ هللاةف ةدايز ريغ نمقرزالا ريغغبصن نأ فر ءز الوةطومضمهدهانتعنصوهاخانماع

 ك.اعأان او ةرجالابك دنع ىنمدخم نا يدا رموزاولالارثاس غمصا نأ فر ءاو غامصول املعا غام هلا

 ناهد ام رغلبقن ال ى ١.2 هلل اف نيغامصلا ع نوت كامو لعام رخبتم#نأ لجل ناولالا عينج

 ىلإ هحوتو هك رتفا دب | كلذ كنكعالهللاةقف ىدحو ةعيصمىلتحتفاذإ وهللاةفاد.ًأأنتعئص

 ملف اماعم نيب رالا لعفاطىت> عابص ىلإ غامصنملقتني لزب مولوالاهل لاقاكهللامذىناثلا

 2 ىف لخدي اس رغلبقنال اننادل لاقف هربخاو نيغايصلا خيش ىلاهحوتف اماعم الو اريجأ ال هولمقي

 انأ نام تامل لاو ةنيدملا كلت كلميلاوكشي علطو ميظع ظيغريق ى ًادنع لص :ةعنص



 [ةقاو»و اذ هدمب كت 0 5-9-6

 هنأ ط لاتف لجرااذهىله<ءىش ىاغا.صلار يق ىل النو رضاح ا لاققف ليذرتلاو -رضلا نم 4

 حابملا مالكسلا نعتت سف حامصلاذازره ثكردأو سا: !اةشقأق رس ىمارت

 نأ سانلل لاقوهذرطو ريصابأ ب رضريقابأ نادي ءسلا كلامي ىنغلب تلاق (8,7 7 ةاملقو)
 هناف هللا هحاس ىسفن ىف لوقأ اأو شايقلا نهد ممكن هق رسسهناف نم[ لاةنشقأ قيس ارح[

 ريغ ةرم عجرنةهتنيرف فطلب هاهنأو مهتشقأ ن ؟سانلا ىلد ءأو هيلع شوشأ نأ ض رأ وريف لج
 اذه هباهذ دعب هنومتشي سانلاراصق هاذأ نم سانلا 3 هو هل“ ةيف كلما ىلا هتا برأ ةرملاهذ

 هب لعف ايف ركسفتي سلجو احلا ىلا مجرهنافريص ىلأس مأ ن مناك ام(مأو) ريق ىلا أ نمناكأ
 لخدي نأهلابب رطت ةنيدملا قا وسأ ف قشو ج رخ مث برضلا هياعدرب ىت>اسلاخ لزب لو ريقوب

 سانلاه يف لستخت مضومللاقف ما قي رطنيأ نم ينحأايهللاقو ةنيدملا لهأ نم لجر لأسف مال
 ىداص انأ لاق رحملاب كيلع هل لاقفاينذلات تابلت .طأ نموهو خاسوالا نم مهياعام نواب زيي

 لّستغي نأدارأ اذا كلما ىتح رحتلاىلا حو رئانلك ننافذ وك, فض .كماهلا ف رعن ال نحت هللاقماجخ
 هتيفيك الو ماخلا نوفرعب ال امملدأو امامحاهيفسيلةنيدملا نأريصوبأ لعاملف رحبلا ىلا حوريه
 'ز ىته:صودالد لاس رغلجران أهل لةوهلاعدو د كد نيد ضرالا لبذو هءلع لخدو كالملا ىلا ىغع

 ىتلا ةئيدملاو ادحاو امامح الو اهيذ تير اف ماهخلا ىلا باهذلات درأو كتتنبدم تاخدف ىمأن

 ىأ كالملا هل لاقف ايندلا مع ن دمحأ نم هذ أعم مامح ريغ نمنوك :فيك# ةل.ا ةفصلاد ذب نوكع

 مامحاهبناك اذا الا فراك يطاق رجلا وكت الهلل ةوهفاصوأهل يب راضفماجلا وكوى
 راوجح 00 معنأ م نيديعو اناه> هاطعأو ريظن اذ سيلهلدب هسبلاو كب ابح ضصهللاق

 ىذلا عم ف مولا م ل للاقؤ ني دبلاهعم ىل سرأو غامصلا نهرثك أدم 7 أو ةشور ةمرا دهلأ رهو نيكوامم
 الأ ود ا + طراشؤ زن َمد.2أىد ةنيدملا سويف بيق ذو ثذخ ماج هيفلاونب هيج

 ىدءانيجاشق هوشةنفة4 ثق ثرمأ ريان هلسيلامامحهلا ونب ىت> هتيةيكىلا *دشرإ راصوةبا:م

 ريغاصقان سل هنأ هل لاقر ههقنو ماخ|ءانب غارفب هريخأو كالملا ىلا علط مث ني رظانللةح بمب رام

 لكراصولابل اى لعطوفلاهيف هصو ماذا شرفراهذ خافرأ ا دفال اةرشع كلملا هاطعاف شرف

 ءىشلا كلذ ىلع قئاللا تخحدزاو هشقن فدرك-فراتحي ودرس هبب هل صخشي ماما بايلعرمن
 ماه ريضوبأ 2 لوقيفاذهءىشيأنولوقي وهيلعذوجرفتءاو راصو#ر مع ينهلثماوأرام ىذ
 نمو 171 نس لك لقع ذخأي ةنقسفلا فالي سلس لمتو ماحلاوودو املا نخسن أ أم هنمل و .جعتي

 . راصف راقالا لثم كنلامم ةرشع هاطعاف غوابلا نودكيلام ة :رشع كلملا نم تلطوةنيدملا له
 لوق. وةندلا ىفىدان ىدات م لسرأو روخبلا قاطأمثا ذكه نيابزلا عماول عفا هط لوقو م سبك

1 

 5 8 3 1 ف يس 0 كائاس هر سيول

 ْ :ليع امو طاطا ديك ودبف وس لق زل كا :ع يمريل ىلاولا ىلإ كاماسي



 5 راصف ريل هس مر 00 نرسم نع

 بابىلا ناألا باوب هبتناف مايأ ةثالث كلذ لعرمتساو هيلع لوفةم بانلاوةر >1 كلت ىايمرم-

 ةسفن ىف لاقف اربخامهطل لعب لو برغملا ىلا نينثالا نيذه  :رمادحاري والو فةمد ار فة رححلا
 مهول وةقهدآرفةرححلا باب ىلإ ىلاهنأثامهريخاموأاناموأة ردا ةرجأ اعفدد :واورفاسامهلعلا

 ساب الهل لاقف نب ؟نزملايىأ رف لخدو بابلا تف ةبضلا ف حاتفملا يأدو اهلخاد ىف نيزملا نيا
 ىلع دردحأ اف ىدانأ تر صو مويلاا ذهىفالإ ىذرم نمت قفاام يت اهلباودل لاف كقيفر نبأ كم 5

 .ش ام ىلإ ىرتشتو فاصن اةس هنمذخات و ىسار تحن سيكل ارظنت نأ ىخأ اي كيلعهللا د اياود.

 ف عراف سيكلانأنيزملللاةفاغرافهأر ةنيركلا ذخر ءيباهف عارللا ةياغيف فاقدي مالا

 ةث١ 5 ةدم نمهللاقف ىقيفر تيأرامأ هل لاقف برهوهيفام ذخاريقابأ نأ ني زل اريصوب أ فرعفءىش

 0 عمط اعاوان رفاسام نب زملاهللامؤهاباو تنأتر ةاسكانأالا نطظات تنك اموهَن ًاراممايأ

 ودور كيلع ساب ال ناحل نابل تار كيما امج ناا وجعا ,هواهذخاخ.

 ََى الا ملوداياهاط عأو ا نحت هل فر غوةب ر ةهل خبطو حارناحلا باوب نأ مثهللا نمهلعف“

 .باوبل لاقو همادقأ ىلعماقمثهب ناكىذلا ضرما نرمهللا ه اةشو قرع يحيفبلا# ىذا مهقلكب وهو

 هلضف نم هللا الإ ى زاحال نكل اوريخلا نم ىعم هتلعفام ىلع كتب زاح ىلاغثهللاىنردقأ نأ ناحخلا.»

 نيزملانأ مم ركلاهللا هجو ءاغتب ا الإ كلذ كعم تلعفامان |ةيفاعلا ىلعهلل دعا ناذخلا باوب هل لاهقف“
 ةشقالا ىأرخريق يب أة+بصمهيفىذلا قوسلالإر داقملاهبتتاف قاوسالا ىف قشوزاخلا نم جرخ

 لهأ ن الخلا اهيلع ن نوجرهتد ةمحدزم قد ؟العاو ةعبصملا باب فةروشنم غابصلابةنولم-

 ناطلسلا ةغيصم هذه نال سما هللاقف نيمحدرمسانلاىرأىلاموناكملااذهامهل لاقوةندملا:

 اهيفام انالب نال هغبص ىلعج رفتنوهيلع عمت جابو ث غبصاملكوريقوب هع مابي رغلجراهاشنا ىتلا»
 ىرجاع دريخاوى رجام دليلا ف نيدلا نيغابصلا عمدل ىرحوناؤلالا هده غبص لوف رعو نوغاشمت

 اذكودكهاطعأو ةءيصملا هذههلىنب وهديب ذخاف ناطلسلا ىلا ثاكش هنأو نيغامصلا نيب وريق ىل نيد

 روذعم لجرااواماعمراصو هيلع مف ىذلاهلل دما هسفن فلاقوريصوب أح رفق ىرجام لكد هربخاو
 حرفكار ىتف لاطب وهوهتمر 3 اوافور ءمهعم تلمع تنأ نكسلو كيسنو ةعنصلاب كنع ىهلت هلعل

 ةيلاع ةيترم م ىلعاسلاجريقابأ يأ رفةغبصلا بابةهج ىلا مدقت هنأ م : ةجهرل اامريظن يف كمر ,ىاوكن

 كيلامم ةعب رأو ديمعةعب رأهمادقوك وللا سب الم_:رمقلدب تروم يفةبطصمقوف:

 مماع ممارتشا نيحهن الذولغتش نيفقاوديسعت ردع نادل قرا الملا رخفأ نيسب ال ضد

 ١ اراذقا طلو ةياناو ناو ايه لسنا ةيفاكلموامظ عاري زوهناكتا دحلانيب دعاقوهو ةغاصلا
 هرطا+ دخاي وهم ركب وهيلعراسي وهن حرفي د! اراذاهنأ٠ نظب وهوهمادقريصوبانقوفاذكو اذنك

 لهبالودلا ا ذه باب ىف فقتال كل لوقأان أو ةرمك ثبخايربقوبأهللاقنيعلا ىف نيعل| تعقواماف»
 ىلع ريق وبا ماقوهيلعاوضيقو دييعلاهفلاخ تر هوكسما ىما رجايس انلا عم ىنحضفت نا كدا ارم



 ١ ١ اتالم .
 1 ' 502 2 ىلا

 د تطأ !سضوصتو هجوم

 1 كلما هذه 1 - دفا 1 د 7-1 ري
كلذب ى جودت ,رماامأنأ :كلملاهللاقف د .علاوىراوإلاو

 : 5 / نماهظع ًارادقم ثا عمجت نأ ل جالالا 

 لال يدحا أ نوكتةذكن اطوأ ىلا رفسلات درأو مهلا تقتشاو كلابعو كدالب تركسفت ابر كن اللاملا

 هذه نأ أ هللا كرعأن امزلا كالمايلاقكدالب ىف كةقو ىلغدي نيعدست ل املا نماجسجرادقمان دالب نم

0 يخ ناكل دقن لام ىل تعأ تن كولو كولملا نأ ثهريثكلاديبعلاو ىراوجلاو كيلاملا
 04 

 اع قافنالا ىف مهيةكنإال لاملا نم هتاصحابهمونوسلبو نوب رشيونوط أب مهناف شيجلا

 قات الا لغةر د“ كال سبل تن ةورارجرركسعاوراص مهئاف تقدس كانأ هاو لاقو كلل كنف

 رادن زاخلا ىلا كالملا لسراذ نا ثايا كنتعب لاةةرانءد ةثاعبدحاو لكى مهءيبتأ نكلو موياع
 3 ٠ لك لاقو ميما ىلع ب معن كلذدعب مثل كلاوماقلا ميجا ن هاطعأوه رض اف لاما هل ارضحيل

 لك ذخأو كلملا رمأ ديد ل و ةيده مينافد ذخاياف كول كوأت راجوأ هدمع ف رعب نم
 نيذلا ناليغلاءال د ن٠ ىنةحرأ ا" نامزلا كم هاي للا ك>ارأ ريصوبأ هللاتف هصخيام مهنمدحاو
 نمبهذو هتلود رباك ادخأ مث هياع قدصتو همالك م كلملا كح ضف هللا الامهعبشي, نأردقبال

 ناكو هيلع م و سايك الا فهعضي وبهذلاريس وهو ريصوبأهليللا كات تابودهتبارس ىلا ماهنلا

 ماجا حتو م-ايصلا حبصأ اهاذ همدخلا مهرب ىراوج عبرأو اكوام نو رشعوا دبع و رشع هدنع

 هضتقتاهو هسؤن هبإ حح سلا امه ي 55 : هناف له غاو ماها لخد نم زكلوقي وئدانبىدانملسراو

 اه هيلع نو مي ىذلا طح علط نم راسو نيابزلاهيلعتمجمو قودنصلا دنءريصوب أ دعقو هنو رم

 غلب اماف ماخلالوخد تبلطةكلملا نأ مث ىلاعتهللا تاريخ نمقودنصلاال:ها ىتحءاسملا ىسما
 7 ١ برغملا ىلا رهظلا نمو لاجرلا ربظلا ىلا زدعفلا نمل عجو نيم -ةابلجأ أنمراهنلا مسق كلذريصأبأ
 نرد ىت جدح © هبال راوجعرأ لعن اكو قودندلا فاخ راح ضقوأ هك املاتنأاملوءاسنلا مس مي

 راصو ةئيدملا ف ةر ا ذ عاشور ان د فلا تطح | هر دص حرمشن اوكلذارم#أامافتا رهامتانالب

 1 كلملا راصو كلملازاوعابفر ءوبأب ]كنود هريخلا هلع لخدفاريقفوا|.:غءاوسدم ركل خد نم لك

 سانلارطاخب ذخرا وءارقءلاورباك اللهعجلا مايأة قبو راني دفلاهيطءي وامي هعملا ىفهيلا أب
 . هعم لخدو ريصوبأ عاقف ما.الا نهاموي هيلع لخدامل كلا ناطبق نأ قفتافةفطالملا ةياغمهفطالب و

 2 ةيطعينأدارأامافدوبقلاوتابر 7 لم ماج نمج رخاملوةدئازةفطالمهفطالب وهسبكي راصر
 2 راصو هيلا هناسحأو هب هفطلدي زم نم ىأر | هليمج ناطقا لمفنائيشهنمذخاي الهنا فاحت
 قيم ناك ام(امأو) ريصىلأ ارما ون اماذههلهمار اريظن ىف ىمامحا كللذ ىلا هب دبيايفاريحتم

 .ايندلا مين ماجا اذه نالومت: مهنم لكو ماجك ارك ذب نوجبباب قئالحلا ميبج مال منافريق ىلأرم

 لثم حورأن أدب الهسفن فريقوب |لاقف سيفنلاماملااذهادغانب لخدت دلتا ءاش نا كش
 ' ةلغب بكرو سيالملا نمهدنعناك امرنا سبل هنأ مث سانلالوقعذخأ يذلا ماخذ هرظن او ساذأ
 املق مالا تابوفل دن أن ماها ىلاهجوتودماد قوه غا> ن وشم كيلاسم عيواوديبع عبرا هعمذخا



 كايلامل رماد لعجو قئالخلا هيلع 538 ”ناطلسلا ماجي يس 0 ا اذا

 زاويللا 1 مهعواط دعبو نوعلطبي و سطغملا قولزاب سانلاتراصو سانلاداسج ا واستعي
 4 هنم 7-0 نوضقد وماما نولخد سانا|ر هتس تساو ريد وبأ مهماعأم لثم يهسب :كللاملاو

 راك أ اووه بن كرف ماا ىلا باهذلا ىلعشالملا مزع عبارلا ءويلاىفومايأ ةثالثةدمةرجأا لب نوجرخ

 ايراد اع حاولا 1 ألخ دف لخ دو علقف ما خل |ىلااوب>وتوهتلود

 ذأ دعبو ةفاظنلاو ةموهنلا نه توص هندب عدد عضولراصو كالملا ح رمق هلديرر : راصو لياتفلا

 بطر دلو هذسدحو ج رخ م * سطغملا ف كاملا لزق سطخملا ءامدرولا ءامهل ج زمهدسج لسغ

 - وفت :رخامملاو هنوسمك كايلملاراصو ذاويللا ف4-لجأكلذدعب مث" ارامهرمعطا ؛ندل لصخ

 هني دم تراصام ىت::دمزأ ىمأر ةايحوهللاقف معن لاقما+اوهاذهأ ملعماي كاملا لاقف دنلاود وعلاب

 لرمافهذخاهب ىرمأتىدذلاريصوب !لاقةرجأءىش يأس ار !؟لغذخأت تن أهل لاق م مانا اذهبالا

 وسيل سانلانآنامزلا كللمأب وفعلا ا قةرانر دفلاه:مدخ كدنع لستغا نم اهلل ةودءانإ دنلأ 5

 دق ال ريقفلا نآف ماها لطم رانيدفلادحاو !اءنمتذخأ داو ريقفلامهيفو ىنغلا مهيف ل ءاوس

 :.ىش ىلعردقب نمل اكفةءور لابد رخالا لعجألاقةرجالا ىف لعفت فيكو كلملا لاقرانيدفلا لع

 ديلا لات كلذكن اك اذارمالا ناف هلاح ردق ىلع ناسن لك نمدخ انف هيطعي هسفتهب تحع#

 اسيفت هل حمس مر دق ىلع ىطعي اريقف ز وك ىذلاو هماةمردقلعىل ء«ءاينغن وكي يذلاو قئالخلا

 ,دقيالو كلملا ةيطع اهناقرانيدفلالاامأو مظعنا ثهل تس وما ارودب كلذ كر مالا ناك اذاف
 مهلك س انلا نأ ب سحت نامزلا كللمأي قحلاوهاذههلاولاقوةلودلار باك !ه.لعقدصفدحا اك اهيلع

 بجاو همارك او اريففس رغلجراذه نكل وحييصص كمالك نأ كلما لاقزي زعلاكلملا اهيا كلثم
 الا ناش اطراصو انتنبدم تنيزتالو هلثمانأرامان رمعىذلا ماا ا ذهاتنيدم ىف لمدن افانيلع

 :رمريقفلامارك او كلام نمهمرك ف همركست تنك اذاولاةفريئكوهامةرجالا ة داي زب هانمرك ااذاق
 -مستالو كاتاود رياك ١ نحنفراش ا مم أ ةلّق كلملا

 ذه ةنطع ١ نم لك ىتلودرباك ًأاب كلا لا ةفءارقفلا سوفن كلب حمست فكفاماطعب انسفتا

 ال لخد نم لكمويلااذهدعب ن كلوك ]ذهيطعنت معناولاقف ديعو ةيراجو اكولمتو ران :دةنام ةرملا

 ران ددن ل ةرتددحاو لكفي هيطعب رباك ا ال لاذ هسفن هب ححوست :امالا ةيطعي

 : اردأو سن ةثام»د رم ويلاا ذه كلملا عما ولستءغانيذلارباك الاددعناكوادمعواكولميوةب راجو

 حابملا مالكلا نعتتتكسف حابصلاداز رهش
 كالملا عماواستغا نب ار امال ودع ناكتن اديعسلا كلل اب يذلا تلاق (8,97 ةليل ىفو)

 ائاعبرا كيلا ن“ هورانيد فلا نيعبرأ رينانذلا نمووطمعا + رابمف سنزةلادسرا مو 63

 ءالملا هاطعأو ةيطعلاهذيكايهانو ةب راحةئاممدراىراوخلا نموديعةئامعبرأديمعلا نمو كولمت

 ضراالا لمقو ريصوبأ م54 ديبعةرشعو ىر اوجةرشعو كبل امر ف عورات دف الا اةريشغ

 ردوا



 5 / : خل ذا نع
 6 بيلا 6 ا دع ىلإ 7

 8 . هشة 2300 دينا بحت ع دعي ساشا .. هع اهلك 2: هام ا ااا ت1 ليا يه سوت تلا - ةياياساو
 ٍ - هب

 ش ظ 1 تنئظف - سانلا شاق قرسيو موي  لكففأب :كلهيبشدحاوناكأ اعالاقو ٠
 ين يدر نأ اذم 1 ىلعلا :هللاب الا ةوقالو لوحال ل وش وت ك طاف يرسل 1

 ٠ 0  ةرثك نمش وهدمانأ واصوصخ ىنذ هرعت ل تان وكل ك دنع يعلافنالفاناتلقو كسفنب ىنتفرع

 2 لحدا هللا ىلع ربجلاو بيغلا ىفارا دقمناكعىشلاا ذهو ققيفراي هللا كحاس يم

 1 1 . كاسو كتمذهثلار باهل لاققف ىخأ ا ىنعا سنا كيلغ هللابهل لاققف طسن او لستغاو كلاين
 ظ 1 د ووو نمو ريةوباهل لاق ثلزالا ىفىل اعاردم ارمأ ا

 اناف كلملا ةفرعم كنأ امكوهللاةفهث انبرماف ماجلا نأ شب هت ريخأو كلملا ىلا تعاط ىلاف ىلع حّتف

 : حابملا مالكنان ع تتكسفح اصلا داز رهش كرداو هتفرعمرخ

 تنأهللاقريصوباو وهناعتال ريقاانا ديعسلا كلملا | ميا ىنغلب تلاق( 3,7! ةليل ىفو)
 0 الا اذه ىلع ةدايز كلم ركب و كبح هيلخأان اىلاعت ىلاءاشن او هتفرعم رخال ا انأ كلملا ةفرعم

 1 هيصو ىلا جاتحأ مهللاقف كايلعهيصوأو ىتيفر كن ايهفرعأاناف ىتيفر كنا فر ءد مل هناف ىلحأ نم ظ

 3 هللاق مث ” ريخلاب هريخأواذكواذكى اطعاوهتلودع.يجووهكالملاىنبحأ دقودوجومن ,:كلاناف

 2 لخدو ا علشت كسبك أنا لجال كءءم لخدأأن اوما لخداو قودنصلا فلخ كب ايثعلقا
 0 ءادغلا ةردسإا جر رخاماف جرخ ىتح4 لغتشاوهسيلاو هنيصو هسنكو ص صوب أهعم لخدوم |

 و 1 له هل ٠ ناريقو» ادار كلذد.عب مثهلهمار "انك نمنوبجعتي شانلاعيمج ءاصوتاب رشلاو

 : - لاقريقاث نا مث قرفاننيب سيلو يفر تناورمالا اذه نم م ىحتسا هل لاق و اًئيشهنمذخأ,الهن افلخ

 1 '- ءاودلاهلاقفاهصقناموهللاةفةصقان هيفكءتنصنكلو ميظع ماهل اذه اهلل و قتيفراي ريصىلال

 56 . هيلا همدقف كلملا قاذافءاودلاا ذهل محافةلوهسر م زب ىذلاريجلاو خينرزلا دقعوهيذلا

 - مث كلذ عنصأ هللاءاشزا تقدصهللاقف كم ركو وا د. دش محكم جيفرءشلاهب طقس فيك هماعو

 ١ لاقف نامزلا كلمايكل حصانا أهللاقوهيلع لخدو كلملا ىل بهذوهتلغب بكروج رخ > قابأأ
 ' ١ تعني هلهنأ اهيا اع ريكا ًادقرمن لاقامامح تينب كاناومؤاربخ شل لاف اح ظ

 '- روباهكلاقفماخلا كلذ نسا هلرك ذيراصوهب ىتنيدم تني زتدقو ميظع مامحو هو ةغبصملا هذهكلل

 5 هللاقف ىاجاوهو نيدلاود_عثيبملااذهرش نم كامن ىذلا لدم ا لاق معنلاقهتلخد لهوريق
 0 هللاقف كلهن كنافم وبلااذهدعب هتلخدنا كن انامزلا كللمأي ملعاريق ىباهل لاقهن ًاشاموكلملا

 ظ 1 نا هدارم نال الا مالا اذه ءاشنا لع كلمحامهناف نيدلا ودعو كودعع ىماخاناهل لاققف ءىش

 . 1 هب : نهد ن«لكءاوداذهكل لوقي وهب كيت أي هتاخ دا ذاواعي شا منصهناف مسلاهيف كيلع لخدي
 1 " هدعودق ثا اذهناولت اقمسو مظعءادوهلب ءاودب وهسيلوةل ومس هئمرعشلا ىمهري 4 د

 دا
0 04 

 0 دنع نوروسأمهدالواوهتحو ززافرسالا ن ههدالواوهتحوزهل كفي كلتقنا هناىراصملان اطلس
 23 ان اولأ مط تخغدصو ةغبصم تحتف انأ نكسلو مهدالب ف هعماروسام ت:ذو ىراصتلان اطلس

 2 هذ هلا تئجو ىنةةعاف قّدعلاهنم تبلطف ىلطتءىث يأ كلملالاقف كللملا باق عا وفطعتساف
 ا يك أ لآ ]1 |9552



 - مالا ف قودنصلار اوم ةدعاقىتلاةيراهلا ىلا رانيد لالا ىطوت ىهوةكلملا 1

 طر اذه له ريقوبأدل لاق هب ح رفوهيلاماقفريصوب أ ةآ رفزيلهدلا ل>دفراغضالاو رباك الإ

 ٠ .تنأو ةدامسو ةداعس_ؤ ترصو كااملاب تفرعتو دم لا للعم تيقبو ةغرصم ىلت>تفان اولاللادالوا

 أ .ىددبع ثعباوكيلع شتفأ اناو ت زان او قيفرنيالوقتالو ىنعلأستالو ىدنعى أت الت نأو
 ..كربخ *ربخ دحأ الوكة: رطنوفرعبالف نك امالارثاس فو تانالا ف كيلعزوشتقي ىيلاممو

 |:ءىث ىا لو ريقوبأ مج ءاف سانا ني ىنةك هر ىن رضواصل ىنةانعو كيلا ت كحاماريصود اهللاقف

 0 هنأ نيع فلاريقونأهل فاذا اوه منريصوإ الاقفكاَم رضوىذلات ناو د لهمالكللاذه
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 مذهب . قىدن م 20 ركصاخ نة كتي 1 ةف 0 1 2 2 1

 0 لاطم لش ١» رمص ل 1 ويلغةنيدملاهذه. نم رفاس ي ">5 2 را

 0 كوت لاقو لج رااردقاريبك رجعنا و مورا ريو ةعشو ور شار طا ناو كلذ لعد 2
 - نماكيش ؟بشداطصت كلعل رحبلا ىف ةكمشلا هذه مراهللاقو ةكم شريصابأ ىطعأ ناطبقلان ا مثهللا ىلع

 . كتباصأ يتلا ةبصملا 000 ا كاملا خبطم نال كمسلا

 | يي هنودج مناف ف داطصت تنك ناؤ دو دم رف كمسلااوياطيل مضاد نأ ف اخاف

 . كنيعبهللاوتناحو روداطصا أر ..صو أهلل .ةذ كتيمريلا لعجاو رضقلا تحن ها

 | تعا لاقف كابشلا ىف اسلا> كلملا ىأر فرضقلا ت# لصون ا ىلا راسو قروزلا ىفةميكزلا عضوف

 00 قرب ءىشب اذاوددس راشا وهمراهللاةذه.هرا لهزنامزلا

 ىتلاىنعلا ديلابهيلعريش هلتقداراودحا ىلع كلملاب ضغاذا ثيحم ادوصرم زاكو كلملا متاخ
 00 افق نسبهسارربعو ةيلغإ ,.مشي ىذلا بيصتف ةقراب ماخلا نم هجرخبف ماشا

 > نماح لوشنا علا كك ةعمصأ نممخلا مقواماف ماخذه بسب الا ةرب الار هقالو

 0 0 م وموقيناركسعلا ندافوخ رحبلا ىف عقو

 . ةن آلم تعلطف اهبيحسو رحبلا فاهحرطوة بشل ذخا ناطبقلاهكرتام دعب هن افريصيف ارما نمذأك
 ” ةمادقرام ”> اكبر "الم علطن ي هواهحرطي لزن لواضي ااكعمةن الم تعلطفاين اثأ محرط ماكعم
 1 1 وطةدم,1ناهللاوهسفن فلا قف كلوسلا نمر هيك وك

 2 تناكن يكس احب ذهنا مثاهب يدغت الةكمسلاهذهىللقيهللوقازناطمقلاىل انامل لاق وةنيم سةر يمك

 ١ كلتىلا ةردقلاابةقاس مث هتعلتبا تناكاهن :ال هيف كالملا اخ ىا رفاهشوشخ ىف نيكسلا تقاعفهعم

 " اذاو صاوخلا نم هيفام لعب الوهو هرصنخ هسبل ,ناخلان خاف كبعلاو تقف زا
 0 ' لاقفذاطبقلاحار نيا لجرايالاةريصىلا دنع راصاماف كهسلا بلطلايتاخابطلا مادخن منيمالعب

 0 - يردااللاقوامهيلاراشا نيحام. ةأّدك نيب نماةعقو نيمالعلا سأر :اذاو ىنمملاهدس راشاو ىرداال

 ١ ' | 15او كالد 0 راصوهيلعاعصوامبأتق نمىرت ل هايل وق لعجو كللذ نم ريص وب | بحه

 ' اريصولا عبصأ ف متاخلاىارو نيلوتقم نينث الاىارو كمسلا نماريبن اموكىارف لمقاناطبقلاب

 كر 2 ال هلوق نم بجعتف ىنتلتق اهةكرحنا كنافمتاخلااهيف يتلا كدب ك رحال يخاايهللاقف
 | للا .هالغلا ني ذهل تق نملاقن طبقلاهيلا ل صواماف ىنتلتقابتكرح ناف متاخلااهيف ىتلا كد
 1 ' تار الار سوربا نممتاخلاا ذه نع ىل ربخان 2100 ىخاايةللاوريصوبا

 ا  تقورحلاىظقس تحتال رصق نم قرم الزان هتيارينافاشسقادم لاقؤتسنلاد ذوات 1

  هذعههتعلتب افرحبلا ف مقوو هعبصا نمطقسناكوةبيكإلا تيمر راش |لهنافهمرا ىللاقو كيلاراشا نإ
 ' وبالاق متاخلااذهصاوخف رعت له نكلو كبيصن اذهفاهتدطصا ىتح كيلا هللا اهقاشو ةكمسلا
 هنأ ال أ ”اخلاا ذه ٠ ْن ن.ءافوخالاهوعاطاامانكلمركسعنا لعانابقلا لاقفاساوخسل ىرداالري <



 فما لا او 5 / 5 زأل لاف كدالوا او كتم ددحو زصالخ و كص الخ ناكفيكهل تاقودتلا
 -  كلمهرأتف ةنيدملا هذه كلماوركذناىل كولملا ةركاذماوحتف مبتعمسف سانا ةلمجنمافقاو . ١ تنكور ضح نم ةلمج ف رضا ا ويد ل ىراصنلا كلمنا ىت> نيروسامىدالوأو ىتجزوانأ .
 1 ١ لك هيلع يناذهلت ىلع ىلل يح نم كف ةبن الفلا ةنيدملا كلمالا ايندلا فر هقاملةوىراصنلا

 0 ىلل اذ ىدالوأو ىتحوزرو انا ىقتعت : له هلق ل اعكل] < تايح اذاهل تلقو هيلاانأ تمدقتف ىنمتيام ا

 1 ةنيدملاهذهىلا نوياغ قل ىناسراو الذ طعهاياوا تقف دا ىلا مث ىنمتت املك كيطعاو كقتعامعن 3

 ىدفاوىراصنلاكلمىلاحوراو هلَمْدا ناالا ىتب مو ماىلا اذه ىلىتبفكلملا|ذهىلا تعلطو

 7 ةلهس ةليح ىه ىللاق هلتقت ىت>هلتفىفاهترن دىتلا ليا مو تاقد هيلع ىنمتاو ىتجوزو ىدالوا
 اذهذ_خ هل لوقا ءاجاذاف مس هيفا يشدل تءنطضا دقو ماا | ذه ىف ىلا ىلا: هنافز وكي م لبسأ

 ئت>ةايلواموي هيف مشل تعليف هتحن هب نهدو وهدخايفرعشلا طقس هن افكتح هب نهداوءاودلا 1

 . «كتريخا دقو رعد ريخذ ال كيلعت هَخ مالكلا اذ ههنم تعمساماف مالسلاو هكل ,.فهملق ىلا ىرعسنا

 ' حاورلا بلط اط مثرسلا اذه مك |غاصاللاقوادي دشامضغ بضغ مالكلا| ذه كالملا مع*املف كاذب

 ةسكو كلملابقتودت داعى رجح ىلع رددها ائرعت 7 ماا لخ دف نيقيلاب كشلا مطنقب ىتح ماما ىلإ :

 هرءض> اف ىل ةرضحا هللاقفو يديتلا ارعشلا فيظنةل ءاود تلمع ىلا نامزا|كللمايهل لاق كلاذدعد و

 ضم هوو اكدننها لاقونا رخال ليج اصور تقف سرعت ودع سامق برا هع ارىارفهبدب لد

 . تضطغ ةدش نمو هيضغ بيس ف رعيدجا|الو تضعلاب ح زتمموهو كلما ج رخو ناواءاال هيلع 1

 هيدي نيب ريصابا رضحا مث ناويدلا علطو سبلون امثدل اسي نادحارساجتي لوا دح اربخي 1ك كامملا
 ةبيكز ىف هط>و ثيبلااذهذخ كلملاهللاةذاطبقلا رضحامافسغخ ناطبمتلا .لط ”فتكموهو

 لاعتو قروزلا ىف اهع - مثريخلادو ههيلع اهفطب راوءفطريغ نماريح نيراطنقةبكرلافطحو ١
 ىت>همرؤ كلذ كلتاقا ذافهمرا كلل وقافهيمرأ ل هىللقو ىابش فاسلا+ ىتارتفيرصصقتمل

 ةريزجىلا كلملا ءادق نمذخأ مثةعاطواعم"لاقفاقير -اقي رغتوعنا لجال يلعريجل ءىتطن ٠
 ىجاوب تقوس اف هاا يف ةدحاو ةرصّك دنع ت حان !اذهاي ريصىل ال لاقو كمل ارصقلابق 00

 20000 ديدبش هم كتنحأ دقانأو رجأ ىىمدخ انمل كناتفلحوا ريثكك تم ةتظشاتا]

 ا والا عدلا ي 2> هراك- -1ا نمهعم تعنص ءىش ىأو كلملا عم كتيضةاه 1 07

 دارربهش كرداواذه رخوتس هعمهتاعف بن دي ل عىدنع سيلوائيشتلمءام هللاوهل لاف ةئبدرأ

 ك1 الاكسلا ن ع تتكسف حاصلا 1 '

 | بضغببس نءريصابأ لسا ناطعبقا|نأديعسلا كلملا اهيا ىن ناب تلاقإ( 9+ ةليا قو )
 كالملادنعكلنا ناط.قلاهللاقفاذه بج وتس |>حبق ايشدحم كيل عاب ىخأايهشاوهللةهءلعكالملا 1 ٠
 كةح> ىف يمروةمعنااذه لعل دس>ادح ل علفدوس < ةمحذ ىذ لك وكل يقدحأهلانامامظعامامتم 7

 ساب :٠ نم كيلعامو كب أمح ره نكلو ضضعلا| ده كي اعءبضغكالملانا ىتح كلم لادنع مالكرضمد 00



 . 8 3 _ 7 ١
 7 17 ١ 1 للي

 221000100 200 كاض معو رن ير ان عطس زوو 2-7 ١ تا اه ن «_:ءانشالا# ع ا

 ءاودلا لمعاىل لاقىذلا وه نامزلا كلل ايلا مثهرخآ ىلا هلو نمهل ىرجام مي جب ثالملاربخأو أمم
 1 نا نامزلا كالماي ملعاو هنمدوقةمءاودلاا خذ هناالاروءالا عي نم ىلع اكماهخا ناف كلمات همدقر

 ا ,غابصلا يلاتأ الف ه<يسن ثيع 0 أو مانا مزاول نءهوهوان دالب قهعنمن ن <و رضيال ءاودلا اذه

 ةيعباذصو يب الفلا نا باوب تاه مزلا الماي لسراو ءاودلا ل هت ىلا ةردب ىلرك ذهتدرك أ

 . سأرااف راي 0 ولابهوربخاف م اما ارمض حاملة بصل

 تاوبوكلملا نمل انا دان رفكالملامادقهباورضحوةوفتكوت ءانق قنرَشلااوعقوأ

 «#ارد تقرس ىذلا كفر اذ _هامأ ٍناخلا باوب لا ةفهمامأنيفقاوةخيصملاة.عئاتصو ل ل

 امأ ةغمصملا ةيعئانص هللةواذكواذكوهام هعم تاعفو اميعض ةر>هلا ىف ىدتع هتنكرت

 نمد _شأ وهام قد: هناو ريقىل أ ةحابق كالمال ني.تفدانب رضو هيلع ضيقلاب انت سعأ ىذلا اذه
 0 حايصلا داز روش كردأو ةندملا ىفدوسرجوهوذخ كلملالاةفريكتو رك.شمدناكلق

 ش حاببملا 9 ١

 ةيعئانصو ناحلااوب مالكم متباه تالملا نأ ديعننلا كالا بأ ى 0 9 تلاق(8إ للفوز

 ةئيدملا ىف هوسرحو هوذخ هثئاوعال لاقو م لا ص

 مج نم هتىاس ىلاف هيف ىنهفش نامزلا كلما ريض وبألاقةرح.لاقهومراوةينكز ىف 2

 لاقو حاص مث ىتح ىف هحماسأ نا نك.مال اناف كنقح ىف هتمحاس تنك نا كلملا لاقف ىف لءفأ

 رحبلا 2 هومرو ريجلا هعم اوعضوو ةييكز ىف هوعدصو كلذ دعب و هوسردو هود خاف هو 1

 ىدالب ىلا ىنلسرت نأ كيلعت ين هللاقف طم: ىلع نت ريص ابأاي كالملل لاقوامتي رح اقيرغ

 هيلع معن أمثهبها وموهلا و نو هلام ىلع ةدايز اريثك اًميشداطءانانبهدوعقلا يف ةبغ 5 و

 اريزو هلع نأ هيلع ضرعنادنعب اضيأ هل مهبهوذ كيلامههتب رحم ناكو تاريخلابزوحشم نوياغ
 لصو ىت>ارثاسلا زامو هك لمة يتونلا ىت>هكلمزوياغلا فام ميمجو رفاسو كلما عدو مث د ||

 ةييكزهعمهكيلا م نماكولمم ىأر فردلاىلا|اوجرخوةب ردنكسا بناج ىلعاوسرؤةد ردة كسا ضرأل
 ىئافاهيفاميردأالو طوب رماهو ةليقث ةديكز رحبلاء ىطاشس :> ىف نا ىديسايلانةفربلا بنج

7 
 هس

 هقمفر رعقراوخم هونفدفهللاهافوتوةدم ماقأر مصابأ نا مئاف اقوأ ه. ءاع فقوورأ: :مهل لموكب ردن) ًَ

 مايالاو ىلايالا فرصتهتداراب وماودلا لعقابلا احم سذام باك

 ١ ع هتدعب 0 م ئه هش قس وم وهني ناك نااباو 7

 ظاتلاج فانا ىرت ةهصملا تاب رظنف ماحدزا هيلع ةغبصم ىأ اراذاقب نطلاقؤل وه مصطبة 

 ايرضدب رضو يما رح وهنا هيلع ىعداوةءاسالاو برضلا نم ءقوامهنم م يتم 0

 ش نمترقلاب هنقدو هدحرخاف هب ردنكساةب> ىلا رحءلاهعؤددةريقابأاب ف ىأرفاوحتفو رص ,

 ٠ .نمانغلب اما ذهوريقوب أهنابذألا ارهتشاو ريصىلأو ريق ىل ابزاكملا| ذه ىعم كلذ لجأ نمو ريق



 ١  7حر رز ةقراب اف هيفتكا نيد د قل ريشي ِهلتقدا راودحأ ىلع كلها بضغ : اذا سر 0

  0رف مالكلا اذد ريقوبا عمساماقهتقول تومي فيلم انوصتملا با ءانعل مد وماخلاادهنم 00

 1 نمكيلع فاذا تع .ة.ا٠ىل افك دراناطمقلاهل لا ةفةسدملا ىلا ىف درناطمةاللاقوادد .دل_ احرف

 لتقبلطت تنكولو كلي. نيب عقت هسارناف هلق ىلع تاريجل هدد ترفا يتم كناف كللملا ١ ٠

 رومش كرداأوةنردملا ىلا هبهجوتو قروزا|ىفدل زئام ةقاغ ريغ ل + مهاتقت كنافر كسعلا ءيججو كلما 37

 حابملا م داكلا .ع تتكسف حابصلا داز

 هيت قر ورا ف سن الرا ناظم نادسسبلاكالكلايا ا ةايل قو )

 هيدي نيب ركسعلاو اسلاج كالملا ىارفناويدلا لخد مث كلل ارصق ىلا علطأ لا لص وامافةنيدملاىل

 كانيمرامالاقد ءاراماف مالا عايضب ر هينا نمد >اري#ناردمت لوما ناشنم ملل + وهو

 كن اطبقىف دخلا ردعملا ف ىهرب ا 0 تمل فرك حبلا ىف ٌْ ١

 ور تال تع وعر خل ا يرسل ا را عك و نيا

 *:كتوعي سما ىن> كلما عم تءنصع ىش ىا ىلاقو لعكبضغسبس نعىنل اسوق ز> ىلا ىل راسو

 ادحا لعلف كللملا دنع 59 اًماقمكللا قآل لاة فاح قام شةعمتاميىلا ءاامهللاوهلتلقف

 ريظل ىنف ىنتم رك اف ك.هامح فك م جانا نكلو كيللد يضغىتح كال ا د:ءامالك كيف ىروك دس>

 هامرو ىنءاضوعارجح قروزلا ف طح مث كدالب ىلا كلسراو كصلخاانا كما ىفىداكمارك |
 ةربرزجلا ىفانأت :كودكعم هتعاتباف رحبلا فك دب نم متاحا عقو ىلعهل ترشانيح نكلورحبلا ىف

 ٠ اذ وج تحتف اماذ ابو وشا نأت درأز ارت ذ>اف كمسلاةل# ىةكمسلاك لت تعلطف كمسداطصا ْ

 ترشاف كمساااباطو خبطملامادخ نمزانثا يناتاف يعيصا ىفهتلعجو هت ذخاف هيف متاحا تير
 ىد | قوهو متاخلا فر ف ناطيقلا يبا / :تعقوف متاخلا ةيصاخ قرد اال اناو امينلا 1

 يعم هتلمجامو مار 1 "4, : 1غ ىتة هر 5 اوافورعم ى ءم تلمع كان ال كم ااه تدل "اف هد ضرب ى :ربخاو 320

 قفر 5 لتقلا بجو امش ةتاعش 4 كنا ل تك ءاخاذهو ىدنع عض: حلل يا نم

 وبأ لعفام كاملا ىتراماف كلما هلوانو هعبصصأ نم ممتاجلا هلخ م ىو د نم لح ىفتنًاوىنلتقاو ىنذب

 لاقو ريصابأ قاقعاو همادقأ ىلع ماقو هحوردلت در هن ١ مو هنم م ”اهااذتلا ناسخ ١ نمريص 1

 كريغدح أن اكولو كءةح ىف نهر هدام ىنعءاسو ىنذخا مالفلالحلادالوأصاو>نمتنأل جراب ٠
 ىذلا ىن ذب ىنةرعف كل اسأ نأ ت هرأن ا نامزلا كالمايل اةفدابا ىلادعأ ناك ام متاحلا|اذ_هكلم

 4 5 4 كو وظ 0 ع 1 1 ع :
 ءىذق مذ د كال رسءلوء قر كنا ىدنعتت هناهللاوهل لاةف ىلع ترمأ ىت> لع كل .ضغ بجحوا ١

 هللاو ريم وبأ هل لاقف غارصلا لاقاعد ريخأواذكواذ ؟ىل]ةغايصلاا او ليم ااذهتاعفثيح

 كالتقأ ىناىلاد رطخالو ىراصتلادالب تحرىر#الوىراصنلا ك؛مفرعءأالانأنامزلا كلماي 7 :

 انضم انحردل كانه ش.علا اش قاضو ةيردنكسا ةنيدميف ىراحو قتيفرزاك غايصلاا هنكلو 1 ٠
 ةريخأواذكو اذك هعم ىل ى رجولاطبلا معطيلعلاذا ىلءعةح افانضعب عمان ارقو شاعملا كلا

 و عاملا ريو ا عمد ضرس ناو زا اىف ىتلا ةرد>اا ىف اةعْض هتفوهمحا ردد فيكو غامصلا ريقىلأعمهل ىرحام عملا ١



 دي 3 0 34 + 70 دي حو د 5 5 5

 2 تقف هل لمح اهيتجوز ربخأو وأ 5 5 هديا يع أ اتا وب 47

 هبنيو ىف لش لوز هير شم لرس خلص اال لا

 لاقو اص هيلع درسه: عقوزابخلااذومارمالتحزابخلا نم هئامح نم يدلل غالبللا ةمجذ

 ينافكنم تيحتساامناو تيسنامهللاوال لاق تيسن كناف كفو رصمو كش يعذخ ىلاعت دايصايةلا

 شيعلا هاطعا مث ريخلا كيت أي ىتج كلهم لعكل تلفاما حّبستال هل لاقفم ويلا ذهىاكمسدطصأل
 هيقوتوربخلا كيتي ءاشنا مب ركمللا هل تل اهقفرم 0 :ريخاو هتجوز ىلا حارو فاصنأ ةرشعلاو

 ىلا سمشلا عواط نمرحبلاىلا حورب مون لك قوهواموت نيعب رأةدنمةلاحلاهذهىلعلْز مو هقح

 مايالا نماموي كمسلاهل رك .ديهلو زابخلان هافو رضمواشيع ذخأو وكمسالب محريو اهب ورغ

 حرال لوقيىنبساج ىخأ/ يهل لو مت: املكو شيعلاو فاص أ ةرشعلاةيطعي لب ساثلا لثم هلمهي ملو
 1 - ارك اشهدنع نم هل وهلاوعديف كيسا> اف ريخلا كينان ىت>باسحلاتقواذهام
 هلتلاقفةشيعملا هذه نم حاتراوةكبشلاءذه مطقأن ا ىداز مةتارماللاق نوعب رالاو يداحلا
 انافزامخلا ناب تيدي :اهللاولاحلااذه ىتمىلافرحبلا نم مطقتن اق زر ناك اه لاقء يش ىال
 ىنداش هيلع تزجا اكوهنرفلعالا قد رط يس يل هنافهنرف لعز وجا ال ىتحرحبلا ىلا ورا تيقبام

او ىتمىلاو فاصنأةرشعلاو شيعلا ىنيظنعي و
 97 ظ ؟ لع ئذلا ىلاعت هلل دم اهل ت تلاقهنم نباادتأان 

 اهلا كمان اح ىل ل لوقي و ىنيساحم ضرب الوال لاق ءالكب كاذآ ل ههتجوزدهل تلاقهقح لطي

 اهيفحلاعي لازافةليقثاهدحوفاهح سور علا ىف ةكرشلا هرمنا مثزابخلا ايدها ي ل دع ظ

 ” هسفن تءئسف ةبيرك هت ارو اخوفنم !ةيمارا# اه يفدجوابج ,خأ| ناد: دشا عت سعت ىت
 قإ .امدأ رملا هذط لوقأانأو تزجعدقميظعلا ىلعلا للابالا ةوق وقالولوح ال لاقرةكمشلا نم ب

 تيارا لا اده لبفريخلا كيت ايسم<رأ هللا ىللوقت ىعوةعنصلاه ذه كرتأ !ىنيعدرحنلا يفقذد؛

 ةكمشلا ذخأو راملا ةحئار نع دعبل رخ 1 ناكموا هجوتوديددش مغل لصحلا مثرخلا ٍ

 هيفكن٠ مدلا ج رخ ىتحاهيفلاعلزي لف ةليقثاهأ رفاهبذج مة ينامزةعاساهيلعربصواهامر

 وتلا كلل ذهنم جر خ نينا لوط نموهم ةلارسكسن ااماف رمجسسلاى ف عيوش رو نيالا قاف 1

 ل لل اا يم ل كو 0 ٠.4 ضياء يكل لا ل ا ا اا

 : 1 ا : هكر قذلاريخلا ءى 3 يتماطل قف تنأوانأ هير ن ىذلار يخل يف 15 ىت>هل لق ك.لاطاذا 7 71

 1 ةكمسب : ولو ىنةزرا 0 1 ومي وهو ردماا ىلا هدحوت ةوهتكبش لم مث تقدص اة : رك هللأ ال

3 

 ' مهسبحم ناكىذلا نامياس ديسلا تي رافع نمت رفعهنا نظفايمدآ اهيفىأرةكبشلا ج رخأام



 آي تقولااذهىف مطل وقتو ع وجلا نمزوكس مهودالوال ارطاخبذخات ةد ءاقاهآرف هتجوز ىلع :

 ١" 0 0 ا ل اا الا در ولا . يا ا ب لا ثيل م ا 7 ل

 0 5 3 8 3 ا 0 0 0 0 نر 1 ار ل لا
 "ا تا 3 : اما لا 3 1 .

 0107000000 فول

 -:4 ىرحبلا هللا دمع 7 عم ىربلاهللادبعةي اك

 ذاكو مرمأو هالوأ ةعستهلولايعلاريثك 000 ماذا مرج ناكمنأ !(اضيأ كحمامو)
 قف و ةعبس :الياق داطصا اذافداطصيل ر حبلا ىلا موي لك رنكزةكبشلال كاجالا جاو

 فرص لزب .ال و ةيك افذشلب : وةيبط احل اريثكداطصاناوهللاهقز رامردب هدال وأ ىلع

 ةرقعاوراص هتحوز تعضو اماف دغ ىف ىلا دغ قز رهسفن قل وش وءىشثهعم قسال ىت>أ

 ٠ توقنا أ مش ىلرظن'ىد. سايهت>وزتلاةفادب ًأاًءيش كلعال مويلا كلذىف لجرلا ناكو صاخش

 200 ولوملا اذ هت لعمويلااذهيف رحساا ىلا يلاعت هللاهكرب لعح راسان اها لاقتف
 كلذ تخ ىلعةكمشلا ىمرهنامثرحبلا ىلا هحون :وةكسشلا ذخافهللا لعل كوتهلتلاقفهدعسرظنن

 هبحس من ةدم |هيلع ربصو ليلق ريغ اريثكو ريسعريغاريسي هقز ر لعجا مهلا لاقو ريغصلا لفطلا
 هامرف ليلة الواريثك ال كمسلا نمائيشاب يفرد وا الج زن ئقع وانزال ها 2

 ىلا ىلقتناف كمساهيف عل طب ٠ افاسما>و أعن ارواثلا# يمرفاكع اهيفرد رفاهبحس ما يلع ربصوة رم يناث

 ةريصالو داطصي لف 0 +آىلاةلاحلاهذهلعل لزب واع هللا نمهقز ر بلطي ٠ لمجاو رخل اك

 ىذلا نال ادبأ نوكيال اذهف قز ر ريغ نم ىلاعتهللا هقلخدولوملاا ذهل هلاقوهسفن فب حعتف
 رطاخلا روسكم عجووةكبشلا لمجنأ مقانر< رك للاعتهللاف قاز رالاباط لمكست قادشالا قش

 4س قلو وهو ىشعلازاموءاسفن هتجوزاميسالو لك ًاريغ مهكر ث هن افهلاعب لوغشمهملقو

 تقوناكو ةز هيلع ىأرف زام> نرف ماددق لصوهن ا م“ ةليللا هذه دالوالل ل اوقأاذامولمعلاشيك ٠

 زامخلا لع سواأفلا ُلوِض رعب سانلاو ليلقالاةن ملا نمسانلادنعدجو بال مايإالا كلت ىفو ءالغ

 هسفت تراصف ىخسلا شبعلا ةدئار مشي و رظنيفقوف ماحزلا ةرثكنمهنمدحال هبتني.الوهو
 شيع دب رئا هللاقف هيلامدقتفدايصايلاعت لاقو هيلعحاضوب زابحلا هيلارظنفع ولا نمهيبتشت
 .ة> كيدع ريصاو كايطعأان فمها اردكعم نكي ملذامي رك هللاف حمتست الوملكت هللاقف تكسف

 دنع نهرأو ىلايع ةيافك اشيع ىنطعأ نا ىعمامان ا اعمايهللا وهل لا ةفريخلا كئيجمب

 اطصت ءىش ىابابةنهراذاف كقز رب ابو كن 21 تلا هزه ذا نك ايدل لا قةدغيل ا ةكيشلا هده

 رشع هاطعأ 3 *فاصنأ ة ةرشعد ازمخهاطعاف ةضف فاصن أةرشءب لاق ك.ةكب ىذلاردقلاب ىنرمخاف

 طف فصن نو رشعك دنع ىتبيفةخبطاهب كل خبطاو ف صن أةرشعلا هذه ذخ هل لاقو ةضف فاصنأ
 +> كيلعربصا انأ و فاصن أةرشعو كشيعدخ لاعت ءىث كل لص ناواكمس اببىلتاهدغفو
 حابملا مالكلا نعتتكسف حابصلا داز ربشكرداو ريملا كيتأي

 ًاوهيلاحاتحام ذخ دايصلل لاق زابخلا نأ ديعسلا كلملا اهي ىنغلب تلاق (3,7/ةليليف)

 اعتهللا كرحآ هل لاقفاكهم كد نعهقحتساامعىلتاه كلذ دعب وريملا كتاب ىتح كيلعربصأ
 +. دورسيتأمهل ىرتشاواوو رسم حاروةضف فاصن أةرشعلاو شيعلاذخأ مث ريخ لك ىنعكازجو



 لاسم يطق وير ادب بدح للطيرهو وياكل: لولو نرتاآ رو:
 2 دق كناس>اوكماد> ترف ىنال جاوا ذهزامخلاهل لاق كهفن تمعتا ىخاايدايصلا هل لاَقخ

 2 نأ مثلك بيعا لعةليللا كالت هعمت ابو ءالخلاو قيضا| ىف لعزاس> الا بحاصتنا هللا قفين رم
 1 0 نيو رفق يكرخع: 0 0 موو

 1 0 اتق 1 ارثاس نم هةبك افةنشم ”ذامدق ناكزم و.ىاث يف حبصأ

 ِ 2 كيبل هللوقي هباذاو يرحم ايلا دبعايتنانيالاقوأ يطاشاا بنج ىلعابطحو رحبلاىلا هجوتو

 ١ هعمو ج رخمثةينامزةعاسباغو رحبلا ف سطغو اهبلزنواهلمخ ةبكافلاهل مدةفهيلا ج رخو
 ٍآ اماف اهب م هذو ه«.سأر ىلع ىربلاهللا ديعابل مكر هاوجلاو نداعملا فانصا عيمج نم هن ”المةنشللا

 2 انااهوكاتيب ىلا اهتلسراوكاي رش فك نيعبرا كالت زب>دق ىديساي هللاقزابخلا نرف ىلا لصو

 0 شبكسف محللا و راضخلابءىجا كالو ح و راو تيبلا ىلا هلصوا صلخ ىتف صاخلا شيعلا زبخا
 2202 نمفنص لك نمذخاو ةنشملاطحو تيبلا ىلاهجوتو اهاياداطعاو تاشبك ثالثةنشملا نم

 قوسلا خييشناك د ىلع فةوورهاوجلا قوسىلا بهذ مثةسيفترهوجذخاةرهاوجلا فانصا
 هئلتممةنشم ىدنعلاةذهريغك دنع لههللاقف هارافاهابا ىنراهللافرهاوملا هذه ىنمرتشالاقو

 ىمارحلا وه هنافدوكسما هعابتاللاةورهاوملاهنم ذخافةين الفلاةراحلا فلاقكتيس نبأ هللاق
 وهخييشلاماقودوفتكو هوبرضفهوب رضي نأ سما مثناطلسلاة جوز ةكلملاّخ امهم قرم ىذلا

 اللا نالف عاتمق ساملوقب مهضعب و يه هكا انكسمنولوقياو اصورهاوجلا قوس لها ميمو

 وهو كلذ لكاذك لوقي مصعب ووهإلإنالفتب فم عيمج قرساملوقي موضع وثييخلاا ده

 كلماي ميشال اق كاملا مادة هو ةقوا ىتداباطخهلأد بيرل واباوج مهنمدحا ىلعدريلو تكا

 2 سانلا نود نماناتدهتجاف 3 رغلاع. وقوانمتءاطوا:ةماعا تاسرا ةك املا دقعقرسام نامزأا

 : ذخ ىئاوطللكالملالةفدد نماهانصاخ رهاوجلا هدهو كيدي نيب وهاهوم< رغلاكل تعقواو
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 لخدو ىثا وطلااهذخاف ك دنع نمعاض ىذلا كءءاتما ذه ىلهاط لق ودك امالاهراونداعملا هذه

 2 وهام اذهو ىلاكم ىفدقعتيأر ىلا كما لوقت تاسراواه:متبجعتابتأرامبذةكلملا مادقاهي

 3 حابصلاداز رهش * كردأو لجرلا لظتالف ىدقعرهاوج نم نسحأرهاوجلا فه نكشو نال

 4 وهاماذههللوقت تلسرأامللكلملاةحوز ناديه سلا الملا | هيأ ىنغلب تلاق( 9 ؟ 0 بل ىفو)

 2 هنماهرتشاذابعيسيناكن أو لجرلا ملظتالف ىدقعرهاوج نمنسحارهاوجلا هذه نكسلو ىعاتم
 خيش نعل ةكلملا هتلاقامب كلملا ربخاو ىشاوطلا مجرامافدقع ىفاطابعضنل دوعسلا ماكتنبل

 ريقفدايص ل جرلا اذهنأ ف رعن انك انا نامزلا كلماياولاةفدوموداعةنعل هتعاجووهةيجرهاوجلا .

 ملءىش الف نءؤمىلعةمعنلا نورثكتستا ءاحبقاي لاف اهقرسهناانناظ دقوهياعكلذ اترثكتساف .
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 ١ ىشموهسأر اعهدنعىذلا ضيعلا عيبجج لمحو كما دخو كدبعان ادايصلللاقو نداعملا كلن >|:

 همالك عمساملف يرجألانتل ىنصلخنكلثم ى ي افىنمن ريتال د اضايلاعت ل اقو ةكشلا ل خا د
 لاقهاوسرو هللاب نمثم ىسنااناهنااللاق نجلا ن متن ٠ رفعت ناامألاقوهءاجو هماقنامطادايصلا

 نوعيطمماوقا ندنوةكمشلاىلعتيمرفارب دنت رحبلادالوأ نمانا هل لاقرحملاى ف كا هر نموهل

 تعطقل نيصاعلا نم نوكأ نا ىشخأو فاخأ ىناالولوىلاعت هللا قاخ ىلع قفشنو هللا ماكحال
 كل لبف كريسا ريصأ | أو ىلاع-لام ريصت ىنتصلخ اذا تناو ىلع هللارددقامب تيضر نكل 00

 تنأو ناكسملا اذه ىف مو. لك كئيحأ ىحاص ىتبتو ين دهاعتو ىلا ءت هللا هجوءاغتب | ىنقتعن
 8 ىث لكو كلذ ريغوان مرواخوخواخييطبوانيتوابنع؟ دنع ةربلا رامث ن دس يضل

 ةامااناف 'رهاوجو توقاناو درمزو دجرب زو ولو نا>ر مان دنع ن< و كنملوبقم ىلاهبب ءى

 0ومالتلا اذه ىف ىت أالوقتاف ردعلارهاوج نمنداعمةبك افلابأب نفل محم ىتاةنعلا كل

 هل لاق م مم ةكيشلا نمهصلخو ةحافلاامهنم لك ًارقف مالكلاا ذه ىلع كنب وىنيب ةحافلادابصلا

 تنأ نبأ لو دانف قرت مل و ناكملا اذه ىلا تيتا ذاف ىرحبلا هللا دبع ىمسا لاق كم سا امدايصلا

 حابملامالكلا نعتتكسف حايصلادازرهشكرداولاحلا فكدنعنوك اف ىرح ايهللا ددعاي

 ناكملاادهىلاتيتااذاهل لاق ىرحنلاهللا ذرعا ديعسلا كلا اهي ىنغلد تلاق(ة, "0, ةليل يفو)
 ىغتادايصلالاقف كمساامتناولاحل! ىفكدنعنوكاف ىرحايهللا دبعاب تن أنبا لقودانف يرث م و

 اععس هل لاقفةيدبب كيتو حو رأ ىت> انه فقف ىرحبلاهلناديعانأو يريلاهثلا دبع تن |لاق هللا دبع
 اقوةكيشلا نم4صاخهنوكىعيربلاهللا د.عمدن كلذ د :عفرحبلا ف ىرحبلا هللا دبع حارف ةعاطو

 ةياع جرف عع ا ولو هتدلخا ىت> ىلع ك>حضوهاعاوىلإ عجريه لا فرعا ن دا نمةهسفن ف

 لوقو هقالطإ ىلع مدنشإ راصف رباك الإ توب لخدأو ماردلاهب .اعذخاآو ةنيدملا يفسانلا

 رحتلا هللا ديعب اذاو هدب نم .هصالخ لغ فسات وهاتف كدب نم كديص حار ةينل

 خااب دخ هل لاقو رهاوجو انوقاب واد صزو اناحرصو اًولْوؤل نات ءولمم هادنو هيلا عجر

 اولا هنمذخآو ىربلاهللا دبعح رف كلذ دنءف كلاهؤثاما ت 9 :كةنشم ىدنعأم هنافيب ذخاؤت الو

 ايضلا امو ردلا لخدو فرصن اوهعدو مس شلا عولط لبق ناك- مادهىلا ىف 1 موب لكهللاقو

 3 اناتادق يخايول لاقو راك نرفىلا لصور ىح اسال 1و ناحرةوهو ةنيدملا لخدهناف

 ثيع دنءىش كعم نكي ناو ىنطعاف ءىذ كعمناك نأ باسح ىلا جاتح امهللاقىنبساخ

 دنعكل َش دقو هللا ضف نمريخلاى ات ادق ىحاصايهللاةفريجلا كيت 0

 كلا كلت تناكورهاوخوتوقايوناحرمو ول ْول نمةهبكهلشبكوا ذهذخ نك 1

 داعملا هذه عيب | ىتح مويلاا ذه ىف هفرصا ةل ما هملا نم ايش ىنطع |هللاقدز 0
 ايخاا ح رفوزيخلا نمهدنع تن اك ىتلاةئشملا فام عيمج واردلا نمددب ١ تحن ناك ام لكهاطعاف
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 اة لآ راش تلاد بان[ ياكل و 5 لا ءلاوع[ .ضودال وا وهج و3 ةنعلا طعافتتفلا ]|
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 كل 0 0 نرخ كيما كا كار ازح زاخلا4لاقق 20 3

 لاقتيفتخاو نرفلا تلفقوانا تن ىما ارح كنا يعداو كييلع ب فكي سانلا ضب نآل 1

 ىنجوزدقكلملا نأهللاقو رهاوجلا قوس خبشو كلما عمد عقوامو هتيضقب هربخا هنا مث تقدم

 هنع بهذا نأد عب هدنع نمجرخ مث فخم الو كبيصن ةنشملا فامذخمل لاق تهردزو ىنعلجو هتن

 هللا دمع كقيفرب تءمتجا ام كناكىيسناب كلما هللاققةغراف ةنشملابكلملا ىلاحارو فوخ

 نملاقاليج لعهل اف زابخلا ىحاص لا هتيطعأ ىلهاطعأ ىذلاوهل تح ر لاقف مويلا| ذه يف يرحب

 ىنلميب .لاواذكوا ذك وهأم رقفلامايا ىفهعم 1ىرجوفو رعم بت-اص لح .رهنالاق زابخلا اذه و

 هعما ىىحاصو ىربلاهللا دبع ىعما ان أو زابخلا هللا دبع هعسا لاقهمسا ام كلما لاقىرطاخرسكالوامر
 زادخلا ك.حاص ىلا لسراف ناوخا مولك هللا ديبعو هللا دبع ىعس |اذأو كلملا لاقيعرحلا هللا دم

 ةسملار زوهءحورب زوال دب هسملاكلملا ىدب نيب ريضحاماف هيأ لسراف ةرسرمرب زو هلعحتل هنأ

 جابملا مالكلا نعت تكسف مابا داز ربش كردأو. ةنميملاريزو يربلاهللا دبع لءدج

 اا ةييسن كربلا هلا دبع لمج نأ ديعسلا كلملا اهيأ ىنغلب تلاق ( ١ ةليل فو )

 ىف وهو ةلماك ةنس ةلاخلا كلت ىلع هللا دبع رمتساو ةرسيملا ريزو زابحلا هللا دعو ةنمي

 ةيك اوف تعرف املو نداعمورهاوج ةئاتمم اهب محريوةبك اف هعلتمم ةنألا لشي موني
 هلبقي هل هدخايام عيمجو كلذ ريغو انتو ازوجو اذدش و ازولو اميز دخادراص نيتاسملا ن
 هثلتمم ةنشملا ذخا هنا مايالا نم امو. قةتاف هتداع ىلع رهاوج ةئلتمم ةنشملاهل دري وهن
 ىف ىرديبلا هللا دبع ساحو ءىطاشلا ىلع ىرملا هللاديع سمحو هنم اهدخاف هتداع لع الن

 رياقملا ركذىلا ار | ىت>(بنيب مالكتا ن الواد وأ بضعب ممْزاث دحتياواضو يطاشلا برقءا
 مهن لاقهربق فرعت لبقربلا ف 1 دنع نوفدم هيب ىنلانأ ىفنولوقي مهنا ىخأايىرحبلالاف
 اعينهية ممن :رملا لها سانلاهروزت لهولاقةبطةنيدماط لاقي ةن دم ىفهللاق وه ناكمىاىفهلل

 هترزتن | لهوهتعافش سجوتساهرا زنمىذلا مح لافُؤ رلا مد ,ركلاى ثلا ذه راد زب ربلا ل هاي ك

 تقدصتو كتفرع نيح نمالاتينعتساامو قب راعلاو هقفتتاامدجاالوريقف تنكينالاللات خا

 0 نم ىنءنمامومارحلا هللا تيب جحا نأدعب هترايز لع تبجو دق نكسلو ريمه ذهب ىل
 و دما: ديس ربقةرايز ىلع تدم مديقت لهو هل لاقف ادحأو اموي كقرافا نأ ردقأ ال

 لجأ ن 0 لهوهتافش ةنجلا لخدتورانلان م كدحشو هللا 0 ضرعأا مود كيف عفشي ىذ

 نكلو ءىشلك لعيدنعةمدةمهتراي زنأهللاو اللامتذ يام لع كيبن ربق ةرايز كرتتان ذلا بن

 ىنههّئرقافهربق ٍلعت.ةقواذاوهتراب زبةزاجالا كيطعألاقماعلااذهيفهر وزأ نأ ةزاجا 'كنمدي.

 كنفيضأو ىتيب كلخدأ و ىتنيدم ىلا كذخآ ىتح رجلا ىف ىعم لخداف ةنامأىدنعو مالس

 مالسلا كئرقي ىرحبلا هللا دبع نأهللا ل وسرايهل لقو هيلي ىدلاربق لعاب عضتل ةنامالا كيطعأ
 تنأ يخأاي ىربلا هللا دبع هللاقفرانلا نمةعاذشلا كنموجري وهوةيدط هذه كيلا ىدهأدق
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 .اوجرخا ملاعلاني هنوحضفتؤاي ارحةنواعم ف يكف بستحال ث يح نماهبلاهق زراجبرهولاست
 هل لاق هناذ كالملا ما نمذاك ام(امأو) ”ىعا نمناكم اذ هنوفئاخمثوا وج رن كيف هللا كرابال

 رهاوأ هذ هنبا ن:خيح..هلابىربخا نكلونامالا كيلعو كيلغدب معن ايف كل هلا كراب لحرب

 دعرمالا ناوغزا :م4 ات ةنشم ىدنعانا نمزلا كلمايلاةفاولثهىدنعدحوتالو كلم ىلاذ

 هل الما مون. زك ىنا ىلع د ,عهنينو ىنايزاض دقهناهل لاقو ىرحتلاهللا دبعلهتحضصإ هريخأو اذكو

 ىلا جاتح لاملا ىنكلو كك. صن اذه لجرابهللاةف رهاوخلادذه نم ىلا هلعوهو ةبك انةنشملا

 هناف ي ريغىلوتو تدهؤا تأزءاعز نكلومايآلا هد هيف ك يلع سانلا طلست كنع مفدااناف ةالا

 نه كلملاب كل ىضوأو يرزو كلعجأو ىتنب !كجوزاذا ىدارف عمطلاواين دلا سح لجا نمكلتقتإ

 هودخاف ماما واخ داو ل حرا اذهاو ذخ لاق كاملا نأ مث ىل ومدعن دحأ كيف عمطب ال تح ىدعب

 ةاعسلا لسراوةلارنزو هلع كالملا مادقد وجرخاو ك اواملا بايث نمايابث هوسلاو هد سخاواسغو

 اهدالواو ىه كولملا ءاسن سب المهتحوز اوسملافهتيب ىلا اك الاءاشن عيمجو ةنونلا تاحاو

 اموتاوةي وبنلا باك ًاوةاعسلاورك اسعلاورباك الاءاسن عيمجابمادق تشمونأ اورتخم ىف اهونكراو

 ىلع مثدْخاو مهمرك ف كالملا ىلءرابكلا اهدالوا اولخداوابنضح ىف ريغصلا لفطلاو كلملا تيب ىلا
 تنملاك لت ريغ قزرامةب رذلامودعم كلاملاناكو ا ذدالوا ةعست ٌثوهبناجف مبسلجا و ةرحدح

 ةريزو اهتاعجؤاهيلع تدعناو ىربلا للا دبعةجوز تمر كا اب افةكلملااماودوعسلامااهمعسا ىتلا
 رهاوداا نه ةدنغ ناكم ءيجاهررم لعجو'هتنب اىيعىربلاهللا دبع تكي كلملا صاواهدنع
 مويلا قوهتنباح رف يللا ةنيدملا ةنيزب يدانينأ كلملا,ضاو ح رفلا باباوحتفو نداعملاو

 ىلع الماح هللادن.ع ىأرف كاينشاا نم كاملا لطابتراك لازاو كلملا تن: .ىلعلخدزأدع. ىناثلا

 هللا د .ءىب> اص ىلا لا ةف هذه نبا ىلإ امى .سنايكءمىذلا|ذهامهللاقفةبك اف ةئلتمم ةنشمهسأر

 لدن كاملا هعمىفاخ نأ فاخالاقف كيحاصيلا حاورلاتقواذهام يسن ايهل لاقف ى رحبلا

 وهودإبلا يف ااهثف هللا كناعا كيحاص ىلا حرتقد.هلاق ئنعكتطاامن دلا نأ ىللوهقرواباذك

 لاقل ١ 0101 يلاطب ادع ف راوي زياعلا معتم راصق هتفر ءدقسانلاتناكوهيحاضىلاهحوتم .

 هلل وةرف ىنءب لاعت لطرلا 39 لدحراب لوقت هفرعي الوهب الهاج نوكد ىتدلاورهاوجلاب راغالا

 الندب اوةهكافلاةاطعاو ىرحبلاهللادبعب عمجاو حار مئادحا مغيب الو كيلا عجرا ىتحىف رظتنا
 رشعة دم كاذ )ع مادو الو ةةمهاريفزابخلا رف لعرعموب اك ىفوةلاحلا هذه ىلع لزب ملورداوجلابهل

 لأس هنا زامخلا حار ىرت ١س. عءىثاذهناهسفن ىلاقالو فقمهنرف أ روزانخلاوب ملاماف مانا ُ

 هت نياهللاقهتين هجر لال ضير مهنا ىديسايهللاقهب هللا لعفاةزابخلاك راح نبا ىخاب هل راح

 هيحاص ىأرفةقاطلا نم زايخلا الط ب انلا ق رطاماق هنع لاس وهم !ادمعفةين الفلا راحلا قدل لاق

 كلا فك هللاقوهّقن اعوهماعدحو ريمر وبابلاهلح تف وبلا لزنف ةئاتممةئشم هسأر لعودارصلا

 تلًأسف ضي رم كنانى ر بخاف كراج تلأس مالو فةمدا أف نرفلا ىلعسأ موي زك ناف ى>اصاب



 ظ . مدام يلطف لزان 0000 56-5 زاصو زبك 0 ظ
 ' اهربلا هللا دبغ هيلغ حاضف ى 6 او ىنفطخي.ف انيلا لصن نا لبق ىخأ ايهيلع حم صف ىئنلك" انا !

 ده هيف ىتلا ةمظعلا اذه فيكن يكس الوكت هت رضألانأ هدمح وا ناحتنمل ناين اقف

 ١ 1 ُع وتلااذه ن هناكول ىخأايهللا وف مح :٠ ال ىرحبلاهللا ذبعلاقق تامل ! ىديص لمح لوق واحلا

 : 7 ]اقل لل قا يف بلو تاتا مج باسل ئركةلو ذم دل اند نباةحيصاولمح من اةلاوا فلا

 ١ 2 نلهلاق زحالا تان نماهلهأن ال تانبلا ة نب دمه ذه هلل اقف تانبلا هذ هاموةنيدملاهذهام ىخأأي

 ١ نهوةنرذملادذهىلا نييقني رحبلا كلم نأ ل اةروك ذريغ نمزدمبو نابحن فيكوالل :روك ذ نيف
 2 ناردقتالوةنيدملاهذهىلااهلسرب رحبلات ان نماهياع ب ضغةدحاو لك اناوزدل»الو نابخحال

 " اهيفف هنيدملا هذهريغامأو اهلك اي رحبلا باود نماهارب نم لكتفاهنمتجر+>نافاهنمجج خم
  ناطاس يلع لهو لاق ريثكهللاق ةنزدملا هذهريغ'ندمرحبلا ىف له هل لف تانب و لاجر
 ْ . بئادعلا نهتيارءىش يأوهللاقةريثكت ئاعرحملافؤ تءآرلا يخأايةل لاقمعن هل لاقرحملا ىف

 ]7 قلع جرش راصهنأم تقدصلاق ربلات ثا نم رثك اًرحبلا باج لوقي لدملا ب حاص تعم“ [مأ

 2 ىف لجراو دابأ نط ن كلو ءاسنلار وعش لئماروغشو راقالا لثماهوجو نطىأرف تانبلاهده
  همادق ىشمو هب ج رخو ةنيدملا كلت لها ل عهجرفهن مث كمسلا بان ذأ ل ثم بان ذأ نيطو نهنوطب
 0 نكلوبانذأ مط وتانبلاةروصلثمممتروصاروك ذواثان أقئالخ ةئلتماه ارف ىرخأةنيدمولا

 5 هللاقفةدر لا نوفوشكم ايارع ا نيس الاوسيلوربلا لها لثمءارشالو عب عيب مثدنعس يل

 ١ ىخيهللاقف دنع شا ةالر<لال هن أهل لاقف ةروملا نوف شكمروكذلاو ثان 9 ىر ىلا يخااي

 0 نأهللاق ا مهدذا رص ىذق نأ هتمحأ نه لكل ؛نوجو زنرال هل لاقفاوجوزتاذانوعتصي فيك

 هللا ىضراع | >و رسو |أ>رف اطيق: واهربي وابطخي لع ىث ىالو مارح يشاده
 3 لاق هلوسرو

 1 جو - ىذلاو كللذ ريغو دوب.يو قراصن ايفو ند دحوم نيما ما :.فناف ةدحاو ةامانلكس يل

 7 له عتتان اماقوك هع أف ءا رشالو عيب كدنعاوذ ونان رعمتت الاقف نيماسملا صوصخ

 2 جوزت. ناد زتتىذلاامئاوةميقان دنعاط سيلراح> ار هاو أن أ هل لاقز ذا مورا وج نونوطغت
 7”  لصحملاه بسحم لقاؤا رثك اوا نيفلاوا ف لاردقدداطصب كامسلاةفانضا ع ن.امولءمايش نول

 ١) ةضرملال هاو سيرغلا لهأ ع.دجم تولاطملا رض نيف ةجوزلاىلأ نيبو هئين قافثالا هيلع

  داططت زجع اذاواهمعطي و كمسلا نمذاطصي كلذدسبو هتجوز لع هنواخدن مثةولولا نولك أبو
 01 نأ ناك نار مالا هملعتش ىذلانالاقلاهلا نراك فنك ضعدب مهضعب ىف زناولاقةمعطتو ىه

 171 ال راقت لال: ورا ءافانزلا ن نال

 ردا ةن ل رضهألا ة اها هلل نمي ربلاهللا دنع سحعتف لق ةرخبلا اطلس
1 
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 مدن ا كال 0 ربلا ىلا هنمتح .رخاذا لبفك رض الو هوماما كنكتسومالل نمت

 تلد (ذاف ربا ىكتتو رباب تقلخ كراك 'انوةل لاق توَمأَق ربلا تامسن لع تمو يندب فاشن

 هب نددت نهد 6 ١ ىناف كلذ نمفخ ال هللاةتوماف ىنقنل وىفوج ىفءاأا لخذي رحبلا 1

 الو رحلا ف موقنو ماتو رحملا قرئ ادتنأو كرمة ىبذقت تنكولوءاملا كذب الف كمسج

 ذخأ مث كاذكو هولاقهبرخأ تح ناهدلا لتاهسأب الف كلذكرمالا ناك اذا لاق ءئىث كرس
 تهذلا 2 رفصأ هنول رقبلا م حش للعم محش ع ماليلق باغو ر حبلا ف لزن وهنشملا

 لاش ديا نان وحمحاك عشدل لا[ ىخأاياذهام ىربلاهللادغهللاقف ةيكزهتخحارو

 دحوت ةروص ريك اهتروضوا|:ئلع انثادعأ دشأ أ وهو ةقلخكمسا !فاتصأ مظعأو هونا دندلا هل

 لكاي لاقف مؤشملا اذه لكانامو ىخأاي هلل اقف هعاشب ال ليفلاوأ لبا ىأزولو ربلا تاود نم كدنع ظ
 تقدص لاقفيغذلا زكا ىوقلا رحبلا كلعس لثم لثملا ىف لاق.هنأت ع عامر حملا اود نم

 دنغ لاق ىلا. : هللا الا هيضخحم ال ءىش اندنعلاقريثكر خلاف نادن دلا اذه نم كدنع ل هنكل 3
 فخ ال يرحبلا هللا دبغلاةىناك ًايفع ونلااذه ىتفذاضي نا كلعمتلزن اذا فاخأ ىتا ريلاهللا
 نمفاخام ل ثمرحسلا فدحأ نم فاخم الو بره وكنم فاخيف مدآ نبا كن أ فر ءكل ار قمهناف
 نمو عونلااذط لتاق م مهد نب | محشناف هتعاسو هتقو نمتام مد | نب الكا ىتمهنالمد ١ !نبا

 و زهاب رو هتروص ريختت هنافاق, رغرحبلا ىف مقواذا مد [نباةطسا وب الا هدبكمحش عمج ام
 هب نهدنو هديك م 0 رة رف شالو كلا دنا هنا نايل يف

 نم رثكاوا فلا اناث اموأةئام هيف ناك اذا مدآ نب هيف ذاك ناكم يافرحبلا رو دنوانماسجا

 دازرهش كرداو ةدد>او ةرص ةحيص نم مهتةولز وتومع ميجا نافمدآ نباةحيصاوءمعسو ع ونلا

 اذاو ىربلا هللا دمعل لاق يرحببلا هللا دبع اديعسلا كلملااهبإ ىنغلب تلاق( 8,4 ؟ةليلىفو) ٠
 نأ مم دحاردق الو مهتقولذوتوعةدحاوةحيصمد أى نمرثك أوأع ونلااذه نم فلا ع مج ١

 ءىطاش فر ةحوسوناملا ى «هيلع اك ام ملق مثلا لعتلكوت ىربلاهللا دبع لاقف هناكم ن ملقتنن

 حستفو سطغوءاملا فكزأ مث نهذدلا اذهب همدقىلا هقوف نمةمسج ن هدكلذدعب وهبايث نفدو رحسلا

 ءام ىارو رارقلا ىلا لي ءاشناو واعي ءاشنأ لعج مثالاعثو انيمي ىشف ءاملا رضي ملفهنيع

 ف تقد صد قواريخي رأهللاق ىخأايىرتاذامى :رحملاهللا دنع لاف درضن الوة ملا لثمهيلعامخم
 نعو همامأ قر, وهو ناكم ىلا ناكم نمنايشعلا زالوهعرتف ىنءبتأهللاقىنرضامءاملا ناف تلق

 ضعبلا رحبلا ىف بعلت ىو كمسلا فانصأ لعو اهيلعج رفتي راصفءاملا ن هالامجهلاعت نعوهنيع

 هيشلءىشو بالكلاهبشلءىشو رقبلاهبشيءىشو سوماجلاهبشلءىشهيفوريغس ضعبلاوريبك
 نم فاخب ييلاعت هللا هقلخام ميج نال كنم ةفاخم هل لامقؤ انم ترييهنماش رقع ون لكو لكونييمدالا

 كلذ تناك ى ربلاهللادغ ىدف لاع ل مج ىلا لصو ىت>رح لا بت اهعلعج رفتلازامآومدن نيا



 ١ دنت نايل :هدنع سيل ىرحبلا لاقفش رع اذن َض ميظعح رف سأل ءال قملام |

 0 رها وج ىنيطعت نا كيلع ىنعا ىربأاهللا دبع لا قف لع نمت كالملا هل لاق مث كللملارمالال ثنا لك ايف ظ
 0 2 قنو رماوب زاد تحتج مخ هن عب وي ورمدو رهاوجلا رادىلاهودخلاقف ظ

 18 . ةلتم ىنلا ريقىلا ابلصوأو ة ةنامأ هذهذخ هللاقو ةرصودل جرح و هتندمىلا عجرم * دارأام |

 ىينوهيلعنزم تيمان دنعتاماذاىربلا لاقزولعفتاذام .

 - 1 خه 7
 ف 7_ك ا 1

 2 راو نم طين لإ / 0 /
 5 6 5 لا 5 #/ كلا ار اجت هذ ان ادت

 0 ممم 7 4 2 1
 ' م 2

 تانش تتاح ىلع قموترل ع غ طاسحا 1 < يسايفلا
' 

ود ةالوالي رخس واجن 3+
 0 ربلا هللا دبعلاةةهيلعزو ل | كتجوزوت ور

 حابملا مالكسلا_«رعتتكتف حابصلإادازرهش ةرداو
 1 ١ لورعللا هللا كسل لأق ىرب |١ هللا دمع ىلا فيعسا| كلاملا اهمأ ىنغلب تلاق( ة,؟ 7 ةليل فو)

 "خا دوم اى رحل اددعاللاقفك :حوزوك دالوالةب رخس ىناعجتل ىب ت كج تنأ لد يخأأي

 : نكد رد اعكح ذيل ناطاسلادد>اب فمنذ ذريغ نمدجواذاوأن دنعدودوم هريغدل تأ :ذال ئذلان اف

 1 )مي شنب رص م ةصقان م ط وقعنافةأر !ًاوراغصلا دالوالاءال عهدا نال يأ
 2 ةردعب اًذاوةعم ندحتت وهانيسف اخ دخان لمكبو [ونكس واهتم وفانلا وتكسا م+لاقوةلايع

 1  لاقربلا رعز نمرعزأ كدنعن ا كلملا غلب هن هللا ذبعاناولاقو هيلءاوأب :ةظالغذ اشراك صاخشأ

 2 ح ورتناردقتالانن اهلاولاةربلالا هعجرا نأ ىدا مواغيض ل ا:ٌيحاصهناذ لجرلااذهوهوومذ

 ” 2 لاقذ كلمللهلق انلهلوقت ىذدلاوكلملا مادقفب رضحاو هذخو مقفامالك كدا م ناك ن اذهب الا

 ىعسأ انأو كلملل يعم ىضمانكل او كلملاةفلاخاننكعالودضا اوردعلا ىخأ انىرحيبلا هللا دبع

 22 ىرب كنا لعىتموربلادال وأ نمكنافرعك ارىتمهناف ضخم الو ىلاعت هللا ءاش نا هنم كاضالخ ىف
 2 مثكعم ىشماوهللا ىلع لكوت أ اناف كي.أر ىأرلا يربلاهللا د.علاقفربلا ىل كدري و كمركيهن أدب الف
 2 كلملالوحناكنملكراصو رعزالابابحرم لاقو كحضهآرملف كلملا ىلا لسونأ ىلا ىضمؤهذخأ
 2 [ذههللاقوهلاوحأب هريخأو كلملا ىلا يرخبلاهللادبعمدقتفرعزأهنأهللاوىألوقيو هيلع كحضب

 0 دارك اواخومطموأ ايلقمالا كمسلا لك اأبحنال هنالانئس شيغبال وه ٠ىدءاصوربلا دالوأ نم

 2-2 تنذأدقفان دنع شيعب الدنأ أوكللذك سعال ناكث مح كالملاهللاققف ربلا ىلاةد رأنأ ىف ىلنذأت كنا

 0 اناولأوالاكشأ كمسب هلاوثاذةفاصضلا هلاوتاهلاق كللملا نا مث ةفاضلادهبهن اكمىلا هدزن نأ كلل

 0 00 رط فق ارفزبلا ىلا ضو اهعمج را اهدا

 1 ريلال هأ تمن أو معن لاقز ولك أتوزونغتوهل ن و>رفت تيم كدنعتاماذا مث أله هللاقف تيم

 نققشل و نههوجو نمطل»ءاسنلاو
 رم . أ اساسا ا م تل ةتامالا تاههل لاقوىرلا هللا دع ق هينيعقىرحنلا هللا دبع قام تام نم ىلعان زح نوب ويح

 5-5 ا ديس و

6 

 ا 3 ارأالو ىلارت المويلااذهدعبفكدوو كتيحص تغطقدق هل لاقوربلا ىلا هجرخأ مث هلاهاطعاف

 ظ نوبيال فيكف لاق معن ىربلالاقف هللا ةنامأربلا لهأاي منأام هلأ لاقفمالكلا اذهاذاأ هل لاَقف' '

 ١ دولوملا نأ اتأاذا منأو ' 837 ىنلاةنامأ كيطعأ فيكتفاييلعذ وكبت لب هتنامأ ذخأر هللا نا عكياع



 بولا 0001 0 1 "0 3 0 10 ١"
 1 ا 3 ندم قالو 8 90 و هج 00 1 كن 0 ١ 1 1 7 ١ ش / م

 نم 0 0 000 41 هع اك لعهجرف ىتحه>رف. لازامواذكهو

 قحو هيشاحعو رحبلا ن .نادم. ندهتب : ًارعىث ىأ و لاق ن هادم ,رحبلا ف ىتب له ىخ خًاايهللاقفندملا

 فلاةنيدم لكى كتير ا نع :تنكولميحرلا فو. قرلاممركلاىننلا

 لع كتجر 8 ائاو هشاحعو رحيلانئاده ن هاطاريقْنو رشع وةعبرأ نماطاريق كتب رأامةب وحعأ

 نم كم ىلاف هياعتحرفت أم ىنيفكي كلا ذكى مالا ناكث يح ىخأ ايه لا تفريغ ال انضراو انرايد

 ال ايرط اكمعسالا ءاسمو ا>ابص ىنمعطتال تنأواموي نون ام كتبك ىفىلىضمو كمسلا زكأ

 ىوشن نمت ىربلا هللا دبع هل لاق يوشملا وخ وبطملاز وك ءىشيأهللاةفاخو.طمالواي وتسم
 ان أت نب أ نم ى 0 هلا 00 اعا 1 نر ابل و رافال

 0 ل 0 7 1 فر نال رحبلا ا عطا را

 اهانتف ائناف ىتد دم اما هل لاق كتني , دم ىلع ىنجرفتوةرينكن ادم لعىنتحرفدق ىحاابنكلو

 كلا تاو رتل لا يل اعاوهنمانيتايذلارب ءلا نمةس رق ىقوةفاسع

 وهوهللةكتنيدم ىلءىن>رفت نا ىدا صوهياعت جرفتام ىنيفك هل )ةرحلانئ ادم لعك حرفا

 ىتلا نئا دملا نع ةريذص ه::دماهارف ىتني دمه ذههل لاق| ميا | لصواماف همن: كه ىلاهب مجر مث كرذك

 توبب لكوىتس اذههلل ةةراغمىلا لصونا ىلا ىر>بلاهللا دع هعموةنيدملا لخد تاهياع جر رفث

 ةفصلا هذه ىلع رحبلا ن ثا دم عيمج كا ذكولابحلا ىف راغصررا..كتاراغم كلذ ك ةنيدملاهذه

 ىبالفلازاك ملا اتيب دختاناىدا ارمهل لوقو كلملا ىلا حور امد هل عنصي لا دارأ ن نملكذاف

 ريقانم طلو ك هلا نمامولعمأيش#ر "لغو نيراقناز ومس كمسا|نمةفئاطكلملاهعملسريف '

 ثييبلا ب حاصو تبل ق نورقت ارا راىذلا ل بلا ىلازوتايفدوماح لار>ملات تف

 ظ رحبلا لها عيمجو هنكسي تيبلا بحاصونوبهذي يف دراخملا مت م > مهمقلب وكمسلا نم مهطداطصي

 لخدا 1 3 اوس مولكو كمسلابالامهضعلن ومدخل الو موضع عمد زولماعتي الهلا ا هذه ىلع

 ليوطر 0 ميما ا تلمقاهتنس اذاو م انىرحلاهللادبعلا ف لخدف

 . 64 ىربلاهللا ديعتاراماف تنذ |طوةن ان رعاه ل لير صخو ل يحك ف رطو ليقث فدرو

 . تن ؟يذلا ىربلا ىحاصاذهىب عن اناطلاقف كعمهب تكح ىذلار ءزالااذهامىباايهل تلاق

 لاتفيا مالكو حب صقل اسأب هيلع تءاسوتهدقتف هلع ىماسىلاء:ةيرربلاة بك افلايهدنع نم كال

 اهنمةدحاو لك 0 نيتكعس : هل تءاذةكربلاهمودقب انيلع تاح يذلا انفيضلداز اهاهوبأ

 ريغ ءىش ثدنعامو كمسلا ص نم مهسدنال ع وجلا نمهنعابصغلكا اف لك هللا قف فو رخل ا لثم

 قدحاو لكنا دلرابعموةروصلا ةليمج ىهو تابقآ ىرحبلاهلادبعةأرماوالاةصح ىغماف كمسلا
 اذه ءىش ىأ تلاق ىربلاهللا دبع تأراماف ةرايملا فناسن الا ش رة. اكهيف شرقي كعخرفدهدي

 ئ هنأهللارعزاو ىأن ولوقي و ى ىبلاهللا دعرب دىلا نور ظني اوراصو مهماوامت>اونادل ولامدعتتورعزالا ظ
1 
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 دب قو و يوسع كر كروم
 53 رطامانال وما وماي ةعج لاق توصلااذهنسحأامرفءجايلاقتوصلا اذهةفيلخلا معم املف
 عامس فصن رادج ءارو نم عامسلا ناىديساي نكلوءانغاا اذه نم نسحأ الو بيطأ ي

 انلعلرادلا هذه ب_حاص ىلَء ءىلفطتن ىت>ر فعجايانن ضيا لاةفرتسفلخ نم عارسلاب يا

 باشب اذاو لوخدلاىف اونذأتساو بكر أ نماود عصف ةعاط واعمس رفعجلاقان ايعةينغملا ىو

 ىلعنيمعنملا يتداساب الهسوالها لاقومبيلا ج رخزاسللا حيصفمالكلا بذعرظنملا حيام
 اهناطيحو بهذلاب | فّسو هجوا ةعب رأب رادلا اوأرف مهمديأ نيد وهواواخ دفةعسلاو س>رااب اولخد)

--0 
 7 م 2“ مع

50 
 اهل

- 

 هلااانلإلا

 # ءالعاا نب رهاط لزنم ىف نونخيو نوصقري ثثو ناماغلاو ىراوجلا
 "' نلزاف نييلعحاصفراقا نهناك ةيراجةئاماهياعوةليجج ةلدسهبناويا|بفودر وزالاب ةشوقتم
 . هلم لجالا نم ليلجلا كنمف رعأامان [ىديسايلاقو رفعج ىلا لزنملاب .رتفتلا نبهت رسا نع

  هتلزتمؤدحاو كسل هتبت رم يفدحاو لكهناوخا ساجنو ردصلا ىف دعوه نم <فم لضفتيل

 - ملر غجأ له <نذأن عفايضااي لزمملا ب>اصوه لاق,” مريديأنيبةمدخلا قرورسم ماتو

 طاسوالات ادودشم راوج عب رأ لبقافماءطلاراضحابى راو ا ىمافرعنهلاولاةلوك املا نبانيش
  ىناسواطق نم راحبلا يف حيا ج ردام ناول لز بئارغ نماهيلعوةدئام نوييديأ نيب

 عبارادلجلا هليل فلا 15 م



 ها كالا سن رولا وشلل
 انلافنونزحتو نوكيتو كيلع بعصت فيك اهذخأ اذافةن امأح ورلا هيف عضل هللا نا عمدن نوحر فت

 - هجوتوهرهاوجذخاوهحاو سبل ىربلا هللا دبعنا مثر حبلا ىلا حار وهكرت مث ةجاح كة قفر ىف
 ةدملا هذه ىنع كبايغ بيسامو ىيسنايتنأ فيك هللاقوهب ح رفو قايتشاب هاقلتف كلملا ىلإ

 هللا دبع هلاقاع هريخا مث كالذ نهكالملا ب>عتفرحبلا ىف بئادعلانم هآرامو هتصقب هربخأف
 حو ري ودونامزلا نمة ده رمت ساهنأ مثربحلاا ذهب هلك ارانخآ ىفتأطخأ ىذلاتنأهللاقفى :رحبلا
 . ءاجرا ىربلاشادبع عطقف هيلاتأ:لوهياعدرب ملف ىرحبا|هللا دبع ىلع حصل و رحبلا بن اجولا
 قرفمو تاذللا مزاهمثاتأ ىت>لأامحعأ نسحولا>رسأ ىنامبلهأ وهبيسن كلملاو وه ماقأو هنم

 ريدق ءىش لكىعوهو توكلملاو كلملا ىذت وعال ىذلا ىلا ناحسفاعيمجا و تامو تاعامجا

 ريبخ فيطل هدابعل و
 # ىلإىعلا باشلا عم ديشراا نوره رداون نم

 ارو رسم ىعدةسافاد د شاقراةليل تاذق راديشرلا نو رهةفيلخلازأ ( اضيأ يح امتو)
 هذ هى ىلا رتءادلةرةعجايلاقهب دد نيب فقوامافهرمذ> او ىف ةءرسإ رفع ىنتث هللا فرض

 ةآرملا ىلارظنااءامكب1|تلاق دق نينم ؤملاريمأاي لاق ىنعهليزيام ماعأ الو مونلا ىنع عنف قرأ ةليللا
 ىنعلز لفداك اذه تاعفدقيلا رةعج  لاقفركفلاو ملا لب زيءانغلالعتساو ماما لوخدو

 نينمؤألاريمأايلاق كلقنعنب رذال كلذ ىنةلزياهف بيست نا ني رهاطلا ىلأب اب مسقأان اواثيش

 ر<ىفهب رد-ح:و قروزوف انب لزنت نا لاق ىلع هبريشت ىذلا|مولاق كيلعهب ريشأام لعفت له
 جيرفت ليق دقن ةرطنت لامرظنن وأعمسنملام ءمسنانلعل طارصلاذ رق ىسإ لحل ءءاملا عمةلجدلا

 ملاماضرأ طب وأهعم“ نكي ملام عمسإ وأهار نكن لمناسن الاىرينأر ومآ هثالث نمدحاوب مهلا

 نم ديشرلا ماقكلذدنءف نينم قمل اريمأي كنعقلقلا لاوزىفايبسزوكي كلذ لعلف اهئطو نكي
 فاسلارورسممو فادو اوساونو: اومدنلا قحساوب اولد ةلادوخأو رذعج 4: تءصوةعّصوم

 حايملا مالكلا نع تةكسف حاصلا داز ربش كردأو

 رفعج هتبكو هعضوم نم ماقام ةفياخلا نا ديعسلا كالملااهياىنغلب تلاق( 8,5 : ةليل فو)

 ىاولزنو ةلجدلا ىلا اورجوتو راجتلا ساالممهلك اوسبلو بايثلا ةرجحاولخ دهتعامج قابو

 توصاوعمسفهنودد ري يذلا عيضوملا ىلإ اواصو ىت> ءاملاعماو ردحتاوبهذلاب شكرزمقروز
 ٠ تاسالا هدهدشنتودوعلا لعىنغت ةيراح

 رازطلا كنالالع ىنؤدقو راقعلا رسضض> دقو لوقأ

 يتبل  ىلااع قفا ١ رورس نع ىلاتلا اذ ىلا
 راسكناو روتف هنيفجحم رب رغىظيدينماهدخ

 زائاج .فلاوسلا ىرعف. ايرط ادروهدخم تعرز

 ران دخلاوادماخادامر هيف سيمختلا عض ومس و
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 ارجات لأني نام هند ع ن*ىلصاو رحبلارا# نمرجات ري يامال هاش

 الجر ناكو راني »فلا ترون الث ماع لك ىفاهترجر حبلا ف لمعتايك ص نونالثهل ناكولاملاريثك
 هبت رجا ىلاصوأو ىناعد ةافولا هن ره نيش هيلأجاتحيام عيمجو طمخلا ينماعوامي رك

 هلامىف نو رحتي ءاكرش ىلال ناكو ني:مؤملا ريمأ هللا قباو هتمحر ىلا ىلاعت هللا هفوت مث ةداعلا
 لعلخدذارا>:ا نمةعا#ح عمىل زنمىادعاقتنك ن ىن !مايالا ضع ىف قة:افرحبلا ف نورفاسلو

 وهو لخدفهلتن ذاف كيلعلوخدلا ف ةنذالا بلطإ !الجر بايلابذا يدي سايلاقوىل اماغ نم مالغ

 فئارطو حلمو ناوا ريغ هك اوفدف اذؤ هففتكوانب نب ةعضوف ىطغمائيتشهسأر ىلع لماح
 نم لك ىلع كال ذ تقرف مث اركاش هفعفن و هر و اندالب ى تسيل

 اوراصو هيلعاوثثاو ةرمدملا مهن ااولاقف ادهنبإا نمراجتلا تلانبوك تامل نمارساج ناك

 نوفصي ا وراصو املهأ نمودادغب نم نسحأ د الملا ىف سيل هن أىلعاوعمج او ةرصبلا نس> نوفصي

 ىلا “[ت ةلعتو اهيلا ىسفت تقام شاف اهميارت ندس>و اهنا وهبيطواهاهأ قالخا نس>و دادعب

 ديبعلا تعبو راند فلا ةئاع كك ارملا تءبو كالمالاو راقعلا تعب و تمقن امْشاؤر+

 اهتنح شوابك متم :رثك او نداعملاو رهاوجلا ريغرانده' |١ ف !|راصف ىلام تع بجو يراوجلاو

 ترجأتسا مث هدهأب تقاقةرصيلايلا تح ىز 8 ىلايلوامايا اممّترفاسو ىعاتمرث |سو ىلاومأب

 راجتلا نكست نبأ تلًسفدادنب ا انلصو ىتح لئالقامإا نب ردحنمانرسو| بيف ىلامتلزن او هنيفس

 برد ىعسإ برد ارادت رجا صاواهيلا ت ؟؟ ركلاةراحىفا ولاقف لاكسلل يطأ عضوم ىأو

 ةجرفلا ىلا مايالا ضعب ىفت بجوت م ةد.«اهيفتقاو رادلا كالت ىلا ىلامعيج تاقنو نا رفعإزلا:

 ةعجا هيفماقتر وص: ا عماج ىحسي عماج ىلا تيتةةعمجا موي مويلا كال دناكولاملا ندءىش ىعموب
 ناكملا كلذ يف تبأرف طارصلا ذرق ىمسي عضوم ىلا سانلا عم تجرخةالصلا نمانصاخنادعب وب
 كلذىلا سانلا ةلمح نم تهدف كلن بشك انهو ءيطاشلا ىلع لطم هنشورهلواليمح انلاعاءضوع

 تقرتفافهتيحل حرش دقوةبيط ةحأرهنمح وفتوةليمج ب ابث هيلعواسلاجاخيش تيأرفناكملا
 مساام سخشل تاقفزاماغه4سمخوراوج عب رأهلوح ونيل نس ضف اي رف

 1 أيهدنع لخد نم لكو ناي هلا بحاصوهوءالعلا نب | رهاطا ذه لاف هتعنصامو خسيشلا اذه.
 حابصلاداز رهش كرداو اذهل ثم ىلبعر ودأانأوان امز ىلناهلااوهل ت اقف حالملا ىلارظني وبربشي و

 حابملا مالكا نع م1

 لعرودأان اوان امز ىلنا هللاولاقاملباشلان ا ديعسلا كلما اهنا ىنغلب تلاق( 5,5 ةليلىفو)

  لاقفةجاح كدنع ىلا ىد سايهلت اة و ةيلع تساسو نينم ملاريمأايهيلاتمدشقتفلاةمتاذه لثم

 ىجدنع ىدلواب لاق مث ةماركوابحلاةفةليللا هذهىف كفيضنوك أ نأ ىهتشا تاقكاتءاحام

 11 1 24 0 3 ١

 "13-0 نم لم ديوحعل .-- -- 55 56 فولو مذ زج هسا ةنامادا 3 عراد 3

 0رل تالا يي ,كءافش مل ىماعا لقرب اقع ا لعدبالابكر بكس أ
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 ' اولاقاماضقب فرشتت ىدابب 1 ةجاخ كتل ناكنأ ىلداسا,باشلا لاف مبيدبأ اواسغم

 ف رعنو 4عوست نأ ::بتشاف كراد طئاخءارو نم 2 رودس توصلجحال الا كلم انج امانن اف معن

 امح ص لا ةفانث> ث.يح نمدوعن مس :كقالخا مر كم نمناكك ذب :ءاعمعنت نا تنأرنافهتم>اص :

 نامثىسمركلاى عت سا هماعىردنلاابناك ةناراجابعموتتأو انناثتنهذ مث هتعضوف ىد 0

 هب والمو تيقاولاور هاو اباءصصادوعارنمتحرخاف ساطأ نم ةقرخا,ةلوان ءادوسلاة ب راحلا

 حابملا مالكا نعت تلئسف حابصلاداز رش كردأو بهذلا نم

 ىسمرك ىلع تسلج تلبقأ الذي راملا نأ ديعسلاكلملااهيأ ىنغلب تلاق( 5,5 ه ةليل فو)

 تدشف بهذلا نمهبوالمو تيقاويلاو رهوجلاب عصرص وهاذاو ةطبرخلا نمدوعلا تجرخأو .
 رعاشلا اهدوع واب مفلاقاكىقو رها زملا تانرإ هراتوأ

 ه.والمهيلعتاجواهردح ىف  اهنباب ةقيفشلا مالاك هتنضح
 ةييوالك ناتنللا فحل ساوالا |" هل نيفلا العاني تكرجلاج

 (م«ثاختسافهراتوأ تسحو اهدلو ىلعةدلاولاءانح اهيلعتحن اواهردصلا د وعلا تمض مث
 تايدالا هدهدشنت تلعجو هيلعتم رض مث هماب ىضلا ثدعتسا

 ابرشاو كسوؤكرداف. ىيحاضا:  ابتعاف بحأ نمي نامزلا داح

 ايرطم .ةرسملاب ححبصأو الا 2ءىرما بلق تحزامام ةر نم

 ايكوك لمحم متلاردب تبرأ اهساك ىف ابلمحم ميسنلا ماق
 ايهيغلا ءاضادق ةل>د قوفنم اهردب ابيف ترصاس ةليل 8

 ا.هدم اقيس ءاملا قوف دمدق اع اك تورعلل حجم ردنلاو

 و اهينااوداكىت مح ءاكملا ن رادلا ين نم ا حاصوا دي دشءاكب تكب اهر ءش نمت غرفاماف

 ناىديشرالاةفامانغن سل هبجو ىلع مطلوهبا وثق زموهدوجو نع باغوالا دحا مهنمأمو
 كيشرلالاقف اهيبأوابمال ةلك اثاهنا ا ةقرافمةقشاع ابنأ لعل د. ةبراخلا هد.هءانغ

 ىنال لاقو اهمانغ نمديشرلا برطو هب ويح دّقف نموحش وهاغاو همأوهأبأ دقف نم ءاكب ادهام

 ىسفت كالمأ الو بح ءلأةياغابنمسعال ىلا ىدنساي قدساوب ألاف اهلثم ترا رامةللاو قدسا

 ف ىأرف هلئاعث فرظوهنساح ىف له. ورادلا بحاصىلا رظني هلك كلذ عم ديشرلا ناكو برطلان م
 هللاةفاللاق ن< نمرلعت لههل )اقف ىديسايك يمل لاقف ىتفايلاقوهيلا تفتلاف ارارفصا هبحو
 تيشوعقا اونينهؤملاريمأ اده رفعج لاف معن لاقف ةعاابدحاو لكن عكربخ نا بلا رفعج

 رارةصالا اذه نع ىنر بخت نا ىبتش با يغلق كلذدعإاو ةعامجا ءسأ ةنقن هلرك الس

 ب رغ يأ ه*دح نا نينمؤملا ريمأابلاق كتدالو نيح نم ىلصاوأ تدك وه لهكبجو قىذلا
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 5 «لان عراب اج "يل نا 0000 مدل دلما ١ يللا - 1- ليرة 0-8 لا يآ ]2 رميه رب وه نا دياع ولا وك دلل ف نيشن#

 00 590 4 غشا نيو و 80 75 ا ووو
 0 0 آإ

 26 .جسب ول
 0 _ اله الج 1 ارم ادو» يد التالت 251 ل يع هك -87 1 ا ادوجع 3 م

 3 ع 2 تنوف بهذلا ن م تل نأىديشانتلقوا,نأىلاتثحو
 ةمعرأ 07 ارادىلا ىبىا اوىل دخان ةن الف كت ديسيىلاهب دما مالغلل لاقمئاهذخاف راشد فالارشع :رهش 4

 7 ماا ىلقع شهدنا ابتيأر ايلف ةسلاج ةيبصلاتيأر فابةلخ دف ضرالا هجو ىلع اهنم فرظأ

 ىهازملات 5 تانرخضفت طافلاو لا دتءاو دقو لامجو نسح ت اذرشع ةعب رأ ةلمل ىف :ديلاكىهونينمّؤملا

 1 1 رعاشلا دوصقملا اهناك

 3 ,  كالحالا لباس ليل حنجىف اهفطع مارغلا بعل دقوتلاق

 0 كاين ن سكلا اذهطلهوأ رماسم كاحردف ىلعلبلاب

 23: قف الا زملا فس الادهنتك تدبنتو اهفع 2 هيلع تبرض
 00000 تلال نساك ال ا ربالاو " فييه كلل كاوسملاب رعتلاو
 0 | افلا > تيفي «بجلا كيفام روب موقت  اَمأ نوماسماب
 0 كانا كاتا امل لاقو يرنا اعاق لئالغلا تحن نهض ناف

 ظ كادن باجأىتف تلقتنأنم تعزفتف اهرازأ دقعتللحو
 كاروالاب رض فيطللا , زهر ابعارذ ىلع اهزهرأ تودغو

 كانه تاقكينلا كانهتلاك ةمالث دعب تقام اذاىتح
 حابملامالكلا نع تتكسف حابصلادا زر بش كرداو

 . تافصب نينمؤملا ريمأ تدح امل باشلا نا اسال ت6 ١ !/ةليافو)
 1 تايبالاهذهدشنأمةمدقتملات ايب الا اهنسح ق دشن اوذ وذب رادلا

 12 أبر مهمانصأ نود نماهب :ارابل تّصرعت ناكرشملل اهناولو

 72 ايذعابقير نمرحبلا ءامحبصال حلامرحبلاو رحبلاوتافتولو
 700 ابرغلاميتاو قرشلا ليبسل بهار تحال قرشلاىامناولو

 7 رخآلالوقنسحأامو
 03 اهتافص مييدب يف يركف قئاقذ) تريحتف ةرظن اهيلا ترظن

 3 ناتي ف هولا كاذ رثف اه 2 ىلا ثولا ممم يل يحواذ

 0 ةهبناج ىلا ىةسلح از ننم ءارم يئس تذحاواح موذابسوالهأ تااقف(ب 1غ تماس

 : 0 نيتيسلا نيده تدشناو نيعلا عم دتماساو قارفلاة قامت يك قارتشالا طرف ش

 لاصوب اهدعب ىتايرهدلاىنع  اهباخرفال رجلا ىلالبحأ
 3 . لاوزب ابقءم ءىش لكئرا ىنال لاضولا ماياهركاو

 نقار لارا يف فئاخ(ا ةلارحجب ىف قبر رغاناو مالكعلا فطلب ىنسن ا رت تراصابن مث
 نينيبا نيد تد شنان نيبلاو ى ونلاةع 8 زك كب ةوقايتشالا وج ا رد
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 قتلاراتخا 0 1000 ايل نم نبةمؤرين ان دةرشع ابتلم ]نم س1 كر

 رو اللا علا نتج انوع تان ةرش نعران دةثا ثلث هلتن زو مث رينان دةرس كعب ام ال 7

 ماعرف تالق طفت وصقم ىلا يب ىلاو هاا ن توت رك ةنالح ةمدخ ىمدخو رصقلا مام“ ىلا

 .ةبي-ع راد ىنتلخ دأو ةرشيتسمةكحاضةعسلاو سحراب ىنتقلتف كفيض ىذخاطلاةفةد راجل

 امهناك ناتبراح اهتمدخ ىوهماع ةليلر دل اك اهتدأرف ةئ : راخلا كلت تلمأتف تهذلابةشكر رم نم

 موخللا عاونأ نماهيف ةدئاعنيتافى راو اىلاتراشأ مثىناجحب تسلجو ىنةساجا م نايكوك

 انلك ااماف ماعصلا كلذ نمذلا ىرتعف تبر اموانيفتك | ىتحانلك اف ءامحواطقو يت عمو جاحد نم
 لعاروشاهدنعتقاودك اوفلاو ىواحلا ومومشملاو بارشلا ةدنأ ترضحأوة د املا كلت تغفر

 اهتلمل ىلا دن رأ ىدتشاب هل تلقو خم شلال تكحو مامحلا تلخد دا 0 ةاماقلا1ا اذه

 .ىدانف رمش نعراشإ دةناهسهل تنز وف ىهذلا ترضحاو تيضف بهذلا ذزالاقف ارانب د نب رشعي ©

 هقرطو ةروضقم بابىلا يبىلأ تحرخ اماف مامخلا ىنلخدأوىل نخاف كدرسدخهللاقو امالغ

 مثر اوجع ؛رأاط > اذاو ئقتلم نسحاب ىنتقلتف كفرض ىذخا لاقفةب راع4تم تخرخف

 .تءفرو لل "الا ٠ نهتغرفاملو تاك افةمعطالار اس نماهيلع ةدئام ترضخ ماءطلاراضحاب ت أ

 تاربالاهذربت اغودوعلا تذخاذ ةدئاملا

 ىلثاسر يدؤت نا 5 قحم 2" لباب ضرأ نم كسملا تاحئفت ابا

 لزانم نما مر 1 املا النام ىضارالا كانتايب' تدئبع

 لئاطب اهنه دترب ملو ىنذت .قشاع نك ابحام ىتلا اهيفو

 .نزالاةفارانيدنيعب رالا ةطلالم دي رأ تاقو خسيشلاىلا تح مث ا اهدنعت قاف.(

 .ترأر ال دحاو موي هنأك ارهش اهدنع تثكمو رائرد ىتتامو اغلا ريش هل كو بهذلاىل

 ةميظع ل انمسمادق انكو : 00 تعا 9 5 هولا نولخو راما ايل "وف

 5 د 1 نأكل لهف اهم 00 ىلع لوحر فش ّق' ءالمما

 ةلدس هسبقو ميظع لح ةرادسلا ءاروو ة 4 سد ةراتس ترف 3 حطسلا ىلع تعءلطو معن

 امالغ اهبنا والاد ّتءاوادقو الاجحو انسح نب رظانلا شه دنت ةيبص كانهو حلم شرف اهيلعو
 ند ىلرم انا :ٌنيأ فرعأملو يسفن كلمامل نينموثملاربمأيامهتيأ ارامافاهلمقي وهوابقنع ىلع هدب

 هش كلام تلاقفابتةصب امري>اواهدنعانأىت 3 :ناملا تلا 87“ يملا رن امافابتروص ن.سح ٠

 ىلوىاق لا اتاماقهللاو ىأت لف ضرغابيف كللأ نسل |ايأاي تلاقو تمسستف ىبقع تذخأ ان هللاو

 اهمويوو اهتايل كب نسحلاابأابفرعت اهي راوجانلكو انت ديس ىهو ءالعلا نب رهاطةنب اهذهتلاقف
 ةبراخل اهذهلعهلكىام ني هذال هللاو تانقف كولملا بواق ىفةرسح ىهورانيدةئامسمخلب تل اقالتلق

 . كوام ا سالم نم سوبلم ركنا تسيلوما1ا تاخد تحبصأ |لفىيللوطومارغلادباك أتب و
 0 ااا ا متت ذآ ] ]ز] | | | 1 1 >1 >1[ 1 1201 12 0
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 اي 5 ْن وك اهبراش ٠ نلال ل نأ
 جابملا مالكلان ءتتكسف حابصلا 0

 ١" تقف نيتببلا نيذهتدشنا لاق باشلان اديعسلا كلملاام.؟ىتغلب تلاق (98؟ /,ةلبلفو (

 8  .اليعم سلاح اناو ترك ذتفىلام عيمجد فن ىن> نامزلا نمةدمةلاخاهذهىلعاهد: غنينمرااريقااي

 ١ 0 000 ا ل
 ١ ١" ءىثىدنع قامو رانيدةنامسح ةليل لكف ىنمذخايك اوبأو كيلا تئج نيح نمىل ديسايا + تامقف

 0 ٠ ناطوا .ةنرغلا ِق لاملاو ++ ةيرغ .انناطوا ىف - رقفلا

 !! 3 للكل دبش ملمايأة ثالث فيض هنارقتفا ورجاتهدنعناك اذامت اهت داع نمىل أن العا تلاقف ظ

 1 .ءاشام ىلا كب ىغامتجا ىف ةليح ل اانأوكر مافخاو كرس مكان ةلوادنأانيلاذ رعنالفةهخرخم

 8 .ى كيطعأ اناف هردقق فرعي ال وهو ىدب تحن ىأل ام عيمجن أ لعا و ةميظعة بح اق ىف كل نافهللا

 1 0 9 ود امويالااردلا ىطعأ تيقبامهلوقتوىفالهيطعت تن وراني دةئاةسمخ هيفاسيكموب لك
 هدي تابقو كلذ لعابتركش ةهللاءاشنأ ىلا اذكهرمتستو كلهطعأْ نأ اوىلا هعؤدب هتاف هيلا هتعفدأم

 3  اهتيراجتب رضاونا مايالا ضعب ى قفتاف ةلمأك انسةدمالاملاهذهىعنينم ملا ريمأياهدنعتلقأ مث

 7 0 هتماعاوأبي ١ | ىلإ ةب راجا كلن تضم مث ىني: هجوأ65كباق . «رعجوالهللاو اطتلاةفاعم جواب رض

 0 0 | الغدد هتعاسو هتقو نم ماقةب راجلا مالك المعلا نب رهاط عع اماف ةرخآ ىلإ هلوأ ن 5 انرماب

 / :هقيضن اننا رقتفاو رجاتان دنعناك اذإ هنأ انثداعلاق كيل هل تلق نوفي ليلا يوهم عمسشلاج

 اوغلو تنفتلا, ءاشت ام لعفتو برشتو لك ًامةئسان دنع كل تن 0 7 دنع

 انا ج رخأ يللاق مثممارد ةرشعىل! اوعفدو *ثارداسمخ اهتهقةئ درابات ىنوطعأو اولعففهبانث

 3 .تجرخف ادعت امداد ذه نانو كيس لاح ىلا بهذاو كمتشأالو كب رذأال

 . ىفتلقوساوسولا ىنلغشوأين دلاىف مث لكى لق ىف ل>و.بهذأن نبا مع ا الون ١ مغر نينمؤملاريمأاب

 "ذة راد فهلكاذه بهذي وايكر هنيثالث نمئاب لمح نمفلا فلاب تلا ان طك

 : 3 لسا هللاب الا ةوقالو لو>الفبقلاروسكم انايرعه دنع نم ج رخا كلذدعب وىدنلاخيشلا

 0 )ىلإ ةبجوتم ةنيفس تأ رعبا رلامويلايفوابا رشالواماعط قذأ ل مايأةثالثدا دهن ىف تاون ميظعلا

 . 2 ةدشقانأوقوسلات اخدفةرصملايىلا |تلسون ل ساق مسيل ا :ةةرصملا

  .يلاح نع ىنلأسو ىلبق .:رمىبالو ىلامحاص ناك هن ال ىنقن اعويلإ ماقفلاقب لجرىلا ارف عوجلا

 3 .ق ءىش ياه كاى رحىذلاا ذه عمو لقاعلاعفهذهام لاو للاقفىى ا 1

 22 لخدو ىجرخ بتكستو ىد:عساجتا لاةف لعفأ اذامىردأ الهل تلتف هلعفت نأ دد رت كريمض
 عسيبا ةلماك ةنسنينمؤمملا ريمأايهدنعتقاوهتبجاف كب رشو كلكالعةدايز ثردموي لكف كلو

 سس

0 



 يوتا تم
 مدلا كاسما روفاكتلاةداعنم اهدسحوف ىلقم م سمأ تففطف»

 (ءالعلا نب رهاط تيب ىفهدوقن ه:مهتدفن نيح كبي وهوىلاعلاباشلا)

 (اريخهدعوت وهوابقارم نمهفوخ هتنبال ىشو)

 ةبكافلاو ةمعطالا نماني ديا نيد نعضوفراكبا ده راوج عب رأت ابقافةمعطال اراضحاب ترصأ مث
 نيحايرلا انل وجو مادملا ىلعا:سلجو نينملاريما ايانلك اف كواملل حاصي اممادملاو مومشملاو ىواحلاو»
 امتدخاف مسي رب الا نم ةطيرخم ةنراج نينمؤملاريمااي اهتعءاجمث كلمللالاحلصي. ال سل بيف

 تدشناوههابىصلاثيغتس |ىتاغتسافهراثوا تس واهرجنح ىفهتعضوفاد وعابتم تجرخا

 نيتيبلا نيده



 0 رضاحال تاقف ميبلا ضماواهذخو انيدفلا نيثالثب وهلاق غيب اهل تلقءىزهتست وأ ىرتشت
  هعفقنوهتدئاةبكريخلاناو عيبلا ضما لاقهعفتام وهتدئافأم ىنربخ نأطرشب نئلوهياعاودهشا
 !اهحضووذي وعتلا وق ذخاومهايا ىنضبقاو سهعذلاجرخا تليكو لوقتام لع شالاقف كن هبت لقف

 1 ' تلانينالم ملا ضمقو عيبلا ىضماهناهيلع اوده شا لاقف معن تاق تيضر لهل لاق م هبيج ىف

 ' فلا فلاىلإ لي رانيدفلا ة كلان زإ عيبلات رخاول هللاو نيكسمانلاقو ىلا تمتلا هنا 1 راند

 1 تناىذلارارةصالاا ذهه.لعالعو ىبحون :مدلار :: مالكلااذهنينم ؤملاريماابتعم# [هافرانيد

 . هلدنهلا كلم نارلعأ لاقفصرقلااذه عفتامو كلذ ببسام ىن ربخا هلت لق مئمويلا كلذ نمدرظنت
 | ةومفو « ملف ذاهكلاو مولعلا ل هاو مالقالا بابراكلملارضحاف عادصلاءاداه:واهنم نسحا ريمل تنب
 8 2 هجوىلعامليابلاللادعسو تن الحر فرعاانا كلملا هبا سلجماب رضا>تن.كوةلتلقف كلذاهنع

 أ 1 - ىلا رضحا هل تاقفهيلاس هذا لاقف لعفاف هيلا ىتاسرتناتيارزافرومالا هذبب هنم فرعا ضرالا
 2 تبجوتو كلذت ذخافةيدهورانيدفلاةئامو قيقعلا نمةريبك ةعطق ىلرضحاف قيقعلا نمةعطق
 د مث ىنهكلذذخاف ةيدطاو رائدفلاةئاملاهل تءفدوةيلع ى ولدف خيشلان ءتلاسف لب ايدالب ىلإ

 3 | حوجباا دب ل ا ك؟موذي وغتلااذهابلمءذاك اكحرضح او قيقعلاةعطقلاذخا
  هدازربشكرداو كلملاىلاهب تح 3 " اهرظنت ىت |مسالطلاد ذههيلعبتكوهتب امكللاتفو ءامخأا

 1 حابملا مالكلا نع تتكسف حابصلا

 ” ل لالج را نا نينمؤملاريمال لاقباشلان اديعسلا كلما اهيا ىنغلب تلاق (0, ©  ةليل ىفو)
 7 08 ىف ةطوب رمتن اكواهتءاس نم تئربهتنباو ىلعهعضواماف كللملا ىلاهب تئجوذي ومتلااذه تذخا

 | ذيوعتلا ادهابياع عضو نيح نش ةحوب ذم حبصت :ةةيراجاهدنع تبت ةليل لكو ل سالس عيرأ ٠

 00 قفتا اهددقع ىف هعضو مئريثك اع قدنصتو لع اخو اديددهاخرف كاذب كامل حر ففاهتقولتنرب

 ١ 5 دقعلا مطقتاناببعالنلاببلااهدب ةي راجت دفرحبلا ى هزئثتأبن راوجو ىهبكر هيفامو.تلزئاهنا

 4 ١ فزملا نم كلملل .لصحام ل صحف كلملاة نبال ضراعلات قولا كلذ نم داعذ رحسا ىف طقسو .

 5 ” دود دج >وف هيلات رفاسفهنعاضوعاذي وعتاط لمعيل خييشلاىلا بهذأ ىللاقواريثك الام ىلاطعاف

 ف / ىدقواف ءاوذ اطدح انلعل دالملا ف فوطن سفنأ ةرشعوان [ىنثعمفهتريخأو كلملا ىلا تعجرة تام

 ٠ 1 5 * يجو ىف ىذلا ارارفصاللاممسرمالا كلذ ناكف فرصن او نيذم ٌقلاريمأ اي ىنمهذخاف ك دنع هب هللا

 3 - تسبل حابصلا ح.صأاماف اهيف تنكىتلارادلا ف تنكسو ىلام ميم ىعمودادغب ىلا تبجون : ىلا
 : 1 تلو اماف ىلق دياز , ل زل اهب> نافاهبحأ نهى رأ ىلعل ءالعلا نب رهاط تيب ىلإ تح ويلايث

 - >ةيلغمدقمن ١ أىخأابلاقفخيشلابهللا لعفامهل تاقوامالغتل اسف مدهنادقكابشلا تأ ارهرادىلا
 7 بهذ نأدعب مهنامزلان «ةدقهتنبا عم ماقانيف اعلان كاوب اهللاَق ؛ رخأت لجر نيئسلا نمةنسىف

 1, اض .رمتضرم|بقرافامافادب دشاحهمحن ةيمصلات اكو رطاخلاروسكمددنع نم خيي شلاهجرخأ هلام

 ا ةلاةك اق كا ه4 دق. دذللا ةةناغ اأن انيك د ياهأنأ دق 210 لت الد قش



 م لا ا ا
 41 1 1 ا ا : : 5 31 0

 هعاضبب ىنأت ابكرم لعل رحبلا- يطاش ىلعةف رغترجأتساف راني دةئام يعمراص نأ ىلا ىرتشاو

 م رار رولا
 نا

# 3 

 هو مضحافطاسلا اورضح ا ناماغلا ضءءبل لا ةف ءارشلا لج الا مبيلعرا تلا لبق مثامبلع اسلحو.

 رهاوألا نمهيفااررصبلا فطخ هب اذاوطاسبلا ىلعهبكو هحتفوابارجهنمج رخاف ج رخبدحاوءاجو:
 نءتتكسف حابصلا داز ربشردأو ناولالارثاس نمقيقعلاو توقايلاوناجرملاو ول والاو

 بارجلاب و راجتلاةيضقتب ةفيلخلا ريخأ م باشلانأديعسلا كلملاا هيأ ىنغلب تلاق (9,6 8, ةليلفو)'
 ىساركلا ىلع نيسلاجلا نيلجرإا نمادحا ونأ مث نينمؤملاريمأايلاق ردا وجلا عاون ارئاس نم هيفامو
 قراحتلا تدياز:ةنابعت يالا ذه يموي ىف ميبأامان ًاراجتلارشاعمايمسهلاقءراجتلا ىلإ تذتلا
 ملاذا ةعدق ةفرعمهني' وىتس ناكو بارا بحاصىللاقفرا “دهم عب رأهرا دم غلب ىتح نمثلا

 رائيد ةثامىوسامن دلا نمءىشث ىدنع ىقباميديسايشاوهلتاةفرادتلا لثمدوزتملو ملكت

 0 تعد ىنا ىلءاودهشاراجتلل لاق م ىلاح ٍلعرسعدقوىلا رظنف ىنيع تءمدوهنمتيحتساو

 اذكو اذك ىواسب هنأ فرعأان اورانيدةئاعب لجرلا اذه نداعملا,رهاوجلا عاون أن مبارجلا فام
 هتركشفرهاوجا نمهيلعامميمحو طاسبلاو بارلاو جرخلا ىتاطعافهيلا ىتمةيدهوهورانيد فلا

 تدعقو رهاوجلا قوسىلإهب تيضمو كلذ تذخأ #هيلعاونث اراحتلا نمرمذح نم عيمجو كلذىلع

 رمحأن اكو لطر فصن هتن زو نيماعملا ةعنص, وعت ص رقنداعملا هذه ةلمج نمناكو ىرتشاو معبأ

 هنسةدمتي رتشاو تعبف هتعفنم فرعا لو نيبن 1١ نم لمنلا بيب دلثمرطسأ هيلعوة راد دش
 ىلإ هتعفدف هتعفنمف رعأ الودهف رعأ الة د م يدنعهلادهتاقودب وعتلاص رقتذخأ مث ةاماك

 ادب هعيب أ هل تاقف#اردةرشعيوسراحتلا نمدحا عفداملاقود اه يناب رادو هدخافلالدلا

 نمهت د خافامهرد رشءةسمخ هن غلبف رخا| هوب عيمللهتضرعم فرصن او ى بجو ىف :امرف ردقلا'

 له كنذأ نعىللاقو ىلع إذ لجر ىلعىل ةذاامويسلاجان أ ئيرف ىدنءهتيمروامضغملالدلا

 ل جرا بلقفذي و عتلا صرقداسكن م ظاّتْغم نينمؤملاريمأا هان اومعن تاقعئاضبلانمكدنعامبلقا
 لاق مث هللدجلا لاقوهدي لبق ني:هؤملاريمأاي ةآرامافذي رعتلا صرقىوساهنمذخايملوةعاضبلا
 نبرشع لاقهيف 0 أفدتك هل تاقفهنُع م ىللاقفمعن هل تلقو يلغرغدا دزافا كه عيبتا ىديساي.

 ملف ارانيد نيسمخم وهىللاةف كليم سلا> ىل سهذأ تاةف يب ءىزهتس هن [تمهوتفاراند

 ىوكس نك كحضي وهوهبجأ(و تك اسانأو نينمؤملا ريم ايةلك اذهراندفلألاقق هيطاخأا

 دعب افلا ديزي وهو همصاخأنأت درأو كليبسلاح ىلا بهذا هل تاهقف ىلعدرت مل ءيش ىال لوقو
 سانلا انيلععمتجاف يبءى زهتسيهنا نظأان اورانيد فلاي رشعب هعيبتا لاقىتحهيلعدرا ماو فلا

5 1 0 



 0 1 ا ١ كرك ةلاوعللا 4 3:توعأل عقار ا ظ
 0 (ةرسهبلا لماع ث يللا يباتنب ةليمح عمبيصخلا نب ميهاربا ةياكح)

 | هنامز ىنكي ملودلو ةلذاكرصم بحاص بيصخلا نا ديعسلا كلمل ااهيأ( (اضيا حم امو)
  ةالص نم جراخ وهو رش ةعمجلا ةالصلالاج ورخلا نمهنكعالهيلعهذوخ نم ناكوهذم نسحا

 5 اهلماتو تكلا بلقوهدنعساحوهسرف نعلز 1 5ك هدنءوريبك لجرلع ةءمجا

 . هبل تشهداو هلقعتباسف ضوالا هجوىعاهنم نحارب موقطنت ناداكت ةارماةروصابيف ىأرف
 |. فدفع ىدبسامن مهي أ لق ملا ذد ىلعب خيشابهل لاذ

 با رشلاو ماعطلا نم منتما وهراهنوهليل كب واهيلار ظني راصو ةروصلا هذه ىذلاباتكلاذخأو
 - ىاوتبحاس تناك ربخأامب روه نمةروصلا هذه عن اص ن نعى تكح )تل ًاسولهسنت ىفلاقف مانملاو

 0 ةقيقح ال ءىشب ىسفن بذعأ الواهب ملوتلا تكرتةقلطمةز وص تن اكناوا,لاتلصوت ةامغلا
 3 0 . حاملا مالكلا نع تتكسف حابصلا دازرهش ث:ةلاردأو

 1 ” ل وكمتاس هسفن قلاقالباشلان اديعسلاكلمااهياىنغلب تلاق(١3,6 ةليلفو )
 !ْ ةقيقحالءىشب ىسفن بذعأالوام علوتلات تكو ةقاطمةروصتناكن اف ىربخأ اعرةروصا هذه

 ' لاق ةروصلا هذه عنص نهىف :ربخا معايهل لاقفامئاقهيلا ضونف ىتكسلا لع رمة عا م وب ناك اماخدل

 4 .اموحركلاةراح ىعست ة واح قى الدتملا متاقلاوبأهللاقيدادغب لهأ نم لج رابعنص ىديسأي

 نال اهي راداعو ةعجلا ىلص م: كام لهأ ىدادح هلام هدو دنع نممالخلاماقف ي هنمةروص أ

 ِ 1 .حابصل ىلا ريص ماش د فلان ون انترهتوملاةنبقو هالو هرم 2 ااقللا >لخافّتيملا

 ا | تمأنب اىدزوايهللاةفدادغب ن نيدوىن- .ب كمعايهللاققفاي ودب ىأر فةلفاق قححو ادحأ عي ملو ج رخو
 1 0 انيدةئام كتيطعأدادغب ىلا ىنتلصوأن ا معايهل لاقف نب : رهش ةريسمأ| بنيد وكنب نادادغب نياو

 3 "ىف لزننال نكلو ليكو ل وقتامىلع هللا ىودبلا هل لاقفراني دفاااهةميقو ىتحت ىتلا سرفلاهذهو
 3 55 رسهب راسو ىؤدبلا هد. خأرحفلاح ال اؤهددعتابودهل وقىلاهب اجاف ىدنغالا ةإيللا هذه

 8 . هللاقفدادْب ناطيحىلاالصو ىتحنب رئاسالازاموابهدعو ىتلا سرفلا كل فاعمط بد رق قرط

 0 - اطعأو سر فلا نعلزتوادنإ ىدشادح رفمالغلاح رقفدادغب هذهىديساب ةمالسلال عت د !يودنلا

  هقاسفراجتلا لح نعوح ركلاةراح نعلئاس راصوبا رجلا ذخأ مثرائيدةئاملاو ىىودبال
 35 قوةضف نمةقلح هل نيعارصمعبب أب بردلاردص ىو ةسمح لب[ ةترححرشع ةسمم هيف بر دىلاردقلا

 2 نسحبابم وهو سلاج ل جراهادحا فو شرفلا نسحاب ناتشورفم ماخرلا نمناتبطص مبابلا

 00 ةلفالملاف رع كلذ مالغلاىأ ارامافراأ ممناكك يلم سمخ هيدب نيب وةرخاف باي هيلعوةروصلا

 هل لاقف هلاح نع هل اسوُهَسلِحا وهن سوح لااا ل :ىتكلاهلاهر 5 ذَىتلا

 لجرلاحاصفاهيف نكسالار اد بردلا ا ذهى ىلر ظنت نا كن اسحا نمدد روبي رغلجران أمالغلا



 لسا كل 1 ل
 3 1 ايبأ 0 تاق توما ىلع ةفرشمزنالا ىهورثأ أ ىعدل عن - 6 ملودنحلأ 30 مفراشيدا

 ئ ىخأأب كيلع هللابلاةف ىلا معلا نسما يب ىلع كلدأ 0 امم-ظع نمىراوجلا

 3 0 ىلع فقاو ىلاعلا نسحلا اين اف كدنعةراشنلا ىلهل لقوابيب أىلإس هذاهل تاةفهيلع ىنلدن"

 عجرى اراماف خيشلا هتيتوءاجو ةعاسباغمنوحاط نم قاطن | لغب هن اكلورههيلجرلا بهذخ
 ىقناعو جمال ليقا 9 ىلوعدن وهو فرصن او اهذخاف راند فلاةثام لجرلا ىطعأوهرادىلا
 لإ ىع٠ لخداذ كتارذ لجأ نهىتنا تكله دق ةيخاا هذهىف تاك نيأىديساب لاقو ىو
 هللا كاةشاطلةوهتنال لخ دم مكن انعمج ىذلا هلل دخلا لاقو للاعت هللا ركشدحس تلخ داما لنملا

 ةلك !تلكأ اذا لاةذ نسما ىلأهجو ترظناذاالإىضرم نمأر ب امتب اايتلامقف ضرملا اذه نم

 ىذلا نب' ميظعلا هللاواطلاةلوقتام جيا تلاقهمالكت ع عساف ككنيب تعمج ماما تلخدو

 ٠ امافتاخدف كديس رضحا همالغل لاقف لك أىلا جاتجاام هبجو ترظن نا هللاو تلاقف حي هتلق
 تيمااادهت دشن |تقافأ| اف اهيلعايشغم تعقو نينم ٌوماريمااي ىلاترظن

 ايقالتال نا نظلا لكنانظي 2امدعب نيتتشلا هللا عمج دقو

 ىنتةقن اعابن !مئمانم ناكل كبجو ىراهفان ناكنك اميديسايت لاقوةسلاح توتسا 0

 ريمااي ثدنع ترص مثبارشناوماعطلا اورضحاف برشاو لك ١ نألا نسحلا ابا تلاقو تكب و

 يك ىضاقلاب ى ءد5سا اهابأ نامت لاا ن مهيلع تناك التداعونامز 30 نمةدمنينمؤملا

 ةفيلخلا دنع نم ماقتل كلذنا :نالا لاو ج>وزئ هد بان ةطيالو لاتو لا را كوب

 نينمؤم ا ريما ىدابأ 0 ميدي مالغب هيلا عحرو

 وه فرصن !ديشرلا نأم هقلاخ ححبسو هنسح ن ا و نيد ضرالا لبمخ

 راد ىفدسشرلا سماد (لذدنم برغاب تعمم الو تبرأ بيجي ءىشالااذهامرنعجابلاقو هتعامجو

 دادغب جارخو ةرصبلاجارخ ناويرالا ا هيف ممجالاق ىديساي كيبل لاقر ورسمايلاقةفالثلا

 لاق رفعجاي ةفيلخلالاقمثىلاعت هلل! الإ هددع ىصح الاميظعال مراصفهعمجف نا سارخ جارخو
 وهوةفيلا يد. نيب صرالا ليقرضحامافد رضحا مع اطراعع لاق نسحلا| اي يلرضح !لاق كيبل

 ريمأي كيبل هللاقيفامحايديشراا لاقفهلزنعهدنعوهوهنم عقوأطخ ببسب هبلط نوكي نأ فئاخ

 ' ةثالثلا لام اوعضينأ *رمأ ةفياخلان اكو ةراتسلاهلهفش» الاقف كرلعهمعن هللاداخ نينمؤملا

 لاملا ةرثك نمهلقع شهدنا ناو الا نعةراتسلا ىنامعلا ف شك امافةراتسلاهياعاوامس:و ملاقأ
 ريمأاب أاذهلب لاقفرذي وعتلا صرق نم كتاف ىذلا ءأر :ك 1لاملا اذها نسما ابأاي ةميلخلا لاف 1

 باشلا اذمللاملا اذه تبهو ىنا رضح نماياودهشاديشرلا لاق ةريثكف اهضايرثك ! نينمؤملا ٠
 لع هند هع نمعمدلا ا (لفدشراا ىدي نيب ح رفلا : دش نم م كد ى حةساوضرالا ليقك

 الاحريغي نمزاحبسللا الاهل ال ةميلخلا لاقف همام ةليلر دبل اكهبجوراصف هلحم ىلا مدلا مجرفهدخ
 نأ ةفيلخلار مأ  ىلاح:هللاركش دحسهارامافاهيف ههجوهارأو ةآرعب ىلا مثريغتي ال قاب وهو لاح دعب
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 ١ كلدب هتنبا تملع املف كلذ يلاىنبيب علال راربروج ورانا دبع ىلا
 007 نوك و كلتالاو دبل ذوي قتاله لكم كاكا تلال هنامج نامالكللا ت 0
 0 ةروصلاهذهت امو رطاخلارسكنماناو ةرصبلا ن متجرف:ةرب امجلا نم ةرابج ىهو كاقنعىف كبنذ

  اهلعلاهيلا لو دولا ىف ليت يف كلثمةروصلا نسح مالغد.يف ءقت لعل د البلا ىفاهتق رفو بتكلا
 اماف ديعب نم ةرظن ولو اهار١ ىنيرب اهنم نكماذاهنادبعلاهيلعتذخأ دقن ءكاوهقشعن
 0 تبارام ىلا ىدلوا» ىنالد:صلاهللا قف ركفت» وهو ةعاسهسارب ق رطاهمالكس يصخلا نب !ميها رب

 2 ةرظنولواهاباىنب رنا اهب تعمتجا اذا كننكع لبف كلن كنت رظناذا اهنا ناظاو كلم نسحا دأ دعب

 -رماقملاردقااللاقف رفاستذا يلا ىدنعمةذ كلذ كم الااكاذالاقف ممذ لاقف ديعب نا
 3 يملا يف سه. مايأ ةثالثف 0 هكلزوح اىحربصاهللاقفةدئاز اراناهقشع نمىلق قنا

 وكالة ريغو بو رشمو لوك ام نمهيلاجاتحنام لك اهيف عضووابكرمهلربج ىتح ريصف ةرصبل
 9 دعب

 ىكداميرملاوهيلاجاتحتام رثاساهيف امك ركل تزبهجدةفرةسلل زب مالغلال اق مايأ ةثالثا
 ناىلاك رسمنا نيح الملا تسود قود ىعت نأ ىلا كيفك اميكرلا فو ى 0 نم الا

 ةئاممالغلاج ر> افةر صيلا ىلا لصو ىن راسو هعدوو بكرملا فلزنومالغلا ض ونف ةمال لاب جر

 كل ذب هريخا ال ان اواماعب ًاهوذخ 70 ديس ٠ةرجالاان ذخأ نت هلاولاقف نيحالمالرانب

 ناخ ىعس نا >ىف هلاولاةفراجتلا 0 نيالأسوتد ةرسصبلامالغلا لخد اا وعدوهنم اهوذخا
 هلإجوهنس>طرف نمرظنلاب زيع الا هيلا ت دتماف ناخلاهيفىذلا ق وسلا ىلا لصو ىت>ىشف نادم

 هيلعدرف هيلع لسفاباب ماريبك اخي شدآ رف هيلءدولدف باوبلا نعل اسو حالم ل جر ممناخلا لخذ,
 ةفب رظةرح>|(طحتفو حالملاووههذخا مث معن لاقةفي رظ رجح ك دنع له معايل ا ةف مالا

 نيده كخهللاقو نيردانيدمالخلا' جرخاف كلحيلصت ةر >1 هذهنا مالغايلاقو بهذلابةشكرز

 هدنع رمتسانة رجلا لخد مبكرملا يلاباهذلابجالملا مالغلارمأوهلاعدو,هذخاف حاتتفملا ناولع
 هنانل تاه هل لةواران د مالغلاهأطعافرو سلا كب ا:) لص> يديساب هللاةوهمدخو ناخلا بأو

 مثارد ةرشعب كالذ ىرتشا دقو هيلا جرو قوسلا ىلاهب بهذوهذخافابارسثو ىولح واو ازيف

 للك !مداملان أ تاي ظعاحرف كلدب ناحلان اوي ح رفف كسفن ىلع هفرصا مالغلا لاف قابلاداطعا

 هب بهذو هدخاف كالزنم لها ىلااذهذخ ناخلا ب اوبالاقوءدالا نم ليلقبادحاواصرقهبلط |

 اذه يناندنع نكسيدلامالغلا نم رك !ضرالا هجورعادحأ انام م ل لاقو هلزنم لهأ ى

 كس ارف ميعارب ىلع لخد ناخلاباوب نا م”ىنخلاانل وا ومؤي
 نادنرا معاد لاف هللا كاكباال 2 لاقوامبلبق مثهيلجر سيكيراصودعُ
 ةبكاف اهب انأ رتشادل لاقو رينانددسمحهلج رخافةعاطواعع“ هلل 1 ًاوانا برس

 ' ىلذحاو ناهس خارف سمو امومشموالقن هذهبانل رتشاهل لاقو ىرخأرينان دهسمحهل عفدمئأبا 0
 نكماو بارمشلا اذ هانا صو ماعطلاا ذه ىعنصا هتجورالاقوهب هرماامهل ىرتشاو ج رغادو

5 
53 
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 نسحلاباشلااذ_ه لخالاه ريغو ةينآ نم جاتحرأم مج اهيفاوطخواهوشرفاواهوفظنوةرجح

 1 يديساي مالغلاهل لاف رادلاداراو خبشلاوذخأ مهب اهرمأامتلعف وةنرراجلا تجر فتةروصلا
 ٠ خيشلاذامث كلذلعهركشفانهت مدام ةرجا كنمذخآ امانا هجولا حيبصا,هللافرادلا اذهةرجأ
 ٠ كولمملاشرهفهب تنافي رطشلاتاهاطلاقف سمشلاا,ناك ةنراجهيلا تحرش ىرخأةب راج يدان

 مالغاي تاسحأ لاقفهيلغي مالغلاو تا رمهعم ب علف معن لاق ىعم بعل مالغلل خيشلا لاق و ةعقراا
 رئاسو شرفلاب رادلاا ويه نادعب مث تن أى تبلعد.ةو ىنءلغي نمدا دغب ىفامهللاو كتافص تلف دقتل
 مالغلا هباجاف كب فرشتنف ىشيع لك ًاتولزنم لخدتالا ىديسايلاقو حيتافملا ملسهيلاجاتحام

 ربواصتلاعيمج نمابيف وبهذلابةشكر : مةليجج ةنسحاراد ىأررادلاىلاالصواماذهعم ىشمو كلذ ىلا

 ةد.'اعاوتاف ماعطلارا طحاب صأو هيرحب راص مث ناسللا هةصو نعزجعيامةعتمالا وشرمفلاعاونأ نمو,

 مالغلا ! اف ذلاالو اهنم رخأد جوي ال ةببرغاناولأ ماعطلاباوتاو تعض وف نم.لاءاعنص ل غش نم
 مف هعم ناكىذلا با رحلا ىلا تفتلامثس رفلاو را دلا ىلارظنب مالخلاراصوهيدب لسع تك احلا

ِ 

 بارج ىنم ب هذف نيمجر دوأ هر د ىواست ةمقل تاك أميظعلا ىلعلا للاب الا ةوقالو لوح ال لاف هرب.

 حابصلا داز رمش كردأو ماكتب ناردشقي ملو تكس مثهللاب تنعتسا نكلوراندفلازوثالثهيف

 حابملا مالكلا نعتتكسف
 مغهل ل ه>ادوقةم با رلا يأ راملمالغلا نا ديعسلا كلملا| بيا ىنغلب تلاق( 8,ه ؟ ةليلفو)

 بعلق مغن لاق 2 بعلت له مالح ال لاقو نر طشلا خيشلاهل مدققف ماكتي نار دقي لو تكسفريبك

 ماقف بارما دبي رألاقف مالغاب كلامهللاةفماقو بعللا كرمت تنسحا مالغلا لا ةف زءيشلاهيلغف

 دالبلا ىأ نم ىت ريخا ىدلواي هل لاقى ىنتبلغ كيلاهب تّمجاماف كتبلغبا رملابكركف لغتشاامل
 بيصخلا نبأ ىلا ءءايلاقوةروصلاول ج رخافدا دب ىلا كئيحم سي ساموهللاةفرصم نملاةفتنأ

 ناىل ليقفابعن اص نعتل أسف ىلقع تبلسف ىّتك ل جردنع ةروصلاهذهتبًأردقو رصم بحاص

 نارفعزلا برذدد فرعي برد ىالدنملا مساقلاوب اهللاقيح ركلاق اح دادع نم لجرابعن اص

 هياعىنلدتناكن اسحا ماه نم دبراودحا ىلاح عي ملو ىدحو تئجولاملا نه أيش ىعم تدخلف

 لاةفهانا هيطغعا ىلاف ىنمدداراام مو ىقه نمةروصو ةروصلاهذطهرد وصت ببس نعهل اسأ ىتح

 مالغلا ءعسامافىلا ريداقملا كتةاس فيكبيحعرمااذهو ينال دنصلامساقتلاوب اانا ىلا ىنب ايدللاو
 ةعاطو اعمسلا.ةؤ ىه ن ةروص ىبر من نا كيرلع هللابهل ل اقودب دب وهسار لمقوهقن اعوديلاماقهمالك

 ةبحاصنا ىدلواي لعادل لاقوةروصلاهذها يفر وص ناكس:.ك ةدعاهنمجرخاوةن ازخ حتفو ماقم

 دقو مساج ىف لجر رك ذءمستناردقت الولاجرلا فةدهازامنكلواهنم لمجا ضرالا هجورلع



 5 وي ع 5 غوت 0 رفا اتا ملل ا 2 ' سف 5 ع «طتلطتخب دا د

 7 08 يخطف افلح ةدهاز رابجاتر "كد ىتلا ناف كن 00000 تو همالك م تهب
 ف ي رجا لاةوطايخلا ليذ زاواد .دشءاكب كب همالكم الغل همس لف كسي كلب تكنافالا وكناسلا
 7 ع 1 يدع علو اديحواس : رغدالبلا ف ترصو يدجو ىلا كلمو ىكلم تن رتدقو كلاهىتاف معاي.

 2 دق كنافكاوه ىف ام رطاخأانافىسفن الا ىدنع امىدلواي لاقو همجرهب ل>امطايخلاىأراماف»

 باوب ثدخ ناخلا رن فرسهناوهلاعدف كل قهب تيطبا رمأ كلرب دادغىف نكلو ىباق تحرج

 ذخاوهبايثرخفامالخلا سبل حابصلا حمص اءافاليمج كعمل عفدقدل لاةف بدح الا هلاقاع ناخلا

 هدهؤ مدل لاف ديرما :هل لاق م” س اجو هلع :بدحالا يلاىناو رزان دهيف اسيك

 ل عامه الماو نيفمطل نيزوكر وتاننلا ىلا نمق ارواثالت ”ونامس خارف تالثذخو هعاسلا»

 لنراديبرا هل لقو عج عم قروز ىف حرصلا ةالص دعب لزئاو ةراك ىف كلذ عضو احبج

 كلىارلا,ب هل لقف خس رف نم مآ 0 ىدعا ناردقاام كل لاق ناف ةرصملا تحن ىل بهدا

 ةلرمج ةديسلا ناتس هنافهارت ناتس لوأف 5 تلصو اذاف كالصود ىتح لاملاب هبغر ذىدع اذاف-

 اههيلع سلاجو جابيدلا نم شرف امهيلع نيتيلاع نيتجرد ىرت هباب ىلا بهذاف هتيار اذاكا
 نا ىلا كلضوب و كراج ىلري نا ها سعؤهب ل_سوتو كلاح هلا كلشاف ىلثمبدسحا ل جر“

 اذهو تناو انا تكلهدقف كالا ثريملاذاامأوا ذ هريغ ةليح ى ديب اموديعب نمةرظنولواهرظنت
 لودحالو ناك هللا ءاشام ىلاءت هللاب تنعتسا مالغلا لاققف ىلاعت هللا ىلا صالاو ىأرلا نمىدنعام

 مث ةفيطل هراكف هبه مأامذخ أو هترج> ىلا بهذو بدح الا طايحلا دنع نم ماق هللابالا ةوقالو ظ
 هل لاقو رينان د ةرشع هاطعأو هظقبأف مان حالم لجرب وهاذاو ةلجدلاءىطاش ىلا ءاجبصأْ | هنأ

 اريش هتزواجم ناو م خسر نمرثل *ك |يدعأ ال ىلا طرشي يديسايهللاةفةرصبلا تح ىلإ ى دع

 2 ردقأ امانه نمىدلوايلةنات سبلا نم برقأس هب ردح اوهذخأ: كليأراهللاقد تن ًأوانأتكله.

 5 ةقكو د ل لو ريناند ةرشع هل ج رخاف تناوانا تا اه دحلا اذه تب دعت ناف ىدعا نإ

 نع تتكسف حابصلاداز از رهش كردأو ىلا«: هلل ىرمأ تما -لاقو هنف ىحّتساف كللاج ىلعابب نيعتستل

 حابملا مدولا
 ريناند ةرشعلا حالما ىطعأأمل مالعلا نا ديمسلا كللملا اهيأ ىنغلب تلات( 6 ؟ ؟ ةلمآىفو)

 هتحرف نم مالغلا ض نناتسبلا ىلا لصواما هب ردم اوىلاعت دفء وضأ تمل لاقواهذخا ىرخالا'

 ىأرف مالعلا مدقت ف اي راها ملا مخرف ة4سفقن ىمرو حمرة يمر را دةمةبثو قو رزلا نمسثوو+

 هيلع سلاح جاعلا نم ريرس زيلهدلا فو احوتفمهبابىأرو ناتسبلا نمبد>الاهلهفصوأم عي

 مالغلا ضهنف بهذلاب لطم ةضف نمس وب دهدد ىف وةيهذمب ا. هيلعرظنملا فيطلب د

 ناكو ىدلواي انهه ىلا كلصوأ نمو تيتاندانموتنان .هللاقفايابة وهدي لعد ركن اواعرايع]

 6 ب 8 لهاج ايل ها به لاقفلاج نم رهين |بيصخلاا نب ميها رباىارال لجر راكاخ“
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 ١ تول ل
 ههذخ | مثدارملاةاغلعهباهرماامهتجو ز تعنصف هناسحايانمع دق مالغلا| ذهن افا ديج هيعنصتام

 نيتيسلا نيدهد كنأومالغلا ىكيفاب رطواب رشوالك افناطلسلا نب ىلعدب لخدوهذخأ ب ارشلاو

 اهمق م5 ا دلاو لاملا ةلمحو ادت حوراا تلد ول ىمحاصاب

 .ىديسايناخلا باو هللاةقافأ لف ناخلاباوب دهنتف هيلع ايشغمرخو ةميظعة قرش قوش مث

 -جرخاو مالغلاماقف كمادق الابا رت الا ن وكت الاهناف رعشلاادبب اهدب رث ىتاا ىه نمو كيكسام

 تتافهتجوز ىلا ابعف دوهنما هدخاف كير ىلادهذهذخ هللاقوءاسنلا سب الم نس>أ نمةحق

 .نوكتال ىهواهدن رث ةحرلمىأبانف رعفان دامك [|تتفهل تااقذ ىكس وه' ذاف مالغعلا لعتلخدوهءم

 .نىأ تس ةلممم قلعتم ىباورضم تداشص بيصخلا نداان أىلالعا معاي اقف كدنعةب راحالا

 «كابنفدحأانب ممسي اك مالكا ذهكرتا ىخأ هللا هللا ناخلاب ا وب ةجو ز تلانتف ديمعلا ثيللا
 .لاجرلا ىف ةدهاز 07 لحر مهمأ اهل ركذي نادح أر دقي ال واهنمرمحا ضرالاهجو ىلعامهناف

 يحوز روس ىلاهزاخلاب او هللامذادب, دش :اكب يباب مالكم عسامافاهريغلاهنعلدعا يدلوايف

 لخد حابصلا حبصأ (لفددنع نماج رخ م كدا رم غولب هيفا رمأكلرب داو كا وهام رطاخأ ان اف

 ههيقام لع ك لدي هاسعف كلاح هر خاوهيلاس هذاف ةاممح ةديسلاطايخوهو بدح ً اطامخ الحر انه

 هقرشع :هدنع دجوفهياع لخدف بدحالاطايخلا ناكددصةومالغلا ماقف كضارغأ ىلا كلوصو

 مدقتف ىيح ى طبخ نا دب رأ مالغلاهل لاقف هتروص نسح نمل ةءشهدن !بدحالاه ارالف

 رينان دةسمخ هل ج رخأهطاخ(لفا دمعه قتف دق مالغلا ناكو هطاخو رد رحلا نمهلتفدخأو طايخلا
 ريثان دةسنا ىلا ءأ ىتح مالغلاا ذم هتامعع ىش ىاطايخلا لاقف هترحح ىلا فردن اوهل اهاطعأو

 قيوم بد الا طايخلا ن اكد يلا بهذ حابصلا حمص اماف هم ركد هنسح قركسفيهتال تايم 0
 قه أف ىدجح ىلطيخ معاي ب دحالل لاقسلج ملف هب تدروةهمرك ومال سلاهيلع در هيلع 9

 نماتوممهراصزواهدخافرينان دةرشعهل عف دف هطاخو م دقت مث نيعلاو سأرلا لعىدلواي هل لاقفاين 3

 .نيربخا نكلو سيح ةطايخر مخ ا ذهامو تيس نمهل دب ال كلعفنا مالغاي هللاو لاقمثهم ركو 4نلسو

 بارت مهلكو كنم نسحا مهيفامهللاوفدالوالاع وه نمادحاو تقشع تنك ناف كرما ةقيقح نع

 .نافمالك لاا دهام معاد لاف ىن ربخافا ذهريغناك ناو كءدد نيب وك ديرع مثاهو كمادقأ

 .هذخأو طايخلا ضيم مثذ واخ ىف اني مقف كل ذك مالا ناك اذافلاقّسبرغىرمأو برحع ىبد>
 .هرخا ىلا هأوأ نم هرمأب هن دش ىنتدح مالغاي هل لاقو ناكدلا لخاد ىفةرحح هعم لخدوهدس



 00 نيوز وسم 0 0 نيم ىنأت ىهوناكملا نشرفيلنيتأدق .
 ١ بيصحا نب ميهاربا ىلعلخدامل ىلوحلا ناديعسلاكاملاببأىنخابتلاق (9 46 ةلياففو)

 1 قات يهو مدا نشرفيل نينادق را وملانافةش رعلاىبعدعصا ىدلوايمقهللاةناتسبلا ىف

 ةلب رعلا ىلا دءصو مالغلا ماقف تناو انا كلهنف سطعتوا طخعوا قعبت نا نمر >او نهدعب

 ل نابقا راوجس مخ اذاو دعاق مال. لاا .مف ىدلوايةمالسلاهللا كقزرلوةي وهو ىلوحلا بهذو

 ريثعلاو دوعلا نةلطاو درولا ءاعاهنششر وةمقلا ناسغو نهباث نعلقوةمقلا ناخدفدحا نملثمر

 ةمخ لخاد نمن مم : ةليمحو برطلات ال [نوعموةب را>نوس#+ نهد.عب لبقا وجاد دلا ن ةرفو

 رب لف ةبقلا تاذخدىت>سهذلان هنتوا ؛ةم.شللادذا تاه :ةاريراوجلاو جابيدلا ن هءارمح

 فكر ظنا ىت> ريصا نأ نمدب ال ن كو عت هيج عاضونا هللاوهسفن ىفلاقف أ شاهباوثاالواهنم

 تسلخلابس رك [طنيصنو نويديان اسمنو ناك 1مثبرسلاو لكلا يراوشا تنظف توا ا

 ةنامربهقز وجت دحر + مئاط لنمالةب رطم تاوصاب نينغو نهعيمج يب هالملا تال لب ابنب رضم * هيلع

 : اريااهأر كدت ىذو ةليم> تدر >و مفرد قرت كاباذاو ىراو اذ تضكز كمت هم

 ا,طسو قو ؤلؤالا ناهس ورهوجلاو ردلاب عصرم جات اهسأر ىلعو لاحلاو ىلا اهياعو

 . اهيدب نيب ضرالا نابقو ىراوملا ماةفؤل ًءالاوتوقايلان هاطا.>و دجرب زلا ناضبق ن «ةقطنم
 , ىرك-ريحنو ىلقع ش هدناوىدوجو نعت غامأرا هاف بيصخما نب ميد ربا لاق ككدحضت ىهو
 تدشناو نيئيعلا ىك اب تقفأ م ىلعايشغمت ءقووهلثمضرالا هجر ىلع نكس لامج نماهباع
 نيتيملا نيده

 52 نوفخلا كَوَر با>> نوم اليك فرطلا ةرا الذ كارا

 نؤيغعلا كلثساح تفوتسا ا.“ لشي نكت ترظن قلاولو

 / 2 هسفن ىف لةميهاربا نه . اراماف نيئغت و نض قرن ةرشغ ن نكس:مميقل ىراوحال زوحعلات لاف

 عل [ةديساب ناقواذ > نابقأ ىراوج رشعلا صقر ى.هننا املف ةليمج ةديسلا رصقرتذا يهتشا ْ

 ّ نبميهار رالاقنمويلاادهن مسيطأ اننأ :ارامانن ال كلدد :انرورس ميل سلجم | ذهىف ىصقرتن ا ىهتشن

 2 اهمادقا يزاوجلا لبق ىلع دهللا باحةساو تحتف دقءامسلا باوب انا كشالهسفت ىف ب 2

 7 . تراصر اهباوثا تءلق ىتح اهنيغري نلزافمونيلااذه لثماحو رشه كردصان.ًازامهللاو 1

 0 ل ترفساو نامزا نماك ادومنتزر اورهاو آلا عاونأب ازرطم ب هذلا جيسن نم صيمقب

 بس رغ بواساب امصقر ىف تتاو هلثم هرمع ىفرد م متاكو لا نم ميهارب ؛!ىأرفههاعةليلردل اك

 0 مو سؤرلا نع منايعلا ليم ترك ذاو سرثكلا ىف ببحلا صقرت سنا ىت>بسي# عادتباو
 7 . . رعاشلااهيفلاَي
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 5 ظ 1 0 -
 هاد زجلام يعمو نيدىلعالو فوخىلال معايلاقف كافوخ هللا نم ١ ةئاخ تنكناو كشد

 هل كح كالحلا هيف لحم ىلا كلامجو كسفنب ترطاخ ىتح كتجاحام ىدلوايهل لاقف هنوعو
 طايخلا لعكلد ىذلا له لاقو ضرالا ىلا ةعاسهسارب ق رطاهمالكع عم |مافد اهل حرشو هتباكح

 .ىلق ىف تلزن كتبجم نا الول ىدلواي لاق مث كرام لجروهو ىخااذهالاق يعن هل لاقبدحالا

 ضرالا هجو لعام ناتسملا اذهنا لعا لاق مهتجوزوناخلا باوبو يخ تاو تنا سكساش كترنرو

 -هيفتقاو ةلم مج هتءحاواناون ا هلسلا الا ىرمت ةدمدحا| هلخدامو ةٌول وللا ناتسب هل لا ةرهناو هلثم

 '؛ نيب دعصتوانمهىلا ب رم فى أ مود نيعبرا لكو ناكملا اذه ىلا ءاحدح ا تياراف ةنس نب رشع

 ْ 1 امْممرارإف لخدت نا ىلا بهذلان مبلالك_راوجرشعابفارطا لمح سلطا ةلح قاهيراوج

 ىتح ي دنع سلجا !ه] لاقفهدي مالُعلا لبق كلل ذ دنعف كللجا نمأهب رطاخاف يسفن الا ىلامان ا نكسلو

 ىأرو ةنجلا هنا نظناتسبلا كالذ ميهارب !ىأرامافناتسبلا هلخدا ومالخلاديب ذخا مث رما كلربدا
 -ةنق ىلاه. بهذ م هفلت# تاوصايىغانترايطالا وةقفدنمهاملاوةقساب ليخنلاوةفتام راحشالا

 رئاس اهيفو تاه 0 تبحمانماهدخوفةمقلاك 7 لماتف ةلرمجةديسلا|ميفدعقت ىتلاهذه هأ]لاقو

 :اهيلا لزني ةكرب اهطسو ىف وجر د سم اهيلادعص, باو. !ةعب رااهيفودر وزاللاو ب هذلاب ري واصتلا
 راك نوص هيف بهذلا نم ليبساس كربلا طسو ىف وز دءءملاب ةعص رص جردلا كلت و بهذلا نمجردب

 اهعماسل ليخم ةغاة# تاوصابءاملاجو ,خدنءروصلاتةفصاذاناههاوذا نمج رخل ءاملاو راغصو

 نمكايشةيقاسلاراس لعو جاسدلابةوسكم ىهو ةضفلا نماهسيداوق ةيقاسةبقلال و>و ةنجلا ىفهنأ
 ىلع لطم كاش اهنينع ىلعو تنارالاو نال زمااو شو ولا ئاس نم ةيفرضخاج رب لعل طمةضفلا
 هذخأ كلذ مالغلا ىأراماف عماسلا ش خهدت ةهاة2#تاوصايدرةتاباكو رويطلار ثاسع نمهيفناديم

 ":ةنجوه مالغلاهل )اقف ىلاتس ىرتفيكهللاقفهبناح قاتل ادمقوناعشلا لايف دستر درا

 حيلم لوك امو ناعسو جاحد هيف قبط ه«موداعو ةعاسهنع باغو ماق< ىلاتسملا كحتضف اي انندلا

 تيفتك | ىت>تاك أف ميها ربالاق عبشت ىتح لك هللاقو مالغلا يدين يب هعمض وف ركسلا نمىولحو

 .هذه ىف كلعم ءىش ىأ ميهاربااي لاق ثكولملادالوا ك واملانأش اذكهلاقوح رف تاك اى اراماف
 تءاح اذا الاف ةلمج ةديسلا ترضح اذا كاعفقنت الاف تكتاعم اهلهم لاةؤ هيب نيد امتالخ ةراكلا

 نيب ةشيرع لهعف ةليمجة بق لابق ناكم ىلا ىبىنأو ىديب ذخاو ماق © لك ًاتاعكال لخدا ناردقاال
 ,ةليلا نهيدنعامرثك ١اذهو كرظنتال ىهواهرظنت كناف تءاجاذافانهدع صا ىللاقو راحشالا

 'ةمالسلا عمدهللا ءاشذا تح ثدح نم عجب راف تمهذا ذافاهنانغ للعب رشف تنغا ذاف دامتعالا هللا لعو

 هل لاقم هل ايلا -ا| ةشر ا !امضو مالغلا نا مث هعنش هدد لش :ناداراو مالغلاهرك شف

 .ميهارب اراصف دغف كتبحاصروضح دا هيمنافهراعأ نم لكو ناتسبل اقفجرفت ميهارب ؛اانىتاتسملا

 ميهاربا ىبص حالوهرونب ءاضأو حابصل |حيصأ اما هدنعهتليا تابودراكا نمل امان و نات سيلا قهزتتو

 مج ا

 زاوألا قذ ةشد رع ءا ىلا دعصاو مق ىدلوايهللاقو نوللا رف دموهو ءاج ىلاتبلاب اذاو معبصلا



 نوع لوب دي ات هيلع 00 0 رباراقفاهيارظنلا نم 5
 0 ناكىذلا ناحخلا ىلا هجوت : ميه ارب انا مث هعدو وهقناعمت كقا ارفع زءهنأىدلواي

 .  ىتجاح لات دجوام ىلا يهارب ؛اهل]اقفهللاءا ثناريخريخ نا 11 باوبلاقفهلامذخ اون الا باوب

 كلذدعبو بكرملا ىلا هل هراوهتعتما لو هعدوو ناألا باو. ىف ىلهأىلامجراذا دي رأو اليبس
 ىز ىف ىشو هيلع تاءق دقاهباداو ىلءالا نجاماذ هيفاهرظت اوهياعهل تلاق ىذلا لحمل ىلا هوت

 3 27 0 ا اب تارا وج 9 روع عاجش لحجر

 ] ْ تلحو فيسلا تثمرو ةيحللا كلت تا 2 0 امذ نيبو لا واول

 2 اوعرسا نيحالمأل تلق مثىاق تعطق كنا هللاو 75 تلقفةليمج ةديسلا ىهاهتيأ رفةقطنملا

 اذاو دادغب ىلا اناصو ىتح لئالق مايا الا ناك افريسلا ىف اوعرساو عارشلااولذ- بكرملا ريس
 نالفانو نالفان نولو, اوراصو انعم نيذلا نوحالملا ان اراماقلعشلا بنا ىلع ةفقاو تكرم

 - اماف ينالدنصلا مساقتا وبا اهيف اذاف انرظنف انبكرم ىلع موبك ارم اوعفد ةمالسلاب
 : هندي نيد .نحرو ض رغ ىلا هحوتاا ديرأ انانوهثا ةعادو ادا روف ادهنا لاقانرا

 ةلمج هتأر امافانم ةعمشا|ت 0 تاق كتءا> ترق لهةهالسلا لعهلا +1 لاق مت ة ةءمش

 ةحلصم ىو ةرصبلاىلاح 1 ارانأ هللا نامأ فا ومهذالاقىل الدن_صلااهآرامل وابن ولرفصاواطاحريغت

 جنبلا اهيفناكو يو روتايواحلا نمةبلعرضحأ مثرض > نم ةيذلا نكسلو ناطلسلل

 نالف اذهمعن تاقاذهن ءىردتا مهارباابتلاقو تكبفاذه نم ىلكىنرغق رقايميها رالاقف

 - قبأ فرعبامب رفةرصبلاىلاهجوتهوهوهب تيضراف ىدلاو نمىنيطخاةباسناكو ىمي نباهنا تلاق
 - بيغلايفاطءوبخم و هاما هاعب و رصم ىلا نحن لصن ىتح ةرسعبلا ىلا لصيالوه ىلديساي تاقف ان
 تسطع ر>سلات قو ناك اماف ىسأربضرالا تب ريض ىت>يفوج تلزئ اف ةوالها نماء يش تلكااف

 . ىلجو لعتمءادلف باركلا ىفايمرمان أي رع ىسفن تيأرف ىنسيع تحتفو ىرخنم نم جنبلا جرخف
 ١ لاو رس ىوس ل عامو بهذأ نبأ يردأ ال ترسسف يت ال دنصلا ىفابلمة ليد هذهن ا ىسفن ىف تلقو
 ابرخامامحت يأ رف تفخف قراطمو فويسب ةعاجج هعمو لعلبقا ىلاولاباذاواليلق تيشقو تمقف
 معأ و يلاورس فاهتحس مدلابت د تثوأةفهيلع يي دد تعضوف* ىث ىف ىلجر ترثع هم تن راوتف

 الو لوحال تلقوابتمرف ىدد قةسأر تعلطو ليتقلعتءاحفأ.ت انديااىديتددم مثوعلف

 : ْ اولخدا لأقو ماما بايلعفقاورىلاولاباداو ما خ-ااياوز نمي وزتلخد مث ميظعلا ىلعل|هللاب ال اًةوق

 3 كلت تامأتف طئاح ءارو تلخد قوخ ٠ نُث لعا- هلابةرشع مهنملخدفاوشتفوزاكملااذه

 اهتأراماف ةنيمبايثا,يلعو ةيحان ىفاهتثجو ةيحان يفاهسأروردبلاك اههجووةيبصا,تيأرف لونة
 ىرظنذةيفانأىذلا مضوملااولخدف ماها تاهحاوشتف لاقو ىلاولا لخدو يلق فجرا تعقو
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 هلقنت ند ىحور بهذت داك: .هتماق نابلا نصغ لثم صقارو
 العر رم ىللق ران ..امتاك مدق هادصقر ىف هلرةتسيال

 ابي راو تلاقف اببحو ريت ىنترظن اماف ىنت أر فىلا هتافتااارنم ت> الذ |ميلارظن |انيسف ميهارب |لاق
 تلاق مث ىوخحن تتاو اهّتذخاو عارذ فصت ردق نيكس ىلا تدم م نكيلاءىحا ىتح متااونغ

 ىعحو ىفابهجو عقو و ىنتًاراماف دوجولا نءتبغىنمتب رقاماف مياذعلا ىلعلاهللاب الا ةوقالو لوحال
 نامالا كلو است. بط مالغا» ىل تلاق مث بولقلا اقم ناس تلاقواهدب نم نيكسلا تعقو

اهدس يعومد حسمت ىهو يبا تريصف فاخض امم
 3 اذه يملا كب ءاحامو تنا نمىلربخا مالغاب تل اقو

 د نةدىنيع م اليمام اوف كملعسأب ال تلا ةفاهلي ذتمزأ واهمدد نيد ضرالا تلسةفناكسملا

 قىنتدهز ىذلا تناىديسأي تلاقو ىلع تيكسناف معن تلق بر صخلا نب ميهارباتنا لهكدشانا

 ند ميهاربا ةعها وهنم لما ضرالا هجو ىلع نكس لي صرصم ىندجوهنا تعم“ ىننال لاجرلا

 رعاشلا لاق 58

 انايحا نيعلا لق قشعت نذالاو ي رعب هقشع ف تقيس دل ىلذا

 ناخلا باوب و ىتاتسلا تنلص تنكل كريغ دحا ناكول هللاو كلبجوىتاراىذلا هد

 اهل تاقف ىراوج عالطإ ريغ ن٠ هاكأت ءىش ىلع لاتحا فيكىلتلاقون مهب ذولي نموطايخلاو
 اماؤ اممةلاو ىنمتات تراصو ةد>احد تدخاف ص دن نيد ةراكلا تالح مثبرسشن أمو زك انام يعم ُ

 ىنذت ىراوجلاو يدن- ىدو كالذ .زكاننزشف با رشلات هدقمث -انمهناتمهوت:اه.نمكلدتسار

 للا 2 ىلرظتناو يك 1 ءى هنالا مة تلاقو ته ةم”روظلا ىلا حبصلا نمكالذك الزام

 كا صو انك رم ىرحم قفا ىل ديساد تأقف كلقارف ىلع ربص ىل تبا كايلاءىجا ىتحيف الفلا

 داز رمش كرداوىرا وحلا ىلا تضم دارملا وهادهتلاةفىراظتناىف* وينراحا ىف نوحالملاو

 : حابملا مالكلا نعت كسف حابعلا

 تااق ىراوألا ىلا تض هامل جةديسلاذاديءسااكالملااهيا ىنذلب تلاق( 8, ه ”,ةليل فو)
 تلاقف مايا ثالثه ق |ناانتداعوةعاسلاه ل هيفموقن فك | ناقفانرصق ىلا حورتلا:ب نق نط

 نسياف ةعاطو اءع* اط نلقف كالذ ىلع لقثي نا فاخاو ةضب صىلاك اهظعالةن ىسفن فدجاىا
 0 هدنع مو ميهاربا لع لمفادقىل اةسرلاباذاو قور زلا ىف نلزنو ءىطاشلاىلا نه>وت م نوبات

 مايا 4ث الث ئه ميقت ناا,مداع نمنافاهت ورب ذ ذلتلا ف ظ> كلام مهارب اانهل لاقفهل ىرح ىدذلاب

 تقدص لاق ةيقلا نم تك الو اهارالو ىنتارام مع 5 9 اقف كتر وك:نافاخا اناو

 عبشتواهارتو ىناثلاع وبسالا قىتأ7 ىتح ىدنءدعقا نكلوانكلهانكل كتارول انف ىدلوان



 ٠ قيمخلاوا اراب رمأ كيسا لل كيش 1 30 عة اخلاعا وةقالخلا 8 -
 ىلاهلوا نم هثيدح هثدحف كل ىرجامو كتيضقب رخل للاسف قدي فراس هيب نيد -

 "/ ' ىباراد ىلع م حهاو ةعاسلا هذه ىفسهذالاقو فايسلار و رسم ىدانفهدنع كلذ مظعف هرخآ

 نم قاثو فايصلا# راض لع ا 011 رل ةينعا ايبود ىنتثاو ين الدنصلا مما

 اًطاج ندس>ء.تديش رااها راماف ىن :الدنصلاب وام ىتآورو .سمابلحف فثتلاةلا>- ف ىهواه هرعش

 اوما تا سا هيلا ةعانم برض نيا هب لل اوعطقاوهودخلاقو ىن الدلالات تفيلا#

 ةديسلا دلاوةرمعبلا ماعم. لا ىد اباذاو كللذك 1 ولعفف ميهارربا ىلا هكالمأوهلا ومأ
 هنا هيلا اوكشي و ريدم بحاص بيعخلا نب ميهارب | نمةفيلكلاب ثيخةسيم,ياعلبفأ دق ةليمج

 بيصخلاا ناراضد> اب رماو لتقلاو باذعلا نءاهصالخ ا ميسناك هناديشرا هللا قفهتنباذخا

 اععه لاقف كتنب الالعبردم ناطا نبا مالغلاا ذهن وكي نأ ىخرت ل1 كمل ىلاللاقرضحاماغ

 بيصخلا نبا ميهاربابةيبصلا جوزو دوهشلاو ىضاةلابةفيلحلااعدف نيم ملاريمأايثالو هللة عاطو
 ماتا ناىلا رو.ح ىفواورو رس مأ فاهعم شاعوهدالب ىلا هزهجوىل ال دنصلا لا و ءأ ميج هل بهوو

 توهيال ىذلا ىلا ناح سف تاعالا قرغموتاذللا مزاه

 (ردئاة رش ميني سل قابلا نسحلاىبأةباكح)
 هلذاكو سءةودلا فد رسد ةمطا ىلاعزاك هللاب دضتعملانادمعسلا كلملا اهيا ( اضن أيت امو)

 لعناجرهتينودمحن باووها هور جرخف ءىش سانلاروما نم هيلع ىف. ناك امري زوةثامتس دا دخبب
 فيطل قاقز ىلاايهتنادةوريحطاو ره اامهيلع ىمحفسانلارابخا نمددحتيرامزاعمسواناعرلا

 ناسلب اهبحاص نعحصفت ءانبلاةخاش ةنسح راد قاق :زاردصف ايأرف قاقزلا كللذالخدف ع راشىف
 رشعةعب رأ ةليل رمقلاك امهنم لكهجوذ 'مداخرادلا كلت نمجرفنناحم رتسا بابلاىلعادةفءانثلا

 ىلا انرصدقونافيضلا عمالا لك بال ىديسنال فيضمويلا_:ناتسا ولهبحاصلاهادحالاقف
 .الو رادلا باص م رك ىلع ىللداذهنالاقو ا.بمالكنمةفيلخلا ب جءتفادحأ ارأ لو تقول اذه
 نذأتسا مداخل لاقوث انمهيلا لصت ةمعن ىفاببس كلذ نوكيوهتأو صرظنن و هراد لخدن نأ دب
 ىز ىف ركت ةيعرلا لعةجرفلادارأ اذان مزلا كلذ فة فدلخلاْن اكو بارغاةعام - مو دة ىفكديس

 4 هجولا ليمم> هياذاو ه4هسفند :امهيلا جا رخو ماقو ح رففهربخا وهديس ىلع مداخلا لخدف راحتلا

 ماخ هد قودبيطلاب خمضم وهو بهذه ءادرو ىروب امنصيق هيلعو ةر وصلا نسح

 الخد املف ودقي ماعز الاةباغ انيلع نيمعنملا ةداسلاب البسوالهأ لاقاهار اماف ت وقايلا نم

 حايصلا داز ربش كرداو نآنجلا ن م ةعطق أمن 5 نراطوالاو لهالا ى.ذت : اهايأر رادلا جس

 حابملا مالكلا نع

 هعم نمووه رادلا لخدامل ةفلخلا ناديعساا كلملا اهبأ ىنعلل ت 'اق( 8 ه/ةليل فو)

 راحشالا رئاس نمهيف ناتسياهلخاد نمو نام ن مةعطق اهن كن اطوالاو له الا ىنتاهانأو

 سلا ,
 07 يا 08 خف 2

 0 يطا ا
5 0 

2 
0 



 ' د >
 0 اذند دس وول عارذ ف صن اه ومن يكسو دو ىفءاخ مهتف لجو |

 هللاو تاقف ةلوتقأا هدلدهت اتقءىش ىال مالغايلاقر ىديب ذخأ مث تنال نم مالغاينسحلا

 0-2 تاقو ى صم هتاربخاو كسنم أعم دال نوع لنا طمع 3 نادم رلَتق نهنفز ءااموأهت ةاتقام

 لاق مدلا رثأى دن ىلءىأراماف ىلاولا ىلا ىنمدقو ىن ذخاف ىسفنب لوغشم ىلاف ى :ءال: ل كلما عمللاب

 حابملا مالكا| نعت :كسؤ حابص' ادازر شكر دأو هقنعاوب رضافةنيب ىلا جاتحتالا ذه

 لعىأروىلاولا ىلا .: وم دق[ فلل 3 بيها نبا ناد .ءسلا كالملا اهيأ ىنغلب تلاق( 8, 8 /ةليل فو)
 اديد_ك ءاب تيكب مالكا اذه تءمساماف هقنعاوب رض ةنيب ىلا جاتحمالا ذ هلاق هدلارثأ يدب

 نيتيملان يده تدشن اونيعلاع وهد ىنمترحو

 اداشم اطخ هياع تت "نمو + لهل تالا اطخ اهائيشو

 اهاوس ضرأ يف توعسيلف ضراب هتينم تناك نمو
 ىلا ولالاقف لتقيال نههجوا ل ههللاولاقو دالخلا اة ىف قرف ىلعايشغمتعق وف ةقهش تقهش م ظ

 ىلاولا نذات ساو+ ةيس فايسلادخأو ءاط غىنيع ىلءاود ثومدلا عطن يف ين وسلجاف همت اعاوب رضا

 فايساي كدي .:ءادوعدلوقي لثاقو تابقادق ليخ اذاودأتب رغاو تصف ىقنع برض نأ دارأو
 ةفيلخلا ىلا هيحا> لسرا دة ناكرصم باص برصخا|نأو هو بي رغرمأو بر .س كالذل ناكو
 ك_فةوةنس ةئمزم هقف دة يذلو ذأ 4فهلر ذيب ا: هتءحصر ف واياد ههءمود.شرلا نوره

 ىلا لسري و هياط يف 2 ودرب> نع ص ح ةينا هللا ةفيلخ هاءنا نمدوصةملاودادغم هنأت ععت
 . ةفياخلاو ىلاولا لزب 1ذدربخ ةقيق> نعش -نأىلا ولار«أباةكلاةفيلخلاأ رقاملف حاحا حم

 بحا>ال هاطعأر ايات ةةياخاا تكف كاذب ةةراخاارب اف ةرصملايهن أهل لبق ىتحهنعنالاس "

 نب ىلع بحاملا صر -نقري زولا عاتا نهةعا+ج هةتوحاب ودرع ةاس نأ ةرءأو ىرضصما

 هيلا ل>رتهذرعو ب> لا ىلاولا أراب اذ ىلاولا مممدلا عطر مدا كادوا ب جر هديس

 نبهنأ ف رعبهنألالاو بجاحلا 0 هريخاؤ هن اشامو مالغلااذ هام بجا 1 هللاقف

 هلا ان د15 لا هددت لاقن لجأ ةقاثو لب هرم 6 ل :ةي ال نمهجو مالغلا دل ههجو نأ ناعم سلا

 كعمةلوتةقلادذهزاش مرمالغاي كاتيض#ب ىنربخا ب>الاهل )اةف ]اوهالاة دش نمهل جب هذ

 و كالا كات اء نبا ميدل رباانأ مأ ينذر ءتامأ كلي وهللاةفهفرعب جالا ىلا مهاربارظن ايلف

 ىلاولا ىذر هاف 4_هادقأ ىلع كنا هفرعا,افةفرعملا ةياغهفرعفرظنلا هيف بجاحلا نعماف ىاط ىف
 ىديس نبال تةتنأ كدارمزاكل هرامجاب كلاب و بح 1 |هللاةفهنولرفصأ بجالا نم لصدام

 هده ىلءهانارإ اوهف رعأ نيأ نهىالو مايهللاقو ى> الا ليذىلاولا لمةؤرعمس>اص ب صخلا

 ةس.خ روعلان ههلءالغا د هةجال والحاصتال كناكالي ولا ةفهن احب ةلوتةهةيرصلا|::اروةفصلا

 ىلاولاو بجاحلا لةوث هلا> نع هتلأسو هتاهماالهاليتق لتقي فيكفاروفصءلتقامواماعرشع

 وادىلا 4 سراف ىلاولا ىلا هباوتاودو ذ>افابلتاقاوا رفاين امثمامحلا اواخ دف ةيمصلا لتاق ىلعا وشتف



 7 نيراطعلاو فرايصلا قوسإ يلأ نكهنا نينمؤملا يا ملعا لاقف كثيدح لف ةفلملا 2

 1  لحاد نمةر ->هلناكو فانصالا رثاس نم عئاضن وليكوو تونا>قوس زكىفهلناك و نيزازبلاو

 - هلام ناكو ءا رشلاو عنيبلا لحال ناكدلا لع>و بيف ةولخلا لجال فرادصلا قوسإ ىتلا ناكدلا

 7 ١ قاعدظولاةقرضح الف قعاقيشقو يلاح ناكو ىريغ 1ع اوشا نعديز ودعلان ءرتكم

 9 تاالالانت اخةشاذ نينهؤملاريمأ ىل 93 أو ىلا «ت للا همحر تام < ىلاعت هللا ى ىوةشو ىدلاوب ىناصوأو

 هءاعىنهواثو كالذع نع ىلناباتى هأ تناكو ءاقدصالاو كنلضتمالا دولا مت 1و تاك و

 " ابيفانا ىتلارادلا ريغ ءىثىلقد حلو راقءأأ تعب وهءيمج لالا بهذ ىدامالا أيام معهما لف

 ظ الوحضتفت :اهتعب نأ ىدلوايتل ا ةفرادلا عيبأ اأنأديدأ ى 21 تاقفنينمؤلا ماي هتسحرراد» تناكو

 5 راع :دفلابأرا داهمت ةلمح نم ىرت كاف راشد فال اةسج ىواغت ىه تلقفدلا ىوأاناكم كل فرعت

 تحرخاوهتحتةفو قاطىلا تءاذ معن تاقرادقملااذ هب رادلا هدله ىن.ع ءبتاتلاقف ىقابلابر حتا مث

 ناظت ال ىدلوا ىلتلاقف هذاباك رادلا نأ ىلا ليخ فران »فال 1 ةسخ ه.ف ىنيصلا نم ءاثأ هم

 ىقتنكىةهيلاةحاألات قول هترخداتنكوىلالام نم هناىدلواي هللاو كب !لاملاملا|ذها

 ' الت دعو نينمؤملا ريمأاي اهنم لاملا تذذ ذ لاما اذه ىلا جايتحالا نع ةينغ كلبا نمز
 . امالك ىما نملبقاملورانيد فالآةسؤلا تذفت ىتخةبحصلاو برشملاو لك أملا نمهيلع تنك
 جاتحم كناىماعل اهعيب نعكتيبم دق ىدلواب تلاةفرادلاء- عيب انأىدا رمان ت تاق م:ةحيصنالو

  ةسمخاهايا ىنعب تااقفابعبب نمدب الف هالكلا لعق يطت الا تاقفابن اثاوعيب دب رتفيكسفاويلا

 ١ اهسفنب ىروما ىلوتتن لع خلبملا كلذب حلا هتعبف ىسفتب كر ومأاىلوتانأط ريشي رانندفلا رشع

 3 ءاطعلاو 5 اهدد تحب ' لاملا تلعج ورام د فلا ءمنمدحاو لك ت طعاو ىبا ءالك و تبلطف

 : ' ريمان تااق م تاءعف كد اناكد ؤتنأدعقأىل تااقوهمف رم اللاملا ٠ نماضعب ىنةطعاوابعم

 ٍإ باطو ا او ىنمنورتشبا ءراصوىلاحتتا ءاجو فرايصإ| قوس ىف ىتلا ةرج لا ىلات جو نينمؤملا
 رهوج نماهدنغارخدم ناك امى. تربظاةنسحلاةلاا كلا ىلع يمأ ىنتأراسف ىلامرثدك و حب رلاىل
 . ١ تتكمو ناك اك يلامرثكو طب رقتلااهيف عقو ناك اا داما تذاع م بعدو وا راو نجم

 7 ٍ ايف ناك دلا لخاد ن ههنا ةرح> تين مث ما ذب لا مهةيطعافىباءالكوءاجو ةدملا + اهذهىلع

 ' تااقفاراظنمارنمللجازويعلا رمل ىلع تاق دق هب راو اذاو دهم ؤملاريمأ ا. ىل داعىلعاب ف دءاقانا

 ٠ نكلو انأوهتلقف وهنيا تلاقوعناط تاقىلاسارخلا دحأ نب ىلع نسملا ىلاةرحح هذه
 ا ةئاماث ىلذز, كيهالغل لقىل تلاقوتسلح مام” نينمؤملاريمأ اياها ج طرف نم ىبقع شهدنا

 ىمالغ ىللاقف لقعلا لهاذاناو تفر هناوهتدخأفاهطهنزوفرادقملا كلذاطْنْزِب نأ هترمافراشد

 1 اهنسح نم ينرمماممل وقا[هردام ىلا هللاو تلاتفاط نزو ىلت اق لفل فاوال تفارق رعتا

 ىلالاةؤكلابام هلتلامق ةب رضرثاهبحوبو كمي وهو مجر ملي ىملعريغ نمابعبتو مالغلا ماقف

 فلتت قنا داتف اكن .ذأ| هذه مد 1ث .يمه كقنح ااا أ ل 110 2



 " راكلا لمات دمتعلا ساحو اوملؤ شرالا سئاغتة شو رمابتك امأوراصإ الا شهدت قو
 .لاحههتحو ن٠ فرءات اكو ريغت دقهبجو تءًأرفةةماخااىلا تراغنف نودمح نب الاقف شرفلاو

 انلسءخ م هذلا نمتشاب ١ ؤاج مثبضغ ىتحهلابام ىرتا:ىستن ىفتلق هتبارامافسضغلاواّضرلا

 .ىلاوالا نعةيطغالا تشكن |الفزار زيخلا نمةدئاماهيلعو ريرحلا نمةرفس اًواج مثانيدبأ
 انتداساب هللامسب رادلا بحاصل ةمثناونصريغو ناونص ناوالازعىف عيب رلا رعزك اماعطانيأر
 .بحاصو ماركلاق الخاوه اميماعطلا اذهنم زك الاب ىلعاومءناف ىنانضأدق ع وحلا نا هللو
 ماكتب ورا.خالا در وي وراءشالا دشنو كحض. وان دنأ نيب هعضن وجاجدلا خسفي رادلا

 نب رظانلا شهد. رخ !سلجمىلا اذاقن مثانب رشوانلك أف نودمح نبا لاق سلجمابقيليام فيطاب
 .تاازوانحارفا تدازفةيهش تابواحو ة.ئ>ةبك اف ةرفسانل مدقمثةيكرلا اورلا هنمح وفت
 هنا عم سوكفنلا حرف هذ المستملو سوبع ىفةفيلخلا لزيمل كلذ عمو نودمح نبا لاقانحارتا

 يسفن ىفتاقفمولذ الو دوس>ريغهنأ فرءأاناوم ومها مفدو برطلاو وهللا بحي هنأ هتداع

 ألو رمذحاو با.>الا لمت عمت و بارشلا قباب اًواح ثهسون لاوزهدعو هسوبع بيسأم ىرتاد

 هبيضَقب ةرودقم باب عرادلا بحاص برنضوةضفلاو روابلاو بهذلا ىطاوبو قو رمل بارشلا
 سمشلاكن هوجو راكب ادهنراوج ثالث هنمج رخو حّتف دق ةروصقلابا اذاونار زيألا نم
 لاقك اوقلاو ىلقنلا اذل م دقمث ةصاقرو ةيكنجو ةداوعنيامىراوملا كالتو رابنلا ةعار ىف

 اهناقلحو مس رب الا نماهمرارشو جابيدلا نم ةراتسرا وج ثالثلا نيب واننيب برضف نودمت نبا
 ةفياشلالاةؤ هدنعىذلاود نع معي لرادلا بحاص وهءيمجاذهىلا ةفيلخلاتفتلي مفبهذلا نم

 ىردابسانلا نيب فرعاراجتلادالوأ نم لجر انا انا ىديسا.اللاةتنا فيرشأ رادلا بحاصل

 ةفرعم يلسِيل ىديساب هللاوهللاق لجراب ىتفرعتأةفيلحلا ةللاقتف ىناساركا دمحأ نبا ىلع نسملا
 كلامحت هللاب ىذتعملا نيئهوملا ريهأ اذه لحرأب نود نبا هللا ةف ميركلا بانج نمدحأب

 ريمأأب لاقو هفوخ نم دعتري وهو ةةيلخلا يدي نيد ضرالا لمقؤ ل>رلا ماةفدللا ىلع لكوتملا

 ىنءاوذعتنا كاتسغ# فدا ةلذوأ اريصقت ىنهتيأرتنك ناني رهاطلاكئابآ ق<.نينهؤملا

 ىنتقدصنافانه كيلعهتركناام امأو هيلعدي ز مالؤ مارك الا نمانعمهتعنصامامأ ةفيلخلا لامتف
 كان دعو ةحضاوةح# كت ذخا هتةيق> ىنفرعت ناو ىنم توجت ىلقعب كلذ رقتساو هثيدح

 لاقف نينم وملاريمأ لعهتركن !ىذلاامو لا لاب ث دحأ نا هللاذاعملاقهلثما دحأ ب ذعالاباذع
 اذالو كا ايث ىت“اههنيزو اهشارفواهين اواواب:سح ملا ر ظنا اناو رادلا تاخد ني> نمان |4ةيلخلا

 كادر ز 1 هلاو كزاعش ىاطاشا كدي أ نيم قاري هأ د عا معن لاقدللا لع لكوت لا ىدج مسا ييلع ٍ

 لاقفىن”د>هللاةف سن سول ابهرممذ كتترند> ىف قدصلا يغب ماكشي ناىلءدح>ال ةردقالو
 ىنه سي ادحأ دادخب نكي مل هنأ هممأ ف اطلب كقحو هرصش هللا كديا نينهؤملاريمأاب لعأ

 ىلع هت ركن أ ام س.سب كثذحأ ىت> كرصبو كعمسو كنهذ ىل لخا نكلوىبأ .:رمالو



 . ةيراجلاهيف تاخد ىذلا ناكملاو ىهابتيأرف لكو تملا رادىلا ىعمءاذ-ىرجامبهتربخاوراطعلا
 . "ىطاشلا ىلعلطملا كابشلا لبقاطا بخ ىأرف تفتلاوثاهلعفي ةليح ىفاريحتم راطعلا'خيشلاراصغ
 هطاخاذاف كلهطيخم أهل لقو هيلا مدقنو كبيج قتفا نكلوكدارملانت اذهب لاقف عانص ةدنعو
 جابيدلا نم نيتتقش يعمت دخاو طارخاا ىلا تبجوت مث ةعاطواعمسهل تلقفرين اند ةرشعهل عفداخ
 سب الملا ليص ةت نم غر فا,اف هيج رفريغنينثاو ةيجرف نينثا سب المةعب را نيتاه ل عفهل تاقو ىوراا
 نو كلاهذدخ تلقفس الملا كلم ىلاهديدم مثريثك ةداعلا عقدا. زاهترحا هتيطعا اهتطامخو

 ه>وىلعء هةلعدل تاقواهريغ هدنع اصف مثهعمدوءلا ل يطاوهدنعدعقا ترصو'كدنعرضح

 س الملا نمءىثهبجتاو ةفيلخلا ريدق نمج رخ نم لكراصر لعففهبرتشيفهرظني نمل ناكدلا
 تاصف كن ال كثب د> ىنةدصت نأ ىدلوابدد رامايالا نمامهيطايخا| لاف باوبلاىت> هل ةبتهو

 رجات ىلعف وهامادهو سانللاهبااغتءهوولاملا نه ةلجىواست ةلا> لك وةيثع ةل>ةنام دنع

 لك ىفكبسكمنوك.|هواياطعلاهذه ىطعت ىتح كلام سأر ,دةماموثردلا لعب ساح رجاتلانال

 لاقف معن تلق ق ثاعتنااماهثلا كدشان !لاقمث كذا رم ىلع كن واغا ىتحاحي كارب ىلربخاف مود
 اهعهأ فرعت : لهلاقمث سانلا نكفي مك هللا نبح. قلاقف ةفءاخلارصق ىراوج نمةيراحا تاق نمل

 اطنكلهدنعةيظحملاو !كوتملاةفبلخلاةداوعهذههاليولاةفهلامتفصوف ىلا مفصلا فال تلق

 كوامملاباذاو ثيدحلا ىف نح اميبفاهب كلاص:!ىفا.يسن وكي هلعل ةقادص هنيبو كذيب لعجاف كولمم
 تناكو طايخلا ىلا هطاخ ىتلا بايثلاي د. نييور.ثعةعبرا ةليل فرمقلاهن اكوهو ةفيلخلا نم لبقع

 نملاقف هيلعتساسفهيلاتمقف لع لبقا مث لمأتيواهيلارظني راصفناولالارئاس نم جاس دل ان
 5 تاقفةسخلا <بلاقوةسخ اهنمذخاف م ءنتاقبايثلاهذه عيبتال ةراحتلان هلح>رتلقف تنا

 ' اعصرم اسوبلم هلت ذخاو يت 12011 مثال ا ةيحك دقع كيلا ى نما ده ىه

 "ا ىبلخد ويبذخا مثىنم ىل.ةفهيلا هب ترحوتورانندفالا 1 ةثالثهتميةتقاولاورهاوحلاب

 " تاقف كرما ىنباردق لاقفمهنملجرهل ت تاقفراجتلا زب كءس||ملاقو رمت لحاد ىف ةرحح
 قاسارخلا نسملاوبا كن اىدنع حصدقو ىلاقهب تكلم ريثك ًايشىلتدها كنالاق اذا

  مارغلا نهاهدنع اهلجا نم ىكبت ىتلانأءللا وف كبت ىللاقف نينم ؤملاريمأاب تيكسف فريضلارثك ١

 ىاو ىل لاق مث كعم اهربخرصقلاى را وج ميمحد نع عاشدقو مظعاواب.مارغلا نم كدنعامم كب

 ٠ تحبصا اماف يراذ ىلا تيضف دغىلا يندعوف ىنيلب ىلا ىف دعاست كنا د.راتلقفدي رتء ىش

 سماألاب ةفيلخلا دنع اهتمدخ نه تغرفامل اهنا ٍلعالاقءاحامافهترحح تلخدو هبلاترجوتو

 راهنلا رخآ ىلا ىدنع دعقاف كب عامجالا ىلع تمزع دقو هيعمج كثيدح ابتثدحا مترخح تلخدو
 للخ نمةلحو بهذلا نمج وم ذم ضيقت هعمو ىلا كولمملاباذا ليللا نجامافهدنع تدعقف

 - نييناجلا نم نيفص رح الا هيف لحىلا ىذخا متةفيلخلاهبشا ترصفى رواهايا ىنسسلافةقيلخلا
 لوفلا نم ةمح باود النمل وضل يع تيرصاف ساو ولاة جح هذهىللاقو



 7 زب وع
 117 خ!ناكاماذ نينم ءللاَريهأ ١ اهاوه ىف لقعلا ل هاذا: و تأتملواهراملارهش تنكم مث ىيع

 ناشام كسفن قتاقكلعل ت تااقو ىربذ ع نعىنت :لاسفاحرفريطاذأ ت دك-ذ ىلع تملس و تءاحابب.

 .ترفس كل كلم ىحو روىلامنأى ب دساب هللاوُتل اقف تفرصن اوىللامتذخأ فرك ةلاتحلا هذه

 رانيدهئاماثىلنز تلاقوث اهردصواه جو ىلع ب علت للحلاو ىللاو يرتسنل تسلجواهبجو نع

 وهو داعمثابعبتفاهعبتا مالغلل تاقف تف رصن اواهجذخ فري اندلااطتنز ومث ةعاطوا عب تلقف
 مث ةعاس كو ىلعتامق ادقاهباذاو ماي الا ضعب ىفسلاحان امس تان ةدمتضموتوبمس

 لىلام كيطعاع ىقفأىلع اطلوقانأت درافابيلا تحتحا دق يبافران يدق امس ىلقز لكلا

 ,ىسناو ىنولرةصنو دك ديعترتابتب اراك نينمؤملا ريمأا: انأو مالكلانم مارغلاط رف ىنعنش

 رعاشلا لاق امكريصاو لوقا نأ ديرا ام
 ثتبجا داك اال ىتخ ' تبباف أخ اهارا نأ الا وهاف

 .قوسىلا تلصوزأىلا ىسفنب اهتعبتو تف تفرصن اواهتذخافراني دةئامس-|امطتنزو م“
 امافرانيد ةثامسمح ىلززتلاقف ىنتارف تتفتلاوادةعهنمهتذخاف ناسنا ىلع تغقوفرهاوجلا

 دقعلا تذخاف ةعاطوا+ علاقة لعهنمتودقعلااهطعاهلت اقف ىنمظ ءوىلا ماقدقعلا بحاص قر ظن
 حابملا مالكلا نع تتكسف حابصلا داز رهشك ردأو تفرصناو

 دقعلااهطعاهل تا ةفلاقىتاسارخلا نسحلاابانأ ديعسلا كاملا, ىنغلب تلاق( 7,٠ ةليل يفو)
 لاك اموأف 0 رمىف تلزنوةلحدلا ىلا تءا> ىت>اةمعبتف تفرصناو دقعلا تدخافلعدهنو

 اذافهتامأتفا رصق تاخد نأ ىلا اهرظن || ةةاو تةكمو تك و تمهذفارميدد نين ارامقال ضرالا

 تذخادق تناكوابن دلا ف*لكىاقب لحد قونينم مل اريماايتعجر ةلك وتملاةفيلخاارصقوه

 م ؛اهاوه قىسفن تفلت اعرو ىبقع تءلسو ىلامتذخ ا دق ىسن ىفتلقفراندفالا ةث الث ىتم

 هئللذدعب اطضرءتت نأ كايا ىدلوايىلتلا ةف ىليرجام عيمج ىما تثدح دقو ىرادىلا تعجر
 يديسايىللاةفاريبك اخيشناكو نير اطلاق وس ىذلا ىليكو ىف ءاجىتاكد ىلا تحراماف كلهتف
 لاقفابعم ىليرجام عيمج هتثدحف كربخ ىثدخ تب اكلارثا كيلعربظي لاح اريغتم كارا ىلام
 لاعت هلل لاملابست>اف ةفيلخلا ةيظ# ىهو نينم وم اريمأ سدق ىراوج نم هذهنأ ىدلواد. ىل

 لصح الثا صأ كالرب داىت>كال ىنفعاوا ل ضرءتت نأرذحاف كت ءاحاذاو اه, ك ا : لغشتالو

 م 3 ”؟ناك ًهافرانلا سم ”" ىلقىفو بهذوىنك / من فات كال

 تيكب وىلقب ىذلادج ولا طرف كلذ لعىنامجاه تاقتف ىنتعنت كن الع كالمحام ىلتلاقف حرفلاةياغ
 هفيك نكلوهنمرثك !ىاق ىفوالا مارغلا نمءىش كباقىف امهللاو تلاقو ىلة#ر تكرفاهيدب نيد

 نالف ىلاهذه دخ تلاقوةقرو ىلا تعفذ مقر مهرهش لك كار أىناريغ ليمس نم ىلامهللاو لمعأ

 هفوس تلاقف كادف ىحو.وىلامولاعة> اح ىلسيل تاةفاهيفامهنم ضدقاو نيكو هنافىل الفلا

 خسبشلا ىلا تءأل تفرصن او ىنتءدو مث ىلبعت هيف ناكن أو ىلا كلوصو هيفذ نكمارماكل |

 ع ا ار بلا اا + حوت للا ا ا
 0 ا تريل عدول سلا 0-21 ا ا

 4 يمك "1 ء
 18 ”ريلار 1

0 



 رس ارت اجلا ل سا كلت ا ان هاهم 0 /

 تنسحأ تلاقفاثيدحل عام سالاو رظنلاالا اهب .عامجالا نمىضرغامو ىسفنب ترطاخ ىذلا انآ
 | كلام ةينلادذهب تلاةفةيص ءعاهناش ىفىنثدحم ملىسفن نالوقأامىلعديبشهللا ىديسا:تلقخ

 كتخانا اطىلوقو ردلا هردشولا ىغماةن الفاي اهي راك تلاقمث ىاقيف؛ كتجر تءقوودهللا

 تبجوتف قيض اهردّضْناف كتداعىر>ىلعةملللا هذهىفاهدنع ىلذغتف كوعدتو كيلع رست"

 ريغىلا ىنيتوعدول هللاوكا دف ىنلعجو كتايح ل وطب هللا ىنعتهلوقت اهنااهتربخاو تداع مثأهيلا

 تءاح ةعاسمعب وةب راخلااهملات رج وفاهم وكنب رسل كر وذ > نمدب اللهنأ اطىلوقوابيلاا

 اهيدي لبقواهيلاج رخا نسحاابأاي تلاقواهقنتعاواهتلباقفردبلاهن اكءىذي اههجو و ةبرراجلا عم
 ىنتمضو ىلبعا مسن تقلا ىنتًأراماف نينمؤملاريمأاب هيلا تجر خف ةرححا لخاد ف عدخم ىفتنكو.

 كلىرجاع ىنثدحتلاقمث هرو* وهتنيزو ةفيلخا|ساملب ترص فيك ىلتلاقو اهردص ىلإ:

 ىذلا هللدما و ىلحأ نم هتيساقام ىلعزعل تلاقف هريغو فوخ ن.ههتيساقامب ول ىرجامب اهتثدحف
 تلاقو اهترحح ىلا ىنتدخأ مث ىتخا لز: هو ىلز خه ىف كاوخدةمالسلا ماعوةمالسلا ىلا ةبقاعلا لعج

 لوما اذهب كستراو هسفنب رادخ اكنكلو مارحلا ىفهعم عمتجااال نا هتدهاعدقيلا اهتخالا
 حايملا مالك لان ع 2 تتكسفحابصلاداز رهشكردأو هيلع لاب ارتوهيمدق ءطولاضرأ نن وك الإ
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 . ىناهتدهاعدقىنااهت>التلاقةءراجلاناديعسلا كلملااهيأ ىتغلب تلاق ( 1[”,8 ةليلففو)
 هيمدقءطولاضرأنن وك اللاوهالادذه مكتراوهسةنب رطاخ اك نكسل وغار ا ىفهعم عمتجاال

 ا هعمممتجا َى عج :صأام نب رفوس تااةذىلا عت هللادامم ةينلأ هدهمإ اهتخأاط تلا قفهياعنلابارثو

 3 يلم ةحضب اذاو ثيدحلا فن اًيمف كلذ ١ذ ىلع ليحتتلا ف يت بم لذب نأ دب الفل اللا يف

 ٠ نينم ٌواءاريمأاب ىنتدخاف مب فاكوهام ة هيجل نكد هاهتردع> ل.؛ رد ءاح لو ةفيلخلا انارفانتفتلاغ

 >2 هتمدخوهبدد ني تفقوف ساج مث هتقالف ةفياخلا لباقت ت> رخو للعهتقبطو با درس يف ىنطحو

 ةيراخلا تناكوهللاب زم» هلا مأ ىهو ةدح. لاا معلا هب راد بح ةفياخلازناكوبا رشلاراضحاب تيضأ مث

 الواب اصبال كلملاو ةفالخاا ةزعل لك لاو هّلئاصت لامجاو نسحلازعلف اهرحهوهترحه دق

 ١ لوخدلاوىداوجلا نماهرئاظنب اهنع لغاشت هنكسلو رانلا ب يطاهنم هبلق فنا عماهطهسفت رسدكي.
 ال يل ب < يل + قاس

 - راتوالا تدشو دوءلا تذخأو ءانغلاب اهرصؤ ردلا ةرحشءانغس<# ناكو نهتارح> ىف نويلا

 راغشالا هديب تنغو

 رهدلا , نكس اْبامىغَقنا اءاف اهادو ىب رهدلا يحس تءيحع

 | ريصدل سل لق ىب كك كترزو ىوطا فرءبال لية ىتح كترحه

 | رقملا كدعو٠ اال ةولسابو ةليل لك ىوج ىندز اه.>ايف

 روزئالو ءارهال ىشاوملا ميخر...قطنمو .ريرملا .لثم رشب امل



 00 ل سو لق ع 1 2

 5 ماكاو و وع ب دار ريق لرمأو ةليلا اوس

 مضفاهيلعت ررماذاذ نسحلا ىب اللاقامل كولمملا نأ ديعسلا كلملا اهيأ ىنغلب تلاق( 3,7,١ ةليل فو)

 برذلاىلا ىتأتنأىلا اذكهل عفن أةفلخاة داع, نمهناللوفلانمةبحباوب الا نم باب لكيت

 هتئشُلأ 1 فا لاع اصواذافر 0 لري ا ىلع ىذلا ىناثلا

 كدح اوك كتيحاص كار تفاذك ؟واذكه4ةمالعىذلا بالا لخدااباباذكو اذكىهف باونالا دعف

 ىثماترصو جرو ىنك 5 مثقود.اص يف كح .رخاولو هيف لعز و مبهللا ناف كجورخاماو اهدنع
 .تدارو ةياطعة حض تحفم رجلا طشو ىف ترصا.هاف لوف ةبح باب لك ىلع عضاو باوب الا دعاو

 هلوحو ةفيلطلا وه اذاؤ هتلد تف قم نق ىتح ىوح ءوضلا كلذ 0 ع وع ءوض

 .ناتفيلخانل ن < لهىتخأاياهتبحاصل لوقت نينم ةدحاو تعمسف عهشلا نهعمو ىراوحلا

 لوفلا ةيح عضؤوو بيطلاو رطعلا ةحئار تمعتو ىنرجح زاح دق ةفيلخلا ترألع

 ١ .تلاقف لدقم وهاهو ةفيلخلا عومعث ءوْص ىرا ةعاسلا هذه ىفو هدا ينرحح ىلع

 قاضعات در ىديرشلا| برق عدحا هدم عالة علا ايزبي نعلا نال رح ءصأاذهنا

 اوجرخ مث اولخدو رجحلا نمةرححوملا اوفطعناف انبه لوقيو ىراوملا ىلعحيصي مداخب اذاو
 ةرد>هذهاولاةذ هذهنم ةرح>لوق. ةفيلخلا تءمسف ىتيحاصتيب ىلا اواصو ىتحاوشمو
 ناتااةفةلءلل؛ ني رشتااطلاقف ةفيلخلا مادقا تلبقو ت> رخفاهو دانفاهودان لاققف ردلا ةرجش

 نزاخالاقف ةليالاه ذهىف با رشلا ىلا ليمأ ال ىنن اف برششأ الف كتتعلط ار ظنلاو كل رض نكي
 مهماما اهني راجباذاو ع ومشلا نيب تاخدف اهترحح ىلا لوخدلاب سمأ مث ىل الهلا دقعلا اًطعفدا

 ىلغ تضف مث اذه نم تلاقو ىذه تب رقفاهدبب ىتلا ةعمشلا ءوص ىلع تلاغ اههحو ءودصو:

 هللا كدشان | اأطتلقواهيدب نيب ضرالا تل.ةفتنأ نم ىلتلاقو رححلا نم ةرحح ىلا ىنتذخأو

 تلاقفتوملا نماعزفتيكب و ىى>بم ذاةناب هللا ىلا ىف رقتتو ىنيمحر تو ىمد ىنقحم ناىنالوماد
 انأو كربخ ىنقدصاتلاقف صو صللارثأ ىلع. رن لوف صلان أ مهلا وال تاقف صل كن اكشالا

 تعقو ىتح ىنم نب. ردم ىلع ىلجوةبامصلا ىنتلمج دق قمجا لهاج قشاعانأ تلقف نامأ ف كل ءجا
 اهيراوج نم ةيرراجبايثب ينتءاجو تجرخ مث كيلاء يجأ يتحانهفضقتلاققفةطرولا هذهيف

 اهترحح ىلا تانسو رجح ايما تح .رخف ىفا>ج رخاتلاقو ةباو زلا كلت ىفبايشلا كلت ىنتسبلاو
 سابال سا>ا تااقو ميظع شرف هيلعو ردرس ىلا ل تءاذ ا مترحح تلخ دفانه لخدا تلاقو

 ملواقداص تن.ك نا كامدهللا نة>دق تلاقىلب ت3 ىف ريصلا يناسرلا نسحلاوب !اتنأا«أ كيلع
 نسكلاابأ تنكناامأو هروخ و هسابلو ةقيلحخلا ىذىفتنأو امسال كلبت كنافالاواصل نكست

 اهناف ىتخا ىهىتلاردلا | ويعاس كنان ءيعربا الو تنمادق كنافىفريصلا ىناسرخلا
 < يطاشلا ىلااهغاخ تانك وريعتت :ملولاملا كنمتذخأ فيك انري#وادبأ 2 "د عطقت ال

 ىلا تاسو فيك نكسلو امنمكبلقيفاممرثك ارانلا كنماهبلق ىف ايظمت ضرالالا اهتانيلا ,ء



 1 4ن كد نيد ا تامقف راجتلا ا ةردش را 0
 ق قاهرذعو اًطهءاقق رواهمجراهمالكع ساماق قدصلاهجو ىلءهرخا ىلا هلوا ن مابثي لهم .«:دحو

 - ئدي نيب ذحاملل كب>اصنااسات 7 اهمداخا بياع لخدو فرصن امثهلاوحأو قشعلا
 لعكال ام لقوهب دد نيد ىل رسذحاوة .اخأاءجر مث فر# فر +ه.تريخا[عةريخأفهلأس ةفياخلا

 كوذع لعلا.ةالاوةبا.صلاو ىليح كالذ لعىئامج نينمؤملا ريمأابت اقف ةف النا راذ ىلع ىراخحتلا

 اعدف تيا سوال ىن رص أ مئاهكدع توةعل1ةذهبرد نيب ضراالا تامقو تركب مث كو هركو

 اهترخ> ف ىلعا هوفز ويلا (تنغابود جلل سعأ وأم ىد>وزو داؤدىبأ نبدا ىضاقلاب

 ىتد ف نك :ه وألا ريمأاب ه راظاتام ع 3 ىنديىلا كلذ دنهمح تاقنو تدح رخ مايأةثال# دعتو

 : 1 8 هونك :نا فاخأو <ر «لجكوتلانارعا هأب الا نمامويىلت ل اقاهن | مث :اهزاب> نم هلك هركشتو

 ودامو تق كالذ ٠ نم م صالخلا هفزوك ا دش لمحأن اد راف نب نمدحأ هدتعانركذ وأ

 ق نحيف هيلا ترشأ ىذلا ىأرلا م ءزاطتاقفءانغلا نمي وتلاو ج ان ذاتسا نأدي رأت لاق

 اطلاقف هتمدخو تذذ اهءانغ بم ناكهنال اهيلط قءاحدق ةمالخلا لوسرب اذاو ك بما .دحلا

 قىرجىللعا ريل لس رآدق ناكو مايالا ضع ىفهيلاتء.هذاهلا قفت :افةعاطوا عم تلاقؤا ع يعطقنتال

 13 3 0 و ةفنيلاةك ايباد 7 ةلسع نم تداولا 3 !ء

 ا تلاقفمالاةققحب ىن» الح تا 0 مم

 رسدتنملاهدلو هلع 8 محبف هقدص نب 4ةدصونافاخ نب حتفلا هدنعو برش ةراةسلا ءارو اسلاح

 تد رهف لب وعلاو ءاكملاب ليما ظهلاو رورشلاب رورسلاس اقناوهلتقف كارتالا نمهتعاجووه

 3 ريخلا ىن ءاحو ةرمديلا ىلات ردح او نينم وملاريمأاب لاحلا فتق مث هللا انما سو ةءراطاوانا

 يت ءاكحهذهؤ َه رصبأ| ىلا ىلام عيمجو ىتجوز تلقنو تف نيمةسملاو رصتنملا نيب ع وقوب كلذ

 ماةيلعامم نينمؤملا ريمأأد ىت 5  ىفهترظنام عم عيمش-افرحابتصقن الوافرحاممدزال نينموثماريمأأ

 اند مووعنلالهأ أو نمرت الا ثلوصأ نمانتسم لصأ نال ملغ هقمعز نموه لكوتملا كدح

 جارخلا عفرب انل بتكوةاودب يعدتسأو طا نم ب جعتف هيدي نيب ضرالا اولبقفاهنم ىدال وأو 1 ةيراجلا ةنيلخال تجرخأ مث هايدح نمبجعتو اديدش احرف كلذب ةفيلخلا ح رفق مركلا

 روبقلا اونكسو مهنيب رهدلا قرف نأىلااعدن هذختاو ةفيلخلاج رخ مث ةنس نب رشع انك المأ نع

 روفغلا كلملا ناح.سةروصقلا دعب

 5 -# هتقوشعم عم نامزلا رث ةياكح قوم

 نمجرلا دبعهمسا رجات لجرنامزلا يدق ىناك هنأ د يعسلا كلملااهيأ ( اضنا ىكحم امو )
 ةدشلف هزئارقدلولا ىمسواطامجواهنسح ةدشل حامصلا بكوكتنبلا ىمسفا دلو وانت هللا هقزردق
 نيرظالا نيعأ نماءبيلع فاخلادتعالاوءاهبلاو لا او نيسحلا نمهللا[مهاظع أ امرظن | أو هنس>



 هوي و
 ا بايلالاب ترالوعف . اتناك انوك هللا لاق نانيعو

 هللا فاا الولو ب ادرسلا ىفنينم قمل اريمأ|..انأت ب رطوادد دشاب رطترطةفيلخلا|,عماماق

 تاسالا هدهتدشنا مثانحضتفاو تحصل ىلاع5

 قادت قانعلا دعن لهو هبلا ةقوثم دعت سفنلاو هقئاعأ
 ناهطلا "نم ىتلأام دتشيف ىترارح لو زت ىك هاف مثلأو
 ناَخ رة ءناعورلا ىرت ناىوس ' هلاغ ىرس سودا ىدافناك

 نه هيفا نينمؤملا ريمأ ا ىتع كيلع ىتقا تلاقفردلاةرحشا. لعىنمت لاةوةفيلخأ|برطف

 اًكشانل ىلوقو دوعلا قىدخلاة فه كب نيد ضَرالاَت تامقف ىلاعت هللا هجول ةر 5 ا لا باوثلا

 دوعلا تذخافافاضر ب لطا انأو ىاضربلطت سانلاو اهاوهب قلعتمانا ىتاا ىت, راج ناشف

 00 هذه تدشنأو
 كنم ىلدد الق ىلاوحا لك ىلع 2 ىكسن تبهذأ ىتلا نسحلا ةبرارا

 كلملاب قيلأ وهو زعب امأو ىوهلاب قلأ وهو .لذب اماف
 ىدايق نكلمراوحث الث عمىلاححا رش نءضتنا رعش ىنغو دوعلا ىدخلاق وةفيلْظا برطفق 3

 ش :هتم رطاو دوءا| تذخافةر انانماهلاب يمال ىرخاوةر حا هاةبراخلا كالتوتنا ندو ىداقر نعنمو

 تايبالا هذه تدشناو تائئنلاب

 ناعما زعأ ىاقنم نالدو ىلانع تايناغلا ثالثلا كلف

 ىنايصع ىف وهو نعيطأو . اهلك ةيربلا ىفعواطم ىلام

 يناطاس_٠ردهزعأ نيلغهبو ىوطلا ناطلس نا الا كاذام

 ةرحاطا هب 01! لا ةجلاموتسلاةباغالاكلا ءشلااذهة قفا ومن مة4ةياخلا بحعتف

 .ضرالا 'تامق وهتلمقتسافةفيلخلامودقب اهتريخا وةي راجت قرسفأ مرحح دصق 90ج رخمثب رطلا

 ةرجش صأ نمناك ام( مأو) ءرمأ نمناك ام !ذههتأآاصو اهطاصف هيمدقت لبق وت هب نيد

 هرب دأام لع ىننيعب هللا لعل و كرامملا كمودشتي ةرح ترصىت اتلاقوةن احرف ىو ىلا تءاحاهئاذرذلا
 هانثذخلانيلع لخددقابمداخباذاو ثيدحلا ىف نحت |ميبف هللا دمنا تاةفلالحلا ىفكب عمتجا ىتح
 يف نحل ايفا لاس كجو رخب كلذ متي نأهللالاسن واريخ» رخآا لعج ىذلا هللا + 1لاقتفانلا ىرجاع

 نمةجرخ ىتح لمعن فيك ىت ا اذا عم نكوتءاجدقوابتخأةيراجلاباذاوثردحلا

 هحو رخفف ةلمح ىلسدلا ل تلاتفهمودق ةكربب ةرح ترو قتعلاب لعن هىلاعت هللا نافاملاسردقلا

 قنينم ؤملاريمأاي تجرخ ماهينتسيلافءاسنلا . بايت نمةلدمب تءاج مثءاسنلابايث هسبلانابالا
 قركناوىلا 1 ب مل اننا سول اريمأب اذارصقلا طسو ىلا تءج اما تقولا كلذ :

 ىفرعى اراماف ىباقت اوعفرىتاوتأكذهيراؤلاهذب.ىتوتئاواوعرسا هتيشاحل لاقو راكسنالا ةباغ

 هتءاسوهتقو نه ماق ملى يصأ ىف ركشقت ىنيدح معساملفاثيش هيلع فخأ مو ريما هتربخاف ىنلأسو..



 نيحايسلا نم شدو ,دلجروالارعشيرلف نصي ذامردي ف هع

 5 كشن راصو رجاتلا ىلا مدقت مث ق قوشلا فرط نم هيلع لبيقأدق نيا اصلا ادا.عراءشهيلعو

 نيتيبلا نيده دشنأو نيعلا عمد ضافأ نار فعزلا
 الالع :> اذا نورا هلكشا . ؟تقك- لح 1: انيععتاب

 .ال :ال .لاقف ٠ يل .ىل -تلقف . ولوللاق مسالا ام :تلقف

 رظن اماف ماحزلا باق هتبيط قدشن اف ىنهلا هديب هتبيشحيسع وانو ا ىشع راصشيو ردلانامث
 رعاشلال وق هيلع قيطناو رظنلاو لقعلا هنم شهدنا مالغلا ىلا

 لهرطفلاديع لالههبجونم .لحيف حباملا .كاذ اميبف
 لبم ىلع هيشم ىفادمتعم  لهأ دقراقو ىذ خيشباذا

 دهزلال رثأ هيلع يئكرا

 لالخلاو مارحلا ىف ضاخو ىئلايللاو مايالا سرام دق
 لالشلاك + داص ىتح قدو لاحرلاو ءاسنلاب ماهو

 دلج ىقابلاب امظع داعو
 ايبص ىري هدنع خيشلا ايبرغم نفلا اذ ىف ناو

 اي وع ارهام نيتاصخلا ىف ايرذع ءاسنلا هبحم ىفو
 ديز لثم هيدلبنيزف

 انمدلا يكب و عد رلابدنو انسحلا ىوهيو انسل انمي

 انهوأ كانه. ىلا ايصلاعم انصغ ٌقوشاطرف مهلا

 دملصلا عابط نم د وانا

 اريصب هرمأ ىف اظقيتسم .اريبخ ىوحملا نفى ناو
 ارنوخلاو. -: ةيبظلا: -:قئامو. . نيمعلاو. ليلا : ةنميلا

 دارملاو اعمسيشلابماهو

 لاقومهاردلا ن مريسيتا٠ هلج رخاوهبيجىلاهديهوب اف ناحبر ق رعهاطعأو دلولا ىلا مدقن مث دقت

 مادق ناكدلاةبطصم لع سلجو مها اردلاه:م ذخاف كلامبسلا> ىلاب هذاو شياو ا

 تراصف ةءبانلا نويعلاك هعومدو ةءباتتم تارسح رسحتيو ىكسو دلولاى لا رظنيراصودلولا
 ش؛وردلازا لوق. مهضعب وقاسف شب واردلا اك لوقي مهضعب وهيلعضرتءتوهيلارظنت سانلا
 ١ ناكدلا لفقن ىتحىدلواي مقلاقوماق لاا ذه نياعاملهن افهوب أ امأو قارت > ادلولا قشع نمهبلق ىف

 ىهابنافانعم تاءفاعي كمأ يزابحم يلاعت هللاءا ارمشاالو عيب م ويلااذهىفان ىغبش الوانتيب ىلا حورتو
١ 

 5 7م 0 لاو :وامت نواس وبزاز هيلع نع هرم نئانل( نجران 1 قا

 ةيطيمت طال. نوي



 ظ 2-0-5
 ةلبمرةعةع نر ب ده نا عامل جتا ركوب زك اناركمو 7 نإ :دسا1 14مل

 كلذكو هللا هلزن أك نا" ارقلاأ رقيامحدلاو ناكوامبتمدح ىطاعت:ةيراجوامبيدلاو ريغدح أ ا هردرإو

 باسحلاوطخلااماغت و ذآر ةااظمح ىتحهدلوأ ارقي لجرلا واب نب ءيرقت مالا تراصف نارقاً رقت همأ

 ةكعوز رهاق تلا لاجرا غليمدلولا غلب اماف معمول اجاتحيل وامبمأوامبم بأن مبادالاو نونفلاو
 ناكثيحتلاقمالغاطلاققف مالغوأتنب وهأ سانا| نيعأ نعزامزلارقكدلو بحاح تناو ىتمىلا

  رهتش نا لحال هوفرعي وسانلا فر 1 وي

 عضيف كدلو هنا اوفرعدق سانا د اعرب دوءا ارشلأو عيبلا هماعتو وكن اهنا دنع

 هيوقدصتال مناف نمحر ادبع رجاتلا نب ان سانلل لاقو ةلاحا هذ هىلع تم اذا اما و كت ةلخم ىلعه دي

 كلذكو ة ماكملا كلاومأ ذخأتو ادلو هلذا فرءنالوكان:ًارامنول وق لد

 لاقفاهبح رفنو هلابجوزنف اهبط+اطا وفك نوكيا دحا لعل سانلا دنعاهربتشأ نأ ىدارمتنبلا

 حابملا مالكلا نعتتتكسف حابصلا دازر هش كر داو . سانلا نيعأ نمامب لع ةفاحم كلذ تاعفامع ا ام
 اهلاف مالكلاكلذهل تلاقاملرجاتلاةحو ز ند يعسلا كلملا | يأ ىنغلب تلاق( ”,”!آ*”ةليل ىف و)

 لو نسحأ دقو تاريغلا ديدشس حج لاو مل س<ىنالس انلا نيعأ نما هيلع ةفاخم كلذ تلمذاما
 تايب الاهذه لاق نم

 نامزلاو  كناكه نمو كنمو ىنمو ىرظن نم كيلعراغأ

 ىبادتلا نم تمكسام اماود ىلويع ىف كَتْعّصو ىلا ولو

 ىلافك ام  ةمايقلا مويىلا موي للك ىف ىنتلصاو ولو
 قاكدلا 1 ورلا اذه و هدكوما لوي نمل اعساي الو هللا بع لكوت هتحوزهلتلاقف

 هوبا هذ خأو نيقشاعلا ب واق ىفةرسحو نب يسال 2: نمةلدب هتسبلااهن |مث

 هوبًاراصوةهيلع إس وود, سويت وهيأامدقتي وهب نتتفهأر نملك راصف قوسلاىلاهب ىغموهعم

 لحما ىف تعلطدق سمشلان !لوقيس انلا نم ضءبلاراصوةجرفلادصتل هنتي ثيح ساثلا مشي
 لالهرهظ لوقيضعبلاوةينالفلاة با يف ردبلا ءاطم لوقي ضعبلاو ق وسلا ف تقرشاو الفلا

 مالك نه ٠ لحخ هبال لصح دقوهلنوعدي لا

 تناك ىتلا ىهاهنال اهبلعازعدب وهما متشي راصو مالكلا نع مهنمادجأ حج ناردخ وا

 ىلا لصون ا 0 ا سوس السنا ةدونأ تمت |اوهج ورخيفابسس

 ,لكراصو قبب رطلااودسدق#آرفسانلا يلا تمنتلاو هما دقه دلو سلجأو سلجو ناك دلا حف ناكدلا

 دقاو هقرافينا ردّ. الو ليما هجولا كلذوىلا رظني وناكدلا ءادق فقيداغو حت ارن مهب صنم

 لاق نملوقتب نيلثمتملاجرلاوءاسذلاع|جاهيلع

 نوما ؟ فيما انإ -تاقو“ < ةسفانل- + لاخلا: :.-ةقله# ++

 نوقشع. اال“ كدابع فيكف لالا بح :ليمح تنأو

 07 ف ف ا 20 0 107



 ع نو ع فجرا 2 ع 4 3 00 ا 7 0 5

 او

 قارما ؤلؤلل انماع فشقكن ماقذم هنااا 7
 : يتاللا فشك موب ةمايقا نا ىتمايق موقتنانم اوبجعتال

 نم ىلحا ىتيرو تانبلا دوهن نءنسحا مف ىدوهىلارظناهلل وتب راصوهرذصمالغلاهلنيي مت
 فخم الو ىلا حب لعو ىلاصو مهتغاوهدابعلاو كسنلا نمانلخرهداهزلاو عرولا عدف تابنلا ركسلا»

 نمقخام >2 ريراهوةداعلا تسمن اهمناذدالبلاهدهكرتاو ىدرلا نم نامالا كيلعوادب اءىش نم.

 ناىدلواي حسا هللابذوعال رقي وهبجو تفليش يور داو هينثتب هلقعنانعىنثي وهيدبي وهنساحم
 ىلديراصوهلبقلا لبقتساو شي وردلا تافث افمالءلاهيلعددشف مانملا الو هلءذاال ارحب ئيشا لهم

 ه7 نامزلارقدلاوهفاضأ ىذلا شي وردلا لوس

 لزيلو نيتتعكر ىلصوةرمينا:ةالصلاىونفهيلامدقتيناداراوٍلسو نيتءكر ىلصىتحهكرتآراهغ
 باحسلا ىلا ريات نا كداىم لله ةالصلا هذهامو دولا هلل .ةةاسماخواعب ارواثلاثأذكه لعفي.
 هل لاتف هينيع نيب هسوبي راصو هيلع ىمترا مالغلاا مث با رحملا ىف ليللا لوط تن و انظح تعضا
 ناهللوقاو ىلا يدان اديرأامىل لعفتىلنأهل لاف نمحرلا ةعاطب كيلعو نا يشلا كنعزخا ىدلوأ

 عبارادللا هليل فلا )5 م



 000 + اة تي نا ,
 6 ا ءآ / ةمسسسسلا 0 ها سلا

 . ةناكد رجاتلا لفقو شدوردلا ماقف ناكدلا لفقأ ىتح مق شو ردايلاة هلك اذهىف تمسست ىتلا

 تغفتلاو لل ملا دلولا لخدف |مطزتم ىلا الضو نا ىلا سانلاو شد و ردلاامبعمتف ىشموهدلوذخأو

 نوك أ نا ديرا ىديسأب لاقف يبت كارأ ىلامو شر.وردايدي رتامهللاقو شب و ردلاىلارجاتلا

 روش ث كردأو شد ورداي لخدا هللا فيضب امح رم لاقفىلاعت هللا فيض فيضلاو ةليللا هذه ىف كفر دم

 . حابملامالكلا نع 3 تتكسف حابصلاداز

 انانامزلا رش دلاورجاتلل لاق الش: وردلازاديعسلاكلملاابيا ىنعلب تلاق( 65 ةليلو)

 أ ش وردلا اذ هناك ناهسفن قرحاتلالاقو شد ورداب لخداهللا فيضب أامحر مرجحاتلالاقهللا فيض

 نافداسفهدنءام ناكن اوهرب-ق ىنخأو ةليللا هذ هى هل:ةأن ادب الفةشحلافه:م_لطودلوالاقشاع :

 سلجا يدلواينامزلا رمقلارسلاقوةعاقن| هزلارقووهشيوردلا لخداهن | مثهميصن لك ايف يضلا
 مك ارظان نوك أا:افاداسف كنمبلط افاد نع ن.ءجرخأن ادعب هبعالو هشغانو شب و ردلا بن اه
 دعقوةعاقلا كلت ى شن وردلاه: ىنتخااملدلولا نا يثهلتقاو هيلال زن اذةعاقتلا ىلع ةلطملا ةقاطلا نم

 وهو قفرب هيلعدرب دلولاهماكاذاو ىكسو رست: وهيلارظني شبو ردلاراصف شيوردلاب ناجم

 رتفيال و دلولا نم هنيعو اك ًايراصفءاشعلاىأ ا ىلا ىكسو دونت: ودلولا ىلا تفتلي و شعتري
 ةمدخمب ديقت ىدلوايدلولاوب |لاقهونلات قو ءاجو ثيد.ألا غرفو ليللا عب رىغمالفءاكملا نع

 اندنع :وأ كعم كك دلو دخ ىديساب شب وردلاهللاقف جر ناداراوهفلاخ الو شو ردلاك مع

 كتمدخم موقيو كتجاح ىغق.ىدلوفائثي ش كسفت ىهتشتاع ركدنع مان ىدل ووهاهاللاق

 نم ناك اماذه ابيذ اه ىتلا ةعاقلا ىلع لطت هقاط اهرف ةيناث ةعاق ىف دعقو اهالخر يح

 ه4سفن ض رعد و هشغاش راصو شإاو ردلا ىلا مدقت هناف دلولا صأ نم ناكام (امأو) رحاتلارمأ

 مهللا ميجرا ناطيشلا نم هللا» ذوعأ ىدلواب مالكلا اذهام هل لاقو شدو ردلا ظاتغاف هيلع .

 نع اديعب دعقو هناكم نم شي وردلا ماق مث ىدلواي ىنع دعبا كيضر ال اركنم اذه نأ

 يلقان او ىلاصوة ذل نم كسفن مرح شي وردابءىث ىال ل لاقو هيلعهحو ر ي مرودل وناهعيتشفدلولا

 فرعد ىلا نا هللاقف كرب هتربخاو كابأ تددان ىنع ع منت لناهللاقو شي وردا غدادزاف كلحم

 | ىدلواب لاودل لاقف كتبجعأامأ ىنع عنتكع يِ : الو ل رف يحس نا ايكوم

 رعاشلا ل وقد شن اورتاوملا فويسلاب تعطقولو كلذ لعفأام

 ظ ىلاوتملاب تسلو ' اثانا» اروكذ حالملا ىوهي ىلقذا

 ظ ىلاز انأ الو اطثال نكا مل اروكو 7 مازأ لعل
 1 | ” ناكملا اذهىف مان تيب امانأ 0 ل ئتح بابلالحتفا, ةلاقو ىكب مث
 وا هسقرو قطعت نيو ىدخو محو ىهجو قا مال طنا وج راسو اراد تا يد

  لاجلا عييدب ناكو ىت ةارلاو رسلا زحعب ظحلاب زيلاانرو ىقاسلاورخا لحل قاسن عدل فش م

 لاق. نم ضعب هيفلاقك لالذلا زيك ١
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 تنك ىذلا ناكملا نمانا تجر هيلعزوج رفةيلوتقملا لعاوملاو قاوسالا ف سأنلا تجردو»
 ىت رب ملفارس هيلع سس |ترصف ةيبصلا كلت قشعىلق كلاع نك-لودحا ىلهبتني ووارس هيف“
 هيشأ هتياراذهكن !تيأراماف ةرشحاهقشع نم ىلق فو ةرصبلا نم تجرخ ىلا مثربخ اهنع دحأ.

) |] 

١ 

 ا اناا
1 ١ ِْ 1 
١ | 

 © ةرسبلا ةئيردلم ىشيوردلا نهارىذلا ىراوإلا
 (ناكدلا ىفايفة# ناك ىذلا لجرلا قع بر ضب نهادحا نهتديس تأ د قو)

 مث لاك, ببس اذهو مايهلا ب رهط لقب مرضاو مارغلاراثىلعجبهوا يترك ذف ةيبصلا كلتب سائلا

 لاح ىلا حو را ىتح بابلاىل حف نا كياع هللابىديسايهلل ةودي ز م نم هيلعامادي دشءاكب كب هنأ
 مالكم مع“ امل هناف نامزلا رشق رمانمناك ام (اماو) ها نمذاك اماذهج 0



 / رق ار ديا لك نحر و لا 0 يول رد هكر لل نا ا
 كب هوب 74 9 ريك . ايس و لا >2 ف ا اه ايبا 1

 57 ِ : هي 1 : 1 5

 ميسم ما - 7 ١ - ١ 77 ١ ١

 اذه ]لكك + لع كماظعرسكي ىتح كبرضيو كيلع لخ ديف ةشحافلا ىف لعفي نادي ريشي وددلا
 2: ىف لاقو داسفه دنعام شي وزدلا نا دلولا يلا دنع تيثفهن ذاب عمسإ و هنيعب رظني دوب او

 و شي وردلالواحيراسدلولانا مثا اك ةقشملاه.اهلمحت.ناك امادسغمشا وردلااذه

 هيلع لخادفدلولا كفه. رضودلؤلا ىلع ظلغاو ظرغلاة باغ ش» و ردلا ظاتغا ىت> هنا ءابعطةةالصلا
 ىكست ءيش يال ةلاخلا هذهىلع كنا ثيح ىخأ اي شيو ردنا لاقوهرطاخب ذخاوهعو هدحسموهوب |
 كيف كننظهتن ور دنع ىكبت كنتي ازاملانا معن هل اقف بيس نماذط لها ىدلو تيأر نيح رسحنتو

 «كايلع ل>دا ةشحاف هنم بلطت كاتياراذا ىلا ثرمضاو كلب رجا ىتحرص الا ذب دلولا ترمافءوسلا

 بيس ىربخ نا كيلعهللاب نكساو ةباغلعحالبعلا نم كن |تفرع كنم ءعقام كاتب راماف كلتقاو
 هللاقف ىنربخت نا دب ال لاقف حارا نك اسىلعكرح ال ىديسا»هللاقو شدو ردلا دهنتف كاك

 ةن دم تاخد ىننا قفتأف راهنلاو اللا قلاخا أب نيجءال راطقالاودالمأ| يف حارس شد وردىننارعا

 عئاضبلاو فانصالا رثاس نم اهيفو ةحوتفم نيك اكدلا تيأرفراهنلاةو#ةعمجج موي ىف ةرصبلا

 بالك ع راوشلا يفسياودلوالو تنب ال وةأر مالو لجرا يف سيل ةيلاخ ىهو بورشملاو لوك أملاو
 ةنيدملاه ذه لها حار نبا ىرتا,تاقو كلذ نم تبحعتف سينا سن االو سيح سحالو ططفالو

 ناكد تاخدو زابخ نرف نم انخساشيعت ذخاةاعئاج تنكو مهبهللا لعفامو مهبالكو مهططقب
 ترارو تدراام تبرشف تابرش ناكذ تءلطوت لك او لسعلاو نمسلاب شرعلاتسسوتاب ز

 تب رشف دحا اهيف سيلو ةوبقلاب ةئلتمت رانلا ىلع جراكبلااهيفتياروامتلخدف ةحوتفم ةوبقلا
 ةعاسلا هذه ىف مرلك اوتأذ توملا مثاناةنيدملاةذه لهاناكبيجءىعلادهناتلقو ىءافك
 اذاو رمالا اذه ىفركفااناانيبف مهنيك اكداولغق.نااو ردقامواوب رهف مهبلزن ءىش نم اوفاخوا

 تبأرف قو را لالخ نم رظنا ترصو نامزلا نم ةصح تيفتخاو تغذن قدن ةبونتوصب

 .نوعبران ١و هوجحولا تافوشكمىلب ءاطغريغ نماحوز قوسلا ف نيشمدقراق الا نون ًاكىرا وج

 نم اهيلعو هءاعام همادقا لني ناردقر ال داوح ىلءةبك ار ةديلوتدارو ةب راج نينا احوز

 ةس الوةني زار ابةنب زمىهوءاطغريغ نمهجولاةفوشكمةديلولا كإةورهاوأاوةضفلاو بهذلا

 ءىضترواسا اهيدي فوبهذلا نمدئالقاهردصىفو رهوملا نمدقعابقنعىف و سوبلملارخنا
 اهنيعي نعو اهفلخو اهمادق ىنراوجلاو نداعملابةعصرمبهذلا نم لخالخاهيلجر ف وموحتلاك

 اماف رهاوجلاب عصرم بهذ نم ةقئالعودرمز هتضبق مظع فيسب ةدإقمهب راجا ميدي نيدواط اعأو
 .ىف ءىث س> تءعمدةىنان ايت لاقوداولا نانع تسي> ى ادق ىتلاة ما ىلا ةيبصلا كلت تلصو

 .هوجولا تافوشكم نحن وانيلعج فتي هدا صو فختسم دحا هيف نو, اله هنشتف ةناكدلا لخاد

 .لجرب نجرخ دق نهر فافث اخ انا تيقبواهيف فختسمانا ىتلاةوبقلاءادق ىذلاناكدلا نشتمنف

 .هقنع ىمرا فيسلااهعمىتلاهي راحال تلاقذ ك»د. نيب وهاهو لجرانهان:ًاردقا:ةديساياط نلقو
 هذهتًاراللنا تعز فذ نيضمو ضرالا ىلعاحو رطم هاكر مثهقنع تب رذوهب راحلاهيلاتمدقةتف
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 ان 2 5 هةعشلعبي

 "الملا 1 كنعلا ا “ 3 ةذحو هبا. ةييسيمب ,
 ارا لا وع ا ا

 7 ىلا
 1 1 00 امو ما 3+ 8

 لاا كاين ٠.2 نتن ل دس

 :اذههىريغ تربخأ ىقهىدلؤاي#ل لاقفهاراعهربخأو بكوم ىةبكارةيبص نينو تاب كلارا
 .نومتكيال سانلا لكزاف ىريغدحامادق مالكسلا|ذهرك ذي نأكاباىدلوايهللاقفاللاةربخلا
 .ىلا لصب ىتح سان ىلا سان نم مالكلا ل قش نأ ك.اع فاخافريغص دلو تناو رارشالاو مالكلا :

 .لهااماو ةنيدملا د هريغ ىفهفرعب الودآر د امهتءارىذلااذهنأىدلوايلعاو كولتةيفهباأ ٠

 ططقاو بالكتلا زوسب# راهنلاةومدنعةعج موي زك وةرسلاهذهبنوتوع مهناف ةرصنإلا .
 .تاوبالا مهيلعزوةاغيو عما وملانواخديةنيدملا لها عيججو قاوسالا ىفىشملانعابنوغنعو ٠

 نكلو ةيابلادذه ببسامدحا فرعي الوةقاطن «للطي نأ الوقوسلا فر عن أ مه:نهدحاردقبالو

 .هذهرابخا فرءتوزباك الاتو. لخدتةبادابن افاهببس نع ىتجوزلأسا ةليللا هدهىف ىدلواب

 ئدلاوايهللاقو ةشبك شدكف هبىربختاع كريخااناودغىف يد: ءىاتىلاعتهللاءاشزافةنيدملا
 .نيزملالاقف كل اذه ذخلاقو ةيناثةشبكشبكو ىما تراصابناف كتجوزهطعاو بهذلا !ذهذخ ٠

 .ناكدلا يفدكرت مح يحضلاربخلاب كيلا "ىجاواهللاساو ىتجوز ىلا حو را ىتح كناكم سلجا ىدلوأي .
 .ئد ةندلاوهذه صا ةة يقم ىل نأ ىدارماط لاقو مالغلا نأ شب اهربخاو هت>وز ىلا حاذو |

 نعتاناويلاو سائلا عانتمااهماةقيقح ىلع عالطالاب عل وتمةنافرحاتلانانثلااذهابز ريخأ

 .ريخ هنمانل لص< هانربخا اذاف يخس ميركوهو قشاعهنانظاوةعبلاموبةوحضىف قاوسالا
 «ةجاحلا نأ ك/لوقتومالسلا كئرقتاهناف ىتجوز كما ملك ل اعتل لقوهتاهحرهلتلاقفريشك 1

 ىلاانب بهذا ىدلؤاي هللاةور.خلاب هربخافةرظتملادعاق نامزلا ,ق ىآرفناكدلاىلابهذنةيضآةه |
 .هب تب>رفةةجوز ىلع لخد ىتح هب راسوهدخا مثةيضقهةجاملا نأ كا لوقت .,ن اف ىتجو زشكلما '
 .نوكت نم ةيمصلا هذه نع ىنيريخأ ىمااناطلاقواطاهاطعاورانبدةثامج رخاهنا مثهتسلجاو ش ٠

 اهبقشب نأداراف ىنطلا كالما دنع نم ةرهوجلا ه:ءاحدق ةرصيلازاطاس نأ ملعا ىدلوا,تلاقف ٠

 .ةينهت لعالا بقثي ىذلاو ةرهوجلا هذهىلاوبقثت ذأ ؟<نمديررا رطل ةوةب رهوجلاعيج رضحاف |
 عب رمرهوجلا نأنامزلا كالماناولاقو اوفاذنهسأر ىمرا ىنافاهرس“ نأو هل هتيطعا هاذ انف

 :ج رخال نحف قيطن المانام# الف رسكلاهيلعبااغلا نال سي ودحا هبقث, نأ ل قو بطعلا

 ديبغ لعملاهلاولاق خيش نموكلاملا لافانمان ريخاانخيشاماوةرهوجلادذهسقنن نان دبا نه

 نيد هرضحاو هيلا لسرأف ةديحةفرعم هلوةريث5لاوماهدنعو ةعانصلاهذمانم انريخا وهو |[!

 روك ذملاطر ةهيلع طرشو اهبفثب هصاوهيلا لسرافةرهوجلا هذهكل بقثينأهىمأو كيدي ||
 قفبسيسااو كغىلا ىنارما نامزلا كللماب لاقف لعماي ىلع نمل اقف كلملا جار مىلعا,ةبثواهذخاف

 .ةبحم اهبحم ناكو بكوملا ىاهتبأز ىتلاةببصلاكلتهتجوزتناكوهتجو ززوا هي ناداراهتا كلذ ||
 ىتح ةينكلا لهما كلذ لجالو هيفاهرواشاذاالا ايش لفي. ال ناك هناا هبحممظءنموةديدش |||

 ””ىش ىاف كوراشا ىت> هتاهما دقو ة ين يناطءاورهوج كلاما تبقثان ااهط لاقاهيلاىااماذاهرواشب |١

 0001 هةاكلملا لع .نفا م نصا يي نا لاا عاطل لاا لت ىف واين نا



 هوبي هآباو الاردحاو مهنم سيلو دار ما: ليضحتل دالباا نورفاسراتلادالوالكهم اللاق
 .هل لاقف ى دع سر ظن اواهب رفاسأ ىتح راب ىلز جت مل ىبأايءىش ىالواهيفب ري واهب رفاسيف ةعاضب
 " ءنااما وايندلا اجو بساكملا ودنا ,اوفلا ل جال ثدال وانورفسيفلاملا نمنولةمراحتلازا ىدلواب

 اةصوصخ ةغاسكقارف ىلع ردقا الاناو كد رغا يكتف عمط ى دنع سولو ةيب كلاومأيدذعف

 ارحت» ىلز وج نا الا نكمعيال ىنأايهللاقف كيلع فاخاو لاك لاو نسم لاو لاما ىفديرف تناو
 ةعاضب ىلزبْخ يرطاخ بيطت تدرأ نأو زا الو لامريغ نم ناكولو برهاو كلفاغا الاوهب رفاسال

 :نا اط لاقر ربألا اذهب هتحوز ربخا رسلابةلعتمهوب ادا راماف سائلا ذالب ىلعج رفتاورفاسا ىتح

 'اذام هتجوز ها تأاقف ةبرك ةب رغلا نا عمقب رغاادالب ىلاهبرفاسمل ارحتم هل :محان ادي ريكدلو

 .نا اذ لاف بساكسملا ورافسالابزو رخافتر مهاك_را تلاد الو ةداعد ذهن ا كلذ نم كرضِ

 .تنك ناو رضتال ريل ةدايزهل تااةفريثكىلافانااماولا ومالا ةرثكنويلط»ءارقفراحتلا لاغ '
 .تسكبامئالهب رغلا نمفاخاىلارجاتتلالاةفىلام نم ارحتم هلزبجااناذ كلذبهل حمستال تنا

 حضت:ةنو هارئ الفهيلطنوان دلو بهذيالو باستك الاهبف ىذلا بارتغالاب سأبال تلاقةب ركلا
 19 هيف اسيك هما هتطعاو رانيذا فلا نيعستو هدلولا رحتمزبجوهتجو ز مالكرجاتلا ل ةفسالا نيد
 1! رهاوجلا ىلع ظفتحا ىدلوابتلاتو راني دةئامسمخدحاولاةميق لقارهاوجلا نيمت نماصفنوعبرا

 ' .مالك لا نعت سف حابصلاداز رهش كر داو ةرصبلا ىلارفاسو كلذ عيجج نامزل ار ثذخاف كعفنت اهنأف

 ْ يعل ىلا رفاسو كلذ ءيجذخا نامزلا رقنأديعسلا كلملااهياىنعلب تااق( 8,70 ةليل فو )

 (] .ةلحرمالا ةرصصبلا نيبو هنيب قبل ىتحارفاسملزرلو هطسو لعددشو رك ره اوجلا مشودةناكو ٠
 ناغف مدلاب ه>ور خطلو نياق 1 لا | تاو نخر رنةدحاو

 )ٌ 7 ىلا برعلا جار أهأف اوحارو هلاوما اودخا مثدحاهنمسر ةةيودوكرتف لوتقمهنا برعلا

 . .لزيلو هماز> ىلع ىتلا صوصلا ريغ أيش كلعيالو هو ىشهو ىلتقلا نيب نمنامزلارقماقمهليبس.
 " ريخا مك سانلا ن ه هيلاخ ةنيدملا تناكوةعجج مون ىفناكهلوخدنا ق و هتاف ةرمهبلا لخد ىتحارئاس

 17  راصو برشو 0 ”اضملاب ةئاتمم ىهو ةحوتفم نيك اكدلاوةيلاخقاوسالا ىأرف شب وردلا
 1 امو نيياعج رفتف تالا تءاجا لا اكد ىنتخاف قدتهب ونلا مد مذا كلذ كوهائيبف ج رفشي
 رإ) عيطةسرال يتح مايطاو دجولا هكلمو مارغلاو قشعلا يي ةبك ار ةيبصلا ىأر
 | 1 قوسلا ىلا بهذف قاوسالا تلم سانلا تربظ نامزلا نم ةصح دعبو مايقلا

 مث هل ىلا مجر وهل هعابةرانيد فلا يواسي نيعب رالا نم نسجل ع رخاوىرهو>لجروىلا هجوتو
 . عبرا عابمت ماا ردبلاهناك علطو ماخلا لخدو+>ئاو> ريغ حايصلاحبصا الوةليللا كلت ت
 ىلا لصو ىتح سد الملار ها سب الوهو ةرمعبلا عر اوشيف جرفتيراصو رانيد فال ةعب 0

 هبا ؛ رغان |ىدلوايهل لاق مث هيحاص هعمل وهسآر قلحوهدنع لخدفانب زمالجرهيف ىأرف قوس

 فلام ”ناحالو رشا نمدحاااهيفامو ناكسلان هةيلاخابت ارفةنيدملاهذهتلخدسمالابو دالنلا



 اسم
 ' عننا ب 7 رشي يا

 او ناجر ماكر جف ئافشو نامتنلا قئاقشك ناتنجو ونا لس ان ديس تا خكفهلو حدقت دودخ
 ةرات راصواذكو ا ؟لعف مركف يطل فد. ظةرم< برشم ضيب أو هو نالزغلا قانعأ لم قش
 ,.ىتح هقالخأمركو هةنسا# اطرك ذ,لازاهو هلكوهنمرك اًطفصن ةراتوهلامحر هنسحاط مها

 وهودهيف اهلككنسا< عيمج اطلاقف ىنءاح نمءىشثهيفدجو» لههلتااقءارغلا امي ضافأ أمل
 . فلا كنم نسحأهنأ تلقا ك رطاخ ع فاخا يناالولو كر معر دقهرتمء ناك امب روةفصلاف ظ
 .هنساحم دادعب ىف اهبعمئد دحت لزيل غئاصلا ا مث يلق ىف هتءحران تدهملا نكسلو تتكسف

 .ىاقنا ىديسايهلتااقفاهعبصأ ردق لعءادفهتسيلفاطهلوان مث اخلااذ هةغامص نمغ رفىتح

 -هغوصاو كال هيرتشارخآ ارحح هد'عْناك ناو كيلاهب تئجهاب ا ىنعاب ناف هنهه. رتشا نا باطأ

 حايملا مالكلا نع كتتكسشف حابصلا دازرهش كردأو هلثم

 . ناف ىربصا هتجوزا لاق يرهوجلا ناديعسلا كلملا اهيأ غلب تناق( 87[ ةليلفو)
 : هب رتشارخآ رح> ةدنع ناك ناو كيلادب ت؟جما, | ىنعابزاف هنمهي رت شا نأ ب اطاان اوم رك هبحاص

 تابهنافذ مزلارق سمأ نمناك ام( امأو)هتجوز و ىرهوجلا سمأ نمناك اماذه هلثم كل هغوصاو
 راثردةئاملاهذهىذخامهلاقو نيزملا ةحوز زوحعلا ىلاىلاو ران دةئام ذخأ حبصأ |هافهلزنمىف

 .نآلا هجوتو مقال تلاقمعن لاقتلق م تلعف لهل تلاقابنا يثهلاهاط عاف كيب الاهط ءادل تلا.ةف
 :تآطخأ,ملعمابهل لقو ةعرسب هعزناو كعبصأ سأر فهعضف متاخنا كاطعأ اذاذةب ر هولا خسيشلا
 -هرسكىلا جات>ام هل لقفاعساو هغوصأو هرسكا للهرجاتاي كللوقيف |ةيْض ءاجمتا خلا زا
 -ةئاعبسهنكنوكيرخآا رح>هل ج رخاو كب راوج نمةيراخل هطعاوهذخ نكلوايناث هغامصو

 ,عناص لكل طعغاو رانيدنيثالثهطعاو كلذ نهر س>ًاهنافىله؛غصر>آلا ا ذهذخ هلل ةو راني .

 «ةسلجحأو هب بدرق ىرهوأ-ا ىلاب هذهنأ مثةليلا ةيقب كلك أ اناو رانيداةثام كعمو حابص

 سار ؤهطحو هذخأف متاخلا هل ج رخأو معنلاق ةجاملا تيضق لهدل لةسلجاملف ناكدلا
 .ىر هوبا هللا ةف ىعبسالعق ين هنأهل لاقو هلهامرو لءماي تأط خاه/لاقواعن ر معز مث هعبصأ
 :ةثاسم هن ال ةفاث هنوثن كب راو>ض عبله ساو انا سحاهذخ نكلواللاق هعسزأ يلهرداتأب

 , مثاذهء:صاهللاقو راثيدةثا عبس هنمث رخا اصفذل ج رخا مثاينا هتغايض ىلا جاتح الفراش ١
 .لاقهتر جأ دخا متاخلاغ وصن ا ئديساب هللاقف نب راني د عناص لك يادعاو راني دنيثالثداطعأ ١

 نامزلارق مرك ةدش نهىرهوجلا شهدناف ىذمو هكرت مث ةيقابةرجالاوهشقن ريظن زهد
 , اذهنم مركا ىندع تأرام ةنالفان اطلاقو هّتِحو زىلا بهذ ى رهوجلانا مث عانصلا كادت :

: 
١ 

2 > 



 أ هويام
 ْ للا 5 ا ا عماوجلا نولخ دياهلها نأ هر مصيلاعراوش فيدانب

 نوكرت وتويلاودجاسملا باوباأ ميياع لفقوو وبلا ف وادعسملا قنوكءالا يغش الوزيتك

 كا.ش نمالوةقاط را ارا دلا و قفا ويراوحب بكرااوةحوتفم دلءلانيك اكد

 لهانيب ىدانو هانمتام هاطعاف ةينمالاهذههرلع ىنعو كلملا ىلا حارفهتلتق هب ترثع نم لكو

 مويلا كلذىف اهس.حل كلملا رماف بالكلاو طامقلا نم مئاضبلا لعف اخ انن ااولاقدانمتاميدرصبلا

 ةالصلا ليقةعمج مول لك ىفج رخت هب راحلا كلت تراصو ةعمجا ةالص نم سانلاج رخ ىدح

 ةقاط نم لطينأالوقوسلا ؤرعنأدحار دقي الوهرمدبلا عراوش ابي راو بكرتو نيتعاس

 وأ اهريخ ةفرعمكدا رم لهىدلواب نكلوةيراجلابْك تفرع دقو سلا وهاذبفكايشنمالو

 ةرخافلا رئاخذلا نمك دنعاع ىن.بخا تااقفاهبعامتجالا ىدارم يماالاققفابب عامجالاكدارم
 فنصورانيد ةئامسمخ هنمدحاو لك نمت فنص فام اةعبرانداعملا نيم نمىدنع ىماايلاقخ
 فلاهئمدحاو لك فنص وراني دةئاعاع هنمدحاو لك نم فنصوران.دةْنا,عبسه:مدجاوإ لكن مث

 دورطم ريغ نم يدلواي مق تلاق عيجحاب حمس ىمغت لاقمب :مةعب رأي كسفن حمستهلتلاقرانيد

 هيلا هذاوةب رهوجلاخ. مش ديبع عملا :اك دن علا اساوراند دةث ”امسج هن نوكد :اصفام: :جرخاو

 صفلاجرخاو ناكدلا ىلع سلجاو هيلع لسع علامدن تحن و ةرخاف بايث هيلعوهن اكذ ىفاسل اح هارب
 ريغ نملاقدم ردق لعهلعجا لب اريبك هلع جم الو بهذلاب ؟ ا ىلع نص اورجحلااذهذخ لعماب هل لقو

 ةص>هدزعدعقاوارانش 0 ليوا وااج دن , رشع هطعا مث ديجاعنص هعنصاوةدايز

 حروهدنع ن م مق مث كتبحعب علوتب ىت ىتح مرك !اربظاوا راني ددطعاف لئاس :ا|اذاوهعمدحتنو

 كال ذكوهولايرقفهناف كيب الابطعاو :انيد ةثام كعم تارف تحصااذاف كانهتب وكل ريم ىلا

 لاسورهاولا قوسيلاهب دمحو راني دةئ امس هنمئاصفذخاو ةلاكو لا ىلا بهذواه دنع نمج رخ مث

 5 ١ رهوجلا خيش ىأرناكدلا ىلا لصو امافهن كد لعدولدف هب رهوملا خيش ديبع ءملاناكد نع

 " بحرومالسااهيلعد رف <يلعمالسلا مهلاقف عانصعب , راهدب تحنو ةرخاف باث هيلعواب اهمالجر

 ْ بهذلابا تاخر -آ ا ذهىلغوصتنأ كنم د هيأ ماممايدل لو نمملا هل بخ احامافدسل>اوهن

 نخل لاقوا د :دنب رشعهلج را ةنيطقغا سه غيصوعداب ز ريغ نملاةثمر دق للعهلعجا نكلو

 | دعقوديبع معمل هنعاو عانصلاهيحاف ارائيدعس اصلك ىطعامن ةيقابة رجالا ةشقنريظن ىف هذه.

 ا هدنع ناك د يبع ملعملا نأ مث هع ركن ماوبحعتة فران دديطعي نيلئاسلا نمدات ا نم لكراصو هعمث دحتلا

 . هتيب ىف هلغتشيابي رغ اًعيش عنصي نأ دارأ اذاهن اهتداع نمناكو ناكدلا ىفىتلاةدعلا لثم هتيب يف ةدع
 7 تناك اذاف همادق سلجم هتحوز ةيمصلاتناكوةس رغلاةعنصلا هنمزوماعتال عانصلا نا ىتح

 متاحا !دنح مما دعم فكولملاب الا د قباب ال ثيحب هتءانصبيرغءىش لكم نصناهي اا رظنو همادخ

 2 هغوصا ناديرأ لاقصفلا ادهب عنصت نأ كاوا نع تلاقهتجوزهتأر املك سلاف ةديج ةعابسص

 حرم نويع هلوروصلا ليمج رجات مالعل لآ ةنملهل تلاقف ناس ةئاسج هن ناذ بهذلاب اماخ



 .لعسيل ص فلا نك لوةقفاومةغارصلا_*را نيماعملا ديساي كيف هللا كرابهل لاقف هعيصأ ردق '
 حابملا مالكا نعت :كسف حابصلاداز ربش كر دأو ىدا سم

 ةغايصلا نا ىرهوجال لاق امل نامزلارمق ناديعسلاكلملاابيأىنغلب تلاق(1<8/ةليلفو) ٠
 .جرخاو كي راوج ضعبل هطعاوهذ 4 :هنم نس>ىدنعنال ىدارم ىلع سيل صفلا نكل وةقفا وم

 انمعتىذلا ناهللاقفكانمعتااننانان دخا و تالو كترحاذخهللاقو ران. .دةئامهل ج رخاوهريغهل

 هللا ف كقارف رع ردقا الو كبح قاعت ىاقاناو ريثكع ىشب انيلع تلضف:وهايا|:ةيطعأدق هيف ظ

 ناخلا ىلا هجوتانادبال نكلو سأب ال لاقف ىرطاخر متو ةليللا هذه ىفيضنوك:ناكيلع
 ىأيفلزان تناهللاقفىفورظتنيال يتحناخلاىف تاب ريغىناب#ربخاو ىعابتا يصوانا لجال

 ناحخلا كلذيلاهجوتيرهوجلانا م 3 اللاقفكانهكيلاءىحألاقف ىنالفلاناخلا يف لاقناخ ٠
 (ساجو هتم ىف هب ل>دوهدخأهن مم هز وقبل خان اا زبضغ نمافوخب 2 لبق ش

 ءاشعلاءاج نا ىلا ناثدحتباراص مثهب تنتتفافهل وخد نيح هنأ رةيبصلاتن اكو ريظنا * سيل ةعاقىف '
 ةضن رفلا الصفءاشعلا تقويلاد صاسإ لد :لوتابرشلاو ةوهقلاتءاح كلذذعب واب رشو الكاف

 تءاحخ م 1 امانف مونلا امهيلع بلغأب رثاماف بورشملا نم نان احنفابعموهب راجام يلع تاخد“

 .قشع نم ماني فيكتلاقولام نماملقع شهدناف نامزلار مقهجو ىف ترظنفنيمئان امهتأرف ةيبصلا
 سوب ةقئعب هدو دخ لع تلزن هما رغ نما هظيغة دش نموهر دص ع تبكروهاهغق ىلعهتبلق مث حالما
 .ىتح هتفش ص لزم لو صم اب هتفش ىبعتل 9 و هتنجو تهزوهترمحت دتشافهدخ ىف كلذرثا يت> ظ

 .فاقتلاو قانعو سود نيد هعم لزتمواهراواورب مواهرانع يفطن: مل كلذ ممواهف نم مدلا جرخ ظ

 ,قشاوع هغب أ هس ىف تءضو مث ” مالو رحعفلا جاين وحابصلانيبجق مشا ىتح قا سلع قاس ظ

 اقافأو اسطعف اهريخانم ف 4:عّدوف قوشنلا لثمءىشلاب راح تاسراكلذدعنو ت>اروهت كرو ظ

 .تشطلاباط تن تتاوحبصلا ةالصلاو موقفت جو ةالصلازاىدايسأاب اوماعاةب راخلاطتلاقف ظ

 رحاتلل ىرهوحلا لاف مونلا ىقدحلاا زواج دقو ءاج تقولا نا لعمان امزاارثاقوأ قب رباآلاو !

 .نأهزلا رمق نام تقددص لاةفرمالا ادهىلى :ر# اهيقمان الك ليقثةعاقلاهذهمون 1 ىحاساي

 ةعاقلا ىوه ناك اذا بئا»ع لاقف هتفشوهذودخ هتقر >|هبجو ىلعءاملا عضواىلفاضوتل ذدخا

 ,ىن رح ىتفشو ىدود> نا لعماب لاق مث ىنقرحت ىتةشو يدودخلابافمونلاىف اةرغتساو اليقث
 .ناكاذا نك 1واللاقىلثماببف كلىرج لهوبئاجلاقف سوما:لا لك !نماذهنا نانالاقفمث
 درمأك اثم فيضلان اك اذاالا كلذ نوكيالو سومانلا صرق نماوكشإ حبصي كل ؛مفيَص ىدنع

 ,ىوبمال سومانلا ناك ىتيملالا ىنع س ومانلا عنمامو س وماتلاهيلعشءيالفايحلتمناكاذااماو

 ' ىلا نامزاارق حارواجرخوارطفاف روط ةلابئطتءاجةب راحلانا من تق د صل اقف ي ىحللا باح ١

 انأ تمشعت ائاو ايه تءاراملا تياراقو عورتا !ىرأى اهل ثلاقةتأرامافزوحعلا
 نف 2 يلا اا ا نك ا ويا 7 ءولقويت> حي يك مج حنو د نبأ نسر هع زجل اعقل |
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 تي وا ل ا
 ورا ةيطالسلاوك وللا دالوأ نم وهاعاو راحتلادالوأ نموهامدلولا اذهنا نظااه لاقوث ةصقلا

 نم عسوأ ىلاثلاهل غاص ىرهودلاو متاخلا تسيل مث مايهو ادحووامارغهيثدادزت هحدم الك

 ىديسايبتلاق مثلوالا م :اخاا لخاد ن نماهعيصأ ىفهتسل هتعانص نمغ رفاماف لياقب لوالا

 ىرتشا ىلءل ىربصا اا ىلنامتاخلان وكي نا يهتشأف ى ءيصا ىف نيمئاملا نسحأ !هرظنا

 نمذزاك ام( امأو )»سما نمزاك اماذ هن اكذلا ىلا هجوت ةومتاخلاذخأ حبصا اماف تابمث كن ىباثلا

 ه>-وتهل تلاقفرانر د ىتناماهاطءأونب زألا ةحوزز وجعلاىلااهج وتتم حبصأهنافنامزلارق ص

 متاخاا نا ملءماي, تاطخا ىلقو اعل رسةعإززأو كب ءبصأى ةعضف متاخاا كاطعأ اذافيرهوجلا ىلإ

 تذخأ ت:كولف سايقلاذ خاب ناهل ىخبني لغشب ىلثمهاتااذا كلل ثمن وكم يذلا ملعملاواعساو ءاح

 هعنصأ اده دكخهللاقو راني د3 دهن 10 هننوكي رخ +آ اردحلج ر ج>اوتاطخاام ىعبصأ سايق"

 لقوريناندةثالث عناص زك طعاواراني دعب رأهطعأ مث كيراوج نمةيرا سلا متاحا اذه طعا 9
 اهطعاو راش ده 1 كعموىلاعت مث كال اوهاذام رظن اوةيقابا ماد رحال ا امأو هشقن ريظن ىقادهدلا

 بحرفىرهوملا ىلا هجوت 0 ف نيعتس كيال

 هانأ اذا كللثمىذلا ملءملل ىثمن.هللاقو ةعرسب + زنوهعبصأ ىف هعضوق ماما هاطعأ مث هسلجا وهب.

 ضعمأ هطعاودهذدخن تقو 50100 سم ابق تخت نكولف هسايقذخأ نال غش لش

 يعبصار د ةىلعامتاخ ىل هعنصاواذه ذخ هللاقو راتيد ةئامامث هنمعا رجح هلج رخا مث كن راوج

 هشقن ريظن ىف هدهدخهللقو ارانر دنيعب رأهلج رخو سايقتا ذخاف كعمقملاو تقدصلامف:

 هن مث سأب 3 هللاقف ريش ك انياعكن اسح>اف كنماهاز ذخا ةرجأكىديسايهأ لاف ةيقابةر >الاوب

 نمناكام اده فرصناو 7 كالذدع واراندهيطعلا لد 10 رعالكر اصو ةصح هعم تحن

 رجاتلاباشلا اذ همرك اامهتحوزا لاقوهتبب ىلا هحوت هنف ىر هولا أن هناك ام ( امأو )ه سعأ
 ه>دمى غلاب وهم اا رك ذي راص وهن اسأ نه ىل>االو هنم لجأ الوهنممرك أترأ اراشا

 كال ىعبش ١ نبنمشم نيمت ا كاةما دقو تامصلا لهدف ف رعت تنكث يح قوذلا ميدعايهلتلاقف

 ا هنملانت اعرانل زن مءاحو ةدوملا كنميأر اذافهملاددوتت و ةفامضهل لمعت ودم زعت نأ:

 هنا نفر ءناثتنأ لهاطلاقف ىدنعن مةفايضلاهل لمعااناودم: زعاف ةفايضب هل حمست ال تن ك ناو

 الوةليللا هذهق ودم“ زعاف ق وذلا مدع كن كلو لمخم تن امل تااقمالك' | اذه لوقت ىت> لي

 ظ متاحلا غاصدنأ م ” نيعلاو سأ رلالعاطلامتف هيلعدك. اوقالطلاب ضاحاو عنتماذاو هنودب ءىحتا

 .نمذاك ام (امأو )»سمأ نةناكام اذهاررف ساحوناكدلاىلا اهجوتم موي ثااثىف حبصأو مانو

 تكيلغ مرمي رات ااةفاب>و زلاهاط عوز و>علاىلا هجوتو رانيد ةناملثذخ أ هنا نامزلا رقرمأ

 الايسر كعم تاهو حاصلا ىفاب ىل ربخاف كلل ىرجاممشهدن عتبان رلعمزعاذافمويلاا ذه ىف

 هح وهنا م ةراح> الا ند عيب م اردلاهنمتغ رفا كرادوةعاطواعع لاقف كب الابطعاو رانيد

  ىلعهار فوت الما ا مث هي هعمدقعوهيلع ل سونا غ>الابهدخاوهل ما ىرهوما هلا
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 اذا ءاشعلا ادصو امشعتاماف ةعاقلا ىلا هب لاو وهمزع 2 1 رههم ا

 تلاقف برش مهن افذامز زاارمقاماو دقرواهديسب رس شفأن ا>نةدحاو زك تطعاو تاخدي راحلاب .

 بكسف ةلقلاب هيلا ء يدتل ت.هذف ةلقلا تاهنا شطعان || طلاةفىديساي برشتامأةب راحل

 برشاملهناتل توكلي اهتديس تربخافادقارهتأرةيراحلا تءجراملف دقرو ةدحلا فاخناحنفلا

 .تلخدو ةيضام ان.كس تذخأ م * هنأيح نم نسحاهنومنا امس :ىةيمصلات ل اقفدقر ناح هلا

 هيلعةلبقم اهآر اءافكنطب ق قشأنآلا, قماايةراشالا ظحاتتناوتارمتالث لوقت ىهو «ياع

 ةةلالدب لب كتنطف ةراشالا هده تءبفام هل تلاقفاكحاضماقو هينيع حتف ةنيكسلا | اهدن قو

 ريخلاباهريخأ ًاواذكو اذك اههمىلىرجو زوجع نملاقةف رعملا هله كال نبا نم ير بخاف هركأم
 اذهنع دايز ليمخلا نمكيس وها زرسسلال 0 يدل خادغىفهل تلاقف

 رخا ا اذهو ةردةمىلامتلاقنأو ارابجاه لال وصولا ف ىدمتجااط ل ةف ىعمكلتلاقنافرادقملا

 ةش فرعأ اناو ىنريخاو ه4عم لاءتف كمزع» وى .جوز يت أ, دغ ةليل ىفو كلاب نعاهكرتاف يعمام 1

 .ةلصلالاصتاو قافناب رجلا فرحلامعأو قانعو مضرع ةليللا هيقب اهعم تاب مث نأ اللاة فري ددلا

 امانا هل تلاقم“ حايصلا ىلاةللا هذ هىلعالاز ياوردة امال نير اهحوزولوصوللاب

 3000 نكساورءعءلاةيقب كعم ميقانا ىدضقاع اوةنسالو ره شالو مود الوهاب كنمىني 55

 ى:قلطب ىتح كشلا هيلع لخداوب ار "الامي ابنوباءلالا ىو اريح ةليد ىجوزعمكل لما ١

 للا ية بح يلا اي

 ةرايد بارخ ىلع كلل يحتاو كدنعدرئاخ وهلا بج لقت وشل دالب ىلا كاعمو رو كب جوزتاو

 .ىدنع اهو ةعاطواعمسلاقف ىنةلا# الو كلل وقااميف ىنعواطو الكم مسا ن ك-!وهراثآوحمو

 مك ىتمو ليقثمدأ ن : اذا ىحاايهل لف كمزعو ىجوز ءاجناوناخلاىلا حرهل تلاةف فالخ

 .تنكزناف ةعاقلا ىتناوان أد قراو ةليل كك دنعح و رأ ف يكو ليخبلاو < ركسلاهنمزأعما ددرتلا

 اتس ىل دخف ىترشع ك دارهنا كن افهنع كمعءنمبيس ىنمكع رح ظاتغباع رف ىنمظاتغتال تنأ

 حورا مث مونلا تقو يلا ك دنعر هسا ةراتاناو مونلا تقو ىلا ىد:ءرهست ةرات تنا ىتمتو كتيب بنا

 كلذدعب هنافةايل لك كمي رح نع كبحح نم نسحأ ىأ رلااذهو كمع رح لخ دنت تناو ىلزنم ىلا

 نك اس رادحلاو انس همف نك اسوهىذلاّت لان افانراحجج رحنا هراعريشأاف ىنرواشي وىلا ىأ 315 ٠

 لاقفذكت رمأ ملغ فاوذ الا حردل تلاقام :ا مانريب دن ةيقب انياع هللا ن وهي تيبلا تيتا ىتموءاركسلاب ١

 قافأاماقأ تيجو 3 را تايم وامئابة سيت لموت لقوات يدوخ مي اه |

 دازررش كردأو ىرج ام اهربخاوز وجعلاىلا نامزلارمقةجوتوامطاغشا ىلااجرخوةوبقلاابرشو

 'امب اهربخاو زوجعلا ىلاهجوتا1 نامزلارمق ناديغسلا كلملا اهيأ ىنغ'ب تلاق(95|/,ةليل فو)
 ىتح ريدتلا اذه نم رثك ؛ كدنع لبفاذكواذك اهطتلقواذكواذك ىلتلاقاهنا اه لاقو ىرج



 فق ل1

 تبحاضل ى زهر ده اقف لاممإ/ هى ءملعفةعاقلا س و« نااط لاق كتفش لعو كدخ

 الو ىحللا باح هأ رضي.ال ةعاقلا كلت سومان ناىتربخاهنكللوال لاق كل ىرجام لثمتسلا

 ناك ناو سوءهانأأ صرق نماو | وكش . عاشت مأناكناذ فيضهدنعنوك 5 ودرأ ال عالا هع.

 ةعب رأ ىيح .ىفترأ ًارلاقا ذهريغائيش ترأر لهف تةدص تل ةف كلذ نمءىشهلى رك الفايحتام

 قشاوعلا هذه تعضو دق ك:ةوش ءمزاتلاقو تككوا دخان ا اهاطعافاهاياىتراتلاق قثاوع ٠

 ماني ال قشعيىدلا لو تكعاماةشاعتى:كولةراشالاب كلل وم :اهناتل اقكلذ فيكو لاق كسح ىف

 كفو حالملا قشع ىلع كالمج ا قشاوءلا هدب سعللا الا كب قيلب.الواريغصلزتملتنان 1

 اهيفكيال اهزكللو ةرامالا هذ هكا تطحو سوبلابك دو دخ تءطقفامأن كتأرف لبللا ىف كت ءاج

 ال>اع مثتالف هعم ت>راذاو ةليللا هذه ىف كيلعمزءيفاهجوز كيلا لسرت نأدب ال لب كللذ كنم

 هحوت < ةعاطواههساطل ةةليها كلل 5 اان أو لص > اع ىتريخا ىلاعتو ران دةنامسخ كعمت اهو.

 حار ىله !مجوزا تلاق مذ ىرهوملا ةجوز رمأ نمزاك ام (امأو)هرمأ نمزاك اماذهن احلا ىلا

 ت.>ح:ساازاوةه:ةشود دو دخ عاطقو ةليا ا ىفهياغع شوش سومانلاناةن الفا ؛نكلو معن لاق فيضلا

 ىلا ه4-وتفهيت الا ةلبدلا فهم زعا نكلودرملا الا ىو وري ال هن ف ::ءاق سومان ةداعددهتل اذ هنم

 .ةب راحلا اهبياعتلخدفءاشعلااءاصواب رش والك افةعا هلا ىلاهب ىلاو همزعوهيفوهىذلا نا>لا ىف

 حابملامالكسلا نع تتكسف حابصلادا ز روش كر دأوان اجنفدحاو أ تطعاو.

 ديحاو لك تطءاوامياع تاخذةي راجلاز أد يعسلا كلملا هيأ ىنغلي تلاق( 8,”/ةليل فو)
 0 :مانيال قشاعلاو قشاعكنا يعدتو مانت فر ؟قلعايهل تلاقو ةيمصلا تت افامانواب رشفان انف

 هسجح ىف هل تطح مثحابصلا لاش آ رهو نم مو ضعو سوس هيلعتلزان تلازامووز ذبص لع تنكر ر

 000 م الاةدش. نهرانلابةيهتلمأمم :اكهدودخو ارت نفح ابصلادنعابتي راحت اسراو: انيكس

 فرءامل هنال اللاةكدلعش وش سومانلال عل ىرهوجلاهللامتف لل..قتلاو ملا .س ناحرلاك

 . .ىرهو بألا داع نم جر>ةوهقلا بر شورطفا|و تكسف هبيج ف نيكس |ىأردنا مي .اكشلاكرتةتكذلا

 ايصغ تك يف :ااهلاقو ىأر اعاهريخاو زو>علا ىلا سهذوراندةئاء مح ذخاوناخااىلا هجوتو
 ْ ! تكن ةلباقلا ةلمللا ىفاهنم كيهحيدللاهل تلاقف يدرج يف نيئسريغاٌء يشتد ًارامدجصااما ىلا

 اة داع ىلع ىشعت لاقمونلا ل يقهب رشتامودلك 1 اى ريشات لايف لمص( |نوك فك ولات

 االوتغ ىلادنف تب رش ىتفان احنفانمددحاو لكى طعت و ءاشعلادعبةب ؛راجانيلع لخدت مث سانا
 ' اهديس برع يت> هب رشت الو اهنم هذخف نا>:فةاأ قةيها دلا نادل تل اقف حا ص '!ىفالا قدفا

 ”ناجننلا تكف ةلةلابكيلاع ىحتل بهذتفءام ىنيقسااط لقي راحلا كللذهيطمت نيحودقردو

 ١ 22 رتف ناحنفلا تير ش نا دعب تع كنا نظن ةلقلاب كيلا مجرتامل واكأن كحور لءجاوةدحملا فلخ
 اذهناخااىلاهح وت مث ةعاطواععماللامقف ىرصأفلاخم ناكاياولاملا كلربظي ةصح دعب و كنع
 تالث فيضلا ما رك !اهجوزل تلاقاهنافىرهوجااة>وز رصأ نمناك اه(امأو) هرمأ نم ناكام



 3ع رسما ىلإ 1 ن< 0 2 دو ظز يا

 نيكملا كلت دخأ مث ةعاطو ا صاتل لاقف كسلا ىطعفشل ظن |بادرسلامفىفةدعاق رف

 هما ز> ىف نيكسا| ىارف4ساجاو هب تحوم لعزل سف ىرهوجعلا ناكد ي /!حازو هماز >ىابطحو

 لوقيو 4 ساكن قركش# راصر رجاتلاا له ىل ولام هزأ ٠ نمو ىنيكسه ذهن ا هسفن ىفلاقو بحعتف ١

 ج رفت نيكسلا هذ هد _خ عما لاقواهح + انام إلاب هةاذاوا,مباشت نيكسوأ ىركس ىه ىرتا»

 ندا نم هل لاق مث ىنيكس هذه ل وة:ناىحتساو ةفرءملا قحاهفرءهد نماهذخأ املفاهيلع

 راند ةئامسم> ىواتست اهمال ةديخر نما اذهبهلل ههللاةفةمدصلاوب هت صوامع هرسخافاهتن رتشا ٠
 فق رغوهو هعم ثدح: راصرد:«ةطىهزعشأا نعه.دابأت طيتراو4.اقىفرانلاتداةناو.

 همسجو باذع ىف ةلقراصوةدحاوةماكبهياعدريةماكنيسمخمالغلاه!" املكو راكسفالارح
 رعاشلالاة امرا ورطاخلا هنمردكتةوتا!راطضا ىف.

 رغلا:ريماغ يمر قولكم نقل اوبح اذا الوق رداإ
 رك ذلا نم اهنا سال قرفال 1 قال. ركفذزحما ىف ناقرغ

 تيبلا ىلا هحوتو هدل:ع نم٠أق 35 ”ةعاسلا :دهؤ امد ل طاح تريغت هأرااف

 تأأّق معن لاق .كلنرمأ 6 ن0 3 !اقهتأرا ءافدرظتنت بادرسلا باب ىؤةفقاواه آرفةعرمسج

 تريغت و اورائيد ةئامسم> ىواست اهمال نمثلا اذوب ةصيخر اهنا ىللاقاه لاق كالاقامدلا ظ
 تدخأ مل ةنم كيلعامو نيكسلاّت اهتلامقذ كالذدعد ىرجامردأ ملو دنع نمتمقفهلاوحأ

 ىرهوجلا صضأ نمزاك ام(امأو)اهرصأنمزاك اماذهت دعقوؤا,مضومىابتظحو نيكسلا

 هسفن ىف لاقو سوسولا هدنع رثكورانلا هبإقب تبوتاادهدنع نهزامزلا رمق باهذ دعب هناخ:

 هتجوز لع مدكدو تيرا ىتاو ماقف نيةيلاب كشلا عادقاو نيكسلادقغتاو موقا ناادبالا
 قودنصلا ىف تلا ىنيكس نيا اط لذ ىديساب كناه هل تلاةف نامعثلا لثم فني وهو

 هن رسذتل نيكسلا د تينا دحام تاصاخمل كلعل يمهاي تلاقو اهديب اهردص تقد مث
 تحعتذف اهط فاطاد_>أ أ اهه برست الكل | ضاحم ىت>تل ةاهايا ىنب را نيكسا|تاهاط لاق
 اهيطحواىدخ اهل لاقدنا مث م ب. ءىش اذه نا لوقا واهباقي رامذ هل اهترخاو قوشملا

 اهريحاو اهاثم انيكس انم>اس عم تيار ينااط لا كالذ ببسام ينربخا هل تلاق اهناكم ىف

 ىب تن:اذ كلعل هل ت'ااقف نيقيلاب كشاا تءطق قودن هلا ىف اهتيأراماط لاقو هلك ربخلاب

 رمآلا اذه ىف تككش ىن' معن اط لاَ نيكس هتيطعاو ىدنواللا ةيحاص ىنتلعجو

 راصف ريخ كيف ىتبام تنال جراي هل تلاةؤ ىف نم كشلا مقتولا نيكسلا تيارامل ن 4

 ناكو اهجوز ةعاس ناموا رف تلطعأ مويرىامى لو هناكذ لا جوت وج جررخ مثاهاضرأ ىتحابيلار
 هتيأر يذلا نا هل لقو هدنع ساجاوهن اكديلا حرهلت لاق اهلثمدحأ دنعن كب بملوهد اهعم

 هده كالنبأ نم هل تاةف ةعاساا هذه ىرتشت ةشتأ ىل لةوةعاسهديىومويلااذهىهتبارس مالا



0 

 ْ اهكري كلذ دنعذ ىلبح تغرفو ري رب دك ىمتن اانهىلا يدلواي تلا ةذاراهجاهمع امج الا ىلا ىناصوب»

 حو راىنا”نكيالهللاقف همزع زءاح ل لانتع ره ول اهيلاهجوتحابصلاحبصا | و ناحل يلا هجوتو
 ناكناهللاقف ىعم ضع نا كيلعهللابف كقارفلعردقا تي امو كتبيحا ان أو اذا هل لاقف كلعم»

 اوس تت 3 كتيب بناحب اتيب ىلذخف كني وىنيب ةححصلا ماودو يعم ةرشعلا لوط كدا سمع
 ىتم بناجاتيب ىدنعزاهللاقفهيف ماني وهتي ىلاانم لكحو ردمونلادنع وكدن :ررسااناو ىدنع

 ٠ برشو ءاشعلا ايلصو ايشعنو هعم ىغف كلهيلخادغقوةليللا دذهىف ىعم ضماف ك-اموهو

 تدعقوهنءاخدق را وهب رشف هيف شغال نامزاارمق ناحنفودةرذلمعلاهيفىذلانا>:فملاابجوز.

 نكاسلا يضحأ لسراو ةداعلا ل عمونلا نما ءصدنا مث ت يملا لثم يم رماه جوزو حابضلا ىلإ ةرماست'

 نامزلارمق هيف نكسوهلهالخاف نيعلاو سأرلا للعدل ل ةفهيلا تح>!دق ىلاذىتسب ىللخا لجرايهللاقو

 مود ىلا# قو هتيب : ىلا حادع :نامزلا ارمقدنع ىرهوجلارهسقليللا كلت فو هيفهحاصم عيمج لقنو

 ىلا لصوب اهرمدق ىف ايادرس كر وخلال زوق لح هام ىرائعم ىلا ةممصا|تاسرا

 َناَسْنَم 5 ,همو هيلع ةلخاد ىهوالا نامز ا رووا وجم زاار رمق ثددا

 هشراهم تدعقو هلام نم نيسيكلا نب دهدخهل تلاقو بادر سل|هتراف تح نبا نماطلاقفلاملا نم

 دد#ف كلل يل ١ آو هناكد ف بهديل ه,بناوهل حورا يتح ىئرظنن اهل ٍ تلاقمث حابصلاىلا هبعالتو.

 تذ_خأ هباهذدعب و ناكدلا ىلا بهذو ىلصوًاضوتو ماقفهتظقياواهجو زل تفرضناو اهرظتنيإ

 مثهدنعتساجو لاما اذ_هذخهلت تلاقوؤنادردلا 3 . "رم نامزلارهقىلا تحارو سيك أ أةعب رأ

 تقو ىف مجرالو قؤسلاىلا نام زلارمق هجوتواهتيب ىلا تبج و تفول بسلاح ىلاامهنم لكف رصن |
 ةعاقلاىلاهذخاو هتيب ىف«: ءاجىرهوجلا نا مكلذريغورها وجو سايك أ اةدعددنعىأر برغللا

 ءىث هباصأ منام ز :اارمقواهديس د قرفامبةقسا وةداعلاىلعي راحل !تلخ دف هاباو وهاهيقرهسو

 ىلا حلاصملا لقتتاي راحلا تراصو هنعالت تسلاحوةيصلاه لات لقا مثهيف شغال اسهناحنف نال

 ةدا ةساوأه دست بمن هب :راجلا ذات اصلا لاا هذه اولا وبادرسلان مهي

 اهفلكه ديب هتغايصىهوابحو زأ تناكانيكسهل تجرخا موي ثلاث فول بسلاح ىلا حارام,نم لكو
 قودنصيفاهءضو سانلاهنم اهيلطامةرُثكنموةغايصلا نس> ىف ليثماط دو. لو راني دةئامسمخ

 يجوزصىلا جرو كما ز يف نيكسلا هذه ذخ هل تلاق مث نيقولحا نم دحال اهعيبب هسفن حمستمو

 0 مويلا اذ_هفىف اه. رتشا يناف نيكسلاه ل هرظنا ءماي هل لقو كمازح نما,حرخاوه دنع سلجاو

 "7 نمكل لاق ناذ ىنيكسهذه كل لوقينا ىحتس وابفرءرهناقبلاغوأ ايف بولغمان |له ىتر دحاو
 ْ امهنم دحاولاةفامبضعب : عم نالتاقتيةيدن واللا نم نينثا تيأرهل لقفاتنخأ ب واهتيرتشا ندأ

 1 نأ كك تلاق مويلااذه وارد ىنيطعت أعم عمت :>اا1ك و ىتدحاص نع تن كلاقتنك نب ارخالل

 " يدارموابنماهتدخاف ىحو 1 11 علو ةولااذهيف ثاردلوطت ال ىدم

 راني دهت غلب هنماههذخافرت ثا لا ةفىلاهعيبتاهل تلق كلذ لوم هتععساملو نيكسلا ىنتمح ءافاهعبب



 000[ رتشافهي را اهذهتيأ رفةيجريسيا|ناخ مولا تاخد ىلأ 10 ناكملا
 دخ مث : ىلع ه>رفو ىد ومنو ىهجو نعل ف شك ١ مث ةيل اغوأ ع نعل اذهب ةصرخر مه لهاهرظناف»

 1 هت اذما اهنا مثوعماتر 5 رخارظناى>تادرسلا نم ىتد , لذ دااناو كلزن هىلا ىف مجراو

 فلس أَو انتاج ىلا تب تء.هذ كالذد.عبو حايصلا ىلا حارشن أوطسوسشا رهوهمدانموءافصو سأراا

 ىلا يرهوجلاجر>وةوبةلاابرشر ارطفا وحبملاايلصواماقفنامزلا رقواهديس تظقبفهب راجلا

 هب راج اهلصأ نأ كوةب راحة ةصب ىقو بادرسلا نمت >رخةيصصلاباذاو 4: ل>دنامزلارقو هنأكذ:
 ىردوجلا ناكدىلا| مب ل.هو ىت>4ةلخ ىهوايشا لزم وهةلخ تشمو ىر هوما ناكدىلا هجوت م

 ىف ةيراجلا هذه تيأرفةجرةلادهةب ةيجريس.لا راخ م ويلا تاخد ىلا ٍلعماي لاقو ساجو هيلعراسف'
 مأ نْدْلا ةصيخر ىه لهرظنتواهياعج رغد نايدصقورانب , غلاب امني رتشاف ىنتيجحاف لالدلا دب.

 ةلحكمو ةنيزلا نس>اب ةنإ زجمو اهسومام رثنا ةسب ال ىهوهت>وزاهآرفا رحو نعدل فشكوال
 اهغاص هن الا هتةيصواهسو.امواربجوب ةفرءملا قق-اهفرعفهتإب ىفهءادق نب زتت تناك اك ةيضخمو» ٠
 تابجلارئاس نههتحوزابماةدنع ق “وار ءيصأ ىف نا.هزلا رمقل اديدجابغاص يتلا ما وا ىأروهديد“ ظ

 بجعتفهنيعب مسالا« تركذفةمياحابم“اهتحوزوةميلح ىعسا تلاقةيراجاي كمسااماط لاف
 نمت نملقارانيدفلالا نال نمت الب اه خ_خا كنالاقرانيدفاابلاقاهم. رتشا كب هل لاقو كلذ نم
 ىتيب ىلا اهب بهذأانأاف كلك عأ ثي>و ريملاب للا كرشب هللا فءىشثالب ابغا هموابسمامو مثأ ولظأ
 نه ناك ام اذه ادرممق فت دعءزو با درسلا نمتازن وهند ىلا حاروا هذ خاف ك دارم لعفال اقف.

 ىتجو زرظن أحورأ ا: أة سفن ىف لاق و ه.اق يرتد ناني هوجلارءأنءناكام(1هأو)اهرمأ
 ىف تجوز نك: مل ذاو هيبش هل سيل ن «ىل>واه تبي. ثةيرا علاه هذو تت تملا ىف تناكناخ
 يملا ايمايزو اهسملع اع ةدعاتا ءآرف تما ءاا ل »نا ىلا ىرج ماقا أمث ك ثريغن هءقهنوكت تملا

 ىله» لجاراب هل تااقذ مافعلا ىلءلاسابالاة وقالو ]وحال لاةودي لعدد برضف ناكدلا قاهباهآر

 ناك اذا ام لاَمت رومالا نم رد |كلنوكينا دب ال كتداعدةهاذاف كربخاموأن ونجكللصح ٠

 كدق لمءاهدق ةيراح ىرتش' انم-اصرحاتلاز ا|طلاقف لقتلاقف يحتغتالف كربخاناكذا رع

 ىفو كتافص عبج ىف كب شت ىهو كلسبلم لثم اهسبلمو كلهم لما او كلوط لاماطوطو.
 ىف تريم دقو تنااهنا تانظا,ياع ىنجرفاماف كغاصم لثماهغاصمو كمتاوذ لثم تاوخابعبصأ |
 ناكو ءاقصلا عب ىتشيعر دل ؟هئافدانف رعالوهدالد ن.ءءاحالوهانمحصال ورجاتلا| ذهانب ار امانتيلا |

 هعم تاكا ىتتلاان اوك |لعل ىه>و ىف ىل اث هل ت تااقفىلق ىف كش ||لخاوءافولا دعب ءاة1ا اسس 1

 ىا أ لاف كدكي ىتح ىلع جر هش نالعدعم تةةناودب راحة مصب تسل دقو ىحاص رجاتلاو.

 ١ ةدياكم نعالفشم ىرهوجلا كلذ ناكو لاعملا ءذه لثم لمفت نأ كب نأ انا مالك لا اذه ءىشا

 لاقنملوقب عمسرلو لاجرلا عم ناعما موءاسنلإل
 .قيشم ناح رصع با.شكلا دضي, تورط ناسملا ىف لملف كناحجاع

 < 8 نيون خيي يو

 د عرس 3كم دج 4



 هه 0 0 رايد نيسمحو ةينام هنم 17 :رثشأف ا هانأ ئتاعأف ىحاسددعتتكا لاقةعاسلا

 هيلا حارفاهايا ىنطعاو ةعرسس ىنت فد دنع نم تقاذاو كل لوقيامرظن او ةيلاغوأ نقلا اذهب ةصيخر
 3 مولا هلخاد وراني دةثاعيس ىواستهذهلاقىرهوملااه ارامافهبهت رمأامهعم لعفو نام زلارق

 .ىتعاس نيأ اط لةو خفني لخد اهجوزياذاو ةعاساا كلت اهاطعاو ةيبصلا ىلا حاروهكرتمالغلا نأ
 .لجارايهل تلاقف ميظلا ىلعلا للابالاة وقالو لو>اللاةفاهبهتئافاريتاهاطلاق ةرضاح ىهاههل تلاق
 .تايب الاه هدشن أمثتالاحلاهذهيت ريح ىنالوقأاذ ءاط لاف كرب# ىتريخاف ربخالا تنأام

 ىردأ ال ثي> نهنازحالا ىف تقاضر ىرمهأ ْق كشال نمحرلاو تريح

 ريصلا نم رهأ ءىث ىلع تربص ىتنا ربصلا معي ىتح ربصأس
 را نم رحأ ءىث ىلع تربص امناو ىربص ربصلا ره لثم امو

 رهالإ بحاص ن م ريصلا ىسحب ترم  -اعاو دارا ىف ىرصصأ صاللاامو

 نم عارتخ' اهتءايص نالاهتفرعدقو ىنيكسالوا انبحاصرجاتلاعمتدجو ىلأ ةأرماايلاق مث

 ”اهتغايصو اناث ةعاسلا هعم تيأرو اهتأ رف ت.ةاو بلقلا مغترابخأب ىنربخاو ا ملثم دج ور الو ىلقع

 ىف تريحتف باقلا معت راخابا ذأ ىإ ريخأوةرمعملا ىف اهاثمدجوب سيلو ىلةعنم عارتخا اًضلإ

 هتيحاصو رحاتلا كلذ ةليلخ انا يلا كمالكإ ىغتقم هل تلاقف ىلى رجام فرعأت يقبامو ىبقع
 ' تيك دنع ةعمل داو نيكسلا تع ًارام تةكولو ىنل است تك ىتنايختزوجو كحلاصم هتيطعاو

 ”ءامىفكبراشاالوداز ىف كلكوا تيقبام ناظلااذهىل تننظ كن ثيح لجراي نكمل ىتنايختنثأ
 اهنلب :اقمىلعمدنتوج رخمثاهاضرا ىتحاهر اطاخب ذخ اي راصف «.رحتلا ةهارككتهز "ىلافاذه دعب

 ١ حابملا مالكلا نعت تةكسف حابصلا داز ره شكر دأو ساج وهن اكد ىلا هحوتو مالك | اذه لثع

 ىلع مدنت,راص هّتجو زدنع نم ج رخاملىرهوجلا نادي سلا كلملا هيأ ىنغلب تلاق( 8,79 ةليلفو)

 نيبام وهو دي زم نههيلعام ركفو ديدش قاقىف راصو سل>وناكدلا ىلا بهذ م”مالكلا اذه

 رد اتلانباةيسصلاهل تلا ةؤهءمنامزلار م : تاي لو هدحو تيبلا ىلا ىتا ءاسملا دنعو بذكمو قدصم

 اهتاهمقهلتلاقفهنم ىرجام هتهركىناهللاو لاق هنيبو كنيب ىتلاةيحصلات درب لهتا اقهلزنم ف لاق
 ناصو هياقىف رانلات ةاةفاهفرعف هيفةروشنمه حلا وح ىأرفهتسب هيلع ل > دو ماقف ىرطاخ ناش نه
 اعاو كيلااهلصوأ نمك دنع ى جاو > هل لو قي نا ى حت -افركسف ىفكا رأىلامنامزلا رق لا ةفدهنت»
 حورأ الف ىلح ىف ىنعد لاقذ كانه ىلسمشنل تيملايلا ا مق نكسلو شي وشن يدنع لصح هللاق

 ار2 يف قب رغودو هعم ثدحتي راصو لاكن رمسو هعمئشمت يئهذخاوةيلع للكل
 ميلعتاخد مثةدحاو ةماكب ىرهومجلا هياعدرية ملك ةئام رجاتلا مالغلا ملكستاداو راكفالا
 ظ 2 شوشعم ريغهن اجتفنال مالغلاٍ اقري و رجات'ادقراب رشامافةداعلا بسح نين احنش هب راحلا

 اف رعبالو ناركس هتافنغ فوهىذلا نانرقلاا ذه تير فيك هلت لاقون|هزلارق ىلعة يملا تلخد

 ًايممأ دغ ىف نكلو ىنقاطي ىتحهعدخ |نادب الف ناوشنلا دياكم
 ىلا كءفلخ حوراو هب راج ةيبب
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 5 ياللا

 ا

 كل

 ادهامهل لاقف ىتمذ أربتو كل هيطعأىت>تيبلاةر>أ نهىدنع كل لم#ممام سه كانا دارملاو

 كنكلو تاكربلا انياع تاحوتبيبلا ةرجأ نهأيش كلم ذخ !اماو لعكلضفنا مالكا
 ءاكب ابك امتو ةعدو مث كد البو كالايع ند كلةعنمو كال تضر هتاللعمرحي هن االولو كر :سب انش>وت

 اك راصو ىداص نم عيشأنا ىعبش ه سفن فلاقو «ةعاس نمزاكدلا ىلفقودي زم نمةيلعام اديذخش

 امهمدخت و امهيدي ا نيب فةتوهيفاه دج نامزلارق تيب لخداذاف هعم هت حورية جاح ىغقي حار
 نامزلا رق تسد ىف اهاربو هلخد اذا هتد قاهاربلاب و كانه ةدعاق اهاربهتم ىلا ع.جراذاو

 شرفلاولاومالاو رثاخذلا نمددنعام عي تاق ىلا هل تلاق اهنا مث مايأ هثالثلا ةدمهلخداذا

 اهنال اهقارف ىلع ردقأ ال ىنكسلو بارشلاب مك يلع لخدت ىلا ةيراجلا الا هدنع قبب لو
 ىجوز ىلا اذاو اهياع بضغأو اهب رضا نأ ىئادرمو ىرسل ةعاكو يدنع ةزبزعو ىتسرق

 ابعبو اهذحخن تب ىف اهاياو انا.دمعقأ الو ةيراجلا هذه لبقأ تيقبام انا هل لوقأ
 لخداماف اهتبرض اهنا مث كلذن سأبال لاقف انعم اهذخأن ىتح تنأاهيرتشافا,عيبيلاهذخايف
 تلعفام لاقو لخدفىنّد رض ىتديسز|تلاقفا ماكي .ربس نعاطأسف يكن ةيراجلا ىأراهجوز

 ردقا تءقامان اهد>اوةماككالوقأ ىلا لحرايهل تلا ةفاهيتب رضىت> ةنوعلملاةب راحلا هذه

 وهوهعماهذخأهنا مث ا رمأ كلل فلا الوابعأ لاقف ىنةاطالاواهعب واهذشت 35 رادعااذده رظنا

 بادرسلانمتقرم ةب رادلاب هحو ر>دعب هتدوزتناكونامزاارقلعامم صون اكدلاىلا ج راخ

 ىأر وهلا لصواماذ ىره وجا خيشلاصلا لص.نا لبقناو رتختلاىفاهاخداف نا هزار ىلا ةعرس

 اهتديستفلاغابنكسلو بارششلا انيقست تناك ىتلاىتي راجلاةدذهامهللاقهعمةراحلا خام زاارق
 ىلابعب نالو اهدنءدوعقاط ىقب ام[ متديساب ةضخبأ ث رح لاةفاهءيبأن | ىنترمأواهيلعت بضعف
 لاقف بهل لاقف اهذخ سأب ال لاقف ةميلح ىتيراجل ةمداخاباعجاو اهيف كتحتار مشا تح
 نمهل تز ربذ ك دي سد, ىلبق ةيبصال لاقوهنماهل قف انيلع تلضفت كنال ائيش كنمذخالانا
 هللا كةعدوتسانامزا| رقهالاق مث اهلا ر اغني وهوناورت>:لا يف تب كر مثهد. تابقواو رتختلا
 ةناكدىلا ه>وتو هعدو وكالايعىلاةمالسلاب كو كتمذهللاأرب !هللاقف ىتمذءيرباديبع لعماي

 مولا لاو زب حرفهنكلو ق>هل قفرلا وهلا ةيفز ناكهنوك.ل نام زلارق قارف هياعزعدقو كبي وهو
 هرمأ نم نأ ام اددهتحوز ىفهنظام ققحت و رفاس ثد.حهتحوز رمأ نمد لص >ىذلا

 قب رطريغ ىلع اش رفاسف ههالسلاتدرأن اهل تلاق ةيبصلا ناف نام زلارق رمأ نمذاك ام(اهأو)

 حابملا مالكسلا نعت تكسف حاصلا داز رهش كر دأو ةدوبعم

 ثتدرأن اةيمصلاهل تلاقرفاساملنام زاا رق نادرعسلا كلملا اه.أ ىنغلب تلاق(ة,!/ ١ ةليل ٍفو)
 5-5 يتلاقد رطلاريغاقيرط كلسمثةعاطواعع/لاقذةدورعم قب رطريغىلءاذب رفاسفةمالسلا

 0 ه١ 7 انه 2-2 نطعيبتلا نا



 ه3
 .بوطخو اننو داوع تداعو اهماؤ طش دقو ىليل ىنفلاك

 ادريط  اءطقلا هوذا خ ٠ --ىتظ ”ءاعسلاب قلاش ناو
 بواصت نهذو نهد هل سداق هلام لقوا ءرملا سأر تاش اذا

 ٠ رخآلا لوقو
 هنس راسنلا ىطعي ىتفز وهني نلف ةنسألا ةعاطلا كالتفءاسنلا صعا

 هس عا محلل الاط ىدسووو هلئاضف ىف لاك رع هنفدل

 رخآلا لوقو

 نيطابشاا كنك ن٠ هللدذوءن ال نقلخ نيطايشءاسنلا نا
 نيد نهوابن دن. مز عيض دق اياتام قشعلا هامر نهي نمو

 .لوخدلا لعلتحاو بابلا قرطاو ةعالا هذه ىفهيلا تن ا حرو ى رمعق ىفةدعاقانااههل ن لاق مث
 ريك ناو هيمش هل سمأ نم لجو ىنوبشت هن ناعوت ودع ةيراطا تب ارو تاخداذاف هعرمس هلع

 1 0 مث ” تقدص لاف اةق< يب ءوسلا كنظنوك وهعماهشأ ارىتلاةد راخلاا/!نوك اهدنعةيراخلا

 .بابلاحتفاهل تلاقو كلذ هتري>اون مزاارمق ل:عتدعقو بادرسلا نمت ازنو ىف تماقفج رخو

 .كناف كل.حاص انا لاق بابلاب نم لاقف ق رطب بايلاباذاو مالك |١ يفاهام بف لعهجرفوةعرس

 . يلع ىن>رفو بابلا حتفافاهب ىترف تامل 57 نكشلو داب تعور ردا دب راها ل مي ىنتحرف

 .لامزلا رم دب و هديت اءقو تماقف هدنع ةدعاق هةحوز ىأ رفبابلاهلح ف كلذ نادال لاق

 7 - هنا مث ءاشانم هللآ قا لاةفءىش هتجوز نعزيم::اهارفةدمهعم ث دحتوابيلعج رفتو

 ' ج رخ ني بادرسلا نم هتةبس اهنالةسلاج هتجوزى أر فهتينىلا عجرو ساوسولا هبلق ىف رثكو
 حابملا مالكلا نءتتكسف حا.لادا زرهش كرداوب املا نم

 ج رخنيح ب 'درسلان هاهحو ز تق.سةيمصلانأديعسلا كاملا اهمأ ىنغلب تلاق( ة/ ٠ ةليآفو)

 ظ مهو اهديس دنع اهتار لاقت ارءىثىأهلتلاقامحوز لخدامافاه ردق يف ت دعق مث بابلا نم

 | الف كلذكرمالا لاقف ءوسول نظن تمت ١١ نظلاءوس كبسحو كن اكدىلا هجوت تلا قف كهبشت
 | نم تازتف هناكدىلا حار ولامشلاتاذو نيهبلا تاذابلبق ,ثهللا كحاستلاة ىنمردصامب ىنيذخا وقت

 !!لاملا ليمحتل دعتساو رفسلاةعرسل كلاحرمجتلاق ا أةعدرأ اهبعمو نامزلا رق يلا تادرسسلا
 ١ اناو رت زرحو الامحا لمحو الاب ى رتشاو ءاطف ليلا نم ىدنعام كلل عفا ىتحلابماالب
 تدع ىلا كاقواط يلأو ةقاع هل ىقيادو دا نم عيمجا ج رخاوامدخو كيلاممىرت ثاو

 ْ !ىرومأ

 هب عفتني ريش < الوالملقهل تءلخاموكدنعو رئاخذ عيمج وهلامةيق تاقندقىرخالااوتلاقف

 1 | دوت هلأ حتت نا ىل عملا نكسللوى جوز ةسصافضلا كتل دؤأانافى اقع محايكيف ة 4. .ءاذه لكو

 1 3 لَو رجنأ نمي دنع كال لمجحتا ام بس حاف كعدوال تعجو ماي افرق رتسلادب رأاناهللوقتو

و 4 اوج نمنوكامرظن اوىتمذأربتو كلهدروأ ىتح
 ١ 7 غأو هلع لاتحا اناو ىلربخاو ىلا مجرا



 ا

 ْ # هغلخةي راحااتفقو دقوهدلاو دي لقي نامزلارق

 كاشفا ىمالكث دعم ناوك دعانا مضغنوك أىنةلاخ تنك نافزاهأهل سيل نئاخلاو ةنئاخ
 احرفكان ىل«اوىلاهعيجح اهياعق فن اول واهب كلحوزأ ةيكز ةرهاطذ وكت اهنم نسحأ تنب ىلع

 ج وزتاول وقينأ نمن >أنالفتنب ج و زتنالف سانلالاق اذاواهب و كب رختفاوريظن هل سيل
 تارابع كلذ ناشف هلرك ذيواهجاوز مدع ىفهدلو بغرب راصو بسحلاو سسنلاةمودعم ةيراح



 ب 22000

 ١ ل رصمهر اق دود للا 0 ,محدالب ىلا دالب ن م ارفاسملب : وابي ىشملا سانلا

 0 نمهبلق ىفوراختلا نيبق وسلا قادعاق عر .عرجاتلا ةكلأو ناكو عاس ءمددلاو ىلاهلسراو

 ىعاسلاب اذاو كلذ كود اميقربخ ه دنع نم هأتا|ههحوتامموب نم هن الرانلا بيحلهدلو ٌقارف ]

 اباتنك يعمزا مل لاقهنمديب رتامهلا واقف نح رااديعرداتلا هعبا يف م ىتداساب مهل لاقو لبقم

 هونهو راحتلا هل ح رفو م عشنا !و ح رفف شن رعلا دنعهتةراف دقو نامزلارش هدو دنع نم

 كياعمالسلادعب و نمحراديعرجاتلا ىلا نامزلارق دنع نم هارفدأرقو باتكلا ذخا مث ةمالسلاب

 ةدللا هم ابانمدق مثانيسكوأني رتشاوانعب دّقف ةنلاودخلا|هللفأ“ دمه ًاسنافرا جلا مدمج ىلعو

 برطلات الأ داو زعلاو تافايضلارثكاو مالولا لمعو حر ,ما|بابحتف كلذدنعفةيف اعلاو

 راحتلا عيمجو هوبا هتلاقم ىلاج رخ ةيلاضلاهدلو لصوامأف بدعأاعاوذ ١ ١ ح رفا ف يىلاو

 ىدلوأب كرامممو.هللاةقافأا لو هيلع ىمهأ ىتخ ىك و هردص ىلا همضوهد]|وهقنتءاو هوأياقف

 ْ رعاشلا لوقدشنا /ُ رداققلا نميبملا كب انعمج ثدح

 زاودب, انيلع انملا ساكو  قزورسلا' ماع بيلا“ برقو
 ,نوذلا ردبو ناهزلارودب . انحص قي اليسو الهأف

 نين دهدشاو لالاعمدخ رذلا ةدش. نةضذأ مث

 هرافسا نه. ءاحذا هفارثا 2 هراذسا يف حواب نامزلار ف ١

 هرارزا نم سمشلا قو رش نكل هبايغلبل نوللا ىف هروعشف

 ةرادقوهواناو رتحوامدخو ةريثك الا هعماوأ رقهياعا وءاسوديلاا مد قتراختلان اوت

 اوحتفف هارب اهو ااه ارزاورتدا| نمشي صلات ح رخاىاف تسااهن ا

 تاحوز ندهكك- 000 ةزاهب تنمدق اها مار انو ممالطلا:عتاحاز:كهن اك [.لاعارصقاط

 كانميقننايابل ىذيني كب جونرتثيح تل ةكدلوةجوزانا اطتلاقفايتل أسوان تحرفو كلما
 را حلا مآ: نمزاك ام( امأو) اه 'رمآنمزاك امانهىدلوب وكل ح رفن ىت>امظعاحرف

 نوك:م ىدلوايه'لاقوددلؤب عمتجا هليمسلا>ىلادحاو لكحاو رو سانلا ضاضمت ا د ءب هناف

 ىب رغ يبستن 5 ىلا ىهاغاوقب راج تسل ىدلا وايدل لاقفاهتيرتشا كب و كدنع ةب راحلاهذه

 تقلعت ىلامأ نافان دنع تابام ةليل شو ردلا انناهفصي ذاكىتلا اهنا لاق كلذ فيكو هدلاوهللاقف
 برعلا تدخأو قب رطلافتد : رعت ىتحاهلحأ ن مالا رفسلات تلطالوتقولا كلذ وما

 ىمتنملا ىلا |دتتبملا نمددلاول ىنحب راصواذكو اذكر لصخو ئدخوالاةرصالاةتلخفامو لا ١
 اهبجوزتا ناابتدعو نكلواللاق اهتحو ::هلك كلذدعب وىدلواي هللاقهثدح نم ع رفاماف

 اهب حوزتناهللاقا (>و ز:االفالاو كلذ لعفاىل رشا اك كك نالاقاهبجاوزاا كدارم لههللاق

 تام ىهوارم جوزتت 0 اديدشايضغكياعضغاوةرخالاوايندلا فكنماك رب نوكأ

 اهناف كريغ ن1 ثىلعا ملثم كعمل وعت كن [ ثىلءابجوز عماهتامع امواج وز ءملاعمتاا هذه
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 0 0 و ادحأ دجب ملف نونجملا لثم هيفرادمث الامشو اني تفتلا ةيلاخرادلا ىأر (لف
 هتيشغ نم هبنتو هتركس نم قافأ كلذ دنعف امو نمالوهلام نءائيش اهيف دمحم ةهنب رح

 هنكلودل لصحام ىلء كبف هب تردغ ىتح ليحلاب ةياع تاقتثت تن اكىت اا ىهدتحوز نا فرعو

 هلانال رسلابحاباذإنالعودبابحأ نمدح ردات الوهنأ دعأنمدحأ ب ثمشب تمشإلال يت>هىمأمك

 كيلعولابولاو لاما : نه كلل لصحام م ك انالفايهسفن فلاقوسانلا نم ضر:ةلاوةكرتشا الا

 لاق نم لو, لمعلاب

 قيضأ رسلا عدوتنسإ ىذلا رصف اَتيِض رسلاب ءرما ردص ناك اذا

 نألع مزع ىحاص رجاتلا مالغلا نأ هللاقو هعانص نماعناصابب لكو وناكدلا دصقوهتس لفقهنأ مث

 ليكو ىدلوايتناو ىل 5 رحم هع ىف دخاب ؛: ىب> ل>ر ,امهنأ فلحوةجرفلادصقتب رصض.هيىلا هعمحورا

 هكطاص٠ ضعد عابمث مارا هللا تيب يلاهمعي رحب هجوتهنا هلاولوقف كلملا ىنعكلا اسنأو ناكدلا يف
 دعب ةرصبلا نءج رخو ناورتخم يف اهطحوةب راج هل ىرتشاو كيلامثوالاغبو الا هل ىرتشاو

 تحرفو جملا ىلا هح وتوهتحو زدخاهناألا نونظيال سانلاو رفاسوهب ابحاهعدوؤ مانا ةرشع

 لوش سا: لا ض عب راصوةعمج مودل كيف تويبلاو ديحاسملا ىف مهسبح نم هللا ثق ادقو سانا

 ةلصاناهذهنالةعجج مو. لك فت ىببلاويعاسملا لق نم ال ىت> ىرخاةرمةرصملاى ا هللا ددرال
 ةرصيلا لهأ ءاعدب.سب هرفس نم عجر الهنظا ل وقيمهضعب وةميظعةرسح ةرصبلا لها تثروأ

 نأدعب ايظعاحرفهرفس ةرمصبلا لها حر فولاحلا سكنمالا مجرب المجرن أل وقيمهضعب و هيلع

 لعدلملا ىفىدانملا ىدانةعمجام وب ى!اماف مهبالكو مب ططقتحاترا ىتحةنيظعة رس اوناك

 طظطقلا كلذ كوتويبلاقنوفذةس وانيتعاس ةلجلا ةالصل.ةدجاسملا نواخدي ماب اب ةداعلا

 هلاولاقو كلملاىدب زيباوةقووناويدلاىلا اوبحوتواعيمجا وعمت>اف*و ردص تقاضف بالكلاو

 سبح ا:كىذلاب يسلالا زو مارك اهللا تيب جح ىلا ةاسوهمي رحذخاىرهوجلانأنامزلا كلما

 نوكدالد رفس نمءاجاذا نكل ىنماعرل ونت ١ ا كلل لاقفنالا ببسي ف

 روقب لحامهب 0و حول 71 مدل نمناكام(امأو) ةرسديلا لهاو
 اتيمهسفت لعجوهعمزناك امااوذخاوهو رعفدادغب برءهيلعتءعلطوةرصبلاهلو>دلبق نامزلا ١
 هتروعاورتسفريخلا لها لعشا ن :كدإب ؛ لخد نأ ىلا ناد رغوهوماق ب رعلا ب اهذدعبو صاخ ىتح 1

 هقرحافةسور#ىلا ردم ىلا لصو ىتحدلب ىلا دلب نمت وقتي ولأس.راصو ةقاخلاّب ايثلا ن# همطقب
 برشاو لك حرفلاتيبب كياعريقفاي ريصم لها نملجرهللاقف قاوسالا فلآسي رادف عوحجلا

 اناو ىنعبتاهل لاقفح رفلاتتب قيرط فرعاال هل لاقفءاب ,غلاوءارقفلل طامسمويلااذهىفكانهناف |

 لخدا هاف باحح نم حر فلا باب عاف فخ الو لخدافح رملا تم ىلال 2 ا هيرا

 ا ا ١مم ل لور ىف ل01: هسا لسا كلل 0 ارح ري نا 0



 1 / ا و

 ١ لةقالغالف كلذكرمالا ناك تح ىدلاواي نامزلا رق لاقف ظءاومو الاثماواراعشاو اتكنو
 ىدلواي كتايحو اق-يدلرهللاقو هينيعزي هوبأ هييقمالكلا كلذزامزلا ارثلاقاءاذ ابحاو زد

  ىرهوملا ديبع ةحوز طح نمر لا دبعرجاتلا نا مثريظن اطرسيلاةن: كلحرزأ نأنم ىلدبال
 تناالاقوامرب رشوامباك !ىطل صوت ءادو سةبراحامبب ديقواهلع للةقو لاعرصة ىفابتن راحو

 ناوهل مكعيبأو اك رتشي نم (م--ارظنا ىتح رصقلا اذهىف زيتسوبح نارمتست كتيراجو
 قحتسا ىف اف كذارهتنا ىلعفاهل تلاّقذ كي فريخ الو ةنثاخ كن اف كد: راجو تنا كتل: تفلا>

 اهملك الود >ًااهدنع عاطبال لو رجا يلع ىدوو بايلا ا مهيلع لفق مث ىعمهلعفتام عي#

 ىكبت اهتيراجو هتدءقفردقلاةقاط نمامهب رشوامهاك اامهيطعت يتلاءادوسلا ةءراجلاريغ
 هناف نحر لاد..ع رخاتلارم| نمناك م ( اماو) اهرمأ نمزاك أم اذ هابحو زب تاعف م لعمدنتتو
 ةدحاو نير (ءاكو نشتغ ناز اف هدلول بسنو بسح تاذ اتنب :نوبطخ باطخلا لسرا

 رصم ىف ريظن اط سيل هتنب نير مالسالا خيش تدب ناخد ىتح اهنم نيالا نسل

 هتريخأف ةقبط فلاب ىرهوْلا ديبعةجوز نم نسحأ اهب:اللادةءاودقولا#جو نسح تاذىهو
 لمع مئامظعاح رفا طاول معو باتكساا اويتكودهنم اهوبطخواهدلاو ىلا رباك الاووه بهذف اب

 لوبطلا تقدمامامتراجتلا اوم :ءءوب ىناثواي سا دلو ماولمعف ءاهقفلا مويل وأ ىف مزعو منالولا
 نوبعاي و بعالملا بايرارئاسىتا: ةليل !اكىفو ليدانقلاب طخلاو ةراخلاتنيزورومزلا ترمزو
 ءارهالاو ءاماعلا مزعىتح سال فاذصأ . :رهفنصل ةفا.ض لمعي مود لكو بعللا عاوناب

 سانلا لمقتس و رجاشلا دعش موب لكو مود نيعب رأآ ةدماعاقح رفلالزب و ماكاو قجانصلاو

 رخآىفوريظن هلسيلاحرف ناك و طامسلا نمزواك اي ثوسانلا ىلعج رفتيلهبنا# دعقيهدلوو

 هنباو اسلاج رحاتلا» نول انوارمز نوت اي اوراصف امس رقو ام رغنيك اسم لاوءارقفلا مزعموب
 نا.عت .نايرع وهو ءارقغلا ةلج ىف للخا دةيبصلاج وزديبع خيشلاباذاو كلذ كم اهيمف هين
 ىذلارية الا لجرلا اذه ىلا ىفأ# رظنا هينال لاقف هفرع نامزلا رق دار امافر:ساارثأ هبحو ىلعو
 رارفصا هبجو ىونيمهر دىواس بابل> قاخهيلعوبايثلا ثرهأر فهيلارظ:ف بابلا نم لخد
 هيشم فل بعو تفاهتب ىشعو جاتحملا ضي رملا نينا نئيو جادححلا عيطاةم لم وهو رابغ دواعإ
 ةأرملا جوز قىرهوألا كم.ع ملعملا اذه هللاقاذده نمىدلوأب لاقولامشلا تاذونيدلا تاذ

 تبدسلاناكوةديج ةفرعم4:فرعدقو معن لاق هنعىتثدحم تنكىذلااذهأهللاقفان دنع ةس وحلا

 رابنلا ةيقب ىفاهاغتشاو اهذخاف لغش ةقد هتءاخ هناكدىلا هحوت نامزلارق عدو الهناهئي خف

 الوهتجو ز ردوف لخدف حتفناف بالا لعهدب عضو و تيبلا ىلا رهذو ناكدلا فق ءاسملادنعو
 لاق نملوقهيلع اقيطنملالا ا وسأ ف تيملا ىأروةب راجلا

 تاءدلخ تدالعاباحم الخال ةرماعىهو لح تايل> تناك
 تاينملا لصفابناكس لاغوأ . ترمعام ناكسلابمويلا اهنأك



 0 ءاقفزاجنلا ردن هأشهن ةيوع كيمع 0 8 00 اذهىف اغيبف
 ءىشث ىلع كحن ال كراممديعس ك اراهن يحاصاينام لا ارحقهللاقو ردصلا ين هوسلجا وهيلعاوماسو

 ىلآاف كلسفن 0 دس يمت رووا وكلو رغد .رعلان اكذاف كلامق ىلخى رح

 .دازرهشكرداو كب زاجاانافريثكدلاذ اسحال ا ىلع كلو ىنتمرك او ىتتوسكد قوانايرعكدالب تاخد

 حابملا م ناكلأ نع تتكدد : حابصلا

 ىئرهوجلا ديبع ل ممل لانا نام لا رمق دهيمتسلا كلما( يشلا تلات 5/1 ةلملى)و

 (م”كلعم ىلعفاو كل زاخا اناف ريثكلا ناسخ الا ىلع كالو ىتوسكدقوا: 5 رع تاخدىلا

 نك ذنالعل الكسلان مهن ور ط2 دخايراصوأ:يعرةواسفن بطف كلذ نمرُمَد " |لب يف -متلعف«

 هيلسو رابخاو تاناكحو تكنو زاعشأو لاثماو ظعاوع هظعب لزي و هتصاتفا الب لذ

 رامخالا نم هوم اع ىلستو هدنعام مك-ف نامكنلا نوار !اوقهنلاراشاامى رظوملا 077 34

 | رعاشلا لوفدنست اورذلؤنلاو

 أمد كيتلقم نم هنومضم كاكنأ هلت رظن ول رطس رهدلا ةبمح

 امظك ىدرا هيقست هارتسو الا "دحا ىلع ىنلاب رهدلا لسام
 اءلتخاو ميرألا ةعاقف هنالخدو ىرهوأاذخا نمحر ادبعر > ةلاددلاو و هنامزلارق نام“

 نكلوانقحو كقح ىفةحيضطفلان ءافوخالا مالكلان مكان ءتمأم ٠ ن< نمحرلادبعر <حاتااهللاقفهن

 ٠ ىلاادتبملا نمةيضقلاب هربخاف ىدلو و كتحوززي و كنيب ىرجاع ىف /ريخأف ةواخ ىف نألا نحت ظ
 ا

ْ 
 ظ
ْ 

 ٠ هدنعأم كدلو نادهللاو هللاةىدلو نموأ كّتحوز نمسن ذلا لههل لاق هنصق نم غ رفاهلذ ىهتنملا

 ىتلاىتحوز دنع بيعلافلاجرلا ن«نعنتعذا نهيلعءاسنلاو ءاسنلا يف عمطلا اهلاجرلازال فذ ْ

 همحوز انربتخااننايدلوا.هللاقر هدلوب ىلةحاو رحاتلا ءاقفلامقلا هذه ىعمتلعفو ىنتناخ 1

 ثوب ذوهوأ ةءوصصو ضرع بحاصوه لله فرعأو 15 نانآلا ىدارصوةنئاخاهناانفرعو

 ىلنافاهحماسو حاصلاب ىضر ناف هتجوز عم حلل هلا لعولمج ا نا ىدارم هللا قف كلذ فكو هللاقخ ]

 ناوةينازالاوث وبدلات ا.>ىفريخالهنال اهنا راحو ى قاع امْقا كلذ ك.لعب , وهلتةأف فرسلابهب رضا 1

1 
.4 

 عما هل لقةو4- || مجر هنا مثهنم هتدخاىذلا هلام نهر م اهطعاو كتخأهحوزأ ىلاف ارنمرفت

 ندي اير يالرعملا هعسويلا جام <« هناذ نهاوبيذاك ن هولاماالوطىلا جاتحم .ءاسنلاةرشاعمذا ٠

 الولادرلا نردحتساو نوسفنأ نمظعتسيفلا حلاو ن ايلا نوياع نهمزعل نهد ةلاخرا] 1

 ناف تاهحلا ع-ي# نمل ءفلأ هب :رثو لالدلاوهيتلابب مهناب اقف نهتلوعب نم ةبحملا نطتناباذااهيس ٠

 . قاكنمالا نوقفاوبالو 2-0 وهنيب لصحيالف + هام هتجو از نموأراكبضغب لجل ذاك

 ناكافعو 25 يولع 0 نويلا تلال ءاينسلا قف نيكول ن لح قوق حاج 0



0 
 ىفتكاو ركأ ىتح هياعاريصف هيلطن كلذد.عبو هعو ر نكسي و عيشي ىتح لك ا, هعدفاعت اجنوكي

 هفلخ لسرافج ري نأ داراوربنعلاو كسملاب ةجوزمملار كسلا تابرسشلاو ةووقلا برشوهب دي لسغو
 لاق رجاتتلاا ذهن ويكي املاهقف نمحر لا ديعرجاتلا م اكد : رغاد ىلاعت لوسرلاهل لاةفنامزلارق دلاو

 نع باعف نامزلا رق هبحاص ىو رجاتلا لبق اامافان اسحا هيطعي هن انظو عج رفح رفلاسحاص هل

 اديدشءاكبايك ايتوهيلع سو ناضح الابهذخاو مادقالا لعزامز كا رمل

 مالا ىلاالوا هلسرا بادكالا ةاقالم ناشاذ هام قوذلا مدعايد وباهل لا ةفه.ناجحهسلجاهنا مث

 مرماو نامادلا ضعي ىلع حاصفهاياو تن اث دحتو 4هعم دعقا كل ذدعب وهب قيلت ةلدب هيلاهلسراو

 ملبملا كلذ نه رثك اورانيدفلا ىواست سودلملا طا نمةل دب هيلا لسراو مام | هولخدي نأ

 هن ايغ ني>نامزلا رقاولأ سزورمذ اا ناكو راحتلاردنب هاشهن اكراصفةلكءلاهوسملاوهدسحاولسغو

 ىضصح ال ناسحا ىلع هلوهتيب ىفىنلؤنادقو ىحاصاذهلاقف هفر ءن نيا نمواذه نماولاقو ماما ىف
 كلمو ريظن هل سيل ىرهوج هتعنصو ةداسلاو ةذاعسلا لها . نموهوادتازاما ركاىنمر ؟ 1 هناف

 لعف هنا لوقي و هدم يف م طم لابي راصوذفان مالكو ميظعماقمهدنعهلواريثك ايحهيح ةرصبلا
 هلزرلو مارك الا ن ا ىردا الوهنمءايح ف ترصاناواذ كواذ ك ىعم

 هماركاوهمحاوب موةناناكن 2 |ولاقف معا قاناي مراصون؛ 0 لت

 . هللا لعفامو هدالب نمهحررخ بسادوريام ىلا هيج بس ههفرعن نأان دارم نكلو كن اش ن

 هده ىمادامو ردقلاو ءاضقلات 2 مدانب اناا ودحمعتت ال سان ل الملقي وراس نحل

 تايب الا هذ هلاق نم ق دصدقو تاف لالا

 بترلاو بصانملا هشديطت 1 نكست الف لاحرلا سرك رهدلا

 بطعلا هتتميش رهدلا ناب ٍلعاو ىمالا بنتجاو تالزا نم رذحاو
 ببس هبلقت يف ءىش لكش )و ةممتت رغصاب تلأز ةمعن ع

 ىلخدلجرلااذهناللكتلاا ذه نمدشاولاملااذهن هأوسأق ةرصملا تلخدانا ىلا اوماعا

 مادق نمدنو ضاخ نمد. ةروعلا فوشكم هدالم تاخدىلا "فان اماو نا ةا1ابةروعلا رو:سمرصم

 ىلامحاوىلاغب وىلامجاو ذخاو ىتورع برعلا نأ كلذ ف بي سلا وزب زعلا لجرلا|اذهو هللا الا ىنعفن الو
 .تيشموتقكااذدعب وقوتافواو .هذلف ت.مىلا اونظف ىلتقلا نيب تدقر و ىلا>ر وى اماغاولتقو

 عسيمجو لاماب ىلاوقو هتيب يف ىنلؤناو ىلاسكو ىلحرلا اذه ئنلب اقف ةرمدبلا تلخدناىلا انايرع
 ىلات ءجرو اريثك اًئيش ىلاطعا ترفاسام ك:ءفدرب>  «رموهللا نمالا سيل ىعمهن تيئاام
 تابكن نمةيكن كلذ دعب هلث دح لعافةداءسوةدايسىفوهو هتقرافو رطاخلا روج ىدالب

 د )و كالذ ق سج<الو ىلىر جام لثهقد رطلا فهل ىرجو ناطواالاو لهالا قارفهل تمد وأن امزلا

 لاق رم لوقب لمعاو لاعفلام ركنم ىحمم عنصام ىلع هير زاجا نا نآلا ىلى عِش
 0 | ]17 ايهاما ردك لها انظ اي ”ناعلاب اننا



 اتوقح اوعار“ ملو ىنجتلاب ىدو قدس متبهذا احالماي
 اقولعلا تهرك ىسالا !ذهدعب .:ركسلو تقلع ةوبص ب

 كنمهلك بيعلاةرهاعابلاقتف هاتديساوةب راحلا تحاصفاهرسكواهقلح ةرامز رع أكستا مث

 لص> كلذلك اهقنخوةب راجلا لع ضبق م”ىني ربخ ملو ةلصخلاهذهاهيفذا نيفرعت تن كث يح
 ىرهوجلاديبعنا مثهنيعب ىري وهنذاب عمسي ب ابلا فلخ ف قاو وهوهديب فيسلا كسميرجاتلاو
 ىلا لعادارجاتلا ناهسفن ىفلاقو مالا هبقاعف اخو ماهوالا هيلع ترث كر جاتلارصق ىفامهقنخاملا
 ىاريحتمراصوناميالا لع ىح و ر ضبق لع ناهللا لأسا نكلو ىنلتقيهن ادب الهرصق ىامهتاتق
 كيلعسأب ال هللاقو هيلع لخد نمحر لادبعرجاتلاب اذاو كلذكوهامئيبذ لعفب اذامر دي ملوهرمأ
 اهن1اصناكلتقازا لعارمضم تناك افىد..ىفيدلا فيسلااذه رظناوةمالسلا لهاتست كنا
 ناالا كوازحاموابح صمث كبابحرفلاعفلا هذهتلعف ثيحو ةبرراحلالتقاو اهيلعتيضرو
 نامزلا رمقنا ربحا عاشو ةلساغلاراضحاب سأوهب لزنو هذخأ هنا مث نامزلارق تخا ىتنب | كج وزا

 شيعتهل نواوقيو هنو زعي سانلاراصف اتتافةرصملا نمهعمنيتد راج ءاج نمحر لا دبعرجاتلا نبا

 ناك اماذهرمالا ةقيقحدحأ فرعي لواهونفدو اهونفكواهواسغمث كيلعهللا ضوعو كسأر
 رضحا هناف ن#« رلادبع رجاتلا_صأ نمناك ام(امأو) هنتي راجوهتجو زو ىره وحلا ديبعصأ نه

 !ىلعحابصلا بكوك دف باتيك سنك امالسالا خسيشاب لآقو رباك الاء يجومالسالا خيش

 اولعجو تاب رشلا*اقسو باتكسلاب تكف لاهكلاو ماتلاب ىناضودق اهربمو ىرهوجلاديبع
 ديبع ل عملاةجوزحايصلا ب كوكهت>اوناهزارمقة جوز مالسالا خيشتنب اوفزوادحاو رفلا

 ١ 'اولخداوءاوسد بع يمملاونام زلارمقاوف زءاسملا فو ةدحاوةليل فدحخاو ناورتخم ىف ىرهوجلا
 ' لخداما ذ نمر ادبع رجاتلات نب ىلع اديبع لعملا ١ واخدا ومالسالا خايشتنلا ىلعذامزا|ا رمق

 عمماجلا لخد حبصأ موا هتراكك لازادنا مثةقبط فلاب اهنم لمجا وهتح وز نم نسحااهآرابيلع

 رحاتلا ىلع لخدف هدالب ىلاقاتشا كالذدعبو رو رسو ح رفىفةدم مثدنع ماقأ مثزأم زاارهق

 نماعناص اهيفتمقا تنكوقازراو كالمأ هيف ىلو ىدالب ىلا تقتشا ىلا معاي لاقو نمحرلادبع
 ىلنذأت لبف كيلا مجراو ى الما عيب ال ىدالب ىلارفاسان اى رطاخ ىفو ىنعاليكو ىعانص نم
 ناف مالكلااذه ىف كيلعمولالو كل تن ذادق ىدلواي هللاقف كلذ لحأ نميدالب ىلا هج وتلا ىف
 ريغب ترفاس اذا كن ااعر وسانلا دالب ىف ريخهلامهدالب فريخ هلاميذلاو نامالا نم نطولا بح

 كدوعقو كتجو ز ىلا كع وجر نيب اريحتمريصت ودوعقتا ا, يف كل بيطي كدالب تلخدو كتجوز
 تناعجراف انيلاعوجرلا تئشنا كلذ دعب و كعم كتجوز ذخأت نان اوصلاىأرافكدالب ىف
 ٠ اناسنا رحممالو نيترمةأرما انمج و زتثالواقالط فرعنال سانانن الابب و كاب | محرمو كتةحوزو

 ءاسن اندنعام نحن ىدلوا. هل لا ةف ىدالب ىلا ىعمرفسلاب ىضرتال كتنب انا فاخا معايلاقفارطب

 لخدهنا مث <ئاسن ىفو مكيفهللا كرابهل لاقفاهاعب ىلعيسضغت ةأرما ف رعنالو نمتاومب فلاخم
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 الط ك دنع نوكي نا ىغبنيف كعه اهترسشعتلاطو كتةيفرو كتجوز ةأرملا هذ هودهللا ىلع هرجأ

 دقاهنافت ءاسا نأ ىهو نيدو لقع تاصقان ءاسنلاو حاحنلا تامالع نمةرشعلا ىف ادهوحامسلا

 تنا حاطصت كنا ىدنع ىأراف الوأ هلعفت تناكام لعف ىلا مجرتال هللا ءاشذاو تبات
 ل سيلو اهو كب انحرف ىددنع كمقا تناو كلام ند.نثكا كل درااناو اهاناو
 رضاح ناورتختلاو داهو كيضريام كيطعأان اف كدالب ىلاهجوتلا تلطت تنك ناواكرسامالا

 كيلعف ريثك هتحوز و لجرلا نيب ىرجب ىذلاو كدالب ىلا رفاسو هيفاهتي راحو كتجوز بكرذ
 اده ىف ىهاهدهل لاقف ىتحو ز نبأو ىديسا.ىرهودلا لاقفريسعتلا ل ممسك لس: الو ريستتلاب

 اهحاوز بلطو اهب ءاح ا ىئدلو نافاهيلع شوشتالو ىأش نماهب صوتساواببلا علطاف رصقلا

 اههاسافابحوزءىحباعر ىسفن قتاقو بالا |ميلعتافقو رصقلا اذه ىفاهتعضو وابنعهتعنم
 هلل داو لضحهتبس>ىذلاوامتوةينأ ابحوز نكعالهذهلثم ىتلاوةر وصلا ةلي جا منالهيلا

 متالولا هذه واهريغ هتجوز وهل تبطخىتافىنزا:ةبج نمامأو كتج وزب كعامتجا ىلع ىلا
 هيف ىذلا رصقلا حاتفم وهاهوهتجوز ىلءهلخدا ةليللا هذهىفو هحرف لجأ نم تافايضلاو

 لك الا كيتا وامبعم طسنا:كتيراجو كتجوز ىلع لخداو بابلاحتفاو هذغن كتجوز
 حاتفملا ذخأ مث ىديساب ريخ لك ىنع هللا كاز لا ةفاهنم عبشت ىحاهدنعنملزنتالو برشلاو
 ثيحبهفلخ نمهعبتو فيسلاذخأفهب ىضرهناوهبجيأ مالكسلا اذهنأ رحاتلا نظفاحرف ملطو
 «(امأو) نمحرلا د.عرداتلارمأ نمناكام ادههتحوز نيب وهنم لصحل ام رظنن فقو مث هرج

 نامزلارق نا بيس اديدشءاكب ىست اهآرف هتحور ىلع لخدهنافىرهوجلا ما نم ناكام
 .كلاني ال مالغلا اذه نا كل تلقو ىلديساي كتحصن م اًهلوقتةب راجلا ىأر واهريغب جوزت

 هكلذ دعب و هل هتيطعأو كحوز لام عييمج تب يتح ىمالكت عع ف هنرشع ىبر باف ريخ هنم

 كريغب جو زتوهلاب نمكامر كلذدعب ودالبلاهذهىهعمتئحو هاوه ىف تقلع:و كن اكمتقراف

 رطخانأ دب الىريغب ج وزن ناو هنافةنوعلماب ىتكسا اطتلاقف سبملا هب كفلترخآ لعج مث
 لاقنم لوب ىلستا لا> لك ىلعاناو هنىيصاسماواسا الان افهلاب ىلع امود

 هلابىف متريغ رطخم سيلرم عمكلابن انرطخم له يت داساي
 هلاح نعكبحيف لفاغو» نملاحنعاوافغتنا ع اشاح

 هاوه نع لوحأالو ةتءحم نع عجب را الاناو ئفالاس و ىتبحصو ىف ر شع رك ذت نادي الف

 اهعع# |هلف اطاسن ا ىعم لمعي وىلا عجريهنأ هنم يمشعو ىيبطو ىيدحوهناف نحسلا فتمولو
 لك ةنطا ىف سلبا مشع لثمهيف كمشعزا ةنئاخاياطلاقواميلع لخدمالكلااذهلوقتاهجوز
 كتينق تنك امبورعلا هذه نمابيع كيفذا تماعولو ربخ ىدنعاماناو كف بويعلا هذه

 3 ةنئاخان كف ىل وانتةولو كالتتقا نا ىعشإ كلذ كيفتنقيت ثي> نكلوةدحاو ةعاس ىدنع

 نيتيماا نيده دشناونيتنثالا هيدبب اهب.لع ضيق
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 0 هراديلا لز' 5 580 1000 1 6 5
 1 ةربعدلا ة ةشدم بئئان لضد نب هللا دبع ىلا ضم اهلل ةواعب_شاطخهل بتكو م 1 دنلاىص وم ا قحسا

 نافاعد رسهد ىنتنا اولاكلاومامتلابد رصيلاججا ارخ4نم رس مثحا را لاسرا اعماطىذلام رظناو

 رضاحريغ جارخلا تيأر ناو ةرصبلاجارخالا لصو دق ءدجوف راطقالاجار رخدقفت ةفيلخلا

 ةسم>دخاوةعاطلا وعمسلاب باجاف هن اسل نمرذعلابةفرلخلا ريخيل كعمهتاهفردعب كيلارذتعاو

 لضاف نب هللادع ردع ملعف ةرصبلا ةنيدمىلا لصو ىت>رفاسوهفيلخلاركسع ئه سراذ فال 7
 جراخ مايخلا ف اولزن ركسعلا ةيقب و هرصق هب ملطوةر ىملأهب لخدوهاقالو4لاهركسعب جرخف

 ىلع سلجوناو.دلا قحساوب ال خدا. مو هيلاذوجاتحيام عيمج لضاف نب | منط نيعدقو ةرصبلا

 لاقمالسلادعب مموبتا صر دق لعل وح رباك الا سلجو هينا لضاف ن: هللا دبع ساجا ىسركسلا
 1 ماخلان اف جارخلا بلط) تجامع معن لاق ببس نم ءانيلع كمودقل لهي ديسأي لضاف نب اهلأ

 رضاح جار خلان افرفسلاةقشم تلمح الو تسعت مكتءلابىديسايلاقف تضم دقددو روةدموهنع

 كتفايضدعي كيلا هفاسا اناذ ثمن هتآث رح نكلودغى هلسرازاا مزاعتن :؟دقولاكلاوءمامتلاب

 هيده كيلامدقتانثانآلاانيلع يجو نكلوكيدينيب جا ضلوا عما مويلاىفومايأةثالث
 هراد قار صق هن لخدوذاويددلا ضفهنا مث كاذب سابالهللاةف نينم اء اريمأريخو كريخ ضع نم

 ةدئاملا تعفر 3 اوي رطو اوذذلتواوب رشواولك نماعطلا ةرفسهب اك الودل مدت م هريظن هلسسلا

 نمارد رس هلاوشرف مث ليللا ثلث ىلاةمدانلا فاودعقوت اب فلم اعل اسغو

 يلا ىلعرهسلا ب لغف هنا رخ آرب رم ىلعةرصبلا بئاذ مانو ل عمانفجاهولا بهذلابا ءصرمح اعلا
 ناكوةفيلخلاءامدن صاوخ نمهنال ما ظنلاورعشااروحب ىف ر كفي راسو نينم مم اريمأل وسر قدس
 اوهاهيبف ليالا فصن ىلارعفلاداشن | ىفان ارهسلزي لو رامخالا فا طلوراءشالا ىف ميظع عابدلا
 ةكيضم هععث ذخأو اطوس هنهذخاو ابالود حتفوه ءازحدشو ماق لضاف نب هللا دبعب اذاو كانذك
 ٠ :رعتتكسف حابصلادازروش كر داو مئان قحسا ابأ' نا نلظي وهو رصقلا باب نه 22

 حابملا مالكلا

 ا متااب نم جر خامل لضافن هللا دبع ا دي. سلا كلملااهمأ ىنغلب تلاق( ة,/؟ةلما فو)
 'هللادبع هذي نياىلا هسفنف لاقو قحساوب |بحعت ج رخاملفامّئان م :دنلا قى سا ابا نا نظن

 عنصي | مرظناوهعبت نا نم ىلدب ؛ ال نكلوادحأ بذم» نا هدارم لعلف طوسلا اذهب لضاف نبا

 ةنازخ حت هللا مع يأرففرب لهنا ثيح اليلقاليلقهءارو جرخو ماق قحنساابا نا مةليلل هده

 ىشمو ةلقلاو ةدئاملا لمجهنا مث ءاماهيف ةلقوا زبخو ماغطلا نم ٠ نحصأ ةعب رااميفددئاماهنمج رخاو

 اصول خاد نمةعاقلاباب فلخ قحساوب اف ةوفهعاق لد> نا ىلا امهذ>ةسمقدساوبأ هعمتق

 ةعاقلا كلت طسسو ىو ارخفاشرفةشورفموةعساوةءاقلاهذه ىأرف بالا كلذ لالخ نمرظن

 مث بهذلا ن هنيتلسلس ىف نابلكة يف ظوب رمري ر سلا كلذو جاهولا بهذلاب حفصم جاعلا نهري رس



 ١ ل ا اك ا | #0 اولا

 ' ] 14 رح سس ةانالا
 .ثيحو ارك تمدام ىلع ؟حب ىلان|تاةنيل وقتاف ىدالب ىلارفسلاىدارمان ااط لاقو هتحو ز ىلع
 هللامحر و كيب قو كيف هللا كراباط لاّقف هفلاخأ الاناو ىلعب دي ىف هلك مه اراصد اقف تح 5

 اعدو و اريث.ك اًمئيشهمحداطعافرفسلا ف ذخاو هقئالع عطق كلذدعب مثكاقلا ارهظو كتلمحانطب
 براقالا هتاقالمل ت>رشن ةرصبلا لخد ىتح ارذاسم لزي لو رفاسو هتجوز ذخآ مث امهضعإ

 امومخم مهضعب و4مود قب اناحرق سانلأ ضعب راصو زاحلا يفناكونا نونظ. ثونادكالاو

 قانسيوكو ةداعا بسم هعرج الك ىفلاني ماع قضي هن | مهضعبل س الا لاقوةرصملاولا هعوجر

 كلملارمأ نم ناكام( امأو) هرمأ نمزاك ام اذهانب الكو انططقة سدح ىت>تويبلاو عماوجلا
 ىنماعت لو رفاست ف. كهل لاقو هةنءوهي دب نيب هرضحاوهيلا لسرأو هياعسضغهمودت عام هناف

 وفعلاهل لاّقذ ما رحل هللا تيب ىلا جسما ىلعهب نيعتستل كلل هيطعا ءىش نعازجاعتس:.ك لهبف كرفس
 رحجاتلا عمو 0 هرتخاواذكواذكىل ىرج نكلو تحح>امهللاو يديسأب

 نا الواطلاو هل لاقف ةرصيلا ىلا اهب تكج دقو هل لاقذ ا ىلإ هتنب اهو زيكو ىرصملا نحر دبع
 نئئازخابيلع ق فنا تنكولو كدعب نم:ةليصالا تنبلا هذهب تجو زنو كتلتل ىلاعت هللا نم فاخأ
 اهب ص وتسافاهيف كلهللا كراب و كبيصن نمهللاابلعج نكلو كولملل الا حاصتال اهمال لاومالا
 هللا ةمحر ىلا فوت كلذ دعب و تاوئس سمح ارعم ٍدبعَق و ة دنع ع نه لزاديعيعو جلا عر اع مئاريخ
 ان ًافايلغي دعب تجو زتةأرما ىتهئاط فت دجوامان | كالملااهمأ تا اقو تيضراف كللملااهبطشن ىلاعت
 ىلا ه> وتلا نيءاطت لله طلوع لسرأف ى :اتقت تنكولو كل>و زتأ الف ىلعب دعب ادحأ جوزأال

  ىلعددنع نم اهدازو ىرهوجلالاوما عيمج أطعم فدب ىزاج اريخ تلعف اا تلاةفكدالب

 ,سراذ ة ةناسمم نم لساد عزاطلار نيل اروهشم هئارزو نماريزو ابعم لسرأ مثهم|ةمردق

 اذاو ميلا تامو تنام ى .:> جاوز ريغ ٠ نهتماقاواهسأ نا املصوأ ىتح ريزولا كلذاهب راسف

 هتايحلاح هل دمت نعى م ناطاس هتومادغن ابحو 11 نا سض رامتأرملاةله تراك

 حاكسلا 4 هئنس قد رطريغ ىلبعو حافسلا يف كلذذاك اذا اص وصخو بسنلاو لصالا لور مالعب

 .توكلملاو كاملا هل نمزاحيسف ءاود هل سيل هنونجءاد ناغ ءاوس نهلك ءاسنلا نا نظ نمو
 توعال يذلا ىحلاوهو

 * وخأعم مةرصملا لماع لضاف نب هللا ديعةب اكح و

 000! نماموضالبلاجار رايس كالا ١ (اضيأ يكحامو)

 بص:ةماعلا كلذ فتأي مهنافق ”رصمملا جا رخالالاملات دب ىلاءاجدالءلاو راطقالا عيمججا رخىارف

 ىلاءاجراطقالا عسيمج جل رخناهللاةفهبدد,نيب رض رفعج ريزولاب لعلاقو سيسلاا ذهل ان اويد

 رمأ هل لصح ةرصبلا ب ئان لعل نينموملاريماايلاقفعءىشهنمت ار هنافةرصبلاجارخالا لاملا تيد
 لسر,ملىت> ةدملاهذهىفهرذعافاموي نورشع جارخلاروضحةدمناهللامقفجارا لاسرا نعدامطل

 ,قدسااباهل لسرأ ل اقفال و سر هيلاانلسرا تئشنا نينم *لاريمأ ا يهل لاقف رذعلا ةماقاب لسر: وا جا را
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 م 0 و موب يام نمناسن الا ةفآلاق نمقينضو لذا )
 7 :رصبلاىلا هب هج وتوافر رشاطخهل ستكسفهب ك.تاوهيلاس هذااناوافي رشاطخ ظ

 هلي لف صقان جاراللا لعلاعب رس تعجركاراىلاف قحسااباايكعوجر رش هللاانامكهللةةرمدبلا |
 وسو أ كلو ةعياشيلا قدا خلا صن لجأ نم ى وعوجر سيل هللا دبعريمأ ايلاف ةفيلخلا

 ةوأمو هل لاقف ىلاعت هللا ٠ نءردةمىنم قو يذلا اذهو كقح ىف تأامخأ ىف ةذخارثملا مدع كنم

 ثالث كتع.تاكدنع تنك املىا رعاهللاقفك د خاؤأ الانأو ىيم> كنافىنربخا قحسااباايكنم ٠

 كلذ :ر متبحعتف عج .رثو تالكسلاب بذر لدا لغم الكر :تناوتاملاوةملايل

 حابملا مالكلا ن يب 8 حابصلا داز رمش كرداو هنع كلأسأن ا تدختساو ْ

 كباذع تبأر اا هللادبعل اج 3 ديع.سلاكلحلاايأ ىنغلب تلاق( ةلمل قو)

 ع وجر ابىنمز اف ديه قريغ نماقاةتا كوم ةفيلخلا تربخا دقو هنع كللآسأن ات سا نيملكسلل

 ردقلا ىرح نكلوهتر .>أتنك ام كلذىلاجوحم رمالا]ا لعأت تنكولودد.اطخاذهوكلا

 كناف تذكلا كب نظب الل هدنع كر يخ ق د أ اناف هتربخا ثدحهللاقفهءلارذ تعب راصو الذب آل

 قناكولو ىعم نيبلكلاذخآو كعم حو رأ نأ اهف تب ذكو كلذ تركن أت نكك ريغهربخاولو ىيبح

 ةيده ذخأوت مث ةقرلحلا دنع ى-جو ترتس يد 3 ركاسإ هللاهل لاف ىلحا ءاضقن او ىسفن فلات كلذ

 يللا اواصو نا ىلا اورفاسو لمج ىلع ب اك لكل محو بهذلا نمر زانج ىف نيبلكلاذخأو ةفيلخ ابق يلت
 هند نيد نيبلكلارضحاو سلخ سولجلاب هل نذاف ه.دد نيب ضرالا لمقفةفلخلاىلءاواخ دودادغب

 ناكر. و هيدب نيب ضرالا ن ”' قي ناملكلاراصفهللادبعريماايناءلكسلا نا ذهام ةفيلخلالاقف
 نيالا هده رم ىل رمخاهللاقوكاذ. نءةفيلخلا بح عتف هيلا ناوكشي امهناك نايكمن وامهبانذا

 ناباشز الجرامهاءاوناماكناذهام ةفيلخايهللاقف برضلا دعب اميمارك اواممل كب رض سامو
 اراضو نييمدآاناك فيكوةفيلخلالاةفىلأو ىأدلوو ىاوخأ اهولاد تعاود قو لامجو نسحوذ

 ةةؤسهناف بذكلاو كاباو ىريخالاقفربخلاة قيقحمب كرب>أ نينموم اريمأايىلتنذانالاقنيبلك .

 اذا ىلا هللا ةةيلخا. ىلعا هل لاقفنيملاصلاةمرسوةاحنلاةنئيفسهنافقدصلابكرلعو قافنلا لهأ

 ناد_ههللا ف ىلاةدصب تقدصناو ىلاب ذك, تب ذكن اذ لعزادهاشلاامه نان وكد|مهربخمب كتر بخأ

 ( :اياوخأابامط لاقف كياعوا كلذا دهشي ف يكف باوجالو طن ىلعزاردقيال بالكلا نم
 اضمغو امكسٌؤ راسكنفاقدص تملك :اذاو اكن. ءأاةامحوأمكسؤ راءفرافابذك امالكت هلكت نأ
 ىل مافانيب مسا ناكودحاوان وب او ةدحاوانمأ 5 وخاةنالث نحاناهللا ةةيلخاي لعا لاقهن اما مكسسعا
 هتعاسو هتق را تافدعا او نطب يف نيمأوت نبدلو تعضوهما نوكلاللا مسالا اذهب ىعسامو

 ىخأ تءضوق تامو انمأدهحو زفرب نا ىلا هيب رت نسحاوءابر مئالضاف دوب أ هام فيناثلا لضفو ظ

 ٠ ا تامحو ارصانهأمسفا ده ى دلت ع هل ىلا تامحواروصنم هامسفالوأاذه ُ

 ا” الم اناكدو اتسانل فلخو تامفلاج رلا غلب مانخلاب وانربك ىتحاناب روهللا دبعيفامسف ىنتعضدو
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 | 5 وان راصفل والا لكلا كفو دابأ نع رعثو ناكم ىف بن اح لعةد املا طح هللا دمعىأ ردنا
 هنا ون: فيعض توصي افيفخ ءاوعيوعب وهيددي نيب ضرألا لبقي هناك ضرالا ىفهب>و عصب و هدم
 ىولتي وهو ةةفشريغ نم اعيجوأب رضدب رضوهيلعدب لزنو طوسلا بحسو ضرالا ىهامر ودفتك
 هنا مد وجولا نعباغو نين الا عطق يتحدط وسلا كاذب هب رضي لز: لواص الخالده الوهيدي نيب
 ةمرحمج رخا هنا مث لوالاب لعفامهب لعفو ىتاثلا بلك للاذخأ كلذدعب وهناكمفهطبرو هذخأ
 لع ليشإالو يرطاخ اذهامشاوىاذخاؤتاللوقي وامرطاخذخأي وامبع ومدامط حسم راصو
 ميدنلا قحساوباو اذهك لصحواطاوءدي واج خم واجرذ قيضلا ذه نمايكل لعج هللا لعلو
 امهمقلي راصو ماعطلاةرفساىل مدقدنا مثةلاحلا هذه نم بح عت دقو هنيعل ىرإ وهن ذاب عمسي فقاو
 ةعمشلاو ةلقلاو ةدئاملا لمح كلذ دعب وامحاقسوةلقلا لوامهها وفأامملحسمواعبش ىتحهديو
 نام هيلع علطاو هعبت هنا فرعي ملوهريلو مانوهرد رس ىلا ءاجو ق>ساوبا هقيسف جر ناداراو
 علقو ليف طوسلا عضوو بالودلا تفو هعاقلا لخدودهنارخلا يف ةلقلاوة رفسلا عضومللا دبع
 .ىق ركذةليللا كلتةيش تايهناف قحسا ىلا ما نم ناك ام(امأو)هىمأ نمذاك امادهعان ودنا وح
 ملوهيضقا| هذه ببساميرتارهسفن ىلوقي رادو بحععلاهرمك نم مون هتأيملو مالا ذهناش
 ىلا اوعاطوةوبةلااوب رشوا واك افر وطفلا مط عضوو حبصلاا اولصوا وماق مث حابصلا ىلا بحعت» لؤي
 يتاثو اهنع هللا دبع اسيمل وابمتكهنكلو رابنلالوطةتك-:لا هذه, قحساوب | لغتشاو ناويدلا

 لعف هارق قحسا وب اهعبت واهاةسوام معطا وامه اص ئامهب ضف كل د كنيتبلكلاب لعفةليل ٠
 هذخاف موي عبار ىفمني دنلا قحسا ىلاىلا جارخاارضحأ هن ا مثةليل ثلاث كلذ كو ةليل لواك امه
 نا مث هفيلخلا ىلا جارخلا لسودا دغب ةنيدم يلا لصو ىت>ارفاسهلزي ماوائيشهلدس م'ورفاسو
 داراو جارخا زبج دق رصملا لماعتبأر نينم قملاريمااي هل لانقف جا ارخااريخات سس نعهلاسةملخلا
 هلثم تب ارامىر اب لضاف نب هللا دبع نمتيأر نك قبر رطلا ف ىنلب الاموي ترخأتولو هلاسرا
 نيبلكلا عمهلعفاعو ريخاو اذكواذكو هام تيأرلاققحساابااب وهاهو ةفيلخلالاقف نينمؤماريما اب
 ذخاوامحلاصي كلذدعل ونيماكلا برضيف لمعلا | ذه لمعي وهوتايلاوتملايل تالث هتيارلاقو
 نع هتلأس لبف ةفيلخلا هل لاقف ىناريال ثيح هيلعج رفتاان أوامهيقس, وامه معطي. و [هرطاخب
 ةرصبلاىلا عجرتنا كترما قحساابأ يةفيلخلا لا قف نينمؤماريمأاي كسر ةايح وال لاقف بسلا
 لضاف نب هللا دبع نافذه نم ىن-ءدنينم قملاريمأاب لاقف نيبلك لابو لضأف نب هللا دبعب ىننأتو
 هيلاعجرأ فيكفابب ك:ريخاف دصق ريغ نماقافت اهلاخا هذه لعتعلطا دقوا دئاز مارت | ىنمرأ ا
 هب كيتأيف كدي طخبهيلاى ريغلاسرا قئاللافهنمءايحا جو ىل ىتلاال هيلا تعجر نافهب ءىجاو
 كتاسرئاذااماو بالك ىددءاملوقيورمالا اذهركني امر ك ريغدل تاسرأ نا هل لاقف نيبلكلاب و
 هب كنايتاو هيلا كباهذ نم دبالف كلذ راكنالعردقتب ال هناف ىنيعب كتبأر ىلاهل تلقو تنأ
 معنو هللا ان.اسحو نينم ْوملا ريماايةعاط وعم قحساوب اهلل اقف كلتق نمد الفالنونييلكلابو
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 | لغتي كب و ام مةضةعاو هيلا تمقف ىسأر نم ىلةغراطوا مدع تن ردو كلذ عرسع ناضقتل | ظ

 تاسراوما+ااهرتلخداو باحنسلاةورفلارخآآلا لعورومسلاةورفلا ا مهنم د> اول لع تءلخنو طاح

 امهتذحا مثهتلدب امهنمددحاو لكس بلالستغاامدعنو يفل ار جات ةلدب ماها ىنامبنم دحاو لكما
 تذخ اواي. ةطالواىعم تاكا والكاف ةمعاعالا ذر 07 مط تغ طوف عوجلاةياغ ىف تير تلاها

 امهموبع اذعو اميسو 5 ىوخأاب كلذ يرج لها لاقو نيماكسلا ىلا تتفئلام< اهرطا#

 (ةلخدور حالا ىفان رفاس لاقفامكنل ىرج ىذلاس مل تاقون بتلأسا ىلا ثا ةفيلخا لامن مث
 ريناند ةرشعب راند فصن انباع اين |شايقلا هعطقلا عيبن انرصوةفوكلا ةنيدم ىمست ة هندم

 ةرشعب رب را ةقشلا وجعل شاق مان: ركشاو ةمياظ ءبساكمانبستك وراني د نب رسشعب راني دب ىتلاو
 نيسكو انيرتشاوانعيفخ ربل سن ةشدمأا:اخدو ارامي دنيعبراةرصملا فىواست ىب هوريئاند

 اهتنأ ار ثءحاي لت اقف سيتم اووالملا نا رك ذنالءجوةريثكلاوماان دنعراصو ةريثل 5 سدساكم

 هل مرةسلاوةبئاصنيعالإانب لحام اناخأاي لاقوادهنتف نيناد رعامتعَّجرام ارأىلافريخلاوج رفلاا ذه
 ىلا هجوتلا دصقب اان رفاسو بكرم ىف انعاتم انقسو تاريخلاولا نال كيل

 3 رحنو ددزاو ىغ راو دعقو ماقرح. !| انيارعبارلا مويلا قوما ةثالثان رفاسدقو ةرصملا 4 هنندم

 أَن :ب تمطتلاو حايرالاانيلع تقاتخاورانلا بيباكرارشلا دقي جوملاراصو جاو مالا: التو جاشو

 ءاملا هحو اعطنخا:رمدو رح لا ىفانعم ناكأ م عسي# حا اروأ:ةرغو ترسسكن اف لح نس قبكر رملا

 (#4# توقتنو لاسن ٠ نحودالب ىلا ذ الب نهانرصوأم .اكرانت ذخاف ىرخا ايكرمانل هللا لسراف ةليلوامو»

 نمان رق ىت> توقتنو عيبنوا جحا وح نم علقت انرصو ميظعلا بركسلا اني ساقولا ركسلاب هلبصحم

 نكلو كلملالاوما ى هأضت لاومابانت ا انك انعمناكاعانم سان كولو ةرسسخ فلان رش ىتح ةرصملا

 ثيحو ةمينغةمالسلاو نأدب الاءادفلاللاناناهالمح ال ىوخأ اياهط تاقفانيلعهللا نمر دقم اذه

 لةنمردهللو لاء>ف.يطك الإ ىنءلاو رةفلا مو ىنملاةباغا ف نيملاسلا نم هللا

 رفاظالا صق لثمالا لاملااف ىدرلا نم .لاجرااماهتماساذا
 ىدنعيذلالام اا د ههعيمج ل فاخوم ويلااذ هيف تاهدقانابانأ ردةن ن< ىوخااب تلقمت

 هل ترمذ>او ىضأق 1 فران و اماسق ترم أ م ةبوسلاب انّمب همسقن اننا لع ىسفن تءاط دقو

 اذاهقزر ىف ناسن الل شا كرابىوخاايارط تاقف لاملا ثاثانملك دخاواننيب همسقف ىلام عيمج

 سيغلا يف ء ءىشهليذلاو بايسالا ىطماعتل هية دعب , وان اكدهل تمن :, اكتم دحاو لكسف هدلب ىف ناك

 أب امط تاقو ع مئاضنلاب هل هت الموزاكد تف يفامهنم هلا تيعس مث هإ صحم ْنأ ديال

 نم نوكد ميد نقف كاد .ل مزابام عيمججو ًايشاهنمافرسدق الو امك لاومااظفحاوايرتشاو
 اوعدا و ىتدب قناتماد ءاسملا دنعو راهنلا ف نايرتش. وناعس : راصوا,بمارك اي تنفق من ي ىدنع

 نلافضصتو ”مماعناو 11 , وهب رخأ|ن اخ ديب ثن دج الامهعم تلج ماكو طاوس ن ايش ناقرصدب
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 فلا نيتسانل فلخو كالذريغو ىناسا راو ىمورلاو ىدنلا سامقلا عاون أر :اسنمانواماشام5

 ةقاتع هل ا: 1و هالوم ة كولا ا رظعا د شمهلانلميو هانا س انوبأ تاما اةرائيد

 تلمعو سانلا فارش ةاوراحتلا تعج كلذدعب ىناماموي نيعب رألا ماع ىلا هيلعانق دصتو تامتخو

 دعب مئادلا ناحبسو هيقاب ةرخآلاو ةينافاين هلانا راجح ايم طتاقاواكا| امدعب واميظعامويمط

 بونغاا مالع ثناحس اولاقىدنءعكرا ىلا ءوبلاا ذه ىف يتعج» ىش ىالنوملعت له هقلخ 3

 ريغوأ نهروأ نيد. يلح ال هلت يلع دوت نا كئاخان اولاملا نم ةلمج نع تام ىبانامط تلقذ

 اناواذكو ا ذكهيلعىلن' لقيلفءىث هيلعهل ناك نف سانلا قوق> نم ىبب أ ةمذ صالخ ىدا صو كلذ

 باح انسلو ةرخآلا ن ع عت ايندلاناهللا دعا: راحتلايللاقف ى د أةمذةءارد لح الهلددروأ

 كامانا ملعنو ميتيلا لام لك آنت 2و ىلاعت هللا نم فاخل 'وماركلا نملالحلا قرءيانم لك ولطاب

 هعمسن اعاد انكن حنو دحا للان تدذ و [خالو سلا دنعفلام قاما د ناك هيلع هللا ةمحر

 ىلعو ىنتكالفىلاحرو ىتقث ا ىلا هئاعد فل وقي ناك اعادو سانلا عام ن مفناخان ليف وهو

 لعدل لك ادار ل[ طمزوغ نأ مو نم ةتاقظ ئه اغدحال ناك اذاهناهعابطةل + نمذاكو ن سدا

 أريقف نكي ل ناو4:مذىرب.وهحماس اريقف ناكناوكال ملعهللوقب وهيلاطي الهن افءىثدحأ

 مث كيف هللا كراب تاقفءىشه دنع دحال سل هنا دشن ناك نو ه دنع ىلا .ههللا هحماس لو قيتامو
 اذهانل فلح دقو ءىش دحال هيلع سبل انابا نائوخا يفت ل يرق ل

 لعق فتن لبفءىشلا نك ثا: قدتش ا:مدداو لكن ؤحاهثال” نحو ناكدلاو تيملاو شاهقلاولاملا

 لاومالاو شالا مسقنو ءاوس برشنو ءاوس لك انو اننيب اكرتشم انلامرمتس وةمسقلا مدع
 له .اهط لاقو :نييلكسلا. ىلا تنتلا مث ةمسقلا الا ايباف هتصح انم دحاو لك ذخأبو

 ترضحاف لاق هنا مث معن لاق 0 امهنتويعاضغو امهسور اسكسنف ىوحااب كلذ قرح

 انوأ انل هفلخام عيمجو سامقلاو لاملا|:نيب مسقف نينمؤملا ريماا, ىغاقلا فرط نماماسق

 راصو كلذب اننضرولاومالا . نمههحقتساام ضعءب ريظن ف ىحسق نم ناكدلاو ثيسلا اولعحو

 شاملا اهيف تعضو و اناكدتحتف ينام اشاىقو الامامبمسقاذخ اهو ى هس ىف ناكدلاو تملا

 ب 'ثد.ءقو ناكدلا تالمىتءاشاقز : ؛دلاوت يسلا لقدايز ىصخ ىذلالالا نما تيتو

 هللاتلقف سانلاد الب ىلا ر>ءلاىف رفاسو ا.كرمايرتك اواشاق ايرتشا|مهنافى وكلااماو ىرتشاو
 َت ”,ر مو لعدلا يتبق ةلماك ةنسةدم كلذ لعتمدوةميقةحار نسب و ىنيتام 11 ىقزراناوامهدعاسل

 تنكىنا مايالا نمامو. ىلقفتافانوب اانل هفلخ ىذلا ا ا
 قءاتشاا لصف ىفناكت قولا كلذ ال با>: .ىرخالاوروع|مم دح ا ناتورف ىلعو ناكدلا ىفاسل اج

 نمقلخ ضيق ءبنمدحاو اكن دب لعوال. قاد ءىوخأب اذاو كاذكان |اهنيبفدربلادادتشاناوا
 رهش ك رداو هياع تن ز>و كلذ ىلءرسعامهتءار اهاف ذاصفنتي |اهودربلا نما بهافشةدايز ريغ

 حايملا مالكلا نع ترف حاصلا ذا

. 



 ىلا اورظنا مطل تاقاوتا املف لعاوامقأف ىلا#اتردانفرثك اوةعاسريسةفاسمةعساوةرئادهةيلخ /
 راوسا تاذ ناكرالاةديشم ناينبلاةيلاعةنيدمابيف را ين أف لبجلا!ذه فلخ ىتلاةرثادلا هذه

 ةنردملا هذهىلا ىغئءانباو ريسف تاريخلاو ءاملا نمولخم ال كشريغ نو ىهذجورموينادروجو

 لهأنوكينأ فاخماولاةف عجرنوةبك لاو محالاوءازلا نم هيلا جاتحام ىرتشن وءاملاباهنم ىجن

 انواتقي وا مويدنا تححىرسءانوكنوانيلعاوضبقيفنيدلاءادعا نيكرشمارافك ةنيدملا هذ
 نهرطخ ىلعهن الروكشمريغرو رغم لاو كامترالاءوسوكالطلا ىفانسفنا لتقىفانمسمس:دق ن

 ءارعشلا ضعب هيف لاق اك ءا

 |اماس نأو دوم رغملا سل ام" ءامسلاو اضرا ضرالا تمادام
 هذهىلاهجوتاو ىوخا ذخ !نكتلو ؟<يلعىل حال ساناي وهل تاقف انسفت ام رغن الآ

 باهذلا اطتهزعدققانااماتاةف كعم حور الورمالا|ا ذه نم فاخن نحن ىوخاىلل ةنيدملا

 ميلا مجراواهيلا بهذا ىتحىتا رظنتاف لعهلا هردقاع تيضروهللا لع تلكوتوةنيدلا هذه ىلا
 حابملا مالكلا نع تتكسف حابصلا داز /هش كردأو

 اهيا بهذا ىت> ىلا رظتتافلاقشاد.عناديعسلا كلملااهيا ىنغلب تلاق ( 81/1 فو)
 ةس رغ ءاثملاةسحمةن دماهتأ رف ةند دملا كالت تانىلا تاصو ىتح تيشمواههتكرت بيلا عجراو

 ىهو ىنيصلا ديدحلا نمابباوباو ةقهاش اهروصقو ةنصحم ابجارباو ةيلاع
 قو اهياعدعاةلجر كانهور ١+ نمهكد تيأربابلا تاخداماؤ لوقعلا شهر ةشوقنم ةفرخزم»

 باوب لخرلا كلذْنا تفرغفاح ا فمش غةءعبراهلسلسا| كلت قورفصالا ساّعنلا نم ةلسا سهعارذ

 نيا نه عئاضبلا فانئسا!همادقوة: وصنمهن ازيماتاب زتيأرفيتوسلا تلخ د ىلا مث رجلا نماهسأر.

 فقاو سانلا ضب و نيك اكدلا ىف نيسلاج نيببستملارئاربسأر يلا مثرجللا نم كلذ لكودريغو
 لكتب رف راحتلا قوس تاخد مثرجحلا نم كلذ لكو ازيبصوءاسن تدأ رو س)اخ سانلا ض عنو
 جيسنكهشقالا نكسلو رحملا نم كلذلكو عئاضبلعا ونابةئلتمم ناكدلاو هناكد فاسأل احر خان"

 ر وثنم ءاره ىئدي نييريصي, شامقلا نم اب وث تكسم/درص («كواهيلعج رفتاترصف توبئنعلا
 ىدي ىثباذف ساي“ الا تكسفافساك | فانه بقت دجوفادحاو تحتفف قءدائنص ترو
 ادخال ىعمىاوخارضحولو ىسفن ف لوقا تربو هقيطأ الامهنم تلم هلاح ىلع لزب هذلاو
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 ير د
 نيبلك لل لاقمث ساتلادالد فبي رغتلا ل عامه قفاوا نأ لعىلاب رغيو بساكىلا نماهيفامط لصحام
 قئانغرب .الازاف للا ةفيلخاب لاق مثلا دصت امهنيعاا ضموامهسُو راسكنذ ىوخااب كلذ ىرح له
 رفاسانأدب الاطتاق ىتحامهعمر مس) اب ىل اصاب وب رغلا ف بساك- اوي رلاةرثكىلنارك ذبو

 ةسيفنلا فانصالا رئاس نماشاقانلمحوامهنيب و ىنيب ةكرشلا ت دقعىل ا مثاكرطاخ لجا نم امعم
 مثيلا جاتحتام ء.يجح بكرملا كلت ىفنلزئاورجاتملا عاونا نم عن :اضيلاباهانحشواكر ءانتكاو

 هنمجراحلاو دوقفمهيف لخادلا ىذلاجاومالاب طالما جاجعلار حبلا ىفةرصيلاةنيدم نمانر فاس

 بسكملا ةرتك انلرهظو اني رتشاو انعمق نثادملا نمةنيدم ىلا انعلطى حني رفاسمانلزامو دولوم

 حمرو ىرتشنو عسيبن ن 00000 رو لااا ارا اال لال

 باكرابانل لاقو ةاسرملا سررلا ىتل اف لمح ىلا اناصوانن | مثميظع رو ميسجلامان دنعر اص يِ 4

 بكرملا ىفنم عمت مج ج رفنءامنودجت 38 اعل هيف اوشتفومويلا اذه نماوجنت ربلا ىلا اوعلطا
 ان أ| نبق ليجلا ىلعا ىلع ان اتددعصو ةجج ىفانم لكهجوتوءاملا لعشتفنانرصو مهام انا تجرخو
 لئاه ةقاحلا هوشموهوا اخ ىعسد وسانابعثاهءارووةب راهىعست ءاضيب ةيحتيأر ذار كاس
 ردةمهن اتفرعف ب>اصفابليذ ىلعةليذ فلواهسأر نماهكسمو اه اضواهقخ نابعتلانأ مثرظنملا

 هب تب رضو رثك اوالاطرا ةسمخر دق ناوصلا نم ارجحتاوانتو اهيلعةقفشلا ىتذخاف اهياع
 لامحو نسح تاذةباشاتنب تراصوت يلقن اةيحلا كلتوالا رعشا| ف ابق دف هسأر ىف ءاحف نابعثلا

 رتس نب رتسب هللا كر تسا يلتلاق مث ىديت لءقو ىلع تابقافرين ماردبلااهناكلادتعاودةولاكوءاهبو

 : هللا ىلا ع نمالانونب الولام عفتني الموب ميظعاا فةوملامويةر الا قواتلا» نءمرتسواين دلا ىفداعلا نو

 ىلا هد تراشا مث كؤازج بجوو لب اك ٌكلراصو ىضرع ترتس تن ا ىس ءا ام تلاقمثمي اس بلش

 رانلا ناف نامعثلااماو نلا نماهنا تفرعف ضرال اهم لع تقرطن | مث اهي ف تازنو تقشناف ضرالا

 فا ًاراع :ربخاو ىب اوخا ىلا تعحرىبامث كلذ نءتبحمعةفادامرراصو هند رخاوهبف تداق

 باغ يتح رفاس مث فارطالا ىوطو عولقلارشنو فاطخلا سد رلا علق حابصلادنعو ةليللا كللتانتب و

 ءاملانأ سانابسدرلالامتفانؤام غ رفواريطالوارب رت لواموي نير شعةدمنب رفاس ملزن ملوانعربلا
 ءاققنبرط فرعاالو قيرطلا نع تبتىتاولاقف ءامدج انلعلربلا علطن انلقفانم غ رفدقوةولحلا
 كلتانتن مث قير طلاىلا ا وعدوانيكب وديد ثمغانل لصخربلاةبجولا انيذؤوي
 0 نمردهللو لاح اوساىفةل الا

 بيشينأاط عيضراداكب ةبرك ىف تب ةليل و
 بيرق حستفو رصن هللا نم ىل'الا حابصلا حبصا اف

 هن ان رشءتساو ان>رف لمذا كللذانأ ار امافامل اعالمجاني :ًارح الوهرومب قرشاوحابصلا حم بصأاماف

 ىلع شتفن انلك انعاطفءام ىلع شتفن ىت ةييلا ا فلطأ يانا سل زلال 1 ١كلذىلا انا صواننا م

 ترف لبحلا كلذ ىلعا لع تدعص ىلامت ءاملادو>و ةلق سدس هقشمانل لصخ ءامه.فرث ملف ءام



 موو "1 اعلا شب 0 0 0 0
 ١ لاقىهلوقب ةدارملاابناكلادتعاتاذ.

 .درولا نم دودحلا نيتاسب ىفامو دقلا نم باي !! ىف نم ىلءمالس-

 دقعلاكردصلا ىف ليللا موج قابو ابهنيبح ىف تقلع ايرثساا ناك
 درولا قرو ابمسح يناجم ىمدال اصلاخ درولا نم ابوث تدسل ولف

 دهشلا نم ىلحا رحبلا معط حيصال ملام رحبلاو رحبلا ىف تافتولو
 دسالا سرتةم خيشااكاذ حبصال اص ىلع اريبك اخيش تاصاو ولو
 ىلع ةسااج اميأرذ اهيلا تهل :و امح اهب تةةش تاما كالث تءًارال نينه ملا يمأايلاقدن ا <

 00 وباري 1 وصواهباقرب 3 ا 0 ١ ولت ىعوؤةيلاغ 1

 قوشتو ىوسشت ك.ف داز دق همتتاسو هتاغلب 7

 فسوب ةروصو دواد تام: 2 ىوهللا بابرا نيذبب كيف نأ
 بر ند الوق مالس | ماظأ كتاف نم :ىاق أ رقدنقو ميظ لا آرقلاةوالت ىفاهت ين

 رعاشلالاقا# ترصورظنلاو لةءلا ىنم شهدناو مالسلا نسحأ لو مالكا,
 ىغذ كفسلالا ىلا تاخدامو 8 تبت ىت>قوشلا نزهام

 ملكلا ىف هاوهأ نم دهشال الا انلذاوع نم امالي تعمسالو
 ةنودكملا 5 رهوألاو ةنوصملا ةديسأا اهني[ كيلعمالسلااطت اقومارؤال وه رع تدلجت مث

 كأن ءاعو تلاقف كدجم متاجر فرو ك دعس ماوق للا مادا
 ١ هلا دياي 3 < الاو ةمحتااو ماللسأ| ىن م

 نمو ىل سس نبا نه ىتديساباط تاقف ىنب غو رز حار كلامج .رمواله سو اللها لضاف نبأيب

 00 ةاراجحاأاو استحي دلل .هلهأن أش امو تنأىن وكت:

 ىنيربخم ىلا كيلع للف تنأالا د>ااهيفد. حولا, :وكن هؤاراهأ نموةني : دل ا هده نم تيدعلا

 كربخاو كنثدحأ ىلاءت هللا ءاش نا انو هللا دبعاي ساجا ىل ااقف قدصلاه جو لعكالذةقيق#
 ميظعلا ىلا لاهللابالاةوق الو ل و> الر ىل .صغلا ىلء ابا هثو ةنيدملا» ذه صأ ةقية و ىرمأ ة قيقح

 يذلاوهىدلاووةن.دملا هذه كلمت نب ىنناهللا كبح ر يللا د.عاي لعا ىلت لا ةفاهن اج ىلا تساؤس

 اذيلأ اكو همك # نامعاو هتلودرباك أهلو>يرلاو ىلاءلاىبءركلا ىلع ناويدلا فاسلا> هتيأرب

 نورشعوةعرأ هتلودءارمأ دعو ىدنج فلا ني رشعو فلاهئامو فلا فلا لعكحي ودي دش شطب
 انوصحلاو عايضلاو زاد بلاريغة ني دم غلا ن لإ نههتعاط تحنو بصانم باد أو ماكح مهلك افلا

 هدنعو سراف فلا نب رشع ىلعحح ريمأ لكريمأ فلا دب تح نيبذلا نابر هلاءارماو ىرقلاو عال ةلاو

 حابصلا داز رهش كرداو . تعمم نذا الوتر نيعالر هاولاونداعملاورئاذذلاولاومالا نم

 : تاجات مير
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 سلا نهم
 هتسأرف 0 ناكد تاخد كلذدع وامل ب ا>.صاال ىتلارئاخذلا هذه نماعتمتو سياف كب هذلا ىم

 .ىلاهنممثرخا قوس نمت جرخىل ا مث تاما مريغ لمح | ناردقا تيدقب امنكلو كلذ نمرثك اهيف

 نمططقلاو بالكلا ىتح ةرادحلا نماهاكوةفلتخ تاقولخ ىلعجرفتا تلزالواذكهورخآ قوس
 5 ,يديأ فاهصعب مدنع عئاضبلاو نيك اكدلا ىف نيسل اج الاحر همف تيا رف ةغاصلا ق وست لخد مثد راحملا

 غاصملا نم تامحو بهذلا نم ىعمناك امتي هر نينم ؤملاريمأاي كلذ ترًأراماف صافقأ يف اهضعبو

 .مهيك اكد ىف نيسلاجه رهوجلا تير فرهاوملا ق وسىلا ةغاصلا قوس نم تجر خوهلمح قيطأام

 رثاسزمكلذريغو شخلبلاو ساملالاو تو قايل اكن داعملا عا وتاب المع ةمهنمدحاو لكمادقو

 .قيظام رهاومجلا نم تامحو غاصملا نم ىعم ناك امتيم رفراح> ا نيك اكدلا تاك او فانصالا

 تجرد 2 مثدداراامرهاوجلا كالت نما دخ ابى ىعمىاوخا نكي م ثيحمدنتاتيقبو ةلمح

 وفل أحو ككدباسلالخاد نمو ةنيز نسحاب نيزمفرخإ: مريدك بأي ىلغ تررفرهاوجلا قوس نم

 .قاجحا مباكو سرالملا رذناذ وسب الو ماكحو رك اسعو ناوعاودنجو مدخ ككدلا كالت ىلع
 .ساملا كلذ ق تيشمىف |مثتوبكتعلا جست لثمهُت بي ىلع نم4س داهترت ايتف هش دحاوت ءماسف

 .سهذلا نمان وحشمأت اويدهيارسلا كالت فتي ًاروابت هنض ماك>اواهئانإ قريظن اطسمل هبارم تأرق

 ةاسرك تاز يلا متداجحا بلك و ىسارك ىلع ذوسل اح سوءارمالاو نايعالاو ءارزولاو راك الأي

 ,نءهايسرك ناويدلا كلذ ىف تيأروءاسنلا نماناوب دن أ رفةيف تاخدو م رحلا بابىلا ناويدلا كلذ

 سيم للم مات اهسأر ىلعو كلمة[ هقوفةسلاجو رهاوجلاو ردلاباعصصص رجالا بهذلا

 را ةنولملا سإ الملا رخفأ تاس الو نسشأرا لع تاسلا>راقالا لثم ءاسن اطوحو رهاوجلا

 .ناوبدلا كالذو ةمدخلا لبا نم وفقاو مهناك ثر و دص ىلع مهيديا ةيشا اوطكانهفقاووزاولالا

 « .نين مل اريمأاي يعمام تيم رفا م|هنمشب ىنيالةميتي ةرهجوروابلا نمةردق لكى و ىفاصلاروابلا نم
 هكرلا امذو هلمحا اف اريحتمت قو قيطأامر دة ىبعاهنمتامحو رهاوجلا هذه نم ذخآ ترصو

 ملالس هل>اد يفو ا>وتمهاريغصاب تيأرىنا ندملازونكن مزن كهناكناكم لا كلذتءارىنال

 هكالذةبج تيشف ميخر توصب نآر فاول بان اسن | تعمسف ماس نيعبر ا تعلطو بابلا كلذ تلخدقف

 نه جراختو.ضلاو موجنلاءوضكم ىميفرهاوجلاودرمرلا مطقو توقايلاوناجرملاوؤل الا ايهف
 نم جيف راكفالا ريح فرخزم رق باب ىلر م ظذا,معفرو ةراتسلا نمت ون دفهراتسلا كلت
 طسو ُْق هيداضلا سمردلا اهناكتن هلخادرهوادن دل'هجو ىبعزخكهناك ارصق تيًرف باءلاكلذ

 هعبدباينا 5 رهاوجلا نم نوكيام س.ن انا لح موس الملا رخذا ةسب ال ىهوةيفاضلا ءامسلا



 ١ در ثا ”"ركلاا '

 اع ا انعب
 ١  7و 14

 عا م نو 02 5 3 دا 000 3 اس 50 000

 اف 30 010 د لالا

 اذا 2 0 كنال كن م لا 2 ريال منعا

 لو لكتب لف هزه مث ىنحاكو ينرصن اوهبتن اف ىانوأ ل اةاغتنأ له لذ ةالاتك اسكارأ ىلاف كتمت

 لاقف مئانوأ لفاغهنا ن اغأهل لاق لكتب ال كح ص ىو ىلامىنب ال صخشلا كلذ لاقف ةناكم نمك 1
 بيجم بي رق وهىذلاى طادبعتالوءىث ىلعةردقهل سيلو قطن الاطا دمعت فيك اودعأي هل .

 .كهلاو ريدق ءىش لك ىلعوهو يريالو ىري ماهوالاهكردت الومانيالو لفخي الو بيغب الر ضاحو
 بهذ دقو كي وغِيو كلضي ميجر نا طيشه.اسب ةلمناكدقو هسفن نعررضلا عفد ىبعرد قيال ز :>اع

 .ريخالو هريغةداعلا ودةسالهناوداوسدو.عمالووهالادهلا الهنادبشاو هللا دعافهن ذات نآلا

 ش رظناف كنع هعفد ىلع ردقن ف. كف هسفن نع ءشلا عفد ردق. الهنافاذد كلا ماو هريخالا

 آن 3 : راحل! لاقو كللملا بضغف ضرالا ىبء مقو يتحهتبقر ل هكعب راصو م هن مثهْز 2 كنيعت

 :هناكم نم موق نامهنمدحاردقي مافهوب رضيلمايقلا و داراف واتقاف ملا كم دق د حاجلا اذه

 ىديسو ىلا لاقوهبيدي طسنفانرأ اولاققف ىبر بضغ ب رالاقفاوماسي ل ذمالسالا يباع ضرعف

 كريغ لودسعل وكريخ نزاك ابنب دلارادتفلاةوقلاء اله ىلع ىف اعد بج ةساف ىأ اجرو ىتقثتنأ ئ

 ّْ ءىث كز>ءلالور داق كن افاراج> أ موقلاءال وه باقت نا كل سارابنلاو للا قأاخاي رامجاي قداي

 .تمهساهناهرب تير نيح ىنافاناماواراح>أةني دملا هذ ه لها هللا خسف. د5 ءىش لك + تنأو

 ىف هللو ةداعسا|هللا نمكالت قبس ىللاقو ىنماند صخشلا كلذ ا ,ثمهباصأامم تمأ سف هلل ىوجو
 قوتقولا كالذ ىف نينس عيسىر«ن انآ وقاثيملاوديعلاه باعت ذخأو ىنماعي راصوة دارا كلذ
 ؟ابلهأ عيمجو ةئيدملا هده ىفام ءيمج ىديسايهل تاق ىنا مث ماع زين الث ىر تراص تق ولاده

 ' ين ربخاف يحيش تناف كلددي ىلع ت تماسأ نيحان أت وحن دقوةحلاصلا ك:وعدبا اراح>ًااوراص

 ىلسرغ مث رذحلا سايعلا وبأ ىعسا ىل.لاةفهنمتاةةأء ىنث ىف ىلفرصتو كددع ىندموكمعساب

 . كقزرامىكك لاقف لالا ىفةدحاوةنامر ترعاو ترجزاو تقرواو تريكفهدبب نامرلا نمةرجش 37
 . ىنماعو ةدايغلا قد رطو ةالصلا طو رشو مالسالاطو رش ىنماع م هت داع قح هب دبعاو ىلاعت هللا ش

 : هده ىلح رطت م وب لكق و ناك لا اذه ىفهللا دءأ ان أواماعذو رشعوةثالث ىلراصونآ رتلاةوالت

 . يذلا .هو ةغمح لك ىنيتاي مالسلاهيلعرضخللاو تقولا ىلا تقولا نماهب تاتقاواهاك اف ةنامرق رجشلا|
 .. ه معأ ىعيطأو هيمر 5ك اذ كاتأ اذا ىللاةدقو ناكملا اذ هىف ىنيتأت فوس كنابيلرشب وكمعماب ىتفرع

 ريخوها ذهو كتفرع كتر رامافءا ث ثيحهعمىهذاوالعب كلنوك والهأهلىوكوهيفلا الو

 :اهفصن ىنتمعطاو اهفصن تلك افةنامراهيفونامرلا ةرحش ىنترأا منا مثمالسلاواهلهأوةئيدملا هذه.

 رضحلا كخيشوهب كرمأاع تيضر كل غلاط تلق مثةنام رلا كلت نم عطأ الو ىذا الو ىلحأ تيأراق
 « ةنيدم ىف كب ثكماوئدالب ىلا ىعم ىهذتوالعب كانوك اوالها لوك نأ مالسلاهيلع

 ١ 7تذخأىلا مث فالخريغن هل رمال ةعيطم كل وقل ةعيع“ يلف ىلاعت هللا ءاشن | معن تلاقف# رصمأا
 كلت نمانجرجوهلمجا:عطتسا امر دق: عاهنمان ذخأ و اهيبأةن ازخ ىلا ىنتلخداو قيثولادبعلا



 نا نش
 ا حابملا مالكا نعت تكسف

 .نا هللا د.ءايتااقرا-> الا ةني دم كال هتنب ناديعسلا كلما |اميأ ىنغلب تل 8,1/1(3/ةليل فو)

 .لاطب الا ديبي و كولملا ربقيناكو تعم نداالوتأر نيعالامرئاخذلاو لاومالا نمددنعناكىلأ
 . اكرشمارفاكناكك لذ عمو ةرساك الاد عضخ وذ ربا.م اهاشخو ناديملاةموحو برآ١قفناعحشلاو

 : :ناكهنأ قفتاف مالعلاكلملا زود مانصاالا نودبعي راغكهرك اسععيمحوهالومنود معلا دبعيهللاب

 ءاضاف صخش هيلع لخددقوالار غشي ملف هتلو درب اكأهلوحو <14 ىسركىلءاس) اج مايالا نم امود

 كتف ىلا ةلزان هر داناو ةماقلا لد وطوهوءارمض> ةاحاس الهارفيل ا هيلارظنف هدو رون نمزاويدلا

 .رورغمتنأو ىتمىلا ىرتفماي ىابأي يب ال لاقذ هبحو نم حواب رونا أو راقوو ةبيههيلعوهيتبكر

 مساودل اوسرو دبع ادع زاده شاوهللا الاهلا ال نا دههشا لق م العلا كالملا ة دابعكرتتو مانصالا ةدابعب

 تاوحسشا عفار هللا الا ق< دبع. الو ءاشتالو عفت الاهناف مانصالا ةدابع كنع عدو كموقوتنأ

 لكتت ىت> مانصالا ةدابعل د> الا لجرلا اهيأ تن أن ملا قفدايعلاةمحر نيضرالا ط ساب ودام ريغ
 الو اهيضغ ىنرضي. الرا > ا مانصالا ناهللاقفما:صالا كيلع بضغتنا ىشخ امأ مالكلا اذهب

 ضحاذاف هيتصرض# كموق نمدحاو لكرماو هدمه: تناىذلا كمنص ىلرضحافاهاضر ىنعفني

 نم قلاخلا بضغنورظنتو يلع بضغي ناىل راو_ءدأا: أو ىلعاوبضغيل ثوعداف ممانصأ عيمج
 ,لخاد نمد وهاك نيذلا*و نيطايشلااهب تسيلتو من أ اه ومتعنصدق كم اصناف قولخلا مضغ

 رول ناو هوعبت اف قأحا <. رهظ نافع ىشهز عب الو مناص ىحلاو ةعونصم <مانصاف مانصالا نوطب
 ,لككاملار ماف كباب را نيهاربب يوتا لاقتفهارن ىتح كب رناهرببانتئاهلاول قفد رتافلطابلا كل ٠

 ,نهناك ام اذ_هزناوب دلا ىف مهمانصأ اركاسعلا عيمجر ضحاف هب ىنايزأ مانصالا نما ردع ناك نم ٠

 مص ىلذاكو يد اناوبد لع ف رشنة راتس لخادىفةسلاج تنك ةىرمأنمناكام(ماو)*رمأ
 .يفهوعض وف ناوددلا قهيلاهتاسراف يداه لطف مد ١نبا مسجر دف همسج ءارضخ ةدرمز نم

 رك اسعلارباك امأو ساملالا رهوج نمريزولامنصوتوقايلانم ىب أمنصناكو ىب |منص فاح

 دوعلا نءاهضعب و ناجرملا نماهضعب وربنعلا نماهضعب و شخابلا نمو. هانصأ ض عبف ةيعرلاو
 .لع مند هلمرنم دحاو زكو بهذلا نماهصعب وةضفلا نماهضعب و سونب الا نماهضعب ويدامقلا
 .بشحلا نماهضعب وناوصلا نم «ممانصأ ضعبف ةيعرلاورك اسعلا عاعر امأ و هسفت هب حمست امردق

 رصخاو رهحاو رةصأ نيدام ناولالا هفاتخم مانصالا لكو نيطلا نماهضعب و راخالا نمابضعن و

 .كلتاوفصف ىلع بضغت مانص الاء ال وهو كمنص عدا ىب ال صخشلا كلذ لاق ضب اودوساو

 مانصالا| وبتر مثردصلا ف هبن أج ىلا ىمتصو بهذلا نم ىسركى ع ىبأ منصاواهجوأ: اويدمانصالا 'ئ

 ,سيلو مب ركلابرلاتن أ ىطااياللاقو همنص' ىدسو ىرب أماقوهدبعي ىذلاهبحاصةبتىص ىناهنم لك

 هلذا معزي و كباث زمتسم كتيب و رىفانعاط يناتأص خشلاا ذهنا لعب تناو كنمربك ؛مانصالا ىف

 منصلا .:رءبلطل راصو ىحلاايهياعبضغاف هظادبعن و كت دامعكرتنان ماي وكنمىوقااشا

 لو



 .هتلاذ لجأ نمرحبلا ىف كيمرت نخينف تنس نر رطاخ مية فيل بدالا ليلقي القتال ذه يما ظ

 راصوامرسؤراسكنفال مأ ىئوخااب هتلقام قحا لاقو نييلكشلا ىلا تفتلاهنا مث هيف ىنوميينل

 رحبلاق ينومر اماف نينمؤملا ريمأاب لاق تام ةفرلخلا بجتفهلوةناتدصي أمهناكن أبو

 .ىنفطخو ىلعلزت يم دالاردقريبكرئاطوالار ميشا رحبلا هجو ىلعءاملا ىنضفت مثرار ,ةلاىلا تلّصو

 .سوقنم نايثلا ىلاع ناكرالا ديشمرصقىف ى >ور تيأرف ىنيعتحتفف ىلءالاو +1 ىف ىب راطو

 .تاعضاوتامقاو ناجمئفو ناولالاولاكشالارئاس مز هازوجلا قيلاعت هيفوةرخاملا تاشؤوقنلاب

 .رهوجلاو ردلاب عصرمرمحالا بهذلا نم ىسرك ىلع نهنيب ةسلاجةأماباذاو رود .صلا عيدا..الا
 .رهاوجلا نمما زحاهيلعورهاوجلا ءايضةدش نماهيفهنيعحتفي ناناسن الاردهق, ال سب المابملعو

 ,متراصب الاوبولقلا فطخ و راكفالاولوق.ءااريح تارو هثال.'جاتاهسأ رىلءولام هثمشب يقال

 ىتلا يه اذأف اهيف رظنلا تنعماف ةئيضملا سمشكلاا مناك ةيمصراصف ضفتن | ىنفطخ ىدلاريطلانأ

 ..بلغواهرهقنابعثلا تي أر نيحا أواهايذلعدليذ فل هاهلت اهني نابعثلا اكو ةيحة نعي لبجلا يف تناك
 ..ىسنالا اذهءانه تّئجء ىشيال ىسركلا ىلعةسلاج ىهىتااةأر طااهبل تلاقذر>مل_ايهتلتقا هيلع

 ..نم فرعت لهيلتلاةمثناجلا تانب نيب ىضرعرتس ايبس زن اكىذلا وهاذهنا ىمأا نابل تلاقف
 ىضرع كته ديرب و ىاتاقي دوسالانابعملاذ اكو ين الفلا ل٠ لاف تنك لان تلاقال تلق انأ

 .كلملاّت نىك وءاضيبةيح تنك ى اان تلاقن ءاذيب ةيحنايعثلا عمتيأ ًاراعاتءافهتاتقتناو

 ..نامءثلاور الا كلملاة جو زاك امايعتاو لأ ىهةشلاجاهذهوهديعس ىع“اوناللا كل مرمحالا

 ,قفتاوهقلألا حيبةوهو ل. ةردهمعساو دوسالا كلملاريزو وهىضرع كةهد. ريو ىلت اقيناك ىذلا
 ,ىتحءارزولا ةءاطقأيك را دةما هوه ل وة ىلأ هيا لسراف ىدأ نم م ين.طخدن | مث ىنقشع ىف ارامل هنا

 ,,يرئاوف#» راطوى [ىقاديكب ىضرع حض“ نادب الهنا مع : فلحو كالذ نم ظاتغاف كون ملا تان جوزي

 .ملو ميس تاقشمرهءيظءبور>ىلا نيبوهنيب عق عقودقو ىضرع حذف ناهدارمو ت>رامأ :|ىنهسو

 ..ترصوى باز عدقوهنمب ربيهب ر ةظب نادار أو هققباضالكى انا مئاراكمأ ارام>هن وكل ىلاهياعر دقي

 ضراىاتب ملل تان رعبا ةفدص ف تلقت االكوانولاو الاكشا بلقت موي رك يفانأ

 ..ىل تءهذوة.يحهفص ف تاق |مثةميظعةقشمهنم تيساق ىت>ضرالا كال: ىف ىنقحلد ىلا رمش

 .بكرو ىنعبتا ىت>هتحاعو ىنأاءوهدب ف تءقوفهيف ىنهبتونابعث ةذص قوه باقناف للا كالذ
 ..كتب رو أتت ترلقن ااثاو هتاتةفرح لاب هب رضو تن تيت أف هيه كرام ىل لعفيه دإ سم لراكو ىلع

 .كايمروةديكملا هذه كل العف كب وخأ تا رايلفانزاادالوا عمالا عي ميضن ال ليمج لعل تاقو ىحور

 .ىمأاي تأ اقأهما مثىلاو يمءا نممارك الا كا بجو وكالطا ن م كتصاخو كيلا ترداب رحسملا ىف

 لل ,الادياف كستست يجانعم تام كنان ى اب اجو تلات ربا ارا لا لايعر ؟ ]
 أ دوُقَخ النابناميندامملاو هولا مدلج ىتطمويأاملا نمل قرات زر نب ىلت ره و

 ءتةدرملاهيدي نيبو ىسركىلعاسلاجهتبأرف ناويدلا فكلملا !عىنولخ داو ىنوذخاف كاملا لعدولخ داو '



 200000 ل اال

 ةيلعماطباأ كنئافتنكا نياىلالاقفلعناشتفيامبت ًارفىاوخأ ىلا انلصو ىت>انيشموةنيدملا

 تنأأوةدم نمانل باطل رانا هللا دبع رجاتاي ىللاقهناف بكرملا س.ئرامأو كملعلوذشم انيلقو.

 دقو حالص ال اريغهرذ نك, ليل ايغن الريخ ريخأتا لعلو كلذ فررضالهل تاقفرغسلا نع انتقوع

 ظ لاقنمردهللولامألا غولب هيف ىللصح

 ىنيليامرما ريخلا ددرأ ْ اند تمع,.اذاث يردأ امو

 ىنيعتس وه ىذلا رشلامأ هيغتبا انأ يدلاريخلا

 امي ممتريخاو رئاخذلا نم يحمام ىلع ممجرفو ةبيغلاهذهىف ىللصحاماورظن امل تاق م

 ريثك ءىشا ذهنم ل لصحمت ناك عم محرو ىنومتعطا متكوامطتاقو ر>حلاةنيدم ىف تدأرب

 ئدلاف (مهيلع سابالىا وخال تاةفةنيدملا كلملعلخدن نأى رحتسن انك امانحرولهللاوةلاولاقذ

 ياوخأال تيطعاو عيمجلا رد_قةرلعاماسقا يعمام تمسق يلا ماني يصن !ذهواعيج انفك ىعم

 اعاوضرو ىلاوعدواو>رمذهنتونئاو نيمادخلل ارسيتاهتيطعاو مهبنمدحاو له متذخأو سبرلاو

 تاةفامهنم نكت عمطلاذات ظحافابنويعتجالوامطاو>أت :ريغتامهئاف ىاوخاالا,طهتيطعأ

 ىنيب قرفالو ىاوخأاثأو اهكوخأان أن كلوامكعنم ملامكل هتيطعأىذلان"-ظائاوخاابامل

 تنبلا تلزناىل اهئام رطاخب >1 ترصوامكريغ ىنثربال تماذاو دحاوع يثامكلاموىلاموامكس و.

 اناخأايىلالاقذ ىاوخاوانأث دك أت دءقوةلك اناتشاشب خلفا وة زخلايفابتلخداونوءلغلا ىف

 تاخداذااهيلعىب اّ:كبتك أنا ىدارهامطتاقفلامحلاةعب ديلات نيلا. دل عفت ناك دا صام:

 نسا ةعيدب ةيبصلا هذ هنا لعا ىخأ ياء هدح لاقفكانهاببلخداواميظعاح رف لمعاو ةرصصبلا

 كا[ ذكرخ الاان او ىناثلا لاق وان أ اهي جوزت اف ىلاهيطعت نا ىدا رمف ىاق ىفاهتبح تعقودةولاملا و

 .ميطعأا ذافاممجوزتا ىنااقاثيمو دبع لعتذخ أ دقابنا ىا وخاايا بف تاقفاهب جوز: ال ىلاهط عاف

 الا ىعم تتألم اهنالرطاخرسك الصح امب روابن وىنيب ىذلادبءللاضقان نوك أامكنم دحاولا

نم رثك أاهبحأ انافا مام امكن ةبج نماماو هريغلابحو زأ ف يكفاهبجو زتا ىناطرمش ىلع
 مك

 :رمعيلاةنيدم انلخداذا نكلوادب ان وكي الءىثاذ هامكتمدحا ولاهيطع أىنوكو ىتيقلاهنا ىلع

 - رفلا لعجاو ىلا هنمرهملا عفداوامكلامهيطخاوةرصيلا تانب زايخ نهنيتنب امكلرظناةمالسلاب»

نيلاهذه نعاض رعاوق دحاو ةليل فةثالثلا نحم لخدنوادح او.
 تانذ دقوأتتكسف ىيصن نهاهاف ت

 هو للا اناهانلا لسرأ ترضرد رصيلاض رأىلا نيبجوتمان رفاسا:ن ا ثا طتاقاعايضراه رنا

 طع ن:رفاسم لزن ملونويلغاارهظ ىلع ياو خا نيد مان ان أو بكرملا ةنزخ نمج رخال يهوبرشت

 ىاوخا ىلا نكارانا واهيلعانل ايقايانحرفف ةريصبلاة ني دمانل تناب ىتحاموب نيعب رأةدمةلاملاهذه

 :اوالا رعشا 5 مونلافق رده سمان |اهنيِمف ةليالا كالت تمن ىلاعت هللا الا سيغلا لال واهي نئمطمو

 وب رعت ئاقفتا امهنوكل يدي نمرخالاو ىن اقيسلعضباتدحاو ني ذهىاوخا يدايأنبب لوم
 دالعفت ءىش ىال ىاوخأايتاقامبيدبأ نيبالومت ىحو رتبأ راماف تنبلا كلت نأ ش نم رحملا ىف
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 .كعم |مهبتج نيذللا نيبلكلائيذه.منماذامزالفايلنولوقيوبالكلاىلاذورظنياوراص
 ,مث ىاوخا اهنااوفرعيّلواهيلع نوكح ضيف ىعما.- .تمجو ةرغسلا هذه ىفاهتيبر يا مولا
 ىدنع ناكو نداعملاو شايقلا اهيف ىتلالامحالا ءإ زوت ىفةليللا كلت ترمتلاوةن ازخ ىفاهتعضو يفأ 71

 اف تع مث اررض ايمت لم المال اببكلا رألوامهبرضأ مو تلغتشان مالسلا لجال اراجتلا

 دحاو لكبرضاو لسالسلا|مبب اقر ف عض كل تلقاما ىل تلاق رمحالا كاملا تنب ةديهسو ال ارعشأ
 كلذ دعو دوحولا نع تبغ ىتح ةقاع ىنتب رضوطوسلا تجرخاو ىلع تضيقاهنا مث ةقلع ينم

 .تلاقوت وملا ىلءافرشا ىتحطوسلاب|,.منمددحاو لكتب رضو ىاوخا هيف ىذلا ناك للا ىلا تمهذ

 تلقف كب رضا ينافاهبرضت موةليا تضمناوةقلعلاهذهلثمةقلع|بنمدحاو لك برضا ليل لك

 .ةدحاو ةليلامهنعبرشلا عفر الوامبب رضا ةيت ألا ةليالاوامهب اقر ف ل سالسلا طحا دغىف ى :ديسأب

 تصهدف امه اقر ىف لسالسلا عضا نا ىلع نه, جابصلاحبصا ا مافامهيرضب هرصولا ف ىلع تدك اذ

 'امهطب روامب اقر قامته ضووامب تئجوام,لمعف بهذلا نم نيلغامط لمه نا هتىماو غْئاصوملا

 ىنب نم ثلاثلا ىديملا ةفالخةدمىفةكرأ اهذهتن اكو ىنعار,ةامهت رضةليا ىلا ىفو ىنت رما5

 .هذه ىلع تمدو ةرصنلا ىايثان ىنلعحو ةب الويث دا ةفايادهلا لا سراب 4+ متمحطسصا دقو سابعلا

 ىنتتأف برضريغ نم ةليل اهتكرتف درب دق اهظيغ لعل ىسهن ىفتلقىنامنامزلا نمةدمةلاحلا
 ..ىديملا هفالخ ةدمبرضلااممععطقأ مل تقولا كلذ نف ىرمعةيقب اهترا رح سن ا هقلعىنتب رضو

 انثا ىلىذمدقو ةرصملا ةني دملعرا ,ارمتسالا ري رقت ىلا تاسراوهدعب تناتيلوتىدمملاىوتالو

 ؛امهعطأو اهيلا رذتعاو اهرطا ذخآ اءيبرضا امدعبو ىنءارهقامهب رضا ةليل لكىفانا واماعرشع

 .لجا نمم دنلا قح.ساابا ىلا تاسرا ىتح ىلا .ءتهللا قأ> نمدحا أم ,ب لعب مو ناسو. اهوامهيةساو

 .ةعاطلاو عمسلاب !تبجأ فاهمتلطو ىنيلطتاين اثهتاسرأف ك ربخاف كيلا عجر وى رس ىلبععلطاف جا ارخلا

 -كالذ دنعف . ىت ؛اك> هذهو ةصقلاب كتريخا رمالا ةقيقح نع ىنتل [ساملو كب دن نين امد تبق

 تحاس ةلاحلا هذه ىف تنا ىلهو لاق مث نيباكلا نيذه لاح نمديشر انو رهةفيلخلا بجيعت
 يف -متهذ أرباو هللا اه,حتاس ىديساب لاقف الماامهنع توفعو كّق> ىفامهنمردصام كل. وخا

 .ةليل لكامبب رضأ اناو اماعرشعانما ىلىذمهنالقاحاسامهنوكسلجاتحاناوةرخالاوايندلا
 الوأاناك م نييمدآامبعوجروامبصالخ ىف ىعسا انا ىلاعت هللاءاشنا هللا دبعاي ةهراخما هللا ةفة لع
 ىلا لزناو اهذف:كناحاسي امهتعاس كنااكو نيب احتمةوخا كرا.<ا ةيقب نوشيعتو كب حلصاو
 ٠ .نا كسأر ةايحو يد.ساب هل لاقف ريخاالا نوكتيام دغىف وامه رغت ال ةليللا هده ىفو كلزتم
 .فخال لاقفاب رض لمحت دس> ىلامانأ اوى رذتوةديعس ىئنت 15 برضريغ نمةدحاوةليل اهتكرت

 عطتملذاو اطل لضفلا ناك كنع تغعو ,ارقاذافةقرولاامطعاف كتتت | ذاف يدي طخ كتيطعاان اف

 هسسلا اذهب ثائر رضو برضغلا نمامهتيسن كنار دقوةقلع كب رضتارعدوهللا ىلا كرما ناكىرمأ

 بتك ةفيلخلا نإ م ابعمىدالخ لما ىتاف نينم قم اريمأانا تنكناف ىنتفلاخو كلذ لصحاذاو
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 ركاسعلاتماقومادقالا لعماقىل اراماف رهاو+ا نم هيلعهتبًا رام ىرصب غازهتياراماف ناوعالاو.
 لاقكلذدعوتاريألا نءهدنعاميلاطعأو مار " الاةياغىنمر " أوي بحروىب ايحم هل الالحا.-

 ةديعسىلاىل اوههذو ىلوذخاذ هنمهب تءاح يذلا ناكملا يلا لصوت وتىذ ىلاهودخ هعامأ | ضعملا

 نمزناك امأمأو ةكدرعس رمأو َى رمأ نمذاك اما ذه تاريخا نم ىعماع ودىت راط مث ىامقم 0-5

 ىاوخا كبف رحبلا ىف عقو ىذلاام لاقفرحبلا ف ينوم ,رنيحةطبخلا ىلع قافاهنافنويلغلا سر رمأ

 ىف عقوفذ ويلغلا فةرو رضلي زيناداراهنذانيخاةعيضايزالوقي واهرو دص ىلع ناطم راصو :

 لو (ممتمدحاو زكراصو تنبلاةبج نم فالتخالا اهنيب عقوو ىلام ىلع|,ميديااعضوا منا مثرحبلا»
  اهاخاسف هيلع( م ؤحلازوةقر غالوامهاخاركذتب حلو مضعب عم ماصحلا ىلع رمتساو ىريغاهذخابأم-

 نع تتكسف 8 داز رهش كردأو . نويلغلا طسو ىف تلزن هديعس اذاو ةلالاهذهىف

 حاشا مالكلا:

 اذاو ةلاخا هذه ىفاهايبف لاقل ضاف نب هللا دبع اديعسلا كلما اهيأ ىنغلب تلاق(1/,8,1,ةليل فو)
 فيك اناخااي نالوةيراصو ىباحرفو يناقناءف ىاوخا ىن ارفذويلغلاطسو ىف ىب تلؤن ةديعسب.»

 امتي امهن امحنايتنكو ا هيلعاكملق ناكن اةديعستل اقف كءلعلوغشمانءاق نا كلل ى :رحامف كلاح-

 احاصف (بلتق تدارأو (هيلعتضبقوامئاتوك هتوماككلاراتخا نكعاو مث ان وهو رحبلا ىف هاهيمرب
 ىهو ىاوخا ىلتقتال كضرع ىف عقاوان ااملل وق اواريلع لخادتا ترصفاناخاايكض رعفالاقو-

 (هلتقا ال ك رطاخ نأش نمت لاق ىت>اهفطءتساواهغطالا تازاف نانئاخامبنالا بلتق نمدب اللوقت

 موفيال مالك اهيلع تدكستو رحبلا ءام نمءاماهيف تطحوةساط تجر خا مئاهرحسا نكسلو»
 ةفيلخاباهارتكنيملك يلقن فءاملابمهتشر مث ةيبلكعلاةروضلا ىلا ةب رشبلاةر لا هأح 1 قو

 ريمااي لاق مث تقدصهلنالوةباوبناك بس راسكف ياوخاايهتاقام قحا ل ةواهيلا تتلون هللا:
 راص اذه لضاذ نبا هللا د. نااوهعانويلغلا قزاكن كتل اق زيك ا ام تا عونا ْ

 ناسللابوا ديلاب هاذ او ه رما فلاخوا ينم هقلاخن م لكونيترم واةرممون لك هيلع قشأاناوىخا.
 بلكلا ةروص ىف وهو هرمع ىضقن» ىتح ابلكه رحساو نينئاخا نذهب تاعفامهي لعفا ىناف»
 اذا ىل تلاق ابذا م : هفلاخ الو همدخو 200 ص ىتدرس ايعيجلااهللاةفاصالخهلدجح الو

 ناكصخغثئا. نمهب كللءىحا انا و ىتماعافع قون عع لاك طاكلم مجد ةفتفةرصملاتلخد.

 نيده ن * لكةبقر ف عضال اوما نز نا دعب مثا لكم رحسا هذخ " 1ناك نمو ناكناكم ىا نمو

 ع ابيل لز |ليالا ف دن ىفةليل لاراعم بون عجسقاجلمجاورب رسلا قاس اهطب راوالغنينث الا
 كالع ىدجا ىف ةاع مرتو ةليآت ماو دوجولا نع تبيعن ىتح ةقلع ا مممدحاو لك ب رضاو+

 ح لالا ىف (بطبرا يل تلاق اهنا مث ةعاطو اعمال تقفي رضا كلذدسو ةقلعكب رضاو

 لاح ىلا ىه تب>وتو ىراصلا ىف اع مر اليحاهنمدحاو لكةيقر ف تءعضوفةرصملا ل خدت“
 ائاو ىوخا نع ا ىلعاوماسو ىتان اةاراحتلا علطوةرصبلااناخدم وب ىناث قوايليمس.



 رم # 3121 دج حد داود

 .قيثاوم ىلعذخأ دو ةليللا هذه يفامهب رضا الذأ ىلىمأ ديشرلا نوره نبنمؤملا ريماةةيلخلا
 تلثتماف هايا كيطعأ نأ ىنرمأوهديطخب اهوسر هىتاطءأو مالسلا كئرقي وهو كلذ ىلعدوبعوو

 .كدارم ىلعفا كلذ دعبوهيثرقاو هيد موسرم ا وهاهو ةمحاو نيئم ااريمأ ةعاطو ه:ءطأوهره

 .كللم نه مي>رلا نمحرلاهللا مسياب وتكسمتأرقو هتارقو هّتحتفف موسرألا ابتلوانف هتاه تلاقف

 طقساو هب وأحاسدق ىل>رل|ا خهناف دعب ما ةديءسرم الا كللا تن ىلا ديشرلا نور هسنالا
 انماكحا ىفانو تضرتانذ باق هلا ءةترا حاصلا عيقفاذا وجا ملابامب اع تمكحدق وامبنعهقح

 مكماكحا ادةنن اننافانماكحا 15: وان رها مانت اأو كك وناقأ:ةرخ 15 اح ىف انضرتعا

 .نأورمالا ىلو ةعاطب كيدعف هلو سرو هللاب زين هركت تنكنافامطضرعتلامدعب كيلع تنكحدقو
 .نياجرلا نيه نعك رسيفر نأ ةعاطلا هال وى رهياعىنرد ةباع كيزاجاانافاعرنع توفع

 .تأرق اهاف ىلاءت هللاز وءب كلاعا قا هصاخا انذام ضال نأو نيصلاخدغ و ىن الب ةي ىح
 سنالا كلم موسرم هءاعض رعاو ىباىلا بهذا ىت> ايش لعفا الهلا د.عايتلاق باتكسلاكلذ
 بلقراطت بهذامافابيف تلزنو تقشنذ ضرالا ىلااهديب تراشا مثةعرسب باوجلاب كيرلا عجراو
 هيلع تضرعو ربألاب هتربخأ واب | ىلعتاخدةديعسنأم نينهوملاري «أهللاز عا لاقو احرف للا لب ء
 ائيلعسنالا كالمرمأ نأ ىتنب ايلاقو هيفام مهفودأ رقم هسأر ىلءهعضووهلبةن ني: هاا ممأءوسرم
 (ط ىلوقوةعاسلادذ هى امب.صلخو نياجر ا يلا ىضمافهفلاخن نأر دقن الوذفان ايف ه؟حو سام
 -هلتلاقف قيطن الاماني لم الفانرخآ نءانكلهأ ١'مءلع بضغ نأهن اف سنالا كلم ةعافش اهنا
 هنالوالاهو>و نما: يلعردقيهنا ىتناياطلاةفاس ءنصياذامسنالا كم ءانيلع بضغاذا تبأاي

 هيلعتءمةجاولف رفلا ىتهكر لعرسص ههنا ثلاثلاو هللا ةفيلخ هنا ىناثلاوانياع لضفمووف شبلأ نم
 .ىتعكر ىلهيائيلعس ضغنافاهو ركسم هباوعنصي نأ نوردقب ال نيضرا عبسلا نهنحلا ف ئاوط

 .ءاشز أ رازدلا ىدي نيب مه :لاكر يصنو نيعاطهيدي نيب عمتجنفةدحاو ةحيصان لع حيص» ورجفلا

 ان أ انك الهءاشزأو اهيف ثكسملا عيطتسلال ةشحو ٠ ضرأ ىلا اننطوا ن٠ ليحرلاب ان م

 :اعيضمج ائقردأ ه سمع انمااخْناف هصاةغلاعلعردقنال نحف اضع انبض ءل كللبيف انسفن اكالهم

 يف ىدستت الف انيفذفان هك ناذر حفلا تعكر لعموادد. بع لك كلذ. كوهبردي نيد نءرفمانل سيلو

 نات ءجرف.نينمؤملاريهأس ضغانب قدح نأ ل قاهبيصاخو ىغ.٠اىلب نيلجر لجأ نهانك اله
 اهنا مث هاضرانأ باطاو نينم ملا ريمأ ىدايا انل لمقهل تلاقواهوب !لاقامب هتربخاو لضاف نب هلل ادع
 تلاقو ءاملاب اءمشر مث مهفت ال تءاماكد تعاك توام ياعت هزع وءاملاا هيف تعض وؤةساطلا تح رح

 نأد,شاال ةرر - ءلا[ئذع كلهن اواناك كنب رشي اداعفةب رشبلاةروصلا ىلا هيرلكل|ةروصلا نماحرخا

 .لافقف حاسااهنمنابلطي واهالبقي هيلجر لوا ييخأدي طعاعقو هللا لوسردهنأد هشأو هللا الاهلا ال
 اعيان ازاجانب رو ممصلااناوغاو نيعللا سلب ان رغدقال ةواحوصنةب وتاباتاحمنا ماين ا ىناحاس اىط

 2 ا امد و ناك ءاهاخا نينا لا سد



 اللا 3
 ةقيلخلا نا 15 لقف ةديعس كةتااذا هللا عا لاق واضش ابك امدعبو نيعيصاراد.ةمةقر وامل

 الو موسرملا اهطعاو مالسلا كئرقن وهو ةقرولا هد هل تتكوامجب . رض مدعب ىلرما سن الا كلم“

 هسفن ق لاقو ةلزنم ىلا امهبحا ارواهذخ ًافامبب رض الهنا قامرملا وديعلاهيلعذخا مئاسأب شخ

 ةلمللا هذه ىف ىترضتو هفلاخم تناك اذا نخل ناطاستن» قحىفةفيلخلاهعنصب ىذلا ام ىرتاد.

 مث ب اذعلا اهاحأ نم ىل ل صح ناكولوةليللا هذهىف ىا وخا حيزا وةقلعىل رض ىلعرباصانا نكسلو

 امهبرض نع كئنع ناك اه ميظع دنس نادتتس يدلل نال ولهل ةعدللات ةو هسفن رك ةتدنا:

 لودي رابع ماك دخاب راصو شا نزع تاكو ت اقو هم وش ا اقر نملالغإلا عزنوهلزنم لخدمه امث“
 اكتع ت توهفع دقأأ اواكصال# لفكست دق سابعلا ىب نمسماحلا ةفيلخلا ناذاك بلع سأ: الامم

 [هاف رورسلاو ءانهلاب ارشب افدكرابملا ةليد'ا هذه ىف ناصلختو نآدق ناوألا نوكي ىلاعت هللا ءاش ناو
 نع تكل حاصلا داز رهمش ال تالاكس )| ءاوع لثم ناي وعي راص مالكلا نوب يح

 ' حابملا مالكسلا

 ءانطاب ارنشب اهب وخال لاق لضاف نبهللا ديعقاديعسلا كلما اهياىنغلب تلاق[ 81/9, ةليلففو)
 هءادقأ ىلع اهدودخ ناغرعو تالكلا ءاوع لثمزاد وءياراصمالكلاذهاعع“امافرو ريسلاو

 تقو ءاحن ا ىلا (هروبظ ىلعد دس نسلع راو امج لعن زخد دب نيب ناعضاوتنوهلناوعديامبناك

 نيتهاب هناوعا تراصف ةرفسلا ىلع هعمنالك اسلكاساحاامهلاقةرغسلااوعضواماذءاشعلا

 ةنيدم بئان لكأي فيك لقعلا لتخوانونجوه لهنولوقي و بالكلا عمدلك أ نمن وبحعتم

 اهو اي 1 لان 55 او راضو سمن بلكلا نا لءياماري زو نمربك اوهوبالكلا مدرصملا ب
 اوذرف ىت> نيماكلاوهللا دمع لعزو>رفتيا ىلازاموداوخأا . من انوماعيالو ةمشملا لكا هعمنالك اي

 راص امقاو ناك نم لكو نالسغب راصو امبيديا ناباكلا دق هيدي لسغ هللا دمع نا مث لك الا نم

 لكا دعب اهيدهأ لسغتو لكأت بالكلا اني ًارامان رم مضعمل نولوقنإ وبحعتب واءميلع كحضن

 كلذ نع هلآس نأ دحار دش مو لضاف نب هلي دنع بنج بتار 1 ىلعاساجا ما مث ماعطلا:

 مادي اراصو رب رسس ىلع باك كما واومان و مدخلا فرص ُ :لمللا فصن ىلااذك مرمالارمتساو.
 الك رفسلا نع بالكلا عم م لكاشيحل وقب مهضعبو ونارلكسلاهعمما ومانهن امهضعبل لولوه

 اولقوا.ش ماعطلا نئمذر 0 ىف قبامماو اك ايو مهن |مثنين ابن لاجالاادهامو هسماسان اذا

 متسع نمزاك اهاذهة سلا مااولاةراهومرواب ءفاعةر ةساااودخا بالكم !|ةلضف لك ان فيك

 تلاقو ةديعس تءلطوتقشنا دق ضرالاو الار منش 1 نان لسان نيش ديع سا نميثاك اها دارا

 تاعف لها. هقانعا نملالغالا تازن ءىشىالو ةليللا هذه ىفامهتب رضام ءىش ىال هللا دبعأيب

 قد ار اهل لاقفا بلع الك كردياو كب رضا قآلا انا نكست وى رمابافافجتت ساو ىلا داع ال1
 كريخا ىت> ىلع ىماحم نأ مالسلا | مهي ءدواد نب نايل متاخ ىلع ىذلا شونلاب كاع شفا

 سلالا كام زافامرب رض مدع بي.سامااهغلاقف ىف ربخاهلتل اقف هيلعفاف ىل هيتدراامبمو بدسلاب»



| 

 ةنيدم ىلا لاح رالاب# ماو مويلعم نا 4 * امهمخا ةعاطب اهاصوأوامهب صوتو كل نينيعم كب وخأآ'

 هدهب ةفيلطا لأ رقيب و ني اهدا ناوبد نماول زئفالب زجاماعن | اع ءا نادعب ةرصنلا'

 لاق نم قدصلاقو رحفلا نيتعكر ةالصلعهموادملا ىهو كرم اة ا ها ىتلاةدئافلا
 هللادبع ىمأ ن مناك ام ( امأو) ةفيلملا عم#مأنمزاك اماذه . دئاوفءوقدنعموق بئاصم»

  اولخد نا ىلا ماقملاولدو مارك الاو زازءالاب ةهاو>ا هعمو دأب هنيدم نمرفاسةناف لضاف نبا

 ريظنهل س ) بكومي#ول>داوةنيدلا مطاونيزو مهتاقالل نايعالاو رباك الاج رنة رصبلاة نيد
 دحاتغتلي ملوهلءاعدلاب زياص سانلا ءيججراصوةضفلاو بهذلارثني وهوهلذ وعدي سانلاراصو.
 ءادهرلا نيعلا اراد. هارب رادب كلا. .عزاكك ١! وام واق ىفدسلاوةريغلا تا> دف. وخأحلا
 ىنعملا اذه ليقدقوهيفادس>وهلاضتب آلا ناداد:, الا قارا د(ءاكو

 اطاون زعو تطش ةتارادم يدسا> نكل سانلا |!" ت:رادو

 اهاوزالا .هيضربال ]يراك اذا ةمحءندساح ءرملاىرادب فيكو
 دوسديعو ىراوجو مث>ومدخم امهلعجو ريظن اطسيل ة ب رسامهنمدحاو لك يطعأ هنا مث

 ةعامح|طراصودايجلا ليلا نمداوجن يسمح اهمنمدحاو زك ىطع'و نيعب راع ون لك نم ضب و»
 ءاوس امثأو انأىاوخاابامطلاقوهل نينيعمامبلعجو ب تاو رلا مهطافت رو جارُا,طنيعدنا مث عابتاو+

 حابملا مالكا نع تتكسف حابضلا دازرهش كردأو هك: و ىنيد قرف الو
 امهلعجو بتاورلاهي وخال برشا دبعزاديعسلا كلملا اهيا ىنغلب تلاق( 9,8,١ ةليل فو)

 مكلوىلة فيلخلاو هللادعب مكه اف اهكنيب وىنيب قرفالوءاوساتن اوانا ىاوخ ايام لاقودل نينيعم
 ماكجالا ىلا ىوقتب يلع نكلو ذفان اككحو ىدؤضحوىلايغ ىفةرصبلا ىفاوكحاف
 امكريخو(كماعوعديفدامعلااماظت الو رمع مادا هن ذل دعل ابارك ءلعو رمدماج نة ياو

 نمهبف ناعمطتىذلاودحا لظل اًضرءتنالف اكقءو حف ةحنيذف لصحتفة يللا ىلا لي,
 تايالا حى لظلا ؤدر واما كياع ىن#الوهيلا زاج احن م ىلعةداي زىلام نمهاذخ سا:ل|لاومأ

 ١ علال ذي تيت ءاحااميما : ن م ىج للا نعامإهمب ولدعل اباه رماي وهن وخاطمد راصهن ام“

 هيوخانا مهيفاضخب وهلادسح الادادزاماطدفا 171 عموامهمارك |ىفغلابوامبيلا نكرهنا مام

 انيخأ ةعاط تحن نو ىتمىلا يخأاير وصنطرصان لاقفأسب عب ع ماعمتحا ار ونمو ارصان.

 ا 0 ناك امدعب واريمأ راصا رحات ناك امدعب ودراما ةداسسلا» ذهىفوهوهللادبع

 اننا سيلا كلذ ىنءمامهل, زينعما|:لمحجوانماع كحض وهاهو ةميقالوردقانل قبيهلو ربك منيو

 هاناتقناالا انضرغ مد الفنأشانل قبب الوانتجردعفترت الاببط مادامو هتعاطت حن نمو همدخ-

 فام عينج ذخانودوسن هانلتق اذافدك اله دعت الا لاومالاهذه ذخا نك الوهلاومأ انذخاو

 بلطنوةفيلخلاةيدهءىهن مانيب اهمسقت كلذدعب ورئاخذلاو نداعملاو رهاوألانمهنثازخ
 بنان نوكت كناوا ةفوكلا بئان نوك أ اناو ةرصيلاب ئانزوكت تنأو ةفوكلا بصنمهنم



 ا
 رحبلا ىف كاينمر رناطشلاا اوغأا م اولاقفرححلاةنيدمن ا جوزي اماعفاماىط لاقدنأ“

 ااا رف رعو افذاتخا تار انمالك تعم“ مافاهم جوزتا ان الوش اذم لك راصواننس فالحل عفو

 لأ رجولك الاول مسلية لأ جيبو ال تلاقودنا: 1 سل هل فكل سو

 هللاب الإ ةوقالو]لود الفق ديهش تتاماهنا لاقف تتامورحبلا ىفاهسفن تمراونا مهعبتاا ًاورحبلا

 نيو لاسنلا اذه ىعمالعفت نأا كتم عصي الا طلاقوادي دش ءاكس :اهيلع كب هنا مث ميظعلا ىلعلا

 لل .ةنانقلخم نأ ل ةااراطدشا هردقو ىعادهوانادف قعانا زاجاش ا

 اةعو ردق نم هىتحأايلاةفاهنعومهءت تناولاءفلاهذهكعمنالعمدأ تا اقةدعسنأ مئامجرذع

 دازرهش كردأ ذاو تفرصناو هتعدو مثنينلا> اميمافاه .نمكردح ذخ تلاةفهللا ىلعهر >اناك

 حام ل مالكسلا نعتت خةكشف حابصلا'

 هتعدو هي وخأن رو ا ا تلا ٠ ةليلىفو)

 حرشلاو ل طرس ١ و برشو لكأ ىلعهاو>اووه ةليللا كالت ةيقب هللا دبع تادفاب ,اممسلاحىلا تفرصناو.

 ةلدد اسونم دحاو لك سبل أ ماها نم ه مح ورخ دعو ماسلا ماخدا حابصلا عب ءضأ (لفةردص

 0000 دع ا بالو .ةمجىواست

 ىذلا هلل د.4لاو نييلك هروص ؤامهومتأر ناذياااهه مط كانوددملا هده نان د ا

 لخدودشرلا هرهةفراخلا ناو. دىلاه>وتوامحد خأهن امثمملاالا با.ذعلاو نحسلا نم بصلخ :

 امحرهةةياخااهللاقف مةءلاو سؤبلاةلازإ و معنااو زءلاماو دب هلاعدو هيدي نيب ضراالا ليقوهيلعاهمب

 امبيلع تيناطا ىل ز:هىلا !ببت.هذو ىاوخا تذخأ 1 ىلأ كر دق هللا زعأ نينمؤملا ريمأاب, كلب
 نأه.ف و درتحم رمأ نعزوز>ءبال كولملا تا ف ىتاقوا,.مصالخ تفلكست ثيح كيبس '

 اماف ةرذسلا ىلءامجهاياان اتاك أو هللا ىلع تاكوت وا-مماقر نمل الغالا تعزن م تعاست ةيانعلا:
 0 ونعالعأ مرض ١ اولاقو ىلةعا 0 وصقامجوا.بعم زك [ىعابتأ ف اد.

 اهدنا مهر هم مدعل اباوحم را ممالك معا انوار نيا را

 تحرخو تقةشنادق ضرال والا, ءشأ افمونلا ملط عونلاتقو ءاجام دنعو مهتفرمد مث ىاوخأ

 | :هعقوم عيجملا اذا ريخا م رانأا له ماهانيعو ىلء هن امضغ ىدهو رمحأآلا كلملا تن ةديعس

 كي 0 ني هاهو لاقمث ة 4 رسشنم لا ةر وصأاىلا ةسلك لاةروصلا ٠ نمامههتحر >افكو اهسأنمو

 هللا كاعاي اريد ىنع هللا كاز :-ح ةفيلخلا لاقذنن رمقلاك نيم اشاهار 00 ا

 ردفلا عولط لل قنيتمكا نيثاه الص أال هيا ءاشنااهماعا 3 اهدنا : ىنتةماعا ثي ,

 ةفيلطا مادقارذت» ءافهقح قامهنم فاساملع لضاف نبهللا دبع ىاوخأ ف ا مس
 لعجاهّللا ديبعاي لاقو هللا دبعىلا تفتلا مث فاسامم هللا امعو كضغب اوحناسو اوخاصت مهطلاقف



 ادلاو قدومرف :ردع |[ لعرضقا|ناكواتام هنأاناغف : هد واين دلا ع نع تالف الخ تقرا

 ةفزاك خيطملانال ردقلا كلذت# كيرلا اتمنا المق رذهلدللا 2 رخسرحالا ىفمق ة واما

 ىل ايف ةقاطلا كلت ندهرحبلا ىفارقيلاعت نوهرا ١ جئابذلا او<ذاماكا 3 رحلالعف رش: ةقااع

 اومردق مويلا كلذ ىاوناكو ناكسللا كلذ لع . داتعاف ءاملا هجو عنماهطقتلمو ليفردلا كلذ

 ةطمخلا مع امافةوقدلت اصحوموي لكنعةدايز ليفردل كالذ كاف ةفايضلاب بس :ةريثك اطاقشسأ.:

 ا.شاملز ,لورحبلا طسو ىفهن قشوهرهاظ لعهاجو يداطادا دهفمدآ ن داو رقةعرسد ىل أ رحملا ف

 قبرطلا ةعراق العهر ؤهءلطأى ذل ناكملاك03ناكوربلا لعداقلاو ةناثلا ةبإا نمربلا ىلا لصو ىتح
 هيلع عمت ج اوعى ماشا لعردتلا هأقلا قب رغانه !ول.ةفرحبلا اح لعايم .مهوأرف ةلفاقدب ترف

 مولعلا ع بحب افراعو ريذلا لهأ ن ٠ ال>رةلفاقلا خ.يش ذاكو هيلعّز و> رف ةلفاقلا كلت نمةعامج

 هلع لمقاف تيما رغاذ هاولاهقتف ربخلا م سانايو ملاذ ةقداصةسا 1ايام هد ريمخو+
 معنلاو زعلا ةس و ؛اك الا سانلاذالوارايخ ن ماذهو حوراا هيف باشلا اذهسائابلاقوهلمأتو.

 ثالث ةد» هنطالب و هجلاء.راصو هقداو ةلدب هسبلاودهذخا هنا مث ىلاعت هللاءاشنا اجرلا هيفو»
 باشعابهجلاءنةلفاقلا حي شااراصو فعضلا هيلع اغف ةضخ هل تاصح نإ ؟لوقذاىتح لحاره

 مثهيفخاعي وهوةفاسملاهذببةرصبلا نع اودعب ىتح اموي نيثالثةدم نب رفا سم اولازيوأهف رعب
 كلت تامفدقرو هلاوشرفو ناخىفاول زاف عجتلا دالب ىف هو ج وعةنيدماطلاقي ةنيدماواخد:
 هللاقو ةلفاقلا خيش ىلاناخاا باوب ىنأ حامصلا «بصأ أماف هنمنأ نمسانلاق افادقو نك ةليللا“

 اقيرغرحإلا ناد ىلع قب رطلا فهاد اذهل قفانقاقا هناف كدنعيذلا فّيضلا اذهنأشام.

 ةحجار ةخيثلا نوكتاموهللاةف ةحجارةخيشلا ىلعهضرعأ هللاقف فشرملو تزجودهتجلاعف
 هنوذخأي ءاذهب ناكرهلك ةحجارةخ. كاابمسا ةايمجءارذع ىهو ةخيش كب تنبان دنءلاقف»
 ىنلدةلفاقلا خي شوللاةفد رمذب ءىث هيف نكي مهن اكىفاءمح.صيفةدحا و ةليلاهدئءتيييفاهيلال

 قئالخىأرف ةباوؤىلا ا صوزناىلا هماددةناخاا ب اود ىشمو هلمك كضب ص لمح اهل لا قفاهيلع

 لاقوة راسا ىلا لصو ىتح ناخاا باوب لخدف نينا>رف نيجراخ قئالخو رودنلاب نيلخاذ“
 هل لاقف ةراتسلا هذه لخاد نم هيلخدا ضي رملا اذه ىذخ ةخجاز .هخيساي روتسد
 هيلع تهسو هتف رعوابفرعف رجلا ةئيدهنمابب ءاجنلاهت+وز اها رفاهيلارظنو لخدف لخدا
 امصا#و رحبلا ف كايمركب وخا تءراملهل تلامقف ناكسملا اذهىلا كب ىنأن ماب] لا ةفاب ماع سو.

 نذالا ىناطعاوةباو زلا د خف هىلا ىل ىناو سابعلاو ب ارمضحلا ىخيم ش ىنلوانتةرحبلا ف ىس 3 تيمر ىلع
 اد دى ميقا ىللاقو ة>>حارةخ.كلابهيلعفءادد ناكنم [5 ةندملاهدذهىىدانو يىضرااافشب

 ةبسلا | ىلا ىتأي ضنرم اكراسف ةباوزلا هذهيف كجوز كيلا ىتأيوناوالان ادع ناكلا ظ

 ١ مارك اوزعىفان اورينكريخلا ىدنعو روذتلا»نمأنلا ىلع تايقاوملاعلا نيب ى ل ظ
 هيلع رضخا ناكر ىلاعت هللا رد يشف هتبسك اهنامث ءاعدلا ىنمزوبلطيدالءلاهده لها عيججو م ظ
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 ”ةلإ| كلذانل مث 3 نكلونأشو ةلوصانمدحاو لكل ىتيبوةرصبلا بئان نوكأ اناوةفوكلا

 ءففامضل 0 لتقز ىت>هعم عنصت اذام نكلو تاقاهف قدام كنار وصنملاةفدانك هاذا

 رداون وات كنو تاياك>هل كو مالكم لابد سصاسن مث ةمدخلاةءاغهمدخت و اهيفةمز ءنوأ دحادنع

 ىف هيمزنو هقنخاف أن وهوهيلع كربن دقراذافدقرب ىتح 0 مهملق بوذد ناهلا

 سنالا ةعاطقاب هلتلاقو اننم ثدحت.دءاق وهوهنثاةينطلا هتخا نرال 000 و رحنلا
 م زااواو كرام 7 كلون هند تاكا ١ نظل ينم ئللازس اك أى ركش ىح كو ادناه

 .مت نينم قوما نيماشن نمج رخام رظنن ىتح كللتقاانا تيقن نكلو ةلتقحيفادانلةةانق> هيدا

 ..كلذدعب ودل لصحلامردت موانفتسا مئانيلع ىشغ كلذانبأرامافدب تازئو ضرالا تقشو هة:ةطخ

 -هنمسلطنو ةينس ةيدهةقياخلاىلا لس ةدهدعب وهناكمانبل ويهناف هماعنوةفيلخلا ىلا لسرت

 غلبفو دايعلا اربهنودالبلا ال بيطتوةفوكل بم رخألا ةرصبلا ف مقياممدحا اوو ةفوكلا <

 هللاد.ع هيحال. لاقر ةفا ضرع انعنصامهيخا لتقىلءاققتااملف ى ا تريلا وع اكل دار

 لا لارا داك نون وصتمو >اوتنأي رطاخم ريغ كن !ىذاصوكوخأانا ىلا عا ىخأاب

 .ريج كلذ ىل لص نأ لحال رصان هب هنخأ ةفايضب ٍك اهلا دنع ,مالا نالاقيبو كب ر حتؤا ىتح

 ىلأي اف ىتتمز ءث يح نكلو ىتبب كتيب وكنب وىند قرفالو ىخأايس أب ال تاسعا طاخ

 لك انواع كيخا تب كل وم بهذتاهللاقو روصنم هيا اسلام ءالاالا ةفاضلا

 بعيب كنا ن كفل ىت> فات ور كسأرتاي>و ى >أاب هللاةفهر طاخ ريو هتفاض

 كف لاس فيدل لارا كاست لبن ىتفايض لك 1 يب لخدت ردان ىب أت ع نمج رخام

 ,لخداكيخأ راد نمتجرخ ىتف ةماركوامح كلذب سابال لاق ىرطاخمب رب # هرطاخ تريج

 ,قوةفايضلا لمتون اويدلا نملزنوهللا د, ءهيخأدب لبق | صان نامث يخأ تن ا ىخأو هاهو ك راد

 ,لخدفرصانهيخأرادىلاهجوتو روطنمهاخاو ركسعلا نهةلمح هعمذخ أو هللا دمع بكرم ور ىتاث

 وب 3 اوذذدلاتو اون رشو اواك افمبب بدحرو ظاسلا مط مدق هوخأو هتعامجو وه سلحو

 .ىلاسع بعلو طسب و بريشو زك ألعمويلا كلذاو نأ وى دابالا تاسغو ىدايرلاوةرفسلا تةفتراو

 0 هتءاكح ىك# روصنم راصوةهدانم ىلع اوساج مثءاشعلاو برغملا اواصاوشعت اماف ليللا

 تكنىف اولازب لو رخ . !قاكم قركسعلا هكر ايو ربعق لارلاو عمس هللا دعو هتباكح ى 2

 .رهش كر داو مودا هياعسلغو اريدنلا نمدهلل ادبع مهيخأ ب اقباذىتحرابخاور داوزو تاك

 حابملا مالكلا نع تك 42 صلا داز

 :مونلا دا أو رهسلا هيلع لاطامل كاد. عنا ديعسلا كلم اا هيأ ىنغلاب تلاق 5( 5/9 ةليل فو)
 ,مونلاو قرءتسا ىد هيلاءاربصو رخ 7 ش رفلعهنناحمب اما انومان وهب ايثعل ماقمث شرفلاال ا شار

 .ىاوخااب |ذهام(طلانقف هردص لعنيكراباهارف قافاف هءاعاكرب واماقم ىنلاقق سدا ا

 امهيدي اطحو كنتارح نم نسحأ كت ومراصدقو بدالا لياقاي كفرءن الوكاوخا نامهلالاف



 ريغ نق تعج ناولحت له ىتلةفانكلاب الا نعمت 0 لبس مالعلا اذهف 21 1 ئ
 دلك اهلاقف يد. ٠ ىف تعقو و ىنتحو زن نيح كتخم لثم م هل ”ءاعجةفانك

 هذهقنح ىنقز رت نا براي كلل سا لاقو ناكدلا حّتفو حيبصلا لهفهندب نمرثانت مغلاو لجزا

 دثشاف لغش هناي لفراهنلا فصن ىلا ناكدلا ىف دعقو ةليللا ه د هيف ةرجا.ةلاه ذهرش ىنيةك.ةوةفانكلا

 نمهعم نكيلهنا عمةفانكنلا نأش نهد رصأ اري +::مراصو نا.كدلا لفقو ماقفهتحوز نمهفوخ
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1 
1 
١ 
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 -ههتيل- ىلع ةضباق هتجوز و ىفاكس الا فو رعم وس
 هلع طظداف عوومدلاب هأنمع ترغرغو هاب فقووىف افنكللاناكد لعر مهنا مثء ىشزيملا قدح

 ةرامح ىتجوز زاهللاقو هتصّقب هريخاف كب اصأ اع يل ربخاف ىكبت كلام فو رعم ل عمايل اقو ىنافنكلا
 اناوب زبظا نع الو ىنعي# ماف رابنلافصن ىذم ىت>ناكدلا فت دءقدقو ةفانكىنمتماطو
 نمسلاهللاقو لاطرا ةسمخ هللاةفدي رت الطرك كيلعسابال لاقو ىنامتنكلا كتححضفاب :م فئاخ

 ا | 052 نا 4-62 06 مناوك



 اح
 ,لمللا ع نجاملف ةعججلا ةليلا,يفاهب عمتجا ى ,تاةلمللا تكللت تناك وةعمج ةليل لك قاهدنع رضضحم مالسلا

 .ناسلاج اهئنيفرضخاار وض>نارظتنبادعق مثل وك ماركا نمايشعت امدعب هأياو ىهتساج
 .ةمهكرت مثةرصبلاب ىلضاف نب هللا دبعر مو قاجيعضو وةباوزلان مامهامخ امهيملع لمقأ دقه اذاو

 نم 0 سانلا ععم'ودف رعفدرصقد 4 رفرصةل|قهللادبعل مات حابصلا حيصا اماف بهذو

 .رحبلاىفهايمر امامنا كلذ ىف ببسلاو ة.شخ لعام منمدحاو لك نيب ولصمه. وخأ ىأرفكابشلا

 اذببداريذاو ةفلخلاىلا اهالسراوةب ده يه مث ةينجلا هتفطخاناخا نان الوق.و نايكس |ح.صأ
 بضغ كتتشاف انركذ ام هاربخ ة ئطاسو هدنع اهرضحا لسراف ةرصبلا بصنم هنم املطو ربخلا

 -هيدي نيباو سد نمحلا فئاوط رعحاصوهت داع لعردفلا لبق ىتعر ىلص ليلا نجامافةفيلخلا
 تتافهب ريخ ان دنعامدل اولاق ومهم دحأهل ض رزعمد لهنا هل اوفاخط هللا دبع نع - اسؤ نيعئاط

 "ار 0 ىءرموب ىلا ى و 3 ةرصفق هرب ةفيلخلا تربخاور مجالا كلما تنب ةدرءعس

 مادقامصوماص' اوةرمج. ا لااهرذخل 0 امهياع بضءغفامرضعب لع ا رقاف برضلا ا

 بكرمث هي وخا نفد رمأ هناف هللا دبعرمأنمزاك ام(امأو )امهم نمناك امأ ذه هللا دبعرصق

 -4فيلخلا بدعم :رخآلا لا لوالا . نمهاوخاهعم لعفاموهتن م .ةفيلخلاريخاودادغب ىلاهحوتو

 ْش أهي لخ دو رحال ةنيدم نماهب ءا> ىتل |تنبلا ىلعهباتكت تكودوبشلاو ىضاقلارضحاو كلذ نم

 ثوعال ىذلا ىلا ناح.سفتاءامللا قوةموت ذللا مزاه اتا نا ىلا ةرصيلا ىفابعم ماقاو

 # قاكسألا فو رعم ةداكح :

 نيب ارزلا عقرب ىف كسا لجرةسو رار همةنيدم ىفناكهنديعساا كلملااهيأ( يك امو )

 ..تناك امنال الا كلذباهو.قلاموق رهاااهبقلو ةعطافابمسا ة وز هل ناكوافو رممهعتا ناكر ةعدقلا

 5 0 د 1 واجر ندعم اع عكر نيا اال ةئاس ل
 : ريقفذاك هنكلوهض رع لع ىدعاسا القاعالحر ناكدنال اهاذا نهفانعو اه دش ىقق ناكر

 -4ةمدعاو ةلدالا كالت ىفهن دب نمت ءقتن ا لاق لغتشا اذا واهيلع هفرصريثكب لختشااذاةلاحلا

 ظ رعاشلا اهقح يفل اقم يهواهتفيح لثمهتليل لعجو ةيفاعلا
 اخ فق لا وحالامأشأ ىف 2ىتحوز عم تب ةليل

 اهتيعم 0 © امس تويوَحأ امم ىلوخد كيرع ىتتيلاب

 .نأةليللا هذهىف كننم دم رأ فو رعماي هلتلاقاجلا هتخوز ءم لجرلا اذه قفتاام ةلمح نمو

 هدذهىف كلاب ىجااناواهقح ىللبس ىلاعت هللا ال لاقف ل< لسعابيلعةفانكم كعم ىلع ىنح

 مم لااذده فرعاام انا هلتلامتف لوس اندر ندشلو مويلا ادهىف# ارد ىعم سم كلهللاو ةلا

 حابملا مالكلا نع تتكسف حابصلا داز رهش كردأو

 . لهسي هللاهتحو زالاق ىفاكسالاافو رعمن أد يعسلا كلما اهيا ىنغلب تلاق( 9, 8,ةليل فو )
 .تلاقف لهسإنب ر نكلمويلاا ذه ىف ارد ىعم سيل هللاو ةليالا هذه ىف كيلا اهمء ىجا ان اواه-لكت



 قىاطعأ ىل اًءيشىنمذخا» لىضاقلانا مخ لاقفا:ةمدختاهاولةوهلاوتأ لسراباذاو سلجو هن اكدىلا

 اربةأاهان د انتمدخاطعتملناف كنمدخأ وأكاطعأى ضاقلاز وكب ال ةقال ع الاولاقنراند عبر

 هد خ ىلعهدي مْضووهنعاوعجرو رايد مدن ثاطعاوهتدع عابف قوسلا ق4: و رحب اوراصوكنع

 هياعالبقأ رظنملا ىحيبق نيلجرب اذاو دعاق وها بفاهب لغتش..ةدعه دنع نكي ثيحاني ز> دعقو
 نمهنخمهلالاقفامني و وى حاصا دقا,غلاقف هيلا كك ش كلوز زا ىذأقلا 1ك لجراب مق لالاقو

 اماه لاقاه ار امافاه باع بسحب وهرا بءمم| قفانيض ةىلا كتكتشا كتتجو زْز ذرخأآ ضاق دنع

 4 ىذاقلا ىلق_ءرم اًؤاجىذلا لسرلا ريض
 ىضاقلا زال ذوهتءاك - ىضاقا كوم دقنفحاص كابو ىند ىت امتل ةلالحلا تن ايانحلطصأ
 5 5 2 ىلا نيك :تعجاذالا امتءاطصا ثيحةرهاعاب ىضاقلاطلا.ةفةعاسلاه ذهىئاننيب معاصأان ال

 للا 6-00 مه ١ زف 2



 : 5 : نع ك0

 اذارخ اذامو لحنلا لم  سترع يدنعاعاو لحن لسع ىدنعام نكلو ىدنع

 ةفانكلا هل ىلقف بصق لسعب اهتاههللاقفاهنمثب هيلعربصي هن وكل هنم ىجتساف بصق لسعب تناك
 هلدخاف معب لاقانبجواشيع جاتحا هل لاقدنا مث كوامللىدبت يس ديا يملا

 0 ورعماي لعاهللاقو فاصن اةريشعب ةفانك.!اوانمج صن واشيعفاصن أ ةعبراب
 1 لبم كيلعو ماجا ق> فصنلا اذهدخو اظح لمعاو كتجوز ىلا حرافصن رشع ةسمم

 مارد كدَنَع قار كيلعربمأ أناف كنتحو زلع قيضن الوهللا كقز رب ىتح ةثالثوأ ناموبوا

 وهو رطاخار وبجح ورو هلايعاد فرضن اونيملاو شيعلاو ةفانكلاذخاف كذو رصم نعةلضاف
 اهعبضو مثث معن لاق ةفانكلابت ثج لعهل تلاتفاهيلع ل خد هنا مث كمرك ام ركناحبسلو قي
 فالخ ىلع لمعت لحن لسحب اهتاه كلن تلقامأ ه] تلاقف بصق لسعب اهتءارفاهيلا ترظنفاهمادق
 اذه هلتلاقفاهنمث الج وم الا اهتيرتشاامانااهل لاقواهيلار ذة ءافصق لسعب ابلمعتو ىدارم
 هبجو ىف اهب هت رضو هيلع تبضغو لحن لسعب الا ةفانكلا لك آام انا لطاب مالك

 كرر كالا رهن تجلت ةقدزميبل ةتكلو اهريغ ىل تاه ضرغمأب مق هل تلاقو
 هتي ىلع تضبةف اهسأر ىلع ةفيطل ةدحاو ةب رض اهبرض ظيغلا ةدشنمو هردص ىلغ مدلا

 اهوبيعو موللاباهيلعاوماقاهدب نم هتيحلا وصل خو ناريجلا لخدف نيماسمايلوقتو حرصت تراصو

 بيعاذهناريقناا لج .رااا ذه ىلع ربحتلا |اذهام بص قتلا لسعد ىتلاةفانكسلا لك أن انلكن حت اولاقو

 نملك ًاتامتفاخ سانلا باهذدعب اب كلودهنيب واهنيدا وخلضأ ىت>اهنوفطالباولازامو كايلع

 لك ايهتاراماف لكأ مث لك 1 اناذ لك اامتفلح ىههسفن ىفلاقف ع وجلاهقرحافاًءيشةفانكسلا

 لق ١ ناضو تاما وهامامللاقف ديعيلاز دب يورياساباك أنوكهللاءاشن اهل ]وقت تراص

 ةفانكب كلءىجأ دغةليل يفهللاءاش ذاذ مي ركهللذ هذه نم نيا ًانامت 12# تنأ لوقو كحضرو

 همكشتو همست لا ملوهيلعاوعدن ى ا .. طا ذخأت 0 اك أنو لحن لسعب نوكتت

 متاهريغب كيلا حناوي ماا لاققدب رضلاهدعاس نعت رعت حابصلا مبصأ ملف حم ءصلا ىلا

 نين اقل ءاش ع نيواملا 4 يقتس لف سلجوارحتفو ناكدلا ىلا هجوتو ىلصودجسملا ىلاج رخ
 ىلاعت للا لاقرا مف رعفاذكو اذنك اهت ةصوديلا كتكشكنأ أ |ناف ىذاقلا لك مقدل الاقو ىضاقلا فرط

 ثوأم اهعقرب وابعارذةطب ارهةتحوز ىأ رف ىضاقلا ىلع لخ دنا يلا امبعم ىشمو ماق تاهيلع دكش

 ةم را هذه رضن ”ضيكهللا نمفخملا لحراب ىذاقلاهللاةفابع وهدحسع :و كت ةنقا عودا

 يف مكحاف اهبنس تعلقوأ اهتب رضتن ؟ناهللاقفلاعما|هذهابب لعفت واهنس علقت وابعارذ ذرسسكستو

 رخآلا ىلا لوالا نم ةصقلابهربخاوا منيب وىتيناوحاصأ ناري اواذكواذك ةصقلااماو رات#اع

 لسعب ةقانكدباط لم اوذ ذه ذخ لجرايملل ةورانبد مب رهلج رخريطا لها نم ىضاقلا كذاك

 تناو كجوز ىعيطأةمر>ايلاقوامهنيب حابماوهتدخاذاط هط ءاد لا قف اهأياو تن أ حاطصاو لح

 رُخآ قيرط نماهحو زوق: رط نهةأ رملا تمهذو ىذاةلادب ىلع نيحاط صم اجرخو اهب قفرت لجراب



 راصو ةثاذحأ ره نم عومدلا تلزف ءاملاب ةلتمم ا نكت ار

 دالي يلا ىنلصوب نم يل ضيقت نا براي كلأس|ةرهاعلاهذه نم برهأن ؛الوقب وهبامث ردفتإ

 ليوطسحتشابت رشوة فنادق طاطا |) رفا جوما م بقازكو د رطف رعت ال ةدبعل

 ناكملا|اذهىف نك اسان أل يالا هذه ىف ىنتقلقا كللام لجرايهللاقونادب الا اب:مرعشقت هتب ؤرةماقلا

 ىغقاان اوك دود قع ىلر يخاف تن ا تامعام لهم لوزاكملا اذه لخدادحأ ت.ًراف ماع ىتئامذنم

 نناكلملااذه صاعان هلل !ةذنوكت اموتن انمهللاةؤ كيلعةقفشلا هبدخأ ىاقذا اذ كتةحاح

 أبيق كتحوز كلإ فرعتالدالب ىلا كل صو ناد :رتاهللاةفهت جوز عمل ىرجام ميم هرب 203

 لعهلزناو رجفلا عولط ىلا ءاشعلا دعب نمدب راطو لمحو تكرف ىرجاف قوف ب“ ؟راهل لاق معن لاقأقي رلع
 حاملا مالكسلا نعت د دأو لاع لمح سر,

 هب راط دراما هلمح امل يىناكسالا افو رعم ناد يعسلا كلما ا هنأ ىن ا ءلب تلاق ا ةلدىو)

 كتةحوزنافاباخدافةنبدم4 همةعقىرت 00001117 اد لاقو لاع لمح لع هلزلأ و

 ىلاهسفا ىف اريحتم اها فو رءمراصف بهذو هكرت م كيلا لصت نا اهنكميالوا قرط كل فرعتالا

 0 يل ا ا اوموقا هسمن فلاققفس مشلاتعلطنأ

 ةهزن ىهو ةفرخزمةيش اوةديشهروصقرةلاعراوسابةني دم ىأرف ليلا لفسأ ىلا ل زنفةدئاغ

 ا وسلا ىف ىشماماف ند زملا بلقلا رشناهآرفةنيدملا ب اب نم لخ دف نير ظانلل
 نال هسبلم نم نوبجعتي اوراصر هيلع اوعمتجاو هيلع نوجرفت:و هيلا نورظني
 ىا نم هللاقمعن لة بي رغتنا لهل جرا:ةنبدملا لها نم لج .ر4للاقف مهسب الم هب هيشال ةسيله

 لاقو هيلع كحضف رصعلا ه>راملاهللةابقراةمنام زال لاقّةديعسلا ارمصمة نر لم نملةقْس

 | وربع ءنههنا معز بالة لرش مارال ماوءع“او لحرلا اذ هاوراذن'اولاعت سانان
 ٠ مالكلااذه لوقت تح نونجتنأأ ل جراي اولاقو رانلاةياع عمتجاو مب اك امك طفرصعلاه>رايلأ

 رصم نيدوانتن دم نيد نالاحلارانحت خب او رضعلا تقو ىف ىصالابر صم تقرا كن ضر :فيك

 لا ملرصم شيعاذهو ىلوق يف قداصى افآث أماو متنا الا ونجم ام مه لاقف ةلما. 5 ةنسةفاسم

 ترثكو*دالب شريعهيشال هن الهنمز ومحعتن وهيلعذوج رفتي او راصف شيعلا# ثا رأوأب رط يعم

 كالت ىف ةرهش هل تراصو هيلع اود رفت سعد شيءاذه ميضخبل لولوه, اوراصرهماع ق الخلا
 مهيلعلبقأر >ات اذاوةلاطا كمل ىقمايمفهب لور ءوذوب ذك<سانوذوقدصي سان منهو دملا

 لجرلاادهلعنومتلم متأو نوحتستاما سان ايلاقو سانلا قرف نا دعها خو ةلْعِل ب فتءاروهو

 نادحاردق» لود“ ٌمثدرط ىت> مهبلي ملوهب مكتقالءام هيلع نو حضتوهنمنورخستو بي رغلا

 ىلا هبراسو هدخا مث م دنع ءايحال مهنا ءال كه نم سأب كيلعام ىخأا,لاعتهللاقواباوح هلع درب

 هل اوجرخأو اقودنمهلاوحتمةدررعلا ساو 00 وةفرخزمةعساوارادهلخ دانا

 ا ل ا ا را ا لا با م هل ب 2 05-0 ٠ د. م ا



 كتفلاخم ىلا دوعتال ىهواهب رضيملا دعتال واحاطصا ىضاقلا طلاقف كلذدعإ ينب رضهنأتلاق
 أهحتفو ناكدلا ىلا هجوتو مهتهدخ لسا يطعاف مهتم دخ لس لا ط عا ىخاقتلاهللاقواحلط صاف
 فورعما هللاقو هيلع لبقأ لجرباذاو دعاقو هاميبفهإ اصأىذلا مهلا نم نار كسلا ل ئموهواب يفد عقو
 برهوناكدلا لفقوماقف قبطوب أكيلع لزانو ىلاعلا بابلا ىلا ك.تكيشا كتتحوز ناذ ئختساو مق

 ةعبرابىرتشفةدعلاو بلاوقلا ق- - رمةضف فاصن أة سمج هعم قب دق ناكو رسنلا بابةبجف

 روحرم لصاح هيفاب رخاعضوم ىأ رفهيل داعلا لخ كذب أين 9 اف برقلاها وفأ لثم رطملا هيلعلز'

 #« رحت, و 0 يناكسالا فو رعم معنا دنع ظئاحلا نمج- رخ ىذلا دراملا :



4 
 يآ

 ا
3 
14 
 ١

 كنمبرقي.الو كماورةن تن رفع ىنامح تاق نأو ةنيددملا
 قةجيبق ةعاشالا هذه قبتو ر رضال لصح هنم برةت نم لكو ترفعم لجرا د هزولوق. ودحا:

 هللا ءاششن أ عنصت فيك كماعا انأ لاق نصا فيكولاقرمعم نمي ا نوفرعن مهمنوكسل كقحو ىقح

 قوسلا بابيلا كلصوي ىت> كمادق ىشعدبعواهبك رتةلغب ورايد فلادغ ىف كيطعا'يلاعت
 ظ ماقعأو كدي لبقأو كيلع لسأو كل موقأ كتبأر يتفراحتلا نيب ادعاقانأ ن وكاو مباع لخدافراجتلا

 لقف يتالفلا فنصلا نمءىشب كعمت ءج لهكل تلقو شامقلا نم فنص نع كتل اس الكو كر دق
 كنصاو اناكدو الصاحهلاوذخ ممل وقا ىلأ مث مهنيعا ىف كملفعا وكركشا كبع ىنولأسناوريتك
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 . كمركو كتمظعنودقتعي و ىالكب نوقثيفرسيتامهطعاف لئاسكاتااذاومركلاو لاملا ةرثكس .
 كف رعب ىتح مهنيب و كني عمججأو كناش نمراجتلام.يج مزعاو كم زعا كلذ د ءب وكنوبي و

 حابملا مالكلا يك تنكس حابصلا داز رهش كردأو مرفرعتو مع مج

 مزءاو كممزعا فورءمل لاق ايلع رجاتلا نأ ديعسلا كالملا اهيأ ىنغلب تلاق (3,3,”,ةليأ فو )

 ىرتشتو عيبت نأ لجال مف رعتو مرعيج كفرعب يتح ممن وكنب مجأو كلا *نهراحتلا عيمح

 فل هاطعأ حابصلا حمصأ اهافلامب>اص ريصت ىت> ةدم كيلع يضاف مهعم يلدعةوذخات و

 لت بح اوف قيفر كن الع يلا نمكتةمذهللاربألاقوا دبع هاطعأو ةلخب هيكراوةلدبهسلأاوراند :

 هنا ”اريخ هللا ارح هللاةفدحال اهركذتالو كتحوز ةريس كنع عدوا لم < الو كمارك |

 # رحاتلاو نيدعاق اعيمج اوناكوراحنتلا قوس بابىلا هلصو نأ ىلا دبعلاهمادق ىشمو ةلغبلا بكر

 تاريخلا ب>حاصاب فورعمرجاتابكرابم كرام هللاقوهينعهحور ىمرووماق هاراماذ م,:بدعاق

 مطريش راصوهيلءاوماسف فورعمرجاتتلا سن آان اوخاابلاقراجتلامادقهدي لبق مث فورعملاو

 دحاو دعب دحا وب ىلتخحراصوهياع اوماسو ةلغءلارهظق وف نمهلزنا مث مهنيعأ ىفمظعف هميظعتن

 رثد أدحاودجو,الورا>ةلاربك أ وهلب معن مهلا ةفرجاتا ذه لهدلا ولاةفددنعهركشب و مهنه
 نملاو دنسلاو دن ا ىفءاكرشهلورصمراجتدنءةروبشم هدادجاوهيبالاومأوهلاومأن ال هنمالام
 هذهىلاهئرجم نأ اوماعاو هومدخاو هماقم اوعفراو هردةاوفرعأف ميظع ردقىلعم ركا|يف وهو
 نمبي رغتلاىلا جاتحريغهنال ساذلادالب ىلعةجرفلاالاهدصمتءامو ةراجتلا لجأ نم سيل هنيدملا

 ىتحهركشب لز,لوهمدخ ضعب نمانأو نار. لاهلك اتالالا وماهدنعن ال بساك لاو رلا لجا
 تاروطقلابهن ودا,ي اوراصو هذنعا ومتجا م هتافصب مهصعب نوربخماو راصو مس رقوفهواعجح

 ىديساي راجتلا ةريضضحت ىلع رجاتلاهل]وقيراصو« لع لسوهلى اراحتلاردش هاش ىنت> تاب رشلاو
 فانصا ىلع هجرفمويلآ كلذ ىفناكو ريثك هلل وةيفى الملا شارقلا نم ىشب كلعم تح كالعل

 تحج له ىديسأي :راحتلانمرجاتلاهللاّقف صرخ لاو ىلا ءلاهشقالا يماس| هفرعو ةنمثملا شايقلا

 دنعفريك هلل وقيءىث نعهلاسالكراصوريثك لاقلازغلامدرمحأو لاقريثك لاقرفصا خوم كعم
 المحمل لاقفاملمحم ةنمثملا تاشاقلانم لمح فلأ لمحت نأدار اول كدب نع رجاتايلاق كالذ



 ا
 كلذدعبواب رشوالك افزاولالار ثاسنمةرخافلاةمعطالا عيمج اهيفةرفسهمادقاوعضوفةرفسلا

 دالبلا يأ نم هل لاقةعدقلانيبار زلا عقرأ ىفاكسا ىتعنصو فو رعم ىبعتاا لاق كعساام ىخأ هل لاق
 نم انا هل لاقف اهدالوأ نمان اهل لاقرمدم فرعت تنا لههللاقتاراحلا ىأ نملاقرصم نملاقتنا

 حابملا مالكما| نعت ةكسف حايصلا دازرهثكر دأو ره الا برذلا نمف رعت ىءلاقرمح الا بردلا

 نه4للاقو ىفناع سالا فور ءمل اس لجرلا نا ديعسلا كالملا اهي ىنغاب تلاق (8,3, ه ةليلفو)
 خيشلا فرعت له هل لاق نيريثك اسان هل دعو انالفو انالف هل لاق رمحالا بردلا
 لاقدالوالا نمهلكهلل اقوعن لاق ري طو_ه لههللةطيحلا فطملاي راحو هلاقراطءلاد_# ا

 لمامأو سردم اع وهو بيط هناف ىطصماما لاقددالو ابهللا لءفامهل لاق لعو دعو ىنطصمةةالث

 كرشب لاق نسح هعساادلوهةتحوزتدلو وحوزتنادعب هيب أن اكد بنج اناكذهل حف دقو راطءهناف

 دالوا هفصب حورت انيقوو هاياوانأب علااعادتنكو راغص نحنو يفر ناكهناف لعاماولاةريملاب هللا
 ضعب يف قفتاف ةقفن اهنمثر يرتشنوا+ءيمنو ىراصنلا ب تتكقرسنوةسينكلا لخدنو ىراصنلا

 اناذا نمكدلو عنعملاذاهيبالا ولاقوان اه! يلاان وكششاف باتكب انوكسمأو ان وأرىراصنلان |تارملا

 هل فرعي ١ مو 0 كالذ ن م دره بسلا اذببف ةةاعدب : رضو# رطاخي ذخأ ف كالملا ىلا كان وكش

 راطعلا دمحأ خيشلا نبا ىلع اناوههللاقف ربخ دحأ هنعربخم لو ةنسنو رشعهل بت اغوهواّق رط

 رسم نم كيج ببس قربخا فو رعماب لاق مال سلا دعب وا صعب لعاماسو فو رعمأي قتيفرتناو

 ترهاعاذا لعدتش ااهناهللاةوهعمثاعفاموهر ءلاةمطاف هتحو ز ربخ هريخأف ةنيدملاهذهولا

 ىلج ركن 05 5 تدعقوةأدا» || ىف بر> لصا> ىف تاخدفرطملا ىلع لزن :وردلا بابةبج ىف اهتم ٠

 ليللا لوط ىل راطو هرجاف ىلعىتكرأف ىلاحم هتريخ اف ىنل أسو نملا نمّسد رفعوهو ناكملا صاع

 ىلع مهااوةنيدملا تا>دو لبا نم تلزْف ةنيدملابىفربخأو لبجلا لعىنطح مت ضراللا وءامسلا نيد

 نع تنمو ثبات ىبوقدصت ملف رعدم ن نمةحرابلا تءاطىلا مت !ةذىلولأسو ىلع سانلا

 بلغ هل لاقان هك عع بيسام تن ًاورمدم نم ىجو رخ بيسا د هورا دلا هذه ىلا ىف تّئَجو سانلا

 ع ةنيدم ىلا ةنيدم نمودمل ىلا دلل نمرث ادان أو تقولا كلذ نفنيينس عيسى ر <و شيطلا ىلع

 نوعا 1 مني ًاروةقفشلا ةدنعو مأ رك اسانا ملها تأ | رفنك 1! نايتخااب ابعاوةندملاهذهت الخد

 هيفلز زنك سرا تقيسدقو راناام 1 تاقفهنوقدصيهلاةأم لكوهنونباديوو ريقفلا

 قل ور 2 يعراتي د قلائد اذ نم مكيف له مه تاقىل ا متاناكمولا ولخاو نوقدصف ىتامح

 قوسيلا تبحوت وتدوأام ين وطعاف هل لوخد لقا «٠ ضعب ىلا جات تف هنمهذخآامهلدرأ

 هريغت رك ذاوا رار د زي س + همذ ت4 رف هب موبىلا# ىو رك كافةعاضمأا ن ماشتأ رفرادتلا

 ل“ مابحاص ذا ىخأأب 00 يتداول رسول وسن مركاو سانلاثاعأ ترصو

 لكلت اق اذا تنأواميذ لعفاف تئشام_مابيفدحا كفره. ال ىتلادالملاو لمحو رشفايندلا ل وق

 كنوةدصيالف صم نمتعلطةحرابلاو ىتجوز نم تب رهو ريققو فاكسا ىتعنصانأ كلاس نم



 ذل
 نيلثم لثملا مهعاتم نو ذخا. تءاجاذةريثسك ءىثاهيف يتلمح نأريقفأن أل همالكة رتك الب حرلاق
 لعب ذكت فيك كد رانأدب ال بدالا لل قايهللاقو ىلع رجاتلاظاتغا كلذ دنم ف مهيلاجات< ريغانأ
 موعاتم نوذخايو ىتلمم ءىبجم ىت> نوريصروهلءفا كدب نم جر ىذلاهللاقف يحتستالو
 لاق ن«لوق ىف لخاوابذاكت رصزالاهتمذنأواقب اسهت ركشا: اهسفن دي رثفةداب زي

 مل اقهتلك له ىلعرجاتاداولاقوهوتاراجتلانأمثهسأىفاريحتمراصو نيت صب ؟مذ وركش نمم
 ىنومترواشامدومتءطعاال منا اواهيلع هملك ا نأ ردقاملو رانيدفلاد دنع ىلوهنم ىحسا|ذ أس اناح

 ب سح لم مس هج حج

 يارا.
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 د1 الو ما ان
 واحتلا لعراد لئاس جرب اذاو نودعاقاهامن بف ءىث هنم ص قاب. الو فصاوح ةل نم لصاح نم
 فورم ىلا لصو ىت>أيش هطعبمل مهبلاغو ديدجداطعأ نم ممهوةضف فصن هاطعأ نم مهش
 هناف كول هاياطعد د هنأ اولقو هنمرا>:لا م جءتف به د وهل دف اهاياداطعأ وبهذةشبك هل شدكف
 ىلععأ ناك هريثك ءىش هدضعوةلإزلا محنلا باص ن ههناال ولو دذعريغ نمابهذ لئاسلا ىطعأ
 ءارقفلل ت؟حوهلودد”:ت.هذواهاطعاو ش.كف ةريقف ةأ صا ه:نأ ةص> دعب وبهذةشيك لئاسلا
 هبرضكالذدعب و راني دفاالا قةنا ىت> هيطعلو هل شكت هل ا نة لكراصو هيلع اوابقأف
 بلاغناكل ةفررءمرجاتايك ا مراحتلاردنب هاش هللاقف ليكولا معن وكلاانمسحلاقو فكل عافك
 بنام جارأا ىف ىحهتج تاك كالذكمهنا فرعا تاك ولو نيك اسمو ءارقفةنيدملاهذه
 ىعم قبامو لئاسلا نيرأ ال ىنأ ىعبط ن هوىتب رغل وطن نأ فئاخان أو ءارقفلاىلاهب نسحأو لاملا نم
 بنعلا اذ.م ملا ىن_كر دو ىل داع ىهام لاق كنز ريهللاهللقهل لاقل لوقا ذامريةذىلاتااذافذ بهذ
 فلاب هلءاك اعامتأ ضعل ىلهرأو رسابال لاذ ىتامحءىب ىت>اهبق ددت ار انيد فلأ ىدا ىصناكو

 مظلااول هو عداحا|اوأ> دف روظلا ذأ ىتح ءارةفلأ نمهب رص نم لك ىطعبراصفاهاياهاطعفرانيد
 تراصرهلن وعدياو راصر ساالا هلديتناف نياصملا سؤ ر ططهرثنرا نيد فلالا نمهعم ىتب ىذلاو
 راصو اهقرفو رانيد فلاهنمذخأو رخ ارجات لعلامهنا مثهئاخ سوهمرك ةرثك نهبجمعتتراحتلا
 ىلصو دحسملا ل> دف رصعلان ذأ ىتح لالا هذه ىلع لز,لو لكتب نأردقي الو هلعفرظني لعرجاتلا
 هل لوقي أيش هنمذخا نهلكو اه ةرفو رانيدفالآة سمح ذخا ىت>قوسلا باباولةقاش قابلا قرفو
 ءاسملادنعواريثك ايشىد::ءزاف كيطعأ شاق تدرأ نأو كيطعأ ابهذ تدرا نأ ةلخحا ء ى#م ىتح
 رهاوجااو تاشامقلاب الا ياك, الراصور دصلا فهساحاواعيججراحتااهعممزعو راعتلاهومزع

 ذخابو رادتلا لعليميراصو قو اا ىلاهجوت موي يقاثو ريثك هنمىدنعلوة.ايشدلاوركذااكو
 نيتس سانلا ن مذخا ىتحاموي نيرشعةدمةلا1ا هذه لعلز,ملوءارقفلا لعاهقر فود وقنا

 هفورعم رجاتلا ةلمحت تأام | ولاقو مها ومال عسانلا تحضف ةيماحة بك الوةلمحهتات1ورانيدفلا
 رجاتلاةب دملا عهماك_-5ن نأىأرلا مهنم دحا ولاقفءارةفللاهيطعي و سانلالاوها خاب وهو ىتمىلاو
 ران ادب الام فاو ربصا مطلاةف تان فورعم رجاتلاةلمحنألعرجاتابهلاولاقوهوتاف ىلع
 راحتلا نأ هقرحاوازبخلا ر قتال تاقانأ لهلاءفلاا هام فور ءمايدل لاقوهب ىلدخاهن مث بيرق
 نيانمو ءارقفلالعابهةرفواهذخأرانيد فلا زوت -كاياعراصدهن !ىبوربخأ ومطا ومال عاودض
 3 يجتتال رانيد فلا نيت كار دقمامو ىر#ءىثىأهلاقفى ةشنالو عيبق ال تن اوسابلا نددت
 ةلمح كا ت"أ لهو ربك | هللا لعرجاتلاهل لا ةفةيضفوامهذا هؤاشنأو اشاق اًواضْنأ مهيطعأ ةلخلا
 حابملا مالكلا نعت كسفحابصلاداز رهشكدرأو

 ه4 كالتن !للهو ربك اهللا ل لاق لعرجاتتا نأ د يعسلا كلا. :اهيأ ىنغلب تلاق( 8, 5,1// ةليل ىفو)
 سانلا كبريخا اناقىلهلو قت ىتح مالكلا|اذه كتماعان أ لها كد جاعم ىلعو كيلع هللا هل لاق ريك لاق



 نم كيطعاو ريثكهنمىدنعةهتملط امهمواريثك كيطعاةل-خ١ءىه ىت> هللااحا رهاوج
 اولاعت مث ةلمخلا ءىجم ىتح هيلعاو ربصاو ؟ليبسلاحىلاا وبهذاراجتاللاقو كلملاح رفف نكريغ
 لبقأهناف كللللا نمزاك ام (امأو) راجتلاو فورعمرمأنمناك اماذهاوحارف ىنم<لاماوذخ
 مهةغنواهمج :زع ىتح ىتنب اهاركذاو مالكا فهعم ط ءاوذخوافورع هرجاتلا فطالهل اة ورد زولا ىلع
 باصندهنا نظاو ىنبجعي مل لح راااذهلاح نا نام ؤلاكلماي ريز ولالا[ ةؤهدنع ىتلاتا ريظاهذه

 هجوز. نا كلل !لعقاساقب اسري زولا ناك و ءىشالب كنب عيضتالثل مالكلااذهك رتافباذكو
 كنوكلريخ ىل دن رثال تن أن ئاخايهل لاق كلملا نا مث ض 5 مل كلذاهخلب امافهلابح او زداراو تنملإ

 ىتنب نا كدارمو اهجاوز قد رط عطقتن إلا ترصذكب جوزتت نا ضرت ملواقباس ىتنب |اتبطخ
 ايا ذكوأاباصن نوكي فيكم الكلاا ذهب ةقالع كل سيل ةماكلاه له ىنم معاذ تن أاهذخات ىت>روبت
 ىتف ةريثك رها وجه دنءوهبجعت مل انوكلاه رسكوهب اهتيرتشاام لثمةره وجلا نك فرع هز أعم

 مرحم نا كدارم تنأورئاخذو رهاوج ابيطمد و اهبحي وهلقع دخ او ةليجاهارب ىتنب ىلع لخد

 مالكلارغأهسفن ىفلاقو هيلع كلملا بضغ نم فاخوري زولا تكسف تاريخا هذه نم ىنمرحنو ىتنب

 نادي ريلامجو نسحت اذتنب هلو كبحأ كلما ةرضح ناهل لاقو فو ر+مرجاتلاىلعليم مر قبلا ىلع
 نوماقمو عساوك اولملا تانب رهمناف يتامح يلان ىتحربصي نكلو سابالهللاقفل وقتافكلابحوزي
 ريخلاف ةلخاءىمج ىتح ىلعريصيلفل مىد:عامةعاسلادذهىو نطاح سان ربمعالاذرمعالذا
 ءارقفلا ىلع اهقرفا سيكف لا ىلا جاتحاو سيكف ال 1 ةسمحابقادص مفدأن ادب الو ربثكى دنع

 ةمعطالا اهب لمتأ سيك فلاو ةفزلا ف نوشمي ني ذللابيطعأس يكف لاو ةلخدلاةليل نيك اسملاو
 ىلعابةرفأ ةرهوج ةئامو سرعلاةحييبص 5 !مللاهيطعأ ةرهوج ةئام ىلا جاتحاوريغورك أسعلل

 نايرعءفلااوسكاناىلا جاتحاوةسورعلام ا ةملاميظعت ةرهوج ةدحاو لكى طءافمدخلاو يراوجلا

 اذاو اريثك اًئيش ىدنع نافةلخ ا تءاحاذاالا نك عالءىشاذهو تاقدص نمدب الو ءارقفلا نم
 هدارمناك ثيح كالملا لاقفهلاقامب كلملاريخاو ريزولا حارف هلك فورصملا| ذهبىلاب اال + |تءاج

 هل لاقو هخم وو كالملاهيف ع زفف كلذلوقالزا ملوريزولا لاق باذك باصن هن | هنع لوقت فيككلذ
 بهذف ىفطصا هل ىنماناو ىدنعهتاه وهيا عجراف كنلتقال مالكلاا ذهكرتت مل نا ىمأرةايحو

 راذعالا هذهبر ذتعتال كالملا هل لاقفهيلاءاجمث ةعاطواهع”لاقف كالملا ملكلاءتهل ل ةوريززولا هيلا
 ل. ةاوءارةفلاسك اوءاشتام طعاو هيلا جات ام عيمج قفناوكدعسيتاةملاذغةنالم يتنزخناخ

 ظ مارك الا نمءاشتام كتجوز عم ل« اف كتلمح تءاجاذاو ىراوؤاو تنبلا نم كيلعامودو رتام

 نامالسالاخيشرمأ مثادب |ق رف كنب و ىنيب سيلوةلةحاء ىهت ىتحاهفادصب كيلعرب صن نحو

 دلبلا ةني زب رماو ح رغلا لمت يف عرشو فورعم رجاتتلا ىلع كالملا تنب باك ب تكف باتكلا بتكي
 فورءمرجاتلاراصو سرعالملا باب رأت امقاو نراولال ارثاس نمهمعطالاتدمو لوبطلاتقدو

 هب رغلا تاكرخلابابرأو كنجلاوراطشااو عالملاباب رأهماذقى ابو دعقم ىف ىدرك ىلع سلجم
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 527 هنا هلاولوف هود دملا كلمىلاهوكش: ف سطع من أوهل كتم هوبلاطف مالكى ع ؟ل سلو

 قانريحت ات نامزلا كلماياولاقو عقواع هوربخاو كلمألاوبجو تف هنم حصاخم كلملانافانم أع بصن

 ءأ رقفلا ىلع هقر د : ةذخأءىش لكواذكواذك ل عفي هنافدئا زهمر < ىذلا رجاتلاا ذه عمان سمأ

 ا ولا وو مهذلا ش كناهسأت حعوست :تناك امالةهناكوافةشكلاب

 اناكذا واقسم دقو ملا ضدي نا مدقل لل ىرنال محو لع« يعادل رزظد تس ناك نل

 انلراص د قوربخهتامخ نع نب.لوةدم تضمدق هريث ككهذم ىد علو قي شامقلا فانصأ نم افنمع هل
 .كالذ اكو همركنوء دع وهنوركش او راصوءا ر قفل ع«4قرف كلذ لكو رانيد فلان وتسدهدنع

 وحاتااا ادهن كملولدر زول لو عملا هيب ءعاماذ4:ا>ء سو ةمر 5 "| ماف بع شأ نم عمطأ اعايط كلملا

 هدنعراد:ل | ءال دعمت و هت اميل اتنادب الو هلكم ركسلا| ذههنم قي ناك أمةريث 5لاومهدنع

 هتامى ًاتىدهيلاد دوتاودرسثاعأن ا ىدا رفلا-لاا ذهب مبنم قحأانافةريثك الاومأ مهيلعقرفيو

 هعال هاي ريزولا هل لاذ ىل م ىلا هل م_مضاو ىتنب اهج و زأوان أهذا رادتلاء ال ههنمدذخا. ىذلاو

 ' نع زي: سف حايصلا داز رهش كردأو عامطلا تي برخأ دق تاصدنلاو اباصت الاهنظأام نامزلا

 ًاءاصنالا هنظأ م كالمأل لا 5 5 درا ل ادعم |كلملاابا ىنعلب تلاق (ة/ابق ةلمل فو)

 ىلدو قدا هوس زف عارم «أان أر يزو :كالملاهل )اق عامطأ| تيد برخأ دق باصنلاو

 .ىذنعهرضحاوهيلاث ع أانافةرهوجىدنءزاك الأ الاقهنحتعاذاع ريزولالاقالوأةمعنةدرتوه

 اهفرعيمل ناو معنو ريخ بح اص وكب اهنمت ف رءواهفرعزاف ةرهوجلا هيطعاوههرك أساجاذاو
 هيلع درفهياعملس هيلع لخدامافهرضحاو هيلا لسرأ كالا نا م”4لتق حمبقأ هلتقاف ثدحم باصن وبف
 مهنا نود راحتلا ناهللاق معن لاق فو رعمرجاتلا تن أل ههللاقوهنن اجىلاهساحا ومالسلا

 < ى حن ىت> نوربصي لاق اومأمب طعت ملم )هل لاق معن لاق ق> هنولو قيام للبف راني »فلا نيت سدد دع

 ة-ءاضن اودارأذاو مهيطعأةضفاودارأذاو مهيطعأابهذاو دارأ ا و يلثم لثلا هب 0

 كللاذا *ارثك اق ىدنعالا رقفلاعم ى لنحو : رتسامريظن ىف نيف هيطعأ فلاهل يذلأو مهم

 اهارتذ !كاللا زاك ةقدنملار د-قةرهود هاطعأو |هتميقامواهسنجام رظن اوهدهدخرحات 0

 دهاشأاو ماهبالاباهيلع طرقوددس فورعماهدخافاهبازعتسم ناكواهريغهدنع نكي ماو راني دفلاب

 .لاقو كحضف ةرهوجلا ترس ءىث ىال كلملاهل لاقف لم>::ال قيةررهوملانالاهرسكف

 .ناهرهوجامنا اهءاعل وقت فيكرانبد فلا ىواست ندعم ةعطقهذهةرهوج هذهامنامزلا كلما

 ردق نكتملامةرهوجلاو ندعم ةعطقدهذ_هلعلاقياغاو رانيد فلان يعبساهنه نوكيةرهوجلا
 .ندءعمةعطق ىو ةرهوجهذهلعل وق:واكلمنوكت فيك اهب ىتعأال ويدنءاملةميقالةز 0

 ا فكن: وكل نوروذعموتن أن ك-!ورانيدفا|اهتميق
 ,ىنيطعت ىلههللاةفكلملا ع ممطلاسلغفرشكلاقهن ىل 1 هرها وح ك دنع له حاتأب



 ءارزولا ع مج سبلاو عاخلا تاه لاةف كيديزيب مذا> وهاهاولافرادنزاخاا نبالاقوكلملا

 رادن زاخلا لاو اهريغالو ةامحهلرهظي ملواموب نب رع: دمةلاط اد ذه ىلع رمتساو هماةمردق

 ل.ةفريغال ري زولاوو هاسل اج كالملا ناكو فورعم باغ ىف كلما لع لخدو ق.ضلاة اغهنم قباضت

 كاملا لاقف غرافلا لعابلفقن مايأ ةر شع دعب و ليلقلا الا لاما نمءىشاهيف قس ءاو تغرفةن زخلا
 نامزلا كالماب كب فطل» هللا هل لاقو ردزولا كج ضفر.خابنع نيب ملو ترخا:ىيسن ةلم>نا.هزواي
 هنم انحح رث ةك الو هلةلمحال هناك سأرةايحو باذكلاب اصنلاا ذه لعف نع ل مغمالا تنام

 نزال .>الدااح ةقيقح نعاطاسأ ىتح ةراتسلا فلخ ىل أتل كاد ىلا لسراف هتجوزالا لجرلارس
 ماشا هنلتقال باذك ب اصنهناتمث نا ىسأرةايحو كلذ: سأب ال لاقفهلاح لعانع!طتوهرمت# '

 بايغى كلذ ناكو ةراتسلا فلخ تت فهتنب ىلا لسراو سولجلا ةعاقىلا لخ دوري ز ولا ذخا هنا هلق
 نأ يماعا يب ديساي لاق كلاب اهريزولا اهيا تل اقردز ولا ىحاك لقد. رتاميي!ايتااقتن أ [لفاهحوز

 ريخهتل4 ني. ملوداعيملا فلخب وان دعب لز. ملوهور,مهالب كب جوزتدقو كيب ألامضاتأكجوز
 رئاخذلاورهاوجلاب ىف د عل وءىجب تقو لك فوهو ريثكه مالكن ا تلاهقف هنعاسس ربخم نادي رت ةلجلابو
 ىهعم ىطغتو ىذخأت نا ةايللا هذه ىف نير 3: ل هيب ديسالاهتفاًئيتش رأمل وةنمثملاتاشائقلاو

 قربخاف كيف طرفأالو ىجوز ترصشكن انفع ىش نم ف الو حيحصلابى بر يخاهلىلوقتو مالكلا

 دعب مثير رقوةبحاهب رارمالكلا فهل ىدعب وىل رقم“ هب اثرت اريب دت كلر دااناو رمالاةقيقحم

 لخدءاشعلادعب وتاخداهنا مهريتحأ فيكفق رعاانأت بايت لاتفدصصأ ةقيقح اني ربخا كلذ
 دمر اعاد هتعداخو هطااتم نم هن دخاوهل تما ةفهتداع ىرج ىلع فورعماهب>وزاهيلع

 هفطالتو هعداخم تلازامو اهءاضقندربهجا>لاحرلادنع نمل ناك اذاءاسنلا ةعداخمب كيهانو
 ةرمايو ىنيعةرقأبىيبحايهل تلاقه:.لكب اهيلالامهتأرا لف هلقع تقرع ىتح لسعلا نم ىلحأ مالك

 كما رغرانو يداؤف تنكس كتيحناف كن وىنيب ناهز قرفالو كنم هللا ىنشحو أ ال ىدا وف

 حذف كا هةثاخاناو ىبأ ىلع ب ذك دو بصنت تنأو ىتمىلاوتاقوالا لكف ىلطنت الو عفان

 ىنت ,يخا ىتمو كرس مالا كالامو حيحصلاب ىن ربخاف كب شطبتف ةليحدل ريدتذا لبقهدنعك أ

 (تطمدقو هلمد كالولاومأ ب حاصو رجا كنا ىعذت ف ك مضي ء ىث نم شخ الرمالاهقشقحم

 اذهب معن كبجو ىلعحوماو ربخ كتلمج نعنبيلو ىتام> يتامحل وقت تن أوةلب وطالت



00 
 ةضفلاو بهنلاب هيتأيفهضفلاو بهذلا تاههل لوقي و رادنزاخلا ماي راصو هبيجعلا ىهالملاو
 اوسكيو نيك اسملاو ءارقذلل نسحب و ةشيك-لاب بعل نملك ىلععب و نيجرفتملا عر ودد,رامصر
 باق داكو ةنزلا نءلاومالاب ءىجي نا قحاب رادن زاخلا ىتب مواجا>عا> رفراصونيناي رعلا

 .لوقولاوهالادذهلذب نمب> عتب ىلءرجاتلاراصوو اكدناردقيلو ظيغلاننم عقفتي ناريزولا
 لاقفكللملا] م عيضت ىت> رادتاا لام تعضانا كاف ك امأ كغدص للعلا حرااوهللا فو رعمرجاتلل
 .لاومالا ردس راصو هفاعضاب كلملا ىلعكلذ ضوعأ لما تءاحاذاو كلةقالعال فورعمرجاتلا
 نيعب رأةدم ح رفلا لزرملو رفم هنمامردقملاو يرحب ىبعىر#م يذل  ةيماح ةبكهسفن فلوقي و
 (طورك اسعلاو ءارمالا عيمجابمادق ىشموةسو رعللةفزلا اولمع نيعب رالاو ىداحلا ةل لق وامود
 رادقم الالا ومُأ فرصو ةميظعةفزاطاولميو قئالخلا س و ر ىلع بهذلا رثنيراصاب.. اواخد
 هوكرواو>رخو باوب الااوافقو رئاتسلا_وخراوةيلاعلا ةبترملا ىلعدعقفةك-املا بع هواخداو ميظع
 الو لوحال لوقو فكل ع ف كبرضي وهوةدماني زخدعقودب عادي طب :ةسورعلا دنع
 ..:روك أ ال فيك لا ةفامومخم كلام كتمالسى ديسايةكاملاهل تلاقف مرظعلا ىلعلا هللابالإ ةوق
 لقيلأ كلهم لهءامو تلاقرضخالا عرزلا ق ر> لدم ةل< يعم لمعو لع ش وشدقكوبأوامومغم
 كيرراوج لعاهةرفأةرهوج ةئامزوكيام لقأ ىدارمناكو ىتامح ىنأ نأ لبق كيلع ىنلخدأ لاقل
 هذهوىل ديس عه:اخ دةليل ىف ةرهوج ىناطعأ ىديس نا لوقتواهبح رفت ةرهوجةدحاو لكل
 اريثك اهنمىدنءنالرها ولا ل ذب رصقا ال ىناذ كفر ثىفةدايزو كماقملاميظعت تناك ةلصخلا

 + يهل ىتح كنلغرضأ ََق |الا ىنمكيلعافاناامأ تسلا اذهب كسفن مخنالو كذب مممال|تلاقف

 كلت ىلع لصحتت انناف ةلخا تءاج ىتمواطاسبن | لماو كبايث عاقاوق نينم كيلعاف ىراوملاامأو
 شارحما مقوو شاخخنلابلطو شارفلا ىلع ساجو بايثلا نمهيلع ناك ام علقو ماةفاهريغو رهاوحلا
 .ناسن الا ىسنت ةعاسلا هذه تراصوه4ف ىفاهتفشدهتمقلاو هرح> ىف ىه تسلا تيكر ىلع هدب ط حو

 نم لسعلال اس ىتح |اهتفش ص هود ردض ىلا اممّصو هنض> قاهرصع .وهيلاابمضوا ينضح همأ ودابا

 تحارف نيدبنلاز يب اهزك-!ولاصوالا هؤاضعا وواقع تنك لامقلااهطبأ تح هدب عضووأبمق
 ليتفلا نعشاو ريخدلا طحو نيماثللاابأاييدانو نيامعلا سرامو نيقاسلاب م زحنو نيدخفلا نيب هدب
 ةتكنلا تلصحو نراكرأ ةعب رالا ن» جربلا فسخف رانلا لعشاو ةرب الا تيب ىلعررحو
 نع تتكسف حابصلاداز رهش كرداوابنم دبال ىتلا ةقعزلا تقعزو ناسنا اهنع لمس ال ىتلا
 حابملامالكسلا

 اهنمدبال ىتنا اقدزلا تةعزامل كالملا تب نا ديعسلا كللملااهيا ىنغلب تلاق( 9,5 * ةليلفو)
 نم حالملا لصو ىلع اهلا ثالراالا نمدعت ال ةليالا كلت تراصوامتراكب فور ءمرجاتلا لازأ
 ماىملا نم علط وكولملا سب الم نمةل دب سبلو ماما لخ دم حايصلاىلا عضرو صمو شاره وقانع
 ظ فاه سلجوهلاوئراب ودونهو ماركاو زا زعابدولب قو مادق الا ىلعهيف نمهل ماقف كالملا ن اويد لخدو.
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 فورءمرج الان ديس ةرمض ىلا ةنامسْتا كيلامملا نمةيف تن أرق هتارقو باتك |تدخاف قء فلا
 ناسرفلا نم نيفلا ردق *وانوب راحز | لع برعلاج رّخاتكرتام دعب كناهب كماعن يذلاف دعب و
 اكل ىذ ٠و قءرطلا نع انوعنمو ميظع برخ برعلا نيبو اذنيب عقوو ةاراغ ةكويخ قو

 كي حابصلا داز رع كر داو كانع انريخات تي 55 مزاحم نحو اموب نوثالث

 هءاح ىجوز نا اهيبال ت'اق كللملاتنب نا ديعسلا كلملا هيأ ىنغلب تلاق ( 9,3, ام ةليل فو)

 انماوذخأ دقو كنعان ريخات ببسادهو قب رطلا نءانوع:هبرعلانا هن ومطم هعابتا نمبوتكم
 نو زاد: فيك هللا مهبيج لاقرملاهغلب املفاكولمم نيسم خاتماولتةو ةلكا نم شاق لمح ىتكام

 ىدنع نم لزن مثمويلعهب تقدصت ىنار دقاواثيش ىدنعر ث ى.الوة لما هب صقنت ال برع هذخأ
 تر'رق رصقلا كابش نم ترظن لئاملو كيلامم لّمق ل عالوهلام نم عاضام ىلع مب ماواكحاض

 ءى.حل بوتك.ابهل اًواح نيدلا كايلامملا 4 هجوت مث مهنمادحاو هش كول .مىلأ ل :عسيلو ْ

 ك.وىلء وزوتسينكهناذهب ىنترما ىذلا مالكلا نمائيش هل رك ذأ | ىنعنم ىذلا لن دماو هةامح

 امالكىحوز ق>ىف لكي ذلا كري زو نه4اك ب يعلا نكلو ىن.غخ وص ة:ل| نيعا ىناريذاك ايزو

 وههواندالب ىل خد مو:نموكالذ فركفالو 6-0 كاحوزلاهذاىتنأ كلملا]قذ كل قتال

 | هرطاخمب ذخاي راصد ري: كريخ ه:هانل ل صحب و ةلهخاب ىئايس رق نعششاءاش ناوءارةلا لعق دصت»

 فورعم رجاتلا صصأ نم نك ٠٠(امأو) كلملارسأنمناك اماذهةايحلا هيلع تل طناوربزولا جويو

 قارفلاا أ ْن' رادرحو ريدال.اا ىأ ىلا ى رايال ريخ:هودهو رغقالا ريلاؤراسوداوملا سر كردناق

 تاي الاهذعد هنأو تاعوللاودجولاىماقوحونن
 ارو اةحلانم باذباقلاو اقرفذف انلمشب نامزلا ردغ

 قتلملا نوكيىتم قارفلاذه ىتي>أقارفنم رطقتنيعلاو

 اقرمم داؤفلا ' كرت كبح ىف ىذلا اناريثملا ردنلاةعلطاب
 اقشا| تقذ ككلا صو بيطدعل نم ةعاس كب عمتجا مل يئنتيلاي
 اقلا اهبلف ةبامص ناك لأ اهرعم اثيدب فورءملازام

 ارحم ةمحلا فورعمل اباق ىرداةريملا سمشلاةجبباي
 اقللاو ةرسملاب اهنم زوفتو انلممش عمجمايالا ىرتلهاي
 اقنلانصغ اقنامم هيفصضاو انهلاب ةبيبْلا رصقانمضيو
 اهرشم ىساحملاا كبجولازم هسءةريلا رذلا ةعاظا



 كداو ةاحنلاه: يتم قد ملا ز؟ قدصلاب كيمو لق تلقت لمة تدراسبمو حيحص كرا

 لاق نمر دهللو هب> اص حضفي هناف بذكلاو

 ديعولاران قدصلا كك ةرحأ .هناولو قدصلاب كيلع

 كينعلا يقرأ لولا طخسأ نم قرولاى غاف هللا اضرغباو

 الر ىدالا ف تاكا :وةرماسةك الوةل ىلالوأ ان تسلا ىلاعا قديسايلاقف

 ىلا اطرأ نم ةياكسملاب اهربخاو اذكو اذك اهعمىل ىرحو ةرعلاةمطافابع“|ةحو ز ىلوافاكسا

 رتسل كيب ىلا تهللا ىف ديسايلاّقف بصنلاو بذكلا ةعانص ؤرهام كنا تلاقو تكحضفاهرخآ
 ندهكاب ىن>وز ىت> كرشف ةرثأب هتررغو ىلأ ىلءتءصن كن تعامل قف ٍبوركلاكفوبويعلا

 باذك باصن هناهللوةيوىلأ دنع كييف ءاكتية رص كو كايلع الذ ركتم ري زولاوهلام تفلت مث هعمط
 .٠ حابلامالكلا نع ةكسفحابصلادازر,ش كر دأو لوق. اميفهعطب ل ىنأن كلو

 كيف ماكت ريزولا نادل تلاق فورعمةحوززاديءسلاك الملا اهيأىنغاب تلق ( 0١ فو)

 الهأ هلنوك : 12 نوم 5 : هعطل ىلارباذكب اصن هن هللوةيوىلأدنع

 ىلع كللرمدم ىب ىطغملافشكنا' و كتررةدقوهيررقىللاقد ى أ قداصن دقو:تل اطةدملانا مث

 1 انف طرفا الانأ او يحوز ترص كنكلو بيسلا اذهب .ررسغلا

 الدكلتقد و رفغب ال هدنعك ان دف مطاوهأت يهذاوكولملا . اني رعت صن دقو باذكب اصن كنأ

 : ىبأكلتق اذاو ىق-ىقةح. طدن 0 وباذكب اصن لدحر تجوز ىف اسانإ|نيب : عيشي و لاك

 كممذخو كوامةلدب سبلاونآلا مق نكلر ت ولو ارقا الع ىئثاذهررخ الا ىنحوزيذاجات ء اعر

 ارجات لمءاواميف ل ةنبال ىب ا م>نوكيدالب ١ ىلا رفا وداوج ىلع بكراو ىلامن مران هفلانيس#+

 نكي كيلا للسرأ ىحتناداللاىأف ؤلعال ةيغخهب ىندتأب 8 جابوا .«ىل_ةكاوكاذه

 انته كنا تماذاومار ؟اوزا : زعاب ءىعتف كيلا تاسرأ ى ”ر1 كام لو تالامإ كب وىدب هتلاطام

 ةلسارملا كننع عطقا الة بطان ًاواميط ت هدامو باوص !اوداذهو انعم ةماثل ذىلاعت هللا ةمحر ىلا

 ىنيعدوت نا كْضرعىفانأ يتديساياط لاهتفرام دلا كيرات تو كيل عراب: اا عا عاطينا لبةمقلاومالاو

 نهداوح هلاودش:نا ساي.دنأ| لما ركولمم هل دب سلو لستغاوام أصا ومث سابالت اقف كلاصوب

 نظيوار نم را هقرا ور الا رخآ ىف ةنيدملا نهج رخواب عدو اداو>هلاودشفدا ملا ليما

 ىلا ريزولاوود اه اءاد حابصا ام.صأامافةجاحءاضة فار ا كلامى ءكولممهنا

 هجوةثلادوسلوقأتااقنيا وةنامى *:. اباط لا ةفةراّس 1 >تتافادونأاب كاسر عاق

 نالمةسهأ لعل _خدهنات لاق كلذ فيكو ل ىحو ز نه ىو جو دوس ناهدا رص ناكهنافكردزو

 نوفذار كيلامت ةسكعزال ةو باةكهدد يلع ى ئاوطلاج رفباذاومالكلاا ذههلركذا

 اد هه'عاو رجاتلا فورعهىديس ودايأانل لمقولا لاق ا 1 ؟-لااذه ىنوطعاو رصقلاكا.ش تح

 ىفانب لحاعهربخنل لان تاف كلملا تنب حوزتهناانغلب دقوةلخا عم ني.ذلا هكيلامت نمانناف باتك لا



 رانب ىنقرحتف نيتبلا وتم نيترم هكعدت نرا كاياو كدنع ىندجت متاخلا كعداف رحبلاوأأ
 حابضلا داز رهش 02007 مالسلااو ىلاحم كتؤرعدقو كلذ دعب ىلع مدنتو ىنمدعتو ءامسالا»
 حابملا مالكا نع تتكسف

 هلاوحأب افو رعمربخا املمتاخلااذه مداخن ا ديعسلا كاملا اهمأىنغلب تلاق( هب 9,7 ةليل فو)
 كدصرا نموناكملا اذهام تاداهسلا ايأايهللاققتاداعسلا وبا يمعسا لاق كممساام فور رعملاق

 مرت من1101 املأ ا

-- 
 م
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 - لادم مسا

 هه زنكلا لع رثعام .:عفو رع هرجاتلا ود

 داعلاتاذمرا رم ىذلا داعنب دادشزنكهل لاق زنكن اكملااذهىديسايهللاق ةبلعلاهده ىف

 هتكلو هر متو دقودعاخ ادهوهتاح ف همدا>تنك اناودالملا قايلثم قلخ ل لا



 ئ مما اس

 اقشلانيعىوبلا ؤةداعسلاث يح  همشو مارغلاب ضار يىنا
 ةايللا ىلع تامملا راتخاو 4 محو ىف تاقرطلا تدسن دقوا دي دشءاك؟ ىكب هرعش نم غ_رفاساف

 ىثرف ةريغص دلب لع لبقأ ىتحرهظلا تقومىلا ارئاسل زي وهتريحة دش نمنار كسل اكىشمهنامث
 ميلع مالسلاهلاقوثا رآادصقف عوجلاهب دتشادقناكو نإ روث لعشر اهنماس ر قاث ارحالحر
 ىدنع لزنا لاق معن لاق ناطلسلا كليلامم نم تن أ له ىديساي كب ابح مل اقو مال سأ|هيلعدرف
 هأيآ ىنمعطت ىتح اًعيش كدنع رظان انأ ام ىخأ اي هل لاقف دي واجالا نم هنأ فرعف ةفايضلل
 بهذأان اوةميرق دإنلا ىئاهو 2000-2 ا ىديساي ثار لاف ىلع مزعت فيكف
 اهيلاتن !لصتامرادةمىابيلا لصاانافةس رقدلماا تناك ثيحلاقكن اصح قيلعوءادغب كليأو
 مالو قوس اهيفسيلو ريغصر ةكدإبلا نا ىديسايهأ لاقف لك آوقوسلانمىدارمىرتشاو
 ملزتف ةعرسب كيلا مجراو اهيلا بهذا ان أو ىرطاخم ري<و ىدنعلزنت نأ هلا كتل ًاسءارشالو
 |ذ هانا شان ا هسفن ىفكاق مثهرظتني فو رعمد.قفءا دغبلابهلءيجيل دلبلاحار ودكرتح الفلا ا
 هلخش نع هتقوع هريظن ىفىتأ,ىتح هنعاض وعش رحاو موقاان؛نكلو هلذش نعنيكسملالجرلا
 لعردقت ملفا هقاسف م“ اهبلا تعقوفءىش يف ثار هم لارثعواليلق ث رذ-ناريثلا قاسو ثا رح ا ذخأ مث
 ةقاملا كالت دج وف ارتلا اهنع ف ثك.ذ بهذلا نم ةةلحىف اكوبشمدآرف ثارحلا ىلارظنف ىشملا
 قبطهت#م نه نايف ناكم نهدعلق ىتحهيفخاءفنوحاطلاة دعاق ردقرم را نمرحح طسوىف
 ىلاضرالا نمنالهلوالاناويللا نبرواولةعب راب ماها لثمان اكمىأرفملالسلا كلت فل زتفمالس
 ثلاثلاز اويالاو فقسلا ىلا ضرالا نمان اجرمو'ؤلؤلوادرمزز ذامىلاثلانا ويللاو هذلاب فقسلا
 فانصُأ رئاسن هنداعملا سيمنو ساملالابذ المعب ارنا ناويللاو از و ريفراشخلب واتوقاي ن الم
 ةرهوج لكىتلا ةميتيلارهاوملابز الم ىفاصلار وللا نم قو دن ص ناك ملا كلذر دص ىفو رها ىلا
 كلذ ىأر اماف هذلا نم ىهوةن'وميللا ردق ةريغص ةباعقودنصلا كلذ قوفو ةزوملاا ردقاهنم
 اعاخابيف ىأرف اهحتفهنامث ةبلعلا هذهىفءىذ ىأىرث لهايلاقوادب دشاح رف رفو بحعت
 كيما كيل لوقي لئاش اذاو متاملا كعدف للا بيب دل ثم ممالطو ءامسأ هيلعاب وتكم بهذلا نم
 كالذوكوا ارم رفحتو أ اكلم لتقتوأةنيدم ب ر#واادملا رمعت نأ دي رت له طعنت باطاف ىديسأب
 امو تنأ نم ىلر نول عاين هللا ةفرابنلاو ليللا قلا> رابخلا كلملان ذاب راصدقهناف هتملطاموف
 ىلهذعالوهل ةّميضق ضارغالا نههيلطامبف هكلامةمدخ مئاقلامتاخلاا ذه مداخان لا ة وكت

 ةليبق لك ةليبق نوعيسرزاتنثاى ركسعةدعوناجلا ن مناوعا لعن اطلس اذهب ىت رمان اميف
 نوع فلا ىلع <درام لكو درام فلا ىلع حب فلالا نمدحاو لكوافلا نوعبسو ناثثا اهتدع
 نوردقي.الو يتءاط تحن نم مرلكو ىنج فلا ىلع كح ناطيش لكوناطيش فلا لع نوع لكو
 ترصو هتأ-ام دقتنأ اهودك لم نمةفلاخم ىلع ردقأ المتاخاا اذبل دوصرماذاو ىتفل اخ ىلع
 ربلا ىف تقو ىأىفىلاتحتءااذاوك رمال عيطم كلوقل عي ىلاف تئشام بلطاف كمداخانا
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 مغىلعةفايضلا ءذه ىلتلمسدق تنأو ةنيدملاىلا جرا نادي ران الاان او ىف وحلا صفهكيلامح
 احسو ىفهعصقلا مضوب هرمأ م ”كتفايضنءالالكآ امانافاسدع تأ اكولوةلودقم كتفامْضو ةفرهم-

 ).غورعمنا م ةرخافلا و اولالا كلت نم هنطنإ المهنافحال فلا مأو ىنت دك [ىت>ابنملكأوطامسلاا

 لاقوا.هذاهأ الهةعصقلا تغرفاملواولك أوطامسلاة يش ىلعاول زن لد ' الا قكيلامللذذأوهيدد

 ذاريثلاقاسوامهذةن ًالمةعصقلا ذخاف كم رك اذ او ةنيدملا ف ىدن ءىلاعت و كالزنم ىلا اهلصواهلا

 تانسهل اواحوءاةصو سنا ىفةليللا كلت فور»ءمتابو كلملا يسن هنا نظد وهووهدإب ىلابهذو

 افرامعالا نمدعتال تناكو هتليل ىغقو همادقاوصقرو تالآلاوةدف ز ونكلاسئارعنم»
 نأمعمس ا هاماح لاغب نع هشكن اوراط مو العد قرابغلاوالارعشي مل حابصلا حبصأ

 ؤوه و ةلغب لع سك ار تاداعساوباو هب ؛ وضوةماكعوةب راكم ناماغاطوحو ةكفاةلماح لغب

 هاوملابةعصر» جاهولارمحالا بهذلا نم رك اسععد راها ناورت# همادقوةلمخا مدقمةروبص:

 لاب تيضق ةجاحلانايديسايلاقو ضرالا لمقو ةلغملا ربظق وف نم زن ة بخاا ىلا لصواماف:

 ةىكراو اهسبلاف كولملا سب الم نءاهل ليثمال ةييز ونك ةلدب هيف ناورتختلا اذهولاكلاو
 نيد هىلا هب مس و رثاب امك كلل بتك انا ىداره تاداعسلاابأايهل ل قفدي رتاعان رماوناورتختلا

 عاطوا|مرعم هللا ةف سنا عاسةر وص ىلا هيلع لخدت الوكالملا ىح ىلع لخدتو نكحلا ناّيخ

 >اىريزواب لوق» هآرف كمل | ىلع لخ دى ةحهب بهذوتا داعسلاوب اهذخاف همت>واباتك ىتكف

 كسعلاب ةعبت 71|تنك يت>بهذ نيأف رعاتنكىنةيلاببرعلا هلتقتنأ ف اخأو ىيسن ىلعى لق

 نأ يتلا ةلفغلا هذه ىلعكب ضاعاب ىلاعت هللا ري ز ولالا ةف باهذلا لية كالخ ين ربخاناكهتيلاي و
 داذك الا وهامو برهو ةحيضفلا : :فاخذهل انهنتنا اننا فرع لجرلا نا كسأرةايحو هيف“

 للامتذ ءاقملاو معنلاو زعلاماودب هلاعدت ضرالا ليقف لخادىعاسلاباذاوب ا هذ

 وعم ىل هر ا وهوكبيسن كيلاىناسراعاساباهل لاقف كتجاحامو تنأ نمكلملا
 حابملا م هاكلا نع ت تتكسف حاصلا دازرهشكردأو هيف ىأر ةهارقودهذخًافوهاهواباتك

 زوهر مهفو هارقو بالا ذخا كلل ا ناديعسلا كلملااهيأ ىنغلاب تلاق (ةإة, ع ةايا فو)
 لطاق ةلمجلاب تح يناف زير زعلا كلملا انمع ىلع مالسلا ديزم دعب نمهيف ىأ رف هانعمو

 اهناناذك لحم و ىيسن ضرع ىف حدقت كري واي ك,خوهللادوسكلملا لاقف 02000
 !نامزلا كللمايلاقوالخ خو ءاءد-ضرالاىلاهسأر ريزولا قرطأف نئاخالا تن أاهف ةلخاب ىلأ دقوب

 ر'اخأي لامتف هفرص ىذلا لاملا عايض ىلعا ةئاختنكوةلخلا بايغلوطلالا مالكسلا اذهتلقأم
 نيدملا ةنيزب كالملا رمأ مث اريثك اًعيشاهنعاضوع ىنيطعي هناف هتامد-تتا|ثيح أ ىلاوماء ىث ىأ

 ءاذب اب وتكم,ىلا لسرأ دقو هتامح ءىجي سي رق نع كج وزنا ةراشبلا ك لاهل ل ةوهتنب لع لخدو,

 5 له بيجع ءىشادهنااهسفن ىفتلاقو ةلاهلا هذه نمت نبلا تيحعتف هتاقالملعلاطان أه 3

 رح فرت 1 ةرشخ دل لا :كلذ نئتفةلاط اد نشر او ا ا ا ل
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 .لهسا معن لاق ض رآلا حول عزنكلا اذه ىفامج رخت نار ددقت له فو رعمهللاقف كبيصن
 .باغولزن مث تةشناف ضرالا ىلا هديب راشاف ايش هنمقبتالو هيفام عيمجج رخالاقن وكيإم
 نم تانشم نولماح و اوجرخ دق ذاسح. هو>وب فارظراغص ناماغب اذاو ةفيطل ةدم

 بهذلا نم نواقني اولا زامواهريغب اًواجواوحار ماهو غرفو بهذ ةئلتم«تانشملاكلتوبهذلا
 .دقىديساب هللاقو تاداعسلاوبا هل عاط مثءىش زنكلاف ىتب اماولاقىتحةءاس ضم ملف رهاوجلاو

 هذهنال ىدالوأ ءال ؤهلاقناسحلادالوالاه ذهامهللاةفهانلقن دقزنكلاى ام عيج ناتيأر
 .ديرتام تلطاف كتمدخب اوفرشتو كتحاحاوضق ىدالوأونا وعالا الم جانا قحتمت ال ةلغشلا

 لمحو قيدانصلا فلاومالا هذه طحنو قيدانصو لاغرب ىلع ىنحم ناردقت لههللانادهريغ

 هيدي نييددالوأ ترضخ ةميظعةقعز قع زدنامث ل وكام لرسا اذهلاقلاغملا ىلعق.دانصلا

 نيبذلا ناسحلا كيل ملاةر وص ىف كضعب ولاغبلاة ر وص ف حضعب باقنيل لاقنةئاعاعاوناكو
 هر ويصف ضع و هي راكسملا ةروص ىفكضعب وكولملا كلم دنعهلثم دجوي.ال مهيفنملقا

 .فمهضعب بلقش نأ رمأفهيدينيب او ضخ ناوعالا ىلعحاس مث ممم اوله ففنيمادخلا
 .قيدانصلان يأ لاق كلذ فو رعميارامافرهاوجلاب عصرملا به الاجورسب ةحرسملا ليمحلاةر وص
 .لغب ةثالث ىلع اهوامحو اهوبعف هدحو فنص لكن ذأءملاو بهذلا اويعلاق هيدي نيد ثو رض>اف
 ايرصماشاقدب رثا لاقشايقلا سيفن نملاماب ىلع ىج ناردقت لهت اداعسلا ابأا, فو رعملاقف

 .ىديسايلاق لغب ةئام ىلع لمحة ئام ةدلب لك اق نمىل تاهلاقايمر وأ ايد:هوأايمجوأ ايماشوا
 نم لمح ةئاع ءىحتل دلب ىلا حورتذا ةفئاط لكرمأوا كلذب ىلاوعا بترا ىت> ةلهم ىنطغ ا

 ةدملاق ةلهملا نمز ردقاملاةعئاضملا نيلماحنوتاب ولاغم| ةر ومص ىفناوعالا بلقتني واهشاق
 .هلاو.صمب ناثرمأ < ةدملاو دهكتلبمالاآق دب رتامعيمججكدنعوالا راهنلاعلطيرالف لمللا داوس

 .ءال وهو ةميخلا ف سلحا ىدساي تاداعسلااوباهللاقو طامس هلاّواحو سلجو اهويصنفةميخ

 'اوضقيل مهلسراو ىلاوعأ عمجا بهاذ اناوءىش نمش الو كنزوسرحب كنب دن نيد يدالوأ

 دالوأو 4« دق طامسلاو ةميخا| ف فو رعم ساجو هليبسل اح ىلا تاداعسلاوب !ابهذمت كتتجاح

 اذاوةلاحلا كلت ىلع سلاح وهامنيبف مشحلاو مدخلاو كيلاملا ةروصىفهندب نين تاداعساا ىلأ

 ةب وصنم هميخلا يأر فاريعشةئاتممةالخمو ةرييك س دعةعصق لماحوهو لبقأدق ح الفلا لج .راب
 اتهاب فةوف ناكملا كلذ ىفلزنو تان اطلسلا هنأ نظف *رودص ىلعمبيدياوةفقاو كيلامملاو
 نادارأو نراطلسلا ناش نمىرقملانمسلاب انتحر يتخرج تا ل أي4سمت ىلاقو

 هولمخ هو رضحا كيلاملل لاقوهيلع قعزذفو رعمهآ رف ناطاسلاا مهي فيضي نيتخرف بذيل مجري

 يب ذخا تالف كناصح قيلعوكؤادغاذهلاقاذهامهللاقفهمادقامهباوتأو سدعلاةعصقلاووه
 هتفيضو نيتخرف هل تى ذ تنكك لذ تماعولو ناكملا اذهىلا ىفأ,ناطلسلانا نظاتنك امىلاف

 ىىلالسرأ دقوهنمانويغمتنكوهبيسنانا امئاوء ىجم لناطلسلا نا فو رعمهللاةف ةحيلمةفايض
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 بدال دح ىلع فقف ءاشن نم يلعب هللا

 -هفو رعم نم ىأر امثبحعلاةياغسحءتهناف كلملارمأ نمزاكام( امأو)هرمأ نمزاك اماذه
 أطةهسيتم ىهوهتلب اةفهتحو ز لع فو رعم لخهكلذدعب مثلاملا لذ هئاخسوهمركن هو

 نم براهو ريقف انا كالوقب ىن ر تنكوأ ىلع رخسمتت تنك لهتل ةوهديتلبقو ةناحرف
 / اول وس كنمزعأ ىدنعامو ىييحتنأو ريضصق: كقح ىف ىم عقي 1ث يح هلل دمخاو ىتجو 1

 -ةصلاخ كتبح لهرظن أ ىتح كس رم تدرالاقمالكسلا اذهب تدصق:مىل ربخت نادي رأواري ةفوأ

 دقو كب امحرف ةيحلاىف ةقداص كنا ثيحوةعلاخ كتمحمنا ىلرمظفابن دلا عمطو لاملا نأ شىتوأ
 -كيسملهللاقو ت ّت داعسلوباهلرضخ ماخلا كعدوهد>و ناكم ىف ىلت كل هنا مث كتمش تفرع

 :هيفدقع ىلع المتشم ايزونك ايلحوىتجورا ةيزونك ةلدب كنمديرألا5 ديرت هبلطأذ
 . .نا دع ىحلاو ةلدبلا لمخهب هرمأام هل ريضحا مث ةعاطو اءعم لاق همت ةرعوج لنروعب رأ

 كي ايحرف 5 ىسلاو ىذخ اط لاقو اهدي نيب امبعضوو هتحوز ىلع لخد 3 : مداخلا فرص

 حابملامالكلان ءتتكسف حابصلادازرهشكردأو

 :امافكب امحرم كتجوزا لاق ضورعمرجاتلاناديعسلا كلما اهيأ ىنذاب تلاق(ة, 8. |ةليأ ىفو)
 .نيعصرم بهذلا نم نيااخاخ ىلحلا ةلمج نم تأزو !متحرف نم القعراط كاذ يلا ترظن
 ىلحلاو ةلدبلا تسبلف لاومأ اهنمشب موقتيال اماز>و اةلحو رواسأو ةنبكلا ةعنص رهاوجلاب
 ةالقريشك اهريغ ىدنع نافامئاد أهم س لالاةدايعالاو مساومالاهر دا أى دا ص ديس ؛تلاف م“

 :مداحلا هلرنذخ متاملا كعد ثهسفنب ىلتخاو نهك رتف هيدي نلبقو نار فيتراوملا اهرافلو اهتسل

 ؛اهملق قاهغاص» ةلدب ؛ [كوتالد.. | رمد | مثةعاطواععمل لا ةفاهغاصمع الدب ةثامىلت اه هللاةف

 رولا ل ثهثرصوتالدما نسل تسأل عاف هيلا نيتأف يراوإلالع قعزو اهذخأف

 . لخدف كالذ؛ كام ا رب> أ ىرا ولا ضععب نأ مث مودالا نيب رحقلال شم :نيوتاحللا تراصر نيعلا

 .هريزهرمذحاوج رخ مث ب>ءلاةاغكلذ نهبجع:هاهيراوجو مهاهآر نم شهدتاه ار ذهتنبا لع

 نم عقتال ةلاخلاهذهنأن ام زا|كلماب لاقصالااذهى لوقتاف ذ كوا ذك ىل .:>هناري زوايهللاقو
 .مرك موقراجتا نبانف بسك الااهعيببالو نينسناتكسلا عطقلاه دنع دعت رجاتلان الة راجتلا

 .كواملادنع اهنمدجوبال ىتلارهاوجلاولاومالاهذهلثماوزوخم نأ مه نبا نمو مركسلا ذهل ثم

 . كل نيباىنتعواط نأ نكلوببس نمهلدبالاذبف لمح اهنم راجتلا دنعدجوب ف يكف ليلق الإ
 قىبيساب هللقودعم تدحتو هدداوو هيلع عمتجاهللاقف ريزواب كعواطاه لامذرمالا ةقيقح

 : ةرفس طحت ناسبلا ىلا انجرخاذاف ةهزنلا لجالان اة هدا زريغ نمريزولاو تنأوان | حءر' نأ ىرطاخم

 -هنأف هرماةقمشح نغهلأسافهدش ناغوهلقع عاض مادملا برش ىتمو هقساو هيلع بص غومادملا

 لاق نمر دهلاو حاضف مادملاوهرارسابانرب

 ىغق اط تلق رارسالا عصومىلا اهبيبد بدو اهائبرش الو



 كارم نوع --
 .سبس نع لاس ةنرزلا يأر ال هناف ىرصملارجاتلا رمأ نم ناك امأ امأو)هرمأ نم ناك امادهاريصقتت
 .دقدنأ ةيهاذلا هذهامربك اهللال ةف هتلمح تن أدق كلملا بسنافو رعمرجاتلا ناهلاولاقف كلذ
 ةليحهل تريد كلملاتنب لعل نكسلو ةلمحهل تءاج نأ نف اريقف ناكو هتجوز نم ايراهىتاتأ
 حابصلا دازرهش كرداو هحضف:الود رتسب ىلاعت هللافع ىش نعز ح عت ال كو ام اوهحيضفلا نمافوخ
 نزلا نع لآسامل ايلعرجاتلا لنا ديعسلا كلملا اهمأ ىتغلب تلات( 85,6 ةلبل ىفو) ّْ '  حابملا مالكلا نعتتكسف
 .ذخأ لجال او رسناواو> رفرا تلا رئاسوهحضف» الودرتسي هللا ةوهلاع دف لا 'ةقيقحهوربخا
 غلب هنأب هوريخاو فو رعممىلا مجردق تاداعسلاوب | ناكو عنطو ركسعلا عمج كلما نا مثمطاوما
 .مظعا راصر ناورتذتلا فىكروةيز ونكلا ةلدنلا سيلو اولما وا فو رعمهللاقف ةلاسرلا
 اس الهارهلا لصوامنذ ركسعلاب هلي اق كامل لاباذاو قب رطلا فصن ىلا ىشم وةرمفلاب كللملا نم سيهاو
 .ةلودلا رباك أ ميمج ومال لايدايحو هيلع ملشو هلعهحو رم ذ أو رتختا امك اروةلدملا كلق
 دسالاذ رارم عقفي تك وعةندملا لخدوهدنع بذك الوقداصؤو رعمنأ نايوهءاعاوماس
 .تعلطو ةلمعلا هذه تا<دقهللاقايلعرجاتلا نا مثه. د: نيب ضرالا اولبقو راجتلا هبلا تعسو
 لخد الو فو رعم كحضف هلضف ند كدي زب ىلاعت هللا لهاتست نكسل ونيباصنااخيشايكديب
 :ةشقالا لامحا اوتاهو كلملا ىمعةنا زخىسهذلا لاما اولخدا لاقدىمرك !!للعدعق ةبارسلا
 قنف لمح ةثاعيمأااوحتف ىت>اهيفامن وح رم و لمح دعب المحامنوحتفباو راصو هلاهومدقت
 (هطدواخداو رهاوجلا قودنصلا اذه اوذخو اهيراوجرع هقرفتل ةكلهللهولخذا لاقوابميطأ
 ,مهنويد ريظن ىف ةشمقالا نمزي دهيلعوهطنيذلا راجتلا ىطعب راصو مدخلا و ىراوجلا ىلع هقرفتت
 .نيك اسملاو ءارقذلا ىلع قري راص كلذدعب و رثك اوث نيفلاىواسي اش قهيطءي فلا هل ىذلاب
 .تفتلامث لمحة عبسلا قرف تحبه د ي ,لزي لو هيلع ضرتعيناردق.الو هنيعب رظء كلما
 .يلععم الراصو كلذريغ واناحرموا لولو تيقاوي واد رمزونداعم مهيلع ق ري لعجو ركسعلاىل
 الا ةلجحلا نم ق.بلهن الءاطعلا اذه يقكي ىرلواب كلما هل لاف ددعريغ نم ةشيكسلاب الا رهاوجل
 مداخلا نال ءاطملابىلابب الرا صو هب: نار دقي دحأ ىتب اموهق دضر هتشاوريكيدنعللاقف ليلق
 ةيقب عستال تراصو تالتتم' ةنب زيا نا كلمايلاقو كالملل ىف ارادن زاخلا نا مث بلط امهم هلرض
 ةلاللا هذههتحوزتأر الورخ ا ناكهىلادل راشأفهعضن نبانداعملاو سهذلا نمىقب امول حال
 كلذكو ريخلا اذه لكدل ءاج نيأ نمىر لهاياهس“: ىلوقتوةيحعتم تراصواهحرف دادإ
 هبصأ فيكي رتاي هسفن فلوق: وادح ءتمر اصهناف لعرداتلا ءاودلا وعدو ثاطعأاعا وحرفراحت
 نكلوءارقغلالعاقرفي ناك ام كلملا تنب دنع نم تناكولاهئافاهلكن ثا زخلاهذه كلم تح ب ذك
 لاق ,م لوق نسحأأ

 ببسلا رع نلأستال بهواذا كولملا كلم
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 .ىتح متالعا اذهىلءىنجرفت نأ فورعمىد ساب ك.!ءهللابل لا قفا هرخآى ا اطوأ نم هتياك#هب
 .لاقو+لقوريزولادذخافهياعاوجرفتاوذخلاقردركسلاحىفوهو تاما علقفهتعنص فيك رظنن

 .لوقن لئاق اذاو هكعدف هيلع ج رفت و كال ضحم هك عدا عن لاق مداحلارضحي هتكسعداد| ىل

 ..كال عفا لاذ: ءاط ا,.فاك ام لتقتوا ةنيدهرهعتوا ةنيدم برخ له طعت سلطا ىديساي كبل

 ىضارالا شحوايفهمرامترساخلا اذه لما مداخل لاقو فورءمىلاريزولاراشاف فالخريغ ن٠
 -هفطغت ادحا هبرديالو ادق عوجلا نم كلب ذ برشي ءامالو اك اياماهيفدجم ال ىتح بارخلا
 .لاقو كبف كابترالا ءوسو كالحلابنةيأ كلذ فو رعمىراماف ضرالاو ءامسلا نيبهب راطمداخبأ|
 ٠ كلي نم بدالا لياقاي بارحلا عب رلا يف كيمر' حئاران | هللاقف يب تار تنأ ن أ ىلا تاداعسلاابأاي
 ,كتيمر هللا فا> ا ىناالولو كب لحام لهاتست نكل هيلع ز وجر فت سانلاه.طمد واهل ثمادصر
 ٠ هن لصو ىت>هبطاخب.ال راصو تئسف حابرلا كقزع ىت> ضراللا ىلا ل<:ا/ذةماق فلا ةفادسم نم

 «( امأو)هرمأ نم ناك اماذه ةشحوملا ضرالا ىف هالخو عجرو كانُهدامر وبا رخلاءد رلا ىلا

 .باصن باذك اذه ناكل تلق اماتيأرفيككلملل لاقمتاخلا كلم الهنافريز ولا نمزاك ام
 :ج رفتا تح متاخلا اذهتاهةيفاعلا كيطعمد هللا ىرب ز واي كنعم قحلا هل ةفىنةدصت تاكام

 .كمادخ ىت: او أل هيطعأ فيك لقعلا ل لقابهل]ةوهم>حو ف قصي وسضغلاب ريز ولات ةتلافهيلع

 "| ذه لما هللاقذ مداخلارضخ مكاخلا كعدمث كيقبا تيقب امانأ نكسلو كديس ترصادعب

 .قواخماي كلملا هللا ذهب راطو هلم>ف باصنلا هيسن هيف تيمر ىذلا ناكملا ىفهمراو بدالا ل ياقلا
 كلمن فلاخ انار دةأ الانأو كاذب ىديسىل صأاعاو ىردأ الم دخلا هل لاققف ىن ذءىشىأىلز

 ةءل|ةهدكرتو عجر مث ورم م يفيذلا ناكسملا ىفهامر ىت>هبا رئاط لزي مو دص را ادهماخ

 ؟أمهرما نمناك اماذهاب رشالوالك أ دج لوا ءمباصأ مع نايكبي ا د.ءقو هربخاوهلىل اف ىكبيافو رعم
 ىلا لسراو ناتسبلا نمج رخوماق كالملا افو رعم ت:شامدعب هنافري ز ولارءأ ن ناك ١٠ ( امأو)
 , لنا مهطلاقو ماخلاةصقب مث ريخاو كل ءاوو فو رعم مم لعفاع ”رخاواناوددلمعو ركسعلا م.يمج

 اوتومتفبارخاا عبرا ىف كيمري واعيمج <-طمحينا متاخلامداخ ترمأ مكيلعان اطاسينولعجت
 مهنا مثارمأ كلل ىصعن الوانيلءان اطلس كب انيضر دةاننافار رضانعم لعفت الهلاولا ةفاشط ءواعوج

 . هدارأام لكت اداعسلا ىبأ نمىلطب راصو عاخلا مويلع علخو مب ءا روق مهيلع هتنطلس ىلعا وقفنا

 اهلل وقي كلملا تنب ىلا لسرأو ركسع' هعاطأو ىس ركلا ىلع سلج هنا مث لاما يف هيد نيد رضجيف

 ' اهوبا اهيلع بعصو تكف كيلا قاتشمىنال ةلمللا هذهى كيلع لخادىلاف كحورىرض> .

 . لالحلا ف ىلع لخداو يناتك بتكا مثةدعلاىغقنت ىتحىنلهما لوقت تلسرأ اهامث ابجوزو
 ' مارح نم ال الل فرعأ الو باةكىلاجات<االوةدملوطالو ةدع ف رعأ الانا اطل وي لسراف

 ركم كلذ ناكو كلذب سابالو كب امحرمهل لوةتتاسرافةليللا هذهىف كيل ءىلو>د نءدبالو
 رب 6 27 2 مه ب ئ ايار لا لا
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 ىلا ىرس ىلع ىتامدن رهظتف اهعءاعش ىلع وطسي نأ ةفاخمل
 وهىتااةلاط ادد هناذ راو بح امدي لعن وهل اح ىلع علطل انناف رمالا ةقيقح انربخأ ىتمو

 لاومالا] ذيوم ركلابهلاركسعلا ليمتسيف كل ا ىفهسفن عمطتاع رفابيقاوع نم كيلع ىشخ | اهيفن

 حايألا مالكا وعتتكسف حايصلاداز يم اردأو تق دص كل اهل لاةف كم كلملاذخاي وكلزعيو:

 هل لاقرب دتلا اذه كالمالرب دام زولا نا ديعسلا كللملا اهيأىنغلب تلاق( 8,8,1/ةايلفو)
 اذاو ساجو دععقملاىلا كلل ا ج رخ حاصلا حبصأ امافرمالا اذه ىلع نيقفتماتابو تقدص

 سايسلان أن امزلا كل هاياولاق <ب اصا ىذلا ام مطلامتةنيب و ركم هيلعاولخد سايسلاو نيم | دولاب
 ليخأا اوقرس كيلاملا ان د>وانحم هاا هاف ةإّاب تءاج ىتلالاغملا ىلعواملعا و قلعو ليخلا اور

 فيكفرءأ لود حا هي هيفرن لف كيل ملا لانا خدوالاغب الواليخاش ًاراف تاليطصالا:شتفولاغبلاو.
 وناك م ماراعبلو كم ءاموالاغبو اليخاوناك ناوعءالاذأن ادن ال كلذ نم كلملاب>عتفاوب ره

 ا ره فيكم ادخلا نم#ريغو كول ةث امسمجخوةب اذفلا نيعالمأي مطلاةفدصرلام داخ ناوعأ"

 م :ركلا ن نو ديس ج رب يبت >> اوفرصن !لاقفاوب ره ىتم الرف ا ءآاماواقفمهباورعشتا
 اذاوةلاخلا كلت ىلعزوسل امان ف رقاجوا ربلح وكلملا مادقن ماوفرصنافريدلابوو ريخأوب
 ,ةميقامو لاف لصحاعهوريخاف ,يدلاام م "5 لاقف زيمت آ رقم رخلا ن يل ا عع

 را مالا اذه ٠. نم محعب موظت: 5 لو لا |اوضما مهياعاومتغت ىتح

 سببس نمكلذلدب ا١افةميةهدل:علامأ سبل ىذلا لحجر الده يقا ةلاندر زولادحو ىف كالملا

 ١ را !ريزولاو تنًاوانأ | حازا ىرطاع يدسبلاب كلاما لاووةعاسمل ورث دمج مينا ل ظ

 ةقساب هراحشأو ةقفا دهراهما ناحوزةبك اف لك نمهيفناتسب ىلا اوبجوتو او.دذ منا مثس آب اللاق
 سبب رغ ك4 ريزولاو زو: دحتباو اجو نزحلا بولا نعل زيد قيف اولخدوةقطان درابطاو
 علطى سقي نللاولا غص فو رعموت ابر املا ظافاالاو تاكحضملا تك-.لابىلانوتاداكلا

 ساتتلا رولا الم مهيدي اواسغو اوط أ انآدعدو مادخل ةيطابو ماهطلا ةرةساوط >وءادغلا'

 قانعا هتييط عضخم ىذلا بارشلا اك كاه وزع مالاقوىناثلا الهوهب سدف كلمات هاطعاو.

 ةيدهموءا رذعلاسناعلاوءاطمشلا ركبلاهدهريزولالاقريزواياذهطلام فو رعملاةفبابلالا يوذ
 نمهيفدروامددشنب و باطتساامهنساح نمهلر 5 دب وبارمشلا ىفهمغرب لازامورئار.سلاىلارورسلا'

 هلالع لازامو حرتةماهريغهل ق: : ملوحدقتا ر ::فاشتراىلالام ىتحرابخالا فئاطلوراعشالا

 هب غاب ركسلا نأ لعامافدب 0 الحلوه ارم ع رانج سري و داس ١ وهو

 ىتلاق .رهاوجلا د هكيلأت تاصو نبا نمبحعتم ىلاهللاو فو رعمر >اتايهللاقهءالازواحت وةياغلا
 كنممرك الو كال“ هةرثكألا وءازاحارجاتانبارامان رمعوالا ةرساك الا كولا دنءاهلثمدجودال

 راصو كماتمو كر دق ف رعا يت> ىن رب نأ كبلعهلل ا.فراحم لاعفاتسيلوكولملاعفاكلاعف نام

 هريخاو كولملا دالوا نمالّوارجات تسل انافورعم هللاةفلقعلاب ئاغوهوهءداو هسراع
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 اعرو ىدنع نوكي متاحلا اعاو هلالو كل حاصب.الهنأتلاقف كيدوزا هيطعاوأ متاخلاا ىنيطعا

 'اسابايشختالو متاخلا ذهمداخ ن ماكل بلطا ان او ىنمهاباطافامتدرأ امهمواهك :مرثك !هيمحأ
 ذخأمث يتنباي باوصلاى أر اوهاذهاهوب أل اقف متاخلاواك : أشف يتومدعب وةبيطان أت مدام

 ريز ولا اهم لعفامو كالملا تاب بسب ميظع برك ف اوتابدق ركسءلان اكو نا و:دلا ىلا علطو هبيسن
 ,مالسالا ةعب رش كتبنتنااوفاخو هبيسنو كالملا ءاسأو حاكس:ريغ نما حافس |بيلع لخدهنأ نم

 هعنمت ملاذا هل نول وقيومالسالا خشن وفنعباو راصوناوب.دلا فاوعمتجا مر فاك هنإ مطرب ظ هنال
 متأو اناو متاخلل اكسلم راصو رفاك لجرلا نا ساناي ممل لاةفاحامسةكلملا يلع لوخدلا نم

 رك اسعلا انيبف مكسلتقيالثل منااوتكساف هلعفن هب زاجح ىلا ءتهلافءىش هقح ىناني دبأ نم ج رخال
 .فورعم هسسن هعمو ناويدلا قوبيلع لخدكلملاب اذاومالكلا اذهىونوثدحت» نوءمتحم

 حابملا مالكلا نعت تكسف حاصلا داز ربهش كرداو

 اوساج مهظيغ ةدشنمركاسعلا ناديعسلا كلملا اهيأ ىنغلب تلاق ( 8.98, ةليل ىفو)
 فومبيلع لخدكالملاب اذاو ه نب وهبيسنو كالملابلعف امو ريزولانأشيف نوثدحت:ناويردلا ىف
 اوليقو مادقالا ىلع هلاوماقو همودقب اوح رقرك اسعلا هتاراماف فو رعمهبيسأ هعمو ناو:دلا

 ةنيدملاة ني زب رمأوةصغلا كلل مهنع تلازفةصقلاب#ربخاو ىمركلا ىلع سلج مهدي نيد ضرالا

 .ىلا لصو ىتح هنو وبو هنومتشي وهنونعلب راصرك اسعلابماماف سبحلا نم ريز ولا رضحاو
 .دقولاو حالا وسأ ىف رةسىلا حار ودوةر> مثهواتقف ةلتق عنشا هل ةب أهي د, نيب لثعاماف كلملا
 لاق نم هيف داجا

 ريكنو ركش٠ اهيف لازالو همظع ةبرت ندحرا محرالف
 تارمدلا مط تفيسو تاقوالا مط تناطو هدنع ةنم.م ريز وافو رعم لعج كلملا نام

 .ناكمان اطلس كالملات:ب هتلعؤ كلملاتامةسداسلاةنسلافوتاونس سمخ كالذ يلعاو رمتساو

 نسحلا عراب لاما عبدب امالغ تعدو وهنم تانحةدللا ةذهقف تناك و ,ةاخلا هطعت وار

 :توملا ضرم همأ تضرف تاونس سمخرمعلانم غلب ىتح تادادلا رجح ىفلزي لو لامكلاو
 جاتحت الفت ومأام رهلتلاقىاق ةبيبحايك تمالسا + لاقةضي رمانأهلتلاقوافو رعم ترضحأف
 .لاقف ماللا اذه يلعو ك.اعافوخ متاخلا طظفحم كيصوأ اكاو كدلو ىلع كيسوأ نأىلا

 .ماقأو ىلاعتدللا ةمحر ىلا تيفوت موب ىناث ىفوهل هتطعاووتاخلا تعلةف سأب هظفحم نم ىلعاف
 .تضفشاف ليدنملا ضفن هنا مايالا ضءلىف هل قفئاف ماكحالا يطاعتي راصو اكلام فو رعم

 ليقأوراهناا ىغمناىلا اهبف ساجو سواحل ةعاةوه لخدو مهنك |هأىلا همادق نمرك اسعلا
 لجأ نم هدنعاو ربسو مهتداع ىلع رباك الا نم هتمدانمباب رأهيلع لخدراكستعالاب ليلا
 اوجرخو مط نرذأف فارضنالاب ةزاجالا اوءلط مث ليللا فصن ىلا حا ارشن الاون طسنلا
 -هل تشرفف هشارف ةمدخ ةديقمتناك ةئ راجهيلع تاخد كلذ دعب ومو ىلاهدمع نم



 رك كف مل عد
 لاقف ةلمللا هذهىفةك.ملا لعل وخدلا دير رأ ينافح رفلاهيلوهنافماعطلاا ذهاولك لاقو سانلا عيمج-
 اناهللاقف الع كب 5ك و امدغ ىعهقنت ىتحابيلع لوخدلا كل لحال مالسالا خيش.
 ناركسعلل لاقوهرش نم فاخ و مالسالا خيش تكسف امالكلع رثكتالفةدمالوةدع ف رع
 داز ربش كردأو هكرابم هليلهل تلاقوةكحاض هو هتلب اق هتأرامافةنير زلا نسحاب هن زمو نابثلا نماهدنعأم ردنا ةسال اه رف اهماع لخد ءاسملا ءاحاملف هل ههذمالو هل نيدال و رفاك اذه

 كب امحر مهل تلاقوريزولا تاباق كللملا تنب نأديعسلا كلملا اهيأ ىنغابتلاق(5,3,8,ةليا فو)
 متاخلاب رفظت ىتح ةفطالملابهتعداخ اعاو هلة عراط هبج وىف تمسيتوهتةفطالا لف دادولاهلرهظتو ه> نزاع تراص وهتسلحافاءراتقان ادب الاط لاف ىدنع نسحأ ناكل ىجو ر ويبأتلتةتنك وأو
 لاقنو فأر يلعال لاحقا هله اعم تاعفاهوهتيصان مأ ىلعدك:لابهحرف ل دبتو

 فويتلاب لس وتلام ١" ىتليحم تغلب دقو
 فضوطقلاو ىتاجناولد: مغع تينثنا مث

 هنع تدعامت اهنم اندامافلاصولا اهنمباطو مارغلا هيلعجام ماستب الاو ةنط”“ ا ىأراماف
 نان ف انيلارظنيوهسأر علطي متاخلا صفى وهام تلاقلحرلا نأ لاقو طاتغأفانيلارظني وه ىنلصاوت فيكسفهنيع نع ىن رتتنا كيلع للاب انيلارظانلا لجرا ىرتامأ ىديساي تلاقو تكبر
 هبلقىفااباج رب هتسفرفأنم ان دو ةدا ىلعهعضو وهعلقف ىنعادعب همرا وهعلقاف تن رافعلا كتاحاازاتلاق يتعاطتحم وهو متاملا مداخا ذهن ىناخم اللاةو كحضفامبيلارظني م احلا مداخ
 هلع ضيقفهوكسما تلاقف ةعرسباهوتأف ابعابتا ىلع تقعز وهيلع ايشغمهأفق يلعب اقتنا
 كيبل لوقي ليقا تاداعسلاىلاباذ وهتكعدوةدحللا قوف نم متاخااذخاب تاجتوفب را>نوعلر
 تلاقبارخلا عد راىامبتسسر لاقىجوز وىلاب تيهذ نيا هلت ل |ةؤهتنج سدق اهلاقو عجر ضغلا نجس ىف هنحسو ذخاف هدويق لثو نجحسلا ىف هعضر رفاكلا اذهل محا تلاقف يف ديس
 كلو ىتشايةعاط واع لا ةفكدنعةنميم ريز وهئلعج ىذلا كييسنب صوتساوهب, نيد سبلو رفاكهن اهسفن ىلعدهشو حاكنريغ نماحا ةس يلع لخدب نأداراو رفاكهناف هقرحا مثهلتف نحسلا نمريزولا تاهو ىرجاعب كركسعربخاوك دنع هنميمريزو ىجو د لعجاو الوا 3 تنك ام ىلعاكلم كيسر ىلعتنأدعقا تبأاتلاقوةرخآف ةلدياهجوز تسسلاو ةرخاذةل. اهابأ تسبلا موي ىناث ىفوةليللا ةيقب اناب وىول اوءاعطلا ات مدقوامهتسلجاو اهجوذوأج ىلع تءاسو تم|ةؤ كالملا تنب ىلعءامهب لخد ىتح ةعاسريغناك اف امهب راطوامبامح مد ري احرف كعاجراب ىترما ماه ةعاط يدي ه::حيسدق ىتامطلاقو ريز ولا لعفامبامهربخا وج رفثأا انادق افا ال طل[ ةفامب_ذعبل ناوكش: ونايكبب نيدعاةامهآرف اههيلعل زن و بارخلا| عب لأ لصو ناىلا ا رئاطل م وامهما ها نمراط مث ةعاط واءعم لاف ةعاسأا دن هاهم ىنيت ات نا كنت م
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 كف ل
 .لوط كيفكبام كيطعأ كدلب ىلا باهذلانيدي رتت'كنافهب ىنيتأيهنمهتبلطامبموتاداعسلا
 هشرفاو ارصق كلل يلخأىنافىدنعد وعقلان يدي رت تن كناوةعرسب كل اكمىلا كلسرأو كرمع

 سيالملاو ةييطلا لك "آملا كل بتراو كمدخت' ةيراج نب رشءكلل لعجاو رد رحلا صاخ نمكل
 .مالكلا اذه ىف نيلوفت اًنانأ تومأوأ يلوع ىت>دئاز ميعن ىف نيميقت وةكلم نب ريصتو ةرخافلا

 راوجب اهياع مهن أواهدحوارصق| هد رفافرشلا نع تب اتوددي تلبق مثكدنعهماقالادب رأان أ تلاق
 .امافاهنب اس لهيك داولا تهر ؟فهس [دنعوأ هدن 00 'صدلولا نا مثةكلمتراصو ةيشاوطو

 ماوزاسآ !ىراوللا ب < لختشاافر رعم نا ماو هركو واهنمرمن ةهاركلاو بصغلا نيعاهنمدلولا ىأر
 10100 حسوءاهوشةروص» ءاطعث زوجت تراصاهن ال ةرملاةمطاف هتجو زيفركشي

 .بولطملا لصأ عطقت ةءاسالا لوقي لئلا بحاصواميلعديز مال ةءاساهتءاسا دقوا صوصخءاطقرلا

 لاق نمردهللو بوأت'|ضرأ فءاصغبلا ع رزتو

 رسعب ربانتلا دعب اهعوجرف ىذالانمبواقلا ذفحىلعصردا
 زي ال اهي :ةجاحرلا نم“ اضف فاتت اذا فيلل ١

 .ىلاعتهللا ةاضرمءاغّب مارك الا اذهابعم لماع ا وا يف ةديمح ةلصخلا هوان ملافور٠«منا مث

 ' رحاوس نم بول للا ذ>أ دشا ىق ي لا ظافلالا هده بيطأ امدازرهشابه> ال ثلاقدازاين دذا(مث)

 *؟يددحأ امم اذه نب اودازوشتلاقفةيجتلاو ذاوتلارةسر الات كلاهذه نى هخأامو ظاحلالا
 ج هملايا جالوجر ون ءاضأو حاوملا كينان كاوا اوت ةعن اذا اةلاةليللاهب

 لحمل جرخ ماب 07-20 ملأ ى :>اهاتقا الهنياو هس ::ىفلاةوةباك + 1ةيقيل اراظتنمو رد.هلا

 قه ةرليت لول نسا انيبك- 11 كاملا *. ؟فهطبأ تحت نةكلابهتداءلع ريزولا عاطو همكح
 :حابصلاداز رهشك ردأوهتداعى رج ىلعري زولاّتْش دارزرهشاتجوز ىلع لحدوهغر 000

 حابملا مالكلا نع تتكيف

 .تنبداز رهشهتجوز ىلغلخذوهعي رحىلا كلملاب هذ (باتكلارخاىهو ٠١ ٠ ١ ةلءلفو )
 .ثيردحلاب كلاملا لن ذأ ن ا ةماركوا.ح تلاقف فورعمةباكحانل ىممتدازاين داهتخااهل تلاققف ري زولا
 هتيقب عامس ىلا قوشتم ىننال ثدحلاب ات ن ذأ دقاط لاقف

 ناك اعاوحاكتلا لجأ ن «هةجوزب ينتعب الراصافور هم كلل انا ديعسلاكلملااهأ ىنذلب تلاق

 ابيلع تءاغو هتصنب اهريغب الْغَتْش هواطاصو نعاعنّتهههتأراماف ىلاعتهللاهجولاباستحا ابمعطب

 نمةليل تاذ تجرخاها مثهناكمةكلم لمعت و هلتةتوهنم متاخبلا ذخاتا منا سلب اامط سوسوو ةريغلا
 .ردقملا الاب قفتاو فورعم كلملا ابحوز هيف ىذلارنعقلاىلا ةبحوهاهرصق نمتصمو لايللا

 نمولادتعاودةولا#جو نس>تاذ هيظاحمن «ةيل < عمادقارزاك افو رعمزأ رطسملا ءاضقلاو
 .ىهىتلا ةفيرشأا ءامسالل امارت>ا مما نأدارأ اذا اذا هعبصأ نم مالا علق نك هاوقت نسح

 .نًأدءبالا اهبعضوم نمج رخل لة رعلا ةمطافهتحوز تناكوةراهطلع الاهسلن الفهيلعاب وتكم



 ظ ١ تا
 مم يلهب هيلع بلغ ىت>همادقأ سبك: تراصف عجط ضا ومونلاهلدب هتسلاوةلدملا هتعلاقوةمترملا“
 كللملا رمأ ندناكأام (امأو اهرمأن هن اماذهتمانواهدق رم ىلا تحاروه دنع نم تجر

 ناطيشلا نم هللاب ذوعأ لاقواب وعرمهئتناف شار هلا همن ان ءىشوالار عشب لفاعأن ناك هناف فورعم.
 هطاذ كةجوزانأ فال تلاقتن | نماط لا ةفرظنملا ةحيبق ةأر ما هبن اج ىأرف هينيع حتف مثميجرلا
 ىلا كب ءاج نمو ىلع تاخد نبأ نملاقوابب اين أل وطواهتروصةخساهفرعفابهجو ىفرظنةةرعلا
 تقراذ ىته تناو نتالا ناتيخة::دهىفلاقةعاسااهذهى تنأدالتلا ىأ فهل تل ةفدالما| هده.

 ىلع ناطيشلا ىلارغأو كعم ترجاشتال ىلا م ولا تاو
 نادعب وكوأر اذ كنعةاضقلالأسو كو دجواف كيلعأوش:ةف ماك-1ل_ا ىلا كتيكتشاو كر رض

 انا 2 ةد-هتدعقو ىنعفن ال مدئلاراص وىدنعسيعلاذا تءاعو ةمادننلا ىنتقأط ناموب ىصم.
 طوخ لك لادأ ترمهف توقلا لحال لا وسلا ىلا تحةحاو ىدد ىفام لقو كقارف ىلع ىدأ

  ىبادعتا ةليل زكرلاوحالا ا وسأ ف ترصولا وسلا لذ نملك 1 ان او ىنتقراف نيح نمو توقمو»
 ىرجامي هثدحمت تراصرنارسحلاو ةسعتلاو ناوطاولدلا نم كب ايغ لعب تيساقام ىلعو كققارف ىلع“

 ليقأ| كت رصوائءيشدح ؟ىنيطعب لفل سأراهنلال وط ترد سمأ ىفو تلاقنا ىلا اهيف تهاب وهواملا
 ع وألا ىنةر>افءاشعريغ نمت لمللا لم ةأامافأمش قىيظعدالو ىنمتشي ةرسكهلاساودحأ لع“

 نيكد ءىش ىالل ةأصاأد ىل لاقو ى هاددقروصدت صخشب اذاو ىب آت دعقو تيساقام ىلع سعصو.

 تردساق دقوحار زا روع لتكوومأ نا لم طوول اهي يدينا اك

 . اناطلسنالا كح وزنا ىماعاهفرعأان لاق فور ءمهعها ثاق كجو ز مسااملاقفددعب ن مىلغلا#
 راطو ىنامخ هيلا ىنلصوت نا كضرعىنان أهل تا قف كاذ لعفاهيلا كلصوأ نا تئشناوةنبدمىلع
 حابملا مالكلا نعت تكسف حابصلا دا زر بشكر دأو رس لاا ذه ىلا ىناصوا ىت>ضرال او ءامسلا نيب ىلا

 ”دراطا كلذذا فورءملتلاةةرعا|ةمطاف ذادسعملاكالملا اهي ىذلب تلاق( ٠ ١ هه ةلءل فو)
 ربا طال كار قت ةاملا هديه ليعما لق لاتورمتلا اذ هلا نفذ
 ٠ هللدهلاو كتقيفر اناو 01 كن ١ ىلمأ ىف ناك ام انأو ةدايسلا هذهىف كتبا رف تاخدف

 تم:ةخو ضاق ىلا ضاق ن ىزيكشت تن :1 و ىف لا تن ًاوأ كتفانأ ل هاط لاذ كلا اعىنعجىذلا

 لعاط كح راصو ىنع اربق تب روفةعلقلا نم ق.طابأ لعتل زن ىتح ىلاعلا بابل ىلإ ىتءاكشب كلذ

 مسعر رم راسا دل وا منمكاخيو تتامابنابا ةريخا و كلملا تن نب جورزتوان اطلسرإمس لا ال يرتلاع

 لك 1ىعذو ىنتةوفتال كانأ كاض رع ىاناو تيت دقو ىلا ءتهللا نهردةمىرح ىذل 'وتلاقفنينس.

 رشلا نعى و: ال لاقو ا هيلق قر يتحهلعضاوتتلزتملوةقدصلا ليبس ىلع شيعلاك دنع.
 رطخي الف دحأ نم فاخأ الو كلتقأ رشلا نم اعيش تام ناف كرسس:امالا كلل س يلو ىدنعىدعقاو

 فاخم سانلاو اناطاس ترص ىتاذةعلقلا نهقءطوب أ ىللزني و ىلاعلا باملا ىلا ىننيكشن كنن|كللاس
 وب أهمساو ,اخلا مداخ ىلرهظ هن عد ىتممادختسا مةاخ يعم ينئاف ىلاعت هللا نمالا فاخأ الان أو ينم»



 رعاشلا]ل وق نسحأْ امو.

 ىنبل» امها: نيكيلا“ دنا -  اكزأ تزعدا . غرد: امو

 ىنيغتس وه ىذلا رشلاما هيغتبا انأ ىذلا ريخلا له

 هلعجرض> اماف براه وهو هيض ناكىذلا ثارخلا لجرلا بلطي لسراافو رعم كلما نا مث
 بسنلاة في رس ثلاصحلا ةع ركلاجاو نسحلاىفةعيدب اتنبهلنا لع هتروشم بح اصوهننميمربز و.

 مط تفصو شيع دغرأ ف ةدماوماقأو هنباج وز نامزلا نمةدمدعب واهب جو زتف بسحلا ةعيفد
 تارماعلا رايدلا ب رخمو تاعامجا قرفمو تاخلالا مزاهمتاتان ىلا تارسملا متم اطوتاقوالا

 روهش(تناكو) توكلملاو كلملاديلاق هديب و توعال ىذلا ىلا ناحبسف تانبلاو نينبلامتيمو

 اهيمدق لل عتءاق ةءاك-حلاهذه نم تغرفامافر وكذ ةثالثكالملا ن :تفلخدق ةدملاهذهىف داز.

 كنتي راج ىلا ناوالاو رصعلا دي رفو نمزلا كالماي هل تلاقو كلما ىد» نيب ضرالا تلبقو
 كب انجح ىف ىل لبف نيمدقتملا ظءاومو نيقباسلا ثيد# كنثدحعأ انأو ةليلو ةليآ فلا ىلو:

 تادادلا ىلع ت>اصف داز رهشا: ىلعمت ىنع كلملا اط لاقف ةينما كيلع ىنكا ىتح عمط نم.

 دحاو ر وكذ دالوأ ةثالث ثو نيعرسم مهب اه اؤاط ىدالوأ اوتاه مه كلاقو ةيشاوطلاو

 تلبقوكلملا مادقمهتعضوو م6متذخأ مهب اًواح امان عضر د حاوو ىح دحاو و ىشع

 أما ركأ ىلتةلان م ىنقتعت ناكيلع ت.:م دقو كدالوأ ءال ؤه نانامزلا كلماي تلاقو ضرالا

 موتيب رت نس نمذو د الومأ ريغنم لافطالاءال هريصب ىنتاتقنا كنافلافطالا ءالؤط,

 نمكنع توةعدةىلاهللاو ةازرءش بلاقوهردصولا»دالوأ مضو كلملا ىب كلذ دنعفءاسنلا نم !ئ

 كيمأو كلدأ ىفو كيف هللا كرابةيقن ةرجو ةيقنةايفع كتر ىنو كل دالوالاءال ؤهءىجم لبق

 تح رفو4.م دقوهب دن تامقف كرض.ءىش لك نهكنعتو ةعدقىلا ىلعهللا دهشأو كءعرفو كلصأو

 هندملا يف مشتن ا ىتحكلملاةءارسس فر :رسسلا عاشواراقوو ةبي هكدازو كرمت هللالاطأ تلاقوادئازاحرف:

 اروهغمري-آلاب وارو رسم الملا حمصاو راهنلاه-جو نم شنب أامنولو رامعالا نمدعت ال ةليل تناكو

 للا كرتس هللاقو ةل.اج ةينسةعاخداز رهشىل أ هريزو ىلع عاخواو رض ةركسعلا ميج ىلا لسرأف:
 ابقن ةرح امةرأر د_ةوسانااتانب لتق نعىتب وتلاءمس تناكىتااةع ركسلاكتنبا ىنة>وز ثيح

 افاكىع ملخ مث ةانزكلا ةمعتلاهذ هلع -ةخءاوار وك ذدالوأ ةثالئابنمهللا ىنقز روةيكز ةفيفع

 اني د للا لهأ نمادحأ فاك. لواموي نيثالثةنيدملاةني زب رماوهلودلا باب راوءاصالاوءارزولا
 قب مل ةميظع ةنيز ةنيدملا اوني زفكالملاةنازخ نمضي راصملاوةفاكلام.يمح لب هلام نمش

 بهاوم او اياطعلا كاملا يطل زجاو بعالملاباب رأرئاسب علو رومزلاترمزو لوبطلاتقدواهلثم

 معن ىف هتلودو وه ماقاوهتكلمم لهأو 4ةيعر رئاسهما رك اب معو نيك اسااو ءارقفلا ىلع قدصت



 شق
 رمأي ماج ىتمهنا هتداع نمناكو رهطي ىتحةدحا ىلع هلعجح و متاحا لقي ءماجاذاهن أب املع تطاحأ
 مالا نم عجرىتح رصقلا باب لمتقي ماما لخ.١ اذاومتاخ|ىلعافوخ هدنع نم بهذت ناةيظحلا
 هاكرمالا|ادهف رعت تناكو هياعج رحالرصقلا ل>د نملك كلذدعب ودسلب ومتاخلاذخاي 0

 ثنحب متاللا اذهق رماتو موناا ىف ق ر+ةسموهو رصقلا يف هيلع لخدتلا لحال ليالاب تجر
 رون ريغنمةجا- ىغقيل ةحارلا تيب لخددق ةعاسلاهذهىف كللملا نباناك تجرخاماف اهاريال
 اهآر اهرصصق نه تجرخ اماف هيلعاحوتفم بالا كرتو ةحارلا تيب قالمىلع مالظلا ىفدعف:
 ن.ةنهاكلاه ذهت حر خ ءىش ىال ىر لهاي هسفن فلا ةفهس أرصدق ةبجيىلا ىشملا فةدبتجم
 اهءاروج رخدنا مثببس نمهلدب ال رمالا اذبف ىلأر صق ىلا ةب>وتماهاراو مالظلا نجح فاهرصق»
 ادإةةمالاهس أنا وب دىلا ج رخال ناكو روما نمريصق فسم ناكوهارتال ثيح نواه رثأ عبتو

 ميظع كفيسنا هللا ءاشاملوق.و هيلع حضي هوبأو اراذاف هنازعتسمهنوكسل فيسلاكلذب
 اة-:سمنوكي اقنعهي عطقا نادبالهل لوقيفاسأرهب تعطق الواب رحهب تلزنام نك لو ىدلوأب
 تاخد ىتحا معدتو هفالغ نم فيسلا بحس هيبأ ةحوزءاروىشثمالو همالك ن:كاحضيف عطقلل'
 ميفف متاألا عضو نيل وقتو شفت ىضواآ رفاه يلارظني راصو رصقلا ب اي ل عاط ف ةوفهيب أر صق
 ىنتخاف ج رك نا تدارأو ةتذقتلاو و هاهتلاقف هتيقل ىت>اهيلعا ربا صلزب لف متاحا ىلعةرئاداهما
 هدب عف رف هكعدت نات دارأوا هدي ىف هتبلقو متاخلاىلا تراظن ب املا نم تح رخامافبابلا فلخ
 هتحوز ىأ رف فو رعمهبتناف ةلوتقمت ءقووث ةدحاوةقعز تقعزفاهقنع ىلع اهب رذو فيسلاب'
 ناىل لوقت تنأو ةرم5 ىبأا يلاقي دلوايا ذهامهل لاهتف هدب يف ف.سلارهاشدنب او لئاسا هدو ةيمرم +
 اقنعهب عطقا نادبال كاللوقأ انأواسأر هب تءطقالو ابارحهب تلزنام كنك-و ميظع كفيس-
 ملف متا.1ا ىلع شتف هنا مثاهربخ ربخأ و عطقلا ايديعسما هكا توط دفنا عطقلل اقحتسم
 الب ىدلو تنا هل لاق مئاهدنإ نهددخ اف هيلع ةقيطنم اهدب ىأر ىتحامماضعأ ىشتف» لزي وهرب
 الا اهيعس نكس.ملو ةثيبخاا هذه نم ىنتحرا اك ة رخآلاوايندلا ىفهللا كحارأ تيرالو كش.
 “ لاق_:ردهرد هللو ارك الملا

 هدارم سالك نمهل يتأي 1ةءسمءرملل هللا نوع ناك اذا
 هدابتجا هيلع ىنمياملوذ ىتفاللانم نوعنكيملناو

 هتحوز تاعفامع ٌثريخاف نيعرسم هوتاف هعابنا ىلع قعز افورعم كلملا نإ مث
 لكو مث ممرمأ م اولعفف حابصلاى لا ناكمىف ادوطحبو اهودخل بثبا مهمأو ةرعلا ةمطاف
 نم اهثيحي ناك امواهونفدو ادهبشم اًظ اواو اه ونفكو اهولسغف مادخلا نم ةعامج اهب
 لاق نمردهللو اهبارتل الارصم:

 اهاشماطخ هيلعتست5؟ نمو انيلع تيتك اطخ اهانيشم

 اهاوس ضرأىف تومي سيلف 2 ضرأب هتينم تناك نمو
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 هيب :

0-6 : 
 5 دق

 سي ١ فاول ني هقودم عمربن ود

 كدا مرم عمهنيدلار ون لع ةياكح ظ
 6-0-2. ةيجن رفالا هتحوزو ىديعصلا ةناك>

 داعيلج كلملا نب ناخدر وةناكح

 اهارتشا ىلا هت راج عم ىدا دغبلا باشلاةياكح

 ريميناو ريقىلأ ةءاكح

 ىرحبلا هللا دبع عم ئربلا هللا دبع ةياكح
 يباهعلا باشلا عم د.شرلا نو رهرداون نم

 ةرصبلا لماع ثيللا ىلا تنب ةليمج عم بيصخبلا نبا ميهاربا ةياكح
 ردلاةرحش عم ىف ريصلا ىناسرخلا نسح ىلا ةءاكح :

 هب وخاعمةرصبلا لماع ضافنبهللا دبع ةباكح

 قاكسالا فو رعم ةءاكح

 (تع)



 1م
0-0 

| قرغموتاذللا مزاه#*اتأىتحروم>و ةذلو رو رسو
اقوالا لوادتهينفر ال نمناحبسفتاعا# 

 هت

اك |تافصب درفتو لاح نع لاح هلغشي الو تاريغتلا نم ءىش هيرتء. الو
 ةال_ملاو ل

 , هلا عرفتو مانالا ديس دمت انديش هتقلخ نم هتريخو هترضح ماما ىلع مالسلاو

 ماتحلا نسح ىف
 ظ

 ,مالسلاو .ةالصلاو مدخلاو كولملا ىلع هناسحا ضيفمو.معنلاىدسم هلل ادمح( دعب امأ (

 . رارخ الا هبحصو ' رارب الاهل 1 ىلعو . ماماءايبن الث وهنم ىلع

ثونفا نوضاملا باحجعلا بحءلارامخ الا نساك نه عماجلا . تاتكلااذه عبيط 9 5
. 

 لثملاو . ةيمالسالا ىلطسولار وصعلا لاوحال حراشلا . بادآلاو راثالاو رداونلا نم

 .ةرلهالا مهتاداعو موتلماعمو ابلهأ قالخال
 ةهزنو . هئراقل ةفرطو . هعلاطم ةئمغ ؤهف ةلمابو

 كقفن ىلع ةيديعسلا ةعيطملاب كلذو. ناكمالاردق, ححصو .ناقثالا ةباغب عبط دقو . هعماسل

 رصع فيرشلا رهزالا راوح ةيقدانصلا ع راشب أه: تلا اهتيتكم
 ةرادا

 : ( ىدوصخلا ىلع ىدنفا ديعس ة رضح)

رهش لئاوا ىف .هماتخ نسح حافو .هماع ردي حالو
 .هيرجم 76١؟ هنس لوالا عيب ر 

 نيم | ةيحتلا ىزأو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع
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