
3
0
و
 

ا
ل
ج
 











 م
 0 ةس-7 اهايبات داتويديددموب

0 ١ 8 7 

 ا ٍ 1













 لكشلا ادع هعضوو هعلطةرغعاس او هعبطما ءنكو
 عراشانم لاوثرهش طساواق لاملا مضلل

 رومالا مكحاءثعنزم ةرجعنم روك ذم ا

 ماركلا لرلا تدمج اند
 لَها ىلعو هلع

 عاوءالملا

 م
00 



 ا اج حا يح 5< ايل ايلا لا لا < يع اج يك كي يي
 قوسدارافغلا دع مخارب قبقملا يطق ههقاىل المول لوي

 هعاطمل ا للسج هعابطأار اراد صحم

 5 عج جو راو و عج جك 0 00005700
 نسخ اره مكسحلا ىلع دامعنءا حرمت عبط منار ,لضفلا بهاو نوعي

 ا ءاهاذمنلا عالطالا ةراكسصو بزل ىذش و عاطلا بنعم

 يب أمال_الازجسحرمشب ىواننلا«ثءاعاز د طم نويعأا«اعب ستكيدأ ىرحأ

 ىياهلاهقادسب٠ ءديسلا ىرابلا -ذف ىلعلكر ملا ة.ذيلع ىواهزمشلادماح ْ
 ىذرظالومشم ىنيملاهقاد.ءنببلاطىنأ جاملا ىنغااءالوحبلا ىبهلملاةمدو |
 ةريضح ىد ومالا تا مت !و هند هكذا 0 هسلالاوءاضملا|

 اودةرفوالا 0 د هيمادلاةداضلارا ِْء ىف كنيسحأ

 علبو هاوثالا هبانني ت نه لالط ىف اهدهس_ك اردحص ةقربثملا ادد_#2

 عمابملا جداتسلاةارسلاةةذامو د.حامال االول اثرا او هاعنم لج صو لك نم

 ىدا ملحلااىد هدااوومننعاي ودبل تيداحاد>_لاو د ديوب

 | باءصلا هممهملا نع دادعتا هريس ينال ىبلار * املاو د وطال ا هلدملاب ىحسا محلا

 رث املابحاص هلدلااهةزوس وح ىبامو هيرصمل ازال ازيز 5 0-2

 هدو ريدو ولا هققا ملم ىلعدمجنب ىهارب ءانب لع 565 ىودملا بانج ىلحلا - د

 قلطلا عابلامهدأ هنعش حالو قييم :اه-ءااعر ىلع ةممتلا الو

 همضونحيلعادتمو هحيطماقاعر رملاخا عاجالا نشا جهظرشب|
 مدع اج نع نموخطا هب. ةيستي رسول انوم
 مدشلاودالا نوكلاىفامو مدع ه ههجدرجولا نادقتعلاو
 مكن لاةهلاطم مزلاو ةمهاذ هأيهاتنكت !موغلا نير كللسأف

 مالا ضيا ىدوحلاقيرطيلو ٠+ ىرددكسالا »هاطهنب ا صاخخلا

 معلضفلا لها ض لا اهحرشف ه قذلادا.«نباةعااطم مخاو

 مدت ناهرا.رفامهالا تصحب يه دحو٠ طعام ايهالكر

 مهلا لهأن مدا قيرطلا 1+ ٠ ىلا دعرسيلأب انزع
 ميياميماجامي ني كبامم ٠ قيباءبطقاردق اهعومج
 مدن-ااذاداوطا كش اهمكتو ٠ همرطنع ىتعار ثسحالا

 مكسحلا نام ىلغ دامع نبا :٠ »+ اهجن خ *أو ايخدايم ثحح
 ه2 222252 تت 22 0 لا ممم

 1 15غ ١|| الا _ هخاأفم 0

 حسمت |

 ملا احا

 ل ا ل و ا هس م

 ١ ياو هع
 ل هس سس ممامسس ” همم مامعسشم ل م م دع



 ١ ؟ ا/

 لكشل !ادهفهعضو و هعاطة رع عاشو هعيطماةناكو

 نعرراثلان م لاوثرهش طساواق لاثملا فيطالا

 رومال ا مكحانثهدنم ةرجهنم روك ذملا

 ماركلا ل رلا متاخ دج انأ لمس

 لئفأهلا ىل_ءوهملع

 عاوةالصلا

 مالسلا

7 



 |؟ة5

 ا ا يي 2
 1 قو.دلاراففلا دبع مهاربا قيقللا بطقاابهللا ىلا لسوتملال وة

 هعاطمللا ل *ءابطلاراد مجم 1

 ورع احب وب فوم وس صو يووم
 ناك ن_س-أرهو مكسملا ىلع داب نباح رمش عبط معنلا ولها بهاو نوعب مت

 نو-رزلا+< ان :ناهاومدلا عالطال اةرثكحي ه_فةاؤمل ى ذو عادلا بدع

 نادال ع د ىواستملاه_ثماهاز دامم نو.علاءامبسةكينأب ىرح

 ىراهااهللاد ,ءدم_سلا ىرايلال- ذه ىلع لكو تملا ذ ىلع ئرواهربسلا هد ماع

 ىدرافغ الوهم ىئمملا هللادس., ءنب بااطىلأ حاملا ىدغلاهالوهىلأ ىب مأملاةمدو

 ةريضح ىلدهرومالا تاءعصت_سلوه نم هنك ذل ةدال اةزطفلاو هيعملالاوءاضملا

 ىاودةرقوألا هرهايلاةءام_ملاثتاذ هيماعلاةعابطلارادب ىف_بح كي ْني_بح

 غلبو هاوقالا هثانثي ترطعت نم لالطىف اهدعس ,5 اروكحح ةقرشملا اهد_

 عماسلا ديدائسلاةارمسلا ةلالو دمجامالا ولا اثراو ال
 ىذلا لحلاىذ هدأاوو هل خ نءةيوبدحلا تراجعا دتدم لاو هدلانو دا فراط نيب

 باعصأ | همههم لاذ نم دادعتاهريسن قيال ىلار انف داوطالا هلة ملا فضتست

 رث املابحاص هيلدا اهتزو-ىج ىاعو هب رصملاراندلازبزع باقرلا هئدعكالتو

 هدوجوبدوجولا هللا عّمم ىلع دم نب ميهارب نبل مه مسا ىوي دل لا بانج ىلطارذقلاو

 قلطنا عاربلا مهد ه_:ئعتس حالو هدوسو همركب ئاص-هاناعر ىلع هل هتمتلازالو
 هعضو نس ىلع أتم و هعبط ماهاعر وملاقت عامسالا ف:ثداعهط 2-

 مدسعاهت_ةدقح سفن نءنفملف « هرسةرب رسوغسمت تأ مار نم
 مدقلاوذالا نوكلاىفامو مدع ه» هعمدوحولا نادةتءءإو
 مك-هللاةعلاطم مزلاو ةمهاذ «أ سها تنكناموقلا قيرط كل ساق

 مثالا ضمغلا ىذ قل اقيرطىلوم * ىردنكسالا ءاطع نبا صاخحلل
 معلضفا !لهأ ض.فلاباهرشىف « ىذلاداءنباةعلاطم ْمْعاو

 مكلدق ناهراس .رفامهال كو # هحوم مطالت رع امهالكف

 مهلا لهأن ماكو قيرطلاك لس *« ىذلا دعوسيأب ازرعتو

 وا 50 5 قرواء_طقارد_ق اهعومجج

 مدا اذاداوطظا كش اهتمكش بو # هد رط نع ىعارب تسحامل

 مكسملا نتم ىلع دامع نبا م: « اهسز خرأف اهتداهب تجز
 دم مس  ةسسسسلسا مسيسسسل ةيمسسسلل مسا ميسسسسسسسسل

 ١5  4٠6الا نم ٠|| 456 44

 1:6 ةدس



 ىلع كلذانقسامتاو 4 -فقهانعداأم ىلع نيهاربلاو ةلدالا صنىلا جام ىت ىمملا

 عقوامو بحأ ناهل طبي و أ هه همن نأ تا ذهل ىسملاو خادما نمييغدم هاك لمس

 لمادا كلذ ناف عّريشم كلذ ىفاناف بلاطملا نماطم ىلع لال دا ىو نمهدف

 أوأ بمصدلأ الباف بهملاّوبو لولدملا نالطد د هن الطن نم مزاد ملط:ناو ىولاطملاوهذ

 همق م لدعسلا 1 هلواس ىلع اج ىذلاو كل دن ةمل اطم ”ىلع هب .وتن نأريغ نملاطنالا

 فوصتلا قيرط ىلع ملكي نم لكمل ضرع ىذل ارطلما نم ىل ةمال_سلاانادجو نم
 املعلو موقلا ىلا كلذ بسأ و هه هفو هل ةعلهرظأ .امةدكىعدبو همق هلو ةعالن 3

 مّدقتااو مهعمبدالا» 5 نمهنفمئت مهلعاباذك أ ارتشم كل ان وكمف مهنع "ميال كلذ نم

 ىلوأ ةكركلاو سما باهذو مكملاو سرخللا نوكي كلذ دعو ئئملم ويبالام مهيدبأ نب نا
 نم عنعال لد نمدان دصقامنامت هنأنيو هنا سار مش نم كل دب هصاختل هلة ةيقاعد_ب 1 هب

 ص الخ ىلعله_هينأ دبعلا ىلءفاواهمنوواهبىلاعت هلل اهدا ارأ نملةدئافلالوصح

 نمل برن خو لردنال ة باغ سانلااضر ل بق دقن هريغة اضم عامنا همزلب الو ه سنن

 ا الجل 50 ردتو أ طخ نقهلر «عطو فياأتلا اذ هد ديني

 نعكم اهيبلأت كلذ عضي نأ رهط ناو كاذب لاو نع ان ضال د ءريهش ناو

 نكنو ىضمدق نمنأ نملزلا و ىذتريىذلا يهذملان هُكِلَذَو اب رعتز اعيش

 ءأم ءاوالا مالك أسس ن نءةلانضرعتامفةءارطاو ىدعتلا ن ءائمهلعنا م ىلاعتهتار 2

 ةرب بالواه مكى لءانم عالط ريغ نم ءمهتاراشاو مهتارايعريرةةوءاذعلان مىحسارلاو

 هرفغسسو هورس امن العاو هورتسامراهظا ن مهءاعانمدقأ اماضرأو ردغم توافق

 ىلعانشسد ركنو مم ”اماقمو مهنعهللا ىضرءا اوالالا عادوا ةراماضدأ

 نأ كلذعمدلأ فو هبانئاطننسا مدعو كلذ عجن ءانسالفا عم مج مسلمه ر طئلولس

 ىلابياعملاو عئامقلا عاونأ ن دار ارسل ًاوانرتامذ هماعتوطن ااعانذخ اًودال

 هلحانمارارتغااممعوزخةلاواهتم قل امس وفن ممستال واهلغنوأ اهلعئالو ان ءاهلعي

 هنود لك انعودت هيودانملعت ّنِعنأ العو لجهملا بغرتو هلو هرظلبش تاع ساو

 مهتداراقة نماولا م نيرغاص نيرخاد نسا نحس خانعانؤادعأ : بالنا ىح

 انعم ذفلمشين او انرأمه:مءانبلطامانابا هفاعسا مدع نءاوغل_ملو ايلطمانسف
 ل_سوتو نيلسملا انئاوا نمدل_ةءانلاعد نمو هعمم نو ءاعدلا اذه ىلع نم نملك
 دوج لك ىلون نع هبائف رصناامب لحالا جيلا ىلالوصولاو لمالا غولب فهملا
 نّسنلا متاخ دم انالومواندمس روذلاىلاتالظلا نهدي ىلعانجرخأو روذكحو

 نيرهاطلا نئيمطلاهل ١ اىلعو هلع هللا لص نللاعلا بر سدبحو نيلس رأاماماو

 هللدولاو اريثك اهلست سو نيدللا مون ىلا ناسح ار م يعباتو نيمركالا ةرربلا هباصصأو

 نيلاعلا بر

 لعمك

 1 يي 5
 همللات

6 00 

 هريس 1 تساهم

 نها ,.اتيسلامو
 تقانا محال أذ

 كعةيوذنلا وأ 0 0
 مالللاورب ل 000

 ةتادبع قال( و

 لعهنزا اكسو قولد, ا

 - همصعو 7 7 0



 (اسغ)امسيف امون روضرالاو تاوهدلا ىأ (ماوعلا تراص مهن رلةمسنلابىأ (هتان اجيرف )دوو هل سلا'اعىأ (اسغ (ابسغ

 امهيفامونوضرالا وتاوعسلاىهو (را' .الا) هللأان(تقحم) هل ةيكلذنمي مهل ةمسنااندوحو اها سل ىأ(هّشر ءىف) ةيئاغىأ

ىأ(ر راونالا ل الفآتاطم ع سرعلا وهو (رامغالا توتو )ّى هالك هلم .نااناوعلاو ةج-رلارث ا هنال شرعلا اوهو (ران' الا
 

 وه هلاسحاىاىلا..ةهتجر تال صاخلاو ةجرلاكل:صرشرعلا/ 220154 + . ةطمحلاكالفالا,ةييشلاراونالاب

 اهلك اوءاادو>و ذئقاىذلا
 ىلاهت هلوق ىعمملا اذه. راشأ هنأ اك (هشر (هشرع ىفاسسغملاوعل ا تراصاكم نار ىفاسسغ اجر فاسغ ل ا ا 0 7 0

 عسردل امدرع ا

 دا ارملافتد- -وامدوجولاءاهل

 تءسوىبلا ةماعلا ةجلرلا ةجرلاب

 ىا(ب بت تح | ع نمانزْئ : لدحج

 نأ نفي ع اك دار ىف عنتما

 هبشلاهزعفىأ(راصرالا هكردت

 ىعع قدارس عج تاق دارمسلاب

 رادلا نوح ىلعب صنت ىتااةيحللا

 ىلاعدقلا ةيئاجبرو نورلا شرعلا ىلع ىو ا ثىلاعت هلوقو ىودسا شرعلا ىلءنجرلا

 ظ ةجرلا ع نمق*_ثموهو دوجوم لك دوو ىذمي ىلاعت هلل مس انجرلاواناجر هنوك

 || اربجتىلا عتهلوق ىفئث لكملع عسو أك ئث لك تءسو ىتا ةماعلا ةجرلا ىهانهه ةجحرلاو
 || هما ىضتتم تح تاخ دلال ذازاطعو ةحرئث لكت عسوائير اولاق ذا شرعلا "هل ج- نع

 | ايهاضةةمو ةماغلاورهقلا» اوةسالا نعم نم مهذب رو هر داوعال ا ىلا عت هيث اهسأ أع.ج ندب يلا

 ْ ناك امل موج الف هروهظ عمرو عظالو هدوجو عمدوجو هربغل نوكيال نأ ىلاعتمللا نسف

 ا ها سلا اوعلاىذلا هكثرع ىلعهتدن اجيرباب وبسم ىلا عةقحلا
 0 امناوملاوعللالو شرعللا دارو هظالف همط ىفامن منال شرعلا ف سس غاهاك لاو ءلاو ةناجرلا هفاضا نسور ماس أتاه دار لاي

 | توذو)شرعلاو ماوعلا نيباك (رانأ الابرات الا تحم) لجوزعهتنماءلار وهظلا || ةماا نااكف هيشملل هب هيشملا
 | ىغشر اونالا كالفأ تاط. .عو ةناجرلاو شرعلا نبك (راوالا كل الذأ تاطععرانءالا زع كلدك اهدعبام دبور نم عمت

 | راسل هدد نزعت دارؤ بستم نمإ) مص قاوؤسسح متاع نع عز ةلغعلا هنوق ىأ هلل
 1 هاتعمزب زعلا ناق لو زعهللهشي ور نءانو < هاو سام لك نوك تذتق ا ىلا عتهللأ ةْزع هيوردين أنا متراسنالاب هور

 : ١ ىذل ازيزعا !لمقو هماالوصولارذعت ا ذازي نع نصح لاقي هبلال_صوبالىذلا عسنملا | اهتدلاف ةعلسم ىهف ةطاحالا

 0 هرب وصتىلا اد_هقو-هفهتيد”ىلاوءسالو هربدة:ىفاعمطمهو هملا قتربال ىهذاهقاطمدير ا ناوةرخ لاو

 .نسلالا تاكو هتعنْلاردانوذ بابلالا تراحو هوظعترا_ < ىفلوةعلاتلض نمزيزعلا || ةرح الاف ةعقاواندلا ف ةعنسم
 1 نضال متو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق هلا جب ف صوو هلالج حدم ءاميتسا نع ب ىذتق | ىلاعتهزعف ننمؤمال

 1 نسحز ا اهف هءاكحاو هزعىلاةفاضمتاقدا امسلاركذو كسفن عت دنث كن كملع ريزعلاّن اف هي ٌءرنع هاوسام

 1 1 هاشم ندساع ةوههتاهب لاك (رارمسالا هتمظعتقةكقن اهبلاكب لك نمأ:) كا تع

 | مارهاطلا تنأو قدك رك) نيفراسلارارسسأ هتمظع تت اميه سلو كل رو طيف || ددسعتادا يزرع نيس لاخ

 هال تال ها دحر أ ها درا هقاررشا ل سفرا و يقي | 20 03و هلا لوقا
 ىذلازيزعلا لسقوهملا قتربال

 تراحو هّءوطعىقلوّةعلا تاض

 تاكو هتعن كاردا نع نانلالا
 نمان) همح دمءام تعا ن ع نال

 لاكب) نيراعلا بوق ىلع (ىبت
 ىلا )ر نجار يايا عام هوك ىأ ( هنمظعت ةعصت) بلا بوهلالح ةفصبىا هنافسنساسع ىأ(هلاهع

 قى كتاف < رهو كلاعن روهظبو أ دومشلا لهأ هلوةيامءامشالا عبج فكن اذب (رهاظلا تنأو كفيك بولةلا نطاوبىأ

 ا نملاعنلا( رضاحلا)انتاكسيو انناكرح ىفانل بقارملا ىأ ( بيق للا أوب.غت فيك مأ , ) مهريغل اودي اكملاعملا

 ”هلسا راو ةمتاكملابهلاوحأو ريغلا لاعفاب ةطاحالا لص دقذاروضملا ةبقارملا نممزايال

 | ناكلا اديه ولا 5 هللا هجر فاؤملامالكن مارح ا ا
 هيف ين اكس 4

 ْ !الاةوقالو كل ذفانالو>الو هأن دصق ىذلا ضرغل | انغلبو هأن درا امهتلادم# ز زذ دقو

 دقو باوصلا ىلاىداوهلا ىلاعتهللاو تاكَلا لت اسم نما د_ةذعام ني كل ديو هللا

 | عيجج ءرفءانرك ذامنوكمزتلن لو ىعملا اًذهالاهمف دصقأ لىفا هسذتلا اذهلقأىف مْدَقَ



ا ىطعمال ىللوةي فرمهن وأى .طعلد - -ًاىلاتهحواذاىناكلذو ا
 وغالارصانالو هتناال

دنعفقأ نأ تدر ًاوثوكلا نم وشن عك تشكو ةطاؤك لت عظاذاةهاادعام م[ اوعلابدارب أل قتتو
 هننت.ة-ىللوقته

 كالوعقاعتلب ب قاهتنال اهتقق -كلوة:كلذد:ءفقأ نأ تدرأو تادانلا ىتطاخنااذكو ل .كالوعقلعتل 8م

 2 ءركلاو كامركب لعلب اس ىفوقو ىلع ىله الاف كرا ىلعىأ (ك.اعك مركب ىلع ئةقوأ دقو)كملا بعقد“ يش لكن

 ىهلا)زيبلاطلا بلطدا اوسو هجوتدالو ناموملا لاما

 ١ ؟ لص ىأ(ناخأ كنك از ناسسألا كتداعكال تنالطعلا كلنا 1ك

 نمطغقي نأ ىِّعْش الىذلا ورمل فاصوأ اوفو هبامو مهفوخءارو نمنا نيلاعاوجر

 الام_هفوخام هنأ ء_متماذع «مرك فاصوأ ىلءاول ا: اف هدوم نمسأ. :ثأالو هعجر

هىذأا هنمشمبغن وةادعاو حراذاو هيلا كاذب مهدرباو هيلع مهعمصأ
 ءارو نم .و

 وأءاجرلا رهاظ عم فقن له مهلوةعلارابتخ ا ءاسرلا نم مرهظ أ امنوكي نأ اوذاشو م متاجر

 ملاوعلا ىعفددق هيلا« * م عفو ءاجرلا رانأ كل ذاف هت شم ىف نطبام فوخ ىلا دفنت

 نسح أ دقاو مَدَقنام د .وأا تاعسأ| نم هتنوذتاملهبلا ماوعلاه«-تفدامنا (كنلا

 اودشنأ عملا اذه ىفوءهقئاريغ عمة حارالو هقنا عم ة.شحوال لاف نم

 معن نءتبغدمن سحر طنع » تاضت اله ىمعلسنيعل هر زان

 وحن ه- والو نيلمؤاالامآ هاطختتال حر كلا (للع كامركي ىلع ىفقو دقو )

 (قاكنم كنلعو ناع[ فيك مآ قمأ تنآو بيس[ فلبك ىهيلا)* نيمااطأ |بلط هاوس

 0000 اع اع ل ا ةايصس ل اءدامل

 5 م وك ىذلا تاو رهف فدك 5 1 ةغلاىف ىزلا تنأو رقتفأال

 ةلذ ىهانه هنرثملا ةلذإ او اهجوبامةدهاشم ن م هملعباغبامل ةداضأ | فاصرال ا هذه

 ةلذلا ىمراقتفالاو ةءصوصان ار ىهاهيلاراشأ ىلا ةمسنل اودي دوبعلاو :ةيلحلا
 زعفترظنو مهاد ىلع ىف ذدازن 0 ةلذئد لك لذبتما ١ ار مهضعب لاق هر هلا ىنةيمانغتسالاو

 ندقزع عى تالذدقل هنعهتلا ىذر للا لاهو م هرع ىلع ىزءدازنزعىد لكس

 تفّوعت ل ريغهلاالىذا!تنأ) تززعتهد وو ىلالادح از زعتام يح تززعو لذ ىذ لك

 تنأف' ولكى ارعاطْ م أرف : ودلك ىفىلا تفّرعت ىذلا تنآو* .ثتاهانخ 'يثلكل
 لكلا باغ ىلع فاؤملا مالك ىف هظفاو هانعم مة هئدق هلك اذه (ئثلكلرهاظلا
 كلذ نعانه ريع هنا راستءا لكي ىلاعت هتلما مار وهظل | نأ ه#فتمل_صاحلاو ماقأاو

 شرع ءلاراصفه شر ع ىلعدسأ اجرب ىو سس نماي) هل اوةودو مدع اهقاهرك ذيل ةرامعب

 7 *ىهملا دلت سا هوا دمعب (كريغهلاال ىذلا ت أ نراك ةهيضوسللا رس ىهاهللا
 هنا :لكراص لب( *كلوجاخ) ؛كفرعىذلارونلان ءهدقهةعدو اا عئذ :لكل

 (ىلعأتن و١ ٍواطملابرفط مدعو ةمسخ ىلز ص ىأ ا(بيخأ فيك

 (ىلكشمكماعو):لذوناوه
 ىهلا) ىداققعاو ىلاكتا ىأ

 قزعىل ل صح ىا (ز

 ( تيرا ةلذلا ف تنأو) ا

 !-,مماهتاعحو ةلذلا ىف نتقأىأ

 فيكمأ) اهقرافأال ىل اناكمو .

 كيزعىل لص ىا (رعتساال
 ىدد دقو ىا (ىهسن كمل وز

 راونالا ةضافابةصاخ ةيسنّكلا

 لكر اص تح طابو ىرهاظ ىلع
 اناقهلناىلو اذه لود ىف ار نم

 مأ) رخآنمزب زعدهحو نم لءاذ

 رعفلاف ىذلا تناو رمق الفك

 نموه ةمزالةفصوهف ( نأ

 فك مليا رفا برال

 (لد ود وبىذلا تآَو ريس

 سلا ضء»فو لدو-مش 2

 دوهشلاب لاكن اسس ا ىادو

 لصح تح (ىتينغأ] لقال عجربف
 ةلذلل مح .رمراتفالاف كءزعىل

 هدضىف هنولتو ةزعللءانغت_.ىالاو

 تاس ةداضتملا فاصدالا

 امسوبامةدهاشم نم هملعرهاظلا

 ةقلحلا ةلد ىهانه ةدشملاةلذلاو

 راشأىلا ةمسسلاوهندونعلاو

 هسا [[ت

 افو رعم كسف:تاعس كا (ئن لكل تفر 2

 )ئىد :لكح ىفكىلا تةّرعت ىذا! تنأ اوز كفر

 ىأ(ىوتسا ندءان) هل قام ىلع عّردم (( رش لكل هاللا تن أف)رونلا كاذب. س('ئش ل ىفا رهاط كتب ارف)ادون" ف تعدوا نأه

 هيشفدلب , لهأ ىلع هدونج اطل لا + ءالتساك» رهقو يكول شرعل انا را ىأ (هتيناحرب) ىوددا

 ضرعلار اصف هب رقلا لهابهش :رءو دونما, هتجرو ناطلسنىفوملا



 كنم برقلا ىلا (ىئيلطاىهلا)

 لص ىتح) كنا سحا ىأ( كد رب)
 لوصول ا ىلا لمدسال هناف (كسلا
 ىلا-ع ابال نعال كيلا

 نمناك نال لطلاو< ةلوخد لا

 لم« مل ناطل لاكح ىلعالا
 اذاام فال ةةْثملوصولا ىف

 (كتنعىئذحا و)ىندالا نمنأك

 ىلع ةردة ىلريصي الفك ناس !ىأ
 وهو ( كلعل.ةأىّتح) عانتمالا

 فاجرن اىهلا) هل قام عع
 (كسصع ناو كنع عطقم. ال

 ناسحالا م دتيملاك نا ىتفرعمل
 عمولو هريخ جرب كا ذكو هن مو

 (ىئلواريالف قو نأأك] ةيصعملا

 ىلع (كّدعطأن او) ىئ راع الى

 ةعاطلا ديرتامللاعفلا كنأب
 لاودو دام عفر ىضدقنال

 ةلوخد# ىهواصوصخ كاع
 فوت لاد_دءا اثنمو هلولعم

 دوهش نيفراعلا دتعءاحرلاو
 مكن ةوجرملاوةفوخلا تافنصلا
 انف توافتال ىلاعت هتافص نا
 نافهفتواغ:الاهدومشكاذك

 ادوهثناكسم تواهن:همعقو
 لام مهدنعرّوصت ا ذافاصقان

 ةيلغو ةعاطلا: لمعلا عمفوحلا
 ام ةمصءملا باكل را عمءاج .رلا

 هسفنفئدملا هنفصو
8 

 ١ ؟ ؟

 ءامشأةعرأفف ىرهأءادستب !ىفتطلغهنعهتلا ىذردي زب ونأ لافرك ذاك رك ذامت

 هدف :رعمو ىرك ذ قمسهرك ذ تدأ أر تم منا! هبلطأو هيحأ او هفرع ءأو ىلا تهز

 ةملوالاهل تناك اذاف + _ةرلط ىتح لوأ ىلهبلطو يدم نءمدقأ هتدحتو ذر ا

 ىكءامماؤملا هركذام قفاوباعو » همركو هل ضف ىوسا ملسو هل وديعلل قس[ كلذ ف

 ئداابو هورك ذهياسجنيرك ا ذل ارك اذاي هتاحانم فلوق ناكل هنع هنا ىضر دنا ن ِء

 كنذانالا ل دنع عفثي ىذلا اذن م هوامعام خاصا نيدياعلا ى ةومايو هوفرعهياءزيفراعلا

 هردّقا<هفرتىف ةءاغهل ه.فوامهدمع نمبرلا ضارقدساو كلضفب الا كرك ذ.ىذلا اذ نم

 لاك هملعء[ضغتوهل همارك !ىديا م هملعباوثلا لب زج كلذ عمد دعوو هفرشاهتاداو
 مشا رشا تا م رقتسا م ةبسن هعمل تنل ككلمام نم ىرتشا م ككلم مهشعب

 نيب وش مانوكمن أ نان دعي ةاناطعو همعت نأ هش افاعضأ ص وعلا نم هيلع ل دعو

 لسسال(كملع لبق | كتنع ىبذجاو كيلا لص تكتب ىبلط ا ىهلا)# لاعلاب
 لايقالا هلى أّسالو اهب هبلطي نأ هنم باط كاذلف هّدجسربالا ىل ات هلا ىل هلو صو ىل ا دمعلا
 لبق ن ماهانرك د ىتلا ةماوالا قتل كلذو اهبهملا هيذ دع نأ هنم بط كل ذلف هتنعالا هملع

 دي نير فرت م كار دع دعا 3 لا“
 ولطااو مارثوا _تاوامهاادةءاوددعلا تاق ىل لعام .ةاعدد نالاح ءاحرلاو فوم

 اذهورئاطلا جامبو نازيملا ىي مكب كا ذاولثمدقو ةصعم وأ ةءاط ف دبعلا ناكما ا

 تافدلادوهشوهاغ ا مهدنءامه ًاثفمتالكلذو ءاساوالا ونيف ةراعلاةدهاشم ىلعأن ٌُ

 نافا,فتوافتالاهتدهاشمكلذكف امي تواغنال 0

 فوكلاا لاكدو-ورّوصَتب كلذلف ةاواعمالاوحأ و ةصقان ةدهاشم تناك توامث:اهيف عقو

 لاق م هسف:فاوملا هب فصو م ةيصعملا هباكترا عم ءاجرلا ةيلْغو ةعاطاانذبعلا لع عم
 ىنال لامعالا ممثل قابر بقي والا عمشا لام داك : «نعهللا ىذرذاءمنب ىدع

 ىندحأو فورعمَدُف الايات ًاواهررح أف يكو صالخ الا ىلءلامالا فدةعاىندسجأ

 مالكنم مدعَتدقو قومودرتناعم ًاواهر م ا ؟ولوفع ىلعد_ةعاب وذا ف

 ءاعد نمو للزلا دوو دنعءاجرلا نأصةأ لمعلا ىلعدامعالا ةمالعن مهللا هر ف اوملا

 ةيضعملاب ىتددانأ ٌكدعاطو ةعاطلابى ىنندانكةيصعم ىهلا هتعهلقا ىذرر سابعلا نأ ىديس

 نارا مفك ضني ىلا ةيصعملاتاقن الور ١ اهم ىو كناخأ امهيأ ىفث

 كناسحا عم فاسحا ىرأ فيكى رعيشتملفءاسر ىف عدترلف كلدعب ىتلباق ةعاطلابتلق

 اونْوْحاذا ةماعلا هفعهللا ىضراضيأ همالكرمو كنامصععم كا ضف ل هجأ فكأ
 فئاطل لاق اوفاخاوحرىّتهو اوحراوفّوخ تم ةصاخلاواوسراو>راذاو اوذاخ
 اوفاخاو فو ىةسمالارهاوط عمنوغقاو ةماعلا نا اذ - هزمشلا مالك ىن_عمونمملا

 اوفوتاداهللالد أو هللا لهالامكح مهفااروْةرابعلاءاروامىلاذوغن مهل سيلذا ظ

 اوحو :



 هللا لعفامهل تف هن افو دعب مانملا ف ىلشلا ىؤردةفةيورخالا وةبوذدلاتاذالاوتاوهشلاك (الد, كنود ىضر نمباخدل)

 ىاو لاقفراشلا لوخدو ةنملا نارنسخ نم طع اهراس الامون تاقدداو* يش ىلءالا ىواعداا ىلع نشهارلاب ىملاطي )لاق

 باطىأ الوم كنع تبن هرمسخ داو )ناَقأ ن ارم نممظءأة راسخ
 تاماركلاك كريغن قلعتلا ىلا كيترذح نع وهلا

هسلس نوكي نأ كلم ا هنمبلطن ع هسثاذها مدع ةفتاهشاكملاو
 6 اوسجيب فيكىهللا) باودل ١ ةسامسنال !ضر لو

 1 تاتيمالا ىشةداعى أ(نانتمالا ةداع تادبام تأأو) كطاانهيلا

 لاقف كل عقوامىن دف تاه تاتفرخآ ئثىل عقو نكلاو ممن لاف ءاطعلا نع ىطعملا

 وأن اكو «مهدو-وهللاذا ةقافلامهرضتالو موتفاكهللاذادوح ولا ىهعقن. ال موق ممل

 كيلا ك دل رةفأن م ىلأل_هتكنا مهللا هناجانمىف لوقي هنعهتلا ىذر ىدادغملا ةزج

 كيود ىذر نمباحدمتل) ىرقف دتالف كريغو» ىنهعثللا ىرقفَن ا لعت تنك ناف

 مالكلا ندن الاءّدَقَتام .بع مم ءوهو نيب اده ( الوم كذع ىجن نمرسس> د اول دب

 ىبلاطب لاقت كيهلنا ل_هفام هلل قف هناف ودعي مانا قهتعهللا ىذر لمشلاق ور

 ة1 اةراسخ نم مظعأ ةرا لا مون تاةد_>او ءىش ىلعال ا ىواعدلا ىلع نيهاربلاب |

 اودشن أ هانعم فو ناقل ن ارمسخ نم مظعأت راسخ ىأو لاّفراسنلا لوخدو

 داض كد ةذريغا ندؤاكبو «» لطانْكهبوريغل نو.علارهس
 ةعكر فاأه] .او مول لك ىلص» ةنس ةرشع ثالث ان دنع ثكم لجران دنع ناك م هضعيلاقو
 فيك ةقيلخلل تدعلاق مثال قل لمقّتساو ىّتارصعل ا ىلص ا ذاف هماصر نم دعق تح
 ىهلا)* برغملا ىلا تكسيمت كاوس تسنأّسا فدك ةةلخلل تيمع لبالد كيت دارت

 قمل بم لكن مي عأوهو ف مولا | ذه ىلء ناك نم برمتن اذه (تاننمالا

 سالمعءامل وٌ سلا نما و) نيبهتسناومةوالط مهقوذ ىلع هشرتودَد ولا قفطانلا

 هللاربغب اهةملعت نع مهممه عفر وهدزعنمهرازعم_سا (نيزعمسمهيزعباوماقف همه

 هعماوناهي ل يح هّمريه سالم نءمهسلا ال كاذو هيومن علعا ريكو هيت ىلاع

 راك ذالاوحمو هردقىو.رادقالار هس ةفرعملا اولاق كلذاو هاو. ىلا موب ىلق هلأشت لو ريغ

 ىنعمىف ليقونيعلا فقام ارغص لقا! ىف برلا مظع اذا عر اثملا ضع لاهو هركذ ىوس
 لق نمر تصاا ذل! تنأ) كيدي كعمكب كلن وكي نأب لاه ء1.ث3نمزعت ىلاعنهلوق

 ةيلوالاهلىلاعت للا (نيضردةسملا نمانت.هواملتن ا مباهولاتنأو نيبااطلا بلط

 زرالاعف ,هدوسو كندارا  2فم_ملاناسخالا الازلانتعاقت  ١5

 هيابح أ قاذأ نمان)ناسحالا ىآ

 ةسئاولا (هتسناؤم ةوالح
 لاج دوه-ُن نلقلا رو رم

 ةوالر هلئش همس ب و.

 عشر ةقاذالاو لسه ىهو

 املا (نيقلقم هيديزيب اوماتف)
 ناك ددو:لاذ فطاتااوه
 ٌلرخس هللا كظة-ناسنالا لوي

 نءبلطلا نعةياك انغوهو هللا
 ىلعهدررراسكناو ةلديىلوملا

 نإ ها ةو ال1 م-هق وذ

 سالم هءاملوأ سلأ نمايو)
 هدمه ىه ساالمىأ (هشم»

 ةمسللاس الملا ةهبشلا همسهوأ

 ةمظعلاو ةلالطا ةسهلامد ارملاو
 لكحفهئانوال هللا اها_كى تلا

 مهتم بعز هلل صح مهارنم
 هنري اوماقث) دوسأ ماك

 هندي ند ١ اوما ىأ ني عي سيم

 اوعفر نأب هنزعب ني زعم_سم
 اهينرامغالاءاهةلعت نعمهه-مه

 كلذو هن مم عدو اهلءاربكتو

 قدح هشه سد الم نم موس

 مهب داق لانو هريغهعماوابي)

 لبق نمرك اذلا تنأ) هاوسولا

 مهترك ذىذلا تنأ ىأ(نيركاذلا

 هلمهرك د ل_,قهدابعل رك ذا ذهذلا
 هلبقامل عرب (نيدباعلا هون لبق ن منا الانئداملا تنأو)هلوقو هورك ذام هالولذا هركذإ مول هقفونم واءركذيداربنأ لو
 لامعالاك ًناطعللءاامعال اىأةمهل اريثكى أ( باهولا تنأو نميل اطلا بلط لق نمءاطعلا») نسحناىا(داوللات:أو)ةوقاذكو

 مكطعأ انهىفوض هرقا تلق ك ناك( نيض ”رةمسملا نمإ اا هممهو ىذلائىشلل ىأ(انئيه واملت نأ مث)ةمنساالاوحالاو ةلاصلا

 هب هقطلت هباعىفهل «شوام هدم ن ءىلاعت هضارقّساوا: سد اضرق هللا ضرب ىذلا اد نمىلاهتلاه ةرخآ الار ادلا ىف هلدب

 للعانابو ثم سل هءاطعاو ىلاعت هناسح ا نا ىلا ةراشا هضو هر داهنالعاو



 ىا(راوالا تقرشا ىدلا تنا)

 بول ةفز رارسالاو فراعملا
 لو د-وو وفرع ىتح(كئاماوا

 ىأ( راغالات ازآىذلا تنأو)

 ٍبولق نم )ام. لعتلاو تانوكملا
 1 كلواملو أ مهو (كنابحأ

 نال سسملا لسع تسلا تئلعع

 || ٍقور شق سسراغالا لاو

 ىأ (م-هأ سنؤملاتنأ) راونالا

 م-مولت ىلعرو رمسلا لسخدملا

 (ماو ءلا مهتشحو أ ث مح) كمان

 م وق قلعت دا وفاأن اوناك ىلا

 لا أو دالو آو باسهعأنماهب

 ئنفدأهللهحنمّناف كاذرمغو

 م/هدّدوبو قسما دوه نم

 سغب لب كل 3 نمئشل شوت س

 رف لب هنه شا نسا ماربع

 (ىقيدهعنلا تنأ او) هملقب هنع

 ى أ(تنايتساىتح) كرون ف

 قحلاق رط ىأ(ملاعملا مهأ)ت رهظ
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1 

 هنا دبس ناس ةللاور اوغالا ف ىلاعان هللا ىلا لتس دمعلا نا لاي هيد هير -وأو هندي فرعا

 هللا خيل هنع هللا ىشيا قاتلا 0 "ردع لموعد ,حالوتي

 015 ةوكتل هن ةرم 5 ةرلطمنلا فاضأإ كلذ لعرصت# و كي نيا سام |

 كئاماوال غلا هسأن ل او هعهللا ىضر رس ا اونأ لاف[ كهيدب ىلعو هيدسةرممتلا

 نع ديرو نا هشغب نأ هنميلط ىتح كلدب نمي من كنادعأ نيبو م هاخزربو

 لاق اكةداعا اهيا يعدد و اا دج و ميظعلا هل د5 ن 5 «تةوااموهوه:مىاطلا

 0 ىذل'تنا)* ك:ءلاوسلان ءهّسنغأن نماقحدمعسلاو سس 20

 رامغالات 0 لود_-وو لوفر ءىت>كئاملو أب واةىفراونالا تقرش 91

 م تر دوملا تنأ كريغرلاا مه شحو أ ث مح مها ساؤملا ت:أ كريغىلا او لو كاوسا و. ل ىتح كنانحأ واق نم اوساوم عل ىت- كنامحأ بولقن 0

 را ارطضالاو ةحاخلا راقتفالاو ةقاقلان هدلع ىشاممهالاوعأا شاع | بدع (ماوعلا

 ىءولاعت هللاو هس ءاقوو ةطخن لاك نع هلق تالط همهم بااح اهتم د -او لكف

 الفم فور ميلاد ودم م- ممر ايسكو دار زعد_ءج

 هملااووأو هوم>أنأاو ا ممهاناهداممأن ُة 3 .اعمونيقيةدهاشمهلك اذهاودهاش

 ذااواطك مه“ اشأن عدنا ونغم_سأو مسن د وعمو هولء-و ه.لعمهمهاورمصقو

 نيب نعهلا ىضر ىرممملا نونلاوذ لاق ميظعلا ظل اءاوزافو ميعنلا باع ىلع ا ذ

 تااققس هرغلحرتاةفتنأن 0000 ىتنقلذاىداو هل | ضعب فريسأ

 ف .ءنيرع ىلاريضشلا نهللا دبع نيفرطهبتكو و ةبرغلا نازحاهقلاعم دج لهو

 هللانا اونا: ساادامعهتنّداه هما اطقناو هللان كلسنأ نكياوامهنعدللا ىضرزيزعلا

 نتا !انوكام تسمأو قرت قاتلا ماسانئ: ساد ممتد-وىفاو او

 ىتح مهتيدهىدلا تأأو) نونوكم أم -وأس ا: !ا!نوكبام سناو نووحجج ام

 ناأ ةفرعا اود وتلا قيرطىلا ميا دهىلاعت هلل اىلونا (ماعملا مهل تنا.ةسأ
 مرو مص تحرشن اةادالاو تامالعلا كل ىف مهر طادنعودإت الدو كلدتامالع مهل

 هبجر هناكو ملعم عجم ماعم و بو هدمو1اع مو كدمهاخا دس ملف نب نيقملاو ناعالار ا وأب

 وطو باطلا ّء ىغت_بيهلالو د ىذلا بلال تايلكلا ذح هىف ضد ىلا.ءثهللا

 هر ادفع عوف .او هرسسنءراغالاةلازاو هلق فراوالاق ارم 2

 كر نم د ال ابو لد دعو دامو تئاغرلا نسال يختم بلاط
 امنا قة ارونلاو ىذا دو-ولاَنأو ةإظو مدع ىلاعت هللا ىوسام ناد :رماممغم َذةندَ

 ناك يكيلاتدقا هير تارا ام حد! ذه ىلءسهالا ناك اذاف لج وزع هللاوش

 هللا ىذرفاه ارك : ولأ ىناأس+_:ءدهللا ىضر ىرانذو ىلا لعوب أ لاق هدب مالاةح

 نوذغةسممنال تاقذ ةداحلات تقوى ةغابلا د خأءارقفلا كرت ىلعانأ انى لاغذ هنع

 ا نطلا 00 0



 ىلا(يناكتالف) ىلاطم لت ىف (لك وأ كيلعو )امبلع (ىنرصتاف)ى اوهو ىناطسثو ىبشف: ىلعةرمصنلا باطأٌ ىأ (رصنتسا كن)

 تنك ناو( نمر الف ىغر ا كلضف ىو )ةسخللالهأ تنك ناو (ىدم الذ لأسأ ك اناو) ىلك وفاه داص تس تنكن اوك رع

 الف ءافكم دو هللا ىلع لك وهن نا لاعب اعب او غلا تنكن او ا.اوقو كري ل_ضف ىفال كإ ضف ىف بغر أ ىأ نامر لل الهأ
 (تاو )يضرتكالو قدم الف هلو ها ةجاحالف همر لهدحرو | ظف ىف بعز نمو هس لهدحو هلاس نمو ىناك الذ هلوةل ةحاح

 «بفو لاؤسلاب(فق !كناسو) ١ 4 كيان نء(ىندعمش الفلك رعغلال (بسشن ]ناسلل ةفاضالاو كناذىأ

 فققي ميظع كلعىلوملا هسدن | : ب -

 هنع(ىندرطتالف)هياس نودلاطلا || ىدك كلك دف
 (كاضرهزئت ىأ( سدت ىهلا) ١ ترس اق هنسا كب كشااممولق ندا اوءزتوُل اان ممولقا و رهطاذام هالو ٍ

 نأنء)هتداراوأناس>الاوهو || كبانلبو ىمرحتالف بغرأ كل ضففو ىد.ضالةلاسأ كاناو لكن الفلك ولأ كاعو ا

 الاو(كنم) ة شان( لعمل م هدهنهباط ملتح ىف ىلا ءز هللا قاعت (ىد رطن الق فق !كيايبو ىل دعت الق تسش | ْ

 ”هل_علا كلت ىلا حاشد تنكلا | نملاسىدلا د وتلا متع نمكلذو با.سالاو طباسولا نعبرضاو بلاطملا|)

 هل نوكت فدكف) اهبلمكتتل : ضعي نماهضعب بي رقتاملكل ا هذه ىناعمو هدا د_ضا نمهرههطتو هب هش نأ هال م ْ

 اضرفىلا - او ىلامعاك( ىنمالع | ادم سيبا.فرافتال نى دوتجا هفعهتلا ىذر ىءواغلا دن هن ىلع ن_بحلا اونأ لاق 1

 ”هلءالو سس ىلع هفقوالىلوملا | ىهلا)«اماقمالوارا رقه دا اهدعب ى ريال ةد.سلا كلت قران نذ لكلا احم هناؤ لام 1

 لامعال سامه هطخنو ءاضر لب |
 نءىخرامثسوا مدح نيلماعلا ٍ

 طضبو هتمدخى مهلمه ساق موق ْ

 نءدعساع مهاغشفم وق ىل_ع :

خ-و اضرلا لهأ لام عمان مهلمع:سأق موق نع ىضرابثسو 5
 نع كن ادي ى غلا تنا) يل مهلمعمسأف موق ىلع ط

 فيكف كنم عفن كلا لصين" : نمناتعن ططسلاواضرلا هنءهللا ىذر ىطساولار كب وألاق ططملا لهأ لاعبان

 لياءتااك اذه (ىنعاينةنوكنال ْ نيدورطملاو ناو -ةملا ىلع نيع# !نارهظي لزال ا ىنابرحامجدبالا لعن انر ع« قالا توعذ (

 اج انملا هده فنصملا دصقو هل.قامل ْ ىناف مهلعاهمالظنيدورطملادها وش تناناكمهاع امتادضنياومةملادهاو تنادقفأ|

 0 ٍْ كنادي قغلاتنا) ةخفتتملا مادقالاوةرصقملامكالاو ةرغصلاناولالا كلذ نم عفتنت||

 هلا عا نعرواجلاو املا | فمالكلاكى غلا ىف مالكلا (ىنءاشغنوك.:الفيك.:كنم عفنلا ملا لصن نأ نع
 ١| تولع اهلا تأ ودز 10 1 0 0 3

 000 اهةلوخدملا | فاادعتسالاوءاضرتسالا تاماكلا هذ سهتاحانمىفد_هسقهتناهجر فام اّناكو اضرلا

 عجبت تاداومو (ءاصقلا نأ: ل1 ا تور توما لوح او هوت دملا ها نانو اتناول اكمل
 1 ا 0 :

 هللادا اوهو (ردقلاو) قاعتلا || نس ودة قتانوىوهلا ناو ئبلغردقلاو ءاشقلاّنأ هلا )+ ىادالدصانقملا
 راد_ةمومولعمردق ىلءءاشالا | لا ع علل 0 م كا و ل
 لم رما يكن (نرلغ)نيمر |( 0 ا لا
 0 لو ؟ةعاط : نءلءأ ب ضو هملارذةعا نهر ذعدرب نأ نم مرك !ىلاعت هللا فارتءاورادةءااره

 (فرسأ)دومقلا ىأقئانولابةرييشلا ةوهشلابىا(ةوهشلا قئان) اتا. مشمو اهدا ع ىلا سفنلا لمى !(ىوهلا تاو ]كلذ
 ىلع يبامصأو يباح رسمات ىأ(ىف رصنتو) اهدوذجو سفنلا ىأىئادعا ىلع (ىن رص ىت> ىلري_صنل تن ن كف ) ىف دمقىأ

 ”ادوهشىأ(كلضفب ىننغاو)كئادعأ نيب و مهنءاشزربو كئاباوال ىنغلا ببسانلعجاو هرس سدة ىلذاشلا لاقت ىب سب مهمادعأ

 هناهنو «رلامش هم بلطب نأ ىصتسا هعم ارمضاس وعلل ادهاش هناك منال كنم(ىلط ن ء)كدوهشب ىأ(كيىنهتسا ىح)

 كتمىاطاا نءهمنْعا نءاةددمهسلاو هرسهتلا س دق ىلذاشلا لاف همم اطلل عمال كلذك ناك ن هو اهنمئث هلع دال هلاح ىلع

 مدمسللا

 ىمىرذتلهدوادانه_ءلاجوأهتناَنامال- دا اوةال_طلاانس ىلعر هءلعدو ادرا.خ |

 نمةفص لا«ةهللااضر (ىمالعهن وكت فيكف كم له نوكت نأ لاضرس دقت

 اذاوئشاقو.هنوكمال عدقلاو للعا ا هيقيساج لع عنسما كلذأو ةعدقهب اهصو هناوص

 ةزيسع نم هل عانوا نوكم فتكف هم لعاز! نوكم تأ نع ةقرتمة ل لا اقطتياا ١
 اهتسح نيلماعلا لاعب سام_ه هطخطتو هاضر لد بدسالو هل لعال ىلاعتهتلااضرفأ|



 نيذلا بذا لها لاح ودام لابعالا ىفةرالحو ةذادجأ وةدمب رقاف كلا لضأو قبر اما ١ لول < لعلهسي تحكم ىذا
 ىربب ذن نع ( ىف (دريب دن, ىنغأ ىهلا) ةدياكمالو مهنم ةدهاجربغن 2 ءاعرو كظفحم مهمل ولو مه سفن م 0 نع ممرخأ

 كلة _ءزانمىلسمر نوه ىذشقد :ءامشالا نما راسو سف لا وحأ ىريبدت فثاق (ىرامشخان 5 كراشخا.و
 دكر عجبك ارملا (ىرارطض ا, اه ىلع ئنفقو أوز راسخ الاو انا ريب -ةلان درغالا كال كبور

 طومو»و ب اا توتا او ارقدسالا

 ا
ىهو ال! اوةدللا نودع لب هقشم

ه وخا هنأ لبق ن هتالدو مهلاسع |
 مهسوفثرمسأ ند م

 نع لرد قا وفل ا ةدياكمالو مهم ةدهادربع نم هحاعرو هنءالكب م_هالوبو ١

 ريب لان درشاملا (ىارطض انك أ سه ىلع ىفقو أو ىرا هما نعى راسخ ابو ىريبدت ١

 عزاندةن كلذ نمئش ىف ىوعددل زاكنفلجوزعهقاوهرادتقالاو شاور اءتخالاو

 عضاوملاتهجشرةفلاوزعتلاو

 ةيرابثعا ا أوم هذ اهقروةس

 لا اهقراشبالنًادسعلل ى 55

 هناكم صامتا مزالياجاهمزالا

 هفوقو ىعمو فّرةةسىذاا

 اهمع هسمغمدع و اهتظحالماماع

 ىرق_-غذا اظحالم ىئدلععاىأ

 عمضاوبو قلافذ و ىزعو

 هقةدتو اتمزالموأىرار طضا

 اووعم :واهاأم رالمىقاعجا ىأاوب

 رابتءانىرا ارطضالاهتفاضاوأمب

 رارطضا اه دنع لمد امن 3

 ىهفل 0 هلدج اسحاو ىل رملارشلا

 ند (ىسف:لذنم ه ىج رخأ

 نءىألوعفملل ردصملا ةفاضإ

 عمطلاب كرب-عل ىس لذأ وك

 نوكنمىألءافالوأ ص رملاو

 قءابالامفىنعقويو ىلذت ىسفن

 (كرتو وضل كيلا
 هساسح ا ددعردصلاقمضدلكلا

 يلقلا لظأ قاضاذاف هوركمرمأب

 هيراهطو نزالاو مسهلا هباصأو

 نعهشغين أه شم بلاطو هلأ كلذدلذ هندومعهشب ر هعْنَع نع عاشو هتنبور قىلاعت هللا ١

 تاذسب اةلعت هوهناننصباةَدم نوكمل رار طض اما سه ىلع قوي نأو هر امنخاو هريبدت

 ةزاكسا ىثوتو.كاور نقدم مضاو هاا ماو ةصري_غ ىنعما اذه مدد قو هال م

 اهلذو»هنمحارخالا باط ىدلا سفنلال د (ىسفن لذ نمىى>رخ أ ىنهلا) * ةنسح

 ىلعالا ريا ادا اوقدنءىعملا 7-1 و ص - ضو عامل هاا

 0 5 يسرا ا

 سفنااساسجا دنئعر دصلا ق.ض كد كثلاواهئمهلاانافاع د_حوتلاو نامعالا قتال

 مهلاول_-أن ءهناصأو هلق لأ اذ بيس هرد_ص قاض اذاف اهبرصي هوركسم مسه

 حرمشلو ردصلا عش ه«.ةنيقءااو هو هدضدوجول نوكأ :اعاه:ئمهيراهطو نزالاو

 ردصااحارشنانوكي نيةءلارون نملة ٠١ طة ار دقبو قسضلاو جرخلاهفعلوزبو

 نعش. دحلاىفو هل كه :و ىلاعت هللا ح رفااوحو راا باتا دك كا ذدنعو هعاستاو

 اضرلاف حرفااو حورلا لعج هلدعو هطةبىلاعت هنناّن ا لسو هملع هنا ىلص هنا لوسر

 دنعبا.سالا,بباقا!قلعت كلرشلاو طدسااو كل ثلا ىف نزالاو مهلا لعح و نيقمل او

 ةومما|ناحصغ كلذ ادممنوك و لرمْسل اندم ا قلعت هل هنا مستو نمل عد

 0-3 كاذذاع سا ىوفلا ادئن.-هلراحت ىاقلا ىلع ل كلاةلظ ءاليتسا دنع

 لرملا لئا.-ىف كد لبا مك تريفاهربغىربالذا هسمعا ىلا | 0 ||

 كلذ. نيمط-و هيلقىف ىلاعتق ملا فذ تلا عرلا اروودو هدسضإ همه هنر اهطو

 ناكه لقد. موةلارون ى :وةاكو اهباص أ ىذلا سطلا اوهرمُسلا نع 0 ةسسقت

 رهادت اذافدبحوتلا سلا: تيثرو بابسالاهنءى ممم ريك [ككرفخلا ندههدالخ

 هدانا هوز اهو يت
 قو 5 هيفا .انلاو ةنودملاو ديد: اوهبادهلابىلاعتهلنا هالول ارمشا او كنا | نمد علا 1 3 06 3 ا

 ريد دق ح رمشوردصلا 0

 رامخا كلرشلاو هعاستاو هحارمشنانوكي نيقملاروننم هيدي امر د_ةبو ىلا هت هللا حرشلا و حورلادح وىاقللا

 ىلقلا ىلع ءثلا ةلظ ءالتسان ع ةوهشا| ناش كلذأدمسو هل دن ءام_سلو سيسملان ع هةلفعد دعب ام_بالاب باقلا قلعت

 ىققحلاهفذتيىذلادمحوتا انيوهعتذ هنم تراهطراهربغكراالداهتيغيملاا لصوت ىااباسالاىلاذةسحع رة

 1 لرسلا» هدصالخ اكمل ىف دم>وتلارون ىوقاطكوا باص ىذلا شسدطا او هرم لان 6 نكسنو هسفث كا ذينكمطتفهملق

 رانلابالاريهطت هدعب لنا راق ىا(ىسم 1 ول لبق)



 ءءاد_دوةورخالاوذب هوبددلا لاطملا نمم .مغالللالوصولا ربع نمالكلنمباطأ ىأ (للا لوصولا بلطاكنم)
 ةراعلا ضعمأل لق نادربلاو ل !لدلان م لرعخب :الك لف :رعأو كلعل دس ا ىأ (كملع لد سأكنو) رمان فراعلا

 ىلح!باد ال سلط :لعلاا عاود دي علل دال ىهضعبلاهو ىبر تفر ءامىب رالولو فرب ىر تفرعلاقكب ر تفرع
 5 ىغاد) ةصاخ ةنرعم كانت رع م ا 17 ىلاىأ(كبلازهىدته[ىبلقىفهفذقرو: ىأ(كرون ف دهاف)

 ةلارخأ قلعت ن نأ كيد نع نانمه4لداوهل هذ دسعهللا لدا امو لد ىلءهلدنن !نمهلزع اوهزعت ةاىأ (كيينية دوب : همحح نأ ن هلل دا وهلذا قاد 0 ا. شمالا
 ١ ىنوك لاحثلح» ىلا الا مهرطت مرش ببإال نيقتمل نيفراعلا ةفس.ذه (ةلالوصولا بلك اثم سقف
 هامصأا| !ةيدوبعللىأ ذب ةيدويعلا (ثدعل دعس اكو) رعغال هملآ لوصولا الا مجلط ءنوكمالو ءامالاتودطيالو هللا
 مر نم: تل عرهظال ناب ليقورهانملا تيد الرو هظ!لير داط ئنلكدو حو ىل_.قرعاظا ننال لري غبالىأ
 تانمت توك أل ميس دبرلا وبال )اهو ىقرتنرعامهدالوأو فر ربهر تفرعات كب تنرسع  نيؤرعلا عب
 رفا كولا ارحل ىنأنبدجأ لافوماوس هملعل سل دالو هنمةلدأاشالا 2 :ءهقا ىقرىذاناريصتلا ع ءاقلا

 ءوأ ةوق نم ىش ىلءرهظب ب ومس 3 يا أااو هاوسمتلا ىلع لءادال هذعهلقا ىضر كراوملا
 اع نم لع ىهل »غو ةردق نرك يح( كيد. نيبهي دوسعلا 3 كىدصتى ءاوز نسال ازوربو تكلا

 11 هلال دةفاضا (نورخلا [ انهحمشاىا معلا ةفاضا(نوزخنلانلعنمىطعىهلا)» كرهقلال-ت:مالرمال التم
 رخفالعلاو فدو رشت هفاض نيصوصخملاالا هون ملة هدع يزعج ا ىدإ 6 ر هيج 1-6

 مج اىذدلاىدلاا مار ثد دح و كافل يخل

 5 0 !الا 0 هدم
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 ةنيهك مواعل نم نأ لاه هناراسو ه- اع هلأ ىكص هلل !لوسر نع هنعمقا ىذو ةريره أ |

 ميضعتل اه هلأ اجد لذا الا ءركس ال هءاوشطن اذاقىلاعتهها ءا.اعلاالاهلعيال نونكملا

 |ةساودالو عامتوخنم ءالشلا تاداسز هنالوأو هنامدنا أىلااهيدس ىلاعتهقارارسأ يه

 ٍُ | ىتر ىلعس اثار اركب نأ لاهو صاوملتا الادصأ 'ايلع علطي) ىتاارارمسالا نم ىعو
 أرس قو سغل سعق ةبهحاورأبا وعمر نيدلا محزعلا قنوت ارلاو ىلاعت لوقف هنع
 |روخدعر ميهل !ىءكمات ةدان: زل' بلطا مهلا ءرلعلارجاوضاشو مهفزعام مهفرعفرمسلا

 |ررالا اوجرخ-_-انرظنا تفئاعو مهلا ن نمداو فرح ىللكتح تغ نوزخ او ازا |

 | هتاصوحرولاطل!نوصلا (نوصملا مسار ىيصو) ةمكح اء اوقطنورعاوطاو
 .[يرقلا رم ناتج نفت ىهلا + دارسالارسن مدين تبا اغلا ةيفر نع
 | ةيور مهقح لطبق ديردلاءوقصلاو دموتلا !قءاتل !ىهبرقلا لهآ ى داع

 م ىحر نسخ اوواىدسلاو 16 بدم مرات لا اسال ١

 | لكل عا رب 5-9 اه 31 ىع# جب قم برقاوربكلا هيزحف

 | نعال ةكو وود ءرأ :نعذل < _-جو مم

 | تح قمل رغ نيضتنأ كلأسأ فالك ءابحالا ةعفنمنعهت: غنم ءادسعالا ةرضم
 | لع كتامىكلما 2 ريدك ىسل اك لع لاى - هدعسالوئذ برغي س>أالو كرأال 55

 الرايق يلع بعتالاةوهلا ةياغو مهكلاسمو نو وبحنا.هرذملالهأ (بذجلا

 أ (برقلا لعأ قاضى ىدككح ىهل 0 اهرب م دن صح تاشوراون) اخرسو احس هريغاهب ىمسننأ نعول

 2 ,لق باح لك مهتعلاز رو اسالا يور مهتحقلطبنانفلا ما ةميفاوقت يذلا كنس برقلا لعأ تاماّعم
 هيوتودا١1نو وصح ا هو (نذل !لغأ امى كاماو) 'لري_غلىوكشلا نعل اعنو مهسمنأ ريب دنع دريد



 انتعوغد_عياهطلا واجت_بالمىأ مهرعولاصلاو لاومالا نمتانوكملا تأ( ران .الاىلا عوجرلاءتحأ ىهيلا)
 الوم هتغشابر رمال وضعت فاذا نول ماع ولا لا زصو ذا تن دغاشسو تلا لوصولاب
 اه قلعت ن مع: ىلا بهلالاراونالا ىعتوسكمىأ (راونالاة وكي )او كم (اهنلا عراق لاه أدل هتعامبسحاو

 ىحةريصملا نيعدوهشلا يصر تاب اي دداتم نضيع 117 هنادعو) تكتعاب د اكحاو

 0 يس
 ١ | ةيراجتيرتشا لاق هنأ معن نع ىحو احمى نك لع قصق بك لانأ ا!ىدسعأل (ابهتسلابلا تح داك ) اهلاقأم

 (اذكعىلوم اوةئالاهل تلم: ىلترمعام الا ىاباكامحم ىهيا!لودت ىعهو لمللار طش فاتعسك اهبباسعالاو تادعامملالدتمالا

 | مثكو هندابعل ىطقبأو عالسالاب ىلءّنم ىأياهتبحم ىد ايت املا ىبحي وق نكلو نع بود كحد وللا

 ( ةلوقينا ةعبحنم مل ىدحدسعل ب .صل لدووعهللا تاس ,دب و لاق ماس هدادع نم ىحيران“ الافق 12-6

 ةوكنابلا صح ر ارا الاىلا عوحرلا/ت عا ىملا)و كلدر َهَءدَعَف تنام عنصا نيعضوملا قريمتلاو هلالص
 ْ 00 ري 2222ب2522222257225227755759579لل9لال 7 5 2-7-9955
 1 ركل يل ةملاقلا كلت خد اهتسكلدلا عحرأ ىحراصتسالاه ادعو راوالا

 | مآ لاوام الا ( ريدقئت لكى تما اهيلعداقعالا نمتمسهلا عوف صو اهيلارطتلا
 ىععلب مَدَعْملا ىعاانالرات ذل
 صرالاو ءامسلا نمتادوحوملا

 / ىلاتانوكملا ىف دولا ص "سو هفرعملا عرضوا يسوسايلا وتاعلا ع د م

 اهلا هع ربت أ ىلاعت هللألأ و طحو ةعقتمابق هلنوكحص وأ ىحاهرسلت 131 هسّرل رظلا نع وسلا هنوسمإل لوا

 3 سا هنوكى عو لوم لا ىل_قاهللعتاكل ىَأ ةلاملل هداَصمَْ هن رشةلا ىلع عهد اقمعاى اهمىلعتل اىا(ابل

 ٍ عجراذاف نسما ل د م دبور نيعلاراونأ ىهوراوالا عوترمو) هوقو درس عفدو
 يسمي لكل هنن توقيت راي بهما اذه ىلع رام الاىلادصلا || ىعت(اهلعدامعالانعةمهل ٍ

 | توصمهكواسرعأ ءادتاى هلعاهفهلوخ دم قءسأ ل امى مال ادا سم دوما لع
 |ناسحاو أ لاون قاهلعداقعالا نءةمهلا عوق ع ناحتسالا نيعئابيلارظتن ا نعرسسلا | وه 0
 | هرخآى ا ظولملا ٌضرأو أقوقحلاءامسىلا اولزتنأف هلوقدنع ىدملا اذه متدقو م 0
 ْ تا قيضال قست دعو كيديزمب رعاطىل اد ءىهلا + هنعهقلا ىضر لاهو 9 2 0-6

 |اذعلشعو. ءاجرلاوسففطلتو ءاوكشت يف ةقلاصو ءالومىلعمتمحراطت ومد 0 0 :

 لقابهعناكىلا ةلاسإلةداض أراسأةانالقترواشدقرت :وق ىلق فدجأ ىروجرهت رهتلل تق مهضعب لاهو« حياتنا سقت 1 ىلعابمل -ربأب | |[ ةشب رشتةلاح 1 ٍ لييكدالاب جرتتال لوما ئاوولاوقا دقو ءاطعل ا لي رح فا تصح ساو ءاعلا يلج اقرب
 ١ هللأ ا

 م ىخر ىروجربتل لاَعف ب ع ب 1ترواشو لري موصلا هلع ةو كب او كس هنوكى حو لولد

 ىد يدفن ىرعأ ف تري لقو عرسضتو سانلا ماناذا مزتلملارضح !كباطاخ هستع | نو راصمتمالاةءادهو راوثال

 ' ْ رعاشلا لاهو ءوسقلاتلاَزقلعمف ةفاىلنا ءةهّقعابلا 5

 لدداادمعلالل_متالح «٠ ىحهلعلوخدلا تموامو 5 5 م
 2 * ءالوع نع هبس لو هسقرتؤتب

 لقو لاكن عسغنتلا تنصو « اغاذق ىلع را تضغأو 22 .ش
 : : كا هلوقىف مدغتامرع_غىمملا اذه
 ليوطلارعلا ىلا هحاعو. « ءاتغىلوما دبعلا ىلدو ها قوت ب

 1 1 0-1 5 ١ 2 9 ىلاود لا 01 ِ
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 زعب ٠.١ زملانعةقتحا فرحو تبدي حاط لئاده ىلا سلا بانك كتر يصضمتمو (ريدقو
 نأ مهل دوه لدا دصمق!لذأ موا هل د لعةدين أن -هزعأوحزمبا دمع هتتازعأ امىرصملا نوتلاو لاق رَحقلا

 هءالوم نع <«ملاطم لوح ىلط كاديدصتااو هلام مَ( ذع عتالللا-ادهو ١ هلوقو ها همتلد ٠ عهسك



 باظماذ_هوديورخالاوأي وددلا بلاطملا نم هريغالك ماا لو صولا لري غنمال ل :مباطأ ىأ (كبلالوصولا تلطاكنم)
 مينيفراغلا صعب لبق نادربلاو ل. ادلا نم 'لريغبالك يكفر ءأو كءلعل داى أ (كملع لد“ :ساكنو) َر ءاكنفراعلا
 ةمدجخلاب اد ال يلطبل_علاامناو هاوس هللا ىلع دال وضعي لاقو رتفرعامىب رالولو ىرب د تفرعلاقكب ر تفرع
 قدص نأ ) ةصاخ ةفرعم كمة عم ١17 ىلا ىأ (كيلا) هب ىدتها ىلقفهفْذَعَر وْ أ (كروُب ىفدهاف)
 باقلارضاح ىِج ناعم نأب كيدي نع همعت نأ نمه4لذأوهل ذا دبعهللا لذأا مو هسفنلذ ىلءهلدننأ ن مهلا ازءاوهزع نيب ىقأ ىأ (كيديزيبةيدوبعلا 000 3225-2
 قدصل امحاصمىف وك لا ىلالامه :رطن يسال نَعَمْ ا نيفراعلا ةقص وده (كملال رسولا بلاك فل
 ةقداصلا ةيدودعلل ىأ ةبد ويعلا قيمتك ريغال هملا لوصولا الا مجماطمثوكيالو هزمالا تول طبالو هللا
 00 ا لر وهظ» لبر هاظ ئثلكدوبو ل.ةرهاظا اكنال رب فبال ىأ
 دان انف ةرك كبد ولا اونألافو ىر تفرءامهرالواو فرب ير تفرعلاسقف كبر تفرع مب نيفراعلا ض بل
 الورشنلاو فعشلاو للا رعلا 110 وس هملع لل دالو هنمةلدأ ءامشالا <: ءهللا ىغر ىذا ارمصنلا مساق

 وأزعوأ ةوق نم ىد ىل_ءرهطب ندع سقت بار ال تالسل ل1409 ءاوسبللا لاحم ادال هذعمهتنا ىضر ىر'وملا
 د ءاا كلذ دفاضا (نوزنلا 'انهحمتلا ىلا معلا ةفاضا (نوزخلا تلعن مىاع ىهلا)* : كرهقشلامل سم معال الث راع نم ىلع ىهلا) نو ةردق . || نك أىتح(كيدي نبدي دوبعلا تدب ىو ا و

 نوزخلال- لاو فد رمت ها اًضا نيموستسللالل هوب لعدم يرتخل حالا كدب لاو هنوزخن !لعلاو في رمشت ةفاضا

 هنزكسخا ىذلا ىندللا مل- ءلاوه أ ثدسىفو اتعاندل نمداس اعو مالسلا هماعرمضللا نأ ىف ىلاعثهننا لاق [مكاماوالا نم
 نمنيصوص# االا هنونمل5 2-1 ةئمهكمولعلا ن منا لاف دال سو هءاعهللا لس ههللال وسر نع هذعهللا ىذر ةرب ره لأ

 رضا نأش فىلاعت لاق هناماوأ ' مهضعب لاق هلل اندر غلا لهأالاهر نا .ال هءاوقطن ا ذاق ىل اعتهّللاد ءااعلا الا هلعبال نونكملا
 (هلعاندل نممانلعو مالا هيلع ةساردالو عاممعن ءءالبنلا تاداسو هن الو أو هئامبن أى لاهي د ىل اء هللار ارسأ ىه

 هللا ىذر ةرب ر»ىأ ثيد- ىو هلا ىضر ىلطساولار كب ونا لاو صاودلا ؛الاد_أ اهيلععلطيإ ىتاار ارمءالا نم ىغو:

 رسفو برغلا بغى مهحاورأب ودمر نيذلا مه م ارلاو ىلاعت ا

 روخدم نم ,يا ف ثكتاف ةدانزلا بلظاموفلاب لهلار ع اوضاشو مهفّرءام مهفّرعفرمسلا
 رردلااو-رخ-هاف رظنلاتئاع و مهلا نءمةناوف رح ل كنج ت2 نوز خل او نئءازذلا

 هتنامصوهبؤلطا ا نوصلا 0 ةمكحلاباوةطئورغاولساو
 ءأ ف ا ىهلا)» ر ارسال امس نم هيلثل ىلصتياجرايغالا يور نع

 0 ديراب قةحلاو 0 را فماتت برشا لها :ةاقحا

 ىنر ن سم اونأ ىد.سلافاك باخجورتس لك مدرطن حطم نع لوزبو بانسالا ْ
 لقال رع ءارا نم تم دع للا راك ا

 نعس ع مال ىفدكو هو د_ءران نء كل دب «_.و كءميلاو-االو كلو لد ربه
 قحىمدر ةبىيسغتنأ كلاس ىاالك» ءابحالا ةعفمم ن ءهّدامعن مءاد_عالاةريضم

 ١ || لهأ كلاس ف كلماو) ريدقاىن لكى علنا ىف 6 0

 الواسهيف مملع بعتالل اوهسلاةناهع ىف موك !ابمو نوب :ويحمام_هيذملالهأ (بذحل (بذجلا

 نا لاق لسو هملع هللا ىلص هبا هذع

 هلعبال نوزكملا ةئيهكم علا نم
 هب اوةطن اذاف هلا 3 الا

 لاقو هتئان : :يغلا لهأالا هرك
 ىلا اهيدمب هقادارساوخ مم مهعل

 اسوار داس

 3 1 الو عاممريسغن

 دست دعس

 ةيقد نع ءظفحا ىأ ى 1

 مولعلا كلن ىتحابا نءوأراسغالا
 6 نيربتملا لون ازيس) دار الا

 ةطوفحملاىأاةنوصملا كام“ ى 3

 اه ع

 الثم ءالحلا تسب ىفاهب .لبخ دي نأ
 ا نات نق ىهلا] اهرك ذب نإ ل_صخحم تاياوهوراونأ اهرممو هناك هريسغ اهب ىبع مسانأ نعوبأ
 راو رو باج ل «.ملاذب باسالا يب مهتس طبل اشف ارفعي ٌكينِمن رمل لغأت امام
 لوم هناكف نودارملا نوب وحنا مهو (بذاا لهأ كلاس بكل ساد) لفل ىوكشلا نعثلطدو مهسفت أ رييدت نع كريد



 اننعينغد_عباهتطلا فموابهت_بالمىأ م_هريغو لابعلاو لاومالا نمتانوكسملا ىأ( ران“ الاىلا عوسرلانت سه أ ىهلا)
 ءالومنعهنلغشا رمال ىضتقعاهطلاخاذ ا ٌمثناوذ الا نعباعىلوملا ىل!لصو اذا ديرما ثناف كنده مو كلا لوصولاب
 اهب قلعت نم ع-تىتاا هلال اراونالا ىهت وسكيىأ (راونالاةو_كب] او كم (اهيلا عحراف) لاق اذنف هنعاب سدكحاو
 هبادقو) ٌكنعاهبىلاحتحاو

 ىد؟ ىهوا يف مسنلا ضع: واهي
 (اهنم كبل تلخدأك ) اهلءقام

 اهبرايتءال او كماعامبلالدتسالاب

 نع بوجد_ةمحدي را َناف
 ىدران“ الاف لل-ةاتقءالوم

 ٌيعضوملا قريخل او ه_ءلالصا

 ىععلب مدقملا ىعملط الرا” الل

 ضرالاو ءامسأا نمت ادوجوملا
 ناكلامدكل: فد >ولوام ند أمو

 رظنلانع ّسسلانوصم) ىلوأ
 عفن داقنعاق اهيقلعتمل اىأ 1 ا

 عوةصو) هلوقو درع عفدوأ

 ىعع ) اهيلع داةعال ا نع ةمتجأ ل

 نءّرسسا|نوصّن ا لمح وهلءقأم

 ىشناسعسا مدعوهاهلا رظنلا

 ْ داقعالا ىفةدها | عفرو هرظنىفاهنم

 أذاهناىلوم الأس هنا لصاملاو .
 سلط اوناوك الاىل اهفسرأ

 ةفي رش ةلاح ىلءاهيلا هعجرباهب

 لءقاهيلعناكىتلا ةلاعالّداضم
 ةوسكنا بكم هنوك ى شو لول سلا

 هنأف راصتتسالاة ب ادهو راوالا

 ةلامللا هذه ىلعايملا عسجسراذا

 هال وم نع هن تش وهن رون :

 هلوقىف مدقت امرم-_غىعملا اذهو
 مسا قوشلعا ءاعم ىلا 'اول نئاذاف
 كنا انوانررفانعرهاظو هاك

 زعل نيع ةقيشل |ىفوهو ( كيدي نوي هاطظىلذ اذه ىهلا)  ةنفسلا بلاطملا كلت لمصت هنمو ) ربدق لكى بع

 ىحا)ةريصملا نيهددو ع شلل ١ ىأراصيتسال أن ةممانهب ادهىأ(راصرتسالا

 ممول را ع ال مس اماما”
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 مالسلاو ةالصلا مهيلعءا.دنالا سضعب ىلع ةلزتملا بنكلا ضعب لو هسمحو همعن ابو هضم

 ةيراجتيرتسما لاق هنأ ممضعب نع ىكحو ايحمىلنكك يلع قف بعشلا أ ىدبعاب
 اذكهىلوةنالاها تاقةىلترذغامالا ىانا كم ىهيلا لوقت ىهو ل_الارطشىفا تهوسف

 رمثكو هن دامعل نظفي أو مالسالاب ىلءّنم ادا هتمعع ىد سانتا اتفلانا بع ىلوق نكلو
 1| هلل و ة:نا هلهم- نم غاي ىتحدنعلا هال -وزعهللاَنا ملسأ نبدي زلاق مام هدا.ع نم

١ 

 نع رس |نودما ممم كلا تلخداك !هنمكملا عجرأ د راصرتسالا هباد»عو راونالا

 سعأ لارا الا( يدق ئتلك ىلع اهلعداقعالا نمةمسهلا عوف صو !هيلارظنلا
 ىتلاتانوكملا ىهد. وتلا صااخو ةقرعملا عيربىلاهلوصو دعباهيلا عوج لاند _بعلا
 اهيلا هعجرب نأ ىلاعت هللا لاذ ظحو ةعفنم ايف نو كح, وأ قد اهب سل اذا همزلب
 ةو-كباوسكم هنوكى هو لوما! ل ,ةاهيلعناكىتا !ةلاعلل ةَداَضمْهب رمث ةلاح ىلع
 || عجراذاف نيثملا خسارلا ل_ءلا ىهوراصيتءالاةبادهبادي وهو نيةءلاراونأ ىهوراونالا

 اهنعهّير حلاك هنمذخ ألو همفرئوت ل رامعملاو بولسالا اذه ىلع رامثالاىلادمعلا
 نوصم هكواس ع أ ءادتن ا ىفهلعا يفهلو دل ثم ىفءيهأ ل امىفءالومىلا هءوجر تاكو
 نإاس>اوأ لاون ىفاهلعداقءالا نءةمهلا عوذ نع نا_عسالا نيعناهيلارظنا !نعرمسلا

 هرخ [ىلا طوال ا ضرأو أقوقحلاءامم-ىلا اولزنناق هل وقدذع عملا اذهمد_ةندقو

 | اذه (كلملع ضال قاساذهو كيديزيب رغاظ لذا ذه ىهلازه هنعهتتا ىشرلاهو
 | ادع لتفو ءاجزلاؤمففاناتع. ءاوكسشث بى ةغلابموب هالوم لع هنمجزاطت
 | ليىديالا عرقتال ولما تاوبأ اولا دقو ءاطعلا لي زج قاةصتساو ءاعدلا هداج ا ىسرب
 || راش ا انالف ترو اثدقر ةوق ىلق فدجأ ىروجر هلل تاقمهضعب لاقو « حاد للاسف

 لاقف لزتْمةرهسلا ىلعراشأ فرخ ؟ترواسششو لزت ف موصاان "ىلع
 | هللا ىضر ىروجر لا

 ١ ىد ذهن ىرم أ ف ترب_ لقو عّرمذتو سانلا مانا ذا مزتلملارمذ> |كياطاخ هسع

 رعاشلالاقو ةوسقلاتلازفلعذف
 ل.لذلادمعلا هل تالح 3 ىتحهملعلودلا تمرامو

 لدقو لاه نعسفنلا تنصو « اه اذق ىلع نرذأا تنضعأو

 ليوطلازعلاىلا هتاو: « .ءانتغيىلومال دنعلا لذو
 ١ ادنعهتازعأامهذعهتتا ىضرىرمدملانوئلاو ذلاهتو رغنل اوزعلاهءاغهالوادمعلا لذف,

 . : ١

0 
 نأ ن م4 لذ أودلذبادمعمتتا لذأ امو :هسفنلذ ىلءهلدينأن .هلزءأوه .زعناد.عهلتازعأامىرصملانوئلاوذ لاق رغفلاو

 هال (ومن» هكلاطمل اوبس ناط كلديدصقاا وهل قامىعع(ْك لع ىئةالىلاحاذه 2 4 اوقو ما هسفن ل3 نع همعتك



 ناف(كِل لرهطملا اوهثرك : ى-كل سلامروهظا ان مالريغان روكنأ) ا ) رما"ضحم مدعا مت اذ ىف امنا تان وكملاوهو (كءاارقتف ةدفم)

 دومدلا باصصأ ىلا ةيسنلاب منت مهلاحلالدةسالاورظنلا باصصأت هملع هءل دب ىتحلوأ داانم مرهطظأ نوكح, :لءادلا

 مع هيلع ل دننسي نمو هبل دس! نم ١١1 نب نادل 0 وعموللاقي مالا و
 ى٠)لوةبلالدتسالا ىف م1 ىفل نق را. 0 ل ا سطس جس ها هدم تحمس تصح مع

 ليل لدا اتت تح تبغ ىد>- تدع ىته كلرهطملا اودنوكب جدال ,سيلامروهظلان ملريغلنوكد أ كيلاز هدم

 نوكتىّتح تدعب ىمو كيلع 0-0 ٍ الصوب ىتلا ىهران“ الازو حح:ىّت>تدءيىمو يلع لدي لدا ا

 تانوكحلا قآ (رانخ الا | ىلا ةمسنلاكلالدت_سالاورظذ || با_هجأ مب مهم ىلءنيأ "ملا لاو>ال عيش اذه

 ىلا ىأ (كماا لصوت ىتلا ىه) ىخر ىناكسلا ىلءنيد#تر كوبا لاق نايعااودومْدلا بابرأ م هورخ . الا ماَقملا لل هأ

 هل دده لاق اذإو كءورع ى ئدنوندآلو م لكى ء لم ادودلاّن القاب ىلاكلادومش قطان م'اطعل دودو هْنع هللا

 لهو كو لاستف هللا نيأ ذاتسأ ان 1 دوهشلا لهأ د: ماوءناهربلا دلمادلا بايرأو نا !فتاطلفل ة هيلعالماد هنود
 ت.عىهلا)نيأنيعلا عمبلط | ن* لبادلا ىلا جامع ف اكو و هلع مادىلا جاتك نأهر ووظف هيئات نانعلاو

 ا ل ةلفّرءملاوهو هناف رعم وكي فكو لملدلا بصن

 نوكينأو ارامخا نوكب نأ لك و ووسام ىديفر هي فرك مأ مافراءملاتف «رعهن نم فقرا هملا١قر ردنا

 لداخ لد أ نال معلا ماو دياعد | ل قو نين دعا دقو نين ي_علاعم باطب أ كي ردا اقفدقا نبأ ذانسا تشل دبر لاتؤاوت لك

 اف يس (امكزاهلع كارتال)

 ه.لعاسقر هللا ىأر نخاهل ابق اسمع

 اهنم هلع 00 اوحا عع

 ىبعد هاربنأ هباهو همم ى هسائ

 قي منهو 0

 هنريصل نبع تحج ف دولا اذه

 نم مئابقلا عاونأ,هالومزرابف
 درواذإو ةالامءالو ثارتك ارم-غ
 هرم نايا لضفأ ثيدحلا ىف

 ْن ثيحهسعمهللاَن !- ءبنأ و الع ءاذادرعلاق ةمقا ارملا لاح وهاددو همم وظ*أ.. .هتسا يجول هارب هلأب لعلاو مهلامعأ نوذف

نيءتع ىسولا]© هلع لدناسبو هل دنا سناب ناعشملوق دن ىسملا ذا
 ِ ا 1 نبيع تمم ىو 

 ا <٠ الو هلا اوحأ عمج ملعب هملعا قر ىل عت هللا ىأر نذ شما ب قرلا(اسقراوياءلارئال

 : هنريصي يع تمع همل | ىلا هثدَللا ران نع لف ات او عار نكي ن هولا ربال عضو#

 |ممضعبلثسدقو ءالاع الر كءارل يح «عاضغلاو مام مهلا عاونأب ىلاعت هتلازر امذ

 قمستال هنادكس اهي ور نأب هلع لاق تاروظدملا. نءهءرمصن ظذح ىلع. برلا نيه سم

 ظ الو ن أرق نه هةمولدلامو ناسف نوكنامو لَحَو رع قنا لاقو تاروطظ#لا كَ: ىلاهرظذ

 ىريْسَملا مساقااونأ مامالا لاق * همشنو ذا ةتذاادو شوك ءانكا الا لع نمنولو#عت
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 هضعءاق لالوم تيصعاذ البق دقو همه ركنام ىلع اريثا هيادو كه ا ىشاهتمهماعا

 : | نم هنوفاس ا هتبؤرو مهلا اوأ مرج ف مهيلع هعالطا نم مفر عاع مهذوت داع هللا ىلاي

 ةدامءثد د فهنعو ها مام لوح والو ه اوهةعباتمكرتوه:ءامسا ءاربالومنأن

 معيذر ا ناعا لذفأ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىذر تماصا انا

 ىلا_هتهللا بس( ماج ١كء-ن .هل عم لد معة ةفص ترممتو )8 ناك ث.-هعمهتلانا

 ديعإةر ا ىأ(ةقذ ترمسخو ا

 كِم- ىأ(امدصن كبح ن هل لعد مل

 لدالاوهلوالاو كله مو اهل

 هنورحيو مه ىلاعت لاق ىفاثلا ىف هو اومو هيعاط ل-وزع هي رأ د.غأ ١ بحر هل | هنأ دو و هملع ةواششتو هل هنسروقهدنعل
 هملا هناسح أ هد- معل هللا بحو ىلا فاضي نأ لع كيس ن . وةى فاكتا ا ىلا فاشملا ماو هدرمهو هعيطعتو هسهأ

 همعاطةقدعلا سو هلع ةانثو هللا ل نالو حدمأو غابأ الو اناا ىلااشم هنوكر هالتلاو لوعفملا ىلاو لعافلا

 نمىلاءتهّللا هاطعأ : نذ هنو. و م_م ىلاعتهتنا لاق هلدععل ا ةيحم ل_صأ هدمعل ىلاعت
 هّدبصهو هظعتو ءىهأ ةستذاو مو

 ءاطعأ نذ هملاهملشي هباذاو | ترسخ د قف كلذ هر نهونععلا رعب زافو نيرادلا مب رزاح د ةفادصنروك ذملا بحلا
 ع 1 0 : : : 2سم سس سس سس سس سس سس يس سس اس سس ا سس ا سس سسااا»

 ىبلاهب ونداارو ءالا كلَ ىهو هرا< ترسخ دقفاندلاب هلة و هنم مرح ن هو زافدتن اسصن تل اكل د نم هنا
 ىاابهبلق

 اهبةريءالةرساخ هنراحت تناكو هنراحت فرمسخ



 فدارملافطءنململع اهفطعن ةعاطلا ىهدلا.طاو اًماتاصالخا اهيف تدان أب اهءاةصر ذكي [عابتنصو اهتنز ىأ (اهتدمش
 ىداةعامده) نكمل نيّدم نكرىلآاتبواو نيص- نص< تخم ىف تبا رد دمت اوءانملا ن نب سهالا نيذهتلهفاساو ىأ
 لامعأب ىلا.تالوءاشناملعمت كنا هان ةمّتاف كاد ءىلارظنلا ىأ (كلدع) باوئلار اد ذا لوخدو باذعلا نمةاحعتلا ىف( هيلع
 كا ضفىلارظنلا ىأ(كلذفزاميقاعتلاو اهيلعداةعالا نمىأ( اهنم اه لب) ةعاطلا كلت ىلع ىنيةاعت كن ارئانلا نك نيلماعلا
 ل_ْذكااو نا>الا ىلع داقعالاو قا«ءااراصت ىتءاطاال هااعتمو هءلع ١ ١( ) ادقعمت ضنك نايس او مر كتو
 مو كلذءاقب عامشب لدمج لاحو دي دس لوق | ذناك نأف ه.ؤ نةحلاو فومللا ماقمد لل ع : : 7 1 : ىل ١ همم ا مج”, لدعلا مو ةعاطلا ىل_عال

 ةلالاو هرعلارهاط ةفص ةعاطلا( كإ طف متم ىنااف أ لب كل دعاه باع ىداةعا مدها متدمش ا ى ) 2 9 3 ةلاحو اهتدْب هعاطن مم ىلا ) © هنمي_ثمروقو ىلاعت ىلا مكح ذوفنل كلانهاعرتغي || 1 ' 0 7 00 : ا لا 3 لا ا يش 1 ناو لعن تت

 امن اكرأ ع. ءافولا نم ه.رومأ اهحولا ىلءاتءاقاوهةعاطللاهؤامو مط ةمدماا 1 عل 0
 0 8 2 ا : 3 ع ' 2. مَءَممو كل 2

 ىارني الا نيده لءفامل هناححواهءامض سكي و اهءافضردكاعاهتامسوأ| دهز) مصعمأب اذ يلع موادان اهريهطتواميزتو_ ةلعللهدريثنو باداو قوة-نءا ب قاعتيامو اهطدارشو 000 0 1 ١

 هاعمدهىلاعتهتا لدع دهام ال نكن ندم نكر ىلا ىو او نيه نسخ نص هنا

 هلضفدها اا فنيل ءاعلا لا ع أ, ىلا بالو دي بام مكر ءاشياملعفي نأ ءاضتةهنالئالذ || ىزعواهل ىو تسع ومالا
 هبتعاضوعو هئمالدب«لعداةعالاو هيٌولهَلا نم هل لاا كادر عع ْ 0 ملهذتنا ماع

 لءذالو مزعهدنع نكي لذ د_هبأو درطدق صاع نم كو مي كلا ذو هلتاسو ىد-االعو ِ لو هد_ذعسدل مور صخب ياس ل ناو ولد خوة عاطل لل ةمر عل (اهز وة تمار د فز دس | ا ةعاطلا مدنملناو مل_عتتنا ىهلا ناذملالْضَةملا ناسف ضوعلاو لدسلا منو ' 0 1 80 :

 1 ٍ "رإ_ادل اواولاف مزءالو ةبحمالو

 ' ولف موزدبار طربشلا اذا لع
 : رْرَد:اك طرمشااباوحودمل-علا

 ىمعقيىأ (مزعافيكىهلا)
 كروت اعاطلا ل-عق ىلعمز-ع
 نكمف (رهاقلاتنأو) تامهنلا

 ١ دست ممكلذ ىلع مزعىم عمن 2

 ةديافال مزعلا نو و لرهق هنع

 تاو مزعأال فدكو) هيدمعلالو همق

 ١ موادمانا ىأ(ام زءو ةمح تماد

 هسفنهدعبتما (س الاتناومزعأال ف.كورهاقلا تنأو مْزعأ فدك ىياا) © مزح

 تااغلا هنال مزعل طيهرهةدهمْمنمنالرهةاادومشنالذ دن: لعسو هنمءزعاا عوقو

 رداء سعأد_مشن هنالرمالا دوم كلذ د :ةسمل عدو مزعلا مد_عاضبأ دعس او

 رازااد عب بحوب ران“ الاف ىددرتىهلا) هلاه_هاوهلافغا نمزردعو هلال الا

 ىهعو ران' الاف هددرتلوطل+وزءءالومىلااكسش (كملا ىناصوب دم كماءىءجاف ||
 ةفرعملالامو دم ودا ادور نءدعبلا دو رازملا هدد بجو هناريخأو ناركسحالا

 هلرصتح نأ هنم فل طوهلاسمم ثوك ىلا وكن د ل-رتال هلوة دنع عملا ادهمدةةدقو

 ل
 هب د وءمعامفروظت ةمدخر ان ا ع مهدعمتو هءاع هير و هكولس قد رط

 هدو-و ىفوهامع كيلع ل د_سبف.كىهلا)8لوطالو ددرتريةنههالومىلا اب لصيو
 كل 2 7 1 حجما

 رقم ماستلاالا نسال او ىرعأ اريبدت نعرجاع وريم اماق معلا ىلا ةردا1 ١ حالا ضمة :و كلذ ىلعمز.ءلان ىف( سم ال ١

 فراعءل ا'ولاهت دف ىلا عت هتنا ىلا هالا نوضّوه:لبءامسشالا نمئشيثو مز < ال نوفر اما تاك اذإو كل_ءلعدامعالاو كدلا
 ىلاعت هللا ىلع هلال مسالا لمدس ىلعو اهيل ادانتمال اواي قلعتلا لسس ىلع تان وحل ما ىأ( رانتالا قدك 7 ىهيلا) لباقال

 تاضايدو راك ذأ نم هع اطىأ(ةمدخ) كيديزب ىفقو أ ىأ( كملع نع ان)كتدهاشمو كلا لو مولا ىأ(رازملا دعب بجو)

 لحرتالدل اوقىف مد -ةناكتاماقمول او>أ الو تاغ اكءقاعت الف ىاق نعران“ الاولعتلا انو (كيبلا ىلصو)تادهاحو
 اسراخ هةة<“و هنودثىأ (هدوجو فوهاعك اعل دّدسيف.كى هلا )لاف اك اهذ-ومىلءامملدتسأ الو ملا نوك ىلا نوكن م



 دءبالان روكبالباطلاّنال كنمباطلابىفا_1!قالطنا مدع ىضدَمب كل ذَّناف ىفامصعو فلا ىا (كواىد رع لكىهلا)

 م ركلاو مي رك كنت ظحالاذاىناذ (كمركىةطنأ)ت رخا ظنكم ىدنعدوشغمكلذو هتعاط:ىلوملا ىلا دّدودلاودّدوتاا

 (ىناصوأ) ةماقّة#سالا نرم سأل ىف ىتعتو أ ىأ (ىنسمأا انكو) ك.بلطلا,ىفاس|قاطناه.!ادّدوتلا لعءهزاطعا فق وسال

 (ىنتعمطأ ر ةسوررلا قوق ماما نمو قدا قي رط ىلع ةماةسالا نمسألا ىضتقت مناف هلا ةءسطل ااهتضَنقا تلا ةعمذلا

 ىأ( هسا تناكن م ىهلا )رجافلاورالا )١١6( لمش ىذا !كناسحاو كنانسماىأ (نَدسم) كلذ ف اعماط ىلع ىأ

 مدعل(ىواس)ةطاصلا هلابعأ و ص70
 ْ ىتسوبر تن أ ديرتا كع كلذ لءذ أ الىن اقد داو ةلاحف كعق أن أ ىنمباطتالا لوقب

 ءابرلاو علاق ناقد اهولج
 . 0 6 واح 6 همعءاو هاررف 0 006 .؟ . 2 .٠

 دنعو رهاطا ا ب نساحم 5 ىلو ف نوكت ىت- لد أهمحو كندر أ اًممح ىنطما كلر عشأ نأ اس نكلوران الا" لاععم

 ا ى ا 8 1 : 1 | 9 ل

 هللا دعو عقاولا فو اسم سانا || ىلمعي دعنج أنا فوه موب لكضرالاو تاومسلا ىف نمو: ىلاهتو هناا اف
 قل مرا ووكيتال كفو ]| كام با تا نست كلا نرد ا وسخ لطزو ا
 (ىوا ١ ع 1 - | ان اف كلل تسلان أوى شب حرفتالو كل تمدام* يش ىل_ءسأنال ىد_.ءاللوقن لاعتو

 0 ا يترك لافلان فدا هد رم كمالو عدلت ال ايرئاس ن1 كلا
 را كالا ل | نكنالو عال تشيل اواو دارنا فرحوا
 دع دع 3 ع 0 -؟ 8 * 6 6 1 1 0 الا 4 نو . .ي )|| لف فرع لاصدار فوططو قتلا لاكي ىلا ىو دع الب فرش

 92 يل 0 || هني اص ناو هينا مط اري هباصا نأ فرح ىلع هلف اددعي ن سانا نو ل وزع هللا
 0 ا هلءادافهنع ءانلزعهءاطىذلا نالدرخ الاوانتدلار نسخ ههسو ىلع تاَقثا هن

 هاو عقاولاىف هآ 1 30 ١
 م ع و عقاول ىف هيواس : هنامعأوهدو-ل>-اله دنع نموهاوسام ديعوهفهاوماسأه دمع نمو هنوكث ىتحائملط

 2 ال هه 2 ها ١ 1 ع * . 8 5

 0 0 ل ١ علا نام هت ا لوسالا هيحاام دمعوهف امش -انمنالهنامءثوددوسدبعوهذ
 واخي راسو سات نم لكلا لنآ ةيزاو ركتتاو ريدة للا دلع عت سور اهنيع سرا قاد سئ دو

 انومعاه دعت الفرامتءالا نيد الا 7 1

 - صقر ننال لارعا# ا! تالنت ورام الا تانغ نمكلذ رنغمىلاءاميو*انقوءاخرر ةذ_كواد_ووادّةفو

 ىلا هفراعموهمولءىأ(هقئاقح | اري ىلا تهل !ءازف هلكن اس الا ةباعهمق نس دقو هللا هجر همالكى هنا رامغالا

 دا 00007 ِ مؤا (كتم» دعه قاضإا نت _هنااولم رك ةطنأ يول سرح الك ىهلا)
 0007 تو ىدستم ا وما مركصو للطلاو لاو لا نع هناسا سر هنا .صءو هدفلا كثر ديعلا

 | نم هساؤل هملمو هتف نطامْضَتقا ىلا ةعمدلا درءلا فاصوأو كل ذب هفطمل هناحاو هسمق (ىراعد هبواعد نوك_:ال : 1

 ١! كل ذقهعمطت رحافااوريلا تاع ىتا ا ىلاهث هللا نمو قا قدرط ىلءةماةةسالا لود

 اطسواذمقو ارّدثو قو الذو ازعواعئموءاطع: ودلك ىف هللاد_ءءنكف سء-االف

 عمان الوب هن اكو مدةئام

2222223
 : ةتيادم عملا ينإلا 2

 0 لارسال واس نوكستال ميت: ىواسم هنا تناكن مىهلا)

 000 1| لاك نان ءمد_ةتامل ام ءاذ_#ه (ىواع دهب واعد نوك:ال فدكف ىو اعد هه اةح

 لام ا ل | زفانا !كمكح ىمهلا) جه هناسقنب كنظاخ قرقدكأا ىل_ءناصقند#بهلا ىلا بوسنملا 7 5 ١ م ا ا ءوإ هع ةزيزؤمإعخ ٠ ءلشإ ل 0

 ىلع ناس دع ١ توسملا

 لبق املريسةث(ةرهاقلا كَتْش_ثمو)هلوقو (ذفانلا) لواضق ىأ(كمكح ىهلا) ىل امع ١٠ هناصةيكنطاةقفصلا
 اكر ثي)رهاقربغت اك ةءطعو ةم-هذلودحوأ ةرهاق تنا كس ةملبو ةمق لود تةلعتنا امال كاذب ةئيشملا فصوو
 تذنو هللا مكح د شف كل ذير تشب ل ةينافرعلا مول_علا ىف ملكت قئاشلسان قطن ناكَتأب ديدسلوقاذ ناك اذاف (الاغ لاق ىذا
 قل هةرومأ رع ف شك هل لص ناكن أ: دمو-لاح اذ نا تح اذاف (الا لاس ىذلالو ) اروعاب نب ماهطمكهربغ بل بة ثم

 ىعملااذهفاريثكدهاشموهاكمري_غتل سب هتث.شمتزفنو هللا مكس قفل ديرتغي لرصانعلاو تاذاسلبا ضعبهع.طتو أن وكلا
 هتئسمرهقو ىلا عن لا مكس ذوةءلهاوأو هلاوقأنمئشرارتغالا مدعو فوملاا ماقمىفق مهأ اد عإإ بسوي

 بحول عملا اًذهدوم (الا-لاح ىذلالو الاةملاق مىذلاكرتي ل:رهاقلا كام شصو



 +يىذلااشئ) ١١ ؟ كدجرىأ كنار ةثأىأ(كذأرأام ىهلا)

 35 دم كل دافاهت ”افصو ة سفن ةيور

 ىههلا ( هنع هبا دوجول يسال

 (رامثالا فالستخلا تاعذق
 | (راوطالا تالةاتو) هلوقو

 1 هلقال فدا ص

 ىثغر ىل_ءران“ الا فال_ةخاب

 ةصلا نهىكراوطأ تالنت
 زءلاورقفةلاو ىغلاو ضرملاو

 دولاو ضيقلاو طسااولذااو

 ىقلاكنْوُش نم كا ذريغو دقمفلاو
 د لدا ع نأ) ىاهازت

 كفر ءانأىآ 1(”ىلاف رعت نأ)

 ى-) ةصاخةفر عم ئث "لك ى)

 ناكسولو (ئىمف 0

 ىمرلاو اره ف الخ ىلع مالا

 ىستتلا ترا هديحاو كلاح
 ةصقان يفرعم تناكلادراّمخاو

 َناَكلذناس ةرصاق ىدهاشمو

 اضرمه ىلزنأ اذاىلاعت هللا
 هنأت قولا كلذ ف تفرع ةقافوأ
 ىذلا هنو وشال اهعند ىلع رددال

 ١ كاذ لعرصأفىرقفأو ىنض حأ
 | تفرع ىغوأ ةححىل زنا اذاو

 هركساذ ىل ىطعملاو "ىلع مذملا هنأ
 ةلا-ىلما داهنأ ضرفولو اذكهو

 فرءام ىغلاو ةمصلاك ةداو

 ةفااو 5 آض ر#لا ةلاحىفىلوملا

 ضرأ ات محن مهر الهاج تكف

 قدردام) فرعإلعأز ةفااؤأ

 فدك _ءرد_ةءالهنأقوذلا

 ةصقأت نر ءهنوكتف وهال هن ركلا

 هالومن - لفغيال نأ ددعلا ينسف

 كلدريغىلا د .والو د َةفال و طال و ضدقالو رققال او غال اولذا دزعال و عنمال او ءاطعف

 نعدوهشلا اذه. باه هن هبر ةفأر دهام نمداف ( كذع ىئمعت

 هدعبلهدوهمشو كءاملاوعلاىنيعفددق اوقف أء-ءاك هلا هلاهعفدو ٠ .ةعرامغالا ١ ا

 هدو هل بااطلا دقق ىلءلمادئشلل باطل او هل باطل | ىف سه ثدحن ملدوزءهّللا نع

 اوم انو طخ نع هعمط عاطقناو هالومبا. ةمزالم هتحوأ لوالاةدهاش ا اق هن ع

 برقأل | ىلط ن نءءانغتمالاو ب ردتلا لاوس ف فاداتلا دلت ء-وأ هدام ا١ةهدهاش ماو

 دمر ع مج ع

 كيلا ناو ةلاتنأبب رقان <ه:ءهللا ىذدى ءرملا سابعا |ىنأ ىدمسسءاعدن 7

 ىلطوع# ىت م كإذش ىلن كو كل تلطال ندر تعم علو لم غنمىئسإاكدرقا ْ

 ةجرلا نمَدْمأةفأرلا (كدع ىرع © ىذل اغيب كف كف ارأام ىمحيلا) م ىميلا) كف زيزءانىوق انك 2

 بد... سهل ارهظد ل كذلك ا عاشصو هس هن دا ادب 0

 28 صنا راوطالا تالقنتو ناب الا فال ا, تاعدق هلا) هنءدما>دودولا

 فالتخال اوي هقاهجرناؤملا ناك (ئعف كاهحأال قسنوت ككل فرغت نأ 1
 ارم اورو اور واصلا مىيبراوطالاتالّةتو ىلءران الا

 نم ىشىلا م 7-0 نم كل ذريغددولاو دّةغلاو ناسمعلاو ةعاطلاو ماا

 ةهلاح قا ةاحاق# 0 ل "ىلا فرت نأ ىكتدار تأ هتمتلع يباولزتت ىلا 0

 ىمروصت ال ثدي كلالحو كلامو كلاهو كدمظعو كنان اد_-وده ام أ تح 2 ُ

 ىت:مزلأو اذه فالخ ىلع ءمالا ناكولو كإذ عدمج نم همقر عل لا اننا عزوجأ|

1 
 ميظع نم هفان امى قر غ_تادقنءاش أ ثحابنم أول لمة: ىفناقتأ ن ا

 لا اوالا نم هم_ضترأام ىلعنوكلا ىلطو لاو -ااوءاعدا! نعد ناْغُدَو لاوذل 1

 نلعم ةنساندا!فمهضعب لاه ةءاطساو ةمقخلاو ةرداظلاو ةنطاسبلا كمن ىلع دجلا كلذ ا

0 
1 

 انأةةرصاو ىدها د هسه ة_صقأن ىف رع 0 او ىسفال ا مضترا ةردداو هلا

 ىهامو ل. ى«ْنم 1 ىلاالو ة ةرح - لا +_:حىلا قةثدل ا واخد ن

 اوقز ذيمو امن ددلا ٠ ندسانلاحرحهئعء هللا ى مر ران دن.كلاملافو ىلاعت هللا ةفرعم لاق |!

 لاق مت 2ق :رعملا لاكتوهامو لمق ءامسشالاا بمطأ ١

 رورسو ةءمموءامضو < زعالالطا ىذن افرعنا

 رون ة محلا نم ممسملعو 3-5 ءاهباضي أن يفر اعلا ىلسعو إ

 ىمهلا كفر

 ايف ةعترامهدحأ دي ؤو دوم فني درعتملا ايا نم نيعكحةزو. هىؤر هن ىوردقو :

 ديفو لحوزءهللافر 2( ا دع ا ”نفظتالفئثلكتنسحأ اذار ١

 رورعدت هر هذهللاوو» 2 ك1 ًامنهت

 برشالب تنور هدقر ءاذا قع امظأو نرش ١ لحوزعهللا فرعأنأ 1لدقتنكرخ الا

 نأهدا نم ناف ةلاحمال كل :ءايإئاز ةلاخان ااناقامتاو هركذ مالك د هدر ,وذتاا لاق

 صاخ فرعي ةصاخ ةلاح لك ىلا فرعّمل را“ الا كءاعفااذو را وطالا فكة

 نأ تح: لاكلاري.غ كيذا بنأ تدرأدتذ هيكل ةلاح ىلع كعدينأ تدرأ اداق

 لود



 شو ( كملع ىذقال ىعو ىلا كلا اوكشأ فمك مأ)
 ل نافافلاتأئهقالا ىوكش المواوقو ىلا هلبعىلاؤ اوس نم ىبسح مالسلا هيلع

 لملخلالاهاذاوْى ةءهملع 0 نملالا عصنال لالا ىوكش

 رعأ ىأ( ىلاسقعكل مجرتأ فدك : 0 نو

 (كيلازربْك_:موهو) بطاخن (يهتترمشلا ف اعناللابريسعتلا لصالا ف هجرتلاو اك ىطعءالوقأ نآب ىريوض ىفاسع

 كلذ فد لخدمال دءعل او لؤسملا كت ال( 11١١ )كيلا عجرتو كنمتزرب ةجسرتلاف كاذب هتقلطأو ناسللا تةطنأ ىذلا تناىأ

 كَ 51 ىغلا ه4 ىذإابرلا نيبو دم .عااتعنوهىذلار ةفلا نيد ل صوالو همسنالو لسوتلا

 ديعلاةبورو هد غم داقءاودر هذا ددءاوهل ءدو مم ى ضعي هر 0

 هللا ىلا لصتالو ةمهلالا ةرمضحلا ىءاتال ةهلولءم الاوحالاو ايف ةلعاملا ةنوكسو هلاود

 اذهىلاواضيأ هحولا اذه نمل يوتا سيال تان, ل اه اترال ا ئسج لام

 دبع رجم لأ هش ىلءل خد نوح ىلذاشلا نسل ىأ ىديسنع ءىح امريسشد ىعملا

 ثلادل لاه ىرقشب هللا ىلاعت هللا قلت ذا ع نسل !انأ ايدل ان: امهنعهللاىذر مالا
 نءةسغلانالار هَذا ةقيقح حملالو م مظعالا مصلاب هال وفا هللا تمة] نع هللاو

 ى-كملاوكشأ | فمك مأزق هاو.س هللا ىلا "هل .وال ن ذاق هاك رة امْنَْعَس ك الاوردغلا

 ىلاعتهقاو اهيرلاعريغوهو هنعةيئاغ ىش نملال | مكن ال لاخلا ىوك-* ( كملع غال ىشو هو

 أو نمىسح مالسلاوةالصلا هم اءوانست ىلع لملخا ب هنأ ارالاقدقوْئ ٌثهملع قال

 ريبعتلا ىهلاقملابةجرتلا (ك_لازرب كن ءوعو ىلا ة كل مج 0 ِ 76
 نادللا قطناىذلاو هىلامعت هللاو مرته كاذب يسهل عقبلوبهضلا فعال

 كلذ فهل لخدم الددعلاو اهرعأ َّ امهءلاوتزرب ىلاعت هللا نم ةجرتلاو كل ذب هّتلطأو

 ديعلا لاوحأب هلع ةطاحا ىلع لما د ىلا عتدنا ىلا كلذ ةمسأو .رئل !هملا بس ف يكف
 لا الا(كمل!تدفودق ىشو ىلامأ بدع ف.كمأ )8 ةجرتلا نعم هق-ىف هد دف

 هاوساسع ةعطقم و هن ةشلعممو ه- ملا ةراقاهن مال ماهم عال كافتهنناكامذفاوا .

 لأس )ناو هْنم ندع لع نكمأو اذا قف منملخقتمدا م رك ىلاعت هللاو

 َىَأَرَدَم رمان قت ن 0 (ةلعلاو تما تاو او 1 نسال فيك مأ )ف تالطنلو

 بحمل نم عاون أ اهلكمذشو هب هملا ادرهأ عوجرو هللااهما هقدو وأ ةةسح اهاكهلاوح

 هنقرت د :هءلطو هلاو 7 نم هددضص و هامفه د يشار

 ىكفطلأ ام ىهلا ىهلا) 7 لوالا هلا اوحأىف هروصقو ه فهي زر هلت >وأ ىي حااهو هر هملا ىف

 8” ملطع ديل قلل ادهادعلا دووهش . ( ىلعف حمق عم هى جر أ امو ىله ميظععم

 كيرقأامىمياا) © الدو مالا, فارتعالا دئتمح هسنم نس مسفرا .تسحنالاوءا.ولا

 لعل نمىاراملهئم ا 353 ىلا ههنا هجر ف اوم ادو مش( كنعىف دعنأ امو م

 اًضيأو ةجسرتل ا هملا بسنت لل

 دبعلا لاوحأب ماع ىلاعتوهنف
 م-هيغبال نملالا نوكال ةجرتلاو

 انههجرتلادارملاو مجرتملا لاح

 ب فيكمأ) لاؤساا قلطم

 ىثو)ه وجر أو هلمؤ أ ام ىأ ( ىلامآ
 تهحونىأ (كلاتدؤودق

 نودفاولا هواك ك.لارعسلا
 3 نلا ضعن فو ماركل اىل ارعسلاب
 ع رك ىلاعت هنا عل#سالو كلع

 هدصق نم بحال لضةممدا وح

 لوص#< نشد ىلع. ءءا |نكماذ

 انو بلطي و لأسي) ناو هيولام |
 ةبسن ىضمعت تارمعتل هذه تناك
 قئالرغكلذو هسفنىلا صقلا

 ةيؤر نمهفامل يعمل نيفراعلاب

 ءامملاو اهلاس طوس المو سفنخلا

 هللارسغىربال ىَعحاواهعم

 ثءح نم ةئسحاهاك ل او>الاو
 فركمأ )هل اوه لأ هاااهتيسن

 ةئطابلا (ىل اوحأ ننال

 ةءلاسلالاعالا ىهودي رهاظااو
 تردصىأ (كملاو تماقكيو)
 دوصقملاك نال ك ملا ترو لدم

 ىأر ةفرعملا مام ىف قمت ناب
 6222 00 2 1 222212 2222 222222223 ل
 ( ىل-«ج ميظع عم )ل ةفر ىأ كةطاربك اىآ(كفطلأام ىهلا)هملااهرمآ عود رو هللاناهمامقدو-ول ها>اهاك هلاو 2

 ةيفاعلاو علا بلطأ ادلف كل ذ ةمقاع لعاجان اوفامالان «عاونأ نابالبلاو ضا مالا لوزن نوكي د_ةفرومالا بقاوعب

 هنم سس صأ اذه ناسحالا مدع ةم_طَقملا ةحبقلا ىلا عذأ عمك!( ىف عبق خس شل[: حارثك أىأ (يكجرأ امو)

 قافس ( كنعد عنأامو) دوا لهأ نم ممهربغهلودياك كاعنوأ دوهشلاو ةفرعملا لهأهلوق ا كي اذي( مكي رقأ امىهلا)

 لاقف ىف رتمث« هرسهلنا س دق هنم عضاون اذهو كابا ىدوه' مدع تضءقا ىلا



 هكلامىفلء#شيكلامملا تالاف قيراسال (كادعبف) ةمومذملا تا هلاو ىساعملا بورن ىهو (ىنمىواسملا ترهظناو)
 يو 0 3 كءاعاهمق أ ةح ىل سم ءاو ىد.ءابتلذ تاعفل ىللوقتنأب ( ”لعة حا كلو)“ ءاشدام

 ىلا ىناكت فدكىهلا) لعذر اعل سالو ءاشي امدكلم ىف لعفي كلاملا لوقف كيرلا غل !ام أ كيل هاما نآ كلذ ال
 (سسحا آف بكم أ ىرصانلا تنأو)لذو يضل لص < ىأ(ماضأ فيكو) لريغىلا هحوختالهلدكو ت زم و( ىلتلك ودقو

 كلذ لاصي اوبر اعتاءافخو هطاصمقئاق ديهلعةديعتهقطأو ( ٠ ١ ١ ) فيطللا ىأ ىف ”ىلاتن ًاو)ىلام ا أ رفظلام دعب

 عاون أ ىهو دبعلا ىلع باح اروهظ( ىلعهحلا كلو كل د ءىف ىمىواسملاترهظناو 3 5 0 َ ع 2222-5-22 ل١79 5 ةكااورمانلاو ليك لاو ودرفلا 02 2 22-32232377252
 -2 عل . 9
 هقاوصسا مدعل هملعهلةثماو ىلاعت هلثا ن ملضفتادومخاتاغمصلاو تانسملاو تاعاطلا ا 2 0 7

 هن مججإ -« دزه أ 5

 ةاجانمو دبعوهو ثر هنال هما 4 ةجخعاو ءاش رامهدمعب لعفي نأ هلذا ىلاعتهللا ن كا #4 0 را :_ تامومأملافاصوالاوت م أ او ىداعملا بورمُض ىهت هلهىوالاروهطوكلذإ 03 قا 3 , . 0-7

 0 !نعئاذ
 انأاغ) ةفارلاو فطللا ىف مَدَعَتك

 ىأ (كءلا ىرقفي كيلا لسوأ

 عفشتأ ل سوك بلاى :رةق لعحأ
 ىلامعأ, ال لومقل ىف ل ع هب

 اذإو ةلولعملاىلاوحأو ذل اوخدللا

 ريقفلا مدي اذا صفحو أ لس
 هبمدقب نأربةفالامو لاقف هير ىلع

 ديزيو نأ لاقو هرقذ ىوسهبر ىلع
 نمد اول اننث اح ىرسس ف تندول

 ةلذاا,ك ل عفانتدرأنافةمدخلا

 لعن عجرم «راقتفالاو
 ىلوملا للا اهب عشت هل سورتتفلا

 ءاإ اع كيلا لسوف مكو )لاقف

 وهو (ْن ملا ل هد نأ لاحوشه
 3ر2 اك رك فالرجل
 انآف كءلا هيل بوي رقفلا ناك نا

 كيلا هيلسوتيال هنكل هبل سون

 نيبو هش نوكي هبل سودملانال
 برلانيبو ديعلا تعنو» ىذإ ارعفا |نبب ةمسانمالو ناطل سا او رب زولاك ةبسانمو ةقلعهملا لسوتملا

 ةالاوموهلهفاع_سادووأ ةمضتقم ىو ةاجانملا نسحأ نم مالكللا اذ هبهالوا دبعلا
 اهب قلعتلاو ةيلعل ا هتاغص رك ذو هنرق طاس ىلع ىلاعت هللا ىلع“ ءانغأ | نما فارغا

 |هيلعرارقالاو سفنلا فعضةيؤ ر نماضيأ افاملو ةنطابلاوةر عاطلا عن

 راتسأب باش قاعتم_هذعب لاف دقو ةناهملاو هلذلا ن ماهازغداهلازئاو روستلاو صعنلا

 ىلعةنملا كلو كلذ غمف كتءطأ نا ” 1 راو نر رسكلال ىها لاهو ةمعكلا

 ترفغامال ا كيدإ ىح عاطقن او "ىلع لم تاسئ ام" ىلعة خا "الو كادع.و كد صعناو

 ىل تاكو ب دقو ىبسفن ىلا لكم ف.كىهلا )© رانلا نمى.شع ىتفلا لوةياغت اه عمسفىل
 1322 و اح 7

 رفظلاو ةعفتملاوةبافكلا دوجو نماهران" ادوول ةمْمدقم ىعو ىل-وزعهللءاوسا ىنأساو

 مدة: هتحاحدوجو دنعدمعلا نعكاذ كاك اروصت ف كفةمغبلاو دوصقملاةءاغب
 ةديعت قط او ف.طالاود ىااو ىلا صاقتا هانعسةغللا ىف يضلاو ةفأرلاو فاللاق

 : فيطا هلل | ىلا عت هللا لاق قؤرب هسل اكل د لاصداو هير ' امتاءفخو هلا ص مقئافديهلع

 مظءأو يبرق املبدولاو بّرقتلا لسوتلا( كيلا ىرقذب كلا لسو ًأانأ اه هدابعب
 نملاح لك ص ىفهملاهرقؤوهو هّيدومع همح واعمةةعوههالومىلادعلا ل ئاسو

 اة ميس عام يدع ردع ل دالو اءاولا مم ىذتتي ةنسح> هسةنأاكر ,الف هلاوحأ

 انتدراناذ مدخلا ند ةاولعاتنت اخ ىل قف ىرسف تب دونه-:ءهللا ىذد ديزب و ولأ لاق

 لاق: هبر ىلعريقفاا مدقي اذاهيهنعهلا ىنر صخحوب أ لء_بوراقتفالاو ةلذلاب ٌكءلعف

 (كلا لصين لاو هاعلملا لسو أف ركو ]ق هرقف ىو. هبر ىلع هبمدقي ناريقنالامو
 دوو هلت ضدةا ىلا ىشو هةمق-"هلصوو ةمأن ةم_فهما| لسسوتملاو هب سوما نيب

 قولا /
 لصتال ىهو ةلولعملا لاوحالا نمد مح نوكمف ه_لع.داقعاو هله دوه ىدَمَعبهرقفيدمعلا لونا ني اوريك الا ىغلا ف ىذلا
 ارأاسدأ لاق مالسلا دبع هضيش ىلع لد امل هرس س دق ىلذاشلا نسم اننا لسقاذأو اهلمةبالواهاضرنال لا نجما ىلا
 نعةسغلابالارقفلا ةَقح ة-مهنالو مظعالا ممصاايهْسمقللل ارقشب هللا تمل نيل هتلاودل لاتذ ىرةشب لاك هللا قلتاذاع نسل

 هاوس هللاىلا"هلم_والثذاذ ها كرفبانغنكحالاورقناا



 لملخل لاعناذاون هيلع قدها ىلا هناا اهلعيالو مالا عصنالل اها ىوكشو (كءلع ذتال هو ىلاح كلا وكشأ فدك مأ) !

 ريعأى أ ( ىلاقعكل ءجرتأ فكم أ )نيبو ما نيلف اغلان أش هثالا: ىوكشال مواوقو ىلا < هلعىلاوس نم «ىبسح مالسلا هيلع

 (كيلازربْ ك_:موهو) بطاخت يوذتلريمشلا ىف ؛ اعناسللاريسعتلا لصالا ىف ةجرعلاو اذك ىطعالوقأ نأي ىريوض ىفاسع

 هلت أ فدل تناكأ

 ريك الاىنغلا ها ىذا !برلا نيبو د.علا تعنوهىذلار هاا نبل صوالو ةمسسنالو لسوتلا
 ديعلاة يورو هتلغد داةعاو هيهدا دّمءاودل ءدو مد ىطمشم سل

 هنلاىلا لصتالو ةمهلالا ةرمض ايا ةلواءملالاو>الاواهفتلءامباا هنوكسو هلاوح

 اذهىلاواضبأ هحولا اذه ع نمي عصالرانا بلاها ترالد ئمجام

 د يعد جم ىلأ هيجل ىلع لشد نيح كاسل نسطلاى أ أ ىدمسنع ءىحام ريسشي عملا

 ثلاهل لاق ىرّمفب هل لاق ىلاععتها قلتاذاعن حل انأابهلل ان: :امهتعهللاىذر مالا
 ل نءةسغلانالار ةقلا ةقيقح حدلالو مظعالا ّمصلاب همهم كرش 2- هللا تم نمل هتلاو

 لق لاوكن فك مار“ وسهلا ىلا هل والت ذاق هاك رقفبامنغتنكال اور غلا
 ىلاعت هللاو امم اعرب وهو هنعةمثاعىه هنملالا هلال لالا ىوكن 30 ملع نت ال ىهو هو

 ىلاؤسن مىسح السلندرات لاننا هأ ربالاهدقوْئ مهملء قيال

 ريبعملا ىهلاقملابهجرتلا اكلت وعر لانج جرأ عقم ) قلاع ماع

 ناسللا قطناىذلا اودىلاعتهللاو هلىجرتملل كاذب يسهفتلا عقياريمضلا اع ناسللاب

 كلذفهللخدمالدرعلاو اهرمأ ل امهءلاوتررب ىلاعت هللا ند ةجرتلاف كل ذي هتاطأو

 ديعلا لاوحأب هلع ةطاحا ىلع لمادىلا_عتدتلا ىلا كلذ ةمسنو ةجحرتل !هملا بسذي فكن :

 نا الا(كمل!تدفودق ىهوىامأ ب يدع فكمأ ق ةمرتلا ىنعمهقحف مصيف يكف

 هاوساع ةعطقم و هن ةشلعتمو هب ملا ةراق امن مالم ماهم.دمال ىل_هتهتناىلاةدفاؤلا .

 لأسم ناو هم نيش ىلعن كو ار كان دبعلا قبل عنملشقتمداوج ع 3 رك ىلا عتهلناو

 + (كيلاوتءاتكيوىلاو 31 0 0

 بجتتلا نم عاون اهاكءذهو هم هملا ادرهأ عوجر و هقناباهما هقدو وأ ةةسح اهاكهلاود

 هبقرب هس :هءلطو هلاو 1 ديد رفا شتا لسا ١

 ىكفطلأامىهلا) 0 لوالا هلا اوف هروصقو هسغ'ةب زر هلت ب>وأ ى جاو هر عملا ىف

 9و متع ديت علا ادهلدتعلا دو وس : ( ىلعف مق عم «ىييدلجرأامو ىله> ميظع عم

 كي َق رقأام ىف ) © اطّدو مالا فارتعالا دئتمح هسنم نس مسفر تحن الاوءا.لا

 ىاَرَدَف ران قش نم

 دع ل نمىارامهنم ها 332 ىلاهتدقلا هجر فاؤملادو مث( كنعىف دعنأ امو م

 رو ا ردو راش 1717 00977 7 ا -

 ىلإ ك ةفر ىأ كةطارتك آىآ(كفطلأام ىهلا)هملااهرمأعودجرو هللاناهمامقدو-وأ ة:ب>اهاك هلاو هك

 كاد فدل لخدمال د عل اولوسملا كت ال( لا )كبلا عجرتو كنمتزرب ةحرتلاف كاذب هتقلطأ اوتاسللا ف

 اًضيأو ةجيرتلاهملا بسنت فدكلف
 ديعلا لاوحأب لاع كاستوهذ
 م-هفيال نملالا نوكستال ةجرتلاو
 انهده_جرتلا.دارملاو مجرتملا لاح

 ب ف.كمأ) لاؤسا ا قاطم
 ىثو) وجر أو هلموأامىأ(ىلامآ ||

 توجونىأ (ك_ءلاتدؤودق
 نودفاولاه-و 5 ك.ااريسااب
 مسنلا ضعن فو مار كل ا ىلارعسلا

 0 رك ىلاعت هناّول_ثالو كاع

 هدصق نم ىءعال لضفةهداو-

 ل ا ىلع عا |نكماذ

 انو« بلطي لو اسي )ناو هيولطم
 ةسن ىضمةت تاءدعتل هذه تناك

 قئالربغللدو هسفن ىلا صقذلا

 ُ دور نمهمفامل يعم انو ةراعااب

 ءاعملاو 1 سفنخلا

 هللاريسغىرال ققخح اواهعم

 م نة اه لاوتسالاو
 ف.كمأ) هلو ةبىأ هاا اهتلسن

 ةئطايلا (ىلاوحأ نحال
 ةللاصلالاعالا ىغوهن رهاظاو

 تردَصَىأ (كيلاو تماغكيو)

 ين ا كمل ءتعببرو كانم

 ىًأرَدُف ةرعملا ماتم قة دش ع نخاع

 (ىل- وريم عم
 ةياعلاو همعل بط ا دلف كل ذ ةيقاعب لهاجانأ اوفطللا٠ نم عاونأ ىنااليلاو ضا مالا لوزن ف نوكيد_ةفرومالا تقاوعب

 هنم ب عتب رهأ اذه: ناسحالا مدع ةء_طضتقملا ةحمبقل ا ىلاعذأ عماكأ ( ىلع ذ عبق ةعم) لكنا ١> رثك أىأ (يىكجرأ امو)
 قافصب(كنعىدعنأامو) د وا لهأ نم ممهريغهلودءاك كاعبوأ دوهشلاو ةفر ءلا له هلو. اك كن اذي( مكر ةأام ىهأ)

 لاقف ىف رتمث ب هرسهللا س دق هم عضاود اذهو ادا ى دوه.” مدع تْضق ا ىلا



 كاملا «'غي كلاما نالوا قعر امدال (تادعبا) ةمومدملا تاق هلاو ىصاعملا بورمذ ىشذ ن(يمىوأس الات روظناو)

 هليكخو 00 ا 1 كءاعاهمق أ ة< ىل سدو ىديعءاتلذ تاعفل ىللوقتنأب . ”ىلعة حا كلوز ءاثشد

 ىدفاىلا ىاكت 8 ىتدهأا) لعفءاع لد سالو ءاشب :امدكلام ىف لعق كلاما لومة كيرلا عل ام كيلهاملا نم كلذ نال

 (بمخأ فيكم لرصانلا تنأ او)لذو ميضىل لص ىأ (ماضأ ف.كو) كريغىلا هحوالدل» 0 ندن(ىلتاك ودقو

 كلذ لاصد اوهبز امتاءاف>و هطاصم قثاق ديهلع هديعيهقطأو ( ١1١ ( فيطللا ىأ ى ”ىللات :ًاو)ىلام ا أ رفاظلاع دعب

 عاونأى هودعلا ىلعر احم اروهظ(ىلءةحغا كلو كلدعبفمىواسملاترهظناو || ورصاغلاو لد ول قفرب : ديس حاسس هت طعما فلس منعا : ىلا مانا اك دلال كل ل

 هقاةصسا مدعل هملعهلة ثا او ىلا ءتهلئا نم

 تامومدملا فاصوالاوت .٠ امسا او ىداعملا بورمض ى هو هفهىواسملاروهطوذالذإ

 ةاحاذ مود ٍ.عوهو نر هنال هما هل ةعاو ءاشيام هدبعب لعفي نأهلذا ىلاعتهللا ن ملدع

 00 1 نم مالكلا اذ .بهالوادبغلا

 اهب قلعتلاو ةملعل ا هتاغص ,ركذو هبرق طاس لءىلاعت هللا ىلعءانمأ نماهفاملهلعهفاطلأ

 ةمضتقم ىهو ىلاعت هللا ءامسأ نم
 هبافكحلا نءاهران' ادودول
 دودطةلاةءاغ رفظلاوةعفتملاو

 اكشن اروص فيكفةغبلاو
 هم>اح د وح ودنعددعل ١ نعداذ

 انأاه) ةفارلاو فطللا ىف مّدقتاك

 ىأ (كءلا ىرةفب كيلا لسّوأ
 عفشتأ هلسو كيلا ىرةفلعجأ
 ىلا ععأب ال لوءقلا ىف كد_ةعدب
 اذإو ةلولدملاىلاوحأو ةلوخدللا
 ريقفلا مدعي اذاع صقحونأ لس
 هن مدت نآريةفالامو لاقنهبر لع

 ديرب ول اقو هرقق ىوسهبر ىلع
 نمد اولءاننت اح ىرس ىف تددوت

 ةلذلا,كءاعفانت در ناف مدخلا

 لعن تعج م « راقتفالاو
 ىلوملا ىلا اهب عش هلم سور فلا
 اع كيلا لوف دكو)لاقف
 وهو (كملا لهي نأ لاحتوه

 لوقب هناكفذ روك ذملارققلا

 انأف كملا هبل سون رقفلا ناك ا
 كلا هيلسوتال هنكل هيل سو

 نيبو هن» نوكي هب لود نال

 لضفتادوجلاتاغمصلاو تان ساو تاعاطلا | .-

 اهملعرا ارقالاو سفنلا فعضتيو ر نماضي  اهيفاملو ةنطاملاوةر داظلا مئلاردل فارتعالاو

 راتسأي باش قلعتمهضعبلاق دقو ةناهملاوتلذلا نماهتلزئءاهلارناو روصقااو صقنلا
 ىلعة نما كلو كل فيف كت ءطأ نا ىثريف كاريزوالو ىْوف دير شك لال ىهأ !لاقو ةرعكلا

 تت ترفغامال ا كيدا تح عاطق او "ىلع كح تاسن اق ”ىلعةعاذلل و كادع.فكءدصعناو

 ىل تاكو ب دقو ىسفن ىلا لكم فءكى هلا )© راذلا نم ى.ةعىجفلا لوّةب اغت اه عمسفىل
 ىصاخلاو ليك ولا ىلإ ئطأَتنآ اوب.خا فمتح مأىل ارمصانلا تنأ اوماضأ ف ركو

 رفظلاو هعمل اوةبافكلادوسو نماهران ا دو>-وأ ةم شم ىشهو ىل-وزعهللءاوسا ىنلساو

 مدقناكهتساحدوجو دنعدمعلا نع لذ كاك اروص ف كف ةمغبلاو دوصقملاةباشب
 هديعب هفطاو فرطلل اود ىاساو قا صامت اهانعس ةغللا ىف مضلاو ةفارلاو فطالاق

 فرظل هلل | ىلاع) هللا لاق ققرب هلا كلذ لاصي او هير أمتامفو هحلاصمقئاف ديهلع

 مظعأو هيبّرةّرام ل سولاو بْوقَتلا لسوتل ا( كملا ىرقفب ك ملا لسو ان اهو هدابعب
 نملاح كح ىفهلاد هرةفوهو هّيدومءهم>- واع ةةكوههالومىلادنعاالئاسو

 اباشع ه سفن نعاجم ودع نة ل دنالو اءاوتامم ىذتشي ة 2 هسفناىراالفهلاوحأ

 2 درانازةمدخلا٠ ن.ةأولماننت ازخ ىل ل ف ىرس ف تد دونهم هللا ىذر ديرب ونأ لاق

 لاو هبر ىلعري شفا مدنا داهعهن ءهللا ىخر صحو لسد اًهمؤالاو ةلذلاب ٌكيلوق

 (كيلال صين لاو هاعكملا لسوف ءكو )© هرقف ىوس هبر ىلع هنمدقي ناريقذالامو

 لسوتلا
 لصتال ىهو ةلولعملا لاو>الا نمد ةمحنوكمف هبع.داقعاو هلو دوهش ىدَمَش هرقشب د معا !لسون اخد اوربك الا ىغلا هلىدذلا

 ايأايسل لاق مالسلا دع هش لعل خد ل هرسس دق ىلذاش نسم اننا لق اذاو اهل.ةءالواهاضرنال هنا ىى_هعهللاىلا

 نعةينغلابالا ارقفلا ةَقمقح ًَ تلال و مظعالا ممصاايهنمقادا ارقي هللا تقل كل هللاوهل لاذ ىئ :ردشب لاق هللا قلت اذاعنتسملا

 هاوس هللاىلا هل ._بوالثذا: ها كردفبانغ سن كحاالاورقذاا



 كيادةي>“خ يعض ةنتح طيس ةسح

 دا رااق ا ا ل فالتخاّناىهأا)

 كينفرا علال دايعاعنم] دمع ل اى كر داتم لول هع :رسو) هل وق ةريسفملل هلع فطع اذلوردقملاىأ رب هالارعب دتلا

 ءىأ(» اطعىلا كنت( ةوكسلاب ع

 يس و و ا و وس و مم و م مس ف سم همس ع مسوس م

 هنوكن مىلاعت هللا هجر فاؤملا هرك ذام ناك من نمو قءةحأ اىلعناصقن هيلا بوس او

 فاركعالا ادم ه ه-خء هللا وذر دصق هن 11 | ىةمسم [صخص هلع ى الفا بوءانغىفارعق

 كة الو لجو زرع هالوم نع هل“ ءادخت سال هن او راةافالاو ةقاغلا موزلو رارطضالام اودب

 مهضعب لاف مهلا وأ نم لاح لكىف هندبلطااولاؤسااو هيوم ةلاز هلا اش الا نم

 حءاملاو ل كالا قرغمىفناكرل « حرام سافنالا ادم كمل |ىنا

 هذهأهعدقتو ة 3 ون رلا ةمظءاّمضنةاىتلا : هبدو» .ءلا ما ةم ىف هع ىلعلم اده:ءازهو

 هنعهللا ىتر نمل اون ى دم لاق ن هلا ةياغىف هناا هو هناعد ىدن نتي ىناعملا

 ًامشملا ن نه باطرال تح هئع هللا ىذردب نري ىجامأ قءانا تددقوالا ايش نم

 هللا ىذرنامعو ألاقو هلذفالا لطةدو-و هماط نوكال لب* انمعلا هي قسش ف ضو

 0 ةءالنأ ءاعدلا ىف عرمض || ةسيفشواعرضت مكب راوعدا ىلا هز هلوق ىف هنع

 نأ عرضت ااممناهرثا ىل_ء وعدت كيءا ارثو ك.هاعقو كما ا.صو كناول_دوكلاعقأ

 الو هقال_ءالي وع دمتم كتل .-تلقو كتةافو كتترورضو لو عو كراع“ ةاهيلامد-ق 2

 هلا ا ا اولا لاقو 5 لءاعد عقريف بنس

 1 يس ءاعدلا تقوى ىلاءةهّسسا ىلا هر 2و دنع :رهظامهنءهتلا ىذرهتنا معن ل مع لاف

 فالتخاناىهلا )8 كاسل هتسحال الكل ةحال هن االول هت تح _رالالاهتالا هبل

 سأملاو ءاطععىلا نوكسلان ءكينيفراعلا ل دا.ءاهنم ْكربداةم ل واح ةعرم و 0

 الواهلءنوو ؟ةراسالاهاوتك اسال ىدتشي دانفلا لع محال نات 10 ءالب ىف

 لحوزءهتلانواعت ض#اد_هو حرفااوةح ارلادودو نم موب لزنت ةراض لاح ىف وساع

 ىذلادبغلا موا( كمركبق ملي امل _:موىؤلب قمايام ىف هلا نيفراعلا تءثوهو
 هب ف دةموهىذأ اىلوملا مركور تاكل و ماظعلانهالومةزرامههنم ىْدَدَس هلع بكر

 أ هوو فنطل أ نم مالكلا اذهو هردع لوقو هلدعن ءوف- هلاو زوامتأاه_:مىذتق

 ةالصاا مييلعءاببنالا ضعمل لاق الجر نأ دي « ءاعدلا باذن موهو ةءغرلاو لاؤسلا

 نالعقا لق ىلا كل ذىلا ىلاعت هللا ىسو أف ىنقاعيال وهو هيص أو هلاك هللقمال لاو
 قعضدوحو لبق ةفأرلاو ف طال, ك سفن تغدو ىهلا )© تأت ناوان أان اىلا لع
 لزالا ىفاءهبفصتا لوز عهتننافصو ةفارلاو فطللا( قعضدودنو د ءدامهمم عنف
 لازءالا هفام_هران ادوحولنام_ضَمَةم مهو هتداحو هتقاقو دمعلا فءضدوحو لق

 فيكم هنلاهلاشفا لاصياو هنلع همعت غامسا ىهو هناف صو د.علاتاددودو دهب

 ءرعةنملا كلو كلضفءةىنم نام ترهظناىنهلا) ل اهعاا هعئم لاذ ذاروصتب

 0 تضيفأ اذأق 06 . 9 كمر دصيءاطغىلا ءمنوكسن

 ارسالاو فرامملاك ةشدلاوا 00 .

 ا رتل الت اهتاكملاو
 نا.تاواهلاوز نكعلاوزلا ددصب
 رباعى ريثكل عقواك انا

 ىلوملا ىلا الا نومها ال لب نامزلا
 كلذءاننوكيو هنعنوسغالو

 ءاوسد-> ىلءو_هدذع هل اورو

 مهم ماق ادا (ءالبف ٌكَمَم س امل وز

 هس دوا رةقوالصر هندي ةملي

 نانئاءاهلاوز نمتوس اال ةيصعك
 (ىنمىغلا) هريغل عقواك د

 (ىيواب قمل ام) ى ىدهر ملل_سذ كى ا

 فز رايموهو هملع تيكر ىدلا

 نه نب دلت علا طا عملاب كانا

 قوت انولا مدعن اسنالا ا 3

 كنمرد_سيو ىأ(كنءو) برا

 زوادكأاوهو(كمركي ىليام)

 مال الا عفدو ناسحالاو لْضْمَم او

 (فاطللاب كسفن تقصو ىسهلا)

 لبق ) ةجرلاة دش أ (ةقارلاو

 ىأ 00 عص كا

 فطالاف ىف مط 4

 فصن | ل-وزعهلل نام ص45 ًارلاَو

 فءضدوجو لبق لزالا فام

 أمهو هتحاحوه-ةقانو دسعلا

 لازءالاهفامعرت ا دودو نادم

 هناةصو ديعلاتاذ د وود عد
 ش2

 ناىهلا) ةدارالاَدف ًرلاو لعل عمري فاعللاو ام هان هعزمألا ذذاروصتب ف. كفهمل !ةاهيما لاسلو لمني كتاركو

 مدل( ىلع] ناس مال اىأ (ةنماذلو ترن كو د تام ا تاغصلاو تاعاطلا عاونأ ىثشو ( من سانا ترهطظ

 زهشااو ادلاولاو الوسرلا وأهلا ن مالا م ومد _منانممالاو اذا ىفاةصتسا



 فك مهلاوأو مهلاسعفأو مهلاوق أ ىف فدصلا نب ريثكىأ (نيةيدصال لقدواد ان مالسلا ةالصلا هملعدو ادا هللا حو دقو

 لخدمالغلا ةشعنال_قاذلو موتنا مكح نءنيصااخ ادم ءىل اوناكوابر تن ك؟ثدح ىريغبال باور ةمافىأ (او-رفملف

 هرأ ل ىذلا ب هعلاو هم اادهام ةمضعاب هلك ااةفهتداع ف الخ ىلءهّتشم فرتكة بوهو دب دج صر هملعو هيو دعلاا ةعدار ىلع ءاموب

 ىأ(او .عنتلف ىركذو) 8 .ءهلتصأو ىلو مىلعصأ دقو نم هينا اذهب دوأن هر ةعبارابلاقفموملا اذه لق كلئاسعن ىف

 تاذإ نمدذا هبز اوبالام هلا سنالاو ةدللان 0 :ءلدع هلل ارك دب لغةشملا اناا ووشواندلا تاذلب ال ىركذ يالا نو هعنتال

 ماودب ماعنالا ىأ 6 ءاضرااوز ىلا تا هب) بالا اذهىنيرطظانلا بابحالاميأ(كأناو ا رثلء م ىلاعتهلثاوزاينالا

 ا ب اع دوا جا 00-0 2 ١١ مل مهلا لهأن ا هاشملا

 ىو ادقوز# )5 هاكبان عد هندررأ كالذاو ىلاعتدقا هجر فاما زا ءركسح ذا اربسفتلاك ْ مسهتاكر ح ىف 2 يعم
 0 ا ل ا ل يي 001 را

 ىرك ذو اوحرةملف ىنيقي دسصال لق دوادانمالسااو ةالصلا هلع دوادىلا ىلاءةهننا : متاق هنأ هنعنوموفدو متاذكسو

 1 م ىلع مهسر عافتر ا العو مهممقو دص ت ةقحت ا دهس( أومعتتملل : الو ضخغمدءاملاوءام_ُالاب

 رخت ووظو لب لت صد قي هماعو !منعهللا ىذر ةبو د هلا ةم ءدار ىلع مانالا ضعب قل خد : عفدالو عفن باس ىفاهيلا نوتفتل

 قرأ ملىذلا بهتلاو هرتلا اذ هامة تعا ءابدل د تااقف هتداعز مق بام فال هدم ىف ا 5000 0
 : مب م لوه»جععدوررمص

 تصصأو كوم ىف صا دقو ىمهمنلا ادضانرأ موةعنارأب لاقف موءلا لق كلتا 1 نو وعلا همهشن امملعنالهناذر

 فرفعت هد اكس تد « ارذا ىشمأان ًا[ؤدمق ءىمىلا | ارذاسم تنك م هضعد لاهو + | دبع دل ْ كا درع ىلا ناهريلاو لملدل لهأ

 .: دوهشلا له أدع رّرعم هرهاعم تاق نع علا مترا ادحابت ثان تاق هسااَت مدعو صقربو همفر ظس ىو 3 1 1

 تدةرفد_ولا ىةرغت_ساقد_صافان أ نمتدبوولت أ نم مالكو انأ نمدمع ىسفنف يل لت اناا
 ْ ىهملاادهف دشنأو || ' 00 ثاوكالاب اواعَحثاَنَلا

 هالومرادقم ىل_ءوهربد.علاو < مهديدنو عر مهلل# موق ْ وا مارا نّوكملا

 اودانام نسى مهتيورن سحاب #« هاوس عه زربوعات ا ناو هتعاط ىلع اولد لذ 7 مده

 ثيحلزالا ف مهاباىركذيبىأ اوم_ءئتلف ىرك ذيو هلوةب دار انوكيتازودشو || مهمؤلق نو دمهره اظرف اهيلعاولقأ
 نأنمةسر لج مهو لاعلار تاف الا ل مهيلا بو_:ملارك ذل نافالاو م_هادوجوال ّْ (نيقملا كلما كلب نأو)

 اناع < نأو هنءاضرلابو هب اءاو اذ -رق 00 د)# مهم سن مئشب مومعن ن وكي | : 0

 ني ع الو نيسن ستيلا جاتكالتب وش وهو م قنأم نعل قف 0 | دّدهو نيعةفر طهنع نوسغدالو
 كلذ نودو ىوقةَنلا تنام ىلعا

 اووهُسو حراوملاىساعمءاقتا ْ

 كرشلا ءاَقن :اكلدنودو سوفا

 ىللعهل رلعبال ىأ و هذع)

 يوسلاو كاجول( قرشا وار بان ندوات صفو (تتا ىلا و) ةلوخدملاانلا م اك كلذ
 لاوزاادد ست ضراعل او ضراعسعأ ىنذا اوحاس>الاورةفلا هةر ماذلا غصن ا ينعي( ىرشف) لاح( ىف اريقث نوك آالفكف

 لاوزلا دددن ضراعلاو اهياع صراعو جف اضيأو مدعلا م كحفوهذ ليلقلعلان م”ىدنعامّن ال( ىل 2 لاس (ىق هامان ىهلا)
 هلصاحو لهجىل!لهج من نم كلذ ىفاملةغلاملا غصت ف أو (ىله+) لاح( )ل وحلارينكى أ(الوهجن هوك الفك )ماك
 ىدينيراةءفالاو عربشتلا اذه هعدقتو ق.ةحلا ىف نا مدن ضراعلاو هل ضراع لاك! او صقنلا ى مد_تازلاهةفصدرعلانأ

 الو هتكتالا لاهالا هءلحئشف ءاعدلا تقوىف هللا ىلا هر ةفديعرهظأ ام هللا دمع نبل هسلاو ةباحالل ىر أك لذ نوكملهن اعد

 2 كا ال الك ليس ال نأ

 رقفلاانأ ىهيلا هنع هللا ىضر لاهو نيجا ارلامرأ هنا هناس>اوهلضفب كلذاهل ققح 5

 توك الفك ىلع ف ل هاما انأ | هلا ىرتففاريشفنوك ١ الف.كف يق

 هل ضراعلا لاكلاو هله اذ ىو صدد :١!|تانص:فوصومد_علا (ىوجفالووج ا



 1ع

 ناىناشثلاه-ولا حرفا اذه لم هديه رفناكل هذ خ اقءارص ىف هدوولو امَدف سرفلا |
 هلع هنقفدو هبل اهب امع ىلع هن ل سنام ةهد ع نم لد سرف 01 هرالوع خا :

 همح رغبال ناكل كلم اريغةلداطعأوأءار م2 ىف سرف دلااز_ هدو ول يل هام هماقشاو

 باقى لحم الن م هبولط ءىلا ةفاضالابهلهر اةصتسالو الصأ سرا! نع هنانغةسالالصأ

 لانمارذسلا قم لمعيو كلملا ةمدخىف هحي رفق هبكرمل هن حرفي نأ ثااثل ا هول ا كمملا
 هل نوكينأب عدي سل هنا ثمح نم ةرازولا ةجردىلا قتريو هنم برقلاةمتر هتمدع |

 مال نال نا اطوهلب ةباضعل نمردّقل | اذه هب ىنتعيو اسرف ه.طعد نم لحم كلا بلقىف

 لباهسف:ةرازولاةرازولا نم ديرب سل هنا م هةطساولالاد_ أ ىل_ءهلامز ءئشكمملا ْ

 برةا!نؤدةرازولا نيو ةرازولا نود برة! !نيبريشول ىت- هنمسرقلاو كلما ةدهاشمأ|
 رن نال الار كسلا قعمابعة لش دنال ىف والاف تاسرد ثالث هده: نرتلاراتخالا|

 نءةمعأب حرق نم لكل اح هذ هو ىطءملاال سزهلانه-ر ف سرفلا ىلءرو هةماماص
 ىعمو لخادولاشااو ل ىزعم نعد معن وهذهضر اة قفاوموةذيدلا_مناش ثيح||

 ىلا هنيانعه_فرعم ثمحن هلبدناذكم>ن رجا نكلاو او عنهان حرف هناثدح نم مركشلا |

 ورك شدوا تدق وادع نيل نيالا لانه رتل الركن ردح ل

 ديعلاحرفنوكي تأوهو ثلاثلا حرفا !ىفمامااركشلا امتاو هءاوثلءاجرو هناّمعنمافوخ ا
 هراوج ىف لوزتلاو هنمبرقلا ىلا ل صولا ىلءامير دقي هنا ثيح نم ل جوزعهتلا عنب

 امبالااندلا نمحرفيالنأ هنارامأوايلعلا ةسرملا ىه هذ يفماودلا ىلءههوىلارظنلاو |

 نعهدصتو ىلاعتهّتن ارك ذنءهمهان ةمعن لك,نز<و اهيلعهنمعي وةرخ الا: عر نموه |!
 نمل: مل+همو داو هنال سرفل ا بحاصد رباك ةديذلا منال ةم_عنلا ديرب سدل هنال هلمسس :

 ىذر ىل.ثاا لاه كلذإو همم هبرقو هل هن دهام ءو. ان ىو كلا ا ةبصص ىف لمد هنا ثدح َ

 ةماعلا اركش هنعهّللا ىضر ص اولا لاه كاذإو ةمعنلا ةيورال ملا ةيؤرركسش ااهنعهقلا |

 نا ا هو بول ةأاتادراو ىلع: ىاقللا اركسشو سدلملاو م املا ىلع

 تاوصالاو ناولالا نمساوه لات اكردمو حرم او نط. لا

 هن اَعلو هّترعمو ىلا_عتهتنارك ذبالا ةمعل لاح ىفذ :اءال ل قل! ناف باقل! ةذ نءالخو ١
 عشبتسياكو نيطلا لك أيسانلا ضءبذ:اب كتاداعلاءو س ٌض صاخا هريغيذةلبامتا و

 لقاك ةّرماء|.بثالا ىل سنو ولد اءاشالا ىخرم لا ضعن

 الالزلا ءاملا هب اًرمددع 5 ضد ىمّرم ىف د كي نمو

 ةسردلاف اذه نكي ل ناوزءف لب اهل نك-:مناف لسوزعءهللاةمعْم ح رفا اطرشوهنذاف

 ديرب نمد سرغلا كلا اديرب نمنيب قرفمكف باس-لكنعةسرافنلوالا امأ ةيناشلا

 ىلاعت هللا مثديرب نم نيب و هيلع معنمل لجو زع هللا ديرب نمنيب قرذ نم كو كإ حلل سرفلاا
 وهو ح وضولاو ناسلا ةباغفوهو ىلازغلا دما ىلأ مامالا مالكى منا همل امم لما



 1.7 اداىحىلاهتهلوق هملعقدصب)

0 37 0 / 

 مدنلا دراو و ناكاعر هنأ 0 ىعل

 الك ىلاعت هللا ع نما ارسل
 مو "لع دادزاةمعت ىطعأ

 ذخأ هذخا.ىحابملعىلو م لاركش
 ىا (نئاانحرفو) رد“ ةهز زع

 ةاماهد هش هناثنحن مم نا :

 (اهلصفأن ءدم-علو 5:

 ْ لاوح أ متاذاو م ريشا :مهضارغأ لو ا "انتاينباترع | 0 3
 ||دعلاودرطل!لهألا او اءذهو اهملاو ماعتالا مب 'ىش هب أ اذ ةمومذمءالؤه | تن“ نصت الار تب
 00 05 . 3 2 - ء 0 ٍ هدام 5 هم كر ابار م>-

 : ىفهللاهجرفاؤم ا ادرك ذىتلاةعر كلادب الاى همااراثأا هسحركسملاو جاردتسالاو 0 0 0 2

 || مهوةلالل اوف ةرمشلا ب اهتىف سسقوهل ةسفام هر كشاانمةدم»دلا وحالاهذهو مسقلا اذه ا 0 9 0
 5 قدص)ت ع ل 4

َ 

 قالو ذو م-عم يفد جالماارهاوطيل اوني لوطقت ل اوحرقتبألا || تيسر را
 ١ ةدو«ءالوهلا اوحأف مهيلع اهب نم ثيح مب ىلاعت هللا ةياذع ىلع لئالد ا منوك نماهنطاول : اهمريخوه او-رفلف كلذ-.ف

 2 . الاىفهلاراشأ م ةنادحولا قثاةحياوةّمعو ةممدعلارامغالا ع نعاواغممنالا 3+ : لو (هللان حرفو وعم

 ِ نساركللاو م الود لاحو مس لاا قدا ةجراوملاا خر كر ع ركنا |معتمرهاظننلا نم)هنع(هلغشام)

 || ىري وهف هسفن ظوط نع ناف مامادعاشملا نال بوثلاو حزما ن ميلان ن ماتا | )0 اءابالو) اهي عمم لا ىأ
 3 ' مهن و ٠

 ا نم هيلع فاضالو عنمالو ءاطعألو مدعالو دوو نيب هدذع ةقر نت الفامعت اهلك امدشالا ْ نم ملا ,ءاظل وقتي ىأ

 دهتو ألاف هظح' اةيلوعغ ىلع ف اخ أمبا.بسالاو لاعفال ارب. غل بالةنالاوريغتلا ئ قي مي 0 نا لكلا

 و ىلع لد ةالدانوك ثم نماهنطان

 حرفو نوعم< ا ريو هاو>رفمل: لال د مف هةجربو هللا لضفب لق ىلا ءتهإوقهماع ق دصد

 هيلع عهجلاو هاوساع هللا ىلارظنل اهل غش لب اهتم نطامالو اعدم مرع ا ناملا نم هلغشأم هللا

 1 اده نمت ء( نو.علي ممنو> ىقمهرد هللا لقملاعت هلوق هماع قدصي ءاياالادمشرالف

 حرفلا لوس>وم_ملع منا ا دورود نءمذيامو سائلا ل اوحانمدمحتام كاب لصقلا

 ْ ا بد ون 7 الام داهلار د3 نمد .نوكب امد تاق 00 1

 ٍ ةشغبمنم ا ىأر نموركمش | نعبد ةفرعنملارب لو م :اا ىأر نم هنعمتلا دن ىريرملا

 ٍْآ من دهاشي نمركهنعهقل ئذر ودهم زعل دبعد وش |١لافوركتد ةفمعنلا ْ: ان مثمح مهب ىلاعت هللة اع

 ا 0 0 ولا لاف 03 ناقالا نم 5 لا لاوهاكمملع

 : ا رعاطرلا 2 تغنتلا لوالا مسقلاناف

 : : 1 0 هدوم بم رف 100 كلمئااناو-رةنيذلا |
 ١ تي ع ردم يع رووح هواري يا ا متذلاسهب قنا لج أ نمةمعنلا

 || مهرطن ث مح نوم مب قدالممتمركش ىهوةدو#م-هلاوحأ تناكومهرادق أت لحو | ىفاثلا مسقلاو ام معنملا نعاوبأعو
 ' فرولا ادهم اوطخح اق 4 .1ئاو ةءاندإ !نمبدصن مهل أك مهظواظح عم مهواقبو مهفنال ا

 هير طو>اعاو .طوخ نيندالال اوح أ ن نءلوالافدولاءاوةتراو نيلعالا ىتاسه نع اهاوصحىفَّنأو ”لحوزعهتلا نع

 مسد .ةلااذهىفهللا هجر فاؤملا اهركذ ىتلا ةعركتا هنآ الا ىفمهطاسيو أو نيم ملا ةماع 1

 الثمهنالثلا ماسقالا هذه اركشلا باك هنعدقلا ىشرىلاز ءاادماسونأ مامالا برضدقو ءاوساع) ىلاعت(هللا ىلارظلا

 ع (ملع لاو
 هملخت مد ملاحرشبن ًاروصتيناسنا ىلع سرغب عنأذر ةسئملاحورمللا ديرب ىذلا كإملا لاقف

 مد د أ تمدح ن م لاي هدا <-اورج ه نم 2 .

 هب عفا ل 006 ْن 0 ك5 1 5 ا وا هنال ن سرفلاب هلو هلع قدسيا الا دهش: الق)

 ا ركالخو وت داوع ةاووش رغقفاو بوكو ىد 2| مهضوخ ىف مهرذ مهلا لقىلاعت ١ ايل 4 له 1 ا 9 0 . 7 0 َّ :
 9 0000 لا 5-3 رك اال عا حلوا ملا دا لاا

 سرفلا ثومعل



06.6 

 | ذه بحاصنمالكلا اذه بكلذ دع هلرذتءا مئشرهيلا عجر لورعزبا هماكب لف فاوطلا
 نمو ىمةلادومشلاو َماَملا ىلدهلا نم هنمذسناملاعبالةال_صاا ىف هسعتّرق نوكت لاخلا

 مركلاو لذفلادوجوو معئلادو مش ىف هتفاو هو هتعالمتناك كلة نود تلزم تناك
 هللا هر فاوحا لاه اك هللا ةن٠نمةزرابو هللا نمل ضفاملالابيفال امجبهمع ةّرقتناكو
 نافهم-اصنالقءاأو سنأ هيو و> أ لوالا هولا ىف زمعل اة رق عم نأ كش الفىلاعت

 فاو (نو ا ردع يلع ةمالال نذل نمط نءووف فصول اذه ىلءناكنمو هس

 ا هرذغز هنالص تناكو +-:ءبا ضو هنعفا دم ىلا جل هنالص ىف هذعهتئاداس تأ از نمو نيالا ا

 ةسوسوو هبه د دس علان ادةةد:وعوشالاو ماودلاو عوضذ1 اورو ذاب ةموزلم :

 3 أكو ناورخ الا ه-ولا ف ال« نيعل هر :ىبه ههقح ىف ىقدتو ةذللاو معلا ةباغهل ل دع ودع ا

 تاون هلوب ١ ل هلعالةالا) ١ لإ ثيدح هنع عطقم لذ هيرب املا ةجردحلا قرب نأ نعالضف سفن نع نفي ه.حاص أ
 3 . 1 تي تيلع قا 36 ردك بك شرت ةهعدادمو هددها هىلا ةلاعال اة كفو د_هلا ساوسوالو سنا !ٍ

 1 اة |١ ىدر ىو دوما ازيزعل أ دمع دوب فراعلا يشل لاك قد ىف نيعل ادَر ١ر5 عم فءضمف هن د م

: 
 دى 0

 1 هقاشي رخو هرم نة ارعسا نأ ى*لب هد ناطشا عقدي والو زها نوت الزدلا نزو هنعهللأ ّ

 : لزاالا فرشأل وزع هبردنعل و هملعدللا ىلص دانون ةلزغم تناكالو عفدلاو ةدهاحما ا

 ءر..ل 0 بك امد || هاوسدءل < وأ هريغ كلذ ىف هكرا شر نر وصال ثدحب بترلا عفرأ هية فر عملا ىف هنت صو |

 ا.لعلا ةرملاب هد ارقنال هب ص اخ كإ ذ نا لاق ن ف كلذ ب. ىلع هتالصوف هتسءةّرق تناك |
 قيعةرق تاعدو لو هيلعمللا ىلهلوقرهاط لدي هملعو مجد دل اوف ى ريكلا ةمصاخلاو :

 ءا نيربإلا ديل نال الوءافغلاو بءطلا اندلا نما يساغاهلوقدستالصااى|إ أ

 / و (امشنمو ايد 011 ل ىلا سانا دمام: يةبح سايقع بأ

 1 ضعغادتا!ةد-سفمعوقو نمكلذ الن هآو رار 1 عن مهريسغا مس لامهل مب أ 5

 لح روان ا وها سو بطل لسوميعدقا ساعت -اورارشلاعاقتجا بيسي رجاشماو
 2 (ثلفاغلا نمازي ا كلامنب سن لاق امهلامعت او بطلا ن< ىنغهن اذىفو هذال او ه.جانتىتلا ةكتالملا هناقلل

 ٍِع
 7س ذيل نواكا(نيذلا ما 1 هيلع هللا ىلهللا لوسر فكن هند اجاب. دالو ازخالو أري رح تسسفام هفعهللا ىذر 5

 و هءاعدللا ىلصهّلا لور ةصتار نم بسط ارم: ءالواكسم طق ةححن ار تمعنالو لو :

 نمامهو بلا اظَذأ ىوساهمم* 2060 أ ع.هانركذام ىلع ني سهال ا نيذهىفهلاحناك [ذاف :

 ا راهو نا عشانا مالا هدي فيك دلاتاذاأ؟

 اميصوأب رش هم هريغأ نا لاه نموا. :دااىفىأ ان :دلا نم هلوق ىعم لمقو :رخ . الالاعأ ن هه

 نيذهل لق ىلا ءتهتنا هجر فاما با او->و هو ةرقلفرفلا اذه قيلب ىذلا هملا ىلع :

 مهالوم دنع نو : /

 ايهم ثمح نال نئملاب حرف ما سف أ هثالث ىل_عنئملا دورو ىف سانل )و هن او ا ضععبل ٍ

 اورفا داو ىلاعت وق هملع فدص:نيلفاغل !نمادهناريفهنعتمدوسو نكلواهشنمو :

 ىف امع (١



 انلقاعاو) ىلاعتو هناحسو ولا ىديزيبباةروذ>وأندعدَر -ةهل ه2 نأ ل ءاقفاميفارومغم ناك هاماةئاطمشلاو ةداسفتلا

 الصلال ةي او ةالصلا ىف هلوةب كلذ ىل اراد : أدق هنال) قالا أوو (هدوم ملال هدوومشب هنال ىف لو هيلع هللا ىلص( هنمعةّرقن

 ا ةلطلو أ (وه»ود) هب رربغل عر 4 (فاكوإ" الصأ اريغلا ن هو 6 28 0 ا وهو هور ةرارع م دو) اعل ارا نمو 1( ةروغب عصرنا ل و هيطدللا ليتوملا

 ل22 ل و رو د ا ع حس 0 0
 «مالسو هلع هللا ت اولاصوعذاةالصاا ل ةياوةال كلا ىفهلوةبكلذىلار ام دق هنال 01 بناه نم ىلوالا

 هللاتاولص هلوةءاوسن مهن هأد و ماقال ا اده ىلع لدي ودو فءكو هيرب غب هذعر هبال 1 صهلوقلدا اوس مهن لعد و

 ا هاوس هعمدهشيو هارب نأ لاو هارت كن“ ك هلا دمعا همالسو هلع هارت "اك هللادمعا لبو يلع

 فيكو امج ر شيال فيك ؟هللا هنم نععن م ةراراب و هلل أ نمل ذ»امالو مابسلا يعل ارق ومب وهاربنألاحمو

 عاف الاور غلف كلذبف ه2+ريو هللا لضفي لق هناص لاق دقواهسنيع بقوا لاذ 55 نوكدال نع بدغمش هنال_صىوسأ أ نمو

 1 اور : مب هوما دولا انغام 1 اها اربالو هلاعف أن ءو هساعو ه سقت

 0000000 خخ هاه لعاقلاىربلبهنمةرداص
 رفنكياف لذ رفيل مول لقد اب حرفا ف كلذبف نوكتدق لئاق لام ناف) اعتدنا
 نمل -ضفامم الةالصا ان نيعلا هر

 1 ىهتالصلا(نومعانم مر الاف لاو

 دا رذنالاو هعم:ولذلا مهل لص مةفاموياصن ني“ ءعكرقهلنذدؤدنأن ماربخا ل :دلا ىف دمع ى (ىل 4 2 ا(ىلاعتهتلاةْممنمةزرادو هلل قوااملاه ا لو «ءلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثد دا ىفو ميلا هب ديو هدامع هي ىلا هذ

 سعد هن نمةررأب اهاعدو "لل_ىلال

 دام | 1 امسالا بخا 2 5 أف لا اطتنالا أ د 500 2

 قد مفلح ور ر موب ول ب يا وهدا : نءةزران ىهفالاو ةغلامهةسنملا
 و ”وإ_ص ىشو مدة كه امناصاأو ةاساملا ثوكتا .ةوراونالا قر اوداهمفقرشتورا .الا 5 56 ل ال ١

 1 . م هلل

 1 "لوتأو نيدلا داعةال_صاا هنا هدر ىذ.هرتلا ىلع زبد لاق ل->وزع هير ني وديعلا 0
 الل ديدسعأةرو دف هيلا اول .ةمل د سعلا ىلع هللا لامق ا الصلا ىنو نيإسملا ىلع هللا هضر 0

 أمااو 1 هلاو لاذت ف وقولافاةاتو اممغرتو اعشتمر عضو التو امل #تو (

 يل 0001 :ال فيك هم

 لق ىلا.ءتو هناصس هللا لاق دقو

 ربل رع كارير سوما كد دود او عضتت عوكرلاو لذ 01 او (أو 2 ه.مجرو 5 8 او>رمملت كل ذمف هةجيربو هللا لقا

 5 كف كلا ملا
 مر تلا ل_.ةئلاو فطعتلاو م لاا ل ةلززوسلا را اد.سعلا ع 3
 ملسو هبا+هللا ىلدهللا لوس لاق ادهأو هذهنم مظعأ نيدملا ىهأ نم 0 ةترتتلاو 00 1 0 توكنوةالصلابنامئالا < ود

 هه-ودمعلا ىلءاليةمهتلالازءالل اهو هروةالدلا رخآثد د-ق لاهو نيدااداعتالماا

 ذهل جالو ىهتناهلعالبةم ما دام هوجو كدحأ ىلا بصاما هللا ناو هن ال_صو مادام

 نوكن «عناملا امام هنمعةّرق
 (لعأف ) امي لسر هيلع هللا ىلصهحرو

 ناف ةوقودو مد-ةهنأم ىلع ىتىه

 ل لاا ضعي فو لئاق لاق

 ىلا حانة لئاف لاق ناف هلوق
 هن اك !ماعب اولا ىةرتواهرب دقت
 َ الا نأ)لءاف كلذ لبق نال
 ةمفخةراش تراث أ ىأ(تأموأ دق

 (باطخلا رسربدت نا بوخلا ىلا )

 نمريثك ىلع نع ىذلا ىنءملاوهو
 كلدمف 00
 ا تت ا متم لاهئامو] ةمالاىأ (او>رف» مما
 ِ اوطلا فاوطلا هقللالاقأك )كا عت هتاوهو (لضفتلاتنأ اوهو (لشغتلاءتناكحرفنكماو لضفتلاو ناس الا اود .رفملف مهل لقدم اج رذاف كاد مذ

 هريسغتال هنح رفاىأ هللا لقانهدارملا "ىراشالا هانعمو نآرعل ا ىأهلزن ًاهنلا لق قياطملاهانعم (هللا لقى رخالا نأ الا قىلاع

 مهيذغمف ولعل باب ن متارورمضلاو تافاغلا ىو د عزةمةالصلا تناكح ئاوفلا

 ةال_هلا, كله أ سعأ أو ىلاعت هللا لاق بوم < لكن عام نول و بوغس لكن عاهدو-و

 5 وا ريواهقهقلادابع يعانق نوكن نأ اذا بحاوقتي الااورركلا مثالا ماعريطصاو

 ةعالملاو هن وأ اوما اع نمو كس ولا لال لا لاكوةحارلاو ورا ءةرامعنيعلا

 ا ا مهتاماةمو مما سه قسائاالا م

 ىلصةوقىف هءلازاشملا دب را لرد تادرس قا ةاوهو هتعالم تناكمّشن 7

 هجر فاؤما لاق امهاوس هعم دب .ثيو ها رين الاخت ذ ا هارت كد "اكمننا دعت نأل بو هدلع هلل

 هللا ىذدربب زلا نب ةورعلهلوق ى امنع هللا ىذرر مع نب هللا دبع ن ءىوراعفو ىلاعت هللا

 | فوهو هتثبارب لا نب ةورعه#لا بطخاالاذ_هناكو اذنيعأ نيبهلل هلل ىءارتنا انا اه هتع



 ةطااذ لاح فبرلا نع بم غبالو قلذلاو قا ارك_ثرف (هلع دق طس مل 50 نع هفدهيهواسةب الو هناقي نعد دب
 تاماقلاىفاوذك5 كالا ةبراوُز يذلا قالا :صاخ مده ١الؤهو ل قام نم( هقحو -ىذلكفونو) هلوةر اللا
 املانعمللا ىضز َةْشناعل هنعدتلا هدر داو 1 هون لاق دقو) فهما لاو دإو هنع هللا ىضر رك وأم خدو مهلا اوعأ اوكلمو
 لأ لوسز رك |ةثئاعان) يظعلا تار ةااىفىأ (لسو هيلع هللا لص هللا لوسر ناسا ىلع)بذكلا ىأ( قالا سمات تلو
 ركشأالهللاو تلاةف) كم هركشلا قمتسيف هتكريبالا لص لو لو هيلع هللا ىلص هلل لود اهههس تن ءاربّنأل (لوهاعهقلا ىلص
 لالا ماقملا ىلعهنعهتلا ىذرر ,وأاهاد) هتلاريغرتلر نادال فة ما ال ءةساغتقولا كلذ ىفاممال (هنئاالا
 مار ا حلالا 1 0 ؟) ىلمدقا لوسر ولم نمو قل خلا راقنلا ىأ ران كارا مثال ىضتقملا ءاسقملا مام
 060 هنأ ىلع لددسا مث مهركش 0 ازد ضل 135 تطحن هيك: داما وكت نايا تح + ه1 دك تا لدتا دلاك ب اف دلك كاف الاقل ت0 5:77 كالا زتا11#

 نأىلاء:لاهدقو)هلوشب مهركش 00 0 0 00 0

 ا نم) 7 ع َّ 1 1 الا ماقملا ىلع« -:ع ىلا عتهتلا ىضرركب وبا اهلددتناالا
 ٌجينيق كذا ىذ ربالو (نسانا 0 هماعهللا ىلصلاهو كيدلاولو ىلرك انا ىماعتهننا لاه دقوران الا
 باق لوح ىذلا هنالهلاركش 8 ران' الا نعة'اعاهدهاشنع ةإطصم نقولا كاذ ىف ىدتناكوسانلا رك_ثدال نمدهتلا
 ةط_ساو هنالد.علارك_وديعلا ا فاؤملا عيشأد قو نيمسقلا نيذهلانماذد( راهشلادحاولاالا دمشت لذ
 ةسغااو هعمفوقولاوهراضااو || تقولا كلذ ف ىه هتناكو هلوقالا هسا: دب زحل اني ةاحال نييك ذ ىف ىنعملاو هسف مالكا

 ةماك لانا هسا سدحأ ع نع ةاؤومسماهتب رمشن م تج -وهواهدهاشن ءةعطقزم ىأ ةإطصمأ ة)ةشئاععأ( ىع تناك )ب رلا نعإ :

 (اهدهاش نعةا|طسصم تقول ا كاذ : ٌتقول اكاذفف ره تام اوتو دعا 4 صورههلا ل- متوةريلا تعثمالطصالاو
 اهساس>ا نع ةذوخأم ىأ صو _.ه>ت قو فكاذثاك لد ع متاهوأ عجب قاهاامزالالاعن 0 : كلذ نأ راعما١
 الطدءالاوأّم 97 5 . 4 ا 4 هالو ةابح ىفلاكلا لاحوهاهنسهتاىراهلاسذا ع م9 كإذو ةصوصخغد_ءقاوو

 هللا ىلت 0 5 يي م اهرامخأ ع نممولعم كلذو أههنع هللا ىذر اهناآلاحوك' ا مل_بو ه٠ ءاعدتلا ىلص 1 هاريس وم اعا
 : ب 1 | همالسو هملع هللا تاولص هلوقن نعلئسالهنعهتنا ىذر لاقو « اهتءىلاعت هللا طراعربسو

 نءدهسم.ف رهقلا هف_كهوءراع || ى
 ل 3 نامي 7 1 101 لستر 7 هذا طاطاداشلا ةلطقا0 اعؤب )مز الك ال 11:1: اح 2/4 ار (راث الا نعتسئات) هساسحا | ركنا )# باجأف بيصو برش هنم هريغا مأ هب رص اخ له ةالصلا ىف ىن.ع رق تلعبو

 د اولاالادهشنلف) تاقول ذل امحو | | ةفرعمس يل همالسو همل هللا تاوأ ء لو -رلاف دوومذملابةفرعملاردق ىلع دوهشلاءنيعلا
 كا 17 ا مدووتملالج دوو شبت الصو ةهيسع رنا اقانع أو هند ١ر25 نيع ءَرَق سدلف 8-4 ردك هربخ

 تح حملا

 3 «يفةذللاورورسلاو حرشلا اع ءاباكوعلا 9 ةالصااىف يا را تلم ولو هطسسفلا 1. اياد ءقئساسأ ه:ءهللا

 رمسكا ( برش نسإ) هنيمأ رم هريغلمأ هب صاح اذ له) اسمة برلا ةدهاش 6 الماا فق ذاو ىدورسو جرفةءاعت اعدولوقش.

 باك نا[ يهذو فاصملا مالك متناكن اةزوهلا رمسكب(نا) باج أفدل اريسفت(بد صو )هلو ةونمشلا
 (نيعلأَ اي ْ 2

 ]و رلاق) هناح-قاءاوشو(دورشاابةةرعماردق ىلع لاو هناصس يلا ل الصد وهشكأ(د ومان روربسلاو ح رغلا ةباعكأ

 0 وعلا هر رق ب اولا لصاسو (هنر رةكن بعرق ةسدفهتةردكزلانهدحأ (ةقر عم سدأ ملسو هملغ هللا ىلص

 سواسولا هع تءهذ نملالا لصففالنيعل :زث نأ مولهمو هريع نبع هَّرَق نم همظعأ هنمعةَّرق نكل هريغل نوكتهلنوكت كلب :مسو



ىطعملاَن أدع نأب(ا دانتءااماو) رغ 0-5 هرم ”اد ىلا نا..ءالا رك اد نعد ( لح كرش
 ىلا كلذدن أ نكلو ىلا«تهلتاوه 

 نالفالول نكلو هقالافال_ئملاطعأ ىذا! نءهل لبق اذافءاطعالا لس مهالولوةرثو هريغانابسأا يوك ةيد ىلع تافولخ

 نءبغب مو قولخلا اوهو هريغهللا عم لرمثأ هنال( ىنخ هكرش ة) تامل تناك بايسال الوأذءاطعا لسحر مق نه ءاج ىذلا

 3 (قلاكلملا دوهشب قاحللا نعباغ ةقرق- بحاصو)ىلاعتهتنايذاسعلاورفكلا ( ٠١ ؟) هيلع ىشنكنك نمو

 : 7 نعىثو)م ماا تقم وم عرعشد

 | ةرياد: نع هيحاصح ري ىذلا ىل زل اًكرشلاود اذ_هو مهلبق نمو مهنم هنا مهب ولقب كل ذ مأرب لف تاقولخلا مهو (بايسالا

 ىلعاداقءاىأادانةسا مهم كلذ لص عنا ىناذ لاو هتلايذامعل ررثكلا معو ملال (بايسالا ب: سمدوهُا )واعف

 حر ىدلا ىلا امل للا اوهاذهو مهرو دصو مهدّمعةمالس عمماوسولاانو دو هلل 27 هجاومد_.ءوهف)ىلاعتهللا ودو

 همفخو هيل لرش 1 نمهتلاذوعنو قافنلا باو فدل تديو ناعالا قث امحن مةيح اص 0 .

 ١ 1201717 أ. مط اقلط 1 ا ئاشسا دمك اللام: قب 9الى الكشاف 1ل6 اهمال اطل -ةلال#و كوك دي 2 + ر- ٠ كل ده للا ةوأ هي حدك 031 هناك برلا ةرمض> ىهو (هقيشالاب

 دوهشن بامسالا نعفو قل 1كلملادومدد قلذلا نع باعة ف.ق- ب>حاصو )* (اعانسهملعرهاظ ( اهو وي

 ه.ءجحو هود ىلعدر كسا عدق نان الا سومطمو رآ اوالاقدرع هنا ربعاها لم ىلع رابتءاناها كولو مولا ةَقيرطىأ

 قد :اقلسا بايرأ 1 نءةصاخللا لاحوهاذه(هرو ضح ىلع هّتدمعو هن اهب ىلع هؤانفو تا ةرق ىلع قش انهمهد اوذالاو لالا

 منويلا تاهت الو م_ميروعش م-هأ عقب اولا دوب تم واخ ءاواعنيذلا مهو لاقااذإو اهل هكولسدعبال !نوكتال

 نره-اوممهفالعحالوال_ءفاهل ورد يا ببسي ؤرب تاسسالا ع نعءاوذفو اهتياغئأ(اهادم ىلع ىلوتسادق)

 اولوةءادق حلا ةَعيرطنوكلاساهؤ ا. ء.طو اهرونىأاهات سممطعو هاظقهلا ةققح ىفقرغت_بملا اذه من اهتباهنو

 سومطدء-و ذأ اراوأرا# ىفاوقرغممن ال ااهاهتنمو اهتءاغىلا اولسوي اهادم ىلع ناوروك ذملاهجولا ىلءةقمقلا

 مه سيلغدقهيروعشلاو اذ ةيؤرم_ماعقاغمىأ ديبعلاو طباسولارانأ امهيلع لمعلا لهال ةيسسنلاءالماكتاك

 ب هر دك ا الا 17 ١, 0 || نمهتملك الةيستلاصقانوهذ

 ىلء مهرطل ذنء قلما لاو أ باهذوهو م.تدمغو قلخابمهروع وهو هاتي لعق لا 2 3

 هعقوصل!اهلوادت ظافلأ ىو هيراةءمدا ارم ظا اهلالادد هىناعمو قالا عم مر وصح

 م ترد ا هييع اونا ناعم ىلعاهوميوو منك اهب اوريعو مه نوقةحلا

 نأدارأ ىلاءتهّللا هجر فاؤملا ناكوادري_غةريشك ظافاأ مها و هنو. طاذكد أم ضعف ند

 را<ىف قيرسغ ىأ (راوالا
 دا الا سومطم) دولا

 ةنور نع هيرعص) ةسسو هطمىأ

 ىأ ديبعلاو طياسولاو ران“ الا
 اروض>دادز ا باعواوهكدا دز اف برش دمع هنم لك أ اوز* امنمتئث 0 هناك واذ ال 5 1 ا

 2 ا ا هيروعدم ارث ب ذب ور نعت
 هؤ و اقر الو هن أقع نءد_صهؤاذفالو هورس“ همسك هقرف 2 را نع هيك هد هجالق 1 هو( 0 3 ٍ

 ا ل ا ا ها الا ور را

 لاءوهاذده (هةحق- ىدو لك فوو ه- طسق ط8 قدك طعن هب اق ع نع هدد 0 و( مص ىلء) ران“ الاد

 دادزاف.وتلا سوكاوا رمش موق مو ةمل حالا يراوزاحبألاة ا ا و 5 و م 6

 تماما اوزكص#اوحالا اوكلمدق» هروض>دادزاؤرامعالان ءاواعو مدوعك

 هيدر رودو(هعجو) امي هساسحا

 كال ا ا وف طول ةيدرو»و (هقرف ىلع) هد>و قا
 كاع توت اونفلا ينحت وم يمسه دنس 000

 21 رت ص 22 3 22 20
 اهوطعاو وهئذلاءانفلا ماةمىوهذقلط اهروعشو»و (هناقب ىلع) قا دوو ىف هك الهتساوهو (هوانفو)قرغلا م اةمىال
 ىلد ”ىبنلاكن يسهالا نيب عج ( دبع هنملك ًاو)هلبقا-طريسف لاك( هروضح ىلع هتيغو)هلوقو قرفلا ماةموه ىذا“ 0 رلاال مهلا ماقم

 ةبقر نع (باعو) 1 ا لاو ل لا ىهلالاددملا نم( برشا هنا كلذ بدو هترو لماكو لو هملع هللا

 هوانفالو هعجس نعهمدتخ 5 رفالق) قالا دي ةدودو (هقرو نعوبعت 2( ىطاةيوروعو (هعسالن اروذ-دا دزاف) رابغالاا



 قملاةريض> نما ىهلادد موهوانمعمو أ قمع أ (اريصنإةرهاف ةحىأ (اناطلس) ىسفنن متلعالو ةلمساو اليك دع نم ىأ
 ءاعفرلاوناوخالا نم ىلادذأب اور ٠ نمو ينام أ( رصنيو) ىسفن ىلع( فرم. ) هب بهذو هغمدالا *همداصبالو هناك س

 ( ىسفن دوه ىلع فرص )هوة هسفن قد ىف ةيولطملا ةرم ىلا ارمسق من ةرهاطظلاو ةذط أم ١١ىادع أن مادحأ الو سف( ا الو)

 هيرو ديا ع ىأ( ىسحةرث اد. نءوىينفيو(١ . ا)تنأو» نكن ال لارا دارس هت وا را تالا

 ةرمصنا | همم بلطو هرهأ ميةدسدللةرمصنلا ىلاعت هللا د ةرئادنعىدنشو

 | كلديدا ندحهااملانه تانادءلا باب را لالمىه هلدرمهنلاف هلا 0

 لاح ىذةمىه هب ةرمدنلاو ساو ىوهل !ىعاو دوو سفنلاتا.ةءعطقمهبلعرمستي

 ةيادهلاو داثرالا ماّقءو ةمامالا تم مها لص كاد َنال ني دوتحما نم تاداهنا !بابرأأ
 [ةرصنلا جرح اوس ةرتاداو ناو سفناادومث ىلءةرمصن نيعستأ ا ن مد فاو لك

 هسفن ماكحأ ةيلغودو قيذوتلا مدعو نالذ لنا نم ءالذ دال فتاطلاو لاؤسلان م ءاع

 تناكنا) 10 هلاو>ا ضعبل هب بت :ك اءهئءىلاعتهللا ىذر لاهو هه ةرئاذ ممئاشو

 هنةءاخر كح نم ديال هنأ ىذه ةعل د رمل اف هتنمىف دحاو هللا ثأر ظنت اقتل انيع

 كاذف كءاعفتيوذدوأ ةشدتناكءاوسناسن ادي ىلع ةم_ن كيلا ىلاعتق لا لصوأ اذا
 هدو هنمالاة معنا! ني رتالف كاذيىلا«تهقلادارغن ادم شت نا امهادص | ناتفظو

 ىاودلا هلعاطا_سءكلذ ىلع اروبحت اروهةم هيدي ىلءاشارجأ نم هاوس نمىرتو
 تلاصو نم .ركشت نأ ةمامااو د.وتلا -وهاده و هذعاك اكةن ادعم تس ثعاو.لاو

 لاق ةعيرمشلا هبت ءاحاس؟العو ىلاعت هللا هالال اة ةهأ هءللع ى ىو هلوءدت نامي ىلعك لا

 هللا لوسر نا هنعهّللا ى ورم دن نامعنلا ثيدحىفو كي دلاولو ىلر ان لاه

 هللارك ثي] سانلاركشبم 0 ااركشي 1لملةااركشي )نم لاق لو هملع هنا ىلص
 رووهذا سو هملءدللا ىلص هللا لور لاهلاق هنعهللا ىذردبز نب ةماسا ُثدد-ىفو

 هناعسأ نمو هل ل ذأو كلذ ف هاه أ ثأب هصتخ !ىلاغتهتناّنالو سانلل ,هركش أه سانلا

 ثالث ىلع اذ ىف سانا! ناو)* عرمشلا قحوهاذهو كلديدبعا !قاذتلأ روكشا !ىلاعت

 ًاديفدسعلاو طئامولاةبؤرودمسوتلا ةدهاشمىلا ةمسنلا »سانا !لاو> ناد هاذه

 |نيذلا مو.رلاورهاوظلا باص أ ,_مافغ ىف نوكمبملا نولذاغل مهو سانا ةماعركذب
 اولحلو ,متدعباف ممسدق ةريض- تسمطناو اهعماوفقوو مهتمة مسح ةرئادتي ىق

 نيالا بر نمش دميفاوعمطو مهلا وديعة نيتوالان ه ناسحالا اورطذ تاه

 اود ءينا امهدسأ نيمسق ىلع كلذ ىف مهم هموقنو هطع اوم سوم ساو هممعتاورفكف

 مس سس سس سس سس سس سس

 الو تانوكملاو هو كرديو يح

 اعف اتمدهاشأالو اجب م

 رايصلا عفانلا نأ دهاشألب ؛ارمضالو

 هللا مهرصننيذا !ءالؤدو تنأ اوه

 مهمهياعرصت و مهجرصنر لاعت
 مهئمد-اورهظاذا ني ذل !نتاذضأا

 هلهال اعلا عفمنا ا هيل صح ردع

 دمر 3 مختل عدماو
 ناوخالا ضءنىلاهببتك اعو

 ىشو (باقلا نيءتناكن ا)اضإأ

 ةرمدابلا نيعلل ةهياشملا ةريصإلا

 (هةئمىفدحاو هللاّنأ ىلارظنت)
 هدو اها ىطعملاودىأ هّدمعن ىأ

 نم بال هنأ 0

 قال صوأ اذاف (هتةلخرك م

 ءاوس ناسنا دي ىلع ةم-_عنذنلا

 نامل سنو تاكح
 كلذ ف كءلعفدي وندو ف راعملاو
 كلتّنأ ّى رتنان هما ءاسه

 ست اوهذ_ودقا نمثمعتلا

 ىلءدويةروهةمهيدي ىلعاهارجأ
 هناصسمتاد. كف كسلا اهلاصبا
 أبعد رمشلا ةاعاسصو كلذ ىلع
 هدي ىلع ٌكملاتاصو نمر كعب

 صالالا ةماه.لعىأةوهوعدتو

 ةعد رششلا هءتءاجامب العو هللا
 نعال 50 00000
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 لب ا ىلع مماعهمعتل ادورو لاح ىف ىأ ا( كلذ ىف سانا )نأ لريخأ اوى أ(ار)هلءلد آو كلذ ىف هماه انأيهصة>اهتناّنالو هللا اركشي ل

 طقفتانوكملاور طخمو هظحلم نأ عي( هسحةرل ادتيوق)اهبف“ انممىأ(هتافغ فك هتم)هقان ء(لئاغماسقأ 54 ىلعزردأ

 5 ءايبالام لكن نءاملاعتبلنإ يزن عض ى ع ىلا هيريصا ا ممدارملاو هنزيما |ةرماه ىأ (هسدق ةريض- تسماماو ( "براان 95 ةهلفغلا عه

 ةةدقحدرعلاو هه ىطعملا ررثؤملاّن أد ةدعينان(اداَمدعاامانيملاعلا بو نمد دهمشب لونيةوا_هللان مزارداص(ناسحالار ظنف )د



 الو )قلل ةطلاةو لبزنل ادنع مهلع ةبجحاولا قوس ا ى ماهجمشو هذ يذم 0 -ىذلاّنأ مهيد عمهوركش

 . ٠ لاهوطاعتو(ظوطلا)ىلاا اولزني لو ىأ(ىلا
 ظوطااو قوةملان ء( هلك كلذ ىف 2 ب ع

 ىأ (هلنو) هي نينيعتسم ىا(هقنا)

 نمىأ(هقان 0 مبسشتا طلسال

 (هللاىلاو)م مسفن أ دنع نمال دمع

 مهداه لذ ىف هملا نيلسوةمىأ

 ىلاري_تااوهو لؤالا رفا مث
 قرتل ار ف_سهللاقب ىلوملا ةريضح

 ةامااكت ىلا متملوزئااوهوىئاثلاو

 كلذ ىلا و ىلدذأ ارغسهل لاب قالا

 برلقو) هوب ف:مملاراثأ

 ىحرخأو قدص ل خ دم ىناخدأ

 حرخاو ل_خدملا (قدص حر

 حارخالاو لاخدال ا عل دالا ىف
 نيرفسلا نع انهام_ممربعد قو

 رفسوه لل_خدملاف نيرو ك ذملا

 لجوزهننا ىلع لود هنالقرتلا
 حرخفاو» ريغ هي ذر نعد انوةلاحىف

 ىلا يورخ هنال ىلدكارسوه
 ةءادهلاوداشرالا َى دئافلةقملللا

 نيه ىف هقٌدكو هن 7 هناقب لاحىف

 ءايلا وءانغل] ما ع نمماقملا

 هجر كو دم ةبقدص عموه

 ل اوحدهاشي نأ قدصأا لخ دما

 هنع تنمو قرتلارفسف هبوقو هللا
 ه«_سف:ىلالاعالا ةمسسف كلذ

 هيرالستسنأ قدصاا حرخمناو

 ىضرف لدتا ارفس هملا دامس و

 ىلاه بش فوشةالو هلا لضتنع
 نوكمل)ل اق اذإو هنع لقنام عمهاقبلا

 اذا كتوقو كلوح ىلا ىردظنت

 اولخد لب )ايم هعمشو اهلمومسو نة مش لددس ىل ىأ ميل امذب(ةعتملاوةوهشلاب)( ١

 و رو غي

 دونلا ْن همهم وأق ىف قرش اع م مل ىلا هتهللان ءنذالانو دعو موس دا رعال ىلاعت هللا

 هنعهتلا ىذر لاف همالكر ضعيف نملاونأ ىدمسدرك ةدقو كل ذ لعالعمتا لك ىذلا
 ىحااىلءروذلا كاد د 2:ة هملعو هس هنا هقلذع ىلقلا ىلع ط سئ رون ىلواا نذال ا ىعمو

 هلك ابستا د كئينرونلا اذ تح ةلظرأرو عمرو كرد مةهديربىذلا

 | نوذأملا حاملا باءاذه سقتو أر فاتو أس احتوأ موقتوأ عنو أ ىطعتدأ ؟ريدنو اراتعو
 لعذا صد هن ترافق ناف ىلاعت هللادا ارعحام 11 لعذلا دك أت لوقا هنراق اذافريمكلاب همف

 للقائد ةملاروالا ته ةلظلا ترهظ ن اوان و د خهراصصو حام أ مكس _ذعلاز

 مم اله 1 نآولذ الذ

 هنداق داق ىذاسو ا عاساوا ه> فر [لاعت هلا تاك «ةنيسالا كاد عطقنالوداكي وأ
 نكن ناو ميم لصأ ىلعاذ ذامكحات نيذسارل ءاذعلا نمامهريغوأ اىفاشلاوكلاك
 نوكي نأ داكم هنا 0 نحذلا هب عزفتيالو باقل هعم ع3 ستيل غويشةْلظل |

 كلانس ا ناو ادح تدئالو ريثكق لشا ذه نم لضدةذ كي أرو كة م كالو اهوركم
 ةشيلا كت اناس ,رقنءفانه»تبّدأن نافلعديكل رم هلام قت الوه_ة> عرولا طءاو

 فئلؤملا رك ذامل ب سانموعو نسا لأ ىدممالكى بتنا هنماعول يد عاشلاو كاد نم

 الهم كل ذىف مالا قدلب فاؤملا هل ضَرَ 1 لم_ههدلا نم همفامت أ الا ىلا- عل هللا هجر

 ”هإ_ةغالو بدأ وساهلا الزان اهيفاوامءمساو قوةحلا ىلا | ولزئاذاف» رب دة توها رئاك

 ىلا اولْزتن او مب دنمايلعاداوث اوملطب وأ مهسفن أ نماهيمهمامقاود_مشبالن أو هو
 لب مها دىف اهلل ىلا نود عتب ةعفامالو مهل ةرهاه ةبااعتومشايلا اولزتي ل ظوظحلا
 هلل ىلول دق نما -وههللا ىلاو نيد ا هلق! نمو نيدياع هلفو نيس مم هللا. كا ذ ىف اولخد

 رو هنافهضتو ثا بأ ادردحاو بالا ضا.ةئانبضغلا

 مهاممسوفنةدكلم مهنعلزعو اذ مهدجوأو اه ءمهبارخاوءام_الا ىف مهلا دا ىلاعت

 (ىمدرخأ ادا كما ىداسق' اوىالت_ساو ىتلخدآ اذا كنوةو كلو - ىلا ىرظنت

 نيروك ذا أني رغساانءنيترا.علا نيت ابربعدقو حارخالاو لاخدالا حرخماو لخدملا

 نيرو تسصألملا نيرا لاح ىف لوز عهللا ىلع لو>دهنال قرتاار قسوه لخدملاف

 ةدئاغل ةقملللا ىلا حورخ هنالىلدتل ارفسود حر لاو هربغةي ور نع هن انف ىلا ل دملاف
 وهفءاقيااو ءانقلا ما هىءانيماقملا نبذه ىف هقددتو هبرهت اعبي لاحق ةءادهلاوداثرالا

 ةمسنلا قةسفنكب : قر نع هنا ذ هي هل ل ددهل اذدناطاغاو هجرثو هل دمةمق دص عم

 ةمسقأك] دي همع مم هل هيودو ىلا عت هللا لود ى_هاشب لخ دما ىف : اهلا عمفوقولاو

 لءجاو )و هظح ةاعا سه كذب هنع ىئتنمف هملاا دات و هب رأ مل-:سبح رف افوه_فنولا

 :د 7 ال 1 8
 ىسفت دو مث ىلع ىنرمصأبإ ىلع رص و ير بصمسر و ىنريصمم_ | يصناد اطا سو دل نم ىل ىدامةناوىئالةساو ىتلخدأ

 ىنبنشفيبو كالو دهاش أل خدملا ىف ظاا عمفوقولاو ةيسسنلا ىف ىسفندب ور نءىلاه ذل هل ىأ( تح رخأاذاكلا

 (كئدلنمىل ل عجاو) ىلتح ةاعاسم كلذ ىنع ىمتف ك بلا ا تتس أح رخخلا لو ىسقن ىلا ةسبنلا كاذب يعتنق كنوقو



 اندلا لوم نم مع 1 0 رطل ا نوال ريما نا اال زعم اطدو ةدهاشملا نمن 5 .نأبىا (ةتلالملاو)

 مالسلا لاح نوكي د ةذهه>و ه#ءلعل يقي نأب ةيداوملا# ذرلاب هت هد ومال تاثلل كلذ ماش نأب ةئافملاالو ًاهالصع

 نوكيدق كلل نأ اذوةدهاشل م ةسلا رعشة هعم ملكنا ىأ هيداحما مهي دي نيب هلع أب ةسلاحملا غهئعاضر عم

 نك ىش يلا دعا اطملا مه هن < كيس 7 هسدلد قرطي لب هن دهأ ثم دعم هيدا او هب ديني سول ن ه مرد الفل الد باص

 اطال ا لاح فرعيال هناف ة_:طالالاوجالاّةد_هاثمة_ءلاطملابو ةرهاظا!لاو>الا ةدهاشم ةدهاشملادا َر وأ ةدهاشملا

 هلباقي هنأف هناصسىلوملا ةريض> ىلا لصو اذا كلاس ١١ كلذكو ان دلا كولن نم كله ةرضج ىلا ل دونم لاحاذِهفلمأَتلا دش دعبالا

 نا وا اها ماي فربما تلا ةئابرلا فراءملاو مولع اود |١ فدااو تام اركآاوتاحوتفلا نمعاوأب

 نادت نا وا قبح و ٌآ 6 8 (ةرشملا تراس )ني آد مرو هنعمن-مياوهقلا الع نيكمتلا 7 رتل

 تاراعءئءسا هذه (نونكتي اهو تدوأت ايار را ءااطملاو |

 نيداسمالولهل اوةدنع كاد قدم :مك3: دقو برل !ةرمضدح ىلا ف اولا رشق اها شما ملم |

 لاحرلا ط# عضو اوه سنالا طا سو سدة ارمضحو نب رئاسلاريس ىةءامسوفتلا | ا

 4 4 م" ماكحأ لطو هني رمشن موسي هنع ى < تا! ١ نأ لبق نملام . الاوراطوالا غولبو |

 الف نسال. ىلاعت هللا عمدرم نوكمو نعلا ىأركهفورممفاصو 1 321425 ا

 تاما م هعاوناليوق ةنسأا ةمقثملاهذه لانو ةملعلاةرمض+اهذهىلالصو

 ىلا ةمسلاظاغلالا ده ىلاعم ىل دو فارشالاوتادا سأأ فد نمثونفو فاطلأالاو

 ىتا ا دئاشامناعمْنيب قر هلا كاذكو قوذلانالا فرعتالو ىلاعتهللا هر فاؤملا اهرذ

 مهبولق ٌس تعم م«موع ةموح تراصو مهىمأ ةبقاعاودجو مهرياصع نورت اس |

 ةداقملا ارادؤقو هاوهناريش مهريغىلصاذانووأب اهاط ىلا مهماناو مهباهذ ىف مهتطوم د

 وحل اوءانفلا ماقعوقتلا مهل لص حان عدو هامدة عمم نع مداوس جر ني-نونكسد ايف

 ظوطللا ضرأو أقوال« اعسىلاولرن ناق )8# قرتلاودوعصا | ىععمهرفسءامنا اوهادهو

 الو ”لفغلاو بدالاءودقوقملا ىلا اولزنن لذ نيةءلا فخ وسرلاو نيكقلاونذالا.ف |

 رغسوه اذه ( هللا ىلاو هنا ن هو هللو هللا كل ذ ىف اول خ د لب ةعذملاو ةومثلا طوطا اىلا

 "اه«ىلاء_هامتامةردس ن ماولزاذاؤو عا اوءانقملا محب وهدد هو لوزتااوىلدالا

 ىلاو أك رتوأ دلع اذا وموقمأ هلع مهانوأ هدم هرهأ ام يلع هللا قوق حى هو قوةملا

 نوكبامنافاب: قافترالا وهال ددتو .. مالت ى !|مهمسو ف: ظووظدح ى هو طظوظالا ضرأ

 دا ارعءاسشالا ىفاول ديت أ كلذ نعمو نمقما فخ وسرلاو نيكملاو نذالا, كلذ ىلا م جاوز

 00 ولق 5

 عازل نمك م-ميولقدبف

 (نوخ كا مينو )ةودو (نووأي
 تزاصفىأ هلق اا ريدسفتلاك

 ع واق س شعم مسبب وحش رضح

 مهباناف مسوباهد ف مهطوم_سمو
 ماةعق قتلا مهل لصح انههو
 عسجلا ماتماد هو وحن اوءانفلا

 ٌممهد دوعصو مهرغسء|هتنا اوهاده

 وهوءاقملا ماةجنوةدعت كلذدعي |

 ةءطاختنو مورو قرفلا ماقم

 اذاف ) هلوقيدارماودو قل هلا
 قوةلاىأ(قوةلساءامسىلا اولزن

 قانا ةطاا دنع مويلع ةمجاولا

 ةنوعص عما ءامسلابةهيبنسشلا

 طواخللا ض رأو) لك ىلا ءاقترالا

 (مهسالت ىتاامهسفنأ ظوظح ىأ |

 ناخلا ةليلا ع للا جور ةرضخلا كلت ىف مهماقمنيب او ريخولفالاو مهدا مو مهتو شال ىآ(نيدقلاو نذالايف) لك ىلع

 "ىلع او در هتك الأ ىلاعت هما لاف ةظع ةصص حاص س اذ اداشر |ىلا ورد تايديزبانأ هتيا سم أ املا ذو اذ مهءامبالا اورام

 هجرخأو هاوق كاذ دعب قرفاا ما مىفخوسرو وهل له ل تقول كل ذقناكو موضعي لاق تقر افم ىلع هلق اطال هناف يدمع

 ىلعةوشا مسهل لص نأب ءاقنلا ماقمىف نكفلا ىأن كسها ١تنذال ادّر 2 نم مزايالذا نكست او تذالابقفنصمل لاك ذو

 ىلا اولزنن لف)ةبقو ذ ةفر ا برنت لوك ير (نيقيلافخومرلاو) م هاذأ لمدتو قلاناةطلاغ

 مهدجوم نع دافنلا مدعو طذيبلا عمه ميندقا نور ممالماثلا بذأتلاعئالا و حااا اوطلا لذ ىأ(ةلذغل او بدالا هوس: قوما

 0-06 :مهمرك أ ذاو مهمات قيليالا ولعف ينذإ مخالو ود ماع هطلس زا َنأاو روم دجوأ يذلا متنءوامت صام هاذ [اداف



 ىلعرهط فقل ىف قرمشأ اذارونا اَناف ه-ه-و ىلع (.ري_ثات ترهظو )هلق ىف لةاعلا كا ذدهررودف رشأ ىأ (هرونقرشأ دق)
 ضرعأ ىأ ف رمد ق> ودام هن هل نيس و هلق ىفقرشأ ىذه اروذلا كلاذس دق ىأ(فرمصف) لوبقلاب هل ارش: .كل : ناكو حراوإلا
 (اءلومابنع ضرعأو ) هلوق :وتاذنلا هعمنوكمدق ضارعالاّن الكاذب أو هاب اوما تفنأ» ريغى أ (ايسضغم رادااهذ-هنع)
 لعهنطاباهتكاسيلىأ (اكسساهاعسالو) ذذلتلاو عملا ةهج ىلعهرداظب ا هتطو سنى (انط راهب لذ هل قااري سفت
 عرسأى !(هللاىلاايفةم-هلاضمنالب) داو ىنععنكسلاو 2 (14) نطولا له نأ ل < و اها ةمحلا ةهج
 0 تتظءآشسشءْشئ1ا1 122717771713565 لوصول اىلاةه-هلا لرحو

 انمعتسم) اندلا فىأ (اهنراسو)

 ىزةلوخدملا هلاعأب الهتئانىأ( هب
 ه.اعلابتالا ىأ (هءلعمودقلا

 ا هتعدللا ىذرهللا دبعزب لوسىدم سلاف اهدةفاذا هغو هم_هىفةدانزا بجوم

 ىلقمأ هلوقدخع عملا اذ_همدة:دقودلع اًضَةناال انزح ناسا هنح فر قهري غل حر نم

 ' نوكمامناو هضغسو ههركي لب همدعالو كل ذب حرفي ال لةاعلاف لعن زق املي هب حرفتأم

 ا 1 ا يلو لك ]كلر وف مق نق فرال لاهم ف ا
 ْ 0 هاو ع ا ا للا < مهطعلاق هترمض > ىلا لوصولاو
 هلصوبهلاع أن العن مهوت نم

 لضدةفىندالاوأ ىلءالا لوم ءىلا

 هملع هللأ ىلص ىنااّنال كك رطنع

 هل ءمكشما د- أ ىفي نا لاق لو

 ىلءهداقعا مصن مول ومأملأ ىلا
 هل ج رب ىذالا كل د# هللا ل- و

 (همزع ةءطمتلازاخ) هالوصولا

 رقيال)ةمطملاب همم ١ همزعئأ

 أر ادلا هذه نعفرصضف)© دهزلا ماقمىف هققحم من اًنري_ثابنلا اروهظو رونل!قارشاو

 أ| اهىلعدعلاناك الف (اكاهاه جال و ائط واهد لو املوم اهبءضرعأو امضعم

 اا رغنماهئءاذق أ نعهنفسا.ضةماهنعلام ىأة بو ددلارادل ا هذ_هنءفرمد ف دولا
 أ هز نىف ةغلامماذغو ايلا تاما اريغن ههريداهالو دق هيلق جو !هتءاضرعم كا د ةالامم
 |١ ةهج ىلعهنطاباهتكاسولو راشمتسالاو اهب عَتمْلا لمس ىلءءرداظب اهنطوت لفاهحارطاو
 || قبطي ام لم<6 ىلءاهيفهسف:نطوو قمضملاو نسا ةلزئماهلزن لب راثبالاو اهاةبحلا
 لصوالف هلهذمغا ىث ىلا هنافلار ومالا ىف دعزلاب هممت ىلع تام العمدهو ق.طبالامو
 ا لعف عادلا قاملاهالوعقلعتلا ىلعءلجام هيلءاف.دو هبلق ةراهطنم هللص- اذا
 ١ راسو ىلاعتدتناىلاهيةةمهلا ضعأ لب) قت الا فاؤملا هلو ةيساكة ملا هرجعب اريع مداد

: 

 ص محا ديو + زمول خا هنأ ؛ةرفش*أ د .أاده ( هلع مود ١ ق هيا يعش مذ قاعتلاودواهةوءدام مدعل (اهرارق | صا لدو ةلعأ اذ. ةلتاىلا هلق ودع تلا هلآ سم انف .

 قوعبأم لكو (.:دلا نم هنا ده هللاريغب
 تاماركلا ن ءلوصولا نءكلاسلا
 لاوحالاو تانداكجلاو
 هدمطم فقول ٌكذَّناَ تاماقملاو

 1 رعاشاا لاق مّدقتأكه أ ساسأ وهو هيلعمو دّملا ىف هيدناعت_بالاو ةيريلا ةمهللا
5 

 لمس هنلا قول سلق * هديرتاهق هللا لهل اذا

 لادا عسلاَنأواو تالض#+ كإسملكف كدر وهناو
 ىلعالا لوما مىلاهلصوبهلاعأ نمالنعن آم_هوب نم هنعهللاىذر ىرب راد وأ لاق

 || .)عمكتمادحأ يفي نال اق لسو هملعهللا ىلص ”ىبنل ًنالهقي رطرعل_ضدقفىفدالاو
 0 ىذا اكل دفهلنأ لذف ىلعه ع لو لوألا ىلا لصوت فدك ف وخلا نه ىك الاخ

 || تخانأنأ ىلا اهرامستاممتاد اهرارقرة.الهمّرعةءطمتاازاخ) لوصولا لحرب
 | ددهملاو هيداحم او ةسااجاو ةهجاوملاو ةعاقملا ل# ريثالا طاس وس دقا ا ةرمذ<

 عضومرارقل و كول_ساانع

 اهرارق نوك ىنعمو رارةسالا
 لكرتعضوم ىف تازئا دا اروددل
 هم نكس الف ا: طوول هالو هع

 ةعلاطملاو (تخانأن اىلا )هلبقالريةنلاك اهريسىأ(اهرامت اع ادهلوقو دهزلا ماّقم ىف ىدحكأا ىضسمم وهاك كلذ نم ئثملا
 ساج نءلكىذااطاسسلا ىأ (سنالا طاسسدو) هنا ه-:برلا ةرمضح ىشو هي زنلا ىأ(سدقلا ةرضحي) ترةةساو تاصحاك ١
 تام نيب مهطاسن ىلعاو اجو همل !اولصو اذا دوؤولا عب رتس ميظ تال مةرضحما و مشق ةرمضملا كل "وهل سال اهل لص> هيلع
 هاكسمتلاريصينأب(ةسااحلاو)هناصسمتنا نم لامقالا ىأ(ةهجا وما و)بولقلا نع فلا ىأ(ةكتاهملا ل4 0
 هسح نع هتيمغرووفنط اب:دهاشي نان( ةدقاشملا 2( رارسالاو ف راعملاب رمد ف هملك, ناب( هتداحض او ) هعم ارضاح



 كلصوبو كالوم٠ نمي رد: ىتلا حاصلا لاعالاوهو (هملا تءراسو) قداصلادب رملااميأ (هتيمخ ا ىذلاوه ديل لاو)

 ىجدشر ىذلاىأ موق هءالالاغت_ثالا عش ال هنأف هينيعل اريرق نححيلب :لغشلاكلذر < الفىا هّي هرعمىلا

 اهري_غاهيلع ترث وا دك ب ىلا "نلت انرلا كنا ادا هو" هلداعلا كظوطظ-وهىأ (هماءرثؤااوه)هنلا وتلا مدعو هنعلاغتشالا

 يللا قيدرال هلال ةنقراشم ىلعمدنتالو هنع كل سف: بدطتنا كل يمن ف هامل < كلاغتشاو لال مىلءكلاقاو هو

 هتمدخم مايقال (هبلطبهللاَنأ ن 1 نءو) هنع ضرع ًاامّذو هءلعلبقأامحدعهتمه ضاهاو كلا لا عمجتهنمدصقلا مالكلا

 همضربام ىلءلا قالا فدرت>او ق د هملا هحوب ىأ |(هملا) باطلا فقدصى أ(تاطا افدصإود دو.عءفئاطو ىلع لاءقالاو

 ةيسقت ظوح كرو هداتح و هماطوق / ف قدصرال لق هناك _سيلوملا ىلعال هءاعةدئاع تاطا اكل ْذدةرغتالداهتحا ع

 ىذدلاوهو هلهبدو.علاو ةعاطلاب هلا لسوُتلاو ل_-وز عك رند برقدلا لعد عوج 1 ١

 ربرق انوك هى لغشلا كلذ لةتتالنأ كد اعوصف هنوءدةباجا ىلا تعراسو هتنيحأ ا

 قدس ىدذلاو هول ارنا كي'ادا مو لكان اكل ىلع دما حاقد لكما دف 1

 اسد>الو المع هذ لم١ثالو اسفن هزءتاتاف هلق -ال لمض* نافوهذا «.اعراشنالا ْ

 مساق اونأ ميشلا لاق ههه ها ضاملاو هبودل ساعئاو كلاسسلا عمت مالكا اد هو

 تعفن املوةب قئاقلا قكما نيهللا ل_هعت دم“ هنءدهللا ىذر ىلهطلا نجرلا دع :

 تاة5نارتلا فس لدحر اذافرعسلابم ار_1ادد.ملا ىلا تر صدك ل_-رءاعدنالا 1

 اقلاه ىلوان تود باري :و !ىللاةذلاق بارا! فاست اد_هايااتاقمث نودجتوأ دوو# |!

 عدا تاقو ”ىيدكر ىلءتوث-و هنن لو تاقذلاف امي كشأان أدنقو قدوس هنأت ككشا|
 هللا نأ نهد أنمناو) )8 لرتتام كل اعنو ميىتح باطن امردق هنا كفر علل اسقف ىلهللا ٠ْ

 نولطمدتعلا (هيلعلكوتلا عمنا هللا د-رومالا نأ ْ

 مهفلاو لقعلان هل حور ءدب «سدش أ اعكلدو هرعت تاو سان لي ا

 نمو هملا باطا|قدص هيلطد ا

 4 ملط فدعا قدصيال لة علاىلا ةدئاع ىلطا ا كل ذَدرُع هرعو ملعااو ةفر لا نمهقزرامو ا

 لكوتيال ف هح دكو همعس كلذ ن نو ىلاعتةتادس اهلكر ومالاو كاذب ن ةيأاذاهداتجاو ْ

 ةفيرمتلا ىدتع داق لولا عشنا كلذيلءاذاهسهأرمستبو همس مشل كاد هماع

 هاعدمد_متنأدوبولا!ذ_هءانباذبال هناو) ف ةقيقللا ق<ءافو ىلاشلا سسةلاو 1
 هطوظعن مدكوا لاح «توفياسع دبعال ةبلس عملا اًدهر < بسد .(هئاركيلست ناو ا

 لكو نس د_هدولواهتءلازبوأ هنع لات

 ميدو هكر تب سهلا بط نوكد 0 امنوكاع ط.تغي )سي رقتاوهامأ'

 حرذأ قيأو هاب ناك ن .لقاعلاف)هو ةعبدملات اراعتسالا نمار < انا راسو متاعدلا ١

 وهةناقلا ءاشالاب ديعلا حرف ( هرم اني

 ناددالءامشال ادهن العاما الواو سو :

 ترهظو هروقرشأد قة ىف وهاعه ذه أ
00-0 

 لقعلا لأ نمناكنا هناداصو )إ

 رو.ءالا نأ مع نمد) ةفرعملاو

 مامقا أن 2 -هلرااماهتنو (هللا دن

 هلع هيلق( عمت ا)ىلوملا ةمدخج
 هلع لكوت ىأ (هيلعلكوتلا)

 هبرقياملهستو هرم اري ست
 نوكي ال كلذ راف هترمذ> ىلا

 اهاكرومالاّن ال هن أكس هما

 م-ةلافاهيف ل خ دمدرعلل سلو هد
 هما! بلطلاقدص هلوقوهو لالا

 فاما اوةعب رشلا ىذةعمامق

 هناو هللاد_ب رومالا نوكوهو

 ق< مامق هماعلكوتلا يضش
 لكمسف عز انت هءلعدل اودف ةقمتملا

 ركب( هناول ر دصملاو لعفلا نم

 تاناديلا نأ ىلعاةطعٌةزمههلا

 جلارومالاْنأ ىل_ءافطعا عتفو
 ع .

 ىدءلىأ (دوجولا اذهءانمات,ال)

 (هءاعدمد,منا)دوجولااذهوهو
 هلرصقب دو-ولا همشف هناكرا ىأ

 باستناو) )هسا ىشوناكرا

 هتمزءدأمو ةسافثقأ (ةعارك
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 0. نادباللبدحال مو كد جدلان الع اذا هنال هن وهو هظوظد» ند (ىاب د | ١ ) هكوا لاح ىف هتوذد امهات ديلا

 نءلقاعلاف) كرنب سفْؤلا بمطن 1 ونال ذىلاهممأل | امثوكما اعطتغيلسرقتآ ,اوهام لكو نم-د.ءبولو اهنع لا زو أ هنعلازت :

 ةرح . الار هد تافاشدلا تناك اذافأ ' :دلا وهو( شب وهاع) سفن نما -رفذش أ ىأ(هنمح رفا)ةرخ الارارما وهو ( قي أو هاع ناك

 هحرف ماد قابلا حرف مف لوزبو ذي حرش ةريعالو هحرف ىفىفافاانح رذنموامثانفاىلوالاح رفلا عش الف ةيقابلا ةعئادلا ىب 5

 َنآبراعشا حرفأهلوق فول هاجوهلب لقاعب سلفا: دلا ف يغارلا ماو دهازلا و هلقاعلاّنأ ل ءاسوريتعملا حرفا اوه كلذو

 هلوقب دعرلا ماةم ىف نق ةمهل اةرغىلاراشأم 9 ”ىب بط ىهأ هنال ةباكلاي نت رح ”الاحرفلاَن أ الدم, اذهب حرفلا نوكبولطمل



 لاخلا باقاا ىف نوكيالو لمظملا تببلاك رونلا نملاخركسح ا! نعىلاملاباةلاف (هكةءاضاالفتيهذاذاف) كاذريسغملا
 لدأن 2م 0 (ناعاو قيدصت# كفنان كو ذ) را.غالا نيدام ريس ى مو ) ركحفا) رورخلاو لهشلاالا

 توكتو قرتل ا ةركذ ىر.ن اذاو نيقملا ةدابزو قرتلا ةركسفاايهد_هقو كلذ !:ءركفتملا نوكيا نأي نامالاوهىذلا قيد_صتلا
 (رابن ”ءالاباررال والاف)نب ودبل نوكنو كدا: :كيف ستوك ذ نعت أن 6 :ركف ىأ( نام هعودو يش ةركفو )نيكل اسأل

 ىددصتلا ع نء نشا يترك ةناف موهقرتلاح ف نوكلاس || مهو 6 1 روما ىلءران .الازيادة ملا ىا

 ا دوهشلا باررالةناث !او ناعال و
 ادهمتقتدقو و رورغلاو لهل ادوجوملاغ» روثلا نملاخ5 :ركسفلا نم اختا تقلا

 نانركفةركمأ ١١ نا١) 8 ةرك_نيدا-هىفاهب لدي ةلزعلثمْئشبلقلا عفنامهكوق دنع عملا |

 باررالة_ناشلاو راثءالا بارالىل الاف نادعودوهش ةركفو ناعاو قددصتةركف

 رثؤااب نبا دتسملاىأ راصيتسالاو

 لاح ىف نوبو دما م درا اىلع

 نءةم كان مهتركفاف مهلدت

 ىلءهريسورا غال انيداممىف باقل 'ريسةركفا اَنأن الامد: (راديتسال اودوهشلا هتلادارأ نا اذهو ناعلاو دوهشاا

 مهضعنفالا وّرماكمينمهلاس ل مكس

 و ىلإ هوك مدعو هيدخ مودي
 دنعاذو مّدهتدقو مهيفباغالا

 ناعوذلاوكلاسااو بوذلاركذ

 نيلغ:ثمال ةمسنلاب نا روك ذملا

 م6 ركفف ةماعلا يه دو مهريغام ا هللأن

 نامال اوقردصتلا نءةئشانةركف ىهزر ايثعالا بابرالدوءصلاف لوزتو دوعص ندو-و

 .و هع 51 5 . 0

 بارراللوزتل اوراوملا ىلعرأب .الاءنيادم ملا تءذوهو ممقرتلاحو هو نيكل اسال اذ_-دو

 وهون وذعمألا ذهو نأمل او دوومسا| نعةءسانةو كفو تركتو رادتسالاو دوهذلا

 بوذمم ارك ذد:ءيعملا اذهمدقتدقوران الا قلعرتو ا اننيأ ددللا فدروهو مهيلد:لاح

 لاحرك ذ نوضني ناك اذ ( هناوخا ضعيبل هب بتك امهتهسنعهللا ىضرلافو) كلاسلاو
 لول لا تادآر تب دو هّرَوَدسقهلوص>-و هناوتثاىلاهريس٠اد# !لوأ نمل اس ال

 ةيس>تاراعدساو 2 هصفةصحت تارارعب كاذ ىفىلاعتهتنا هجر قأد- ةولوصولاو
 / :ةائعالاو :ةةددصبلا 8700
 كاذامو هيلوهل2ء ايف ماهو هيلقاهأ برط عماسس !١اهعمءاذا ةباظعو يورط ىل رعوصلم ِ ْ 3 -0- 5 ل 1 3

 باقلاةوسك هيلعوزربي مالكلكمدةتاهف لاق دقو م اكتلا بلقرا و نار قطعانالا 7 00 ىغرل 00 0 0 1
 فسر 0 1١ الدلد ور( هناو 23 عبأ كين
 روهطلاو للا ل ةالخلا ( تاناهتلاةالجتاءادبلا نان دعبامأ) ع زربه:هىذلا |[ "لالا 0 000 0
 تا ل ا 3 مدمن هنأ تاك

 هيلا تناك هناديهللا)تناك نمناو) يق هيا ع أ هلىلدتي هكواس ءادتب ا كلا سلاف ]ينبت ىلإ دع ءادتب ا لوك 37 9 رك ا يم 3 1 نب َّت 1: 0 3 .: 5
 عاونأو هنا داكسو هنا دهان وكتنا هاي هتيادب توك ىعمومركذامنا_ اذه(هتامن ْ اذاذ 0 7
 هرمص؛ كاذبف هلا عاطقنالاو هءاعداقعالاوىلاعتهئانةناعسالاةيوهعمهتضاير | ا
 2 مو ك ج هع هاو هماعد وىل 0 هر دو هضابر م َتافدعبامأ) لودولاو كوالا

 وخدناو ة.موعداانءدحوو ةم.و.ةااىلاعت هللا دا اره اهل فكي نا هللا ىلا هن همن | 0 0 ا !تالحمارومالا تانا

 هكدك د وة التو هنا دة سمدعدب هلر عظيافاشكتانطامااورداظااو رخ الاو لالا 00000 3 أ(تاياونلا
 تدعاذاؤقداز وهاذاف هغمدست لطابلا ىلع قاف دق: لب ىلا_ء:هنلا لاق هل الدهصاو ا ديدشإو ميلساو ميلا تشب تاللاو
 1 أوقف ىلا ا ذ_همد_ةند قو ةياهناا هذ هىلا لصوهانرك ذاتي ادا كلت ديردلل 1 لد كلذك هلة عج ماللا

 ىذااودهءلغم_ثاادز8 تابادملا ىىلاععث هننا ىلا عوحرلا تاداهنلا ىف رجضل ا ةمالع : ىلاجماو أ ارااكروهظلاو ىلعتأ|
 ل : : ١ رومالاايف ىلصحت ىلا رهااتملا

 000 كب . رب .لاط تن أياطمفقّوامهلوق د- هعمل :يدواضمل فدك

 اعانلل ا ك ادب ره اهيأ هل غتشملا (هماع :ريوااوه دمع لغم ثااو دل تش[ وسخ ذ : : :
 1101 للود مو قلو 31716 هز هتان انج نارا و ا ياعم جدر لحدا هنااا ةةفقافلال]: داح كا ةلاضاف 01 اهتمفرعتدب راهب اديّو ادارملاو

 رخل ميظع ف ىلا ىسهتن هنأ ىلع الماد ناك تاضان رلاو ثادامعا |ىفداهتباوهجوب قه ادبىفهدنعناك ذافهتبامن

 ترك ناب 68 ١ دب هللان تناك نمّنا او هلاح بس ىلءهلوهوو «ذذ ناك كل دف فهذه دذءن أك نمو دهب رقأ ىف هد :وصقمىلا

 ىلا لودولا ىلا هتباهتناكىأ( هّياهنهملا تناك) هماعداتعالاو ىلاعت هتنابةناعتسالا,ةبو عم هتاضابر عاونأو هنا دباكمو هنا دهام
 3 د هلرهظ» ا ا نطاملاورهاانااورخ< الاو لال اوغهنأو ةمموعدلابهدحوبو ةمسو» هلا هللا داربذ نا هلمهدكش .نايىملاعتدتتا

 تابادبلا ىفهقفاويلا عوج .رلا تاناهنا اف جملا تامالعنمدل لوق ىف ىجعملا 500 دقو هلالعمذاو 4 دنوهيشالتو هب , أدم مع



 لدنعن وكي نآبةوددا'(لغاو ديلا نم غ 2ةدلن )مانل !نالذدنا ىأ (نالذإن الك ةنوعملاو قيشوتلا مدعو» ( نالزللا)

 لاغتشالا ٠ نم كه: ىلا (كقت اوعلقتو) هملعلا هنرمض> ن مبرةياعلاغتشالاب (همااهحوتنالمث) 0 نم .نتكحر 1

 قععوهمل : هنم برقيا؟لاغتشالاب(هملا لحرتال) قيضلا عم مولوتوةلان مكءفكام 'ارتعنوك نأب 0

 نادفاملا لشر لذا علو لو ميزت ان كسا ىلا ينص نارا :ذلا نييك امد نك نمّن اهاضةةمو هل .ةأم

 سنالاو نا تةاامو قاما ةفاك نمبولطههماا"هل-رلاو هللا ىلا هوا نال 1: تحودو هضء:لب نالذدلا لكم دنع
 0 مخ يصمت 2 0 ( فا لغاودلاو قد اولاد جرب نأ دأ لكى لع بدج اولافنود.عبلالا

 ةلاطب ةمصلاراظتلا اف د- حلا | هنعهللا ىشر ىسرملا سايعلا ون ىد سناك تلا ا باعل هليل لكءانعلا 011 : : 0 .: 3 اورظتننالو ريساكم واج ر < هللا ىلا لا ف سة حلل ححًََححًحً؟ً؟٠©ُيهِ|11ظ7197]71 097979797979999 ل تت

 الات اناهشتاورقتا قات لاهو | 1 هندءةدازول وطتالرمسلاىفةكربلاوداذهفرد.لا هلبلاوا# هدا را اهوا لوكا

 نيداممف فاقلا ةرك ةلا) ٍ نائالزالالك نالدخلا) عقر معلا ف ديزي ريلاربخلا قىورام لب وأتى ىعملا ادهلمقو
 ىشوراسغالا ف, ىأ (راغالا ِ نان الدينا نم (هملا ل-رتال م كةئاوع لقت هسملاهحوتالمث لغا ثلا نم غرف
 ةناعوكر اعمر امكن تاىواذع | تامل باراك 0 0 نءلغاو ثااوقئاو 5-0 هان" 1 ا 11 0 لاو ةءا ىلالدصت
 ام_هريذو ضرالاو ءا هدا .., ||| لوز عهللاىلا اوريسس لمقام كرهظ فاخ لغاوشلاو قد اوعلاب ىرتو كلذ ىلارذام
 دل سنافر ندا 0 ا افاق اورفناىلاعت هلل رنا لاه ةلاطب ةصعلار اظتنا َتافَددعلا اورظنتالو ري_داكمو اجر ع

 ف فاقلا نال كا ب 1 تائوعر نم م عارفلادو>و ىلع لا.عالاكدلاحا هلوقد:ءىعملا اذهمدم:دقوالاَهْبَو
 تانوكملا عاونأو تايولخ قردسإ وها وذ ل_.-رلاو هولا نء تدعت مث كه اول تا تتلازناف نجقتلا : 0

 || هنعهللا ىوضرىريشُمقلا مساقلا وأ مامالا لاق « هنمهللاان ذاعأ نالددلا لكنالدإلا

 | 4ع ىلع خف نأب ةمعنا اهذ#ه دع رك اذافةيظع ةمعنلاغالا نمسأقلا غا رق
 امو مول_علا نما يفام حارضتسال

 تان الاوريعلا نم هلع توطنا ٍْآ 1 0 0
 هلامو ىلاعتهتئايرلءلاولا لا ١ دورا نا نر حس ل دل ةقّردغاو ىوهأ| باد

 لا 1توعنو لاكل 'تائئص. / ضء- ىدسلااهمزلا يار فلا (را.غالاني دانمىف ب اقاار سر 0 0 هنلءاقص

 1 وق ركشتاذاذ « 9 ةركفلا امو هتاعويدمو هللا تاكو ىشو انجر ا كنا ندا كا لملابس ىش املع
 0 طفهاداق تلد ريعو [ | 55 5 0 0 11
 نا كتلا كل دءانتع تايولذلا 0 ةم*امق نوركتيالو هناا نورك هلا راي لا ىلاء:هللاتاذؤ

 || اموقرمصت أ ِل_سو هيلع هللا لص هللا لودر نأ ا هنع هللا ىذر سابع نب نءىور هاذ

 تائسلافرك_فةتاذاو ةماعلا || قااللا ىف اوركشفتالو هتاخىفاور كلفت لاق قالت ا ىف ركسفناولا ف مكسلام لاسقف
 برقلاو تاوثلا 01 3 |١ لك ت ءنركشتل اهنعهللا ىنر ىرعشتل | سءاقلا ونأ مامالا لاق« هردق نور دقتال كتاف

 . : 0 -. 0 و : 0-0 7
 اهينةغردادزاواهلعفىلوملا نم ْ ىلع «بىتانضص درو بئاوشلا نم مى,كحنا الس نا ذاَف معلا ططرسثن لوصول ءوتلاط ظ

 : يلع اه 4و تاكل قو رك-ةلانثودادزيفا مم الطاامثافو ”لقوايندلاءانذ ىفنيد#ه مانا كف ع قمشمملا لفهاتم 8

 0 4 نيقراعلا ركفو همؤةعرو هماعاط |ثة نودادزيف ب اوثلا ل .ىفنيدباعلار كفوامف ادهز ظ

 ركفت اذهو مهدح و مدو>-و

 اهيرشملو اهكرتباذعلا عاونأ |
 ركفتاذاو نيدياعلارك: اذهو

 اهم الطأامتافو هلو اندلا ءانف ىف

 ركشت اذهو اهفاد_هزدادزا و
 3 0 7 34 اطل ا ا 1 طل هت نطلق 70 ةقطل ةناةطلل مانت: ةةتقل تقلا تشتت تتسم

 تاعو:صمفركفتلانح حونوراعلا ركسفت ادهو هلال لحا مما فة بح دادزا* ءامعنااوءال الافرك_ةهةاذاو نيدهازلا

 ةركلا)هردق نوردشتالم كئاف قاامنا قاورك ةنالو هملخ ىف اوركسف" ملسو هملعهتنا ىلصلاه هنع ىهنم هنأف“ هب اذ فرك نراها

 لطايلاو اح قا هيرهظ. ةرومالا قات ىلترونلابو هيرينت دف همفءىضيىذلا حايصملاىا ىلا حارسسلاكى أ( بلقل |١ حارس

 اهنعزّرملا فلماساءوجو فز «وأ. دار ورغوودعلادياكمو س.ةذلا تاف ااا ىلع عا اطبو هل الو ىل اعت «ظع هيفرعنف الطأب

 فرش ًادنعهتلا ىذر دينا لاهو هن اكس قلاغلا ةيح نودادزيفءامعنلاو ءال الاى

 ريس ةركفلا حستلا ضعبفو دم وثلاث ادممىفةركسفاا عم سولو اهالعأ ورلاخلا

 (ةاةءاضا زان تيه اهلا حارسةر يل )قر هاظدانع مورا تءالانيداسىفباقلا



 هللا ٠ نع نيلفاغاا لاعاحخ لل ذو مدنا اوذىأتز زمول (هدادما تاقو) هت هزآو هناناقىا (هدامآ تعستا رعبر)

 رعبروزاهدادعأ "هلل وعملا ىف ةريدق ى - عق س لاىف ةليوط ) 1 5١ كاكاو اان مبسوغ تاوهدب كاتس

 0 ا ااا 0 0 6 ا . : كلذو(هدادمأ يمك ةةاقأ "نق

 ظ تناكناواهافنيركاذا ارامعاك ماعلا ل علا مْدُهَد ماركال اهنا ىل ههذهو هدنع روك ذم هنوكا# هاو ةيصوصخلا
 ثد هلا قو هلل د .لاركذن مريك !هديعهلنارك ذا نعم لءقربك أهنئاركذلو ىلاعت ها لاك 1 ةرثكسا عماد: وط ىهفاسح ةريصق

 كدعأ ارقآن أت ىهأ لو هيلع هللا ىلص هللا لو .هرىل لاف لاف هثع دنت طر بعك نب" ىلأ 3

 كلديف يبو رشا لملم لقا ل ةذمن لاف كير كل ىفاعمدتتا لوسراب تاق لاق تار دلا

 تازئامل لاق هذعدهللا ىخرىرديلاة.س ىبأ ثيدحىفو نوع جامو ولا و ملف 3 10071

 رم 000 0 0 ليريح ب لهان هاور لي : ىلإ امم-س<عو هنيدرز اا هداغأ لرمي تا مااا هملعل.رج لان هر ىلا ىاتسلا لع نماوزنا يذلا كيل ا

 كد زق أ نأ ىف ع أ مالا اهماعليربس نا ياللسو هيلعهللا ىل" ىنلا لاقفاسأ اهترقتنأ 1 نريصقل ار معلا بحاصا لصعدق

 ةرب رس ىف ى !ا ثي دح فو ىلأ سف من لاك هق !لو.ران مترك ذوأ "ىف لاقةةروسلاهذ- هَ 1 لوط و» نملل_هدحالامدئاوفلا

 انو ىف ى دمع نط دنعان !ىلاعثهتلا لوشب مهو هيلعمتلا ىلصهللا لوسر نعهنعهللا ى ذرأأ 'ارون نم ةفعام 7
 ْ ْن ع هم
 فمرخ المىفهرك ذ الم ىف دن او ى غن ىف هتركذ هسه: ىف ىنركذ نا ىنرك ذينيح هعم ْ :هكربلا لزني نا هلل ادارأ نم ىأ(هل

 ىنعىلانأناواعايهنم تيرقتاعارذ م برقتناواءارذ نم تيرةتاربث برقة ناو | ءالوم ىلعلابقالاهقزر (هرعف)
 | نامنغ نمزلا نمرعسي ف كردأ)ف

 |( ةرابعلارئاود تدع لخ ديالام هللا

 ةيكريلا ىسعموهّكلذو اهدادمأ

 دا داوقق ف.دهلل ىقأناكرمعلا ف

 لاق هن أل و هيلعمتلا ىلع ىف :لا ىلعههتاد_مئيدم هس أو ةرب ردىأن ءو ةلورههستا

 تازثو هجرلا م ميو الملا مهتذحالا هسؤهلل !نورك ذباس | نواسم موق س احام

 لوه>ا لوفعاب هذعهللا ىخرذاعمن ىعلاف هددعغ نعفهللا م.هرك ذو هدم هك 0

 ةذامآت عسا ار عبر )ؤامرط تارك ذب ظوذحما وللا ف ىرع نيح لةلاربرمص ٌُثتءعدنول
 ىلا 13 قاليمهلالا دادمالا (هدادمأ ةريثك هذلما هلكقرع برو هدادمأ تلو

 رئاودلاب ةريشلا ةرامعلا تع ىأ

 تل - ده الا

 الف رصق الورمعلا لوطل ارث أال مما الدي وقتو ممماسعا ىف ةدايز ني: هوما هد ايعاجب أ 0
 ب. مركلاو لضفا نئازخ نم ,عاءدرتاغاورثكستالو ”لةتالو همدي زئالو كاذب صنت || ةقلا ميزو هانا

 لوو موةلخ بكا رتفالتخا اذه فان وممملبأف لاكو مهدادعتسا ةوق ْ هتاقو أمانسغا للعدل تاه ةلكقنلاو

 ىلع مال ارب" اسيلعة الا هذه تاضفاذهبو ضرعاانالا اذ هقنامز نال تلو هر طف || ىفةشاصلالامالا ىلارداسف

 ىبال ت د عدلا ىذر ىراّوملا أ نيدجأ لاق «مدرغراعأ لوطو مهراعأرسص 0 نءريسيفف ُكرديف هتاعاس عج

 ىتحةنسةنامناغب تاقئث اب لاك ليءارما بت طيغدق هنعهللا ىذرىئارادلا ناهلسأأ لخديالامىلوملا هينتعاممتامزلا

 ديرام قلاوالئثب تب دقوالا تنتظاملافراتدالكوابانحلاكولابلا نانشلاكاوريصنا(| يي شالا م ىثتر اع ارئاور ست
 ىفقدصاذ ا اًذههدنءامفةنا !قدصال | انمدي ربالو ا :ماظع ىلع ايدو  تااثدقا ١ 58 هتف قعر راك ةراشلا

 ملا تام نم مرلا نمر واف ردا ورع فل ةادونم) 0 لستالى أ ةراشالا هقفتالوةرامعلا
 دمعلاقز رينأرمعلا ىفدكربلا (ةراشالا هةمطالر ةراسعا ارث'او دّت < لخدالام ىلا <” قة قنوع ههنا رمع معلا

 هناوذة._ثحهناكماةصرتزابتناو هتافو أ ماننغا ىلعءزمسحيام ةظقملاو ةنطغلا نمأأ مشى أف ورعغل عغتراالامالثمرش

 ثاذءانثأقو ةيلكلامدوهجمكلذف غرختسسيو ةئديلاو ةبلقلا لامعالا ىلارداببق | ٠ رس
 ى.مانالو هنعةرايعلازههتام ةئانرلاراونالا نمهملعقرماتو ةمهلالا خلان ههبلا لصب 0 ف ا
 ىف هريغل عفتربالام الث رشف ل عفتريفريصقر عورع سان 201 لكوهاةراشالا 1 6

 ل ؛ءفراعلل هلا لك لاق
 ضم لاه هربت سلا كرليسلا نمريخا يةداس نا فلعل اردقلا هس ةرعربشاف (| ىسرملا سابعلا وه ناكوردقللا"هلمل 2 5 أ معلا ٠ تاوةداص٠ | هعأ] ا 0 | ةلزم 3 أ 2م 3 0 .٠

 ءالعلا رمعلاقديزيربلا ىورام ىنعم! دعو لمقر دق:هل لاهلك انتا لوب هرسمّئلا سد
1 



 ؛لركن.هلالجو هتمظءزده تن أ كنمبلطب ىأ (كدمش:-سب نأ لبق نم) كرثدق بس ىلءهندهشن كبلقل لت ىأ(كدبشأ)
 هول ىلع لدي ىأ(هتسهلاب تنتطن 0 اددوفا ع اودو.ءملاو هدول ذكيا اه ةدامعل ورك ذا نام كندامعو

 زوالا عد ار(رنا ارمسلاو بواَةلا هّيدحأب تةةدو)هلوق ةو داهشةسالا اودو ىناشنل عجاراد هور هاطلا حراوللا ىأ '(رهاو ظلا)

 اهرهط اا هّتسمومق ةطاحاو هن اذ ةيدح أوهتصول أع نءسغلالاعف حاوراللفثكىلاعتهتنانا كلذ ئءعمْن أل عودا شالاوغو

 اهلا ةمواهلاس ناس ت دهّسو ةمهولالا»هلةداهشل ءامينالا ناس اللا ل اا 00

 ى الدني ثتسدن !لبق نم لوقو حاورال |ملاع قى الدوم هلوقف تدبش 10 اهدوهشااعس تدييشتدا ا اهنمددامشلا تن

 ىفاملاءو ناسسللا ىف هقشح اًتطنةرهاظاا حر اولا ره اوانل ا هتهولا, تقطنف ماسحال !قاهكر تا دع :داهتلا 0

 48  ةداهشلااهنمللطالف ىأ فوذ هم ىلع عرفم تةطنف هلوقو هربغ
 777 (؟ ؟ب؟؟7ب؟”؟9؟”تت7؟ت؟بت؟ ض0 تت ثتصببيم

 هدحاتقةتو رهاوظلا هدسهلا تةطنقةل دوش: نأ لعق نمءلدهتا] + هلوقب

 هم :اددووتامه كلا بءع قر ارم ءالاو ولا | ىلا عمتها ف.ثاك ري اريسا او بولا

 هدسنالا كاتيتةقمف حقد حك دك دو تاهعسا ل ذاك دش ًاالف همم وبق ةطاخاو

 ةمهلالابهلقداهمشلا|بنم باطلكامهلاو مآ جالا ة سلم ةداوشلالاعىفاهرهظأ 3

 الناهدوومثل اء تدوشتساال اند :دابنل !تناحهئاهلاةمواهلاح ناسا تدهش
 قرفلا تعم ههسحو 75 دره أل ثم خ ندو ع جلا فصول هءاقو هرمسث ء> نم ددعلاف تدوشأ |

 لكو هةديز هقرشن اب عجب لكان د فو فوفلاو عم ا دوجو نموت ر طلا اد هد الو

 ى رس ةودف دق ةرفعااو عجل عمي هذعمهللأ ىذردشملا لاق ولطعت عجالبهقرف رفد

 نامل رينو نامل امتحاو ىفاسل كاحامف

 ىف. ءاظ1 ٠ نع ماو كين

 قاد حالا 1 اف حولا راب دّواف

 ةقرقكديرشلا هس ؟عج د ولا هيرو نأ ىلا هلع هللا ىذر دنملا بهذ

 ك_ءاعركد نان رطالهأ نك مدل_ضفالولو 4 ارك اذكلءج ثال؛تاماركب كمرك ُ ١
 0 ل ار ىو دمت[ عبس و كيده س قةحدا هنا ار ركحدمكلءح و

 هنوك اهلو اد ءاهاورخاذما لك ايفهل عجستاما ركشالث نموا دمع ىلاعتهتلا مركأ
 ىل ضءالول هلا 0000 هو هنا سوه هلق ىلءهرك ذ ىرحأ نار4 ارك اذ

 هراتصو هفمو هلوو هللا دببعادهلاتف دياروك ذم هنوك اهنانو همو ىلا عت هللا

 ىهم مد ةن دقو هلم دو.ه1ل تاء 5 ىهو هملا ةي_سنلا قمح نمهبهتنا همرك أ اعكلذو

 مددسأب تةَمَمو تقطنءاسالا نسل ىلع
 كيزشالا داو هنوكت مزج ىأ
 ةريرعس عجول ارمسلاو . بول
 ىذلا ديعلا اهيأ (كمرك ألّرماك
 كدهشتسام 1 200

 هن دوو كن ادامعو كنا لهن دف

 (ثالثتامار كب كرم و كم عب

 د_اخناو رخامثملا لك امي كل عج
 كناساي(هلا اذ كلعج ها كولا

0 

 نار اال نكستلهل_ذفالولو)

 صقنلا ىلع لويجمكنال(كلع» د

 كاذلوصفروتفااو ل_سكلاو

 تنانين مو كءلعل_ضفو ذم
 اعضوموهرت ذا الت نوكحت ى د

 هنأ ةيئاملا ( وا هيقلعتلاو همءاطا

 لاستينأب (هءاروك ذمئالعج)
 هر اذو راو همفصوهللا لو اذه

 ىأ (متيسن) تبن ىأ (ققحذا)

 هرهظأام ىشر(كيدأ) هتيصو مخ

 قدأ سناك موف كلا ستى شار سنا :سوصللا قرفه ننطابو كرها هرانتسا ىلاز ذلاراونأ نمل
 ةيظعلا ةيسفلا هدم 3 فاه ذئدئعاطاسنا سفن ىف د واهب حرذبوأ هاش وأ مود ارئايثدلا لوله نم كل مد عة مسن

 قب ىلا هت هلل مهرك ذرثك نيذا | نيك اصا اوء اعلا نمتام نم ن افرهدلارخآىل انينمؤملا دنعو ىلعالا الملا ىلا مج ير هريس لا
 ىءملاو هليقام ىلع عد ررغتلا ةوَة فق ةحذا هلوقّنأ لحي هعمدرك ذتامم هريغ نمتأمن مو هل“ ءاعدلاو هرك ذ عطب الو هيلعءانثلا
 (هدئعار را هنأ ةثلاثلا (و 1 هبل اعين درك ذنب 0 كا اىأكيدادت نو ةف هءاروك دم كلج
 لاقهد_ءالركذي (ك لع هتمعت مف هئام نءريخالمىفدن :ر ذ المىف ىنركذ نمو ىسنن ىف هتركذ «سذن ىف ىفركذ ن 53000
 هتندساارك دن مريك [هدمع هللا دهانعم لمقربك أهننارك ذو ىلاعت



 لبدعءتالو فاكتالب راكذالا م_مممتاصحراونالا مهتوجاواملق نو دارملا نويوذجلا مهو (مهراك ذأ مهر اون ق بسن موق)
 نوا.فةدناكملاو ةدهاملام_ملاثنالكلذو نوكلا | نديرملا مهو (مهراونأ مهراك ذأ قمن موتو) ةغحو ةلومس

 هنلا ةعاطرىلا ىلا عتهنتاةماركي اواو نولزالافراونالا اهب 45 لدم دمعتو مهنم فاك لاح فراك ذالاب
 يوسوس ممم مص | ماع ىلاعتإ اوةموياع فدصبو

 اولصو نورخ الاوءاشد نم هتمجرب
 قدصب و هللا ةماركىل اهلنا تمانع

 اودهاسنيدااو ىلاءتهلوق مهيلع

 ركذذي الاانليس,_ميدهنا اننق
 نةيرفلالاحناساىرخأ ةراسع
 وهو ( هباقرينتاركذرك اذ)ةلوقب
 ناك. هيلقرانتءارك اذو)كالاسلا
 هل ذااق بنود اودو (ارك اذ

 فال لمسالب ىعسالا سفالاك
 نم عأكلاسلا نا مّدةتو لالا
 اةيرط فرعلوالانال بو ذهلا

 هباعاويق لانو هللا ىلا اهب لصوت

 سدابوذحلاو َهةتااوىعغتاا
 بوذحللا نأ ىلءءانباذ_هو كلذك
 ةمسلابكإ د حصوهو هل قد رطال

 هلممطعبفالاو بي ذا حلا ىلغال
 هليلاعت هللاةبانع اهتوط قيرط

 امالحاع هتلاىلا اعرسمعكلسف
 اهعاتمهنافاغاو قدرطل أهنفن لفَرم

 || قاعتامىلا راشأمم اهدمألوطو

 ام) اوقباعم كلاسا أو بوذهملاب

 رهاظ رك دىأ ) رك درهاط ناك

 ىأ (ركتفودو مث نطاننعالا)

 ركفوانطاب ىلومال دوهمنعالا

 كلانا نوال ل ال
 برلاةدهاشمدعبالا ارداظركن.م
 ناك ناو هسق رت ةرانطاب

 7 ِ 3 متل 3س مسح همس دج

 دقو دإا همم نكمأ امل الاو ةءاك-لاب قداسلا روثلادقفي لفه رشي ظاغا هكر ديالدة كل اسااو كا ذك رد. روما

 مهراونأىمستموق)ةيدهلاوةقدصلاني اتك فرشااىفاه_ماش راعشاةتطابلا

 موقو مهراونأو مهراك ذداىواستن موقو مهراوب امدرا تحصد! ىمس موقو م-هراك ذأ

 رانتسار اذواركاذناك_ةهملق هيريتسلرك ذرك اذ كلذ ن ءهتلادذوءنراونأالوزاك ذأ ال

 ةمقس(ىدتقيهروموىدتيهرك ديف هراونأو هاك ذأ توا ىذلاو ارك اذ ثاكفهبلق
 نوانمهفةدياكملاو ةدحامملا مم :نال كل ذو نيككلا لا نيديرملا لاسوهر اونالاراكذالا
 ةراشالا ىئعملا اذه ىلاوراونالا دئاوز كل ذب مهل لصدفل لمعتو مهتم فاكت لاج فراك ذالاب
 ني ذي را لاسو»راك ذ الار اوالا ة.ةءسو انامسو ميد ماانس او دهاح نيدلاو ىل ازد د

 راك ذالا ممنمتاصراونالابا وهبواا موف ةةلئاوةلو هسا ف نوماةمممنالزمب وذهلا
 ىذر لاهو ىسرملا سايعا !ىفأ هش نءاك اسنئافئاطاىف لاق لهعتالو فاكستالب

 نمهنلا ىدهي وءاشن نمدمأ ا ىد هللا ىل اءو هنامهسملنا لاق هللاةما ركملا هللا ةعاطن

 هبال وصولا اذا هوه هللا لدرس ن ءسارلا نمنااذ_هزهشل ا مالك همو لاف بنأب

 هلرق اذه ىلءقدصر هير ةرمض - ىلا دون اىلا هعبطءاد ب وه سفن همانهم ىوطبراسو

 لاح ل والاف ءاشد نم :رب صم ىلاعت هوة كل ذأ د_عد ودا دعم_باالو كرت

 ناكن هو "ل هاوملا هّياهتذ ل ءاعملاو دم هناك خ نيب و ذل لاح ىف اما او نيكسحا اسلا

 امتوطقيرطدللبهل وير طال بوذلاّنأن ظنالو هل ماعملا دوبو ىف ادراهل ماوملا هؤدم»

 ةعجا هد. عجستام اري: تحصصو الاعىلاعت هللا ىلااعرم .ءاهكمل سف هلىلاءتهللاهءانع

 هملا ل_صوت اهماقي رطفرعكلاسلاّنال ب وذحلا نم مت كلا سا 'َنأ قد رطال نيمستمملا
 نافاوعْزاكسهالا سلوهل قيرطال بو ذ_لانأ ىلءءانب اذهو كلذك سا بوذ#لاو
 اناو هنعسغتملو هتف [قيرطلاهلتدوط نمو هنعوطت لو 4قيرطلا تب وط بوذد_لا

 اهيلارثا لكك لا كاوةكمىلاقدرطا اه تيوط نك بو ذل اواهدم أل وطو اهمءاممهناف
 هريغل دو: نأ "لو نس>وهو كولا اوٍبذحلالاح ىفهركذام ىّمنااباطملا راوك أىلع

 رهاطا ا لاعأ (ركفو دوهش نطاننءالا رك ذرهاط ناك ام) ققهلإكب امهههندرو أك اذلف
 رثارسلا بغل عدوتسا|م هلوقد:ءىنعملا اذه مدع دقو نطاملاىفن وكام لاعشت 56

 ىعملا اذهزمب تركسفلاو دوما |نطابةرعةلامالرهاظلا رك ذااه رهاوظا !ةداهش فر هظ

 هلوقد

 ' اهل ايسالو اهدور هنالا مع هيريعو ةرهاظلا لامعال ارياسانهرك ذل اندارملاو ىلتقا | نكعمل ىلعتا االوافدرو ناك امدر اوالولهلوق مدع

 هلوةب ىعملا كل د نييمت ىناشل اما اولوالا لوالا عوجر لو كلا او بو ذجملا عرب ركسغل او دو مهلا نم لكشف هملع



 صبت كاذكسوغنلا لئاوغفرعيو

 لاىأ(دارسالاو بولا اراؤ ًاردقرلعبال) تود

 لكىفال ههنا اةعمث ىودب ادجا دمسلاكبيذاسجلا ضع ىف اذه نكل هذ هيج خم ةزيشملا
 عدوموهاموةْدللا فر ادملاو مولعلا ىل هوابماع ةقرمثملاراونالا ىأرت ارم

 ىحهسفن بيد هتف ىعسو برغلابن 1 ندةرح "الا لاعوشو اع بئاسغل !توكللملاىأ(توكلملا بمغىفالا) قل اراونأ نما ماهم

 راوأ ىهو (ءاعسل اراونأ رهظنال اما فدي تع رغانلا ىفاناهمناكن اوكار ةوالا طل اد_ هأ 2 ا 1 0

 5 1 ا مفسشتلا 1727.49 241 -* 11 416“

 زيكا ادام كليك سلا ءاهتناهملاتاذلا ةقيقسفشك

 لوزا اني-ةد ر هاانأش ناك املو ودل اوءاغنلا قرا مثل ول -سهنو وذ لاووحلا 7 :

 لدتمبوزحناو و رتمهذللالاام_هرمقنرط لاههواقدلام .:لةروك ملا لزانملا كلتىف

 الاءاهسلار اون رهظتالاك توكل! بمئىفال ارارسالاو بومل لا راوازدقإ معبال)#

 فرعنال ف :رعملاو دمسوتلا ءاممن ءاملع هقرمشل ار ارم .الاو سولةلاراونأ(كلملاةداهشف

 س.غاانن*1نفراونالا هذه مال صعئلانهوةرخ* الالاعوهو توكلملا بءغفالاهردق
 ىفالار ظتالمارحالارهاوط ىلءةقرمشمل !ءامسأ اراون أَن كرذوالا اهلا كاذ نهدل زاك
 تارعنادو)# ءامش ال اهذ هنيب ة.سانملا لو هل كلذو د دلا ملاعودو كالا ةداهذ

 هللا ةعاطب نولماعلا هددعأم .(الجاءاييلعع ازا ادوجوب نيلماعلارثا شر الج اعةعاطلا
 ى داو برقلا ذيذاو رثالا حور منتو يمل او نامالا دي رص نمالجاع مهلاعأىف رلاعت

 هللا دنع ةلورة ماما ةرخ . الارادلا قاهيلعءار طادو-و "يل اع ىلا عت هللا ن هرب "اثيرسولا

 لو.ةاادو-و ىلءىلءادو وة الصاعد عةر ءددو نمهلوقدنعىعملا| د5 مدة دقو قاع

 ظ قدص ىلءءازإلا بالطت فمكمأ كءلع هب هود ه2 هوه ل..ع ىلع ضوعلا باطت فدك )8
 كري هب عشتتمأ هلع اموههيلعءاز طاو ضوعلا ب باطرخاو الا لمعلا (كدل اهيدهموها

 كد ءديولاطملا هم دإالاعالاو ةترمضم ه. دس كاع عقد .لو عفن كاذب كل لصع أو

 اءايء ارجاء اية شر لات 50 0 انطابوار هاط

 قَد هالاءا,مءربع كل ذأو ا هنعو كلذ :ءىغودوْك _ةطابولر هاط ىف كلع هتءفنمو كلذ رع

 هزهىلع ىلعا ذاءازللاو ضوعلا باطن كة «ةزملالا نكي ل كلذ نأ ىلءاهيش ءادهالاو
 كلذ نمل .عمأ فركب همالكد شع لاعت هللا ذر فاوملارد هد الذل |و محفل !ةباع ىف هلنذص

 لضم! نام سن نمتاعاطلا ىلع ضااوعالا ةلاطم هنء هللا ىذر ىباتساولا لاق » فدولا
 ةيؤرلاقف ىلا عت هنا تةمدملا( يثبرتأ نءهنعهللا ىذر هللاءاطعنبا سأ. .ءلاوأ ل ثدو

 هجرفأو ١١لام هدد او |ااعنأ ىلع ضاوءالا ب هيل ااه نالاؤ نهد_كاواهلاعفأو سفنلا

 لاعالا رادمهماعو ق هاا ىفهيدهاا ظذلوت :رهاظا ا لامعالا ىف ةقد ل ! ظذا ىلاعت هللا
| 

 تس زام ىلع امضشءادهال اوقدصتلاب

 | ءانفلا قمة ىلع نول ءاعتوكلا| تاق هقلاءايسثالا دوه ثنيبوذجن ادا ضوهتءامدشالا

 (تاءاطلا تار ةنادعو)ءامشالا هده نب (41) ١ هس تالا سا ىأ(كللاةدارشفالا)بكاو 1
 مهيولقىفل < ىتااراونالا ى هو

 داتا روتر هاو ىلءةرمأتو
 ىفىأ (الجاعإ اهاعذ لاح فاس
 ءازلادو بوب نيم اعل رئاشيإ انا

 هللا نمرئاشي ىأ ( الجاعا.جلع
 اهلعءازإادووب ل جاع ىلا عت

 دنعةلو ,ةماهماو ةرخ الارادلا ىف
 هلوقد:ءىعملاا زهم دهن دقوهللا

 ل ءادوهفالجاعتل# هر ءدحو ند

 موني ناك لو لوبقلا دوسو ىلع
 دصتل نوكيدق لمعلا نأ اره نم

 هل وع اوقب كاذ عفدح ودمتم هنأوءاز 1

 ءا ازكا ىأ( ض وعلا باطت فيك (
 ىأ(ك.لع هي 3صتموهل ع ىلع)
 ناسنالا نال كم قئالرعغاذهن ا
 لعفا ذاالاريغلا نمءازبلسا بلطيال

 ريغلا كلد ىلع هعف:دوءيالعفهعم

 كال عفن نال |هدودفم كلذو

 َت درا يلعالْ  .اعدتاعلامالا

 كلاعأ نعود“ ء ع هنال هناص

 لمعلا ىلءنوكيءاز لا نأ اكو
 ىأ قدصا ا ىلءاضب توك
 اضيأقثالرغوهو +: ةصالالا

 ءا: ازا بلط:ف.كمأ ) لاهاذاو

 ىف ص الخ ا ىأ (قدص ىلع

 ريسعو(كل اهندهب وهز لمعلا
 ىلعن ذا“ ارهلاو ضوعلا تاطقُلَءءْمملالا نكي ل ه.فصالخالاو لمعلا كلدن او هور

 لاما هةخدسلا ل 0

 0 لد: ءامنغالا الار ءارعل دست ىلوالا ناقتي دهلاو ةقدصلا



 ملاعدن صر داو نمالاكاذرد_هدالذا /هن [عس ًادوو ىلع) نك ا ةنقملا كن :اعونصموهنانوكمىأ (هران ادو>ول "لد لافم

 فصولا ار نالها ةدرسر ناس اكول و لعلاو ةدارالاو# ةردقلا نم م( هئاصو تو. ىلءهنامس أ دوجو موا

 تاهصاا ىلعءاع-الايو ءاعسال | ىلءاسمم نول دنسفلاءفالا ىضوران” الامه | لما بنز نافنكلا سلا لاحاذ بهو (هسفأب
 هلوقب كلذ ىلاراشأ كرس كعاامف نونو - لا امأو هدعب هللا ان .ارالا شاني 000 هوتاذاادو-و ىلءتاةدلاو

 (ةبافسدووشلا مهدرم) قوذلارداانام“ نوكر د .فلماكلا هنا نعىأ (هناذلاك نءالؤأ مهل ف شكوي بديلا بارر اف

 مه رودصىأ(ه هران' ادوهشملا مهد رب راث .الاراهةاعتاو :هاشي نان( هناعساب قلعتلا ىلإ مهعجرب , مث)ت اذا ادا هطاس رااوهاثيناب

 اولزنامثءامسالاقلعتلا ىلا اوعسر مش تاهئصل ا ةدهاشمىلا اهنماو در م ٌةسّدوملا تاذلا ةةمقح نعمه رهظام لرتافءاسعسالا نع
 ( زيكا !ةيابنف) ٌرماك( اذه رمكع ىلءنوكلاسلاو ):لءةهنناان ا رالا امش( 4 ٠ السب رامنولوة,نيذلا مهوران“ الادو مثلا
 ف كلا سقم اتاذلا دوش ى هو

 ةياديو نيب وذحملاةيادبإ اهلاكنع
 ران“ الاقلعتلا ىهو (نيكلاسلا
 ةباسمن) هللا ىلا اهداؤتسادو مشو

 ىأ(دحاو ىنععالز كلن وذا

 ٌناف هح ولكن ميد تما سبل

 بذ> افنان او نيكلا سلا هب امن
 معو نكملا, بوصعم ه:كحا

 تامّدع ةفرعمو قدرطلالاوحأ
 كلدىلا اولي مماق سوفنلا
 22 كو بعل ةةاناعمد_عنالا

 مافنيبوذ حنا ةيادي قال و

 موال ساذاقذ ؟ةاهعمتسأ

 نورداللا 0 غلا

 نولعفيو ضئارغا|نوكرتبو ىهام
 عرشلا ىف ةرحجنم الاعفأ

 ةطغتل كلذ ىل-ع ََن ومقاعبال و

 تع !ارادما ملعىتلامهاوقع
 ل ءانيكسأ اس !اًهناديوراونالاب ش

 كلدةدهاشمدعنالا اوهعلا ةلاح مها لس مناف نيبو دجناةبامش وات ارم اع الاالو تاذلا لاكن و

 7771701305 دو ور جو يحرك
 ا

 ! ا الار لكلا اولانزوخب رخل كاس ركل السمار
 رس جرجا

 كلذَن ءاوعقوذءاتملاوءانفلان معاش ا هيريسعاماذ_ميترمسفو م٠ ٠الدبةوبرلا

 هتئادجر فاؤملا هرك ذامود امنا 0 ميسا ىنعماو كلذ نمهقايذوعن قدئرتو لالضف

 ١ تو.ث ىلءهناه*ادوحوبو هناك« ادوبو ىلعدران ادوجو لد )91:45: ىذروىلاعت

 تزال لراهمست فضولا نو 2. نألاضزادت اةدوحو ىلع ةئامو ا دوس دوست انفو أ
 || متاعب وا عتلاىلاووعجر عناق ددووتمملا مه دري عداد لاكن عمها فشكي

 ْ رس يللا د لل

 ا ض4 قارب لاو هلا كل لور راق َع م قا

 | ان .ًارامزولوة: نيدلام هوه ءاعءامشالابلالدتسالا نيكلاس || ناشفنيب وذو نيكسا اس

 ْ نولوقينيذلام و ايشألا ىلةمبلالدت سالانمب وذ #ل اناشوهد_هبهللااني أو الا أس
 ا|روهظاملواق 0 مرهاف ]ادن ل- لدلا تك كالو لد هللا[ ًارالا مشان .ًارام

 !| تافصلا ىلع ايالاب وءامالا لعاب اولد _سافلاعفالا ى 3 .الازكلابلا

 رهظام لو أو ىلعأ ىلا لهسأ ن هدوعصأ او قرتل امهلاح ناك تاذأ ا دوجو ىلع تاغصلابو

 : اا دبر م تالا هدم هاشمىلااسنماودر مة سدا تاذلا لاب ةقيقح نيبو ذجملل

 لغسأ ىلا ىلءأ نملزتملاو ىلدّدلا مهلاح ناكفران .الادوهش ىلا اولزنأ مث ءامسالا,قلعتلا

 نءنوبوذجماهيأدّ امو نيبوذحماءاهتن اهملاران“ الادوهشن «نوكلا للا هيأدباق

 ا
 اع رذ) كاع ا ءاقبلا قيرط ميادتف مهيذلوأ_منوبد ذل اوو ماو هاذغلا قير ط ىلعم قرت ق نولماعنوكل اس !اؤ

 ىفاعتحا اع رفقاذلاىلا قملانم م( همادت برذملاىأ (ادهو) قولا ىل !| قاخلا نم ء(هءقرتف) )كلا اىأ(اذهقيز طلاىفادَقتلا

 ثلا اورام“ الاىلا لمت كلذ نمل قدا اذا بوذحلا نكلالثم ىلا ءتدئاعسالا دها شمام من٠ لكن وكي نا: تاغصلاوأ“ اهبسالا ىلع
 بودحلاو كلا سلا لع نم لكوهاصعأ هلاح لمسك“ هللادارأ اذان بوذا فالذع ه. عام ال1 بودحنان ملضف أ كلاسااوتاغدلاىلا

 مدع ةدشملا حلصيإال هيج ىف مادأم بود لاف لا هران“ ادو-و لد هلوق نمدخؤياماماالدتسا لوال ا لع ًاديمن اكن اوك 3 ىهو

 ىلوتلاو ةدهاملا ةجردولا لصورلا ذا كلا كانا ايدريغلاحن ءهلا#هلاغةثالو سوفا لئاوغب هتقرعمو تاما-ةملا ىلع هرلؤ ص
 هع رمت تاماقملا ىلءبوذ- ل اًرعدقو سكعلابو أ هيذ ىلع هكوأس دقت اوس امن عج نماهأ ملسياغاو هصقنل شما سبا



 ىف فيرمصتلا ىلعةرد_ةلاوةوقلا نههيهتتاك_صذعامىأ (ةمصوصللا توسش نم مزل.ال) لاه اذا اهو اذ ءالذ نم مزليالو
 سعأ”ىرمشلا فصول نال لهبو لذو زعو فعضورةفك(ةب رمشلا فصو مدع كا ذريغو اهلا وأ نعفثكللاو تانوكملا
 ةيصصوصخلا لئمامتا)ةوقبتاس وسم ا نمالام :كلداب درع ما عمد لتس همزالل!ةاذاارومالاو درعلا مزال “ىف اذ
 هناماذ نمتساىأ (هتمتسلو) ءا_وسلا ىحا ونىأ(قفالافت هرهظ) ةقرم لاراسهنلا سسك ىأ(رابلا سعشقارشاك
 نال ةملظلا نما يلاسىلاتءجر تب رغاذاو (84) ترائتسا ل ظااقاف الا ل. ءترهظاذا راهتاا سون نأ مو

 ضرءوهلباجلااتاذس.لرواا ف

 تاداذااليزتالةمضرعلارومالاو
 أ تدق اف ”ىلعىذغةلاقهنااوأ ىلعر اغيىلاهتهتلاَناق هنع الرمث عدتلاش: سحر ةقاط
 ةدالسا ىلعان أو تمتناف تاس" ىلع عقو متهناوضرو هرلءىلاعتهللا ةجسر هسف: ترش ىتح
 مم املا ةنشلا كف أر 8 4 مه ١ ىتليةتسأف تع م دع ا تدع هس دمتاشدف 0 و

 ةدقاا الترك ذف ثالثذ: «لرطت [ىناف باشا !تيأرف كى دن اانأانتااق نعأر الف
 اهسفن ترسو مشل ١ مي غلبه تاهو تحاصن مه< ر مشأ يأ تدرأ لاه تلق ناىلا

 معلنا ىضر امن اًمنياونواذ ىه |نافكف طوق او تاعقرأ ا نملع اهابارتأ ميا

 نءهادس أنك اسال ة مما اوةدارالا ف رشة مهلا يظعنوكي نه لاحاذ كهف نبهجسأ

 لهو هرمي ىلاعتهللا لفكسسمف تاعوذصملا نمئش ىلع +_سفننطونالو تاقولخلا
 همرو هدو ميةذو أم انعذوو م-هجقررام ماناو ىلا هزهللا انةرر ةرمءانلام داع نوكلا

 ق ارثاك ةيدوسللا ا!لممامنا هن رمستل| فصو مدع هم-صوصللا توم نه مزلنال 9

 كدو-و لدا ىلءهفاصصوأ سوء” قرش ةران ه-:هتدسلو قذالاىفترهظ راسهنلا سم“

 (كءلعدر و هنكلو كما او كم سارا لاول دود> ىلا كدريفْكةعلالذ ضءشي ةرانو

 اذه ىرمشدل !فصولاَنالْدب رمثنلا فصر مدع هنممزل ال دمعلل ه.صوصقلا تو.“

 مدع كلذ نممزاللااغ اواهمالقن اواهمدع ل .هسادمزاا] اياد ارومالاو د.علل مزال

 دراولا | >_هباهذردقناقتااغاادر اولا ل-الطةذ درعا ا ىلء.فصولا لل ذماكحأ ةملغ

 | نمكلذ لاهو د اري_سأ هنديقد معلا ناكو ارهاق الاعب ددلا ف دو ىت:تااغلا

 | كل ذيريشت_تقاتسن ط ظرانا لوزتل ةلظملا قاف الا ىلع رانا ا سعب قا *اتانوسحلا

 ةئيدرلا ةئيندلا مهسوفتفاصوأ كاذب ىطغيل مهيلعةم_بدقلا هتوعثو لعل هناصوأ

 هملا كك هونن ادارااذا هلوقنءمدةناكممتاهو ا ءاذصف 6 رودك ران ار هظنالئا مهن

 م-هدوجو لءا ىلءدراولا كلذر اونأتقرشأ اذاق هيوم كمن ىطغو «ةدوْك ةصوركس

 ى» وهو ةوقالو مهنملوحربغنمةيرقااوةهل دولا رام فاوةبو موون تامظاتءهذ

 مهام اىلااوع-ر هن ةااراوالا كلت ء-مءتءاعناو كاك ءسارا_ملاف هلوق

 ضرغلاو * كلذ ل.فاوناكاي ةمغاو ةعمطقلا لءاىف اوناك رو مهد - ىلع فوقولااو.هزإو

 ةنريشنلا فاصوالا 0

 زحمااورة_ةهلاك كتاذيةماقلا
 رهظاذاف لالا ةريشفءضااو
 هللا ىلهت ناب ىل_عأ اسءعءاسماع

 ترانتساةردّقااو ىغلا ةغص لماع

 ىنغلابروناها له ىأ كناذ

 كلذا بد ضمقاذاو ةرد_ةلاو

 راثأ اذهىلاو اهلاسىلا تعسر

 (هفاصوأ سوه قرشنةران )هوة
 ليل ىلع) سوعشلاب ةهييشلا ىلاعت
 ةشاذلاكذادوأ ىلع ىأ(كلدو و

 كدصودخرهظتةلءالاةبهمشلا

 هءالاعداوقهتاءار اهنوكتف
 هردّقلا ة مد. ءاء ىلعذاف اذكهو
 ةفصو أكزَع تطغةوق كهف ثدح
 كلج ىطغ لع كن ثدح ل ءلا

 كم كلت ضبقي ةرانو) اذكهو

 زمملا نم (كدودح ىلا كدربف

 الف كال دريسعو ىل هذا و فعشلاو

 هملع ناك اذإو كءرص وصخ ر جات

 هلعرهطب ةران مالسااوةالصاا

 اهل مط فةردسقا او ةوقاا فو
 فصو هلعرهظيةرانو عاص نم

 نم هيسّدطا ىل- رع اد_ثدف رولا |

 سبا ىأ(كيلا كذمسدل)ك لع ترها ىلاتام وسما كلتوهو (رابتلاف)(ىف امع ١ ؟)ءاءاوالا نمه_:ئرواذك وعوملا

 ضعيف ءاماو الا ضع ىرتاذإو هلاز ا ءاش ناو هاقب اهلنا ءاش ناف هنا هس ىلا رمض نء(كيلعدراو هزكلو)ةمئاذإا كفاصو أ نم

عئ اذه عمو ني زج اعنونوكماه طعن ىفو ساطنةوةمهدنءناءدالا
 برغتالو سءغثالر أرسالاو فراسعملا ىهو مواتر نأ سو

 صراعت الف انهةدارملا س وعملا ىشر مه هرهاوط ىلءرهظت ىتااتامصوصخلا وهبه ئذلااغاو َرَماك



84 

 ىذنق ناوكالا عم .كنوك نأف وام وك الانوكون اوكالا عملتو ك نيبام قرف

 نوكنامحب و- كدا سمو كدا ذاخ ىهمتاها دمع كلذ, تنًافاهيلا كتجاحو اميل دقن
 ىذتةكعمناو 16 انوكو نوُحِمْلا كدوهث مد_ءاومضتةب ةسسخ ةلاح هذ هوايا ا

 دكرتمو لل ةمداشو كلا ةجات# ىهوا_منعّرنئنمح تنأفانءلءانغتساو اهل كاكلم
 نملاسنوكلارطذ سله :عهننا ىذر ىلهثلا لاق » تان اومملاو تاداهلبا سك

 ىذر ع اشملا ضع لاق نوكملل ل دوه اهيضّدقب ةسيفنةلاحءذهو ىهتنا نّوكملا فرع
 نيزملانعو ّر-اهعمج نءانأو "ىلا قاّمسشتءام_ثالاو قولا ل_ثدأ انأ مهنعدتلا
 ىلع جست برةءاذاف هاه أ ضءدف صاوملا هاربا عمتنكل اق هنعهتنا ىضرريبكلا
 ا ى 4 ا ى لاير قاس مما تاواسأ] ردصم تلت اهعدلافو .يدنع ايلف تتفق ةدك

 انازنف سدةملا قير طق ي_هدأنب ميهاربا عمتنك هللاهجر فوصل !كرابملان بدت

 قدا انأ انام /رالدأذ ذأ وصت معستنيتعكراةبلصفن امر روز هذ ند "؟لئاقل|تقوف

 دلت ةمثالث كلذلاةفهسأر ميهارباًاطاطف أي امان لك انتا اتم

 13 فنين 0 ود-اانأ أع تادف اا و انتملهلا|هفش

 ِ را امرو ةكطق نأ مثااناةياك_طلاهذهريغفو اهتلك اةىرخالا اذاتوةدحاو

 01050 اصوا منامرالحو تعفتراو تاه ةرسه ماع لكى مطنا أو نظم اع

 هدنعات مهل دمقه دع هللا ىذر هللا دمع نب ل_هسيلا* ىحن عاسسسلاتناكو ن نيد ىح

 هيدايلا ون نحص هنعدللا ىذر صاوملا هاربا لافو محلل امهمعطرو مهفضلو

 عبسرا اذا 8 تازئفءاما مهي درعا وةر رت وةرابتاا ط_سو ىف ترمسد ةىه

 ترظنف ىرخح ىفءديعضوو ىديزي ربو معمف-حرعب وهاذا نم برقالف لبق د مظع

 هيوهسصو عقلا همفىذلا عض ضوملا تعدو ةبئخ تذخأف مدو حقا يف نقسم هدادأق

 ”ىلا لجو ىلناصب نال. هعموءاجةعاسدعب هيانأ اذا طن ةقرسن ب لع تضاطتو

 هر ا ةوهظفع نا: اوه وم_هدأ نب يها ربا ىلع تفرش امهضعي لافو# امم اقمعر

 هللا هر واعمل قصم الأ نء ىف +*ا م.هحرقرتسرنةقاطاهف ىف ةمحاذاو مونلا

 هلم ]تناكول هللا 0 نجاة تهتداةيدامل |ىفان ًاقيبف لسا ىلا ةرم تجرخ لاه ىلاعت

 توانف لاهم غلا نمكنرظد ا دقق انأالوقي فمعض صنخث توص تءعفءارق

 ماما 5 هةفرعاماهتهةريثكنى-ارر هلوو توما ىلع فرش أدق ف. باش وهاذاف هذ

 ىسف:ىئتمااطفةورثوز عى تنك طاسم» ةاردم نملاقف تن نيأ نمتاسةفهفرعأ
 املأ نمايلو ضي نأ ىلاعتهقلاتلأسف توما ىلع تؤرشأد- ةوت حر ةلز ل ءعلا

 مما تقةشا ل هتاةفثا وأو ةوخاو مثلا تا داو ذل أهل ت تقف لابوه كناوراذ

 نيكبو اهم اوعامسلا ىتثودسأف مهعر "شأن أ تدر أ موءااالا ال لاف مهركذ ىل او

 اهخىف تاق م اذا ىباق ل قر. ةلالا كل :ىفان ا ندسذ لاك نمحاب رلا هذه "ىلا ناجسو ىعم



 نوكل ا ضعي مج نال عنج ىأ ب مل أمضا مضب (كنن امج ثمحنم 9 ضرالاوهو ىلهملاملاعلا ىأ (نوكل !كعسواا)

 ة.سانمالو اعلا اذه. نمتسلا النور (كَس احور توبثث يح نمل هس:لو) هذعة برابغ هملاصمو همر وصح

 1 يس 0 ناسنال 5 !لصاملاو() )“٠ هنادسىلوملابالاق هاه نأ 6 اللب :همئشل قاع ن نأ مصت 00

 ةبدومعل !صالخ اع الدو هب دقت د اللا ةمماسأ أبن ١ ارالاىلا هّمم ميول عمقه سه ةماخنو هر دق

 رداع *ل1لاهامىلا : مل اذه قرت تارا اظذلا عطقو لوز هبرل

 اكسارحأو رودت اك الفأو ارائو هه ةمسو اس .رعوأم 1

 اكاردا قطا اذ هتكردأو *« ةرس٠نوصملارم بلا. نمو

 اك ارم انتا ىر ءالا عما_يقم « اطشا ضضالاقىنأتلا مف مىفف

 2 0 :دمساة ساهم مارك ةازرخ م رملاسايعل اون عشلا ناك

 ود كدي مزلاف مزاللا ل ذبانأ مدآ ني ١ايشلزنملا ب بتكلا ضعب فدرو دقو « ةرضاا دبع

 كدا كاجأ نماهلكءامشالا تقلخ مدآنب ا ا”ل جوز ءهتنا نعةيورملاراب“ الا ضعب

 ىلاعتهلوق عمىف هنعهّللا ىضر ىطساولا لاكو هل تنأ ن عدا و ها لغتشن الف ىلجأ نم
 اورد وئئرْ ع فافوكمالثل همفامو نوكلل م هلانر ضم نأب لاف مدآ ىانمّرك د قاوأأ

 هعسوو ةسناحماو ةيسانملادوجول كام ج ثدحنمنوكل | كعسواسغا (كتناحور

 للف كلمأ فوةوو ه_:مالراطو أ ءاضقو هيك ئافتك ان وهاس هانركذامر اسعاد
 كعسولاغتا واذ نمل جا كّستر مّنالئناسالا اهي اذهىف كل ةمصاخال اوهملع كناجاح

 نوكملا قلعتلا الا كيسا الو دنس كعسيالفةسانملا مدع كءاسورت وب ث يح نم

 لغسأىل اهتمطصتتو اهلمترلف كرد ءفرو لولعو لو ءءاهيقىتاا كبصاخ ى مهملهو

 ىلا لصق ناوك الان ءهمو5 تاع. نم هنعدللا ىذر بالد نب هلناد_.ءونأ لاه نلفاس

 اكيرشهعم ىذ رب تأ نم زعأ هنال ولا هناق قاخلا نمش ىلعهّنم -ميسقو نمو انوكم

 تافئلالا نع مسا ةناعر لاقةلضن أ لاعالا”ىَأهنعهتلا ىضر هب و رمضد نب دجسأ لك و

 امس نوصس بورغلانيداسم 1 غفتلو توكل فناكلا )ف هقلا كوس لا
 نيداسمهل فت لو هيلع هتمهرمصقو هعمىرو نوكسحل ا مزال 1 هلاذلكهفروصعو

 هناطمعت نوصسموهف ةنادحولا ةدها ثمءاضف ىلا هره# ا ةدوكلا !بومغلا

 اهقدا سمي طاح أ ىلاعت هلل الاف كرانلا باح تاغص ىههدهو هناذ لكهىفرو دو
 اذاو.ىلاعت هللا لاق اكرهَملاو قمضل اورمص لاو نوعسلاا ع نموظعأباذع ممهجفف سدلو

 لعو هسفنعم نم لاسوههانركذاموارو.ثكلا نه اوعد ينعم اة ضاناكماهتماوقلأ
 ىلعس | ىدمع "لوز ءهللان ءدبور اراب "الا ضعب ىفو ناكسسس امان اكم ا ىلذ ىلع

 برقا لح ىف تنأف تنك 8 ودعلال ضف نال كك 5 مهلكك فك 1ع

 كيما 97 الا تناكمتدهماذافنوكملادهشنملامنا كالا عمتنأأ) كل ةالرتخاف
0 

 نوكلا ل :وموهذ ةتاكو
 اذ»ىف قي هيدوب امدنم ىطاعت ناف

 هيت رجامسح كإذالاو ماعلا
 حورلانمب سسدلو ةسمهلالاةداعلا

 الفةيسائمالو ةئاحم نوكملاو
 لب هبةقاعتمنوكتنأ ملت
 ودق تاح ىلوملاودو نوكملا

 الت للا افلم
 لوزت ىت> تاضايرلاوراك ذالا
 لصتوةيرشبلا تا ارودكلا ابن
 وه ىذلا برلا ةرضح اهقاعتل

 0 ا 1
 |ّناف هك صناع ماّمدالا

 لءقاداد دال وه

 هتمدخع شن مك مسللا مداخأ
 01 2 رلا باطتو ْ

 اهلئاضفلمكساف س هذاا كملع

 ثاسنأ اال قتلا تن

 دوجوملا ى؟(نوكلا فئاكلا)

 نيداسم هل خفتلو ) اذالا ىف
 مواعلاهبلق غيل ىأ | بوسغاا

 نس داسمملاب 1 فراعملاو

 لفكتمملل

 2 :اوهشنىأ (هناط سمع نوما

 ند كب ةطمحا هتاداعو ءتاذإلو

 براملاو سالم او لك "املا

 لك .هىأ (هناذ لكه فرو هو

 هتاوهشدار ااوهئاس هملا هن اذ 1 جه

 حماس :أ) لقال فدا موون اذلو

 دنت مو اهعمفتاو ىأ(ناو كالا

0 
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 ا ا هس سا كا ل

 ىو اهااكلاموا نعاس .متنكىأ(كعمناو كالا تناك) اهيف(هتدهشا ذاف) | مف[ نوكملا دوشتملام) كلةدم«مسم ىشوابلا

 ىراع .ًاءاجسلل لوقر ام .اوالا ضءد ناك اذاو ىلا«: هللا نذانناكن < شال تاقاذاو لمح ش اهتم تيلط ذا كل ةمداشو كلا ةحاتمم

 هلي رمشما ن نعو هساح نع ”ىنولاهيف برغي دوهمشلا ةلاسّنأ مول_همواسهنوكمدومشبا منع هتيمغ كلذ بيدبو بهتف ىه عيبرااورطقف ١



 ةداجشلا لاءوهو كاملا لاعنيب طسو لالا عل !كلعج ىأ( هن ,وكلمو كامب طس :ونذلا لاعلا)ةذئاز (ى) ناسنالا اهيأ(كاتس)

سي طسوتموه لباض< توكل لاعنمالواشعم كلا ملاع نم سيل نا فالاف بمخل !ملاعوهو توكلملالاعو
 امأ ىعمواسح ام

 ىلاعت هلل !نالفىعمامأو هيهعاندال_-القول ا هريعو تاناونحلا نم هريعو ضرالاوءايسأ انب هةلخ ىل اع هلت انالفاح

 اواعاننامجا اور كلذبراصفاهف.ثكو اهفطااماقسو !هيواعتادوسوملا عسجير ارسال: مذ ةمولءسو وقت نسحأ ىف قل

 ةدايعااو ةفرعملاو لقعلا ةكشالا|تانفص نم هبقفملاوعلا نمد هنا لانو (87) رغصالالاعلاهللاَس اذإوامضرأ

 _-00 كك كءءً 0س 0 وعالنيطامسثلاتاهفص نمو

 همامخ هيلع عبطب مل كالولو « هسغّرس نعىلقلا باص تأت تافصنمو نامغطلاو درَملاو

 هماخن وصملا ف شكلا | بكى ه ىلع »* تينطو همف لح هنعتمغنأف تبضغلا ةلاح ىف 5 تاناومملا

 خ 0 هماظتوهرثئانبلاىبش « هعامس لعال ثادح ءاجو ةوهشلا ةءلغةلاح فو دس ن وكم
 همارغ ىوعملا باقلا نع لازو ه اهوعت باط سفنلاهمعوعادا هسفن قاب ني ىلا يالا رزنش توك

 هرمشأ اراثدلا ىلع ص ىلا ةلاح قو
: 

 ] تافدنم ىابثدن وكن عاداتاو

 | فدوكي هنأ راحمالاو تاسثلا

 | هرخأ ف واعر عرتمابرطاصغهدسم
 ءاسلا تاففص نمو دوس أ سراب

 نيعجم أمهنعهللا ىذراضي اهانعمىفاو د ثنأو

 ىدعومىلبام>الاز ادق د« ىدعافال أىلام الىلوق

8م قفشم لد كك «اسن أ سم موما ألق تنك دق
 ل 

 ىد_ُدصىلا رق ىلسدلف 7# مهمالعاىل تحالئثمحو

 هتالاح سن مهل ىءارتي دق ارغب الو هنا ده احعو هكولس ىلءرم سلف :ىفاهدح ل ناو || ْ
 محي عطقب سفخما|تومقد رط سو دة هسف:ىودنمهللصتمو دعب ل_صدأ هناف . كك 0 ١

 عطق عملاقدلاو فشتلا ىف ةغلاملاو ةلاذكلاو نشاتايءازتسالا ىلا اهّدرو اهتعقافرالا || 3 0 0 0
 مدبامواهتمدم<امىلا تافتلالا كل رتو هناداراروصقو ههمهق باق لاوحأ نعرظنلا ْ 00 0 0

 | مهتاضايرف هبلع اولع سانلا نمفئاوط كلذ فطلغد و ةعدبووا غير كح تاذف | ا 0 7

 راو ةوسنلا صراخ كا او دس لوح الجو ١ طباضءنا لقا او مولع ناسا
 ا لا كلا كادوا

 ناكامو ةمسلان مهله كل دو ةدداق ىلع مهره ان ءاواد عملو م_ملادبآ ىوق لالخ او :؛ قالعأ نحال اهل

 كردق ةلالج ناعيا هبوكلمو كلم نيب طسونملا اعلا فكلعج )يق ةمالاهذه_فاسهءلع || تصقاذا هن راذلاو هسا

 قنا نالاىلاعتهللا قا *(هنانوكمفارصا كاع ىوطن”ةرهوس ناو هناقولخت ندب || ٍ ادقز

 اهيولعتادوبوملا عسر ارسأ ةزطسم هل لعسو لد دعو ةبو ست متأو عوق: نسحأ

 ماعلاهل لاشي كلذلوا وام اضرأ انام-جا اور كل ذإراصف اهفشكو ا عممطل اهيل وأإ

 || توكلملا لاعو كلا !ملاءنيب طسوتملاملاعلا فدل ه- نعم ىلرهظي ىذلاوهاذهورغصالا ||

 ||| هذ_مبناسنالا ناك ال مرجالف برغل ملاعوهتوكلملا ماعو ةداهشا !ملاعوه كلملا لاعو ||

 ةلاهكناوكالا ناك تايئاحورلاو تانتامسأ!تادوج وما عبجبة سيت هنوكنمتداثملا ||

 وهناكو هنودبوئشلا ظفح ىذا!ناوصلاو رمشقلا ةلزخ_عهلاهظفحو اهتطاحار ..تءار || تن دارس .

 ةاالجناسنالا فرغينأ ذهن ءدوصقملاو ةفدصاا اهو ىتلا ةسيفنلا ةرهودلا ةلزنج || فاعتتاذوتةرضحلا دبعتنأو كا
 11 و 1 ناو فل ما [ىلاراش او ٌرمام ىلءىسحلا طسوتلا

 ) ردق) هنانوكم وأ هنانوكم ىشفادصأ ىأ(نانوكم فادصأ كءلعئ :وطنتةردوحشب اولهل أوهب ىوذعملاطد ريلي قلقا

 فصل اهذه ىلع قا لور مام ىلع هيفاهعمج تافصّن اتم نمهملعاهز اوطناو ةره وما هيقام ىثو هفدص عجبفا دصالاةيبدشلا|

 امأو قلخلا ىلا ةهجوو قحلا ىلا ةهجو نيةهجو للجو همهنو هرم أ ذيفنتىف لش ءلعجو هتافص ىلع هتئاهقاش ا دلف نا نالازلا

 راادعالا هلرهظرال نكلناسنا لكل ىفاذه وىلوالا ةهد ولاالاما سلف نيذاح .ورلا نءمهانعمىف نمفةكئالملا
 ةدهاجلاو ةضان

 هلوةبناسنالا كذا ى :رخ أ ةصاخ ىاراشأ ئاهبابرأ ريغل ىمفنالو وذاادالا كر دتالرارسأ هذهو لماكلا تاسنالاذ عع ىمسناو

 ١ انعاو +_سلح هيقرتح ا هقالخأ

 كر دق ةلالج كلعما )كا ذكك له
 ةردسم اهاك اأو ( هتاهول 2 نيب

 امك عافت ا لحال ةقولذتو كلا

 اهنع كمه عفرتنأ كا سند
 سايعلاو ألاف كالوعلغتشتو

 | ةركمديسعاهاكتاوكالا ىنرملا
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 !ةايسعو و نمدلبال تقل اما هيلع عن ماى ىفتو لوزت ىتلاتاو ا زالاو

 تفاًأف ىلصالا اهعيط ىلاو ةمعلا 100 زكذاعتحلاءئالف اهتداخاو اهفرشتباغو
 همئمطملا سهلا اه ًاراهالاةينال طه ةنئمطم كال ذا: ترادواتم 10 ود د ونعلا

 فراعلا يس ا لاق # ىتنح ىل>داو ىدا.عىف ىل> داف ةمذ سه ةم_ضاركب رىلا حرا

 فولو تسلم قا نن هةئئمطملا سئل اهنعهللا ىذر ىو دهملازيزعأ ا ديعدمتوأ

 انإف يستكملا اضرلاو ناميالا با سن" "الا ىفاهيدايمتناكو ةمسءو سا نيبو اس هن قب
 ءادنلا تعمم قلل ةفص هوهىذلا باخ !اهتءلاز وتاوولؤا عسج نم ت روطتو تفص

 ىذلا ىهولا ىمضولا اضرلاو بهاوملل تجرغن باجل ا مد_هل تباحأف بي رقناكم نم
 هدامعىفو بوهولا بولطملا هللا امضر ق تا دق نع اوضرو مءهللا ىذر همهللا لاف

 ندا ماقملا اذهىلا ديرملالوسوةءالعوهااهلاع أو اهيسك ف صوراهتنج فال هنو
 قار ةيسال لا اوقالاو لاعفالا خثن مهنةحأ واجه: طايرث أ الو لاود>الا هددعىومست

 ىتح لحرلا لمكبال هنء هلا ىضر ىزيحلا ناةعو لاه لاكلا ةرضح ةعلاطم ىف هملق

 هللا ىترفدنح نيد لاقو + لذا اوزعل اوءاطعلاو عنملا ف“ امشأ ةعبرأ ىف هملق ىوتس

 تدظلاةنمزخ ودندن طبلا هلع هيناكو لدعاقام ادع ضءبان لع مدق هنع

 لعلدل اود نعل فن ت دو فيك لق هللا لنءا تغدل لا ةفةرمت رقم3 هض ذدرمل وط

 ىتررسام لاق هنأ هنع هللا ىذر مهدأ نب هاربا نءىوكحو هتلا ل هسر هةوتكل فدل

 ةكصضملا تاراكسلسا دي لبر هي ناك اموب بكي هىف تنكت ادو دعمتاَر رمال مالسالا

 ذخأي ناكو اذكع تا_قفاحطعلرتلادكرعمىفاتقو تدر لو ةي ناكو سانلاهنم كعضمف
 دحأ هد_:ءبكرملا ذة نكي لو هنمن هذاسانااو اذكه قاح ىلءهديرعو محلا

 ردغنمىوعمصو ناسناءاذساسلاجتنكرخا موه ناكو كلذ تررسسفرةحأ الو ىنمرغسصأ

 هللا ىنير مسالا حاس تقو ناكر ”ىللعلابو نانا« اكلاسااج تنك رخآ مولو بحس

 نم عدج هباعع_قوف عب قلاب موب لكم و عجاوبو هياحص أ فوه سيف لوقلا *ىبسي لبر هسنع

 اددهلل.ةفهتدجلال ان تاف مشا بسلاب نم وهلا ديد اوملاحىماال اضعف فةساا

 اذهوهتمكل ديرسسأ لذ اهللا تدلي هبوعةنام: هللا تدجام لاذ هيأب هان امفالخ

 ءاقملا ةمهاركو توملا ةبحم هك اذ- 35 نم غلب أو «ةرورمذ موا-عممهلاوحأن مههامشأو

 هللاءاقل بح ِىلقل |نمىوهل الاوز ةةمقح موضع لاقل اوماءاةاىلااقوشاندا١ ىف

 ىفتامالعلاهذ_ ديرما دو اذافا_مياعءرملا نوكيةلاسر |تحارمغ نم سفن لك ىف ىلاعت
 رعاشلا لافاكناكو هسدق رم ىلا لصوو +سذح اع نمحرخ دق هسفن

 دمعك نامت نم مون لك سعف < دسعمانالاو عوطر هدلا كل

 ىعملا اذه ىف هنعهتلا ىثرفدرعلا نب سامءااونأ ىدمس لاف مو

 همالط تنأ تنكح حاص الو 5 همادهك |كنعلاطرسكل ادب

 مدمس ساسسسلا



 ده>حهالومةعح انمى لذيو هتداراققدصاذاقداصا ادي را د.علل هأنادهو هللا م

 باد إل! لابعسإل ىلا عنق دقق كاد جو دنع عال ههيثوم دقأم لب يمال

 هلت دهشن ءمجشلا نيدموبأىدمس(لاف) همحرد عشرو هدب ” سه ىل اع نمدد مش ام هعم

 ٌكذطان رانأ او هقا ارطابكيدأو هقالخا كيده نمديشلا مافعتلاب لرسو 0

 فئاطا ىف هقلا هجر فام لاقو هبيغمف كطفحو هروح ىفكعج نميشلا هقارشاب

 كمي او نم كش س دلو ا ا نم طشامعا هنمت عع“ ن م كدعش سداو نما

 نم كش ا بابل ا ىلا كاعد نمش سداو هبراشا كف ترث |ىذلا كدعشامغا هنيراع

 كش هلاحكاب ض مىذا !كخعش انا هلاقم كه جاو نم كذعش سلو بايخع اهشسو كنس عفر
 ةارمواح لازامىذا اود كت ىلومل | ىلع كب لخدو ىوهلا ندعم ن هكر أ ىذا اوه

 هلا تلصو ىتحكيراسو هما تضوتفهتنا ىلا كب ضمن كبرراون أ همف تاحت ىتح كباق
 ىهّتناكيرو تنأ اهلافو ةرمضطارونأ ف كب حيزف هيدينيب كامل ىحكلاذا#لازالو

 هللا ىىذرةمؤوصلا ةعالاسشك فى ةرو ذمةريثكذي ر 1 عمزيشلاو نيشلا عمدب را بادآو

 طورشفلاق هنعهللا ىضر ىريشقلا ساقلا ون أ مامالا 0 روأو كلذ غلبأ ندد مانع
 فوسفأ رطب ل تا هو هش نذانالا اسفن سفن الن ادن ر ا

 ديهطلاب هنو دناكب امثددأ مهمه هنو رسباعفْحو.شلا ةفلاكتو اعب رس هم امريغ نمهنع ىر

 . نءئىنهنمز ربنا قدصلاةدار مشي هش فلان مو ةنامتاب قحتلب د اذه نالرثك أو

 هش هن د ديل ةنامللاوةهملاغ٠ نمه:ملصحاعحاسفالاوراذةءالاةع رمسا هءاعف كلذ

 قدصلاب هظهش ىلا ديرما عجرا ذاق هيلع بم كمام ةمارغلا ىف مزغليو مرج ةرافكهسذامىىلا

 00 0 تو يف ا

 ل ىلاهمقلثالن أكل رطخم العقر قت نأكانا هللا هجر نوبل سايعلا وبن يدلا

 يي م فاك ءلعفاتاولو كلزرن عون ىأ ىلع ةمصعمو أ ناك

 تياردتلو لاق هته :ءلم وأ هبهعزتىذلا» ءاودلا ك لعمار طاخنا قةءادفلا

 ىثرقل اركب أ نيزيزعلا د_معدجتىلأ نيفراسعلا ات مامالا انضم باصصأ نم اذملت
 هللة ةالقأبه دي ىف و راف هماعلل+ دفهدنعأ بااء تنكح و ىلاعتهللا هجر ىو دما

 ىدمسا. تلف هيلع رطغتى اهكرتاه/لاقفاهب عنصً ا فالقابلاهذهتدجو ىفاد.سأ

 وتلا مهنار طخ نه هظل ىف ىغلاخول ىداوايلاقابل_عيتالقابلا ىتح

 3 11 افرول حسن نع تسر تالتاتلا ذب ريتلئرقو ثا دفا ذيب شن

 راةةةالاودن :دومسعأاءاه الوملت ادو داك-هسال اوروفتلااهنءلاروة كي درلاامتداعو

 ىلا همي لهو اهلجال تقل ىتلا اهتم صاخى ههذهراعلاو- آت ةمدواهااعأ تك

 ىندالا اعلا !ذ- هىلانوكرلا نم امماصأ ض را هده ى :ودتفا اعاواهليق نم تفرش

 سنالاو
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 4 وامموعساو عئافوامي .ونظ:تالامخ ماوقالحول, دقو لالضلا نمهللاب ذو« ف ديزتو

 قسقحلاةياهنو نسكلا ةباعفوهو هقنا هجر همالكئ هت -1كلذ :ةمقح لعرغ نمعباشملا

 ل-وزع هيرو يفوتلا دها_ث ءاهانرك ذى ابدلاسال هذه ل. ىلعدرعلا ةموادعف
 ثثامخوتاف الا عجن هوزطان رهطت كلذ دنعوريثك دب ههنا ن مهل لصحت هلو دس ايو

 مساشااونأمامالاربعدقو تافطالملاو تا اكملازل وهن : هرب ر سرعت تو ثتاصلا

 سفنلا لق لاقف ةديلم ةودكتارامعي سفنا|تومىدرطن ءهذعهللا ىذرىريشقلا

 اهريبدت شي وتو اهلا اههعاودّدرو اهنمئثدو هشو || متوقو اهل وح نم ىربتلا مقا ىف

 ءاعجاو اهتدار او هرايسخأ ن ماهتالس او امام هناكسو ! !ىلارومالا ماتواهيلع

 ىضهذهف ىهتنا ةريعالو اهل ارطخالف لك امهلاوموسرلا 00 رشرات ]

 ةعيرشلا ىضتقم ىلءايداج هنوكل سدقلا ةرضح ىلا ىضفلا سفنلا تومىلاليبسلا

 ةيص نم هر طا اهذه فدي ريادي الودي مو كلاس لك ىدميامهرا وأي نيتللا ةقمةلاو

 مْلملو همل | هسفن مل سب دلفد اوك ع نمهصاختو هسسفنبيذ#منمغ رفدق دش ع قة نحس

 اولا دمدةرتالو لي زأل الو با تراربغن مهملع هيريشيأم لك ىهنلادامقنالاو هّدعاط

 عج البر اول هنعمتلا شر ىنةثلا ىلءو لا دقو هش ناطمشل اف زشدل نكد ل نم

 و ماماوأ مح *" نم ةبضادرلابالا لاجرلا غا م ءانال سائلا بقت اوطن ا كد اهلك لحل

 زوجالهلا عأ تانوعرو هسفن بودع هيرب هان هل سم نم هيدأدأب لنمو هان نوم

 بدالاد>انملن ءهنعهللا ىضر ني دهون ىدس(لاقو)ت تاللماعملا صل ىف هيءادتقالا :

 ءادتقالا نوكرامتا ْنْملا ف ئاطا فهلا هجر فاوملا لاقو هعمش نمد سفأ نيب داتملا نم
 هّني رش دو هش ل :ءىوطف هيدا ةمصوصخن ان مهعدوأام ىلعكءلطأو هماعهلنا كل د ىلوب

 كسه:تانوعرب كفرعي داش درا لمدس كي كل سو دامقلاهملا تملأ هتصوصخدو>وى

 لرباسوو هللا ىودامجرار اا كابعيو هللا ىلع بج ا ىلعلديو اهع :اندوابتامكسست ْ

 كدة كمل هللا ناساف رعب و كس فت ةءاسا ىلع كفوو وب هللأ ىلا لد ىى> كعي رطق

 كلا هللا ناسحاب هيلعلا لد غيو اهيلان روك رلامدعواهتعبرهلا كسف:ةءاسا ةفرعم
 نيف تاق ناف لاق هيديزمب تاعاسا ارم ىلع ماودلاو هءلار 5 كلاب مامقلاو هيلعلابقالا

 نيلادلاناد>و كزوعبال هنا لاف برغم ءاقذعن .ىرغأ ىلع نيل دق هفضو اوه

 باك منيا ىف كاذدجتو ادشرم داق دصد جم ملط قدصاانادو-وزوءبااو

 نائلهتناا وقدصولف هناحسلاقو هاعداذ ارطشلا بمب نأ هنا حس هللا لاه ىلا عتهلنا

 ىلا تان اوءانلا لان [مظأ ار ارطضا هنا ىلا كاصوب نمىلا تررطضاولذ م-هلاربش
 مالارار طضاهنناىلاتررطضاولو كيلطدوجو نم كلا برقأ كااذتدجول نمآلا

 ا د ا ل اهدلول

 ةدضشلا نأ ىلع هيسفت هلل هجر همالك فو همت
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 ىلعه_سفن لمعنأبكلذو هلةيدونعلاداةّدعالجو زع هنلد_.حوّدلا ص الخاودو
 وهىءملااذهو هدننب راسخ الاوريي دل او ةعزانملا لرتوىلاءعت هللا ماكح ال مال ستسالا|

 هن كال د ىلعدي راان هم_سافرتبد ماا طاقساىفريوذتلا هاك هللا هجرفاؤملا هنهذىذلا

 عاونأودئاوعل!قرخو تاماركلا ن«ئثىلالدوتلا هتدهاجمو هضاب ربدصتنالو
 برغملانا-ةءوبأ (لاق) هن دومعأ اىدر الع ا ةءابو نسق كلذ ناف تاناجالا

 رذالا اراكذالا عج نماءااخن روك تأ ىف عش هم يا ىلع هولدن ارا ستعشا

 بايسالا عمج نمسفنلا هيلاطمن ءاملاخو هيراضرالا تادارالا عسسج نمايلاشو هبر

 ىتر هلاهللادعولا أرجشلا (لافو ) ةءلبوأ ةنسف ىف هعقو هتولخ َناف ةفدلا هذ هب نكي ل ناو

 ةيدويلا قيل اس نوك ىح ىشب هل نيل ىربوأ ل هل لمع نم هذع هللا ىكر

 فراعملافراوع باكي حاص (لأف) ة-بورلا قوق ندهسءاعىدعاع مامقلاو

 *"الثماو نامغطلا عاونأ هللوسو ناطيشلا هملعلخدهلوخ دى الة ءمةوللل الخدم

 موق ىلعهنمفلا تاتددقو لاه لاما نس> ىلع ص> هنأ نظو لا او رورغلا نم

 ةلزعلاب مسوفناو عمك اوراك ذالا نمركححذ ىلءاولءقأو اهطورمشريغب ولاا اولخد
 ةَةهالفلاو ة_ءاربلاونيباهرلا لع_هك ساوألا نملغاوشلااوعذمو قلذنا نع

 ن-س< كلذ نمناك ام لك_ذاقاطم نطاسل | ١ص ىف روث ا:اهل هاا عج ةدح .ولاو

 كلو حو وااتو ةزاملا نى صالخ الا دق هلماعملاو كس! كر ا اننا
 ءافص جنب ملسو هءلعدللا ىلصهللالوسر ةعبامم و عرششل ا ةسامسرعغ نم كلذ نمناك امو

 نورهدلا وة الفلا هب ىدعبامم ةمضاب 0 مولعبا تك ١ ىلع هب ناعم سد سفنلاف

 ناطمشلاهبوغّتس كلذ ىلع لما لازءالو ىلاععت هللا نمدعبل ار ثك كلذ نمرثك أ الكو
 نكري ىت> كلذريغورطاخللا قدص نم هل ىءارتب دقاعوأ ةمضايرلا ولعل | نمبستةكراسع

 ريغةدئافلا نم مّنغلا اذهنا )ءبالو ةولذنا ن هدوصقا از / | هنا ّرظيو نوك رلا لك هملا

 بلطنو 1 !مهذعبلوشل هووللتا نهةدوصقملا ىهت ساو ةمهاربلاو ىراصتلا نمع وذم

 تاداعلا قرخ نمئش:نقداصلا ىلع فيدقو ةماركللابهملاطت تنآز ةماةّدسالا كم
 مهلاح ىف حد ةيالو كلذ موياع خفي الدقو لمة #لا ف ث دام نيملو ةسارغل | قدصو

 ىلء كلذ نم ممتد امو ةماقسالا دس نع فارخخالا مولا ىف حد ةباسغ و كلذ مدع

 ددزلاوهلداعملاو ةدهاملافدص لامها ىعادلاو مهعافس ادبممصبرسرع_صننقداصلا

 ىح هن لازء الو قلت انهي اردزاو سانلا ىلع هءلاطم_ساو هتقاحو هرورغو هدعتدب زاامدس

 نانو مارك اولال_1 اوماكحالاودود_حلاركذبو هقنع ن ممالسالا ةّمير عاد

 دحلا ىلا كلذ نم حر د مث لوسرلا ةعبام كرتو ىلاعت هلا رك ذتادامعلا نمدودملا
 كا 77 ا ب وا كقل#>

 ىديزرو



 ما ظ
 هس ب بببب+<©<++ب+ ب اور

 لل شمىف سفذل ا ةدهاس<ثو ةموهدملا مومما صو هيلا هدا وءىلءىرلاوقاكلار طز

 00 اوى قاما ل 0 0 ا نم 0 0

 انهسقولاوح ا ولاع أن انا ددتط ا مار وطفل ا

 ضرأ ىف لدو-و ندا است هقاهجر نقولا لوقدنع ناكل الو ىف سفملا اد لع

 معد ثلا هنضارر دب رملا ىلع نيع-.و هحاش الن ذدبلامهم تنناق لولا

 هن اداعئدو هنا اوهشناد-وناظ»ىف نالوا او علطتلا ن نءهحراودف كرو هساوح

 لفك هدو 76001 اًمنمكلذَناف اهعم قفّسالو اهعماحال نأو

 اهيداون لاح لع َرمالنأ « اهتراحو ىلسنمةمالسلاّن ا
 لمعلاو ريخلا باطىفالثم رد دقنانالا َنافهءلقو هحراوح ظفصلو هبر قا ريلف

 هريشلا,هبل اهسسفن: ليقف: ةوهبو ىوش هسقهلك وش  ىلعد رسب عي نأ قفتبؤربلا لاسع أن

 ذل هله ًادباك ام ةظاىف هيلع لع وهملق ملظي وهدقو هءاع ردك يقدح او

 اهراطت م اةنادب ادخ ]4 ق ري غنلا يعدقا ىذر ءالعلا هيث دقو هسا ودحر ءاسكلذكو

 زا سارملا ةءعصة وجة باد تناكو هتاجاح فاهم فرمصتسا هكللامو امر نهر

 ىلا بات ةلامثال هناماهدمسر اد ىلا تءزنفاهالومر ادىلع هاف ةرمعت ضع قريعم ملا اهب

 هلا تءزرنا.ع كل اهثرمدد ىتداصعااو ط وااناهم رسذتسعءاق5 نافامانعف رمد

 ىذاااهالومراد ىلءاهيهروط>و هاما كلذ سدو دِنُوَدو بت كلذ ىف هملءنوكيدقو
 ىقحاممءلفاغت نات ةدياكمالو ةاناعمىلا جاو ل-١هيلعاجمرع ولو هتداتعاو هتفلأ

 +«-جوهءعطت0لوخدلان ماهعممدار ؟اهمتلكشماو ابا ةتسفاجيد تل

 نمامن.كعوهامنا كلذ بسو هنا آو هسأر تح رجا عرواه .ررادلا تاندبتمضقا لب

 1 لاق سهما لاح كل ذك ةاهتامح قف اوم واّمعسط ىذنةعلمعلا

 اهافاهاودو_ةرغاذ *« اها وهاتيطعأن سفنلاف
 نوك:كاذذاهسف:َتادن رملا ىل تام اولا ب>و أن مال هلزعل اوةوللتا تناكك لذلف

 نم هلله<« كلذ ىلءه-:هءوادعوابمع اودترتفو اهدن اوعتد دقة داه ةذك اس

 هارتعا ناف ةدهاحجملاو ةضان رئابد ود ةم اوهام ةثنن ا مطا | انا يقل وةياهأ اوةيكزتلا

 ةضاررلا وةقاكلاةدهاحملا ىلا كلذ لحأ نء حبا او هلاح هملع لاا 0 داما
 مامالا (لاف هن هيرخو ٠ نمش دبر ما ةةقواولاه دقو هنافاط فذلك دعما فاو ةرعنسللا

 نءعوجرةرتفلاّن ا ةرتفلاو َةْدقولا نيب قرغلاو هنعهللا ىضرىري-ثَلا سءاةلاونأ

 فقو دبه لكو لسكللا تالاحءال.ةمانرعسلا نعحي ورخ ةفقولاواهنمح ورخوةدارالا
 ب ىتاا ىهرومالاتاناد.ف دنلا دنقل نانا جيف ئنهنم*ىكيال هتداراءادّبا ىف
 ليصخت نءمسقلا اذه ىدي رمل ىنغالو ديد_ستلاو قمفوتلا ىلو هللاو ديرما اهبعا ريثا
 دححاو هأأ ىلا هلصاح عجبرب نطابلا لت جي ام ىلع ةسعرم ثلامولعلا ن ءهملاحاتدعام

 ََك امع ١



 م١ ران اوحمو سهلا ت اضع عطق
 ا ا يي ا ا تي 1 ا ا يي ا ل علل يي يس 6ع 4

 ا 20002 2 | 2 افعسط ماكمناةسلعلا | كلود
 ض.الاتومافرمضخاتوموض-١توهو دوساّت ومو رج !توهتوملا نملاسصخ 1 : 1 7

 ترطاو سسفللا ماض اسالا ترئار ساما ىذا ناهس دويسألا ليرخاز جاور 527-٠
 1 هللا نم برَملا هءلها اهل لصحو

 الواو هن اهل ةداعسىلا لصتو ىلاعت

 ريس اقةكنرلع ا.شالا هرهدان اعم

 برأ قاللاو فك لول_سلاو
 ىسطلاد_عءلاق كسفننمكرلا
 كتلحر ابي وطت يلا ةفاسأا ىهو

 َيلاةعطقلا ىهو ىوزعملادعبلاو

 ترمس سفنا] هنعهللا ىذر هللا دمع نب ىلمسلاقو ضعب ىل-ءامض#ن عاقرلاحرطرمضخ الا

 ب ةعيساوهاو ىلعالا مكب ران لاة:ثوعرف ىلءالا هاش نمدسأ ىلع ررس |١كلذرهظام

 اذاف ءامساهيلقاعءاضر اضرأ «سف:ددعلان ةدناماكف ةةمضرأ ب >< ةعمو هنو أف“

 د رمال سوا مةرافو اهتفلاخاذا ى ىعي ش رعل | ىلا ب باقاانملصو قلاش هنلا تافد

 ناىفهالوهىلا ةمغرلاوءامتتال اوراقتفالا يدق نوكيأمناسفنلا تومىلا لوصولاىلا

 لاح لك فاذ_هلمءّة_سيو واس قب رط هءاءلهسو ه سفن ىهأ ىلعهي وعي و هنسعي
 باطم فقوام هللا هر فاما مالكن ممّدق: دقو هل سوهامف هند_عدلكأو تقوو لاما قواه ت در

 مدعو لوالاىف ةلثملا قل

 ىف كس ىلاشااى ةيدضلا

 اهتدهارو هللا نعمظعالا بالا

 لاوو هللا نا لصتامتومواهء3و

 در يرعلا نيس هولا
 هلوقدنع مدةناعسحرو علو ةماعلا نأش نم ىه ىلاصخرلا بنة<ورومالا تازعب ٍ 3 1

 ار دل فلل ِ
 هلا ود:مناكام كادي و داب و ةييالاهادإ عمم مقيلو هنعنا 2 وهل ءفىلا ْ ريد دا 9

 اضع هنّطركعل ىاا تابودن ان الط دلاادهاةطرتشاا غاووهةس م ىاآ قرلعاذا ا 0 هل ىذملا ءانتلا تاو

 مهأ سدلاممدقو اه ىل ءلمعي لناف اهتم هالاذ- مهالاو ىلوالافىلوالا يدق: ىلا اربف ١ 500 مالا ا ةءاطلا

 ١ هسفنؤلعدأف اذه انهدمق 37 طد رف الو اما أرفارهع ن مدنا كلذ ذخاماو علا بيولال كوول ءبتمثاك ل كك 0: و 42 0
 ْ: 1 ت1 للا هيلعهقلا ىلمهنئا لور لاه تاافاهن ًااهنعهللا ىذر ةثناعئيدحىفو ريصةنالو ولع ا 0 1

 همو د لمعلا لضفأ ناو اول ىت- لال ىلاعتهتناَناف نوةمطتام لمعلا ن ءاوفاكت 3( ْ 0 ردم ىلا لرش

 ناورمسينيدلاّن الدو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هنعهتلا ىضر ةرير» لأن ءولقناو ا تو ساذلا ىذأ لاةحاوهو

 هكرتىلاردابملذ امارحناكناو اور.ثيواوب راو او د3 هيلغالادحأنيدل اذا شب رضخأ تو هو عولباو»و ضر
 ضع ىلعامكع عاف راج رط وهو

 وي رطل اهذهىف ديرمالدب الو

 نوكيا او سفنلاب س ذل نمح ورانا نكمال نيفراعلا ضعن لاقو كي ربهءلاط تنأ

 هنطابو هرهاظ ىف ةقيرطااو ةعب ريشلا دو دحةاعارع لغتي مهنا سفذلا نم حورخلا

 موةيا دودة ةلاحمال ىضتتي صوص ل عد _ب,ءلكحاو ءمبادامازنلاو

 ةرهاظل اهلا عأ ىه هناكسو ديعلا تاكرف سال لاو-أ فال: انفات كلذو هع

 هذ> اين أ جيش نيهسقلا ن نهدحاو لكو ةنطابلاهلامعأ ىههندارا اوه.ثوهدوصقمو

 رداسلفامحاو ناكنارهاظاا لمعت هنعذن وةعلارخؤو تف بدالاءىس نأ ديرملا ل و>نم

 احاممناكن او اهوركمتوكدام كنود ودام عج هسفن نع عطقماو هياذسداو

 ور تل اةود ل عضلو هسفاعر رءلاذخ اي نأ ه ءاعقدن ر ا ارطن ل#وهاذ_هذ

 دةفامل هءانمجا نمرثك أ هلعامدرح ,ظعي قيقا ردقتلا لن تاق اوت ا رككلو
 رمف: هيلا لءعالامىلا هسفت لدع صخش ب درو صاخشالا فال خانك ل !ادفامذو كلذ هم

 | نمو
 3 را

 ند م صاخعو هس

 هدعاط مز دقات فار

 هلع هيريشيام لكى هيل ادانقتالاو

 هترتالول ل. وأنالو بادتراريغنم
 ك0 100522777 177777 تطل طق ا

 رتل اح او ةضايرلاب هماق نمهتقالعلاوزو كلذ عطةبديرملا له ثيافرشآ صا

 | ىوهلا لمس عال ةرقلاوةعاطاا هنو ىلع هنمهلٌدبالام ىلع هفوقو نوكب ىت-كلذ ىلع :

 ةاعامسههلامعّدد اوهلوانت بسنوكي امهملا سانلارثك أ | سوفت لعدتشا#وةوهشا او



 ال 1

 قطر 4الا لفلاقفلوقأ فدك ىف اعو ىلرفغافل وق أ امردأ لف كل .-ىف تهت برا, تاقذ

 1| تأ اشاد نيمحاف يتاثر هس" ئءزوأو كئالب ؛ ىلع نريصو كت اضعد

 اومىدعيلاو ممحءام_صققوشلا كلذ مهأر يطد تاطد المت اطأو

 ةنكاسموأ ليم ىندأب ؛مم ولق كلذ ن مئشقرتس: نأ ةفاكأب معنو> رع واممنوتفب

 || لاو كلذإو هلاولهأو مهل لهأ ىذلا عمف رلام-هءاقمنم طوقسسلا كلذ مها ب بومف

 انضر لا تاوه ا ! ةماعلا ة مص دع ىلا عز هللا د :عسحل اهي هع هللا ىذر هللأدا عنب لوس نس لش - ما2 م ا - ١ . 2 م. ١ ل مي

 ٌْ انسي: ىلعدو ا.ىالاتفا وا وقو هاوس وادقارغولا نكسن نآوقد

 1 ىريغ بح عم ىحاسهل دين آبوا_ةاا ىلع تمرح ىنادوادان مالسا اوةال_صلاهماعو

 ىلوهحربدبعلا مث مال لاو ةالصلا لضفأ هدلعواذست ىلعى والاف ىلاعت هللاّنا ىو

 قي نك 4 كلا وك فرامل ا ميدست هدحتل لاف هييعامو برا:لافاسعهمفّأالا

 دقرت اطىلارظذقالد وطارغدة- ظيغىف هللا دبع ا دياعتا (ىورب دائما نكسر

 - دلت سف وراس ءصاو 0 ىأبتر عم ىف سنع

 ىلاعثهللا نمدرَقأ اةيلهأ اهالضعو كلذ نمرهط3 ىت>ا متلمجو اّتعسط ماكحأ ةماَعو

 قااو فك كول ءااوزمسلا قة لءاسشالا هذهتان اعمالولو هناقلةداعسىلال_صتو

 ىلاععت هللا نع ل معا ظعالا باوط ا ى هسا نا نمةصامر.ءاناو هلم ةنامراهه

 هللا ىذر نيدمونأ ىد.سلاقو ىلاعت هللا نيب وكن باح مافعأ سفنا اًنالس ذا

 نمالا هللا لعل خدنال :شدقا ىتو نياعلاوا كنس از قالار اتيان س

 ةفئاطا هده هنعتىذلاءانفا بان هوىعسطا|توملاو ءو زاك الاء ايفا كاي نم ندا

 عبر ا+_سفنىفل_هيلفادهاني»ذم ىف لخ 1111111111 1

 || مهف مهب رق نط

 ىأ (سوة-:لانيداممالول)
 (همتافوأ اموات اداعو انمتاوش

 عضاوم ىأ نيد امملاب ةيدشلا
 نالوملا عما ل.كنا ضك: سه

 فلو لولا ناكف لكف
 لو سوفنتلا كلذك نيدامملا
 هذهالوأ ىءملاو اهتاسهتشمفف

 ريسوةحنام) اهة هدو سوفنل ا

 الوريسرومتامىأ (نيرئاساا

 هنال لولا ا كزمةريض ىلا كولس
 هسفأ نه دسأ لكل برقأ ىلاعت [|| 5

 لد ن.ههماا برق أ نمو ىلاعت لاق

 وهو دبعلا يأ كي متاف هيلا ااا ا ا ا
 1 جت /كنمتمدعولو كنااو مش ٠. 0 ما( رطب مني كاسر اا
 حام ىذلا دعبل نال ذا سالورمس || اهبعاو دواهران اودو سفنلا تايةععطق وه ىلاءتهتناىلارعسلا (كةاصوا هوعع ىح

 ىلاعتو هنانهسهئع قامقلالا ٍْ

 ىلاراشأ ان ونعمو أ ناك امسح ا
 ة.سح(ةناسمالذا) هلو. كلذ ا دمقاومق اب وطتقلاةفاَسملا اودو ىسحل ادعيلاف ه_سفت نمديعل ا ىلا برقأ ىلاعت

 0-0 رطل كح !ٍ 3 والاىفةملثملا ىءاىلاعت..ةدىفنالام هتاصواه دودج ىلاةعطقلا ىو ى ويلا

 ةسنملاةفاسأا تالكلاعر اىأأ | ريس !نمىلاعت هللا هجر تاوا | اهتءريعىتلا طافلالا هدهر ىناثل! فدي دنعلا مدعو

 3 : تاراءعىشه عود>رلاو ناهذلاو لوا سل اوريسلا ا هان عمو "مول او”دل-رلاونيداملاو

 0 عمم 9 ةمسس>روهأ نعامب اوزوعشب ونعمرومأ قة. ؤوصلا!ملمهتسسا

 أ| فاؤملاهرثذىذلا مالكلا اذهر ريغالدبعا اهب فض تالماعمو مولعيلا هلك كلذ

 لص نيلئاقمنيبالا نوكنال
 (ةءطقالو)هبمح اص ىلا .هدوسأ

 ةوادءواعاطةنا ىأ فاقلا مذ
 (كلصواهو عت يد ةشسو كد ) :

 55 3 ا مسمضعل (لاق) ىعملا حمص ىلا هت هللا ءاق5 ةداهس سلا اهومواهمقر اهتدها م عذاو

 : حوورذلا ىمظعلاة مها لمةو سفنلا ةتاماىفالا باقل امام ىأتوملاىفالا# م مااأم

 ةوادعلاو عاطقن الا نذل

 نيدادتم نيالا نانىوكسحرال

 ىلا امهد> أ حاصف نيب داعتم
 هللا نمتنأنبأوةدوملاو “هل هولا

 دع كن لصاحلاو هيداعت يح 8

 ىلا جاحمالْ كئمتاووثلا ءاغنا
 وهيناعت هللا ىلارعب سل | نالرمس



 د

 نوةوفءارو- نينا كل ذدعب تفوك م لاق اموهنيعيرأ تيقوعتةر ظن نما |ترظخو

 رظن الثا ك دوه« ىف ىن. ءتضغو تدع لاف 0 اذا ىل لدقو لاس او نسس ل1 ىف

 نهفرنم تح ىلاءتهتتا ىلا عرضت لزأذ نوبل ةاعال لاوس كيذوعأ تاقو ّنهيلا
 تاوزغلا ضعبىانوزغ مداخللا ةرمسم لاه هخعدّنلا ىضر يعنونأ ظفاملا يشل ارك ذو ىنع
 تح ةرمسملا ىلعو اهانث ىحةنمملا لعلمك ديد لاب عنة موهاذاو ىاجىلا جةاذاف

 لود كيت ع ذا قب اقا اىلع لجو اهات

 ىت هل تنك ىذل | اذ_ه « ان :ظدمعس الوم نسحأ

 انادق الو انلتاه كلام + انعزان_طاروحا يأن

 انلعأ امو رمسا اىلعدق « انةدشأع نكدسدلا ن 1

 ُ وهاذأف ودعلا هما باكو هفاصمىلا عج رم ارع ارثك اددع مهنملتق لآ اذ لم لاه

 ْ لوه ًاشناو سائلا لعل جدق

 باطلاو ىدكموملا عمضيالنأ 5 ب 0قاجرو وجرأ تنكدق

 ا برطلاباطالو تراطام لالول بعللاروصقا اكل“ المن هاب

 || ةئااملا لم ودعلا هيلع بلاكذف هفاصمىلا عج رع ارثك ادع مهنملتقفلئات و ل

 لو ث أممسانلا ىلع

 ئد-ر او كف اةلئاه كلام #3 ىمسام ىقدلملا ةعلاب

 : يعمطتال ىمطت ال يمطنال «ىرساو نانا ىلا ىدرامت

 ٍ لذا ةماكل ذب ةءحملا ماةمءاضتقا ن مدانرك ذامل> الو ىلاعت هللا هجر لّمق د لئاقف

 ١ ىلع ماها اه قوق ة فو ه1لضع ىس هيتابلاطملاو تاالسالا ع رقو مرات ان 7

 لاعالاو ةذطاو هم اعلا بلطاديعال لوز عهللالوقب املو ًامهضعيلاق ادهاوماقلا

 : ايوا طاعس ل جدلا ع1 انحف د هلكدى مدل لاه تن أالا ديرأ امال لاه ناف كلذرعغو

 ا هبل .اراذاءاذعلا ضءدلاقو مدعلاه بجو كلدو مدقلا تويثو ثودحملا عفرو

 1 ند «ىشب تعلوط هذان_سال ني ديرما ضعي لاقو كدفاصين ديرب هنا لعاف كملي هادو

 | كسفنعمطتاللاهاللاةفهملعهترث  افءاوس بوجع كالا له”ىئاهللاقفةبحلا
 || لهأ لكمسمنءىلاعت هللا ىضرانئاءاعرضءلافو هول ىدادح ا اهيطعيال هناف ةيحنا ف
 لكي توبلطي مهو ةيحشاو ةفر عملا عدا ا

 هدأنب ي_هارب !لاقو هللا عمو هللة طتطود رطنو نوكسو" هكرح لك فو ة-ءلاطم ةرعش

 | ادحأ تيطعأ تكن ابر وب ت اذ تاق ةعيفر ةبحنا ف تاماتم 4ناكو هنعهللا ىضر

 تنأ رولاه اا هرم كذانو ايعات كد اها لبق مهواق دب نكستام كل نيبحن نم

 كيباق هب نك- سامى سان ا ىمتديصتس ا امأ ميهاربا اي لاذ هب دينيب ىنفقوأ هنا م ونلاىف

 لاهو ثمر ايما ركسي له ماد دس ءا[قأ نو د قامشملا ن نكسيزهو لاقالبق

_- 

 تاهو



 ا ا/

 ن ئةم ىف هسفنىلا تفتليال قشحلا نمؤملاف ىلاءتهتلا قوة مايقالداضموهو

 ةقول ىلع صرحلاو ىلاعتهلئا ىلعءانثلا هلغشب لداهاد اع ظح باط قو اهيل ١ نساحم ١

 هنمباطيالو اضوعهيوبحت نمورب ىذلا بحماسل)ه كاذعسج نع هقوقح عبد
 لذيس ملا نم ىذتةتةمحلا ( هل لذ-2نم ىلا سا كا لذ نم اّناف اضرع

 دوجو مزلب ام اذ_هفهفمهلا © ظح باطريغنم هن وب ةاض سه ىف هناي نحو هن ماك
 لدقاك ةيحنا

 . لدسالام لد ضن «٠ هيصة ابخاذا .:
 لافاك تلاد اعس ايام هومحاضر عفا مو ان اهيا كلذ نم لهفامىربلب

 ىلاعتهّنلا هجر ضرافا|نب رع صفو

 فرسع س اداو منهم »* هحور لذابو جورىوسىلام 7

 فعسأ ملاذا ىسملاة سخان « ىتفعسأ دقفاهبتنضرنئاف
 هلمعم_تاالاا مالو هلذالا اروسد مهن وي عدبال ناوهوراشنالا ةمحلا ل_.قكلدإو

 اودشنأو ةمسه«هئمديالام لكن م ىئتسالو ةتكسالو اسف: هظاالو هسفنا قسالو

 لع 21 نةشاعلا ف نذاىناف »*ه :رطق ىم زمعلا ىف تمَقب نمل

 قال جس متددلا نا كاك ب هنأ ةبحلا مق هنعدنلا ىذر ىئرقل اهنا دمعونل اكو

 هظ-ديعلا ىش نأ ةمحنا ةَقمَم-هنعهللا ىذر ىموسلا بوةءيونألاقو ئئكنمدل
 لذي دوهحا غلب دق ناكو نيس لا ضعبل لقو هيلاهد اود ىشرو ىلا عثهتنا نم

 نمامعم» دلك لاف ةملا قفذغ كلا نر ناك امة هدم قلق سد هنو هلام

 انو اون وهو هن وضع فاش ابدع نامت لاق ىهامو ل_ةءالبلا اذه ”قتاع قللت قاغ

 ىأف كض تنك نان وهاهللاقف هاك كه> ون ىعضرعت تنآو هاك ىاةب كدح ًاهنلاو

 اذه تاو كاد يح جور ءاعقفنأ 5 كلم أ ام كلما ىدسا.لاقف“ ىلع قفل ىس

 هانركذ ىذلا اذوهفهيدسا دهناكفد ويعل دنع و قلل قا فيك ودءعل دع و قاحلو م ذك

 هماقم نملاحاذ يف ضرغلا ناطو ضوعلاءاحرامأو ةسسقشالا ةيحلا مزاول نم

 رعاشا لاف ئذفةص وصلا ةمحلا ماقمنم ساو ءاج رلا

 بامحالابسثالاو ىوهلا نعو « هظحنع اناف كب نكي ل نم

 ب ام ن_سطوأ ظحلاشمل * فقاوتئار-ملا نييهنالف

 اءاوثهملءوج رب ىوه فيعض « ةودرب لسا نعىنابلاءانأامو رخآلافو
 هللا حو ل ءقو هب وي هلا ضوعلا ضغب ضوعلا بح أن معمردد- _-<ثولأ (لاهف)

 دجأ لف دبع باق كعمل ولادى ا مهاسلاو وايل اواو ىلع ىسعىلا لحو زع

 ءارو> نيهبرأب تفوك نينا ضعب لاو ى> نمد ”دلمةرخ الا اواندلا ت> همف

 نينا ون شده رهو>+و ةضفو بهذ ن مبا نويلعءاو هلا فنيعاسنل نسأر



 ىلاعث هللا ةمظعدو مشن ا ىنعب ( همنص ىلتو ىلاعت هنتمظ دوم ن 0 وه قفحلا عضاوتاا)

 اه امنام ألطيو امهذبو سفالا دم_<ىذااو» ه»ٌكلدّنال 5 2 .ةاسأ عض اونلادو-وهل بوب ىذلا لا لدتو

 ىذلا اوهو مّدَمَملا عضاوتلاق.ةللاح رخو هيالا ةسانرلا بحو ريكلااةر هه ب اهلا نم عطقتبر الفال عضشلالا و هلىلاهت هللا ىلع

لاوريكلا نم 'ىشبابو ثمنوكيدق هلال قمقح أ هنأف امم ومعو سف: | صقار طظذلا٠ نما
 سدقد- حلا لاو اداو ب

 اهعشومهسفن تير عضاوتملا نأ هدا ص لعلو ىلازغلا لاق 0 1( ربك دم-وتلا لهدا هعض اولا هاش

 5م قم 47777771 م ا 1727 ا جبع

رالو هسعن ترشد ال ددوملاو
 اه ا

 كار ىناىدم سادات لةذدن اكهماعو هند>وفهماا تاصو باكلا هزواجا-!ذ لاق هقوف نعتئاغوهف ها اهعضي ىتحأش
 ىفىثيباكلات سا د

 ةمظع٠ ندهدده 0١ ةسقل 2 خا تق <" اه

ناعادنءال ا عض 0 اًةقشحدنعلا
 يم م 

 كلذ دعو هملقىف هد هاملاروو

 ا 00 متقملا ا اهؤا ةصاهئابوذدنعو رسغتلا بوذت
 00 عداوتلا] 10

 وه هتذص ىلو ىل عت هللا ةمظعدو مش( هتفص ىل تو هةهظعدو عد نءاي_ئان ناك اموه ا للع ع ل علاوركلا 00

 اهسدنو الا 0 عدا 5 كي ا نك رمال هلو مدام

 ها تر لاك لا او>أو لاعأن ملل "ا ل ل
 ناهد سم ىله او <: عهللا يدر دم و جلس لاو ريثن دحوم لخأ دنع عضاو“ تامدانج لعاو هعبشا يدر دمعه أد ١ لاو ا ا ل را
 | هتمظعك كير تافص دوش ىأ

 اوعقرب 5 ًااهعضي تح ًايثاهارب الو هسفنتيشيالدوملاو اهعضرم هضم مو ا فصوو هالو روك ذا فدولاف

 امناف هللا ةيظعىلا هسفنهجوماف عضاوتاادادأن مهن هللا ىذر ىرمدملاشونلاو ذلاقو ابرلا فصووح توك كلاس

 ةريق اهاكس وفنلا نال « سف: ناطاس ب هذىلاعت هللا ناطا سملارظأ ن هورغسصآو بو ذن 0 دقنامل ل ماخ ماك دعا هزه
 فراوعبك فو ىلاعت هللا نوده«_سفنىلار طب .الثأ َصاَوَدلا فرش ن مو هسهدتع 7 0 ١

 دزعف هباق فةدهاشملارو ناعادنعالا عض طاوتلا ةَقشح ياللا 0 راى نص نع بعلا جورج الاف نيغاو اثاوص ٠ .ءددع ا
 قاخلاو قعلا ع.طنتو زياتف بهقلاو ريكا ُسغن ماهو اهص!منابوذىفو سفنا !بوذتءاذ | 8 0
 (فصولادوهشالا فصول نعاس رتعال)ف امناساغواهدثو نوكسواهران' اودع || هاد ىلا بكد

 دعا فصوالوأروك ذم افصولاون الامد _ةئامىف ءمل عفا اومدحلم ةراسعدد ْ لا

 ىلاعت هللا نعءانثلاهلغشد نءوملا رق ىلاعتو كراس برلا ف سوانا” روكذملا ف صولاو ||| 7 درر ةيالديخ

 وخواهاعءاتكلذو اهبلاةد_ءجلالاو>الاو "هله !لاعفالا ةمسسناب ور سفنلا
 اانا سلع تاب لامس اها ابل معا مايل 1 دونات هنا لكتا خل ناظم

 كش نم ّنأف هس ال هن رب

 هسفن نع ريح هلو هير فاص وأ

 ءانئلاءلغسب) لماكلا (نمؤما)

 آب 7ب7بب>”؟>!>إب70707070070707070707ا00تت7صللا فاصوالاب هم صو ىأ هلا ىلع
 وو هلمجل !لاعفال اةمشإ اهلامظعمىأ /ارك اًمدسفما نوكن نأ : نع هلا ةدمجلا فاصوالا| 5 ةماسسلو "للا

 ديعلا اوىلاعت هللا لعذكلذّنالال ماك مد هر نكي هملا هل ل 1لاعفال | بساو تعدو تماصان 1و اذافاهيلاةدمجلالاو>الاو

 لماكلان مؤملاق نانملا ىطعملا لع افلا ىلعءامُدلا نع رهظملا ىلع ءانئلاب لاغتسم الا ىن_عمالذ لعفلا هءفرهظ طفل در هظم

 اه كنز ا :امظعمىأ ا ركاشاهان وكسشاييلا ينال * م ا وحالاو ةنسسملا لامعفالا بسن 0
 ةهزا نم وون كن اور 6“

 هنامورات نمبرهوأ تن فعمل هاذا است هقاد بين و اهلاتفتلمىأ



 هسفن: فرعي ىحهللد#بعلا ع ضاوسال هدع هللا ىذرىبارادإ!ناهلس وأ لاقو تدضأ
 لق ربك موه ه1 درع هون مقالا ىف نا نظردرعلا عا دامهنعهتلا ىذرديزب وأ لاكو

 هنو ةرعمردق ىلعد- أ لكع_ضاودوالاحالو اماةمهسفنلر بماذا لاق اهضاوتمنوك يف

 ىنوعضرن ا ىلع قاما عوجاول 4 تعهللا ىذرىنارادلا ناهلسونأ لاقو + هسسفلبو هيرب 1

 فرمهنادقو «ذعهّللا ىذر هللا دمسعنب سنو ول 7لاقو هءلعاوردقأم ىسفت دنع ىاضتاك

 ىيقانلهقلا عدا لئاسقم ني دخن ل فو مف تنك أالول ةحرلا فكشأ /تافرع

 بذضغبالن أ قافلا اذ ميقّدحلا تامالع نمو كسك الدهس سانأ نكأ لالا وا
 نااذبأ هيهَمَدَح تامال_ءنمو رئاكلا»فذةرو مدينا هركبالو صنت بماذا
 ىربال نابهلاحىف قد_.هلا مزتليو سانلاا دنعر دقو هاجهلنوكرال نأ ىلعهصرحّدّةكي
 لوهنا ضرأ ىف دوو نفداهلوقدنع ىلا اذهمدةتدتو ممولة ىفاعضومهسذنا

 هللا ىذر دنحلا ذاتسأ ى ركل نب نيسسل- | لأ نعىتو هج مد نفدلاهم تناك

 لذد اد كلذدعد هيلا ع بوهفهدري م هماسعط ىلا تاع ثالث اعدال رنا امنع

 تح ةنسنب رشعلذل ا ىلع ىف: تضي ردق لاف كل :نعدلأ- ة _ءرارلا را قدراد

 نيس ىئتددرولو بصف مظع#ل ىيريو دوعف ىديم درطاسفدر طب بلكلا | ةلزنع تراص

 ضعنن ءتثدحو هذعهللا ىذر ىملا بلاط نأ لاف كتم>ال كل دعا 1 00 م

 سل»١لاقف ىلاعت هنن مناك ثا لاقتو هديت لك أذ وهو ل جر ىلعفقو هنأ ةمفوصلا

 هعانسم٠ نءاأ ف لكحاب امم قومك فئاطعأف نك ف ىلع لا ةنلكف

 اذهتناكولاقه قاع قوام 1 1تهر 4 لذا لايعمل يتاجالاب تي سرا

 هرك ذام عد ضاوتلا فترأرام برغأ نمو ةاسل راب لدجت ساروا لايت

 ل رسال فات تارا فرا_هملافراو ءبأ 5بحاضص

 جي رفالاز مىراسالا سؤر ىلعاماعطهلاندل "يأ ضعب ثهددقو ماشلا ىلا هر ا

 مداغلا لاه غرفت ىحىناوالا نورظسش ىراسالاو ةروسلاتدماأف مهدو.ةىف مهو

 ةروسلا لمعلا ١ رةعلا عمدر :رفسلا ىلعاو دعب ىد ىراذالارضحا

 لكحلا أو مهنمدح اولاكم ماد .دعقو ميا !ىشموهن داد» 5 نمزيشلا ماهو ادسح اوافص

 ها را كئالاو ىلا هتهقعشاو "ا نمط[ لزاناب هيدي لعاةاروظو اوكأو

 بأ ؟سحاص رك ذام ادهن هبرغأو *هل خو هلعو هناسعانم ملعربكتل نم هخالسناو

 نع هللا هجر ىطر | ف سول نب قمع نب لك _بملاوبأ بغارلا ةدنمو بلاطلا هنغب

 ءاهقنا | نمناححم ودم مني ند رلادبعمقلا دبع ني دعاه مفلا شل ىأر هناهسأ ١

 اهيلعناك تلا ب رطل | ىلع ىع باك هل قةساف نيطلاريثك تاش موب ىف ىشءوهوءانعلا
 انفو هىثعذ تن حوزوحل هرظتن ف ةؤواقي د ال لعو طئاخلاب وصادق هم ًارفلاه
 ىشب ىلكلا لرَتو لفسأ ل زنو هدف ناكىذلا هناكم ل رتدق هلأ رلاق باكلا هتم برق

 ا 77ا770 ل 07مل



 ؛ دوهش(نعالا)ةشان نابت اسلىأ 2 طاوشلاس لذا اًم-ركسملاوهذ) عضاوتمهنألاب راعشنأب(اعضاؤلهسفنل ثبأ أنم)

 لزانت هنأ أواه دس ناك (ةعف 1(

 د الو (اة-ريكتملا تنأ 0(

 ةقمو» ةقمدلاد ود .وال اريكسل |

 ساجنار دصىف سول اقدتسا ٠

 ' رف عطارتا وكذا الم

 لاءفالءفىأ(عضاو اذا ىذلا)

 نم ابيرقسلج نأ, نيعضاونللا
 0 ا 2 1 نوددهنأىأرا الثم ءاءلاردص
 [١ : ١ ١ ىفس اح نأ قكسإهنأو (عنصام سدلدااةحريكت لاوهف اعضاو ه_سفنل تن'آنم)# هنعهتلا ىذرلاهو لضفلاوليثلا ||| 0

 ١ نأ زماملاو الثم ىلحلا لفسأ
 قش الوادوشوماسا# ةعضلا اودواه3ض ناكل ةمو دعم تناك و لذا ةلاال ةعفرلا دودو : 0 0 0 - : ١

 0 تش.الىذلاوهةَد.ة- عضاوتملا

 تيأن' هنال معلا نتا ىلا جات يخل در وو ةعشل مرجان 2 4 1
 . | | هةعضنمدهاشيهنالهسفذل عضاوتلا

 انضدأو ةرورضلابربكتلا دو>-و هع قل 0 لا 5 1 1

 2-3 ا ل 7 صا ها ١ ةهطق 8 يل اثات كل نذ لادظملنأف 0 امر هنل ذوهرك ذلوخو هردق

 و : 3 4 - : اًعصّدمتاكن هو كلد نه هعئعام

 . انفلادعفا نما دو و
 كِل داهدو-و نم مرد , الو ة-هقرلا مدعو ةعضا اق يشقلا ع اولا ةغم وكاد ل ل : ب ل را 8

 .نولطملاو ١ : ”ه
 ١ نودهست ىر هنالاعضا و هدعتل
 6-5 م و ُّ ل هدبعأا رب تاس ةملكلابةعفرل 1 9. ا 2 8

 ١ تح ا سس سس سس ا ل عش حل تس م هه 7 20 و
 نوددناىأر عضاوب اذا يذلا عيضارتلاو كدو عنصام قوف هنا ىأر عضاون اذا ىدلا ا و 3 000

 كلذيَسش م ءاشامنء_ءضاوتملا

 كشفت ىأر و «سقمأ هدا ناف هيلع

 عضاوتألان ٠.مدهل سدأو ةمقه عمل

 دريل: دع قلك بص

 | قلما اذه. قةحتلا ةمال_عنمو
 ١ صةختاوأ تن وعادا صالات ا
 فذَقوأ مزين أ ءهركحرالو

 نوكي نأ ىءصرةءالورئاكلاب
 سس انل ايولقىف اهضومهسفالكرالو هاجوردق مهد ءهل

 01202211 لل لل[
 2ع "هليل اوعبطلا ند اقل عجاع ةوهشلاو ىوهل اةعبامم ىلع لجان س هلا

 8 هلا 2ص جمد 5 5 ع | ١ ] اضيأ :
 .اهفنولم ءادصهايو كل نولصوّت اّمطساوذاللءاد_ءالاىدع تناكناداضبا | ةءقألو ستره كسفنل ىرتال نأ

 ؛ اذاىذلا عض ضاوتملا سدل) لاق

 انيعذا ا لاعفا لعف ىأ (عض او

 8 الشم ىلا لقسأ ىف لجلب

 عضاوتلاتاسثا نعض ىف (ةعقر كسلا تب اىتخ) امنودامىلا اهنع )ا, ع

| 

 كمن حزتمملااها وه مقوا عدها ىلع د_ةنالثنا لسبةن م ك_ءاءررمضاايدوعب

 هنلعلابقالا ماودىلا ادي كاعد دقو كالومالا كلذ س دأو كد وقاد 3 نع الا كمدو

 ركتس لانا 00 0 لا مفا هجدز ل كو 0 ءلاو

 200 ع لبتلاب د ىلع 0 ودم برا تلييقا

 ربدق ص الملا ىلع تن برا 3 ىوفلاوومشر املا رمل |

 ناو ةوادعا اكل" نأ ناس كلذ معواهنمز ارتحالا هوجو مهتوا دءدوجو همالكف نيد

 كاذعسم< أو هلقنوو كاذب ديرأ نإ بلاطملا ىسأأ ىلا لئاسول امظعأ نمتمظع ||
 لاكي هع_ضاول فرتءاو 000 ةرر < هررجو :رمتعام اناا 1

 ىذمش عضاوم اوملا تانثا 6 21 فا اوكسَعَمل تدب ا ا ةعقر نعالا عض اوثلا

 لعافتلا بارك ر.س و ةعضلا نملعءاغ"

 رع وراك وحيرافتلاو ركانمااو موانتلاك كلذك تساو ةهدلاراهظالعوضوم

 دودو ه4سدع 0098 نان طوق اراهظط الود كالدب ف صن 8-2 اوهام ادعأ 1

 هي 3 ةاسم2 - ال هةمَق 2 عم اود دنعأ ل رك دالرخ !نام . اذه( عنصام ١ هوو شا عم_صام وف الد اوماا تشي م. صا ادمعلا أنمو» 1 2 1

 عس اوعلاو 9 لا 0 4ه :ءامهت امر ةنادرمرك دلوخو بدق دهاشد 1 3 وهف هعزب ل عضاوتلا فص ص أ ّ ره كي + من ل . ل ل ف بحل 1 2 . 3 6

 هيهدحوو كادلهدوه ىلإ هرهاظ ىلءهرأن اروهظو مسج ناد بوعد و قيما ُ ىأرنمىل ثلا لاق اذإو 00

 دو نمه_ءهتلا ىذر ىثرقلاهللاد_رءونأ عشا لاقاك هعضاو ةعممس قحدشامم || 5

 لاسعف أن مىل_ءفوأ هضصأ اهدهب فصلا دبعل | اذهف ةمضهقو ززءءموعفدل دؤهذقوذ

 ةيلغل كلذ نم ع:_صام نو د4 .: ىر هنالاعض او هسفملا كدب تدشن ملء شام نيعضاوتملا

 ىضتقيام عاصامقوذهسفنناىأرو هسفئلهتيثأن اف هيلعد_>ولاودوهثلا كلذ
 4ه ةعهللا ىذر ىلم_ثلالاف كلذإو ,ةقيقسربكش ءوهف هعزبا عشاو ءلاهقصدوحو

 عد ا مهل ,هل سيلف ةمق هسفنل ىأر نم لامودويلا ”لذلطءىلذ +مالك ضء؛ىفاموب

 ثيداصل
 اهل از
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 نمو هئماو داعم سا أم هزمةداعتسالا ىلاعأ "هلل | مهم امالولو ه هرمهئرز هظفح ىلوو ه دمج

 نا ىلاءتهلوقىف هنعدللا ىذر ىسرملا سامءلاونأ ىدم_بلاق + هن :هللاذاعتس وح -وه 1

 ةوادعباو هأ ,مناباطخلا اذهنماومهفموف اقدعوو ذءافودع مكلتاطيسشلا

 ىأردعمكل ناطمشا انا كلذ ندا هاومهق موقق ب بيرل ا ةمكغ نع كل زميل ناامشلا

 ن.وهنع هللا ضر مزاحولأ لاو هنو دنم مها كح هم اول غمد بنمح مكلانأو ٍ

 اناطسخلا مهضعبلاو رشاش ىمعدقاو عفاف عمط ا دقادقاو بام قسناط لا * ]|

 ا ىصاسعملاعاونأو رورمُشأ | ةمسسن ى *و بدذلار اذذأ بحسم ع ىي_ءير ادله - هى 1

 ا الاه ببئاسلا امو ىلاسعت هلل !لاق كم اسدعا رساد- هو لوز عهللا عمابدأ هلاداسفلاو

 0 وةوالو>هلناامأو ناعم مآ لع نم ادهىلاعت لوقو هرك ذأ ن أن اطمشلا

 | هملع ءنوحأ اًةلخ لوز ءهللا قاخأم هنعدهللا ىضر فارادلا نالسوب ألاف هالف عفو أ ْ

 نيفراعلا ضب مال قو ادبا اه هتدوعتام ه:مْذوعنأ نأ ىنسعأهللا ناالؤأو سدلبا نم

 هنود ندمان اهكف ةهيل اان مههانف رم موقن ةناطمشلا امو لاةفناطمثال كتدعام فيك |

 هنعتافغو كل :تلمه ناامأف فر اا نم الو سلبا عفدت يمهض#يلئسو ْ

 نا لعلا لهأ لاق كمل رار موو كل دءهئطل ستوب ةلاحشال كك بلغ أم تلو

 : ا اعضاو لقا: طبتسم هءالكوءاس اودبوساخلا نمد لكل

 ا ىضرذاعم نب ى<لاقو رتتساو درخأ” ىأ سنخ هللا رذاذاو سو مو درعا ل غاذاف ٍ
 م اودمح املا ميلس تت ًاوريسكتاطم_ثااوشثب ليد تن :ًأو مدة ناط.شثلا هسنع :

8 
 ١ ظ

 هلنكسم مدان بار دص ل #ةو نوعشلا 1 نمهلوماسنتلازتال تناول ذنال ْ ]

 راش دن كلام لافو ىلاعتهتلا نوعبالا همواقنالتنأو مدلا ىرحت مدا نبا نمدار وأ

 ماا نءالاةنوملا ديد كاءارتالو كارب ءاقدعّناهنعهللا ىذرأ|

 ارباممح ها الو د ىناربهدنك اودعءوكش 1 , ١

 ا 5 اسال هاسن أ امد :عو

 نم هارب هللا ناذ هارثال حن ملارب وه ناكن ا :عدتنا ىذرىرصملا نوال اذ لاقو 0

 0 وسر تهم« لاق هذعهللا ىذر ىر ذا دمعس لأن ءو هلع هللا ن عساف هللا ىربال ثدح !

 يول زرع رسب للتي و تعش ارا

 ,هلهح) # فورفغتسااممهارذغأ حرب أ الىلالحو قر عو هير هللاق م مذ حاورالا تءادأم
 /ةمعأل ناطيشل اةوادع(هملعكلابقا مودم نسقنلا كمل لرسو هلا بكل شوكل اودعتلل
 كدر ا ىفهده- لذ ناو كنعلفغبال ناد انلقام اهاضةةمن مذانملعهللا نم ةيطع

 اةناعف نبال كتفي سل ناعم لع كا ةفاطالو 1و هو هدنعو سف كتلئاقمو
 إ د-و.ةناأملاىوقلا كالوعه-. 1 ةناعت_سالا ىلا ةلاعال لالا كر طضمق) ردعلاو فعضلا

 ناطمااووا ا دعف كذءهعذد ف هءاع  تحصو ةااوهيراصتنالاو هملاءاجضلالا دس كن

 ١ كرس كلذكو دو.قةملا هياعوش د 1 هو هل ءاهب كعجوه ءلاا مي ىلا عت ىلا لدر ىتاا ى 5

 * ديا جانب تتتتم ١ رعبا يدون تع مست صال عمم ١ ومنا ١ دوج ويمستات تمس ع ع وج سناب حسم هنا
 ف مع ١

 ىاهتلاق(اودعشلل) هلأ (هلهج)

 َ . الاودع م

 تفرع اذاكلالاهملا هيث ةومعأ)

 1 : اهم ىلع ةقاطال هنا

 زهلاوفعضااةءاغز مهملعتنأ

 ةناعتسمالاىلاةلا ال تررطضا ||

 دحووننملا ”ىوقلا كالوعهملع

 هيزاصتالاو هب ءلاءاعلالا كئم |

 2 عاد هلع لكو هلاو

 هللا كدر ىتااى مناطشلاٌةوادعف

 ةياعوداذهو هماعارم كعجو هملايا

 نيدو. اريغو ىق>-ىاذهو دوقملا

 بانجملا مهتمهاوذ ةريص نيدلا
 ودعىلا نوجا الق مهام املا

 ىعبطلاك هيمهةلعتتال مكوك
 الولو سلب ا ىلا نوةفئاب الف مف 9

 هئمةداعتسالاب مهاىلاعتهلن ا ه ا

 ىد>وهنمو «نئماوذاعمساام

 كدلع كرحو) همم هللا داعم سا

 ىوهلا ةعباّتم باطب (سفنلا
 (هملعكلابقا مود.لا ةومشسلاو

 اهتدهاخ ىلءاضاأ اردةن الكيال

 ْكمدو كمل جيجوملااهاوه موو ١

 كلذ سلو كم ىوقأوه نءالا
 كل ادب كاعد دشن الومالا

 ف كم !او ه«_ءاعلابقالا ماود
 ىدعأ ىشو امال هيلع مهأان

 للصوت اتطساونذا 9

 لخاد نمتدعامنالو كسلا
 نمىذلاودسعلاةوادعو تملا
 ىلص ىممءاذإو دعا رشبنل ا لخأد

 داهلاب اهداهح مس وهسلعهلنا

 ربك الا



 ١" (كملآىم)
 ؟ةكاو

 |الناطم

 و

 هف.طا لب هناف كس غان كان امل التف هنأاكو كلب رق:نونف نمي .قالبام
 هاجوهلالجدوهثب هند دال نو ةمفاح عد_ >اّموكنر اهو كسفضت كئاَوْغاِ

 منن د

 لاعتهتاركصذ نع لفءاذأف

 مهيد ىل-عو اون.آ نيذلا ىلع

 مةملعلا

 يرشح 1 ادعس لأ نعو هيلع

 ةحاراندحول مانول ل اعف سالب  مانرأ !مهضعمأ ل. ةلالؤالاوءاو غالاو نيبزتلا ن نعترتنالوأ| تءو«لاف راف لك

 ا لوي لسو هءلع هللا ىلصدللأ لوسر

 نيزعي ل_>وزعهب رلس لب الاف
 مدآىب ىوغأ حربأال كلالجو

 هللاهللاغف موف حاورال ا

 حرباالىلالبو ىنزعو ل-جوزع
 ىنورغت_باام مهلرفغأ

 و تاجاطلا“ ادأو هلاق ةاوهلا دفان هدب هيض امو هلاوح ف دطل ىف هنا "الا

 ىلأ ىدم_سنع ءركذام ملا ا نمو ةمفخلا ةوهمدلا ند معلا مدخلا : 0 ليلا 7
 م6-- 5 نمو مدي اان

 وكيلا تح ل تااواضرلا درب نمهللا ىلاوكش أ الاف 0 1 ل 0 1 سانلا نمدحأ

 .حلاوأ خ شلاهلاَقت راشخالاو || هبلقىلعهموطرخ اعضاوان طش
 رخأتىأس خر داذاوهل سوسو اممتوالح ىنلغشت نأ فاسأ لامتف همهفأْلذ ريانا اواضرلا درب ماو ا اللا ّْ 0 "

 هللا ىخر ىطّقسا ا ىرسلاف كلذإو هنحرفلاةددو هدنءفوقولاو هملانوكسلا ىنعي م نم تنالف-غتالف) رامساو
 نماهلع راصتالا نمىلا عت هنلا قاشام عسجب نم همف نات ىلا لش دال نول 1 ]ا 0 (هد كتصان

 هللا"ىلو نك ملء مالسا لاك هتفاباهنمرت اطلكمضاخن راطالا نمهللا قاخأم عمجا 1 هناك ةرءامحالاو ماصتعالا نع
 8 هل وقل هومر كم ذكي هناف ىلاعت] و

 هلآسو همقلام لو ىف مال ااد.عر مت ىبأ هش ىلع له داملهنءهللا ىذر راداشلا دن

 ريدتلاّرح - نم تن

 نلوم لاو ريدتلاّرح نمئاوكسامأن

 فمطأل | ن نعسبا 2 فادال ا همءهللا ىذر ى» .رملا سايعلاونأ ىددس (لاقوإ هناك هللا نع

 ىت>ايفوص قوصا!نوكيال مهضءدلاقو اريسسأ ا هيديأ ناك اذهلا هسفن تنكسفا ا

 0 أعمج ىف هعج رم نوكب و قلل ادنءلودق لنوكالو ءايسوإ ظنالو ضراوة ١ مهيلعكل رس دل ىدابعت اىلاعت
 لسن او ىلاحر نم سدل لاف تام ىلع ضرع نافةرخةالوهلا.ن دال ن مرينا !لمقو قاس ا ىلا |تاطلسمل سل هنا ىلاعت لوقو ناطل

 لاه هب ىديىذلاامووذ نمتلق ناز ىلاءر نم ءسدلوه سلا ىد_:>أال لاق ناوضرمملا ا 1
 نائبا ل م>ىرو دأ ان أ اب هنء ىلاعت هللا ىكر نس سلا ند #* لاوو ' ين عدي نم سدأ | تافصلا هذ م قة نأ نولكوتي

 ةملكي نظع4 تاقو هتعتفادراهىلو”ىلارظنالف حابرلاو موعسلا هقرح دق باشي رخذأا | لامن هللا تاعألا ن
 ىلا هنعمللا ىذر دنا بتكوهاوسهديعباقفىربتأ ب <الرو.غ نافهردحا لات | .*- ءلع لكوتلاو هلذيدوبعلاو
 هارح و هبلق نع هركذ بجو هللا هال اهريسغىلان وذا ىلاراشا نما وا نمي | ةذاعتسالاو هيلاداقتق ةتفالاوءاحلالاو
 نحنانم هيام هنن ف ثكهيلار “أم ىلا عجرو هملا نكس نم عطقناو بنتا ناذ هناس | ل ردتع لع هرم عك
 عمطلا سابل سدلأو هيلع ةجرلا واهلا ىولق نم هللا عْزن بوكس ىلع ءمادناو ىوأ. لاو ْ وهناك نا ىرصملا نونلاوذ

 0 از ابا يواكو م هج رلانادقف عم م-يفهتبغردادزتف هاربهللا نافهارتال مح نملارب
 تنل فغت الف“ نع لفغبالن اطمشا! نا تاعاذا) هق هريغا ثوكسلا ن مهللابدوعتن هلو : هللانن ءدسأف هللا ىربال ث مح نم

 "و 2 عد مدح -والنا كلد ىذتقم و نانالا ىلع املا دعناطم ثلا (هددإ هدد كديصان نع نع

 ىقمقدت كلدو ل-وزءهلئاو هوود ٌُكددصأن ٠ نع تن ألف غت الف كنعلغغبال هنا تاعاذاق

 لودعرشنم ه.كتذاعتساو هما كلاو- الك فلراقتفاو هلع لك وو هك دوبع |
 مهيلعُكل رس ا ىدامعن ا ىلاعتها لاق هتلئاعن موتو هتنطلس ن ء”حرغ اد مفهودعو

 مسوبد ىلعو اونمآ يذلا ىلءناطاسهل سل هنا لجوزعلاقو اليكو كيرب ىنكو وناطاس

 هباعلكولاو هلي دونعلاو ىلاعت هللانناعالا نم ةملعل 'تانمدل اهذ ب ت2 ند واكو
 هللاو ناطاس هلع هللاودعل ن اوكف هيةراصتسالاو ةذاعت_سالاوهملار اةةفالاو اسيلاو

 كا

 كييطعوس
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 ا :لكن عد عز 52252295557222 رع ممم 5ك اسنوكنالك ميديأ لعئذالاىرجأ ا نا)

 أ | ةةاطالملا هنمداتعا نم امسال هملع ةمظع ةمعن دمعلا سان نااىذدوجو (ئنهنعكلغشبال
 أ| دهؤو موماعداقعالا كرتو مهلا نوكسلا مدعهديغي كلذ نال م ارتدالاو ةريملاو مارك الاو

 ْ هللا ىضر ىلذاشلا ن سااوتأ ىدمسلاف لوز عه. راهي دوبع كاذب قةكتدق ممم سنالا

 .: ةرثك ةيقيدصلاةمال-عن يلاقي نأ ارةتخف كاد اعرذ تضف هر مناساىلاذ 1ع

 4 ا واقل هين زشإما ظوتقدملا .ةصصلا نيفراعلا ضعي لاكو مجمل مايل

 يهللاهئاعدفف امهتءهللا ىذرىلذاش ثاانساا ينأى دس خش مالسلا دب ءدجشو أ ىدس

 ّْ كلأسأىنا هللا كلذب كنماوضر كتل مهل ترضخسف كةلخ مهر 20 ولآ ءاموقنا

 : ىرواستلا قارولا نط اون لاقو كيلاال امى نوكبال ىتح - ىلعو واللا جادو عا

 0 داةعالاو زع موياانوكسلاو قجمهيلا هنن ايقلاو ةدحو قاحلأانرم ذال ا هنع هللا ىدر

 كلا
 | ْ هملعهلكو بو هركذبو هيدس لا لعجاريش ديعبهلئادارأ اذاو عامضم مم هعمااو ندو مويلع

 : نعلاملان وحر مداعزلا اولاكدقو مهلعداّمعالا نعدر هاظومهلار طنلا نعهرسناصو

 اًةدقح باقلا ع نمفراعملاو قالا و>ر كءافصلا لدأو ىلاعث هللا ىل اب رهن س كلا

 | الن تاما دناد ىدكت - ىلا عت هللا ء أ ءاوأ نا لعا نأمل فت اطل لاق لبو زع هلل

 || داقعا نان اذهاونك اسيالكو ادازملامهيقلمكتو اناقبلا نماورهطما مهيلعقاخلا
 0 هنا صلات كلدلو هنانندادوحو كقرتسادقفّكملا ن 0 نمو دانتسانمويلا اولمعوأ

 صلختم ا كلذ لك ههنا اوعدافاوردة:ناف هولاكتفا خو رعم هم وكيلا ىدسأ نمو هيلع

 ٍ ىضر ناونأ يشل لاق دقو لاق ولكل ان قلعتماو قاخلا نا. س>-١قر نم باقلا
 7 : كدلق ىف كدصي مهريخ نا م عرش هبرهتا راكسحأ سان اربخ نم برها هنعدّلا

 ؛ ىلا هءلصتودعاو كملق فباصتنأن مري دبؤباصتن الو كندي فك ببصي مهرشو

 ارا كذعم_ مضار ءاواليل يلع مهلابقان مو هللا. نع تعطي بدم ع نم كلريخ هللا

 و ||| هللاةخسمهقر طاد_,مىفهنلاءاسلو أ ىلءقلشللا طملستو لاق ١ ونتفاولبق أذا م هارتالأ

 50 مهيلع تمكحدق موقلا نا هللا هنعهقلا ىذرن سملاوب أجشلا لاق هنامؤصأو هنأت

 ٍ لاوو ملغ هللأن نءبا.وهر هاخاوزع لظىديعلادقراكلذالولو هريغتنكاساذا

 هلد.كلأ ف كيو د ع ع رعلكف اود جو ىتدقفاانميياعتمكحو اوزعىت>لذلاب

 ةييسرادأ التل لوجان ع 11 كدر فئاطل همدعاالذ

 هل آوقو ب 0 اولزازو ىل اعت هلوقدن ايخصأو هيا_حأ ىف هللا ةنسس كل ذنأ ىلع كلدياسمو لاق

 اوطضتس ا نذل لع نادر لاا وقل 3 . الا لسرلا سأتسا اذا ىّ >- لاعت

 اذ_هيلءةلادلاتاد الا ع نم كلذريغىلا اولظ ,_منابنولئاقب نيذلل ند ؟هلوقو ن ني هلا

 هناماوأ عمىلاعتهنلاّةنسنخاماةم نك اسوأ الاح لكس ا نمكاذكو ىسهتنا ىنعملا
 لاق هاوس دة ةنالئاو هريغي سنأ سال امهم لق ىلع هبردغن هوهو مب ءكلذ سود"

 ءالص_ساىلا نوكسا|ةلكشملا عطاشملان مو هنعهللا ىذر ىريشقلا م ءاقااوأ مامالا



 1 ( لع ىلا عجراه سل مدان 1 (كلاقد) لف هلعب عنق ةاىأ هلنا 1 ءىلا ء-رافثمل !ًءذلان 4«بووأ كملعسانلا لابقا دع مملاو الاكل دذعدسوأ ىا و
 ينو أنالو مشل أمامنا دنع تنك نا مهذ مدعو لعلب ا : ىضمةملا كلا« مهلع نع هءفةكاو

 سل ق احلا ا ديع كنوكن م م لرمضب

 لا هللا هجر ىلا ةسم نبهلناد_.ءىلا هدانسسأب كءلااوهجو ىت-فصولا كلذ ىلع

 اري كبك ناد كدالا) مدل

 ئثد”ىأف كصدالخامد_ءاانوقمع

 مهاضرو ك.لعمولامقا نم كلعشر

 ناكناف )كك لعم-مث ا

 نا تنم-أناب (هلع كس:ةرال

 عاطب 2 ع هلع عم لخدت

 كمظع.ذكلاعأو كدالخا ىلع

0 
 نمد ؛أ هلع ةعاشق مدعبإ) كل

 ىذالادوجوب) لداخل( كتيدمم

 كدر ىلاعت هلعنة عانق امدعرال

 مهاذاو درالو ةيصمو عفوسهلا

 عقاولا ف ةدئافوهذ هلا لذر

 هسدمناكصن او ةمسدعاو

 نأدي رملا جيش الفرهاظلا ف
 هالود ىلا الاهرظن جمطم نوكي

 نزال و هملعهلاءقانالا < رفيذاق

 ىلارظ:.الو ه«فعءعهضارعانالا

 صا ارعاالو لاق اىف نيقولذ لا

 ّك اوذغبال م-ماف مذ ال وحد مال و

 مهلايقامدعهملآ ن ةَامشهّلل أ ندد ع

 عجربلف هيلا لا ا هماع

 ىءودحر,و هير نيبو هند أامىلا

 عمل>ديزا بدعالو هلا هلع

 لاف هومظعي د ىدخنق وللا | مع هملع

 هاكأ ضعمل ؟ ىيم تلا م و اربأ

 نولو.ةد لاق "ىف سا: !!لوقام

 لوعلا باط ن الالاةذءارمكنا

 ملف هلل !ل_ءبهللاو قتكارم لاق

 سلا ه4 لعدشأ 4حدملالو ىلا باقلا نوكن لاا رم :لاقو هريع علا لع عم لخدي نأ بدع

 هللاد_.عانأ انهت اقف كك ىنع تكس السلا ”ىلعدرف هماع تاسفاك ار هندبوف هن
 ثعاكن نايا ا لاك أ ىذلا ام

 دّقاف لت اسملاهذهو ىآرلا ادهن م طر ةأم م طر نكد :مو طوس ىهالا اذدىفاهب

 ىلع ةينمملا همم ا ىلئاسملا ا 8ةلاق هلا تةيساعف ةعسىل ناك
 ةداعلا مكحي :راصىذلا نابذهلا نم هد_عب رمد: اع نظلا اف ةقفامرغةصحتل اوصأ
 اهوقا دلاهلا» اسورلاد_ءلقتو لال_ذلا ىلع سانا َيلاعو ةسصعلاع اضمقاو

 امهتهيلعرهأوهاع لغتثينألعتااورلاعلا ن ا ىلعو ا قت هاا

 لغاش لغ-ثكلدىفدهلذ هملقو هسف:حالصاو ال

 معلا ب 5 باطرك ذههممنب به و لاق لحب هز ع هيررك 3 همسسأبإ و هملق ىسقي و همها ةرغاع

 ني- نمْك مزاد اذامرظنا نكلو نل ا هءف تححاذا نس هباطن !لاةف سنأ ني كلام دنع
 ىر وثلا نامسناكو امش هملعن رثون الذ بصت ينس ىلا سة نيح نمو ىست ني ىلامبصت

 ثيدهخلا ب لطس ل لوقيناكو ةرخ الاداز نمرسل اذهيلطرهاظااملعلا لهال لود
 اماظحه_ءفناطمكلاناالو لوي ناكو ل+رلا هيلغاشت "هلع هنكسأ توملاةذعنم

 هيبنتلا اذهنماهبقناللا عضوملا ىفا مثيب ىلا تدصقةذسنهدهذرلع |ىءيهباعمجذرا :

 نيلعملا نمدرذحيو هفوخ دعا صو هرمصن نع ىمعلا لاوز هللا ن مهل قيس نما هبتنما
 نيع:_سنهاوسهلاالىذلا هللابو نيسّتلاةياعهللا هجر فاؤملا مالك اهبنيبتمإو نياعمم او

 نا كييفهنت العىلا عجراف كلا مذلامههجوبوأ كملع سانلا لابقا مدع 1ىتم)

 دبعلا(مهتمىذالا دوو ٌكتيمصهنمدشا هلعن كدعانق مدعي كتنمدق هلع عنقي الثاك
 هضارعالالا نز الو هملعهلابقانالا حرفي القدالو مىلاالا هرظن مطمن وكف نأ عش الا
 هللا ندع تونخال يناف ةدالو جدمالو صا رعاالو لابقا ىف قواخل ىلإر اطااالو هنع

 نعبعءو كيلا هللا اخ ,كيلاقلخلا ارظن بمغهللا هر هلوق ىف ىنعملا اذهم 3ةندقوأش

 عجرب .رياؤ ملا مذلا مههجوإ وروأ هءلعمهلامقا مدع هملا ىف كيملع هلامقادوهشل كءلع مهلا اءقا

 هةوغباع ناولس مظعأ كل ذ فد ناكهتمسشب اب اجار هلكاملا ناكن اذ هبد زب وه اماما

 ضارءاوأ لابقا نم يعن وكيت أى بعامل ه_ءلقىف اهقو دحصال لب نقولا ةهج نم

 هل ةيدصمال لب هل سانل ا ىذ اب هسدصم نم ءمظعأ كاذب هترمصفا عناقالو مضار نكي ناو
 لاق ىلاعثهللا هجير ن الا فاؤملا هركذبام ىلع كل ذرس فرع نمدنءَةّسبلا سانلا ىذأىف

 ءارسهكن !نولوةب لاستذ ف سانلا لوقيام هباعصأ ضعبل ه _ذعهللا ىضر ىلا ميهاربأ

 لع عملخدينأ بحل هنلا ملعبهللاو ىلا اهلا ذر رمش لاق لمعلا باطن الالاّهف

 ىماسملا سايل ا ياوربلا ل اومق ىلا سفنلا نوكس فام ارمش لاقو 0

 اغا
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 ةردقلاو ةئم_ثاانىلاعتهتنادارفناكلدنممهل عناملااغاو م6 اداةعمو مم افولام :

 ىلةءهرصأ | هدابعو ءادمع لضر نأ ىلا ءتهتلادارآ اذاف ةرصنلاو نالدخا» راثتتساو |

 ادد هلدمفو اي نم« هل كلم نلف هّمنَدف هلنادرب نمو "ل جوزع هللا لاق لع هعفت و ْ

 لاكلاوةز :رعلاو لاللس او ةيظعل قالا بايرأق ةدبو بايسالا ماكحأ لطسن طوملا |

 راهةلاد-اولا ماك ًااوسلو راصرالاٍبابرأ ءانركص ذاع ريتعملف بابرالا برا

 قيرطلاءاوسن عمهريغل ضي نيح ققحلا يسمئمىلانودتهي كاذب مولعل |
 ءوسنمىرحامع ريءاو مهلارظناذا نمؤملا دبعلا لاو «دئاوفموقدنع موق اصم ||
 نعىورد_ةفالءضفت مولع اضفر هبم_هالتب ام ىافاعىذلاهلدجملا ميلعءاضقلا |

 هبىلتااممىنافاعىذلا هتتدملا لاس قمرا ر نم لاق هنأ 000 وسر |

 ىلءفناك امان.“ كءالملاكلذَن ههلئأو افاعال.ضفتقاخن م رثك ىلعو هلع ى اذنواذه

 ىلءقفشملا هه.ضولا _عأ يمت ىلع لماعلا هسدحوو/ةعىملاسلا هسفنل مصانلا لعمل ١
 ملاصملان مه4ههولأماممسقيو دسافملاهذه لما نأ همدو همه طوسموهىذإاهنيد ١

 اويلا اتعالج جلا لثاملارثك ىف هّتةدباك كلذ فرظنلا و ةدبو هعْزب هعلعت ن ءةئشاملا ||

 نء هيلع ل: بوجوب عطّشي ىت م هممزملا لاعلا تاودد مزال هذهىف يلعتلا ىلع مدقبالو

 ناك اذاكاذ فال_خهعسبالو اذهىلا هلل سسالورطنىفاطخ عوقوزيو تالودّدرت ريغ

 أ ”رمصأم مدن وهو لاةف كلذ نعهتلأ سفن رح ىرول !نامقستد :ارو_مدعتلاف أةصخم

 انعل_جو اني فرعاذ ا ىّتح مهد أ انمزلب لاق كلذ فيكو تاق ايدلاءانبال ار مالا

 نأاضيأهءلعوىروثلان امفسانثتحل اوةباساحو ا انامرهقوأ امجاحو ًاالماعل_عجو

 قف :اولو سفن اهيلكستام لك نال ميلعتلا نم هسمل اهوعدتامف هسفن ةفلا خم ىلع صرحت
 لا.معالا صالخاو لاعالا صال_خ ا ىفحدةتىتلا للعلاو تاف .الاببوعصهاهضرغ

 نممد-ةةدقو الئاط همعسلاْالو الطاء عبهذ.كلذدذعو لو.ةلادودو ىف طرش
 لمع مكيزءاماَةه اد ث ألوعلا ل اومقل او ةرك هنعافا ىؤر بلاط فأ "ىلع مالك

 اهتاعدف سلا ماهتا ىلعم الك اااضبأمَدقَتو دهاز باقنمز .رمزرب لع لقامهلوقدستع

 نب رمل خ نم كلى مزحلا لءّسلو ناسخ لغرب - انوا هرهاظامىلا

 ثردحلاةو ه5 نع تهذولو ثدح أ نا ىوتشأانأ لوقي ناك م: هانا نر فاكر لا

 هنا ةيعشنعثد<ىسلامطلا دو ادانأ عمم هنا ثدد لا باط هكرت ساكو 2

 كاي :ألهفةالدلا نعوهللارك ذَن عة طال م نيا الاوت ناك

 امرت او ثيدحلا تاطق ”و)_د-رلا كرت م انسه اانمهت الاف هفمهعع»اأف

 ثردنلا بلط ع نءاثك الا ناك اذافمادكن بر عسمن ءمالكلا اي هلئماض أ ىورو

 هرفي كدطاغةيورخالا دئاوفلا نءهيفام عمامهنامز فنيث دا ىتاما دمعه ةنأمملاو هداه

 لادا ٍمعنب رعوبأ ظفاملا زعشلاركذ ةلو | متاعد مو مولعلا تاب'دسكت نم



58 
  يويرعس11197520725755959713: 2 فكل 1317 زوال هن 5٠72305 1 اج. التطاج دان الل 2/6: 21061 اب زك جس كسا تت ةعحس نت هوم ووو ودول

 مهدصاقمو مما: كاذب تدسفف مهماراو مهنارغاليداقنم مهماوهال نيروسأم
 ران“ !ااع ب ترت و ةللاصلا عالا تناك ةملاصتادتلا تس اذاقتادنلاب لاعالاو

 دو+و كاذنذؤوي قالخادمجو قارشادبنهبولةلا ىلع اذن ء فطعناو حالدا

 لامعالا تناك ةدساف تام الا تناكحااذافهئمبملا ةحردل وهّللان م برَدلا

 ةءادروةلظ ةدايز بولا ىل» كلذ نم فطعتاو ٌةدساؤ ران" 1 اهيلع_:رتوةد- اناس

 ضرعم لاعالا ا ا ا مدقلا ىَذَدَُت ةمه

 رثالاو عتابا بالطو مهرانعأ اوقر +:_بانيذلاءالوهىرعشت داو لالدءالاو نحلل

 تعحسو رهسلاو ع وخلابم-هيلام لب موتا ءطتو رظذااو ةساردلابههسفنأ او.عتأو

 نيدلا ثعانُ الذ ىلع م معد له مع .«نعدعملاو | متازودامقارغب ممول

 انتقال يجف لاو هلا م هروصةمرع- -عنيدلا ثءايزا كال 00

 9 مودات ىلعاوامعي ل ضو مه ئاذر وصتبفمكو وللا ةاظو اوملابارخ نم

 مهنا اوعذاناو ةمملاكلذاوف ةرعدمل ل ؛مهئطاولو مهر هاوظفم-ملع 00

 نمو نوءو د م-هفهب مايقل او 4و رع ىلانو>ادح يكحاهيق مملع بححاللاو ا ىلع

 اضيأ اده مهلة. ءالوهيدافةسان مها ةبالفةرورمض ل ه<ال هرملعل و كلذ مسهل نب أ

 مهكيامىلااواصوو م-يلءاولك م هضار ءاَن رفوول نيدأ !ثعاد م-+هروهتيناك ا ماو

 نمىل-ظفامنوذ ةريد) مئابْدلا بامسسأ ع يا يرهتاناو محارم واهل لوما

 اه مرت ىَتلا ةلاطملا ن ءاضوعمللعلا باطلا اهانو بلاطملا هذ هةلوامنعم_متافوأ

 باكح:راوأ سعاووهلبت تقولاكاذ طق ىلا هاند لاغشأ نمهغارفدهوعدبو اههحاص

 3 هين «سحو هلقعاماموتساو هسفنل ةحارتسا ايف نوكيو حلا هل اطم لا الين ذو ةمدعم

 اههلع روصت الفاهانئسو ىتلا احلا امأو ءالؤع لاممأ نم نيدلا ثعان مصيدق لاحلا

 عاستالا ىلع صد رحوهنمةلزغسع تقملاو مذلا ىفدعلل زواج ةدرحلا ايندلا الا ثعاب
 ءارتق دكالد» همف ناك او كاذىلا هلصولاهف لمي هنافاهذالمت عىل ءلوصحلاو اذ دلاق

 بنج ف هيلعنو يو راغقلاو ىداربلا بوصو راصيلا يس ضوذعو راطخالا ب درب

 راصتقالاو قمرلا دس ىلءالا لصحلا ذه لاشي لولو دب لزنت ةمليو همدصت ةنقشم لك لمأن أم

 ىلءلودحلا مهرطاو>فاوروصت لول «يفانمالكيذلاءالؤه كاذكست قاعلاو غلبلا ىلع
 تاجردلا عمر ىل اكلذ عم مهلودوو مهاذد ىف مههاجو مهلام عاست نم مهضارغاتاملك

 ةشرومأ اهلكمذ- دو هضعا ىلعاورمدمقاالاو د مجالا ىف غل ملا ٌكلذا وغلس م مهامقعف

 لمعلا. نم لعل أ ىلا بست نمرثك ال عناملا س دأو مهفوزيستىف دآدلن مدنعامفلاكشاال

 هنعشحو هلا نواس و هّتعص نو دمي مدو ف. كح مهلعدءافح هانرك دام ىذتقع

 اريك داما ١ منازع لع نع جرحزتزو (تانلع رس سن ءىلنامدمع نيباحالا ىف

 ىلا ,هتاقوأر اسف نوعح رب ىلا ىل_ءقنم مميولقىف ظعاو ظءووأ ىلخلان 5 1

 مهنا ولأم
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 دقن النا وستامالع نم ممول فمك | ىذا قيرط واس كل ذ دعب ءملعر ذه

 مأقحان مةقاسملا دعن ناك ام لكف 0 هي طا ملا ف قمعتملا لمق

 ئىسلممنا .صشأو مهلا مهرارتغام ملعلابولام امعأو بحوأ ةع-رلان سيلا تاك

 مملاواهيفباوثلالّدو ةرخ ؟لارادلا داسنلا لمس نوكتلا مهن مهداقتعا و مهلاعأ

 مهنيدلا ءالعلا اهلي ص" أ ىلا هفململابقاثملاو ةفيرمشلا بترلا اوراح نيذلا مه

 روزدلا اذه نانو رام شدا ىلعو ةفرعملا نم مهدنع سلو ءاننثالا 3
 م-م صنت ىذلاداسفلاوداذ_يذ كلانهاملاودتهيملو كلذ قدرط اوكلس ل ممال
 كسعانو رهاظ لكن مرهظأف مهريغىلاىذعت ىذلاداسفلااّمأَو هنفمهريغنوكراشيالو
 2 وأ لا نمئش هسلع قل _هدايعتسادمأ هتديعتس قام را هنكلم نع

 راع نمذاسفلا نم ممنع ىرمسأم قدقدن مو هيه“ نكماذا همف عقيوالا داسفلاعا اونأ نم

 اوزاحدقممنو دهاشنمملاف مهلاحةدهاش ءراغال و "ريدر ارتغالا عوقو كلدل ممنمدصق

 هوداةةساو هوداف اع ةرخ الا فرشاولا م-مومهو و هردارأام انندلا بترنم

 اهفاوعتمف كلذأ ةمايأك همق ع نمي اوناكن ا لعل بط مهبءادنقالا ىلع كلذ مسلم

 نوءمساابرأ مهذائئاو مهتالاومو م- ممم ىلا كا ذمعدؤبوأ كل اهملان 00 هفاوعقو

 وهو نيؤدنا* ادل ا ىلا مهلاح ناسخ مهب حر مث مويهاونو مهسعاو أى منو عبطيو مم

 هل ةئمومو كلذأ 7 :اف ةماعلا سوم ٌنأف ةئيدرلامهقالخأو هد .ذدلا مهعابط ةقراسم

 موق ىف لطس كدا رار هآقالخ أ همضذسرتىذلا ىلا | هزم

 رةفأ|بدحو ة ةرخ . الاف بغل اواذالا ف ديهْزتلا نم لطول ف مدو عوكل

 ندردملاةَّدّسو مالسالاو ناعالا قالخأب قاخلاو ةلذلاو عضاوتلا راشاو هنكيملاو

 13 ملا مهب قمح ىلاساو ىلا كرشاا ىلا مه. ثاذ لؤي مان“ الاو ىهانملا باكترا

 قش: با ارستولاكل لامعا اردد عسج لابو نر وىلاعتهتتاءذامعلاوئسلا

 لوب ثدح هللا هجر كرامملانبافدصدقاو سا

 ا ماضروءوسرابحاو 5 010

 امامنأ علا ف لغم او * او<ر لو سوةذاااوءابق

 املا ١ لمعلا ىذا نيم * ةدس ميج عوملا عاود

 5 همك اوعضوف ءاضس  ةاصحذ_ثأ هنأ هنعهللا ىذر نامل نب ةفيذن ,عكورو

 قائما عير شار باق نم سانا اضةسادق نيدلاّنا لاف

 ةاصط اهذ_هتنفداك اذكعرعا ان اونفدي ماوق !نكيححأ هد ىسفنىذلاو لاق مث اهاراو
 "ا لهاا لعتااو مدقلابمدقلا ود م كلقن ماوناك نيذلا لس ن حا طانناو

 2100 4 راهننيقبلا دقق ببسي مهواقةلظومنطاوب بارد املا ءذهدوجوأشنمو

 كلذياوراصف هن «ئثنمهصاصتخا مدعو كلذ قئاقح نم مهسالفاواهيف نامالاراونآ

 آس بيبي ببي سس سب سس سس سن سس

 "اطهر طال 80 ط7 مجد. هي ه1 0909 00699910ج_ 119018790115115 7 ةلظلااط..1:1 ةنلالا17919503517همتق ان 6 نجتتمت عت ةتج
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 قاعتهكاذذال م( مذلاةءاقف طايشعالاو حرفلا اذ_هو هف مهاعاطاضغاواحرف

 نءاهدءبوامتوسقو مميولق تود بجوبىذلا لئاقلام د ةلزيع ىهعو اندلا بابسأب ْ

 لقاممكسحلاو ظءاوملابزثأتلا '

 ١ رطملا عفت /تنمسنا ضرالاك ةظعوم عفا /للقلااسقاذا

 ا بااكشلا نهو-هر هاوط ىلءكلذران“ .ارهظتواهتافصىوقتنو ممءوفن شعت :نن كلددنعو أ ْ

 | م- معلا هءنولسو امم هل س هلو نيفرتملا اهانبأ ن مهدلاع ىهنمىلانوك رلاواندلا ىلعإ|

 : مهدنعنئفللاب مسيملا مهدوبو فرمدو مولع مهلابق لي دق ىلع نول هلع ىوس 1

 أ كلذوهرعو ناهدلاو قافنلاو عنصنل اوءايزلان «تاذف نوم سيالو ىل لل نم عاونأب ْ

 ْ لذلا نم كلذف مميل_عام عم نامصعلا نم بوريضو تاروالا نم عاونأ ىلا ١

 ١ عسب نم اونكمبو منوم دونمقم منهل لدح هضعن وأ كلذاولا:اذاف ناوهلاو |
 ْ ملعلا عف ةانل ا لهملابا ولدمتساو رايغالادامعّةساىلا هب را نماوجر وطرح

1 
| 

 ا مهسفنأ | م و ًارسعلا له أول هنعدقلا ىنر ضايع ليشغلا لاقدتو راضلا
 ْ باهرمسهل تعضلمهلئاهلرنأ ث مولزتأو هوناصو مل_لااوزعأ او مسه دىلءاو مشو

 لو مسمن اولذأم مكلوهلدأو مالسالاز ءعو اع هن مها اوناكو سانلا مهلداقناوةربابخا

 ْ كلدياوسصلا بدل اءاميال مهاءاولذيف مهاند م4 ا نءصقناماولابي

 ١ لوةيثيح هللا هجررعاش !!ددهلنو ىسهت اسانلا ىلعاواهو اولد سان !١ىدبأ فام .

 0 1 امال زافقومن ءال-راوأر * ااو ضا.قنا كءفىلنولوةب ا

 امظاالم-ةدعر لأ سقت نكلو 2 ىرأدةتاةدروءاذهلقاذا ْ

 امد>الالا تمقال ن نم مدخال 1-0 ىو ةلغلاة مد لذ ألو ١

 امزح /ناكدق ]هلا ١ عامتافاذا كد هبتجأو | اغسل ا
4 
 امظعا سوفنلاف هومظعولو 5 ممئاصوونانم معلا لح أت أولو ْ

 امه كب عام طالا هاسحم 2# | اوسندواوناهذ هوناهأن كو ْ

 ا ا ا

 َ مواعل اون: ءادقاتا .ةءالعلا ناك ىلاسارخلا» ٠ءاطعا هذعهلل ىذرهينمن بهولاقو

 ْ يضر هان موا نولذ نال لعأ ناكو هرغاندهلانوتفتلبل اوناكو مهريغاذ دنع

 ا ىل_دأ عصف مهاذدف ةبغر مهلعايندلا لهالنولذ_موملا ا يفعل لهأ يصف م ملعىف

 ٍإ ىذرىرمصملانونلاوذ لاقو مهدزءهعضومءوسن ءاوأرامل مهلع فاو دهزدقا :دلا

 || هلعن لجرلادا هزي موما ان اهلاكرتو اندالاشغ لعبا در زب لعلا لغأ نم لجرلا ناكم نع هللا
 3 الام هلبع؛مومل | لح اكو هوملع فام لجرلا ناكو الط اهاو امحامندلل
 اسف ل- علا لأ نمريثكى بعىرب مولا هر هاظطو هفطاىةدايز معلا ب !اط ىلءىرب

 اذه ةيلطلامزال هد 6 ءالضفلاءالؤه رك ذامىلا هللا كجر رظناق رهاظلاو نطاءلا ىف

 مبدأ ءوسفف اهي مهلغوبو مب دسافملا هذه ع وقودعن مث نام رعلاكربختا نس دلو نامزلا
 0 سس صسيسم

 ردع
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 ىوردقو لءأهنناو ىخسأ ادقرذ دوش <”ىرصتلا ىسللا لسى ذل! ل_>رلاو هيلقنمع

 ىفسأ ادق رق لاق * 0 اطل 0 اصوركذ امم أ مالكءاهقفلا ةفصف هفع

 710 وغلا ءاهةفلا 00 اهنع ىاجأت "هلم نع ناسا ا

 بغارلا اندلاىف د_هازلاه_ءقفلاا اكن ءب اشف تب ار ل_هود_ةب رفات كتاكن
 ضارعا نع« سفن فاكحاا عرول اهبر ةدايع ىلع موادملا هلي ديري ديلا ةرخ“ الا ىف
 قلل ةنينس ىلع مقا ةدايعلا ندم ساملا# مد اذلامهلاومأن ءفرفعلا نمل ال

 ىلعذخأب الو هنودو» نغرخ سالو هتوذو»ن مدلل .الىذل ل. .وهيلعهتنا ىلصدتلا لوسر

 3 اعلذ الف ءنملعت نم لاوح دقي نأ للا ىلعو لَو ما :

 نال ذالو اهانركذ ىتلادصاقلاو تاينلاهل يمس: كاذيْذا حالصا اوريون! هض مسوي

 ةسس ل _ ميش ياس

 ثرشتن اكلنا هئعمقا ىضر ىروثلا ناسف لبر لاق هلهجو ًاهلاح لعن م اذه ىوس 5

 ىروثا!ناشسلا ةف كلذ ىلءرجوتو هدامع ضعب هبهللا عفن نأ توجر للعلا نم كعمام
 هلزغمف هلا آىذلاان آتءكلهتناد:عءامالا 0 ادد + بلطي ىذااب لعأوأ 0 :

 ئمْنَع ءازعلا ضع لكسدوو هنهللا عقم .نآو-رأن 3 قىدتعاع هلدحأف |

 ءاساعفاناسإع ع 2 ملال بو هيلعدتنا ىلص هللا لور تدعسامأ لئا ا.سلاهلل او بدع لو :

 هوو سل نم ل ماعلا كرت اهل لا ةنراذ ملا نم مالي امهم ةمامقاامول |

 مف ىلع هيلا مكلاومأءاهفسلا اوونالولئاق ند مزءهلوقفو هن ودم قدك '

 لة أك ىلوأ هيرمض سر و هدلس نميلعلا |

 لظدةةنييجوتسملا هن مو #2 هعاضأا لع لاهملا م نمو

 م ا

 اودجو ناف هقالخأ ىف ةّدم لعمل نورين اوناك ممن ًاةفلاسلا مالا ضعبز ءىحدقو

 ءىدرلا قانا ىْذَدَمَم ىلع معلانني نيعتسد هنااولأف و عم 20 ملعلان مدوعم مأددر اتلخ هيف :

 ءاملاةدايزموسلا لحرلا 3 معلا ةدايز مكللات 0 لعلاري صيق :

 نأ لاعلل اذا عش .ةبرم مص هلك اذهو ةرا ىهدادزا ا اردادز امك لظذ نللا لوصأف :

 ربدقت ىلع ملاصملادوجو نم م ميولعت ىف همدو اعراتعاالو هلممِعَو همعارب لب هادا :

 مهل تناكنا ميل لهلان مه كن :واعتبامضء اولمعينال مهل ىلاعتدقلا قرف لوصح ٌْ

 0 سافالاو مومن ةصاخف مهل الذ بيس عنى ٍةلادساْملان اف كلذردغوأ م كحتةبالو 2

 #55 ءاهثملاامَأ لساصملا ب بلح ع نءءالقعإا دنع مهأدسامالاءردو راك أ مهر يسكت

 ممنالرعلا نم هولاند ييتالخأو ةعمذلا ,تافصتب وقت ىهفم-مب صعبا
 اذاف ماقلاو لاكلا باغ ىلع ةيوذدلا مهلاطم عج ىلا ل_صوتلا كادي نورعشتسد

 اذ_ءهالواو هءلعداهتجالاودلاب اوذكعو هيلام_هممهب ا اوه- و كلذاورعشتسا

 مهاوصو ليات مهاترهظو كلذ ند ئث ىلءاولمحاذان كلذ ممر طة لراعشتسالا |
 اودادز ا الع اودادزا انكو هياوط.تءاو كلذباوحرذةروكصذملام_مذارغأ ىلا |

 ع ْئ

 هيغل ليست تكلس

 مسلسل سل

 ىأ امع 4
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 100 ا اا ا د سس صل سمس سس دسم بسس
 -ا

 نوباطبو لمءااريغل نواعس ونيدلاريخغل نووةفّينيدلا لق مالس 01

 بائذلا ولك ميو لقو ش ةويكلا لو م سانلا ثوان و ةرخ ”الالم_عبايدلا
 دز قبو نوعداسيوؤلرب لا لذ رم م-ميولةو ل_سعلا نم م ىل- ٌأم-عنسأأ

 0و هب ورملا نامخالا ضعي فو ناريح م-(يف ميلا عدت هلق مقهان مث ال

 |مالسالا مالو هعمرالا نآرقلان هافانا لغات سو هيلعمقا قا
 ءامسلا لات ن هرمش مومادبأ نمةيماعمسهدجا سمو ىد#هلا نم ةيرخ مهبول هعاالا

 | هيلع قفتملا عفان !العلاَنأٍلعاو دوعت مويلاو ةنملا حر مهم م دزالءذتمو

 اة ةم_ثحلاو فوللا ىلاهبحاصىدويىذا | لعل اوهامنافلخو قاماغف

 | كلذ ع امىلا نالءالاورارسالا قذاوو ناءالاقال>ا.واذقلاو ةلذلاو عضاوتلا

 أصر ةاوممغتاداعلاو هلا قئالاوملاواهلعةرخ الار راشاو اهفةداهزلاواذندلا ضغلن ُط

 | اممعارمذ ىلاعت هللا ىدي نيب بدالا موزلو ةماقدسالا ىلع هلة ثعابلا ,بامسالا نطغتلا ىلع

 نم كل ذرعغ ىلا ١ رهواضفراهضفردف كلذ نءالةَداشملا باب_الا ةفرعمواملطو اظفح
 ةبوذدلاهنار ةورعلا اوفر دعا كحاذهف ةمخسلاجانملاو ةيلعلاتاقصلا

 ناك امةيشحا لع «باطيامناكن اف اهضعنن ءو أاهتعملعلا بلاطالخ اذان ورخالاو

 فئاطا ىف لاق« كلذ نمهتلادد امعااوهملا الصاوالابو ناك امر ناكناو هيلعدج ١

 هللالا نوح. :نأى أف هقاريغل لعل اانبلط لاق نم معلا ة#بلط نم م لذاغلاَر داعرولا

 ريخأامعاو هن ةسق أ ماو ساب ,رأأ لعلا باطن هم همأا حورت سام ل الا ادهلوق ف ساو

 اكلذو هريغاويف هيلع ساقي نأ ماب هال تاو هءلع هن نيه سحأ نإ ءلئاقلا اذه

 اارصحذخ ا هماعقاضو ءامطالا هحالع اعأ ملا ف ند ع لص ىع هب نم هب اع

 ااذ_هف هنمءادلا حج رف هعطقف ىملا كلذ فداصف هس: ل ةقما هتطنقا ص هن برعدو

 - تا ةعلار ىتاوشلا ةمالم تدنلو هتقاع تاق ن اود حق ءالقعلا كوست ال
 رخأ عضاومىفلاقو * امل«ناو ادورطالا سبل ب دكللهتلا ىلا همست نيةلملا نعأ

 هتناّنا م و هملع هللا ىل_صلاه دقذرمضا لاو ىدابلل عاسفن ا هءنوكي نأ كنّرغيالو

 ليصختواندلا باتكحالإلا ملعتنهلهمو رحافلا ىل_ب رانيدلا د -هددؤد

 سخأامو ةلي_دولا فرش اف توقاملان م ةقةعلعةرذعلا عو عفر نم لك هيف ةعفرلا

 ةمسنيسجو أ ةنسنيعب ,رأث كف لعل بلطف تاووالاءطق ٠ نه ليسمع و هما لس ودم

 ةالص* لسيف ةراهطلا د ورهطتي ةدلاهذ_هدعق. نمش هبل هعنالو معلا لع

 لأسدقاوةالصلادوجو ةراهطلاب دوصتملا نأ مسح لمعلا مع ءاادوصةمذاةدحاو

 دقن بدلا لدرلا لاةق اهفداتفان "هلم _سمنعةتعهللا ىذر ىريصبلا نسا ل>رأأ

 نعمقنىذلا هسقنلااهنااهقفتدأ ار لهو < ولاهو نسحلا هرحزؤءاهقفلاكفااش

 نع بالا قمفت ند ه.قفلا لود سايعلاانأ انيس تعءعهو لاق ه موه يعأ هللا
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 اهترع ءىتتوالجآاعبقاعدمتىتلا ةديدعأا مما ىهدذهف مل_ءلارون ىلا لوما ةللغ |

 دادزأال موب لك لاق هنأ لو هءلعمتتا ىلصهتلا لوس نع ىوردقو الحاعهّدا ةعاطف ْ

 نسما لاق مويا كلذ سمش عولط ىف ىلكروالف ل--وزعهللان مىبرةءالعدمف ْ

 هساماو هعُست ىف كلذ كرب نأ ثدل : للعلا باطادا لجرلا ناك ه:ءىلاعت هللا ىذر

 ملعلابا اوثأ نم بابل بدصمل لح .رلا نكن اوهدهزو هيدهو هئال_صوةئاسلو هرصنو أ

 ىلع نينأملو ةرخ الا فاهعضملهل تناك ولاهفامايثدلا نم هلاريخ نوكمف هبل م_عسفأ
 قدرغلا ءاعدكء ءاعدالا هس عفت مكلذناك اذاف لطام !او قدا همف ه.تشي نامز سانلا

 هريغ ىلع معلا لضفاممناو هادي لعلا لعبا هنعهقنا ىضر ىروثلا نايف سلاقو « ٍ

 لائمىلالصوتلا هب رعشتسنأب هملاط ةننتد فو دصقملا اذه لمح ا ناق هيهتنا ند هنال أ

 ”لجوزع هللا لاقت اًمييماناريسخرسخو هلع طبحو هرججأ لطيدقفءاجوأ لام نم ىوذذدأ|
 هلاموا متم هنوناسدلات رح ديرب نإتحح نموه رحى هلدزنةرخ الاث رح ل ربث اكن ه

 | ىذر : :ربر هونأ هنعىورامف لبو هيلع لنا ىلصهلا لوس .رلافو «سصت نمةرخ الا ىف

 دعم اندلان هاَض 'رغهب بيصملالا هلعشسال ىلاعت هللا هحو هن يس الا لع لعت نم هنع هللا ْ

 اذهل اطام هّقاو لوقي هنعهننا ىطر نس لاناكو اخرس بالا عوج ٍ

 هلل مقف ىفلقلاتومماعلا ةبوةعن سس 21لاوو هيددارأ امهنمهظ-ناكالا دحأ علا ْ 8

 ىّدصّ نأ ض رغل ا اذهىلا فاضنا اذاف ةرخ الا لمعي ادا بلطلاق بلقا!توءاموأ
 مارح نملامباستك | ىلا هءك صو وأ تناك امةنئاك ةيئاطلسلا لاعالا لو ىلاهنأ
 لسهجلا ناكو هينيد_دقملا مان' او همنانءابو هططسو ىلاعتهتلا بضغل ضرعت دف ةهشوأ ||

 نعاني و رو ىلاعت هللا هجر ربلا دمءنيرعؤبأ لاقو ةيقاعدجأو للعلا نمهلاري_خلاذذا |

 فم نثن مدختلام -لحوزعهللا ىلا سو اوئلا تكص :لاه هنعمللا ىذرىازوالا :

 لضفلاَن ءان دولا هيف مام نتنأع وسل اءالع نوطنايلا ىلاعتهللا و أفراذكلا ١

 ميددنار ةلايل ع ا نمهةقسفلا نا غلب لافتا ارفلا نيدسأو ضامعنبا ا

 نكسل لع نهّنال «_هعهللا ىذر ضامعنب ل مضف لاق نانوال ا ةدمع ل بقةماقلا مول ؛

 دئاتفاسوالا ومدملا فد ولا اذهراصعالا هذهىفرعلا ةبلط ىلع لاغلا وتاقلعيملا
 مهاعأ ار مهما ف مهكل امدقسؤرتلاو مّدَعَتلا ىلع صرااو ,هاورتساو مهلعىلوتسا |

 سو هيلعهللا ىلم هللا لوسر نعش دما فو ينعالو ىمتال تام العو تاراما كلذإو

 نآذلاد واج سانلل نوسلب نيدلاباذدلا نوساتنع لاجر نامزلا رخآفحر لاه هنأ ||

 بأ لا عتو رايتها لوقي بالا بولق م- مولقو ل_سعأ أن ني لحا متن نيللا نم

 " هاورن اريح مهنم يلخسا ع ديهتسو ليلوا ىلع" نئعبال تفلح ىف نو اود ارك "لغة أنو" رو ركع

 هلعهللا ىله هللا لوسر نءهنءهللا ىنزءادردلاونأ ىورو هنءهتنا ىضرةريرهولأ هنع
 ءامدنالا ضعن مل ىلاءت هللا ىو أو أ ب محلا ضعي ىف ىلاسعت هللا لزنأ لاق هنأ لو



 ةسلاتو مهعمقاذلا نسدبو قاخلا ةعصنلاو اهله نم اهيف نم ىلعاهيفامرت واهم رأآ

 اهلهأ وايدلا بحأ اذاملاعلاَن اف همنعبام ىلع لابقالاو ىل اعتدت اءامل وأ مهظعتو ءارقلا

 زعهتلالاه كلذردَمب ىلاعت هللا ةءاطنعو ةرخ الان ع 0 وذاهتم عجو

 ه..لعدللا ىلص ىلا لاقو نولفاعمهةرخ الا نمو انهلاءاشلا ب ارهاط ن واعي لو
 ىلع نام اور اال ءاندسرش ا هترخآ بأ نو هيرخ " ايرضأ هاند بح أ نم لو

 بننطلا ناك اذاف نيد !ءادادلا“ اودونيدلا ببطملاعلا ضامن لمضةلاق و ىفبام

 ىلعو هللا ىلءلابقالاءانعلا نم الا دنا وذو اذاقهريغ يربي ىتةهسفنىلاءادلاّر <

 هباعمللا منف ؤر-عبنأ هان .املقأف اههذن هو اهيفامو امذدل ان ء ضارءالاو ههاوأ

 كلذدأو كلذ ىلء لوم هنأ لءيو ادارتجاواعضاوب ديزيوركسش !|بحاوموةيد كلذف

 قيفو ةدايزب هملع هللا :ادمق :رعمو اذر أ هن دهان اق هنمةدها_<عال ىل اع هللا نهقيفوم

 لاوحأو رهاظلا ماكح أ ىف هيىدتةيام اما ناك َنيدلا نملكلا اذ ميلاعلا ناك اذا هللا
 هدابعىلعهلت ة< نوكيو هعدا نملكهلعنء ىضتسيو هك نم لكهرولي ىدتبينطابلا

 ةسانرلا عادا بالطو اهيذواعلا بلط وايثدإا باط لاهل عمداف نمو هدالب وة كحرو

 كله ين أن م مظأةرسحالو هب رتخملالعلاوهو عفانريغو»ىذلا لعلاوهف قلخلا عابتتساو
 ىلا ءتهلنا هجرر فاؤم اربعمت 1 منانالزملا ع ن.* هللا ذو.عن نير هنايع نر اهااملا

 معلا ( كيلعفالاو كلف ةمشخلاهسراف نا لعل ار لاقذمد_ةتام عمن ءىرخأ ةر امعد

 لعل او ان و ذامالا كلذ سلو كةرخ آو اند ىف هب متت كنالكا ةم_كثللا همزالث ىذلا
 0 و ةرح ””الاءاملءنيبقرفلاوهاذهو امه مذ يرض :سنكنال لع هف ةمشخاال ىذلا

 نوءوس ومالا «العو ةبه رلاوةمثخلانوؤودومةرخ الاءالعّت اثمح نمايندلا

 دودنلاب ماد اودوأو نمشي رغلا لاح منع هلا ىضرانو الع نييدقو ةز ءلاو نمالا

 بس ضرالاىقدا.ءااراثش ا نماود هاشامل سفنلا كلة ىفاولاطأو تامالععلاو

 هساعمالكلاءاشتساو كلذ ىفءامذلادارأ نذوهئثىأ عقانلا للاب سانلا ل_هج
 مولعءارحا نا: حس نمللغلا باك ىفرظنلابهيلعفران“ الاورامخالا نم كلذ ىفامو
 ا:ههىلاعتهتا هجر فاؤملاهركذام كلذ بابلو هنعدلنا ىضرلازغلادماحىنال نيدلا

 م-لارظناذا سانلا عسر رءارعلا نإحح هنعهتلاىض .ر صا ءعنب لمضفلا لاقدقو

 اوراسدقوابنغتنوكيأ دول وققلا مل راتاذاو اخت نوكينأ هرمسا ل ضدرملا

 هتلاماف ١ذ_هائنامز لردأول 3 فاذ_هلاه سائلا ىلع ه ةلدق مو. لا

 ام ءالعلاو معلا لصف نم ة:-بلاو !١ ىف درودق هنأ ل- عاو نوعحارهلااناو

 نوك نأ كلذ ىف هّسن ةصو هنن هددق تنك ن الا كلذ لوص- ىيرالو ةرثكى محال

 12111111 ىلاعت هللا ةاض ع ىلط «فهضرغ

 ةلظ
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 زي 7 بت07ب9بب97ب( 77707 يي يت ب تاتا

 ةمهلا فرصو اهبارالقاةلاوادلا ىف ةسبغ رلاهعمن وكنت لعام ءارهالاْةذاوم

 نام_و لمالا لوطو راكءالاوداهاملاو راخدالاو مهلا واراد كال

 ّئشلا لن ل_هوءاسنالا هيرو نم نوكم نأ نمهلعإءلا اذ_هن دعا ةرخ الا

 هذ نم لهمو <: ءثوروملاد_:ءا_م,ناححىز 2 ةصلانالا ثراولا ىلا ثوروملا

 هللا لها مسفن قر ىهو اهريغ ىلع ءىذت ةعمشلا لئثكءاذلعلا نم4_ذاصو ف اصوالا
 لمس ناك ىبمنأ هيدا د وقعلاريثكت فاسسو ه- ءاعدخ هغصواذ_هنمهلعىذلا معلا

 ءاناعلاةروشعالا نيدلاوايسلادو أن ا اوعطقتال وشب هذعهللا ىذر هللا دمع

 ىلءةرخ الانورثؤدنيذلا لاف ءانعلا نم د#ئاأاب لق ىلا عت هللا دنع ةيقاعلا او دمت

 هيصو ىف هنع هللا ىخرناطالانءرعلاقدقو م-م-وفن ىلع ىلا هتهللانورثؤيواذذلا

 سانا مسرا هنعهتلا ىذر ىطساولالاقو ىلاخثهتلان وشن نيذلا له فرواشو

 هلوقفربو::لا ف لاهو لوز ءهّنللا ,هلعاس# م- يئافشاو ىلاعتهللان م مميش ءازعلا

 تاكلاف رد ركنا حملا َنأ لءاهتزربهلهقا لفكن لعلا بلاط ميسو هييلعملا لع

 لاق ةفاخلا هفاةكنو ةم_ثملا هنواقتىذلا عفانلا لعلا هيدارلااناةنسلا فو ًازيزعلا
 نا اذهنم ممهفورلعلا عزالت ةم ةمشخلا نا نيمق ءالعل اهدامع نمهللا ىُش دكا | هنا حسهليا

 ا ءارلاو معلا اووأ نيذل لاق و ىل اعدل اوقكلذكو ةمش للا لهأم دامئاءالعلا

 هلوقو لعلاب باطلا مهجأ عضتل ةكئالملان ناو هيلعهتلا ىلص هل ا

 هذهقملعلاب دارلاامناهقزربهلهللا لذك.ةلعلا بلا طانههلوقو ءاسنالا هثروءادعلا
 هللا مالك نال ةرورمشلابنيعتي كل ذو سفنلل عماسقلا ىوهللر هاّقلا عفانلا للان طاوملا

 ريغف كلذ انب دقو اذهريغ ىلع لمح نأ نم لجأ لو هيلعدتن ا ىل_هلوسر مالكو ىلا هن

 نمةفات | كمزلد وىلاعت هللا ةع اط ىلع هن ن انعمسا ىدأ اود عفاملا لعلاو ب ناكلااد_ه

 معلاو هللابملعلا عفانلا لعلا لعشيو هقانةفر ءملا اءودو هللا دو ددح ىل )عءفوقولاوىلاعثهللا

 ىوءددعح ىلع قداصلارامعملا م دن دقو ىسهتنا ىلا هتهلله_!عن ناك اذا هب هنا سماع :

 ا عع ناسعأ كملع سلا اذاهل اوق دحع هلل ماعتلاو معلا

 ةقفشلاو الل ةوصنلاو عضاوتلاو ةيشللاه-.حاص ثرونال لعلك ه_:ءهللا ىذر

 ظفحو لال_1للابلطو هئيقارم ماودو ىلاعت هللا هل ماعم ن_سح ىلع هالو م-ميلع

 عقال ىذلا للا كلذفتاو مثلا ةلرابمو سئل فلامو ةنامالاءادآو حر اوحلا

 فدوو عفت ل لع نمكيذوعأ لال و هءلع هللا ىلسد "ىلا هنمذاع:_ساىدلاوهو

 ىعشلل )_-رلاقو ءاذعلاهدانعع نع هللا تضامن الاف ةمسششلاب ٠ ءاياعلا ىلاعتهللا

 ددزيلفالءدادز ا نم فاسلا ضعب لاقو ىلاععت هلل شك نم ءلاعلا تكسالاقفرلاعلا هيأ |
 لاف كاست ٠ نءدعبأو ىلاعت هنا ىلعُدا داملاق عفن أ لعلا ىأدينعلل لر لاقو اعوشخ

 ةقارمورملاةباعرو ةدهاجلا ماودو عضاو هلا ىلع هب.حاص لديأم عفانلاللاو
 2م حسمت ١

جالا عم فوالا ةم_ثالاو
 لال

حالا ىشلدقو
مالا لال

 

ا عمفوللا لذ 3و
 مخ ىأ لمعل

شْح همزلتام ول مولعلا
 ىلاعت هللا ةم

ءلاو هو همحاصتو
 نالمََةدلال

ىلع أ اىلا.عتهلنا
 كلذ «العلا 

م هللاىشضامعا قاف لاةؤ
 نع ز

ل لعلكف اعلا هدا. 3
 هيسشخل ا

و هيشريخال هدم
هءحاضص ىمتنال

 

و عدل ا ىلءاملاع
 ْن ”مزلب

ءفوقولا هلة.شمللا
 هللادودح ىل

 هب فووولاو ه:ءازب قدام

ار -ءالاو
نعءو انندلا ٠ ْنَء ض

 

هلاقتلا اواهمل اط
 ةمئاحتو نع 

00 اءابرأ باوأ
0 

مهعم قالا نحو
 عضاو اودلاو 

عتو ءار ةغلاةسلاتو
 15 ءاوأ مظ

 ىذلا معلا فال ىلاعتهننا

ا مح هنا
كيهناف مش

 هعمنو

واندلا ف 4. ءرلا
 اهبانرالقالا

حسالة:.ءاوأ هرمدو
 اماتك

 ةاهابملاو رامدالاو ميلا

طور اسم. الاو
ب زو لمالا لوا

 نا

لان أف ةرح لا
 بحأأ اذا لاع

مجو اهاهأو اندإا
 فرفاسهتمع

 ل
 نءو ةرخ

مةكلذودقب هللا ةءلي
 ةرابعركذ 

ةفعد-ةنام :
 لا

 ةمح 007

 يدقم٠ نهىرخأ



 ىلاعت لاب علاوهو (عذ ذاثلا لعلا)
 ةمش+ 0 -ءااوهثاعمأو هتاوصو

 ادهذد ديزعب بدأ ااوهلد_.«الا

 ردصلاىف امشي ىذا مل_هلاوه

 مالسالا حرش و م

 (هعانق باقلا نعديف. 0 .د)

 لو ا ىأ

 نب كالاملاق ماهوالاو كلوكشلا

 : راكبلعلا سدا هنعهلا قدر رش

 هللاهفدةيرون ل_علاامنا ةباورلا

 معلا ةعفن هامغاو بولعلا ىفىلاعت

 ه دعب و هن رنمد_علابرنأ

 "5 داعسةناع كلدو هسفن يور نع

 لاو هتداراو ه_ءلط ىنّت هو
 عفاشلا معلا هرم س دقى ودهملا

 دهزلاو ىلتلاءاغصو تقؤلا ٍلعوه

 ةنللاىلاىرقبامو اندلاق
 هللا نهفو1  اوراثلا نءدعبو

 سو هلا تاف اوهفءاحرلاو

 هلاراثااروتلاوهواتراهطو
 ءاسد نم .بلق هللا هفذةد رون هنا

 لوهءملاو ناسألا ل- عنود

 رم تدعو ها لوقذملاو

 فرعتن أعل هلوق ى ءّرم-سدق

 ةفرعموشىأ كردتودعتالوكب ر

 رك د هيدينيب بدال نحو هلا
 ناس ىف ىرخ أ ةرامءفةسحملا
 لاقفهمزالبهغب رعتو عفانل معلا

 (هعمةم شفنا تناك م لع ارمخ)

"” 

 هذ 1 1 1100 2 1 رة يي ل ا ا ١

 اذ همدقتدقو هيك نظن سحو هتر دقو ه:هكح ىف كيرأ !واهاضَدَم ؟لعاو كلدب ك١ 5

 نا_مالا لسالسهءلا نسق ثا حالا ةفط العمتلا ىلع ىل-.ه: نم هلوق دع ىو_عملا

 ماعلا للا (هعانق إقلاو ءفشكيو هعاعشرددا | ىفطسم ىذلا وه عفانلا لع الة[

 ملعلاو 0 اذهفهب ديزي بدأت اوهلدعتل اةمف .ك,لعل اوهن 2007 ا امصو ىلاعت هللا لعل اوه

 هعانقتلقلا دعك مال_سالل حرم شا و جشم هعاعدردصلاق طس ىذلا

 معلا مال لاو ةالصا دن ىلعو هملعدو اد ةمكح ىفو ماهوالا ردو ل لر

 وه مهانلا ل- ها هنعهللا ىذر ىذمرتلا ىلعنيد_#ت لاكو دال

 دومالاترّوصت روددلاىفؤرشأ اذارو:لاناكلذوروهتورودصا اق ن ..؟ءدقىذا

 امثسينتع وامسح ًامفزومالا ةرو دوهفرو دصا ا فىلظ كلدي عقوو اهو.بواهماسح

 ىد هل تامالع ىهورودصلا ىلا متالعا | كإ:تجرخ باقل ارون نم ةاذلا لعلا كالدذ

 دق هنا ةءلاغةوهشلاو طفلا عدو ساد قئث .وهاعاناسال لِ ءللدند !«عهرةىدلا معلاو

 لعلاو هنع هلا ىضر ىو د-هملازيزعلا دبعد نون لاو هاوضاماظن :تيهذأو هبت طاحأ

 راثلا نع دعبسامو ملا نمبّرةيامواذدلا فدهزلاو ناقلا ءاغصو تقولا لعوه عفان ملا

 رو هنا هملاراشملاروالاوهو !متراهطو سوفالات اف آو +_.فءاجرلاو هللا نمفوحلاو
 ىذر سنان كلاملاقو لوةعملاو لولا ناسللا ٍلعنو دءاشي نم باقى هللا هش

 ىتنا بولقلا ىف ىلا هزهللا هفذ_ةءرونوهامناو ةياورلا ةرثكسحر للعلا سدا هذعدللا

 ىهمامو هنداعستي اعلا ذو هسفنةيؤر نعد دعو هبر نمددعأا ب ردي نألعلا ةعفتماغاو

 ةرابعهذهو كردقو دعتالو كرر ف رعت نأ معلا هنعهتنا ىضر د: :كا لاف ةيداز اندم هلط

 ند س-و ىلا.عثهللا ةقر عم ث ىثو هيفوصأ العد :وصعمهلنأ جب راف عج ةربخ وه ا

 ليوطلاهرعامفقرغ5ُ_سنأ ناسسنالل عش جا مولعل أ ى مهم هوو هر دن نمي ناد الا

 لفاغ ل نمهنع هللا ىذر ىلذاثلان بااونأىدمسلاق دقو لم .اقالورتثكبابنم :ةءالو

 مولعلا هدهىو سامو لهدالودورت انكلا ىلع اصمت ام ة.فوصا ا مولع نعي مولعلا هذه ىف

 هءلعهللا ىلصهللا لوسرذا عسا دقو اهلع هدو ادم همح اصدر ًاعرواهيلاجاتحالدق

 ناسف ى :رخ أ ةرامعىلاعتهتناهجيرفاؤملا ركذم ذم عفا الرع ن.«هنعرو عش ارينا ىف لسو

 مزلدام مولعلاريخ ( هعمةمشخنا تناك نعل بخ )لاف همزالب هفي رعتو عفانلا معلا

 هللا ىشخعانا لئاك نمزع لاف كل زيءالعلا ىلء نك ىلا هن هنن نال ىلاعت هنن ةمشخلا دودو
 ةةمةل-ا ىلعاملاع ه_حاصى ملال لد همقربش الف هع.ةيشخالءلكذفالعلا هدابعنم

 رسال نمعانإعلا هدابعن .هللا ىذا ىلاعت هلوقىف هللا هجر سذأ نب عسي رلا لاف

 , تلعب ؛كلذلاف مال_ااوةالصلا انس ن ىلعو «_ءلعدو ادّن ا ىرتالأ لاعب سلف هللا

 كو م ..تودامو كش نملعاغ كينامالا ةمكمملاو كدي ل

 ةمكثملنا دهاشثو ىلاعت هلل ة.تشلنا هلل بولطموهىذلا لعل ادد اشف نلافث اذطاى ل

 « مس

 ةقفاوم
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 لاق نماضتأ قدصو

 ىئكامو كنمل قاما ىلوأ * ةدشبنامزانلري_ ماقام
 افّرهمهلاديماقتسا اذاو  هءاطع درتسا ىطعأ اذاىمز '

 || امسءنيلةملا لثك ايدلا لئمامنا امهنعمتلا ىضر نال ىلا بلاط ىنأنب / ىلع بتكدقو
 || تنم. املاهموم*»كذع عدو اممم مدام" لةلاهنمكرمعباعو اهتعضرعأف اهمملتاه ||
 ىلااهفّنأمطاانك اريام تاما فن وك انردح ايسر ركنا ماك اهقارف نم :

 || اهرورسو مانملا مال > اك اندلارادءاغلملا ضءيلاقو ه# هوركمىلاا متم صخشأ رورسأ|

 ا ماعلا تكامل وهشو ماهسلا بت 18 0 2 لك

 3 د4 . ري_علاراذو رادو *ىذدقلاو ىذالارادر لآ د ةلارادوءانثلارا لاو تالا رار اننا
 0 و7 / عمدتلا ٍ َىش

 ر-طولاابهنم ضةنلوتا *« اد رافق ادن <امهلنوأو

 كاءةرإ : ند 8 ا ا درمض ه_هلع دولكنالوطو 5 امرا! لوط ل-ةؤود نمانأ

 سعت ارو < ريكتل ادعي سلا قرش الذ: ب تابشلا تافو ترك امال

 0 ' 00 ايندلا عد ىف هللا هجر ىلا عئلاروطنمو أدشنأو :

 د كن أ 0 3 ١ ان7نَمالاَتَق ني_طختالو « اهنطذت الق اندلاع نع خنن
 0 ةاوز

 / . 3 ١ "5 0 حار تلي الا اههور ؟مو 5 اهفوخ 0 دلق

 يت 0 فو حملاص ىرمءل فدواهأ ىدذعو 35 اورثك اف نومضاولا اينلاعدشل

 كلذو م 5 5 07 /نخن او حاجوهف هيددا < _تا اذا ى مش 7 9 بكصو فاعزاهاراصق فالس

 ل كر | 7.

 هوان دإا مدع همو َت هنو حايق ءو-_تسرارم 1 592 « ه:سح س انلا سزوي لمجب صو

ا 1 دوو كلد عم هنمرو ص ن نكملا ةباعهم اقنم نكفي نيقيلا لعملك اذهديعلا لعاذاف
 رغللن او 71 ول

 مده دقو ي_ 0 نم نيدملار ف صوهو توم ا همئأبو ٍنيراسخو نديخنبب عمجْل ا ذدا هنالكتبلا ةيغر 1

 ني 5 0 هلع يالا ع ناهوبأ لاق نا 08 ةانمأ|

 ناحيتمإلا الس؟هلزا ا تالق ا ”الاىلاو ةيييوسمل نا“, نمت :رعملا لهو | :

 لسالسور : ىلع مضت ىادعأ ىلع سوو ىهفرتو فاماوأ ىلع ىددشنو قيال لا ىلا عت ا

 أ( اوُعَر الف ىعكءاولغة_ثد ىتحىفاد_ ءأآ ىلع ىسوبو ع كءاوذرءّسالىت م قاملوأ ٍ

 اادوجو ك_.طعل- مسام اهقاوذنهك قود دولا محدنلا لبق ةنالكن أ لسع # ىركذل

 | اهتاذليسنالاو 'رل_>اعلا بح هف تسب اا وع مدنلا (اهقارأ (اهقارف

 تنكتو كابا كات سف تضدر نمامأ أو دال لهم. عطلا مب ركتاكحجو ةذافلا

 ١
 ىلع ةدابز نمهداشراو هّمب ادهدصقى دب الفةداقملا بءصةصسلا مي ًءاناكو هنطاب نه

 ةمعنلاردق فرعا قةانركذامالا كل: سلوي هر وياه درس و و هواتعولاو مسنلا
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 بولالسعلابو ة :رسسحلا الا اش هدي دج ظقتسا اذاف همانمىفرورمساا ىرب انلا
 ادحاوافرحابيف تدز مث ةذس نيعبسة عملا فرحال اهذه ترب دف لد و َرخب فاعزلا مسلاب

 لاقفموذلا ف ىدج تءأرفاهنءضرعأن م لرتتو اماجأ نمل متىتلا لوغلاباهتهمسشف

 ريصلانيقملاونمةملا,لاهاندلا فدهزلا ن وكم“ يش ىأبف لاك كنمانأو ىمتنأ اند
 لءفبادّرصمالا ىلخ كارأالو اهذخ لاو بهارلا فت وم ركشلاب ربعلاو ريعلابريصلاو

 اندلا لزن ل هنع هللا ىذرىدمرتلا ىلءنب د© لاهو + هىدهعلارخا كلذ ناك ف لوقنود
 أمونيضا.اء كحل دنع نيناهماعوبلاطو مهنمءالقعلاد_:عةفلا سلا مالا ىف ةموهذ-م

 نوعرفل ؟نمؤم ىرتال أ اهل بحلاو اهعجواندلا ةعباتم نمرذ-دقوالا ةمأ ىف عادماق

 لصت نا ىأعاتماندلا ةاملاهذ_فامنالاقوداسَرلا لمس كدهأ نوعا لاق فيك
 اندلا لاو قران“ الاو تاناححلاو هل ياطو ادا !ةمحم ملة ىفوداشرلا لمتسملا

 اعف صى ىلا عتهللال |وقنم كلذ ف نبأ ئنال او ىد<2 نأ نمر" أ اهرورشو اهرورغو

 دالوالاولاومالا ىفرئاك_:و مكش رخاشتو :شرذو وهاوبعلاندلاةاماامنأ اولعا
 بادعةرخ الاىفواماط- نوكرمتاًرفص ءهارتق سمج م هنامنرافكلا بعأ ثيغلشك
 رابغالاالخاهلع امنا ]ف ردرغلا عاتمالا دل ا ةامحلا امو ناوضرو هلل' نمةرفغمو ديدش

 مثديعلا ىلع وذالارادك الاورانغالا دورو (اهيف كلاديعزتر ادك الا دوحؤلاب دعمو

 هنعفرصب وام عىفامتلاو ايدل ا ىفةداهزلا ىلا هوع.ديةلا ال كإذّن ال هءملعىل اعت هللا نم

 بح ومان الل املاو لالا ىف يرض سام ولامخلا هكسةلحالةلاهطلاو ةوايغلادوحو

 ءاضقو هّسغبو هش ىلع لوط !نءاهيفدم»واموهامعا اهلن ىلع هصرحوا يق هسعرل

 ءايشالاهذ_ه ىلعهفوص-هلروطتولو صغنمالور ةكسربغن م هتمجنو هنو جن نمهضرغ
 القاعناكن ا مف ةيغرلا نعاضوءاهنع برب نأ هلى ناكهاو ميو هدام باس ىلع

 موددالرشا اولاذدقو لا<رالاوءاضة:الاوراةَدفالاو لاوزلا وعءانفا!ىلا اهلا امّنال

 رعاشلالاقو موديالريخ نمريخ

 الاكرا هيحاصدنع نيت * ر ورسؤ ىدنعلا د
 الاه لع مدتالفرودت 5 اههفناكَنم ىلعانالا ىرأ

 نيبلاطلا بلطةيأع :ودىذلا ل--وزعهللا نمدرااوةرخ الا ةداعس نمهلةعنام ئه

 ةملب مهسن الث موس ال ضرع تقو ولاح لك وهوالااهفدح أ نماقرادك الاوراغالا

 تراصوةربع ةريخلا تءاقناوة عنة مقنلا تداعدا د هيلزن اذأف ةيشمو موه ذر مسو

 اهريشب اهريسخ موقءالزاهفوشع اهو ع ىننالفادنأ اندلا نش ادكهو ةحرتةحرفلا
 : هلوةىفرعاشلاةدصدقلو

 ناسحادعبهملاتءاسأالا .٠ دحأ ىلا نست ل ىلامللاّنا

 قدصو



1 
1 
 ا
 أ

 6ها/

 ناك اذالاةفلةءلانافوصومل_>رلان وكت ىت م هنعهّللا ىطر د. نجلا اعلا ىنال لمقو

 14و ًاوهىذلاب اطكلذيس ملا اكدت انلةعلا بلغة يح ونانعو ادغصماهاو ازمرومالا

 دمي او 012 هةفص نذ كلذك ناك ادا ا واع لغو هن لعمل

 كوأ اوى -اوهاملر قل لاخلا داعم عض رمارساو هءاعهللا ضرفا علو علا ماكحا

 هيلع بانا هماكحا داعي ةنمضدد ع نةريصقتل و صقئلاباضرلا مهد نمالو

 'توتس اا لكل 1ع كلو كت ب ضاع لوس الل ثلك نبال غاشنلا كرو هلءنم
 ا يلغاشتلاءتسي لئاسريسيو لئازلياقبهسفت ل ىغرال كلذكو ايندلا هملع
 اهاقبل هتيداهرورسأتو اهءفنو اهمعنمودي ىلا ةرح ”ةلانونأ ل ل

 تيتو ماوس :اركلدىوسامز هظح هلل ماعأا ىلع قو هعف' مود نيدلان أك لذو

 ْ هعققصتل لقاعل |ًةفص كل ذك هماع هللا ةم_ساحتو هيف ةةيقاعلاع 0 6 عم فاني ثوروم

 هنس>أ نوعبتمف لولا نوع يذلا ىلا عت قالا مه 000 هلةعنرومالا

 مهبايلالاو وذوىلاعتهتلامهفسو كاذببارلالا اولوأم هكئلو أو هللا م هادهنبذإا كءاوأ
 اهعامسا دنعرومالا ن نس تخوم هقفواحي ملعءاذش نا عقراشاولوقهلاووذ

 | بدن كل دىلاو 1 الاو ل-اعلا ىفاعفن اهلهأ ىل_عاهاقبأو اهلضف ا وهرومالا نسحأو

 ا

 ا ةبامو نتسملا ةباغفوهو هع هللا ىذرد ملا مالكىهتا هناك ىف ل ةءنم ل -وزعهللا

 ا تدارذىلاعتهتادجر فاوملا مالك ىلع هدسقمأ انمهددص اك ال ةيسائم هبمقو ق.ةدقأ ا

 لو الف لزعتال نأ تدرأن )و همركو هسنعل علل قفوملا ىلاعتهللاو اال اذهههرك ذ
 .لزءلاعوقو س نزلا ىلا اهل امةءالولا نال مّدعتامهلث هأ نمهذه (كلمودتالةبالو
 | تا هب هنو زدملا لز_علا ىف عشب الئااب حورفملا ةيالولا كرت ل ةعلارظن ىضتقمو اسهنع

 4 وهال 'تايادب(/ نطابابنع لاير هاطالا كاعدنا تانبنلا كيدهز تانادبلاكتغر

 لها ارتغمفر عاظاا ةوولف نسما قد ارا منالاهيا ا هوعدتو اهيف لهاا بغرئاشر هاوطو

 اهنءدءاهنترلقاعلا دهزئامطاو مرومالا تاناهن و دك الدو هررمضهمفامىلا درا

 | دةواهرش هرمشْن مس واهتمس رويف كلب لقاععلاريم عمقا هنطأن مجواهتجاعس نم هندهشأامل

 ىغر ههنمني بهو لاق ةربعاهةطابو ةّرغاشر ءاط ناوكألاهلوقدنعىعملا اذه مّدقَت
 11 ديهنعال او« شمه دح .وذأم هنم د مف سل ول مانأ ةعيسناه ,رلا ضعي لح .ر بص هنع هللا

 1 اانخ ؛رتام تاعدقاذ_ه!.لاقف عماس سلام وبلا ف تفل مرتشي اركفلاو ىلاعتهلنا

 سأررذ_>افرب لكح ا اهيف قمفوتلاو ري لكس أ راويفدسعنزلاو ةكءانخ لكس أر

 ف.كو لاورب لك حان كل بهي نأ كب ر ىلا عرض: وربخ لك سأر ىف بغراو ةليطخ لك
 ماما“ انااههشءاشأ ةعيساندلا هيشدقءاكملا نهالجر ىد ناك لاه كلذ فرعأ

 عفتيالو رضي تاكا ريلا و لد و رةيمامغلا لظدو عفش الو رمذنو ىو ريالو رد

 01د للا سولا#«لافلا أ دنا اهم عسا طع د1 للاسر 171:17 مالحابو اهشهءارئفرفصيمهنرضنب رغب عسب رلارهزبو عفت الورضي ف يصلا باهسو
 ُُ أب 2

 لو
 دار : الف لزعثالنأت در ن ١

 ردانمدهدو (كلمو دنال مالو

 رخال اهل مدي الولا ”الاهلقام

 را
 .لقعلاراتت ىب

 وقوه



 ناحل

 ىلااهوش 2 هنمثأعو هملا تما تامدو.معلا اذهسمنمىل لمقولو هنمأش تذخأ الو هم هيلا

 باج نم هأ القعل ادنعدسافملاءرد( هماع نزحتام لقب هن حرفتام ل عيل ) « هلوسرو هللا
 ةدايزىلا علط لوريسدلاباهنم عئقو كاذب ىضرف ا :دلا لوضف هنع ىلاعت هللا ىو زك لاسملا
 دوجو ةدسفمهسفن نع عفدهنال+_بةلرظنلا ئئس>لقهلا لماكوهفءاج وأ لامنم
 كلذ ن مضاّتءاو بر_ةنءلوزبىذلا حرفااةحل تم لوصحد غب امل هكرتي ن هزمخلا
 لءقاك ةعادلاةحارلا

 ادقفف فاض أ. .ةذغتالف ٠ هءوبامىربالأ رس نمو
 اديللاهيزاج ناسنالا اذا اداس هلكعج ربءرملا حال_-دطناف

 || نا« ملعن وز لاوههب حورفملاف هدف ىنمغيام ىنتق أ الىفاللاقف َحغنال مهضعبل لءقو

 لدقاكريثك_ ةاريثك ناو لءلتف الماق
 اًكعامهم مولا خر بعصنو 5 هنزوس؟ىشلا,تعلو ا مردق ىلع

 . 0سم هر ارو ناهس م حرورعق نما دع وامل! شعل لح الحر نأ ىع

 . || لاه ارقذو ةسصممارأ لاه اذه ىرتفدك هدنءءاكللا ضعمللاةفاديد_ثاحرف هدكلمملا

 || ديت لوهسلا اري ةفترص قرسناو اهلريجالةبصمتناكرسكنان الاه كاذفكو
 1 حد_ةاارسكنا هنأ ق فتافرقفلاو ةيدصملان هنمأى كسلا لم< نأ لبق ةٌتَنكدقو هلم

 ٍ ةدصملا هذهلاثمأو انما لمعمل هديا يكسملا ق د_ملاقو همفكملا ةيصم تمعن اموي

 || بصغب هتمذ خؤت ناامناف انذدلا بامسأ نمئشبةقالعهلنم لكب ةلزاناهنممظعاو
 |١ تاومشلل صغاملا تاذلل مذاهلا توم ادا ممءوه دو, ْنأدبالف ةلزان ةحئاجوأ ةقرسسوأ
 |١ نإاحص هالد>اوتقوفف ةدصمفل أت وما دنع ه.لزنال_ثم بو. فا هناك ناف

 |١ لق_ءلااناضقن مانلا فد_ه لا ناك كلذإو ةد_او ةّرك ىف همت لس دقو اهلك اهم
 | لك لوأو سمافلأ اهتم سس | لكلو م.افلاأ لدءال هنع هللا ىذر هللا د .ءنب ىلهس لاف«
 ١ ىف عصإو ىسعوهوالقأع در يلا رن افرام | ةتاكيمرسا

 نورساهللا د ْكد اوأ بك ارخاو سراللاو بر اش او معاطملا ف اهله ةاهايمواندلا

 اودشناو نولهاجلا مهكئلوأو نولفاغلا م هكلئاوأو

 اهتتمأ الف هدوم حاط 03 رج لاند! رملي

 اهتهتوقلاو فافكل اذا وهو 5 نيياهف ة احلا لسسو

 اذااهتارمسح نه< فو تليقأ اذا اندلا لاغشأ نم"فأ هنعهللا ىذير ىلا ىلعوتأ لاقو

 لل_.ةدقو رح ناكر ذأ اذاو الغش ناك لمأ اذا“ ىئحلا نكربال نملقاعلاو تربدأ

 1 هلع

 اهضؤأي لملق نعىرمعل فو سف هه هرمسئشا فاديا
 اهمومهاريثكتناكتلبقأ ناو * ةرسحرملا :اىلعتنكتيربدأ اذا

 لد 20



 ظ

 يي
 هييش

 ارةفىغل اا ذداعأ مش تدز ناف 5 ”لذتسن | رتنؤفاالاذداعأ,ثتدزدا « "لة نمتلفكامرضنلا غ1

 ةغس ةيدش ب باب لءايو اطاسورطم تنك لاق هنأ هفعهللا ىذر لاا ناني ع نع (ىكت)

 هلل .ق قيعمتلا ىعأ همفكيأم قوفانلا ن 7-5 نمل يرسل ةوفاس خت ذا لما

 قط ةنوذحمدن راج لد ابا رخىَّناىلرك ذ هنعهللا ىضرديز نيد_اولا د_.علاهو

 ىهو فوص ةدح املعورت ىلع ةلاح ةيرخ ىف اهتدسجو ىتحاهلطأأ لزم ةمك لا

 اهل تقف لاهد حاولا دعاك امحرماهلك أ آنا ارمغ نمىلت لاق ىلا ترظن الذ س ًارلا ةةولم

 تاتانههكي ءاس ىذا ام تااقفكلذل_.قىنرتإو ىلا ممةرعم نم تكي كدكاسا

 قناك اذاد.علاّنأ معاد اولا دمعات لاق ظعوب ظعاولاممعاو تلاه قيظعتل تح
 هلناكَنافاهلا و ناربح لظف دهزلا ةوالح ىل اعتو هناهسمتااهيلساندلا ىلا لام مةيافك

 وا رد عفر أن تدر ىدمع لامن سس امسو هل أاعسص هللا دمع

 نس ص رءىلا تلك ند ىءاط]هأو قايلوالال_ءاد كلج او ىش مرع دز و

 دعب ر قفل او زعل ادعب "لذلاو سالادا_هذ ةثحولا كلذ. كدت را ا ضارعأ

 لاق لحس نم هفرعت تنكسصام يل اعجرأ هبلعتنك امىلاعسراىد.عوغلا

 عنمأامنوهأ نا بتكلا ضعب فوه اهنمةرمدح ىبلقب و تفرصناف ىنعتاوو ىنتكرت

 مهاربا نب قدما ميغارباوأرك ذو * ىناج انمةوالح هبلسأ ن اامندل ا ىلا لام اذا ملاعلاب

 قشمدلا مىئاشلا هير دمع أ نعال حئاصنلا باَكَف هللا هجر كلاما ىطر لا ىصتلا
 هن لزخف صو ردن فناجولا ىمصأفارفاسمح رذالامو_-ثمدلدأ 1 نمثاك هنا

 ىفاف :وءامالجر تنفاوؤ هيعس أهح رملا ةرححان ىف ىلاعث هنلاد_جرثكم ١ ١ ”وص تععست لاق

 لاه هذهكلا-اف تاقفنيلسملا نملجر لاهو هللادمعاتنأ ٠ نم تاق هماع تأسؤريهصح

 دج الىلامو لافريصح فتن ًاامناو تيتا اهيلع هللا دج" ىلع سحب ةمعت لاح

 ةيقاعلا ىو مالسالا فىداومو ىئشنملعجيو قل نسحأ نقل دقو ىلاعت هلا

 تاقفهمفانأام نك رسوب نك ةءعن مظعأ نك هرششنو 36 ىلعرتسو ىناكرأىف

 بيصتل تلق لو لاق كانهرهنلا ىلع لوزئان اف لزتملا ىلا مم وة:نأهنتاكجر تر نادل

 نأ ىلعهندوارف ةحاحن ههيقىلام لافريصإلا سبل نع كدنغيام كبطعنو ماعطلا

 ىل 1 ال--رقمدب تاخ ذا اتقمو ىسفنف تر اد تفرصنافىأف ىف قعشإ

 ىناوخا لعيال تبف هنفان اامعوسن مكمل !بول ٌاىفا مهللا تاقفةداب زلا سد اان و ىغف

 ىتبادىلاومدقو ىضمامف م- ماحيوعك اواح .ررسلا نمناك الذ هلع تعجأام
 موقل ا ىلا س: ىركتم ىلا تضمنا ةيوتلا فقدان انتا مدل مقلقل
 لازاخ هلام قة ص هدب عضو قثمدمدقا إف تدبأف ىضملا ىلس< ىنودتاعو مسهتريسأف
 ييهاربا ىنأريغداز نفكلا نؤردقالا هدئعاو دس وافرضت- ا ىتح تاريخا ليس ىف هقّرف»

 تحرخامايهذ لاس شم دره ىنعب مر ناول هتلاوروك ذملا هير دمعانأ عيل وةيناكو
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 اده غل منا نازحالاو مو.هل ادوجو ىفّنأ ىلعةبناسورلا لحمل يو مهلاهثم حر

 ةبجوم اها لق نمر ةحتسن نأ ىج الهلي زخدا اوذ هسفنن ءاهعفد ىلعر دقي ملاذا ماقملا

 تناكتاتارانكىهماندلانحرفلاورطبلاورشالا لاوزو ىلقلاءانفصو سفنل دود
 نوكحجي,امقاعتمم-هلاوةءورخالارومالاف تناكن |تاجردوةن ودل رومالا ف
 ٌكقررب نأ كمل ةمعنلا ما نم * ىذاملا ف نوكيا اعتمنزحلاو لمقتلاىف

 نامقنلاواهيلعةدابزلا مدعو قزرلا نءةيافكلا نادحيو (كمغطرام كعنعو كسفكمام
 مماصملا عسجرل اود- نمٌكلْد فلام دمعلا ىلع ءلماححجالا ةمادل ا ىلاعت هللا من نما هم

 امبراهدحوولذا رداظو طب اغلا ىلع ةدايزلامه_ءىفنيدلالاصمامأ ةيويندلاو شر دلا

 ءانئةثالاف : قدس اهارنأ ١ جطماناسنالاّناالك ىلاعتهننا لاه اك انامغط كاذدك بحوأ

 عدلت ة مصعم لكى لم ؟نامغطلاو نامغطلا بسوهو ةبافكلا ىلع ةدانزلا دوجووه
 0 ا مءاعدإ| بلط نيد بطاح ةيلعت ةدقو ل->و

 ل وسرت تعم هنعهللا ىضر صاووىبا نيدعسلاقو «ر وشم عام هاهيلالا اموالام

 ىلأثيدحففو ىئلئارك ذلاربثو كيام قزرلاربسخ لو قي لبو ه١ ءاعدتتا ىلصعَنا

 اهضالات رغالو سعم تعلطام لاق هنأ مل_سوهبلعهللا ىله هللا لوسر نعءعءادردلا

 كو لقامناف مكبرولا اول* سانا اي أاينب اقل ايغقئالل اناعمس ناد. ناكلم
 هسنتلا ف أمس كلذف اينذلا حلاصمامأ او لسو هيلع هللا ىلص لاق 20 امبريخ

 0 او .هسلعت زمام لد هنح رقنام ”لقلل ىلا عت هلا هجر .ر ىل اوملال اوقفاهيلع

 ةناعتسسالاا ىلا كاذيد)_صون لج أ نذ اهنمناصقنلا مدعو ةياكلادوبود#ء نيدللا
 خشاو ىلا عنهقتالافدبعلا ىلعامب ةمعنلا تمظع كاد لجالو ىلا عت هللا ةعاط ىلع مب

 ةرح الاف كبصن سنتالىأ مندا |نم م كبسصن سشالوةرخ“ الارادلا هبا كات[ |ىف

 هسنتلا ىلا حام الرهاظف كلذ ىف انندلا ملاصمامأو اندلا نمهلفا لان .آاجهملا لصوتتنأ

 ”هل سما ل نع هجول اًةنامصو .ندبلاو ىلقلادحارو شعلا يبطل لص < كا ذي ذا هملع

 عنقيو ةيظعلا ةمعنلا هذه ىلع ىلاعتهلار 2 نا دسل لمت ةفانلاو جاء اور ندع

 هسفحج ىنعءانغتسال اوهسفن ةحار كدي لمعم ف ةميسجلا ةثملاهذهن مهلحانأ ام

 باطن افاهمتارهز نعبلقلا ناتو 'هلجاعل ارومالا فدهزلاةو الح كل ذب هل لهو
 صر1ل ا هرعذا كلاهما ماعتأا نم هلع فخ اهتمدأ مسقاس عنقي لو اذدلا نم ةدايزلا
 يل اايندلانمهنعئوزامردق فرعيال نملك نيذراعلا ضعب (لاق) ) كلدلا عمطلاو

 هن :اامرك_ثهمسستل ْئْغَف ةمغروأ تاريح عاق رقم صرحامانيهسوديبأب

 ىغلاامت او ضرعلا ةرثك خ نع غلا س دلل اه هنأ سو هيلعهللا ىلص للاب ءتيثدقو هءلع

 نينموملان .ىوتنلا هز عو نيران ءايلوالا ف رشاندلا نع سفنلا نو سفنلا ىفغ
 هلوقىف ةرعاشلاةدصذ لونين



 تعنت ناو]روصقةلاو ناداولاورواو مءاطملاو سالملا نم امهفاع ذدلتلاو مننلا ىأةرخ“الاواندلا ميفذ أ( ميعتلا)
 هدوهش) ددلتلاو مننلا نعم يعنلا ىأ (وهامغاف) ارداظامب منت ىتلاةروك ذا ارومالا ىهز هروهان مطاوم أ (هرهاظم
 نكن مناف هعمارضاسوهلا دهاشمءاسمالا كدلك الم لاح تاكبسح اذا امة. ق>امعن نوكي اغا ىأ( هيارتقاو) لام

 هم امناىأىلاعت(هياجح دوجو)لأتلا نعم باذعلا ىأ(وهامتازاهريغف لسال لاو يخباو برضلا نم (مرهاظم تعنت ن اوزٍأتلاىأ (باذعل او باذعوع لب ةقيقح ميعنب كلذ سدلف لاما كان

 هده> ماقملا اذ_هرمصصت ىف لمعملو هدسو هتازم فر عملك كاذب هَقَمَك مدع ىلع باد
 باد ءلاو هباراقاو هدوهشاو هاا هرعاظمتءوش تاو ميعتلا )ف هنعهللا ىضرلاقو

 رادلا باوثلا عاوب |نمددوام ىحةعونتملا ميءالازه الغم (ميركللا هه وىلارظنلا

 نسل اللاو ب راثملاو لحح املاوناللءلاوتادلولاو روصقةلاور وحلا نم ةرخآ الا
 نمدروأم ىه ة-< :وئملا تاذ_ءلارهاظوو تاذللاو تارسملا عاونأ نم كلذرخغولا

 ميعنلاد وجو سلو تانوقءلاو مال الا عاونأ نم كل ذري_غو لاكذالاو لالغالاو
 همنا كلذاغع اوبذعملاو عئمللاهترشاممو امال اهلل_هدوح وبس باذعل و

 بذعملا نعهضارعاو هادو سوو ا منال هدوهشو ىلاعت هللا برق دوو نءاهفرهظو

 ه4 نك لو نا.علا دوجوب رفاظا هظد ةاعا سه نع بهذو هسفندب ور نع ىنةدقولف ثامعلا ظ
 نزال ىلاعت لاف اي رورمسلاو حرفللا ماد زورا لصتمنوكي لب ةّبل انزحالو مه ١
 هلاو نامعلا دودو نم هاماقأم مهو نزحاوه عم عمجالةروك ذملا ةمعملافانعمهتان ا ٌْ
 رعاشلالاقاكنيقملا ةجرد قون ةسردملءاهتئاو ْ

 ش امهونا.علا نه نقيل اراص «4 هنا ىقحأ ىلءناسعل ١ رك ظ

 ىلا ىلا تهل نج وأل قر ادبأمغان وكنالهللا فرع نم هئعهللا ىطر ىلمسشلا(لاق) ظ
 ني_:هوراووكين أ َىلخ ف بحت ادودانمال لاو ةالصلا انس ىل .ءو هسلعدواد ظ
 ثاريم صةنمف كيلق مهلا ب زعالدو ادانم جم ولق حابصمانأ راوةغبال نو هلع ةئاسورااو ظ

 لم اللا هيلعدو ادا هللا ىو أ هللا هجر فاؤملا مالك قامو  نيناحورلا ةوالح

 7 - حمد نع نوكن ال<_فرعملاروس هسبلق راثتسانفانعمهللانا نزال ىلاعتلاقاك
 | دوج جواس ال ل دج دئاوف ه_نءاهءفدىلءردتي ملاذا ماقملا اده غل لنا

 اى قلع امنزحلاو لبق ملا ف نوكحياه قلم. امهلاو ادلب حرفلاو رطنلاو

 هبو دع هةحقىبادعلان روكن لب كلذ هدنعء

| 

 نام

 لاحتنك اذاةقمقاملانثوكب
 انوعحمءاشالاكلتل كتسسبالم
 تك ناف كنءابئاهنناكو هع

 اناذعهمف تن أم سلف هلا دهاشم
 سسف) ميعت وه لب ةقمشح

 دوحو) ملأتلا ىأ ( باذعلا
 ىبعنلا ىأ ( معتلا ماتو باححلا
 رظنلاب) ميلاو ذذلتلا ىأ مانا
 هتدهاشمى أ(ميركلا ههجو ىلا

 ىفرسبلابو ايلا فةريصبلا نعي
 ر وصحم يعنلا َنازاصاحو ةرخ لا

 تاخلاف أنلاو برأا دوش

 9 ارهاظ هنوعط امامأو هلع

 الو يعني سالف ارهاط هبيدسعب
 هدتام) هناذىلارظنلاب بادع
 (نازحالاو موءهلا نم بولقلا

 نمت ءنماملجالذ)ةي ولا

 نزلا ةشاعمىأ (نامعلا دوجو
 الاوةري_صملا نيعب هندهاشمو

 ىلع نزخالو ره امدنع لص

 اما دجوفايئدلا نمش تاوف

 سفنلا ةيؤر عاش نم
 ناهولؤا ها ءاقي و اهراشعاو

 ةنباعيهسفن ةيؤر نع صخلا
 رورسلاوح رغلا م ادناكل هديس

 نازرحالاو موم_هلادوعيو فنكلادبأ م
 رشالا لاو زو بلتلا ءاف صو سغنل

 نوكينأ مدبو ىئاملا ىف نوكي
 | محل هدهاش ناف هال اومدهاثيملاذا



 تكمن

 نزهالو تد>-واذاا بح رفنال لو ان لابللا فوهىذلاو اهد_-واذاامبحرفيو

 ل ءلعلابو هنأفاننو دئث ىلا نئتصزال هناصسهننا ن ءتاراشالاىفو تدّش اذا اهلع

 تةنوناو كملعد اندر معلا ىلا تيوأ ناو كيلع انسب علا ىلا تنكر تاكل امو
 عيدكم ل

 "لانو قاهلناىلا تافلسناو همثلانكر دة باد ولات ست اثاو هعم كلام مقولاملاب 5 (هيبغغ هانت ىلا كءاري
 ىتحاركلانضراف كعمةّوقىأو كل'هل.س”ىأن ك.لءاهانركس ةفرءملاتررتغا ناو مهلا معنا ههيوك نإ | تانمارلا 5 / 7 ١ ا عوو . 1

 3 . - .٠ نبل /

 نادقفل كداهتساو هلي ادع و مدع ىلعلءاد هري_عءاعب ىلا كءلطت)هقا دبعانا ل اض 2 1 7 تاماقإ و راونالا
 2 0 : م 7 مس نس ا . . .

 ىهتضو ةءلاطم ةباعوههنلاهلوضوو ةرادتعل انا لبو( هيلا لصو عازع قع زدت . اوسام 71 كلذ رو

 ىهابو بومحم لك ى ساب كلذد:زعو ميظعل اكلم ان ىل اهو ميعنلابزوشب هب هبو هنر ”اهوالانلا ا كنار ملا

 دما هتئاركذ ىف اورتتس !نيذلادي رختلا لهأ ةفص ىهءذ سهو بوغ سو هد حوزذم لك نع 7 1 ا

 كسل أ ىذلا ام ماكنلاءالج رتاأسلاه هنعدتلا ىذرى :رسبلا هللا دبع كأن ءفىوراك ”اههل كر ”او)و 1

 تلق هيلع عقنلهتقل-ناودكردت هتبلط نائث نع كلاؤسامو ىللاقذ عضوملا اذهىف 9 دلاَت ارو ا
 تأ نع تنك دقءارأ لاف نانملا معن فرغ تداولا [4 بأ اغَنأب ىلع اهو ءام ىنريع (؟كتاسومد (ةاودام

 جاطا ماقد اصدقاب تنكولقلاقمو باذك 9 ١ اذاف اف بو رهىلخلا ن نموت رذظ ىسفت هللا كس 0

 ىلءم منو“ ومع قل نيسن 0001 راق هللاءاهفلخ نبل تأت اعامأتاةفدحأ" ىلع ا 50 كلوص و

 كلدءاروام كيلقنباعو بالام ار تءعثول عودا ىل لاو ةصص حاصو ه-ءعاط .كلاسلاف او, َ 0 1

 ىلعرطاممنأ ادهش ا ضر ايو ءا_ءءاءلاف مت أرام قوفىرت نأ تدة>اامب رّقلانم مهل تاد راو ف 1

 توع واهد_عنامالك هلت ءم-امهللا وذ ضءأف اه داضبتق لا طقرانلاو هنحلا 1 دىلق 2 د واقر 7 1 درو

 ةعام انأ اذاو كلذ ىلءان أ جيمف تدذمو هتكرتف لق نم سانل نمّنظلا "ىلا ءىسدنأ نمهنأبه_. ناي لو
 هيلع مهعمتياصق هشيقدتهللاَناَف جرا اولاقف كلذ نعت نكن ىتفا|لعفاماولا ةفإ]] فوشيتو 0 ! هيا
 باق ىلءهيلقر اطاارطعدتناكه.ل+راذه ك<واولاه أ نمو لجرلا اذهنم مهل تلف هوبا رانا تمسعاولا

 رطخامراثلاوةشل ارك ذناهسفن نع رج هر امأ مالسلاو ةالصلا هيلع للا يهاربا ليلدكلزو يبين ثا
 000 ا را اراك لح ماقال 1 1

 فرختن أ بحتالاولاع اش فولعتلق لادبالا نمنوصوصخماةعب#لا نحخناولات نأ | هرم سنو 00
 اودشن لالا اذ هلئمففو فرعبال نأ ب نع كن أف رعي نأ بالو ةقيقحلا 2 الام فن

 اوه نيعلا كن ارذا تعمد ساق 98 روع دنقلا ما رسم كاوا 0

 ٌقالومترصدمىرزلا بومترصو + هدس تنك نمىفدس<راصت راما 0 ىثواد.ع
 قاسندو ئدان كر هه داالغش * مه:دو مه اند سانلل تكصصر مهد ٍ . لست ناكر

 ؛لرامتهتلاىلادبعلا هيب وفتاه رك أ كعادتع قا كر ىاارادلا ناملسو أ لّكسدقو نم نإ
 رح " الاوايندلا نمديربالوهو هبلق ىلعهتلا علطين أ هملا هيب ام برق اقف ىلاعتو

 نافميظعلا ماسقلا اذ_م.قةكأ | ىلعةعطاقلا ةكالدلاوهق داصلا ةمالعلا ىههذهذهريسغ

 كلذفا منادةغل سحوتساو مث ايلا 0 وبن ارابغالا نمئشروعشالناك

 ليلد



 هنعربعبو كماق كلم ىهيلا "لحتىاىهلادراو ك.لعدروأ اذاف (هترعلعنال) ءا يق دس خطت (ادراو نيك رئال)

 كلدنح رفتالف هدب ور قوة < موهدو هنءاطل 6 ١ ( صه:و ىلوملا ىلعلامقالا بحت ثدي هن اقرت اتي نكللاحلاب

 هيب َرََدلا ددقالا نكي م ولو كالذ ريغ وأ ةوالحو ًاروض> ناد>و نم الداع هترع

 ا 0 6 ا دنع 0

 نادوأارمةاصملا نامل ا ام درا ما

 يأت ىشامادراول اه -ةواهراطمادو»و د هل الاهراطمادو-و ءاضّتقاىذلارا. ءالا

 كلزتالف كف ادهدوجو لعل ناف مدع ام ةدومجم تاغ: ةمومذ !هبافص ل دو هيبلقلا

 نك راهظالاسلباعادتغاو رارتغالا٠ نمءاعونكاذَّناَف هبح رفتالو دراولا

 0 ار ص ل

 ديعلا ىلعةطسنملاتادراولاراونأ (ئْئهنعكمنغب سدلوئش لكن عىنغهللافنلف
 ةمظع٠ نم حالاعهقةعدوم ا اهرا «أو ةيدوبعلا تامقمكي هسنطايو هر هاط فدك ىه

 هدّعذ ىلع سأ:الو هنوك لاح ىفهءاشي ”نيلطنالفدئاو غلا هذهدراولا ل دانأ اذافةمورلا

 ءامشالا نهى ىف ىلاعن هللا نعىنغكل س دوهريغن ءو هزعوغهللا ىف كل َناف هن دقف اذا

 رعاشلا لافاك
 ضوءنمتقرافناهتتلسلو * ضوع هتقرافاذائثلكل

 ةطح المىلا دكت تنأو اقول خا الث نأ كانا هنعهلنا ىذر هنا ءاطعس هنبا دعو لاه
 رابغالا عبجبه_دعهللا ىضر هتلاءاط عنب هرك ذىذلا ىنعملا اذه ىف لخديو المس لا
 طالت الفةرهاظلاو ةئطابلا علاوة رخ الاواثدلاولاو>الاوتاماقملاو راونالاو

 ديحو تا! صالخا ىف حداق كاذّناف بهذو أ قيهماعدقعنالو هلا ننكرتالو كاذ نمأبش
 م  انلالاهتمذخأتل لاما ىف كل ديانا هناصس ىرابلا نأ ل-عاو روذتلا ف لاق
 اهأ ديأفّىدملاهااهيلا هسوتفاهيف كمل اهلا نمي رعشلا ة يده لمح تءاجامناو

 ديعملاهبتانال ل ول و ًافاهف ثا ناكامك #ل !تلصوأ اذا قحاهاشبأو [

 امنا و «تنامأ غلب أن أد عبي مالو هنل اسر غل ابنآدعيلوسر ابن لطتالفاهافوو اهعجرأف

 راوعلاود_ , كانه لازرتالا بتاع نع ءم-يعازهءولاو>الا لاوزب نوءّدملا حضن

 نم م كو ههذو أ هرونبو أ هتعاط:هانغامناو هقان غلا عدم ن ممكفرام_بالا كتهذلو

 ن*م-هدذعتس ' ام ىلعا د معم قلحلا ىلع ءةلوصو هتلزتعهزازتعاامناو هللا زعلا عدم

 "هلءالوهلا معن ف -لءالوابر كلهتنا ناك مو لاعل ا دمعال هلل ادع نكس هتفرعم

 قوهدم اقاوم نازل داك * ىيس اكل ناك مي هلنوكسل

 وهىذلاو لا اد_بعلالا,لابللا يقود ىذل اق لوم اي لاملا قوه دبعو لاس اءلاملا
 اهدةئاذا املعى ءأي نأ لاما. لاطا ىف وهن .ةراماو لو ادع لّومملب لاما ىف

 رثأت ىهامنا هترت نال دراولا

 ةمومذملاهنافصلدسو هيباقلا

 دجول لنافّرماك ةدو تافصد

 ىئّناف هءح رفتالذ لدنع اذه

 سلف) رارت_غالا نم اعوكلذ

 امناو راطمالاةباصسل ا نمدارملا

 َك (رامتالادوجو اهنم دارملا

 ىذلارامئالادووأ ةدا ص اهنا

 دّر_2 الا هراطمادوح وهاصَتَقا

 دراولا كلاذكو اهراطما دو-و

 كاع طحدو>ولال هترغلدا ع

 مهدنع لصح نغا اريثك أف هلق

 اهيثورتغي ةيبلقلالاوحالا كلت

 ةرهاطلالاعالااوك رتاعرو

 ءاق ؛ ”نيلطنال) م-هولقع دوحو

 تاياملا 2 (تادر اولا

 تطسنادعب)ةسلقلا لاوحالاو او

 ىهاشراونأو كلع ( اهراونأ

 تامدكب كنطاب و 3 رهاظ. فيكت

 كنف تءدوأو ( ,دوبعلا

 كبلقىفحالام شو ( اهرا ارمسأ)
 كدافأ اذافةبو رلاةم ظعن م

 "نيلطنالف دئاوفلا هذه دراولا
 ىلع نزءالواهدودو لاحمءاستب

 ىغعهللا ف كلذ) هن دةفاذا هدو

 هنعْكنغي سلو ئش لك 07

 لمقاك(ئن
 ضوعءه:ةراق ادام لكذ

 ضوء نمَتةرافناهننسلو

 لالاىف كلخدأ انا ىلاعت شاف
 اهنال كننم ذخأتلال اهنمذخأتا

 غلب ن أدعي لوسر ءاش ؛ للطن الذ ا اهءاّقي بلطت الفاهيف ناك املا تلصوأ اذاف كمل اهللا نم في رعمل ا هب دش" 4 ماس تءامج

 هل اوبك ذىلعالمل د ماه مع هل اومن دمعال ل مادا دمعتك ١ اهءاقب تءلط ناف هنن امأىذأن أدع نيمأال او ه-اسر



م عبو (ةمهلالا) تادتلا هر(تادراولا تدروىئس)
 ثدرو أت درو قلغتم اهم (كسملا) هلوقو اًضيألا اوحالابا ,معر

مده)ة مالاوأ همن تثدخحأف قالا ىل:ة نم كيلق ىلع
 ادانعم تاك ىتلارومالاىأ(ثيلعدلا اوعلا] تلازأ ىأ (ت

 تانثأو كلذ تاازأ لئاذرلا وثئامللا عاوانن وهدم ن اق ىلءتدروااذاؤ ةمظعةنطلسا-ها نال كلهن تانوعر ىهو اسهل

 هب سلتام اولازاىا(ادودسفأةيرق اولخداذا)م هدونح ىا( كولملا) تال ى أ (َنا)ةم ةمضهافاصوأو ةءلعالا او>أ هنماضوع

 لاقيا ع باوج اذ هوهلازاو هشام ترهقأبلق تلحاذا كلم ادوذح دبش ةمهلالا تادر ارلا كلذكو معين ئم|هللا

 كاماد_:كرسهتلاهدراولاّناباوملالصاحر تادراولااهيزت 0١ فيكن عئاباللاهبلعتلبجامتدئاوعلاَنا
 ا ع دنع هموم قايدراولا) هر

 نراقام قاما حد عدت ىشر يو د لاقو قد رطدنلا سبل لسا ناسإو ةطساوالب
 0 0 ا اهلّراىأ( راهق ةرمض>-ن

 لعن ا ىلق عم فقوفلمت 0

 كانا اهكيال ماو مم 312|5 يو ل بو م
 لكر اءلامو نحاصن 3 ردع 2 صا ذاق ةعد رم 00د ىذاابلاغلاوهراهقلاوراهقلا

 اذهىلااهركذ ىلا ةن الأن ا هللا هجر فاؤملاةراشاو «رفك ى 4 ةةعب رشلا فا هق.ضح

 اذا لولملاْتا كملعدئاوءااتمده بلا ةيهلالاتادراولا تدرو م ةنب يع

 مدهتو هتانوعر عمو هنعو عمت دبعاا ىلعةمهلالا تادر اولا (اهددسن أةيرقاوا_خد

 أ عاوناب نوصشم يلق ىلءثدرو اذاف كلذ ىبعةعظع ةزطل-اهلو هن اذاع روت س»هملع
 لدمالا ىفهانعموهلاز ا ىا (هغمد

 هز خاانهغامد باصا
 افاصوأو ةدعالا اوحأ كلذ نءاضوعتتمشأو هر ٍعهنعللذتاازألا اذراوشن اننا 5 0

 ىئعملا اذهىف هنعدللا ىضر ىسرملاسايعااونأ ىديس ىف دشنأ ةمسضرم 0 ل ا

 ع فدع لا عل لابجالا تكدو سوفنلا ضرأ ه تلازت موي كابع تئباعولا 0 ا 0
 ع ع | 1 _- ا 1 | ى 0 .

 , الابةراشالاو ةفرعملا سهم سمشلاو لّقعلا لابجلاسلساو سوفنلا ضرأ ضرالا 02 ل راو لراس حو اهرونع 06: أر قهازوهاذاف هغمدءفلطاملا
 تامل ا ا ل ا (ئش)هللا ىأ(قللا تح فدك

 لبهغمدال ائثهمداصال الذ ل-الراهقةرضح نمي أي دراؤلا ره ةْس عملا ادهم
 فكس 16 يشك ص دك 5 مح 5555 55- ةيغسلاو ةيوالا تادوجولا نم

 ثان وعد ند ىد 1 ال كلذ ل جاله أ ىلع بلاهغلاراسهتتلا ةرمض-ن ل

 ىلا عم هلت امثال ل- طا لاو لطان ىل_عدرو حاشي ا وهوفلازأو هغمدالاةبريثلا

 00و ااا وو ىلا يك و هن يملا الا دافالاه |. و مرار عاش

 دوو همفد-ك# لل ءلوبق نم سأسنال) لانه هماعانهن دقو ب بامملا بههلارهمفأو 0

 ىأ (وههن) ىلاعتهللا (بحهت<ي)

 همفرهاظ ىأ (رهاطهمف) هللا

 لدّتس ّيحهلا اج ه.ؤرهاط وهام
 اروض> هيحاص دجال ىذلا لمعلا ( الداعر ع كردتملاملدعلا نملبقاعرذدوضللا رئاصبلا ىمعنمالا كد لح هيهملغ

 لردتملاملمعلان ملي د ةف ىلاعتهننا ىلا كا دّناف هلومق نم سأس .النأهل يش همف مدع ء.ثلك ىفهتيثر مدعو

 ١ دير نوكحت::نابهزهذ لاح هلأ عم مكيلقب(روذطادوحو همفد لعلوةن هسأين ال)

 ليلدلا دقق نم م مزاد الو هوبق عا دكالة شيد ااه كس هارث كناك هنع سئاغربغهيديزيب رضاح كنأ اظححالم

 لهن لاح ىأ (الحاع) هتمالعىأهلومق رك ءىأ (هنرع # كلر دمام لمعلا نم لبقاعرق) لاه كلذاو لولدملا دف

 001 يا را عن لب ديعلا 10 تياب مراسم دحواشبا اهلومق ةهالع نمو

 هلوقب همت دراولا ىلع



 هنعربعيو كماق كلم ىهلا "لحتىاىهلادراو كيلعدروأ اذاف (هنرعلعتال) ءا ريق دسعتو ةخرشتالاىا (ادياو نيك رئال)

 ٌكاذنح رفتالف هتنبوبر قوة < موةتوهتعاطل (01) ض هد ىف اوما ىلعلامقالا بت تمحي هيل ءاقرث 28 + من كللاحلاب

 هب ب ٌرةَملاددقالا نكسب لولو كلذري_غو أ ةوالحو ا روض> ناد و نمالداع هرم

 ا ل هل 0 ل“ محل هرظن نع هط و

 نادلة رصةاصما6- 0 ءادامد رار انا

 2 ىشامغادراولا :,_واهراطمادوو ددحلالاهراطمادو>و ءاضَيق ةاىذلارا.ءالا

 ع رالف مف اذدد و>و لعن ناف مدع مهد وم تافدنةم ومد |هنافصل دس وهيبلقلا

 نكح راهظالاةسلباعادةغاو رارتغالا.٠ نمءاعو:كاذْفَناَف هنح رفتالو دراولا

 ع ا ا ل

 ديعلا ىلعةطسنملاتادراولاراونأ (ئئهتعكمنغب سدلوئث لكن عىنغهللافنلف
 ةمظع. نم حالاعهمقةعدوا ا اهرا أو ةيدوبعلا تامقتكي هسنطايو هر هاط ف دكت ىه

 هدّمذ ىلعسأتالو هنوك لاحق هءاشن“ نيلطنالفدئاوفلاهذهدراولاك دانأ اذافةبوبرلا

 ءامشالا نهئنىف ىلاعت هللا نعى عكا سدو هرهعن ءو هزعوغهللا ف كل َناف هن دقفاذا

 : / رعاشلا لاقاك
 ضوءنمتةرافناهنن سلو #* ضوعهتقرافاذا لكل

 ةلح المىلا دكت تنأو اقول خا الث نأ كانا هنعهلنا ىذر هنا ءاطع هنبا دمعونأ لاه
 رابغالا عبج_:ءللا ىذ رهتناءاطعنناهرك ذىذل ىنعملا اذ_هىف ل ديوالسس لا
 طالت الفةرهاظااو ةنطابلا مئلاوة رخ الاواندلاولاو>الاوتاماقملاو راونالاو

 دمحو تل !صالخا ىف حداق كل ذَاف بهذوأ أ قيهملعدقعنالو هرلا ناكرتالو كلذ نمأيش

 ا  اتاالاهتمذخأأتل لاما ىف كلخديامنا هناصس ىرابلا نأ لع ءاوربونتلا ىف لاف
 اهأ ديأف يدل «#ءاناهيلا هجوتفاهيف كمل اهلنا نمي ر علا ب ده لمح تءاجاغاو
 ديعملا«فانايل ا هجوتةنامالاَتَد ًالفاهيف ثا ناكامك#ل !تلصوأ اذا ىحاهاشبأو
 نقار تاما غلب أن أدعبنيءأ الو هل اسر غاب نأدعبلوسرءاقينيلطتالف هاف اهمجرأت

 7 ا ”لانهلا 0 ءم-هلزءبولاوحالا لاوزب نوعدملا مضتفت
 نم م و ه هذ ا هرولبوأ هتءاطنهانغامناو هقان غلا عدم ن ممكفرام_تالا كك هانو

 ن*م-هد دعت ' ام ىلعا د ّمعم قلحلا ىلع ءةلوصو هتلزتمهزازخعاامناو هللا زعلا عدم

 ”هلءالوهلا دمع نكسف ”هلءالوابر كل هنن ان احسصامو لاعل ادمعال هلل اديعن كتف هتفرعم رغم

 قوهدمع دعا قو تلوم اوأ ىدمسلاقو * ىييت اكل ناك امي هلنوكسل

 وهىذااو لاطاد علال, لاما فود ىذل ا لوم اي لاما قو هدبعو لال ايلاملا

 اهدةئاذااملعى أي نأ لاما, لاطا ىف وهن .ةراماو لو ادع لّوحملب لاخلا يف

 رثأت ىهامنا هترمت نال دراولا
 ةمومذملا هنافصلدسو هيباقلا

 دجول لنافّرماك ةدوت تافص

 ىّناف هءحرفنال» كلدنع اذه

 امناو راطمالاةباصسل ا نمدارملا

 ىأ (رامثالادوجو اهتم دارملا
 ىذلارامئالادوول ةدا مه امنا

 دّر_2غالاهراطما دوح وهاضَتقا

 دراولا كاذكو اهراطما دو-و
 كفن ظحدو->ولال هنرغلدا ع
 مهدنع لص نما ريثك َناف همف
 اهيثورتغي ةيبلقلا لاوحالا كت

 ةرهاطلالاعالااوك رتاعرو

 3 . ”نلطتالا مهلقع دوحو

 تايامتلا 2 )َّت ادر اولا

 تطبنادعبإةبلقلا لاوحالاو

 ىهاهرا وأو كلع ( اهراونأ

 تامقمكب كئطاب ارو 3 رهاظ فيكت

 ف (تعدوأو) ةيدوبعلا

 كءلقىف حالام شو ) اهرا ارمسأ)

 كدافأ اذافةبو رلاةمظعن 0

 "نيلطنالف دئاوفلا هذه دراولا
 ىلءنز < الواهدودو لاحمءاستب

 ىغعهللاف كلذ) هن دةفاذا هدو

 هفعْك غب سلو ل 2

 لمقام(
 ضوءه:ةرافاذا م لكذ

 ضوع نمتةرافناهتن سلو
 لاللاىف كلخدأ امنا ىلاعت شاف

 اهنال كننم ذخأتلال اهنمذخأتا
 غلب نأدعب لوسر ءاشب ؛ للطب ال ذا اهءاّقي بلطت الفاهيف ناك املا تلصوأ اذاق كمل أ هلل | نم بقي رعمل | هب دش "هل اح تءامج
 هلوقب كلذ ىلءالمل د ماه مث لوما دبعال ل هادا دبع تنزك اهءاسقب تءلط ناف هن امأىذ أن أدع نيمأال 4 ةئئالانمر



 ثدرو فت درو ٌقاغتم (ك_.لا) هلوقو اًضيأ لاوحالابا معرب عد دو (ةمهلالا) تادصتلا هر (تادراولا تددؤ تس)

 ادانعم تنك ىتلارومالا ىأ(كيلعدا اوعلا] تلازأ ىأ (تمده)ة لمالاوأ همن تثدنأف قالا للة نم كنلق ىلع

 تتيلأو كلذ تلازأ لثادرلاو ثئابحلا عاوناننوهشمت اق ىلءتدرواذاف ةمطعةنطلسا- عل نال كس ذن تانوعر ىهو اهل

 هيردبلتام اولازا ا (اهودسف أ ةيرقاولخد اذا) مهد وج ىا( كولا نال ى!(ّنا ةيضرمافاصوأو ةدلعالاوحأ هتماضوع

 سات هوه كازاو هشام ترهقابلق تلح اذا كلم دون ة-ممش ةمهلالا تادر اولا كلذكو ميعنلا نماهلشا

 كاماد_:كرسهتلاهدراولاّناباومالصاحر تادراولااهيزت 0. فيكن عئاباللاهيلعتلبجامتدئاوعلاَا
 ا تسنيستسسسم - 100 قأبدراولا) ةرثشاذ حشو

 رهقلاهلّناىأ( راهق : ةرم> ن

 هعساةرضح نم هدورو) ةيلغلاو
 ىذاابلاغلاوه راهقلاوراهقلا
 همداصت الكلذ لجال) فاغيال

 الا) ةيرشبا تاور نم (ىذ
 لدالا ىفهانعموهلاز اى (هغمد

 هم مزابو برضلاب هغامد باصا

 نراتامئاقملا أ ثدقلاىشر مر لانو قدرا هللا ل ىلا خا 10

 لعن اىلق ف ع فوفلءث ارم يدل عدلا يشر امال كرو لاو سلا

 ارك (لاقو فحاصنالا فت 0 ا

 اذهىلا ادرك ذ ىلا الا هللا همر فاؤملاةراشاو «رفكى هذ ةعب ريشلا فات ةَققَح

 اذا لولملاْت ا كيلعدئاوءلاتمده كلا ةمهلالات ادراولا تدرو ىتم )و هند ىف جعأأ

 مدهتو هتانوعر عسب هنعوعمتد علا ىلعةيهلالاتادر اولا (اهددسن اة يرقاؤا_ثد

 عاونال وضم لق ىلعتذرو اًذاف ثاذ ىلعةمظع ةذلطا اهو هناذاعوةسسه هملع
 افاصوأو ةدعالاو- أ كلذ نءاضوعتترثأو ةّرعهنعاذتااز أل ئاذ ةرااوثن ةاسحللا
 ىعملا| ذه ىف هنعهللا ىذر ىسرا سابعا اونأ ىدسسىفدشنأ ةمسط ىف

 لامحالا تكدو سوفا ضرأ « تلزازت مول كانع تس .اعول

 لاحر لاحرلاو لزازكلانم ا # اهرون ع-ط سب قطا سعت تاز

 , الابةراشالاو ةفرعملا سعت " رمشلاو لقعلا لامس لاب او سوفنلا ضر ضرالا

 ليهقمدال ئىثهمداصبال كا :لج الر اهقةرضح نم قيد اولا )8 مس ينعم اذ هلا

 درو قاض: و و هياهذاوهئالتا

 ىلاعم4تاشالل طاملاو لطان ىلع

 ىلء وللا, ف دق: لب) ىلاغتلاك

 قهازوهاذاف هغمدفلطاملا

 0 ث)هللاكأ(ق وللا بمتحف دك

 فك سل . ةيلغسلاوةيواعلا تادودبوملا نم

 ةبلغلاوروقلا ةعس موسومدراولا(قهازوهاذداف هغمدمفلطابل ا ىلع وهلا فذ 2 ىذلاّْنا لاطاو ىأ (ىذلاو)

 قمل عم هلت امثال ل- طا لاو لطان ىلعدرو قاضي و هوهلازأو +_غمدالاةبرمشدلا 6 5) ) 66 ىأ هدا ىلاءثهلنا بحهك) تان وعد ند ءئثههداصنالل "اذ ل الهرم أ ىلع بلاغ اراسهقلا ةرمض>ن مهدورؤل
 همفرهاط ىأ (رهاطهمف) هللا

 دوجومو) رثئاصبلا بايدأءدهاشت
 نوكي ف يكفمهل لردم(رمذاح
 لدتس ىّتحهلابا< < ةرهاظوهام

 رئاصبلا ىعنمالا كلذ ل هيهيلغ
 مدقْنام ئثشلك ىفهتيور مدعو
 هنرغ نوكج:ناردإ هذ لاحهلنا عمكبلي (روضطادوحو ندع الرع ءسأمت 0(

 لملدلا دشن نم مزلبالو هو ىلع لل كلذ نان تدم ط١ ىناوككحم ارث كناك هنعيئاغربغهم دين رضا كنأ اظدالم

 هلعف لاح ىأ (ال-اع) هتمالعىأهلومق ةرع ءىأ (هنرع # كلر دتملام لمعلا ن لبقا<رف) "لاه كلذلو لولدما لو

 مالكلا نيب ضرتعمانهىلا ىلا بحي ى دك هلوقو رمى هلعف لاح هي هبلق ذا ذم او هنو النا دحواضيأ هلوبق ةهالع نمو

 5 ' هل اوقب همت دراولا ىلع

 رداظ هيفوه ههبك<ىدااوئشب 2 قالا ص فينك ةط عملا ذ_هىلا ةراشالاو

 املا لقأ 1 ىجعملا اذه ىلع مالكلا ىلاعتمتاهجير فلم عب أدق (رضاحدوجومو

 دوجو همدجت لل لوبق نم سال لانه هيلعانه.ن دقو ب بامملا بههلارهمفأو
 اروض> هيحاص دال ىذلا لمعلا (الداعةنرع ع :ةردتلاملمءلا نملبقاعرذروضللا ةروضحلا

 لردتملاملمعلان ملتي دةف ىل هللا ىلا كل ذَّناف هلومقن مسن .النأهلىيش همق



 00 ونعمايرق كذم(هيرقلادهاشمنوكت نأ )وه ةقي رطل هذهله أ هبلارعشت ىذلا (هنمكب رق

 امرق( هبرقدوجوو تن نب نك)ماجالات امص نموهىذلا برم ااندر !لبكلذ لةن(الاو)ةرمضحلا باد اءبّدأتلا ىف ةمقارملا

 د_:ءنيةراعلار ارسآ قىلاعثهتلا ع اهفدقي ىتلا ةثدللا م ولعا | ىأ (قناقلا)حدبالا ذهذ امسح

 مهرب رو ىوعدلا نم مهتءارب ل : د
 تةقعاذأف لوصولا با ىه ىلءا نماذهو هيلاو د هسفقنو هم اةوهحطحور هنىلك <“ |

 ريسصةاار وهلا بفك فىدي' الا رخ الارعىفداب الادبأ عطقناللودوأ !قيرطلزانم

 برا( هبرقدو-و وتنأنيانخالاوهبرقلادهاشمنوك:نا هنمكبرق)#ق ىواذدلا

 نو ىلاعن لاهو بد رقىناف نع ىد ا. ءكللأس اذاو ىلاعت هللا لاه كم هللا برق قّقحلا
 ديرولا لي نمهملبرقأ نهخو لئاهن مز ءلاقتو نورص.تالن كلو مكنمهملا برقأ
 ةبقارملاة دشةدهاشملا هذ مدمفتسنف طقف هرقل كيدهاشم ودا اكلذ نم طظدو

 نءهدوهشودعلا فصوالاكي قملي الفتن امأوةريضلاب اد اءيدأتلاو ةسهلا ةئلغو

 كنءىفد_ه.أامو نمد رقأامىهلا اذ_هدعنملاعتهللا هجر فاؤملا لوب اكسنت

 نامت هنارق عساف انأر قاذف ناسا نوكي ىول اد دو لت ىلهلا لاح ىف درت ناقا )8
 دءنيفراعلارارسأىف ىلا عت حلا اهفدَعي ىتلا ةنددللا عول_علا قثاةح ( هباس اتساع

 مهلع عفبا راق تفالاو اجللانمهضّرءتوءامالا قر نم مد رّرتو ىوعدلا نممهتءارب
 مملعاهدورو ددعو ل اردالو ملعتريع نم مهاهدءولاةمتك امس ىل امدىلا مهمركم ىلوملا

 اهوعوا ذاف اممم تاهح نوكر ديالو اهناعم مهانييتتال ل نوكدت مهلاهيلكتو

 ميديأب املاهتةف اوممهارهظواهان م مها نستلم اورايتءالامملاهذأ اهبف تفرصتوي !'

 هناميو هناسا ىلع ىرهماعر مهضعلْن ا ود ةفااغربغنمةيلَقْلاَو ةمملقعلا مول_علا نم

 اصهدص ,رصف لمَ و هسفصتب همءرو أ هرك ذ نم غرفا ذافالادل لي نأرعسغ نمريثكم الك
 مامالالاه هسفننعودرطا! اذ هفقدص مدق4نمكلذو<“ ىنريخأ دقو اهقد_بم

 مسهلع فرصا مك ىر قة لا باصأو هسنعهللا ىذر ىري_ثقلا مساقلاونأ
 مهناسل ىلع ىرةءاعرف ههجو مها ف: كحب كلددهبو لل.صفتلا ىلع هنمهأ لع الئث

 مهرس مهضّرعتو رامغالا قر نم
 لاحفدرت) قالا تاعمن ىلا

 مهبلق ىلعهنا لت ىأ (ىلعلا
 اهيا عمل خال 4-2
 اهقرشح تاسهح ََن وكر ديال و

 دعبو ) مب ولق ىلع ىلئتلا مظعل
 نوكيز لعل !كلذلاوزب (ىولا
 ابق فرست ىأ (ناسبلا

 نيتمفلّمأَتلاورابنءالاب ممناهذأ
 اهتةفاوءمهارهظيواهانعم مسهل
 ةيلقعلا مولعلا نم مهي ديابامل

 لعىرامع ردنا ىح ةملقنلاو
 الارهل قاي الريثكم الكم مضعب ناس
 هدحو هَمْأََوهرك ذ نم غرفاذاف

 نم عقوام كلذ لاشم اهي
 هللا ال اةملاىفامهلوق نم ح.الحلا
 هملع ىلعتلا مظعل لاه اذه اف

 هانعمد_و همفلّمْأَتو لازاذاف
 ءانشالاب ماقال هنا ءان عمن "الاصح
 ميحص ىتعما دظو هناصسوهالا

 لوق اذكو ةعيرشلا قفاو
 َنافل_ةلاانأ حولا انأ مسمضعب
 نءهّتدمعو هلع ىلدلا مظعلشك] ذ

 كإتسىعه_فنْنأ ىر هسح

 دحو همفلَمْأتو لازاذاف ءاشالا
 "ىلع ىلجتملاَّن اى ااه ءانع
 لعل وح وللا فهرسراسمللا اوهو

 ةعب رمال ةةدقح اولاف ثدح ةعيرمشلل ةقشللا ةشفاومنم مهن ةفراعتملا (ىف ايع ا/) 'هلثملاىلا كلذ راشأو اءهريضو
 (هنآرق ع. اه) ليرعس ناسا ىلع نا مان ار قأ ىأ (ءان أرق اذا )ىلاعت هلوقي كال ذىلءلدتسا مث «دلطاع ةقيق الب ةسعب رشو هلطاب
 ىهلالا ىصتا ةيرانقمل!هنءارقدعب ىعملا ناس لع جد قف كا هناعمناس ىا (هناسبانيلعّت ا غ) كا ذدع.مأرق ا متهنءارغا عساف ىا

 دله اوشن مد اومن اهربم_ممواةارهظي هءؤطخلا نءموغارذ دعنمتههسو نو رديالئذ

 وهو مالا ىلأمامالا مالكى هنا تقولا ىلان'يف لاس ا نانر ع كلذ قيمه ذ العلا
 هللا ىلا كاذباراش أ امن اكو لع ىلاعت هللا وىلاعثهننا هجر فاول اهرك ذامل قفاوم

 هللاد ع لس دةذ تارامعب كلذ نءاوربع دقو ةعب رشلاةشقحلا ةقذاوم نم مهند ةفراعتملا
 معلا نعل مس ف لع اهلك ةققلا لاق نقش نعهنعهللا ىذر ىروبال ارهاطنبا
 ةقيق- ناساو لعنا سل ثالث ةنساالا هنع هللا ىضر ىل.شا!لافو ةقيش هلكرعلا لاف
 رارسالا ىلا هللا ءاصوأ ام ةقمشلس|ناساوطبا. ولانانملا ىّدأتام علا ناساف قد>ناساو



 ةم ولالاك ةعماسملا هتافصنم ةغصهزعّنال ( هنعربدأ نمرايدا هزع نم ٍصقْ.الو هلع لبق نملامقا هزعىفدبزبال)

 هي وك نه هليقامل لملعت ادهو ناصةنلاو ةدانزلان ٠ع ةهزنم ىهفماقلاو لاكلا هد أعىفىلاعت هنافصو ةمظعلاو ءاربكحلاو

 (هنمل ءلاىلا كإوضو) وه ةقب رطلا هذهلهأ اهملارعشد ىدل | (هللا 61 كلوصو) مونم ررعص هقطالو ا 2

 ىلكتلابو نمقتملا لاعبو هدب ها تملا لعلا كلذ نعريعب و ناهريلاو للدلان 2 كينغ ةدها ثم كيري نبعد هب دهاشمىلا ىأ

 لاء فالا ىل ت هل لصحت نم مهنذ نووافةهدوهشلا نه ًاوىفاد-ولاقوذلاو 0 م( قاسعلا فرعتلاو ”ىلبامرلا ضمفلايو

 ىفيقمهدنعتايلمتلا لو او هو

 ىلاعت هللا لعف ىف هريغ لعفو هلعو

 فح رذووهدالا ال_ءافىرالف

 راسخ الاوريبدلا نع ةهلالا هذه

 سهالا كل 3لعف ىف مهل ةحلصملاو ال اايدن مهنمهم_طدشو آان وجو ئشيدا+ ءلا هي لهلانا

 ابوجو هكر م هرمأام كرت مها ةحطصملاو الا ةهاركوأ اع رحت يش ارث م نم ضاق لو

 ملا صم ةياعر هللا ىلع بده هنا ىدهلا ةهرطنع «لدعن ملاف اك لوقت امساوا,دنوأ ْ

 لمقتل لممس ىلع هدايع عم | عاعفَر ام ا رو قل !ةداع ا ذلوةنامنا لبهدامع

 انرطناب امث ه- لع بوم اود و ا ل ا

 هوركموأ هنع ” يهتم لكو هللأ ىلع عجلا مل يهبلا بودنموأ بت>اووهاملك اشار ف 0

 بامس ا ىشتاعاطلا : الم امام رمهللا بولط ما ذاو هنعهق را نوكس

 مهنمو لودولا بت اسهلوا هذهو

 فقشتاعصدأ ىلع هلل صدع نم

 هدهاشباع سئالاوةسهلا ماقمف
 ةسرهدهو لاجل اولالللا نم همأق

 1 بس جيب تا حس هن سس 0 نءممهنمو لوصولا بتر نم ةينانأ

 هللا ةزع(ةنعربدأ نمرامداءرعزنمصقتيالو «ءاعلبق أن ملابقاهزعف ديربالاق ىو ىلع الم ثمءانلا ماقمىلا قر
 َه 5 5 2 0 5 اجلا 0 1 000 2 1 | 7 0 2

 دانزلا نع+_هزئم ىهف ماقلاو لامكحلاهياعو هناةصو هنا ذتافصنمةفدىلاعت 1 هد_هاثماو نَقءلاراونا ه«ةطاب

 أهنع ىمن 3 داناهات ادووهقر هَل !تاسنخأ اىه ةسدهءملاو داو سهأ ١ كلدافدل5 اسوو عملا 1

 الاو هن لعل ىلا كلو صو هل ف !كلودو )© هنعهللا ىذر لاهو للعل اةمةمسو نادمنل او

 هذه لهأ هيلاريشي ىذلا ىلاعتدقااىلا لوسولا (ئيوعز هيون بلستينأ نبل ظ
 ريس ىبمممو نيكلاسلاةبائوداذ- هو ىل اعت هللا مهلا لعلا ىلا ل اودولاودةقءرطلا ||[ ا 000

 ءدوش ل نع دووش ف ف
 0 ندمايرض اد مهو

 هنء هللا ىطرد ثلا لاقو هدعلاهتموهفتاوذلا نب موهفملا لوصول اامأو نير "الا

 فطالا فطلاعالا ي.ع نطا ده تا مهريطتو همشهلن عهلربظتالوهلهسّشنالن هىلد- ىد

 وبأزيشلا لاه ناميالاَق تو نيق.لا ةراشااالا ةطاحاالو م_هوالو 'لردال ثدحنمأأ

 مع اوهللا هر فراعملافرا ركنا عام ىدرزرربلا هفادع د 2 رع رمق عفر هن ىظت ىح دبعلا ةءلك

 قيرطب نية اوةصىلا لصو نملكو خوب_كلاام_ملاراشأ هلصاوملاولاصتالا نأ 1 نموضغو هدلاق تح هسفنو هملقو
 لاعفالا ىد رطبهللا د< نم م.م نوبوا غش لوصولا ىف ةروهفنادحولاوقوذلا : : :

 هس 1 0 7 قلاق لوصولا بتر ىلدعا
 فاح اهذ_هىف حج رخو ىلاعتهللا لءف عمهفوقول هيغل عفوءلعن ىف لصلا ف ةتدودف | توتا زان فراغملا فراوع

 ْ ق-ةسراذه قوذو لودولاىف

 اندلا ىف كلذ ع نمنوكو نيقنتا

 ( ىةد هادملاروننابرم رمسوطو ممل

 اميرسنالاو ةرمهلا ماعم ىف فقوب نم مهنمو لوصول! ىف ة.ترهذدور اس الاوربي ثلا نع

 و و ىدرطب لى ادهو لاه او لالخ 0 3 لودولا ق ةدر وددتاقصلا رد طن زك !ذهو لاجل اول الط اةعلااطم رم هيلقدقتاك ||
 ا يلا كل

 | هده ددعلا ملعب قئاقحلا

 لؤاىف هنأةةيرشلا لاودالا
 لزاما لوس نال
 دان الادبأ عطقنتاللوصولا 0

 قنكلا ىدالاةرخ : الارع

 1 .قوذاا ب تا ةيقللا - وهو 6 قوض 7 درت(الاو) ءا ى :وندلاريصقلارم 3
 لص ناانب ر)ىلاعت هنال ىأ (لخر عد الفءاسحالاو تاو هذإإ| ل وصووهو ققراف !لوصولا هباندرأ نأب نادحولاو

 لادتالا 520100 هلريظنالو هلهمشال نمله ف دا قءمالورهاظوهواس-حال( ئشوه لصف أى هد

 قالطالا لع صقانو قال_طالا ىلع ماك نيب ةءنالو ىصولا فتان أدملا



 ءا/

 مح لللالا

 : نيبلعل أ مهقوذنملاجيزىلا ةورظتفاندلا لخالرمقلاو سعشلاءىشن يمهازاتمهنم

 اندلار 0 ميعنلاو لاب اوراونالا ىف يبلع اواضف دقو ءامسلا قفأ ىف ىّردلا يكوكلا نورباكممور
 0 نال ( نا 6 2 لا حل احس كالا اي نفك ل تلق دلل و سحاأما الإ و 4 ا 0
 ةدشول لدار 007 ا( اك ىلمناك انو تصف امانا اامءالؤهمممودانمت ماركالاو لالخ ادنو روزءاوهلا

 نإ الدبه ىتضالو و ا ْ مهنا ىلا عت هللا لبق نمءادذلا اذاف انملع هب مل ضذ ىذلا اذها ف نوموصن م موصنو نولصت
 اذهو سمي اك ىمعل يش 2 ا تورك. ديون اوستكم ني-نو هرعدو نوورت ني- نو ثطعب ون 1 روحا اوناك

 0 ل م د 11
 انئاكرغلا كو ءزر.: 3 . امهبءازحنعأةّرق نم مهل ىخأام سفن لعت الف ىلا هثدل اوق كلذف مولا مكملعاوا ضف كا ذلف

 ن "نأ بس الوو - 0 : كلذ ه1 لدقف ادهتجتمهضعب ىور هنع هللا ىضر قاددلا ىلعونالافو تزاميسياوالا

 7 ه6 اك امن[ نخاع لاو فلسلا نشب ا<لاورار الا قلسا نا عملا ودها ون تو وال

 سعتراع نر. ) دبع هريغل او دشن ءانعمفو نوسفانتلا سفانتملف كلذ فو

 ناكناد.:إ. لاو 6 دع || ئثلل ةيغا (اديعهريغل نوك:نأب دال اوهوا دبع هل تنكسحالا أ. 5تيحأام)

 0070 0-1 4 «ت !(كلذو ميو ىمعبئ شل كمح لقامالدبهبىئبنال آو هيةقالعل ادّدشو هلدامقنالا ىذتقت

 - ْ اما ةئاكريغا كلذ ل دمعتسا دف لوز ءهللا اريسغبحأ نذ هل يعجل داع سا وعم

 ٍ مهردإا دبع سعتراثدلا دمع سعت كاذب ىذراالوا ديعورمغا نوك.:نأ بحال هتناو ناك

 || نوكتالن |تءطتسان ا خأ "ىلا ىتكلا مسلا ني دمم لاقو ةحوزلاو ةفطقااو ةضمدللاو
 ديةندو.علل تد_>وام ادع هللاربغل

 اهذعهللا ىذرد.:11لاقو لعفافا
 1 نوك:ناكن

 ٌكءاعو هب رااح رص ىلا لست نا كن او قرت_سمذلل هيودامْئثَو ادمءهل ةةمقلا ىلع

 تهز كل || لاةفداو سضرادس فال نغسلع و موال و خش كد دومع قود- نم

 1 00 ) ||| هتلادبعب نع رك ذام عملا اذهىفتاءاكسحللا ندو « مهردهماع قيام دبع بناكملا
 ا ١ 0 لاهي نأ ع ظ ةوسنلق لمسثلا سأر ىلع ل لاف دوا لبنت كنارلا

 ان ةسعلل ) 0 كرم امناو , || بع نم ىلا ! ماها لف ىلا عيجا ركب نى سنى تينقف فوصل كادي قيلت ةغيرظ
 00 رار, < تلامنو) ثلخ دورا لحال اتق ناد ا

 0 1 (كباعدومب داس سفح احر سا يك 7 7 2--

 2 دو نرارإ| كدعاط هعفتالا 8 هن نار3 كل كو دوال ل هملعهرك ناك

 .”ىلعال هن, || نع ىغىلاعتقملا (كملعدوعياملهذه نع امن هدهب لما مناو كب صءمهرضتالو
 هي ||| هرضتالو كتءاطهعما الفذ ضا _غالاو ضااوءالا نء هزم ههنال نالماعلا لاعأ

 ريسغال نيرادلا ىف عفا او اصلا نم ك_ءلعدوعيال كاهنو كله أامناو كتيصهم
 دنع ىعملا اده ىلعهسنتا امدقتدقو هيلع باع اربغ نم هدم ىل_ضفَمل المس ىلع دو

 هللا ك جر لعا نئملا فئاطل فلا ىلسالساا,ةنملا ىلا نوداةنموقنم كير بعهلوق



 هير

١ 

 ه-:هكللد>امو هلرضوعءالألرع نمتافام)# اذدلاىفنودتهملاههو ةرخ الا

 لب زج هلة م-وملاو ىلاعتهللان مهلدن رقماةبطلاصااهلانعالنادمديعلار ع 6

 ساو اهلحأن م ىعسلا رشا ماكاو ىتلاةداعسلاىههذهوةرخ الارادإا ىف باوثلا

 1 املاخرمعلا نم هنوف ءزح لكف ىسامالا نات الل سل نأو ىلاعت لاف كىعسامال اا متمدل :

 |١ تقولا هذع هللا ىطر د شل لاق هنمدل ضوعالو هردقب ةداعسل !نمهتوغي ملاص لعن م
 )| كلذ نم لاخر غرمعلا نمهل لص نزح لكو تقولا نمزءائئساو كردتسالتافاذا ||

 || ةسافنلاو فرمثلاةءاغىف هنال كلذ ىلا لصون ا1ةمقالو ىئفيالريبك كام ىلا هء لصوت ||

 م 00 مهسافثال هنعهّللا ىطر حلاصلا فاسلا ةاعا م تمظعا د_هل. الو :

 نءاوءذشو ريدصقتلا وةلاطبلا ىفم_هراسعأ ١ وعمضام ومهتاقوأ و متاعاس مانغا ىلا :

 : ىذر تلابطف أ نب ىل_ءنيءؤماريم 1 دقو ريشا اوداانالا مهالوملمهسفنأ 1

 ٍ ءا ارعشلا ضءنمظن دقو راما ىو تافاماسيفكردين ءاهلامءر ار عةمقي«فعوللا :

 لاّقف ءاذرأو هملعهتلا ةجير عملا ف

 ند هزرلأ ع نمبو.ري-ءادغناو ان نع اهاام ىدنع رمعلا ةمشب

 نسا“ بلاوعع :وثامزلا ن م ا # ةدئافلك اهمقعر كر

 ا كلكذ ىق> فق هيملاديرب وهو هذءهللا ىذر سدق نيهّلنا دمءنب سهاعأ لتر لاقو :

 ا نس لافو#« جورج ورخردا.أ لاق رداس امو هلل 5 تا تفقولردانأ ىئاالولهللاةؤ 8

 م كونان د ىلع مكشم قش يتعامل ان بحاباو ة!تكردأ هذءهللا ىذرىرمصنلا ا 1

 3 كلذكف هعف:هماءدوعيا مثالا امهردالواراشد دكد-أ حرالاكلوةيوكمهاردو ا

 8 ىطهسلاىرمسا ال وويهعسفت مهلعدوعبامقالا م هراعأ نءةعاسحر 2 نآن ومحال ا

 1 0 استر بيبا عومالت ادابعتلا طانرلا دي رأدا د غب نم تزرح هنعهللا ىذر

 || ناكو ىراطفا تقواند_فراكل اداهزلا نم إ|حو ىناحر للا ىل_ءقير طفلا /
 ١ ١ (وملا

 ظ ناو لشن ماعطلان ناولأْك و قوق ْك_حلم لاَ ةصارقاوقوقد مج | ل : ٠ لماعطأا ٠.منا عد 0 م لا ا وا _ٍه 21 هع[

 1 اعدام تلقف هنمففبعشلا قوس« .فدعم ناكدو نه ىلا تراغنف نيل ننس ف لخدت

 ا نعير اذ نمزيللاتغضمافةددست نيعم_سفسلاو م ذا نييامتدس>- ىل !لاق اذهىلا

 || ةرمس> هملعتناكال !اهينىلاعتهتنارك نبال دبعلا ىلع أت ةعاسنمامربملا ىفو ةنسا'
 1 امي رأةنوفطمئ ازا هاربف تيل #للاو موملا ىف هتاعاسهس ءاعضرعت د_عاانالاقنو

 ]| نمدش ؟ازرخ عدو أ ناك املءازحبوءاطعو ةذلوا من ةنازخ لك ىف ىريدفةنازرخني رمشعو

 ْ زي يل ل هناءاسانالا فا ترف ءاذاف هبط تغدو كلذ رمسف تان سل !نماذدلا ىف هناعاس

 [رمسحتا وكلذءءو سد اهياعءازحالواهمفءاطعال ةغراف شاوخةرخ الاى اهارامفهللا

 1 اضرلا هسفن ف قلم اروخد_هءازجب ىرفأ .ثاهيفوخديإ ثيح هتاف ديلا عا

 | تءاضأف وف نمر ولمهل عطسذا مهمعن ىف مها.ةدب ةنلسا له انا ريدخنا ىفءاج و ن دكا و

 همهم



 نمرا.غالاروصوءعهءلع(لاقالا دودو سنن 3 ىط دنس ع نكلو)رارسالاو فراعملا» اطعاىأ(لاو لام < ىطبنمفالق) ظ

 ةرهاظلا تاداعلا فاطر ىه قولا كالتو ةنمزالا ىأ (تاعوالاف) ةنئاك (قومح )لاق متةضايرلاو: رهام انْ: 1سم

 رخ [تقو ىف هؤاضق هنكمأ هلنيعملا <: ةوىف غ0 بلدز# «ئتدنافز منأأى أ(اهواضق نكمإلا .هريغو مامصوة اللام نم

 م 0558 ْ داتا 12 ل ١ تتح قط هه صا. هن طم تاتا 135
ةبرشلا تانوعر نمهبلع بلغاملاهرا ارقدسالاعضو ءهبف

 ىلع دربام ىه(تافوال فو 29 را 1 نمدبف مكاو 

 0 ةنيدخلا |
 لاوحالا بر لبقن | ةسيقرارفالا لولب تدرلا د 0 ا ءلارتفةسزوكلا

 ّس مامردع لث تقوه |

 | اود ١ 5 تاهل تى ا 7 9

 ةسعاطلاو و ةقباوقعست اه || لاونلاهذمو ست د 1م ة عطار 1 لا 1: ىلا ةرشب بك ىلا ,
 « لا -- كار مما و سمس ا تس ا سس

 0 ماو 0 هلوقد:ءىئسعملا اد به ىلعهسنتلا دقت (لايقالادودسو ك_سغ:نم ملا نكللو

 ءوشلل ةممست صو < تقوى ىءمنانةفةمناترابعلاو كيدأ ارعخ أمن كل سف: ب مااط نكأو كيلط هريخأش ْك هر بااطنال

 ٌكلعةبحاولااهقوقحو هنمز || اهواضق نكءالتافوالا قوق-واعّو اضق نك« تاففال ف دوت وق انغفلاناعَم ناو
 ىتلا ةينطابلا تالماسعملا ى مامق ْ هزاع ق> هذ ذقت فمحسحف دك ا هأو ديد قد همق كملع هلو الا درب تقو نمامذا

 كلهم لاوحالا كت اهيضسقن لأ هعاطلاتادالا فئاظر ئغتاكوالا ىف ةنئاكلا قوقملا («.ف هللا قح ضقت تنأو

 ةيلبلا فوركتلاو دجلا ةمعنااىش 1 ذارخ ا تقو ىف هؤاضق هنكسأ هل نيعملا هنقو ىفاسهنمْئيس هناف نكامهريغو مامصو ةالص نم

 دوهشةعاطل !شواضرلاو ربسصلا || ةفاضملا قوق او قوقط كلت نم هنوةبامهف كلو د سف بحر لاع كلذ فهل ءددق

 راغغت_الا ةم_صعملافو ةنملا || هولتملا هلق تادراوود.ءلالاوح امة ىتلا ةنطاملا تالماسعملا ىهتاقوالاىلا
 نياري_ةفلا نولوش اذاو هيوثلاو دوو دنع إذ عيبض قوسين مددعلا# كلدن مهل ءاعوهام دمع لك تقو و هيلع

 هقسهدطعي و هعم داى هفو | د.ك أ سحأو ديد قد هملعدربدراو 000 ىلاعت هللدا «_ءلع

 كلتو هيأ عمدولا باتيك نأدمعلا ىلعن كلذ «ةكعالو هئاضتلالا# دعم هناهناف كادذاهبفونأألا هعتتمالو ْ

 اذا (اهزاشق نكعال) قولا لاف «تتافثا اهو اضقهنكعال ىقاافوقل ا كلقةاعا ارعموه» ى ميكا هنلقلافا هور

 1 ىأ أ (تقو نم امذا) 0 ةمليلاو ةمعنلا اهل سماخالةعبر ًادمعلا تافوأ هنع هللا ىضر ىم هرملا سا.ءااونأ اىدامس ْ

 ديل قد همش كءلعشوالا درب) | كم قا همضنقي ةيدويعلا نم مهام تقو لك ىفكياءىلاعت هلو ةمصعملاو ةعاطأاو ْ
 كلتا و هوم 6 74 ا سعأو ْ اهلدادهنآهاعهللا ندةنملادوهشدل مسنة عاطلا هتقو ن احح نةة وبرلا مكحب ٠

 كعزيفهقس فو نأالا كءسالف ْ مدخأ اورافذ:سالادوحو هنم قالا ىضتقخ ةمصءملا هتقو ناك نموا ماقال همةوو

 قبب كافضلا عهمع 0

 4 رباصوهفاهل تننناف ءاضتلا ماهم اضرع سفن بص راصلا كلدكو ماما ضرغلا

 هليدسف هململ ١ هستقو ناك ندو هللا ناذأا 2 رفودور كثااهل سف ةمعزلا هتقو ناك هو

 0 ( هريغقح

 كلذيقاعتا ا نكلاوهو(همؤهتنا ىد

 قح ضقت 0 تنأو لافولو تقولا |

 ذئنمو مضو أ ناكل تقولا كلذ
 كناهوألغشنالو تتافنااهؤاشق كذكعالى با! قوةهل اكلت ةاعارسع موه ىّت- كلا اقام نوكست نأ كل_ءاع سويف
 نكمالتن :افاداواهماقم مودي فلخاهل سل لاك لع ةيجاولاهقتاقوقح عشت ىنح كب رشب تانوعرو كسفن تاوهمشد

 لام اذإواعو اضق

 نمو هلع هللا ىلص لنا لوسر نع ثي دس ١و برلا ىدي نيب باققلا تامئريدلاو

 مو هي هللا ىل صولا لور تكس مترفغتساف لظورغغف ملطوريصف ىل 1 .اورك-ثفى اهعأ

 7 نمالا مسهل ىأنو د_ةهممه و نمالا,هأ ْكَئاوُأ لاذ هلال اوسيراب هلاذام اولا



 هللاربغ بم هفىذااوهو( كرتشملابلقلا بحالك ذك ) عنصتلاو ءارلا, بوشملاوهو(كرتشملا لمعلا حالا )

 هلوةب فلخلا ة_ةيرط ىلءاهلو أ لاعت ه-ةسىف لص س» بالا لمم معة محن اتناك امو هملعداةعالاو هملا نوكسلاو

 لرككلاباقلاو) ه_لعهملابا مدعوم هتحممد_هفدف صالخالامدعاهماعسش الكأ (هلبقباللرككملا لمسعاا)

 مدعو «م>اص نع اضرلام دعى هعهتبحت م دهفهنمقد_صاادوجو مد.عا هس الو ه_حاص نعءعىخذربالىآ (هءاعلشال

 ؛؛ >> صالخالاسهلامعأ مهسنف هملاثا
 ا ا ب «. كمل ةم< هلل ةيقيف |

 كبه ل الا نب مال [ يزل دهافو دانه وشوارع ار وود ناي ناصر | 0 ١ ا
 1010101 0/4 1 7 لارا ا صو هنعمل كااووصي مود يلي قاهانداراوأ) اهتقش- زال
 باقل اوهلمشب ال لركشملا لمعلااًلرغشملا فشلا بال كلذك ةلرتشملا لمعلا بالاك )و ف اهل ننااقأر 1 ىلا

 || وه ةلرغشملا باقلاو عنصتلاوءانرلاببو اوه كلرشملا لمعلا (ه#لعلمقبال رك ثملا ىلعةدراولاراونالا ىأ(لوخلا
 |ارظنب لع ملرت_كملا لمعلاف هملءداقءالاو هملانوكسا او ىلا عت هتئارع-غةيكم هم ىذلا

 || هبحيال لرخ ملا لمعلاف هسفن ىلا هيحاصرطتب لتعم كرت_كلا لقلاو سانلا ىلا همحاصأ| ىلإ مقتاتملادا

 ْ 000 ا عدم ةيلقلاو تنوع وخلا دقفل «_ءلع بش الود بالو لومولا ىفاهلنذاراونأ نسعد

 د ا ا ا رهام
 | اهلنذاراوأ) ب ورم هه سجل 1 ديوسو باقلا يمص ىلا لوخدلا ف

 : بومغلا نئازر نمبولقلا ىلءةدراولاراونالا (لوخدا!ىفاهان داراونأو لوصولا ىف باقاارهاظ ىلا ءلصاولار اونالاو

 || لو>دلا ىفاها ن نار اونو طقت ىلتلارهاظ ىلا لوصول فاهانذار اونأن يعمق ىلا مسقلت
 : هسفن اهعمديعلا د هاشي باهل ارهاظلا هءإ_صاوأ اراونالاف هنادبوسو بالا يمك ىلا

 هنرخ اللمع اق ىجساروطو هير عمةراتو سفن عمت ا وكمف هترخاو ءاندو هيرو

 الااهيفرهظيال هن اديو مو باقل | يود ىلا "هل _تاداازاوالاو هاندرومأ ىف لمءداروطو

 ناك اذانيفراعلا ضءلاق «هاناالا ديالو اوس مال كاذلفل_-وزعهتنادوحو
 || ىلاعت هللا عم:هناكو اندااوةرخ" اللا د.ءلا نإتحص باقل ار هاظ ىف نامالا

 ظذلفو هاوهرحثو هانددعلا ضغنأ باقل نطاننامالا لهدا ذاق هسفن عمةّرمو
 امحهللا بح نمؤملا ناكسحداؤفلا ىلعأ ىن_هب تاقاارهاظىفنامالا ناك اذارخ

 || لاق« غلابلا سلا هيح اهنا ديو سف ثاكو باقلا نطان ف ناميالال_خداذاف اطسودم

 || ىلعىلاعهتءقتارئؤي ناك افرظن نأ كلذ دمعلا ةنوشو هنعهللا ىذر ىكم لا بلا طوبأ يشلا
 وهف ئشلكب نهدعلاة م ىثهللا هم رعدصل ى>هاوه ىلعهتب ناشي وهاوه عج

 رد هب ةمحملا نمكالف كلذ نو دك مل: تب ار ناو اهقح هينمؤ هنأ اك اق ىلاعت هنن بم
 توافتانهه نكنامالا ناكمهنطاب و مالسالا ل باقلارهاظءالعلا ض» لاه »كلذ
 تدروامبر )و رهاظا | ىلع نطابلا لضفو مال سال | ىلءناميالا لضفا ةبحل فن ومنا

 الفالاو هنعاضرماءانمىأ هتاومحم ناتص قدصااهلاو-أو

 ىثو تومغلا نئازخ نمبولتنا

 هيرو هسفن اهعميلقلاذهاشب

 هسفن ع مةران نوكمف هنرخا وءاندو

 هنرخ اب ةرانو هير عمةراتو

 هلخادااراونالاو هاند بح ةرانو

 روطظيالهن اديوسو بلقلا ميهض ىلا

 كلدلفلجوزءهتادو-والاابسذ
 هأباالا دب_عيالوءاو_ب بدال
 ناكيح اذا نفراعلا ضع لاك
 ديعلان اك بلا ارهاط ىفنامالا

 ةيصناكوادلاو ةرخآ الل امم

 لخداداف هسفن عم لهو هر ر عم

 ديعلا ضغب أب للا نطابنامعالا
 ىل_ءعّررذ هادا اوظرعبتو هاند

 كملءتدرواعر) هلوقي م دقتام
 غرف تلزأثدح نم تاكرافران" الاروهباو<باقا!تد_جوفراونالا كماع فراس اب مواسلاىأ (راوال

 كل الفىلقلا ىلهدرتد_ةةمهاالاراونالا (رارسالاو فراعملاب»”العرابغالا ٠.مئلملق ؛
 د الق لعل ىلددرتد * ههنا 21ينإو (رارسالاو فر العر عال نمّكملق بلقلا تدٍجوف) ة.هلالا

 هيف 22 ثيحنمتاحراف) امهريغودالوأولاومآن متانوكملارو هباقاعمىأ (راث الاروصاود#
 (راغالا نمكيلق غرف) رامغالا سندا باقلا ىف لح الفةسّدةمَد رمامم اهمال باقل اوهو «ف تاز ىذا |ناكملا نماكأ(تازن

 هسلءالاداقعاال وهنالا سن اكل نوكي الذ كيرربغىلا كك ودتالنأب ران الاروسهتعءغاو لالومرغب قلهتلا يأ
 رود تاقك رمش فمك فئصملا مالك ف م3.ةوانلبس مهنا اسفاود_ءاسنئذااو ىلاعث لاه ) رارسالا وفراعملابه العز

 كلذك ناك اذاو هن [يم ىف ةعطنمن اوك الا



 ىرتدأباهيلعلو ملا ركتىأ(كركتق : ود ماضلانع) كك ءلعةفدارتااىأ ةدراولا عنلاىأ (منلا تادراو ؛ 3
 كنململقلا ل_عسوكردق عفر دة ىلا عت هللاَنا ىأ ( لردقدو-و نم امام كلذ تف )ركشلا لرتسف كلذ ةمفون نع كل .تقنو

 يدم م

 درتالفع وحزلا لأ :نأل بق ل عافت تاأسام تيطعأدق عس-راءلوقيو موه مَتكَر

 قارطالونيروك ذا نيش دل ىفلسو هيلعهللا ىلصهلنا لو..ر هال قذاو مهلك اذهو
 لغتشا هملعىلاعت هللا من فر ءاذاق هم اب أ هيدا ةدودوملا م :أا فرعتىلا لفاغل ا دءعلل

 هجر فاو! مالك مدة: دقواسهيلا لمسة نوكي الذ هنعلازتنأ ألق نم اهيلعركشلاب

 كندهدنال 'ثهدنالاقاهلامعباهدمقدةفاهر ا نمو اهلاوزرل ض رعت اهف ممنلا اركي! نمهللا ١

 تتفدارت ادا( كلر دقةدو-و نم طعامك دناف داوكشا دو مالو منلاتادراو ١

 ْك ةنزبع ىرتشسح نم اهرك_ثنمامقل ا نعل _ثهدن نأ جن الف كيللعىلاعت هللا مذ

 ليلقلا لعل ىعأ ىلءاو ءلردق عفر لاعتهنئاناف هكرتتف ه.كل لمقالنأو كلذ ةمفون نع

 ةعفرو كتداس مظعب ن دويام هملا كلاعفأ ةبسنو كل هيلو نسح نمل دهشأ و اريثك كن :م[ 6

 ىضتقءماشااوركشلان ء ةزحاعاهارتفاهر دق نءاهطتواهقح ك سفن رضن لفكردق ا

 لاه هاهلا كاذ فعالا ناكبجوامركشلان منامالاوبدالا حو ىل_ءالممالا :

 دهاام.مهلا بلا ةمعذلاو اهتمل ضف دجلاوالاةمعت نمام مم هللا ىنو هلق ادبع ني لبس (

 قكةمعا ند كبامتأ لعن نأ كلذ كناوري_سلاب ىذرأو ريثكماا ىل طع أى ادو اداب

 0 :لا مف ترثكدق ضرأب ىف اهملا هنعدتلا خدر زعلا دبعنيرعلاع ضعي بتكو

 تنااغهقاوع كن لاوأ تكفر عهملا 00 مق نم ىلع تةفشأدقل

 ./ىلاعت هللاّنأ

 نك ( ةنحلالودنم ءمافعأ ةمعنىأ ًاوزملا هدعوا ةدصىذلا هده ااولافو نيدلاخ
 يجو دهو نبةبلاو ةفرتملاو تاملا لحم تلقلا (لاسعلا ءاييلازع تلعلان مىوهلا هو الد

 قلب اَةلا نمءادلا نكءاذاف ةووشلاو ىوهلاا دوجوا بو أ تلا هضا م ”الةيودالا
 فوحخالاب لقا!نمةومااحرخال)# هؤربرذعتو هرهأ ل _ضعأ كلذاف ل#ءاودال

 ىااغر هاف ىوقدراوالا اه رذعالباقلا نمةنكسقملاةوهشاا (قلقمفوشوأ عض

 ١ اهئاملاصلع أ ىلءانوعجرا بر لو, متهد هلق ما ,دال_غهقنعف عضي ناكو اريق

 || نبا ىهلا مالسلا هملعدو' درابخأ و ديزملابجو:_دركشلا:نالىنوالا نم لضفأ ||
 إ هلااىل عنهن وأ كلئذاكي نب أن ف ةمعناهقوؤو ةمعنامعوال ار عش 4.3 سلمدأ

 |١ هدوعل نمل بف أه دع ناك ال اهله كاعت دق ادم ةمعل دمع ىلع مع

 || الاكواد ءناملسودو اداننت ؟دقاو هللا لاق لزنملا هللا باَكىفالا 1 ةرعتال تنكول
 أ| ىلامهبداو ةنانيذلا قدسو ىلاعت لاقو نينمؤملاهدابعن مريثك ىلع ان شف ىذلا هتلدجلا |

 رشا لاو»أ عمنيكلملالاوسو 1 اهولخ داق ميطم كملع مالساهتزخ مهلا اج اوبأ تحتفو اهواجا ذا ىتحا صر ةدلا
 ةعط م لكه ف لهذت ىذا اداعملاو ٍ

 اشادلاولا ل مدو تعضرأ ع +

 ركسلاو ءةرحاعاهارتفاهردقن ءاهطةواهتج 5 23 كفن سضتالفاهلا مميش علف ةنسمحلا.ءاحن مىلاعت لاف 5
 لهل نمكاذو عننا : و تح 2 ل1 0777 2732501157 17 ل 415335273772723

 اهلالقتسالا ملع .ركتلا تكرتولاك
 كسلا كرت ىلع لماحلاف كرظنفف |

 لكو نبه دحأ ةوسعنلا ىلع

 رك ذناالاركش نمو مومذمام.نم
 ىقلاتاحلاسلاتامقابلا هن مو هللا

 ةوالس نكَت) تاولصلا بقع ذ

 دارملاوسفنلا لس ىوهيلا(ىوهللا
 نكي ىأتاووهشلاوهو ”ىوهملا هب
 وهبلقلا نملادلا تاوجن بح
 عفنل ن:”الىذااىأ (لاضعلا“ ءادإا

 ةيودالاو بتانسنالاو ل.طاهنف

 ءادلاَن اف نقم او ةفرعملاو ناعالاك
 ءاوذلل قس ل ىلقلا نم نكمعاذا

 هو 2 رذعتوهيمأ لضع  اذلف لحم

 راشأكىهاادراوالا هنق دش الف
 نءةوهشلاحرخمال) هلوقبه لا

 ىلعدر (ميعزمف وخالا تقلا
 لالا تافصدوهشنمباقلا
 ةنوتحلا انآ الا فراظنلا هؤشنمو

 هرذتو - 152 1 ىل-ع

 ادمحوربقللهلوخدو هءتوملا لوز

 درب( قلةمقوُسوأ) كلدريغملا

 لاا نافع زوبش نلتلا قع

 66 ارش باق ىلءرسط خال و تعم«نذأالو تار نيعءالا# ميعنلان 7 هناماوال د عاام هك دو تاعاطأا لال دعأام ىلع

 اسشفأسش باقل فلم. كلذل از نمالذاكإذ ل اوصح ىفريثك عفوريمكا يالغرك دورك: ذلا سلا جحروض> ىلعةيظاوملاو كلد
 اهحوالر احح رنا دمفب , الفا ةلقم ىناسنلاواسع م لوالا كيرلا داما و_ثااوأ ف وهلا هنكسي نأ ىلا



 اذ م 7 عحويسوتورع نازح

 تا اومسلاى!(ملظلاتدرداعب)

 كءلع) تالفغلاو ىحداعملاو

 نمامردق)اهدورو لاح (كفرعمل

 راوالا ن-ماقياس ك_لع هنهللا

 داي ع كالوم ىلع لامتال او

 كلاح ىلا تعسر اذاو اماع

 راك ةيطعةمعنكاذّنأ تفرع

 اا ؟كلاود 1 العم

 بسس روك دوو ةم-ءزدمكتلا

 ّْ باعالا نم كم لص اماهدور و

 فرعتتل كءاعاهدرومف كتعاطب
 : الك ةلروط 1 م 0

 ءانبأ ىلع كسفن ىرتالوريكشت
 درتدقواضيأ ةمعنهد_هو ٌكسنح

 ةمالعواناحتماو ةبوقع كءلع
 ةمصعم نم تج رخالك كنا كلذ
 قفوالواذكهو ىرخأ ىف ثعقو
 سنن نمريصةمأ ادقتعتالو هب ,وملل

 انادجو مئلارب# فرسانم)
 اده/اهمنادقف دوج ول اهفرع

 ناك امنالاو هناك هلبقامللماعت

 ةمعنردق فرعبامتافضقانملا

 نمءاملاردق فرعياا لق

 ناكنمالةيدابلا سطعن ىلا
 ةيدوالاو رامالا ٌيطاش ىلع
 هيدا

 هلرةغفل ا |كالذ ىلع تا خ كن ارفغمهالا لاقف هلع ن مقاسأم

 1| هلتاقذلاف هنولأسي هباو ةدحادقءا رسل ضتعابنواطش همانمق كل هلاءالعلا 3

 قدشناف برعل ا ةئلاق تنم كار فريخأ خشلا امي ٌ ش

 ٌْ نمد ناك امىأ ( كلع هيهللا

 ا الاةنطخو انوع دع كلش رك اامتسنلا اذهب لابوزعمقان ءم دلة اوف لاق 13

 || ةقرفل اورحهلا ىلاءل ىف ةسغلاو هم تاء! ظ نمكءلعهدر وأ هءاشالانيبثت اهدضو |
 السولاو ةدرقل اذن فروشملاو لكلاراونأن «كسلعهينمامر دق كفرعمل كلذ مناف 1

 ضل محاد_-كو مئلاردق فرعي نم كلدب كم ءلعربيسعن ع ا ءاعةغباس عنك ذ عمم ٍْ

 |١ معنلا ىلعركششلا ةموا دعمكيلع هئعهللا ى خر لءذغا | لاقو « ملء ال ثمدح ن نم اهيل سمع ا 1

 || االيقادهىعمفو همقتلا لول-ن مةوكع يع اركب الاقو ةععاهلر > |١١

 | فرعتو ةلوهجم هللا مث لمقو هس انو عون بالاردق فر عياماهس ًاتىلعرسصملاقاعااداولا :

 |١ لوسران ها ديعلا اك لا عسضتو دقفلادنعالا جعنلاب لهملا ةيلغلحالوتلقأأ

 "| ديعسلااوانيلعهللا ةمعت ىر دزن الئلانملةسأوهن هىلار املا ل و هءطعمهلنا ىلصهللا |

 000 ل ا ا و سالرسلا هريسغل ظعو نم (ٍز نال عنلار د_ةبافرعم لالا دورو

 هءناوردزتالناردح وهف كقوفو»ن مىلا اوراظنتالو مكن ةملفس أو هن هىلا اورظتا|) دنعفاهدادضاءنيشاماءاشالا

 هلع و ضف نمىلا مدحأ رظن اذا لا هنأ لبو هيلع هللا ىل_دهنعاضيأ ىورو مكيلعهللا 1 لشفرهظي ضمقناادوجو

 هللا ىضر دماحوب أ شل لاق هبلع لضف نم هنملةسأو د نءىلارظتسلف قلك ناو لاما ىف

 م-هدهاشف ىضرملاراد درض حي نأ موي لك سفن ىلع فظو ةبفو هلا ضعن ناكو نع[ دقو ىمعلابىلعا نمالئمرصبلا

 ىمهنحتو تاياذملا باير دهاشيو ناطاسلا سحر ضو مستو مهالعدهاشبو د

 عفتالام ىلع مهفسأتوءازعلا باص أ دهاشدفرباةاءاريضحم وتاب روقعلا ةماهال ضرعتلا ١

 3 منىلعراسمنلا لوطركشلا,لغتشيو هنن ىلاد وعي ناكو هيف مهاع قوما لاغتسشا عمأأ
 هرادىفرغسهنعها ىضر مسخن عسب لا ناكو ىهتاالسا كلن نم هسا ىف هع م

 ع5

 لحر نعاضيأهمف 1 د و

 دعبا لطاملل لاق هالعالف 5207 ر بدل الع ةتامالاع

 | باكلا قوىلاعت هللاءاش نات تدقبام هب عافتتالا ف_ةرافيالنأو جرو اهنع تدعدترا

 هريغبرال قفوملاناعتسملا هللاو همفكلذ علاطف عملا اذهىف تان سم تاناكحروكذملا
 ؟اروننءافراونالا داد- ضارلظلا (كلعهينمامردق كفرعبلك ملء لظاا تدرواعد )و
 ل.ق[مكمدضي فرعي ىلا اواهرونر دق ىلع ةإطظلكو ةلظهتااقمىوالا

 ةيلغلل+الكدواهودقفاذاالا عنلاردق نوفر ءدال سانلارثك أ 1 (امنا دةدو-وناهفرع

 ار دق فر_عد/نم هنعمللا ىضر ىطة ملاىرسلاق مهدذعاهدودو ني> مهيلع ”نلفغاا

 نر" كانا من 7 هللا تل ننام ماا هامل تقلل 70+ لاقت ةنوترإ: 37 517 477 اق 107537 وق تيك ةق

 اونا زيد
 | لعحاف ةعسوةمعنلا تناك اذاءاغلملا ضع لاو ميلا تداعف موق ن ءتاازةمعت لهو

 !| اضيأ ل مقو ةب راه ارامالا طاش ىلع ناك مال ةيد املا ىف ٌسطعل ا ىلو ن ءاملار دق فرعب

 | اهلاوزءائااهفرعتالو اهماود, كنمعئانف رغما نيل اصأ | ضعبءاعد نو تد_هفاذا

 هي
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 ا و و و و ول رج ووو ووك وع دو 0112ج تف



[ 
 ظ

 غأ

 ه رفد امهيقرهظر و هيع مدنا[ م ةملع لمسه اسهفراقةالاوراك_:الاو ةلذااهالوم

 || نيذلا نيم اصلا نءىورت ىتلا تاناكشاهئمملا اذ_هريثعملو :يزعيملفا ىل_عكلذامو
 ا ىلاعت هللا مهكرادنف تاوفهلا مهلب و لبق ,هنمتعقوو تالزلا م متانادب ىف مها تمد

 أمه اسلدبأو مهااوحأ صو مهلامعأ لصاق هقطعوهد رول هفطأب
 ةقسرصف الانام زبرقأ ىف كلذ لك تاجردلا ىلع ىلا نيلفاسل هسأن هموعفرو تائسح

 ا نب هللا دمعو صانع نب لمضغلا ىدس ل مخ وشل نعىنعملااذهىفتاناكملاو ناوأو

 أ| برغأ نمو ةرو مم ةفورعم م نع ىلا -هتهللا ىذر مه هرمعو تاولعنب لا ةءيتأو كر أملا

 |١ امهتعهتلا ىذر همني بهو همم نءلفغمنيدمدل ادع هازرام عملا اذهىف هت ًارام
 م حعاسااهل عفرف لا كلذن ءهلا ف ل ارسا ى لاس ن ه مئاسملاءاذ ا سفنلةةالحرزا

 ا كد وتانةنوحر ءلا اذهرضخ اذا لاف الثاسا يدق ض.أ اعدت ءضرالا نم

 : عمطيو هو نوجرعلالجرلاذخأف هيئذمظعل ب ولا ن ههسؤينأ كاذب متاسلادارأو

 || نذادنوجرعلا كلذرضخا ىديوعديوانامز ىلا هذهننادمعد لعجو بان مزعيودب وتلا ف
 ٍ لامعس ىل أ ثي د نم ههه 7 ىف لاسم هدج رخام بعأو اذه نمب رغأو هنر دقو ىلاعتهلنا

 ١ لتقل جر مكمبق ناكن م ءةثاك لاق مل#بو هيلع هللا ىلصيلاّنأ هنعهللا ىذر ىردللا

 |١ ةعست تلق لاعمال أف بهار ىلع ل دف ضزالا لهأ دبعأن ءلأسفاسنننيعستو ةعست

 إ ضرالا لهأ لعأن ءلأسم ةئاسملا هه لمكفهلتةذال لاق فَدن وف نمل لهفا سفن نيعسلو

 ا نيبو نب لو بنمو م. لاف دب ول نم 4 هف سن ةثام لق هن الانف لاع ل بد ىلع لدن

 ا مهعم هللا دمعاف لوز عهللا نود _.عباسان أ امن اادكواذك ضرأ ىلا قاطن اًةيوتلا

 || توملاءاأ قيرطلا ف_كقااذا تح قلطناف ءو«ضرأ هناك _ضرأىلا عجرئالو
 || هيلقي اليقما.ئان اح ةج رلا ةكئالم تااقق باذعلا ةكنالم و ةجرلا هك المهم تعدتخاف

 || واعف ىدآةروصفف كل ٠م_هانأف طقا ريخ ىلهعي لهن اباذعلا هكئالمتلاكو هتناىلا

 : هو .توفهوساقفهلووذىلدأ تاك امه 1ىلافنع- ضرالانيباماو سقلاةذ كح موش

 | هان أمل هناانل رك ذ ئسحلا لاك داق لاق ةجحرلا يق رام تاقفدارأ يلا ضرالا ىلا ىندأ
 ٌ الا لوعلاد.ءهللاو ودوام لاش تاكراذ دنت ئسع(لافو) «هرد هىأنتوملا 2 الم

 ا رك ددقو هلد .رفغين أدير وهوالا بنذ نع عوزنلا دب هللا قفوالو هنم لب شين أدي ريوهو

 || لاصاريستلاو.بستلا باك ىفهتلاهجرر اهدا! نبادفو رعملا هللا دبع رم دول ىضاقلا

 || مهب هعم ة باصصا هل بدال لهآ ن مل ر ناكل اك ل_هلا لهأ نم نه ةرداسجم هنا قمفلا
 |١ تاخد لاةفامت احا نم _ءنعامدلاولاقن مولا مونتاذ هوعد ١ ةفهوركم سااحم

 || نت رعن ءىورو (لاق) « ةدادعل اوريملا مز مث وذ نم تحسس | ان ًاونيعير الا ف ةرابلا

 || نعاضد أ .ةرك ذو نيعبرالا نبا ىلعهلنا ةخخ تو لاقت هنا +. هللا ىضرزب زعلا دمع

 ركذموبتاذريسي وهاهي مفاراطحلاب لمعي لدئارمسا ب نم لجز ناكل اه ىهس نب ثيغم
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 0 ا ا ل

 ياام مهروشول ال هبجو ممل ع بجوال كلا دوحجو نم هر ةفصتم ممسوقت 3

 : قيقهلا فو هتءاطدوجو مهلع بجوافم هامل ءلقو الملقالا نيمماق هياونوكي لمهماع :؛

 موقنهكبربع باالا ل سالسة نحل ا ىلا مهقا فهن لو دالا ملعب حوأام |! هقثا
 قحلا امر 0 ولاانسمانانا هللا كر لعاو لاق لسال_سلاةنالاىلانوقاسأا

 عّوطتلا كلذ نوكمل ناك عاوفالا ىأىفهسن- نماع ”وطت هيجو أم لكى لعج هنا
 ىفءاج كا ذكو تابجاولابد علا مامقىف للك! نم عتب نأ اءاسعاملارباج سنا كلذ نم[

 || مهنالفاوذلا نملك ئثاهنمصة:نأق دسبعلا ةالص ضورف مفرط هنأ ثيدحلا |
 0 نكمل 07 رم ؟بالواذههشلاكحب |

 : رساسرسالا تلا ممتافلا 5 ىلا ءلرت اونو تامحاولا لسمفألا || ٍُ

 ْ نا لعاو لاق ةلداوملابايسا أمهلئهملاو ”ةلهاعما باب ب دابعلا مت انلا ناححسةرزاح ةرزدع 2 ٌْ 7 ّ

 ءافعذلافتامّرحملانببوتا.حاولاب وأ ةءانوقأو ءاقعض. داعى نا لع هناك ا
1 : 
 / دو-ثرزب حلا ن اطلس ْن مب قأق ف سدلو مرجان كرخااو بجو ًاممايقلا ىلعاورصتقا ١ م

 0 ما هنأ هنمديسسلا لعب ديعلا دك مهاثخ با ءامغن مدل ءاعملا ا ىلع مهل مح امفغشلا

 ا كلدف رعوةب دويعلا قئاظو فظوو داروالا هنا تقر كإدذف ًاشديلاد عطنا ١

 لا ومالا ف لوحلابو ةالدطلا دلة مث دي انةروربسو لاوزلاو براغلاو علاطلاب

 0 رمشءدو هداصح مون هّقح اول آوعدزلاف ةءعفنلالوصد- تو 9و ةيساملاونيعلا ةسامأ ||| 1 035

 |١ سوفلل لعحو اهتقوو فئاظولا فظوفمامصلا فناضمررهشي و ا فة ا ىذ ١ ا 01

 ٍْ اهلك تاموالا اولءج هدعمهفلا لهأ م ه هللا ل هأَو بامسالا ىف ةىملاوطوظطاةصضقاوقأ

 : ًايشاولم ع فهل هلك تقول نأ او اعف ادصاق ىلاعتهتنا ىلا اه هلكرمعل او ا دحاوامقو

 : ىوهلا طاةساوهودحاودروْك ءاعهنعهللا ىذر نسملاوبأ خيش ثلا لاف كلذاو هريغل هذمأ

 تانامآس افنالاّت أ ١ اواعو هيوم قفاوباهفالاابحملمعتستنا ةبحنا تباىلوملا ةبحتوأ

 | هلت أو كلذا مهممها بوناجياعربنوبلاطمممنأاو عت ميداهعث ادوومهدنع حلا

 ٍ قوة تاقوالاب هةقومرع هش و رف ةعادد ءاعوس ىرقوق-كلذك ةءادإاةس ورلا

 || هنعهتا ىنرن ل اوأ مشل الاف كلذا « كلذك اضيأ نوكتنأ يبن كاعهسور ا

 لك ىلع هللا ناكو ةءهلالا ةردقز عمس | دّمف هتلفغدوحو نم هر ناو هيووهش نمهللا

 || نأ ب رغتسينأ هلىئشرالفةهلذغلا هملعتلوتس-اوةوهشلا هّتقرتسا نم ( اردّدقمّىَش
 5 همق لذ ماكسس | ع نمدغاشداملهماقع دودو نمدحر 2 ناو هيوهشرسا ندهللا هد 3

 1 اذهو ئيش لكى عر ادنقالاب ف هتمىلاعتهللاو ةمهلال اًءردقااىلاز هلا ة كلذ فتاف

 دوست 7 طغقب ذلف :ةدهد ا تواقؤادصلا ءاسسالا نم

 يس

 ه ةوع
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 أ نهلعت ف هيلعةتاادومأ مزليو هملءدحو هعبط ىذتقم ىلءهلاسرتسا ىلعبرمذدو بدو

 | ل 0 اذافاهمل هاج ودى كل هعذ امم ىلع هلوص-وهامأ صضرغااو تلد هراكو»و

 ىراساب ل_ءفاك لسال_بلابةئلسا ىلا نوقاسي موقن مكر بعدقو انامع كلذ فرع

 ل مدا كلا 0

 3 3 جو ااموز 37 ذة مو 6 تقودلاو نسال انا همر نلوم ارييعتو تقلا ل1

 ) جلو 0 ثالاقأك تا ا بدي ماب ماسقلا دامعلا ملأ ىتلا م اولا فملاكتلا

 007 هقاخ نعوم 1 ىلذهلا شارخو أودو
 ءاقم عيصومو 1 «7هنال لسالسلاباقرلا,تطاحأ نكملو *« كلاممأايرادلا دهءكسدلو

 حجر اال لاكن كلا ةباغف هدوصقمىلا هيةراشالاو كلذ همروك ذملاثيد ملا ثةكلذكو
 لو دوه ,_ | ف1 أ از هيعراهظاهقىلاعتهتاىلا بوسملا بععتلا نعمت وك نأز ودءالعل ارضع
 اذهءكازإ لو 5 ” ”نممهلا ميقملا مب عملا نماهفاع ىلاعت هتلاربخأىتاا ةنخلاَنا اودو نشا عيدي هنالهقالن سمالا

 هناولصاس تار ورحل ةنجلا يلا واس نوت مدد مدي عمم نم مكح ن مىذا|!هيفدول_هناو ئادلا شدعلاو
 0 جسم نوعنسمءالؤهاهل امل تاَةثملاو هراكملا لهن و اسهيلا لودولا ىف هدوه2 لذ بو
 مهثاسفابيلا مذ : 7 كاين هور حملا ىلا داش ملسال_ءلاباسملا اوداقي ىتحاهيف نودهزربوامعءنودعرب زاهنع

 1 «ةوسوبايجالا هلةلهةعاط نم ةعاجأرقدقو سوفنئلاههركتونادبالاهتمملأتو عابطلا هدر نت ىذلا ماظعلا
 2 نر و "31 ' اي بعدل لدو هيلعهللا ىلصدتلا لودر ثي دس فو ءام 0س دأآ

 ب ل ١ 2 كدا ١ ىل_دهللا لودر نم طك ان أ سهال لاق : ىذأ !ىراصنالا ةصقىفةنالفو نالفن ا

 لوف اك 7 فوقف م, | ناكل !قدرودتو قاما لأنو مخل انرو مشم ميت ثد دحوشو لهو هيلع هللا

 52 هاى ع نت يس ل  للعلجلل ي 0
 9 ل ٌكدلع ب>وأامو هءمدحدوحو كءلعبجوآ )8 ةيعمسلاتاغصلا نماذاوهفةخ_بلاو

 هدم يل اقوى 3 عما مالعال اهلك اذهنمدودةأ اومدقتامىءاةقفاوم همسة رز معدله (هسمحلوخ دالا

 موو ل اجاحئاره ماكيتا و مهيصعمم رمال 500000 نعى ىلاعتدهَقلاَنأ

 ب هيهخل# ل اوحاتحا كلدلو ى ماوةلاورم ءاوالاداهقنالا م دعرأتلا مش سرا نسال سلام

 اوجانلا :ممةصاشلا اما و ريكنلا ف ةغلابملاو "ضعلل تالا اوااوريذحتلاو فيولا ىلا

 ناعالاه- مج ةىفتكو مهر اصب رونو مهرو دصح رشا عت هللا نال كلذ ن هيو 0

 دوروك دما هرم ىلعاورصتس له ناضعلا بيلا نطفوو ةعاطلا مهبل بسحوأ

 لاسعأ ىلا ةردامملا كا ذ ىلا اوذاضأ لب طةف تارواظ لا بان اوت اح اولا ل_.ءفنم

 ماس اكل ذو تان رقاواك -هلاع 1 هله ابو تاريخا لفاونىلا ةءراسملاوتاعاطلا

 امناورب ونملا ف (لاق)* هصعب ل هللا ف ع لول بءمدديعلا مث مي دومع همعصو موتي رح
 اهو فعضاادو>و نم ه_لعمهاعوئمالع دايعلا ىلع باعالا هناحه سوما لعد ٌ



 رس ره يبعد رم دعس و يي لوو 7275 777ج

 ا ا ا ب ا ب بسال ا أأذآذ ذآ ]  ]* ]1 ]ااا

 نم غرفأ 0 لوو 1 :كناواهكح٠ح ىلع 5 وسلا +لاناكوأ اهانمعبلو اهةاطاول ىلاعت انأف (تودلا

 ىلا كى للذن اقف ةتمعمتاقوأب هدمت فال_ءاهلعشت مو تنم او المو : ىذماسع رسفاهتقو عاسنال ىل_صأ ىت-اح

 الامال مع كا 1 ( اهقمضيمو كلعا متافوأ أعسو ىأ (تقولا كاملعع-دو) اوشن ن رع لزع و اهام د

 ناتالان . هاضدأ : نك او الئ هاهتقورح 1 فاهبتنتأ اذااها نيعيضملا نم 2«الو هزخ وأ هطسووأ مةولق أ ف اهلعن كنكيف

 ةعئاملا عطاوقلاو لغو ثلا نع ىف” نأ كنكعاعتمناك اذا تقولا نا حراوملل ىاقلا ةأطا اومؤهو لكألا هجولا ىلع اهب

 هلقلع ) دقنم ىللاعت هللا ىدي نيب 4 ةثاللاباد اي اوةدامعلا لاح .ىلاعتدتتا عمرو ضل اوركمفلا خامب مسأ ٠ نم

 املو نع ةلادودو نمهدلع مهاملوهئماعوط دور توت ةانعإاو ه_ةعاطل هلعلايقالاىأ م :اماعمىلا دابعلا شوو

 اهولعنيلنارانلا لود موفوخي مهنعارهت كاذب مهمزلا ىأ (همع اطروجو ملغ بحو 9 لسكلادوجو نم همس أ ف

 هرشلا باضالا ىآ (باح الا لسالسن) ةعاطلا ىلا ىأاهلا ةطسن ىفو همءاطن هيلع لايقالا ىلاىأ (هنلا مهقأسف)

 هللا مه ةوس:باحالا كاذكو هديربىذلا عضوملا ىلا هرمسأ نم هذعارهق هبهز ةيسااو :ءىف عضو اللا ل_ءالسلاب
 مهبلعفي وهفلا مولع ةقاشتأ اكتاولب ملام لعل ا اهب موال ص ىف حلا ةعاطااىلا ةيفقاعت

 0 هارتالأ ىب-هلاب ىلولا 0

 ىلءهيرضيو هيدور فر كح

 نتي لا .__

 هب له امف كَ لع هللا معنا (راشخالا هس كلو ى تقول كاع عسوو فيون |

 تاقوالا نانعاي كل اهد.تقتامهادح ا نيدوظعنيةمعنب تاهوالاب ة_تقوملا تاعاطلا نم
 نا 7 2 5 هىيعيط خموم 3 هلا ا

 ا 08 امملم*تلواهب تقوسا أدح 0 مولواسبا اوءزوغتفاهفاهعقوتلا
 هلع ةقاتازوما هبط و هلشو

 هيدا قا كماعامت اهو أ عم_بوب ةناثلا ةمعتلاو اهب اوك توهمت توفت 5 5 و2 . 2
 ل->ال كل ذادراك وهو اهلمفف

 11 ل ل ل ل نا هلا حج سال || ىذلا لقّدسملا ف هعفانمل 2

 0 ال بالا ةيلاذاعلا شر نا تار لا
 ا (لسالسلاب هن :طاىلانوقاس موقن 00 : 2 :

 .  ورلاةدهاش1 هي دومعلا ةماق |نم م-ييلع هلةيجاول ا هتلماعمىلادامعلا ض 2 ةنحلاىلانوقاسي موق نم كرر

 «تءاطدوجو ميياع بجو أ مهد*نةباغو مهتمع هك ةكلذىؤفذا ممم ةمعأوط لاح كراش لع_ةياك (لسال_سلاب
 لاح ىلع

 ملاوربذعو فب وك ل سال م -هيهقاس ةاولعفد :4غنا هن مذوخأم ل_الم نمةمهارك 2 2

 فك دال د ايتشان لن هيمهل لعالا م مهمعت همفام ىلا كلديبمهج ردّتساو 1 7 - 3

 000010 0 ع سور قنا لوس لسا لل تيس نحمانسو مهياقراف لسرللا
 نابهذملا هففىلا.عت هلع لم سموهو هس قخصمأ ماظعتسا ب جنلاو سلا لسالسلا,ةنملا ىلا نوداقي ءاو

 بدعتلا نعم نولوقمن كلذ نووي ىلذلاو روي انام ع هر هوهو همقةح ل- ءزالو امم هللذ!نولوش» فلصدلا

 ءالؤهواتسافنلا-مملا عراس نأ امن اًسذ_دحلانا اودو ناشلا عيدي هناله_ةاذنىهالا اذهب عراهظاهتلاىلا بودسفألا

 وهز همزال باندا مال ةوهوركملا مالا قا داق ام لسال سلال نوداق» ى> ا .منءنوءسعو اهتعنودعر

 ىلا كير نسح اىنعملاف هماركأو هلا ناس>الادب نا رام دير عاق تاقاذاكناخ هتمرتملاىلاناسحالا

 فيوذكلاو ناكالا ىلا نوح تحالف ةصاتااما ةماعلا قحيف اذهواهرت اهلا مهقاسو ةنلاىلا مهاعدش> موقلا ءالؤد

 ضخ و تاعاطأا م -ويل!تحو نامعالا م و ولق ىف سلو كو مهرب "اص رونو مرو لص ح رش لاس ءتهنناٌنالربد- ملاو

 لياعوط هثءاطأ نومرالسم مذ ىولثلا َكلءْلا رامغالا نم مه. رح ماقل كلذ نم ىعهىلا | او-اسحو نامصعل املا

 نيمزالملاهءارز زو كلما ماب امكح ,يمجراهظ!ذ_ةح مهفملكت ةدئافواهنءربصلا اوعمطم_س ملاهكرت لعاودرت او

 ١" في سشتلاو برقلا ىفةدايز هم د هنرضمل

 ََن

 ىلعد- ل اهللؤوءم_ضالو حرحربغن ملهةونوكس لاح ىفتاعاطلاىبا 5 راثخألا

 بح انامع كلذ فرع ل-ةعو



 ند

 لون ددع د :اذيلو لامتدلا تيرا مولا أو مهمولعف قال

 تاهو لالا ف مهلئسأ أوان انوّدونو لم نءهوفاسأام لعنو مدني مج توملا

 راد ًاشنمود سافل. عر كحأ دا مناف ”لهملا نامزف ةلقغلان م هللاددوعنف تاهه

 هعراإا؟ ملاصا !تاحردفال_2خ اةفر ءم نمهانرك ذامو دباعو مل اعلكل ةلاهطاو ة :ةرغاادو-و

 دز)ثادايوإ| هلة صعملا ىلعوز محو نيقلاروْب هللا هدب نملالا لج لضم لاس لل

 نماذهف(تامجإ اولا كالو ردصو درو لك ىفهالومةَقْذاومو رذااو فوه نمرفاو ظ-هلتاكو ندلاىف

 'لقثيو ولطابل ا اهبف لدد/ن هلمدسو لاحرلان مداخا الا ىلءالا اهك اردارذعتهلاثملاةزيزعةمرملا ذهن

 ىلع فت لدفاو اونلا تناكملمناو |١ الاةميوصأو الاح هدم مدا و هن مراني نيعتسينأ ماس ناك اذادان ك3 ءاهلا

 من اسس

 كوهلاعانا تام لا

 اك( تاريخ لفاون ا
 ا انك لداكتلاو)

 قلابوصلا

 قحلا|

 ١ 2ك 0

5 : 
 ضئارذا|نوورر هدل| هفاصنا ةمالعو هءلع هيريشيام لكى هتراش اروعدو هملاهرومأ عبج ضوفباو الاعقو

 امايقلا ىف ذر لهال هنا هعمماللكلاف [ةصْنمَن لن هسددو هّْلَدع لعددامعامدعو هسفال هما ادودو 0

2 
 ءاهيفمولكسانلا كاءاوتسال ا[ | فرع فنيذخ الارورغ ىلء هيمان دب له أ سو دراديد »ىف ب رضو دساقن ادع

 تدك و | د ل 120 هسا شن انوي 2: دوق ن1 5 ل تلاد ل ىلع و 4 ىللارل 1 فدملا
000 

 اعرذتابتاةقاولا | لا ا لفاونىلا ةعراسملا ىوهل !عاسنا تامالع نم )8 يفوتلا ىو هللاو اذه نم قل عضوم

 ١' بما قلو 3 سف فطا تشل وب 102 اللا: 5 ناك
 نم هده( تابجاولان مايقلا ءقلداكم !او تاريدلا ٠ دفوف يماماهل 1 "| لطاملا ةفح أمنهم ىق اارودا

 قأةيوتلا- 00 دهرا د دفعا ذا مبعد وأ قرت سان |ارثتحأ لاحوههرك ذامو سنا ا ىلع قملا لة
 لفا 0 3 7 ممم دداولا 1 هيشاامو عار ا هللا د ىلا ىثملادار 5 مامةلاو مادصلا ل ئاونىفالاهلةمهالدروتلا

 ماعرمو مزال لاكمالو تامحاولان ههسقط رفا ل راد" رعد هو*»و لفاوثلا نمكلد  3ولقالا ةلديمال ع ىلا

 يملا داركتو ءايتزاو 1, ّح
 لد 2 )ّ ل ف ماسصلا أم 1 معد ىتأا ممءوفن هضانرب اول ثيم ممالالا كاذب تاعدااو تامالظلان مة

 0 لا
 ةمس

 -غوه كو ا مظعأ هيف مول ناكل كال ذ ىفاو دا ولو مهتكمل و مهتقرتسا ىتل امه اوهأةدهامعاوظعلو

 7 عشق ل فاون 1 | تهألت الا نمءالعلا ضءب لاف لفْنلاو تاعاطا | نم مىذل ةصتشاو دلو للغش

 ل |
 1 ند هيفا 0 0 ١ 1

 اناددم ١ أ يان ناله نمدقا ىقزديولا لا نيدو عودخت و هذ ضار لا ءادأ٠ نم هيل

 1 "مزال ل- ادهمالو أ امئناو هلع قا اطا اومالبحرا اوحلابلعو ةديرف عدسضاو :لفاثلاغت ثا نعت ووو
 ب ع.مأاو 0 1

 بامال اغلا 7 نءزاتلا عطقنا:عدللا ىذر صولا (لافو) «لودالام دس لوضولا اومرح

0 

 ةدعاس ّ ل 1 00 0و 8 20 0 0

 (تاع الا َى ماعلا |هتفر :رعم دمع :لضفًافدنءهتنا 501 ىملا بلاطوب يشل !لاق«قلاةءاصاو قدصلا

 سونا تاو حسو (ديق) | دعبهيلع ضرتفااعمل |علابمو اد ينال تا د 2
 تاقو ا,ىأ (تادزألا 0 ا باطد لغتشيالو كلذ يف وهيل ا 7 رت هاألا رقدردياج عرج نانا

 : ا 1 رحاتلل عي رلا ص يصلك« ةمالسل نوخ وعمال م بل نال راسا

 وسور رارتغالاىلاو دعب[ لضننا | نمناك ةمال ااه _ءلع تر دعت ىو لاملا س اررو>دعبالا

 وجو امنع | دوج اريع الهاف 1 00 )نعمت ىف ذرلاقو ىو !برقأ

0 



 نذل

 || ىذيتااط رعايا (لاف)نبلا نم ملا هرم: 3 لحال هلك أت هركف :هلء ماعطل ا ىفّنا
 0 داو ةدق نع 0 ا 0

 نفنلا نش :مكوهو بدالا ن دع زفر توزخ دخلا وعوامل مايل قع ةيقار ا

 وم اهلج نسشتو ىراتملاق دصب +غوقودعن عئابلا كرادت م مهحاض دعب لك الان *6 :

 ةرمس «لعىأف هءتوملا لوزئر دم, نأو هو لوالا٠ نداقيةةرثك أو مدأرخآ اناذ ريم و ا

 ١ لعنازيمتوملاو ناملا فت اامل ىفلاق لطابهادعامو قحوهثاذذا هبالوغتمنوكيتأ ا

 ' همس ةمالعهنا عي مّدقتاكف تقولا امأ ت ةولاةرث ادىفنازيمود[ملاوحالاو لاعفالا ا

 هللا ىشري ل كاب 1 7 0 لاسفالا امو ةيالولا ةتىم 1

 : وس ابا تولل دوو ردع عمتنشل وألا لك فلاو - أو لاعفأ نمد ةمكأاأم ٍإ

 : لطاملامز مي قالساو ق>توملاذا 'هلطان ىهينتوملااه مزه لعو ةلاح لكتصو ّقح ىهذ ؛

 : فذي رن !لقزهازوهاذاف هغمدفلطالا ىلع قا. فذة:لبلجوزعهلوتلهغمديو ا

 '| اان ه.:تنك اموافوهز ناكل طايل اَّنا لطابلا قدزو قاءاج لو بو.غل !مالع قولا ٍ

 : مالكلا تبذاحت دقو (لاق)ق للا مزميالقطاو ق-توملاو ق>وهذاتوملا همز يلق أ

 ىلاءتهلئالا هبل غشا هنأو همفةمذلا صالخا رشي هنأ ىف للعلا لغت#ثي نم ضعدو انآ ا

 ]إ تلت ىهتن اهدن نم باكلا عضيال توتا ذغدل تلقاذاىذلا اوههتنملعلا ًارقيىذلا هلتاقذ ٍ

 : لمعلا الاههمر دال ةلا.ط اهذهىفددعلاّناق با اودااةباو باطلا ل صفوه اذهو ا

 يواطملاودادهفىوهلا عا اودسةءلاط- ةحراموءابرلا ىت اوشن دصااخلا حلاصاا ِ

 : توفاالودحو توملالوا> نمور دقاق ةكن نأالا كلذ لست سالو دعلا نم 1

 ٌْ انانانقو هسفئار بالنا وهو لمعلا نسح لص اوه ىذلا لال ارمدق ىعموه اهو :

 د عقو نال تانوعرلا عاونأن هرها و تاف الا نم ه2 صا كل ذدنعو اء همقثوكد :

 | لعلكو ىلاعتهتنا هجر فاؤملا» هرك ذاك كلذ عممج هيلعمد يي ةظاو سفن لك ىف توملا |
 : اذاههانرك ذامم مس هب / هناق ة عم ع نك 0)ناكلذعوقوريدق:ن ءالفاغ ه.كاص همق لسرعسا

 || ىناثىفالا هترغىتعال هيفذخالا ه.اعزيعتمريغلعفذخأب نم ضالتنالا لو ديعبأ
 : هيفذتسأام ةللدم ىلءابتط هه ديزت ةءاط عاشم | نماكمةهارا هلال !ىفنوكو لاح ا

 || هلع هظح ةرافوو ه.ذ:توقكلذفّنالا_ممبرقتلالود>هلزد 5-5 واسعا اوءروفمف فعلا نم

 رثك أ هيهسف:ءاظت-انوكي ىوند ضرغ همقهذخ أ لاحف هل ضرءبدق هنأ كلذدب و :

 8 انري_عامتاو كلذر 2 هبوةباعةالايمرنغن مهي لغات : وهما ذآ ناكام ىلع همدقمو ٍ

 صالخ اال ل م لكو داو امهيذ مالا تاف لعمل ميلعتو ملعتملا لعتهمفلخدملذخالااظاب :

 را ا لعوا ور طم اع رد يوم قالوااارو دله

 قاثلا



 ءلا نمهئمديالام ب ناطك هن لغتشت ”نأىلو أمي ا ًانايحاو (نارعا )ديرملا يأ كك ءاع سنلا اذا)

 06 اونلاغت_ثاو 1 نالا ىلعدماز م !ءنلطكو لالا ىل ىعسلاو

 ريسةفهنالثءا رفا باول ل- - راهي عما امشي لا ةفرمشي باص أ ىلء كلذ 3 بسا

 مسقأناوهاطعأىلاهتهلتا لأساذا نا ذاحورلا ن ”تاذنذ شأن اِل ىطءأناو لأسال

 هدقةعموقلا ام نمكلدق لقى ةعاماو لاس الرام هوو ه_عسقربا هللا ىل_ع

 /بةقو سا هلا ةريظس ىفدت اوملاهلع- ترد موه: ىلاعتدلا ىلإ توك د !او لكوتلا

 هّللاىلاه_.ءلقو هللادسءىلاح َّ رخةحاطاه نقر طاذاف تقولاةَعْذاومورعسهل ا دّّمعا

 هنعهللا ىذر لاق + ٌكَدَعهننا ىذر تضر ل>رلا لاةذةقدضهلاوسةرافك-ذ 0 داب

 ناك امالااهياع لة. ال هناق هعساف سم هذلا ىلعامهلقت ًارطناف ناره أك ملع سنا اًذاَر#

 هرمْشلاو ل يدا ىلع ةلو امال رسالات لاعر اتعاب مج تايسادم د

 ىف سنا ا ظح هلوقدنءمدقتاك قوةلان ,مرا ارداف اول اب راطوهامناادبأا منش ف

 هودو المم «-سفننهديرملادسو اذاف تح + نطابةعاطلا فاهظدو ىلرهاظ ةءصعملا

 هتلقثاسا اعل توا يلع فخو هلا تاامام لرتو اهممتا ضعبلا نودلاعالا ضعيدنع

 ىلاباقاان اوكسو ةسعاس ىسفنىلا ىلق نكسام ةمسنب رشعد_:منيقراعلا ضعنلاق

 نم و ناقل قافت نمم.هدنعد دو لعموه و لقت الانو داهيلع فخالا هعاسا ود سغنلا

 ىلع لمعلا هش ده ىلثهن م ةملع ن نمودالل_قناو ىوهل!ىاودنم ىثهسءلع قب

 كءلعس تلا اذاف لطم | ىلاالا لمجال اهاودواهاوه ةقفاومل>ال نوكنامتا سهلا

 رظافرخ الا ىلع ه١َدَمَتل لضفاوأ بو أ امي أ لعتلو ملون ابو د-:هو أن ايداو نارعأ

 ةهاهملا س هناا نال سفنالا نااعر ايتعارانلتاناو ١:ل-عاق كسفت ىلع امدهلشتا

 ظل كيف لطب نأ لعل ذلدبالو مهل ايل فني دقق رش الو لوا فصوال

 |وبأ سنا ا دقو هريغىلع + هدة هب لص مظع 1 ًاوهامىلا ذئنح ديعلا

 لاه لطا لا ىلا الا ل_هتالا نو كو سلا هرم ىف ةسحج ةباكح هذع هللا ى در ىكملابا
 نمائرتشافءا رقفلا ضعبانماع مدق لاق ةفئاطلاهد# مهصضعلن 0

 قاهاعسو ةمئاذخ ا هديد مال فان انجأ . نم ة-ءاجب فهل اهانوعدو انو هالجاناراج

 الشق لك الا نم ىنعنم ضراعل ضرع دق هناذ || أ اواكلاهو لزتسعا ماظل هم همذ

 هيودلك اناا ِه كةلاف فرمصنا مثلك .اريغفانأ اما لعأ م :[لاّقف لك اننا لك أنال

 لزن ل- /!فدهانوعدق اهورالم انسه لعلف لجلا ١ :اهلصأن ءماتلأسف ءاوشلاانوءدولا: و

 قفاووداو سف هن ىلءاصرحدع- نا هرش «سفنّناو ةّسس»ناك هنأَرقأ ى وأ جد هنع هلأ سل هن

 ىعم 7 !أ ف تقو دعب لجرلا تيتا فا خلاق بالكل ءانممر ةلاعمو رت“ | مكنا

 ىسف: ترم ام 'لريخأ لاذ ضراع“ ايد

 . ثابعف كاذ لبق هن د هءاماهرشه ملا ىسفن تا>رم ع ممّدقا ]ف هباتضير تلا ةضاير |||

 ةيئس نب رمد د هماعط ىلا

 لاطالالوم هللارك ذب الغءشم تف كلذ نوكن نا بكر كاذ 1 ؟تنك ناو هنلغ كاف هللاده>و
 علان مه مديالام ىلعدت ازلاز دس ةلاىف مالكلاو هم هذ ل دالخا مدعىلعلءاد كلذّن ال هريغب لغتش | لإ

 ىلءةالصااولفا ا 0

 رظناف) ملسو هيلعهللا ىلص ىلا

 هادم سلا لع امهلقلأ
 ىألا ناك امالااسهيلءل ديال
 ل-هللا ىل-« ةلومتا ال ل وأ
 : 1 اطوهامنا اديأاسمأشف
 دحو اًذافقوةلان هرارفلاو

 دنعالسو َةفْح هسفننمديرملا
 اهمهتا ضعي نود لاعالا صعب

 هلا ناامواملع ف خام لزرو

 فخالا ل عناق هتلقئتسا ال عو
 قامت: نممهدنءادو دع كلذ ناك
 ة:ةهطمهسفنرمت0نأ اذهباقاا

 فخامعل-ع كاذك ترادناذ
 نةنم-ر ظني نكلهملا تلامو اجماع
 ادي زم مظعأو ةدئافري أو هامىلا

 لاهو هريغ ىلع ه-هّدقمذ هلاحف

 000 ىلوالا هيزمعرخ انازعم

 ل نأوهو كملع سلا امم

 نا كرس لسع ”ىأف كب توملا
 قوه كاذذا هبالو:ثمنوكت
 هذهقد.ءلاّناف لطم ادعامو
 لمعلا الا لل سال ةلاحطا

 ءاررلا يئاوش نم صااخلا ملاصلا
 0 و سفئنلا ظ-ةجزاممو
 لاغتشال كيلعرستلا اذا ىوهلا

 امهيأرظناف موقلا ق درطب وأ لعلاب
 حي ورخ لاح هملعنوكست نا بكت

 ن2 تنكن اق هب لغتشاف كور
 : 7 اركلا ل دو كور جرت نأ

 هيل دصقو معلا ب ىاط ىف لص ال. خال

 ١ ءلا باطتالف لعل ب



 ١ ىلعلدباغاو هدرو ىلع هتموادمالو رع ةرثك د معلا مهف ىلع لدي س دلو لاق كلم .فامريغ
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 ا ةءلح هءلعو عمطأ | فر نههرّر < <:و هماقي هلا شام مللاو هب نةأذع 0

 ىل_ءامانلع-انا ىلا عتهتالاك لاو الا و ناعألا نست كلدبو عرول

 || مهفلاو هللا نعمهفلابوهاسغ!لاسعالا نسف الع نسحأ مهيأ مهول كاهل ةلإ 0 ْ
 ' ماودلاوهملا ين اوما عفرو هيلءداةعالاو هيءاذةكالاو هقئامءانسنغالا نم ءانرك ذامود ٍ

 || باص مالك ءان_ضرغ قلعتيام ىهتن ا ىلا.عتهللا نعمهفلاةرغ نم كلذ لكو هبدعنمد ||

 كنريصينيعب هتلمأت اذا هتناكجر تنأو ريطخلا سفنلامالكحا!نمودو ريونتلا ||
 أ انمن سم هلاو عقوملا ميظع هنعضنامّنأ هنمتاع كدب رسو كن الع فكي رلاختان

 ْ 0 ددصو كلاس لك هملا ادم دمج وتلاو ناعالا طوخهوهذا عضوملا ذه ف هداربا ْ:

 1 ناعالا نساعع هدف هس اذعنانعءاذةقع لمعلا ىلا فرصو هتاعرقح داع

 | فرش هعقوموهردقلهجو هعم_ضوهلمهأ نمو تاك«ىلاعثهتلا ةيالو نم ناكوأ|
 م ىلعلا الوم بان نعد درطي ناٌكلذي قكساو ىل !طاو ىلا كرم ا
 |١ ١ نينراعلا ضعب لاقاك قر زرلا نا ولا تاعستهسلع قضي و قالا ىفهعمطوئ وهدف ا

 : | ىريخ ل ةقافنيد.تال مونلاكةلظقروأ ةظقبلاك عوف ى لاق هنعمفاىثر نيفئاكملا |

 : ( كييلساامغا ك_:هدوعف 4 20 نعد #:تورخو كءدأ“ سا ةافاكم يافا

0 

 ا

 امص ةقافلا كت كيس عاب لوو ”ىداامعّرمد واجن هىلا عرفته ةافلأب

 نر قدا ودعت 0008 وةفافلا كدعمو كء_سلا دعي ندد نت الق اصلاخامهذ

 ١ كياي_سأ تودحو ىنوعمدا اومكلنءتدطق ىرغب ال هوتاو غلاب اصوىلاماصو

 ْ 0 اًكلدهلاه-تكو نمو قاله" نا هاكر ن أت نع كلادرط ىبايسأن

 ا نكي ناد اذن ءهتمدع_هةرتو قالا ىديا ىلع قرا لود نم اش د مهنمو

 | هل ءراةأ يهاىراودى تاكل اق هنأ هللاد- جير ةأس ني داجن نع كي باطالو لاؤس

 "| اماىلاسر نق قاف رار سفر لوقا كو يعل طمتاذتلماتناكو ماتيااهلا

 : بايلا اهيلعتةقدو ريناندةريثع عمتاوشر طملا سدشدأ تحت 20 اهءاصأ
 ا

 ناسصلا ىفدورطملا سم4. قاعد تاغ لاخلا فيكن تقف ةلسنيداج تكااقف :

 ديرتأ هسا اهله ةاسمللا تءاصن لاك كنا اش ضءدام جى الجم اوردات دا هده قدح تاعف 1

 ظ ظ
 ١
ٍ 
 ١

 1 1 راهقفأ ةاوط سارا اهمال كلا ةليساراند ونعم نيبو انش .نوكت ثاداجاب 1

 نسا نعى 1 لان جرلاديعزيشلاركذو قول ىدب ىلعقفرااراهظاانبةؤيهتلانات ع :

 ملستتاواضرلا قماكتيوهو هنعهقا ىشر ثرالانيرشب دنع تنكلاقناقهدنب سابع ا

 قالا ىديآ نمّريااذخ أ نعءتءطقنا رصنانأا هللاةْذةفوصألا نم لب روهاذاف |

 كهاح ا هدذتاذدلا نع افرمص:مدهزلاب اقدم تنكناف هاحلا ةماقال

 تيغلا نكت هزت لولا دقسرذ 5 00 واعيا د ْ
 و سس

 49: :2 يدب 25+



 ضو

 ا ةناعوابإههملا تمَقف ةقرد مف 0 ورسأ ح رب ىلع :

 أ كش لعت فان .امهأ ل أ _تاللهت 1ةق ني ةمفاح هامدق ناكو لعلا نمنو.ةى هعم تبراجو ْ

 رصلا» املّمو لاّدعلاب سوشلانيعس حو لابحلاب سمأ درج الاسقف ءانملا نمأل
 ا نمئجرخأ مغ لاول نيةولغلا نمقاحراو لاؤسلا فقومنم:ىلءنوهأ لابرغلاب ||
 "| كنج قرعو كنس دكن ملكبوةكماسلءاذافةروةنءةرذطىلا ل رهان ةشبدملابانأأ
 أ ةمهلا عفرَتأ هللا كجر ل_عاو ريونماافلاق كنمعيىلوملالأساف كاشي فعضئ األ
 | مد سورعأل ىلا! ند ممول نيز أمها ضَرمَدلا مدعو قلنا ن ءةرخ : الا قنرط ويلان :

 1 اماصو اهظفف كلما 5 هعاد ه- ءاءتعا> نمو سوفنلا ةام1 !طءاملا٠ نمهسبلاجوحأ 3

 : سدت الف هل كرتنال نأ" ىرح بدا وما علل س زدملاوه_ذعدا هالو هلءادتن أب“ ىرذ ٍْ

 أ نكو نيلاعا ابر ىلءالا ل داقعا ناءتالو نيقولذلا فك معطب كنامعا خالااهيأ :

 ْ ىوسامو نلف“ الا حال همالسو هملعهللا تاولص ميهاربا لول او دفا. ههاربا حالا د

 بح اون هللماو تاع هاربا كلم ناصسلاك دقواناكمااماوادوجوأما دامت :

 با جا

 | قيستاف جن وملاك ل نو هنعال ع قي هبل مو ميهاربا هلم عش تأ ن موألا ىلع :

 3 ١ ىل.ةهللا ىلا امأو الف كمل |ام أ هلل اقذ ةجاح كلل هلل اذ مالا لا ةاعلد ريسح هل عرعت ١

 | هو بور قال نغوسم عفر فكر اظن اف ىلا < هلع ىلا وس ند مىبس> لاك هلأ اة لاك ٍ

 1 همأ ا برقأ هير ىأر لإ هللا نم.لاو سلا ىلع لام>االو لد راج ثغمسإ لذ 2 ّْ

 ا ا ذودورغ ند هلم ك ذافهلاؤس ند مالسلا هملعلب رج نهأأ

 ١ ىلا درلاب هه! فرمصو هللا ٠ نءلغشام لك ةادا عم مي هاربا "هلم نق اقل دو

 1| ساما قوهق هب هءلعةلالدلا تدر ؟ نا .تقلاو ماعلا برالا ىدع سان فاه ازا :

 ْ ىدقنل ىبصت غفت ن مترا ه:ءهللا ىذر نسلااوب أ يشلا ناقد هاو سائلا نم

 أ اذهو ىلإ ودل دق ىرشاف توسل 1 مسي اال فكس 3

 || قاضناو هعمل ذالز ءو هذعنهقاف ال ى عءهل ل صدعدل لد ن .ىذلارسك الاوءامعكلاوه

 / نانا نيك هنعهللاىذر ناوي شل لاق هللا نعمهفاا لهأءاممتوهودلدافنال |
 ىد» ءبسان لاقف تصحو كدحاحأم ىدلو ايدل تاق طسان افاموب هّتطسف "ىلءالقث ناكو

 ال وم نمقدصو تق داع هل تا اهو ال نكد 2مم تال ذل يصف ءاممكلل نحت كانا ىل مق ١

 ءادع أ نيعسق ىلع مم دجوفقاخلاىلاترظن هلت امذل.ةألبلاقذ ىل.ةنالكالاخاىنكلو !

 اهيهللاىند 0 فوكو ين أ نوعبطتسال مما تاعفءا دءالا ىلا تراظنفءايحأو
 ىدر ل ئش وعفا نأ نوعمطت سال ,مت دحوذءايحالاب تةلعت مث مهنع ىرطنت تءطقف

 صهالا اذ >ةقة>ىلا لدتال كنا ىل .ةذ ىلا «ثهنتانت لعن اد م منع ىرظن تعطقةفههللا

 ةدم لاهو ل زالا ىف كلها :مسقام ري غل طعن ناانريغن ههتعطق أك انمكسأو عطقت ىح ْ
 ةليطين أكبر نملسأبمطقاوكبلق او نمل جرخ لاقفاببكلانعر نسال ىرخأ

 . مع 3



 ىحجوع مص رس سل يبل

 م عفربتأ )و جملا (فراعلااههساامعدإ)

 ءالمعا٠ نء هنلمدم ه.تةلعئاعىأ

 «لذاعلا لاك عفن أ ري عنموأ

 «اممكسلا ن نءلئساملهرسهللا سدق

 عطقاو كل_لق ن نم قالا برخأ

 3 ك_.طعبنأ كبر نمل 5

 نأ كسي الفيكف) كل م

 نولأ د الف ( هتقيلخلا | عفر

 ةدحاحممأ| نوءفربالو أش مونم

 مدال ومو روحانمعا أرققم- 0

 نءعةمهلا عسف رةدنجلا "ف وغلاو

 امممهاضرهتلامدع و 0

 ّناف قدرطلا هذهوكلاس هان

 اهظوف كلما ةءلخ هملع تعلخ نم

 تتلو هاءادتنأ”ى :رذ املاصو

 ةىرح ضاوملا علت سثدملاوهنع
 كيامعا سن دن ال هل كرت الثأ
 ل_ءكالو نقول ١ ىف ءمطن

 نملاعلا بر ىلعالا كداعا
 ةمسهلا عفر ف يهارباتهل م عستاو

 قميصملا ف هبحيزم ول هنا قللت انع

 كلأهل اكو لب ريح هل ضعت
 ىلا امو الفك ام لاف ةسجاح
 لاةؤهلنا لس هللاةف ىل_فدللا

 ىلا هاع ىلا وس نم ىف بوح

 مهو ءارّدغلا قابفراعلابح رخو

 اذافريدب نممسهنم هثالث ماسقأ
 عمس مم ىلإق و سانلا لاس حاحا

 الامسريف ىل طعملاّن أ ىرال هنوك

 اذاو لأس ال نم مسخهو مالوم

 روك ذملا حولا لعل امعأ

 ىطعأ اذاو لآسبال نم م منو

 ( هلاشعهل اهفتككالإألش هنم باطدالف (هالو »ىلا هةجاح

 لكو هءرورؤ هّفر ءمرول أ رهطدال

 ةدهاشدنعءاطعالّد لا ةكصدحوو دود مهو وذم كا نم

 نهى هاك 000 الد وتلاوهنمدال

 ارهاطظف لاك علان م١ نطان

 ىلاءثهنل ادد . الادوشباكتذخ الاديوىل طل اىدينيكاذبف قرفالذار هاظ دو: ]

 هسعاو ىلاءعتهننانذال اعامتا علا ةقفاومد #فعها اطعبامذخ أف ىطعملا ديدن ءءاطعلا ىف

 اعامش اهل .ةءالوهذخأب الو معلا ةفااع دن عدله سف: ديدنع ع ما قىلاعت هللا ديد مشد

 شكحلا ىفلسو هيلءهتنا ىلصهتلا لوسرهلءفاكممف هنذا مدعو كلذ نءولاعتهلاا ىبنل

 اههنءهّللا ىضر ىرمهبلا نحو ىلصوملا عفدلءفاكو طقالاو نوسل |عمهملا ىدهأ ىذلا

 هظفل درك ذمدة:دقو لامتما قعدر ذهل ذر نا ةقر د ىلا تي دعلل امتي اورعم

 هذه»ىف مالكلا تاطأاسءاو لا.عالا ملاصق ذوملاىلاءتهللاو لابخلا كلذ عفدياذهف

 مالكى لخاداولئا هو اهعير اش عجن أ كلذ ن-ملعملوا ملا ةسام ةجايطسا نال هللا
 مالكللا عبدي نمامفه_هالكوراصتخالاو زادالا مك ىلع ىلاءدللا هجر فاؤملا

 مصمم عددي مالك هرك ذام ىنعم ىف هنع هللا ىذر ىبنرملا س اعلا ىلأ هذيشلو هئ دوج سمو

 بام_سأسانلل هتعهللا ىضر لاق نئملا فئاطل فه :ءول2: لوز عهللا باك نم عزتنم
 مهيلعانهفلا داو اونمآىرقل لدأ تأولو هناصسنتا لاق ىوقتلارنامجالان اةدمسو | ب

 1 سن سحأو هن انصدلت اهجررفاؤمم ا دوج دقو ضرال اوءاعسلا ن 0

 هالومىلاهتجاح عفرين فراعلا امك ااسعر) ا ل_ءأهتناوذياد_هلاوداثرالا

 نما سلاو باطل ارت بدالا نونا ةدق 31 لاايض ردا وع داك
 ن*نو. ,هك سب نيد ةدملا نيف راعلاَنأو هّممقَى وراس اضرو هتدمشع ا دل

 0 نيقولذملل مهل او دنع وزع مه الوم نم نوحنال كش ادد ىلا عت

 ةجاح مهبل انوعذريالو اش مهتمنول أ سيالف موملع بجاوالا مهبر نم مهو امكساو كلذ ذى

 هندعس الهوقدنع عملا زهمدقتدقو دجلا”ىغلاودمهالومو نو>ات#ءار ةفممال

 ةنعدتلا ىضر ىرتستلا هللا دمع ب لملاك لام" الاءاطتختال مي ركللاذ هريغىلا لَممه
 هش ىأرباقوأ ًاأسفنامع اقراهتلاو لم الا تاعاس ف هماع ااممهتلاوالا باقالو سفن نمام

 تامالع نمهنعهللا ىضر قاقدلا ىلعوبً ذاّسالا لاقو سدلب | 1غ اطلس هأ 200

 هلع ىءوم ل ٠ىلاعتو هن اه هللا نمال ترثكو أ تلق كن اود لأ س تنال ةفرعملا

 لاف ف.غرولاةّرم حاّدح او كمل ارظنأ ىنر أبر لا: ةءورلا ىلا فاش | مالس !اةالصاا

 َناهنعدقلا ىذر ىرعسثلا مءاهونأ مامالارك ذو رعقف مدس نماىلا تزل لنا تز
 حر و ىلا«ثهللا" انام فوطيام دعب ةعكلا ءاذ < فقيو موب لكى أين اكءارشفأ | ضءب
 هقمرب ند ضمد“ -تامو دعمت م كلذ ل م ىف مايأ د»:ناكالفاهيفرظن.ه هعقر هسس> ن

 ةقاقلا ءتباصأ لحرلا ناكف لاف انةمعأب كنان كيد مك!ريصاواهيفاذاف ةعقرلا ف راو

 نالّةسعب تنك ىلاعت هللا هجسر ”ىرهواار 1 ون لاك و تام تقول هلارهظر إو ريصق

 ىلع هوعق ؛أهيلعمسق | ناوهاطع أ ىلاسعت هللا لأساذ 'ني_:احورلا نم ك١ 2و مهضعب لاق لشال
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 ل صو »د ىطقسلا اى ءرمسأ !ناكو كلثمتاك ن ما ونهم نأ مت دح ا دادغسامو

 نم دم أ!مافّدرلاةف ًرذحا د اهلا قفةربف شل امنعمقلا ىشر لن نيدحأ ىلا

 - توق ىدنعوالا ل ءلءتددرامدجأ 4 اف تاتامىلءدعأ 00 ا

 ذ-خأي نأ ى عشر ذل! ىلعو «* ىلا ذهن اةرهشد- ءنئاك اذاك ٌكددع ىلهسحاقر

 لاهو تانؤملا عج نم كيو تاف الا. نم ل--دك] دف فراعد- هارد نمألادملا

 نمالا انياكالاةفر تنأ ارا ءال انهيت ننعم نسا دنا ني ونأ

 ماردلا لك ؟يمالا رك يق عرولاو ىو ملا هيصعت لنمو مسج ن نكد أ ض عمل مضي

 ا "ىلا بااطونألاق لعقفملف“ اودهل-ة٠ن ملاس نأذا ارآن اوفرمصلا

 ناس وشربت اكو أمسسانلا نم لقب ال هنعمقا ىدر ترد نارعشو نك

 لقاعقيدصهلناك لك أب نين مىردأانأ هسه اربد نمهل لاذ لك أد نبأ نم ملعأ

 عاسالان ملمقالو ءارظ ١ نءالا لمشب ال ناك ممذعبنال نيدلاو لعل اى هريظت يندد

 وههعم َقدلبالو همأ ١ ؛لو هن افك سوقي ناكىذلا لقاعلا نيدصلا اذ- هو

 ادحأتاأسام هنعلاعت هتنا ىضررمش. لاق هه هنء هللا ىذر ىطق !١ سا ةمنب ”ىرسلا
 حور حرفي وهفايثدلا ىفهدهز ىدنع مصدق هنال ىطة سل ايرسال ا |.ندلا نما طق

 هنعهللا ىذر ىرسناكو بام ىلعهننءأدقنوك اذهدع هناّةم مريد وهدننمئشلا

 هللا ىضر لين- ني دج دزعرك ذاذا نآكو هنم لمة مف هناجاحيف ىل حني د_-أ ىلا هحود

 تاحالا ه,تغلب ناو هرمأ ىردتيل هناء ذفغلا يبطي فورعملا ىىفااكلدلوش ع

 ه.:ةووْئشهارد- رقما الاس ورضلا تةقتو فعضا ا ىلع فرشأو غامم لك
 0 ءال اوهنودنملأسي وبدسأ|بان عر رد كلددءؤ هلال غشا !تسكلان ع قءضإ

 ةحاملادئعسانلالآسدقورا: دلال د تانك لاس سالو عاجن رثالا ىقءاح « هلاح لهح

 تاكو اهله امهطتسا ىلاعتدل وعل مال امال" : مضت او ىموم ىلا ءث هللا < ى :هفافااو

 نيءاشعلا نيب نيا و بأن نءلأ يام منعدللا ىضردر نا شو هودا دم ارقء-وأ

 لكح 3 اوده لاف ماقمدل ناك نيمول وأ 9 0 :ءامولعم اذن روكيو

 هللا ىذي زا اناديعس آن ءلقنو ضرصخالو موع ه.لعاذه سعيلو بلاطونأ لاق

 هذعهللا ىنر م_هذأن ميهاربا نعل ةنو هلل ل وهو ةقاا ادنعهديدعناك هناهنع

 هراطفا"هلملو "هلل ءلمانأ“ هندلب لك فرط ناكو ةدمةرصملا عما انك عمن احدنا

 لاق ن علا اا زاخغ انمىدا اوملاف لأ :ىروثاا ناك حو اواالا نمبلطد

 َقس امثلرتأ أو تاس لوانتأ فام اعط” ىلا نور ذضذلاق ةفاملا ىفاثد دح مهل ا
 ىفءاطعب مدرب ىف .كسص لءنافناوسنا!قافرأل اومةونيدلاءلك لا رملابنئبقلاو

 كلذادارلا نه لن نسلق هواهيفذخالا مدعب هءلعم يتتفونلا
 ةشرطلاوةعب رمذلاق#مامقلا نأ باوملاف ثا ذمفتي يكتف لامها لع ذارال
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 هدئع 1 بدو هنأ كرب نم ماعطالا لك أتالو هلك ىف هماع ضنا كل ىرءنم ماعطالا

 نملْضْذُأ هبحاصل اريام اءطالا ل تح أنالو كاكأب رم هلال دهاز ماعطالا لك أنالو

 15 ل طقأو نع*ل_و هملع هللا ىل_دهتنا لوسر ىلا ىدهأ هنأ ىور دقو عاعطلا

 تم.ه دما لاقو ضءب ىلعدربو سانلا ضعب نملدقي ناكو ردك! اًدروطقالاو نوسلا

 هنعهللاىذر”ىملا بااطوتأ لاق ىسودوأ ىقثو | ىراصن أو أ ىشرقنمالا لبق النأ

 توجابف يل عشا 1 طوملا ع 0 ىلا تءاج نيعناملا ن نم ةعاج ا ذه لعفو

 تيلث_#مرعغ نماهزر هلا ءانأأ ع نمل دو هيلع لصتونلاث "اني دس لاقفاراتب

 نسحلاناكو اهرث اسدرواهدرداممدخ ًاوةرصلا فم م ل-وزع هللا لءهدرب امنافهّدرف

 داونز كاضاسوو ارو كمت لادم لور نع تالا اذه ىورب

 لاف كلذ ىف هءاعصأ ضعي لاةذكلذّدر ةناسارخ رقد نماهيفةمزرو فول هيفاسك

 هلامو ةمادقاا مون ىلاعت هللا ق َوااذه لثمأمشسانلان هندقو ا ده يبس لدم سل ند

 ىذر ىمنلا ! يه اربا ناكو هياعصأ ن هلمشب هنع هللا ىذر نس! ناكو قالخ نم هللا دنع
 ضءناكو دخاي الف ْئذملا مهريغدملع ضرعيو نيمهردلاو مهردلا هباصصألأسي هنعدقلا

 فيك ىتلاحك يلق ىلع ضرعاولدنعهعض لاف كلااندلا لهأ ضعبهملا ةداذا داعلا

 كنملْشفأن تالا ىددع تن لاه ناف ىقنص[و كلذ نودو لشن ادخال ا ده كك دتعانأ

 هريخأ ناو هنمل كلذ لبق .قتناحتحاملثءذخال ادغىدنعت تاهل لافوأ كلذلءق

 لاق ”الد ىف تن وع مالص س اذلا 2 اىلعد ةربموهضعن ناكو هنم لقي مهءلقىف هناصقم

 مهلاومأ بهذنق هياعينأ نوح و اذ نورك ذي مهلاصتنو م ملعاق افشاالا مهلعةرأأم

 ىلأب ىهتلا مه ارباىل! برعلان «باشءاحلاه هنا سمعالا ع نءكوربو مهروجأ طمدتو

 0 مالو ناطلس ىذ نم ىننأم هللاو م- هاردإاهزهدخنا ارعابا الاسقف مهرد

 ناكعءنمام نا رعاراان تاق ىلوالف ار ٌكلازحو كلهتناّ ران  معارلا ةلاتتاذك

 برعلان م باثاذهن تاون اماسإبت ةددلاغف صق كنا سمالامهتناواهذ خأت

 ىفلا ميهاربات .طعألوةيفهمحىف سا نأ تهركف باد الا دكت لو ّندلا كتل

 ليلا قير كرو هاهنا خيل هذ نمو همهارد يه ذتو هرحا هللا طبصق مهرد

 نم لب هلأ ن مال هيلعهق اهدا درك بالنا ه تمد تاك نم ضعن ىلعطرتس تناك

 هركذم نأ ن نملالافتىذالاو نما مكلأ اهدص اواطمنال ىلا عن هلوق نعم ىف لمق هنال هرج ب اهذ
 لاقذهلك اين هلأسيو لاملابءاجىذلا ىناسا ركنا لحرال دما لاف وهرهظبأ ىذالاو
 ددنملا4#لاقفاذهرتخأ لو ٌكنمءار ,ةدلابلعأان أ لج رلا لامذءارقفلا ىلع هقّرفأ ليدشحلا
 تاقامتاو ل_ةيلاو لنا ىف هقفنأ كل لقأ ل ىفالاةفاذه لك 2000
 كاثمو د. لاَقف "ىلا بح أن اكعرس !دفناملكوت اوالدسا ناول أو تايمطل !قهقنأ

 دمنا لاف كم ”ىلعةنم مظعأد دا دغسام لح .رلا لاف ليقف هملعد رب نأ لحال

 دادغسأمو
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 ممن أعلا نمدعاوتلاهذهبناطيسثلاو سفنلل تح اكهنأ كلاشثل ثرالذ ريثك اذه نمو
 هللان أرك ًاضيأ هللوقب مث هب قاتل او ىل اعتهتناندن اعتسالا دعم هدنءذحالو نوعطةلنإ

 ىلوصو لمق ةعاس !اانمع ىلع شا ىلاعتهلنا١اش نا ىنيق سو معطي نأ ىلعرداتىلاعت

 ىحلا سرع أ هناصسمقناف كلذك اذه نا اذاف مذ ةرورمضلا,ناط__ثلالوةيفءاملا كلذ

 دراملار اظان هتوطخ عم هتمهاتأت«ىشععجرلعلا اذه لصحاذاف ىولئغ لك نمىفانمو

 نمالؤ أ هرطاخ هب قا عاام دج لو دعنن مهارو !الوأ هل ارطخ ام ىلا ل صو ناق هير نم هملع

 ناطمشا ا اضيأ ل ءفاكهلةقووتدعلابر فظفد درتالو هدن نيغتال ل دأ ىلءقنماعطو أب حاص
 مالكلاس فنا نمىدنعوشو مامالا اذهمالكن مدرك ذان درأ ام ىو اهتضوأئ شا هريغب

 ديد 2 نمه.ئالو ةعمفرلا ساف:الاو هعيدملا ىلاعملا ن مهويعكلا ل عار اهب اع بّرقملا

 ص رغلا هيلمكيو مهريو بتكي نأ, ري دج وهف ديسعلا عمةيضر مات اد ١ الاو دمحوتلا

 ُط رشا ذ هو لعلا قفاونامالا ذخأي ال نأ ناش | طرمش ا مكسو لى لاعتهلاو مّدقن ىذلا

 موللءمالن اش د و هنعىلاعتهلنا ىذيىملا سلاطوتأ جشلا (لاف) اضيأد ردهملل مزال

 قب ساكملا لهأ ريخكن اك اهأ ىطءملاريخت ا عر ود نأ بانسالا نمدد بع

 دعاقلاو اهماكسأطة رسال ساكملا نعدوعقلاو [كهئش لك ف ىلاهتهقثال باستك الا
 ءارقذلا ةريسن و ملعىلا حاتحي لع لمع علا ل ارتنالو بلاطملا ماكح أ طّدسيال بلطا ان ِء

 ىلع ديزيامم نوط هدام لك ارذأبالو تقو لك فال وذ! لكن م اوذخأينا نيقداصلا

 هجر فاول اهكذ ىلا لعااةقذ اوف ىهتلا مهريغىلا نور نما فوكينأالا مهتياغكا
 النأيف هرهاطلا لعل هقف ةقفاومامأ ن :رطام لالعلاة قنا هدرجاطلا لعلا ةعفاوم نيعست لحفللا

 10 انالو قت ةماعطالا لك أ ان الثري دل !قءاح دقو ”ى:لقاع غادي نمالاذخأب

 بساكملاووبو نم عرس لاب ل_هاجالو ايران لماعالو ملاطدب نمد._ثان النقنالا

 نفع نطاسلا ل علا ة_ةفاومامأو هوةعمالوهلنو ذامريغ د معالو ىصدي نم ديدات الو

 لاك هملا ارم ءوهامالا _تانالفةنوعملاو قؤرلا اهو ىلع ناك امالاذخ اال

 ديزبامزخأي نأ سايالور انقاالو ف | أر ن نم هناجاحو هن ان رورض نه هنع هلىغالو

 ىلا هءلدوتملال قدلخألاو تداعع 0 اولدبو ءاذهقل> ىف ناكَن أب كل ذ ىلع

 ءال_مالا ةو+ ىلعهاطعب ام خايالو سانل ادد« لو.قوأ ةسانرو أهان نم لحاع ظد-

 رسأ|ق دحر خطاذءذخ ان اف هتحاح ىلعا .نازوأ همقو لبق همن ًاينافءالسال ام ارامم>الاو

 نه ىلا عتهلل هكرتىوندقأ,_ثذخأي الن افرابتخال اامأوراهظالا ةفآ آنمكلذ نم يا

 نابت تاني سال ناكريم اضل تب ١ أو هتكل م دقاهب لمع ناك ة ووش

 هذ خلف ذل ذ لعق ع مناف هم "دان سفو همز ءلال#4 ١فاخناهسفن : نءكلذ عفدماو

 نمذخأب :الو دهزلا تاجردم ان نموه سذالا ىلءئندشأ 4 هو هريغىلا هجر علو

 لكأنال لقد هدط» :لو.قهماق ىلءللهش ن ة*ذخأبالو هةطعلر ناغمالوروغنالو نانم
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 اهتمرثكنا نكلو هدد ويعلا ةقمت- كلذ ىفا شالو فزارلا ىلا فارمثتس ا ةة.فللاىف

 اهفرمدماف قطعان هةاحاما ةرضا اماودنءاهمحاصتاغشو فزرلا ىلا فارسش هةسالا

 ديعدجوبأ عشا ا (لاع)المبس هنتاي نوملاو قلعملا نماها ميدمنمأو الم: ءافرمد كل ذنع

 سر را اوىلصا ؟نبءاشعلا نياغق او اديف تنكهنعهتنا ىضر ىو دهملازيزعلا

 ىتهداف»اثعلات لاق مالا ءلعو اها تاق كملع مالا ىل تلات سفملا| ىنتءاج تح

 يااهل تافال تلاه اعضومهل ني ر دنتأ اها تاق نأ ىلاسعت هللا نول أ مث تفقو و ةيهادب
 ازهام' ىش ىلعر دشن ديعلاةاهل تاقديعت لاق دمعوأ نران أ اهات تاقالتاأق وذ مروه

 كةااح هنالءاش ءلا + ثم ىلطاف كةلا ىلا يرهااممب نت انيذالا لرشلاورفكلا

 هذهامو ىاءاو كلاخ ى ماو ىمعطتف تيلطام ]سمو كطعبفْئ * لك ىلءرداقلاو

 نمواملع تن < "ال ذكو لاف تاكأ ًافريثك نكس ا اهلا ع ريس
 ةينتئاروقتلا لاحت وكي فنك ن وذست ةلمذم ةهظع ”لةسماض ا د د دوما نقال يا ازه

 اهركذان. ارفةدارال اورقفلا دعاوق ن ءاهلعجو قفرلا نمهّسنب هماا اة حتامو فزرلا ىلا
 ديه نماس ملء فقب نم لك اهب: لمعلا ىف ةدكمل نيعتلا بجاولا نم عضوملا اذ هىف
 ا اساموأ الاجنوكينااماواةعالربقفلا نأ لع | هنعهّللا ىذر لأف هى دم

 نوكيالو اهات عال هتداص-فرط هنامزو هناكموعو هبا عطوم هّ#سلج ناف س املا
 ىشىهىر ديالو اهدحالو ىه هامتاوو الا ىردنال هنال مولعم ببسولاالو تق تاتا

 اهيفةفماشوهو لجأ نمتةاخ امال هلا حياتدتو هبلطتءاشالا عجن أ املعيو اَمقوالو

 هسماع ى رعرا دقاللاف ده نوح, ليادامللمالاو تاغيلالافاوعيس وب عراب

 وس ورك ىذلاريقثلا نمىناملاامأو لاق مث ل._دمتلا ف بسالو هل بسك الو
 نمهسلاتافتلالاوريغتلاهلر امقنا شام نوكم نأ هلا هول هتسعتوا كا

 نلغتلا ف يدان اف مدت لزتو ود هلا همر قظر و كا من نرشموأ مط و قيم ودا
 كلذو هسفن لئافتامت امو هدو اهنمْئث ىلا ىش هولغاوشلاو عطاوقل ا هذه نمئشد

 * ىف ام لامخ هل ضرعيفديد_ثلا سطعلا هباصأ دسقو يشد و فئاصم ولف نوكم هنأ

 اك ارىشمناف كشط عءلوزيفهنم بس تفءاملا كلذ قمل ع رسأنأ هلع حقريفدعلا
 نم.لةةمفتوقن الا كلوةي وهب رفظي كلان هئانارسمدصكف عضوملل' ىبع مع رطاخللا اذهل

 معلا لعتالودناد نمدءاو دفرعنملو هتانآو هن ربالهاج نأك اداه سفن لئاق توه هتعاس

 ةدعلا نمد رئلاب رطاخلا اذههءاج اذا همكف- لاه ه سفن عسمهئانتيل ءانإعل الأسالو
 نأكل ذريغوأ ص اضشاو أل ز انمن هرامغالا ىلا نوكرلاوءاملا ىلا ة-ءرمسلا نم هرغسف

 هعمطبةرورضلاب ف هقول لءقىنافو نأ نكعىلاعتهتلانالوة.و ةدعلا ىلع ضرعي
 ملف عمطلا ىشمن ةلسويياعبتا لام ”ىنلا لاف اضيأهللوةدو هلسولكالذ ىف

 ناطمشلان .ءلدهلاو داكصو أ ط> ا ل_هعتن موداكو أ باصأ ىنأت نملاهو ادبور

 نو
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 همالغناكو اداد_ناكهنعهقا ىضر ىوباسينلا صخ-انأ تأ ىوراكل املا ةزاثاوأ]| ٠

 ىلءىغفراثا ا ند ةدي دا حرخأو رانثلا ىهدياموبزيشلا لشد ريكلا هيلع فش امونأ
 تكرر ته_ةءدهللا ىذر لو ناكو هسه أ ىلع 0 و توناللا صفحوأ كروهمالغا'

 هللا ىذر صارألا هاربا (لافو) هيلاع --ر 0 ةلمعلا قكرتو هملاتءسرف لمعلا :

 دقانولغمال_برنوكينأالابسكلا يالا 1

 هنبلو< قورغهلعقيلو ةءاق هبتاجاسللا ثناكن هامأو سساكملا نع لالا هشنغَأ |

 نا مصبالد وعلان الغاب 1 اوهلزخأ ىسد ب .تكحلاو هرىل او أل معلا فاكشتل اني وأ

 باسالات مادام هئعهللا ىذر ىثرقلا هللا دمعوبأ يذلا لاهو فاكذدلا نع نسل

 0 هللح ةعم_ص اذ تنك نيعطةما ضءدلاقو ىلو أت استك لاذ سنلاب ةمئاق

 قرر ىف ئمتنو "ىلا عطقنت هارأال فتاه ب فدهف ش اعمل نيأن هىردص فا اهكرت 8ك

 00 هللالو.ر طرت ادقو ىنادعأ ندماقف ام. هوأ ىاملوأ ن نماماو كمدخأ نأ ىلع

 ريشا اذه لد داك, الو سانا ىلا فا ارمشتسالا مدعءاطعلا ل اوبق ةصصقل و هيلع ظ

 كار لادا ءدبز ىور ةروك ذملاةيورلاهذ الادب رجلا لهأ نم هانركذن و3 ِ

 "ولك سمريغ نم همخأ نم فورعمهءاح نم مل بو هءلاعهللا لص هنا لودر لاق لاق هنع 1

 ىلصهللا لوسر نع عطر هيل لاعتقال اساور روب ليا اي ا ؛

 فارشتساالو "هل ءمهردغ نم فزرلا اذ: 00 ةهملاهحو نملاق هنأل_بوهسلعهللا :

 رع (لافد) يدع را ل ل هدفي جا قفل :أو هقزر ىف عسوملو هذخأملف

 هطعأهللوق أذءاطعلا ىنيطعيلسو هيلعمتتا ىلصمقنا لوسر ناك ه نعدقلا ىضر باطا !نبا

 جيم هوم دب.

 / قاصمة: عع

 هءفددتوا هلو ةفهذخملسو هملعهتلا [صدتنالوسرلاةف مهمل ارةف و دن مهلا لوسراب

 لاف هنهعشالفالاموهذ_فن لئاسالو فرسشت صريغ تنأو لاملااذ* نم ءاحامو |
 ىلا فارششتسالاف همطعأ اثدرالو أ.ثادحأ لأ بالرعنباناكك لذ لجأ ن ذ لاس
 ىور هسولااذهىلعءاطعدي رملاذ_تأي نأ ىئشرالفد.سوتلا ف حداق مومذمسانلا ||
 اققدىرتسشاف ماشا بانعراشملامووتاذجرخ ه:عهللاىنرل بت >نددجأ نأ |
 لدا ف هترج أ دج أ هملا عفدو هلم لاسملاب وبأى او ةهل نم عضوملاف نكي مو ا

 زيجللا | اوكرتو قمقدا | ن نمم-هدنعناك اماوزبخ دةرادلا لهن أق ثنا 4هنذادعبرادلا 1
 ىلا عفدا حلاص هئبالدجلاقفر هدأا موصي ناكسصو بوبأ 1 0 ل .

 انهذخ لا اليلقربص متامهعضد أ لاقفاههّدر ةنفيغو# عفدقرللان مبولأ ١

 لاقهذ_ثأو هدر نمت دع دجسأ لاذ | يدعم اص عدس رفامهذ خاف هقيلقامهب هقللاو :

 فارمبتسالا عمانيطع أ لف هيلا سفن تف رشا زبمللا ىأرامل اص ل را ذعلاق منذ
 نءهراظأ عطق عم قزرلا ىلا فارسشت-الا ام أو لة ساءالا دعب ه ءلاهأنددرف در نس أم هذر ْ

 قزرلا ىلا «فارسشتساف هممددال مولعم هقزرو ةقاف اذ ف. ءضىقلح هنال كل ذورضي الف قاشلا
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 العاوشمل نودّرملا نوكلا كالا لاستل ةدغاممزع )م رولا لقفل ام كح 8

 تارامعبهللاهجر ف اؤملااه ذدقو قلهلناىدنأ ىلعقفرلا نم مهيلا لدياعف مهلا وأ

 كلذ ىف همالكطسدناةءانركذ نم اهماا حبات يل! ىف عملا هل اهيف عج ةزح و مةدو#© هعيدب

 عمج فان لاو ةادهو هممنتلا اذهةمدةمىفهانرك ذ ىذاا هولا ىلع هوما داع تدمع ىلع

 يقاب ”مهلةداتعملدابعلا فانرا كلل دبس ىلءلوةنو هاك لك اسمن 22 املك ام

 تاعانصلاو تاراك" اك تافرمدتو لاعاو باسسأب هللا كؤاض قرره انيوقيىلا

 لعرت-غنمقلخلاىدبأ ىلعمهياا له!قزرىاملاو بايسالا له لاح اذهو امهريغو

 ماك اف هصنع ماكحاو بادآهلْنيسَقلا نمد -او لكو دي رتل بارا لاح اذهو سالو

 هريغو هقذلا نه فةررك دم ىشو ىلاعتهللا هجر فاؤملا اهل ضرع مهءاداو لالا مسقلا

 ماكح أو وه ث.ح نمهيلطو هلع لص با. _الا نمىْ ىف ل دنم لك ىنء بجاوذ
 داعا رمق كلذ عمد ىلاعتهننا هجر لحأو فاؤملا اها ضرعت ىتا !ىههبادآوىناثاا مسقلا

 هالومنمالا ءاطعل !ىربالن !لوالا طرشلادخالا 4 عج طورش نماههلعجو نيظرش

 دمحوتلا ق.ةك نم هلاح دم هنالد> الا لعهطرتشااعناو لصالاوهادهو ل>وزع

 هيلوزتو قزرلامههبلق نمطة بو لكوتلاو ةعانقلا ماةمهلصكنهدو ديرتكأ !صيلختو
 رثكمف ميا هيلقاهاوم امال ادمع ناك صولا اذ هىلءنكي ناو قلما تافالع هذع

 نمبونذاارثاكف كلذ بسد عمق مهيلاهفارسشتساو مهيديأ فاعف هتبغرو مهيأ هعمط
 شغلاو سيلتا او عن_دتلاوءابرلاو فافتلاو ةنهادملا لةمحراو او ناقلا ىداعم

 زعهنلهبدو.عا ةضقانملا ةموماملا تاغدلان مكاذريعو ةقفشلا ”نلةر ةصيصملا مدعو

 لكورا دقال ا مت اممريغي شاملا باد حفتسا نمهنءهللا ىذرذاعم نبني ىد (لاق )لجو
 نوكمن نأ ذ.الل. اطقفاناعاو العتوكتن أ ةروك ذملا هب ورلا كلت ىنكمألو نيتولخلا ىلا

 هباعجأ نم همةيط ىف ناكحو هنعهللا ىذر ”ىزلبل ا اةمق د سا | ضعناعد م افو ذوالاح

 ق.قشمهالاقاودعقالفةرثكة قف: قفناواعساو اماعطلجرلا عضوف الجر نيود
 اري لسن ناب نارا نو تفس قو ملوش لحرلا!دهَنا

 2 قمقشا لزنملا باص لاقف منع هند هاشم تصقن م يف ناكارامثال و رخو هاك اوما
 عنصاهف هنورال مهلكىا ناحص أ ديحويربتخ نأ تدر لاق اذهبي تدرأام هللا كجرر

 هللا نمءاطعلاد ب وريف انطرت ثا امتاودهد-و ل رلا كلذالا مدقامة هلا نورظن.الو

 لاحدب رسما اَنال هان ركذاكدّرصتملا لاح .قئاللاوه كلذ َنالاقو ذوالا- نوكي نأ ىلاعت
 ظملاٍب اطر سفنا!ىوهعاملا نمكلذنالدمعتلاو راشخالابهمفل_خددال فرد رش

 هلغ_ثلاكدعب ةيقارملاو ىوَقَا !لهأ نمهيهدارا نه همف ىلاعت قا ميقيامناو ةحارلاو

 هريب لن« ٠ قا اهياسي دم مف ىلاسع هلل | ن يق لا ل اا

 تقول ام ع بامسالل هكرتنوك,وهرادصاوهداربا ىف هند اد-و هفئاكو ناباو

 ةرككأو



 ن*) كلذرب_غىلا لكونلا ماقمو عرولا ماقمو دنا ماقسكنيسقبلا تاماةمنمماقم "كان 0 ىأ (ماقلان ءرب_ءاعر)

 همشوةدتو (هلا لصو نه هنعربعاعرو) همق دك ١ لو تلال لوول تناول هلع علطاىأ (هم لع فرشتسا

 هيلع ىذا هناف ( ةريصن بحاص ىلعالا) 0 هلاحو اذه لاح نب قرغلا س كب ىأ ) ننام [نيلاللا نموكذامىأ (كاذو)

 ريبعتلادةءراشتسالاو حرفا ادع نألوالا ةمالعو صةنوأ لاكن مهياعوشامو ةئطاملا ماكنملا ةرودمالكلا ف ىربهنال

 همالكىف هتداعكه سف ماكس هناف ىلاشلا فالذم هراسغلا له بد 0 هيدامم ىف هوك هنأس ساو سهالا مال عتساو

 هاخارسو موقلا مدلل ترام )5 5 نم هلاوحأ امو تاك نمد: نم ماقملا نءربعا.ع رو هريغد

 هنأ كلذ عم مهولدقو مهتارامعا
 نيس ىتااهتمالعو نكقم لصاو ٍ بره. برقف له ءةسسلو لوبلا ذذعا دق حاجز ءاعو انهو ةعوال : اعطاأ 0 18 عع 7 || 00 |
 0-5 ل اله لك ارهتتا نمرك أذ_:ملوقيءاعولا اذاو نواك أي ة-ءاسمباذ
 2 تاةةنيدلا يم يشل لاقت نيف هنرمسكلا غئذالل الع وبلا كاذدعغ, نوكانأ ىهنل

 لاق مدقتدق ىذا الوقلااوداع اف مععسام تاقذلاع مناول ا ةذ ءاعول ا لاعم ع ٌمععت عملا

 الف ناممالاب هللا اهمرك أدق كولق نإ ذك لاك تاقوهامو اولاق كاذريغالوق دفا هو

 وأن «ماناوهقنا: ءاعح 1 ددلا بو ةمصعملا :.ءاحلالعنوكت ناكلذدعداو

 واقلام ئأدبو فرظتسو و ماة ام اهلكعزان :لاهذهو تاقدنم ممم

 راصن ام معلا نوئفد_عءاوق

 هلم مشيو ةيوجالا فاك
 راصتنالاو بيصعتلا ةحار

 وهف زحملا نمةفنالاو سفنلا

 نأ كلا لل ىئبنال) بذاكعّدم

 هللا هضءامىأ (ةنادزاو ٠رعرم» : : :
 ! 3 : 0 طل 3 هّمان ةيسا:مهل تناكححا ذا كإذ ضرك دف نذا امم .اءحرحالفاهاا2 ىف اهدار ,او

 رادع )5 كدم م 0 8

 0 نم مانمان ءريعاع ر )8 هريغبر ال قيفوتل اهتنابو ةماعوأ ةداخةدئافا مف تد-وو

 اهلامعتسان قد رطلا هذهدمع أ ةداعترحد_ةو ةءركصلااسوفنا ااهاداةاتو ةملسلا

 اعرفه نانإ ج3 الو هب دمح ا تس تس تت حي حيا
 (ةره_ه:بحاص ىلعالا رس :ءمكالذو هملا لصو نم هنعربعاعرو هلع فرعنا

 معراج ىجيشا و 0 15

 ددرأ مهد 5 رات
 امو 0 00 ْ قةح لو هءاع فرمشتسان + عرش تلاذك هس نسل تاك هماةمىلا ل ءاولا

 امشالا اد-ًااهلع علطيالو

 اهلع لقب كلذْتافز هلادش م

 لاكهل لم<الفىأ (هبلقف
 باقلاىفاهنك.ةوهواهم عافتنالا

 فدصأادو>و هعنعو) اهب هرثأتو

 ريسمعتلا ول_ئالذا 6 رعسم

 الن ةريصبلا وذامأو ةرهاظت ةريصن هل سل نم ىلع كاذ ساينلاو "هل داوملاو ةلز انا.

 صقنوأ لاكن م هتتاعوهأمو ةمط ابلاواكتملا ةرودمالكل!فىر هال كلذهماع ع

 هيلقىف اهاع لقي كلذ َنافهن ا دداو نءريعي نأ كلاس ىعبس الق اوةرعت اوماك-ت لة دقو
 ارا ااهنءريعي نأ كلاسلل حش الةمهلالا تادراولا (هيرعمود_طلادو>و هعنعو

 ةذاكلذ فد : م هسفنّرالا دم صا الا اكدوا اماععلطيالواودبو هينا لب : هم

 دوهضاريثأتلا ن مهملق ىف تادراولا] عذالذ - مسن لة مق ايناتسارعركا ةاسا ارمشلاو

 اده مده دقو هير عمهق دص دودو نم كل ذ هعنعهلظ راي 0 1 .اغلجالو

 57 .دو.- .ءىف لَ داص مل ىلعل-ءاد كّيصوصخ قاما لءينأ آلف ارمدتساهلوقىف حملا

 قا نك دال ا ١

 سهلا ال هلا فن ةوهش نعاهنع

 ةذاامثع ريسمعمأ ادع 1

 امتافص ىوق.كلذو احارمشناو

 وو 0

 لعمل نأ اف المدعبالا ىأ (ىرتنألا) وتب لالا ىاراش ؟نيطرمشبالا قؤرلا ه-جو ىلع ٌقازيالا و م هنوطهدانغ

 نوحكحت نأ هيؤرلا كلت ىف كالو طباسو و بام بسأ قال اَّناوهفمالاك ملا لهب ىدلاءاطعلا ىرتالف (كالومم-مف

 (كلذك تنك ناف) هلوقب ىلا ءااىلاو د ردها لاح قياللاوه كل :ةاق اكو والا ثو كيت اطةفان اع اواساع

 كالوماط- المك
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 ملص الف ةفاتخم ءالؤهتاوقأَن ااكو م-منادبأ توقىلاةجا- اور ةفلاننوموسوم |
 ممم أو مهعئابط فالتخال ب رمشالاو ةمعطالا نمرخ الإ طصنام ءالؤه نمداول |
 دو-و نوذثت ىّتلاتارابعلا نمممئمدحاول طصرالت ةفا تن ءرخ الاتاوقأكاذكنف ||
 نمةرابع تعم١اذاف مهلا طم نياسو مهاذم فال خالرخ الل صام ىو :وذعملاتوملا ||

 انقل لصنالاب أل عافئشبابم ظضو قبر طلا اذ_هلهان ها ؟فراعوأملاع أ

 0 ل امونب رخآ مول ه1 اص ىلإ هوْكئاذغو ||

 ارث أت كل ذي هنطا ا وماكشملا هدصقيمل ىنعما منمموهفمذ صاخشالا ضءينم ةراعلا

 مهلل ه<ورخ رسل !ةمهش ءالاممسةمدحاو لك مهفف سانلا ن 1 14 كلذ عي دقو امس ْ

 باررأ عمسدو هلاداضكالذناك اعرو كلذ نمأسثدر) ماكتملاّن أعم مرئأتلا كلذ ٍ

 ظفللا نم هذاعرو نئملا فئاطا ىف لاق تالا ئسل هينود ع سيو تاداهلبا ن بوله[

 هجر ىريشقلا ىلعني دم نيدلا ىقتمانالا تنم مامالا شل اانريخأ اكهعضاو دصق امد ْ

 ة.رذملا ادصاق امون حرفا طعرمش *ءقتاأرقيىزوملاهللاقب همقفدا دغبس ناكل اق هللا 1

 راسها اكل !نرتل اوت تاو واعف نمتورسعلا ادا ل اوقيادشنم عممف ١
 راغصلا نع قاضت قولان اف * راعص حادقان برت الو

 نيكم عشا ىلعئرقولاك تامىت-اهبارواجملزيملو ةكمىلا هو ىلءامتاهح رخخ ||
 لئاقا!لوقرمءالانيدلا |

 اراطناحارلا برم اترظتن امل *« ىندعسب حارلا دعسمىلن اكول
 ارازوأ حارلا كدلجولو برمشاق * هبراش تنفي رمت ئث حارلا

 اراذاا نكسأ قس ةاطادج * ةفاصءايهص ىلع مولي نمأن '

 ْ رق ءراتلر مالا نيدلا نيك الانف تان الا ةزهدءا ارةزوخال لانها الا ٍ

 0 دوش ىدلاو هاذ ل اك لاو بوع#لحراذ- ُه ِ

 اوعمسةثالثّنأ اذهىف كنك لاق لاديالاةءم_سلان 0 هنعهشا ىذرىلذاثلا :

 ععيسف رس فا بهل نعٍبطوخ ةبطاخممنمدجاو لكم ف كد ريرتعساب ىدان انداثم ||
 عومسملافىرب عسوأ امزح الا ععمو ىرب ىرت ةعاسلارخ . الا عم «وىرب رت عسا د حاولا ا
 ضعيىلعاهضعب لضفنو د اوءاع ىست هناك«لاق مك نيعماسلا ماهفا تفلتخ او دحاو :

 لددب رذاكرب ىرت عس اعم-ىذلاامأف مسبب رشم سانا لك لعدق هنا لاهو لكألا ىف :

 انملا عس اهل ل-.قو هلا. قب رطلا لمع سف لا عالانهتنا ىلا صويا ىلا عت هللا ىلع ا

 هتلواط ىلاعتهتنا ىلا الصاو ناك ىناشلا امأو هل د اوملاد وبواانربرت ”لماعملاق د هدأ

 فغشلارانهنقرسأ !ا-1هملق ىلع ءاورتدلل ف ”)صاوملاهنوفتنأ فاق تاهيوالا ١

 ماهشأ تمدح نم بطون مركلا عسو نع ف شك فراعفرت" الاامأو ىرب ىرَب ةعاس 1

 ءا ارّمهْلا ضعباناعد هلا هجر ىف رعلا ني نيدلا ىحم عشا لاقو لاق ىرب عسوأ ام معسف

 اور_عو ماعطلا مدةف خر اشملا نم ءاجاهب عتجافرص؟عليدانقلا فار دوعدىلا

 ةمعوالا :



 اهتركن ًاونيعماسلاناذ ااهتءهرامغالا يور ةلظن ءاهشعاع (راوالاةفو كم هن ةداق ,رعلا مولعل | ىثو(قثاقلاتزراعر)

 ريغ مالكو ةوالطو ةوسكه دلعو ربل نوذأملا مالكءرسمتلا سد ىسرملا سايعل اونأ لاق ( راهظالابا يف نذْوبلاذا) مهيرلق

 (مهتارامع) رخ الا ىلعَد ربو امهد> أن ملبغفةد>اولا قمم ادن اماكتءلنيلجرل'ْنا تحراونالا فوسكم حر هلنوذأملا
 موب واقف كلذ نم مهبولق ىف هنودجيامناشمفل ىأ(دجو ناشيفلامأ)مهطاءف اند دجصتلا فراعملاو مولعلا ن ع اههنوربعب ىتلا

 (ديرمتبا دهدصقلوأ)ار 45 هنم ضد هناف ؟ ريثكءام هدف عضو اذا قمضا |ءان الات مهنعارهق اهيف لح أم اهنع ضي قمن ني

 3 مونكع ةعستم ممموأق تناكن او
 هنعدللا ىضر راصقلا ةراسع نيدجأ نب نود لق كلذ ىف هلنوذأملا ريغفالراتكا

 اضرو سوفا !ةادغو مالسالاز علا اكتم الل !افانمالك ن م 1 لا مالك لابأم

 ةفوسكم قداقللا تزرباعر)* قاذلا لوءقوا.ثدلا باطو سفثل ازعل ماك-2نغو نجرلا

 ئه ثم ضمفت الفارة بنام

 نم ىأ (نيكلاسلا لاح لال ف)
 ىقنوروذعم مهذ ةبادملالهأ 0 1 : 0 ا ا ا

 ىناتلاومهلعةيلقلادوتسول,بعتلا |. انا ةنو د لك سارا ادا
 (نيةةصتلاوةنكملا باير لاح ه1 نما عراوال اقةو بكم تير اهرمط نإ هال ىباعخلا نم ئتراهظا ل

 الكل مههزلمف ةياهنلا لهأ نم فاصوالا لاك. سا ةمالعو م-ميولقا تركنا و ني_عماسلا ناذ !اهتع رامغالاة يوزر
 رخال نول ارداترألا معق ناملا فئاطل ف لاق ىطنملات اق نمةمالسل دوو عمربعتلا باردا تشين ا ةروك ذا

 . 3 : ىلولا لوقب سال انضم تمعسو لاق ةدابعلادودبو هن لاله بها ملحان و

 ناك ةرامعلا ىطعأ اذاىتحةدوهثمه.دل قئاقحلاو طا كسلا

 حرذهل نوذأملا مالكل وتب سايعلاانأ انش تععمو لاق مالكلا ىف هلهتنا نمنذالاك
 نياحرلا نا ىتسراو الا فو-كم حراج نذؤيإل ىذلا مالك ةوالطو ةوسكهلعو
 ناضمفلاما م حارابع) «رخ رخ الا ىلعدرتو امهدح أ نمل مةّمفةدحاولا هعمل انه هاكتسلا

 (نيقةحلاو ةنكملا ٍبابرأ لاح ىناشااو نيكلاسلا لاحال 0س ستاد

 7 هبلق عم“ ىلع دربام َقِلَس 90 ننعم دال ةيداهشالام ولعااو ةسغلا ارومالا نم هنوعلاطيام ممتمرعبشتلا عقياما ظ

 لاما دن عون اغلا دوجول كل ذ ف نوروذ ٠ مهو هناضءفو م-ياعد- ا

 لهأ اهبربعي تلا (تارامعلا) ال نم هيفاملكلذ مهمزلفديهةبا ده دصتااماو هيا ده |لهأ نم م نيكلا الا
 فرامملاو مواتلا نع دمر رطل مزن | 202 نيج تلا | !ريعنافةياهنلا لهأ نم مدا و نيكتلا له لاحاذ_و ةبادهلاو أ
 ةفاضالا (نيعقتسملالئاعل توق ا نكمل ارمعتاو ىوعدلان 00

 قناكد.>و ةءاغنءالكلا سلا
 ري-عناو ىوعدلا نم عوكلذ
 ددىه هب | ده دق راغ ند نكمل
 همقدل نذوب لرسءاشفا كلذ ىف تاك
 تءدلادوحو ىذتش هلاغاضيأ و

 قدا ةريضض> ىف هنال ىطخأ امدعو

 موهملا بئارغو عول_علا بتاع

 اهانعم ثمح نم ىش ىأ ناسال ةرمض-ى هنالو وطغلامد ءو تهدأ ادو>و ىضتقي هلا اضيأو ه فد ندوب لمع ءاشفأ |

 ْن روعمجسملا يهو"هلئاعلا حاو رالتوق

 ةمعطالاّن اا ممكسللاو ظعاوا
 نيحاتمن ا نا ديال توق ةمسحلا || هنلانوهتسيام نصت ةاطاورفلانوموبو ننوبتسلا( لك ؟1تنأ الاكل

 (لكاهلتن :اامالا كل ن1 || الاؤسلاو نيمعطتسملاَّن![كم-ه-حاورأ اذغوم_ميولقتوةوهو مكملاو ظعاوملا

 رد_ديىمكف موهفلا تثار ءو مولعلا ثان م4 اق عمم ىلعد رام قاب نلاعتىملا ١

 ل-وزعهتلالافةريضلابادآن هتعكلاوروك ذملا 1 اريغ ىلعريمعتو | قطن م-(نم

 سدلو نيعم-ملا 7 اكلت وقتارابعلا)«اسمدالا عممتالف ندجراتاودالا تءددحو

 هيولعملا تاو والا كلذكر مهتسمأو مهعئابط فال خالرخ الا مدباما تمدح ا 0

 ةعاج ىلعت نامعلا َن ءاع دقق ممااطمنياست : مههاذم .فالةخالرخ الل م املا ال مصي الف ةفام أ رامعلا ع نء« مهن ى يلا

 ارا كذب هنطارثأتيو اكمل هدصقبال نعم هعمسج ىذا مالكلان «مهدعلم يش دقو رح ال اهمهقيالاماسهتمدساو لك مهنق

 راهنلاءكلمل برش لصاو ة« تلون ا عش ن نمنورشعا ا ادا لوّش الثاع مهضعب مع-دقف هي ملكملا هدصقام دض هنم مهفاعرواب دع

 تامىّتسا ارواج لزب لو كمن أى هه>و ىلءاماهحرخ راغصلا نءفداضتنولاناف 5 راغصحادقأب ب ريشنالو
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 م -2تت”شتتتااااا_”_ا_اا_ا_2_ +” 4202020777(

 0 و لود. لازا اذه وذو قف ثلاشلاو ةقش> ىلاغلا اوةعيرشلوالا

 بهذا ابردد و :ىهلاز 2 ضم نهافر غراما ل-رلانأت اعو ىلع :رمناىلا

 د ل 7: و لزعملا ىلا اهل _هللا كلت تدت أمم ىدنعناكام

 ىلاوءا.هسلا ىلارظن أن احح مىفتدرغ:افوهام ىردأ الاسر غىعمتد_توو قداع
 ماع رخاةيمهيلادوعلا ىلا كا ذ ىامذ هتردق بئامع نماهيفهللا قا امواهعك اوك
 ةصتساو ال2 تثه د ى> لامقأو هد د اشدب ىلاعلتو ماق هم هلع تلخدالف ىلندودسأف

 كاس الاقفال أ هتاوانآىدس هت |ةاملو أن ات :كاذا الها نوك نأ ىسف:
 ةعبرأدبعل!لاو- لاف نازحأو مومهن مهد امهملا توكش مىنتبح اكهقلا
 كنمق للا ىضتقفةمعنلابتنك ناف ةمصعملاو ةعاطلاو ةءليلاو ةم_عنلا اهل سماخال
 كنق نطو عاتلا تنك ناو عسل منان دل ا يطلع دنا اا تنك نا وركشلا

 ند تدققلاقإ تاتغت الاد و وكم قا ىذنشك :ةسصعلاءتنكن 1 ولءاعةملاد ومس

 ف ةدعدالد دعب أس ملاك هتعزتاءوثنازحالاو مومهلا كل ةناك فاك هك

 ' لاذ هدأ الفمهلا ىلع ُستْفا تاقفكلاح
 ىراسس الا فهمالطو * قريدمكهح وقلم

 راسهتلا ءوض ىف ن نكثوم 0 اللا فدس ف سانلاو

 ملعلا لهأ ةعز رمشلا لهأ ب هذم ديرب نيبهذ ل! ىفابتغم ننوكتل تمزل نا هلئاوف ملا
 امناو نئملا فئاطل ٠ نمهتلقنام ىهتنا نطابلا اعلا لهأ ةقرقملالهأ ب هذمو رهاظلا

 نعاطل ا نعط هناهرب مضاون عفد_ءلو فاؤملاردق هب فر ءبلهلوط ىلع امهه كلذ تانووأ

 هاناطعو همهم الا اومو |:ءلعىلاعت هللأ نم ةجرلا لوزنل كل دب ضرءمدلو ف سعملا ف سعتو

 هدرو أم ىعم ةنسانملاٍب رق 3 ةن كلذ ىفام عم م ةجرلا لزنتن يح ادل ارك ذ دمع ليقف انيردل
 هخشامأو مالعالا مالا نمهرصاعن ا بصق هيرب "احلا مالكتلاا يا

 ام_عمالكب تزرط دلو مع ىلعر ان ن محضوأ + هولا نسحلاوبأ هد حشو سايعلاونأ

 الولورباحاو فمعلاو مالقالاو ةنالا امهمولعوامهرت اعتضنو رئافدلاو ىةكلا

 مغرو نيعلاطملاونيعماسلا لوةءرهسام كا ذ نمانركذإ ةلاطالاةعا رو ةلالملا ةمشخ
 نيدياعملاو نيد>اخكلاف انآ

 است لاا انوصمتعدو ل: ةراشا ىعسملا لاذ نملدقكسا
 هنوذأمل (متراثا وهلا تيلجو هترابع اللا عماسمق تم نيعتلا ف 437 نمو
 هللا ىذرد. نها لاف اءاو صهمالاك اك كلذاو هللا فو هتاو هت ملك ىذلاوهريبعتلا ىف

 نذأ نهالا ن وملك الىلاعتهلوقىلا لعأهللا واذهب راشأ نذا نعؤطن لكب اودلا هنع

 مف هترابعموهعماسمىف تمسهفهمالك نيعماسلا عاما عرقاذافاباو صلافو ندحرلا هل

 الو تانط !ىلااهعما اوجاتحإو هةراشا مهلا تيلحورأ اركن الو ةدواعمىلا او روتْش

 راثدجصحطا
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 جشلادنعا- !اجاموب تنك كذرعأ ال فدكو ولاةف فر «1نب أن مهلتاةؤلامقاو ةشاشس

 نالف عطقنباشلا اذه هيل هنا ىديسا.هل ت تاقتازئاإ فهد عت نت نكو سام ءلا أ

 باشلا اذه توع نأ نس ىلا انةانزهشلاا لام لاف مزالم باد !ااذهو ةمزالملان ا

 اريثكت نكو لاق ىلاعت هللا هجر زعشلا لاهم نا تسمن اىلا اوعدبا.عادنوكي تح

 ءوضولا ىفاساوسو كن نأ ىنلبلاقف يسن كلذغل ةةراهظلا نم اوردولا قعر طدام

 تنكممم مممبعلي ناطءشلا الن [طمش لان بعل هد :اطلا هده هذعهلنا ىذرل اةفرعت تاق

 ةنوبولا لرتقال 31 لاق فاح ىلع تلق ساو بولا كلذ لاحاملاعتف هيلع تاخدوامانأ

 نكي ه هنعدتنا ىتر ناكو لاق ىنءس اولا كلذهلنا عطقو ىلع لذى ثفانتأتدعتال

 كلذاموديدجقاخيتأبو مكهذي أ ثين !لاعفاا ق الخلا سو َدَقلا كمان اصس س اوسولل

 سدقأاحو نبق تطعشت نين لاقفاب هنعمل ةدمصقتاعولاق زي زعتهللا ىلع
 الفم ادالب نمناسن ا اهبهحدمةدم.صقا انا وج هنراشاب ىرخا ةدمسصق تاع غلاف

 000 افاعدقو ناضرم هيو همقفلا اذه يع هنعهتلا ضر لاق هلع تترق

 كريب ىفع عطقن دقلذ لاه ساو سول ض م ىلا ميشلاري هي نيلعلا فثةعتيو سلبي نأ

 ضعى تاداست دقاه د أ ىلا ةعسوتلاةذثلنوك نأ فاخأ 1 ترص ىو عشا

 ىناغشو ىلاعتهتلاىناف اعف ىلاعدف هيلا كل :توكتن ىسأربم أى ناكرخ الا ضرملاورءالا
 لاق هيفانأام هملات دوك مانملا نعش ثلاتأ .ًرفام .ومهمىلامللا نم:هلملتبو (لاق)
 لص هتك تالا جشلاىلا تدج تهت االفلافامظءااءكذلعالهتاو تكسا
 الفد امللانحر فت رفسلا نءاموبءاجو لاق ىلا عت هنا ءاسنا نوكت اذكهلافانؤرلاهملع

 هفاص ند بكلام هر ءانإو المسك كل بو كب فطار الهنا ناك دج أ انىكلاق هملع تاس

 مسجدا يه ف او قلما نععاطقنالا ىنكعال نات اعوءاعدلا ازهدكربتدحبو دقاق لا

 ئذلالنيضرتملا نمهلعوني ركسنملا نمدىهالان أت نكو لاف هتلخ نب امموهلوقا
 ىبحص لءقكلذو هياصص أ ضعن نب و ىردب د واهم ترح ىودح هنعول هن مص ثاالو همم هدوم

 اهاطءاروما نوعا وعلا ”الوعو رح اليل ارعل لسه الازب دل ل_>رلا كلذ تلقو هأا

 مويزيشلاىفلاقامىردن يشل تي ندعي لجرلا كلذ لاق فاهانأب عرمشلا رهاظو
 كياص ا ىريخ هنملأطخأم هر اك هال اؤهىل لاقت م لواف هلع تل دلاه ال تاقفان داخت

 هن٠ تعا اماعرشعلاز ثلا تيصدتل ىرمعاوان سمانف شوك ميستلا نأنلعف
 بسن اكو لاق ىذالا دمة نم هع دق .ناكيذلأنهعرشلار هاظدر نأ اسس

 دا .رلا كلذ نيبو نب ةعدالات رين ادع ىف تاق نامه عاجلا

 هب دوف هسا ىلا تنت افلا هنأش ديال تارامأ هللا بحا صنلجرلا اذهىرأف

 ثلاثااو ناعا ىناذلاو مالسالؤالا لاما عراشلا سعأ ىلا سافنالا ىف لكتب

 ١ اللا و ةدوءع.يثلاشااو < هبدوم؟ نفل و ةدامعلوال ا!تلقيشتناو كاموشل)

 انادي يي 0-7



 ؟١

 ١ لاَ ذد« *.ةنالد وللا ىرأىلامو عمدتال وهلا ىرأ كامو عشذتال بولقلا ىرأ للام |

 : عقوباقلا نم حب رخاذارك ذلاَّنا كلم قن ءالااولو مولا ىرأام هللا درعابعساو نيد ||
 "أ همالكس رام نموهركذىذلا عملا اذهىف ق.سا!ا بصق فاؤملازاحدقوتاق بلقلا ىلعأأ

 || يأ هش ةداهش د ىنكو هانلقامل_.دوناريثأتلا هنم هل ل_صحو هريغىفو ِباَحَلا اذهفأ|
 | نامل ئئاطل ىف لاه كلذ ىلعاناهرب هل هئاعد وهرذق ظع ىلع هنعهللا ىثر ىسرملا سابعلا ||
 | هتاع رب عشا ”ىلارظأ دول دب أناسا[ اعشلاةذمالثنطعبا كفيك تنك ْ

 أ اويلاطتاله_:ءهللا ىنرلاق خ مسشلا لتحدي 'ا:لاةفهرطاخىف ىاعحو ||
 أارادقم لف ريرطاخف ذيشاا توكيتأ مكن قة اولاطلي هرطاخ فان وكت نأ ملا ْ

 : أ ملءنأت كال ننوكل هقاو توكن تدير ىأ لاك ثمد_ةءنونوكت كدت نوكيا[

 |١ كاننوكمل هلوقالا ه-:هتدن ال اذكو اذك كلن نوكما هللاواذكو اذك كلنن وكللهللاد ١
 نيدلا لاح ىدمسىفريخ اف لاق هركس: أ الام هناص# هللا لضف نمناكف لاق يظءنأش أ
 ئ مهزيسشلا لاسقذ هّقفلا فهلا ءاطغ نا او ردص تأت ودي رب بشلل تقلا خيشادإ اوأأ

 هقفلافوعاذا لاف هنلع تلخدو لاه فوصتل اق هزد- صاأن آو هعمل ف هيور دسد ْ

 : نا ملكش و ةمحان نمانآو ةمحان نمهمتتفلا ساو 3_ب عضو ءىف كل! نيدلارصان ْ

 حشتسأ نأديرأل اوةب هتعم-و لاق هعهللا ىذر هب ريخأ ام ناك-ذ نيلعلا ىف هللاءاشأ|

 هش نو يشلا لعأن أري غن «٠ نم صمم أفأب أت يهذفنيدلا لاب ىدلوأ بيذهتلا باك .ٍ

 1 يمل سرا هذ_تافوكل هتطسنتسا سي ذهتلا باك تاقاذهام لاقت لوألا زاد
 ءزا اره : الف كيازيمىفهللاءاشنا اذهدع دح أ هلعلضفتيالكىل اولا كلاب لعجا لاف ا

 هنلعحال هللاو كنع زيا! لاغلاق هد_:ءنمىلوزند_:ءهءاصص أ ضعن مقا ىناثلا :
 تاربو ثلاشلا ءزحلا هس دن االف- ا رو ا يو ا :

 |١! لاّمؤءا رج ولعب تع وع .وةؤهشلا د_ةءتءلطلاق و هياحأ ١ ضعي ىمقأ هع نم !

 || ةدازب نتحاو د :_ا<هلىضرأ امهتلاو هللا ءاطعنب!ىلهضسنتسا باكل اذه |أ

 ظ ةيردنكسالا هيتفنباءاجاذا موي يشل ىللاه لاق هباصصأ ضءبىربخأو لاق فومدلا 1 ْ

 ءاح لاه مث هيديزنبتم دسم: لاَقو كلذي شا اانلع [حشلات ل الف ه.ىنولعأف

 ا نر و هملعهللا ىلسهقلا ل اورىلا مالسلا هملعليري_ج

 كلم هملءل_سق لد رقف ذل رم أ عطب نأ هللاءرمأ د قلاب الإ مادهه4 لاذ سد رق :

 هللا ىلصهققالوسرلاَّةف تلعن ب دخالا مهيلعقبطأن أ تدشن ا دماء لاسحلا|'

 اشد ارمشرالو ىلاعت هنا دحوب نم موبالصأن ههنا حر تأوبر أ نكلوال لوهءلعأأ
 لعاب كل ذك مهبالص أن نمَح رذينأ اجر لو هيلع هنا ىلص هلنا لود مهملعرب صف

 حرخو رعسالا نيكل همقفلا دغءن هاموب تجرخو لاق همّمفلا اذه لجال هنقفلا ادهدج :

 *ىلع )سو هرلعتلسف ند 21-يلأ زيشلا باص#أ نم ناكو و ىرهوخان لاو جم

 كا



 مهر (ءامكحلملا راواقءس) 1 1١

 نوملاعلا ىلاعت هللا نوفراعلا 0
 داونأى 5 مهراونأو (مهلاوقارهب | 3 لا اوه هللا ىلا هلل امدوهثد ىلا يك نادممق نول_خادلاو دمحوتأا 1 هءالؤه هّدنا ىلا هللا نمأ 100

 تءاوسرخ ل هلال م دلع ١
 نايس هب رع اوجرذع مل هللاىلا ممن دوه م يلع باغنيذلا مهو لوالا مسقلا له أوديرغتلا ١
|| 
 كي ءال كلاعتهتلا اهلك لا : نيدداشاه] ني كوم مهن أ ىلعاولبقأ م 00 ه هاطظ. نعاو>رخناو لرش 7 نطا ا

 ْ 3 ومس ال 1 1 0 ا نالاهمذنأب ا م هيو ان رعأو سفنلا : 1 2 :أقهملا اولا هللاىلا 1 )ع وعم ةقيقد مزلم سب اهمذدو سفنل خان 21 ا يو هل هلل قد انو ور ١ مد د5 ىلا عزهلنا ك 5 2 3 | 0 ا ا م دَمَدلا ف كرملا نمريدةّدلا دوه ولذحالهلوق قمس ىذلا فراعل كلذ لاه كلذاف | هتلادا.عدا ا اودار اذاف ا مفدل 1 3 سد 3 3 مو ل ودهشي 9مم او مهريصقتل . 0 دداهوروم | ترصقا دا وءاناهااوهح وامام اهل ]هما | لذ نيم ء ام :
 0 ل ادادعتساو ةملهأ ١ ”هلعافلا ىهاشارت الف العفا ملا فمضتو أ ةردق اهل دهن نأرهغ م نماهمذيْدل سه ىلاعت هللا ا و ىلع« ناب هد معاب صأ :

 ىلا ل 0 0 0 «فالدتابااولنقذلا ا دهايلا:اذهمدغ: أد اذا هسفنل تاسثا نمل تءامهنكل || 0 ولقن 0 || لوالا عسقلان ءاريخ ناك او وهف هنلا هنا نمافده د ىذلاوغو ىناثلا م.ةااامأو هل ٍإ
 تياموجتلا

 »مر رسول ند ىءادول ١ دوه نوك نآوهو ثاام ذلا سسقلا ىلاعتهتنا لهُ ”[نيشملانيذهل الف كلذده دام ١ هكدومشرب ارسر وو ءرم' يءارول |
 ١ لاى 1 ل ّْ "هللا دناو اوفلا٠ نهي هنيشت امل سالو لات تا هعيوس اا >1 مهفافهتنا ىلا هللا ن 1 : ىأ راصثسخل وللا كلت :

 نيذلا هللادامع بولق رة 5 فلا 1 فلل فسم ةظعم د كم ظالم هع ل م قلدد ىارو (ربوتس ا 0 لو ”لمتلادصاقملاو ا ْ

 اكلومقلا.بولقلا كا: همقان ىأ ٍ 1 7 0 3 بو 1 ...  ع || ةوق ىو ممقرعمراو ا ىهم-ممااهب وستملاراونالاو هءثوملاعل اىلاعت هناء نوفراسعلا (ريمعتلا لصو) مهداشرانوديرب | مهن  (ييعتل ليعو يرسل راس تي مهلاوخ ا ارو يصر تكا
 "دب فو لاعلا واولا د ءاراولا 0 لدف مجدل متقلب هاو اوملكت اذان كلذىلا مه ةمكسلا مالك وزد مدلك لا 1ةوتبدلا ١ 0 0 اير 0 داد او ةماهأ اميذ ل م نأب دابع بولق سه أ هه ئ 2 001 ينصت دارج انو طاب ام لا وقل ادا ةعمسا ا ْ لاعب عاما أ كلذبنوعفتت ْ ىلو ينأى هيلار اتدفال او اسللابىلا«تهّلا ىلا مبولقر اون تةيسىلاعن هنن ناي مهتححصنو ْ طملا لب و سما ضرالا قلت | ىلاعت هلل! دابعداشر ااودارأ اذأف هيف لكي رشالىلاعت هللاد_. اهكرومالاّن اف مهنمقن ظ
 قيدقهنا الاف ىيشعيالام فاك: اللاق د نهتغلبام نان لاسقف هنبا مب كلا هنمىذلا باقلاةوسك راهطاقسا ناحل ىدما دقو عالج عا كان نود تراتلا رب اولا اللا قلدنا مءاكسملا ||

 ىسنك اارونمب مربا يام ةمكمل ارو. ةمملا بولتلا ىحمقلاناف كمتيكريمهجحازو“ ءرعلا نعل رك لاو 00 ررآ
 كلذوه هنو كف بولقلاهركشت 9 ' هينوملاعلا ىلاءعتهشاء نوفر اعلا مهءاكسللا نااناقامناو ءامسلا لياوبهتملا ضرالا || الو عامسالا هسئالفارون مالكلا | ب

 لاق أ هي منسف راونالاةوسكب ْ هلاب عل اود ةمسستسجلاو باول لفل امال اداب 3 نمهللا ىذا ا ىلاعتهلنالافو هللا او كمزوبب»يسحلا مالكودونلا | ماتو 8 نمفوطاومقةنانعةمكتلا سرا" الا ضعي فو ىلا عت هللا نمنوهنئاخ
 ةالفلاهباعوزربي نيعدملا مالك 1 بالا ناجرت ناسالا (رربهئمىدلا بلقل اةوسك هملعوز ريب مالك لك )«اهتعناسلا ىف ١ ممل .-ءادنل نوسحتس و وللا 1 متنا ةيلءاك ة .ءسرلا مولعلارب اسقءافعضاو ذاكث او ىلاعت هتان نوملاءلا م هءاكلاف 5

 م دقو عام 10 الو ٍْ ىلع هنأ !ةناجرتتناكراونالا همف تقرشأو رامغالان هىرتورادكالان ما
 هن ويصمو همم ة-هحن هه ١ لافقأ ل اذذا هريس تف نيعماسلا ناذآ مي ىذلا ىناروذلا مالكلاب ملك فكل ذبسح
 اذهديؤلهتلاّناهلئاك ههدح ن مال : نبددعس نع هللاهجير ميعنولأ ظفاتل لا ىورو مهي قملا» ادنلهء نوي ساو م_مولق

 رياقتا لمسرلانيدل| || هامل موو عداوة لاقق عئاو د ناك نم ارا نع مانا لا



 ام
 لس

 وهديعو هللا ىلا ه:مامدوهشب وهد بع ماسقأ هثالث ىلع ساذلا سا.ءل اان هضسش نعي

 نآاذهجشلا مالك ىنعمو لاق هللا ىلا هللا نمام دوهشب وهد.عوهنلا هللا نمامدو مشد ْ

 ىدينتب رد ملا ماقد موق.فهنءاساو هريسصةتدوهشهءلع بلاغلان وكف نمسانلان مأأ

 ةئسنمتدانكدمكلاهماعىلو:سونا<ثالاهفلاكتو نازحالا همزالتو ىلاهثهتنا |

 نما هلا ندامدوهش هملع لاغلاررخآ دو ءوسفاصو نع هسف: نمد فثكوأ ||
 هللا ةم-عبح رفااوهللاب ةٌّريسملا همز ا:1ا1_عقنانسالاودولاو نا.>الاو لضفلا ||
 لوالاف نوعم<امريخود»او-رفلف كل دمفهتجربو هللال_ضشب لق هناك هللا لاق ||

 ىناثلاو فلكتلا لهأ نأ لّتالا دادولاو ةءانعلا له لاحناثلاو داغزلاو دامعلا لاح ||
 زيشلا لاه كاذلف ةفرعملا لهأ لاح ىفاشثلاو ةلظاملا لهأ لالالا فني رعتلا لهأ نأ
 نءةبرالا فاطاالا فنامزلا.ناد_ثفرعن «فراعلا+_:ءهللاىذرن_سحلاونأ ||
 ىضرلاقو نوملفت مكلعل هلناءال آاوركذ اه همل اهلنا ناسا ىف هنءاسا ف رعو هيلعهلا ا
 سفنلا نمريصقا اً فيعمل فك مريخ هللا نم ةثملادو شعم لمعلا لملق هنعدتلا ||
 رارشلا اقر ردع ا ىف كرمش ل 6 ٠ ريصتتلادو هش واخعال ةفر عملا ل- هدأ ضءنلاقو 3

 ىلا ثبهتانألا سانلا برب ذوع ألق ىل مالا نمتءل#ل تأرق هذعهللا ىذرن سلا |

 ةفلانم ساما ارود_صف سوسو ىذأأ 1 اوسولارمث نم ىلا هتهلوق ١

 حلا هفاطل كل. كيدمح نيبو كذب ل ديساوسو ساو -ولارش كلم قةسانلاو |

 كيلدعمل لاعثلا تاك دنعرثكو ملا تاذ كلدنعلاة بو ةشسااكلامفأ كرك ذو :؛

 ذأ دقفبابلا اذهرذ_- افهلوسروهتانَز طظلاع .ىلاهلوسرو هقئانّن ظل | نسح نع ا

 دهازلاد_2 نأ لف كلذإو داهتجالاو1_3ا لهأو دايعلاوداعزلا ن مريثكح هن.
 همزل أ واهءابع أ هإ_هيوةيدويعلاب هيلاطىلاعتهللاّن ا ل_عهنالان -نيثادومكما الا دياعلاو 1

 ةنامالا |: رعان ىلاعتو هنادس هنا لاق هل نملاءللاو ضرالاوت اوهدلا تقفكأ ام

 ناك منا ناسنالا اهلجو اهئمنقْهشأَو اهئامك نأ باف لاسلاو ضرالاو تاوعسلا ىلعأ|
 ءلاقثالا لماما فطادوهثىلا اود لو اواجامْلَْث داهزلانياعف .الوودامولظ ||
 ١ ولعهتنان ةفرعملا لهأو نزلا «لعل اومساود هكلا همز دل هملعنياكودملاهد امع ا

 ىلا اواكو ىتم ههماسقااو هل->نءمهفعضاواعو اىظعا مف ءاكنلا نءاولج مسمن ||
 ىلاعتهللاىلا اوعجر اذا مما اواءواغمعض نا نالا ىاخو ل_جوزع هللا لاف مهسوغن ||

 قدصتهلاا عحرف ه.سحو عةهّللا لعلك ودي نمو ىلاععت هّننا لاق مهاجم م همعىل_# ْ

 تادفن مييلع حرت نأ اتافحم ف نلومتهتنا ىلا اوراسف لا ةثالامهنعلءخلاللا |
 لوطتو تاكا مومز الف ف لاك | لاسةثال نملماح هنت ىلا اوراس نو نخ .الاو فطالا ا

 قداس دوه ىلا مهتلماعمدو وسند هيدي ذخ أف هفطلب مهكردأ ام ناف تاقاسملا مب

 نبذلا مهو ثلاثلا سسقلا امو تاناننعاا مه يف تقرشأ و تاقوالا مهل تباطف مهلهقسفو 'غ

 1 25159395 دابة 1 نا زج جت ت11 ا ا ات جت

 مهدمأ

 مد_-سللسلا
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 امنانادلبلا نماهريغو كعوهاذاف ضرالا هلىوطت نمنأشلا سدل < هللا ىضر

 || ىذرهللا دمع, لهسدنعرك ذو« هير دنءوهاذاف هسف:فاصوأ هنءىوطت ن نأشلا
 امس امك !نكسلواهتقول ىضةتائث ىه تاماركل امو تا الاامو لاف تاماركلا هع هللا
 ماشملا ضعي لاو دو# قا كل سفنقالخأ نمامومذءاةا>ل3.:نأتاماركلا

 0 اوين نكلودب ربام هنم حج رخمف هسب> ىف هديل خ دمف أم هيج ىفعضيل نع اوال
 || ىذر سترات ىلال لق 7 ريغ الفمدح الو هدسج ىف هدب لخدمف أ. هسجىف عضر

 نممظع ًاوهفهاوه فلام نمهقنا هذكم نم ىدنع لا ةذءاملا ىلع ىثءانالفنا هنعهتنا
 || 1١لا ىلعءالصم طسال-رّنأول هنعهتلا ىذردي زي ون لاقو * ءاوهل اوءاملا ىلع ىشملا

 _ | كل ,قو ىهتلاو مالا ىف هنودجت فيك اوراظنتىتح هباو رتسغتالف ءاوهلا فعدرتو
 وهو برغملا ىلا قرشملا نم ةظطىّرعناطمشلا لان كما "هلا فرع هنا لاقت أن الفا
 أ ءاوهلا فريطل اوءاملا فنانا لاقف املا ىلءىشءانالف نا لاقي هللمق و هللا ةزعلف
 || مثلا ةبورب ةصتخماةصامللا بول باح ه:ءهللا ىذر دشحلا لافو كلذ نهب عأ
 || لكسل هلوق دنءاذ_هلثم مدة: دقو تاماركلاىلانوكسلاو ءاطعلاب دذلَتلاو
 لانا هنماه ىلا ىف كل قحلا ةماه !تامالعنه) * هصملخت لمكسح هدمصات تان نم
 ]|| ةريعلاامغاو لاح وأ ل عنم هسفن د بعل اهمفموقيامع رابتعاال »( م ادنلا لو دح عمدمق
 || هدصتنو هتر عدل لصح و هملعهعدبن أى شل ىفهديعهللا ةمأقا ةمالعو هيرد_هفدعقب اع
 || هلا هجر فاو الوقدنعاذ» نمو: ىلا ارشد قو تالماعمو بادااذه ىلع شو
 : هناسحا طا سن نمريع نما * هرخ 1 ىلا بام_سالا فانا هللا ةماقا عمذي رص اكندارا

 أ دهاثنم(ءاسأ اذا تهدي هلا هللا ناسا طاسن نمربسع نمو ةءاسالا هتنمصأ
 ٠ ||| هنمتعقوناف شادايعل ةظءوملاو ةدصنلاب هنا-ل طسنا هبرةعاطب لعو هسف:ناس>ا
 || ل_هأ قب رطءذ اهو ءاخلاو لا نم هيرتعب ا تددو كلذ نء ضيق: اةفلا و ةءاسا
 | دهاش نمو ملاطوأ ملا صلع ن ءىلا-عهتن ىلا مونمامىلا نورظن يذلا فيلكا
 || تالقرةريغنم ىلا ىف هناسل طن اوه هناسح اذن ور نع باغو هيلا هت اناسسحا
 || هءارحلءةدقو كلذ ىلءهنءارح تء> و أن يلا ىف هذبم و.ةز هير ٌةَدادحول هن دهاشم

 (| ىلانو رطن. نيذلافيرعتلا له هع رطهذ_هونانعلا قاطتو ناسالا قطنت نانملا
 || تهبتامو فيلكدتلاو في رعتلا تظفانمانههنركذامو تاق ميلا ىلا عادت نمام

 || ماكح أو بادآ اهياع ىنيش ةموم ةعظع هل 5م ىلا هيت رشأ فيطللا مالكلا نما هيلع هب
 ع لأ مهيرقبتاهىف هتان بس مهب رلم تال ماع ىف ساسنلا فال ا'هلئسس سم ىشو ةعج
 || اها ساهعمركذيلو لدنلا اذهىف امياعماؤملارصتقا ىتااريبعتلا "هلة ىماه ءاكح أ ن دو
 | نسح بعوتسم مالكب ايف أو نئملا فئاطل ىفاهيلع همندقو ىصالا كل ذ ىلع ماب ام
 هنعهللا ىذر لاهو هذ لاق «هلاجس او هل .صغت ىفاندصقم هينيبتمل هلم انهههل نأ امارذ

 ل اع 1



 هطاس ىلعدحأس لحاذا كلان ا اما,ملع ساج نم لكلا ةمهلالا يهاوملااهماعدرتىتلا طسلاكى أ(بهاوملا طستاقاغفا)
 ةرضحلا كا: ىف نوكيا كهانو قدصلا طاس ىلع ءلجتو قمل عمل رض 2 تافافلاف ١1 اندلا بهاومنم أ ث هاطعأ
 0 و وس سس مس سس سس 6 ١ نار رلا فاوملا نم ةسلاحلاو
 لاق اذاو ةنامسرلا تاحّينلاو
 ”لءاعيهاوملادودو تدرأ نا)

 اودع ن ا( كي ذل ةقاعل اورةفل | مي

 ظ 1 006 نوكي الفامان ام كس ذن ىفامهب
 اقل اوم 0 او روتدرأنا)ةنارلاتاقنلاو ةنابرلا بهاوملا | نمدحو هدش انفتاح

 | ةعبدب ةراشا هسةعب الارك ذو. الاءركذام ل_ثماد_ه»« (ءارقفلل تافدصا اننا كيدا ْ 0

 رئافأتىتااهلئسا!فقروك ذملاةيدومءلا فاصوأب قة اود رقفلاو ةقافلا مدصأو

 ةليايماهنافتاقافاادو رو ف الذم ةمكزتالو ةءل هدم, الذتاف الا لو دن همف
 ا نمةهحو كل خفاذاهلوق دنع ىنعملا اذهنموف مّدة:دقو لاح لك ىلع ةوهشااو وهال ||

 هرضة تاقاغلا(بهاوملاطستاقافلا) هرخآىلا كلع لقنا اهعملا_الففّرعتل أ
 نم لال او ةرسضاسلا كا: ىف نوكر اع كهانو قد_كلا طا سن ىلع باكتو قدس عم

 ةمهاالا بهاوملادرتد نمش هودولا

 تافدصااامنا) ىناعتهلوةاك لع

 لافامم وهلا هن رط ىلعهللا هر فاؤااامدهشتسا لادن ال ارهاظب قام 5 | (لد+ كفاصوأب قَد ءارقفلل

 وهىلاعت قا اف هدي ىلع هسا ! ىل.ةي نعال همطءد نك ةقدصلا هذه ًاريقفلاق دص ممن || تح هاب اريد

 أ ىنانلا ىلعاهمشو والا ىلعرلا
 هلوقب كلذ ل_دفمث(هفاصواب)
 | ريصتق( هنزعب دع كاش ققدت)

 ١ لردعب قشحت) كسفيال هبازبزع

 هنمهولءلد رقةفقداصلاو وفقا نماهل.قناف مهل اهلعس هنال فشلا ىلع ىطعملا

 هفاضو ابل 2: كفاصوأب ققحع) + «ةهةءادر عمرتفلاب مسوملاوعقطياس ولا نءاهلق نمو

 اذه(هنوقو هلو كد كفعض: ققدت هبردقب لد كردنى قع هزعب كذع كلذ ققحت

 ”ىلذاشلا نك اونأ ىدءس.لاق#«اةةمك دو ,ءفاصو أبو اةاعتم هتسبوبر فاصو ا ِ هبارداقريسمتف ( هتردقب 0

 000 اورعل 0 00١ 0 ه-فءدهللا ىذر ا هدم كفعشي ققحت)كسفنال

 نم لقو هفاصر اب قلعتو كفادو مز الفاعاو كلة ةسون رلا فاصر أ اهدا دضاو ىلاعت ْ اذكوهنان وقريصتف (هنّوقو وع

 :لريغ ف .عذال نهىوقا.فءضاا طاس نمو كريغرب قفل نمىئغان قيقا ارشغلا طاسأا 2 1
 م 00 -00---: ال مردف 50 1 تلفر لذلا طاسو لا ملل 2م 5 1ك نه لزأ| م ل - 0 اعلا سذ١ مهو[ 1

 ا يا ما ايفو د و كس د ولا ا ل ةيفرف 21 واما ما ناو را ظا ردت ناو ع ساو ل : اكتيراسالا |[ : ١
 اىلأ مالكحاهنم ىلءراجفاؤملا مالكرثك او انه»فلؤخا هر ذام ىعموعو نا فأي . ير دانا: تاقو دعا

 مند ةماركلا قز راعر) + هنعهتلا ىضر لاقو اهب عفاو اه-منعدللا ىذر ن خا 000 2 7 4

 هام ىلا لوصولاو ةساقتسالا لوط ىعامنا عمقا ةماركلا « (ةماةسالا هل لمكت ا 1
 19 5 5 َّك 2 ِء ثهملا معصأل ' 4

 000 او كام ولو رع كلانا ع الاه ني ره اننا عم ل 0 2
 لوصول ىنالا ةمههل نوكتالو ام ملعالا صر < الل .ءلا ىلءب>اولافانطادو ارهاظ لسو أ 0 0
2 2 03 1 5 | - 2 3 1 . 7 . 7 - 5 2 

 منه كلذَفز ريدقد ا نيَذ_ةغا دنع اب ةريعال#ف ةداعلا قرخ ىنع؟ ةءاركل!اماوامهلا : و 0 0-0 1

 ناتماز ام هاما هنعهللاىذر”ىذاشا نى 1كئاونأ ىذء سلاف « ةماقتمالا + لمكت ||| تت ا ع 0
 ءادتقالا لع لمعلا ةماركو نامعل ادوهشو ناقالا ذي عناعالا ةءاركناتطم# ناتعماحأ نهر دا اعلا كفا
 1 فايل دلل ناعما تا دخلا وتس داسملاو ىواعدلا تالا فاتن رأ |. كج نم دل تع ازلاو تاماغلا

 لعفاضرلا تغن ىلء كلم ادو مشي مر أن كب اودلالمعلاو للعلا فظ- اذ سل باذك فدول اد_ظدادمالا يهاوملا 0 9 0 كو اا تمول اد هذاك

 رلا نمو هللا ءرعاضرلا اهضدالةما رلكزاضرلا علو ناودلا ةسامسىلاق ان
 1 لحم ل اا وما ري حاولا ب2 ملنم) ةداغلل راما سعالا ىأ

 ى.هرملاس امعلاو !ىدسلاقو «رو._هكلاةواضقانورو رغم حردت_سم ام>اصفأ]| 2-2 7 ١
 0 5 : ىئشالف (ةماقةسالاهللمكت

 يسوم وسع سمس صصص سس صل يسع امل 2277 27 ١ دواس دعس ممم هم .-

 ىذر ىه ةيقرقملا ةماركلاؤةماركال احاردتساو أ ةنوعم تناك اع رذةنح املالءدب ىلعادرو هظررتعيو امى دعب ن أدير هال

 ىلع ت>اولاف طاب وارداظ لو هءلعهللا لصهلتنا لور هيءاحام عاستاو هتنان نا ع ال | دج نب سه ا ىلا اه ضو ةماقتسالا لاك

 اذافءانه كَدَع كرش تقع نا

 ىوقا.تاقو فعلا طاس ىلعو

 (ةماركلا قزراعر) ه,تقة ىذلا



1١ © 

 مهدازعالب وةقافاودادز ااذكو مهظ-نادةذلاح ىف هلمهتورو مهب ربرةل مهدوجو ن

 ل وهب وو ةغب رشا اةبعكلال ]او-ف وطن مهضعد ناك ءالو ودب رقمهذل و6

 ىزتاك ةك ان ةسصو كرت قعر و
 ىرالواْ: ىذلا ىر ين 2ك :رئامةنانر ء3أ ساو

 ىرتامأ اشىذا!ىرتامأ <« ىرتاما ب لحام ىزئامأ

 نا تكمأ امل يت مناك هيعمل كاوا هويسف
 همهفبالامفاطلالارارمسا نمتاقافل اوانالملا فورب وذل !ىفلاق «لوقلا اذهل وقأ
 عقيو اهل وح بلط نءاهثهدنواهلهذتو س وغنلادمخانالب )١ث ًارمأ ارب اصمل اولوأ الا

 لاهو هلذأ مناور دسهللا مدت دقلو ةرمدالا نوكنت :هلذلا عمو ةلذلا نادجو نال ملا عم

 تضاف فرشاا لك فرمشلا غل نأ دار أ ن نمهنء هللا ىذر ىورهلا ميهاربا قصساولا

 ىنغلا ىلءرةفاار ادن ريل امان ساوغلب د اهور اًدخا نيحلا دا انف عسمس ىلع اعمس
 نزااوريكللا ىلععضاوتلاو زغلا ىلءلذلاو عفرلا ىلع نودلاو عبثا ىلععودلاو

 لاك فنان ٌظ طنم هللا هجر فاوملا لوقد:ءمذ:دقو ةامللا ىلءتوملاو حرفلا ىلع

 تدرون اناس اوذىعملا اذ هقءافثلا ه هراظذروصقا لاذ هردق نعهفطأ

 دو>و كلذ اورعشتسا بامسالااةاناوعكلذاو دةفاذاق لاق 5 نيدير [ادامعا تاقافلا

 ىلوالا لاسملا مهيلاداعول اوذوو اومساتو كاذااوزخ تارتقالا لة نع

 هشاذاق دحام ١١ ٌصعب تاخدلاف هذعهللا ىذر باس هَل اريد ن ل ءملا اذد٠ نق

 لاق ىههامو تان ة#اهظع ند اف ”ىلع فطعت ئشلا اهي لل يلقاعت ىناراملا ربه

 ممضعبلافو انالا ند مكن هم .اعخفدةوه اذافترظنف ةسفاعلابتز نوءالملات دق

 مهدعيو باجغا

 * غلا نام رفه_ءاعد سفمفىغل اهل ث دينا اردد ىنغلا نمز زرتخا قداصلا مقفل انا

 تاناكمس ع نم مدع دو لعدانغدلسفمف رقفلا هملعلخدينأ اردحر ةنلاءرم نءزراحم

 قفا اوبام مهنه هللا ىذر محبب عم رلاو ضايع لمضفلا و ىلسوملا تو ىل ان

 ىرانذو رلا ىلع بالا ما لمةوزيفراعلاو نيديرااداسعا رثدقفاودشتاو هانكس ذام

 هنعهّللا ىضر

 اهرج هبح قاس ةملش تاقف « سالت: اذامدمعلا ادغاولاق
 اعجلاو داسعالا هسفلا ى نببلق + امم ىا ولامهري_صورَقف
 انعا تىذلا بوثلا فروانتناموب 5 هنبيبطأ ىناثناسبالملا ىرحأ

 اًّوسدو ىأ سه ىلت تكا مديعلاو 3 100 غنا متأمىلرهدلا

 لص#تاعاشلادورو (ةال هاد مودلا ىفهد.تالام تافاغلا ىفديزملان متدحو اعر)#
 ةالصلاو موصلاب كْذ 4 ل هال دقو ةربرمل ا ةراهطو بلقأ* امص نءريثك دي زهاب ديردأل

 هملع نمؤيال ل دس! ذه ناك امو مّدعناكىوهو ةورشا يفك نوكيدقةاللاو موصلاّنال
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 ضعب ىنهةفامتاقوالا نا لاق. نأ ىلوالاو م. ةااونأ مامالا لاق اعمهب ني سهالاد
 لضفأتوكسا|لاو>الا ضعءفو بدالاوهو توكسا! ند لضفأ ءاعداا لاو>الا
 ذاق تقولا فهد. تقول ا ل_ءّنال تقولا فك ذ فرعياسن او بدال اوهوءاعدلا نم

 هلّتوكسااقتوكسا |ىلا ةراشا د_>و اذاو ىلوأ هيءاعدلاف ءاعدلا ىلا ةراشا ه.لقيدحو هبل

 هناعد لاح ىفىلاعت هب ردوهش نءامضاسن وكن الن اديعلل ىعش لاق نأ عصي وى وأ

 داعناوىل وأهل ءاعدلاف +_:ةةو ىف طسرةدابز:اعدلا نمد جو اذاف هلاح عار نأ سحب مث
 ملناو تقول اذهقءاعدلا كرتىلوالاف ض.ة ل ؛مورحز هم#.ثءاعدلا تقو ىف هيلقىلا

 تلاغلا ناكن او ثامسا:عذ هكرتوءاعدإ انرحز لوص»>الو طسدةدارال هبلقف دع

 تقولا اًدهىف هل عسااغلا ناكّناو ةدامع هنوكل ىلو أ ءاعدلاف للا تقولا ادهىف هلع
 قدءللو أب يصن هذ نيملسملل ناك املا.ةينأ مصيو لوأ توكسلافلال و ةفرعملا

 ريكا فودوأ اوءأت ءوكسا افط- هنف كل سة ناكامو ىلوأ ءاعدلاف ق>هنفىلاعتو هناصس

 ىلاف ىديه ةحاح .رخأ ليزي انهللا ل |وةءف هرحودو لدوزعهتناوعدمل دبعلاّن ا ىورملا

 ىديعل ضقالب ربجاب هللا لوةءفهضغوهووعدءاد.علا ناو هتوص عمسأ نا بحأ
 عدد نس .ودو ىريشَهْلا مساقلا ىلأمامالا مالكا ىمنا هنود عمسأ نأ و اىلاؤ هتحاح

 هماعز وح نمرك ذباتا)*+ هلاكبانه ءةدروأ كاد او ها هجر فاوملا هركذا م ىفوأو هو
 هركدام ىلع لدلك اذ_هدروأ *( لا.هالا هئم نكعنم هسئيامناو لافغالا
 لافغالا زيوت اراعشا ىلطاا ىف ّنال كاذو بدالا نم نوكي دق باطلا ُكرتْنأ نم
 هلاهينت لذ نوكمق هنملامهالا دوو لاق اب احجيلتوهإربك ذدلا كاذب عقمش هلع
 ناك لاعل اهذ_هل "الفارييكح اًولع اذ نءىلا.عنقملا ىلعلاحم كلذ عمجو
 ىدخ أ لاَقف وعدبنأ هنءهللا ئذر ىطساؤلا ل:سدقو ايدأءالؤه دنع بلطلا رت
 اندنعلل سلامانملأ سن اوانعمهتادسقفاندنعكلامانماًاسن ا ىلا, نأ توعدنا
 ىور ور وهدا !ىفكلانضقام رومالا نءكلاملي رحأ انتض رناوانملعءانثلا تاع

 ناديرأ امو ةنسنيسةذنم هللا توعد املاق هنا هنعءهللا ىذر لزانمنب هللا دمع نع

 ةرامءدامعالا» (نيديرملادامعاتاف الا دور و)* قيسام "ىلع مام هيالدخا ىلوعدي

 نم مخ كلذ ىف ن وهام مهو خارفالاو تارسملاسانلا ىلع ةدئاعلا تاهوألا نع

 نم مهئدو نيلبسم ا ةماعلاحودادهو هضرغو هناوهث لو هظح دو ولهحرؤو هنريسم

 نءةصاخلا لاحودادهوهضارغاو هنامازاوعاو هظوط>-نادةفب هحرفو هنرمعم

 تارودك نم مهرا أ ةمفصتو ممول ةاعارص ىلءوه اغا مهم أر ادمن النيديرملا

 تاقاقلا بوريضن ءمهروةياملممنادجوبالا كلذ ماها فاّءالوران””الاو رامغالا
 أ( لذا او ءانرلا ىنعةدشلاو ىنغل !ىلءرّمفلا نو رثويمهارتفتارو رضلاو تاحاسحلا عاونأو

 امال مهال ااهر دق فر هبال والو ةقر كل ذب مول لهده دا ةعصلا ىلع ضر اوزعلا ىلع
 موس سو رو تهمس هدح سس سس ومس هل همك 37 ن2 2105-7 0 2 زج

 ن-



 ند 6 0 ىهدنتست تساو)الزا هناهقاع ثمن ءهللا ةّئشمىلادذتسدو-وم لك ناىأ (ئثلكدنت سب ةئش ءلاىلا)

 لام الاوءاعدلاناملطت :اقملعل | اهم قمس ٍلادامعلا ب بااطموعوالز أ هبت ةاعتامريهضلا عه ىف ةئيشم ادار ااوتادووملا

 لزالا ماك - ًايقلعتا ا ىلا راش | مقرف اس 1ك "اع بنل اهر حذ ىلا تارابعلاهدهو اهيفاروم اميس سدل ةطاصلا

 ركبوا لاق 5 راس الاورببدنلا 50 08 ورادقالاو يلا مول أدل علا ىل_ءفلاعلاو بايسالا خرطو

 00 نال هللا ثنو .اولا

 ري 5برذند م ..او |١ كلت ىلع ةمالعو ةرامأنيذسلا ن هسبدرق هللا هجرّنا ىلا «اهلوة قهءلابوسنملا
 5 24غ- و 5 أل

 لسيالابنغب 2 7 ا هقبااا ىلع دانعلا لكش الثا هاهقلعوملا ةجرلا دنا اوةمحوم" هلعا س ءاوةياذعلا

 رطخ دنع ض ارعالا سياف ءانغ رنج... كلا ىلا) مهلعىلاهتدققبجاولاةيدوبعلا ىضتقموهىذلا لمعلا اوكرتيو
 2 ٍإ دوو ةلايدحسال(ع ل ىهدنتستالو) لا ىلاءتودلااثرمام عوقونال(ئ ل

 تان

 هلآ كا[ و ام ءرخ . الاوان دلادل !؟ 0 هلال وأ نمهللا هجر فاؤملااهرك ذى ل تارايعلاهذهو لاكااهل س<عامف صقنلا

 امذو حرم لاو نانا نعاهراركستو اهدادرتي تذغتساو نسحلا ىف ةياغلا تغلب انها يلا ل ًاولواه مب
 هلاعأ هيلع 0 للعااو باي_سالا دقو لزال اماكأىلا ةراشا

 وهاذهو كلدهدس ن . 1 راس الاوربي دّملاعدبو راقدؤالاو ةيدورعلا مزتلف هلاوحأو

 هنأو هل ءريغن «برق نم برقا ممجأ
 0 'هلءريغن هدعنأن نم

 رونمالا ارو كمال هل طار ضو هج ما لا سس رمل ءهقلاانل جيا موتلا بو

 ضعء:نأ ىنعي( هلم سم نعد دل | و ةرسغ نم عطق ن 0 الل عريسغ نم ِبْرقن مبّرق ام مب كعاطقام ام غاك امهت دع د ا ا ةراتلا كسا الاواندلا هل تاذبولو عطقياهبو لصي اهب تح را هلع ا هلام 1 ضارعالل سود انغل>الانغدعالو هرغذ ل -ال اريقف برة الهلانا هنعدتلا ىضر
 باطلاو لاو لاكرتنف مانلاو | فالحل او قاذولا ل نو كح ىنأ هنر دقو هنئ.شع نولم سم مهلكذ :ه-ةفاوالو 55 أ نونو يا تدفع هفلاشام تيا مد ورا وبدل لا ىلاعت لاق
 نمو ةيلزالا ةمسقلا ىلع اداّمعا [[|| مانو امم ابى“ اي الابوءايالا ىلء ماو هوام_يفاجراهتلاو لبللا باير شو

 فراعلا ماقملا|ذهىفاةة حتما و ْ لافو 0 دارلا تحك موسرْئك هاما د-والو دقفال لبد و هث-والود-و هسنودال

 ةقيضصالارب 2 نمفراغلا ىلاعت هللاب |[ ١ هرك دن الاغمشاو هجم ىلع اداّتعاناطلا از ىلع يدالا مهل داعر)#«هنعمللا ىضر
 1 رتااىد قا أ ىطصمزجشلا ا اراك ذالا ف قرف رغم سموش نأ باطلا اناا بلال ندالا ع نءن روك. دق (هّتلث_سم نع
 هلا مسف”ىسكر جلا ”ىومطسقلا | مامالا لاق# مولاي هاذم دح أو هو رادقالا يي هدملع ىرتعام ضار
 ءاعدلا لضفالا له مولا فاو أ| ةدايعلا عءاعدلا لسو هملعهللا لص نا لاق ةدامعه سفن ىفءاعدلا لاق ن٠ م-مةةاضرلاو هتدوم ماودانقزرو هتدمىف | توكسلا مأءاعدلا لضفأ' ين ىأ ف سانلا فاتخاو هنع هنا ىضر ىريسشتلا ساقلاونأ
 لأق نم مهياضرلاوتوكسلامأ ا درعا ب رده سن لن اف ىلا تو هناصس ىلا فىعهماو كر نمو ةدايعوهاعناستالاف
 هلوتتا ةدامع < فن ىف هنال ل ضف ءاعدلاا 1 هاو 0 000 انفال
 ةدايعل عءاعدلا لسو ه.لع هللا ىلص 00 0 7 0 00 اع مرحأّنالج رع ا مراحوأ
 او اوبر ند م6 ىطعأ امل ذفأ هّتيطعأ د 1 نع ىركذهلغُن ملا دنا نع اريخ ملسو هماعهتلا لوجللاو توكسلا لاق ند مهئمو ىلمهقتالوسر لاك دقو تقولا ةضياعنم كار لالا ف ثال ىرج مرات .ىلعساولا ركز نمىلوأ ةذابعوهامنايتالاو | لاقاذ_هلو ىلوأ قارات نم قياس اضرلاومتأ مكسللا نا هولا

 ءاقباضر ىحاصو هناسب انا ادع ترك ناب موةلاكو نلئاسلا

 0 :نيائاسلا 022 ل ل
 ىلا را هسفدبو ناو ىلوءاعدلاف باتااهعوو طاسالاكءاعدلا ىلا ةراشاهباقىف ىادلا دحو ناف هادم تافوالا
 بلاغلا ناكنا مثءاو. .هكر بو اعدل ناك كلذ. نمش هبلق ىف دك ناف ىلو أت وكسلاف ب الاوت خدعو نضقلاَك توكسلا

 3 لاقف ف لاعلا كرف نوكيدق بدال انوكن ورك ذاملاءم« لد أت ركسل ا ناك ة فر ملاذ من. هيلع



 ىأأباطأ اوهو"هلءا بش .نأ ىأ( للعلا ىلا فاضاني نأ“ ءاطءالاوهو هنسيدار !تقاعتو لزالا فهن مكحام ىأ(ل زالا كح 5

 ىقلعتوه َه 42م .ةللاف بسلا ّنأب بدحأ هشامس نوكمف باطا 0 اًمقاعمءاطعالا كلذ نوكيدق لمقنا 4و نارزماستوكينأ

 هدارا + كا هنمهيلطتامْلاباهزاطعا ىأ ( كيفن: ء) رخ تملا ب تاكل سفنال ل ازيالا وف هوعدت كن آ1لزالاىفهّنا ةدارا

 تكن 8 ةطاماالاع.عالاو ءاعدلاك ةنانعلا كاتلوص-ىضطتقا كم عقو ىأ ا (كنمئشاال) اطعالاب لزالافؤف

 ب وس وسرد وسو ومسسسسم# وا ل د . 31317 و ا ا اما 5573537-3-157 1 12777133707177155-2195-29753333311111110116137 77
 هيرثا ام اهاكلا اوال ىفهّللا دع نوكشر 0 5-0
 كناىأ !هيانعلا عع ىثو ( هي و

 نم مزمل و لزالاىفامو 10

 فنك, ل) كمر دصيام مدعكاذ
 : لاعاىأ(لاعأ ص الخلا هلزأ

 موصلاو ةالصااوءاعدلاك ةصااخ

 الفدا (لاو>ادو-وألو)

 أ ض*(الا كاند نكمل لب هل هلبق

 فدا ا لا مظعولاضفالا)

 ارثؤم امس سل اعدلاق هلا قام
 | ةحلاصلا لا. عالاو يول-طملا ف

 اىأ هلل اةيانعف ارثومامسس تأ

 رانلا نم ةادلاو ::لالوخد

 هلّنأ لبق نهبسوأ هلءىلا فاذا نأ نع ل ىلاسعتهننا ماكحأ د ّناللا سلاو ءاعذلا ْ و ل مع) : ار وهط ىلا وفود دايعلاّن أل

 نوذراعلاهلافاكمعذصا هل ء الو ئث لكل هل ء دعم دقةدفاناا ةّيشملاو ةقلطملاةدارالا || ىهتنانعااوان
 ع 0 : دعلاو ادع"

 تب ت1 ان يي ا ل 0
 لاضفالا ضءالاذلا ند نكت. لب لاوح ًادووالو لاعأ ص الخ هز فنك[ 0 4 3
 20 ا ل ل 0١ || وط-ىلا فوهات ال_ءاط
 ئنبةلاعمريغ نيحالن يس نكن ني -لزالا ف كيىلاعتهتااةيانع *(لاوثلا يظعف أ وى |١لاعالاوءاعدل ايهيلطتف
 تنك نيأوهل كلذ نعل رتلا او-ًادو-والو لا._عآصال_> ٠ند كنمنئاك |! 1
 20 5 0 خالا لانو. نك لل م رعت ناو كادذا يلام هنفكلذريث أت دقتعتو

 واوا تاصح صلو ص . ل ١ اعطقوانلارح رحر( اشننمه_ةجرب

 | ه.انعلا رست الاقحال انعامطال

 ىلا وه ّرمدلا ( هيانعل رس

 قد هنال ىطغملا

 الاسر عم ثيح ملعأهقلا هلو

 نءمدل.ابام هالوم با, نءههجو ف ةرمدين أد يعلا ع م.قواواكلاوحالا ف لضفلا عساو

 حرفا كاعد كَمَهْن كال هنع هللا و او ىدست لاق هئارقو ار

 ىريسْملا سساقلا ونأ مامالا لاق « كالومةاحانمكمه نكماو ابو نوكستف كل_تجاح
 ةددو ءاعدلا صول ءالملا موش دنع ىلا .ه:هللاىلا لهتسن .سانلا رش هئعدللا ىذر

 لباقو ءالملا ىسوءاوولا عدمض هنا هنعتعفرو هاك تاازاذاف ءاكمااو عرمضتلا

 مكحلا قباس ىف هللا مهدعبأ نيذلا كئاوأ دولا ضةربدة_علالدبأو دهعلاض قب دذرلا

 ريسخ كدوبعم ىديزنب باضتنالا ىلا كئحلبء الي ل_ءقدقو د رلا له كالس فم_هط رخو

 هناطع فاس قحالل ا كيلطن وك فك ل« هنعكصقيوهابا كش ءاطع نك
 لزالا ىفقباس مها دبعلاهبلطامتالةروك ذملا ةممسلا ىنن ىلع ل لاذ اد م «(قياسلا

 لهو قب اسلا دوو ىف امدس قحاللانوككف كو لا نيالاهف قال سه !هبلطو هرب ل

 لح ءاداذه»(لاعلا ىلا فاذن نأ لزالا مكح لح بيسملا ىلع مقتمالاادبأ بيسلا

 هسسنو كب الف لزال ىف ىلاعت هللا ن مك عادلا هيلطام لود>-نأود ورك ذام لع نع

 فىركسص نررحا ا ماكتحأو توعنو تعسق ما قى اعتدنا هجر ى اولا لاف ريال

 اًمفةءانعلا سروهظىلا نوفوشت دانعل نا للع) «تاناعس لانتوأ تاكرح نادت || 3
 لاقفةهءانءلارسروهظ ىلا نودوشس ملع) + تأن تاكر حب ب | ةوينلاّت !كسانلا ضعس صاخ

 ارحااهر وهظ ىلا سائلا فّوثتامل
 37 9 | هتامدرح :ذ ةعاجاهاعّدانامالا
 ناس>الاودمعلا نمد إءالو اشي نمهتجرب صا لئاق نم زعهوق ف هسا م 9 7

 لامة لزالا ى زعاداةعءالمعلااو كرتل كلذو مهالشول هنأ لءو ءاشد نمهمجرب صنع

 ص.هك2وهة- راااهاضدق ميلا ةبانعلا رسروهظ» (ننسملان ماسق ر 5هللاةجرّذ ا

 نوسفملا اداوعاىلمعلا | اكمل ماع تددلو ننال[ نضخيب ةصاخة مازال اوياقعلا نا ةزعسال عماع 1 (كلانو هالو أ رطو)

 الفلاعاربغ نم ةنحلا اذلخ دور اذ | نمانو أش صوصالاا لغأن موةنامعلا لها ع نمان ل زالا ف قيس ناكن !نيلئاق (لزالاىل لع

 ةراماو ةمالع ىبهف ةسحلاصلالامعالاب(نينسحملا ن نم بيرق دا جرت لاتف) بلاطملا لوص © ءاعدلا ىل الر لاسمالا ىلا نجاح

 بولاطملا لوح فريث أناهل نكي)ن اولزالا فام ىلعاداقعااهك رت 2 د الف اهل َه هيحوم هلع نكس : ناو ةماز الا هي انعل !كإ ىلع

7 



 نّصوعأدا ديلان اف برةلاة3ثنوكم دعبلا: 3ث نوكب[مباجلاّنالو (هروهظةدكل كنع) هللا“ ىأ(قللابحاما)
 ءلر ديالوابوذعمايرقانم هنرقو ةقان ةظاحا نب هّدطاح ال ورث برلا كلذكو هنعةد .هتناك اذا ام الاهر ل هيتةصتلاورصبلا

 نع قخالما(و)اهماطم .كوءاسشالاءامتاق | ١ هواري بانحلام منع لاز اذ مهر ا صن ىلع قالا ىل © نيذاارثاصءلاباررا !1كلذ
 "ملفا 96 :لئاشلا ف(راصبالا كس سس ب صج

 اهروّناف سمشلاك كلذو ( هرون

 ةسوسحناراونالار' اسم 1

 رادبالا بج ىذلاوهاهروب هوقو
 دقن اههنكلاردانعةفرعضلا
 دوو هبجوأ ىذلاهروهظر اص

 بالا ساو اهلااج اهرون
 ا ره الاف ةقيقلا لعابتم

 ناحل ا ًارطبامتاو هن اذن مرد

 فءض انهوهو مريسع نم هملع

 رود اد 1 واعر عرسلا

 كملط ع نكيال) هلءقامل مزالاذعو
 دصقنال ىأ هنمءاطعلا ىل  امدست
 ءاعدلا هلك_عسو ىأ كيلطت

 لاونلال اود-ةحلاصا!لامعالاو

 كلذ قري م سدس هنا دقسعتو همم
 هللا نعىأ ) 00 ارثعم لازتال كإه- ليدبف « هري-غنمةَعبَق -تيلطاداو

 0 يمسلا مسهفن :الف ىأ ||| كءلدطن كمأو هع مهف لةمف هنمءاطعلا ىلا اءمست كءلطن كال )«هنعهّتا ىضرلافو
 هر ٌداموهو اطل ايهد اع هللا م أ ىف كا 50 هل باطلا هدأ .ءىلاعتةتنامأي له (ةس وبرلا قوقحي امادقو هبدومعلاراهظال

 راهظال كلط نكم 9 هلو اراهظاكلذن ,وكأ هل دي ند بوشار عرشتلا ازال + هنلا مهراقتفا ارهظنلالا هنم
 اديعكنوكراهظال ىأ(ةيدوبعلا هو.عرام دو هوءلطام :قواطم ىلا هناو اومدسدب *الال 00

 'لدسنء نال ىغالاةعذالملذ | ٠ .ركذيام عملا اذه ىلعل ديو ىلا عت هللا نءنيفراعل ا مهفوه اذه ظحو ةعفنم همف مولا
 َناف 60 .ورلا نوقحب اسامقو) ههوامءاعدلا نع اشملا ضهدتل أس هنء هللا ىضر جارمسل امصنوب لاق ن الافاؤملا

 عوضالاو لاذتلا ىكنف' :ةورلا حراو+ا نيب زرت كاذب دي رت امهدح أ نيهجو ىلعهتتاوءدتل اقف ضي وفتااو مياستلا ل دال
 ىلاعت هناا ىنعي بوبرملا نم 5

 رهظنلالا هم باطلا, هدابعصأي م

 هن دين مهاذتو هيلا مهراقتفا

 لوص-ىلا هباويدسستي تن لال

 ادههفاويغرام لو هويلطام

 ءاطعلا نبق ةرمءالن أو برآمو لوس لك هلان أو بلط ملكه اطعأناو هّتيغرالوهلاؤ عطقل, الهلاساذه نمو هتلا نءنيؤراعلا مهفوه
 هتوهش نمور امهالومبأب ن نع هوجو فرسصي ذأ ديعلابعمقو اهلك اوحالا ىف بر هنآ ماس هاكلاوالا ىهقلا دبعنوكسف عنملاو

 ءاطعالاّناف لزالا فدو>وملا ىأ(قداسل )هن اطعا ىأ(من اطعىفابسس) لاري زءالاعفدوج ملا ىأ(قدحالل !كيلط نوكي فيك » وهو
 لاهتاذإو بدسملا ىلءهمدقت نمدبال بسلاو هع هرخأتل هما مدس باطلا نوكيال ادقايزيستت اقامت لزالا ف ّددارالا قاعتودو

 مع ىلعران نم مضوأ سمالاو 3 رلءلاونيبعتانهوقاذإك

 مهد هلعفاد_هةمات نءو «أرمتت ًاودحن نءلأست كلارأ

 سائلا اهاو ادتةرامعمده «(ةرونمظعاراصنالا نع ىئخو هرو وظ ةدْسا بحمحاامتا)»

 ةسوسحل اراونالارئاسن هءىوق اهرون سهثلاَنأ كلذو سهلا, ال_ةءاسهلاوبرمضو
 ىذلا اهروهظراص دمفاهمنك كاردان ءةقيعْملاراصنالا تبت ىلا نع اياب

 بءتكال هنادإ ارداظل انف اهنمةقم م1 ىلع ب بايحلا سلو اوأانا اهرودو-و هنحوأ

 ناضءفةدواقدن ءرصملا ف ءضانههبانجلاو رمش م هماعب|غاامناو هناذ ند

 هرون مظعا راصرالا نعى ه-و هرووظ ةدش قلما ن ء بت ىلاعت قاافرونلا

 ىعملا ادهىف اودشنأو

 اروقلا دق هدال وك ًاىلءالا 5 دحأ ىلع ىذ :هالؤ ترهظدمل

 ارتتساةز علان ن نم فرعي فدكو 95 امه <2ت م

 اضأاودشنأو

 ارتماالد تانناكلاد وو هبو * هر ود نم ىرتام رهطبر ونلاب

 ىرول ا نمريصبلا هكر ديو اسح * هروهظ طرذا قد ه:ححا

 ارّوص٠تاوذاا ىلع هاوسأسش « دلك لقني_هبترافناذاف

 ةمدشلاهذ_مهحراوج نيزب نأ ديربةمد_كنا نمبريضءاعدلاّنالءاعدلاب ةرهاظلا
 ءاعدلا ةدْئاف لقدقو ىسّتناءاعدلا نمىلاعت هلا يه ملاراسقث اوعدتن أى نادل ه-ولاو
 هتبغرالو هلاوس عاق. النأ اذه ىضتش ءوءاشرام لعشب برلاقال او هب دينيب ةقاغلاراهظا

 عسنملاو دوجولاو مد.هلانيب قرفبالنأو هبرأو هلؤسهلان أو هيلطام لك هاطعأ نا 1
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 را نسى( شوز
 2 دج د
 تامالم مزن:

 نمل .[ فرعي

 اهقلاهذه غو 1

 ةس الايام :
 51 ٠ اف شماهل 'لوق
 ل 00 اى !ابتحام

 - لا 7
 ه) ا

 ءةروك ذملاة باكا قو هسفنف ب صئلاو ىعتلا

 نيحسانلالاةةهقوس هاو اراه بك ارودوٌدوَدل موت دَلْحَد ناقد

 نامقالزءئاثلا”د از الهراج ىلع نانثا | ولاة ذهل هكر اذ ىص ىلع قفشي ليش وأ ر
 اعيسراجلا تلاعب ىخعدلولا لزنف بك ارّىبصو ىننام ميماولاةذ دلولا دو

 ءسانلا نأ هنبا ىرينأ اذهبنامقل ضرغناكو هناهوسي ناذ - هد عراجر اجاولاقن

 قجأو كر دتالةناغ سالااض رفث وكن ةلاحىأ ١ ىلع ممم لال هنأف مهر اه ىعار نم

 ءافحعو لوعأ | ءافعض نم ماهوالا ىلا داتنا ن ملاحاد مذ كردنالام باطن مسايا

 قدمددو+وو ى-وهامىلاالا ل.عالف رخافل-و رذ اوت ل تاك كو مالنحالا

 ىلا هذي اعف لمعد وهذ لاو يظعوءاطعلب : رحو لاءقاور ظنت نم همااهللأ ٠ نمامودو

 هلاح ناسلب لوقيو بئاعس- .عوأماذ مذيثارتك اريغنمبلاطملا هذه

 ْ ىلق هم .مشيىدلاود * ىمنوهر ؟تىذلانا

 ىفآب لصف 0 قالا اذ هاو ىلام هنءهللا ىذر لسن يد# هلافاماضن لوبد

 كني ور ضع مىدبواتلا تاخد ىدحو بأن طرف ترص مث ىدس>و
 ترصرع+ ىلا ترمص ناو ىدحو ىنالأ سف ريكو ركسنم ىننأب وىدحو ىربق ىف لخداف

 ىلع عضوب ثىدحو هللا ىدينيب فقو أ ٌمىد محو ترصرش ىلا ترمه ناو ىد_>و

 تعبراثل ىلا تع ناو ىدحو تثعب ثلا ىلاتثءعينأف ىدحو ىن ازيمىف ىل ولذو

 قداحصلا ةمالع نع هنعهللا ىذر ى هسا ادسأ نب ثردا لمس دقو سان الوىلاخ ىدحو

 هملق حالص لأ نمىاحللا بولقن .هلردق لكم حرخول ىلا ..الىذإ اود قداصل لاف

 ىلعسانلا علطبن هركيالودل_# نيس ه1 تامل ابا علطدن اىدحالو

 ىئعملا اذ- ه ىلع هش هشاو ناقل

 قالخ أن ماده ر سلو مهدنعةدابزلا بحي هنا ىلع لمد كلزإ هته ركتاف هلع نم لا 3
 هَ [سنأط بو ىشنرم م شس-وت_الذ(ىش لك ىهد_مشَقلاف رعنم نيقداصلا

 ىلعهنمنوكيالف - 4 نءباعه.ىذن و١ نيفراعل تع نم 0

 هن اوديو هند ا م نم م (ًامسش هم عثؤي ل هم> أن وز دانتسا املا 'هلالو داتعا» اشالا

 اهبوةملعلا تاماقملاهذ- هغ واب تامالع ى خهللا هجر فاو اادرك ذ قكارومالاهذهو

 ةدهاج ىلع هء.لو تاماّةملا كل: دي نأ هل جذب القدس ىفاهدج نفل مكتتو مدت

 ناجع رركلا ةَدس ص (كنمهيرقةدش كن ءقحلا بحاف از+اذ امكيو اهدعتل هته سعت

 لءمحضملاو كءاهذو كالالءمضال ةب>حوم نم هي رقة 3-ثنال باح دعبل ١ ةدثتأك

 ميظعف ملا فئاطا لاق « هاريف.كفدوجوملاتباثلا نيبو هند ةيساغمال نهاذلا

 جاوب جس لال برهاادومش كنعغ ىدلاود درعا

 اهنمان داطكو ونديل اي الف كسا ا ةححن ار مشي نكبرلا ميظءلب 0-1 هرقل ىف سمت
 نيفزاعلا ضعيدشنأو هنعهتع' ار تمطقناهيقوهئذلا تملا لشد. ناهي از

 نأ برقلا ةقءقح ن 9



 نعم رئاذا ل ار ف درةلاةدشدن وكم دعلاةدْشْن روكمأ [م”باحلاّنالو (هر وهطةدشلكنع) هللا "ىأ(قلابعاما)

 ار ديالوابوثعمايرقانم هنرقو مان ةطاحااش هةطاح الرئل برلا كلذكو هنعةد.هيتناك اذا ام فالذاهر بل هيتّةصتلاورصبلا

 7 قخالا ا( و)اهباطم عوءاشالابامعاع | ١ هور ّت>-باحلا مهنع لاز اقم هرب "ان ىلع قالا ىب<نيذاارثاصءلابابرا ا 1ث كلذ

 ع اسس

 لع ىلعران نم ممضو أ سمالاو 85 لاو نيبعستلابهوقتاذإك

 مهم هلعفاد_هةمات نءو «أرمتت ًاودحن ن ءلأست كلارأ

 سائلا اهلو ادئةرامعدده «(ةرونمظعاراصنالا نع خو هروهظ ة3ْثا حا امنا) »

 ةسوسحناراونالارئاسن ءىوق اهرون سءشلاَنأ كلذو سهلا ال_ةءاسهلاوبرمضو

 ىذلا اهروهظراص د قئاهْمنك كاردان ءةقيعضلاراصالا تحج ىّتلا ه اهيونوقو

 بحال هناذارداظل انف اهنمةقم لسا ىلع ب بايجلا سلو اوأانا اهرودو-و هنحوأ

 ناض.فةمو اق دن سلا في تاير هربسعن م هلعبااامناو هناذ نم

 ه-و هرو وعظ دست خلط ع بحت ا ىلاعت قاافروذلا

 ىعملا اذهىف اودشنأ او

 اروقلا فر هالوك ًاىلعالا 5 دحأ ىلع ىف :هالؤ ترهظدمل

 ارتتساةز علان ن نم فرعي فدكو 5 اه ترو اتي ركل

 اضااودشنأو

 ارتماالب تانئاكلا دوو هيو * ةرودنمىرئامرهظبرونلاب
 ىرول |نمرعصبلا هكر ديو اسح * هروهظ طرذا قد ه:ححا

 هرونمظعا راصرالا نعى

 ارّوص»تاوذاا ىلء هاوسأش « دلك اقني_هبتراقتاذاف
 ارثعم لازتال كإهح ليدبف « هري_غنمَةَعق -تبلطاداو

 ٌكءلط نكمآو هنعْك مهف لّةمف هنمءاطعل ا ىلا ا.د ست ٌكلط ن نكيال )«هنعهتنا ىضرلاقو

 لاول هل باطلاي هدا .عىلاعتتل هتنارمأي ل» (ةيولرلا قوقحامادقو ةيدورعلاراوظال

 اراهظا كلذ نوكأ هل تار عرش ل هيلا مهراقتفا ارهظملالا هذم

 هوءعرام لو هوءلطام لود> ىلا هنا ومد "الباور رضاع

 هرك ذيام ىن ىنعملااذده ىلء لدي ىلا تدل نءنيفراعلا مهفوه اذه ظحو ةعفنم هيف مولات

 هي>وام*ء اعدلا نعش ثلا ضعي تلأس هنعهنتا ىشر جارمسلرصنوب أ لاق ََن ١ الا فاؤملا

 حراو4-ا نيب زرت كا ذي دي رت امه د أ نيهجو ىلعهلا اوعدتلاةو ضب وفكااو مياستلا لال

 ةمدللاءذ_مهحراوجنيزب نأ ديرب ةمد#لا نم برضءاعدلاًنالءاعدلاب ةرهاظلا

 ءاعدإ أه ةدئاف لسقدقو ىس ممن اءاعدل أ ن نمىلاهتهتا رم ا ملاراققتاوعدتنأىناثلاهحولاو

 هتبغرالو لاوس عاق ال نأ اذه ىضةءوءاشيام لعشي برلاقال او هب ديب ةقاغلار اها

 أ

 عسنملاو د وجولاومد_هلانيب ق رشبالثأو هبرآو هلؤةلات أو هيلطام لك ءاطعأ نا 1

 َْن

 مظعل)هكردتلفايندلا ف( اصدالا

 اهرونّناف سمشلاك كلذ دو (هرو

 ةسوسحل اراونال ارث اس ئم ىوقأ
 رادالا بج ىذلاوهاهرو دوقو

 دقف اههنككاردا نع ةفمعضلا
 دوسو هجو ىَدل اهو هظر اص
 بالا ساو امهلاناخح اهروب

 هناذارهاظلاَناف ةقمقلسا ىلعاهنم

 ناحل ارطبامغاو هن اذن مردكال

 فوض انهوشو هرهسعن 000

 د د ةيعرملا

 كيلط نكيالا هل.قامل مزالاذهو
 ديلا أ هنمءاطعلا ىل|اببست
 ءاعدلاب هلك ميسون ىأ ك_بلطت

 لاونلا لوط ةحلاصالاسمالاو

 كلذف روم بهس هنأ دفعتو هئم

 هللا ٠ نعىأ 0

 كلا“ مس | مهفن : الو ىأ

 هزي ٌدامودو لطلاندابع هللا ىمأ ف

 راهظال كءاط نكمإو) هلق
 اديعكنوكراهظال ىأ(ةيدودعلا
 'لدس نع ء نال ىغالاف.عذالملذ

 َناف 0 .وبرلا قوقحي امامقو)

 عوضالاو لادتلا ىكع' :ةورلا

 ىلاعت هلئاَنا ىنعي بونرملانم

 رهظنلالا هنم بالطلاب هدابء أن )

 هم دي ا مهالدنو هم هلا مهراقنفا

 لوصحىلا هباودسسني ْن ”الال

 دنا اة ل011. : ١.101 الاه 7101777 53013/١0005210 517ه 1! 70 ت01 107: 3ك دعسان هد اح ادههفاوغرام لو هويلطام

 ءاطعلا نيب قرشبال نأو برأمو لؤس لك هللانأو بلط م لك» اطعأناو هتيغرالوهلاؤ عطل, الهلا اذه ٠ ندو هللا ن نءن.راعلا_مهفوه

 هتوهش نمور امهالومبأب ن نعههجو فرصين أ دمعلا عقو اهاك لاوحالا ىف هير كم امكلارج الا فيت يضر ياو

 ءاطعالا ّناف لزالا فدو وملا ىأ(قداسل ان اطعاىأ( هناطعىفاسسإ لازب الاعقدو ب وما ىأ(قحالل كبلطن روكي فيك )ها هاوهو
 لاهتاذإو بدسملا ىلعهمدقت مديل بسلاو هع ا باطلا نوكيال اميدقانزيمعت اقامت لزالا ف ددارالا قاعتودو



 ها 0

 ءةروك ذملاة باكل فو هسفنف تصئلاو ىعتلا

 نيد س نأ الاةفهقوسهشاو ا ارامس بك ارودوقوسلا موي تآدلدسد نامل

 ناممالزنةاثلاب دار الدراج ىلع تاني !اولاةذ فاش هكر اةىص ىل اع غشيم يش وأ ار

 ىئعملا اذ- ه ىلع هدأت هشاونامقأن

 اعيسراجلا تان هام ىشعداولا لزنةبك ار ”ىبصو ىنام ميشاولاةذ دلولا و :

 .سانلا نأ هباىر نأ اذم.نا.ةا ضرغناكو هناهوسين اذ .هو خراف اجحاولاقن

 قجحأو لردتالهاغ ساس ااذاًض رفنوكت ةلاخىأ ١ ىلع مهم ل دال هتاف مهر اه ىعار ندم

 ءافح»و لوعأ |ءامعض نم ماهوال ا ىلا دانا نملاحاد مذ كر دنالامم ماط نم هسايثلا

 قدددو+وو ق-وهامىلاالا ل.عالف رخافل-و رذ ذاولّمءهلتاك ن و مالحالا

 ىلا هيدوي اعف لمعد وهذ لاو ميظعوءاطعلب : رحو لامقاورطت نم هملاهللأ نمامودو

 هلاح ثنا باب لوقيو بئاعب.ءوأ َءاذ مذيث ارتك ارمغنمبلاطملا هذه

 ىلق ه.متشيىدلاو ه * ىمنوهر كيىذلانا

 ىلأب لصف ا ل وىلام هنءهّللا ذر مسند هلافاماضن أل ودنو

 اة ور طم م ىدبماسلات تاخد ىدحو بأن طبر ترص مث ىد>و

 ترصرحخ ىلا ترمس ناو ىدحب و ىنالأ سيف ريكو ركسنم ىدنأب رىدسعو ريق ىف لخداف

 لع عض وب م ىدحو هللا ىدينيبفةوأ ٌمىد و ترصصرمش ىلا ترمس ناو ىدسحو

 تثعبراثلا ىلا تتءيناو ىدحو تئعب ةنلا ىلا تئعيناف ىدحو ىئازيميف ىوتذو ||
 قداصلا ةمالعنءنهنعهللا ىذر ى هسا ادسأ نب ثرتسا لمس دقو سان لولا ضفبو 5:

 هيلقحالصل+أ ند مقالا بولقن .هلردق لكم ح رخو ىلا ..العدلا اود قدادا١لاَهفأ|

 ىلعسانلا علطبن أدر 0 هالو هل_-ع نس>ن بلال قاتم لع مماثلا علط طدن أى دتالو |

 قالخ أ نماده رسيلو مه دنعتدأب زلا بحي هنا ىلع لما د كلذإ هنا رتل نمئسلا||

 تاع دوو شيرم -سدوتسالق(يشلك فدد مشىاا فرع ند) نيقداصلا ا

 ىلع هنمنوكم الف (ئنلكن ءباعه.ىئذن ل نيقراععلا تع ن نيم ىن ْ

 هن اومدو هناذدأ م نم م (ًاسش هل عروب هم> أن وز دايتسا املا 'هلالو داتعا» اشالا :

 اهو ةملعلا تاماقملاه د- م عوابتامالع ىت خهللا هجر فاو ااهرك ذ ىتاايومالاه دعو :

 ةدها ىلع لهعء.لو تاماّةملا كل: عدي نأ هل قش الفهغن ىف هدح نخل مك ةو حصن ظ

 باج برةلا ةَذْش« (كنم هيرقةدش كن ءقحلا بحامنا)+اوامكيواهععصن فذ سفن ||

 لءمضملاوكءاهذو ءالالءمضال هموم كن مهءرقة3_ث نال با. دعبلاةة:َنأم |[ <
 ميظعفنئملا فئاطا ىف لاق <« هاريف.كفدوجوملا تباثلا نيبو هما ةمساذمال فعداذلا

 نأ برلاه_ةءقد ن.سحلاوبأ يلا لاق برهلادو مش ٌكنع يع ىدااود بر علا

 اهنمان داطكو ونديل اي الذ كسا ا ةححئ ار مشي نكبرلا يظل ب هرقل نعبرقلا ىف بمغت
 نيراعلا نضعبد كنأو هنعمتم" ار تمطقناههقوهىذلا تلا لشد. ناهي أ
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 لاو>الاناتكولاعالاءافخاو ىلا كلملاءدارفنالاو قالا نمرارفلا ىلعمّميادبف
 م-هااعأ صالخا ىفابحو م واق ةمالس لعالعو م_هدهزلا مشت و م- - مانغا مدع

 اودروءاذفااةقشحاو ةددعو نيكملاو خوسرلا ىفاوديأو نيقمأ | نك اذا تح - مه ءاءبأ

 نيد مي هرهطأءاشنا م هرتسء ام ثاو م هرهظأق 1: ءاغنا لاك ءاقيلا دود-وىفا

 هسفنلهنداراب سدلىلول ارو وظف هملائش لك نع مسهعطتقاف م هراسءاشن او هملاةدامعل

 نكن ,لالةءاندقأك الخال ءاقلشىلطمل كاكا هملطم لب هاىلاعتهتنا ةداران 57

 تتادراوو هد اشكل ذ ىف مهالونو م هرهظأف مهراهظا هناصسهتنادارأو ىماطمروهظلا

 نءاميطعأ ناكناق ةرامالا ناطتال لسن نجسرلا دمعل لبو هيلع ىل- هون هذي ع

 اهر يما هاف وأ مرهظأ هءاعءاو 00 مو ءانذت ادعوا

 هروعدنوكناسع او هل ىاطالو _.ل!فو2.ةالولا..ةاورظ: نمدسلا قانا نمامرو عش

 |١ ىفدأس نغيف هملعهلابقاو هبيلاةر طذ ند هسيلاهللا ن نءام ىل_ءاروصةمهءلطو هفّوشتو

 ءاودأ ىف طاط لالا نم لدا ذرلاورب انكسلا ن نءاعاوأ دامقنالا اذه هلب> وو رمدأق ل ةع

 م-(يدإ مش اوهاحلا د رتو مهل نيزتلاو عئصتلا هلي :ممهراقت عقا اود نيسحو سانلا

 تاو هباسو هشئدعتءطو هيلق ةحارك الدب هتوغي دا هادف هلوعمسا ميا|باذدع

 ةرخ الات اذعاو هنمق لبو هدمه كا دبى درتقةاذل او عمطل ا سال هسلنو ةزعل اوىئغلا

 رغاشلالاه دقو ربك أ

 ذا ارهل لاق أشعل لاقف ةكع ءارقملا نمالحر هذعهلنا ىذر هللا د عنب لهم ىأرو

 نم ةَم.ةحدرعلا لا“ اللاةفهءا ع أ ىلا ل, متفتلاف ساما لج نماذهىلعردقأال

 وهال اان دلا ىف ىريالذهننع نمسانلا طق ب سنية مودخ ابنوكيىت- مالا اذه
 لاح ىأب ىلا بالف هءلق نعهسن: طق وأ هعف. الو هرضينأر ديالا دح أ ناف «ةااغو
 اعرفة اممم م-هعءارطو ةفاةمهضارغاف مهنممدارأ ام لوص#هل نم مث ىسوتنا هنورب
 لهعيو وفرت الا ىضربال اص ىنرا ارو هريغ هن هن ل امش هسفأ نم ن كسا
 ةاساقم عمىلاعت هللا دذعو م_هد:ءهرضياعت عاموهو سانلا د: ءهعفم اهفه عزب
 ميل سس

 ْىل اع 5

 ااقاىلاتفتمالف ُ هللةبدو» علان ممم قد الاوت نع اهّمطعأن او اهياعتنعأ هلو مربع
 -4جلاانق 4 كملع ؟

 5 2 9 0 4 - 1 ع ا هلود.س راسششا ىلع يبهوددارالب ءاف>الوارووط بلطي 0

 كنافتاا نوكمال لو هءلطتالو ه ءاع]أ ا 7 اناا ثلا 1 - 5 اعلا /
 َناف ك.لع هنا لامقالالا كماطو 1 ف ُ ندف رو و46:2و4« ىذر ىعر رعد 1| “2 تح 5 كدع ور بح نمهكدس+ هع هلل 5

 / ته

 هلاك ل.قدن رأاىلءقلللا لايقاأ
 ملقا . 0 5 رنج از_ه «(كيلعهلابقادوشب لعمسهلابقان ءبغوْكءلاهللار ظايذملا قالا

 هادد ةصئااد4 بوب |
 راو و - 2 |١١ هلنوكيال نأ وهو هذهلمق ىلا 'هلْمىلا ىف هملاراشأ ىذل هللا ذيدوبعقدض ة ةقيق-وه

 كلذوتاف الا ٠ نع كلذرخو ٍْ

 هلوةبةيدومعلا قدص قمة حنمب ع

 ىا (كَبلاى والنار بطل بمغ)

 هباطتالو كلام ل رام ىلا تفتحال

 ابئاع زا كلاسو رطغالو

 نكيالف (ك هلاهللارطش هز كاع

 لارطظنلالا ع كتافتلا 4

 بعو)هلوةىف لاشاذكو كلا 5

 هلابقادومشي كماعمهلامقا ن

 ن٠هطوّقسو هد ماتا طاطتغلا بجو |

 الف ىلاعت لاذ امعلا انسع |
 ىف 0 و قت أني | ىذا ءأاد اقم لطا 000 .اعنالطي تانك دوام ةواعا ىلاغلا

 000 مهلانقا ذر |

 ةياعساتلااضرّتال هّدندةمحو [

 اط نم | ]و أ لود 1 - -

اهنلاب مهترشاعمو مويلعامظعتو اريكت
 نالعالاورارس الا فلاذعو ناهدالاوق

 ب . يل رو قوءاو لردنال ا اذهو

 لع هل ناك نمامأو كرديالام ؟

 ريغ نم هللا لامقالالا ل.ءالفرفاو

 تدعم الو ماذإ ماني الاسم
 ذلا و ١ دع 1 1

 ىدلاوه قداصل ماس ١ لاو ] رولا ةذالازافو 3 ا تامس انا !بقار نم

 نع هلر د5: لكح رخول ىلاسال
 هياقحالص لأن تلو

 ىلء سانا ا علطي نأ بحجالو

 هركءالو هلع حالصن موارد لاق م

 تافهللع نم هئسلا ىلع اوعاطبنأ

 ب هنأ ىلعل-ءادكاذا فار

 نماد_ه سلو م هدنع# دان زلا

 ها نقداصلا صال ا
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 هتأ سما سأر عمهسأرنوكيلجرلا ناك الاجر تكر ردأ هنءهللا ىذر عساو نبد#

 | ىلع

 موقيالاجر تكردأ دقار "5 د ]نسمع أ هن رعشتالهعومدنمهدخ تدئاملب دقةدحاوةداسو

 ناهمءهي اورو همنجىلا ىذلا هيرعشالو هدخ ىلع هعومد لمست فصلا ىف مهدحأ

 امَتقوفراهظ او نالعاهنم قو ناف محتال هعممنأ أس هاو ةمسني رمشع كبمل لجرلا ناك

 ركتاو هلاح ىلءسانلا عالطا حرفا هيف لمتلنأ ن ع ةنوصو ه- ءاقةدقا رعد لغتشالف

 اذهفلاخن اف ةدهاحلا دش كلذف هسفندهاسلو اهنمهضرالو هه كلو هسقأ ىلع كلذ

 ىوأو هن :مكلاذدرو هطظ لاح فه سفن ةدهاكم نءلفعوهلا_ هللاريغة ةرعم ىلا فرش :ساو

 ْ ةدارالا فيعضناكن اذ ةنشفلا ىف كلذ دنع عرف هبلق ىف حرفا لمعي نأ م 1

 ةدارالا ىوقناكن او هل بنتا دق همسسّنال ىاناو ىل+ | ءأن رلافعوقولانم ممن م

 طنب و لالا ىلعةريسغل ا ذئنمح دقق ن اوكراةتزكم سلا نمل سر ةفرعملا لمدساكلاسو
 هذه ىلاس تايرورمضن مسانا ادنعلزيملا طاقسا ناك اذ_هلو لاكلا ةورذ نعُكاذ
 ةقرعملا ف دمعلا نقع نق لوهنا ضرأ ىف كدو-و نفداهلوقدنءمّدَمْن اك تو رطلا
 هنمءانبهلاوحأ نسا عم راهظالاوهلا.عأبر ايخال اهلزاح ةؤرمدلا ةنادحول ا ةدهاش مو
 ١ ةحرابلا تءاصلوةرف عصي فاسلا نيف ||! قد بحاولاءادأوريغلا ىئذ ىلع
 لدو مكحيو لوةيفءابرلا نع ىنامأهللاةمفةروساذكو اذك تول وةعكر اذكو ادك

 ليل لوةمف كلذ كماله لاف كالذ لم هلعفب رخآناكو هريغ لعفي فار ن هَءدأر

 |١ ىلا لا اذه ٠ و اوقث ناو ث ذه -كبر ةمعب امأو ىلاعتو هناصس لا

 ءادّتهالاو هيءاد_ةقاللهلا_عأوهلا ار وظ أ ىل عت هللا ىلا م-ماعدو هللادامعهءاده

 ْ اذهةنالعو ىلا ١! عونا ادهم كس ىف لخادو هاك لوألا طغلا ن ِء جراوي

 ' ىتلادنا وفااهسنمتلصوهريسغاس ما ضعت ىتا ثا“ 00 ندرس ناله رمس نملضفأ

 اا دارأ. نا لضفأ ةنالعلاو ةنالعلا نم لضفأ سا اريل فءاسدةوهره>و هراهظ | منوذت

 نع هلا سىذلا ل- .راللسو هماع دنا ىلصهلوق ىف ءالعلا دنعدهوح ولا حرأ اذ هوءادتقالا

 ٍْز هانرك ذاملضفدقو ةنالعلارجاورسلارح أن ارجأ كا هلاعأ ضعي ىلعساذلا عالطأب هحرف

 ْ ةلاطالا ةمسشخ مهءذأق رك نءمانعنمنيعياتل او ةباعصلا نمةعاجةعاطلا راهظا نم

 || مهلةاعدلاو هللا دابعلءادعألا ماقمديعلا اذه ماّممو ضرغلا اذهلحال مهتما ذناكو
 || هقاريخأ دقو هللنمقتلا ةٌءأ نم هنالىلاهعندتنادنعال_ءلا تاجردلا هلناكم رس الف هنا ىلا
 || هف :رغلا نوز صك ئلو لئاف نمزءلاقف كذب مسمئاعد سمقع مهركذو مسئاز رك ىلا عت

 |١ ىفلاق اماةمواٌرقت .هتنسحاهفنيدلا امال ةحت اهيفنوةايواوري_صاع

 : ما تابت لاو اة هانتلااو هما ءاهنتك الا لع كولا أ ئبمتأ لعالم

 ْ لادو هدمع فاك هللا سدلأ هناصسلاقو هيس-وهفهللا ىلع لكوت ندي ىلاعت هللا لاف

 ا مش حأ ىف دءهش ىش 0 ىلع هنأ ك برب تحج لو ىلا عت لاهو ىربهللا ناب ل_هبملأ



, 

 ا الفاقساف ةسبشلا ف تنك لوقيو سفن 0 والتنا نيطاملا نم
 لسيالو ىنعملااذهىف مهنءىورامماذهريغملا قسافلا ن مرش ف ارهالهلناو امشا ص ترمد :

 كريقلا قئافد نوم مهاب هروط ىلاعت هللا نال نو دجوملا نوقراعلا الا لجلاو قلبا "ايزل ني

 اوجرب ف ةقرعملاو نيقمأ اراوأ نم م مهيوأق ىلع قرم أ ؟قلخللا ةبرثرم_هرظ

 اهولعناوة_صلاخع الؤهلا عاف ةرمضمدوجو مهلبقن ماما عمم لوس ميلا ْ

 عقانملا اوس مرنم عقد قلخلا دهاشو ا دباع ظل نمو م6ثهىأر ءوسانلا رهظأن ب 1

 هب مهسسنالو دس و اربال ثم لمح نق قىلاعتهنن ا دمعن او هلهعن* ا هو هذ راضملا عفدو ٍ

 ظل نع سمعو 1

 صالخالا ا.دلا ىف؛يشزعأ هفعهتنا ىذر ىزارلا ني-س1انبفسوبلوقمد- ةدد5و ||

 معينا كفارمشتسا )* رخ نول ىلعهمف تدأي هناكف ىلأق نءءانرلا طاقسا ف دهتسأ كو '

 صتخخاامانههةمصوصخلا (كم دوبعف كقدصمدعىلعل ماد تايصوصخت قالا ||
 هللا لعب عنةيناهيقةيدوبعلا قدصو حلاص ملعوأ عفان لعن م هدامع ضعد هىلاعت قملا ْ

 ءام هل ادن حل ++ثدف ىقلخلان مدح كلدبف ةرعدنأىلا عاطتمال و هلاك هسفىلاعت ا

 رامغالا يور نم هلاس ىلعراغيو كلذي قلما ةفر «مىلا فاريشتسالا نعهلر كتلاو هر نم ْ

 هللا ص انس نع ريخلا فدروام افعضنيعمسةئالعلا لعب لع رسلا لعل خفاذهلودل |
 هسْفُش مر نهدف ددس!موص موي ناك اذا مالسلا هيلع ىسيعلاقو ليو هيلع |

 اذاوهلامشن ءهنضأو هس .طعبلف كدحا ى طعااذاو مدي هنأاوأ ار سانا ىلا ح رخاذاف
 ميكح ل لئسدقو قررلا مس 2 اممانشلا ميشولاستة قاتم طلو م

 تائضد كراون لا : 1 لاففقداصلا ةمالع نعءاكللان

 ىلعهللاد,ءنمّنال هندابع ىف رشأ دف هب ركذ وراس ف رست ب0 ظ
 هنعهقلا ىذر ىنرقلاهقلا ديعوبأْيسلا لاقو همودخ ىوس هتمدخ ىرب نأ بحيال ةبح ا ١
 مهمضع لاهو ةلاحمال ءانرلا هلع ثدورطنو هللا عمسالاوقأ و هلاعفأى عقب منملك 1
 ىرتستلا هللا دمعنب له لاو رعبالي-قثوكت نأ ب حالا اطقددخلا اصل ام ٌْ

 عطقالارد اوأ لاق و لفاغو هذ هللا نب و هذين أمب ىلءقاخلا عاطينأ بحأ ن مهنعهللا ىذر ||

 سانلا عطب نأ ب >أن موءا مو يذهلع ىلعسانلا علطين أب حأ نمهنعدقلا ىشي

 كن فرعتنأ سالو فرءتنأ بة الداصو“ تلا نأم-مذعبلاقو ب نا وهف هل-ىلعأ'

 (لاعت)«دنعام ىصقأ ناقكف غلي نأو هده هلاحءنش ادب علا ىلعف فرعي نب الن 3 أ

 الاداء نمأم_ثرمس نأ عسب طمس مهن هدأ ن ماماماوقأ تكردأ هنعهنناىذر ن_سحلا |

 00 هلو يح ةيلعبامب هن هيّضول ناو موقلا عم سادهأ ل_برلا ناكت او هّرمسأ :

 نمامواماوقأ تكردأ دقلو روزلا هب رعشبامو ىلسيفموق.خرو زلا مهدحأ أب اماوقأ ١

 مهدحأ .<اماوقأتكردأدقاو ادبأ ةلالع نوكيقارم هلل .واوعي نأ دور دقي ل-ع 1

 لاقو دحا مهعيسناموءاعداا ف نود ,تعاماو 3 ثكرد أد ّماو هراج ه.فرعبامو نآرقلا
 كا

 ىثديرملا اهيأ (كفارشتسا)
 قالا لعين أ) ىلا كل موكب
 هلا كصخاعىأ (كددص ومع

 ملاص ل سوا عفان لع ا

 مدع ىلع ل ملد)ة منطان ل اوحأو أ

 قدصلاّنال(كتيدوبعف كقدص

 رامغالا جرطوخ ةيدومعلا ف
 ولذ اسأرامملا تافتلالا م.اعو
 بزأا ةيدومع اق م نبك

 اعين أس كلو كرهلعتعنتا
 ةيو رنم كلاح ىلعر اغتف هريسغ
 اف كن نم مهضعبلاق هل رامغالا

 وهف عقلاع سانلا علطينأ
 قاتلا نأ ب> أن مو ءا سه
 هاري د» باذكوهت هلاح ىلع
 ةقرعملا قديعلا قََحت ناف كلولسلا
 الف .ةفرصلا دنا دحولا ةدها ثمو
 راهظالاو هلامعاب رراخالابسأي
 اه كس وح ىدؤلةلاو 6 سا

 لهأ أ ىدك 000

 رارفلا ىلع ةباد_لا فق رطلا
 قالا كلما دارفنالاو قلما نم
 لاوحالاناتتكو لاعالاءانخاو
 مهدهزل ان اًمِشو ممانفا اقشح
 امحو مهيولق ةمالس لعالعو

 مهد. مسولاعأ ص الخا ىف

 اوديأو نيقءلا نكءاذا تح

 اوةمَعو نيكفل او حوسراب
 دوحو ىلا اودروءانفلا همم

 مهرهظأ هللا ءاشناكانهذ .ءاّشبلا أت
 مهتدارا قلع لو مهرتس اش ناو
 سهالا نو درب لبءانخالو روهظب
 كلذىف هلا



 تيس نم ناار لح داحملا
 تنأوىأ (كملاقلملاراننإل

 هيفكيلا ساتلارظنال ناكمفف

 لمعلاىف لخ دبا ءابرلا نا نعي

 سانلادتع هيحاضول_ع اذا

 هيف خدب ”ىملاءابرلا مسيو
 ريقو هبدصقب نأيددحو هلعاذا

 هعدقنو ه_يعظعتو هل سانلا

 ءاضقف م-مءراسم ولئاسملا ف

 هةحىفمهد-ًاريصق اذاف هن 1

 دعيت اك دزعه هسا ىذلا

 نمدعوامعرو هرك_ةتماو كلذ

 هب وةعلابهلهلن "هل - عع هّشح ىف ارصق

 اذاف هتمهراثن_خابهللانا

 هشق ةرامالا هذهدمعلا دج و

 هافخأ ناو هلمعتءأ ف هنأ ملعبلق

 ءارلا اه بس و ساستلا نع

 ”ىللج!ءابرلا نم _سيالو ”ىنرللاب
 نود>ومألانوذراعلاالا“ ودنا
 قئاقد نم مه :١ ,يطىلاعتهلنا نال

 ةيور مهر ط٠ نعس غول رم لا

 نم هيولق ىلع :رشأامب قلل
 محير قر ةرعأاو نيقيلاراونأ

 ُك ا م او ةععممل اودح مم

 ٠ اوهلاع أف ةيضمدوجو مهلبق

 سانا ارهظ أنيباهولعناو ةصااخ
 قلحخلادهامو دع طوع 0نمو

 عفدو عقاشملالوصح مهعقؤو
 دمع تاوهلمعنارملاوهذ راذملا

 الو دح أ هاربالث محب لمج ف هللا

 ع

14 ْ 
 سل لا

 تناكتاتقف تاناق ناف د ير ءشبالو قاوهش عنمو ىاباك ها اخيتاّرم م ولك
 اركذوىلاةرمنوكمف دج أ ده ثسا لاة يف سانلا عماسنو كد متودفةد_>او هلق
 نمهقناانذاعأاهرو رغو سفنلا عد اذكهف ماعلا كلذ رخأ لو تدعقف لاق سانلا ىف
 ىلعام هلق ارطنانا أ كاع ستلا اذا هللا هجر فاؤملا مالكن مى أمسو اهرمش
 رظنال ثبح نم كملع*ارلا ل داسج د +: امحناك مال ماعلا هناف هعست اس هلا
 ةرامأىلا جاد ال رهاظ سانلا نهى رعنوكت. ثمح لم_علابديعلاءا ار» (كيلا قلخلا

 وهلبتامالعل او تارامالاالا فرعبال قشرعأد_- اءاربالثح ]هعبهؤانر و هملع

 هعدقو هيطعتو هلسانااربقو هلق سلب نأ هناراما نمو ل-ءأا س د نم ىخأ

 ىذلا هقحىف هدحأ ارصقاذاو هحن او>ءاضةىلاء_مءراسمو سلاحلاو لذاحملا ىف

 هتناهاو هريغما رك اوهعاركانيبةقر هن دو هركشتساو كلذ دع.:ساه سفن دنع هقصسإ

 رعصق ن م 0 ل ل عطار ةياهاو

 مهراشذخأب ؛ومهأم أرمدتش ى - ىوعديالىلا_عتهلناَن نو هن ,وةعلايهلهتا ”هل-اعع مهةحىف

 نيعأن نءهافأ ناو هله_عبءا ص هنا لع ملفه سفن ن دتارامال ادد هديعلادح واذاق

 ٍ ءارقذال لوب ىلاعتهتناّن ا لاق هنا همءهللا ىضر بلاط أ نب "ىلعن ءىوردقو *#سانلا

 نكنملا مال_سلان نورداست اوووكت ملأ رعسلا ف مكل صخر اونوكش ملأ ةمامقلا مول
 (لافو) مكروجأ َحيفوةسسادقمكلرحأالرخ الا ثيد_لا فو جئاوملا مكل ىضقت
 هءاصحال لاه دارعا !نمالدر نا هنءدهللا ىضر همذم نب بهو ىو ركرامملا نب هتلادع

 انه أ ىفانملعل_تددقنوكي نأ فاضتف نانغطلا ةفاذثدالوالاو لاومالا انةراذامنا
 بح قااذاند_>-اّنا مهلاومأ ف لاومالا لهأ ىلع خدامرثك أ نامغطلا نما ذه
 يشف رشا ناو ه# د ناكمل هل ىضَقت نأ ب حأ ةحاس لا سناو هل ناك 1مظعينأ

 اذاتسانلا نمبكومؤ ركصر ة,يككم كلذ خليف هن دناكمل هيلع صخر, نأ بحأ
 لانا دقد كلم ااذه هك ليقفاذ_هام نا لا لاقت انما نم'التما دق نسل او نهبلا

 لكأ 5 2 0 ةودص ل كافر هلا روق ةثرر رو لةسهأن أف ماعطل نت امالغال لاف

 كنف ةو سانلاك لاه تنأ كا لاكادغا ولأ مكمح اصنبا كاملا لاسقف اننءالكأ
 كةرص ىذلا هتلدجلا مئاسلا لاسقف هنع فرم نافع نماذه دزعام كاملا لاقةريخ رخآ

 نمهسس مبسفت أ اوذعو راكلا فاخءانرلا نم عوذلا اذهنمو ماذىلتناوينع
 ىلا رظني نأدارأ نملاق هنا هنعهننا ىذر ضامءعنبلمضفلا نع ىو راك رارمثالا
 لان سماد لوقت ىهو ةأهاه_ذعمتلا ىترران. دنب كلام عمسوتىلا رظتبلفءا م
 هللا ىضر ٌقاطلادو اد لعل جر لخدو ةرمدلا لها رض اىذل ا ىم«اتدجوهذ_هاءاها

 رظنا نكلو ترز نيحاريخ تاع دف تنأاما لاقةكترانز لاق نةجاحاملاَف هنع
 هللاوال تن دانعلا نمأ هللاوال تنأ داهزلا نمر ازتف تنأ نمىلل.قاذاانأ بل زئاذام

 نا
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 10و و وا ا

 ىلا ىعملا اذهوههدإو حميذيهل هللا هأ سدس ن !ل- ةوهمقاعتتدنأو كيم :ءت وقع تكس

 مالسلا هملع هنآريسافتلا ضعب فرك ذدقو مها هنجر "هلو ةأدعلا ىلع +ةظاعنم ه:مرهظ

 تاوعسلاتوكلم ميهاربا ىرت كل دكو ىلا ءتهلوق ودوءاعسلاا ىلا "هل ءالك هنري ناك

 لك ًايدكلهأ هلل |لاقف ةشح اف ىلع بنذم ىلع علطاف:هللتاذهنحي رف رضرالاو

 وللا لاقف رش! ىلع اطافلاعتدنلا دكملهأف دل رم فلام كضرأ ىلء ىشي و كةذد

 ىرأ طبغاإف نيصاع م-ميًاراملاطىنافاديور ادبور ىدامعنعفكىدونفهكلغأ

 3 ىرتاذامرطناف كون ىنا مان :1!قفىرأرفا لود ثدح ىف اهتهتنارك دام مااا

 عمسف ىلا سانلا بحأو ىداو و ٌءو داو اذههللالاكهدس نيكسل اذخأو كلذارعشت

 تأ اك ىدامع يدروا لعتاموأ ىديعكالعا هيف تلأس ىتلا”هلملل اركذئاما لوي الثا
 ملط ىدا. ااود ض1 الب عبذكلاسأىدمءلالهاى كاساداق 'لذلو مكس

 بعص ىدامتدا وادمو و + نطابتاعاطلا فا هطحو ىل> رهاظ ةمصعملا ف سفنل اظ] <

 ىفالا مالى. هذ ةوةملا نمرارغلاو ظوطملا باطاديأ اهمأش نم سفنلا *(هجالع
 هلنيسهرطاوخ بقارو هسفن بداح نمو ىداملا نعالضف تاعاطلا ىف اهل ع قولو كلذ
 انايرعا عون هدحتالا ةدابعلا نمو ف ةدللاب طال مدع دقر !اذ_هقادصم

 نمرثك ًاهضاهظح نأ لح أ ن نمالاّلاذامو هنم هل ضف متأرخ الا عونلا اذهناكح

 مفر ءاتادا. علا باو نمانا تفلأ اذا مهسفنأن وه مي ةريدبلاو ةريدلا لهأف رخ لا

 سعر اادمأن ءقكدترو هنم نوال واهياع ل ذنوشوسف اهداكمو اهعدع

 ابوُممناكك لذ عج أى نابفدير خا | ىلع ةحاذكو اذكت مح لاق نادتعمللا نك
 نان إعف ىسفن ىلع لذ لّةمق ءامةّرحاها ها وب ىنتلأسىدلا وّنآكلذو ىطخح

 بع ةن0ةيئاق ىنقنتا اكو لذا ىسفن ع نم طير را تا ةعواظم

 ىلع هنكاودوبومةعاطلا ف سفنلا ظ- نان يبات اذهف عرسشلا فو وهام ملع
 تاف ؟كلذ,باطسلفكارداذوغنو مهذةقدىلا حام هنالهتاوادمرسسعت كل ذل لماعلا

 ناك ذا مرحالفكلذن هلع ةمفصت لع لهعشف اهظوظحاءافشو اهعدش فئاطاو هسفت

 5 ولأ مْشلا لاقن اكان ناك يلاوعدنام لك ىفاهتفنلاةعو هسفن ماهتاهملع بار ذعتم

 ىتثدص لاك ى لا مقرأ نب دوحأ نع لوق» ىع اذ مضعب تعب« هنع هللا ىذر فافخلا

 ةرامالس فنااّنا لوقي ىاعتدقلا نامت! ناصست اهذوزغلل باحح اىلا حورتتا ىسفت

 سم ذلاءاةلديرتف تشو: _ءاامكلوادأاذ- هنوكم الرخاء ىف ما هذهو ءوسلاب

 كالسأ اها تاقفماركال او مظل اوريلابا مول مقل _سدقأمب سانلا عما سننو هب حورتس تق

 اها تاقفالوق ف دص أ هتلاو تلقو اهب نظتاسأف تباجأف ةفرعم ىلع لزن أ الو نار معلا
 كلذ لكىلا تباجأف هبا دار امءامش أ دعو تباجأف لسق لوأ ىنوكتفارمءاحدعل ا لاق

 ل حس
 0 ا

 قامت: كن اى لوقت اماكتمهاأفق دصمكلوقاو مهتماهلىفاف اها ىهبتبرإ تقف لاق

 اهفاهظحلعت 0 7 ااذاف
 اهطظ- كير رب دع س يف دعتال ا

 قو ىلا 01

 لاسقاالا طظحاهلس دأ ٠ نطانلا
 مسه كرات تا .لعسانلا

 كاست : بسأح ن نمي حالصلا

 قرح طاح فقارو
 لاو ذأ( قئتامتاوادمواذه |(

 را ةوطح

 دوفو مهفز ةقدىلا حا“ مدع هنال

 نوم رب "سيلا ل_هأف كاردا

 نم ةداسعىلا نع مدون

 قمم بنس ن نعنوُس فير تادابعلا

 اهل وطح نم خط ناك ن اف اهلا

 لاح ىف مهسوفن اوذاعو ًاادوكرت
 ىلاعتهنب ةصلاحن 0 جححاياعو

 هسفن هنن لد هنأ مهضعبل عقوأك

 هترهطًاووزغلا ىلا ورسخلا
 وغاذاف ستففىلاهت هنا كاذَنا

 ةدعاجلا سعت نم, رشا لعد

 ةريثك تارماهلتقي موب لك هنأف

 نأ تدار ًافاهتا اوهدن ماهعنع

 اضد أو خب ركستفة داو هر ملعب

 هنأ سانلا عما نأ لحال

 ارذو هلاق رش رمش ل وكسفدهشتسا

 وزغلا ىلا جورملا رت سانلا ىف
 طاشناا نم صخشلا د_كدقو

 الام تادامعلا نمعونفةذللاو
 الا كلذامو رخآ عونف هدب
 نمرثك أهفاهظحّن الجال
 0 ناكماذانرخ الا
 اتلاماعل_ةسارئاصملا
 مك م

 اح لجال ناك الاو ط-عونلا كل ذيلاغتشالا ىفاهل



 لو داس .عا اراريسأ ىلع علط|نم)

 رخسسي نأب( ةمولالا ةج رلا قات

 نيملاظلا ىلعل<و ني نذملا ىلع
 ىلا نس و نيلضادلسا ع نع فص و

 نيعج أهللادامعب ف ًاريو نيش.

 00 0 - نك

 ةيقرىل اهند دوي كلذّنال(هملعةننف

 بعل اواه م ماظعتساو سفن

 وهاذهو هريغ ىبءربكستل اهل دعب

 اسسلاضيأ ناك (و) ةنتفلا مظعأ

 هناعد ا نم (هبلالايولاّر_

 هنأ ركل هنعزانمو ه3

 لابولا مظءأوه اذ هو هّنمظعو

 ىور«لاكنتلاو ىز_ىللا ةياعو

 هارأال مالسلا هملع هارب اَنأ

 ضرالاو تاومسلا توكلممتا

 ةمصعم ل->-رىلع ف ةرششأ

 ه.لءاعدق ىلا عثهللا ىداعم نم

 اوكلهذرخآورخ [كلذكو كلذ

 ميهارب اننا هلا ىلاعت هلا جوف

 الفةوعدإ !باعه_سمل-ر كنا

 ىلع ىممهملاق ىدابع ىلع وعدت

 ١ ديعلا بود: تأ امالاص ثالث
 نأاماو هبلعبوأف" ىلا مهتم

 نأامئاو ىليسست ون هنمحرخأ

 همع توفع تش ناف "ىلا ثعبي

 بساذهّن ا لبق هتبقاع تش ناو
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 هدلو ىلع هّتَفْشك هتقفشك هدام_ع)

 نم ةمعن امل ان لسملاو

 رخشلا ادركحجدو ديرما ىلعهنلا

 جفدلاو

 مرو ميلا نيذ_سحمل اباوث لطمل مهتم هدرقو مهل ىلا عت دلل اًدبالو نم معي ىلع نولهانلا |أ

 بحل اواه مه اماظعتساو هسفنأب وروملا هبدوي كلذنال هيلع ةنمق عالطال اكلذنوك ١

 انمالاسخ ثالث ىلع نم مناف ىدابع لوم دنالف ةوعتلا ناعم لحرتللا هاوبااب ١

 ميسا

 غ

 نيلماعلا لم<امهرتسو كلذ ب قفمويأ!نيئيسملالااعأ تطرخسو مهملع ماسح | لوبق

 تابوقءترخأتو نيقملا باح ءارو نم ّنافلا نب سحو ءاجرلا ىلع ”رمشل اوريمللا ىف مهل
 مهردق للجو ل_بوزعهقلا دنع مش ميظع نهم يلعرتسسامل ل جاعملا نعمهلنيذؤملا
 هل ءاج عنو متفق "هلقق مهل 0 م4 وهن قنيطاصلا ىلع ةمهظع مل من اذهركس قف

 ءارو نموها اًواسأ اوناك دا مهلجأ نمهقنارئ اعل نير غصملا مهتمركسنيكهتنملا ىلع

 ىزرابدةفاملو ىلىذ ١ نمريذنا ىفءاجاكباهولا م ذملافطلن - ون بطاوف ديهكدألا

 : : نأ لبق هنوماب معيالوهواسىذ ٠ ١ نفخر تركت ىاقاز املاانأ | ةيراجلاب

 هلبع ناك ٠ نم مرح كبس |نمدزو هدزو نوكيالذ أ ”ل_>وزعهنلاّناو هللا لودر هنأ

 ىوأ لوتالا هجولاو بااطوبأ جلا هركذام ىهتنا "ىلا ةم رح لفعل ل بجو زعم ذا

 22 رارسأ لعمل م ءرس قامت هلو لازما ءرذام عمر تف
 ىلا ارث ارمبلا ىلع علطملا ه( هما لابوأ ارخسام سو هيلع ةننقعالط!ناك ةمهلالا ةجرلا ةجرلاب

 لعلي و نيينذملا مدرب ة.هلالا ةبجرلاب همحا ص قلت ماذا بمءأادوحو ىذسقت

 هنأف نيعجسأ هللا دامعب فأربو نيعيسملا ىلا ن-سو نيلهاسللا نع ميقصنو نيملاظاا

 نمهسلالا ولارج ىلا امس كلذ نوكيو ةنتفلا مظءأوهاذهو هع ىلءريكسل اوهل هع
 ىزخلا هياهتو لابولا هلتعأو هاذ و هتيظعو هئانريكل هتعزان مو هير تاغصا هادا

 تعزئاملاق هنأ لبوه ءاعهللا ىل_صهتنالوسر نع ورملارامخالا ضع فو لاكشلاو

 لوسر نءاممع هللا ىضر ىداعلانيورعنهتنا دبع دس فو قسسباقن هالاةجرلا

 ضع مكجسري ضرالا ف نماوجرا نجرلا مهجرب نوجحارلا لا هنا لسو هيلعقلا لصقل

 هجرلا نمل تةذش كتفاخس ا نإ ىديعلاف هنأىلاعت هنا ن ءتاراشالا ىفو ءامسلاق

 ىمال_ىلا هاعميهارب ا هلءلخ ىلا عت هللا بد أ دقو هاسقن نم م ءرملامحر آت نكف اهم

 ىلءهعالطادنع مركلاولخلا اذميقاختي ف. ك هاعو رادةملا ةوظعلا هنطاوم ضع

 دال لعمار انا ىنغلب لاق هنأ هنعهللا ىضيربهر نب هماسقن ءىور رارسالا

 رصد نضرالا لأ ىلع فرش و اللا ءتهللا هعفرف لاق قالا مرا هنأ هسفنثدح

 ريهارب يك نم ىدابعي مران ى اعتق لاقف , هصدبرالا_ةؤنولعفيامو مهلاعأ

 لاق لو همملعهللا ىلص ىلا نءهنعهللا ىضر ىلع نءو نوعج ربو نوب و م ياعلف طمها

 ىداعد نم ةمصعع ل>ر ىلع فرس“ أ ضرالاوتا اوما توكلم رب ها ارباهقاىرأال

 ناهبلاهتاجوأناوكلهفرخ اورخآ لكل ذكو كاهن هسلعهقا اءدف جوزعدقا

 ناق ىلا ثع..نأاماوىلميساةمس هنمحرخأ نأاماو هءلعبوأف مهنمديعلا بوي نأ
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 دامءىلاعت هنو ةماععلاو ةصاخلل مهر وظأدامعو ةماعلاو ةصاخلا نعمممّنضذامعىلاعت
 ةنادل |ىفمهرتسو ةياهنلا فمهروظيدامع هللو ةياهتلا ف مهرتسي ودب ادبلا ىف هرهظ»

 مه ءدوأ اع هنوةلب تح مهاوس نك ةظفاا ىلا مو هام ةقمش رهظرال دامع هلو
 هللاىل و نيذلا شرعلان منععالا عفصلاو ىلءالا توكل * ادهش معو مهب واق

 ري ىحىرألا ام ماعو دءيالف هب هشداسجأ بيطةفهدس مهحاورأ ضرق |

 ىضرديرب ولأ (لافو) هأ لو زعد>الا ام :لاعمدبالا اق ميفلوعجلاءاقبلارو:

 الق معريغامأو مهلأمر < ناك ٠ نمل ا نْسَكأَو ءااىراالو سئارع ء ىلاعت هللا ءاماو أ هنعهنلا 1

 ىلعو:ألاقو ةرح . الافالوادلا فد_2أو ما ربالسنالا لاح ىف هدنع نور دش مهو

 هناص#سهلنا ىل ىو قلنا ةساشم قالا ةلاف فاقلا وخىلولا ء-:ءهللا ىضر ىفاحر الا
 را رقلجو زعهتلاريغ عم ءالور ام أ سفن نعه نك لىلا ءلاراو يبلع تلات

 3 59 9 - . .٠

 1 0 1 نودهزتممهف ىاوسام نو د ىرل هنالاءاو ىلؤلا تمععات اهناصس هنأ نعت اراشالاىفو

 ١ 00 ير اعرا# فلاب هم القل ار دص كإدلَو هرعغد ملال صورنا :,م مهل ىلاعت لا هرزمس اع 9 00 9 ءاعاإ ب رع 00 1 .-- .

 *كأ | هللا فطل نم + (دايعلارارسا ىلءفاريشتسالا كنع بجو هتوكلم بيغىلءكعلطا | تفضراإلا : اغلاوإ 1 / : ( : : - 1 2 2 3 - ِ 3

 مدا لمست آلا قإ . كوو رهاطوهدو ب.ءدو>و ىضذتةب رسام سال ضعي نعمهضعي سانا ارارس اف ا ىلاعت

 همرعع 58 ع .٠

 ههلازإ 0 قر ||| نمل ذىوسامساناا ضعبلرهظردق :و هي هيقع ىذلا مالكلا لما ديانه اوم ادرك دام
 0 ل مءاوهامديرن أل ة<و ْن الاف اوم ا هرك داما مش قرفلاهحو وةتوكلملار ارسالا

 تولوا كاع 10 هدامءضعبا م ىلاعت للا صتخا اذاةيالولارا ارسأ كلذ ىف ل>ديوهانرك ذات

 نمكلذو || ١:غرف يلا هلك لا ف فاما هركحذاءسح ىلول اءاغلا ةمحوملا هلعلا ىلع هسنت كلذ ف
 نم نيشمؤملا ةماع نءاضإ أ كلذ ءافخاو بدسوأ بالطب هسملا لوصول ا عن ىتحابنم
 رم رهط ند نا تنسو "اندلاع ةءالولارا رك ه4 يظعلا مذ ||

 ىف كلذ بيس عقواسأر قولا كلب مايا كرتو كلذ فطر ةناقا ممامقلا ىلع د_ةءال

 هذعدتلا ىضرهتلا دمعنب لهس مالك ن مىعملا اذه تم-عةدقوْئماهأم وةبالتارودحم :

 الا مهفرعل -ءرال ىلا عت هنن انا لاذ ىلا: هللا ءام ءاوأ فرعتفبكه نذمالتضعبالأ دقو

 مهياعةحاواكلا سانل ا مهفرعد ىو مهر عظ ولو م-ميهعفت نأدارأن 2 مهلاكشال ١

 ةمطغتهراس>ا لعب ىلاعت هللا, نكلو حرج مهتءدعق نمو رفك موج هاعدعب مهفلاخ نمو :

 "ىللوهللا: زعو لج لاف مهتما اركب ريخ ادق ىلاعتدتلا نكلو ةفأروةاذن نم ةجر مد رو هأأ

 مهيلارظن !١!قناكل مهرربب تح - ىهرهط وأو هنم هدرف أف نيمو الو هللاو اونمانبذلا

 نم هتمهف هل نا 07 درك دىذا ا ىعملاو ىيتااضر ةمهثي دل عاتسالا ناكو ه هج

 كلذدعب مثهسرف لاقر كشلا ناك ىفهنعدهللا ىخر تالا لاو هركذىذلا مالكلا

 الولو مهتمزطاصااوءالعلا دعم هركسو ٌصعل ند مهصعل م هلهرتس لو شمالا فئاطأ ن م

 نوكيىتحابب نوذرعي تانآم_لعرهظ أولو مهنعزيحاصلا بح مما اوراظئامل كلذ



 ىا(ل.لدلا لعل نمناصس)
 لالدتسالاو َل اوصولاوءادئهالا
 ىأ (ثدحنمالا هئاساوأ ىلع)

 هنأىأ (هملع ل- هلدلا ةهح نم

 بهتحمهللأ نا اكف كلذ لثام

 احا نر صال
 0-3 : ىلأ م هاوصوو هبلا مها دتهاف

 - 3 : هدم بدن ر يسع ىهأ هنفرعم

 ع ا '”ااذ ل صحااذأف

 هركشب ةهسسج ةممو ةتظع

 3 : | ىئائك,رتتسمللوأ !كاذك اهيلع
 هاوااا

 ءارادالا زر كح نام هرمعو

 ل او اهلعو ع هجمت

 ىلاعت هللا ةةرعمىلالودول نأ
 ىلاعت هللا ٠ نم نام ةصاخنا

 لك أت ملك أب كلم. ”ىلولاو

 موبفَت عدا (مهيلا ل صوبلو)

 1 ارأ نمالا) مسهيلع عمو

 هيابحأ م مال كلذو (هسيلااهلصول

 | ريس غممملع عمنا ميلعراغبق

 مهوءالوالا ضعملا ددو هب هنامحأ

 مسقو ةصاخلاو ةماعللر عظيم ق نا عسق م هو ةصاخلاةردصأا هحو ىلع مهيلع هعج همأ اهلدونن ادار ؟نددوكتملا

 00 00 | بوريشمو لوك نههاطاء_امو د | 4 || نورد عرف 6 ٍ هسا ا:_صلا نمر

 | !ىهأهتةرعمىلالوصولاوهملا
 1| هم - ثمحن و َ 1 ل ْن 0 َى 1 و 0 : ف 12 الا ع ]را هل ند ل 0 خر 05 ١ 4 مخ ا : 1 1 م ادأط ع م اوسع

/ 
00 
2 7 
00 
292 
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 : يدار دال

 : رشيد سلا لوصقالو ءا وسنن ىلع للدال«(هنل اواصون ت أدار ندالا ميلا ليصل ٍغ

 || ةيصوصخللاو ةيانعلانالا نوكيال ىلاسعتهننا ىلا لوصول ناك انو هؤاماو أ كاذكحو
 ماخا ل كانك «برتلانوصوصخلا هؤاملو أن اكب سو [تلط: نوكتنأ لمص ساو

 |هن 0 ود ة:امهاطصأق ةه 0 مهالوو ا ا "لولاك كو ب.سالو باطاال

 ناصو رات ساحنأن نم مو ازيم ًأرهطو ّْ هللا ةفرعم نم ل
 1 رارمالاوراوال 35 عدو أعم ميولق

 8 0 اج كاراشألا سعف لاو اا قءاباخو هدامعق هتسص كاد اوكف : " نال

 | هلاجو هلكيفورعم ىلا عتب
 ا ىلءريغا ىلا هت قد ان ال مهيلع هنريغ نم اذهو ىريغدحأ مهفر هبال ابق تدك قاملوأ :

 3 ا|ثمحن مالا 1 | _ّ_ امل 9 .ه ا 0 ٍإ ا *2 | ءأ٠ 5 03

 ]| لمادا مهلع اللددحالل < لذ مهفرعبال نم ىلا مهره نأ نم هئاماوأ | يا دارت اذان برشنا# برشيد

 : هناملو أن نم ىلو َكذّرعي نأ ىلاعن

 ٍ | دوحو ْ_:عىوط هب عفتنتل
 لاق مهن نمل ءاوبالا !فهكلهأ هللا* املو أ فناملا فئاطاف لاف *« م-ميأأ بدسإ : ّح

 : مانالا نيب س هيلَمْلا نما. آمهسلب هنال هلا هل صون نأدارأن نمالا مهيلا لصوت لو هب ع

 لودووأ مهيلعل -_ءادد>ال نكيملف م اوعلاو ص او الا نيعأفف 5 مهرة اعم ةرهظو

 ٍ نمبعصأ كولا هف : مد هلل تل مسا رعل انآ هذسش ىنعي لوقي هتععمدةو

 || لك أتاك لك أب كلئماكول_2 ف رعت تمىتتوهلاجو هلاك؟ ف ورعمهللاث اهلا ةفرعم |
 : كنء ىوطدناماوأ ن مىلو كدر هب نأ ىلاعتهتن ادار أ اذاو همف لافو برشت6برشو'

 ظ هناصس دق بواَدلار اون ّكِيحاص لافوهتيصوصخ دوو كدهشأو كرش دوو

 1 هللو مهل بحوأم هاشم لكشالا مهفرعيالف ةصاخلل م هرهظاوةّماعلا نءممب نخكدامع

 ىلاعت

 مهنادبأ ىلع بازتلا طاسالو هدس مه ١ اورأ ضبقىل وسو ةلطةملا ىتح هقلخ نما دحأ مهيلح ءريظنال د امعتل انهو ةصاخلال ارهاب



 ديرفو هردددمو هماهفلارصلاو ه..العلا ملاعأ اح رش ن مىناثلاءزملا

 نتم ىلع ىدنرلا ىزفنلا دايعنب مهاربا سدت رس

 نب دم نبدأ لضفلا نأ قةحلا مامالل مكسحلا
 ْ ىردنكسالاهللاءاطعنب مي ركلا دبع

 ناوضرلاو ةجرلاب هللاامددوغت

 ىلعأ امهنكسأو

 تانحلا

ّ( 
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 0 يآ
 ا
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 20م اال يل عنو اوم
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  0اذا لا

 اا



 فئاثكب سوفالا تنجح ام )ىلاهتهللا ىلاريسلا نع طعنت وامي بتتت ىأ (١؟غ) (راونالا عم وللا تةةوامبر )
 مي يسيح 02 0

 ىهىتااتادالاوتاو علا ىأ

 ىلوملا نع باجضجأف هناصىلو ا اريغ

 فاعملاو موأءااوهو”ىنار ونامت

 تنكرو اوعم وللا تفةواذا

 ١ 1 اهد_يَوم ةياايهتاعحو اهلا

 ىدللا ||

 نمالاةجاحرعمك كا ذىلا كال رساو هند هلا ناوك الا ىهو هران' آنع هاف شك
 هفاصوأ نهب ا فش حس نواذلا ف عدو ملاروذلاو رْيؤملا ىلع هبل دست مح

 ىةحت كلذيذا كتلزء مولر دق فرشديو كتسغبةباغاذهىفو انامءاهارتىتح ةيلزالا
 نيدو: لاني امناةرفاذ_هو كادي لمادىلا ناتعالو :دهاتملاو عفترو ةفرءلاى 1

 اذهىفانار لاق ثؤملا هيدهةنمتيلارونوران' الا هيده ثةسمشلارون نئاا فئاطا ىفلاق

 ةذلاتاوهدوهو؟يفالظ

 ارونرهبأ نيّدماا سوشلو ٠ روئانتاباف سعشلا هزه ْ 0
 اريل ثاردق ل دامب نكحار وثلاهذ بان أر رض يل

 ةلارون بولقا!(رابغالا فئاثكب سوفذلاتيعاكر اونالا عمبولةلا تةقواعر)ق ١ واقر اون أ ىأ ) ريئارمسللا اراونأ

 ةئالظ سرُمْلاو فراسدملاو مولعلا نم ةملا نارونااراغالا فئاطلعماهفوقوب بسيد | ىأ( رهاوظلا ف ئانكب] هن اماوأ

 ةيوءجولةلاف تاوهثااؤتاداسعلا ن مةسناناظار رامغالا فئامكلاا مسمع بحت || ا توام كلا لأو نيا

 ىركستلان _بطاونألاق هلك كلذءارو قلساو تادطلاب ةي وعجم سوفا ااكراونالا ١ م ا ع هاوطفف

 ةلونلاهندمصق هيلع هللا ة<ر ل ءءء

 انصسلاكيئروألمءاارونو كيلع « تلادتاماعوالل تدبقت | 1
 نءومهريءا ةبمداح ىأ ياش

 اك تاك نبأ نيد #2 اهلوصأ انمهفراونأب تءهءعو 0
 اغاو مهي واةراونأ ىلءعالطالا

 رووظلا ناعمراونالا كرك

 اهلالا نوكينأ ىئينالماتا

 | دوحو لذ تن نااهل الالحا)
 ا كل 2 معءئداس ناوراهظالا

 | ردقلاةعيترامل الىأ (راهتشالا

 0 0 : نمير طحنا "هل ماج

 اذغُط تو سف: مالظا نمدعم 27 امل هد.ءللزاونالا بس دقو

 نأو راهظالادوبولذ_ةبنااهاالالحا رداوظلا فئانكب رثارعسلا راو راسو

 10 ند هياهرت_امع ن اعلا ن نءتيفخامغارث ارسلاراونأ (راتشالا نآس ا

 رطحللا ”هل- مدل هيلدا الاهلالا ن وكب أ ىقشالءالاروهطلاَنا اعمر _هاوظنا

 نان ماهناصو امد اهالادْءالان ع اهلحأت

 كلذ نوكمف رامغال انمءرامشالا ناس 18 اماعىدا

 اهل مم د_هددقو اهيةناحال ان ماعو

 ترسرتسن «ناءعسهلوة ىف ركل

 ف م ب تبدع يح تك ام

 هن ريسلا 1 ةندقرا هب ةناهالا

 م ِ ةيسصو هائأ رسرتس نم ناهس

 | ل الان كلذ داعأ نكاجلا
 لن مناص دس لوا ىلاثلا«زخلا هلي و مكلا ىلءذامء نبا حرش ن هلوالاءزاسا مت ا اهرتساضدأو روك دملالملعتلا

 هلعلءادلا ثء-نمالا هناماو أ ىلع لءادلا لع : ٌتروظولذ ا نيموملابهللان مةجر

 : لع سو الدع لمس الولا زارنا

 أ لي ترهل نم



 270777 7 ة ذ زةز ز 7 ز ز ز ز> ز 1

 دررص عه مف يوتا

 بولقاا) و يا و (راونالا عااطم

 ىنهذم-_فزارس ا رارسسالاو

 !ندافا 31 01

 جدني دقو اطسدأ انود هناد انءافولا ىلع م-مردقدو-وو سفالا طر مدع نمهمفاأ

 هللا ةم_3فرءدن أ د..ءلل ىئينيفطسلا ىفم وا فةيالامفراعملاباو ونأ نم همفم هل

 عاملا تل مللا فنا لعباملاط كارا ممفا *اىناهذر هداك ضيقلا لل ىف هملءىلاسعت

 اعفنهسلابرقأ اهي ىر .يال هاف ب هنا ن صلو هير ىلا كل ذلءلكيلةرا علا ىف سالام

 مدقت دقو ع.دديزاراسملاب طس دلاو لمالاب ضءّةلا هنو ةع ركلا هنا الانهملاراشأ اك

 بولقلا راونالا عااطم)# هده هللا ىضر نسل ىنأ ىديس ذاتسالا مالك ىف هون

 بولفاهةورش عضومواهعلاطمدمحو لا سوعمو ةقرعملاراق ًاورلعلا مو( 3 رارسالاو

 راوالا فال ةبئاحورلا عا !اطملا.٠ نك ةيقيعمللا راوالا ىشهذهو مهرارسأو نفراعلا

 نءهسءاقناصاس .او واذا فاعتر هتاصسستلا نا مل_ءاونئملا ف فثاطلؤف لاق ةءسطلا

 هناصد للان زاححاذا نيفراسعلا ضعي لاه د ةاىدراونالا ماودي ء_برحو رادغالا

 8 نموملا بلة فا هنم عمل !قرك دال كسهشل اوبك اوكلاءام-لا سرح دق ىلاعت

 قذر عت /ملو هد -لعهللا ىل.صهننال وسر هلع هكا وف ىلاصتهللالوقي كلذ

 ه.طع أ ىذلاربك الا هالا اذ ههنا كجررظنافن موللاىد- هعسلق ىءدوو ناع»الو

 تعدت ىف ند طوب أ عشأ لاق مد <+او الهأ ةدرلا هذهاراص تس باقلا ا 8

 نموملارود كد طاق ضرالاوءابدبلا نيرا: يطأ ىضاعل ا: نموا ارر نع مدكحوإل

 ىلوأ | قمة ع نعد دكو لوب هنع هللا ىذر سايعلا انأ انهش تءع«دقاو لاف عس تطملا

 لاكن يدي را ضءن فريش أ د-ةاو لاق هيوعن ن مهتوءزو هفاصوأ ن م ةفاصوأ نال د- عل

 دقر اونالاو رمسلا نديتده_ثىلا كلدو ىلةءرهبام تدهثفةالص ى حش فاخ تءاص

 ىلاهتقلاف ثك ولف لاق هءلار 0 هلا عاممسا ىلا ىتحهدو>و نمراونالا تئيئاوهنأ دم

 مهبداقر ون تافرمشمنم مرهقلاو س وشل ارو ىوطنالهناسماوأ بولةراونأ تاه م م

 راونأو بورغلاوفوسكلااهلعأر طب سعمشل امهر اونأ نم فلا

 هلتاعلا كلذك بو 0 اراسواف ربا ال ىلاعتهنناءاءلو أ بولق

 عدرتملانشلازو (نرقل انا نمد ول رولا :دمبولةلا ف عدو روت )©

 فاصوالارونوهو بومغلا نئازخ نم مدراولا رولان همو امض ديازخي وده! بولا ا ىف

 مد -ةندقوا دهلبق هنعدللا ىشيد ىبرملا سابعلا نأ غيسلا نءءانرك ذاك هس هلزالا

 هفاصوأر اونأبرت ارممبلارانأو هرب ةراونأبرهاوظا ارانأ ىلا هت هللا كرف اؤملا ا

 ساو الردم اروتلا (هفاصوأن ءهيدا ف شكيب رونو هران | نع هيل فشكي دونا
 0::::-ززذزذزذزذذ1ي ا يي ممم ممسس اا ااا

 راونالا كلنا مد- ةنواهيق علطأو بك اوكلااهف قرم: ىتلاءانعسأأكا

 سمه ارونىوطنال هن اءاو !نولقراونأ ١ تاهرمشم نع ىلاعت قدا فشك وأم م ضءد لاو بك اوكدااراو

 فوسكلاهءلعأرطيدو:ااكا:ناف )١55( بئلقااراأن مرءةلاو سكارونبأو مهب واقرا 1 رمش من هر قلو
 هللا لهأ بول ةراونأو بورغااو 1 0131 337735 3103151 قل كب ذل نت 1759:5511 17 17 7 177171 ب بج +

 لاه ها بورغالواهافو كال
 نءفشكو ل هريس س دة ىلذاثلا

 نيبام قطا ىداعلانمؤمل ارو
 رود كظاق شرالاو هسا
 مدعهللا ف طا نك عئاطلا نمؤملا

 ئفراعلا راونأ ىل_ء عالطالا

 هريس ىمرملا لاهي ف
 د.عأ ىلولاهَةءةسن ع هثك ول
 م ومما دوا مب ةفاضو نال
 عدوت_-هرو) ما هيوعت نم

 جدول انيقملاروتوهو (بواقلا ف د

 كدعىا 00

 دراولادوالاو ١ هوامضدبازع ردو

 رون و_هو (بومغلا تاون نم
 هللا ىلتاذاق ةمازالا فاصوالا

 روذلا كلذديارتهفاصوأب م_ملع
 لءلدكلذو ممم واقىف لداحلا

 فئاطا ف لاق مهب هللا ةبانع ىلع

 ىلاعتو هنا اذهسمّتن انا لعاو نئملا

 راءغالا٠ نءهملقناصاملو ىلو اذا

 ىلارامأم ماراونالا ماودبهسرحو

 ىلءباقلا قعدوتسااروذا نأ

 هيل فدكي رون) هلي نيمسق
 تانّوكملالاوحأ نعىأ(هران نع

 ىل_ءودامعلا لاودسأ ىلع علط26
 ضرالات امو ءامسأاقوذام

 وهرابروصافشك ى جملا ليهو

 رواو )نيكل! دع هن و* عم سدأ
 11 سس سس سس صصص سس سس سس سس سم

 01 ىمي “لأ كغ هم ءاع فاصوالا كلت ىل# ن مالا ل هعالرونااكلدو هلامو هلالسص ف اصر ىأ ( هفاصوأن ء هب كف شكي

 000 ءةملاكنا تصأات اذلا لك ّنال هناذ٠ نع هيلا ف شكي رونو لقب لو مه لاه ه1 اوخو لم

 < 202 0 هيل بالا 20 3 501 51 يلا 1 ل ا هيمي ها عا



 لادتعا ىأ(ةماقت_سالال و هحنم)ك ساي ىضتقي ىأ (كسأملا دس نحسب الف ) كاما-ةمبسح ىلع (ب ذك م عق 0
 بونذلا ن مدرس ىطاعت ىلع كلذ كله كف ل» هسملل] ةماةمسالا لوص>ّنان:ذلارو ص باس دقشعت نأي(كير عم)كلاوح

 امناوكلذبهلعردةااىرجاذا ةوفهلاو ةةلفلا لمس ىلع بنذلا ل- هئاهضقانسال ةيدو.علا ىلع ةَماَعَت_بالاال طاغاذ_هو

 نوك.د_ةف )هدر ن ءسأنالو هم لا عسوتو الوساوس ن نا لع بجاولافان نأ هل“ «ذ ىلءمزعلاو هءاعر ارصالا اهضقاشإ

 و 00 عوجرلا فاست وكيامىلار ا. ص هناس>او هقف وب كلذ ءيىلوملا كءلع لقي و من اءعرّدق ينذرخآ كلذ

 ( كلا هنم)لصاووه ( امة :قرضصتسا ىأ (دوشاف) هذ(“ اسرلا باب ل كا)ءقلا( فين تدرأأاذا)لاقنبنألا

 راضملا عفدو عقانملا باح نم

 نام نطبى كن وكن يح نم

 تدهشاذاف هم تنىذلا تقولا

 هةسق ١ ءاس رلا لاح كنلع تاغالذ

 عمولو هّتجر نم سأ.لا مدعو

 بلغ (اذاو) بنذإ١ىفعوقولا

 كعتو نأ تفدو ءاحرلا كءءاع

 نأ تدرأ )و هنافااغ ىف كلذ
 نءك فكما (فوهلنا بالا خفي

 رضا ىأ (دهشاف) كلذ

 ٌكنم) لصا و وه(ام) كا

 نام هعلاو تامل اخْلا نم (هلا

 | ىلاءتهقلا عم امل اراك هنعهللا ىذ نر“ ىلسلا نجرلاد_.ءوبأميشلا لاق هءاذ_ه 0
 ع امو لوقي ىلاءذ٠ ارئالأ ل. ءاقالا هلم خم ةدهعام نوذلظلا ىلعم محداراو مهلا 0

 لاوحالا ن 0 ء بانىلا.عت هلا عم هلاح ىف قت نذ انظالام_هرثك أ
 ثدح ند قءلان ناكو هماولو هتطاحو قاس ايار نمه.لاامىلا ار طنلاعثالاو لاوقالاو

 ةلاح نورها و ةفرعملابهسءلا نو ريسشيدسعلارثك أن كلو قعللودثدح نمال هلقملا

 الع قافشالا د-ىلا مهسوغن تهجردا م فالخو ءالبدراو ملء درو اذا ةحلا

 قاقصهسالا ثم-نه قعللاوناكولو «لااورادأامو هباوءداماو_ذز !هبماقعالاو
 لودولا نادمىفلد-نم نالرسمأءاسدرارلا عبج بلا اوراشأامي:بىفاوسنا
 كن عقواذا) خو هنءدتلا ىنر لاقو هاوساع هلاح ل هذاو هف الخ ضراع هماع ضرتءيال

 ردق ية ذرحا ناذنوكي د_ةةكبر عمةماق:ءالالود- نمسا دع نكيالف تبنذ

 ىرحاذا ةوفولاو ةافلا لدس ىلع بذل لءفاهضق اء ال ةيدومعلا ىلءةماق-الا(ٌكملع

 د0 ا ف ةدعلا نت هعتواذاف هءاعرا رس! اهصتا امو كلدب «.لعردقلا

 هدعنأو هد رطهناىربو هد عقفم اهالى مهم هعوقو بدس) سأ- .الوهنمةي وتلا

 كلذ نوك,دق هنال قامتدقاعو رنم سأل او ىلا هاهللا ةجر نم طونملا كبح ودب ور
 ءاجرلا باكل تن: ناتدرأ اذا 4 -:م غرفو كلذ مقودقو هسيلعرذق نذرخآ بذا

 *امسرلا 00110 كا0 فرلا ربك عا تاخدلا اذا و كلا هنمام دهشأف دهام

 نه هللا نمام ده ثدلف ءاحرلا با هل غن :نأدارأن 3 ني:دها شم نعنالاح فودللاو

 نأدارأن مو ءاح رلا لاحد ةةمح هلع باغمسف فاطلال او فاعسالاو مركلاو لضفلا

 هندنننبذالاءوسونامدعلاو لاق نم ىلاعلهقلا ىلا هنمامد مديل فول باردا تفي

 ىلا قارا ىف : د ستلام ضدقا!لمل ىف كدا ًامبإ# فوه لاح مح هيلع باغمسف

 طسدلا ىلعنوذراعا هريْؤِد ضمانا مدق:(اعفنم كل برق أمي نو ردت ال اهل اراجع كاران

 ال

 تدهش ذاق هيديزيب بدالا ءوسو

 فول لاح ٌكلءبلغ كاذ
 ءا ران هفاخ نع كش
 نع ١ امني كا فواللاو

 نيترو كصأللانيتد- هاشملا

 قاغم بانه. .اعئش امههنشو

 لب بابل ١ رةءاكلا ةراعسا

 ناسسا|ةفاضالاوأ مي شرتمهلاو

 فراعلا اهأ (كدافأا 2(

 ص .ةلاىأ (صمةلا ل- ءلفف)

 طسلاىأ( طسلا رام فارش . !فزاهدةءست/فراهموام واعىأ (هدفةستلام) لك ىف قن وكس ا عماجم لءلل نهد دل

 اعرفاش رع ءوفراعملا سل راهط قاذف 2 ٠ طسلاه دنع لص نمّنا مدع الك فراشنت الا عمار اهنلابهسشلا

 نكس ذإو هماع ريحا هللا ةضاف ا ىفاممسكلذن روكمق لذت ورسكتلا هسفنٌتاف ضع هدنع ل_ص- نم فال همحاسس كلذ ناك

  هيقوه دلع ل مدعدتو ط لانوددباد اء ,ءافولا ىلعموتردقدوجوو سغننا طح مدع نم ه.فاأ طسلا ىلع هيورث ود نوفراسعلا

 اهف رميا ضقلا لاح هيلعدلا ةمعتردق فرعي نا دمعلل ىكسمف ط.سداا فال ”يوواالا ارههلا ةمواةمىلعربص مدعو عرج

 اهدنمكل برق أ مهي أنو ردتال) ىلاعت لاق اماعذنهل ب رقأ ام | كرشال نات دياتل نص و هبر ىلا كا ذلكلكيث او طسلالاحف



١١ 

 نشل يوه 00 2ر2 ا ا

 م-يصنتاوذن وذاع م_منال ا ذد_ةءاوضيقناف قلللا نمكلذ اودهث مبملعْثأو

 مدهتمل مد عمنورضاسنوةراسعلاو كلدير اركعالا٠ نهنوءقوام لجالمهب رنما

 0 كلذلاوط ان أقم ر نم“ انتلااد هه او دماذأف هريغهع منو دعا يالا

 دفهللمةؤت ك اسودو حدع موضه: اك م «تفأ نع ءمتنمغل مهم اقمو ملاح ىفا دبع

 0 اوه ىنملاو ىرجلاو نيسبلا ف تسلب ىسفن ىف طلغأ تلو كلذ ن.”ىلعامو لاف

 ىمرملا سام ,علاىلأهض-ثحدمىف دكا هللادجر :اومالو تلق نينا دجال

 , هنمديعتسيناكو 500000 هد و هب دي نيب 0 6 0 2

 همست ىلا لءا ذل[ ايم هم-هددعحدملا ا ا

 ىنالمطار دال المع ىادلم_س نءكلذف ىوردقو مهتمة عاجل عقو 6 مهربغل نبا

 اناعاااخر ةتسعدا مدا اوةالصلا هماعىفسول حدمر هاظلاءالع هءلو أنا عكلذن همه

 فدادا!ةمالعو ل-ءأىلاءثهقئاو ماقملا اذهىف هيلا ةجاحللا مدعا لعل او طوخ اةناخغد

 نم هلس اناا مذ هركأل نأ ةمالع ىلا ءادعال ماما اذه باص ناكن او حدملا ب ىف

 لدقاك مهيلا ىذالا نمْئشب ل ديالو مهيلع هبلق ىف
 هماءفطعلا 7 ءاديدحأل « ىذالاراصأبىلمار"بر

 هلا دقموقلا حرف 35 0 هللا علط ىببعف

 تنك ىم)#
 مءاطعلا دمع طسل او عاملا دنع ضرددلا(كيدودعف كلقدص مدعو كماوفط تو

 م-متاماةمهئاعدا ىف ىلا عت هلا لهأ نيب ”ىل.ةط هناو هني دو .ء ىف هقدص مد هي فر عماف

 ٍباَكَذا يحاصهشفاهيلا ديت أرغن ءمتالولا قأ,ن اكو سنار ارعلا ل فطو سارعالا

 دك ىم) |
 ُكضمق تعنماذاو ءاطعلا ١

 تو ىل_ءكلذ لدم ساو عذملا

 لهأ ىلع تأ (كئءاوفط |
 لخادتنأ لب مسهتمتسلو هللا از

 اك ءقهالممأ ىف مهعم | «بلقفنامالاار «-هجو ىفنمؤملا حدماذا ىورملاربخلا ف ىنعملا اذهل ءقو لجو
 لوخدلا بالو مهتفاسضف | اهءئاصلا ةعذصلا ةريق هالوتىذلا هدم ىلا فب و رالرل كلن رشق وع الا ىومل فاضالا عمل دي ىلفطلا نا ا ىلا بعل ناال اول_هينأي نيفراعلل قإرطهسفو هساعهللاىذر ىكملا بااطوأ لاق

 لجر ل .ةطل بو فمودو مهعم !| هد_دوىلارطن.ال رطانل افصوو عذاسالاحدم كل ذنوكيف اهرطاف ةرطفلا نمدهشدو

 كطس ت.طعأ 1

 ىأب ناك ةفوكلا لهأ نم

 ناكواهيلا دين أريغن ء مئالولا

 ض,ةلاّنال(كَِد ويعقكتدصإ

 نء'اطعلا دنع طسلاو عذملا دنع || اهيلعمم انو مهسفئالمهح دم نم مها ماقتسا عج ادوهشا اورظنلا اذهبو لئاضفلا

 هلت ىلع له علاو ظل اءاقيتامالع ا ف 1

 نيفراعلا دنعةيدومءال ضقانموهرإ اى مهرغق مسعهللا ىشد ىدر ملا سا. ءلاى أ ىد_وىلذاشلا نسل اىنأ ىد.سو
 ه5 دصمدءفرهءاف كاددو نك 07 عقواملوأيالو ءانر - ذاملالا كلذامو عمتلا قدصلا نم مهدنعدو دعم كاذنأعم

 لدأ نيب ىلضط هنأو هتيدوبعف
 وشو ممتاماقم هناعّداىق هللا 5

 هد_عل_صاخلا لباهل ل هودغ ٍْ

 افوخ هضبق ناك ن ا مذ ىوع ددّر 1 دالو من: مقديو مها حسي ةردقلا ةضبق فنوفورمد مممال مهيأ كلذ ةيسسأ ثمح

 رههلا هممو اَدمو هريسص مدع نم

 رك ضءر.دنء لدصهف”ىهلالا
 كلذىفهعوقو مدعل دطسن ناكو ْ

 ملثم هب ولسا نمءانمعأ همفق ْ ىلءكل دبل داق مما دن يع امادار  ءاطغلا ءاطعل ا كط__سبتطعأ اذ

 لو هلا هءلع شّوشد مه ىف هعتوب : نم

 نيفراعلا نالركذام ىلع اللد نكي ١ كلذدو نةنفراءلاد_ةعديد وءعأل ضقاةموشو هلذ ىلع لهعلاو طل ١ات: تامالع
 مهني رشب نم ىئاباقي نم ديال |

 ام هوع دربع ن ماهله أعمل ديفتافايشلاومالولا أي ىذلاوه ىلفطلاو اهل لهي وهو

 ؛ ليث هل لاي ناك نافع هادم عقب نم ةفوكمل له نر لد بوجانرقل

 نيديرملا عمر وك ذملا



 نطا)هن رع ملا هةنوهسفنبودعب هلعوهو هدنءىذلا نقلا ىأ (هدنءامنيشب كرت نم) الهج مهدشأ ىأ (سانلالهجأ)

 ىلعهريغ نعام مدقو هملع نطل ١ مدقو نشل ١ ىعأ | هنال سانلا له> |ناك كاذبه فق لكلا هداه و هنجدما1هقاقص-سا

 ةح ارك ة# اراها كذو-نمحرذت يلا ةرذعلاّنا كالو ةدوكب از بينك ١ ١( موضعي كاذهيسشدقو هسفن دنعأم
 الا . 1 هاه هوكلاو

 0 10 ا ا ا / هر رقم ىكدر اب اولملا

 هملعساننلا نأ اذان لحوزعدبررنمتالذدمشراغاو هءلءىئيد أ حدعنأ أرب كس 1 0 ١
 بومعاا ناك شالو كلذب حرفنو

 ننأ ه«-سه'نم درعا! اىلعيلا
 6 نحر ىتااةرذعلا نمرذفأو

 ةنسل أ ىأ(ءانثلا قاط أ اذا)هفوج

 تسلوك لع ءاسنئاا سانا
 الهأت ءاكنالالاو ىأ( لهأب

 دوح و مدعلاماكءلعهنن روما

 اسهمكنوكحاوأ كف كلذ
 الفةضراععلاو ةملصالا بو..ءلا
 هللا ل ضفالول كلعءانث نكست
 امج دملع نئأف) لمحلا ءرتسو كملع

 كلذ وكمل هذ اوهاعلدم_س

 ْك-ءلعورتسة مسعلل اركخ#

 لاوقأب ريغتالو كاذل كءاهأ

 امناوبرلا نعمهتددو (قلملا

 كإملا نمكلذمهدوهشلاوط دنا

 ةفدبهماع ين أ لال_باو ميظعت»امرصتسسا ىلا ع هلنا نما رتسسا هنساحتاو وذو
 ةيورود:ءائوقتو ا عاروةنراهل اراةمساو ه_فتلامةمكلذيدا دزيف هيث ثسدل
 لائبىذلاركشااوداذهو هملعن ساه اراهظا ول ذفذوهدو هماا ىلا عتهتلا ناسحا

 هددءامنيقو لرت نم سانلا له )و دسعلاءانثىلان وكسأ | نم هم ءالس عم ديزملاهنأ)
 نمكلذو ةوايغلاو لسه قةياعم_مانثو سافل حدر ارتغالا (سانلا د_فعام نظا /
 ل-ءألاح لك ىلعودو هن هريس ناظأ ه- سقأب هلمقب كلرتلالديرتغملانال تةملاتامالعأ|
 هللا وهب زوي نرع لطاملانحدملاب ىضارلا هع هللا ىذر ىسالا ثرحلا هيشدقو هيا
 ىذربو كل ذب حرفي ودو ك_بملاةحنارك ةئ اراها كذوس نمح رت ىتلا ةرذسعلاْت ا |

 نءرذقأو نتن أ هسف:نمددعلااهاع!ىثلا بو.علاو ب ونذلاَن أك شالو تاق هييرذسلاب
 |حداملاّنأ لءيحدملالاحىف هنأ الا نيلاانيب فرفالو هفوج نمحجرذتىتلا ةرذعلا || :

 | ىلع نابدالا:ىأ (هلهأوه
 نلها ل ادايعلا بولقىف هنوكت ن أب ىذردق ”وامعو هل-ه< وهف هفو> نم حرعام ||

 وه هاعئالامهلاح نم لعب ىذلا هالومنيعنمهطوق:هنالا ب مريغ نم هاحو ردق هلا ا

 ناك اذا اذه ةمها ركل او ءانالا, كلذ لبان لو اهبح رفو ة>دملاب ىذر ث.- نمهريسغالو ْ مدععم كئحدءعنسلالاقالطاو

 اضرلا نم ماظعأ ةوايغالذاةسافو الها ن اتسص ناامأو نيدلاو لعلا لهأ نم حداملا || :
 كيةنءهرارشالا مكر ه-:ءهللا ىذر ىزارلا ذا همن عت لاف هنحرفلاو مهحدعأا ىأ(اوسدماذاداعزلا) نيحداملا
 نم ةشحولاروظأف كءلع نول ةماعلا نا ءاكللا ضعبل لءقو كل ءببع كلمبحوأ اوذةنا) سانلا نمد مودم

 ضعبنءىدريو مههيو مهرس: ف ريخالو معا يش اور هلم لاو كاذإ | تنل هدا ا حلا
 ىنحدع مل هناهللاةف كح دمدقو كد هذ أت هل لاذ ىكف ماوعلا ضعيهصسدم هناءاكمحلا || كام نا 10 ا
 "ل _علا ىلع ميك !اذهك ب دقفاذه رظناف تمكب كاذلف هقلخ نا ضهدقفاو ىت> : 0 ٍ

 ىذلاوهنءزملا(ملهأو هامه نتاقلهأب تاو ةلعءانتااقلط ا اذ زق كلذف | 0 ا ركل
 اذاف مَدةناك ئئاهنم هل سلك ةتام-ومّنال هلع دب وأحدءنالالهأ هسفنئربالا 1 0

 لعال ىلا فرعين أ ىعمنمف كا دل 5 ةءياهاالو هيلع“ انقلاب سال | ةكسل اىلا_هتهللاىلطا 1 مني ماتوا عمل( ىلا

 اوضيقنااو- دماداداهزلا )ق ةملهأتومشالو كلذا قاقحتساريغن ءهماعءاذثلابةنسلالا || 0

 1 هم ءانئلااوده-_-ثاوحد_ه

 ' اد.زم ناكسحو كاذلاوط سانا

 ملدو هءلع هللا يصهلوق لت اددو لمقر ار االو داع !مهدنع لصع الف مه فن نعمهميمغلمهماّقمو مهلاحىف

 لا ةفرغمف هبازهتسملا ئز مسملا كلذ هكر انكم هبومعو هب ون ذ ةفرعم هكحراذرم

 قالطاةوعنأ ارك اذ نوكح الهو دا ءىلاعتهتا ىلعءانملان + سفن لمعم_ سف

 كلا نمل دمهدويأ اوطسنا اوسدماذا نوقراعا او قالا نم ءانثلا.هدوهشل

 ىلأو
 اييظعاعت ومحدملاهدنع عقب وتك اسوهو ىع ءرملا هش ىفذدملا جدع ناك اذلو هماقفناعالاا رهه-وىف نموملاحدماذا

 : هنمارداصءذلا هد وعش عدعأ هب دودال وهلعه سقت قدح الد أهم ذاداماقملا اذه ىساص و نفراعلا نمهرعغل عقو اذكو

7 
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 ههح ودق امرا مالا ( )١53( نا ا ىلع عم مجز البلل مهتاننو

 انيسا ا ل هباوخا نك الجر ىصوب نأ فت اطل ىف هسفنل ىلاعتهلاهدحر هنا كافه قولان

 لاهو ناس

 لغاشهنع كلغشد الفن ماس ا هرمسأأ دودولا عدتنأب ن تايلط»

 ل_داح وه ىدلل الا درا *# هنأت نلعتل تهدهف داو

 لهاذكءاقو ىندالا ل ههونم ه هنأل_ءاف هاوس تده-ث ىتسو

 لئاقلا لوقةام معي هللاو ب هدوحول دوه هلالا بالاس

 لئالدتمهفنا ه_ءلعتلد ٠ ىدهلا نم, رضلا ىلا ترش دقو

 لقاعلاسمللان الام نقي هع هربعىث* ساو ناك ثر دو

 لءاقدم_عو كرتوذ مذا * هن اوممم هن اتا كور

 كهذا[ اذ تن أن كف كف هنوذافرامل كن وحدعسانلا)8 هنءىلاعت هللا ى ذر لاقو
 نال :هبولطما افاواهبويءن مهقدعصت اماهراتدد اوهسةئادءعلامد :(1نمهلعتا

 هلا اوضاآقدستو هلام كلذ سس ف اهرورشو اهرورغ نمر دل ا ىلا دوب كلذ

 ه ءاع سالاءانث كلذ ن ءادن اص) :الواملعت او الالوخدإتاّمعاو هملعتدسفالاو

 ْن ممويلع بعام 2 اوماق انما مهريغ هلعزالام سفن بون ملعب هنالدأم 4( دلمو

 ءوسوهسفن ماما نم هءلعب < امى هوه موق نأ اضاأ ىغينمف هن نظلا نحو هلحدملا

 لاهو هنطل ىف لخ دي نأ ناطمثأ | نكم أد قف هسفنحدعحرفنم موهضعنلاه اهيفدداقعأ

 تنال _-رلا سني لاش: نأن 2 ||اىح اناكحن تل جرلا م لام ئادارلا

 ري سا الار نا مهنعىلاعث هللا ى طر ةناصصلا ضعبل لقو 0 هدهلل اق ت تن أ

 نا هللا حدما ل ممضعب لافو ام انقا رع م_بحالىنالاقو بضغف م#يفهللا كاب ام

 ثنو“ فيا اريخ ذل .جا يسهلل ارخآلافو هشه ىلع لدعم أف كد "ىلا برهن كلد_.ع

 هللا ىذر ةىلازغاادماسوبأ مامالا لاه نولعاالاماار ةَءاونولوةءاعاند_خاؤتالو

 قلامخلاد :عنولوةع مهو ىاحلاحدعا - ردي نأ ةفمخ حدملا!١ اودرك امناو هنعىلاعا

 حودمملاّْن الون النا حدم مولا ضغبهللا ل: :عمولا ممولق لاغوشسا ناكو

 رانا ىف املا ىلا_هتهنلل هللا ٠ نءدع ماوه قة ايزع موعتلاو ىلا هتهللاد:ءبرةملاوه

 حرقان ١١ لهأ ن لا حودلم ديار

 4+ لعب انو ىلا_عث هللا لَها ,الاح رفي نأ عش الق ةنحلا لهأن مناكناو هريغ ح دع

 ىلاهئاذدلا لقى لات هللا د. لامس" الاو قازرالا نأ ٍل_ءاءهمو قاهطلاد ءيهأسلذا

 ىهتنا هيد هأ نم همي لغم ماو حدملا بح هبلق نم طقسو مومذو قاهنا حدم
 تأ كاعتهلا نمامصساحدماذانموملا ف هنءىلاعتهللا ىضر دماح لأ مالك
 ةدو# ههص هسفأ نع دوش ال ىذا اوه قءقحلا نمؤملا (هسقن ن هدد مشيال فصوب هيلع

 م الما 2 ل22سةٌةللالل

 [برلاو نولوب اقاندخاوت
 هلوق نم د-خؤوبو نولعبالام
 ارومأم سل هنازللا تنأنكن
 ىت-_لانالو سانلا بيدك

 وه امئاو هسبف مهنظليد-تف
 هلعمدشنور ارمغالا مده روما ٠

 ايذاكحداملا ناك نا من مون ىلع

 ولغااوة خا اما اباكترانهسدمىف

 لهم هيلع وهرح زو هب ذكتدك ان

 اوم الو هلع هللا ىل_صهلوق

 هحدخنيحادملا هوو ىف بارتلا

 ناكولاذكو هنع ىوهنم ل لح

 ةَرع حو دما ادنع ثرو هحدم

 هلوق لمي هملعو هن ىف هطاغبو
 هدنع حدم نا لو هملعهتنا ىلص
 لاهو كم-اصق:ءتءطقالحر

 (نمؤملا) عبذلا هنافحدملاو كانا
 هللا نمامسا حدماذا]ى.قحلا

 نع هدومشدال صوت هملع د نأ

 فدولا كلذ ىربال ىأ (هسفأ

 امعغاو هسفن نم هماعحدمىذلا

 دوشالف هسلعدلت انم ةئمءار

 اننى كندا قص هول وم
 نم كلذ دمشيامغناو هملع يندب نأ
 اورك ذو هملعساذلا تأ اذاف همر

 ءامصتسا هللأ ع نمامحسا هنساع

 ةفسب هماعو شا : نأ لالحا و ميظعت

 هس هُم انقمكاذيد اد زيف هنم تسرأ

 ىوقتواهنءاروفنواهلاراكساو
 دوو هملا هلا نا سحاب ور هدم

 ركااج 338715753131717 777 117710877, نهال 177 طاق ناقل .٠



 «أدهاشت ىت>ىلقا اكرظني ىدص”*”ناىأ هناحس قحلالا وهو (تانوكملا فام هرظاتثأ) ىلاعن هللا ل سهأ ىا كل حانا)
 لدتسامث اهيفهدعاشت الف هنعارب بكت نأ, (تان وكملاتاوذ عم ةننأك لن ذأ امو)ا,يفرهاظلا ىأتانوكملا فدوجوملا
 فئئاطا ف لاك فراظا !نودفوراملاررادتعالاَنأب ةرعشملاةمفرطاا بق اف(تاودسلا ىفاذاماورظن ا لق)هلوةب هند و كلذ ىلع
 هدوهظ ثدح نماهارئاهارنال نم نيءزاه ارتنأ كمل ادارذاهالوماهمفىرتل نكطواهارتل تان.'اكلا كل ماش نئملا
 كين ىأ(ماهفالا باكل خف)تا اوعسلا ىف اذاماورظنا لقهاوةءانه كلذ ىلاراشأو ١ 8 ءااّتوكث مد نماهارئالوابسذ

 - . . © .٠

 كم نولطملا ودامل كظشبأو
 نم مهفب ام امقام ةدها موهو

 | تاوءااورظنالةيلو)ةمؤرطلا

 (مارجالا دوو ىلع كالديال-:]
 اهيفددهاشتالو هنعاوي, بهتك

 ذا"هل.وامنا عما ذصقمريصتغ
 ىل_ن ىلاحو ىنارهالا تسل

 دوما | باررال هناصس حلا هيف

 باح ابان راهملعامب لد: سيو

 هل اودي م3 نام ل_صاح 3 د 7

 مدعامتاذْثد-نم(ناوك الا)
 هنامثان ةأن) ىضاماو صحن
 توشلافصواهالص>اماىأ

 | ىأ اهل هللا تاس قفتلاو
 أ سأ اها تو.ثلاذ اهبف هروهظ

 (هتاذةيدحأب ةوعميو) لاقاذاو

 دئماعَةدتو انوش نا وكلا

 قازطتلا ىفّت وش اهل امئناو

 دنع ةيد_خالانالدرد_>اولا
 ىأت حلاتاذإا ىه نيفراعلا
 رهاظملا فروهظاا نع ةصلاخلا
 ىه ةءدحاولاو ناوك الا فو

 ناوكالا ىف ةرهاظلا تاذلا

 ١ توزن ناوك اللنوك-ف

 اذإو ايف قطار وهظ رابتعا
 ةيدحالاةراشالا نابي نوأو د

 عمر<هيدحاولاو حومالب رج
 ةراخأل وهنبعت سل ىف رعل كلذ 37 دم قأاحبا ومالك ناوك الاو رلاك مه دنع هنادس ملا نا جوم

 مممسست

 وه ىلا عت ىلا ئدلكدوجو كاذذا رهظمف هعمنطادالىج ئدلك روهظ ىضذد»
 فق: ناكل نذأامو تانوكملا ف امرت أكل حانأ )8 هتلدهاو راءدعا لكيدو>وملا

 اورظنا ل_ةبهلو ماهفالا باث ف تاوم-ل!ىفاذام اورظذا لق تان وكلا تاود عم
 امتاذل سل تانوكملا فرظنلا,ىلاعت هللا أ( مارحالا دوجو ىلع ا ديال تاوعلا
 اولص دوسمل كل ذي مد سه أ امنا واده مم و هاوسامىلارظنلان ىلا هتهتلا نءدعيلا كلذ ىفّنال

 او رظنا لق ىلاعت هلو ىف ين ىعملا اذه ىلا ةراثالا واهية هروهظدوح وأهلا اهبفمهرظتا

 وهوداف>.ساهتمو ة.فرظلا دوسو ىف دوصقملا ن_هملاف ضرالاو تاوهسلا ىف اذام
 ىلعتلالد «-ةناكلتاومسلا اورظنا لافواهطقسأولف ماهفالا باكل خفهلوق عم
 لاه ه.ةنذانلوهو كلذ ىلعلديفكتف هئءدعبلااهيقوهلرابغأ ىهومارحالادوجو
 كَ: .قاادارةاهالو ماه ىرتا نكلو اهارتاتان'اكلا كل تدصناخ نئملا فثاطاف

 لافامتنوكث مح نم اهارئالو امقدور ,وهط ثدح نماشه ارث اه ارال نم نيعب اه ارتثأ

 ىعملا اذهىفانإو

 اهاربال نمنيسداهارتل 5 ها : و هلا كل تنسأام

 ملة ضخن !مدعلا اهتاذنمنا وك الا (هناددي دحأب ةوءىو هن اشانةّسان تاوك الاز# ا

 صااهاتو.اافاناوك أاهلعحو اها ىلاعتهتاتاثاتودملا فصواهال_صحاناوأأ

 الوةدذ_-ول !قدنشل اممةيدحال او ل>-وزءهلل اةيدحأ دو>وو* مر الل ١ قل از ىذرع | د! هتازةبدح اىلارظننمكأ
 ىضةةمنئاهتملك ًاالودشأ نوكب نأ نكعالث مح ةدحولا تناكحاذاالا قمت

 ىناكاو ةيد- نكت )تد_>وولذا ددوالثمحي اهنالطنو ناوك الاوت 1مم
 لقاك ةيشش اوددعتكلد

 ىدنع كاد سدل هلثاق « دا ذو دعو بر

 ىدح-و دقو دقتد وو * انة فك دنءام لاو

 ىددحو ىاوس قد- سلو * ىح لرب ىح دول

 ىلامح ادق ىعانفلا كاذب نكل *« ىنانؤأ سدقلا بانج نماكرسرمس
 ىنا.هنكصا هترض> لاج * نع ريعأ ىتحاقنلل ىفّدرو
 ىلإ هلام دو>و ريغ مقرا #23 هينا ند توكلمف ل ب_طو

 6ع
 دكدلاو

 كدنع قة نأ ىلع ةلواحم كات تارامع ىف هزربأو ِباَكَل اذه ىفهملعمالكلا فسح ار وردقو نئفراعل ادمووه اذه

 ء هملعديمالاعد وح ولا ةدحرو ىلء ملكتو فشل لان موضعي هدرذأ دقو لطابل اكددع لطي وقل



 روالاهءباورفو راثلا هاج ثري د !ىفءاحاكرصيمالوراصا ا الورصن اذه نكت لو !

 ىلع هاوسامل دوجوالدا (هعم)ةب ورخالاوةيويئددلا ناوكالا نم(دوجو مدوجو هللا نع)بوجحن اديرملاا.يأ(كبام)
 هد وجوو نيفراعلا دنع ضخ مدع هاذ هنا عمدوجو هلواوسامنا كمهونىأ( هعمدو-وم مهول هع. نكس و)قففلا

 قتابل_جركك ل ذوريغالهاوسامدوو مهونالا هنن ا نعل بحاح الف نك اريس تالا افءاملا لعرصشلا لالظ دوسوك
 امناوادسا ل انهد عمل مصأ |!ةزاربلا نعكلذ هعنخدسأ توصىأ اريثز هنظقْانهةوَك نم حارلا توص عمسف زاربلاذارأو ناكم
 هيلحت ىأ(تانوكملافهروهظالول) ١١7 دسالا .هوهحامتاو دسأدو-و ه.ضاقتوكملا كلف تطغضنا حب لا
 ابييلع عقوأم) دوجولاب ايلا 0 تت

 ماذاودجو ل ىأ(راصبادودو
 وهام ااهدوجوذرمص الفد
 اهيفوطاروهظوةيراعلا قيرطب

 تاذةوكل اى س..نأ ادوهظك

 هءاملوأ قزراما.:ةزرو هءاقااتبلا بيحو رو ؤتحو مولاظ لك ا

 كدت نكباو هعمدو>-وم دو>و هللا نع كبحام) ةمرو همع هءامحاو هءايضصاو

 دوو ناو قمةعل ا لعىلاعت هللا ىوسدو>ومال نأ مده (هعمدوجوم م>وب هسنع

 ال ءاودام دوجو مهوبالا يلا_عتهللا نع تال بءاحاللو دّرخ مو و هاما هاوسام

 مدعاهتاذ ىف ىهفالاو حاملا هللادجر فاّواافوةسادقو اذاىلاعتهّللا نعل ب>احالف هل طانتاه_هوتل اور

 ام اهتاذىفا-هادو-وال ضع || نأملافئاطاف لاق اذ_هىلل_.ةىعملا اذهىف تارادتعالا عاونأ عسجسرك د ىلاعت

 لاظلاو لالظلادودو ةري_صنلا نيعبابيلا ثرظناذا تانئاكلا دودو ءىوش همسشأو
 معلا بنا ص عمج رائدعأ مود-ءمالو دو>ولا تاسع عج رابتعاب دو>ومال

 هلك-ث ىلا مضيو هلذمعفشيامغائشلا الروم اذيدحأ فثالرات الاةنلظتتيئاذاو

 رامالا ىف راح“الا لالانناف ىلا عت هللا نءهقعتاران الا ةاطدهشنماضرأ كلذك

 كساد وبسو ١ صأأ سل باحلاَّناضر كل نيس امههنمو رايستتلا نءنقسأ اق ودلال

 ىعملاّتأ لو ةّرمربغ مدع
 ءارو نمانا ىلا عتق ارو «ظ نأ

 بجو أ ىذااوهتانوكملا باح

 اهيلعراشاالا عوقوو اهروهظ

 نأبتانوكملاهذهىف هماحتالولو
 ءافخال ىذلا قمقملا ىلهتأ | ىلدعت
 عقيمو تشالثو تاعمضالهعم

 ىلاعت هلوق لللدب راصناهماع
 رخواكد هلعجلبعلل هير ىل تالف
 هلوقبراث كلذ ىلاواةءعدىسموم
 ئاممصا ةنامرص ترهظول (

 رصن لانه نكي لب (هتانوكم
 ىف ءاح كر صيمالو راصدا الو
 ةياورفو روتلا هان ثيدحلا

 تقةرحالا بنعم ثكولرانلا هءاح

 هرمصل هكردأئ شلك هي>-و.ناحس
 ىأ (نطابلا هنالئثلكرهظا)
 نأآنطاسلا همعاىضدَمم نأ

 برقأ ينال او هنمكعا ان رق روك نأ م زل ىد ودحو ناهس و كنب ناكول او هلأ ند و

 كيم دود>وم دوو هللا نع حاف باح امصو ىلا ناخلا هققح تعحرف هللا نم

 دسأرتز هئزظف كانهةوكنمحانرلا تود عمسفزاربل ادارأو ناكمى تان ل> ركاذو

 ةوكلا كلف طغذلا عبرلاوهامناوادسأ كانهد_< ل ميصأالف زاربلا نع كلذهعتف
 الع عقوام تانوكملا ف هروهظالوا]ه دسالا هون هبجاماود سا دوجو هنا

 باح ءارو نءىلاعتق+اروهظ (هنانوكمتاعمضا هن افصتروظول راصد ادو>و

 هنانوكم تادمضا هنافص تر هظول لافاك ىقءةملا ىلتأ ادو-ول تم الئاوراد:ا اهيلع

 نطاسباا هنال ئتلكرهظا)# هرمدب هكردأى شلك ههجو تاس تةرحال اهنعفشكول
 رغهاظلا هم-اف نطامأ اورهاظلا ىلا_عتت ام« نم(ره اظلا هنالئن ل حح دو>و ىوطو

 نطاسلا هيماو ئثلك دو-و دئانح ىوطامف هعمرهاظال يد ئثدلك نوط ىضَتَعد

 ناىأ( رهاظلا هنالعو؟لكدو-و ىوط و)هريغا مي نطانالو ةرهاظ اهل عس ىأاهاك* ا.ثالارهظأ اذاذئثنوطدلا ىفهكرا تال

 اهعيجّتانوكملا لب هناذ نما دوجو هريغا لع ل ىأ يت لكدوحو ى وطاذلفئثر وهظااىف هكراشبالن أر هاظلا مسا ىضتقم

 ال ىتسئ لكن وطن ىذتشيرهاظلا هع*أق نطاسدا اره اا ناهد 55 ا!نم ن اهل داحو هدودو نمال ااهلدوبوالو ضحممدع

 ىائئلكدوجوْاذذارهظمفهعمنطادال تت لكروهظ ىضَدَقب نطابلا همء»او ءىث لكدوجو ذئنبح ىوطنمف هعمرهاظ
 نيب وعجلا نم هريغ ف الر ئاصباا بابر ا دنععبتلا قيرطبالا هريغادوجو الوراسبتءا لكبدوجوأ اوهىلاعتقةافهدو-و
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 تائيسااو تاوذهلا نماظنحو تاف الاو بودعلا نمامواا-عأ تن إسفنيعلا ىأر ةلزخع تسمم

 اقاشثاامه-حاور|تراطو بو. سألك ىناعواسو بواةااو رارسالا اه.ئمترهظو
 بييحدهشلا نمىل- ا امهدنعراص ىتتوملااموسفنا تباطودرملا دحاولاءاقاىلا
 رندا أو نيالا اكقتباعقلا نءامهري_غتالذكو مدن نم م ملف أالةقاف ىلعءاج

 نيعج ًامهنعدللا

 ال ابق اف داصالاقم عجاف * م-هلاح نءربعم باغ دقاو

 الوسعمال ممةشملااودحو *« ىدهلانيدللعاوامىلوالاّن ا

 نعط سن الاخ وهو هذعهننا ذر ناحل نب مارسّن ا هسنعهتنا ىذر كلام نب سن أ ىودو

 ةمعكلابر وتر ةلاقو ههسوو سلب ىلع هعضن مم هفكر همد قاَتَف هسأ ار ىف ةنو عمر مو

 لوي ناكفكلذدعن لسا مث لمفطا | نب صاع عم ةنوع هرب رمضح نعف ىلس نب راج ناكو
 ىسف:ىفتلقفلاق هلتاوت زول وش هدعودسل مهئمالحر تنعطىنأ مالسالا ىلا ىناعدامم

 هللا ارهعلز اف تلةؤةداهشلا اول اًعفهلوق نءكاذد- هد تاأس ىد هتلتق سل از افامهنلاو

 هياعدلنا ىلص هللا لوسر لافو هتعمل ىضر ةرعهف نب صاعوه ملعا هتناو انههنوعطملا

 بدصأو رنج اهذ خا مثبدصأف دب زدبارلاذخ أهنومم وب ةثالثلاءا مالا نأ فلو

 هذظأهملعهلنا هْفةسهاربغن ءدملولا نيدلاخاهذ كر بصأفت ةساو رئبااهذخأ م

 أ اند عمملام_هرسياملاقواان ريتا 'رمسدام هللاو ل_سو هلع هللا ىل_صلاق
 ا :و ةفمذم ةماأع ةلزم زخدو سفن د رم سدد سها وزاسدةل مهد ردهلثذاعومدنافرذت هاتمعو

 5507 فراعملا سوهئاشع تع مه :رياارم تا ظأو متدرب اصبتمعنيذلاانلائمال

 تثشتق ةراصسلاَهناّمغلا ةر ارغلارادلا ذهبان ررتغاو فااتملاو كلاهملا ةيدوأ ىف

 اهلاحانسر وعثريس غنم اهك ارش *أو اهدباصمفف اكدراو اهكابت انيمل ام

 هسا ارمسدل حال نا امطةلزنع املعانلد رداد ناك اهلاحمر يؤزتو
 ف رعملالا5 ىّدنو نيدلا ىلا ستنت هلك اذه عمم ءانغالو ءانه هيف دل .ءاجاافءام

 كال ادا ات عم نيقمملا يالا راعى لوخدلاو نيقءلاو
 #5 عم لاخلا هذه ىلءاهف ءاقبلا نابل نيعلاراغثاباقلعما :دلا ىف ءاسشملاوأ
 قمانالةيدو ميفالخ أ اهلكمذهو لاةدابةمصعمن رءالودايدز اب ةعاطق هسفنثدحال

 اذ ات ودوهاا لاح نءارخ لو زعمت لاك ةيددلا ”هلملا يما
 اوكرشأنيذاا ن هو ةامح ىلع سانلا صرح آمدمتلو نا ةمالاكب :اهو مهرارمسال

 اع :رسدهللا ضو رمعت تأ باذعلا ن موجع وهامو ةنسفلأ ارمعل ولمهدحأّدوب ول

 الارارةاارادراثراب هصابورادلاهذهىفءاقبلاة سمن ءلقاعلا هل لولو نولم_عد

 صحاو هأن غلب ؛ أكلذناكادويعملا ماوأب نينو اهتملا دووءلانيضقانلا دوحلابهه_ثن

 رورغلاو' "ءلفغلا تاحاشولق نع هللا عز : و اوزو ظعاومنم كاذفدروامع الضف

 اا ش
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 كاذب ق خل اهياا لرب نأ ن مهسسلابرقأ تناك-ةلزت للامن اك ىت> هب دا ةرمذاح هنعةيئاغ ||
 باهدإ اوءانفا!اهياا عرس او اهرو فك ادق هيدا ةرضا1-١ابندلارصنأو هدنعاهفس /

 هل بو مف ن نكس لا ماك ىت>اممالطد هل ارهظت ةرضاح تناكحح نا دعو :ن نع تناغف :

 ىوملاوةرخ . الا ىلع لاسقالاو اهترسهز نع ىفاتأ اوا.ذدلا ىفةداهزلا مما ار اظزااان ها

 ى ”ىنلا لاف امرونلا كل ذيهر دصح ارم ثنا همالعوه اذهادعلا نادسوو اهتريضح لوزن ا

 هللالوسرابلاق عفناوردصلاهلحرمشنا بلقلا لشداذاروزلاّنا لو هبلعهقنا ىلصأأ
 دوالنار ادىلاةنانالاورورغلارادن ءىفاصصلا م لاق اهب فر_هب ةمالعن م كلذل له ا

 هناوهش توعكل ددنعو مسيو هيلعهللا ل_صلاف اموأ هلوزن لبق تودالدا دع#بالاو

 همهنوكي الو "”ىهنمراكج ب:رايدمأاطئالو هوسده نه أت الف هدسفن عاود بهذتو

 قفار اهاقساا كلذل نا اللا تاماش ل١ مانتغالةرداملاو تاريخ | ىلا ةغزا سلا الا
 اههنعمقلا ىنر ذا عمو هيراس ني دح ةراشالا ىندملا اذه ىملاو لمعلا لاصتاو ةوودبالا ٍ

 هل.طيئسادا اج سو ةنلجملا لامن لور اشي لاه «_:ءهللا ىذر كلامنن سنأ ىدر ٍ

 تصل اق دراسي تحيصأ فدك ل سو هيلعدقنا ىلم ىنلاهللاقفراصنالا ن هباشأإ ١

 ىدفث تفز *عهليال او سراب لاذ هشمشح ل وق لك !تاف ل وق وعن ام رظنا لاق امسهللااممُو وما :

 لح أ ىلارظنأ ىف "اكو ازراب بر شرع: فاكف ىراجن تأمل و ىلءلترهسأفاسندلا نع ْ

 دع مزلافترصبا لاةفانهيف ثور اه. انا لغأ ىلار ظنأ ىناكو اهةنوروازتبةنملا ْ

 هلبا ىل ص هللا |ورهلاعدفةداهثااءىلهتنا عدا هللا ل وسرا.لاه هءاقف نابع الا شارو

 سراف لوو بكر سراف لوأ ناك ىكر اهلا لمخاب لء ىلئاى امويىدوبو ملسو هيلع ْ

 هللالورابتلاعو 2 ف هياعدتلا بص هللا لوسر ىلا تءاخس كلذ همأ غابف دهتسا 1

 تكتل ذرمسغكيتاو ع زن او ىب !نافةنلاىفكيناف هثراج ا نعى ربخأا|
 ةنج اهنكلو ةنيع تسيلامنا يرام ياسو هسيلعدتل ىل_دلاةفاسدلا ف تدعام '

 هنراحا. كا ع مم لوقتو كصضت ى هو تءحرف ىل_ءالا سودر ملا ف هيراحو نانس ىف :

 لاذ كس وهو لسو هملعهلنا ىلص هللا لوسر ىلع خد لل. جنذاعمتااضيأسذأىودو |
 ليتل تاور لسنا لم ”ىنلا لاه امو مهلا, تصصأ لاق ذاعماب تحص أف دك هل ْ

 احامص تص ص امهّللا “ ىابلاق لوقت امقاد_صماق ةقمق قد لكاواق اددسالو

 مقلط تاس وعبصأ النا تننظال ١ امقءاسم تدم أ مو ىرصأ الثا تننظالا طق
 اهيئاهعم اهب ىلا ىيدت ة.ثاج ملكى ار اق اكو ى رخأاهعتت االنأ تننطالا

 له باونو راشلا لأدب وةعيلارلغتأ ىناكوهلنا نود نمد_.ه:تناك ىتاااهنانوأو
 هقارسنب هنراحنالضافل ا نالدبرلا ناد يؤم شرع 1100 ةلملا

 نك-ةو نقدا ار ونام ماع رش *أانإ اهمتءىلاس عن هللا ىضوشادادنألا لن و كيب

 نيدادلا سمأ ادهاشوربعلان رو:ةنءهارك ذا ىردصاما.نمر دص نيك" ىأ ام مب ولق نم



 اول.قاامهدوجو الولف كما ءل.هلا هرثس ىأ(هرس ليج كل.ةمرك اامنا) ركشوأ ةبشو أ ءاطعانك ماع لبق أ ىأ(كمرك أن مإ
 ىعشال(دجلاف) ذ دئتحو لدَعاو رو لور ذة تال هلع تناام ىلءاوءاطاولذااض رلانيهبْك_ءاااورظنالو لومحاالو كل _ءلع

 مركملا هنا ثم نمال هيدي ىلءريذل» ارجاث من ءالاءدمهتالف ٌكلرك_ُدو لمركسصا نادملا سد ( كرس ن !زالا نوكينا

 نمنوكشهعضومريغىفءانثااو دسجلا عضمف طاغي د ةذدو مرك اوه.لعسانلا لقا نذهللاالا كلذ سدلذا ةةمّشجح م ظءعملاو

 ةنمنعنيلفاغلا مها عىلاني رظانلا مه سفنان نياه اها نمن 'وكمق ما د الا هيو هكتسادوةئافصو هسفنل ىريف طاغي دق د نيملاظلا

 هناسحااسلعلبقا ىأ (كيحتص نمالا قيقا بحاصلا سدل ىأ( كيحصام) نيتطلغلا نيتاهن مفنصملاهرذغ م-ملعهللا

 قاحننماذكو (لالوءالا كلذ سداد كيومع لمصافت نم هللعبامْك- ءاعهلاقاو لأ همك نم هع :عملىا ) ماع عبو هو )

 هلاهرو وظ دنع تشرال هنال ةةمقح بس اصن سلفا مهل ع+ عمال مصإ ذل امأ ىلاعث هلا. نيؤراعلا ةبف وصل اةداساا نمهقالخاب

 ديرب ىأ(كملطب ل نيم بدن" ن هرياس) كلذ مهمه رثأت نمدبالفرب#ص ناو هيلعربسصلا هرو دقمف سيف كلذ ىلع مزعتاو

 كسعت : نمام هقالخ ابنت نمو الالومالا كلذ سيلو ىأ(هملا كشمدوهي ل 1 ا ىلال)كب ىتءيو لرمغ ىلع رثؤدو

 099مل مس حد سم منا طنا 5 هوم عسل محصن وح نهي: كد عن عسر عدس صنع 5 1

[ةكيوتموا ! نأ دهلا سدل كرك نإ دل اق هركس ل شل مرك ًأاماذم نم 9 . 0 0
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 اذاف سانا ا ىلا سانا ببذل ا وهلا هتلارتسو بو.ءااوتاف الا ليدعلا ١ ا : ا

 ا 1! ه.يفا ماسلا! روت رضي كنس هنا وكرت أ ىلا كل "اذنه ني الفد انفك 0 ١ ا 0 7

 ىلع لا مهاهجدوجول لا قاما مارك ًةيؤراضي كنلم<الو ثةئبالهاج نوكنتف | ل 0

 مهارهظأو كب ومع م.خءرتسو ك مارك | ىلا مهرطضا ىذلاكيرنوده_ءلع مهدمحت نأ | 0 ,

ام) و هعضومري_غىفد#لا عضوب اناظ كير: مم ارناك كا توكين ةتاع ْ (ةرخألا تيارل) كيلقفروتلا
 كبص

نمريخ ميركل كالومالا كلذ سلو« ميلءلسعب وهو كح نمالا ١ كنا 1 ا :
 ٌكملطي نم سص) ن 

ما (هءلاكنمدو هد ئسلال ا 006 2 2 3
 سدس وذم فتح هللا لع سا

 بتولالومالا كاد شياو كتم اهحر 5 ىلا كيو مع ن نه هلعبام كلذ نمهعنع ءلوكءلع ا 0 3

 اضيأ كلذ ساو كنماهلاْة ةعقم هريغن نملداراو لرثآو كيىنتعان نانو نايعاس و ؛اراو) ا 0

 برا اة " الات ًارانوقماارون قرمش اول ) قا لا نيرا ادق كالومالا ْ 0 انشلاةفنك رول دقاندلا

 ئق.لارون (املعءانفلا مسك ترهظدقاندلا سام تءأراواهلا ل-رتن ا نمكنلا فب ةفكلانهسشلاءانفلا ىا

 ةرخ الاولظاسلا هلطس و قا هن وكف هع عرومالا قئاق-هيىاارتت |
 1 ولا 20 0 20 0 ىثامل ل | ريسغتلاو فوسكلاىا فاكلا

تناكوااةرخأ الا هي رصب أ د_علا باق فني ةدارون قرمشأ اذاف ل 5 11 ثلا نمةعطتلا ىو اهرسكوا
 

ْ 

 622222222222222 222222222555252 يي

 هيل دومالا قنا هب ىءارتتنيقمل ا رونّن اع ءالذو ( اهياع) همقامر طا ريهام تعلن انااا انين طغي ىلا

 5 ٍةااةرخ الارمص سف لطاباندلاو ق-ةرخ الاوالطانلطاملاو احق اهيىر درعا بلق فق رش أ اذا هملع ىهام ىلع

 ةرضاخلا ا.ندلاريصس و اهادا دعتسالاوو متلاب اهيلع ل مقمف لقرب نا ن نءهملا برقا تناكفلزتلا "اك ح هيدلةرشاحهنع ةبئاغ

 نكست لام اك ىتحاممالطب ةلرهظف# رضاع تناك ناد سمرات نعت باغف باغالاوءانتل الا عرس أو اهرو كي ادق هيدا
 اذهلديعلانادحوو اهترضحلو زالومهتلاو ةرخ . الا ىلع لامقالاو اهترهز نءفامتلاواهيف دع لان قملارظنلا اذهل بح ورق

 هللال او-رايهأ لق مناور دصلاهلحرمشنا بلقلا ل>داذاروذلا نا لسو هيلعهنتا ىلص لافاكرونلا كلذيهردص حارشنا ةمالعوه

 توكل ذدنءو هلوزت لبق توءالدا دعسالاو دول او ادىلا ةيانالاورورغاارادنعىفامعأ ا :لاه اممفرعي ةمالعن مكلذإ له

 ةرداسملاو تاريخا ىلا ةع :راملاالاةمههلن وكن الو" ىهنمتاكن ناندلاطنالوريذمالاه سمأ انالفه سفن ىع اودسهذنو هناوهس

 لمالاحالصت او واو لالا لول نيح لك قفهراع تس ثةسالكلذو تافوالاو تاعاسلا مانسغال

3 
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 ا ير ير و رت ل ا ا

 مهدج ةبو مها نيزتلاو عئمتلاوقاخلادو هش ماع بلغي ةماعلا (قلس كلمارظت

 هللا لام _هلاثمأ فو مهتم نءاوطة سف قانا م هاربالثلا_مبنيلماعممنوك لاح ىف

 مهموأق ىلع بلاغا اي الا هذهىف هنعهللا ىذر ىريشقلا سءاقلا وأ مامالالاق لولا

 ةقرغلا مسونم-ميولق هللا سو نيذل اك ماو أ مهيلع علطمقاساّنانورعشدالو قلدنا ور

 ةرسس< نوءعجريف لاق اهيفمهل بدصنالفاهنعم_هوفرمدا نا اودوناهاعال هللادعأ امو
 كباوثنم ام رأامانيرتنال_قراذلا اننلحدأولاْ_راننوأ أو ةمقاهانعنول الا عرام

 ىنوةزرابتولخ اذا منكم كب تدرأ كلذ لاق انباع روهأ ناك كئاملو الاف تدد_ءأامو ْ

 مكي ولت نمىنوطعتام فال <سانلانوا رتناتبخ مه ١يعمقل سانلا ميقا ذاو متاظعلاب

 ىلا ا و رتلو ساسخا ىلا منكر وىولح لو سانا ا حالجأو ىوامتلوسانلا ميه

 منا ةلزملا تكلا ضءفو باوثلان مّمرحام عم باذ هلا مبا مكقي ذأ موملاف
 نيرظانلا نوهأىنوةلعج لفك ارأ ىنا ماعز او مكناعاىف لاخلا: رك ارأىنا اولغت
 روددلا قامو نيءال اةنئاخ ليلا هتهلوقىف امهنعهّللا ىذر سامع !لاقو مكنلا

 اهتروعىلءعلطب هنادونو اهنع هرصن ضغب هنا م_ميريف موقلا ىف ةأرملا هب رقل_جرلاوه
 5 ارملاه-ممرعفم وهلا 3ث ركل ىل-> را وهى رخ أ ةءاورىفل او اهاعرد هيو

 نأ فاماذافر_طظنواهلا ظل ل_ةغموملا نمىأراذاف اهتعرسص:ضءغيهنامسميرعفأ]|
 امتروعىلار_ظنولدوب هنا ه.اق ىلع ل_وزعدللا علطا د_ةذ امتعهرمصد ضءاونطف»

 م-يلعاوءلطي نأ س انا !نوناهيو رادار ظن نوذذس:نيذا |نيئارملا نام هاك اذهو
 فدولا اذه نمءاربنيةءلاوناعالا لهأ ندةصاخلاو رازوالا نم هنويكترياعف
 دايةعالاو مهيلارظنلا نعةفورمصممهتمهو امذالواسدم قاما ىلامولتافتلااليمذلا ||

 م-هفهرظنةبقا هو ىلاعتهللا لعب ةعامةلاوهاحنامعلا ورم ض عفدوأعض:ىفمسولعأ]

 اها ليقف م ميولقباهرامتكالو مهرطتنءاه غي نأ ىف اهنعهتلانمرتسلانوبلطد |
 هنمنم طوقسلاو هطضدأ ضرعتلاو م بر ةفلاىفن وعقاب بن وامعتق مو سفنأ

 هفءهللا ىذر ىلذاشلا ن_سحلا وأ ىدمسراثأ ىنعملا اذهىلاو يلا نيبامن اشو

 انرك ذو اهبايساو ةمصعملا نمكيذوعنو اهماودوة بولا كل نان امهللا هلوقرهئاعدف
 اهةئارط فرك تلا نمواهنءةاصلا ىلعاناو-او اهتارطخ مودع ل_قْك:مفودلاب
 اهد_تنرهامل مطلاواهل ها ركلاءاسهل ديتساو اممهانمنةداامةوالحسا_ولقن ماو

 لاح ىلعاوعلطا اذا (قاخلا |

 ا ىأاهيفميلءهللا نمركسا!نوباطدو اه نوهضت ساو ةمصعملا نوامعإم-هذمهمذ ةمهاركو

 ش نءىذربالامنودس ذا م_وءمودو هللا نمنوةنضسنالو ساملا !نمنوةخسا ل-وزع

 مون مود لاق هنأ ل_سو هءلعدتلا ىل_ هللال وعر نع ه_ةعدللا ىذر عاح نس ىدعىور

 قققَع مال ص طوقس ةمسشخ)

: : ' 
 نوعقواوناكحام ممتوف.ف

 عدو تل وح نم مب
 نودع: نبذلا ,هءالوعو ٌراضملا
 كرمشلا لاهأ مهو هللاري_غ ىلع

 نم هيحاص حرة ىذا |ىنذلا
 لاق م_ولثمىفو نامالا قئاقح
 سانلا نمنووذسب ىلاعت هللا

 م-هعموا» هو هللا نم نو ةذعسنالو
 قئاقم م-هةقصل (ةصاخلاو)
 صولا اذه نمءارب نامالا
 احدمّواللا ىلا نود فها ال مييمذل ١

 اعف: متم نوءقوتيالو اًمذالو
 الوم_ملءنودقعنالو اًرضالو

 وهامنا مهلاسو ميا! نونكسي
 نوراطد) مهيلا هتلارظني ةعامقلا
 اهسغدناب (اهنع ركسأ ا هللأ نم

 م-مولةباه .رطخعالو مه يظن نع

 اهنولءءيو م_هسوفناهيلال سقف
 مهطوةسةمشخ) كلذاو.لطامناو |

 هتفلاخت (قولا كاملا رظن نم
 نام هطذشأ ص عشا او

 وهاذشو نيالا |!نيدف بام

 دقو نيد رفلا لاح نم لااغلا

 الاثتماابهيفرتسلا ةماعلا بلطت
 ىل !نارتس لا .هلوسرو هّننا حال

 مهدنع نوكسحجرالو ا مئذب

 اطتواهل ةيحغالو اهب ف افذكسا
 نأبم_ممعقوامفرتسلاةصاخلا |

 هيديزبالو «قةلخ نيب مهصضشال

 مونم ةيصعملا عوقو نم مها
 - وسنملاب مهنط نس الاون اسالو

 مهلعاوعلطا اذاهتلاىلا '



 .هملا هلدسل ثمدح ن نهد هعن هحر وو هسفن ىلا ه رطب لةيمد.علاّنال (لوبغل الهأ لمع نكيل) لسجل هرتسىأ (هرتس ل مج الول)

 صالخالا ىف حداشتلا ىف لنا ا نمدلك اذ- مو هلسانلا دج باطرب وهب ناريق هنأ .3 .2> فدك, دقو هسءلعهنوقوهلو- دو هُو
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 !هينيفضتسسمو اهلنيلماعممنوك لاس ىف ىأ ةبصعملا ف ىأ (اهيف) ميلعرتسين ا ىأ( رسل ىاعنهقلا نم نوبل طم اذاو

 كلذاو.لطاناواهل نيبو

 دارأ اذان كلو اديأدبلا لصي لكل ذر هدءىلاعت هللا ىلولذ هنارا شا نمراسخا وأ

 ةمسدقلا هتوعثو ةملعلا هن امص نمهارهظب نأب هل كل ذىل ون ه#ل ا هدمع ل دوب نأ ىلاعت هللا
 هلوقب همااراشأ اكمل هتب# ىلةمالع كل ذنوكيو هنع هنوعنو هدم تافص ئاذب بمغبام
 ىتااهديو هيرمصيٍىذل اهرمصبو هن عمس ىذلا هعمم تنكهتدمحأ اذاف ىءدقلا ثي دخلا ىف
 هلدرات اامالاز اس االوةدارا هل ن وكت ال لذ دنعو اهيلع ىثع ىتاا هل جر واسم شطب
 اجالمركللاو ىلذغلا نم هلا هللا نماسعهللا ىلا الص او ذة ةمسنوكمفددا ارأوهالوم
 هللا ىدر لاهو ءاشاعءاش نم ىلع ْمهَتملا ناسف لمعلاو داوتجالا نمهمل اد ههيلاد معلا ن

 : هلوعبهحرفو هسفنىلا هرم يلة يمددعلا (لومقل الأ لع نكي هرتس لمجالوأ همع

 هرءاثاعال اهنعهلصخالاذ_هو هماعهنوةوهلو-دوهدو هسمأ | هّةيسل ثدح ند

 || حداقلا انا كرمشلا نم هلك اذ_هو هل سانا اد_ج بالطب وهيئارف اج فنكيدق دقو

 ا ,يع(لاق) ب مد _ةناكلهعلا لويقىف طرش صالخالاو ق.ةللا صالخالا ىف

 نيسعمنهح رن أدب رببمعمبلقو بيعم مج مدن !نكجسم هنعهللاى در

 || ل_.جالول لولا دو-ول ةءله أ همف نكي ةناثملا هذه ناك انادبعلا لمعق تءعالب لأ
 1 ايا لءالدوب لاحت قل لع ما روع لفوربو 5-5 مظءو ىلا عت هلل ار اس

 ا تالت صال+خالانو_ملاطاذا ه:ءهللا ىذر ىثرش هقاد بو يشل لا هلعو

 ٍ مومو مهل 1 لكن ءاوؤربتف مقاوم هرةفداز مهلانعأ تالتاذاو مهلامعأ

 ٍ هر دق ةعفرو د_عأأ فرش مجسءا ذادلح ل طم جرملا تعط انامل لاكن

 || هنءاندو هياعهداقعاو هيلا هنوكجو هلع هلايقاو لوز ع هير ىلا ةرظ ب توكامت ١

 || هدانتساو هريغىلعهلابق او هسذنىلا» ظني نوكتاممن اىلاههللا يعن ههطوةسو هد س>و

 |١ ماظهةءاو هسفنىلا هرظن نمراطخالا هذه ضرعمةعاطلا,هلعدئءةيعلا ةهاوسكلا
 فال ع:تلاوءابرلا قبافدن ههيسيقمل سي هدب او هتاماعمىلا هنوكسو هتعاط: همعو هلع

 : هل ب وبو هير نمفواناورذإلا ىلءءلم_كاماف“ ءام_ثالاهذه جيف ةم_صعملا

 1 «ءاطأ اذا هقلارحىلادبلا ناك كلذافهبلاراقتفالا دو وضنتاو ةناك مالا
 :ٍ هللا حو أ لاق هنا لاسو هملع هللا لصهللا لوسر نءربخلا فوهاصعاذا هلح ىلا هنمحوحأ

 ىط سقو ىلدعمماعتقأن ١ ىتاف اورتغتالن يقي دصل ١ ىدايعالق ءامنال نم ىنىلا ىلا.عت

 ١ نذلعز كحال ىلا جر نماو.«ًامتال نيئاط1نا ىدارعا لقو مها ملغ رغم ذعأ
 |١ فلأ ةعاطلا ةنويو ةدحاو ةممءملاةيوث هنعهللا ىذرديزب وأ لاق ىعملا اذهلو هرغأ

 || ايقرعسلا ىلاعتهلل ا نمنومالطي هم اعل اغا مقرتسو همصعملا نعرتس ني لق ىلءرتسلا ]هن وب

 هي



 هقءكستالام مسن ىأ(كي واعدوثو)هملا لوصولا ةو هش ,ممو كلف: بومع ىأ (كي وا سمءا نفد ءدالا هاا ىل_صتالكناول)

 دعنال ا همأ لص الكن ا دقتعت د! تادهاجلاو تاضان رلامو<كو كلذ“ انؤوةردقلاو ىغلاو ةرعلاو ةوقلاك كدلا
 1 هدا تكحصأ نيل عانق 7

 1 - 14 عوجرلاةيدو.علا «فءهللا يضر لزانم نيهلنا دمع د ممونأ لاه هنمل> ا ئثددعلا
 هلا تلد 26 ١ثاف ع

 لصتم) كلذ تدقنع أ| هلا لاه“ اعدلاةباجا ةءصاخاضي ا «فو رارطضالاد .- ىلع لوز« هللا ىلا ئ *لك ىف

 اهنعئلفس الى جلاةلبحلا ةسئاذلا ْ ندامعلام تو االز هنميولطلارار طضالاو هاعداد ارطضملا بمد ع نتأل بوز« كاسل 00 ا ْ ا! هويالو ا ارارطضالاو هاعداذارطخملا

 3 هءاادةسب دو اهماعدق يبا الا نتا دسم لشن ىرالو ةذقلاو لوقت أ 70ج

 نهةغمل ا علا |
 ىلاراُث « جاك ماعدا ا هناصلوبرالو الومالا هّنادغا ىرالر ُهَدلاهمتلا فلاضلاوأ ارصلاف قدر ءااتلزئعتوكيو

 تادارأ اذا كاوا هش تاذ : 1 5

 -01- | ىالومابىل به لوي اماه يقي ةمسح هللا نيبو هن ىري الفل ماب هللا هيدي
 . || ىلا عتورلاىها اوم عارسالن ام-وهام_هوهلنامزال نا ع ًاراقتفالاوةلذلاوئئالب

- . 
 هءعس ليعتو هةصو لمصو طغا]

 ) 3 و ىلع / : ؟هلذأ أمنأو ردهللا كر صن دقاو لئاق نمزءهلوةبةراشالا هءلارام_مفصت اد.عااىلا

 لءقاك مهترمدنو مز ع مه تبدو ًامهتاذف

 اهاذ ىفاهزعف كلا اهنم * ابرق”باقرلا تالذتاذاو

 عئربف هالو م كدي نيب ف قب ىذا | رطضملا نيفراعلا ضعب لاقو هاوشاوت اة

 رهظأو كفاصوأ كن: ءركسىأ

 كاَعأو كنعان فاقهفاص وأ اع]

 راهظاهن دلال افصٍسمغئأ | هي

 لوز
 ٍكلذهلاو كيلعةبلعلاهتافص ىازوني«»ىئت.ةلت م« ماللاولاذا ىلا ىتاسأ تح

 < دقلة دل !قالوقي ةراغالا ا 3
 || ل_عفلك لأ ىف هللاىلا ج-رلاقد_صة.ءالعو قمفوتال با او نأملا فئاطل ىفلاق

 ىلاٍب رقم ىديع لازيالو لأ نإصتساو هيديزيب ةنكسملاو ةلذاارع ىف سامغنالاو هملا ةقافلاو رمفلا قمقت ل رتو

 هتضيحأ اذافهمح أى لفاونلا ْ لا ةاذأْاورديمقا يرصندقاو ءاهس تا لاقدودبأ كلذ نم م غار هلا ىلا كلذ

 هريصنو هب عمست ىذإ | هععم تنك 1 ترم“ طءأاموكءو ع ةنح لخدتالف نيك1 لاو ءارّةفا تافدصلا امنا ىلاعت

 سطع أ | |لاك سف لاطظوغو هند ل> دو وقربه ءهئتاريش الذ نملاقاك ل اوقف خفورو
 كن تاخدذ الواو كال ىذر اك لةو كنب ام اهلخدا نكءاو اديأ هده دس ن أَن ظأام

 كلدوف) امم يشعل اهل دواس :

مملا || هقادالا ةوذالو لوخال مو هيلعهللا قص هلوقانههمهذاودتاال اةوةالهقاءاشام تلق
 راهظاوهو (كيلاهئماع

 0 را

شلا لاق لامعالا ىفداهت>-الا || هنوقو ىلا هتهننالو> ىلا عوجرلاوةْوةلاو لوحلا نم ىري-21!قد_صاهف زوذكملاو
 "ىلذا

 هتادلا كول ل سينا هرس سد ل تا كاوا بلا لسن كيواعدوعو_تيواسم انفدعبالا هبل لصنالثناوأزف
 ا أ اجالثللا هتماع هسلا كلصوقهتعنبكءزو هذصو كفصو ىطغه ل! كلصوب نآدارأ

 را 3 أ بلقلاتاق الععطقو سفنلا تافصوءعالا نوكيال ىلاعت هللا ىلا لوصول ! (هبلاكانم
 0 7 09 ةءاداالا نكم/وأو همامدو عب طكادنالوهثدح ن مدل نءرومُمال اذ نمائثو

 نكلو دياهملا لدد/كلذو هد ع : 100

 هيلاهدبع لصوت نا هللا دارأ اذا اك يسب اا م
 00 هنع عطقنت ى هللا ىلا ىلول لدي نأ هنعهتن ا ىضر ىبسرملا سايعلاونأ ىدمس لاه اوم
 نسا ونأى دمس(لاقو ) للم عاطقن البدأ عاطقن ا نعي ىلاءتهللا ىلا لوصول اةوهش

 هئارعب دئ ن٠ ريب ديو أ هن اوهشنءةوهثه_عمو هلناىلا ىلولا لسد ناو هسنع هللاىذر

 هتافصنم هلرهظي ناب4 كاد لَو
 بشغيامةم_سدقلاهنوعتو ةملعلا

 دنءو هنع هنوعتوهد.عتافص

 ها هدارأوءالوم هزات اامالاراس> ! الوةداد اهل ن وكن ال كاذ ل امع 1



 نمط وافحو كحتلا اوحباطتن !ئنيةةغاد نع ريتعما ناشاا سا ىأ لاما نا سأب ءاعدلا ىأ (باطلادوجو نأش ا اام)
 1 ثااامغا) ه.ىفونالل "ال ذتافبدالا ن مءاعدإا ىف كماع سميا ىفوب هريغنود هسنمكلذ كيلط نان اطهريغنود لال 0

 لبطةفالدا مو كح ىلذ زيدا ريش قرد 001غ «_+ باطن نايم ادن ءريتعملاثاش ا امنا ىأ( بدالا نسح قرت
 وهكلذو كءاطو كا اوس مديو كد ن سد كل دمهم ورلافوة<اماسقو )أ 6 ١ ةبدو.علل اراهطاهنمكلذ اطتنا

 كا ا ا ا ا بدالا نم ق.ةمتلا ىل_ءءافولا

 باطااددارينأ لمحو ءاعدا ا ىف
 | نم مئذاههجوو باقلاءبلطلا

 1 نانأشلا سدل ىأ ض | -عالا

 ظ دقفدي ربالن أدار أ دي نيانأتامهضعبلاهدق هنأ ءاوريو نتا ىف( لاق مهشعنم هونك أ اه كيلق,كالومنمأسسمث باطت
 1 ٌنالديررالن أ دارأ اا هزنعهللا ىذر ديزيانأ تأ كل ذر هدنع ةفر 2 نملوقاذهودارأ ا لطم ارسال

 وهذهديربالو أ. هع مراتعالو 4 ة «ع.ةدارالا مدع عجسأ دامعللو هلرا:>اىلاعتهللا ا قزرتنانأكلالءالو تاسالا

 تارا لكشف نابل ونأ ثلا لاق كلذإو هلل اةدارال قفاوم ديربالنأ هتداراىف 2 2 : ١

 ىئانرلاهّمفلا عضوماذ- ل *:هنمّكل سدل هللراة“ثوه هتامت هو عرمشلا

 ءالكلا اذه. زجشلا ناي اف لاق هللا ن ءذوخأملا ةقيقملا لع لزنت ضر اوعو ىفدالاملعلاو

 ال_ئاراس>الا ل رتىل_ء "يملا ةيدوبعلا ماةمدر امتشا ضقان. ال عرمشللر اخ لك نأ
 قبلاحت اوروتادارال اوفئاظولاّنأن امة كلذ ةقمقإلا كرد نعرمداف لع عدم

 تراسل ناد خيشلانييفراتخادق هئالةيدوبعلا عي رصنعدبعلا ابحر خاهتدارا |

 1 مل رعي لأ ن نع حرز نأ نطانخ تبالماو ىمه مدل سل هنا يصوعرمشلا |

 د دب نيانأ نأ ' 11 مهن اق كالهفو دلو ىل اعتدت ارهبدت نءالاها راسو

 هن تدهس ع ند ىلءةدارالا ساق واطيْنأ ر ال كاذاوص اإل ا :

 ىذر“ .نزي بأ مالك ةعصدا نيت ادور ةه عنو ةج المو هفاشر هس تدحو نع هزجحت

 ضنانم هالو لك رم ءاهنأودب رأالث أديرأ 1لاةفديرتام هل لمق ثم 0

 باطلا كربوهو بدالا ن-_سح

 | بدالافكيلا هرظءافتححا

 ا لوالا هولا ىلعءاعدلا ف نسحلا

 اماعقو هب دويعلل اراهط اوعدينا

 ا ظ-لسشلالةدوبرلا قع

 ءاعدلال رتىفاشا اهح 8 | ىلع وامتد

 ه:مسق ىل_ءاداقعا للطلاو

 الاغتشاوهتئ شع ءانتكحصاو

 (كلياطام) هتلكسمن 37 1

 1 2( وهو لعاشتلا انئبلا

 ند لا نأ كا (دارطضالا

ْ 
 1 ةاضمَملاةيدومعلا نعةدارالاهذههسرذت لف كلذ هنمدارأ هللا الالاديربال نأ دار أ ام ْ

 ]| "هلع سلا نب وه ةيسااملادعبىلا ل [ىت-ىئعملا اذه مالكلا امي لاط دقو ىدهد اهنم

 ١ ازهىفانددقناك الن كل ضءيىلا هضء: رك نود ثر دحلاو باكا نما_ميلعهينملا

 تيزب نيف 7> ام

0 
2 

| ْ 
 : بد : رغلان هلا 1ك هىلد داسم عرمتا | ماظمو اععضا ومي اولا دداتخ ماكل ههشترار طضال اوه كل نييلاطلا

 : نر "ماكو كلداعم 0 دارو هلت ن نم ِهَمفون ىلا ءتدتلا دارأ ن نم عامسأ أ راهظارارطضالاو بااطصخشب

 ا ٌكسقن ند مهوتالف ةقاقلاةباع
 ١ تاناكلااعات باطلا دوو نأ ااا ق.فوتل !ىلاعت هللابو كلذ اسما عضوأ ىلعاهيذ 8

 0 كلذ باطن إوهالودن مهظواخدو هن اوساط بسفلا عئئلازذا (بدالانسحقزر ا اهاىرتالوةوةااولوطان ا
 د ءربتعملا نأش اكل ذ سلف هس وبرلاى- ل هماع بدم اع ىفو هن أ ننظيالف هريغن م هبلعدتعت بايسالا نما

 أهلا. أ ض ور نأب ا: اردأهالوم ىدينيدمعلا بدأت اناشلاامناو نمش قحلا || فاس لا ةزنجنوكلو يلا دنتسنوأ
 : ١ ر_ةتلاهششلا ف لاضااو أرصلاف

 نى اطبا ةلئاد ل فوم فاسرأ نم اوعدسلا وار اطضا (راقتفالاوةلذإا لثم ود 1 او لوعف 2 هيو همس < علا | 22218 دم تاط"ا أ كبل بعاولاعرسألو دارطضا طضالا ل_ثمئنكل باطام)#ف قتلا ىلءءاقولاودأأ ل يا ا 0 يلا ا ا ل ا . 0 ّق - 2 2 7 ا || كلذو هبلطوهلاّوسمصيو هيدأن < نيهجول نيد مق هظ-لندصتلا ناله نمي دويعأأ ىرئالو 00 -

 ا 1 عي سلا لعن 16 ١ وهد_ىعلارار طضا نا ىأئث
 ل

 ديعلا ةلذاا لئمك سل !بهاوملاعرسأالو )هلوقو همم لح ةدمعلا نمتاطب/كاداو ه.دومعفاصو !ىصقأ
 ىلا ىلاههت قا بهاومع ارسسالن اجوذامهورطضملا نامزالرا فال او ةلذلا نال ءوزلملا ىلعمزالل |فطع نم م (راقتذالاو

 متر مدنو مز ءمهأثمدو ًامهتاذفةلذأ د رح ًاوردسهتلا كرد د ةاوىلاعت هلو ةراشالا ها 0

 باطبو اذ_هدع : هللاهجر فاوملا لوةرساك هل سلام ه:مباطدالز هلسسقاع ىشربو |
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 ةهينحسالنملظعا# اح

 "| مهمدقتو هملااوعتحاف نوقرفم ةءدوالا ضءن ندرفنمل_هقأ ةال_صلاتقوناكاذا

 : نأدي رتثناأ ذك قنالاعو عقجاف اهنبعتلثسملان غل انو تلال فا ءعوأ

 ١ هتيم ةداعلا ن فرك رانا مازولا متمختنو (

 دودحو ىْذمَش اههاد خه !تلستاكا لن كل هظوطع ةقاعتملا درر را اًد ارالا نمدنع ْ

 ليلحا

 ْ لبهتاداعلاقراوّو تاب الا نمئثروهظديرالهةندناوعقرخ نماذاف هجر

 : هب ور قة هل ناكف "لج هتدارانعىفاذاف كلذ نمردد-او لقامدتعهس شن نوكت

 || كلو فاع_الادو-وو فاطلالادورو ةءاهأ هلتاص> ةلذا او ةراق1 | نيعيدسفت

 ' مْسأا لاق عمات ا جا جلا ةيقيدصلا ةمتسعىلا

 : 0 تى ,ورنب مءاشلا ىلأ عشلا تاقئامومهمامو تكد فير ءلا نب سايعلاونأ

 ينام رشي ناهنلا ى 5070
 ضع ل_-رىل فصو منلاقف

 ْ أَ فر_ءدل-اوساأ

 ظ ىتحهلك ألو مكر تلو اع كت "هلارطا لع دارك داش

 : تداجو هءاكمزجشلا ساو اد م_ممدحا ماكت) و اوقرتفامث م-ممىلسفمهتمد>او

 اارمصعااتقوناك اذا ىّتحاوذ مدنا مت اولصفرغنلارمض> ةالصلا تق :و ناك اذ! ئيدهدنع

 || ءامل والا ونفراعلا تاماقم ونيل اصلاريساو 1 اذتوكلذدعباو لمت اواصواوعّتحا

 ظ مهو مانأ هثالث م هذنعت ساه اوقرفتٌمثبرغمللاوعةجاواوقرفتمترارذصالا سب رقولا

 ا نشا اأكقفدللا متفق 6 عا ا اه سلا نا مقوم كلذ ىل#

 ١ مزجسشلا هيأ تاقفتعزُ 2س نك ماك "ىلا ةعاجلا رظنفل قل افا نع لأسأ هل دسم

 : هت ترقف تشقق اروع انا نقشت قصور ناش رانا ديه هيأ ديرما لعد

 || هملا تمّدقتف كلذ ىلع تزعوهلمسملا نءهلأسأ نأ دال تلق ىناشا !موملا ف ناك اسأف
 || تمقف قبو اح لو ىلوالاك ع ضرع ًافدي سه هنأ ديرملا عي ىمئيسشلا ااهيأهلتاقو

 : لاصخ عيرأ هيف عقجا اذا ىللاك مث تاتفةدارالا ىف دي َْل رااهعضي مدقل وأن ءلأست

 ٍْ 5 ًاءناو املا ىلع ىشعن أود او مدقكهدنء نوكتتو ضرالاهاىوطت نأ اهدحأ

 ا معام امو ةدارال ىف همدق لوأ عشب لاذ دنعف ةوعد.ادرتال نأودارأ َءمتوكلان 2.

 || ىذرف رغلانب ساعلاونأ حشلا لاق ةدارالا د٠ ن. طقسدي سه هنأ اندم عديرملا

 معاقل انأاب ةدارالا ن هانكس ا هلع تاق و اهعم بهذت ى سفن تداك ةصيعص نحف هذعدللا

 رعاشلا لافامن س>أاموةدارالا بول سم هنوك عمدب را مسن

 ديم تنأفأثدرتملا ذا 5 مداوالل 0ا ا

 | ل_>الهقوة-ةاعارع ل--وزءهللا ب دويعل هتداراتضعتنمنأ اذ_هىفقيقدلاو
 هناالا كل ديوس لفن نم عسي ذل اوهام المش زل 16 لارا يو ههملع ب>وام

 اكلدو بر الاولام الاةبامنو تطل ةقاعنملا ةاقشملا ةذازالا ف ضتم

 باساملوسال كاذب ىب ب هنأ ال اسهال كلذ هنماق ن 1 مسا هنمقتشينا عصي ىدودبو رمأ



 م 1١1١

 || هنن عنان ديعلا- اذ هفةءاكملا هذهركذ نأ دعب هنعىلاتهتنا ىذر ىملا بلاطوأ
 || هفصو نعءترمهقف تاماقملا ىف هماقملاط اد .وم هل ل_>-وزع هن رئاك ذاذ وخامأ|

 || تااشو هذ_س> نءاهاكن ساحملاتنسحىذلا نمل ا ىلارظناذاهل وسو تافصا |[
 || لامع نوامعماولاجلا لمع ىذل الاه ادهشو هتنزىلارظنلاد_عباهعيجستانيزلا ||
 ا باطي فدكمأ هاناالا هنمع ىف نيرون نس امرغ بص ف.كو هاوس نسال نأ ٍ

 نيعيبؤلطمددعتمل اذ هذ باطامرتعب ب ننلا لب باطامربغ عمربصيوأ ىح/امريغ ١

 ٌْ كدريعولا 1 شضانلا ةوزاستك الها نم مىطصي هللا بح أ اهنيعي بو. صد فصوو باطام ا

 توكنلملاو كلم اهع«ل زعم ناسف: لزعا ىديعانهتاسجسملتا نعتارامثالا فو ىسهتا ١ 00 : . ىلع واتت.

 / 5 . 0 ١ القىديب اامعارو نم ىدنء نوح :ةتوكللانعزا_علاو وولتو كلملاءنيرادلا و < للف 1 تور 1
 ْ ناكىد,ءتنكاذاواق-ىدبعتنكىدنعتنكا ذاوىد,عكنالىديأ امك عمطتس ٍإ ًَك طا
 ١ ماع ىرول سد ءاوكماعىروَنالكلا هتلسرأن او ىدب أم كاعمطت_سيالف ىرو كملع ْ ّخ هر و ) وعلا

 ١ ناند ىلعأرهاظلا ىف تناكاو ىناعملا «ذهانركذاغ اودياك انهتمءانمسراهةورمضحلا ١ 1 ندالا هر 0 ئ : ةدئاوعلاى ١ نع ةجراخ ىنعملا اذه ىف م_هتعتارابعل اوه تأ نذتق هب كن ذو أف كاغطب للاب 1 أ 0 *ئثدوهاينر» ل /

 ٍ ظنلا فان ةقو اذاامل اد سهأ - ص نال ىلاعت هللادجرفاؤملا كش ل ءانحا ةدارإ. 7  ةدهردوز|
 4 م 0 7 ا 7 ّ 0 « || 0 ننس ىرزقوهيرت..ع

 1 مئءهللا ىذر ةيفوصلا مالكو ريثعملا دودةملاوههنطانناكف ربعلاهوحو همفانقرمصتو ا له ال 1 ه:دياوع

 3 مهنعمهفل اندم اع: نوفاريخ انعمهي زحل عت هللاو ىرجلا اذن هىرد اماريثك 0 هليل 3 د هطظوانو
 فا: 1م ع 2

 ْ مغمدربامناسع»ابارو د_صحرشيو م-مبلاءاغصاللانعامس ا خفيو مهملوبعلا | فاد 1 8 مي ماقملا :

 : (دئاوعلا كس نمقر لتنآو دناوعلا كل قر فك )و هلضفو هنع مهعود وأ ٍ بحتألو 7 ” دك ةدوصأم

 ْ ىفوهسف:دناوءقرخ نمالا هيىلاعت ق لا مركم الةردقل ا لاع ف ثكنان دنا اوءاا قرح ا هءلاطوأ 0
 || ةروصهترودامالر هظناو اهيفعمطيال تاما لا هذهىلا لصين ذ هظوظحوهتدارا نع 82 4

 هيلطيالو كلذ بحال ثءحركمملاو حار دمسالا نمكاذد:عف ان نأ هلىجينمف ةمار كلا ْ

 | دئاوعلا قرب ع فرك هناداعو هظوافسو هندارا عمهناقب ىلع ل مادوهف هيلطوأ همحأ ناف ٍ لمدس ىو ير د هول د ْ نق هوا| :

 ْ يلاطولأ زن يسشلا لامي ل لا اركحا | لمس ىلع هتفصهذ- م ل ا دهناشاو ل

 ْ اهيلعر يظالر اة _هالاو بخ اءارو ىلا بومغلان ازال عسر هلع ودب يالا ْ هماركلا

 هسا ' نم هماءتمقب ىت بول سمه سفن ن ع ىهوأت وعمجالان روكن ال نولطملاو يولطمالا 0

 || اهم فس وك لدا رهاعاشرت درا سف هم ق ةر ظذ هذسعب هن ةوكسو هسكر رحيىلار ظذو همشب 1

 ٍإ اهعداج وهاشانا هببلط ندعو هبح سفوان لارا ق وعلى :وهيلا ريس ىف كله ْ

 || افئاشو هيصعم ىلء قل اروهظ هتدارك اهروهظا اهراكن و حصص, ىت> هنعاهر امتساو ||
 فيكرهظلرب وا مب ىلتي نيحلا:يفهتكل ب هيلعاهرهاظت ىف سفن ىلعهفوتك اهنمأ

 تان الارووظا اهراكن كم نم لاق هنعهلن ؛ىذر ىشرَقل اهلنا دمع وأ زمشلا اذكولمعد ||

 هيلعادرتسو با ىهق-فوهف ىداعملاروهظا قاخنا ةهاركمنمتاداعلا قراوخو

 رحجه 



١ ١/ 

 مو

 ْ ىولطمو دصقى كءازواخ ه« انرش كى مافلخ قتلا
 لكو ىوهلا س اوه تاةثو ظوطظالا تارطقئافدمهد_:ءتناكى ءاااذ هاو

 تاما اركلاو فاطلالاراسنناو تاماقملا ة<# نماهتوءثو سفذلا ظ-ءاةب ىضتقيام

 ة-- ورال صالخالاو ةيدورعلاقد_صقةحداف ةملة:مذاهالخأو ةيظءابونذ
 هّدنآ اسمنمنوفاذو مهكرش نمهءنو دعو ممدىلا كلذ عم

 ْ: لقاك د رطااوركلاةنامنو دعبلا ةباعهمظالمو

 أ تنذهبساقيالينذ كلدو-و 7 ةيسحمتلاه تينذأامتاقاذا

 8 كلل | ىلا مهلماع م اذا ندأ كثف هنار ةأو هلاك أ ىلع همّدَشي دمعلوملا ضععمل ناك هنأ 0

 أ اق هملا كلما لءماو ارا دعلا كلذاورامخاف مكملع هماوأ مم نم م اوريخت لاف

 ابك ةيالولا ف مالغلا بغر و يكس ءاعهّتملو ةيالولار ادخن افهو»حار كلملا

 الأ تأم ركملا عاوأب هفاطلاىف ةغلابملاو هّتالو لف اواذا هلامق سان سه أو روشنملا

 ظ اذ هتوملا ىلع فرشأ اذا لود ن م م«همقدروءام هيلع شرب نم سدورايملاو

 تانرال ةرمصسسو راددالا لوالةريعاذ_ 85ه قفدالوم ةمد_ ىلعةيالولاراتخا نمء اج

 ا ةرو مما ةباكسلل ارعشت لييسلاءا اوسىلا ىدؤملا لملخلا ىنعملا اذ_>ىلاو رايثعالا

 هنءىلاعتدتنا ىنرذاعمنب ىع ثّدح هنعىلا تقلا ىضرز ىتاطسل ديرب فأن ءهيوزملا

 همس دقرو دد ىلءازذوردقلا عولط ىلا ءاشعلا ةالصددع) نمهنادها شم ضعي ف اردنأ
 ف ةرطدال هع اصخاشو رد_ص ىلع نقدا هراض ضرالان ءهدستع عءامويدتنأ اءفار

 الا لكو ددملا متم ف ”اودلطاموقثا مهلا ةفدعق خاطر رصسلا دئعدصم مث لاق

 1 طمممطعأف كلوءاطاموقناو كِل دن كيذوءأىناو كلذباوضر ةءاوهلاىفىشملاو

 ْ ضرالازونك م ميطعاف كوبلطاموقناو كالدن مكن ذوع أ ىفاو كادياوضرف ضرالا

 | مهتمطعاف كوماطاموقناو كلذ نك. ذوعأ ىناو كاذب اوضرف ناسمعالا مهل تملقناف

 18 ءاماقم نيرشعو اند ءىق-كلذن هكيدوعأ ىناو كاذبا - هرةارمض> كد.

 0 انههتنأ ىمذملافاكدي امن تاق < لاف ىف ارف ةءىلا تفتلا متءاماوالا ت امارك

 ىلا دأ كل لصب ئش كلن 1 لا يشل دس ىدل. تاي تلقت تكلف نيع نزعت

 أ ىرثلا ىلا مشامونيضرالا اف لفل ترحضلل' ىف فروقدفلفمالا كلنلاف

 | شرعلا ىلا تانجلان ءاهيفامىنارأو تاوعسلا ف ف فّوطفىولسعلا كلفلا فى ماد
 ام تورم ىد سان تاقف كل هدهأ ىت لن رو : ايئشا ى اسلاةف هن ديني ىجفقو أمم

 ناغنال اوك ّن اعذ ال اه دص ىل- ال ىلدعت اقسىدمعتن !لاشفمانا كلاس اف هنن سصسا

 تدحمو هنت ”المءاوكلذ ىلاسوذ هنعلاعتهتلا ىطرذاعمنب حي اقفءاش ار دوك

 هيحاتضف لاق تأ ةسام ىوأس كولا كلما لاقدا هنّةق رعملاهل تل ىدامسساب تافه منع

 عشا لاه هاوسدهف رعد نأ بح أ ال مدس ءلعةري_غكالتو تكسا كلي ولاقو هعضص



 دو. عفاصوأ,و) هذةتال هب هقاعالاهالوم فاصصوأ زر مئنىقددعلل طظحالذا اةدعمال(اةاعشم هتبوير فاسصو اب ن نك )

 اهنم ئثيف منذ ح مدد الؤهلا موك ةظحالم ىأ ا ماظح المو اهملار اعجز ةيبوبرلا فاضو ا قلعتلا عمو (اةوصم

 درعلا اهب فصت نأ عش يلا ىهذ هلا رنوك ةظح الم ىأ اتظ>-المواملا ' ١ " را“ |اةيدومعلا فاصوأ, ق صل ىنعمو

 امو ةوارلا فاصوأبال هقيق

 ةمولرلا فاصو أ نم همقدحو
 هلود سلو هدنع ةنداع وهف

 ىغلا نوك ظدحالاذاؤ ة-ةءقح

 الاتسلتّولاو ةزعلاو ةردقلاو

 هبافصتب ,ىذلا نأ ظدحالو ىلوملل

 ىثو اهدا دض اوه هةمشد درعلا

 فعشلاو ”لذلاو ْرملاورمعلا
 نوكمف هفاصو أ: ىلاسعت هللا هّدمأ

 ارب زع هللاماملاعهتنابار داق هللانامنغ

 2 وقف أسسا هادا انوق للان

 هفاصوأب دع 0 1 , ندم

 ىذدمنأ كعنم) هوقبكاذ للعم

 نبأ كداع مرح ىأ (كا سدلام

 ىلععأ (امث) تل سلاش ىعدت

 هاعنولا 0 م (نبق ولدملل (

 (كا مييفأ ا( ااظواناودعىلاعت

 بروهو هفصو ى دن نأ ةباصس
 كؤاعدا نوكتف ىأ (نملاعلا
 ةشاو مظلا منظعأ نم كلذ
 ىنغْكن اتمعدا اذاف ناودعلا
 ميملاع اوت وأ زءوأردافوأ

 نم كلذ تاك ناسا |ضعيل عت

 هكراشم نموىلقلا ىداسعمرثاك

 شح نمو برسل بوبرملا
 دودو نيفراعلا دعس اولا

 دبعلا باقىف ةكرشلا نم ئث

 ةيرورلا فاسو أ نم ئثاعذا
 كلْذَّن ال الوقوأ ا داقّتعاه_سفل
 قو هلعركحح»و هل ةعراشم

 ىءدو هتوكقة باور قو راثلا ىف هتسَقا !اموهنم ةديحاو عراب ند ىرازا ةمظعلاو ىادرءانربكلا ثيدحلا

 222222 لا ما هد وس يس“ كنج انتل

 فاصوأب قلعتلا (1ةةعم كي دوبع فاصوأبو العم مدس وبر فاصوأب .نكح)#

 ىهاماو كنمالو كلذ :الذ عج نمئثال لدوجو مزاؤلو :لدوتو دمعت نأ ةسولرلا

 الوهنز ءبالا كنز ءالوهن اقبالا لع اًهيالو هدوجوالا كلدو>-و ىرتالق لد_:ءراوع

 الا كلذ مالو فادوالا نم كل درع غىلا رامعنالا هلا عالو ةيرشوسوالا كتيرد_5

 قدضلاو قاتلاو ءلزتعو كلذو كرفؤو كمد_عنم كي دودع فاصواب ىقصت ناب

 نأ عنم) 8 'لعنم)# ق.قمتلا ىل زءاببرفق ددعتالد_-اوئشاههلب نامزال:هناروك ذملا

 اذهدرزأ (يكاعلابررهو هنصو ىدت نال عيبشأ نيقولذمللا كل سلام ىدت
 ناماسإج قاعتلاالا هالوم تافدنمديعلل ظحال هنأ : نانا هرك دام ىلع ليلدلاك
 ةءاعدا

 لاك يحلو هماعهتن ا ىلص هنن الوسر ناسا ىلع امن ًاشياشاع أراب فصت اىتلا ةريغلا

 كلدءرخ

 نيوراعلا دعس

 ىخذقمن هو برابورماهكحكراذمن مهو 11111011

 نطامو ا مءرهظام شح ا اولا مّوهنأ هنريغن هوىلاعت هللا ن مريغأ دوحأال

 - اوفلا شخ نمو دعملاو درطا | قاما هم .اءلمصستل او درعلا ىلع

 الوقوأ ادةعهسفنل 5 وهرلا فاصو أن مش ءاعدايدمعلا اق يف كرش ١ نءهئثدوحو

 لاق لاق هنع ىلاعتهتلا ىذر ساءنباثيدس فو هءاعربكتو هلةعزا:.كلذّتال
 ّض ىراز اًةمظعلاو ىنادرءارربتحلا لوز ع هللا لاق لبو هيلع هللا ىلصهلنا لوسر

 رامذالاوةراسعو الوقىوعدلا َدعْزامملا عمو رانلا ىف مقل أ اممتمةدحاو ىف ىئعزان
 نم هن ص-تااعقدل هر هكراشع ىذربال هنأ 0 ةريغلا عمو ةراشاو العز

 كلاعتام فاضت وطاوأك اذاو ةشردلا لامعالا نم4قوهامفو ةب وارلاتافص

 الظ كلذ | وسمو لاو مالا نم نيقولخت ىطع أ امك سلام ىدتنأك لع مد و

 تناالاذف هل كد + رشالزملاعلا بروهو صو ىدننأ كل عيب فر كس: اناودعو

 ىعملاادهو(تاق)كلذن م هللاانافاع ناو دعا اًدّْدأو لظلام ظعأنماذاووف هرم الو

 رظن صو»ىذلا ىدقالا ضرغلاوهةل5_سملاهدهىلاعت هللا هجر فاؤملا هه ىذلا

 ىشامتالاو- او لاوقاولاعفأ نمهنعاو منو هباو هأو هون دو هوةذصام لكو ةمفوصلا
 توم ىلع ه_ءلاودامنا ادب أ مهنأشف فدنملا ماقملاو فيرشاادصقملا اذ_هىل لئاسو
 وهٌكلذ سلو حاممدكمل هور دههمدةفوصلا لمقام ةماكللاب اهظوظح طاقساو مسوغ
 5 هذان م هع مزاد امكلذنممهضرغاماو تاذلانم_علادوسقملا

 اسمكوهادعواهناانركذ ام ةتبلا امتى هنوكراشنالادار ةنادوجولا مزاولو دوجولا

 7 قدس كإديذا سالؤالابالا ه:ماوظحو ساناربكحاأ زوعأىذلا ةداعسلا

 رعاش !!لافامهنم فرشأ درعال ماةمالىذلا ”لحوزعهللاهبدومع

 ل

 امهب صاصتخالا ةَدشنءةباك ىلاهتدانيفصول | نيذهةفاضاو داةدعالا وأةرابعلاىوعدلا ةعزانملا



 كرذلاق نآبكيلا همسنىأ(كءلا بسنو)ك ف لمعلا ىأ(قاخ ( كل هناسحاو كملع هل ْتفى ًأ(كيلع ل ةفروظي ند ارأ اذا)

 اذاهوللا قّممو عمطمكنابم 2 اطيب نأيدابعلا ةل ا ىلعكملا هبسنو أل ماعو د_م#ثو قدهو عمطمكنا د ِدَدَع

 7 كمو كاغصلا دماقكبو هامش هسفنل يسن لب ركلا هد مس نمءامللاو للا رمل مظعلا لضفلا اذه ديعلا دهش

 كلذ فضد هنا بدالا ىذَممك ١160 اهيواسمو لاعالاو تاغص'ا ءاذمامأو كلذإ ه.ذ ةءاهأ الذا امدأ الو ةَقمّشحال لاعالا

 نأ دارا اذا8 مّدة:دقءازحلو.ةلانوكى عمو هَل ىلعه.فهلخدمال لمع
 هروظي نأ دارأ اذاف مظع ىلاسعتهتلا لذف .(كملا بسنو قلخ كملع هلضف رهظ»

 دهمكثو قدم و عميطم تن أى د معانا لاقو كيل ااهيسن تاهيل الدو ةعاطلاكل قاخ ك لع ١

 | اس او لحل ا هملعىل |اوءساو يظعلا لضفا | اذهدرعلا دبش ا ذاف كلذ ىلع ست سو لماعو

 ”ىلءتاضغ:اكبراب لاقو لاو لاو ءاعد/ايةلا ل | هذه ىف هناسا قطن او ير كا هس ند

 ىتدعوو ةقرقلا فا نع ”ىلخانأ دج تاغصب ىنتفصوو امم ىتما-و ىلةعاطاأق وادع

 ناكص ىنتدءرامىزغأو ىلع ىنهلمقتةباقعلان ءةاحلاو باوثلا ليز>كالذ عم

 نساحو تاقفلا نا نا مسش هسسفن ىلا بسنب الن أديعلا قل الفالاو امصمكلذ ف

 امي واسولاعالاوتافصلا ماذمامأو كاذلهيفةيلهأالذا ا اردأالو قم لاعالا

 تورز

 لوس لاق هل وو هاظ ع نءداذَنأب فركهدنأو 0001 .ضيتأ بدالا ىضَتعُ
 ا كالضْفي تن برانلاقو ةنسحديعلا لعاذاهنعىلاعتدتلا ىشرعقلا دبعنبا ْ

 تنأو تعطأ تن أ لب ىد عاهل لاقو كل ذهل ىلا عت هتتاركش تاوستنأو تنعأتنآو
 ىلاعت هللا ضرعأتب تةئانأو تعط انأو تاعانأ لاقو ه_سفنىلارظناذاو تبرعت

 ترّدق تن برا.لاقو ةعسل ءاذاو تاهسان أو تذعأ انو تةفوان أىديعان لاقو هنع

 تنأليىد عاب كلاقو هلع هنر دقتا> ىلوملا بغت كح تنأو تنضقتنأو
 تاهساناو تابأز او بش نلطان ف راملاهاذإو تسع تناو تل ا
 ناح 0 2 تا و تيقن ىدبعاملاق 1 هماعهن 0 ىلوملا ليقأ
 كالا اسهل نر 3801 د ١ ناد اهات 1 0

 0 ا لل ا 07 22

 رهظأو هسلاهاوآ نمو ةلو ذ رم ةدق سم هلاعأ اوهلولءملوشدمهلاو دنا و هياذح

 هلم مسموح هلاو- أ تناكو هسدق ةريض> ىلا هعقرو هسفنل هعنطصأ| دةؤهيلعمدوح

 لقاك هل وقمة ود عاهاك هلاعأ و

 انآنمالاوانآترمصتقاذ * تفّرعت كاجىلاتسش امل

 هلظ نم هنأ فرتءدنأو هسفنىلا
 هللا عنب لهس لاق + هلهجو
 دمعأا لعاذا هترمستلا سد

 كإضفد برابل املا

 ا

 لاقو كل ذهليلائهننار كش تاه

 تنأو تعطأ تنال ىديعان4

 لاك هسننىلارظناذاو تب د
 تيوقنانأو تعطأانأو تاعانأ
 لاقو همء ىلا عدا ْضرعأ
 تنعأ ان أو تقفو انأ ىدعاب
 لاو خس لعاذاو تلبسانأو
 تدضق قو يرد ب ران
 تاحيىلوملا ب ضَءتمكح تآلأو
 تالي ىديعانللاقو هملع هر دق

 تبصع تنأو تاهج تاو تأسأ

 تأسأانأ أو تلظان [برانلاقاذاو

 تاح ىلوملال_.قأ تاهحانأو
 انأ ىد.ءانلافو هملعهردق

 ترذع دقو ترذقانأو تدضق

 ةبامال) ها ترتسو تن احو

 ىأ (كءلاكه-رأن اك ماذا
 ىلع ةلويجمامم الل فنىلا كاكو
 امو كش هللا ىلا ذافرمثلا
 ايف كمكع لواسببلع كن عيا ىأ

0 

 تامالع. نمكلذو ب<امْكل او ىفالو نس امكلاعأىف قيالىح ماسلا عاوأ ىف عقود كدف تما كددلع

 ريصتف كرف اهمكح لو كل سفن ىلع كرصنو كَ .انعدونأب :(كءاعددو> رهظأن ا كح ادمغرغتالو )هللا ءدعلاو در امأ|

 هتناالو كح ادمغ رفتالف "هل 4 0 اوحأ

 هيلاءاحمنالاو هتلابقلعتلاالااهلث اوغو سفنلا ن متامضال
 قب رطال هنا لع دقو هنا اوكثالهن اًمالصاتامالع ٠ نمكلدو كيسا ىذفشنت



 هي نيسهللا لعجي (اهدادعألاف) ىهلالا ىلعتلا ماودىلءر دقن ةنالةبرمشلا هق ةقاطلاّن الدب را اهيأ (كنمفعشاادوحو لع)

 فراعملاو مولعل اورارسالا ىشوددم عج فلا, (اهدا دمأرثكف) هبت اعدل هتهج اومو كملعهلابقان(ءلضف لا كج امتح | اعو)

 كإساكس رن ا و ا ا يم

 (تبلطو 2 م)نيسهللا با اووة سمح | لع- نبا وثىكأأاهدادمأرثكفدم .ركى اهل ذفىلا كح اش ا م و كلاما هروب

 وافرح . ال اراداا ىف هملعءاز + اوهو لب [باوث لحال كاذ تاعنأب اهريغو ناك ةالص (لعىلءاضوع) كير نمديرملاا أ

 (هسفقدصدلادود ونا ىلاعت قالا كيلاط ىأ(تبل اوط)هباصسى1لال يش 1١١5 نمكدلعد درت قلاب اداذمالاك لحام

 0 ج>تبسب”<بسس”><”جحبجب 4 لق فد_صد كيا كال لاق 53

 3 نوكمفءاعسأ ا نانعي قلب ناحد هملق ندروثف لأق لوق: مك لق فريك أ هللا دل : 1 لع كنوك

 | لازتالف هبلق نيطابسشلا مقتلتو هتالص باجل[ كاذةريف لاف توكلملا ن رءهلقلراخ| ظ | ىدصلاو كب هلل مك
 ْ قالك امرا نال ندير قس روهبلا سوسور تفودلف تالا ليوا ا قام
 : 1 ل ا رم ذام نعمل ةشفاو هرانث الاو رايخالا هذه ىفاعمو |. طال نال لماعلا ا

 ئ لاقف كة مفعضلاد وجو ع هلع قف وداا ”ىلوهللاو انمهاهتدروأ كالداذ 0 فل

 ١ هدوع ىذا | ىلا_ءتهللا ضو نءادهف(اهدادمأ راكفد]ذفىلا كاسح لعو اهدادعا || 10 مهنأ هنطابو 2 ولا

 | دوحو نمللءاملهءفيضح كاذو ةسجخنيسهلا لعج ناب اهدادعالملقَتف هدسمعأأا حدب عد يك هنا

 ىكيو) لاقاك هيلع باَمعلا نم
 كد تانارملا ىأ (بررملا

 لالا باوُثلاهلل دج هالوم

 | ذاولم_عهدصت» ناو لح الاو

 ةعسل هلق سم للا ذيامز اج ناكول

 || تاك ذا هملغ هنملضفٌكاذو نيسحللا ناوثةسمالا لعسنأب اهدادمأريثكسو هفعضأ|
 : ' الاد روك ةماعلا د مو كلذ ىلعرك- كشلاودجلا ( 3 هلااماتخ ْ

 ظ ة ا ظ
 || نمكلانعان ةمكحو لوا عملو د مءاز1ا لود لجال لما انأٍمَدَعَت (ةمال_ىلا

 أ هتئادجر كومار“ دقو م راد وطتالاو ءتاناك- 1 اوران 2

 | بلاط لا ميقتا:هههرك ذاموباكلا ادهن مدد بارا عضاو اومىف ىعملا ع هىلاعت ٍ 2

 011 ال تراطنا طة سول ادله لع لعل نادو دام عمو لدعلا لد ءانلل] | رس تاس عا دوج
 ٍْ ىهقءافولا هم قدصلاو همذ قد_داادو-وهبر ه. ءااطوإع ىلع ءاز ءا: ردا هير نلاط / ناك ليل هل -علاح ف كلذ 21

 ||نادح و همفكست با :صهتةلاحمالوهف هبر نم ظدلل ايلاط هن ةوكعم لذ ةيذول هلال معلا ||
 كلا لل لذا داعل امنع لاعت هنأ قب شاول لاق هايلع درع نهتم ١١ || باقعلا نم (ةمالسلانادجو)
 ىلاتادابعلا ىذان ارصنلا لوقاذدنم سرقواملع ضاوعالا ناطىلا اميرة أ هنعأ] ب : 0 5 ١ 5 / ٍِع ل خدملا له-ءااكلذ ىلع
 : انارمصتلالوق تم كوايبنع يح اوع مميرئ|اهنعأأ ىذا١لمعلااذ_هررلاه لوقف

 هنافءل فن ازي + باطانلاعفأب ىءليام كلام !نازيممنءىلا هنن ىضر حاسنل ابسخ : 0

 لاجل يبت اذهو كاع

 ناس .و لمعلا ىلع ءا: اركان لاط

 2 ظ درعينأ ىفاصلا بذغلا لهملا نأ
 0 اذهفتصملار ذدقو هارخأو أها: دق هملعدوعباملالةس ولا توعثو ةمهولالا ةمظءنمهيلءوهاملهيردبعلا

 لعاشلاوهلب (العافدل تسل لمع ىلءا ضوع باطنال) هلو ةباضي اونم عضومل اراثأو باكل اذهنمةقّرمت
 .دامعلا لاعفأ قاذهدر ةملانالاعيو أ هملعءازملا تن باطتفكفدقلا اوهلءافلاناكاذاوهروهظا ل تأمن او ةقمةحهل
 نم ىنكي) ب كلا قيرطنالا هملا ابو م سل لسع ىلعءازلا باطب فيك بسكلاادّرحنالا درعا سو تلاوه اهعارتخاو

 باوثلا بلطءيلدصتبالودم هنوك ع مملع كت ذخاؤممدعهيدار ماو هلهلومق ىأ ( الباك هل ناكن أل معلا ىلع ءازحلا

 دنس همفكمف ىلاععت هلل همف 9

 لاقو اهيلعءاز ع لاو صاو ءالا باطلا متميرقأ ااهريسصقت نع + مقا او وقعلات 1

 نوعمعاةريخوها 07 ركل كلذ مف هتجسرب و هللا ل ضي لق ىلاعت هللا لاك ناس سدح 1 0 2

 (الب هاو هل ناك الملا ىلعدل* ارطلان م م ىنكب العاو4 تس لم ىلءاضوع بلطت ال يق

 لع كاد علا بلطي فيكف لوز هلل اوهاهعارتشاو دامعلا لاعفأق واذ در ةذملا

 0 اومىىعملا



 ىأ (ةاحانملا ل ةالصلا ( ١١
 راهظاب هي د رأ دنعلا ةأح 1

 دنءرارسالا طاع ةاحانملاوءاعدلاوءانثلا لم نوكم امن ال(ةاحانملا لح الصلا )8

 5 5 هدب رز 1 0 ا يي هو (ةافاصملا ندعمو) رايخلا كإمالراك ذالاءانص

 ةاحاتمو تاقضلا ن هكلذرععغمىلا

 دابنلا هرم املا ةئاقص

 هدودححو كناذوءعو هدو وش دكا كلوفسدمو 0 كسماقوةدا ىح كيرنيبو

 ا د || هله تتكالو راقت ءاهتاعمتنلات ا رانيا تورت لح ونكيلقنوكسش(راوالا 0 ل م
 ىأ(ةافاصملاندعمو)ةنافرعلا ! 0 اهتم دوصتملا تاوذاا مل ادكاوق نم نالختوت هير تاو[ ااا را حولا واسفل ل ا ١

 هنرلدنعلا ةافاصم ىأ ددوتلا |! هال ىلا 0 3 0 ْ ِ |١ الةالصلا ةماق اوهامغا يروم اَنأ نمهلاع ام ىلع ل.ل دلك[ هل فاؤوملارك ذ ناك ا هامصت
 هب 0 ظ ص ممل نيلفاغلا الص نيعشأ اةالص ىشاسع هرم ةالصل ٌناَفةالضلادوحو

 ىح هر ةنطاسلااوةرهاظلا هملاو ْ هقا لاقت ارا ساسأو تا دابعا ما دلصلا تناكئالذأو ةمنسل اءاصاقللا هذه غواما

 ةأافاصمو هركغ هريس ا 0

 ٍ لوسر نع كلذ ئعمىو :ردقورك دااةالدا | ئمدارملانب ًاريخ اف ىركذاةالصل ادق أ ىل عت

 كسانملاترعشأو فاوطل او ميلا, ىعأوةالصلا تضر ةاعالاق هنا لسو هيلع هللا ىلص هللا

 هذهوهد -و هذه 0 مداكلا فا باع ل لد ةدكيتلا لمعت بسرعات 5ك اككلذإو هناك ذة ماقال
 بتاصامودو ةافاصملا ىلعأ 1 6ع )ا ص كك 37 5 0 0 1 4 ١ هللا ور هدادعلاىإ اهاذادعلانأرايخالا ءدفو هلال ١اس رعت ثمح هملع

 لا.ةانوكيدمعلا لانقاردق ىلءو أ | نواس اعتلال هدا سدد ع ل الما تماقو ههجو < نجاوو هشنو هن باحلا
 5 1 ا ْ 0 :
 ىلهءال خف:ءامسلا باونأ ن أو ل ةفئاام هاش نمىحاتملا لعيولدا:ههيدانو هيسار

 2 6 ١ . ل -برأ ْ ناو

 اهةباستو اهءاعف 0 ولعب د# لاهو بأقلا نمبرلاود نمهماق ىف ىلهملاهدحي ىدلا حو فلا كلدو* اكملاوةقرلا ممن ادراود 5ك كا 1 0 0 201 ١ ىأرا ىالا : . ا كإ:ٌنانورراوناكو ىر وتدار سغلابو كءلق نمتيرتقا ىذا اهللاانا فاك اناماصم هللنيدا لانه دلال 2 ا ل نان | نيد ا ءا| واد | | ىديز»ب موقت نأز ممنال مدا نء اية ارودلا فو نيلصملا فوؤص هّمكن الم ىهاس ىلا عت هللا
 ع 2 5 1 ا ا س:1تأ هدأ ا هده ىلا نس د>وملا ىلا عت هنن اعد هنعىلاءتهتلا ىذر ”ىذدمرتلا ىلعنبا

 قرشتو)ناسرفا !قداست
 لوقو لعف لكن مى, ,علا لام ءتافامضلاناولة ام ةمهأ مهو مولع هنم دحر

 200 / 301 1 5 3 نم. اسد م

 مدار اول أ بك اوكلاةنشلاراونالاىأ |! 7 مراد 0 ( فاه ند .وملا ءىشو 70 ءالاكلا اوقالاو ةودطالاك ل فالاق هاناطع راوشامق) علطتىأ [

 لا نءوذضو هقراشلا [

 ادا راونالا َناف تسلا ىلع

 هدوش هع نأب ةبا برا | : ره تال

 قرش لاء ناحل ندرلا هه سلعرشبل لالا ن اود هذ لع نوتة دا

 اوألاقو راغالو رادو قتال هتجر لهال نيملاعلا

 |١ 4من ل12اجإ السل أ شواذ ٠ نمؤلاَنأتنَد- > هنعللاعتهللا ىضر ”ىكملابلاط

 : أ هنعيجرك اذاف كلما ىلع لوخدا يدأت هنا هنمافوخ ضرالاراطقأ فن طامشلا

 : | لافاذافم ركلا هيسو رامحلاهه>اوو هناارطم الفدا ارمع هدو هش برمضو سدا |

 ةافاصملاو ةاحانملا ثار 3 مدل | هللا تقدص كل ١لوةءفهقلان ربك أ هملق ىف سبل ناك اذاف هبلق ىلع كلما علطاربك أهلا

 نمهلءقامللءادااك ذ دام ع 5 كاذب ]ف دكبف شرعلا توككم دب رو هيلقن 0 0
 : © م ل_سعلا ةطقن باىذلا شو: نيطامسثلاه_ُثو:حا ءوضولاىلا ماقاذا لهاحلا ا وول ا وس الا

 58 كالا لوقف هد:ءهتنا نمربك ًاهيلق فئثشلك اذاؤ هراق ىلع الملا عاطاربك اذاف

 ل امع ١6

 تحرشنا ىولَتاا ىف قرشا

 فراعملاو مولعلان 2 ماهلعدر 01

 اهدو>وال :



 كلن ولامنا ىأدل.ق ل ماعت هنا ىلع كمالدءينوكحب, بضئ(ميقم 1١١ ؟ لصملكاخ:الصاادو>وال :الصلا
 - هب ب ب ب ااا سجون ءاه رو لقال قس تاعاطلا

 اهردتو لاملادو-وأ تاعاطلا نول: (مةم لص ل تحاق :الداادو-وال ةالصلا ١ لحال ءسنال م تاقوالا

 أ ءرمثلاو لاملانافهدسع ىلع امبوبهقل مثأ ناتيظعناةمءذ هرشلادوجولتافوالا | اذاام_منافملا كمهنوكي نأ
 لعينمناسنالل سرع ك7لاملاو هسيدو» .ءليبسد_بعلا ىلءناتعطاق ناروطع نائم 9 ْ ىلاما.ةهالاهمحو نكمأ اشد

 لهعلاكلد كرت ف مأ بوري تح رف بعدلا لهن و هماعرب_صرق ةقشم هذ هت َ لطم ىل ا ًالتالبفلا ةساه روض

 دطاةزواع هرمشل اوهل هدمت ىلا هراشب ا دعب عمطلل صرع ءيثو»وهلالاقئتسا هضةربو ْ اهتدود لوص»و اهدوحو

 دد>او طغىلء ةءاودملا للملا دوبو بحول ىدلاو هيلع صرااو لمعلا ىلا عراس هلا ىف ظ نوك«ال هنامادحو اذاامف الع

 لاو دقوا ذضساو اهتاكسا ملع تنول اذاف اها قثتستو سفنلا اهمأستف 000 ْ جملا ضءدفو نانا امهم

 روس لا رك ل
 لاعىلا لاس م لقنتلاالا «. :ةردمتناك ذا سننلا لضنال 0 0 1

 و -ارضشود هراصا| هم

 ص 00000 ماتا دابعلا عاقيالا ماك تاهو ألا ةيحالس هرم ادو-وأ بحوملاو 7 | 5 1 1
 1 هللا عه رعش هدد عم 2 دوز لوح

 انهو او اهنف ةوباناعو اها زنعئاذلف فرعطةتلاو صقنلا ةدهرمشلا دو-و دخءواهلع م 6 2 ّح

 | ةاللا قيما 0 ١ للملا ن 000 الا ىفاح : «م نذ كلذ أممق ةوال ٍ هلو ءاوسدسف لع لة ل وزع
 م اسم اهنكنانم نيءقاوهرمّسااو لاملان يقل ىاهرمح ىعموه كادرابو مولا“ اهنسو اهناكر أ, مامقلا ىه
 ١ 8 / 3 لصد 'رمدو ةرلاهد ءةيسغعلا
 هيفزك ذ عضوم لكم هنءىلا.ءتهلنا ىذر ىسرملا سايعلاووأ ىدم,تلاق ةالصااةدودأ/ 3: 1 5 هن ا

 3 72 م2 سس لو 0

 اهيلا عد -ر ى عع وأ ال نملءجاعا هناف حدملا صر ىنول :لصرلا ناشف :ةنيياللو ١١ ء-ربىهعوأ ةماقالا ظفابام اةالصلا ماق أن هناا ديا دملا نم رعس ردات | ١

 : ا اا 0 ةةويردلا ىلا عنو ياض تلا لاكن :
 !ٍ ترو 2 لافو ع نوع 0 : تود*وإ لي“ ىلاعتو هن 5 3 ِ | ساسنودركذلاب ةالصاا صخو

 || ىيتملاوةالصلا ماكاو ةال_هلامق لوز علافو يرد نموالصلا يسقم ىطعجا )سم ل ل تا داما
 5 ليلو نوهاسممتالص نعمه نيذا|نيلدملل لب وفلاق هل ةغلاننيلص ارك ذامو ةالصلا 1 6 1

 ْ مقملاةالصدن اوفىلاراشأ غاهيف
 ُ (ةالصلا) هلوقب ةالصلا ىاطمال

 ١ نم (بولقال ةرهط) ةيقمقملا
 ةماها هنءلاعتهقا يضرهتاءاطعنءا لاك انطانوا هاظاهدو دس طشحتال_ىلا | نم (7 ل

 0 ا مر 0 ل فار 0 : راذقا ام ولترران الااهردك

 3 ةديعملا فاصوالا نمو راسغالا

 . ا 0 مدام ب

 1 هيشملاوهيشلا ةثاضا 0

 ا هلا فالتخابةفلتخ بوذلاو

 كا هرئاو هلوقباعسح ةالصلا لءمالكلل ادار طتسا كلادنوكح» دقو اهيفعشبام || ْ و 1 (حاتفتساوزا ها

 ١ بانامنعأ ميوينلا بانل م١
 ع اهمشرارسالاو فراعملا نمنع

 . ال (متوشلا تابعا ص عاوز امش هنيد نم كلذنورتاغتا م سنو لك ألست بايلاوهملع واغم بارهلزنكو

 ٍ 3 هال نما مع باعام تأ وفيا سالاو با منع عقر تكرتو ترهطا ذا بولقلا 1 37 7
 - ب : : 1 نال هل_ءقام ىلع نتلهادب و

 ةالصلا) : رارسإلا سابع انامتا ارذراتسالا ا .مءعفر ترهطاذا بولا

 : دو-والةالصلا ةماق انالا مود لوا هنمرصتا|عوقولا ها | قم م ىف 0 نكي 2

 : هتالص نمهللا قاخ هنمتامةةةالص نمؤملا ىلصاذا هنأ ةماق الاف ةالصاانيمقملل ليوف ّ

 ٍإ ةماقاو ةالصاا س>حادا كلذ ناوثوةماسقل !موهىلا ةد_كاس ةعك ار هوك م ىف ةروص 3

 | لرسسن لدعالل_بوزعهللا عمرملا طفح عمان اب وارهاظاهدو د_> ظفح ةالصلا
 : اهتموا امماكر اب ءامقل اود: :ءىلاعتهقلا ىذر ىريشقلا مساقلااونأ مامالا لاقو هاوسإ|

 | ةتسدلطع قرع اعف لعالا عاكس هلع اظغضق هل لس ناي ورب اهدوهش نع ةسسيغلام |
 || قدا -ىف ةَرَدَد سم مهب ولقو ”هلمقلا ىلا "هل مقسم مهنمممسو غنوا ,تظحالم نعوهو ||
 : رثك [كلذّنال نس-تادامعلارب ”اسنو دةالصلانىلاعت هللا هجر فاؤملا ل .وتهلصولا ا

 3 قا لودتو وع عيمصلا ثيدحلا فىوراك (بونذلا ساندان هبواَقأ ةرهط ةالدلا]

 : هنق مشرك دحأ باسر ءيذءرملدك ةالصا ا لدمامتاهلوق نم م مل سو هيلعهللا لص :

1000 



 بيدا ةةِيِِيحعحصتلا

 قانا اومسلا ىف اذاماورظنا لق ىلا«: لاف كدريص: نيعب اويفار هالو ارت (هتانوكم فرظنلابرادلاءذهىف)ف راعلا بأ( كهأ) ظ

 هيا بسح ىل_عل+وزع ممم مرادامعلاةب ورق لمص: نيعهارتل(هناذ لاكن ءرادلا كلة فكل ف ثكيسو )تان الا نم كلذربُع

 مهمعأا اذلو تانوكملاكلتوشو مهما ح* ارو نم مهل ىلكتامل معرب "اصيراونأب انو كما ىفارهاظ هنو رير ادل هذه ةفمهل

 ىف ةيورلاو فدك اور وهظلا ةءامئاذ_هو ذامالو باجريغ نم م_هراص راو ابانامع هنوربةرخ ”الارادلاىفو اميفرظنااب
 امهلكندهاش 7 نعىأ(هنعريصتالكن ا كنمملع) نيئموملا ع .4ةماعةرح "الا فونيفراسعلاب ةصاخروك ذملا هجولا ىلع ازدلا

 ران الازم م( ه«زربام كلدهشاف)ةرذ عمم با جرم ن نسرادلاهذهىفهلْك نور نكل هءوبدب ور نعريصيال هناف 2لانأشوه
 ولو هتيأر دقفلرمصب نيم: هلكلي ور نعل ةبجاحن او ك الاكل: تناك او كتريص:نيعب ا يفمارتلاغانا كد مش أ ىأ ناوك لاو

 اهيأ (كنم العامل راضيا يندلا 1 تاي ا مةمارككادو ناسا 1

 ىأ (للملا دو>و) دب

 دما لسلا وقل زنة ا
 كل) عونىأ (نّول) هكرتوملا
 البهستوكب ةجير (تاعاطلا ]|

 عوننم تئساذا كنال ك_ءلع

 نمتناكولوو 201 عحا تعب _ للطفمض عع
 كرو صقل مسلددساو عون طم ني ره ساكل ه0 و 6 ' هبانوكمقرظتلا راندأا هذ دعو م1 قرات الا اني يامل خا و

 ْ 5 520 5 علا اع - ميج للاب يوهان
 عاؤالا فال هلالاةثتسا هيلهق بسح ىلع لجو زع مهب رادابعلا ةي ور (هتاذلاك نعرادلا كلت ىف كلف تكسو

 .امدوجولا هلدا2ُ دوهزملاق د هاو عرطت ىف ةدوجوماينالانم نو حوتسو

 مهفايفتده زدااّممظعد_ةلدتلا و هنعىلاعتهّللا ىضر ن_سحلا وأ ىد.سس لاف

 اممم اتتفاواهيلا مهلمع مهدص | ةمنع مهو فاو مضار غأ مويلع قودتنأ ا ,نمنوفاني

 |نمكلد ف مهل ناكنلو اهلك ءام ءاشالا ىفارهاط هو رلهنن ةمحملاو هللا ىملعلا له أن ءاوناكولو

 نوتسصالو ةشيسولا الن مهان وكي الفمهسوذنا مه. 32 نع مهلغشيام مهندعأ رق

 م وحكيم م ه 2 ٍإ امله سوايوذ ست املافةددعتملا ا موا ىلع و "اص راو أبت انوكملاىفار هاطهيوررادإاهذ- ه فمها

 رخآ عو ىلا عون نماهلقْدمل ْ ٍباحرمغ نم مهراصإ ًاراوأب هس اعمهنورةرخ ' الارادلا فواهف رظنلانم-هسأكلذاو

 هال 5 باأا .إه رربام رربام لد مثاف هعرعصتال كن أ كم لعز# ع ره تدححا اوروهظااةءاقاذهو ةامالو
 لاح ىلعمودتالن أ سمنا!ناشو | 1 5 7 1 1 3 م
 الأ لاو الا امل 1 و /ىذم شد بد رش لاحوهو هدو رععءاظت-الادو-و نم ىلاءتهلا . نءري_مصلامدع ( هم

 0201 ا
 لع مواد اذاناسأالا ناىرت مرو 5 دقاش لا ماود ىذمقن هم | ال ةمعااو هم | الا ةرعملادو -وماود تدل اءا 4 0 روع مايمكن هرقل 7 ١

 3 ءانفلاو صقنل اوةءاندلا ن مهيلع ىئانرادلا هدهفةروصتسريغة مش دلع ول_هاّ لاو

 ةواكهسفنهماست داو ماعط
 5 5 :ام 1 ْ : ا ران "ل نم4“ كيزراماؤ رجا ن ابدت مس سيدال رادع لاعتدقاع رك ًاقباهذلاو

 - 1 - بم ارم ىو ةسصاصتخالا ةسعملا دام هل تامر 1١ نعرئالا هل ةملست نا اوكصالاو

 دااةرواجىأ (هرمثلا دوو

 صرحلاو لمعلا ىلا عراستلا ف

 ىلعهه يأن الث ىلإ كيّدؤمف هماع

 فيقذهلاب( اهردشس) لاكتلا هو

 ندع ْق كلع) اهعمم ىأ |[

 عل هيلع علما !ًةيدنعهل تاصحو قدصا ادءةمىفدعقا اذا يح هلا< ةقئاللا

 ةعقيقللا ةسعملا درامحمل تاصخل عركأ] ا ههصو هسهد اوو : عرححت ءااو سرا

 |كلنوالل ادو+وك:موملا لعامل وزب زعبهتنا ىلع كلذامو هيد مرسلا ةدهاشملاو

 ماها كمهنوكمل تافرالا ضعي ىف كءاءاهردفهرشلاد وجو نم .فاملعو تاعاطلا
 ١ تل 3190755 957 0071031 1 طق 107 000172005007050 90120955 1 كل هته دس 71 02 007 010 1

 تقو ىناهيلعف عيسي لف اونلاوةدودحملااهتاهرأ ريغ ىفاهلعف عنمع ضنا ارفلاتاف(تاقوالا | ١ أشرح 3 مسن ضعب ىفو هياكل

 17 هيف هرش لدم لص الك ١ تاهوالا عم ىف ةعاد اهله لو اصو مذاتقو ةعاط لكل لعج ى ديد ةلافتاهوالا ىف كءلع

 ام ء ىلعا همم هللا نأ ناتمعن عرسشلا دوبوأ تاقوالا ىفاهرب تو لاملا دودو ل تاعاطل ا نيولت نأ لضانملااو رتل ىلا

 نا سفنلا اهمأستفتاداسعأ | نمد-او طن ىلعٌم و ادملا لاملل بوملاو لمعلا ناّدعطاف نادعظعن [:ةآهرسشلاو للملا

 دعو اهيلء ص ولسا ةةفش عم تادايعلا عاقبالا هاك اقوالا ةمحالصءرشال بجوملاوا مفضتساوا علت اماع تن . ولا ذاف

 نيعكلدلف هنءارقلاح ىف ءالومعم هباقريضعالو «_:اعمفربدنألو الثمار او ارقي ناب ريصةتلاو صمت ل1 عقب هرمنا دودو

 ةماقاكمهنوكمل)هلوقو تايتوالا اغراب نمره 5110 يس نال



1 
 ري

 كيلعتعقو تح لد صرأ م ذم 'لريغ أش قم ب رخام صا ا:لوةيو ىرهظ برمض» 1

 دهازلحرملادمعتلاقو هسارىفط وسلامي نرمذق همل اا رسم لبق ادق سراشإان اا ذاو |
 ادهاز ترمدفاصل هدنع تنك ن ن١ نم عرساب ناك ا خلاك صلاباذهل ل لاقيوأ هيرضتف ,١

 امش ةماركسأ | نم قب أ اف هلزء م ىلا فب هذفةأظتاا بح اصىد_ذخاف لاه كتثدحاك ِ
 نأ ههنا لعشي ام ىلا هرظذ ىعم ىف نوكي دقو |١تئسو هدنءعنمتحرفشن ىاكساو |

 نسو ةريصندوسول هماخاو همادق !نوك.فهل,قن مةراشالا ٠ نرم هملق ىلع دربامر طرب ١

 نيدموبأ ىد.سلاق هراَمَْفاقدصو هنامتلاماودهاضّتق افي رش نازماذدو قمفو ||

 كسلارظن ن أهل هاملت سم توتال ردو مستني سر اخ ىلاعتهنلا ىذر ا

 دم هيسفن ىلا ىدنه | نمو ه«سفتىلا دهبي ل قرا ىلا ىدتها نم موضع لاهو كجريف ١

 تنأف كتوقو كاو> ىلا هلدو لو أ ىف كل قداع ناف لغ_-ثكلمشتسسا اذارظناف هتلاىلا |
 صم صختو هّضءق ىف ماعلا لكو هلل ىل الدا اولا تنأف هللا ىلا كماقداعن اف هنععطقنملا ||

 ةس د1 :رمعت ىعملا اذهريتعاو هريغيىلا مهاكنالو هئاوبا فنك ىف ممنأب هل_ىولا لهأ ]ل

 نيطينأن مهوعئموكمنعاهبفنوكرمشملاهدصاملل سو هسلعمتلا ىلصتى تلات أك لذو |
 ةزعرهالظلا ىف هيدل لدعاء مهل ضرع لو ةرمعل كلت نع لالا ىف عجبك م هرهظأ

 نم ةزحبانمنم هملع مزعامو ةرصشلا تدك ناوضرلا ةعس نمهملااعدناك امدعبةرصصنوأ |! ١
 دار اان متانلو بدمع ماظعلا هتانآن مدل هللا هرهظاأم ىلعكل د ىف لو ةرفكلا نم هّداح
 امسحامنا هدقعا|ملارّوقمو هد-صقاملارهظمذةنمحلاقو مارطات يملا ىلا اههبحو |
 م ناكنفاريلاههتسجأ الا محرلا هل صاهيف رز ص ىلا شي رق موملا ىنوعديال لسفللا ساح ||

 نيمسرمدعمهساعف برا عض هو ىلع مهطساص مّكو فرش و مل_.و هملعهتنا ىلصلاف

 ترهط فلا ةروسىلاعن ا و سلا مهني بتنا الف ننما ضرالا قاوملتتلل ا

 اعمونع ىلا_عتهلنا ىذر ةياصلا نيعأ فركوس اريد كاذابتتلو ءااماوفلا ا هل

 ءاطعانملا هلقنو ربها ىفهانلقام عسج عملا مصدقو نئمو فاطا نم مهلا هللاهزربأ ||
 هلوقءد_ةعقفاؤ.] هناجانمو ماقال اذهب -اصءاعدنمنكسحءاوريسلاو ثيدلا |

 الو انا.حالو انو مالو اءغنالو ارض ىسفنلكلمأ ال تدحص أ ىلا للا هاف صن عسى
 هبحتامل ىقفوَ هللا ىتمقوامالا ىتأالو ىنتطعأامال اذان ا عسطت سأ الواروشن 00

 ىدسلهتيأراءاضي أل قشلو مظعلالضفلاو ذكناكةءاطىفلمعااو لولا نمهاضرتو |

 لعأالو عبو وهو ةادنعرمال نايل نع ىلا متهقناىضر ةلذاشا نسل نأ |
 ةمقاعاهدجسأو لدن ءرومالا لجأ فىنلجاو قرات تنأ» نكف ىسفنل هر اح !سهأ ا

 ن.داعزلازدابعلا س>وم_بامنا )و ربدق دق“ ئثلك لعكناةرخ الاوان دلاونيدلا ىف :

 دايعلا (ىئنءاوشحوة_س /ئثشلك ىفدودهشولفئ شلك ىف هللا نعمهتدمغلى شلك |
 ءامسالا نمنورغي مهقمهظوطح ةاعا هو مهسوفنل مهرظنل مرن عوهبح فداهزلاو |!

 وستوحدون 



١4 

 ١ ناىلاعتدهللا نم 4و ةيظعةداعسهذهولاو>أ نمهماعمهدرونوأ لا_عأ نم هسدق

 كعمل عقاومىالادو رسىلامو تدحصأ زب زعلادمعنب رعلاق ةيسجودامع نمهملو

 هتهرك.ذ لاحىف هللا ىماقأ ام ةن-سنيعير أذ نم ه:ءىلاعت هنا ىذر نامءوتألافو
 هللاد_جر فاوملا ءركذىذلا ىعملااذهىفتبأ ارام ملمأ نمو هتططف هربغىلا ى اةنالو

 ىلةداا نجرلا دمع مساةلاوبأ خشلا اركذام فو دةمملام لك هلام ىلعو ذ < نأ بعامو
 بو ىلا هدنسمءامالالأ 0 ءاوالا ةؤص هام ىف هنعىلا عزها ىذر

 سل جاسدلا حجم ىالحر تت ًارلاق امياصعأ ع نمل-را: نو لاف تافلاظا ارشد نا

 ىردااملاق ديرتنيأ هللا كجرب تاقفمالسلا ”ىلءةرف هلع تا سف هدم تون دف ؛ مدعم

 لاقى :ونتنساقتاَقف داون منلاقف بهذين يأ ى ردتالاناكمدب ربادحأت أ رلدتلق

 ىلا بهذأن أت درأ :ىهمكىنأ كا ذو من لاف ب> ذنب أ ىردتالوةكمىونت تاق كما
 الو ةكمىلا يمقن ادايع ىلا ندري سوسرط تدرأ سهو سوسرطىلا ىندريفكم
 ديرب ثمح نم لاف كل د ب امس أب ىنري_تأ تا ىردأ ال لاف سشاعملان يأن تاق ىردأ

 دز[ ضرالا هو ىلعامى لويز هدو ره ىقشبيودرم قمر كيودَر “١:7 قوعمشلو در م عسل

 ىمأر نهديو بيطلا نم_عطي و شارفلا ىلع مود هو صل تن آى لو "مو كَم

 هللا كرب تلقسيواونلادنعالا نمو الو فدنعل دز طل | ىندرطن ةّرمو ىمع لو

 اذ_هىن.كمتلا كسري ىلر سف تاقر< ىف ىف اتلاف لاف لجوز ع هنا لاقثلب كلذ لعفي نم
 1 ا 7 رقىلالءللا وأب اعر ةتبلدالا ندا :افىرامنريسأ لجران أ لاق

 تلصاذافدي رتل اهذهىف "هلمللا وأب اذه نوع دتال صا اذه ضعيلو مذعب لاق اهلهأ

 ًّن ممقفدعلاب ىللوة.ف كل لوقأف مانا لوقفل بردصسلا لسير الاءأثعلا

 دنع رقلا جراح لوقف هل الأ تدب .أنيافةماركو ايحهللوقأف عضوم امهه كل س دااةهه

 تدصأ اذاف ةهلملل اكلت سدو اونلا دنعالا ىرأىلنوكيالةماركو مث لوقا س :واوذلا

 لدرلع الا مكملءدرو دق ضعي مهضعب لاق اهله ىنار اذافب رقىلا لملل ا نو أف ترمس

 ءاشعلا تءلصاذاف تسىدنعاد- هلوقيو تدمي 00 وةمفل_ضاقريش دهاز

 لزنملا ىلا هعم ىضمأف ةماركوامح منل اوقاف تيبل ىلا اممقمنملجدل وذ ةريخالا

 هناعئموةفئللا شارفلاب ىبنأب ؛و مع ل حكت و ىسأر نهدي و بدلا ماعطلاب ىندت انف

 كارد ىتمهقا كور تاقف ىدرس عم لاح اذ وف عصأ ىتحىلهلعفالاربلا نمامش عدبالو

 بام ءاافدينا سناباذ او دءاقامونان ًافلاقاذكو اذكعضومىفف كزتمناف دا دغب لخدت نأ

 لافالال اوم ,عنصئشىأ هلت اة تيبلا هتلخدأو هيلع تاسف ىحساسبانأ !اذاف تحرش
 هيلع برضلار ًااذاف ه رهط ىنارأ مم صلال لاقو اديدش اب رمض قبر مذ ىللءفامرخآ

 ل تء-راد الا تغلبالف | ديد امو نفاس ناك أف ةصقلا سات اقف

 لعفش ادعي "ىلا لمقأفت مما بحاصيب ةرطةفهنملك ادعتم تدعمفزااو دودملا اهئمدمل

 م



 هدروله:مزالموهملق ربهطس دعلادادعّمسا  سحي كا اا رع للناس نا

 نءزر نأ الماك دولا ناكنافاماو دو اهواف.كدرولل عبات دراؤلاو را اريسالاو فراعملابه الغرامغالا نم كيلقر مطل ءقاذلو

 اذإو رهعلا عوم عكا ذرية عبو همسدقالاواريثك دراولا ناك ارثكتن اكن إو دلذم ناكلأسق نول در اولا ناك فاصل

 ١ذ_هو مهملاَءهان ءدرولا ىلعة_.طظاوملاةاممتاددادمالا ناك | ما دناكحناو لة ناو همودأ هنئا ىلا له-هل!ب ناك

 ةيزملا هان اه-دونوكي نا ع

 آل هلحاضباو هلسقامل ل_ءلعت

 نافر_ءلاو نيقيلاراونأ قورش

 ىلعةروك دملاتادادمالا ىو

 0 نهرا ءالاءا ص بس

 ىلا نوكرلاو ران“ الان قلعتلا
 ادؤ اةصنر حب, الو رابغالا

 (لفاغلا )دارو الا ةمزالعالا امل

 ءىنركصتأو دم>وْهلا نع

 حبصأ اذا) هردقو هللا ءاضقب
 هلاعفا بش ىا ( لعشب اذام رطب

 قلعفا اذاملوةئشد-_سفنملا

 نعل ةغبال ىذلا ظَةش_ىسملا

 51 َنأهنعسغبالو دس»وتلا

 اذام هرظسر) هردقو هللاءاض ةبْئش

 هلاعف أب شب ىا (هيهلنا لعب

 عصا اذا لو يف ىلاعتهتنا ىلا اهاك
 مولا اذ هى ىبهتلا لعفد اذام

 اعرف هسفما لفاغل اراغنفالثم

 هبلاطم مدتتال_فاهيلا هللا هلكو
 همها امهسضكمذ هب زال ةاعلارظذو
 نازيمادهفهسل اطمدهل ارمساب و

 لواف هسة:لاحدي رملا هي فرعي
 وهفهبوقو هلو-ىلا ”هلدو لوقا ىفهملق داعناف لغش هل .ةّسا اذا رظنملذهدمحو نازيمودهدلءدرب رطاخ

 م04 (رارم ءالا» ءافص ىس> ىلءراونالا قورش)هلوقو دراولا ىلع درولا
 داروالا ةموادمةولدتا بابرأ نم مودل ل تاق ا نعحراوذا فكو تاقوالا

 د_-اورك ذةمز الممول حلديو ةسبقار 0 ماودمول مصيو تاقو "الا ىل اعاهءعيدوو

 ىرذلاىلاداروالا نم لاقت الا موةلو دارو الا ىلا رك ذا! نملاةالا وت

 هركحصذا 1 سانموهو «نءهللا ىذرىدرور هاا مالك م انضرغن قلع ام ئيتنا

 نبدجأو ىنارادا | ناماس أن ءقورام ىعملاادذ- ه نم سدو ىلاعت هللا هر فاوملا

 تحلارتسا نواقلا ىلا دلل نام الا امهمأ ام_منعدتنا ذر كاطنالا سداع
 اءاكس نأدعيهرسف هنع هللا ىضر جارسسلارصنانأ تافدلا هوم هرهاظ ناكثاو جراومملا
 دارأ هناامهد أ نيمشعم لع ناملسوبأ هلاف ىذلا اذه لام ىفارادلا ناسولس لأ نع

 اضف لغةسا اذا لامعالا نمت ا دياكملاو تاد_هاحملا نمحراوهلا ةحارتساٌك اذ
 ىلا.عث هللاركحذ نع لغشت تلا ةمومذملاّوْنا اوعااو رطاوخلا نمهرسةاعا صو هءلق

 ري_صتو تادابعلاو لاعالاو تا دهام ا نم نك ناكل ذيدارأ هنأ اضد ألو هبلق

 ناك ىتلا مال" الادو-ووسعتلا «ف:ءطقسورا_متوالح دو هباقب ايدو هنو

 دادمالادورو)# ق.فوتل ا هبو لعأ هللاو مص هانعمورمهن ف أ مالكى هنا كلذ لمقاهدح

 ةيدادمالادراوملادورو (رارسالا ءافص ب .> ىلءراونالا قورمو دادعتسالا بس

 راونالا قورمشو همؤةلو حل اةبدادعةسال ا وعلا بس هد بع باق ىلع ىلا عت هللا نم

 راءغالا ىلا نوكرلاو راب الا قامئلارر ى ص. تيوس

 ىلعدريرطاخ لأ (هيمقالعفي ذامرظ لذاعلاو لعفيأ ذامرظت ع اهب حصأ اذا لفاغلا )8
 هسفقن ىلا لغفلا حل دهن در طماع لوا سس ادا لئان ةلا ندور ذا ركز

 كاذو هالومىلارظنلا ن نع فو رصمه-_سفنر د ,لغمشموهف مودل العفأ اذاملوقمف

 صغمو هلقعهملع تةشنمف هسفن : ىلا ىلا .هتدقنا هلكينأب قمة وهف هنعهتلْفع دو>وأ

 هللا لعفي ادام لوقف ىلاعتهقن هللا ىلا لعفلا ةمسن هءلعدررطاخ لو أل قاعل او هدا سه هملع

 نأ مرحالف هتظَي ماو دوهلةعدوبول كال ذو هنم هملءدربامىلاو ىلاعت هنا ىلارظانو هذ
 همفن اعهئمعّرَأب وهمضربو لاغشالا عج نمهغرفبو لام . الا تاق ىلاعثهللا هسفكي

 همق

 لعدربامر طم نا هيهللا لعف:أمىلاهرطظن امن نه« ءنوكح, نأ مصيوهلا لصاو وهف هتاصسهتناىلاداعن او هنن ن رع عطقنم

 هناحلا ماودءاذةقاشب رشنازيماذهو قون نو ةريص:دوجو هماحاو همادق |نوكمؤىلاعتهل بق نمةراشالا ن مهملق

 هراَعدو ات



 م

 هللا مهفطالامدعت تاداعلاودارو الأ ن هنوعارباسو ىل اعت هللادةفرعملا لأ دمنحلا

 3 نسح>انيفراعل ا ىلعةدابعلا هنعهّللا ىخر دنا ل اقف تامار كلا نم

 اناهصأ نمةعاجف توملا دعد سلا ترض>راطعل اركححرب وا لاق 00

 نمحورلا تجرح تح كاذك لري دصس ن ادارأ اذا لبر ين و ىل اداه ماسر أرق

 تناكو تقولا كل ذرمذح نع هن اهدصأ ضعب 1 ارذهلر دو امهمكرح هءاعتلقشف هماحر

 هنالص نم غ رفامل ريك !هقلا هللا عنمذهلاقف سساقلااانأ اناذهام لاسقف اًصرون دقه الحر
 تقو اذه د_ئانأ ايل ات تءعطضا اول م.اقلا انا انهنعهلتا ىضر ىرير لا دمتولا هلل اق

 لاقو * هباوضرو هملع هللا ةجر تأم ىّتدسهلاح كاد ل نبل وريكحصا هللاهتلاهنمدوجو

 لاح نمداروأ ”ىلعد لفاوذلاءلوةبال ىرصتلا نوثوةب ساما 4_ذعدتنا ىذر ىرمصحلا
 املام_منعهتلا ىذر ىناذيا!تبان'نيد_#تلاوو تدتوءل ةعكراممثكر ثول تايسشلا
 لاه معبأ سلا ىدرو ق ىناق ىعد نا ىللاقفةداهشلا هنَملا تلعج ةافولا ىلا ترضح

 نيدياعلا قد رطو نينمؤمملا قالخأ نمداروالا موا دموهعمتلا ىشر ملا نااطولا

 لع نعتائسابنعهللا ىذر ةشناعّن أخ فو ناشالاةمالعو ناميالا دب نه ىشو

 هنقن الع لعاذا ناكرخآ ظفل فو ةعددإعئاك تل اةفل_بوه.لعهللا ىل_صهللال وسر

 مالك ثالا ىفءاسو لقناو اه هود أىلاعت هتلا ىلا لاعالا بحًاروهدملاربانا فو هتثأو
 ىذر ةشلاع نعّةّرمو ىرصنا| نسال !نعىور ةرانو ىلعن/ نسما نع ىو رةرات

 ءامون ىو سا نم مانملا فلو هيلعهننا لص” ىبنلا نع هكح مه ثعيو نيعجنأ مهتعدللا
 ناصّةنفوهذدبزمىف نكد نمو مورو هذهسمأ ند اًرمْثهمو ناك مو نومغخموهف

 جارد تسال اوركملا نمدرول ار اق كسا نوكيدقو هلريخ توم اف ناصةن ىف ناك نمو
 ناسحمس اهب حو تاماركروههارهظتو تالامخهلحول:نأئاذأدبمنوكيود.ءللا|]

 دعبلاودرطلادوجولةراماوهوةيلكلاب ةيدوبعلا ضف كلذ فو هتلاطيرادتشاو هتلاحأ| ٠
 دينا لاقدقو ةلالضااوةبامعلاديدش ةلاهللا يظعاذ_هبحاصو هتايذاسلاو '

 نم تاكر خا كرت ىلا نولي هللا ةفر ءملا لهأ ل حرلا لاف ةفر ملاركذ لح رلهنعهتنا ضر

 لامالا طاق ءاناوماكت موق لوقا دهنا دينا لا ةفىلاعت هللا ىلا بّرَقتلاو ريلا با

 نيفراعلا ناو اذه لوي ىذلا نمالاح ناسا رب راق ةرمسىدإاو ةيظءىدزعمد_هو

 لاع أن مصقن ل ماعفل تبنت ولواهيذ توهجار لاو هللا نءلاعالا اوذخا هللا
 ىدرو رهسلا لاق # ىلاح فى وقأو ىفرعم ف ىلدكو ال هن واهو دي لاك نأالا ةرذربلا
 مو لاعب قيل ت2 فوعتن م امأف فراعملا فراوع ب امتح ىف هنعهّللا ىذر

 تادابعلا ضفريف ر درغلان ردو لو زاب ةوليلخا لخدمة ص الخ الا, هيولخ ساس ا مكح

 طةتفدوة ل د رمشلا ةيههملق ن ءسىهذبو .هلفاعملاة داق اعت هلل هاي راع رتجتاو

 ةراه_هرىلاعت هللا ىلا بعل واقتا نمد دوصقملاْن أ قداصلا مسعف ةرخ ””الاواندلا ف 1



 لاسم الاودو (در ولارةمسنالا)
 هبىب_تعنالثاب تاهوركملاف

 (لوهجالا) هلع بطاوبالو

 ىلاعت هلل هيد وعلا نم ها

 هركذب مننلاو هيديزيب دوذحلاو
 باحو نطابلا ةمئصت ثرو هنالو
 فّوُدتااقتادراولا يضوراؤالا

 نماهلجا عءانمعال ا مدع عماهل
 هنأ ركذم ٠ قملاولهملا
 راش نيودجو نمدر اولا ىلعةر نه

 وهو (دراولا) ةلوقب لوالاىلا
 فراعملا نم.؛.عل | نطان ىلعدربام
 ىهو ةناحورلا فئاطالاو ةينانرلا
 هرد صام بحرمشش ىتلاداوالا

 لد ول هسه اقام رباقسل و

 ىوطن. درولاو ةرخ الارادلا ف

 اهئ انغي نفي ىأ ( رادلا هذهءاوطناب

 فاد الام هبىتعيأم ءكوأو)

 نأدبعلل ىييف ىأ (هدونب
 اهتاوفلبقداروالا نم رثكسسي
 ىلاو اهتمتافام فا هنكعالذا
 كنمهيلاطوهدرولا )هلوقبىناذلا

 نبأو هام هءلطت تن دراو و

 كيلطموهام كَم هيلاطوشام
 هللا دوهدرول ا نأ نعي( هنم

 هم كوسو دراولاو كد
 قءاأو ىلوأ كماءهقوةع كما.قو
 كظواغ- كبلط نمتةندورعلا
 فصلا أو اهءمكذوقوو
 نيذلا نيديرمسلل اداشراكلدي

 نوكرتبوتادراولا ىلا نفوس
 نمكلذوامثورق <: وداروالا

 كرم اذلو ام 0 ىل-هلا

 نيدبر ٠ نمرعل ١ مهل اوحأ ىف مهنك.ةعم مهداروأنوفراعلا

)٠١5( 

 أ الفاييلاتفتل أ رفتامار كلاوتان الا ىلا زق لا رب ىئادف كي َْْ 0

 ١ راداا فد ويدراولا لوهجالادرولار مويا )8 المسهنقر ءمىلا ىلإ ء-كلاذكى ناد

 الا ري نتسالان نقر افراد امنه اوطأ اب ىوطت دوز اىةرثسلا
 ةرايسدرولا هن ال2 وهام كتم بلاطو ءامنباوهتم هلطتتن ا دراولاو لئن هيلاط
 نمدمعلا ن نطاب ىلع دربىذلاوهدراولاو ة:طانوأ ةر هاطوداب 3 نمددهلا بسك ,عقياع

 : قاعتت دلل دمعلا : نمامدرولاف هّرسو هيلقاممرن5 هملول هردصا مح رمشن.فراونأو فئاطا

 ' ا دزولاوةماكو فطا نمل_عل] هنا ى ولع نمامدراؤلاوةددومعو ”نلمابعم نم

 عقيالرادأ اهذ مم رب احدا نو بالا سح هن ىدعبأم

 | ل_يقداروالا نمرثكة سن أ دبعلل شفا م انفي نافو اهعاطقنان عطقتموهف اجيفالا
 كظ-وهدراولاو كن: ءّىَدلل و دوه درولاناىناثلاو اهتهتافام فل هنكعالذ ا متاوف

 || اذاذ اهعمكفوقوو كظوظح باطن« ةيدودعلابقماأو ىلوأ كءلعهقوةح كمامقو هنم

 هروح سم نأكو لها هب اهل نمد راقت سا ناكدمعل ارابتءايدر اول ١ لعذرولا هي نه تدل

 فا'صأ ىف توكلملا راونأ عدوا ىلا_ئهقلاّنا اوللعاو نئملا ف ئاطليف لاقاك الوه+
 رونلا نمدةف سفح ة-ةفاوملا نمدزوعاو فنص تاعاطا ا نمهناف ندناف تاعاطلا

 7 يلا -

 |, اوضرتالو تادراولاداروالا نعاوذغتستالو تاعاطلا نمأم- اوام_متالفكلذرادقع

 ١ مهب ولق نم اهراونأ دةفوم_منسل أ ىلع ثا ةلل اىرج نمنوعدملا هيىض راعي كسفتال
 || ماه نك بمغلا بابل ةعرةّم-سمدابعلا ىلعتي راخلا ةعاطلا ل_هج هدمكحب قاساَنأال

 || بويعلادوجو بورغلا باخحامتاو هنع بيغلا بتل بدالا طرشب هلماعملاو ةعاطلاب
 : هسفنبلاطنالو هسفنل هللا ب اطد ن 0 نكنالو بيغلا باكل خفي بدعلا نم مرهطتلاو

 ١ سدل َنضْوملاَو هللا ن هددملاءههجاوالو هللا نءاوم-هشمل نيذا انيلها1-ا لاح كاد هلل

 ْ تقولا لس نقو نات قتل ور بلاطالوذ هسفن بلاطي نم نمؤملا لب كا دحح

 ' ىلعه سنت ىلاعت هللا هجر همالك ىفو اريشك امالكر كذمم همأ طمع ٌئطيتسالو هيدا أطيتسا

 نيفراعلا تاعم نس أن ماهتاعاعناو نيدلا نماسهعقوم ملظعو داروالا هادك 1

 : ةحسالد ب ذخأت كفرش عم تأ هلل قف ةعسو ديو هنعهللا ىذر دمنا ىؤردقو

 رتسل !لبسةدو هئوناحم ولك لد. ناكوادبأ هكر رتنالا:ل صر امىلا هيانلصو بس مت لاقتذ

 || كي هللا لعفامهل لمةف مانملا ف هتافو دع: ىور و هت ىلادوعد مث ةعكرةنامءدرا ىلسن و
 تاو موس .رلا كإتتد أو تارابعا اكل: تءنفو تاراشالا كل :تحاطلاسقف

 ىريرطلاد_توأ ىحو» رعسلاىفاهعك رئاك تاعكرالا انءفتامو مول_علاكلت

 موبو ةمدج مون ناكو هعزن لاح هنع هللا ىذرد هئلاد_ثع تنك لاق هع هللا ىذر

 يمىلوأ نمو لاف ماسلا انأان هلال ا ءادم هىفتاقن مكن نأر غلا -ةي وهو زور

 : دنعركذ «-:ءىلاعتهللا ذر جاردلا ن_سحلاونالاكو ىفيدص ىوط7دئنمحو كاذب

 د.ئطلا
 سهاد



 و1١00 كا ته

١١6 

 لدور تادد> لوس لاقفم اوةلاو توةلا توؤفوخن م( رصلاو اضل كرت

 ١ 2 لعفأى 7 نا3 قاما نمو هلل اذ هاك أ اناماعط ل هرمصي نأ كرر

 نمءطمأ نكلو ىل؛لاق نونو لاق نوما ى < ف.ك ىنرا بر لاق ثمح مالسلا هماع

 | هاربا لاقفكشلاهتلبجن ,هّنالنيعلا هي وربالا اال سفنلاّناكلذف ىعملاى 5

 1 5 رلا نئمطعال سفنلاو كاذب نمو ىف ىسف: نع طن ىتح قوما حت فيك فرار

 ا :دازواهلايتبت م وسوشتا تاما ركملا مهل هلئارهظب املوالا كآذكف لا نيسعلا

 ٍْ نمدل.لا ىديا ىلعالاتأ اماركل اهذهتدأ ارامع اعلا ضء:لاقور مدن ىلأ مالكى هدا مهل

 || ةالسالاضوأ ارامل لاف هنعهتتا ىضر هللا دمع نيل هسبدع ل-ر ناكو نيقداصلا
 || اذا ناسصل انا تاعام ا لمس لاف ةضفن ا.ضقو سه ذنامضق ىدي نب نم ءالا لمس
 ظ لاق ه-:عهللا ىضر دش ن نءىداا1نارفعس ىو اهياولغةشداة شاش خاوظغااوكب

 ١ عاصا لجو مف ناكو هعاجو ىل طاررلا هللا دمع هع هو هرم ىروباسنلا صقحو ا ىنءاح

 ام ىعيدر هاظااتانا الاوهاىذدن ,«ذنا كح دق صح يبالاموب لاقف مالكلا لق

 ا قرا فاك لاعت ةلاعات اى محاولا هللاقنءلذ٠ نمئشكل سلو تامار ل(

 ةاعاةددط اخ ًافركلا ىف هدي خداق ةوطع ةديدح هم ىجأف مظعربك ىلا نيدا دخلا

 0 هسفننمكلدراهظا ىءم نع م-هضعب لف ادهكيز هللا ةؤهديىفتدربفاهسرخأف

 ْ قه كل ذي هدف ٌكاذهلرهظد لنا هءلءريغش نا هلامس ىلع ىف هلاح ىلع ار مشسم ناك لاَ

 0 لاق نوةةحلاامنمفاخعو نوفراعلا اتعرف ا عرلب هناعالةدازو هلاذ ةنامصوهملع

 0ْ صقةس أن نعرك ذو* تانوعملاو تاماركلا اماوالا هن عداخأم فماطلا فل تالا

 ىكيف لاف م هدنع كرب لبان مىظ لزنت لاف هءاوص ا هلو-و اس اح ناك هنأ هريغوأ

 ٍْ مكل تحذا ة ام ىلن اكول نا ى 15 ىف قون لوح منك ل اق هناكبن ل صفحوا

 ْ || لدثلا هعمءئك :رك نا ىلا «تهللا لأ .ننح توعر هب ىسفت تهمشان دهءىلتلا اذه 30

 ْ لاق لادبالا ضءْن أ ىو « ىبظلا تقلط أو تينتامةلاقالا هتلأ يو تكف هعمد ارح

 ْ صاع وهو ئثانبلع صايل لايام هنءهننا نير نيدم نأ نيل |ةذمالك 1

 ْ هللقلاةةنيدمارأ زحشلا كلذ غامفام ءانقم نت الوهو هماقم ع انا عمرومإلا لقأ دلع

 1 عم ةهراءاملااذاقرك ؛ىلا ىسهتنأق هب دام ملا فرع سب ناك هنأ مهدك»لن عءو هدا ارااثدا سارت

 ا ضءدىل تذدقؤلف هدد طأال ٠ نكدكهاواد- -» ىلعر داق كن ا ل_ءأان |لاسةفرتيلا سأ ارىلا

 || سياقنرلا ثاذّاملع لع ىلا ناك هاما رش ىءةسو تاعفدىئعفصءابارعالا

 تان الا لاري لجرلا تبأ اراذا هفعهللا ىذرىزارلا ذاعم نبى ع لاف همه»ن

 || قب رطةتاءغئااو تال الاىلاري-ثي هنأ راذاو لاديالا قد راقي "واعف تاماركملاو

 كذا قلعم هبلق وكيوركذلا فأر ثيه أر اذاو هلق ىذلا نم مىلعأوهو ةيغاقيرط

 ا ديرب وبأ لاقو هلاو>الا عسج ن هةحرد ىلعأو هو نيذراعلا قد رطهّشب رطفرك دىدلا

 ل امع ١
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 اهددبو ارد ترهل نا تيبثتا مم أل جالو هل ةدبدننا ىلا فرعت نعهروئبهمل اهلا فرعت
 نءمتاداهنلا لهأ هاعامذا مهتانام.ىفتاءاهنلا له اه دّقفو مهتانا دبىف تادادملا لهأ
 ىضرفاسلا ناك ا ذكهو تيثمىلاهعم نوح اتالنيكملاو ةوقلاو نيقءلا ف خوسرلا
 نءمه اأطع |املةي_سملات ام اركلاروهظىلا ىلاعتو هناك قمللا مهحوع لمهنعدللا

 ةلزاراةعفار ةءاركلافةاس هىلا للا جاة<الودب داهشالا مولعلاو ة.دمغلا فراعملا

 هللا عدةماقتسالا,هلةدهاشو هسلع ترهظأ نوفىلاعتهتلا لضفت ةفرعمو ةلملافكشاا |
 | ناذ سهال ا ةدامئا نول هع م وقماسقأ هنالث ىلعت اما ركحااىفس اذلاو ىلا.ءتو هناصس

 امواولاه مقو هبلا يظعتلاداو هوتيل جودقت نا وهيلعتروظ نماومظعاهود_توأ

 اوقحل الى -مهدودح ىلءامماوفةءاةدارالا لهأ اهب عد عدخ ىهامناتاماركلا ىهأ|

 هذهىف كباعصأ لو ةءامقرلا س امعلا ىبال ”ىْسْدا !بارتوب ألاف ىت> مهلوه سلام اقم ١

 بارتونألاةفامب نمْوموهوالا ادحأ تي ًاراملاقف هدامع ه ىلعاهيهللا مّر كت كارومالا||
 ونألاةفالوقمهافرعأاملاةف لاو>الا قد ر طن للاخ ارك دقناب نمد نم ْإ

 لاح ىف عدن امناءا 4 تحرمالا سنو قا م عداها كباصأ م ءزدق لب بارت

 بارت بأن ماده ناكو نيدانرلا ةبت م كلةفاهتكا سلوا بح رشي منمامأفاهبلانوكسلا ١

 ىنا لاقفءاملا عبنت ضرالا هدب برضف هباحصأم هو مولا سطع نأ دعبهنعهللا ىذر أ

 اناةسو برو ض- حاجز نماحدقهلو انذ ضرالا هد برمضف حدق ىف هي رم“ انادبرأ ا

 قلدفل!لوةااون سلا وبأ شل لاف كما انعم حدقلا لاز مو قرلاسايعلا وأ لاق
 ةماقسالاهلةدهاشا امال ظءهماعترهظن مو ىلاعتدقنا عمابدأ بلط نأ بأ دس الهنا كلذ ١

 كلديدا ارملاوءرمةل ولا ف تاما ركلارهظ: نآوهر كلااشلا مسقلاو لاق ا ْ

 تاما دما اركلا هملعترهظ ىذلا لولا اذه قي رط ةعصباهد مش ىذلا دبعلا كلذ فير عل 1

 اذهةموصخ أك وأ تاعالا ىلا دوعدقا ارفاكو أف ارتعالا ىلا عجريفادحاسنوكي ١

 سدو ألاقو ه٠الكو داَناسحالا عئادو نم هفاعهللا كدر ءبل هيلع ترهظ أ ديعلا ٍ

 ١ وك اومرك أدم هوتاما ركل ا ىعمامهل تاعف سنن تلا تلاس جا دا ْ

 مهيطعبالل مذ 232 ءاناح راحل مهل ىل_هحئنابا أود !ف.كوارا. ه>ااذدلا ١

 نماهعزحواهبار طضا دن ءمم.وقن ىلع دياو هي ىت>كلذ مهيطع!ن .كلواهرذتا كلذ

 اذوهام ايدذ ةراخغ ا كلريسصينأ ىلعردقي ىذا! نولوةمفمواهللا مسقىدا ا قزرلا توف :

 يصت ىلءكلذباو هدأ نيمستتال ثمح نءكةزو كلا وسننأ ىلعرداف هسلار طن
 ا مهسوفن ةضايرلام١كلذنو .ةمهسوفت يحلل ذباوعطقب وقزرلا توذد نع موسوفن

 ىضر هللا د..ءنب لع نعهباكح كلذ عمم اسنبا اما -دةورصنو أ لافاهلابيدأتو

 نم حي رخل اذدلا هاني انمناكو ذك أنبه لاد ةرمد.لابلرناك لاق هناهذعهللا

 تببلهذهىسف:نادجتانأاب لمسلاموبلاةفالمسبعصو باتوهلام عمج نم ىعأ ايندلا |

 لع
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 لوةتانامزانغأف مهيلعمتلا خفاعاتم لعلنا خشي أو ىلاعت هللا ءاملو أن منوكسن نأ ىسع
 ةراممأا با « ىلع جيشا ذاو كلذكن هنانملع هللا ع 7 خفي لفرهشلا اذه لعل ةعدمبا هاه لعل

 ءا ءاوأ نم هناانلعم قاد لاقفتنأ هه ملف لخدفدلانذأف نذآتسي

 لوقينملاحف.ك لاق مئانساءركت 5 اهٍدّدرب كلا-فدكل اف كلاس فمك هلال ةفهقلا
 اندالو حالفالو ةءالوالفاملو نوكأ رمشلا اذه املو نوك أةعجلاهذهىف هسفثل

 ٍ ىلاعتهقا لاهل سهم ههولة اختل عك ىلاسعت هللا نيد_عتالا سفنانةرخآ الو

 || ل دنيأن م انظقتو انطاغلا:دتافانع فرصنا مث تودمعملالا سئالاو نك تةلشامو
 1 نمسفئاناهل تلقو عب وتلاوم والان سقت ىلءته>ر ذ «انجرىلاعتهتلا نا ةلعوا سلع

 هءدنامواي»ب 1 تلا ْ (| ءدوانلعمتتا حفف لاه ىلاعت هللا نر ةْغم_ساو اسر ومال تنال ظخامو كإ عامو تنأ

 هناكفتاوز نب. ته ةنلات او: || ىلاعت قطار هظ نأ ًوهانههصيصختلا (هصرلتت لكهص.صغ تنن نم لك سنقل سو
 00 ت*هئاا قت ى - كلذ هلرّوسا ن همهنك«تاعرو هفطأةماوو هتانعو هترث ا هدامع ضعت ىلع

 تاو الان أدل سبللور هللابلعلا لهأ نيب رقما صاو م هءالؤ»و ناوكالاوراغالاة بور نعص اخت و نافر هلا

 نم ه+ نمر. مذلاو || لاعاو مولع نم هبقرليام هلا هس ريولاكلا ةورذ غلب نع هقول نم تسود ىكلاو
 هم اتوب هل اي فق اًوهوداروالاو :دهاحملا لهو داه لاذ ايعلانيعل |باعص ا ةصاخو ند رقما ةماعءالؤهو

 *اقسالا ا د ادكلا ماش نءدانامهعنجاهفو تاماركلا فئاطان ءىلاعت للا مهفكتاهفنلزالا اوكر اثناوأ
 فز 1 ءاركلاف ةاعارسه نع اوكفشلو مسوغ نو ر نم اوصاخت لف ثتادامعلاو تاعاطا|فثاطو

 ةباومج ري . 1 ىلا ||| ىلاعتولا سةةدقو باخلادو-و نوطت م باسالاىلا نوثكاشم»ىلب مهظوظح
 ديولعر_. 0 تمارا ممم ولق ىف نيشدللاسشتو ممم وةلانكست معلش وم-هيذبأ ىلعتامار 7 اراهظامءالو اوه

 كل ٌ 7 34

 ها”ةمإ ا تاداعلإ نيكفلاو ةوقلاونيةءلا فخ وسرلان ههمقوهاملاملا نود هال ,ممالزيلؤالا اهعنعو

 فندتنملاىرإ 7 4 00 234- هلا ىلاعمن م ئشل فشاك ال ن نمنوك.دقو فراعملا فراوءيأّك باص لاقاك

 ون كل 0 ارامكو لهأ ن هورداقلارثاةند كاقدُف ءرعملا فرم هن ىل اه هلذ داهفشاك اذااه+.فثاكن م لضنأ

 قاسي ا _ كترهطتالو «ازج فص ن4 ىلدهن ةردقلا ىربو ةردقل | نمامسثراكتسالو برغ:سالرداقل|برَل
 3 7 هلل :

 ماسر نكن هايد: لهاوم ىأ رقةيدا لا ىف عاجتركذ ب ارتابأن ا ليقو هنعهقلا ىشب "ىلع ثلال و ةمكحلا لاع

 لاهان روسو 0 ؟هارخحا دعت ألاف ع نك ناكل قمةدعأ | لكشىلا غابوأو هنوفرد.علاةذاماعطاهاك ةيدايلا

 هاةسالا لوب هاش لولا «طد ةرانت تاما ركلا نال 011الف لا نقر تفل

 هماركلإ هسد ردو ىلاءثهلناةر دعب هقدر عنداو اف هسفنفىلوالت رهط ناف هريغل هنمرهظتةراثو

 كا هت لاا نوعا وعل اّناو نابسالا لع فقوتتالهتر دق نأو هند د

 فاول اف هدأ س مث بهسو هنر دق ب + بامسالاو طدا بولاودنا هلا لعجاعإو هيلع

 ىنرن ساو نيشلا لاقو لاق لودو مهن انءلابوهنمهملا امتمذفانلاو لو ذخئاهدنع

 تانصلاو ةدارالاوةردقا او لعاابىلاعتهللا نغنيقدلا فب رعت ةمار ؟لاةدئاف هنءهللا

 نمىوتسالدحاولات اًذيةمماف داو ةصامن "اك دقة ال عأو قرتغيال عمت ةلزالا



 مهران ىضتقتقديبعلا ىلعأر طنىتلالاوخالا ىغو مهملع (ةيدومعلا) راب" ؟(راهظاىف) ةيظعلا هدب وبربىأ(ةسودرلا ةملغعب

 هش وبر ىأ هب وير ةمظءهلر يطظوهتلازا ف برلا ىلا كلا لاو الا نم لاح هنمأق اذاد.هااّنافرقفلاو ضرملاك رال

 الوأو ةندويعلا باح ءارو نهدايعا ترهظان اة: .ولرلا ةمظعفهف :ديلةلذالواو هب ماقام نع ليزي هلاك ماير ل نا ىأةمظعلا

 ا ىلداشلا لافاذاورهظنالانطاءناكلأ كلذ

 ضرك_عءز ىأ (كبربلاطتال)

 بدس() ) هن هب نطاائسنو هبلع

 هنمهترلطامىأ (كبلطم رخأت)

 نكلو) لعفي انعلثبالءاشدام
 امدعئأ(كيدأ رخاتب كسب لاط

 0 0 اضيأو بدالا

 انما توعدكنا ىلءلملدةداجالا بلاط مال ل هأ اهنافكيدأ رايس لل 1 او لعنباسعلئبالاا ثياملعفي ةناف |[ بت ١

 ضرع كواعدنوكمف كنا دف

 | كَ .هوبعلاك ىف حدقياماذهو
 بهسإ هنأ كداَمتعا اضدأو
 ا مسدل دا بدأ ة:ءاساكل

 كس نأو كلرهظت نأةناحالا
 نأهل لب ؛لامملا فت بلطام نعي
 حلاصملا نمل ذىفامل كنعا مع

 اذاىذلا بدالا لاك ىلاراشأ

 كَدذوو اموماكحأةاعا م ىف كماقأو كا ىلامتهننا امهرمن ىتفري غالي رلذب دو علا || هدودقمة باعه درعلا هيماق
 امةمق- ادبع تنك نااوذ هد سهلن ىذل امو فوت: اذالف كءلعةنملا مظعأ دق فكلذل ا 00

 0 لاف ْ | لاف 0
 (هرهقل مال تسالا نطامل ىف كةزرو) كل اهرسسي و هبعاطب مامقلا كَشفو نأب ( هيحال الثمر هاطلا ىف كلعسىتم)

 بكل ذرت نا ىلاعت هللا ةمكح تفمطا ن ةةملباعلاوأا وأ تاس دوصاتاكن اك امن طاب
 اةسئاول و. ىلا هن رمشيلا نمدرهط أ

 | ةيوذدلا ضارغالاك ان رهاظ

 ْ كل عرسي /وأش هنمترلطا ذاف
 .[ الو ك 9فطدبئستالف ةناحالا

 ا لعب هناف كلذ, «افولاهءااطت

 ىلذاملا ناو أى دمس لافاكروظيالانطان ناكل كلذالولو ةيدو.ءلاباءارونمأأ

 ترانا هتان ازيبو همكخ فكر لع لش ارتعااهد_ٌثاوهو ثلاثلاو هرخآ ىلا ||

 بدالا بدالا قاما دعا اهملع نوكي نا هجروا 14 د + كيلا : همعنو أت لطامريغب كسحبف
 | مث اهلعبةمحلصا كلذرغؤي نكلا

 .رييكلافيطلل ناسفة وب رلاامترهظا ةرهوجةب دو .علا هريس سّدق

 ا 107711 ا تا فكلها 361 سفح 2

 « (ةيدو.علاراهظاف ة وارلا ةمظعب
 ْ ئوّملا نم مهيفهلعجا كلدو نوكأ ريغادو>واهءم بال ث محي ىلاعث هلل اةيالو لغأ

 امم صنخ اى َّحااَدِف رعملا هعيش وه هم دصو.عا1 أ رس

 اهد ة:اطا ف لافاك نوصم راع دب قارس ناكلرما ادهالولو نوك- ااوريغلادوجو

 فاصتالاةيرمشدلاروهظ ةةمق-نمنا باق نمءانسعلاو باعه نم سهلا بالو ننملا
 ديعدملا4ةممدوه كلذو ثودهلا ف اصوأ نم 5 حاسدال اوراقفالا هفصد

 اناترهظىتا!ة- وهرلا ةمظعىههذ_هودو.ءمهلادو>و موز كاذ نما:ارهظف هلأتلاو

 ىلعو»نءو ريبلا فطللا ناهسفةس وب رلااهت 0 هو>ةندومعلا هتعهللا ىذر

 ولا ا يف ىعملا

 كاذب ءافولابهيلاطنالو كلذ هب نس ذ ةياحالا كار هظتلو بلاطملا نماماطمهنمتلأسو

 اذهو ضرغ كاذب كل لصف كن اعد باح توعد اهدا هوو نماهيدأءوسو

 ه:مءاطملا ىلا اممسَكءلط نكيالهلوق دنءىئعملا اذه قامسو كي دو.ءلاك ىف حدتاع
 راقت ناتلاودم وارلا ماكحأ اماقو ةيدوبعا ارا طال كملط نكمل ءآو هنع ْكمهْف لكم

 هل ليكلر يظننا ةناجالا طرش نه ساو هتفمةياحالا مدعكلر نلظذا كل بتل هنآ

 || لهوأ هلعتام“ ائاماهلءعاه هأ هلا ةياجالا و و حلاصملا كلذ فام :ءاهيف نأ

 كسأملاسحو هءاعدلا ىف حاحلالا عمءاطعلا دمأريْخُأت ن ؟.الءاوقد :ءىؤعملا اذه مت ةندقو

 0 ا 1 2

 ماما كنامزايثاذللا مهنا رمال ناذ- هم 3 1ءةنلا مع دقت رهقامالتسالا

 ةراغمفانلزتءاو ةيداملا ىف ىل اعت هللا فاح تح هنءهللا ىذر نسملاونأ ىدسلاو

 ىدع

 تارمالان ادهفناباملاهيدوبعوزغاظلا هب دوع نييك عب ثمح بلع ةنملا معا دقف) الوم نمكءلعى رح اعاضرلا ىأ

 نا دبا تايمإ اوص- دعت ريقل ىدل امو فوتكتن ”اذاسانريغال كب . راهب دومعلاةماق !ىفكنامزلب ناذللا ا.ه

 نطابا اهيدو.ءورهاظلا ةيدودعف بلقتلا الا لكلا لها تاحرد



 0 هرطل | سم تتنأ )هملبوا ةمعت وأ ةمصعمو أ ةعاطك لاوحالا ن ملاح اسلتم تاك اذا (كءلعفاعال)

 ةنسلاوباكلا فرط: مناف تل كم هبمةعيرشلاّن الل اوحال ا كلن نملاحب كسيلت دنءكيرولا كاصون ىتلاةيدوبعلا ؛

 ركسلا ةيتلاىوابنماب وتلاوراجنالا 1161 ةصمملا فوك دلعا_ ب هتشمدوشت نأ ةعاطلا فك دويعف دش امدجو

 توا او ذةزثكو راك ذناانسحوراغغتسالاةرثكو تامالظلاوتاع.تااو قوةحلاءادأو

 ممن نوريالوأىاعنةوق ف لبق دقو توملادبرب ىلا لقد هبرك ذياب اذا

 ثيدح فواهب نورت ىأنو ر , ذيمهالو نو روب وال نير َرموأَدَر :”مماع لك ىف 38 رو سعد

 لاف م*ريغةمامقل ا موءادبشلا عمنوكي لههلنا لو سرا ل قامهنع هنا ىذر سنأو هَشْناع
 دقو هنزحذ هءونذرك ذب نمرخ الا ثددملا امل قو ةز٠ نر مشع موب لك وال اركذ نم هذ

 سفن نمصقب «تبفارلا هد لماعمهنعح رخاذا نو ثوم ب مهنع هللا ىذر فال ناك

 اوناكو ةيكني باصيوأ ةعو د عار نأامونيعبرأ '”لك ىفنمؤملاواذاللاَهدو لاموأ

 هنوفرامتهخمل عقباضب اا هيفوئشب هءفاوناصينأريغن ءددعلا اذه كلذ ذه نوهر 4

 هيض قلد نمله هد ناك ام لدم هضىه ىفه يةكمفتادامعلا لفاونو تاعاطل | نم

 هسفنلهرات>اا تريشوشهو هلىلاعت هللاراسسخا ن مدنال هض رغلا لوصولا ىف غابأ كِلدَو

 قا.خوف هناف هّتحك ىفهل هد ناكأأم حلاصىدبعلا اودتكا | ءةكتالا ىلاعتهتا لوةيريلن ا! ىفو
 ماريسخا4ل هتلدب أ هّمقلطأ نا

 يعدل لون لاب لل هنعمل طر ىرادشالا يود كا -> نم بصلاثردحلا

 لال دريغ ىلا امك يقم لهعتنأك املشم .هل ب تكرفادو ا دمعلا ض هاذا سو ةيلعدتلا

 كادر لا اوما مالكب ةقئال مالا: صن اعملا هذهانإ زك ذامغاو اهلعبال ىتلا فاطلالا نم

 اءاليلا لوزن لاف هنال حاشد الا ةيامن اهيلا جامد _علاتافاضدأو هل رسما مس و

 هذ_هلائمابهركذيرك ذمىلا جاتصف ناشي !لزلزتي و هناا برطضيو عزم و ططستي
 تامن اكل ذيهل ىج رام ةمحلاوىلاعت هللان نظل نس>واضرلا نم كل ذيل لصأ ىلع
 ىذلاوهضرغلا اذهو اهمت او لا.عالاو ىلاعت هللا ءاق] بو تالا نس هزوف نم

 هسفثيداحالارثك ٌاَةِم_سر اهظاو تاناك-1لا نمراثك الا لصفأ !اذهىف ال بجوأ
 كلا 11 كال:تاسضاو هللا ىلا كال ستو كلذبءالم ا له بولق نئمطتا تال ااهتاورولا
 ةيلغنم كءلعفادقاماو كءلعقرطلا سدا: نأ ك لع ف اذعالإ ع قمف ولا ىلو هلفاو

 كاذلَو ىذلاود ىلا ء:قلاّنال هال ةذصاؤ ىلاعتهتا ىلا قدرطلا (نالعىوهلا
 ددعلا ىلع فا الفنيهاربلاو ةلدالا هلع بصنو لسرل !! لسراو تكجولا لزنأ هيو

 دج لاق هير نء كلذ هممءي وح هسلعىوهلا ةيلغن مفاضامناو هءلعاهسايتا | نم

 ىفوىتجرولاه فو هتيفوثاو همدن هاريسخامدو هجن

 افعم-أدق ىادلاو معالقملاو حذاو قب رطلاهنعهتلا ىذر ىلا هن ورمضخ نبا

 روهظو هن ريشفل اروهظد ة.صو مان ارسرغس نم ناس عوق ىمعلان مالا اذه دهب ريحلا

 امناو)اهماءربصلا ةمليلا فو اهيلع
 لاو>الاهذهىف (كماعفاخي

 ىتح (كدلعىوهلاةبلعنم)
 !عْلدصققدرطةبؤر نع كا هع

 قريصتو ةءاطلا»به#) نأ رك ذ
 ةلفولا هلا لة و ةمصعملا

 لمحو ةململ افعز#و اهركشت
 اهي كاع فاخيال ى-هملاثا
 كاع ستات ناقداصل ادررملا

 ىلا هلصوملالاعالا ىافرطلا

 ىأو دو مامصوةالص نمهللا

 رصف اهتم ىلوالا كلءاع سدل

 كي ل نانانج لمح
 تادايعلا عا اوهأىف ل-ةدننو

 نماهنم لوالا فرءتالكنوكل
 مشاة رت تحت نكنولاذا هريغ

 ا مكءاع فانعاعاو

 ىأ كواس نع لدصء فك ملع
 -رتف فرطلاٌكإتنم قب رط

 ىذلالب لالومىلاهبوتلا نع
 تانرّلا قرط لمهن نأ كهزلد
 قاسم ىلوالا فرعت ناو

 كلب رباب دع ىلعمتلا كعسنع
 ناحسإلهّتسرتتحت نوكسو كلذ
 ارسىأ (ةيصوصخاريمرتسنم
 مواعلا ىهو ةيصوصخلا وه

 يلا ةمهلالار ارسالاو فراعملاو
 ىلعاهضمف» وهنابل موال هلل | اميطعي

 ل وج قسد ل روق طل 2 010700001500000 1003117901 تنل اسس 352015100:5975533-1515-7190501هت ١>
 نوكيدقءاماوالا ضءب ناف سان ااا داطاعس ىلاةيودداارومالاورمشدلا ضرعت ىتلالاوحالاىأ(هبرمشلارووظن )ممولق
 4 ةاماعملاحف سانا هتمداو اهاطا د. ىتلا ةعنصلا هذ وب هتيصوصةرتسبل سانا ب ااعوو :رعيالفاك انحوأاصاوخو أ اراج

 دامعلل(رهظو ) مهرب غم هب لمكسل ىلا عت هلنا ىلا ةأعدلا م هو س اذلا ضءد ىلع تاصو مال اران" ؟هتلارهظيدقو مهعم 4
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 ناو همي يلا اب ىلددما يهدأ ناك ناو اهي وع ةءايعالا دوام تر ةفلان ىلئدمل
 <«..ف ىلاعتهل اوق عم ىف لدق و ءاج ا رفد ا.ىت.ء الي ملاح رفبلمهدحأ ناك

 ضا ىضالاو ىب ها, بونذلاو مان "الا نم ىأ نب ءرهطملا بح هتلاواورهطت نأ نوح لاجر

 ىوردقو ابق لهأ ىلا بهذا ىمعلاهنعىو راعف سو هيلعدنا ىلصهتلا لوسرلافأك

 اموي ىأر لبو هيلعهقتا ىلع ىنلا نأ هيفف راصتالا اق لهأ نمالدب رامخالا ضعنىف

 مه مج نمىرحو مدلا برشأو للا لك ؟مداغمأ ت |( تن نملامتف دوسأ اصضش

 ىلس ىلا عج فاقو وة> انيلعمهلنافراصنالا ىلا ىهذا مال_ىلا هملع اقف ىجلا روك ِ

 لاق ىجلا مهتذخأ لمفم ملطف ةال_داارم ةهراتللا نمادحأرب لذ ملسنو هيلعدللا ١

 انديزي ىتحانا هللا عداهتلا لوسراءاولاةف ةراغكو ةراهط جلا مها لاهو مهدومنانباوموق
 ملسو هملعدللا ىلصهتنالوسرّنأ هنعدتتا ىذر رباح هدح ن.ههللا هجر ل مركذو اهنم

 تااهنيفرفرت بدسملا ماا, وأ ب ئاسلا مأا.كلام لاف بدسملا مأوأ بئاسلا مأ ىلع خد
 ثيخربكلا بهذي امد ى.اناطخ بهذتاماف ىلا ى_سثال لاَمذ اهيف هللا كرابال ى لا ْ

 ىلههّللا لوسر تءء«لاق هسنعهللا ىذركلامنب سنأ ثددحن :قراقا لل ْ

 هدطوعربص ع همن م2 نءوما ىديعتءاس اذا لاف لجوزعمشاّن ا لوةب لسو هل عملنا ْ

 نائمعلا اهنا. ا ,متددمل ارخ ىف لاه اذكهمنمعدبرب هللا امهم :

 تبان“ تن قاناك امهنعهللا يضر لالظابأو كلام نيس ن انا ىورواشيأ نامي ر كلاامهوأ ٌْ

 ني'دحأ اللات ل ةعأال صان ًاولاف كرمه: ت د-ةذىت ٍءملالط بأن س ١ !لاقذىلائبلا || ا

 لد ريج هب وراق لد ريدج ن نع هند ريل سو هيلعمتلا ىلصهقلا لوسي ىبي> هي دحاتدحا ١

 انتلءامال اا: العال كنس لاك هم همم رك تماس نمءازحأم لد ريس ان لاق لجو زعدن رنعأإ

 لالطو ا وهو ديوسنءلالهقب رطن مز وجو ىلارظذلاو ىرادف دولهلا هوا لاه ||

 ىلصهننا ل وس .رلاة لل سفم ودكم نبا امير ل وهدا هنعهللا ىذراسنأ ع هنأر وك ذملا |

 تيهذنيذلا هيارضأو اذه نع مالسا | هماءليربج هن ىدحاع مكتدحأالا لو هيلعمللا | ْ

 ىلعو>لوقيل جوز عهللاّن الد ربح 37 ميوميلعشما لدتا لوسربلاب عيان |

 لاق مل هلأ ىلص ىلا نعةدورب ثي دس ىفو ل االاازجج هل سدل هع ءركتدخ أ نم
 هللا د قلالا اري-_هقدمع :رمصب بهذامو هرصب باهذ نمد شاب هر هناهد دعت رع بص ام

 رد نملاعتهقلاامهجر لو ىرانجلارك ذو هيلع اسس الو |

 ىلاو عرصأ ىناهللا لوسرايتلا ف لبو هيلع هللا ىلصىنلا تنأ“ ادوسنأ ص انأ اههنعأ|

 كيفاعبن أ هللا توعدت ناو ها كلو تريص تئش هستالاف ىلهللا عداف فكنا

 نعاكو راما ةريغيلا اهلاعدف ف دكن الأ هلا عداف فشكت |ىناف تلاعريصأ تاق
 ةيوتلاديدحت هلل دعانا مقو ةراكىدحن الا باسلا اذهىف ميل هللا لسوبنلا

 1 ءاداو
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 لاقةلوص وا ربايللمالا كل فى تمعن أ آو تدس تيحايهوتيلبو ساو

 ةدامعا | ىلا دوعتفل ارمسبو كارو كي دي كل عهقئاد هرب ن ا .وءدبو وعدت د مله لير بس

 7 ءرم ىلا بح أ هتيعبن اذه ىف هترحتناك اذا لامن لو لا كلذ يح ااملاةفاهيف تنك ىلا

 اذ_هناسنولايزب ريجلاهاذهنمد ع ادحأت ار امهقناو لب ,رعجاب سوي لاق كلذ

 رمصن اف هال ا |دمع هنا بحأ اذاربملا فو هنملضفأ ئشءاضرىلالصول شل رط
 بح وسير |اطقئاؤبب وذلاةرافك هلإ صعاض أ امفو ءانطما ىنوتافداعا

 َنالااللا عاونأن « هسيلعدربامالا كلذ ىلاهل ل دسالواناطعل او تامهلا لربنا نم
 تاريمللا لفؤت؟ى لع ةملغاو اوملا» نعل ساكسي و تاعاطلا فئاظوب مايقلان ءزرميدقدبعلا

 ل.ءاكتتر لو اهيلعر دقن اواهبهن  امسريفكت هل لصاسربغ اهب اوث نمامورحتذئنمح نوكمذ
 !عءلطسذشابسو بيادملاوتاف الا نماهيلستو ٍبئاوشلا نماهدءلخم نءانلاهنع

 هراتطيام ةريخهل اتش اامنأ لعب اوءالوعهنظدمعلا نسلفرلمأ هبهعافتنا نم سخي

 لام ىذلا ل-رلل لاه هن :أ لو هلعدتتا ىلصهتنا وسر نءىوردةفءاوهو هنوهشب هسفنا

 بمص ي د-نمهللا هجر ل_سمرك ذو كءاعهاضقْئ دف هللا مهتناللاف ىب_صوأأل

 م ماا موملا مالامع سو هيلع هلا ىلصهنلال وسر لاق لاه هنعهتلا ىذر
 اروخ ناكر بصفر هياصأ ناو هلارخ ناكر كثةرش هءاصأ نا نمؤمالالا دال كلذ سلو
 هللا ىذر ىردخلا دمعسىلأو : هر , ره ىلأثد دن ف اهويححص ىف اهوى راخلا ارك دو هل

 بءمنالو تدو نم نم 1 بسياملوت ودب مل-و هلع هلل !ىلصهللال وسر اهمسام نا امهنع

 هللا دبع دس نماضي ارك دوهن" مسن مهنهتارفك الا همي مهلا ىتحنزحالو مقسالو
 ا هيا هلع شام مو هملع هللا ىلصهلنا ل وسر لاه لاق امهنعمتنا ىضر د وهسم نبأ

 ىراضلارك ذو اهقاروأ ةرصْلا طحت اكهن" اسمي هنعىلاعت هتاط- الا وساق نص م نم

 نءامل و هلعدللا ىلههللال "وسلا كلا اهنعهللاىذر ةشتاعشم دح نماضيأ لسمو

 ىراصلار كو ةئطخاهب هذع تدمو ةحرددلت نك الااهق وفاخةكو شي اشيإم

 ه:مبصدأريخ هيهللا در نم مو هيلع هنا ىل_صهتنا لوسر لا لاق ةريرهى أن عاضبأ

 لشمس هيلعهقلا ىف صمتتأ لويد لاق لاق هنعهقنا ىنيركلامزبس نأ ثيدح فو

 نع ىددو اهنولو ام اهمص ىف ءاءسلا نم عشنا ريلا لثكهض سه م مدور ئرباذاضي رم ا

 ىلع ص ا سمالاو ىأ اهمال اوحدبح 0 منماملاعن وك ال لاق هنأ مال_سلا هملع ىسع

 رابخ ألو هيلعمقلا لانس نعىودو هاناطخةرافكنمكلذيوجرااملهلامو هد

 هنعمللا ىضر ىردملا د .عسيفأ ث ب دس نمرازبلا ىودو كلذرمعو ىمعلاو ىلا ىف ةريثك
 قوفنماهرحدجوف ىج هملعو هءلعهدب عضوفإ سو هملعهتنا نصها 70
 اش فعاضملء الما ا انملعد 3 ثيكاذك انالاههتتالو راك ءلعاهد أملا ةذ.فاعهلا
 | هدأ ناك نقن والاصل م ءاس'الا لاه ءالب ب أ سانا ىاهتنال اوسرا,لافرسالا
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 ثة يي س2؟؟أ7؟تتاا”؟ا”>”>”>”؟©؟©فْفْؤًٌ[بؤب7©ًاَلى[لْلَؤهاؤجْجرُْطلللللللللللللتُررو

 ىلا عت هلنا هقفو نذحراوحلا لاعأ ىلع ولة !لامعأ ةملضف أن م هانلقام ىلا: :راشاءزهو
 وذو ر لاذ دوخك ىلع م>دَمف «ةلزاما|اءالبلا فاهقوقح ةمفوبو تاماقملاهذهةلز انمتىلا

 ناهل عاصنا باك ىفهتناه_«ر ىكلاملا ىبط رذلا ىصتلا يغاربانب قصتا يهارباونأ

 عضوملا ىف هقاسس م ظعرست ىلا هه تغلب هقاس و ةرقب ب نصما هنع هنا ىضرربب لا نب 0

 مكبنأشنكلوالل اقفك عنسا اع حت الفاادق مك. ةنالا» ادطالاهللاقناهنم

 دازاةراثلاه شم ىض هتف اوركنأ االواوطءلرحافرا:ااناهو هس جيبو

 ذي مدقلا ىأرال هيلاءداو بحأنمناكو دمت هئباذئنح بدصأو ىسح لاق ثا ىلع

 اهئذكو اهلغا مالغان لاق مث الق ةيص عملا هب شمأ ا هنلاّنااما لاك موضعنأ

 ٍْ نلو تنفاعد ا تملني | ناو تمقب ادقل تذخ أنما ل اوعي لعح مم نيللا ةريع ىف اهئذداو |

 لحرمدكلاكقئادلان ءةلراخآلا نومعو ةسق ناو ذو تطعأ املاط دما تدخأ

 داون طف لهل تب لاف هررتض بسس نع الأسف د.لولا ىلءهجولا موطخزب رض سدغ نما

 لام نم ىلناك ام بهذا ل.سانقرطف ىلام ىلعهلام دي زب مسمع ضرالا هو ىلءللع الو

 ش ريعبلا تعداو ه.ةعضوف يم ىصلاو ريد ل ادةقانعضا اريعب و اعيضرابتصالاداوو لهو

 رادةسافريعبلا تعششاو هتكرتف مام اهرشالا نعود اررالا نراك حال
 اًذالودلوا ذالو ل هااذالو لام اذال تصف ندع بهذأو ىهجوا ممطح هحر ترف

 نعىورو هنم*الب مظءأوهنمسانلا ىفنأ لعلتورعيلا ةياوهذادلولا لاققندبأ

 ةرصلا اوننم ةمحانىلا هناوخ ا ضعب عمح رخ هنا هنع هللا ىذرديز نيدحاولا دمع :

 اولاةفاديدصو احيقهدسج لمي ما ذ+س ان عطقم ل .عدمفا ذا لل. جف هكىلارعسلا مهاو: اف ظ ١

 ىدمسا:لاقو ءاهسلا ىلا هفرط عقرف كي ىذلا ادهن متم اعنف ةرصيلا تلخدولاذهاهل
 كلذ نمىتعلا كل ىدمسىلكنوهركيو كءدلعفوطضسل ىلع ءالؤدتطلس بد ىأب |
 هاك رتوانفرصناف هه وانءضرعأ لاق . ادباهسفدوءأالو هنملرفغت ساو بنذلا || ا
 : قطاع الدر تاذابعن تبول دنا تدق قدر فاملاث راني ريش نع ىورو أ

 لاف ىاهت هتاركشلا ميظت درك ذلاريثك كلذ عموهو هب دخ ىلءهاقد-تلاسدقو ءاللا |

 ْ فشكي نأ ىلاغتهلنا لأسأ تلعو ىرخ قهسأر تعضوف لاق هن م نمعرصوهاذاو

 صضرتعيو نر ويبو ىبب لش ديىذلا ىل اوضفلا ادى نملاق:ىاعد موسف فافاف وعدا أو هنام !ئ

 |١ دمع ندع ضرتءاالن أ ىلا هتهتنا تدقاعفرمش لاف ىرح نمهسأر نو ىلعهةمعن ىف هملع
 : ةالصلا امهملعلو ربح صن وب نارابخالا ضعيف ىوردقو “البلا نمل ءاهارأ ةمعنف ١

 : عطقدق ل جر ىلع هيأ ضرالا لهأدبعا ىلع ىئاد ليربطس فو: لاةفاسقتلا مالسلاو

 تندث مح امهنتيلسو تاشث حام ىتعتملوقيوعاداو لاق ةيلجرو هنديماذحلا

 اماوقاماوص ىد رتنأ كتل سان الب ريحأت اءسنوب لاقف لوصو انسب انلمال اكامف ىف تسقي أَو

 لاقفاتلا_ذ هن ءىلاراثأف همسي هرلسأ ن أت رمأ دقو اذكه البلا بق ناك ذهن الاف
 سي سس سس جى ممل”( بل 10

 2 دمج
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 هرمهن ىوقو ددعأ ارظن لكولو يك ها َدةالان نطل نسح" هلقو نيقملا فعضنموهاسا

 ضءنن ءىوراكتاكلورثك اهنءباغامو ىميالام حلاضلاو دئاوفلا نمكلذ ف ىأر
 نينا ارعناكحسو لوزرتال نأ تم>أف ةضرم تضذ سه دة! لاق هنأ نيفراعل انملاصلا

 مم وقنال ب نيئدائادصلب هرهاظ ىلع ىقامثدلق هنطس قيتسالق+ عادلا شبا نيصاما

 فرطم هءلع ل-خ دفهلوب و هطثاغل سن همت ناكودب رج نمرب رس ىلع هل سةندق ديالو
 هذه ىلعْلار ا ىنال لاو كت لهل لاف لاح نمىأرامل بي ل_ءفيربخضشلا نيءالعلا هوشأوأ
 هللا لعلئشب كن دا لاق مش "ىلا ىلاععت هلل ا هم هلل هع بح ىناف كال لاو ةميظعلا ةلاحلا

 عمسأف ىلع ل قواه سن  اقىروزت كنالملاّتاتومأ تح - "ىلع كارديف نلاتعت

 ه-:2نأائئطاخ قلما ولان 1 ارفهد و4 معيش لب لد ارو عانت مرش لانو اهيلست

 ةمرضل ا اطلاعف كةسنامو كمعطناملوادؤ ىل» 0 صاهلت اتق ف شكى تحأم 1

 امان, ذفاذك ذنمالا ارمش خالو انامل ااماو ذات دصأو فدقا 11 ترو

 هك ةو هاناطعهانالي فاو دهاشءال اوهذر هظةمالقاذ_ه نمد ل ىئريسي اه لاق

 مهلجامددلتلا ودب معنسل او هسدقم هاعاض هرلا نم كلذ مها بح 31 هفطاهفنع قو هلم

 ىمخحالاءاليلا فنئملاو فاطلالاهوحوو هئاصقنالو مسمنءكاذلاوز اوبحنال نأ ىلع
 مامَقلا ىلء لدم و لحوز عهبرب نأ نس-و ةوق هند رملادادزرباماذهعاهنمرك ذناكاو

 م-تاومشا ةصغنمو مهتادارالةضقانمهدا.عاهبهللا لدن ىتلااءال#بلا لوقنف امجاوب
 ىلاهتهللاىل اهلّدار كاذ نأ ل بة نم ةبقاعلادو تو وهفاهمل آو ا. هغنو سفنلا يعزأ ام لكو
 هسفننمكاذدعانالملا دئاوةمظءأوه اذهو راةةفالاواجلل ا قد_ص هناي ةمز المو

 نالطدو اهتوقباهذو سفنلا فعضاضبأ امفو هز رهستاصاوأ ةمابهبتازن نملك

 اينالا ىف ةبغرلا هنمدكسصأ تو ىماسملاو بونألا ىفدبعلا عقي كلذ دوجو ذا ”اهص

 :هلةوأ ةقافوأ ةلذوأ هلمعو أ هلءنم .نموحلاواذكالل .ةدقو ىوهلا عالا ىلع صرهلاو

 ىدامعن متن نمكلذ رح أ ىدمق ٌضرملاو قوسر ةفل ا ىلا هتدتلا ٠ نءريكلا فو

 لاعأ نض لان لاش نمريخامممةردواهلاعاو ب وللا تاعاطدل ل_صخاضنأ اهو

 د>اوأا درعل ل.ةىلاعتهللاءاقأ ىو لكوتلاودهزلاو اضرلاورم هل ا ل ئمكلذو حراوملا
 له نعى را تسول اه او مانفل هي دلل ناس هس د ءعن دق لدحر انهههنعهللا ىتردب رنب ١

 هنم كدب نمامئافلاكال لاك هنعتسم نر لهف لاغال ااه هب تست ال هةلاعال لاق عزك

 مسني سس اال رخال نم قت قلل اوللاق منلاقما._هلاوت الصلا

 تاماقم ل !َكلابغان لمينا كقديدارا هسنممق ذر ىملا بااطوبأ لاق ةلوخدم

 لكابب لمعتس ولا بول لامع أهنم لديهن دوكمف نيفراعل ادا اومالدجومف نير شملا
 لكو: لاف هواذرلاو بل امامه سنالاو نقوملالاح ه.ةعانقلا نال بواطم بوم
 حراوملا لاء ن همومعلاديرم هئملدي زخنيملا باص أ ةقدطىف دنع تنأاغاىأ

 ل امع ١



 كش نم ككاسعإعا هنأو هرمغنود ىل اوه هناحسدلا كراضعتسا ىا( دا ىللاوه ناهس هنابكلعكرلعمآلملا لا تتمممل)

 كيلعةردةملارومالاىأ(رادقالا هنملهجاو) ىذلا نالكأ (ىدلاف) لرعسمدوحوو لن ر _

 نم اف كمتالب ىذلا ع نسا ىهالار امنا ىأ(رام: :>الا نسحك دو ع ىذا اوه)ام_هونودأولاو لاما باهذو ض درا نم

 نا. الا ضهد ىف كل. !ءاسأ هنأرب ىلع كلريدنا بع هنأ هن داعترجو 145 نيقولم ا ع نم همعن كاع هل يل[

 ماا تناك عر هنال لمحت

 درعلاكلدكو نطابلا ىفاناسحا

 هن ميحر ىلا عتو هناك هنا ءاذا

 لكف هل ارظانو هلع فطعتمو

 انال ءااعاونان م هبلعةدرواام

 هناقه كام نالثأهل ىجش اءاززلاو

 ةيهثل نحفا ريخالا هنمدوعت)

 1 5 با سب دمت وسباق ت05 لاب _.تناإ هلال نيانكشسسال ه3 9 قو هيو طق لن منسم

 وهر ادقالاه:م كتهحاو ىذا اف كل ىلمملاوه هناصس هنأب كاع كءلعءالرلا لا ففذا)#
 رظادو هيلع فطعسمو هن ب مر ىلاعتهتتانادبعلا + ءاذا (رابتخالانسح لدوعىذلا

 هسلاسالو كاذب ثرتكللنأدل من .انازرلاو انال_لا عارف نم4_ءاعمدرولام لكفهيلا

 حلاصم كلذ ف ناودل اراتخ اكل دنا دةتعمأو هئظ دن نلف هلاربخالا هنمدوعتل هناف ||

 وأ لاق ه مكلري_خوهو أم ايا اوضر تدلل يصور فام للا لاداكرجالا اهلعبال فخ

 ةرخ الاف هلريخ و هورضلا ولو اورققلاو رل.علا ركب ديعلاف ب ال اهذهىف ىكملا بلاط

 ذل ع فو همنا عوج ار ىلاستهتلادنعالرشوهو ةرمشلاو ةمفاعلاو ىنغلا بحدقو ش هلنأو هلراستخا كاذنأ دقتعيو

 ةمعنا الانام ١١ةنطان ويفاو ءلاَو هرداط لمق ةئطأب و ةرهاظه معن مكملع خبسأو ىلاعتلوق ' وهال اولعبال 0 اصم كاد ف

 لاه ههعن ىلعدجلااهلف ناك اًمانئاك ةيعاؤ هن ويؤلا نضرام "111 ةرح ”الاق اوه كنا نعل ىلاعت لاه اك

 هوقب س1 ه يفد ثنأو هرايتخا سحدوشمرادقا لج ىلعم مي وقيامناريونلا 0 ِْ تااطونأ لاق مكلريخوهوأم-د

 ردقلاو ىلء ملا تناك ب 35 انعلا نمىقالاام نع هنو كيد ذب الاءذه قف ىكملا

 ةدحوةروصف تنكوةتهتب رح لود هنءهلنا ىذر فاقدلا ىلعواداتسالا (ناكو) 6-05 0 ىف هريس وفو

 حورقلاّ لن هةدحاو لكم 13 تككاضرلا نمشي ىبلق ىلع خفف ماما ت تادف نم ْ رشوعو ةرهشلاز ةيقاعلاز ىغلا

 ةاتسالا تدمسهنعدتاىنوىربشتلا مساق وب ذانالا(لافو) رثأ ثمقلو تحركت ١

 اظف-د_باتلاتاراما ع نملاذ ”هلعلا هت دما دقو ٠ رعرخ اق لوي فاق دلا ىلعانأ : ىأ (هردق نعهمطل لاكضا نع

 نأوه هلاع لاح هلوةلرسفلاك لامتمش كلا تاهو فد وتلا 1 انااا مهبلع هللا ءَزَدقاع
 1 ممل وس

 د.شللا لاقتو دما نك ناكل ةعطق ةعطقماكحال ا ءاضما ىف ةردّقلا ضيراقع كضرش أ لكولذا (هرطنر وصقل كاذف)

 تيًاردشحايىفلاكو يوت تعدشا ى هوى العلل | ير تتعا ما كنك هش ا قهل ل -دحدقه سف: دحوأهرظن

 ا
 ندز ها ة.قاعاوساو هللا ددعدل

 ايندلا تقلفن تب اوعذا مهلكف قلفلا تقلخ ىرسابىل لاق هيديئيب تاتو دقدف اك | اهنم ةريثكف اطلا االسبلا كت

 رشعل ار اثعأ ةعست ىمبرهفةنللا تقاخورشعلا ىمقبو مهراشع أ ةعست ئمبرهذأ| ناف ةءلملا ٌبالَن ىلوملا ىلعهلاسقا

 مويلع تطل فرم عا ارمشعر اش ع أ ةعست دب رو رانااتةلحو رشعأ ارمش د ىىم قلو : هدايعاجب هلأ لد ىلا اناليأا

 مدر اندلا ال يمنيقأم || تاَمذ رمّسعل ارم :ءرشءراشعأ ةعست ىمدرهفءالملا نمةرذ ٍْ 00 مهئدارال ةهضقادم

 0 نمالو م مر رهراثلان 0 سفنلا جنزأاملكد مهتاوهشا

 او وءاورلا لاب هنم وةتالامم اننأ ددعتءالماا نم كملع طلسأ ىف مسهل تاقفدي رئام ١ ةقاعاادو#وهفاهل اواهصغأو

 ردنلا ف ساما ورمدعو رظئلاروصق ) هرظنز وصقل كال ذفهردق نعهفطل لاكن ا : ك1 كا سسسكس تسلا لا د_بعل ادرب هنأ لبق نم طظنع) رظنم)# م :نقئام لعفأت ليلا تن تنك اذا اولاق نوري_صنأ '
 مظع أ ادهوهملا ب متليف هراصمزلبو

 اهتوق باهذو سفنا 'فعضابالبلا فن أ اهنموةب زرت اص وأ ةملب هءتازن نم لكم سمن ىف كا ذدوانالبلا ئاوذ :
 والا ةطاط لاماع توسل نبراس ىهتشر ىرقتو وساد بوذا فدبعلا عقوب تا !!متابنصنالطدو
 اهنموحراو1لا لاعأ نم لابس لاش 1 نمريخ بولا !لاعأ نه ةرذو ىلا هتهّللاءاةل ىو دهزلاو لكوتلاواض لا وريصلاك

 ةمهلالا فاطلالا ن كل ذريغىلااءاطخلا اوبونذلاةراقك اهيلصعي هنا



سلا َكإَةفنيفراعل|بولق ىلع هفاصو ا ىندمن م ةئئانلاةتارلارا سالاوةئارعلا ولام عأ (هفاصو ًاراوان) 1
 ارم ىازت ارس

 نودهاشي ذئابحو مهبواذ ىلع اهيلدت ىأهناصس هفاصو أن 2 3 1 افملا مولءل اراونانمواةفوشكمتراصنيفراعأا

 490 مهعفألب اعزوفصت واهنم همهرضي عنو زرتكف فادوالا نم مهر ”ارمس فام

 لمقكلذاورت ارمسلاو بولةلاراونا لفأ:لورهاوظلاراون | تاذأ ٌتاذل>الهناصوأراوأب

 (بدغت تسارولةاا س دو ل للا, برغتراهتلا سنا

 قل اتاكرط اوتاساسحالاو تاك ار دالا ىهلاهت لسا اعرانأ هبت ٌجاارهاوظا اراونأ

 مولعلاو فراسعملا ىهىلا عت ىلا اهرانأأ اامىياارت اريساارا وأودعلا ارهاظا ب فصتا

 راوأبةةاعّتمرهاوظااراؤأفهرسو هنطاباواعلقشا ىِتاموهفلاو تاك اردالا فئاطاو
 ةقلعتمر ارم ار اوأ ازاهمو ة.دح:تاااهفئاطاو اهل اعماهراو 1 داحلارانغ الا

 رقفلاو ىغلاو مدقل اوثودحلا ىفنقلعتلا فالتشا لجالو تانازالاتافدااراوناب

 افا ثدا.لا,قلعتامراونألوفأن م هناهجرفاؤملا هزك ذام ناك ءاقيلاو ءانغلاو

 ىلعهيادمشةسروك ذا تيءلا فاؤملاد_كنأ 5 قايلامدقلاب قاعئامراونالوذأ مدعو

 هلءقو ن نا هانعم هوهرك ذام

 بورغ نيا نءاشتمال #3 لملب بحأ ع نم سم تءلط

 ىتدعيفاهاو دع حرفي واهم ط تين جب د ىلا ىهةنقايلارومالا نا ىلعهسنتادهىفو

 "هلم ىلع د نعل |نوكبذ كيحو" لذ الاةئافا ارومالا فال_< اهلاح ةاعا صو أهتسرخب

 هّللأ دمع نب لمع لآسالجرنأ ىوربونيلف الا ىح ًااللاق ثم> مال_بلا هيلع ميداربا

 لاقت عاوقلا# نعك تا سانا لاةفتوعالىذلا“ ىحاوهلاقف توقلان ء هنعهّللأ ىذر

 مطنعكتاًاسامنا لاقفرك ذلاو معاذ _ عاالاقف ءاذها نعت سلاف لعااود ماوقلا

 ىلا هّدَرَو تهلعدسملا تلخداذا اخ !هالوسالو هالو نم عدد_عللو كلام لاذ دسملا

 اود مانع قواوطسا حان الملا اهودر تيمعا ذا ةعنصلا تب ا

 لفسالا ض تطاق هعد مسللاو« لمكت : لى ءأ ١ ول نوي ستاد

 لهل ههأبتنأو المد هه اقانئلرتتو ىنافاا لمكتأ ّ

 لستم اجله لاب 0 هلآ ةسفنلا سفن م

 لدتنال ةمادنو و * ةط,غىامتاد قبو شبا

 لضفالا قرلوضةملاكلعنا ده ا

 لذ صالملا كنكعمادام « هلامحا ىف تن ف يشك كرم
 لزغ_ه ىنداب ىكر هلابام « لزم ىلع غول ل م

 » (اضيأ ىعملا| ذهىف لسقو) «

 نارسخ همئاسمت مب رلا باطتو #3 هممدخل ىشن مك

 ناسا خلاب ال س ةئلاتنأف 3 اهلئاضذ لمك .ةساف سل أ ىلع ل 3

 تح مشت | مداعا

 ترا رءهاوظلانوك ىأ(كلذلجال)

 راوا,ترانرث ارمسلاو هرانأ اراونان

 نع مشان لوالاراونالاف هفاصوأ

 2 قيفلا نع ةهسلاشل اوثداملا

 تصذو تب امن ىأ (تافأ)

 بك اوكلا ىأ(رها وظلارا اونأ)

 روو للا فس مشل ارو بهذ

 ةبسنوراسهنلا فموحتل اورمقلا

 راسعابرهاوظااىلارونلاكاذ

 اقوه الاو اهااراونم هنوك

 مضي (لفأتلو) بكاو كا

 راو سعذتو نغتئأءاملا

 داونالاىأ (رئارسسلاو بولقلا
 تافصلا ةدهاشم نع ةئثانلا

 نءاشن امو لورتالَقااَدَعدَملا

 هاعأ رطبا اول وزالعدقلا

 ةيريشلا فاصوالاب ه-_هنطغت

 كلدولو زتمث نيفواعلل ةبسنلاب

 (كع) مهبولقف تبان دونلا
 رهاوظا اراونأ لوذالجالىا

 (ليقزرب ”ارسسلاراونأ لوذأ مدعو

 رعاشلا لاق ىا

 (لعللاءب رغرابلا سمننأ)

 اهءوض ضهد د تيرغاذاو ىأ

 (بيغتتسيل بواسقلا سعثو)
 هلبق وءانلا هفصن رو دمت وهو

 « لدي حلا نع نلت تملا
 بورغنماهلاف تءاضّتساف
 ر ومالا نأ ىلع هسبذت اذ_هىفو

 كللالالظلالالالالاالابل 21212لسظاظظُْْا طتغي نأ ىعش ىلا ى م ةمقامدلا

 ميهاربا لم لعند وكما ددنحو 3 لاةيتاقلا يوما يروا هاامناء امو اهترتب سعد و 0
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 لصعب ىأ (كيطعين أدب رب هنا لءاق) دار طغقالا نأ ابايعادلاذذات تل وعد ا ا ارث دوش نأ,ةدقعلا هزه

 ءاعدلا ةياحابدعولا قد.هاكرواطم ال ءاعدلا ىطعأ نه :مالسلاو ةالصلا هماعهلو لو داعملا فلخحال هئاورط طضملا ن 5

 بولا انيعباما ىأةياجالا مر 3
 موضعي لاف الح اوأالجاعهريغبوأ

 نءارداصءاعدإ ناك اذا اذه

 ىلع ىرحاذاامأ دصقو راش

 ةياجحالا نافدسصقريغ نم هناس
 فان داكن ال بولاملا نيسعب

 ىأ(هرارطضالو نيال فراسعلا)
 هدوهْشأ ارهسم ماد وهل هاما

 ةطدخلا ”نلمالا هللاة-طبق

 نمههلع ىضاع وهسفا هتفرعملو

 سفنلك فكلذيه قم تو ةقافلا
 رطص ةران هنأق هري-ع فال _ئع

 رارطض اربغ نموعدبةراتوو عد ف

 هماعلار ارطضا تآكالذو

 هر "ادةءلغل بامسالا تارب-ُهع

 تاازاذافم_هدهشم ىلع محلا
 هضءقاو امش و مهرارطضالاز

 نأ اواعلةطحلا لما هنا
 مئادىلا عتهتلا ىلا م-هرارطضا
 (هدار-ق هتئاريسغ عم نوكمالو)

 ريغل ديلقي دنتسيالو نكربال ىأ

 نم هن-ثدحو دوح وأ ىلا عتهللا

 اماهنعهباشي هر وفن ءامسثالا
 مدش امن ال وش هن "كف مدن

 قالا نم شاعسالا نم

 نامعت باطلا ناسالا قالطناو

 رانأ) لاق مم#+نيفراعلا تو عن ند
 نمتانوكملاىأ (رهاوظاا
 اهلعجىأ نيضرالاو تاوعسلا
 رانا (هران اراوان) ةريستم

 رهاوطلا الد فامهربغوةداراوةردقن ههفاصو الزان ١ يه وااو فو رتويت نم يك اوكلاراونائأ دقاق

 ال

 ةمالع كل ذناكف مولا اذه ىلع د.ءلا ناكاذاف مح هللاد تن أهل لمقن همسعتسأ[ ثرأ
 تنأ هناحانمىهلوقىف ىعملا اذه أس وسدقا اةرمدح ىف هلوزنو سنالا ماَةجهَقَمَع ىلع

 ”كطعين أدير هنا لعان بلطا»كاساقلط !ىمزقلا ]8 لاوعلامهتشحو أ ث يح مهلسنؤملا
 انغالا ءانغةسالا همس و ىذا تحدل اةدةعه« فعلك :نآوهسلطاا,ثاسالا قالطا

 1 | قلطأو هتقافو» رقفدو مثنةدقعل اهذههنعل-اذائراقتفالاو ةقافل اذن ور مدعو

 ةوعدةياجابدعولا قدصاةوعدلا با ناكو رار طضالا نا سلب امعاددلا ذذا ناك ب لطلاب

 اود أو داعبملا فلخعالهتاورامذملا

 اياطلا ىنتمهاأ امل دوج ض.فنم * بلطنمدو+رأ امل درتوأ
 لاف هناهاسو هيلعهلتا ىلصدقلا لوسر نع امهتعهللا ىذر رع نب هللا دمعن ءثيدألافو

 نأن مهملا يأ طقأن_ث هللا :سيامو ةجرلا با ونأهل تدهف يكذمءاعدلا فدل نذأن م
 لاعتهنااسو هملعهقلا ىلص هللا لوس نعكورو ةرخ“ الاوان 20

 ف.كو هع هاكر افافلار كب وأ حشلا (لاق) ةباجالا مرد“ ءاعدلا ىطعأن

 د ىضر كلام نم سنأ 20110 وص نك و و هبال

 هيلع ةحضتو امدءالملا هلع بصا ديعهللا بحأ اذا مهو هملع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق

 0( رتا نالف دع براني رس لا فو فورعم توم هةكستاللا تلاع اعداذاز اك

 كسا ىلاععت هللا لاق برايلاف اذاق هنود مع-أ نا بحأ ىناف ىد_عاو عد هللا لوغمف

 لعأ نام كتمطعأالاا شين اًاستالو كل تحس |الا يش ىنوعدنال كيداعسو ىدنسع

 00 نم هيلع عفدأ نأامإو «:ملضفأ ىددةءكلرخد أن اامآو تلاسامكا

 ةقرعم (هرار هه اربع عمينوكم الو هرارطص ا ل ورال فراعلا) ره كلذ نم مظعأ

 دقيورابحلازيزعلاىلاراقةقالاو ةقافلاأ نم هيلع ىعاسعو مهسفنابمهتفرعم 1 منيقراعلا

 هسقن فرع نمريلنا فءاحاك لح و زعلان مهتفر ءم نوكت مهسفنأن مكالدين راع

 ىعر ا سايعل اونأ ىدم_بلاق * را رامضالاهقرافال فراسعلا ناك نال هير فرع

 داتسالا لاه أ رطضملازبال ىلول اهاعداذا ٌرطضاا سحب ن ّمأ ىلا هنهلوق ىف هنعهلنا ىذر

 تاريثعم ةرارطضا ةماعلا نأ اذه شلا مالك ىنعمورمسهللا س دق هلا ءاطعنب سيدلا حان

 اودوثولف هدمشم ىلع سال ةرث اد ةملغل كلذو مهرارطضالازتلازاداق بامسالا

 نكيملامغاو متادىلاعتهتناىلا ه_هرارطضا نأ اولعل ةطمحملا هلم ثا | ىلا هت هللا ةسضبق
 هن "اكو مدقتامكص ا هنعهماةيهروشنو ءامشالا م زو وار ارق هّللاريغ عم هل

 ناسلا!قالطن او قاما ند شاد سالا نمهلمَدةتامَن ا كلعي نأ اذ_مدصقهقا دحر

 رئارسل ارانأومران'اراونأب رعاواقلاران هو نيفراعلا ت هود م ناتعن قل نضساطلا

 راوناب

 0 2 ارانأ دز رضيامتزرتحتو عفت اي تاو اوكف ورة ورع اراونااناةفوشكمتراص

 لما كاتم طاق



ا ىنَمن ءةئشان نائب رلارارسالاو ةيئافرعلا مولعلابىأ (هفاصوًاراونانإ 8
 رئارم»ىأرت ارمسلاكإةفنيفراعل ا بولق ىلع هفاصو

 نودهاشيذئنبحو مهبواق ىلع اهيلدت ىأهناصسهفاصو أن ء ةئتانلافراعملاو علءلاراونانمولةفوْشكمَتر اص نيفراعأا

 460 ل اعنوف وفصل موي رة: تدان ممر 8

 0 سمو لكلاب ب ا سءعمّنأ

 يقلاتاكرلاو ناسانسالاز تاك ارذآلا ىهلاعت لسا اهرانأ هبت ٌجاارهاوظااراونأ

 مولعلاو فراسعملا ىضللاعت ملا اهرانأ اامىتاارتارمساارا وأودعلا ارهاظا_ مب فصتا

 راوية ةلعّتمرهاوظلاراوأفهّرسسو هنطابا يلع لهشا ىتلاموهفلاو تاك. اردالا فئاطاو

 ةقاعتمر ارسلاراو راهن ةنكحت:م|اهفئاطإواهناعماهراونأو تانثداخارانث الا
 رقفلاو ىغلاو مدقل اوثو دا فنقاعتلا فالتخا حالو تايازالاتافطااراوناب

 ىافااثداملا,قلعتامراونأ لوفأ نم هتتاهجر ىاؤملا هزكذامناكءاقملاوءانغلاو
 ىلعهيادمشةسمروك ذملاتيبلا فاؤملاد_كنأم قايلامدقلاب قاعئامراونالوذأ مدعو

 هلدقو نب هانعمود 5 ذام

 بورغ نما باشا #* لملب بحأ ع نم سم تءلط

 ىنعيفاهأاو دع حرفي واهم ط تنجب د ىلا ىهةنقايلارومالا نا ىلعهسنتادهىفو

 نام ىلعديعلان وكي ذيول الاة:افلارومالا فال_ةاهلاحةاعا هو اهتسرتب

 هللادبء نيل مس لأسالجرنأ ىو رونلف الارجح ًااللاف ثمح مال_ىلا هيلع يداربا

 لاقت ماوقلا نع كتل سانا لاةةتوعالىذلا“ ىحاوهلاقذ توقلان ء هنء هللا ىذر

 مطنعتاًاسامنا لاقذرك ذااوهءاذ_غاالاقن ءاذغلا٠ نعت لاقفرلعأا ودماوقلا

 ىلاهّدَر 5 لعدم تلخداذا ارخ هالوالؤأ هالون نم عدد_بعللو كلام لاق دملا

 اودشنأ ا ةراهمهلصا ىّتداهعتاصىلا اه ودرتدنعأ دا ةعنصلا تن ؟راما هيا

 ىلفسالا ض .تطاقهعد مسملا او* لمكت 0 قلاومم

 لفت هسهأب تنأو المد دب انقانلرتتو ىناغلا لمكستأ ا

 لصعم امش ماد 85 ةلآةسفتلا سد 00

 ىلدتال ةماديو 1 #* ةطمغىامئاد قبو شي

 لضفالا قرلوضغةملاكلعنا »و ا

 لحمف صالخلا كنكعمادام 1 هلامحا ىف تن ف يشك كرم

 لزك-م ىنداب ىذر هلابام « لزم ىلع أ غول كو

 ل اعمل مل 84-1

 0 اريسخ همئامت ب رلا باطتو 4 هعمرخل قش مك

 نانا سسملانال سفئلابتنأف * اهلئاضت لمك ةساف سفنلا ىلعلبقأ
 كج سل | مداح

 نيلو الا بحأاللاق ثم مم السلا هملع

 تران 2 راو

 راونانترانرتارمسلاو هرانثآراوناب

 نع ةئشانىلوالاراونالا هفاصوأ
 ميد-ةا!نعةناقلاو ثداحلا

 تصهذو تب ا ىأ تافأ)

 بكا اوكلا ىأ(رهاوظ اداوثأ)

 رونو لمللا فسم ارو بهذ

 ةيبنوراهلاقموكلاور هما

 راسعابرهاوظااىلارونلا كلذ

 عاف وهف الاو اهلااراونم هنوك

 مضي (لفأتلو) بكاو اوكلا
 راونأ) بهذتو يغئىأءاغلا

 راونالا ىأ (ربارسسلاو بولا
 تافصلا ةدهاشمنع ةئئانلا
 نءاشن امن لورتالىئااًةعدملا
 هاءأر طباخ اولوزالءدقلا

 ةيرمشبلا فاصوالاب ه_ةنطغت
 كلدولوزتمت نيفواعلل ةمسنلاب

 (كاذلو) مهبولق ف تبان دونلا
 رهاوظااراونأ لوذال>الىا

 (ليق)رئارسلاداونأ لوذأ مدعو
 رعاشلا لاق ىا

 (ل علل, برغتراهنلا سعثتا)
 اهءوض بهذ تيرغاذاو ىأ

 يضم بواسعلا نسثو)
 هليقوءاملا هقصترو دمّس وهو

 8مل حلا نم رع تملا

 نورع اسلاك تالا
 ف رومالا نأ ىلع هسينت اذ هىفو

 تغب نأ ىعشر ىلا ىه ةمقايدلا

 ميهاربا لم لخفاسل | نوكسما دديحو لَ الاةئاةاارومالا فال اااسةاعا سو اهتسرعب معي و اهاوصح ح رفيرامج
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 لم ىأ(كيطعينأ دبر هناَل_ءاف) رار طضالا نأ ابامعادلادذات تنك هيوعد 1 ا ارث دش نأيةدقعلا هزه

 ءاعدلا ةياحابدعولا قد.هاكرواطمد ال ءاعدلا ىطعأ نه :مالسلاوةالصلا هماعهلوةلو داعملا فلخعال هلئاوراط طضملا 5

 بولا انيعباما ىأ ةياجالا مر 2

 مهضعيلاهالجاو ا الج اعوريغيوأ

 نءارداصءاعدلاناك اذا ده

 ىلع ىرحاذاامأ دصقو راسا

 ةياجالا نافدسصقريغن م هناسسا
 فاضت داكتال ب ولاطملا نيسعي

 ىأ(هرا ارطضالو نيال فراسعلا)

 هدو مشارقسم ملادوهلب هامتحا
 ةطدخخلا نلماسسلا هاه

 نمهيلع ىضاع وهسف د همق له و

 سفن لك فكلذيهقق#وةقاشلا

 رطص ةران هنأف هري-عفال ع

 رارطط اربغ نموعدبةراتووعد ف

 ةماعلار ارطضا نأكءالذو

 ةر "ادةءلغل بامسالا تارب-ُهع

 تاازاذافم_هدهشم ىلعنمملا

 ةضرقاو دهشولف مهرارطضالاز

 نأ اواعلةطمحملا لماشلا هللا

 ئادىلا عتهتلا ىلا م-هرارطضا
 (هدار-هقناريسغعم نوكمالو)

 ريسغل هملقي دنت سالو نك رالىأ

 نم هن_ثدحو دوح ول ىلاعتهنلا

 امابهنعهماَقب هر هوفنو ءامسشثالا
 تدان الود اكف مدة

 قالا نم سارع سالا نم

 ناتءث بلطلاب ناسالا قالطناو
 رانأ) لاف مم« نيفراعلا تو عن ند

 نمتانوكملاىأ (ر-هاوظاا
 اهلعدىأ نيضرالاو تاوعسلا

 ا تر (هران' اراوان) هرعسم

2 

 ةمالع كل ذناكف مولا اذه ىلع د.ءلا ناكاذاف اّمح هللا د, تن أهل لمقن همسعتسأ[ ثرأر
 تنأ هناحانمىهلوقىف ىعملا اذه أس وسدقا اةرمذح ىف هلوزنو سنالا ماَةجهَعَمَع ىلع

 (ةليطعبت أدير هنأ لع لطلاء كن اسا قلط مازولا ]فل اوعلامهتشحو أ ث يح مهل سنؤملا
 امغالاب ءانغةسالا همس و ىذا|تحدل اةدةعه« فعلك :نآوهسلطاا,ثاسالا قالطا

 2 | قلطأو هتقافو» رقفدو مهر ةدّقعلاهذههنعل-اذائراقتفالاو ةقافا اةنور مدعو

 ةوعدةياجابدعولا قدصاةوعدلا با ناكو رار طضالا نا سلب امعادلا ذذا ناكب لطلاب

 اود أو داعبملا فلطالهتاورامشملا

 اياطا | ىئتهها أ امد و+-ض.قنم * باطنمدوج رأاملندرت)ول

 لاق هناراسو هيلعهلتا ىلص هللا لوسر نع امهنعهقلا ىذر رعْنبهتلادمعن ءثيدحلافو

 نأ نمهملا يأ طقم هللا ل5سيامو ةجسرلا باوبأ هل تمت يكشمءاعدلا فدان أن م
 لاق هنالسو هماعهنتا ىلص هللا لوسر نعىوروةرخ الاوان ددلافةيفاعلاووفعلا لكسب

 ف.كو هفعهللا ىذرفافإ ار كب وأ حشلا ( لاف ةياجالا مر ل“ ءاعدلا ىطعأن

 طلعها ىدر كلامى نسل نوما اب امانا ل

 هيلع ةضاو امدءالملا هيلع بصا ديعهللا بحأ اذا مهو هملع هللا ىلصهللا لوسر لاق لاق

 ه2 ا قا نالف لد ترا لير سلا فو فورعم توم هك الملا تلاقاعد اذان اك

 ك_هساىلاعت هللا لاق برايلاف اذاق هنود عع-أ نا بحأ ىف ىدعا اوعد هللالوغمق

 لأ نااماكّدطعأالاًا ش ىنااسنالو كإ تمتسا الا ئشنىفوعدتال كيدعسو ىدسع
 ودام البلا نم هين عفدأ نأامإو هفلضنأ ىد_:ءكلرخد أن أامأو تلأسامكا
 ةقرعم (هرار ةهنارع عموكحم لو هرارطط ل ورال فراعلا) 1 كلذ نم مظعأ

 دقبورابحلازبزعلاىلاراقدفالاو ةقافل ا نم هيلع ىعاعو مهسفن أب مهتفرعم ىهنيفراعلا

 هسفن فرع نمربه ا ىفءاجاك لج وزع هللا مهتفر هم نوكست مهم سفن ن نسا

 ىسرااساعلا ونأىدم_.لاق « رارطضالا هقراغنال فراعلا ناك كاذلف هدر فرع

 داتسالا لاف رطضملازبال ىلول اهاعداذا ٌرطضا ا سحب نّمأ ىلا هتهلوق ىف هنعهلنا ىذر

 تاريثعم هرارطضا ةماعلا نأ اذه شلا مالك ىنعمورمسهتلا سّدق هلا ءاطعنب سيدلا حان

 اودوثولف هدمشم ىلع سلا ةرث اد ةملغل كلذو مرارطضالا ازتلازاذاق نامسالا

 نكيملامغاو ئادىلاعثهتناىلاه_هرارطضا نأ اواعل ةطمحا "هلم اثلا ىلا هللا ةسضبق
 هن "اكو مدفن امك اهنعهماةهروذنو ءامشالا نمد طور ذوخ وار ارق هّللاريغ عم هل

 هك ف عا ٠ سام سال | ع نمهلمّدةتامّن ا كلعب نأ اذ_مدصقهللا هجر

 رب ارمسل اراب اودران از اونأب رهاوظل ارانأ )8 نيفراعلا توعن نم نادعن قدا نمبلطأ ب

 راوناب رهاوطلا الدفا مهربغوةداراوةردقن ههفاصو الرا | يه ولا وشو ركو سيث نم يك اوكلاناوناغئأ هقاصقأ

 6 0 وز راب او طازكق ار ور وكلا اوزان وكسر

 صا تاَقلا نرطان وهو



00 

 ١ دي كوم رعت نوع رويت داوم يحس اع وم فمر دم

 همفدرتو) اهتاوهشو اندلا كنءىوزينأب 4 0 (كاقافدوجوه- ةديسسا اا ماابي (كناقوأبسخ)
 ىألاذلا 0 : : ع سم ا

 ريخ 0 تناك اغاو كر
 5 قئادطا م تحج وهازدو امسالمهملع تغر ةأىلا ثلا فهرارطضا سغ نعال 1

 لا كالا 1 هتغمإملاف ةرغ "الا ىفالوابندلا ىفالوةداهشلا ىفالو سغلا ىفالاهمكح فاتخالذا |[
 نع كرات غاطقناو كبرعد | ىأى تناك ةدارا ”ىأ ص رصختلااتفص ةدارالاو ناكتقو”كأ ىف ناكل ”ىأف شكلا :
 2 اسال طراسولا| ]| ه #بلااورطضااماوقأ هللا بّدعدقو هرا ارطضا تقول هداوأتعسنان هوناكت قو ا

 ىذلا تقولا فالذع هنءل دعا || اذاو هناحسلاف مهرارطضالاز تاازالف رارطضالا ىلا م. متأل بامهادو-ودنعأإ
 نافل زعوْ لا: ءدوحو همفدهشت : لاقواناعدرضلاناسنالا سماذاو لاقوة الاد ااالا نوع دنع نم لضرلا فرضلا م 0 ّْ

 ءاطع نعى كنامو رش كلذ ل ىنعملا ا ذهىفةدراولات اب الا نمكلذريغىلا ني. الاردكلاوربلا تالبظ نم وكمت نم لق
 اش ذي مل مانأ ةعبس قبدناىلسلا | ةريشملا بايسالا مهلعقيلا طاس مهتادوو قد اًقح همطعتام ىلا اوعلال وعدت 1
 نسف ئش ىلعر دقو ماعطلا نم همضدهم ش3 تقو كنافو اريخ)8و ىهتا هتمهلا ةمظعو هسورروةاوفرعتلاتارطضالل م

 حطت نا برالاقو كاذيهبلق || لروذ>دوح وأ كلتادروالا ريسخ اده ناك امنا (كتلذدوجو ىلادرتو كقافدوجو ْ
 فلأ كل نيلدال رثخأ مانا هال ٍ ةلاغال ىهفك محول دعياةمحوملا بابسالاو طياسولا نع كرطن عاطةناو كرر عما من

 ىذر لصوملااهتفنا لءقو ةعكر 1| ىكحد# اذهدعت رلاعتدقلا جر فام اهلوقي اوس لدابعاو كعساوم ىهو كامو أربح :

 دو لف هنري ىلا هلم عجر هتعهللا | ريس :لءردمو ماعلطعأ | ع نمأمش ذيل مانأ ةعبس قد هنا هنعهللا ىذد ىل اسلاءاطعن ءاأ
 ذأ فامط>الواحا ءالوءامع | لبقوةعكر فلك انياصالز ما ثالث ىمعطتلنابرإ,لاتفرورسلا ياغي بل :

 لوةيوةبلاع رض وهتادمح اادخ ًاذاطحالواحارسالو ءاشع دج لف هت ىلا هليل عجر هنع هللا ىذو ىلص هوما انكتق نأ |
 هلو ىابو مس ىاب ىهلا| ْ اعىئملماعءقاةمعساو رلمسو ىأيرو بدس ”ىال ىهلالوةيوهملا عرضسو ىلابعت هللا دمت :

 ه.تاماعامب ىةلماع قاةدساو || تبرعىلصوملا جتفلا تنب نأ ىنغلي هنعهللا ىذرفاملا ارمشب (لاقو) كءاملوأ هب تاماع ا

 نب لم_ْغللعقو اذكو لءابلوأ | كو :رعهللا ىرب تاهو .كسأال لاةفاهو سكت نمبلطتالأ هللقذ ٍ
 قدس ىلع ”ىأبف لاسقف ضانعأ ترقفأو ىن :رقف أمهلل الاق ع مهيلعهلاس 5 ٍلامو هلا.ععجماتشلا ىلا ناسا

 ريغىلا هيلع موادأىِت ب لءمادَه كملا تاسوب ليسو ىأبلايعتيرعأو تير ءأو ىلايعتءوجو ىنتعوجو ىلابع :

 اذإو ىلا عتهتلا لهال ع ةو اممكلذ | ضامعنب ىلمضفلا نأ ل .قوحرفأ حم مما ألوف كناحاو كنا ءاوأب اذهلعفتاغاو
 1 لا أ|تد رعأو قش رعأو ىلاسع تعحأو ىنتهجأ ىههلا لاق مث ةرق ةلءاف ىبهنعهللاىذدأ)

 لهو كنا ءلوأب اذه لعفت اع دقو حامصم همف سدا تد ىف ىلامعت دعق او ىنتدعق أو ىلامع : ق*) نيدب رملادامعأ تافافلا
 1 مخ نب عسب را لمقو « هءلعش ا مودأ تك: ءاذه قت ل عىأبف ىهلاكتعاط هللاادعامىأ( هقلخ نمل ث>وأ : 5 5 ع . 5

 ضيةننو لملعب ممتمريو ل ناب : ىلاسعت

 ءامشالا نوكيالو كرسي م- -ممع

 نعاعنةمامفدحتالو ل دنععقو

 كل عب نأ ديرب هن أ لعاف) الوم
 كلذك] عفاذاف (هب سنالا باب
 هلت رص باطما, سنآو بابلا
 ينال عقواكهريغن ءتنغو هدو

 ىلع عل اطا ةناهرمسهللا س دقدي زب

 ||.ءاماوأ عام انعم نأن مهلا ىلعنودأ ن ف لاق رعسل ا الغدقه_:ءهتلا ىضر ||

 ىلاعتهللان سنالا بان تف ( هب سنالا باد كا متن: نأديرب هنأ لءاف ةلخ نم كش >و أ ىتم)#
 حف اذاف سالفال !تامالع نم ساما اب س .ةدسالا لمة كلذا او سا_:ل| نم سا عسالاوه

 اهنمةش>ولا عمو كب رب كسنأ ىف تةقعو اهاكرامغالا نمت ث-ودساباملا اذ كل
 اهنةمامفدحتالو لدنع ءق ةرءاسشالان روكالو الريم ماع ضقنو عزام كاما اعبي زاهشت نا

 هحووبثانعلا نم عاون ىلع علط|نيح هع هللا ىذر ىناطسل ديزي لأن ءءاحاك كل

 لاف أ.ثاهنم تن سس له هل لمشذ ىلعالا توكلملا ن ,.ءها فذكسو بئاعرلا"ى قسد

 اقحتلادبع تن ل قف هسا .ثرأ لاف[ .ثاهتمتنسعسا لهو للسقف ىلهلاتانوكسملا نال فكو نئادملا نمعاوت



 د طذالاو كل ةتاذاداةق ةقافلاف امهالول مدعكت اذى كن او كلنا: هالدادمالاو دامعالا تمعن أت ئاذاىأ(ةيتاذشا كتفاف)

 نولفغيو سا: نا لات ىلع قذرار طضالا اذه. نكل كم اء هئما دافوْكدو-وءادّناىف لوااىلا ك-اش-اللدوحول مزال

 رارططالا بامسا مهلعدرو.ذم هالوهن ءوةيتاذلا مب (ةفمص غ نءدلح نورغيف مهلا اومأ ةرثكو ممنادبا ةعص مباع تماداذا هع

 1 دربورحو سطعو عوج و سس هن مهب رهقأارومالا ىف مورارطضالابابساىأ ( (بابسالادوددو) لافاك كلذ مهرك ذ ذم

 «لفغىف تنك اذانرا ارطضالاو ةقافلا ىأ ( اهتمكملع ىف >) ماللا عع وأ 45 ةدنازءابا!(1؟كلتاركذم) كلذرغو

 كيلعدروأ او ىناذلا كرارطضا نع

 هلا تررطضا ارّةفوأ اضع

 دعت ة م 0 كلت رهطظو

 ةمصلا كم ةاطغم تناك نأ

 هيد ا اقع ذم موقتفةدملاو

 كنعد عذ رب هناعسووعدتو

 ىلءنوع رق ىل_جءانغ ١ ممضعب لاق

 ةيفاعلا لوط ىلعالا كيران هلوق

 ةنس ةثامعيرأ ثءل ىئغلاو
 مو هعسح محال فهما عدصتغ

 3 ول نزلا دافق ”رعهملعب رمك»

 ةدسحاو ةعاسةقضعشش هتدخأولو

 نع كلذ ل_غشا مون لكل هلماملاوأ

 ق-ىفاذ_ هوة وبرلاى و

 نوذفراعلاف الاو نماشلا نلاغ

 م-هر رقة هاشم هتراش 2

 فراعلاهلوق ىف ىأسساك ىاذلا
 ءالؤهف ولا 7 لوزا
 طاسة اوركذمىلا نو>اتحال
 َ رهقلا بامسسالاهذهمويلعهللا

 قددفلاَن ام الع م-يملع روهاطتل

 ءالبلا مهدي زيالذا ةيدوبعلا ىف
 اعو-رودل ةعاطومممرباهلعتالا

 مهتلزغم مظعتو مهاوثرثكملو هيلا

 نمموياع :رهظراسع ىلا عت هللا دع

 هبلاماستلاو هللا نع اضرلا

 ١ هدم>ول فرظن نمنيةراعلا ضعب (لاف) هلعو هلع ىلع ا ذىفدةعتالو هلع اهطظددو

 نمسيرق وهام هذع هللا ىذر ىرمدملانونلا ىذنعو راشلا ندهدمحول هن 00

 هسبااةرظن نوكي ىتحراشلا نم هد. حو هيل هسفنىلا ارظانهدمحوب ىف ناكنماذ
 ىملاب الوب سلا لاق ةملعلا ةمعنلاهذع :ركشوه اذهوف ا

 ىرس اانلمتا 0 مو هيلعهللا ىلصدتلا لوسو نع ىورامر بم ذنأدع

 هوادغو هل: :رعملاو هيثاعالا ةمعتهنان ادعم لصف نئخاضيأ هو ذغباملو همعت نم مكلا

 لاعالال ساو هذالا الا في رمدت ف هماعانتشتو هنمح ورب هددمو كلذ ماو دهنمانل

 تاقولوب ونذلا ىفانحرا وباب اكد .>ودلا نءايواق تاقولذ لاوذا!ناكم ىهىبلا

 مك ا لعو عنصناك ئثىألامعالا فانتا باقي م لالضااو كل ثلا ىفا ىلق

 نامالا ةمعت وكس ,وظ ه-ءؤرعمز معذلا مظعأ ع نم ماد هف و -رثو نمطنأ» ”س ىأن و.لوعت

 لوقعمب.؟نعهنانامالاءاعداو هد وقعلا بو ناعالا معن نع هاف ا دس لولو
 نامعالاى ل 1 كد مهول نم ىلءفاخأ ناعال اًةمعتر 98 ودلو-و ؛ةوهيةعاطتساوأ

 اذه نحوهو هنعمللا ىنر بلاط يل يشلا مالكى تن :ارقك هللا ةمعفرك_لدب هنال

 ةناذااةقافلاوا تمكملع ىحاع كل تارك دمباسالادور و وهمتاد كا كنقاف )5 ىتعملا

 كتاذفكن أوكل ناتمزالدادءإلاو داحالا ىتمءنّنأتنناذا (ضراوعل ا اهعفرتال

 |دو+واشغتنك ناو كدود وأ مزالرارطضالاو كل تاذاذا ةقافا انام _هالول مدع

 1 رعلارومال اهلي رتال ةتاذاارومالاو ىذ هرعرض !تلذن أف نتروك ذملانيّدمعتلا

 نمكءلعىنخام اذ. لرك ذم ل دوو ءاقبو ل دوحوداضتىتأ !بابسالا كمل ءدروأ امناو
 كَدوبع < موقت كرم مزال_ةفلدو>ول مزالرارطضالاو كاد .تاذلا ةقافلا دوحو

 لوط ىلعالا مكب ران أهلوق ىلع نوعر ؟لداعأ مهضعب (لاق) كروطوْل د -زواحتالو

 ََق رع سلع نرضيلو همسج حالو هسأوعدص: ةنس ةامع رأ ثيل لاو ةفاعلا

 ىوعدنءكلذهلغشا مون لك "هل. ءلااوأ ةدحاو ةعاسةققشلا هندخ ولو ةسورلا اف

 رطضم نك" لكو نكي وهذا دبعلل قش همطعترارطضالا نثملا فئاطا ىفلاق *هس ولا

 لب ازنالوادنأ همل ارطضم ذيعلافادنأ ىغااود هنادس م قطان امو هدعددمو هدعدم ىلا

 ىلاعت هللا ىلا اتم وهفةنللا لخدولوةرخ الا ىالوان دل ىفالرارطضالا اذ_هديعلا
 0000060 سا 5 يي رس ا يمس را 3

 اهف كدوح وأمزالرا ارطضالاّن أى همنا ذا كشف افدل اوقب قلعتمادهو(ضرا وعلااهعف رئالةتاذلا ةق ةقافااو)

 ديغال لصحافة مضرعل ارومالا|هليزتالةسئاذلارومالاو ىكر ءصمأ كاد َنافْنةروكذملا نيمعتلا دو وواسع تك ناو ؛

 هدييو كلل نأىاعت هقفنو عي هنال ةيتاذلا ةقاسفلا لب :زالدنعوطامم "كاش 0



 ناّسزالامهىأ(امنم)ذوجومىأ 11١ (نّوكملكلدبالوإدو+و لكل ناماعامهىأ(اءمعدوجومحرخامناًمعن)
 دووم امهتع كمن الدو وم لكل لإ وص  صسسسم

 داحالاةمعن) تادوج وملان م
 ناسسلاةفاضالا (دادمالا ةمعنو

 مر دعم هن اذؤد دو> .وم لكفا مف

 هنعتلاز ادادعالا ةمعم ذشالتم
 الواوادوحومراصف قداسلا مدعلا

 مود-هملاوامو د_عم لز, كلذ

 الجرن ا بوب أنبل - ملل ع نءاضي أ ىبعشلا نءىورو * مرجلاكلَذدإ| تر ةعو حلاصلا كلذ

 نءرخ 1 لخر 1 1 لك ارس بع سلخ هللاقي ليما ارسا بف ناحح

 ىعيافنا لا ندلظتة مات دبابعلا نسأرو ىلع و لسثارسا ىشاع هل لاش لا را

 نأ ”ل-وزعهللا لعل هلا تساج ولف لس“ رس اىدباعاذهو ليما ارسا نر عسيلخانأ | هسه

 لتارسا ىيرعماخادهو ليمارس اىئدياعان 1 دياعلا لاقفهبلا سلك هن جرب

 اميه رش مزلا كلذ ”ينىلا لو زعهللا حوأف ىنءعمقلاقو هم فنأف "ىلا ساحب
 7 تاومق رح 1 ثيدحفف و دياعلا لع تطمحأ و عسلغلات رعد 2و لمعلا ان اتسلف

 ممم وأ ة هدام دامع“ ندل>وزءهتنادارأ اا او ىساحما ترا الاكتعسلا ثا سأر ىلءةمامغلا |

 لهاجلا عشاوو فئاردباعلاو ًاراعلاركت :اذاف ممم واةلاعش موه-راوح نوكنل

 هماقي حلا عل اوادناعلا نه ل-وز ,زع هلل عوطأو هذ هنماهر فو ل وزع هلا ة سهل ذو ىداعلاوأ

 هدوح وما ودناكانوئشد سدل

 ىذتشهل ىهلادادماىلا حاتم

 باحيمّد_مأهلكش و هيروصءاش

 ةمعنف هنعر اذا عقدوهل عفانملا
 قباسلامدسعلاتلازا داجالا
 مدعلا تلازادادمالا ة-هءنو

 دوجولار اراب ها دبأو قحاللا
 'ثح ركل داالا ةمعئالواف
 لربإو دو>وأاىلا مدعلان م

 مس ,لدادمالا ةمءئالوأو امو دعم

 مادمالا دعو لجل نانا مهن وكم لهذي ةرامبم دوج وبنوا
 مودعمهناذىفهنال دو- ومنوكم لكل ناممزال نانمعثدادمال اةمءزوداحالا دمعت
 دادمالا ةهعنوامو د_«ملز.0كلذالولو قياسلا مدعلا تااز أ داحالا ةمعنق ش التم
 ديةسمىلامعت قا نيدمو أ ىدسلاق * ىنفد ىئالءلكلذالوأو ى>اللامدعلاتاازا
 ةيطواذهودوح ولا مدر | ةذاملا تعطشن واق دوح ولا نيع نم:داملاو دةصدو>ؤلاو

 اذه(دادمالا ىلاوس ابان داجحالانالو أك دلع من 8 دمعلل قاذلا اردفلا نم هناس دير امل

 هنعءلفاغ نأ عش لال وسر ماودرتل رس وعر ةعدقتملا لكل كن ١

 ةهاركذا ذكوامهدادماو كءلقىف ةعاطل | ميو ناعالا دا | ةمعن رسنحلا اذه حاونأ نه

 اهيلاهلمسو هلالو اهيفدمعلل لد مالى جا ةيظعلا معنلان م كلذ ناف ةم_صعملاو رفكلا

 راعى قرغ غو تالالضلا تالظ ىف ءانا نيمسقلا ا نيكمعتلا كدب هداعتهتاىل اونالولو

 نكلو لئاق نمزع لاقت ركلا باك ىف ىنعملا اذه ىلع )جوز عدنا همندقو تالاهملا
 "رامبل او قوسفلاورفكلا مكملا» رو مكمولق ىف همن زو ناميإلا مكملا بمحمللا

 ه#فتعهلا ىذرىريثقلا مءاقلاونأ مامالا لاه« ةمعنو هللا نمال_ذفنو دثارلا مه
 عدلا ىف ساشلا طم اطنلاغا ٌةدّشو لاحم قرط ةر بكس و ل اللا قونض فر كتف نما
 ل -ةعناصقتو هفعض فركفأ م ءار الاو لدغلا ناد موق لكب تهدر اموءاوعهالاو

 ةناعمسالا ىلا هنداخ ةدشو هلاو- أ ىف هريبدت سضقانتو هاهجةدشورومال اى وريحت ةرثكو

 نءهدم-وهسوءاقنو هنيدى هراصبتساةوقو هنتي صلاخ أر هلاعأ ىف هلاكشأب

 هدكوهده<الو هتقاطن «سسل كلذ نأ مع كذلا هر نعدنافر ءنيعءافصو رشا ةربغ

 ةرهاط ةمعن مكملع غم مساوهرك د ىلا_عتهلنا لاق هلوط غباسو هبر لضفب لب هدو همعدو

 همردناوزو هيال ن١ نطانلاو ةر هاظتمكملع همعنران و هن اوعي رهاظلاوهف ةئطانو

 ام اهب هالوم لل . وةمعنلا هذهرذق فرعين ادبعلا ىلعف ىبت 1 ةرتاوتم يدا

 0 :لودوحول دوجو
 لءمدعبو ةدمبرقأ قلد لا

 تانوكسملانباذهىف قرفالو

 اوس ركذ من ةيلشسلاوةيولعلا
 لاف ةماكلا كل: تار نم
 الوأ) ناسنالااهيأ (كءلعمنأ)
 اذاف(مادمالاىلاوسانانو داحالا
 نمهدوحوءا دّتب انأ درعلال_ع

 نألع ٌكلذكءدوحو ماودو هللا

 ءالوم نعال غال هنأو ةتاذ هتاف
 قو لك ىفهدو-و دعب هر اقفال
 تادادمالا هذه مئدادمالاىلا
 انتوق نوكءامابنم هسلع ةملاوالا
 تاوقالاك هّمشب هب موقت ' همهشل

 هاوقيمدةنامل ةصتتلاكوه امرك ذم « نينمؤملابصاخ ىناثلاوداحالا ةمعنك نيرفاكلاو ننمؤملا ماعلئالادادمالاو دسجو حمدت اشنانالا ْناَف فراعملاو مولعلاو نامالك .ورو ءانعملاتوقنوكبام اهنمو
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 يااا اا 10115777 17 1 777 جا 6م

 اهلناضتا:مراكتالاو زعلاو ةيدوبعلا تانفص نمراةتفالاو لذلا (اراردكحتساو

 تافص ضقان امئشابنعمزلاذا تاعاطا|فري_خالو 3. ون رلا تافص نماملال

 اهمال ةيدورعلاتافصامممزلا ذا ةمسصعملا ةالاسمالاك اهلطتتو اهط.امنال ةيدورعلا

 ةلوصنمريخ ىماعلا راسك اهنعهقلا ىنرنيدموبأ ىدسس لاق اهلي ار

 هيلع بااغلا هللا دارعل ءاجرلاريثكه نعهلل ا ىذر ىسرملا سانعلا وأ ىديسناكو عاملا

 ْ لخدامرهلا ىحلامتهقاد_نءمهتبتوردق ىلعساننلا مركب ناك د ةجرلا عسو دوش
 ريكشم هودو ىلا عئاطل اكلذنال همزكأ أو صاع هلع لخداع ر و هنأيعي الو ع طم هلع

 لش ءمدقتدقو هّتفاا خم ل ذو همص اعمةرثكب هماءلخد ىمداعا !كلذو هلعفار اطان لعد

 ىعملا اذه نةىلاعت هللا نطاا نس-ن ءالدصت هملظ# كدنعبنذلام ظعبالهلوقدنءاذه

 ادق ىذرتلا زب ساد ع ومامو تحرش 0 00

 كيو جزل نمةعب را هلمحبتزانب تير فةرصبا
 الف مهعم تءضة موس ءاخننوك الفد_> ًااهعبشبال ملم ةزانج وةرمد.لاقو هللا
 هءلع تءاصفتمدةتفءاوساناك اوْلاَعَ هنلوأ رد :آتاَقذ مد2:ىل ىلاولاف ىلصلاءاهوعضو

 ةعاسدعي ناك ألف هونثدّت-تدعةفلاقةأر ١ فاد 1 ااولاتف هلا امنوا تاكو

 سبا ىيريخاقد_هلاالا كيال تاةفئثىباق لخدف كدت ىهو ةأرملا كإ:تفرصنا

 هام اءلاقف مانأةن الث: مضرفيلعفالا ىصاعملا نمش رتام نا اذهَّناتل اقف ةصقلا
 ىلع ىتك اوقوعنوتعش وى ز امج نورمض < الم ما ىفاريح ىافو ىربت القت ماذا

 ذو هه ىجر ىلا ءثهتلا لعلذ فك ىلعهملعحاو هللا ل وسرد هلناالادلا ال اذه ىعتاخ

 ىلاعت هللا ىلا كيدي يفراف ىنمتنفداذاث هللا ىصعن م ءاز از هىلوقو ىدخ لع لح ر

 ىلا "ىد,تءفرال هن ىدوأ أم عدجب تاعفتامالق ه«:ءشضراف هنع تمضر ىلا ىلوقو

 ناحهستاةو رخ ا لح .ر موهعمن

 ناِيضْعِربَع 6 5 را رر ىلع تمدد مق هامآ انف ردنا مساج سمو هن هوص تءمءائسأ |

 ليم ارسا !ىب ن» ءالسرناىورامرخ" الا عملا نمو اذه. نمت كح مماماذ ىلع

 ارساىب نمادباعأ

 ىبساحم ا ثراسا لاق كلهن ارمغرال تن لب ”ىلعىلاآلااهيأ ل_جوزعهتنا وأ :كلهننا
 نأوهد1ءهسفنردق يظعاهلهنن ارغغبال نأ ل بوز عهتا ىلع ىلأتامناهنال هنعهتنا ىضر

 رفخاال هلل اوف عفرا دباعل اهلل د>اسوهو ههرقر ىلع ّىط وقل

 دنع هنالو دودسو هندابععضوم ىلاععت هللا اهرفذ بال ةوظع لحوزع هللا دنع هملاةءاسالا

 نيسثعملا ن 1 لجبل هللابر ارث اوريكو بعنبب عمذ لجوزعهللا دنعر دة !ميظع هسا

 ليس ارسا ى ىللاص نم حلاص هعمو حإ رخمالسلا الملا هيلع ىسعن |ىوراماعمج

 هاحسةةامدن !ايكدم اههمعاذبتنم دعمت موق ىسفلاب روهشمّى ىطاح لح راموهعتو

 ىصاعلا اًذهنيو ىند ,عمجتال هللا لاقو حاصل 1 هاعدو ىلرغامهللا لاهو ىلا عتو

 تددراعمج امهءاعد تمس ا دقىا مالسا اوةالدلا هءاعىسعملا ىلاعت هلئا ىسوأف

 يو امج عدس واع دو دج 020 سر وع ور عجل ج2 2
 : كلد
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 0 ا ]7 * ] ة ة ]ز 1 1 1 7 0

 نأ هتذدانلذئنيح مهفلا بايك تفولذا م1 عالالاحفىا(هفهللا نع مهفمدعل)ديرملاابيا(عنملاكلؤبامتا)
 ديرب هنأ مهفتنا عنملا ىف هلا هل 0

 كةلعيو هيا. .كعقوت نا عملا كلذ دو-وال.ةمو كيلعم:«نيتلاذ !اماك فو وفقمدعلا ىلءءاطعلا] هعمخا ذا كظح بح
 نيعوه عملا داععنالا ىفمهفلابابكل خفى 7 وق نم مد ةةامنا وها دهو ثيل اهفطأ

 لو هماعملم -أىودملا بيبحابأ تنتأ هنعدتلا ىذر ”ىروثلاناءفسلاو 6 لعأ هلي اوءاطعلا
هناقددامحا لع نسل يود

 اذا 

 عض اندلاهاجادم عبدا
 رق كلم 92| 5 قنا لحوزءهللالأس ةةمعز تاقق لاف لاشي ى ىذلا ”ىروثلا نامفست نأ ى لاذ هتأر نكأ ْ

 هرك_:انااف لاق لج أ تاقاسير نمالا طقارمخا ل ارامن امغسا للا ةةلاق لاقي امدكرب ٍ

 نمل عنج هنا كلدو كل هسنمءاط عاب! هلفا عمنا .ةسايلاق م نمالا طقارعشيرنل ن معاقل ا

 ىلء لبق لاق الغش كعمواسنال كمأنا ناس ة ساير | :تاوهيف هرظن هعئماع او مدعالو ل :

 ىلاعتو هناحسننا عنمناكاذا (همفهّلا ن ءنمهنمدعل نمل كاوا يكرر هتيذغ ||

 / نمىااذه دس 1000 ١ 0ًاتناندير لا نمعدَر 0 فن ال اءانركذاكنينيظ<نيتمعنءؤاطعو 1

 ا لكألاامناو هلعرو هقوهمهفمدعلٌك اذفءاطعلاو هو رح .الايذدلتو عئملاو هو امددحأب 1
 نأ ماج ندر رمكتاو بلا لامعا ا

 اهتاذاوةناف اينالاامهفت ' 0 !ال هذعهللا ىذر صولا يهارن الاه اك عنملابذلي و اطعلارملأ, نأ هلل ضفالاو 2 2 2-3 ا 0( 0 8 .

 1 هنا لمضفا !نعدرو اك

 ىلا مءتعج اوى-ةءحا ىهلا

 ناو ىلاسعتد رعاو د رعاو

 ”ىأبفلدامعصاوةياذه لعفت

 كلرغدا اع حرف 0 ا ىوزامف هتلر ل ىرخال م ىلا عت هللا |١امهادتانانل >همفن وكت ىت را ذا ١ | ةءلااَمهادَح 00 7
 واذا قداصلا ديرما سلة ىلع هب ظ ريسعةقر ءنال ءاطعلل دال امو اللا ع نم عنملا دي نأ كلذ ىف هقدصةمالعؤ ءاطعلا ىف هللا شبام كل ذريغىلاةرتخ الى ||| ”رطت نمل ضفأ عنما ف ههقارطن نوكي ى -ريقفلا لمكبالواندلا نمهريغدي تب اممهنع ١

 علا داعف عنة ذا 00 اكنقنم ماك امالا كاالو هكلمىوسىربالوهف هيدانأو هدف :رععةصخىذألا هيرأب 1
 ةعاطلا بار حفار )ءاطعلا نيع 5 ىضقاعرو لولا بايك عقامو ةعاطلا باتل فاتر د١ عضاخمل لكو عبات لئن لكو
 ةناضالا(لوبقلا باشا عفا . !اىلار ١ ناوءاشالاروصلا دمعأار ع النا عشا (لوصول ا ىفامس ناك بندا اك ملع

 ٠0 6 2 2 و ف :

 هيهبشملا ةفاضانموأ ةيئااسمهيذ | داقلا تاق الان هتنمضتت دقاماها لورق دوو ىضنقنالتاعاطل ووصف اهتئاتح
 ةروطدوجوو اهل لوبا ادوبو نم عنام كلذو ايف ص الخ الا ىف

 « ا م. داعبالا ىلا ادلا

 ع بنذبرل.ةاك هيرقةريض-ىقهلوه-و هبر ىلا هلوصو فاست :ثوكماعر ليدرطلاو
 لوسر نء+_:عهتلا ىذرةربره لأ ن ٍُء بص |!ثيدحلا فءاسدقو ةنملا هيسحاص لخدأ

 َتآكلذو(لوصولا فاسسسناكف

 د

 بئذلا,كيلعىذقاعرو زهبشملل |

 هحداو َت | امراةةدقةءاطلا | ١ ةحدافت افا امراةتدقَد !ٍ
 اهيباعالاك اذ صالخالاق 5( ا(“ 0 هلل هذلاو ئذ: لول ل م ىف : ىذإ ولف هنأ 0 وهم طع هلل ىلص هللا ١ . 1 901 أب مل ىلإ 0 أ 0 5 |

 1 م راق 1 2 داتعالاو | ا اادتعوا ا سا كلدو مهلرذغمفهلل أن رورهخم دو نوبت 0
 عود اهياع و

 اهل ودق ع 2 منامكل دو الع 3 ىل 5 :ذا!ىفهعوقود- عدو ..هنع) واهل عف :0ند ب 1و اياعمف ؛ ريكس . وأ مملع هلئا | ١ 5 5 اكد ا 22 مديل

 هللا ىلا ءامعتلالا هنر اًيدق تئذلاو | ىذب مزاسوبأ لاق # هزعش نم هميظعتو «فراغصنساو هممهيلار اذتءالاو همقىلاعت

 | ل مديست ري هدز لأ ىقلخأ | اع ا هذ نذل 4 ءاديعلان | ل |

 هيقراقم او دقلارارعالاو ٌ 4 7 8 امو 5 ا و 1 3 5 و علل

 كادنوكمفول عشب نم ميظعتو

 هءلاهوصووهل هللا هر ةْءمفاسس

 ٌآ ا ةواهنسل عفة سدح ن فهل هنن |” ةاعابوا اهامعي نيحد ءوجسل ةةئيسلا لمعملدبعلا ناو

 نأ هللالءاو هريغىلءالسشا 43 ىر داب نة سلة لمعب يسيل

 0ك خذ ذ | 1 1 ]121 1 12 ا اا||||]|]|]|11 1 1 1 1 1 1 1 ا هللا لءلو اهامعي نئسهءوستهّمسلا لمعمل د معلا ناو اريثك الع اهعم طمحو اهطمح

 9 1 1 5 7 د ا ا ل 5 جيد ا 11011 ٍ-

 روطديىلادبعل ارطن .النأ شسلنت : 7 4 00
 فاضمناهقئاقسىلا لب ءايشالا || بت 0 0 - 5 هللا قلبو 3 3 3 . اا اءاهفوج ىفاهفو ناو ىلا عت هللا قاب يال واهم هش د هنأ |

 رعءاسد 3 ره زاؤس 2+ نيل ب هلام هد

 ناكنا اودح رب واعطم ثاك نا ا 0 / ٍ 0 8 3 1١

 4 ارعتئروأ ةعاط نماريخ ار اتناوالذ ترو ًاةصعم ةوذب همك. هذه عمسنصملا حشو |مارصاع امنع



 طهَمدمملا فراعلااميا (لاطعا قم

 نءهّربتاغصىا (هربكدهدا)

 تايجالاو مركحلاو دولا

 كادريسغو فطعلاو فطالاو

 ىأ(ه رق لد هشأ كعنم يد 2

 ىضتَت ىلا ىاذب رهتا ا هناقص

 ءاب ركل اوةرريملانمةيلغااورهقلا

 لك ىنوهف)ءانغم_بالاو ةزعلاو

 نئلاملااناأكفمىا

 كيلءلبقمىا(كبلا فر

 دحاولاّن اف هفر هت كلن درو

 ايزل

 امافهري-غهفرعي ن ادار ا

 لكشف هيقاعي نااماو هيلع مل نأ

 هلريغل اكلذ ةفرعم ف سدا هم

 (كبلع هفطلدوجول ل عمو )

 ةرهكو در نامصل ل دقا عيال
 هنم ةمعنو هناصسهئم ظع فال
 اهيلعهركشتن اكل جة كماع

 دابعلا نمبولطملا نا لصاخل او

 ه_.ءاعوهاع مهال اوماوذرءعدنا

 ءاممالاو ةءاعلا تافصلا نم

 هةقرعم ىلا مول ل مسسالو ىسحلا

 امتام-هل هقرعتو مهل هفرعسالا

 لزاونلانءمهجبهزتباعنوك
 ء اوسءاكح الا نمم-ميلع هدروبو

 وهو مهعبطلاذاوم مكمل ناك
 ند عاملاودو هلافلاكعوا ١ ءاطعالا

 ظحح هق :رخسن و هنري اقراع 3

 نال ماو ءاطعلا نيب قرشب له سفن

 4 رعم ىلا اصول قدر هلامونمالك

 هو-ذز :دوأان د هبربلا تاذص

 باتش هلجنَم اذهو هن رهقلاو

 ٌرماكعنملافمهفلا

 م1

 هتبسأن اهدس هلك اذه كلم نم | ا دسهْئ :”ىأو لاةذةنملاءاحرورا ||فوخ تاق

 اوثدحو بلاطو لاق اذه عسج افك هذ عدهم وْ: اب ناكن او اذه عبجلاسنأ

 ةدنام. لعادعاق الدر تب ؛ًارففنملات "اخ دا ىناك مونلا ف تنًأر لاق قفوملان ىلع نع

 ىلعا اه السر تن رو لك أي وهو تابيلعلا عسجبن منامها هلاعثو هن نعناكمل هو

 ةريطح ىلا امتزواج مث لاه نيرخا ا دربو ةملس !مهضعن لش دمق موق هوو مدعي ةشلساب أد

 فرطبال ىلاعت هلا ىلار اغنن هرصس صخخ أ دق الحير شرعلا تاق دارس قد رعد
 اهوشالو هران نمافوخالىلاعتهقتا دبع خر كلا فورءموهلاقتفا ذهن مناوضرا تاهو

 ثراان برش: نب رخ . الا نارك ذو ةمايقلا موهىلاهملار هذاا هحابأ دقفهلامح لب هدن> ىلا

 ةيودعلا عبار نعاس ورو ملا نلاطوب أ لاق ام منءىلاعث هللا ىنر لنج نب دجحأو

 هللا لداف أ امام ءاع لوي واهي دينيب سلح ىروثلا نامةسن اكو ن نيحلاىدحاتناكو

 اهل فرتعي ناكواسندلا سحت كن االول تن ًالجرلا مندل لوقت تناكو ةمكسملا فت ارظ نم

 سائلا ىلع ءلامقالاو ثيدلا تاك روب تاك هنااا! هازاملاعزاكواهلوقل_دو

 ةقمقحا.. ةقيقح ناسا لكلو ةطيرمش دمع لكلااموب ىروثل اهل لاقو اذدلا باوبأ ىهو

 ام-الو لعفاخناع لادهلاكَنوكأ افرانلان 5 :وخهللاتدد_.عامتلاةةكناعا

 ران ' الاوهيلااهوشو هلام> هيدمءنكلو لع ىطعأ نأ“ اريج الك نوكأ افةنعلل

 هللا مع ناكمانرك ذام ىلع ديرما ل-عاذافرمصتختال ةريثك ىلا اذهىف تاناكسلاو
 ازاست اهيذست بو ًاديلطباممافباقعلا نم هذ اعتساو ب اودل اهنم بلط نافاتح
 لطفل بلطنم هيفه نذاوهنم بح أ لاعاست او هظحم ور ىوءدن مارارؤو ه.ر دءوأ

 ةربره فأن ءىورأا ثيدحلاب“ ىعم لا وهههشأامو اذهو 2ااو هموو هنانحاو

 دهشنأ لاق ةالصاا ىف لوقتام لجرلإ سو هيلعمتتا ىلص هللا لور لاق لاق هذعهللأ ىذر

 ةيدندالوك دندن -سحأ امهتلاوامارانلا نمكدذوعأو هن ا 1كلأسأىفامهالا لوقأم

 ىلءهلاثعابم دف نم هفو>وكلذل اود هواءرنوك.نالاندندناهاوح لاف داعم

 سذموها ذهالولءمالوخ دم لا ذذ الا عنوكحج.فهندا.عةمزالمو هتعاطنمامقلا

 00 قاهاك فودتلا دعاوقىئذتهءاعونيةةحناو نيؤراعلا

 نءبولطملا(كءاعهةطادوجو لبقمو كما ف رعت كلذ لك فرهذ هروقلدهشأ كعنم
 نيالا اهمسالاو ةءلعلا تاغصلا نم هملعودامبم_هالوماوفرعب نأدابعلا

 مهلعهدروبو لزاونلا نم مهبهلزبانعنوكبأمنا مهل هفرعتو مهل هفرعتبالا هتفرعمىلا
 (يهقلاحامزاعتمو ءاطع تا: ىعسبو عطا وىوهلا ناو امن يسق ىلءود من ماكحالا نم

 فطالاو ناسحالاو مركلاودولسان مديرا هنافصد ع ثتءاطعلا دودو ف اعْم ىعنو

 َ :رءااوءان ريكححلاو را رس نوعا انام هس ديش علادوعوو كادرعو فاععلاو

 3 17 ية عمتدرأن أ امسهنن قرفتالن أدمعلا | مي كل شف ءانغتسالاو



 0/6 7 ذ 1 1 ]ذ ذا

 ىذرفورعمناوخا ضه:لاقو لمعي رحالا طعبملنا 0 تااريجالاك الو ل_-عفاغ ١

 ريبقلا( |'ئن”ىأو لاف ريسقلا ترك ذف تلق توما ئش ىأو لاق: توملات ركذتاةةتكسف

 اذ

  يسأ ةدمع نم )8 مماارطناو ىلا اورظ :. حم ركلا ئهجو نع ءمهاّن شك ال ةماسقلا

 : نيلماعلا لع (هفاصو 1ق< ماهاف هسذع ةيوقعلا دورو هتعاطن عفذ وأ هئمهود>-رإ

 || نيق ذاك اناثنم سدا لواعملو>دملوملاةبوةعنمارا ارذوأ ءازملا لوصح ل _>ال

 || باح نمهظ- لحال لم هبال ا دمع هال ومانقاسوإ ًاق<دعلامايقنالزيقتحلا

 ا ًايشدنلع :ودو هالو ىلكجمال اومهساعقح ماسر بع هنال ب اقع عفدوأ با و

 دانا ًاامالاهلد اسهال هدو مح مأب مهلا عقب بحل ا نال ىلا عت هلل سل | ىلع أن م اذهو

 ىتاا هتافص دمام ن ههماعوهامو ه”هظعر هلالح لحال لوز عه رلل معي نأ درغل !ىلعذ
 ةصق كانك هال لوم تام قد مقي ل هظ- بلط ىلع ل عو اذهفلاخ ناف اهيفكر اشبال
 7 ٍ هنعهللا ىذر ىرتستلا هللا د_ءعنبلهسلاف هتقرعمو هد رهح مدعو هنلفعو هلهد

 | ارثؤي نمالا ىلاعت هللان لاه مهوالا ضراالا هو ىلع د أ ىلء تبر غالو سمت ءلطام
 ْ ىلاعت هللاّن ا مالسا | ه.لءدو ادرابخأ فو هنرخ اوهاذدو ه->ورو هن ىلع ىلاعتهللا

 * || لةنامثو اهقحةس ونرلا ىطْعُي كن لاول رغغل فدع ن محلا ءادوالاّدرأْنإ هلا وأ

 | نك الأ امانالم نس جاما !البانلر مللي ند *لطأن مو رول زل نم همم نب بهو

 ' افوغُتمَىتلا تت :ًاراذا مالا هيلعىسيءرابخ أ فو لوز علاق اكو أعاطأ نالالعأ

 و ٠ْ 00 اطلعي يبل اورااعلا هبلعيوسعا مو هاوسا علل 3هاهلأ د ةؤبرلا ياط ىف

 | دامع نفاولاةف نأ نملاَعْف ةيلابلانانشلا مهناكةدامعلا نماوقرتح ادق دابعلا نم

 : |! هللا لع نا انففن ورا نمدقل نفخ اولا ةىالو اقف لانها

 1 م”دمعت يسع لاو -خمةدابعتشأنيرخا ابرق مهزواج م هلم مفح ة>دامم مكضْؤننا

 | ن اهلا ىلع ق>لامةذاهوحر :ندذ هناماوال اهيقد- ءاامو نام ا لاهقاابقرا ولاه

 7 ْ لوز عهتلنوبحا اولاف ع :أاملا.ةذنو دمعت نيرخ نر ءومهزواجمن توجرأم مك. كاطع

 | هللاءاماوأ الاقفال لغو لابحن كلو تن لاةوالو دان 1 ةوخهدسبعأ
 | مخ اهولتخنيلؤالل لاق هنأرخ آ ظنا فو مدع رهظأ نيب ماقأق مم .ةأ نأ تسهأم ؟عماق>

 : هعدللا ىذر ىملاب بااطوبأ ْجْسلا لاق نوب رقملا عن يرخ ل1 لاو سبح واخت

 || مزاح دانا هبا ها 7 نم ةءاج ماقملااذهىف ىق ًاولوقلا اذههنعىور نو

 || دع ئمنوكهافباذ_علان م رج تع نابي ساونا ل

 ءوساا اريسجالاكن وك اف باو لا ل-الهدبعأن ا ىت-_ساوله-هد] ف منا ءو

 5 وردقو ىكملا يلاطوبأ شل !لاق هلة. هدعأ نكاو لمه: 0

 |١ ناء ااديعلاك مدح نوكمآللسو هءاعمللا ىله هلا لور نع مالكلااذ_هىنعم

 ىلخلاع نء عاطقنالاوةدابعل ا ىلع لجاهأْئ :”ىأ ظوذهارأاب ع ىنريخأ هنعمل



 كلذْناْت لالا ىف هل- عءازخب نمأسث همطويال ناب( ةئيسن ه زازجف) تاعاطلا عاو ًايالاحىا اج دس للاعب ناار

 ابيئداا ىف أش هناساوأ ضعبلاهتمىلاعتهلئارس نطظأام رب ةرخ الار ادلاب صتخمال لهدعلاءاز ةرداقاا مركلان أش سلا
 ىا (هئاز نم نكح )هلوةبلمملاءا ارا كلذ نمت اهاوبق .نوةقحب و (85) لامعالا ىفداهتسالا ىل ءمهام

 نأ ةعاطلا ىلع) ك0

 كفو ىأ (ال_هااهلك ضر

 كةمدئالاو اهلع كرادقاواها

 ةعاطلا نعلماكتلاةئاذلا

 كقفواذاف اهيءانتعالا مدعو
 | ءازح كلذ ناك امال الوم

 هملعست ركياملا بدلا قكلالدتم

 0 اًضياو رادع

 لام نمر دهننو بو. سدملا لعفي ام لكو كس م هنالن ادا هللا نم

 ىمهاو كريغو اي دلا ل_.,ةأالو « ىسلم كلريغوامعتلا سل أ الف

 كملعهريغةم_ثددعاو امعنمدللا نيو ك- نب لع عال ه#ذعهللا ىذر ىلع ةمصو ىو ٍ

 ةهازتلازعرخا لاهو مدعلا ىلعريسصلا نملّدث أننا لج ءاكللا ضءلاقو امرغم أ

 هيزاصفادقن دبعلا لماعين أستر لج )هو هنعهقلا ىضرلاقو :دال ارو ري ومافرشا
 هناملو | ضعبا هم هىلاعت قا رهظ ار لب ةرخ الارادلا صةنعال هل ماعملاءازجج (ةئيسأ

 لك ىفاهلوبقدو-و هينوةة<2و لا.عالاىف داتجالا ىلعمهلمعاسذوم أ ايندلاىفأ|
 نأةعاطلا ىلع لاناهنازج نم ىك ) العو لج هلضف معو هءركميظءل كا ذو لاوحالا || 3020 2 ف

 هنابركو الجو تمانع نم مسرع هناوهو للا اجت اذ ه (الهأاه ك يضر | سل كاس ةمدخ قمت.الوتح
 هريسْساهف مهّدِع و هتعاط» مايقلا مواكب نالالهأ اون وكي نأ مهسفنأ هعماورةكسا|م ا 0 0000 هنوكن
 1و وش كاذذا تشات دير ىلع زوتماو هستئتس مها دق هنو موو || 0 دعم ةفسقاهلذالا
 ءالعلا دنعءاطعلا ةيامنوءازحلا ةيائوه اذه و يهذملكء املا ء_مبهذ وم-هدوحو ا هل را رخاءارركنم

 200000 رتل سدر لا عاجلا : 0 ا هعانوهامءازح نيلماعلا نك )

 الا ْن ممول تش 0 .رازيلماعلا نا وهو لملا» ازرلا 0 8 را تام اذه ١ بءاوملا نم «_تةءاط لاحم
 ةريضح ىف هي نومعنتو سنالا حور هئم نوهت ام فئئاطللا عاونأ نم مجبوأق ىلعدروبو : ةمدالاتاماهلالاوةهلالا

 ءازحلك هنودىثال_دىذلا ريك الاناوضرلادودو تامالعزماذ_هو سدا | كولا مىدينب قالا ةوالحو

 ايئالا نم سبلاش دلا ف بيرقالة اجا لاو بي.ءللقاقلا لود م-هضعي ناك رقك سو ا تقوانداا ف سل «هضعن لاف
 مج واقلاحور مها وسهدعالو ,هالادق رعبالاذدلا ىف ىلاعت هللا لدالرهظ ةنللا نموه ا هدعامالا ةفتحلا لهأ ميدنهبشل

 قلقلا لهأ هدعامالا ملا ل_هأ سعت همشيتقو ايندلا فس ءالعلا ضءلاقو 1 نم ىلءللاب مهيولق ىف قلقلا لها

 ىلعتاخدهنعمتلا ىنر قراوملا أي دج لاقو ةاحاساملا ةو الد نملبللابمهبولق ىف ١ ةواللاهذهو ةاجاذملاةوالح

 ىب أاللو دج أ. لاقف كيك امو تاقذ يو هوامو هتعهللا ىضرارادلا ناملس أ ١ قيرطلا ل فا اهنعرببن قا ع

 | قاوذالاو دمجاوملاو لاوحالاب مهما دقأ يملا لعأ شرتفاو ه هةيق نجت ناكر نزلا تان الو -اذادنا 7 :
 ىدانف هناص--لرلللا فرشأ سهرات ىف ترطقتو م_هدو دخ ىلعم_هعو هددرحو ىا ) 3+ 8 00 5 .

 ّك دو_-و ند) م-مولق ىلع عمجأ مت اولخ ىفم-يلع علطملىف او ىرك ذ ىلا حارتساو ىنالكب د ذل نم ىئمعب لير دان منيع هددوع وجو

 هنامح !بذعت امدمح ميار لهءاكيلا اذهام ليريحاب مهيفىدانت الفم هءاكب ثرأ ارم 1 0 هن سثالا ىأ (هتسناؤم

 -ىلعاو درواذ ات ذا نما او اعل ءللام محادااموتد اناىبل فد - ا ١ لاي ليلا 3 ةاعلمالا مناد ا اموقذخ آنا ىبلم < ف 000

 از لا طاطا لدن ةتاالا)/ داتا 0 احلا هدا طاع لطم فتم تت تس < تاما كا حاطه ك ما ههحتسما هت لقط م ص نعم

 لالدالا لئاوغهم فاو هنقو ءاق هوبا ش اعنا رجوي ةلاحو»و بيبا لاسم دو هب باتا ارورمدو» سنالا م4 تعد

 ةمامقلا



 0 مقا" املا نهاد نمل عة "اع تر ادركت ها( 5

 (ى6) لهان من نب ضدرالاةفاسد”ىلط الهم رامه.دومع قت هيو ءءاماوا

 ةباقىفتنكواهلا نوكتام جوح كتلسأو كَءاذخ با. سالازعلا تدر ناو رد: ملف
 1 ه:دي يو فاوطلا ىفال_بر تد ًارلاق هنأ م هضعي نع ءىكح# ناوهلاولذلا

 لأ: ورسملا لعرال اىنكحأ اناسناتدأر ة3-عكلذد_ءيفس اناانودر طد

 هتبأر ل<رب كهشأ تاعفر انين ىاللاةةرحرا ناد ةيشوسللا رظت لاك أمش 9

 م - عطوم ىف تربك لجرلا كاذان لاَعفاذكواذك هنأش نمافا اوطلاىف

 اول: رع ماددقلا,تززععانافري وسلا فلا سانأ | هسف عفرتي عضوم ىف هقنا نعضوف

 2 ءالؤذأ اضعبان دشنأو لافزتعمهبتنأن اءاهبالذا كَز ار ءلءاقب الف هريغب تززتعا

 تمي و رع سل ناش كب رب لءحا د

 سس نات * وعن ءتززكءاناف

 هلل اةةىذاتسأ تام لاه كن اشاملاقذ كس وهو نيفراعل | ضعي ىلءنا_.ذ لخدو لأق

 هن ل2 د9 ىلا عل هلل اريغبتر رمعااذاكل لاش وت دوعن مل دامس تاع اوفراعلا كلذ

 هنفسنناُث هنقَر -ماافكت اعهساعتلظ ىذلا كاهل |ىلارظناو هّثءدعف ريغىل' تدنتساو

 قرطتتا قمت ىللا) )8 الع «:لكعسوو وهالاهلاال ىذلا هلام يلااعا اة ئلاىف
 نمرو هنااا دل ةفاسم”ىَ (كنمكملابرقأ ةرخأ الا ىرت يدك نع امندلا هفاسم

 ىربو هراوثءاى ىوطاتو هر طنىفاندلامدعنتذ نم هماق ىف نيقما ارون قرمش " *ًاذادمعلا

 اديس وطمس نافل 131: ةسلا براسي ليما دس دس ا الا

 هلاد.ةساو اندلا وهو ىنافلا بئاغلا بح هئمر وصال هنده اشمهده تناك نكرايتءالا
 ةرخ الا ىلعاهر اهي اوان دلا ىف ةبغرلا لصأ ن احح لاذإو ةرخ الاودو قابل ارمضاحلاب
 بح هدهاشب ل نموريبكل اكملادها شي لنيل ارونهسبلق ىف قرم إن نيّملا فعض

 ىذلاان ذدلا ةفاسمل قمل! ىطل اوها د هف أس ىل عن هللا اذع هنمق نكتة ئثالى هو اندلا

 ىذا ضرالا ةفاسم ىطال لوز ءم-مبرلم-هّيدوبعقةكت هب وءءاملوأ هيويللا مركي
 بارشلا كرو مامصا] لاصولان ما“ الاوىلاللا“ ىطالو اركمواحار دمءا نوكح», عر

 رول قرش :أول ىلاءتهقنا هجر فاوملا مالكم 0 .سواربو ةعاط ض حس لا ذا ماعطلاو

 ترهظدقادلا نساك تد : راو املال-رتنأن ءكللابرقأةرخ الا ثد : ارانيقملا

 كل ىنالا ةمام+(نآسحا هانم عنماو نامرح ىلا ن ماعلا )هز لعءانفلا ةفسك
 عمو كناو ىدو كظواه- عمك ةوقوو هتلاريغا كي ور ندد فال قيقحلا ىلع نام وس

 ءاطعلاتلة تا شناو هءاحدو-و نمكلافاعو هاسفوق ةولا كمل هنالن اس١ كل هللا
 عذملاو متمطع د آف مممةمدلقتو كاذ عم ولك تب دوو نموشا نامرحقلخلا نم

 لوالا وعملا سامي وهو ها امرخهكلعوربغةم_عنددعاو اي

 احاردتساناك انع ر اولا

 مانالاو ىلاسللا ”ى طالو اركمو

 بر ةاقاردنال مايصلاو ايلا
 نارسملا هّتسقاعن وكم: بعوا

 ديبعلا ن-عءكئ وطننا نكعالو

 روفرشا اذاالا اندلا ةقاسم

 مدسعللا دش هلق نيَقيلا

 ةرخ الا يربو هر امن ىف اندلا

 نموه دذعةدوجوم هند 2

 رّو دال هن دهام مهد هتناك

 ع ددلا وهو ىلاقلا بد هام

 ةرح "الا وهو قابلابهلا دبتساو

 هلق ف نةءلارو قرمش نا ذااما

 ىلع اهل يوم اندلا ىفامغارثاك
 هالوم نعاس انوا ارةرخ الا
 ءاطعلا ) هاوةنو هنقيفءضل
 امثْلوطعااذاىا (قلالان 5

 وهذ كالومنع الفاغدتأف

 (نامرحإ) ار هاظءاطعا ناكن او

 حالا سنو ةةمشلسا ىف ىاانطان
 هللاربسغا كي 1

 عتلاق) 0 ٌكذوقوو

 مد -ءو كلهّتنا عنم ىأ (هّللا نم

 بغل ثدح(ناسحا] كت اطعا

 ارهاطاءنمناكن اوووف هنع ل ملق

 فوتولا كمْرلَأ هنالاثطان ءاطع

 هباهدو-ون م كافاعو هنأ
 انا مالم تاق ناو
 لدي دودو نم هيفا نامرح

 نخأ ىف مهتنمدلقتو كلذ ىلع مهل



 ىلاَت 'وكملاىأ (ناوك الا)

 نك (ةرغاهرهاط) ابترهزو

 اهيرارتعال افبسىأ اني غلا

 .(ةريعاهتطانو) امتمو اهاسدل

 امر اشعال افبسىأ | نيعأ ارمدكم

 اّتسحو اهصقلابنع ف افكنال او

 نطانلا ة بق رهاطا اة نس ىؤف

 ةواد اهد-و اهرهاظ ىلارظت ند
 نمو اهلا لسع واهب ركغمف ةرمذ)

 ٌةرذق ةقرحاهدح و اهتطا.ىفارظن

 ا واهم ريشعتف

 اهتز ىأ (اهترَعر ءرهاظ ىلار 1

 اهم-اصةال توام رتغتف ةرهاظلا

 (اهت 1 نطابىلا رظن باقلاو)

 ريتعتف ةنطابلااهح امقىلا ىأ

 تدرأنا) اهرش نم ملسو مم

 (ىشالزع كانرح.نا

 بابسالا عمج نع ئغتستنأب
 نوكمش فان هنال أهماسم دودو

 الف) ىدفال ارع هيك ةلعت

 يغمست نأب (ىفيز عن زعتست

 قحالازعام كقاعت نوكمف ةناق

 هلاتززتءاناف اهلاوزبلوزي لب
 كاذىنأد_>ًاردة.لور ءماد

 الامم م هريغبت 2 ززتعاناو

 ءاتي الفال 0 :و'ل رّوعم
 اذاوزتعم هءتن نا ءاقيالذا زعل
 ىساصخم نيفراعلا ضع عمم

 ىئاتسا تامل اقفل انامل لاف

 كلداتسأ تلعج لو فراعلا لاذ

 م84

 كعنمىتمو هربكدهشأ كلاطعأ يمهلوقىفهللا هجر فاما مالك ماذ_هناس أ.
 رهاظىارظ د سفنلافةريعاهندانو ةرغاهرهاظ ناو تحصالا ]هه رخاىلإ هرهق ل دهشأ
 طحهض سف ال نوكب تأ ن نكعام لك اذههنا اوك الا( هتربع نطانىلارظاي ب اقلاواّرع

 ليقاكن طاملا ةحبقرهااظلا همنا ار ىهواهترهزوادلا عامم نم

 ايدادناكولراعل | بايثلاثدقو 35 ةحالمن مة عج هم "”ىهحو ىلع

 سفنلاف ةرذق ةقءاهتطانملارظذ او ةرمض> ةؤاح هب و مش اهرهاط ث ثءمح نم ىويذ

 ةتطابلااهحنابقىلاران بلقااو اهحاص كل تف اهمرت_غتف ةرهاظلا اهتنزىلارظن
 ولامن راو لاتنام اننا نكحصلا3 ىرزبب دو اهرمشن ملف اهب . ريثعتف

 مهالو موياعفوخالنيذإ ا ىلا عتهللا* امأو نايس يراماسلاو

 هيوباكلا م-ءمهبو اوقطن هب وباَكل |قطن مهب نيذلا مه مالا !هملعلاةة:نونرح

 اهرهاظىلا سا لارطننهحاندلان طابىلا | اوراظن اوماقهنو ؛باّكلا مأف مب و اواع

 اوكرتو مهتسعنا اوشخ اماما اونامأ فهل جاع سانا |نياعنمحاس: :دلالسجآ اوثياعو
 اهموهمذراعأم ا رحاوق مهد رو دوأت وقاهفم ِه 0 دراصف ىبيكحح رامسس نأ اواعاماومم

 اهف تيرخواه هدد لةمهدءاذدلا تةلخهوعضو قحلاريغ مهاف نيشاامو هوضار

 ركداوبسأ وتاب 0 عا مهرودصقتنامواهورمه:لذ مهنا

 مهل هءنونشإو هروش نو هضتسوهرك ذنو محو هللا نوع ةامحلاركذ او امو توملا

 فرخر نمهشر رىل عامسأم ل زوي ءامأ والا ضعي ناكو تمل ريانا ,هدنعو برهلاردللا

 ىلاعت هللا نمي انعد د ف ىكملا ب بلاطولأ لافاهتءرو رف ًِ ةرهظفدنطا ىف نشك الا ان انندلا

 اهنرعنموهرخ ايرتسغيءلاهذصو لقبا ندلا دشن هنمنيرتملا هناساوأن ههمأو نأ

 ىسعناكو اهفرخرو ومس اتقاعل فشكن مواهرداطت بدت مل اهتةمشح ن طاب

 نتناهنطان و ص>اهرهاظ شح انشق لثم مكلش مءوسلا ءالع كلي ولوةيمالسلا هملع

 ىغااود ىشال ىذلازعلا (ىفيزعب نر عتستالف ىفالزع كلن وك نأ تدرأ انا

 وه قفي ىذدلازعلاو ىفبالزعدب ىلعتلاف قيال قانةنالاهت سمدو>وناهاكبامسالا ن رع

 زعهللابقلعتلاو قبال نافزعاب قاعتلاف ةنافامنالا ميسم نعةسغلا عم باسالاب غلا

 0 هلا ترتخا ناف ناعةبيال نادضاممنالامه دحأ الان سداو ىفال

 وره هيلعد هر دمشرلا نورها فورعملاب م الجر نأ ىحي كاذينأد_- اردت

 رد لامع ربات اهعفدوطر لاقت قلقنا ةكس لينا ثناكو دشرلا
 تسلاب ابو ناسف ٍىؤرف كا ذاولعفف با, ءلاهسلعأ ةبطو تدب قهوحر طا لاقذ

 لاَعف تبللا ع نم كح .رخنملاسةذ لح لا وانك ذيدمش .رلا نوره راسخ ًاقدو لاسم

 لاَهف هيلا ىح رخأ ىذا لاقف نات دا كلخدأ نمو لاذ ناّتسلا ناخد ىذلا

 : هللا ءزعأ ادمعل ذينادار أدقنوردثاالا لاق - ةيلودلبلا ىف هباوفوطوةنادهويكرا

 / 120202750971017 اانا تلو تل دست 08922333 5س 155171 ل قمل + 702 07ج هد جل د صل

 ٍض 1 توعنم



 أ امآو باستحالاوا 7 77 يو ا رو مو ةلاقالا

 رض نالظ يلع عمت فك سفن لظتنأرذح اولا_ة>الاوريصاامفلاظ ه.كيذؤوي اعف

 ردشلا عش كنا ةلاقحالاوربسلا هدد َتمْزَملا ام تلعف ناف كل سفن كإظ دا كي

 1 05 000 هءم-رتاماضرلارون نمكدان ااعرو حنضاووذعن تح

 نمأم 3 اع ا لك و ءاجرلا ننقيدصا تاجر د كة كطظ ن مك هللا محراذا كلذ نسحأ امو كنوعد
 ا 4 30 أل ا نانقر تقولا ناسا عنو ضبقلاكيلعدرو اذامأو ناكوتلا بعين قل ىلع

 1 0 دف ) لأ ءاغت سعف شيقل دبر اذافرا لانى هبشأطسلاو لمللاب ؛ ئشهمثأ ضيقلاف راهو

 لالا 52 ؟ تادارالار تاكراولاوقالان ءءامشأ هن الث لعتوكسلاو توكل كم اعس>اولاف
 0 ؟رو

 تركنا ندر 1 تعان) 5 سلا اودحوتلار ةرمقلاو معلا مو مولا واهم رصيتت سعوأ هن“ ىذةسلرق

 هضيلو رح ء[ين نإ 0 لس ا | همجسر ندو 0 كالهلان ممل _تستأس [ةقكل 1 ةلظ ىف تكر# ناو ةفرعملا

 ا مكحاذ يف نورك ثنمتكحاءاور ذة نماوغتتلو همفاو ,كستلرابتلاو لدللا م كك1لعح

 ه: | هنال ! الوأ امسدل معينأن ءولخعالف طسسلا هتقو ناك مامأو اعمجنيضيقا | ىف هيد وبلا

 نإ طوطخ ١ كتيلاووفرملا] اومل_ءلاك عاطملا فلا ونواةعاطلا ىف ةداز لوالا ةثالث بايسالاو
 || نمءانثلاو حدملاب ثلاثا بدسلاو "دل_صوأ ةبهوأ ةمارتو أت سكما ند نمةداز لالا

 13 نمطسلا كءلعدرو اذاف كيدي لست وكن مءاعدلا لطب ك لع م-لابقاو نفانلا

 || ئرتنارذجاو كدعمتان هةنملاو ةمعنل ارثأىرتنأ ىذتةنةيدوبعلاق باسالاهذه
 مف

ا بال !افوخ اهمزال.النأ اهنصحو كسفنل كلذ ن هايس
 1 اهاناح ارب سال | أ نوكحةليء ما

 تاي(عنن قف 2 تك ارك نأ هدى ىذا :دل ٠ نمةدايزلاامأو ىلا ءتهللا نملاو الاوةعاطلا تناجىفاذه عوف

 م44] تاي
 ”ىمز 8 4 :دويعلاف كملعم هوانيو كل س انااحدمامأ او اهتافان انآ - م نطدا مث فو لوالاك ا ضيأ

 ”ثاتدهف ممل نطام َه ةرذ رهظي ن ىلا عت هللا ندفم>و نارا اخ هيل ارت وطتع
 راد هب | ب

 ىأ 50 ا يتلا ناو درعا فاسو قلاب ادا ادن كسلاسانلا برقأكدقفف
 , هلْز لالا 1

 !وآ 0 مهظود_و أ راه: سه عولطبل- الا كدع بهذ. سرق نععف كلذ َتاعف تاف

 مهفلا 0 | لاجرلاو وعا سنلا ىلع ةلودلاو لالدالاو لاو دنلا كلام هسفةيدوعلاّىكخ يبس عتال
 ل . 2 . 3 01 2-0 2 3

 0 1 7 انيع) 4 ( اعيج ةندوبعلا ف طسلاو ضد قلاب ادا و تامل السلس لوة:نآالا هللا

 : 27 ى سام . . 1 هل | 4

 خلا هر_يوءر "٠ .,عملاف || داو نسحكلذفهمالكو نسلاونأشلاهركصذام ىهنامالسلاو تقع ا
 تأ ن_,.. ل ىلاعتهتلا عنم (ةاطصاة3ء:ءاجرو نعت طعاسر نأملا غباوس هدس ىذلاهلن

 هعمدهأق ؛ ١ هنال همم لد : زحءاطعهناداع نم نرخ نب ركاب نوم اوه * ل- نم هدمع

 ناك ن ناو قمةدفلا ىلع عنملاوها دهر ك؟عوامنههدرحو هضار عءاوهطظوطظ>ن 590

 تطعأ داو هواطعكلدف تعئما ذاىبر علا نيني دلا ى وش فلا لاق رعاظلاىف ءاطع

 نلراشخالاوريدتلا ارتي نأدنعلا لع ب>اولاف اف دخالا ىلع كرتلار تخاف هع:م كلْذُف

 (ءاطعلا نبع وه عذملا داع عنملاف مهفلا بال فيت ىم)# اريخهنم مدعي نلف كلذ هدس



 مم

 ىلا برقا ضيقلاو مثل ةرثكو فرد زابجوموهف لاجرلا مادقأةل زم طس ملا

 نبأ ن و هب ةطم# قدا ةطاحاو هللا ةضبقرسأ وهذا دمعا | نطو هنال ةمالسلادو-وأ|
 هذه. قئاللاوهضبقلاو هتقو مكس نءحورخ ط ساو هنأ 3 هو طسلادعلانوكي .1

 هللاقوة<ةءلاطملاو ةقباسلا «لعلا عد ءوةئاسللا ماهباو فياكتاا نطو ىهذارادلا
 اضوءقمهو مد ءد ماما هش :كش ى ًارلاك ماس اولاف ىلاعت ' راع 5 وحولت اهل

 اذدلا فامهفورل نمناماشم طسدأ او ضل ”ا4 لاقفاضومةم كلامذاتسًأ ايدل لاسقف | 55 ك( هيف سفتال اه هل

 طسلا)8 1 و طا اهتامح ىف هيلع اغلا حشا اًدهناكو لاو ةرخ الا ىفا.هافو | 3 0 مدنا

 الةراشااذهىف ( همفسفنلا ظ-ال ضيقااو 0 وجوب اهلظح همم سفتلا ذخأت أ يو 0 نمطسلا 7
 سفنلا ظ- دودو طسلا ىف 3 كلذو ريسءيصأ طسلا فبدالاةاعارمنا ندمّدعت | 1 1
 ان هسة رس رضبلاو ندالا ء نسق ىلا الفك ذبح رفا | الع ىو سف ٍْ تاكا 1 االاهبف بدالا

 ١ " يقل لوقب هنعللاتعت هت! قالا ىلعو اذاشنالا تاكو ملسأن راك كلذلف سفنلا || 0 ١ هن اكف ضي
 || كطح توك تأ نم أت اس لا ق-طسبلاو كولا حأ 3 0 ,سفذلا نال 1

 | ءاذع نماه_مفمالكل افوةسانمز الا ٍلعأالفطسلاو ضيقلابادااماوهنم || ا سعنلا نآش نمو
 1 بأ مامالا لوك ةماجرومأ ىلاتاراشا كلذ نم مهااندحواماو :ممةدصمو ةقوصلا ل اءسسلو هلبغلا اهطد

 ْ نءاهدئءام ١ نءاه
 : نيو ط#ل ا ضرما يظل ىلع ماكت نأ دعب هنعىلاعت هللا ىذر ىريسُمَقلا مءاقلا 3 5 هراهظان ىوعدلاو

 : فاكتول هنالثقولا كلذ ىذعىت- مادقلا ضيقا |!ذ5سىحاد لسسو هدسو هيجومأم ٍْ 1 دارم الاو || ىرديالاضيق هبلق فد < هيدسهيحاص ىلع لكشي ض.ةنوكيدقولاة نأ ىلا امهناعمأ 000 موهقلاو مول_علا

 أ ءوسهنمكلذد .ةيدلعلو هضيق ىف داز هراسشخ اي هملءهمو لبق تقول لب ةةسساوا همن ١ 1 كدلتااو
 ١ هللادلاو هناحس ىلا نافق ضيقا لوز بد رقنعفتقولا كلا بتسااذاوبدأ | 2 اركلاىلاةرإغ الاو

 ١ هم اصز مياسه فرعيالة اف هيحاص فداصيو ةتغيدرب طب نوكي دقرط هو ضد ا د 0 + < لكتاءاقملا
 : يظعرامخ هل تقولا اذه فّناف بدالا ةاعا سمو نوكسل اهبحاصل دسفدزفتسسنو ا 0 50 ةمللد لكسو
 ا |١ نعت ةلز تالز 5 ا سدل | ع نمسا" "ىلع خذ معضعي ل اوم امفخار كمهسي-اصردمملف 01 0 .هلافال_ 3

 ]| ضءقلابا ذاك ةرت فاو اجا ًاردقو مساقلا ىأ مامالا مالكي 1 فاتن 5 8 .« الق هيف سف 1
 دما كنا .
 : هيصتل ا: عهدرك ذأن أ تديحاف هنعىلاعت :هللا ىذر ىلذاشا ا نسملا ف آىدسلط سا! ارأ؟ و ا اوهفذلد نما

 باد اعءاف 0
 معك لذ فن لا يبأيشلا مالكتاكناو ىلاعتدقنا هجر فاؤملا اهل ضرع جلاةدئاقلا | 1 ىل ةردةلادو بوو

 : نوفر اعلا 1
 دنعأ اولئعالق ظسل اوضيقلا هةعىلاعت هللا ىذر لاق ةمفوصلاةعأن مدرع دةعوهاغ ا و 2 3 "نا ان دو عا|

 5 نتاج هو وسلا كنس ىطن هن اصيس قل اوراهلاو لد الا تقاعتكن امق |« .امهدوام ممم 1 ياا

 9 ةجئدحأ ل شالا بانو ءدالوأ ةيجدب هدأ مولدالق شفا قتماع :

 ريغ كبش وأ كضر ءفوأ تل نيدو اطر ا كلا طق تر نع تتقن امدوأ |

 نأ ىذتةنهيدويعلاف بامسالا هذهدح أ ن نمض.ةلا كيلعدرو اذان كلذريغوأ !نيدا 1 7

 باذطو ةيانالاو هب وتلا ينذلا فاما ىلاعت هللا ل ها امل المعت_تمرل_علا ىلا عد 2 ا

 ير اا797797ا77777اتتت0بااع
 هلافالا



 متاع رورو يكس وورق راد رول ود رن تروم
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 دمنحلا ناكو الفءاّةيلاوءانفلا عمام ا ودوجولا ف ناشي طسلاو ضيقلاّنال سالو

 ال اواضنقال الاد_تعءا دام كلاح ىمنتن وكت رنعذا با علل دّنان ةسنو !الو ةملؤملا كفانصوأ نم'ىث عمامقأب | روكتالف
 مهقلاقد تعمم | هالؤلو نئفراعلا نمتاءادملا لدال ضيقا افا نعى فتو كح 6كلاو>الا لعن ول ىعملا اوالطسد

 حانت ام مهملاوعنيعستو مهاوق لسرتست ك تفل !ىداسم ىلع فارشالا لدآلطسلاو تاوهشلا و دئاوعلا نعتفكناو
 مهالومىدينيباومو ديو مهلاعأو ةصتو مهلا وأ ية ست كَتاياهنلا لداللا دّدعالاو ءاضردهاو شو قا تام نمهبلا
 اههنكلهدوحوو درعلاءاقب ن امضي اممالامهقوذام ىلا ةيسنلا,تاصقان نامفصو طسلاو ضرقل انا كلذ نمذخؤب و هلع الب
 امهفهنربهئاقبو هسفنن عدت انفباه-ممع ما هس ارخا مشا مهيف هلي ولت هدمع ىلا_هت هللا فط] نذ نكمل ا ىلا امهم لصوت

 نيفراعلا نمزيئدتمملالا اوحأ نم

 نودحمملا نولّتام اءمتنووات
 ةقم+ اب عج ا ذاو”ىلءىندرءاجرلاب طسباذا او نعىانفأ ف والا ئضبقاذا قرش فولو ءاحرلا ىف نيديرملا نم قالاو عم هقرةطاو نط ءاجرلاو ىضبقي فوذلا لوي هذءىلاعتهللا ىذر 1 - ا ا ف فيلا عطس ءأاح 0 2 و دا 2د4 52

 ىنكهري-غقكرخخ هاك كا ذ فو عف هذعىفاطغف ىرعغىندهش أ قاد ىئقرفاذاو ىنرمضحأ
 ىنع ندمغوأ ىنعتف ىعىفانفأ هما ىدوجو مطقوذاىر وضل ىو مريغ ىشحو مو

 ليوط عيدب مالكب طسدأ اوضه اق فراعملا فر اوعب اك اص ملكت دقو قىحقرذ

 مهنمفوخ أ اوطساذانوفراعلا )8 كانهدرظتسافهدار انك اناضتشا ايسر

 نيةراعلافوخ دكاامتا (لماقالا طساا ىف بذالادو د- ىلع فقيالو اوضيقاذا

 هلوةساكض رقلا فالخم مهسفنأ ىوهلهتعالم لبق نمضبقلا فد ثيلامطسلا ىف

 كقاذأالام_منعىلاعتهللا ىذر دهسا ىلا ىزارلا نيس نيف سوي ستكدقو دعبلاو
 كلذف يلعدك أ نمو ادبأ اري_خاهد_ءدقوذتالامقدن !كناف كم سَقن مط هللا

 كلذلو لالا !ذ_هىفرع_سع أ تاذورا سكتالاو ضاسةنالا ماودو ٌبدالا ههزالم
 فةل_.قدقو ىلا عتهننا هجر فاؤملا لاف م لماقالا طسلا ىف بدالادو دح ىلعهةدال

 هدعىلاعت هللا ىذر ”ىرب را ع ىال ل_>-رلاقو طاسالاو لااو طاسلا ىلع

 فيمكف ىتاقم نعت معشسةلز تالزذ طسدلا قد رط”ىلع ف دو قالا طاتدس اع تد
 رهق ف لكلا نأ الاقو دو |ىكمف هيلع امىلالودؤلا ىلعىئاد همأالمسسلا

 لوي أثنأو مهضعبلات | أكد نأ كل ةطمملا هذه
 اهوشاوةرمسح ةيححالا ىكست # مهران هد-جقراندلاب فق

 اًةنثموأ الئاسوأ اهلهأ نع « اريضساهعرربتغةردقك
 قماملا زعف ىوهت نمتقراف * ايععرؤى :وهل ا ىعاد ىناجأف

 مساقلاوب ا ذاتسالا لاف بدأريغب قلسا عمطا سنا لاف ةلزلا هذه نع حمرا ثملا ضعب لسو
 نما فئاطا لاق ةداسلاورباك الا ىشخ اذه نمو ه:ءىلاعتهللا ىذر ىرع-َُقلا

 فوالاو ءاحرلاّن أ ناقرتسةهو
 42 ا قو 2 1 3

2 4 7 
 صا عقول هءعماخ ليعمسملاو

 ءاجرف بو. غو آفو#<ةروذ-<
 لوالا ف ضِ'َمف ا

 تادراولاامهسو ناثاا ىف طسدو

 امموقو فراعلا نطاي ىلعدرتىبا

 دراولا هوق بس اءهةعضو

 باتال لحب اذاف هقعضو

 لصح لالا دراو هذ لح اذاو

 لداحدراو ضيا طسلا همف
 نال ط_سلاكلذكو تقولا ف

 ىارب قدح هسفنل مال فراعلا

 نوفراعلا) روءالا تالمقدسم

 ىأ (مهنم فوخأ اوطناذا
 ادا) مهمدعشت | نم انو>راك]

 طسلاةمءالل كلذو (اوضيمت

 دئامحن وئاضف مهسفنأى 12

 نمهل اوع درايف عوقولا نم

 تامارك-ااو لاو>الاب ثّدمتلا
 111 11 11 02 رك قا ه0 52 219715973 ش 2 مق 1 تت 72: سيم نا ا دنا 0530237: 205331271 177 اا 1 نينا الات كنس

 ل برلا ةرمض قمل, المالك تقولا كا ذ ىف هنمر دصيدقاضرأو ل امنع ١١ دعماودرطلا لدفن اعرو ادريغو

 الو )لاق اذلو لالا اذهقرعسع صاتالذوراسكنالاو صضاةنالام اودو ب دالا ةمزالم 13 ىف ,ملعدك أذ نمحو هلالح

 ةرثكو مهرذ-دب زاب وموهفلاجرلا ماد_قأ ةلم طبل نئملا فئاطل ف لإبت (لملق الا طسلا ىف بدال ادو د ىلع فق

 مد_ءوةعاحلا ماهباو فماكشلا نطو ىغذارادلا هده. قئاللاوه سضمقلاو هدقو مكح نعحورخطسلاو هنأشا ذو طسلا

 ها. ىلا ثريا تشد ل ما ا



 : ا 00 ادهازوأ

 (ةيدوبعلافقدصلا) وهامنا

 قاخلاو ابادآ مازتلا وهو

 اهيفهلل اقوة مامقلاو اهقالخاب

 | ىلءريصلاو هالوأام لعركشلاك

 هاداع ٠ نم ةاداعمو هالا اأم

 حال عام اا اجا د هنأقع نءؤين أ ب>وامهناحس قا لاعت أ ىف ن سل هنأ | مانع اريوةالاو نمدالاومو 0-3 0-2 ع ا. ءاأإ اسال ل رتوةالاو٠ ءالا س
 ةمق ارملاماودو هعمربب د مل اوهملع

 ١ بوث اال هباس فوقولاو هل
 رفلادباط_نانةلدلاو عضاوتلا

 ءادرب مدت سم ءاحرلا لمح اكسأم
 فاصوأ نم كل زرع ىلا ةمشلاا
 قدصنخ اهقالخأو ةيدونعلا
 | هللاد_هاءام امفومناك كلذ ف

 (ةيوبرلا قوق مايقلاو) هيلع
 | مهتطابفو ةعاطلابههرهاظف
 ١ هعمروضملا ماودو هل هقارملاب

 ىلع مو رع لوط: لمؤت تعد ادة كناف د_نامأ هنا او اضءدىلاىروصنملاريع : 00 هيا

 اللب تاو واحلا بلطترو ادراة شلع ترشااعاو كلمنى ديقامالا طا | 0 .٠١
 بااطمنمىلء أمهم ر نم نيفراعل !باطم . (ةبوقرلا قوق مايقلاوةيدوبعلا ققدصلا |
 ققدصل اوهام !ههبرنمنيفراعلا باطمّنالءاذعو ااداهزوأ ادامعاوناكءاوسمهرعسغ ١
 مهادع نم كو سفن عم“ اًةبالوظحتاعار مريغن هطقفةسونرلا قوق مامشلاوةيدوبعلا || :

 مها دع نم فالك سفن عم ءاب

 : ضارغالاو ظوظالاق راغب لهناق

 نبدموأ لاق نلاطملا ىل_عأ

 5 نما راي هرسهذلا سد

 كيش. الق كطس)و روضأ-اماودورو.: سلا عقر هدههن منيوروصةااوروملا هدمه | 8 نمسا 123 اورو ها - 5 ٠.ممندو ىمَقلا لا هنمه

 | ماودو روجسلا غفر هنو

 فراعلا|مي 1(كطس) رودملا

 3 2 هال ى بسبص

 ةوقاس اسك امهةعضواممتوقو دبعلانطابىب_ءدرتىتلاتادراولا امهسونيدتسملا || . (ضبقلاع كَ (

 ااممافامهقوفامىلا ةيسنلاءناصقان ناموا ما انههدوصةملاواهذهضوتادراولا |[ ناكناو كسفنل اره هضىذلا
 1 كضءقو) قاس يكل عم ع :ه4ق

 "6 هشضىذلا (طسلا عم ككرتيال

 | كتانغب( امهنعدلجرخ واهل طح

 ادياعناكءا 5 مهريع تالمْنَم

 اضرلاوانذلا ب قءاورصأو اذهل ئماونظاموق هللا مذدقو ىلا عتهايدارتغاو ةءذما |

 نءهزعلاةف سانلان م” ىدرلا ف اخناو ال مهاعسف كا ذ ىلع ةر ةرهغملا اونعوامس |

 نولوق.و ىندالا اذ_هشضرعنوذ_خأي ٍباَكَلا اورو فاخ مهد ءدنم فاشن لئاه ||

 نم تاذللعالب ةذحلا بلط هنع ىلا هثهللا ىذر ركلا فورعملافاةلرفغ.س ||

 ىقجو له عاطبال ردة اقر اوروزقلا نم عون بسالب ةعافشلا ءاجقراو بولا

 ى 5 نك َ ىتن سأ 8 او ةجونالذ> هعمطنال ةجرلا ل واسر هنعهللا دراما ى 5كلافو ء«ملاقو

 هذ> أ نمؤدو هءناجف عيطلا ن بحال هةلخ ىف هفطل ٠ نمرهظبال نأ س<الاكو هنجرأل

 ادغهباذ -ع نوكحص, نأ ندوب الان دل عيرب وضع فرش أ عطقن مناف هماَقناو 0

 ربقلا ىف مجيرلا ب بلطنا م-ءزيلف مص رارمدالا عم ءاجرلا َنأ م ءز نم م اولافدقوازكه

 سيكل الاه هنأ لسو هياعهقلا ىلصهلتا لور نعي دكا ىفو مصر هلا قرانلاحدقو |

 ىلا ءتهللا ىلع ىعواه اوه هسفن عسسل . !نمزحاعلاوتوملاد- هدا لعو هسفننادنم

 نماوجرخ ىّتح ةرفغملا فام مهتول اموقنا هذءىلاههتهللا ىضر نسما لاقو ىنامالا ||
 هبربّنظا |نسح أو ب دك,وهو ىبرب نظل ا نسدحأ مهدح أ لوقي ةةسحمهل سلواندلا

 مصصأ فك ادرأ مكبرب َمنئظ ىذل ا مكنظ مك اذولجوزعهللالوقالتو لمعلا نسحال |
 ةيدوأا ا ىامالاءذهاوقتاهقادابع هنعىلا هند ىضر لوقي اكو نير سال نم

 وأابتكو ةرح "الا ىفالوانندل ا ىفاريخ هنامأب ا درعهتلا قآاممنن اواهيف نول كلها

 لاعتهللاه-جرفاؤملامالك نممدعتدقو مهلاطم ىف ضارغالاو طوظاااوقرافيم

 نم نين ناش هنعىلاعتهللا ىذرنيدمونأ ىدمس لاق كد 3 ءلاطوهام هنمهءلطتامريخ

 ( هيو دءئشل نوكئال ك امنع كحزخ كحرخ ا وط ملا طسلا عم ٌككرترالك كضيقو ضيقلاعم

 ني دررملطاجرلاو فول ةلزاجامهو توفراعلا اهيل تلا تالاملا ن مط ام لاو ضِمَقلا |

 مانا هع باخ اهيينمت وكت هديعبهللا فطأ ن ةهدوحوو د. هعلاع ءاقب نامضتش

 0 طسلامث الو, ض معلا هنعىلاعتهلنا ذر سرا لاك ةي رب ةر اعيوهلش نع

 الو (هيودئثان روكتالى) هيكئاقبو ك سفن نع



١ 
7 

 و
5 

 هنعب غنم هعمأ ارضاح ناك ن أب( هنراشا ع نمهسلا برق قا دو) هنا قار ارمسأ نم ىش هلا (راشأ اذا نمفراعلاام) .

 ارشملانهنا طح الم دّكتح هال ه سقت خم هناَقيل ةقدق-فراسعبرسبلا ذهفاهن مهلا برقأو هبراشا لاحف هظحالموه له

 نفي ناالاىلاوهفةراشاهنءردص ىدا!مالكلا كاذو هسلاراشم قلساوريشم هنأ قع م ادامو هءاراش و هنلا اراثمو

 لهأ اهلمعمس ىلا ىإ هو مع .رسدتال خب قلتو طةةءاعاامالةرابعلان فال ةراشالاو هسحةرئاد نعح رخو هسفن نع

 ددجاوملاو ةسئدللا مولعلاو ا مولع هيمتنا حشي امل مهرك ذدنع مهنءاعف متع ىلا عتهللا ىضر قد رطل
 ريغ ةراشالا لاح هنع_غ:لنأب اهنممبلا برقأ اعتدت ادجو او را التحام اذن م ئشىلاريسملاف فاوذالاو

 2 (هلةراش نأ الل نم 1 كف "3 (فراعلال؛) را وبجدتب ْهَدْلا فصوب هنال ىلا ىلءفراع

 مطقذي/نموب رخ باقلا نمد _ةفاذا نسا ل قو ركفلا ادنازحالا لسضاوتم
 ضومنلا ىلع هدعس نا ه سفن ن هد.عااهد<ىذلا نزلا اذاف ةدامعلا ةذإ قذر نزلا

 رارالا ننكجاالا ماةعرسلورارتغالاتامال_ءنم كاد داهتحالاو شاكنالاو
 هلةراشاال نمفراعلا لب هيراشان مهلا برق! قا د-وراشأ اذا نم فراعل ام

 3 ولو هناك هوةرابعلا نمفطاأ ةراشالا (هدوهش هناوطذاو هدوجو ىف هنانفل

 رارسال مهرك ذدنءمهسامف همي رطل اهذ_هله أ اهلم عسي تأ! ىهو عي رصنال ءامعاو

 ىلارع ثلا دهمشام لكن عاربعمو لام لكن ءاس< هيأ نمهلوق د:ءمدقن مد دحوتلا
 ىلءفراعربغ هتراشا نمهسلا برقأ ىلا عتهللاد_جو ناو هتراشال ظحالملا ىلاعت هللا

 ىىوطنملاهدؤجو ف ىناغلا فراعلا لبر اءغالا هدوهش ةقرفتلا فصو هنالقمقمملا
 هللا ىذرقاقذلا ليوا ىلا لتس راش اوودتلاو ةراشالا نعباغىذلاهدوهش

 هواش 0 : قادصق اعتدت | ىلا شن أ درملا قع ةقمحلاَةفدن رمان ءهنعىلاعت

 ىرابذورلا لعوب لمسيو ةداشالا طاقساهتنا دك ىذلا اوهلاقهلاس بعوتسي ىذا اف هل لمق

 1 د نمدحولا هنيذناعتةناالا ةراثالا لاف ةراشالا نع ه:ءىلاعتهللا ىذر

 لاقو قداَعْلا نيعز ءةدمعب لاعل او لاعلا اهصعت ةراشالا نا ةءقملا فوري غاله#لا

 مملعة دز دره ىهف قا ىلا قال اهب رابشأ اع لكومن ع لايتمقا دن قبلا

 ىلاعتهنتا ىذر ديزي وبأ لاقت قد رط كل ذ ىلا مسهل سداو قلاب قولا ىلا اوريسشي ىتح

 ءاسرلا (ةمنماوهفالاو لع هنراقام ءاسرلا ]5 هيلا ةراشا مهرثك أهللا نم مهدعبأ هنع
 ىفءانركذام لا عالاىفداهتحالا صخو وهو نيخلا تام اةسورحتلا رشما-ةم

 رتش ىذلا بداكلا* احرلاامأو هنمبر هى *نم فاحن هدو 4- ءاطأم_ئاحر نمّنال نزلا

 ه:كلوءالعلا دنعءاسربا دهر سلف بونذإاو ىداعملا ىلعه ريو لمعلا نعهمحاص

 دهشبالن
 7 ا يو ءزاغا42تنأ ف

 (هدوهش فهن اوطناو هدو-وفف

 ى عفو فراعلا كاذإربعذلا
 هسفن دو-و نعهنائفل ىأ نع

 لع مخ واهدوهش ن < هن : اوطناو

 ىأ ىلاعتو هناك ى دنا هدوع

 باءىذلا وهدف فراعلان |

 هيراشأ اوريشل او ةراشالا نع
 اهدهشال ف1 عرار

 راثملاوريشملا نوكلا هب رعشبالو
 نال ىلاعتهتتاوفذئئن.-هسلا
 : نمو جا ماقمىفذئنح 357 اع
 هيور نع بئاعوهفكاذك ناك

 ىلا فسوب عشلا لاق 2

 ماقمى ملكت نم هترسهلنا سدو
 قبلا ملكتملامناو ملك رسدلف عجما
 هلوقوهو هدع ناسل ىلع هناك
 ىلو ععسإ ىف "”ىممدقلا ريخنا ىف
 مهضعن لكسو ها ىطس ىف ورعحس

 ودّناوه لاف ءانغلا نع
 دبعلا ىلع لالحلاو ءءظعلا

 2 ١ دلما ديال مري ب ةحسعو ديحصت حصص اجب الا, 2+ نع 0+ 2 دو توجو تيت تيتو دنا :> و 759190170: ريحه توعد ديس اجد ان

 نع هنانفو هيدج عوف ءو ء يش لك نع ه.:ةةرراكدالاو تاماقملاولاو >الاو تاحردإاو ةرخ الاواندلا همسنمف

 دا ممدحال | ىل_ءاشعاب نك ا سعا 1( لع هنراقام ١ ق.ةلاىأ(ءاجرلا ) ها ميظعتلا ففرغيفءانفلا ن نع هناسنف نعو* ءانالا

 لمعلا ل لع هنراقد .(ال او)هن مادر ماىث نم فاح :ر .وهبلطأ فاجر نمل نزلا ىفرماك لامتالا ف

 اًض هل لاعبو ىلاعت هللا رارتعاو همم اوذل ءازعل ادع هق.ة>ءاحرب سيلف ىأ أ(ةشمأوهف) بونذا او ىصاعملا ىلع هنزكعو

 ءىدرلا فال اوانارُكْعمسنولوةب وىندالا اذه ضرءنوذخأي باكل اورو ىلخ مهدعن نمل ىلاصت لاق نذاك احر

 ”ىنامالا هللا ىلع ىتوا ع اوه. غن عسا نمزحاعلاو توملا دعبامل دعو هسفن ناد نم سدكلا سو هملعهلنا ىلص لاهو سانل نم



 لي فالا نكرتالناب(اهنءدب
 لال وع كءاققاعت لد ْك ولطم

 لعاف) ه هاوسئوثللكن ءاسم غلو

 06 :رداظ همت ك يلع بسأل

 ىلا( ةبطابو) ةعابطلا# إل :ىهو

 ةبيغلا ل تبجوأ ىلا كتفرعم
 هياطتامرعخ) اهي ؤر مدعو امع

 اهبلطت ىلا ءامشالا لضفأ ىأ (هنم
 ند (ٌكنم هبلاطوهام) هْئم

 هلهن دوم علا لميس ىلع ةماقخسالا

 كظ وان كيلطن هكالربخ اذهف
 1 :اححتيوتدنتادارمو

 كسفنااطظح كلذ ف نافذ دو رخآ

 مضي( ةعاطلا نادةف ىلع نزلا )

 اهدوحو مدع اهرسكو ءافلا

 (اهيلا ص وهلامدع عم) لاا ىف

 تامالع نم) لمقةسسملاف

 الام ىلء لب وعلا ىأ ( رارتغالا

 نزلا وهاذ_هو هلد_ةءةح

 ءاكملا هعمن وكي ىذل!بذاكلا
 هب راج نيع نم 0

 ىطاهلا 0 نمهوهو سأف ب

 3 و هب عقم 0

 هناق ءاكمل او كرا نمدرتغباع

 هسفثةءبو هلاح كلذ ن سدس دق

 ىذلاوهو قداصلا نزحلااماًأ مش

 هعمنوكبو تاعاطلا ىلعثعبس
 تاماةمنموهف قداصلاءاكملا
 قاقدلا ىلع ولأ لاق نكلاجتلا

 قرط نم عطقي نزلا بحاص
 دق نمه_ءطقدالامرهشىف هلا

 نيكس هنزرح

 0و8

 ةفاقاث امش ديعلا ن نمبول املا (ةنطانو ةرهاظ همعت كم رلع غم با دق هنا لعأف |هنع هب

 قالوا قرانا هريغ ن ءءانغتمالا اوهو نطاس ملا فهلا قاعْيلاورهاظلا ىف مال |

 لمالا ةنامتىلاهل_موأو ةدكانوقو هاظ همعت هيلعهللأ عبس ًاد_ة:نيرمالانيذهدرعلا

 ودام هنم هبلط: امريخ) و هنع ىلا عت هللا ىذرلاقو العو لح هناصسةرخ لا واندلا ف

 ىلعةماقتسالا نمكنمهءلاطوهام بلطاف هنمباطأ نمذبالناكنا (كنمهيبلاط

 هلو هءنوكت دئتم>-كنال كنادا ىمو كل *وافل كل ءاط نمل ارمخ ٌكِذف هلئدب دوم عل | لمدس
 لو ةالدا عل ا طظ- هنمتءلطناامأ ورا اره نمل كيوان شمت

 انع عك باطلا فبدالا ن نط نمنع كود ام عم عنمورخأ كلذ فله

 3 ءماك-دوسأ 1 ناسنا ةمك اطئابوف فدو لاق هنأ هنءىلاعتهنا ىذر تى بدلا نيسحلا

 ١ ةتاقو هتموافهعبد نأديربتاابملا مآمش همت اره ًارامإف هتدصقف لات ىولقلا

 5-5 نمكيطعتادهانعباذا ىتحني هوبذنم عئاجك اف دعق ا لاك مت 1 ارظذفا ده عسب مك

 5 هب دي نعي ناك اضوخ ث دو اسو لاف عمد ملف "اكتلفاغتو هريعىلا تدْضخ لاق مش 2

 اذا د نطو نم مئابلناةدعق لاثز ”ىلارظنفا ده ع ”مكيهات تاقو هيلا تعحر

 ىضمو أ .ثىفاطعا كلذ عابابلإف ةبيه ةيص ىلقىف عق 2 ا اقم 3 نمل هانم

 اهلزنأف ة- احد تدك رع اذا لاقو ىلا ت قفنلا لادا شهنسدتس قل هيئاخ تدل

 بأ ىذرد_فذملا مسالا ىأءاعدنموىلاعتهللان ءاهبب جفا ايف كل نوكيا نأ ال اهلنا
 لا اؤسلملا ىلا لهجأف لاؤسلابىلذلمأ ن فنتلاسلاوسلكو> هللا هنعىلاعتهنلا

 كةحٍبجاوماقا!لأسي لب ظوظلا عضاومهلاؤسد معد 00 وكنا
 || موللا كطض د سهأ لكن م كذ.عتسأو كل اوهام نمكلاسأ ى فهلا اضيأهن اعد نمو
 كرك ذ.ن مم ىناعجا مهالا كل نوكي نأ الا كمم هد ارامل نع هلغ_ثنملغش ىناغشتالو

 لعالو كاودامكلم) !ىد_صقةءاغلءجامهالا كالوهامالا كذءهرك ذيديربال نمرك ذ

 نمابلا ضوبملامد_ععمةعاطلانادقف ىلعنزملا)# كم هيلطأام كملا ىدصق
 مكاولاف كب ذاكلا ءاكبلاهعمنوكيىذلا بذاك !نز1اوهاذ_ه (رارتغالاةمالع

 هاطعأو هعفانام هعنمثمح قمل ىلاعت هتلاركم نمودو ساق باقو هبراجني-عنم

 هانزحاو لوب الحراس متءىلا عت هللا ىذر ةعبار تعم ءاكيلاو نزلا ن م هيرتغيأم
 قداضلان زا اامأو سفن ناكل امه لانو ن2 ننكصوأ) ءانزحل_ةاولقتااقف

 لاعالا ف شاكنالا ىلع ثم .ودو نكلاسا|تاماةمنمماةمو» واد_هقالؤف

 هنءىلإ اعتدقنا ىضر قاهدلا ىلعوبأ خيشلا لاق لاح 2 لءتاءاطلا ىلا ضوونلاو

 نين سى هنزحد قف نم هعطقيالامرهش ىف ل_جوزع هللا قيرط نم عطقي نزال ا باص

 هبلقف ص اديعرحأ اذاهتتان اةاروتلا فون رح ىلق لك ت < هللا ناريس فو
 1 لو هيلع هلا ىلصهتنا لور ناكسسو ارام نم هيلق ف بصن ادب ءضغبأ ا ذاو ةحمان

 لصاوتم



 هوو ب نمو ردم 2-1: ف

 هنعبغي) هعمأ ارمضاح ناك ن أب( هي امش نمهلا برقأ قحلادجو) هناكقالارا ارسم ىلا (راثأ اذانمفراعلاام) .
 اشم انهنا ظحالم دكامو هتاله سوك 6 هناقيل قش - فراعب و ودا هللا رأوه راش ا لاح ىف هظحالموه له

 نفي لن ن الاىلاوهفةراش 1هنمردص ىدا!مالكلاكاذو «سلاراشمق طاوريش.م هنأ قع م اصل

 لهأ اهلمعت سس ال هو رع معرس دنال ولو طقةنءاعااملالةرابعلان .نفانأ؟نراشالاو هسسترلاد هات لتعم هسقن ن

 ددحاوملاو ةسندللا مولعلاو و ةيديحوتلازا ها ممملع هيه أ خفي ال1 مهرك ذدنع مهءاعقم تلا ات
 ريع ةراشالا لاح هنع_غ/نأب 0 ا الاف الملا كلذ نم ىسىلاريسملاف قاوذالاو

 دهشيالْ نم ىأ (ل 2 0 "و (فراعلا لب ( رابغالاهدوهش ةقر هلا فصوب هنالى فلا ىلع فراع

 هئانمل 50
 ( مط هوب رجح ىاقلا نمد ةفادا نر اىل_ءقور' هلا متادنارحالا لسصاوت مرح

 ضو.لا ىلع هثعل نا سفن نمدبعا اهد<ىذلا نزلا ا ذاق ةدايعلا ةذا قذ.مل نزحلا
 رارالا نكجاا لا ماق هع سور ارّثغالا تام العن نم كادؤداهت-الاو شاك_الاو

 هلوراشا ال نم فراعلا ىلا هيراشان مهمل أبو وا قطاد-وراشأاذا نم فراعلا ام

 عمانتل هوةرامعلا ن هاا ةءانفالا (هدومشق هناوطناو هدوجو ىهئانغل
 رارسال مه 1 ذدنعمههام هقدر طلال مد أ اهلمعتسي تلا ىشو عب رصتال ءاعاو

 ىلارع ثلا دهمشام لكن ععاربعمو لئسام لكن ءاس دم أر نمهلوق د ءمدقت ايديغوتل]

 ىلع فرااعريغ هتراشأ ن نمهسلا برقأ ىلا.عتهقلاد_جو ناو هتراثال ظحالملاىلاعت هللا

 (هدوهش فهن اوطناو هدو>وف

 ى-هعقو فراعلا كاذإريعذلا

 هسفن دو>و نعد انئفلىأ نع

 ل_ة<* واهدوهش نءهناوطناو

 ىأىلاعتو هناك س قءلا هدوع

 باعىذا اوهةقشحف راعلانا

 دارا اوريثملاو ةراشالا نع

 اهدمشال كك توا

 راكملاوريشملا وكلهم رعشالو

 نال ىلاعت هللاوذدءن.- هلا

 قىوطن !اهدؤحو ىف ىناغا ١ فراعلا لير امعالا هدوهشنه قر هلا فصو هنالومقحلا

 هللا ىذر قاقدلا ىلعوب أ زيْشلا لئسو هيراشملاوريشملاو ةراثالان ءباغىذلاهدوهش

 1 ةراسالا سف: : شادصق ل اتمت ارتب أ كرما ةقن لاف دارنا هامل

 0 ىرابذورلا ىلءونأ لثسوةراثالا طاقسابمتنادك ىذلاو مهلاقهلاسبعوتسي ىذا افهللمق

 هيدر نع بئاعوهةكاذك تاك | راعلا نمدبسولا هنيضتياعتنانالا ةراثالا لاقف ةراثالا نع هنعىلاعتهتنا شير
 9 0 0 لاكو قئاقلانيعن مةدمعب لاعل اولاعلا ابدعت ةراشالا نا معلا فوريسغاله#لا
 2 قمل مييلعةدر دره ىهف ١-1 ىلا واللا امم راشأ ةراش الكومنت لابغتمتلا ليدز قيقا

 هلوقوهوه دمع ناسل ىلع هنا دش

 ىلو عمسسل ىف ”ىسدقلا ريدا ىف

 0 يع

 ود س ناوه لاةف ءانفلاز

 دعلا ىلع لالخلاو ةماعلا
 نع هن انفو هسفن نعو هل ةءن و .س لك نع هدم :ةةرراحصدالاو تاماقملاولاو حالاو تاحردلاو وةرح الاواندلا همسنتف
 داوتجالا ىل_عاشعاب ناك 7 ىأ( لع هن راق اما ”ق.ةلللا ىأ( ءاج .رلا) هاميظعتلا ىقرغ.فءافلا نع هنأسمف ن نعوءانالا
 لمعلا ا لع هنراقب .(ال او)<:مبره ئش نمفاخ هن هلطأ اجر نمّتال نزح ىف ضار لامغالا ف

 اً [هللاعيو ىلا عت هللا رارتعاو همم اودى ءالعل ادذع ةق .ةءاجرب سدلف ىأ أ(ةينم أو هف) ب ونذا او ىصاسعملا ىلع هيرو

 ءعدرا للا وانو هينا يي ىدإلا اذ رم نرتاح واتش يقف متفلك ىلاعت لاف ذاك هاجر
 ”ىنامالا ندا ىلع ىتواها وهم سغن عمتا نمزحاعلاو توملا دعب ا لمعو هسفن ناد نم سدكلا لسو هملعهلنا ىلص لاهو سانل |نم

 ىلاعتهتتا ىذر ديزي وأ لافد قذ رطكل ىلا مهل س ءاو قلبا ىدجا ىف !اوريسشي قي

 ءاحرلا (ةمنماوهفالاو لع هنرافام ءاحرلا )© هملاةراثا مهرثكأهّللا نم مدلل

 2 5 رك ذاك لاعالا فداهتجالا لعش عبي وهو نيقبلا تاماقمن مثقد ١ رش مام

 رتش ىذا بذاكتلا احرلاام أو هدم بر*( ى“ نم فاحن دو ه٠ ءاطأم_ اجر نمّنال ندا

 هضكلاوءالعلا دنعءاسرب اذه سلق بوذا او ىداعملا ىلعهن رو لمعلا نع هيح اص



 ليف لا نكرتالن اب(اهنعدي
 كالوعْك ءلققاعتلب كيولطم
 معاف) هاوسئد لكن عب.غتو

 (ةرداظ همن كملع خبسأ هلا
 ىثف ( طابو )هع اطلاكل ىهو

 ةديغلا | تدحوأىّتلا كتفرعم
 هياطتامرعخإ) اهي ؤر مدعو مع

 اهبلطت تلا ءامشالا لضفأ ىأ (هنم
 نم (ٌكنم هبلاطوهام) هئم

 هله دو.علا لسس ىلع ةماّقتسالا

 كلوش كره كرك
 وآت نات ةروندكنادارمو

 كسفنلاظح كلذ فتافةبورخأ

 مضر( ةعاطلا ناد ىلع نزملا)
 اهدوحر مدعى أ اهرمسكو ءاقلا

 (اهيلا ضوهنلا مدع عم) لاخلا ىف

 تامالع نم) لمقةسملا ف
 الام ىلع لب وعتنلاىأ ( رارتغالا

 نزلا وهاذ_هو هلدةءقح

 ءاكملا هعمنوكيىذلابذاكلا

 ةير اج ندع نم 00

 ىنالئاهقا ركم نموهو ساق: ت
 51 و ه9 عقم 0

 هناق ءاكملاو كرا نمر

 هسفثةعيو هلاحكل ذي سكس دق

 ىذااوهو قدادا!نزملا اما مش
 هعمنوكبو تاعاطلا ىلعثعبس
 تاماةمنموهف قداصلاءاكملا

 فاهدلا ىل_ءونأ لاق نيكلاسلا

 يدر ن د عطص نر ا يحاس
 دقق نم4_هطقءالامرهشىف هللا

 نيئسى هنزح

2,8 

 ةفماماثأ5 اء ديعلا ع نمبولاعملا (ةنطانو ةر هاا ل لع خس |دقفلالعاثاهتعد

 لاله قار اذا هريغن ءهءانغتمالا اوهو نطابلا فهتلانو اعلا ورهاظلا ىف مال |

 لمالاهب امنتىلاه)_صوأو ةنطان رو ةرهاط همعت هءاعهللا 0 اين سال نب دهد معلا

 وهامهنم هبلط: امريخ) هو هنعىلا.هتدهقلا دكا و العو لح هناصسةرخ "الاواندلا ىف

 ىلعةماةدسالا نم :مدءااطوهام بلطأف هنمباطأ | نمدبال ناكنا (كنمهبلاط (كنمهبلاط

 هلو هءنوكت دكيس ل كي اداىمو كا ظوافل ككماط نم كري كل دق هلدب دو علا لمدس

 قف لذا هلو كن سقت ظح ملم تملطن ام وريح اتريغ مال اءكءواطعكفعسو
 كأن ع عك باطلا فبدالا 000 ام عم عنموربخأ: كلذ فل مح

 ىلع ماك دوسأ نانا ةمك اطناءىف فدو لاق هنأ هنعىلا عدنا ىذر ”ىليدلا نيسحلا
 (| هلتاقو نمو سف هع .نأديربتاحامملا مآمش هعمتب اره ًارارإلف هتدصةفلاق ىولقلا

 4 نمكيطعن اذهانعباذا ىتحني ءويذنم عئاجا افدعقال اق م ”ىلار ظافاده عسا مكب

 مث هيدي: ناك اضينغخمو انوا عم-أ مل ىف اكت افاغتو هريغىلا تضف لاق ايش
 اذا يح ةنوا ذب بئس اقوا الاثزا ”ىلارظنف اذه عا 5-5 مكيهل تاقو هيلا تءحر

 نمو فاطم اذ حاف ةبيه ةيص ىلقفف 8 1 2 ع نم كمطعن اذ هانعي

 اهلزئأفة- احدا تضرع اذا لاف و ىلا تغتلاف لاف مش هنمدفتسأ ىلع فخ تضخلا

 ىذزد_ بما مساقلا ىأءاعدنموىلاعتهتلان ءاهب بصق ايفل نوكبنأأال هل

 لاك اوسكيل اىلاؤس ل عجاف لاؤسلا »هذ ل من اكتتاب اوس لكو هللا هنعىلاعتهللا

 ك_ةحبج>ا ونمامقلا لأي لواط وظولا ع _ضاومهلاؤسد مع نم ىناعدتالو كباس

 || مهللا كطض د سعأ لكن م كذمعتسأو كلوهام كنم كل آسأ ىلا هلا اضيأ هئاعد نمو
 رك ذ. نم ىناعجا مهللا كل ن وكن أ الا كلم هدارأ امكلنع هلغ-ثنملغش: ىناغشنالو
 لعدالو كال ودام |ىد_طقةباغلءجامهللا للوهامالا كعدرك ديدير بال نم د

 نمابلا صوبنلا مدع عمةعاطلانادقف ىلعنزملا)# كم هياطأام كملا ىدصق
 مكاولاه[[بذاكلا ءاكبلاهعمنوكيىذلا بذاك !نز+اوهاذ_ه (رارتغالاةمالع
 هاطعأو هعفاام هعنمثمح قمل ىلاعت هتلاركم نمو»و ساق باقو هب راج نبع نم
 هانزرحاو لون الحراس مءىلاعت هللا ىذر ةعبار تعمم ءاكمل او نزكلا نم هنرتغيام

 قداصل انزل اامأو سفنت”ن اكل أمه لانو م تنكسصو) هانزحتءإ_ةاولقتااقف
 لا.عالا ف شاكنالا ىلع ث ءبوهو نيكلابااتاماةمنم ماسة موه واذ_هفالذف
 هنء ىلاعت هللا ىطر تاقدلا ىلعوبأ عشلا لاق لاح  لكح ىلءتاعاطا!ىلا ضوونلاو

 يقعد فا زحدةذ نمهعطقالام روش قلو نع هللا قدر طن م عطب نزلا بواص

 هبلقف بصن اديعبحأ اذاهقلان اةاروتلا فو نيزح بلق لك هللا ناربسملا ىفو

 :ء لو هيلع هنا ىلص هلا لور ناكسسو ارام نم هيلق ف بصنادبءضغبأ اذاو ةحمان

 لصاوم



010 

 ىفالا نوكتالدروك ذا ةواللن اهذهو تلق 1 تاجردلا و اءو تابوا نونة ىعةةل بوم

 ل ةمصعملا اهيفانلا ىلا ىدوةداخلا ةفر ءملا ماعم

 ١ موضعي لمقو فرع ع صعتوأ ل لاصف هو ءأال“ نمدمع أ ىنارثأ لاقو لئاس ل اساا ىلع

 حن ةيدق ىف تت ا لمعمسالافو هنم ءامضس | ىلق ىلعدروالا هتفاادصقأ /لاقفهتفرعك نأ فر عم

 لاح ف ناضعلا ناذ سه ل :هرعملا هلق نم سهالاب نواهتلا هنعىلا_عتهللا ى نرد نيا إ
 هاوبقما نم تنازو دراازإ|

 تيذدو درملا : 1 ) ا ةلامالدو ارو دةماز دقهننا ىهأ ناكر مك ةوذهو أ ةلز هئمثعقو ناقدمعب نآفر ءلا
: 8 2 

 (كعةاذامن 7 1 1 ا دوام ةدص ىلع ةمالءةمصعملا قل الاو ةرارملا» ذهن ادحوفهملقىفاملاؤةرارعه كلدل :

 تا 0 ا.ةشالا | اريغو ةلومةملا لا عال نازيملا ىهىتلا ةوالحلا ىه هذهذةعاطلا ىف ييعنلاو ةو ال | نم 0-5

 كلوءقلاو :رإ 5 هعاط تادايعلاضء:ىفماقملااذهلهأنودنماهدحب لاوالطساامأو هانركذاك ةلومملاز|
3 0 2 0 

 نمهنعهضرإ مفرإل * ||| قالطالا لءةرالملاوةدابعلاىلعةيظاومالدابعلا طيشنتنماهيفامالاةلولعمت ودخل
 ند 00 اونا ١ : اهملا ن نكسالواهب حرف الواهعم فش نأ ن أهل جيش اللمءلاىفلماعلا اهدحو اذا : 1

 نم : : :

 ذنافظملاوذلل ا نماهيفدلا لاهل: ىلا هلمعي دصقبن أهل جس .الاضب أ كلذكو 0007
 ا 1 عاونأ | حدةبامم كل

 ةصافنا امو جرا - هدصسل أ موهم تاعاطلاءالدتساهنءىلاعتهّللا ىذر ىطساولا لاف + طقف هلاوحال اكصختوأأ انلاغما يرن... .٠ لع هلاعال اناززسم نوكتلاهلود<هز اننءا نكملو هتدار ا ق._صو هندابع ص الا ىف . 0
 فرعز نأت ور# بساع اذهو | ةال-با.كل جتفاذلنا كلذفاملةًأف ىطساولاقدسصو نئالا فئاطل ىف لاق ةهلئاقأ]
 د 3 . 1 :

 0 الد 1 0 اع | بخواهل كضومنف صالل+ الا قدص كتوف.فا والا ايلطتما مناع افريصت هعاطلا ْ

 1 ل ِ
 0 5 مم ىرا تر ع 3 اعافرد اظلاىفنوكتفةعتملاوةوال- ذا نمتد والان رك ءانولاناما.ةال اهماود

 ءيطناقالوا .  .٠ ا إ
 ن*كبلقىل تفارهأا /: هتلهتءازسةعاطلا ةوالحنوكتنأ كءاع ىديو كاسفت 000 نطاماا ىو هلل ا
 0 عدم 7 0 : ميئتتتتب7صب 150 :

 لاو ةمولىا 300 1 اذامفر طااق هددع كلردق فرعتنأتدرأ اذا ) كال ءازججالو ةسامقلا موبقأتف اندلا ىف ْ

 معينادارأن م مدب_ل/ : كا نم لاق هنأ لو هيلعدننا ىلصهننا لور نءىور دقو من ازيماذه 02 '
 هللا هلم كل 000 : هدنعدرعلا لزني لحوزعءهللا ناذ هءاق نمىلاعت هللا ل زم فدكر نلف هللا ردع دل ملعب ْ
 ىأ(ةعاطلا كو 1 ةماقالا نعموهدرعلاىلابوسنملاروك ذا لازئالا اذابتو هسفن ن نمديعلا هلرْنأ ث دحأ|

 بائّحاو 0 7 ا افادت كايت اوس تماس شالا تسل نيةرس د
 37 7 0 ا لا 3 ا هنعىلاعت هللا ىذر "ىلا بلاطوب أ جشلا لافو هنم هتازئمر دق ىلع هبردبعلا عمطب ١

 7 "اف ىهاوزإ| ١ ناكاعرا_مهتاضرهو هوي ىلاو امظعمهتامروامركمهالومرظنل ديعلا ناك اذافأأ

 ١ ميقا ميعنلا نم نرسم ىلاو امظعم هنأ ثاو امركسصم ههجولةرخ الاىفهلل-وزءهّللا :.

 هللا ناك ارغصتسم هرئاعشلو انضم هما, وانو اهتمهالوم قع د.عل ناك ا ذاواعراسمأأ ||
 || نمهتلايذامعلاو اعراسمهل لالا باذعلا نمد ركام ىلاوانو اهتم هنأ روانمهم هل ل بوزعع ْ

 |١ امف ىنعطأ مداني اان سد كل ا ضءد ىف تأرق هنع ىلا علنا ىذر ه.نمنب بهو لاو كلذ

 || هملعناهنمنيهأو نمر حسحأ نم مرك أ امنا قل ملاع ىلا كم صبام ىنلعتالو كن مأ |
 ىةاوة عاطل كقزر ىم)# ق>ف ىديعرظ> ىدىدبعو -فرطظاش تسلك أ



 : ىذلا ىللاىلا توعالىذلا ىلا نمهناوذعل>و زعهتلا ن مباّك هعمو هلع لسخدي 0

 ربو ةلوةمةقاربلاب ت تح ْ

 : لوبقاادوجو ىلع لمادوهن الس-اعهلع ةرغدحو نم 1 ءاقللاطاس ىلا لصد نأىلا :

 || ال ارمأ أ ن نمئم سدا نيفراعلا ضعنلافر مالا ملاعوهاذه هل لاةث:ثاود ركن لاح ىلءةملع 1
 ىهامناو ةلووسلاو ةحارلا ىلا ىضفأ اهدش ىلع :ريص ن ذا يفريصل ا ىلا حام ةمقع هنودو |؟
 1 مالغلا ةيتعلاهو مننا اوةذلل ا تايندلا كرت ىفةدباكم مث ىوهلا ةفلا مث سفنلا ةدهاجخ .:

 || ىلانبلا تبان لاقو ةنسنبر مشع هء,ت م هنت ةنس نير مشع لءللا تدباكه نع ىلاعت هلا ىذدأ|
 || ضعب لاهو ة+ني رشء ه, ته هاو ةندس نير مشع نآرقلا تدءاكه ع ىلا هت هنا ىذد أ
 || هللا ىلصهللا لوسر نم هعمسا ىف اكملت ىت>ةوالح هل د الف نآرقلا ارق تنكءاملعلا ||

 || هعم»ا ىف اكمولت أت نكو قوف مام مىلا تعف رم مهخعهللا ىذر هباععأ ىلءهولَس .لسو هيلع

 : هانركذامو هذعربصأ الامعنو ةذاهل ت دو اهدنءف هي ماكتملا ن ه4 سا لك نك الان ًافىرخأ 1

 ١ اذاودل هين لبق هتوالح دو لمعل ىفدرعلا ق دص اذا ه_:ءىلاعت هلا ىند بارتونأ :

 | ةلويقمتافصااهذهبةفوصوملا ل امعالاو لمعل اةرشابمتقو هبو الحد بو هنفصاخأ ||
 | لمعلا نأ هباطخ ل.ل دءا هالو عمسم نم ىلاهتهللا لمةبالريخلا فدرو ىلاعت هللا لف:

 نمزعهلوق نملربةمةعمسلااوءابرلا نملا سلا || هل
 ىلعةمالعكلذو اذ_هدعبفاؤملا ل اوةياكل ملا هبا اونوههيهاضرو ديعأ !لم_هلىلابعت

 الجاعتاعاطل اتارمنادوهاوقىف أيا. حدر الارادلا فهل عءازخلادوجو ||| ص
 12 لالا ضر "ىنارادلا نالسوبأ لاقو الحا يلعء ازا دوو نيلماعلار اشد

 ةوالللانادحو نأ اذه نملصغ ةرخ“ الا ىفءازحس ل مدلا دل ىف باوقدل دل لعلك |!
 || هنا ىذر نسل لاق كلذإوءازماواضرلا دو بول ىضَمةلالومقل ا دوو ىلع ةمالعأ|
 || )ناو مدصةااوضءاواورشأأف اهوّتد_جوناف ثالثىف ةواللا نود فت هنعىلا.عت ||

 ا ة:-وتافشاكملا ْن دو:ةه:ساننمال او ةاحاشملا ةذادإ اوتاعاطاا:و الس ىثو 2 '
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 || ىذلا”ىحاوهو يركلا ههسانم_هابا هتمعستافرمش هيكل هان قمل كاملا فئادلا ءاقبلاو
 'ّ هللوق.و هملو ىلا كلما ىلاعت هللا لري هنأ اريبك اكمل مو ىلا عتهلوقريس ة:ىفءاجد» تومال

 مثانا نعم هن مهماءنذأت سف عجرافالاو لخداف كل نذ أن اف ىد.عىلءتذأتسا

 لهلوق.ةفرزف كا تقدما ىدمعهمف اوةكمد_تو با 0 توعال

 1 قاربلا قيبوهقوشء|هدفهملق لع قوشا!بلغمف قاربلا ب

 ةباناوملالاسعالارثكأ ا!فكلذرودد و هنيعتااو همقتو اللا نادحو لوعلاةر ء(الجآ

اوني !قالصت عدو هيلع ها قص هلق لو .ر ىلع هءقلي مالدبلاميلع للي طن نم
 

 |( لاق ىوعدلاوءاب ايرلا نمةملا لا ةمشمسملا ةدهدععأ | لامعالا ةر ةوهامغا ييعنلاو ةو الا نم

 هريغدازو دود ادئئءورك ذا ادنعونآ ارغلاةوالت دنعقلغمب املا نأ اولعاف اهود_

 : ةنحلاهن ادن هير ماسة م فاخ ناو ىلا عت هلوق ىف ل#قو راصءالابو هقدصلاد_ءو

 لدور ,



 00 مد زا

 ظظ01010100بااا0ا0ا1ذذذاذ 1

١0“ 6 

 تامول»ملا عمم ةطاحالا هنءاهماضةقالف لاوس لك نعةباجالاامأ لاف ام.فصتا نم

 اذهعم هنمروصفكف الءافالا لعلام متو أ امو ىلاعتهتلا لاق هقح فلاح كلذو ||
 نملئاسسلالاحىا رن أهماءس< هنائاضب اود و-دودوالول لاو .لك نع ةناجالا

 هللالوسر هلءذامل فيو كلذا همفةماهأال ن هةر أح أ ن نع عنتوف هنعلأ امل ةيلهالا دوجو |

 هناق لعلا بئارغ نم هلعي نأهلأ دءاس ىذا لئاس تااعموتعىوراتك ملسو هيلع هللا ىلص

 ىنلاهللاقذ لئاسلا هءاجأفاذك ىفو اذك ىفو لعل سأ رف تاعفامهكلافوهل دفا

 علا بئارذ غم كلعأ شن لاسعت م كلان >ام ,ترءًانيهذا لو هلع هللا لص (ٍ

 نءهونود؛نأ مملعذخ أ كلذك هلدأ نعرلعلا اوقكبالنأ ءازعلا لعىلاستةتاذخأ اكو :

 نماعون همفنالفدومشم لكبرب مءنل ااماو لهاحوهذ كال سلا اذ_ه كل دال نذ هلهأرسغ ١

 ةنامأ ارمسلاو رارسال ارو مقر ارحالا بول قاولاهد-ةو 4 ؟يءىذلا سلا ءاشفا :

 نافاضأو نينثاحلا بدعال ىلا هت هللاو ةنامخ هع :رييعتلاب ه واشتاق ديعاادنءىلاعتمتا ْ

 حاصفاابنقةراسغلالامعت اس اوءانالاو :راكالا الا ابق لس عت نال ة دوز كازو
 اص وغالااهديزتالا هع ةراسعلاَن ا مث مث اهتعاذاو اهلادا كلد فو اهاراهشاو اه[

 ىدو. 5 همك ةطالاتارامعلابا عة اود كلاردا لسد ةس.ةوذاارومالا تالاهال_هناو

 ىغر ىرايذورلا ىلءونأ لاق رايخالاةداسلا مولعف حد ةاورااحإ الا ىلا كلذ !

 مدلفمولعم لك رك ذل اامأو ىخ ةرا.ءراص اذاف ةراشااذها_:لع «فتعىلاعثدللا |

 ناكتاو هب رغتسا هريغا هركذاذاف هب ص تع لع هل نوكيد_ةوتامؤلعملا نيب هسقير فت
 لال اضضد ةصسس ا 2 ينم تح :

 دادلا ف ني وما باول جام 3 اقبالا دق مهي زابمث نع مهرادقا "لأ

 عاونأن م موطعي ن أدير بام عسستالا لا نيي-ول ا: | رهظاممف ةرخ . الاأ)

 هللا ىطعد و راطقالا ةةيضتافاسملا ةادّدما ندلاّن الف ..لتا اها قعمالو 0 ييعفلا :

 هنا سس ةريس ٠ .ريكلا فدرواكمهتمدحاو كامقترخ“ الارادلا فني: ءؤملاداح ال ىلا عت

 َتالفىنهلاامأو م از ةءاكن ءايدلا ةفاسمةلاال قضت ةممداوذم كل_:ظاف ماع
 ةنللا لهأا بمشي ىتلاءامدنالا وتراتطاوةسامللا و صقتلاو ةءاندلابةم وسوماذدلا ||

 ناواهيفاموائدلا نمريخ ةذملا ف طو-عضوم نارابخالا ىف' اماكة عشر ةفيرشرو ءأ

 معتالف لث ”اه ن هزعهلوة اذ ىنكي واذه هبش أ امو سمشلارون سمطإ' اروحر اورو

 لجوزع هير نع هن ورياسعت سو هن. ءاع هللا ىلص ”ىبنلا لوقونمعأ ةّرق نم ممهأ أ ام سفن

 ىلا كلاورشب نآق ىلعر امخالو تءسئذأالو تار نيعالامن يواصل ىدابعل تدد- ءأ

 ةيافرادفممتاعاط ىلع' اردحا مهل لع لف نيمو ا هدادع نادقالدحأ ىلا.عتدتنا نا

 ييعنلا ىف دولذنا مهاطعأ ىلئثالكهندمتلاط ناو ىفبام لكّنال ةمرصتمة سيف



 فني ىتلا ةلافرعلارارسسالاو ةسهولا مولعلا اهبدارملاو ةّمغيربغىأ(ةتفبالا) اهلوصح لق ىأ (ةمهلالا تادر اولا نوكناسلق)
 ىأ(دابعل ااهيعّدي الئا)اهريغو ما.صو ةالص ن مة داعب اهلدا دعت_ساريغ نما أ ةتغبالا با اغلا ف نوكنالو هداءعاهبمتنا

 ىدبءلازيالو لو هياء هللا ىلص هلوقوهءاكستتادابعلاو داروالا فد اهت+الاناهل(داد مسالا دوجوب) اهللهأ ممن ورب

 ٌتادرا والو ةصاخلا هتفرعممهل ل هعالف هنالد رخ الارادلا ةقاعتممسهتهعن روك نءاول ع و هبح | حلفا اوذلاب ىلا بَرَقَ

 ةش كلذدعي ل_ص لب اهروغبو ةقداصلا تادا.علا بقع لد الف هنم : و ىلاعت هللا نمانا دتادراولاَنأءإ_صاحو ةمهأا

 ىتلاع ولولا نمهنع لمس ىأ (لثسام لكن ءابمجم) نيف :راعلاوأ نيدب راانم (هتبأر نم) ل-ءلةر دانا دايعلا بقع اهلوصحو

 هطاس هقاذو هده ىأ (دجشام لك نءءاريعمو) زيفرابعلا اهبص* ىتلا ةندللا هاوملاو زيكلا سلا بولق ىلعهللا اهضمشت

 لاوس لكن ع هتباجانال(هلهبدوجو ىلءئاذب:لدةساف) مولعلا نا نم(لءام لكل ارك ذو) بهاوملاو علعلا كالت ىهو
 تامولعملا لك هتةطاحا ىومقت

 ىلاعتلاق ه-ة-ىف لا كلذو
 هنالو اليلقالا لعلا نم سنوأ امو

 د-ةذلئاسسلا لاح ةاعارم بح
 || ةلهأنيلثاسلا ضعف نوكمال
 هلممدياجسا وكشف علو دملا
 هلدوهشم لك نعوربستو لهذا نم

 دابعهلو هّسسدخي مهلغتف هةةرعمل ىههلصتس للا دامع هتان ادع هقلا ىند ىرو لا ؤ فارسا ايفان حوت هسبف

 هجر فاؤملاادركذىتلا ةعركلا ب الا ةراشإلاو هتفرعا مهلعأف هدم د1 مهحلصت سول 7 9 0 7 ١
 اريل يب افكر داك وع اك 5 1 2 | هب

 0 لا ا سلم ١ دلل ا
 نتتو قاعتدقلا نساءادج ولالا تادزأولا (دادع- الا دو>+و دايعلا اميعدب ا روما اعل 0

 مهسقنأ نوريو اه ىعديالثلةأف يأ ةتغبالا بلاغلا فن كتالف هدابعاسم ركب تاما هو ةراشالا الا اممف 6 الدوم 5

 سان لاعتن ا نع سدة هادا دهو 0 م افي ليس ءامالاو

| 
| 

 ةفحلا نموه ادمصفراعءلاوادل ١ نم ق1 ادص دهازلا هاذع هلل ا!ىذرذاعم نىك

 نمانرك امم كلذ هعتمصم_صخقلاو ةماقالاهذ_ميىلعت هللادارفن ا دبعلا د مما
 ىلاءتهللا علطا هنءهلا ىضرديزيو أل اقر اسال اورييدلا هد نا سهالا لو راقصتسالا
 ونأ ظفاذل اركذو ةدايعلابمهاغشف ارم ةفرعملا ل لص نكي ل نم منذ هناءأو أ بولق ىلع
 ىلءعلطي ىلاعثهللا نا لاه هن ا هنع هللا ىذر هللا ددعنب لوس نءءاماوالا ةملح هبأّقك ىف ميعت

 داهزلا بولقالودامءلا بولق ىف دحيالفامسق هس: نم مهل مسي نآدرريفةدلبو ادب رق لغأ

 سا.عأ اوبالاقو هل نءدي.ءتلا مهلغشبنأ مولع نءذ هسفن نم ةيسقل ا كد اهضوم

 هنبار نم ا نملضفو مركض حت ىهىلب ربلاعانلباقتنا نعةهزتمو أ ُئاهَلاَدَتاهسفو اهاراهشا
 (هلهجدوجو ىلع كلدب ل دساف لعام لك ارك ا ذر د هشام لكن ءاربعءول سام لكن ءاس# ١ ضوغالا هدب زئالاهنع ةرامعلا
 لهجدوجو كءتارامأ مولعملكدرك ذلاو دوهتسلكبريبعتلاو لاوس لكن عةباجالا| |... ولا ومالا نالاهالفناو
 ا 1 تيكن دراما 6 ار ةمدع لع للود واب كلر دل تازاسلار اهكاوما لشي
 نونكملا ةئهك للعلا نمّناملسو هيلعهللا ىلصلاف هل سانلاراكن اودا سا او ررمضنلا نم هملع مزلب ال هركذ مدنالاماس يف

 هبحول أول لءرهوج براي همء هللا ىضر ىلع نيني سما نب ىلءلاقو + هتنانةرغا ا لهأ هركس أ هوروظأ ذاق هتلاب ءالعل االا هفرعبال
 ىريال < هرهاوج ىلع نمسك الىفا امسح هنوأبام مق نو رب ىدنوا سم لامر لمتسالو انثولا دمعي نم تن لقا
 هتثث.فامهدحأ ام لعلا نمندب ارجلسو هملع لنا ىلصهننا لوسر نمتظف-هنع هللا ىضر ةربر هول لاهو امتمفمفلهجوذ قمل

 نأ كلدوهلناالا ةرحلا ىفام لاف ثمح كا نمئشءاشفان الخلا لّقاذإو موقلملا ادهىئم معاقل هتاشولف رخآالاامأو ساشلل

 كوديال مو هذالاو مهد وصَعُم نع هن ربعي نأ نكعامهءاعادهو اهيفهر دوا واهي هما.ق ىأءاسش الا ف هتنادوحون روكرديهللا لدأ

 ءركدموعو ةرابعلابهثاشفاو هنع لاو ار اسعا, فاتخامناو دحاو لءامو دهم امو لئسام قو د خلقا دم مانق ذدقو قو ذلادالا



/ 

/ 

 يا

 د

 عم) اهياعامو ادم ءسئأ(اهياعهمادأو) هنماهرهط أن أب(دا روالادو+وب) ائاقهلعج ىا(ىلاعت هللا هماقأ اديعتيًاراذا)

 هلوطفنامزلا لوط عم هيل عهمل اوكلْذ لوط دارملاو اهيماسقلا نعول دنت لغاو ثلا فرصورعستل اوةنوعملا ىأ/دادمالا لوط

 (كنال) ةوةبرامسالا لاعو (هالوم) ءاطعأ ىأ (هعمام نرش تالف ) داهزلا اودارعلا فص دعو همن له ىذل !نامزلا لوطد

 ىديزيدوذلاماودو تادارالاو ظوطالا نم ةءاربلاو راتالا كرت نممهتمالعىأ(نيفراعلا اهسهملعرتل) كنوكل ىأ

 ىلعاهران اترهظ باقلانمتنكت 78 اذاهّنلا ةبحمنافاهرا“آو ةملادعا من همهول بام ىشو (نيمحلا ةحجب الو هللا

 05 777002 تبن

 بدال مدن أدب را ل-ه> نمهلوقىف ىلاعتهللا عبر فاؤملادا من وكي نال لة
 كو هللاو ارث تص نيدير مال عمي كلذ ناله سنتلا اذه نم عضوملا اذ_هولذعالنأ اما ف

 دادمالا لوط عماملعهمادأوداروالا دو-ول ىلا هنا هماق أ ادمعتد ًاراذا)قمفوتلا

 نبذل !مهنورةمانرارب اونيبر قم نيمسة ىلا نومة نوصو هل اهلنا دامع (ددوث اك

 هناضرملابلطو هلذيدو.ءممب قوق مايقلا ىفاولوعساو مهتاداراو ءهظوظحنءاوذخأ

 اوهقأو مهتاداراو مهظوظ> عماوةبنيذلا مهراربالاو نوب اونوذراعلا مهءالؤخو
 نو دهازلام_هءالؤهو تا:ط١ىفتاوردلا عمق رباهياعنوزحل تاعاطل اولا الا ف

 ماعقلا ملهنم ىذتقا ىهلاددعهبف وهىذلا هماةمقددع مهندسا اولكو نودياعلاو

 ةرهاطلا ريل ٍلا-عأ ىف ىلاعت هلا هماهأ ادعت ير اذاف اهفالتخ ا ىلعمهتاماةمقوت
 هلىلاعت هللارامشخ انما ذفرعستلاو ةنوءاابكل :ىفهدمأو ةرئاولاداروالا هل صاومو

 طولا نمةءاربلاوراشخالا رت نمنيفراعلا امس ه.لعرت كنا لحالك اذ نرقتتحتالف
 ممم ومحةاضرع فغشاا نمني_ىلا ةععمجالو راما ديرما ىديزيب تادارالاو

 هيلع لابعتهللا هذرو أ ىذلا ىهلالادراولاالواةم_مدمحىدينبب لالذالاو طاسنالاو

 ريطخ رمل الف هتياعرو هظذحو هتانعةرثاد نع رت ملوهذ هدردو هلع ىلع ماقتساأم

 نم ياسو كلةعناصقنو كل ه-دوو نم الا كلذ لهو هدر امرشكى ةّدستو همام

 موقو ه-تمدخن قطا مهماه أموق)8لوهجالادراول ار قمةسيالمتتا بر فاؤملا مالك

 قللا (اروا كير ءاطعناك اموكب رءاطع نمءالؤهو ءالؤه ذه الك ه تبدع مهصتخا
 مهمأق أ ةفئاطق نولث_دمهو لعفياع لئسال ةذفانلا ةئيشملاوماتلاراتالا هك ىلا عت
 ةفئاطو مدة: امك نو دراعااو نو دهازلا مهو هل اوملص ىتح تمد ىلاعت ملا
 لاق ءالعلاو نوفراعلا مهو هنريضحىلا لوخدلاو هير ةااوهلص ىتح هتبعمب مهصتخا

 ةعراسلاوهركذ ماودك حراوملا

 هري-غنءىممءلاو هسه أ لاثتمال

 هتاجانعذذاَي و هتمدخ قد صف
 مدعلاعءمتءاوساملك ل عهرثؤدو

 ىهاا(درا والولف)هل اوةيراقهمدالا

 ىكلا لت ىأ هملق ىلع هنا هدرو أ

 بكي عشبام وهو (درو ناك ام)
 ةالصك تادايعلا عاونأ نمددعلا
 ىأ كل ذري_خىل اركذو مامسدو
 ندالا هل ةهل لرا_ةهسا ن روكمش

 هللادامعت ا ل_صاخلاو ه-عم

 ني_بسق نوو.بعشب نيصوسخلا

 نيذلامهنورةلافرارباو نرد

 مهتاداراومهظوظ-نءاوذخأ

 هيدوبع مسهبر قوة اوماقو
 م-هءالؤهو هناضرمل اءلطو هل

 مهراربالاونومحلاو نوؤراعلا

 م هطظوطظح عم نوق اماا

 مميرةدامعناوماقو مهتاذاراو

 هران مان راو هدم ىف ا

 هماقم فدو دم ممنمدحاو لكو

 ىذنقاىهلاددع همؤوه ىذلا

 ماقملا كلذ قوقع ماسقلا همم
 هسا (اوحطص ى) ةيرهاظلاهتعاطب(هنمدختمهرامشا ل ابع ٠١ ىأ(قحلا مهما | غ .وق) هلوقب راشأ كلدىلاو
 لكل اونوفراعلاونوبح امدو هتريضس ىف لوخدلاو هيرقل اولص ىتح( تبدع مهمصتخا موقو) ّرماكنو دباعلاو نو ده ازلا مهو
 «الؤهدءالك )باكا اهرثك م نيرخ الاو حرا اوهلاناهرثك نيالا ةمدخ نك هتمدخي .وهمأ!باننالا ىف نوكرتشم
 هعنم صم مخلاو ةماقال اهذ ميىلاعت هلاذارغن اديعلا دهم اذافاعونم ىأ(اروطظ# كب رءاطع ناك امو كير ءاطع نمءالوهو

 ةدابعلاب مهلغشف افرص ةفرعملا ل ٍلصن نكمل نم مهنخهن اسملو أ بولق ىلع اعتدقنا علطا ديزي وبأ اقر اقتمحالا نمركذادع كلذ



 ا/

 ىفو ةكلهلادراومهدروم:قمطبالام فلك يفر ةفلاب هنرريعي أف فركو ولسقفةدز :علا ْ

 ا ذاحلا ف .ةخ لج نيش "املادعب مريخ لو هيلع لص هناا لوسو نعمل
 كايا هنعهتلا ىذرهتنا دمع نب لوس لاقو داوالو هلله أ ال ىذا لاه ذاهلا فمةخامو هللا

 ناطمشلا نمتاس رقةمكمملا نهتادعمءاسنلانافَن ميلا ليما وءاسنلا ىلا عامتسالاو

 ناطمسشلا ظد ىلءفطعد_ةذهتماكب نويا | فطع نة مدا ى نم هظ-وهدباصم نهو

 رمثلان اوءاسنلابقرتسا ن :رمىلا هل. كد أ ىل | ثاطمُ |١لامامو هئم رس ّنهنعداح نمو

 «ىبنلاث يد هللبق هئماوسأب اف نويلا نكر دق ن ممكتقو ىف م ميا راذاف نك ثم َّنهعم
 لسو هيلعللا ىلص”ىنلا لاف ءاسنأا ار ذذثالث 2 دنم ىلا بءح ملسو هملعهلا ىلص

 ةيحلاهل ترزوظ أن اانطابوار هاط لحرلا ة ودع ىب م١ ّنوعم هيقناكأم مكغلب دقو موصعم

 نومنمف نمهللان دو ءذف ةامق نولعد لو زعهللاّناو هنوغأدلا_ترعضأ ناو هتكلخأ

 وللحرال جيش ناكهنعهللا ىذر ىشءرملاةفيذصس لاقو هئعهللا ىذر لمس مالكى هنا 57

 ججيوزت ىلع قنعلا برمشرا.ة>الة ننقل ا ىفةأ سها حزتي نأ نيبو هقذ :ءبرضين أ نيب ريخ

 باكتراو مارا باستك |نمح ورتملا هأ هملا ل اودامل اذ لاهاغاو ةنَمفلا ىف ةأرملا

 باكترال ضرءتلا نم ةيقاعدج ًاوالاح, نس اق دعلاٍب رضو همها نامز ىف مان“ الا

 اولاكد قف ءة-ىفلاضعءادوهفديرملا كلذ نمأسش براك ناف”ل وزع هللا ىصاعف نه؟ىش
 روعتال ةنامللا فرع نملثملافو ةدارالا لبق ةلز نيعم_س نم مق أةدارالا د هد ةلز

 ك.عن يطع دعب هيون ذنالف ن نءت وعول هيرلهناحان ىف ءابنالا ضعي لاقوةنامالا ىف هيلع

 ىصاعلا دع لخوهتس لكسو دعما! ىف ننذلاكب ٍدرَمْلا فئذلا سنا هنلا هللا ىوأف

 لهأىلا لمعت أدي رملا بدأ وس ميظع ندو ةيصمللا هن ءالوال لاقت ةءاطلا والخ

 ناشنمو هنع ىضر ىريشقلا مسالا وأ مامالا لاق مهحاص:نأو أم نم برقي نأ ًاواندلا

 لاه مهم صقتاب وهو هءنوعفت مال بَرَخ م- متم نأف اذ دإاءام ع نءدعاين هآاديرملا

 ن*مد-ة:دقواطر ذهسحأ ناكو هاوه عن اوانرك ذن ءدملق املفغأن نم عطتالو ىلاعت هللا

 ثادحالا هترشاءماض كلذ مو هلاحْ ل دع 8 اللا تجرم كك

 نيفسو لاق هاو هف نم الذ بالعتسال ضدءتنافناو بنلاقانرالوءقوناءّسلاو

 دادضالا ةرششاعمو ثادح-الا ةيعصصىف ةمفوصا !تافآتد ار هنعهللا ىذر ىزارلا نيسحلا

 د قيرطلا وداد هىتاف د5 الا بعص ن نءو مساةااونأ مامالا لاه ناوسنلا درو

 زع هللا هناه أ دمع نأ ومسشلا نم عاج ابفكلذ نم مئشيهللاهالسان ٠.موثادحالا

 ديرملارذكلفريشك مالكدعي لاق تدل »أ ةمارثل فا اف لادولو هل غش هسفن نعل هلدخو لو

 نارججهلا لاحءديو نالذحلا بار مف هنمريسلا ناق مهمتطلاختو ثا د>الا سلا نم

 رطخلا همفوظعي ام ضءن ىلع انههاشهمنامتاو ةريشكديرملا بادآو ءوسلا ءاضق نمهللادذو هنو

 | كلذ عمجو هنعىبملاو هيةمصوتلا ف اوغلادو مهنعهللا دراعه نهرذ كامتررضا او

- 0 
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 و 3 ارهاظ ىلع ةاك الاهذ -هةبوقعتدرو ىأانا2 توم ىللاق ةفرشأ ةعبرأ تنصسو

 ىريشقلا مسالا وبا مامالا لاق كي هللا نماقفر كل ذناكف لرب اسس نمهبف تنكأمف دقت

 قهنء فن دقن هاوذ ةعبانمن هداطاعرامق هاشد فبدأ ن مناف لاق امىدصا|عو ْش

 2 ندوب ادن دقا طرا لا ريخ طر اكمسو هنعمل هرهوج بدأ اايرهظ لب هابقع ْ

 نب رفعج تت - هنعهللا ىذر يعنولأ ظفاملا لاق نيريتعملل ةريعاويقفاهراتذاف ءانركذام
 هب تمم ني أ نة تاقاللاك كنف رح جيشا ناكأ حاس لاا ارم تاًاس لاق هبات فرعصأ نب دن

 لطرتنم تادح افامو دا ىتيلغفادبأ بطرلا لك ١ اال ىلا تدةءاودتنا تدهاع لاق :

 عقوذريخهعما مالغه ناكو ىنمتجر ه نيرا: لاقو كل ارظذ ل-رباداةدح- اوتاكأالف ْ

 تاعو اريصتم ترقب فريخ كمالغا ذه هتئاواول مف سانلا عمجاو نحن هن هنروصوه هش "ىلع 5

 ديعاباولاةفهعان_صدنف بش ناك ىذا | هنوناح ىلا ى ىامك تان د تفر ءوتذخأ اذاع :

 سايركملا لمعي ىف ممأو لمسعت تنكىذلا كاع لعاو لدا كالوم نمبر ءوسلا :

 ارهش هعمتمقرذ ننس نم ل عأ تنكى اكن هن [ىدس تذخ أ فل عأ نأ ىلءىل+ر تمادف ً

 دوعأ الهلا ىد وه- ىف تلقو تدهس فة ا رغل اة ال ص ىلا تق و تدهذق ]مل تهقفدل 6

 تةاطأفاماع تدك !!قروصىلا تدعو يءبهذدت شل اذاق تصصأق تاذفاج لإ ٌْ
 متاع اهلك اال نأ ىلاءت هللا تدهاعةو مشا عا |ريسفلا بيس اكف مسالا اند ىلع تدق ا

 ىب ىلءهنوهشرت .؟اذاملاءلاب عنصأ امىفدأ نا ىلاعت هللا ن ءرامخالا صعب فو تءع١اع ١

 نيداسالولهلوق دنع س هنلا ةدها ةمفمكىلاعتهللاءاشن ا ىنأتسو اجا: مذيذا «مرحأ نأ ١

 هنال همم ةردرمضردغن معوزتلاهلا وعر ىلا اذهلو ني رث اسلاريس قام سوفنلا 5

 اولافدق و لئاقلا مسلا ةلزنع هيررمضل !ىفكال دو همم عولبو هيوهشءاضق كا ذي دصقي اغا ||
 بقوءاذذاتل_ءلاهحابأاممْئشنمهنمم_هضعب لاقو هنوغص مدع هيوهدقفاف نم ْ

 هنعهللا ىذر"ىف اردلاناملسو:ألاقو ايدلانمهلا بعتو بلقلا ةوسةورمعلا عمدضس

 ثيد_ل ان تكوأ ةأهاحورتو أااعم بلط نم ا:دل|ىلا نكود_ةفّنماط نم ثالث ||
 ىدنو اعلا هاربأ ناكو همن نه ىلع وحورتاناعج ان ماد_-5تًاراملاقو :

 حصتالثأر 1 لاقت حرزتنال ا مهضعبل ل قو نال 5 :لاذافل ادوعتع نملوة هنعهتا ْ

 هقو ة> فول ةاعا سم نهو هريغسهأ ةدب اكم نم + ف مس لاججرلا غل ا.مت غلب امانأو لاجر الالا (

 هل ناكدقو هدقو د ءاعردكيو هلاحدب د اوهقالخ ا :اناعمو

 ىل-ء طل أم عم قرأن 002 نه لعاشم 1

 صخئراوتالبواثلا نم كاذ سس هبكتر امو عنملاو عجا ةيحيورةفلا فوخن مده ا

 تفخ ةحاحدلوعأ ت::وللوقب هنءهننا ىضرىفاحلاريش ناكو _ةنمف#-لا تقرغدقف

 تا تقولا كل ذىفو لاه نامزلا زبن [نقف ربنا ىفو رسما ىلءازاوا_بنوك أنأ |



١ 

 ونألاقو ةوهشلاهذ_هىرتانكت او مانأأ :رشع ىوطأ ناديرأ الاهال ودفاع يشأ

 اهمامقو هس مامص ن «بلقال عفنا اسفالات اوشن متو شلت ةتختتا ىطر نامل

 الوان نم أ عدلا ىذرفاس | فش سا دقو هنعاشا ىطر ل اغلا دماحوبأ لافو

 هنمهللا عئمنااوأرو ةواقشلا ةمالع كلذ نا اورو اهيلعرسفنلا نيرو ةهعطالاُدئاذل

 ءاىسلا ىف ناكلم ىلا لاه ه_هعدتلا ىذر هند نب بهو ناىور ىّتسةدا«_.بلا ةباع

 نالفءامشارحلا ندثو-قوست سهلا ةةنيأنمرخ اللامدد_-الاقذ ةعبارلا
 نا ىلعهسسنتادهو لاقو دياعل ا ن الفد | تش د ا!تنزفا ارداتسهارش الالافو ىدووهلا

 لصالاوهنعهللا ى نرشملا : زغلادماحوبأ يشلا لاق يملا تامالع نم مست اومشلاريسس

 كل ذنوكيو كل :بابسأ ترسيتدقفةو تلت ىلع مزعا ذا مزعلاءافولا ةدهاجلا ىف مهمل

 كلذ تفل مزعل ارم لك هسفندوعنا هنافرقسسي وريصينأ ىجيشفاراشخاوءالا هللا نم

 ةيقاعمف هانرك ذاكهماعدب وقع هسفن مز نأ دنمف مز عرسك نم قفتا اذا ت دسفو
 ةوهشلالوانتهدنعتنس>و هتباغةي وعن سفنلا فو لاذاف ةمقارملا باك ْن م سفنلا
 روعتلق بر حمه انعمو نحو هو دماح نأ مالك اذه ةءلكلا.هملعةضايزلا دسفتو

 بارتوبأ لاق هملع ةنموهل ةجير ةيوقعل اءالؤه ضعبل ىلاعت هلا ل#:دقوديرملا اهيأ |!هشلع

 اًضدو اربح تدنعةد>او هر عمال اسوأ اوهشلا نهةوهش ىسفن تنعام هنعهللا ىذر تلا

 ىوبرمدف صوصللا عم هناك اذه لاقو ىلقلعتو دحاو ماةقدب رقيلا تادعق :رشن فنار

 مهم لجل ى اذ. ىلاورذتساف ىلا بارو ذهل انف مونم لحجر قر عمن ةردنيعمس

 ىبهتش !ممضعيلأفو هردزيعمس دعب ني هو كل اًضِدوازيخ "ىلا مدقو هلزنمى لا

 دمالق لال> عضوم نم كلذدل ارهظمت ننس عملا ف عهتلا ىضر ”ىبالقسعلا اري اوبأ

 دمنا ذهبراىلاةف هديكلذ ىف تيهذفهعبدا هماظع نم كو تلد لك أمل همل ادد
 هللا ىذر صاومللا هارب !لافو ار لرب اق كت لال لانو كا

 املخداذاف فراعدا مى اىلا بر طخ ”ىرلا تيفاوف قي رطا | فاعل اج تنكح هع

 فو رعملاب همق سه اآناتححا| اكسس ارداملا تلخدالف ىف ومدعطأو ىف اوفاضا

 ىتددونف ىو> لعءبرضاا اذه ىئاصأن يأن مىسفنف تاّقف ىنولرمذو ىنوذخأف

 تاخد اذا ئتومعطي :منتلقو كيلو اعمىلا تنكس كنال كاذ كءاصأ اغا ىرمم
 نم ةعمش تيمشا وتاج تنك لاق هناديعدللا ذر نايقسو مههاربا اربانع ىحو دايلا

 همس ةدلعم هرب ,راوق دصسملا باي ىلع تي | 0 افكاذ ىفتاق سدعلا و ع

 تلخدف صضرفؤئمزل تا 'رخخامأ اهبلار ظنتامالث اقىللاةؤالخ اهتمحونت تاج دوغ

 هم قدام ىنولرضو ىوذ_خأفعسجلا ىلع ثدن اى اندان دبص أ لزألفتوناملا

 ىلاي عوسفدلبلا برخملا هتلاديعوبأ ىذا لخد ىحر وشأ ةعبرأ نصسلا ىف فوحر طو

 ةمشخ ى تام تبرمنو س دعو زيخ ةعمش تلقت تال نعرض مقراط عند

 اصسو
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 خس --م-(ح(مبت- ططغعطصطسطسطسشسللتشغغشاا

 هءافولا همزلهلاح ىضَمةم نمو ديرملا نأ نمتامعنمااو تاوهثلا كرتناك الفا ممعط
 ىلا عفد هه هللا ىذرريصن نب رفعج لاق م32: اضسفو ذقن هفالخ ىلءهلعناكو

 هى اهعضووةدحاوزخًرطفأ الف هّترتشاف ىرذ ,ولانيتلا هبرعشا لاقو امهر د دنحلا

 انك رتاوهش صام شاع فاعل انف كاكا كلكيو لاق يو اهاقلأْم
 ه«فعهللا ىذر مهدأن ب ميهاربا تمقللاق مب هاربا نبق مةشنءو ايلا دوعت مم ىلجأ نم
 |١ قدرطلا نه ةمحات لاب وهو و هعمل ل-مهقنالو داو ءدذع لا قوس كب

 1 ةىفاعورشلاقف قصماأا» الااد_ه' ئثىأهل تلقو هدنعّتسلجو هملا تادبعف كس

 تامل قى اتاقف ”ىلءرتسا قالا ءاعترثك االفهئالثو نين اوه هندواعف

 ىيلغدقراسلاح تنك ةحرام ءااناكالف ىد_هح | معنف الاكس شلا تعشال لال
 : تيتا لام اكتم اروراذع هنمولعي رضخأ حدقمد_ باش ىفبانأ اذا صاعنلا

 ْ اذانىلا# انف ىلاهتدق هتك دقأسش لك آأم تاقذ لكم هاربا ان لاقو ىمٍبرّشف هلع دوب

 | تان هارب ا لاف لكنا كلج رى لاقختمكبتاالا با اع اخا ًاتهَناكمعطأ

 ؛ دقو سطع فندقا حرر لك اقف لعن شحن مالا[: ”اعو ف حرطنالن أان ع أ دقدل

 1 اهنييحلرلو مهلنا|أهجردتو مهدأأ نب ميهاربأ س ةنرعطأو اذهبي هذارضخا ىلل#ق

 ١ ذ_خأب لفى طعأ نمنولوق تك ”الاا تعم-ىنأ هارب انإ- ءااهعمم نماهامدعأم ىلع

 1| تفنلا ثلج وزعمللا عمد ةءلا لحأال كيدي نيبان ًااهف كل دكت اكن اف تلقف طعنة بلط

 | ته اف تعم شى > ىئمقل ل نيف تنأ همقارضخلابهلاقوأب امسهلوانرخ آى فيانأ اذاق
 تاقواهتلةف قكي هفكتذخأف كفك ف رأ ارآتلقفهنعدللا ىضر قمقش لاق ى :قهوالحو'

 م6 ولق قس نماءنيةملاريعضل ىف حدب ع نما عنملا ريل اا معطي نمأب

 || هدهردتب ىسهلا تاقفءامسل ا ىلا ب هارب اد, ت عفر مالا دنع ق.قشلك زتأ هم نع

 || كناس-او كإضفيرقفلا كدمع 0 وكانو اهحاصردةيو كلا

 : دصسملا لشد ىو هبحعهللا ىضر هاربا مايقف لاق كلذ قصتي لناوك ترو

 || هملقع نمفصيان الفنا ام_منءدقلا ىخرديز نيدحاولا د_.علمالغلاةيتءلاقو مارخلا

 7 رتناتاقفأم_كزيملا ىلعديزيالوهو ار ريح عم لك أ”كناللاه اهفرعأ ام ةلزعم

 كب أال هبا عصأ ضعب للاسقف ىكييذ افا هربغو من لاق ةلزنملا كلت تفرع ءرتلا لك أ

 هءزءقدصتف :رعدق هسؤ:نأف هعد دحاولا ه_ءءلاقفىب تسبب درقلا ىلعأ كيفعدللا

 || ناملسوب اى مسا ىراودا ىف أن بدج أل اقو ادبأهنف دواعي أش كرئاذاوه كرتلا ىف

 فنعرلا حرط مة دضع ه:مضعفهملا هبتئش مب اراح اة مغر هعهللا ىئرىئارادلا

 لاو ىناءقاف هب ولا ىلع تمر ءدق قوقدو ىدهجتلاطادعد ىبوه5ىل تاع لاهو

 هءهلناىذر ءالدانبركبونألاقو قلم دفا ولد للا لك تقلافدجا

 سس مياس ا يس ا ةوهش كاذد_هد ىنمعطأو مانأةرمدع ىلط ىل_ءكلريصأ نأ هسف:هللوقتاناسا ف رعأ
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 |ةنذأ ىثسدلو ةحارلا كريو دكلا ة مادخساةدارالا هذعهللا ىذرفءن> نبا لاهو

 نيسان ب سو: لافو تاليوأتلاو صخرلا لورق ىف سفذلا ةحما نم م نيديرملا ىلع

 قص اوبألافو ىسدنم“ ىهيال هنا لءاف صخررلابلغتشي ديرملا تير اذا هنعهللا ىضر

 ناك اماتوهةدح .راابءدو صخرلا مزلملف لطم و لطعت نادارأ نم ناهد / ميهاربا
 تاداّعملاو تافول أ لا ىلا لاو تادللاوت ا اال وانت مل رملا لاجل اًداض

 ىذتشدنر 1١ لا-نأق تاليوأتااوتاجش ثلا باكتراو تاعارلا عدلا ىلا نوكلاو

 ناكو سانلاة ءاعا عرمشلا صخر ىف احا .مالذ ضءب ناكن او ها كح ااذواهتذرامم

 || نيد_,دملا بول تاظأ ىتلاتاو مشل هذهناالا لودي هنعهلنا ىذر ص اًوهلنا هاربا
 مهلامآتلاطأو اهبرقدعب م مبولق تو اهداهتجا دعزم_مادب أ ترتفو اهرونءافص دعب
 اندلام_مّقسف كرتلا دعب شرفلا اًوطوبو م-م«برهلا دعب نيقولخلاءاو أو اهرمصق دعب
 اوستك او عول ادعي اوعيشورمسلا دعب اومانفامطابد عد اهرهاظ ىلا اورظتفا همم ساكب

 هملعدو ادىلا ىلاعت هللا جو أ هفءهللا ىضر اراد ناملسوبأ لاقو + ىرعلا دعب

 ءيشناهتمكبلق قامدنا كانا قاضءافعذلتا اوهشلا تقا حامناىلامالسااةال_ىلا

 دوادايمالساهيلعدو دايخ و« كملف نم ىجتةوال-خسن أن ا ه.كبقاعأامرسيأف

 ىلا كةوهش عطقا كذعىج ا اهتمنيتؤنال 5 2 و نمدخو ىالكب كاع

 صقل اقت اوهمدلا اولا دل ءاوقالا لايام قلخ ةةعضا تاوهشل تا امن ا ىناق

 انا ركساملاعْذد وقس لع الدو اد :اناهتع همحرتو ىبيحلاندلا ضرأ ا مىلاف ىناح امو ل

 || لرت ىلع نعدسا نيديرملاىدامءىلعوب رطلا عاطقك ءاوأ يت. #نعد هركست كيس ا محم

 : كيلارطناتاو مشلااوعئماو كل_بفقنةاداعع قايد اداعوملاانامداتا اوهشلا

 ةحردل-رلا لاش نا هنعمللا ىذر مهدأ نب ميهاربا لاقو هعوقرم كو ىدب بالا ىرتو

 قاغين اة اًملاو لذا ا باب خفيوزعلا باقلغينااهالو أ تابقعتسزو < ىت>نيملاصلا

 ناةعارلاو ا ودا ارلا نأ هقلغي نا هثلاثلاو ةل_ثلا باب مدد وةمهذلا بأ

 ةسداسلاورقفل ابا حفي و ىنغلا باب واغين ا ةسماخلاو اورهمسلا باب تشو مونلا بايقلغب

 همعهللأ ىذر صاوخلا ميهاربا لاهو 0 ا ولعالا بانا غينا

 000 ا ا ا رو :تاتلوع قتتا

 ريبأت نزلا هءلع تءّمجا دقاح .ورط» ءالحر تدأرق 5 نامرلات 5 رو تدضخةضماحاهتدحوف وذ

 هلا فرع " نملاقف ىنفرعفركت اقف هاربا ايمالسلا كلعو لاقف كيل ءمالسلا تقف

 هذه ن مكعب و كم نأ هنأ ىولذ ىل اعتدنا عمالا- كل ىرأ ا تاةفئث هماع فذ ل ىلاعت

 نافنامرلاةوهث نم كمقيو كح ا هنأ ولذ ىلاعت هللا عمالا-كل ىرأو لاتفريبانزلا

 ىضر ىرسلالافو 0 هيلو طرا خالو ةرخ الاىفهملانا_فالادجت نامرلا غذا

 |اغ سدى ةر زج سغأ نا ةنسنعرأ وأ ةنسنين الد دنمىءااطتىسفنثا هفءدهلتا

 ووو م وو يع ع
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 نمئن هناسل ىلع ىرتجوأ لاير طخ نافوأط ان ٍ ارامد رظن ىف صقنو ا ءاود قفاون امل

 تائسللام 0 نيني اعلي سنضتي اب اقر ْ

 0 تن ايلاطعلا ومين :لاةباغىل اهل دودو اضرلا تام ةمىف هل_+ دب كل ذو تان ارق الضفأو م
 ىف عوقول اور ادقالا طنست ىلا كل ذديدونو هيون ذربك أو هاناطخم اظعأ نم هيهنو اهتو هملع :

 مانأهثالثاربخ د فرعي ةريغصداوةىفوصا | ضعبا عاضو# كلذ نم هتتاذو هنراذلا تاكردأ
 ياهذ نمىلَدْمَأىذق اعف هءلع ىضارتعا لاف كءلعهدربن أى لات هللاتلأسول للف
 ةدابعلا فد مججادق ناكو سني سذنم هلع ىبران اسد تيدا ةداسلا ضءعالاقو ىدلو ا

 ضعنلاقو ناكهّسلْئداَدَر متاقلاف ياذا كلذامو هل لف بنذلا كلذ ع نمهبوتلا ل>ال ْ

 هضقيلهتمل هللا هاضقئثل لوقأ نأ ويم زل اد رضاك ضي راقملاب مج ضرقول فلسا |
 كلاملوةءافتاه سف قاع سولل | لاق هس :ءهللا ىذرد- هنا ضم ه_عضعب لافو :

 ىلع ضارم_ءالا نم ءيثهبلقي قاعي نأ اضيأ ا متامسضةةمن هو كل نيبو ىننلوخدلاو أ

 هماع هيو ريشيامف مم ”راشا لشن النا 58 رخداو ميهمظعت رتب نا اوءاماو الاو رعبا ثلا ِْ

 مساقلاوبألافو لشبالهلمذاتس سال لاق نماضيأ اولاقو لديونال نيذادسالا قوةءاولاهد مف ْإ

 دوع ضن دقق هءلقي هملع ضرتعا مث خومشنأ أن نماذد بعص نم هنعهدنا ىذر ىريشقلا

 مل .افهدو هّشم ىلا ل_صرملا دصأق لواسا ا لدأ نم قي ناو ةيوتلاه بلع تيجوو ةيمعلا :

 ةلزغعحومشلا ناف هتافو أ ضءد ىف هخوش ض عب ىلءهباق سصاخ ضارتءا هي بجو منا

 هدأ“ ءوسْ :نكلدكو ه-:مأىف ىنلاك ملأ زمشلا نأربمنا فو لاك نيديرمالءار ٌدسلاأ

 هاسلا هّسرتو ةسايرلاو عابتتسالا هدمت ةرالولاو هال هبدصتو هبادهلاو لعمل ردصت ْ

 هدي ىل_ةتو هب كريو مظعيو مركب نا هرمسإ هؤاعدم ءاو سال نيبلوبقلاو ةعشملاو
 مدعو هملءوهامل هنا سا ةدنو هر هيءامشال ارضا نمكلذو كن او-ءاضق ىف عراسوو ٍْ

 نائعوأ لافو همهمو .ذمكلذوهلاو- أ نملاح /تحص ىفهسننماهتاوهبو.علهدقفت|
 هسفن بوسع ىريا-غاوأسش هسفن نم مه خوش كسي وهو هسف:بيعدس أ ىربالهنءهللا ىذو

 سس خو ههنعهقاىذر ىزعسلا هللا دعو أ لاهو لاودالا عجاف اهءشي نم

 ضو روهئاد با ىلا عرين االا هتدارا عت ا اوسأ ناجل
 ديعلاةف 1لوّشب ىد_ت تعم هةءهتنا ىذر ىلحلا نجرلا دعو لافو اسنان هسفن
 عطقىلارداساف هان ركام أمس سفن نمديرملارعشتسا ناف هسيفوهامج هسفن نمداضر
 ىشرومالاتانادبف هيفزحسر 5000 هس نا لق نمهقورعل ادئساوهداوم

 نع هلوزنه_طءىلا ىضنملاديرملابدأءوسعاوفأ نمو « اريثك ىارتنا تش ىتلا
 ةمصوملا ةيظعلا تانانللا نماذهاو دعد_ةذ ةعيرمشلا صخرملا ةقرقلا تامدضتقم
 ةرنع اهمغ ادي ملا تأ ًاراذا اولا اذهلو برا! ل<#نعدعبلاو :بنرلا طاطخمال

 هلنا نمو هش هدّدع خسشو هلأ عمدد_هعضندق هنا مع اف ةعيرشلا صخرولا قمل
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 هاعهللا يذرقاقدلا 0 .دقر ه سف نا ةفامكما ءالدو م غاي لك ةدهاحخلاو ةضاررلا

 ماداذاخالاطب قي مامابّدأَمي لَن مطاع ماما ا زانق حابوعأ لحرلا موش اذاع

 كلذراونأ ه رداط ىلةهظو هقالخا تبدو هب هما :رهطو سف: تك زتك لذ ىلءددعلا

 ىلع ةظفاح اىلا هب ىهتنت تح بدالا مامر ةدوم لص هنطادو هرهاط تاس رس نوكلتف
 دقو ل م نمابندا يلع همافف احم لرت نوكيو ل_ءاارهاظ ىف ةرك-:ةسمريسغروم مآنانمحا

 تلافغمثاوءامعااتم ملص هلأ ءهللا ىذرىرما١لأف ل> أن 5. بقا اعيد قوه ءلعبتاعي

 ؛لولملا سلانجت اذككىرمس انتي دون: بارحلا ىف ىل_برتددموولامللا نم ل ءاىدرو
 قيفهنع هلا ىضر د نما لاق اديأ ىل-ر تددمال كلالجو كنزع و تاق مث ىلجر تم
 ناّكح هنعهللا ىذر ىريشقلا ساقااو ولا 1 (لاقو) ارامالو الءلول-ر دمام هك نسم

 ناتدر أف عمج فاموب ناكف ' شا «ىلا دس الهنغىلاعتمتنا ئذرئاهدلا لغو 5 أذاتسالا

 قو هن أت معوتفال. اقةداسولا ن ع ىف رات مرغ هتارىفالو .يطبفاط ةماغرول

 هنا تلع كلذ دعب تلم ًاتفدانتسالا ديرأاللا قة ةداعمالو اب

 روسم ىفاسلاح تنك هع هللا ىذر د#نحلا تماس ١ اوبأل )اهو ادب شىلادنةسرال

 ةزانكلا نورظت 5 سول ممتاقمط ىلعدا د- لد ًاواهماع ىلصأ ةزاذ :-كرظشا ةيزينوشلا

 هسفن هن نوصن الع اذهل عول ىسفنىف تاقف سانلا لأسي ك سنا ارثأ اه.ءلع اريقنترأرف 0

 رعز ةالدااوءاكملا نم لءالادرولا نءئثشىلا ناكو ىلزنمىلا تةرصن الف هيرب ناك

 لع هيا جزقفلا كل تر ةىمع ىتيلغفدءافانأ اوت ترهسف ىداروأ عمج ”ىلء لقت كلذ

 تاقامناو هّدَدْغا ام تا ةذ لامخسإ نءىل فثكو هتنتغا دقة هه لك ىلاولاةو دود ناو

 ددرتأ ل نأ و تدص ًافيلتساو به ذاو] كم ىذرب نه تنأامىل ل.ةفأم-ث ىسفنفف

 ىللسع نم طقاستامع لع اند اهاروأ املاداٌدرتدنءءاملا نمطةلي عضوم ف هتبأر ىتح

 نم كل ذريغ ىلا كلو انل هلل ارف غل اًةفال تقف سساقل اانأ اءدوعت ألاف هلع ت سف لّتبلا
 هش ناك ام بدال ا ةءاسان هللا هجر ف اوم ادا م نارهاظلاو نيوجسأ مهنعهللا ىضر مهباد
 فتوءقلالداوهطاسناو ىلوملاةصيدنعلا فاصتاز ىوعدلاراهظاوةنوعرلا نم عون
 نكلأو هنركملاو جاردتسالا عوق و «_.حاص لءفاذام كلذ همشأام وءانكلاو ةسهلا

 هلرادسالاو كاذب زواهتلا نافاهرةكسالو باد الا نمئثدن وامتد الناديرملل جس

 هنمتعقو ناف بدالا ءوس عاون أ محق أ اذ هوىلاعتهلئاب ةفرعملا مدعو لولاة هانم
 راذ_ةءالاو ةيوتلا ىلارداسللو هيف الل امظعت سم كلذ نمافئاخ نكملف بدا ةءاسا
 ةينمح نا يش امدك اورع بال ثنح نمَديوَد لاه كا تاهت ابشر دسلا و
 غافأن مىلا.هتهننا هجر فاؤملا دا هاما انل نزيل لل لوبا رع تاضتقان و ولا
 هعمربب دل ا ىطان ءدو ىلا «) هللا ىلع ض ارم_ءالا نم( مائى ىلع هرطاخ نط 0

 بيعلاوقلخلا ىلا ىوكسشلاب هتاسل حرم سنا! اودريغو أ سفن ةلْؤملاهماك كأي مربتلاو

 امل
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 هلا عماد 9 2 0 ضو ماعلا را اد هي

 هسمماها هل ىضتقاىدل ا ديربام نيبو هندي ةملخضلا اضأ اهل بحوأ ىذلا اودو بدأو هناء

 اهتداراىفاهاامهتءناكو هبسغ:ةءور نعدعبابرقلا فاماقمت اك ولذا دعبل ماقم
 ةيدعلاب قاس انهنوهشو هتداراب عأ ىلع مدقأ ناف هنهتناد ارم عماسغق او ناكو

 ةيدلط“ نملاةو كلذ نمدارأامو هله لوهحح !اسمهملعدسو هدارأ امهملع قوعو

 عمك نع ىصاعملا فرمدواسميل|كممدد_صقريغن هكيلعريلالاعالودش الث قءفوتلا

 نالذهلا ةمالعن مو لاو>الا لك ىف ىلاعث هل ىلار فال واجللا باب حو اهيف ىعسلا
 قاغو اهنهبرهلا عمك لع ىصاملالوخدواهية جدلا عم كملع تاعاطلارسسعت ثالث

 كلذإو فوصتلا ف يظع مقوم بدالاو لاو>-الا ىفءاعدإا كرو ىلاعت هلال اللا با

 لكااو بدأ لاح لكتأو بدأت قو لك بد' هلك فوصتلاهنءعهللا ىذر صحو: لاق

 ثمح نمد.عبو وة باد الا مض نمولاجرلا غلبم غلب تافوالا بادأ م زل نة بدأ ماقم

 مورىللاف ف.ة>نبهللاد_,ءوبألاقو لولا نظي ثم نمدو د صو برقا نظد

 دحأ ءاسأ اا ءطان وارهاط بدالا مزلا مهضعيلافو اًةيقدكيدأو اهم كِل عللعح ا "جان

 لافو امطابقوعالااتطانبدالا هدأ“ امام ارهاظبقوعالا ار هاظندالا

 ءاحتءحن م عجرب هناف بدال ادن ءديرملا جرخادا هنعهللا ىذر ”ىرصملا نوثااوذ

 مدسمسسسس سس ليمن رل_ --١-١ 
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 هللاىر لدا مانا لاقو تةمهتقوذتقولل بدأ ل نمهنعهللا ىذرك ىروثةلال امو

 ئسانمسهضعبل ليقو لعلا نمريئكسحولا اذمح وح أ بدالا نمل .اقىلا نغ هنع

 ةءزاللا باذ الاو ة.فوصلا ل اةفكيدأن هو هلل _.ةفبدال سب تسالا افوبدالا

 ىقنطاءلاباداو نطاملاباد العر ةاظل ١باداو هتتطابود ,رهاظ ىف ةماعديرملل

 قدا نا لو هيلعهقلا ىلصدقنا لودر نءثيدشا ىف اهلكقالخالا ن باع ىلكلا

 ضرع آو فرعلانره ًاووذعااذ_خلاتذ قال الا مراكع ىف سهأ من 5 ىبدان نسح اف فر

 لاه ةدداجلاو ةضان رلاءالا هدب انو ىلا هت هللا قمف ودعي كلذ كل لمحال و نءاهاا نع

 فدالا ةمززاع ربا دسلاوربذالا وس لع ةل وسخ ىلا هنعمل ىضرهقلاءاطعبا
 قاطأ نفةيلاطملاءوس ن عهده اهدريد_بعلاو ةغنلاهخلانا دصىفاهءيطب ىرحت سفنلاف
 فالتخاب ةضان رلااوةدهاحلا نءهانرك دام فانع ر اهدا ذقاه كحب رش وهفامانع

 ىلا كلذ ىف حامحال :داسقلا ل_عسةمدسل اب ركةرطفلا ير صخ”بر_ذ صاخشالا|
 ةدانز ىلا ات مرحالذاذ_ه سكع ىل_ءهلاحنوكي صخش برو بعتالوةان اعمريثك
 تاحردنيذ.سه نيدو هتزب رغنادقنو هترطفةءادرلةد_هاك دو ةسرا# ةوقو بعت

 مهرماوأعامتاو ممباد انبدأتلاو خجباشملا ةيصصيملادب رملاحاةص هلك اذ هاو ىمصحتال
 ىف غلب وأو ىوهل ا نعلا الا هل مكيال هريغدا ىه ىلعهلاعن اره ل نا هنالم_مهاوو
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 هةسفنف هلةلؤملا هماكح ا ررضتا او هعمربب دل | ىل طاعتو ه_.لء نم 0 ماما(بدالا# ىسث ا ديرملا له- نم 9

 دقفه لع هين ريشياعفمهتاراش الودقمدعوم+. اعض ارتءالاك خباشملا عموأ قابلا ىلا ىوكش اهنا ل عير صتو هريغوأ

 ضرتءامخومشلان ماد سك ن م ”ىريشقلا لاه اهو دال هناف لهذامسال لاه نماضنأ اولافو هلةيوثالنيذاّسالا قوةءاولاه

 هيت بوما ل كولا! لهأ نمىقاناو هيوتل اهيلع تبحوو ةيعصلاد عع ضن دقق هيلع هءلع

 ضع ىلع هلق سما ضار ا

 م-مياءضا ارتعالاب سال ا ضءد

 لك هلاولاهو نا او ىلعريقفلا

 سدغد 3-5 هّتنمغأ دقق هه نم

 ملسقهدح و ىدح هيأع
 . لاق هناع

 ا|دقو بومغلا مال_ءىديزيببدالا ة ةءاسا ل_هال بانطاد ةيوقعلاو بونذلاواناطملا ! لاقفاللاَقف مساقل اايأاندو ءئدل

 ناك ه-سذثن عماماو كلها ع 5 لاثمو لعمار ةءلحلا ةءوقعلا ن نمد رطأ عدل ثأ هل-ؤملاو ةمغان ادن وقعلا نوكلت 1
 الو ها 5-1 اوه ى طاع

 اهالومنزم ا مرد اننا

 الثأب (ه-ذع ةيوقعلا رحودف)

 ماّهسال ١ واناليلايبورهاط ىف بقاعي

 ا ةرض>-نم"ىلعدراولا(دادمالا

 نمهللاد ذوعنف ةرا: 2 ةوؤصا!ةراد ند حرخو ةرامالا «بف:ىوه ةعباشمىلا عحرو ا (داعبالا بجو او هناكس ملا

 ىر وصح مدعل هدف ئكدعلئك ا نم هسونل» : رملا «تحاامو رومالا لت اوأ ةاعا سم ىلا قمفوتاا مدس ءو رودقملاءوسأ) 1 :

 ىأ(دةؤ)هل.ةامل مزال اذهو هعم

 : هنال ل_هيلا نمكلذ ناك اغا

 | ثدحنم ه-:عدذملا عطش ) 50

 5 دادمالا عطق ىف اءفاك كلذ ناكللددملا نمةدانزلا ىأ (ريزملا عنمالا )نعددملا عاق م( نكيمولورعشبال

ال ثم 0 مهجر دة #فسىلا«ةهلوق ىف هنع هللا ىضر هنا دمع نب نب لهسلاق قهرا .. 1 02 ١
 ١ نواعي

 ا لأ اريقةىأر هنأد نول عقواك
 | : : 7 1 7 | سع :

 : كلتن م رافغتسالا ههانيسنأو ةمعتم_جااند دج ةيطخ اودساالك هللاءاطعنا ش دهلعوأ سف قلاةوسانلا

 ]ءىءء سلا حس سس ب سس سس حس ف : 1 10 | 4 11 .٠ م

 ||اذ_ هناك ول لوق.فه-تءدبوةعلاوسوتف بدالا*ىميناديرملا ل هج نم)# ةيطللا | ا ا 0 :

ولورعشد الثمن مهةعددملا عطقي قف داعنالا يحوأو دادمالا عطل بدأ * سا 1 0 31
 1 م

 أ (ديزتامو كءاضتأالا نكي وأو ىرديالوهو دسعبلا ماقم ماقيدقو ديزملا عئمالا نكي | كاذبا اتءاجىاروتل-لا
 نكماو هد ودعا ب جومدير ا١تداء قوسووه د مدقت ىذلا حاردت_ىالا نم واذهأ|

 | دتعلا لاا ىفىلاعتهللا نمةجر هكرادتتو ديرما هن ىلذ اا ذاق ءانرك ذىذلا باغ |
 ةثدولا سنالا لدسو هءاق ىل بالا عوقوو هلل | ندع ن نمهطوةساامسومك اذ ناك 1

 : 8 لاذ دا هنالئلوالا لاخلا: دواعم كل ةدب هنكعلو ةاطلارءام امسضا|حاستناو ٍإ

 ' نال ننال رجول يرد هلا منيا هه رف ى ذة شي هللا هجر فاؤملا هركذ ىذلا مالكلا ا
 ا|اذ_هو هلاعال هنا _.كداو هلاك هاضر ىلع لم ادرخ ىلا بدأ ساذ_هناكولهلوق :

 عماماو ما نيدب رمال ءارخسلا ةلزخعخومشلانأف هنافوأ ضعيف هخومش 6 5

 ١ لاهو ابل منملا نع او.حو ةمعئلاىلااو :كراذاف اهيلعركشلا مهيسنتو عم ام م

 ! ةماذلا ةيوقعلاف ةفش أ عنمو ةملح | مممو ”هلدوماهتمو "را هابنف ةفلت تاروقعلا

 : لهالباذعلاهةيوةعلاق باخ ادوجوب ةيوقعأاةمفدلا ةبوقعلاو باذ_لانةنوقعلا

 : عوقو ًادءموهاذهو هنمدعيلا ماهمدماق أو هنعددملا عطقن 710 ةفللاةيوعلا

 ْ رخستو ثاف علا سعم دمتس هلع بف سكذتف "لدا تادراولاو لما تاذاذمالا

 هللا نم ةرمدخ ل ادقفاذ اف دمعل سلق ىفىلاعتدتت ادوئبهذهو ناس لاو تافوشكلا اهنع

 : كلا د هيقاحو ركذلاهاسن أن اطمشلا هملع ذوتساو نال ىف عقو كا ذي ىلاعت

 أ دادزالهمل االصاوةمددملا ناكو لو هنع دما عطقداضتقا ىدلاديزملامدع هلب>وملاوه

2 

 ع وقوو هللا ن معن ءهطوة دل امجو متل دن اكسص لال ىفىلاهت تلا ةجير هكراد لو دير ما هيأ د !اذاق باطلا اد بم هعطقو

 دعمل اماقم هءماقان م (نكيمل ولو ىر ديالوهو د عبلا) ماقمىفىأ مس دقو) ةثحولابس ال الددو هملق ىلع باححلا

 بلل عئامو باحغا دس ذا دعيلا ىف امذاك كل دناكحا اهءاوع كن رم عع وكل عك سفن اما د نأب 16 رتامو كاع نأالا)
 هلوقي هك ذ امنت اناا نضعب عمبدال اةءان ا نمو هنا ب درلا ةرضح قلوخدلان ُُء
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 أ مهلءاعدل او م_ملعءانثلاب طياسولار هصئاضبناسالا ركش مو ركسشاهرك دنا

 ١ نيالا اع دعمللا ىذر ريش نب نامعنلا ثد دس فو

 : قدرديز نب ةماحإ نعو هللا 0 الار 2 ءوريثكلا ارك شد ل لد ءاّولا ركع

 1 قامو س اذللمه هركس هلا ايل ار كش ثألو هيلعهللا ىبصهتلا لوسر لاق لاق همعدللا

 78 -ا) / ىقح . 77 23 راس ركس معو ا م بعل

 دعم عع : -_ . 3 ٍِع

 يع كدوادلا اولع اىلاعت 0 هلل' لاق حلاصل!لوعلا ام. له-ه.ناحراوخل

 كلاوعر رم ع 5 0 لوسرا.هل ]قف ءامدق تخفت ا ىتح ماه هاتر دبلع هلام ”ىنذأ أ 0

 0 هلا | ل5 1 انه .عنوك أ أالف آلا ةفرخ أتامو كئذ نم ممد-ة:امكلهللار ةءدقو اذ_هلعفت هللا
 5 2[ اه-متنًاراذالاق نينعلار كثامهللاقذ هذع هللا ىضر مزاحابأ لجر لأسواروكش

 مالكرالو ا اريخام_-مب تع ماذا لاق نينذال ار كشاف لاق هترتسارش امم تأ ًاراذاوهتناعأا اريخ

 ادنأب نإ || كلسلامام_ميذخأ:اللاقنيد_ءلاركشا لاق هّتناد اراه مب تءعمءاذاو هتمعو
 نهارك هلا (| لاق العمالعأو اريصيإةسأن وكي نأ لاق نطملاركشافلاق اممفهلن اوهام عذمتالو

 مهجردجا ا ناو |مهجاوزأ ىلعالا نوظفاح مهورغأ م- هنيذلاو ىلامتهتلل لاعاك لاه حارفلاو ا

 : هتطبغ امد تب رثأ لاق نيارلار تهتص/”افلاو نيمو هريغ مناف مهماعأت كلماموأ

 ثدحنو : ريش 2200 1 اوال عع اهو ةذك هيظم اشحن رهيفاممامعتما

 ىأركيو 1 : 108 عفت لذه سلب لو هقر طبهذخ ًاقءاسكدل لح رلثك هل هثاضعأ عمم را و هنا سلب

 همن هز م ثواعبإل ||| ةفرعم ثاالاق نملوقرك_ثالتارامعأا عمجاو راملا ولن اودريلاو ركلا نمكالذ

 نال دما هلاقام منلارك.نممزاللاردةلاو ناكرالال مو ناسالابرك ذو نانحلاب

 اومعجو ىديزنيب تنك ه-دعهللا ىذر دمنا لاو ه.فعهللا ىطر ىرمسلاهلأس نيح 2007

 5 نىل لاهور 5 ثلا نوماكش هعاجمب دينمو نيد نعيسنيااناو هع هللا ىذر ىرسأا

 ةمعزمملا كناسل هللا نمل -نوكد نأ شوب لاسقف همها سالو اذن 2 ركسشلااممالغأ
 ْ 20000 اساماودو كيلا هنا ادودسو نم دج ) ةملكلا | هذ 5# ىلع ىكأ |لازأ الذ

 جاروت الإ ها ٠ حاردتسالا ن هفوملا(نواعإ ال ثمح نم مهجر لم ساس كلاحرادتسا كاذنوك نأ

 ا نيرئاكلاتاغوو مةءاسالا ىلعم اودلا عم هدم فوللا مدعو ناسموملا كاهن نيوتيلا

 ١ ةيوقعل اريخأن لو" هلهلان م ريرارتءالاو ةئيسلا بوكر جار دّسالا تارامأن ملا

 ثدح نم مهجر دة سفسىلاعت هللا لاق "ناار ل 1!نماذ_هو ةهلدولا فاةدتسا ىلع
 نكاذكحاوساوئث هن ىلع مم امهماهو أى قلب ؛ناوهو كاذب نورعشبال ىأ نولعبال

 3 .اورك ذام ال للا لاه هته ايه دخل ل :ى- أ مشا سش كل ذىف مهجر دس

 5 ةاعأأ بامسأ مويلعا انهنىأ:و :لكباو أ مييلعانضت م-مايهعو ممفلاحتىلاةراشا

 انعاورك شيل ةيوددلا طظواغطان ماونوأ اع اوحر ةاذاى - ة_هافرلا باوبأو

 نمنوطناه نوسنآىأ نوسامممهاذاف ةًاذ ىأ ةتغبمهان 3 اما اهتعم_هءوجرب



 35. تانغطالعمهتلالع لبق )نم
 هانا هئافقطالع ىأ (ناسحالا

 ه- #بلاد_ق) ناسحالا عاونأب

تان اهمالابىأ(تاحصتمالا لال 0
 

لسال سلا ةهمشلا بت 5
 ىع

 ىلءهرعغودب ايرأا ل امقال ىذا نا

 عرذ#اوتاعاطأا عاوناببرلا

رها هيلعبلقلا ةءهوو هم هلا
 نا

 ركشيفهسلع

 عود ةروذ ى داعا هتناد_.عالاهو منو ىهجو فرظنف ماعطأا 1 0

 هنا لاه ال تلق هفرعت ا ىنح ىلا لجرىل لا ةفهنع تءحر ةقعاوتد درى :”ىأب ىلا الف

 رف ج ىلأ نب ناسواسدإو نما ذ - مه ناطملا + _.عنبساعلادإو نم ممشاه بن ملجر ||

 تعمجا تهلوقى مع افرث اهل فرعا ف د ةففا ممحرفت باتو ةرمصم أ نكس: ناكروصنملا

 كيلاصنالاتدم> افك عضوم غلب دقو كناو>ا نم لسرات اىتفاندل تاقو هن آو هب

ر اول لاهو اريخ ىن ارش ىتاحار نمالضف ىجمن اف ىنلداعت نأ كل ل- هذ
 ىلن اكل ادهتد

 ةرمصملا نكسأ تنكس امعلادإو نم لجرانا لا. فئدحيل_ءجو "ىلا سنأ مث ادعم

 ةدختور رح ناش ارفىلو نأ ىلاامداخ سا ىناو خذبو ريكو ديدربك اذ تاكو منلاداريا لالا

 هعمل ىلع ل-.ةءو اهلعهتلا

 هندي بئاسملا لازنا ىفاثااو

 عرض“. و برلا ىلا جرف هلاموأ
 امسسدلد ناكاعرواهعفربهملا

 ىلعما اواندلاب لاغتشالا كرتىف

 ديعلا نم برلا دا مو هناك هن

000 

 اهل اودرل ضن رعندهف مذلا اركسد

 (اهل اعباهدقد ةذاهركش نمو

 بحجوم مالاركح نا ى_عي
 ىلاعت لاقاهنم ةدا نااواماقمل

 اهنارغكو مكن ديزالةركش
 اهل اوزأ_>وما ص رك ملأ ءعو

 موةبامريغيال هللا نا ىلاعت هنا لاق

 اذاىأ م-هسفنأباماوربغي ىح

 اءرمضابتعوأناهيلا ته_ةفةمداخلا ه:ءتافغدقدرو عمشب اذا متانان ااهيمفرشدرو

 روف ةع.طفةروصى ىتانم فتا نان ًافةدخلا نم عمشأ اح حارخ دعب ىصضم ىلا تدع

 لود ,اشنأ ع كتريحن مرمدنأو كدت ْعَنم قفا ىللاقو

 لدنللا مصتوملا دعب تدسو *ف ان ءادسو نا كنادخا 5

 لقت ملاذا ادع. نم دنساو * هنا سل د الطلاص كسفءلدهماق

 ىذقاناث ىو ارلا لاق يرض ةيارالا ىرألا عمان سنمتح رفناعزذ تهتشن اذ لاق

 هلا دق ناسحالا تافط الع هللا ىلع لق لنمو ىضهو ىنع سنا اذه هدي دح
 هناس>ا تاةطالعىلا.عتهتنا ىلع قت ةعركحلاسوفنلا (نامالا لسال_سد

 ,بئادملا عوقوو ناحمالا لسالسالا داّقنتال ةمثللا س وفنلاو هنانساوهإس5ةالاومو

 هللا ىذر نيدم ولأ ىدسلاك ةنسحةراعتسالسالسلاددوةلاو نادءالاو لاومالا ىف

 اوعدربل ةافاعملا ماودوفازرالا عسب داعل دايعلاءاقدتسا ل جوزع لنا ةمس هنع

 لجوز عددا هنالنوءح ربمهلعاءارمضلاوءارمسلابه هالسا اولعفيلنافهتمعي هلا

 اهرك نمو اهل اوزل ضرعتدقف مذلاركشي)ند)و اهركوااعوط هلا دمعلا عوجر
 اهركشمدعوا منا رفكو اهئمةدانزلاو ا ماَةءأ بح ويتلاز اركش (اهلاقعباهد_.قدقف
 هللا اىلاعت هللا لاهو مك: ديزال متركش كل ىلا عتدتل هللالافاهلاصفناواهلاوزل بوم

 ركش ىهو تاعاطلا نءمهسفنأناماو ريغاذا ىأم-ه سفن, اماور ريغ تح موةبامريغبال

 ل حلا ونإملا م- تعت+او مركلاو ناس>الا نم نم هي لا تنال عتملا ارعغممذل

 ناكو دوةةمالدمصو دو>وملا دءقركدشلا | 0 ومع ذاادءقركشلاا اول تف ةلغفالا هذه

 ركشلاولالغا ىهنر كلا تءعوراذاو قاوط 4 0 دلو تسود ادا قلا راك

 نأ اةااركشفحراوملارئاس و ناسللاب 01 ابر كشه وأ هثالث ىلع
 نأسالا ارك.شو هللا نذ معن ن موكنأم انو نلاشست انام كسا: نماهاكمعنلاّنا ملعب

 اهرمثنواهراهظاو ملاثدصتلا هسف لخدي ودل حدملاو دولا ةرثكو ىلاعت هللا ىلعءانثلا

 منلا اوركذت هنعهللا ىذرزب زعلا د.ءنيرعلاقو ثدف كير ةمعئبامأو ىلاعتهتنا لاق

 تاعاطلا نم م م-هسفنأب ؛ام اوريغ

 تا معنل ار كش ىه و

 ركشلاو مكاو ناسحالا نم

 اهلكرعت :ااَنا م «تنأب تاقااناما

 مكبأمو ىلاعت لاق ىلا عت هانم

 ناسللا أماو هلل ند ةمعت ند
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 ىلاعت لاه هللا ةمعُب ثدحتت ناب
 امأو ثدف.كيرةم_عئامأو
 ةعاطف اهفرصتنانحراوملاب

 نه ظ ظ هبضريالااهفكتومللا
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 | لو ساعم ءلعدلل | ىلص" تلاع كور دقو هلا هم ةعانق هنأ عفي لو كلذولار -

 | سياد_:ءتنأامرجتنأ)و ةءائقلا ىهلاف ةسطت مو ىلاعتهلوقى 0

 أ كالدوهلذ ىلا حاس الا طر ةودل بما ىلع ل لدئثلا ف عمطلا (عماط#لت ماطدل ثنا امل ددعو

 ١ هما رسل دو «_دعمانغو هقمب اعلا غارف ىلءلءادئشلا نمسانلاّن اي هلابدومع

 ليقاذهل ورح سناملاو دبع عماطلاق
ْ 

 عم-طامدبع راو عنقام رح دعلا

 : عمطلاى وس ناش ىلا دع اف عمطتالو مقاف 1

 أ بامعلا نا لءقو هلرطخالئثلكبرارحالا دمعد_تااملةيذاك-لا عامطالا الول ل قو ١

 : ىريف هلا لودولا ىلا ةمهوع-تالو هراطم ىلا فراط قئربال ثم هزعء اضف ىف ريطي

 ؛ ”ىد هدي ضيقة حانج ”ةكم_ك لان قاعبقهر الع هن نم عمطلاهلز زامف ةكيش ىلع ةقلعم م 59

 7 1 تاوهشلا عربات نع لئسفا دعاف ناك فعدقلا ىضر ىلصوملااككف نا لسقو هي بعلد

 دعو

 51 لاف عاك عمزيشرخ الا عمو مدأالبزيخام_هدححأ عمناببص هيرب تاكو هتشص فيك

 || لاقف ىلكت وكت نا طرشي هللاقف خاكتل | نم ىمعطأ هسيحاصا عاكمعم نكي ىذلا
 أ لوزة ةئالمل لد :اسلل مف ىللاةذ باكلاداقي 7 هر ل سعدو اطم هتبقرفف لسقيين

 1 هلدملت : ىلع ل>د هنأ مهضعن ن ءوكحو هبحاصلاباكرصيإ هبحاصخ اك ع مطول هزي

 : همدقيمدا هذاك ت يانا هباقي تن قع ًافمداهدلن كو ارامغقازيخ هل اذيلتلامدقف

 ا برمضن ساما! ىأرف ندسلا باىلا هله ىملاعت لاهو داتفمألا اعف تعطل

 ا ءالؤهىرتزءلةلذاتسالا لا فباذعلا عاوأب دحاو لكي ذعيو رخآعطقيود_-او

 لاسيد.ةدإ-ر ىو نديسل نم حبرخ االحر نا لدقو راققا ازيا ىلعاوريصي /نيذل ا مه

 كإ-ر فدا ١ عض وامل ةرسمكلاب تهذقول لاسةفةرمسسك ىطعأ ناسناللا_ةفسانلا

 1 ميلا 5 لقنلان ها ءايكتلسا نمال-برلجدىأرو

 ا يا امبفر ل نامل يباع اك انجن تدل دلو ناطاسأا

 نءريسسيلاب ةعانقلاوايلدلا نم غالبلادخأىف ة ةيضر اباد الاو ةيقسلا ةمهلا

 نمانجرخ مهضعن لاق كلذ ىلعهركشلاو لداقلاريسنت ىىلاعتهللاةئمةيةروءامشالا ظ

 هروصو ةييطو وئادبفو" هبر با.“ هيلع ل ران فةوفانازنهب و ازااك الفاجاجت دملا ٍ

 اهد_ 1 هنو ةلاددن مكنود تاتفامق اس ىف: نمام دا نبي نملاتفةأو ىصو ةذاسح ْ

 4+ كلور ارا اواذيط هياوثأت أ الممادقو لسقأ بارسال تيايزاواللا ْ

 هذخأفادراناصرقا:معظأوالاناقاه رو غمكلأ الاهم حاضاايورسملاكوجواهعضوتا]
 ةقفشلا هملع ىتكردأف عُئاس لك أ 23 ًايدعقو لزتعا مث ارم ريكو ركشو هناحسسهلن ا دجيو

 صرع هاا ذم معي هنأت اعدقت اهو هممت رثك و انممناكس بط عاعط وهلا تش ١

 ااا 1 1 1 1 1 12 1 2 2 2 2 212 يلم
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 ١ رو هوو مكتجلع يتسم 125ج وعتع اعبر 7 مرج امج دج وت مح عج < هجوم < وول دييوجج ال ١ جدولا اهوا صوم ١ د <> يدك

 اموبانةندعىلا تنتأف نعل ا ىلا باهذا !ىلرطغن ب ردنكسالا ىلا دوعأ الف انههلباقلا
 هنداصت ركل ذا ترط وعر جامو مهعئاضب اوجرخ ا دقراجتلاباذاو اهل اس ىلع

 ايل لرش "ىلعاداف 5 ةرح ١ اللالواشدلا 2 ال ىسفن فتاةفءاملا ىلع وشو رصلا ىلع ْ

 :عرولا هنعىلاعتهتلا ىذر نس + اوبآ يشلا لاقو انل حسية را للالو اندلا هل 1

 هللا ٠ نءوهللا ن نمدخالاىلا عرولام -مم ىنهتي | دقق هباوث لحاو هئاريم لعن قدر طأا ْ

 مهتافو أموعىفمهف ةقئافلا ةريصيلاو ةعضاوأ اًنيبلا ىلعهللابو هلل لمعلاو هتنال لوقلاو ِ
 نوتتطن..الو نو راعن.الو نوركسف بالو نو ديربالو ثو راتتعالو نوربديال ىهل وأ -ارباسو 8

 ىلعرلعلا مهم مدن واعل ثم نمهّلل وهتلابالا نوح رهالون وشعالو ن رو ثطمب الو ا

 امأو ىف دو هاعفالو ىلءأوهامذ نوقر ذّال عملا نيعىف نوعومت مسهف الا ةقيقح ٍْ

 نكي /ندو مهياع عرشلا تالزاتلظ لا عممهعرزت اءاوث ه:ءمهءزوب هتلاف ىدالا ىذدأ :

 راكتسالاو هانز زعملا هئارعهو ىوع دي فورصموأ ائديبوعجم وهف نازيمهلعوهلعل 00

 كلذ نم ميظولا هللادابعل او نيبملأن ارم نا اوداذ ف هلمعبهتنا ىلع ةلالد/ اودل ثم ىلع :

 هلعو هلعبددزب لنمو «_تمهللاننوذمعتسي : عرولا اذه نءنوءروّ ساركسالاو :

 نماريثك عطقنم ناصسفكلاهوهف هقالناعضاوو هب رلاراةّتفاو هسفئلاراقتحا |
 مهدحومن مسد | بشي ن يدا نم اريثك عاق اك مه طم َن ءم_ي-حالصينءطاصلا ْ -

 ةعباتم كملعّن هو هئاماو ,لمهنسهتنا كلم عفرطتاف لاق ميلعلا عيبمسلاوههلاهتلايذعت_تاق | 1
 عونلا اذه لثمىلا كمهف ل ديناكل ههنعهنقا ىضرزح 2 - دىدلا عر ولا اًذه هنابحأ ْ

 هللالوةااوهللا ن ءوهللا٠ موس للا عرولانم ْ

 نيةنةصلاولادبالا عرووهادهف ةقئاغلا ةريصيلاو ةدضاولاةذدملا ىلءهتتانو هلت ل هعلاو ||

 ىناعملاهذ _هاندروأ انا و ىهتن!مهولا ةيلغو ّنظلاءوسنع ًالئن ىذأ ا نيمطقذملاعروال ا

 قايسو عمطالالب اقم عر ولان وكن مربوذما !ب>اص مالكب ةَقاعأ لاةدئاغللامدعت انهه |

 ىلا قثالتا نمدخالا ىلا كدي ن دال هل اوقدنع اذهنم ب سأ عضوم ىف هيف ناس دينه ْ

 ةيدوجولا ةققلسادضوهو ىدع أ, هولا 6 هولا لدم كر :اهام]# ه.فهرطن اقدرخا ]| تل

 ىقناقط ىلا اهدامقن ان م ”وزطام ا ةسدول اروهالا ىلا اهدامقنا ة_هقاذلا س هدااو

 عمطلاّنال يلطاملا ماهوال اىلادامق' اسايلاف عمطلاو امنة يسانملادوجولةّمباثلا ٍْ

 اذه نءلزءعقئاقللا بايرأو عمطمريسغىف عمط مهين عمطااو بذاكلا ن انا اقيدصت :

 ماهوالاراستعا طقسدق هال نوةدب الو+_لعالا نواكوتي الو هللانالا مهممه قلع الف ا

 ةعانتلاةفصباوفصتاف عمطلا مهنعلازفمهيولق نءرامغالا,:ةلعتم ىهىبلا تالامخناو ْ
 تاما نءميظع ماعم ةعامقل او ةيضارلا ةشيعلاو ةبيطلا ةايلسا مسهل تناكتف عرولاو :

 ىحاتاف ديعلا نوكي آل نيفراعلا ضءنلاق نيضارلالا > !تابادن نم ىشو نيقبلا ؛

 هداك 2 ة ةمسعنلاو عاسنالا نما دلا لهأ هسفٍسغ .ربام عمل ارم بادى ءاج دول :
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 ,دنعالو ليسا فال ل هطيو هني نوكيالو لابلانقزرلا ارطذمال نأ عرولا اضيأ

 : | هقلاعرتوالا نكسنالو ارصتنال نأ عرولا .١ هز د !لافوال ءأ هلك يأ ىر ديال هنالةرمشاسملا

 2 فرط دكرم لاف هللا عمودو نوكسلاو كرا تهذشللا ىاراذاف نوكسلاو دكرخلا ف

  لافو ءامشالا تءهذهلا ّى راذاف همفهتنا تيأرالا امش تيا راممهضعب لاق اك !هيفامل

 ! ماقماذ- هو طداسولا طوس هللا دن ن هلام قاطملا لالا نأ ىلع ءالعلا عجب أاضيأ

 1 تايامعلان مادهري_غىلا «بفهتنا ىشرالىذاا وهلال ءهضعب لاق اذهلو لكوتلا

 اا هىنامب ربعىبلا

 1 مهنمو ناهتمادهقرز لكان نم منمو لذي هقزر لك اننغ ممم تادهاشملا ىف نوقرتشي ع

 !١نيذلااماف ةلذالوراطتداالو ةنهمالب زعيهقزر لك اننممهنمو راظت ان هقزر لك اننم

 | نواك اءنيذلاامأو م-_هل نولذمفقاحللاىديانو دهب لاو اف لذبم-هقازرانواك ان
 مهقازراتواك اءننيذلااماو دكر ةنهعهقزر مهد>أ لك انعانصلاه ناهتمانم-هتانرا

 اماآو هراظتناببذ_عمبلقلا بدعة موهفهتعاس قاف: مهدحأر ظن راهلاف راظتا

 ْ زب زعلا نو دهب ةبفوصلاف لذالو راظتن االو :همربغنمزءم-هقازرأنواك اءنيذللا

 | نامالا عمسيل هنع هللا ىضر هتلادبعنيلهسلاق ةزعلهدب نم م-همعسق نو ذخأسف
 ْ ةقمة ىف سل انعم هنعهتلا ىذر بلاط ولأ مشل لاق مالسالا ف بايسالا امنا باسأ

 || ماقمفدح ون قانا ف عمطل اواهوراما اهلا نوكخ !اوبام_ءالاةيورناعالا

 عيب لءجو عملا اذهقال_سفنئملا فت اطل ىف ىلاءتهتنا هجر فاؤملادةءدقو مالسالا
 ا له_علانا وص نم عضوملا اذه فول: ان أر ى.موالصأ ةيندلا باد الا فئاظو

 : صوص#لاعروناهتنا كجرلعاه- ةعدللا ىذر لاف لءالا حاب هلاءاثنا ل فكمملا

 ْ هريغل ب اانا ولع وأ هريغأأ كاكا نءم-هعر وامهعرو "هل نم نافل اقالاهمهشنال

 ٍإ امراسولا عمفوقول نع مهعلو م-وءدو نو هريخو هل-ظفريغف م-هعامطا د ئةو
 ا تاداعلا عمفوقولا ن نعم-هءرو مهعرو نءو بايرالاودادنالا علو بام_بالاو

 || نانعم-هعرو مهعرو نمو تاماعتلاراونأىلانوكسلاو تاعاطلا ىلءداقعالاو
 | ءافصةرخ الا عمفوقولانءو ءافوايدلا نءاوعرو ةرخ الامهعفرتوأ ايندلا مهتتفت
 ْ اييدلابانا 'ذاورب «أانأف لصوملاديرأداد_هن نمت جرخ ءارو اع نب نا_ةعزمس ملا لاق

 ' امتاممتسشصو اهتانب له واهسالمواهك انهو امّمهذرواههاحو اهزءد”ىلع تضرعدق

 | اهبل غتث الفاهرامتو اهراممأو اهروسقواهرو<ع تلا ىلع تضرعفامثءتضرعأف

 | كانغ ةذاثلا عمتةقوولو ةناثلا نها نبط ىلوالا عم تذقوول نام ءابىلل سقف

 امة ناك ىررذملا 00 رلاديءزيسشلا لاق و كت أينيرادلا نمط سقوْكل نكن اهفانع
 3 عودبرلا ىلع تمزع يللا تقال نين سلا, نمةن-_. تدع دير ددكسالا قريش

 ماعلا تنك اذا ىسفن ىف تاقفان دنعلب ,اقلا ماعلا ىفكنا فلو اوقي ”يلعاذاف ةيردنكسالا
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 هدخاي ال لعل ىسفن ىف تاق مت مهر د فص ةجاح هنم تيرتشأف فرعي نم ضددىلا تح

 : لود هةءممر لاف نةولاغلاىف مطلا كركي نيداا ىف كي نا فن اذ ىن معو م

 دءبلاه متنيعلاو ييلاوءاطلا فو! هاكهفورج َّنا ىرتالأ ادبأ عبث رال عمطلا بحت

 ١ دودو هنعسا تةس د ةفمهال ذتالوقامحللان :.ءعلمو» عفرب ديرملااميأ كءلعتناذ_ه

 1 هاغذعن أك يغضالر دقاملجرلاابب أ خعراشملا ضعبهلاق أمعمساو كروهطظ هن هنود مدقنو

 : ريونملا فهمالكن مّ ' الامدت تاق لذي هلك ًاتالوز_.. كغ و هلكفءاغشع نأ ذيالف

 | هاساملامهنءهللا ىذر”ىلعلن-|باو + ىف كاذكحسو عمطا لب اةمىف عدول ركذ
 رهاظلا عرولا نا كثالو ام.مءداكح ىذلا مالكل !ىفهد انفو نيدلا المص نع هلاريضكسم
 | لك عمطلا لباةيال تالكشملا ماهتقا نمحرمتلاو تاه_ثلا كرتودو سانلا ةماعل

 : لاكو ل ع ةصاخلا حرو هلباقياع اوودامعمطلا انرك ددقو ؟نلباقملا

 ٍ هيباقلاةندن أهطو هيلعمههلا فوكعو هءلانوكسلادودوو نماعلا برب قلعتلا

 ١ لب اتيىذلا عرولاو ءازيةنوك الو قاشاتلا نادت االو هرياغىلانوكر هنوكمالو

 ١ هنعهللا ىطر ن_سملاهملعه بلاك دعس هلاحو برة علك ص هبو دس اعلا

 : ارهاظلا ف عرو نيهو ىلع عرولا هنعهللا ىذرذاعمنب ىح لاق روك دملاهباو - ىف

 ١ ناكمهضعبنأركذ هللاال كيال ديال ن وهو نطاسبلا ف عددو هللالار تالنأ

 ١ هلا لصوتلا ىلعلا < و هيلطىف دم لعف هتف هذه نءادحأ ىرنأ ىلعاصيرح

 : مم يطعيو !لوقيو نيك اس ااوءار ةقلا هب لهي وهلم ن نءئدلا دعيئشلاذخ أبنا

 : اندارأالا هد جاطماباوج م-ممدح أن معمسنالو نو ذأ 5 اوناكف كلالذ_ ةلوانملا نمح

 مهدحال لاق هنأ كلذو هشسنمو هدوه قم ىلع م صد>و هّتسغس مولتادر مان نأ ل ادعوك

 مسيار ظن ةمقبسو ؟قلخ ىلا فازمش سا د.هال ناك ناو هال نخل لاق ال

 : "فرذالف أ بالا و- ىف بحاولاو عرولا اذهىضتةةهدعبوأ فزرل اء لع

 : لاما بويأ ةدةكهسنسءاب الار طن ىف ه -ةئادب وقع لال ا هذه ىلع هد هك انمأسش

 ْ هللا ىضرنيدمىلأيشلان ءىوراكو ةفور# م ىهوا م منعهلنا ىضر لبنح نيد أ عم

 ا فرعاانأ اهلل اعفاذه نبأ ن مىرتابهتلاقو هسفن هع زان معق,لاجمانأ هنا 20
 امنوكلاهاةيوةءءار ةفلا ضءءلد ءفدي نأ هءاصت أ ضب سه أو هللا ةو دعان وهن يأ نم

 تااقالو نام طعم ام لالا لح ألمقدقو ىلاعت ىلا يور لبق قاهنا تأر

 - رغلا مضوأو ءانرك ذىذلا نسعملااذهب حرص دقو لاحرلاوءاس لا نمادح أه ف

 زيزعلادبعد_عونأ ني رخأتملا 8 ةققطا لهأ ماماو ة هعد رطلا عش هاند ذل

 ةمنان قاقلانووكانم نواكسحب النأ ع رولا تا لع لاق هناف هع هللا ىذر ىودهملا

 وم ءارهاطهملا أب نأوهو ىلاعتهتنومسلا نوكينأو دروألو.قوأ“ اطعو أذخأ ىف

 لاقو ةّرهلوأم :ةلخاكىدارذانوةّححد_ةاولاق اك لمعلاو معلا وءامثالا عسب

 اضدأ



 ناصغأتاذدةر - لذلا هم ) عمطر ذي ىلعالا "لذ ناصغأ) ؛ تلاطامئات تلاطاذااهوس ”للخلا تقسنلاةد :(تقسام)

 ىءوأ هتقيقح ىلع قاب عشرت تةسبولذلا عاونالراعت_سوأ | هتضمقس ىلع قان ل نع ناصغال او هناك 1 ا ةراعتسا عورقو

 ىأرذم ار همسش عمط ىأ هبشملل هبهم_ثملا ةفاضان مهلرديةفاضأق 5 رص ا اهتعاشتب قاما ودنا عمطلا هيشثو تاصحيو ن تددحو

 (ه0) سرغتال لود هن اسف ناصغعالات اذ ةرصشلا هنع شنت ىذا اروذبملا

 لالخا اا يوو أريصقتلا ناطوأ فاح ' رعتال ناعال ا لدغ ع نءمّتنامص دهب ىطساولا

 (عمطرذ ىلعالا لذ ناصغ أت سام)#و هنعىلا «تهتلا ىذر لاهو باد , الا: نم بذأب

 تاقساب لخملاو ىلا.عت هللالاق تلاطاذااهوس هلذنلاتّةسلاةلوطلا قوسلا

 رذيلاو نوهغىلءاضيأ عمو رهشلا قوسنعبعشنامو>و ندغ عجين اضغالاو
 سوفنلاتاف ام-عأن معمطلاو ةكلم تاراعم_بااهاكمذ هو عرزب ىذا بملا
 سانلاب قلعت ضخ هنال تاف الا عمج ل _صاوه لب اهيدويعف ةحداا | امبومعو

 ل<الو هيلع دي نهالام هنا هملاوةلذملا نمّكلذ فو مهل ةيدوبعو مهيلعداقعاو مهلا« ءاملاو

 ةزعل او ةزعاادودو ىذدشب ىذل ا ناعالا م .ةاداضمعمطلاو هسف:لذ.نأ نمؤملل

 هملامهمولق ةشن ًامطو مهال اومىلا مهممه عفرب ن نوكناما ناونمأملا اهبمصتا يتلا

 نيو لافتا لا نموملاهدمعهللآ انكم ىيااةزعلا ىههدهفهاوس نمنود هن مشن

 قالخا نمتءلذملا كإذ تحزم وا تافص نمةزعلا نأ اكو نينمؤدلل اوهلوسرلو ةزعلا

 لاه نياذالا ىف كئاو أهلوءرو هنتانو داك نيذلا نا ىلاسعتهتنا لاه نيةفاذملاو نب رفاكتلا
 رودقملا فك شلال اه وبأن معمطلا لقول هنعىلا_عتدهتتا ىضر كلا قارولاركب وأ

 نسحلاونألافو نام را لاف كَناعامل قولو لذا باستك !لاهك ةفرحامهل ل ءةولو

 اهلتتدفتاتالا نوت ركع كوست و تأ ع لاا وباسنلا قارولا
 (درغم) 2 كلذ فليقدقو كلههلذبو لذئثف عمطْن هو عمطلا فس

 عماطملا لايسرلا قانع ا عطقت 5 ايغألعتو ىلباف عمطتأ

 دو-ودةذ:و ر ونتااىفلاق نيقيلا دافأن مسافد نيدلاد_ساف هلاحمال عماطلاف

 عماطلار عطتواو قاهناىف عمطلا نمر_هطاوهاوسام دفن امرثك 1ك -:نمعرولا
 بلاط أن ب ىلعمدقو لاق مهعةمهلا عفرو مهتم سُأيلا الاهر عطام رأ ةعيسسل مهي

 ىلا "ا قسم هما أف نودععي صاصقل ادد وف اهعماح لخ دف ةرمهبلاه_دع هللاىوذر

 كدة بأ هنع ىئتبجأ ناف سهأ نعل اس ىلا ىتفأ.لاةفهنعهللا ىضرىرمهدلا نحل 1.

 لاه ته اع لسن سلا لا فاندهو ادم« هماعىأر دق ناكو كب امصأ تقام نة أ الاو

 ىلع ملكتي نم كلذ ساجا لاقت عمدطل لاه يدلا داس ذا لاقت عرولا لاقت نيدلا كال ام
 ةيردتكسالار غش ىرصأ ءادّما ىف تنك لوقد هنع هللا ىذرانخش تءمدو لاق .سانلا

 0 هع /

 هنمحرذتف كم ةىعمطل ار ذب

 اهناصغأ بع_كثنتو لدلاةَر هم

 هرم تقام لافولو اهعوردو

 فص ىذلاَنالىلو ناكل لذلا

 لص وهرذملان . ا ,ولوطلاب

 كلذ ناصغعالا ف هوو ةرحهشلا

 مظعأ نمعمطلاف عبتلا قير 5

 لبةيدوملاؤتحداقلا بوبا

 نال تاه الاعمج لد أوه

 مهيلا# ادهلاو سانلاب ىلاعت ص

 مسهل“ هدومعو تيل دامعاو

 الام ةناهملاو ةلذملا نم كلذ فو

 رودقللا فكاهي هيلع ديزم

 ن+عمطلل لءةول مهمضعن لاق اذإو

 دود_ةملاف كلا لاقل لوأ

 باسنك الاف ةفرحام لمقولو
 لاه ك_ائام لسةولو لذلا
 دساق ةلاسحمال عمالملاف نامر نا

 بااط بأن ب "ىلع ل داذإونيداا

 هرمصبلا عماح هع ىلاعت هنا ىذر

 ل صضاصقلا د_>وف

 نها ىلا ءاح تح م_هماقأف
 كلئاسىلا ىتفان لا ةذ”ى :رصنلا

 كَسَعب أ همف ىئتمحأن اف سعأ ن 7

 كءاصصأ تقأ اك كة الاو
 اندهو امعمد هلعىأ ردقناكو

 لافت تاع لس لاق

 ملكتي نم كإدَخ سلجا لاقت عمطلا لآق نيدلاداسفاقلاه عرولالاو نيدلا ل المام
 نوكتح لا دودو نيالا ري اعتل لاكونبلا ةضصوهوةس صاخلا عرو وهعم_طأالب ,انقيىذلا عرولاو سانلا ىلع 1

 زعن اصغأتةسرامف:#صملا هلاكام ىلعاسامق لاقمف اذ - هىلعو تاه-كثلا كلرتوهو ةماعا | عروال هبال اهئ أ مطرهملا

 عرور ذب ىلعالا



 طم هنعىتممومذمحزفاذ هذ كنوقو كلو-و كر اسنان كنعاهرو دص ثءح ن مىأآ (كةنمتزربام * الةعاطلا كدر فنال)

 واط ادو#لاح رغلاو >ادهفالضفو هنمةمعت هللا ن ماهدو مش ثمحن هىأ (كلاهتلان ا نازو كو اهل

 (نوعمعا مريخوها 2 .رفماق كلذ يق نجرب وهللالضف:لق) ىلا ءتهلوب كلذ ىلع لرد 74 ماه 1 ديعلا نم

 نال ةمثملسا كالت ع نم اهب ر ذات ضن فهن ىلا_عتو هن ادهش هللا نم ءانيعار“و 9 ىلعاهراهظاو هملا هعاطلا كد لاصراذ

 0 ا ااا سا هسا تقاس
 اقل هقو هئماهر ود ص ةشرح
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 نءهبل ا نيلصاولاو هانيرئئاساا)

 ةيرفهاظلا (م-هلاعأ ةيؤر
 نكلةسلقلا (مهلاو-ًادوهت 9

 نعنتفئاطلا عاطقْثا ىف ىنسلا
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 هللا عم فدصلااوةةحمممالف

 مدعبامصقن مهي فرل كلذو (اهف
 اهلعف لاح هنا عم مهب قاقروضدح

 ةيفو ف مهسوهن نوموتمامتاد مهذ

 لاو>أ ءافصفو اهق- مهلاعأ

 ةءاربلا ىف امسك لذ ناكسذ مهب ولق

 ام م١ اهدوومثو اهتبو 10

 هدول مه.سغ هنالؤ نولصاولا

 نومائريت هبل ااهوبسن مهنأ ىأ(اهنع
 كلذ نءمهعطقفممتوقو مهل اود

 نءو هيرقةرمض>ح ىفهلم-ه دوش

 دقوو در _عهعم دهشب لهد_هاش

 نقي رفلا ىلع ةمعنلا هللا غسبسأ
 7 امعأي قلعتلا نم مهاهاع مح
 كلذ ل_ءف هنئالا ل نأ

 اوطنيلصاولاب و اهركنيكلاسلاب
 نمقرأماقملا ذهن أك الو

 ”ىلمساول ا لأساملاذهاولؤالا

 ناكل داكع ناممع ل با.صعأ

 انرعأب ناك اول تف مكضش 3

 ريصقتلا ةيور وتاعاطلا مازن

 ىلا ميش كر كادي دي رابع رو ات ةنمدوم تابع ةيسقلاب# ما الع شمم ا ةمسوملاب كرم مهل اك امو

 ةراصضدلا 2ك هاشام نعمة الع لامقالاهل باقلاو هند هاش امةمصودو مكسسمملا

 امنال هع اطل أ كورفت ال ةره_صوأ 10 ىذمقع لمعلا اكربرايدالا اضدأ هلو

 0 ارظان ىهىتلةريصملاو د_هاثتو مضت ىح تاسفملا ىناعم لاف ثك دش

 ثيح نماهبحرفنيسهجو ىلسعةعاطلابحرفلا (ثوعمس#تةريسخوه اوحرغلف
 . نمباط ىذا اوهودو# اح رفلاو هاذ هذال_ضفو هممةم_هذىلاععت هتان رم اهدوهش

 هراسخاب دعلا ع نماهرو عط ثم ع نءاع حرنراهركح :ىذتةموه كلذو درعلا

 نمعلا نموهو ةمعنل انا رد ويرسم نس وو هدس جر ةوها زهفمؤ كوت وس دار

 أعز[ يلتلا رن 1 قأسسوئشالبحرفهجولا اذه ىلءاممحرفلاف لمعلل طمحملا

 ايما نيران عر ةافوةسم ةمانمثيامواهتمدمكامو منان رفا
 اهيفمش اعمق دصلا اوةقصن ممم الف نورا ا امأ مهلاو- ا دومثو مهلاعأ هب زر نع
 لعفث مح نقي رغل ا ىلع هم عن هللا م .سأدةل([هنعهدو مش مهيبغ هنالف نواصاول اامأر ا

 ممم اعوط مهب كلذ لذ نول صاولاف هاوسل مهءدبأو هعم م هاب هنال كلذم_هعم

 اهركو اعوط ضرالاو تاوعسلا ىف نمددعسنهللو اهركم_ميكلذ ل ءننوكحاالاو

 ذاوريغهعمدهشي له دهاش نمو هر ةرمض- ىفهل مهدوهشا كل ذنء مهعطق نول_صاولاف

 قد_هاا مهم مدعم ذنءمسوعطق نوكلالاوهاوسهعءدهشودا ارث لاغ

 لاق مهلاوحأ ةمفصتو مهلامعأ هلو ىفمهسفنالنومممادبأ مهفىوعدلا نمةءاربلاو
 0 رص | د مشي نأ هل اوحأ ىف هللا هالو نمتامالع نم هنعىلاعتهللا ىفضرىرورهغلا

 ىةاعارملاةلقو هتادها حم فروتمااوهقدص ىف ناصةنلاوهراك ذأ ىف ةلذغلاو هدالخا

 ىنفي تح هريسو هدصق ىف هللا ىلا | رفد ادزيو ةمض ريغ هدنعهلاوحأ عجب نوكسف ءرقف

 ىمدقدح الو دربال هنء ىلاءتهلا ىضر دم غني ليعمس اورعوبأ لافو هنودام لك نع

 ىخيديزب وأ لامو ىواعدهدذءاهاك هلا -أو“ ايراهلكمدنعالاعف نوكتىتحةيدوبعلا

 ريشتنيماّملا نيد هىلاوءئش ثراه دعب تدلانامةد- اوتيل امم ىل تفصول «:ءىلاعت هللا

 لأسواس ل-+>داملهنا كادر هع لاسعار 8 نء كورت تلاةءاكملا

 مازتلامان عاب ناك اول اةذ مكضش كىهاب ناك ذاع هنع ىلاعتهتا ىذر نام عى أ |نامأ

 وهامة كرم ااه نا .سوح نارك سم لاقفا فربصتتلا ةي قرو تاعاطلا

 |دارأا+ اوه ءىلاعتهللا ىذرتك ريما سد ءاقلاو اذا ت.سالا لاق اهكعشتم .وابيرج
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 ناسحالا نم هناف هملعم هامرية دع الن أف هرعلاماقم



 يل اهاصو (بولقلا اءاطم) تاضاي رلاوراك الا نماب اال صو برلا ةرمضح نمدي را بلق ىلعدرت ىتلاةمهلالا (راونالا)

 ىأ (رارسسالاو) هيواطمىلا اهيكار ةمطملا لصوتك ه«برقااو برلاةريض>اسهلوخد وهو هلة هجوم ىه تلا امموأطم
 2 هلام يحالطصا ف الخ هنال ىلآقأ | نيعول عدس ناتافتلاالو ةمفوصلا دم ءباَقلا ن نطابوهو ريع اضي أ رارسالا اناطمو

 هزت دنع ةسلع ع نم هدصقش ام ىلا هد_ذ<ريمالا لصوت اك برا 5 ةرضحوهو هملا هجوتي و هدصق,امىلا هبل صوت ىأ(بلقلا دنج

 ودواهدوصق ىلا اهب لصوت (س 2 ديعلا ةعدسط ىو( ةاظلاّن أ 5 )هلوقا ةئطون هيا امناو هلبقامم دافد سمادهو

 0 ارسم نأهتنادار ًااذاف) 660 نفل اويبلف بانت اى نرخ الازاسر ”هل- اعلا سا ارغالاو ت | اوهشلا

 ا 1 1177 5 10113 171 5 7

 ها الدو ىلا_هتهللا ةمطظع هدوهش كل ذنعسةنأ آهدوهش ءاضؤو هظؤ هناعارمو ههنا

 كنه هنءىلا.عتهللا ىضر”ىذابارمصنلا سا ةلاوبأ لاه هنامكسو هناكرح ماسقن ذر
 ند“ وو ىنعم ف فاؤملامالكن مىأسو ديالا ةحارف تعقوامتمت>رخاذاك سفن

 روصختو هتاطبعت نوصسم بو..:لنيداممال جفن لو نوكح تم -جا١قناكلا كلدو-و

 ةللءاحاناطءنيقءلاو نامالاراونأ (رارمسالاو بوإ_ةلااءاطمراونالا)© هن اذ لكمهيف
 روداا]#تاروك ذملاتادراولا ىهكلتو بومغلا مالعةريض ىلا بولةلافرارس"الا

 راوالا دون هد مأ هد.ءرمصم نأ هلل ادار أ اذاف سنا اد_دح ةلظلا نأ 5 باقاادنح

 بفاشللث اددس ك ثااو كرم دة ةلظو نيقلاودمحو تاو [مايغالاو قل ددمدنع علقو
 همت نع عطور لكس دية رصلا أ دادأا اك لاح برحلاو سفنلاو

 دو رمأب لمعلا ىلا بقل لاماذاف سكعلا ىلءذهد.عن الذ خدار أ اذاواهدونحددم

 لاحلا ىف هذتلممومذم ممأب لو_علا ىلا سفنلاتلامو ل املاىف هدتلم لالا ىف لوم

 ةرمصن ىلا هدجرو ىلا عت هلا هأ نموهىذااروالا عراس ال: ةةواعز انتو ل املا فلم

 .فص ماقو سل اةرصن ىلا هو ناطم_ثلاسواسو نمىهىتلا ةلظأاتردادو فاَقلا

 هللار وب باقلا ىدتهاةداعسلا ةَباس ىلا_عئهتلا نمد_.هلل تةيسنافامهش لالا

 الاملا ىف هلآناوهملا لاماعب اها لعو هل + الاف بغرو هل اعلان ناهتساو ىلا

 نءساقلا لهذ هللا ذامعلا اوةراقشلا هللا نمهل تةمسنا ول املا ف هيمننلا نم هو>رب

 ناو هسفنهملا تااماعلعو ل+اعلا :دا,رمغاو لج الا ةءفنمنعةلظلا ءةعأورونلا
 نيد: نب لامعا ماهل او نينصا اءاّودلا دنع و لاحلااةذ| نماها لصعا1ل املا ىفهللآ

 هند اعدساو هملع هاكون قدصو هرك ذةرثكو هيهذا.او ىلا ه3 هللا ىلا هعزفالا ددعلل لمسال
 هبنوك:لدراولا كيلعدرو أ هن !هلوق نم سهلا تارايعلاهذ_هو يجرلا ناطمشلا نم
 ةيراقتماهيف ىلاعملاو ةئاتةظاشلأب اهر كو ٍباَكَلا ب> اصاهيف نفت اه ىلا ادرار هملع
 فدكلا ةرولا]# هنعىلاعتهتلا ىذر باكل اذه نمةريثكعضاو ىف هتداعهذهو
 روذلاف ةرياغتم نامل ةئاتذع ظافل ا هذه(رابدالا و لابقالا هل باقل او مك اهل ةرمصءلاو

 أ(مدمأ ا( اها اوه مدع

 ىأ (راون ل :2ا) هب هلق ّدمأ

 راو الاوأ راوالا ىه دون

 تاصحاذامناقدونلابهبشلا

 هسا وق

 عطقو) ىلا ءت هللا ىلاوص

 ١ ددمىأ( رامغالاو ادد مدن
 00 را.غالاو مظلاو

 لعق هئالذخ دارأ اذاود بحاو

 ىبلقاالاماذأت كلذ مارش علا

 كاندع مودك حامل

 اعزانتو رطفلاك ةوهمىلاسفنلا

 نمهو*ىذااروألا عراسالت اقدو

 ىاققلا ةرصن ىلا هّتجرو ىل اهتدتلا
 دنعو سفنلاةرسصت ىلا لظلاو

 نيب لاقل مامعل اونفصلاءاَهَدلا

 هعز ةالا د. ,علا لمسال ند حلا

 اذكهو هءاعدلك وو هللا 2

 ىلا لضاتأ ىلا ملاص للع لك ىف
 مكح ل نك عطقتسف ىلا-عت هللا

 ضيا زو سو سفنلا

 ىلع هتلاهضممي ىذلا(روذلا) لاق

 فشكى أ (فشكلاهلإديرملا باق
 ةعاطلا نسكت اسغملاو ىناعملا

 ىغىتلا (ةريصملاو) ةصعملا مو

 جارك رهاطلاراوالاالا تار تاس كا ا
 2 (رابدالاو لابقالا هل باقااو) ةيئطايلاراونالانالا ىلاعملا نم ء”ئذ|ةريصيلا كاردا ن نكعال سءمو

 ع سددت الفةمصدملا نعربدأو حراوملا هعيتتفامحأو ةءاطلا ىلع تلقا لبقأ ةمسسعملا حقو ةعاطلا نسم عايل نشكل
 امك نااهل ةريصب او اذكمملا ماعلا لص نأوردةاارارم.اكتاسغملا نى عهغثكلاهلرونلا نأ عملات ألة واذه حراوملا

 20 ام طسو ل الو هك ف تشن أ ف ئاكملل فدعا نانوكالدةكاردالاو ف كلا اذه م كل ذلاردا
 همك ىف هيث مدعل كا ذو مةتالو وما .عرض ءاملوالا ين دح |ذلو ريد نااماو ايناافاةيلق قمت نيس



 ' اهبحرمشت ىلا ةنافرعلاراونالاو ةسه ولا مولعا !نمهد مع هي هللا فتن أم ىلعداولا قاطب(دراولا )ديرما يأ (كلعدر وأاا) هه "” ؛ش؟
 هن رش طظلغاددعلا همر ءثشلناو بلقلا ىلع ري ىهلا لت ىلع قامو الطابلطابلااواست- قدللا كري هيلقاميريشتسو هردص

 لوخدلاْنأ 0 را ىلعالبةمىأ (ادراو<, لعد, نوكسشا) ه4 اهدا رااوهادهو لاما, هنءربعيدقو

 لقلالا نوكمال ةرضا اكل" ّق

 درو أ) لاق اذو هردكرام ص اا

 ديزم كتل دراولا ك_ءاد

 (رانثال اقر نمكرّردي 7 رامغال ا

 ضارغالا ىهراب' الاوراغالا
 ىهذسوفنلاتاوهشوةبو دلا

 ايلا كنوكسو اهل كحك ةمصاخ
 كلعدروًافاهلع كداقعاو
 كمصْغْن مدن ملا تلدراولا

 ٌكقركسا نء ةيكلم نم لرّردو

 الو بطنك .ةقواخعلان روك: الف

 "”ل>-و زع هللاملاست وكت م

 درو )لاق اذاو هعمروضعلا ضم

 ندمنم كر مادراولا اع

 ةعاقلا كتاذصىأ ) كدوحو

 كلالومدوهش نم كلذ - عناماك

 نم رودسملل عاملا نم 0
 ىأ (كلدوهشءاضفيلا) حوورإلا

 ءاسضفلاب هسشلا لومدلل لدووش

 ُ 2 هرلان عدل اود مش

 اذاكلسن: كنص“ مهضملات
 ديالا ةحار ف تءقو اهم تءرخ

 مدودو ءادقل

 دراولاّن أر رةنلا !اذهىضتقمو
 نغو ةدحلاو ريتش 1
 هيوبرأاةريض-ىفلوخدلا
 كءدعدروأ ىدلان وكر نأ

 ىأادراوهلعهنوكتلدراولا

 تاعاطلاب لاغت_مالاب لعالم 3 1

 كل 0 د ا عاو ضو 1

 لس فاضت ب كنا عم

 صاللخالا مدعةمضخةملا هما اوهشو

 ظ هبسَقْمل لومقىف هملعدقعتو هملان 3 رتاعر2ل لص اذاف صالخ الا كال ل هدو كلذ ن مك ماخلرخادراو كل ءدريفةدابعلا ىف

 3 لاا: ا ص : 7 هما ف < سنا هي ندع مع ا تا ينو

 هبل تفل الة فصا ذب فوصوملا لمحلات أهحولا ادهىلعهان ء«مو بولَقاإ ىنر العال

 ذ_ةا.حقسف هّتيؤر قر نم هرّرَكو هحالصءرايتعاو هناذَتلا مدعو هريتعبالو باقل

 ولاا حال_داىبرأ لعال ريد د ”فاضم فد ىلع كلذ نوكي وهلم عمال هير عم

 ١ سلا عطقاو ةوهو ىعملا ا ذ_-هسساْإ اماؤملا مالكن ميمو هانعم ىفاموأ |

 نأ. نالا ىلءنااغااو هرخ لل مهلاوح ا دو مشو مهلاعأ هب ور نع هس ءلانءا_طاولاو

 الو هقورح باتةحانلا طافت لوبا ظذلوهامن هرك ذو هللا هجر فاؤملاهدصقىذلا

 طرشت ان الا نملعلا ةمالسلوة:نأ هولا اذ * ىلعءريرةتو فز> ىلا اذهىف جاد

 ااو نمل ن نمهللا لمةّءاعا لثاق ن مزءلاه دقو ىلاءتهّنل دمهم اصّنالهلومق ىف

 هنعسمغ.ف همفهريصتةةيؤرو هق< مامقلا ىف سفنلا ماهتاتاف الا نءملهعل السرب

 أ ده ىلع نكي ناف «_لعدمتعئالو هذك اسيالفءدوجو هدسنعر ةمدو هدر وش لادذا

 هلهقيفو»ىف هسرلعىلا عت هللا ةنمدو مش نعاس اعهلاوظعتسموهنلا |١ رطان ناك لي فصلا

 هنع ىلا عت هلا اىذر ناملس 2 الاه ه.عسب او هع كلذأ طرق ىمعلا ف كلذ هعقوأ وأ

 نم *وث لكن ءىلاعت هللا ىذر نيسملا نب ىلع لاق وهمس ست>اف الع ىسفن نم تنس عسا |م

 بمغم عوذ ع لو.ةلاّنال نم لمد ال هنأ أ ىلعلءادكاذفْث تور هيتاصتا اذاٌكلاعفأ

 ةمالعامنفراعلا ضعد لّدسدقو لوبقلا ىلعلماد كالذف كيور هنع تءطقنا امو كذع

 دعصي هملا ىلاعتهلوق ةلالدب ة لكلا هنع ُكرظن عاطقن وادا كنامسسن لاق لمعلا لوبق
 قييالتأ لمعلا كلذ ىلا.عت ىلا عفر ةمالعف لاق هعفرب مماصلا لمعلاو بيطل !ملكلا

 هس دنعو كي دنع نب ةيوذيبله لا عفتر لش ا ارظن ىف قيادا هنافْئ م همم كك

 ماهتا نم هأن 1 ذامام مام هد:ءنوكحي,نأالعلعاذا د_عالىئيشف

 هيلع هب نوكتلدراولا كاع درو تار هلوقدل لص تربص مل اهب ؤرو سف: :لا

 هرهطملةةاحورلا فئاطللاو ةئانرلا فراعملا نمبلةلا ىلءدرباعةرادع دراولا(ادراو

 ةهزعم ٠ ةرضحلاّنال هترمضح ىلا لوخدلاو هيلع دور ولل كاذب لصإ ىت - همكربو كاذب

 هملعهينوكتل كءاعهدرو أمنا اذافرامغالار اذق أ, ثول مران ار دكت لكنع

 ران الا( ران ”الا!قر نمالرر<اوراسغالا دين مل سنم ءادر اولا كملع درو أ) ادراو

 اهلع كلداقعاو اننا كوكس اهل سوو نول كاذو كل ةقرتسسمو ةيصاعراءغالاو

 ٌكقرخسا ٠ ند ةمكحوا هن نم كررحأو تمص نمد, نمل بتمأ دراولا كءلعدروأامناف

 التقرحات قرزاكتلا قل نم ىلاعث هللا برضا« ىنعملا اذهىلا ةرامالاو

 رامغالادب ع ان رم لع نكالثمنا وحس لهل رالسالسر ون وملك انعم ءاك رش همقالد و

 ددوأ] 8 ر+وزعهتلاطس ناكو .دكرشالو بدصن هم قولخل نوكيالرا' الا قو نيو 0

 تويخو# ترسو ئفت  (ةلدوهشءاضفلا لدوحو ند-نم كرا دراولا كاع

 لاف مث لأول لس سبالومهيدهاشتو كفتة ير نع هابل :ثلان دراو كيلع »نيف لطانكلدو هيرق ةرضح ىلا !مب كلو دوو كلامعأ
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 هلعركيو هيروع هعسال ىنذ ذى عش ى>ةعقو ًاديعالردق ىأفءلضذو مدرب بدحف

 رووظ لو للا بضن مهدابعن مديكلم ق دال هلأ ل عاو ريوسلا ف لاق 8 رفغيْنأ

 لا ا ا ةعافشلاعوقوو هاا

 ىلههلوق ةومهل ارغغمف ىلا عت هللا نو رفع دق نود موقب«ا1 مك هللا هذلاو دل

 هللا سّدق نسل ىلا ذاتسالا ىلا لبر ءاجو ىتمأ نهرئاكلا لهال ىتعاهُش لمع بلع

 نمر هظو تمكو تكت اركنملا نمانراو< ةدراملا ناكى دال رزعلا هر
 ىفىلاعتدننا ىصعبال نأ ديرت كن" اسسها. لاقفاذه نوكي نأ ارغتسا لحرلا كلذ

 3 رفغمرهظتال نأ بحد ةقهنكلم ىفىلاعتهلتا ىصعيالنأ بأن موكل

 هيفا ايو هنءاسا ترثك بنذمن كولو هملع هللا ىلم هلال ور ةعافش نوكنال

 نآد.علل شب الفدا املاعىصعنأو هناعار دّمبواج-ارهلناكنف هبر نمةجرلا هلت حو

 ءوسو همجر نماطو دقو هحور نما.نأنأ هي دس قلن نأىلا هيدوياماظعتسا هدم ظعتس

 هطملست ىف ىلا عتهللاةمكح لعب و هنءهملا عجرب و هنمهيرىلا بوت نأ هملعلب هبنظ
 ريخ ب اذا َنأالولل_سو هيلع هلا لصدتلا لودر نءريللا فو هنو هدب هيلو هملع

 ٍبنذلاَنأىلعاذبكهنفادبأ بن ذنيبو نمؤم نيب ىلا عتدقلا ىلخامب علا نمنمؤملل

 ىلارظان همحاصنالهالوم نيب ودبعل نبت ات م ظعأوه ىذلابعلادوخو كَ

 بنل كل ذف الدجل نك امو كلذ ظالم ةدابعو هتعاطل مظعتس يدلل هس

 فرصي بهلار دش ل ءبلازا تلاوات نامل ورسل اصول يل ١

 حو راتتفال ال هيدؤي بنذلاو ءانغتسالاىلا ا هير ىلاءدي

 لبقيو هملا هد دربامنمؤملا لاوحأ فرش و ءالوءىلا هراَمَدْفا لوز عهتلاىلادغلا

 تافصل اتروظاذا(ملضفكهجاواذاةبك الو هلد_ءكالباه اذا رغما يح

 تاطبهتقمو هس ضغبأ 1 ل ءلاةفصترهظاذاةنيلماعلا لادعأ تلطبة_ءاغلا

 تادمضصاه مدح ع نلضنلاو ركل فدورهظاذاورئاكرئاغصت دامو هتان

 ا

 هلدع مييلععضو ناهنعىلاءتدتنا ىنرذاعم نب دك لاق رب "اخص هرثاكت عجرو هن امس

 نا ىههلا هنعىلا-هتهللا ىذردب اعدنمو ةديس مهل قم م لف مهلا ناو يس مهى

 نسما ىبأىديسلوقن تياص ًاامو نا:س-لشتلىتةمناوف“ امس رقع قشنيحأ

 الو تديحأأ ع نمت , امساذت " امس ل عجاو هناجانمو هناعد ىف هنعىلاعت هللا ىذر "ىلذاثلا

 رشا اوكنمضغبلا عم عفن الناس الاف تضغدأ ن كافيا امل عدت

 همك ىهأاهلوق ىنعملا اذهل ثم ىف هللا هجر فاؤملا ةاجانم نم أ مس.و كنمبحلا عم

 يسب ؟لجال كفا ميلا بك دعا_ يلع ىداقعا مدها ميشا و اهتءذيةعاط

 اميدنأب ةدوجوملا خسنل اف(ةدوجو لد_ةءرقم و هدوهش كدع سمي لع نمبواقلل

 اهلك لب كيونذنم (ةربغصال)
 وهو (هلد_ء كلبا اذا) راك

 هيلعر#رغنم هكلمىف هفرصت

 نءىلعلدعلا ةيصَن رهظاذأو

 تاطد هنعمو ىلا عثملنا هضغلأ

 الوإر "اكهر هي

 وهو (هل ضف كهجاواذاةريبك

لب ضوعءريغدئ كلاءاطعا
 عسج-

 ترهظا د اور اصح كيونذ

اعمضجإاه دارا لجل انك
 ت

ور' اغصور' اكتء>رو هنائس
 ادل

 هرس هللا سّدق ”ىلذاشلا لاى

 . نم تاس انئاش_سل_عج و

 5107 53 ا تدمحأ

 لمعال) تضغدأ 0

ل ىأ (لو.ةالجرأ
 هلق لو.ة

 نأ, (هدووش انبي عنم)
ه هلك_ةنوىذلاتأه مشت (

 اوه و

 كلذ كةمرد صامهالؤلو ىلا:

ريس 4 .ردمحيو ) لهعلا
 

 ع لمص ف هلع نوعتال

 ىلاعتهنناىلا لوصولاكب اكروهالا نم

 تاجرداا ل_ذو هنم بر-لاو

 ه.فريسصملا كَ ْورل تاماّااو

 ةعئاملاتاف الا نم همم الس مدعو

سنلا ضعبففو هلومق نم
 ىحرأ أ م

 اهحالصا ىأىولتا|

 نأ



 تان لع مدنا تاءاطلا ى؟(تاقفوملا نم ننام ىلع زا مدعم كدب را باق ىأ(بلقلا توم تامالعنم)
 1 1 ب

 تالا. سماع ةارابرعا

 هنا> ةمالعو كنمد حولا

 ا هكردت/ناوةبهلالاراونالا

 َحغَتواديدشاح رف ءلاعالا

 لءلد كا دو تافااخنار ردص ىلع

 ةدارالا لأ ند يا ىلع

 الوريسسلا ف 4-3 هلانيب ودجملا

 ةمومذمةمظءهذ_مذ طونقلاو

 هيش دس ةفرعم (هير فرع نك
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 )| (هبلذ همرك بنج فرغصتسا)
 هناصسةوفعهعسال بت د ىأف

 لمع ىلا تذل 7 فطظعءاما

 "5 هلنم هيونلا ىلع ه.تحنم

 | ىلع مزعلاةدصو هنععالقال و

 94 ةمظع ىف هلممىلا د دوعبالنأ

 : ناعاتامالع نمىشو ةدومم

 نموا اناد وع سمن الاف دمع ١

 لج لصأىف اهناكهيوندىرب
 ْ رجافلا ناو هبلععقينأ ف اخ

 هفنأ ىلع عقو ب تايذك هنو دول د كرب

 نا لاو نال انك هيلاق

 تريك ت عضم سأ امكةعاطلا

 |(لكح ةصعااناو هللادنع

 -* هللادنع ترغص تمظعتءا

 :؛ لح ىلعو هع هاضز ىلع ةمالع هنال ا دهّرم »تا ادالهدمعىلاعتهلل ١ قفز اذا ه.لع :

 ٌ ه.اع هطغق“ ىلع ةمالع هنا هناحأو كلذهءاس ىداعملا لمعت هعدعل لو هلال اذاوهزاحر ١

 اهكر يب 5 سدأو 0 0 0 ل و هقو> ددنم تاعو 0000 بئذلا ملظعبال) لل ْ ها دآو ت ١ هج 0ا 1 ١

 ١ بانم-ا قةغلادملا ىلع ثه.فوالاوارارتغاوام٠آ اهتمهنافام ىل-ءنزللا مدعو و 0 100

 دس واط وئةواسأنا املعمدتلا كرو اهلعف هانت 1 و
 0١ ا ا لا ياو اينو ءاصسم نم سدو ان اجةيتسلالال وصال 1 -ضأملا ىف كعقو' نأب 60

 ىشم مت هنل رجا انسعاجم ى روان ئاحالنتآ 0050 اع هو ناعالا ىف ةحدا ارا اروانا |
 ا آو ىلا ت ترهمم واتس اهتريسف عسنةريسمن مىاح ارّتءضو هللا لورا : ف 0 5 7

 : تف ده ايمان خزي

 5 ملسو «بلعهللا ىلص ”ىبنلاهلل اقف ىف انروسأ نشأت ن ءءالعس ال ىتاحار تدصنأو 0 : هناف)ك 4 : 0 3

 .ٍ تيك هاطوقت راسي

 غلا ار كلا ًارثكو أل قالع تلعاذاو هبلا تنئح ْ

 تشيلو لترا ٌثىسح ىسح ديز لا قف تكلهدأو ىأ ىفىلاسالغ اها لأمه ىرخالل ٍإ

 ||| هير فرع نمن اف ىلاعت هللاننظل نس نع لة صت همظعْل دع بنذأ | مظعبالا) 4

 ١" هل ثم ىلا دوءبالثأ ىلءمزعلا قدصو هنععالقالاو هنم ةدوتلا ىلع لمست ةمظعهدنعأ

 1 هسا 0 :ءهللا زي حلا هن عم

 1 : اك تالا 0 هكر فام ىلع نزح ناميالا 2 ناكاذا

 ا تاعينا هاعملا بانحا نمهلوفوبو تاعاطلا نمهملم»ةسناع حرفا ادوسو اذه |
 ١ ُت وى قفدو همثل ٍ 6 4 و 1 تاعفام ىلع كمدنو تاعاطلا نم

 : رود_صد حر-ةلقتالزلا نه

 ا قولا اذهيدسلا نكي نان سوت ومل سن هادو ةنيدعفل رمت مريللاقءاحدقو

 ا نأ لبق نم كلذ ناك ااو ىلقا!| تءمو هذ هانأ ام ىلع مدخل او هي افام لعن زل امدعو

 || هطضحو د_.علا نع ىلا عتهتتااضردو>و ىلءناةمالعةئسلاو ةةسملا دمعلا لاعأ

 ْ هانأذا لو ه.لعهللا ىلص هلل ١ لوسردذعن ماس ؛لاق هءهللا ىذر دوعس» نب هللا دع

 ْ لاقفو هيلعهللا ىل_ص "ىلا ىلا

 : ل اهنعتاكسدق "لذ عم برذ لربما ديز تن لب لاكل_كناديز لاق تنأن

 ْش وهلا ”ىبنا اهل ل اتق ديربال ن نمد هم دالعو ديرب نوف هللا ةمالع ن ءدالعس 53

 ِ ا سل 1 يام ناسا

 : هللا دار أ ولوديز انا سعي ىه

 ميلا 111 8و نس ل

 هس
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 ١ مظعي نأ امهدحأن يهجو ىلعهبكت ص دنع بنذلا ةءظع (همنذ همركبذج فرغصتسا

 هللا ىذردوءبمن.هللا درعلاهانلقمدمعلا ناءاتامالعنم ىهوةدو# ةمظءهذهف

 !|| هبوندىرب ,رجافلا ناو هيلع عقب نأ ف اع لج لأ فان اكهرونذىر . نم مولانا هنع

 : دلغتريك ترغصتساابلك ةعاطلاّنألاعبو هراطأفا ذك هب لاك هفنأ ىلعع ةرباردك

 : ةمظءهدنءمظعي نأ اش لاو لامن تع ترغص تلفت ا ةصملأ ناو هلبا

 : ةحداف ةمومذم ةمظعمدهف ىلاعت هللا ظلاع ءوسىلا هبّدؤتو طونتل او نسأما ايف هعقول

 1 ميركلاداوخلان يا ارم تانض: ]وجا سمو زان نمل عرش رهو ناعالا ىف

 ا هنول ذر ع سال ةؤر ملأ قحهتئاناثر اعئاكو لو «_سدحو هلةعب هسامقو همسسفت عهفوقوو

 ف

 توف



 تكل

 كاباراك ذتلاو ل وابا ٠ ىففتهي كتماسقر ناك ىح
 كانعمهانءمنملكدلالصاوو »ه هدهاوشت>الدق قالا ىرئاما

 | هركدانم_امنا | نم "هل غرثك اءرك 3 ىفنو رك ذل مالا اذهىلا اريشمىطساولا لاو
 | قثرعلا لأ باك مَّدةم ىلع ءركذ مالكى ءانيلا نب سايعلاونأ لاقو هاوس هركذّال
 الذ هَتيأروةيويثلا تاماكلا ىف ةماعلا ر ارسال باّكوهو فاش | اروطظملا نينيدلا

 ١ ءررذلجروك ذملا نم دراورطاخ نعجاهامركذلا نسحأ نمو هنا هجرهط# مالكلا
 : قت ميونامأودارسلا كش دروسا فوت دنع وراها

 || ليداحت االو لوا نكح كاد سفرك ذا !نع ءاهبقرغت_.ةلاحىلارك اذلا نكت

 . اعرافركذلا ىفركذل ا ه_:عساقلان روك. نأ كلذ ناس و مكحر زب زع نم هر دكو 0

 : حرخف هتملتعو قدا تدب باةااريصءفد دلج هللاربسغ هسف قيءالف لكلا نم

 : اذه ٌسطدنأف هب طش .ىذلا ها نيبل اقل انوكذشنحو ريبدتالو دصقريغنم ذل

 1ْ ىلعل اروك ذملا ىلوتسا دق هب ععس ىذل اهعممناك عمم نار واهم سطس لا هدب ناكر كاذلا
 : دعلا اذ_ه. نم تافصلا ىلعو همضر.امفاهفرصقحراوملا ىلعو كدتمافداؤفلا ىلع

 || تاعاطلا,لامعالا ثعيذتو فاك: ريغ نمرك ذا حرذع كا ذلف هناض سه ىفءاش فدك اهماقف
 || عمهش انا ميظعلا لضفلاوذهتناوءاشي نم هنود هنا لضذ كل :لالكرغن ءةذلو اطاشن
 كلذ ىئ«ءمالسل اهيلعىبوممأ باق هللا فصودقو نو: ,-هنيذااواوقتا نيذلا
 || تداكف ىسومرك ذ نمالائ لكن م ارافىأامتراف ىسوسمأ داؤفرهصأو قحلاهلوقى

 '؛ طيراسجاربص هركذيوعررمصتللاهكرتثاك لبريب دئالو هرك ذل اهنم دصقرمغن مهيىدمتنأ

 نم هنأبو ىمومنأش ف لبق نماهيلا حو مب نيْنمْوملاَن ءنوكحال اهملقىلعدتلا

 نيدضا |عاتجا اودو مظعلابهفصووزعلاوبأهركذ ىذلا لاكسمالا عفدني كلدبو نيلسرملا

 اهةناقح فرعدال قارملاواعملاهذ_هوركذلا نع تهل ةغلاو رزل انهو ىلا كات
 نفن -ةفدقلا تان سيذكشلاو كانافاقي دصتو نام! ءالعلاواناد-ونوكنلاسلا لا
 هعنءال اومدعلاو د_فلا فصو هملعز ودالر و ذملاناك امل ىتانظلا ىف مكملا مصلا

 فدمشالو هو هسغلاهءءزوءالونامز هماع لةشيالو ن احح ءهيوح الو باج

 اًرسد هادو ىعموانمعرضاح وهف نيقول لا تافص هلع ىرعالو نيثدحملا ثداوي

 معلا هلداوجالا ثيح نمهسفن نمد ارك اذلا ىلا برقأو لح :رقلاوهذاىودغو

 د-و ًاواهفاصو اهةطت الفهم لت ا اخ هملع مامقل اوهلرييدنل اوةردّملاو همفهميشلاو هن

 سايعلا نأ نيشلا مالكى.تناريبكلا ىل_ءااوه هناصسايناعمهرصختالف دادعالا
 قيشحلاو نسسحلا ةياغفوهو رك ذل تاماقمن 2. 000 ىعمقهللاهجر

 1 لوصولا دعا دعمت سا نأ عش القىدرطلا اذهلهأ نمصاوملاا دمحوملا اري

 || قع مامقلا دعلا ىلعف ميلعلا حاتمقلا ىلعزي زهد الذ سلف مر كححا !ماقملا ادهىلا
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 عم ذىلاةلغةءدو>و عمرك ذ نمو ة.-ظشب دودحو عمر دىلا'زل_ةءدو-و عمرك ذ نم :

 ظ اموروك ذا ىوساع ةيمغدوحو 2 31 دىلار ودحد ود-و عمرك ذن هد رودحد 1ودحو ١
 التاتو دو>و ىلع« مءودو ىلا عت هلل اىلا قرطابرقارك ذل (نيزعبهللا ىل-_عٌكلذ ْ

 لاه لزءدقنرك ذا! بلس نسور وشنملا ىطعأد_ةفرك ذالقفو نذ ةيالولارو ثنءركذلا
 رعاشلا

 اما" سانالالعجافهتت « هلخادتنأ بام ظءأ_كذلاو .
 ةرل_مولارانمو هد الولا ناونءركذلا هنعىلاعتهللا ىذر ىريشقلا مساقلا اوبأ مامالا لاق ْ

 علم و'ىث 1 دإااءار و سافةبا ل اءامصةلالدوةبادملا ةدععةمالعو ةدارال امم و

 ىد 2 نأ نمرثك ارك ذل لئاضفوركذل | نعاهؤ تن هورك ذل ىلا ةعح ار ةدولا لاصملا
 هرورباعف لبو ع هلوقو كر ذأ ىنوركذ ارب زعلا هناك ىلاعتهلوقالا «ندري لولو
 ىنركذ نا ىنرك ذيزم> هعمان أو ىف ىدبع نط دفعات الو هملع هللا ىلص هللا لوسر هع

 اريش ىلا برن او هن ءريخ ال. «ىف هترك 3 المىف ىنرك 3 ناو ىبسن ىف هنرك ذ هسفنف
 ناكلةلو ره همت أى معلن أنا واعابهممتبرقتاعارذ "ىلا برد :ناواعارذ هذمتب رعت

 تقؤمرغ هنأ هدثاصخ نمواولاه همك ىلع قفتم ثي د !اذهو ةماغو ءانتكاكلذفا

 تاعاطلا نم هريغفال_ةعابدناماو انو-واماه.بولطمد_.ءلاوالا تون ما تقول :

 انهل لعحالا ضد رف هدامع ىلعىلاعت هللا ضر. ملاممءىلاعت هللا ىذر سامعنبا لاق
 رذءيإلو هملا ىتناّذح للعم هنانرك ذلاريغرذعلا لاح ىفاهاهأرذ ءمئامولعما د |

 لئاف نمزءل اقف اهلك ل او>الا ىفهرك ذيم_ه صا و هل_ةع ىلءابولغمالا هكرتىفاد_>أ
 اركذهللا او ركذ ا اونمآنيذلا!مي"اءىلاعتلاقو مك و :+ ىلعو ادوءقوامابهتلااورك ذاف | ني

 ةصعلاىفو رفااو ىغلاو رض اورذ_كاورصا اوريلا فورابنلاو لسللاب ىأاريثك :

 5 ْ َن نأريثكلاركذلا هنعىلاعت هللا ىضر د_هاحت لاهو لاح لكى عو ةيئالعلاومسلاو مقسلاو |
 نونجتاوأوةب ىحهلنارك ذاورثك لو هملء هللا ىلص هللا لو دن نع كودو ادياءاشإال 1 تناك[

 ساو هنع لةغبالو هتافوأ ع. هيف قرغشسيو هنالاح لك ىف هم ءراكتسي ن أ د علل ينم

 هللارك ذ,نأ هءاعف همف هنا ءغنمَدْشأ هذع «ةلفغو هل هكرتناف همف هتلذَغدوول هكرتي نأ هل |

 دودو عمرك ذلا ىلا «عفرب هلذغل 'دوجو عمدرك لعل ه_.فالن اعناكت او هناسلب ىلا عل

 دوجو عمرك ذا ىلا هعفر ةظقيلادوجو عمهرك ذللو ءالّمعلا تءن !اذ_هو ةظقشلا

 دوجو عمرك ذا ىلا ه-«ذرين وضحا دوجو عمهرك ذل علو ءادأعلا ةفصءذ_هوروضألا |
 ىلاعت هللا لاق ءاماوالا نمنيةّمحْلا نيفراعلا 2سم ىهو روك ذملاىوسامع ةبيغلا |

 اذ_هىفو هقاركا :نوك:كلذدلءهللانودام تدسناذاىأ تدسناذاكب رركذاوأ
 اودشنأ ىنعملااذهفوناسعلا دوجو فاو دبعلانوكيو نا -الاركذ عطقن ماقملا ٍ

 ارك ذ د: ءجورو ىو ىرمس *« ىةلقمهالا نركص ذ ناام

 ىح

 ةمو - 



 نمدوص انشا مدعو اهاعف لاح هنا عمباةلاروذ-و هريغوءاررلا نم لو. ملا ٠ نءاهقوعباعاهّوا# (لاعالا نسحا)

 هلهعت دصشنأب هلل صال الاو 25 1 ددلا قدهزللا هر ميواَةلاهمماَعلا (لاوحالا ن نسج مجان ١ ةناطيشلا سواسولا

 مهارفوتسفمهااع لورق مهل ل هكتمفا فاو دهز مهنال ممم اهل ةيوددلا ضاوعالا

 ىةحداقاام-هلاعالتهلطمملا تا“ الا م_ميرتعتنورغا رلاورثكيو كلذس < !.ايلقأ]|
 ناصةئلادوبولمهلانعأن مريشكلا لقف مهنم ليقت الفا :دلا ىف مهتم غرس مهصالخا
 دشأىل.عل الودقااو ةوكةنعلاعتدقاا ىذر بلاط أ ىلع نيئمؤملا لادم وابف

 ىلا«تهللا فصودقو لمت لعلة يفكو ىوةتلا غم لعل قبال هنا لمعلا كنمام اش

 ىلاعتهلوةىفلمةذسانلا* ابرمدعو صالخال ادو-و نم هن :هضنامل ةرثكلا نينمؤم ارك

 وو ارهك صلاما ىعسفاصلا عي ل.ةاريثكا اركذهتنا اوركذا اونمانيذلااهي'ان
 مدع نم هيلع لش ا امللةلاءنيةفانملا رد فصوو ييظعلا هللا هح لول ةمثلا ه. 5تضاللا

 ىئعبال_اقالا هنا نوركذيالو سانا !نؤار ىلاءتلاَو سانلاءابردوحوو صالخالا

 دهاز نمنامعكر لاق هنأ همعىلا عننا ىذردو سمن هللا دمع رعىودو صلاخريغ

 ةباصعلا ضع: لاو ادمرساديًر جدلا رخال ند محلا يديم داع مريس ملاع
 مهو لسو هملعهلنا ىلصدتنا ل وسر نادك أ نمادابتجا ا رطل منا نيبال اردصل

 لاق اضي أ ةيادصل | ضعن ع نءوايندلا فم كتمدهز أ اوناك لاه كلذلو لق مكن ءاريخاوناك

 نايلسوبأ لاقو ا ”دإاىفد- هنرلا نم غلبأةرخ ٠ الاوان دلا ىهأ ىفرث لذ اهاكلاسعالاانعيات

 نيعتاطل أ ني هنعىلاتهلا ىذر كن ركلا انور همت ًاسهنءىلاعتهنتا ىذر فارادلا

 م واق ىفاهنم يش ناك ولو مهيولق ن ءايزدلا حارخا.لاسةفةعاطلا ىلعاورد#ةئىأب هلل
 سانلا ضءداك سنع ىلاعت هللا ىذرىثرقلا هقلادبعوبأ خيشلا لاو ةدصصمم ها تعصام

 سلب اتاي دنع نال لاسةف هملق ىفةو الحد الوريلا لامعأ أ لمعي هنأ نياصلان ملد-رأ

 دمتوب أ ناكو اداسفالا هلو درثؤدالو كءاقودواهتس قهش اروزئناب الا دءالواذدلا ى مو

 نينمؤملا ىلع مسي مدارعلاوءالعلا باوث دهازلا ىطءب لوي هنع ىلا عت هنا ىضر لوسيا

 لامعالا نسح )5 عرو اعده ىذن ملضف أد حأ ةمامقاا ف ىرالو لاقهلاعأ باوث

 لامعالا٠ نسح (لازئالاتاماقمىف قدا ان ملاو>الا  د-ولاوحالا نسح جانب

 لح اباوثالو ل>اع ظح باطلال ىلا عت للذي دومعباداو طورش ن ماها بيا اهتسفوب

 قةحلاو قدصأ اةعساةمو. ءومىواعدلاو للعلا ن :رمةملاسنوكتن ا لاو الا : ٌن-سحو

 فراعملاو مولعلاتاماةمن مهمذ ىلاعت قالا هل امناميباقلااو اوراوهلا ننالا تاماقمف

 ودو نس لاسعار رم رول ذل هذال نار بررو كش لك ه نع تشب ثدحت ْ

 نم نيقملا تاما ةم نم ماّةم لك ىف ديال هنءىلا_عت هللا ضر دماحوب أ مامالا هل اة
 هجر فاؤملا رك ذىذلا مالكلا | اذهو لمعلا حني لاس او لاخلا جيني لعلاف لو لاحو مع

 ةلروض> مدعارك ذا لرتن ال بغارلاو دهازلا ىفلاقام ىلع لالد سا عون ىلاعت هللا

 امنع 7 نكيله5كناسلبسيرقتنأفكيلقب

 اظظ-باطلال ىلاعتهتلاةيدو_ع

 نحو ) لجأ ب اوثالو لج اع
 (ىةمتلانم) 'ئىئان(لاوحالا

 تاماَعد ف) ن .ت7لا ىأ

 لا تاماقملاف ىأ (لازئالا

 ىهع نينراعل ا تولةىفلزخ-:

 ىلا_ءتهلااهدر وبةمهلا فراععم

 ارت ىفامسن وكت بولا ىلع
 ةن-ىلاتافالالا مدعو ىوعدلا

 اذاديرملا نافران نم برهوأ
 هءاشب هال اوم ةارذلل دهل ]له

 لصحا داو هريغهل معي د_صق الف

 نعدق :وعنامت لمعلا صلت 0

 ليلدلاكة مكحلا هذهو لوبقلا
 لاصالا تناك انو اهليقامل

 ةرثك نمالا ابلاغأشننالةدوهلا
 هلوقوهركذ هشعةمو ادااوركذلا

 لب( و ذلا)دي رملااهي أ (كرتتال)
 برأ 000 ملع موادو همزال

 ةمالعو ىلاعت هللا ىلا قر_طلا

 رك دلل ق فو نذ هبال دوو ىل لع

 هكرتت الذ ةيالول ايودنمى طعأد هد

 دوضخ ىأ )د وذ>مد-هل)

 تاكتأب (هفهقاعم) كيلق

 ةيئاطمسشلا س واس ,ولاب الغم

 كاتلغغتال :وندلا ضارغالاو
 دشا) هكرتتنأب (هركذدوجو نع
 دوو ىف) لدا( كلم نم
 دعب ه«سفرك ذا كرت ال 0

 ثاسللاو باقلان ىلا عت هللان

 ءنغ تدعوا اع مالا فالثع

 كءقربىأ (كعفرب نأ ىسعف ) رك ذل لاح الهاعْل مق ناك ن او هد هللارت دن نأ



 ىط* ةناهال ضررمذ كو دواه ن نم ةبحص نا ينعي( كل ءالاحأ اوس أوه نم مىلا كة رص كن مناسح الا ارأف اسم تنكاعر)

 شفنا نءاض اا :عنقتو كلا عأب بدهتف كف نظلان 0 بجو كلا كل نيو كب ومع كن
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 رشلك لصأ 1 اةيقرو
 نم بهمن نأ ديالو تدر ناي

 هللا ىل_ كا ديالو هلاك ذهن. ال
 توك ىت> كده ىحاف هلام
 نا ملء مث كيلعالو كلال هتبحص ىف
 ةيدص نيمسق ىلع نيفراععلا ةرصص

 ضف ار با ةدارا

 طورسشا !اهاطرتشي يلا ىهةدارالا

 نوكينا اهاصاح تلا ة_فورعم لا

 .ىديزيب تمملاك خيشلا عم ديرملا
 ىتلا ىهكريشلا حو لساغلا

 ع«لوخدلا اهب دصقلا نوكي
 ماظتنالاو مسمي زبئيزتلاو موقلا

 مزاد الا هو مهدقع كس

 موزمل صؤورامناو ةيصصل اطورمشب
 هطلاخع هلعأو عرشلا دو لوس

 لدبو ممكرب هلع دوعنةفئاطلا
 نءمزرب ل علقام) هما ا اول دوامىلا

 ايدلاب قاعتسريغىأ(دهاز للق

 ريثكس لا ىفالماقناكن اووه ىلا
 تايءألا مه المل عملا
 نم لاعالا لوقف ةسحداقلا
 بالطو ساشثلل عنصتلاو ءايرلا
 روذ> م دءوةبوددلا ضار ءالا

 لقا هله ذلاس ف ىلوملا عم باقل
 ةئشانلا ةناطمسش 0

 زر لعزتك الو) اندلا تح نم

 وظل انداا ىف (بغارسلق نم

 ىالملق سحلاىف اريثكن اكن او

 دقورك ذامم هتمال_دمدعل عملا
 منانعكر لاق هنادوعسم نبا نعىور

 بالطو مهل عيصتا او سائلا تأ | سه نم مهلامعا صالخا ىف حدقت ةنىتااتاف الا
 1 ا يبو د ا هسا ه1 فاست“ ا |

 تاني نه ىلام هنعماقو « هن دبو د5 ىئدملا دهب لنك

 نودبحاسلاعافتالا لام اهب لص« قتلا ى هةفوصلاة صن ا اذهن همقلصاحلاو

 ةفرعملاو دسحو» لا قن اقدح ندهاوصخ محال لعلاو نيدلا ىلا نيب وسنملا نم مهاد _عنم

 تا وه ب 0 : 0-00 يرعسو مهر رعأبب 00 صئاص#
 00 د لع ساج نأ[ مهدور

 م-هفصو دقو ةبلأ زلازل قالت انافةساحماوروشحلاو اذهةسطل ا ةحأ ارلا

 هللا عمدبشيالو هللاريغا د أنيرادلا ىف فرعدالن م قوشلا لاقل ءازعلا ضعي

 ا طلسو ئشاوهر سالو ءيث لك هلر»دق هللا ىوس

 انس رامالو ى لكردك هوس: ل هنمديصتلا ذقبأبالو ولك نع تصالا
 تافصااهدههّننا كج رظناف ؟ئ ءلكام ا اوبلفكو ئث ؛لك رءدخاو لغد 2

 مم هللا ان:عفندو-ولا ادهىفدز زو اهنشملا ندا فرشأامداهلجأ اواههظءأام

 نماهريغبمل له الام دير 1!نمدب رمال لصدعال وهلاثمأ ةصحىف وم ار نمانقزر و

 الو لقاع لعد. ال ىهأ ىلا كلذ نءاوغلس ىحتادياكملا عاوأو تادهاملانوذف

 عذصأ اذام هنءىلاعت هللا ىذر ىءرألا سام رعلاولأ ىدّيس لاق« لقانلاع لع هي طع

 انامررغتف اهيااريشيف ةسابلا ةرصشلا ىلءرهدح ار بعياما وقأ تصدقت هللا وءانعكلا

 هللاو هنعىلاعت هلا ىذراضب لاهو ءا كلا عنصي ذاملاجرلءالؤد لد هبحص نتقولل
 ناك هوةلاذاف نادم اد>او اوان ىدالا فاق ىلا فاقن هلاديالاو ءانلوالاراسام

 يلامت هللا يزراس أ لامو ىغادارأ اذا ىلولاهتءىلاعتمتا ىطراضب لاهو يح
 ن-حلاوأهضشهىفلاقو هتينغ أ دقوةرظنهيلارظنانأالا لبرلا نيبو ىندبامهللاو هنع
 ”ىودبلاهبتأمل هناهللاو لماكل !لجرلاوهس اعل اوبأ هنعىلاعتهتنا ىذر ىلذاثلا
 لاحركذ نم فرط ى أبو هللا ىلا دإ_صودقوالا ءاسملا هملع ىسعالف هدقاس ىلع لوس
 هيلعز ريب مالك لكهلوق دن عمّ ةر كرب هملا )ا صوأ امو هت ىف ىلاعثهللا هجر فاؤملا

 نءيىلا كيب نم ناس>الاكارافاءيستنك اعر) زرب هنمىذلا باقل ةوسك

 هنو دوه نم بهو رك ذامفلاخ نم ىلءلخدت ةف ؟مظءعأهذ_ه (كنمالاسأو أود
 اناس اله فرو « فن نعءاضر ىلا كاذ هب دوف هما ءوهامل هنا سا ىهو لاس ىف

 بلق نم ذرب عراك الودهاز بق نمذرب لعل قامو مدنا رش لك لصأ وهو
 نءايزدلا فنيدعارلا ن يك ص قلا وعلا بولق سح ىلءلاععالا رداقم( بغار

 نءايفنيمغارلا نعر دصامو قمّدصتلا ىلءريثكو هف سدا ىفالماق ناك ناو ةعاط لع

 نماومل -نيده الا نال الدو قمةحلا ىلءلماقوهف س للا ىفاريث تح ناكناو ربع

 لم 'نيدعتملا ةدابع نمريس ملاعدهار ن
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 كَ



 ءا/

 قدر كلذ ساف اذه هعم لمعي نم بعصا داق مه دنع مذلا عقونام بنمو مهنمحدملا

 ةرشاعمىفو نيدلا لسأو بولا ملصأ سانل اءالؤه ةبن اج نيصاخمل|ةمغبالو نيقداصلا
 ءانرلا فوءابرلا باي هذه نالنيةما|فءضو نامالا ناصةنو باقل اداسف مهل امم
 ىروثلا ناتو لالا ىذزءءنمطوقسااو لاما س أر نارمسو لاسعال ا طيح
 عقو مها ار ندو مهاارمهارادن هو مهاراد سائلا ريشاعنملود ه:عىلاعتهللا ىذر

 كماعري_غّي نم سانلا نمحاوتاللرةيءاكلا ضعيناكو اوكلهأ5 كلوذاوعقوامذ
 ل اوخدل عام طلا اهل ريغ ىناعملا هده نالها اودو هعمطدذعو هاضرو ه.ضعدنع عببأ ف

 وا ىف ارظان نكن م رخآعضوم ىف لاقو عاشضتالا دقفو سفنلا ىلع اهنم ررضلا

 قيرطا اهذ_ميوله- ىلءلذهلاو-أ لك ًاعماشقا اووأهلامعأ ةرثكل هتف وأهبخأ

 ىفةشانامال بولتلا قئانة- لعل .علاامناو لوعامال قيذتلاىلاذفنتىتلا

 هدنععنصتلاو هلنيزتااه_لعل>دةوخالاةفرعم صقنءإ_هجىلا نرتقا نا لودالا
 ةقيقح نءلرششلا هج ردو كرمدلا ىف لل ذهل دمفه رثآ هدد دع نسحتو هتلزتمو لعل

 نع ا سفنلا نالءالوت  القمال اومنععن 1 دوامت ومن كبعل مدل# -5لزع ازعددمح وهلا

 ماس مدئامح بحاصلا اذ_هنوكمذ فصولا راهظانتلزنملاتامثاو حدملاو ءانثلا
 الو لهاج هنالد أم هقر الف هيحاص ىلع ءالنامهدسأ اريصي وهلوه رضا و هملع سانلا

 هسقل درفنسأ ءاو هت راع تافآلا هلع لحدتو هتيدص) ناصقما اد 2 هموصل

 ا ةيراقمريغ ءةعمضروأ تناكسص ةعيضو ةثن دو تناك ةلاع هلا قدشلو

 ىعملا اذهل بالاس حاصةدازا ىلع لدبو هأ ةمقاعدج ًاوهلريخوهف هت اممالو

 كلدبالو هلوق نع هيهممعأ مهلا ضوندال نم بج" الدوق ىلعه .دنما!ىفهانرك د ىذلا

 ىلاعتهئاراقلعتمامهنمدح او لكن وك ىف نيبسا:مملاةملاو لاما نوكمف هلاَعم هنا ىلع
 نمفانصأ ثالث ةيكرذحا| هنعىلاعتهتنا ىذر هللا دعني لوس لاق« ةلالدوةددومع
 نم سول نيس .ونلافو نياهال اف وطداملاو تهادملاءارقلاو نلفاغلا ةربامكلا سانا

 لاق بص أ نمد نع ىلاعن هللا ذر ىرصملا نونل | ىذإت لق قا غتهتلا هجن ىزارلا
 بع | هزع ىلاسعت هللا ىذر راسل انو ده لاقو كنمهللا هلعبامأمسش هقكنال نم

 عق و ا سدل و ريداعملا ن ماهوح وم هدلذع ء.ةلاَناف هدف هفودلا

 هللا يذر دنا لاف و ميكس ىف هدذع لم لمعلا بقل نأ ىلا نانا اومظعل

 "ىلع لاهو ءاّرَلا ةمصص هعممو ةمفوصأ |ىلا هقفرأ ارمخديرملاب هللادارأ اذا ه:ءىلاعت

 لاهو راذتعالا ىلا أل ًاوةارادملا ىلا كج وأن مءاهدصالا ارش هنعىلاءتهللا ىذر

 هنعىلاعت هللا ىضر ىزارلا ني سلا نيف سوملاو دنأو لف اك نم ءاهدصال ارث ةّرم
 قارثع نع فرطا ا نضءضغلكو *«ىفا ملكناوخالا نمسحأ

 ىب اع دعو امح ىطفصو د همح أ يه ألك ىف ىئقفاوب



 هلاح كا ضوه ال ٠ ند بءنصتال)

 ثأد (هلاقم هللا ىل-ع كدب الو

 هممضهو هل اح نورك, ال

 هلعلديال#اةمو هللاب ةَماعمم

 داهزلاو داسعلا نم ناك ناو

 ىلع كك دب ,و هلا كضهأب نم ةءدك

 ةقاعيم هدمه وكتنابهلاممهتنا

 الو ىلا عتهتلا ىلا الا هن اوسف
 هناحسهملعالاهروماى لك

 هئمءن مسالا طقسدق ىلاعتو

 تاهّدسراعفنالو ارمذ مهنمى رالف

 اها د_هاشي الفهتمع نم هسفت

 ىذمقم ىلءابراحهلاسعأ عصف

 ىلاءت هللا نوؤراعل ا|تافصوذدهو

 تاقن و هلاح هذه نمد _.دعف

 | ديرءالاهب رومأمهلفاونو هتداسمع
 ةشدةدئاق لكل ة لاح 20

 نو.ءطصنإال ةس وصلا نمدقئاطلاهذهتناكو هنعىلاعتهللا ىضر ىكملا ل لاطو:أ ْ نم قرمس عيطل اذا هب 2
 2 ِ 1 5 5 : اده ىلعز 0 مفالد

 معد ٠م ضارتعا امفن الو معن اءامذعت : ريد ال ناعمةءنر |ءا سا زعالا|| ل

 55 0 4 6 4 / 1 7 1 5 : : لماما هنأ ناكو 0

 همي ىف ةدئافالفرغالةر هاظلا

 الفك لثمن وكم نأ م اولعالم

 | اماو ررض هسمحمص نم ّك] لص

 هبلاراشأ اموهو كنود نوكي نأ |

 هلو

' 

0 

 ارش * هيدازاعر لب همك ىف ةدئاقهل سلف ا

 لاق «ريثكب حر اولا ىداعم نم هملعدسأ ىه 1 ىصاسعمرثاك ىلا كلذهيدؤدوأ|
 نمىلا بح أ ىداعملا عم مهلا قلن "ال هنعىلاءتهّللا ىذر ىزارلا نيس نبفسوب ا نوكيو اطهحاهأ ىذعي الو العف

 هلا نم ةردب هامل ١

 ْ لي رغتالو طا ارفارغنم عرمشلا
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 ماكنت (هلا قس هللا ىلع اديالو هلاح كضونب ال ع نمبدتنال)يو هنءىلاعت هللا ىضر لاق |
 اهيلعرمسا كلذاو دنا وذو عذانماهيفو موقلا لود أ نمرعبك لسصأ ى مو ةمدصلا ىفانهه أ[

 نمبهع'الهلوقىفاست داق ىلعدتلا هجرفاؤملاه_.ئدقو اثدحو اعد 0 مم :أشأا

 وهىلاعتدنت | ىل_ءلاقلا ةلالدو لاا ض مناة هلاةمهّننا ىل_ء كل ديالو هلاح كضبننالا
 ةعفت سم ىلا.هقهقلابةةقاعتمهتمهن روك ناوهانههةضوملالاملا نعموةمصعلاةدئافأ)

 ا.ءدهللاىلاالا هحا وح ىف أل ال نيقولخملا ن ع

 اهلدهاشي الف همدعن م4 بم) : طهسو اعفرالو رمش مهنمىريالذ هسنيع نم ساذلا رايثعا ٍإ

 | فالطب اهنعىهنمدب رملل هتبصمذ

 طقسد 5 هللا ىلعالا هرومأق لكوالو ىل

 ارم عزبشلا ىطتقمىل_ءانزاساهلك هلاعأ فنروكح» واظحاها ىدَدَسالو ال

 5 تاقئناو هلاح هذه. نمةيصدت نيد_>وملانيقراعلاة فصددهو طن ر ةثالو طارقاريغ :

 نالهبومندو ةأ 52 نا لكلّةسلاجة#قاعلا دوت 'رلئاغلاة نوما مهل اونو هنادامع ٍ

 هلاحن_هست نم ءادتقالا ب ىل_ع ةلوبحمسفنلاو عبطلا نم قرمس عبطلا ||| أامليال نيتولخلا نع ةعفت يمهل
 رذعدمكلذناف ماقل اولامكلاةب اء ىلعتاغ هاا هفاصت ابودكحدملا ىف طرخ_ثدالو :

 الاح نم ىلع نوكب ثم طقق هي4هسح ا[ دقوشب اع : اهم فعل نأ همف طرتسشي اماو ١

 ريغالر هاظلا ى”هلماعملا هنأ ش نا كحو فصولا اذه ىلع 50 نمو 1 هنمبوصأو

 ل كالا هوعدت هما

 اهيفةدانزلاءاحرثم-ن ملاح ف صقلا هم 12 نال لذ : ل دمق عم

 نوكامدنعصقننالو ريبهدنع ديرتال ن مالاسانلا ٠ نر .ةودأا ضعي لاف

 - ع بدالاباس .دلا 1 عمن كم مذعب لاو ءاوسد دسدع تن ًاوكملعو تل الد ا

 رك لبنا ني اما شعبا لقو تلش فيك فاما عوملا,ةرخ“ الا

 ةّرمفا أن اطمشلا قلأ نأ ”ىلع نوب نكلو هر دق فرءاوهلجأو "ىلا سم1 هنا لاسقف

 ميشلال لاو ىلنيزتي وهل ني تان أ ىشخ أ لاق 0 1 ل ٌةَبمهاَقل أ الو

 هل ليل هكرهدلا ماصناو مدهمحاصةهللّقن ل هلكرهدلا هحا لك أنا ضعب ىلع

 هبحاصهل لد مل هلكلملل | ىلصن او لصف مق هيحاصدل لمن مهلك ليللا مان ناو رطف اه. حاص

 هراطفا لحال ناصّةنالو همامقو هم امص لحال دب هالف هدمعدلا وأ ىود-ستو هضعنم

 نمدعبأو نيدلل لس 2 كلف لمعلا ءلرتب صقنبو لعلابهدئع ديزي ناك اذاو اولاههمونو

 ىربنأب ةالعمو مذا اةضار حسو حاملا بح ىلعةلوب# سفذلاّن البق نمتكار 0 ١

 ولام اتت ناواهتمسانلا دنع امن موس ًاروظتنأو هن تقرع ىلااهلاح

 حدملا

 نهد مخ
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 هسلع هللا ىل_صهلو:ىلارظنا د١ ' ١

 21 هنرجج تناك نذ لو 5 لاعالا صالخا ىف وسو لاخلا قناص" تاماةملاو ةءلعلا ىّترلا ليو أت اجردلاو ؛

 ةسلاوةسلانىعأ (هلوسرو اهله نأ ىفرمغنلارابتعاءاَتبٌكِلذ سيمو نوك ىل!نوكنم مل ءخرلا ىىغموعو ْ

 ىف (ةلوسرو هللاىلا هتردس4:) ىفةيواستءاهاكن اوكالاوناوكالا نماهاك هذدهو ةيفوماهيعب لاثتوا ةسّدرأ

 ةدو#© ىهذ الا سنو عقاولا ,نيلماعلا لاح ميبقتىفةغلا ماسرلار امن هل.ئةو اون اهضدي ناك ناواراسغا منوك

 ىلا هربت تن اكنموإا-مب يم 0 0 0000 و يور ىلف

 7 000 ورا ةرلا ا واع بياع ؟نوكنو 1 ْ

 نع نس ىلا ضالسخالا نق ةوهاذ هن نوكالاسكأ ىلع شلاىلتافتلاجغ :

 ؛ ردق ءيش لك ىلع هنأ قو هنع ره نم هللا اءاغح صايل اددمسوتلا ةدهاشم :

 3 هللاىلاهنر حد هلوسرو هللا ىلا هتر دش تناك نك ملسو هملع هللا ىل_ض هلوةىلارظناو]ه :

 0 مهفاف هنلارحاهام ىلا هنرحكفاهقرتنةأ هاو ا اميصن اند ىلا ةيرعش تناكن ةوهلوسرو ا

 هبت ةأ ماو اميصياي د
 م-هفاف هلا رج -( هامىلا هترحفف

 لمأتو مالسل اوةالصل ا هماع هلوق
 ىعب(مهفاذ تن :؟نا حالا اردو

 ىل_ءاههش ثيذحلاادهىنا

 عصضصومو نود ثلا ىلا

 ىشلاوهلماتلاو رابتعالا | ثيديلا اذهىف(م-هفاذت:كحنا مالا اذهلمأت ومالسلاو ةالصلاهلعهلوق |

 رجاهامىلا هنرعجت عا ىناثلا | مسقلا فلوق معأ هتاووهلمأتلاورابشعالا عضو هوهرك ذىذلا ىنحملا ىلعهمسنن وبدلا |

 نمد بيصنال هنأ ءام مناف هيلا ا 1 ىطظخ ى ىذلا برقلاو لوضولا ع دا هلا رحاغام ىلا هترحمذ ىلاثلا |

 2 لك حلا برقلاو لودولا : ادتنملا ارمصه> تان نماذ_هو هلوسرو هتناىلا هنرعمذ 0 هلوسرو هللاىلارحاغ نم ٍء

 8 هلوسرو هللا ىلار جاه نم || هيلو هءلع هللا ىل_صهن'اكو ىريغا قيدصال ىأ قيدص ديزل و ةنامكحرب لا ىف

 لا ل مسقلا
 ةاملاو |[ ا يا :

 رتضملا 00 ىل-ع ةأرملاو | | ظل ا باطاهرهاظ ناكناو تناك امةنئاك اهلعل لاو اهعم فوقولاو سفنلا
 َت اا 5 | م أ : 5 1 ِ 3 5 05 5 . 5 ١

 7 0 0 0 | نوكملا ىلا ناوك ال نملاحرالا نعهوه هلوسرو هتناىلا هترعهذهلوتف ل_>اعلا
 ست د ممل هل رجاهامىلا هنرجفةهلوقو ب رصصتلاةياغدن حرص موهو د_بعلا نم بولطملا وهو

 لا ل عم ءاقيلا
 ن* نول_طموهىذلانوكملا 0 5

 0 نسحأ دّماو همم نوك الوريغىلا تاغآلا انو كيال ى ةيئلاو ةمهل ا ىلاع ديرملا
 هلوقفرءاشلا هنرج »لوقو هن حرمهموطو ديعلا

 ءءاةلاودهءلا رحاهامىلا | ا ف 5-00

 يو لاو ناو |... تسال رد ما كيرلس. قلخ ادي دال
 وو 7 5 » 4 7 || سرغلا ىلا سرعلا نمكاطعأ ناهلل اذ ىتصو أ هنعىلا عت هللا ىضر ديرب ى ال ل جر لاق |

 ل الو« حرصمرب ع هير ا نيدعكر نيب تريخول«_:عىلاعتهتنا ىضر ىفارادلا نامل سوب أ لافو ديرأتنأالهلقفأ

 ١١١لافو نيرئتعك لأ فو ىظح سودر ذا فىنال نيتعكر ترتخال سود هلا لوخدوأ

 قرغتستالديرباورشاو اواك هلوةقولوه ._كمرذبعا تتنعلامتشاىشقللا ا

 15 رهاط نحن اوأ اوورشاواولك ىلا ءتهلوقذ كفل هن د شلك ىف نكتلو طظالاىفأ

 || ظالا عموهن مو هعموه نم رظا ىت-ارابشاو ءالستا هناي ىف اف اماعناو اماركأ|

 0 اذ 1 71 5

 مهنمهلا عفر بلط مدة نام لصاح

 اا كلما اهقلعتو ىلخلا نع

 ةبةرملا هدهىلا ل_دوبأم غلباو

 أمي سه أ ىلاسعت هللا نيفر امل ةيق

 * هلوقنمذفف |



 امدلا سو علل وأ هملا هب ٌرَميام لعشب ال ناىلاعت هللا ىلإ( مات الاف 0 نم بدلا لك بعل 0

 هملق ىعنم ئثان كلذ نا ىأ (هن ' الاراصبالا ىمعتالامناق) هاوهعبتو 4 هناوهش ىلع مشب نأد :ىلوملاىوسا ثلكو

 دوءسمنباناكو ه2 ىلا بعت هلل | ىئذر ىدألا تم مآ اطوب لاق ** 7 امى نلغ لق ىل ىدلم - كل : لدتسا هنإل هبربدزإ_ن-دو-وو
 هدس . هاكريسملا نال كلذ" لحوز ء هللا هاطهع الا ىلع هلل هنظ دمع: نسحأام قالك ا راو ريخوهىذلاب ىلداودىذلا

 نآدار ىذا اوه هب هل نس ىذلاّنال هنظرام» هادف + هاطعأ اذائإ]] فايل ىلع ءاقيال ىذلا ىنافلا
 تيقافدوسالانيديزبلا دئاعتبرخلاه نامح نب رنا! أن ءىوردقو ها ههتقع تناكولو هنع4لاكسفاال ىذلا
 طستلئاو ىأرالف هشارةىفرهو هسلعاتل د لاق هن دامعدب ب و»و عقسالانب”هلثاو ١ لاق نمل رمال ةرع_هردأ

 *يننعىلأتاللاه هنري ئىش نع دالاس أ هلثاو ل لاقت ههجو ىلع امولعس ىتحالثاو ا هوو 'ايزلا بحاصملالمعلاّنا ىنكب دوسالا نب ديزيذخ أو شارغلا ىلع ساج ىت- ةهلثاو لبقأةهملاربشب قفطو هدي ى*ب(نوكىلانوكنءلحزت 8(
 15 نس هللادهنلاو نط لاك ىل وزع هقلاب لن فك "هلئاو هللاق هيكتري_االاهلعأ | دهاج اذافاعرش هيد ةعمريغ مومذم
 نان دنعانأ ىلاعتو ؛ارابتمقلا لاق لو ةيلسو ةيلعهلا ىلصدقت لوسر تءم-ىنافرشبأف | 0 صلخ ىتح هسقندن رملا

 هنءىلاعتهللا ىذر ىردالاد.عسف أن ءىورو ارم نظناواري_خن اطظنا ىىدعأ| تاجردل او ءازلا هيدصق نكلو
 فيك سو هيلعهتلا ىلصءتنال وسرةل لاق فاضي سم لسو هءلعهللا ىلص هللا لوس 0 : ماكاتلاو ةيلعلا بترلا لسزوأ
 دنعىلاعثو كرامتهللاناق تثام هنن اظف لاك نمل ان هللا لوس رابلاه كن ركتظأ] نيفراعلاددعاضي أامومدم لزم
 َثالاق لهو هيلع هللا ىلصت "ىبنل اّنأ هنعىلا ءت هللا ىذر ةريرهو أ ىورو هنن مؤملا نط ْ هللاهحو هيدصت»نأ دوهاو

 ناظاا نس>وءاحرلا فران" ”الاو رامخالاو تلق هللا ةدابعنسح نم هقلابن اغلا نسح || نهلء>رلا فم دملا همش م ىلاعت

 دارأ ند ماقملا اذهىفةوقدنر ما ديزباماهتعلاطمو ىد2 نأن مرثك أ هتجرةعسو هللا ِ نوكمف) هلوقب ترن لال

 مهضعبلاق:امحالا باكو بولقلا توق نمءاج رلا باك ةعلاطعهملعف كلذ ىف ءافشلا || ثوحاطلا ىأ (اسرلا رام
 ةاصوهام عنصلا لممهب ىرأ 5 ناك قسما سرا ْ هيلا لحترا ىذلا ناكملاوريس:)
 ىلاهتهللان نظا ا نيس ماعم كدا ىةكن امازانع ىتلا هلال ىلا هتدننا هجر نيت | كلذكو (هنم لدا ىذلاوه
 معنلاةباعوه كلذ نأ ىلا راشأو هش اد-وبهءلق قاعتو هللا باس دبعلا فوك ءوهو نءىل.-ر هنفءاز1ا باطل لمعلا

 نكىتاا تاشدالاو لوقعملا يعنلا نمهيلطتو سفنلا هم_هوتنامالىنامالا ىبتنمو || ثوك ىلا هوو ءانرلاودو نوك
 لاف با ىذ لكهنمسهتنب نأ ق كامو باقلا ىعنءاذهفالخنأب مكحو لوزتو | هسسوءازكلا فك طن مركذامودو

 ىمعتالاباف هع.هلءامقبالامباطبو هنعفل لاكمفنا الم بربي نم بهتلا لكيلا زو || ةبنراولمعي بلطتقس ومثل اانا

 نمت ابا 0 هن اي فاك ومن :ديعلا برع ذي لإ راسبالا " ناوكالانم كذاب هللا دمع

 لعذامل علو ىناغلا لعقار 5 0 االىذلا قابلا : : ناوكألا نمل نك ااغأ

 ماعنالاو ناسحالان هنوءرف هيمهدعواماوافك لذا م_ميرباونمآ ال نوعرف ةرصم : كل عصلخت نأب (نوكملاوىلا

 عوذج ىلءبلصااو لم ةلاو باذعلا نم هي مهدعوباعاوفرتكم لو مارت الاو سير ةلاو || لجاع ظحنود هدسحو كالوا
 مخ هلفاو اولاف مث هي الاانرطق ىذلاو تانديلا نمانءاجام ىلع كرْبْوْننلاولاهكت لب لذنلا ||| تاجردلا ل جال عنخ ل جاوأ
 نملحرتال 8 ناك اممم ناكسفم مو. اودهاشو ,ميولقترانتءاالؤهف قبأ وأ لعنمواهاددعوهنتاماقملا وأ
 ا هنملعراىذلا اوهدهملا لير اىذلاوريساحرلارامك ن : ف نوك ىلاثوك 1 نمل اروهو هللديعوهف هلل

 5 اركب بلل لعل علا ( ىنتنملا كي ردملاّتأو نوكملا ل! ناوكسحإلا نمسا | كانأو) ن وكملاىلا ناوكالا

 هملا لصاو الو 4هتنمرعغ هناق نوت ىلا نوك نمل#<رملا فالخع هن الاهذه ىنععاقتصمراصو هتناىلا

1 
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 ْ ماةمىف د ددعأ ا ىَدعوه ىنعملا اذه هلع شر ىذاالصالاو تاقهدعن اهب د ستك 0 :
 ىلل_+>ال ه.ك دلع نسل نا) 1 لاةدهرئان ه ,,كص ذى ىلاعت ها هر فاًوااذخ اك لذإو ىلا ءتهتناد نلا ند ُ
 8 5 هد و 011111 ها 176 ظننا قلص سل ل1112 قتال: 1111 أ 22

 نم هءاعوشأم جال ىأ (هّمصو ٍ لهف ٌكعم هّماماعم دوو هب نط نسل هفصو ناس ل_>ال هيك نط نس لنا) ع

 ةملعلا تافصلاو ةينسلا توعنلا ا تاماةءمدحأ ىلاعتهتلا نظلا نس 2 اننمالا كءلا ىدسأ لهو الا لدوع :

 تامئصاا ىيسايافصتم ناكن منأف "| نم هملعو ها هينظلااو :_..> ةصاشخلاف ةماعو ةصاخ نيهسق ىلعهمف سانلاو نيقملا :
 ممن :1غ عوم سن مهمل م هال هنن طا أ ا وذس> ةماعلا وةيلعلا تافصلا اوةضسلات وعلا نمل اه لمح االا هنمردسال

 |اريغتلا نم فانا كلذاو رهاظنيماقملا نيب تواغتلاومركحااو لهاا ل وعشوأ هكا نسخ )ل #ملا هبناخ
 عامسا نم ا : ةفرعملا ف اوقَدحتاملل والام اةملا بار أَن الرخ رخ الاف فاك امامهدحأ ىف نالقنالاو :؛

 مركبلاو كسلا قوماو تلا نأ ا 0-00 :مهبولق تنأمطا هبنيقيلاراوأ ارح لافتا
 لو اتبسحالا كدوع حيل لاعذالا ىلا ههرظأ نع اوقترب 1 ىناثلا مالا بابرأو نطظءوسل لاح الودع دودو ا

 اك اابا كا كشا ْ نءفعضتامجر مج اهنم مهالب الام ضءنعوقو دنعو لاحلك ىف م-هلع ةنولشم شو أ
 نسى سانلا نا ىلا كلدبراسأ أ نويت مقار نطااءوسرطاوتن مةءاربلا مسهل ل صحت الذ موب ولق ىوقاههراكم لمحت !

 هيماعو هيما يح لع ىلا ا لوز ءهلوق يما دعا شمال د ءديعلا و ملف عرجو علمت و-و ىذتشاع سفخلا

 وهامل هب ّنظلا امسح ةصاملاف اد جرب أ لافت« بلاغلا ىلعردانلا نيقبلو هيض امر قلع ودوأسش اوه .ادا ظ

 ةمئسلا تو_عنلا نم هسلع ََن وكينأمهولا عطقن ءةرامعن ظاا نس> هذعىلاعت هللا ىذر ىودهملازب رزعلا دمع

 ٍإ ةلركو ديو اع مهولل كذا تدطعأ ىتخنانأ تقولو»و لاف مهول اّنالنوكءالوأ ْ

 ممذلا غوبس نمهسف مهام هينطلا || نم بلطي ناقل ن و غال مك للا و تالا ىلا نذالاءاغصالا

 قا لسذفلا لوعو أ لاصب اف ىلاعت هلاناق" او توك ناتءان دم اماهرعا سه أنو هاند أف ديعلا

 رهاظ نيماقملا نيب توافلاو : هبل روجأمو همذ نو ذأم فيذخ سو أ هيف سالو ذكري نم هلا قفار ماو عفانملا :

 ديرما ع اكل ىعشإ لاه 0 ٍ هندبو هملقىف ةحاروانوكم كلذ بجو.ذ ضرذالو يلعن ن ءاسش كالدهنوفيال ثم

 ْى : لطم هد كن نست نأ |١ هلا ع لوقف ءاجرلا ىوق نوك, نأ :هنرخ آس عأ امأو بدسم هالو باط هزفتسد الف ١

 مدعوراشملا عقدو عفانملا لاصإ !| لاثتمال ةرداملا كلذ كبح ونفءازطساو باوثلار ادىفاياءهروجأ ةسفّوبو ةحلاصلا
 ىلع ردقت مناف هريغلتاغتلالا أ لاهدقو طاشنو ةذاذلو طابتغاو ةرالحدوجورريلا لامعأ نمريثكحم.:لاو ىهالا
 مانقم وه ىذلا نقلا نس أ نمو ىلاعت هللاينانلا نس نوذلظل ا فدصأو هيرلد علا ءاجرءاجرلا قثوأ ذاعمنبى حي
 ةماعلا ماع سيلف ةصاخلا ١ رئادعلا تاهوأ ابيفهةراشي نأ دس ءللجسشرال ىتلا ىلاعت هتتاننظلا نسسح نطاومأ|

 كل تب هفصول هينظلا ندسحو 1 عرج اة ندااولاملا و لهالا ىف يئاصملا لولو نحناو

 لكوتلاو داةعالا 4 دو هسحم !| هفاعا لاكن نط ن مهل اوقودهو هللا هجر فاؤملا مالك ى عملا اذه أبو طئمسلاو

 دوجول هينطظلا ن_سحو هسملع لأ توي 0 ملغ نمو ةرظاروصفل كاد هودق نأ
 هتمعنركش كل جيك عم هتلماعم | نمرباج ثيد-ىفو ىلا عت هللا نظل ن_سدع وهوالا مح أ < ناوءالربملا ىفءاحدقو

 هتجروبإ_ذفدورول فوشتلاد | 3 ” الا ءذهالتم لعق ملف ىلا عت هللاب نأ | نس رعوالات وعالنأ مكنش عالم لسا 1

 ١ نظدنعانأ هئعئو رباهق لاق ىلا عت هنالو 5 ادرأ مك. هرب مانظ ىذلا مكنش م كلذو

 اون ةماعلاو ةملعلا تاففصل و
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 وله سفن نع اهعف ربثأ عمطتسال نم كنءاهعفر نأاضيأ لري ي دج هملاغنال :

 لاه كلثمحاتةود نعل _ةحاحىفكةاعتلاحملانمو .هفعضو هزنع توءثاهيتازن ||

 مادلاو هوه اوسئد مو ديالو موديالامرورغفف وهذ هللاري ع ىلع دقعان ِ

 للضفا ا هنمك عمو دينم ىلعالا دمعت الف نامت درا ضفو هز اطعو لازبالو لري ل ىذلا ميدقلا :

 تا هنعىلا«تهللا ىذر ىفاسارذن !ءاطعلاق نامزو ناو أو نيحو سف:لكقءاطعلاو ||

 ىحوألاهزحوأو ىتاقمفف كك لح اند قط للا طل ا ىف هدنم ننس هو ْ

 ديعىل رصاتسال ىلالجو قزعوامادوادان مال لاو ةالصلا هءلعدوادىلا ىلا عت هللا ا

 نوضرالاو نيمو عس.سااتاوعسلاهديكتف هن نم كلذ لعأ قاخ نود ىدامعنم |
 معتمدا قيلظعو ىلالسو در دوام بر كو احرف نونم ل تاعجالا نم نمو عبسلا |
 هنو دنم عيسلا تاومسلا بامسأ تءطقال اهني نمكلذلعأ ىلو دقوا جى د امعن مدمع ا

 فتنكن ادج سس نم لا نيدمتلاو « كدداو ىف ىلا الو هع نم ضرالا ناو ا

 لاف كنك ام اذ دمعسل امو كءساامهل تاق لدر ىناج ىلا ناكو نوره ني ددزرب سا دش :

 لاف ل 0 و تاق حت كاد لاف رخ و هتصقن ءدقلأ ف نإ وأ[

 كجراذ م. كاعامو لاةفكلمأ كءاالو كرلط رهنالو كتجاح كةعسيالاذاتاةفديزن |
 يرو ىدوسو الجو قزعو لوقي لوز عهلاَثا بتكلا ضعيف تأ ارةىلاتلق هللا ا

 ََت رول هل دو كالو سانالا,ىرمغل لد وملك لمأن ءطق ال ىلاكمولعف ىشرعف :وةعافتراو ١

 بد اولا يف ىري_غلةويأ ىلصو نم هنعطق" ةوايرا نم ةنسيخالو ساقلا دن ةلذملا /

 باودالا :اةمىدو ىريغباولأر كملاَق رطاو ىرغ رو ىنأانأوىد_دئادشلاو ١

 ىذلا اذ نمواهنوددي تعطقف ةيئانل اءآىذلااذ٠ نم ىناعدناحوتفمىلبو ةقلغم ى هو ا

 قاخلامآت تاعج ل هصتأ لذ ىلا, عرق ىذل اذ نمعأ ىنسهءاجر تعطقف همرج مظعا فاجر

 ىطفحا هءاوص طر لو ىدنعمهلا رخدم م 00-_ رتاعسو ى ريغل تقلعتف للصم من و يس :

 نيباقلا اوةاغيالنأ ممتعأو يكن الم. نم ىمبسن نولعال نع ىناوعم ت . الشو

 دحأ اهقشك كلعال هنأ ىبئاونن م ةيئان هتقرط نمله: ىوقبا وقثيرلف ىداسءنيبو :
 ىلا سيلامىدوج هتطعأ ىاو بايهال ار أ ىلامد ىنءاضر عمالام اندارأ ىلا ىريسَغ ْ

 الفلس مث هللا لبق ةيطعلابأدبأ ىلارتف ا ىريغهلًاسوهدر ىلا سيرف 5 هم هتعزتت امش :

 لضفلاو ةجررلا سداو أ ىلةرخن الاوايندلا سدل دع ىناطمفانأ لمفمأ ىلئاسمسأ ||
 فوايد ىئلا اذ لام الا لهنا سلوا كرر كلاود يلا سلو ا فد ١
 لك تيطعأغ نولما قضرا لهأو ىناوعملدال تاقول ناموا لموَنتَأ ىحات .ٍ

 فيك ةرذودء كلم نم كلذ صقئام ع..هبا تيطعأام ل_ئمركفلا نم مئمدحاو ||

 تنو بق ارباوىلادعز مسؤبابو تجر نم نيطناقلا سياف ههقانأ ل ماك كل صل :

 كار لطول يه لما نا لعاب م صار فراح ىلعأ



دعوهوءاذنا!ماقع قةكم وه نم لاحاذهّنا ىعي (هعمئشالو
 َّناىأ(ناك اعام ىلءنالاوه و)هالومريغ هت ور م

 قف هناصس هلوةمتملا فصولاوههلدو وال هريغو ىلا متو هناحسال ”قممَلا دوجولا نا وهو دهاشملا كلذا لص ىذلا مالا

دو-ولودامنا كل ذ لبق ها كلذ كاردامدعو مقاولإ
 لا اذهةدهاث ءدنءىأن الاوهو هلوقذ باجل ا

 فوولا ادهىلءهكلا

دع ن كل هلدهاثملا اذهل اردا لءقو عقاولا ىف ههفصةموه ىأ ناك لعام ىلع
 لاهم هيغاقلا باسءلاوهاما كاذدكار دا م

 لمحت هري_غىلاهجوتتنأب (هري_غىلا)كلاسل !اهيأ ( كمه ةنّدعتنال)
 7 كيرلا 11

 (لام الا هاطذتتال ميركلاف)

 عفدنم 9 ةلعلاةه-هلاف

 مك الو ركريغملا اهئاوح |
 مي ركلاذاهتلاال اةقمقمللا ىل_ ْ

 || ىل_ءاهادو-وال ةممهر رومأ انهه ة.:ءزالا (ناك ه لعام ىلءن الاودو هعم ءىمالو

 هتيدح أ تو.ئلهعمئثالىلاعتهتاّنا دودقةملاو قسقعتلا
 نئامتامولوصوممئاخ *« نئاكق يهل قملاالا قلق

 قردعواذاواعردقاذاىذلاوهاأ| 22. نام“ هنيعالا ىيعي * ىرأا نامعلا ناهرباجا ذب 0
 ءاحرلا ىهتنم لع داو ىلع أ اداو || هنادي دس هو | ةج انتا و ححسالا لابعتدقل ا ةجرا فادملا موج وا
 ىطع أنملالو ىطعأ_ك ىلا .الو || ة+-هلا(لام الااطخنال ركل اف هري_غىلا كيه دين دعتنال) و هرس لنا س دق لاو

 الو ىصقتساامو بتاعافحاذاو || لاق ىلا عتهتلا ىوسةقمقاسا ىلع رك الو < رغما اه اود عفر نمفنأت ةيلعلا

 هيشغيو ىيتلاو هذال نم عضد | ىبساحما ثرهلالاقو هل 5_سد٠ىلا كبوعالىذلا م ركلا هنءىلاعتهتلا ذر ددحلا

 هذهوءاعةشااو لئاسولا نع ( ءاحر يسال ىذلاميركلا لمآو ىطع أن ءىلا.الىذاامي ركلا هنعىلابعت هللا ىذر

 أ| اذاو افعردقاذاىذلا يركلا لبق مي ركلا فدو ىنعم ف تارابعلا عجسأو نيلَمْؤملا

 |١ تعؤر نأو ىطعأ نملالو ىامعأ مك ىلا الو ءاحرلا ىهّمذم ىلعداز ىطعأ اذاوؤودعو

 || هشغب راعملاو هيذال ند عمضرال او ىهةةساامو تتاعوحاذاو ىض 2 هريغ ىلا ةاح

 | | جدنمف ىلاعت هللا ىوسدح أ اهةعتسال تافدل اذه تناك ا ذافءاعغشلاو لئاسول ا نع
 : مهضعب لاف اكتريغلا نيل مؤملا لامآءاطتتنبال نا ذا

 ادنراد-اىذتنأهدرفأو * هيرهتاد_و نمر مارح

 ال ١ هقيضح يقص سال تافصلا

 نا ىجبنمف للاعتو هناه-سدزا

 نا نيكتؤللا نانا ءاطخنال
 قامللا نمبلطلاناراعاو هريغ

 منمبلطلا وهةندويعلا ىفانملا ظ

 م-ييلعداقع الا همحو 1ع ٍ

 ادجواهبامًاوادجواب:تومأ « ةغقو وحلا عم فة ىحاصابو لاخف "هلفغلاومملادانتسالا وأ
 بلطلا اما ىلاعت هللا نءفلطلا , 0-0

 : ىدييالو عاسإل كلم كلملااذف ٠ اهده- دو ضرالا لولا لقو
 ا.سا 7 0 . 6 محبس سس بسب سس سس سلسال
 . 4 مهنوكث ب 3 رك ا اعضاو هلودناك امهري_غعخريف يكف كءاعاددروموه هود انوريسعولا نءةرئالا#

 ل-- ف داّمعالا عسم طئاسوو ' 5 1 3 . :

 ىطءملا هن اهيورو هلل ا ىلع نولامم ا ( وار رابع ْن اها نوكي نأ ع ءاط سي كف 4 هن نع باح عقرب نأ عم 2 7

 نأ لمدسداةأوساها عفا اوال هنأ مءافتل زانكن لزنأو اةجاح كملع ىلاءتهتتادروأ اذا
 2 6 6 5 9 0 . 05 .٠ .٠ سدو

 ع

 هري-عىلا)ديرملا اي !(ّنعفرتالا هلا ع باعودقاو رامس ل ءلفااوب ىف ديب فرس اء ماسر نس يصل .٠ ل 1 . ١ 4 2 | 2 هدب ال 4 ا هليوس 8 | هل 0 ا
 8 80 1777: نقتل 1ةطلقفتلا :ة96ةةاسسةةق337 111 18:150كطقطلطقل 17 ٠ "كل>' :”ا ناطق الكل 11717 :؟ت طا اق177ةالانلاو1لت7 7؟"13قلط ت97؟1692قلقنخ_

 هلز ال و اهقافلا كلتَنأف كذءاوءفرنأ هم تاطتو هريغىلا .ع 1 اا ارزىف ه-ودلالى اكد تازث ةلز انو قاف ىأ( ةحاس

 00 ءزاضيأو 86 هسيلغيال ىذلا بااسغا اودذا(اعضاو هلود ناك اموري-غ عرب ف.كف)كياهازنم ىأ (كءلع اهدروموه)

 9 لحمل ىا(اعفا رهريغنءاهل نوكيا عسط# سيفك ف) هبتازئاذا ( + هنن ءةجاس عفرنأ عسظ: سب

 هريغ عشت ىلبعةر دق ناكول ةهريغن مهلا س-أ هسة: كل ثالو اكلم تاكول واهلا لصوت ناو هملا عوفرملاّن أ ه]داحو هفعضو
 كل: محام وه نع كم-اح ىف كةلعت ل هع اللة نمنو فزع س هذلا عفن ن ءزجتلا دعب مذا هربغ عفن نع هزغ مزلف هسفن ع فنا

 و 7 هندومعأل تفاعر



 كلريخإ) اهصقندقتعيو هيلع طتطسن نأ ؛(هسفن نع ىذرال) هب رداطلا مولعلاب( الها )دي رملاا-ميأ(بدصن)نالهئاو ىأ(ثالو)

 تسكت ةرثؤت هدأ نال كل ض# نرشاملاعناكت او ه سفن نع ءىذرب ند هم نال ( سفن ن نءىضرب) كل دب(املاع بدع” نا نم

 رارمزالا هنا ال راض سفن عهاضر بجو ىذلا ءاهجو كلف :بيذهتىف كل عفان ريغهلعراصف ثديحلا صولا [لسد
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 اريدخ هتمعص نوكسفهطل احدن
 له+وللء هلوقىفني وذم اف اضع

 ىأو عفانلع ىأف ىأ عيوننلل
 (ةريصملا عاعش) لاق متتاض ل وج
 نيقمل !لعبو لقعل ارو هنءربعبو

 (ةرعيصبلا نيعو لد مدن رقلدمديد)

 نيقملا نيعيول_ءلاروُي هنعري هيو

 ىحوهدو-ول كمدعلدمشي)
 قالارون هنعربهد و (ةريصبلا
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 راونأ هملق ىلع فتحي كلاسلانأ

 تارايعلاهذهب اهتعرب_هيةمهلا
 تار د_حاو لك ىلع برادو

 درعلا غاالو مهضعبلاق دئاوفو

 رونناءادنءالا عضاوتلا قمح

 بوذت كلذ دنءف هلق ىف ةدهاشملا
 وقالو قعلا عيطنتو رمفتلا

 اهرامغو اهعضو نوكسو اهران'ا

 فدك ىذا اناف:ملانيبو

 ةرعو كنمهقتابرقلوالادونلاد

 قش ل ل ب تت تآ ل

 ريغي عب هسفن ل غشيالو نيالاو بعنل اًةدياكم : نم سفن هي محك ساأمو نعل اضيرفالا كلد

 موملا هملع ساما ب بك ًاامودوهدوهعءو هقءثا اوم ثاك.نا ل بجويو هدو دة مهو ىلع

 مهراصأامتاف "الا غءاظعو تامنصل | لئاذر نم كلذ مبمك أت موقلا نأسن ءهباو داحو

 ىف بذكلابم اعله ءاقالا موهىلا ممولة ىفاق هن مهقعأو أو ءاقشلاولالهلا ىلا

 دشدناو مداناو ل انف مهالوماضر مها عنو دصأق مما مه اوعد

 ىدان”ناةامحال ن كلو « امس تيدانول تءعمأدقل

 املاع بهآ نأ نم كاريه سف:نع ىضربال الها بصنالوز هو فاؤملا لاف كاذاو
 ةدئاف( هن:نعىذربالل هان له-ىآو هسفن نعى ذرب لاسعل ملءىأفهسفنن ءىمر

 هلوقدذع هملع مالك ىف اهس> ميفناصةنلا مدعو لالا ىف ةدابزلا ىهامنا ةيدصلا

 اااعناكن او هسف: نعىذ ذرب نمةيدص”هلامم هللا ىلع كا د,الوهلا- كضبننالن مي هنال

 ةباعراص سفن نعءاضر ب>وأ ىذلاهلوجو هلعفانريغهلعّال اسييذةدئافالو ضرش
 هد :ءملعال ه4: نعى دربال قدهسع هن ريىذلا للا اذ_ههناف ذاهن اكو ررمؤلا

 راضربغهلو-تالةذئاغلا لكدمف و:ض#<ريخالهاج ناكن او هسفن نع ىذربال نم ةيدصو

 ادلع ثا ةن[كشجو عفذلاةياه عفان هسفننءداضر مدعهل ىحوأ ىذل ا هلعو

 كمدع ل دومشب ةرهصمل ا نيعو ت1 هب رةلدوش ةريصمل ١ عاعش)# هَدْدَع لوحال معلا

 لقعل اروةريصبلا عاعش(لدو-والو كمدعال دودو كدهشيةري_دبلاو و-وهدو-ول

 مهسفنأ او دمشم-هلوةءرو.ءالقعلاف قطار ونةريدملا ىو لعلاروت ةريصيلازيعو

 ىامدعممسفنأ اود مث مهلع رو ءابعلاو ةطاحالاو لءلانىأ مهما رق مهب داودهاشو

 هللا ناك )5 هاوس هعماو دهاشبإو قالااودهاثقاارونوَةَمَدلاو,ممردو-وأ|| .

 ا

 الو ىناثلا فدك .ىدلاول م اثءحلدقفالو لاه ثرح ل اربال ى> هنم ءارحسالاو ىلاعت هديقا هنو كلذ

 هلَومقلادودولاو ةيراعاهدوجوذا اهيلا تفتليالوأسوب امعب :الفامدعناوكالاد مشق ىلاع قا دوو فدوجوملكةيمدع

 مال هلاراسزلاو ضيوتداو كرا كلذ 4 راس لمالو ب هنأ | يدش م 3 ارطنىفىالنأ كلذ :رعو ىل اعتو هن احس

 ف كا همدعوهنانف نع ىف .ةءاقيلا زلهدوهىذلا لماكلا ءانفل اكل دَد :رعو ةسدقلا تاذأا كلاتلاءتفدككيىذلاو

 بدحاصلاف ءاقيلا ماقمقل-كلذ نعقزرت اذان .هلالار ارم. الاو داو 1٠ نمد. هلل هام كهابو هدسدوجو

 هللاناك ) هاىاذنا نعقحلابب وح ىناملاو وحلا نع قلدنا الو قالا نءقملا ه.هتحالءا.ةمففابلاو فراو ءلا



"١ 

 "|| هسفنةفرعم ديعلا ىةحت ردقيواهنع اضرلا مدع كلذ نم مزلب و ه_سفنب ةفرعملا نم
 : مهببعل ةنهضمملا تاماكتلا نم ناخالا ةمئالا وراكلا نعدرو دقو هماقمولعب وهلا سب

 1 صخحوبأ لاق كلذإو ىدحع ثان مرثك ااهنع اتزوج ءواها مهتم ةءلاومم.وفنل

 "لا وحالا عج فاهفلا لو تاووالا ماود ىلعهسف: مسهتد نم ه:ءىلاعت هللا وذر

 : دمنا ممئشنا_هساناهاار اها نلرازورتس نسل أ رئت اهسررك قلاع مو ٍإ

 ىدشنى ئربأ امو لوةن ميركل انما ميركلاو هسفن نءاضرلا لقاعأ مصي فدكوا !ايكلهأ

 مس نيعبرأ ضم هنعىلاهتهللا ىقر صفو ا اضي أ لاو ءو أ .ةرامال س ةنلاناأ؟

 د_فللالافو كلذ ىلع 0 ىلاعأو اهتمت طب هللا نا ىدسفن ف ىداّقتعا

 6ْ لاقو كءر ةعاطوق كلاممءاط تمادنا و كلا كال ه.:ءىلاعت هللا ىذر ْ

 || ىرس نعى و نيعةفرط ىسغن نع تضرام «نءىلامعتهللا ىذرىنارادلا ناىلسونأ ||
 ةفاحّرماذك اذك موملا ىف ىهجو ىلا رظتالىفا لاه" هنأ هنءىلاعتهتنا ىذر ىطقسلا |[
 || سنان سانلا نيم هنعىلاعت هنا ىفزاض: ا لاقو ةبوقدلا نم ةقاخأ امل ٌدوسادقنوكت نأ |

5 

 ومو «: قوم 2-ك 7

 أ| نم اذ_هريغىلا م_نمالا يس أالو رخ الا فصنلارحيزنا امم_ه دح آف صن تامول
 : وبأحشلا فلأذقو ىنعملا اذهىفم_نعىلاعتهنلا ىضر غشباشملان مةرداصلاتارابعلا |
 إ سذنلابوءءىق دئاوغلا ميظع مر اريغصأ] هنعىلاعت هللا ىذر ىلسلا نجرلاد معا

 يامل ثرحلادقناديعو مامالا هلبق فلأ كلذ كوديرملا همفر ا اوادمةمقيكو :

 || هل اهرورشواهرورغواهعدخو سفنلا بياعمنمهف عج مئاصنلا ءامعساناك | ا
 ١١ ىلاعتهتلا ناوضر حاصلا انفاس« بلعناك امم ةيفاعةسراد نئس ىلع هب و هسبنو فاش 3

 ةلغفاسحلاومهسنناو مهلاوأو مهلاسع أدي صنوف رظتلاو دقفتلاو شيتفتلا نم مهيلع ٍ

 مامالا ل_ةزدقو نوذلاتا ارق نم ردا ىف ةغلاسملاو نولقااو را ارسال ريدهات ىلا 1

 ١ هءاطخ صنو هظفلب هركذ هم دقعاو هك فالصؤ هم ءهحور هللا سدو ىلاز ٌءاادماحو ملأ ١

 ٍ ىبساحلا اوهق-ىق لاذ هلضفو هاء هب لهاسلا نامذ لد او هاع هفاؤم ىلع أن أدسعب ا

 || سنا بومعن و ام ا ا

 ناكدقو هرك ذم ههحو لع ىع نأب ردح همالكو تادابعلازار ًءاولاعالاتافاو ا

 1| سهاع ني سامعلا وأبا ىدمسةداهزواعرو هناوأ متو :دايعوا ل عهنامزدحوأ أ

 لهعلاو تاكل كلذ ةعلاطم ىلع ضي رمأان مراكب هنا اورو هياعىلاعت هللا ةجر

 امالكوأى والا همفاعله_ءباللوت وهدم ونت اذ هنعمل تن :طاوبا اوضو قد نمد 1

 5 ىلاعت هقلادا نبع س همنا لمعلا ىلع صرعدأوادرو هّعلاطم دير اال هانعماذه [

 ٍقدصا! مق لع مامعلاو 4 :طانحالصا ةاعارم ىفهالوا مدنملا در واةمفو هنمالئاسو

 ف تمتلاو ىلا تلاروإ#هأ :الاومو فّوصتلبتك ةعلا سما ريش لعحأو هم طاومما

 ١ ىلعمدقد الو هأ هيب ,دفئاظو عفر غااهنع ىتنتو هيو هناعار اوأىوة كلذ. ١

 تت عل



 ىهو ةئاسنت (ةوهشو)برلاةررضحنءىلقال(ل_فغو)هنعىهنو 6.٠ هبمتا هأ مل ةفااضع أ (ةمصعم لك لصأ)
 ىلاعت هللا ىذر ىريْشتلا مس ءاقلاونأ مامالا هلاقامود امهنب قرغلاو ةمدعلاو طفلا ندب 02 نع رغد 0
 ةردنلا ىف هلنوكيدقو تامه هنملصةدق ظوغخلاو ةدبلا بنذيوليال موصعملانأ هنع 1 +! (ىبغتلا عانلا)
 هللا صو دوو بدر 5 نم هلل | ىل !انوبو يذلا كائاوأ رارم هاه ن وكمال نك-طو تالز 3 بيات بانرابووتمالا

 "لاس تافدد هع ركت انآ ف صمعمتلاو ريهطتلا ىلوأ صرصختل ا ىوذهدامع ىلاعت 0-0 :

 نو *«نيذلا نجنرلا دامعو ىلاهعت ل انف ةهسسج تاريخ كلذ ىلع م-هادعأو ةميظع اا
 ادم تنس> اهي نيدلاخ هلوق ىلامالس اولاه نولهاخا مهطاخ اذ اوانوه 00 ا 0
 كاراشالا بار اانبنم هطبنتساابو رست وعااهتاءامإب اننلاكيلعو اماةمو | 3 ند تاما
 م-هظوظ- وقرت سهو هلا 00 دسعمسهف ءال اؤهادعنمامأو او ريك ذتلاو 0 0

 0و الب ىبنلا لاقو ءاود ههلا ذذعا نمت أرخأ ىلا عتمه الاه هيوشملا 1 بخ ني

 ددعلا دبسعنم م_ه.الؤهو ثيدحلا مهردلا د دعس هتاييدلا ذيع سعت هنعىوراسم 0 3-5 اماول
 دقأ اد.ءنجرلا ف 1الا ضرالاو تاوءسلا فنم لكنا "ل جوزعةوة؛نيينعملا || رز هيلفبو تاوهشلا ا د
 ىلا كول لا اذهأ. هال هنأ لعاو ادرف ةمامقلا موده.” مهلك ادعم_هتءومهاصحأ|| < : 20 1 3 7
 0 1 تتح راو ب تا ل سضا شوال لخطة | 0 م

 اهنم هرذ-اذخ اهي هنطاءءسماهل اه هتملازبالهسفنن مكلف رعنمو تافصلا

 ا ده ىلع ىلا عتدهللا هجرفاؤملاهمدقو رعشيال ث مح نم بوبذلاو ىصاغملا ف عقوالاو

 ةظددو ةعاطلك للصأو سفنلا نءاضرلا ومو هلَذْعَو ةمسصعم لك لصا 2 3

 مدعو هم ومد |تامدلا عج لصأ سفنلا نءاضرلا (اهنع كل ةماض رئامدع ةفعو

 بوما بارأ اونيفراعلا عج اله ىلع وفن ادقوّدد ومخاتافدل! لم اهتع اضزرلا

 4 :_س | عمربن وام واسوو اهو .ءةيطغت بو رسل ن نءاضرااّنال كلذو

 دمعلاّنالاذه سكع ىلع سفنل !نءاضرلا مدعو 0 نءاضرلانيعو لمق
 ىفل.ةاكدامقنالاو ةعاطلان ول ايي بلت هيفا مسا كاذذا

 اهلاح نسا ه سفن نعىذر نك انواسملا ىدمت سل !نيعنأ م ريخالارطشلا
 فرم 'لذغلاب او ةلشذلا هيلع تاوتسااهبلا نكسو هسفن لاحن سا ٠ قالا "و

 ءدتع شلودصلا لعتورشلا اوت جميوتتمر طاويلن ةاع ار او دَمَعَتلا نءهملق

 ندو كلذ: 4 ةيلاهتةومشلا ريصتفاهرهتب و هناهعفدنأم ريك دتلاو ةءقارملا نم

 نع ضر ل نمو هسفننءهاضر هلك كلذ لصو ةلادغال ىساعملا ف عقو هنو هم
 اهينت اطظقشمناكف صولا اذه. ناك نو اهلا نكس لو اهلاح نستسي له سفن
 ع دققت ن هنت س11 قاب ضراوعلاو باول

 ىصاعملا ف عقو هتوهش هتيلغ
 ىأ (ةعاط لك لصأو)ةلادغال

 (ةظقيو) ىهنلاو مالا ةقئاوم
 هضشوبزا ةرضح فلوخد ىأ

 ةمهلاّولع ىأ(ةففعو) هيضرامل
 كنماضرلامدع)ت او مشلا نع

 هسفن نع ضرب نمّناف (اهنع

 اهلا نكسولو اهلاح نسم
 ناك فصولا اذهب ناك نمو

 قراو طال اقسم اهنمد
 نمن كم ظةشلابو ضراوعلاو
 دنءو اهتاعا صو هرطاوخ دّعدت

 نوكيالفةوهشلاناريندم كلذ

 فصاسقت ةةوكال وهبلغ هملعاوأ

 ديس اذاو ةفهلاءذ اح

 هيدعدتلا نانا ام نع

 )ع اطظفو
 نموها أعم لساظاع نتأمل نطير ّ 1 0
 معلا ىلع بد داق هسغن نع كر م دعه لصأو لح وزع هن ةعاط 5 3 اضررلا ناك دعلا تاق هالاذ او 4غ: رعهاض م اذهل صأو لح | 00 100

 نو تردس صح هنت دج يو مزج ا صم سح و وب ت يصصصصص عمعص ممم هلع قسوه صرخ »ب2 هوم اهلي س يس
 نم لاف مهتطلا تو مميحص نعى نصملا ىهم سفنلا بودع ىلع لدتال ىلا ةيرهاظأا مولعلا ىلا عت



 ةعمنو ءارو يعوربك كب اقاانة عاملا ىل مو 4 ةنطايوأ بلسو لآقو

 اس عه

 فاصوأب تاسهيلا عئابط و نينمؤملا فاصوأب زيط امسشلا فال_خ و ةيدومعلا تاقص

 كلَعنأب اذهىلا قدر طلاو لاقان رةمالدبنوكب اهديعق مولعلا وراك ذالا ن م نيداحورلا

 اهيلع ضو اهكلهتالف كفن كلة نأ تدر أت اف اهيلع طلو هلرذ دهم :اهكلف هسقت

 رفظلات د .رأ اذاو كيلع تعسناا-ملع ومضت ناو ه1 7 ءاهكلمنافاهل سالو

 تدر أ ناوكبتةلطنا اهكست/ناف اهُمالمداتعمنءاهسح اواهاوهلامترعتالفاهب
 كةعرصف كل ءتيوتالاو اهداومرسحو اهيام_بأ عطب اهةعضأف اهيلع ىوقت نأ

 هملق ”رهطارم ا افا اوكا هولا عد ما كل ذي ماق ا ذاق ها

 ا ةنماه بلاس داع نيب هيت ىت|تافصلا نساعمع تذصتاو هسفن تكرتو
 ميظعتلاو هيديزنب عواناو هل ضاربلا و ءةديجرأب 1 هسلعذ شح رهظمف دارملا

 ىف صال_خالاو هدودرل لاذتلاو هنمفوحلاو :هلذسهلا م 0 ا ا

 هقلخ نيباعف فصار هناطعاو هع: ءىفهملعلةثملاةيورو هن اذةءاضرلا وه دودع

 ةنامالاو ةهازنلاو ةنامصلاو لامتحالاو لاو رددملا هءسوقؤرلا ونللاو هجحرلاو 4 ذراا

 ةمالوةحعصنلاو ةشاشنلاوءاملاودو+اوءاذسلاوراهولاو ىنأد )او مطعلاو هقدااو

 ةدانزلاو ئسملاو ةداعسلا ةيامئدمعل لام اهم ىتا!نامالا قالخ أ نم كل ذر ىلاردصلا
 ىلختلاب مهنءىلا هت هللا ىذر ةمفوصلا هع ام_منعريعي ناذللا امهنامنعملاناذهو 4
 اشباع توربو وحل تالا ىتلاو ةمومنملا تامل نع ىلذتلا أ ىلكتلاو

 -ل

 دير لا حدا ذاف نيرا ااريسس قةدعام سوئنل نيداسالول هلوق دنع كلذ ةسف.كى ا

 هر اثالاو ا واسص ًاهنعنوريعيىذلا كوالا :ةمقحامو ةماحل او هم

 هريغاج عزت لحوز ع هير هنيدوبع تقر ةدسم ل_ضفأ ىلا هنمىلقناو رفسلا اذه:

 هلك م لانه نو كح ذل -فرشأحىلا هبر نمبرقلافقنداو هأوس هقرت_سا(و

 كاذذاهنال اسم قا ءادلل] ىلاءتهللاهجبر فاؤملا لاق [ك ذئنم> نوكمذ هاودمو

 برا ان كسا هل لو ةمق 3 ىديعاهمل لوقف ديعلا مسا منان هن دام

 هدعل :دوحولاس رآ هنرمؤ»> نماضدنوكيو هتسنىفاةةدكم هتاحا ىفاق داصنوكت

 هندويعلاماةمىلاعت قا اهماق || اذافامهرار ةلاوامتءروغتل اانا مْنَم هىاأ هسفن نع

 هيلع أرمستم رازوالامادقا نماظوةحم ناك هس وبرلا ةرتض>ن مبرقلا ةس يصراحو

 الملا همشتلا هل ذي امظحم ىلإ فرش نطابلاو رهاظا !ىفامل م راسخالا لاسعأ
 نودجس ) كرر مسج مل لو طاع نورك سنا مدل ند «لحو عه الأ ىلعالا

 دان لع نوريكم سبالك ردةءنيذلاّن ا ىلاهتهللا لاه دقو نورتف.ال راهنااولمللا

 نو سمو أم نوم د ومد سهأ ام هللا نو دعبال لد اه نمزعلاهو نود نهلو هنوعسبو

 سن 36 7 نسا ىف ممم همست ل ةيطوصلا هده مهلانا هيدوعلاةبلر 5١

 2 هاا نم هملع اوحلطصاام ىلةتوموصعمال نوظوةحمءالؤهنأالا ةيقوصلاةوفصلا

 لوم عمو دج :٠ دم هجر جس مم يصحب جيمس وصح حم جود ضخ وي هجيج وصمم مصل دوب ص سم يسلم

 لالامو احر ود سو ددخو

 فانصوأ تناكامل ىو كلذربسغ
 فاصصوالل. ”هلءاش ةنريشنلا

 ىثو ناعال اوةعاطلاكةدومخ ا

 لكن ءهلوقاهتملدنأ ةدا صرمغ 7
 ِك روكتل كش دودعل ضقانمهصو

 تدحرخ ا ذاكنال( امس قا اءادنل
 ةمومذملا فاصرالا كلت نع

 تافصلا نساعع تفضنا
 هيديزمب عو شالتاو هلل عضاوتلاك

 هدو د1 اة اوه مال ميظعتلاو

 ىف ص ال_خالاو+_:هفومللاو
 ءادب كيدانشب ل خل هدو مع

 2 ضودمف دسعلا معان أ اونعم

 براس كلوةبهسجتة ىدبعاي
 دقنل كْناحا ىف اتداصنوكستو
 هيد ,ومعلا ىف انتويلا كئمتاغصلا

 اضين وكن (و) ةييورلا ىضتقتو
 ند ظفصمف (ايرق هنرض-نم)

 لامعالا كارمستتو رازوالا
 امو نب قرفلاو اهب ذذلتتو
 بنذيلبالمودعملاّنا موصعملاو
 تالزهل ل ىةدق ظوفخاوهتسلا

 ليدارصا هنمنوكيالن كاد
 ىلخلاَنأٍلعاو برقنم بوي
 وهلئاضفلا, ىبكلاو لثاذرلا نع

 مبا و مهدنع لولا قمح

 هسفن ةفرعل هلل | هّقفو نالالا كلذ
 تاننصا !ماذ من مهملع تيكرامو
 لازبال اهنم كلذ فرع ننال
 اذخا ابيهنظ اًيسماهاا ممم
 طناف عقوالا واه مهرذس

 لاه اذإو رعشإال مح ندمهالوم
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 ردا هلو هذ'ئدارصاح لكو رمداح هدو>ول ناكل رئاسهلناكسحولو هيام هرج سلم || ةلاصتسا مدع ءمهوت امك
 كلذ ىلع فلؤملا لد او لا « ىلاعت قالا ىلع باخخعا (هداسعقوةرهاقلاو »و : باخ اًنال ىلا عت هة-ى بالا
 وهدادهن' ذثدح نم بحاود علا ىلعبانحلاو همذ لاكشاالنيب وهو انهورك ذاع ا وهفءاسؤرلاوءامظعلا هذؤنامعا

 ءاشنع 00 وحولا و مدععل | نيب ةيسنال زمدقت مدع ا
 دس تعط ةدعت 8 اوهوئثلذك سان ارنا يدان : لصاحو صقنلا هءاح نبأ يش

 امهدحأ هوما ةماعلا دب رمشنلا فاصوأ 2 ا | تاس تاك قوز هريس ءايطعلا 000 م ا ا
 ةدو رمضلاب هنطايا عيتدر هاظوديعلا ةءلكام_هناىهالاناذ_هفاف :- مالطا مالا ْ حصبال كا ذو همكح تحتو هتضبق ىعس هنط ان قاعد امق رظتلاو اهقفن جالدطامألا ق ىسريعلار هاظب قاع امفرظنلاو ْ نيب فير مهول لعيرعماو الهجو اهافن ىعس واهفلاشامىفاثلا وان عوانامعا ىعسو قش! !قفاوامام_هدحأ ”ءاروامع منمدال عاجل نيوسق ىلا اضيا مسقنمف هملقو هنطاسب قاعد امامأوة و ةم_صعم عسسل و هقئااش امنا ااوأأ 'ئشلر صاح لكو) هيرو ملا ةعاط ىمسيو ىمالا قفاوامام_هدحا نيجسق مسةئبف هحراوجو هرهاظن د ناو | تاسخاعملا ماراقملا (رصاع) دو ءلا ىهو هملقو هنطاس قلعت امىناثلاو لامعالا ىهو هحراوجو درعلارداظ اعدام : ا (.دوجول ناكحا

 0 يااا امتع را او مو 000 اا 0 ْ 1

 حال صو ىاتلا ى ءدال ملكت تل ادسقتنسفاذاو هكدا طم تالصازاةغشم أ فيك ت 00 ةلالسو

 تاغفصلا ههذهو اهلملجو اهشمقداهاكة مومذملا تافدلا نعهتراهط نوكمامنا بلقلا |! امزالركسلاو اموزلم بحل ا لوح
 ىتاا هو ىلاعت هلا هجر فاؤملا!ملاراشأ تلاد رشدلا فاصو أن ءةيدورعلاةضقاتملا |! ىنعمتاقرتسااود بخل انا عم
 ةعمسلاوءايرلاو بحهلاو ريكلا ل_؛مةريثكى هو قو سفلاو قامذلا ةهدناهبحاسص مست 00 فرعلا ىف رعشي انا بغا

 ةوادعلا نم ةئيمح عورف لوصالا هذهنعع ردّ ولا-لاوهانلا بود اودةحلاو |
 طوةسفوخو قزرلاءىعمب َهَمْدلا كرتوءارقفلا راةتساو ءاسغالا لاذتلاو ءاضغملاو ١

 سغلاو ل-غلاو رطبلاو رشالاولمالالوطو ل-ذلاو حلا او نات ولك ملزما | همزلي ىذل وهف سكعلا ىلءرخسلا
 رفكن ءرغكد ومالا هذههذاه رعأ عمةرتواهردق يظعتواهعاضرلاو رسنلاة 2 | م راس اس تاجرا اان ان ريصرعو اه هدر نصار ةمتلا قال الاو ةنمدلا تؤمنلا نم تل دمخ الو | توب نم باح نمط ديتول «بيلعدراذا سفنلا 1م باهذو لذا ااهلانادا نضال زاسالاو واعااتلط] ةسايللا| ىلا انرطتولا ا ىفهملاو ةاثلا ف لبو لا كيو ابقلا هوت لا الو رد سل( نديسو ةسحاو ةدلساو لاو | 010 تع و شسطااوءافلاو هلفغلاو ةظاغلاو ةظاظفااوةوستل اوةن>ادملاو عن_صتلاو ةاهابملاو || ن1 لج تو اماصخلا ©
 عاج نول ورع هيرادوشلا ةةيرمعتعن معاجاب و ىدعن هىدعو قؤان نم و ا (جرخا)لي :وأتلا ادهم ىلادلاو

 اهرهطياف رظنااوهامنا فوصل نأشو اذهرئابىلاءن هللا جبر فاؤملا هلوشي اهسح || نم) ةدهاجملاو ةضايرلا ١
 ةرهاطفاصوالا كات تناكءا نم مشل لاق مهتك ف كلذ قرطاو:س دقو تادءامماو تاضانرلا عاونأن 2 6 ا ةموماملا (كتيرمشيفاصفأ

 اوم لد يح الديد رماا توك الف هفءىلاعتهتلا ىذر بااطوبأ
 ةمعو ةسغكح را 2 اوما ةماعلا ىو

 عفدو (ه هب امورتسسل ئش

 ةماظعلاب رغشمل و ةعفرلا نع شر

 ةطلاو عنز نوت
 ىعمو بوجا ريم رعشبالو

 تاوهص
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 ديرملامكححح+ (بو.- ةيعلا ص ْك_:ءبخحامولا كووشتْن مرع :

 تيس هع ناعمة فرع ُ

 نم هلامعأ ءافصهل لصعمل هيلا هنانمعا نانعامتءفرمديو هلع صرع نأ ىئشف أ
 عطقنتو رورغلاو ل-هحلاه:ءىتنو تارودكلان مهلا اون ءاقزو تاق الا ْ

 ىقه_:ءىلاعتهتلا ىذرىلاز غلادماحوبأ خشلاركذ دقو رورشلاد ا اوهد:طان نم :

 رانملو هيبقت نوع ادن فريال وب رطلاىفال_صف سفنلا ةضاير هناك

 بو.علابر يصر حش ىدينيي س ا نأاهدح اهحوأ ةعبر أ ءل_دصاح ل ء-دقو دير 0 همف

 قيدص ةء-اصم ىلا لاو هسماعهيريشرامفهيراشا ءاوهسفن ىف همكحفتاف لاو ِ

 تلا !او هلالخ مادمن ه هلع ىتذحام ىلع همن هلاسعأو هلا هبال ءانفروعس زنط

 مهميلتدسنءم_ مخل ىلع كلذ ناب , نمدب الذ اهنا دعأ ندب وبع ةقرعم دمفتس نأ '

 مواسم ىلع ذب علطيذاس انلا ةطلاخمنم كلذ دمفةسسبنأ عبارلاو م_ّتسمعو
 ةيراقتم كلذ ىفةيرمشلا عابطلاّنال اهنمئش نعوهكهتن ال هنأ لسع مهئم اهيلع عاطا اذأف

 اهنم رهط ادع نمحه سفن با اطمف هريغ ىف اربامتم انعأ وهام هس: قهر مط دقو :

 ١ ريسصبأك ذا راعاذعش دقق ع نسل اهلك ذعر لا هرك ذامص.:اذهناهتعمزتتلاو
 هللادامع سددت اوغشم هات ل د نهارا نيم اق اكان اقف ثم سةذلا بوعد

 لالهلا. ند همت و هضرص نم هصاخت ىذل او هذ هنااا يدل لي ع مهلا :

 معلا فمئااطاو رددلا ناش ن نههنعةيوج ابومغلل هءاطأم او ها هذ طال هوهىذلا !

 امدالو الفقع ءاسهب يلة بقنا معاشي ءاف ىلا.عت قبل همق هملع قال سفن ٍآظحس هنأق :

 هدو.عف ةدداقلا ساعملا ن نمكلدَناف هلع لوعدالو همأأ نكسالا متمهلر هر هظاموأ

 : نو عا ةماركللاءلاط نكتالو ةماقتسلااملاط نك اولا ادولف ْ

 نوكتنآنمكدىلوأ لالومق<نوكنالو ةءاةةسالا, كملاطب كالوموةماركللا ||
 بهو نعتاملمث ارم .الا ىف ىورامءانرك ذىذلا ىئعملا اذه فتاباكس ا ن مو« كل .فنطع ا

 ةدسلك قرطشت هس نيعمس ماص لمت أر مس اى نمالجرّنا هنءىلاعت هللا ىضذر هينمنبا 9

 هلع ك3 لاطاملف سانلا ىلعنيطامشا !ىوق# فيك هيرب نأ ىلا ذو كرا. هنا لأ سف مانأ ا

 سهالا ادهن م ىلاريس> ناك فر نيو و يب ينذو ىتئمطخ ىلءتءاطاول لاف بيلو ٍآ

 ناكإلوةدوهو كنا ىناسر أ ىلا هللا نا هلل اةذ اك امدملا هللا لسرأف هتملطىذلا :

 رظااف 'لرمصب شقا عفدقو كتدادع م ىذهامغ "ىلا يح آه.تماكتىذألا ان ْ

 هفونيطابس لوألا سانلا ن مد سيل اذاو ضرالاب تطاحأ دق س دبادوذح اذاف ١

 تاما ماركا نا ناسي ىأ سونيا عرولا لاا ذهن موي نمبر ىأ لاف بارذلاك :

 نملك سل هلوقدنع لس ملاع لك ىدلاهدوسوطيتغ مالو ليس مدت ةيولط ريغ

 00 ظل نءتاأب وع اع او دو ديعت سل ىنملا) هطلت لكهصصخق

 مم للا

 0 هم[ةمن_ىالا
 306-3 2 ارك

 كلابلطتو كبلطي كالو فهو هما
 ىد# ثوكننالو د هل 1 الاب

 نم كيلو أ هلال.
0 0 
 ا
 باح 50



 ىلارا.غالاةب ور ند*نم اود رخام م-_منافىلا .هتهما!نيلص اولالاحىلاةراثا ىأ(همل |نولصاولا هّتعسنمةعسو ذقفنما)
 «ىفن وةرصضحو ريسغلا نودعاوراصفذ ةمهاارارمسأ او مولع مهيلع ضدفأ ومش نظن ةفاسم تعستاراصيتسالا لاك ود .ودلاءاضف

 فموملعرو دةممهفهما اني رثاسلا لاح ىلا ناشاىأ(هيلان ورب اسلا ((5)هق زر هيلع ردق نمو)ا واش فمك" ةمئطابلامهملاوع
 0 سا ب وي ا سسسسو ور وعش هنلاو عواغلا قازوززا

 موسرلاو تالابكلا قيضع ّق

 | هل _ضفنم هللا مهانا ام نوقف

 دشناو هيلعلدت ىّتلا ىهةدوجوملاراب“ الانوك-:ىتحدمةوأ هللالصو

 دهشملكهندهشأ ىذلاتنأو « ةداهتك لع سنا تدع .
 دهاشلان ال هدهشب نملال لا باطي ناب صنتامغنا ةادالا نأ لعاو نئالافئاطل ىف لاق
 لئاسولا لمصو راتعابةفرعملا وك: لمادىلا ام عنا نعدوهشلا ح وضوب ىنُع

 ه-وضو ى-غوهامتانئاكلا نهنأك اذاو هبرورضاه-!امىلادو»تمتةسسك اهيلاأ| 00 0

 وانا علا يع نمو لا> نايتس ونا نع ذاتك ىلو انوكملا نسل تما ن2 ] 2111011
 | اناس لات يعمد تاي دع مات ملا سويت الا 0 0 ا

 سلف هيلا لإ هو متانئاكتلا تناكتاوهلةرهاظأ ا ىهنوكت ىتح هلرمدلام حوضولا || ا
 : رمغهلا ل صراخ تاصوفل._صوتاا ةسرادالو ىذلاوهنكلااهتاذث.-نمكلداول ْ ىلا هباوهجو ىلاتاضارلاو

 ك (همل نورت سلا هقرر «.اءردق نمو هبل !نولصاولا همعس نمةعسو 3 قس بالا ٌْ بس ةدها#اَنأف برلا

 : دو ر ن < -نماوبرخامل ىلا عتهللا ىلا ن واداولاف نيب رذلالاحىلا ة<لمةراشا هده

 || متعسنماوقفناف مهرظتة فاس تعستا راصيتسالا لامودمحو تلا ءاضفىلا رامغالا

 | ىل_عقمضلا رّدقملا قزرلا نم

 || نع ههرد_ةذغن”لواهد_:ءفقو نا ىشو بابسالا عضاو وهيك 11 نكلو هتمهلا -
 ةهارع نوح

 نولهلا قر انأاهتملصحةداعلا

 ىحيىلاعت هللا ىلا امم نو لمي

 ا ىلا راوالا ىأ (ةهجاوملا

 !تضيفاىابرلا ريض نم .مه>او

 || مولعلا قازرأ ىف مهاعرودةءهيلانوكلا لاو اواُش فك مسهملاوعفف اوذرصتو
 || مولعملا قزرلا نمهللا هان | امننوةفأن موسرلاو تالاملا ىءنمفنوسودحت موهفااو
 1 راونأمهانول ءاولاوء-_وتل اراونأب_ءلانول>ارلا ىدتحا) قمضاارّدقملا

 | مهر دم هللا لق هودئشاال هلل مال مهاراونالءالؤدو راونالا نوإو الاف ةهجاو ا اهلدسعكأ ( راونالل نولوالاف) |١ ,ضرذ تهها لق هنود“ اال هلام ال ,هارا والاءالؤهو راو اللثوأو الاق ةهدحاوملا ع0 02 ل يلا 1 ا ا 2 < ملقا مس تالا 1: .٠ 12017 ىلا .عثو هناكح-سووؤ 2

 3 . . ءاغ 3 كا هساغل ءالا اان - امو

 ىلالودصولا اهلا م-ماحدو-ولراونالا د_سءنرلوالاف س.<وددرو بقنوأ| | ةتاأ 0 6 . م 2 2: 5 2 1 ض 7 4 || فردت نممهل هللا نءددصامود ةهجاوملاراو أو تادهاسجمو تادياكموتالماسعمو ١ 00 او ميولط
 ىبامسو هنو دلال هللمهف ممم ربابنعمهانغدو-ول معاراوالا نورخ الاو ,هدوصقم ٍ 0 ءا 0 اء 0 : 44 25 هكر 2 * ره مسه هم عاراو

 ناوكالا تناكمتدهشاذاف نوكملا دهشتلامناوكاالا عمتنأهلوقد_:ءىعملا اذهأ| 10
 ةظدح الممدعيدح ىتلادا ارذاث رومعلت موهض و مر دممهللا لقىلاهتهللا لاف ك ع :

 || تادايءنم ىلامتهتلاىلا م هرد_داموههبوتااراونأ (نويعلي مهضوخف

 لاق( هنو دى شلال هللممال) مهبرب
 هملاهحوىأ (هّللا لق) ىلاعت
 مهرد مم )اهريغالور اوواىلال مالو

 دارفاف (نوبعلي مهضوخ ىف
 ىدوهراءغالاءانف دعي د.ء-وتلا

 ظ | ننيذاكلا تافد نم ام هو تعلو ضوتهتا وسامة يورو نقلا قوه نايغالا
 ىلاهت هللا لاهو نيضئاسللا عمر وذاكو م-نعارامخا لبو ز عدلا لاه نيةفاذملاو

 بوردعلا نمل فن طنام ىلا كو وشن) و هنءىلاثعت هللا ىضر لاف ونو.علب كشف مهل
 ل 0س و يوب ربو يبس ووو جويس عج هرج اوس يكل ب70905 ه2 ١ سرت“ 17 2772752955757! 0

 0 ن* كيفن طدامىلا دب رملااهي7(كفو ست )نيب وجحاتافص نم كل ذو بءاو ضوخ هللا ىوسامهيورو نيقبلا
 ةرهااو ةضائرلاّكل دلاوز ىلا مم > هون ىأ هالو ةسابرلا بحو ةنهادملاو ىلطاءوسو ءابرلك ةئاسفنلا (بوسعلا

 محصان ل هاك عييت دب ىلءال !تاغلا فن وكل و ه:ءصلختلاءاطو



 ذوباماوءادمااَما دومشلا لهأ نممهنيذلاهملا نوبوذجلا نودارملا مهوءام_ثالا ىلع(هيلدّتسسي نمنيي)امدعيىأ (نانش)
 نوديرملا مهو (هملع]دةس) واولا ىءع(وا)ءامالا ىلع هينول د _سو مهالومريغنودمئنال ,ملاف ثوذراعلا ,دولول لا
 نيكلااسو د ومدلا لهأ مهو نيب وذ تاق تاش ناو ني دن ص و نيدا سه نيم سق ىلع ىلاعت هللا لغات ىلاعتهللا ىلا نوكلاسلا
 اوكالا رران' الاورابغال اةيؤرب مهيد نعنولو عش مهكول سلاح فن روكلاسلا نودي رملاق
 عه نوبوذحما مهو نودارملاو موبقرت لاح ىف هيلعاهب نولدتدم-هف هور لذ مهنع بع
 ل ل ل يي مت
 كلاس ديم كلذ ىضَمَمَع لمعمل لاعلا نعل وغلا ءافتك الاو لثملا برمذ ةه> ىلع

 مالك لك بولسالا اذه ىلع لح اوكلاسملا مضوأ هباقو هليدف هير هج 11م نم جيهشماو أ

 اع كار .هولعتو ضارتعالا نمكلذب لستل هتدسانمْكرظن ف مو هتقباطم كلروظتم
 هءلددسي نم ناس )ق هلضةو هنع كا ذ نمهلل ان افاع ضارملا بولقلا باصأ هي علو
 هللا 17 ج1 3 ا يت لك طلال احا هيا ا و ص 1 كدي الكس ا حا
 لال.ددسالاو لص دودو نمىهالاتدثأو هلهال قل فرع هبلدتسملاهماع لد سدوأ

 وانك ال !نولك.:ىيد دعب مو هملع ل دة سد تح باع ىجقال اوهملالوصولامدعنمهملع

 ممتاه أن وطب نم مهجورخو مهتَةلخا ديمو مهتأشنلو أى مداوي (هم! لصول اا ىه

 اموهّالول ل دآ نممهراتخاو هبانعةمصوصخ مهضعي صخخ اا ىلاعتهللانا عأبش

 ىذلاةدئفالاوراصال او معسل امكل لءو ىلا هةهفوق هنمذت ىذلا علا لوسدحلالا لاذ

 نوركشت مكلءا ىلاعتلوقب كلذ ىلاراشملا ةيرقلاو ىئازلا مها بجوب و ةمسألا مهل قت
 دا امهالكو نيك اسو نيبو ذ < تاق تش ناو ندب صو نيدا ىه نيد ىلع ميا عبو

 بشن ءهءلاىدهيوءاشي نمهسيلا ىتعمتلا ىلا ءتهتنا لاف ق.ةدهاأ ىلع بوذ#ثو

 را.غالاةيؤرب م مرن عنو وجم م وكول سلاسفف ىلاءثهللا لان روكلاسا١ن اود رمق
 مهفهورب لف منع بمغىلاعت قاوم ميداةدوجو هوم-هل ةرهاظ ناوك الاو ران الاو

 هوجو ىلا ع3 قدا مههجاو نوو دنا نودارملاو مههقرتلاحف هيلعاهب نولدءشب

 ملفمنعرامغالا ترحيل هولا اذه لعهوفرعالقهنهوفرعت مهلا فرعتو مرك الا يركلا

 دعب ىأ ا مههد ام ناشو ني رفلا لاح وه اذ هذ مملدن لاح فاهيلع هن ولدتسمهف ادور

 وذو هللدال ,-اولادو-ولاوهىذلا قا فرعهريع ىلع هبل درسا انا كلذو اههننأم

 هلدادو-و نمةسمدعلا كا الا لا هن. اهنالا سصهال !تنثأو مد_ةلافصون صدا

 0 هنال هان رك ذام سكع ىلع هءاعدربغب ل داو هدوبو قةحكملارثؤملا ىلا هيراشملا

 كلدو ىلإ ارهاظا | ىلع ىنلنا سالابو دوبوملا ىل_عمو د_ملابو مولعملا ىلع لوهخلا

 ىذالاو بارتةالاو لوصولا,هنالغتحا مدعو باءسالا عم هفوقوو با غادو-ول

 تا ىهةس رقأ اراب* ال !نوكت يد دعب مو ةرمضا+لاءامشالاب هلع لد سي بح باغ

 0 اومهيداةدوبومومهلةرعاطظن

 ههجو ىلاعت قملا مهه>او
 موذرعذ ملا فرعتو م ركلا
 م-هفراعالا منع تيعملاو

 م-جلدتلاحىف اهيلع هينولد سي
 مهك واسد عبو أءادتااووذج نا

 توغو اعلا م_هو هلهأ نمنا داكن

 نك-!اضي أ بذا لهأ نءماف

 رهظيالمهلا او> 1 ف مهنك ةةدشأ
 دب ادب كلاسلا باسم لبقاذاو مويلع
 سانلا مظعأ دروو بود_لا

 وغاذ وذ نوامرحلاو ءاسال امدح

 ىأام سام ناَتشو نيتبرملا لاس
 (ه.لدتس لات اكلذ نامي امدعب

 وهو (قلا فرعإ هريغ ىلع
 هتلاودو(هلءال) باول ادو>ولا

 هلالا دو-ولا تيثب ل ىأ ىلا. هت
 مهذثدا وطاامآوىلاعتو هناكس

 مهو( الا تيئأف) ضم مدع
 دو>-ون*) ةمدعلا تداولا

 لع>ىأ ىلاعت هللا وهو ( هل_صأ
 هللادو>و نماداف:سمم»دوحو

 مويف رهظو م-هلباق ىذلا ىلا عت

 ىف ضم مدعمهئالاو اود>-وذ
 لالدتسالاو)دو مدل بابرأرظن
 (هبلا لوصولا مدع ند هءاع

 سكعل | ىلع هملع هريغن 1
 لة'(الاو )با.سالا عمهفوقوو باخ ادوجول كالذو لاارهاظلا ىلع والا ( امع هز سمالاو دوبولا ىلع مدعلابو مولعملا 2ض2ئر7ر7ر7تت>-- 2222-2-2 يل يي يبي يبي ىلءلوه جاب ل دعسا هنالزك ذاع

 ىش رزان الا نوكت ىددعن موا رضاك ءامش الاب( هملع ل د بد ىتس) باع يم هنال هل الف ىأ ( تاغ خل وص ولا م دعم هنأ
 ناوكألاالانوربالذنووعمنااّما ه.لا لصون ىتسدوومذلا لهأ دنءه٠ماهل دوو الامال هيلعا-ملدسىأ (هءلاىلدونىقلا
 دق هنأ ةقافاهل تاض-ىذلا بو ذ 2 !لالد ساب دارماود وممذأا ماقءىلا اول د ان ا وةماعناوسق مهو هيلعا مول دما
 ىركسفلارظنلاو ىلقعلا لءلدلاب ذة س لد هنا دارملا سلو هنابئابهنو شو هناهنودوسول هدوبو تيايقريغلا دال



 اكدت

 ةرسال ا ل.قاكنطاملا ذا يمرهاظلا نال را دنلاديزملا نمهنطان هيرمعتامو كلا سلا ديرملا
 ىولقلاهتناهعدوم_بااد هرثأ حول هوولا ىلعذ نولقلا هاخامو ةربرمسلا قللعلدت

 دهاشب لد < سف حراوملا ىلع اذراب" ارهظنن اودبالواونالاو فراعملا نم رارسالاو

 لاكد طاقم او صارغالا نماذه هم-ُثأامو هيل صولا وهتءدص دازأ نمهس'ان ىلعدبعلا

 0 ىنل انف ع نطابلا بدأ نسح ناونعرهاظلا بدأ ن سح هنعرىلاهت للا ىذر صم -ونأ

 قارعلا صفو أ درو لءقو هد 0 اع عا .وأ لاق لبو هيلع هلتا ىلص

 دخأ يطاعال هيه أ: ثور ءأي هسأر ىلءاةوقو صفح ىلأب اه ىأ ارودمتحلا هيلا ءاح

 بدالا نس نكلو مسا اان ةاءال ىل انقذ وللا بد كاك تبدأ صف ا[لاقف مهم

 نمنوكيو هسف:ديرل فرعي نأ كاذ نمدك آو تاق نطابلا بدأ ناونءرهاظلا ىف
 همملشب عدا نذ هد العنود ه:ريرسح الص نم همهوت أع عدد الو ةريص» ىلع اه سهأ

 ةعرام لاو» ا ارغ رهان ىلعرهظت لو هتمحنو ىلاءعتهللا ةفرعم
 عطاوقلا نمرارغااو هدوه.ثنيقي دذعر امال وهدوجوب طامتغالا اود سحأ عامنا ىلا

 هاوذ ههلا رمد أ اوعدفباذكوعهفهنمةدعدملا اطبناسولا ن ءسارمخالاو هنءتهلغاشلا

 هاوءدفوهذلادتءالا ةداج نءهرهاظاةركملاصخلا هذهدا دضاب انوصومناكن اف
 دق هنعدللا ىذر ملا بااطوبأ يلا لاق برقأ كرشلاو قافنلاةلاحو بذك(أ
 م-ميولق تذبقنئثىفهدحو هللا ذ اذا مما ني رفاكحا فصو ىلا ههنا لعج

 هدارفاو هدمحو ىلاعت هتئارك ذاذا مسملا م( ىوعنن ملعحواو-ر ةئثى ريغ داداز

 هلئارك ذاذاو ىلاعتلاقذ هياوقد_صكلذىفوري_غ كرش أ اذاوهوهركوكلذا وطغ ئش:
 مهاذا ةيوذد نءمنيدلار ©صصاذاداوه ةرح ”لانتونمؤيالن يذلا بول تزاشاو دخت

 اونمؤتهن كلرمشي ناد تر فكم دسحو هللا ىداذا هنأب مكلذاضيأ آلادو نورس ةسسإ

 رييكلا ا ىلع هقتمككسان لاق مما اوسرك ذ ءرك ذيطلخح هنأ ىاطلخلا لرشلاو ةمطغتلار فكلاو
 ع هل كير مثال هناطلس ىف ريبكلاا هتماظعىف ىلعلا هنالمكج ف قاح رمال عل

 اذاَنِممْوماَنا باطما نمهم_هذو مالكلا اذهل ءاد ئذهدايعنمهلريظنالو هناطعو
 اوريشتتسساو مهم ولق تعستا ومهرو دصتح مشن ئش ىف دارفأل اود_هح وعلان هللا 2

 مهبواقتزأعْماو كاذ اوهركهنود ىتاابابسالاو طياسولا تركذاذاو هدمحربو هركذب
 دولا ةةمةح ىلءاهي لدةستل لرب بلة نمو ُكءاق نماهف ةرعاق ةدحص ةمالعمدهو

 اهتمذتىتلا هللا هذهو تلق ه١ اراعت نكن ارمسا ١ ىف ٌكرسشلا ىئنخدو-ووا بالا ىف

 قدا ماا قدص ىللئاسملا ء-اهءأ نم ه:ءهقا ىضر ىكملا بلاط نأ جشل مالك
 وذ مانغتسا هسنتلا اذهىفان دصق نإتصالو لئالدلا مض وأن مو بذاك !بذكو

 لذرلا نامزلا اذهىفنيدلاةيرغل ةييرغلا دصاقملا سر ىلع صردلاو ةسحلادئاوفلا
 تاماكلا هذهداربا امن س-لضفلا العلا ىلا نيب و سنملا ىلع لههساو ةَرغل !ءالءتساو

 ىلع

0 



 هعمباقل ارمي هبلط لاس ىف ظالم ىأ (كد ربهبلاط تنأ)ةرخ الاواندلا بااطم نم (باطم) رمسعت أ (فقرام) ظ

م هنعالفات تنكن ا (كسهُم هل اط تن !باطمرمستالو) نلطملا كلذ ريس قهلعادتعم !
 لز !ناكيوقو كلو ىلع ا رّبع

هافك هملع هلك هرهأ ىف لكوو هبل ينال دا د
نموريسءلك ةلرمسإو دمع لك هءلع برقو ةنوملك 

 هلعملا نكس

 بااطملا فرشأن مناك او هبر امرت لو هيلاطم سب : لف هادخو هسة: ىلا ىلاعتهّلنا داكو هنوقو هلوح ىلع دةعاو هلّوعو

 تامالعنم) لا فهن ءانتعالاةدانزل ع١ مومعلا نم هدصخ قيرطلا لوا ىف ديرملاذخأ بطاسعملاو عطاوقالا م رقأ 7
 نا عود>رلا تاناهنلا ف لا يري سؤ جري تتتتت75ت9066-25202020202020202020202020209ا

 ريصدال ىله م ةيمص» تمظع * اهلري_صاف هممصم ُكمسصتاداو

 بهذي لرجأو قب الالد.ةذو نكتالف دمقف نمارأتضّوعو اشيأ لقاك

 هيلع برقو هنو ل كس ءاةكم راع هاكم هأ ىف لك ويوهمل ا اكل او ىلاءتهللان هجين اود

 هللا هلكو هلو-و هتوق ىلع دع و هلَةءو هلع ىلا نكس نمو رعسع لك ه ملعر يودع لك

 مولعداذ دو هنو امرمستتلو هيلاطم هت ليل هأ وهقفوهمرحو هلذذو هسفنىلا

 ىلاعتهللا هجر فاؤملا مالكو تلق برامتلا عاونأو ةعدرمشلا صوص: نم عطقلا ىلع

 ملااهرعأل امىناا هب وددلاو ةشردلا بااطملا نمىلطم لكل وانت ماعتةل علا هذهىف

 لبس كول سف دير اذخأ بطاعمو عطاوق اهرفكحسسأو لااطملا كلة فرششأو نيدلا
 هللاىلا عوجرلا هئامشزح عمج فو بوصأو قحأ ىلا عت هللا ىأعدلا همفةدمحوتلا
 كلذ نمهصدخ نأ ديك الا ىمالاو دي دا ىأرلا نمناكم رح الذ ىو او ىلو أ ىلاعت
 مهلاةمالعنم)# لاق كلذلف مالكا نمديزع هلك لا هذه بقع هذرغينأو ماعلا

 هكوأسلاحهتي ادق شنان منوةناديديرملل(تانادبلا ىف ىلاءتهللا ىلا عوسرلا تاءاهنلا ف
 هنن اعمالاو هلع لك وتلاو ىلاعت هللا ىلا عوج راهي ادي مص ناهلودو لاح هدءامنو

 عوحرلا نم ه.اعنمأف ىلاهتهللاىلا هلوصو ناكوهّما خف مجخأ و ملف انرك ذاهكحسص
 اوء-راماواصوولو قدرطاانءالا عحر نم عجرام عاملا ضعبلاف عاطقنالاو

 عجرو عطقنا قلذناو هسفن نمهملا هرارذو قحاب هةلع3 نم هانرك ذاع كلذ _دمصنإل نمو

 ندو هب عطق هللاري_هز ىلا-هةهللا ىلا ل_صي هن اّنظنم ءااعلا ضعب لاق ءاجثسح نم

 روعم لع نأ كلاسلا درعلا ىلعف هسفنىلا لكو هُمْ ىلا.عتهللاةدامع ىلع ناعتسا
 الو لع نم .رثك ف اموال وه سف: لو>- ىربالو هل .. بو هام ىلع ىلاء«ز هللا ةناعتسال اه سهأ

 تقرشأ هني اديتقرشأ ن #٠ هدءاوق هاء ب ىذلا وا كلا ساس هاذهف هليلق
 ىلاعتهللاىلا هءو-ربديرملاة بادي قا رشا مَدقت ام نعمة قف او ماك رخأ نابع هذه( هتيام

 رمد-ىقلودالاو هس رةىلالودولا هام قارشاو هناام هن هَْمَدُيَو هنامههق

 ا < + سارح قو ارح نا ثول لاا م فهن ةمالا - قا ادد( هاوطا ا ةذامت ق رهط را سلا بع عدوتساات

 لاحديرملاةيادب(تانادملا قهلنا

 هلوصو لاح هّءا_مثو ه تحول

 هللاىلا عوجرلاب هتيادب مصنف
 نأ هيةناعتسالاو هماعلكوتلاو
 ةلولعملا هلاع أ ىلعال هما اهإ صوب

 لودولا هللصحىأ هتان ىف ميغ

 بمب حور 16-44 ىماو
 هانرك داعللد م وقدرطلا

 لاه ءاج سمح نم عجرو عطقنا

 لطي هنا نظن منيف راعلا ضعد

 نمو هب عسطق هلل اري_هد هلئا ىلا

 هس هللا ةذا مع ىل_ءناعم_سا

 تقرسشأ ن م) لاق مه سفن ىلا لكو
 عاوأب هتافو ار عنأب (مئادب

 كلذ ىلءرباو د اروالاو تاعالملا

 ةضافا(هتاهنتقرشا)ةرباثملا لك

 لاوزو «_ءاعفراعملارراوالا
 هس ”هلئامطلا سفنلا تارودك
 ه سكعو تأ هجو ىلعءالوم نيبو

 ىف داهتجالا لملق ن اكن د هسكعي.
 هَ امن ققارشاهللس< مه أدب

 ىلعناك ه«بلع تف هنأ ضرف وأو

 نال حي و ريغ نمفءضأ هدو

 عوبجرلام- اذهتقرج نديم
 هلا ءامصلالاو ىلاسعت هللا ىلا

 ع مر سس سس سس سس سا

 عدوة ساام) رهظأو ىلو أ الو أ ءانلقامو اهل مقام ىنءملةقفاومىرخ أ ةرامعهدهنوكتف هلا لوصول لوص## هب اهم تقرشأ

 ىأرهاوظااةداهشفف !رهظةمهلالاراونالاو فراعملا نمراسدالاب ةدهاشملا رمسغ أ ةمئاغلا ب ىلقلا ف ىأ (رئارمسلاسمغفف

 هرثا رهظين اد: الراونالاو فراعملا ن هرارعسلاو سول ىف ىلاعت هللا هعدو<سااخ ةريخاحلا ىأةدهاشاارهاوظلاىف '

 هءيدع دارا نم كادي د ..سقنطاملاة !سمرعاظلا نال اسااديرملا احا, فرعي هم العمد_هوحر اوداوه_-ولا ىلع

 هن عفمتمأ هن عامجالا و
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 دبعلا ىلع يجاولاف ةنهلافامعو حرفلاو ةحارلا امهموددتالو نيذثانوبلطتو

 لمعينأو اسنأو احرف ىضتقدامىلا اهف ن كرالواسفناندلا فةحارلا ىلعن طونالنأ
 ن«ايدلا هنعىلاعت هللا ىذرةرب رهونأ هنعىدراسعف لسو هملعهلل ا ىلص" ىنل ا لوق ىل

 نادقفد:ءناوال ادعو هاةابامهلع نومي هادف نخلا ىلءديعلانيطوتف نموملا
 ىنعملا ف ليقاك هاوهيام

 التت نأ لبق هدئادُم ه هباىف للاوذ لسع
 الئثمه_سف:فناك ال « هعرتل ةتغب تازئنأف
 الوا هرخآ ريسسف « رخآىلاىذغش ىمألا ىار

 الخد نم عراضم شو 5 همانأ نمأي ل-هحلاودو

 ال او-ءاهبئادم ضعس ه#* نامزلافو رص هيمهدنأف

 , البلا دنعريصلا|هلعل ٠ هسفت قمزحلامدقوأو
 نعذ اًضقلا نان رحد:ءمالتسالا و اضرلاا اوري_طلا, كلذ نمهملعد ربامدي را قلساف

 ىلو ىلا هتهتناو رجالا لو زج ىلا«تهللا نم جوسي و مالا ىلهي هلل اءاش نا بيرق
 عوجفنارادلا ناملس .ونأ ىللاف هنع ىلاعتهلا ىذرىر اولا ىنا نيدج ألاف قمفوتلا

 نمهانركذامنأ لعا ا ندلا مان كنءتضقنادقو لماقريدو لماقلدو ل. ءاقىرعولماق

 ةلك تّتو ىلاعت هللا لاق "هل ةمر كمو لد زج ةدئاف لك كالمو ةلضفلا عاج هربصلا

 املا هاب نود ع ممماذلعجو ىلاعتدقلا لاكو اوريصاعل مث ارم اى ىلع ىسحلا كرر

 هللا لوسرةمصو قو با-ريغب مهرج نورباصا !فوباسغا لد :اه نمزعلاقو اوريص

 ىاضرلاب هلل لم_عتنأ تعطتسا نا امهنعهللا ىضر س اع نبال بو هيلع هللا ىلص

 1١ نأ ًالعاواريثك ارم اري ههركن ام ىلءربصا ١ ف تاغ ةريصاف عطتست ناو لعفافنيقملا

 هنعدلتا ىذر باطما ن رم لاهو ريسعلا عمربسلاوبرك لاعمج رفلاو ريسصلا عم
 اروزامتنكو هنا رمأ ىذم تع رح ناوارو-امّسنكوهلنا سصحأ ىضمتريصن الر

 هللا ىذر سابع !لاقوو نال ف.سو ويكتال ةمادهريصلا هنع هللا ىذر ىلع لاقو
 دتوةدامءريصلا:حرفلاراظتن ارامخالا ضعي فو ةَدثاادءربصلا ةّدعاا لضف أ اههنع
 رعاشلا لاق

 ارامل ا ءمتشب ربسصلاف 5 اهنا سود اذار رسالا نا

 ا .رث كرت تأريصت تيعرس| 1 هءلاطم تلاطناو نسعي ل

 اهلين اب باوبالل عرقلا نمدمو « هتح اص ىظ< نأريصلا ىذيقلخأ

 هنأر ف ببصموهفهلئاسوو هددع مظعأ ن مهد_دعاو هلراوو قهدوعمريصلا لعس ند

 اهفالماعناك ىئا اوذلا عوقو د_!:ءدرطضاو بن : اصملا نم عوج نمو هيعسف رحتم

 ليقاك ارسخ هيكيهانو ارأ هنوفيو ارزو هبسكيو ارضهديزب
 212 سس ب مم يعم سومو وجو يوسوس هصومسعسم صمم

 وصحتك.١ا
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 هللا ىذر صحو ألاقي رملا كلذ بنصف هدم بواطملا هالا فال_ةوهو هل بعام
 نءدلغ ثدراو هءاعدرواذاف همك تقولك فن وكي ىذل اوهقداصا اريدفلا هنعىلاعت

 كد اذا هنءىلاعتهللا ىضرهتلا دعب لهسلاقو همقّيو هنم شحوتسسدهتقو كح
 اذاوكةذلاهبو خاعنتو اهيفهللا قود ىدوتو كلت كلل م-1ىوحراهنلالّمؤنالف لمللا

 ريغاتقو ربلاذال اذ ريقذلا عبرتسي ىتمهنعىلاعت هللا ىضر لهل سو كا ذكف تدحصأ

 ةدشلا ريالا ورمشلاب كولو ىلاعثهلوقدنع# ري_سغت ف ىوغبلالاقهمف وهىذلاتقولا

 اهف كركر ظننا نوهركنامونوءاعلدقو رّفلاو ىنغلاو م,ةسلاوةهصأاو ءاخرلاو

 اهنافرادلاهذهفتمدنمرادك الا عوقو برغمستال)# نوه رك اعف كريصو نوم
 ءالماو ةنمقر ادانثدا ا ىلاعتهتنا لعج( ارمتءث بحاوو اهةصوىكسموهامالا تزربأ أم
 ىلاهت هللا لاق ةرخ الار ادل ىف هاوس ىفوبوهل قمسام ضمة مىلعاهيفددسأ لك لمعمل
 اّمَفاوموأ هسف:تاوبش هلا وهام اهيفدحاو لك لعو ةنتفريخاو معلا: كولو
 ناددو امئدلا تابدورمذ نفك رعيو أل عب هوركمو أبوء دوو يدب ةلاحتال كلدو

 ةممهورومأابثدلا لمانقت اضيأ كلذ بيسر ادكءالا عمتفايف قاشملاو هراكملا |
 اهتلغتواهيضقت ةعرسواهتاقو اهقمضا مهملاطم عمم ىئتال ىشوا ملا سام عابطَت داهتنا
 ىنءملا فل قاكممذارغا ةملك ىلعاوا دلو مشعر دكت مت اهوذ اف

 عّوجوةارع اهيفمسملا ىلع » امنومأسبالسانلاءامشأ ىرأ
 عشقت بيرق نعفصصةءاصم *« 1من'اكب تناك ناواها رأ

 اّمهنبحارو اهفصو قدك سموهامالا اهنمرهظام هناف اذه لاثمأ عوقو ب ا
 هراكملا ىلءةمنمما.دلاَن االول ءمكل ا ضءدلاه اهل ةبتاذ ىش ىلا هراكملا نادحو نم

 امناهلوةدنءاذ_هىف ةمكدملا ىلع هسننلا قاس وا زوللا ىف ليلا ةعفممت لع

 تاءاكللا ضءدؤو ايفكالاد عزت رادك الادو-ولانده دو راسغعالل ال2 اهاعح

 ه سفن بعثأ قاع لام سلط ن ملاك هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر قداص ارفع نعةلوقاملا
 اودعن ا ءاتعمقو اندلا ىف ة-ارلا لاه كاذام وهل لمقف ذراو

 نوكال أش بلطي نمباغ * انعلارادف ةحارلا باطت
 فنا لزم ىلع رمان طاسعملاو فلااملا را دىف ةماللا سقتلم ءاغابلا ضءبلاكو
 ناك اخ موغ اهاك اندلا همءىلاعت هللا ىذردو ء«سءنبا لاقو براةءلا بادمو تامحلا
 نم ىلءدربام عشتسأ تسل هنعىلاعتهللا ىضر دن! مامالا لاقو عبدو هفرورسف اهم
 نمورش هلك ملاعلاّن او ةنشةوءالب ويغو جدر ادازدلاَنا اوهوالصأ تام دق ىنالمل اعلا
 لؤالاودلمالاةالاو لضفو و: يحأام لك ىفاةل:نافهرك أام لكب ىن الين أ همكح
 مك ىه سلو ءاشأ ثالث نومك مسا سان |!ميأان هنعىلاعت هللا ىضر بارتوبأ لاقو
 هئروال لاملاو لاملا نو.ثو هلل حورلاو حورلا نو و اهاوهل ىهو سفنلا نوبحت

 وقول اندعبوراغ الاب 7

 ندع !عيفكلاد يوزن راروسو



 هيلقلغشبالو ةحلاصا!لامالا نمءالوم نم هب رقباء هكولس لاس ىف لغت ثينأ هل ىجش ديرملاّت ا عب( هل ماتا هم كبلط)
 كيلع عسوب نأ أو لريس ىلع كنس ءيىذلا توقلانكقزر رب نأ هنم كملط ناك هللا نءع طاف مومذم كل ذنالءامشالا نمئئشل بالطلاب
 اهلاصرا ىلعر داق تجاه ملاعدنا تنقتو لاؤس رعغن ءكيلا هعفاشملاصيا ىف هيت ةثوولذا كةزربال هنأبد كنمةمهت قزرلا

 رضاخلادا(هسنع كم ةيسغ )كيلق نيعيهدهاشت ىتح - كذع باخ !لاوزو حمد رقسلطتنأب :(4كيلطو) أش هنمتءلطامل كل

 تاماقملاو لاو>الاو تاما اركلاو تافشاكملا نءواهصاشمو اهفراخزوذب ودل ضارعالا نم م(هريغل كءلطو) باطدال

 سائلا ضعن ىلا تهح وثب (هريغ نمكءاطو) هاو كاس تمل و ريغىلا تنل ال هنمءامح كل لص> ولذا (هنمئامح هلققل)

 ادعب هريغن اكل همماسب رقتنكولذا (هنعالد_عيدوجول) لالَوَم نع بلطلا لاس ىفالفام ايزدلا ض١ ارعانم أش هنمبلطتل

 تهون ىتحويغلا روعشلا,ك لع ىضقدعبلادوجو نكل «قاخرئاسز ءدب ؟ 8 تفتك اللنم هيرقلا دهاشم تاكواو كاذع

 : !ط نمهلكسلاملاف هئمتياطوهملا

 500 اوسل اولعمنيديرملا
 هي ل د امدح ل ينل كلو حتت ل ق1 أماه ”امثكءلط )© نملاعلا

 3 ةعدرأ ىلعدبعلان مروصت ىذلا لالا ( هتعالدعب دو>و) هرم غنم ٌكماطو ىلسءناك مالا قلد وأ قلاب

 هللا نم يلطف هرعسغنم هملطو هرعسغا هيلطو هلع ءاطو هللا ن م هيلط ةلول« مت هلوذ دماهاكو

 24 ان هؤماطاملل اوسربغ نم هلا ؛مفانم لال في تاورلذ اان

 هل هك .ركمابع ضيق اهتءاصتساولْذا هنمعامح "هلق هريغل هماطو ناطنال ريذام اا ذا هذع

 عاساو بدَألاوديعتلاه جو

 اما ةقافلا راهظاو صال

 ىلاعت هللاريغ نور الؤ نوفراعلا
 هريغنم هيلطو ها 3 اوس هملعرثؤيالو هريغ هعمركن يال نأ هنمءامخلا قحن مو هريغل هيلط نم 1 وا 0 ب

 هلك اطلاق همم بلطي الف هنعا د .عبوريغ ناكل هم ا رقناكو لذا هنعءدعيدو-وأ . 3 مهمل

 نياا انمالا ىلالاو أقدار اقلعتم بلطل ناك اولولعم نيفراعل نيدو ملا د: 2 ع الا

 لعل الوزت د ةنمخسر ةفلاو ةقافا اراهظاورمالا عاد :اودمعتلاو ِبَدَأَدلا هحو ىلع ناطلا رواد 2 ( رن

 به ختم لل ندبلانطاننمحرخءاوهلا نم
 لك َنا ىندملاو نمّرلا نم ىف ىلع بقاع ةقيقدهنمرا أس افنالا ( هيض هردق هلوال ا هيد سفن :نمام] هذع

 انئاك يفد اهوار ادقأو 10 ل 6 ددعلا ىأ (هيدبت) كسافنأن :

 هن ءن هللأ :ر ده .

كالذي ىلاطم ودوام موه ىلا هت هللا قوة>ن ءةمزالا انو سيدتي ع 5 1 5 5 رهط
 

 روماريب تل لاس كادذاهى_لهد:ءقعلل ةنأم أ ىل 1 ىقلا هسا نءو هنع لو سمو ِ 08 ا
 - 0 ةعاط. نم كملعءردَمم

 هز ريد قا مس ةشبدأ سنو

 سفن لكف سفنلا كلذ ىف هيردعب
 رادقأ نم ردقل فرط كم مو دب

 ناك ام انثاك كمف ذهن قملا

 5 ىلا متو هناحس قمل ا ىلا اة رطاكلاس سفنلك فنوكتف كساف:أ نم سفن لكى هّبقا صو هعمبدالا كل جينف

 تالط ىنو كيلق ىلع ةدراولا (رايغالا غورف) دير ماه (بقرتن 0 ران ال قيالخلا سانا دعب هللا ىلا قرطلا مهلوق ىنعمودو

 لامعالا نم(همفْعةموهامف هلةبقارملادوجو نع كعطقي كاذَناف)هعءدوضلاوىلوملا دومش نيبو هند ل وع هفثدحت

 وأ ةلظ نمد يلق ىلع هدرونامب لغم ثنالو كلذ ىف يلو ملا ةمقا ىو همف تن أ ام ىلع ةدطا وملاك م بولطملافهمل اب لصوت ىلا

 لهأ نمت نكصوا لوة:وكا لو كنّا عطاق هنوكه حو و ىو أن اكل همؤ كاوقم هوهامع كعطةب كلذَناَف لاهو لورون

 تن'أاععوجرااذل تلوداعرو سواسولا هدم كملق لغم شد ف كيدامع ةزثك ع د كتلعرامغال اهذهتدررال :دارالا

 لاهاذلو هنمد.الممأث ءالذو اةالارادك أنمكءلعدربام ايلامئراغالا هدهبدسو ةمللاصلا لاعالا كرئوهدصاهت

 نع كءطقي كل ذّناف ر امغالا غورف بقرتن الإ هاوهو هبوهش ةعبامل لالو هايد
 بابسالا نيس ادبع ىلاعثهاماقأ اذا (هفْك مق هوهامفهل :بقارخادوحر
 ةنايزات هيختوكيانا ع وبقايا نونا هملع ب>اولاف

 ةتفووةبف يئأاهف لوالا تقول قي ماسقلا نم هعنع ىلاثلاتق ةوال هل_.مأت ناف



 نأ هدمه تدار ن اقرارسأ هاودتورا وأ ركولسع |: ىفهل ىل <: ىل اعتدتناىلا ماتا

 ةفرعملا نمةباهنا او ىوصقل ا ةباغلا ىلا لصو هنا هدا ةمعال كلذ ن ماها فك ام دنع فق
 هل تح ريت تاق فقال اورعسأ !فدخ كماماباطتىذلا نولطملا ةقمقلا فتاوه هذان

 اق ن كاما ةنطاما |اهقئاقح هندان اهل اهو اهنس> ىلا لا اهتنزب تانوكملارهاوظ
 هنألعاو 'لريسو كو لس ىلع مدو هيلا تفلت :الو كلذ نءكيندع ضمور ةتثةثج7زالؤو

 ندح أ امو تادولابنءتدنفواف لصت/ قدر طلا فدمعيت أف ة ةداراو ةم هك ل تدادام

 نعمل اذهىف ىرتسنا نسما بأ يشلا لوق

 انصح هرك ذ دع اريغهللا ىوس ام لكس فاريغريسا ا فت غالئالو

 انوعلا ددتساوريسا اد با « هنا همق مسق:ال ماعم لكو

 الح اهلمم نهفاهنع لذ كءلع هه 1 ْ 0 ل
 ان ةفرلع الون لت ةروص ا.« تاطم كلن ادرع قال سا لق

 يقام امان امال هلعشا ىدرلداتلا ندخل ند هارت
 لالا ادي ور ىف صقنا اروهظو لاو الا ىف قتلا نم انههىلاعت هللا هجر فاؤملا
 هنعهللا ىذر لاق دصاشقملا في رشودئاوماا سن م همفاملهصنب | عهد ,ر ذآ أت نأرق
 "را سانلا ضفرب كءاعف ىلاسعت هللا ءاءاوالاهم بدصن كا نوكين أ تدرأ اذا:كناملعا
 ضرعأو ة:سالو باد امذقال ةانلا ع أوةقدا دةراشأ ىلاعت هللا ىلع كل د, نءالا
 هللاه.عكلذ ف نك لب تا ذ ىلع اش ىط ل اهنع ضرعب نمت نكس: الو ةماكلاباسن دلا نع
 اندلا فدهزلاو سان ٠6 نع ضارعالا ينل كلنا نيتاب تين اف ودع ضفرتن اكل مأ

 ماكحالا عوذللاو ةيانالاو رافةدمالاو ةباعرلانةن ولام ازتلاو 4_.قارملاب ب هللأ عم مقأت

 تةارورذت ابو ىانابفهللاد_بعموقثن أ ةعبرالاهوجولا هذهربسةةوةءاقتسالا

 نا قالا فت اوه كتدان اذهب تننأن افريخا امس كاملا ىف كبلق ىرالن أك ءلق

 معسل تأ او ةبق ارملابىلاعتهتنا عم مامقلا كلْنيأن مدّشرلا قد رطنع تءعدقكياز ءلإ

 تننظامةروتلا ىلءكإ هع امءا ملا نمككردي كلا هذ اسر ئش لك ىلءهللا ناكر هلوق
 هنع تح رخ ام ىلا دوعن لاح كل: .كلذد ميال أكمل ةءاعرلابةيوتلا مزعل اف بيرق هنا
 هنمةيانالاو تدي هممديوَما !ىلاعت قا لمق نما ند أف تار ولا كيدان كَ مهذه تدجناف
 هللابذمهةستف كف اصوأر يظن لانهيتلدا م نعد اكل فدو وهاعلل اغدشاو اهعبشت

 5 عوج رابدنا وأو هركسلا تاطراذغتسالاو ةيانالاو راغم_بالا قدخ انو اهتم
 ىئاكحال عضخا ب بدر ةنعالادان هءانالاوراةغتسالا ىنع أ ةقصلا هذ مبتدا ”ناذهفاصوا

 ةبدونعتلو هول ى هاغاو كن دارا ضفرب ىدارا عم مقمساو ىتءر امم دع عدو

 ناف ميلعئن لكباناو اهيلا كلكو ةردق نم تب أ رىتفئت قا عردقتنال اكولغادمع نكو

 نه دحأ نم عمست داك ال رارس 1ع الاه ٠ نم تفرش هعمزإو باملا اذه كل مد

 غ0 لي 22 ل ا ا 2-2-2



 قئاعهمف تن المنا مهوتل(اهاوابف كإم مس دلع ءسلطك هش .دواةءانصك ةيودد(ةلاسنملجر نادم تلال
 كمون نأب 1 اومحم لا ا ' كامعتسالا : دارالا لهأ ن .نئاوس وكيحأىأ( كدا رآ ًاولذإهن ردح كضو مم نع
 قفا اوال ةلا- ىلعديرملا ناك اذافاماع تنآىتا ١كدلاح ىلع كئاة عما 1(حارع رخاربغن 0

 لها م لرأ «هلوقىفمهاكتقولام © ضراعر فاه رشا ننال الخ رشلا ىفةحابمتناكو هضر
 ااددو تقولا م < ضراعينأ هلى, الا ذكو لا أم أمس
 ا مان لإ كاذىفهلةريخالو هللا ىلءريملا
 . هيلع وهام ىلع هي اق عمم دن عأت وم ل

 رمغن م بولطملا كل ل_صخ لاق

 ظ ىلع اكو لاما ىلوأ ناكسا جزا

 هدلع يبدفعرشاقفاوال ةهلاح

 للا لاَعَشالا ىلا ةءراملا

 : ءراغلا هله .نأهالومنم

 رااسكأ أ (كلاسةم_هتدارأام)

 نماذهنال اهاوساعف هلمعت_بازاجم هد رد نأ الود ها

 ل "اذ ءالومهنم )ءاذاف را. 21 لعدداصراش او هعمبدالان

 وأو ناسا درو ه_سفئلهدارعال هلهتادارعْلاذذان وكم ؟

 تدحت دنا سةلاف اسود * د_2ناق فو_.مزعلا فم سدجو
 رخعغن مك عت تنالواز اوافاها اوساعف كإ معد سبل ةلاح نملجر نأ هنم باطتال)

 اندلاوأ نيدلاب هقاعم تأ 1 صو غقذاوال لاح ىلع م رملا ثاك اذا هناا اع

 هللا رهظأ ام رع_غهمفثدحف هنو مح - ضراعيو هسفن اهتمجورخلا مورب نأدل جمال

 هيقدللا هرهط أ امرمغتةولا ف ثدح نأدارأن ماس لها نم لرئامهلوق ىف مد ةناكدمف

 نآاضيأ لين ى مباكد:راوأ ىعأ ةفااخم 3ق نوكمالن ًاودو مهما لع لا عم 500 'ء ىلا هنا ىلا

 ادهّنالاهاو ءاسعفول مسيو اهتم هحر د نأ هالومن مسلطد و تقول ا م 0 ضراءدال ع فقتتأ) 5
 1 0 ء- هما

 هبهدا ضراشب اوهعمبدالا نسل جد ب لب كلذ ىفهلةريخ الوىلا تدق ىلعوضتلا نم ندا انناناياتلاو

 هل عمسدف هلدنداراو ىلاعت هللا 4. امو فرعا رادع قة دئتمحو وهدرا سخا ىلع نايراوالاورارسال اوفراعملا

 1 0 ع :كاذذانوكمف اهلعو» ىو عا 7 ىلعدي اقر عمهدنعابوبحتال معا ةفرعملا نم هملالل_صوامّنا ىرب

 ثددول وة: تنكس مهضءدنع كك ربونملا ىف لاق هراتخاامتريخو هوه سفئاهدار ءال تاماقملا ةلزانمولاو>-الافوذو

 بعل نم م معي راسي نأ كاذيدير يني ةمغر مول لك ث مط اهو ىامسألا لك تكدر اول هناهنلاو ىوصقلا ةباغلاود

 د "ىلع اذ لاطف ني مغرب موب لك "ىلا كون هسلاىف تدك ممثتاضسف لاق بادسالا هدو هقدعدو هلع هدون فدنف

 انمباطتلو نيف.ءر ىو اطل ل 3 ىرمأ ىف امو ترك-ةذ ترض هشءمظعأ هتقوفام ناىربوأ
 ناسبا ْداف ىلا عت هللا ىلا تعحرو كلذ نر ا يلظ ام 'لانيطعأف ةمئاعلا هسقنا ىربو كاذب عنقي هنكل

 08 0 راطتالو نمؤملا اهيأاذ ب بدأه ف لاف تحرخو تماق عرب نوحسلا ىرب وأ هتم-ميقريالف ةءافكلا

 ءوسنم كلذ ناقل علا ل | قفاونا م هسقتن أ امزاك اذاد اوساعف كإخدبو سعأ ند 3 8:

 همقةحارلا ع دعو تءاظأم ى طعسف اسفي ح وروما بلطتال ةاربصاخ ىلاعتهثلا عم ب نذالا

 رقم ار ور قتل زورة طارت ىقلخادو امش ران برق ْ

 هندروأ باكا عيطد دام ري_سةتلاكو هو روما قهمالك ا دو-ول

 الا)هق ونام قرلا نعهتمدروصق
 ىأ (ةقيقللا فتاوه هتدانو
 نمه.لق ىلءفنهمتىتلا فناوهلا

 َنأل حو ةمهلالا ةقمقحلا هج
 ةققللا لاح ناسا هادانالا عملا
 2 ا رابلاق دو 25 هلتفدكىتلا
 رئاسلا ف:الف (كماما)هاوسئلعىلا كملق نوكحر مدعو ىلوملا ىلا كإ ل هو ه(لطت ىذا الاف فتتالو
 ف 1 ذسنتك( تانركملارهاوط)اهتساحملا ترهظأ ىأ (تجربتالو) كل فدك امدنع
 قال _!نارارسأ أىل_ءعالطالاو ءاوهااف عد رمااو* الا ىل_عىشملاو تانا اوءااريضدت' تاداعلا قراور وهظو اندلا

 ءادناهنطاوب ىأ(ةئاق-كتدانالا) هل رسقتلا لستام كل ذوو رضرالا<إ "دير دس ملدلقلارثكتو دوجوملا صاوخو
 انلاعر كفن لهحتالو اند: :ءفقتالواي نتن ةةتالقىأ( رفكنالف) رابتخاوءالشاىأ(ةنتق نفامنأ) هنرهشت *:0ناوابونعم
 بولاملا سك مذلا عمفوقولاب ه«_:ءضارعالاف منا ىلءلابقالاب مئلارك-ثو منملا قل رفك كلذّنال هلا نءانب بف

 ىدلا هقيصإللا ف تا اوههندانوالااهط فدك امدتءف دن نأ كلاس هم-غثتداراام 1

 ) رفك الق هنسف نم اغا عم: امس كندان والا تان وكملا ارهاوظ تح رتالو كمامأ باطت



 تبون نون وح نادل تحوم

 أ ءاسأو هن درب لس عدلا هيام غاب دف ىلا. هتهنلاهروظأ امرب_غثدح نأ دارأو ه سفيان

 يش كح ةضر ا عم نما ذفنو لدور هالو يضف كنألا

 | قات قا مكن مالتسالا بمال بجاولاف ةصامملا بونذملظءأ م همه دنءوذو

 ا اهل ىلا .«.دس ا وهاذهو يناس للا لايعلا ىطشمو ةيدودعلا بدا وهذ تقولا كلذ ف

 ١ نودبرب دتو «:ءىلاعت هللا ىذر ”ىريشقلا سال اوبأ مامالا لاق م ي- الطصاقتقؤلا

 ا نالف نولوةءو ممسفنال نورامامنودمهلو ود ١في رت نم مهمداصدام تقولا

 ا لوز ءهللرسلاهفاذهور ام أره ن مبمغلا نمو ديال ل5 هنا ىأت قولا م ع

 : ىلء«بقرمالا ةلاحاو هبت رمأ ااا عسضتل اذا عرش ق <ءاضاق اوأ ىعأ هبفم-ملع

 تقزلا مهمالكن مو نيدلا نعحورخريصةتلا نم ك نم لما عةالابملاكرتوردقتلا

 فلا للدقو بااههب رو ىلا همضقي اعتقولاف عل طاو فلان أك يأ فس

 اك همكل ل تسان .تقولا كلذكلامصا هنشاخن هو 0 ال نك هدح عطاو هس منيل

 اودشتاو ىدربو سكش . اضرلا كري هظراعن مو

 تان هول تاواد ديو ف هسم نال هش النا فيلكو

 اذ 0-0 تقولاف تتولاهدك ان ن هو تقوية ولا تاق -ءاسؤمو

 1 ”1-121)#قذوملا هتلاو ِباَكَلا يا صورك ذامل قفاوهؤهو مساقلا أ مامالا مالك

 ا 0 اذا (سفنلا تانوعرنم عارفلا دوو ىلع لامعالا
 هع لمعلا كلذ لاحأو مل ا مهعنع ل هسا مق هلناكو هاند لاودأ
 !| هنوءرلاو <سذ:هنوءر نمكلذف تاع تغرفتاذالافو لاغسالا كلن م ارذىل-ع

 ا 5 سدلو ةرخ . الاىل_ءانالاراثبا لوألا هوو نم همةاجو ةفاهجلا ندهبرس
 ١ 0

 تاما 5 . ا هةطتنم ! اس دلا أم مسا نورثو: لإ ىلاءةهلنا لاق هنمراطامفالخوهونيئمؤملا ءالدع ناش نم

 2 00 لافشا نال لو: 3 :لومدالدقو ه_غارفناوأ ىلا لم_هلابهقي وت ىئاثلاو قيايعخ# ةرح لاو

 2 رذولو سور لا ابيض ا لءةاك ضعنملا اهضعي عاد اذدلا لانا نالهلغث دادزبوأ كلذ لمق توملا هفطتخم

 0 م
 0 0 : : نراآىلاالا برأ ا 2 هسادلاه مدح ىدقاش

 3 57 اولاف همي ى 08 ىوعد نه همم هس فعضو هم هع لالي#مل نم هبشريىذلاام ابنمعرفينا ثااثلاو

 تقولا و ىلا ض ١ 1 0 اذه شلل ره أم لاو-الاع.جيف ةودلاو لو! اةيودو لالقةسالا

 كانو تنوعا ا 1 لق ناكمالا ةصرؤ 9 2 ناو ناك لا-ىآ ىلءلاسمالاىلاردا_ب نأ هيلع بجاولا

 - ع سولف م

 4 منا 1 ميس عئاوملا فرمصو هيلع ا شرمست ىىلاعت هللا ىلع لكو> نآو توذلالولحو توملا ةأحاغم

 : ىعملا ا ذهىف ضراناا نالت س-أ امو ه.واهش "نزئاملا

 ةضهئميادامتساقاسأان ع ربو 5 ادغسىنتساو يمتساف بيرت نم دعو

 "| "لعرطخ ىف اليم كاناو ه ندع قسما :تاولاك امرابغ كو
 فل امزع ترخأ ام ل اطم_# 1ك لفل اريثك ضمناو اشمز رسسو



 هع أمت سلف ق.حملا ىل_ع هلدوسوال مدعهاو ”ىثشلك ذا (ىئهعم سل ىذلا دحاولاودو ئثهيعح نا روصت

 نولوة.ذ بانل ا لهأ ام أو دو مشا! له أ دنع هت اذيانل بيرقووف ديرولا ليحن مهمل برق ننو ىلا «تلاك ك.لع هتيموبقو
 "هيل دبا ىتس(ئىثشلك دو_جوناكام هالولو وش ه..عكنا رود فرك )ذا درهدعجلا هنداراو هبردقو هلعلسد رقوه

 موءلاةداقاى / رهظأ ناكل لك ظفاطة سأولو دمه ىثلكىل_ءهنأكيرب فكي لو !ىلاعت لاه ءا._.نالا ىل_ءنودهاشملا
 راغتلا تن امهضعبو لوالاهحولا ىعت هحولا اذهنوكرمذبال-ف بالا 1 ىنفةغلاسا مالكلا ادهب دصقأاو

 فيك ابعانإ ةفاك هيفاسعامهش
 نال (مدعلافدو-ولارهظ»
 امدوروب دو>-ولاو ةاظمد_لا

 تشي ف كما)ناءتحالن ادض
 (مدقأ !فصوهلن ءعم ثداملا

 ىلاعتهناو لطان ثداسلا نال
 روهظعمتيثال لطاسأاوقح
 قلل |ءاح ل_ةوىلا.عت لاف ىلا

 ناكل طالاّنا لطاسلاق#زو
 قاطاود تاثلاورداظا افافوهز

 هحوالا ادبامو نوكلا الى لات
 رهاظلاو رهظملا وهف قالا
 رهاظألا تصحح نرد دو>-وم او

 ىل_ءىوقاذا هناف دوهشلا ةءلغ
 6 ناوك الا تلءمصا دعلا

 نءلرام)ةرااباهنع ىو هرظأ

 ثدعنأ دار نما. لهلا
 (همخهقاهرهظأام رع تقولاىف

 ”ىبدي ل ديرملا ناك اذاؤ

 نس ه.هزل عرمملا همذيال ىبلقو أ

 هلع هناقن راس>اىفبدالا

 اذاف هءهللا ولة قد هداذرو

 عم بدالا للءلق نت اهريغا اهنع لاق الا دار او ةعئنص قناكو !ب سك هلان ه-بلق قاعتو ادّرعم نا حس
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 بال مدع هاوسأم 2 (ئثهعم سل ىدلا دحاول اوهو ئه نأ رود

 هتطاحاتوينا (ةوشلكنم كلل ابرق وهون هع ناروصنب فدك ) يقتل ىلع

 (ئثلكدووناك ام هالولو ئنه.عحن ابوه فيك ) كيلعهتيمو.ةدوجووا
 * يش لكى لع هنأ كب رب فكم لوأ ىلاعت هناا لاه مه .#ثال | ىلع نو دهاشلا هب لدتا ىتح
 نادضاءهوروندوولاو َةلظمدعلانال(مدعلا فدوبول ارهظي.ك امعان) دش
 تسال لطامااّنال (مدقلا فد و هل نه عم ثداحلا تي ف.تححما ( ناءك<ال

 لاقو اهوهز ناكل طاملاّنا لطاملا قهزو قا ءالقو ىلا.هتلافاك قواد اوهظ عم
 نملدفلا اذهو(تاق) قدهازوها ذأف هغمدمف ل طايلا ىلع قاف دعني لئاف نمزع
 زيعالا هب رتاج همك أو عادبالا هبات فاؤملا ه.فعدبأ انهىىلا ةاظهلكن وكلا هلوق
 مالانلكة باح لطب اوروهظا |تاةلع م عسمجب رك ذهنع هللا ىضر هناف عامسالا هيذلتو
 بتاع ىلع أ ىلا نامالا ماقمنمكعفرو نادربو نامعةيور قالا همقلارأو رونو
 نكي لولف ةراشافاطاأو عب رمصتمأو ةرامع مصنف ًاوظفازحبو أ ىف كلذ لك نا _>الا

 لاق مث اري_خانعهللاءازخلاءفاشا فاكس ناك 1 ل_هفلا اذهالا باكا اذ_هىف

 نس مزتلملف عرمشلا اهّمذيالىَتا لاو>الا نملاحىف دبعلا ىلاسهت هللا ماقأ اذ (ه.ذ
 قفاولوا_يادآ ةاعارم ىف لاهل بقاريلو ام.هاذرو !ياعهناقي را خا فتدالا
 هنءىلاعتهللا ىذر نامءوبأ لاق اهنعمل ةْ- ىذل اود نوكي ىتح كل ذ ىف ىلا عت هللا دا ع
 تتمَدَقَدقو ها سفهريغىلا اقثالو هتهرك ةلاح هللا ئماقأام ة:سنمعر أ نم
 'ارتو دولا ىلع مزعنمح ىسرال اس ايعلا ىلأ هضسش عم ىلا هتدللا هجر فلؤملاةباكح
 اذهو هنءىلاعتهتلا ىذر مشل اهب هباجأ امو رهاظلا معلا, لاغت#ثال | نم هيلع ناك ام

 لاقّنالا ىلا فوتو لالا كل: طناف هتسوبر ةفرعمو ىلاعت هتلان إلا جينا نأ

 اهنع

 دامه م-مدعل لاو طسلاىلا 4 لاقمالا دارأو ض.ةلاحىف ناكن ا اذكو هنرمضح ب .اناع ال_هاح هذوع

 ططمناف هدب وبر ةفرعمو هتلابلعلا ان نءاذهو هةطضسفوريغ ىلا ىناقنالو هته ك-:لاسىف هللا ماه أ انه ةمسنيعنرأ

 ندالا ةءاساو هن ر لهطاةياعغمل دق ىلاعت هللا هرهظأ امريغ ثدعنأدارأو هسة اهتعلاقش الا ىلا فوشتو لااا كلث

 ةصاخلا بون ذمظعأ ن :م-هد_ءءوذو هلو دلاهما اريشت ىدذلا تقول امكح ةضراعمنماذهو هتريض>ىق
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 ءاسأو هيرب لس ولا باع غلب دقق ىلا .هتهللاهروظً امرن_غثدح نأ دارآو ه ةئباسهنع

 ا ةيفوصلا هل اريثتىدلا تقزلا يكح ةضراءمنماذهو ل-وزءهالومةريضض>-قبدالا

 ىلا ههنا مك مالستسالا دبعلا ىلءبجاولاو ةصامللا بونذ مظءأ سم هدنءودهو
 اهنا ىف ع.دس ا وهاذهو ىلاعت هلال علا ىطتَمو ةبد ومعلا بدو هذ تقولا كلذ ف

 نوديرب د" و هنءىلاعت هللا ىذر ىريْدَملا مساتلاوب وأم امالا لاق مه> الطصا ىف تق ولا

 نالف نولوةءو مهناسفنال نورا امنودمهأو لافي رمدت نم م مسهمد اصدأم تق تقولاب

 لجوز عه سلا هفاذهور ام اريغ نم بمغلا ن نمو ديال ل تم هنا ىأت قولا م 2

 ىلعه«قرمالا ةلاحاو هبت رمأ 0 عسضتلاذا عرش و ءاضاقاوأ عا هسفم-ملع

 تقرلا ,همالكن مو نيدلا نعحورحريصةدلا نم كم ىلهدعاسع ةالامملا لتوريد

 ف.بلا ل.قو بااعهن رو ى ءااهضقياعتقولاف عل طاو فلان أك يأ فيس

 اك همك لتسانم تقولا كلذك]لامصا هنشاخن 7 ا نك هّدح عطاق هسمنيل

 اودشنأو ىدربو سك . اضرلا كري هظراعن مو

 كب

 تان هسا نا 3 _-د-و #* هسم نال هش النا ف._بلاكو

 اذهتةءهداع تقولاف تتولاهدكانن هو تقر هنتوا تقلع بعءاس مو

 ار ل اح ملف ”1-121)# قذوملا هللاو ِباَكَلا ي-ا صورك ذامل قفاوهؤهو مساقلا أ مامالا مالك

 < :م | نم لامماسلتمديعلا ناك اذا (سفنلا تانوعرنم م عارفلا دوو ىلع لامعالا و-و ىلع لامعالا
 7 هع 1 لمعلا كلذ لاحأو ةطاصلا لاعالاب لمعلا ن نمهعنع ل غشا مق هلذ اكو هاند لاودأ
 : ةنوءرلاو «سذ: ةنوءر نم كل ذف تاعشغ ِ .ةنتاذا لافو لاغشالا لن م هدأ ار ىل-ع

 0 ' 13 ل سدلو ةرح لا ىل_ءاندلاراثبا لولا هوو نم همةاجو ةهفاهلا ٠ ندهبرمص

 8 اذ داء هسا نورثوت لإ ىلاءةهلنا لاق هنئمرلطام فال وهو نيم مؤملا ءالدع ناش نم

 9 ال :لهمدحالدقو غار ةناوأ ىلا لم_ءلانهقي وست ىناثلاو ع  ةرح لاو

 1 لءتاك ضءدملا اهضعب عاد اندلا لاما نالءلغش دادزي وأ كلذ لمق توملا هفطتع

 : 5 نرآىلاال' برأ ىهتاالو 95 هتاملاهتمدح أ ىذقاف

 م ىوعدن هدهمقمت هم فعضو هم هر لأل#ل نم هبشريىذلاام ابهنمعرشينا ثااثلاو

 1 0 اذه ع مج هينجىف رّمه أم لاو-الاعمجيف ةودلاو لوا اةيودو لالقتةسالا

 : لق ناكمالا ص رةزهم ناو ناك لا ىأ ىلعلامجال ا ىلاردا نأ هءلع بجاولا

 عناوملا فرصصو هملءاهرمست ىف ىلاعت هللا ىلء لكوني توذلا لواحو ثوملا ةًأسام

 ١ ىعملا اذه ىف سرا ن ,1لربة نس أ امو هنسوابنس ”هلئاملا
 ةضهئيادامساقاسلان 2 :رمعنو 2 ادغسنتساو يهتف بدو 5نمدعو

 ( "لعرطخ ىف اليم كااو ه «٠ ىسعفتقلا 5 دل مراتك نكو



 هاك ئ 3و سلف قمشحتأا ىل_ع هلدودوالمدعداو ئش *لك ذا (ئ؛ هوم سد ىدذلا دحاولاو هو يثدهمسحناروصت

 كي كطاحا تو. 1(ن لكم كملا برقا وهو ئش ه.تينا و ا هنم'ئشالو هلهلك "قيم ادو>ولاذا
 نولوة.ذ بالا لهُأام أ ودومشا!لهأ دنع اديان م بد رةووهف ديرولا ليحنمهءملا بر :أ نمفو ىلا تلاع لع هتسومقو

 هبل دم بسأ ىج -(ئ *لك دو_وناكام كالرك تن دوا روت فيك )د ءال دري_غرجلا هنداراو هبردقو هلعلسد رقود
 مومسعلاةدافا روطظأ ناكل لك ظفاطةسأوأو دمهشئش لكى لع هنأ كب 020 !ىلاعت لاه ءا._.ثالا ل_ءنودهاشملا
 رااغتلاتث امهضعبو لؤالاهجولا ىبعب هحولا اذهنوكترمي الف بالا 5-0 1! مالكلا اذهب دصقااو
 فيك ايعانإ ةقلك هيفاعامهه
 نال (مدعلا ف دو>ولار -هطت

 امهوروندو>ولاو ةاظمد_لا

 تشي ف ؟ما)ناعتحالن ا دض
 (مدقلا فصوهل ن ءعمثداملا

 ىلاعتهتناو لطاد ثداسلا نال
 روهظ عم تش ال لطاسءااو د

 قل اءاح ل_ةوىلاعت لاق ىلا

 نأكل طالاّنا لطاسلاقهزو
 قااود تااثلاورءاظا افافوهز

 هسرالا اديامو نوكلا اللا هذ
 رهاتشلاو ولما. قديش نلف
 رذاظملا )تصح نود دو>-وم او

 1 نم ءمئانروك دما ندل او

 ىل_ءىوقاذا هناف دوهُدلا ةءلْغ
 ىف ناوك الا تلعمضا دسعلا
 ندب امر ةراااوو ةوهرظذ

 ثدحنأ دار نمأيست لهجلا

 (هيفدقاهرهظأام رب ريغ تقولا ىف

 ”ىلدي لاح ديرما ناك اذاؤ

 ناس> هد هزل عرمشلا همذيال ىلقو أ

 هلع هناقب راسنا ىبدالا

 اذاف هنءمقاملة نى هءءاضرو

 ملاح سسوس ا ار

 اإل مدع هاوسام لكذا (ىثهعم سل ىذلا دحاول اوهو ْىهبج ئثهمعت نأ رود

 00 ا وس د وصفتك ) ق.قعلا ىلع

 ل 70 ١| هي لدت_ساىج

 نادضاءهوروندوولاو ةلظ مدعلا نال( مدعلا فدوبول ارهظي فدك امعان) لش

 تال لطامااّنال (مدقلا ف هو 2 ن٠ عم ثداحلا تمي فحص مار .ناعتدكال

 لاقو اهوهز ناكل طاملاّنا لطاملا ىهزو قاساءاجلقو ىلا هتلاقاك قا ادوهظعم
 نملدفلا درك قهازوها ذاق هغمدم لطاملا ىلع لاف دقن لب لئاه نمزع

 زمعالا هب رقت همفىأو عادبالاةباع ف وما هسقعدبأ انها ةاظدلكن وكلا هلوق
 مالا نك ةساض لطم اودوهلاتاتاقلعتم ع مج رك ذهنذع هللا ىذر هناف عاما لا هدو

 0 ىلع أ ىلانامعالا ماسة ن ا نفر نامعةبؤر قالا همؤارأو رونو

 نكي لولذ ةراشافاطاأو عب رمصتمأو ةرايعمصف ًاوظفازحبو 1 كلذ لك نادحالا

 لان اري_خانعهللاهازخل افا اف احح ناك! ل_هغلا اذهالا باكلا اذهىف

 هللا درو امري_غتقولا ف ثدي نأدار أن مأ.- لوطا نملرئام ع هنعهللا ىذر

 نس مزتاملف عرمشلا اهّةذيالىَتا لاو>الا نملاحىف دبعلا ىلاسهت هللا ماقأ اذ (ه.ذ
 قئاولوا مب ادآ ةاعارمىف ىلاعثدتلا يقاريلو ه.هاضرو اهيلءهئاقي راسا فبدالا
 هع اقتل يدر نافعوبألافاهتعمل لي ىذلا اود نوكيىتح كل ذىفىلا.عتدتادا م

 تمدّة:دقو هنا سقهريغىلا ى اًةزالو هته ركفلاح وهلا ئماقأام ةئسنيعير أ ذم
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 كرو 53 مهلا ىلع مزعزح ىعو 1 سايعلا ىلأ هضم عم ىلا.عتدتلا هجر فاؤملا ةباكح

 اذهو هنءىلاعتهتلا ىذر - اهب هباحأ امو رهاظلا معلا, لاغم#ثال !نمهملع ناك ام
 لاَةّنالا ىلا فوتو لالا كإ: طناف همسوبر ةفرعمو ىلاعت هللاب إ_علا منان نم
 ص م ل ل م سلا

 1ع عم بدالا لق ناك اهريغل ابهنع لا ل1 دارا ةعيصرق نادت نول اانه-لق قاعتو ادّوعم ناكحص
 2 مي لاق طس لا ىلا 2-4 لاقمالا دارأو ض.ق لاح ناكن ا 51 هيريضحاب ٠ .انبإ اع ال_هاح 75 2

 طضس ناق هد 2 4و رعمو هللا هلا جناتنن ءاذهو هةطذوسقوريغ ىلا يناقنالو هته كةلاحف هنلا ماع اتم ةئسنيعرأ

 بدالاةءاساودب ر لهطا ةءاع غلا دقو ىلاعت هللا هرهظ أ امرعغ ثدحن أدارأو هسة ابتعلاقتالا ىلا فوشتو لاما كلت

 ةصالا بوهذمظعأ ن مهد _:ءودو ة.ؤو هلا ةياارع اريشت ىذلا تقولا مكح ةضراعمنماذهو هنريض> ىف



ص دقود و>ولارون نم هلع قرشأ اع (ئئلكر هظائذا اوهو ْى هيد نا روصتي فنك (
 مدت كمدعلا هأاظىف ناك

 راهظالانافرهاظريغابْ>نوكي ىح هبجحت نا لمكسنف هيلع اقوم ءابشالاروهظ ناكاذاو ترهظءاسشالا ىف هزوهظبف
 ءامشالاب نول دةلا هاعلدتسا ىت-(ْئثلكبرهظ ىذلاوهرءىثه.ء:عتار وصتيفشك) ءافخالرهظاا دوهظ دفيامنا
 اذهف هب ف رغيو روم ا ىل_ءلديرثالا نال كلذو قدا هنأ مهل نيم ىتح مهسفن أوقاف الا ىف اننانآ مييرتس ىلاعتلاف اك

 هناقص نساععو ادومشلا لهآ هلوةياكهن اذ( ئش لك ىرهظ ىذلاودو ىش هيعحج ناروص:و ينك ) ءامءؤلا نادتدملاماقم

 لغأ ىف ارهظذ هنافص ىناعم لمصافت ىهىتلاهئا_عم أ ىناعمر وهظارهاظمو ىلا اهلكءامشالاف بالا لهل اود اك هناعسأو

 تنمملا هععأ عم حاورالا 5 بلسدمعو ىلا هسا ىعمءامحالا والذم هوك ةلذا!لهأ ىو اًرعم هنوكةْزعلا

 ىطعملا همسا عم ءاطعلا ددعو 3

0 

 مئاملا هنأ ى_عم عتملاد_ذءو تاءردلارلاو>الاو هرج الاوادلا همسسنتقدبعلا ل ءلال_ لاو همطعلا ؤدن نا

1 

 كل

 كت اع

 ءام_الا نع هيايؤو هسهن نعو هل-ةءنعو ئث لكن ءهمنفت راك ذالاوتامآقملاو

 ءانف هسوأ هثالث ىلعءانفلاو اولاقت ها هلقءمظعتلا ف قرغي هنالءانفل ا نع هنانفنعو

 ديمالورداق الو لاعالو ىالىا تاغسا !ىفءانفو هللاالا ل انال مهلوقهنمو لاعنالا ىف

 قالطالا ىلءدو-وءالىاتاذ ا ىفءانفو هنئاالا ةة مقل ا ىلع ماكممالوريصبالو ع.م.الو

 . نالذواودع او ىلادقاالا

 ءاقيلانيعهئانفناكف * ىفي م ىنشي ىنفمف

 مهلةايحالم_هدهشنءوزاف دقذ مها ل فالق اخلن ادهش نءمنيدلا ى ىد._دلاقو

 ىنعملا اذهىفاودشنأو لص ودَمْذمدعلانيعمهدهش نموزاحدقذ

 بالا نع قرت د_ةف * بارسلاكق ا لارمسبأن م

 باراقاالودا.ءءاالب »ه اقتر هارب دو>و ىلا

 باوسلاىلا يدين كاثع هل .ءاوانس ةيديهاشب و
 باطإلا ىلا ريثمالو « هلا هيباطخ الق

 دوجولاروننمهيلعقرشأا + (يتلكر هظأقالاو هوشه بسع تاروصتيشمل
 (ئثلكب رهظ ىذلاوهو ئنهبعع نأروصت فمك ) مدقتاك مدعلا ةلظىف ناكدقو
 ممسذنا فو قاف الا ىفانتانا مهي رتسىلاعت لاق م ءام الان ول دّسملا هملع ل دس ا ىتح

 ئثلا كلذ روطىف (ةئنلكل رهظ ىذلاوهو ئتهبجك نأ روصر فك ) هتامسأو
 يش همعت نأ روم فك ) كلذ هقفنال نكذلو هدم اصسموهلا دا سناك كلذإو

 هيحعنأروص ف كا ادبأوالزأ هل مسالا اذهقةدعا (ئئلكدوحو لبق رهاظااوهو

 ف.ك ) لاح لك ىلع مدها!نءروظدو-ولاّنال  ('ئنلكحس نمرهظ أو دوئذ

 همعا نعم ل_ْذملا ةضافادنعو
 ءاعدلا ةباحا دعو ميركلا
 هطباسأدنعو برحلا هسا عم
 هع»اىعم عقاستملا باج وراشملا

 فيكذ كل ذريغىلا عفانلاراضلا

 ىذااوعو ئث همسي أروي
 ئن لكل ىلة ىأ(ئ لكارهظ
 هل ادحاس ناك اذإو هؤرعىّت--

 هقفنال نكلو هدو اصسمو

 ردق ىلع هيفراعءىش لك ف كلذ
 نمءاشالا ناك نا وهلهملحت

 لل هردق قد هتلارد_ةاال

 اهلصأءاةالالاهروصقو هتفرعم

 وهرءوئ هس نارودت فيك ١

 (ئد لك دودو لبق رهاظلا

 ادنأ و الزأ هلسسالا اذهّوّممتل

 ريسغ هل قاذ ىلاعت هروهظف
 لولغمال اودافة_سمالو نشتكم'

 هءاد نم ئشان ناوك الاروهطو

 فدكف روهاظلا ةفصن اهماع
 روصتيبف نك )هلة مداح نوكست

 ىضرعلا  مكوقأ *قاذلار وهلا نالو لاح لك ىلءمدعلا نمر_عظأ دو_بولانال (ئذلك نمرهظ أ وهوئث هبعحنا
 اهةطبالروهطظااةدشنالدر وهلع ةدش عم لودعال كرد. ملاسغ او مرمصنملا نم.ىوقأ تادلاو د.ةلانمىوق اطل اروهظلاو

 سعلار ول هرم فدعض ساسة ار يصن ناف هروهط ٌةد ثل لب هنرامةساورابنلاءاغانالرابنلان ود ل.ءالابريصي شامان اكةافعضلا

 فعضوءوضلا,مالظلاحزتمااذاالا أيس ىربالذ هر' صبا عانممالابدسهرصن فعض عمراهئلاروهظةدش نوكمف تقرشأ اذا
 فك )هناهل ام سرووط ةدشتراصفةرانتسالاو قارشالاةبامتىف ةمهلالا ةرمضحلا لا و ةقيعض ل اوةءااكالذكت هروهاظ



1 

 نيقةحماو نيفراعلا تالاقمتدفتا (هعمدوجوع سلا هنء يح نا هناصسدرهق
 م مدعىلاعت هللا ىوسامْن أن اذنه ىل سق هانركذام ىلع م3 دم اوءوممتاراشاو

 ةكرمش كا ذ ناكل ه, ف صوول ذا ىلا عتو هناعح هللا عمدوجوب ف صوبال هن اذ ثمح نم

 لاهو هو-والا كلادءئ ءالك قل انوتهقا لا د.سودلا صل الضقان موهو ةمادن' او
 رعاشلا اهلاكةلكق دصأ لسو هماع هللا بص هنا لوس باطخ (هنء ع 50
 لئازةلاكثال يعن لكو * لطان هللاال> امْئش *لكالأ 085 سدلا_ج) ل

 ةممو.قلا دوم ن مهنمعشقح امل هللاري-غاود مشين أنو ملا لأ نيفراعلا ضءنلاق يةداعلا نالت دب هماهأ
 رمصس هللا ىلارظن لاننا هنعما ىضر ىل ذا || نسل او ىديسلافو ةءموعدلا ةطاحاو ركذ ام ىل مهدي 0
 دوجولا فل هقاحلا ىلعهءل دة فو ناعرجااو لملدلا نعكلذانامغاف ناقيالاونامالا ||| ن* «ضخم دعت 1 0

 ممْسنقن ا ءاو لا ىف ءاب هلاك مهارغت ديالو ناكن او مها رئالذ 5 ولا ىوسئش هلل هل عمدو جولف صون لوا ز 0
 ىنعكل ذره نأمل اسف ةصدوجشلا "ىلع ىوقهنء هللا ىنراض لاهو ات مهدجتب بأ نقراسلا 8 00

 نيعجب أ م_-ملعهتلاتاول د هيفصد تو هحور ىسيعو هماكى و مهلا ساجهتلأ بول للف هللا ا 1 كاع
 ىلاعتهتاىوسا ريونسلا ىفءاطعنب الاه ىناوقف هنلأ سف كيوقي نأ هل سنكلو لعغب م يبا د 1 توةةحلا
 دقفالو هتيدحأ توما هري-غهعمدجواالذا دقفالو دوو فصواال ةفرعملا لها دنع نوكعمو 5 4 0
 نامعالا دف ىل 1ع نامعلا عقول م هولا باسكت مناولو دجو امال ديال هنال هر ْك هقانع 0 3 ةطاحاو
 باَكَلااًرهىف مع ال 0 ل اا نارك انوا ىطغت ناقدالارون قرشالو ل 0 د# رفا
 رعاج ثلا لاهو هعمهدبهشأ تح هعمريغال هناف عطتسأ لهريغ ىرأ نا تفاكول مهضعب لادو ىلا َناَف 0

 عونماند_طعري_غل ااذكو » ارمغرأ هلالا تفرعدم 0 م-هرطتد_:ء
 عو#ل_مافمودلاانأ 5-2 اهارتفا تش خأم تءمدتذم م

 لام غول اداتيمتنك نا * ىودحامودوجولارزولقهننا رخآلافو 0000 دو اهلدودوال
 لامجالاو لمصفتلا ىلع مدع ه هتئققح نا هللا نود لكلاف 3 0 :اقاذهف ناصس

 لالسمما ىف ووحم ى هالو « اهاك ماونعلاو كنأب ملءاو تاتا 000 لدن :ةلد أرك

 لاحم نيءءالول هوو « هناذ نمهئاذأ دو_جوال نم ماوعال وهام 0 0
 لاعتملا ريكجملا ىو_س امش 0 اودهش 0نأب اونف نوفراعلاف 2-6 5-5
 لايقتتسالاو ىذاملاو لاما ف * اكلاه شقا ىل_عدا اوعاوأوو 0

 لكوارثنو امطت عملا اذهىف مالكا فاوذم: تذاع يمالا اذهناس فاوف:صدقو
 سانلارثك ااندحوو اًدهررقتاذاف اري_ثانء هللا م_هازج هتو ذو هبرش ب ح ىلءربع

 ةيواعلا و متاماةموةبورخالا,_متاجر دوب ويدل مها وشن ىلا عت هلا نعاوبح دق

 هتامسأن هذاهرهقدوو ال ذيانلعةممدولا تادوجولاو ةممدعلارامغالا نمل لكشف
 اوناكومهيرباوشب ومهتاداراو ممسفنأ نعاونما ءبنءباسحلا عفترا اولو راهقلا ىلاعت

 ءانلا لاف ءاشغلا نعم ءدهلنا ىذز ىبارعالا نب دمعس .ونأ ل م_بدقو اًةحمّشا دامع

 ْنا



 ) 0م : ص 8 1 ( وجو و 0 و هراناااواد ثلا بابرأر طدىفهلد 6 1 هالك [هرمسس اتاد - 1 00 ثوكلا

 1 ل بن را يع لاق:ءلل داضمسفنلا تامقع عطقإ

 اهاضاةم ىلا هيالفعةبانس ع نءه_ءلءوداملداض ههمهازئر لخادإاو راهطأ ةمدضتقملا

 ىلع رارمدالا داض هىوقتا!نمداذت_سملارا رسال !قئاكد م-هفو ذا عبالاوءاصقالا

 هللايوكصحاعل و هللا اوه" او لد اه نمزءهلوش» ةزانسال اة ءلاو تاوذهلاو ىماعملا

 نيعم نب ىدعب لاق م_هيملام رعاة ريال نمرابالا ضدي ىورامو

 ىلأ نبال لن نب لات ىراوملاى أن بدجأو لدن داق ل ىلاه:هللا4جر

 ناهس لق دج اان لامن ناماس أ كل ذامسسأ ن ءاهتعمسةءاكع انت دج أ اءىر اولا

 تدعهىر اولا أني لاةذبعالب اهلوطو هللا ناهس ل ن> نب لاق بع البهللا

 تداعو توكل ١ىفتااج مان“ الا لرتىل_ءسوؤنلاتدقتءااذالوةد , ناملسارأ
 ىلٍ دح نيد. [ماقذ لاف افلعماعاهلا ىو نأريغ نم ةمكلا ف ارطن ديعلا كلذلا

 ثوار ذم هذه نم ىلا ىع أ ةءاكح مالسسإلا ف تع مسام لاقوان الث ساو انثالث
 تقدس رار كاد مل -هيلاملعهقا هو لعبا. جلع نمدانزك ذذلا

 ىلا_ءزهللادجر فاؤملاب عاد ادضأ»ا ام_شالا هذهنوك ل جالو كش ف دصودجأاب

 لالا حق أ ىلءهنوك عملاجرلا بتاع لْنَف عمطن غو اهعام> |١ هد دعتعد نع

 هدنعو أهمفهدمشي)و نوكلا ىآر نذهمف قا اروهظهرانأاغاو ةظ هلكنوكلا)©

 (ران الا ص فراسدملا 1س وعن هنع تم :رةراوالاد و-و هز وعأ دقق هدم وأهلبق وأ

 هء.اعؤطار ولت رايثءاو لاظم مدعدت اذىلارظنلان وكلاق رودوولا وةلظمدعلا

 الا دهاشي لن ممم اخجهسانلا لاوحأ فامحا مت ريناسمدو>و هدق هرووظو

 ران“ الا يصسن بوه تانإظلا ىفهئاناذ_مةنّوكملا ةيؤر نع ذيب وناوكالا
 مسه قرفدابا مت ده اشم ىف مهم نوكملا نءناوكالاب بحت ل نم مهنمو تانئاكلا
 مه:موران* الا ىلعرثؤملا نول د:_سينيذلا مهءالؤهو ناوك الا لبةنوكملادهاش نم

 هدهاش نم مهم هورْثؤملا ىلعر ان“ الادنول دةسنيذلامهءالؤهون اوك ال ادعو د هاش نم

 ةمعماماو ثاوك الا فهدوهشودو لاصتا ةمعماما انوه ةبعملاو ناوكحالاعم

 ةناكمالو ةئامزبتسلةروك ذا فورظااهذهون اوك الاد:ءهدوهشوهو لاصفنا

 ىلعاسل ناروك ذملالاصفنالاو لاصتالاو ن اوك الا" هإ_ه-نمناكملاو نامزلاّنال
 روءالا هذه لم_ءفتةفرعمو ناوكالا ل هدهفد أم
 هانرك ذام ىلع رص: ةذلف هيابرأ ىلا لوكوم هلع ىشام ىلع قناة اهذه نيب ةقرفتلاو

 ةركمم تارامعد يموت ضر ل اوما عاملا نمريثكمادقأت اراذهيو

 هلوقب للستو هشنلانالطرو هيزمتلال 5 دةتءافاو ءدبو كلدناو راكفعرشلاف

 دوحو ىلع تكالديا-)و هريغال اال هناحس وتم دال رول وع دا ل-وزع

 هنلاىأ(ق طاروهظ):دجو أ ىأ

 ةوكلا ف سءْسلا روهظك(همف)

0 

 هروهظبو ق1 ادو-وو>ود>او

 بسد ىلع تددسو ءانثالا3

 0 هأ سداو |هعئابط ءمضتقنام

 كِلْذِك ناك اذاو اها دى دو>و

 هنمأ.سثىأ(نوكللا ىأينف)
 هل بقوا هدئعوا همشددمشيوو)

 هاقكأ (هروعادمف هدعنوا

 ىلا ةسهلالا (راونالا دو>و)

 ىأ ىل_ء هللا ةدهاشما مم كردي
 ةروك دملا هو>ولا ن نم هحو

 (فراعملا سومه سنع تبخو)

 1 .ومشلاكص ىلا فراعملا ىأ
 راع سك الايصال

 مجيب عسأ اك ىتلاناو 5 الا ىشو

 بع الك نا عماج باح

 0 | 52 1 ا و هءاروام

 بارزأ لاوحأ فالتخ !ىلاكلذب

 نم من3 مصد وهْسف ةدهاشملا

 ناوكالا لبق نوكملا دهاشب
 ناو.ك ى ىلع هرمصن عقو ا داق

 هعضدرو عظو هب قا مامق دهاش

 نأ ل. هل نكسملاو كرا هناو
 الي وطةا وأ اممدآ هنوك هلرطخح
 نم مه:هو كاذري_غمىلا اري هقوأ
 اناو مح هنوك دعبل ددهاشد

 نم مممو ه«مودشأشا نم منمو

 عستم فراوشو هدف هدهاشد

 ادهفالاو ماهفالل برش ادهو
 دودو ىلع كلديامت) ةرامعلا هتءرسمقت ٌكِلَدُك ناك امو قوداانالا :لردنال نهأ 000 ا



 هعلطتو عفت ورضتا منا هداقةعان(هب .1سهاف ةعبطمم) مهريغو نييمد 9 نءتانوكملاى!(نا اوك الاروض باق قرمشي, فيك )

 ةم_سفتلا 0 اومثد)د.ةهئا 1(ليكمو»و هللا ىلا]ريسبىأ ( ل>ريف كما )ا هقاعتو رومالان . اممم ل وصحف اهل

 (هتالفغ ةبانجن مرهط .اوهوز هد- هاشنأب , (هللاةرمض>-) باقأا كلذ (لخدين أ عطب فرك ما ( ريسلا هنكعال دسقملاو

 معاكس ال ةيامالاب ةهيشلا هن الغدا

 ناوجرب فدك ما) بزلا ةرمضح

 ىشف ( رارسالا قئافد مدهش

 يولق ىلع درت ىتلا ةقيقدلا مولعلا

 (هتاوفهن ءبت.لوهو) نيفراعلا
 ىدامما نمهئمردصر ام ىهو

 فئصملا بةتتاماو دصقن ءال

 نيد عجل نم هقانأ كالذ نم

 0 دادضالا

 ارشاناف ةّداضتم ةر وك ذملا
 0 0 باقلا

 هساع تاوتساىبلا ةلظطالداض

 ناوكالا 0 روكر لاب

 هللا ىلاريسملاو اهلع هدامقعاو
 داضم سهلا تابقع عاقب ىلاعت

 ىوسهلا سدح ىف لامتتءالل
 هللا ةرمضم- لوخدو تاوبهشلاو

 هتهازنو باقلا ةراهطا ةمضتقلا
 ةباسا>نم هلع : وهال 100

 داعبال ااهانن تيت واللا

 دانس كرا ارسالا قداقد مهفو

 ىلع رارمسالل داضمىوةتلا نم

 ةيشلاو تاوقولاو ىلا
 دتلالوقتاو لافت ةرانإلا
 ضعيف ىورامو هللا مكلعيو
 هللا هيرو لعبا لع نم رابخالا

 هذه نمددا اولكو لهيزلامملع

 0 0 بسةعبرالا

 هلوخد ند ”لذغلا هيلع تاوماس معتم كاذك دله اوشدنمبنطلا 2٠
 رم وو يوك حو ووسع عج ووو دوا عكر

 أسد ” ىلعو ام ماع ميسم نب ىسيعناكو معا هت اووهاذكو ةنسنيعبسةدامعن مريخ ةعاسس

 الإ سدك أَنا ةريعهرظنو اركسف همعدو ارك ذهلوةناكن 1 فوط لوي مالسلا اوةالصلا

 راكسلو : ةرح - الا فرشدارأ نم_ءتص لاقو توملاد_هباملل-عو هسفننادنم

 ل_هيهنالكلذو ركشتلا تلاق ءادردلا ىلأ ل ءلضفأ ناك امءادردلا مال ل .ةوركسفتتلا
 اضيأهبعلطي و راضل ان هعقاست ءلاولطاسلان م و1انيسو ءاشالا قئاقح ةفر «مىلأ هب

 قل_ملا هو>و هنافر ع وام دلارورغوود ءأادياكمو نيل تلك | اناف ىل-ع

 كس كيرتةا يه ةرك_ذاا هنع هللا ىذرىرمصتلا نسل اولا ايام ةياهابلا اهنعز معلا
 علطيو هناع :وذصمو هنانآفركفت اذا هلال وىلاعت هللا ةمظع ىلعاضي أ اهب علطيو كحق نم

 هلق ض ماب لوزب ةينسالاو-كلذيد تس ةيفلناو ةملحلااهنالآ ىلءاضيأ هب

 نيد لا ةتهقاهحر فاول! اهرك ذى جلال“ ازءلاو تاق هبر ةعاط ىلعاهدسي مت 5:

 ةثالثلا نمابنع مزلي و نيديرملا ساس أ ىهىتلا ةعبرالا ناكرالا د ىهو ةواخنا دودو
 ديرملا بيلا فاض أن اف ةلزعلاو ةولذناءالا سال ارثك [نم أب الذا تمدلا ةقاملا
 ةىصزب قحتل او . ءاودلا دلك ى فضح د قفره.لاو عود امهو نييقابلا نيزكحرا
 لاصخ عد رالا هذه ىف هكربللا مهجا هنعهتلا ىذر هننا دمع لمس لاق ءالدلاوءاما اوالا

 رءاشلالافو روسااو ولينا نومصلاو نوطبلا صايخجلالادبأ لاديالاراصانب و

 همطنىاوعءبحو

 لاعالاهت:مدهقريسعن ما # كادالا لزائممورب نان

 لاوحالا ىلع يي ادإ #2 اهلها نمت سافامفاعمطتال

 لادبالا نم همق انئاداس « هناكحرأ تم ةيالولا تد

 000 رملاو هع 95 2 لازةعاو تمد نيام

 هنالفغ هباتج نمرهطت مل وهوهللا ةرضح ىل->دين | عمطنفدكححما هناوهشب

 |هقلادجر فاؤملا اهرك ذ ىلا ءامسشالا ذهو ةلظلاوروذلاو نوكسل او كولا عاستجاك
 ىتلا ةلظلل ةاضمنيقةءااوناءالاروأي باق |قارشا ناف عم_:ئالدا دضأ ىلاعن

 ماسساو

 ىلاعت هنا ىلا ريسملاوامملءهداةعاو ناوك الاو رامغالا ىلا هن هةكشس دع

 8 0 نا نك قرا ند 000 تل نايا هك ل

 لاف ف مل ألا, تدرفأ ىلادوولا : هديسو



عل نأ لشد مزعل فعضتوأ
هلا نم لاسم لع هواش. دعم 

 : 0 يل م

 . ىزيواوكدتعلاتكلخادقو هتيب ىلا عجرب ىت> ةدّقع# دةع كلذ هم هملع اوالج سائلا ىلا

 نو.حلا لاو ىنوملان .و لق مكس, واةتوةةقوملااوسا امال مالسلا هيلع ىسع نع

 ا فوخأ لاق هنأ لبو هيلع هللا ىلص هللا لور نع ىورملاريشاتا ىفو اهفنومغارلا اندلل

 لا ةطلاخمو :هلففلا لحأ ةيؤر نمنوكيآمم ا نيقبلا فعضو نيقءلا فعضتتأ ىلع فاخأام

 !| ا داو ديعلا هن ىل اامرمذ أو هنعهللا ىضر ىكملا بلاط ول )ا ةوسقللاوةلاطبلا بابرأ
 ْ ةدا,شأ|ب همل ءدعولو ب مى نمدعو ل هْئمَعب ف هضءذاعباو هن دْشأو دكاله ىف لغاو

 ! نيعطقملالادبالا ضءبل تاقهفئاطا هذه ضع لاقو اص لعلك لصأ نيقملاةوقو

 ّناف تاهل ا ىل !| رظنتال لاق قلل !ىلالوصولاو يملا ىلا قار اطل ىنمك هنا ىلا

 ' أمهم رلدبال تلق ةوسقم مالك ناف مهمالكمه ست الذ لاق مهنمىل ديال تلقةلظ ملا اهلا

 ١ نءىلدبالو م هرهظأ نيبانأ تلق ةرسحو ةدحوو نا > مهتلماعم نأف م ناماعتالف لاف

 اارظ”اذهابلاف هلعلاذهت اق دك لذي نوكسلا نافمسملا نكيتال لاق ,_علماعم

 أ ندب رتونيكلاهلاىلان كو نيلاطيلا للماعتو نيلهاما مالك ععسآو نم نييعاللا ىلا

 | اضيأ ةلزعلابو ادبأ نوكيالا ذه تاهيد "لوز هللاريغعكيلقو ةعاذلا ةوالس دمت

 ظ

 ا 0000 ع هرطاس فراس وا طور انزل ضل ىلا ظذلا٠ نا هرمصن فكيت

 اهل ف ارهشتسالاو وبلا عقاضل نع سفخلا كلذ عشت اهفرخز ند هىلاعتهلنأ همذامىلا

 3 0 هباضعتمامىلا كمن .ءّنَدَع الو ىلاعت هللا لاف اهيفاهلهأ ةسفاؤمو

 ما نءو باقلاىف جوظع ضا سه أ ىلا دوي هناف 3 _هرقعس نأ دحال ضم الو

 | بايرأف هنعهللا ىذر ”ىريشتل ا مساةلاونأ مامالا لاق اهتم ىلا" هللازدان لد يتانلا

 00 لاف تانسمسا |!ىلا اورظن [ةع :درلا ارطاوخلا نع منيب ول نوضاوداوأ اذا تادهاجلا

 هللا ىضرنيريسنيد#ت لاهو ها تاضاررلا لا اوحأىتادهاماىف ىهاريبك لص اذهو

 ْ ,”لاغا-ترثك نمءاردالا ضعي لاقو ةوومشلا لوضفىلا ىدؤي هنافر ظناالوذفو كانا هنع

 عرووررا تنادي نوجد ابو وفا كر اح ا

 ١١ ناو هفدص صنشقا هق :رط لسن هو نيد بدس نيعلانا اولاهو ا ارمسح ماد .

 ىعملا اذهىفاودشت دقو تاَقلاَدق ردناس وربما ان مالاىلار ظدلا

 رظانملا كتيعتأ اموب كبلقا م ادئار فرط تاسر أن اكناو

 رباص تن هضعنن ءالو هلع » رداف تنأ هاك الوذلا تنأر

 ةلزعلا دنا اوذملغعأ نمكلذو سامالا مهتم لد و سانزلا نعهعمط عل طق كلديو

 : ةدوستملا ى مو ةركفلا, باقل الاغمشاءالا ةلزعلا ةعفنمهل مالو ساكت 00

 0 لا حاتام يدق: دعب كلذو ان امملع نشعر هاته ةقيتازسلا تنجم

 دماسوبأ يسشلاا نم .ر ذدقو نانا 41اةايارع ع ماسقلاو ةرهاظلا عرمشلا مولع :

 ركفةر يخل !ىفءاجدقو كانه رانيا ءانمحالان متلزعلا باك ىفةفاشت لو ىلازغلا



 فديرملا بلقىأ(باقلا مهنام)

 ىلا بردلاو هنال_ةغئنمرهطتلا

 ىأ (ةلزعلثمئث)هالومةريضح
 اهب لخدي) سائلا نع لازتعا

 ةهيش ةركفىأ (ةركفنادمم
 دد درتك ايف باقاادذ درع نا دملا

 اذا ديرملاف نادملاف لوما

 هرظن لغد ساشللاطل م ناك

 امفالاهلقر + .الفتاس وكلاب

 ةداهملا لاعلالا ١ ارظان لازءالو

 لاحو لاخلا سكنا امهلزتعا اذا

 ريخلا ىفءاسدقو بسغلا ملاعىف هبلق
 نيءيسةدامع نمرعخ ةعاسركسشت

 ناك ام ءادردلا مال ل قو هَ

 تااهءادردلا ف لامع أل ضفأ

 ىلا هيلي هنال كلْذو ركمتلا
 مىيظعتىلا اوءامشالا قد |ةدةف رع

 هلهةدقهمضربام لك مظعتو هللا

 هيل هطضطساأم 0 رةوو

 سفنلا تاق آنا ىلع هب علطبو
 اذدلا رورغو ود_ىلا دباكمو

 ف للملا هوو هن افرع و

 تاف "ال٠ نءهل سو اهنعدعابنلا

 اهلهأ ةطلاخم ٠ نع ةمشانلا

 ندا لامع ةنوك كل ةلزعلابو

 ناكر دحأ يلا ةوافللا لع
 ةمسنلاب ةعدرالا قد رطلا

 عود او تعدل ااهيقابو ني دير ملل
 ريصتةهيرالا هذه و سهسااو

 ىق>ىفهلك اذهو الادبا لادبالا

 م١

 0 الاو تاناك_لاوتاق رثالوربقالاذاف انعجر ؟هريقاست :لعت انعجرول ضعماا:-ذعب

 ةعالا انه هاري كدروأ دقو راها اع أنتن و ًاراتالا مذدولوهلا حدمىف

 ق.فوتلا نسسح أ ىلاسعت هلا نم ادوسمري رملا كلذ علاطيلف لعلا اذ_هىف نوفذصملا
 رمجاتنااو تاسدنا او ضرالاو نذدلاناذهه ىلا_عتهتنا هجر فلؤماريسعتو دسإ انلاو

 ةقادن (ةركفن اد ءاهبلخدي ةلزع لم ئشبلقلا عذنام) ف تاراعتساالا /
 هيلع عبطلا ماكحأ ةباغ نم نوك.ةامنا هضا ىعأو ديرملا ىلع ةبجاو ٍبلَدا اض ا ىهأ

 سهما لامي هسنأو سفنلاىوهىلاهدامقن و ل دادضالا همم نم

 ساسالا نع ةلزعا|اعفت أو كلذىفاهغابأو ةرعثك هوجو نم أتت ضرملا اذهةاوادمو

 نمأيالن مو هتطلاخم لصتالنمةطلاخم نعرهاظأ دمي ةلزهاابفةركفاابةيودتملا || 7
 هل ضرعتىَتلا ىصاعملا نم لزت_هملا كلذن صاختسف هديصع) هس اع تاف الا لوخد

 0 نم ةماللا كل ذبل هحتبو عنصال ايرلاو نها داو ةيبولا للم ةطلاخماب

 ضةءَدلا نع هسفنو هب دةنامصاخيأ كاذيد مقدسي و هدد دااىالخالاو ةئ:درلا عامطلا

 اذهل_ممىفضوللا قار بنان و قست اق قانا اوروبا عاونأو تامومغلا

 ه.نولوغش ءمهامو سانل ارابخ أن علاؤ سلا نع هناسسا فكي نأ لزتعملا لع بحاوف
 امونا دل ءاافنجارأىلاءاغصالا ن نءدعم» نودنو ه٠ ملغ نؤنكو هش نوكمهئمو

 نمهنلز نا ءاشغيالن أى لع صرماواهانرك د تلا لاوحالا مد لعتاقتا

 ٠ ةيصبندعأو هنءثصبلاو كلذ علاتلا هنأ ,

 م6 :حدقلاو سانلا لعن هطااب ضير ءملاو ةعدقول او ةسغلا قئاق دؤ لاسرتسالا نَء

 لزَع_ءملاهرهيهماف برلا طخ اسم باك راما هيدؤدو بال ءافصر كام 0

 ىلار ع لو ةعلاناكمىف هعم عقتعالو داما : نمهرارف ه هنمر ةماو

 فرعت نم هركذأ ممذعل لاق 6 مهريغن ءال_ذفنيدلا ىلا نيب و سنملا ن نم هن أس اذه نم

 هررمب كةرح تناربكلا لثكم وسل ا!سيلخلا ل؛مربخنا فو فرت ال نم ىلا فر الو
 مال_بلاهلعى :ومىلا حوأ ىلاعتةتناّناةفلاسلا رامخالا فوه حر نم كدقاع

 قربم ىلع كرز اوبال ب حاسوأ خا لكو ناو اكد ةنادتراو اناظةي نك ثارعنباا

 اذ.تنم ار ىلاءدو ادا لاق مالسلا «-لعدو ادىلا ىلاعت هلا جوأ اوودعكلوهف

 كفل دتراو اناطقي نكدواداءلاقف كِلِجأن مقاخلا تماق ىدهاا لاقت انادحو

 كدعاس و كماق ىسقيو و دع هناذ همت الفى ريم ىلع كَةْفا اوبالزد> لكوانادخا

 هنا ]طم ذدالو هقطئمفعروت الن

 هلفّر نم 1

 ىنعملا اذهىفىريبلالا دو ءسمنب يهاربا قحءا أ لوق نس امو ىتم

 قدشسأاو مغارشلاىدضاك م(: شخاو كنج ءانب اتقن
 امملاذاىرهااكن كتصو اراذحم-هليازوم_هطلاغو

 هلا قّرفتا مناف هطالطنا فال_2 2 همزعهللات اذ ىوقو همه عج اضبأ هل ارعلابو

 فىء«ءهوانو



 : معأهللاو كلذو امهل اهحضون نأن ءاديدح لا هوا اههضونأ هنمايلطوءاض_ ةعارسالا 1

 بحوض شو بق رت سي صا ع

 ا/ ١

 فرقا اسوأ هل لا- 27 : ل-رىءأفزو :لأ مهو هيلعللا ىل_ههقلالو ءدئارخ 7 ا

 ىفءهنرةءاق ىدسعإ هَل نك 3 درب "ال هللا نإ *م.ةأوأ رمض ءو عبر ددع تعا ىف لد

 ناكدقو مأهلني ذرب أن يرمطو ذلومثأ ب مدأ ل جر وه لااقفهتمالعن ءلئد 0000

 لوو هلي ودال م هردااوأ رام .دلا رادتمالا هزءو.هذأفل-وزعهشااعدف ضار هي :

 ' اوناكس اناا نأ فاشن وفرج و عبق ءامهنلا ف فورت ضرالاق :

 هنو مسد و ص هأ“ !او عادإلا ةءاهأ ءفنوربو هبو دوو هين وز مسن و همم نورد |

 ام ةناقهسااوص ناكو نيبول ةفوكلا اه هذ ضدي عفد هنأ كلذ ف ىوردتو كلذولا ل

 : نولوة. سانلاَنالافو ه:٠امهذش أن اذعب هلءام_هّدرف ىرع ١لحاله اك نع

 / ءاهةقلا سلاح تقولاكاذ ف ناكو اه-ملععدخ نمىرت نابودلا ناذه هلْزيأ نم
 أ هدع هللا ىررعدب ونتورطللا ةلالحوردقااةعفرب فرعي نأ ل.:كاذو ل

 ماعد رم ]ساو مهنم ىنذتساو ممنءبره هلاحاوؤرءسانلا نا ىأراسإةرياملا ىلعدب |

 ٍْ هن«لخ أانيفام دوق هنعلأسامل هذءهللا ىضر رهعل لب قو كلدربغو لب الا هراعرب :

 ْ سو موقربسجأو مى ارد لاقف وهن ءهلأسو امهتعدتلا ىطر ىلعووه ه.ةلانافارك ذ دا

 م هنأ هن هنع* ىذأا هم ع نءةلأسالف هللاد.ءهللاف هيما نعهلأسالف سيو ركذ ٍ

 : اههللاه كل ذمار ءاهرش مناوهلإإدو هيلعهتا ىلصىنلا فصوجءاربخ أ! ةكلذن ءهسوعنأ ْ

 ماو كمت الدو هيلعهلتا لص هللا لوسرانري>اهلالاق للف ىريخ كلذ نوكينأ ىسع :

 ها كلدو ب.غلارهر امن ىف هق دصو لبو هبلعدللا ىلص ينلا لوقةعصنمع ورام جربل ١ ا

 ظ هأءاكلذدعيغ هنع ل ءاملك ىف دل هذاك امهل اع ناك هلءلفالاو هملعبحاو أ |
 ار_مأانهللاق ا ا هعمل نآهذينعاقا ىتز رك ا

 ا اهباصصأىلا لب الا عفدمث موملادعنى ةرعتالو لَو :رعأالو كم وقس داعمءال نينمؤم ا

 |١ تارفلا ئطاشن ه.قلامل هنعدتلا ىذر ناء-نءمره عملعف كلذكو ه.اعزلا نعالخو

 هلئقنأ سوا لعالا ىل_ههتلال وسر نع ث بدع ند هل لاه فّرعتل | اه تد .عقوو |

 : اهسذمالو انثث نوكأ نأ بحأ ال ىدف:ىلعب املا اذه عفأنأ ب حأال هل لاق كدع

 !| ىلا هنعامجالا ة وادمهلأس هددصبان اك ىذا مالكا نم اعرالفام_ضاقالو

 || ىاطن ا ىتح امههتنقاطنا ىعلأستالو ىياطت موءلادسعب اوال لاقو عاشماو
 ْ 2 نمو ريخ ىلع هلعش , ملف هنءثعلاوهب ءلطق دهتحال 'الذد_هرمن امها

 5 همدسل# رول ام عم هنو م دعب هل اويرتتنالاو نضل لالا اذه 0

 5ْ باطللا نيرعْنمز ناحبرذ انزع ةلسن هللا دمع لاه دم. كيعلاو تان 2

 1| اذاف امارة تاك ض سهام ه-رامأف هنعهللا ىذرىفرقلا سوأامءمو ا

 || لامةءامةدو هءاءاتناصو هانفكو هاناستت طوئسو نذكو بوك سم ءامو روة#ربق

 امع 9
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 ةماماو أ ىوراما.ممةريثك ثيداحأ ةرهشلاّمذو لوهلا حدم ف لسوه .اعهتلا لص ى ذا

 قالو طغأّن ا لجوزع هنلا لو. لاق هنأ لو هيلع هنا ىل_ص ىننلا ن نع هنعهللاوذر

 ناكورمسلا فهعاطاو هبرةدامعن_سحأ ةالصلا ن مطحو ذذانلسا فمش نموا ىدنعأ

 لاقفهدب ضف: مت 5 كلذ ىلعرب_هفاف افك هةزر ناكو عياصالاب هيل ارائبالسانلا فاضماغ َ

 هلال ور لاف لاق هنعهتلا ىذرةربرهىفأت يد-فوهؤاز ءلقهمكاوبتاقهتينم تاع 1

 هللا ىلع مسقأوأ سانلانيعأ هنعوماتن يرمطىذرب_غأثعشأ بر مل-سو هءلعدتنا ىلص ١

 َنالاق هنأ لبو همملعهللا ىلصهنتا لوسر نع هنعهللا ىذر لج نيذا-عمىورو هّربال |
 ءاسقثالا بح هتنلاناو ةيراغانشازرابدةفهللا» ايلوأ ىداعز مناقل ارش ءابرلا ن ماربسا

 عباصم مهمولق اوف رعبمو | اوعديإلاو ريضح اذاو اودقةنيملاواعاذانيذلا ءامضخالا

 ىلصهللا لوسر نع هنعهنلا ىذر ةريرهونأ ىورو ةلظمءاريغ لكن منوحر :ء ىدذهلا

 هله أميل لعدبتوهركذبداشأو فرقلا سيوأ م ا ا ع :

 ذا دءاعصأ نم ةَما- ىف لبو هملعهلنا ىلصهللا لوسر دنع نناشد . لاق هن أ هنعهللا ىذر

 لجرلا كلذ نوك أن أت عمطفةربرهو ألاف ةئطسا لهأ ن ”لجر ادعم كعمنيلصمل لاق ا

 سانلا فرصنا ىقحدصسمل ف تقأفاسو هلعدق اس ىبلا فخ تيس تودنف ا

 دنا ةقر © رزتمدو-١ لدحر لمق اذ اكلذك نم اغبف لو هملعهللا ىلصوهوانأ تييف 1

 ىلهتنا عدا هنا ىنالاه مث مسو هيلع هللا لص هللا لوسر ديف هدبعضو ىحءاشل َه ةعقرعأ]

 تاةؤرؤذالا املا ع رمت ريع اناوعداتالاب لرسوم ه.لعهتلا ىلص ىنثل ااعدف ةداهشلاب

 لاق هللا ىنانهقّدعتف هبرك_ثنالفأ تاقن الفى ولما هنا منلاقوهوه أهلا لورا ا

 ةنحلا لهالدا ةريرشاب ًااةنحلا لولم نمد« هع نأ ديرب ىلاعتهتنا تكن ا كل د, ىل فاو

 لحوزءهللاّن ارب ,رهأ ا يمهتاداسو ةنحلا ولمن مص دوسالا اَذهَنا 000

 موطبةصانأ م مدوجوةريغملا مهسؤر ةثءشلاءابربالاءاسغخالاءام ءامفصالا هقلشخ نم مد

 تامعننملا او.دطخ ناو مهان دويل ءارسالا ىلعاونذ امسا اذانيذلا لالا بسكن م

 ناو م-معلطن حرش مل اوءاطناواوعد.لاورمض> ناو اودي واعنا و اوسس ملا م

 كلذلاه م_ممملجرانافنك هلال وسر اناولاق اودهشيلاوامناو اوداعبل اوضه
 لدتعمنكنملا نييأم ديعبدب وهصو ذلوشأ لاق ىنرَدااسد وأ امواولاق فرّقلاس وأ 1

 عضاو هدو عضو مىلا» ظني مارورد_صولا هئقذي نراضةمدالاديد_ثمدأ ةماّقلا :

 ءادرو فوصرازارزتم هله هودالني رهءطوذ هسفن : ىلع كسي د ,ارقأ اول . هلام ىلع هندع ا

 ناوالا هعسقربال هللا ىلعمسس ةًاولءاهسلا لهأ ف فورعم ضرالا له فلوه#فوص

 ةنللااولذدا دامسال ل ةةماسقلا مولناك اذا هناوالاءاذ ةعاريسالا همكذم تأ
 ىلعابدرعاب ريض هو ةعب رددع لمى هللا هعمشف عفشاف فقفرقلا سي واللاب و ||
 ثيدس فو ثد دل! ىفان رك ذواكل هنارفغب (كلرفغة سهلا املطاقماتمقلا أ اذاإ]

 رحا



١ © 

 1 ميشلا لاق ةعقمقملا هدا نهبدصن رد وأ ىلع ل_مخ وةنص وهل اتاحرد ىلعأ هبز

 | اسحهتعضاالو ام_عط هتاذا دك لف هسف: دنععضتاو هسفن ىف لذ ّيمو فاطوأ

 1 فصقةذاادودول قانا نممذلا هركنالا هذ هءوكحم عضاوتلاو لالاراص دف

 ا هلة وص ةعذدلاو ةلدإ|تراصف هسفنف ةلزت اور دةلادقفا و هنمحدملا بالو هسفن

 , نياك هل تانع:نصام_هو حاسكلا !اةيضامكلا و لاب زالةلاءزلام .ونلةمزال هقرافتال

 : ىلعءالودق هبر ن م4 ةعظ عر الودذهذ امهدقنىلا رانلا موغلا+ تاوز خا كرو مالا

 / ارسأب تاغ شاكم لا ماقمهدعيو بو. دو  مانقما شو هز هناهر يةفاملعدكلمو ه4سق)

 اركيسسلا : بتاطب(ممالدعداو ةماطلذلا ىلاعتهليا هللا عمهلاح ناكن مو لاو مث 3 ودغلا

 : رزءدملاّت اك هلاح قارفل ه.لقريغت ةعاسلذلا كلذ فراف نافدد>و اذا هءلصس وزعلا

 : نمديره-ا|دبالاذاف ها هسفنةامحٌكلذّنال هشعهلعرذكت ها رءلاقراخاذا

 هطقست ةحامءاروهأ هطاعتو هرابتسشا عضاومن ءهرارؤو مركذ لاجل او دهام طاقسأ

 3 معاسلا كلذ ملءاسأت هب هيلا“ 500 ماس ااةصّك سال نيعأ نم

 ه روض |ةلالا كلت ىلع ءارالف كاملا نمىأ أرعاقنعالك أ هلك آب لعجوالعب دا

 لخدانعر هوت دعا دعست كلايكزبب ىأم_بودلام اذ هنعفرصناو هرغصتماو

 أ ةاوادم م همعهللا ىذر ةمفوصلاَعأ غامد _ةو كِل !قاهنارظن. الث مح كيلع ءانزلا

 ١١ او ارو عرشل ارهاظ ىف ةركتمءامش كلذ ىفاولمعّسا ىّتح نولقلان قلع ىلا هاملا "هلع
 || نمسلو مالا لخدىذلا لجرلا ةصقلثمكلِذو ها و ميو هولعفي نأ مهل اي اج كلذ

 1 ةقرسلا «نكيوعر تصارخنلا :ىتورولفج هداثت تسال 0

 ْن ىح 4 دلاريعست عاب هنعيانشلا اوعزنو نوت ردو دش أنسان مالا

 ىقهنعهّللا ىذر ديرب أنءىورامهلثمو هءلقدجو ذه مالا صلب مهدنع فرع

 : نأ هن اطعاو هّقْنَعْقُر وكاد ال قملعت و 0 دود قل هىهاىدلادهاشلا هصق

 : ناءاحكحملا و ردا او لفاحلا ىف هاندا ىل-ع هقا اوط ونامصلا ندهعفدد

 أ نيفنسملا ضءيلاق هريغو هنع هللا ىضر ىل ازغا ادماسوبأ مامالا ام_هرك ذ نانرووهشم
 / نا عمنريغد لا ذار للا نمةعر<اهغمسي نأ لال ماعطن هةمقلن صعن ١ راحاذاو

 5 هتوفيذا لو نيغتاذا اذهل_هروءنالفةئاق ةامحالا هنوفدالو هن عوطقمهعردت

 : تن :امتاضاررلان مقر ام امذهديعلا مزتلا اذا ىلاهتدلتا ن هبرّلاو همق ةيقاملا ةامحلا كدب

 عبر كاتو ماَهَلاو لاك ةبات ىلع هسرغ5 هر ءىدحاو هبرةرميض>- نه برقو يلق ]و هسفك

: 

 | حنا ىهو 11 3تافصك تراصو داع تفك ىتلا نامعالا قال->أ ةرلا
 7 اريثك اري قود قفةمككلا توين مو نيعضأ اواملاهدامعيولق ف هنا اهتن أى ”كاةنيكرللا

 ٍ ىسع لاف صضرال اىناولاه ة 4+ .1ا تينت نأ هباصصال مالسلاو ةالصاا هماع ىمدعلاق

 | نءدرودتوتاق شضرالا ل:ءساقىفالات م هذال ةفكشا كوكا مالا اوةالسلا هيلع
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 ةيدلملا متو ص الخالات مت اشملا ضعب لاف ىناعمال 8 ل
 صرا ىف ا ن-فدا)

 0 لوجتا ىف ىأ ( لولا

 صضرالاب هسشلا5 ةرمدشلا مل ع

0 

 ديعلا ناك اذا ىلا ةلاملا ىلاعت هللا هجر فاؤملاركذ منن ةوقلاو لول نم ىربتلاب
 ميال ن فدي لام تناقل اوجللا ضر ىف لدو>و ندا لاذ نيينعملابا هلت ناك هيلع
 هظوطظ-مظع نم كلدنال تسلاراثتتاو ةرهشاان هدب وللا عزنا جال (هحاس |

0 

 نمادهىوسام كري ديرما س 5 ماقدر اين سشنلاةدهاع و اوكري نوم سونا جا ا راثسا هيقاقث اهريغو بصانملل

 مهاربا لاه اهب لاطموهىتلاهيدو_ءلل ضقا+ءراهتشالاراباو هاحلاةمو ظوظملا || دعب وير طلا تكل 1«ناف تصلا
 هدهانمتي رطي_هضعب لافو ةرهشلا أن مهلا قد_صام هنعهلئا ىضر م هدأ ن با ا عضاوتلا كءاع ب جا ولاف كن 0

 ا ىرتالواماقمْل سةنل ىرتالن أو

 اهريغو بصدانشمان نمهمفتنأام

 كب فردا نأ ىرزنلبامظعأش
 كذاتسأ ةراشادالا هكرتتال ن كل
 ا الثم كذا برش م” ىهلانذاو
 لامم) بلا نم(تدناسغ) هلوقي
 | اقيعض حرت لب( هجانن مالو دب

 ىطاعدل الثأ همفلدوحو نفدو

 كش ص هرعت نان ةرهشلا باهسأ

١ 

 : مالا عافتتالا هب عفش الار هوم

 هطقتلي نأ لاغلاف تّسوملاذاو
 ١ كلذكو اضيأ هب عفش الفرتاطلا

 ك.لعءا انرلا لخداعردل اوةدنع أف نطفتالاعامصن اءأب :رابفلع مصتسق أم انت ءخو ْ ةرهشلا باسأ ىطاعت اذاكلاسلا

 ىتح صالخإالا ماتمّكلَو 6 ةصن لوكا فصو كةةعردقبو كلا واخت ارظس .ل ثدح : هتامف لفي ألق هتادبف

 قدح لوهنا فص ولهم هر دس و

 ىفه مه أىنيف صالخالا ماتم هل

 : ىلللان مرأ ارقلا ىل_عءادملالا

 | ةرهشلا ب مدعو رك ذل لاجل او

 هنعهللا ىنر ملا بلاطونأ يشل لاكرا نول ىلع هبف تن هنأ حز ىلق نعءاررلا ا

 سفذلا قلخلال وأو قلامللا ا قلزلاحبارخا ني_هدلخلا دنء صال خالاو|

 | هلل سدق سابعلا هرتسول أ لاهءاش

 هيرب او هفاصو أ تدزفاذا تح

 ناوهرهظأءام ناءالومعم ناك

 وهف ءاولتا بحأ نمور وهلا

 دوال ثم هلو اةاخ هلراص ىتح كلذ ىلعّرق او ةلذملاو عضاوتلا اهمزلأو هسننإإ] هتادمع ناكنمو ءاةلطادمع

 نملاو هلق ص الحالار و را سما و ا رند امعط هيادملال اواملأ هيعدإ ْ ا

 ايل

 هأ هافخأو اهرهظأ هيلعءاوسف

 ْ هللاو هذعهللا ىضر فاس لا بوب لاقو لياز زملا مهحاور أبت سنكم اوقالالا حصنال

 : هنع نتا ىذر ثراا نب ريشبل ل جر لاقو هناكعر ءشبال نأ رسال يلوح يا م عا :

 1 بح الجر فرعأ م هنعمقلا ىضر مهتضهب لاقو كهعطم ب طول ذلة أ لاتف ئصوأ | ا

 1 هو رعب نأ بدحأ ع نءهةرح "الا ةوالح دحصالاضي لاكو مضمقاو هلة سهذالا فرعين ا |

 |١ ىلع هبّنِءام ضعد ف لوقب لجوز ع هللاّنا ىنغلب هنعهللا ىضرلم_ضفلا لاقو سانلا |
 | راهتشالا ةيدعىلا ةعجارلا"اشالا كلتا ل سأل كيلع مثل دبع ا
 سانتا هل نام فالتخا لعدبملاصالش فحين سالو

 . 0 لوجناالا كل ذعسرجب دير لل تيئيالو هيلارظنلانءسفنلا طوقسوأ مهلارظنلان

 .أ|| صا ارغالا نع كفن ل ةياثملا هدب نكي لنا هنالس اغلا دذعو هسقن لمع 1 :

 |١ كلذىلا ه-ه:هوعدتف قدا نم مهيلعهسفنل ىرباملقلخلا .رولق ةلاتسا ىلع هثعشىنلا |

 ىلاعتهنلا م-رنمالا سانلا عجب سالفا كات اذببو كضالخا ديو زم كاد نالت :

 نب لممسا لمقودوجولا ىف ءامشالاز ءأهناو سفنلا ىلعةب وعصلادياَعف صالخالا ثاوأ م

 ّْ بص همقاهل نسل بال صال >الالاو سقنلا ىلعتش أئنىأ هنعهللا ىذر هللا دمع | 3

 أ طاقسا ف دهتجا كو صالخالا امندل | ىفئثزعأ همعدتلا ىضو نيسلا نب فد .وبلاقو |

 ١ اال عون الار رشا لحالالع لمهدالثأ نيمادنع صالل_خالاو

 ؛|راظنلا نع قلخلا حورخ نيدحوملا دنع صالخالاو ع.يططظ-ىلافّوُشتوُأ ضوعلا |

 || ديعلا لجأ اذاف ها لاو>الا فم_م.ةارتسالاو نوكسلاكرتو لاعفالا ف ميلا |
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 + اعف حيين دج ِ

 ممم ولقب عاف لاوس يتلاتادراولا ىأ )لا او>الاتادراوعونمل) نيلماعلا ىلع (لامالا سانجأ تءونت) لاف

 الغش هدحن نيديرملا ضعبتأ ىعيقأساكالا- ىعس دق دراولان أف لاودالا ىثتادراووألاعالا كا” ىلا مهلممى ضمت"

 لمءينأدحأ لكل ىئشو اذ ذكىلااذهو ٠ 72 اذكىلا اذهل مم ىضتقا ”ىههلادراو كل :يدسو اذكعو مامصلاب مهضعنو ةالمصلاب
. 5 . 0 

 هقلارك دب عنقي ل لمللا ناكسصا ذاثلملاو بادذلا ههطاحأ دقو اديد_صواحق لم.
 0 اه سفن دشا !ىح ةيفاععلا ع نه ف ل سدح ع نكسأو هدرا نما ا ىلع هرك- ا

 هناهجير فاؤملا مالك م 000 ها رجثلا عاطي > هلأ ةّماعةلةلأ ليقت-سدو

 [وسللانمالا سايب تءونت)# قمفوتل ا ىلو هللاو هلع هسننلاو ىسعملا ازد

 ةِبلارلا فراعملا نم بولتلا ىلءدربام قع لاوجالا ادار (لاوحالا تادراو

 اهنمو ةبهبحودراواهن ةدمجالاو- أ اهل بون تلا ىشو ةاحورلا رارسالاو

 نم - كاذراضيلل طي وسو دراوا مو اًض.ق ب>ودراواهنمو املا !بجودراو

 لامعالا نمانتعا تناك ضع ةلاشلا تادو اولا مده انو لاودالا تاما

 نوادلا لاوحال ع :ادنأ ةرهاظلا لا-عالاو ةعَونمماضي تادراولاهذهاهمْضدَقَتَئلا
 لاوحالا نسح مئات 2لاعالا ن-س-هلوقف ادهدعفاؤملادل |وةءمسام ةئطابلا

 هلا دبع لكصالخا(اييق ص الآل ارسدوجواهحاورأوةءاروص ٠ لاعالا)8

 نآهطصالخا ةدرد ىنهتاةراربالا نم مم ناكح نماُمأف هماقمو هّشسر بس> ىلع

 هللا دعواملاباطسفنلا ءاوها ةَمفاومدصقو ىنإلاو ىلإ-ءابرلا نمةملاسهلاعأن وكت

 ملأ نمنطاخلا هي دعو اسعان رهو ب املا نسحو باوثلا ليزج نمنيصلخلا هيىلاعت
 كابالا دمعتالىأ ادعت لانا ىلاعتدل ]وق ىعع نيقفلان

 ءاقب عمو لامعا فار اطذ نعقادلا ارا هسه ل صاحو كري_غانتدامعفدل ارمشنالو
 مادهو ناسحلا ءوسوباذدعلا

 رواج دقق رفا نم همي منم ناك مام و انهنلعدا ةعالاواهلاةمسنلا ق هسفنل هب ور

 كرد اح قطادارفنا دومثفوهامنا هدالخافهلعىف هسغنلهّم ور مدعملا اذه

 عنا دل مانام نيعيوَوةالوالوح كلذ فهسفالىر نأردغن مهلنكسأ و

 قةهأان موو نيقيااو دولا لمس لوا ماذه بحاصو صالخالا مانقم عصي

 لهسعف انثوةوانلو-و انيس ايالكالا نعم دئالى أنوع لاباو ىلا ءتهلوق عع

 لمعلاوةيوثملا ب جون هلل لمعلاف هللا لمعلاوهىفاثلا لو ىلاعتهتنلم_ءلاوهلقالا
 ةدارالا ميدص) بحول هللاب لمعل او ةدايعلا قءةع بحو هلال هعااو ك رقلا ب جون هللا

 رهاوظلا | ماك أب مامق هلل لمع (وايما لك تاتا لمتنا ودان تاق ل

 اذهيو هنعهللا ىذر ىريشقلا مساقلا بأ مامالل تارابعلا هذهو :ربثامضلان مامقهتنالهعلاو

 حور وه د. لك صالخ اف ةلالااو فرشلا فاهمه انو نيماقملانيبفرفلا نيم

 لودقلا دوو ةماهأ ايف نوكيو اهب برقا ممحالصو امام امسنوكتٌكلذدو-ومفهلاعأ

 نكي نا روك ذملا هلم ىضتقع
 لغت_ثالفالاو مشد 0
 ل_داعو هندازاو هنذانالاى شب

 يحين داروالا عوج نأ تلك

 ئثان نيقداصلا نيدنرملا

 0 واق ىلعتادراولا عون

 ىذتقع لم-ءينأ دب سه لكل

 لمعبالو مدَمَدملا طرمشلاب هدراو
 ضرئءدالو هريغدراو ىذمعع

 اعلام ا مدعفريغلاا كلذ ىلع
 (لاععالا) لاق موه هيلغتشا
 ىأ (ةءا روص) ةرهاظلا
 حاور أ اهيؤ رسل ىَتلا صاضشالاك
 اهيتلا(اهحاورأو )اهب عفنالف
 رس دوح و اهعفنو اهتامح

 صالخالاوهرسىأ(صالخالا
 فاني صال_خالاو (اسمف)
 صال_2ائسانلا فالتخا
 ءابرلا نممهلاعأ ةمالعدابعلا
 ظح هبفاملكو ىالاو ىل_لا
 0 ولمعي الف سفنلل
 نم ابرهو باول اياط ىلاعت
 ل لمعلا ة مسن عمباقعلا
 ذام ل.س ىف هيلع داتعالاو
 هلل لمعلا ود نيمحنا صاللخاو

 لعأ ىلاعت هنالاهظعتوالال ا
 نرهالو باوند صلال كالذإ
 ودعا عيار تلاقاذاو باع

 مىيكحصو رب الا دارفنا مهدو منير اعلا صال اواهلا ةدايعلا تدسفف كنج اعمطالو ران نم

 مم هل يقاس مرا اذهو ممتوقالو مهاوعال هلئانال | لمقلا نوالوءدالف :زقالوالوح ثادق م مسغنالاوبنأرسغ نم مهنبكسن

 هلوقب هاددعو صالخالا ىلع نيعيام هللاءجررك ذ ظ

5. 



 تاملعتلا لو اوهىذللاعنالا ىلت هلل دحنأب هقلاال ا لعافال هنأ او ذ فرو أ لاس ىلءعلط م هعمرمضاح ىلا عن هل ان ١ قولا

 هنأ ىلعو كلذ ىلءلماد ةهجولا كلت تو برلا ةرمضحن مسرّقلال معلا نمدصقلان ال ١ ؟ لمعلا لَم دة لاس الفمهدذع

 هدو له أ نمريصمس هنأو هن دعم

 بدشل لعل لل اوك دقو

 ل -طد>اداقهسنع هقوعل صر

 نأ ف رعنأب ةفر ءملا نم عونمدنع

 ةصعأ | نم ري هين نضرملا لوز
 هيلعشي هللا ناو همقرث نم. اس

 لوعلا ”هلذبدقمح لا الق ديربام

 ثلةهح ولا كاتى (اهصفام هناف) :

 (كيلا فرن أ ذي بوعوالا)

 نار ةيو لص كهحاوبىأ

 هناعنأو هنافصن كءلع نكن و

 ةراكن مظعأ كلذ نأ كالو

 فرعتلا نأرتملا)ةرهاظلا لامعالا
 كلول م ىأ(كياعهدروموه
 تنألاعالاو) لضفتلا قيرطب
 هيلا هيدهتامنبأو هيلا يدهم

 ةيدهناف (كداع هدروم وهام

 ىغ ”هل_ج تناكناو ددنعلا

 ديسلا ةيدهيل اةيسنلاب ةريقدس

 ةيدهنأ ىلع ل راق تاكناو

 ىلءال هلعدتاع اهعفنانه ديعلا

 لءلقتأ أ دام نيمو ديسلا

 ريثكن هريخ ةفرعملا عم نسل

 كلاسلل ل ه-اذاف اهتودي لمعلا
 هباقجون نأ هل جِش ةفرعملا ضع
 نم هديزهل هالوم ةرمذ> ىلا

 راك أكذب خد هبرقو هتقرعم

 ةرهاظلا لامعالاب هماقها ن

 نيرا لاععأ تكلم ٠

 مهر أر خاوأ ىف لملق ةرهاظلا
 لاعالاةرثك بيس:راونالاةرثكن مامفاملاب ادبلا ىلا نون<اولازامو

 02 27 7722و ربط

 ىلأث يدحيف 5 تالا هنىشنم كجر ًاف.كىدبع تاقف ىلاكسثف ةياجالاب هتاطاق

 تيلي ا اذا ىلاعتو لراس هل هللا لاه لاق مل .وهيلعهللا ىلدهلتا لورا هن هللا ىذرةربرش

 اريخامدو همن ءارتخاسحلهتل ديو ىلاةعن م ةمطش ثنآهداوعىلاو ىكشيرف نوما ىدسبع

 هع هللا ىذر ةربرهابأ تعمس -لاق ىريقملا كمعس ع نءىورو لمعلا فنأّ:سسو همدنم

 ه:ءتال-هداوعىلا كشيولا ذاق ن نمؤملا ىدمع ىلْب اىنا ىلاعتو كرات هللالاف لوقي

 لاق له علا نأ ساهل تاق همدنم 5 ريخامدو هل ن 5 اريسخ اجل هل تادبو ىدسةع

 ةيط ع ىنانأ فاس تضم دّتاو 0-22 ىذيرتلا ىلعزيدمت هللا دبعونأ

 هذه راد مىف هلعلا هذه نم ىل ىلاعت هلل اربدام ىبسذن ىف تاث هانم ىلا عت هللا ىف اه شالف

 نوك_:نأن يبول علا هذه نيب تريخول تاقف قلع مانأ ردقىف نيلّْثلا ةدابعنيبو ةدملا
 تفقوو ى.ةيمادو ىزع مف ىراشحا ل_ءام بأ ىلا هتتمر ا دقم فتيل ةثلاةدابعمل

 ىلاهريدىبلا ةرلعلا ىهو بقاع عفنأ اوارطخ > ,ظعأو اف شراك 1ىلاعت هللار اعنا قريص»

 كلذ تب اراساف هبوصتل ءالعف نيبو هن ودل كلب لعق نم ناشف وله ناك اذا همف بوشالو
 ةمقتىدم للعلا تراصت قانا امب:جىفةملا كلترا دقم ىف نيلقثتلا ةد امع مع ىف قد

 اوناك اذبم ىسفنىف تاقفافطعلمالاراصوالمأ هلا تراصو هم ةم_عنلا تراصو
 نو-رفي اوواكح فد كنا ىذلا ا ذهبو قالا عمس ودل بمط ىلاعءالرلا قف نورس
 اهب ةطيغلاهل تاص>و هلىلاعت هلا اهدكف ىلا فّرعتلا ةهجو ىه هذهف ها ءالبلا

 ن٠ هلإ_صح تح هسفن ىلعد راك زَدَدَد دّدعأو هنشمع بص هز أ او هانرك دام رعت سلف

 0 هبرا ص هدع لد ب و كدلاعا هنعلمحام هملا اينطلاو وكس ||

 قدح نم ىريف هيطابتغالاو حرفلان م”نيركاشلالاحهنالب قالا توك ءالذدحعو

 ىتلاهباكدحلاب ”للكسسملا هذهىمانلقام عسجريتءاو هرب لاعأن .هنكياع فأي نأ ه هك

 قيرط لوا اهتمو ةداعسلا حاتم هناك ىفهللا هجري ر ءاانب سايعلاوبأ اه 1
 ا.ةعقتو هللادجر راسخ انأ ىدب لحر مالسالابهللا هر عب رذملا ناك مق لاك ةدارالا

 هالومهقّتعي /قرلا ىف وهو نيعستلا هنسزواجو دادغب هنطومو هملقصن 0 هرك ذب

 ياليل نمأم_ثدبعلا ىلع ىلاعتهتلا لزنأ اذاف ملعأ هتلاو نيلَمملا ةداسبع ىلع و

 ةقاسم ىلعه:مدحوب كسملاةحنارو مادخلا هدد ءو راس او دصقن ءهحمكلذو

 عادا حمال ادي تدب للا ىلع ىلصد ه- 4 . ار ىدح ىذلا لاق ةدمعن

 ةصاخ نأ و مكبهلزنأ ىدمتادعأن مال الاد مل لا هللاّناكىدس ساي هلت 0

 هللاد نعد لع اطعلا ساس ىل_ءانو رمش ]امل هنا كلذ لقتال تكس |ىللاقن لاق هئاملوأ

 بطقو دادزلا دس تب ًارول كبف .كسفهاناهانل اسف الملا نمهملا برقأ الو فرشأ أمد
 د راش هه اهلام-و سوسراط صر 0 راغدانوالا ءاملوالا ماماو دايعلا

 . اميل لمس



 ىأ(هنمز نيعتثاودوعوملا عوقو مدع)”ىناجر ماهلابوأ كلمنا سل ىلع و مانمىفال اوم هيل دعوى ىذلا(دع ولا كنككتيال)

 كلا (كلذنوكمالثا) كاذربغوأ اءاخر ماعلا ىف لمح وأ عف ”ىنالفلا تقولا ىفّكل لد هنأ هنا هيد اثنأ ًابانمءمهنمز ناكث او

 هككشا نأ | ىعش .الفدوعوملا كلذ عمي مع ١١ نامزلا نيعمناكناوأ أشمالومءدعو نف(كنربرسرونلا داو كتريص:فاحدق)

 نأ 1

 .اًعاعم دوعوم اك لذ عوقو ثوك ١

 قالارثأتسا طورشو باسأ ىلع
 ةمكل دمعلا نو داهاعن ىلا عت

 عقبأم مسَقلا اذه نمو اهديرب

 هنأب رينأ ءاياوالا ضعبل
 مث اذكماعلا اذهىف لصع
 ىسانلا ضعب قف ل_معال

 لاحاذ_هوال_عهسفنلربه هديىلاعت هللا ىلا عفر اذا ىذل اًرطضملا مهضعب لاق 0

 4 لع ىشإ امص فدكفهملال وصولا سانلارثك أ | ىلءرمسعي فدشم ماةمو فد رش .

 دوعوأاعوقو مدعدعولا ف كنككسيالو ىعملا اذه ىلع همسنت ادهرئاىت جلالة ملاق و

 هباصس لا (كنربرم .رونلا داجاو كنريص:فاسدق كلذ نوكبألئل هئمز نيعت ناو

 00 1 الو دوءوأا كلذ عمي منع ءزلا نيم مثاكتاو أ ا.ثهالومهدعو نذ داعمملا فاخال

 باب أىلءاةلعمدعولا كلذ عوقو نوك,ن زوجا هير دعو قدصؤ كلذ دك كتينأ

 هير عم بَدَأََو هردق فرعي نأدبعلا ىلعف دمعل نود اهاعملاعت ةللاناسما و

 | 7 م 0 ناك. نذ هيفهداةّدعالزازتيالو كلذ ىف ككشت : الو همل انكمطبو هيددعو اعقةملا كد

 هلل ىلص 0 هو مهضارعا سكعأ ا ىلعفالاوأ ةريرمدل ارو نمةرع_صبلا لاس ىلا عت هللا, فراعو هذ فصول ادهىل_ ع

 4 0 هس غن 01 ا

 0 0 ا ديريوهوالا كلاههكذام هناف كاع ”لقنااهعملاس الف ف ّرعَملا نم ةهسو كل مف اذا

 21 2 : نياوهملا اهيدهمتنألاعالا و كءلعددر وموهفيهءلاَنأ معتم كملا فّرع نأ
 اذافهدعيماعف لب ماعلا كلذ ف

 "تاجرا لا ل ا
 ال دحا ل_ه<م م ةيكلعوأ

 دوعوملا لوصح فك شين اننا

 لاغ الاذن متو نلاطملا هبات ىح ىانعتدقا هدر 2م (كيلع هدروموها م هيلا هيد عام

 هلد>و ًاواهنمهل فرعتلا باف عقوا بي ابسأضعببد دل ءىلا.تهّللا هجاو اذاف بر ١ املاو

 اعثرتكو, ال نأ ىقينيق4بماع هليزخحلا مذ ملا نم كلدنف و اهيفةندن ًاييطو ةلمكس

 هب الس هنأ لعملو رجالا لي زج نم الع بارتبامو ربلالاعأ نم كلذ سس هنوكي

 نمباس اك اريغن م دال قئاقحيلا ىَدؤملا ندر لاو مالا كلم

 نمل القول معيو هباستك ان ىعاهب سدلت نأ هنأ نم يلا لاسعالاو لمعدالو ددعلا
 فاوتلا يراسل مص الدقو اين صبح الا دوعبو ةبلاطلاوا لعشالا الالوخد

 نءمناالا هب باددامالاثمو 00 - الا نم ء.امدهدنسا ناو باسحلا ةشقاممد_ع

 نأهداىهّناف ملال عار سلس وادا تاذاهءلعصخنتىتلادثادشلاو اءالملا
 لاح ةرخالا ةداعس بلاط هلاحنوكي ولابلا معان شبعلا بطء اند فة فاقب رست
 ايف هلع هوست الو جاه ردالتلا لامعالاالا هسفنوذسسن الذ نيعروتملا نفرملا

 َتدَأَي وهردقف زعل نأ ىعش لب

 هيهدعوامف هيلا نكسي ويدعم ||"

 لزلزتءالو كلذ ف كك ثتالو
 فراعوهف كلذكن اكن كهداقتعا

 ةريرمسلا روئمةريصملا لاسهتناب

 جاذا) كلذ نم سكعلا ىلعفالاو

 لاسالف ف رعملان م ةهدو كل

 (كلعزت ةزمهلا خشب (لقشا اهعم
 0ك وول "لقب ىأ

 ا.عالا ةرثكن م هكول_سىفدل
 ل_ددوس وفل اتاءقع عطقب ل

 ْق عرشاذاف برأ ةرمضح نما

 ' امرتداملا هلعتلاطوةدهاحلا
 تادابعلا عاونأ ضدي نعل سك ظ

 نم عون هدنع ل ه>دق هنوكع مة ملكا لرتلا سفن: هل لوستامعزو معلاو جهلا ةدشهدنع ل هدف هيلع تدر ىتلا داروالاو .

 قيرط) فرع ن اكسص ةفردملا نماعونىأ فّرعتلا نم ةهجودل خفاذا هنأ ىلا هنعهنلا ىشر جشلاهدشرافىلاعتدتلا ةفرعم

 هقالخأ ام هرهاطد نأ ه:مهلئادا مو 000 الخ الو ةقدمالو

 هدوم“ مَ هدوو رسأ ل نم هر و ةعمذلا هنا صنم و هن د لوو ةمكالا

 هداه داضداعالا ماقلاو لكل اًةياغ ىلع ماقملا ادعحمىلا .لوصولا ىلا هلل سالو

 نير اتي سانمالو نطاملا ل ءاعملا دن هلاح نو حر و هداتعمه.1ءشوشبو

 ه«بفنلدر اسحانم ريغ هموم موعست اراب اع اذهمهفاذافةرهاظلا لامعالا

 فاعدقءالا ىديعبتازنا هن اس ا ضء..ىلا و ىلا ءتهتناّناىور دقو اهلهدا صو



٠ ١ 

 أمتار عديلامهإ_ةمعوسلا نم نع .فكصو ألأسامهللا دان[ الا هاعديو عديد نمام
 وعدي عاد نمام لاقل بو هيلع هللا ىلص يذلا نع هنعهللا ىذر سنن و محرةعظتوا

 مئتانعديملام اهر دةب هيون ذن طحو أ او ساهلثم هس :ءفرصوأ هتوعدهلهننا باصساالا

 ٍْ قدصلادءولادرواه_سح قى عاد لكلا ل ةأطملا ةءاحالا اذأف مدحرأ ةسرطقوأ

 : ةناجا* ءاطعلارخأتو عنملانوكيدقو ءاثىتما ولعجم ىلا عئدقنا ىلااهرمأ ةياجالاةألا

 ١ اياد لس ل مدعلا سأإ الفذ ىلاعت هللا ٠ نعم-هفنا* اطعو

 ْ ءاح دة ول اري ةرح . الا ىلا كل ذري_خأت نوك.دقو هلاؤ سو هن ”اعدف لأ ناو اريخأتوأ

 ةديعب "ىلا كد اوح عفربل مآل أل ىلاعتهقلالوقبف ديع عت .راشالا شف

 ضعملاَكلَتْر رف نكلو هش االا أش تلأسامىلاعتدقلالوقيفثلا معقردقو

 ْ 5 راغلا كلذ وت قع ْن ا 4: كلرخدءووف انداا ىف هزغأ ملامو ايدلاىف

 ا نعى ملا ىعملبوه_لعهللا ىلص هللال وسر نءدرو دقو اثدلا ىف ةحاحىل ضم

 || توءددق لوقف لحن لام مكحد»> الن اخس هلوقىفءاعدلاةباجا ىف لاممتسالا

 || امهنءهيهتلاريخ أ افق نوعرف ىلعم السلا ام ماعنورهو ىسوم اعددقو ىلي مسن ل
 ١ باذدعلا اور ئحاوتموبالفمبرواق لعدد, اومبهلا اومأ ىلع طا نجر ناك ع

 ا اىقتساف توعد تحأدق ىلاعتو هناك سهلوةب ا .فهءاعد باج هنأريش أم مم الا

 : مكتوعدت سجدت !ههل ىلاعتهّتنا لوة نيب ناكواولاق نواعبال ن يذل ال َناعتتالو

 || هلوقىفهنءهللاىرىلذاشلا نسماونأى دس (لاق) ةنسنوعبرأ نوعرف الدو
 : 0 نواعبالنيذا !لمسناعبتنالو اةباطام لاهم سا مدع لع ىأامةس ىلاعت

 | همن نم ءاعدلا ةهواذم . بعسب هل ل_ط< اماظو اكرم *ك.هانو ةباحال !نولدعتم_سد

 00 ناك رجس ع قوع يلا ضفوربفت هاضرة_ةفاوموىلاهت هللا

 ُْ ضقانالف ل دءءبر امال لا هملع ليريج لأق ثد دحلا ىفءاسدقوءاعدلا فن يحلملا سد

 هللا لوسر نعكلام نب سنأأءاور هنوص عمسأ نأ بح أ فاذ ىديعا اوءدلو ةسف تجاهل

 هتوصةهار كاهتحاح لا وهلهتنا لكتنن مسالا نمنأ اذه ىضتةمو دو هيلع هلل لص

 هئاعدةباجا ليمتد نع كلذ نما ةئاسدبعلا نكماف اصو هنماضي أ ىئعملا اذهىور دقو
 هراسخال اانا عدف نك لنوم للك هنعهللاىضرىودهملازب زعلا ديعدمتوبأ لاه

 معسأ نأءرك أى لاف هم-احاوضق | هل لق نءوهو حردت_سمووهفقااراشاناضارو

 طعيل نا رااح ناك هسفتر اما عمال ىلاعت قل اراشخا عمدت ا 3

 رخؤتفاهب ىئادلاءال طورش * ىلع ةت صح ةباجالا نو دقو هلا اهمباوةةلامعالاو

 ٌرطضملا بمص نَمأ ىلا عت هللا لاهار اعذالادوجو لثمكلذو هضعبو أ كلذ عوقو مدعل

 ب.هسنأهللادارأ اذا نيفراعلا ضء.لاقو رارطضالا ىلع ةباجالا بترق هاعداذا
 عمجف هسفننمديعلا هَمَدحْتالرارطضالاو ءاعدلا ف رارطضالا هقزر د. ءامد



 ىو د ا ا ري ل دا
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 جابم هنال د '”الدكودو مالكا دوضق ذرم.غ همف دات الع مقدرات اط تأيراعشا 3

 هى ره ًاامفريسضت هينرتقاناالا ه.اصةرم هر سامطن ا ىلع كلذ لدبالةهمف ثوذأ هو ١

 كة زرن نحف زر كأنالا ياءربط هاو ةالصلا,كاحأ سم أو ىلاعت هلوق فري ونتلا ىفلاق :

 هيل ىسو ههه , الق ّكإ هلل أ هنه2ئش نام ثامهو انمعست#ب كلم ودن نو انيمدخ مةىأ ا

 لاو هءاقع تعد و هلهد مظعدقو ةفهئمبلطار عن عضاسج لفت ٠ نةدهلء-مت 0 86

 هللا ناك اذاهل نوذاع ه6هتاطاع : لغتشي نأد.علا ىلع قمقحلب هطقو نم هين نأ

 ىرجأ دق هناس ناك ا ذاودو مشل لهأ قزربال_.كدوخع لد اق زردق ىلاعتو هنادكس 6ْ

 نأ دبعلا ابيب أ تاء دقن ناميالا لحأ لع هقزر ىرعال فيكن ارفكلا لهأ ىلع هقررأ'

 لما يأ ك:ءةيواط مةرخآ الاول دوأ, موةياماهتمكل نوعذم ىأ كلةبو:ةماندلا :

 ةريصبو أ لة عك تمشي فر.كف ىوقءلادازإ اريخ شاف اودوارتو ىلا.عتو هناحسهلوقلاها :

 لاك ىةرح "الا رم ن «كنم باطا ع كمانقشا ن ء كعطَمق ا كل نمضامفكماقداو :

 امم باطوةرخ :الاانل نعض ملف هرخآالا ام بلطو ان دلا امل نك لاعتهتناثام-هضعبأ
 ككل نكد وهذ كسأمل امدح .ومءاعدلا ىف حاحلالا عم ءاطعلادمأ رخأ# نكي ال)# هااذدلا :

 لهاجهنال هللاوحالا نم لاح ةءحالصب مزدالو هال اوم ىلعأ.ثريضتال نأ ديعلا مك[

 نسحلا وبأ ىد._ب(لاقدل ارشوهؤت ثلا ص وةرشوعو ىسلاهر ----

 رات اكلذ ٠ نم ءتذورادتال نأ رتخ و ًأامالمأ نهرتخال هنفعهللا ىذر ىلذاتلا .

 0-1 نموُكرارف نك :

 هللا كافاعل_برلا كلذلاقفدب اما لأي وهو هنع هللا ىذر ىسرملا سايعلا أى دس |
 يدا يقاتل لاهو ك0 ت1 را ل نوه و ىدسللا :

 وه همفانأ ىذلاو ةيفاعلا هتلأس دقق ةمفاعلا هللا ل ءامانأو سايعل وب يشل هل لاسقف :

 ريبخ لك أتلازام لاه دو ةيفاعلا هللا لأ دق لو هيلع هللا صه لوسر اذه ةياعلا :

 دعبو ةيفاعلا هللا لآ سهنع هللا ىذر ركب وأن .بدو كروم اتعطقدقن الاو ىدواغت ا

 ىلءل-ر لخ دورامعوءان دام قل كءرو ل_توزع هللا ىلا

 انوعط تامل ذدعبو ةسيفاعلاهنئا لأ هنع هللا ىضر رعان در_.وامود-م تام كالد :١

 ”ىلعان د دبواح ودمتامكلذدعب دو ةيقاعلا ىلا عتهللا لأ هسنعهللا ىذ ذر ناةعاب دمسف

 ىلاغت هللا 2 الوةةم تامل ذدعب و ةس فاعلا ىلاعتهلنا لأ هنعهتا ىنير ا

 ءالومىلا هسفنل_سينأ ددعلا ىلعف ها ةمفاع كلان لعي ث مس نم هلأسأف ةيقاعلا :

 باطواعداذاق ه اودوددا ع ا هالو هن هنأم عم هلرفنانأ مم ]

 كير لاق "”لحوزءهللالاه ةلامحالةياجالاب نقي أ ةحلصم هءفهلّن ا ىربأ م. هالوم نه

 انك بي رقىلاف نءىدابع كلاس اذاو ىلا.عتلافو مكل بحهسأ ىنوعدا |

 مع 1

 ىأ(دم ارخات ن نكيال) لاق مدع
 عم همذ عق , امرحاس (ءاطعلا ) نمز

 قاسصوأ لاوزاعدلاف حاملا

 كنع بالا عفرو كَ رسل

 ابجونم) الو ىلا كلودوو

 وهف“ اعدلا ةياحا نم ىأ( كسأرل

 فوءداهلو ةو (ةءاحالا كلن د

 ىفالكلراةذعامذ) هكدا سأ
 ىذلا تقولا فو كسفنل مات

 دقق (ديرتىذاا تقول ىفالدبرب

 ددرأ ! ىلع ب بالا ماود نوكد

 مودبو لامعا ف دجصل ارش

 ناطمشلان ل و

 نم 0 هللاقو هقااعر

 كالوم كباحال ةدارالا لهأ .
 لصحو كرش فاص وآل ازأ و

 مدعّنأ لهحو كلدوصقملال
 نوكت دقوالا ريش نوكي دق هّساحا

 دعنالا عطقتنت الف ةظماغت , رمش

 نم هب ىنأامو ذلب 1 0

 دسف. ال تاضانرلاو تادهاجلا

 نمت هسا م ةدملا كان كلذ
 تادضراب ةعسطلا نيؤراعلا

 اظ.اغ لودلا نوك دقق كلوش

 ةدمدعالا عطقمإالا اريسشك

 ال_.اقنوك,دقو ةمانةاناعمو

 كلدكو دبر :ينكدأ انشط
 ةثبح نوكتدق سوهنلا فاصوأ
 هل وط ةدمىلا حاتتتف ةريستك

 لصحاذافاهعطق ف ةاناعمةدشو
 هرعنمسة:رخا قولو دوصقملا
 ناكو يوصقلا ةاغلا وه ناك
 كالذإ ةيسنلابا اريسقد هيف بعام

 ىلا أت تالف كلذدضن روكمدق و

 ةاناعمةرثاكحو ةد_ءلوط



 م

 صان ماهلعن وكن انوش هسفنل دمعل اردد نأوهو طةفهنافماكنت فئاظوو هدومع

 1 كلذادءتسولاعأولا اوحأ نم اه.قملباماهاربدبو هاوهو هّبوهشهضتةئام ىلع هايند

 ١ هنظبّكف عقيالهردعيامرثكأ ا! "ل_علو هبفتل ل عمسا ميظع ب عتا ذه ودلجال 2 و

 ةعاضاو ردّقلا ةعزانمو ةدوبرلا ماكحأ ةّداضمو ةيدوبعلا ل رت نمه.قمت هءعس لطسو

 ناب. ءني لس لاك « هبابسأو هدا معطقو "هب انمجاو هكرت ىلع لقاعل !لمدتام رمعلا
 ' ىد.سلافو * مهٌثنع سام لا ىلعناردكي امهنافر اسنخالاوريبدتلا اور ذهنعهقلا ىضر

 ١ نياسأ دلل اهذهؤاو ربدتالنأ اوريدفاوربدتن أ دءالو ناك نا ىلذاشلا ن_سملاوأ

 || ادهىلعا,يفانرمصةقااناو ضي رعلب وطاهيمالكلاو هّتملكو هتلج ىهلب مولا قدرط
 أ( ىف ريونللا هامءاناك ىنعملا اذهىفدرفأهللاهجرفاؤملاّنال هسفتلا نمر سلاردقلا ||

 !| فدصانع هيىغتسن ثحي هءقمالا برقوناسحالا ةباغهمق نس-أ ريبدتلا طاقسا |
 : ال نعضانمفلداهتجسا )إب مخ دي ره لك ىلع يعتم ها صن ا وبد نست رطااهذهىف ا

 : كلذ ل فك-:ىلاعتهتلانأانوهضم هنوك ىعمو هاند فهدوجو ما وق هيد ل_ص< ىذلا ْ

 1 نولطملائذلاو هلماةهال االو همف سلا فداهتحالاء_منمباطنلو هنعدامعلا غّرذو : 5

 / تادامعنمىلاعتهنلا نمبرقلاوةرخ الاةداعسىلا هبل صو ىذلا لمعل اوهددعلا نم :

 | ةاعا هو همفهداهتجاو هلدبعلا باستك ١ىلا ل اوكومهن ا ولطم هن وك ىعمو تاعاطو | ن

 | | عملا فلجوزع هللا لاه« هداعىف ىلاعتهلا ةنس ب رح اذ مي هتاقوأو هبامسأ اوهطورمش ١

 || ىلاعتلافو ماناو اهقزرهتلااهقزر لم-ةالدءادن مني اكو ديعلاهنعض ىذا لوالا |! ٠

 ران الا ضعي قىوردقو ىسامالان اسنالل سل نأو هدم هيلطىذلا ىناثلا ىنعم اف
 |١ نييللاف ركصذو كوصياعىاعتالو كنه ام ىنعطأ ىدبع لوي ىلاعت هللاَنأ |!
 ١ نيدياعلا نوف و نيفرتملا نوف ةرمشي ماوقألانام لاق هنأ لبو هيلع هلا ىلصهنتا ل اوسرأ

 1 ضع نووي كاذدنعف هوكرتمهءاوهأ فلاخامو مهءاوهأق فاو امن ارةلانولمعيو :

 : بوتكملا ل +ال اورو دق ار دة نم ىسريغب لر ديام5نوعسد ضعسنورفكو ِباَحَلا :

 ا روكشملا ى-ااوروفوملاءازملا نم ىبلابالا  ر ديالا هفنوعسالو موسةملاقزرلاو || ب
 | الو تيفكامفلكشتال يدلك فهاك معلا ص اوما هاربا لاهو «روسالىتلا ةراحتلاوأ)
 : رضا ذيعذاا هدول | 5200 ام ىلع ىهالا ادبي ماف نذ ترزكح سام عشت :

 1| تحف ادعو هلنوعذملا مالا ن ءباقلا غي رغتو هئمنولطملا مالا داهتحالا |

 وهذ ص الا ادو سكع نمو دود اهباع ىلع صو هءلق فقط ارو قرش ٌاوهنرعسص» ا

 رصلاّت اك باقاا راظانةربصبلاو + كلذ ىلع لد عفو بلقلا ىجعأ ةريصبلا سوملعم :

 نت ىتلا »ىو نيقتمال ةبقاعل او ةيقاعلا ىلا رظنر امنا باقاارظانو نيعلارظان |

 || دات الابهتنا هجر فا وملاريبعتو اهنم عنءانعرصقبوىفا ودالواهند مي نأدرعلا ىلع

 راعشا



 تدءفة:يماذك اذك يىسلا تكرتمهضعن لاف 5 بدلا ككرتي نأ تأشلا لب بسلا |

 ىلع مزعلا ىسفن فو هنعهللا ىضير نشل ىلع تلسدو هءلادعأ لف بيسلا ىكرتمئهنلا هيلا

 مولعلا,لاغتش ملا نم ديعبلاا هذه ىلع ىلاتهقنا ىلا لوصولا نا غن فالئاعديريكلا

 مولعلابلغم_ٌثتمثاسنا ى ىلا سأ نأريغن مى لاّقف سال ةطلاخل ادو-وو ةرهاظلا

 5 أاعجرخأ ىدمسالاّقف :”ىلاءاش شقي رطلا هده نم ق اذ ذاكر دصّمو ةرهاظلا

 كلمنا مسقامو هبفتنأاهف ك يا نكللو اذناشلا سل هلا قوم عادت أو همف

 نيقيدصلا نآشازكحوو ىلا |ارظنو حلا لافت لد اوك .ءااوهف ان .دنأ ىلع

 هد:ءنم تتح رف ذنمهدارخا كوت ىذلاوه هناحس لان وكي ىتح ئشنمنودحر عال

 مكلو ىلاسعت هللا ىلا مياسلابةحارلا تد وو ىلق نم رطا اوذنا كلت هللا] معدقو

 روننلا قهمالك ها مهسلح ممقشال موقلام هللسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاه أك

 ىتلا همادسم ناس هيفىلو هنالهلوط ىلعانيهدانت.ث أامناو نس مالكوهو عملا اذهىف
 نوكنهلئاسم عجن آولانددوو هظفابهاناةنفاسف امانا هسف ب اَحَلا اذهىفاهركذ
 ىلا سفنلاىوق ىهقباوسلاممها!(رادقالارا وسأق 'قرخال ممهلاىداوس) اذكه

 دانا ًانولوةم ةمهةيقوصلا اهمسنو ىلأعت هللا: نذا.تادوجوملا ضءبابهنءلعفتت

 00 !لعفتت الة ةءاسل اممهل اهذهو كلذ هلل عفن افامىمأ لعهتمه

 راوس اقر الاه ذوةنو اهتسقمسس لاح ىلع ئهذ ىلا عتهقلا ندانانلوق ىنعموهو ردقااو

 اح اردئسا مهريغانوكن دقو تام اركءالو الل نوكت دق ممهلا هدهواهدغنت الورادقالا

 "اركان دهن يرحل ا نأ تا دوو رحاس |او نتاعلل نوكنناك اركمو

 شاوهلعافلان أو ةبلعافالو اهلريثأتال بابسسأ مم د قتين أب يهنأ كلذ لصاحو

 فهم الكىدينيب "لعسااهذهدروأ اعاهللا هجر ف اؤملا ناكو 5 اهمال اهدنعهدجو ىلاعت

 د :ملاذا ةلاعيتا ١ ةمولاّن ال د افالوداىودجالريبدتلادوبو نأ كا ذيك ةرعبل رييدتلا

 كريعهب ماق افريبدتلا نمل سفن حرأ )لاك كلذاولوقعلاووذ هم بعدو هبل عاشت

 هنلاّنال مومدَمهلوة:ىذااهحولا ىلع م_هامدرومالقللارببدت (ٌلسفنا هيمنال كِمع

 ىع ءاوموةدو هنم مم واقاوُغَرْمي نأ مهنمباطو مهنع هن ماقو كاذيمهل لفك دقىلابعت

 نأ ش ال لوضف هم ةدن افالامورعب ددلا كلذ ف دم“ فدك امش رادقال اراوسأ قرخ ىف

 ل الت نر اهبأكتدارا لاق هناك اهدعياملاضبأ صن ةواهلبقال لءلعتلاك ةمكّللا هذه(رادقالاراو. أ قرتعال مه مدافام ٠
 سفنلا ىوق ىهو ءايشالا ىفريثأ ألا ةعيرسىأق دا بلامهولا ىأممهلا ا 1 اذاهنال اعف: 9 كالومهدارأام

 ةناهانئاعلاورحاسلاكهريغاو دمحوو هيلااههحو اذا هّممهماذك لعف لاقي ةمارك "ىلولل وكس بو هال بع لس ىلا

 نماهلرث االديرملا اهيأ 0 102 قباولاريغ ممهلاق هناك هنذابىأىلاعتهللا اريِدقسالا ءاسشالا|هنعلعفنتال

 صرحا رانديريتاذه فىلو أ با

 نأهل لم تح هبلق ىف ”هلعتشملا

 هكردنهنأو هدنعوط ئثلا كلذ

 قداوسهلوقىف ةفاضالاو ةلاحمال
 ىلا ةمتصلا ةفاضا نم مبمهلا
 زاوسأ ١ هلوةقوررقناكفوصوملا

 هءهم_ملا ةفاضضا نمراد_قالا

 اهي (كسفن حرأ) لاق مث همم

 هسفنفصخشلا ردة. نأ وهو

 هضتتتام ىلعاهلغتوكنالاو-أ
 نما قيلياماهاربدبو تا
 لحال -- لاعأولاوح

 هلوعتسا مظع بعت نكت 9

 متيالهرّدةيامرثك أل علوه فنل

 حرأب هريسمعت فو هتظ بيض لأ
 ديرملل هكرت بولطملا نأ ىلا ةراشا
 رييدتامأ ةاناعمو بعت هفاموه
 لهسه حو ىلع 1 رومأ

 هيس أ الق هيولطم ىلع هب نيعسي

 ةشعملا فصن ريبدتلا درو اذإو

 هيمقتال لنعلوب#غ هب ماقاف)
 غورفم سهالا نأ عب (كسَفْما

 هتلاودو كريه ماف دقذا همم

 ىفةدئاخال لرب غهي ماقام وىلاغَت
 الوضفه.كمامقنوكمف هك هامق

 ١225| 2622222 0 لبا
 هنالثل بديرملا بطاما مناور دقلا ةءزانمو ةرورلا ماكح الدداض هوه.دويعلا كرت هيفاضإاو لوةعلاوو دهب ساي نأ شال

 هل سوسوبو ناطم_ يلا هلم ”ًامفبلاغلا ىف هشاعمباسأ هيلع تاطعت هلامعأو قيرطلاداروأب لغتشاو نزرلاةرضحل هحوتاذا 0
 ركذلا ةرثك كلذ ءاودو سوما عجريفمدد_هروهاع هلغشب كلدو اهرثك أعقب الارومأ هس ىلرب ديري صد وأ :

 لافاذاو رييدتلا بعتنمةحا ارلا هل لصحتو ناط. بلا هنععجرب 1 رلاو



3 

 11 11 1 ل ا قل ااا تسلا" ب وس 85# ةاوام 01017 وس طلال :راالاطخا 811 7015 قنا

 لاقاهتا دأب تةلعتن ا"هلفاس ور ومالا ىلاعع تقاعت ناةلاعن روكو امد دوصقمىلد ىلإ

 مالا لثتع 'لرمأو ٠ مومهلانتعلائانو ٠ داجأورعاشلا
 ممهلاردةيمومهلاّناف *« ىتلاح ىلع ئيرذتاقف

 رخ الا لادو

 اءرواعشةعانشلا كتفك « ماثللا فك أك :ثطعأاذا
 انرثلا ىف هتمه ةماهو »* ىرثلافءل-رالجر نكن
 امحلاءامه4فارانودءع « احلا ءام دق ارا تاف

 اذهدعيهلوقيامم هتمهن'ئىثوه ديرعتلاو بابسالا ىون ىف ةماقالا ىناعس نم هترك ذامو
 رك ددقو مجأمقاه مئاسمل لوم عمميفإلا|هتمادإ ئشلا ف ثا قيسإةماغا ةمالع نم

 نمت أهلا كر مهفاو هرئانلافو باكا اذهنعاكأ احاهصُن ل ملا هذهرونتلا ف

 تماما اامري_عبلطتا لدنءرتصق هيفهقلا كماق ًااممهمف تن ًامنكت ًاينأودعلا نأش

 يك رتولمهلل اوقمفنيسستمال أب هنآك لذوْلَدَقو ردكيو كدلق كيلع س هوسدق 5 همق هلل

 كلدكوالثاف رارسال او بولقلا مكتم تغصاو راونالا وكل تقرشال تدربت بابسالا
 هيحالصاغا هب هلة قاطالو د رلانا دوصقم سلدمعلا اذهنوكيو نالؤو نال عنص

 ىلاو ىاخلا نم بلطلا ىلا هجو و هناسقدا بهذيو هنامعا لزإزتمفا وك رمق بامسال اف

 ةدوصف كت راما هنالهنمودعلادصق كلذو ةعمطقتلار عى ىريف قزرلا سعأب مايتهالا

 ةرصتلا هذه ن ع :داج |هناملاقزو ىلاعت لوب هنعىلاعتهقلاربخ هذ ن كيوب ىاكمعصان

 ناي مةقتاك نيصانلان !كلىنااموهعمافو نيدلاخلا نمانوكستو أ ] نيكلمانوك:نأالا

 تامسالا ل رتَت نأ اواعنإلا باب_الا نوكر تت ىتمىلا مهل لوقيد نيدّرصملا أن كلذكو

 رانبالاو فاعسالا مكتكعالو عمل عمطلا باب حدب و سانا !ىديأ فامىلا ب رولل ا هعم علطتلا

 ىتاخ واف قاحلا نمك لع هب متي املارظسم نوك- ءام ص وعو فوةملاب مامقل االو

 هتقو باطدق دبعلا اذه نوكيو كل ذرب ىلا نم هملعهب تفي اماوظ مربع قيباسالا

 هسم-5باسالاىلادوعي ىدح هيل ازيالق قلل | نءعاطةنالا,ةحارلادجووورونط ناو

 5 اه رطكاءامكلذّنال هنءالاحن بح هس عادل ادوعيو اهتلظءاشغتواهترودك

 ىدهدَمف هللا مصعب نءموهتلا انمصمع ١ ومهفاف ه:ءفطعلا متادصقمدصقال و اهنععجر

 مهامف ىلا عت هنا نءاضرلاذاعلا عنونأكلذبناطمشلادصقامناو ميقتسم طارم نيل
 قوة مفدقاكاشدأأمو مسنقتالو هدرا ىلا مها هتناراش# نع مهر رض نأو هسمق

 سوو قدص ل خدم ناخد رلقو هبلاكلكو ك سفلي هم تلخ دامو هملعْكناعا

 كس شال هنف لخ دن نأ قدصلا ل دملاف ١ ارعصفان اطلس كن دل ن مدل لعجا و قدص حر

 اماه ثيح تكن كنم قملاهضتقيىذلاو مهفافكلذك اذيأ قدصلا حَرخملاو
 كرتتن أ نأشلا سلو كلاشدا ىلَو إي كح ا عافوني وه هناصسقملان وكي تح

 'ديسسسستسسس



 ب م اهنعلحورخ ىأَدب رهاظلا بارسالا نع دير متل ىلا قداصلا ديرملاا هيأ كسفن لممىأ (ديرجملاكندارا)

 و ”اناعمد_دعلم .دؤ ه ةمالسلا دحن ناو كلاهس نأ كاذةمالعو ا كانا هتناةماقا

 هملا ىلناكعسةشالو لعالءاناساىةلخ هللاّناو قدصو ىصالخاو ىب وف دعستم

 هنم لمش نأف ام .دمالسالاوعمع . نموىلاعت لاهو هسفئلهاضتراىذلا هْ دلك اقيم هو

 القاع ارح تنك نا ىف ىلوأ همركو هلضف ىلءىداقعاف نبرسامللا ىمةرخ الافوهو

 انلاعفأب همركو هل ضف ءلباقمنال ةلولدملاَناعصو هلوخدملا ىلاعف أ ىلع ىدامءا نم

 نم عم عرقناعر اهلاثمأوةراكتملا هذهو تلق +« لضفنللا مجركاابانسفر «م "لق نم

 هسفنل امام همعدب ابو هس هوأهدةتعبال واهائعم هركتسذم وَلا قدرط ند هدنع ةقمقدال

 هذهىرمصبهل ساد. عىلاهتهنلا َقْملرطْخو رضوا اهساصتةيدوم نتلاملاانلكو

 نمهدعبّ كل ذفو ءاماوالاو ةداس لإ ىلع ضمارغعالا ف عقم هانرك ذامر انآ ةقير طلا

 رابعلاباهرب وابن قثوت وو املعرهظم_سنا ًاريغن مه سفذلاماةمهسمعدب وا ىلاعتهشا

 دئنح بكري سمنان ع اغلا مام ضع نم كاددوسب و لاتو لعاب كالا

 نمباراذهو الهسواطلغ سها كلذ لع وهدو دس ىدءّو ىلا عت هللا طحاسم

 باسسالا ف اهلا ةماق عمدير لا تددار از ىلاعتو هنا سهقايذارعلاو ةقدنزلا
 ةمولا نع طاطخت اديرصأاىفلايا هلل اةماقاعمبابسالاكدداراو هبقحلا ةوهشا نم
 . نءةرامعديرقأاو ايندلا فلام ام ضرغىلاهن دو اعةرامعا:هبايسالا(هملعلا

 وعهدار ارباسسالا ف لايت نارها نذ كلذ لجال:بام_ىالا كس هلغاشن مد ع

 هللا دا م عم هفوقو م دعل ةوهسشلان متناك امناو ةمفالا ومش نمكادفاهنم جررخلا

 ام اولل-اع طح-ىل كلديدصقب « لهنال ةي فخ تناك امن اوكلذفالخوههندار او هيىلاعت

 ةدميدالا هاف كل معرب رعأ سلا لسع درك فاح هللا ىلا بَرَمَلا كاي دصق
 هيو.ليال عييفر ماقمى ا هعلطتو همف هماق أ م 1 هأنا هعماف ٠ نءلاعتهللادارم عمهفوقو

 كلذو هتصتتو هترم هلل صحت نأو كل ذهل مود, نب اس الا ىفهاءا ماه اةمالعو تقولا ف

 اهلص هلأ نو هريَغن ءهعمطماعطقو هن .دف ةمالسبا.سالا,هلغاشت دنع د نأب

 للام ولنا هناا مو نيدلانه ةقلعْأملالاملادئاوف: نم كا ذربغىلا مدعمربقفةناعاوأم -يل

 ناكو هندأ“ داو تيه اناا نمكلدف بام_.ءالاىلا هنمحوران ادارأو دير لا ىف

 هدامع صا ديف لا تزوش امان مفر ماسةمدي ركلاّن الة بلدا هنوممث عمافقاو

 مهند نع طر لذ صاوخلا ما 2 قران حلا لا اذافنيفراعلاو نيدحجوملا نم

 نمفنأبل نم هنعهللا ىضر ىثر ةلاهتنادبعوبأ يشل لاك « صاقنالا لهأ لز انمىلا

 هانرك ذام دير يلا ىفهانا هّمماقا ةمالعو ةمولا س توهف بابسالا قدادضال اهكراشم

 ناددوو هلق ءامصو دّودتملا تقو سمط كلذتارغ نمو ةرملانادسوو ماودلا نم
 ثاعبلا ةيلغوةداراة وة ىشو باةالةلاحةمهلاو م_متطلا و قالا ةسالمنمهتحار

 ١ الؤ زخ ايششمذ :ءتاك ثاف 3 ' املاو بوذا !فارتقان فاختأ ل الومقم ادعس سنغلا
 الو سانلا ىذيأبانع كعمط
 2 د اطوو نم همق تن اع كلغشد

 لاوحالاو ةرهااظلا تادامعلا

 نمىأ 15 ةوهشلنم) ةنطابلا

 اهلاوءدتىتلا سوفنلا تاوهش
 مد_-عل ةوهش تناكو و (ةقللا)

 كدنس داع ىلع كفوو

 ةدعو نع دوه ةفتارمو
 درتلابءلدا صن كلذرهاظ َنال
 ِبَرَعدلاو ىلاعتهتنا ىلا عاطقتنالا
 ةوهشلا لدارمّنا هئطابو هملا

 داقتعالابسانلا ل دصقتلءبال اولا

 تاع عطقسف ةنمف كملاٍ وَلا

 لابقا نوقراعلا لاف دع هددصل

 مس هلاك لبق ديرملا ىلع سانلا

 نع "اذ تعطقنا اعرو لتاق

 علطس ترصوك دارو اوكف ئاظو

 كتداداو)» سانلا ىديأب امل

 بام_بتبالا
 ويوم يوجب يصف

 لاماهتتا ةماقا 2 411 الاو

 ا ثأن ىأ (خثيود هلا ىف

 لدفيو فضال 2 نم ثوقلا
 ةَقاعَةمهرذعت درع هنئمطم كا سفن

 لاكتسالا ىلع تمدواهال وع

 نع طاطغا)تاداعلا فث اطو

 عوجرلا كتدارال( ةيلعلاة مهلا

 لولو ىلا. قلعتل ادعب قلملاىلا

 مهامفاندلاءابا ةطلاختالا نكي
 ةهمهلا ةءأن دفاسفاك ناكل هم

 ثكعنأ كلاسلا ىلع ىجاولاف

 هي ىخرب و همققحلا هماق ًاامف

 ىلاعت هتلاذامعلاو ةعمطت ار ف عمق ناطم_تل اله وستوهنداراو سقم : حر الوهنمه_>ارخا هللا يلون ى ىح



 ثودن ارم اودامعلا كلذ ىلع رّوعملا اواهربغو راك ذأ اوداروأو تاول_صنمحرا اولا لع ىأ (لمعلا يىلعداّمءالا + ءالع نم)

 ىلالوصولا ف اهلعنودتعي نرخ الاو ىلاعن هللا باذع نم ةاحملاو ايف منتلاو ةنلالوخدىفاهيلعنو دعب نولالاف
 ةيؤر نم مانو مومد ماه الكو رارسالاو تاةماكملاواهيةمتاَقلالاوالال اوص-و ؛ بولَدلا نعر اًءسالا ف ثكو ىلاعت هللا

 ىتحاهملا لاسعالا ةمسنو سفنلا
 نورءالفنوفراعلا ام ركذام مند

 لبةملعاو دمعي حم ش مهسفن "ال
 ”قيقحلا لعافلاّن أ نودهاشد

 1: وهطظل ل ممنأ او ىلاعت هللاوه

 هللا هجر فئصملاراشأو «طّقف كلذ
 يامن رعب ةمالعىلا ىلاعت
 هلا هلا نمهنوك ةمالع خه سفن

 هيدا داتا نيلوالا
 ةنحلالخد.نأ لاعتهتاف
 10 بادعلا نم هنن و
 هب واط ىلا هل_صوننأو دانعلا

 م د م نمناكتا مدقنلل

 هم ردصتنأب لل ا'لادوحو

 ىلاعت هللا نع «رلفغو انك هضم“

 هن وك ةمالعنمو ءاروأْل رتو

 اذاف هسفن نعهو اذن نيفراعلا نم

 دهشة فغهباصأوأ ةلزىفعقو
 هناضقن ارحبو همذ قمل فيرمصت
 ةعاط هئمردصاْا هناك هلع
 فرب ةسلق ةدهاشم هلحالوأ
201 
 راح ىف فراغ هنال نيلاحلا ند

 هفوخ ىوتساديقإل لا
 نامصعلا صمم الف كس

 هءاسر ناسحالا ديزبالو هفوح

 هن همالجلا تيتا ع
 تاضايرلاب هسفن د_هاجلت

 ماقمىلا لصي ىتح راك ذالاو

 هذببفنصماداصو نافرعلا

 00 تت
 اولصو مهاباكمصف مهتبحأ ىتح كوبحلو كومحأ م_مماف مهي كمل لسوتتان اهلا
 محرأا كامن ىت>كلذانل مقف كاتم انظالا كبف مح ىلا لهن نو كبحيلا
 رارمانفا نسل 4! نيسنلامتاخ ديال ران قلل لب نيجارلا

 هقلاو دان يحاذ فو « اربثك الست م_.لعول.ونيدلا ويلا ناسحاب مسييعبتو
 ةمالعنم)#و هرسدنلا سد فاؤملا لاه + قب رطلا ءاوسوللاة ب ادهلا هنمو قيفوتلا
 تعنىلاعت هللا ىلع دامتعالا لوقأ (للزلا دوو دنعءاسرلا ناصقن . لمعلا يلع. دامعالا

 كلذ ناك اماني"اك نيلفاغلا نيله الا فصو هريغىل_ءداقعالاو نبددوملا نيفراعلا

 طاسن ىلع مسمن ” اف نو د-وملانوفراعلااّما مهلاوحأو مهلاعأو مهمولع تح ريغلا

 مهتباصأوأ ؟ الز فاومقو ذاق موهسفن أ نعنوناف ممر ىلا نوران ةدهاشملاو سرقلا

 انام امك م_ملعهئاشقنابرحو م-هلىلا عتق حلا فيرصن اودهش "هلم
 اوريو مهسفن كلذ فاودهشي ةظش ن نم حئال م- ملع حالوأ ةعاطمهنع تردص

 تح ةنكمطممهسفناف مم درك د ممولة ىلا قياسلاّنال مهتوقالو مهاره

 منال نيلالا نيبمهدنعف رفالو هراونأن ماهاحالاعةنك اسمهمولقو هرادقأ ناب ارح

 هنويندعاممهفو>ن هصقن الت مهواجرو مهفوخ ىود_بادقد_-ونل اراه ىفقرغ

 سلاح احراشلاه * نا>الا نم هينو أيامم-ماج» ىفديزبالو نامصعلا نم

 مهنالابا وثاهماع او رب0ةعاط ممن: در مط اذاق مهمه اهلنا ىل ودقهشان رواه نوفراعلا

 ىهريسغاودهاشي) لئاقل ا ىلع ةيدلافةلز مسهتمترهظناو اهلالاع مهسف:ً اوريإ
 مهريغامأو هادي سثالا مهواجرو هتنمهمهفوخو هملا مهرظتو هللا مهمامقءاخرلاوةّدشلا
 ىلعاودّةعاف اهلعواهل ظل ااوءلطو اهيلالاءفالاولامعالا ةيسن ف ممسوفن عماوقف

 اولعاذا ممن 5مهواسر كلذي صن ةلز ىفاوعقو اذاف مهااوح أ ىلا اونكسو مهلاعأ
 اه.مهقرفتاوبحو ناسالاءاوقلعتف مهدّتعمى :وقأو مهددعمظع !نءاهولع ةعاط

 هروطدعالو هردقو هّتلزْخمفرعملف هبغنىف ةمالعل ا هذه دسو نذ باررالا بر نع

 قأّةسو نيعلا باحصأ ةءاعز هوهامناو نيّرقلانمةصاشللا تاماقم دف
 وبأ حشا رك ذدقو هد هرسهلا سّدَق فئؤملا مالكم عم طومق ىعملا اذهىلا تاراشا

 هللا ىذر ىزارلا نيس ا نب فون نعى اهذصالا م 7 ظفاللاو ىلسلا نجرلا دمع

 نأالا كلم نم لدا ع ءاودش_.ةالى لاق مالت ضمانلا نضع ىضزاع لاق مسهنع

 ّنأولو ىر نما. وهنأ ىنأ ىلع اهل تن ذأ ام ىناقرطت هدول أول اسم تلتف بونت
 معى هللا دنع تنك ناىنالام_مف ىمادهز ام تعمل ىلنيدمعاناك صال ال او قدصلا

 رزان اتناك 5 513511 735202727533256 م وص م رش 77 وس سس د١

 بيغلا لاعالا فد هزتلا الهال اوم ىوسى ن ىلعدإفعالا نعنمه عفدو كلا - || طمشنت ةمكحلا
 هدر عش ال ىلاعت لنا نم ةنمكل ذّنالاهرمغ ول اوحالا نمهحات امرععحتالو ىلا عت هتئا ىلا ل )وص ولا فىداعبيسامنال
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 ررمخلاورطغللامضّرعت دقاكو ب بطعلا ىلا هللايذ|. .علاوان لوت بدأ ةءاساانمناك كلذ ْ

 ردحالوف وزع نم ىلاعتهتلالهأ أنمةداسلا مالكح رش نمانب ق ماي لام ىطاعتىف إ

 مهغاذمنم هلعانبلا ىهتناامو مهمالكن مءانمهفامبس> ىلع كلذ درونامئاو
 ىمخنالى لا منلان هكلذناك رسلان ودكم ىلعانرثعو سصهالا مشد هيفانقفاو ناف ٠

 ىلع هانلحأ كلاس اكل ىلاد_منملو كالذانفلاخناو اردقاهاردقنالو ارك-ءاهل

 مهاوناكو انلء كلذ فممالارصتقاو انلعفوانلوةب ريزعتلا انعوتتاو انله-واتصق:

 اهانلعح ىلا ةمال_سلادو-ول اندصةماذهناك ذاع رحالف اش ولو اذلقاممن عت ريف

 انمالك هعش مث فو: ىلاعتهللا هجر فاؤمل مالكالأ مدنا يئن اني

 هيراشا نم ىلحأ ةراشاو هنوابعنم طسأ ةرايعب همفَىأ: و ىوعدل اوربا ةغسصد

 كلذءانثأ ىنركذنو ةرّردم ةشمددش هريس سفن « هنا هرك ذامربس فنان دنعام كلذ مهمل :

 هبلا هجوتملا ضرغلاىف ةدئافلا كلذيمتا هيلع هبنملا مالكسلا نمىدنع ب مانامماربتك |
 ا 0

 هماعهسنتلا اسر نابمو عورقلخادتو ناعمراركتنم همالك ىف انلرهظاموأ
 ال همق عسل نأ عوج اذهل محءاسنلا ىلعو ضع ىلءهضءبانلسأو ضرفلاك ا

 نياعبامهتكوأ هاوس هب بنكي امنول هنول فل اذ غبسص» فاؤملا مالك صن بنكي وأإ
 لودح ىلا برق كلذ نوكمل هقحامه مالك كل نم ىفوبو ةقرلاو ظلغلا فنيفلتخم |

 هريسخال اري الو هريعءبرال فوم لاهللاو مالكلا ستي ةدئاف حارخساىف .مارملا|

 بلغتال ل ىلاهتهتلاةدا ارامدقةدعب هعجسو هفيندةفلكتو هعضو ىلع اج ىذلاو |

 بلاطملا نم هان .ًارىذلاىأرلا مم بر مالو ىذم ه1 دعلل سدل ىذلا هريدفقتو | ْ

 كلذ فبامسالا ضعن حاملا ةمدقملا هذهردض ف هماءانهينو ةمظعملا دصاقملاو 1

 ةصلاخ حمو ةقيرطل اءذه ىف عيخصداقتعا ىلعممنوكلا ولاهي بعدادرو 'ىلعإ

 ىلا عت هللا ءاشاك ه ويغرامف لمالا مهل تَدَدح و هوبلطاعمهتفعسأف هع ةق.ةحلا لهال ا

 مهلعةحولهجالو ايدي ىلعهنمىراع مهاناوهللاانعفت ٌمحوانيلعهب ىذقو مكحو |

 ارطخلا نم ءاىدقاو ميظعلا مالا ن مهانيطاعتامم ىلاعت هللارغغ < نحو انملعالو ا

 ةداج ىلعاب فمي اعف وهلأستو مجرلاودعلالئابحىفعوقولا نم هبْدمعتسنو يسملا ا

 اةملعن نمداادهعمهوحرنو ةمادنوأ ةمالم_قءناع لمعلا نعانفرصيو ةماقتسالا |

 جرشلا ةلوامعو مهلابذأبقلعتلاو مهسامم م ركىلابا_الاو مويهاذمىلا ءاستنالاب
 ا .ردعال نأ مهربو موع رك نماطقو مهمحو مهيظعت نمأسانقزرو مهلاوئم ىلع

 انفرصيالو ميركلا مهبابنعاندرطيالو مهتالو فنك ن مانجر تعالو مهتعافشن
 موسيلج ممم قشيالموقلا مهف ميوقلا مهجن نع

 ءابحللاقوفمهمادقأ « مهزعنمةداسىل

 هاسو زع مهرك ذ ف *« ىلفمهتءنك !ملنا
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 مكاحلد تادام
 1 جل ند اعقل انجل انجب عنب +

 84 0 تل
 دق جادا 0

 ذأ انا لجل انف أ أ 8 اذذأ نتف 21
 لا 276
10 0 

 وس حس
 6 د

 ع توق لالخاو ةمظعأا.د رقاملاهادجلا 0 .راىزفذلا 3

 ثدلات ابويه دتملا لاثمالاوءارطتل اؤءاكسشلا نع هزنملا لاكن توعن قاف
 لاعتن اريدكحا !ةداجشلاو بيغلا ماع لاصفنالاو لاصتالاو لاقت الاوريغتلا نم

 | نيذلا هباعصأو هل [ىلعو اد جا

 دماحم نموهلاعف مهعبنا نم عج ىلعو ٍلاوحالا مهنم تفصولام الا مها تصلخ

 مامالا ميشا ىلاب روتملام ملاك اش اراملات افدعبام ا لالجلاا نساحنو تافصلا

 مع اهل 4 يع دب ايداع لضفلا نأ ىلا رلاىلولا فداكملا فراها !ققحللا

 ديحوتلا لعف فطام لل_ذفأ نم هيانعفتو هنعهللا ىضر ىردنكسلا هللا ءاطعنا

 معلا ميظع مرلاريغم هنوكمأ ديرهو كلاس لك ظفحمااو مهفتلاب هدقءاام ل_حأو
 نيد>وملاونيفراعلا قيرطحاضي ىلا اهبفدصق ةقئافةنس-حناعمو ةقئارتارامعاذ

 هناعمضعبل ح 0-1 ا ني درو اونيكلاسلا يهانمتفاا و

 عمجءاف.تسا ىلعانلةردقالو ة 5 رداسلاةراونأن دريس ة عمل فثكلاكو : ةرهاظلا

 وطنمهتنايءاذعلاو ءاملوالا مالك ّنال بابلل بابل نمهنعضتامو بالا هيلع تشم

 ىقلتلانالااهقئاقحنييشالو مهالااهندكأل ةنونكممكحر هاوجو ةنوصمرارسأ ىلع

 مالكح رمل نيع د مريغ اهدّمعن ىتلا جانملاو اهدرون ىتلا تاماكللا هذه ىف نحنو مهنع

 انيعذا نااناف فئتسملكلءفياعسح يبه اذمَْمش-وههمضورك ذنامتاالو فاؤملا

 كلد



٠> 6 

3 

 ررضلاورطغللا:دّرعتدقاكو بطعلاىلا هتلاذا.ءل اوان لوت بدأ ةءاساانمتاك كلذأ|
 رذ-الو فو زغنم ىلا هت هللا لهأنمةداسل مالك حرش نم اب قءادالام ىطاسعن ىف |

 مهغاذمنم هلعانبلا ىهتناامو مومالكْن مهانم-هفام بس> ىلع اذ درونامناو

 ىصخنالىتلا عنلا نمد ناك رمسلا نوذكم ىلءانرثعو .سهالا هم هيفانعتفاو ناف أ
 ىلعءاناحأ كلاس لا كات ىلاد_:منلو كالذانفلاغناو اردقاهاردنالو ارك اهل

 مهاوناكو انماع كلذ ىف مالارصتقاو انلعيواهلوقب ريزعتلا انع تس ماو انله-وامسةن

 اهانلعج تلا ةءال_بادو>ول اندصةماذهناك ذامرحالف اسر ونو انلقاممنيئريم

 انمالك هعش مث فو: ىلاعتهللا هجر فاؤملا مالك الوأ متقن نأانل يئينيف انرّوعم

 هيراشا ٠ نم لح ةراشاو هتوابعنم طبأ ةرايعبهبف أنو ىوءدلاوربخلا ةغسصد

 كلذءانثأ ىفركذنو ةرّردم همة هريس سفن , هدأال هرك ذامربسةن ان دنعام كل ذب مهن ْ

 هنلا هج وذملا ضرغلا ف ةدئافلا كذبت هملعهمنملا مالكتلا نمد نساناعارتك ا

 هماعهسنتلا ا. أر نابمو عورفلخادبو ناعمرارك:نم همالك ىف انلرهظامو | د

 ءانجترام همفعستب نأ عومجا اذهل خءاننلا ىلعو ضءيىلعهضءيانلسأو ضرفلاك |
 نياقبامهتكوأ هاوس هب بكي امنول هنول فل اذ غبص» فاوملا مالك صن ب تنك و ْ

 |لوصح لا برق أك اذنوكمل هقحامهنمالك كا نم ىفوبو ةقرلاو ظاغاا فنيفانخم |

 |هريسخالاريخالو هريعبرال قذوملاهللاو مالكلا بترت ةدئاف حارخساىف مارملا|

 باغتال ىتلا ىلاههقاةدا ارامّدقتدعب هعجسو هغند:فلكتو هعضو ىلع اج ىذلاو | '
 تلاطملا ن نم هان .ًارىذل اىأرلا بر مالو ذم هه ل_بعللسدل ىذلا هربد_ةنو ٍ

 كلذ ف بامصالا ضعن حاملا ةمدقملا هذهردض ىف هماءانهبنو ةمظعملا دصاقملاو ا

 ةصلاخ ة حمو ةقيرطلاهذهى عصا دعا ىلعمهنوكلا 41 اهدادرو "ىلع|

 ىلا عت هللاءاش اك هومغراسمف لمالامهل تَدَدحو هوبلطاعمهتفعسأف ةَقد ةق.ةحلا لهال ْ

 مولعة ل هالو اممدي ىلع ه:هىرع ا عم هاباو هللا ام عفت حوا: لع هب ىذقو مكحو ْ

 رطخلا نم ءانمدكقاو ميظملا عالان مهانيطاعتام ىلاعت هللارغغ نو | انيلعالو أ

 ةداح ىلعاني فق اتمفوب هلأ سنو مجرلاودعلا لك ابحىف عوقولا نم هيذمعتسنو ميسملا |

 اةملعن نمداادهعمهوحرتو ةمادنوأ ةمالمىقءناع لمعلا نعانفرصيو ةماقنسإلا

 جرا ةلوامتو مهلابذأبقلعتلاو مهسانم مي ركىلابا_الاو مهيهاذمىلا ءامتالاب
 م .ردعال نأ مهربو مع رك نماط قو مهمحو مهيظعت نمأسشانقذرو مهلاونم ىلع

 انمفرصنالو ا ءاندرطبالو مهتيالو فنكن مانجر ءالو مهتعافش نه

 موسلج ممم قشبالموقلا موف ميوقلا مهجبجتم نع
 ءابلاقوفمهمادقأ « مهزعنمةداسىل

 هاسو زع مهركذ ف * ىلفمهنمنك النا



 تادج ع - هله

 م *د هقوو 2 فراععلا
 3 سمو -

 سس هللا«

 00 باطن 7
 1 ف

 رسمت نو )0 7 0 ا

0 
0 
 زل

 ل

5 

2 1 
 ى نايا ناك كح ا اء انالا نان ايار انا ايار(

 0 ااا
 كركرتإ مد

 لاعتناريبكحلاةداجشلاو بسغلالاع لاصفننالاولاصتالاو لاقّتالاوريغتلا نم
 | نيذلا هباحصأو هل !ىلعو لالضلا نمىداهلا دمشات دم_بىلعماللاوةالصلاو

 دماحم نممهلاعف مهعس !نم مج ىللعو لاوحالا مهنم تفصولاعالا مهل تصلح

 مامالا سلا ىلا بولا مكسملا باك اشيا راسملانافدعبامأ ه لالملا نساحتو تاغصلا
 م ركلا دعني دهم نيدج- انيدل |حيان لضفلا باى نايزلا ىلولا ف داكملا فراعا | ا

 دم>وتلا لع فن دام _ضفأ نم هيانعشنو هنعهللا ىضر ىردنكسلا هللا ءاطعنا

 معلا ميظع مرخلا ريغ هنوكمأ دن هو كلاس لك طفذحااو مهفتلا هدّقءاأم ل_-أو

 نيد>وملاونيفراعلا قيرطحاضيا ىلا اهبذدصق ةقئافةنس>ناعمو ةقئارتارامعاذ

 هناعم ضعبل حرشلاكن وكي هسنن عضو فانذخأ نيدّرتملاونيكلاسلا هانم ةناءاو

 عمجاغيتسا ىلعانلةردقالو ة رداسلاراونأ نءدرعي_سةعمل فثكلاكو ةرهاظلا

 وطنمهتلايءاذعلاو ءاملوالا مالك ّنال بانلل بابل نمهنعضتامو باكا هيلع ّةشاام

 قلتلاالا اهةئاقحنيتتالو مهالااهندكمأل ةنونكممكحرهاوجو ةنوصمرارسأ ىلع
 مالكح رمل ن يعد هريغ اهدةعن ىلا ىجانملاو اهدرون ىتلاتاماكلا هذه ىف نحو مهنع

 انيعذا نااناف فنسملك لءفيامسحمهه اذمةَعش-وههمفدرك ذنامناالو فاؤملا

 كلد
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 ررضلاورطغللا :ضّرعت دقاكو بطعلا ىلا هقتاءذا.ءل اواي لوت بدأ ةءاساانمثاك كلذأ|
 رذ-الو فوخزنغنم ىلا هت هللا لهأ نمةداسل ا مالك حرش نم اب قماد الام ىطاسعت ىف |

 مههاذمنم هلعانبلا ىهتاامو مهمالكن مءانمهفام بس> ىلع كاذ دروناماو
 ىصخنالىتلا معنلا نمل ناك رسل نوذكم ىلعانرثعو .سمالا ةةشح هيفانتفاو ناف أ

 ىلعءاماحأ كلاس اكلت ىلاد_:منولو كالذانفلاخناو اردقاهاردمتنالو اركتاهل

 مهاوناكو انملع كلذ ىف مالارصتقاو انلعيواةلوقب ريزعملا انع نس ماو انله-وامسة)

 اهانلعح ىلا ةمال_سلادو>و) اندصقماذهناك ذامرحالف اسونو اذلقامم يريم

 انمالكه عش مث ىفو:مىلاعتهتلا هجر فاؤملا مالك الوأ مدة: نأ انل يئينيف انروعم

 هبراشانم ىلح أ ةراشاو هترامع نم طسبأ ةرابعب هم أو ىوعدااوريجلا ةغسصد

 كلذ١انثأ ىفركذنو ةرّرم هشمقدك هريس سفن 32 هرك ذامربسةن فان دنعام كل ذب مههنمل :

 هنلا هج واملا ضرغلا ىف ةدئافلا كل دينا هملعهبنملا مالكتلا نمىدنءبءانامماريثك 1

 هماعهسنتلا ا. أر نابمو عورف لخادتو ناعمرارك:نم همالك ىف انلرهظامو |

 ءانعترام همن عستي نأ عومجلا اذهل خءانلا ىلعو .ضءيىلءهضءيانلسأو ضرفلاك |
 نياقبامهتكوأ هاوسدب بنكي امنول هنول فلا غبسص» فاؤملا مالك صن ب تنك و ْ

 8 اوصحىلاٍبرق كل ذنوكما هقحام ممالك كل نمىفوبو ةقرلاو ظاغا!ىفنيفلتخم |
 |هريسخالاريخالو هريعبرال قذوملاهللاو مالكلا تت ةدئاف حارختسا ىف ماذلا

 باغتال تا! ىلاعتهتلاةدارا مدع دعب هعجو هند: فلكتو هعضو ىلع اج ىذلاو | ْ

 بلاطملا نم هان .ًارىدلاىأرلا برومالو ىذم هد علل رسول ىذلا هريدقنو | 1

 كلذ باصالض عب حاملا ةمدقملا هذهردض ىف هماءانهبنو ةمظعملا دصاقملاو

 ةصلاخةمحمو هع . رطل اهذه ىف ميت داقتع ا ىلعمجن 1 ىلا هلّثىلابمهدادرت ,رثو "ىلعأ

 ىلا عت هللاءاش اك هومغراسمف لمالامهل تةدحو هويلطاع مهتفعسأف ةق.ةحلا لهال |

 مولعة ول هدالو اميدي ىلعه:مىرعاع مهاناوهللاامعفت حوا: ملعب ىضقر مكحو |

 ارطخللا نم ءانمكقاو ميظملا يعالان مهانيطاعتامم ىلاعت هللا رغم نحو انملعالو 1

 ةداح ىلع اب في اممف وهلأستو مرا دعلا لئابحف ع وقولا نمهنذصتسنو مبسملا ْ
 اةملعن نمدا اذه عمهوحرتو ةمادنوأ مالم ىقءياع لمعلا نعانفرصيو ةماقتسالا

 جمشلا ةلواحعو مهلابذأبقلعتلاو مهمسامم م ركىلابا_الاو مهيهاذمىلا ءامتنالاب
 9 .ردعال نأ مهربو موعركست نماط قو مهمحو مهيظعت نما انقزرو يلاونم و

 انفرصمالو مير كدا مهيأ نعان درطبالو مهت.الو فنكن مانجر ءالو مهتعافش نه

 موسلج مب قشبالموقلا موف ميوقلا مهجببجتم نع
 ءامحلاقوفمهمادقأ « م_هزعنمةداسىل
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 دوف 711 ترش ل
 اكايال اناكال ١ك الا 1:10 نان اك ناك

 ددحونتملا لالجلاو ةمظعلاب درفا لا هللدلا هلهللافطا ىدنرلا ىزفالا دامءنب مهاربا

 ثدحلات اهسنعسّدقملا لائمالاوءارظنا اوءاكرسشلا نءهزنملالاكلاتوعن قاقحساد
 لاعتماريبكحوا اةداجشلاو بيغلاملاع لاصفنالاولاصتالاو لات الاوريغتلا نم

 !نيذلا هياعصأو هل  ىلعو لالضلا نمىداهلا دمشات دم_سىلعمالاوةال_صااو د«

 دماحم نممهلاعف مهعمم !نم -مج- ىلعو لاوحالا مهنم تفصو لاعالا مها تفلح

 مامالا يشاا ىلا ب وملا مكملات اك امي راس لاند عامه لالحلا نساحمو تاهصلا
 ميركلا دبع نيد نيدج- ان يدل حانت لضفلا نى نارزلا ىلولا ف ئاكملا فراها قمنا

 ديحوتلا لعف فن مدامل_ذضفأ نم هيانعفنو هنعهللا ىضر ىردنكسلا هللا ءاطعنا
 معلا ميظع م .رخلا ريغد ةنوكسأ ديرصو كلانس لك ظفممااو مهفتلاب هدقءا|م ل_أو

 نيد>وملاو نيفراعلا قيرطحاضيا ىلا اهيفدصق ةقئافةنس-حناعمو ةقءارتارامعاذ
 هداعمضعبل حرشلاكن وكي هنت عضوفانذخأ نيِدّرتملاونيكلاسلا هانم ةناباو
 عمجاقيتسا ىلءانل ةردقالو رداسلاهراونأ نءةرعيسةعمل فثكلاكو ةرهاظلا

 وطنمهتلاءءاذعلاو ءاملوالا مالك ّنال بانلل !بامل نمهنعضتامو باكا هملعلّةشاام

 قلتلاالا اهةئاقحنيتتالو مهالااهندكمأل ةنونكممكحرهاوجو ةنوصمرارسأ ىلع
 مالكح رمل نيعد هريغ اهدةعن ىلا ىجانملاو اهدرون ىتلاتاماكلا هذه ىف نحو مهنع
 انيعذا نااناف فنصملك لءفيامسحمهه اذمةَعش-وههمفدرك ذنامناالو فاؤملا

 كلد
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